
و اطالع و دانش از كتابداري  شناسي رساني تا علم اطالعات
و نام و ماهيت پديـده اسـت نام نشان. گذاري بر كسي پوشيده نيست اهميت نام دهندة هويت

مي آنان.و يا آنكه بايد باشد و يـا انتظـار نهند، يا بر واقعيت موجود صـحه مـي كه نام نيكو گذارنـد

ُ الظاهر عنـوان البـاطن«اند گفته. كنند خود را در قالب نام نيكو بيان مي يعنـي ظـاهر نشـانگر بـاطن»ُ

و البته برعكس آن را هم گفته كها است پـس ظـاهر.»از كوزه همان برون تراود كه در اوست«ند

و يا دو روي يك سكه و ملزوم يكديگرند .اندو باطن الزم

از وقتي نامي عوض مي و مخالفاني داشته باشـد هـر چنـد قبـل شود، طبيعي است كه موافقان

بـا تغييـر موافـق اي ممكـن اسـت بگوينـد عـده. تغيير نام همه به نوعي با تغييـر موافـق بـوده باشـند 

ولي آنچه مسـلم اسـت ايـن. اند اما نه با اين تغيير اي ديگر بگويند با تغيير موافق بوده عده. اند نبوده

مـن در مقـاالت خـود در كتـاب مقدمـه اي بـر هويـت. تـوان همـه را راضـي كـرد است كه نمـي 

و اطالع و تغييراتـي را در ايـنام در اين باره بحث كرده)8،9،10،11مقاالت،(رساني كتابداري

عنـوان شناسي گرايش داشـتم سـپس آن را بـه بازيـابي اطالعـات بـه ابتدا به دانش.ام زمينه پذيرفته

و اطالع اصلي و سـرانجام بـه ترين كاركرد حوزه كتابداري » علـوم اطالعـات«رساني روي آوردم

و اطالع به اما سرانجام نظر جمع بـر رساني رسيدم عنوان چتر حمايتي براي حوزة بزرگ كتابداري

و دانش . شناسي قرار گرفت علم اطالعات

بينيم كـه تغييـر زيـادي هـم نكتة ديگر آنكه وقتي به معادل التين اين تغيير نام دقت كنيم مي

و به  و اگـر بپـذيريم  Knowledgeتنها Information Scienceصورت نگرفته است اضافه شده اسـت

و قـرين  و بـا هـم همگـام و دانش با هم همپوشاني دارند در كه در بسياري از موارد اطالعات انـد،

است كـه در ايـن تغييـر Information Scienceاين صورت مالحظه خواهيم كرد كه در واقع همان 

. نيز لحاظ شده است

در فق نيستند به نظـر مـن دليـل آن نارسـائي زبـان ها با فارسي اين نام موا اينكه چرا بعضي هـا

و يا معادل و نيز عدم دقت در بومي بيان توانـد دليـل ديگـري سازي مـي يابي دقيق در ترجمه است

مي. باشد و يـا معـادلً مثال وقتي و آن را دقيقـا ترجمـه  Information Scienceً گوئيم علم اطالعـات
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و اطالعـات اگـر چـه هـم گيريم بايد توجه داشته باشيم كـه مي اي گونـه ريشـه نيسـتند امـا بـه علـم

آن. اند مترادف انـد، ايـن تـرادف گفتـه» معلومـات«اگر به ترجمة عربي اطالعات بنگريـد كـه بـه

در. شود بيشتر ظاهر مي اسـت كـه آن را بـه مطالعـات اطالعـات Information Studiesمثـال ديگـر

كهً بعضا ترجمه كرده و هـم هر دو واژه از يك ريشهاند اما از آنجا ً اند، هم لفظـا خوشـايند نيسـت

تـوان آن را بـه علـوم اطالعـات كه بـا قـدري تسـامح مـي از نظر معنايي داراي ابهام است در حالي

و مشكلي هم پديد نمي دو. آيـد ترجمه كرد و علـوم اطالعـات اگـر چـه هـر مطالعـات اطالعـات

طلع«هر دو كلمه از ريشة كنند اما در اولي يك واقعيت را بيان مي َ دو اسـت در حـالي»َ كـه دومـي

.ريشة جداگانه دارد

و اطـالع رسـاني قـديم در سـطح در هر حال به تصميمي كه كميتـة برنامـه ريـزي كتابـداري

و فن و همگان بايد به تـرويج آن تأكيـد وزارت علوم، تحقيقات آوري گرفته است بايد پايبند بود

دو. است نظـر خـاص خـود را داشـته باشـد كنند اگر چه هر كسي ممكن و مشـروعيت مقبوليـت

و يا عنوان جديد است . عنصر مهم در پذيرش هر مفهوم

و هـم در حـال حاضـر ماهيـت رشـته نكتة ديگر اينكه بايد توجه داشت كـه هـم در گذشـته

و فراگيري آن، همچنان حرف اول را مي و وسعت ي ايـن حـوزة علمـ. زنـد تغيير پيدا نكرده است

و هم انعطاف و بسياري از حوزه هم فراگير است و يـا مـي پذير توانـد بـا هاي علمي را با خود دارد

و به ويژه علوم انساني است كه بايد بـا مشـاركت آنها مشاركت كند همچنانكه خاصيت همة علوم

و توسعة خود بپردازد ن علـم ام اطالعـات همچـو اما همچنانكه بارها گفتـه. با علوم ديگر به حيات

فراگير است كه احدي از آن فارغ نيست پس بايـد مشـخص شـود كـه ايـن حـوزة دانشـي از چـه

و جديـد بايـد گفـت. جنبة آن بايد اطالعات را مورد توجه قرار دهد در مقايسه بين عنـوان قـديم

را كه اگر چه عنوان جديد نارسائي  هاي قديم را تا حدودي در بر ندارد اما به نوبـة خـود الزامـاتي

و بـراي كاسـتي . هـاي آن هـم چـاره كننـد با خود دارد كه بايد همـه سـخت بـر آن واقـف باشـند

:بنابراين در پذيرش عنوان جديد بايد

دغدغة بسياري ايـن اسـت كـه بـا تغييـر نـام آيـا. محتوا بيش از هر چيز ديگر مدنظر باشد.1

و. شود يا همـان محتـواي قبلـي اسـت محتوا هم عوض مي و مشـاركت همگـان بـه ويـژه اسـتادان

.سزايي دارد دانشجويان تحصيالت تكميلي براي بهينه كردن محتوا نقش به
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با توجـه بـه اينكـه. مشخص كنيم كه آيا اين عنوان، كتابداري را در دل خود دارد يا خير.2

ِ ها رابطة مستقيم دارد بايد مشخص شود كدام بخـش ايـن عنـوان بخش اعظم اين رشته با كتابخانه

ب و كتابخانهدو عدم روشن كردن اين مسأله مشـكالت فراوانـي. ها مرتبط است خشي، با كتابداري

آن را در بر خواهد داشت زيرا از آنجا كـه كتابخانـه  و كـار در هـا بخـش اعظـم كتابـداري اسـت

التحصيالن اين حوزه اسـت، بايـد برخـورد بـا كتابـداري برخـوردي فراگيـر يكي از وظائف فارغ

ر. باشد و يا دانـش وشن نمود كه آيا علم اطالعات به كتابداري نزديكبايد در. شناسـي تر است و

تـوان گفـت كـه اطالعـات چـون خميرمايـة همـة مـي. كننده داشـت هر دو مورد بايد پاسخي قانع

و كتابخانه دانش و كتاب ها حاوي اطالعـات هسـتند بنـابراين اطالعـات توجـه بـه محتـواي هاست

و كتابخانه د كتاب ارد؛ به اين معنا كه علم اطالعات ناظر به مظروف است كـه ظـرف آن در دو ها

و ظـرف  و كتابخانه است زيرا منطقي نيست كه ما مظروف را مورد توجه قرار دهـيم سطح كتاب

.آن را ناديده بگيريم

و كتابخانه در مورد دانش و ربط آن با كتابداري تـوان نظـر داد؛ زيـرا كـار ها هم مـي شناسي

و. شناسـي مـرتبط اسـت ها به نوعي با دانـش ابخانهدر كت زيـرا كتابـداران بـراي سـازماندهي منـابع

هـا بنـدي هاي موضـوعي، رده شناسي، همانند آنچه در سرعنوان مدارك خود، ناگزير بايد با دانش

ايـن آشـنايي هـر چـه بيشـتر باشـد توانـائي دارنـدگان. هـا آمـده اسـت آشـنا شـوندو اصطالحنامه

و شناسـائي آنهـا، مقدمـة. كنـد تـر مـي حـوزه را قـوي تخصص ايـن  و تـداخل موضـوعات تـرابط

و مراكز اطالع سازماندهي در كتابخانه .رساني است ها

و آن اين اسـت كـه بايـد مشـخص شـود اشـاعه از ايـن تغييـر نـام.3 نكتة ديگر اشاعه است

از ممكن است عده. شود يا خير استفاده مي آنكه اجتماعي باشـد تأكيـد اي بگويند اين عنوان بيش

و دانـش  و متخصص اين حوزه كسي است كه واقف به علـم اطالعـات شناسـي اسـت بر فرد دارد

هـاي كه تاكنون يكي از جنبـه در حالي. شود عنوان وظيفه در آن مشاهده نمي اما لزومي به اشاعه به

و اطـالع  و قابل توجه كتابـداري ا رسـاني تأكيـد بـر اطـالع مشوق و . شـاعة آن بـوده اسـت رسـاني

و برآوردن نيازهاي او از طريـق ارسـال خواسـته هـايش يكـي از محورهـاي تاكنون توجه به كاربر

اگـر نتـوانيم چنـين ربطـي را پيـدا كنـيم در واقـع بخـش مهمـي از وظيفـه. مورد تأكيد بوده است

و اجتماعي بودن رشته را بـه چـالش كشـيده مندان اين حوزه را حذف كرده حرفه مطلبـي. ايـم ايم
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مي كه در تاريخ اين حوزه به و هنوز هـم مـي طور چشمگيري خودنمائي و آن را جـزو كرده كنـد

در. دانند افتخارات اين رشته مي و دنيـاي اطالعـاتي آنـان اشاعة اطالعات يعني توجه بـه كـاربران

و با كمترين هزينه و اطالع. اسرع وقت ام اني داشـته رسـ تعريفي كه اينجانب براي حوزه كتابداري

:تواند با تعديالتي اينجا هم مطرح شود به اين قرار مي

و دانش و دانش است كه ضمن بررسي علم اطالعات و اشاعة اطالعات شناسي، علم بازيابي

و عرضي اصطالحات تخصصي  و دانش از روابط طولي و شناخت اجمالي اطالعات چيستي

صـ در حوزه و منفعـت هاي مختلـف بـا توجـه بـه دقـت، سـرعت، آن بـراي)مـديريت(حت

و جمعي(كاربران  مي) فردي . كند بحث

و دانش.4 كنـد كـه نسـبت بـه شناسي بر روي اين حوزه ما را وادار مـي عنوان علم اطالعات

و اطـالع چيستي اطالعات بي رسـاني مـا مـدعي تفاوت نباشيم به ايـن معنـا كـه اگـر در كتابـداري

و رس اندن اطالعات است فـارغ از اينكـه اطالعـات چيسـت امـا بـا بوديم كه سروكارمان با كتاب

و اطالعـات طفـره رفـت؛ پذيرش عنوان جديد ديگر نمي توان از زير بـار دانسـتن چيسـتي اطـالع

دانـيم آموختة علم اطالعات هسـتيم امـا نمـي زيرا منطقي نيست كه بگوئيم ما متخصصو يا دانش

و يا نظريه و يـا هنـوز هـاي فراوانـي دربـارة اطالع چيست و يـا داراي ابهـام اسـت آن وجـود دارد

و بنابراين يكـي از رسـالت. بندي بر روي آن صورت نگرفته است جمع هـاي ايـن حـوزه، تحقيـق

و اينكـه مـثال آيـا چيـز  و اطالعـات اسـت و ارائه طريق در زمينة شناسـائي اطـالع ) شـئي(بررسي

و يا همة اينها انب تعريفـي در مـورد اطـالع در مقالـة اطـالع اينج. است، فرايند است، نشانه است،

از چيست عرضه كرده :ام كه عبارتست

آن اطالع عبارتست از اشراف انسان بر نسبت و هاي موجود بـين اجـزاء يـك پديـده بـا هـم

.هاي ديگر جهان پديده با پديده

ل هـايي هسـتند كـه بـه فعـ هاي زنده بايد گفت كه اين موجودات داراي قـوه در مورد پديده

و يا برعكس آن هم اطالع است. آيد درمي ً اطالع اگـر صـرفا اشـراف بـر يكـي. نسبت قوه به فعل

و از اين نسبت و يـا تركيـب شـود اطالعـات اسـت و چـون تجميـع و بسـيط اسـت ها باشد واحـد

و مجموعه و هدفمنـد باشـد دانـش خوانـده مـي چنانچه در سيستم . شـود اي هماهنگ قـرار گيـرد

و دانش در مي اطالع و دروني و سپس ذهني و خارجي است و مجـددا توسـط آغاز بيروني ً شـود
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و يا نقطه در اين بيروني شدن يا كپي. شود انسان بيروني مي و ديدگاه فرد هـم بـه برداري است نظر

مي آن اضافه مي در شود كه اين بخش اضافه و شخصي باشد كه آن هم به نوبـة خـود تواند فردي

و جامعـه قـرار گرفتـه اسـتً طول زمان، قبال بي و حال جزو حافظة تاريخي فـرد در هـر. روني بوده

و فلسفة اطالعات كه عهده هـا باشـد دار تبيـين ايـن چيسـتي حال ايجاد گروهي به نام گروه تاريخ

.كند بيش از پيش در اين حوزه معرفتي ضرورت پيدا مي

و بازار كار است.5 و ممكن است عنوا. نكتة آخر توجه به شغل ن جديـد در بـين اهـل علـم

و به و مـديران ارشـد ويژه كتابخانـه دانشگاهيان از جذابيت بيشتري برخوردار باشد اما بازاركار هـا

و رابطـة فـارغ  جـا. كننـد التحصـيالن را بـا بـازار كـار درك نمـي آنها با اين اصطالح آشنا نيسـتند

نـي بـر حرفـه بـودن حـوزة كتابـداري ويژه از طرف آنهايي كـه تأكيـد فراوا انداختن اين قضيه، به

و تعريف دروسي كه بتواند بيانگر اين ارتباط باشد حتمي است .دارند امري ضروري است

و يـا.6 آنچه بايد مد نظر قرار گيرد اين است كه آيا اين نام جديد نـام حـوزه فراگيـر اسـت

و اطالع ك(رسـاني بـه عنـوان يـك رشـته آن را معادل كتابداري قـرار) نـون بـوده اسـت آنچـه تـا

ها مبني بر اينكه متخصص اين حوزه را چه بنـاميم، آيـا دانشـورز از فحواي بعضي پرسش. ايم داده

و يا دانش مي بگوئيم و مانند آن چنين بر بايـد گفـت.1آيـد كـه چنـين ابهـامي وجـود دارد شناس

روي كـالن حـوزه گفتـه، نامگـذاري بـر هاي مطرح در سطح عالي در كميتة پيش يكي از دغدغه

ً در جلسات آغازين شركت در اين كميته پيشنهاد مبسوطي ارائه شد كه اگر چـه عمـال. بوده است

و بحـث توضـيح اينكـه. هـا حـاكم بـود مورد بحث قرار نگرفت ولي ساية چنين فكري بر جلسات

و حوزهDاگر حوزه كلي را  را ها وگروه به معناي ديسيپلين بناميم ايـن …,d1,d2,d3هاي زيرين آن

هاي گوناگون ريزتـر در زيـر ايـن در اين صورت حوزه. باشد)D(نام جديد بايد نام حوزة فراگير 

و) علـوم(لـذا در زيـر ديسـيپلين علـم.مجموعه بزرگ به فعاليت مشـغول خواهنـد بـود  اطالعـات

اسـي،شن نگـاري، نسـخه، دانشـنامه)يادمانـه هـا(سـنجي، آرشـيو هاي علـم دانش شناسي، زير شاخه

و مانند آن به كار خود ادامه خواهند داد و اطالع. اقتصاد اطالعات توانـد رساني هم مـي كتابداري

در ايــن صــورت نگرانــي. هــم بــا چهــار گــرايشو يــا چهــار رشــته مســتقل حضــور داشــته باشــد 

 
و اطالع«من هم در مقاله.1 مقدمـه اي بـر هويـت(ام هـائي را پيشـنهاد كـرده نـام» نـام اسـت رساني منتظـر آيا كتابداري

...،1389 ،305-306.(



196 

2شماره18دوره 1391 تابستان

و مراكز اطالع كتابخانه هـاي تـوان در دانشـكده مثـال آن را مـي. رساني هم مرتفـع خواهـد شـد ها

و علــوم تربيتــي، جامعــهمخ و ديگــر حــوزه تلــف مثــل روانشناســي هــاي علمــي ديــد كــه شناســي،

.و مشـكلي هـم بـراي نامگـذاري ندارنـد انـد هاي ريزتر در داخل آن به فعاليت مشـغول تخصص

و فعاليت رخ مي نمايد مثـل روانشـناس، پزشـكو مشكل نام براي متخصص، بيشتر در حوزة كار

ــد آن ــارغ. مانن ــه التحصــي ف ، برنام ــالي ــوزش ع ــام الن در حــوزة آم ــه ن ــاز ب ــد آن ني و مانن ــزي،  ري

.خاص ندارند

هاي پايه هـم وارد شـور توان در آينده در مورد فارغ التحصيالن اين حوزه با تخصصمي.7

و ها بـه ايـن حـوزه وارد مـي به اين معنا كه همچنانكه در گذشته كارشناسي ساير رشته. شد شـدند

تواننـد در تحصـيالت هـاي گونـاگون مـي گرفتند، كارشناسـان رشـتهً تقريبا تخصص مضاعف مي

و دانــش تكميلــي حــوزة  شناســي شــركت كننــد تــا بتواننــد بيشــتر بــه نيــاز جامعــه علــم اطالعــات

.پاسخ گويند

و تا رسيدن به همـة اهـداف راه زيـادي در پـيش اسـت . آنچه مسلم است اين آغاز راه است

و عالقمندان كار را به سامان برساند اهللا انشاء. اميد است همدلي همة دلسوزان


