
  سخن سردبير
  رساني و شايعه بين اطالع

ي و ربراي حوزه كتابدا 1390فروردين سال  13و  12حادثه غريبي در تاريخ 
اي قابل تامل است و آن اين بود كه اني اتفاق افتاد كه از جهات عديدهرساطالع

ريزي در اين حوزه را نداشته ه هيچگونه مسئوليتي در امر برنامهكظاهرا فردي 
رساني در كه نام كتابداري و اطالع كند و آن ايناي را مطرح مينكتهنز طاست به 
اين . شود كند چه ميتغيير اطالعات وبري نا يگر اگر به مهندسيهاي د بين نام
رسد و ناگهان خبرگزاري از راه مي شود آنگاهنقل ميراد آلود توسط افطنز سخن 

كند ه ميژسو ،ربايدآن را مي 13و12 هاي روزتعطيلي يعني  ؛ود خبربدر زمان كم
ترين خبر در اين حوزه و كند تا به عنوان جنجاليول عام پيدا مياو به سرعت تد

آنقدر اين شايعه جدي  .شوديشايد بيرون حوزه كتابداري و اطالع رساني بدل م
گيرد و به هاي سيما قرار مياز شبكه برخي  شود كه در مطبوعات و زيرنويسمي

رساني تغيير  داري و اطالعبكنند كه نام رشته كتاعنوان خبري جدي اعالم مي
زبان ه اي بمهندس شوند و عده نراي خوشحال كه باالخره كتابداعده ؛يافت

اطالعات و الفاظي مشابه آن را به حوزه نظامي و جنگ  اژدر افكنتمسخر از 
سر تا پا دروغ انداخت كه  لي ياد مثاين خبر و يا بهتر بگويم شايعه مرا به  .بردند

 حسنگفتند َ در پاسخ .اندمعاويه اني روايت كرد حسن و حسين هر سه دخترسك
و نه معاويه  ،دختر نه و پسر ،نه و هر دو  ،هر سه ،نينه و حسسين ح ،حسنو  نه

اين شايعه و سرعت چرخش  رظهو .و تازه اين خبر از بيخ و بن دروغ است علي
آن در محافل داخل و خارج حوزه كتابداري تا تبديل آن به يك خبر بزرگ ملي 

  .كه نكاتي چند درباره آن مطرح شود طلبدمي

اطالع رساني و كتابداري بر اين است كه اطالعات دقيق و درست  بناي - 1
نظر  عالقمند موردفراد و خاستگاه صحيح و مستند اخذ و به ا ارا از مبد
اي كه شود كه در اين حوزهاكنون سوال اين است كه چگونه مي .برساند
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غير موثق صادر  منبع اي ازرسالتي است چنين شايعهچنين مدعي خود 
كتابداران كه خود رسانان و چرا اطالع. به اين سرعت انتشار يابد و شده

حت تاثير قرار تخورند ست ميد اين امرند به قول معروف رو دعيم
قبل از كنند تا آنكه و چرا با سرعت با اين شايعه برخورد نمي گيرند مي

گويند  .ول عام نيابدااين چنين تد تاشيوع موضوع در نطفه خفه شود 
زمينه در اين امر خود  دالبته وجو. ميليون ارجاع داشته است 12بيش از 

نام خود راضي  زران اغلب ااكتابد. به گسترش شايعه دامن زده است
د و با آنكه كتاب و كتابخانه دو امر مقدسي است و مورد احترام نيستن

كند كه خود جاي بحث دارد مدعيان آن را ارضا نمي –ولي لفظ كتابدار 
 .و بحث آن هم فراوان شده است

ه در حوزه ژو به وي بلكه بسيار هم خوب است نيست يطنز امر بد - 2
كار داد  و جدي سررساني كه به ظاهر هميشه با امور ي و اطالعردابكتا

و يا اشكال طنز  راما چرا طنز نويسان نبايد گفتا .يابد يماهميت بيشتري 
ويسند تا جلوي هر بندر صفحه و ستون خاصي  ،خود را در قالب خاص

  .گونه سوء استفاده را بگيرند
خبر است و يا موجوديت و  ي اري ما اين چنين تشنهزاينكه نظام خبرگ - 3

مشغول كردن ذهن و فكر مردم بداند جاي  ،هويت خود را در خبرسازي
ها است عات خوراك فكري انسانالخبر همچون اط. سوال و تاسف دارد

گويند اينكه مردم در اولين برخوردها به هم مي. خبر غير از شايعه است
بنابر . كنندواقعي را طلب ميدنبال شايعات نيستند بلكه اخبار  !چه خبر

بايد بدنبال كسب  ما نظام خبر گزارياين خبر غير از شايعه است و 
 ايدها نب آن .ها باشدد آنربه موقع و به موانعكاس ق و واقعيات و يحقا
ر باذهان را داشته باشند و اين نكته قابل توجهي است خ شتشوي دقص

 :در اغلب موارد همان علم و آگاهي است و به قول مولوي
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  هرگز افزون خبر جانش فزون                       نورچيست آدم جز خبر در اند
ام مي گويند كارآيي  البته در اين زمينه گفتني است كه بر حسب آنچه شنيده

شود كه  مراجعات مردم به آن خبر سنجيده ميخبرنگاران و ارزيابي آنها با ميزان 
 است كه پوزيتويستي  اين يك نگاه. اگر چنين باشد بسيار قابل تامل است

 –بدون توجه به صحت و سقم خبر و يا كيفيت آن  –براساس آمار  اهندبخو
هايي باشد كه  اين يكي از محركصرفا تعداد مراجعان در نظر گرفته شود و شايد 

تر بعضي از خبرنگاران فقط بدنبال سوژه هستند و دوست دارند آنچنان را آنچنان
رسد  بنظر مي .جذابيت بيشتري داشته باشدكنند تا به قول معروف خبرشان 

ي در حوزه علمي نرسا كه اطالعچنان ال اخبار صحيح باشد همبخبرنگار بايد بدن
صرفا  ،اگر چنين باشد آنگاه خبرنگار بجاي فهم صحيح خبر . دهند را انجام مي

و اين واقعه چنين شد  همچانكه گيرد  شايعات را و يا طنزها را به عنوان خبر نمي
  .بسياري را به زحمت انداخت

. اينكه اين خبر در راس خبرها قرار مي گيرد بسيار جالب توجه است - 4
شد كه اخبار رشته كتابداري فقط براي خودشان مطرح  چنين تصور مي

دارد كه  نشانن واقعه اما اي ؛است و موضوع جالب براي ديگران نيست
هم به نوعي به اين امر توجه دارد و موضوع تغيير نام جامعه بيروني 

به  نسبت احساس خوبي بعضاكه  - ي نه تنها براي جامعه كتابداركتابدار
ر بيعشايد بتوان حتي ت. اين نام ندارند بلكه براي جامعه هم مطرح است

كرد كه نظر به اهميتي كه جامعه براي كتابدار قائل است دوست دارد نام 
ر البته اين نظآن هم به نوعي تغيير كند تا ناظر بر هويت شغلي او باشد 

هم وجود داشته باشد و آن  بدبينانه ممكن است نظراست وشبينانه خ
اي هژست دارد سوونيست د ائلق ارزش بداريي براي كتاساينكه چون ك

البته با اين گسترش خبر و سرعت نقل اين پيام . براي اين موضوع بيابيد
  .شودسيماي كشور و مطبوعات اين گمانه نقص ميو  تا رسيدن به صدا
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امكان ن آافتد كه در فروردين اتفاق مي 13و12در ايام تعطيالت  اين خبر   - 5
خش پح و يا جلوگيري از يحمندان و نيز تص هاي كسب خبر براي عالقبر دسترسي

است حوزه خبرنگاري  در بالنكات جباز از و اين  ميسر نبودخبر براي متوليان 
ها را  آنتعطيل  مآيا كمبود خبر در ايا ؟!كه چرا بايد چنين زماني را انتخاب كند

كه   ؛تها بوده اس اي ديگر در سر آننگيزهايا  و براي اين كار ترغيب كرده است 
ها خواسته  تر اينكه پس از ايام تعطيل وقتي از آن جالب. قابل بررسي استالبته 
 رود و آن را موكول به انجام شود كه خبر كذب را تصحيح كند زير بار نميمي

 ها قابل تامل و تاسف است كهاين عمل از خبرگزاري. مصاحبه اجباري مي كنند
آن  شودميها اعتراض  كنند و ثانيا وقتي به آنچرا اخبار جعلي را منعكس مي اوال

  .كنندرا تصحيح نمي

براي ائله كه معلوم نشد غبعضي در نظام توجيه قضيه و يا به تعبيري ختم  - 6
ارجاع  »دروغ سيزده«ود و يا اشتباه خبرگزاري آن را به توجيه كار طنزپرداز ب
هم اگر از ناحيه  آن. رسد اين خود عذري بدتر از گناه بوددادند كه به نظر مي

نه دروغ جائز است و  .انداطالعات درسترساندن رسانان باشد كه مدعي اطالع
خطاي  ي را به يك برداشتيبتوان چنين عمل خطاروز نحسي است كه زده ينه س

  .ديگر نسبت داد و اشتباه را مضاعف نمود

. رساني و كتابداري توجه به استناد استاطالعدر امر اساسي  وته جدي كن - 7
. ژه در امر تحقيق استيوبه ترين بحث در اين حوزه علمي و اد محوريناست

 كتابداريرساني دارد عالي و اطرتحقيق و پژوهش رابطه نزديكي با حوزه كتابدا
چنانچه  يامتقاضيان قرار دهد و تيار عات مستند را در اخالاست كه اط ايهرشت

اطالعات اگر پردازش . از اشاعه شايعه جلوگيري نمايد. مستند كند ،مستند نيست
زيرا تكيه بر اقوال و نوشتار غيرمستند  ؛حواشي جلوگيري كند هشود از مداخلمي

  .يق استقآفت بزرگ تح
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االت قي و اطالع رساني كه اينجانب در مرداببراي حوزه كتار نام يالبته تغي - 8

آن را مفصل  رساني اي بر هويت كتابداري و اطالعنيز در كتاب مقدمهو خود 
نام ايد سبب شود كه اين تغيير باما اين ن ؛ام امري جدي استمورد بحث قرار داده

باشد و اقبالها به سوي نام جديد مدلل تغيير نام بايد  .به هر قيمت صورت گيرد
 اشد و همبدرست آن فكري هاي نظري و هم پايه .دليل داشته باشدهم بايد 

باز تعريف آن و يا هويت دارد و تغيير تغيير نام يا نشان از . آن را بپذيردجامعه 
  .اين هر دو بايد مدنظر باشد

در اينكه امر مهندسي بسيار  .ه مهندسي نيز قابل توجه استژاستفاده از وا - 9
را با پيشوند و  زچيمه ولي ه و قابل احترام هستند؛ ارزشمند و مهندسان محترم 

حتي در  .شودانساني مي ومپسوند مهندسي قلمداد كردن موجب تخفيف عل
امور فرهنگي نيست  محتوياند مهندسي ناظر به ي فرهنگي هم كه گفتهسمهند

اندازه كمي و كيفي حضور عناصر و عوامل فرهنگي  هاي مديريتي وبلكه به حوزه
علوم انساني . بگيرند ميمريزان بايد در مورد آن تصتوجه دارد كه چگونه برنامه

كر ذاي مهم است و جاذبه دارد كه نيازي به ن شوند به اندازهاگر به درستي تبيي
ن هم آسر و كار دارد كه در اندازه و مقدار اگر چه مهندسي با  –مهندسي نيست 

كم و كيف هر به  ،ي و اطالع رساني همردر كتابدا .و هم كيفيت مطرح است كم
 ،عوامل انساني .كش و متر سر و كار ندارد خط ،اما فقط با اعداد رد؛دو توجه دا

ها از جمله عواملي توجه به گفتگوها و مصاحبه ،هاي كاربرانرفتار ،روابط عاطفي
   .حوزه نقش آفرين است است كه در اين

هاي خود   رسانان از اين پس بر اظهار نظر اميد است كه كتابداران و اطالع
پيش از عرضه آن دقت بيشتري بكنند و بدانند اگر خود توجه نكنند ديگران صد 

معلوم است دود آن در چشم چه در صد بر اين امر بي توجه هستند و در نتيجه 
  .رود كسي فرو مي


