
و دانش  شناسي علم اطالعات

و اطالع و دانش نام كتابداري و خوشـبختانه، بـه رساني به علم اطالعات شناسـي تغييـر يافـت

از بسـياري از افـراد كـه سـؤال. هاي جزئي، بـا اسـتقبال بالنسـبه خـوبي مواجـه شـد استثناء مخالفت

يا مي مي شود، و يا با اسـتفهام ايجـابي آن را بهتـر تلقـي مـيً صراحتا اظهار خوشحالي . نماينـد كنند

و گروه رشته ها به سرعت از اين تغيير نام استقبال هاي مرتبط هم در بسياري از دانشگاه هاي موجود

از. كردند و آنجا اما سؤال اصلي اين است كه غرض اصلي اين تغيير، فقط مربوط به نام بوده است

و با نام قبلي، كـاركرد نمـي كه نام منعكس توانسـته توجيـه مشـخصو روشـني كنندة كاركرد بوده

و عالقـه  و دوسـتداران منـدان را افسـرده خـاطرً داشته باشد طبعا اين نام هم مورد هجمه قرار گرفته

و مقايسـة آن بـا چوبـد تر اينكـه كتابـداري نـه بـه روشن. نموده است و لحـاظ لفـظ كتابـداري اري

شـد مـورد اي كه در زير اين نام بايد بـه خـوبي اجـرا مـي لحاظ گم بودن وظيفه كفشداري، بلكه به

.ً چرا مثال حسابداري با آنكه با همين تركيب است تا اين اندازه مورد هجوم نيست. سؤال بوده است

و اطالع هنوز همه مي و دارد رساني آنچنان ابهام وجـود داشـ دانند كه در تعريف كتابداري ته

از. انـدً كه متفكران اين رشته در تالش براي رسيدن به يك اتفاق نظر بوده ولي تقريبا نا اميـد شـده 

از مـي1اخيـر بـه نـام زيـنس اسـرائيلييسخنان گذشتگان كه بگذريم، به متفكـر رسـيم كـه وقتـي

ً، اكثـرا)?What is Information Science(پرسـد كـه علـم اطالعـات چيسـت دانشمندان جهاني مـي 

مي پاسخ شـود بـه شنود كه به ناگزير به جاي رسـيدن بـه يـك تعريـف، مجبـور مـي هاي گوناگون

و از خود طبقه طراحي حوزه .بندي جديدي ارائه دهد هاي دانش بشري بپردازد

و دانـش و به علم اطالعات شناسـي بنابراين سؤال اين است كه حال كه نام تغيير كرده است

و ايـن تركيـب علـمه اسـت آيـا مـي تبديل شـد  و اطالعـات كـدام اسـت دانـيم كـه علـم چيسـت

و يـا. اطالعات از چه نوع تركيبـي اسـت  . آيـا تركيـب اضـافي اسـت، آيـا تبيينـي اسـت و آيـا ...

و محتوايي اين دو واژه بـا هـم چـه نسـبتي دارنـد به آيـا وقتـي سـخن از علـم گفتـه. لحاظ معنائي

ت مي و وقتي سـخن شود منظور همان علم و يا آنكه منظور از علم فراتر از تجربه است جربي است
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و احيانـا متعـارض از اطالعـات مـورد توجـه رود آيا همان برداشت از اطالعات مي ً هاي گوناگون

و كسي كه مي را است؟ و متعـارض خواهد در اين حـوزه كـار كنـد بايـد ايـن مفـاهيم گونـاگون

و به ا تجربه كند و يا و يا تعـابير را برگزينـد لحاظ فردي جتماعي يكو يا گروهي از اين تعاريف

و چيزهاي ديگري مورد نظر است .ًو يا اينكه اصال به اين مقوله كاري ندارد

ــان مــي ــن زم ــات خوشــبختانه در اي ــا دوره انحصــارگري اثب ــوان گفــت كــه تقريب ــيً ت گراي

و وقتـي سـخن از علـو تجربه) پوزيتيويستي( شـود كمتـر همـان تجربـةم مـي گرايي به سـر آمـده

مي خشكو بي و فاقد معنا مدنظر قرار در جهان امروز مخالفت بـا انحصـارگرايي ايـن. گيرد روح

نحله به قدري قـوت گرفتـه اسـت كـه در بعضـي از مـوارد مـدافعان آن حالـت تـدافعي بـه خـود 

و امريكايي البته واقع اين است كه دو سنت فلسفة قاره. اند گرفته ليسـي در غـرب همـواره انگ-اي

و اگرچه هر يك ريشه در قرون گذشته داشته مقابل هم بوده اند ولي اين تقابـل بيشـتر از زمـان اند

و الا فلسفة قاره انديشـد اي كه به فرهنـگو تـاريخ مـيّ اوج گرفتن مكتب پوزيتيويسم شدت يافته

و پيــروان خــاص خــود را داشــته اســت و مــدافعان افــرادي چــون هگــل،. همچنــان از قــديم بــوده

و  ــرو نيــز حلقــه... هايــدگر، هابرمــاس، گــادامر ــرون اخي و فرانكفــورت در ق هــايي چــون ويــن

و مــدافعان روشــي بــوده گــراي گرايــي جــزم انــد كــه ســخت در تقابــل بــا تجربــه احياءكننــدگان

. گرايي است اثبات

و يا كيف بحث رويكرد كم آن گرايانه و يـا تركيـب و سرانجام التقاط دو هـم معـادل محور

و محـدود بـه. همين نگرش است و اين نشان از اين واقعيت دارد كه علم فقط علم تجربي نيسـت

و شيميايي نمي افراط در ايـن زمينـه هـم تـا. علم فراتر از اين مقوله است. شود آزمايشگاه فيزيكي

.جائي پيش رفته كه گاه نگاه به علم نيز تا سر حد انكار آن پيش رفته است

و تجربه هاي عقلد گفت كه در قبال جدائي حوزهباي و نحلـه گرايي هـاي وابسـته بـه گرايـي

و يـا آن دو كه ريشه در آموزه و پس از آن در غرب دارد، كه گاه علم را علم تجربـي هاي يونان

و يا شبيه علم تقسيم مي و غيرعلم و حـاوي آن را به علم كند، قرآن كه خود كتاب معرفت اسـت

و سرشار معرفتمطالب رف و معنـا سـخن بـه ميـان يع و لفـظ و فعل شناختي است از توأماني تجربه

و از آن دفاع كرده است قرآن اساس معرفت را بر تجربه بنـا نهـاده امـا در همـان حـال بـه. آورده

و از آن حمايت كرده است و عقالنيت هم اذعان داشته و بـه. عقل در واقـع علـم از تجربـه آغـاز
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و اين از كوچك فعل ختم مي تـرين دسـتگاه شـناختي را شـامل ترين ماده معرفتـي تـا بـزرگ شود

و معرفـت اگر تجربه حسي با انتزاعيات عقالنـي تـوأم نشـود ادراك صـورت نمـي. شود مي گيـرد

مي. شود حاصل نمي مي بنابراين وقتي چيزي را و تجربه و بينيم كنيم ابصـار آن غيـر تجربـي اسـت

م . شنويم اسماع آن غيرتجربي استيزماني كه مطلبي را

و تجربه بنابراين تقسيم و صـف بندي خردگرايي آرائـي ايـن دو در برابـر هـم از نظـر گرايـي

ـأف ...«: فرمايـد به عنوان مثال وقتي خـدا مـي. قرآن قابل قبول نيست م اواتيَ ف اطر الس ك ش ه  الل   ـ ِ   َـ  َـ  ّـ

ِو األرض  َ ...«1)،و زمـين اسـت او آفرينندة آسمان آيا در وجود خدا شك داريد ضـمن اينكـه) هـا

و تجربي مورد تأكيد قرار مي و زمين را به عنوان امور مادي گيـري دهـد، بالفاصـله شـكل آسمان

و تعقلـي اسـت را  و به وجود آورنده كه امري معنوي، اسـتنباطي مفهوم فاطر را به معناي گشاينده

مي. گيرد از آن نتيجه مي ش ...«: گويدو يا وقتي تعلم ون ال أم هـاتكم بط ون من أخرجكم َـو الله َ ـ َ  َ  ُ   ُ ِ  ُـ ْ   ُ  َ ْ َ  َّ ًيئا 

تشكر ون لعلكم و الأفئدة و الأب صار لكم السمع جعل َو ُ ُ ْ َ  ُ َّ  َ َ   ْ َ ْ    َ ْ      ُ َ َ   «2)هاي مادرانتـان بوديـد يعني شما در شكم

تـو چيزي نمي و قلب نهاد و خدا براي شما گوش، چشم ) كنيـد اريزشـكرگا شـايد شـما دانستيد

و تعقل دفاع مي مي. كند از توأماني تجربه توان بهره گرفـت كـه از عقـل بـه عنـوان از روايات هم

و انتزاعي كه به نوبه خود بر تجربه متكي است ياد مي كـه)ع(سخن امام علـي. كنند امري معنوي

ج«فرمايد مي خير ما و حفظ الت جارب العقل ُ  َ  ِ ِ َّ ُ ْ  ُ ْ  ْ كَ وعظ ت مـا رب  َـ   و تجربـه حفـظ عقـل،(3»َّ ـ هـا اسـت

و تعقل به عنـوان زيرسـاخت) بهترين تجربه، آن است كه پندت داده گوياي عدم انفكاك تجربه

. معرفت بشري است

و رسـيدن بـه آن را بـه صـورت و بحـث علـم را بنابراين اگر به سنت بومي خود توجه كنيم

و علـم را حـاوي توانيم تقليد از غرب نگيريم مي و معرفـت توجـه كنـيم خود بـه كيفيـت ادراك

و تعقل بدانيم و معرفت به همـة تجربيـات. همة شئون آن از تجربه نتيجه اينكه علم اطالعات، علم

و همچنان كه عالم اين حوزه بايد به معرفت به امور تجربي توجـه كنـد، معرفـت  و تعقليات است

و انتزاعي را نيز مدنظر و آن دو را از يكديگر جدا ندانـد امور معنوي بحـث ايـن مقولـه. قرار دهد

و شفاف ميو تبيين و اصول اين حوزة دانشي قرار .گيرد سازي آن جزو ام هات

31البالغه، نامة نهج.783سورة نحل، آية.102سورة ابراهيم، آية.1
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و نسبت هـايً اما اطالعات، اگر آن را نه به معناي صرفا علم، بلكه به معناي اشراف بر روابط

و آن پدي و در سطح گسترده، را ده با پديدهبين اجزاي يك پديده و آن هـاي ديگـر عـالم بـدانيم

به ويژه در موجودات زنده به فرايندهاي انجام شده هم تسري دهيم، آن وقت محـدوده اطالعـات 

و غيرظاهري  و معرفت بر روابط ظاهري ها بـه منظـور همة پديده) از جمله فرايندها(شامل اشراف

و بهره ي آنكه دايره محدودتر شود بايـد دانسـت كـه اگـر اما برا. گيري از آنها خواهد بود استفاده

و براي اينكه اسم بامسمائي باشد بايد بـه چيسـتي و عنوان چه متخصص علم اطالعات به لحاظ نام

و در اين زمينه با معرفت و چگونگي تشكيل آن واقف باشد و همجـوار اطالعات شناسـي همسـايه

و لذا براي بازيـابي بهتـر، رو است اما وظيفة مشخص آن بازيابي اطالو دنباله عات توليد شده است

و مقرون سريع و براي اينكه چنـين شـود بايـد به صرفه تر، تر الزم است به فنون بازيابي مجهز باشد

و ابزار رده و طبقه از انواع راهكارها . بندي براي اين منظور استفاده كند بندي

حاصل نگـرش بازيابانـه بـه اطالعـات شناسي دانش. شناسي خود مؤيد اين مسئله است دانش

و اطالعات وقتي نظام. است و در حوزة خاصي به صورت سيستماتيك براي انجام كـاري مند شد

و دانش هر چـه بـزرگ اجراي مهارتي قرار گرفت به دانش تبديل مي و نظـام شود منـدتر شـود تـر

قـ هاي دانشي مـي تبديل به حوزه در رار مـي شـود كـه يـا در مـديريت دانـش سـازماني و يـا گيـرد

را تر دانشـگاهي راه پيـدا مـي محدوده بزرگ و دانشـجويان خـود و مدرسـان كنـد تـا متخصصـان

و معارضه با انواع مسـائل در حـوزة كـاري نماينـد  شناسـي در واقـع شناسـائي دانـش. آماده مبارزه

و تبيين روابط بين آنها به منظور بازيابي سـريع بـراي اسـت نظام و بهـره هاي دانشي است گيـري فاده

و يا به تفسير روشـن دانش. آن در زندگي است هـاي هـاي دانشـي گـاه در محـدوده تـر مهـارت ها

مي كوچك براي انجام پروژه و هاي محدود به كار گرفته و هر سازماني متناسب با اسـتعداد شوند

و يا در حد وسيع نياز خود آن بهره مي حـ گيرد و يـا فراتـر هـاي علمـي وزهتر در سطح دانشـگاهي

و نسل و ماندگار براي عصرها مي پايدار بنـدي ولي ماندگاري آنها بسته بـه نـوع طبقـه. ماند ها باقي

و مقرون به صرفه است .آنها براي بازيابي سريع، دقيق

و دانـش از اينجا معلوم مي و تكنولـوژي شود كه علـم اطالعـات شناسـي مفهـوم محـور اسـت

ا ميمحور نيست اگر چه بازيابي فن يجاب به كند كه و اسـتفاده كـردن آوري به معناي دست آوردن

مي. از ابزارهاي مناسب حداكثر استفاده بشود گويم تكنولوژي محـور نيسـت كـه ايـن از اين جهت
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به حوزه هم به و هم و بهينه لحاظ نام سازي ابزار نيسـت امـا در اسـتفاده لحاظ كاركرد متصدي توليد

ب و نحـوة اسـتفاده از آخـرين دسـتاوردهاي. اشداز آنها بايد پيشگام به عبارت ديگـر بايـد از وجـود

.هاي دانشي مرتبط حق تقدم دارند فني آگاه بود ولي در توليد، كسان ديگر در حوزه

و دانش ً شناسي از اين جهت مهـم اسـت كـه اوال تبيين محدودة معرفتي حوزة علم اطالعات

و و بـر آن به تغيير نام بايد با جديت پرداخـت الزامـات آن را بـا ايـن نـام جديـد بـازتعريف كـرد

و ثانيا نشان داد كه نام جديـد، صـرفا يـك تغييـر نـام بـدون توجـه بـه محتـوا اتفاق ً نظر ايجاد نمود ً

عـدم توجـه بـه ايـن. محتوا بايد چنان تغيير كند تا همخواني بيشتري با عنوان پيدا كند. نبوده است

هـاي ايي را به وجود خواهد آورد كه ناگزير ديگرانـي كـه بـه ويژگـيه مسئله، دير يا زود، چالش

و يا احيانا اظهار عجـز نسـبت بـه  و علمي تغييردهندگان واقف نيستند مجبور به پاسخگويي ً روحي

.جواب خواهند شد


