
  

 

  سخن  آغازين

  

  اي در كتابداري و علم اطالعاتقبض و بسط رشته

  

. اي در جهان امروز يك امر معمـول و شـناخته شـده اسـت    هاي جديد رشتهايجاد گرايش
هاي آموزشي و پژوهشي ي فعاليتاصوالً يكي از راهكارهاي مؤثر براي حفظ پويايي و توسعه

هاي آموزشي و اهتمام بهمسائل جديـد پژوهشـي   هاي تازه و بسط رشتهگرايشدر دنيا، ايجاد 
هاي آموزشي و پژوهشي زيادي در هر رشته وجـود دارد كـه گـاهي در قالـب يـك      افق. است
. تـر دنبـال شـود   گيري و تقويت نيست و بهتر است به صورت تخصصيي كلي قابل پيحوزه

ي آن، در كتابداري و علـم اطالعـات و تاريخچـه   ي براي مثال، مطالعه در ماهيت اصلي حوزه
اين در حالي . تر امكان بروز و ظهور پيدا كرده استي كلّي كتابداري و علم اطالعات كمحوزه

به وجـود بيايـد امكـان فراموشـي     » ي اطالعاتتاريخ و فلسفه«است كه اگر گرايشي با عنوان 
ي متخصصان ايـن حـوزه را بـر رگـه     تواندشود و حتي ميهويت اصلي رشته بسيار اندك مي

ي اصـلي و كلـي   اصلي كار خود سوار كند و در واقع مسير بازگشت به خويشتن را در رشـته 
در ذيــل و راســتاي مــديريت كــل » علــم و مــديريت اطالعــات و دانــش مــدون و مضــبوط«

  .دانش،هموار سازد
اطالعات در ايران بسيار ي كتابداري و علم در نگاه اول ممكن است براي متخصصان حوزه

هـاي علـوم اجتمـاعي و انسـاني بـه      ها نيز مانند بسياري از حوزهي آنخوشايند باشد كه رشته
هـايي در سـطوح   حدي از رشد رسيده است كه قابليت شاخه شاخه شـدن در قالـب گـرايش   

بديهي است كه تمركـز بـر   . خصوص در سطح كارشناسي ارشد را پيدا كرده استمختلف و به
ي توجه به مباني، ك بحث، و داشتن نگاه تخصصي و به كارگيري نتايج آن در عمل، در سايهي

اتفاقات ميموني را به دنبال دارد؛ اما از آن جـا كـه مـا در آغـاز ايـن فصـل از تحـوالت قـرار         
اي و يا حداقل به هنگام برخورد با اين موضوع، سؤاالت داريم،قبل از ايجاد هرگونه بسط رشته

  :است بل طرحزير قا



 

 

اي در جهان بيانگر چه دانش و تجربياتي در اين زمينـه  ي تاريخي قبض و بسط رشتهسابقه
-يـابي و بـومي  اي تنها و قبل از هرچيز در دو بعد هويتگيري تحوالت رشتهاست؟ آيا جهت

هاي مادر علوم در طول تاريخ در اين مورد چه چيـزي را نشـان   سازي است؟ تجربيات حوزه
اي، معايب اين كـار چيسـت و چـه    د؟ با توجه به تلقي غالباً مثبت از مزاياي بسط رشتهدهمي

ها چيست؟ آيا بايد آن عواقبي به دنبال خواهد داشت؟ به عبارتي عواقب مرز كشيدن بين رشته
را مثبت تلقي كرد يا منفي؟ در صورت بازنگري در علوم انساني و اجتماعي جايگاه كتابـداري  

اي در اين حـوزه بـه خـودي خـود نشـانة تحـول و       ات كجاست؟ آيا بسط رشتهو علم اطالع
كند؟ اساساً رسالت كتابـداري و علـم   تر ميپيشرفت است يا سرگشتگي افراد و جامعه را بيش

انـد؟ واقعـاً چـه    اطالعات چيست؟ و آيا گرايش هاي فعلي در راستاي اين رسالت بسط يافتـه 
-اي جديد در آن، الزم است؟ آيا گرايشوزه و ايجاد رشتهها و شرايطي براي بسط يك حزمينه

اند؟ يـا از يـك نـوع مـد     ريزي قبلي طراحي و تدوين شدههاي فعلي براساس مطالعه و برنامه
كنند؟ چه مسائلي در به وجود آمدن وضـعيت كنـوني دخيـل هسـتند؟ بسـط      علمي تبعيت مي

و معايبي دارد؟ و باالخره اين كه كتابداري  اي در كتابداري و علم اطالعات ايران چه مزايارشته
اي را كـه تـاكنون   تواند وحدت نسـبي ها، چگونه ميو علم اطالعات با وجود تنوع در گرايش

داشته است حفظ كند؟آيا اساساً اين اتفاق خوبي است كـه كتابـداري و علـم اطالعـات داراي     
به اصل خود باز گردد؟ و آيـا راه   هاي مختلفي باشد؟ يا اين كه خود كتابداري هم بايدگرايش

  سوميهم وجود دارد؟
اي در كتابـداري و علـم   ي قـبض و بسـط رشـته   سؤاالت فوق بيانگر آن است كـه مسـئله  

ايـن سـؤاالت در راسـتاي    . برخـوردار اسـت   اطالعات، از ابعاد و زواياي زيادي براي مطالعـه 

ها،سودمند رفع يا تقليل تأثيرات آن ها، و توجه به معايب و كمك بهشناسايي مزايا و تقويت آن

ي كتابداري و علم اطالعات در حين تـالش بـراي تحـول    جامعه. گيري خواهد بودو قابل پي

هـا و داليـل   حتي انگيـزه . اي، بايد نسبت به اين سؤاالت و مسائل حساس و تيزبين باشدرشته

  .ديشي قرار دهدها را مورد بازكاوي و بازانگيريعلمي و غيرعلمي وراي اين جهت

ي كتابداري و علم اطالعات در ايران روي بدهـد،  يكي از اتفاقات خوبي كه بايد در حوزه

توجه انديشـمندان ايـن حـوزه بـه ضـرورت بـازنگري و بازسـازي رشـته براسـاس مبـاني و           



  

 

از نظرگاه تاريخي اين رشته . هاي دانشي و فرهنگي، و نيازها و مقتضيات كشور استچارچوب

در جهان و تحت تأثير رويكردهاي پوزيتيويستي در دنياي مدرن، تـا حـدودي از ابعـاد    اساساً 

هرگونـه غفلـت از هويـت    . اجتماعي و انساني و حتي از اصل وجودي خود غافل شده اسـت 

ي رشته، كه ناشي از تلفيق فناوري و فرهنگ است، و حركت به يك سوي اين طيـف  يكپارچه

بنابراين، بازسازي بايد در دوسـوي  . ي به بيراهه خواهد كشاندكه فناوري باشد، آن را تا حدود

المللي و جهاني براي تعادل بخشـيدن بـه دو   يكي در بعد بين: اين طيف مورد توجه قرار گيرد

  .سوي ماجرا، و ديگري توجه به نيازها و مقتضيات و مسائل بومي و فرهنگي كشور

اي را بايـد بـه دقـت    تحوالت علمي و رشتهي تاريخي در اين راستا، قبل از هرچيز پيشينه
گراي رشته را جدي مورد مطالعه قرار داد و بحث وحدت علمي و بازگشت به خويشتن انسان

هاي فرهنگي و بومي فعاليت، و نيازها بعد از توجه به هويت و خودآگاهي بايد به زمينه.گرفت
يازها و مسائل را شناسايي و براي كارشناسان بايد اين ن. ي خود توجه كردهاي جامعهو انگيزه

حـل بـراي   هاي دانشـگاهي پيـدا كـردن راه   ي وجودي رشتهاساساً فلسفه. ريزي كنندآن برنامه
ها تأثير نامطلوب بر جامعـه خواهـد گذاشـت و    مشكالت يا مسائلي است كه عدم توجه به آن

  . ها باعث پيشبرد علمي و عملي فرد و جامعه خواهد شدتوجه به آن
ي اصـلي و كـانون   اي، بايد بر نقطههاي رشتهاين بين، تحوالت و افكار پيرامون گرايش در

شناسان در طول تاريخ، مـديريت مسـتندات و   كار اصلي كتابداران و كتاب. رشته متمركز شود
نبايد از كليت دانش و وحدت كلي علم غافل . شناختي و اطالعاتي به علم بوده استنگاه كتاب
ي ما كار روي دانـش مـدون و مضـبوط در ابعـاد     د دانست كه وجه مشخصة حوزهشد؛ اما باي

ي تمركز و بنابرايناگر به ارتباطات نظر داريم، نقطه. نظري و شناختي، و عملي و مديريتي است
-كند، ارتباطات مدون و مضبوط در قالب برونها متمايز مياي كه ما را از ديگر حوزهنگاه ويژه

-اگـر بـه آرشـيو مـي    .يا شنيداري است/تي اعم از چاپي، الكترونيكي، ديداري وهاي انتشاراداد

سنجي دو وجه علم. پردازيم، بر اقالم ريز نوشتاري در قالب اسناد و مدارك آرشيوي نظر داريم
مطالعات كمي در ديگـر  . شناختي بودن استمشخصه دارد كه يكي كمي بودن و ديگري كتاب

ي اصلي اتصـال  اجتماعي هم معمول است، اما وجه مشخصه و نقطههاي علوم انساني و حوزه
مـديريت  . گرا و اطالعاتي بودن آن اسـت شناختي و مدركي ما وجه كتابسنجي به حوزهعلم



 

 

شناختي سـروكار  تر از هر چيز با انواع منابع و خدمات اطالعاتي و كتابها بيشانواع كتابخانه
توان بـه عنـوان   ر داريم به كتابداري يا مديريت اطالعات ميها نظتك رشتهيا اگر به تك. دارد

مـديريت اطالعـات   : هـا پرداخـت  ي تمام رشـته ها يا حداقل، موضوعات ويژهيكي از گرايش
) كتابـداري (كودكـان، مـديريت اطالعـات    ) كتابـداري (حقوق، مديريت اطالعات ) كتابداري(

شيمي، فيزيـك  ) كتابداري(اطالعات  تجاري، مديريت) كتابداري(آموزشي، مديريت اطالعات 
ي اصلي كار خود را فراموش نكنـيم و  ها بايد رگهدر تمامياين گرايش. هاي دانشو كل حوزه

  .تا در عين كثرت، وحدت خود را حفظ كنيم.كانون توجه خود را جدي بگيريم
 بي سر و. شوداي گاهي باعث و باني مسائل و مشكالتي براي رشته ميمرزبندي رشته

نگري افراطي در علوم مختلف و بسياري از شناختي، و جزئيساماني تاريخي، فلسفي، روش
گاهي . اي نگاه كردن به علم استهاي مربوط به كارآمدي عملي علوم، حاصل جزيرهدشواري

كنم كه حتي يك پزشك هم بايد كليت ها اين مثال را براي دانشجويان يادآوري ميسركالس
ه عبارتي پزشكي عمومي را بگذراند و عالوه بر ابعاد جسماني،حتي نسبت به بدن را بشناسد؛ ب

كند، عضو ديگر را از بعد رواني انسان هم آشنا باشد؛ تا اگر دارويي براي يك عضو تجويز مي
  . كار نيندازد، وگرنه داروي گوش ممكن است پا را فلج كند

اي هاي رشتهكتاب، مجله و چارچوبها به طور طبيعي تارهايي از تمايز بخشيدن به رشته

كند، و هاي مرتبط دور ميها را از مباني و ديگر حوزهتند كه ناگزير تا حدودي آنها ميدور آن

ي كتابداري و علم اطالعات شاهد اين مدعا دانشجويان حوزه. به طور كلي محدوديت زاست

ي ابعاد الت تكميلي نيز دربارههاي تحصيها در دورهها و حتي برخي از آنهستند كه تا مدت

ها و جايگاه آن در رشته ترديد دارند؛ زيرا ارتباط كتابداري و علم اطالعات با ديگر حوزه

  . ساختار كالسيك علم، براي همگان به خوبي روشن نيست

گاهي گرايش به يك تخصص ما را از نگاه جامع به مباني و كليت موضوعاتي كه آن 
بسياري از مسائلي كه ما در كتابداري و علم اطالعات با . كندد دور ميدر آن جاي دار گرايش

ي جدا ديدن حوزه. اي و انزواجويانه به علم استآن درگير هستيم، حاصل همين نگاه جزيره
اي نگاه  انساني و اجتماعي و جزيره كتابداري و علم اطالعات از ديگر علوم و به خصوص علوم

. پردازي و پيشبرد اهداف آن است موانع رشد تفكر، انديشه و نظريهكردن به اين حوزه يكي از 



  

 

كتابداري هم از نظر . انساني و اجتماعي و كل علوم مبنا و منشأ واحدي دارند اساساً علوم
شناسي و روانشناسي  در قرون جديد هم جامعه. هاي علمي پايه است تاريخي وابسته به حوزه
بنابراين، كتابداري بدون توجه . جتماعي و انساني قرار گرفتندا هاي علوم مبناي بسياري از حوزه

خواهد در كتابداري به پژوهش بپردازد بايد  كسي كه مي. به اين علوم ابتر، ناقص و نارساست
انساني و اجتماعي را خوانده باشد؛ يا  شناسي و به طور كلي علوم اصول روانشناسي و جامعه

. ها را مطالعه كرده باشد ي اين حوزههاي پايه طور كلي نظريه ها و به ها، انديشه حداقل ديدگاه
تر استفاده كند؛ يعني نسبت  تواند حاصل آن مطالعات را در موضوع اخص در اين صورت مي

جايگاه آن را تشخيص بدهد و از موضع درست . تربداندموضوع كار خود را با موضوعات اعم
ي تخصصي بدون توجه پردازي دربارة هر حوزهريهنظ. پردازي روي بياورد به پژوهش و نظريه

اين موضوع در . هاي باالدست، ناممكن يا حداقل ناقص استبه ابعاد آن مطالعات در حوزه
ها هر چه اين گرايش. هاي رو به رشد كتابداري و علم اطالعات هم صادق استمورد گرايش

  .ي اصلي و هويت رشته را فراموش كنندكه باشند نبايد رگه
اي، رجوع به ي كار را در اين قبض و بسط رشتهي اين سطور چارهدر نهايت نگارنده 

كتابداري و علم اطالعات ضمن شناسايي جايگاه خود . داندمي» وحدت در عين كثرت«مفهوم 
هاي انساني و اجتماعي از يك سو، و حركت در مسير پيشرفت و ايجاد گرايش در بين علوم

 در رشته» وحدت در عين كثرت«معناي . بايد وحدت خود را حفظ كندتازه از سوي ديگر، 
هاي اين است كه بايد بتواند با بازشناسي و حفظ هويت اصلي خود، از يك سو نسبت به حوزه

-هاي اخص رشتهاعم و باالدست و به طوركلي علم و دانش، و از سوي ديگر نسبت به گرايش

  .يكپارچه، ارتباط برقرار كنداي هماهنگ و اي خود، به گونه
  غالمرضا حيدري 


