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هــم خســته مــی شــویم
دیگــر دلمــان نمیخواهــد در
اینترنــت هــم گشــت و گــذار
کنیــم و مجبوریــم
بــا
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بــا شــیوع بیمــاری کرونــا اکثــرا مجبــور بــه خانــه نشــینی شــدیم و ایــن اتفــاق یــک درد بــزرگ جامعــه
را بــه مــا یــادآوری کــرد و آن ایــن بــود کــه فهمیدیــم خیلــی هایمــان از تنهایــی و خلــوت کــردن
بیزاریــم .امــا چــرا اینقــدر از تنهایــی مــی ترســیم؟ چــرا دوســت نداریــم بــا خودمــان خلــوت کنیــم؟
چــرا خانــه نشــینی را بــه منزلــه اتــاف وقــت میدانیــم؟
شــاید شــما هــم از طــرف نســل جــوان جامعــه بــا ایــن ســوال روبــرو شــده ایــد کــه مــی گوینــد
حــال کــه مجبوریــم بــه خاطــر شــیوع بیمــاری کرونــا خانهنشــین شــویم بایــد چــه کنیــم؟ چگونــه
میتوانیــم اوقــات را ســپری کنیــم؟ و نکتــه جالــب ایــن اســت کــه اکثــرا ً ایــن ســوال را در حــال مــال
مــی پرســند ،خیلــی از ایــن افــراد همــان کســانی هســتند کــه از مدرســه و دانشــگاه بیزارنــد امــا حــال
کــه مــدارس و دانشــگاهها تعطیــل شــده اســت ســر در گــم شــده انــد و خیلــی هایشــان از ایــن
اتفــاق راضــی نیســتند.
دلیــل مــال و ســردرگمی خیلــی از مــا تــرس از تنهایــی اســت چــرا کــه تــا بــه االن مجبــور نبــوده
ایــم اینگونــه بــا تنهایــی مواجــه شــویم .قبـ ً
ا اگــر حوصلــه مــان ســر مــی رفــت ،خودمــان را ســرگرم
میکردیــم بــا شــبکه هــای مجــازی امــا دیگــر کار بــه جایــی مــی رســد کــه از شــبکه هــای مجــازی

تنها یــی
خودمــان روبــرو
شــویم در ایــن هنــگام
دیگــر نمــی توانیــم خودمــان
را گــول بزنیــم و یــا خودمــان
را ســرگرم کنیــم شــاید
قبــ ً
ا بــه ایــن فکــر نکــرده
بودیــم کــه هــر چقــدر از
تنهایــی فــرار کنیــم ایــن
تــرس ،بــزرگ و بزرگتــر می
شــود امــا دیگــر مجبوریــم
بــا آن مواجــه شــویم .افــراد
در ایــن زمــان رفتارهــای
متفاوتــی از خــود نشــان

میدهنــد بعضــی هــا بــه
کتــاب خوانــدن روی مــی
آورنــد بعضــی هــا خودشــان
را ســرگرم آمــوزش مــی
کننــد و بعضــی هــا هــم...
امــا خــب در نهایــت خانــه
نشــینی طوالنــی مــدت کار
خــودش را مــی کنــد .امــا
بیاییــد بــه ایــن حــال بــه
چشــم یــک فرصــت
نــگاه کنیــم .اگــر
تنهایــی را دوری
از اجتمــاع و
مــردم بدانیــم و
خلــوت کــردن
را نزدیکــی
بــه خــود و
ا ند یشــید ن
بــه خــدای
خــود بدانیــم
اتفاقــاً ایــن
ا تفــا ق
خیلــی
هــم خــوب
اســت .امــا
چــون خیلــی
هایمــان بــا
خلــوت کــردن
آشــنا نیســتیم از آن
اســتقبال نمــی کنیــم
و چــون دیگــر از شــبکه
هــای مجــازی و کارهــای
دیگــر هــم خســته شــده
ایــم بــه ســمت انجــام
کارهــای عجیــب و غریــب
و حتــی افســردگی پیــش
مــی رویــم .امــا اگــر قبــول
کنیــم کــه در شــلوغی همــه
جوهــره انســان از دســت
مــی رود و نمــی توانــد
صــدای خــدا را آنگونــه کــه
بایــد ،بشــنود ،میتوانیــم
بــه ارزش اجتماعــی خلــوت
در ســنت بشــری اعتــراف
کنیــم و آنچــه را کــه زندگــی
پــر هــرج و مــرج در قــرن
بیســت و یکــم از مــا ربــوده
اســت را دوبــاره بازســتانیم.
در زندگــی بشــر هیچــگاه

بــدون خلــوت تعالــی واقعــی
هنــری ،علمــی و یــا اخالقــی
رخ نخواهــد داد .بــا مطالعــه
زندگــی بســیاری از بــزرگان
نیــز مــی تــوان بــه ایــن
موضــوع پــی بــرد .خلــوت
مــا را توانــا و تمامیــت
خویشــتن مــا را تضمیــن
مــی کنــد .هرچنــد جــوان
هــای امــروزی هیــچ میلــی
بــه خلــوت ندارنــد و اصــ ً
ا
اســمش بــه گوششــان هــم
نخــورده اســت و نمیدانــد
چــرا خلــوت ارزشــمند اســت
امــا بایــد قبــول کــرد کــه
بشــر بــا اینکــه موجــودی
اجتماعــی اســت امــا در عین
حــال مخلوقــی منحصــر بــه
فــرد نیــز هســت و توجــه
بــه هــر دو بعــد انســان مــی
توانــد موجــب پیشــرفت
جامعــه شــود.
خلــوت بهتریــن فرصــت
بــرای اندیشــیدن در مــورد
خــود و خــدای خــود اســت و
اینکــه فکــر کنیــم کــه چــرا
پــا بــه ایــن جهــان گذاشــته
ایــم؟ هــدف آفرینــش مــا
چیســت؟ بــه کــدام ســمت
مــی رویــم؟ و نهایــت بــه
کجــا خواهیــم رســید؟
خلــوت کــردن فرصتــی
بــرای صحبــت بــا خداونــد
و تقــرب بــه اوســت و
اگــر بتوانیــم از آن درســت
اســتفاده کنیــم و ایــن
مهــارت را کــه در کودکــی
بــه مــا نیاموختــه انــد را
بیاموزیــم ،بــه مــا در زندگــی
اجتماعــی نیــز کمــک
شــایانی خواهــد کــرد .امیــد
اســت کــه بتــوان از ایــن
فرصــت تنهایــی کــه مــا را
بــه خلــوت کــردن دعــوت
مــی کنــد اســتفاده کنیــم و
فرامــوش نکنیــم ،کســانی
بــه خلــوت مــی رســند کــه
از تنهایــی نترســند.
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و او در جوابــم تنهــا ســکوت
مــی کنــد
چشــم هایــم را بــاز مــی
کنــم و بــا ســردرگمی مــی
نگــرم امــا خبــری نمــی
شــود حتــی کســی هــم
نیســت تــا بــا او درد دل
کنــم.
+مــی گویــد :پــس مــن چــه
بــا مــن درد دل کــن
خسته شده امداد مــی زنــم حتــی کوهــی
نیســت تــا صدایــم را بــه
خــودم بــاز گردانــد حداقــل
مــی توانســت دلخوشــی
اندکــی باشــد بــرای مــن در
ایــن صحــرای تهــی .و بــاز
هــم تهــی ،کلمــه در ســرم
چــرخ مــی زنــد،
اینبــار چشــم هایــم را
میبنــدم و چشــمه ای زالل
را در نزدیکــی ام مــی بینــم،
یــک دل ســیر آب مــی
نوشــم.
+مــی گویــد :چــی کار
میکنــی ؟
مــی گویــم  :دارم خــودم رانجــات مــی دهــم
+و او مــی خنــدد ،مــی
خنــد د ! ؟
اصــا بگــذار بخنــدد مگــر
اهمیتــی دارد .ادامــه مــی
دهــم و اینبــار کمی از شــدت
نــور فــروزان خورشــید کــه
ایــن صحــرای تهــی
را همچــون آتــش
ســرخ و ســوزان
کــرده اســت
کــم مــی
کنــم ،و
آنــگاه
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به نام خالق کویر
بــه رو بــه رو مــی نگــرم و تــا چشــم کار مــی کنــد بیابــان اســت .ســعی مــی کنــم تــا بــه آســمان
بنگــرم و امــا آفتــاب توانایــی ایــن کار را هــم برایــم نمــی گــذارد .اندکــی راه مــی روم تــا در ایــن
تهــی بــه چیــزی برســم .گویــا آبــی مــی بینــم و ســراب اســت .ســر بــر مــی گردانــم و بــاز همــان
تهــی را رو در رویــم مــی بینــم انــگار آمــده اســت تــا بــا هــم بجنگیــم گاهــی بــه مــن نیشــخند
مــی زنــد و گاه بالیــی بــر ســرم مــی آورد تــا بــه کــی بــا ایــن تهــی بجنگــم؟ بــد تریــن جنــگ
جهــان اســت جنــگ بــا تهــی صلــح را دوســت تــر مــی دارم دســت بــه کار میشــوم چشــم هایــم
را مــی بنــدم
می گویم :آخر برای چه چرا من ؟+میگوید :تقصیر خودت شد.
تقصیر من مگر من چه کرده ام؟+انکار نکن خودت بهتر می دانی
-اما...راهی نشانم بده اینجا که تا چشم کار می کند بیابان است

نســیمی خنــک را بــه وزش
در مــی آورم تــا بــوی گل
هــای محمــدی که در ســمت
چــپ جلــوه گــر شــدند را
بــه مشــامم برســاند .بــرای
لحظــه ای غــرق در خوشــی
مــی شــوم  .و او دوبــاره
مــی خنــدد تــا دوبــاره
غصــه را همچــون گیاهــی
در دلــم بــکارد امــا مــن بــی
اعتنایــی میکنــم و بــه ســمت
جلــو آنجــا کــه خانــه ای
زیبــا رو در رویــم مــی بینــم
حرکــت مــی کنــم .چیــزی از
یــک قصــر کــم نــدارد ،پــر
شــکوه .بــه دری کــه بــه
رویــم بــاز شــده مــی نگــرم
و بــا اندکــی تردیــد وارد مــی
شــوم تختــی بــزرگ رو بــه
رویــم نقــش مــی بنــدد و
مــن آنقــدر خســته شــده ام
کــه بــی اندکــی تعقــل بــر
روی آن دراز مــی کشــم و بــه
خوابــی نــاز فــرو مــی روم.
اینبــار را بــا صــدای قهقهــه
هایــش بانــد مــی شــوم.
مــی گویــم :مگــر نمــیبینــی کــه خوابیــده ام ؟
+بــا لبخنــد مــی گویــد:
آخــر بــه ســرا زده اســت،
آب کجــا بــود؟ ایــن خانــه
ای کــه مــی گویــی دگــر
چیســت؟! توهــم زده ای
بهتــر اســت بیــدار شــوی.
امــا مــن چشــمانم را بــازنمــی کنــم اینجــا خیلــی
بهتــر از آن بیــرون اســت
آنجــا هیــچ نیســت.
 +تــو بایــد چشــمانت را بــاز
کنــی  ،حقیقــت را ببینــی  ،بــا
آن کنــار بیایــی و آنــگاه آرام
شــوی .
چشــمانم را آهســته بــاز
مــی کنــم  ،اینجــا
دگــر کجاســت؟!
دروغ اســت
کــه مــی

گوینــد شــب کویــر
زیباســت ،شــب کویــر
محشــر اســت .و شــاید مــی
تــوان گفــت تنهــا قســمت
محشــر آن هــم آســمانش
اســت .زیــرا هنگامــی کــه
بــه رو بــه رو مــی نگــری
هیــچ نیســت و خوفنــاک
تــر از روز  .گاه صدایــی در
خلــوت خــود مــی شــنوی ،
مــی ترســی و تــز ســرما بــر
خــود مــی پیچــی و شــاید
آن زمــان اســت کــه اندکــی
بــه گذشــته خــود بــاز مــی
گــردی تــا در اعمــاق آن
راهــی را بــرای نجــات بیابی.
و امــا صبــر  ،اینجاســت کــه
اگــر مفهــوم ایــن کلمــه بــا
پوســت و خونــت عجیــن
شــده باشــد مــی توانــی
زندگــی کنــی و گاه در
اوج همیــن ســختی هــا از
زندگــی لــذت ببــری .و چــه
لذتــی بــاال تــر از خلوتــی
دوســتانه بــا خــدای خویــش
کــه گویــی تمــام آرامــش
جهــان را در بــر دارد.
هنگامــی کــه بــا تهــی گــرم
گفــت و گــو مــی شــوم
و اینبــار او بــه مــن مــی
گویــد چشــمانت را روی هــم
بگــذار و مــن بــا آرامشــی
غریــب بــه رویــا مــی روم و
ایــن یعنــی صلــح بــا تهــی.
آنــگاه اســت کــه چشــمانم
را بــاز مــی کنــم و گنجشــک
پشــت پنجــره چــه بــی پروا
آواز خوشــی ســر مــی دهــد.
گویــی او هــم دارد بــا خالــق
خویــش خلــوت مــی کنــد.
و خورشــید کــه اینبــار نــه
ســوزان بلکــه بــا مالیمــت
نــوری را از پشــت پنجــره
بــه ســمت چشــمانم ســوق
مــی دهــد تــا بــا آن محبــت
بــی کــران خویــش مــن را
هشــیار ســازد.
«و بــه گفتــه ی دکتــر
شــریعتی :آن چیــز کــه در
کویــر زیبــا مــی رویــد خیــال
اســت».
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ت (بــه انگلیســیExplosion:
انفجــار اطالعــا 
 )Informationعبــارت اســت از رشــد ســریع
اطالعــات انتشــار یافتــه و آثــار حاصــل از
اطالعــات اضافــی ،وقتــی حجــم اطالعــات زیــاد
مــی شــود مدیریــت اطالعــات ســخت تــر مــی
شــود و کار بــه اضافه بــار اطالعاتی مــی انجامد.
راه هایــی بــرای غالــب آمــدن بــر ایــن مشــکل
وجــود دارد از جملــه داده کاوی data fusion
ویژگــی هــای عصــر انفجــار اطالعــات :
ـ بــی تفاوتــی افــراد بــه دلیــل انبــوه اطالعــات
ـ گریــز از اخبــار بــه دلیــل وفــور خبــر
ـ عــدم انســجام و هماهنگــی
اطالعــات
میــان
فضایــی
ـ تضعیــف سیســتم ایمنــی و دفاعــی ذهنــی
در برابــر هجــوم اطالعــات  .گســیختگی
اطالعــات و گســیختگی اجتماعــی پژوهــش در
عصــر انفجــار اطالعــات موفقیــت روز افــزون
در شــناخت جهــان هــدف دار و قانونمنــد بــا
تکیــه بــر ابتــکارات و خالقیــت هــای ودیعــه
نهــاده شــده از ســوی حــق تعالــی در وجــود
بشــر و بهــره بــرداری از قــدرت شــگرف
اندیشــه آدمــی صــورت گرفتــه .فضــای زندگــی
جدیــد را بــرای انســان هــا بــه ارمغــان آورده
اســت ایــن فضــای جدیــدو ایــن تمــدن نــو
ظهــور کــه خــود برخواســته از تعامــات عمیــق
میــان تقدمــی و میــان فرهنگــی اســت موجــد

خواســته ها،نیازها،اندیشــه ها،مســایل
و مشــکالتی اســت ک بــه نوبــه خــود
توســعه اندیشــه را مــی طلبنــد .
در ایــن مســیر  ،اندیشــه هــای ژرف عالمــان
و محققــان در قالــب پژوهــش هــای بنیادیــن
دســتمایه ای بــرای انجــام پژوهــش هــای
کاربــردی در حوضــه هــای فرهنگــی  ،علمــی
 ،هنــری  ،سیاســی  ،اقتصــادی اجتماعــی و....
میگــردد .تــا خواســته هــای بشــر و جوامــع
انســانی را در عصــر اطالعــات و حاکمیــت
محــض رســانه هــا پاســخ گوینــد و راه حــل
هــای بهتــر و مناســب تــر بــرای حــل مشــکالت
و مســایل پیشــنهاد کننــد و همیــن جــا اســت
کــه نقــش موثــر و مهــم بســزایی پژوهــش
و تحقیــق در رونــد تحــوالت جوامــع آشــکار
شــود.
مــی
تحــوالت زندگــی بشــر در ایــن عصــر نشــان از
گســترش روز افــزون اهمیــت علــم و تحقیــق
دارد بــه ویــژه در کشــورهای صنعتــی و در حــال
توســعه بــا آگاهــی از نقــش پژوهــش در ایجــاد
فــن آوری و شــتاب دهــی بــه توســعه عمــده
توجــه خــود را بــه تقویــت و ارتقــای بخــش
تحقیــق و پژوهــش نمودنــد .از ایــن روســت کــه
مــی تــوان گفــت بیــن پیشــرفت
بخــش تحقیــق و شــتاب توســعه در هــر
کشــوری ارتبــاط مســتقیم برقــرار اســت.

بــرای جســتجو پایــگاه هــای اطالعاتــی ازkey
(wordکلیــد واژه)یــا کلمــات کلیــدی اســتفاده
میکنیــم.
اولیــن مرحلــه بــرای انتخــاب عبــارت مناســب
جســتجو،پیداکردن اصطالحــات تخصصی،رایــج
یــا متعــارف دربــاره جستجوســت.برای اینــکار
بهتراســت از واژه نامــه هــای تخصصــی،
اصطالحنامــه هــا یــا ســرعنوان هــای موضوعــی
اســتفاده شــود.
نکاتیبرایجستجویدقیق:
 1 .تاحدامــکان کلمــات از بیــن اصطالحــات
منحصــر بــه فردواســامی خــاص انتخــاب
شــوند.

.
.
.
.
.
.

 2ازکلمــات عمومــی کــه زیــر مجموعــه زیادی
دارندکمتــر اســتفاده کنیم.
 3اسامی اشخاص رابه طور کامل وارد کنیم.
 4ابتدای کلمات را باحروف بزرگ بزنیم.
 5اگــراز امــای صحیــح واژه اطالعــی نداریــم
ازکاراکتر ســتاره(*)یا عالمت ســؤال اســتفاده
کنیم .
 6اگریــک کلیــد واژه بــرای جســتجو کفایــت
نکــرد از جســتجوی عبارتــی یــا عملگرهــای
بولــی اســتفاده کنیــم.
 7اگرجســتجو نتیجــه ای نداشــت احتمــاال
اشــتباع تایپــی وجــود دارد پــس دوبــاره آن
هــارا تایــپ کنیــد.

انواع جستجو
1 .جســتجوی موضوعــی :درایــن جســتجومفهوم یــا موضــوع خاصــی جستجومیشــود.حتی
امــکان دارد عیــن موضــوع دراطالعــات بازیابــی شــده وجــود نداشــته باشــد امــا اگرایــن
بازیابــی بــه طــور صحیــح انجــام شــود،صحت ایــن جســتجو ناشــی از موضــوع دهــی بــه
مقــاالت اســت.
2 .جســتجوی ســاده وپیشــرفته( :)advanced search ,simpleایــن جســتجوها در تمامــی پایــگاه هــا
وجــود دارنــد ونمونــه ســاده ی آن هــا در موتــور جســتجوی گــوگل قابــل مشــاهده اســت.
3 .جســتجوی عبارتــی :یکــی از روش هــای خــوب وقدرتمنــد جســتجو اســت ودر اغلــب پایــگاه
هــای اطالعاتی،یــک عبــارت یاجملــه مشــخص رابــه همــان ترتیبــی کــه در مــدرک مــورد
نظــر وجــود دارد،جســتجو میکنند.مهــم تریــن مشــخصه ایــن جســتجو ایــن اســت کــه
عبــارت بایــد در گیومــه«» قــرار گیــرد.
4 .جســتجوی میدانی(:)fieldبــرای تســریع جســتجو از جســتجوی میدانــی اســتفاده میکننــد.
نمــاد هــر فیلــد اعــم از فیلــد عنوان،نویســنده،موضوع،تاریخ و.....در پایــگاه هــای اطالعاتــی
مشــخص اســت.
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«کســانی کــه میداننــد
چگونــه میتــوان از انبــوه
اطالعــات بــدون ســاختار
پاســخ ســوالهای کســبوکار
را پیــدا کــرد»
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در ایــن نوشــته قصــد دارم
توانایــی متخصصــان علــم
اطالعــات و دانــش شناســی در
حــوزه علــم داده و داده هــای
بــزرگ رو بیــان و بــه نوعــی
نشــان دهــم کــه چگونــه
میتــوان از تکنیکهــا و
ابزارهــای ایــن دو حــوزه بــرای
تقویــت مهارتهــا و کمــک بــه
کاربــران و ســازمانهایی کــه
نیــاز اطالعاتــی دارنــد مخصوصــا
در کتابخانههــای دانشــگاهی و
عمومــی و ...کــه بــا جامعــه ای
از نیازهــا و ســلیقههای متفاوتــی
در ارتبــاط هســت بهــره بــرد.
ابتــدا بــا تعریــف علــم داده
شــروع و در نهایــت بــا بیــان
نقــش مهــم کتابــدار داده بحــث

رو تمــام میکنــم.
علــم داده چیســت؟ علــم داده
اســتفاده از روش هــای علمــی
بــرای جمــع آوری و پــردازش
داده هــا مــی باشــد و یــک رشــته
میــان رشــته ای اســت کــه از
همــه اشــکال داده اســتفاده
مــی کنــد .یادگیــری
ماشــین علــم داده
باعــث اســتفاده
از ریاضیــات
 ،علــوم
کامپیوتــر
 ،علــم
اطالعــات
و آمــار

شــده اســت .آقایــان تومــاس
دونپــورت و دی جــی پاتیــل در
ســال  ۲۰۱۲در مقالــه «علــم
داده :جذابتریــن شــغل قــرن
بیســت و یکــم» متخصصیــن علم
داده را اینطــور تعریــف
میکننــد :

متخصــص داده کیســت؟ بــه
شــاغلین در حــوزه علــم داده،
متخصــص علــم داده (data
 )scientistیــا دانشــمند داده
میگوینــد .ایــن اصطــاح
توســط دی جــی پاتیــل و جــف
همربارکــر ابــداع شــد ه اســت.
در مجلــه «بررســی کس ـبوکار
هــاروارد» (Harvard Business
 ،)Reviewاز شــغل متخصــص
داده ( )data scientistبــا عنــوان
جذابتریــن شــغل قــرن ۲۱
یــاد شــده اســت.
مزیــت اصلــی اســتفاده از علــم
داده در ســازمانها ،توانمنــد
ســازی و تســهیل تصمیــم
گیــری اســت .ســازمان هایــی
بــا متخصــص داده میتواننــد
شــواهد مبتنــی بــر داده را بــر
تصمیمــات کســب و کار خــود
اعمــال کننــد .ایــن تصمیمــات
مبتنــی بــر داده در نهایــت
منجــر بــه افزایــش ســودآوری
و بهبــود بهــرهوری عملیاتــی،
عملکــرد و گــردش کار کســب و
کار میشــود .در ســازمانهای
مشــتری محــور ،علــم داده بــه
شناســایی و اصــاح مخاطبــان
هــدف کمــک میکنــد .مزایــای
خــاص علــم داده بســتگی بــه
اهــداف شــرکت ،ســازمان و
صنعــت دارد.
ســرویسهای اســتریم مثــل
نتفلیکــس ( )Netflixدادههــا
را بــرای شناســایی آنچــه
کاربــران بــه آن عالقمنــد
هســتند و اســتفاده از آنهــا
بــرای دانســتن اینکــه تولیــد
چــه فیلمهــا یــا برنامههــای
تلویزیونــی بهتــر اســت کاوش
میکننــد .
همچنیــن ،در نتفلیکــس از
الگوریتمهــای مبتنــی بــر

پایــگاه داده بهمنظــور ســاخت
توصیههــای شخصیســازی
شــده متناســب بــا عقایــد
کاربــران اســتفاده شــده اســت.
حملونقــل
شــرکتهای
ماننــد  FedEx ،DHLو UPS
از علــم داده بــرای کشــف
بهتریــن مســیرها ،زمانهــا و
نــوع حملونقــل کاال اســتفاده
میکننــد .بــا توجــه بــه مطالــب
گفتــه شــده متخصصــان علــم
اطالعــات ودانــش شناســی
میتواننــد در حرفــه ای جدیــد
و جــذاب بــا عنــوان کتابــدار
داده فعالیــت کننــد!
كتابــداران داده ()data librarians
 ،كاركنــان حرفــهای کتابخانــه
هســتند كــه در زمينــه مديريــت
دادههــاي تحقيقــات  ،اســتفاده
از داده هــاي پژوهشــي بــه
عنــوان منبــع  ،يــا پشــتيباني
از محققــان فعالیــت میکننــد؛
و ابزارهایــی بــرای ذخیــره ،
بازیابــی  ،جســتجو و ارائــه
خدمــات دسترســی بــه داده
هــای آزمایشــگاهی فراهــم
مــی کنــد .در شــغل هــای
مختلفــی براســاس مهــارت
در حــوزه علــم داده کتابــداران
مــی تواننــد بــدون محــدود بــه
مــکان و زمــان خاصــی فعالیــت
کننــد کــه عبارتنــد از :کتابداران
دادههــای اطالعاتــی ،دادههــای
تحقیقاتــی ،مدیریــت دادههــای
مصورســازی
تحقیقاتــی،
دادههــا ،ارائــه خدمــات داده،
پردازشــگر دادههــا ،تحلیلگــر
شــبکههای اجتماعــی ،و ...
حــال بــرای متخصــص کتابــدار
داده شــدن نیــاز بــه مهــارت
هایــی همچــون:
داشــتن مهــارت
.1
اطالعاتــی
ســواد
توانایــی دســتیاری
.2
شــدن
آموزشــی
توانایــی توســعه
.3
شــخصی
تدریس
.4

آشــنایی بــا زبــان
.5
برنامــه نویســی و نــرم افــزار
هــای تخصصــی(R, SPSS, Stata,
)SAS, Python, NVivo
مصو ر ســا ز ی
.6
ا طال عــا ت
تجزیــه و تحلیــل
.7
کمــی و کیفــی دادههــا
دانــش شــناخت
.8
اســتاندارد هــای ابــرداده هــا
تفکــر
داشــتن
.9
انتقــادی و دانــش حــل مســئله
بــا توجــه بــه تحــوالت و
چالــش هــای جدیــد دسترســی
بــه اطالعــات ،دانشــجویان
علــم اطالعــات و دانــش
شناســی در نقــش کتابــدار
داده مــی تواننــد در انــواع
کتابخانــه هــای دانشــگاهی،
عمومــی ،مــدارس ،بیمارســتانی
و تخصصــی و همچنیــن
ســازمان هــا و شــرکت هــای
اطالعاتــی – تحقیقاتــی نقــش
فعالــی داشــته باشــند ،بــه
دلیــل اینکــه تغییراتــی کــه در
برنامههــا و واحدهــای درســی
رشــته علــم اطالعــات و دانــش
شناســی ایجــاد شــده گرایــش
بــه ســمت مباحــث حــوزه
فنــاوری و ارتباطــات و دیجیتال
ســازی و بــه عبــارت دیگــر
دنیــای فنــاوری بســتر ســازی
شــده اســت .لــذا اجرایــی
شــدن ایــن تحــول و کار
نیازمنــد بــه روز شــدن اســاتید
و کمــک گرفتــن از متخصصــان
علــم داده و فنــاوری اســت.
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یاعلــی گویــم کــه در کرانــه هــا
نــام توســت زیبایــی ترانــه هــا
یاعلــی گویــم کــه در ســودای عشــق
نــام تــو بــر دل حکایــت مینوشــت
آن چنانــم مــی دهــم نامــت بــه بــاد
گوییــا زاده ام بــر ایــن جهــان
آن چنانــم دیــده ام روز غدیــر
گوییــا بــوده ام در آن زمــان
آمدی،کعبــه گهــواره ی توســت
آخریــن حــج محمــد جــای توســت
ســر درون چــاه میکــردی علــی
از کدامیــن درد یــاد میکــردی علــی
بــوده ای در معراجــش یاعلــی
بــوده ای شــمع قــرارش یاعلــی
آن زمــان کــه آیــه ی وحــی آمــده
بــوده ای تــو در کنــارش یاعلــی
دســت تــو در آســمان هــا رفتــه اســت
عشــق تــو در دل هــا بنشســته اســت
جبرئیــل حــق بــه تــو دســت داده اســت
بیعتــی باتو؟چگونــه بســته اســت؟
مــردم بیعــت شــکن هــم دیــده انــد؟
اینچنیــن باتو؟چگونــه کــرده انــد؟
دســت در دســت تــو دادنــد ولــی
ایــن نبــود پــاداش کارت یاعلــی
ای امیــر مومنان،جانــم فــدات
ای امیــر حاضــران ،جانــم فــدات
ای نمــاد عشــق در محــراب دیــن
بــاش روز قیامــت یادما،جانــم فــدات

13

فصـــــــــــــلنامه
علمــی دانشــجویی
علــم اطالعــات و
دانــــش شناســـی

بــا دکتر
فرزیــن
یــزدی

 خودتونو معرفی کنیدمحبوبــه فرزیــن یــزدی هســتم .تحصیــات دانشــگاهی ام را در مقطــع کارشناســی بــا گرایــش فنــی
مهندســی آغــاز کــردم و بــا گرایــش بازیابــی اطالعــات و دانــش رشــته علــم اطالعــات و دانــش
شناســی در مقطــع دکتــری بــه اتمــام رســاندم .شــروع تحصیالتــم در مقطــع کارشناســی در یــزد
بــود و مقطــع ارشــد و دکتــری را در تهــران گذرانــدم.
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 چــرا ایــن رشــته رو انتخــاب کردیــن؟ در مــورد ایــن رشــته اطالعاتــی از قبــل از ورود بــه اونداشــتین؟
قبــل از ورود بــه ایــن رشــته اطالعــات زیــادی در مــورد آن نداشــتم .بــه پیشــنهاد
یکــی از اقــوام ،بــا مدیــر گــروه علــوم کتابــداری و اطــاع رســانی در آن زمــان
تمــاس گرفتــم و ســواالتی را از ایشــان پرســیدم .همچنیــن یــک روز
بــه صــورت حضــوری بــه دانشــگاه رفتــم تــا آشــنایی بیشــتری
بــا محیــط آموزشــی و درســی آن پیــدا کنــم .آن روز اســتاد ایــن
رشــته را بــه صــورت کامــا اتفاقــی در اتــاق آمــوزش دیــدم و
ســواالتی را از ایشــان پرســیدم و راهنمایــی هایــی در ایــن
زمینــه بــه مــن کردنــد .در واقــع پــس از توضیحــات
ایشــان و صحبــت بــا مدیرگــروه ،دیــد وســیع تــری
نســبت بــه ایــن رشــته پیــدا کــردم .در نهایــت
تصمیــم گرفتــم کــه در بیــن چندیــن رشــته کــه
پذیــرش شــده بــودم ،علــوم کتابــداری و اطــاع
رســانی را انتخــاب کنــم.
 نظرتــون راجــع بــه تغییــر عنــوانرشــته و تغییــر بعضــی از درســا چیــه؟
نــام هــر رشــته نیــاز اســت کــه
بازنمونــی از هویــت و ماهیــت
آن باشــد .یکــی از دالیــل
تغییــر نــام رشــته هــم
همیــن بحــث در
بیــن متخصصان

بــود .بالطبــع وقتــی نــام رشــته تغییــر مــی کنــد،
برخــی ســرفصل هــا و دروس هــم بایــد تغییراتــی
کننــد تــا همخوانــی بیشــتری داشــته باشــند.
بنظــرم ،برخــی از دروس جدیــدی کــه بــه ایــن
رشــته اضافــه شــدند و یــا جایگزیــن دروس
قبلــی شــدند ،کامــا کاربــردی و ضــروری هســتند.
بــه طــور مثــال ،امــروزه بــا توجــه بــه پیشــرفت
روزافــزون فنــاوری هــا و بــه کارگیــری آنهــا در
کتابخانــه هــا ،بایــد دانشــجویان هــم ،کمابیــش
بــا نقــش آنهــا در رشــته و کاربردشــان آشــنایی
بیشــتری داشــته باشــند .بنابرایــن وجــود دروســی
ماننــد فنــاوری وب و  ...مــی توانــد مفیــد و موثــر
باشــد .بــه نظــرم ایــن از خوبــی هــای دروس و
ســرفصل هــای جدیــد اســت و باعــث توانمندتــر
شــدن دانشــجویان در ایــن رشــته مــی شــود.
 یــه خاطــره خــوب در دوران تحصیلتــون تعریــفکنین
تمامــی روزهــا و ســاعت¬های تحصیلــم در
دانشــگاه بــرای مــن خاطــره هســتند و خیلــی
ســخته کــه از بیــن آنهــا بخواهــم یــک مــورد را
انتخــاب کنــم.
بــه عنــوان نمونــه در اولیــن تــرم دانشــگاه امتحان
زبــان عمومــی داشــتیم و محــل امتحــان آن بــا
ســایر امتحــان هــای تخصصــی مــان متفــاوت
بــود .ایــن امتحــان در چندیــن ســاختمان کــه
همگــی فنــی مهندســی نــام داشــتند و فقــط
بــا شــماره از هــم مجــزا مــی شــدند ،بــرای
گــروه هــای مختلــف برگــزار مــی شــد .مــن
ایــن موضــوع را نمــی دانســتم بــه همیــن
دلیــل روز امتحــان بــه ســاختمان اشــتباهی
رفتــه بــودم و کالس محــل برگــزاری امتحــان
مــان را پیــدا نمی کردم .از هر کســی هــم که در آن
ســاختمان ســوال مــی کــردم ،چــون فقــط شــماره
کالس را مــی گفتم ،نمی توانســتند مــن را راهنمایی
کننــد .ســاعت ســه شــد و مــن هنــوز کالس را
پیــدا نکــرده بــودم .بســیار گیــج ،ناامیــد و خســته
شــده بــودم و گفتــم کــه ایــن درس را افتــادم .در
آن لحظــه بــه یــاری خداونــد ،بــه صــورت اتفاقــی
یــک آقایــی کــه ظاهــرا از اســاتید یــا مســئولین
بودنــد فقــط بــا پرســیدن نــام اســتاد درس ،مــن
را مســتقیم بــه کالس محــل آزمــون بردنــد کــه در

ســاختمان دیگــری بــود .خوشــبختانه هــر چنــد بــا
تاخیــر بــه امتحــان رســیدم ولــی بــه ســفارش آن
آقــا ،مــرا در جلســه امتحــان راه دادنــد و آن روز
توانســتم امتحــان را بــه خوبــی دهــم.
 یــه نصیحــت بــه دانشــجوهایی االن درحــالتحصیــل تــو ایــن رشــته هســتن میکنیــن؟
اگــر بخواهــم توصیــه یــا پیشــنهادی بــه
دانشــجویان داشــته باشــم ایــن اســت کــه
همیشــه در تمامــی کارهــا از جملــه امــور تحصیلــی
بــرای خودتــان هــدف تعییــن کنیــد .ســپس بــرای
رســیدن بــه آن هــدف ،برنامــه ریــزی نماییــد و
بــا تــوکل بــر خــدا ،تمــام تــاش خــود را بــه کار
ببندیــد .هرگــز ناامیــد نشــوید و پشــتکار فــراوان
داشــته باشــید تــا انشــاهلل بــه نتیجــه دلخــواه
دســت یابیــد.
 حســتون راجــع بــه ایــن چندتــا کلمــه رو بــاچندتــا کلمــه میشــه بگیــن؟
عشق ،کتاب ،زندگی ،کرونا
عشق ،الزمه زندگی هر انسان
کتاب ،بهترین دوست در تمامی دوران زندگی
زندگی ،امید به آینده
کرونا ،قدر سالمتی را بیشتر دانستن
اســتاد میشــه چندتــا از کتابایــی کــه خوندیــنو خیلــی دوســت داشــتین رو بــه ماهــم معرفــی
کنیــد؟
در هــر زمینــه موضوعــی می¬تــوان کتاب¬هــای
مختلفــی را توصیــه کــرد کــه خوانــدن و لــذت
بــردن از آنهــا بســتگی بــه عالقــه شــخصی افــراد
بــه آن موضــوع دارد .از جملــه کتاب¬هایــی کــه
برایــم جالــب و یــا دوســت داشــتنی بودنــد مــی-
توانــم بــه «در کوچه¬هــای آدینــه»« ،آقــای مــد»،
«نگرشــی کوتــاه بــه زندگــی پیامبــر اســام»،
«مــن زنــده ام»« ،خاطــرات ســفیر» و یــا «ســتاره»
اشــاره کنــم.
بــه عنــوان حــرف آخــر اگــه چیــزی هســتممنــون میشــم بگیــن
در پایــان از شــما و ســایر همکارانتــان در نشــریه
تشــکر مــی کنــم و برایتــان آرزوی توفیــق
روزافــزون ،همــراه بــا ســامتی و ســعادت را دارم.
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اینگونــه نــرم افــزار هــا آزادانــه و بــدون پرداخــت هیــچ هزینــهای

بصــورت کلــی دی اســپیس یــک نــرم افــزار بــا قابلیــت های بســیار

مورداســتفاده قــرار میگیرنــد وعــاوه بــر نســخه ترجمــه شــده ،کــد

بــاال بــرای هــر نــوع کاربــرد دانشــگاهی و ســازمانی مــی باشــد،

منبــع اولیــه نیــز در اختیــار متقاضیــان قــرار مــی گیــرد .بــا در اختیــار داشــتن

انعطــاف پذیــری آن در پذیــرش فرمــت هــای مختلــف اطالعــات و

کــد اصلــی برنامــه ،امــکان اعمــال تغییرات،رفــع اشــکاالت (بــاگ هــای)

سیســتم کاربــری ســاده و کاربرپســند بســیار کمــک مــی کنــد تــا

احتمالــی و یــا سفارشــی نمــودن آن متناســب بــا خواســته اســتفاده کننــدگان

دانشــگاه هــم منابــع داخلــی خــود و هــم منابــع خارجــی تهیــه شــده

توســط کارشناســان فراهــم مــی گــردد بــرای اینکــه از بحــث اصلــی خــارج

را مدیریــت کنــد.

نشــویم در اینجــا بایــک نمونــه از اینگونــه نــرم افــزار هــا بــا نــام دی

برخی امکانات نرم افزار:

اســپیس( )dspaceآشــنا مــی شــویم:

»قابــل جســتجوی متــن کامــل (هــر نــوع فایــل مبتنــی بــر

چند مورد از ویژگی های این نرم افزار:

متــن)

»نــرم افــزار متــن بــاز ( )Open sourceبــرای مخــازن دیجیتالــی (digital

»دســتیابی :جســتجو/مرور در واســط دی اســپیس (Faceted

)repositories

)browse

»شروع از  2002بوسیله  MITو HP

»کار با همه نوع فایل ،بهترین برای فایلهای متنی

»جامعه توسعه فعال (در سال  2017ورژن  x.5 ،x.4و )x.6

»بهینه شده برای نمایه در  Googleو Google Scholar
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تخصصـــی
اســـت.
دنیـــا
ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ و
ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ آدرس

Link.springer.com

مراجعـــه نماییـــد.

بــه دنبــال آن در ســال  ۱۹۶۴شــعبه خــود در نیویــورک
را افتتــاح کــرد .ایــن شــرکت در ســالهای بعــد بــا
تغییــر و تحوالتــی روبــرو شــد و پــس از ادغــام بــا چنــد
شــرکت کوچــک و بزرگ دیگــر در ســال  ۲۰۰۴شــرکت
اســپرینگر امــروزی متولــد شــد کــه نــام کامــل آن
Springer Science+Business Mediaاســت .نماد اســپرینگر اسب
شــطرنج اســت .دلیــل انتخــاب ایــن نمــاد این اســت که
کلمــه آلمانــی اســپرینگر که نــام فامیلــی آقــای ژولیوس
اســپرینگر بــوده اســت به معنی اســب شــطرنج اســت.

خدمات:springer

دلیــل و راز موفقیــت شــرکت
اســپرینگر کیفیــت بــاالی خدمــات
آن اســت .مجالتــی کــه توســط
ایــن شــرکت چــاپ میشــوند
جــزو مجــات پیشــرو در جهــان
علــم هســتند و اکثــرا دارای ضریــب
اثــر بســیار باالیــی هســتند.
هــم اکنــون ایــن شــرکت
مســئولیت انتشــار حــدود ۲۲۰۰
مجلــه انگلیســی زبــان را بــر عهــده
دارد و تنهــا در ســال  ۲۰۱۳حــدود
 ۸۴۰۰کتــاب جدیــد چــاپ کــرده
اســت .در مجمــوع در وبســایت
ایــن موسســه بیــش از ۵
میلیــون مقالــه کامــل و
حــدود  ۲میلیــون و نیــم
فصــل کتــاب وجــود
یکــی
دارد.
دیگــر از علــل
موفقیــت ایــن
شــرکت همکاری آن
بــا بــزرگان علــم جهــان
اســت .موسســه اســپرینگر بــا
 ۱۵۰برنــده جایــزه نوبــل همــکاری
داشــته اســت کــه رقمــی حیرت
آور اســت .از جملــه حیطههایــی
کــه مجــات ایــن شــرکت آن را
پوشــش میدهنــد عبــارت اســت
از ۱۵۵ :مجلــه در حیطــه علــوم
رفتــاری ۲۳۵ ،مجلــه در حیطــه
مــواد و شــیمی ۱۲۳ ،مجلــه در
حیطــه کامپیوتــر ۱۹۶ ،مجلــه در
حیطــه زمیــن و محیــط ۱۷۲ ،مجلــه
در حیطــه مهندســی و  ۶۵۷مجلــه در
حیطــه پزشــکی.
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به نام خالق عشق
عشـــق فراموش کردن اســـت ،فراموش کردن نابودی ،مرگ ،مسلســـل .عشـــق همان جست و
جوی زنبـــوری در میانه میدان مین اســـت آن هم در پی شـــاخه ای گل .عشـــق در عمق طبیعت
جاری اســـت .عشـــق باور کردن مرگ اســـت نه اندیشـــیدن به آن که اندیشـــه ی مرگ توپ و
تانک اســـت و باور آن زندگی.
به قول ســـهراب مرگ در ذات شـــب دهکده از صبح ســـخن می گوید ،امـــا در جهانی که خون
خشـــک شـــده نام یک رنگ اســـت باور مرگ جایی ندارد .دل خـــوش کرده ایم بـــه مرز ها و
خود را اســـیر آن کرده ایـــم از خود گریخته ایم چه برســـد به بشـــر و نور و گیاه و حشـــره که
در بـــه روی آن باز کنیم .عشـــق را توصیـــف میکنیم از عشـــق دم می زنیم و بی عشـــق در پی
زندگی هســـتیم .مردگی را زندگـــی می نامیم و دلخوش از پوشـــاندن حقیقت جـــاده ای را که با
پرگار برای خود ســـاخته ایـــم بارها و بارهـــا دور میزنیم .پـــرده هارا می کشـــیم و نمی دانیم
عشـــق مانند نـــور از روزنه هارا هم تجلی می یابد .عشـــق جمال خالق اســـت که انســـانیت را
به رخ میکشـــد و بـــه قول آن مرد اهل کویر آدم یک بودن اســـت و انســـان یک شـــدن .تفاوت
میان دوکلمه بســـیار اســـت و حیف که کلمات برده های ما آدم ها هســـتند .عشـــق را در کیلومتر
ها و فرســـخ هـــا ،در مرز هـــا حبس کرده ایـــم و با تعریفی که برای خود ســـاخته ایم شـــاخه
شـــاخه عشـــق های واقعی را پرپـــر می کنیـــم گاه با رها کردن خشـــم تفنگ هامـــان و گاه با
رهاکردن بند زبـــان هامان .
و ای ســـتاره ای که بر ســـپهر آبی شـــعر خوش میدرخشـــی کجایی که تمام آبهای جهان را گل
کردنـــد بی آنکـــه فکر کنند در فرو دســـت کفتـــری می خورد آب .بـــا این اوصاف شـــاید باید
عشـــق را بر کشـــتی بزرگی ســـوار کنیم و بعد با نوح در انتظار طوفان قـــدم بزنیم...
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پ.ن.
ایــن متنــو بعــد از خونــدن کتــاب هیــچ چیــز مثــل مرگ
تازه نیســت نوشــتم و پیشــنهاد میکنم که حتمــا بخونین.
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عوامل انسانی مرتبط در امنیت سیستم های اطالعاتی
امنیــت اطالعــات یــک مســئله حیاتــی اســت و امــروزه ســازمان هــا در سراســر دنیابــاان روبروهســتند.امنیت سیســتم
هــای اطالعاتــی هــم فنــاوری و هــم افــراد (عوامــل انســانی)رادربر مــی گیرد.پژوهــش حاضــردر راســتای الگــوی
جدیــدی اســت کــه ان را «مســئله انســانی «و»مســئله ســازمانی»می نامند.ایــن الگوبر»امنیــت اطالعــات رفتاری»تمرکز
دارد و در ان بــر ایــن نکتــه کــه کاربــران و در کل عوامــل انســانی،ضعیف تریــن و سســت تریــن عنصــر اســیب پذیــر
در مــدل هــای امنیــت سیســتم هــای اطالعاتــی مطرحنــد تاکیدمــی شــود.در ایــن پژوهــش بــا در نظرگرفتــن اهمیــت
امنیــت سیســتم هــای اطالعاتــی ارائــه مــی شــود.هدف ایــن پژوهش،بــه طــور خــاص شناســایی عوامــل مدیریتــی
حیاتــی و اساســی موثربــر اثربخشــی امنیــت سیســتم هــای اطالعاتــی اســت.در ایــن راستا،ســازه های»حمایــت
مدیریــت مالی،آمــوزش امنیتی،فرهنــگ امنیتی،تقویــت خــط مشــی امنیتی،تجربیــات و خــود بــاوری افراد»بــه عنــوان
فاکتورهــای موثــر بــر اثربخشــی امنیــت سیســتم هــای اطالعاتــی معرفــی مــی شــوند.
مقدمه:
در تجــارت امروز،اطالعــات نقــش ســرمایه یــک شــرکت را ایفــا میکنــد و حفاظــت از اطالعــات و سیســتم هــای
اطالعاتــی ســازمان،یکی از ارکان مهــم بقــای ان مــی باشــد.جهانی شــدن اقتصاد،باعــث ایجــاد رقابــت در ســطح
جهانــی شــده اســت.و بســیاری از شــرکت هــا بــرای ادامــه حضــور خــود در عرصــه جهانــی ناگزیــر بــه همــکاری بــا
ســایر شــرکت تــا هســتند.به ایــن ترتیــب طبقــه بنــدی و ارزش گــذاری و حفاظــت از منابــع اطالعاتــی ســازمان (چــه
در مــورد سیســتم اطالعاتــی و چــه اعضــای ســازمان) بســیار حیاتــی و مهــم اســت.با توجــه بــه اقتصــاد هــای ملــی

مــدرن کــه کامــا بــرای بقــا بــه فنــاوری اطالعــات
وابســته شــده انــد .امــروزه نیــاز بــه امنیــت
اطالعــات و سیســتم هــای اطالعاتــی اجتنــاب
ناپذیراســت.طبق ایــن شــرایط نیــاز بــه حمایــت
از اطالعــات و کاهــش ریســک نســبت بــه قبــل
بســیار مهمتــر و برجســته تــر شــده اســت.
درســال،1980مجله  MASنتایــج یــک بررســی
مســائل کلیــدی را کــه بــه تعــدادی از اعضــای
جامعــه مدیریــت اطالعــات و یــک گــروه از مدیــران
اجرایــی فنــاوری اطالعــات داده شــده بود،منتشــر
کرد.طــی دهــه 1980امنیــت بــه عنــوان یــک
مســأله رده پائیــن رتبــه بنــدی شــد ،و هرگــز رتبــه
ای بیشتراز12کســب نکــرد.در بررســی
1994امنیــت کامــا از لیســت 20مســأله
باالجــدا شــد.مدیران اجرایــی ITامــروزه
امنیــت را بــه عنــوان یکــی از مســائل
عمــده خــود مــی بیننــد .امنیــت اطالعــات
و سیســتم هــای اطالعاتــی یــک مســاله
حیاتــی اســت کــه امــروزه ســازمان هــا
در سراســر دنیــا بــا آن روبــه رو هســتند.
معمــوال بــا تعاریــف امنیــت سیســتم هــای
اطالعــات ،ســه مولفــه بــه عنــوان مبانــی
اصلــی اثــر بخــش در امنیــت اطالعــات
معرفــی مــی شــوند:
⏺قابلیــت اعتمــاد :اطمینــان یافتــن از اینکــه
اطالعــات تنهــا بــرای آنهایــی کــه مجــاز بــه
دســتیابی اند،دردســترس انــد.
⏺تمامیت(انســجام) :محافظــت کــردن از
درســتی و کامــل بــودن اطالعــات و روش
هــای پــردازش.
⏺دردســترس بایــد بــودن :اطمینــان یافتــن
اینکــه کاربــران مجــاز ،بــه هنــگام نیــاز ،بــه
اطالعــات و دارایــی هــا مــی یابنــد.
دســتیابی بــه ایــن فاکتورهــا را اثــر بخشــی
امنیــت سیســتم هــای اطالعاتــی مــی نامنــد.
بــه مســاله امنیــت اطالعــات نیــز از جنبــه
هــا و زاویــه هــای گوناگونــی نــگاه میشــود.
امنیــت سیســتم هــای اطالعاتــی رامــی تــوان
ازدوجهــت بررســی کــرد کــه عبارتنــداز:
فنــاوری و افــراد .
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻣﻨﻴﺖ سیستم های اطالعاتی
ﮔﻮﻧﺰاﻟﺰ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﺷﻨﺔ آﺷﻴﻞ
اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖIBMبیــان ﻛﺮده
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎل 2006ﺿﻤﻦ اﻳﻦ کــه حمــات
کوچکتر،متمرکزتروپنهــان کارانــه تــری بــه سیســتم
هــای اطالعاتــی ســازمان هــا صــورت خواهــد
گرفــت ،کانــون توجــه نفــوذ گــران »،ســهل انگاری
و ســاده اندیشــی کاربــران «خواهــد بــود .بــه
گفتــه دیویــد ماکی»،کاربــر همچنــان بــه عنــوان
سســت تریــن عنصرآســیب پذیردرمــدل هــای
امنیتی»،مــورد سواســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.در
ســال  2004دو محقــق  ،مقالــه ای بــه عنــوان»ده
خطــای مهلــک مدیریــت امنیــت سیســتم هــای

اطالعاتــی»را منتشــر کردنــد .بــا ایــن مقالــه بــه
خطــای زیــر بــه عنــوان خطــای مهلــک  ISSذکــر
شــدند وبیــان شــدندکه حتــی اگریکــی ازایــن جنبه
هــا نادیــده گرفتــه شــود و یــا بــه درســتی مــورد
توجــه قــرار نگیــرد ،مشــکالتی جــدی درحفــظ
یــک برنامــه ISSوجودخواهــد داشــت .قســمت
عمــده ای ازایــن خطاهــا مبتنــی برعوامــل انســانی
و مســائل مربــوط بــه آنهــا مــی باشــد.در ســال
 2006مقالــه ای باعنوان»امنیــت اطالعات،مــوج
چهارم»بــه بررســی چهــار مــوج امنیــت اطالعــات
تاکنــون پرداختــه شــده اســت .مــوج اول ،مــوج
فنــی بــود کــه بــه راه حــل هــای فنــی ارائــه شــده
بــرای مســائل امنیتــی مربــوط میشــد.دومین مــوج
بیــان میکــرد کــه امنیــت اطالعــات بعــد مدیریتــی
قــوی دارد  .آن ابعــاد ماننــد خــط مشــی ودرگیــری
مدیریــت بســیار مهــم اند.مــوج ســوم از یــک نیــاز
بــرای داشــتن فرمــی از اســتاندارد کــردن امنیــت
اطالعــات در شــرکت و جنبــه هایــی ماننــد بهتریــن
تمریــن هــای مدیریتــی  ،تاییــد یــک فرهنــگ
مناســب امنیــت اطالعــات و انــدازه گیــری و نظــارت
امنیــت اطالعــات تشــکیل شــده اســت.موج چهــارم
نیــز دربــاره توســعه نقــش قطعــی چگونگــی اداره
امنیــت اطالعــات اســت.
همــه مــوارد یــاد شــده بایــد باهــم کار کننــد تــا
ایــن اطمینــان حاصــل شــود کــه قابلیــت اعتمــاد،
تمامیــت و دار دســترس بــودن دارایــی هــای
اطالعــات شــرکت ،درهمــه زمــان ها،حفــظ شــده
اســت.
نقــش مدیریــت عالــی ،آمــوزش و آگاهــی کاربــر
و خــط مشــی امنیتــی بــه عنــوان مبانــی اصلــی
آن ذکــر شــده اســت.امروزه بــه نظــر میرســد،
موفقیــت امنیــت اطالعــات تــا حــد زیــادی بــه
رفتــار اثــر بخــش کاربــران وابســته اســت.
رفتــار هــای درســت و ســازنده توســط کاربــران،
مدیــران سیســتم و افــراد دیگــر مــی توانــد
اثــر بخشــی امنیــت اطالعــات را تاحــد زیــادی
بــاال ببرد؛درحالیکــه رفتــار هــای نادرســت و
مخرب،میتوانــد مانــع اثــر بخشــی آن شــود.
ســازه هــای اساســی کــه در ایــن رویکــرد مــورد
بررســی قــرار مــی گیرنــد عبارتنــد از:
*حمایت مدیریت عالی؛
*آموزش عوامل انسانی؛
*مهارت عوامل انسانی؛
*ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ؛
*ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻂ مشی؛
*ﺧﻮدﺑﺎوري اﻓﺮاد؛
ﻫﻴﭻ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻨﻴﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ادﻋﺎي
داﺷﺘﻦ آن را ﺑﻜﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن،
ﺣﻤﺎﻳﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺷﺎن را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪ.
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قــرن بیســتم در فرانســه
یــادآور دورانــی اســت ،کــه
اســتقالل بــرای یــک زن حتــی
در ذهــن نیــز نمیگنجیــد.
زنــان قربانــی کوتــه فکــری
و افــکار کهنــه و پوســیدهای
میشــدند ،کــه آزادی بــرای
زنــان را آبروریــزی میشــمرد.
ایــن زمــان درســت از آن زمان
هایــی اســت کــه ادبیــات
برانگیختــه میشــود و زبــان
بــه اعتــراض و انزجــار بــاز
میکنــد .در البــه الی تاریــخ
کــه ســرک میکشــی ایــن
قضیــه بــه روشــنی دیــده مــی
شــود ،کــه در هــر جامعــهای
خفــت ،بندگــی ،اســارت،
ذلــت و حقــارت شــکل بگیــرد،
ادبیــات پرچــم آزادی را بــاال
مــیآورد .در ادامــه بــا معرفــی
کتــاب جــان شــیفته از رومــن
روالن بــا نــت نوشــت همــراه
باشــید.
رومــن روالن Romain Rolland
از
یکــی
پیشــر و ا ن
همیــن جنبــش
ها ســت ،
نو یســند ه
آزادی
خــواه و

متفکــر فرانســوی کــه قلــم
مهربــان و زبــان مالیمــش
بــه نرمــی در ذهــن رســوخ
میکنــد ،و اعتــراض خــود را
نســبت بــه هــر آن چــه کــه
بــه آن معتــرض اســت بــه
مخاطبــش میقبوالند.جــان
شــیفته The Enchanted Soul
از آثــار ادبــی رومــن روالن
اســت کــه اعتراضــی اســت
پررنــگ بــه وضعیــت اجتماعــی
و زندگــی رو بــه زوال بســیاری
از جوانــان و زنــان عصــر خــود
کــه شــیفته زندگــی کــردن و
اســتقالل حقوقــی و شــخصیتی
هســتند ،امــا در برابــر عملــی
کــردن ایــن هــدف ناتــوان!!! در
نهایــت هــم کســانی هســتند،
کــه هویتــی ندارنــد جــز آن
چــه کــه فرهنــگ آن جامعــه
بــه او بخشــیده اســت.
رمــان جــان شــیفته دوســت
داشــتنی روایــت زندگــی تــا
حــدودی اروپایــی مآبانــه
اســت ،امــا همچنــان پــر اســت
از احساســات مشــترک بیــن
همــهی مــردم کــه مطالعــه
رمــان صرفــا بــه یــک
بــار خوانــدن بســنده
نمیشــو د .
رمــان جــان
شــیفته

دوســت داشــتنی روایــت
زندگــی تــا حــدودی اروپایــی
مآبانــه اســت ،امــا همچنــان
پــر اســت از احساســات
مشــترک بیــن همــهی مــردم
کــه مطالعــه رمــان صرفــا بــه
یــک بــار خوانــدن بســنده
نمی شــو د .
زنــی کــه در جامع ـهای بــه دور
از عشــق بــه دنبــال عاشــقانه
هایــش بــرود ،و از تمــام درد
هایــی کــه در ایــن راه بــرای
زندگــی کــردن ،کاری کــه
شــیفتهی آن اســت میچشــد
و بزرگوارانــه چشــم پوشــی
کنــد و یــا حتــی لــذت ببــرد،
شــخصیت جالبــی اســت کــه
میتــوان او را در البــه الی
صفحــات همیــن رمــان یافــت
و بــه دنبــال او بــه راه افتــاد.
ایــن شــخصیت را کــه البتــه
قهرمــان داســتان اســت بــا
نــام آنــت خواهیــد شــناخت
خانــم آنــت ریــوی یــر .پیشــتاز
آن گــروه از زنــان در فرانســه
اســت کــه بــا دســته و پنجــه
نــرم کــردن بــا افــکار و
قضاوتهــا و پیــش داوریهــا
راه خــود را از البــه الی قــدرت
مــردان بــه ســوی زندگــی بــاز
میکننــد .روالن چگونگــی
بیــداری ایــن زنــان را در
مســیری کامــا برنامــه ریــزی
و مدیریــت شــده روایــت
میکنــد .

ِلیــدر بلندتریــن اثــر محمــود کــه سیاســت زور حاکم اســت بــه تصویر
ک
َ
دولتآبــادی اســت کــه در ســه هــزار میکشــد» بــر اســاس حــوادث واقعــی
صفحــه و ده جلــد بــه چــاپ رســیده نگاشــته شــده و بــه شــرح ســختیها
و روایــت زندگــی یــک خانــواده کــرد و رنجهایــی روا رفتــه بــر خانــواده
ایرانــی اســت کــه بــه ســبزوار خراســان َکلمیشــی میپــردازد ]۲[.دولتآبــادی از
کوچانــده شــدهاند .داســتان کلیــدر کلیــدر یــه عنــوان یــک آرزوی مهــم یــاد
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کــه متأثــر از فضــای ملتهــب سیاســی میکنــد و آن را «یــک یــادگاری بــرای
ایــران پــس از جنــگ جهانــی دوم اســت مــردم آینــده مــا» مینامــد ]۳[.کلیــدر
بیــن ســالهای  ۱۳۲۵تــا  ۱۳۲۷روی را میتــوان نقطــه اوج رشــته آثــار
میدهــد .کلیــدر نــام کــوه و روســتایی پیشــین دولتآبــادی بــه حســاب آورد،
در شــمال شــرقی ایــران اســت]۱[.کلیدر کــه اغلــب آنــان داســتانهایی کوتــاه
کــه «سرنوشــت تراژیــک رعیتهــای دربــاره مــردم زجرکشــیده و رنجــور
ایرانــی و قبایــل چادرنشــین را در دورهای دهــات خراســان اســت.
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كتابخانــه بريتانيــا ،كتابخانــه ملــي انگليــس
اســت .ايــن كتابخانــه مطابــق قانــون
واســپاري ،يــك نســخه از تمامــي منابــع
چاپــي منتشــر شــده در انگليــس و ايرلنــد را
حداكثــر يــك ماه پــس از نشــر ،از ناشــران
دريافــت ميكنــد .ســاختمان مركــزي
كتابخانــه در لندن واقع شــده اســت و داراي
دو شــعبه اســت :يكــي بخــش روزنامههــا
در شــمال غــرب شــهر كــه بــه آن كتابخانه
روزنامههــا ميگوينــد و ديگــري در غــرب
ناحيــه يــورك شــاير ،در حومــه شــه ِر
ودربــي كــه مركــز تهيــه مــدارك كتابخانــه
بريتانيــا در آن قــرار دارد.
تاريخچــه .تأســيس كتابخانــه بريتانيــا
ريشــه در گــزارش كميتــه كتابخانههــاي
ملــي بــه رياســت لــرد دينتــون در 1969
دارد .در  1972قانــون كتابخانــه بريتانيــا ،در
مجلــس انگليــس تصويــب شــد .بهموجــب

ايــن قانــون در اول ژوئــن  1973كتابخانــه
بريتانيــا از ادغــام بخشهايــي از كتابخانــه
مــوزه بريتانيــا ،شــامل كتابخانــه مرجــع ملي
علــوم و اختراعــات ،كتابخانــه مركــزي ملي،
و كتابخانــه امانــي ملــي علــوم و فنــاوري
تشــكيل شــد .در ســازمان كتابشناســي
ملــي بريتانيــا و اداره اطالعرســاني علــوم و
فنــاوري بــه كتابخانــه ملــي جديــد انگليــس
پيوســتند و موجــب گســترش خدمــات آن
« ،1975مركــز ملــي اطالعــات
شــدند .در ،1975
پيايندهــا» ،و «دفتــر امانــت بينالمللــي
ايفــا» در ايــن كتابخانــه تشــكيل شــد.
هيئــت امنــاي كتابخانــه بريتانيــا پيشــنهاد
دولــت را در زمينــه تهيــه ســاختمان جديــد
بــراي بخــش مرجــع كتابخانــه در منطقــه
،،1977
ســامرز تــاون پذيرفــت .در آوريــل 1977
خدمــات خــودكار اطالعرســاني كتابخانــه
بريتانيــا (بليس)شــروع بــهكار كــرد .در
« 1982كتابخانــه و مركــز اســناد اداره هند»،

را مجموعههــاي هانــس
اســلوان ،رابــرت كاتــن،
ادواردز،ادوارد ،و رابــرت
هارلي تشــكيل مــيداد .در
 ،1757مجموعــه كتابخانه
،1757
ســلطنتي از طــرف جــورج
دوم ،پادشــاه انگليــس،
بــه ايــن كتابخانــه اعطــا
شــد .اســتفاده از مجموعــه
كتابخانــه در  1759بــراي
همــگان آزاد شــد .بــا
گذشــت بيــش از دو قــرن
و نيــم از عمــر كتابخانــه،
مجموعــه آن رشــد
چشــمگيري داشــته است.
در  1902مقــرر شــد
مجموعــه روزنامههــاي
پــس از ســال  1800بــه
ســاختمان جداگانــهاي
منتقــل شــود .هنگامــي
كــه ســاختمان در 1905
تكميــل شــد ،قــرار بــود
مخــزن و محــل ذخيــره
و نگهــداري روزنامههــا
 ،1932پس
باشــد .امــا در ،1932
از گســترش و ســاخته
شــدن اتــاق مطالعــه
بــراي آن ،بهصــورت
يــك كتابخانــه افتتــاح
شــد .طــي جنــگ جهانــي
دوم ،در اثــر حمــات
هوايــي ،ســاختمان مــوزه
بريتانيــا آســيب ديــد و
كتابخانــه  200000جلــد
از منابــع مجموعــه خــود
را در ســاختمان اصلــي
از دســت داد و در حــدود
 30000جلــد روزنامــه در
كتابخانــه روزنامههــا از
بيــن رفــت كــه اكثــر آن
بــه زبــان انگليســي بــود.

و در « 1983مؤسســه
ضبــط صــداي بريتانيــا»
بــه ايــن كتابخانــه
پيوســتند و دوبــاره نيــاز
بــه ســاختماني بــزرگ
جهــت اســكان مجموعــه
مطــرح گرديد .ســرانجام،
ســاختمان جديــد كتابخانه
بريتانيــا در ژوئــن 1998
بهطــور رســمي توســط
ملكــه انگليــس در شــهر
لنــدن گشــايش يافــت .در
حــال حاضــر ايــن كتابخانه
داراي ســايت ويــژهاي بــر
روي شــبكه اينترنت اســت
و مراجعهكننــدگان از
سراســر جهــان در طــول
شــبانهروز ميتواننــد
بــا مراجعــه بــه آن از
مجموعــه و خدمــات ايــن
كتابخانــه بهــره گيرنــد.
تــورق صفحــات ،يكــي
از خدمــات الكترونيكــي
جالــب كتابخانــه اســت
كــه بــر روي ســايت آن
ارائــه ميشــود .بهايــن
ترتيــب ،اســتفادهكنندگان
كتــاب
ميتواننــد
يــا نســخه خطــي را
مجــازي
بهصــورت
ورق زده و مطالعــه
كننــد .نظــام ذخيــره و
بازيابــي الكترونيكــي
(اســتار) ،يكــي ديگــر از
امكانــات جالــب ســايت
ايــن كتابخانــه اســت.
ايــن نظــام بــر اســاس
توافــق صــورت گرفتــه
بــا ناشــران ايجــاد شــده
و امــكان دسترســي بــه
 4500عنــوان مجلــه
الكترونيكــي را بــراي
اســتفادهكنندگان شــبكه در طــول حيــات ايــن
كتابخانــه فراهــم مـيآورد .كتابخانــه افــراد مشــهوري
در آن خدمــت كردهانــد
كتابهــاي كــه از آن بيــن ميتــوان
بخــش
چاپــي مــوزه ،موســوم بــه بــه آنتونــي پانيتســي و
«كتابخانــه مــوزه بريتانيا» ،هــري هوكــوي اشــاره
در ( 1753هنــگام كــرد .در  1831پانيتســي
تأســيس مــوزه) تشــكيل بــا عنــوان دســتيار
شــد .هســته اوليــه كتابــدار فعاليت خــود را در
مجموعــه ايــن كتابخانــه كتابخانــه آغــاز كــرد .وي

در  1837رئيــس بخــش
كتابهــاي چاپــي شــد و
در  1839قانونــي مشــتمل
بــر  91مــاده جهــت
فهرستنويســي منابــع
كتابخانــه تهيــه كــرد.
پانيتســي در  1856رئيــس
كتابخانــه شــد و در زمــان
تصــدي ايــن پســت بــا
نظــارت دقيــق بــر رعايــت
قانــون واســپاري مــواد و
دريافــت منابــع موجــب
رشــد چشــمگير مجموعــه
كتابخانــه شــد .وي
همچنيــن نقــش بــارزي
در طراحــي و افتتــاح اتــاق
مطالعــه جديــد كتابخانــه
بــه شــكل دايــره در
 1857داشــت .هــري
هوكــوي ،نخســتين رئيــس
كتابخانــه بريتانيــا در بــدو
))1973
تأســيس آن ((1973
بــود .وي نقشــي بــارز در
قانونگــذاري كتابخانــه
داشــت و توانســت بــه
كمــك انجمــن كتابــداران
انگليــس و كتابخانــه
مركــزي ملــي و ســاير
ســازمانهاي وابســته
و عالقهمنــد ،قوانيــن
و مقــررات كتابخانــه
بريتانيــا را تهيــه و تدويــن
كنــد.
انجمــن
كتابخانــه
انگليــس
كتابــداران
نيــز در  1937بــه
بخــش اطالعرســاني
كتابخانــه مرجــع مــوزه
بريتانيــا پيوســت .ايــن
كتابخانــه فراهمكننــده
خدمــات مرجــع و امانــت
بــراي اعضــاي انجمــن
كتابــداران انگليــس و
كارمنــدان
كتابخانــه
كتابخانــه بريتانياســت.
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تعريف کتابخانه
 .1ازنظــر فيزيکــي :مکانــي اســت بــراي
حفــظ و نگهــداري آثــار مکتــوب و غيــر
مکتــوب کــه طــي تاريــخ تمــدن بشــري
بوجــود آمــده اســت.
 .2از نظــر کارکــردي :نهــادي اســت
اجتماعــي کــه ســازوکار اصلــي ذخيــره
ســازي ،حفاظــت و اشــاعه اطالعــات و
دانــش را فراهــم مــي ســازد.
ســازمان جهانــي اســتاندارد کتابخانــه
را اينگونــه تعريــف مــي کنــد« :بــدون
در نظــر گرفتــن عنــوان هــر مجموعــه
ســازمان يافتــه اي از کتــاب هــاي چاپــي و
ادواري هــا يــا هــر نــوع مــواد نوشــتاري يا
ديــداري -شــنيداري و خدمــات کارکنانــي
بــه منظــور ايجــاد تمهيــدات و تســهيالت
بــراي اســتفاده از ايــن مــواد کــه بــراي
رفــع نيازهــاي اطالعاتــي ،پژوهشــي،
آموزشــي يــا تفريحــي اســتفاده کننــدگان
ضــروري اســت».
بــا توجــه بــه تعاريــف قبلي بــه طــور کلي؛
کتابخانــه نهــادي اســت اجتماعــي بــراي
ذخيــره ســازي ،حفاظــت و اشــاعه پيشــينه
هــاي مکتــوب ،ديــداري -شــنيداري و
الکترونيکــي و بــا اســتفاده از خدمــات
کارکنــان آمــوزش ديــده در خدمــت تعليــم
و تربيــت و توســعه سياســي ،اقتصــادي،
اجتماعــي ،علمــي و فرهنگــي اســت.
اه ّميّت کتابخانه
کتابخانــه هــا بوجــود آمــده انــد تــا
در زمــان هــاي مختلــف بــه نيازهــاي
گوناگــون بشــر پاســخگو باشــند و نــوع،
خصوصيــات ،اهــداف و خدمــات آن هــا
بــا توجــه بــه نيازهــاي جوامعــي کــه در
خدمــت آنهــا بــوده انــد ،تعييــن شــده
اســت .هــرگاه شــرايط و رشــد کتابخانــه
هــا در جامعــه اي فراهــم آمــده آن جامعــه
مراتــب ترقــي را يکــي پــس از ديگــري
طــي کــرده و هــر زمــان کــه بــه هــر
دليلــي کتابخانــه هــا در کنــج انــزوا و بــي
مهــري قــرار گرفتــه انــد ،ســير قهقرايــي
جامعــه هــم آغــاز گرديــده اســت.
کتابخانــه هــا انــواع مختلفــي دارنــد و هــر
کــدام از آنهــا بــراي رســيدن بــه هدفــي
خــاص بوجــود آمــده انــد ،امــا بــراي
انــواع کتابخانــه هــا مــي تــوان يــک

سلســله هــدف کلــي در نظــر گرفــت کــه
عبارتنــد از:
 .1آموزش
 .2اطالع رساني
 .3فراهم آوردن امکانات پژوهش
 .4تعالي بخشيدن به روح و فکر
 .5ايجاد تفريح وتفنن
کتابخانــه و نقــش آن در بــاال بــردن عادت
مطا لعه
عــادت بــه مطالعــه در پيشــبرد توســعه
فرهنگــي نقشــي بســزا ايفــا مــي کنــد.
اينکــه انســان چــرا مطالعــه مــي کنــد و
بــه آنهــا نيــاز دارد داليــل متعــددي دارد
کــه مهمتريــن آنهــا عبارتنــد از:
 .1بــراي اداي فرائــض دينــي
 .2پــر کــردن اوقــات فراغــت
 .3دســتيابي بــه اطالعــات روزآمــد
 .4توســعه مهــارت هــاي حرفــه اي
 .5بــراي اصــاح نيازهــاي خويشــتن
 .6بــراي ارضــاي نيازهــاي ذهنــي و روحي.
هــر فــرد در طــول حيــات خويــش متاثــر
از محيــط اطــراف اســت کــه همانــا جامعــه
و فرهنــگ از آن جملــه اســت و اينهــا بــه
عــادت و رفتارهــاي او شــکل بخشــيده و
شــخصيت وي را مــي ســازد .تقريبــاً در
تمامــي جوامــع عوامــل متعــددي درعــادت
مطالعــه موثرنــد کــه مهمتريــن آنهــا
عبارتنــد از:
 )1کتابخانــه  )2جامعــه  )3تحصيــات
و ســطح آگاهــي  )4رســانه هــا اعــم از
مکتــوب و ديــداري -شــنيداري  )5تاثيــر
نظــام هــاي حکومتــي.
همانطــور کــه از گــروه بنــدي بــاال معلــوم
مــي شــود ،کتابخانــه مــي توانــد نقــش
اساســي در توســعه عــادت بــه مطالعــه
داشــته باشــد .زيــرا همچــون پناهــگاه امن
اجتماعــي ،در محيطــي ســالم ،محتــواي
منابــع و اطالعــات مــورد نيــاز را بــه
صــورت نظــام منــد در اختيــار جامعــه قرار
داده و بــا الگوســازي ،عــادت مطالعــه را در
ســطح جامعــه توســعه مــي دهــد .توســعه
کمــي و کيفــي کتابخانــه هــا ،بويــژه
کتابخانــه هايــي کــه در ســطح گســترده
اي بــا جامعــه در ارتباطنــد و در توســعه
عــادت بــه مطالعــه نقــش بســزايي ايفــا
مــي کنــد.
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قلــم بــه دســت مــی گیــرم تــا بنویســم بــرای کســی کــه همــه دلتنگــی هــا،
ـب تاری ــک ای ــن روزهای ــم
اش ــک ه ــا و ش ــکایت های ــم را ب ــا لبخن ــدش از قل ـ ِ
م ــی ش ــوید .شناس ــنامه ام را ب ــی خی ــال! مح ــل تول ــد م ــن در آغ ــوش گ ــرم و
پــر مهــر اوســت .چــه تاثیــر دلنشــینی دارد «مواظــب خــودت بــاش» گفتنــش،
آرام ــم م ــی کن ــد .ب ــه ج ــرم اینک ــه بهش ــت زی ــر پای ــش اس ــت دنی ــا را ب ــرای
خـــود جهنـــم مـــی کنـــد تـــا همـــه ی چیزهایـــی کـــه باعـــث مـــی شـــود
خوشـــبختی از مـــن گرفتـــه شـــود را بســـوزاند .از تبـــار فاطمـــه ای ،وجـــودت
را ب ــا مه ــر او سرش ــته ان ــد .قب ــل ت ــر ه ــا فق ــط چش ــم های ــت را دوس ــت
داش ــتم ول ــی ح ــال چی ــن و چ ــروک ه ــای کنارش ــان ک ــه ب ــا نرم ــردی زمان ــه
آنه ــا را احاط ــه ک ــرده ان ــد را ه ــم دوس ــت دارم .مه ــم نیس ــت در چ ــه س ــنی
باش ــم ،ه ــر زمان ــی ک ــه چی ــز جدی ــدی ی ــاد م ــی گی ــرم دل ــم م ــی خواه ــد
فری ــاد بزن ــم :مام ــان بی ــا ن ــگاه ک ــن! س ــرم را ن ــه ظل ــم خ ــم م ــی کن ــد و
ن ــه ت ــرس! س ــرم فق ــط ب ــرای بوس ــیدن دس ــته ه ــای توق ــع م ــی ش ــود؛ و
بزرگتری ــن ترس ــم :م ــی ترس ــم ب ــرای دی ــدارم از بهش ــت ب ــه جهن ــم آی ــد.
م ــادر اس ــت دیگ ــر ...

ای دل مظلوم من
ای دل غمگین ز غم
ای که هر دم میرسد آهی ز تو
ای که رنجیدی ولی هیچ کس نفهمید درد تو
جان من
درد تو درمان ندارد ِ
وای من
بی کسی های تو پایانی ندارد ِ
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غم های دلم برای من بس است
غم های تو برای من بس است
زخم های بیرون مرا به اشک نمی نشاند
درد های دلم برای گریه بس است
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حیف که باران میزند اما تو نیستی
حیف که یادم میارد پیشم تو نیستی
منم و یادت تنها زیر باران
همه جا سر میکشم اما تو نیستی
آسمان ابری است همچون آسمان چشم من
هردو باهم هم سرایی میکنیم اما تو نیستی
ای دل غافل ز غم تو کجایی وقتی من غم دارم و همدم تو نیستی
هر کجا چشمم میفتد من تورا میبینم
خوب که چشم وا میکنم رویا بود و انگار تو نیستی

 ۱۰سال خیلی کم بود واسه داشتنت،
خیلی کم بود
سخته واسم نوشتن از تویی که توی
هرلحظه داشتنت برادر نداشتمو داشتم،
باهاش حرف میزدم ،میخندیدم ،گریه
میکردم ،نقشه میکشیدم ،باهاش راه که
میرفتم خسته نمیشدم ،باهاش خودم
واقعی امیرعلی!
بودم ..خو ِد ِ
دستم میلرزه ،انگار از کاغذ و خودکارم
طلبکارم تو رو ،از کلمه ها طلبکارم تو
رو ،از جمله هایی که نمیتونن بگن چقدر
عمیق دلتنگتم ،از خط به خط نوشته هام
طلبکارم تو رو...
دااااغ شدی وسط قلبم
ُمهر صدات و صورتتُ ،مهر حرفات
،کارات  ،فکرای توی سرت تا ابد تو دل
من حک میشه..
میدونم که توام منو یادت میمونه مثل
همه ی وقتایی که مردونه کنارم بودی...
میدونم که تا همیشه رفیییییقی رفیق!
برای رفیق ِعزیزم
امیر

در خانه بمانیم.
را در خانه بخوانیم..

