
مي گاهي كوزه  خورد گر از كوزة شكسته آب

مي اين اصطالح معموالً در جايي به رود كه عاملي باآنكه دسترسي به منبع دارد اما بـه داليلـي كار

ام ترجيح مي و گاه مذموم است.دهد از كمترين  كانات استفاده كند. اين عمل گاه ممدوح

 رساني كنـد درست اطالعكه رساني اگر اسمش بامسما باشد معنايش اين است حوزة اطالع

و البته خودش قبالً بايد اطالع داشته باشد؛ زيرا كسي كه خبر ندارد يا خبرِ درسـت نـدارد چگونـه

و بـه كساني كه خود داعية اطالع تواند خبررساني كند. اين امر براي مي ويـژه اسـتاد رسـاني دارنـد

مي رساني حوزة اطالع  شود. اند اهميتش مضاعف

ــازي يكــي از مهــم و مستندس ــتناد ــه اس ــرين درس توجــه ب و ت ــات ــم اطالع ــاي حــوزة عل ه

مي دانش كسـي چيـزي بـدون اسـتناد نگويـد. عـالوه بـر ايـن،،شود شناسي است كه در آن تأكيد

(يادمانه شفاهي يكي از درستاريخ  و متخصصـان ايـن حـوزه بايـد بـا هاي رشتة آرشيو هـا) اسـت

آن افرادي كه درگير مسائل بوده و داراي اطالعـاتي هسـتند مصـاحبه كننـد تـا را اند هـا نظراتشـان

و چيزي از قلم نيفتد.  بگويند

( در نيمه حصيالن دكتراي جوان ايـن الت اي از يكي از فارغ)، رايانامه1398هاي مهرماه امسال

و اطالعةاي در دائر بر اينكه مقاله رشته برايم آمد مبني رسـاني دربـارة آمـوزش المعارف كتابداري

اين رشته منتشر شـده كـه در آن ضـمن نـام بـردن از بسـياري از افـراد، بخشـي را هـم بـه تأسـيس 

و دانش با شناسي اختصاص داده است. نام دانشكدة علم اطالعات و بـا برده تأكيد بـر بخـش اخيـر

 توجه به شناختي كه از من نسبت به موضوع دارد پيشنهاد كرده بود در بارة آن اظهارنظر كنم.

ِتحقيـق سپاسـگزاري كـنم كـه وقتـي مطلبـي در ابتدا بايد از اين اقدام ارزشمند جوانان اهـل

مي مي آ خوانند چنانچه مطلب نادرستي يا سوگيري يا نقصي گذرنـدن سرسـري نمـي بينند از كنار

كنند در اصالح آن بكوشند، زيرا غفلت از آن موجب تحريف تاريخ يا ايجاد ابهـام يـاو سعي مي

 خأل در تاريخچة هر موضوعي خواهد بود.

نمـايي كـنم؛ ولـي اگـر واقعيـت بـا من نه از آن نظر كه بخواهم دربارة فعاليت خـود بـزرگ

ال آنچه نوشته مي هـا زم است حتماً آن را بازگو كرد هـر چنـد بـراي بعضـي شود زاويه داشته باشد

بـه بعـد بـا توجـه بـه انتخـاب رشـتة 1352ام از سـال خوشايند نباشد. من در دروان زندگي كـاري 
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و اطالع و نظر به عالقه به اين رشته، براي ارتقاي آن از هيچ اقـدامي فروگـذاري كتابداري رساني

اب نكرده و حتي غلط دستام، اما دريغ از توجه، يا و مـدعيان راز عالقه يا انتقاد صحيح انـدركاران

و از كنـار مسـائل گذشـتن توسـط ديگـران بـوده اين رشته. در مقابل، آنچه مـن ديـده  ام سـكوت

وپـرورش اسـتان كلـي آمـوزش هـايم در مـدير سالة مسئوليت است. نمونة آن، دوران حدود بيست

س و مركـز همدان، نمايندگي مجلس شوراي اسالمي، ازمان اسناد ملـي، رياسـت كتابخانـه، مـوزه

و اطالع و دانشكدة كتابداري رساني دانشگاه تهـران اسـت كـه طـي اسناد مجلس شوراي اسالمي،

و اطـالع  رسـاني بـا مـن در بـارة ارتقـاي آن هرگز نديدم شخصي يا شخصيتي از حوزة كتابـداري

و مطلبي را بيان كنـد؛ هرچنـد در ايـ  ام خـود بـا اسـتنباطن دوران سـعي كـرده حوزه تماس بگيرد

ام انجام دهم. اثرگـذارترين كارهـايي كـه انجـام شـده اسـت ايجـاد شخصي هرچه در توان داشته

پژوهشكدة اسناد در سازمان اسناد ملـي ايـران، تصـويب قـانون كتابخانـة ملـي جمهـوري اسـالمي 

و ايجــا  و مركــز اســناد مجلــس، و ايــران، تصــويب قــانون كتابخانــه، مــوزه د دانشــكدة كتابــداري

و دانش اطالع (دانشكده علوم اطالعات به رساني عـالوه، باآنكـه در اغلـب مجـالس شناسي) است.

به يا سازمان ام، امـا دريـغ از تهيـة تـاريخ ويـژه پـس از انقـالب شـركت داشـته هاي مهم اين حوزه

 هاي مسئول در اين باره. شفاهي ازطرف سازمان

زي اسـت كـه توسـط آقـاي دكتـر حيـاتي در بخـش آمـوزش مطلب زير بخشـي از آن چيـ

و اطالع و اطالعةرساني در دائر كتابداري  رساني تهيه شده است: المعارف كتابداري

و دانشةدانشكد«در دانشگاه تهران 1389در سال. تأسيس دانشكده »شناسـي علم اطالعات

و دانش و كميتش به ابتكار غالمرضا فدائي، استاد گروه علم اطالعات ريـزي رشـته، بـا برنامـهةناسي

بـاالي باشـگاه دانشـگاهةكار بدون گروه آموزشي در راهروئي در طبق چند عضو هيئت علمي تازه

و كتابخانـه ملـي جمهـوري اسـالمي ايـران تأسيس شد. او مـي  خواسـت بـا همكـاري مركـز اسـناد

در دوران انقـالب فرهنگـيه قـبالً ريزي را راه اندازد. ايـن ايـد عالي برنامه هاي جديد شوراي رشته

پ و به دالئلي كه كه خود به يك منتقـد گفتـهش از اين گفتيم، منتفي شده بود. او نيز چنانيمطرح،

آن7اسـتفاده كنـد(»راه بنداز جـا بنـداز«بود خواسته بود از سياست  چنـان كـه وي فكـر ). امـا كـار

( مي و دانشگاه تهران را راضي نكـرد زمـاني بعـد از تأسـيس، . در نتيجـه، كوتـاه)8كرد پيش نرفت

و به دانشكد و به گروه فروكاسته شد ت. مديريت بازگشةدانشكده تعطيل
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مي البته از لحن نوشتار مي طرفـي كـم بـي توانست بار مثبت يا دست گذرم كه چينش كلمات

و چنين القا كند كه اگر اين دانشكده به سرانجام مي حـوزه افتخـاري رسيد بـراي ايـن داشته باشد

 ماندگار بود.
بند اول اين نوشتار موهم اين اسـت كـه ايـن-1در متن باال، اشكاالتي چند هست، ازجمله:

و كميتة برنامه كه اين چنـين نيسـت. مـن بـا ريزي تشكيل شده است درحالي دانشكده به ابتكار من

و بعدها آن را به شـوراي پيشنهاد دست ريـزي ارائـه عـالي برنامـه كم سه گروه كار را شروع كرده

(عتـف) هـم گـرفتم؛  و فنـاوري و مجوز آن را از وزارت علـوم، تحقيقـات اينكـه كـار-2كردم

و قـديمي گـروه  بدون گروه آموزشي تشكيل شد خالف است. درست است كه نيروهـاي اصـلي

و نيروهاي جديد هم تازه بي هريك به دليلي بازنشسته شدند و وه منحـل تجربه بودنـد امـا گـر كار

از من بدواً نمي-3نشده بود؛  خواستم با همكاري كتابخانة ملي اين دانشكده را تأسيس كـنم. قبـل

و پس از آنكه بعد از نمايندگي مجلس مديريت گـروه بـه عهـدة مـن گذاشـته شـد وقتـي بـه  آن،

مي خدمت هريك از رؤساي دانشگاه تهران مي د شدم كـه گـروه مـا اسـتعدا رسيدم به آنها متذكر

داشتند كه فعالً بودجه نداريم والّـا بـا ايجـاد دانشكده شدن را دارد وآنها هم ضمن تأييد اظهار مي

لزوم همكاري با كتابخانة ملي هم از اين نظـر بـود كـه مـن اعتقـاد-4دانشكده مخالفتي نداشتند؛ 

و صنعت امري پذيرفتني اسـت  ا صـنعت رشـتة مـ−كـه هسـت−داشتم كه اگر همكاري دانشگاه

هم متشكل از مؤسسـاتي همچـون كتابخانـة ملـي، كتابخانـة مجلـس، كتابخانـة مركـزي دانشـگاه

و  و در بخــش خصوصــي كتابخانــة آســتان قــدس رضــوي تهــران، نهــاد كتابخانــه هــاي عمــومي

و كتابخانـة ملـي اسـت؛ مرعشي است كه البته مهمالعظمياهللاكتابخانة آيت ترينشان سازمان اسـناد

آن» راه بنداز جـا بنـداز«آوردن عبارت-5 هـم از قـول يـك منتقـد هرچنـد در يـك مـتن علمـي

ميةويراستار دائر آيد كـه دعـوي مؤسـس هـم المعارف باشد حجت نيست. تازه زماني قول منتقد

هم-6در كنار آن باشد؛  زمـان شـد. مـديريت قبلـي تعطيلي دانشكده با تغيير رئيس دانشگاه تهران

و حتـي اگرچه درآغـاز حمايـت خـوبي  بـه عمـل آورد ولـي درآخـر بـا اقـدامات خـالف عـرف

در مـديريت بعـدي-7غيرقانوني آن را تضعيف كرد ولي بـاز هـم بنـاي تعطيلـي آن را نداشـت؛ 

و سـرانجام-8را داده بودنـد؛ اگرچه دانشكده را تعطيل كردند ولي ظاهراً قول احيـاي دوبـارة آن 

ب و در دانشـكدة اينكه نبايد نوشت كه به دانشكدة مديريت ازگشت، زيرا قبالً گروه در آنجـا نبـود

 علوم تربيتي بود. بازگشتن به اين معنا است كه قبالً هم آنجا بوده است.
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آن المعـارف اقـدامةالبته، اينكه جوانان به تهية مقـاالت دائـر هـا كننـد جـاي تقـدير دارد امـا

و نتواننـد بـ  هـا انـدركاران بعضـي فعاليـتا دسـت ممكن است به هر دليلي محذوريت داشته باشند

از جناب دكتر حياتي كه پير اين حوزه است بعيد بـود كـه بـدون تمـاس حال،تماس بگيرند. بااين

 طور مستقيم درگير اين قضيه بوده است رويدادي را قلمي كند. با فردي كه به

شخصـي اين اظهارات براي يك مقاله نيست كه ممكن است گفته شود نظرات تر آنكه مهم

و همه ممكن است آن را نخوانند. ايـن يـك مقالـة دائـر  و معمـوالًة نويسنده بوده المعـارف اسـت

ميةمقاالت دائر و المعارفي از واقعيات برگرفته و بـر ظـن شـود؛ يعنـي بايـد قطعيـت داشـته باشـد

 گمان استوار نباشد.

يـد دوسـتان درگيـر خواندم كه خوب در بسـياري از مـوارد آن با هم را مقاله متن اصلي من

و اظهارنظر كنن،اگر در قيد حيات هستند،كار هـايي در آن مشـاهده كـردم كـه الزم اسـت غلطد

كــه در نگــارش رغــم رقــم بــه جــاي علــي علــيو حميــت بــه جــاي همــت ماننــد،اصــالح شــود

 المعارفي پذيرفتني نيست. دائره

در يــادم مــي،همچنــين (آيــد كــه بــودم در حــدود كــه)تبــراكمركــز خــدمات كتابــداري

 كتابـداري ازطـرفايدكتـرةگفتنـد بـراي ايجـاد دور امتحـاني داديـم كـه مـي54-53هـاي سال

.دانم چرا به هم خورد ولي نمي،نويز بود دانشگاه ايلي

و پــس از شــنيدن كــم بــا بنــده تمــاس مــي حيــاتي دســتد جنــابحـق بــو  ســخنانم، گرفتنــد

مســتند ويــرايش اول ملــيةافتــادم كــه كتابخانــ كردنــد. مــن يــاد زمــاني شــان را منتشــر مــي رقيمــه

وقتـي پيگيـري كـردم گفتنـد.بعضي گفتند چرا نام تو در آن نيست.نويسندگان را تهيه كرده بود

ت!فراموش شده اس

اينكه من به جناب دكتر افشار كه دانشنامه زيرنظر ايشان اسـت چنـين حرفـي را گفتـه باشـم

هـا تهيـه شـده قـول با ايـن نـوع نقـل اصلي مطالب متنةهم آيا يادم نيست ولي سؤال اين است كه

طبعـي اسـت البته دكتر افشار آدم شـوخو آيا مطالب صرفاً بايد از ديدگاه منتقد تهيه شود؟ است؟ 

چهو من هم خيلي با ايشان حشرونشر نداشته و . آيـا باشـند بسا بـا شـوخي چنـين حرفـي را گفتـه ام

نظر كـار هنـوز زنـده اسـت چنـين مطلبـي عارفي كه صاحبالمةدرست است كه در يك متن دائر

؟شوددرج 
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در بــارة ايــن دانشــكده در كشــور معمــول اســت هرچنــدرا» جــا بنــداز راه بنــداز«نيــت مــن

ميجد به مـن در طـرح.، زيرا هرگز در خـاطر مـن چنـين چيـزي خطـور نكـرده بـود كنم تكذيب

و مجلس كه با توفيق تصويب قانون كتابخانه ميهاي ملي كـردم كـه در اينجـا هـم همراه بود فكر

آن موفق مي و كميسـيون خـاص بـراي شوم. پيشنهاد ارتقاي سطح كتابخانة ملي از مجلس شـروع

و خوشبختانه پس از بحث هـاي جـدي فـراوان بـه تصـويب رسـيد. آن موقـع هـم ترتيب داده شد

و ماننـد كتابخانـة كنگـرة بحث بر سر اين بود كه كتابخانة ملـي بـا كتابخانـه مجلـس ادغـام شـد  ه

و زيرنظـر و آمـوزش عـالي آن روز جـدا امريكا شود يا اينكـه كتابخانـة ملـي از وزرات فرهنـگ

رياست جمهـوري باشـد كـه دومـي رأي آورد. همچنـين مـن وقتـي كتابخانـة مجلـس را تحويـل 

آن16گرفتم، كاركنان آن  و نيمي از از ها زيرديپلم بودند اما پـس از انـدك زمـاني نفر بـه يكـي

و با يـك نظـام ترين كتابخانه بالنده نامـة قـديمي هاي كشور تبديل شد. اين كتابخانه قانوني نداشت

از جلد كتاب نوشته شـده بـود، اداره مـي 2500اي با حدود كه براي مجموعه سـال،70شـد. پـس

كتابخانـة من قانوني مترقي در حد كتابخانة ملـي بـراي آن بـه تصـويب رسـاندم. نويسـندة مـدخل 

در 1374كنـد كـه در سـال المعـارف بـا عبـاراتي گـذرا فقـط اشـاره مـيةمجلـس در همـين دائـر 

و علــي كتابخانــة مجلــس تحــولي مهــم رخ داد امــا بيــان نمــي و چگونــه رخ داد، رغــم كنــد چــرا

و عدم همكاري بيروني، چگونه ايـن قـانون بـا مخالفت و داخل كتابخانه هاي شديد درون مجلس

و موجب تحوالتي شگرف شد. تالش يك  فرد به تصويب رسيد

علـوم تربيتـي شـدم فكـر ايجـادةدر دانشـكد كتابـداري كـه مـدير گـروه 1373من از سال

و هست كه اين رشتهو آن را مكتوب كردم داشتم دانشكده را بـالقوه طـوربهو اعتقادم بر اين بود

به مي به تواند به دانشكده تبديل شود، مط شرطي كه تخصص  مطـرح باشـد، وبي در اين حوزهلنحو

رامنو ك بارها در نوشتهاين مطلب و نيـز در ريـزي در وزارت عتـف بيـان برنامـهةيتـمهاي خـود

 1377در سـال كـه اي بـر اسـناد آرشـيوي ام. من طرح تأسيس دانشكده را در كتـاب مقدمـه كرده

.ام ذكر كرده منتشر شده است

و اطالعداستان ايجاد دانشكدة كتابدا رساني از اينجا شروع شد كه رئيس كتابخانـة ملـي ري

د . من هـم در اولـين پيشنهاد كردرا رخواست همكاري با گروه وقت در اواخر دورة اول رياستش

كــه اگــر كمــك كنيــد تــا جلســة مشــترك در كتابخانــة مركــزي دانشــگاه تهــران پيشــنهاد كــردم
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ا اي كه از مدت دانشكده بست ها قبل آرزوي من بوده رئـيس.اسـت جايي تأسيس شود كار بسيار

من با حسن كتابخانة ملي و فـرداي اين پيشـنهاد را پـذيرفت سريعاً نيت پس از شنيدن استدالل آن،

و رسـانه جمهور وقت اعالم رسمي در شيراز در حضور رئيساي روز در جلسه قـول اي شـد. كرد

ه شـد داداعتبـارات رياسـت جمهـوري هم در حدود دوونيم ميليـارد تومـان ازطريـق كمك مالي 

 نشـد. مـن هـم بـه وعـده وفـا وقـت جمهـوريِ رياستو مليةولي با به هم خوردن روابط كتابخان

و البته به ه بـود ملـي هـم تـالش كـردةاحتمال قوي رئيس كتابخان هرچه پيگيري كردم موفق نشدم

نش اما د.موفق

ك دانشـگاه امالً مورد استقبال واقـع شـد. وقتي نتيجة اين جلسه به دانشگاه تهران منعكس شد

هم سنگتقريباً تهران  و را اقدامات الزمي كـه مـيةتمام گذاشت كنـد پايـدار توانسـت دانشـكده

. دانشـكده هـم بـا شـده از جانـب كتابخانـه ملّـي بـود اما همچنان مترصد كمـك اعـالم انجام داد

و  كارشـكني بـا پيش رفتـه بـود كـه اگـر تا حد گزينش دانشگاه اين مسئله نيروهايي مصاحبه كرد

هـايي كــه در حـال حاضــر شـد هماننــد بعضـي دانشــكده نمــيسرپرسـت جديـد دانشــكده مواجـه 

و دانشكده وقتـي دانشكده سـرپا بـود. در حال حاضرما تأسيس شده بودند دانشكدة با زمانهماند

و سرپرستي براي آن گمارده شد تالش كردند آن را  زيرنظـر كتابخانـة رئيس دانشگاه عوض شد

و استداللم ايـن بـود  و تأمين منابع علمي دانشگاه ببرند كه من مخالفت كردم مركزي، مركز اسناد

ها گفتم من با الحـاق دانشـكده كه واحد آموزشي نبايد زيرمجموعة يك واحد اداري باشد. به آن

م ها عالقه به كتابخانة ملي هم كه در بدو مذاكرات، آن و اگـر بحـث مند به آن بودند وافق نيسـتم.

الحاق بود الحاق به كتابخانة ملي نسبت به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران رجحـان داشـت. حتـي 

عنـوان سرپرسـت، ازطـرف دفتـر رئـيس جديـد تـا قبـل از انتصـاب رئـيس دانشـكدة مـديريت بـه 

و توصـيه شـد رغم امتناع من از پذيرش دوبارة مسئوليت، به من يكي دو بار پيشن دانشگاه، علي هاد

و در آخرين تماس اظهار داشتند عدم پذيرش ممكـن اسـت  كه مجدداً رياست دانشكده را بپذيرم

و من تقريباً قبول كـردم ولـي ناگهـان ديـدم ورق برگشـت. در هـر  منجر به انحالل دانشكده شود

بهحال،  كم با كمال تأسف بيتجربگي، خاطر و مسائلي شبيه جا، غرور وآبـه خودخواهي عـدمن

، در زماني كه من در مسافرت خارج از كشـور بـودم دانشـكده وقت دانشكده سرپرستهمكاري 

د.نهادهاي بيروني كتابداري مانند انجمن هم همكاري نكردن،را به زمين زدند. البته
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هر حال، ايشان با اين عبارت از من موجودي متوهم را به تصوير كشـيده اسـت كـه بـدون به

ا كه در همان زمان هم تعـدادي از مسـئوالن رشـته از ايـن قدامي زده است در حاليدليل دست به

و دانشگاه تهران هم آن را جـزء اقـدامات مثبـت  و آن را به فال نيك گرفتند اقدام استقبال كردند

 خود تلقي كرد.

و ايجاد دانشكده فرصتي بي و كارهاي زيـادي بـراي تأسـيس وجود نظير براي اين رشته بود

ا و به نظر نميآن اي تكـرار شـود، هـا چنـين تجربـه رسد تـا سـال نجام شد ولي قدر آن دانسته نشد

و فعاليت به گرچه در تاريخ اين رشته بايد نام و جوانـان عزيـز از فعاليـت هاي آن هـاي دقت بمانـد

.شده باخبر باشند انجام
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Abstract 
In 2010, the Faculty of Information Sciences and Knowledge Studies 
founded in the University of Tehran but unfortunately it was closed down 
after 5 years. This faculty was established as a result of an agreement 
between the National Library and Archives of Iran and University of 
Tehran. This catastrophe, i.e. the dissolution of the faculty, was due to 
several changes, including: the change of the director of the faculty, the 
change of the dean of the University of Tehran, and the change of the 
manager of the National library. Of course, the main problem relates to the 
faculty members who were rather inexperienced. Therefore, when the 
National Library did not fulfill its duty and did not support monetarily the 
University of Tehran, the latter could not afford the expenses for 
maintenance of the faculty. Ultimately, the faculty returned to its origin, 
that is, it became a group again, but this time it was put under the authority 
of the Faculty of Management, while it was previously affiliated with the 
Faculty of Psychology and Educational Sciences (also called the Faculty 
of Psychology and Education).
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