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آین���ده فکر می ک���رد؛ بنابراین در ای���ن قلم انداز، نه 
قصد شاعرانه نویسی دارم و نه می خواهم مطالب 
کنم. می خواهم از خودش  منابع یادشده را تکرار 
کنم تا  درس بگی���رم و تحلی���ل را با تجلیل هم���راه 
همی���ن مقال���ه نی���ز درس���ی ب���رای همگان باش���د؛ 
که  چنان ک���ه مروری اس���ت ب���ر آموخته های���م از او 
همیش���ه وام���دار اویم. از ای���ن قلم انداز ش���تابزده 
کریم���ه اهل بیت حضرت فاطمه  که در جوار حرم 
معصومه )علیها الس���ام( می نویسم، امید می برم 
گردان اس���تاد، به بی���ان آموخته های  که دیگر ش���ا
خ���ود بپردازند و دیگ���ران را در دانس���ته های خود 

شریک سازند.

مدی���ون  را  س���طور  ای���ن  نوش���تن  س���عادت 
پیگیری های برادر دلسوزم اسماعیل مهدوی راد 
هس���تم و در بازنگ���ری آن وام���دار اس���تاد حس���ین 
علی���زاده ام. از ه���ر دو عزیز سپاس���گزارم و توفیق از 

خداست.

آموخته هایم از استاد
صداق���ت، صراح���ت، س���خنان راهگش���ا و ب���دون 
تع���ارف و پرده پوش���ی. ش���اهد آن س���رمقاله های 
کتاب ماه  که فهرس���ت بخش���ی از آنه���ا در  اوس���ت 
کلی���ات ش���ماره 65، ص 32 و 33 آم���ده اس���ت. 
ک شود.  اس���تاد دوست نداشت صورت مسئله پا

که  صفح���ه. ش���امل مصاحب���ه ای بلن���د با اس���تاد 
دیدگاه ه���ا و تجربه ه���ای او در مس���ائل مختلف را 

نشان می دهد.

کتاب »زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی  ج( 
دکتر عباس حری«، ویرایش امید قنبری، تهران: 
انجم���ن آث���ار و مفاخر فرهنگ���ی، 1385 )مجموعه 

زندگی نامه ها، شماره 81(، 350ص.

ش���امل فرازهای���ی از ی���ک زندگ���ی )زندگ���ی نام���ه 
خودنوشت(، مصاحبه، مقاله تحلیل استنادی و 
شباهت های آن با علم الحدیث از استاد؛ نظر ابن 
خل���دون در باب تألیف نوش���ته اس���تاد و مقاالتی 
درباره اس���تاد از: ناهید بنی اقبال، نس���رین دخت 
ج فرجی،  عماد خراس���انی، رحمت اهلل فتاحی، ایر
بهار علی فتحی، محمدحسن رجبی، نوش آفرین 
انص���اری، محمود حقیق���ی، زهیر حیات���ی، نوراهلل 
مرادی، لی���ا مکتبی فرد، ناهید مصوری )همس���ر 
حافظی���ان  س���یدکاظم  فراس���تی،  رض���ا  اس���تاد(، 
رضوی، نرگس نش���اط، علی رئوف، اس���داهلل آزاد و 
محمدحسن خوش���نویس. پس از اینها سالشمار 
کارنامه علمی استاد در سی صفحه آمده  زندگی و 

است.

بی���ان  از  نب���ود. حت���ی  مبالغ���ه  و  اغ���راق  او  روش 
س���خنان مکرر، ابا داش���ت. ن���و می اندیش���ید و به 

یادی از استاد
قبل از سال 1370 نوش���ته هایش را محض عاقه و 
کتابداری می خواندم.  کنجکاوی نس���بت به علوم 
از 1370 ت���ا 1371 توفی���ق ش���رکت در درس هایش را 
یافت���م. از 1372 ت���ا 1374 در ط���ول دوره نوش���تن 
که  کتابداری، توفی���ق آن را یافتم  پایان نامه ارش���د 
به عنوان مشاور رساله از محضرش بهره بگیرم و از 
گرد، سعادت  آن پس چون دانشجویی همیشه شا
گهگاهی داش���تم. در خال این مدت،  عرض ادب 
ک���ه  مق���االت و مصاحبه های���ش چ���راغ راه���م ب���ود 
همچنان هست و »آیین چراغ، خاموشی نیست«.

گفته اند و بس���یار می گویند. در  درب���اره اش بس���یار 
زم���ان حیاتش دس���ت کم س���ه منبع مس���تقل، به 

گی ها و دیدگاه هایش پرداختند.: بیان ویژ

کلی���ات، ش���ماره 65،  کت���اب م���اه  ال���ف( نش���ریه 
اردیبهش���ت 1382. بخش ویژه: شامل مصاحبه 
خاط���رات  تألیف���ات،  و  آث���ار  فهرس���ت  مفص���ل، 
نوش آفرین انصاری و مروری بر یادداش���ت های او 
به عنوان سردبیر، نوشته دکتر رحمت اهلل فتاحی.

کتاب »دکتر عباس حری اس���تاد«، از سلسله  ب( 
که جامعه را می س���ازند«، ویرایش شیوا  »کس���انی 
حری���ری، ته���ران: دیبای���ه و آناهی���د، 1384، 128 

  یادی از استـادعبدالحسین طالعی

 دکتـــــــــر عبــــّـاس حــــری
 و چند درس از او

اخبـــــــار

)1392 - 1315(
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س���خنرانی یا ارائ���ه مقاله یا تدری���س، از ده دقیقه 
سخنرانی تا چند هفته تدریس و چند ماه، حتمٌا 
ح داش���ته باش���ید. وقت مردم را هدر ندهید.  طر
ک���ه نباید در  این وقت امانتی اس���ت به دس���تتان 
ح و برنامه س���خن گفتن  کنی���د. بی طر آن خیان���ت 
گویندگان به ش���نوندگان و  را مصداق بارز خیانِت 
نویسندگان به خوانندگان می دانست. درس های 
خ���ودش، از نظم منطقی دقی���ق برخوردار بود؛ به 
که هر جلس���ه درس را می توانس���تی روی  گونه ای 
کاغ���ذ بیاوری و دس���ت کم ی���ک یادداش���ت علمی 
کنی. این مطل���ب به معنای خش���ک بودن  ارائ���ه 
گوی���ا و زیبا و دلنش���ین  بیان���ش نب���ود. طنزه���ای 

کام او جدی و اندیشه برانگیز بود. داشت و 

فرهن���گ  و  اندیش���ه  دش���من  را  کمیت مح���وری 
کیفی���ت به���ا  می دانس���ت. بی���ش از ه���ر چی���ز ب���ه 
خ دانشجو  می داد. هیچ گاه حجم پایان نامه را به ر
نکش���ید؛ چنان که حجیم بودن پایان نامه نیز نظر 
او را نس���بت ب���ه مطل���ب، مثبت نمی ک���رد. ارتباط 
میان مطالب ارائه شده با عنوان پژوهش، ضابطه 
کمتر از آن موضوع  که نه  گونه ای  اصلی او بود؛ به 
گ���ر مطلب و  گفت���ه ش���ود و نه بیش���تر. می گفت: »ا
که  یافته ای اضافه بر موضوع داشتید، به شرطی 
نسبتًا مرتبط باش���د، با عنوان »پیوست« بیاورید 
کتابی، بیهوده  که  وگرنه اساس���ًا چه ضرورت دارد 
سنگین )به معنای وزنی( شود؟ به وزین بودن آن 

که وعده های  قدر این جمات را کسانی می دانند 
بزرگ داده و در اج���رای آن درمانده اند. می گفت: 
گ���ر چه���ار تومان پ���ول داش���تید، به اندازه س���ه  »ا
کنید نه بیش���تر. آن گاه ی���ک تومان  توم���ان تعه���د 
کنی���د. در ای���ن حال، می ش���وید  ج  اضاف���ی را خ���ر
گر پنج تومان وعده  طلبکار و خوش حس���اب؛ اما ا

کردید، می شوید بدهکار و بدحساب«.

می گف���ت: »در م���ورد موض���وع پایان نام���ه مجبور 
نیس���تید، ی���ک موض���وع را از ال���ف تا یاء ب���ر عهده 
کوچ���ک و بس���یار محدود  بگیری���د. ی���ک موضوع 
کنید؛ اما عمیق و علمی به آن بپردازید«. انتخاب 

ک���ه درب���ارۀ نظ���ام اطاع رس���انی مفی���د و  زمان���ی 
مطلوب س���خن می گف���ت، از اینهمه عطش خرید 
کامپیوت���ر - چ���ه در س���طح فردی و چه در س���طح 
کش���وری - انتق���اد می ک���رد و می گفت: بس���یاری از 
ای���ن خریدها و صرف هزینه های س���خت افزاری و 
کامیونی است برای حمل یک موش.  نرم افزاری، 
اینها اس���راف های عمده اس���ت و توهم پیش���رفت 
و توس���عه علم���ی را پدید م���ی آورد. در این زمینه، 
کارها را  ک���ه بس���یاری از  تجرب���ه هن���د را می گف���ت 
دستی انجام می دهند تا اشتغال جمعیت فراوان 
کامپیوتر  که خرید  کشور سامان یابد؛ در حالی  آن 

و نهادن بر سر میزها برای آنها دشوار نیست.

ک���ه برای هر  روش من���د بود. به م���ا توصیه می کرد 

عری���ان می گف���ت و دلس���وزانه، راه���کار پیش���نهاد 
م���ی داد. به مقررات س���ازمان های مرب���وط؛ یعنی 
که ش���اغل بود یا ق���رارداد خاصی داش���ت،  هرج���ا 
که به احساس  احترام می گذاشت؛ اما نه آنچنان 
و  کش���ور  ب���ه  نس���بت  )ادای دی���ن  او  مس���ئولیت 
کاربران مس���تقیم و  م���ردم و دانش���جویان و دیگ���ر 
غیرمستقیم( لطمه بزند؛ بنابراین راحت می گفت 
گام های علمی برمی داشت. و برای حل مشکل، 

یا بنیانگذار بود یا یاور جدی و حذف ناشدنی؛ در 
که بود؛ مثًا: هرکجا

کتابداری  - در مقوله انجمن های علمی: انجمن 
دانش���جویی  علم���ی  انجم���ن  اطاع رس���انی،  و 
کتاب���داری و اطاع رس���انی )ادکا(، انجم���ن تروی���ج 

علم و ... .
کت���اب،  - در مقول���ه نش���ریات علم���ی: فصلنام���ه 
کتابخانه مرکزی  کتابداری )نشریه  اطاع شناسی، 

دانشگاه تهران( و ... .
- در مقول���ه اصطاح نامه ه���ا: اصطاحنامه ه���ای 
علوم اسامی، اصطاحنامه فرهنگی ایران و ... .

کودکان و  - در مقول���ه دانش���نامه ها: فرهنگ نامه 
نوجوانان، دانشنامۀ جهان اسام، دایرة المعارف 

کتابداری و اطاع رسانی.
گزیده مقاالت  - در مقول���ه مجموعه های علم���ی: 

ایفا.

ب���دون تحلی���ل.  و  اس���ت  ناق���ص  ای���ن فهرس���ت 
گردان اس���تاد بای���د بکوش���ند و این فهرس���ت  ش���ا
کز  ک���دام از این مرا کنن���د. باالتر اینکه هر  کام���ل  را 
و برنامه ه���ا، روش و من���ش علم���ی اس���تاد را باید 
ک���ه او را ندیده ان���د، از حجاب  کس���انی  بگوین���د تا 
زم���ان و مکان بگذرند و به درس او حاضر ش���وند. 

حری همیشه معلم است.

واقع بین بود. از درش���ت نمایی بیهوده و ش���عاری 
پرهی���ز داش���ت و نس���بت به آن هش���دار م���ی داد. 
در زم���ان نوش���تن پایان نام���ه به م���ا می گفت: »به 
امکانات واقعی بیندیش���ید. زمان واقعی را در نظر 
کنید.  بگیرید و در حد آن زم���ان موضوع انتخاب 
در این مورد، حتما بخش���ی از زمان را برای وقایع 
ک���ه وق���ت ش���ما را  غیرمنتظ���ره، از غ���م و ش���ادی، 

کنار بگذارید«. محدود می کند، 
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که پیامد  ج نشینی برگزید، با همه نامایماتی  خار
گاهانه، به  چنی���ن تصمیمی ب���ود و او دانس���ته و آ
کاربرد معادل های شیوای  جان خرید. اصرار او بر 
فارس���ی برای واژه ه���ای بیگانه )به وی���ژه در حوزه 
دان���ش رایانه( در آثار مکتوب او پیداس���ت، چنان 

گفتن او نمودار بود. که در سخن 

گزی���ر و ن���ه ه���ر ش���رایطی  خ���ود را ب���ا واقعی���ات نا
تطبی���ق می داد و »تغیی���ر در عین تطبیق« ش���عار 
ک���ه در آنه���ا ب���ود، ب���ه  ک���زی را  او ب���ود. فض���ای مرا
که  س���مت روزآمدی تغییر م���ی داد؛ در عین حال 
قانونمندترین فرد مرکز بود. جمع میان دو پدیده 
که  متناقض نما برایش آسان شده بود، از آن روی 

طبعی »جوشان - آرام« داشت.

تمام اطرافیانش رگه های طنز را در بیان و قلمش 
گزنده  که دلنشین بود؛ ولی  می دیدند. طنزهایی 
و آزاردهنده  نبود. تلنگر می زد؛ ولی حرمت فردی 
گامی به جلو می برد؛ ولی تحقیر  را نمی شکس���ت. 

نمی کرد. راه نشان می داد؛ ولی منت نمی نهاد.

یک نمونه بارز این نکته، مقاله »آیین بدنویسی« 
که ابت���دا در مجل���ه آینه پژوهش ش���ماره 9  اس���ت 
)س���ال 1370( منتشر ش���د. این مقاله شامل چند 
گون���ه ای از  دس���تور برای بدنویس���ی اس���ت؛ یعنی 
کس���ی را ب���ه معنا و  ک���ه پیامی نرس���اند و  ن���گارش 
مفهوم���ی منتقل نکن���د. او این مطلب را نوش���ت 
گیرن���د.  ت���ا خوانن���دگان، ادب را از بی ادب���ان ف���را 
قال���ب چن���د  در  ن���گارش  آداب  تم���ام  گنجان���دن 
کل���ی، آن گاه تغییر س���اختار مت���ن از  حالت  اص���ل 
کاری چندان  ک���ه  خش���ک علمی ب���ه حالت طن���ز 
آس���ان نیس���ت؛ اما انتقال مفاهیم دشوار را آسان 
که الزمه طنزگویی به شکل  می کند. روشن است 
بدیهه و طنزنویس���ی در فضاهای مختلف، تسلط 
که حری این تسلط را به  بر ادبیات فارس���ی است 

خوبی داشت.

که »هرچیز در جای خود باشد« و  بسیار مقید بود 
گرفتار نشود. چند نمونه: کارها به »هم پوشانی« 

الف( مقاله ای در حدود سال 1367 به سمیناری 
)ش���اید توس���ط موسس���ه پژوهش ه���ای علم���ی و 
کلماتی  کرد، در تفاوت میان معانی  صنعتی( ارائه 

ف���راوان او در محیط ه���ای مختل���ف دانش���گاهی، 
حوزوی، پژوهشی، اجرایی و غیره بود.

کت���اب درس���ی را موج���ز و فش���رده می خواس���ت. 
کت���اب »آیین نگارش علمی« او نمونه ای اس���ت از 
کتاب درسی شاخص.  رعایت استانداردهای یک 
کت���اب را در  نگارن���ده باره���ا توفی���ق تدری���س این 
محیط ه���ای مختلف با مخاطبان متنوع داش���ته 
اس���ت. دکت���ر حری ب���ار انتقال و الق���ای مفاهیم را 
به عه���ده م���درس می نهاد ت���ا براس���اس اقتضای 
مخاطبان، مطال���ب مورد نیاز را بگوی���د؛ بنابراین 

کتاب درسی نمی دید. دلیلی برای تفصیل در 

گام می نه���اد، تح���ول می آفری���د. این نکته  هرج���ا 
در آث���ار مکت���وب، روش���ن تر اس���ت. برخ���ی از ای���ن 
ک���ه مقایس���ه  تحول آفرینی ه���ا در نش���ریات اس���ت 
فرآیند آنها در سه مرحله، شاهد صدق این مدعا 
اس���ت: قبل از ورود حری، بعد از ورود حری، بعد 
از خ���روج حری. نمونۀ این تفاوت را، در نش���ریات 
کتابخانه ملی،  کتاب  زیر می توان دی���د: فصلنامه 

کتابداری و دانشگاه تهران ... . نشریه 

در نقش های عملی و مشاوره ای نیز چنین بود. من 
خود تحول آفرینی او را در سمت معاونت پژوهشی 
کتابخانه ملی در حدود سال های 1373 و معاونت 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در حدود س���ال 1380 
شاهد بودم. در حوزه علم کتابداری و اطاع رسانی، 
گس���ترش مفهوم اطاع���ات و ارتقای آن از حوزه  در 
کوش���ید  کاربردی محض به حوزه مطالعات نظری 
که مفهوم »اطاع شناسی« و پژوهش هایی درباره 
آن فصلنام���ه  ثم���رات  از  یک���ی  و  آورد  پدی���د  را  آن 
گران س���نگ اطاع شناسی است. در تدریس، بیان 
تجربه ها در حوزه اطاع���ات، رکن اصلی درس او را 
کاربردی را به دانشجویان  که نگاه  تشکیل می داد 

منتقل می کرد.

کش���ور و مردم���ش مثال زدن���ی  دلس���وزی او ب���رای 
در  را  موقعیت ه���ا  بهتری���ن  ک���ه  حال���ی  در  ب���ود. 
کش���ور داش���ت، ق���رار را ب���ر ف���رار ترجی���ح  ج از  خ���ار
داد. ت���ا آخری���ن روز زندگی در وط���ن ماند و پیوند 
نزدیک و مس���تقیم با دوس���تان و دانشجویانش و 
ک���ز علمی و فرهنگ���ی را بر تم���ام مزایای رفاهی  مرا

)به معنای علمی و روش مندی( بیندیشید. پربار 
بنویسید نه پربرگ«.

حر بود و آزاده. با اینکه واعظ زاده بود و از دودمان 
ش���یخ ح���ر عامل���ی ن���ه الزام���ات آب���اء و اج���دادی، 
موجب تعصب ورزی او به نظام روحانیت شد، نه 
دانشگاهی بودنش سبب دشمنی او با محسنات 
ح���وزه علمی���ه؛ چنان ک���ه درب���ارۀ ارزش اس���ناد در 
عل���م الحدی���ث مقاله نوش���ت. ن���ه تدری���س او در 
ای���ران، به غرب س���تیزی او انجامی���د و نه تحصیل 
ک���ز  او در آمری���کا و ارتب���اط علم���ی مس���تمر ب���ا مرا
که  علم���ی غرب���ی، او را غرب زده س���اخت. ه���ر جا 
می رس���ید، از خوبی های آن بهره می برد و نسبت 
به بدی هایش هش���دار می داد. ایش���ان در مرکزی 
ک���رده بود. مدیر مرکز  معاون بود و از آنجا اس���تعفا 
پاس���خ مثبت داده ب���ود. دکتر ح���ری فتوکپی این 
کرده و بر  نام���ه را در تابلوی اعانات آن مرکز نصب 

آن نوشته بود: »ُفزت و رّب الکعبه«.

گردپروری را در عین ابهت  رفاق���ت، تواض���ع و ش���ا
زمان���ی )ش���اید س���ال 1386(  اس���تادی داش���ت. 
کتاب���داری با  اتحادی���ه انجمن ه���ای دانش���جویی 
مش���اورۀ اس���تاد، یک سلس���له همایش علمی در 
کمتری���ن هزینه.  ک���رده بود ب���ا  کش���ور برپا  س���طح 
که در هر دانش���گاهی و هر ش���هری،  بدین صورت 
گوین���ده ای از آن دانش���گاه با حضور دانش���جویان 
همان دانش���گاه مجلس���ی بر پا دارند. موضوعات 
ک���ه هریک از  ک���رده ب���ود  گون���ه ای طراح���ی  را ب���ه 
کرده  کار  گویندگان یادشده در آن موضوع خاص، 
باشند. در آن سال، به این بنده ناتوان پیشنهاد 
کتاب���داری در  که در م���ورد اخاق حرف���ه ای  ش���د 
دانش���گاه قم س���خن بگویم و دلیل ای���ن انتخاب 
کتابداری استان قم  که انجمن  گروهی ای بود  کار 
به س���امان رس���انده بود. پس از آن خدمت استاد 
گردپروری را در  کردم. نمونه ش���ا رسیدم و تش���کر 

آنجا دیدم.

فض���ای ش���یرین درس را ب���ا نظم آهنی���ن )حضور و 
غی���اب( نیال���ود. مجل���س درس او آزاد ب���ود. حت���ی 
غ التحصیل ش���ده  ک���ه ف���ار دانش���جویان قدیم���ی 
بودند، ش���رکت می کردند؛ چون همواره نکته های 
ناب و تازه در درس او بود که غالبًا نتیجه تجربه های 
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از ای���ن رویک���رد اس���ت. نی���ز بهره گی���ری از مفه���وم 
ک���ه در مباح���ث  جه���ان س���وم در اندیش���ه پوپ���ر 
کار می گرفت. دس���تیابی  مربوط ب���ه اطاعات ب���ه 
او ب���ه نظری���ه عموم���ی اطاع���ات، مدی���ون همین 
رویکرد میان رش���ته ای اس���ت. ایج���اد پیوند میان 
عل���م الحدیث با تحلیل اس���تنادی یک���ی از ثمرات 
همین رویکرد اس���ت. پایان نامه نگارنده با عنوان 
کت���اب تهذیب  »پژوهش���ی در منابع و مس���تندات 
االحکام شیخ طوسی«، نتیجه ای از همین پیوند 
علمی اس���ت. اس���تاد راهنمای آن رس���اله مرحوم 
کبر غفاری و اس���تاد مشاور آن مرحوم  اس���تاد علی ا
دکتر حری بود که هر یک، از زاویه دانش و تخصص 
گرفتند و پا به پا  خود بدان نگریس���تند و دست مرا 
بردند و ش���یوۀ راه رفتن آموختند. روحش���ان ش���اد 
که در س���رمقاله ها  کلیدی  باد. م���روری بر مطالب 
و یادداشت های راهگشای خود داشت، می تواند 

پاره ای از این رویکردها را نشان دهد.

ب���ا اغ���راق و اط���اق بیگان���ه ب���ود، هرگون���ه ادعای 
کلیت در دانش بش���ری را خاف هویت  اط���اق و 
دان���ش بش���ری می دانس���ت. می گف���ت: »دان���ش 
که لحظه به لحظ���ه آجر بر  بش���ری دیواری اس���ت 
روی آن نه���اده می ش���ود. بدین جه���ت، هیچ گاه 
نمی ت���وان در آن مدعی نهایت ش���د ی���ا یک نقطه 
ب���ه همین س���ان،  دانس���ت.  آن  پایان���ی  نقط���ه  را 
ادعای جامعیت و اغراق در یک فرضیه را مخالف 
که نباید مرتکب  مبنای نگرش علمی می دانست 
که در  کی���د می کرد  کلمه بس���یار تأ آن ش���د. بر این 
وص���ف یافته ه���ای خ���ود بگویی���د: »دس���ت کم در 
که...«  حیط���ه پژوهش نگارنده، چنین می نماید 
که...« ی���ا بگویید:  ی���ا بگویی���د: »به نظر می رس���د 

که...«. گفت  »شاید بتوان 

ل���وازم و  ش���ناخت دقی���ق او از عل���م و ماهی���ت و 
که سخنان  مقتضیات آن، به او بینش���ی داده بود 
کلیش���ه ای را برنمی تاف���ت. یک���ی  و برخورده���ای 
از آنه���ا ض���رورت وج���ود فرضی���ه در پژوه���ش بود. 
می گف���ت: »پ���اره ای از پژوهش ه���ا، مانند بررس���ی 
وضعی���ت، به فرضیه نی���از ندارن���د. تعریف فرضیه 
که پژوهش���گر باید، بار س���نگین ابطال  می رس���اند 
ی���ا عدم ابط���ال آن را به دوش بکش���د. پس هرچه 

حوزه اصلی خود بیش���تر به اینترن���ت می پردازد و 
کتابخانه های عمومی  نشریه تخصصی اس���ناد به 

و غیره«.

کارها و تقسیم وظایف،  همچنین در مورد تقسیم 
و وفاداری محتوا به عنوان، سخت حساس بود.

که در تدریس و نوش���تارش دیده  نظم منطقی ای 
می ش���د، در زمان بن���دی او نی���ز بارز و آش���کار بود. 
تع���دد مس���ئولیت های او را هم���ه می  دانس���تند. 
همزم���ان در چندجا چند نقش داش���ت: اس���تاد، 
نویسنده، داور، مشاور، استاد راهنما، عضو شورا، 
برنامه ریز و نقش های دیگر؛ اما هر یک را با چنان 
گویی هیچ کاری جز آن  که  آرامش���ی انجام می داد 
ن���دارد. این آرام���ش، فقط نتیج���ه مدیریت زمان 

بود و بس. 

فرم���ول مدیری���ت زمان 1: حت���ی برای ش���رکت در 
ک���ه از بهترین  جلس���ات امتح���ان به م���ا آموخت، 
کنید س���ه  یادگاره���ای او اس���ت. می گفت:ف���رض 
س���وال داری���د و 45 دقیق���ه زم���ان. پس ب���رای هر 
س���وال، 15 دقیقه فرصت دارید و نه بیش���تر. پس 
گذاش���تید،  گ���ر برای یک س���وال، 20 دقیقه وقت  ا
ب���ه حاش���یه رفته اید. هم���ان 15 دقیق���ه  را بدین 
کنی���د: 2دقیق���ه دقی���ق خواندن  ترتی���ب تقس���یم 
ح  ص���ورت مس���ئله، 3 دقیق���ه تفکر و نوش���تن طر
ب���رای جواب، 6 دقیقه نوش���تن ج���واب، 2 دقیقه 
بازخوانی جواب و تصحیح آن، 2 دقیقه استراحت 
مطابق با مقررات جلس���ه امتحان، یعنی در محل 
خ���ود چش���م بس���تن و به هی���چ چیز فک���ر نکردن. 
بدین ترتیب، نه اس���ترس و اضطراب به سراغتان 

می آید و نه نکات مهم را از دست می دهید.

کارب���ردی، نوعی تمرین برای  ای���ن برنامه عملی و 
ک���ه می توان���د انس���ان را به  مدیری���ت زمان اس���ت 
مراح���ل باالتر برس���اند. ح���ری از ای���ن راهکارهای 
اجرای���ی غفل���ت نمی ک���رد و ب���ه ای���ن آموزش های 

عملی بها می داد.

میان رش���ته ای  تفک���ر  مختل���ف،  حیطه ه���ای  در 
کاربرد مفاهی���م فیزیکی، مانن���د آنتروپی  داش���ت. 
که در مقاالت  در زمین���ه مباحث نظری اطاع���ات 
مختلف نش���ریه اطاع شناسی بروز دارد؛ نمونه ای 

کنفرانس،  که آنها را مترادف می پندارند: سمینار، 
کنگره، سمپوزیوم، و ... .

که ب���ه یکی از ش���ماره های دوره اول  ب( نام���ه ای 
مجل���ه پی���ام بهارس���تان نوش���ت و در آن اظه���ار 
کرد از اینکه پیام بهارس���تان، صبغه  خوش���نودی 
ک���رده و آل���وده ب���ه مقاالت  خب���ری خ���ود را حفظ 

علمی و تحقیقی نشده است.

کی���د بر ضرورت تروی���ج علم به مثابه عنصری  ج( تأ
عبارت���ی،  ب���ه  پژوه���ش.  تکمی���ل  ب���رای  ض���روری 
کنار تقاض���ا با توازن و  پافش���اری بر اینک���ه عرضه در 
تع���ادل پیش برود و توزیع هم���راه با تولید، به طور 
جدی مطرح باش���د. حری در اینج���ا از این هنجاِر 
ناهنجار انتقاد می کرد که چرا مقررات دولتی، مقالۀ 
پژوهشی را برتر از مقاله ترویجی می داند؟ همکاری 

او با انجمن ترویج علم، در همین راستا بود.

د. این اص���ل را در روش های علمی نمایه س���ازی 
به خوب���ی و جدیت پی می گرف���ت. مثًا می گفت: 
»در نمایه س���ازی هر نماد با مفه���وم مرتبط با آن، 
بای���د پیوند ی���ک به یک داش���ته باش���د؛ یعنی هر 
کند و هر مفهوم  لت  نم���اد فقط به یک مفهوم دال
گر ی���ک حرف یا  فق���ط ی���ک نماد داش���ته باش���د. ا
کاربرد  عامت، در یک متن، چند معنا را برساند، 
گرفت���ار آمده و  کوته نوش���ت، ب���ه نقض غ���رض  آن 
که ب���ه جدول عائم و رموز  خوانن���ده را وا می دارد 
کند ت���ا آن معنای خ���اص را از میان معانی  رجوع 
که چنین  مختل���ف بیاب���د و این در صورتی اس���ت 
گر نباشد، آغاز  جدولی در آغاز متن باش���د، وگرنه ا

دشواری است«.

که:  ه�( می گفت )و ش���اید در جایی نوش���ته باشد( 
»زمانی بود که در عالم کتابداری، آنچنان نشریات 
ک���ه نمی دانس���تیم یک مقاله  کم داش���تیم  علمی 
کنی���م و امروز ه���م نمی دانیم  ج  کج���ا در علم���ی را 
که  کجا بیاوری���م؛ ام���ا از آن روی  ک���ه یک مقال���ه را 
کتابداری فراوان ش���ده است. در  نش���ریات علمی 
اینجا فراوانی نش���ریات، تهدید اس���ت نه فرصت؛ 
کاری نش���ریات،  زی���را ح���د و ح���دود زمینه ه���ای 
که قرار اس���ت در  روش���ن نیس���ت؛ مثًا نش���ریه ای 
کتابخانه ه���ای عموم���ی باش���د، ب���ه جای  ح���وزه 
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بود و مانند این قلم انداز ش���تاب زده، ارجاع هایی 
که همین  چنین مبهم نداشت؛ ولی امید می برم 
س���طور مختص���ر، فت���ح بابی ب���رای ثب���ت این گونه 
گردان استاد باشد؛  نکته های کاربردی توس���ط شا
که فرصت یافته اند زمان بیش���تری  خصوص���ًا آنها 

در محضر ایشان باشند.

 گف���ت اس���تاد: مب���ر درس از یاد
گفت استاد یاد باد آنچه به من 

 ی���اد ب���اد آنکه م���را ی���اد آموخت
آدم���ی نان خ���ورد از دول���ت یاد

 آنچ���ه می دانس���ت، آموخت مرا
گفته نهاد ک���ه نا غیر ی���ک نکته 

دانس���تن نک���و  اس���تاد   ق���در 
حیف، اس���تاد به من ی���اد نداد

پیش بین���ی درس���تی از بودجه ه���ای موردنی���از ی���ا 
دشواری های محتمل نداشته اند و در نتیجه، در 
هرگام با دش���واری های جدی���د و غیرمنتظره روبرو 

که راه برون رفت از آن را نمی دانند. می شوند 

می گفت: »صرف وقت و پول در ش���ش ماه مربوط 
به تعریف علمی، س���رمایه گذاری اس���ت نه هزینه؛ 
بنابراین مش���مول صرفه جویی ها نمی شود. البته 

کار باشد وگرنه... . گر بینش علمی در  ا

گاه���ی این دیدگاه روش���مند را در قال���ب طرح یک 
کاری  س���وال بی���ان می کرد. می گف���ت: »قب���ل از هر 
کاره���ای علمی - از خودتان بپرس���ید:  - خصوص���ًا 
»بعدش چی؟« و به پرس���ش ای���ن خودتان جواب 
گر ب���ه خودت���ان ج���واب بدهی���د، آن گاه  بدهی���د. ا
جواب برای دیگران دارید وگرنه همیشه در تردید و 
تزلزل و اضطراب می مانید؛ خصوصًا مدیران علمی 
که به شیوه تدریجی در سازمان علمی مربوط، پله 
پله باال نرفته اند، بلکه به شیوه »ِهلی ُبرد« در رأس 

یک سازمان علمی قرار داده شده اند.

گاه و دلس���وز  این���ان معم���واًل مش���اوران امی���ن و آ
ندارند؛ بنابرای���ن مانند بوته ای لرزان، با هر بادی 
کشور و  به س���ویی می گرایند و با سرنوش���ت علمی 
وق���ت و بودج���ه و اندیش���ه و اندوخته های علمی 
عالمان و دانش���جویان بازی می کنن���د و با الفبای 

مدیریت علمی بیگانه اند.

کشور  اس���تاد یکی از مهم ترین راه های خدمت به 
که  را تروی���ج فرهنگ مدیریت علمی می دانس���ت 
براس���اس آن، هر چیز در چین���ش مربوط، جایگاه 

خاص خود را دارد.

اس���تاد  محض���ر  از  م���ن  یافته ه���ای  و  دانس���ته ها 
فقی���د دکتر عباس ح���ری به ای���ن نکته ها محدود 
ک���ه در آن زمان،  نمی ش���ود. افس���وس می خ���ورم 
ق���در باریک  بینی های او را ندانس���تم و تمام نکات 
او را دس���ت کم به حافظه نوش���تاری نسپردم تا در 
که  چنی���ن زمان���ی از آن بهره برم؛ ولی خوش���نودم 
کار بس���تم و از آن بهره  ک���ه آموختم، ب���ه  اندک���ی را 

بسیار برده ام.

گر این نوشتار در فرصتی مبسوط نوشته می شد،  ا
گزینش���ی از یادداشت ها و نوشته هایش آراسته  به 

کار سنگین پژوهش  تعداد فرضیه ها بیشتر باشد، 
دش���وارتر می شود. بدین جهت، نسبت به بعضی 
روی  از  را  تحقی���ق  روش  ک���ه  راهنم���ا  اس���تادان 
که چگونه  کلیش���ه ها تقلید می کنند معت���رض بود 
دانش���جو را به نوشتن چند فرضیه در یک تحقیق 
وا می دارن���د و علمی ب���ودن تحقی���ق را موک���ول به 
کمال  تع���داد زیاد فرضیه ها می دانند. می گفت: با 
شهامت بنویسید: »این تحقیق، فرضیه ندارد« و 

کنید. از مدعای خود دفاع 

در همین زمینه، نکته ای دیگر از او آموختم:
ارزیابی علمیت یک نوش���ته علمی براساس تعداد 
منابع آن، یکی از آس���یب های ناش���ی از تفکرهای 
کلیشه ای و مکانیکی در محیط های علمی است. 
ک���ه مانن���د آدم آهن���ی )روب���وت( تنه���ا  داورهای���ی 
براساس بخش���نامه ها، ارزیابی های شبه علمی را 
کار می برند، از ای���ن نکته غافل  در آث���ار علمی ب���ه 
کید اصلی  گاهی در یک نوش���تار، تأ که  می مانن���د 
کش���ف و یافته نویس���نده اس���ت نه  و مح���وری ب���ر 
مرور نوش���ته های پیش���ین و ارجاع فراوان به آنها. 
ک���ه ب���ه راس���تی عالم  در چنی���ن م���واردی، داوری 
باشد، ارزش نوشته را می فهمد، از روی محتوای 
آن، ن���ه از روی م���واد بخش���نامه ها. نتیجه آنگونه 
کاذب، سرقت ادبی، عالم  بخش���نامه ها را، ارجاع 
نمایی و ترویج شبه علم می دانست. و چه خوب 

فهمیده بود.

کار علمی، نود درصد  در دیدگاه روشمند او در هر 
بای���د به تعریف علم���ی اختصاص یاب���د و فقط ده 
درص���د به اج���رای آن برنامه. ش���اید بخ���ش اول، 
ش���ش ماه به ط���ول انجام���د و بخ���ش دوم چهل 
کار،  س���ال. تعری���ف علم���ی، یعنی ح���دود و ثغ���ور 
کار فک���ری  ه���دف و فای���ده و اب���زار و زمان  بن���دی. 
ک���ه هرچه  مح���ض اس���ت و اتاق فک���ری می طلبد 
اعض���ای آن پخته تر و جامع تر باش���ند، بهتر پیش 
که  می رود. این ش���ش ماه، پی ریزی بنیانی است 
ساختمان س���ازی ب���ر روی آن، چه���ل س���ال زمان 
کار را براس���اس م���دت  می ب���رد؛ ول���ی نبای���د ارزش 
ح های  کامی بعض���ی طر زم���ان س���نجید. عل���ت نا
درازم���دت، مانند دانش���نامه ها را در همین نکته 
ک���ه بنیان���ی اس���توار ت���دارک ندیده ان���د،  می دی���د 


