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دربارة مترجمان

مترجمان کتاب خطمشی کتابخانهها و کتابداری :چالشها و
واقعیتها ،فروغ رحیمی ،پردیس پرتو و سیده سارا منیری؛
کارشناسانارشد کتابداری و اطالعرسانی مرکز منطقهای
اطالعرسانی علوم و فناوری شیراز هس1تند .آنها به جز کتاب
مذکور دارای سابقة ترجمة کتاب و مقاله در حوزة کتابداری و
اطالعرسانی هستند .ویراستار اثر جناب آقای بابک پرتو ،عضو
هیئت علمی گروه کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه شیراز ،دارای
سابقة تألیف و ترجمه و نیز ویراستاری آثار متعدد در حوزة کتابداری
و اطالعرسانی است .بر این اساس ،میتوان گفت مترجمان و نیز
ویراستار دارای صالحیت الزم در ترجمه و ویرایش اثر بودهاند.
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کتابخانهها انواع مختلفي دارند و هرکدام از آنها براي رسيدن به
هدفي خاص به وجود ميآيند ،اما براي انواع کتابخانهها ميتوان
يک سلسله هدفهاي کلي در نظر گرفت که عبارتند از :آموزش،
اطالعرساني ،فراهمآوري امکانات پژوهش ،تعالي بخشيدن به
روح و فکر و در نهايت ايجاد تفريح و تفنن (سينايي ،1380 ،ص
 .)6به عبارت ديگر ،کتابخانهها نهادهايي هستند که بايد وظيفة
دسترسپذيري به عقايد را همچون دسترسپذيري دانش ،بدون
سوگيري ايفا کنند .براي محقق ساختن اين هدف (دسترسپذيري
به اطالعات) کتابخانهها نياز به داشتن تعهدي در برابر آزادي
معنوي و عاليق جامعه دارند (اسميت ،1392 ،2ص .)21
در پيشـگفتار کتـاب خطمشـي کتابخانههـا و کتابـداري:
چالشهـا و واقعيتهـا چنين آمده اسـت« :در ايـن کتاب چارچوب

سياسـي يـا خطمشـي کتابخانهها به صـورت کلـي ،کتابخانههاي
آفريقايـي (بـه طـور خـاص نيجريـه) ،کتابخانههـاي واقـع در
جزايـر اقيانـوس آرام جنوبـي و بـه طـور مـوردي کشـور هلنـد،
همـراه بـا وضعيـت حقـوق نسـخهبرداري /کپيرايـت و مسـائل
حقوقـي مؤلفـان و ناشـران و ارتبـاط مسـتقيم آن بـا کتابخانهها و
کاربران بررسـي شـده اسـت .بـه عبـارت ديگر ،يـازده مقالـة اين
کتـاب دربـارة مسـائل حقوقـي و سياسـي /خطمشـي کتابخانههـا
بـا رويکـرد جهانـي اسـت کـه برخـي از آنهـا توسـط اعضـاي
ايفلا نوشـته شـده اسـت» (اسـميت ،1392 ،ص  .)11همچنیـن
مترجمـان در پيشـگفتار در خصـوص مخاطبـان اين کتـاب چنين
بيـان ميکننـد« :ايـن کتـاب ميتوانـد بـراي دانشـجويان حقـوق
و علـوم سياسـي کـه عالقهمنـد بـه حـوزة حقوقـي کتابخانههـا
هسـتند و همچنيـن بـراي دانشـجويان کتابـداري و اطالعرسـاني
کـه در پـي رفـع موانـع دسترسـي بـه منابـع بـراي کاربـران و
راههـاي گريـز از قوانيـن محدودکننـدة آن هسـتند ،مفيـد و قابـل
اسـتفاده اسـت» (اسـميت ،1392 ،ص  .)11هدف ایـن کتاب رفع
موانـع دسترسـی به منابع بـرای کاربران و راههای گریـز از قوانین
محدودکنندة آن مشـخص شـده اسـت .بـر این اسـاس این کتاب
میتوانـد بـرای مدیـران کتابخانههـا و نیـز اعضـای هیئـت علمی
گروههـای کتابـداری و اطالعرسـانی قابـل اسـتفاده باشـد.
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نقد و بررسي كتابهاي فارسي
در اين کتاب چارچوب
سياسي يا خطمشي
کتابخانهها به صورت
کلي ،کتابخانههاي
آفريقايي ،کتابخانههاي
واقع در جزاير اقيانوس
آرام جنوبي و به طور
موردي کشور هلند،
همراه با وضعيت
حقوق نسخهبرداري/
کپيرايت و مسائل
حقوقي مؤلفان و ناشران
و ارتباط مستقيم آن با
کتابخانهها و کاربران
بررسي شده است

مقايسة اثر با آثار مشابه

در خصوص خطمشي کتابخانهها آثار چنداني در ايران تأليف يا
ترجمه نشده است .در بخشهايي از کتابهايي مانند کتابداري
مدني :بازنگري در رسالت اجتماعي کتابخانة عمومي .اثر مککيب،
رونالدبي به ترجمة حسن اشرفيريزي و حسين مختاري معمار.
تهران :نشر چاپار1388 ،؛ با محوريت اياالت متحده و انگليس
و نيز کتاب آيندة کتابخانه عمومي هلند ،اثر هويسمنز ،فرانک؛ و
هيبرينک ،کارلين و ترجمة امين زارع ،ویراسته حسن اشرفیریزی،
تهران :نهاد کتابخانههاي عمومي کشور1389 ،؛ با محوريت کشور
هلند به اين موضوع پرداخته شده است .مزيت اين دو اثر نسبت به
کتاب خطمشي کتابخانهها و کتابداري :چالشها و واقعيتها اين
است که مسائل مرتبط با توسعة کتابخانهها در يک يا دو کشور
خاص به صورت جزيي پرداخته شده است ،اما مطالب اثر مورد نقد
به مسائل عام اين حوزه (خطمشي کتابخانهها) پرداخته است .با
وجود این مزيت ،کتاب خطمشي کتابخانهها و کتابداري نسبت به
دو اثر مذکور اين است که مطالب آن به صورتي نوشته شده است
که قابليت استفاده براي ساير کشورها را دارد و لذا مطالب آن
جهانشمول است.
محورهاي اصلي کتاب
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اين کتاب در يازده مقاله (فصل) تنظيم شده است:
فصل اول به چارچوب خطمشي بينالمللي کتابخانهها
ميپردازد که شامل مسألهاي براي کتابخانهها ،جايگاه کتابخانهها،
جامعة مدني ،جامعة اطالعاتي ،کتابخانهها در جامعة اطالعاتي،
آئيننامة کتابخانه ،جستجو براي تأثيرات سياسي و چارچوب
بينالمللي سياسي براي کتابخانههاست.
در فصل دوم به مالکيت معنوي :سود يا تحميلي براي آفريقا

پرداخته است و شامل مفهوم مالکيت معنوي ،وضعيت مالکيت
معنوي در آفريقا ،اهميت دسترسي به اطالعات ،حق نسخهبرداري،
تعادل کجاست؟ فشارهاي بينالمللي ،پيمان مجال رشد آفريقا،
مفهوم تجارت آزاد ،توازن در مقابل رقابت ،همکاري براي برقراري
حق نسخهبرداري در آفريقا و چالشها و توصيه است.
در فصل سوم به فدراسيون بينالمللي مصرفکنندگان
پيرامون قانون نسخهبرداري و دسترسي به دانش پرداخته شده
است و شامل سازمان بينالمللي حق نسخهبرداري ،قوانين ملي
حق نسخهبرداري ،توصية قانوني سازمان جهاني مالکيت معنوي،
توافقنامة تجارت آزاد اياالت متحده -سنگاپور ،قيمتگذاري مواد
داراي حق نسخهبرداري و استفاده از قوانين حق نسخهبرداري
براي افزايش دسترسي به دانش است.
در فصل چهارم به خدمات کتابخانه عمومي انگلستان و
حقايق سياسي پرداخته شد است که شامل چشمانداز تاريخي،
جهان خارج ،سياست و خطمشي عمومي ،رقابت تجاري ،انتظارات
مردمي و تغيير مختصر -نوآوري است.
در فصل چهارم به توسعة کتابخانة عمومي در نيوساوت ولز
پرداخته شده است که شامل کتابخانههاي نيوساوت ولز در قرن
 ،19کتابخانة عمومي رايگان سيدني ،قانون شهرداريها ،پويايي
کتابخانهها در اوايل قرن  ،20جنبش کتابخانة رايگان ،هيئت
کتابخانهها و تصميمگيري بر اساس کمکهاي مالي و قانون
کتابخانه است.
در فصل ششم به کتابخانههاي اقيانوس آرام جنوبي
ميپردازد .در اين فصل کتابخانههاي راکد ،کتابخانههاي منطقه،
آموزش کتابداري در منطقه ،آموزش حرفهاي و فوق حرفهاي،
ميزان کارمندان در کتابخانههاي جنوب اقيانوس آرام ،انجمنهاي
کتابداري ،تالشهاي منطقهاي براي ارتقاي کتابخانهها ،مرکز
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اطالعات اقيانوس آرام ،راههاي توسعه و پيشرفت کتابخانهها و...
است.
در فصل هفتم به بقاي در دنياي سياسي :وضعيت کتابخانهها
و مراکز اطالعرساني در نيجريه پرداخته شده است که شامل
کتابخانه و طبقة سياسي ،نقطه عطفي بين کتابخانهها و طبقات
سياسي ،ادامة بقا ،مشارکت ،افزايش بودجه و جستجو براي امتياز
مالي ،استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات ،برنامة درسي
مدارس کتابداري ،پيشرفت محتوا و تحقيق ،سياست کتابداري و
اطالعرساني و انجمن حرفهاي است.
در فصل هشتم به کتابخانهها و سياست  -بازتاب و نمونههاي
دانمارکي پرداخته شده است و دربرگيرندة فضاي سياسي ،نياز به
آگاهي سياسي انجمنهاي کتابداري امروزي ،اعمال نفوذ در
کتابخانهها ،راهبردهاي کتابخانه ،شراکت و همکاري بينالمللي
است.
در فصل نهم به چارچوب سياسي کتابخانههاي عمومي هلند
پرداخته شده است و شامل چشمانداز کتابخانه و سياست ،توسعة
قانونگذاري ،ادراک سياسي ،افزايش آگاهي سياسي ،همکاري با
کارگزاران ،مرکز امور اجتماعي و سياسي و انتخابات است.
در فصل دهم به روش يکپارچه در آموزش دروس کتابداري
و اطالعرساني پرداخته شده است و شامل آموزش در مطالعات
کتابداري ،صالحيتهاي پايهاي کتابداري ،نقش انجمنهاي
صنفي ،رشد مطالعات کتابداري ،استادان و اعضاي هيئت علمي
رشته و برنامة آموزشي است.
در فصل يازدهم به ضرورت سياسي اعتبارنامة کتابخانه
پرداخته شده است و شامل برنامة آموزشي کتابداري ،مفهوم
اعتبارگذاري ،آموزش دانشگاهي علوم کتابداري و اطالعرساني در
استراليا و ارزش اعتبارگذاري است.
بررسي محتوايي ،ساختاري و ظاهري کتاب

در اين بخش به بررسي محتوايي ،ساختاري و ظاهري کتاب
ميپردازيم:
ويژگيهاي ممتاز اثر

اين کتاب ميتواند
براي دانشجويان
حقوق و علوم
سياسي که عالقهمند
به حوزة حقوقي
کتابخانهها هستند
و همچنين براي
دانشجويان کتابداري و
اطالعرساني که در پي
رفع موانع دسترسي
به منابع براي کاربران
و راههاي گريز از
قوانين محدودکنندة
آن هستند ،مفيد و قابل
استفاده است

نارساييها و کاستيهاي اثر

در اين بخش به نارساييها و کاستيهاي اثر ميپردازيم:
کتاب فاقد مقدمه و پيشگفتار نويسنده (گان) است و لذا براي
پي بردن به داليل تأليف اين اثر اطالعاتی وجود ندارد و باید از
پيشگفتار مترجمان بهره گرفت.
شیوة تنظیم فصلها (مقاالت) از نظم خاصی پیروی نمیکند،
لذا در این سازماندهی نشانی از نظم تاریخی ،جغرافیایی و ...دیده
نمیشود.
در این اثر دلیل انتخاب خطمشی کتابخانههای یک کشور
خاص بیان نشده است .بنابراین خواننده از دالیل انتخاب این
کشورهای خاص ناآگاه است.
نویسنده در این اثر به خطمشی کتابخانهها در قارههای امریکا،
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در این بخش به ویژگیهای ممتاز اثر اشاره میشود:
در خصوص چارچوب سياسي يا خطمشي کتابخانه به طور
مستقل کتابي تأليف يا ترجمه شده است؛ به ويژه آنکه بيشتر
نويسندگان اين کتاب از اعضاي ايفال هستند که اين به اعتبار
بيشتر اثر افزوده است.
اين کتاب هرچند به خطمشي کتابخانههاي برخي کشورها
مانند نيجريه ،دانمارک ،کشورهاي اقيانوسيه و هلند پرداخته است؛
اما پرداخت مناسب و جهانشمول بودن مطالب به گونهاي است
که تجربيات آنها ميتواند مورد استفادة ساير کشورها قرار گيرند.
نثر اثر ،سليس و روان است و اين به فهم بهتر محتوا کمک
ميکند .براي مثال در مقدمة فصل سوم (ص  )57در خصوص

فدراسيون بينالمللي مصرفکنندگان پيرامون قانون حق
نسخهبرداري و دسترسي به دانش چنين آمده است« :قانون حق
نسخهبرداري و تمامي قوانين مربوط به حقوق مالکيت معنوي ،به
مالک حقوق مطلق نميدهد .حقوق مالک محدوديتها و استثنائاتي
دارد که امکان دسترسي عموم به موادي را که تحت شرايط خاص
قرار دارند ،فراهم سازد .به عنوان مثال ،اجازة دسترسي عمنومي را
براي اشخاص يا اهداف آموزشي و پژوهشي ايجاد ميکند».
هر فصل فهرست منابع مستقل دارد .نگاهي به فهرست منابع
نشان ميدهد که ضمن اينکه منابع روزآمد هستند ،از منابع معتبر
نيز در تأليف هر اثر بهره گرفته شده است و اين به ارزش بيشتر
اثر افزوده است.
غلطهاي اماليي بسيار کم و نادر است.
مخاطبان اثر دقيق ًا توسط مترجمان در پيشگفتار مترجمان بيان
شده است (کتابداران ،دانشجويان حقوق و علوم سياسي).
اطالعات استاندارد صفحة عنوان و پشت صفحة عنوان وجود
دارد .به اين ترتيب که در صفحة عنوان ،عنوان کامل اثر ،اطالعات
مربوط به نويسندگان و مترجمان و نيز ناشر آمده است .در پشت
صفحة عنوان ،در قسمت اول صفحه ،شناسنامة کامل اثر در قالب
فيپا درج شده است و در قسمت دوم صفحة اطالعات مربوط به
ناشر ،نشاني ،ناشر ،شمارگان ،نوبت چاپ ،قيمت و ديگر اطالعات
آمده است.
عنوان اثر دقيق ًا گوياي محتواي متن است؛ آنچه در اين کتاب
به آن پرداخته شده است سياست و خطمشي رهبران کتابخانهها
در مواجهه با برخي از مسائل چالشبرانگيز مانند حق نسخهبرداري
و به طور کلي ،مالکيت معنوي آثار علمي است.
فهرست مطالب در ارجاعات و صفحهبندي داراي نظم و دقت
مطلوبي است.
ناشر تخصصي و سرشناس؛ ناشر کتاب ،نشر کتابدار از ناشران
تخصصي اين حوزه است که اثر را اعتبار بيشتري ميبخشد.
نوع قلم ،رعايت فاصله بين کلمات و بين سطور و حاشيهها
منطبق با استانداردهاست و چشم را دچار خستگي نميکند.

61

نقد و بررسي كتابهاي فارسي
اين کتاب هرچند
به خطمشي
کتابخانههاي برخي
کشورها مانند
نيجريه ،دانمارک،
کشورهاي اقيانوسيه
و هلند پرداخته است؛
اما پرداخت مناسب
و جهانشمول بودن
مطالب به گونهاي
است که تجربيات
آنها ميتواند مورد
استفادة ساير
کشورها قرار گيرند
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اروپا ،استرالیا و افریقا پرداخته است ،اما برای نمونه از کشورهای
آسیایی سخنی به میان نیامده است.
برخی از شکلها از جمله شکل  1-4در رابطه با نقشهای
آیندة کتابخانة عمومی ترجمه نشده است (ص .)85
برخی از مقاالت این کتاب فاقد بخش خالصه یا نتیجهگیری
است مانند فصل  6،7 ،5 ،2 ،1و  9و این از یکدستی مقاالت کتاب
کاسته است.
استنادهاي داخل متن براي منابع التين ،گاهي مواقع فارسي
ذکر شده مانند (استارجز )2006 ،در صفحة  14و در برخي موارد
التين است مانند ( )WTO, 2005در صفحة  .39بهتر بود در همة
موارد معادل فارسي اسامي در متن ذکر شده و التين آن در پانويس
ذکر ميشد.
به کار بردن همزمان يک اصطالح به فارسي و التين داخل
متن مانند سازمان جهاني مالکيت معنوي ( )WIPOدر صفحة ،29
سازمان مالکيت صنعتي منطقه آفريقا ( )ARIPOدر صفحة ،30
آزادي دسترسي به اطالعات و آزادي بيان ( )FAIFEدر صفحة 31
و موارد مشابه ديگر.
معادلگذاري برخي از اصطالحات نادرست است ،مانند
رسانههاي دستهجمعي در صفحة  ،16پاراگراف اول .معادل صحيح
 Mass Mediaرسانههاي جمعي است .مترجمان محترم همين
اصطالح را در صفحة  ،18پاراگراف دوم و نيز  ،19پاراگراف اول به
درستي استفاده کردهاند.
عدم يکدستي در جدانويسي و يا سرهمنویسی برخي کلمات؛
کلمة «در حالي که» در صفحة  ،13پاراگراف اول ،سطر سوم جدا
نوشته شده ،اما در صفحة  ،18پاراگراف دوم ،سطر هشتم چسبيده
نوشته شده است «در حاليکه».
عالمت " " مخصوص نوشتههاي التين است .در متن فارسي
به جاي آن بايد از « » استفاده کرد.
استفاده از برخي کلمات عاميانه مانند «چرا که» در متن .بهتر
بود مترجمان از «زيرا» استفاده ميکردند مانند صفحات 23 ،20
و . ...
معادل برخي از اصطالحات خاص در پانويس ذکر نشده
است مانند انجمن کتابداري و اطالعرساني استراليا در صفحة ،24
شيمون در صفحة  ،25انجمن ناشران بينالمللي در صفحة  25و
. ...
متن فاقد واژهنامة فارسي -انگليسي و انگليسي -فارسي است.
در اين اثر به تعداد فراوان اصطالحاتي وجود دارند که الزم است در
بخش ويژه با عنوان واژهنامه گرد هم آورده شوند (هر چند فهرست
سرنامها وجود دارد ،اما اين کافي نيست).
متن فاقد نماية موضوعي است .نماية موضوعي به خوانندة
اثر کمک ميکند تا به جزييترين مطالب اثر پي ببرد و با توجه
به اينکه اين اثر توسط نويسندگان زيادي نگارش شده است و
محتواي تقريب ًا جداگانه دارد ،لذا ضرورت چنين نمايهاي احساس
ميشود.

در برخي موارد عالمت پانويس در انتهاي کلمه وجود دارد ،اما
اصطالح در پانويس وجود ندارد مانند برن در صفحة  ،25پاراگراف
سوم ،سطر دوم.
نتيجهگيري

در دنياي امروز کتابخانهها و حوزة سياست از يکديگر
تفکيکناپذيرند؛ لذا الزم است هم رهبران کتابخانهها و هم
دولتمردان به اين موضوع توجه خاص نمايند .اثر مورد نقد در
پاسخ به اين پرسش که خطمشي کتابخانهها و کتابداري و نيز
چالشها و واقعيتهاي اين حوزه چيست ،تأليف شده است .به نظر
ميرسد که نويسندگان هر يک از بخشها به خوبي توانستهاند از
عهدة اين وظيفه برآيند .در اين اثر نقاط قوت مانند جهانشمول
بودن مطالب ،نثر سليس و روان ،استفاده از منابع روزآمد و معتبر
در تأليف هريک از فصلها ،غلطهايي اماليي بسيار کم ،معرفي
مخاطبان اثر به شکل دقيق ،صفحهآرايي مناسب ،عنوان مطابق
با محتواي اثر ،معتبر بودن ناشر و ويراستار اثر و  ...وجود دارد ،اما
فقدان پيشگفتار يا مقدمهة نويسندان ،نماية موضوعي ،واژهنامة
فارسي -انگليسي و انگليسي -فارسي ،عدم يکدستي در ذکر معادل
اسامي خاص التين در متن و پانويس و مسائل مرتبط با جدانويسي
و سرهمنویسی کلمات جزو نارساييهاي اثر به شمار ميروند.
نتيجة کلي به خصوص در حوز ة ترجمه و ويرايش اثر اين است که
مترجمان و ويراستار کتاب نسبت ًا جنبههاي محتوايي ،ساختاري و
ظاهري کتاب را به خوبي رعايت کردهاند و لذا عالوه بر مخاطبان
معرفيشده از طرف نويسندگان (شامل دانشجويان کتابداري،
حقوق و علوم سياسي) ،اعضاي هيئت علمي اين رشتهها و نيز
کتابداران کتابخانهها به ويژه کتابخانههاي عمومي نيز ميتوانند
جزو مخاطبان اين اثر ارزشمند قرار گيرند.
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