سخن سردبير

در جلسهای در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیی پی شنیویس سین الگیوی اسی می ی
ایرانی پ شرفت مورد بحث قرار گرفت و از گروهها خواسته ش تا بیر اسیاد دسیتور م یام مع ی
رهبری اگر پ شنهاد و انت ادی بر آن است ارائه شود .در کم تۀ عل اط عات و دانیششناسیی هی
قرار ش تا دوستان همکار ن رات خود را برای ارسال ته ه کنن  .از مجمیو ن یرات نکیات زییر
برجسته ش که بخشی از آن در این سرم اله آم ه است:
نکتۀ اول اینکه م ام مع

رهبری درخصوص این سین یادداشیتی هشیت بنی ی نوشیتهانی

کییه در آن نییمن ت ی یر از زهمییات ته یهکنن ی گان سیین بییه لییروم همکییاری و اۀهییارن ر همییۀ
ع قهمن ان و خبرگان اشاره کردهان  .نکتۀ دیگر توجه ایشان در ایین یادداشیت بیه زبیان فارسیی
است؛ آنجا که ایشان برخ ف بس اری بهغلط واژۀ «پ شنهادات» را بهجای «پ شنهادها» ننوشیتهانی .
البته بهکیارگ ری واژۀ «آرمیان» بیا توجیه بیه ایینکیه معنیایش آرزو اسیت بیا اهی اف گ تیهشی ه
هماهنگ ن ست .سوم توجه به آین هنگری است که امر بس ار مطلوبی است و کشیوری کیه زنی ه
است و ام وار هتماً برای فردا و فرداها برنامه دارد و برنامه مینویس ؛ اما نکتۀ هشی اردهن ه ایین
است که این اق ام نبای به ذکر کل ات خت شود و مهی تیر اینکیه ونیم موجیود نادیی ه گرفتیه و
هش ارهای الزم درمورد اص ح ونم موجود ک رنیگ شیود .اهیارم اینکیه در اغلیه سین های
باالدستی طراهان از کل ات شرو میکنن و بع اً انانچه م ور باش بیه برنامیه توجیه مییشیود.
پ شنهاد این است دستک یک بار از پای ن بیه بیاال برنامیهرییری شیود گرایه در آن هی توف ی
ان انی ن اشتهای ؛ اراکه برنامهریری هرسالۀ کشور به اصط ح از پای ن به باال اسیت ولیی کمتیر
با واقع ات تطب

میکن و در اجرا همواره مشکل داشته است.

بیشک برنامهریری برای آین ه زمانی کارساز است که بر پایههیای محکی علمیی و عملیی
در زمان هال و با است اده از تجارب گذشته صورت گ رد .قطعیاً ایین اقی ام در آغیاز اهیل سیال
دوم ان ب با تک ه بر تجارب گذشته و تحل یل فرصیتهیا و ته یی های قبلیی و فعلیی مییتوانی
سودمن باش .
نکتییۀ دوم کییه ق ی ری اختصاص ییت یر اسییت نگییاه کارشناسییانه از من ییر عل ی اط عییات و
دانششناسی به این سن است .ع م هضور عل اط عات و دانیششناسیی و ییا م یاه میرتبط بیا
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خستگی بان ان و م افعان آن برای معرفی آن به جامعه و دوم ناشیناخته بیودن ایین رشیته در نگیاه
مسئوالن و طبعاً ع م توجه آنان به این هوزه بیرای اسیت اده از تخصیصهیای موجیود در آن کیه
این دومی ه به عامل اول برمیگردد.
تون ح ب شتر اینکه در متن یادداشت رهبری تنها در بنی هشیت از اصیط ح اطی

رسیانی

یاد ش ه است که با توجه به عبارات پس و پ ش آن بیه عملکیرد سیازمانهیای خبرپراکنیی ایون
ص اوس ما و مطبوعات مربوط میشود و ربطی به هوزۀ ما ن ارد.
در متن الگوی اسی می ی ایرانیی پ شیرفت هی هی چجیا از اطی

رسیانی و بازییابی درسیت

اط عات خبری ن ست .بهن ر من خوب بود دستکی در بخیش آرمیانهیا از اط عیات جرییان
اط عات ذخ ره بهمن ور بازیابی درست اط عات ش اف ت اط عیات مستن سیازی اط عیات و
امن ت اط عات اشارهای میش  .متن آرمانها ب ین شرح است:
آرمانه ای الگ وی اس المی اراان ی پیش ات  :ارزشهیای بن یادی فرازمیانی و فرامکیانی
جهتدهن ۀ پ شرفت است .مبناییترین این ارزشها ن ل به خ فت الهی و ه ات ط به اسیت .اهی
ارزشهای تشک لدهنی ۀ ه یات ط بیه عبارتنی از :معرفیت بیه ه یای

ایمیان بیه غ یه سی مت

جسمی و روانی م ارا و ه زیستی با همنوعان رهمت و اخوت با مسیلمانان م ابلیۀ م ت رانیه بیا
دشمنان بهرهبرداری کارآم و عادالنه از طب عیت ت کیر و ع ن یت آزادی مسیئوالنه انضیباط
اجتماعی و قانونم اری ع الت همهجانبه تعیاون مسیئول تپیذیری صی اقت ن یل بیه ک یاف
است ل امن ت و فراوانی.
اگراه میتوان گ ت که اط عات و بازیابی درسیت آن بسیتر همیۀ فعال یتهیای اجتمیاعی
است اما با گذشت اهل سال از ان ب میب ن که ب ون توجه خاص به اطی

و اطی

رسیانی

به ش وهای صح ح نمیتوان از بازیابی درست مطمئن بود و در این صورت مشیاه ه مییشیود کیه
تح

بس اری از آرمانهایی که بهنوعی در قانون اساسی و سیایر سین های باالدسیتی وجیود دارد

ع

میمان و به نت جه نمیرس  .در بن  48تدابیا ه از اط عات و اطی

یاد کنن  .متن آن به این شرح است:
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منیافم شخصی ت ه ییی و ه یوقی مسییئوالن و کارکنیان هکومییت و برخیورد بی ون تبعی
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ارت ای ن ارت رسمی مردمی و رسانهای بیر ارکیان و اجیرای ن یام و پ شیگ ری از تی اخل
بییا

م س ان بهویژه در سطوح م یریتی.
در همۀ زمانها و بهویژه زمان ما که بحث اط عات و بازیابی سریم و صیح ح آن ن شیی عمی ه و
اصلی در تصم گ ری و اجرا دارد ع م توجه به آن خواه آگاهانه خواه ناآگاهانیه در پ شیرفت
اخ ل ایجاد میکن  .ممکن است بگوین که در م ام اجرا به اط عات توجیه خواهی شی  .پاسی
این است که در این اهل سال دی های که هنوز بس اری از مسیئوالن بیه اط عیات و اهم یت آن
آنانان که الزم است واقف ن سیتن و بیه آن بهیا نمییدهنی ییا بعضیی آن را ملیک طلی خیود
میدانن  .ع م جریان صح ح و سریم اط عات و نبودن ن ارت بر این سرمایۀ ملی و ب نالمللیی میا
را با دشواریهای گوناگون مواجه کرده است .این بحث مربوط بیه ایین سین اسیت و اشیکال در
نگارش بس اری از سن های باالدستی دیگر ه ک وب ش وجود دارد.
اگر عل اط عات و دانششناسی بخواه در عرصیههیای آینی ۀ کشیور محلیی از اعیراب داشیته
باشی و بیهجیای کتابی اری بیه معنیای اکتیاب ر داری در صیحنۀ اطی

رسیانی و شی افسیازی

اط عا ت ن شی داشیته باشی بایی بیه خیود آیی و در اهیل سیال دوم ان ی ب بیرای خیود ن شیی
دستوپا کن  .این ت ش مستمر و آگاهانه که توسط جوانترها با مشیاوره بیا پی شکسیوتان بایی
صورت گ رد میتوان تا ه ودی ن ش رشته را مشخص کنی ؛ آنگیاه مییتیوان انت یار داشیت تیا
مسئوالن ه به این رشته توجه کنن  .همچنان که در کشور توجه به امر اط عیات و ویژگییهیای
آن مسئلهای اساسی و بن ادین است برای رشتۀ ما ه توجه به آن مسئلۀ بود و نبیود اسیت .ییا بایی
از اهاردیواری کتابخانهها ب رون آم و با فناوریهای نیوین آشینا شی و آنهیا را در زنی گی بیه
کار بست و فارغالتحص ن رشته را آماده به کار ترب ت کرد یا بایی بیا ک یان رشیته خی اهاف ی
کرد و اون گذشته در کنج مکانهیایی بیه کارهیای دیگیر پرداخیت .اکنیون اگیر رشیته بخواهی
بمان بای پس از اهل سالی که گذشت خانهتکانی کرده و بیه مسیائلی مهی ازجملیه میوارد زییر
توجه کن :
 بازخوانی تاریخچۀ رشته در جهان و ایران؛
 اصول راهبردی در ایجاد و استمرار رشته؛
11
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 هویت /اصول و قواع  /دایرۀ شمول رشته؛
 گسترش رشته بهلحاظ کمی و ک ی؛
 ن

کلی رشته اخودارزیابی  /هرفه یا عل ؟ رشته یا م انرشته؟ تخصص یا تجربه؟

تجزیهوتحليل رشته
 به لحیاظ کیاربرد و اسیتخ ام :آییا فیارغ التحصی ن در جیای خیود بیه کیار گمیارده
ش هان ؟ آیا اگر در منصبی قیرار گرفتنی از نیام بیردن رشیتۀ خیود شیادمانن و بیه آن
افتخار میکنن و برای ارت ای رشته اثرگذار بودهان ؟
 به لحاظ معرفی بیه جامعیۀ مخاطیه :آییا از فرصیت هیا اسیت اده و بیا ته یی ها مبیارزه
کردهان ؟
 بهلحیاظ تأث رگیذاری بیر رشیتههیای دیگیر :آییا بیا رشیتههیای دور و نردییک تعامیل
داشتهان ؟
 بهلحاظ افراد شاخص رشته :آیا این افراد تأث رگذاری داشتهان ؟
 به لحاظ سازمان های هامی و انجمنهای علمی بهوییژه مرکیر اسیناد و کتابخانیۀ ملیی:
کارکرد این سازمانها و انجمنها اگونه بوده است؟
 به لحاظ جایگیاه رشیته در وزارت علیوم تح یات و فنیاوری :آییا هضیور رشیته در
سن های باالدستی پررنگ است؟
 به لحاظ ونع ت دانشیگاههیای پیرورشدهنی ۀ ن یروی کیار رشیته :آییا دانشیگاههیا و
گروههای ذیربط با ه رقابت سال داشته ییا بیا هی م ابلیه کیردهانی ؟ آییا تشیریک
مساعی صورت گرفته یا پراکن هکاری ش ه است؟
 به لحاظ پایان نامهها و رسیالههیا کتیابهیا مجی ت م یاالت سیم نارها تح ی هیا:
گردآوری و ن ادب ات رشته اگونه بوده است؟
 بهلحاظ آین ه :برآین کارهایی که تاکنون صورت گرفته اسیت ا سیت و طیرحهیای
مان گاری و توسعه ک امن ؟
12
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 به لحاظ فناوری و برنامه ریری و تی وین کتیه درسیی :ایه اقی امات مهمیی صیورت
گرفته یا میگ رد؟
 بهلحاظ فضای مجازی :ن ش برجستۀ رشته در این زم نه ا ست؟
 و سرانجام اه بای و از کجا شرو بای کرد؟


در این شماره یکی از م االت مروری است به دغ غیۀ اصیلی رشیته و شیامل هشی ارهایی اسیت
برای ساماند هی اونا داخلی و خارجی آن .مجلیه از ایین نیو م یاالت و م یاالت دیگیری کیه
بهویژه با روش ک ی انجام ش هان بهش ت است بال میکن و معت

اسیت کیه قیوام و دوام رشیته

در گروه توجه به بن انهای هوزۀ عل اط عات و دانششناسی و است اده از فرصیتهیای موجیود
و مبارزه با ته ی ها است .ب ۀ م االت این شماره ب شتر به ادب ات کودکیان تعلی دارد و مییتیوان
آن را شمارهای ویژۀ کودکان و نوجوانان نام .
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Abstract
One of these documents is the Islamic-Iranian model of progress. In this
document as well other high-level state documents, one can hardly find the
word or even concept of knowledge and information science (KIS). This is
mostly because the professionals in KIS discipline did not accomplish their
function and therefore, although Iran suffers from the lack of real concept of
storage and retrieval, the KIS professionals do not have any real concept of
this discipline.
Therefore, the specialists in KIS must take major steps in order to renovate
their activities as well as their theoretical concepts such as: Rereading the
world and Iranian history of KIS, the strategic principles for development of
KIS, the development process of KIS after the Islamic Revolution, the
identity, the principles and rules of KIS, the quantity and quality in KIS, the
critical review and analysis of KIS in terms of application, occupation,
orientation, impact, famous figures, and institutions and so on.
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