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 يدهچك
و اينكـه بـا توجـه بـه انفجـار بنـدي در فضـاي مجـازي پرداختـه مـي در اين مقاله به اهميـت طبقـه هدف: شـود

 بيشتر هم شده است. شناسي) از بين نرفته بلكه بندي(علم اطالعاتو دانش اطالعات نه تنها ارزش طبقه

ـندي يـا كتابخانـه در اين مقاله، روش: و بـا تكيـه بـر كتـاب از روش س ـتفاده شـده ـترهاي اطالعـات«اي اس بس

(» ديجيتال  بندي اتخاذ گرديده است. ) رويكردي تحليلي نسبت به موضوع طبقه1395اثر لوك تردينيك

و همسـايه اسـتو بـراي ايجـاد معرفـت نـاگزير از طبقـه بندي با معرفـت طبقهها: يافته يو بنـد شناسـي همـزاد

به مقوله ـير ديگـري پيـدا ها به علـمو دانـش، طبقـه خاطر تغيير رويكرد انسان بندي هستيم. در دنياي جديد بنـدي هـم مس

ـبت بـه كتابـداريو كتابـدار اتخـاذ كرده است. در گذشتة نه چندان دور در غرب، با توجه به رويكردي كـه ديـويي نس

د كرده بود كه طبعاً كتابدار بايستي دروازه وي از نظـر هاي اومانيستي باشدو نيز بـه لحـاظ اينكـه انشو پاسدار ارزشبان

ـنت تر تشخيص اقتصادي زنان را براي تصدي اين حرفه مناسب ـتة داده بود، لذا اين س و بـر رش هـا همچنـان بـاقي مانـده

محـوري بـه مـردم كند. اما از آنجا كه دنياي امروز رويكردش در خـدمات كتابـداري از سـازمان كتابداري سنگيني مي

طلبـد كـه اي سوق پيدا كرده اسـت، مـي يك به ربط شبكهبه هاي تناظرييك محوريو از لحاظ زبانشناختي از داللت

و بـراي خـدمت كتابداريو علم اطالعاتو دانش هـاي شناسي هم با رويكردي جديد به بازبيني هويـت خـود بپـردازد

و نه تنها ـته جديد در دنياي ديجيتال آماده شود و بـا نگـاهي فارغ از نگاه عالمانة روز نباشـد بلكـه همچـون سـاير رش هـا

اي بـوده اسـت كـه كتابـدار نـه تنهـا بـه بـانوان كيفي به خدمت مشغول باشد. در گذشتة اسالمي هم وضعيت بـه گونـه 

كـه ديگـران از نـد دوسـت واقعـي بـوده اند كه خود دانشمندو يا دانش اختصاص نداشته است بلكه كساني كتابدار بوده
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 مقدمه

و دانش و توسـعة علمـي اگـر بـر مـدار شناسي بر كسي پوشيده نيسـت. علـم اهميت علم اطالعات

و ره به جـائي نمـي پژوهش شـك نيـاز بـه بـرد. ايـن توسـعه بـي هاي علمي نباشد تأثيرگذار نيست

و اين بهره َاسناد دارد و َاسـناد قابـل دسـتيابي ها جز از طريق كتابخانه مندي از اطالعات و مراكز ها

و باصرفه هم به غير از  و صحيح علـم ميسـر نخواهـد1بندي طريق طبقهنيست. دستيابي دقيق، سريع

(فدائي،  و يا شبه1394بود و بـه ). حجم توليدات علمي هـاي نـوين ويـژه بـا ظهـور فنـاوري علمـي

انـد در گوگـل الكترونيكي به حدي است كه همه را متحير كرده است. اگر به اين خبر كـه گفتـه 

(تقسـيم سه هزار كتاب در روز آرشيو مـي  تـوان بـه ) توجـه شـود مـي 1394بنـدي ديجيتـال، شـود

و دشواري طبقه بندي از طرف ديگر پي برد. اگر چه با ظهـور فنـاوري اهميت قضيه از يك طرف

و متخصصـان علـم ها در جهت استفاده از فناوري براي دسترسـي بيشتر تالش و كتابـداران هاسـت

و نظـري بـا مسـائل كه به صورت علمي نگرند ولي آنان اطالعات هم از اين منظر به رشته خود مي

و بـه كننـد نـاگزير از كشـف روابـط بـين پديـده برخورد مي و هـا ويـژه در حـوزة علـم اطالعـات

و علم اطالعات را كالفي درهـم2شناسي هستند. تردينيك دانش و علوم اجتماعي، از علم پيچيـده

هم ريشه ( تنيده بسياري مـي هاي در درگميو حجـم روز افـزون اطالعـات بـر ايـن سـر3)71دانـد

اي جديـد همگـام بـا علـم افزوده است. با اين حال، علم اطالعات هويت خود را بـه عنـوان رشـته 

) (72تثبيــت كــرد و بازيــابي اســتفاده نمــود و از فنــاوري بــراي پــردازش، ذخيــره ). او اظهــار72)

به«دارد: مي و پـيش از آن نظريـات علمـي» وجود آمـد علم در فرهنگ غربي در دورة روشنگري

و يونان باستان بـه جود نظرياتي بوده كه از نوشتهمو و ابـن هاي اسالمي، يهودي رشـد ويـژه ارسـطو

) آزاد كنـد4). بعد از رنسانس بـود كـه فلسـفه توانسـت خـود را از قيـد الهيـات72گرفته شده بود

 
و دانـش . طبقه1 و بندي در اينجا به مفهوم عـام آن در نظـر گرفتـه شـده تـا شـامل علـم اطالعـات (كتابـداري شناسـي

و بازيابي اطالعات است كه بر طبقه اطالع  بندي استوار است. رساني) شود. زيرا كه اساس اين علم ذخيره

2) و مـدير گـروه مـديريت ) استاد مديريت اطالعاتLuke Tredinnik. لوك تردينيك در دانشـگاه متروپـوليتن لنـدن

از اطالعات ديجيتال در مقطع كارشناسي ارشـد اسـت. از ديگـر كتـاب  هـا شكسـت چـرا اينترانـت«هـاي او عبارتنـد

).1395(تردينيك،» فرهنگ اطالعات ديجيتال«و» خورند مي

.است)1395(كينيترد اثر لوك» تاليجيد اطالعاتيبسترها«كتاب صفحات به ارجاع پرانتز داخليها شماره.3

 . بنگريد به يادداشت آخر مقاله از آلبركامو.4
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)72) و تجربة علمي خـود را شـكل دهـد و عـدم تـأثير72) و روش اسـتقرائي او ). او ابتـدا بـيكن

ميص دانشمند در نبود پيششخ ( فرض در فرايند علمي را مطرح ). آنگـاه از هيـوم سـخن73كند

( مي ). سپس پوپر با بازنگري ايـرادات هيـوم،74گويد كه بر شيوة استقرائي بيكن ضربه وارد كرد

از فلسفة علم خود را طراحي مي و اينكه مدل نيوتني پس ( سال فرو مـي 200كند ). پـوپر75ريـزد

(» محـور اسـت اين تصور عمـومي كـه دانـش علمـي واقعيـت«راز كرد كه اب ).76نادرسـت اسـت

نظريـات علمـي ديگـر«پذيري او جايگاه نظريات علمي را زير سؤال برد، به ايـن عنـوان كـه ابطال

و صــرفاً تــالش (انــد هــاي بشــري بــراي درك عــالم تجســم عينــي حقيقــت نيســتند ). بــه نظــر76»

هاي علمي ندارد ويـران كـرد. بيكن ساخت كه دانشمند نقشي در پژوهش تردينيك، پوپر آنچه را

و جنبه و ايـن او نقش دانشمند را در تحقيقات علمي دخيل هاي اجتماعي فرهنگي را مهم دانسـت

) ). به نظرية كـوهن هـم ايراداتـي77باعث شد تا كوهن پارادايم انقالب علمي خود را مطرح كند

( وارد شد كه از جمله استفاد ). كـوهن80ه از پارادايم است كه بدون دقت به كار برده شده اسـت

اشكاالتي بر علوم اجتمـاعي وارد كردنـد. كـوهن عنـوان كـرد كـه علـوم اجتمـاعي  و پوپر هر دو

و بدون آن علم نمي پيش از پارادايمي است و پـوپر هـم گفـت كـه بسـياري توانـد پيشـرفت كنـد

و نميناپذيرن نظريات علوم اجتماعي ابطال (د ).80توان آنها را علمي دانست

و معرفت طبقه  شناسي بندي

و معرفت طبقه و هم خانواده بندي شـود اند به اين معنا كه وقتـي معرفـت حاصـل مـي شناسي همزاد

توانيـد آن را بازيـابي كنيـد. بـه تعبيـر بندي هستيد وگرنه نمـي براي بازيابي آن شما ناگزير به طبقه

ر ميديگر ما اطالعات بها به حافظه و اگر بازيابي منظـور اسـتفاده نبـود نـه سپاريم كه بازيابي كنيم

و نه به طبقه (فدائي، نيازي به حافظه بود (6، مقالة 1394بندي ) هم در ارتبـاط بـا 1395). تردينيك

و ربط آن با معرفت طبقه مي شناسي در كتابخانه بندي  گويد: ها

و هــاي پنهــان هســتي فــرضتــأثير پــيش بنــدي آشــكارترين نمونــه بــراي رده شــناختي

( معرفت و اطالعات است ).64شناختي برگسترش مديريت كتابخانه

و همزاد است. اصالً تـا دسـته تاريخ طبقه و يـا بنـدي، تقسـيم بندي با تاريخ علم همراه بنـدي

و معرفتـي حاصـل نمـي بنـدي نباشـد علمـي بـه وجـود نمـي طبقه و هـا بنـدي شـود. ايـن طبقـه آيـد
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و يـا بـه نـوع اسـتفاده انسـان از جهـان بـر بندي تقسيم ها هم خود به نوعي به نوع نگاه انسان به جهان

مي مي و يـا از جهـان چگونـه مـي گردد به اين معنا كه شما به جهان چگونه خواهيـد اسـتفاده نگريد

و شـمايل را پيـدا مـي كنيد، طبقه نظـري كنـد. در زمـاني كـه معرفـت بندي شـما هـم همـان شـكل

و بندي كنندة همة چيز بود طبقه تعيين و در دنيـاي امـروز كـه عمـل ها هم بيشتر رنگ نظري داشـت

و بندي كاربرد مدنظر است طبقه و شـمايل را دارنـد. در بسـيار از مـوارد كـاربرد ها هم همان شـكل

و نحوة عمل ما بر شناخت ما تأثيرگـذار اسـت. بـه عنـوان مثـال در دنيـاي قـديم فرهنـگ اوما  نيسـم

و طبقه و در دنياي جديد فناوري نو تأثيرات فراواني بر علم انـد. تردينيـك بنـدي آن گذاشـته چاپ،

مي1395( و فرهنگ چـاپ بـر درك مـا گويد:...اما تأثير حوزه ) هم هاي ديگري هم چون اومانيسم

( از اطالعات نيز از جمله همين حوزه و در همين درجه از اهميت قرار دارد ).66-65هاست

هاي علمـي مختلـف بينيم كه در طول تاريخ تفكر انسان همواره در حوزه اگر دقت كنيم مي

و استقرائي، سازمان و پسيني، قياسي و مـردم بحث بر دو محور پيشيني در محور و ماننـد آن محـور

و طريقـة كسـب معرفـت وي برمـي  و اين به نوع نگاه انسان به جهـان گـردد. در نوسان بوده است

اي براي بشر به معلومات پيشيني قائل بودند؛ به اين معنا كه بشر وقتـي بـه شناسي عدهة معرفتحوز

و معلومات اوليهاين دنيا مي و عـده آيد با خود اطالعات اي ديگـر در مقابـل، اي را به همـراه دارد

و دانش مي مي وي را فاقد هر گونه اطالعات و اينكه هر چه او اربي اسـت دانـد در سـاية تجـ دانند

و تجربه كه به دست مي و اين به آمـوزه آورد. خردگرا ها هـاي گراها هم همين نوع تفكر را دارند

و كليسـايي بـر مـي  گـردد كـه معتقـد بودنـد كـه چيزهـايي را مـا بايـد در حـوزة معرفتـي مسيحي

و نيز اثبات همينطور قبول كنيم، در حاليكه تجربه  داشتند. گراها به تجربه صرف اعتقاد گراها

و تأثير آن بر طبقه و جايگاه كتابداران  بندي ديويي

گـذاري بـا توجـه بـه بانان دانش ناميد. ايـن نـام همانطور كه اشاره شد ديويي كتابداران را دروازه

و بر حذر داشتن وي كتابدار را مبني بر اينكـه در دانـش  فرهنگ حاكم درآن زمان يعني اومانيسم

ق و دقت است. توضيح اينكه دروازهرايج مداخله نكند خود مي ابل توجه گونـه تـوان بـه سـه بان را

از باني فوتبال كه وظيفـة خاصـي بـر عهـده اوسـت امـا بـه تعبير كرد. اول مثل دروازه عنـوان يكـي

و هـم در همـة فعاليـت  و مـورد توجـه بسـيار اسـت و آمـوزش بازيكنان هم رسميت دارد و هـا هـا
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هـا ايـن كت دارد. بديهي است نظر ديويي دربارة كتابداران كتابخانـه تمرينات ساير بازيكنان مشار

و يـا هـر باني مثل دروازه چنين نبوده است. تعبير ديگر از دروازه باني است كه بر در يك كارخانه

و بر حسب وظيفه و خروج است اي كه براي او تعيين شـده اسـت محيط ديگر فقط مواظب ورود

و خر و چـه بسـا از داخـل مجموعـه اطـالع كاري جز توجه به ورود و بسـتان نـدارد و يـا بـده وج

و  چنداني هم نداشته باشد. اين تعبير براي كتابدار اگر كـه مـدنظر ديـويي بـوده باشـد بسـيار نـازل

و گرفـت كتـاب مــي  و كـار او را محــدود بـه داد كنـد كـه از مجموعـه هيچگونــه سـخيف اسـت

و نبايد هم كاري داشته باشـ  و امـا حالـت سـوم راه بينـابين اسـت كـه بـا آنكـه از اطالعي ندارد د.

و نبايـد بـه علـوم متـداول از جملـه اومانيسـمِ در آن مجموعه اطالع دارد اما حق اظهار نظر نـدارد

و مداخله كند. در هرحال اين نگـاه، تحديـدي بـراي كتابـدار نسـبت بـه دانـش رايـج  زمان ورود

و تعيين جايگاه  و بـه آسـيب است كه ميراث تفكر ديويي هـايي انجاميـده كتابدار از نظـر او اسـت

 است كه هم اكنون در بسياري از جاها كتابداران با آن دست بگريبانند:

هـا ديويي به شدت بر اين باور بود كه كتابداران بايد بيشتر با كنترل كتابشناسـي كتـاب

ك بنــابراين، بــه سرو كار داشته باشند تا با محتواي آنها.  و ادارهطــور ســنتي كننــدگان تابــدارها

مي اطالعات خودشان را دروازه بخش خاصـي از دانـش دانستند، نه اينكه مروج بانان دانش بشري

هـا هـاي اومانيسـتي را در خـود نهفتـه دارد؛ ايـن ارزش باشند. با وجود اين، ديدگاه مذكور ارزش

و انتقادي را كـه مـديريت اطالعـات  و كـار تأثير سياسي فرايندهاي فرهنگي بـا آن سـر

بي دارد، خنثي مي و طرفي بين شقوق دانـش، ايـن فـرض را در خـود كنند. ادعاي قضاوت نكردن

( هاي غالب پذيرفته هاي فرهنگي خاصي را به منزله ارزش نهفته دارد كه ارزش ).61ايم

و بنابراين چنين به نظـر مـي رسـد كـه بـه گفتـة تردينيـك آنـان هـم نبايـد در علـوم مداخلـه

(سانسـور) گرايشـي داشـته باشـند؛ زيـرا حقـي در ايـن رابطـها و هم نبايد به مميزي ظهارنظر كنند

و فقط حدشان دروازه و نگهداري است. از اين رو با چالشـي كـه در دنيـاي ندارند و حفاظت باني

و در فضاي مجازي به وجود آمده بايد در اين سنت ديويي تجديـدنظر شـود. ضـمن اينكـه  جديد

بي طرفيبي و جانبداري است. زيراكسي كه طـرف اسـت در واقـع خود به نوعي حاوي طرفداري

و پاسدار ارزش از وضعيت موجود دفاع مي و اين هماني اسـت كـه ديـويي كند هاي موجود است

و طبقة حاكم در سـنت روشـنفكري. بـه قـول به دنبال آن بود. بي طرفي يعني پاسداري از گفتمان
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ستيِ حرفة كتابداري اين تصور كـه دانـش انعكاسـي از طبيعـت اسـت را از تردينيك آرمان اوماني

شان را با يكديگر نـه از تشـابه فراگيـر طبقات كلي اشياء رابطه«ايدئاليسم افالطون گرفته است كه 

به بلكه از ميزاني كه در ايدةآن شئ شريك مي اند مثُل؛ همچون سايه»آورند دست و ( ها ).65ها

هـا تـا حـدودي نظـر نويسي هم موظف شدند تا دربـارة كتـاب بداران در فهرستاز اين رو كتا

و آنها را بر اساس آنچه كه آن را  در ناميدند رده1»گيدربار«بدهند و چـون محـدوديتي بندي كنند

و نـه از نظـر مراجعـه ترين رده اين كار بود، به ناگزير مهم كننـدگان مدنظرشـان قـرار ها از نظر آنان،

و  ( كتابگرفت ).66ها را به سليقة خـاص حودشـان بـه نـوعي در مفهـوم دربـارگي خالصـه كننـد

و فهرسـت گويد: بنابراين طرح رده تردينيك مي آن بنـدي و نـه تمـام نويسـي هـم نمـادي از كتـاب

و همچنانكه كتاب به ها وقفسه ها در مجموعه است مي ها شـوند سـبب شـد تـا عنوان شيء مادي تلقي

و به كتابدار امكان داد تا با متن به منزله نمادي از معنـايش بـه صـورت اطالعات را ماد در«ي بدانند

و آن را از طريق رده»گي باره ( بنگرد و فهرست انتقال دهـد و66بندي ). مـدل شـانون در ارتباطـات

و فدائي،  (خندان ).1388سپس تسري آن به علم اطالعات اين مسئله را پر رنگ تر كرد

ميآنچه ترديني درك به خوبي مورد توجه قرار دهـد ايـن اسـت كـه در دنيـاي سـنتي يعنـي

و هـر نوشـته دوران نسخ خطـي اظهـارنظر بـر روي نوشـته  نويسـان، اي توسـط حاشـيه هـا آزاد بـود

و حتي منتقدان مورد بررسي قرار مي و شارحان و نوشـته و به نوعي نويسنده در محاق بـود گرفت

و قـدرت گـرفتن تكثيـر فكر او مورد توجه همه براي اظهارنظرهاي گوناگون بود. با ظهور چـاپ

و اظهــارنظر بــر حــول موضــوع جــايش را بــه  مطالــب، نويســنده خــود محــور همــة مباحــث شــد

و فهرست مؤلف و در نتيجه كتابدار نويس هم ناچار شدند كه كتـاب او را بـا توجـه محوري سپرد

به به موضوعاتي كه خود تشخيص مي و قفسـهاي گونه دهند هـاي جـا بدهنـد. در جايي از كتابخانه

و فراگيرتــر بـا ظهـور فنــاوري  هـاي ديجيتــال دوبـاره ســنت ديـرين نسـخ خطــي بـا ســرعتي بيشـتر

و دوباره اظهارنظر همـه دربـارة نوشـته  و رايگـان شـد. او اضـافه مـي خودنمايي كرد كنـد هـا آزاد

و فرهنـگ همچنانكه حرفة كتابداري سنتي با سواد ميراث اومانيسم  و توجه به رشـد دانـش، هنـر،

) و تسلط تدريجي بر طبيعـت همـراه بـود ، بهبود تدريحي وضعيت نشر ) آهسـته آهسـته67جامعه

و جاي خود را به ديدگاه مردم و ظهور توليـد مشـترك دانشـي اين طرز تفكر افول كرد محور داد

 
1. aboutness 
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و ويكي هاي ديجيتال، مانند وبگاه در فناوري و جنبش نـرم ها ( ها ) تهديـدي بـراي69افـزاري آزاد

و مجدداً خاطره پيش از چاپ را كه نسخه نظـر هاي خطـي محـور تبـادل حرفه كتابداري سنتي شد

) ــا نقــل قــولي از مانگوئــل، كــه هــر نــوع 1395). تردينيــك(69و گفتمــان بــود را زنــده كــرد ) ب

و خواننـده بايـدك بندي كه انتخاب كنـيم كتابخانـه مسـتبدانه بـه عمـل خوانـدن ظلـم مـي طبقه نـد

مي هوشيار باشد تا كتاب را از مقوله گويد بـا پيـدايش اي كه به آن تبعيد شده است نجات بخشد،

هاي خطي كه در آن آزادانه نسخ در اختيار محققان بود، وضـعيت بـه فرهنگ چاپ، دوران نسخه

 كند: هم خورد. او اضافه مي

و منحصــربهبــرداري اساســاً كــا در قــرون وســطا، هــر مــورد نســخه و ري خالقانــه فــرد بــود

و بهبوددهندة مـتن را بـه عهـده پردازان، هم زمان، وظيفة نسخه نسخه پرداز، ويراستار، سانسورچي،

و متون را تغيير مي و يـا بـا هـم تركيـب مـي داشتند كردنـد تـا بـا سـليقة خودشـان يـا پسـند دادنـد

و به هـاي يـك مركز توليد، اخـتالف بـين نسـخه خاطر همين ماهيت نامت حاميانشان جور در بيايد...

) ).48متن زياد بود

و تفسـيرهاي او مي و هر متن محل توليد ثابـت گويد كه در گذشته متن واحد متني تركيبي،

) و نويسندگان گمنام بودند و متن اصالت داشت و ظهـور طبقـة49متعدد بود ). با انقـالب صـنعتي

و تفر و نياز آنان به سوادآموزي بهكارگر و وجود آمدن كتابخانه يحات سالم زمينة هـا فـراهم شـد

) و تكثيـر فـراوان كتـاب، اخـتالف51-2چاپ، اين خدمت را به آنان كرد ). ظهور طبقـة كـارگر

 ) و فرهنگ نوظهور عامـه را تشـديد كـرد و انگلسـتان54بين فرهنگ سنتي اومانيستي ). اومانيسـم

ب و پيدايش طبقة كارگر جديد ه همراه تقـديس ماشـين، چالشـي بـود كـه بـه وجـود دورة اليزابت

) كه مي1). آرنولد55آمد و معتقـد عاشقان فرهنگ، مخالفان آشتي«نويسد ناپذير آنارشـي هسـتند

(اي بايد در راه تكامل فرهنگ با آنها همگام شـوند نوعان هر طبقه بود كه هم ). تلقـي آرنولـد56»

چ و تقدير انسان قرن نوزدهمي بر و«ند مورد تأكيد دارد: از فرهنگ ترتيب، كنش خالقانه اصـيل

و پذيرفته شده ارزش در هاي فرهنگي ناگفته (تجربـي) ندارنـد بلكـه ريشـه اي كه مبنـاي عقالنـي

(باوري روحي به هارموني بشري دارند «56.(

1. Arnold 
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 دانند چرا كتابداري را حرفه مي
و از نخبه و فناوري قائل بود دري فرهنـگ اقليـت تجليـل مـي گرايـ اومانيسم به تهديد علم و كـرد

به درازيمقابل دست اي رشـد كـرد طور فزاينده هاي كارگران، كتابخانه مكانيكو كتابخانه تجار

و بنابراين كتابخانة عمومي بيش از آنكه تقاضايي از سوي طبقة پائين باشد تحميل از جانـب57( (

) ( هـا بـه سـطح ). از آن پس كتابخانـه58طبقه باال بود از59دانشـگاه هـم گسـترش يافـت ). پـس

و تشكيل جلسات انجمن كتابخانـه امريكـا، بحـث بـر سـر ايـن حرفه اي شدن كتابداري در امريكا

 هايي داشته باشند. ها چه نوع كتاب بود كه اين كتابخانه

و بـه بـاني بـراي عنـوان دروازه از آنجا كه با طرح ديويي كتابدار نبايد در علوم مداخلـه كنـد

پاسداري از وضع موجود كه در آن زمان اومانيسم بود باشد لذا اين رشته به حرفـه تبـديل شـد كـه 

و جايگاه مشخصي در حوزه هاي علمي براي اظهارنظر ندارد. متأسفانه اين تلقي همچنان رايج است

و بيش بر اين عقيده مي جامعة علمي در دنياي امروز هم كم و ردهكاند. در ايران ما همواره سعي اند

و به ويژه كتابخانه هنوز مي را كنند كه براي رياست كتابخانه، هاي بزرگ، فردي به اصطالح علمي

و او حرفه و بايـد بـه بگمارند. مفهوم مخالف آن اين است كه كتابدار فردي علمي نيست مند است

و  از اين نظـر بـود كار خود مشغول باشد، بدون اينكه حق داشته باشد در مسائل علمي دخالت كند

تر سطح تحصيالت به حقوق آنها در مقايسه بـا مـردان بـراي كه ديويي زنان را به دليل نسبت پائين

و حتـي جامعـة ). از اين اسف60(1تصدي امور كتابخانه تشويق كرد بارتر اين كه خـود كتابـدارها

و همچنان بر طبل حرفه بودن رشته  كوبند!!مي علمي كتابداري هم عمالً بر اين باورند

 بندي در جهان امروز نقد طبقه

 هاي اومانيسم ارزش

هاي اومانيسم بر حرفة كتابداري آنچنان قوي بود كه تاكنون نيز ادامه دارد. اينكه كتابـداران ارزش

و ديـويي مـدافع آن بـود، نشـاني از پاسـداري از فرهنـگ به عنوان دروازه بانان دانش مطرح شدند

و كار داشـته معتقد بود كتابداران بايد بيشتر با كنترل كتابشناختي كتاب اومانيسم بود. ديويي ها سر

 
و زنانه بودن آن بنگريد به منبع زير:1  . دربارة كتابداري

Koevoets, S. (2013). Into the Labyrinth of Knowledge and Power: The Library as a Gendered Space in 
the Western Imaginary. PhD Thesis, Utrecht University, Utrecht, Netherland. 
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) و نه محتواي آنها و تنها به فهرسـت61باشند و اينكه كتابداران در محتوا دخالت نكنند و) نويسـي

( رده مي1395بندي مشغول باشند. تردينيك و بـي) طرفـي بـين گويد كـه ادعـاي قضـاوت نكـردن

به اين فرض را در خود نهفته دارد كه ارزش شقوق دانش، هاي منزلة ارزش هاي فرهنگي خاصي را

( بنـدي ايم. ديويي در واقع ديدگاه اومانيستي خـود را در رده غالب پذيرفته او62اش داخـل كـرد .(

و دقت نظر را فـداي كـاربرد عملـي ضمن ناممكن بودن ساخت يك تقسيم بندي تمام عيار، فلسفه

) بندي دانش ديويي منطبق است بر دانش موجـود كـه در برگيرنـدة ديـدگاه بنابراين رده).62نمود

و پيشرفت علمي روز هماهنـگ اسـت  و با روشنفكري خاصي نسبت به وضعيت دانش بشري است

از گويد: ديويي با آنكه ناگهـان ايـن طـرح بـه ذهـنش مـي ). تردينيكمي62( رسـد ولـي او آن را

وا طرح و هگل با مراتب دانش معتقد بود؛ هرچند طبقهم گرفته است. او به سلسلههاي بيكن بندي او

( طبقه و هگل تفاوت داشت ):1998(1). به اعتقاد ويگند62-61بندي بيكن

و پوشـيده، جـزو بندي در طول قرن گذشته، بـي عادالنه است بگوئيم كه اين طرح رده صـدا

م و ادامة حيـات بقايـاي پراكنـده پدرسـاالري ثرترين نيروهايي بوده است كه در تحكيؤيكي از م

(اروپا نقش داشته است «64.(

 حق مؤلف

و فضـاي مجـازي مـي نكتة ديگري كه از چالش تـوان يـاد كـرد مسـئلة حـق هاي عصـر ديجيتـال

مؤلف است كه مشكالتي را پديد آورده است. در ايـن محـيط ديگـر نبايـد از وحـدت اطالعـات 

ب (ياد كرد؛ بلكه آن را بايد و متفرق نگريست و كپي127ه شكل گسسته لفت در ايـن محـيط بـه)

 ) ). در دوران قبـل از چـاپ، 128وجود آمده اسـت كـه ممكـن اسـت پاسـخي پايـدار هـم نباشـد

و حق مالكيت فكري هم خيلي جدي نبود. پساساختارگرايان مي گوينـد بـا نويسنده در حاشيه بود

و فوكو معتقد بـود كـه ايي را مشخصو ثابت كردهتحميل نام نويسنده بر متن گويي مدلول نه ايم

و متون را در گفتمان به رسميت مي و اينكـه نويسـنده نويسنده نقش يك ويراستار را دارد شناسـد

و تجسـم ايـدئولوژي هم مي2جزو الينفك نوشته نيست. بارت گويد اهميت نويسـنده بيـانگر اوج

( سرمايه و مـتن دارد كـه ). توليدات كتابشناسي205داري است نيـز تأكيـدي بـر اهميـت نويسـنده

و تفكـر سـرمايه  ( متعاقـب آن مالكيـت ادبــي ). گسـترش اطالعـات رابطــة 205داري در آن اســت

 
1. Wiegand              2. Barthes 
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و رده وار حامل شمايل افـزار هـا، نـرم بندي مردمـي، ويكـي هاي اطالعات مادي را به چالش كشيد

و نويسـنده رنـگ باز مفهوم خالقانه دوران چـاپ را زيـر سـؤال بـرد در متن نتيجـه مفهـوم مؤلـف

و مي بازد. به اعتقاد تردينيك بايد اين را ناشي از تـأثير چـاپ دانسـت كـه جايگـاه مـتن را ارتقـاء

) و بعداً علم اطالعات آن را تقويت كردند و كتابداري ):203اقتدار بخشيد

و عقل هاي فرهنگ چاپ، اومانيسم غايت كتابخانه از ارزش اومانيسـم اشـباع گرايـي انگارانه

شد، نقش فرهنگي كتابخانه اين شد كه از حافظة فرهنگي حفاظت وآن را تثبيت كند. اما بـا افـول 

و تهديد جدي21فرهنگ چاپ در قرن   هاي منفي مواجهيم. تري عليه اين ارزشما با چالش
و ارزش استخراج كتابشناسي در ها هرگز يك فعاليت خنثي نيست  هـاي تفسـيري خاصـي را

و بـه ارزش بر دارد كه با ظهور دوران ديجيتال كـم نويسـي هـاي دوران دسـت رنـگ شـده اسـت

 ) و 205مشابهت بيشتري پيدا كـرده اسـت ). وحـدت متنـي نيـز محصـول دوران كالسـيك اسـت

دهنـد كـه دوران پساسـاختارگرايي آن را بـه هـا جـا مـي كتابداران بر اين اساس كتاب را در قفسه

ب و هـر«ه عقيدة فوكو چالش كشيده است. مرزهاي يك كتاب هيچگاه به روشني مشخص نيسـت

و ديگر جمالت اسـت؛ هـر كتـاب كتاب گرفتار نظامي از ارجاعات به ديگر كتاب ها، ديگر متون

(يـك گــره در يــك شــبكه اســت  و ايــن همـان مفهــوم بينامتنيــت اســت كــه آن را فضــاي 207» (

و اين همان تعريف گفتماني فرهنگ مي ( نامند ). بـارت در توصـيف 208هايپرتكست هم هسـت

مي مشهورش متن را بافتي از نقل قول بي ها و هـا اقتبـاس شـده شمار فرهنـگ داند كه از مراكز انـد

( ايده وحدت متني ذاتي را منكر مي ).209شوند

و نظام معنادربار  گي

و توجـه بيشـتر بـه نقـش زبـان حـوزة علـم اط العـات هـم از آن امروزه با گسترش فلسفه تحليلـي

و جســتجوي بــراي كشــف معنــا ســنت بــي نصــيب نمانــده اســت. بحــث داللــت الفــاظ بــر معــاني

و طبقه فهرست بندي را با چالش مواجـه كـرده اسـت بـه ايـن معنـا كـه اگـر بحـث قـديمي نويسي

و آن هم به صـورت مطـابقي آن را در نظـر بگيـريم نمـي  تـوانيم مطمـئن باشـيم كـه آنچـه داللت

مي كتابدار به و يا نمايه تعيين و صـرفاً بـه محـدودة عنوان فهرست كند پاسخگوي نياز كاربر باشد

ميدربار و بسـياري از معـاني از بـين مـي گي بسنده اي رود. در حاليكـه معنـا از اهميـت ويـژه شود

و نمي از برخوردار است توان آن را در قالب اصطالحاتي محـدود نشـان داد. در مقابـل دربـارگي
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ميداللت آيد كه آنهم در نوع خود با مشـكالتي مواجـه اسـت ولـي مـدعي ضمني سخن به ميان

اي علـم اطالعـات بـر گويد كه گفتمان حرفه دهد. تردينيكمي است دايرة معنايي را گسترش مي

و همانطور كه بلكين گفته اسـت ايـن ابهـام از طـرف دربار و به معناي آنها استوار است گي متون

و بندي طبقه و ازديـاد نيز كاربران جسـتجوگر ايـن شـكاف را عميـق ها تـر كـرده اسـت. بـا تكثيـر

تـوان برداشـت قدر زياد مي شودكه هيچ معنايي را از پيش نمـي اطالعات، تعداد تفاسير ممكن آن

)  شـود كـه غالبـاً عملكـرد داللتـي زبـان، يعنـي تر ايـن كـه چنـين فـرض مـي ). نكتة مهم154كرد

حدربار و يـا معنـي ژرف گي متن، تنها و عملكرد ضمني متن تـر آن در درجـة الت بازنمايي است

) و سـاده شـده 155دوم اهميت قرار دارد از ). شايد بتوان معني داللتي متن را صـورت مختصـر اي

و بازي گسـتردة داللـت ضـمني دانسـت. يعنـي معنـي اطالعـات وابسـته بـه ارزش  هـاي اجتمـاعي

مي عنوان فرهنگي است كه ما بر آن به و دربار رمزگان فرهنگي تحميل و داللت گي بخشـي كنيم

و پوزيتيويسـتي اسـت كـه كتابـداري علـم از آن را نشان مي دهـد؛ همچنانكـه نگـرش اومانيسـتي

( اطالعات را تحت تأثير قرار مي مي156دهد كه ). تردينيك مطرح نشـانه هـر چيـزي اسـت«كند

و زبـان يكـي از مهـم انهتواند جانشين چيز ديگر در يك نظام نشـ كه مي » تـرين آنهاسـت اي شـود

مي ). از ديگر انواع نشانه161( و هايپرتكسـت اشـارهاي توان بـه سـينما، تبليغـات، چندرسـانه ها هـا

و نشـانه  بنـدي، هـاي رده هـاي سـاختگي ماننـد فـراداده، طـرح كرد. علم اطالعات نيز از نظام زبان

و ساختار سلسله نمايه و چون نشانه به جـاي چيـز ديگـر مـي مراتبي استفاده ها در كرده است نشـيند

( مطالعة اطالعات ديجيتال جايگاه ويژه  ). 161اي دارد

و سـاختارگرايي بـراي بررسـي نظـام معنـا توان از نشانه تردينيك معتقد است كه مي شناسـي

هـاي هـا، سيسـتم هـاي داده هايي كه در بازيابي اطالعات مانند پايگـاه استفاده كرد از جمله: سيستم

و نيـز محتــواي آنهـا مثـل مجموعــه فهرسـت  و هايپرتكســت هـاي ديجيتــال، هـا، كتابخانــه نويسـي،

و محتـواي يـك شـبكة ركوردهاي يـك پايگـاه داده  ( هـا ). وي 182هايپرتكسـت كـاربرد دارنـد

و عينيـت مـورد نظـر الـيس معتقد است كه نشانه و1شناسي مشكل ذهنيـت را بـا جمـع كـردن دال

(مدلو در شناسـي بـراي توصـيف سـاختارهاي شـبكه ). از نشـانه 182ل در نشانه حل كرده است اي

در عصر ديجيتال هم مي و سـاختار توان استفاده كرد. اين توجه نشانگر تغيير نگرش بـه اطالعـات

در حال تغيير جامعه است. در عصر چاپ اطالعات از محملـش جـدائي  ناپـذير بـود در حـالي كـه
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از مورد چالش قرار گرفته اسـت. در دنيـاي ديجيتـال، سـاختارهاي غيرخطـي دنياي ديجيتال تـري

و دانش مورد توجه قرار مي ( اطالعات ).183-182گيرد كه متكي بر شبكه هستند

 مراتبي نظام شبكه در مقابل نظام سلسله

ت هاي بازيابي خودكار متون كه توسط ماشين ممكس طراحي شـد منجـر بـه اسـتفاده ارجاعـا نظام

و نظام شبكه را، همانند آنچه درون و كم كم به سمت وب جهانگستر رفت (هايپرتكست) شد متني

مراتب افزود كه رونق زيادي در تفكر انسان قرن بيستم پيدا گذرد به ساختار سلسلهدر مغز انسان مي

) «185كرد وا با تعليق واقعيت، مفهوم زبان را بـه منزلـة شـبكه1سوسور). بسـته تقويـت اي از معـاني

(كرد لي185» و برنرز مي«گفت2) و با يك نظر افراطي توان گفت كه جهـان فقـط روابـط اسـت

(الغير و اين همان ارزش منفي نشانه185» .( ) مي186هاي سوسور است توان تفاوت بين ). در اينجا

ا مراتبي ديويي را با آنچه رانگاناتان به عنـوان نظـام چهريـزه بندي سلسله رده بـداع كـرد مشـاهده اي

) اي نگـاه بنـدي چهريـزه ). اين مفهوم در اطالعات ديجيتال هـم بـه كـار رفتـه اسـت. رده 186نمود

مي نشانه اي بنـدي چهريـزه كنـد. البتـه رده شناختي به اطالعات دارد كه ماديت اطالعات را محدود

( مكمل رده كاري كتابـدار معتقـد ). همچنانكه ديويي به محافظه187بندي شمارشي هم به كار آمد

اي خود كتابداران را نسـبت بود در مقابل رانگاناتان وضعيتي ديگر داشت. او با ابداع طرح چهريزه

ميبه تعيين موضوع فعال و هم اينكه كاربران هم و تر كرد و سليقة خود به مطالعـه توانند مطابق نظر

و با كتابدار به نوعي مشاركت كنند. در وا و پيرسجستجو بپردازند بـود3قع اين توصيفات سوسور

( كه ما را به سوي ساختار شبكه اي در مقابل ساختار سلسله ).184مراتب هدايت كرد

آن عنوان شـده اشـاره مـي4تردينيك به مفهوم نشاندار بودن كه توسط مكتب پراگ و كنـد

د هـاي متضـاد يكـي از آنهـا شـاخص قـرار مـي اين است كه در دوگانه و ديگـري ر مـوارد گيـرد

مي ضروري از آن ياد مي و مرد از شكل مردانه استفاده زن شود. مثال در زن و آنگـاه هرگـاه شـود

به را بخواهيم خطاب كنيم به آن تصريح مي و ديگـري بـه كنيم كه در آن يك مفهوم منزلة معيـار

( منزلة انحراف از معيار تلقي مي ).188شود

 ساختارگرايي در مقابل پساساختارگرايي

و به نظر تردينيك با توجه بـه نظـرات پساسـاختارگرايان داللـت مـتن را بـه صـورت تنـاظري دال
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و زمينه را به و محيط مي مدلول قبول نداشتند دانسـتند؛ ولـي ايـن عنوان گفتمان بر درك معنا مؤثر

 ) ). زيـرا علـم اطالعـات بـه مبـاني 198تفكرات در مطالعة اطالعـات كـاربرد چنـداني پيـدا نكـرد

و عقلا و علوم اجتماعي وابسته بود. چـون متخصصـان ومانيستي و روش كشف علوم گراي دانش

مي طور سنتي خود را دروازه علوم اطالعات به اش ايـن نبـوده تـا بـين دانستند كه وظيفه بانان دانش

و يا دخالت كند. به ناچار علم اطالعات خـارج از گفتمـان اسـت ديدگاه هاي مختلف ميانجيگري

(زشو ار ).199هاي فرهنگي غالب را پذيرفته است

و ساختارگرايي در اين است كه رده نسبت رده بندي جهان را برنامة يـك نظـم واقعـي بندي

داند در حاليكه در پساساختارگرايي اين چنين نيست. البته لوي اشتراوس بـين دو نحـوةو عيني مي

و آن اينكـه در  و تفكر ابتدايي فـرق گذاشـت تـوان بـه تفكـر تحليلـي طبيعـت را مـي تفكر علمي

و جزئي تقسيم كرد ولـي در تفكـر ابتـدايي بنـا بـر فهـم كلـي طبيعـت اسـت. بندي دسته هاي دقيق

هم به سنت قبل از روشـنگري گـرايش پيـدا كـرده اسـت1رسد كه فوكو بنابراين چنين به نظر مي

و روابـط بـين بندي كاري به مالحظات زمـاني ). اين به اين معناست كه رده201( در مـورد معنـي

و آنها را به حالت تعليق درمي و به يك معنا از آن متـون در يـك لحظـه خـاص متون ندارد آورد

و ايـن آن چيـزي اسـت كـه در سـنت عقـل اكتفا مي و اومانيسـم قـرن كنـد ... گرايـي روشـنگري

) و نهفته است  ). 203-198نوزدهم ذاتي

و مدي پيشرفت وب ريت آن مانند هايپرتكست، وب جهـان هاي جديد علم اطالعات ،2گسـتر،

و برچسب رده بنـدي سـنتي را مـورد حملـه زني اجتماعي مفاهيمي هستند كـه بنيـاد رده بندي مردمي

( قـرار داده  و اينكـه بنيادهـاي هسـتي 211انـد () ). 211شــناختي سـنتي بـا تهديـد مواجـه شـده اســت

و عـده هـاي پساسـ دارد كـه درك نوشـته تردينيك اظهار مـي  را اختارگرايان دشـوار اسـت اي آنهـا

( مهمالتي در دفاع از اعتبار خود اين نظريه مي گستر نيـز وحـدت متنـي را بـه ). وب جهان212دانند

به چالش كشيد كه ما را وادار مي و نـه كـل اي پاره منزلة مجموعه كند كه متن را پاره از اجزاء بدانيم

) مراتبــي كــه داشــت كــه همــان نــوع از ســاختارهاي سلســله). بــا ايــن حــال بايــد توجــه 214واحــد

و  و وب در پي براندازي آن بودنـد در وب گسـترش يافـت هـا وبگـاه«پديدآورندگان هايپرتكست

(مراتبي شكل گرفتند هاي صوري سلسله بندي در مجموع بر طبق طبقه «215-211.(

1. Foucault 
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 بندي از بين رفته است؟ سازي طبقه آيا با جهاني

ب و رايـانش توجـه تردينيك ضمن و پردازش اطالعات بـه پيوسـتگي منطـق يان تاريخچة علم رايانه

مي مي برداشت. او مقايسـة اسـتدالل منطقـي را1گويد گام بعدي را در منطق ديجيتال اليبنيز كند. او

با جبر آغاز كرد اما نتوانست يك مجموعه نماد مناسب پيدا كند تا كـل تفكـر بشـري را دربرگيـرد 

و نيم بعد با طرح مجموعه)107-108( و عملگرهـاي . جورج بول يك قرن ها گـامي مهـم برداشـت

(»نه«و»يا«و»با«منطقي  و منطـق گام بزرگ2). گوتلوب فرگه109را به وجود آورد تـري برداشـت

) تـوان رياضـيات را بـه منطـق به دفـاع از ايـن اصـل كـه مـي3). راسل111-110رياضي را بسط داد

( فروكاست ادامه و ). نويسـنده در ادامـه از رايـانش ديجيتـال سـخن مـي 112داد و از شـانون گويـد

براي آنكه مدلش را ساده كنـد از اعـداد دودويـي اسـتفاده4كند. تورينگ سپس از تورينگ ياد مي

) ده ). ماشـين مفهـومي بـه تورينـگ امكـان داد تـا مسـئله 114كرد در اي را حـل كنـد كـه هـا سـال

). با آغاز جنگ جهاني دوم رؤيـاي سـاخت ماشـين تورينـگ 115مانده بود( رياضيات بدون جواب

) گراسـت بـراي فهميـدن كـل بايـد آن را بـه ). با توجه به اينكه منطق، تقليـل 116به واقعيت پيوست

) و از اين رو الگوريتم به زبان رايانه ساخته شد. الگوريتم119اجزاء تحليل كرد هـا خـود بـه خـود)

و از داده و الگــوريتم قبـل ازپـردازش اطالعـات وجـود دارنـد.... از ايــن رو، جـود نمـي هـا بـه آينـد

) « ). با آنكـه اطالعـات بـر اسـاس مفهـوم 120موقعيت الگوريتم مانند موقعيت نظريات علمي است

و نبايـد چنـين تصـور شانون مدل» بيت سازي شده بود ولي معني اطالعات خود مسئله مهمـي اسـت

از نمود كه جهان مجموعه هاسـت بلكـه طبيعـت بـا پيوسـتگي بـه كـار خـود ادامـه»بيت«اي گسسته

( مي و اينكه:121دهد  ). به هر حال كار تورينگ كاركردگرايي را مطرح كرد
اگر خروجيِ دو فرايند مشابه باشند مي تـوان از چگـونگي رسـيدن بـه ايـن خروجـي چشـم

 ). 122(اي نقشي اساسي دارد سازي رايانه پوشيد... واين در مدل
تـوان از كه عليرغم ماديت آن به صورت دودويي، نمـي هاي اطالعات ديجيتال اين از چالش

اي، معنـا از اطالعـات حـذف ماهيت اجتماعي فرهنگي آن غافل بود زيرا در سطح پردازش رايانه

( مي و همـين باعـث ازديـاد ). در هرحال محيط ديجيتال به كـاهش هزينـه 123شود هـا منجـر شـد

( اطالعا و مانـائي اطالعـات هـم كـم گرديـد و در عين حـال پايـايي ). انقـالب رايـانش راه 124ت،

و استقرا به نام مدل بينـي ماننـد سازي بـه وجـود آورده اسـت كـه گـاه بـراي پـيش وسطي بين قياس

 
1. Leibniz           2. Frege            3. Russelle           4. Turing 
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و محيط پيش ( بيني جوي )و گاه بـراي درك فراينـدهايي اسـت كـه در حـال حاضـر در 128زيستي

(و پيش دهد سامانه رخ مي آيـد بيني به وجـود مـي ). مشكالتي كه در پيش130بيني در آن راه ندارد

و ديگري اين است كه ارزش يك مدل قاعـده يكي تقليل در دهي پديده مورد پژوهش است محـور

مي ميزان دقتي نيست كه فرايندهاي واقعي درون سامانه را مدل بينـي كند بلكه در دقـت پـيش سازي

س نهايي و ( وم كاهشي است كه در مقدار كل اطالعات پيشمياش است ).129آيد

 آيا در دنياي ديجيتال گفتمان غالب از بين رفته است؟

پرسد اين است كه آيا در فضاي مجـازي گفتمـان غالـب از بـين رفتـه آنچه تردينيك به اختصار مي

و كسي كمتـر حـق داشـت بـه  و همانند زماني كه اومانيسم مورد توجه بود آن اعتـراض كنـد است

رسـد رسد در وضعيت فعلي اگر چـه بـه نظـر مـي اينك هم همان محدوديت وجود دارد؟ به نظر مي

و شعار آزادي يكتا شعار روز شده است اما در عمـل گفتمـان غالـب در دسـت كسـاني  همه آزادند

و مك  و كساني فناوري در خدمتشان هست كه از ثـروت نتـي است كه فناوري در اختيار آنان است،

برخوردارند. بنابراين عليرغم اين شعارها قدرت گفتماني از آن قدرتمندان اقتصادي است كـه آنـان 

و سياست را قبضه كرده اند. اومانيسم امروزي در دست ايـن طبقـه در جهـان اسـت. بـه خود فناوري

و انسـان هاي آزادي توان گروهي را پيدا كرد كه با آرمان ندرت مي د حـرف دوسـتي بتواننـ خـواهي

و منتظـر باشـند تـا در آينـده ثمـرات آن خود را به كرسي بنشانند مگر آنكه از جـان خـود بگذرنـد

و طبقـة مرفـه مجهـز بـه اومانيسـم بـراي  ظاهر شود. به همين منوال اگـر روزي طبقـه كـارگري بـود

بـه زد اينك باز هم طبقـة مرفـه بـراي كنتـرل آحـاد جهـاني كنترل آنان به ايجاد كتابخانه دست مي

و از ايـن طريـق بـه كنتـرل آنـان بـا امكـاني سايت ايجاد وب و نيز موتورهاي جستجو اقدام نموده ها

و دقتي كم ( بهتر و گـاه ضـمني 217نظيرتر پرداخته است ). شاهد بر اين مدعا اظهارنظرهـاي صـريح

تل قدرت و و ياهو گـرام هاي بزرگ مبني بر استفاده اطالعات از موتورهاي جستجو همچون گوگل

و  و امثال آنان است. بنابراين طبقـة كـارگر امـروزي اغلـب مـردم جهـان اسـت كـه سـخت دلبسـته

و در عين حالي كـه غـرق در شـادي از داشـتن آزادي هسـتند بـي مسحور استفاده از فناوري هستند

و بـه آن هـم افتخـار هيچگونه زحمتي همة اطالعات خود را در اختيار دارندگان قدرت مي گذارند

سازي كه شعار امروز به اصـطالح خيرخواهـان جهـان كنند. همچنين بايد توجه داشت كه جهاني مي

است! به نفع دارندگان قدرت است. اين مسئله از دو بعد قابل بررسي است اول اينكه در بـين عمـوم 
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و مردم كساني بيشتر از فناوري استفاده مي كننـد كـه داراي امكانـات بيشـتر بـه لحـاظ مـالي، وقـت

و بـهه و استعداد هستند. پديد آمدن طبقة روشنفكر امروزي حاصـل اسـتفاده از فنـاوري اسـت وش

و در خـدمت آنـان قـرار هـاي بـزرگ شـكار مـي محض برجسته شـدن آنـان توسـط قـدرت  شـوند

و ويكي گيرند. تردينيكمي مي و اگـر چـه دسترسـي گويد: با وب هـا ها نابرابري از بين نرفته اسـت

و  و تفـاوت آزاد شده اسـت سـاز در دسترسـي بـه لـي در عـوض نقـش زمـان بـه منزلـه عـاملي مهـم

و طبعاً كسـاني مـي  و افراد بايد وقت كافي براي جستجو داشته باشند تواننـد اسـتفاده اطالعات است

 ) وب216بهتري كنند كه به منابع مالي وآموزشي بيشـتري دسترسـي دارنـد شـامل2و كتابخانـة2).

و بالگ ويكي ر ها هاي آر.اس.اس تعامـل بيشـتر زني اجتماعي، خَبرك بندي مردمي، برچسبدهها،

و تعـاملي اسـتفاده مـي با كاربر براي خلق كتابخانه عنـوان عـاملي شـود كـه آن را بـه هاي مشـاركتي

وب سـاز برشــمرده دموكراسـي  نوشـداوري فناورانــه بـراي همــه2انـد. ولـي بايــد توجـه داشــت كـه

هـاي تجـاري بهـرهن آن مثل آمازون از نقد خواننـدگان بـراي اسـتفاده ها نيست بلكه صاحبا تبعيض

( مي و 217برند و جاودانـه كنـد ). به قول فوكو، قدرت همواره ميل دارد خود را در گفتمان، ابـدي

و ايـن توانند مشاركت بيشتري داشته باشند كه قابليت لذا كساني مي هاي الزم را كسب كرده باشـند

( به دست صاحبان قدرت ).218است

و يا رده بنابراين به نظر تردينيك طبقه بندي امروز با قوت هر چه بيشـتر ولـي بـا شـكلي بندي

مي2ديگر همانند وب  و اسـتعدادهاي جمعـي بـه به حيات خود ادامه و از امكانـات عمـومي دهد

رده بـراي بنـدي بسـتري گسـت مدار براي طبقـه هاي مردم كند. پديد آمدن نظام نفع خود استفاده مي

) و ثروت است ). بـه تعبيـر ديگـر 218استفاده از توان عمومي مردم جهان به نفع دارندگان قدرت

نظيـر در جهـان گفتمان غالب باز هم قدرت است؛ قدرت فناوري كه خود توليدكنندة ثروتـي بـي 

و دارندگان ثروت اقتصادي بيش از ديگران از آن بهره مي ا است يـن برند. اينك آنچه مهم اسـت

و يـا بايـد بـه شـكل ديگـر بـه حيـات است كه آيا كتابداران همچنان دروازه بانان دانش مانده انـد

و همچنانكـه از وضـعيت خويش ادامه دهند. به نظر مـي  رسـد وضـعيت جهـان تغييـر كـرده اسـت

و بهـره سازمان و جمع كثيري خود توليدكننده و محوري به كاربرمحوري تغيير يافته بـردار دانـش

و بـه شـكل قبلـي عات هستند كتابداران هم نمياطال توانند بـه همـان وضـعيت سـابق بـاقي بماننـد

و بان دانش باشند. اينك قابل قبول نيست كه كتابدار از دانـش رايـج زمـان بـي دروازه بهـره باشـد
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صرفاً پاسدار وضع موجود باشد. البته اگر به دقـت بررسـي شـود بـه نـوعي همـه پاسـدار وضـعيت

اطالعـي از وضـعيت توسط آنهايي كه داعية جهاني كردن را دارنـد هسـتيم ولـي بـي شكل گرفته

و روند شكل دهـد كـه كتابـداران گيري تغييرات كه همگي از آن مطلع هستند اجازه نمـي موجود

بان حداقلي باقي بمانند. آنها در اين شرايط بايد خود را مجهز بـه انـواع علـوم رايـج همچنان درازه

گويـد: از ديـدگاه علم بنمايند تا بتوانند به حيات خود ادامه دهنـد. تردينيـك هـم مـيو نيز فلسفة 

بي منزلة دروازه سنتي اگر متخصص اطالعات را به و مـا بـه طرف دانش بدانيم مشكل بان ساز است

( جاي بي اَشكال دانش فعال كنيم  ). 240طرفي وي بايد او را در ترويج بعضي از

و اطالعبه عقيدة من حيات كتا بـاني حـداقلي نيسـت بلكـه بايـد رسانان ديگر به دروازه بداران

و باني باشند كه خود جزو بازيگران دانش در صحنه دروازه اند. آنها بايد به علوم روز مجهـز باشـند

گـرا شـوند. اين امر با توجه به گستردگي علوم در جهان امروز زماني شدني است كه آنها تخصص

در اين حوزه مهم تغيير يابد. بايد كتابداران عالوه بر دانش رسمي رشـته خـود بايد شرايط آموزش 

مي اي حوزه حتماً به تخصص زمينه خواهند در آن كار كنند مجهز باشند. پيشنهاد ايـن اسـت اي كه

كـــه پـــس از دورة كارشناســـي، اگـــر وجـــودش ضـــروري تشـــخيص داده شـــود، در دوره 

و برمـر،سيارشد،يا به صورت دو كارشنا كارشناسي (فدائي (دوئال) و يـا دسـت 1390ارشد باشد (

به كم، در حوزه و هنر دروس اي ارائه شود گونه هاي علوم اجتماعي، انساني، فني مهندسي، پزشكي

و اجرايي بـا تا از همان زمان نوع تخصص معلوم گردد. به موازات اين تغيير بايد دستگاه هاي علمي

و تعهد  و پژوهش از وجود چنين متخصصاني اسـتفاده اين تغيير آشنا شوند بدهند براي رونق دانش

 كنند. آنگاه دورة دكتري هم بر اساس روند جديد مورد بازبيني قرار گيرد.

و اسالمي در كتابخانه و كتابداري تفاوت سنت غربي  ها

در با توجه به آنچه گفته شد بد نيست مقايسه و پيـدايش كتابخانـه سـنت اي اجمالي بين وضـعيت

و  و غرب صورت گيرد. بر خالف سنت غربي كه كتابخانه تحميلي از جانـب طبقـة مرفـه اسالمي

و داشتن طبقـة كـارگر بـه روشنفكر براي آرام نگه و آنهـا از ورود بـه مباحـث علمـي وجـود آمـد

و از آن مهـم  در روشنفكري آن روز منع شدند، در سنت اسالمي تـر در تـاريخ اسـالمي كتابخانـه

م (منيرالـدين احمـد، كنار و محل عبادت بوده است و 1372؛ العـش، 1361؛ شـلبي، 1368ساجد (

و مسـاوي بـوده و اسـتفاده از كتابخانـه مشـترك انـد. اغلـب دانشـمندان همگان در كسـب دانـش
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و از بين طبقة محروم بوده به اسالمي از مساجد برخاسته و اين هايي بوده اسـت كـه خاطر آموزه اند

ت (حكيمـي، مجلسـي؛كليني؛ ري قرآن آن را در عليم داده بود شـهري؛و بسـياري از كتـب ديگـر).

و يــا فهرســت و نمونــه نــويس بــوده ضــمن اغلــب دانشــمندان كتابــدار و هــاي آن بــوعلي انــد ســينا

و ابن و فرهنگي منع نشـده بودنـد مسكويه است. هرگز كتابدار نه تنها از ورود در مسائل اجتماعي

ميعنوان يكوظ بلكه به هـاي بايست در امور مردم دخالت كننـد. كسـي در برابـر سـتم يفه واجب

(نهج در اجتماعي نبايد سكوت كند و اجتمـاعي البالغه). اين به اين معنا است كه مسائل فرهنگـي

و به آن جامعه براي همه و بـدون و اساسـي بـوده اسـت و دانشمندان امـري جـدي ويژه براي علما

مي عالم بي ده است. اين را بگذاريد در كنار اين عبارتي كـه منسـوب بـه آلبركـامو،ش عمل تلقي

اي خواهـد دربـارة خـداباوري بحـث كنـد بـا توجـه بـه آمـوزه گراي معـروف كـه وقتـي مـي پوچ

(گيسلر، كليسايي در كتاب طاعون خود مي ):187، 1391گويد

و يا بـه كشـ1 و عليه طاعون بجنگد و بـا طـاعون در . يا بايد انسان به دكتر بپيوندد يش بپيونـدد

 ستيز نباشد. 

و جنگيدن با طاعون عملي ضدانساني خواهد بود.2  . نپيوستن به دكتر

 . جنگيدن با طاعون جنگيدن عليه خداوندي است كه آن را فرستاده است.3

 دوستي درست باشد، خداباوري غلط خواهد بود. . بنابراين، اگر انسان4

بهبنابراين علما در اسالم خو و اگـر طبقـه نوعي كتابدار بودهد اغلب و يـا فهرسـت انـد بنـدي

(ديماري، كرده مي اي ديگـر نبـوده بلكـه بـراي ارتقـاء سـطح ) براي رفع مزاحمـت عـده 1374اند

و دانـش صـورت  دانش بوده اسـت. در اسـالم علـم مقابـل نـدارد چـون همـه چيـز بـر مـدار علـم

دا مي و جهل در برابر هم قرار و عقل و آن هـم بـه ايـن علـت رنـد(كليني، بـي گيرد تـا. جلـد اول)

 رود هم علم دارد ولي او انتخابش غيرعقالني است. است كه آنكس كه راه خطا مي

و بيراهه مي و بيند سزاي خويش رود چندين چراغ دارد  بگذار تا بيفتد

 گيري نتيجه

و دانـش بنـ آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت وضـعيت طبقـه  شناسـي دي علـم اطالعـات

بنـدي نـه تنهـا از بـين نرفتـه(به معني عام آن) است كه بيشتر بر نظرات تردينيك متكي بود. طبقـه

و دانش شناسي سايه افكنـده اسـت. آنچـه وي مـورد تأكيـد بلكه با شكلي جديد بر علم اطالعات
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با تأكيد بر نظرات تردينيكبندي در فضاي مجازيطبقه

و اطالع اني بـا پديـد آمـدن فضـاي مجـازي رسـ قرار داد اين بود كه نگاه سنتي غربي به كتابداري

و كتابداران بايد با نگاهي جديد به اين حوزة علمي بنگرنـد. بـه اعتقـاد  ديگر قابليت كاربرد ندارد

و نـه مؤلـف  وي فضاي مجازي يادآور دوران نسخ خطي است كه محور مباحثات علمي موضوع

و همگان در قالب حاشيه آن بود و مانند و تكمله بر حول موضوع بـه اظهـارنظر نويسي، شرح، نقد

و دانش را توسعه مـي مي دادنـد. كتابـداري كـه زمـاني پاسـدار ارزش زمـان خـود يعنـي پرداختند

و روشنفكري بود ديگـر نمـي  مشـي توانـد دوام داشـته باشـد. ديـويي كـه در تعيـين خـط اومانيسم

و طبقه ري كـرده اسـت كـه گـذا هـا را پايـه آفرين بوده است بسياري از سنت بندي نقش كتابداري

و كتابـدار بايـد بندي در دنياي امروز مردم اينك بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد. طبقه محور شـده

و با روحية مردمي همانند همه مردم هم صاحب و بـه مسـائل تـاريخي و هـم اهـل اطـالع نظر باشد

(فـدائي، فرهنگي اشراف داشته باشد. كتابدار در دنيـاي امـروز بايـد بتوانـد مشـاور خـوب  ) 1392ي

و صاحب و بدون اينكه بخواهد نظر خود را تحميل كند همچون همه دانشمندان نظـران اهـل باشد

 ) و اين يادآور نظـر تامپسـون و نظر باشد گفـت كتابـدار بايـد دانشـمند ) اسـت كـه مـي 1388فكر

و عملـي  را بـا باشد. اين تغيير نگرش كه توسط تردينيك توصيه شده توجه بـه ايـن حـوزه علمـي

و فهرست و فرهنگ اسالمي به علم، كتاب، كتابدار نگار وجـود داشـته اسـت آنچه در تاريخ فكر

و شباهت مي تداعي تواننـد در همـه كند. از آنجا كه كتابداران همچون همه محققان نمي ها را بيان

و بـه صـورت ها صاحب زمينه  نظر باشند پس بايد حـوزة تخصصـي خـود را از پـيش تعيـين كننـد

(فدائي، و دانش1394كتابدار تخصصي شناسي اگـر بخواهـد بمانـد بايـد ) درآيند. علم اطالعات

بي با تغييرات به و از تفاوتي نسبت به دانـش موجـود دسـت بـردارد وجود آمده خود را مجهز كند

و دانشو ارزش هاي گونـاگون تـداركو آموختة خود را در قالب تخصصهاي سنتي را بازبيني

و همكار آنان باشد. مجهز و همگام محققان يار  كند تا همراه

 منابع
)  . ترجمة محمود حقيقي. تهران: مركز نشر دانشگاهي.تاريخ اصول كتابداري). 1388تامپسون، جيمز

بي1394( بندي ديجيتال تقسيم و سـمانه قرايـي.، در12(4، چيـدمان نا). ترجمة زهره رهبري ). بازيـابي شـده

 از: 1396بهشت اردي23تاريخ 
http://www.ensani.ir/storage/Files/20160405145401-9850-245.pdf 



30 

4شماره22دوره 1395 زمستان

) . هـاي نظـري بـراي فهـم اطالعـات ديجيتـال بسترهاي اطالعات ديجيتال؛ رهيافـت ). 1395تردينيك، لوك
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.40-5)،3(10، كالميـ هاي فلسفي پژوهش

) قب بررسي كتابشناسي). 1374ديماري محمد و عربي -نامـة كارشناسـي . پايـان الظنونل از كشفهاي فارسي
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) و نيمه كتابخانه). 1372العش، يوسف (بـينع هاي عمومي و سـوريه) مومي عربي در قرون وسـطي . النهـرين

 هاي اسالمي. ترجمة اسدا.. علوي. مشهد: بنياد پژوهش
) و برمر، الهـام و اطـالع 1390فدائي، غالمرضا و مقـاطع هـا، رشـته رسـاني: گـروه ). دانشـكدة كتابـداري هـا

و اطالعتحصيلي پيشنهادي.  .26-13)،1(45، رساني دانشگاهي تحقيقات كتابداري

) و دانش از كتابداري تا اطالع). 1392فدائي، غالمرضا  . تهران: چاپار.شناسي رساني تا علم اطالعات

)  هاي عمومي كشور. . تهران: چاپار؛ نهاد كتابخانهشناسي اي بر علم اطالعاتو دانش مقدمه). 1394فدائي، غالمرضا

) و تحقيقـات اطـالع.ا نياز به تخصص داردسخن سردبير: اين حوزه براي بق). 1394فدائي، غالمرضا رسـاني
.11-7)،1(21، هاي عمومي كتابخانه

(بي كليني، محمد بن و شرح جواد مصطفوي. تهران: دفتر نشر فرهنگ اهلاصول كافيتا). يعقوب .(ع)بيت . با ترجمه

)  اللهي. تهران: حكمت. . ترجمة حميدرضا آيتفلسفة دين). 1391گيسلر، نورمن

 . مقدمه. قم: االسالميه.بحاراالنوار). 1393(، محمدباقر مجلسي

) و مقوالتي در معنويت). 1381ملكيان، مصطفي  . تهران: نگاه معاصر.سيري در سپهر جان، مقاالت

) و شـرح سـيد علـي البالغه نهج). 1383علي بن ابيطالب االسـالم نقـي فـيض.گردآوري سـيد رضـي. ترجمـة

 اصفهاني. تهران: فقيه.
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.30-11)،1(23 هاي عمومي، كتابخانه



Classification in the Digital Space 
 (With Special References 

 to the Tredinnick’s Viewpoints) 
Gholamreza Fadaie 

Professor, University of Tehran, Iran 
ghfadaie@ut.ac.ir 

Received: 7th April 2017; Accepted: 13th May 2017 
 

Abstract 
Purpose: the aim of this article is to define that the role of classification 

in the era of digital space not only has not finished but increased 
significantly 

Methodology: the methodology in this article is based on document and 
library searching; especially on the viewpoint of Tredinnick in his book” 
digital information contexts”.  

Findings: Classification and epistemology are intertwined. We cannot 
go through conception unless we classify; or we classify to concept. Dewey, 
in his viewpoint toward the librarianship stated some traditions that we 
encounter with them up to now. These are, according to Tredinnick, 
librarians are as knowledge keepers, they were forbidden or advised not to 
penetrate into humanism and the noble state of knowledge in that time, and 
their profession is mainly allocated to women. Now a day, in the era of post 
modernism, which the librarianship is mainly user-oriented, those ideas are 
not applicable, anymore.  

Originality/Value: Referring to the Islamic traditions toward library 
and librarianship, the library courses, now, must revise their programs to 
pace with the new needs of users.  

Keywords: Classification, Virtual Space, Dewey, Information Science, 
Tredinnick.   
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