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  كتابخانه هاي عمومي و اصالح الگوي مصرف علمي و فرهنگي

  

به نام سال اصالح الگوي مصرف فرصتي بدست داد تا نقش  1388نامگذاري سال 
به طور معمول وقتي بحث الگوي مصرف و . هاي عمومي در اين رابطه بررسي شود كتابخانه

ه به مصرف انرژي و بيش از همه به بنزين وآب و برق و مواد ها هم آيد ذهن اصالح آن به ميان مي
در حالي كه الگوي مصرف به همه مسائل زندگي اعم از آب، برق، . مشابه آن معطوف مي شود

خاك، هوا، طبيعت، فرهنگ و ديگر مسائل و وسايل زندگي تا برسد به وقت، كه عزيزترين شيء 
  .شود گيرد مربوط مي ميدر نزد انسان است و اغلب مورد غفلت قرار 

ممكن است بعضي چنين تصور كنند يا معتقد باشند كه در امور علمي و به ويژه فرهنگي هزينه 
به عبارت ديگر امور فرهنگي آنقدر مهم است و يا آنقدر مظلوم واقع . هراندازه باشد جايز است

رسد اين مسئله با  مياما به نظر . شده است كه هر چه در اين مورد هزينه شود باز هم كم است
طرح . توجه به محدوديت منابع با برنامه ريزي و توجه به تأثير گذاري امور فرهنگي منافات دارد

مقوله اي به نام مهندسي فرهنگي از جهتي شاهد بر اين مدعاست كه امور فرهنگي هم و شايد 
بسا مواردي كه به نام  چه. بيش از همه موارد نياز به برنامه ريزي، مهندسي و اصالح الگو دارد

فرهنگ هزينه مي شود اما بازده فرهنگي ندارد و شايد در بعضي موارد تأثير  ضدفرهنگي داشته 
باشد، و چه بسا مواردي كه به لحاظ فرهنگي بايد حتما اجرا شود، ولي بودجه و اعتباري براي آن 

  .در نظر گرفته نمي شود
وان براي امور علمي و فرهنگي هم الگوي مصرف بنابراين سوال اساسي اين است كه آيا مي ت

هاست و يا فايده و اثربخشي  داشت؟ آيا الگوي مصرف در امور علمي وفرهنگي تنها بررسي هزينه
تر آيا نوع نگرش و رويكرد علمي و فرهنگي  تواند و يا بايد لحاظ شود؟ و از همه مهم آن هم مي

شد چه ميزان بر الگوي مصارف علمي و كه اگر صحيح نبا انتخاب شده صحيح است؟ و اين
فرهنگي تأثيرگذار است؟ آيا بررسي و ايجاد الگويي با كمترين هزينه كه بتوان بيشترين بهره را از 
آن برد مي تواند به عنوان الگوي مصرف علمي و فرهنگي تلقي شود؟ آيا جلوگيري از تكرار و 

توان مشخص كرد  ا مرتبط است؟ آيا ميها در امور فرهنگي به الگوي مصرف آنه چندباره كاري
كه در مواد خواندني براي چه بايد خواند، چه بايد خواند، چگونه بايد خواند تا بازدهي به حداكثر 



 

 

آيا در اين مورد مي . برسد؟ در مورد مصارف غير خواندني علمي و فرهنگي هم به گونه اي ديگر
آيا صرفاً تعيين ميزان صرف وقت مطالعه به هايي را براي تأثيرگذاري تعيين نمود؟ 

به طور (هايي بر چگونه خواندن  كند؟ و يا اينكه بايد شاخص
و چگونه اثربخش كردن فراهم نمود؟ مصارف علمي و فرهنگي آنقدر گسترده و وسيع است 

ما متوجه آن  ارد كه اگر همه هم و غم پوشانند و آنقدر اهميت د
  . باشد، ارزش آن را دارد،  زيرا كه بر روي بقيه الگوهاي مصرف تأثير مي گذارد

ما در . كنم اي بسنده مي گويي اجتناب شده باشد، به ذكر نمونه
است و متوليان  ساز هاي خود كه مهد پرورش انسان هاي خالق، مبتكر، مصمم و آينده

كنيم  شوند، تا چه اندازه به مصارف علمي و فرهنگي توجه مي
نامه و  نوشتن پايان  هاي ما براي تدريس، تا چه رسد كه براي آن الگويي داشته باشيم؟ در دانشگاه

ه اصطالح آبشخور شود و ب رساله، و براي نگارش مقاالت پژوهشي از چه منابعي استفاده مي
ها نگاه  ها و مقاالت منتشره در دانشگاه نامه مصارف علمي و فرهنگي ما كجاست؟ شما اگر به پايان

به  19كنيد، به ويژه آنجا كه مباني نظري مطرح مي شود جز استناد به منابع غربي آن هم از قرن 
از نظر علوم جديد و  ممكن است گفته شود كه غرب. بعد كمتر چيز ديگري را مشاهده مي كنيد

. به ويژه تكنولوژي از ما بسيار جلوتر است و حتي در مباني نظري فني هم بايد به آنان استناد كرد
اگر از مناقشه در اين مورد بگذريم كه خود جاي بحث دارد، سوال اين است كه در علوم انساني 

ايي كه بايد در نشريات بين المللي توانيم بگوييم؟ مسائل مرتبط با علوم انساني، به ويژه آنه
اسالمي نه به گزاف، بلكه بر اساس آنچه بوده و هست  -چاپ و منتشر شوند كجا از هويت ايراني

ما در علوم انساني نبايد به گونه اي . شوند دفاع مي شود؟ دفاع بماند، آن ها حتي معرفي هم نمي
چرا از . ي و فقط مصرف كننده هستيمبرخورد كنيم كه ملتي فاقد هويت، تاريخ فرهنگي و علم

كنيم و پيوندي  استناد به گذشته هاي علمي و فرهنگي خود دريغ مي كنيم، و يا از آن دفاع نمي
نماييم؟ داليل اين امر مي تواند عدم اطالع، كم اهميت دانستن آن، 

سهولت دسترسي به منابع خارجي و يا براي خوشايند ديگران، صعوبت دسترسي به منابع ملي و 
هرچه باشد،اين امر نشانگر آن است كه ما در مصارف علمي و فرهنگي در 

شما . ايم و دست كم به سنت نقد توجه نكرده ايم پيروي و تقليد از ديگران راه افراط را پيموده
بينيد كه غربيان هنوز آثار  بزنيد، مي المللي سري هاي كتاب به ويژه در سطح بين
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برسد؟ در مورد مصارف غير خواندني علمي و فرهنگي هم به گونه اي ديگر
هايي را براي تأثيرگذاري تعيين نمود؟  توان شاخص

كند؟ و يا اينكه بايد شاخص عنوان شاخص فرهنگي كفايت مي
و چگونه اثربخش كردن فراهم نمود؟ مصارف علمي و فرهنگي آنقدر گسترده و وسيع است ) عام

پوشانند و آنقدر اهميت د كه همه زندگي و تاريخ ما را مي
باشد، ارزش آن را دارد،  زيرا كه بر روي بقيه الگوهاي مصرف تأثير مي گذارد

گويي اجتناب شده باشد، به ذكر نمونه براي آن كه از كلي
هاي خود كه مهد پرورش انسان هاي خالق، مبتكر، مصمم و آينده دانشگاه

شوند، تا چه اندازه به مصارف علمي و فرهنگي توجه مي پيشرفت و توسعه در آن تربيت مي
تا چه رسد كه براي آن الگويي داشته باشيم؟ در دانشگاه

رساله، و براي نگارش مقاالت پژوهشي از چه منابعي استفاده مي
مصارف علمي و فرهنگي ما كجاست؟ شما اگر به پايان

كنيد، به ويژه آنجا كه مباني نظري مطرح مي شود جز استناد به منابع غربي آن هم از قرن 
بعد كمتر چيز ديگري را مشاهده مي كنيد

به ويژه تكنولوژي از ما بسيار جلوتر است و حتي در مباني نظري فني هم بايد به آنان استناد كرد
اگر از مناقشه در اين مورد بگذريم كه خود جاي بحث دارد، سوال اين است كه در علوم انساني 

توانيم بگوييم؟ مسائل مرتبط با علوم انساني، به ويژه آنه چه مي
چاپ و منتشر شوند كجا از هويت ايراني

دفاع مي شود؟ دفاع بماند، آن ها حتي معرفي هم نمي
برخورد كنيم كه ملتي فاقد هويت، تاريخ فرهنگي و علم

استناد به گذشته هاي علمي و فرهنگي خود دريغ مي كنيم، و يا از آن دفاع نمي
نماييم؟ داليل اين امر مي تواند عدم اطالع، كم اهميت دانستن آن،  بين گذشته و حال ايجاد نمي

براي خوشايند ديگران، صعوبت دسترسي به منابع ملي و 
هرچه باشد،اين امر نشانگر آن است كه ما در مصارف علمي و فرهنگي در . موارد ديگر باشد

پيروي و تقليد از ديگران راه افراط را پيموده
هاي كتاب به ويژه در سطح بين اگر به نمايشگاه
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دهند و آنها را زنده  قدماي خود را با تحليل هاي نو مورد نقد، بررسي، تحليل و تجليل قرار مي
هاي نو  پردازند ودر مورد آنها پژوهش هاي خود به تدريس آنها مي دارند، در كالس نگه مي

اين نمونه كوچكي از مسائل بسيار علمي و . الندب كنند و به طور مستقيم يا غيرمستقيم به آنها مي مي
  . تواند در همه شئون زندگي ما تأثيرگذار باشد فرهنگي است كه اگر به آن توجه شود مي

هاي علمي و فني و حتي علوم  اشتباه نشود، نگارنده مخالف استفاده از نظرات غربيان در حوزه
وعي الگوي بد مصرف علمي و فرهنگي اما يكجانبه گرايي و انحصارگري را ن. انساني نيست

داند و ناديده گرفتن همه هويت و هستي شرقي، ملي و اسالمي را از سر بي اعتنايي و يا ناداني  مي
ها و  در جايي كه انواع و اقسام گرايش. امري مضر تلقي مي كند و با آن مخالف است

شود، بحث درباره گذشته و هاي فكري غربي نقل محافل علمي و مجالت دانشگاهي مي  پارادايم
شود كه نه در زندگي جاري، بلكه بايد در  شناسي مي حال ايران و اسالم، گويي بدل به نوعي عتيقه

بگذريم از اين كه ملتي كه زنده است از آنچه دارد ولو كم حداكثر . موزه ها به دنبال آن گشت
باز . شتابد مبارزه علمي و فرهنگي مي اي پر غرور و تهاجمي به ميدان استفاده را مي كند و با روحيه

هاي ديگر مقايسه كنيد  به اين دو بيت شعر فردوسي توجه كنيد و پيام آن را با پيام. هم مثالي ديگر
  :گويد كه مي

  تـوانـا بـود هـر كـه دانـا بـود          ز دانـش دل پـيــر بـرنــا بـود
  ي كژي زايد و كاستيز نيـرو بــود مــرد را راستـي          ز سست

و يا به تعبير ديگر دانش » .دانايي، توانايي است«بخشي از پيام اين دو بيت همان شعار معروف 
دارد، اين نيرو موجب  كند، آدم را هميشه شاداب نگه مي قدرت است، كه دل پير را جوان مي

ن پيام را در برابر اي. رفتاري مي شود راستي و درستكاري و باعث پرهيز از كجروي، كمبود و كج
كه بعد ها  از زبان -دانند بگذاريد  كه آن را منسوب به آگوست كنت مي» دانش قدرت است«

و حاصل آن را در جوامع غربي و  -بسياري به ويژه آلوين تافلر هم بگونه هاي ديگر شنيده شد
ه كار مي جهان امروز بررسي كنيد كه از قدرت چگونه استفاده مي شود و براي چه مصارفي ب

در عين حال كه دو فرهنگ بحث قدرت و توانايي را در دانش و دانش اندوختن مي داند، . رود



 

 

ضمن اين كه آن . سازند از زمين تا آسمان با هم متفاوت است
  . 1كه در اين گفتار مقدم است، فضل بيشتري دارد

فاهيم ارزنده انساني، فرهنگي و علمي است كه در اي از صدها بلكه هزاران م
كننده  كنيم و به عنوان مصرف اسالمي ما وجود دارد  ولي آن را از بيگانه تمنا مي

بنابراين در دنياي پر رقابت فعلي، و به ويژه در مصارف علمي و فرهنگي بايد 
كننده صرف به شريك و رقيب فرهنگي و علمي   مصرفتجديد نظر كنيم و الگوي خود را از 

خواهيم رشد كمي مقاالت خود را با حضور در بعضي از انواع مجالت به 
تر اين است كه بگوييم حاصل اين حضور چه بود و نتيجه  رخ بكشيم، توجه داشته باشيم كه مهم

شت زيرا كه دنيا تشنه حرف نو و افكار راهگشاي اين افزايش كمي مقاالت چه دستاورد كيفي دا
  . جديد به ويژه در مسائل فرهنگي و علمي است

در اين كه اين دانشگاه به . اند دانند كه صدا و سيما را دانشگاه بزرگ جمعي دانسته
دهد و به ويژه در مسائل علمي و فرهنگي بر طبق  وظايف خود آشناست و آن را خوب انجام مي

داند و يا اقشار خاصي  كند و مخاطب خود را عموم مردم  مي هاي حساب شده حركت مي
هاي  را مد نظر دارد، محصول كار فيلمسازان بر طبق الگوها فرهنگي است و يا هر گروه با انگيزه

دهد سخن  كند و آن را براي عرضه به صدا و سيما مي سازي مي
اما بدون شك،  صدا و سيما نقش فراواني در جذب . ت و مرتبط با اين مجله نيست

هاي آن مانع از مطالعه، آن هم مطالعه جدي به ويژه  ها دارد و جاذبه
هاي   توان به آن تاكيد كرد اين است كه كتابخانه در عين حال، آنچه مي

تواند با صدا و سيما  اي از آن مي كم در بخش عمده اگر نه در همه مسائل فرهنگي، دست
  .سهيم و در تدوين و اجراي الگوي بهينه مصارف و به ويژه مصارف فرهنگي نقش آفرين باشد

هاي فرهنگي چون علوم، تحقيقات و فناوري،  جالب است بدانيم كه به استثناي وزارتخانه
مي، آموزش و پرورش پس از صدا  و سيما، نهاد كتابخانه هاي عمومي 

. بزرگترين نهاد پر جمعيت كشور است كه در همه نقاط كشور داراي شعبه و شعباتي است
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سازند از زمين تا آسمان با هم متفاوت است اي كه اين دو مي فضاي فرهنگي
كه در اين گفتار مقدم است، فضل بيشتري دارد

اي از صدها بلكه هزاران م اين دو نمونه
اسالمي ما وجود دارد  ولي آن را از بيگانه تمنا مي –فرهنگ ايراني 

بنابراين در دنياي پر رقابت فعلي، و به ويژه در مصارف علمي و فرهنگي بايد . شويم قلمداد مي
تجديد نظر كنيم و الگوي خود را از 

خواهيم رشد كمي مقاالت خود را با حضور در بعضي از انواع مجالت به  تغيير دهيم و اگر هم مي
رخ بكشيم، توجه داشته باشيم كه مهم

اين افزايش كمي مقاالت چه دستاورد كيفي دا
جديد به ويژه در مسائل فرهنگي و علمي است

دانند كه صدا و سيما را دانشگاه بزرگ جمعي دانسته همه مي
وظايف خود آشناست و آن را خوب انجام مي

هاي حساب شده حركت مي صشاخ
را مد نظر دارد، محصول كار فيلمسازان بر طبق الگوها فرهنگي است و يا هر گروه با انگيزه

سازي مي يابي و يا سوژه خاص خود سوژه
ت و مرتبط با اين مجله نيستبسيار اس

ها دارد و جاذبه مشتريان و مخاطبان كتابخانه
در عين حال، آنچه مي. براي جوانان شده است

اگر نه در همه مسائل فرهنگي، دستعمومي 
سهيم و در تدوين و اجراي الگوي بهينه مصارف و به ويژه مصارف فرهنگي نقش آفرين باشد

جالب است بدانيم كه به استثناي وزارتخانه
مي، آموزش و پرورش پس از صدا  و سيما، نهاد كتابخانه هاي عمومي فرهنگ و ارشاد اسال

بزرگترين نهاد پر جمعيت كشور است كه در همه نقاط كشور داراي شعبه و شعباتي است
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است كه  1تر اين كه اين نهاد بزرگ، نهادي خصوصي است و به تعبير رايج، مردم نهاد جالب
. توليد، در توزيع و مصرف هم حرفي براي گفتن داشته باشددار بودن در  تواند عالوه بر داعيه مي

اگر توليد و نمايش الگوهاي علمي و فرهنگي توسط صدا و سيما با همه تأثيراتي كه دارد از طرف 
اينها همه فيلم  "عده اي با اقبال كامل روبرو نشود و براي مثال، بعضي از روي تعريض بگويند كه 

هاي عمومي مي توانند الگوهايي زنده، پويا و  ، كتابخانه"است و با واقعيت متفاوت است
اين الگوهاي مصرف به معناي . پرتحركي براي ارائه الگوهاي فرهنگي به جامعه به نمايش بگذارند

هاي عمومي و همه واحدهاي آن  نهاد كتابخانه. عام آن شامل تصحيح نگاه، توليد و مصرف است
توانند مبلغ و  انند داراي الگوي بهينه مصرف شوند و هم ميتو هاي داخلي خود مي هم در برنامه

  .مشوق الگوي مصرف براي همه مناطقي كه در شعاع نفوذ آنان قرار دارند باشند
 - هاي جديد هاي عمومي كشور با تقويت نيروهاي انساني خود از طريق استخدام نهاد كتابخانه

به همراه نيروهاي پرتجربه و توان سابق  -كه اغلب داراي درجه كارشناسي و كارشناسي ارشد اند
اندركاران و  رسد كه همه دست به نظر مي. توانند در اين زمينه سهم بسيار زيادي داشته باشند مي

هاي عمومي  مسئوالن تبيين و تعيين الگوي مصرف بايد در كنار صدا و سيما به نقش كتابخانه
و اجراي الگوي بهينه مصرف به ويژه در امور  ريزي توجه كنند و آنها را صميمانه درگير برنامه

ها را  تواند بهترين بهره هاي عمومي نيز از اين فرصت بدست آمده مي نهاد كتابخانه. فرهنگي نمايند
ببرد و در تعيين الگوي مصرف فرهنگي پيشگام باشد و از طريق آموزش، پژوهش، اجراي 

فرهنگ جامعه را نسبت به مصرف بهينه  هاي سازنده و مثبت دست به كاري زند كه هم برنامه
ها شريك نمايد و هم نسبت به هزينه هاي  آفريني ها و نقش آماده كند و هم مردم را در نقش

خواستار است تا مقاالت  فصلنامه پيام كتابخانه. نابجاي منابع به نام علم و فرهنگ هشدار دهد
صالح الگوي مصرف علمي و فرهنگي نظران را در حوزه ا مندان و صاحب علمي و پژوهشي عالقه

دريافت و منتشر كند و در اين زمينه به افراد متخصص، كارشناسان و پژوهشگران داخلي نهاد هم 
  .بسيار اميدوار است
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