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سردبیر

ـلنامه  فصــــــــــــ
دانشــجویی  علمــی 
و  اطالعــات  علــم 
دانــــش شناســـی

به نام وجودی که وجودم ز وجودش شــده موجود!

 

زمســتان امسال هم باخاطرات ناگواری گذشت،از جمله ترور یک شــخصیت محبوب در کشورمون،ترور سردارشهید 

قاسم ســلیمانی واومدن ی مهمون ناخونده به کشورمون به نام کرونا!

 

اون روزای اول که زیاد جدی نبود ولی االن کار به جایی رســیده که به خاطرش قرنطینه شــدیم توخونه وتمام شــب 

وروزمون،باال وپایین مون واز چپ وراســت مون داره بااین موجود کنه مانند میگذره که هرچی هم دســت بشوریم 

فقط هجده وهشــتاد ویک کف دســتامون روز به روز کمرنگ تر و اون روش بیشــتر شبیه سنگ پا قزوین میشه!!

 
ســه هفته بیشــتر از شروع ترم نگذشــته بود وتازه بعضی از دانشجوها تشریف آورده بودن سر کالس و درس که 

آنچنان یهویی این کرونا پرید وســط معرکه ویقه دانشــگاهو گرفت که درجا تعطیل شــد و اطالعیه تخلیه خوابگاه ها 

را دادن و اصال نفهمیدیم چطوری جمع وجور کردیم وبرگشــتیم خونه!!!

 

ش واینا اماده کنن که 
فک کنم خیلی ها از این قضیه خوشــحال شــدن و میخواســتن خودشونا برای عید وخرید

دیدن این مهمون عــذاب جونی بدجوری کنگر خورده ولنگر انداخته!!!

 
گفتم عید؟؟عجب عیدی شــد این عید99!!!

 

همیشــه میگفتیم صدســال به این ســال ها ولی االن با تمام وجودم میگم هیچ سالی به این ساال!!!

 

برنامه امتحانی که به حول وقوه الهی دانشــگاه به تیرماه موکول شــد وتشــکیل کالسابه شیوه ی مجازی از امکانات 

ناب ونادری بود که قسمت ماشد!!!

 

بماند که بچه ها هفته به هفته دل شــون خوشــه که از هفته دیگه برمیگردن دانشــگاه ولی از این بوهای ناجوری که 

به دماغ من میخوره اگه بنابه دانشــگاه رفتنم بشــه باید در گرمای له له زنون خرداد وتیر باشــه!!

 

و امادر اخر اینکه این اتفاق تقصیر آقاخفاشــه بود یا  یک جنگ بیولوژیکی بماند که این قصه ســر دراز دارد و 

خدامیداند کی این وســط ها موش دووند!!

 

فقط باید بازهم دســت به دعا ببریم اول برای ســالمتی تموم مدافعان ســالمتمون و دوم اینکه شر این ویروس 

لجوج شــش دوست هرچه زودتر از کشورمون کنده بشه!

 

 ان شااهلل



بــا شــیوع بیمــاری کرونــا اکثــرا مجبــور بــه خانــه نشــینی شــدیم و ایــن اتفــاق یــک درد بــزرگ جامعــه 
ــردن  ــوت ک ــی و خل ــان از تنهای ــی هایم ــم خیل ــه فهمیدی ــود ک ــن ب ــرد و آن ای ــادآوری ک ــا ی ــه م را ب
بیزاریــم. امــا چــرا اینقــدر از تنهایــی مــی ترســیم؟  چــرا دوســت نداریــم بــا خودمــان خلــوت کنیــم؟ 

ــه اتــاف وقــت می دانیــم؟ ــه منزل ــه نشــینی را ب چــرا خان
ــا ایــن ســوال روبــرو شــده ایــد کــه مــی گوینــد   شــاید شــما هــم از طــرف نســل جــوان جامعــه ب
ــه  ــا خانه نشــین شــویم بایــد چــه کنیــم؟ چگون ــه خاطــر شــیوع بیمــاری کرون حــال کــه مجبوریــم ب
میتوانیــم اوقــات را ســپری کنیــم؟ و نکتــه جالــب ایــن اســت کــه اکثــراً ایــن ســوال را در حــال مــال 
مــی پرســند، خیلــی از ایــن افــراد همــان کســانی هســتند کــه از مدرســه و دانشــگاه بیزارنــد امــا حــال 
ــن  ــان از ای ــی هایش ــد و خیل ــده ان ــم ش ــر در گ ــت س ــده اس ــل ش ــگاه ها تعطی ــدارس و دانش ــه م ک

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 . قبــًا اگــر حوصلــه مــان ســر مــی رفــت، خودمــان را ســرگرم 
می کردیــم بــا شــبکه هــای مجــازی امــا دیگــر کار بــه جایــی مــی رســد کــه از شــبکه هــای مجــازی 

هــم خســته مــی شــویم 
ــد در  ــان نمیخواه ــر دلم دیگ
اینترنــت هــم گشــت و گــذار 
کنیــم و مجبوریــم 

بــا 

یــی  تنها
ــرو  ــان روب خودم
هنــگام  ایــن  در  شــویم 
دیگــر نمــی توانیــم خودمــان 
را گــول بزنیــم و یــا خودمــان 
شــاید  کنیــم  ســرگرم  را 
ــن فکــر نکــرده  ــه ای ــًا ب قب
ــدر از  ــر چق ــه ه ــم ک بودی
ــن  ــم ای ــرار کنی ــی ف تنهای
تــرس، بــزرگ و بزرگتــر می 
ــم  ــر مجبوری ــا دیگ ــود ام ش
بــا آن مواجــه شــویم. افــراد 
در ایــن زمــان رفتارهــای 
نشــان  از خــود  متفاوتــی 

می دهنــد بعضــی هــا بــه 
کتــاب خوانــدن روی مــی 
آورنــد بعضــی هــا خودشــان 
را ســرگرم آمــوزش مــی 
ــم ... ــا ه ــی ه ــد و بعض کنن
ــه  ــت خان ــب در نهای ــا خ ام
ــدت کار  ــی م ــینی طوالن نش
ــا  ــد .  ام ــی کن ــودش را م خ
بیاییــد بــه ایــن حــال بــه 
چشــم یــک فرصــت 
اگــر  کنیــم.  نــگاه 
دوری  را  تنهایــی 
و  اجتمــاع  از 
ــم و  ــردم بدانی م
ــردن  ــوت ک خل
نزدیکــی  را 
و  خــود  بــه 
ن  یشــید ند ا
بــه خــدای 
خــود بدانیــم 
ــن  ــاً ای اتفاق
ق  تفــا ا

خیلــی 
خــوب  هــم 
امــا  اســت   . 
خیلــی  چــون 
بــا  هایمــان 
کــردن  خلــوت 
آشــنا نیســتیم از آن 
اســتقبال نمــی کنیــم 
و چــون دیگــر از شــبکه 
ــای  ــازی و کاره ــای مج ه
ــده  ــته ش ــم خس ــر ه دیگ
انجــام  بــه ســمت  ایــم 
ــب  ــب و غری ــای عجی کاره
و حتــی افســردگی پیــش 
ــول  ــا اگــر قب ــم. ام مــی روی
ــم کــه در شــلوغی همــه  کنی
جوهــره انســان از دســت 
توانــد  نمــی  و  رود  مــی 
ــه  ــه ک صــدای خــدا را آنگون
بایــد، بشــنود، می توانیــم 
ــوت  ــی خل ــه ارزش اجتماع ب
ــراف  ــری اعت ــنت بش در س
کنیــم و آنچــه را کــه زندگــی 
ــرن  ــرج در ق ــرج و م ــر ه پ
بیســت و یکــم از مــا ربــوده 
ــاره بازســتانیم. اســت را دوب
در زندگــی بشــر هیچــگاه 

بــدون خلــوت تعالــی واقعــی 
هنــری، علمــی و یــا اخاقــی 
ــا مطالعــه  رخ نخواهــد داد. ب
ــزرگان  زندگــی بســیاری از ب
ــن  ــه ای ــوان ب ــی ت ــز م نی
ــوت  ــرد. خل ــی ب ــوع پ موض
تمامیــت  و  توانــا  را  مــا 
خویشــتن مــا را تضمیــن 
ــوان  ــد ج ــد. هرچن ــی کن م
ــی  ــچ میل ــروزی هی ــای ام ه
ــًا  ــد و اص ــوت ندارن ــه خل ب
اســمش بــه گوششــان هــم 
نخــورده اســت و نمیدانــد 
چــرا خلــوت ارزشــمند اســت 
ــه  ــرد ک ــول ک ــد قب ــا بای ام
ــودی  ــه موج ــا اینک ــر ب بش
اجتماعــی اســت امــا در عین 
ــه  حــال مخلوقــی منحصــر ب
ــه  ــت و توج ــز هس ــرد نی ف
بــه هــر دو بعــد انســان مــی 
پیشــرفت  موجــب  توانــد 

ــود. ــه ش جامع
 خلــوت بهتریــن فرصــت 
ــورد  ــیدن در م ــرای اندیش ب
خــود و خــدای خــود اســت و 
اینکــه فکــر کنیــم کــه چــرا 
پــا بــه ایــن جهــان گذاشــته 
ــا  ــش م ــدف آفرین ــم؟ ه ای
ــمت  ــدام س ــه ک ــت؟ ب چیس
ــه  ــت ب ــم؟ و نهای ــی روی م

ــید؟  ــم رس ــا خواهی کج
فرصتــی  کــردن  خلــوت 
ــد  ــا خداون ــت ب ــرای صحب ب
و  اوســت   بــه  تقــرب  و 
ــت  ــم از آن درس ــر بتوانی اگ
ایــن  و  کنیــم  اســتفاده 
ــی  ــه در کودک ــارت را ک مه
بــه مــا نیاموختــه انــد را 
بیاموزیــم، بــه مــا در زندگــی 
کمــک  نیــز  اجتماعــی 
شــایانی خواهــد کــرد. امیــد 
ــن  ــوان از ای ــه بت ــت ک اس
ــا را  ــه م ــی ک ــت تنهای فرص
ــوت  ــردن دع ــوت ک ــه خل ب
ــم و  ــتفاده کنی ــد اس ــی کن م
ــانی  ــم، کس ــوش نکنی فرام
ــه  ــی رســند ک ــوت م ــه خل ب

از تنهایــی نترســند.
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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 بایــی 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
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و او در جوابــم تنهــا ســکوت 
مــی کنــد

چشــم هایــم را بــاز مــی 
ــی  ــردرگمی م ــا س ــم و ب کن
نگــرم امــا خبــری نمــی 
شــود حتــی کســی هــم 
او درد دل  نیســت تــا بــا 

ــم. کن
+مــی گویــد: پــس مــن چــه 

بــا مــن درد دل کــن
-خسته شده ام 

ــی  ــی کوه ــم حت ــی زن داد م
ــه  ــم را ب ــا صدای ــت ت نیس
ــل  ــد حداق ــاز گردان خــودم ب
دلخوشــی  توانســت  مــی 
اندکــی باشــد بــرای مــن در 
ــاز  ــن صحــرای تهــی. و ب ای
ــرم  ــه در س ــی، کلم ــم ته ه

ــد،  ــی زن ــرخ م چ
را  هایــم  چشــم  اینبــار   
میبنــدم و چشــمه ای زالل 
را در نزدیکــی ام مــی بینــم، 
مــی  آب  ســیر  دل  یــک 

نوشــم. 
کار  چــی  گویــد:  +مــی 

؟ میکنــی
-مــی گویــم : دارم خــودم را 

نجــات مــی دهــم
مــی  خنــدد،  مــی  او  +و 

؟ ! د خنــد
ــر  ــدد مگ ــذار بخن ــا بگ اص
اهمیتــی دارد. ادامــه مــی 
دهــم و اینبــار کمی از شــدت 
ــه  ــید ک ــروزان خورش ــور ف ن
ایــن صحــرای تهــی 
آتــش  را همچــون 
ــوزان  ــرخ و س س
کــرده اســت 
مــی  کــم 
و  کنــم، 
آنــگاه 

ــه وزش  ــک را ب ــیمی خن نس
در مــی آورم تــا بــوی گل 
هــای محمــدی که در ســمت 
ــدند را  ــر ش ــوه گ ــپ جل چ
ــرای  ــه مشــامم برســاند. ب ب
لحظــه ای غــرق در خوشــی 
مــی شــوم . و او دوبــاره 
دوبــاره  تــا  خنــدد  مــی 
ــی  ــون گیاه ــه را همچ غص
در دلــم بــکارد امــا مــن بــی 
اعتنایــی میکنــم و بــه ســمت 
جلــو آنجــا کــه خانــه ای 
ــا رو در رویــم مــی بینــم  زیب
حرکــت مــی کنــم. چیــزی از 
ــر  ــدارد، پ یــک قصــر کــم ن
ــه  ــه ب ــه دری ک ــکوه. ب ش
رویــم بــاز شــده مــی نگــرم 
و بــا اندکــی تردیــد وارد مــی 
ــه  ــزرگ رو ب ــی ب شــوم تخت
ــدد و  ــی بن ــش م ــم نق روی
مــن آنقــدر خســته شــده ام 
ــر  ــل ب ــی تعق ــی اندک ــه ب ک
روی آن دراز مــی کشــم و بــه 
ــی روم. ــرو م ــاز ف ــی ن خواب

 
اینبــار را بــا صــدای قهقهــه 

هایــش بانــد مــی شــوم. 
-مــی گویــم: مگــر نمــی 

بینــی کــه خوابیــده ام ؟
+بــا لبخنــد مــی گویــد: 
ــت،  ــرا زده اس ــه س ــر ب آخ
ــه  ــن خان ــود؟ ای ــا ب آب کج
ای کــه مــی گویــی دگــر 
ای  زده  توهــم  چیســت؟! 
ــوی. ــدار ش ــت بی ــر اس بهت
ــاز  ــمانم را ب ــن چش ــا م -ام
نمــی کنــم اینجــا خیلــی 
بهتــر از آن بیــرون اســت 

ــت. ــچ نیس ــا هی آنج
+ تــو بایــد چشــمانت را بــاز 
کنــی ، حقیقــت را ببینــی ، بــا 
آن کنــار بیایــی و آنــگاه آرام 

شــوی .
ــاز  ــته ب ــمانم را آهس چش
مــی کنــم ، اینجــا 
ــت؟!  ــر کجاس دگ
اســت  دروغ 
ــی  ــه م ک

کویــر  شــب  گوینــد 
کویــر  شــب  زیباســت، 
محشــر اســت. و شــاید مــی 
ــمت  ــا قس ــت تنه ــوان گف ت
ــمانش  ــم آس ــر آن ه محش
ــه  ــی ک ــرا هنگام ــت. زی اس
ــری  ــی نگ ــه رو م ــه رو ب ب
هیــچ نیســت و خوفنــاک 
تــر از روز . گاه صدایــی در 
ــنوی ،  ــی ش ــود م ــوت خ خل
مــی ترســی و تــز ســرما بــر 
ــاید  ــی و ش ــی پیچ ــود م خ
آن زمــان اســت کــه اندکــی 
ــی  ــاز م ــود ب ــته خ ــه گذش ب
گــردی تــا در اعمــاق آن 
راهــی را بــرای نجــات بیابی. 
و امــا صبــر ، اینجاســت کــه 
ــا  اگــر مفهــوم ایــن کلمــه ب
پوســت و خونــت عجیــن 
شــده باشــد مــی توانــی 
در  گاه  و  کنــی  زندگــی 
ــا از  ــختی ه ــن س اوج همی
زندگــی لــذت ببــری. و چــه 
ــی  ــر از خلوت ــاال ت ــی ب لذت
دوســتانه بــا خــدای خویــش 
ــش  ــام آرام ــی تم ــه گوی ک

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 
ــی  ــا آرامش ــن ب ــذار و م بگ
غریــب بــه رویــا مــی روم و 
ایــن یعنــی صلــح بــا تهــی. 
ــمانم  ــه چش ــت ک ــگاه اس آن
را بــاز مــی کنــم و گنجشــک 
پشــت پنجــره چــه بــی پروا 
آواز خوشــی ســر مــی دهــد. 
گویــی او هــم دارد بــا خالــق 
ــد.  ــی کن ــوت م ــش خل خوی
ــه  ــار ن ــه اینب ــید ک و خورش
ــت  ــا مایم ــه ب ــوزان بلک س
ــره  ــت پنج ــوری را از پش ن
ــه ســمت چشــمانم ســوق  ب
مــی دهــد تــا بــا آن محبــت 
ــن را  ــش م ــران خوی ــی ک ب

ــازد. ــیار س هش

دکتــر  ی  گفتــه  بــه  »و 
ــه در  ــز ک ــریعتی: آن چی ش
کویــر زیبــا مــی رویــد خیــال 

اســت.«
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 Explosion:انگلیســی )بــه  اطالعــات   انفجــار 
Information( عبــارت 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 
   data fusion کاوی  داده  جملــه  از  دارد  وجــود 
: اطالعــات  انفجــار  عصــر  هــای  ویژگــی 

ـ بــی تفاوتــی افــراد بــه دلیــل انبــوه اطالعــات 
خبــر  وفــور  دلیــل  بــه  اخبــار  از  گریــز  ـ 
هماهنگــی  و  انســجام  عــدم  ـ 
اطالعــات  میــان  فضایــی 
ــی  ــی ذهن ــی و دفاع ــتم ایمن ــف سیس ـ تضعی
گســیختگی   . اطالعــات  هجــوم  برابــر  در 
اطالعــات و گســیختگی اجتماعــی  پژوهــش در 
ــزون  ــت روز اف ــات موفقی ــار اطالع ــر انفج عص
ــا  ــد ب ــدف دار و قانونمن ــان ه ــناخت جه در ش
ــه  ــای ودیع ــت ه ــکارات و خالقی ــر ابت ــه ب تکی
ــود  ــی در وج ــق تعال ــوی ح ــده از س ــاده ش نه
بشــر و بهــره بــرداری از قــدرت شــگرف 
اندیشــه آدمــی صــورت گرفتــه. فضــای زندگــی 
ــان آورده  ــه ارمغ ــا  ب ــرای انســان ه ــد را ب جدی
ــو  ــدن ن ــن تم ــدو ای ــای جدی ــن فض ــت ای اس
ظهــور کــه خــود برخواســته از تعامــالت عمیــق 
ــد  ــت موج ــی اس ــان فرهنگ ــی و می ــان تقدم می

ها،مســایل  ها،نیازها،اندیشــه  خواســته 
خــود  نوبــه  بــه  ک  اســت  مشــکالتی  و 
. طلبنــد  مــی  را  اندیشــه  توســعه 

ــان  ــای ژرف عالم ــه ه ــیر ، اندیش ــن مس  در ای
ــن  ــای بنیادی ــش ه ــب پژوه ــان در قال و محقق
دســتمایه ای بــرای انجــام پژوهــش هــای 
ــی  ــی ، علم ــای فرهنگ ــه ه ــردی در حوض کارب
ــی و....  ــادی اجتماع ــی ، اقتص ــری ، سیاس ، هن
ــع  ــر و جوام ــای بش ــته ه ــا خواس ــردد. ت میگ
و حاکمیــت  اطالعــات  را در عصــر  انســانی 
ــل  ــد و راه ح ــخ گوین ــا پاس ــانه ه ــض رس مح
هــای بهتــر و مناســب تــر بــرای حــل مشــکالت 
ــت  ــا اس ــن ج ــد و همی ــنهاد کنن ــایل پیش و مس
ــش  ــزایی پژوه ــم بس ــر و مه ــش  موث ــه نق ک
ــکار ــع آش ــوالت جوام ــد تح ــق در رون و تحقی
شــود. مــی 

تحــوالت زندگــی بشــر در ایــن عصــر نشــان از 
ــق  ــم و تحقی ــت عل ــزون اهمی ــترش روز اف گس
دارد بــه ویــژه در کشــورهای صنعتــی و در حــال 
توســعه بــا آگاهــی از نقــش پژوهــش در ایجــاد 
ــده  ــعه عم ــه توس ــی ب ــتاب ده ــن آوری و ش ف
ــش  ــای بخ ــت و ارتق ــه تقوی ــود را ب ــه خ توج
تحقیــق و پژوهــش نمودنــد. از ایــن روســت کــه 
پیشــرفت  بیــن  گفــت  تــوان  مــی 
بخــش تحقیــق و شــتاب توســعه در هــر 
کشــوری ارتبــاط مســتقیم برقــرار اســت.
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 keyــی از ــای اطالعات ــگاه ه ــتجو پای ــرای جس ب
ــتفاده  ــدی اس ــات کلی ــا کلم ــد واژه(ی word)کلی

ــم.  میکنی
ــب  ــارت مناس ــاب عب ــرای انتخ ــه ب ــن مرحل اولی
ــج  ــات تخصصی،رای ــتجو،پیداکردن اصطالح جس
ــکار  ــت.برای این ــاره جستجوس ــارف درب ــا متع ی
تخصصــی،  هــای  نامــه  واژه  از  بهتراســت 
اصطالحنامــه هــا یــا ســرعنوان هــای موضوعــی 

ــود. ــتفاده ش اس
نکاتی برای جستجوی دقیق:

تاحدامــکان کلمــات از بیــن اصطالحــات . 	
ــاب  ــاص انتخ ــامی خ ــه فردواس ــر ب منحص

ــوند. ش

ازکلمــات عمومــی کــه زیــر مجموعــه زیادی . 	
ــر اســتفاده کنیم. دارندکمت

اسامی اشخاص رابه طور کامل وارد کنیم.. 	
ابتدای کلمات را باحروف بزرگ بزنیم.. 	
اگــراز امــالی صحیــح واژه اطالعــی نداریــم . 	

ازکاراکتر ســتاره)*(یا عالمت ســؤال اســتفاده 
. کنیم

ــت . 	 ــتجو کفای ــرای جس ــد واژه ب ــک کلی اگری
نکــرد از جســتجوی عبارتــی یــا عملگرهــای 

بولــی اســتفاده کنیــم.
ــاال . 	 ــت احتم ــه ای نداش ــتجو نتیج اگرجس

ــاره آن  ــس دوب ــود دارد پ ــی وج ــتباع تایپ اش
ــد. ــپ کنی ــارا تای ه

انواع جستجو
ــود.حتی . 	 ــی جستجومیش ــوع خاص ــا موض ــتجومفهوم ی ــن جس ــی: درای ــتجوی موضوع جس

ــن  ــا اگرای ــی شــده وجــود نداشــته باشــد ام ــن موضــوع دراطالعــات بازیاب ــکان دارد عی ام
بازیابــی بــه طــور صحیــح انجــام شــود،صحت ایــن جســتجو ناشــی از موضــوع دهــی بــه 

ــت. ــاالت اس مق
جســتجوی ســاده وپیشــرفته)advanced search ,simple(: ایــن جســتجوها در تمامــی پایــگاه هــا . 	

وجــود دارنــد ونمونــه ســاده ی آن هــا در موتــور جســتجوی گــوگل قابــل مشــاهده اســت.
جســتجوی عبارتــی: یکــی از روش هــای خــوب وقدرتمنــد جســتجو اســت ودر اغلــب پایــگاه . 	

ــه همــان ترتیبــی کــه در مــدرک مــورد  ــه مشــخص راب هــای اطالعاتی،یــک عبــارت یاجمل
ــه  ــت ک ــن اس ــتجو ای ــن جس ــخصه ای ــن مش ــم تری ــتجو میکنند.مه ــود دارد،جس ــر وج نظ

عبــارت بایــد در گیومــه»« قــرار گیــرد.
ــد.. 	 ــتفاده میکنن ــی اس ــتجوی میدان ــتجو از جس ــریع جس ــرای تس ــتجوی میدانی)field(:ب جس

نمــاد هــر فیلــد اعــم از فیلــد عنوان،نویســنده،موضوع،تاریخ و.....در پایــگاه هــای اطالعاتــی 
مشــخص اســت.

ـلنامه  فصــــــــــــ
دانشــجویی  علمــی 
و  اطالعــات  علــم 
دانــــش شناســـی

ـلنامه  فصــــــــــــ
دانشــجویی  علمــی 
و  اطالعــات  علــم 
دانــــش شناســـی
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دارم  قصــد  نوشــته  ایــن  در 
علــم  متخصصــان  توانایــی 
ــی در  ــش شناس ــات و دان اطاع
حــوزه علــم داده و داده هــای 
بــزرگ رو بیــان و بــه نوعــی 
چگونــه  کــه  دهــم  نشــان 
و  تکنیک هــا  از  می تــوان 
ــرای  ــوزه ب ــن دو ح ــای ای ابزاره
ــه  ــک ب ــا و کم ــت مهارت ه تقوی
کاربــران و ســازمان هایی کــه 
نیــاز اطاعاتــی دارنــد مخصوصــا 
در کتابخانه هــای دانشــگاهی و 
ــه ای  ــا جامع ــه ب ــی  و... ک عموم
ــی  ــلیقه های متفاوت ــا و س از نیازه
ــرد.  ــره ب ــت به ــاط هس در ارتب
داده  علــم  تعریــف  بــا  ابتــدا 
ــان  ــا بی ــت ب ــروع و در نهای ش
ــدار داده بحــث  نقــش مهــم کتاب

می کنــم.  تمــام  رو 
ــم داده   ــت؟ عل ــم داده  چیس عل
ــی  ــای علم ــتفاده از روش ه اس
بــرای جمــع آوری و پــردازش 
داده هــا مــی باشــد و یــک رشــته 
ــه از  ــت ک ــته ای اس ــان رش می
اســتفاده  داده  اشــکال  همــه 

مــی کنــد. یادگیــری 
ــم داده  ــین عل ماش

باعــث اســتفاده 
ــات  از ریاضی

علــوم   ،
کامپیوتــر 
علــم   ،

اطاعــات 
آمــار  و 

ــاس  ــان توم ــت. آقای ــده اس ش
ــل در  ــی پاتی ــورت و دی ج دونپ
ســال ۲۰۱۲ در مقالــه »علــم 
ــرن  ــغل ق ــن ش داده: جذاب تری
بیســت و یکــم« متخصصیــن علم 

تعریــف  این طــور  را  داده 
: می کننــد

11

می داننــد  کــه  »کســانی 
انبــوه  از  می تــوان  چگونــه 
ســاختار  بــدون  اطاعــات 
ــب وکار  ــوال های کس ــخ س پاس

را پیــدا کــرد«

ــه  ــت؟ ب ــص داده کیس  متخص
ــم داده،  ــوزه عل ــاغلین در ح ش
 data( داده  علــم  متخصــص 
داده  دانشــمند  یــا   )scientist

اصطــاح  ایــن  می گوینــد. 
توســط دی جــی پاتیــل و جــف 
همربارکــر ابــداع شــده  اســت. 
ــه »بررســی کســب و کار  در مجل
 Harvard Business( هــاروارد« 
متخصــص  از شــغل   ،)Review

داده )data scientist( بــا عنــوان 
ــرن ۲۱  ــغل ق ــن ش جذاب تری

ــت. ــده اس ــاد ش ی
 مزیــت اصلــی اســتفاده از علــم 
توانمنــد  ســازمان ها،  در  داده 
تصمیــم  تســهیل  و  ســازی 
ــی  ــری اســت. ســازمان های گی
ــد  ــص داده می توانن ــا متخص ب
ــر  ــر داده را ب ــی ب ــواهد مبتن ش
ــود  ــب و کار خ ــات کس تصمیم
ــد. ایــن تصمیمــات  اعمــال کنن
نهایــت  در  داده  بــر  مبتنــی 
منجــر بــه افزایــش ســودآوری 
ــی،  ــره وری عملیات ــود به و بهب
عملکــرد و گــردش کار کســب و 
کار می شــود. در ســازمان های 
ــه  مشــتری محــور، علــم داده ب
شناســایی و اصــاح مخاطبــان 
هــدف کمــک می کنــد. مزایــای 
ــه  ــتگی ب ــم داده بس ــاص عل خ
اهــداف شــرکت، ســازمان و 

ــت دارد.  صنع
ــل  ــتریم مث ــرویس های اس س
داده هــا   )Netflix( نتفلیکــس 
آنچــه  شناســایی  بــرای  را 
عاقمنــد  آن  بــه  کاربــران 
هســتند و اســتفاده از آن هــا 
ــد  ــه تولی ــتن اینک ــرای دانس ب
ــای  ــا برنامه ه ــا ی ــه فیلم ه چ
ــر اســت کاوش  ــی بهت تلویزیون

. می کننــد
از  نتفلیکــس  در  همچنیــن، 
بــر  مبتنــی  الگوریتم هــای 

ــاخت  ــور س ــگاه داده به منظ پای
شخصی ســازی  توصیه هــای 
شــده متناســب بــا عقایــد 
کاربــران اســتفاده شــده اســت. 
حمل و نقــل  شــرکت های 
 UPS و   FedEx ،DHL ماننــد 
کشــف  بــرای  داده  علــم  از 
ــا و  ــیرها، زمان ه ــن مس بهتری
ــتفاده  ــل کاال اس ــوع حمل و نق ن
می کننــد. بــا توجــه بــه مطالــب 
ــم  ــان عل ــده متخصص ــه ش گفت
اطاعــات ودانــش شناســی 
ــد  ــه ای جدی ــد در حرف می توانن
ــدار  ــوان کتاب ــا عن ــذاب ب و ج

داده فعالیــت کننــد!

 )data librarians( ــداران داده  کتاب
ــه  ــه ای کتابخان ــان حرف ، کارکن
هســتند کــه در زمینــه مدیریــت 
داده هــاي تحقیقــات ، اســتفاده 
بــه  داده هــاي پژوهشــي  از 
ــتیباني  ــا پش ــع ، ی ــوان منب عن
ــد؛  ــت می کنن ــان فعالی از محقق
و ابزارهایــی بــرای ذخیــره ، 
ارائــه  و  ، جســتجو  بازیابــی 
خدمــات دسترســی بــه داده 
فراهــم  آزمایشــگاهی  هــای 
مــی کنــد. در شــغل هــای 
مختلفــی براســاس مهــارت 
ــداران  ــم داده کتاب ــوزه عل در ح
مــی تواننــد بــدون محــدود بــه 
مــکان و زمــان خاصــی فعالیــت 
کننــد کــه عبارتنــد از: کتابداران 
داده هــای اطاعاتــی، داده هــای 
تحقیقاتــی، مدیریــت داده هــای 
مصورســازی  تحقیقاتــی، 
ــات داده،  ــه خدم ــا، ارائ داده ه
ــر  ــا، تحلیلگ ــگر داده ه پردازش
 ... و  اجتماعــی،  شــبکه های 
حــال بــرای متخصــص کتابــدار 
ــارت  ــه مه ــاز ب ــدن نی داده ش

ــون: ــی همچ های
مهــارت  داشــتن   .۱

اطاعاتــی  ســواد 
دســتیاری  توانایــی   .۲

شــدن آموزشــی 
توســعه  توانایــی   .3

شــخصی
تدریس   .4

آشــنایی بــا زبــان   .5
ــزار  ــرم اف ــی و ن ــه نویس برنام
 R, SPSS, Stata,(ــی ــای تخصص ه

)SAS, Python, NVivo

ی  ز ســا ر مصو  .6
ت عــا طا ا

تحلیــل  و  تجزیــه   .7
داده هــا کیفــی  و  کمــی 

شــناخت  دانــش   .8
ــا   ــرداده ه ــای اب ــتاندارد ه اس
تفکــر  داشــتن   .9
انتقــادی و دانــش حــل مســئله
و  تحــوالت  بــه  توجــه  بــا 
چالــش هــای جدیــد دسترســی 
دانشــجویان  اطاعــات،  بــه 
دانــش  و  اطاعــات  علــم 
کتابــدار  نقــش  در  شناســی 
انــواع  در  تواننــد  مــی  داده 
کتابخانــه هــای دانشــگاهی، 
عمومــی، مــدارس، بیمارســتانی 
همچنیــن  و  تخصصــی  و 
ــای  ــرکت ه ــا و ش ــازمان ه س
ــش  ــی نق ــی – تحقیقات اطاعات
فعالــی داشــته باشــند، بــه 
ــه در  ــی ک ــه تغییرات ــل اینک دلی
ــی  ــای درس ــا و واحد ه برنامه ه
رشــته علــم اطاعــات و دانــش 
شناســی ایجــاد شــده گرایــش 
بــه ســمت مباحــث حــوزه 
ــاوری و ارتباطــات و دیجیتال  فن
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــازی و ب س
ــازی  ــتر س ــاوری بس ــای فن دنی
شــده اســت. لــذا اجرایــی 
کار  و  تحــول  ایــن  شــدن 
نیازمنــد بــه روز شــدن اســاتید 
و کمــک گرفتــن از متخصصــان 
علــم داده و فنــاوری اســت. 

ـلنامه  فصــــــــــــ
دانشــجویی  علمــی 
و  اطالعــات  علــم 
دانــــش شناســـی

ـلنامه  فصــــــــــــ
دانشــجویی  علمــی 
و  اطالعــات  علــم 
ــی ــش شناسـ دانــ
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هــا کرانــه  در  کــه  گویــم  یاعلــی 
هــا ترانــه  زیبایــی  توســت  نــام 
ــودای عشــق ــه در س ــم ک ــی گوی یاعل
نــام تــو بــر دل حکایــت مینوشــت
ــاد ــه ب ــت ب ــم نام ــی ده ــم م آن چنان
جهــان ایــن  بــر  ام  زاده  گوییــا 
غدیــر روز  ام  دیــده  چنانــم  آن 
زمــان آن  در  ام  بــوده  گوییــا 
توســت ی  گهــواره  آمدی،کعبــه 
ــت ــای توس ــد ج ــج محم ــن ح آخری
علــی میکــردی  چــاه  درون  ســر 
از کدامیــن درد یــاد میکــردی علــی
یاعلــی معراجــش  در  ای  بــوده 
یاعلــی قــرارش  شــمع  ای  بــوده 
آن زمــان کــه آیــه ی وحــی آمــده
یاعلــی کنــارش  در  تــو  ای  بــوده 
دســت تــو در آســمان هــا رفتــه اســت
ــته اســت ــا بنشس ــو در دل ه عشــق ت
جبرئیــل حــق بــه تــو دســت داده اســت
اســت؟ بســته  باتو؟چگونــه  بیعتــی 
ــد؟ ــده ان ــم دی ــت شــکن ه ــردم بیع م
انــد؟ کــرده  باتو؟چگونــه  اینچنیــن 
دســت در دســت تــو دادنــد ولــی
یاعلــی کارت  پــاداش  نبــود  ایــن 
فــدات مومنان،جانــم  امیــر  ای 
فــدات جانــم  حاضــران،  امیــر  ای 
ای نمــاد عشــق در محــراب دیــن
ــدات ــم ف ــت یادما،جان ــاش روز قیام ب
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- خودتونو معرفی کنید
محبوبــه فرزیــن یــزدی هســتم. تحصیــالت 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.

ــه اون  ــل از ورود ب ــی از قب ــته اطالعات ــن رش ــورد ای ــن؟ در م ــاب کردی ــته رو انتخ ــن رش ــرا ای - چ
ــتین؟ داش

ــه پیشــنهاد  ــه ایــن رشــته اطالعــات زیــادی در مــورد آن نداشــتم. ب قبــل از ورود ب
یکــی از اقــوام، بــا مدیــر گــروه علــوم کتابــداری و اطــالع رســانی در آن زمــان 

ــک روز  ــن ی ــیدم. همچنی ــان پرس ــواالتی را از ایش ــم و س ــاس گرفت تم
ــا آشــنایی بیشــتری  ــم ت ــه دانشــگاه رفت ــه صــورت حضــوری ب ب

بــا محیــط آموزشــی و درســی آن پیــدا کنــم. آن روز اســتاد ایــن 
رشــته را بــه صــورت کامــال اتفاقــی در اتــاق آمــوزش دیــدم و 

ســواالتی را از ایشــان پرســیدم و راهنمایــی هایــی در ایــن 
ــات  ــس از توضیح ــع پ ــد. در واق ــن کردن ــه م ــه ب زمین

ــری  ــیع ت ــد وس ــروه، دی ــا مدیرگ ــت ب ــان و صحب ایش
ــت  ــردم. در نهای ــدا ک ــته پی ــن رش ــه ای ــبت ب نس

ــه  ــته  ک ــن رش ــن چندی ــه در بی ــم ک ــم گرفت تصمی
ــالع  ــداری و اط ــوم کتاب ــودم، عل ــده ب ــرش ش پذی

ــم.  ــاب کن ــانی را انتخ رس

- نظرتــون راجــع بــه تغییــر عنــوان 
رشــته و تغییــر بعضــی از درســا چیــه؟

ــه  ــت ک ــاز اس ــته نی ــر رش ــام ه ن
ــت  ــت و ماهی ــی از هوی بازنمون

ــل  ــی از دالی ــد. یک آن باش
ــام رشــته هــم  ــر ن تغیی

در  بحــث  همیــن 
ــن متخصصان  بی

بــود. بالطبــع وقتــی نــام رشــته تغییــر مــی کنــد، 
برخــی ســرفصل هــا و دروس هــم بایــد تغییراتــی 
ــند.  ــته باش ــتری داش ــی بیش ــا همخوان ــد ت کنن
ــن  ــه ای ــه ب ــدی ک ــی از دروس جدی ــرم، برخ بنظ
رشــته اضافــه شــدند و یــا جایگزیــن دروس 
قبلــی شــدند، کامــال کاربــردی و ضــروری هســتند. 
ــه پیشــرفت  ــا توجــه ب ــال، امــروزه ب ــه طــور مث ب
ــا در  ــری آنه ــه کارگی ــا و ب ــاوری ه ــزون فن روزاف
ــش  ــم، کمابی ــجویان ه ــد دانش ــا، بای ــه ه کتابخان
ــنایی  ــان آش ــا در رشــته و کاربردش ــش آنه ــا نق ب
بیشــتری داشــته باشــند. بنابرایــن وجــود دروســی 
ماننــد فنــاوری وب و ... مــی توانــد مفیــد و موثــر 
ــای دروس و  ــی ه ــن از خوب ــرم ای ــه نظ ــد. ب باش
ســرفصل هــای جدیــد اســت و باعــث توانمندتــر 
ــود.  ــی ش ــته م ــن رش ــجویان در ای ــدن دانش ش

- یــه خاطــره خــوب در دوران تحصیلتــون تعریــف 
کنین

در  تحصیلــم  ســاعت¬های  و  روزهــا  تمامــی 
ــی  ــتند و خیل ــره هس ــن خاط ــرای م ــگاه ب دانش
ــورد را  ــک م ــن آنهــا بخواهــم ی ــه از بی ســخته ک

ــم. ــاب کن انتخ
بــه عنــوان نمونــه در اولیــن تــرم دانشــگاه امتحان 
ــا  ــان آن ب ــل امتح ــتیم و مح ــی داش ــان عموم زب
ــاوت  ــان متف ــی م ــای تخصص ــان ه ــایر امتح س
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 
ــن  ــه همی ــتم ب ــی دانس ــوع را نم ــن موض ای
ــتباهی  ــاختمان اش ــه س ــان ب ــل روز امتح دلی
ــودم و کالس محــل برگــزاری امتحــان  رفتــه ب
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 
ــوز کالس را  ــن هن ــد و م ــه ش ــاعت س ــد. س کنن
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 
ــا مســئولین  ــی کــه ظاهــرا از اســاتید ی یــک آقای
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 
ــد و آن روز  ــان راه دادن ــه امتح ــرا در جلس ــا، م آق

توانســتم امتحــان را بــه خوبــی دهــم.

ــال  ــجوهایی االن درح ــه دانش ــت ب ــه نصیح - ی
ــن؟ ــتن میکنی ــته هس ــن رش ــو ای ــل ت تحصی

بــه  پیشــنهادی  یــا  توصیــه  بخواهــم  اگــر 
دانشــجویان داشــته باشــم ایــن اســت کــه 
همیشــه در تمامــی کارهــا از جملــه امــور تحصیلــی 
بــرای خودتــان هــدف تعییــن کنیــد. ســپس بــرای 
ــد و  ــزی نمایی ــه ری ــدف، برنام ــه آن ه ــیدن ب رس
بــا تــوکل بــر خــدا، تمــام تــالش خــود را بــه کار 
ببندیــد. هرگــز ناامیــد نشــوید و پشــتکار فــراوان 
ــواه  ــه دلخ ــه نتیج ــاهلل ب ــا انش ــید ت ــته باش داش

ــد.  ــت یابی دس

ــا  ــه رو ب ــا کلم ــن چندت ــه ای ــع ب ــتون راج - حس
ــن؟ ــه بگی ــه میش ــا کلم چندت

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
     

ــن  ــه خوندی ــی ک ــا از کتابای ــه چندت ــتاد میش -اس
ــی  ــم معرف ــه ماه ــتین رو ب ــت داش ــی دوس و خیل

ــد؟ کنی
ــای  ــوان کتاب¬ه ــی می¬ت ــه موضوع ــر زمین در ه
ــذت  ــدن و ل ــه خوان ــرد ک ــه ک ــی را توصی مختلف
بــردن از آنهــا بســتگی بــه عالقــه شــخصی افــراد 
ــه  ــی ک ــه کتاب¬های ــوع دارد. از جمل ــه آن موض ب
برایــم جالــب و یــا دوســت داشــتنی بودنــد مــی-
توانــم بــه »در کوچه¬هــای آدینــه«، »آقــای مــد«، 
ــالم«،  ــر اس ــی پیامب ــه زندگ ــاه ب ــی کوت »نگرش
»مــن زنــده ام«، »خاطــرات ســفیر« و یــا »ســتاره« 

ــم.  اشــاره کن
ــت  ــزی هس ــه چی ــر اگ ــرف آخ ــوان ح ــه عن -ب

ــن ــم بگی ــون میش ممن
در پایــان از شــما و ســایر همکارانتــان در نشــریه 
توفیــق  آرزوی  برایتــان  و  کنــم  مــی  تشــکر 
روزافــزون، همــراه بــا ســالمتی و ســعادت را دارم.

ــا دکتر  ب
فرزیــن 
یــزدی
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اینگونــه نــرم افــزار هــا آزادانــه و بــدون پرداخــت هیــچ هزینــه ای 

ــد   ــده، ک ــه ش ــخه  ترجم ــر نس ــاوه ب ــد وع ــرار می گیرن ــتفاده ق مورداس

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

ــای( ــاگ ه ــکاالت )ب ــع اش ــال تغییرات،رف ــکان اعم ــه، ام ــی برنام ــد اصل ک

احتمالــی و یــا سفارشــی نمــودن آن متناســب بــا خواســته اســتفاده کننــدگان 

توســط کارشناســان فراهــم مــی گــردد بــرای اینکــه از بحــث اصلــی خــارج 

ــام دی  ــا ن ــا ب ــزار ه ــرم اف ــه ن ــه از اینگون ــک نمون ــا بای ــویم در اینج نش

ــویم: ــی ش ــنا م ــپیس)dspace( آش اس

چند مورد از ویژگی های این نرم افزار:

	  digital( ــی ــرای مخــازن دیجیتال ــاز )Open source( ب ــن ب ــزار مت ــرم اف ن

)repositories

	 HP و  MIT شروع از ۲۰۰۲ بوسیله

	 )x.6 و x.5 ،x.4 جامعه توسعه فعال )در سال ۲۰۱7 ورژن

بیش از هزار سازمان از دی اسپیس استفاده می کنند. 	

بصــورت کلــی دی اســپیس یــک نــرم افــزار بــا قابلیــت های بســیار 
ــد،  ــی باش ــازمانی م ــگاهی و س ــرد دانش ــوع کارب ــر ن ــرای ه ــاال ب ب
انعطــاف پذیــری آن در پذیــرش فرمــت هــای مختلــف اطاعــات و 
سیســتم کاربــری ســاده و کاربرپســند بســیار کمــک مــی کنــد تــا 
دانشــگاه هــم منابــع داخلــی خــود و هــم منابــع خارجــی تهیــه شــده 

را مدیریــت کنــد.
برخی امکانات نرم افزار:

ــر  	 ــی ب ــل مبتن ــوع فای ــر ن ــل )ه ــن کام ــتجوی مت ــل جس قاب
ــن( مت

	  Faceted( دســتیابی: جســتجو/مرور در واســط دی اســپیس
)browse

کار با همه نوع فایل، بهترین برای فایلهای متنی 	
	 Google Scholar و Google بهینه شده برای نمایه در
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مقدمه:
از  یکي      SPRINGER  
معروفترین ناشران علمي 
بین المللي است که دامنه 
درزمینههاي  آن  فعالیت 
علوم  پزشکي،  مختلف 
و  ریاضي  اجتماعي، 
مهندسي گسترده است. 
این ناشر، کتب آکادمیک و 
ژورنالهاي تخصصي علمي 
را منتشر مي کند. مقر اصلي 

این ناشر درآلمان است. 
اشپرینگربزرگترین 
ناشر کتاب دنیا 
میـــن  ودو

ـــات  ـــربزرگ مج ناش
تخصصـــی 

اســـت.  دنیـــا 
و  دسترسي  براي 
پایگاه  این  در  جستجو 
آدرس به  اطاعاتي 
  Link.springer.com   
مراجعـــه نماییـــد.

تاریخچه:
     در ســال ۱84۲ فــردی بــه نــام جولیــوس اســپرینگر 
ــک  ــالگی اش ی ــد ۲5 س ــن تول )Julius Springer( در جش
کتــاب فروشــی را در شــهر برلیــن آلمــان بنیــان 
گذاشــت. اســپرینگر  را  آن  نــام  و  کــرد  گــذاری 

ــترش  ــد گس ــال های بع ــی در س ــاب فروش ــن کت    ای
ــل شــد.  ــه و انتشــارات تبدی ــک چاپخان ــه ی ــت و ب یاف

ــپرینگر  ــال ۱9۲4 اس شــعبه ای را در س
ــاح  در ویــن اتریــش افتت

و  کــرد 

بــه دنبــال آن در ســال ۱964 شــعبه خــود در نیویــورک 
ــا  ــد ب ــال های بع ــرکت در س ــن ش ــرد. ای ــاح ک را افتت
تغییــر و تحوالتــی روبــرو شــد و پــس از ادغــام بــا چنــد 
شــرکت کوچــک و بزرگ دیگــر در ســال ۲۰۰4 شــرکت 
ــل آن  ــام کام ــه ن ــد ک ــد ش ــروزی متول ــپرینگر ام اس
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.

:springerخدمات
موفقیــت شــرکت  راز  و  دلیــل     
ــات  ــاالی خدم ــت ب ــپرینگر کیفی اس
آن اســت. مجاتــی کــه توســط 
می شــوند  چــاپ  شــرکت  ایــن 
ــان  ــرو در جه ــات پیش ــزو مج ج
علــم هســتند و اکثــرا دارای ضریــب 

ــتند. ــی هس ــیار باالی ــر بس اث
شــرکت  ایــن  اکنــون  هــم      
مســئولیت انتشــار حــدود ۲۲۰۰ 
مجلــه انگلیســی زبــان را بــر عهــده 
ــدود  ــال ۲۰۱3 ح ــا در س دارد و تنه
84۰۰ کتــاب جدیــد چــاپ کــرده 
اســت. در مجمــوع در وبســایت 
ایــن موسســه بیــش از 5 
میلیــون مقالــه کامــل و 
حــدود ۲ میلیــون و نیــم 
فصــل کتــاب وجــود 
یکــی  دارد. 
دیگــر از علــل 
ایــن  موفقیــت 
ــرکت همکاری آن  ش
بــا بــزرگان علــم جهــان 
اســت. موسســه اســپرینگر بــا 
ــل همــکاری  ــده جایــزه نوب ۱5۰ برن
داشــته اســت کــه رقمــی حیرت 
آور اســت. از جملــه حیطه هایــی 
کــه مجــات ایــن شــرکت آن را 
ــت  ــارت اس ــد عب ــش می دهن پوش
علــوم  در حیطــه  از: ۱55 مجلــه 
حیطــه  در  مجلــه   ۲35 رفتــاری، 
در  مجلــه   ۱۲3 شــیمی،  و  مــواد 
حیطــه کامپیوتــر، ۱96 مجلــه در 
حیطــه زمیــن و محیــط، ۱7۲ مجلــه 
در حیطــه مهندســی و 657 مجلــه در 

ــکی. ــه پزش حیط
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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 

باور آن زندگی. و  تانک اســـت 
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 

. هامان  زبـــان  بند  رهاکردن 
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...

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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   ZILLR.org-	
  MANY BOOKS.net-	

	-FREE BOOK SPOT   دارای 000	 کتاب در موضوعات کامپیوتر ، علمی ، مهندسی ، برنامه 
نویسی ، فیزیک ، داستان ، بیولوژی و......

eBooks-	
	-FREE COMPUTER BOOKS شامل موضوعات کامپیوتر وبرنامه نویسی وتکنولوژی وهمچنین 

شامل یک سری لکچرها وتوتوریال 
 FREE TECH BOOKS-	

	-FREE.Ebook.net )دارای مجالت عامه پسند(
Get free books-8 دارای موضوعات مختلف ویکی از وب سایت های مهم کتابخانه ای است.
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OBOOKO.com-9 )کتاب برای کودکان ونوجوانان درزمینه ی تاریخ وباستان شناسی(
0	ONLINE COMPUTER BOOKS.com- )موضوعات فناوری اطالعات و ارتباطات ، علوم کامپیوتر 

،مهندسی ، تجارت ،ریاضی ، فیزیک ،اینترنت ،بازاریابی ،الکترونیک و...(
		-BOOK YARDS شامل کتاب ،اخبار ،وبالگ ،لینک و ویدئو

		-Know free.net بیشتر در زمینه کامپیوتر کتاب ارائه میدهد.
		-online free ebook.net دارای راهنما،گزارش ،سخنرانی ، آموزش و...

The online books page-		
		-EBOOK LOBBY در زمینه ی تجارت ،محاسبات وآموزش

		- elibrary  دارای بیش از000	کتاب انگلیسی زبان در زمینه های مختلف دارد.
		-wiki books کتابخانه ای مجازی که همه ی کاربران آن میتوانند در این وب سایت کتاب 

گذاشته و ویرایش کنند.

سایت های فارسی دانلود کتاب فارسی
کتابراه ، کتاب سبز ، تاقچه ، آدینه بوک 

وب سایت های کتابخانه ای ومرجع
Oxford jurnals*: مقاالت و ژورنال ها منتشرشده توسط دانشگاه آکسفورد که به صورت رایگان 

هستند.
Ebrary*: دسترسی به کتاب ها و ژور نال های تخصصی

World cat*: دارای فهرست کتاب های جهانی ودسترسی به متن آن ها ومراجع مختلف

*Library spot
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عوامل انسانی مرتبط در امنیت سیستم های اطاعاتی
امنیــت اطاعــات یــک مســئله حیاتــی اســت و امــروزه ســازمان هــا در سراســر دنیابــاان روبروهســتند.امنیت سیســتم 
ــوی  ــتای الگ ــردر راس ــش حاض ــی گیرد.پژوه ــانی(رادربر م ــل انس ــراد )عوام ــم اف ــاوری و ه ــم فن ــی ه ــای اطاعات ه
جدیــدی اســت کــه ان را »مســئله انســانی »و«مســئله ســازمانی«می نامند.ایــن الگوبر«امنیــت اطاعــات  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 اطاعاتــی مطرحنــد تاکیدمــی شــود.در ایــن پژوهــش بــا در نظرگرفتــن اهمیــت 
امنیــت سیســتم هــای اطاعاتــی ارائــه مــی شــود.هدف ایــن پژوهش،بــه طــور خــاص شناســایی عوامــل مدیریتــی 
ــت  ــازه های«حمای ــن راستا،س ــت.در ای ــی اس ــای اطاعات ــتم ه ــت سیس ــی امنی ــر اثربخش ــی موثرب ــی و اساس حیات
ــوان  ــه عن ــاوری افراد«ب مدیریــت مالی،آمــوزش امنیتی،فرهنــگ امنیتی،تقویــت خــط مشــی امنیتی،تجربیــات و خــود ب

فاکتورهــای موثــر بــر اثربخشــی امنیــت سیســتم هــای اطاعاتــی معرفــی مــی شــوند.
مقدمه: 

ــای  ــتم ه ــات و سیس ــت از اطاع ــد و حفاظ ــا میکن ــرکت را ایف ــک ش ــرمایه ی ــش س ــات  نق ــارت امروز،اطاع در تج
ــطح  ــت در س ــاد رقاب ــث ایج ــدن اقتصاد،باع ــد.جهانی ش ــی باش ــای ان م ــم بق ــازمان،یکی از ارکان مه ــی س اطاعات
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 اطاعاتــی ســازمان )چــه 
در مــورد سیســتم اطاعاتــی و چــه اعضــای ســازمان( بســیار حیاتــی و مهــم اســت.با توجــه بــه اقتصــاد هــای ملــی 
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مــدرن کــه کامــا بــرای بقــا بــه فنــاوری اطاعــات 
وابســته شــده انــد. امــروزه نیــاز بــه امنیــت 
اطاعــات و سیســتم هــای اطاعاتــی اجتنــاب 
ــت  ــه حمای ــاز ب ــرایط نی ــن ش ــت.طبق ای ناپذیراس
ــل  ــه قب ــبت ب ــک نس ــش ریس ــات و کاه از اطاع

ــت. ــده اس ــر ش ــته ت ــر و برجس ــیار مهمت بس
درســال۱98۰،مجله MAS نتایــج یــک بررســی 
ــای  ــدادی از اعض ــه تع ــه ب ــدی را ک ــائل کلی مس
جامعــه مدیریــت اطاعــات و یــک گــروه از مدیــران 
ــر  ــده بود،منتش ــات داده ش ــاوری اطاع ــی فن اجرای
ــک  ــوان ی ــه عن ــت ب ــه ۱98۰امنی ــی ده کرد.ط
مســأله رده پائیــن رتبــه بنــدی شــد، و هرگــز رتبــه 
بررســی  نکــرد.در  بیشتراز۱۲کســب  ای 
ــأله  ــت۲۰ مس ــا از لیس ــت کام ۱994امنی
ــروزه  ــی ITام ــد.مدیران اجرای ــدا ش باالج
ــائل  ــی از مس ــوان یک ــه عن ــت را ب امنی
عمــده خــود مــی بیننــد. امنیــت اطاعــات 
ــاله  ــک مس ــی ی ــای اطاعات ــتم ه و سیس
ــا  ــازمان ه ــروزه س ــه ام ــت ک ــی اس حیات
ــتند.  ــه رو هس ــا آن روب ــا ب ــر دنی در سراس
معمــوال بــا تعاریــف امنیــت سیســتم هــای 
ــی  ــوان مبان ــه عن ــه ب ــه مولف ــات، س اطاع
ــات  ــت اطاع ــش در امنی ــر بخ ــی اث اصل

ــوند: ــی ش ــی م معرف
⏺قابلیــت اعتمــاد :اطمینــان یافتــن از اینکــه 

اطاعــات تنهــا بــرای آنهایــی کــه مجــاز بــه 
دســتیابی اند،دردســترس انــد.

از  کــردن  محافظــت  ⏺تمامیت)انســجام(: 
ــات و روش  ــودن اطاع ــل ب ــتی و کام درس

ــردازش. ــای پ ه
ــن  ــان یافت ــودن: اطمین ــد ب ــترس بای ⏺دردس

اینکــه کاربــران مجــاز، بــه هنــگام نیــاز، بــه 
ــد. ــی یابن ــا م ــی ه اطاعــات و دارای

ــی  ــر بخش ــا را اث ــن فاکتوره ــه ای ــتیابی ب دس
امنیــت سیســتم هــای اطاعاتــی مــی نامنــد.

ــه  ــز از جنب ــات نی ــت اطاع ــاله امنی ــه مس ب
ــود.  ــگاه میش ــی ن ــای گوناگون ــه ه ــا و زاوی ه
امنیــت سیســتم هــای اطاعاتــی رامــی تــوان 
ازدوجهــت بررســی کــرد کــه عبارتنــداز: 

ــراد . ــاوری و اف فن
عوامل انساني و امنیت سیستم های اطاعاتی

آشیل  پاشنة  بهعنوان  را  انساني  عامل  گونزالز 
کرده  استIBMبیــان  کرده  معرفي  اطاعات  امنیت 
حمــات  کــه  این  ۲۰۰6ضمن  سال  که  است 
کوچکتر،متمرکزتروپنهــان کارانــه تــری بــه سیســتم 
ــد  ــورت خواه ــا ص ــازمان ه ــی س ــای اطاعات ه
گرفــت، کانــون توجــه نفــوذ گــران ،«ســهل انگاری 
ــه  ــود. ب ــد ب ــران »خواه ــی کارب ــاده اندیش و س
ــوان  ــه عن ــان ب ــر همچن ــد ماکی،«کارب ــه دیوی گفت
ــای  ــدل ه ــیب پذیردرم ــن عنصرآس ــت تری سس
امنیتی«،مــورد سواســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.در 
ــوان«ده  ــه عن ــه ای ب ــق ، مقال ــال ۲۰۰4 دو محق س
ــای  ــتم ه ــت سیس ــت امنی ــک مدیری ــای مهل خط

ــه  ــه ب ــن مقال ــا ای ــد. ب ــر کردن ــی«را منتش اطاعات
ــر  ــک ISS  ذک ــوان خطــای مهل ــه عن ــر ب خطــای زی
شــدند وبیــان شــدندکه حتــی اگریکــی ازایــن جنبه 
ــورد  ــه درســتی م ــا ب ــه شــود و ی ــده گرفت ــا نادی ه
ــظ  ــدی درحف ــکاتی ج ــرد، مش ــرار نگی ــه ق توج
یــک برنامــهISS  وجودخواهــد داشــت. قســمت 
عمــده ای ازایــن خطاهــا مبتنــی برعوامــل انســانی 
ــال  ــد.در س ــی باش ــا م ــه آنه ــوط ب ــائل مرب و مس
۲۰۰6 مقالــه ای باعنوان«امنیــت اطاعات،مــوج 
ــه بررســی چهــار مــوج امنیــت اطاعــات  چهارم«ب
ــوج  ــوج اول ،م ــت. م ــده اس ــه ش ــون پرداخت تاکن
فنــی بــود کــه بــه راه حــل هــای فنــی ارائــه شــده 
ــرای مســائل امنیتــی مربــوط میشــد.دومین مــوج  ب
بیــان میکــرد کــه امنیــت اطاعــات بعــد مدیریتــی 
قــوی دارد . آن ابعــاد ماننــد خــط مشــی ودرگیــری 
مدیریــت بســیار مهــم اند.مــوج ســوم از یــک نیــاز 
ــت  ــردن امنی ــی از اســتاندارد ک ــرای داشــتن فرم ب
اطاعــات در شــرکت و جنبــه هایــی ماننــد بهتریــن 
ــگ  ــک فرهن ــد ی ــی ، تایی ــای مدیریت ــن ه تمری
مناســب امنیــت اطاعــات و انــدازه گیــری و نظــارت 
امنیــت اطاعــات تشــکیل شــده اســت.موج چهــارم 
ــاره توســعه نقــش قطعــی چگونگــی اداره  ــز درب نی

ــت. ــات اس ــت اطاع امنی
ــا  ــد ت ــم کار کنن ــد باه ــده بای ــاد ش ــوارد ی ــه م هم
ــت اعتمــاد،  ــه قابلی ــان حاصــل شــود ک ــن اطمین ای
تمامیــت و دار دســترس بــودن دارایــی هــای 
ــده  ــظ ش ــان ها،حف ــه زم ــرکت، درهم ــات ش اطاع

ــت. اس
ــر  ــی کارب ــوزش و آگاه ــی، آم ــت عال ــش مدیری نق
ــی  ــی اصل ــوان مبان ــه عن ــی ب ــی امنیت ــط مش و خ
ــد،  ــر میرس ــه نظ ــت.امروزه ب ــده اس ــر ش آن ذک
ــه  ــادی ب ــد زی ــا ح ــات ت ــت اطاع ــت امنی موفقی
رفتــار اثــر بخــش کاربــران وابســته اســت. 
ــران،  ــط کارب ــازنده توس ــت و س ــای درس ــار ه رفت
مدیــران سیســتم و افــراد دیگــر مــی توانــد 
ــادی  ــد زی ــات را تاح ــت اطاع ــی امنی ــر بخش اث
و  نادرســت  هــای  رفتــار  ببرد؛درحالیکــه  بــاال 

مخرب،میتوانــد مانــع اثــر بخشــی آن شــود.
ــورد  ــرد م ــن رویک ــه در ای ــی ک ــای اساس ــازه ه س

ــد از: ــد عبارتن ــی گیرن ــرار م ــی ق بررس
حمایت مدیریت عالی؛	 
آموزش عوامل انسانی؛	 
مهارت عوامل انسانی؛	 
تجربة عوامل انساني؛ 	 
تقویت خط مشی؛	 
خودباوري افراد؛	 

هیچ سازمان یا سیستم اطاعاتي اي وجود ندارد که 
ادعاي  یا  کند  برقرار  کامل  به صورت  را  امنیت  بتواند 
این، تمرین هاي خاصي  با وجود  را بکند.  داشتن آن 
آن،  از  استفاده  با  توانند  مي  مدیران   که  دارد  وجود 
حمایت و اثربخشي امنیتي شان را هر چه بیشتر تأمین 

کنند.

ـلنامه  فصــــــــــــ
دانشــجویی  علمــی 
و  اطالعــات  علــم 
دانــــش شناســـی

ـلنامه  فصــــــــــــ
دانشــجویی  علمــی 
و  اطالعــات  علــم 
دانــــش شناســـی
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فرانســه  در  بیســتم  فرانســه قــرن  در  بیســتم  قــرن 
یــادآور دورانــی اســت، کــه یــادآور دورانــی اســت، کــه 
اســتقال بــرای یــک زن حتــی اســتقال بــرای یــک زن حتــی 
نمی گنجیــد.  نیــز  ذهــن  نمی گنجیــد. در  نیــز  ذهــن  در 
ــری  ــه فک ــی کوت ــان قربان ــری زن ــه فک ــی کوت ــان قربان زن
و افــکار کهنــه و پوســیده ای و افــکار کهنــه و پوســیده ای 
می شــدند، کــه آزادی بــرای می شــدند، کــه آزادی بــرای 
ــمرد.  ــزی می ش ــان را آبروری ــمرد. زن ــزی می ش ــان را آبروری زن
ایــن زمــان درســت از آن زمان ایــن زمــان درســت از آن زمان 
ادبیــات  کــه  اســت  ادبیــات هایــی  کــه  اســت  هایــی 
برانگیختــه می شــود و زبــان برانگیختــه می شــود و زبــان 
بــه اعتــراض و انزجــار بــاز بــه اعتــراض و انزجــار بــاز 
ــخ  ــه الی تاری ــد. در الب ــخ می کن ــه الی تاری ــد. در الب می کن
ایــن  ایــن کــه ســرک میکشــی  کــه ســرک میکشــی 
قضیــه بــه روشــنی دیــده مــی قضیــه بــه روشــنی دیــده مــی 
ــه ای  ــر جامع ــه در ه ــود، ک ــه ای ش ــر جامع ــه در ه ــود، ک ش
اســارت،  بندگــی،  اســارت، خفــت،  بندگــی،  خفــت، 
ذلــت و حقــارت شــکل بگیــرد، ذلــت و حقــارت شــکل بگیــرد، 
ــاال  ــم آزادی را ب ــات پرچ ــاال ادبی ــم آزادی را ب ــات پرچ ادبی
ــی  ــا معرف ــه ب ــی آورد. در ادام ــی م ــا معرف ــه ب ــی آورد. در ادام م
ــن  ــیفته از روم ــان ش ــاب ج ــن کت ــیفته از روم ــان ش ــاب ج کت
ــراه  ــت هم ــت نوش ــا ن ــراه روالن ب ــت هم ــت نوش ــا ن روالن ب

ــید. ــید.باش باش
  RomainRomain  RollandRolland روالن  روالن رومــن  رومــن 

از  از یکــی  یکــی 
ن  ا و ن پیشــر ا و پیشــر
همیــن جنبــش همیــن جنبــش 
 ، ســت ، ها ســت ها

ه  یســند ه نو یســند نو
ی  د ا ز ی آ د ا ز آ
ــواه و  ــواه و خ خ

ــم  ــه قل ــوی ک ــر فرانس ــم متفک ــه قل ــوی ک ــر فرانس متفک
مایمــش  زبــان  و  مایمــش مهربــان  زبــان  و  مهربــان 
ــوخ  ــن رس ــی در ذه ــه نرم ــوخ ب ــن رس ــی در ذه ــه نرم ب
می کنــد، و اعتــراض خــود را می کنــد، و اعتــراض خــود را 
ــه  ــه ک ــر آن چ ــه ه ــبت ب ــه نس ــه ک ــر آن چ ــه ه ــبت ب نس
بــه آن معتــرض اســت بــه بــه آن معتــرض اســت بــه 
می قبوالند.جــان  می قبوالند.جــان مخاطبــش  مخاطبــش 
  TheThe  EnchantedEnchanted  SoulSoul شــیفته شــیفته
ادبــی رومــن روالن  آثــار  ادبــی رومــن روالن از  آثــار  از 
ــت  ــی اس ــه اعتراض ــت ک ــت اس ــی اس ــه اعتراض ــت ک اس
پررنــگ بــه وضعیــت اجتماعــی پررنــگ بــه وضعیــت اجتماعــی 
ــه زوال بســیاری  ــه زوال بســیاری و زندگــی رو ب و زندگــی رو ب
از جوانــان و زنــان عصــر خــود از جوانــان و زنــان عصــر خــود 
ــردن و  ــی ک ــیفته زندگ ــه ش ــردن و ک ــی ک ــیفته زندگ ــه ش ک
اســتقال حقوقــی و شــخصیتی اســتقال حقوقــی و شــخصیتی 
ــی  ــر عمل ــا در براب ــتند، ام ــی هس ــر عمل ــا در براب ــتند، ام هس
کــردن ایــن هــدف ناتــوان!!! در کــردن ایــن هــدف ناتــوان!!! در 
ــتند،  ــانی هس ــم کس ــت ه ــتند، نهای ــانی هس ــم کس ــت ه نهای
ــز آن  ــد ج ــی ندارن ــه هویت ــز آن ک ــد ج ــی ندارن ــه هویت ک
ــه  ــگ آن جامع ــه فرهن ــه ک ــه چ ــگ آن جامع ــه فرهن ــه ک چ

اســت. بخشــیده  او  اســت.بــه  بخشــیده  او  بــه 
ــت  ــیفته دوس ــان ش ــان ج ــت رم ــیفته دوس ــان ش ــان ج رم
ــا  ــی ت ــت زندگ ــتنی روای ــا داش ــی ت ــت زندگ ــتنی روای داش
مآبانــه  اروپایــی  مآبانــه حــدودی  اروپایــی  حــدودی 
اســت، امــا همچنــان پــر اســت اســت، امــا همچنــان پــر اســت 
ــن  ــترک بی ــات مش ــن از احساس ــترک بی ــات مش از احساس
همــه  ی مــردم کــه مطالعــه همــه  ی مــردم کــه مطالعــه 
یــک  بــه  صرفــا  یــک رمــان  بــه  صرفــا  رمــان 
بــار خوانــدن بســنده بــار خوانــدن بســنده 

. د .نمی شــو د نمی شــو
جــان  جــان رمــان  رمــان 

شــیفته شــیفته 

روایــت  داشــتنی  روایــت دوســت  داشــتنی  دوســت 
ــی  ــدودی اروپای ــا ح ــی ت ــی زندگ ــدودی اروپای ــا ح ــی ت زندگ
ــان  ــا همچن ــت، ام ــه اس ــان مآبان ــا همچن ــت، ام ــه اس مآبان
احساســات  از  اســت  احساســات پــر  از  اســت  پــر 
ــردم  ــه  ی م ــن هم ــترک بی ــردم مش ــه  ی م ــن هم ــترک بی مش
ــه  ــا ب ــان صرف ــه رم ــه مطالع ــه ک ــا ب ــان صرف ــه رم ــه مطالع ک
یــک بــار خوانــدن بســنده یــک بــار خوانــدن بســنده 

. د .نمی شــو د نمی شــو
زنــی کــه در جامعــه ای بــه دور زنــی کــه در جامعــه ای بــه دور 
ــقانه  ــال عاش ــه دنب ــق ب ــقانه از عش ــال عاش ــه دنب ــق ب از عش
ــام درد  ــرود، و از تم ــش ب ــام درد های ــرود، و از تم ــش ب های
ــرای  ــن راه ب ــه در ای ــی ک ــرای های ــن راه ب ــه در ای ــی ک های
کــه  کاری  کــردن،  کــه زندگــی  کاری  کــردن،  زندگــی 
ــد  ــت می چش ــیفته  ی آن اس ــد ش ــت می چش ــیفته  ی آن اس ش
و بزرگوارانــه چشــم پوشــی و بزرگوارانــه چشــم پوشــی 
ــرد،  ــذت بب ــی ل ــا حت ــد و ی ــرد، کن ــذت بب ــی ل ــا حت ــد و ی کن
ــه  ــت ک ــی اس ــخصیت جالب ــه ش ــت ک ــی اس ــخصیت جالب ش
الی  البــه  در  را  او  الی می تــوان  البــه  در  را  او  می تــوان 
ــان یافــت  ــن رم ــان یافــت صفحــات همی ــن رم صفحــات همی
ــاد. ــه راه افت ــال او ب ــه دنب ــاد.و ب ــه راه افت ــال او ب ــه دنب و ب

ــه  ــه البت ــخصیت را ک ــن ش ــه ای ــه البت ــخصیت را ک ــن ش ای
ــا  ــت ب ــتان اس ــان داس ــا قهرم ــت ب ــتان اس ــان داس قهرم
ــناخت  ــد ش ــت خواهی ــام آن ــناخت ن ــد ش ــت خواهی ــام آن ن
خانــم آنــت ریــوی یــر. پیشــتاز خانــم آنــت ریــوی یــر. پیشــتاز 
ــه  ــان در فرانس ــروه از زن ــه آن گ ــان در فرانس ــروه از زن آن گ
ــه  ــته و پنج ــا دس ــه ب ــت ک ــه اس ــته و پنج ــا دس ــه ب ــت ک اس
و  افــکار  بــا  کــردن  و نــرم  افــکار  بــا  کــردن  نــرم 
ــا  ــش داوری ه ــا و پی ــا قضاوت ه ــش داوری ه ــا و پی قضاوت ه
راه خــود را از البــه الی قــدرت راه خــود را از البــه الی قــدرت 
مــردان بــه ســوی زندگــی بــاز مــردان بــه ســوی زندگــی بــاز 
چگونگــی  روالن  چگونگــی می کننــد.  روالن  می کننــد. 
در  را  زنــان  ایــن  در بیــداری  را  زنــان  ایــن  بیــداری 
ــزی  ــه ری ــا برنام ــزی مســیری کام ــه ری ــا برنام مســیری کام
روایــت  شــده  مدیریــت  روایــت و  شــده  مدیریــت  و 

. .می کنــد می کنــد
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محمــود  اثــر  بلندتریــن  ِکلیــَدر 
ــزار  ــه ه ــه در س ــت ک ــادی اس دولت آب
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــد ب ــه و ده جل صفح
ــرد  ــواده ک ــک خان ــی ی ــت زندگ و روای
ایرانــی اســت کــه بــه ســبزوار خراســان 
کلیــدر  داســتان  شــده اند.  کوچانــده 
ــی  ــب سیاس ــای ملته ــر از فض ــه متأث ک
ایــران پــس از جنــگ جهانــی دوم اســت 
بیــن ســال های ۱3۲5 تــا ۱3۲7 روی 
ــتایی  ــوه و روس ــام ک ــدر ن ــد. کلی می ده
در شــمال شــرقی ایــران اســت.]۱[کلیدر 
ــای  ــک رعیت ه ــت تراژی ــه »سرنوش ک
ایرانــی و قبایــل چادرنشــین را در دوره ای 

کــه سیاســت زور حاکم اســت بــه تصویر 
ــی  ــوادث واقع ــاس ح ــر اس ــد« ب می کش
ــختی ها  ــرح س ــه ش ــده و ب ــته ش نگاش
خانــواده  بــر  رفتــه  روا  رنج هایــی  و 
ــادی از  ــردازد.]۲[ دولت آب ــی می پ َکلمیش
کلیــدر یــه عنــوان یــک آرزوی مهــم یــاد 
ــرای  ــادگاری ب ــک ی ــد و آن را »ی می کن
ــدر  ــد.]3[ کلی ــا« می نام ــده م ــردم آین م
آثــار  رشــته  اوج  نقطــه  می تــوان  را 
ــاب آورد،  ــه حس ــادی ب ــین دولت آب پیش
ــاه  ــتان هایی کوت ــان داس ــب آن ــه اغل ک
دربــاره مــردم زجرکشــیده و رنجــور 

ــت. ــان اس ــات خراس ده

ـلنامه  فصــــــــــــ
دانشــجویی  علمــی 
و  اطالعــات  علــم 
دانــــش شناســـی

ـلنامه  فصــــــــــــ
دانشــجویی  علمــی 
و  اطالعــات  علــم 
دانــــش شناســـی
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کتابخانــه بریتانیــا، کتابخانــه ملــي انگلیــس کتابخانــه بریتانیــا، کتابخانــه ملــي انگلیــس 
اســت. ایــن کتابخانــه مطابــق قانــون اســت. ایــن کتابخانــه مطابــق قانــون 
ــع  ــي مناب ــخه از تمام ــک نس ــپاري، ی ــع واس ــي مناب ــخه از تمام ــک نس ــپاري، ی واس
چاپــي منتشــر شــده در انگلیــس و ایرلنــد را چاپــي منتشــر شــده در انگلیــس و ایرلنــد را 
حداکثــر یــک ماه پــس از نشــر، از ناشــران حداکثــر یــک ماه پــس از نشــر، از ناشــران 
مرکــزي  ســاختمان  مي کنــد.  مرکــزي دریافــت  ســاختمان  مي کنــد.  دریافــت 
کتابخانــه در لندن واقع شــده اســت و داراي کتابخانــه در لندن واقع شــده اســت و داراي 
ــا  ــش روزنامه ه ــي بخ ــت: یک ــعبه اس ــا دو ش ــش روزنامه ه ــي بخ ــت: یک ــعبه اس دو ش
در شــمال غــرب شــهر کــه بــه آن کتابخانه در شــمال غــرب شــهر کــه بــه آن کتابخانه 
ــرب  ــري در غ ــد و دیگ ــا مي گوین ــرب روزنامه ه ــري در غ ــد و دیگ ــا مي گوین روزنامه ه
ناحیــه یــورک شــایر، در حومــه شــهِر ناحیــه یــورک شــایر، در حومــه شــهِر 
ودربــي کــه مرکــز تهیــه مــدارک کتابخانــه ودربــي کــه مرکــز تهیــه مــدارک کتابخانــه 

ــرار دارد. ــا در آن ق ــرار دارد.بریتانی ــا در آن ق بریتانی

تاریخچــه. تأســیس کتابخانــه بریتانیــا تاریخچــه. تأســیس کتابخانــه بریتانیــا 
ــاي  ــه کتابخانه ه ــزارش کمیت ــه در گ ــاي ریش ــه کتابخانه ه ــزارش کمیت ــه در گ ریش
ــون در ۱969۱969   ــرد دینت ــت ل ــه ریاس ــي ب ــون در مل ــرد دینت ــت ل ــه ریاس ــي ب مل
دارد. در دارد. در ۱97۲۱97۲ قانــون کتابخانــه بریتانیــا، در  قانــون کتابخانــه بریتانیــا، در 
مجلــس انگلیــس تصویــب شــد. به موجــب مجلــس انگلیــس تصویــب شــد. به موجــب 

ایــن قانــون در اول ژوئــن ایــن قانــون در اول ژوئــن ۱973۱973 کتابخانــه  کتابخانــه 
ــه  ــا از ادغــام بخش هایــي از کتابخان ــه بریتانی ــا از ادغــام بخش هایــي از کتابخان بریتانی
مــوزه بریتانیــا، شــامل کتابخانــه مرجــع ملي مــوزه بریتانیــا، شــامل کتابخانــه مرجــع ملي 
علــوم و اختراعــات، کتابخانــه مرکــزي ملي، علــوم و اختراعــات، کتابخانــه مرکــزي ملي، 
ــاوري  ــوم و فن ــي عل ــي مل ــه امان ــاوري و کتابخان ــوم و فن ــي عل ــي مل ــه امان و کتابخان
تشــکیل شــد. در ســازمان کتابشناســي تشــکیل شــد. در ســازمان کتابشناســي 
ــا و اداره اطاع رســاني علــوم و  ــوم و ملــي بریتانی ــا و اداره اطاع رســاني عل ملــي بریتانی
فنــاوري بــه کتابخانــه ملــي جدیــد انگلیــس فنــاوري بــه کتابخانــه ملــي جدیــد انگلیــس 
ــات آن  ــترش خدم ــب گس ــتند و موج ــات آن پیوس ــترش خدم ــب گس ــتند و موج پیوس
ــات  ــي اطاع ــز مل ــات ، »مرک ــي اطاع ــز مل ــدند. در ۱975۱975، »مرک ــدند. در ش ش
پیایندهــا«، و »دفتــر امانــت بین المللــي پیایندهــا«، و »دفتــر امانــت بین المللــي 
ــد.  ــکیل ش ــه تش ــن کتابخان ــا« در ای ــد. ایف ــکیل ش ــه تش ــن کتابخان ــا« در ای ایف
ــا پیشــنهاد  ــه بریتانی ــاي کتابخان ــت امن ــا پیشــنهاد هیئ ــه بریتانی ــاي کتابخان ــت امن هیئ
دولــت را در زمینــه تهیــه ســاختمان جدیــد دولــت را در زمینــه تهیــه ســاختمان جدیــد 
ــه  ــه در منطق ــع کتابخان ــش مرج ــراي بخ ــه ب ــه در منطق ــع کتابخان ــش مرج ــراي بخ ب
ــل ۱977۱977، ،  ــت. در آوری ــاون پذیرف ــامرز ت ــل س ــت. در آوری ــاون پذیرف ــامرز ت س
ــه  ــاني کتابخان ــودکار اطاع رس ــات خ ــه خدم ــاني کتابخان ــودکار اطاع رس ــات خ خدم
بریتانیــا )بلیس(شــروع بــه کار کــرد. در بریتانیــا )بلیس(شــروع بــه کار کــرد. در 
۱98۲۱98۲ »کتابخانــه و مرکــز اســناد اداره هند«،  »کتابخانــه و مرکــز اســناد اداره هند«، 
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»مؤسســه  »مؤسســه    ۱983۱983 در  در و  و 
ــا«  ــداي بریتانی ــط ص ــا« ضب ــداي بریتانی ــط ص ضب
کتابخانــه  ایــن  کتابخانــه بــه  ایــن  بــه 
ــاز  ــاره نی ــتند و دوب ــاز پیوس ــاره نی ــتند و دوب پیوس
بــزرگ  ســاختماني  بــزرگ بــه  ســاختماني  بــه 
ــه  ــکان مجموع ــت اس ــه جه ــکان مجموع ــت اس جه
ــرانجام،  ــرح گردید. س ــرانجام، مط ــرح گردید. س مط
ســاختمان جدیــد کتابخانه ســاختمان جدیــد کتابخانه 
ــن ۱998۱998   ــا در ژوئ ــن بریتانی ــا در ژوئ بریتانی
به طــور رســمي توســط به طــور رســمي توســط 
ــهر  ــس در ش ــه انگلی ــهر ملک ــس در ش ــه انگلی ملک
لنــدن گشــایش یافــت. در لنــدن گشــایش یافــت. در 
حــال حاضــر ایــن کتابخانه حــال حاضــر ایــن کتابخانه 
داراي ســایت ویــژه اي بــر داراي ســایت ویــژه اي بــر 
روي شــبکه اینترنت اســت روي شــبکه اینترنت اســت 
از  مراجعه کننــدگان  از و  مراجعه کننــدگان  و 
ــول  ــان در ط ــر جه ــول سراس ــان در ط ــر جه سراس
مي تواننــد  مي تواننــد شــبانه روز  شــبانه روز 
از  آن  بــه  مراجعــه  از بــا  آن  بــه  مراجعــه  بــا 
ــن  ــات ای ــه و خدم ــن مجموع ــات ای ــه و خدم مجموع
ــد.  ــره گیرن ــه به ــد. کتابخان ــره گیرن ــه به کتابخان
تــورق صفحــات، یکــي تــورق صفحــات، یکــي 
الکترونیکــي  خدمــات  الکترونیکــي از  خدمــات  از 
جالــب کتابخانــه اســت جالــب کتابخانــه اســت 
ــایت آن  ــر روي س ــه ب ــایت آن ک ــر روي س ــه ب ک
ارائــه مي شــود. به ایــن ارائــه مي شــود. به ایــن 
ــتفاده کنندگان  ــب، اس ــتفاده کنندگان ترتی ــب، اس ترتی
کتــاب  کتــاب مي تواننــد  مي تواننــد 
را  خطــي  نســخه  را یــا  خطــي  نســخه  یــا 
مجــازي  مجــازي به صــورت  به صــورت 
مطالعــه  و  زده  مطالعــه ورق  و  زده  ورق 
و  ذخیــره  نظــام  و کننــد.  ذخیــره  نظــام  کننــد. 
الکترونیکــي  الکترونیکــي بازیابــي  بازیابــي 
ــر از  ــي دیگ ــتار(، یک ــر از )اس ــي دیگ ــتار(، یک )اس
ــایت  ــب س ــات جال ــایت امکان ــب س ــات جال امکان
اســت.  کتابخانــه  اســت. ایــن  کتابخانــه  ایــن 
ــاس  ــر اس ــام ب ــن نظ ــاس ای ــر اس ــام ب ــن نظ ای
توافــق صــورت گرفتــه توافــق صــورت گرفتــه 
ــده  ــا ناشــران ایجــاد ش ــده ب ــا ناشــران ایجــاد ش ب
ــه  ــي ب ــکان دسترس ــه و ام ــي ب ــکان دسترس و ام
مجلــه  عنــوان  مجلــه   عنــوان   45۰۰45۰۰
بــراي  را  بــراي الکترونیکــي  را  الکترونیکــي 
اســتفاده کنندگان شــبکه اســتفاده کنندگان شــبکه 
کتابخانــه فراهــم مــي آورد.کتابخانــه فراهــم مــي آورد.

کتاب هــاي  کتاب هــاي بخــش  بخــش 
چاپــي مــوزه، موســوم بــه چاپــي مــوزه، موســوم بــه 
ــوزه بریتانیا«،  ــه م ــوزه بریتانیا«، »کتابخان ــه م »کتابخان
)هنــگام  )هنــگام    ۱753۱753 در در 
ــکیل  ــوزه( تش ــیس م ــکیل تأس ــوزه( تش ــیس م تأس
اولیــه  هســته  اولیــه شــد.  هســته  شــد. 
ــه  ــن کتابخان ــه ای ــه مجموع ــن کتابخان ــه ای مجموع

را مجموعه هــاي هانــس را مجموعه هــاي هانــس 
ــن،  ــرت کات ــلوان، راب ــن، اس ــرت کات ــلوان، راب اس
رابــرت  و  رابــرت ادواردز،ادوارد،  و  ادواردز،ادوارد، 
ــي داد. در  ــکیل م ــي داد. در هارلي تش ــکیل م هارلي تش
ــه کتابخانه  ــه کتابخانه ، مجموع ۱757۱757، مجموع
ســلطنتي از طــرف جــورج ســلطنتي از طــرف جــورج 
انگلیــس،  پادشــاه  انگلیــس، دوم،  پادشــاه  دوم، 
ــا  ــه اعط ــن کتابخان ــه ای ــا ب ــه اعط ــن کتابخان ــه ای ب
شــد. اســتفاده از مجموعــه شــد. اســتفاده از مجموعــه 
ــراي  ــراي  ب ــه در ۱759۱759 ب ــه در کتابخان کتابخان
بــا  شــد.  آزاد  بــا همــگان  شــد.  آزاد  همــگان 
گذشــت بیــش از دو قــرن گذشــت بیــش از دو قــرن 
ــه،  ــر کتابخان ــم از عم ــه، و نی ــر کتابخان ــم از عم و نی
رشــد  آن  رشــد مجموعــه  آن  مجموعــه 
ــته است.  ــمگیري داش ــته است. چش ــمگیري داش چش
شــد  مقــرر  شــد   مقــرر   ۱9۰۲۱9۰۲ در در 
روزنامه هــاي  روزنامه هــاي مجموعــه  مجموعــه 
ــه  ــه  ب ــال ۱8۰۰۱8۰۰ ب ــس از س ــال پ ــس از س پ
جداگانــه اي  جداگانــه اي ســاختمان  ســاختمان 
منتقــل شــود. هنگامــي منتقــل شــود. هنگامــي 
کــه ســاختمان در کــه ســاختمان در ۱9۰5۱9۰5  
ــود  ــرار ب ــد، ق ــل ش ــود تکمی ــرار ب ــد، ق ــل ش تکمی
مخــزن و محــل ذخیــره مخــزن و محــل ذخیــره 
روزنامه هــا  نگهــداري  روزنامه هــا و  نگهــداري  و 
باشــد. امــا در باشــد. امــا در ۱93۲۱93۲، پس ، پس 
ســاخته  و  گســترش  ســاخته از  و  گســترش  از 
مطالعــه  اتــاق  مطالعــه شــدن  اتــاق  شــدن 
به صــورت  آن،  به صــورت بــراي  آن،  بــراي 
افتتــاح  کتابخانــه  افتتــاح یــک  کتابخانــه  یــک 
شــد. طــي جنــگ جهانــي شــد. طــي جنــگ جهانــي 
حمــات  اثــر  در  حمــات دوم،  اثــر  در  دوم، 
ــوزه  ــاختمان م ــي، س ــوزه هوای ــاختمان م ــي، س هوای
بریتانیــا آســیب دیــد و بریتانیــا آســیب دیــد و 
ــد  ــد  جل ــه ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰ جل ــه کتابخان کتابخان
ــود  ــه خ ــع مجموع ــود از مناب ــه خ ــع مجموع از مناب
اصلــي  ســاختمان  در  اصلــي را  ســاختمان  در  را 
از دســت داد و در حــدود از دســت داد و در حــدود 
ــه در  ــد روزنام ــه در  جل ــد روزنام 3۰۰۰۰3۰۰۰۰ جل
از  روزنامه هــا  از کتابخانــه  روزنامه هــا  کتابخانــه 
ــر آن  ــه اکث ــت ک ــن رف ــر آن بی ــه اکث ــت ک ــن رف بی
ــود. ــي ب ــان انگلیس ــه زب ــود.ب ــي ب ــان انگلیس ــه زب ب

ایــن  حیــات  طــول  ایــن در  حیــات  طــول  در 
کتابخانــه افــراد مشــهوري کتابخانــه افــراد مشــهوري 
کرده انــد  خدمــت  آن  کرده انــد در  خدمــت  آن  در 
ــوان  ــن مي ت ــه از آن بی ــوان ک ــن مي ت ــه از آن بی ک
بــه آنتونــي پانیتســي  و بــه آنتونــي پانیتســي  و 
اشــاره  هوکــوي  اشــاره هــري  هوکــوي  هــري 
ــي  ــي  پانیتس ــرد. در ۱83۱۱83۱ پانیتس ــرد. در ک ک
دســتیار  عنــوان  دســتیار بــا  عنــوان  بــا 
کتابــدار فعالیت خــود را در کتابــدار فعالیت خــود را در 
ــرد. وي  ــاز ک ــه آغ ــرد. وي کتابخان ــاز ک ــه آغ کتابخان

ــش  ــس بخ ــش  رئی ــس بخ در در ۱837۱837 رئی
ــد و  ــي ش ــاي چاپ ــد و کتاب ه ــي ش ــاي چاپ کتاب ه
در در ۱839۱839 قانونــي مشــتمل  قانونــي مشــتمل 
جهــت  مــاده  جهــت   مــاده   9۱9۱ بــر بــر 
منابــع  منابــع فهرستنویســي  فهرستنویســي 
کــرد.  تهیــه  کــرد. کتابخانــه  تهیــه  کتابخانــه 
پانیتســي در پانیتســي در ۱856۱856 رئیــس  رئیــس 
کتابخانــه شــد و در زمــان کتابخانــه شــد و در زمــان 
ــا  ــت ب ــن پس ــدي ای ــا تص ــت ب ــن پس ــدي ای تص
نظــارت دقیــق بــر رعایــت نظــارت دقیــق بــر رعایــت 
ــواد و  ــپاري م ــون واس ــواد و قان ــپاري م ــون واس قان
دریافــت منابــع موجــب دریافــت منابــع موجــب 
رشــد چشــمگیر مجموعــه رشــد چشــمگیر مجموعــه 
وي  شــد.  وي کتابخانــه  شــد.  کتابخانــه 
ــارزي  ــش ب ــن نق ــارزي همچنی ــش ب ــن نق همچنی
در طراحــي و افتتــاح اتــاق در طراحــي و افتتــاح اتــاق 
ــه  ــد کتابخان ــه جدی ــه مطالع ــد کتابخان ــه جدی مطالع
در  دایــره  شــکل  در بــه  دایــره  شــکل  بــه 
.هــري  داشــت  .هــري   داشــت   ۱857۱857
هوکــوي، نخســتین رئیــس هوکــوي، نخســتین رئیــس 
ــدو  ــا در ب ــه بریتانی ــدو کتابخان ــا در ب ــه بریتانی کتابخان
 ) )۱973۱973( آن  )تأســیس  آن  تأســیس 
ــارز در  ــي ب ــود. وي نقش ــارز در ب ــي ب ــود. وي نقش ب
کتابخانــه  کتابخانــه قانون گــذاري  قانون گــذاري 
داشــت و توانســت بــه داشــت و توانســت بــه 
ــداران  ــن کتاب ــداران کمــک انجم ــن کتاب کمــک انجم
کتابخانــه  و  کتابخانــه انگلیــس  و  انگلیــس 
ملــي و ســایر  ملــي و ســایر مرکــزي  مرکــزي 
وابســته  وابســته ســازمان هاي  ســازمان هاي 
قوانیــن  عاقه منــد،  قوانیــن و  عاقه منــد،  و 
کتابخانــه  مقــررات  کتابخانــه و  مقــررات  و 
بریتانیــا را تهیــه و تدویــن بریتانیــا را تهیــه و تدویــن 

ــد. ــد.کن کن
انجمــن  انجمــن کتابخانــه  کتابخانــه 
انگلیــس  انگلیــس کتابــداران  کتابــداران 
بــه  بــه    ۱937۱937 در  در نیــز  نیــز 
اطاع رســاني  اطاع رســاني بخــش  بخــش 
کتابخانــه مرجــع مــوزه کتابخانــه مرجــع مــوزه 
بریتانیــا پیوســت. ایــن بریتانیــا پیوســت. ایــن 
فراهم کننــده  فراهم کننــده کتابخانــه  کتابخانــه 
ــت  ــع و امان ــات مرج ــت خدم ــع و امان ــات مرج خدم
بــراي اعضــاي انجمــن بــراي اعضــاي انجمــن 
و  انگلیــس  و کتابــداران  انگلیــس  کتابــداران 
کارمنــدان  کارمنــدان کتابخانــه  کتابخانــه 
بریتانیاســت. بریتانیاســت.کتابخانــه  کتابخانــه 
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تعریف کتابخانه
ــراي  	.  ازنظــر فیزیکــي: مکانــي اســت ب
ــر  ــوب و غی ــار مکت ــداري آث ــظ و نگه حف
ــخ تمــدن بشــري  ــوب کــه طــي تاری مکت

ــت. ــده اس ــود آم بوج
	.  از نظــر کارکــردي: نهــادي اســت 
ــره  ــي ذخی ــازوکار اصل ــه س ــي ک اجتماع
ــات و  ــاعه اطالع ــت و اش ــازي، حفاظ س

ــازد. ــي س ــم م ــش را فراه دان
ســازمان جهانــي اســتاندارد کتابخانــه 
ــدون  ــد: »ب ــي کن ــف م ــه تعری را اینگون
ــه  ــر مجموع ــوان ه ــن عن ــر گرفت در نظ
ســازمان یافتــه اي از کتــاب هــاي چاپــي و 
ادواري هــا یــا هــر نــوع مــواد نوشــتاري یا 
دیــداري- شــنیداري و خدمــات کارکنانــي 
بــه منظــور ایجــاد تمهیــدات و تســهیالت 
ــراي  ــه ب ــواد ک ــن م ــتفاده از ای ــراي اس ب
رفــع نیازهــاي اطالعاتــي، پژوهشــي، 
آموزشــي یــا تفریحــي اســتفاده کننــدگان 

ــت«. ــروري اس ض
بــا توجــه بــه تعاریــف قبلي بــه طــور کلي؛ 
ــراي  ــه نهــادي اســت اجتماعــي ب کتابخان
ذخیــره ســازي، حفاظــت و اشــاعه پیشــینه 
هــاي مکتــوب، دیــداري- شــنیداري و 
الکترونیکــي و بــا اســتفاده از خدمــات 
کارکنــان آمــوزش دیــده در خدمــت تعلیــم 
ــادي،  ــي، اقتص ــعه سیاس ــت و توس و تربی

ــت. ــي اس ــي و فرهنگ ــي، علم اجتماع

اهّمیّت کتابخانه
کتابخانــه هــا بوجــود آمــده انــد تــا 
در زمــان هــاي مختلــف بــه نیازهــاي 
ــوع،  ــند و ن ــخگو باش ــر پاس ــون بش گوناگ
ــا  ــات آن ه ــداف و خدم ــات، اه خصوصی
ــه در  ــي ک ــاي جوامع ــه نیازه ــه ب ــا توج ب
ــده  ــن ش ــد، تعیی ــوده ان ــا ب ــت آنه خدم
ــه  اســت. هــرگاه شــرایط و رشــد کتابخان
هــا در جامعــه اي فراهــم آمــده آن جامعــه 
ــري  ــس از دیگ ــي پ ــي را یک ــب ترق مرات
ــر  ــه ه ــه ب ــان ک ــر زم ــرده و ه ــي ک ط
دلیلــي کتابخانــه هــا در کنــج انــزوا و بــي 
مهــري قــرار گرفتــه انــد، ســیر قهقرایــي 

ــت. ــده اس ــاز گردی ــم آغ ــه ه جامع
کتابخانــه هــا انــواع مختلفــي دارنــد و هــر 
ــه هدفــي  ــراي رســیدن ب کــدام از آنهــا ب
ــراي  ــا ب ــد، ام ــده ان ــود آم ــاص بوج خ
ــک  ــوان ی ــي ت ــا م ــه ه ــواع کتابخان ان

سلســله هــدف کلــي در نظــر گرفــت کــه 
ــد از: عبارتن

	.  آموزش
	.  اطالع رساني

	.  فراهم آوردن امکانات پژوهش
	.  تعالي بخشیدن به روح و فکر

	.  ایجاد تفریح وتفنن
کتابخانــه و نقــش آن در بــاال بــردن عادت 

لعه مطا
ــعه  ــبرد توس ــه در پیش ــه مطالع ــادت ب ع
ــد.  ــي کن ــا م ــزا ایف ــي بس ــي نقش فرهنگ
ــد و  ــي کن ــه م ــرا مطالع ــان چ ــه انس اینک
ــددي دارد  ــل متع ــاز دارد دالی ــا نی ــه آنه ب

ــد از: ــا عبارتن ــن آنه ــه مهمتری ک
دینــي فرائــض  اداي  بــراي   .	
فراغــت اوقــات  کــردن  پــر   .	
روزآمــد اطالعــات  بــه  دســتیابي   .	
اي حرفــه  هــاي  مهــارت  توســعه   .	
	. بــراي اصــالح نیازهــاي خویشــتن
	. بــراي ارضــاي نیازهــاي ذهنــي و روحي.

هــر فــرد در طــول حیــات خویــش متاثــر 
از محیــط اطــراف اســت کــه همانــا جامعــه 
ــه  ــه اســت و اینهــا ب و فرهنــگ از آن جمل
ــیده و  ــکل بخش ــاي او ش ــادت و رفتاره ع
ــاً در  ــازد. تقریب ــي س ــخصیت وي را م ش
تمامــي جوامــع عوامــل متعــددي درعــادت 
مطالعــه موثرنــد کــه مهمتریــن آنهــا 

ــد از: عبارتن
	( کتابخانــه 	( جامعــه 	( تحصیــالت 
ــم از  ــا اع ــانه ه ــي 	( رس ــطح آگاه و س
ــر  ــنیداري 	( تاثی ــداري- ش ــوب و دی مکت

ــي. ــاي حکومت ــام ه نظ
همانطــور کــه از گــروه بنــدي بــاال معلــوم 
ــش  ــد نق ــي توان ــه م ــود، کتابخان ــي ش م
ــه  ــه مطالع ــادت ب ــعه ع ــي در توس اساس
داشــته باشــد. زیــرا همچــون پناهــگاه امن 
ــواي  ــالم، محت ــي س ــي، در محیط اجتماع
منابــع و اطالعــات مــورد نیــاز را بــه 
صــورت نظــام منــد در اختیــار جامعــه قرار 
داده و بــا الگوســازي، عــادت مطالعــه را در 
ســطح جامعــه توســعه مــي دهــد. توســعه 
کمــي و کیفــي کتابخانــه هــا، بویــژه 
ــترده  ــطح گس ــه در س ــي ک ــه های کتابخان
ــعه  ــد و در توس ــه در ارتباطن ــا جامع اي ب
ــا  ــه مطالعــه نقــش بســزایي ایف عــادت ب

ــد. ــي کن م

قلـــم بـــه دســـت مـــی گیـــرم تـــا بنویســـم بـــرای کســـی کـــه همـــه دلتنگـــی هـــا، 
ـــم  ـــن روزهای ـــک ای ـــِب تاری ـــدش از قل ـــا لبخن ـــم را ب ـــا و شـــکایت های اشـــک ه
ـــد مـــن در آغـــوش گـــرم و  ـــال! محـــل تول ـــی خی مـــی شـــوید. شناســـنامه ام را ب
پـــر مهـــر اوســـت. چـــه تاثیـــر دلنشـــینی دارد »مواظـــب خـــودت بـــاش« گفتنـــش، 
ـــرای  ـــا را ب ـــش اســـت دنی ـــر پای ـــه جـــرم اینکـــه بهشـــت زی ـــد. ب ـــی کن ـــم م آرام
ـــود  ـــی ش ـــث م ـــه باع ـــی ک ـــه ی چیزهای ـــا هم ـــد ت ـــی کن ـــم م ـــود جهن خ
ـــودت  ـــه ای، وج ـــار فاطم ـــوزاند. از تب ـــود را بس ـــه ش ـــن گرفت ـــبختی از م خوش
ـــت  ـــت را دوس ـــم های ـــط چش ـــا فق ـــر ه ـــل ت ـــد. قب ـــته ان ـــر او سرش ـــا مه را ب
ـــه  ـــا نرمـــردی زمان ـــن و چـــروک هـــای کنارشـــان کـــه ب ـــی حـــال چی داشـــتم ول
ـــنی  ـــه س ـــم  نیســـت در چ ـــم دوســـت دارم. مه ـــد را ه ـــرده ان ـــه ک ـــا را احاط آنه
ـــد  ـــی خواه ـــم م ـــرم دل ـــی گی ـــاد م ـــدی ی ـــز جدی ـــه چی ـــی ک ـــر زمان ـــم، ه باش
ـــد و  ـــی کن ـــم م ـــم خ ـــه ظل ـــرم را ن ـــن! س ـــگاه ک ـــا ن ـــان بی ـــم: مام ـــاد بزن فری
ـــود؛ و  ـــی ش ـــع م ـــای توق ـــته ه ـــیدن دس ـــرای بوس ـــط ب ـــرم فق ـــرس! س ـــه ت ن
ـــد.  ـــم آی ـــه جهن ـــت ب ـــدارم از بهش ـــرای دی ـــم ب ـــی ترس ـــم: م ـــن ترس بزرگتری

ـــر ... ـــت دیگ ـــادر اس م
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ای دل مظلوم من
ای دل غمگین ز غم

ای که هر دم می رسد آهی ز تو
ای که رنجیدی ولی هیچ کس نفهمید درد تو

درد تو درمان ندارد جاِن من
بی کسی های تو پایانی ندارد واِی من

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

حیف که باران می زند 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

10 سال 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 

 بودم.. خوِد واقعِی امیرعلی!
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 صورتت، ُ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 رفیقِ عزیزم
امیر
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در خانه بمانیم.

را در خانه بخوانیم..  


