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  مقدمه
پژوهش تاريخي، فهرست زماني حوادث نيست، بلكه سند 

و موضوعات  صادق و كاملي است كه اشخاص، حوادث
انسان از ). 1( كند مختلف را در زمان و مكان معين بررسي مي

گذشته براي درك حال و به عنوان چراغي براي حركت به 
تواند با  هاي گذشته، انسان مي با پيشينه. كند جلو استفاده مي

بيني كرده و  اي از اطمينان، آينده را به طور تقريبي پيش درجه
هاي مناسبي  ي گذشته، راه هبر اساس اطالعات كسب شد
هر . شوند گيري صحيح مي انتخاب كند كه موجب تصميم

طرح پژوهشي زماني موفق است كه پيوند با گذشته و نگاهي 
ي  بديهي است هر چه پيوند به گذشته. به گذشته داشته باشد

تر و نگاه آن به آينده  ي پژوهشي مستحكم يك حوزه
هاي انجام شده  ثربخشي پژوهشتر باشد، انسجام و ا بينانه واقع

هاي مربوط به  پژوهش. در آن حوزه بيشتر خواهد بود
رساني نيز از اين قاعده مستثني  كتابخانه، كتابداري و اطالع

  . نيست و همواره به برقراري پيوندها نياز است
با هدف كمك به  »ايران در ها كتابخانه سرگذشت«كتاب 

رساني در جهت پيوند  عي كتابداري و اطال پژوهشگران حوزه
از ديگر اهداف . ي آن است مطالعات اين رشته با پيشينه

نگارش كتاب، شناسايي تاريخ غني پيدايش كتابخانه و 
كند كه اين  نويسنده بيان مي. باشد كتابداري در ايران مي

هايي كه برخي محققان  لطفي كتاب را به دليل جبران كم
هاي ايران روا  بخانهداخلي و خارجي نسبت به سرگذشت كتا

اند، نوشته است؛ چرا كه همگان بر اين باور هستند كه  داشته
ترين نوشته و  النهرين، قديمي الواح گلي كشف شده در بين

ي كتاب و كتابداري مصريان و سومريان  پيشينه در زمينه
است؛ در حالي كه در هيچ يك از منابع و متون تاريخي نامي 

نويسندگان . ها برده نشده است آن هاي از كتاب و كتابخانه
ي  دارند، مخاطبان اين كتاب دانشجويان رشته اظهار مي

تواند به  دارند كه مي رساني بوده و بيان مي كتابداري و اطالع
عنوان منبع مناسبي براي درس كتابخانه و كتابداري در 

  .ها ارايه شود دانشگاه
  
  ي نويسندگان درباره

ي مرتضي محمدنيا  در ايران نوشته ها كتاب سرگذشت كتابخانه
  .باشد سماكوش، دكتر حسن اشرفي و دكتر حسين محمدي مي

   
ــي،-1 ــداري مرب ــالع و كتاب ــاني اط ــكي، رس ــكده پزش ــديريت و  دانش ي م

   ايران اصفهان، اصفهان، پزشكي علوم دانشگاهرساني پزشكي،  اطالع
 و مـديريت  ي دانشكده پزشكي، رساني  اطالع و كتابداري ارشد، كارشناسي -2

 ايــران اصــفهان، اصـفهان،  پزشــكي علــوم دانشـگاه ، پزشــكي رســاني اطـالع 
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مرتضي محمدنيا سماكوش كارشناس ارشد كتابداري و 
بوده و در ) آوري اطالعات گرايش مديريت فن(رساني  اطالع

وي در . باشد دانشگاه پيام نور تاكستان ميحال حاضر مدرس 
ي  عنوان مقاله در زمينه 10تي خود بيش از  ي تحقيقا پيشينه

ي كتاب مورد نقد  او در زمينه. رساني دارد كتابداري و اطالع
ها در ايران  كتاب وكتابخانه«حاضر نيز كتابي ديگر با عنوان 

  .در دست چاپ دارد» باستان
تخصصي خود را از دانشگاه  حسن اشرفي ريزي دكتراي

. آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران اخذ نموده است
 60رساني داراي بيش از  ي كتابداري و اطالع وي در حوزه

در حال حاضر . باشد عنوان كتاب، مقاله و طرح تحقيقاتي مي
رساني پزشكي  عضو هيأت علمي گروه كتابداري و اطالع

ان و نيز سرپرست مركز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي اصفه
  .باشد آوري اطالعات در علوم سالمت مي فن

ي دكتراي تخصصي در  حسين محمدي دانش آموخته
ي تاريخ باستان از دانشگاه پونا كشور هندوستان  رشته
ي پژوهشي خود عناوين متعددي  وي در پيشينه. باشد مي

عضو در حال حاضر . ي تاريخ دارد مقاله و كتاب در زمينه
هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران و مدرس دانشگاه 

  .باشد علمي و كاربردي مي
  

  محورهاي اصلي اثر
  . باشد كتاب حاضر داراي چهار فصل مي

. خط، زبان، دانش و كتاب در ايران باستان :اول فصل
گيري كتابخانه در آن، بايد سواد  مردم يك جامعه قبل از شكل

داشته باشند، خط و نوشتن بدانند، با علوم آشنا باشند و از همه 
بخش  تر كتاب يا منابع مكتوبي داشته باشند كه قوام مهم

الب اين فصل با تاريخ پيدايش خط در ق. ها است كتابخانه
ي ظهور  مستندات تاريخي آغاز گرديده و سپس به ذكر پيشينه

آموزش و . ها در طي قرون متوالي پرداخته است كتابخانه
ها اشاره  پرورش به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر كتابخانه

ي آن از دوران باستان تاكنون  شده و به تفصيل تاريخچه
هاي  از دورهاين كه چگونه تعليم و تربيت . آورده شده است

باستان در ايران وجود داشته است، خود گواهي بر پيشگامي 
مبحث ديگري كه در اين . باشد ايرانيان در پيدايش تمدن مي

ي علوم و دانش مربوط به ايرانيان  فصل گنجانده شده، درباره
علومي مانند پزشكي، نجوم، نقاشي، فلسفه، اخالقيات و . است

تمدن ايران دارد، نشان از  گيري ادبيات كه ريشه در شكل
صفحات پاياني فصل به ذكر . ي غني ما است پيشينه
هاي ايران باستان كه از گزند روزگار  هايي از كتاب نمونه

خواندن اين صفحات چنان . محفوظ مانده، اختصاص دارد
كند كه بر خالف  اطالعات مطلوب و جذابي را منتقل مي
ده را براي پرداختن مطالب حجيم صفحات قبلي اشتياق خوانن

  .انگيزد ي كتاب برمي به ادامه
روند . ها در ايران گيري كتابخانه عوامل شكل :دوم فصل

ها در هر جامعه با توجه به استعداد آن  گيري كتابخانه شكل
ي خود، متفاوت  جامعه در روزامد و شكوفا كردن توان بالقوه

ين تر در ايران همواره فرهنگ و تمدن غني از مهم. است
پادشاهان و . عوامل تأثيرگذار، حتي بر اقوام مهاجم بوده است

پذير  وزيران، دين و مظاهر ديني، سرگرمي و تفريح، دسترس
ترين عوامل  كردن اطالعات و آگاهي براي جامعه مهم

ذكر اسامي . ها در ايران ذكر شده است گيري كتابخانه شكل
مله مطالبي است ها و اسناد معتبر از ج افراد تأثيرگذار، كتاب

كه در بازگويي تاريخ به باال بردن اطالعات تاريخي و 
  .كند پراهميت خواننده كمك بسياري مي

هاي ايران از باستان تا  ترين كتابخانه مهم :سوم فصل
باشد كه با اين عنوان  فصل بسيار مفصلي مي. ظهور اسالم

هاي تاريخي و مهم ايران در  ذكر كتابخانه. آورده شده است
سير تاريخي، از پيدايش تا عصر حاضر، مطالب اين فصل را 

فصل . تر از عنوان آن است دهد كه بسيار گسترده تشكيل مي
هاي غير ايراني مانند  هاي تمدن اي از كتابخانه با خالصه
شود و در ادامه به تشريح اين  هاي قبل از ماد آغاز مي كتابخانه

  . سه دوره به تفصيل پرداخته شده است
). پيدايش(ابخانه در ايران باستان تا ظهور اسالم كت

نابودي و تولد (ي صفويه  كتابخانه در بعد از اسالم تا دوره
شكوفايي و (كتابخانه از صفويه تا عصر حاضر ). دوباره
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در هر مبحث پس از ذكر نام كتابخانه، ). هاي جديد آوري فن
ي مؤسس، سرزمين آن و نحوه و  به ذكر نام شخص، سلسله

دليل تأسيس كتابخانه بر طبق مستندات تاريخي اشاره شده 
ها در عصر حاضر اطالعات بسيار  در مبحث كتابخانه. است

ي مجلس شوراي  ي كتابخانه ي تاريخچه مفيدي نيز درباره
هاي موجود  ي ملي عالوه بر ديگر كتابخانه اسالمي و كتابخانه

  .آورده شده است
ها  ي انواع كتابخانهتحليلي بر سير تاريخ :چهارم فصل
خواننده پس از عبور از سه فصل بسيار طوالني به . در ايران

اي  رسد كه در ابتداي آن خالصه صفحه مي 12فصلي در 
گيري و  نتيجه. بسيار موجز از فصول پيشين آمده است

در ميان . ي پاياني كتاب آمده است پيشنهادات در چند صفحه
برگزاري ". شده است پيشنهادات موضوع قابل توجهي مطرح

آوري عقايد ساير مورخان، دانشمندان،  سمينارها براي جمع
ي  ي عالقمندان درباره شناسان و همه كتابداران، باستان

يكي از پيشنهاداتي است كه  "هاي تاريخي ايران كتابخانه
توجه به اين مطلب . اي داشته است نويسنده به آن اشاره

ي علم كتابداري و  هتر كردن پيشين تواند در غني مي
  .رساني تأثير بسزايي داشته باشد اطالع
  

  ي اثر با آثار مشابه مقايسه
رسد كتاب حاضر تنها كتابي است كه به اين شكل  به نظر مي

در آثار . پردازد ها در ايران مي تنها به سرگذشت كتابخانه
ي كتاب و كتابداري به طور كلي بررسي  پيشين تاريخچه

» كتابخانه و كتابداري«ي مثال در كتاب برا. گرديده است
فصل به اصول  12در  1379ي علي مزيناني، سال  نوشته

هاي جهان و ايران، انواع  هاي كتابخانه اوليه، تاريخچه
ها پرداخته شده  ها و خدمات فني و عمومي كتابخانه كتابخانه

ها در  سير تحول كتابخانه 6البته كتاب مذكور در فصل . است
كند، ولي از آن جا كه هدف  صفحه بيان مي 40در  ايران را

اصلي كتاب تمركز بر اين مطلب نيست، اين بخش جامع و 
مزيت كتاب حاضر نسبت به كتاب علي . مختصر است

هاي  مزيناني، پرداختن به اطالعات محض تاريخي كتابخانه

عالوه بر آن شرح مطالب به تفصيل به غناي . باشد كشور مي
  ).2(است منبع كمك كرده 

  ها تأليف  ي تاريخچه كتابخانه ديگر كتابي كه در زمينه
تاريخ «فرخ با عنوان  الدين همايون گرديده از ركن

باشد كه در  مي» هاي عمومي هاي ايران و كتابخانه كتابخانه
ها و  در اغلب كتاب. در دو جلد منتشر شده است 1344سال 
اند، به كتاب  داختهها پر ي كتابخانه هايي كه به تاريخچه مقاله

فرخ به طور عمده  همايون. مذكور استناد صورت گرفته است
. كند هاي ايران پس از اسالم اشاره مي به سرگذشت كتابخانه

اغلب موارد دقيق و مستند توضيح داده شده است و بخش 
هاي عمومي در كشور طي  اعظمي را نيز به ايجاد كتابخانه

و در جداولي سال تأسيس اختصاص داده  30ي  هاي دهه سال
البته . ها را به همراه ساير مشخصات ارايه نموده است آن

كتاب حاضر به لحاظ استفاده از منابع متعدد و معتبر و 
 1344ها پس از سال  همچنين پرداختن به سرگذشت كتابخانه

  ).3(باشد  داراي مزيت مي
  

  بررسي محتوايي و ساختاري اثر
ري و محتوايي اثر پرداخته در اين بخش به بررسي ساختا

  .شود مي
  هاي مهم اثر ويژگي

آميزي روي جلد، بدون تأمل نشر كتابدار  در نگاه اول رنگ -
اي ناشر به خوبي در آن  كند كه هدف حرفه را يادآوري مي

  . آشكار است
ي  نشر كتابدار از جمله ناشران مشهور و معتبر در زمينه -

انتشار . باشد رساني مي عهاي علوم كتابداري و اطال چاپ كتاب
ي موضوعي كتاب كار  كتاب توسط ناشري كه در همان زمينه

  .شود هاي اعتبار كتاب محسوب مي كند، يكي از مالك مي
 طور به و است شده انتخاب تكلف عنوان كتاب ساده و بي - 
 گنجانده مكاني و زماني ي بازه نظر از خود در كه را چه آن دقيق
  .»ايران در ها كتابخانه سرگذشت«: كند مي بيان است،
ي عنوان اطالعات  ي عنوان و پشت صفحه در صفحه -

به اين ترتيب كه در . الزم بر طبق استانداردها آمده است
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عنوان، عنوان كامل اثر، اطالعات مربوط به  ي صفحه
نويسندگان، ناشر به همراه لوگوي ناشر، محل نشر و تاريخ 

عنوان، در قسمت اول  ي در پشت صفحه. نشر آمده است
نويسي فيپا  كامل اثر در قالب فهرست ي صفحه، شناسنامه

درج شده و در قسمت دوم صفحه، اطالعات مربوط به ناشر، 
نشاني ناشر، شمارگان، نوبت چاپ، قيمت و ديگر اطالعات 

  .الزم آمده است
اي  ها بايد به گونه بيان مطالب و ترتيب فصل ي شيوه -

هاي قبل و بعد از آن  صل با مطالب فصلباشد كه مطلب هر ف
فهرست مطالب بسيار مفصل و ). 4( باشد داشتهتباط منطقي ار

  .ها نوشته شده است دقيق با رعايت ترتيب منطقي فصل
ي مناسب بين سطرها،  نوع قلم كتاب و رعايت فاصله -

  .كند پذير مي مرور متن را به راحتي امكان
ي پژوهشي  حوزه با نگاهي به تحصيالت، سوابق و -

توان نتيجه گرفت، نويسندگان كتاب حاضر  نويسندگان اثر مي
به حق از تخصص و صالحيت كافي براي مطرح كردن چنين 

رساني و نگارش آن  ي كتابداري و اطالع موضوعي در زمينه
ي متخصص  باشند، به ويژه همكاري نويسنده برخوردار مي

  .افزايد تاريخ به اعتبار اثر مي
ترين مزاياي اين كتاب پرداختن نويسنده به  هماز م -

موضوعي است كه كمتر مورد بررسي محققين اين رشته قرار 
  .گرفته و دليلي بر منحصر به فرد بودن اثر است

باشد، به  اي گويا كه از ملزومات هر اثر خوب مي مقدمه -
نويسنده در . قلم نويسنده در آغاز متن كتاب نوشته شده است

آوري  ي جمع تشريح موضوع كتاب، اهداف، شيوهآن به 
هاي  ي پژوهش اطالعات، حدود كار و جايگاه اثر در حوزه

  .مشابه پرداخته است
ي  ي ذكر شده در مقدمه متن اثر در راستاي هدف و جامعه - 

  .كند كتاب نوشته شده است و انتظارات خواننده را برآورده مي
ارش آن از جذابيت متن اثر با توجه به تاريخي بودن نگ -

آوري شده  خاصي برخوردار است و مستندات تاريخي جمع
مانند فصل دوم، . باشد داراي نثر دلنشين و شيوايي مي

تيمور نه ايراني بود و نه «: 13، خط 4، پاراگراف 69ي  صفحه

با كتاب و كتابخانه انس و الفتي داشت، ولي فرزندانش به 
پدر عاشق كتاب و خاطر تربيت ايراني كامالً بر عكس 

  .»كتابخانه بودند
مستندات تاريخي ذكر شده در كتاب، بر خالف  -

  ها، از منابع و متون بسيار معتبر و شناخته شده  محدوديت
  .ي دهخدا نامه المعارف تشيع و لغت ةمانند داير. اند انتخاب شده

اي از كلمات با وجود  ها، معادل و معني پاره پانويس -
فصل : مانند. ورت صحيح درج شده استاندك بودن، به ص

تئودوروس : 5، پاراگراف آخر، خط 142ي  سوم، صفحه
)Theodrus.(  

استناددهي و رعايت امانت در پژوهش از ضريب بسيار  -
ي استناددهي اثر  شيوه .باشد مند مي بااليي در اين كتاب بهره

، پاراگراف 102ي  مانند فصل سوم، صفحه. متني است درون
  ).436: 1366ابن نديم، : (آخر آخر، خط

  
  هاي اثر ها و كاستي نارسايي

اي انتخاب شده و تصوير  طراحي روي جلد تا حدودي كليشه - 
شايسته است تصوير مناسبي . گوياي محتواي غني كتاب نيست
ي  ها و يا نشانگر يك كتابخانه كه گوياي سير تحول كتابخانه

  .شود باستاني باشد براي روي جلد در نظر گرفته
كمبود عنوان كتاب به انگليسي و شرح مختصري از  -

  . شود متن كتاب و نويسنده در پشت جلد كتاب احساس مي
با وجود انتخاب جنس مناسب جلد كتاب، صحافي آن  -

  .استحكام الزم را براي دوام كتاب ندارد
بهترين كاغذ . كاغذ از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست -

است كه نوشتار صفحات از دو  براي چاپ كتاب، كاغذي
  .طرف مشخص نباشند تا چشم را دچار خستگي نكند

  . خورد اشتباهات تايپي در متن فراوان به چشم مي -
، 24ي  فصل اول، صفحه: عدم رعايت فاصله مانند

 ها هااست به جاي رستني رستني: 3و  2پاراگراف آخر، خط 
  .است است، مدارااست به جاي مدارا

به يقينً به : 2، خط 1، پاراگراف 30ي  حهفصل اول، صف
  .جاي به يقين
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مامور به : 7، پاراگراف آخر، خط 32ي  فصل اول، صفحه
  .جاي مأمور

هيات : ، پاراگراف آخر، خط آخر45ي  فصل اول، صفحه
  .به جاي هيأت

مؤبدان : ، پاراگراف آخر، خط آخر67ي  فصل دوم، صفحه
  .به جاي موبدان

اصوال به : 3، خط 3، پاراگراف 137  ي فصل سوم، صفحه
  .جاي اصوالً

: 11، پاراگراف آخر، خط 254ي  فصل چهارم، صفحه
  .ها كتابخانهها به جاي كتابخانه

  . عدم يكدستي در نگارش كلمات -
: 7، خط 2، پاراگراف 31ي  مانند فصل اول، صفحه
، خط 3، بند 2، پاراگراف 32ي  سائيس و در فصل اول، صفحه

  . ساييس: اول
: ، پاراگراف آخر، خط آخر136ي  فصل سوم، صفحه

: ، خط اول4، پاراگراف 25ي  دينكرت و در فصل اول، صفحه
  .دينكرد
ي فصل دوم  تمام صفحات فصل سوم با سرصفحه -

هاي  ترين كتابخانه عنوان فصل سوم مهم. چاپ شده است
باشد كه بايد در تمام  ايران از باستان تا ظهور اسالم مي

شد، اما عنوان فصل دوم  چپ فصل تكرار مي صفحات سمت
  .آمده است

كتابي كه در حال حاضر براي نقد كردن در دست  -
در كمال شگفتي فاقد ) 1390اول، : نوبت چاپ(نويسنده است 

  .باشد صفحات مربوط به فهرست مĤخذ مي
هاي علمي و تجربي و نشاني  مشخص نبودن ويژگي -

بهتر بود در . كند دچار ابهام ميهمكاران نويسنده، خواننده را 
  .شد ي نويسندگان صحبت مي مقدمه يا پيشگفتار درباره

هاي مناسب و غير متناسب  عدم تقطيع كتاب به فصل -
بودن ميزان مطالب هر فصل، اثر را در جايي دچار اطناب و در 

مانند فصل . جايي ديگر دچار ايجازي غير منتظره كرده است
  .247-255، صفحات 4ل و فص 245-89، صفحات 3

  در هر صفحه و پاراگراف مطالب بسيار زيادي گنجانده  - 

شده است؛ به طوري كه خواننده را از خواندن اين همه مطالب 
قرار دادن تصاوير . كند متوالي و حجيم دچار نوعي دلزدگي مي

  .باشد تر كردن متن بسيار مؤثر مي براي درك بهتر و جذاب
به . باشند ها مي ريخي، پانويسي درك كتب تا الزمه -

دليل نوع محتواي اثر، با كلمات ناآشناي بسياري مواجه 
شويم كه بهتر بود نويسنده به منظور توضيح يا آوانگاري،  مي

  مانند فصل اول، . كرد هاي بيشتري استفاده مي از پانويس
  .ميلت: ، خط هشتم2، پاراگراف 31ي  صفحه
هايي از نويسنده    ها يا پاراگراف در تأليف يك اثر، جمله -

در اين . شود موجب انسجام مطالب ديگران در بافت كتاب مي
هاي آغازين كتاب قلمي از نويسنده  كتاب به ندرت در فصل

شود؛ به طوري كه تا حدودي اثر را از تأليف به  ديده مي
  . گردآوري تبديل كرده است

ي اطالعات تاريخي  افراط در ارايهها  در برخي بخش - 
ها  رخ داده است؛ به طوري كه از موضوع سرگذشت كتابخانه

مانند فصل سوم، . به وادي تاريخ محض كشيده شده است
در . جشميد ي تخت كتابخانه: ، پاراگراف آخر110ي  صفحه

ي كوروش كبير،  اين بخش اطالعات بسيار مفصلي درباره
ارس و داليل ساخت موقعيت جغرافيايي استان ف

  .جمشيد آمده است تخت
هاي ايران از  ترين كتابخانه فصل سوم با عنوان مهم -

اين عنوان گويا و . باستان تا ظهور اسالم آمده است
باشد؛ چرا كه در اين  ي مطالب آمده در فصل نمي دربرگيرنده

 - 1: فصل به اين سه دوره به طور مفصل پرداخته شده است
 -2، )پيدايش(ان باستان تا ظهور اسالم كتابخانه در اير

) نابودي و تولد دوباره(ي صفويه  كتابخانه بعد از اسالم تا دوره
شكوفايي و (كتابخانه از صفويه تا عصر حاضر  -3و 
با تقسيم اين فصل در سه فصل متوالي ). هاي جديد آوري فن

تر به نظر خواهد  بندي مطالب در يك ديد كلي راحت هم دسته
  .ي خواننده خواهد گنجيد و هم در حوصلهرسيد 
با عنوان تحليلي بر سير ) فصل چهارم(فصل آخر  -

زماني كه در . ها در ايران آمده است تاريخي انواع كتابخانه
ي  متن كتاب با حجم عظيمي از اطالعات تاريخي درباره
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رود با بخش  شويم، انتظار مي هاي ايران مواجه مي كتابخانه
تري روبرو شويم؛ چرا كه با توجه  گيري مفصل تحليل و نتيجه

به طوالني بودن قدمت تاريخي و عوامل بسياري كه در 
اند، به  ها در ادوار مختلف تأثيرگذار بوده گيري كتابخانه شكل

اي  تر و موشكافانه توان با تأملي بيشتر، تحليل دقيق يقين مي
ابي ي چنين كت گيري مختصري شايسته چنين نتيجه. انجام داد

بندي  رسد در اين فصل بيشتر به خالصه به نظر مي. نيست
  .ها مطالب پرداخته شده است تا تحليل آن

ي سرگذشت در عنوان كتاب، خواننده  با شنيدن كلمه -
ها نيز مطالبي را  انتظار دارد تا در مورد وضعيت كنوني كتابخانه

ال هاي ديجيت رسد راجع به كتابخانه مطالعه كند كه به نظر مي
ها در كتاب مذكور،  و نيز ساير انواع خدمات نوين كتابخانه

  .اطالعاتي ارايه نگرديده است
نامه در كنار فهرست  وجود نمايه. باشد اثر فاقد نمايه مي -

ترين  تواند در يافتن مطالب به بهترين و سريع مطالب مي
حالت، كمك كند به ويژه در چنين كتابي كه سرشار از اسامي 

  . اشدب خاص مي
  .باشد نامه مي اثر فاقد واژه -
 
  گيري نتيجه

ها براي كتابداران گريزناپذير است؛  ي كتابخانه دانستن پيشينه
هاي ارزشمند و مفيد را به دنبال  چرا كه از طرفي كسب تجربه

خواهد داشت و از طرف ديگر باعث عبرت گرفتن در 
ر د. هاي آينده خواهد شد ريزي ها و برنامه گيري تصميم

  ترين كتابي است كه در  توان گفت، اثر حاضر جامع مجموع مي

ي سرگذشت  پي تحقيق و تفحص، به طور دقيق با هدف ارايه
ها تدوين شده است و تالشي قابل قبول در اين حوزه  كتابخانه

در حقيقت با نگارش اين كتاب منبع به نسبت . آيد به شمار مي
ذكر منابع . رفته استپژوهان قرار گ مناسبي در اختيار دانش

لطفي برخي محققان  مستند ادعاي نويسنده را در جبران كم
هاي ايران تا حدود زيادي پوشش  ي كتابخانه  نسبت به پيشينه

  .داده است
هاي موجود در اين حوزه هم قديمي هستند و  معدود كتاب

اند و به طور قطع  هم با شرايط چاپ نامطلوب منتشر گرديده
آوري مطالب مربوط در قالبي جديد  و جمعنياز به تأليف 

 سرگذشت«محسوس بوده است كه اين مهم در كتاب 
توان پيشنهاد داد كه  مي. تأمين گرديد »ايران در هاكتابخانه
ي  هايي از اين كتاب جهت تدريس دروس مختلف رشته بخش

ها،  هم چون تاريخ تحول كتابخانه(رساني  كتابداري واطالع
خ ادبيات ايران و جهان، كتابخانه و تاريخ تمدن، تاري

هاي علوم انساني كه به  و همچنين ساير رشته) كتابداري
باشند، در  نوعي مرتبط با موضوعات مطرح شده در كتاب مي

عالوه بر آن خواندن اين كتاب نه تنها به  .نظر گرفته شود
رساني و تاريخ توصيه  هاي كتابداري و اطالع دانشجويان رشته

هاي  ي افرادي كه عالقه به بحث لكه به همهشود، ب مي
  . گردد ي ايران دارند نيز پيشنهاد مي تاريخي به ويژه درباره

در پايان از آن جا كه موضوع سرگذشت مفهومي پويا 
هاي   توان انتظار داشت كه در آينده شاهد ويرايش باشد، مي مي

 ها اميد است نقد حاضر در رفع كاستي. بعدي اين كتاب باشيم
  .هاي بعدي مؤثر باشد و ارتقاي اين اثر در چاپ
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