
و دانش  شناسي: علم اطالعات
و .شاخه در علوم اجتماعي دارد ريشه در فلسفه

يكي از مسـائل محـوري در هـر علـم تعريـفو تعيـين جايگـاه آن در درختـوارة علـم اسـت. بـدون

بي تعريف، گويي با مجسمه و يا درختي اي رشـته رو هسـتيم. ايـن مسـئله بـا ميـان ريشه روبه اي بي سر

اي بـودن اصـل رشـته بـين رشـته رود زيرا بودن كه اين روزها به شدت مطرح است هم به حاشيه نمي

( را از بين نمي و بلكـه همـة زمـان 1389، فداييبرد هـا بـه نـوعي ميـان هـا كليـة رشـته ). در اين زمـان

مي رشته و اين به ايـن دليـل اي هم هستند منتها درجة آنها با هم فرق و بعضي كمتر كند. بعضي بيشتر

اَ و بشر خود ذو ها دقـت بيشـتري را بـراي بعاد است. بعضي رشتهاست كه همة علوم براي بشر هستند

و لذا بايد جهات زيادتري را در نظر گرفت. اجرا طلب مي  كنند

و محافـل دانشـگاهي نمـاد پويـايي و چرا در مباحث علمي آنچه مهم است اين است كه چون

و بدون چرا علم به وجود نمي (آيد. بـه قـول شـاعو حركت است. علم با چرايي توأم است ، فـدايير

1394:(

ز چــــه؟ ي!گفت علـــم عالـــــمي باشد گفـــتم از حـــــرف الــــفب تـــا بـــه

و بـــهگفت اين را فهمد هر كس، گفتــمش و چــه و چــــرا ليــــك بــا چــون

و دانش و چيسـتي ايـن رشـته اگر علم اطالعات شناسي در مجموعة دروس خود بـا مباحـث فلسـفي

اَ گذاري جديـد، ايـن امـر را بـه شـدت تقويـت كـرده بيات فوق خواهد شد. ناممواجه نباشد مصداق

و اينكه وظيفة اين رشته خدماتي استو ايـن بـه نظـر مـن  است. بعضي هنوز اصرار بر نام قديم دارند

 رساني كار خوبي است. ناديده گرفتن بخشي از هويت رشته است؛ اگر چه خدمت

و دانش مس درمورد علم اطالعات و چرائـي بـه شناسي در ئلة چيسـتي دليـل اهميـتش بـه شـدت

رغـم تـالش محافل علمي در سطوح گوناگون مطرح بوده اسـت. امـا از سـوي طرفـداران آن، علـي 

و خـدمات رسـاني در قالـب مباحـث اطـالع گسترده، كمتر نتيجه داده است. شوق به خـدمت  رسـاني

و دانـش بازدا  رف در مرجع، آنها را از جسـتجو در چيسـتي اطالعـات صـ و رشـته را بـه ابـزاري شـته

و يـا سياسـت  و نه جامعـة علمـي گـذاران آن تقليـل داده اسـت. در عـين حـال خدمت داوطلبان علم
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و يـا عالقة اين رشته به معرفت و آگاهي همپوشـاني و دانش با علم شناسي كم نيست. خود اطالعات

 دست كم مجاورت دارد.

و و دانـش اطـالع به هنگام تغيير نـام رشـتة كتابـداري شناسـي قطعـاً رسـاني بـه علـم اطالعـات

به تصميم و نيـز توانمنـدي ايـن گيرندگان چه و چيسـتي آن و چه ضمني به اهميـت علـم طور صريح

و دانـش رشته براي خودنمائي در عرصة پژوهشو اجرا نظر داشته شناسـي انـد. تعبيـر علـم اطالعـات

اي نه چنـدان دور موجـبه اگر به آن توجه نشود در آيندهاي استك داراي بار معنايي بسيارگسترده

و استادان خواهـد شـد. وقتـي در سـيما در بهمـن مـاه جـاري(  ) از علـوم97سرخوردگي دانشجويان

و هاي مربوطه اشاره شد ولي نـامي از رشـتة علـم شناختي سخن به ميان آمد، به اغلب رشته اطالعـات

 چالش بود! شناسي برده نشد، براي من نوعي دانش

(زيـنس، در چيستي اطالعات، طـرح سلسـله (گايسـلر،)، خوشـه 2007مراتبـي و يـا 1393اي (

(تردينيك، ، فصل اول) بسيار مهم است كـه مـا بـدانيم بـا چـه سـرو كـار داريـم. 1395اَشكال ديگر

و دانـش چيسـت. آنهـا نمـي دانش ك تواننـد فقـط نـامي را يـد آموختة اين رشته بايد بداند اطالعات

و دانش سـؤال كننـد اظهـار بـي اطالعـي كننـد. اگـر بگوينـد بكشند كه اگر از آنها در بارة اطالعات

تحقيق در چيستي اطالعات تخصص ما نيست آنگاه خواهند پرسيد پس تخصص چـه كسـي اسـت؟ 

و به و دانـش ويـژه معرفـت فلسفه شناسـي بـه آن دارد بـه شناسـي بـا ايـن نگـاهي كـه علـم اطالعـات

ن و اگر بگوئيم تخصص ما هست آنگاه بايـد حرفـي بـراي گفـتن داشـته باشـيم.مياطالعات پردازد؛

و تخصص به البته بايد در اين مورد كار كرد و برايش برنامه هاي جانبي را  ريزي نمود. واقع شناخت

توان ايفاي خدمت كرد؟ حتي در امـور اجتمـاعي تـا هـدف اما بدون داشتن هويت چگونه مي

و و بـا چـه منطقـي دارد خـدمت روشن نباشد كنـد رسـاني مـي معلوم نباشد چه كسي براي چه كسي

 دهد. احساس ناخوشايندي به انسان دست مي

و دانش و كـارش بـا كـاربر علم اطالعات شناسي در علوم اجتماعي هم نقـش دارد؛ زيـرا سـر

ر  و فرهنگـي و اينجـا علـوم اجتمـاعي بـه معنـاي وسـيع كلمـه كـه علـوم اقتصـادي ا هـم در بـر است

مي مي مي گيرد حضور دارد. كاربر تـرين تواند بهترين اطالعـات را بـا سـريع خواهد بداند كه چگونه

و مقرون و وسيله و اجتمـاعي بـراي وي مفيـد باشـد ترين صـرفه دريافـت كنـد تـا در محـيط علمـي

اَبعاد ديگـري هـم پيـدا مـي  ه در حاشـيه كنـد كـه در ايـن رشـت دردسركمتري برايش توليد كند. البته
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و كتابـدار هـم است كه همانند همة رشته ها بايـد متخصـص علـم اطالعـات بـه همـة جوانـب بنگـرد

مي همين و بهترين خدمت را عرضه كند. طور  خواهد با جامعه ارتباط برقرار كند

و دانـش آموختگـان آن را بيشـتر آنچه به نظر مغفول مانده است اين است كه فعاليت اين رشته

ح ميفردي به رساني به فرد تا جائي كه وي رضايت داشـته باشـد كـه البتـه آورند، يعني خدمت ساب

و عمومي كمتـر بحـث مـي امر درستي است؛ اما از خدمت در رساني اجتماعي شـود. گـويي كتابـدار

و براي خود هـم نقشـي نمـي  و تمشيت امور اطالعاتي در سطح كالن نقشي ندارد بينـد. اينكـه تنظيم

رساني در جامعه آشفته اسـتو شـفافيتو عـدم شـفافيت اطالعـات مسـئلة روزو اطالعوضع اطالع 

مي كنند كه يا نمي است، كتابداران خود را در اين امور وارد نمي و يا و يـا توانند توانند اما بـيم دارنـد

و ارتباطـات گـوي كنند كسي به آنها گوش نمي هر چه تالش مي دهد. دانـش پژوهـان علـوم رايانـه

مي سبقت را از اين رشته ربوده و اين رشته هر چه فرياد  رسد. زند صدايش به جايي نمي اند

و دانش مي علم اطالعات دهد كـه چهـل، پنجـاه سـال قبـل انجـام شناسي همان كاري را انجام

سـنجي، تر. ماهيت كار عوض نشده است. مسائلي از قبيـل آرشـيو، علـم داد منتها در سطحي وسيع مي

و ترسـيم نقشـه سندش و مـديريت اطالعـات از ناسي، مبـاني معرفتـي، اقتصـاد هـاي علمـي بـا اسـتفاده

مي سازي نمايه  تواند به خدمات اجتماعي بپردازد. ها از مواردي است كه

و اسـتقبال قـرار در بعضي محافل علمي وقتي اين رشته خـوب تعريـف مـي شـود مـورد توجـه

ويـژه رشـته گـوئي خيلـي حـال تعامـل بـا مسـئوالن را ندارنـد؛ بـه آموختگان اين گيرد ولي دانش مي

دهنـد. تخصـص را هـم بايـد گيري مشاركت نمـي كه در اين صورت اين گروه را در كار تصميم آن

و اين را من در سرمقاله شمارةبهار   ام. يادآور شده1394تعريف كرد

نوشـتةآيزالير» هـاي ذهـنيگيري از شگفت هاي دانش؛ بهره دانشو نظام«من در تحليل كتاب

و  و ترجمة دكتـر مرتضـي كـوكبي ضـمن توجـه بـه جنبـة نوآورانـة آن در بحـث اطالعـات گايسلر

و دانـش داده  ام كـه بـا آنچـه در سـرمقاله شـمارة دانش پيشنهاد جديدي در مـورد هويـت اطالعـات

آ كــه در واقعيـت خــارجي بــه ام متنــاقض نيســتو آن ايــن نوشــته 1391تابسـتان  طــور كــه بــهنجــاي

مي مكانيكي با پديده و مجموعه توان خوشه ها برخورد كنيم و حـق اي با پديـده اي هـا برخـورد كـرد

و يـا ادراك نمـي صورت انتزاعي اشـياء را نمـي هم همين است. ما در عالم واقع هرگز به كنـيم بينـيم

مي بلكه هر چيزي را در كنار مجموعه و يا به قول سوس اي از چيزها و پيـرس، نگـاه سـلبي بـه بينيم ور

مي پديده به ها بيان مي كند كه اگر اي مثالً سنگ است بـه ايـن معنـا اسـت كـه گوئيم پديده طور مثال

و اين به معني مجموعه1395هزاران چيز ديگر نيست(تريدينيك،  و نـه) و ادراك كـردن اي ديـدن

 بيشتر در اين موضوع است:ها است. نمودار زير بيانگر به صورت مكانيكي ديدنِ پديده
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 . مدل فدائي: ساختار از دانش تا مديريت دانش1نمودار

اي كـه خـود صـورت مجموعـه شود ما با واقعيت خـارجي بـه همانطور كه در نمودار باال مالحظه مي

مي دانش تلقي مي و با فعاليت مغز، ادراك هستي شود برخورد و بالفاصـله ذهنـي كنيم شناختي عينـي

ميما تشك و در حافظه قرار مـي يل گيـرد. از ايـن پـس اگـر بـراي اولـين بـار بـه ادراك بيرونـي شود

و يـا پردازيم، ناگزير از استفاده از اندوختـه نمي هـاي تـاريخي، فرهنگـي بـراي اسـتفادة مجـدد خـود

آ انتقال به ديگران هستيم. در معرفت و در صـورت لـزوم ن شناسي ما از معلومات خود استفاده كـرده

كنيم. اگر غرض هـم در آن لحـاظ شـود تفسـير، وضـعيت بـدتري بـه را مطابق با ميل خود تفسير مي

و يـا توليـد نمايـه مـي  و اصـطالحات و اگـر خود خواهد گرفت. در اين جا به وضع لغـات پـردازيم

مي ها صورت گيرد كار بازيابي آسان دقت الزم در اين انتخاب و خـدمت تر رسـاني كـه بخـش شـود

و در غيـر ايـن صـورت بـا مشـكل بازيـابي ري از وظائف اين رشته است بهتر صورت مـي ديگ گيـرد

در مواجه مي شويم؛ كما اينكه در حال حاضـر چنـين چيـزي نـه تنهـا در سـطح بازيـابي فـردي بلكـه

و مصـيبت مـديريتي در همـه جـا مشـهود اسـت. اينكـه دائمـاً بحـث  سطح اجتماعي نيز بـروز كـرده

و مشكل حل نميش شفافيت مطرح مي و ايـن يعنـي شود دو منشأ دارد: يكي نبودن عزم بر اين ود كار

و روشـن باشـد، تـا بيشـتر بتواننـد از آب گـل صاحبان نفع نمي و آمار شفاف آلـود خواهند اطالعات

و ندانم و يا غفلت و ديگري، جهالت دسـت افـراد ناكارآمـد كاري است كه كـار را بـه ماهي بگيرند

و مي و اشاعه ندادن اطالعات مشكل عـدم شـفافيت را حـل نمـي سپارند در آنها با كاهلي كننـد. مـن

(خبرآنالين، ها اين مسئله را باز نموده اي براي سامانه بحثي با عنوان سامانه ).1397آذر14ام
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