
  سخن سردبير
  يرهبر يها دغدغه

 ها كتابخانه ريساو  يعموم يها كتابخانه كتابداران 1390 رماهيت 28 خيتاردر 
 كشورهر از گاه در  ييها برنامه نيچنانجام . با رهبر معظم انقالب داشتند يمالقات

 ايو  اند شدهفراموش  اي كه نجامديب ياصنافو  ها گروه يمعرفبه  تواند يم
انجام  ها آنتوسط  ديبا كه يواقعخدمات  ايفراموش شده است و  خدماتشان

 گانهيب ايو  تفاوت يبجامعه نسبت به آن  ايو يا خود آنان و  شود ينمانجام  ،شود
خود  كهت سا شده دهينامهم  كتابدارروز  رماهيت 28مناسبت روز  نيابه . اند شده

به صورت  كه يشرطبه  ؛از موارد باال باشد يكي ادآوري تواند يم يگذار نام نيا
الزم  توانو اخذ  تيفعالد جدو م مقوم ،سال كيو هر روز در  دياين درعادت 

روز  كيفقط منحصر به  يكتابدارو  كتابدار كهمعنا  نيابه . سال باشد هيبق يبرا
و پرش و  ثاقيمعهد و  ديتجد اي ،يبازنگر ،ينيبازب روز وآن روز بلكه ،نباشد

  .روشن باشد يا ندهيآ يسو بهجهش 
 ،كتابدرباره  يرهبرمقام معظم بحث  يمحورهاجالب توجه بود  آنچه
  :كرداشاره  ريزبر موارد  توان يماز آن جمله  كهبود  كتابدارو  كتابخانه

نشانگر دغدغه  نيامطرح شد و نكات بارزي بود كه از  ،مطالعه زانيم
از . است يعلمهمه جوامع  خواست كهمطالعه است  يبرا يهمگانو  ياجتماع

 اند متعارضگاه  كهگوناگون  يها دگاهيدبا و گوناگون  يآمارهانظر ايشان هم 
جوامع مطرح  زندگي در ياساس يامرمطالعه را به عنوان  شانيا. ستينپاسخگو 

به آن  ديبامردم عموم  بلكه ختگانيفرهو  كردگان ليتحصنه تنها  كه كردند
 ينگاهبا  ديبامطالعه به  .خود قرار دهند يزندگ يها برنامهو جزو  شندينديب

با  يفكر يِهماوردبه  كنندهدر آن مطالعه  كهشود  ستهينگرو فعال  ايپو ،مثبت
 نظاره ايآرام و خلوت و بدون حضور و  يطيمحخود در علمي  انيهمتا اي همكار
به  ؛عهده دارد رخود ب زينآن را  يداورو  مشغول است تيميصمبا صفا و  ،كسي

 يمساو ،است روزيپ ايآ يفكرمبارزه  نيادر  كه كردقضاوت خواهد  اين معنا كه
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به مطالعه ادامه  ايآمبارزه  نيا يجهينتخورده است و در  شكستيا  و است
خواهد  رييتغرا  مسير ايو  كردواگذار خواهد  شهيهم يبراآن را  ايخواهد داد و 

از  فارغآرام و خلوت قطعاً  يطيمحدر  يفكرمسابقه  كيبه عنوان  مطالعه. داد
در  ،يظاهر يها مسابقهدر  كه انجام مي شود يانسان ناپسندهرگونه صفات 

و  گذارد يم يبجا يبد يها خاطرهو  شود يمدامن گير افراد از موارد  ياريبس
  .شود يم يا عدهموجب تأثر و افسوس 

به  دينبا يتعالدر راه  كهدد است جم يديتأكمطالعه  زانيمبه  شانيا ديتأك
است  يشاخص و دارد تيفيكاز  ينشاندر خود  تيكم. بود تفاوت يبآن  تيكم
  .عدم آن ايو  يخوان كتابو  كتاببه  يا جامعهتوجه در رغبت  يبرا

نه  كتابدار. است كتابداربه نقش توجه  بود شانيامورد توجه  كه يدوم نكته
خواننده و مجموعه  نيبفعال در رابطه  يعنصربه عنوان  بلكه يخنث يموجود
 جامعهبه  ديباخدمات خود را  چنان آن ،كاربا تحمل مشقات  كتابداراناست 
تصويري كه ايشان از كتابدار  .نديفزايبرا روز بروز  ها آنرغبت  كه كنند عرضه

آستان قدس دادند ياد آور افراد دلسوخته، كم توقع و با نشاطي است كه به ويژه 
  .در زمان ما نبايد از آن غفلت شود

. خوب بود كتاببه نسبت تذكر ايشان بود  شانيامورد توجه  كه يسوم نكته
به غذا  ازينجسم انسان هم  كه چنانهمبه غذا دارد  ازين يآدمجان  يدرست به

غذاها  نيتر سالمو  نيبهترتا  شود يمتوجه و دقت فراوان انجام  از اين رو .دارد
آن  تداركو بزرگ به  كوچكآن مؤسسات  يبراشود و  دهيخورانخورده و 

درمان و  ،همچون وزارت بهداشتدر كشور ما  ينظارت يها سازمانو  پردازند يم
 نيابا  كنند يمآن نظارت  تيفيكو مانند آن بر استاندارد موسسه  ،يپزشكآموزش 

درمان آن  يبرا ديبا كه شود يمگزارش  ها يماريباز بروز  يا دهيعدموارد  حال
 تفاوت يب توان يمچگونه  يروح غذاهايدر مورد  .انجام داد يفراوان يها نهيهز

فرزندان  ،خود ما كهاجازه داده  يآزادرف دادن شعار به ص توان يمبود و چگونه 
 آنكهبدون  كنند دريافت روحيانواع و اقسام مطالب را از نظر  ،نوعان همو 
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با  ايبدانند و  ها از طريق واسطهرا  فكرآلوده شدن  ،را بشناسندآن  دكنندهيتول
 نكهيا .توجه دارند ها آن تيفيكبر چگونه  كه آشنا باشند آن ينظارت يها سازمان

بداند  يمعنوروحي و  يها خوراكدهنده خوب و بد  صيتشخخود را  يفردهر 
هم ادعا  يماد يغذاهادر  كه ماند يممانند آن  نكندرا بر آن طلب  يناظر چيهو 

بزند  محكرا  جسماني يغذاهاو صحت  تيفيك تواند يم ييتنهاشود هر فرد به 
و  ها دقتبا همه  كه همچناناست  يهيبد. ستين ينظارتسازمان  چيهبه  يازينو 

 يغذاهادر  شود يممشاهده  خالفباز موارد  يماد يها خوراكدر  ها نظارت
مسئول و  يها سازماناست چنانچه  تر فيظرو  تر فيلط اريبس كههم  يمعنو

 نبايد بنابراين. است مشاهده شود ممكنباز هم موارد خالف  كنندمتعهد نظارت 
را  ياريمعو  مالك چيهو  رفتينپذرا  ينظارت گونه چيه يآزادبه  اتكابه صرف 

خوب از بد در همه موارد  صيتشخ مالكو  زانيم را قبول نداشت و خود
 ريغمناسب از  كتاب صيتشخ يبرا كه طلبد يم ،خوب كتاببر  ديتأك. دانست
به  غرض يبدلسوز و  ،متعهد ،باسواد ،خبره يافرادو شود  يكافتوجه  مناسب
اصوالً  كهبرسد  ييجابه  كارو  كنندخوب از بد تالش  يها كتاب صيتشخ
خوب از بد به عهدة متخصصان هر  يها كتاب صيتشخ. سديننوبد  كتاب ،مؤلف

برخوردار  يشتريب تيحساساز  ياجتماعو  يانسانامر در علوم  نيا كهفن است 
 يها برنامه بيترتبا  توانند يمگوناگون  يها حوزهدر دهنده  صيتشخگروه . است

  .كنندموارد خوب از بد اقدام  كيتفكخاص به 
 نيابه  است كتاب يبند سطحنوعي در  شانيا انيبمورد  نيادر  يگريد نكتة

 يكتاباست  ممكن. كند يم رييتغخوب و بد با توجه افراد دايره  كهمعنا است 
 كتاباما همان  ؛خاص يمعلوماتبا  يسنّ خاص و فرد يبرااما  خوب باشد

خواننده را  ،مضر باشد كهنه تنها خوب نباشد  يگريدخوب در رابطه با فرد 
به  كتابدارنقش  كهاست  نجاياو در  كنداز مطالعه خسته  وعالقه  يب يا گمراه

فرد مناسب  ومناسب  كتاببين  تواند يمخبره و  دلسوز ،نيام يمشاورعنوان 
 جامعه مثل يا جامعه كه كند يم دايپتحقق  يزمان ها نياهمه . كندبرقرار رابطه 
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 يمبنائ چيهواالّ اگر قرار باشد  ؛باشد بند يپا يا يمبانمعتقد و به  ياصولبه  ايراني
خود را  ،كسفرد محترم و مورد توجه نباشد و در ضمن هر  يبرا يزندگدر 

انتخاب و  اسيمقو  زانيمبداند و عقل محدود خود را  زيچمحور همه 
دلسوز و باسواد و  كتابدارانرا همچون  يمرشدو راهنما و  كند يريگ ميتصم

خواهد  يمنتفخوب و بد  كتابهم درباره  يبحثنداشته باشد طبعاً قبول مؤمن 
  .شد

 كهاست  نيا كردنظر مرا به خود جلب  شانيااز همة گفتار  شيبآنچه اماّ 
 يتخصص يمعنابه  يرسان اطالعو  يكتابداربا اصول  كه يفرد كه شود يمچگونه 

و  يكتابدارجامعه  ازين كه از حاقّ را عرضه كند مطالبي ستينآن آشنا 
 جامعه يواقعدغدغه  كه گذارد انگشت  يمطالب يروو  زديخ يبرم يرسان اطالع
و  يكتابدارمفهوم  كه ستينمعنا  نيابه  نيا ايآ .است يرسان اطالعو  يكتابدار
ناظر  ،ها يفناورو  ها فرمولو  ها يبند دستهو  ها يبند طبقه نيا يورا يرسان اطالع

به اطالعات و دانش بشر  يفطرو  يذات ازيناز  كهاست  يدانشبه اطالع و 
ري ابا قوانين و كتابد اگر ه مردم به طور خاصكاين معنا به  ؛رديگ يمسرچشمه 
ي انسان واقعي و فطر ازينو  بكند ديباچه  كتابخانه كه دانند يماما  ؛ندآشنا نيست

 صيتشخ ازين نيتر ياصلي اطالعات و دانش را به عنوان ابيبازو  افتيدري عني
 نياهمه  كه دارد يمبه صراحت اعالم  نيا. دنگذار يمو بر آن انگشت  دهند يم

 كهي است دانشي اطالعاتي و تشنگرفع  لياصي اصل برا خاصي ها زرق و برق
و  بزرگو  شناسد ينم مكانطالب آن است، زمان و  ها زمان همهجامعه در 

 هيتصفآب  ديبا تشنگانو  ايدرآب  ،در مثل كههمچنان كه  نيبنابرا. ندارد كوچك
 آببرسند از  ايدربه  توانند ينم كهي تشنگانشود تا  جاديايي ها آبراه اشود و ي

، كنندو از آن ارتزاق  هيتهي ماهي پرورش براي محلّ او ي كننداستفاده  ها راه
 يبرا يول اند شده يبند طبقهه را با آنكه كتابخانمجموعه  ديباهم  كتابداران

تا هر  كنند ميتقسقابل استفاده است به سطوح گوناگون  ريغ ازمندانيناز  ياريبس
 اريبسچه  ديد ديبا. كندو استعدادش بتواند از منابع استفاده  ازينبه فراخور  كس
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ي به آن ها دارند اما از واقع ازين كهي جوامع نيبي معظم و بزرگ در ها كتابخانه
منابع  نيا نيبوجود داشته باشد تا رابطه  ديبابنابراين عواملي . اند گانهيبهم 

 دانند ينمو گاه هم  دانند يمگاه خود  كهارزشمند با افراد جستجوگر و طالب علم 
 . برقرار كند

 به آنكهمنابع با  نيبي از موارد اريبسدر  كهچگونه است  كه نجاستياسؤال 
ي ا رابطهدارند فاصله است و  ازينبدانند  آنكهبا  ازمندانينفراوان است و  ازينآن 

 كه ماند يم نيامانند . شود يمچگونه حل  مشكلو  كجاست كار ريگ ستينبرقرار 
، آن بدتر از آن ااستفاده از آن را ندارد و ي امكاناما  استيدر كنارانسان تشنه در 

  .نديب ينم ايو  شناسد ينمرا 
ي هرگز از بين كتابدارمند است و  فهيوظهمواره  كتابداراست  نيچنو اگر 

 ها كتابي بسته طيمحدر  كهمعنا  نياي نه به رسان اطالعي و كتابدار. نخواهد رفت
و  كندرا برقرار  ازمندانينمنابع با  نيببتواند رابطه  كهي كتابدار بلكه كندرا مرتب 

دلسوزان جامعه را مثل مؤلف، هنرمند و مصنف را وادارد تا آنچه را  قيطر نيااز 
و  خواهد يمي واقعي معناجامعه به  كهآن چيزي باشد  كنند يميا خلق  سندينو يم

  .دارد ريتأثدر پرورش روح و روانش 
  
وظائف خود  قحابه را  رسان اطالعو  يكتابدارجامعه  ،يرهبر اميپ ،آنكه ديبام

انتخاب درست و  ،كردن فكرخوب  ،انسان به دانستن يفطر ازينبرخاسته از  كه
ابزارها و  كهو بدانند  آشنا سازداست  يدانشو  تياطالعا يها يازمندينبه موقع 

 بههاي تشنه است  جانن كرد رابيس يبرا يا لهيوسروز  فناوريوسائل از جمله 
 نقاد و متفكرزنده و روح خالق و  آنانو  ينيد ،يكلّ ،يفرد تيهو كه يا گونه

 – يفرد يزندگبه سود  كهبرسند تا آنچه را  ميتصماز بلوغي  شود و به شكفته
 كتابدارانو استقامت  يگريج انيمنخواهد شد مگر با  نياو  ابنديدراست  يجمع
 تيهو ،ننديبندر قالب ابزار  و آن را ،به وظائف خود آشنا باشند كه يشرطبه 
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اساس اطالعات درست و شفاف است  رجامعه ب ازين بهپاسخ  كهرشته خود را 
  .خود عشق بورزند كارو به مطالعه باشند  اهلو سرانجام  ابنديدر

  


