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مقدمه
پارادايم غالب فلسفه در قرن بيستم زبان بوده و برخی فالسفه معتقدند که ما نه دربارهی
حقيقت و واقعيت که دربارهی واژهها اختالف و بحث ،و زبان را تحليل و نقادی میکنيم .از
اين رو ،مطالعهی فلسفی در جنبههای مختلف کاربرد و ساختار زبان و ارتباط آن با انديشه از
جمله مسائل مورد بحث در فلسفهی تحليلی است .البته بايد يادآوری شود که فلسفهی تحليلی
محدود به تحليل زبان نيست .در فلسفهی تحليلی میکوشند از طريق تفسير زبان به تفسير
فلسفی انديشه نائل شوند .فلسفهورزی در اين رويکرد عبارت است از روشن ساختن معنای
مفاهيم از طريق تحليل منطقی زبان .سؤالی که در اين جا قابل طرح میشود اين است که از آن
جا که فلسفه منبع دانش برای تمامی حوزههاست ،آيا فلسفهی تحليلی و بحث زبان و
اصطالحات و مفاهيم در معرفتشناسیهای نئوپوزيتيويستی قادر است به روشنسازی مفاهيم
در حوزهی علم اطالعات و دانششناسی و ابعاد و مؤلفههای آن کمک کند؟
فرگه ،راسل و ويتگنشتاين 1هر يک بر اهميت زبان و لزوم توجه به آن در کاوشهای
فلسفی تأکيد ورزيدهاند .ويتگنشتاين در «رسالهی منطقی -فلسفی» خود متذکر شده بود که:
«مرزهای عالم ما را مرزهای زبانمان تعيين میکند» .موريس شليک 9عقيده دارد فلسفه جمالت
را روشن میسازد و علم آن را مورد تأييد تجربی قرار میدهد .علم با صدق و حقيقت جمالت
سروکار دارد ،اما فلسفه به اين نکته میپردازد که آنها واقعاً به چه معنا هستند (پايا،1119 ،
ص .)92
توجه به زبان و کاوشهای زبانی و پرداختن به معنی و مفاد واژهها و عبارات ،يکی از
دلمشغولیهای اصلی فلسفههای اروپايی نيز به شمار میآيد .برای مثال هايدگر میکوشيد با
حجاب زدايی از معانی کلمات در زبان يونانی به شناخت دقيقتر وجود نائل شود (همان ،ص.
 .)92هابرماس 1اين اعتقاد محکم گادامر را توسعه داد که «هر که زبان دارد ،جهان دارد»
(تايشمن و وايت ،1122 ،4ص  .)111ژان الکوست ،1126( 2ص  )91وجه مشترک ميان
1. Frege, Russell, Wittgenstein
2. moritz schlick
3. Habermas
4. Tayshman & White
5. Jean Lacoste
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فلسفه از فرگه تا ويتگنشتاين ،کارناپ ،اوستين و کواين 1از يک سو و نيچه ،هايدگر ،فوکو و
دريدا 9از سوی ديگر را به رغم اختالفات بسيار مهم ،در اين میداند که همگی آنان يک
اشتغال خاطر مشترک داشتهاند و آن اين که مابعدالطبيعه را به عنوان گفتار (بيان) نقد کردهاند و
در نتيجه به نوعی نقادی زبان پرداختهاند.
1

تحليل فلسفی دربارهی مفاهيم در فلسفه يک امر معمول است .تامس هابز (-1211
 )1624پيشاهنگ فلسفهی تحليلی بر تمايز منطقی ميان ردههای گوناگون واژهها تأکيد می-
ورزيد .او عقيده داشت نامها ،نام اجسام و کيفيات است و اگر نامی که مخصوص يک رده
است ،طوری به کار گرفته شود که انگار به ردهی ديگری تعلق دارد ،نتيجهای که به بار میآيد،
بیمعنايی واژههاست (هالينگدِيل ،1122 ،4ص .)162
به نظر پيشروان اين نظريه آنچه در فلسفه سنتی انجام میگيرد بيان گزارههايی
(قضايايی) است که در واقع تکرار معلومات يا همانگوئی است (کاپلستون ،2جلد هشتم،
 ،1114ص  )212-242و مسائلی که در فلسفهی سنتی مطرح میشود ،ابهام در انديشهها است
که حداقل بخشی از آن ناشی از وجود ابهام در زبان است .ساخت گمراهکنندهی عبارات،
اصطالحات ناروشن و عبارات دو پهلو ،باعث حيرت و سردرگمی فيلسوفان میشود .اين
مسائل بايد از طريق پژوهش در استلزامات منطقی عبارات تجزيه و تحليل شوند .به اعتقاد
طرفداران اين نظريه کار اصلی فلسفه بررسی گزارهها برای نيل به معنای واقعی آنهاست
(فروند ،1129 ،6ص  .)126پيرو اين نظر میتوان فرض کرد که يکی از کارهای فلسفهی علم
اطالعات و دانششناسی روشن کردن مفاهيمی است که در اين قلمرو به کار میرود .بنابراين،
به بيانی ساده ،فلسفهی تحليلی میتواند از طريق فراهم ساختن زمينهی بررسی نقادانهی زبان و
اصطالحات علم اطالعات و دانششناسی ،به آن خدمت کند.

1. Carnap, Austin, Quine
2. Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida
3. Thomas Hobbes
4. Hollingdale
5. Copleston
6. Freund
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بیان مسئله
يکی از معيارهای رشد يافتگی و تکامل يک حرفه يا يک حوزهی علمی به اصطالح-
شناسی در آن حوزه بر میگردد .اين مشکل يکی از داليل ضعف نظری در حوزهی علم
اطالعات و دانششناسی هم هست .بیتوجهی به ابعاد نظری و بنيانهای تاريخی و فلسفی در
هر علمی هم ،ضعف زبان و آشفتگی مفاهيم و اصطالحات را به دنبال خواهد داشت؛ به
عبارت ديگر ،بنيان نظری و واژگان بر يکديگر تأثير متقابل دارند .همان طور که رهادوست
( ،1114ص  )69هم به درستی اشاره میکند ،علمی که مورخ و فيلسوف نداشته باشد ،قطعاً
افرادی هم که قادر باشند از زبان آن علم پاسداری کنند ،در خود نخواهد پرورد.
مطالعات واژهشناختی در حوزهی علم اطالعات و دانششناسی عالوه بر داليل اين گونه
مطالعات در ديگر حوزهها ،از اهميت ويژهی ديگری هم برخوردار است .رسيدن به يک
چارچوب نظری ،ذهنی ،پايه و همگانی در اين حوزه مستلزم پرداختن به اين مسائل با رويکرد
بنيادی و توجه به واژگان و مفاهيم به عنوان اولين قدم در اين راستا است.
همان طور که بحث شد فلسفهی قرن بيستم عمدتاً حول محور زبان چرخيده است .علم
اطالعات و دانششناسی هم با تجليات زبانی حيات فکری انسان سروکار دارد؛ بنابراين ،نمی-
توان از اين مباحثات فلسفی چشم پوشيد و حتی میتوان در اين باره سهمی جدی داشت.
براين اساس جاناتان فرنر 1اعتقاد دارد که علم اطالعات و دانششناسی بايد به عنوان شاخهای
از نشانهشناسی 9تعريف شود .فرنر حتی پيشنهاد میکند که علم اطالعات و دانششناسی در
نسبت و ربطی که با فلسفهی زبان پيدا میکند ،طرح شود .زيرا فلسفهی زبان به نحو دقيقتر و
جامعتری به تجليات زبانی محتوای وضعيتهای ذهنی و دادههايی که اين محتوا را بازنمايی و
ثبت میکنند و نيز شيوههای تفسير اين بازنمايی و فهم و معنی آنها میپردازد فلوريدی 1و
1. Jonathan frnr
 .2نشانهشناسی یا  ، Semioticsعلم عالئم و نشانهها است که به سه بخش اصلی تقسیم میشود :معنیشناسی ،نحوو ،و
کاربرد .هر یک از آنها ،همانند خود نشانهشناسی ،ممکن است خالص ،توصیفی یا عملی باشند .نشانهشناسوی خوالص،
دربارهی زبانی که عالئم را مورد مطالعه قرار میدهد بحث میکند .نشانهشناسی توصیفی خوود عالئوم را موورد مطالعوه
قرار میدهد .نشانهشناسی عملی ،استفاده از دانش عالئم برای انجام مقاصد مختلف است (سلطانی ،راسوتین ،1831 ،ص
.)414
3. Floridi
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کاپورو 1هم مانند باکلند معتقدند که علم اطالعات و دانششناسی با اطالعات به مثابهی شيئی
سروکار دارد ،يعنی با حلول معنی در اسناد ،و چون اين حلول ،زبانی است ،پس مسئلهی زبان
در علم اطالعات و دانششناسی هم مرکزيت دارد (خندان ،1116 ،ص .)914-919
بنياد دانش و نظريهها ،واژگان و مفاهيم هستند و هرگونه تأمل در يک دانش و ارائهی
نظريهی جديد مستلزم توجه به مفاهيم پايه است .به اين خاطر آشفتگی واژهشناختی و مفهومی
يکی از موانع اصلی نظريهپردازی در علم اطالعات و دانششناسی به حساب میآيد؛ زيرا
هرگونه نظريهپردازی مستلزم وجود گزارهها ،عبارات و جمالتی است که اجزاء اصلی و
تشکيلدهندهی آن کلمات و واژگان هستند و بدون واژگان نظريهپردازی ميسر نمیشود .پس
بايد اين واژهها ،اصطالحات ،مفاهيم و تعابير را مورد پژوهش قرار داد و تا حد امکان در
شفافسازی معنای آنها تالش کرد .از اين رو ،اين نوشته برآن است تا ابعاد اين آشفتگی را در
مقولههای مختلف علم اطالعات و دانششناسی مورد تحليل قرار داده و ضمن معرفی موانع و
دشواریها ،راهکارهايی را نيز به منظور بهبود وضعيت حاضر پيشنهاد نمايد.
نمونههایی از آشفتگی واژهشناختی و مفهومی در علوم و حرفههاي گوناگون
همانطور که پيشتر نيز بيان شد مشکل واژهشناختی و مفهومی به يک حوزهی خاص
تعلق ندارد؛ بلکه در تمامی حوزهها از جمله فلسفه ،علم ،جامعهشناسی ،پزشکی ،تفسير قوانين
در حقوق ،ترجمهی اصطالحات و ادبيات و مانند آن هم ،اين مسئله وجود دارد .در ادامه
نمونههايی از اين موارد ارائه میشود.
در فلسفهی تحليلی بدون توجه به واژگان و زبان معرفت حاصل نمیشود .زبان ظرف
معرفت است ،در واقع معرفت در اين سيستم منعکس میشود و زبان فيلتر معرفت است .در
فلسفه و معرفتشناسی معموالً مدعاهای معرفتی مطرح میشوند .اين ادعاهای معرفتی در
قالب گزارههايی مطرح میشوند که از مجموعهای از اصطالحات و تعابير تشکيل شدهاند.
ميزان و نوع درک ما از گزارهها و ادعاهای معرفتشناختی تا حدود زيادی به معنای اين
اصطالحات و تعابير بستگی دارد .بنابراين بدون روشن شدن معنای اين اصطالحات دقيقاً

4. Kapurro
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معلوم نيست که چه چيزی بايد مورد ادعا ،پرسش يا تحليل فلسفی قرار بگيرد .بسياری از
موانع و دشواریهای موجود در فلسفه و معرفتشناسی به همين دليل ،يعنی روشن نبودن
معنای اصطالحات و به تبع آن گزارههايی است ،که مطرح شدهاند .يعنی گزارههايی که
اصطالحات و تعابير آنها مبهم است .به عبارت ديگر ،اولين قدم برای نزديک شدن به کليد
حل مسئله اين است که ببينيم اين اصطالحات و گزارهها چه میگويند و معنای دقيق آنها
چيست .از اين رو ،يکی از مهمترين وظايف فعاليتهای فلسفی تالش در جهت ايضاح و
روشنسازی اصطالحات ،تعابير و مفاهيم به کار رفته در گزارههای فلسفی است و اين وظيفه
در پژوهشهای فلسفی بيش از هر روش ديگر از طريق تحليل فلسفی ميسر میشود .پيروان
اين نظريه ،کار فلسفه را روشن کردن منطقی انديشهها میدانند و همانطور که بيان گرديد اين
کار از راه تحليل منطقی و زبانی صورت میگيرد (نلر ،1110 ،1ص .)101
در جامعهشناسی هم مفاهيمی مانند نهاد ،طبقه ،منزلت ،شخصيت ،ساخت اجتماعی ،نظام
اجتماعی و غيره هنوز از صراحت کافی برخوردار نيستند .اين اشکاالت در زبان فارسی به
مراتب پيچيدهتر میشود ،زيرا اصوالً بسياری از اين مفاهيم محصول فرهنگ غربی است و
علیرغم تالشهايی که شده ،هنوز معادل دقيق بسياری از اين مفاهيم در زبان فارسی جا
نيفتاده است و اتفاق نظر همگانی دربارهی آنها وجود ندارد .نتيجهی اين آشفتگی مفاهيم،
سردرگمی دانشجويان و پژوهشگران است (اديبی و انصاری ،1122 ،ص .)12
در همين راستا ،برای نمونه معنای علم در زبان فارسی و عربی با معنای کنونی واژهی
 Scienceدر زبان انگليسی متفاوت است .همينطور مفهوم قرآنی و اسالمی واژهی علم با
مفهوم غربی  Scienceمتفاوت است .واژهی  Scienceمتضمن ايدئولوژی و روش مشخصی
است که زائيدهی يک دورهی مشخص در تاريخ اروپاست .در دورهی استعمار ،مفهوم قرآنی و
اسالمی علم تا حدودی سير قهقرايی پيمود و مفهوم غربی علم به شکل مفهوم غالب و رايج
درآمد .هنگامی که قرآن از علم و علما و برتری آنان صحبت میکند ،منظور دانشمندان و
متخصصان ژنتيک ،پزشکی ،فيزيکدانان و دارندگان مدارج علمی و دانشگاهی نيست .علم
معادل عربی دانش در زبان فارسی است .برخالف برداشت غربی ،در فرهنگ ما روحانيون را
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علما و متخصصان علوم طبيعی و پايه را دانشمندان میدانند و برداشت جامع از علوم مستلزم
توجه به تمامی ابعاد تاريخی و جغرافيايی و فرهنگی آن است.
رهادوست ( )1114در مقالهای با عنوان «کتابداری و اطالعرسانی پزشکی و آشفتگیهای
زبان جامعۀ پزشکی» نابسامانیهای زبان ،اصطالحات و مفاهيم در حوزهی پزشکی ايران را
مورد بررسی قرار داده است .وی معتقد است که از آنجا که در جامعهی پزشکی و بهداشت و
درمان ،طيف وسيعی از توليدکنندگان و مصرفکنندگان اطالعات پزشکی از پزشک تا بيمار و
ارائه دهندگان و مصرفکنندگان خدمات بهداشتی و درمانی حضور دارند ،لذا اين جامعه با سه
نوع زبان يعنی -1 :زبان روزمره -9 ،زبان ادبيات و  -1زبان علمی ،سروکار دارد که خود باعث
اخالل ارتباطی بين پيامرسانان و گيرندگان پيام میشود .عالوه بر اين نکته ،داليل زياد ديگری
هم برای اين نابسامانی ذکر شده است .بیتوجهی به ابعاد نظری و بنيادی برای سامان دادن به
واژگان پزشکی فارسی و نبود يک نگاه کلنگر در علوم پزشکی ،ناهماهنگی در کاربرد واژگان
در تأليف ،ترجمه و در موقعيتهای مختلف ،تفاوت زبان گفتاری و نوشتاری ،ضعف زبان
علمی و فارسی ،عدم اطالع جامعهی پزشکی و کل جامعه از نقش زبان در تفکر و تکامل
فردی ،گروهی ،علمی و توجه به آن در حد يک وسيلهی ارتباطی صِرف ،پيشرفت سريع علم
و فناوری ،بحرانهای اقتصادی و فرهنگی ،نبود سنت نقد در عرصهی زبان علم ،بی اعتقادی
متخصصان پزشکی به نقش زبان پزشکی فارسی در توسعهی دانش و خدمات پزشکی ،عدم
نظارت بر بروندادهای انتشاراتی ،ناکارآمدی انجمنهای تخصصی و مسائلی از اين قبيل ،از
عوامل اين آشفتگی و نابسامانی هستند .رهادوست به خاطر کار روی اصطالحنامهی پزشکی،
مشکالت واژهشناختی را به خوبی درک کرده است.
منشاء اختالفات در تفسير قانون اساسی توسط جناحهای سياسی و وجود برداشتها و
تفاسير متفاوت ،ابهام در واژگان ،زبان و مفاهيمی است که در متن قانون وجود دارد .فالسفهی
تحليلی به همين دليل به موازات بررسی ،طبقهبندی و حقيقتيابی دربارهی زبان متداول و
علمی ،تالش میکنند به جای ابداع نظامهای فلسفی و ايدئولوژيک ،به تثبيت معانی بپردازند و
دل مشغول اصلی آنها بر خالف فالسفهی تعقلی ،مسائل مربوط به ايضاح زبان است.
در ادبيات هم به ناتوانی واژگان در انتقال معنا اعتراض شده است« .ويش دبيريه» يک
نوع خط بوده است که در ايران باستان با آن اصوات و آهنگها و اشارات و عالئم صوت و

8

مطالعات كتابداري و علم اطالعات .سال پنجم ،شماره  ،2پائیز و زمستان 2932

تعبير خواب را ثبت میکردند و به جای نت موسيقی به کار میرفت .حتی میتوانستند با آن
نوای آبشار و نغمۀ پرندگان را ضبط کنند (مزينانی ،1111 ،ص  .)112با اين حال شيخ محمود
شبستری میفرمايد:
معانی هرگز اندر حرف نايد

که بحر قلزم اندر ظرف نايد

هرآن معنی که شد از ذوق پيدا

کجا تعبير لفظی يابد او را

آشفتگی واژهشناختی و مفهومی در حوزهي علم اطالعات و دانششناسی
آشفتگی واژهشناختی و مفهومی در حوزهی علم اطالعات و دانششناسی اين قدر عميق
و پيچيده است که جا دارد هريک از مقولههای آن به صورت مجزا مورد تحليل و پژوهش قرار
بگيرد .در اين نوشته تنها به کليات اين موضوع اشاراتی شده است و هدف تنها طرح موضوع
و نشان دادن اهميت مسئله در کليت آن بوده است .ابعاد اين موضوع را حداقل میتوان در
موارد زير مورد توجه قرار داد.
o

اسامی و نامگذاری در کتابداری و علم اطالعات؛

o

در چرخهی اطالعات( :گردآوری ،سازماندهی ،اشاعه و استفاده از اطالعات)؛

o

انواع کتابخانهها؛

o

پيوستار داده ،اطالعات ،دانش و خرد؛

o

مفاهيم نظری؛

o

و ديگر مقولههای گوناگون کتابداری مانند مجموعهسازی ،مرجعشناسی،
رفتارهای اطالعاتی ،علمسنجی و اطالعسنجی ،مديريت اطالعات و
مديريت دانش و مانند آن.

حوزهی علم اطالعات و دانششناسی از صدر تا ذيل با اين مشکل روبروست .آشفتگی
واژهشناختی در هر يک از مقولههای گوناگون علم اطالعات و دانششناسی قابل رديابی است.
جدول زير اين تنوع واژگان را در تعدادی از حوزهها و بخشهای علم اطالعات و دانش-
شناسی بهتر نشان میدهد.
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مفاهيم پايه در علم اطالعات و دانش-

داده -اطالعات -دانش -خرد /نسبت مفاهيم کتاب ،علم ،دانش،

شناسی

پژوهش و اطالعات
کتابداری -اطالعرسانی -سندپردازی -علم اطالعات -کتابشناسی-
اطالعشناسی -دانششناسی -علم کتابداری -علم اطالعرسانی-

اسامی و نامگذاری در علم اطالعات و

کتابداری و اطالعرسانی ،علم اطالعات و دانششناسی -مديريت

دانششناسی

اطالعات -مديريت دانش -سواد اطالعاتی -بازيابی اطالعات -علم
کتابخانه -دکومانتاسيون -انفورماتيک

انواع کتابخانه

سنتی -خودکار -دورگه -الکترونيکی -ديجيتالی -رقومی -مجازی
کتابشناسی آماری -کتابخانهسنجی -کتابسنجی -علمسنجی-

علمسنجی و اطالعسنجی

اطالعسنجی -وبسنجی -شبکهسنجی -مجازسنجی -اينترنت-
سنجی

رفتارهای اطالعاتی

نياز اطالعاتی -رفتار اطالعيابی -رفتار اطالعجويی -رفتار استفاده
از اطالعات – جستجوی اطالعات
مجموعهسازی -توسعهی مجموعه -مجموعهگستری -مديريت

فراهمآوری و مديريت مجموعه

مجموعه -مديريت منابع -مديريت منابع اطالعاتی -مديريت و
توسعهی مجموعه -فراهم آوری -سفارش -انتخاب -گردآوری

مفاهيم فلسفی و نظری

فلسفه -نظريه -فرانظريه -الگو -نظام -اصول -پارادايم -رويکرد-
چارچوب نظری -مبانی -چارچوب و مفاهيم فلسفی

اسامی و نامگذاري در علم اطالعات و دانششناسی
پژوهشگران زيادی در خارج و داخل کشور مسئلهی نام و نامگذاری برای اين حوزه را
مورد مطالعه و بررسی قرار دادهاند که در مقالهای مجزا توسط نگارندهی اين سطور مورد
بررسی قرار گرفتهاند (حيدری1112 ،الف).
شريدر ،1211( 1ص  )22حدود  200تعريف از علم اطالعات و دانششناسی را در طول
سالهای  1200تا  1211بررسی کرد .او پی برد که آشفتگی مفهومی ويژگی نوشتارهای علم
اطالعات و دانششناسی است .اين آشفتگی بيشتر از آثاری که به تعريف علم اطالعات و

1. Sherader
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دانششناسی پرداختهاند ،نشأت گرفته است .وی در تقويم رشتهای خود  40واژه و اصطالح را
در هفت دسته ،شناسايی و تنظيم نموده که در طی زمان برای جنبههايی از آن چه که ما اکنون
علم اطالعات و دانششناسی میناميم ،به کار رفتهاند .اين هفت دستهی اصلی عبارتند از:
کتابشناسی ،سندداری ،اطالعات علمی ،بازيابی اطالعات ،علم اطالعرسانی ،انفورماتيک و
کتابسنجی .او تصويری از آشفتگی واژهشناختی به دست میدهد که عالوه بر اين که نشان
دهندهی تکامل اين زمينه در هشتاد سال قبل از زمان انجام پژوهش اوست ،از فقدان اتفاق
آرای عالمانه دربارهی واژگان حکايت دارد.
در ايران اولين بار ابرامی ( )1126به فقر کلمه در حوزهی علم اطالعات و دانششناسی
اشاره کرد و دليل آن که دانششناسی را تاکنون با نام کتابداری خواندهاند ،همين مسئله می-
دانست .وی عقيده داشت بدترين دشمن اين علم نوين ،خودِ واژهی «کتابداری» است و به
سبب اين که برای مفهوم علم جديدی که پديد آمده ،نتوانستهاند برق آسا کلمهای خلق کنند از
اصطالح نارسای «کتابداری» استفاده شده است .اصوالً يکی از راههای مبارزه با کمبود واژه آن
است که از يک کلمه برای چند مفهوم ولو مفاهيم متضاد استفاده کنند .همانگونه که کلمهی
«تار» را هم برای نوعی آلت موسيقی و هم برای مفهوم «مبهم و تيره» به کار میرود از واژهی
کتابداری هم برای دو مفهوم جدا از هم استفاده میشود .کلمهی کتابداری و مفهومی که از آن
مراد است به کلی از هم جدا افتادهاند و همان طور که لفظ روستا معنای شهر را نمیرساند ،از
کلمهی کتابداری هم نمیتوان به مفهوم امروزی آن پیبرد .طرح دوبارهی مفهوم
 Knowledge scienceتوسط زينس )9006( 1پس از حدود بيش از سی سال نشان داد که
ابرامی در خلق اصطالح دانششناسی يک قدم از زمان خود جلوتر بوده است.
بعد از ابرامی پژوهشگران ديگری هم در ايران پيشنهادهايی ارائه کردند .ديانی اصطالح
دانشورزی را پيشنهاد کرد .حری اطالعشناسی را معرفی نمود .فدايی هم در دو مقاله به بررسی
و ارائهی دو عنوان برای حوزهی علم اطالعات و دانششناسی پرداخت .فدايی ( )1116معتقد
است کتابداری نام مناسبی برای اين رشته نيست .نام پيشنهادی اول او «دانششناسی و اطالع-
رسانی» و نام پيشنهادی دوم او هم « بازيابی و اشاعهی اطالعات و دانش» است (فدايی،

1. Zins

آشفتگی واژهشناختی در علم اطالعات و دانششناسی

11

 .)1112نگارنده خود مدتی از اصطالح «کتابداری و علم اطالعات» استفاده نمود و برای اولين
بار فهرستی از معيارهای انتخاب با خلق عنوان جديد ارائه کرده است .و از نظر او عالوه بر
علم اطالعات ،اصطالحات مديريت اطالعات و مديريت دانش هم برجستگیهايی دارند
(حيدری.)1112 ،
ديگر اصطالحات مورد استفاده در عنوان اين حوزه هم با چنين دشواریهايی روبرو
هستند .علم اطالعات يک مفهوم گسترده است .مديريت اطالعات و دانش هريک مشکل
خاص خود را دارند و اصطالحات فراوان ديگری مانند دانششناسی ،دانشورزی ،سواد
اطالعاتی ،مديريت اطالعات ،مديريت دانش ،کتابداری ،اطالعرسانی ،کتابداری و اطالعرسانی،
اطالعشناسی ،سندپردازی ،علم اطالعرسانی ،علم اطالعات ،کتابخانههای ديجيتال ،نظامهای
اطالعاتی و بازيابی اطالعات ،همگی به نوعی بيانگر يک مفهوم واحد هستند و آن علم و
مديريت فرايند اطالعات و دانش است.
هرچند اکنون اصطالح «علم اطالعات و دانششناسی» به عنوان نام رسمی حوزهی ما
معرفی شده است اما چالش نام و اصطالح همچنان وجود دارد و ما همچنان در جستجوی يک
کلمه هستيم .مفاهيم اطالعات ،اطالعات علمی و فنی ،کتاب ،متن ،مدرک ،رسانه ،دانش مدون
و مضبوط ،اطالعات کتابخانهای ،اطالعات در فضای مجازی و حتی کل اطالعات و علوم و
دانش اعم از مدون و غيرمدون ،ابعادی از مفهوم مورد نظر ما هستند .محملهای اطالعاتی و
فناوریهای مورد استفاده در هر زمان هم روی اين کلمه تأثير میگذارد .و اين بحث همچنان
ادامه دارد.
مفاهیم فلسفی و نظري
در اين قسمت منظور از مفاهيم فلسفی و نظری حوزهی علم اطالعات و دانششناسی
واژگان و عبارتی مانند فلسفه ،فرضيه ،الگو ،نظريه ،فرانظريه ،پيشفرض ،پارادايم ،اصول،
قانون ،مبانی فلسفی ،مبانی نظری ،چارچوب نظری و رويکرد و چگونگی کاربرد آنها در اين
حوزه است.
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پژوهشگران بسياری به هنگام مطالعه دربارۀ ابعاد نظری حوزهی علم اطالعات و دانش-
شناسی از وضعيت مبهم اين واژگان و مفاهيم ،ابراز ناخرسندی کردهاند .يورلند )9000( 1از
عدم وجود يک مرز مشخص و تمايز روشن ميان مفاهيم و اصطالحاتی مانند نظريه ،رهيافت يا
رويکرد ،فرانظريه ،پارادايم ،رويکردهای فلسفی و غير آن گلهمند است .پتیگرو و مککچنی
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( )9001در مطالعهای دربارهی کاربرد نظريه در پژوهشهای علم اطالعات از آشفتگی واژه-
شناختی مفاهيم نظری مانند الگو ،چارچوب مفهومی ،نظريه و غير آن ياد میکند .رهادوست
( )1116به اهميت تشخيص ميان اصطالحات و مفاهيم گوناگون مانند فلسفه ،نظريه ،فرانظريه،
پارادايم ،رويکرد ،چارچوب نظری ،مبانی ،اصول ،نظام و غير آن ،در درک فلسفهی علم
اطالعات و دانششناسی اشاره میکند .به يقين ناآگاهی از اين مفاهيم و استفاده از آنها به
جای يکديگر درک و دريافت ما را از فلسفهی علم اطالعات و دانششناسی دشوار میسازد.
هرچند اين موضوع مختص اين رشته نيست و در بين دانشمندان ديگر علوم هم مسبوق به
سابقه است .برای مثال پوپر ،الکاتوش ،کوهن و فوکو تقريباً اصطالحات نظريه ،برنامهی
پژوهشی ،پارادايم و اپيستمه يا گفتمان را برای مفاهيمی بسيار نزديک استفاده کردهاند.
بيتس ،1112( 1ص  )12اشاره میکند که مفاهيم الگو ،نظريه و فرانظريه اغلب به جای
يکديگر استفاده میشوند ،در صورتی که با يکديگر تفاوت دارند و درک تمايز ميان اين
مفاهيم به تفکر در باب جنبههای نظری علم اطالعات و دانششناسی ياری میرساند.
انديشه راجع به يک حوزه به ابزارهايی نياز دارد .مفاهيم پايه و شناخت وجوه تمايز و
تشابه آنها ابزارهای اصلی انديشيدن در هر حوزه است .از اين رو ،اولين گام برای پرداختن به
ابعاد معرفتی و دانشی و بنيادهای فلسفی و نظری در حوزهی ما توجه به مفاهيم پايهی نظری
است .پس هر پژوهشگری که بخواهد نگرش عميقی از حوزهی خود پيدا بکند ،قبل از هر چيز
بايد مفاهيم پايهی نظری ،وجوه تمايز و تشابه و احتماالً همپوشانی يا ابهام در مفاهيم و تا حد
امکان يک تصوير روشن از آنها در ذهن خود ايجاد کند.
چنانچه مفاهيم پايه در يک حوزه به خوبی شناسايی و کنترل نشوند ،به احتمال قريب
به يقين میتوان گفت که ابعاد نظری آن حوزه دچار گسستگی شده و شکل نمیگيرد ،زيرا
1. Hjorland
2. Pettigrew & Mckechnie
3. Bates
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بازيابی اطالعات مشکل میشود و درک مطالب هم دشوار میشود .قسمت عمدهای از گره
کور فقر نظری اين حوزه در تشخيص دقيق ميان اين مفاهيم و انسجام در به کارگيری آنها
نهفته است.
يکی از مشکالت شايع در حوزهی ما اين است که به دليل عدم اطالع از مفاهيمی مانند
فلسفه ،نظريه و علم ،و ديگر مفاهيم پايهی فلسفی و نظری ،مدام به سؤاالتی از قبيل :کتابداری،
علم ،فن يا حرفه؟ روی میآوريم .از اينرو ،يکی از داليل عدم اعتماد به نفس پژوهشگران
حوزهی کتابداری در کاربرد واژگان پايهی نظری بیاطالعی از چارچوبهای مفهومی و
کاربردی آنهاست .به طوری که پژوهشگران ديگر حوزهها به راحتی صحبت از نظريه و ارائه-
ی نظريه و نظريهپردازی میکنند ،اما در حوزهی ما گاهی هرگونه اظهار نظر ،امری منفی و
کاری خطير تلقی میشود.
مرجعشناسی
کومار ،1111( 1ص  )144-141در بحث از اهميت نظريه در حوزهی علم اطالعات و
دانششناسی و به خصوص در حوزهی خدمات مرجع به ارائهی تعاريف قابل قبول دربارهی
واژهها و اصطالحات مرجع به عنوان مبنای يک کار نظری اشاره میکند و هرگونه تالش در
جهت استاندارد کردن واژهها و اصطالحات مرجع را در راستای ايجاد نظريههای مناسب
دربارهی خدمات مرجع ،اقدامی ضروری میداند .در کنار مطالعه و بررسی دامنه ،ماهيت ،هدف
و محتوای اين خدمات و ارتباط آن با ديگر حوزههای علمی ،يادآوری میکند که تمام
اصطالحات و واژههای تخصصی بايد به گونهای تعريف شوند که هر اصطالح برای افراد
مختلفی که با امور روزمرهی کتابداری سروکار دارند ،معنی يکسان و واحدی داشته باشد .در
غير اين صورت اين مسئله باعث برخورد غيرعلمی با مسائل روزمرهی کتابداری خواهد شد.
از اين رو ،استاندارد نمودن واژهها و اصطالحات مرجع و تعريف دقيق آنها يک امر ضروری
است.
بررسی ديدگاههای مطرح شده دربارهی منابع و خدمات مرجع بيانگر جزيرهای بودن و
تنگمايگیِ به اصطالح نظريههای مرجع است .در تمامی اظهارنظرها فقط اين نوع از خدمات

1. Kumar
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در سه يا چند سطح از نظر گسترهی خدمات و برخی مواقع عمق پرسش دستهبندی شدهاند.
نظريههای واير (محافظهکارانه -مصلحتگرايانه -آزادانه يا آرمانی) ،روتشتاين (حداقل -حد
وسط -حداکثر) ،باتلر (ابتدايی -متوسط -پيشرفته) ،تيلور (درونی -آگاهانه -رسمی شده-
توافق شده) ،کتز (پرسشهای راهنما -ارجاع آماده -تجسس ويژه -پژوهش) وديگر
پژوهشگران حول همين مفاهيم تکراری شکل گرفتهاند .اين ديدگاههای به ظاهر متفاوت بيان-
های مختلف از موضوعی واحد هستند .محدوديت و زبونی نظريههای مرجع به خاطر
محدوديت واژگان و مفاهيم پايهی آن است .طيف حداقل -حدوسط -حداکثر ،از پيچيدگی و
کفايت الزم برای طرح آن به عنوان نظريه و اين همه تکرار ،برخوردار نيست .از اين رو،
مشکلی که مفاهيم و اصطالحات برای نظريهپردازی ايجاد میکنند به راستی يکی از موانع
نظريهپردازی است.
به پيروی از آن چه که ابرامی سالها پيش دربارهی کتابداری بيان داشت ،میتوان گفت
که مشکل اساسی در حوزهی مرجع خود کلمهی «مرجع» است که بيانگر مفهوم مورد نظر در
حوزهی ما نيست .در کليت علوم حضور ندارد .عجيبتر اين که در خود حوزهی علم
اطالعات و دانششناسی استفادههای متفاوتی از آن شده است .مثالً يکبار در معنای خاص
مرجع ،خدمات مرجع به ارجاعی و اطالعی تقسيم شدهاند؛ همچنين منابع مرجع به دو دستهی
ارجاعی و اطالعی دستهبندی میشوند .در جای ديگر از کلمهی مرجع برای پوشش کل
خدمات و منابع و در معنايی اعم استفاده میشود .و بنابراين ممکن است اين سؤال ايجاد شود
که آيا خدمات مرجع فقط به خدمات يا منابع ارجاعی اشاره دارند يا خير؟ از اين دست
ناهمپوشانیها و ناهماهنگیها در بحث مرجع زياد ديده میشود.
کتابداری ،مرجعشناسی و منابع و خدمات اطالعاتی سه بيان از يک رسالت اصلی هستند
که با مقتضيات و شرايط و تحت تأثير پارادايم غالب تغيير کردهاند .ما در طول تاريخ عادت
کرده ايم ،واژگان متفاوتی برای يک مفهوم ايجاد کنيم و مفهوم اصلی را در اين بين ذبح کنيم.
اين جداسریها انگيزه و انرژی حرکت را بارها از اين رشته از دانش بشری گرفته است .چاره-
ی کار وحدت کلمه و توجه به مفهوم و پيوند زدن اين عبارات ،و تمرکز و وحدت در استفاده
از يک اصطالح اساسیتر ،از ميان آنهاست .البته مشکالت واژگانی به همين جا ختم نمیشود
و مشکالت زيادی در اينباره در حوزهی مرجعشناسی وجود دارد .برای مثال کلمات و
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عبارات بدون بار معنايی مثل منابع رديف اول ،دوم و سوم که فقط به نظم و شيوهی قرار
گرفتن اشاره دارند ،يا استفاده از اصطالحاتی که فقط سطوح سادهی اجرای يک کار را نشان
میدهند ،امکان تفکر عميق و ظريف را از اين حوزه گرفته است.
علمسنجی و اطالعسنجی
از آن جا که در اين باره قبالً در مقالهای با عنوان «تأملی بر وجوه تمايز و تشابه واژگان
و مفاهيم پايه در حوزهی علمسنجی و اطالعسنجی و ارائهی فرضيّهی دانشسنجی» مطالبی به
تفصيل ارائه شده است (حيدری )1111 ،در اين قسمت فقط خوانندگان محترم را به مطالعهی
آن مقاله به عنوان الگويی برای بررسی اصطالحشناسی ديگر مقولههای حوزهی علم اطالعات
و دانششناسی ارجاع میدهم.
پیوستار داده ،اطالعات ،دانش ،خرد
در مورد اصطالحات بنيادی حوزهی علم اطالعات و دانششناسی مانند پيوستار داده،
اطالعات ،دانش و خرد ،مسئلهی درک عميق تفاوتها و تشابهات اين واژگان ،پيچيدهتر هم
میشود .اين موارد مطالعه و پژوهش در حوزهی علم اطالعات و دانششناسی را دشوار
ساخته و آن را با مشکل مواجه میکند .در نگاه اول ممکن است بسياری از اصطالحات موجود
در حوزهی علم اطالعات و دانششناسی چندان پيچيده به نظر نيايند ،مانند تعريف سادهای که
از فرايند داده  ،اطالعات ،دانش و خرد در اين حوزه به عمل میآيد .برای مثال کافی است از
يک کتابدار بپرسيد دانش چيست تا آن را براساس اين فرايند به سادگی توضيح بدهد ،اما اين
تحليلهای ساده پس از تأمل و نظرورزی حرفهای تاب نمیآورند و گاهی با مطرح شدن چند
پرسش ساده اين مفاهيم به وضعيتی بحرانی میرسند و دربارهی آنها به شدت دچار
سردرگمی میشويم .بنابراين سؤاالت زيادی در اين باره به وجود خواهد آمد .آيا تصور فعلی
از فرايند داده ،اطالعات ،دانش و خرد مبنای منطقی دارد؟ وقتی ما میگوييم علم اطالعات ،آيا
منظور اين است که اين حوزه علم داده يا دانش نيست ،يا منظور ما استفاده از کليهی مفاهيم
مطرح شده در يک معنای عام است؟
به هر حال ،چه تالش بینتيجهای برای جداکردن و تفکيک دقيق و جامع و مانع مفاهيم
داده ،اطالعات و دانش صورت گرفته است .گاهی با غرور و افتخار گفته میشود که حتی
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برخی کتابداران تفاوت ميان داده ،اطالعات و دانش را نمیدانند .انگار که کسی هست که اين
تفاوت را به طور دقيق فهميده باشد ،اين موارد را به دقت تفکيک کرده باشد و بين اينها
ديوار کشيده باشد .در حالی که اين موارد در بسترهای مختلف حتی جا به جا شده و معانی
متفاوتی به خود میگيرند .تازه گاهی ميزان موفقيت در کارهای روزمرهی کتابداری را به ميزان
تشخيص اين تفاوتها موکول کردهاند.
در اين پيوستار نبايد تنها بر نظر خود و يا فضای محدود رشتهای خاص ،تأکيد شود.
بررسی دقيقتر و جامع متون و ديدگاههای صاحبنظران در حوزههای مختلف بايد مورد توجه
قرار گيرد .معموالً تفاوت اين موارد را در مراتب ،ارزش و کاربرد در نظر میگيرند .میگويند
دانش وابسته به زمينه است ،در مورد اطالعات هم همين را گفتهاند .میگويند دانش باعث
تصميمگيری میشود ،اطالعات هم همين توصيف را دارد .در يک نگاه هم میتوان گفت که
چون ما رويکرد عينی به اطالعات و دانش داريم ،تفاوتهای آنها خيلی برای ما مسئله ساز
نيست ،ما میتوانيم آنها را يکی بدانيم .ما در تمام موارد بر ارزش افزوده تاکيد داريم .بر
ارزش آنها میافزاييم.
آشفتگی فوق به اين موارد محدود نمیشود .برای مثال بايد ديد در پيوستار داده،
اطالعات ،دانش و خرد ،رشتهی ما چه جايگاهی دارد و منظور از اين مفاهيم در علم اطالعات
چيست؟ بايد اين مفاهيم را درک کنيم تا تحت يک اصطالح اصلی و واحد پيش برويم .در غير
اين صورت اصطالحات مختلف و متنوع امکان سروسامان دادن به پيشرفت نظری و حتی
عملی حوزه را به تأخير میاندازند و آن را از توسعه باز میدارند.
مدیریت اطالعات و دانش
آشفتگی واژهشناختی در مورد مفاهيم مديريت اطالعات و دانش هم وجود دارد.
مديريت اطالعات و دانش از مفاهيم شناخته شده در علم اطالعات و دانششناسی و ديگر
حوزههای علمی به حساب میآيند .چنين به نظر میرسد که هنوز درک درستی از چارچوب
مفهومی آنها وجود ندارد؛ به طوری که گاهی مترادف تلقی و گاه هم متفاوت از يکديگر
معرفی میشوند .بايد يادآوری شود که اين مشکل مربوط به کشور ما نيست .حسنزاده
( ،1114ص  )10-2در توجيه اين آشفتگی اصطالحی و مفهومی داليلی ارائه کرده است که تا
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حدودی با هدف اين نوشتار هماهنگی دارد .وی يادآوری میکند که در دنيای معاصر با توجه
به توسعه و سرعت ارتباطات ،کوچکتر شدن فضا و نزديک شدن افراد جوامع مختلف در
دهکدهی جهانی ،مشکل آشفتگی واژهشناختی و مفهومی به صورتهای گوناگون تشديد شده
است .برای مثال هنگامی که يک پديده در جامعهی خاصی شکل میگيرد ،اصطالحات و
مفاهيم مربوط به آن هم وارد متون تخصصی و واژهنامهها میشود .پژوهشگران جوامع ديگر و
به خصوص کشورهای در حال توسعه به هنگام استفاده از اين اصطالحات و مفاهيم يا
برگردان و ترجمهی آنها به زبان خود ،با مشکالت زيادی روبرو میشوند .امروزه به يُمن
استفاده از فناوریهای نوين اطالعات و ارتباطات فاصلهی زمانی و مکانی در سطوح ملی و
بينالمللی در جوامع مختلف به حداقل رسيده و در نتيجه به هنگام ظهور پديدههای جديد در
هر يک از کشورها ،اخبار و اطالعات مربوط به آنها در قالب مقاالت ،سخنرانیها وسايل
ارتباطی جديد ،خيلی سريع به ديگر کشورها منتقل میشود .مهمترين راههای انتقال اين
اطالعات روابط تخصصی ،تجاری و ترجمه است .به اين دليل روال فوق در جامعهی مقصد
(برخالف جامعهی مبدأ) با نارسايی روبرو میشود و تقدم و تأخر زمانی بين مفاهيم و مصاديق
به هم میريزد ،يعنی جامعهی مقصد بدون آن که مصداق را تجربه کرده باشد ،مفهوم آن را
دريافت میکند .اين مسئله از چند جهت دشواریهايی را سبب میشود:
 -1درک مفهوم بدون درک مصداق حالت انتزاعی داشته و مشکل ايجاد میکند.
 -9تفسير يک مفهوم به طور معمول با برداشتها و دريافتهای شخصی همراه است و اين
مسئله چندگانگی مفهومی پيش میآورد .چه بسا برخی برداشتها اشتباه و سوگيرانه باشد.
 -1اصطالحات ترجمهای ممکن است مفهوم مورد نظر را به صورت جامع و مانع معرفی
نکند .تمام زيرمجموعهها و مشتقات آن را در بر نگيرد ،يا خيلی کلی و مبهم باشد .هر چند
حسن زاده اين مشکالت را به کشورهای مقصد نسبت میدهد ،اما بايد دانست که اين نوع
دشواری واژهشناختی و مفهومی مختص يک کشور يا جامعهی خاص نيست و پژوهشگران در
تمام جهان با اين دشواری دست و پنجه نرم میکنند.
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جمعبندي
بحث اصطالحشناسی و آشفتگی واژگان در علم اطالعات و دانششناسی به اين صورت
که در اين مقاله مطرح میشود در کتابها و متون موجود به ندرت مورد توجه قرار گرفته
است .البته تعدادی از پژوهشگران به ضرورت توجه به واژگان و هماهنگی در کاربرد آنها در
بخشهايی از نوشتارهای خود اشاراتی کردهاند .مثالً اريک مون به ضرورت استفاده از اصطالح
استاندارد برای اسم رشته اشاره دارد .کومار اهميت واژگان را برای نظريهپردازی مورد توجه
قرار داده و رهادوست به آشفتگی زبان جامعهی پزشکی اشاره کرده است .کسانی که به
تدوين واژهنامه ،دانشنامه و دائرهالمعارف پرداختهاند هم ،ناگزير واژگان را توصيف کردهاند؛ اما
اين مقاله به طور کامل به اين موضوع اختصاص يافته است.
در تک تک کارهای قبلی نگارنده به نوعی بحث اصطالحشناسی مطرح بوده است .از
هنگامی که در جستجوی فلسفه و نظريه برای فهم خود از اين حوزه بودم ،بر من روشن شد
که فلسفه ،نظريه و نظريهپردازی بدون توجه به مفاهيم و واژگان ميسر نيست .در سؤاالت
اساسی در کتابداری و اطالعرسانی (حيدری1112 ،ب) ،يکی از مسائل اساسی مربوط به
اصطالحشناسی بود .در توجه به ضرورتهای پژوهش در بنيادهای فلسفی و نظری علم
اطالعات (حيدری )1116 ،يکی از خالءها ،خالء اصطالحشناختی بود .در بازنگری در تعريف
کتابداری و اطالعرسانی (حيدری 1112 ،الف؛  1111ب) تأکيد روی دو اصطالح کتابداری و
اطالعرسانی بود .مقالهی «تأملی بر وجوه تمايز و تشابه واژگان و مفاهيم پايه در حوزهی علم-
سنجی و اطالعسنجی و ارائهی فرضيّهی دانشسنجی» (حيدری1111 ،ج) به طور کامل به
اصطالحات حوزهی علمسنجی و اطالعسنجی اختصاص يافت .در مقالهی نام و تغيير نام
(حيدری1111 ،؛  1112الف) چند عبارات اصلی علم اطالعات ،اطالعشناسی ،دانششناسی،
مديريت اطالعات ،مديريت دانش و کتابداری و علم اطالعات برای عنوان حوزه ،بررسی شده
است .يکی از ده مانع عمده در آموزش کتابداری (حيدری1111 ،الف )1120،عدم استفاده از
واژگان مناسب در اسم رشته و اسامی دروس است .در اين نوشتار نشان داده شد که عبارت
«علم کتابخانه» چگونه بر برنامهی آموزشی رشته تأثير گذاشته است .تأثير کلمهی کتابخانه بر
شکلگيری برنامهی آموزشی مجموعهسازی ،سازماندهی ،اشاعه ،ساختمان و تجهيزات،
حفاظت و نگهداری ،همه برای کتابخانه و در کتابخانه ،به خوبی نمايان است .و اين سير
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همچنان ادامه دارد و حتی در توجه به آينده و آيندهنگری در رشته هم ،بايد در واژگان
بازنگری کرد .از اين رو ،تمامی اصطالحاتی که برای رشتهی ما استفاده میشوند ،بايد مدام
مورد بررسی قرار بگيرند و در کاربرد آنها تا حد امکان يکدست عمل شود.
اهميت توجه به اصطالحشناسی و سروسامان دادن به اين آشفتگیها تا آن جاست که
حتی بر هويت و تاريخ يک رشته نيز تأثيرگذار است .برای نمونه چنانچه مفهوم «دسترسی به
اطالعات» را که رسالت و هستهی اصلی اين حوزه است (حيدری1112 ،الف) ،يک بار در
پايگاههای اطالعاتی اين حوزه جستجو کنيد ،روشن خواهد شد که نتايج به دست آمده به هيچ
وجه با کليدی بودن اين عبارت همخوانی ندارد .آيا اين يک مشکل اساسی نيست که يک
عبارت مهم و مرکزی ،تا اين حد منزوی باشد؟ و اطالعات مربوط به اين مفهوم بيشتر تحت
واژگان و عبارات ديگری مانند بازيابی اطالعات ،رفتار اطالعاتی و اطالعجويی و استفاده از
اطالعات ،قابل بازيابی است.
بررسی روندهای پيدايش و گسترش و سير تحوالت تاريخی يک حوزه هم ،به کلمه و
اصطالحی بستگی دارد که معرف آن حوزه است و شما با آن اصطالح يا اصطالحات در فراز
و فرود تاريخ به جستجوی ريشههای پيدايش و گسترش يک حوزه میپردازيد .برخی
نابسامانیهای تاريخی در رشتهی ما به دليل تنوع در واژگان و در نتيجه تاريخهای مختلف
زبان ،خط ،کتاب ،کتابخانه ،علم ،حرفه ،کتابداری ،اطالعرسانی ،علم کتابخانه ،دکومانتاسيون،
علم اطالعات ،و مانند آن است .به نظر نگارنده چنانچه اين تاريخهای مختلف و حتی
متفاوت از رشته در ذيل عبارت و مفهوم «دانش مدون» بازسازی و بازنويسی و يکپارچه شود،
اين آشفتگیها را میتوان به سامان کرد .اين کار پيغامهای فراوانی برای رشته دارد .قبل از هر
چيز درک هويت و قدرت تحليل در اين وحدت نهفته است و به طور کلی انسجام فکری و
کاربردی رشته را به دنبال خواهد داشت.
گاهی اوقات آشفتگی واژهشناختی اصطالح مرکزی را نشانه نگرفته است و بنابراين تا
حدودی قابل تحملتر است .برای مثال هنگامی که در نام رشته از مطالعات اطالعاتی يا
اطالعات ،علم اطالعات يا مديريت اطالعات استفاده میشود ،يا به دنبال آن حتی اصطالحاتی
مانند رفتارهای اطالعاتی ،رفتار اطالعجويی ،رفتار اطالعيابی و رفتار جستجوی اطالعات ،به
کار گرفته میشود ،هر چند تشخيص تمايز اين عبارات ،نيازمند مطالعه و تأمل است و بايد در
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کاربرد آنها نيز دقت کرد؛ زيرا ممکن است دشواریها و مشکالتی پيش بيايد ،اما از آن جا که
واژه ی مشترک تمامی آنان اطالع يا اطالعات است ،تا حدود زيادی اين تمايزات قابل تحملتر
است وآشفتگی اساسی ايجاد نخواهند کرد.
اما در چرخهی سنتی اطالعات ،هنگامی که از اصطالحات فراهمآوری کتاب يا مديريت
مجموعه يا منابع ،سازماندهی مواد ،و خدمات مرجع ،استفاده میشود ،چنانچه هريک از اين
بخش ها به صورت علمی مورد توجه قرار گيرند؛ ترکيبات علم (و مديريت) کتاب ،مجموعه يا
منابع ،علم (و مديريت) مواد ،و علم (و مديريت) مرجع ،را میتوان به اين اصطالحات نسبت
داد .در نتيجه ممکن است اين سؤال پيش بيايد که کدام يک از اين ترکيبات بايد مبنا قرار
گيرد ،تا بتوان کليت اين فرايند و حوزه را با آن معرفی و توصيف کرد؟ آيا اين علم (و
مديريت) فراهم آوری کتاب است يا منابع ،مواد ،مجموعه ،يا مرجع ،يا منظور از تمامی اين
واژگان اطالعات و دانش مدون و مضبوط است که معموالً با واژهی اطالعات بيان میشود.
روشن است که تمامی اين مفاهيم را میتوان با اصطالحات اطالعات و دانش در معنای
اطالعات و دانش مدون و مضبوط ،به صورت يکدست به کار برد .در اين صورت علم (و
مديريت) اطالعات به عنوان اصطالح و عبارت اعم و يکدست ،برای مفاهيم فراهم آوری
اطالعات ،سازماندهی اطالعات ،خدمات اطالعاتی و اشاعهی اطالعات ،مناسب و هماهنگ
است .ضرورت درک و استفاده از اصطالح اطالعات در آن است که تا توافق و اجماع نسبی
در مورد مفاهيم نداشته باشيم و به صورت يکدست از آنها استفاده نشود ،امکان هرگونه اقدام
يکپارچه و هماهنگ بعدی در آموزش و پژوهش و ديگر مسائل رشته ،فراهم نمیشود.
در بحث از فراهمآوری و مديريت مجموعه ،اصطالحات زيادی وجود دارند که برای
عنوان اين حوزه ،از آنها استفاده میشود .مجموعهسازی ،توسعهی مجموعه ،مجموعهگستری،
مديريت مجموعه ،مديريت منابع ،مديريت منابع اطالعاتی ،مديريت و توسعهی مجموعه ،فراهم
آوری ،سفارش ،انتخاب ،گردآوری و باالخره اين سؤال را پيش میآورد که کدام يک از اين
اصطالحات مناسبترند؟
در بحث سازماندهی اطالعات ،در اصطالحشناسی رشتهی خود درماندهايم ،در عين حال
میخواهيم برای حوزههای ديگر اصطالحنامه تهيه ،و بازيابی اطالعات را تسهيل کنيم .رشتهی
ما ادعا میکند که با اصطالحات ،اصطالحنامه ،سرعنوانها و مفاهيم پايه برای تسهيل بازيابی
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اطالعات سروکار دارد؛ در حالی که اين حوزه حتی قادر نيست اصطالحات و مفاهيم پايه خود
را به درستی بيان کند .انتخاب واژگان موضوع در فهرستنويسی ،تعيين سرعنوانهای موضوعی
و گزينش اصطالحات برای اصطالحنامهها تعدادی از اين موارد است.
برای اين که به دريای علم و دانش بپيونديم بايد بيان و واژگان خود را با واژگان مورد
قبول علم و دانش در کليت آن ،هماهنگ کنيم .در طول تاريخ کارهای زيادی در مورد مفهوم
مورد نظر ما در حوزهی علم اطالعات و دانششناسی صورت گرفته است .در زمان ما هم در
حوزههای مختلف و با استفاده از واژگان ديگر ،کارهای زيادی صورت میگيرد .برخی از
حوزهها مانند فلسفه و جامعهشناسی و کل علم و به طور خاص حوزههای علومانسانی و
اجتماعی ناگزير با مفهوم مورد نظر ما سروکار دارند و حتماً برای آن از واژگان خاصی استفاده
میکنند .حتی مردم عادی کوچه و بازار هم که واژگان ساده و آسان را ترجيح میدهند ،برای
تصميمگيری در مورد واژگان نبايد ناديده گرفته شوند .واژگان معرف و شناسنامهی ما هستند و
باعث ارتباط و تعامل ما با ديگران میشوند .با اين وجود همواره اين سؤال وجود دارد که
برای تسهيل فرايند ارتباط از طريق واژگان چه بايد کرد؟
نظر به ويژگی اخصنگری در يک پژوهش علمی با توجه به محدوديتهای موضوعی،
زمانی و ديگر محدوديتها میتوان واژگان و اصطالحات علم اطالعات را از زوايای مختلف
مورد مطالعه و بررسی قرار داد .برای مثال از ديدگاههای مختلف از جمله از زاويهی ديد متون
و مراجع و مستندات؛ يا از ديدگاه افرادی مانند متخصصان و کارشناسان؛ متخصصان ديگر
حوزهها؛ و حتی از ديدگاه مردم کوچه و بازار اين موضوع را بسط داد .يا مطالعهی واژگانی را
میتوان به يک بخش خاص از حوزه ،محدود کرد برای مثال تنها به بررسی واژگانی پرداخت
که معرِّف نام حوزه هستند و اين حوزه با آنها شناخته میشود .يا بر اساس سرتيترهای اين
مقاله عبارات فوق را جزء به جزء و در هريک از مفاهيم پايهی فلسفی و نظری ،پيوستار داده،
اطالعات ،دانش و خرد ،اصطالحات مرجعشناسی ،سازماندهی ،مجموعهسازی ،علمسنجی و
اطالعسنجی ،رفتارهای اطالعاتی و ديگر بخشهای رشته را مورد بررسی قرار داد.
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