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  غالمرضا فدايي/ سخن سردبير
  يادداشت سردبير

  
  

  چرا توقف، چرا شروع مجدد؟
هايي است و مسئوالن و  شود بر اساس اهداف و برنامه معموالً در دنيا هر كاري كه شروع مي

اين كار اگر كار . كنند هاي خود استفاده مي  تواناييي ان براي رسيدن به آن اهداف از همهگيرندگ تصميم
فرض بر اين است كه فرهنگي و علمي باشد قاعدتاً بايد از قوت و استحكام بيشتري برخوردار باشد، زيرا 

 جوانب، ضرورت كار را دريافته و به آن ي بيني همه مسئوالن فرهنگي و علمي با علم و اطالع و پيش
هفتگي، ماهانه، (هايي و از جمله انتشار مجله در انواع خود  اما اينكه چرا چنين برنامه. اند اقدام نموده

شود معلول عواملي است  يابد و متوقف مي وام نميد) ماه يكبار، ساالنه، و حتي دو ساالنه فصلنامه، شش
  :توان اهم آنها را به شرح زير برشمرد كه مي

  . كار از اول ضرورت نداشته و تصورات و خياالت مسئوالن ضرورت آنرا توجيه كرده است .1
هـاي الزم   بينـي  ريزي براي ادامة كار مناسب نبـوده و پـيش   با آنكه ضرورت داشته است، برنامه  .2

  .رفته استصورت نگ
 اي مسائل خاص و به اصطالح مستحدثه مانع كار شده و اگر چنانچه چنين حـوادث غيرمترقبـه           .3

  .يافت داد، كار انتشار ادامه مي رخ نمي
 .نيروهاي كيفي براي نوشتن مقاله نبوده و يا بعدا تحليل رفته است .4

هـا را خـوش    يهاي سياسي مانع كار شده و به خاطر درج مقاالتي كه ممكن است برخـ          جريان .5
 . ي كار جلوگيري كرده است نيايد از ادامه

 .مندي خود را از دست داده است مند نبوده و يا عالقه مدير عالقه .6

 .مديريت در عدم انتشار تأثير گذاشته استناثباتي  مديريت و درپي  پيتعويض .7

اي از    اشاره به پارهاما. الذكر به تفصيل بحث كنم ي يكايك موارد فوق اينجانب بنا ندارم كه درباره
  .ها ضروري است آن

 با توجه به اينكه "پيام كتابخانه"ي  فرض اول، سوم و پنجم منتفي است، زيرا در شروع كار فصلنامه
اي درخور وجود نداشته قطعاً ضرورت كار، متوليان را به فكر  ي كتابداري نشريه در آن زمان در حوزه

دهد كه توقف آن به خاطر  ي نشريه نشان مي ي تاريخ چندسالههمچنين بررس. انتشار آن انداخته است
ي فرهنگي بوده است، ربطي به مسائل   مسائل غير مترقبه نبوده است و نيز از آنجا كه نشريه، يك نشريه

توان به درستي اظهار نظر  ي ساير موارد مي اما درباره. سياسي نداشته و از اين حيث مصونيت داشته است
  .ي كار را با كمي شدت و ضعف به آنها نسبت دادكرد و گرفتار



 

 

پيام "ي  بايد اعتراف كرد كه عامل توقف فصلنامه) 4بند ( همچنين در مورد نبود نيروي كيفي
ويژه پس از انقالب اسالمي  رساني از آغاز و به زيرا خوشبختانه كتابداري و اطالع.  نبوده است"كتابخانه

رساني در  ي كتابداري و اطالع التحصيالن رشته فارغ. وده استهمواره با رشد كمي و كيفي توأم ب
اند كه توان نگارش مقاله و   داده هاي دولتي و غيردولتي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا نشان دانشگاه
.  و دارند ترويجي را رأساً و يا با همكاري استادانشان داشته-پژوهشي و علمي-ي مجالت علمي  تغذيه
گويند و از اينكه  رساني از تراكم مقاالت سخن مي  كتابداري و اطالع ي بعضي از مجالت حوزهاكنون   هم
 طول. كنند توانند به نياز مشتريان خود براي چاپ به موقع مقاالت پاسخ دهند  اظهار نارضايتي مي نمي

  . زمانِ در نوبت ماندن نويسندگان خود دليلي براي اين مدعاست
ريزي  هاي فرهنگي و علمي به خاطر نبود برنامه ها و به ويژه برنامه برنامهعلت شكست بسياري از 

ي كار چه بسا موجب توقف  براي ادامه) 2بند(هاي درست  بيني ي كار است و عدم پيش درست براي ادامه
هاي فراواني را  ما هم در عالم علم و فرهنگ و نشر و انتشارات و هم در ساير موارد نمونه. شود كار مي

اگرچه اين مسئله تا . اند ي كار متوقف شده هاي درست براي ادامه خاطر نداشتن برنامه شاهد هستيم كه به
ريزي درست را هم به   ضرورت، خود بايد برنامهزيرا. گردد  اول يعني ضرورت برمياي نيز به بند اندازه

  . باشند دنبال داشته
تواند به عنوان بخشي از  عنوان علت تامه ولي مي بايد اذعان كرد كه اگر نه به 7 و 6در مورد بند 
البته به ندرت . رأس آن انتشارات قلمداد شوددر هاي فرهنگي و   برنامه ها و به ويژه علت توقف طرح

توان گفت كه مديري آن هم در رأس مؤسسات فرهنگي از انتشار نشريه كه به نوعي سخنگوي  مي
 و يا به ز دست بدهد اما تعويض مديرانمندي خود را ا يا عالقههاي او نيز هست استقبال نكند و  فعاليت

 ويژه آنكه اگر مقامات به. اهم كندتواند موجبات دلسردي را هم فر هاي مديريت مي تعبير بهتر تزلزل بنيان
ي ها كنند و او به ناچار در برنامه ي او مي مافوق با مديري موافق نباشند، سعي در كم كردن بودجه

مديري نتواند حقوق كارمندان خود را تأمين وقتي مثال .  تجديد نظر كندي خود بايد دي شدهبن اولويت
  . كند برد و در اولويت آن ترديد مي كند قطعا ضرورت نشر مجله را زير سوال مي

درآمدي است بر آنچه بايد باشد و  آنچه گفته شد نه به عنوان تعريضي بر آنچه رفته است بلكه پيش
ي  ي فصلنامه هاي عمومي كشور به فكر احياي مجدد نشريه  كه مديريت جديد نهاد كتابخانهاكنون. بشود
 افتاده است نشان از ضرورت توجه به مسائل فرهنگي و علمي دارد و بايد آن را به فال "پيام كتابخانه"

اي  گونه ها را به هاي احتمالي آينده كه به برخي از آنها اشاره شد تأمل كرد و پايه نيك گرفت و در آسيب
  . را قطع نكند"پيام كتابخانه"ي  خاسته پا گذاشت تا حوادثي ديگر نهال از نو به

  انشااهللا
   


