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 بازشناختى از دانش شناسى:
 دیدگاهى واگرا یا همگرا در علم اطالعات و دانش شناسى 
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dizaji@yahoo.com/دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسى دانشگاه عالمه طباطبائى

چکیده
عنوان رشته اى علمى که پیشینۀ تاریخى طوالنى به قدمت تمدن انسان بر روى کرة خاکى دارد و 
درون مایۀ اصلى آن نیاز و تالش فکرى و علمى انسان یعنى اطالعات و دانش است، چندین مرتبه 
تغییریافته و اخیراً در داخل کشور به علم اطالعات و دانش شناسى تبدیل شده است. هر تغییرى 
در عنوان براى بیان ایده اى جدید شکل گرفته و ریشه در مسائل گوناگونى دارد. این تغییرات با 
هدف ایجاد سازگارى بیشتر با محیط و توصیف و تبیین شرایط و مسائل موجود قلمرو موضوعى 
انسان،  دانشى  تحوالت  در  رشته  این  اصلى  هستۀ  همواره  دانش  و  اطالعات  گرفته است.  صورت 
در پى تغییرات عموماً اجتماعى و فناورانۀ در دسترس بوده و تغییر عنوان نیز ناشى از آن  است. 
ماهیت،  فلسفه،  بیشتر  درك  براى  را  الزم  بستر سازى  تحولى،  هر  با  متناسب  رشته  متخصصان 
هویت و کارکرد رشته و رابطۀ آن با سایر علوم به منظور ارتباطى پایدار و سازنده فراهم آورده اند. 
واژة دانش مستتر در علوم کتابدارى و اطالع رسانى تا سه دهۀ اخیر عموماً از بعد اطالعى و عینى 
دامنۀ  و  یافت  دیگرى  تفسیر  هرمنوتیک  فکرى  بستر  به واسطۀ  سپس  و  بوده  علوم  موردتوجه 
مفهومى آن در بعد دانشى و انتزاعى اهمیت زیادترى پیدا کرد و تحوالت علمى دیگر را رقم زد. 
اثر در دست نقد با عنوان بازشناختى از دانش شناسى: جستارهایى در علم اطالعات و دانش شناسى 
در پاسخ به نیازهاى حرفه اى و پرسش هاى جدید مربوط به ماهیت رشته در ارتباط با بعد دانشى 
آن و توجیه تغییر جدید عنوان به علم اطالعات و دانش شناسى در کشور نوشته شده است. نوشتۀ 

حاضر مى کوشد تا با دیدى انتقادى ابعاد متفاوت محتوایى و ساختارى آن را بازگو کند.

کلیدواژه 
فلسفۀ کتابدارى، فلسفۀ اطالعات، فلسفۀ دانش شناسى، علم اطالعات، نقد اطالعات و 

دانش شناسى.
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نقد اطالع رسانی

از  بازشناختى   ،(1395) فتاحى.  رحمت اهللا  و  امیر  ریسمان باف،   ■
دانش شناسى: ُجستارهایى در علم اطالعات و دانش شناسى، تهران، 
نشر کتابدار، 532 ص.  500نسخه، شابک: 978-600-241-135-8 

مقدمه
رشـته اى علمـى کـه پیشـینه اى طوالنـى بـه قدمـت تمـدن انسـان بـر روى کـرة خاکى 
دارد و درون مایـۀ اصلـى آن نیـاز و تـالش فکـرى و علمى انسـان یعنى اطالعـات و دانش 
اسـت، در طـول تاریـخ حیـات خویـش در داخـل و خـارج کشـور دسـتخوش تغییـر در 
عنـوان بـوده و بـا عناوینـى چـون کتابـدارى1، علـوم کتابـدارى2، علـم دکومانتاسـیون3، 
علـم اطالعـات یـا اطالع رسـانى4، علـوم کتابـدارى و اطالع رسـانى5 فعالیـت کرده اسـت 
و عنـوان رشـته در داخـل کشـور اخیـراً بـه علـم اطالعـات و دانش شناسـى6 تغییریافتـه 
اسـت. واژه هـا در هـر زبانى بـراى بیان مفاهیـم گوناگون و نشـان دادن تغییرات شـکلى و 
معنایـى آن هـا به منظـور ارتبـاط مؤثـر و نیـز انتقال پیـام و اطالعاتـى بـه کار مى روند که 
در شـکل گیرى دانـش نقـش اساسـى ایفـا مى کننـد. ازایـن رو، تغییـر عنـوان رشـته یک 
پدیـدة سـاده و اتفاقـى محسـوب نمى شـود و هـر تغییـرى در عنوان بـراى بیـان ایده اى 
جدیـد شـکل گرفته و ریشـه در مسـائل گوناگونـى مانند تغییـر در دیدگاه ها و بسـترهاى 
فکـرى موجـود، رشـد و تحـوالت زبانـى، تاریخـى، اجتماعـى و فناورانـه داشته اسـت و 
درواقـع بـا هـدف ایجاد سـازگارى بیشـتر با محیـط و توصیف و تبیین شـرایط و مسـائل 
نویـن قلمـرو موضوعـى صـورت گرفته اسـت. درواقـع، اطالعـات و دانش در طول سـابقۀ 
تاریخـى خـود همـواره هسـتۀ مرکـزى رشـته را تشـکیل داده اسـت، اما تحوالت دانشـى 
انسـان و تغییرات عموماً اجتماعى و فناورانۀ در دسـترس، سرچشـمۀ تغییرات اساسى در 
دیـدگاه اجتماعـى نسـبت به اطالعـات و دانش بوده و چنیـن تغییر دیدگاهـى نیز به نوبۀ 
خویـش منجـر بـه تغییـر عنـوان رشـته شده اسـت. طبیعى اسـت کـه در پى هـر تحولى 
در عنـوان، متخصصـان رشـته تـالش کرده انـد تـا متناسـب بـا تحـوالت به وجودآمـده، 
بستر سـازى الزم را بـراى درك بیشـتر فلسـفه، ماهیـت، هویـت و کارکرد رشـته و رابطۀ 
آن بـا سـایر علـوم فراهـم سـازند و بـه ارتباطـى پایـدار و سـازنده بـا مصرف کننـدگان 
اطالعـات از گروه هـاى اجتماعـى مختلـف و متخصصـان رشـته هاى علمى دیگـر نزدیک 
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بـه رشـته، دسـت یابند. بـه این منظور، تاکنـون آثارى چند به زبان فارسـى بـراى تبیین 
قلمـرو نظـرى، فلسـفى و ماهیت این علم نوشـته شده اسـت. واژة دانـش هرچند در طول 
تاریـخ علـم همـواره در حوزه هـاى گوناگـون علمـى بـه کار رفته و بـراى آن ها بـا اهمیت 
بوده اسـت، ولـى تـا اواخـر دهـۀ 1970 عمومـاً از بُعـد اطالعـى و عینـى آن موردتوجـه 
بـوده و در دامنـۀ مطالعاتـى رشـتۀ علـوم کتابـدارى و اطالع رسـانى قـرار مى گرفـت. از 
ایـن تاریـخ بـه بعد در بسـتر الگـوى فکـرى هرمنوتیک تفسـیر دیگرى پیدا کـرد و دقت 
در دامنـۀ مفهومـى آن به لحـاظ بعـد دانشـى و انتزاعـى اهمیـت زیادتـرى یافـت. چنـان 
کـه حسـن زاده در مقالـه اى تحـت عنـوان مـرورى بـر پیونـد مدیریـت دانـش بـا علـوم 
اطالعـات بـه بررسـى این رابطه پرداخته اسـت (حسـن زاده و دیگـران، 1388: 13-12)، 
واژة دانـش از آن پـس بـه موضـوع کانونـى بـدل شـد و تحوالت علمـى دیگـر را رقم زد. 
اثر در دسـت نقد با عنوان بازشـناختى از دانش شناسـى: جسـتارهایى در علم اطالعات و 
دانش شناسـى به واقـع در پاسـخ بـه نیازهاى حرفـه اى روز و پرسـش هاى جدید در حیطۀ 
ماهیـت رشـته در مواجهـه بـا بعـد دانشـى آن، به ویـژه توجیه تغییـر جدیـد در عنوان به 

علـم اطالعـات و دانش شناسـى در سـطح کشـور بـه رشـتۀ تحریر درآمده اسـت.

معرفى نویسندگان و کتاب
کتـاب بازشـناختى از دانش شناسـى: گفتارهایـى در علـم اطالعات و دانش شناسـى اثرى 
از امیـر ریسـمان باف و رحمـت اهللا فتاحـى اسـت کـه در ابتـداى سـال 1395 توسـط 
نشـر کتابـدار انتشـار یافته اسـت. امیـر ریسـمان باف متولـد بیسـت وهفت خـرداد 1359 
اسـت. تحصیـالت کارشناسـى خـود را در رشـتۀ علوم کتابـدارى و اطالع رسـانى به تاریخ 
تیرمـاه 1383 در دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز به پایـان رسـانده و کارشناسـى ارشـد 
را نیـز از همیـن دانشـگاه در تاریـخ خـرداد 1386 اخـذ کرده اسـت و پایان نامـۀ خـود 
را بـا عنـوان بررسـى کمـى- موضوعـى و کتاب شـناختى اطالعـات فنـى تولیـد شـده در 
سـازمان آب و برق خوزسـتان در طى سـا  ل هاى 1380-1384 و تحلیل موانع اجتماعى 
موجـود بـر سـر راه کارشناسـان ایـن سـازمان در دسترسـى و مصـرف اطالعـات فنـى 
موجـود نگاشـته اسـت. او شـهریور سـال 1391 در مقطع دکترى رشـتۀ علـم اطالعات و 
دانش شناسـى دانشـگاه فردوسـى مشـهد پذیرفته شـد و تحصل خود را ادامه داده اسـت. 
به لحـاظ سـابقۀ حرفـه اى، از دى مـاه سـال 1384 در سـمت کارشـناس ارشـد کتابخانـه 
و مرکـز اطالع رسـانى سـازمان آب و بـرق خوزسـتان و شـرکت منطقـه اى آب خراسـان 
رضـوى بـه خدمـت مشـغول بوده اسـت. مدیریـت اطالعـات، مدیریـت دانـش، مدیریـت 
کتابخانـه و مرکـز اطالع رسـانى، ذخیـره و بازیابـى اطالعـات و اشـتراك گذارى دانـش 
از موضوعـات موردعالقـۀ مطالعاتـى ایشـان اسـت. تعـداد زیـادى مقالـه در مجـالت و 
همایش هـاى داخـل کشـور منتشـر کرده اسـت و بخشـى از همیـن کتـاب هـم انعـکاس 
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مقـاالت اوسـت. دکتر رحمـت اهللا فتاحى اسـتاد فرهیخته و اثرگذار رشـتۀ علـم اطالعات 
و دانش شناسـى دانشـگاه فردوسـى مشـهد است. ایشـان درجۀ کارشناسـى خویش را در 
رشـتۀ زبـان و ادبیـات انگلیسـى از دانشـگاه فردوسـى به سـال 1353 دریافـت کرده اند. 
مقطـع کارشناسـى ارشـد را در رشـتۀ کتابـدارى دانشـگاه تهران سـپرى کـرده و به اخذ 
ایـن درجـه در سـال 1358 نائـل آمدنـد و بـا درجـۀ دکترى در رشـتۀ علـوم کتابدارى و 
اطالع رسـانى دانشـگاه نیوسـاوت ولز اسـترالیا فارغ التحصیل شـدند. آثار مفید و متعددى 
از ایشـان در زمینـۀ علـم اطالعـات و دانش شناسـى بـه زبان هـاى فارسـى و انگلیسـى 
منتشـر شـده و ازنظـر آثـار علمـى در داخـل و خـارج کشـور به خوبى شـناخته شـده اند. 
مهم تریـن تخصص ایشـان حـوزة موضوعى سـازماندهى اطالعـات و مدیریـت کتابخانه ها 
و مراکـز اطالع رسـانى اسـت و به جـز تدریـس و مدیریـت گـروه و دانشـکده در دانشـگاه 
فردوسـى مشـهد، ریاسـت انجمـن کتابـدارى و اطالع رسـانى ایـران را بر عهده داشـته اند 
و بـا کمیتـه برنامه ریـزى درسـى وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاورى و سـایر نهادهـا و 
سـازمان ها همـکارى نموده انـد. از برجسـته ترین آثـار علمى ایشـان ترجمـۀ ویرایش دوم 
قواعـد فهرست نویسـى انگلوامریکـن اسـت. شـرح کامـل زندگى نامـه، فعالیت هـا و آثـار 
ایشـان در مجموعـه اى با عنوان گوهر ماندگار توسـط شـاخۀ خراسـان انجمـن کتابدارى 

و اطالع رسـانى ایـران چـاپ و منتشـر شده اسـت.
نویسـندگان بازشـناختى از دانش شناسـى، هـدف از نـگارش آن را نه یک دسـتنامه، 
پرداختـن  چگونگـى  هـم  و  مسـائلش  هـم  کـه  مى داننـد  گفتارهایـى  مجموعـه   بلکـه 
بـه مسـائل در آن، بـر یـک زمینـۀ نظـرى بنـا شده اسـت و بیشـتر از جنـس تحلیـل 
و پرداخـت مفهومـى در زمینـۀ فلسـفۀ اطالعـات و دانـش و ماهیـت علـم اطالعـات و 
دانش شناسـى اسـت. آن هـا آن را برخالف کتاب شـناختى از دانش شناسـى کـه بنا به نظر 
نویسـندگان کتـاب تـا حـد زیـادى آموزشـى بوده اسـت، کتابـى دانسـته اند کـه در بنیاد 
متناسـب بـا سـاختار معمـول کتاب هاى آموزشـى و درسـى نگاشـته نشـده، بلکـه کتابى 
مسـئله محور اسـت. آن هـا امیدوارنـد دسـتاوردهاى این اثر سهیم شـدن در زمینه سـازى 
بـراى نقش آفرینـى بیشـتر، آگاهانه تـر و عالمانه تـر پژوهشـگران حـوزة علـم اطالعـات و 
دانش شناسـى در گـذار تاریخـى از پارادایـم اطالع مـدارى بـه دانش مـدارى، پشـتوانه اى 
بـراى بازنگـرى برنامه هـاى درسـى و اقـدام عملـى در تأمیـن خدمـات و بروندادهـاى 

حرفـه اى دانش مـدار باشـد. 

محتوا، مزایا و کاستى ها
کتـاب در دسـت نقـد مشـتمل بر ده فصـل اسـت کـه در پنج بخش سـازمان یافته اسـت. 
از ایـن ده فصـل، هشـت فصـل تألیـف و دو فصـل دیگر ترجمه اسـت. پدیدآورنـدگان اثر 
مدعـى هسـتند کـه به دلیل گسـتردگى موضوعى علـم اطالعات و دانش شناسـى و تجربۀ 

نقد اطالع رسانی
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تخصص گرایـى درون رشـته اى فقـط ده مسـئله از ده هـا زیر حـوزه و مسـئلۀ قابل طرح را 
بـراى پرداخـت مفهومـى انتخـاب کرده انـد؛ لـذا آن را فاقد جامعیـت مى داننـد. به عنوان 
مثـال، بـه مباحثـى چون اطالع سـنجى و علم سـنجى، مدیریـت دانش و سـواد اطالعاتى 

به صـورت گـذرا پرداخته شده اسـت.
کتـاب به لحـاظ محتـوا، در بخـش اول، هـدف ارائـۀ تحلیلـى از سرشـت و زمینۀ علم 
اطالعـات و دانش شناسـى، سرشـت بین رشـته اى را دارد و در ایـن بخش به کلیت رشـته 
مى پـردازد؛ بنابرایـن، فصـل اول به مسـائلى مانند مفهـوم دانش و دانش شناسـى، تمایزها 
و تشـابه هاى دانش شناسـى بـا معرفت شناسـى و مدیریـت دانـش بـا مدیریـت اطالعـات 
مى پـردازد و درصـدد اسـت دوگانه انگارى ناشـى از دوگانۀ اطالعـات در برابر دانش را حل 
کنـد و در ایـن بعـد گسـترش دامنـۀ مفهومـى و عملـى رشـته به دلیل سرشـت پیچیده 
و انتزاعى تـر دانـش نسـبت بـه اطالعـات و نیـز تقویـت ابعـاد انسـان مدارانه و اجتماعـى 
رشـته را از پیامدهـاى تأکیـد بیشـتر بر مفهوم دانش در رشـته و حرفـه مى پندارد. فصل 
دوم، عنـوان دانش شناسـى را بـه بحـث مى گـذارد و بـا تکیـه بر نظـر و اسـتدالل زینس، 
علـم اطالعـات را متمرکـز بـر بنیادهـاى دانـش عینـى و جنبه هـاى میانجى گرایانـه و 
فناورانـه معرفـى مى کنـد کـه بـه همـراه معرفت شناسـى، فلسـفه علـم، جامعه شناسـى 
دانـش و روش شناسـى علـم، جنبه هـاى فرادانشـى دانـش بشـر را بنـا مى نهـد. در فصـل 
سـوم سرشـت رشـته در زمینـه اى گسـترده تر از فضـاى درون رشـته اى و در پیونـد بـا 
دیگـر رشـته ها بررسـى مى شـود و ایـن هـدف را دنبـال مى کنـد کـه بـا نقـد زمینه هاى 
فکـرى فرارشـته اى یـا بین رشـته اى بودن سرشـت علـم اطالعـات و دانش شناسـى، ایـدة 

چندرشـته اى بودن آن را مطـرح نمایـد.
فصـل چهـارم که شـاکلۀ بخـش دوم کتاب را ترسـیم مى کند مباحـث متعدد مرتبط 
بـا موضـوع تکامـل انسـان و اطالعـات چـون مفاهیـم دانـش، رفتـار اطالع یابـى، الگـوى 
اطالع یابـى و ماننـد آن را مى گشـاید و مى کوشـد تـا تحلیلـى از رونـد تکوینـى الگوهـاى 
رفتـار اطالع یابـى را بـا تأکیـد بـر مفهـوم دانـش عرضـه کنـد و از آن به منزلـۀ تجربـه اى 

مفیـد از گـذار رشـته از اطالع محـورى بـه دانش محـورى یـاد کند.
بخـش سـوم کتـاب مشـتمل بر دو فصـل پنجـم و ششـم اسـت کـه به ترتیـب بـه 
موضوعـات مدیریـت مجموعـه منابـع اطالعاتـى و خدمـات اطالع رسـانى ازنظـر محتـوا 
و شـکل مى پردازنـد و در فصـل پنجـم بـا تأکیـد بـر خصوصیـات فلسـفۀ پسـت مدرن، 
بـه لـزوم مدیریـت و ارائـۀ خدمـات شخصى سازى شـده مبتنى بـر تحلیـل دورة تاریخـى 
مجموعـه محورى، کاربرگرایى و عصر شـبکه اى و کتابخانه هـاى دیجیتالى (با به کارگیرى 
واژگان بازخـورد، تعامـل و شـراکت و در مباحـث فصـل ششـم به تبیین مفهـوم خدمات 
اطالع رسـانى بر پایـۀ تحـوالت فناورانـه، تحـوالت نظـرى، جنبه هـاى اجتماعـى و عوامل 

دخیـل در فضـاى کسـب وکار تأکیـد مى شـود.
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بخـش چهـارم شـامل فصل هـاى هفتـم تـا نهـم کتاب اسـت که حـوزة سـازماندهى 
اطالعـات و دانـش را هـدف قـرار داده اسـت. در فصـل هفتـم موضـوع دانش مـدارى در 
فهرست نویسـى، در فصـل هشـتم مباحـث جایـگاه دانـش و نظریه هـاى دانـش در حوزة 
رده بنـدى منابـع اطالعاتـى و در فصـل نهـم حـوزة سـازماندهى دانـش و تفـاوت آن بـا 
سـازماندهى اطالعـات را بـه بحـث مى گـذارد. فصـل نهـم کتـاب هـم در ضـرورت و نیاز 
دانش مدارکـردن حوزه هایـى چـون فهرست نویسـى، رده بنـدى و بررسـى تفـاوت ماهوى 

دو مبحـث دانش مـدارى و اطالع مـدارى در حـوزة فهرست نویسـى و رده بنـدى اسـت.
بخـش پنجـم کتاب در فصل دهم خالصه شده اسـت و به تشـریح ابعـاد کارکرد اجتماعى 
نهادهـاى حرفـه اى (کتابخانه هـا و مراکـز اطالع رسـانى) در جوامـع اطالعاتـى مى پـردازد 
و معطـوف بـه چگونگـى تحقـق آرمان دسترسـى همگانـى به اطالعـات و تأمیـن عدالت 

اجتماعـى (کارکـرد تعادلى) در این جوامع اسـت.
دانشـجویان،  و  هیئت علمـى  اعضـاى  را  کتـاب  اصلـى  مخاطبـان  اثـر  نویسـندگان 
درنظـر  دانش شناسـى  و  اطالعـات  علـم  حـوزة  ارشـد  متخصصـان  و  دانش آموختـگان 
گرفته انـد کـه پیش زمینـۀ نظـرى کافى دربارة مسـائل و مفاهیم رشـته و حرفـه را دارند 
تحصیـالت تکمیلـى  سـطح  در  کمک-آموزشـى  به عنـوان منبعـى  را  آن  از  اسـتفاده  و 
دانسـته اند. بررسـى محتـواى کتـاب هـم نشـان مى دهـد کـه گـروه مخاطبـان مذکـور 
و پژوهشـگران و صاحب نظـران عالقه منـد بـه مطالعـات نظـرى و فلسـفى در رابطـه بـا 
ماهیـت و فلسـفۀ اطالعـات و دانـش مى تواننـد از ایـن کتـاب در زمینه هـاى علمـى و 

پژوهشـى اسـتفاده کننـد.
در این بخش از نوشته به مزایاى کتاب به شرح زیر مى پردازیم:

نکتـۀ اول ایـن اسـت کـه نویسـندگان کتـاب در تحلیـل مفهومـى دانـش بـه دو 
تحلیـل  در  و  کرده انـد  توجـه  فلسـفه  دنیـاى  هستى شناسـى  و  معرفت شناسـى  حـوزة 
هستى شناسـِى مفهـوم واژة دانـش، به تقسـیم بندى عوالـم سـه گانه از آراى کارل ریموند 
پوپـر متوسـل شـده اند (ص 25). هرچنـد آن ها در بهره بـردارى از این دیـدگاه و برقرارى 
ارتبـاط آن بـا حـوزة بین رشـته اى مدیریت دانـش و مبحث دانش ضمنـى و دانش صریح 
(عینـى)، از عبـارت «بـا اندکـى مسـامحه» اسـتفاده نموده  انـد و دانـش ضمنـى و صریح 
را در عالـم دوم و عالـم سـوم پوپـر جاى داده انـد -کـه تعبیـر صحیحى اسـت- امـا از این 
نکتـه غفلـت کرده انـد کـه مطابـق نظریـات هستى شناسـى پوپـر سـه عالـم وجـود دارد 
کـه عالـم اول بـا کدهـاى بنیادین هسـتى یـا «اشـیاء مـادى و پدیده هایى سـروکار دارد 
کـه به صـورت مـاده و انرژى در جهـان موجودنـد» (حـرى، 1372: 145). پدیدآورندگان 
بدیـن ترتیـب تحلیـل خویـش را ابتـر و ناقـص گذاشـته اند و هیـچ تحلیـل و اسـتداللى 
در نوشـتۀ آن هـا مشـاهده نمى شـود کـه مبتنى بـر آن عالـم اول پوپـر در نـگاه آن هـا به 
مدیریـت دانـش و به تبـع آن بـه دانـش ضمنـى و صریح مرتبط باشـد و این کـه این عالم 
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در مدیریـت دانـش در چـه جایگاهـى قـرار دارد و تحلیـل مفهومى و نقش آن چیسـت؟ 
انتظـار مى رفـت کـه بـراى درك مناسـب تر و کامل تر کـردن بحـث بـراى مخاطبـان بـه 

ایـن موضـوع و رابطـۀ آن بـا دو دانـش مذکور بیشـتر پرداخته شـود.
مطلب دوم قابل بیان این اسـت که پدیدآورندگان اثر در دو سـرفصل «دانش شناسـى: 
تـالش  معرفت شناسـى»  و  دانش شناسـى  همانـى  ایـن  و «شـبهۀ  گسـتره»  و  مفهـوم 
کرده انـد بـا توصیـف اهـداف و رسـالت دو حـوزة معرفت شناسـى و نیـز دانش شناسـى 
و نیـز حیطـۀ فلسـفه و علـم، بیـن آن هـا به لحـاظ دامنـه و گسـترة فعالیت هـا، نوعـى 
مرزبنـدى ایجـاد کننـد تـا از ایـن طریـق کاربـرد واژة دانش شناسـى را در تغییـر نـام 
فارسـى رشـته بـه علـم اطالعـات و دانش شناسـى توجیـه نماینـد (ص 24-34). هرچند 
نویسـندة ایـن سـطور هـم اسـتفاده از واژة دانش شناسـى در عنـوان رشـته را به جهـت 
ایـراد  محـل  اسـت،  رشـته  اصلـى  دامنه هـاى  و  درون مایه هـا  از  یکـى  دانـش  این کـه 
نمى دانـد؛ ولـى معتقـد اسـت مرزبنـدى بیـن دو واژة موردنظـر باید با دقت نظر بیشـترى 
صـورت گیـرد؛ چراکـه نویسـندگان کتـاب چهـار دلیـل بـراى تمایز میـان ایـن دو حوزه 
بیـان کرده انـد کـه در دلیـل اول و دوم (ص 30) بـه تمایـز و تفـاوت ماهـوى فلسـفه و 
علـم پرداخته انـد و معرفت شناسـى را به لحـاظ سرشـت، فلسـفى دانسـته اند درحالى کـه 
دانش شناسـى را وابسـته بـه علم انگاشـته اند؛ امـا در حوزة معرفت شناسـى، نویسـندگان 
مختلـف بـه شـیوه هاى متفاوتى از شـناخت و کسـب معرفت اشـاره کرده اند کـه ازجملۀ 
آن هـا دو شـیوة بسـیار مرسـوم قیـاس و اسـتقراء اسـت. هرچنـد رشـتۀ فلسـفه به لحاظ 
ماهیـت از شـیوة قیـاس و به عبارت دیگـر شـناخت جوهـرى بهـرة زیـادى مى بـرد؛ ولـى 
شـاخه اى از فلسـفه هم خـود الگوى اسـتقراء را پایه اى براى شـناخت معرفى کرده اسـت 
و ازسـوى دیگر، ایـن دو شـیوه در همـۀ علـوم ازجملـه علـم اطالعـات و دانش شناسـى 
بـراى دسـتیابى بـه علـم هـر حـوزه اى بـه کار مـى رود. همچنان که رشـتۀ علـم اطالعات 
و دانش شناسـى و علـوم اجتماعـى و انسـانى برخـالف نظـر نویسـندگان اثـر صرفـاً از 
کمى گرایـى یـا جزیى نگـرى از دیدگاه اسـتقراء اسـتفاده نمى کننـد؛ بلکه شـیوة قیاس یا 
انتـزاع در کلیـۀ امور پژوهشـى ایـن علوم جایـگاه ویـژه اى دارد. البتـه در تعاریف موجود 
در متـون همچنیـن دیدگاهـى مطـرح نمى شـود، مثًال قانـع بصیـرى (1373، ص 145) 

در اثـر خـود تعریـف زیـر را از علـم ارائـه کرده اسـت:
«علـم عبـارت اسـت از تجربیات آدمـى که در سـاختارى تئوریک، صورتـى تجریدى 
بـه خـود گرفته انـد و مى تواننـد موجـب حرکت بعـدى یا راهنمـاى حرکت بعدى شـوند. 

علـم تجریـد تعینات اسـت و یـا تجرید تجربیات اسـت.»
از ایـن رو، اسـتدالل سـوم آن هـا (ص 31) بـراى اسـتفاده از مفاهیـم تعییـن و تبیین 
به جهـت کنکاش هـاى ناظـر بـه چیسـتى، مبنـاى نظـرى محکمـى جهـت تمایـز میـان 
دو حیطـه نـدارد، چنان کـه خـود آن هـا هـم (ص 31، پانویـس 4) اقـرار کرده انـد که در 
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«ایـن دیـدگاه، اجتنـاب از واکاوى جوهـرى مفاهیـم و پدیده هـا در پژوهش هـاى متأثـر 
از رویکـرد کمى گرایانـه، آن چـه کـه به عنـوان تعریـف عملیاتـى مفاهیـم تحقیـق خود را 
نشـان مى دهـد... نوعـى توافـق اولیه در مفاهیـم (و عمدتـاً متغیرهاى تحقیـق) و به واقع، 
مبیـن گریـز پژوهشـگر از بررسـى جوهـرى و فلسـفى مفاهیـم پژوهـش اسـت.» آن هـا 
بیشـتر از روى مسـامحه از واژة تبییـن در نوشـتۀ خـود اسـتفاده مى کننـد؛ بنابرایـن 
انتظـار مـى رود کـه خـود نویسـندگان در تبییـن فلسـفى موضـوع موردنظـر خویـش از 
کاربـرد چنیـن دیدگاهـى دورى کننـد. به عـالوه، جداسـازى با تکیه بر سرشـت فلسـفى 
معرفت شناسـى و دانش شناسـى به گونـه اى کـه نویسـندگان اشـاره کرده انـد ایـن ایـراد 
اساسـى را دارد کـه مفهـوم خلـق دانـش به عنـوان مرز جدایـى، در حـوزة مدیریت دانش 
به عنـوان یکـى از فرایندهـاى چرخـۀ حیـات دانش محسـوب مى شـود؛ یعنـى زمانى که 
علـم اطالعـات و دانش شناسـى پرسـش هاى دال بـر چگونگـى، نظیـر چرایـى زایـش یـا 
انسـداد قابلیت هـاى دانشـى در افـراد و سـازمان ها را از طریـق ثبـت، دسـترس پذیرى، 
انتقـال دانـش و... پاسـخ مى دهـد، خواسـته یـا ناخواسـته نه تنها بـا انتزاع و خلـق دانش 
سـروکار دارد و خلـق دانـش نیـز در زمـرة کارکردهـاى ایـن رشـته قـرار مى گیـرد؛ بلکه 
آن هـا بـا چنین اسـتداللى در دفـاع از دانش، به نوعـى خود را در حیطـۀ اطالعات محدود 

سـاخته اند کـه نقـض غرض اسـت.
به عنـوان مطلـب سـوم به این موضوع اشـاره مى شـود کـه پدیدآورندگان اثـر هرچند 
تمـام تـالش خویـش را بـه کار بسـته اند کـه در حیطـۀ نظـرى و کاربـرد مفهومـى واژه ها 
به دقـت رفتـار کننـد، امـا ایـن خودآگاهـى در مواقعـى بـه سـمت ناخودآگاهـى سـوق 
یافته اسـت. بـراى مثـال، آن هـا در تمایـز بیـن دانش شناسـى و مدیریـت دانـش و تبیین 
موضـوع (ص 34-35) بـه موضـوع مدیریت دانـش به منزلۀ قلمرو مطالعاتى بین رشـته اى 
نـگاه کرده انـد کـه در بیـان تفـاوت دانش شناسـى و مدیریـت دانـش رویکـرد و دیـدگاه 
بسـیار مفیـدى اسـت؛ امـا در تشـریح کارکـرد رشـته هاى دخیـل در قلمرو بین رشـته اى 
وقتـى کارکـرد علـم اطالعـات را بیان کرده انـد از واژة اطالعـات در جملـۀ خویش، یعنى 
«تمرکـز علـم اطالعـات و دانش شناسـى... بـر مدیریـت دانـش عبـارت اسـت از تسـهیل 
دسترسـى بـه اطالعـات در سـازمان ها، گروه هـا، جوامـع، محیط هـاى تجـارى، علمـى 
و ماننـد آن، هـر زمـان بـه آن نیـاز باشـد» اسـتفاده کرده انـد. هرچنـد آن هـا در انتهـاى 
جملـه عبـارت «ارزش آفریـن بـوده و قابلیـت خلـق دانش» را بـه کار گرفته اند کـه بر بعد 
دانشـى مدیریـت دانـش تأکیـد کنند؛ ولـى غفلت کرده اند کـه در عبارت پـردازى خویش 
بهتـر بـود از واژة «دانـش» یـا ترکیـب «اطالعـات و دانـش» به جـاى واژة «اطالعـات» 
اسـتفاده کننـد؛ زیـرا اگرچه به اعتبـار نظریۀ اطالعات و مـدل هرم سلسـله مراتبى دانش، 
اطالعـات، جوهـر اصلى سـازندة دانش اسـت؛ امـا به طورى کـه دانش فـرد و ذاکرى بیان 
مـى کننـد، به تعبیـر رویکـرد چرخـۀ حیـات دانـش؛ «داده، دانـش، اطالعـات محـض و 
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مسـائل در چرخـۀ حیـات دانش بـه کار رفتـه و اطالعات جدیـدى را تولید مـى کنند که 
خـود حـاوى دانـش جدیـد اسـت» (دانـش فـرد و ذاکـرى، 1390: 25) و درواقع همگى 
نقـش دوبـارة داده را بـراى خلـق اطالعات جدیـد ایفا مى کنند. البته این سـهو در سـطر 
چهـارم از بنـد دوم صفحـۀ 37 اصـالح شـده و عبـارت «دسترسـى به اطالعـات و دانش 

در سـازمان ها...» بـه کار رفته اسـت.
سـخن دیگر این که تغییر نام رشـته یک اتفاق غیرمنتظره و سـاده نبوده و نیسـت و 
هـر تغییـر نامـى حاصل زمینه هـاى متعدد پیشـین، توسـعه هاى جدید و نیـز پردازش ها 
و پیرایش هـاى پـس از تغییـر اسـت. در زمینـۀ پرسـش دربـارة ماهیـت و کارکرد رشـته 
پیشـینۀ طوالنـى و فراوانـى تاکنـون وجـود داشته اسـت که عمومـاً به دلیل عدم آشـنایى 
عمـوم مـردم و تـالش انـدك متخصصـان بـراى معرفى نظـرى و تبییـن ماهیـت آن نزد 
عـوام و خـواص بوده اسـت. بـا تغییـر نام سـریع رشـته از علوم کتابـدارى و اطالع رسـانى 
بـه علـم اطالعـات و دانش شناسـى، سـیل دوبـارة پرسـش ها دربـارة نـام جدیـد رشـته، 
به ویـژه از سـوى برخـى صاحبـان اندیشـه و متخصصـان رشـته هاى دیگـر کـه احاطـۀ 
محـدود و اندکـى بـر قلمـرو نظـرى و عملى رشـته دارند، سـرازیر شـد و از سـوى  دیگر، 
موجـب  برون رشـته اى،  جمعـى  زمینه سـازى  و  مقدمه چینـى  بـدون  و  ناگهانـى  تغییـر 
گمراهـى برخـى از داوطلبـان جـوان ورود بـه دانشـگاه در انتخـاب صحیح رشـته خویش 
شـد. به همیـن دلیـل، ضـرورت داشـت بالفاصلـه پـس از ایـن تغییـر نـام رشـته، تـالش 
مضاعفى در بازتعریف جایگاه و سرشـت رشـته، رسـته ها و سـمت هاى شـغلى و حرفه اى 
و پیرایـش و تبلیـغ آن جهـت نفـوذ در نظـام سـازمانى و افـکار مردمـى صـورت پذیـرد. 
اگرچـه پدیدآورنـدگان اثـر حاضـر هـدف خـود را بازشـناختى از سرشـت رشـته عنـوان 
کرده انـد و تمایلـى نداشـته اند که هدفشـان را محدود بـه توجیه تغییر نام رشـته نمایند، 
امـا ضـرورت داشـت افـرادى از درون رشـته دسـت بـه ایـن کار مهـم بزنند و بـه توجیه 
نـام رشـته بپردازنـد؛ لـذا حتى این کوشـش نویسـندگان در راسـتاى توجیه، اسـتدالل و 
بـرازش نـام جدیـد رشـته بـاارزش و سـتودنى اسـت و امید اسـت این بازشناسـى رشـته 
بـا نتایـج حاصـل از همایشـى کـه به پیشـنهاد نویسـنده بـه زودى در موضـوع بازطراحى 
سـاختارهاى نویـن علـم اطالعـات و دانش شناسـى: گذشـته، حـال و آینـده در دانشـگاه 

عالمـه طباطبائـى برگـزار خواهـد شـد، کامل تر شـود.
افزون بـر ایـن، فصـل دوم کتـاب کـه ترجمـۀ مقالـه اى انگلیسـى بـا همیـن عنـوان 
اسـت، مقالـه اى عالمانـه، تحلیلـى و خیلـى مفیـد اسـت کـه شـاید بتـوان گفت شـالودة 
 Knowledge اصلـى و پایـۀ نظـرى اثر حاضـر را تشـکیل مى دهد؛ اما اسـتفاده از عبـارت
Science در انگلیسـى و صـورت فارسـى «دانش شناسـى» در نوشـته ایـراد دارد؛ زیـرا 
ایـن عبـارت انگلیسـى مرکـب از دو اسـم اسـت که به صـورت مضـاف و مضاف الیـه به کار 
رفته اسـت و برابـر فارسـى آن هـا هـم دو واژة دانـش و علـم اسـت کـه هـر دو مصـدر 
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هسـتند؛ بنابرایـن، هـم در عبارت انگلیسـى، کاربرد واژة Science بـراى توضیح و تکمیل 
معنـاى واژة Knowledge محـدود اسـت و هـم در زبـان فارسـى اسـتفاده از مضـاف و 
مضاف الیـه «علـم دانـش» به نـدرت به کاررفتـه و نامأنـوس اسـت. نویسـندة نقـد هرچند 
آشـنایى بلندمدتـى بـا نام گـذارى رشـته در خـارج و داخـل کشـور دارد و مى دانـد کـه 
 Information و Library Science, Library & Information Science عناوینـى چـون
Science نام هـاى آشـناى به کار رفتـه در محیط هـاى خـارج کشـور هسـتند؛ ولـى جهت 
کسـب اطمینان خاطـر نسـبت بـه نام گـذارى رشـته، مشـابه آن چـه در داخـل کشـور 
صـورت گرفته اسـت (علـم اطالعـات و دانش شناسـى)، دسـت بـه جسـتجویى سـاده در 
 General Science, Web of Science, General اینترنـت زد. در نتایـج جسـتجو عبـارات
 Science, Science, Science Knowledge, Scientific Knowledge, Knowledge of
Science و خـود Knowledge Science مشـاهده شـد. ایـن عبـارت آخر فقـط در عنوان 
 School of Knowledge Science یـک مؤسسـۀ آمـوزش عالـى علـم و فنـاورى به نـام
در ژاپـن یافـت شـد کـه بـه آمـوزش اکتشـافى دانـش در حوزه هـاى مختلف مشـتمل بر 
چهـار حیطـۀ موضوعـى اصلـى دانـش اجتماعـى7، رسـانه هاى دانـش8، دانـش نظام هـا9 
و دانـش خدمـات10 مى پـردازد و موضوعـات فرعـى آن فلسـفۀ تحلیلـى، ویتگنشـتاین، 
نظام هـاى  اجتماعـى،  دانـش  زیرمجموعـۀ  در  ذهـن  و  فکـر  فلسـفۀ  و  معرفت شناسـى 
اطالع رسـانى یـا اطالعاتى در زیرمجموعۀ رسـانه هاى دانش، علم دانـش11 در زیرمجموعۀ 
دانـش نظام هـا؛ و یکپارچه سـازى مهندسـى سیسـتم ها و علـم دانش، مهندسـى دانش و 
مباحـث فناورانـه و سـازمانى دانش در زیرمجموعـۀ دانش خدمات یافت مى شـود و نکتۀ 
مهـم ایـن اسـت کـه مباحـث آموزشـى عموماً رویکـرد مدیریـت دانـش دارنـد؛ بنابراین، 
نویسـنده اى کـه مقالـۀ او در کتـاب فعلـى ترجمه شده اسـت از معـدود افرادى اسـت که 
بحـث دربـارة انتخـاب و کاربرد چنین عنوانى را براى رشـته در خارج از کشـور پیشـنهاد 
کرده اسـت. اگرچـه اثرگذارتریـن شـخصیت ها در قلمـرو علـم و دانـش افـراد خالقـى 
هسـتند کـه نـام خویـش را در اولیـن کاربـرد مفاهیـم و واژه ها ثبـت کرده انـد، ولى الزم 
اسـت در اسـتفادة اولیه از عنوان پیشـنهادى رشـته بیشـتر تأمل و اندیشـه کرد که چرا 
در خـارج چنیـن نگاهـى کمتر یافت مى شـود؛ زیـرا موضوع بسـیار مهم در این اندیشـه، 
مرزبنـدى همیـن رشـته با سـایر حوزه هـاى علمى اسـت که قرابـت زیادى با رشـتۀ علم 
اطالعـات و دانش شناسـى دارنـد؛ موضوعـى کـه نویسـندة اصلـى مقالـه هـم در مبحـث 
علـم اطالعـات از آن یـاد کرده (ص 83) و متذکر شده اسـت که «بسـیارى از رشـته هایى 
کـه به لحـاظ تاریخـى در ذیـل چتـر علم اطالعـات قرار داشـتند، پـس از آن که به رشـد 
قابل توجهـى دسـت یافتنـد از پیکـرة علـم اطالعـات جـدا شـده و به عنـوان رشـته هایى 
مسـتقل شـناخته شـدند...». چنیـن موضوعـى به جهت فلسـفۀ تعیین گسـتره و سـیطرة 
رشـته ها اهمیـت مى یابـد و معمـوالً به لحـاظ ماهیـت پیچیدة خـود محـل اختالف نظر و 
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نـزاع اسـت و ایـن اختالف نظرهـا عموماً خـود را در مجامع علمى بین رشـته اى و ادعاهاى 
سـایر رشـته ها بـر سـر تسـلط کامـل و بهره بـردارى حـوزه اى نشـان مى دهنـد؛ بنابراین، 
تحلیل هـاى سـنجیده و درعین حـال منطقـى، ضمن دفـاع و حفاظـت از مرزبندى علمى 
رشـته و یکپارچگـى آن، مى توانـد در گسـترش عقالنـى آن تأثیـر مثبتى برجـاى گذارد.
موضـوع بعـدى که باید بیان شـود، واکاوى نظرى بین رشـته اى یا چندرشـته اى بودن 
سـوى  از  کتـاب  سـوم  فصـل  در  کـه  اسـت  دانش شناسـى  و  اطالعـات  علـم  قلمـرو 
نویسـندگان موردبحـث و تحلیـل قـرار گرفته اسـت. آن هـا ابتـدا بـه ارائـۀ تعریـف سـه 
مفیـدى  کوشـش  کـه  پرداخته انـد  فرارشـته اى  و  بین رشـته اى  چندرشـته اى،  مفهـوم 
بـراى تحلیـل و تمایـز مفهومـى ایـن سـه واژة مرکـب اسـت. آن هـا در تحلیـل خویـش 
بسـیارى از اختالف نظرهـا و ابهام هـا را ناشـى از بى مباالتـى و ناپختگى علمـى نگارندگان 
متـون و عـدم توجـه و دقـت کافـى بـه تفاوت هـاى مفهومـى در پرداخـت و کاربـرد این 
واژه هـا دانسـته اند؛ امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه در شـکل گیرى مفاهیـم جدیـد، اگرچـه 
اندیشـمندان و پژوهشـگران آگاهانـه در پـى طـرح موضـوع و مسـئله اى هسـتند، ولـى 
بسـیار طبیعـى اسـت کـه ایده و نظـر آن ها در ابتـداى راه کامـًال پاالیش شـده و بى نقص 
نباشـد و در طـى زمـان و به مـرور صیقـل یابـد و تفـاوت و تمایزهـا و همسـانى هاى خود 
را نشـان دهـد. چنان کـه در مـورد نظریـۀ ریاضـى ارتباطـات اتفـاق افتاده اسـت و نظریـه 
در گام نخسـت موضـوع انتقـال پیـام را کامـًال نادیـده گرفتـه و سـپس حـک و اصـالح 
الزم دراین بـاره به عمـل آمده اسـت. خنـدان، تبییـن ایـن موضـوع و نحـوة تحـول آن را 
در مبحـث «سـابقۀ تاریخـى فلسـفه اطالعـات از حیث تاثیر بـر آراء فلوریـدى و کاپورو» 
در سـرفصل هاى نـگاه ریاضـى ـ طبیعـى بـه اطالعـات، ... نـگاه معنایـى به اطالعـات، ... 
و نـگاه شـناختى بـه اطالعـات جـاى داده و در نظریـۀ ریاضـى ارتباطـات چنیـن عنـوان 
مى کنـد کـه «نظریـۀ ریاضـى ارتباطات، بیشـتر متوجـه مسـئلۀ تعیین حداکثـر ظرفیت 
یـک کانـال (نظیـر تلفـن یا تلگـراف) در انتقـال پیـام بوده اسـت... در این نظریـه ، معنى 
پیـام هرگـز مورد توجـه نیسـت» (خنـدان، 1388: 34-35) و به تدریج در سـرفصل هاى 
نـگاه معنایـى بـه اطالعـات ... و نـگاه شـناختى بـه اطالعـات (همـان: 37-67) توجـه به 
معنـا و شـناخت و تحـوالت مربوط را نشـان داده اسـت. دربارة تفکیک مفهومـى واژه هاى 
موردنظـر نویسـندگان کتـاب هـم احتمـال مـى رود چنیـن رونـدى طى شـده باشـد؛ لذا 
انتسـاب صفـت بى مباالتـى یـا ناپختگـى به افراد برجسـتۀ علمى که خود پیشـتاز رشـته 
محسـوب مى شـوند، شایسـته نیسـت. همچنان که تاریـخ آثار موردبررسـى کتـاب دربارة 
ایـن مفاهیـم در صفحه هـاى 100 تا ابتـداى 102 چنین توالى تاریخى را نشـان مى دهد.
گرایـش  دربـارة   (134-131 (ص  کتـاب  نویسـندگان  ارائه شـدة  مطالـب  برخـى 
بین رشـته اى علـم اطالعـات و دانش شناسـى، کاربـرد قوانیـن علمـى نظیر «قانـون مربع 
معکـوس لوتـکا» و «قانـون 20 بـه 80 پارتـو» را بـه ذهـن متبـادر مى کنـد. برپایـۀ ایـن 
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قوانیـن مى تـوان اسـتنباط کـرد کـه تعـداد محـدودى از متخصصـان رشـته هاى علمى، 
صاحـب اندیشـۀ اصیـل خویش انـد و بسـیارى دیگـر از آن هـا بـا ظهـور اندیشـه اى نـو از 
سـوى دیگـران، بـه ترویـج آن اندیشـه مى پردازنـد، بـدون این کـه خـود سـخن جدیـد 
و خالقانـه اى بـراى عرضـه داشـته باشـند. به عنـوان مثـال، از تاریـخ 1388/3/31 تـا 
93/11/28 دو بـار برنامـۀ درسـى مقطـع کارشناسـى و در تاریخ 91/6/19 برنامۀ درسـى 
کارشناسـى ارشـد رشـته بدون مشـارکت واقعى و کامل متخصصان رشـته موردبازنگرى 
قـرار گرفتنـد. هرچنـد تأثیـر و تأثّـر رشـته هاى علمى بـر هـم اجتناب ناپذیر اسـت، ولى 
به نظـر مى رسـد کـه تدویـن سـرفصل هاى درسـى به ویـژه در مقطع کارشناسـى رشـته، 
نشـانۀ کاملـى از بسـط و گسـترش درس هاى رشـته و بهره گیـرى چشم بسـته و بى محابا 
از روش هـا و نظریه هـاى علـوم دیگـر دارد، به گونـه اى کـه برخـى از کسـانى کـه در ایـن 
بازنگرى هـا مشـارکت جـدى داشـتند، خـود اکنـون به ایـن حقیقـت دسـت یافته اند که 
ایـن لبـاس عاریتـى بیـش از آن کـه مفیـد واقـع شـود، ممکن اسـت خطر ازدسـت رفتن 
یکسـرة هویـت قلمروهـاى مطالعاتـى رشـته را به دنبـال داشـته باشـد و درصـدد جبران 
آن چـه ازدسـت رفته برآمده انـد. البتـه ایـن شـناخت جدید خود ارزشـمند اسـت، زیرا بنا 

به قـول معـروف، جلـوى ضـرر را از هرکجـا کـه بگیـرى منفعت اسـت.
موضـوع دیگـر قابل تأمـل، دیـدگاه پدیدآورنـدگان اثر در مبحـث «رفتـار اطالع یابى: 
مفهـوم و پیشـینه بـا تأکیـد بـر جایـگاه مفهـوم دانـش در ایـن حوزه» اسـت کـه نه تنها 
سـاختار کلـى قابل پذیـرش منتهـى به چهار دسـته آگاهى کلـى از موضوع موردجسـتجو 
توسـط نویسـندگان کتـاب را مطـرح مى کنـد؛ بلکـه بحـث کارکـرد غربال گـرى دانـش 
و رابطـۀ آن بـا جهان بینـى فـردى و مسـتقل افـراد را پیـش مى کشـند. نویسـندگان از 
کیـس12 سـخنى مبنـى بـر این کـه «افـراد براسـاس جهان بینى خـود (مشـتمل بر عقاید، 
رسـوم و زبـان مشـترك) دربـارة پذیـرش یـا عـدم پذیـرش اطالعـات واصلـه تصمیـم 
مى گیرنـد» نقـل مى کننـد. کیـس در تعبیـرى آشـکارتر، (2012، ص 109) مى گویـد: 
«عـدة زیـادى بـر ایـن باورنـد کـه انسـان ها مایل انـد اطالعاتـى را جسـتجو کننـد که با 
دانـش پیشـینى (دانـش ضمنـى)، باورهـا و عقایدشـان سـازگار باشـد. در مقابـل، میـل 
عمومـى بـر آن اسـت کـه افراد از روبه روشـدن بـا اطالعاتى که بـا حاالت ذهنـى آنان در 
تضـاد اسـت، اجتنـاب کننـد.» به عـالوه، بیـان تأییـدات دریافت شـدة این مطلب توسـط 
برخـى مطالعـات، درواقـع مهـر تأییـد قطعـى بـر آن مى زند، امـا به نظر مى رسـد پذیرش 
محـض ایـن بـاور تناقض آشـکارى بـا کارکـرد غربال گـرى دانش ضمنى داشـته باشـد و 
هرچنـد کـه ایـن بـاور و نظـر، یعنـى جسـتجو و نیز گزینـش اطالعات سـازگار بـا باورها 
و عقایـد فـرد در ایـن فراینـد اهمیـت ویـژه و به سـزایى دارد؛ ولـى بایـد بـه ایـن نکتـۀ 
مهـم نیـز توجـه داشـت کـه کارکـرد غربال گـرى نمى توانـد صرفـاً متکـى بر ایـن فرایند 
باشـد؛ زیـرا دراین صـورت موضـوع «تغییـر در دانـش ضمنـى افـراد» مفهـوم خـود را از 
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دسـت خواهـد داد؛ بنابرایـن، هیچ گونـه تغییـرى در سـاختار دانـش ضمنـى رخ نخواهد 
داد. بدین ترتیـب، آن چـه کـه انتظـار مـى رود در کارکـرد غربال گـرى اتفـاق افتـد ایـن 
اسـت کـه افـراد ضمـن پایـدارى در جهان بینـى خویـش، در مـوارد حیاتـى و بحرانى به 
جسـتجو و انتخـاب اطالعاتـى دسـت بزننـد کـه کامل کننـدة دانـش ضمنـى و شـناخت 
کلـى جهان بینـى آن هـا و از ایـن طریـق گشـایندة نقطـۀ کور و بن بسـت ذهنـى و فکرى 
موجـود باشـند. مؤیـد ایـن نکتـه نقل نظر چـو دربـارة تغییر وضعیـت دانش فرد توسـط 

نویسـندگان اسـت (ص 170).
موضـوع قابل بحـث دیگر، سـرفصلى تحت عنوان از کثرت به وحدت اسـت (ص 202، 
بنـد 2) کـه نویسـندگان کتاب در بررسـى مسـتقل دو رویکـرد سیسـتم مدار و کاربرمدار 
بـه ناتوانـى و نقـد رویکـرد سیسـتم مدار در لحاظ کـردن پویایـى کاربـران پرداخته انـد 
و چنان کـه در سـطر اول صفحـۀ 201 اشـاره کرده انـد آن را بـه کاهش گرایـى فضـاى 
دوقطبـى مربـوط بـه دو رویکـرد مذکـور دانسـته اند؛ امـا چنان کـه خـود نویسـندگان در 
تحلیـل دوبعـدى مرتبط با رویکرد سیسـتم مدارى صفحـۀ 203 بازخوردهـاى دریافتى را 
به منزلـۀ شـاهد و ابـزارى بـراى اعمال اصالحاتـى در شـیوة بازیابى اطالعـات مى پندارند. 
در همیـن رویکرد سیسـتم مدار، روش شناسـى بررسـى عملکرد سیسـتم از طریق تحلیل 
نشـانۀ باقیمانـده از واقعه نـگارى13 در نظـام، موضوعى نیسـت که در نظام موجود نباشـد؛ 
بلکـه شـاید بتـوان گفـت مطلبى اسـت که در تحـول تاریخـى نظام هـا ابتـدا موردغفلت 
واقـع شده اسـت؛ بنابرایـن، مسـائلى ازاین دسـت کـه ازنظر نویسـندگان بـه کاهش گرایى 
دو رویکـرد تعبیـر شده اسـت، بیـش از آن کـه کاهش گرایـى رویکردهـاى مذکـور باشـند 
مى تواننـد حاصـل جزم اندیشـى، قطبى نگـرى و رقابـت فکـرى صاحبـان و طرفـداران هر 
یـک از دو رویکـرد و ناپختگـى فکـرى و به نوعـى کمبودهـاى قابـل پیش بینـى آن هـا در 
مسـیر تحولـى رویکردهـاى یادشـده به حسـاب آینـد؛ چراکه هر فکـر و ایدة مطرح شـدة 
نوینـى در ابتـداى مسـیر فى نفسـه کامـل نیسـت و در رونـد ارزشـیابى ها و بازنگرى هاى 
تدریجـى کـه پیامـد ارزشیابى هاسـت، بـه مرحلـۀ تکاملـى دسـت مى یابـد و کامل تـر 
حـوزة  در   (1 بنـد  (ص 208،  اطالع یابـى  الگوهـاى  تفسـیر  در  همچنان کـه  مى شـود. 
مدیریـت دانـش هـم معطـوف دانسـتن تفسـیر کل نگـر بـه دو سـوى نظـام (سـاختار) و 
کاربـر (کنـش) را نیـز مى توان نتیجـۀ تحول فکـرى و کل نگرى حوزة مدیریـت دانش در 

پیونـد بـا دو عامـل رقابـت و همـکارى از دو نظـام فکـرى اقتصادى جهان دانسـت.
از آن جا کـه در نقـد هـر اثـرى بیان قابلیت ها و کاسـتى ها هـر دو بـراى خواننده مفید 
هسـتند، پـس از توصیـف مزایـاى کتـاب، اینـک به کاسـتى هایى اشـاره مى شـود که در 

مطالعۀ کتاب مشـاهده شده اسـت.
اگرچـه اثـر حاضـر در سـطح خـود بـراى رشـته مفیـد و اثربخـش اسـت، ولـى نظـر 
نویسـندگان در پیشـگفتار در ایـن زمینـه کـه گـذار و رونـد تجربه شـده از اطالع محورى 
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بـه دانش محـورى در رشـته و حرفۀ ما در دو سـطح ایـران و بین الملل موضوعـى آگاهانه 
یـا خودآگاهانـه نیسـت؛ زیـر سـؤال بردن و نادیده انگاشـتن تمـام فعالیت هایـى اسـت که 
پیشـگامان جهانـى رشـته دراین بـاره انجـام داده انـد. همچنین کاهـش دادن نظـر و تأثیر 
افـراد پیشـگامى چـون هوشـنگ ابرامـى به نفـع نویسـندگان و به نوعـى مصـادرة آگاهانۀ 
آن هاسـت و عدم رعایت انصاف نسـبت به آن بزرگوار را در اسـتفاده از عبارت «شـناختى 
از دانش شناسـى» در سى وشـش سـال پیـش (1355) بـه اذهـان خطـور مى دهـد؛ زیـرا 
بیشـتر متخصصـان رشـته بـر این امـر واقف اند که در دورة زمانى که شـاید کسـى چنین 
نـگاه ژرفـى بـه موضـوع دانـش نداشته اسـت دیـدگاه ایشـان سـتودنى اسـت و به مثابـه 
پیشـینه و بافتـى بـراى طـرح مسـائل مهـم رشـته به حسـاب مى آیـد و میـزان تسـلط 
علمـى و آینده نگـرى آن هـا را نشـان مى دهـد؛ لـذا نمى تـوان سرچشـمۀ همۀ اندیشـه ها 

را ناآگاهـى و ناخودآگاهـى دانسـت (ابرامـى، 1386: 9-8).
پدیدآورنـدگان اثـر پندار فرارشـته اى بودن علـم اطالعات و دانش شناسـى را موردنقد 
پیش بینى پذیـر  آینـدة  «در  کـه  کرده انـد  اشـاره  و   (117-116 (صفحـات  داده  قـرار 
نمى تـوان تصـور کـرد، تعریفـى از اطالعات ارائه شـود که موردقبول همۀ رشـته ها باشـد: 
چراکـه دیدگاه هاى رشـته هاى مختلف نسـبت به اطالعات، به اقتضاى مسـائل پژوهشـى 
داخلـى آن هـا اسـت... بنابرایـن، درحالى که حتـى نمى توان بـه یک تعریف یکسـان- و یا 
دیدگاهـى نزدیـک به هـم- از اطالعات و مقوله هاى وابسـته به آن در رشـته هاى مختلف 
دسـت یافـت، چگونـه مى تـوان یک رویکـرد تلفیقـى فرارشـته اى در علم اطالعـات را در 
مواجهـه بـا ایـن همـه گوناگونى دیـدگاه نسـبت به مفهـوم اطالعات، سـامان بخشـید؟». 
براین اسـاس آن را یـک آرمـان علمـى و حتى حرفـه اى قابل طرح دانسـته اند. بدین ترتیب 
در نوشـتۀ آن هـا بـراى ایـن موضـوع بدیهى کـه آرمان هـاى موردنظـر انسـان ها در اصل 
خالـق دنیـاى جدیـد و کامـًال متفـاوت از پیـش هسـتند و بـدون وجـود آن هـا هیچ گونه 
سرچشـمه اى بـراى پیشـرفت هاى علمـى و فناورانـه قابل تصـور نیسـت، بهـاى اندکى در 
نظـر گرفتـه شده اسـت. چنان کـه در نظریـۀ ریاضـى ارتباطـات چنیـن بوده اسـت و ایـن 
نظریـه بـه دنبـال خلق رویکـردى تلفیقـى و واحد به مفهـوم اطالعات قابل انتقـال بر روى 
رسـانه هاى گوناگونـى چـون تلگـراف، تلفـن، رادیـو، تلویزیـون و... حاصـل شـد و به قول 
خنـدان «هنـوز هیـچ مفهوم واحـدى به نام اطالعـات بـراى نظریه پـردازى در این زمینه 
بـه وجـود نیامـده بـود تا این هـا را به هم پیونـد بزند. کارى که شـانون کرد ایـن بود که 
ایـن مفهـوم واحـد را فرمولـه کـرد» (خنـدان، 1388: 28) و فراتـر از ایـن، اکثریت علوم 
و فناورى هـاى موجـود حاصـل تفکـرات خالقانـه، خیالـى و آرمانـى بوده  انـد کـه عمومـاً 
در زمـان خـود، امـکان وصـول نداشـته اند و پس از گذشـت مدتى و اعتالى فکـرِى الزم، 
رنـگ عینیـت بـه خود گرفته انـد. از این رو، چنین نقـدى از رویکرد فرارشـته اى اطالعات، 
به جـز محدودسـازى و بسـتن دسـت وپاى تفکـر علمـى جهـت دسـتیابى بـه افق هـاى 
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مفیـد علمـى و فناورانـه در آینـده نبـوده و خود قابل نقد اسـت.
در موضـوع نقـد، پنـدار بین رشـته اى بودن علم اطالعـات و دانش شناسـى، نگارندگان 
پیش زمینـۀ (پیش فـرض) بحـث خویـش را تعریـف قـراردادى از هویـت قـرار داده انـد 
و تعریـف قـراردادى آن هـا از هویـت چنیـن اسـت: «اگـر بپذیریـم کـه هسـتۀ اصلـى 
هویـت هـر رشـته اى، پدیده هـا، موضوعـات و مسـائل اصلـى اسـت کـه آن رشـته بـا 
روش شناسـى ویـژه اش، خـود را معطـوف بـه بررسـى علمـى آن هـا کـرده» و بر مبنـاى 
داورى مبتنى بـر ایـن تعریـف قـراردادى آن هـا ایـن نتیجـه حاصل شده اسـت کـه هویت 
و هسـتۀ مرکـزى رشـته بـر اثـر یـک رونـد بین رشـته اى شـکل نگرفته اسـت، بلکـه علم 
اطالعـات ـــ به معنـاى مفروض در این نوشـتارـ موضوعـش (موضوع اصلـى و پایه اى اش) 
را مسـتقل از رشـته ها و علـوم دیگـر سـاخته وپرداخته کـرده، ولـى در الیه هـا و سـطوح 
بـه  صورت بخشـى  تاریخ نـگارى،  فلسفى اندیشـى،  مفهوم سـازى،  (نظیـر  رشـته  دیگـر 
عمـل و حرفـه و روش شناسـى) از اقتبـاس و امتـزاج بـا دیگـر رشـته ها بهـره بـرده و 
بـه فعالیت هـاى بین رشـته اى گرایـش یافته اسـت و بنابرایـن، حداکثـر نشـان گر نوعـى 
گرایـش بین رشـته اى در علـم اطالعـات اسـت، نـه مبیـن ماهیـت بین رشـته اى آن (ص 
117-121). مطابـق آراى پدیدآورنـدگان اثـر، اوالً دو واژة «هویـت» و «ماهیت» مترادف 
گرفتـه شـده اند، امـا مراجعـه بـه واژه نامه هـا نشـان مى دهـد کـه ایـن دو واژه به لحـاظ 
معنـا قـدرى تفـاوت دارنـد زیـرا هویـت به مفهـوم «ذات بارى تعالـى، هسـتى، وجـود، 
آن چـه موجـب شناسـایى شـخصى یـا چیـزى باشـد (مشـیرى، 1380: 1044)، «هویت 
عبـارت از حقیقـت جزئیـه اسـت؛ یعنى هـرگاه ماهیت با تشـخیص لحاظ و اعتبار شـود، 
هویـت گوینـد. گاه هویـت به معنـى وجود خارجى اسـت و مراد تشـخیص اسـت و هویت 
گاه بالـذات و گاه بالعـرض اسـت» (معیـن، 1386: 1439)؛ امـا واژة «ماهیـت» به مفهـوم 
چیسـتى، حقیقـت و ذات اسـت (همـان:  1078)؛ بنابرایـن، مى تـوان گفت کـه هویت در 
تعریـف کامـل آن بـا لحـاظ مفهـوم دو واژة مذکـور «چیسـتى و ذات و حقیقـت جزئیـۀ 
هسـتى و وجـود همـراه با تشـخیص (بالـذات و بالعرض) اسـت. اگر به ایـن تعریف دقیق 
هویـت دقـت شـود، هویـت هر رشـته اى نه تنهـا پدیده ها، موضوعـات و مسـائل اصلى آن 
اسـت، بلکـه الیه هـا و سـطوح دیگـر رشـته نظیـر مفهـوم، اندیشـۀ فلسـفى، تاریخ نگارى 
و... را نیـز دربرمى گیـرد؛ بنابرایـن، نتیجه گیـرى پدیدآورنـدگان دربارة بین رشـته اى بودن 

علـم اطالعـات در مطالعـات بین رشـته اى بـا اشـکال مواجـه مى شـود.
نویسـندگان کتـاب مـورد نقـد با اشـاره به مباحـث پیشـین خویش نتیجـه گرفته اند 
که علم اطالعات و دانش شناسـى درحال تکوین اسـت (ص 126-128). اسـتفاده از واژة 
تکویـن در سـرفصل منتخـب آن هـا به مفهـوم هسـتى یافتن یـا هست شـدن اسـت که به 
زمـان حـال یـا آینـده نزدیک تعلـق دارد و بـه این مضمون اشـاره دارد که علـم اطالعات 
و دانش شناسـى چندرشـته اى درحـال تولـد و هسـتى یافتن اسـت. این برداشـت آن ها با 
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سـابقۀ تاریخـى بـه قول آن هـا موجود در علـوم کتابـدارى، دکومانتاسـیون و اطالعات در 
مغایـرت اسـت و حداقـل با سـابقۀ طوالنى تر علـوم کتابـدارى و دکومانتاسـیون نمى توان 
تولـد و تکوینـى را بـراى چنیـن رشـته اى متصـور شـد، بلکه شـاید بتوان تحولـى در آن 
قابل تصـور دانسـت. ازسـوى دیگر، آن هـا اختالف نظـر موجـود در میـان متخصصـان بـا 
سـابقۀ رشـته دربـارة اسـتفاده از واژه هاى «علوم» یا «علـم» را نادیـده گرفته اند و درواقع 
اسـتفاده از واژة «علـوم» (و نـه علـم) در عبارت علم اطالعات و دانش شناسـى را بایسـته 
دانسـته اند و به رغـم گوناگونـِى دیدگاه هـا در خـارج از کشـور، از تفـاوت معنایـى موجود 
مابیـن دو واژه science و sciences در زبـان انگلیسـى چشم پوشـى کرده اند و یکپارچگى 
مفهومـى و بـه تعبیرى ماهوى science را فداى چندگانگـى مفهومى sciences نموده اند. 
البتـه ایـن بحـث قـدرى بـا مطالب منـدرج در ابتـداى فصل چهـارم (صفحه هـاى 144-

145) در تضـاد اسـت، آن جـا کـه آن ها مى نویسـند به جـاى ادعاى به دسـت دادِن تعریفى 
متقـن از مفهـوم دانـش، بـه چارچوب هاى فکـرى و منظرهـاى گسـترده تر و گاه حتى به 
ظاهـر متضـاد مفهومـى نیـاز اسـت که از طریـق آن بتـوان به فـرض کالن نگـر از مفاهیم 
دسـت یافـت. ایـن ایده با مطالـب مرتبط با رفتارهـاى اطالعاتـى (ص 152) نیز مطابقت 
دارد، آن جـا کـه آن را مقـدم بـر ابـداع واژة علـم اطالعـات و بـا بافـت کتابخانـه مرتبـط 
دانسـته اند. مبحـث «از اطالع محـورى بـه دانش محـورى» (ص 220-222) نیـز کـه در 
آن جایـگاه مفهـوم دانـش در الگوهـاى اطالع یابـى به عنـوان طیفى منظور شده اسـت که 
یـک کرانـۀ آن اطالع محـورى و کرانـۀ دیگـر دانش محـورى انگاشـته شده اسـت و ایـدة 
عـدم تقابـل الگـوى دانش محور در برابـر الگوهاى اطالع محـور را مطرح ساخته اسـت، نیز 
دلیـل و شـاهد دیگـرى بر وجـود تضاد در چندرشته اى پنداشـتن رشـتۀ علـم اطالعات و 
دانش شناسـى اسـت. افزون برایـن، درحالى کـه جایـگاه رشـته در داخل و خـارج به جهت 
واگرایـى موجـود چنـدان محکـم نیسـت، مطرح سـاختن ایـن دیـدگاه، به فـرض وصول، 
موجـب تضعیـف بیشـتر رشـته مى شـود که اصـوالً بایـد از آن احتـراز کـرد؛ همچنان که 
رهادوسـت (1386: 434-438) و حـرى (1372: 63) هـردو بـه وحـدت رشـته اهمیـت 

زیـادى قائـل شـده اند و بـا تیزبینى از طـرح چنیـن دیدگاهـى دورى کرده اند.   
پیشـنهاد مى شـود از واژة «دانـش ورى» به جـاى «دانـش ورزى» در پاراگـراف دوم 
صفحـۀ 33 اسـتفاده شـود؛ چراکـه واژة «دانـش» صفـت مرکبى اسـت که در آن پسـوند 
«ور» به مفهـوم دارندگـى و اتصاف اسـت (مشـیرى، 1380). «دانـش ور» به مفهوم صاحب 
دانـش و عالِـم اسـت؛ بنابرایـن درواقـع افـرادى را دربرمى گیـرد کـه در حیطـۀ دانـش و 
دانش شناسـى فعالیـت عملـى و نظـرى مى کننـد و صاحـب دانـش مى شـوند و در پـى 
بهبـود چرخـۀ دانـش هسـتند؛ امـا پسـوند «ورز» ربـط اسـت و در حالـت اسـم مصـدر 
معنـى عمل کـردن مى دهـد و در حالـت اسـم مفهـوم عمـل، کار، شـغل، حرفـه، پیشـه 
را دارد و پسـوند «ورزى» ترکیـب «ورز+ى» صفـت نسـبى یـا حاصل مصـدر اسـت کـه 

نقد اطالع رسانی
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بیشـتر به معنـى کننـدة کار، کوشـنده و ممارسـت کننده اسـت کـه عموماً مفهـوم عملى 
دارد. البتـه نـگاه نظـرى و عملـى بـه رشـته به حـق در مبحـث تمایـز «دانش شناسـى یا 

دانـش ورزى» در کانـون توجـه نویسـندگان قـرار گرفته اسـت.
هنـگام مطالعـۀ کتـاب در صفحـۀ 43 بـا واژة «کاراکـردن» برخـوردم. چـون اخیـراً 
کاربـرد ایـن واژه را به فراوانـى در نوشـته هاى چنـدى نیـز مشـاهده کـرده ام کـه به لحاظ 
ماهیـت بـا کتاب فعلى که براى اندیشـمندان رشـته نگاشـته شده اسـت، تفاوت داشـتند، 
بى فایـده ندیـدم کـه در این جـا بـه چگونگـى کاربـرد ایـن واژه در متـون علمـى رشـته 
بپـردازم. بـا زمینـۀ فکـرى اى که از قبل داشـتم، بـراى اطمینان بیشـتر به چنـد واژه نامۀ 
فارسـى مراجعـه کـردم و در هیچ کـدام واژة «کارا» را نیافتـم. جسـتجو و عدم دسـتیابى 
بـه ایـن واژه در واژه نامه هـاى فارسـى بدیـن مفهـوم اسـت که ایـن واژه  در زبان فارسـى 
رایـج و متـداول نبوده اسـت و یـا شـاید در برخـى از گویش هـاى زبـان فارسـى کاربـرد 
داشـته باشـد کـه نیازمنـد تفحص بیشـترى اسـت؛ امـا در همیـن واژه نامه هاى فارسـى، 
واژة متـداول و به لحـاظ واژگانـى صحیح تـِر «کارآمـد» به راحتى یافت مى شـود که صفت 
فاعلـى و به معنـاى کاردان، کارآزمـوده، مجـرب و مفیـد اسـت (مشـیرى، 1380: 724؛ 
معین، 1386: 878). به نویسـندگان توصیه مى شـود، واژة دوم را در نوشـته هاى خویش 

جایگزیـن واژة اول کننـد تـا در میـان مبتدیـان رشـته هم به اشـتباه رایج نشـود.
در فصل دوم کتاب براى عبارت knowledge Science برابر فارسى «دانش شناسى» 
به کار رفته است (ص 65). این درحالى است که پسوند «شناسى» به کار رفته در زبان 
فارسى عموماً، به مفهوم «شناخت» در علوم مختلف، برابر فارسى پسوند logy در زبان 
به معناى   geology جامعه شناسى،  به مفهوم   sociology مثال  (براى  است  انگلیسى 
زمین شناسى، epistemology به مفهوم معرفت شناسى و...) اما عبارات دو کلمه اى به کار 
رفته براى نام گذارى تعدادى از علوم در زبان انگلیسى و فارسى نیز موجود هستند که 
ترکیبى از نام علم موردنظر با دو شکل جمع و مفرد Sciences و Science در  معموالً 
انگلیسى و علم و علوم در زبان فارسى هستند (براى مثال Social Sciences به مفهوم 
به معناى   Political Science رایانه،  علم  به مفهوم   Computer Science علوم اجتماعى، 
در  «شناسى»  فارسى  پسوند  کاربرد  اعتبار،  به همین  و...).  سیاست  علم  یا  علوم سیاسى 
 Knowledge Science واژة فارسى «دانش شناسى» براى برابر انگلیسى عبارت دو واژه اى
به  هم  اشکال  این  دلیل  است.  اصالح  و  بیشتر  اندیشۀ  نیازمند  احتماالً  و  است  نامأنوس 
ایران  اطالع رسانى  و  کتابدارى  انجمن  توسط  رشته  نام  تغییر  انجام  از  قبل  نظرخواهى 
برمى گردد زیرا در نظرخواهى از گروه هاى آموزشى دربارة عنوان رشته، فقط عنوان فارسى 
رشته مورد سؤال قرار گرفت و در مورد عنوان انگلیسى پرسشى صورت نگرفت تا اندیشه 

و تدبیر جمعى به آن شکل دهد.
ــه  ــوط ب ــات مرب ــق جزئی ــل دقی ــر در تحلی ــندگان اث ــدف نویس ــه ه ــه ب ــا توج ب
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هویــت رشــتۀ علــم اطالعــات و دانش شناســى و ایــن احتمــال کــه در پرداختــن دقیــق 
ــوع موردبحــث  ــۀ موض ــم پای ــى از مفاهی ــف دقیق ــاً تعاری ــر، طبیعت ــزاء و عناص ــه اج ب
مى بایســت مّدنظــر نویســندگان باشــد؛ به نظــر مى رســد کــه الزم و مفیــد اســت کــه 
تعریــف عملیاتــى برخــى از مفاهیــم کتــاب در بخش هــاى پنج گانــۀ اثــر در ســرفصلى 
در ابتــداى هــر بخــش ارائــه شــود تــا درك مفاهیــم دقیــق را ســاده تر ســازد. به عنــوان 
مثــال، براســاس مباحثــه صفحــۀ 178 در زمینــۀ اســتنتاج ویلســون از بافــت در 
پیدایــش نیــاز اطالعاتــى و اســتنتاج نویســندگان ایــن کتــاب درخصــوص تســرى دادن 
یافتــۀ پژوهشــى «ریــه» و بــه گمــان نگارنــدگان نمــود و بــروز بیشــتر دخالــت بافــت در 
پــردازش و اســتفاده از اطالعــات نســبت بــه نیــاز اطالعاتــى، ارائــۀ تعریفــى از عبــارت 
«نیــاز اطالعاتــى» الزم اســت؛ زیــرا هرچنــد نیــاز اطالعاتــى در منابــع موجــود پیشــین 
ــر  ــز دو متغی ــه و تمای ــق رابط ــراى درك دقی ــى ب ــت، ول ــف شده اس ــام تعری ــور ع به ط
ــروع و  ــۀ ش ــى» به منزل ــاز اطالعات ــات» و «نی ــتفاده از اطالع ــردازش و اس ــى «پ ذهن
پایــان یــک چرخــۀ دانشــى، ارائــۀ تعریفــى دقیــق از ایــن دو مفهــوم ضرورت داشــته باشــد.

نکتـۀ پایانـى این کـه سـاختار کتابـى با ایـن حجم باید بـا افـزودن نمایـه، واژه نامه و 
صفحـۀ عنـوان انگلیسـى به منظـور کاربرمـدارى کامل تر شـود کـه ازنظـر پدیدآورندگان 

دور مانده اسـت.
اشـکاالتى هـم به لحـاظ نگارشـى، حروف چینـى و چاپـى در متـن کتـاب مشـاهده 

مى شـود کـه مـواردى از آن به شـرح زیـر بیـان مى شـود:
عبــارت «روش هــاى به تازگــى اندیشیده شــده بــراى چگونگــى توصیــف...» ســاختار 
ــاى  ــر «روش ه ــارت روان ت ــگارش عب ــاید ن ــدارد و ش ــدى ن ــاظ جمله بن ــبى به لح مناس
ــۀ  ــطر 8). در صفح ــد (ص 51، س ــب تر باش ــى...» مناس ــراى چگونگ ــه ب ــد اندیش جدی
58، بنــد ســوم، ســطر 4 و 5 جملــۀ «همچنیــن، محیطــى حرفــه اى آنــان و ابزارهایــى 
ــتورى دارد و  ــکال دس ــد» اش ــه کار مى برن ــف ب ــاى مختل ــراى کارکرده ــا را ب ــه آن ه ک
ــان و ابزارهایــى را  شــکل صحیــح آن بایــد به صــورت «همچنیــن، محیــط حرفــه اى آن
ــۀ آخــر بنــد  ــد» باشــد. در جمل ــه کار مى برن ــراى کارکردهــاى مختلــف ب ــا ب کــه آن ه
ــر  ــا ضمی ــت؛ ام ــه کار رفته اس ــرد ب ــر» مف ــى «کارب ــه، یعن ــل جمل ــۀ 78 فاع 2 صفح
ــن  ــد ای ــه کار رفته اســت. هرچن ــع ب ــورت جم ــه به ص ــن جمل ــزارة همی ــا» در گ «آن ه
موضــوع بــه نوشــتۀ نویســندة اصلــى بــه زبــان انگلیســى مربــوط مى شــود و نویســندة 
ــض  ــى تناق ــان فارس ــى در زب ــت، ول ــع گرفته اس ــل جم ــوان فاع ــى «کار» را به عن اصل
نوشــتارى به وجــود مــى آورد. اســتفاده از واژة نامأنــوس «برانگیزاننده هــا» (ص 95، بنــد 
ــا»  ــا»، «انگیزه ه 2، ســطر ماقبــل آخــر) کــه واژه هــاى بســیط و مناســب تر «محرك ه
و «انگیزش هــا» به جــاى آن وجــود دارد (معیــن، 1386: 143). دو پانویــس 5 و 6 
ــۀ  ــس 6 صفح ــد و در پانوی ــس آمده ان ــن در پانوی ــب مت ــس ترتی ــۀ 161 برعک صفح
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ــى»  ــد «اصطالح ــت و بای ــى شده اس ــتباه حروف چین ــى» اش ــم واژة «اصالح 176 ه
باشــد. یادداشــت پانویــس شــمارة 1 در صفحــۀ 194 بــراى واژة «پارادایــم» هــم نوشــته 
ــطر 11  ــظ» در س ــطر 4) و «لح ــد 2، س ــر» (ص 177، بن ــت. واژة «جتجوگ نشده اس
ــه  ــر ک ــدگان اث ــن، پدیدآورن ــده  اند. افزون برای ــى ش ــتباه حروف چین ــۀ 216 اش صفح
داعیــۀ تحلیــل مفهومــى در رشــته را دارنــد، اساســاً بایــد در کاربــرد واژه هــاى نوشــتۀ 
خــود حساســیت و وســواس بیشــترى به خــرج دهنــد. اســتفاده از واژة «اقتباس گیــرى» 
ــد؛  ــان نمى ده ــیتى را نش ــن حساس ــطر 1) چنی ــد 3، س ــا (ص 119، بن ــط آن ه توس
چراکــه ایــن واژه به معنــاى «گرفتــن، اخذکــردن، آموختــن، فراگیــرى و ...» اســت و در 
ــزودن پســوند  ایــن مفاهیــم معنــاى گرفتــن فى نفســه وجــود دارد و از ایــن منظــر اف

«گیــرى» بــه واژة اقتبــاس زائــد اســت.
 درمجمـوع، اثـر موردنقـد به لحـاظ این کـه رویکـرد تحلیلـى و تألیفـى بـه ماهیـت و 
رابطـۀ اطالعـات و دانـش و شـرایط جدیـد رشـتۀ علـم اطالعـات و دانش شناسـى دارد و 
نیـز بدیـن لحـاظ که در آن سـعى شـده بـه پرسـش هاى موجـود در پیرامون این رشـتۀ 
علمـى در فضـاى دانشـى حاکـم بـر جامعـۀ جهانى پاسـخ داده شـود و نیز مسـائل آن را 
در شـرایط کنونـى رشـته در داخل کشـور مطرح و تحلیـل کند، اثرى ارزشـمند و حاوى 
اطالعـات مفیـدى اسـت و بـا وجـود تشـابه هایى کـه بـا برخى متـون نظرى رشـته دارد، 
دیدگاه هـاى متفاوتـى را نیـز پیـش مى کشـد. بدین سـبب، مطالعـۀ آن بـه مخاطبان اثر 
یعنـى دانشـجویان دورة کارشناسـى ارشـد و دکتـرى، متخصصـان حرفه، پژوهشـگران و 

اسـتادان توصیه مى شـود.

پى نوشت
1. Librarianship
2. Library Science
3. Documentation Science
4. Information Science
5. Library & Information Science
6. Information & Knowledge Science
7. Social Knowledge
8 . Knowledge Media
9. Systems Knowledge
10. Service Knowledge
11. Knowledge Science
12. Case
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13. log analysis

منابع
دانش شناسـى)،  و  کتابـدارى  (علـوم  دانش شناسـى  از  شـناختى   ،(1386) هوشـنگ.  ابرامـى، 

به کوشـش رحمـت اهللا فتاحـى، ویرایـش دوم، تهـران، نشـر کتابـدار.
حـرى، عبـاس. (1372)، مـرورى بر اطالعات و اطالع رسـانى، تهـران، هیئت امنـاى کتابخانه هاى 

عمومى کشـور، نشـر کتابخانه.
حسـن زاده، محمـد، سـید امید فاطمى و سـید ابراهیم عمرانـى. (1388)، مدیریـت دانش و علوم 

اطالعـات: پیوندهـا و برهم کنش ها. تهـران، کتابدار.
خنـدان، محمـد. (1388)، فلسـفۀ اطالعـات در نظـر لوچیانـو فلوریـدى و رافائل کاپـورو، تهران، 

چاپـار، نهـاد کتابخانه هـاى عمومى کشـور.
دانـش فـرد، کـرم اهللا و محمـد ذاکـرى. (1390)، مدیریـت دانش مبانـى، فرایندهـا و کارکردها، 

تهـران، دانشـگاه آزاد اسـالمى (تهـران)، معاونت پژوهشـى.
رهادوست، فاطمه. (1386)، فلسفۀ کتابدارى و اطالع رسانى، تهران،کتابدار.

 قانـع بصیـري، محسـن. (1373)، از اطالعـات تـا آگاهـی: نظریـۀ تعـادالت سـه جزئى، تهـران، 
شـرکت سـاختمانی نـو سـاختمان.

مشیرى، مهشید. (1380)، فرهنگ فشردة زبان فارسى: الفبایى- قیاسى، تهران، نشر البرز.
معیـن، محمـد. (1386)، فرهنگ فارسـى: شـامل لغـات ادبى، ریاضـى، نجومـى و...، چ 2، تهران، 

میالد.

نقد اطالع رسانی


