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که در آن خبر یا اطالع، نقشی  هیچ دانشی نیست 
ج و ارزش خبر  نداش���ته باشد. پیش���ینیان ما به ار
کمال محض و منش���اء علم  واق���ف بودن���د و آن را 
می دانس���تند؛ چنان که بی خبری را نقصان صرف 

و سرمایه جهل به شمار می آوردند. 

کار  ک���ه اهمیت  ای���ن مقدمه ب���رای آن آورده ش���د 
زنده ی���اد دکتر عب���اس حری؛ یعن���ی تدریس علوم 
کتابداری و اطالع رس���انی) علوم اطالعات و اطالع 
شناس���ی( روش���ن ش���ود؛ زی���را او از پایه گ���ذاران و 

پیشکسوتان این فن در ایران بود.

زندگینامه4
در  1315ش  اس���فند  پانزده���م  در  ح���ری  دکت���ر 
خان���واده ای روحانی از س���اللۀ ش���یخ ُح���ّر عاملی، 
صاحب وس���ایل الش���یعه در مش���هد به دنیا آمد. 
م���ادرش از م���ردم ته���ران و پدرش اهل خراس���ان 
و اهل مش���هد ب���ود. وضعیت خان���واده او از لحاظ 
اقتصادی متوس���ط بود. مادرب���زرگ مادری اش از 
م���ردم خیابان خراسان)ش���هر ته���ران(، محله تیر 
که  که هم���راه دخترش و با ای���ن نیت  دوقل���و ب���ود 
بقیه عم���ر را در جوار مرقد حض���رت امام رضا)ع(، 
کن  کرده، در آنجا سا کوچ  کند به مش���هد  س���پری 

 4. اقتب���اس از: عب���اس حری؛ فرازهایی از یک زندگ���ی، زندگی نامه و 
خدمات علم���ی و فرهنگی دکتر عباس حری؛  چ���اپ اول، تهران: 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1385، ص 16 � 21.

در عل���وم و مع���ارف اس���المی، خب���ر در ارتب���اط ب���ا 
کار رفته است؛ از جمله  مس���ائل علوم مختلف به 
که  که م���ا از چی���زی خب���ر می دهیم  در عل���م نح���و 
که  گوین���د و ای���ن همان  اس���ت  آن چی���ز را مبت���دا 
به آن »مس���ند« و »محک���وم به« و در منطق به آ ن 
که جمله  کاربرد خبر آن اس���ت  گویند.  »محمول« 
کمال می رس���اند. ابن مالک در الفیه  را ب���ه تمام و 

خود می گوید:

الفائ���ده المت���م  الج���زء  الخب���ر   و 
3 ش���اهده  االی���ادی  و  ب���ر  کاهلل 

که جمله را تمام  کالم اس���ت  یعنی: »خبر جزیی از 
می سازد؛ مانند دو جمله »خداوند نیکوکار است 
گواه آن اس���ت«. در بالغت  و نعمت های خداوند 
ک���ه احتم���ال صدق و  گفتاری اس���ت  گوین���د خبر 
کذب خبر،  ک���ذب در  آن م���ی رود و معیار ص���دق و 
تطبی���ق آن ب���ا واق���ع یا ب���ا اعتق���اد متکلم اس���ت، 
که ایج���اد مفهومی تازه اس���ت و  ب���ر خالف انش���اء 
که این  گذش���ته و آین���ده ای در آن لح���اظ نش���ده 

گیرد. تطبیق صورت 

در جه���ان ام���روز خبر و اطالعات نق���ش مهمی در 
تعامل و تبادل علم و ش���کفتن و بالیدن آن دارد. 

ح س���یوطی(؛ قم:   3.  جالل الدی���ن س���یوطی؛ البهجه المرضیه )ش���ر
م ک ت ب ه  االس المیه ، سال 1366، الجزء االول .

ْمُتِحْطِبِهُخْبًرا«
َ
یَمال

َ
َتْصِبُرَعل

َ
»َوکیف

کهبه چگونهشکیباییمینماییبرچیزی
دانشخویشبهآننرسیدهای.

دیباچه
 ج���ان چه باش���د ج���ز خب���ر در آزمون
که را اف���زون خبر ج���ان اش فزون ه���ر 

بیش ت���ر از ج���ان حی���وان  م���ا   ج���ان 
که او فزون دارد خبر 1 از چ���ه؟ ز آن رو 

موالن���ا جالل الدی���ن محم���د بلخ���ی، در دو بی���ت 
یادش���ده »ج���ان«، یعنی نف���س ناطقه انس���انی را 
که  گونه ای  مع���ادل با »خبر« دانس���ته اس���ت. ب���ه 
کند،  کسب خبر و اطالعات  هرکس بیش���تر بتواند 
جان او قوی تر و اس���توارتر است و این برتری است 
که خداوند به آدمیان بخشیده و او را از چهارپایان 
کلمات اساسی  کلمه خبر از  ممتاز ساخته است. 
کریم اس���ت و آدمی با یاری دانش  کلی���دی قرآن  و 
کس���ب خبر می کند.) َوکیَف َتْصِبُر َعَلی َما َلْم ُتِحْط 

ِبِه ُخْبًرا (2 

)نس���خۀ  معن���وی  مثن���وی  مول���وی؛  محم���د  الدی���ن  ج���الل   .1 
1373،بی���ت  اول،  فرهنگ،چ���اپ  وزارت  نکلسون(،تهران،نش���ر 

  3337 � 3334
کهف؛ آیه 68 . کریم؛ سوره مبارکه   2.  قرآن 

  یادنامه مرحوم مجتبی یعقوب نژاد

 دکتـــــــــر عبــــّـاس حــــری
به پاس سه دهه همکاری صادقانه

اخبـــــــار
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متف���اوت ادامه یاف���ت و عرصه ه���ای جدیدی در 
گش���وده شد. در سال 1350 در آزمون  مطالعۀ وی 
کتابداری دانشگاه  کارشناسی ارشد  ورودی دوره  
تهران پذیرفته شد. این دوره را در سال 1352 به 
پایان رس���اند. در همان س���ال از آموزش و پرورش 
به دانش���گاه تهران انتقال یاف���ت و با عنوان مربی 
کتاب���داری ای���ن دانش���گاه فعالیت ه���ای  گ���روه  در 

کرد.  آموزشی خود را آغاز 

در س���ال 1353  از س���وی دانش���گاه ته���ران ب���رای 
کوتاه به امری���کا رفت و در  ی���ک فرصت مطالعات���ی 
دانشگاه کیس وسترن برای مقطع دکتری پذیرفته 
شد. در چهارده ماه توانست درس های این دوره 
را به پایان برساند؛ اما با پایان یافتن مهلت قانونی 
فرصت مطالعاتی، به ناچار به تهران باز گش���ت. در 
گذراندن رساله  دکتری بار دیگر  س���ال 1358 برای 
به همان دانش���گاه بازگش���ت. ایش���ان توانست در 
سال 1360 از رسالۀ دکتری خود با عنوان »مقایسه 
گان نمایه  شباهت های اس���تنادی و ش���باهت واژ
برای ربط دادن مدارک مرتبط از حیث موضوعی« 

کشور بازگردد.  کند و به  دفاع 

استادان
از دورۀ ابتدایی مرحوم مؤمن زاده، مدیر مدرسه 
کالس پنج���م را به خاطر  و روانش���اد ریاح���ی معلم 
ک���ه  داش���ت. در دورۀ دبیرس���تان روانش���ادان زّوار 
که دبی���ر بود، از  رئی���س دبیرس���تان و تق���ی بینش 

»دیپلم کامل« بود )در مقابل اتمام دو سال دانشسرا 
که »دیپلم ناقص« نامیده می ش���د(، به صورت آزاد 
گیری زبان انگلیسی نیز  گرفت و در همین زمان به فرا
پرداخت. )زبان خارجی مرس���وم آن زمان فرانسوی 
بود و انگلیس���ی تازه باب ش���ده بود(. در سال 1342 
کاش���مری )صبیه ش���ادروان حاج  ب���ا یک���ی از بانوان 
کرد. حاصل  عبدالرحیم مصوری نظام آباد( ازدواج 
ک���ه یکی در رش���ته  ای���ن ازدواج دو فرزن���د پس���ر ب���ود 
پزش���کی و دیگری در رشته دندانپزشکی از دانشگاه 

غ التحصیل شدند. تهران فار

ح���ری در س���ال 1345 ب���ه ش���هر مش���هد منتق���ل 
ش���د و در همان س���ال در آزمون ورودی دانشگاه 
مش���هد، رتبه  اول را در رش���ته  تاری���خ و رتبه  پنجم 
را در رش���ته  زب���ان و ادبی���ات انگلیس���ی به دس���ت 
آورد و بن���ا به عالق���ه  خود رش���ته  دوم را برگزید. در 
کارشناس���ی رش���ته  زب���ان و ادبی���ات  س���ال 1349 
کرد. پ���س از پایان این دوره،  انگلیس���ی را دریافت 

به درخواست خودش به تهران منتقل شد. 

دوران  مش���هد،  دانش���گاه  در  او  لیس���انس  دورۀ 
گروه بندی ه���ای  و  ب���ود  سیاس���ی  پرالته���اب 
دانش���جویی، مطالع���ه در عرصه ه���ای مختل���ف، 
کالس���یک غرب���ی ب���ه زب���ان اصلی،  خوان���دن آث���ار 
کامل متن اصلی نه���ج البالغه و صحیفه  مطالع���ۀ 
سّجادیه برای او در این دوره اتفاق افتاد. استمرار 
کارشناسی ارشد و در فضایی  مطالعات او در دوره 

ش���ده و طلبۀ ج���وان را ب���رای همس���ری دخترش 
برگزی���ده ب���ود. خان���واده پ���دری اش ت���ا چن���د جد 
روحانی بودند. پدرش مورد اعتماد و احترام اهل 
محل و راهگشای بسیاری از مسائل خانواده ها و 
َحکم اختالفات خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی 
کبد  ب���ود. پدرش در اواخ���ر عمر مبتال به س���رطان 
ش���د و در س���ال 1342 چش���م از جهان فروبست و 

چند سال بعد مادر نیز به او پیوست.

تحصیالت
تحصیالت ابتدایی و متوس���طه را در همان ش���هر 
گذراند. س���ه س���ال اول )س���یکل اول( دبیرس���تان 
کرد وارد دانشس���رای مقدماتی ش���د تا  که تمام  را 
برای ش���غل معلمی آماده ش���ود. در دورۀ دوسالۀ 
که در مهدیۀ مشهد  دانشس���را در دورۀ زبان عربی 
کرد و همه روزه عصرها  برگزار می شد، نامنویس���ی 
در حجره ه���ای درس حضور می یاف���ت و طی این 

کتاب سیوطی را به پایان برد.  مدت 

 پس از اتمام دورۀ دوس���الۀ دانشسرا برای معلمی 
کاشمر( شد. پس  عازم ریوش )روس���تایی نزدیک 
کاشمر منتقل  از دو س���ال خدمت در آنجا به شهر 
ش���د و شش���م دبیرس���تان و زب���ان انگلیس���ی را در 
کاش���مر معل���م بود، به  که در شهرس���تان  دوره ای 

پایان برد.

کاشمر خدمت   هفت س���ال نیز در آموزش و پرورش 
که  ک���رد. در ای���ن مدت مدرک شش���م دبیرس���تان را 
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دکتر عباس حری از اعضای هیأت مؤسس انجمن 
که  ایران���ی مطالعات جامعه اطالعات���ی نیز بود. او 
خود یکی از ترویج  دهندگان علم در ایران به شمار 
می رف���ت، در مقام رئیس وقت انجمن ترویج علم 
ایران، به معرفی و تقدیر از ترویج کنندگان علم در 
ای���ران می پرداخت. همچنی���ن او از اعضای ثابت 
گروه علم سنجی مرکز تحقیقات  شورای پژوهشی 

کشور بود. سیاست علمی 

کت���اب  داوری  علم���ی،  مج���الت  مق���االت  داوری   
کت���اب س���ال جمهوری  س���ال دانش���گاهی، داوری 
فرهنگ���ی،  پژوهش ه���ای  داوری  ای���ران،  اس���المی 
داوری طرح ه���ای تحقیقاتی، داوری آثار جش���نواره 
خوارزم���ی، داوری پای���ان نامه های ارش���د و دکتری، 
کاره���ای علم���ی دانش���جویان، ش���رکت در  بررس���ی 
جلسات مس���تمر پژوهشی، آموزش���ی و هیأت های 
ممیزه دانش���گاه و وزارت علوم و جلس���ات مختلف 
دیگر دانش���گاهی و وزارتی، همکاری ب���ا بنیاد ایران 
شناسی و آثار قلمی )مقاله و کتاب( نیز بخش دیگری 

از فعالیت های علمی آن مرحوم به شمار می آید.

ک���ه به  در ادام���ه ب���ه برخ���ی از نش���انها و جوای���زی 
مرحوم دکتر عباس حری اعطا شد اشاره میشود :

- دریافت لوح تقدیر اس���تاد پیشکس���وت از سوی 
کتابداری و اطالع رسانی ایران و دانشگاه  انجمن 

تهران

کتاب آیی���ن نگارش  - دریاف���ت ل���وح تقدیر ب���رای 
کتاب برگزیده دانشگاهی از طرف  علمی به عنوان 

دانشگاه تهران.

کتاب مروری  - دریاف���ت لوح تقدیر و جای���زه برای 
کتاب س���ال  بر اطالعات و اطالع رس���انی به عنوان 

جمهوری اسالمی ایران.8 

نظریههایعلمی9
دکتر حری از دهه 1360 به بحث درباره نظریه های 

 8. پای���گاه اط���الع رس���انی "کتاب س���ال جمهوری اس���المی ایران" به 
. www.ketabsal.ir آدرس

ج فرجی، در   9.  پایگاه اطالع رسانی جزیره دانش به نقل از کتاب »ایر
ج و قرب اطالع شناس���ی، ص 149 � 154 به تاریخ 1392/02/20،  ار

تاریخ به روز رسانی سایت 1386/01/24 به آدرس
http: / /www.jazirehdanesh.com/printme.php?i tem 

=19.564.775.fa. 

کتاب تألیفی  نگارش بیش از 150 مقاله و چهارده 
و ترجم���ه ای، س���ردبیری چن���د مجل���ه  تخصص���ی 
و اط���الع رس���انی، سرویراس���تاری دایرةالمع���ارف 
کتاب���داری و اط���الع رس���انی، ترجمۀ  بی���ش از 170 
مقاله ب���رای دانش نامۀ جهان اس���الم و همکاری 
کودک و نوجوان، از  در آماده س���ازی فرهنگ نامه  

مهم ترین دستاوردهای علمی و فرهنگی او بود.

و  صمیمان���ه  همکاری ه���ای   60 ده���ه  از  وی 
کز وابس���ته به حوزه علمیه قم  دلس���وزانه ای با مرا
داش���ت و در تدوی���ن اصطالح نام���ه جام���ع عل���وم 
اس���المی نق���ش راهب���ردی و تعیین کنن���ده ای ایفا 
عل���وم  اصطالح نام���ه  مؤسس���ان  از  ایش���ان  ک���رد. 
اس���المی و اعضای ش���ورای سیاس���ت گذاری مرکز 
اطالع���ات و م���دارک اس���المی6  ق���م و داوران آث���ار 

علمی این مرکز نیز بود.

دایرةالمع���ارف  بنی���اد  راه ان���دازی  در  هم���کاری 
اس���المی با دکتر مه���دی محقق، راه ان���دازی واحد 
اطالع���ات دفتر پژوهش���های فرهنگ���ی، راه اندازی 
واح���د اطالع���ات بنی���اد دایرةالمع���ارف اس���المی، 
راه ان���دازی اولین مجل���ه اطالع شناس���ی7 در دنیا، 
راه اندازی دایرةالمعارف کتابداری و اطالع رسانی، 
راه اندازی بانک مطالعات ایرانشناسی و راه اندازی 
کتابداری و اطالع رسانی در دورۀ  کمیته واژه گزینی 
اخیر فرهنگس���تان زبان و ادب فارس���ی نیز از دیگر 

تالش های علمی او محسوب می شود.

آث���ار وی دارای ش���هرتی خ���اص در محافل علمی 
بوده و هس���ت. دریاف���ت لوح تقدیر به مناس���بت 
انجم���ن  از س���وی  اس���تاد پیشکس���وت  انتخ���اب 
کتابداری و اطالع رس���انی ایران و دانشگاه تهران، 
کتاب  دریافت ل���وح تقدیر به مناس���بت انتخ���اب 
کت���اب برگزیده  آیی���ن ن���گارش علم���ی ب���ه عن���وان 
دانش���گاهی از طرف دانشگاه تهران، دریافت لوح 
کتاب  تقدی���ر و جای���زه به مناس���بت برنده ش���دن 
کتاب  مروری بر اطالعات و اطالع رسانی به عنوان 
سال جمهوری اس���المی ایران از جمله افتخارات 

وی است.

 6. تاس���یس این مرکز در س���ال 1371 با نام واحد اصطالح نامه علوم 
که از مه���ر 1384 به مرکز اطالع���ات و مدارک  اس���المی بوده اس���ت 

اسالمی ارتقا یافت.
.7 Informology.

که بیش از همه به خاطر او  کسانی هستند  جمله 
مانده اند. در دورۀ لیس���انس استادانی چون دکتر 
احمدعل���ی رجای���ی، دکتر غالمحس���ین یوس���فی، 
دکت���ر متینی و دکتر مختاری را به یاد داش���ت و در 
کس���انی چون مرحوم  گرد  دورۀ فوق لیس���انس شا
محمدتق���ی دان���ش پژوه، روانش���اد فرش���ته انوار و 
خانم ها نوش آفرین انصاری، پوری سلطانی، زهرا 
ش���ادمان و آقای علی س���ینایی بوده اند. در دورۀ 
دکتری نیز اس���تادانی چون روانش���اد دکتر جس���ن 
گافمن,  کنرادراس���کی و دکت���ر ویلی���ام  ش���را، دکت���ر 

بیش از همه وی را تحت تأثیر قرار دادند. 

فعالیتهایضمنتحصیل5
در دورۀ تحصی���ل در دانشس���رای مقدمات���ی ب���ود 
ک���رد. روزنامه دی���واری ای  کار نوش���تن را آغ���از  ک���ه 
که فاصله انتش���ار آن، دو هفته یک  کرد  راه اندازی 
کتابچۀ خاطرات س���فر علم���ی به خطۀ  ب���ار ب���ود و 
شمال از نخس���تین فعالیت های او بود. در همین 
دوره بود که به کانون نشر حقایق اسالمی پیوست 
که ادارۀ آن را مرحوم محمدتقی ش���ریعتی بر عهده 
کار نوشتن  داش���ت. در دوره لیس���انس در مش���هد 
برایا و جدی تر ش���د و آث���اری از وی در روزنامه های 
محلی از جمله روزنامۀ خراس���ان چاپ شد. دورۀ 
کار آموزگاری در مدارس مشهد نیز  لیسانس وی با 
همراه بود. در دورۀ فوق لیسانس در تهران، افزون 
بر تحصیل، در دبیرس���تان های ته���ران به تدریس 
اشتغال داشت و در عین حال به صورت پاره وقت 
کتابخان���ه دانش���کده ادبی���ات و علوم انس���انی  ب���ا 
کانون پرورش  دانش���گاه ته���ران و نیز مرکز آم���وزش 

کودکان و نوجوانان همکاری می کرد.   فکری 

دستاوردهایعلمیوپژوهشی
سوابقعلمی

ایش���ان دارای س���ابقه تدریس در دانشگاه تهران، 
دانش���گاه آزاد واح���د علوم و تحقیقات، دانش���گاه 
م���درس،  تربی���ت  دانش���گاه  ش���مال،  واح���د  آزاد 
دانشگاه الزهراء، دانشگاه شیراز، دانشگاه اهواز و 
کتابداری و اطالع رسانی  دانشگاه مشهد در رشته 
در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری بود. 

گو با عباس ح���ری، روزنامه ی ایران؛  گفت و   5.  فربال طهماس���بی؛ 
شمارۀ 3241، 12 شهریور 1384 .
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12. ش���یوه های اس���تناد در نگارش ه���ای علم���ی، 
با همکاری اعظم ش���اهبداغی، دانش���گاه تهران، 

.1385
گس���ترش اصطالح نامۀ یک  13. راهنم���ای تهیه و 
زبانه)ترجمه(، مرکز اس���ناد و مدارک علمی ایران، 

.1365
و  ارتباط���ات  فرهن���گ،  اصطالح نام���ه    .14
اطالعات)ترجم���ه(، دفت���ر پژوهش های فرهنگی، 

.1375
15. اصطالح نام���ه  بین الملل���ی و توس���عه فرهنگی 
یونس���کو)ترجمه(، دفتر پژوهش ه���ای فرهنگی، 

.1377
برخی از مقاالت

و  مفاهی���م  ب���ر  م���روری  اطالع���ات:  کول���وژی  ا  .1
مصادی���ق؛ اطالع شناس���ی؛ ش���ماره 2، زمس���تان 

1382، ص 30-5.
2. نظ���ر ابن خل���دون در باب تألیف؛ نش���ر دانش؛ 

شماره  4، خرداد و تیر 1363، ص 27-20.
3. تحلی���ل اس���تنادی و ش���باهت های آن ب���ا علم 
الحدیث؛ نش���ر دانش؛ ش���ماره 2 ، بهمن و اسفند 

1362، ص 17-11.
کتاب داری و اطالع شناسی در ایران؛  4. وضعیت 
کلیات؛ ش���ماره 5، اردیبهش���ت 1382،  کتاب ماه 

ص 13-4.
بازیاب���ی  و  ذخی���ره  در  س���طحی  چن���د  نظ���ام   .5
کت���اب؛  رایان���ه ای اطالع���ات اس���المی؛ فصلنام���ه  

شماره 3، پاییز 1375، ص 13-8.
قلم���رو  در  نظریه ه���ا  و  مفاهی���م  ب���ر  م���روری   .6
اطالع شناس���ی؛ اطالع شناس���ی؛ پاییز 1382. ص 

.34-9
در  اطالع���ات  مدیری���ت  و  دان���ش  مدیری���ت   .7
کتاب داری؛ کتاب ماه کلیات؛ آذر 1383، ص 11-8.
8. آیین بدنویسی؛ آیینه پژوهش؛ شماره 3، مهر 

و آبان 1370، ص 5-2.
کتاب و عالم س���وم پوپر؛ نش���ریه  علوم تربیتی؛   .9

شمار 3 و4، 1366، ص 11-1.
10. ارتب���اط علم���ی و اختالف پتانس���یل اطالعاتی؛ 
اطالع شناسی؛ شماره 2 از سال دوم، ص 21- 23.

دکتر حری عالوه بر کتاب ها و مقاله های پرشماری 

1376 تا 1378.
5. مدیرمس���ئول مجله  پل فیروزه، دفتر پژوهش 

های فرهنگی از 1379. 
مجل���ه   تحریری���ه  هی���أت  عض���و  و  س���ردبیر   .6

کتاب داری )دانشگاه تهران(، از 1382. 
7. عض���و هی���أت تحریری���ه  مجله  انگلیس���ی علم و 

فن آوری اطالعات)شیراز( از 1380.
8. عب���اس ح���ری در آخری���ن فعالیت ه���ای خ���ود 
کلیات به همراه یونس ش���کرخواه،  کت���اب ماه  در 
فری���ده عص���اره، حبی���ب اهلل عظیم���ی، غالمرض���ا 
فدایی، فریبا افکاری، محمد حسن زاده، ابراهیم 
گیلوری، مهدی محس���نیان راد،  عمرانی، عباس 
نوراهلل مرادی و یزدان منصوریان فعالیت داشت.

کتابها برخیاز
کوچ���ک س���رعنوان های موضوع���ی،  1. فهرس���ت 

کتابداران ایران، 1352. انجمن 
کتابخان���ه، مرک���ز اس���ناد  2. ش���یوۀ بهره گی���ری از 

فرهنگی آسیا، 1356.
3. مراجع و بهره گیری از آنها، مرکز اسناد فرهنگی 

آسیا، 1356.
4. آیین گزارش نویس���ی، دبیرخان���ه هیات امنای 

کشور، 1371. کتابخانه های عمومی 
5. م���روری بر اطالعات و اطالع رس���انی، دبیرخانه 
کش���ور،  عموم���ی  کتابخانه ه���ای  امن���ای  هی���ات 

.1372
6. آیین ن���گارش علمی، دبیرخان���ه هیات امنای 

کشور، 1358. کتابخانه های عمومی 
7. اطالع رس���انی: نظام ها و فرآیندها، نشرکتابدار، 

.1385
8. اطالع رس���انی: نگرش ه���ا و پژوهش ه���ا، نش���ر 

کتابدار، 1385.
کتابخانه ه���ای عموم���ی  9. توس���عۀ نظ���ام مل���ی 
ایران، با هم���کاری دکتر جعفر مهرداد، دانش���گاه 

شیراز، 1380.
مدرس���ه   در  آموزش���گاهی  کتابخان���ۀ   .10
کتابخانه م���دار، ب���ا هم���کاری دکتر نرگش نش���اط، 

کتاب، 1383. شبکه 
که جامعه را می س���ازند، نشر دیبایه و  کس���انی   .11

نشر ناهید، 1384.

نظری���ه  ریاض���ی،  نظری���ه  جمل���ه  از  اطالع���ات 
 نظریه 

ً
معنا شناختی، نظریه س���ایبرنتیکی و اخیرا

کوانتومی اطالعات پرداخت و در این زمینه آثاری 
ک���رد. وی به رویکرده���ای دیگری نیز با  نی���ز عرضه 
کولوژی  استفاده از استدالل اس���تعاری در زمینه ا
اطالعات، اختالف پتانس���یل اطالعاتی و نیز روش 
گذشته نیز  اطالع ش���ناختی عالقه مند بود. وی در 
در نقد عالم سوم پوپر، تحلیل نظر ابن خلدون در 
باب تألیف، جست وجوی مبانی تحلیل استنادی 
غرب در علم الحدیث و علوم اسالمی قلم زده بود. 
او مفه���وم اطالع شناس���ی را با رویک���رد نوین برای 
کرد و مدیر مسئول  نخس���تین بار در جهان مطرح 

نخستین مجلۀ اطالع شناسی جهان بود.

آثارعلمی10
کتابداری  دکتر حری، نویس���نده ، مترجم، اس���تاد 
و در واق���ع مردی فرهنگی و یکی از برجس���ته ترین 
کتاب شناس���ان ایران بود. پروفس���ور  کتاب���داران و 
مقط���ع  در  تحصی���ل  س���بب  ب���ه  ح���ری  عب���اس 
دکت���رای  و  انگلیس���ی  زب���ان  رش���تۀ  کارشناس���ی 
کتابداری در آمریکا ، بر زبان انگلیس���ی نیز تس���لط 
کام���ل داش���ت و آث���ار زی���ادی را ب���ه زب���ان فارس���ی 
ک���رد. دانش���جویان او امروز خ���ود در این  ترجم���ه 
حوزه صاحب نظر شده اند و دانش خود را مدیون 

ایشان می دانند.

کشور نیز سهم عمده  ایش���ان در برخی از نشریات 
ک���ه ب���ه آنها اش���اره  و نق���ش تأثیرگ���ذاری داش���تند 

می شود.

عب���اس ح���ری س���ردبیری چن���د مجل���ه تخصصی 
و  کت���اب داری  و  اطالع رس���انی  ب���ا  مرتب���ط  و 
کتاب شناس���ی را برعه���ده داش���ت یا عض���و هیأت 

تحریریه  آنها بود:
مجل���ه  تحریری���ه   هی���أت  عض���و  و  س���ردبیر   .1

روان شناسی و علوم تربیتی از 1380. 
2. س���ردبیر و عضو هیأت تحریریه مجله  فصلنامه 

کتاب از 1374 تا 1380.
3. مدیرمسئول مجله  اطالع شناسی از 1381. 

4. عضو هیأت تحریریهی نش���ریه  سخن سمت از 

 10.  ونوس خجس���ته؛ »فهرس���ت آثار و تألیف���ات دکتر عباس حری«؛ 
کلیات، اردیبهشت 1382، شماره 65، ص 18 � 29 . کتاب ماه 
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دیگر. 11
و  آموزش���ی  فعالیت ه���ای  کن���ار  در  ح���ری  دکت���ر 
ح های پژوهش���ی،  راهنمایی دانش���جویان در طر
ح پژوهشی ملی  در راه اندازی و پیشرفت چند طر

نقش اصلی را داشت:
1. هم���کاری ب���رای طراحی و ایج���اد اصطالح نامه 

علوم اسالمی.
اس���المی  عل���وم  اصطالح نامه ه���ای  داوری   .2  
تولیدی مرکز اطالعات و مدارک اس���المی از س���ال 

1375 تا 1391.
علم���ی  ح  ط���ر و  برنامه ری���زی  در  هم���کاری   .3
که در س���ال  دانش نام���ه  جه���ان اس���الم: هنگامی 
1362، بنیاد دایرة المعارف اس���المی با پیش���نهاد 
کوش���ش مه���دی محق���ق پایه ریزی ش���د، دکتر  و 
حری و عبدالحس���ین آذرنگ دو ب���ازوی توانای او 
ح علمی  ک���ه نه تنه���ا در برنامه ری���زی و طر بودن���د 
دانش نام���ۀ جهان اس���الم فع���ال بودن���د، بلکه در 
کارهای اجرایی و اداری آغازین آن بنیاد نیز نقش 
چش���مگیری داش���تند. دکت���ر ح���ری بی���ش از 170 

کرد. مقاله برای این دانش نامه ترجمه 

ای���ران  مطالع���ات  پای���گاه  اج���رای  و  طراح���ی   .4
ح با هدف فراهم آوردن اطالعات  شناسی: این طر

کتاب زهره حیاتی،   11.  پایگاه اطالع رس���انی جزیره دانش به نقل از 
کتاب داری و اطالع رس���انی ایران،  اندیش���ه مندی توانا در آموزش 
ص 189 � 202« به تاریخ 1392/02/20. تاریخ به روز رسانی سایت 
http://www.jazirehdanesh.com/ آدرس  ب���ه   1386/01/24

.printme.php?item=19.564.775.fa

ویرایش این اثر بر عهدۀ دکتر حری بود.

فعالیتهایآموزشیوپژوهشی
دکتر عباس حری از زمانی که یکی از اعضای هیأت 
علمی دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی شد، 
کوش���ید در روش های تدریس، مباحث درس���ی و 
چگونگی ارتب���اط با دانش جوی���ان دگرگونی هایی 
که در  کیفی���ت پدی���د آورد. او  در راس���تای بهب���ود 
این راه از همس���ویی و همکاری اس���تادش، خانم 
نوش آفری���ن انصاری بهره می برد، چند رویکرد زیر 

کرد: را عملی 
کتاب���داری بر مفه���وم خدمت و  1. تکی���ه آم���وزش 

اهمیت و ضرورت توجه به مراجعان.
کتاب داری  2. توجه بیشتر به مبانی نظری رشته  

و اطالع رسانی.
3. تغیی���ر تدریج���ی س���یر پایان نامه ه���ا از لح���اظ 
کتاب شناس���ی  تدوی���ن  از  کار  و روش  موضوع���ی 
کتاب خانه ه���ا و بررس���ی  ب���ه پیمای���ش وضعی���ت 

چگونگی خدمات.
و  کت���اب داری  کارشناس���ی  دوره   گنجان���دن   .4
ک���ه ت���ا آن  اطالع رس���انی در برنامه ه���ای آموزش���ی 

کارشناسی ارشد منحصر بود. زمان به مقطع 
کم���ک و همکاری در راه ان���دازی دوره  دکترای   .5
کت���اب داری و اطالع رس���انی در دانش���گاه ته���ران، 
دانش���گاه آزاد، دانش���گاه ش���یراز و دانش���گاه های 

کرده اس���ت، در آماده س���ازی  که نوش���ه ی���ا ترجمه 
چند دانش نامه نیز نقش مهمی داشت:

ای���ن  نوجوان���ان.  و  ک���ودکان  فرهنگ نام���ۀ   .1
ک���ودک  کت���اب  ش���ورای  نظ���ر  زی���ر  فرهنگ نام���ه 
ک���ه دکت���ر ح���ری از س���ال 1353  تولی���د می ش���ود 
کمیتۀ  عض���و رس���می آن ب���ود. او از س���ال 1361 به 
کودکان و نوجوانان پیوست  اجرایی فرهنگ نامۀ 
سرپرس���ت  میره���ادی،  ت���وران  پیش���نهاد  ب���ه  و 
فرهنگ نام���ه، هم���راه ب���ا نوش آفرین انص���اری به 
عن���وان مش���اوران سرپرس���ت فرهنگ نام���ه، همۀ 
کم وبیش آم���اده برای چاپ را بازبینی  مقاله های 
کن���ون 13 جل���د از ای���ن فرهنگ نام���ه  می ک���رد. تا
کار نمایه سازی برای جلدهای یکم  منتشر شده و 
تا هشتم نیز زیر نظر دکتر حری انجام شده است.

اطالع رس���انی.  و  کت���اب داری  دایرةالمع���ارف   .2
ریاس���ت  زم���ان  ح چنی���ن دانش نام���ه ای در  ط���ر
کتابخانه ملی ریخته ش���د  س���یدمحمد خاتمی بر 
و جل���د نخس���ت آن در س���ال 1381 منتش���ر ش���د. 
کتاب داران  مقاله های ای���ن دانش نامه به معرفی 
ایران���ی،  غی���ر  و  ایران���ی  ب���زرگ  کتاب شناس���ان  و 
کتاب داری  کتاب خانه های مهم جهان، مفاهیم 
حوزه���ی  در  مه���م  کتاب ه���ای  اطالع رس���انی،  و 
کت���اب داری، بنیاده���ای اطالع رس���انی مرتب���ط با 
کتاب داری، می پردازد و از  کتاب و  کتاب و جوای���ز 

آثار ماندگار مرحوم دکتر حری است. 

3. دانش نامه مک گروهیل. سرپرس���تی، ترجمه و 
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اخباردرگذشتاگن

فروردین 1391 خواس���تار نگاه جدی تر به موضوع 
ش���ده و ضم���ن بی���ان مطالب���ی دقی���ق از علت آن 

پیشنهاد سخن به میان آورده بودند. 

نظ���م و ترتیب و انضب���اط و رعایت اصول و ضوابط 
ک���ه آن را هم در  از ویژگی ه���ای عب���اس حری ب���ود 
کارهای اداری و اجرایی و هم در معلمی و  استادی 
خ���ود رعایت می ک���رد. همکاران و دانش���جویان، او 
کامل و تمام عی���ار از یک معلم توانا و  را نمون���ه ای 
پژوهش���گر چیره دس���ت می دانس���تند. دکتر حری 
دان���ش فوق الع���اده ای داش���ت. او ب���ه ج���ز رش���تۀ 
خ���اص تحصیل���ی اش، در زمینه ی هن���ر و ادبیات 
نی���ز صاحب نظر بود. دکتر دیانی اس���تاد برجس���ته 
کتابداری دانش���گاه های مش���هد در م���ورد مرحوم 
کم���ی را  دکت���ر ح���ری میگوی���د: »م���ا انس���ان های 
که همچ���ون دکتر ح���ری در عین بر  می شناس���یم 
خ���ورداری از این جایگاه علمی رفیع، ش���خصیتی 

بسیار فروتن و متواضع داشته باشند«.14 

گوش���ه ای از افق نگاه  در پایان برای نش���ان دادن 
ژرف و عمی���ق مرح���وم دکت���ر عباس ح���ری به این 

مطلب از ایشان اشاره می شود:

»فرهن���گ مدیریت س���ازمانی ما فرهن���گ تعاونی 
نیس���ت. مدیریت نوعی مالکیت تلقی شده  است 
که مایملک اجتماعی سازمان  کسی است  و مدیر 
به���ره وری  خط���ر  از  خ���ود  مدیری���ت  دوران  در  را 
که ما اقدام به  اجتماع���ی مصون نگه دارد. زمانی 
کنیم، در عین اینکه حقوق اجتماعی  تروی���ج علم 
اف���راد را به رس���میت ش���ناخته ایم، در واقع آیندۀ 
کش���ور را برای تصمیم گیری ها و رشد دانش فراهم 

کرده ایم«.15 

دکتر عباس حری چهره ماندگار علم اطالع رسانی 
کوش���ش و  و اطالع شناس���ی پس از عمری تالش و 
خدمت، س���رانجام هفتم اردیبهشت سال 1392 
گفت و انبوهی از عالقه مندان به  دار فان���ی را وداع 

علم و اخالق خود را در حیرت و ماتم فرو برد.

 14. روزنامه خراسان، شماره 18390،  دوشنبه 90/02/1392.
کتابخانه، زمستان 1371، ص 5.  15.  پیام 

کنگ���ره  ال���ف( ای���ن ماج���را مرب���وط ب���ه چهارمی���ن 
کتابداران و اطالع رس���انان مس���لمان  بین الملل���ی 
ک���ه خ���رداد 1374 در ته���ران  )کاملی���س4( اس���ت 
کنگره  برگزار ش���د. دکت���ر، نایب رییس و دبی���ر این 
بین الملل���ی بود.  ب���ه هرحال از نظ���ر ظاهر عنوان 
مهم���ی ب���ود؛ ول���ی تواض���ع و اعتق���اد قلب���ی او  بی 
کنگره  که مدت���ی قبل از برگ���زاری  بدیل ب���ود؛ چرا 
از حجت االسالم و المس���لمین دکتر محمدهادی 
یعق���وب ن���ژاد )عض���و هیئ���ت علمی و مدی���ر فعلی 
مرک���ز اطالع���ات و مدارک اس���المی( خواس���ته بود 
ک���ه در م���ورد اصطالح نام���ه عل���وم اس���المی مقاله 
کنند، حال آنکه خود ایشان استاد  علمی تدوین 
برجس���ته این رش���ته بودند و درطراحی و تأسیس 
کلیدی  اصطالح نام���ه جامع علوم اس���المی نقش 
داش���تند. وقتی از ایش���ان علت را جویا می شوند، 
مرح���وم دکت���ر ح���ری این گون���ه ج���واب میدهند: 
»میخواهم فردی با لباس روحانی در این اجالس 
کنگره باالی س���ن  بین الملل���ی در زمین���ه موضوع 

کند«. اجالس ظاهر شده و سخنرانی 

ب( هم���واره یکی از دغدغه های ایش���ان مباحثی 
که حتی در برخی موارد  در باب علوم اسالمی بود 
ح به صورت خودج���وش و خالصانه  با ارس���ال طر
مس���ئله را پیگیر می ش���دند. برای نمونه می توان 
ح »فرهنگس���تان علوم اس���المی« ایش���ان  ب���ه ط���ر
که در تیرماه س���ال1375 طی نامه ای  کرد  اش���اره 
از حجت االسالم و المس���لمین دکتر محمدهادی 
یعق���وب ن���ژاد خواس���ته بودن���د از طری���ق مرح���وم 
آی���ت اهلل معرفت ب���ا مقام معظم رهب���ری در میان 
بگذارن���د تا به س���رانجام برس���د. حت���ی در انتهای 
گر  کرده بودند : »ا نامه خود به این مطلب تصریح 
ح با امضای  که طر مناس���ب تش���خیص داده ش���د 
ف���رد دیگری به اس���تحضار ایش���ان )مق���ام معظم 

رهبری( برسد از نظر بنده منعی ندارد«. 

این نهای���ت تواضع و اخ���الص فرهیخته ای چون  
کم  دکت���ر عباس ح���ری بود. از این دس���ت م���وارد 
ک���ه نش���ان از عم���ق اعتق���اد ایش���ان ب���ه  نیس���ت 
حوزه های علمیه و نظام اسالمی داشت. آنچنان 
گذشت شانزده  که بعد از  پیگیر این مسئله بودند 
خ  30  م���ور نام���ۀ دیگ���ری  تاری���خ در  از آن  س���ال 

که اجرای پژوهش های علمی در قلمرو  و منابعی 
ایران شناس���ی را آس���ان می س���ازد، در سال 1376 
کار  ح و تصویب شد.  در بنیاد ایران شناس���ی مطر
گردآوری، سازمان دهی و اندوخته سازی رایانه ای 
کنون  مواد این پایگاه، از خرداد 1377 آغاز شد و ا
دارای بی���ش از 350 ه���زار عنوان م���درک همراه با 
کلیدواژه های موضوعی  چکیده های اطالعات���ی و 
اس���ت. اطالع���ات ای���ن پایگاه ش���امل نوش���ته ها، 
نواره���ای صوت���ی و تصویری، نس���خه های خطی 
که ب���ه زبان های  گ���ون دیگری اس���ت  گونا و م���واد 
فارس���ی، عرب���ی، آلمان���ی، انگلیس���ی، فرانس���وی، 
روس���ی و زبان های دیگر آماده ش���ده  و در ایران یا 

کشورهای دیگر قابل دسترس است. 

ح نظام مل���ی اطالع رس���انی: پایه های این  5. ط���ر
ح در س���ال 1373 با پش���تیبانی س���یدمحمد  ط���ر
ح، نظام ملی  گذاش���ته ش���د. در این ط���ر خاتم���ی 
ش���امل  متمرک���ز  مجموع���ه ای  ب���ه  اطالع رس���انی 
کمیته ه���ای آن و نی���ز  واح���د هماهنگ کنن���ده و 
کز  کتابخانه ها و مرا اج���زای غیرمتمرکز آن، یعن���ی 
که باید در  گفته ش���ده اس���ت  اس���ناد و اطالعات، 
راه تحق���ق هدف های از پیش تعیین ش���ده برای 
انجام فعالیت های اطالع رس���انی در مقیاس ملی 
گام بردارن���د. ایج���اد هماهنگ���ی در آماده س���ازی، 
گس���ترش  و  بازیاب���ی  و  ذخیره س���ازی  گ���ردآوری، 
اطالعات مربوط به منابع، نظارت بر آماده س���ازی 
مناب���ع اطالعاتی و خدمات اطالع رس���انی و عرضۀ 
کز آماده سازی  خدمات مشاوره ای و ارجاعی به مرا
ح  داده ه���ا و اطالعات، از محورهای اصلی این طر
است. بنیان گذاری شورای عالی اطالع رسانی نیز 

ح است.12  از دستاوردهای همین طر

چندخاطره13
تم���ام لحظ���ات زندگ���ی انس���ان های اندیش���مند 
درس آم���وز اس���ت. در اینج���ا دو خاط���ره از دکت���ر 

عباس حری بیان می شود. 

 12.  نس���رین دخت عماد خراس���انی؛ چالشی در راستای شکل گیری 
نظام ملی اطالع رس���انی؛ انجمن آث���ار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول 

1385 ، ص 123 تا 137 .
 13.  ب���ه نقل از مصاحبه حجت االس���الم و المس���لمین محمدهادی 
یعقوب نژاد، مدیر مرکز اطالعات و مدارک اسالمی در پایگاه اطالع 
http:// رس���انی پژوهش���گاه عل���وم و فرهن���گ اس���المی ب���ه آدرس

. www.isca.ac.ir


