
  سخن سردبير

  رساني هنر و كتابداري و اطالع
. تعريف مقوله هنر از موارد سهل و ممتنع است كه توافق جمعي بر آن نيسـت 

هر كـاري كـه فاقـد هنـر     . هنر در يك نگاه، همه زندگي، نمك و معناي آن است
. باشد زيبا نيسـت و پـذيرش و هضـم آن در زنـدگي بـا مشـكالت تـوأم اسـت        

تـرين   مي توان با هنرمندي به سـهولت حـل كـرد و سـاده    بزرگترين مشكالت را 
هنر بـا فنـون هنـري تفـاوت     . كارها بدون چاشني هنر به سختي قابل انجام است

گردد كه مشـوق و   فنون هنري قابل اكتساب است، اما هنر به نوع نگاه برمي. دارد
ن شـود و فنـو   در بسياري از موارد بين ايـن دو خلـط مـي   . انگيزه انجام كار است

فنون هنري را هر كسي مـي توانـد انجـام    . هنري را به جاي هنر استفاده مي كنند
خواهد و ظرف و مظروف بايد با هـم   طلبد، شرح صدر مي دهد؛ اما هنر زمينه مي
توان گفت استفاده حداكثري از توان و  به تعبيري ديگر مي ؛همخواني داشته باشند

مكان مناسب از روي شوق و با عشق ظرفيت انساني براي انجام كاري در زمان و 
اين هنـر تأثيرگـذاري   . »سخن كز دل برآيد الجرم بر دل نشيند«گويند . هنر است

هـا   است مگر نه اين است كه همه كارها براي اثربخشي اسـت، پـس يكـي از آن   
در . همين عامل بودن است، به آنچه گفته مي شود كه سرآمد همـه هنرهـا اسـت   

ست و همه امـور ديگـر هنرمنـدان عـامالن و عاشـقان      در ورزش، درسيا تدريس،
در موسيقي و هنرهاي . كشند به آن معتقدند واقعي به كاراند كه دانسته آنچه را مي

جا و حـداكثري از  ه استفاده ب. طور، در سخنوري و نگارش هم تجسمي هم همين
 گونه كه بتوانـد در بيشـترين زمـان و    جا و مناسب آن هظرفيت كلمات و چينش ب

كه بگذريم كـه سـخن همـه زمـان هـا      ن آقراز . مكان رسا و گويا باشد هنر است
اين گونه است كه همچـون قـالي    ،است، اشعار نغز شاعران بلندپايه، بويژه ايراني

اين گونه سـخنان در هـر   . نفيس است كه هرچه پا بخورد جالي بيشتري مي يابد
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از عمق جان شاعر با عشـق  عصر و زماني بار معنايي خاص خود را دارد، چرا كه 
اند كـه روح لطيـف و متعـالي انسـان      گونه ساخته شده آن. سته استاو اعتقاد برخ

ها و زنگار بـدنگري هـا را كنـار     انساني كه اگر غبار كدورت. پاك طالب آن است
  .بزند، طبيعت زالل و شفاف او جلوه مي كند

انساني كه با انسان سر  هاي مانند همه حوزهه رساني نيز ب در كتابداري و اطالع
اش ارتباط با روح و افكـار انسـاني اسـت، هنـر و هنرمنـدي       و كار دارد و وظيفه

مـورد اسـتفاده بـه ظـاهر خشـك، جامـد و       كار ويژه كه ابزار  هب ؛بسيار مهم است
ها براي اسـتفاده از ايـن    و براي آماده نمودن ارواح انسان ؛رسند نظر ميه روح ب بي

مراحلي هنرمندانه است تا بتوانند ارتباط به معناي واقعي برقـرار  ابزار نيازمند طي 
  .شود

كسي كـه كتـاب   . اي در هنر است برقراري ارتباط خود بخشي و يا پيش زمينه
داند چـه بخوانـد حتمـاً نيازمنـد اسـت تـا        خواند و يا نمي كم مي خواند و يا نمي

غفلت . به مقصد برسانند افرادي محيط و موقعيتي را براي او فراهم كنند تا وي را
تصور كنيد فردي نيازمند . از اين نكته گاه صدمات جبران ناپذيري به بار مي آورد

كه نيازمند است خود توجهي به آن نـدارد و يـا    خريد چيزي است و يا در حالي
و يا اصالً اين نيازمندي در ذهن او شـكل نگرفتـه    دهد آن را در اولويت قرار نمي

تواننـد در او   رود فروشندگان با برخوردهاي گوناگون مـي  زار مياست، وقتي به با
 هاي گوناگون بوجود آورند، يا وي را از خريد منصرف كننـد و يـا او را آن   حالت

كـرده آن چيـز را نيـاز نـدارد آن را      چنان بر سر شوق آورند كه با آن كه فكر مـي 
  .توصيه كند و حتي به دوستان و آشنايان خود خريد آن را الفور بخرد في

توان هنرمندي را در دو مرحله تصوير كرد، هنرمندي عمـومي و هنرمنـدي    مي
هنرمندي عمومي شامل همه اخالق انساني است كـه فـرد بايـد بـه آن      ؛تخصصي

رسان همچون همه افراد انساني  شود كه كتابدار و اطالع توجه كند و اين زماني مي
 كرامت انساني يعني اين. د بهره گيردبه كرامت انساني توجه كند و از عواطف خو

هـاي اجتمـاعي بزرگوارنـد،     به لحـاظ موقعيـت   دانيكه همه افراد بشر از عالي و 
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كس را در اين مرحله بر  هيچ. مخلوق خدايند و همه اين مخلوقات با هم برابرند
اي با آنان رفتار شود كه كرامـت   گونهه لذا نبايد ب ؛ديگري برتري و فضيلت نيست

اي عمـل كنـد    ضمن اينكه خود انسان نيز نبايد بگونه. دار شود ي آنان خدشهانسان
اين مرحله را مي توان از آن به عنوان هنر عمـومي  . كه كرامت خويش را بفروشد

  .زيرا كه بني آدم اعضاي يكديگرند ؛جذب ياد كرد
ا موقعيت و منزلت اجتماعي سـبب شـود كـه    ينبايد هدف رسيدن به ثروت و 

دوسـتي و محبـت   . خود را تحقير كند و يا موجـب تحقيـر ديگـران شـود    فرد يا 
التـودد  «انـد كـه    صادقانه به همه بني نوع بشر از واجبات است و در اين باره گفته

امـا در   ؛»دوستي با مردم نيمي از عقل و خردمندي اسـت : الي الناس نصف العقل
نـد كـه از دانـش    تر عمـل ك  تواند هنرمندانه كس مي جنبه تخصصي هنرمندي، آن

وقتـي ايـن   . ترنـد  افراد متخصص و كار آشنا طبعاً موفـق . بيشتري برخوردار باشد
گل «شود از آن تعبير زيباي  تخصص به همراه آن زمينه عمومي هنرمندي باشد مي

جـا ارتبـاط برقـرار مـي شـود،       ايـن . استفاده كـرد » بود و به سبزه هم آراسته شد
هاي او  بيند و توصيه خود مي داند، او را دلسوز ميكتابدار را از  ،مخاطب كتابخانه

كنـد و تعبيـر    خرد و او را عالقمند به مراجعه و مراجعات بيشتر مـي  را به جان مي
» حرف معلم ار بود زمزمه محبتـي، جمعـه بـه مكتـب آورد طفـل گريـز پـاي را       «

  .مصداق مي يابد
. ك فرد انجـام شـود  توان و نبايد انتظار داشت كه همه كارها توسط ي البته نمي

امـا بـه محـض     ؛شود اي انجام مي در بسياري از مؤسسات جذب افراد توسط عده
دهند كه خـود ايـن    شود، او را به افراد ديگر ارجاع مي آنكه سواالت تخصصي مي

هـا و مراكـز    در كتابخانه. گويي اثرات خاص خود را دارد تغيير و گردش در پاسخ
گـاه  ، مديران مافوق و كمبود نيروهاي كارآمـد  رساني به خاطر تنوع نگرش اطالع

همه كارها توسط يك فرد بايد انجام شود كه طبعاً با كثرت مراجعان در هيچ يك 
  .يابد از دو وظيفه توفيق نمي

فـردي بـراي كتابـدار و يـا      راز اين منظر كه بنگريم تصديق خواهيم كرد كه ه
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يـد ديـد شايسـتگي او در    رسان شدن شايسته نيست و اگر شايسته اسـت با  اطالع
آشـناي   كدام يك از وظايف كتابخانه بيشتر است و اين وظايف مدير كارآمد، كار

كارگيري استعداد او كـاري هنرمندانـه و از   ه تواند با ب عالقمند به هنر است كه مي
مـديران ارشـد   . كه اين خود كار كمي نيسـت  حداكثر توان و ذوق او استفاده كند

چنانچـه واقـف بـه ايـن موضـوع باشـند ديگـر         ،اطالع رسانيحوزه كتابداري و 
نخواهند گفت كه دانش كتابداري وسيع نيست و يا هر فردي قادر است وظـايف  

در اين صورت آنـان از طريـق گـزينش، پـذيرش و     . خود را به خوبي انجام دهد
آموزش براي انجام چنين وظايف خطيري نهايت دقت را مبذول خواهند نمـود و  

جذب شدند در حفظ و نگهداري آنها نهايت جـديت را  با كيفيت  روهايوقتي ني
  .به خرج خواهند داد

رســاني شــامل مــديريت رفــورم  دانــش وســيع كتابــداري و اطــالع ،بنــابراين 
بندي دانش در سطح خرد و كالن، مديريت بر حفظ و نگهـداري   ها، رتبه كتابخانه
هـاي   كتوب و ديجيتالي، نگـارش و سازماندهي منابع خطي م) ها يادنامه( آرشيوها

هـاي   هـاي مـرتبط بـا بازيـابي، مشـاوره      دايره المعارفي، ايجـاد و ارتقـاء فنـاوري   
پردازي در حوزه اطالعات و دانش  اطالعاتي، مديريت اقتصاد و اطالعات و نظريه

به تناسب نيازمند افرادي خالق و هنرمند است، به اين معنا كه عـالوه بـر داشـتن    
ها اسـت   ليه اخالقي كه ناظر بر توصيه به كرامت انساني و انسانهاي او صالحيت

مـوارد زيـر بـه هنـر و      ،به عنوان مثـال . از دانش و تخصص الزم برخوردار باشد
هـا، هنـر معمـاري در     آوري مجموعـه  آوري و فراهم هنر جمع: هنرمندي نياز دارد

جـويي در   رساني و اشاعه اطالعات، هنـر صـرفه   ساختمان و چيدمان، هنر خدمت
دهي و ارائه اطالعات، هنر تحويل به موقع اطالعات و دانـش، هنـر    سازمان  هزينه

واضعانه و اخالقي، هنر تآوري اطالعات نو و ضروري، هنر برخوردهاي م به چنگ
هـاي   برقراري ارتباط و شناخت محيط مخاطبان بالفعـل و بـالقوه و ايجـاد شـبكه    

سـازي محـيط و ايجـاد     تحقيـق، هنـر زيبـا    انساني و فني، هنر تشويق به مطالعه و
براي خالقيـت   ايجاد و ارائه اي تواند مقوله امنيت و مانند آن كه هر كدام خود مي
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  .هنرمندانه باشد
ذوق، خـالق و   تـوان انتظـار داشـت افـراد خـوش      در اين صورت است كه مي

چه در داخل جامعه كتابداري و اطالع رساني و چـه عالقمنـدان بـه ايـن      ،هنرمند
دست به كارهاي هنرمندانه بزنند و آثاري خلق كنند تـا در   ،حوزه در خارج از آن

هاي علمي نشاط ايجاد كنند و اذهان جامعه را متوجه اين مراكـز بـه ظـاهر     محيط
هـاي افـرادي    از فداكاريهاي مهيج و جالب  نگارش داستان. ساكت و آرام نمايند

هايي كـه بتوانـد ايـن     تهيه سناريوهاي جالب و تنظيم. كنند كه به واقع خدمت مي
هاي انساني و فضايل معنوي و تخصصي را نشـان دهـد از جملـه ايـن      برجستگي

تواننـد   قطعاً دست اندركاران و مسئوالن ارشد حـوزه تحقيـق مـي   . اقدامات است
به ايـن موضـوعات بـراي خلـق آثـار بـديع و        مشوق خوبي براي استقبال جامعه

هـاي عمـومي در يـك     شنيده شد كه كتابداري از كتابخانـه  ،اخيراً. ارزشمند شوند
خاطر كمبود نيرو حتي جاروكشـي هـم كـرده    ه اي دور افتاده گفته بود كه ب منطقه

اما از منظـري   ؛تواند باشد است، صرفنظر از اينكه اين هشداري براي مسئوالن مي
آور فداكاري و عشق كتابداري باشد كه در راه انجام وظيفـه از   مي تواند پيام ديگر

توان هنرمندانـه   هاي مانند آن را مي اين و نمونه. كند هيچ كوششي فروگذاري نمي
كه گاه مانند دهقـان فـداكار و افـرادي مشـابه آن بـراي       همچنان. به تصوير كشيد

  . سازيم تشويق جامعه اسطوره مي
اي از كتابـداران   هاي گذشته به مناسبت ايام نوروز عده كه در سال گفتني است

ارزشمند از ايـن  . به نگارش طنز دست زدند كه در جاي خود بسيار ارزشمند بود
بـه ظـاهر   عملكـرد و شـاغالن آن    رسـاني كـه   نظر كه در حوزه كتابداري و اطالع

اي كه در  اما نكته ؛ هنر و هنرمندي ورود پيدا كرده استرسد به  به نظر ميخشك 
عموماً حاكي كه  اي شكل گرفته بود آن مشاهده شد اين بود كه اين طنزها به گونه

ايـن امـر ممكـن اسـت بـراي      . بيني و تحقير كتابدار و كتابـداري بـود   از خود كم
و  اما بايد از منظـر مثبـت بـه موضـوع نگريسـت      ؛مواردي خاص قابل قبول باشد

بايد توجه داشت كـه تـا    ،البته. نابسامان دست به كار شدبراي سامان دادن اوضاع 
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هويت و تعريف حوزه كتابداري و اطالع رسـاني بـراي متوليـان آن جـا نيفتـد و      
كتابدار بايد بداند بـه  . ريشه و اساس كار تبيين نشود، حكايت همچنان باقي است

ي انسـاني  كجا وابسته است و كاري كه انجام مي دهد به كداميك از نيازهاي واقع
. رساني صرفاً اداره كتابخانه به عنوان مكان نيست كتابداري و اطالع. دهد پاسخ مي

رساني از نياز واقعي انسان به بازيابي اطالعات بـراي بـه    مفهوم كتابداري و اطالع
خيزد كه ناگزير بـراي بازيـابي سـريع و     كاربردن آن براي پيشرفت و توسعه برمي

همچنـان كـه   . انات به صورت هنرمندانه اسـتفاده كـرد  صحيح آن بايد از همه امك
شود، براي تغذيـه روحـي و    براي تغذيه مادي از همه فنون و امكانات استفاده مي

اعتالي سطح فرهنگ جامعه از طريق بازيابي اطالعـات و دانـش مـرتبط بايـد از     
   .همه ظرفيت ها استفاده نمود


