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ارتباط بینافرهنگی، کتابخانه های ملی،  همکاری بین کتابخانه ای، مؤلفه های تقویت كننده

عوامل تقویت کننده همکاری میان کتابخانه های

 ملی كشورهای عضو اکو
اعظم نجفقلی نژاد ورجوی  |  محمد حسن زاده 

چڪیده

هدف: وجود نقاط مشرتك فرهنگی، دینی و تاریخی بین كشورها 
و  اكو  عضو  كشورهای  جغرافیایی  همجواری  مهم تر  همه  از  و 
پیشینه تاریخی مشرتك ، لزوم شناسایی مؤلفه های تقویت كننده و 
تسهیل کننده همكاری در بین كتابخانه های ملی كشورهای عضو اكو را 
بیش از پیش آشكار می کند. در این مقاله  راهكارهایی در این خصوص 

ارائه شده است.
روش/رویكرد پژوهش: ، مطالعه اسنادی و کتابخانه ای  موجود در 

10 كتابخانه  ملی كشورهای عضو اكو 
یافته ها: وجود اشرتاكات زبانی و خط در بین این كشورها، وابستگی 
سازمانی مشرتك، اشرتاك در مذهب، آثار و منابع مشرتك احراز شد. 
برای همکاری کتابخانه ها می توان از فهرست ها و کتابشناسی های 
استاندارد بهره جست. الزمه آن تدوین  چندزبانه و چکیده های 
استانداردهای  توافق مورد کشورهای عضو و به کارگیری متخصصان 
است. با  وجود منابع مشرتکی در کتابخانه های ملی کشورهای عضو 
اکو ، می توان به زمینه سازی همکاری هرچه بیشرت این مراکز حافظ 

میراث علمی و فرهنگی اقدام کرد. 
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1.  دانش آموخته دكرتی علم اطالعات و 

دانش شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

علوم و تحقیقات تهران )نویسنده مسئول(  

 najafgholinezhad_a@yahoo.com

 2. استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی 

دانشگاه تربیت مدرس تهران

 hasanzadeh@modares.ac.ir  

3. Richard Hartshorn

عوامل تقویت کننده همکاری میان
 کتابخانه های ملی كشورهای عضو اکو

اعظم نجفقلی نژاد ورجوی  1 |  محمد حسن زاده2

دریافت: 1392/1/24      پذیرش:  1392/5/29   

مقدمه
ابن خلدون دانشمند اسالمی و فیلسوف اجتماعی، قرن ها پیش بر این نكته اصرار كرد كه انسان 
نمی تواند همه لوازم زندگی را بدون همكاری با دیگری فراهم كند. بدین ترتیب او در نظریه 
سازمان اجتماعی و بحث هویت فرهنگی و روابط میان فرهنگِی خود، به تبیین شرایط همكاری در 
جامعه جهانی پرداخته است )موالنا، 1384، ص7(. پدیده های میان فرهنگی )بینافرهنگی( با تمدن 
بشر سروكار دارد )موالنا،1391، ص186(. دلیل این ارتباطات میان فرهنگی این است كه آدمیان 
به دنبال اصل و اصول مشتركی می روند تا مرزهای ملی را با ایجاد جامعه جهانی پیوند زنند. این 
جامعه مبتنی بر همكاری و تعاون میان ملت ها در جهت دستیابی به عالیق و منافع مادی و معنوی 

مشترك در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است )جمالی، 1387، ص3(.
در بروز رفتار همكاری جویانه و یا برعكس رفتار واگرایانه و رقابت آمیز كشورها در 
سازمان های منطقه ای، نیروهای مركزگرا )یكپارچه كننده( و نیروهای مركزگریز )جداكننده(، 
نقش مثبت یا منفی دارند. ریچارد هارتشورن3  جغرافیدان آمریكایی در قالب مدلی وجود 
و ادامه حیات یك كشور را وابسته به تعادل پویا بین نیروهای مركزگرا و مركزگریز می داند. 
نیروهای مركزگرا موجب تركیب، اتحاد و پیوستگی و بقای یك كشور می شود، نظیر: زبان 
و فرهنگ مشترك، تاریخ طوالنی مشترك و مرزهای مناسب )هاگت، 1375(؛ و نیروهای 

مركزگرا باعث همگرایی بیشتر كشورهای منطقه می شود. 
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روند همگرایی در ابتدایی ترین شكل خود از یك نقطه آغاز می شود و در ادامه این روند 
تكامل، به مرحله ای به نام »خیز« رسیده و پس از آن به كامل ترین شكل خود یعنی »تسری« 
و »گسترش« می رسد. الزمه رسیدن به این مرحله، گسترش همكاری های متنوع اقتصادی، 
فنی، سیاسی، فرهنگی، و امنیتی است. در این مرحله است كه به گفته یوهان گالتونی4 یكی از 
نظریه پردازان برجسته همگرایی، دو یا چند بازیگر سیاسی تبدیل به یك موجودیت سیاسی واحد 
شده و در اینجاست كه روند همگرایی كامل شده است )محمدی، 1370(. در سایه همگرایی 
منطقه ای می توان در سطح بین المللی با یك صدا صحبت كرد. با همكاری می توان به چیزهایی 
دست یافت كه به تنهایی امكان حصول آنها نیست )سومر، 2003،ص 8(. این همگرایی در 
زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی انجام می شود. فرهنگ نیز همچون 
سیاست همواره میل به درگیری اجتماعی و گسترش جغرافیایی دارد. از این ویژگی فرهنگ به 
ژئوكالچر یا ژئوپلیتیك فرهنگی تعبیر می شود. ژئوكالچر یا ژئوپلیتیك فرهنگی، فرایند پیچیدهای 
از تعامالت قدرت، فرهنگ و محیط جغرافیایی است كه طی آن فرهنگ ها همچون سایر 
پدیده های نظام اجتماعی همواره در حال شكل گیری، تكامل، آمیزش و جابه جایی در جریان 

زمان و در بستر محیط جغرافیایی كره زمین اند )حیدری، 1384، ص94- 95(.
همگرایی فرهنگی و اجتماعی بیشتر به اشتراكات فرهنگی، آموزشی و توسعه روابط 
اجتماعی و گسترش مبادالت مربوط می شود. این شكل از همگرایی برای پذیرش و تسهیل 
در همگرایی اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار گرفت. از عواملی كه باعث تقویت جنبه 
اجتماعی همگرایی می شود، می توان به ارزش ها و هنجارهای مشترك، فرهنگ سیاسی 
مشترك، تاریخ، زبان و فرهنگ اشاره كرد )حسن خانی، 1379، ص7- 8(.  باتوجه به مطالب 

فوق  می توان فضای ارتباط بینافرهنگی را در قالب شكل پیشنهادی 1 مصورسازی كرد.
 

اعظم نجفقلی نژاد ورجوی 
محمد حسن زاده

مدل همکاری بینافرهنگی

شکل  1

4 . JohanGaltuny
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طبق این مدل، همگرایی منطقه ای در آغاز بیشتر در زمینه تجارت و اقتصاد بود و بعد از 
جنگ جهانی دوم ظهور كرد. همگرایی منطقه ای را می توان فرایندی چندبُعدی پنداشت كه 
افزون بر همكاری اقتصادی بر ابعاد سیاسی، دیپلماسی، امنیتی و نهایتاً فرهنگی داللت دارد 
)رفیع و مظلومی، 1391، ص81(. به اعتقاد جی گوكسی5  محرك منطقه ای نمی تواند تنها 
در فاكتورهای اقتصادی- مادی یافت شود، بلكه عوامل اجتماعی و فاكتورهای سیستمی مثل 
سنت های فرهنگی، شبكه های اجتماعی، سرمایه فرهنگی و... در این زمینه نقش بسزایی دارند 

)به نقل از: چونیان، هونگیانگ و یانگ6، 2009، ص4(.
كشورهای عضو اكو، ملزومات الزم برای یك ارتباط بینافرهنگی را دارا هستند. پیشینه 
تعامل و همكاری در قالب سازمان همكاری های اقتصادی اكو و تالش برای همگرایی های 
سیاسی نظیر برگزاری مجمع پارلمانی اكو در منطقه، مؤید این مطلب است. از سوی دیگر 
كشورهای عضو اكو، عالوه بر ارتباطات اعتقادی و فرهنگی، تاریخی، و میراثی در بسیاری 
از حوزه های مختلف، نكات مشترك بسیاری دارند. این پیشینه مشترك، مولد آثار و منابع 

مشترك در بین كشورهای عضو اكو است. 

اشتراكات اساسی كشورهای عضو اكو عبارتند از:
1. نزدیكی جغرافیایی و تاریخ طوالنی مشرتك: كشورهای عضو اكو دارای نزدیكی های 
جغرافیایی و فرهنگی قابل مالحظه ای هستند. با وجود ملیت ها و گروه های نژادی مختلف 
در این منطقه، باورهای مذهبی سبب ایجاد نزدیكی چشمگیری میان مردم این منطقه شده 
است. پیشینه این پیوندهای فرهنگی و تاریخی، به قرون گذشته و حاكمیت مسلمانان بر منطقه 
آسیای مركزی و قفقاز برمی گردد )كوالیی و مؤدب، 1388، ص167(. در تمام منطقه اكو 
در زمینه اساطیر و قهرمانان افسانه ای- تاریخی، وحدت نظر به چشم می خورد. ویژگی های 
دوران پیش از تاریخ، تمدن های كشف شده در آسیای مركزی در دوران نوسنگی شباهت 
بسیاری با مناطقی در سرزمین جغرافیای سیاسی ایران كنونی نشان می دهند )مستوفی، 1380(. 
2. عوامل مذهبی و اسالمی:  طبق برخی آمار موجود، از جمعیت حدود 460  میلیون 
نفری منطقه اكو، حدود 90 درصد مردم مسلمان هستند و اسالم را به عنوان دین غالب در این 

كشورها پذیرفته اند )آژانس اطالعات مركزی7، 2013(.
3. زبان و فرهنگ مشرتك: كشورهای عضو اكو دارای فرهنگ مشتركی هستند كه 
دستاورد و میراث تاریخ چندهزارساله آنهاست )اساسنامه اتحادیه كتابخانه ها و آرشیوهای 
ملی كشورهای عضو اكو، 2009(. عواملی نظیر زبان، دین مشترك، تاریخ مشترك، چهره های 
فرهنگی فرامرزی، شخصیت های تاریخی مشترك، آداب و رسوم مشترك، و... در این 

عوامل تقویت کننده همکاری میان 
کتابخانه های ملی كشورهای عضو اکو

5 . Ji Guoxiu

6.  Chunyan, Hongyang and Yang

7. Central Information Agency)CIA(
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سرزمین ها مشهود است كه می تواند زمینه های همكاری و تعامل را متنوع و متكثر كند 
)نظری، 1390، ص31(.

4. پیشینه و آثار و منابع مشرتك: كشورهای عضو اكو آثار و گنجینه های ادبی و فرهنگی 
مشتركی دارند كه ازجمله آن می توان به قرآن های قدیمی، دیوان حافظ، گلستان سعدی، 
نسخه های كمیاب شاهنامه، تاریخ نامه ها و... اشاره كرد )خورشید انور، 1388، ص15(. 
به عالوه در هنر و صنایع دستی، زبان و ادبیات، و نثر و نظم اشتراك وجود دارد. این زمینه های 
مشترك در سراسر منطقه، نمادها و شواهد زنده ای از یك تاریخ مشترك، گذشته مشابه 
و حیات مرتبط و زندگی در كنار هم است. بسیاری از شخصیت های ادبی ایران در این 
سرزمین ها دفن شده اند، ادبا و دانشمندانی از قبیل موالنا، عبدالرحمان جامی، امام فخرالدین 
رازی، علی شیر نوایی، خواجه عبداهلل انصاری و بسیاری دیگر. این شخصیت های بزرگ و 
ادیب كه همه ما به آنها احترام می گذاریم، این شهرهای باستانی و این تاریخ مشترك، پل هایی 
هستند كه مردمان و كشورهای ما را به هم متصل می كنند.این حلقه های ارتباط ما را فراتر از 
قرون و اعصار به هم می پیوندند و در برابر زمان، مكان و فواصل پایدار می كنند. ساختن و 
بازیافتن، احیا و نوسازی اشتراك ها، چالشی كوچك نیست )خورشید انور، 1388، ص14(. 
در كنار هم قرار گرفتن این اشترا ك ها و تقویت روزافزون آنها، هدفی متعالی است كه الزم 

است عزم و اراده مدیران فرهنگِی این كشورها بر آن صحه گذارد.
وجود یك فرهنگ و تمدن كهنسال در محدوده جغرافیایی اكو )كه در نقشه دوران های 
مختلف به نوعی دلیل بر حضور ایران در این سرزمین هاست( باعث شكل گیری عالیق 
مشترك و پیوندهای قومی در میان ملل این مناطق شد )مستوفی، 1380، ص201(؛ از این 
ویژگی به ایران فرهنگی تعبیر می شود. كشورهای عضو اكو در اصل، یك موجودیت واحد 
بودند كه به مرور زمان از هم تفكیك شده اند، اما همه آنها پدر و مادر مشتركی دارند و 
پیوند تاریخی و یكپارچگی فرهنگی در ویژگی های این كشورها محسوس است. ایران 
فرهنگی از حیث مفهومی، منعكس كننده تأثیر و تبادالت هویتی- تمدنی ایرانی در ارتباط با 
كشورهای منطقه و امتزاج مواریث فرهنگی و تمدنی ما با آنها در یك پیكره فرهنگی است. 
چارچوب فرهنگی- تمدنی مشتركی كه به واسطه عناصر و مؤلفه های مشترك زبانی، فرهنگی 
و اجتماعی پدید آمده است، حاصل تجربه تاریخی كالنی است كه معرفت و هویت را به 
هم پیوند داده و »خودآگاهی تمدنی« را به بار آورده است )نظری، 1390، ص22(. در معنای 
وسیع، ایران فرهنگی محدوده ای را دربر می گیرد كه در قرون گذشته امپراتوری بزرگ ایران در 
آن مستقر بود. این محدوده فالت ایران در آسیای غربی، ایران كنونی، افغانستان، سرزمین های 
آسیای مركزی، منطقه قفقاز، منطقه بین النهرین و سواحل جنوبی خلیج فارس و بخش وسیعی 

اعظم نجفقلی نژاد ورجوی 
محمد حسن زاده
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از شبه قاره هند را دربرمی گیرد )نظری، 1390، ص 23-24(. در هر منطقه جغرافیایی، این 
فرهنگ شكل خاصی به خود گرفته و همانند درختی است كه دارای شاخه های پراكنده و 
فراوانی است، اما همه آنها از یك تنه تنومند ریشه می گیرند. پس می توان گفت فرهنگ در 
این منطقه، یكپارچه است و آنچه كه در جوامع مختلف این منطقه وسیع متنوع به نظر می رسد، 

پاره فرهنگ است )مستوفی، 1380(. 
پیشرفت امروز بشریت در عرصه های مختلف علمی و صنعتی وامدار همین فرهنگ 
مشترك است. این فرهنگ مشترك می تواند با پیوند عمیق بین ملت ها، فرصتی جدید را برای 
توسعه همه جانبه منطقه اكو و بازآفرینی نقش تمدن ساز خویش در عرصه جهانی به وجود 
آورد )اساسنامه اتحادیه كتابخانه ها و آرشیوهای ملی كشورهای عضو اكو، 2009(. آثار و منابع 
مشترك كه نمادها و شواهد مختلفی بر آن صحه گذاشته است و از آن به میراث مكتوب 
تعبیر می شود زاییده همین فرهنگ مشترك و پیشینه مشابه است. به عنوان مثال بیش از 80 
درصد كتیبه ها و دستنوشته های باستانی موجود در كتابخانه های آسیای میانه به زبان فارسی 
است كه به مثابه یك گنج بسیار غنی و بی پایان است )مستوفی، 1380، ص150(. یك بررسی 
آماری نیز نشان داده است در سال 1983 در حالی كه همه كسانی كه در حوزه علوم فنون در 
كشورهای اسالمی مشغول تحقیق و تتبع بودند حدود 45000 نفر بودند، اما در همان زمان 
تعداد این متخصصان در قلمرو شوروی )سابق( 1500000 نفر گزارش شده اند )عبدالسالم  
به نقل از: رزم آرا، 1387(؛ حال آنكه اطالعات دقیقی درباره این یافته ها در دسترس نیست. 
از آنجایی كه كتابخانه های ملی، متولی گردآوری میراث مكتوب در هر كشوری محسوب 
می شود، درصورتی كه بتوان به طور مؤثر زمینه همكاری كتابخانه های ملی را فراهم كرد و 
این مجموعه ها را در كنار هم جمع كرد، می توان گنجینه باارزشی از ارزش های فرهنگی 
و تاریخی را احیا كرد. در كنار هم قرار گرفتن این گنجینه ها و اشتراك منابع این كشورها 
مستلزم تدوین و استقرار چارچوبی مشخص درخصوص ویژگی های مشترك و یا احتماالً 
متفاوت كتابخانه های ملی كشورهای عضو اكو است. كتابخانه های ملی به عنوان حافظه 
علمی و فرهنگی ملت ها و میراث داران فرهنگ مكتوب توانسته اند در طول تاریخ با گذر از 
رخدادهای تلخ و شیرین، میراث ارزشمند علمی و فرهنگی ملت خود را حفظ كنند و در 
اختیار نسل های بعدی قرار دهند )اساسنامه اتحادیه كتابخانه ها و آرشیوهای ملی كشورهای 
عضو اكو، 2009(. این كتابخانه ها به طور سنتی ازجمله دموكرات ترین و قابل دسترس ترین 

نهادهای اجتماعی و مراكز كتابخانه ای هستند )فدوروف8، 1390، ص47(.  
باتوجه به اشتراكات اساسی  پیش گفته، می توان استدالل كرد بحث پیشینه، آداب و 
رسوم، مذهب، زبان، و خط مشترك مولد آثار و منابع مشترك است. درصورتی كه سازمان های 
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پشتیبان در این راستا هم رأی و هم قدم باشند، بستری برای همكاری بین كتابخانه های ملی 
عضو فراهم می شود كه منافع آن در نگاه اول متوجه خود اعضا می شود. البته این بستر زمانی 
به طور مستمر برقرار می شود كه كشورهای عضو در جهت تقویت آثار و منابع مشترك و 
حفظ پیشینه متمدن خود سرمایه گذاری و برنامه ریزی كنند و به آن بها دهند. با مطالعه این 
مؤلفه ها، می توان چارچوب پیشنهادی زیر را )شكل 2( برای همكاری بین كتابخانه های ملی 

عضو مصورسازی كرد. 

شرایط جدید جهانی و اقتضائات ملی و منطقه ای ایجاب می كند كتابخانه های ملی 
كشورهای عضو اكو دست در دست هم دهند تا با همكاری در زمینه های مختلف، فرصت 
بهره برداری پژوهشگران از میراث و اطالعات موجود در گنجینه های یكدیگر را ایجاد كنند. 
در جامعه معرفتی امروز، این همكاری می تواند زمینه ساز تبادل اطالعات و تبدیل اطالعات 
به دانش و خرد شود و فرایند توسعه و رشد را سرعت بخشد )اساسنامه اتحادیه كتابخانه ها 
و آرشیوهای ملی كشورهای عضو اكو، 2009(، چرا كه همكاری به عنوان یك عنصر كلیدی 
در دستور كار مدرنیزاسیون دولت هاست. می توان تمام خدمات را برای بعضی از افراد فراهم 
كرد، بعضی از خدمات را برای همه افراد مهیا كرد، اما نمی توان همه خدمات را برای همه 

اعظم نجفقلی نژاد ورجوی 
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افراد آماده كرد. همكاری های موفق، می توانند به اهدافی دست یابند كه بدون آن، برای 
سازمان های انفرادی این امكان میسر نمی شود )ویلدریج9 ، 2004، ص4(. این مقصود هنگامی 
به نحو مطلوب حاصل می شود كه در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی تالش و كوشش كافی 

در جهت اشتراك منابع و همكاری بین كتابخانه ای انجام پذیرد.
ایران و كشورهای اكو باتوجه به دستاورهایی كه در زمینه های علمی و فناوری های نوین 
دارا هستند، می توانند به صورت متقابل تجربه های خود را در اختیار پژوهشگران و دانشمنداِن 
یكدیگر قرار دهند )نوروزی و والیتی، 1388، ص 165(. به عنوان مثال این كشورها می توانند 
تجربیات خود را در مورد حفاظت و نگهداری از نسخ خطی نفیس و نادر كه در برخی 
كشورها در حال زوال است، با همدیگر به اشتراك بگذارند. البته زمینه های همكاری می تواند 

بسیار متنوع باشد.
در این مقاله، پژوهشگران برآن هستند تا به مطالعه برخی از مؤلفه های تقویت كننده و 
تسهیل كننده همكاری كتابخانه های ملی كشورهای عضو از قبیل زبان و رسم الخط، مذهب، 
وابستگی سازمانی، و آثار و منابع مشترك بپردازند تا مشتركات و تفاوت ها از درون این مطالعه 
حاصل و اطالعات الزم برای همكاری استخراج شود. در شرایط فعلی شواهد متقنی وجود 
دارد كه مبیّن جدایی این سرزمین های مشترك از هم است. روسی سازی این سرزمین ها و 
تغییر رسم الخط آنها و تبلیغات ضددینی و اروپایی و مواردی از این قبیل ممكن است تا جایی 
پیش برود كه مردمان این تمدن مشترك حتی پیشینه مشترك خود را به فراموشی بسپارند و 
تبدیل به موجودیت های مستقل از هم شوند. چرا كه زبان و خط مشترك بین ملت های منطقه 
)كه زمانی عامل پیوند بین آنها بود(، بعد از تسلط روس ها و انگلیسی ها بر بخش هایی از ایران 
فرهنگی، در این بخش ها تغییر یافت و این رشته پیوند قطع شد )نظری، 1390، ص31(. 
البته الزم به ذكر است كه گوی سبقت از آِن قدرتی است كه در این راستا سرمایه گذاری 
 كند. روسی سازی و مواردی از این قبیل به سبب سرمایه گذاری های حساب شده ای است كه 
بانیان این فرهنگ به انجام می رسانند. برای مصونیت از گزند مداخله قدرت های بزرگ در 
جهت تجزیه منطقه به لحاظ فرهنگی، همكاری های جّدِی فرهنگی الزم و ضروری است. 
تاكنون نقش فرهنگ در این منطقه كمرنگ بوده است. البته پتانسیل های الزم برای پیوند 
وجود دارد، ولی سرمایه گذاری در این راستا بسیار ضعیف است و ترِس آن وجود دارد كه 
این پیشینه مشترك به فراموشی سپرده شود. سرمایه گذاری فرهنگی در این زمینه و توجه 
و تأكید بر پیشینه، آثار و منابع مشترك و تقویت هر چه بیشتر این تشابهات، یك ضرورت 
محسوب می شود. همكاری جّدی در سطح كتابخانه های ملی و در سطوح و ابعاد مختلف 
و سرمایه گذاری در این خصوص، می تواند بر این میراث و پیشینه مشترك تأكید كرده و از 

عوامل تقویت کننده همکاری میان 
کتابخانه های ملی كشورهای عضو اکو

9. wildridge



94
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 97   

این طریق در برابر فرهنگ های غربی و تازه به دوران رسیده قد علم كند. این پژوهش به دنبال:
 1( بررسی مؤلفه های تقویت كننده و تسهیل كننده همكاری بین كتابخانه های ملی در 

یك محیط بینافرهنگی؛
2( میزان برخورداری كتابخانه های ملی كشورهای عضو اكو از این مؤلفه ها؛ و 

3( راهكارهای تقویت مؤلفه های تسهیل همكاری بین كتابخانه های ملی كشورهای 
عضو اكو است. 

البته در سطح بین الملل موارد متعددی از همكاری در سطح كتابخانه های ملی قابل 
ردیابی است. نمونه هایی از این همكاری ها عبارتند از:

اتحادیه 10ICABS اتحادیه مشتركی است كه با همكاری ایفال و چندین كتابخانه ملی 

تشكیل شده و هدف آن تضمین همكاری، ارتباط و حمایت مستمر از فعالیت های اصلی 
در حوزه كنترل كتابشناختی و منبع، تمام انواع منابع و فرمت مرتبط و استانداردهای پروتكل 
است. این اتحادیه درصدد حفظ، ارتقاء و یكدستی استانداردهای موجود و مفاهیم مرتبط با 
كنترل كتابشناختی و منبع است تا راهبردهایی را در این زمینه ایجاد كند و درك مسائل مرتبط 

.)ICABS، 2008( با حفظ بلندمدت منابع الكترونیكی را افزایش دهد
اطالعات الکرتونیکی برای کتابخانه ها )EIFL(11  یك سازمان غیرانتفاعی بین المللی است 

كه با هدف ایجاد دسترسی به اطالعات دیجیتالی، در كشورهای درحال توسعه فعالیت 
می كند. این سازمان در مشاركت با كتابخانه های بیش از 60 كشور در حال توسعه در آفریقا، 
آسیا، اروپا، آمریكای التین12  است. EIFL امكان دسترسی به دانش را برای آموزش، تحقیق و 
توسعه پایدار جامعه فراهم می كند تا از طریق كتابخانه ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی سهیم 
شود.EIFL  درحال حاضر با كنسرسیوم كتابخانه ملی در بیش از 45 كشور درحال توسعه در 
آفریقا، آسیا، و اروپا درحال فعالیت است و در بیش از 23 كشور در آفریقا، اروپا و آمریكای 

.)EIFL، 2012( التین پروژه دارد
كنرسسیوم حفاظت اینرتنت بین املللی13  یك پروژه بین المللی است كه اكثر كتابخانه های 

ملی اروپایی و نیز كتابخانه های ملی اصلی در سرتاسر جهان در آن شركت دارند. این 
كنسرسیوم جمع آوری بخش بزرگی از محتوای اینترنتی را از سرتاسر جهان امكان پذیر می كند 
تا این محتوا به شیوه ای حفاظت شود كه بتواند آرشیو شود، امنیت داشته باشد و در طول زمان 
در دسترس قرار گیرد. این كنسرسیوم همچنین درصدد است تا ابزارهای عمومی، تكنیك ها 
و استانداردهایی را ایجاد كند و به كار گیرد تا خلق آرشیوهای بین المللی را امكان پذیر و 
كتابخانه های ملی را ترغیب و حمایت كند تا آرشیو و حفاظت منابع اینترنتی را مورد توجه 

قرار دهد )همكاری بین المللی، 2012(.

اعظم نجفقلی نژاد ورجوی 
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ایفالپك14 برنامه ای است كه با همكاری ایفال و كتابخانه های ملی دنیا با موضوع فعالیت های 

هسته در مورد حفاظت و نگهداری15  انجام می گیرد. اهداف این برنامه شامل افزایش آگاهی 
درباره مسائل حفاظتی، ترغیب در مورد حفاظت و نگهداری و ارتقاء آموزش در این حوزه هاست. 
این برنامه اساساً به شیوهای غیرمتمركز در پی كسب اهداف است. یك مركز كانونی، راهبردهای 
جهانی را اجرا می كند و مراكز منطقه ای، فعالیت ها را در حوزه های خاص خود مدیریت می كنند. 
مركز كانونی از سال 1992 در شهر پاریس مستقر است. مركز بین المللی و مراكز منطقه ای بخشی 
از یك شبكه هستند كه قوانین كاری اصلی در طی یك »توافق«16  كه به صورت سالیانه بین ایفال 

و هر مركز امضا می شود، تعریف می شود )ایفالپك، 2013(.
ایران با چندین كشور در سطح كتابخانه های ملی، تفاهم نامه همكاری دارد. گرچه ممكن 
است همكاری های جزئی در سطح كتابخانه های ملی ایران با این كشورها انجام پذیرد، اما 
به نظر می رسد همكاری جّدی بین كتابخانه ملی ایران با كتابخانه های ملی كشورهای دیگر 

انجام نشده است. 
نخستین اجالس رؤسای كتابخانه های ملی كشورهای عضو اكو در 19 - 20 نوامبر 
2007 )28 - 29 آبان( به میزبانی جمهوری اسالمی ایران در تهران برگزار شد. این اجالس 
تصمیم گرفت اتحادیه رؤسای كتابخانه ها و آرشیوهای ملی كشورهای عضو اكو )افال(17  را 
تأسیس كند. اساسنامه این اتحادیه در این اجالس به تصویب رسید و پیش نویس آن تهیه شد. 
این اساسنامه به صورت رسمی، در 13 ماده و 2 تبصره در تاریخ 2009/04/21 به تصویب 
رؤسا و نمایندگان تام االختیار كتابخانه های ملی كشورهای عضو اكو رسید. فعالیت در قالب 
این اتحادیه و عملیاتی شدن اهداف آن، چشم انداز مطلوبی در همكاری منطقه ای به حساب 
می آید. دومین اجالس رؤسای كتابخانه های ملی این كشورها در 20-21 آپریل 2009 در 
شهر باكو و سومین اجالس در 14-16 اكتبر 2010 در آنكارا برگزار شد. چهارمین اجالس 
هم برای برگزاری در حال پیگیری است. افال با هدف توسعه فعالیت های علمی، پژوهشی، 
آموزشی، و فرهنگی در 5 موضوع: ایجاد پایگاه اطالع رسانی مشترك؛ تكمیل فراهم آوری و 
مجموعه سازی منابع؛ حفاظت، نگهداری، و مرمت منابع؛ تنظیم استانداردها؛ سازماندهی منابع؛ 
و توسعه آموزش و پژوهش های كتابداری تصویب شده است كه  تحت نظارت و وابسته 
به مؤسسه فرهنگی اكو به فعالیت می پردازد )گزارش نخستین اجالس رؤسای كتابخانه های 
ملی كشورهای عضو اكو، 2007(. محقق شدن اهداف افال، هدفی متعالی است و نقطه عطفی 
در همكاری های منطقه ای محسوب می شود، گرچه تاكنون این اتحادیه به نحو شایسته ای به 

مرحله عمل نزدیك نشده است.
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روش  پژوهش
روش این پژوهش، مطالعه اسنادی و كتابخانه ای است. این روش به شیوه گردآوری اطالعات 
درخصوص ریزموضوعات از طریق مطالعه كتاب ها، اسناد، وب سایت ها و سایر منابع اطالق 
می شود و می توان آن را به نوعی اندیشه وزی بر روی اطالعات و یا شیوه  اِعمال فكر بر 
روی اطالعاِت به دست آمده تعبیر كرد )نكونام، 1382(. به اعتقاد مجدفر )1382، ص 276( 
منابع اصلی مورد استفاده در این نوع پژوهش، كتب و مدارك منثور و منظومی است كه از 
دوره های گذشته به جا مانده است. برای جمع آوری داده ها، از اسناد موجود در دبیرخانه افال 
)اتحادیه كتابخانه ها و آرشیوهای ملی كشورهای عضو اكو( مستقر در كتابخانه ملی ایران در 
تهران، اسناد موجود در كتابخانه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، اسناد موجود در مؤسسه 
فرهنگی اكو، و نیز مراجعه به وب سایت هر یك از كتابخانه های ملی این كشورها استفاده 
شده است. همچنین برای یافتن بخشی از اطالعات از قبیل شهر محل استقرار كتابخانه ملی 
و وابستگی سازمانی این كتابخانه ها و به دلیل روسی بودن وب سایت برخی از آنها، تماس 
تلفنی با سفارتخانه های این كشورها در ایران و سفارتخانه های ایران در سایر كشورها و 
رایزنی های فرهنگی این كشورها انجام گرفته است. سایت آژانس اطالعات مركزی )2013( 
از وب سایت هایی بود كه برای جمع آوری اطالعات عمومی به آن مراجعه شد. در این سایت، 
اطالعات مربوط به هر كشور در موضوعات مختلف وجود دارد و با مراجعه به هر كشور 

می توان اطالعات مفصلی درباره آن كشور مالحظه كرد. 

یافته ها
سؤال 1: مؤلفه های تقویت كننده و تسهیل كننده همكاری بین كتابخانه های ملی كشورهای اكو 

در یك محیط بینافرهنگی كدامند و کتابخانه های ملی كشورهای عضو اكو تا چه اندازه از این 

مؤلفه ها برخوردارند؟

با مطالعه متون و منابع مختلف )حسن خانی، 1379؛ رفیع و مظلومی، 1391؛ نظری، 
1390؛ كوالئی،1376(، معلوم شد كشورهای عضو اكو سوابق تاریخی و مشتركات فرهنگی و 
مذهبی را به عنوان مهم ترین مؤلفه های همكاری مورد توجه قرار داده اند. ازجمله این مؤلفه ها 
زبان و رسم الخط است. در جدول 1، زبان و خط رسمی كشورهای عضو اكو و زبان های 

رایج دیگری كه در این كشورها مورد استفاده قرار می گیرد، آورده شده است:

اعظم نجفقلی نژاد ورجوی 
محمد حسن زاده
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باتوجه به جدول 1، می توان اشتراكات زبانی و خط را در این ده كشور مالحظه كرد. در 
نگاهی به گویش های محلی و قومی كه پایه گرفته از زبان پارسی است، می توان عمق فرهنگ 
یكنواخت ایرانی را در این سرزمین ها احساس كرد. در تاجیكستان، افغانستان، پاكستان، 
آذربایجان، ازبكستان، قرقیزستان، و قزاقستان شمار فارسی زبانان قابل مالحظه است. در 
جمهوری های آسیای مركزی و قفقاز در زمانی كه بخشی از ایران به حساب می آمدند خط 
عربی كه با خط فارسی )جز چهار حرف اضافه تر در خط فارسی( تفاوتی ندارد رواج داشت، 

خط پیشینخط رسمیزبان های رایج دیگرزبان رسمینام کشورردیف

فارسیایران1
تركی آذری، كردی، گیلكی و 
مازندرانی، لری، بلوچ، عربی، 

تركمنی، ارمنی
-فارسی

عربیالتینكردیترکیترکیه2

ازبكی، تركمنی، بلوچی و دری )فارسی( و پشتوافغانستان3
-دریپشه ای، نورستانی، پامیری

عربی و سپس سیریلیكروسی، تاجیكی )فارسی(ازبکیازبکستان4
التین

عربیسیریلیکروسی، ازبكیفارسی تاجیكیتاجیکستان5

عربیالتینروسی، ازبكیترکمنیترکمنستان6

عربی و سپس سیریلیكازبكی، تاجیكی )فارسی(قزاقی، روسیقزاقستان7
التین

عربی و سپس سیریلیكازبكی، فارسیقرقیزی، روسیقرقیزستان8
التین

پنجابی، سندی، سیرائیكی، انگلیسی، اردوپاکستان9
-التینبراهوی، پشتو و بلوچی

عربی و سپس التینلزگی، روسی، ارمنی، فارسیترکی آذربایجانیآذربایجان10
التین

عوامل تقویت کننده همکاری میان 
کتابخانه های ملی كشورهای عضو اکو

زبان  و خط رسمی و رایج کشورهای عضو اکو

)آژانس اطالعات مرکزی،2013(

جدول  1
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اما بعد از تسلط روس ها زبان روسی در این مناطق رواج یافت. تا اینكه پس از استقرار 
حكومت كمونیستی در این مناطق، رسم الخط روسی )سیریلیك( رسمی شد. بنابراین زبان و 
خط مشترك بین ملت های منطقه كه زمانی عامل پیوند بین آنها بود، بعد از تسلط روس ها و 
انگلیسی ها بر بخش هایی از ایران فرهنگی، در این بخش ها تغییر یافت و این رشته پیوند قطع 
شد. در كشورهایی هم كه روس ها تسلط یافتند زبان روسی رواج و خط سیریلیك رسمیت 
یافت )نظری 1390، ص31(. پیدا كردن نمونه هایی برای آگاهی به این مسئله كه فرهنگ 
نوشتاری و گفتاری كشورهای عضو اكو ریشه در اندیشه و لغات ایرانی دارد، دور از دسترس 
نیست. شاید هزاران نوشته و دلیل و كتاب های دیگری را كه طی تاریخ چندصدساله نوشته 
شده اند و هم اكنون نیز محققین در حال بررسی آنها هستند، همگی مبیّن این حقیقت باشند 

)مستوفی، 1380(. 
همكاری در سطح كتابخانه های ملی و سرمایه گذاری در این راستا باعث تقویت خط و 
زبان فارسی و احیای تدریجی زبان و خط دیرین این كشورها می شود. بی تردید گسترش یك 
زبان سبب بسط فرهنگ آن زبان می شود. ایران به دلیل دارا بودن مرزهای وسیع حوزه تمدنی 
ایرانی- اسالمی، موقعیت استراتژیكی برای گسترش زبان فارسی و اثرگذاری بر مخاطبین 
غیرفارسی زبان را دارد )صادقی، 1391،ص53(. این قبیل همكاری ها و حضور فعال در 

عرصه همكاری، می تواند در این راستا مفید واقع شود.  
از دیگر مؤلفه های تسهیل كننده همكاری بین كتابخانه های ملی كشورهای عضو اكو، 
مذهب است كه ازجمله اشتراكات بین كشورهای عضو اكو محسوب می شود. در جدول 2 

این اشتراك به وضوح دیده می شود. 

مذهبنام کشورردیف

98 درصد مسلامنایران1

99 درصد مسلامنترکیه2

99 درصد مسلامنافغانستان3

88 درصد مسلامنازبکستان4

90 درصد مسلامنتاجیکستان5

89 درصد مسلامنترکمنستان6

47 درصد مسلامنقزاقستان7

75 درصد مسلامنقرقیزستان8

96 درصد مسلامنپاکستان9

93 درصد مسلامنآذربایجان10

اعظم نجفقلی نژاد ورجوی 
محمد حسن زاده

مذهب در كشورهای عضو اكو

)آژانس اطالعات مرکزی،2013(

جدول  2
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شاید یكی از مهم ترین دالیل برای همكاری كتابخانه های ملی از دیدگاه پژوهشگران، 
تأكید بر همین مذهب مشترك است. بدون تردید اسالم، بخشی از هویت مردم جمهوری های 
آسیای مركزی را تشكیل می دهد. غرب با هراس از گسترش اسالم در میان كشورهای تازه 
استقالل یافته، دست به اقدامات وسیعی می زند تا اسالم را بیش از پیش كم رنگ و بی اثر كند 
و سرمایه گذاری های قابل مالحظه ای نیز در این زمینه به انجام می رساند. همكاری جّدی 
كتابخانه های ملی با همدیگر و حضور پررنگ ایران در این راستا، به مرور زمان می تواند زمینه 
را برای تبلیغ اسالم و احیای غیرمستقیم آن فراهم كند. البته میزان سرمایه گذاری در این زمینه 

می تواند تعیین كننده باشد. 
اشتراكات مذهبی، فرهنگی، و تاریخی مولد آثار و منابع مشترك فراوانی است. به عبارتی، 
وجود منابع مشترك در كتابخانه های ملی كشورهای عضو اكو، از دیگر مؤلفه های ترغیب كننده 
همكاری است.  باتوجه به بررسی ها و مطالعات انجام شده، در كتابخانه های ملی كشورهای 
عضو اكو عالوه بر منابع به زبان رسمی و رایج هر كشوری، كتاب ها و نسخ خطی فراوانی به 

زبان های عضو موجود است. مثاًل :
•  در كتابخانه ملی ازبكستان منابعی به زبان های روسی، تركی، عربی، فارسی و زبان های 
اروپایی موجود است )علیجانی، 1381،ص154(. در این كتابخانه حدود 200/000 جلد 
كتاب نسخه خطی و كتاب های نادر محفوظ است كه مقدار زیادی از نسخ خطی فوق الذكر 
به خط و زبان فارسی نگاشته شده اند )ویژگی های فرهنگی كشور ازبكستان، 1390(. عالوه بر 
كتابخانه ملی ازبكستان، در چندین كتابخانه معروف ازبكستان كتاب ها، مجالت و نسخ خطی 
به خط و زبان فارسی موجود است. به عنوان مثال در مؤسسه خطی ابوریحان بیرونی، كتاب ها 
و مجالت فارسی در چند قفسه جداگانه نگهداری می شود. همچنین در اتاق ایران دانشگاه 
شرق شناسی و دانشگاه نظامی گنجور تاشكند، دانشگاه دولتی ترمذ، دانشگاه دولتی اورگنج 
استان خوارزم، كتابخانه عبدالرحمن جامی دانشگاه سمرقند و كتابخانه دولتی شهر بخارا 
قفسه هایی برای كتاب های فارسی درنظرگرفته شده است )كتابخانه های دولتی ازبكستان و 
چند كتابخانه معروف ازبكستان، 1381(. همكاری در سطح كتابخانه های ملی امكان دسترسی 

به چنین منابعی را نیز امكان پذیر می كند.
•  در كتابخانه ملی تركمنستان زبان تركمنی و زبان روسی غالب است. بیشتر منابع به زبان 
روسی است. 85 درصد منابع این كتابخانه روسی است )علیجانی، 1381، ص632(. در بخش 
مخزن نسخ خطی، آثار ارزشمندی به زبان فارسی و عربی نگهداری می شود كه تعداد آن به هزاران 
جلد بالغ می شود )كتابخانه ملی تركمنستان،] بی  تا[  (. مثالً قدیمی ترین كتاب فارسی موجود در این 

كتابخانه، نسخه ای از تاریخ طبری به سال 827 ق. است )علیجانی، 1381، ص633(.

عوامل تقویت کننده همکاری میان 
کتابخانه های ملی كشورهای عضو اکو
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• در كتابخانه ملی ایران نیز عالوه بر منابع به زبان فارسی و عربی، منابعی به زبان های 
تركی، روسی، و انگلیسی و... موجود است. 

• در كتابخانه ملی تركیه منابع با الفبای عربی18 موجود است. تعداد قابل توجهی 
نسخ خطی فارسی در كتابخانه ها و مراكز نسخ خطی تركیه وجود دارد كه به علت نبود 
ارتباط ساختارمند بین استادان و مراكز علمی دو كشور ایران و تركیه، اطالع كافی از 
بخش عظیمی از این منابع وجود ندارد. در نمایشگاه نسخ خطی فارسی كه در محل 
با سمینار دو روزه نسخ خطی فارسی در  آنكارا كه همزمان  كتابخانه ملی تركیه در 
كتابخانه های تركیه و نسخ خطی تركی در كتابخانه های ایران با مشاركت نمایندگی 
فرهنگی ایران، كتابخانه سلیمانیه و دانشگاه استانبول برگزار شد، بیش از یكصدو پنجاه 
نسخه خطی از حدود 1500 نسخه خطی فارسی موجود در گنجینه نسخ خطی كتابخانه 
ملی تركیه )كه نمونه های نفیسی از آثار ادبیات و عرفان اسالمی مربوط به قرون گذشته 
به زبان فارسی است( به معرض نمایش عالقه مندان گذاشته شد. قدیمی ترین نسخه 
ارائه شده در این نمایشگاه، كتاب »كیمیای سعادت« اثر »امام غزالی« به خط محی الدین 
عربی بود كه مربوط به هشتصد سال پیش است )1500 نسخه خطی فارسی در كتابخانه 

ملی تركیه، 1388(.
•  در كتابخانه ملی پاكستان از طریق خرید مجموعه های خصوصی در حدود 580 
نسخه خطی و بیش از ده هزار كتاب نادر به زبان های اردو، عربی، و فارسی فراهم شده است. 
به گفته آقای حفیظ دو تا سه هزار نسخه خطِی فارسی در كتابخانه ملی پاكستان وجود دارد كه 
بیشتر تحقیقی هستند )گزارش بازدید رایزن فرهنگی ایران از كتابخانه ملی پاكستان، 1376(.

•  قسمت اعظم منابع در كتابخانه دانشگاه كابل افغانستان، انگلیسی است. 
• در كتابخانه های ملی تاجیكستان و آذربایجان نیز كتاب هایی به زبان های فارسی، تركی 

و روسی موجود است.
•  در كتابخانه ملی قزاقستان اغلب منابع به زبان های قزاقی و روسی است )تجلی، 
1385، ص1289(. البته در مخزن دستنویس كتابخانه ملی قزاقستان، آثار ستارگان ادبیات 
شرق مثل نوایی، نظامی، فردوسی، جامی، شیخ علی، خواجه حافظ، سعدی، صوفی اهلل یار و 
دیگران موجود است. در بخش كتاب های خارجی كتابخانه ملی قزاقستان حدود 1000 جلد 
به زبان فارسی وجود دارد )كتابخانه ملی قزاقستان، 1382(. فهرست آثار مربوط به ایران و 
زبان فارسی موجود در كتابخانه ملی قزاقستان)1383( در سند به شماره بازیابی 6322 الف 
در كتابخانه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی موجود است. از كتب چاپی قزاق صوفی اهلل 
یار )1806(، سیف الملك )1807(، خواجه ناصر بهرام گور، جامع التواریخ، قزجئبك )منظومه 

اعظم نجفقلی نژاد ورجوی 
محمد حسن زاده

18 . Arabic alphabet



101
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 97

عشقی( ادامه میراث گذشتگان است كه در تمامی آثار مذكور، پیوند ادبیات ایران و قزاق را 
به خوبی می توان حس كرد. طبق سندی در دبیرخانه اتحادیه كتابخانه های ملی كشورهای 
عضو اكو، در كتابخانه ملی قرقیزستان در مورد تاریخ و فرهنگ ایران و آثار ادیبان ایرانی، 

منابعی به این تعداد وجود دارد )جدول 3(:

  

همكاری در سطح كتابخانه های ملی می تواند راه را برای شناسایی برخی از مجموعه های 
خصوصی و ارزشمند در سطح سایر كتابخانه ها نیز فراهم كند. كنار هم قرار گرفتن این 
مجموعه های مشترك، حد اعالی همكاری است. وابستگی سازمانی كتابخانه های ملی 
كشورهای عضو اكو نیز می تواند در ایجاد ارتباط مناسب بین كتابخانه های ملی مؤثر باشد. 
عدم همطرازی میان رؤسای كتابخانه های ملی از لحاظ وابستگی سازمانی، مشكالتی را از 
لحاظ رعایت پروتكل ها در حوزه فعالیت های بین المللی ایجاد می كند، اما از آنجا كه روابط 
دیپلماتیك با كتابخانه های ملی، باتوجه به ماهیت علمی و فرهنگی آنها شائبه سیاسی كمتری 
ایجاد می كند، اما می تواند مطمح نظر فعاالن دیپلماسی كشور قرار گیرد تا به استفاده از 
ظرفیت های مستقیم و غیرمستقیم موجود در حوزه فرهنگ، با استفاده از برنامه های مشترك 

فرهنگی اقدام كنند )یاری، 1387، ص150(.
در جدول 4 وابستگی سازمانی كتابخانه های ملی كشورهای عضو اكو، نام سابق یا 

معروف این كتابخانه ها و شهر استقرار آنها آمده است.

سایرمقالهکتابزبانردیف

-376زبان قرقیزی1

-1120زبان روسی2

3
به زبان روسی در زمان کشورهای سابق 

اتحاد شوروی
11272-

3683زبان فارسی4
126 مجله 

فارسی

36 نوار تصویری، 83 نوار 

DVD صوتی، 56 عدد

عوامل تقویت کننده همکاری میان 
کتابخانه های ملی كشورهای عضو اکو

منابع در مورد تاریخ و فرهنگ ایران در کتابخانه 

ملی قرقیزستان)تعداد آثار فارسی در كتابخانه ملی 

قرقیزستان،1389(

جدول  3 
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*پس از استقالل آذربایجان كتابخانه دولتی آخوندوف به عنوان كتابخانه ملی آذربایجان معرفی شد )تجلی، 

1385، ص 6(.

الزم به ذكر است در افغانستان كتابخانه ملی وجود ندارد، اما بعضی از وظایف آن توسط 
مؤسسات دیگری مانند دانشگاه كابل، كتابخانه مرجع آموزش و پرورش و كتابخانه عمومی 
)كتابخانه عامه( وزارت فرهنگ و اطالعات به اجرا درمی آید. كتابشناسی ملی به صورت نامنظم 
توسط كتابخانه دانشگاهی كابل منتشر می شود )آرگیدی، 1381، ص258(. جدول 4 نشان 
می دهد بیش از 50 درصد كشورهای عضو اكو، وابستگی سازمانی مشترك دارند. این قضیه 
می تواند نكته مثبتی در جهت همكاری های كتابخانه های ملی تلقی شود. چرا كه عزم و اراده 
نخبگان سیاسی و روحیه باالی همكاری در آن و پذیرش پیامدهای این امر برای موفقیت 

طرح های همگرایی در جهان سوم و نیز اكو ضروری است )كوالئی، 1376، ص 135(. 

سؤال2: راهكارهای تقویت مؤلفه های تسهیل همکاری بین كتابخانه های ملی كشورهای عضو 

اكو كدامند؟

هیچ یك از امكانات، به اندازه فهرست دسترسی عمومی یكپارچه آنالین كه منابع موجود در 

شهر استقرارنام سابق یا معروف کتابخانهوابستگی سازمانیکشورردیف

تهرانسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایرانرئیس جمهورایران1

آنکاراکتابخانه ملی ترکیهوزارت فرهنگترکیه2

کابلكتابخانه عامهوزارت اطالعات و فرهنگافغانستان3

تاشکندکتابخانه علی شیر نواییدیوان وزیرانازبکستان4

آملاتیکتابخانه عمومی دولتی قزاقستانوزارت فرهنگقزاقستان5

بیشکککتابخانه عمومی دولتی چرنیشفسکیوزارت فرهنگقرقیزستان6

باکوکتابخانه دولتی آخوندوف*وزارت فرهنگ و گردشگریآذربایجان7

اسالم آبادکتابخانه ملی پاکستانوزارت آموزشپاکستان8

دوشنبهکتابخانه ابوالقاسم فردوسیوزارت فرهنگتاجیکستان9

عشق آبادكتابخانه عمومی استان تركمنستانوزارت فرهنگ و رادیو و تلویزیونترکمنستان10

اعظم نجفقلی نژاد ورجوی 
محمد حسن زاده

وابستگی سازمانی کتابخانه های

 ملی کشورهای عضو اکو

جدول  4
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مجموعه های همه كتابخانه های عضو ائتالف را نشان دهد، روی همكاری بین كتابخانه ای 
تأثیر ندارد )حسینی شكرایی، 1390(. تهیه فهرست های مشترك از منابع كتابخانه ها به صورت 
پیوسته یكی از موارد همكاری بین كتابخانه ها در عصر اطالعات است. تهیه و انتشار فهرست 
مشترك كتاب ها در زمینه فرهنگ، تاریخ و هنرهای اسالمی، درباره متون خطی اسالمی، 
نشریات ادواری، میراث های فرهنگی و همچنین مقاله نامه های توصیفی )احساناغلو، 1369، 
ص34( درخصوص كشورهای عضو اكو الزم و ضروری است. در این زمینه برای ایجاد 
ارتباط، دو مطلب قابل تأكید است: 1( حداقل استاندارد و ترجیحاً استانداردهای بین المللی 
رعایت شود. این امر پیش شرط قطعی برای هر جست وجوی همزمان عملی در مؤسسات 
مختلف است؛ و 2( اشتراك اطالعات، نیازمند اصول و قواعد مشترك برای ایجاد ارتباط بین 
پیشنه هاست )هدگارد19، 1384، ص 263( كه الزم است كتابخانه های ملی این كشورها این 

اصول را رعایت كنند. 
یكی دیگر از راهكارهای اساسی در تقویت همكاری بین این كتابخانه ها، استانداردسازی 
است. استانداردها برای تضمین سازگاری در ارتباط متقابل كتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی 
یك فاكتور ضروری به حساب می آیند )بهاسكارا رائو، 1998، ص 213-214(. به منظور 
تسهیل همكاری مطلوب و انتقال اطالعات به آن سوی مرزهای ملی و منطقه ای، الزم است 
استانداردهای مشتركی برای جنبه های گوناگون فعالیت های حرفه ای و استفاده از اطالعات 
خصوصاً در حوزه های فهرستنویسی، رده بندی، شكل های مشترك ارتباطی برای انتقال 
داده ها از طریق نظام های كامپیوتری، فراهم ساختن كتابشناسی و خدمات چكیده و نمایه و 
اصطالحنامه چندزبانه برای كشورهای منطقه، استاندارد برای طراحی پایگاه داده ها )نظام های 
ارتباطی، مبادالت، نرمافزارها، زبان ارتباطی مشترك و مانند آن(، و استانداردهایی برای 
خدمات امانت میان كتابخانه ها، نظام های تحویل مدرك و مانند آن تهیه شود. برای تشخیص 
و به قاعده درآوردن این استانداردها، باید به استانداردهای موجود بین المللی نظیر استاندارد 
بین المللی توصیف كتابشناختی، شكل های مشترك ارتباطی و مانند آن نیز توجه داشت. 
برخورد در این زمینه باید مبتنی بر توانایی های موجود باشد، نه اینكه برای ایجاد نهادهای 
جدید تالش شود. گروه های كار از میان متخصصان كشورهای عضو باید تشكیل شود تا 

به ارائه توصیه های الزم در زمینه تهیه استاندارد بپردازند )عبدالحمید، 1369، ص15-14(.
یكی دیگر از مهم ترین راهكارهای تسهیل همكاری بین كتابخانه های عضو، طراحی 
یك مركز اطالع رسانی متمركز برای كشورهای منطقه اكو است. وجود چنین مركزی، زمینه 
همكاری هر چه بیشتر این كشورها را در مقوله های فرهنگی فراهم می كند. برای ایجاد این 
مركز، الزم است دیدگاه جامعه های مختلف ایرانی و رؤسا و مقامات كتابخانه های ملی 

عوامل تقویت کننده همکاری میان 
کتابخانه های ملی كشورهای عضو اکو

19. Hedegaard
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كشورهای اكو مورد بررسی قرار گیرد. بررسی وضعیت زیرساخت های ایجاد یك مركز 
اطالع رسانی اعم از زیرساخت های مقرراتی، فرهنگی و فنی، تحلیل چگونگی رفع مشكالت 
این زیرساخت ها در مسیر همكاری كتابخانه های ملی، و تعیین محتوای این مركز از مباحث 

عمده ای است كه الزم است پژوهش های آتی به آن بپردازند.

نتیجه گیری
میراث فرهنگی، سرمایه اجتماعی و تاریخی یك جامعه است كه به عنوان میراث به نسل های 
آینده به ارث گذاشته می شود )سلیخان و اریلماز، 2006،ص1(. این مال مشترك باید به نفع 
بشریت صرف شود و دراختیار گروه معدودی نباشد )جمالی، 1387،ص7(. در این راستا، 
كتابخانه های ملی به عنوان متولیان میراث محسوس و نامحسوس تأثیر زیادی می توانند داشته 
باشند. مؤلفه هایی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت كه توجه به آنها می تواند تسهیل كننده 
و تقویت كننده همكاری بین كتابخانه های ملی كشورهای منطقه باشد. در این مطالعه معلوم 
شد خط و زبان انگلیسی، روسی، تركی، و فارسی در كشورهای عضو اكو رواج بیشتری دارد. 
ایجاد پایگاه  های مختلف چندزبانه با همكاری كارگروه های تخصصی با حضور متخصصینی 

از كشورهای عضو در قالب مركز اطالع رسانی پیشنهادی در این راستا كارگشاست. 
به منظور بهره برداری هر چه بیشتر كشورهای عضو از مجموعه های همدیگر، می توان 
از فهرست ها و كتابشناسی های چندزبانه و چكیده های استاندارد كمك جست. الزم است 
در این زمینه استانداردهایی به توافق كشورهای عضو برسد و متخصصانی در این زمینه به 
فعالیت بپردازند. از سوی دیگر مبادله انتشارات مربوط به خود كتابخانه های ملی با همدیگر 
و ترجمه این كتاب ها به زبان های رایج آن كشور، نه تنها باعث ارائه و تبلیغ جنبه های مختلف 
یك كشور می شود، بلكه راه را برای همكاری بیشتر در زمینه های علمی فراهم می كند. نمونه 
اعالی تالش برای ترجمه كتاب به زبان های دیگر، كره جنوبی و جمهوری تركیه است كه 
در هر جنبه ای كه بتوان تصور كرد این كشورها اقدام به چاپ و انتشار كتاب در آن حوزه 
به زبان های غیر از تركی و كره ای كرده اند. مثاًل در مورد خود ایران، تعداد كتاب های ایرانِی 
غیرفارسی در كشور به حدی نیست كه بتوان در خارج از كشور با آن عرض اندام كرد 
)صورت جلسه هماهنگی تأسیس اتاق های اكو، 1390(. البته در این راستا، ناشرانی همچون 
انتشارات بین المللی الهدی و مركز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسالمی و علوم انسانی و 
دیگر ناشران بین المللی می توانند به كمك كتابخانه های ملی بیایند. این ناشران به ترجمه منابع 
فارسی به زبان های دیگری همچون انگلیسی، روسی، تركی، اردو و... می پردازند.                 

توسعه همكاری های فرهنگی – علمی و مهم تر از همه سرمایه گذاری در این راستا در 

اعظم نجفقلی نژاد ورجوی 
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میان اعضای اكو بی تردید می تواند سرمایه گذاری های فرهنگی غرب را به چالش كشانده و 
اسباب رواج اسالم را در میان كشورهای منطقه به طور روزافزون باعث شود.

كتابخانه های ملی كشورهای عضو اكو می توانند با همكاری در زمینه منابع مشترك، 
فرصت بهره برداری پژوهشگران از میراث و اطالعات موجود در گنجینه های یكدیگر را 
ایجاد كنند. نسخ خطی فراوانی در كشورهای عضو موجود است كه با تهیه نسخه های 
دیجیتال از آنها و ایجاد یك شبكه اطالع رسانی مشترك از آنها، میتوان از این منابع نادر و 
منحصربه فرد استفاده كرد. برگزاری اجالس های مختلف با حضور رؤسای كتابخانه های ملی 
كشورهای عضو اكو )3 دوره اجالس( از سال 1386 به بعد و تصویب افال، نشان دهنده تمایل 
این كشورها برای همكاری و اشتراك منابع است. با علم به این اشتراكات و در نظر گرفتن 

تفاوت های زبانی، می توان برای برقراری هر چه بهتر ارتباط این كشورها  اقدام كرد.
طبق یافته ها، بیش از 50 درصد كشورهای عضو اكو، وابستگی سازمانی مشترك دارند. 

این قضیه نكته مثبتی در همكاری های بین این كتابخانه ها به شمار می رود. 
البته باتوجه به اینكه رسالت اصلی كتابخانه های ملی در دنیا، حفظ میراث ملی هر 
كشوری محسوب می شود، لذا همكاری در جهت تكمیل این موجودی و معرفی سرمایه ملی 
به كشورهای دیگر، توجیه مناسبی در جهت سرمایه گذاری هر چه بیشتر به منظور حصول 
این رسالت به حساب می آید. تشكیل اجالس ها و اتحادیه مشترك كتابخانه های ملی این 
كشورها بر این مطلب صحه گذاشته است. از سوی دیگر باتوجه به اینكه منابع مشتركی 
در كتابخانه های ملی عضو اكو موجود است، با علم بر این اشتراكات می توان به زمینه سازی 

همكاری هر چه بیشتر این مراكزِ حافظ میراث علمی و فرهنگی اقدام كرد. 
شایان ذكر است همكاری در سطح كتابخانه های ملی می تواند ابعاد گسترده تری داشته 
باشد. درصورتی كه بتوان به تأسیس مركز اطالع رسانی متمركز اكو دست یافت، می توان در 
عرصه های مختلف به فعالیت پرداخت. فهرست مشترك یا شبكه كتابشناختی اكو از اولین 
ملزومات چنین مركزی به حساب می آید. اشتراك تجربیات در زمینه حفاظت و نگهداری 
منابع و تشكیل دوره های بازآموزی در باب مرمت نسخه های قدیمی و دستنوشت توسط 
كشورهایی كه در این زمینه از امكانات بهتری برخوردارند، تهیه نسخه دیجیتال از این نسخ 
خطی و قرار دادن آن در یك پایگاه مشترك، برگزاری كارگاه های آموزشی و دوره های 
كتابداری،  زمینه  در  منطقه ای  كنفرانس های  و  سمینارها  برگزاری  كتابداری،  كوتاه مدت 
برگزاری سخنرانی های علمی با دعوت از متخصصان داخلی و خارجی، انتشار مشترك 
كتابها و مجالت در موضوعات مشترك، برگزاری نمایشگاه های مشترك كتاب با حضور 
كشورهای اكو، تبادل نیروی انسانی متخصص بین كتابخانه های ملی كشورهای عضو، تشكیل 

عوامل تقویت کننده همکاری میان 
کتابخانه های ملی كشورهای عضو اکو



106
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 97   

كتابخانه تخصصی اكو در هر یك از كشورهای عضو، تبادل استاد و دانشجو در زمینه 
كتابداری و اطالع رسانی و... ازجمله فعالیت هایی است كه در سایه همكاری كتابخانه های 
ملی این كشورها می توان به آنها دست یافت. تمام موارد مذكور مستلزم طراحی یك مركز 

اطالع رسانی متمركز و واحد هماهنگ كننده مركزی است.
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