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  سخن سردبیر

  ها سازمانترین ساالر هاي عمومی مردم کتابخانه

خود ناگزیر است  ي بشر براي اداره. سازمان و سازماندهی یکی از نیازهاي زندگی اجتماعی است
علـی   ي بـه گفتـه  . امـور خـود انتخـاب کنـد     ي رهارا بـراي اد هـا   که به سازمان بیندیشد و بهتـرین 

 کـار جمعـی و منـافع جمعـی    . مردم از داشتن مدیر چه نیکوکار و یا فاجر ناگزیرنـد  :1السالم علیه
یـا   تقیم وطـور مسـ   هـا کـه بـه    از سـازمان بـه تشـکیل سـازمان مبـادرت کننـد و      طلبد که مردم  می
که به وظـایف مصـوب خـود عمـل کننـد و      مستقیم مبعوث خود آنهاست انتظار داشته باشند غیر

؛ زیرا که هاي مادي و معنوي مردم توجه کنند خود باید به خواست ي ها نیز بر طبق وظیفه سازمان
بوط سازمان اگر از متن جامعه بجوشد و مر .جز رفع نیاز مردم نیستچیزي ها واقعیت وجودي آن

  .گیرد نام نهاد به خود می د،شبابه زمانی خاص نباشد و در واقع نهادینه 
اي حکومت استقرار پیدا کرد، خـود حکومـت یکـی از بـارزترین مصـادیق       اگر در جامعه

به انجـام امـور   بخش خصوصی و یا تعاونی به شکل از موارد ي بسیار ها در سازمان. سازمان است
و فعالیـت مشـغولند   به  در پشت صحنهکه بگذریم که در واقع  تولیديي ها از سازمان .پردازند می

خـدماتی   يها توان سازمان ، میکنند می هاي خدماتی محصوالت خود را عرضه از طریق سازمان
  :توان گفت هاي انسان می به لحاظ تامین نیازمندي. کرد هاي مختلفی بررسی را از جنبه

هـاي مـادي مـردم را از قبیـل      مادي توجه دارند و نیازامور  بهصرفاً که  هستند هایی سازمان
فکري عنوي و ي ماه به نیاز دیگرهاي  سازمان .کنند می و سایر ملزومات زندگی فراهم و نان آب

این . فرهنگی و علمی جامعه است ،آموزشی ،مردم توجه دارند و هدف آنان ارتقاي سطح فکري
کننـد   مـی  ی که در ازاي خدماتی که ارائـه یآنهاکی ی. شوند می ها خود به دو دسته تقسیم سازمان

اي است کـه مـردم آزادانـه     گونه ولی وظایف آنها به کنند کنند و گاه نمی می گاه وجهی دریافت
 ي حـال کـه بـه ارائـه     عینهایی هستند که در سازمان دیگري. توانند در کار آنها دخالت کنند نمی
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د کـه هـر کسـی خـود را در     نـ ا بـا مـردم عجـین   چنـان   آن ،پردازنـد  می خدمات فرهنگی و علمی
  .اي هم براي آن صرف نماید و حاضر است بودجه داند می سازماندهی آن سهیم

از . توان لحاظ کرد ها دارند نیز تقسیماتی را می به لحاظ انتظار و توقعی که مردم از سازمان
دانند امـا در مطالبـه    می کار کارند و برخی دیگر با آنکه خود را طلب ها مردم طلب بعضی سازمان

  .حق خود مالحظاتی دارند
در قبـال   هـایی کـه   یتلحـاظ مسـئول   بـه  هاي خدمات عمومی هستند که اول سازمان ي نمونه

توزیـع  خـدمات خـود را   نحـو احسـن    بهگیرند باید  که میمردم دارند و با بودجه و اعتبار خاصی 
گر حـق دارنـد کـه بـر کـار       لبکار و مطالبهعنوان ط اغلب مردم طرف مقابل آنها هستند و به. کنند

گو باشند و هم رضایت مردم را در حـد مطلـوب    آنها نظارت کنند و مسئوالن امر باید هم جواب
ها مردم قادر نخواهند بـود بـه سـایر مسـائل زنـدگی      گونه نیاز ، زیرا که بدون رفع اینفراهم کنند

  .خود بپردازند
 موزشی، اعم از آموزشگاهی و دانشـگاهی را شـامل  ي آاه سازمان ،نوع دوم هاي از سازمان

همه مردم مخاطب آنها نیستند بلکه کسانی هستند که حوائج مادي عمالً در نگاه اول شود که  می
 ي عمـومی هـا  ویژه کتابخانـه  و به ها اما کتابخانه .اندیشند آنها برطرف شده و به نیازهاي معنوي می

دارند و هم سرگرمی و هم مردم خود را قبال آنهـا   هم فعالیت آموزشی. از جنس دیگري هستند
  . سازند اند و نیازهاي فرهنگی و معنوي مردم را برآورده می دانند؛ زیرا از جنس مردم مسئول می

ها مقایسـه کـرد    هاي عمومی را با دیگر سازمان توان سازمان کتابخانه از جهت دیگر هم می
  :اند ها بر چند دسته از این حیث سازمان. ان استهاي سازم و آن نوعِ مشارکت مردم در فعالیت

اند که نیازشان را  هستند و از متولیان متوقع   ي خدمات کننده ي اول مردم فقط دریافت دسته
اما مردم بدلیل اهمیت کاري، مسـائل امنیتـی، سیاسـی و یـا نظـامی      . در اسرع وقت برطرف کنند

 اینکه بتوانند در کارها مداخله کنند ممنوعیت دارند، توانند و نباید در امور دخالت کنند و از نمی
هایی است که چنـین مـانعیتی بـراي     ي دوم سازمان دسته. ي آن جویا شوند توانند از نتیجه ولی می

توانند در امـور مشـارکت داشـته باشـند، امـا طبعـاً بایـد ضـوابطی را          آنها وجود ندارد و مردم می
تحـت شـرایط خاصـی    ). نند و منتظر انتخاب و یا انتصاب باشندطور مثال نام نویسی ک به(بپذیرند 

هاي جهاد سازندگی در آغاز انقالب اسالمی  مثل فعالیت. هایی وجود دارد امکان چنین مشارکت
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هاي مردم در شوراهاي مختلف تحت عنوان شـهردار، شـورایار، عضـو شـوراي      ایران و یا فعالیت
هـاي   توانند در فعالیـت  تر می ی است که مردم بسیار سهلهای ي سوم سازمان دسته. شهر و امثال آن

هـاي عمـومی اسـت     آن سازمان مشارکت داشته باشند و بهترین نمونه از این سازمان هـا کتابخانـه  
توانـد   تنها مشـارکت، بلکـه مـی    نه. تواند در آن شرکت کند که هر کس از هر طبقه و سطحی می

اي پیشنهادهاي خود عمل کند و یا آن را به اجـرا  حتی پیشنهاد بدهد و در صورت تصویب بر مبن
  .درآورد

هـاي عمـومی نهـادي اسـت برخاسـته از       ویژه کتابخانـه  ها و به شود که کتابخانه مالحظه می
گونه توقع و پاداش مادي و بدون درنظر گـرفتن هرگونـه انتظـاري در     مردم که بدون داشتن هیچ

وقتی فردي بـه کتابخانـه   . شود مردم اداره می جهت کمک و ارشاد و راهنمایی مردم توسط خود
کس نیاز بـه اجـازه نـدارد و بـراي هـیچ       چه ضوابط و مقررات را بداند از هیچ شود چنان وارد می

  .کاري الزم نیست اجازه بگیرد
هـاي خـود را    توانند فعالیت هاي عمومی هم بر حسب خواست و نیاز مردم می البته کتابخانه

جا است که بـاز نقـش خـود مـردم بیشـتر ظـاهر        مق آن بیفزایند و در اینگسترش دهند و یا بر ع
. ها هم فعالیت چنـدانی نداشـته باشـند    چه مردم نخواهند، ممکن است کتابخانه اگر چنان. شود می

چـه مـردم    چنـان . اگرچه این امر از آنان پذیرفته نیست ولی بازتاب چنین عدم تمایل چنین است
توانند خـود در تنظـیم و تمشـیت امـور علمـی، آموزشـی،        باشند میسطح فرهنگ باالتري داشته 

عنوان مرکزي بـراي   اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی مشارکت داشته باشند و بتوانند از آنها به
هـا و مراکـز    ي کتابخانـه  حتـی در اداره . تنویر افکـار عمـومی بـر وفـق مقـررات اسـتفاده نماینـد       

ي تعامـل   اشـته باشـند و ایـن نخواهـد شـد مگـر در سـایه       رسـانی نقـش پررنـگ و فعـالی د     اطالع
  .ي نهادهاي دلسوز توسعه و تنویر فکري جامعه ها، مردم و همه کتابخانه

هـاي   جمالت زیر بنگرید که از متخصصان کتابداري و عالقمندان به کتابخانه  براي مثال به
مـک  ( 1جـس شـرا  . اردعمومی در سطح جهان است و چقدر شباهت به آنچه در باال گفته شـد د 

 
1.Jesse Shera 2. Ronald B. McCabe 

ختاري معمار و به کوشش زهـرا  حسن اشرفی ریزي و حسین م ي ترجمه. کتابداري مدنی کیب،  مک. بیرونالد . 3
  ).1388،چاپار: تهران(پور  کاظم



  

  8  

  :گوید می 3)13، ص1388، 2کیب

ها یاد بگیرند، آن چیز عبـارت   هاي آینده بتوانند چیزي را از بررسی تاریخ کتابخانه اگر نسل
طور مستقیم بـه اهـداف جامعـه خـود وابسـته       هاي عمومی به از این است که اهداف کتابخانه

جـو  و اید در فرهنگ هم عصـر او جسـت  فکري واقعی مراجعه به کتابخانه را ب ي زمینه. است
ویژه وقتی  هند بیوضوح پایان کاري را که به دنبالش است بب تواند به هیچ کتابداري نمی. کرد

هر زمان که مردم . گم باشدسمت و سویی که در حرکت است سردر ي بارهدرکه کشورش 
 ي ابخانـه کننـد، عملکـرد کت   مـی  ن تـالش آراي اهداف مشخصی هستند و براي رسیدن به اد

  .صورت دقیق تعریف کرد توان به می عمومی را

در ضـمن گزارشـی   ) 9-10، ص1388مک کیب، (رئیس منتخب انجمن کتابدران امریکا 
  :گوید می

. کوچـک دور هـم جمـع شـوند     ي عنـوان یـک جامعـه    مردم در اشتیاق مکانی بودند کـه بـه  
ر، شـهرك، روسـتا، مدرسـه،    که کتابخانه در شـه ي من بدیهی بود عنوان یک کتابدار، برا به

آن  اجتماعی و روشـنفکري هـر جامعـه اسـت کـه بـا      دانشگاه یا در یک مکان تجاري قلب 
را بـراي موضـوع سـال ریاسـت خـود       "سـازد  مـی  کتابخانه جامعه را "شعار. کند می خدمت

شـما همیشـه در سـاختن جامعـه      "کتابـداري بگـویم   ي خواستم به جامعـه  می .انتخاب کردم
 یـه اتحاد پـیش بیاوریـد؛  تري انجام دهید؛ دستی  کار بیش ،قدم جلو بگذارید. یدا دخیل بوده

آینـد   مـی  که کتابخانه مکان امنی براي افرادي است که گـرد هـم  تشکیل دهید؛ نشان دهید 
هـاي   هـا بـوده، حتـی افکـار و اندیشـه      گونه که همیشه مکان امنی براي افکار و اندیشـه  همان

تان نگاه کنیـد کـه در    به کتابخانهي مردم بگویم  عامه واستم بهخ می همین ترتیب به. "متضاد
. رویـد  مـی  کنید، به مدرسه میکنید، کار  می ن زندگیآاي که در  جامعه ،مرکز جامعه است

 .قرار گیرد منتظر باشید که کتابخانه و کتابدار در دسترس هر فردي از جامعه

تـرین و   هـاي عمـومی، عمـومی    خانـه رسـد اگـر ادعـا شـود کـه کتاب      نظـر مـی   با این بیان بـه 
هاي هر کشوري است، سخن گزاف نیست و شاید به همین دلیـل اسـت کـه     ترین سازمان مردمی

ایـن از آن  . هاي عمـومی تغییـر نـام داده اسـت     هاي عمومی به نهاد کتابخانه سازمان قبلی کتابخانه
جـا   ود را در آني دوم مـردم اسـت و مـردم بایـد حـوائج خـ       هـا خانـه   جهت اسـت کـه کتابخانـه   
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اي در  که مسئول هـر خـانواده   چنان وقت هم اگر چنین فرهنگی فراگیر شود آن. جو کنند و جست
فکر  هاي عمومی هم به هاي اهل خانه است، مسئوالن کتابخانه فکر تأمین نیازمندي ي اول به درجه

هـا   ایـن نیازمنـدي  . اي که در آن قرار دارنـد خواهنـد بـود    هاي اهل محل و منطقه تأمین نیازمندي
دنبـال   مادي از این جهت که مثالً اگر کسـانی بـه  . ویژه معنوي است ي موارد مادي و به شامل همه

کـه اگـر    چنـان  خواهند باید کتابخانه را انتخاب کنند هـم  کار هستند و یا راهنمایی در مشاغل می
هـاي تخصصـی و    انـه ي پژوهشی به منابع نیاز دارد و دسترسـی بـه کتابخ   کسی براي نگارش مقاله

  .تواند کارش را تا حدودي پیش ببرد دانشگاهی ندارد می
هاي عمومی با این بیان موافق باشند که هستند، باید بـا   اگر مسئوالن و کارگزاران کتابخانه

طرح قبلی وارد این مسئولیت خطیر شوند و براي هر روز و هفته و ماه و سال خـود برنامـه داشـته    
ي کـاري خـود را شناسـایی نماینـد و      آن راهکار بیندیشند و همدالن حـوزه  باشند و براي اجراي

ي آن دیگران را مطلـع سـازند و خـوراك فکـري      ها زمان اجرا تعیین کنند و از نتیجه براي برنامه
القـدر فـراهم    تر کـردن ایـن نهـاد عظـیم     آنان باید شرایط الزم را براي مردمی. الزم را تهیه کنند

نظران بهره گیرند و در ارتقاي سطح  دالن و صاحب ي صاحب و رایزنی با همه آورند و از مشاوره
ها را فـراهم کننـد و    ي ابعاد مادي و معنوي بکوشند و راهکارهاي این مشارکت همکاري در همه

ــه  از همــه ــد و کتابخان ــره گیرن ــی و تشــویقی به ــات تبلیغ ــه ي امکان ــاب هــا را خان ــان،  ي کت خوان
باشد کـه مـردم    .بازان کنند جویان و حتی کتاب فهمان، کتاب ان، کتابدوست نویسان، کتاب کتاب

بـدیهی اسـت   . ویژه متخصصان و دلسوزان تربیتی و آموزشی از ایـن فرصـت اسـتفاده کننـد     و به
ي علـم و   دهنـده  هـاي انتقـال   ي رسـانه  جا عمومیت کتاب اسـت و بـه همـه    منظور از کتاب در این

  . شود فرهنگ و هنر اطالق می
  


