سخن آغازین
انذر لسوم تحوّل در رشته
در سخي آغبزیي ضوبرُ  21ایي ًطریِ ضوي اضبرُ هختصری کِ بِ تحَّالت سبلْبی ٍ 2932
 2931ضذ ٍ ،تَضیحی کِ درببرُ ضرٍرتْب ٍ دالیل تغییر ًبم رضتِ دادُ ضذ ،گفتِ ضذ کِ آى
تغییرات ٍ رخذادّب« ،پبیبى یک هبجرا ًیست ،بلکِ ًقغِ آغبز ٍ ًطبى سٌگ بٌبی هحکوی است
برای تحَالت آیٌذُّ ».وچٌیي ،گفتِ ضذ کِ ایي تغییر ٍ ًبم جذیذً ،قص تؼییي کٌٌذُ ٍ هَثری در
هسیر پیص رٍی رضتِ دارد .از ایي پس چبرُای جس حرکت ٍ رضذ ٍ ّوپبیی بب تحَالت ًَیي
ًیست .حرکت ٍ رضذی در ّوِ ابؼبد ٍ زٍایب در گسترُّبیی بِ ٍسؼت «اعالػبت» ٍ «داًص» بب
ّوِی توبهیت ٍ کلیّتی کِ دارًذ.
اکٌَى ،چٌذصببحی پس از ٍقَع آى تحَّالت ٍ تغییرات ،ضبّذ ایي ّستین کِ در هیبى اّل
ًظر ،بِ حق ،زهسهِ لسٍم تحَّل در رضتِ آغبز ضذُ است .هیتَاى دیذ کِ اًتظبر ایي است کِ ببیذ
اتفبقی بیفتذ .رٍیذادی کِ حبصل آى ضرایغی است کِ ضرایظ کًٌَی ًیست .البتِ ًطبًِّبی ایي
ضرٍرت ًِ ،تٌْب در هیبى اّل ًظر ٍ پیص کسَتبى دیذُ ٍ ضٌیذُ هیضَد ،بلکِ در قطر جَاى ٍ
کسبًی کِ در ایي رضتِ در هیذاى ػول ّستٌذ ًیس بِ بیبًی هکتَم فریبد هیضَد .فٌبٍریّبی ًَیي ٍ
ضبکِّبی اجتوبػی ًیس ایي بیبى ٍ فریبد را رسب تر هی کٌٌذ  .بِ ػٌَاى هثبل ،ضبیذ خَاًٌذگبى
گراهی در جریبى ببضٌذ کِ اخیراً بِ ّوت چٌذ ًفر از جَاًبى ػالقوٌذ خَش فکر ٍ پر ضَر ایي

رضتِ ،بب استفبدُ از اهکبًبت یکی از ضبکِّبی اجتوبػی ،گرٍّی دایر ضذُ است بِ ًبم کتببذار1
)ّ .(Librarian 2.0وبًغَر کِ از ًبم گرٍُ پیذاست ،ایي گرٍُ بِ دًببل پرکردى خالء بیي فضبی
سٌّتی ٍ فضبی ًَیي ٍ ،بْرُ برداری از اهکبًبت ًَیي است تب بِ قَل خَدضبى در جْبى ًَیي ٍ
آیٌذُ ببز ّن بتَاًٌذ «کتببذار» ببقی بوبًٌذ ٍ رسبلت خَد را اًجبم دٌّذ .در فضبی ایي گرٍُ چیسی
کِ هببدلِ هی ضَد ػوَهبً داًستِّب ٍ اعالػبتی است کِ ّوگی بِ رٍضْب ٍ فٌَى ًَیي اعالعرسبًی
ٍ ارتببعبت هربَط هیضَد .ػلت اضبرُ بِ ایي گرٍُ ایي است کِ آى را هیتَاى ًوًَِای از ٍجَد
ضرٍرتی داًست کِ در درٍى جبهؼِ جَاًِ زدُ ٍ چِ برًبهِریساى ٍ ًظریِ پردازاى بخَاٌّذ ٍ چِ
ًخَاٌّذ ،راُ خَدش را پیذا هیکٌذ ٍ رضذ هیکٌذ.

یک

قغؼبً ّوگی ضبّذ ایي بَدُاین کِ در جبهؼِ ّرگبُ افراد ًیبزی را احسبس کٌٌذ ،خَدضبى راّی
برای رفغ آى ًیبز پیذا هیکٌٌذ .هثالً ،بِ احتوبل زیبد در چوٌسارّبی فضبّبی سبس ضْری خیلی
ٍقتّب دیذُ هیضَد کِ بجس هسیرّبی سٌگفرش یب سیوبىکبری ضذُ ،بِ هرٍر ردّی از تردد ضکل
هیگیرد .راّی کِ در ٍاقغ ػببراى خَد بِ ٍجَد هیآٍرًذ ٍ ،هؼوَال کَتبّتریي راُ برای رسیذى از
ًقغِای بِ ًقغِ دیگر استٍ .چَد ایي هسیر ػببرسبختِ گَیبی ایي است کِ عراحبى فضبی سبس
درٍاقغ برای ػببراى هیببیست چٌیي هسیری را پیص بیٌی هیکردًذ ٍ ًِ هسیرّبی دٍرتر ٍ پر پیچ
ٍ خوی را کِ هؼوَالً از پیوَدى آًْب رضبیت ًذارًذ.
ًکتِ قببل تَجِ ٍ بسیبر هْوی کِ در چٌیي هثبلْبیی دیذُ هیضَد ،تطخیص جبهؼِ بِ تغییر یب
اصالح است؛ ٍ اگر در هَاردی کِ فٌی ٍ ػلوی ّستٌذ خَة دقت کٌین ،هی بیٌین کِ حرکتّبیی
از ًَع کتببذار 1درست در راستبی یک حرکت ػوَهی است کِ جبهؼِ بطری دارد .ایي ٍاقؼیت
گَیبی ایي است کِ هردهی کِ در ایي گَضِ از جْبى حضَر دارًذ بخطی از جبهؼِ بطری ّستٌذ
کِ ًیبزّب ٍ سوت ٍ سَی خَد را بب تحَّالت ػلوی ّوگبم هیکٌٌذ.
تردیذی ًیست کِ اگر دست اًذرکبراى جبهؼِ ًیس ّوبًٌذ ضْرًٍذاى ػبدی بِ هَقغ ایي
ضرٍرتّب را دریببٌذ ٍ برایص فکری بکٌٌذ ،خَاٌّذ تَاًست بب سرػت بیطتر ٍ بِ ضکل سبزهبى
یبفتِتر ٍ اصَلیتری در پبسخ بِ آىّب دست بِ ابتکبر زدُ ٍ زهیٌِّبی رضذ جبهؼِ را در ابؼبد ٍ
هسیری کِ ضرٍرتْب ًطبى هیدّذ فراّن کٌٌذ.
هي اگر برًبهِ ریسم ،در بؼذ برًبهِریسی آهَزضی ٍ تْیِ سرفصلّبی الزم ،اگر در ػرصِ ػول
ّستن ٍ هثال در حَزُ ًرم افسار یب سخت افسار ّستن ،بب فراّن کردى زیرسبختّب ٍ ابسارّبی الزم
ٍ ًَیي برای رفغ ًیبز ٍ ،اگر پژٍّطگر ّستن ،در بؼذ ًظری بِ ایي ضرٍرتّب بپردازم ٍ اصَل
فکری ٍ چبرچَةّبی ًظری را بپرٍراًن .اگر چٌیي ببضذ ،بیتردیذ از بسیبری از دٍببرُ کبریْب ٍ
آزهَى ٍ خغبّبیی کِ بسیبری از سرهبیِ ّبی اًسبًی ٍ هبلی ٍ اقتصبدی را ّذر هیدّذ جلَگیری
خَاّذ ضذ.
اکٌَى اگر ببز گردین بِ ًکتِ اصلی ،الزم است کِ ایي پیبم دادُ ضَد کِ ًطبًِّب گَیبی ایي
است کِ زهبى ،زهبى تحَّل است ٍ برای رضتِ ػلن اعالػبت ٍ داًص ضٌبسی ٍ هحتَا ٍ ابسارّب ٍ
رٍضْب ٍ حرکت آى بِ سَی آیٌذُ ببیذ فکری کرد ٍ عرحی ًَ دراًذاخت .در ّویيجب از ّوِ
استبداى ارجوٌذ ٍ صبحبٌظراى ٍ ّوکبراى گراهی بِ ٍیژُ آًبى کِ هسئَلیتی بِ ػْذُ دارًذ ٍ دست

دو

اًذرکبر ٍ تصوین سبز ٍ تصوین گیر ّستٌذ دػَت هیکٌن ّرکس بِ سْن خَد بِ ًیبزّب ٍ
ضرٍرتّبیی کِ بِ چطن هیآیذ بْب بذّذ ٍ بب دیذی هسئَالًِ بِ آىّب بٌگرد ٍ در ّرجب کِ ّست،
در ایي هیذاى ٍارد ضَد ٍ سْن خَد را در پیطبرد ایي جبهؼِ بِ سوت ٍ سَیی کِ رضذ ٍ اػتالی
جْبًی ایجبة هیکٌذ ادا کٌذ.
بی تردیذ ایي جبهؼِ آگبُ ٍ فرّیختِ ٍ ببَّش ٍ صبَر ضبیستگی آى را دارد کِ پب بِ پبی جبهؼِ
جْبًی ٍ ،بلکِ در جبیگبّی رفیغ تر ،در هسیر رضذ ٍ تؼبلی کِ بِ بیبى دیگر ّوبى سیر الی اهلل
است ،حرکت ًوبیذ .پس بیبییذ دست بِ دست ّن در ایي تؼبلی کَضب ببضین.
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