
 

 

  سخن سردبير
  

  فردي، ملي وجهانيحافظه 
آيد و حافظ اسم  آيد از حفظ و نگهداري مي چنانكه از اسم آن بر مي ،حافظه
 ،در مورد انسان ؛مبالغه است ايظاهراً بر همانند نابغه و ناطقهاي آن  و فاعل

ها بر حافظه يكي از قواي نفساني و دروني است كه به كار نگهداري آموخته
هاي  ههمه قو شامل دت خودنفس است و اين نفس در وحانسان داراي . دردگ مي

به اين . اصطالحي است كه فالسفه اسالمي آن را قبول دارند ينا و 1است نفساني
قواي بيروني او . هاي بيروني و دروني است معنا كه نفس انسان دارنده همه قوه

 دروني او حس مشترك وسه، ذائقه، سامعه و شامه است و قواي مشامل باصره، ال
  .و حافظه و مانند آن است راكاد نيز قوائي چون

را  دانستناو اين . اما اين دانستن او براي يكبار نيست ؛انسان ذاتاً مي خواهد بداند
خواهد كه به كار بندد و در زندگي از آن براي پيشبرد و اهداف  براي اين مي

سپاريم تا آن را گيريم و آن را به خاطر مي ما ياد مي، بنابراين. زندگي استفاده كند
. كنيماي به نام حافظه استفاده مياز اين رو از قوه. 2بازيابي و از آن استفاده كنيم

 يدر واقع آنچه را به صورت هستي شناسانه ادراك كرديم در ذهن از آن تصاوير
سازيم  ميي ئها نشانهسازيم و آنگاه براي اين تصاوير متكي بر خارج نمود و  مي

تا به هنگام نياز از آن استفاده كنيم و يا آن را به ديگران منتقل كنيم و در اين بين 
رف همانند آنچه كه اما حافظه با ذخيره ص .نقش حافظه بسيار مؤثر وحياتي است

  .تفاوت داردصندوق مي ناميم و يا در صندوق مي گذاريم  -في المثل -آن را
 067E است كه شما اگر از خانه بيرون بيائيد و مسير خانه حافظه آنقدر مهم

را گم كنيد حاضريد هر چه داريد را بدهيد تا بتوانيد دوباره به خانه  خود
اگر حافظه نبود انسان ناچار بود هر روز، بلكه هر ساعت و هر لحظه . برگرديد
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در اين صورت هيچ پيشرفتي در زندگي حاصل . همه كارها را از نو شروع كند
از اين رو شخصي كه حافظه ندارد پيشرفت ندارد ويا در نقطه صفر . شدمي ن

كار خودش به ديگران زمام  است و همواره بايد كارها را از نوشروع كند و
كار كند و بديهي است كه در چنين شرائطي  آنان به صورت قيم براي او تابسپارد 

  .چه بر سر فرد، ملت و جامعه مي آيد
از دو اصطالح ذخيره و بازيابي به  كرد آن و يا كار كه در تعريف كتابخانهاز آنجا 

ترين نقش كتابداري و  شود و در بسياري از موارد عمده وفور استفاده شده و مي
اي هر  كنند شايسته است تا مقايسه اطالع رساني را ذخيره و بازيابي عنوان مي

هاي  هم به نوبه خود در استعارهچند مختصر از اين دو اصطالح با حافظه كه آن 
اگر به  حافظه. مورد استفاده كتابخانه و مراكز اطالعاتي مطرح است به عمل آيد

 و بنابراين، است مشابه storage تعبير انگليسي آنبا معناي ذخيره گرفته شود 
اگر چه  و مكانيكي است ايستادارد و نذخيره باشد حالت پوپا  اگر صرفاًذخيره 

. ره كردن براي استفاده در آينده است ولي چه بسا از حال غفلت شودمعناي ذخي
فقط آن را براي نگهداري و دور بودن از  كنيد حفظ ميصندوق در آنچه 

تا شايد روزي و سر فرصت از آن  كرده ايددر واقع انبار  و دستبردها حفظ
نظر مي رسد باز  هرا به آن اضافه كنيم ب  Retrievalحتي اگر بازيابي . استفاده كنيد

 3در واقع، حافظه با مموري. آن پيامي كه در واژه حافظه وجود دارد در آن نيست
memory  البته اين . قابل مقايسه است كه در آن مفهوم ياد آوري نهفته شده است

تواند تاريخ  شناسي و نقش مطالعات مرتبط با آن كه مي گردد به بحث ريشه بر مي
براي ما بازگويد و در اين بازگوئي محقق وسعت ديد  يك واژه و يا اصطالح را

همانند . تواند روابط حول يك موضوع را بهتر درك نمايد كند و مي پيدا مي
مطالعات تاريخي و فرهنگي كه امروزه در نگاه مكاتب فلسفي اهميت خاص 

ها نسبت به بعضي ديگر و نيز در ارتباط  از اين گذشته بعضي از زبان. يافته است
  . بعضي واژه ها و مفاهيم از قوت و توان بيشتري برخوردار است با
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در . دهد بلكه حالتي پويا و فعال دارد انجام نمي حافظه فقط كار صندوقبنابراين 
هر آن با اطالعات جديد ممكن است وضعيت خود را عوض كند و با اطالعات 

. نمايدآن را بارور  و يا دهد ، افزايشكند تطبيق و اطالعات قبلي را مقايسهبعدي، 
از اين رو در كتب لغت . زنده و فعال است انسانيديگر همه قواي حافظه همانند 

آورد و  وهم ياد ميكند  يعني كه هم حفظ ميهم ياد مي كنند  4از آن به قوه ذاكره
  .كند ي ميعتدا

معرفي درستي است در واقع براي  كار شوداگر از كتابخانه به عنوان حافظه ياد 
خالف آن  .شده و آن به رعايت گرفته شده استداد كتابخانه از حافظه استم

تر نزديك درست نيست كه بگوئيم حافظه همچون كتابخانه است؛ زيرا آنچه به ما
 حافظه است اگر چه ممكن است از فرطشناسد  است و همه كس آن را مي

اگر چنين  .و يا توجه نكنيمنباشيم  واقف به ما به حضور و كار كرد آن نزديكي
كنيم و كتابخانه را همچون حافظه بدانيم آنوقت انتظار ما از كتابخانه و عملكرد 

جاها مي بينيم  زآن همچون حافظه بسي فراتر از آني خواهد بود كه در بسياري ا
را در  چيزوقت همه  آن كتابخانه اگر مانند حافظه كار كند. آشنا هستيمبا آن و 

د مورد نياز است درخود دهد، آنچه را كه براي استفاده و كاربر ميخود جاي ن
 ان بالقوه و بالفعلدارد و همواره در حال تغيير و تنوع و برآوردن نياز مخاطب

، همانند صندوق باشدبا اين تعبير اگر كتابخانه همچون حافظه  ،بنابراين. است
است و  پويازنده و ؛ذاكره است ،بلكه همانند حافظه ؛وصندوقچه عمل نمي كند

چنين تفسيري . وجه داردت دهاهمواره در حال جوش و خروش است و به كاربر
. كنيم چنانچه در باره كتابخانه مد نظر باشد هرگز از آن همچون انبار استفاده نمي

به كار  و دست چندمآن را محفظه و مكاني براي گرد آوري منابع كم مصرف 
آن در  كاربردو همانند خود انسان كه آنچه را در حافظه دارد براي  بريم نمي

مجموعه كتابخانه نيز براي استفاده مخاطبان طرح و برنامه  ؛زندگي برنامه دارد
خواني مجموعه و الزم و مرتبط براي هم هاي فعاليتانواع . خواهد داشت

                                                            
  واژه حافظه:دهخدا.  4



  1389، تابستان 52رساني دانشگاهي، شماره  تحقيقات كتابداري و اطالع   _____________________   10
 

 

اي پژوهشي ه گيرد و براي استمرار حيات كتابخانه فعاليت مخاطب صورت مي
و تداوم اين عمل براي كتابخانه به عنوان يك موجود زنده  كند پيدا مياستمرار 

سياسي واقتصادي و مانند آن مد  ،اجتماعي ،با عنايت به همه موارد الزم علمي
  . نظر قرار مي گيرد

 كهرا براي هر انساني تداعي مي كند كتابخانه بنابراين حافظه فردي مفهوم اولين 
مربوط به زندگي فردي است و شخصيت علمي، فرهنگي، هنري او در گروي 
همين حافظه فردي است كه چنانچه آسيب ببيند و يا از بين برود شخصيت 

  .آن نهايت كوشش انجام گيردوتقويت لذا بايد در حفاظت ؛ فردي نابود مي شود
نچه آ. در زندگي اجتماعي نيز حافظه جمعي پاسدار شخصيت اجتماعي است

در پيشبرد اهداف همه جانبه خود نياز دارد، بايد در حافظه جمعي وجود جامعه 
در تداول باشد،  داشته باشد و نه تنها حفظ شود بلكه همانند حافظه فردي دائماً

علمي، فكري و كاربردي درجهت رشد و ارتقاي  ودر دسترس عموم قرار گيرد 
  .مؤثر باشد  جامعه

دارد و آنچه  آن نياز هان يك ملت سروكار دارد؛ آنچه ملتي بحافظه ملي نيز با كي
شود در حافظه ملي جمع آوري مي شود و همانند  باعث رشد و توسعه ملي مي

هم در برابر  هم رشد مي كند و ؛حافظه كه ذاكره است هشيار و بيدار است
از آنجا كه . خطرات مقاوم است و از همه خاطرات به نفع عموم استفاده مي كند

ملت ها بايد با هم در تعامل باشند واز منابع هم استفاده و به يكديگر كمك كنند 
اند كه دراين زمينه ميراث  هاي جهاني به فكر ايجاد حافظه جهاني افتاده سازمان

سعي در نگهداري و  به آن نيازمندند را حفظ وكه همگان ع معالي همه جوا
   .نندك هاي بعدي مي انتقال آن به نسل

. توان اين تشابه و يا استعاره را مورد توجه قرار داد از جهت ديگر هم مي
همانگونه كه حافظه در سر انسان جاي دارد و حفاظت آن در برابر اتفاقات حالتي 

ها  خواستتوجه به يا و  يها ويژه دارد دسترس پذيري و اشراف آن به همه اندام
. تواند مورد مقايسه با كتابخانه باشد ميبدون واسطه است باز انسان  و تمايالت
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تر  نقش كتابخانه و يا مراكز اطالعات در اين مورد شفافدر اين صورت است كه 
  .گردد مي

هاي جمعي، ملي و جهاني  آيا حافظه ديد بايد با تعريفي كه درباره حافظه شد
عال فمجموعه پويا  هماناز حافظه  ماد و آيا برداشت نكن به وظائف خود عمل مي

 همانست و يا آنكه صرفاً اپيشرفت در حال  و مفيدو مرتبط و قابل دسترس 
و هاي احتمالي طبيعي  از آسيب دستبرد صندوق و محل ذخيره براي حفاظت از

غارتگري آنان از اموال  و راهزناندر برابر هجوم  كه صرفامد نظر است غير آن 
  .گيرد مورد توجه قرار ميفيزيكي و عمومي 

ناقص آن هم ممكن است  با تعريفهاي ملي وجهاني اگر چه  حافظهتشكيل 
نه  نباشدغنيمت باشد؛ اما اهدافي را كه بر حافظه مترتب است چنانچه در نظر 

 هاي مادي و در نيروي انساني و سرمايهبسا  چهتمام نيست بلكه تنها كار آنها 
 اضعافش هاي ش عوض شود بهرهرباشد كه چنانچه نگاسراف و اتالف معنوي 

  .مضاعف خواهد بود
انتظاراتي  همانطور كه درباره حافظه و اهميت آن در آغاز اين سخن گفته شد و  

هاي شخصي، ملي وجهاني به همان  ه در مورد كتابخانهچرود چنان كه از آن مي
 وقت خواهيم ديد كه چه تحول عظيمي در زندگي فردي و شيوه توجه كنيم آن
بگذارند آنگاه اگر به صورت فرهنگ در آيد محال است . شود اجتماعي ايجاد مي

هاي  حافظه افرادي به زور بر جوامعي غلبه كنند و آنها را تحت سلطه قرار دهند و
  .برندبهاي گذشته است به غارت  كه ميراث نسلرا ملي آنان 

 


