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سرمقاله
 زهرا کاشفی

س��رانه  مطالعه یک ش��اخص جهانی اس��ت ک��ه تعریف 
مشخص و دقیقی دارد. در تعریف این شاخص تنها مطالعه  
کتاب )آن هم از نوع غیردرس��ی( را ش��امل می شود؛ یعنی 
نه مطبوع��ات، نه س��ایت های اینترنتی و مج��ازی. جامعه 
ایران��ی هم��واره ترجیح می ده��د به جای خواندن، بش��نود. 
 مقایسه سرانه مطالعه ایران و کشور های دیگر )البته مقایسه 
واقع��ی ( نش��ان می دهد مهم تری��ن انگی��زه ای که باعث 
می ش��ود ایرانی ها س��راغ کتاب نروند بی نی��ازی از مطالعه 
و حس دانای کل بودن اس��ت.  بر اس��اس نظر بس��یاری از 
روانشناسان و پژوهش��گران، ما آدم های با اعتماد به نفسی 
هستیم و این روزها به دلیل حضور در شبکه های اجتماعی و 
فضای اینترنت و مواجه شدن با اطالعات حداقلی و پیامکی 
بیش��تر از هر زمانی خودمان را بی نیاز از مطالعه می بینیم. 
ح��اال هر قدر هم در آمارها خودم��ان را خوب جلوه دهیم و 
آماره��ای خوب و پ��ر و پیمانی را ارائه کنیم، صنعت نش��ر و 
تیراژ کتاب ها همه حقایق را برمال می کند. س��وای ایراداتی 
که به س��ند نهضت مطالعه مفید وارد اس��ت، در جامعه ای 
گاهی مردم و افزایش سواد  که قرار اس��ت توسعه پیدا کند، آ

فرهنگی بسیار موثر است.
اگر مس��ئوالن مهم یا چهره های رسانه ای ما هر وقت که 

یک نویس��نده یا ادیب دیدند با او عک��س بگیرند، اگر مردم 
بیشتر از بازیکنان فوتبال، نویسنده ها را در تلویزیون ببینند، 
اگر پ��دران و مادران جلوی بچه هایش��ان کت��اب بخوانند و 
بیش��تر از گوش��ی موبایل و لپ تاپ، کتاب دس��ت بگیرند و 
خیلی اگرهای دیگر می توانیم به رشد کتاب خوانی در جامعه 
امیدوار باش��یم. ما به ع��ادت به مطالعه نی��از داریم. کجا و 
کی اش فرق��ی نمی کند، در مترو یا بی آرتی، صبح یا ش��ب، 
بی��ن دو نیمه فوتبال یا قبل از خ��واب. در مجموع در همین 

وقت های مرده،  می توانیم کتاب های زیادی  بخوانیم .
 برای خواندن یک کتاب جایزه ای معین می کنیم. معنای 
این کار چیس��ت؟ ج��ز پذیرفت��ن اینک��ه کتاب خوانی کاری 
بی حاصل و حوصله س��ربر اس��ت که برای جبران وقتی که 
گذاشته اید به شما جایزه می دهیم تا وجدان تان آرام بگیرد؟

 معموال در این مسابقات اهمیت جایزه از خود کتاب بیشتر 
اس��ت. واضح است که افراد بعد از مسابقه هم به جای روی 
آوردن به کتاب س��راغ جمع کردن س��که و جوایز نفیس می 
روند. کتاب خوانی باید از درون بجوشد. ما باید کتاب بخوانیم 
برای خود کت��اب و نفس فایده ای که مطالعه برای انس��ان 

دارد.

 مدیر مسئول : زهراکاشفی 
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حدیث حیدری،
 دانشجوی ترم ۷ کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

آنچه من در کارشناس��ی 
از کتابدار بالینی دریافتم

فعالی��ت کتابدار بالینی ش��امل فراهم 
آوری اطالعات با کیفیت مربوط به بیمار 
از طری��ق حضور مس��تقیم در بخش های 
بیمارس��تانی و در جه��ت بهب��ود س��طح 
اس��ت.  بالین��ی  و  پزش��کی  تصمیم��ات 
کتاب��دار بالینی با حض��ور در بخش های 
بیمارس��تان ب��ه ط��ور مس��تقیم نیازهای 
اطالعاتی پزش��کان را دریافت نموده و با 
جستجوی دقیق و مناسب،  مباحث را در 
اس��رع  وقت در اختیار آنها قرار می دهد. 
بنابراین در صرفه جویی در وقت پزشکان، 
ارائ��ه اطالعات مرتبط و مفید و خدمات با 

کیفیت باال موثر است.
لزوم به روز بودن اطالعات برای افراد 
بالینی در عصر تکنولوژی و گستره محیط 

دیجیتال بس��یار حیاتی است. به گونه ای 
که یک اتند یا پزش��ک ف��وق متخصص 
برای به روز نگه داشتن دانسته های خود 
باید در طول هفته 20 مقاله اصلی مطالعه 
کند. این رقم در مورد پزش��ک عمومی به 
17 مقال��ه اصلی در روز می رس��د. بدلیل 
محدود بودن زمان، نیاز به کتابدار بالینی 
جهت جس��تجو در منابع پزش��کی مبتنی 

برشواهد مطرح است. 
از جمل��ه مش��کالت  و چال��ش هایی 
ک��ه پیش��روی جامع��ه پزش��کی اس��ت و 
کتابدار بالینی می تواند کمک رس��ان این 

متخصصان باشد، عبارتند از: 
* حجم زیاد اطالعات پزشکی، به عبارتی 

انفجار اطالعات؛
* فقدان دسترسی به اطالعات به هنگام 

نیاز؛
* اختالف عملکرد بین افراد بالینی؛

* شکاف بین پژوهش و طبابت؛
* افزای��ش حج��م بیم��اران و پیچیدگ��ی 

بیماری ها.
ب��ا توجه به م��واردی که ذکر ش��د، در 
این مرحل��ه نقش اصلی برعه��ده کتابدار 
بالینی است تا بتواند براساس خدمات زیر، 
اطالعات و شواهد ارزشمند را در دسترس 

متخصصان بالینی قرار دهد. 
* طرح پرسش بالینی؛

* جس��تجوی منابع مرتبط برای یافتن 
بهترین شواهد موجود؛

* ارزیابی صحت و اعتبار و سودمندی 
شواهد با دید انتقادی؛

* بکارگیری شواهد: ترکیب شواهد نقد 
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بالین�ی  کتاب�دار  فعالی�ت 
اطالعات  آوری  فراهم  ش�امل 
با کیفی�ت مربوط ب�ه بیمار از 
در  مس�تقیم  طری�ق حض�ور 
بخش ه�ای بیمارس�تانی و در 
جهت بهبود س�طح تصمیمات 
پزشکی و بالینی است. کتابدار 
بالینی ب�ا حضور در بخش های 
بیمارس�تان به طور مس�تقیم 
را  پزشکان  اطالعاتی  نیازهای 
دریافت نموده و با جس�تجوی 
دقی�ق و مناس�ب،  مباحث را 
در اس�رع  وق�ت در اختی�ار 
آنها ق�رار می دهد. بنابراین در 
صرفه جویی در وقت پزشکان، 
ارائه اطالعات مرتبط و مفید و 
خدم�ات ب�ا کیفیت ب�اال موثر 

است.

شده با ارزشهای بیمار و تجربیات بالینی؛
ذخیره سازی اطالعات و ارزیابی نحوه 
انج��ام مراح��ل 1 تا 4 به منظ��ور اصالح 
م��داوم کیفی��ت انج��ام آنه��ا وهمچنین 

دسترسی آسان برای استفاده بعدی. 
اگ��ر بخواهیم چن��د خدم��ت کتابدار 
بالین��ی را به صورت م��وردی بیان کنیم، 

می توان موارد ذیل را نام برد: 
1. کمک در دس��تیابی تی��م درمان به 

منابع روزآمد و مبتنی بر شواهد
2. رفع نیازهای اطالعاتی تیم درمان 

از طریق همکاری های تیمی 
3. بهبود رفتار اطالع یابی تیم درمان 
از طری��ق آم��وزش مهارت ه��ای فناوری 

اطالعاتی
4. آم��وزش اس��تفاده از پایگاهه��ای 
اطالعاتی تخصصی با تاکید بر پایگاههای 
اطالعات بالینی و منابع پزشکی مبتنی بر 

شواهد

بنابراین، اگر بخواهیم ما دانش��جویان 
تبدیل به یک کتابداربالینی ماهر ش��ویم، 
نی��از از تا مهارت ه��ا توانایی ه��ای زیر را 

کسب کنیم:
* آش��نایی با اصطالحات پزش��کی و 

بیماری شناسی
* آش��نایی ب��ا پایگاه ه��ای اطالعاتی 
حوزه پزش��کی و سیس��تم های مبتنی بر 

شواهد )نظیر رجیستری ها( 
* آشنایی با فناوری اطالعات مرتبط با 

مدیریت اطالعات و استنادات
* تس��لط کافی و س��طح باال در زبان 
انگلیس��ی عموم��ی و تخصص��ی ح��وزه 

پزشکی
* مهارت کافی در بازیابی اطالعات 

* توانای��ی ارزیاب��ی علم��ی و نقادان��ه 
اطالعات بازیابی شده

* آش��نایی ب��ا اص��ول س��ازماندهی، 
خالصه س��ازی و چکیده نویس��ی و نمایه 

سازی اطالعات
* آشنایی با اصول تدریس

* توانمن��دی در هم��کاری در توس��عه 
دستورالعمل های بالینی

* توانایی برق��راری ارتباط با دیگران و 
آشنایی با مهارت های نرم 

 با توجه ب��ه نیاز مجام��ع علمی حوزه 
پزش��کی به ویژه متخصص��ان بالینی به 
مناب��ع روز آمد و ارزش��یابی ش��ده از منبع 
مس��تند، کتاب��دار بالین��ی می تواند نقش 
مهم��ی در ای��ن زمین��ه ایف��ا نمای��د. در 
فعالیت های  کارای��ی  افزای��ش  راس��تای 
درمان��ی و هم چنین افزایش اس��تفاده از 
منابعی که س��الیانه هزینه ه��ای فراوانی 
صرف خرید آنها ش��ده، باید از متخصص 
کتابدار بالینی و مش��ارکت آنان بهره برد. 
ای��ن امر نیازمن��د تدوین برنام��ه جامع در 
راستای مشارکت کتابداران بالینی، تعیین 
ردی��ف ش��غلی کتاب��دار بالین��ی در مراکز 
بهداشتی، بیمارستان ها و توسعه امکانات 
و تجهیزات مراکز اطالع رسانی می باشد.

منابع:
lisiran.blogfa.com
centlib.kums.ac.ir
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اس��تیو جابز : تمام م��ردم باید برنامه 
نویس��ی یاد بگیرند زیرا برنامه نویس��ی به 

شما چگونه فکر کردن را یاد می دهد...
هنگام سفر به کشوری جدید با زبان و 
آداب رو رس��وم متفاوت با شما در صورتی 
می توانید به کامل ترین ش��کل با جامعه 
ارتب��اط برق��رار و درخواس��ت های خود را 
بی��ان کنی��د که با زب��ان و فرهن��گ آنها 
اشنایی داشته باشید. برنامه نویسی زبان 
رایان��ه و توس��عه سیس��تم های رایانه ای 
اس��ت. بنابراین، برای ارتباط کامل با آن 
نیاز اس��ت که زبان آن را بدانید. بنابراین 
در عصر حاضر یادگیری یک زبان برنامه 
نویسی ) و به طور دقیق تر، منطق برنامه 
نویسی( برای هر فردی که در محیط کار 
خ��ود از این ابزار همه کاره اس��تفاده می 

کند امری ضروری به نظر می رسد.
در ای��ن مقال��ه قرار اس��ت به ش��کل 

برنامه  یادگی��ری  ب��ه اهمی��ت  خالص��ه 
نویسی در رشته کتابداری و اطالع رسانی 

بپردازیم: 
  code factory پیتر ارجنت موسس 
اعتقاد دارد کس��انی برنامه نویس��ی را به 
عن��وان هدف دنب��ال می کنند ک��ه ایده 
کوت��اه کردن، س��اده ک��ردن و ی��ا بهینه 
س��ازی فرایندی در کار خ��ود را دارند. از 
همین بیان کوتاه می توان دریافت اولین 
کتابداران��ی که قدم در راه یادگیری برنامه 
نویس��ی نهاده اند ایده هایی در راس��تای 
آسان س��ازی کارخود را داشته اند. دالیل 
فراوانی وجود دارد ک��ه اهمیت یادگیری 
برنامه نویس��ی را برای ی��ک کتابدار بیان 
می کند در ابتدا به بررس��ی علل تاریخی 

این امر می پردازیم :
و  جدی��د  فناوری ه��ای  ظه��ور   -
کارب��ردی در کتابخانه : س��ال 1970 با 
ریز رایانه ها س��اخته ش��د و وارد کتابخانه 

ها ش��د  و اطالع��ات کتابخانه را در خود 
جایی داد. 20 س��ال بعد با گسترده شدن 
اس��تفاده از رایانه ها و و اس��تفاده از آنها 
به عنوان منش��ی خ��ودکار اصطالحاتی 
مانن��د کتابخان��ه دیجیت��ال پدیدار ش��د. 
ای��ن تغییرات منجر به این ش��د که برخی 
کتابداران در صدد یادگیری برنامه نویسی 

درآیند.
- افزایش حج��م برنامه هایی که باید 
پردازش یا بازتوس��عه می¬شد: با ورود به 
عصر اطالع��ات، محتوا و رکوردهایی که 
باید توس��ط کتابدار جمع آوری و پردازش 
می ش��د افزایش یافت و دیگر روش های 
قدیم پاس��خگو نبود. بنابرای��ن کتابداران 
باید ب��ه دنبال روش ه��ای کاربردی تری 
می گش��تند و این خ��ود باعث این ش��د 
که بس��یاری از کتابداران ارتب��اط خود را 
ب��ا کامپیوتر افزای��ش داده و در نتیجه به 

یادگیری زبان آن بپردازند.

علی اکبر سبحانپور
 دانشجوی ترم ۳ کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 

کتابداربرنامه نویس!



پیتر ارجنت موس�س code factory  اعتقاد دارد کسانی برنامه نویسی را به عنوان هدف دنبال 
می کنند که ایده کوتاه کردن، ساده کردن و یا بهینه سازی فرایندی در کار خود را دارند. از همین 
 بی�ان کوت�اه می توان دریافت اولی�ن کتابدارانی که ق�دم در راه یادگیری برنامه نویس�ی نهاده اند 
ایده هایی در راس�تای آس�ان س�ازی کارخود را داش�ته اند. دالیل فراوانی وج�ود دارد که اهمیت 

یادگیری برنامه نویسی را برای یک کتابدار بیان می کند .
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در  متخص��ص  کارکن��ان  کمب��ود   -
فناوری اطالع��ات: کتابخانه ها به دلیل 
بودجه کم امکان استخدام برنامه نویسان 
حرفه ای را ب��رای انجام پروژه های آنها و 
مدیریت نرم افزارها و ابزارهای کاربردی 
را نداش��تند از همین رو کتابداران س��عی 

کردند که این مشکل را حل کنند.

حال ک��ه با دالی��ل تاریخ��ی این امر 
آش��نا ش��دیم می توانی��م به بی��ان دالیل 
مثبت و منفی یادگیری برنامه نویس��ی در 

 کتابخانه های نوین بپردازیم که به شرح زیر 
است :

- تعمی��ر و نگه��داری برنام��ه ه��ا و 
سیستم های کتابخانه ای 

- اس��تفاده از کد نویسی برای توسعه 
برنامه ه��ای کارب��ردی با محوری��ت ارائه 

خدمات کتابخانه ای
- ایج��اد ارتباط بهینه و کامل تر میان 

جامعه کتابخانه و کتابدار 
- خودکارس��ازی برخ��ی از کاره��ای 
کتابخانه که منجر به سرعت بخشیدن و 
کاهش خطای فعالیت های کتابخانه ای 

می شود.
از معایب این امر در این دوره می توان 
به موارد زیر اش��اره کرد؛ هر دوی معایب 

زیر به دلیل عدم تخص��ص کتابداران در 
برنامه نویسی است.

- آسب دیدن سیس��تم های کتابخانه 
به دلیل حرفه ای نبودن کتابدار در برنامه 

نویسی 
- ایجاد برنامه های ن��اکار آمد و عدم 

پشتیبانی توسط تیم توسعه گر آن

ح��ال کتاب��داران چگون��ه برنامه 
نویسی را یاد بگیرند؟ 

 خوشبختانه در میان دروس کتابداری 

و اطالع رسانی پزشکی مباحث مرتبط با 
یادگی��ری برنامه نویس��ی گنجانده ش��ده 
اس��ت که می توان در دوره کارشناسی به 
دروس "س��اختمان داده و برنامه نویس��ی 
" و "طراح��ی و مدیری��ت صفح��ات وب" 
اشاره کرد. در مطقع کارشناسی ارشد نیز 
درس برنامه نویس��ی ب��ه ارزش دو واحد و 
در مقطع دکترا درس مدیریت پایگاه های 
اطالعات��ی وج��ود دارد ک��ه ب��ه اهمیت 
یادگیری برنامه نویس��ی و توسعه سیستم 
اطالعاتی در این رشته صحه می گذارد. 

به مخاطب��ان این محتوا باید گفت که 
امروزه خوشبختانه یادگیری برنامه نویسی 
بسیار آسان تر از آن است که بخواهید در 
دانشگاه به یادگیری پرداخت. کافی است 

که دانشجویان در کنار دروسی که درباال 
ذکر ش��د، با جستجو در وب و سایت های 
ارائه کننده ویدئوهای آموزشی، به راحتی 
زبان برنامه نویس��ی م��ورد نظر خود را فرا 
بگیرند. بد نیس��ت دانش��جویان در سایت 
آپ��ارات، یوتی��وب و یا هر درگاه آموزش��ی 
برنام��ه  "آم��وزش  عبارت ه��ای  دیگ��ر، 
 language نویس��ی برای مبتدیان"، ی��ا
را   programming for beginners

جستجو کنند. 
در پای��ان گفتنی اس��ت که متاس��فانه 

دروس دانش��گاهی رش��ته کتاب��داری و 
اطالع رسانی پزشکی علی رغم تغییراتی 
که به س��مت فناوری های جدید داش��ته 
اس��ت؛ هنوز ب��رای تبدیل دانش��جویان 
این رش��ته به کتابدار برنام��ه نویس ماهر 
کافی نیس��ت. اما اگر ف��ردی بخواهد در 
این مس��یر قدم بردارد می تواند از س��ایر 
مس��یر ها همچون خودیادگیری، آموزش 
از طریق ویدئوهای آموزشی و همانند آن 

اقدام کند. 
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از  یک��ی  ق��م  در  نجف��ی  مرعش��ی  آیت الل��ه  کتابخان��ه 
کتابخانه ه��ای بزرگ ایران اس��ت. این کتابخان��ه هم اکنون 
بی��ش از ۱,۰۰۰,۰۰۰ جلد کتاب چاپی و ۴۲,۰۰۰ جلد کتاب 
خطی دارد. این کتابخانه باهزینه ش��خصی مرعش��ی نجفی 
یکی از مراجع تقلید شیعه در سال ۱۳۴۴ بنیان گذاشته شد و 
توس��عه داده شد. در وصیت نامه نصب شده بر ضریح آرامگاه 

او چنین می خوانیم:
م��را در کتابخان��ه عمومی زیر پای محقق��ان علوم آل 

محمد دفن کنید.
وی پیرامون انگی��زه خود از جمع آوری کت��ب و راه اندازی 

کتاب خانه می گوید:
 »روزی در حال عبور از قیصریه نجف، عده ای از اهل 
علم را دیدم که در محلی تجمع کرده اند… دیدم کسی با 
چوب ایس��تاده و کتاب هایی را به حراج گذاشته است… 
یک مقدار که ایستادم دیدم بیشتر این ذخایر اسالمی و 
شیعی را ش��خصی به نام کاظم با پول زیادی می خرد… 
س��ؤال کردم این ش��خص کیس��ت؟ گفتن��د: او نمایندٔه 
کنس��ول انگلی��س در بغداد اس��ت. به فکر افت��ادم… یا 

قصد از بین بردن آنها را دارند یا می خواهند منابع دست 
اول شیعی را که در اختیار برخی از علما بوده جمع آوری 
کنند تا ما به آنها دسترس��ی نداش��ته باش��یم نظیر کتاب 
مدینة العلم ش��یخ صدوق که ایش��ان در حدیث نوش��ته 
و بس��یار مفص��ل بوده. اگر این کتاب االن در دس��ترس 
ما بود ش��اید نیازی به دیگر کتب اربعه شیعه نبود ناسخ 
کتب اربعه ش��یعه می ش��د؛ ول��ی قریب ۴۰۰–5۰۰ س��ال 

است که دیگر رد پایی از آن در دست نیست.«
 مرعشی نجفی در دوران زندگی اش بیش از یکصد و چهل 
و هشت کتاب، رساله و مقاله به رشته تحریر درآورده که شمار 

بسیاری از آن ها هنوز به چاپ نرسیده اند. 
 

مدیریت و تولیت
تولیت کتابخانه بنابر وصیت بانی و واقف کتابخانه، از اولین 
روز ش��روع کار کتابخانه تا کنون به عهده فرزند ارش��د ایشان 
حضرت حجه االس��الم والمسلمین جناب آقای دکتر محمود 
مرعش��ی نجفی بوده اس��ت، ایشان ش��خصیتی کتابشناس 
و خب��ره در فن کتابداری و کتابخانه و کتاب اس��ت و نقش��ی 

کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی 
)Public Library of Ayatollah Marashi Najafi( 

دکتر احمد پاپی 
مربی گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی اصفهان
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اساس��ی در شکل گیری و ساخت کتابخانه دارد و بنا به گفته 
آیت الله مرعشی: »در حقیقت بنیانگذار این کتابخانه ایشان 
می باش��د«. دکتر مرعشی از س��الها پیش در محضر پدر خود 
با امور کتاب و شناخت نس��خه های خطی آشنایی پیدا کرده 
اس��ت و اصوال پیش از تشکیل کتابخانه تمامی مسؤولیتهای 
اداری، فرهنگی، خرید کتاب، و توس��عه و رش��د آن به عهده 
ایشان بوده است. براساس همان وصیتنامه بانی و واقف، امر 

تولیت کتابخانه برای همیشه به عهده خانواده ایشان است.
ای��ن کتابخانه دارای یک قائم مق��ام، مدیریت داخلی، و چند 

معاون اداری، مالی و اجرایی است.
کارکن��ان کتابخان��ه هم اکنون بیش از ۱۵۰ نفر اس��ت که در 

توسعه بعدی این تعداد به بیش از ۲۵۰ نفر خواهد رسید.

امور مالی و بودجه
تامی��ن بودجه کل کتابخانه از همان آغاز تا هنگام درگذش��ت 
آیت الله مرعش��ی ب��ر عهده خود ایش��ان بود، که ص��رف خرید 
کتابهای خطی، چاپی، مجالت، نش��ریات، تجهیزات، پرداخت 
حقوق کارکنان و کال هزینه های جاری می ش��ده است. اما پس 
از رحلت ایش��ان و توس��عه روزافزون کتابخانه و افزایش کارکنان 
و فعالیتهای گس��ترده تحقیقاتی و پژوهش��ی و … تامین بودجه 
س��االنه کتابخانه با مش��کالتی مواجه گردید ک��ه در اثر تدبیر و 
دوراندیش��ی تولیت محترم آن و با مش��ورت با مقامات مس��ؤول 
مملکتی، طرحی آماده ش��د که به ص��ورت الیحه ای به مجلس 
ش��ورای اس��المی ارائ��ه گردی��د، در این ط��رح بودجه س��االنه 

کتابخانه پیش بینی ش��ده بود که به تصویب نمایندگان رسید. به 
این طریق حدود ۸۰ درصد هزینه های جاری کتابخانه از طریق 
بودجه عمومی دولت و بقیه به وسیله تولیت کتابخانه از راههای 

مختلف تامین می گردد.

بخش های مختلف
س��اختمان جدی��د کتابخانه عمومی مرعش��ی نجفی   .1

دارای بخش های مختلفی به شرح زیر است 

مرک��ز خدمات همگان این مرکز ش��امل ت��االر بزرگ   .2
ابن س��ینا، تاالر ویژه کتاب های حوزوی، تاالر خواجه نصیرالدین 
طوس��ی، تاالر ش��یخ مفید، و فروش��گاه کتاب اس��ت. کتابخانه 

۴۵۰۰۰ عضو دارد

مرک��ز منابع و خدمات ویژه )کانون پژوهش( این مرکز   .3
از واحده��ای اصل��ی کتابخان��ه تش��کیل ش��ده و خدماتی نظیر 
پژوهش و تصحیح نس��خه های خطی اس��المی، فهرستنگاری 

نسخه های خطی، تبارشناسی، و غیره را ارائه می کند

از  مرک��ز  ای��ن  کتابخان��ه  مناب��ع  حفاظ��ت  مرک��ز   .4
واحدهای متعدد تش��کیل می ش��ود ک��ه در آنها آسیب شناس��ی 
و آفت زدای��ی، مرم��ت و بازس��ازی کتاب ه��ای خطی و اس��ناد 
دس��ت نویس، میکروگرافی، و صحافی و جلدس��ازی کتاب های 

چاپی صورت می گیرد

مرک��ز خدمات فنی این مرک��ز از واحدهای انتخاب و   .5
س��فارش، ثبت و اعالم، بررس��ی و وجین کتاب ها، آماده سازی، 

وی پیرامون انگیزه خود از جمع آوری کتب و راه اندازی کتاب خانه می گوید:
 »روزی در حال عبور از قیصریه نجف، عده ای از اهل علم را دیدم که در محلی تجمع کرده اند… 
دیدم کسی با چوب ایستاده و کتاب هایی را به حراج گذاشته است… یک مقدار که ایستادم دیدم 
بیش�تر این ذخایر اس�المی و ش�یعی را ش�خصی به نام کاظم با پول زیادی می خرد… سؤال کردم 
این ش�خص کیس�ت؟ گفتند: او نماینده کنسول انگلیس در بغداد است. به فکر افتادم… یا قصد از 
بین بردن آنها را دارند یا می خواهند منابع دس�ت اول ش�یعی را که در اختی�ار برخی از علما بوده 
جمع آوری کنند تا ما به آنها دسترسی نداشته باشیم نظیر کتاب مدینة العلم شیخ صدوق که ایشان 
در حدیث نوش�ته و بس�یار مفصل بوده. اگر این کتاب االن در دس�ترس ما بود شاید نیازی به دیگر 
کتب اربعه ش�یعه نبود ناسخ کتب اربعه شیعه می ش�د؛ ولی قریب ۴۰۰–۵۰۰ سال است که دیگر رد 

پایی از آن در دست نیست.«
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فهرستنویس��ی، برگه آرایی، دبیزشگاه، پژوهش��گاه، و مرکز رایانه 
تشکیل شده است. مرکز رایانه در ۱۳۷۵ برای ایجاد و توسعه نظام 
اطالع رسانی متمرکز، پش��تیبانی فنی، فهرستنویسی استاندارد، 
مجموعه س��ازی، و مدیریت ش��بکه رایانه تأس��یس ش��ده است. 
همچنین بخش��ی جهت فهرستنگاری نس��خه های خطی وجود 
دارد که در این بخش گروهی از کتابشناس��ان و نسخه شناس��ان 
نسخه های خطی به سرپرستی س��یدمحمود مرعشی به نگارش 
فهرست نس��خه های خطی موجود در گنجینه کتابخانه اشتغال 
دارند و تاکنون س��ی جلد از این فهرس��ت منتش��ر ش��ده است و 

پیش بینی می شود مجلدات آن به ۶۰ عدد برسد

مرکز قم شناسی این مرکز مجموعه کتاب ها و مقاالتی   .6
را جم��ع آوری می کند که به زبان های مختلف درباره قم نوش��ته 
ش��ده اس��ت. همچنین منابعی درباره نسب شناسی به زبان های 

مختلف در مرکزی به نام مرکز تبارشناسی نگهداری می شود

مرک��ز دایره المع��ارف کتابخانه های جه��ان این مرکز   .7
درب��اره  تخصص��ی  دایره المع��ارف  تدوی��ن  به منظ��ور  در۱۳۷۰ 
کتابخانه هایی تأسیس شده است که دارای مجموعه های خطی 

اسالمی هستند

در کنار بخش��های فوق، کتابخان��ه دارای واحدهای   .8
تحقیقاتی و فرهنگی نیز هست از آن جمله

واحد تحقیقات ک��ه در یکی از تاالرهای کتابخانه قرار   .9
دارد و محقق��ان در آن ب��ه کار تحقی��ق می پردازن��د، و کتابهای 

بسیاری را مورد تحقیق قرار می دهند

10. واحد انتشارات که تاکنون بیش از ۱۲۰ عنوان کتاب 
در بیش از ۳۱۰ جلد منتشر نموده است و در چهارمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران به س��ال ۱۳۷۰ شمس��ی به عنوان ناشر 

نمونه سال انتخاب و معرفی شد

11. واح��د دائ��ره المع��ارف کتابخانه های جه��ان که از 
واحدهای بس��یار فعال و مهم کتابخانه اس��ت و دس��ت اندر کار 
تدوی��ن دائ��ره المعارفی درب��اره کتابخانه هایی اس��ت که حاوی 
نس��خه های خطی و تراث اسالمی هستند. این واحد هم اکنون 
در س��اختمان ش��ماره ۲ کتابخانه واقع در س��اختمان شهابیه در 
خیاب��ان امام قم ق��رار دارد، و تاکنون بیش از ۵۰۰۰۰ برگه فیش 

عناوین کتابخانه های داخلی و خارجی تهیه کرده اس��ت. و پیش 
درآمد آن در حال انتشار است  نظام رده بندی و خدمات کتابخانه
رده بندی و فهرستنویسی و ش��ماره گذاری کتابهای کتابخانه 
براساس قرار گرفتن کتب وارده در قفسه ها است. برای هر کتاب 
س��ه برگه تهیه می شود: برگه مادر براس��اس عنوان کتاب; برگه 
ن��ام پدید آورنده; و برگه موضوع. برگه های موضوعی در قس��مت 
اداری کتابخان��ه و محل مراجعه اولی��ای کتابخانه و متخصصان 
و پژوهش��گران است. دو نوع برگه دیگر به ترتیب الفبایی در برگه 
دانهای مخصوص واقع در س��الن عموم��ی کتابخانه قرار دارند، 
این برگه ها در س��ه رنگ س��فید )ب��رای نام کتاب( س��بز )برای 
موض��وع کتاب( و صورتی )برای پدید آورنده کتاب( تنظیم ش��ده 

اند. که مورد استفاده مراجعه کنندگان است
کتابخانه در حال حاضر به همکاری تعدادی از افراد متخصص 
و کارآزموده در واحد فهرستنویس��ی، مشغول تهیه فهرستی برای 
کتابه��ای چاپی و رده بندی آنها به ش��یوه ای جدید اس��ت، که با 
تکمیل شدن کارهای نهایی کامپیوتری کردن خدمات کتابخانه، 
بهره برداری از این فهرس��ت آغاز خواهد ش��د و هدف این اس��ت 
که مراجعان در کمترین زمان ممکن به منابع موردنظر دسترسی 

پیدا کنند 
به کارگی��ری کامپیوت��ر در کتابخانه تاکنون ح��دود ۱۸۰۰۰۰ 
جلد کتاب را زیر پوش��ش قرار داده اس��ت، از این رو جس��تجوی 
کامپیوت��ری برای بازیابی مش��خصات از میان ای��ن تعداد کتاب، 
قمست عمده ای از نیازهای بازیابی منابع موجود را مرتفع ساخته 
است. دو برنامه توسعه بعدی کامپیوتری کردن، ارتباط شبکه ای 
با سایر کتابخانه های معتبر و مهم داخل و خارج کشور مورد نظر 
اس��ت که گام مهمی در مبادله اطالعات کتابشناسی خواهد بود. 
بنابراین هم اکنون ش��یوه خدمت رس��انی و بهره برداری از منابع 
موجود در کتابخان��ه از دو طریق کامپیوتر و برگه دانها انجام می 

گیرد.

شرایط عضویت
بس��یار سهل و آس��ان اس��ت. کتابخانه در حال حاضر بیش از 
بیست وهفت هزار ۲۷۰۰۰ عضو ثابت دارد که روز به روز در حال 
افزایش است و روزانه ۱۵۰۰ نفر و ساالنه بیش از نیم میلیون نفر 
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در دو نوبت صبح و بعدازظهر یعنی از ساعت ۷ صبح تا ۹ شب از 
کتابخانه اس��تفاده می کنند، در این برآورد مراجعه کنندگان آزاد، 
محققان، اس��تادان و دانش��جویان دانش��گاهها که با معرفینامه 
از طرف مؤسس��ات علمی، دانش��گاهها، مراک��ز فرهنگی و یا به 
صورت مستقل و بدون معرفینامه مراجعه می کنند جز آمار اعضا 
منظور نشده اس��ت. کارت عضویت بدون پرداخت حق عضویت 
صادر می ش��ود و تنها با داشتن برگه عضویت و ارائه آن همه نوع 

امکانات و خدمات کتابخانه در اختیار اعضا قرار می گیرد
مؤسسات و مراکز علمی و مجامع علمی و پژوهشی و محققان 
به صورت حضوری یا مکاتبه ای، به راحتی از منابع چاپی و خطی 
کتابخان��ه و میکروفیلم، میکروفیش، عکس و زیراکس بهره مند 

می گردند

خدمات ویژه
بخ��ش خدماتی کتابخانه را می توان به دو نوع عمده تقس��یم 
ک��رد: خدم��ات متعارف��ی ک��ه در تمام��ی کتابخانه ه��ای فعال 
جهان مرس��وم و معمول اس��ت. و خدمات ویژه مانند تجهیزات 
فیلمبرداری و تهیه میکروفیلم و میکروفیش و میکروژاکت، چاپ 
کردن آنها، دس��تگاه فیلمخوانی، زیراکس و تکثیر، که همه این 
دس��تگاهها هم اکنون در ح��ال ارائه خدمات ب��ه تمامی افراد یا 

مؤسسات و مراکز علمی داخل و خارج کشور است

بیش از س��ه ه��زار میکروفیلم از نس��خه های خط��ی موجود 
در کتابخانه های داخل و خارج کش��ور به صورت کتب عکس��ی 
درآمده و در اختی��ار مراجعه کنندگان قرار دارد. این میکروفیلمها 
حاص��ل ارتباط با کتابخانه های مه��م و معتبری چون: کتابخانه 
ملی فرانس��ه، بریتانیا، چستربین، اسکوریان، واتیکان، آمپرزیانا، 
ظاهریه دمش��ق، دارالکتب قاهره و برخی از کتابخانه های مهم 
ترکیه، هند، عراق، س��وریه و پاکس��تان و بی��ش از ۷۰ کتابخانه 
و مرک��ز علم��ی و فرهنگی در آمری��کا از جمل��ه کتابخانه کنگره 
اس��ت  ارس��ال کتاب به کتابخانه ها و مؤسس��ات علمی و مراکز 
دانش��گاهی و برخی از محققان داخلی و خارجی، چه از نشریات 
خود کتابخانه و چه از انتش��ارات دیگر مراکز علمی و موسس��ات 
فرهنگ��ی، از جمل��ه خدمات وی��ژه کتابخانه ب��ه مجامع علمی و 

فرهنگی است.
آم��وزش کارکنان کتابخانه در موضوع��ات گوناگون مربوط به 
ام��ور کتاب��داری و اداری و صحافی و فهرستنویس��ی و خدمات 
اداری از جمل��ه اطفای حریق و غی��ر از اینها نیز از دیگر خدمات 

مهم کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی است .

نفایس و موجودی کتابخانه
مخازن و آمار: کتابخانه هم اکنون دارای چند مخزن اصلی و 

فرعی به این شرح است  :
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مخزن کتب چاپی شماره ۱: 
در این مخزن که شامل ۳ سالن بزرگ است و در طبقه فوقانی 
کتابخانه واقع ش��ده اس��ت در حال حاضر بیش از ۴۰۰۰۰۰ جلد 
کتاب چاپی فارس��ی، عربی، ترکی و اردو، با احتساب آن دسته از 
کتابهایی که بعلت ضیق مکان فعال در انبار مستقر گردیده وجود 

دارد که روز به روز در حال افزایش است
مخزن کتب چاپی شماره 2: 

در ای��ن مخزن هم اکنون بی��ش از ۲۰۰۰۰ جلد کتاب به ۳۰ 
زبان خارجی وجود دارد .

مخزن کتب چاپی ش��ماره ۳: ش��امل کتابهای چاپی سنگی و 
ن��ادر و کمیاب که تاری��خ چاپ برخی از آنها به ۴۰۰ س��ال پیش 

بازمی گردد.
مخزن کتب عکسی:

 ه��م اکنون بی��ش از ۳۰۰۰۰ هزار جلد کتاب عکس��ی در آن 
وجود دارد، در این مخزن فهارس کتابهای خطی و چاپی بسیاری 

از کتابخانه های معتبر داخلی و خارجی نیز نگاهداری می شود
مخزن میکروفیلم: در این مخزن تا این تاریخ نزدیک به ۹۶۰۰ 

میکروفیلم از همین تعداد نسخه خطی نگاهداری می شود
مخزن کتب خطی نیز یک��ی از مخازن مهم و اصلی کتابخانه 
اس��ت، و در طبقه دوم کتابخانه قرار دارد. در این مخزن ۲۶۰۰۰ 
مجله نس��خه خطی وجود دارد که بالغ ب��ر ۵۰۰۰۰ عنوان کتاب 
خطی اس��ت، و در آن نس��خه های ارزش��مندی وجود دارد که در 
قس��مت نفایس کتابخانه به توضی��ح آن خواهیم پرداخت.مخزن 
کتب اهدایی یا خریداری ش��ده: در این مخزن کتابهای اهدایی 
یا مجموعه هایی خریداری ش��ده قرار دارند که تاکنون فهرس��ت 
نشده اند و در اثر محدودیت جا و تا زمان بهره برداری از ساختمان 
جدید کتابخانه، در ساختمان شماره ۲ واقع در ساختمان شهابیه 

استقرار یافته اند و به دهها هزار جلد بالغ می شود.
آرش��یو مجالت، روزنامه ها و نشریات ادواری داخلی و خارجی 
قدی��م و جدید ک��ه به زبانه��ای مختلف اس��ت و در طبقه زیرین 

کتابخانه مستقر است و به بیش از ۱۰۰۰ عنوان بالغ می گردد
اکث��ر کتابهای خطی و چاپی را آیت الله مرعش��ی خریداری و 
ب��ه کتابخانه وقف ک��رده اند، بیش از ۶۵ درص��د مخطوطات به 
زب��ان عربی و بقیه به زبان فارس��ی و مقداری اندکی به زبان اردو 

و ترکی است.
کار خری��د مجموعه ه��ای خطی و چاپی هم اکن��ون نیز ادامه 
دارد و کتابخانه از طریق شرکت در نمایشگاههای بین المللی در 
ایران و خارج از ایران ضمن به نمایش گذاردن و فروش انتشارات 
خود جدیدترین کتابهای منتشر شده در جهان را فراهم می سازد. 
همچنین کتابهای جدید منتش��ر ش��ده در ایران از طریق وزارت 
ارش��اد و خرید از ناش��ران و کتابفروشیها هر روزه به کتابخانه وارد 

می شود

12. زمینه های موضوعی کتب چاپی کتابخانه نیز به این 
شرح است

13. فرهنگ اسالمی: فقه، حدیث، تفسیر، تاریخ، رجال، 
درایه، انساب، تمدن و هنر اسالمی

14. فرهنگ تشیع: کالم، فقه، حدیث، تفسیر، تاریخ، فلسفه، 
رجال، درایه، انساب

15. فرهنگ عمومی: دانشهای گوناگون، تاریخ جهان، تاریخ 
ایران، علوم غریبه، موسیقی، هنر، شطرنج و متفرقات دیگر.

16. مرک��ز قم شناس��ی: ای��ن مرکز مجموع��ه کتاب ها و 
مقاالت��ی را جمع آوری می کن��د که به زبان ه��ای مختلف دربارٔه 
قم نوش��ته شده اس��ت. همچنین منابعی دربارٔه نسب شناسی به 
زبان ه��ای مختلف در مرکزی به نام مرکز تبارشناس��ی نگهداری 

می شود.

17. مرکز دائرةالمع��ارف کتابخانه های جهان: این مرکز 
در س��ال ۱۳۷۰ به منظور تدوین دائرةالمع��ارف تخصصی دربارٔه 
کتابخانه هایی تأس��یس شده است که دارای مجموعه های خطی 

اسالمی هستند.

 منابع
     »کتابخانه عمومی آیت الله مرعش��ی نجفی«. دائرةالمعارف 
کتابداری و اطالع رس��انی )نسخه آزمایش��ی(. ۰۵-۰۴-۲۰۱۵. 
بایگانی ش��ده از اصلی��در ۱۵ س��پتامبر ۲۰۱۶. دریافت ش��ده در 

.۰۵-۰۴-۲۰۱۵
 »کتابخان��ه عمومی آیه الله مرعش��ی نجف��ی - خانه کتاب«. 

ketab.ir )به اردو(. بایگانی شده از اصلی در ۱۲ آوریل ۲۰۱۵.
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این گ��روه کتابخوانی را حدودًا ۸ س��ال 
پیش تاسیس کردم، اول به شکل حضوری 
در دانش��کده بود و معمواًل دانش��جوهای 
مقاطع کارشناس��ی، کارشناس��ی ارشد و 
دکترای رش��ته کتابداری و اطالع رسانی 
پزشکی به همراه اس��اتیدی از گروه های 
و  انگلیس��ی  زب��ان  ادبی��ات،  آموزش��ی 
کتابداری و اطالع رس��انی پزشکی در آن 
ش��رکت می کردن��د. در هر جلس��ه تعداد 

نفرات از 5 تا 25 نفر متغیر بود.
نحوه برگ��زاری جلس��ات کتابخوانی به 
این ص��ورت بود که حضار ب��ه نوبت یک 
ی��ا دو صفحه از کتاب را ب��ا صدای بلند و 
له م��دت 45 دقیقه قرائت می کردند و در 
پانزده آخر هر جلس��ه، افراد برداشت های 
آزاد خودشان را تحت عنوان *آنچه من از 
این جلسه آموختم* با دیگران به اشتراک 
می گذاشتند. راهنمایی و هدایت بحث و 
 نقد و نظرات بر عهده بنده و س��ایر اساتید 

بود. 

ب��ا ش��یوع کرون��ا و توق��ف فعالیتهای 
حضوری و قرنطینه شدن افراد در منزل، 
به این فکر افتادم که در وبسایت دانشکده 
اطالع رس��انی کن��م و این فعالی��ت را به 
صورت مجازی و در واتس اپ ادامه دهم.
ابتدا فایل  pdf کت��اب را برای اعضای 
گروه واتس��اپی می فرس��تادم و هر یک از 
داوطلب��ان قرائت کتاب ح��دود ۱۰ تا ۱۵ 
صفحه را می خواندند و وویس ضبط شده 

را برای بنده می فرستادند.
این وویس پس از چک توس��ط بنده در 
روزهای پنجشنبه هر هفته به گروه ارسال 
می ش��د تا اعض��ای آن را گ��وش کرده و 
نظرات خودشان را در مورد آن به اشتراک 
بگذارند. فرصت ارس��ال نق��د و نظرات تا 
یک هفته یعنی قبل از ارسال وویس های 

هفته بعد بود.
گ��روه  برگ��زاری  از مزیت ه��ای  یک��ی 
کتابخوان��ی به ص��ورت مج��ازی، عالوه 
بر کمک ب��ه گذران��دن اوق��ات قرنطینه 
در دوران کرون��ا،  ای��ن بود که باعث ش��د 
اعضای جدیدی از سرتاس��ر ایران داشته 

باش��یم. از رش��ته های پرس��تاری، تغذیه، 
کارآفرینی  بیوش��یمی  مهندسی، شیمی، 
و رشته های متنوع دیگر. همچنین اعضا 
از دانش��گاه هایی چون دانش��گاه شهید 
بهش��تی، تهران، لرستان، کرج، شهرکرد 
و جاه��ای مختل��ف در ای��ن گ��روه با ما 
مشارکت می کنند. حتی برخی از اعضای 
جدید خانم ه��ای خانه دار و یا افراد مبتال 

به کرونای بستری در منازل بودند. 
گ��روه "کتابخوانی گروهی" م��ا در حال 
حاض��ر ۵۰ عض��و دارد و همچنان فعال 
هست. از ابتدای کار تا االن ما حدود ۵۰ 
عنوان کت��اب را مطالعه ک��رده ایم. برای 
انتخ��اب کتاب بعدی معم��واًل رای گیری 
می کنی��م و طب��ق درخواس��ت و عالقه 
جمعی ب��رای مطالعه کتاب بعدی تصمیم 

می گیریم. 
موضوعات مورد مطالعه اغلب داستان، 
ش��عر، و کتاب های خودیاری روانشناسی 

بوده است.

کتابخوانی گروهی
دکتر فیروزه زارع فراشبندی

دانشیار گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی اصفهان



او
ی ژ

نف
ص

ی، 
نگ

ره
، ف

می
عل

ه 
ری

ش
ن

14
00

ن 
آبا

 /
 8

ره 
مـا

ش
نی 
خوا

کتاب
ب و 

کتا
فته 

ت ه
سب
منا
ه به 
نام
ژه 
 وی

13

و  کتاب��داری  رش��ته  در  کس��ی  کمت��ر 
اطالع رس��انی پزش��کی وج��ود دارد که 
مفهوم "کتاب��دار بالینی" و یا ن��ام جدیدتر 
بالین��ی"  "اینفورمیشنیس��ت  یعن��ی  آن 
)clinical informationist( را نشنیده 
باش��د. کتابخان��ه مل��ی پزش��کی امریکا 
ای��ن ط��ور  را  بالین��ی  اینفورمیشنیس��ت 
تعری��ف می کن��د: "اینفورمیشنیس��ت ها 
متخصصان اطالعاتی هس��تند که عالوه 
بر کس��ب مهارت در علوم اطالع رس��انی 
و انفورماتی��ک، در حوزه علوم پزش��کی و 
زیست شناس��ی نیز دارای دانش و تجربه 
کافی هستند. این کسب تجربه و آموزش 
دو جانب��ه باعث می ش��ود که آنه��ا نقطه 

نظرات خاص��ی در فراهم آوری، ترکیب و 
به کارگی��ری اطالعات کس��ب کرده و به 
حل مش��کالت و توس��عه طرح ها کمک 

کنند". 
 امروزه متخصصان بالینی از یک س��و با 
کمب��ود وقت، افزایش حج��م اطالعات، 
تع��دد و تنوع پایگاه ه��ای اطالعاتی حوزه 
س��المت و از س��وی دیگر، ل��زوم بازیابی 
خ��ود  ای  حرف��ه  اطالع��ات  واکاوی  و 
مواجه می باش��ند. به همین دلیل حضور 
تیم ه��ای  در  بالین��ی   اینفورمیشنیس��ت 
پزش��کی ض��روری و موث��ر خواه��د بود. 
اینفورمیشنیس��ت ها،  ب��رای  کلی  منطق 
در دس��ترس پذیر کردن اطالعات بالینی 
مس��تند و معتبر اس��ت. البت��ه وجود این 

متخصص��ان، مزایای دیگ��ری هم برای 
کادر درم��ان و ه��م ب��رای مراجع��ان به 
پایگاه های درمانی دارد که مورد فوق فقط 
یک اش��اره کوچک بود.  اما خالی از لطف 
نیست که در چند دسته کلی زیر، خدمات 
این متخصصان را به مخاطبان این محتوا 

معرفی نماییم: 
- خدم��ات بالینی: کمک به پزشکان 
در دسترس��ی ب��ه آخرین ش��واهد علمی 
جهت تصمیم گیری و درمان بیماران که 
ای��ن خدمت را می ت��وان نوعی از خدمات 

مشاوره اطالعات بالینی نیز نامید.
- خدمات پژوهش��یاری س��المت: 
خدم��ات همی��اری در انج��ام مروره��ای 
نظ��ام مند و تدوی��ن گایدالین های بالینی 

تجربه ای کوتاه اما شیرین 
از کتابدار بالینی

 زهرا کاظمی،
 دانشجوی ترم ۷ کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی،
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به پژوهش��گران به وی��ژه کادر درمان در 
بحث پزشکی مبتنی بر شواهد، پرستاری 
مبتن��ی ب��ر ش��واهد و دن��دان پزش��کی 
مبتن��ی بر ش��واهد از جمل��ه این خدمات 

پژوهشیاری است. 
- آموزش س��واد سالمت: آموزش 
کارکنان مراقبت های بهداشتی در زمینه 
س��واد س��امت، تنظیم و تدوین مجموعه 
منابع به زبان س��اده برای بیماران، آش��نا 
مراقت ه��ای  ح��وزه  کارکن��ان  س��اختن 
سالمت با منابع روزآمد اطالعاتی موجود 
ب��رای ارجاع مراجع��ه کنندگان ب��ه آنها، 
ایجاد و توس��عه وب س��ایت ها، ویکی ها، 
صفح��ات  و  ه��ا  کان��ال  پادکس��ت ها، 
تخصصی آموزش سواد سالمت از جمله 
خدم��ات آموزش��ی اینفورمیشنیس��ت ها 

تلقی می گردد. 

تجربه ای کوتاه اما شیرین ...

بن��ده با توج��ه ب��ه جذابی��ت هایی که 
یا اینفورمیشنیست بالینی  مفهوم کتابدار 
برایم داشت، عالقه مند به کسب تجربه 
عمل��ی در ای��ن حیطه ش��دم. از آنجا که 
در س��ال های 1398 و 1399 جش��نواره 
ن��گارش گزارش ه��ای م��وردی زیر نظر 
اس��تاد محترم جناب آقای دکتر علیرضا 
رحیم��ی و اعض��ای هس��ته تحقیقات��ی 
اینفورمیشنیست بالینی در دانشگاه علوم 
پزش��کی اصفهان برگزار می ش��د، بنده 
نیز به عنوان مش��اهده گر به اعضای این 
هس��ته پیوس��تم. در این مدت به صورت 
مشاهده، با نحوه کار اعضای این هسته 
بالینی  تولی��د گزارش ه��ای م��وردی  در 
آش��نایی پیدا ک��ردم. همچنی��ن،  در این 

مدت به بررس��ی  پایگاه ه��ای اطالعاتی 
عمومی و تخصصی در حوزه س��المت به 
انضمام آش��نایی با نحوه و شیوه نگارش 
گزارش های م��وردی بالین��ی و تجزیه و 
تحلیل روزانه حداقل یک گزارش موردی 
پرداختم. در این مدت، این وظایف جدید 
کتاب��داران برایم بس��یار جال��ب و کارآمد 
بود. توانس��تم دانش خ��ودم را در نگارش 
علمی و آش��نایی با انواع متون پزش��کی، 
و سیس��تم های اطالع رسانی به صورت 
عمل��ی ارتقاء دهم.  امی��دوارم در آینده با 
ایج��اد گرایش اینفورمیشنیس��ت بالینی، 
در ای��ن زمین��ه ب��ه تحصی��ل و کس��ب 

توانمندی های حرفه ای بپردازم!! 
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وبومتریک چیست ؟ 
رتبه بن��دی وب س��ایت های دانش��گاه 
ه��ا و موسس��ات آموزش��ی دنیا توس��ط 
 )CINDOC( سایبرمتریک  آزمایشگاه 
واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا 
)CSIC( انجام می شود. این رتبه بندی 
بی��ش از 24.000 دانش��گاه دنی��ا را بر 
اس��اس اطالع��ات مبتنی ب��ر وب آنها 
تحلیل کرده اس��ت. وبومتریک اولین بار 
در س��ال 2004 انجام ش��د و بر اساس 
ش��اخصی مرکب از چندین پارامتر تهیه 
ش��د.  ش��اخص های وبومتریک به این 
دلی��ل بوج��ود آمده اند که می��زان توجه 
موسسات را به نشر اینترنتی نشان دهد. 
این رتبه بندی هر س��اله در دی و تیرماه 

)January & July( بروز می شود.

اهداف وبومتریک 
از جمل��ه اه��داف وبومتری��ک می توان 
به  نش��ان دادن میزان توجه موسسات 
و دانشگاه ها به نش��ر اینترنتی، حمایت 
 Open( آزاد  دسترس��ی  طرح ه��ای  از 
منظ��ور  ب��ه   )Access initiatives
افزای��ش انتقال عل��م و دانش و حضور 
دانش��گاه در فضای مج��ازی به عنوان 
آیین��ه ای از دانش��گاه در فضای واقعی 
اش��اره کرد. ب��ا تمرک��ز بر ای��ن اهداف 
ش��اخص های وبومتریک در دنیا مطرح 

شدند.
شاخص های وبومتریک: 

ش��اخص های وبو متریک شامل حضور 

گ��ذاری  تاثی��ر   ،)Presence( وب  در 
Impact( (، دسترس��ی و آشکارسازی 
و  تعال��ی  و   )   )Opennessفای��ل ه��ا
کیفیت Excellence( ( می باش��د. در 
ادامه به تشریح این شاخص ها پرداخته 

می شود. 

 :)Presence( حضور در وب
بررسی تعداد صفحات موجود در وب 

 بررسی ش��امل تمامی صفحات مربوط 
به دامین اصلی و س��اب دامین س��ایت 
دانش��گاه م��ی باش��د. ش��اخص م��ورد 
استفاده سایت Webometrics در این 
رابطه موتور جستجوی گوگل می باشد. 
بنابراین س��اخت تعداد صفحات بیش��تر 
منجر ب��ه افزای��ش امتیاز دانش��گاه در 

زهرا کاشفی 
دانشجوی ترم ۳ کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

وبومتریک: 
چیستی، اهمیت و شاخص ها
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این ش��اخص می گردد. لذا کارشناسان 
زیرپورتال های با ساخت صفحات بیشتر 
و کامل ت��ر، س��بب ارتقای ای��ن امتیاز 

خواهند شد. 

Impactتاثیرگذاری
در این شاخص موارد مورد ارزیابی میزان 
ارتب��اط و لینک با س��ایر دانش��گاه های 
عل��وم پزش��کی و پرتال ه��ای مرتبط با 
دانش��گاه مبدا می باش��د. بنابر این هر 
چه دسترس��ی به لینک ه��ای مرتبط تر 
درس��ایت مبدا بیشتر باشد، این شاخص 
نمره باالت��ری خواهد گرفت. ش��اخص 
اصل��ی س��ایت Webometrics برای 
 seo بررسی این موضوع دو سایت مرجع

Majestic و ahrefs می باشد. 
مثال��ی ب��رای ای��ن ش��اخص: س��ایت 
دانش��کده مدیری��ت، دانش��گاه عل��وم 

پزشکی اصفهان

دسترسی و آشکارسازی فایل ها
Openness

تمامی فایل های دارای کیفیت محتوایی 
از جمله فایل های آموزش��ی و مقاالت از 
)ppt , docx , doc , pdf( جمله از نوع
مورد بررس��ی قرار می گیرد. مرجع  مورد 
در   Webometrics س��ایت  اس��تفاده 
این ش��اخص گوگل اس��کالر می باشد. 
باید پیگیری ش��ود مقاالت مجله علمی 
و پژوهش��ی مراکز بص��ورت صحیح در 
گ��وگل اس��کالر نمای��ه گ��ردد. از جمله 
موارد مهم نوشتن دانشگاه در وابستگی 
س��ازمانی مقاالت اس��ت. مقاله ای که 
فاقد آدرس صحیح دانشگاه باشد، مانع 
دی��ده ش��دن فایل های مرب��وط به یک 

دانشگاه خاص می شود. 

تعالی و کیفیت
 مقاالت علمی منتش��ر شده در مجالت 
جهان��ی تاثی��ر بس��زایی در رتب��ه نهایی 
دانش��گاه دارد. ارزیابی این ش��اخص در 
 group س��ایت  از   Webometrics
Scimago اس��تفاده می شود. بهترین 
اقدام��ات ب��رای ارتقاء رتب��ه وبومتریک 
دانشگاه ها بر اساس چهار شاخص این 

نظام رتبه بندی به شرح زیر است.
 word کل��ی مس��تندات فایل ه��ای ●
در   pdf و   ،excel ،powerpoint
شاخه های قابل دسترس در سایت مرکز 

قرارگیرند.
● بانک های اطالع��ات مقاالت علوم 
پزش��کی کش��ور در س��ایت مراکز قرار 

گیرند. 
● هر مرکز لینک صفحه ی دربرگیرنده 
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آدرس همه دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور را در صفحه اصلی خود قرار دهد.
● با توجه به اینکه تعداد صفحات سایت 
در رتب��ه بندی کلی س��ایت موثر اس��ت 
تعداد صفحات وب س��ایت با مطالب پر 

محتوا و مرتبط افزایش یابد.
● آدرس ه��ا و Domain های متفرقه 
در رتب��ه بن��دی لح��اظ نمی گ��ردد. لذا 
مراکز تابعه دانش��گاه های علوم پزشکی 
کش��ور باید از داشتن سایت مجزا پرهیز 
 Domain کنند و همگی زیر مجموعه

دانشگاهی خود قرار گیرند.
● ب��ا توجه به اینکه یک��ی از معیارهای 
اصلی افزایش دهنده حجم وب سایت، 
وج��ود منابع الکترونیک بی��ن المللی از 
جمله بانک ه��ای اطالعاتی، مجالت و 
مقاالت می باش��د، لذا مراکز باید لینک 
مناب��ع الکترونیک بین الملل��ی، ملی و 
بومی خ��ود را در صفحه اصلی وب خود 

قرار دهند. 
● فایل های اسالیدهای دروس تئوری 
در   )  Doc ،pdf( فرم��ت  در  اس��اتید 
س��ایت در بخش گروه آموزشی مربوطه 

قرار گیرد.

● رزومه اس��اتید به زبان های فارسی و 
 )pdf ,doc, html( انگلیسی در فرمت
قابل  دسترس باشد. در رزومه اساتید در 
تحقیقاتی،  طرح ه��ای  مقاالت،  بخش 
پایان نامه ه��ا تکمیل گردد. و هریک از 
این موارد به صفحه اصلی مقاله یا طرح 
و...لینک شود. درصورتی که مقاالت در 
سایت های معتبری ایندکس شده است 
بای��د آدرس  اینترنتی منبع اطالعاتی در 
رزومه قید گ��ردد. همچنین ذکر آدرس 

اینترنتی دانشگاهی ضروری است. 
● طرح درس ه��ای گروه های مختلف 
 PDF, DOC( آموزشی در فرمت های
HTML,( در بخ��ش گ��روه آموزش��ی 

مربوطه قرار گیرد. 
● گزارش های ساالنه و ماهانه دانشگاه 
در فرمتPDF,( DOC,HTML(  در 

وب سایت قرار گیرد. 
● فایل های اسالیدهای کنفرانس های 
کالس��ی دانش��جویان ارش��د و دکترای 
تخصص��ی در فرمت DOC و PDF در 
س��ایت در بخش گروه آموزشی مربوطه 

قرار گیرد. 
● پای��ان نامه ها و طرح های تحقیقاتی 

کتابخان��ه  مجموعه ه��ای  لین��ک  در 
الکترونیک دانشگاه قرار گیرد.

● نام دانش��گاه در س��ر صفح��ه کلیه 
صفحات و حتی در متن هر صفحه ذکر 
شود تا موتور جس��تجو موارد بیشتری را 

بازیابی نماید.
● کلی��ه لینک ه��ا در تمامی مس��یرها 
تعریف ش��ود ب��رای مثال ممکن اس��ت 
نام یک اس��تاد در چندین صفحه سایت 
عن��وان ش��ود ) در  گروه آموزش��ی، در 
قسمت پژوهش��گران، مدیران (. بدیهی   
اس��ت در کلیه صفحات ن��ام این فرد به 

رزومه آموزشی پژوهشی مرتبط باشد. 
● استانداردهای طراحی وب سایت ها 

رعایت شود.
● وب س��ای�ت دانشگاه به طور مستمر 

روزآمد سازی گردد.
منابع :

www.aca.ir
file.qums.ac.ir
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دکتر احمد پاپی 
مربی گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی اصفهان

الذریعة الی تصانیف الشیعة 
)کتاب(

الَذریَعة الی َتصانیف الش��یعة مش��هور 
مهم تری��ن  و  الذریعةبزرگ تری��ن  ب��ه 
دایرةالمع��ارف کتابشناس��ی ش��یعه به 
زبان عربی نوش��ته آقا ب��زرگ تهرانی 
اس��ت. این مجموعه ۲۵ جلدی که به 
الفبایی تدوین ش��ده، ش��امل  صورت 
بیش از یازده هزار صفحه اس��ت و در 
آن بی��ش از ۵۳ هزار کت��اب تألیفی و 
ترجمه از علمای شیعه در موضوع های 
گوناگون معرفی ش��ده است. آقابزرگ 
در جمع آوری ای��ن مجموعه، از منابع 
فهرس��ت نگارِی نخس��تین شیعه مثل 
فهرس��ت  ش��یخ طوس��ی،  فهرس��ت 
نجاش��ی، و فهرس��ت العلماء استفاده 
کرده اس��ت. او افزون بر این منابع، از 
فهرس��ت کتابخانه ه��ای گوناگون نیز 

س��ود برده و گاه به آث��ار چاپی و خطی 
که خ��ود مش��اهده و مطالع��ه کرده و 
همچنین به آنچه از افراد مورد اعتماد 

شنیده، استناد کرده است.
چاپ و نش��ر ای��ن مجموع��ه در قم و 
نجف بیش از ۴۰ س��ال طول کش��ید 
و چند جلد آن بعد از درگذش��ت مؤلف 
منتش��ر ش��د. پ��س از انتش��ار، بر این 
مجموعه یک جلد دیگر افزوده ش��ده 
ک��ه می ت��وان آن را اولین مس��تدرک 
الذریع��ه در نظ��ر گرف��ت. در این جلد 
برخ��ی از آثاری که در الذریعه نیس��ت 
گردآمده اس��ت. الذریع��ه فراتر از یک 
دائرة المعارف کتاب ش��ناختی است و 
آقاب��زرگ عالوه بر جم��ع آوری میراث 
مکتوب ش��یعه، مقاالتی تحقیقی نیز 

در کتاب نگاشته است.

)۱۲۹۳-۱۳۸۹ق(،  تهران��ی  آقابزرگ 
آث��ار  ش��یعه،  کتاب ش��ناس  و  فقی��ه 
متعددی نگاش��ته ک��ه مهمترین آنها 
الذریعة الی تصانیف الشیعة و طبقات 

أعالم الشیعة است. 
محتوا و ساختار

درباره  الذریعة، کتاب شناسی عظیمی 
آثار ش��یعه است و نیز ش��مار اندکی از 
آثار مؤلفان اهل سنت که درباره شیعه 
کتاب نوش��ته اند. این اثر به معرفی ۵۳ 
ه��زار و ۵۱۰ کتاب تألیف��ی، تصنیفی 
و ترجمه ش��ده ب��ه زبان های فارس��ی، 
در  گجرات��ی  و  اردو  ترک��ی،  عرب��ی، 

موضوع های گوناگون می پردازد.
این اثر، به عنوان منبع دس��ته اول، در 
زمینه ش��ناخت میراث مکتوب شیعه 
در ق��رون متم��ادی، ت��ا دوره زندگانی 
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مؤل��ف، ش��ناخته می ش��ود]۲[ و ب��ر 
اس��اس الفبای��ی عنوان اثر، به ش��رح 
حال نویس��ندگان و معرفی نسخ خطی 
آثار آنان می پردازد. الذریعه با ۱۱۵۵۴ 
را  صفح��ه ۵۵۰۹۵ کت��اب و رس��اله 

شناسایی کرده است.
ای��ن مجموعه بر اس��اس ح��روف الفبا 
ترتی��ب یافت��ه و کتاب ه��ای ش��یعه در 
فاصل��ه زمان��ی ق��رن اول ت��ا ۱۳۷۰ق 
)چهارده ق��رن( در آن گرد آمده اس��ت.
]۲[ مجلدات ای��ن مجموعه به صورت 
خط��ی در ۶ جلد و به ص��ورت چاپی در 
۳۰ جلد منتشر شده است. ۵ جلد پایانی 
آن مستدرکات الذریعه به شمار می آیند.

انگیزه تألیف و نامگذاری کتاب
در مورد انگیزهش��یخ آقا بزرگ در تألیف 
الذریعه چنین گفته شده است که جرجی 
زیدان )م ۱۹۱۴( در کتاب مشهور خود 
»تاریخ آداب اللغة العربیة« در مورد شیعه 
س��خنی بدین مضمون گفت که: شیعه 
طایفه ای بود کوچک و آثار قابل اعتنایی 
نداش��ت و اکنون شیعه ای در دنیا وجود 
ندارد، این ش��د که ش��یخ آقا بزرگ و دو 
همردیف و دوست علمیش، سید حسن 
صدر )م۱۳۵۴( و ش��یخ محمد کاش��ف 
الغط��اء )م ۱۳۷۳( هم پیمان ش��دند تا 
هر ی��ک در باب معرفی ش��یعه کاری را 
بر عه��ده گیرند و به این صورت پاس��خ 
سخن جرجی زیدان را بدهند. برپایه این 
پیمان قرار شد عالمه سید حسن صدر با 
نگارش کتابی س��هم شیعه در تأسیس و 

تکمیل علوم اسالمی را نشان دهد
مش��خصات مذک��ور از ه��ر تصنیف در 

الذریعه
از آنجا که شیخ اقا بزرگ بنا را بر معرفی 
تمام تصانیف شیعه دارد تصانیف معرفی 
ش��ده در الذریعه را میتوان در چهار گروه 

قرار داد 
1- تصانیف��ی که جزنام��ی از آنها باقی 
نمانده اس��ت و حداکثر در یکی از کتب 

فهرست و تراجم و...معرفی شده اند
2- تصانیف��ی که منابع دیگر بخش��ی از 

آنها را نقل کرده اند
3- تصانیفی که نس��خه ای از آن مورد 
رویت مولف الذریعه قرار گرفته اس��ت یا 
وجود و مش��خصاتش توسط دیگران به 

او گزارش داده شده است
 4- تصانیف��ی ک��ه در زم��ان او به طبع 
رس��یده بوده اند مش��خصات شناسنامه 
ای تصانیفی که در ه��ر یك ازاین چهار 
گروه قرار می گیرند با گروه دیگر متفاوت 
است و به ترتیب مذکور هر کدام بیش از 
دس��ته قبل از خود قابل توصیف است و 
ویژگی ه��ای بیش��تری از آن را می توان 

بیان نمود
به ع��الوه، آقاب��زرگ تهران��ی در مقدمه 
چاپ نخس��ت الذریعة که در چاپ های 
بع��دی در ته��ران و بیروت حذف ش��ده 
اس��ت،]۳[ نکاتی درباره دالیل نوش��تن 
الذریعة ذکر کرده اس��ت؛ از جمله انس 
دیرینه با تألیفات دانش��مندان ش��یعه و 
توجه به اینکه فقط اندکی از این تألیفات 
مش��هور و متداول بوده و بیش��تر آنها در 
دست فراموش��ی و نابودی بوده اند.]۴[ 
کتابشناس��ی  مهمترین  وی همچنی��ن 
متأخ��ر مس��لمانان که کش��ف الظنون، 

نوشته حاجی خلیفه بوده را دچار ضعف 
و نق��ص می دانس��ته و از همی��ن رو به 
تالی��ف الذریعه اهتمام ورزیده اس��ت. او 
همچنین تش��ویق های سید حسن صدر 
را هم در نوش��تن الذریعه مؤثر دانس��ته 

است. 
ُمسَتدَرکات

عبدالعزی��ز طباطبای��ی پ��س از ف��وت 
آقابزرگ، مس��تدرکی )کتاب��ی برای رفع 
نواق��ص و کاس��تی های کت��اب اصلی( 
ب��رای الذریع��ه تنظیم ک��رد و در آن به 
تصحیح خطاهای ای��ن کتاب پرداخت. 
همچنی��ن آن دس��ته از عنوان های��ی را 
ک��ه مؤلف از آن غافل ش��ده بود، بر این 
مجموعه افزود. اف��راد دیگری از جمله 
محمدعل��ی  و  حای��ری  عبدالحس��ین 
روضات��ی اصفهانی نیز اس��تدراکاتی بر 
حاشیه های الذریعه نگاشته اند که چاپ 

نشده است.
محم��د طباطبایی بهبهان��ی نیز پس از 
آش��نایی با کار عبدالحس��ین حایری در 
ثب��ت و توضیح عناوینی ک��ه در الذریعه 
وجود نداش��ت، هر گاه به عنوان تازه ای 
از تألیفات عالمان شیعه می رسید، آن را 
در حاشیه الذریعه با ذکر توضیح کوتاهی 
ثبت می کرد. عناوین ذکر شده توسط او 
همراه با آنچه که حایری نگاشته بود، به 
حدود ۵۰۰ عنوان رسید. فهرستی از این 
کتاب ها با عنوان الشریعة الی استدراک 

الذریعة چاپ شد.
منابع استفاده شده در الذریعه

آقابزرگ در تالیف الذریعة از فهرست هایی 
ک��ه در آن زمان از کتاب های ش��یعه در 
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دس��ترس داش��ت، اس��تفاده نموده که 
برخی از آنها عبارتند از:

1. فهرست ابوجعفر طوسی
2. فهرست ابوالعباس نجاشی

3. فهرست العلماء، اثر ابن شهر آشوب 
مازندرانی سروی

4. امل اآلمل، اثر شیخ حر عاملی
5. خاتم��ة المس��تدرک، اثر ش��یخ میرزا 

حسین نوری
او اف��زون ب��ر ای��ن مناب��ع از فهرس��ت 
کتابخانه ه��ای گوناگون و نیز مش��اهده 
و مطالع��ه آثار چاپی و خطی س��ود برده 
و گاه��ی ه��م ب��ه آنچ��ه از اف��راد مورد 
اعتم��اد ش��نیده، اس��تناد کرده اس��ت. 
منابع��ی ک��ه مول��ف اس��تفاده نم��وده، 
و  ش��خصی  کتابخانه ه��ای  ش��امل 
رجال،  کتاب ه��ای  بررس��ی  عموم��ی، 
تاریخ و تذکره ها، فهرست کتابخانه ها و 
فهرس��ت های دست نویس اهل فضل و 

دانش بوده است.
تفسیرها و حاشیه ها

الذریعة، توس��ط برخی از نویس��ندگان، 
ش��ده  فهرست نویس��ی  و  موضوع بندی 

است؛ از این جمله اند آثاری از قبیل:
• تبویب الذریعة الی تصانیف الش��یعة؛ 
نوش��ته احم��د دیباج��ی اصفهان��ی )از 
ن��وادگان آقابزرگ تهرانی( که در س��ال 
ش��ده،  چ��اپ  ته��ران  در  ۱۳۵۲ش 
کتاب ه��ای موج��ود در الذریع��ه را ب��ر 
اخالقیات،  چ��ون  موضوعاتی  اس��اس 
ادبیات، دعاها، اصول دین و... تقس��یم 

کرده است.
• فه��رس اعالم الذریع��ة الی تصانیف 
الش��یعة، زیرنظر علینقی منزوی، فرزند 

آقاب��زرگ، در س��ال ۱۳۷۷ش توس��ط 
موسس��ه انتش��ارات و چ��اپ دانش��گاه 

تهران منتشر شده است.
• معجم المولفی الش��یعة، نوشته علی 
فاضل قائین��ی نجفی، از س��وی وزارت 
ارش��اد اس��المی در س��ال ۱۴۰۵ق در 

تهران چاپ شده است.
• الشریعة الی استدراک الذریعة، نوشته 
سید محمد طباطبایی بهبهانی، در سال 
۱۳۸۳ش از س��وی مرکز اسناد مجلس 

شورای اسالمی چاپ شده است.
نقدها

الذریعة، با آنکه مورد تحس��ین بسیاری 
از عالم��ان قرار گرفته  پس از انتش��ار با 
نقدهایی روبه رو ش��ده اس��ت. نخستین 
نقدها و اش��کاالت را خود نویسنده یعنی 
آقابزرگ تهرانی در مجلدات بعدی و نیز 
در کت��اب طبقات اعالم الش��یعه بر اثر 

خود وارد کرد.
در مجل��ه کت��اب م��اه دین مقال��ه ای با 
عنوان نقد ذریعه با ذریعه منتش��ر ش��ده 
اس��ت که ۵۷ م��ورد از مطال��ب الذریعه 
را با تکی��ه بر مطالب الذریع��ه نقد کرده 
اس��ت. در واقع نویسنده مقاله با تکیه بر 
ناسازگاری های متن الذریعه در جلدهای 
مختلف اشکاالتی را بر کتاب وارد کرده 
است و تصریح می کند که این اشکاالت 
غیر از اشکاالتی است که خود نویسنده 
متوجه شده و در جلدهای بعدی جبران 

کرده است.
رضا مختاری کتاب ش��ناس و پژوهشگر 
این عرصه در کتاب��ی با نام طرح تدوین 
کتاب شناس��ی بزرگ ش��یعه فصلی را به 
نقدهای وارد بر الذریعه اختصاص داده 

است. نقدهایی مثل وجود کتاب هایی با 
نویسندگان غیر شیعه و حتی کتاب هایی 
نامرتب��ط ب��ه مفاهیم دین��ی مثل کتاب 
»فاطمه اّره«، ذکر نکردن همه آثار شیعه 
مثل االرکان فی الفقه اثر ش��یخ مفید و 
چندین رس��اله فقهی درباره مسئله غنا و 
موسیقی، ذکر نکردن مشخصات کامل 
و نس��خه های کتاب ها، اش��تباهاتی در 
تاریخ وفات و تولد نویسندگان مثل سال 
شهادت شهید ثانی، اشتباه در نام برخی 
کتاب ها، اس��تناد کتاب به نویس��نده ای 
که اثر از او نیس��ت، تک��رار یک کتاب با 
عناوی��ن مختلف که مختاری تعدادی از 
آن ها را ذکر کرده اس��ت. البته مختاری 
تصری��ح می کن��د ک��ه بس��یاری از این 
اشکاالت ناشی از منابعی است که شیخ 
آقاب��زرگ به آن ه��ا مراجعه ک��رده و نیز 
تاکید می کند که برخی از این اشتباهات 
در مجل��دات بعدی الذریع��ه تذکر داده 

شده و اصالح شده اند.

منابع
• آقابزرگ تهرانی، محمدمحس��ن، الذریعة 

الی تصانیف الشیعة، همه مجلدات.
• حس��ینی جاللی، محمدحس��ین، زندگی 
و آثار ش��یخ آق��ا ب��زرگ تهران��ی، برگردان 
س��ید محمدعلی احمدی ابه��ری، تهران، 
کتابخان��ه و م��وزه و مرک��ز اس��ناد مجلس 

شورای اسالمی، ۱۳۸۲ش.
• روغن��ی، ش��هره، کتاب شناس��ی گزیده 
توصیف��ی تاری��خ و تم��دن ملل اس��المی، 
تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 
انس��انی دانش��گاه ها )س��مت(، چاپ اول، 

۱۳۸۲ش.
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امروزه به کمک گوش��ی های هوشمند 
هم��ه کاری می توان انجام داد. از بازی و 
سرگرمی گرفته تا خرید و مشاهده ویدیو و 

عکاسی و گوش دادن به موزیک و ... .

کافی اس��ت س��ری به فروشگاه های 
اپلیکیشن بزنید تا برای هرکاری اپلیکشن 
مربوط��ه را پیدا کنید. حتی میتوانید بدون 
نص��ب اپ ه��ای گوناگ��ون بس��یاری از 

فعالیت ها را در بستر وب انجام دهید .

در جعبه جادویی برای مطالعه و خرید 
کت��اب نی��ز اپلیکیش��ن ها و س��ایت های 
گوناگونی وج��ود دارد. دیگر نیاز نیس��ت 
ب��رای مطالع��ه ی��ک کتاب حتما نس��خه 
فیزیک��ی در اختیار داش��ته باش��یم و می 

توانی��م تنها با چن��د کلیک به آس��انی به 
مطالعه انواع کتاب ها بپردازیم. حتی می 
توان ب��دون مراجعه به کتاب فروش��ی ها 
کتاب های خ��ود را خریداری کرده و درب 
منزل تحویل گرفت. در این مقاله  س��عی 
می ش��ود چند س��ایت برای خری��د کتاب 
معرف��ی کرد ت��ا بتوانید به راحتی نس��خه 
ی دیجیتالی و ی��ا فیزیکی و حتی صوتی 

کتاب های دلخواهتان را تهیه کنید :

طاقچه :

یکی از اولین اپلیکیشن های کتابخوان 
بود که در ای��ران با نام )کتاب من( عرضه 
شد اما بعد ها به )طاقچه( تغییر نام داد. از 
همان ابتدا با استقبال چشم گیر کاربران 

روبرو ش��د و در مدت کوتاهی به ش��هرت 
نس��بی رس��ید. در س��ال 1393 به عنوان 
یکی از اپلیکیش��ن های برتر در جش��نواره 

رسانه های دیجیتال انتخاب شد .

ارائ��ه 85000 کتاب  ام��کان  طاقچه 
را فراهم کرده اس��ت و این میتواند تقریبا 

ف��روش  معرف��ی س��ایت های 
کتاب های دیجیتال و چاپی

علی اکبر سبحانپور 
دانشجوی ترم ۳ کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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تم��ام  در  دیجیتال��ی  آرش��یو  بزرگتری��ن 
اپلیکیشن های ایرانی باشد .این اپلیکیشن 
بی��ش از 20000 کتاب رای��گان دارد و در 
ارائ��ه کتاب های رایگان یک��ی از بهترین 
گزینه ه��ای موجود اس��ت. نکت��ه مثبت 
دیگر درباره این اپلیکیش��ن آن اس��ت که 
هر هفته کتاب رای��گان فراوانی در اختیار 

کاربرانش قرار می دهد.

ویژگی مهم این اپلیکیشن را می توان 
قابلیت )طاقچه بی نهایت دانس��ت(. این 
سرویس در حقیقت همان خرید اشتراک 
اس��ت و با پرداخت هزینه اندک می توانید 
در م��دت تعیین ش��ده به آرش��یو 26000 
تای��ی از کتاب ه��ای غیر ری��گان طاقچه 
دسترسی داشته باشید. این موضوع مورد 
پس��ند کاربران طاقچه واقع شد و تا امروز 
یک��ی از قابلیت هایی اس��ت که طاقچه را 
در جای��گاه یک��ی از پلیکیش��ن های برتر 

کتابخوان قرار می دهد .

داخ��ل  اجتماع��ی  ش��بکه  طاقچ��ه 
اپلیکیش��نی نی��ز دارد ک��ه ی��ه کمک آن 
کارب��ران میتوانن��د تجربه های خ��ود را ار 
خواندن کتاب بنویسند و سایر افراد هم از 
نظر و تجربه مطالعه آنها استفاده و کتاب 
بعدی خود را با  توجه به نش��وته های دبگر 

کاربران انتخاب کنند .

طاقچ��ه قابلیتی یه نام )کنجکاو( دارد 
و ک��ه میتوان ب��ا مراجعه ب��ه آدرس های 
مشخص ش��ده در نقش��ه ی آن به جوایز 
گوناگونی مانند کتاب رایگان یا اش��تراک 
رایگان طاقچ��ه بی نهایت دس��ت یافت. 
)البته ای��ن قابلیت در زم��ان نگارش این 

متن هنوز در حالت آزمایشی قرار دارد(.

از س��ایر ویژگی های طاقچه می 
توان به موارد زیر اشاره کرد  :

• امکان نصب اپلیکیش��ن آن بر روی 
پلتفرم های اندروید و ای او اس و ویندوز .

• دارای تخفیف��ات روزانه و هفتگی و 
مناسبتی 

• دسترس��ی به مجالت و کتاب های 
صوتی و روزنامه ها 

فیدیبو :

فیدیبو از سال 1392 رسما کار خود را 
آغاز کرد. در سال 1395 دیجی کاال امتیاز 
آن را خری��د و بعد از تبلغ��ات و مارکتینگ 
قدرتمند منجر ب��ه افزایش محبوبیت این 

اپلیکیشن شد .

در فیدیبو نیز می توانید به آرشیو بزرگی 
از کتاب های دیجیتال دس��ت پیدا کنید و 
آن را ب��ا قیمت ارزانتر از نس��خه فیزیکی 

تهیه نمایید .

فیدیب��و یک��ی از تولید کنن��دگان برتر 
کتاب ه��ای و محتوا ه��ای صوتی اس��ت 
.ک��ه به صورت اختصاص��ی این کتاب ها 
را ضبط م��ی کند و ب��رای کاربرانش قرار 

می دهد .

در س��ال 1397 فیدیبو اولین دستگاه 
کتابخ��وان فارس��ی را روانه ب��ازار کرد که 
مستقیم به حساب کاربری فیدیبو متصل 
اس��ت و و کت��اب های��ش را در ش��کل و 
ش��مایلی جمع و جور اما خوان��ا در اختیار 
کاربرانش ق��رار می دهد. ای��ن کتابخوان 
ب��رای افرادی مناس��ب اس��ت ک��ه نمی 
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ب�رای  در جعب�ه جادوی�ی 
مطالع�ه و خری�د کت�اب نی�ز 
اپلیکیش�ن ه�ا و س�ایت های 
گوناگون�ی وج�ود دارد. دیگر 
نیاز نیس�ت برای مطالعه یک 
فیزیکی  نس�خه  کتاب حتم�ا 
در اختی�ار داش�ته باش�یم و 
می توانی�م تنها با چند کلیک 
 ب�ه آس�انی ب�ه مطالع�ه انواع 
کت�اب ها بپردازی�م. حتی می 
ت�وان بدون مراجع�ه به کتاب 
فروش�ی ها کتاب های خود را 
خریداری ک�رده و درب منزل 

تحویل گرفت .

خواهند دائما از گوش��ی همراه خود برای 
خواندن کتاب استفاده کنند .

فیدیب��و نیز همانن��د طاقچ��ه قابلیت 
خری��د اش��تراک برای دسترس��ی بازه ای 
به برخ��ی از کتاب ه��ای مجموعه اش را 
دارد که )فیدی پالس( نامیده می ش��ود. 
نکته قابل توجه در زمینه فیدی پالس آن 
است که با خرید اش��تراک دیجی کاال به 
به کتاب های فیدی پالس نیز دسترس��ی 

خواهید داشت .

خوش��بختانه با مراجعه به دیجی کاال 
م��ی توانی��د نس��خه فیزیکی بس��یاری از 
کتاب ه��ای فیدیبو را خریداری کنید. ) در 
زیر اطالعات برخ��ی از کتاب های دیجی 
کاال نشانه فیدیبو وجود دارد که میتوانید با 
کلیک بر روی آن به نس��خه دیجیتالی آن 

کتاب دسترسی داشته باشید(.

از دیگ��ر قابلیت های فیدیبو میتوان به 
موارد زیر اشاره کرد :

• قالب کاربری زیبا 

• دس��ته بن��دی کتاب ها ب��ه صورت 
کامل و کاربردی 

• امکان نصب اپلیکیش��ن آن برروی 
ویندوز، اندروید و آی او اس 

• وجود مجالت

ایران کتاب 

ب��رای عالق��ه من��دان  ای��ن س��ایت 
کتاب های چاپی طراحی شده است. ایران 
کتاب با هدف گزین��ش بهترین کتاب ها 

برای جامعه ایرانی فعالیت می کند .

لذت خواندن کتاب با عطر و بوی کاغذ 
را می توانید با این کتابخانه تجربه کنید.

این س��ایت در موضوعات  کتاب های 
مختلف از جمل��ه در موضوعات مختلف 

دسته بندی شده اند.

از ویژگی ه��ای ای��ن س��ایت می 

توان به موارد زیر اشاره کرد :

• دسته بندی زیبا و کاربردی 

• وجود جستجوی پیشرفته 

در این متن س��عی ش��د تا س��ه سایت 
خرید کتاب های فیزیک��ی و دیجیتالی به 

صورت خالصه معرفی شود .

البته در این لیست می توان  سایت های 
دیگ��ری را مث��ل کتابراه)ب��رای خری��د و 
مطالع��ه کتاب ه��ای فیزیک��ی (، کانون 
 ب��وک )برای خری��د کتاب های درس��ی و
 آموزش��ی (، گاج مارک��ت )ب��رای خری��د 
کتاب ه��ای انتش��ارات گاج و کتاب های 
دانش��گاهی و کتاب ه��ای غی��ر درس��ی 
(،بوکاپو )امکان دسترسی به خالصه ای 
از کتاب های انگیزش��ی و کتاب هایی در 
زمینه توسعه فردی (، سی بوک )فروشگاه 
کتاب ه��ای فیزیک��ی(، کتابچ��ی )خرید 

کتاب های فیزیکی( و ... اشاره کرد. 

منابع : 

وبسایت و اپلیکیشن طاقچه 
وبسایت و اپلیکیشن فیدیبو

وبسایت زومیت 
وبسایت ایران کتاب
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بهبود وضعیت رش��ته کتاب��داری نیازمند 
همت جمعی اس��ت، نیازمند ارائه ایده ها 
و انجام اقداماتی اس��ت که بتواند نگرش 
افراد جامعه را نسبت به این رشته متحول 
س��ازد و رش��ته آنگونه که باید باشد دیده 

شود.
اطالع رس��انی صحیح این نوع اقدامات 
نیز می تواند در ش��ناخت هرچه بهتر این 
رش��ته در جامعه و آش��نایی ب��ا ماهیت و 

کارکرد واقعی آن کمک نماید.
اگ��ر به دنب��ال تغییر نگاه جامع��ه به این 
رش��ته هس��تیم این تغیی��ر با تح��ول در 
کارکرده��ای رش��ته در جامع��ه و ارتقای 
نق��ش واقع��ی کتاب��داران و متخصصان 
اطالع رسانی محقق خواهد شد.چنانچه 
نقش واقعی کتابداران و اطالع رسانان در 
سطوح مختلف جامعه به صورت ملموس 
ارتقا یاب��د، مطمئنا تغییر نگرش مورد نظر 

نیز به همراه آن رخ خواهد داد.

از جمله اقداماتی که در س��الهای اخیر در 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان در این 

زمینه شاهد آن بوده ایم:
۱-تربیت تع��دادی از کتابداران به عنوان 
کتاب��دار بالین��ی ک��ه به ص��ورت تجربی 
خدمات��ی در قالب حضور در تی��م بالینی 

ارائه داده اند. 
۲-راه ان��دازی تی��م مش��اوره اطالع��ات 
پژوهشی متشکل از کتابداران متخصص 
که در ابتدابه صورت حضوری در کتابخانه 
موئداالطبا به بررسی و تشخیص نیازهای 
واقعی و بالق��وه   کاربران) اعضای هیات 
علم��ی، کارمندان و دانش��جویان رش��ته 
ها و مقاطع مختلف تحصیلی دانش��گاه( 
پرداخته تا بتوانن��د نقش موثری در تامین 
نیازهای اطالعاتی ایش��ان ایف��ا نمایند و 
در حال حاضرنیز قرار اس��ت در س��امانه 
پژوهش��یار به ص��ورت آنالی��ن ارائه این 
خدم��ات ادام��ه یابد تا با تامی��ن نیازهای 
اطالعاتی پژوهش��گران بتوانند نگاه تمام 

فریده موحدی 
کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی

جهت ارتقای نقش کتابداران و اطالع رسانان 
 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان چه 
طرح هایی اجرا شده است ؟ 

آن��ان که از ای��ن خدمات به��ره مند می 
شوند را نس��بت به کارکردهای این رشته 

دگرگون سازند.
۳- اس��تفاده از نیروه��ای متخص��ص 
کتابداری در برگ��زاری کارگاه های مرور 
سیس��تماتیک و تح��ول نگ��رش به این 
متخصصان به عنوان دس��تیار پژوهشی 

در انواع مطالعات مروری.
متخص��ص  نیروه��ای  از  ۴-اس��تفاده 
کتابداری در بررس��ی مدارک پژوهشی و 
همکاری در انجام مصاحبه علم سنجی 
در فراین��د جذب اعض��ای هیات علمی 

جدید دانشگاه .
۵- ارائه ایده و اقدام ب��ه بارگذاری فایل 
تم��ام متن طرح ه��ا و پای��ان نامه های 
دانش��گاه در نرم اف��زار کتابخانه جهت 
دسترسی س��ریع کاربران در هر زمان و 

مکان به این منابع اطالعاتی.
۶-ارائ��ه ایده و اق��دام به دسترس��ی به 
سامانه پژوهشی" دانش لینک" از طریق 
وب س��ایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه 
جهت رفع محدودیت های اخیر در زمینه 
دسترسی به برخی پایگاههای اطالعاتی 
و فراهم س��اختن امکان مش��ابهت یابی 
و بررس��ی گرام��ری مقاالت ب��ه صورت 

رایگان برای کاربران دانشگاه.
ب��ا تش��کر از هم��ه اس��اتید و کتابداران 
کنابخانه ها ک��ه با جدیت تمام در جهت 
انج��ام اقدامات مذکور و ایجاد تحول در 
نگرش به رش��ته کتاب��داری و تامین هر 
چه مفیدتر نیازه��ای اطالعاتی کاربران 

تالش نمودند.
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بزرگتری��ن کتابخان��ه آنالین دیجیت��ال متنی و تصویری 
کتب علوم اس��المی و گنجینه اطالعات کتاب ش��ناختی و 

نسخه شناسی علوم اسالمی واقع در استان قم است.

در ای��ن کتابخانه 48،173عنوان کت��اب و70،704 جلد 
کت��اب وجود دارد که محتواهای آن بیش از 9 میلیون متن 
و 24 میلیون صفحه تصویری وجود دارد. در این مجموعه 
30،329 پدی��دآور عض��و می باش��ند و 5،707 ناش��ر وجود 
دارد که این آمار و ارقام نش��ان از ی��ک کتابخانه دیجیتال 

قدرتمند را می دهد.

یکی از مزیت ه��ای این کتابخانه در اس��تفاده از تاریخ 
قمری برای جدا کردن نویسندگان مختص آن قرن است 
که با اعمال فیلتر قرن ،نام نویسندگان نشان داده میشود 
و در زی��ر هر ش��خص انتخابی تع��داد کتاب ه��ای موجود 

از آن ش��خص را در ای��ن مجموع��ه را نش��ان می دهد و با 
انتخ��اب آن، بایوگراف��ی ف��رد را می توان مش��اهده کرد و 
سپس دیدن آثار موجود زیر زندگی نامه می توان آن مورد 

را دانلود کرد.

ب��ی ش��ک یک��ی از عوامل��ی ک��ه باع��ث موفقی��ت این 
کتابخانه ش��ده اس��ت طراحی ف��وق العاده س��ایت و قرار 
دادن جل��د های��ی از کتاب های انتخابی اس��ت ک��ه در هر 
بینن��ده ای ش��ور و اش��تیاق خاصی ب��رای ترغی��ب کردن 

خواننده به دانلود و خواندن کتاب می شود. 

نحوه جس��تجو در این کتابخان��ه بصورت کلمه خاص، 
موضوعی،زبان کتاب،پدیدآور و نوع محتوا می باشد.

جستجو بر اساس متن بدین صورت است که می توان 
کلماتی که تایپ میکنیم شامل یکی از موارد زیر باشد:

1-تمام این کلمات باشد

کتابخانه دیجیتال نور
مهدی یوسفی

دانشجوی ترم ۳ کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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2-یکی ازین کلمات باشد

3-عین کلمه یا عبارت باشد

4-بدون این کلمات باشد

در جس��تجو بر اس��اس موض��وع، باک��س موضوعات 
برای ما وجود دارد که میتوانیم بر اساس موضوع دلخواه 

به جستجوی کتاب خود بپردازیم.

در جس��تجو بر اساس زبان می  توان کتابی که مد نظر 
ماس��ت را به زبان اصلی آن کتاب جس��تجو کنیم. در این 

مجموعه کتابهایی از 14 زبان دنیا وجود دارد.

در ن��وع دیگری از جس��تجو در ای��ن کتابخانه دیجیتال 
می توان از پدیدآورن��ده ی کتاب کمک گرفت اینگونه که 
اس��م فرد مورد نظر خود را پس از یافتن و انتخاب شروع 
به جس��تجو برای انتخاب کتابی از آثار ش��خص انتخابی 

می کنیم.

نوع س��اده تری از جس��تجو در این س��ایت جستجو بر 
اس��اس نوع محتوا یا بصورت مطنی ی��ا بصورت تصویری 
است که هر فرمتی که تمایل دتریم را استفاده می کنیم.

و در آخر قس��متی از این سایت اختصاص داده شده با  
"عن��وان کتابخانه من" ک��ه در آن میتوانیم کتاب های خود 
را در آن قفس��ه بندی کنیم که سازماندهی در این قسمت 
بر اس��اس میل کاربر می باش��د که باز کارب��ر می تواند بر 
اس��اس عنوان ه��ای زی��ر فعالیت های پژوهش��ی خ��ود را 

مدیریت کند:

1(پرونده های پژوهشی

2(یادداشت ها

3(نمایه ها

4(رنگی شده ها

5(نشانه ها

در پایان میپردازیم به تندیس هایی که این کتابخانه از 
سازمان های مختلف دریافت کرده است:

-کسب رتبه اولتوسط کتابخانه دیجیتال نور)نورالیب(

-دریافت تندی��س برگزیده یازدهمین جش��نواره وب و 
موبایل ایران

-کسب عنوان شایسته تقدیر ا کتابخانه دیجیتال نور

-کسب نشان"زرین سالمت"توسط پرتال نورالیب

منبع :

http://Noorlib.ir
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اوایل اخرین ماه تابستان سال 1333 
بود.پوری با دس��بندی به ناکجا آباد برده 
ش��د.تازه عروس��ی که کمتر از چهار ماه 
از ازدواج��ش گذش��ته بود.اصال همین 
ازدواج��ش هم داس��تانی طوالنی دارد.
سرنخ این ماجرا بر می گردد به دهه های 
20 و30 شمس��ی .آن زم��ان ها  که تازه 
جوانانی س��ر از الک بیرون آورده بودند 
و به تکاپو برای ش��ناخت جه��ان دور و 
برش��ان افتاده بودند.آن زمان هایی که 
تازه جوانان کافه هارا کش��ف کرده بودند 
تا مکان دنجی باشد برای گفتگو ها و به 
اشتراک گذاری دانسته هایشان.یکی از 

این کافه ها کافه فردوسی بود با مدیریت 
موس��یو س��بیل.روزی نبود که موس��یو 
جوانانی از جنس تازگی و تش��نه شناخت 
را نبیند .مرکزیت تمام این ش��لوغ بازی 
ها هم پس��ری جوانی به ن��ام مصطفی 
کی��وان بود و حلقه های گ��رد او جوانانی 
عاش��ق ش��عر که هنوز نامی نبودند، از 
جمله کس��رایی،  شاملو، س��ایه، نادر پور 
و... .تنها دختر جمعشان هم پوراندخت 
سلطانی بود. ساعت ها گرد هم در کافه 
می نشستند و در مورد تاریخ و هنرو شعر 
وگاهی هم سیاست صحبت می کردند.
همچون ظرف های مرتبط��ی بودند که 
هرچیز، هرکدامش��ان می دانست، بقیه 

هم می دانستند. جناب هوشنگ ابتهاج 
»سایه « در یکی از گفتگو هایشان در این 
رابطه عرض می کنند : روزی به کیوان 
گفتم :>>کیوان! پ��وری اینجوری که 
با ما قاطی ش��ده دیگر هیچ مردی او را 
نمی گیرد<<.که تصادفا یک س��ال بعد 
کیوان با پوری ازدواج کرد و چه عش��قی 

هم میان این دو به وجود آمد.
ام��ا چه حی��ف که این عش��ق دوامی 
نداش��ت .کیوان وپوری به دنبال آزادی 
بودند  و به همین خاطر عضو حزب توده 
بودن��د. و همی��ن هم عاملی ش��د برای 
دستگیری هر دو آنها. چه روزهای سرد 
و پ��ر از خفقان��ی بود برای پ��وری جان. 

مادر کتابداری نوین ایران
فاطمه رضایی 

دانشجوی ترم ۳ کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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 ۱۳۴۹ س�ال  از  ک�ه  وی 
گ�روه  رئی�س  این س�و،  ب�ه 
بخ�ش  و  کتاب�داری  عل�وم 
پژوهش ه�ای مرک�ز خدمات 
کتابداری ایران نی�ز بود، در 
دوره ریاس�ت خ�ود، انبوهی 
ط�رح پژوهش�ی را ب�ه اجرا 
گذاش�ت که این همه اینک، 
کارپای�ه پژوهش های کنونی 

کتابخانهٴ مّلی ایران اند .

همسرش در 27 مهر ماه همان سال تیر 
باران شد و پوری 5 ماه پشت آن تارهای 
ضمخت و س��یاه زن��دان بود. ام��ا او در 
پش��ت میله ها به چه می اندیشید کسی 
نم��ی داند، ولی مطمئنا ای��ن را فهمیده 
بود که اگر آزاد ش��ود دیگر گرد سیاست 
نخواه��د گردید و اصال این کار را  عبس 
می دانست. ش��اید به این نتیجه رسیده 
گاهی مردم است و   بود که مش��کل از ناآ
راه رس��یدن به اهدافی همچون آزادی 
،رفاه و عدالت سیاست نیست. باید از راه 
گاه کردن مردم به این هدف ها رس��ید.  آ
بنابر این باید معلم شود و وارد رشته های 
فرهنگی هنری شد. پس از آزادی اما به 
مدت دوس��ال در بس��تر بیماری بود چرا 
که هنوز عشق آتشین او فروکش نکرده 
ب��ود و غ��م ناش��ی از عدمیت معش��وق 
اورا زمی��ن گی��ر کرد و زم��ان حصول به 
اهداف��ش را به تاخیر افت��اد. پوری هنوز 
ه��م وقتی از کی��وان س��خن می گفت 
مانند دختر بیس��ت ساله ای بود که تازه 
عاش��ق ش��ده بود. اما زندگی نباید برای 
کس��ی که دوس��تدار حرکت اس��ت و از 
ایستادن بیم دارد اینگونه ادامه پیدا می 
کرد. سرا نجام به پیشنهاد دکترش برای 
مدتی از ایران کوچ ک��رد تا جانی دوباره 
بگیرد و باز گردد. مدت زیادی نگذش��ت 
ک��ه وطن میزبان او ش��د .پوری جدید با 
روحی��ه ای ت��ازه و افکاری ن��و به میهن 
آمده بود تا شروعی کوبنده داشته باشد.

بعده��ا زمانی که تازه فوق لیس��انس 
کتابداری در دانش��گاه تهران راه اندازی 
شده بود پوراندخت وارد رشته کتابداری 
ش��د و فوق لیسانس خود را در را در این 

زمین��ه گرفت. با کس��ب دانش بیش��تر 
و تحویل��ی جدی��د در نوع نگ��رش او به 
کتابخانه ها ضعف زی��ادی در کتابخانه 
ها مشاهده کرد که به اعتقاد او دلیل این 
ضعف فقدان کتابداران متخصص بود و 
این امر طبعًا نارس��ایی های سازماندهی 
م��دارک را موجب می ش��د. در ادامه او 
متوجه ش��د که حتی اگر کتابخانه ها یا 
مراکز اطالعات��ی جدیدی هم بر مبنای 
نیازهای روز به وجود آید به علت نداشتن 
نظم و سازماندهی صحیح نمی تواند به 
اهداف خود دسترس��ی بیابد. و در ادامه 
مرکز م��دارک علمی هم نمی توانس��ت 
بدون برخورداری از خدمات فنی و مدرن 
به حیات و خدمات خود ادامه دهد. پس 
پوری باید کاری می کرد وحاال که از این 
مشکل مطلع شده بود ،دیگر چشم روی 

هم نمی گذاشت .
در آن زمان با تاس��یس مرکز اسناد و 
مدارک علمی، مرک��ز خدمات کتابداری 

نیز توس��ط وزارت عل��وم و آموزش عالی  
تاسیس شدکه هدف آن این بود که با به 
کار گیری آخرین و جدیدترین پیشرفتها 
و نوآوری های علم کتابداری، به پیشبرد 
س��ریع کتابخانه های ای��ران کمک کند 
و ب��ا اس��تفاده از کتاب��داران متخصص 
خدمات خود را در س��طحی وس��یع ، در 
اختی��ار کتابخانه های ای��ران قرار دهد. 
پوری سلطانی ریاست پژوهش این مرکز 

را به عهده گرفت.
این مرکز توانست گام موثری در معرفی 
ب��ه جامع��ه کتابداران  نوین  کتاب��داری 
ایران بردارد .کتاب ه��ا و آثار تحقیقاتی 
مرک��ز خدمات کتاب��داری بخصوص در 
زمینه رده بندی و فهرس��ت نویس��ی به 
س��رعت در کتابخانه های دانشگاهی و 
تخصصی راه یافت و به کار بس��ته ش��د. 
همچینی��ن این مرکز با چاپ فهرس��ت 
برگه هایی که طبق موازین و قواعد بین 
المللی تهیه و نشر می شد و فروش آنها 
به کتابخانه های سراسر کشور سعی کرد 
یکدستی، صحت و دقت در کار خدمات 
فنی کتابخانه ها را تامین و در این راه به 

موفقیت چشمگیری نائل آمد .
با این همه طبق گفته خود پوری جان 
بع��د از انقالب دوره جدید و مهمی برای 
کتابخان��ه ها از جمله کتابخانه ملی بود. 
در آن دوره مرک��ز خدم��ات کتابداری با 
کتابخانه ملی ادغام ش��د. به قول خانم 
س��لطانی:>> شکی نیست که جای به 
ح��ق این مرکز کتابخان��ه ملی بود <<. 
این کار س��ر انج��ام در س��ال 1362 به 
تحق��ق پیوس��ت و کتابخانه مل��ی ایران 
جان��ی تازه گرفت. ولی هنوز مش��کالت 
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پ��وری با کتابخانه ملی تمام نش��ده بود، 
با ای��ن ادغام، ک��م بود جا خ��ود نمایی 
می کرد. ام��ا تصمیم او بر این ش��د که 
کم نی��اورد و با در نظر گرفتن اولویت ها، 
دس��ت به یک سلس��له اقدامات اساسی 
بزن��د. از جمله تنظیم کتابشناس��ی های 
مل��ی، فهرس��ت نویس��ی کتابه��ا ک��ه 
همزم��ان با کتابشناس��ی ملی بیش می 
رود و جابجای��ی قس��متی از کتابخانه از 
جمله نسخ خطی ؛واما مهمترین کار آن 
بود که کتاب های نفیس��ی که نظیر آنها 
را در هیچ جای دنی��ا نمی توان یافت به 

بهترین صورت حفظ شوند.
ازجمله کارهای دیگر خانم س��لطانی 
می توان به شرکت در مراسمات ساالنه 
ای��ی که ایف��ال ) فدراس��یون بین المللی 
انجمن ها و موسسات کتابداری( برگزار 
می کرد نام برد. اگر گزارش��ات ایشان از 
این مجالس را بخوانید،  بسیار جالب می 
تواند باشد وشاید ما را در بیشتر شناخت 
اف��کار وی راهنمای��ی کن��د. در یکی از 
س��ال هایی که به عن��وان نماینده ایران 
در کنفران��س س��االنه ایف��ال )1991-
مس��کو( ش��رکت کرده بود ؛ در حواشی 
آن نوش��ت:>> غالبًا در مورد کتابخانه 
ملی و فعالیت هایش از از من سوال می 
ش��د و من مسئله اس��تقالل کتابخانه را 
عنوان می ک��ردم. خجلت زدگی موقعی 
شروع می ش��د که مجموعه کتابخانه را 
می پرسیدند .350  هزار یا به قول رئیس 
کتابخانه 500 هزار کج��ا و 80 میلیون 
کجا ؟ این چند س��اله به سوال هرکسی 
در م��ورد مجموعه پاس��خ م��ی دهم با 
ناب��اوری آنه��ا روب��ه رو می ش��وم. اکثرًا  

نم��ی توانند قلت مجموعه را با گذش��ته 
غنی ادب��ی و علمی ای��ران پیوند بدهند 
.گذش��ته کتابخانه ملی هی��چ چیز برای 
تفاخ��ر ن��دارد... . چطور می ت��وان تفره 
رفت ،چطور میتوان با سیاس��ت مآبی به 
سوالها پاس��خ داد؟ خداوند گناهانمان را 

ببخشاید <<.
همچین در گزارش��ات ایشان در مورد 
سفری دیگر برای اجالس ایفال که این 
بار در کش��ور ترکی��ه برگزار می ش��د در 
مورد آینده کتابخانه نوش��ته هایی وجود 
دارد.او نوشته اس��ت :>> آقای طلعت 
هلمان ،پروفسور و ش��اعر ترکیه ایی در 

س��خنرانی خود گفت :>> ما دیگرنمی 
توانیم کتاب به دست به رختخواب برویم 
و آن را بخوانی��م. ای��ن تجربه ش��ریف و 
دوس��ت داش��تنی قرون گذش��ته دیگر 
دس��ت نخواهد داد. آیا اکن��ون در آینده 
ای نزدیک بای��د کل کتابخانه ملی را به 
رختخواب ببریم؟چه وقیح ! نترسید، بعد 
از قرن ها خدمت در دومین فعل شریف 
جهان، کتاب��داران در َا َب��ر بزرگراه های 
س��ربار  و  زی��ادی  جه��ان  اطالعات��ی 
نخواهند بود، بلکه احتماال به نگهبانان 
بزرگراه ها تبدیل خواهند ش��د. به همین 
Bug ترتیب کرم کتاب ج��ای خود را به
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خواهد دادو موش هایی از نوع جدید به 
جان کتابها می افتد<<.

ازجمله خدمات دیگر وی می توان به 
پی ریزی نش��ریه نامه انجمن کتابداران 
در  نی��ز  را  آن  س��ردبیری  ک��ه  ای��ران  
سال های ۵۷- ۱۳۴۹ خود وی به گردن 

داشت اشاره کرد.
وی ک��ه از س��ال ۱۳۴۹ به این س��و، 
رئی��س گروه عل��وم کتاب��داری و بخش 
پژوهش ه��ای مرکز خدم��ات کتابداری 
ای��ران نیز ب��ود، در دوره ریاس��ت خود، 
انبوهی طرح پژوهشی را به اجرا گذاشت 
که این همه اینک، کارپایه پژوهش های 
کنونی کتابخانه مّلی ایران اند. شماری 

از این طرح ها چنین اند:
قاعده های  فارس��ی،  مول��ف  نش��انه 
مس��تند  نام ه��ای  فارسی نویس��ی، 
سازمان ها و موسسه ها،  سرعنوان های 
خری��د  ط��رح  فارس��ی،  موضوع��ی 
 کتاب های تازه، پژوهش هایی در زمینه
گس��ترش رده بندی ه��ا، ط��رح کانون 
کتاب شناختی، طرح دگرنویسی و حرف 
به حرف نویسی فارسی به التین و التین 

به فارسی و ...

ش��ماری دیگر از کارهای پوری 
مدیریت��ش  زم��ان  در  س��لطانی 

چنین اند:
فهرس��ت مستند مش��اهیر و مولفان، 
فهرست مستند س��ازمان های دولتی و 
گس��ترش رده بندی ها در زمین��ه ایران 
کتاب��داری،  اصطالح نام��ه  اس��الم،  و 
تطبیق قواعد فهرس��ت نویس��ی جهانی 
ب��ا زبان فارس��ی، دانش نام��ه کتابداری 

ای��ن  غرورآفری��ن  نتیجه ه��ای  از  و…. 
کاره��ا، بهره برداری از آن ه��ا نه تنها در 
کتابخانه ه��ای کش��ور ک��ه در کانون ها 
و  خاورش��ناختی  کتابخانه ه��ای  و 
ایران ش��ناختی خارج از کش��ور است. از 
جمل��ه، کتابخانه کنگره امری��کا از این 
طرح ه��ا همچ��ون منابع اصل��ی برای 
ویرایش های گوناگ��ون خود بهره گیری 

می کند.
او معتقد بود تالش بسیار باید کرد در 
هر چه بهتر ش��دن کتابخان��ه ملی، زیرا 
اگر ت��ا کنون با تمام ت��الش ها هنوز از 
بس��یاری کتابخانه های مل��ی در جهان 
عقب اس��ت .او آرزو داشت که کتابخانه 
ملی به س��امان واس��توار و قانونمند در 
ای��ران پا بگیرد و همت��راز کتابخانه ها و 
مراکز جهانی ش��ود. اما جابجایی پیاپی 
مدی��ران و کاربس��ت س��لیقه های غیر 
کارشناس��انه آنان، ای��ن آرزوی وی را در 
سایه می گذاشت. با این همه او توانسته 
ب��ود در پرتوتالش های خس��تگی ناپذیر 
خودکتابخانه ملی ایران را در میان دیگر 
کتابخانه های ای��ران  و نیز در نهاد های 
کتابداری سراسر جهان پر آوازه و مطرح 
کن��د. او همچینین در دیجیتال س��ازی 
کتابخانه و   بهره گیری از استاندارد های 
جهان��ی و اج��رای برنامه های س��ازمان 
یونس��کو نقی پر رنگ داشت که این نیز 
خود گامی مه��م در فرازاندن کتابداری 

نوین ایران بود.
با تمام این تالش ها شاید بتوان گفت 
که به ی��اد ماندنی ترین جمل��ه وی این 
اس��ت:>> کتابخانه مل��ی را مثل بچه 
ام دوست داشتم و هنوز هم دلم برایش 

می تپد وشور می زند ...  .
این جمله ، سرشار از مفهوم پیشرفت 
است. اینکه هنوز جای حرکت و تعالی به 
سمت بهتر شدن وجود دارد. در خوانش 
سخنان و گزارش��ات ایشان فهمیدم که 
وی منتظر ظه��ور رانگاناتانی دیگر،  اما 
این بار در ایران بود تا ره صد ساله را یک 
ش��به طی کند و کتاب��داری و کتابخانه 
را ب��ه پوی��ا ت��ر از آن چیزی که هس��ت 
تبدی��ل کند. اما چه فروتن بود که خود را 
شایسته این مقام ندید در حالی که همه 
ما ای��ن جایگاه را برای او می پس��ندیم. 
شاید هم حتی فراتر از رانگاناتان بود که 

مادر صدایش کردیم.
در آخر کوتاه بگویم که ایش��ان در روز 
سوم آبان 1394چشم از جهان گشودند. 

یادشان همیشه ماندگار .

منابع
پیر پرنیان اندیش از هوشنگ ابتهاج

مصاحب��ه تاری��خ ش��فاهی ب��ا پوری 
سلطلنی

کارنمای زنان��کارای ایران و جهان از 
پوران فرحزاد

یادواره رفیق پوری سلطانی  )1310-
139۴(اس��توره ها هرگز نم��ی میرند - 

حزب توده ایران
ملی  سلطانی،پوری،1369،کتابخانه 
: حال، کنفرانس جایگاه کتاب دراحیای 

تمدن شرق،تاجیکستان ،دوشنبه،
س��لطانی،پوری ،مقاله کتابخانه ملی 

در گذشته و حال.
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اس��تفاده از مطال��ب خواندني به منظور 
درم��ان بیماري ه��اي جس��مي و روان��ي 
کتاب درماني ن��ام دارد و به عنوان رش��ته 
خاصي از کتابداري بیمارستاني و سازماني 
به ش��مار مي رود. اصط��الح کتاب درماني 
ترکیب��ي از واژه ه��اي یونان��ي بیبلوس به 
معن��ي کتاب ه��ا و تراپیا به معن��ي درمان 

است.

تاریخچه کتاب درمانی

کتاب درمان��ي مفهوم جدیدي نیس��ت، 
بر کتیبه س��ردر کتابخانه ش��هر باس��تاني 
تبس )در سواحل نیل( نوشته شده است: 
»ش��فاخانه روح«. ارس��طو معتقد بود که 
ادبیات اثر درماني دارد، همچنین رومیان 

باس��تان دریافته بودند که میان خواندن و 
درمان ارتباط وجود دارد. یادداش��ت هاي 
»کالبدشناس��ي مالیخولی��ا« اث��ر راب��رت 
برت��ون، ارجاع��ات بس��یاري را در زمین��ه 
کارب��رد ادبیات در کاهش آش��فتگي هاي 
روح��ي ارائه کرده اس��ت. برت��ون، کتاب 
مقدس را به داروخانه اي تشبیه کرده است 
ک��ه در آن داروي ه��ر نوع بیم��اري یافت 
مي ش��ود. ارتباط مذهب با کتاب درماني، 
شاهدي دال بر قدمت حضور کتابخانه ها 
در بیمارستان هاست. یکي از قدیمي ترین 
پیشینه هاي اس��تفاده از کتاب درماني در 
قرون وس��طي و در قرن س��یزدهم یافت 
شده اس��ت. در بیمارس��تان المنصور که 
در قاه��ره س��اخته ش��ده ب��ود، در طول 
مراقبت هاي پزش��کي، خدم��ات خواندن 
ق��رآن توس��ط روحانی��ون ب��راي بیماران 
ارائه مي ش��د. بنجامی��ن راش در 1810، 

کتاب خواندن را به عنوان بخشي از طرح 
معالج��ه بیم��ار و ش��یوه اي دگرس��وگرانه 
به منظور دور نگه داش��تن ذه��ن بیماران 
از آشفتگي پیش��نهاد کرد. اثري که راش 
منتش��ر کرد تأثیر بس��زایي در تمرین هاي 
روان پزشکي داشت و موجب شد خدمات 
کتابخانه اي ب��ه بیماران روان��ي در اواخر 
قرن نوزدهم به طور شگفت آوري پیشرفت 
کند. نخس��تین مقاله درباره کتاب درماني 
در 1848، توس��ط ج��ان مینس��ن گالت، 
در همایش��ي که توس��ط انجم��ن مدیران 
مؤسسات پزش��کي امریکایي برگزار شده 
بود، ارائه ش��د. در مقاله او اصول و کاربرد 
کتاب درماني، گروه ه��اي بیماران، و نوع 
خواندني هاي مناس��ب هر گ��روه معرفي 
ش��ده بود. گال��ت در 1853 عم��ال براي 
درمان بیماران رواني از کتاب خواندن بهره 
مي گرفت. چ��ون در کتاب درماني عالوه 

کتاب درمانی
زهرا سادات موسوی الکاظمی 

دانشجوی ترم ۳ کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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بر ش��ناخت بیماري، ش��ناخت کتاب نیز 
ضرورت داشت و از طرفي باور به تأثیر این 
فن افزایش پی��دا مي کرد، کم کم ضرورت 
نوعي همکاري میان پزشکان و کتابداران 
احس��اس ش��د، به همی��ن دلی��ل پس از 
مدتي کتاب درماني به عن��وان جنبه اي از 
حرفه کتابداري ش��ناخته ش��د. نخستین 
همکاري بین کتابداري و روان پزشکي در 
بیمارستان مکلین در ویورلي ماساچوست 
آغ��از ش��د. انجم��ن کتاب��داران امریکا، 
یکي از نخس��تین س��ازمان هاي حرفه اي 
ب��ود ک��ه فعاالن��ه کتاب��داري را از طریق 
ایج��اد کتابخانه های��ي در بیمارس��تان ها 
و ی��ا مؤسس��ات، پی��ش از قرن بیس��تم، 
رواج داد. نوش��ته هاي اي. کتلی��ن جونز 
هستند  کتابداري  پیش��ینه هاي  نخستین 
ک��ه ب��ا هم��کاري روان پزش��ك، نقش��ي 
مؤثر در درم��ان بیماران روان��ي از طریق 
کاربرد کتاب ها داش��ته اس��ت. اصطالح 
کتاب درمان��ي به ش��کل فعل��ي در منابع 
چاپ��ي، نخس��تین  بار در یک��ي از مقاالت 
ساموئل مك کورد کرادرز، در 1916 به کار 
رف��ت. گرچه پی��ش از این روان پزش��کان 
ضمن اس��تفاده از این فن، به ترتیب آن را 
"خوان��ش � درماني" و پس از آن "مش��اوره 
نی��ز مي نامیدن��د. در  از طری��ق کت��اب" 
ابت��داي این قرن بس��یاري از پزش��کان [
خواندن]کت��اب را ب��راي حل مش��کالت 
هیجاني بیماري هاي رواني توصیه کردند. 
اف��راد برجس��ته اي نظی��ر کارل و ویلی��ام 
منینگ��ر، که هر دو پزش��ك بودند، ضمن 
اینکه مطالعات پژوهش��ي بالیني را درباره 
اثربخش��ي این گونه درمان در مطالعات 5 
ساله خود طي دهه 1930 هدایت کردند، 

کارب��رد کتاب درماني و رش��د کتابخانه را 
در کلینی��ك منینگر نیز توس��عه دادند. در 
ح��وزه تعلیم و تربیت، آم��وزگاران، کاربرد 
کتاب درماني را از دهه 1940 آغاز کردند. 
در ط��ول دهه 1950 مطالع��ه گروهي به 
درم��ان افراد الکلي افزوده ش��د. در دهه 
1960 کتاب درمان��ي در برخ��ي زمینه ها 
نظیر اعتیاد به مواد مخدر، ترس، تغییرات 
نگرش��ي، بل��وغ اخالقي، م��رگ، و همه 
موارد اس��تثنایي پیشرفت کرد. در 1961، 
به عنوان یك واژه متعارف توسط »واژه نامه 
بین المللي وبس��تر« پذیرفته شد. در دهه 
از نخس��تین کالس ه��اي  1970 یک��ي 
اصول نظري کتاب درماني تش��کیل شد. 
از این زمان به بعد روان شناس��ان، مربیان 
تربیت��ي، و صاحبان مش��اغل مرتبط، به 
کتاب درماني عالقه مند شدند تا جایي که 
طي ده ها س��ال، مقاله ه��اي متعددي در 
این زمینه منتشر ش��د، اگرچه بسیاري از 
این مقاله ها حاک��ي از عدم اعتماد به این 
روش درمان��ي جدید بود، اما تمایل قطعي 

براي توسعه آن ابراز مي شد.
هدف ازکتاب درمانی

در کتاب درمان��ي، کتاب ه��ا به عن��وان 
اب��زاري قدرتمند براي هدایت اندیش��ه و 
تفک��ر خوانندگان درنظر گرفته مي ش��ود. 
در »واژه نام��ه تعلی��م و تربی��ت« هدف از 
کتاب درماني این گونه مطرح شده است: 
نفوذ کامل از طریق فرایندي تعاملي میان 
خواننده و نوش��تاري که مورداستفاده واقع 
مي ش��ود، به منظور س��نجش شخصیت، 
رش��د، س��ازگاري، و تعدی��ل بیماري هاي 
روان��ي ی��ا مغ��زي ذه��ن. کتاب درمان��ي 
مي توان��د یك یا بیش از یك هدف داش��ته 

باشد از توسعه خودپنداره فردي و افزایش 
گاه��ي و درك مس��ئله گرفت��ه ت��ا تغییر  آ
در عملکرد ی��ا تغییر نگ��رش و رفتارهاي 
خوانن��ده. کتاب درماني را مي ت��وان با دو 

رویکرد و دو هدف کلي انجام داد:
ب��ه  پیش��گیرانه  کتاب درمان��ي  در   )1
خواننده رویکرده��اي جدیدي براي فائق 
ش��دن بر مش��کالتي که در آین��ده با آنها 

مواجه خواهد شد، ارائه مي شود؛ و
درب��اره ش��خصیت هایي  2( مددج��و   
مطالع��ه مي کند که ش��رایط مش��ابه او را 
دارند و از این طریق براي حل مش��کالت 

خود در زندگي واقعي اقدام مي کند.
اجرای کتاب درمانی و مراحل آن:

هیچ روش وی��ژه اي براي کتاب درماني 
تدوین نش��ده اس��ت. تش��کیل کتابخانه 
مي توان��د فراگیرترین بخ��ش این فعالیت 
باش��د. این کتابخانه ها ب��ا کتابخانه هاي 
عموم��ي تفاوت دارن��د؛ زی��را هدف هاي 
خاص را تعقیب مي کنند. این دوره درماني 
چیزي فراتر از اختصاص دادن یك کتاب 
خ��اص به فرد اس��ت. کتاب درماني، دوره 
کنکاش��ي اس��ت که نیاز ب��ه طرح ریزي 
دقی��ق دارد و در آن دو ط��رف )م��ددکار 
و مددج��و( باید ب��ا کتاب درمان��ي موافق 
باش��ند. اگرچه نظرهاي متع��ددي درباره 
مراح��ل کتاب درماني وج��ود دارد، لیکن 
5 مرحل��ه بین همگان مش��ترك اس��ت: 
1( شناس��ایي؛ 2( انتخ��اب نوش��تار؛ 3( 
ارائه و همانندس��ازي؛ 4( پاالیش )تخلیه 
هیجان��ي(؛ و 5( بصی��رت. در ط��ول دو 
مرحله اول، نیاز مددجو شناس��ایي ش��ده 
و کتاب هاي مناس��ب بر اس��اس مسائل 
او انتخاب مي ش��ود؛ این انتخ��اب باید با 
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گاه��ي و مهارت صورت گی��رد تا موجب  آ
ایج��اد امید و احس��اس کاذب در مددجو 
نشود. تاکنون معیاري براي انتخاب کتاب 
با هدف درماني تعیین نش��ده اس��ت، تنها 
گاه به گاه کتابداران، پزش��کان، و سایرین 
مواردي از کاربرد ادبیات و متون نوشتاري 
را که مزای��ا و منافعي در درم��ان بیماران 
م��ورد معالج��ه آنها داش��ته اس��ت، ذکر 
کرده اند. مرحله همانندس��ازي، زماني رخ 
مي دهد که خواننده خود را با شخصیت یا 
ش��رایطي خاص در کتاب پیوند مي دهد؛ 
در مرحل��ه پاالی��ش، مددجویان به صورت 
ش��فاهي از طریق شرکت در بخش ها �� یا 
به صورت نوش��تاري و یا شیوه هاي هنري 
نظی��ر اج��راي نق��ش ش��خصیت ها �� به 
تخلی��ه هیجاني خود مي پردازند؛ بصیرت، 
مرحله اي است که مددجو به فهم بهتري 
از ش��رایط خود، بع��د از همانندس��ازي و 
پاالیش، مي رس��د. در ای��ن مرحله ممکن 
اس��ت مددجو قادر به دی��دن انگیزه هاي 
پنه��ان اعم��ال خ��ود و یا قادر به کش��ف 
راه هاي جدیدي براي حل مجدد مس��ائل 
خود ش��ود. این بینش، ابزاري است که به 
مددجو امکان کنترل ش��رایط و پیامدهاي 

خاص را مي دهد. 
توس�ط چه کس�اني  کتاب درماني 

اجرا مي شود؟ 

فرد کتاب درمان ممکن اس��ت آموزگار 
مدرسه، کتابدار، و یا متخصص بهداشت 
روان��ي باش��د. نکت��ه مه��م آن اس��ت که 
کتاب درماني مي بایس��ت با ظرافت بسیار 
انجام شود و هر کسي نمي تواند عهده دار 
اجراي آن باش��د. ه��ر ف��رد عالقه مند را 
ک��ه داراي ویژگي هاي ثبات و اس��تواري 

ب��ا  ب��ه کار  واقع��ي  عالق��ه  و  ش��خصي 
دیگران ب��دون قدرت نمای��ي، تهدید، و یا 
اخالق گرای��ي باش��د، مي توان ب��راي این 
فراین��د توصیه کرد. به عالوه، کار با مراجع 
و متخصص��ان حوزه ه��اي مختل��ف نیز 
توصیه مي ش��ود، مانند گروهي که شامل 
کتابدار، مش��اور، یا روان ش��ناس مدرس��ه 
اس��ت. این هم��کاري ب��ه ت��وازن فرایند 
کتاب درماني کم��ك مي کند، به طوري که 

هیچ کس مسئول نیست.
تأثیرات کتاب درماني

مطالعه کت��اب، آن ه��م کتابي خاص 
ی��ا بخش خاصي از متن کتاب که توس��ط 
درمانگ��ر به مراجعه کنن��ده خاصي توصیه 
مي شود، مي تواند این اثرها را داشته باشد: 
گاهي؛ 2( آشنایي  1( توسعه ش��ناخت و آ
با سرگذش��ت زندگي دیگ��ران و اینکه چه 

راهکارهای��ي را ب��راي غلبه بر مش��کالت 
در پی��ش گرفته اند؛ 3( الگو ق��رار دادن و 
همانندسازي با شخصیت هایي که مددجو 
در کتاب با آنان آشنا مي شود؛ 4( آموختن 
دس��تورالعمل هایي ب��راي زندگ��ي بهتر و 
تقوی��ت تفکر مثبت؛ 5( تداعي آزاد هنگام 
برخورد ب��ا مفاهیم��ي که ب��راي خواننده 
معناي ویژه اي دارند؛ 6( تحریك خواننده 
به تفک��ر، تحلی��ل نگرش ه��ا، و رفتارها؛ 
7( فراخوان��ي احساس��ات و تجربه ه��اي 
گاهي؛ 8( کمك به  مخفي شده به سمت آ
شناخت علل رفتار خود و دیگران و تأمین 
س��ازگاري مطلوب ؛ و 9( کمك جستن از 
کتاب به عن��وان پناهگاه امن��ي که آرزوها 
و رویاه��اي ما در آن ب��ه تحقق مي پیوندد 
و پای��ان خوش آنها به ما امید مي بخش��د 
و پناهگاه��ي که به هنگام نی��از، فارغ از 
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واقعیت هاي روزمره به آنها روي مي آوریم. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت، ب��ا وجود گذش��ت 
چندی��ن ده��ه از تدوین پایه ه��اي نظري 
کتاب درمان��ي، هن��وز تمام��ي جنبه هاي 
کارب��ردي و تأثیر آن در اف��راد نابهنجار و 

بیمار شناخته نشده است.
نوع�ي  به عن�وان  کتاب درمان�ي 

کودك درماني

 از نظ��ر تاریخ��ي، ادبیات ک��ودکان و 
نوجوان��ان، در ابتدا، راه��کاري بود براي 
کمك به قالب ری��زي ذهن آنها. به عالوه، 
نوجوان��ان ب��ه کم��ك داس��تان، ن��کات 
اخالق��ي و آموزنده را نیز ف��را مي گرفتند. 
امروزه، ادبیات کودکان محدوده وس��یعي 
از موضوعات��ي را دربرمي گیرد که پیش تر 
گفت وگ��و درباره آنه��ا منع ش��ده بود. در 
کتاب هاي تخیل��ي و غیرتخیلي از مرگ، 
ط��الق، روابط جنس��ي، اعتی��اد، و دیگر 
نگراني ها و دل مشغولي هاي کودك سخن 
گفته مي شود. کودکاني که به توان نهفته 
در کتاب ه��ا پي مي برن��د، از آن به عنوان 
وسیله اي مفرح براي رفع تعارض، کاهش 

اضطراب، تخلیه هیجانات و احساسات، 
و کسب آرامش استفاده مي کنند، کودکي 
ک��ه این ش��یوه حل مس��ئله را ف��را گرفته 
اس��ت در بزرگسالي نیز آن را به کار خواهد 
بس��ت. در کودك درمان��ي بهتر اس��ت از 
به عنوان ش��یوه اي جانبي  کتاب درمان��ي 
و همراه با س��ایر ش��یوه هاي درماني نظیر 
اقدام��ات دارویي و روان شناس��ي فردي، 
گروهي، و خانوادگي استفاده کرد. سه نوع 
کتاب درماني با هدف کودك درماني براي 
کودکان آس��یب دیده هیجاني، کودکان با 
مش��کالت س��ازگاري جزئي، و کودکان با 

نیازهاي اساسي رشد وجود دارد.
امتی�از کتاب درمان�ي ب�ر س�ایر 

روش هاي درماني

ف��ن  ی��ك  مي ت��وان  را  کتاب درمان��ي 
درماني معرفي کرد که مي تواند در خدمت 
نظام ه��ا و روش ه��اي درمان��ي مختلف 
ق��رار گی��رد. کتاب درمان��ي امتیازهایي بر 
س��ایر روش ه��اي درماني دارد ک��ه از آن 
جمله مي ت��وان به این موارد اش��اره کرد: 
1( فراگی��ر ب��ودن. تع��داد اف��رادي که از 

مشکالت روان پریشي رنج مي برند، بسیار 
زیاد است. غیر از این گروه، افراد دیگري 
وج��ود دارند که به علت وج��ود موانعي در 
گاهي ش��ان، از تمام ظرفیت خود  رشد و آ
براي ش��اد، فعال، و مؤثر بودن اس��تفاده 
نمي کنن��د، کتاب درماني ب��راي این گروه 
عظیم نیز مؤثر است؛ 2( پاسخ به نیازهاي 
زیبایي شناختي. کتاب بهترین وسیله براي 
از زیبایي هاست. به وسیله  انتقال بسیاري 
تفک��رات  زیبایي ه��اي  مي ت��وان  کت��اب 
فلس��في، طنزه��اي گوی��ا و معجزه گ��ر، 
کالم م��وزون و دلچس��ب، تجس��م ی��ك 
صحن��ه اوج، و درك یك مفه��وم عارفانه 
را ممکن س��اخت که در دیگر روش هاي 
درماني مقدور نیس��ت؛ 3( ارتباط مهرآمیز 
و گس��ترده با مردم. داس��تان ها مي توانند 
خواننده را آنچن��ان در جریان حادثه هاي 
ری��ز و درش��ت، غم ها و شکس��ت ها قرار 
دهن��د که خواننده قادر ش��ود افراد واقعي 
جامعه را ب��ا آنان همس��ان ببیند و همان 
احساس محبت و پیوستگي را که در زمان 
ب��ه قهرمان هاي  خواندن رمان، نس��بت 
داس��تان دارد، به این اف��راد واقعي انتقال 
دهد؛ و 4( رس��یدن به مرحله انتخاب. در 
کتاب درماني مي ت��وان فرد را به میزاني از 
گاهي رساند که خود انتخابگر  شناخت و آ
باش��د. امتیازه��اي کتاب درماني منحصر 
به موارد مذکور نیس��ت. درك این امتیازها 
برمبناي تجربه هاي تاریخي و ش��خصي 
دس��ت اندرکاران "کتاب" و مشاوراني است 

که از فن کتاب درماني استفاده کرده اند.
محدودیت هاي کتاب درماني

کتاب درمان��ي در کن��ار مزیت هاي آن، 
محدودیت هایي نیز دارد، مانند 1( کاربرد 
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و کم س��وادان  بي س��وادان  م��ورد  در  آن 
محدود اس��ت؛ 2( تع��داد کتاب هایي که 
تم��ام جنبه ه��اي درماني را ف��را بگیرند، 
اندك ان��د؛ 3( بیش��تر کتاب ه��اي مربوط 
به ش��ناخت و درم��ان بیماري هاي رواني 
و کتاب هاي مش��ابه در ای��ن زمینه براي 
تدریس در دانشگاه نوشته شده اند و متن 
آنها براي عامه مردم س��اده نش��ده است؛ 
4( ممکن اس��ت برخي مددجویان پس از 
ش��روع کتاب از ادام��ه مطالعه خودداري 
کنن��د و از خود مقاومت نش��ان دهند؛ 5( 
در روش کتاب درماني مشاهده زبان بدن 
براي ارزیابي دقیق تر میس��ر نیس��ت؛ 6( 
عادت به مطالعه در بس��یاري جوامع رواج 
ن��دارد و اف��رادي که توان خوان��دن دارند 
ب��ا روش صحیح مطالعه آش��نا نیس��تند؛ 
7( به دلی��ل کمب��ود روان پزش��ك امکان 
تعامل درمان��ي با بیماران کم اس��ت؛ 8( 
بیماري ه��اي  درم��ان  در  کتاب درمان��ي 
حاد پاس��خ نمي ده��د؛ 9( کتاب درماني را 
علم نمي دانند، بلکه اب��زاري براي ایجاد 
تغیی��رات رفت��اري و احساس��ي معرف��ي 
موج��ود،  بررس��ي هاي   )10 مي کنن��د؛ 
کتاب درمان��ي را روش��ي غیرقطعي اعالم 
مي کن��د؛ 11( اس��تانداردهاي الزم براي 
فن��ون کتاب درمان��ي وجود ن��دارد؛ 12( 
کتاب��داران آموزش دی��ده و ماهر به انجام 
کتاب درمان��ي، ک��م رغب��ت دارن��د؛ 13( 
هی��چ دوره رس��مي ب��راي کتاب درمان��ي 
ایجاد نش��ده اس��ت و در ح��ال حاضر نیز 
م��دارس کتاب��داري اندک��ي دوره هایي را 
ک��ه به آموزش کتاب درمان��ي یا راهنمایي 
مددجویان رواني بپ��ردازد، ارائه مي کنند؛ 
14( دانش مشاوران کتاب درماني نسبت 

به نیازه��اي مطالعاتي مددجویان و دالیل 
گرایش��ات آنها ب��ه اثري خ��اص محدود 
اس��ت؛ و 15( پژوهش هاي اندکي درباره 
جنبه ه��اي مختل��ف ف��ن کتاب درمان��ي 

صورت گرفته است.
وضعیت فعلي

در ح��ال حاضر، کارب��رد کتاب درماني 
پزش��کان در  و  ب��ه کتاب��داران  مح��دود 
درمان��ي  مؤسس��ات  و  بیمارس��تان ها 
روان شناس��ان،  آم��وزگاران،  نمي ش��ود. 
جامعه شناس��ان، و مش��اوران نی��ز اصول 
کتاب درماني را ب��ه کار مي برند. همچنین 
از آن در حوزه هاي جامعه شناسي رواني و 
زندگي اجتماعي هم استفاده مي کنند، زیرا 
امروزه بهداش��ت رواني خارج از مؤسسات 
اجتماعي  مس��ئله اي  به عن��وان  درماني، 
مطرح اس��ت. در این زمینه کتاب درماني 
به مدارس، مؤسسات تأدیبي، و مؤسسات 
بیماران کندذهن راه پیدا کرده اس��ت. در 
ح��وزه ادبیات کودکان نی��ز کمیته هایي از 
کتاب��داران که در زمینه ک��ودکان فعالیت 

دارند، به طور مستمر فهرست کتاب هایي 
را ک��ه در ش��رایط وی��ژه و خ��اص کاربرد 
دارند، گردآوري و تهیه مي کنند. طي دهه 
یا پیش تر، تحقیقات روان شناسي  گذشته 
بیش��تر بر روي اس��تفاده کتاب درماني از 
ان��واع آثار مکتوب به جاي ادبیات س��نتي 
متمرکز ب��ود. یافته هاي ابتدایي، موفقیت 
بیش��تر آثار غیرداس��تاني نس��بت ب��ه آثار 
داس��تاني و شعري را نش��ان مي دهد. در 
س��ال هاي اخیر برخي خط��وط، هر چند 
نه چندان آش��کار، می��ان کتاب درماني و 
جنبش "خودیاري" مش��اهده شده است. 
گرچه چندین دهه از پذیرش کتاب درماني 
به عنوان بخش��ي از روند درمان گذش��ته 
اس��ت، ولي مطالعه درب��اره آن همچنان 
در مرحله آزمایشي و تجربي باقي مانده و 

کاربردهاي بالقوه آن کشف نشده است.
برگرفت��ه از دایره المع��ارف کتابداری و 

اطالع رسانی
http://lib.sutech.ac.ir
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تجرب��ه کار در کتابخانه دانش��کده 
دندان پزشکی

دانش��جویان کارشناس��ی به ص��ورت دو 
یا س��ه روز در هفت��ه در بخش های پایان 
نام��ه و وجین کتابخانه دانش��کده دندان 
پزشکی مش��غول به فعالیت بودند که در 
طی این مدت پای��ان نامه ها ی چاپی به 
صورت الکترونی��ک وارد پایگاه کتابخانه 
دانش��گاه ش��د و کتاب ه��ای وجینی که 
انتخاب شده  توس��ط مس��ئول کتابخانه 
بودند توس��ط دانش��جویان کارشناسی از 
قفس��ه ها خارج و در لیست های از پیش 
طراحی ش��ده ثب��ت می¬ش��دند و برای 
تخمیر یا مراکز دیگر ارس��ال می¬شدند 
که این فعالیت ها پس از ش��رایط کرونا تا 
حدی محدود و به صورت تعلیق در آمدند

همکاری در سایر بخش ها

دانش��جویان کتابداری و اطالع رس��انی 
پزشکی برای وبینارها و همایش های ماه 
پژوهش با اس��اتید هم��کاری نموده و در 
بخش تهیه محتوا به اس��اتید کمک می 

کنند
همچنی��ن ب��ا تغیی��ر ط��رح درس های 
کارشناس��ی کتاب��داری و اطالع رس��انی 
پزش��کی تمرکز بر مبحث کتابدار بالینی، 
تع��دادی از دانش��جویان ب��ا دس��تیاران 
دکت��ری،  و  ارش��د  مقاط��ع  در  بالین��ی 
همکاری نموده و از تجربه های بدس��ت 
آمده می توان به بررس��ی مجالت فارسی 
و انگلیس��ی در زمینه پزش��کی ن��ام برد 
ک��ه اطالع��ات حاصل از مج��الت را در 
اختی��ار متخصصان حوزه پزش��کی قرار 

می¬دهند

تجربه یک دانشجوی کارشناسی 
کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

نرگس مشکینه 
دانشجوی ترم ۷ کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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حتی اگر برای خودش اهمیتی نداشته برای دیگران اهمیت دارد درک کند، است که بداند چطور چیزهایی را که یکی از نشانه های بلوغ انسان همین 
نویسنده: کالین هوورکتاب ما تمامش می کنیمباشد.

تیکه کتاب
گزینشگر : زهرا کاشفی 

دانشجوی ترم ۳ کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 

حقیقت این است که در این دنیا، 

همیشه کسی هست که با کمال میل، بخواهد جایش 

را با شما عوض کند، بخواهد مثل شما نفس بکشد، 

مثل شما راه برود،

در جایی که شما زندگی می کنید، زندگی کند.

آیا اخیرا خداوند را به خاطر خانواده، دوستان، 

سالمتی و فرصت هایی که به شما داده است، شکر 

کرده اید؟

کتاب  هر روز پنجشنبه است

نویسنده:  جوئل اوستین
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کتاب وقتی باز است ذهنی است که 

حرف می زند، وقتی بسته است دوستی 

است به انتظار، وقتی فراموش می شود 

جانی است که می بخشاید، وقتی نابود 

شود، دلی است که می گرید.

کتاب سوربز 

نویسنده:  ماریو بارگاس یوسا

نویسنده : یوستین گردرکتاب  دنیای سوفیآن بود که " در قضاوت عجله نکن ".ها تنها یک چیز به تو یاد دهم، سوفی ! اگر من می خواستم در این درس 

حتی در غم انگیزترین زندگی ها نیز به 

لحظاتی درخشان بر می خوریم و حتی 

در میان شن و سنگ هم گل های کوچک 

شادی می روید.

کتاب گرگ بیابان

نویسنده: هرمان هسه

جهان بازتابی از خود شماست اگر خود را از درون 
نهید در زندگي بیروني نیز همین حاالت اشکار دوست بدارید و به خود مهر بورزید و ارج و ارزش 

اگر طالب عشق بیشتري هستید به خود عشق خواهد شد.
بپذیرید و اگر از اعماق وجودتان خود را محترم بورزید، اگر خواهان پذیرفته شدن هستید خود را 

شمارید همان سطح احترام را از هستي فراخواهید 
خواند ...

نویسنده: دبی فوردکتاب نیمه تاریک وجود 



کتاب را نخوانید که بخوانید، 
کتاب را بخوانید که بیدار شوید


