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آلن تورن در توصيف آثار تخريبي تحوالت نوين ناش��ي از گس��ترش
وس��ائل اطالعرس��اني ،بروز تنشه��ا و ناآراميهاي ح��اد اجتماعي و
سياس��ي و زمينهه��اي تازه ب��راي اعمال كنت��رل اجتماعي بهصورت
غيردموكراتي��ك را نام میبرد .وي خصلت اصلي نظام اطالعرس��اني
نوين را «ازخودبيگانگي» انس��ان مينامد ك��ه در جوامع فوق صنعتي
رخ مينمايد .اين رويك��رد نوين انتقادينظام جهانيرا با اين ديدگاه
موردتحلي��ل قرارميدهد كه بهس��وي تش��ديد نابرابريه��ا و افزايش
شكافها در حركت است.
از ديدگاه اين گروه از صاحبنظران ،تحوالت جديد نهتنها گامي
بهس��وي تعديل ش��كافهاي جهاني نخواهد بود ،بلكه روند تغييرات
ناش��ي از تح��ول در علم و گس��ترش اطالعرس��اني وضع��ي را پدید
م��یآورد كه تصور گري��ز از چنبرۀ عقبماندگي را ناممكن ميس��ازد.
مگ��ر آنكه كش��ورهاي بيبه��ره از فن��اوری اطالع��ات ،راهكارهاي
اساسيتري بينديشند (تورن ،1373،ص .)27گسترش نهادهای مدنی
اطالعرس��انی ،بدون تردید ،برای کاهش شکافهای اطالعاتی داخل
جوامع مؤثر است.
نقش اجتماع��ی کتابخانهها ،بهخص��وص کتابخانههای عمومی،
بحث گس��ترده و مهمی اس��ت ک��ه رویکرد جامعهشناس��انه به نقش
نهادهای مدنی نظیر کتابخانهها دارد .بدون تردید اکثر نهادهای مدنی
که در جامعه ایجاد میش��وند ،صرفنظر از هر سن ،گروه ،تحصیالت

و گرایشهای فکری با مردم س��روکار دارند و بر توس��عه و گس��ترش
اهداف اجتماعی جوامع مؤثرند .انتخ��اب مضامینی نظیر «کتابخانهها
جوامع را میسازند» در سالهای  1999ـ  2000یا شعار «کتابخانهها:
سنگبنای دموکراسی» برای س��الهای  2000ـ  2001مضامینیاند
که اهمی��ت و نقش نهادهای مدنی و کتابخانهها را در جوامع نش��ان
میدهد.
اعمال حاکمیت اجتماع��ی در یک جامعۀ دموکراتیک میتواند از
سوی نهادهای مختلف مدنی ایجاد شود که یکی از بهتر آنها کتابخانۀ
عمومی است .درواقع نقش س��نتی کتابخانههای عمومی که اغلب بر
توزی��ع مواد و خدمات تأکید میک��رد به نهادهای آزادیخواه که نقش
اجتماعی پرقدرتی را در حل مسائل اجتماعی بازی میکند ،تغییر مسیر
داده اس��ت (همان ،ص .)60براساس نظر دکتر فتاحی ،جهانیشدن یا
جهانیسازی یکی از مهمترین جلوههای ناشی از تأثیر تحوالت عصر
حاضر است و کتابداران یا اطالعرسانان بهدلیل نقش اساسی در ایجاد،
ش��کلدهی و دس��ترسپذیری به اطالعات ،در ایجاد و توسعۀ جامعۀ
اطالعاتی تأثیر بنیادی دارند .جالبتوجه این است که در منشور انجمن
کتابداری و اطالعرسانی امریکا خدمت به اجتماع ،احترام به همۀ افراد،
ایجاد محیطی پرنشاط برای جذب تمام آحاد جامعه و شعارهایی از این
دس��ت زیاد دیده میشود (فتاحی ،1388،ص .)70-68پروفسور موالنا
نیز معتقد اس��ت که در بس��یاری از کش��ورها فناوری اطالعات منبع
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گسترش
نهادهای مدنی
اطالعرسانی،
بدون تردید ،برای
کاهش شکافهای
اطالعاتی داخل
جوامع مؤثر است.

قدرتمندی محس��وب میشود که با اس��تفاده تحلیل نمیرود .بهعالوه
این منبع به س��ازماندهی و تخصیص سایر منابع اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگ��ی و حقوقی کم��ک میکند (موالن��ا ،1384 ،ص  .)38فتاحی
بهنقل از فیث و وارنر )1988(2میگوید که کتابخانههای عمومی نقش
فزایندهای در جامعه دارند ،زیرا «پشتیبان جامعه هستند» در پژوهشی
که در سال  2005از سوی دانشکدۀ کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه
کارولینای جنوبی براس��اس نظرس��نجی مراجعهکنندگان انجام ش��ده
است ،نتیجهگرفته شده است که کتابخانههای عمومی کیفیت زندگی
را به میزان  92درصد ارتقا میبخشند (همانجا).
معرفي نويسندگان

(ص .)124
ـ احیای اعتماد کتابداران عمومی و متولیان نسبت به اعمال حاکمیت
اجتماعی؛
ـ بازنگری مأموریت تاریخی آموزش��ی کتابخانۀ عمومی برای اجتماع
دموکراتیک؛
ـ توسعۀ کتابخانۀ عمومی بهعنوان مرکز محلی؛
ـ اس��تفاده از خدمات و مجموعهها برای تأمی��ن نیازهای اجتماعی و
فردی؛
ـ تقویت تالشهای سیاسی کتابداران و متولیان کتابخانههای عمومی
از طریق مشخصکردن ارتباط بین بیطرفی و حمایت.
همچنی��ن مؤلف در مقدم��ه ،هدف کتاب را چنی��ن بیان میکند
«آش��ناکردن کتابداران و هیئت امنا با الگ��وی قدرتمند جدیدی برای
توس��عۀ کتابخانهه��ا  ....کتابداری مدنی درواقع بازگش��تی اس��ت به
بهترین س��نتهای ارائۀ خدمات» .با توجه ب��ه اینکه کتابداری مدنی
تقریب ًا ناشناخته است و حتی در دایرةالمعارف کتابداری و اطالعرسانی
مدخلی برای آن پیشبینی نش��ده اس��ت ،ارائۀ مجموعهای از مباحث
كلي تا فصل چهارم ادامه دارد ،زیرا این فصل تحت عنوان «کتابداری
مدنی» بهروش��نی به مس��ئلۀ اصلی میپردازد .بنابراین بهتر میبود تا
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رونالد بی .مک کیب پس از اتمام تحصیالت در دانش��گاه کنتاکی در
سال  1975به حرفه کتابداری پیوست و از آن زمان تا کنون مسئولیت
ه��ای متعددی از جمله مدیریت و هدای��ت کتابخانه ها تا عضویت در
کمیت��ه های مختل��ف کتابداری و فعالیت در س��ازمان های اجتماعی
مختلف و سرپرس��تی کمیته های کتابخانه ه��ای عمومی را بر عهده
داش��ته است.سارا آن النگ که رئیس انجمن کتابداران امریکادر سال
 1998بوده اس��ت مقدمه کتاب را به نگارش در آورده است و در آن از
نویسنده کتاب بسیار تمجید کرده است.
دکتر حسن اشرفی ریزی(مترجم) فارغ التحصیل رشته کتابداری
و اطالع رس��انی از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد می باشد ،وی
دارای آثاری مانند تحویل اطالعات در قرن بیس��ت و یکم ،جغرافیای
سیاس��ی اطالعات(فاصله های بی فاصله) می باشد ،وی در حال عضو
هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان است.حس��ین مختاری

نقش اجتماعی
کتابخانهها،
بهخصوص
کتابخانههای
عمومی ،بحث
معمار(مترج��م) عضو هیات علمی بازنشس��ته دانش��گاه تهران و زهرا گسترده و مهمی
کاظم پور فارغ التحصیل رش��ته کتابداری و اطالع رس��انی از دانشگاه است که رویکرد
تهران و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور شهرضا میباشد .
جامعهشناسانه
به نقش نهادهای
کتابداری مدنی
مدنی نظیر
در کتاب حاضر وظایف اصلی کتابداری مدنی بهش��رح ذیل آمده است کتابخانهها دارد
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مترجم��ان کت��اب در پیشگفتار تعاریف دقیق��ی از کتابداری مدنی به
مخاطبان ارائه میدادند .البته ادامۀ عنوان کتاب «بازنگری در رس��الت
اجتماع��ی کتابخان��ۀ عمومی» میتواند یک نگاه کل��ی به خوانندگان
ارائه دهد.
معرفی کتاب

اعمال حاکمیت
اجتماعی در یک
جامعۀ دموکراتیک
میتواند از سوی
نهادهای مختلف
مدنی ایجاد شود
که یکی از بهترین
آنها کتابخانۀ عمومی
است

ای��ن کتاب از پیشگفتار مختار معمار (یک��ی از مترجمان) ،پیشگفتار
سارا آن النگ ،3رئیس انجمن کتابداران امریکا در سال  ،1998مقدمۀ
نویسنده و دوازده فصل تشکیل شده است.
رونالد ب .مککیب ،نویسندۀ کتاب ،با انتقاد آشکار از افکار حزب
دموکرات امری��کا از نظر ایدئولوژی ،به ط��رح دیدگاههای متمایل به
ح��زب جمهوریخواه میپردازد .وی مینویس��د که در دهۀ  1960در
آمری��کا یک جنگ داخلی اتفاق افتاد ک��ه کتابخانهها را بهعنوان یک
نهاد مدنی تحت تأثیر قرارداده است .او بهشدت از افکار افراطی اصالت
فرد انتقاد میکند.
محورهای اصل��ی موردبحث در کتاب عبارتن��د از :جنگ داخلی
فرهنگ��ی دهۀ  60و تأثیر آن بر کتابخانهه��ا ،ایجاد جنبش محلی در
آمری��کا ،توضیح دربارۀ کتاب��داری مدنی ،احی��ای حاکمیت اجتماعی
و رس��الت آموزش��ی بهعنوان اصلیتری��ن وظایف کتاب��داری مدنی،
خدماترسانی کتابخانهها بهعنوان مراکز محلی ،نقش خدمات عمومی
کتابخانههای عمومی و آیندۀ اینگونه کتابخانهها.
با توجه به اینکه مخاطبان کتاب در پیشگفتار و مقدمه مشخص
نش��دهاند ،میتوان گفت که مخاطبان کت��اب کتابداران کتابخانههای
عمومی و مس��ئوالن امر در آمریکا هس��تند .گرچه بهدلیل بحثهای
نظری (ایدئولوژیک) و بیان پیشینههای فکری مرتبط با تاریخ آمریکا،
خوان��دن کتاب فق��ط میتواند برای کتاب��داران کتابخانههای عمومی
جامعۀ آمریکا مفید باش��د یا برای نظریهپردازان و اندیش��مندان رشتۀ
کتابداری تطبیقی در سایر جوامع مناسب باشد.
مباحث کتاب
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فصل اول« ،جن��گ داخلی فرهنگ آمری��کا»( ،چنانچه جنگ داخلی
فرهنگی آمریکا ترجمه میش��د ،روانتر میبود) ،دهۀ ش��صت را آغاز
بیبندوباری با پیشزمینۀ نظری رمانتیسم که نیرو محرکۀ آن موسیقی
4
راک بوده است ،میداند .بهاعتقاد وی ،رمانتیسم منشأ فردگرایی بیانی
است (ص  .)20در ادامه نویسنده ،نحلۀ فکری خود را کام ً
ال مشخص
میکند و به س��تایش افکار جمهوریخواهان و انتقاد از آنچه او آن را
ضدفرهنگ (ص )21مینامد ،میپردازد.
نکتۀ مهم در ترجمۀ این فصل از کتاب اس��تفاده از واژۀ نامانوس
فردگرایی بیانی اس��ت که احتما ًال بهمنظور رعای��ت امانت در ترجمه
اس��تفاده ش��ده اس��ت .این عبارت معادل انگلیس��ی "expressive
" individualismاس��ت که احتما ًال ترجمۀ «اصالت فرد مبتنی بر
بیان» مأنوستر اس��ت .یا اس��تفاده از اصطالح «وح��دت وجود» ،که
نویس��نده آن را بهعنوان فلس��فۀ فکری رمانتیسم ذکر کرده است ،در
حالی که این اصطالح در فلس��فۀ صدرایی بار معنایی بس��یار متفاوتی
دارد که مترجمان از آن غفلت کردهاند .این مس��ئله میتوانست با یک
پانویس توضیحی حل شود.
فص��ل دوم« ،کتابخانۀ عمومی و آزادیخواه��ی» ،تأثیرات تفکر

اصالت ف��رد مبتنی بر بیان را نقد میکن��د .در این فصل نتیجهگیری
میشود که کتابخانههای عمومی معاصر ،ترکیبی از کتابخانۀ عمومی
س��نتی و کتابخانۀ عمومی طرفدار آزادی اس��ت (ص  .)66نویس��نده
راهبرده��ای اقتصادی برای بهب��ود خدمات خری��دار و بازاریابی را از
خصوصیات کتابخانۀ عمومی طرفدار آزادی میداند.
در فص��ل س��وم رویک��رد فردگرای��ی در مقاب��ل اندیش��ههای
«جمهوریخواهی روش��نفکرمآبانه» (از دیدگاه نویسنده) مقایسه شده
است .این فصل به یک الگوی فکری با عنوان «متن اجتماعی زندگی
فردی» اش��اره میکند که موجب شکنندهشدن محیط زیست میشود.
ترجمۀ این کتاب و مباحثی نظیر آن نیازمند ش��ناخت مس��ائل نظری
نظیر اصالت فرد و نقدهای مرتبط با آن اس��ت .در این فصل همچنین
ب��ر جنبش محلی و اجرای س��نت دموکراتیک تعلیم و تربیت بهمنظور
انتقال دانش به افراد تأکید ش��ده است .در این فصل ،گرچه به نظریۀ
فکری جنبش محلی بهتفصیل پرداخته ش��ده ،در هیچ قس��مت از آن
به کتابخانههای عمومی بهعنوان نهادی مدنی اشارهای نشده است.
نویسنده سرانجام در فصل چهارم به یک تعریف کلی از کتابداری
مدن��ی میپ��ردازد« :کتابداری مدنی بهدنبال تقوی��ت جوامع از طریق
راهبردهای توسعه است که رسالت آموزشی کتابخانۀ عمومی را برای
جامعۀ دموکراتی��ک احیا میکند» (ص  )116و در ادامه وظایف آن را
برمیشمارد (ص:)124
ـ احی��ای اعتماد کتاب��داران عمومی و متولیان نس��بت به اعمال
حاکمیت اجتماعی؛
ـ توس��عۀ راهبردهای��ی برای س��اختن جوام��ع از طریق خدمات
کتابخانۀ عمومی؛
ـ اس��تفاده از خدمات و مجموعهها برای تأمین نیازهای اجتماعی
و نیازهای فردی؛
ـ تقویت تالشهای سیاس��ی کتاب��داران و متولیان کتابخانههای
عمومی از طریق مشخصکردن ارتباط بین بیطرفی و حمایت.
ترجم��ه این فصل نس��بت ًا روان اس��ت ،گرچ��ه از تعابیری نظیر
«اطالعات بازار زیادی» استفاده شده است.
نویس��نده در فصل پنجم و شش��م به احی��ای حاکمیت اجتماعی
دموکراتیک و آموزش��ی میپ��ردازد .در فصل پنجم به نقش کتابداران
بهعن��وان افرادی که باید به حقوق دیگ��ران احترام بگذارند و با آنچه
مترجمان رویکرد فردگرایی بیانی (اصالت فرد مبتنی بربیان ) نامیدهاند،
مخالف باشند.
مكکیب در فصل شش��م با اتکا به نتایج نظرس��نجی مؤسس��ۀ
گالوپ در سال  1992مینویسد« :عامۀ مردم امریکا کتابخانۀ عمومی
را همچنان بهعنوان نهاد آموزش��ی میبینند» (ص  .)148ولی بهرغم
این نظر کتابخانههای عمومی بهجای آموزش ،دسترسی به اطالعات
را فراهم میکنند.
نویس��نده در فصل هفتم ،معتقد اس��ت که کتابخانههای عمومی
باید پتانسیل خود را بهعنوان مرکز محلی احیا کنند .در چنین مراکزی
کاربران بهمنزلۀ ش��رکای جوامع هستند نه مش��تریانی که باید آنها را
تحمل کرد (ص .)165
در فصل هشتم راهبردهایی برای کتابخانههای عمومی بهعنوان
مراکز محلی ارائه ش��ده اس��ت .از جمله بهبود هویت محلی از طریق
ارائۀ مواد و خدمات ،گفتوگوهای محلی از طریق سخنرانیها و بحث
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نتیجهگیری

فران��ک وبس��تر در کت��اب نظریههای جامع��ۀ اطالعات��ی از «جامعۀ
پولک��ی» نام میبرد که در آن عامل توانایی مالی بهعنوان یک نیروی
تعیینکننده در فرآوری و دسترس��ی به اطالعات عمل میکند؛ هرچه
مقام فرد در سیستم طبقاتی باالتر باشد ،اطالعاتی که بهدست میآورد،
غنیتر و دارای تنوع بیشتری است (وبستر،1383،ص .)42درنتیجه در
جوامع با نظام سرمایهداری بدیهی است که چالشهایی برای نهادهای
مدنی نظیر کتابخانههای عمومی که باید رس��الت آموزشی و فرهنگی
خ��ود را رایگان ارائه نمایند ،بهوجود آید .از طرف دیگر زیربنای فکری
اصالت فرد نباید تبدیل به نوعی افراطگرایی شود تا جایی که نویسنده
به آن اشاره کرده و کودکان را مجاز به استفاده از کتابخانه بدون اجازۀ
والدین میداند.
ب��ا توجه به اینکه این کتاب چالشهای فکری و اجتماعی موجود
در امریکا را مطرح میس��ازد که هم��ان تقابل میان جمهوریخواهان
و دموکراتهاس��ت ،نویس��نده بدون اش��اره به نام حزب دموکرات ،به
نظریههای آنان بهش��دت حمله کرده و یکطرفه اندیش��ههای آنها را
ته��ی و مخرب جامعۀ امریکا میداند ،بدون آنکه به تحلیل نظریههای
موافقان نظریۀ رمانتیس��م که اس��اس اندیش��ههای دموکراتهاست،
بپ��ردازد یا دالیلی ب��رای توجیه نظریهه��ای جمهوریخواهان بیاورد
و فق��ط ب��ه نق��د و رد آن میپ��ردازد .وی در اینباره میکوش��د که
کتابخانهه��ای عمومی را دارای رس��التی اجتماعی معرفی کرده و این
رس��الت را نوین ارائه نماید .در حالیکه در مت��ون کتابداری از ابتدای
قرن بیس��تم بر این مسئله تأکید شده است و حتی نظریۀ افرادی نظیر
رانگاناتان «کتاب برای همه و همه برای کتاب» از اصول پذیرفتهشده
در کتابداری است که از نظر نویسنده مغفول مانده است.

با توجه به اینکه
مخاطبان کتاب
در پیشگفتار و
مقدمه مشخص
نشدهاند ،میتوان
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کتاب کتابداران
کتابخانههای عمومی
و مسئوالن امر در
آمریکا هستند
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 .2دایرةالمعارف کتابداری و اطالعرسانی ( .)1385ج  ،2تهران :مرکز
اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران.
 .3فتاح��ی ،رحمتاهلل ( .)1388ارزشه�ا و جذابیته�ای کتابداری و
اطالعرسانی ،تهران :نشر کتابدار.
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دربارۀ موضوعات مدنی ،حل مش��کالت جامعه و ارزشیابی نقاط ضعف
و قوت اجتماع با استفاده از ایجاد بانک اطالعات برنامهریزی محلی.
مكکیب در فصل نه��م« ،خدمات کتابخانه در بافت اجتماعی»،
درواق��ع مفهوم جدی��دی را ارائ��ه نمیدهد و درب��ارۀ وظایف رهبران
کتابخان��ه نظریهه��ای پیش��ین را تک��رار میکن��د .وی فراهمآوری
مجراه��ای قوی اطالعات��ی برای جریانیافتن بی��ن اعضای جامعه و
کتابخانه را یکی از راهحلهای خدماترسانی ذکر میکند (ص .)185
وی روشهایی نظیر ش��ناخت نیازهای محل��ه ،فراهمکردن زمینهای
برای آموزش مس��تمر کاربران ،ایجاد دسترسی به متخصصان محلی
برای توس��عۀ مجموعه و گسترش خدمات و اشتراک منابع را پیشنهاد
میکند (ص .)185
نویسنده در فصل دهم« ،تقویت سیاستهای کتابخانه» ،بهشدت
ب��ا فردگرایی بیانی درخصوص حقوق ک��ودکان مخالفت میکند .این
قان��ون (الیحۀ حقوق کودکان) ظاهراً در ده��ۀ  1990از جمله قوانین
افراطی بوده اس��ت که بخشی دربارۀ استفاده از کتابخانههای عمومی
در برابر والدین دارد .بهاعتقاد نویس��نده ،این قانون غیرعملی اس��ت و
کتاب��داران کتابخانههای عمومی نیز چندان با آن موافق نیس��تند (ص
 .)192وی ضمن طرفداری آش��کار از حزب جمهوریخواه (ص ،)198
بر این باور اس��ت که تأمین سرمایه برای کتابخانۀ عمومی باید بهطور
مش��ترک از طریق حقالزحمۀ دریافت��ی از کاربران و کمکهای مالی
بشردوس��تانه باش��د (ص  .)198بهنظر مؤلف بهدلیل حمایت برخی از
گروهها از کتابخانهها و تأمین بودجه از س��وی آنها ،کتابخانه ها باید با
گروههای دیگری ائتالف کنند (ص .)202
مککیب در فصل یازدهم« ،نگرانیهای حرفهای» ،نگرانیهایی
را ذک��ر میکند ،از جمله حذف کلم��ۀ «کتابخانه» در عناوین مدارس
حرف��های و تبدی��ل م��دارس کتابداری و اطالعرس��انی ب��ه مدارس
اطالعرس��انی .وی مینویس��د ک��ه از این مس��ئله در می��ان اعضای
کتابخانهه��ا ،رس��انهها و جوام��ع اطالعاتی امریکا اس��تقبال نش��ده
اس��ت .بهاعتقاد نویس��نده ،حذف کلمۀ کتابداری ی��ا کتابخانه موجب
کنارگذاشتن هدف اجتماعی آموزش کتابداری و عدم تعهد دانشگاهها
یا عدم اس��تخدام افراد با صالحیت باال بهعنوان کتابدار میشود (ص
 205ـ  .)207نگران��ی بعدی وی ،کیفیت انتخاب مواد اس��ت که باید
همس��و با حل مشکالت جوامع باش��د و کتابداران باید خبرگی الزم را
برای این مهم داش��ته باش��ند (ص  .)209توجه به مواد همگانی نظیر
داستانهای عامهپسند و خدمات خارج از کتابخانه ،نظیر افزایش تعداد
و اندازههای سالنهای اجتماعات ،اتاقهای مالقات عمومی ،فضاهای
مطالع��ۀ گروهی و حل معض�لات اجتماعی نظی��ر گروههای بزهکار
و بیخانمانها از جمله مس��ائل اجتماعی اس��ت که ب��ر کتابخانههای
عمومی تأثیر میگذارند.
نویس��نده در فص��ل دوازده��م و پایانی کتاب« ،آین��دۀ کتابخانۀ
عموم��ی» ،معتقد اس��ت که پس از گذش��ت چند ده��ه از فردگرایی
افراطی ،امریکا بهسوی تقویت س��اختارهای اجتماعی تخریبشدهای
گام برداش��ته اس��ت و کتابخانۀ عمومی بهعنوان نهادی اجتماعی باید
بهدنبال فرصتی برای احیای رس��الت آموزشی کتابخانۀ عمومی باشد
(ص  .)223وی راه��کار را کتابداری مدنی میداند که ابزاری قدرتمند
برای احیای حاکمیت کتابداران کتابخانههای عمومی ،احیای رس��الت
آموزش��ی ،توس��عۀ آن بهعنوان مرکز محلی ،ارائۀ خدم��ات کتابخانه

در باف��ت اجتماع��ی و تقوی��ت سیاس��تهای کتابخانه ب��ا اجتناب از
سیاسیکاری را پیشنهاد کرده است (ص  219ـ .)223
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