
و كتب علوم انساني  شوراي نقد متون
 اطالعاتو نقد نام كنگره متخصصان علوم

و دانشجو. در اين سه مورد زياد سخن گفته (معلم)، كتاب آموزش داراي سه ركن عمده است: استاد

و نوشته شود باز به قول معروف  مي«شده؛ ولي هر چه گفته ».شنوي نامكرّر است از هر زبان كه

و هـم تربيـت مـي دهد؛ هـم درس مـي استاد است كه دانشجو را پرورش مي و راه دهـد كنـد

و تربيت، برون دهد. در واقع علم، پيشرفت را عهده برخورد با مسائل را نشان مي و دار است رفت را

و معلم است.  اين هر دو وظيفه مهم كار استاد

و بـه اعتبـاري جنـون دنياي امـروز بـه دنبـال پيشـرفت آسـا اسـت، ولـي ايـن پيشـرفت سـريع

مي مشكالتي را به و تجربيات تربيتـي اسـت كـه راه وجود و تربيت آورد كه بايد از آن بيرون رفت

مي از گرفتاريجخرو مي ها را نشان را دهد كه از آن به شدت غفلت شود. غول فناوري همـه چيـز

و دنياي ديجيتال سبك زندگ بهعوض كرده و كـالني جديدي وجود آورده كـه همـه را از خُـرد

خـاطر شـود بـه يـا اخـالق دوبـاره مطـرح مـي گيـرد درگير كرده است. اينكه روانشناسي رونـق مـي 

به ناهنجاري و فناوري يك جانبه است. وجود آمده از اين پيشرفت هاي  هاي سريع علم
مياگر زمينه مستعد باشد دانشجو استعدادهاي خود را و اگـر زمينـه مسـاعد نباشـد بروز دهد

مي به خاطر نظام بد آموزشي هماني مي را انجام خواهد. دانش آمـوختن بـراي دهد كه جامعه از او

و هم دشوار. براي تحصـيل آن بايـد زحمـت كشـيد. آن كسي كه عالقه مند است هم شيرين است

د جمع و بـدون و مأخـذ و نقـد، دانـش آمـوختن آوري اطالعات بدون شناخت منبـع اشـتن تحليـل

مي نيست بلكه محفوظاتي است كه به مي سرعت از دست و با محفوظات ديگر جايگزين شود. رود

وب به هـا، يـا داروهـا ها در مورد خاصيت بعضي غذاها، ميوه سايت عنوان نمونه بسيار شده است در

و متحير نظرات متفاوتي ابراز مي و دقـت در آن،ميشود كه خواننده را گيج و بررسـي كند. بحث

مي زمان مي و تالش و فرصت كافي  خواهد. به قول شاعر گرانقدر: برد

ــيشــدهــا نمـيدال گـر كــنج عزلـت ــش وا نم ــنج دان ــت گ ــه روي ــدب ش

ــتجســتي نشــان از گــنج پنهــاننمــي ــنج عزل ــرت در ك ــيگ ــا نم ــده ش

1شــددر عــالم جــــاهلي پيــدا نمــياگـر آســـــان بــود پيشـــــــة علــم
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و يـا دانشـجوش است. بدون آن هر چند اسـتاد سـعي اما ركن سوم كتاب است. كتاب منشور آموز

و كـاركردنِ و يـا اسـتناد كـرد خـالي اسـت، تالش كند گوئي جائي كه بايد به آن تمسـك جسـت

و صحيح در جلوگيري از بروز خطـا در انجـام  بدون دستورالعمل است. از اين رو نقش كتاب دقيق

و خود كتاب فيزيكي و قانونمندي است هـم بـه امور بسيار مهم است. اصالً يك معناي كتاب قانون

و يـاور  و يـار اسـتاد و قوانين هر علمـي منـدرج اسـت اين اعتبار كتاب ناميده شده كه در آن اصول

 دانشجو است.

و دانشجو در تـدوينِ كتـاب خـوب و همگامي سه عنصر استاد، كتاب بديهي است پيوستگي

و تالشگر با مطالعة عميق خود داراي ايده مي مؤثر است. استاد فرهيخته و پرسـش شـو هاي نو هـايد

ميهب و كتاب در سطوح مختلـف بنيـادي، كـاربردي جاي دانشجو نحوة نگارش را به استاد آموزاند

و اصول حل شود.و عملياتي نوشته مي  شود تا مشكالت بر طبق موازين

و از حافظـه گونه اينكه نگارش كتاب به و اي باشد كه دانشجو را به تفكر وادارد محـوري دور

مي ويق كند، عالوه بر موارد فوقبه مهارت تش و تعريف آن بر گـردد. در علـم الذكر به ماهيت رشته

و دانش به اطالعات و شـايد در مـواردي شناسي مسئلة تعريف و مـورد مناقشـه اسـت شـدت مطـرح

.1ها باشد شديدتر از ساير رشته

و دانشـگاهي مـا بسـيا و حتـي بررسـي كتـاب در جامعـة علمـي ور كـم در اين بـين، نقـد رنـگ

مي كم خواهند بنويسند ولي دوست ندارند كارشان مورد نقـد قـرار گيـرد. مناسـبات طرفدار است. همه

و رودربايستي و مراكز تصميم هاي صنفي اين اجازه را به ناقدان نمي انساني آن دهد در گيـري هـم قـدر

و پاگير غرق و تفسير قوانين دست ايـن كـار ندارنـد. در هـر حـال، انـد كـه وقتـي بـراي مسائل اجرائي

و چون كتاب به بررسي چند و نقد آنها از مواردي است كه بايد  آن اهتمام فراوان داشت. ها

و دانش و اطالع با آنكه رشتة علم اطالعات (كتابداري رساني سابق) بـه لحـاظ قـدمت شناسي

و بررتر است اما به دالي ها قديمي از بسياري از رشته ها در آن بـه تـأخير افتـاده سي كتابلي كار نقد

و اين بدين علت است كه گاه سيطره فنـاوري آن  كنـد كـه اي را مشـغول مـي قـدر ذهـن عـده است

كه فنـاوري ابـزاري اسـت كـه شود كه نكند اين رشته هم ماهيت فني دارد. در حالي توهم ايجاد مي

 
و اطـالع اي بر هويت مقدمه. به دو كتاب1 و دانـش مقدمـهو رسـاني كتابداري از شناسـي اي بـر هويـت علـم اطالعـات

و چاپار مراجعه كنيد. انتشارات نهاد كتابخانه  هاي عمومي
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اس در خدمت همه رشته ميها است. آيا در پزشكي از فناوري كم و آيـا مـا مجـازيم كـه تفاده شود؟

 اي فني بناميم؟ پزشكي را رشته

و مطالعــات فرهنگــي، شــوراي و كتــب درهرحــال در پژوهشــگاه علــوم انســاني  نقــد متــون

و بررسي كتابعلوم انساني در، نقد و هاي اين رشته يك دو سـالي اسـت كـه شـروع شـده اسـت

و بيش از  و بـيش جلد كتاب مـورد برر50اين مدت ماهي يك جلسه داشته است سـي قرارگرفتـه

و احيانـاً مقالة علمي پژوهشي از آن بيرون آمده است. در ايـن جلسـات كتـاب15از  هـاي درسـي

مي كمك و بررسي قرار  گيرد. درسي مورد نقد

ايم،كـه بـه اي كـه تـاكنون بـا آن مواجـه بـوده اشكاالت عمدهو كتاب خوب خيلي كم است

هم مقدار زيادي مي  تسري داد به قرار زير است: توان آن را به مقاالت

و دانشجو است. اما با بررسي اي از كتاب پاره- آيـد هايي كـه بـه عمـل مـي ها با امضاي استاد

و استاد اگر نظارتي هم داشـته اسـت شود كه بيشتر فعاليت دانشجوي چنين معلوم مي ي است

و خيلي به نگ نظارت عامه بوده و بـراي آن وقـت ذاشـته اسـت. دقـت آن را بررسـي نكـرده

در خاطر حرمت استاد هر چنـد در نقـد تـالش مـي به شـود مالحظـاتي صـورت گيـرد ولـي

 بعضي موارد اصالً امكان چنين مالحظاتي وجود ندارد.

تك اغلب كتاب- اشكالي هم نـدارد ولـي اگـر روح جمعـي وجـود ها نويسنده است كه البته

مي داشته باشد به از ويژه در موضوعات مشترك هـاي علمـي اسـتفاده كـرد. همكـاري تـوان

به اگر كتاب شرط آنكه وقت الزم را براي تأليف بگذارنـد، ها توسط چند استاد نوشته شود

 اي است. رود كه سنت بسيار پسنديده قطعاً كيفيت باال مي

به ترجمه كتاب- ويژه انگليسـي اسـت كـه در اغلـب آنهـا يـا ويـرايش ادبـي ها از زبان ديگر

ي و بها ويرايش علمي نشدهندارند ويژه در آنجا كه نويسنده وارد موضـوع جـانبي رشـته اند؛

در مثــل روانشناســي، جامعــه و ماننــد آن شــده اســت. ايــن مشــكل شناســي، اقتصــاد، فلســفه

مي كتاب دو شـود. بـه نظـر مـي هاي تأليفي هم به وضوح ديده رسـد مؤلفـان حتمـاً بايـد بـه

و ادبي بها دهند  و براي آن تا قبل از آنكه به دست ناشر برسد فكري كنند.ويرايش علمي

و- و اين يعني نويسنده براي آنكه توليـدات خـود را بيشـتر كنـد تكرار معضل بزرگي است،

كنـد كـه صـورت مطلـوبي امتياز مضاعف بگيرد مطالب مشابهي را با چند عنوان منتشر مـي 
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و نشان از و چسباندنندارد دارد. اتهـام سـرقت علمـي هـم بـه قـوت ) cut & paste( بريدن

 خود باقي است.

و ادبي يكي از نواقص حوزة نشر است. بـر طبـق اطـالع، فصـلنامة- نبودن مجالت نقد علمي

(كليات كتاب ماه سابق)كه توسط خانة كتـاب منتشـر مـي نقد اطالع و ارتباطات شـد رساني

و اين فاجعه مكرر است.  هم ظاهراً تعطيل شده

ان هــم يكــي از مــوارد مهــم در حــوزة نشــر اســت. اگرچــه در رشــتة علــم توانمنــدي ناشــر-

ــش و دان ــات ــود دارد اطالع ــت وج ــك دس ــتان ي ــر از انگش ــي كمت ــر تخصص ــي ناش  شناس

و ارتبـاط ايـن ناشـران مـي  سـزايي توانـد در بهبـود انتشـارات كتـب تـأثير بـه ولي همكاري

و برا و ادبـي ويراسـتاري خـود، داشته باشد. آنها الزم است هر كتابي را چاپ نكنند علمـي

 داشته باشند. 

و دانش شناسي درخواست شـد تـا وقتـي بگذارنـد تـا بـه از كنگرة چهارم متخصصان علم اطالعات

و بـا آنكـه از زبـان دبيـر باره اهميت نقد متونِ رشته مطالبي به اطالع عالقـه اختصار در منـدان برسـد

پاسخي دريافت نگرديـد. آنچـه بيشـتر جلـب توجـه محترم علمي دوبار قول پيگيري شنيده شد ولي 

و يا تمايل بـه نقـد كتـاب» آموزش«كند اين است كه عنوان كنگرة چهارم مي و اين عدم توجه بود

ي به عنوان ركن آموزش قابل بحث است. اميدوارم كه در كنگره عنـي هـاي بعـدي بـه ايـن امـر مهـم

و جاي و نقد آن بها دهند  بيني شود. صصان پيشي در اين كنگره متخكتاب

و دانش مي شناسي را پديده من با آنكه كنگره متخصصان علوم اطالعات دانـم كـه در آن اي خوب

و دستاوردهاي مطلوبي هم داشته است ولي نكته جمع كثيري فعاليت مي آن كنند اي در مـورد نامگـذاري

گي مي و اميدوارم مورد توجه قرار و آن اين است كه:بينم كه ناگزير از ذكر آن هستم  رد

با آنكه جمعي متخصص در رأس كار ممكن است وجود داشته باشد، چـون كنگـره طيـف-

و دكتــري،  ــي ارشــد،  وســيعي در ســطوح مختلــف از دانشــجويان كارشناســي، كارشناس

و با سابقه تا برسد به بازنشستگان را شامل مـي شـود اطـالق كتابداران، استادان جديدالورود

 موعه كمي دور از واقعيت است. متخصص به اين مج

اينكه ما خود را به عنوان متخصص بناميم شـايد حمـل بـر نـوعي خودسـتايي شـود، لـذا بـه-

 جاست قبل از اينكه ديگران به آن اشاره كنند خود در مقام اصالح برآييم.
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و بـه- و يـا بـه رسـميت ويـژه مسـئوالن يـا نمـي اينكه تخصـص ايـن رشـته را ديگـران داننـد

و اين از قبل از انقالب تا كنون همچنـان جريـان دارد. شـاهد آن اينكـه مراكـزش نمي ناسند

ــه  و كتابخان ــداري ــزرگ كتاب ــي ب ــدار اداره م ــط غيركتاب ــا اي توس ــاهي ب ــر از گ و ه ــود ش

مي تصميمات غيركارشناسانه موجب خسران شوند. اين حـوزه بايـد در ايـن زمينـه هايي هم

و با  مياقداماتي انجام دهد و مطالبي كه تدريس  كند بر اين مشكل فائق آيد. بازبيني خود

به- و چندين سـال قبـل اينكه بايد اول تخصص را تعريف كرد. من شدت با تخصص موافقم

و دانش هم به مدير كميتة برنامه و ريزي علم اطالعات شناسـي در وزارت علـوم، تحقيقـات

(عتف) نوشتم كه بياييد همة استادان هاي بـزرگ كشـور تقسـيم باسابقه در دانشگاه فناوري

و كمك گـرفتن از سـاير حـوزه  و با استفاده از دانشجويان دكتري هـاي مـرتبط، كار كنيد،

اي وقت با داشـتن تخصـص در چنـين مجموعـه افراد متخصص موضوعي تربيت نمائيد؛ آن

هـايي رشـته تخصـص توان ادعا كرد كه متخصص داريم. من كامالً باور دارم كه در اين مي

و دانـش، وجود دارد مثل يادمانه (آرشـيو)، اخـالق اطالعـات، مبـاني معرفتـي اطالعـات ها

و نظـاير آن كـه مـي  و اقتصاد اطالعات تـوان متخصـص تربيـت كـرد. زيـرا وقتـي مديريت

تواننـد انجـام گوئيم متخصص بايد از كساني حرف بزنيم كـه كارشـان را ديگـران نمـي مي

و اگر و مقامـات مسـئول هـم آنها دهند  را به جامعه عرضه كنيم كامالً خريدار داشـته باشـد

آموختگـان علـم را با اشتياق بپذيرند. مـن بـا توجـه بـه ايـن جهـات نـام كنگـرة دانـش آنها

و دانش مي اطالعات  كنم. شناسي را پيشنهاد




