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   90-73(: 1) 12مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه 

 1399، بهار 1شماره  ،دوازدهمو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی  

 

 در درخت علم   یشناس علم اطالعات و دانش گاه یجا
 

 2مظفر چشمه سهرابی،  *1ابوالفضل اسدنیا

 

  رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا  ،یشناسگروه علم اطالعات و دانش  ، یدکتر ی دانشجو .1

  ران ی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یشناسگروه علم اطالعات و دانش ار،یدانش  .2

 اطالعات مقاله

 98/ 11/ 06 پذیرش: تاریخ  08/04/97 تاریخ دریافت:

 چکیده

آن در درخت علم   ی ریقرار گ  ی و چگونگ  ییدانا  یهانظام  انیدر م  یشناسعلم اطالعات و دانش  گاه یجا   یپژوهش حاضر با هدف بررس:  هدف

 انجام گرفته است.  

و عوامل    یعلم، فلسفه، طبقه بند  میبه مفاه  یا شده است. در بخش کتابخانه  میتقس  یشیمای و پ  یاپژوهش به دو بخش کتابخانه  شناسی:روش

  گاهیو جا  یبررس   رانیو ا  یجنوب   یقایآفر  ا،ی تانیمتحده، بر  االتیاز ا  ییهاابتدا دانشگاه   یشیمایعلوم پرداخته شده است. در بخش پ  یجداساز

 ، یلیامرالد، اسکوپوس، وا  یعموم  گاه یارائه شده در پنج پا  یشد، سپس درخت موضوع  یارئه دهنده آن بررس  یهاکده رشته در دانش  نیا

 .  شد یبررس نگریو اشپر رکتیدا نسیسا

قرار داشت در مجموع    یتی در دانشکده علوم ترب  یشناسعلم اطالعات و دانش  یمورد بررس  یهادانشکده  شترینشان داد که در ب  جینتا  ها:یافته 

 بود.  یتیعلوم ترب ایو  یگروه علوم اجتماع ریو در ز ،ی و اجتماع یه علوم انسانبه طبق یشناسنشانگر انتصاب علم اطالعات و دانش جینتا

و    یرشته امکان تعال  کیعلوم است که    انیمناسب در م  یگاه یقلمروهاست و تنها با شناخت و داشتن جا  نیجهان دانش سرزم  :گیرینتیجه 

 مطلوب را دارد.  گاه یبه جا دنیرس

 علوم.  یبند قه یط  ،یاطالعات یها¬ گاه یدرخت علم، فلسفه علم اطالعات، پا ،یشناس علم اطالعات و دانش ها:کلیدواژه 

  :نویسنده مسئول*

 استناد به این مقاله:  

(:  1)12  ،کتابداری و علم اطالعاتمطالعات  .در درخت علم  یشناسعلم اطالعات و دانش  گاهیجا  .(1399)  اسدنیا، ابوالفضل، چشمه سهرابی، مظفر
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 و بیان مسئله  مقدمه

دو چالشی است که پژوهشگران    ،های اخیردایره علم در دهه گسترش بیش از حد  از یک سو و    1ابهام در معنای کلمۀ علم

گیری کند و آن را اندازه علم را با توجه به هدف آن تعریف می2  نامه مریام وبسترواژه رو هستند.  با آن روبه  شناسیعلمحوزه  

در این  باشد،  ها در تعاریف علم میهمین تعریف خود نشان دهندۀ تفاوت دیدگاه   داند.آزمایش می  و  ق تجربهنتایج از طری

راه  ثیر مکاتب پوزیتیویسمی تنها  تحت تأ   شود یکی هدف علم و دیگری راه رسیدن به آن، کهتعریف به دو دیدگاه اشاره می

ص از علم که بتواند همۀ علوم بشری را در  رسیدن به تعریفی جامع و مشخ.  دانداز طریق تجربه و آزمایش میرسیدن به علم را  

ابان علم فائق آمد و آن را در سیطره آدمی قرار داد، و این امر تنها از طریق  توان بر گسترش شتاما می  ،دشوار استبر بگیرد  

 بندی علوم امکان پذیر است.طبقه

طریق این نظم بتواند به روابط میان علوم مختلف  دهد تا به دانش خود نظم بخشیده و از  بندی به بشر این امکان را میطبقه

دهد و به قولی عالوه بر اینکه ما را از چگونگی  بندی همین بس که اساس معارف بشری را تشکیل میدست یابد. در اهمیت طبقه 

)  تواند در طرز تعلیم این معارف نیز به ما کمک شایانی کندمیکند  پیشرفت معرفت بشر آگاه می 

که    د به این امر امیدوار باشدتوانمیآدمی  بندی و نظم بخشی به جهان علم است که  طریق طبقه  تنها از  به بیان دیگر.  (

 .بهره کافی را کسب کنداز علم   توانسته 

بندی  ، و مباحث طبقهعلوم استبندی  طبقه امر  دار  های دانایی که داعیه شناسی به عنوان یکی از نظام شنعلم اطالعات و دا 

و با این  فکری است  نوعی تشتت  شود، خود دچار  ترین مفاهیمی است که در این رشته آموزش داده میبندی جزء اساسیو رده 

آیا به عنوان یک رشته علمی    ر کدام مرتبه و جایگاه قرار دارد؟ د  های دانایی نظام که در میان سایر  عالمت سؤال مواجه است  

ای را به علوم بشری رسانده  ای از دیگر علوم گرفته و چه بهره آیا یک فن است؟ چه بهره شود؟ آیا میان رشته است؟  می  شناخته

 پاسخی در خور و شایسته داده شود. االتمقاله تالش شده است تا به این سؤ است؟ در این

 

 روش انجام پژوهش 

 ای و پبمایشی تقسیم شد. انهتابخبه دو بخش ک حاضر  پژوهش ای مقبول،حصول به نتیجه برای 

ابتدا به مفهوم علم پرداخته شود، سپس فلسفه علم و فلسفۀ علم    با بررسی متون تااست  ای تالش شده  در بخش کتابخانه

انتهای این بخش   اطالعات پیمایشی پژوهشدنشوبیان می  و عوامل جداسازی علومبندی علوم  طبقه  و در  برای    ،. در بخش 

و    جنوبیاز ایاالت متحده، بریتانیا، آفریقای    هاییدانشگاه   ابتدا  ، شناسی با سایر علومرسیدن به ارتباط علم اطالعات و دانش

شناسی بوده و در منطقه خود به عنوان الگو شناخته  ؛ اینکه این کشورها آغازگر بیشتر تحوالت رشته علم اطالعات و دانشایران

در آنها رشتۀ علم اطلالعات    که  ؛به دلیل اینکه پژوهش حاضر در آن انجام گرفته انتخاب شد  ایران  وند ، انتخاب شد شوندمی

های موجود دسترسی به وب سایت  الزم به ذکر است از میان دانشگاه .  شناسایی و بررسی شد ،دوششناسی تدریس میو دانش

نبود  سه یک دانشگاه از آفریقای جنوبی، دو دانشگاه از بریتانیا و    ، پیمایشی  مرحلهادامۀ  . در  دانشگاه از آمریکا امکان پذیر 

 

-می صحبت دانایی هاینظام از بیشتر انسانی  علوم در  زیرا.  است   اصطالح مقابل  در علم نوشته این  در علم از  منظور .1

   .است  طبیعی علوم از انسانی علوم ممیزه وجوه از یکی خود این که ود،ش
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پرینگر، وایلی و امرالد انتخاب شدند تا با بررسی درخت موضوعی ارائه  ساینس دایرکت، اسکوپوس، اشعمومی  های  اه پایگ

به آنها منتصب شده است آگاهی یابیم. علت انتخاب    شناسیهایی که علم اطالعات و دانشها نسبت به حوزه شده در این پایگاه 

پایگاه ای پایگاه ن  این  اینکه  و  آنها  بودن  عمومی  در  ها  را  بشری  دانش  تمامی  که  هستند  مدعا  این  بر   ها 

   اند.  بندی خود لحاظ کرده طبقه
 

 چیستی علم 
 شناسی: ابعاد نظری و فلسفی علم اطالعات و دانشل: بخش او 

 شناسی در دایره علم یا خارج از آن علم اطالعات و دانش  الف.

  بوده است و شاید   شمندان از عصر باستان تا کنونهای محققان و دان همواره از دغدغه  علم چیست؟   سوال فلسفی  پاسخ به 

دو تعریف از      رد.ک کننده در این زمینه را در گستردگی این واژه جستجو  بتوان علت نرسیدن به پاسخی قانع

ها و مراکز آکادمیک های علمی در دانشگاه توان گفت اکثر آنچه را که ما امروز با نام رشته میدهد که تا حدودی  علم ارائه می

کند و  ن تعریف می، دانستن در برابر ندانست را  داند در معنای نخست علمگیرد. وی علم را به دو معنا میدر بر میشناسیم  می

گویند که جاهل نیست مطابق این معنا  گویند و عالم کسی را میها علم میها صرف نظر از نوع آن به همه دانسته   کندبیان می

    گیرد. کلمۀمیاند. در این معنا علم در برابر جهل قرار  ه علماخالق، ریاضیات، فقه،دستور زبان، نجوم و مذهب هم

فرانسه معادل این معنای هستند.  در  در انگلیسی و 

ی به دست آمده باشند و  تجربه مستقیم حس  که از طریق  کندهایی اطالق مییندانستبه    حصراًمن  را  در معنای دوم علموی  

را در   نمیعلم  قرار  دانستنی  دهدبرابر جهل  برابر همه  برنمی  دهدهایی قرار میبلکه در  از آزمون حسی  اخالق،   خیزند.که 

در انگلیسی و فرانسه معادل این    گیرند. کلمه  همه بیرون از علم به معنای دوم آن قرار می، اصول و غیره  یک، فقهمتافیز

 اند. معنای علم
کههمان کرده    (  )  گونه  اشاره  شکلنیز  اولین  است،  از  آن  نخست  معنای  در  علم   گیری 

را باید در دورانی جست  گیری علم به معنای دوم آن  های طبیعی ناشی شده است. اما شکلهای بشر برای درک پدیده تالش

حال با توجه به تعریف .  () میالدی در اروپا رخ داد  1750تا    1500های  که تحوالت سریع علمی بین سال

 ؟ آیدبه معنای دوم به حساب می علم شناسیاطالعات و دانش علم، ارائه شده 

گیرد زیرا این علم از بدو پیدایش  شناسی نیز در قلمرو علوم قرار مینخست بنگریم علم اطالعات و دانشاگر از دیدگاه  

 .  هستهای الزم برای قرار گیری در این دسته نیز عناصر و مشخصههدفی جزء کاستن از جهل آدمی نداشته است و دارای 

های عظیم علمی شکل گرفت و تنها  اما آنچه که بحث برانگیز است معنای دوم علم است که بعد از رنسانس و پیشرفت

  ، این امر پیش رفتند کهدست آیند و آنها چنان به سمت افراط در  دانستند که از طریق تجربه و آزمایش بههایی را علم میرشته

)شناسی را فیزیک اجتماعی نامید  شناسی و از معماران مکتب اثباتی در آغاز نام جامعهجامعهآگوست کنت پدر  

رد بسیاری از  اما  های دانشگاهی از حیطۀ علم حذف خواهد شد.  با توجه به این تعریف دامنۀ بسیاری از رشته  (

بنظریه مکتب  این  در  مطرح  آزمایشی  یهای  و  تجربی  مسائل  به  توجه  تنها  که  است  امر  این  کمی انگر   و 

ره پذیری مستقیم حسی گاقع این که علم بودن را به تجربهدر و .  های آکادمیک داشته باشدتواند دال بر علم بودن رشتهنمی

)   استبی وجه و غیر منطقی    ،غیرعلمی به حساب آوریم  ماندا که خارج از این حوزه می بزنیم و هر آنچه ر

های  های پژوهشی خود داده شناسی زمانی پیشرفت خواهد کرد که بتواند در زمینههر چند که علم اطالعات و دانش .  (

 ارائه دهد.  هایی تعمیم پذیرنها یافتهبا اتکاء به آ  والزم را کسب کند   و کیفی کمی

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR914IR914&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk01XPqQIvhu7iHGDC_Fqwfb3pop1VQ:1608799496987&q=Seyed+Mohammad+Sadegh+Sajjadi+Iranian+historian&sa=X&ved=2ahUKEwjBm6GUnebtAhWVVBUIHRmNCAcQ7xYoAHoECAQQLQ
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با توجه به آنچه اشاره شد، مفهوم دانش و نظام دانایی در علوم انسانی، در تقابل با مفهوم علم با رویکرد حسی و تجربی  

، اقتصاد، علوم سیاسی، علوم تربیتی، علوم  شناسیشناسی همانند جامعهگیرد. لذا، علم اطالعات و دانش در علوم طبیعی قرار می

 گیرد.های دانایی قرار میها و در دسته نظامارتباطات، تاریخ، مدیریت و غیره  از جملۀ دانش 

 

 علم اطالعات فلسفۀ  ب.

ی به معلومات متفرق خود بوده  در پی ایجاد ارتباط و سامان بخش و  جستجوی حقیقت و شناخت نمودها همواره در ذهن  

  فلسفه علم، فیلسوف علم   در  .()  تواند در قالب علم و فلسفه صورت بپذیرداست و این فرآیند گام به گام تنها می

-مشترکی که ما بر اساس آن چیزی را علم می  هایاست یعنی در پی ویژگی  ی علمیهاهای مشترک فعالیتدر پی ویژگی

ای است که هر رشتۀ علمی در پی پاسخ به آن به  عه فلسفه علم پی بردن به فلسفههدف از مطال(. شماریم )

اصوالٌ ما در    ،یبه بیان  پرداخت.  ،ثیری که فلسفه بر علوم داشته استبردن به این امر ابتدا باید به تأوجود آمده است. برای پی  

کنیم که در آن هر چه بگوییم و به هر چه اشاره کنیم اساس و بنیادی در فلسفه دارد و با بی اعتنایی به فلسفه  عصری زندگی می

 .() شوداس منتفی نمیاین اسو غفلت از آن 

. ()  توان بررسی کردعرضی می  دو جنبۀ طولی یا تاریخی ورابطۀ فلسفه با علوم مختلف را از  

به این امر پرداخته  از دیدگاه اول  شناسی نیز از طریق همین دو جنبه قابل بررسی است.  رابطۀ بین فلسفه و علم اطالعات و دانش

لف نسبت به  های مختچگونه در زمان  شناسی داشته است؟ اطالعات و دانش  شود که فلسفه در طول تاریخ چه اثری بر علم می

  چه   شناسیبندی و غیره پرداخته و برای پیشرفت علم اطالعات و دانش اطالعات، دانش، طبقهرتبط با  تحلیل مسائل متجزیه و  

های مختلفی که در جهان اسالم و در غرب  بندی توان به طبقهثیر نیز میهای نوینی عرضه داشته است؟ در اثبات این تأ اندیشه

کتابداری و کتابخانه داشتند. از    ۀ فالسفه ارائه شدند و تأثیر زیادی بروسیله  ها بندی ب اکثر این طبقهکه    ،ارائه شده اشاره کرد

شناسی به معنای اخص کلمه و فلسفه  مقایسه علم اطالعات و دانش توان از طریق  مذکور را تنها می  مطالعه رابطۀ  ،دیدگاه عرضی

 شناسی در میان سایر علوم و فلسفۀ آن پی برد. و دانشتوان به جایگاه علم اطالعات  انجام داد. از طریق این مقایسه می

دانش و  اطالعات  علم  مقوله  فلسفه  با سه  دیگری  علمی  هر حوزه  مانند  موضوعشناسی  دارد:  و    ،ها، روشهاسروکار 

شناسی برای جا انداختن خود به منزلۀ یک  یکی از مشکالتی که علم اطالعات و دانش.  ()  هانظریه

در دانشگاه مدرن با آن مواجه بوده است، مشکل تعریف روشی است که خاص خودش باشد، این مشکل مسبوق  علم تحصلی  

علت این امر    (.مستقل و ابژکتیو باشد )ای است که روشن،  به مشکل دیگری است و آن یافتن ابژه 

توان چندان به کتابداران خرده گرفت زیرا  سائل نظری و تمرکز صرف بر کارکردهای عملی است. هر چند که نمیغفلت از م

تنها مسائل  ،کنونتا هاو با آغاز تدریس رسمی کتابداری در دانشگاه  19آنچه که به ایشان آموخته و تاکید شده است، از سدۀ 

به ارائه  کید منجر به چنان ضعفی شده است که امروزه کتابداران حتی  های عملی کتابداری بوده و این تأو چارچوب قادر 

 تعریفی از خود جدای از چارچوب کتابخانه نیستند. 

. از  داندرا مستلزم نظریه و نظریه پردازی می  شناسیعلم اطالعات و دانش پرداختن به فلسفه    

باشد، حال آنکه  پذیر نمیرسانی بدون داشتن نظریه امکانعبرای کتابداری و اطالای مقبول  دیدگاه وی رسیدن به فلسفه
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پردازی  فلسفۀ مقبول و جامع امکان نظریۀ  داند. به باور وی بدون داشتن یکسازی مین نظریهفلسفه را نقطۀ آغاری  

 أخر برای یکی از آنها قائل شد.  توان تقدم و یا تاین دو الزم و ملزوم یکدیگرند و نمی سازی وجود ندارد. به باور ماو نظریه 

داند که چارچوبی نظری و ساختاری بهم  در این میرا  شناسیعلم اطالعات و دانش ارزش فلسفه  

واقع فلسفه تنها  در  ل، مقایسه و ارزیابی قرار گیرند.  توانند مورد تحلیها و آراء خاص میسازد که در آن دیدگاه تنیده فراهم می

 باشد.شناسی میهای مرجع در علم اطالعات و دانشهای زبونی همچون نظریه راه گریز از فقدان نظریه و یا نظریه 
 

 بندی و عوامل جدا سازی علومطبقهج. 

ها پویا، زیبا، جذاب و مسئله برانگیز بوده و هنوز کششی فلسفی، تکنیکی و منطقی برای محققان  بندی در همۀ زمانطبقه

ای عملی برای فهم مسائل غیر قابل درکی همچون نظم مواد در منطق و فلسفه  بندی دستنامهدر واقع طبقهو دانشمندان است.  

طبقه هستیاست،  جهان  واقعیت  تفسیر  برای  پایدار  استداللی  هستیم    بندی  آن  درک  به  امیدوار  ما  که  آنچه  به   نسبت 

بندی چه طبقه بندی از عالم هستی و چه  بندی و پرداختن به مسائل مربوط به طبقه به راستی چرا طبقه  (.باشد )می

ال هدف  سؤ  سجادی در پاسخ به این  ؟است  آمده همواره از موضوعات جذاب بشر به حساب می ه بندی از علوم و دانش،طبق

کار  ه  عمل و ب  استفاده از آن در  را  و غایت شناخت علمی  را شناخت علمبندی  طبقه  هدف از  و کند  بندی را بیان میاز طبقه 

)  داندر باز مورد توجه فالسفه بوده میاطرات و مصائب و آسان ساختن رفع حوائج که از دیآمدن در احتراز از مخ

.)  

به هر حال دانستن نظری اجمالی راجع به علم برای جلوگیری از عواقب نامطلوبی که از قطع رابطه بین علوم و از میان  

داشتن   دست  در  راه  از  تنها  است  آن  طالب  انسان  ذهن  که  وحدتی  میطبقهرفتن  دست  به  علم  از  صحیح   آید.  بندی 

نه علم باید به شعب جداگانه  آگاهند که چگوند و هم اینکه ما را میرسابندی به این وصف هم وقوف به وحدت علم را میطبقه

اه رسیدن  (. در این دیدگاه وی تنها راند )ها تا چه اندازه از یکدیگر دور یا نزدیکتقسیم شود و این شعبه

 داند. بندی امکان پذیر میاز طریق طبقه به وحدت در علم را 

تاریخ طبیعی و تاریخ فرهنگی انسان باور دارد، از    از به شناخت و درک یکپارچه بشر  ،ظریهوحدت دانش به مثابه یک ن

تا معرفت نظریه این رو در صدد است  های بشری را در یک کل یکپارچه مطالعه و بررسی کند. در حقیقت پرسش عمدۀ 

  های بشری افزود که بتوان بر معرفتای به هم پیوند داد  های معرفتی را به گونه توان فاصلهوحدت دانش این است چگونه می 

بیش از هر دوره تاریخی دیگر مورد توجه و  هم اکنون وحدت دانش و یکپارچگی معرفتی  (.  )

گوید اکنون هم امکان و هم ضرورت یگانگی علم و وحدت دانش  می  تمرکز اندیشمندان است. چنانچه که  

ای که در عین حال که بشر  بندی علوم به گونه این وحدت امکان پذیر نیست مگر با داشتن طرحی جامع از طبقه  .مطرح است

   کند، نمایانگر وحدت حقیقی علوم نیز باشد.را از چگونگی تقسیم بندی و روابط بین علوم آگاه می
در عین حال که علوم را تقسیم  چیست و چگونه امکان دارد    بندی مقبوله رسیدن به یک طبقبندی و  اما اساس تقسیم

ز بررسی ا.  ، به قول فالسفه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدتکنیم، از تقسیم بندی به وحدت برسیمبندی می

طبقه موجود بندیروش  قاعده   نتوامی  های  تقسیمچند  مالک  که  را  است ای  بوده  کرد:    بندی  و  1استخراج  عموم  قاعده   .

یکی    گردد:ه اشرفیت به سه شرط حاصل می. اشرفیت. ک 3  و  . توقف2اند،  آن به اصل و فرع تعبیر کرده   خصوص که بعضی از

مبنای    تهانوی.  ()  وم به سبب درجۀ نیازو س  ،ر شرف غایتخاطبه سبب شرف موضوع، دوم به  

، طبقه بندی یا بر اساس موضوع است یا بر اساس  عموما از سه جنبه به آنها توجه شده استها را سه گفته است، زیرا  بندی طبقه

اساس تمایز و تقسیم بندی علوم را سه    .  ()  روش یا بر اساس غایت 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR914IR914&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk01XPqQIvhu7iHGDC_Fqwfb3pop1VQ:1608799496987&q=Seyed+Mohammad+Sadegh+Sajjadi+Iranian+historian&sa=X&ved=2ahUKEwjBm6GUnebtAhWVVBUIHRmNCAcQ7xYoAHoECAQQLQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR914IR914&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk01XPqQIvhu7iHGDC_Fqwfb3pop1VQ:1608799496987&q=Seyed+Mohammad+Sadegh+Sajjadi+Iranian+historian&sa=X&ved=2ahUKEwjBm6GUnebtAhWVVBUIHRmNCAcQ7xYoAHoECAQQLQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR914IR914&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk01XPqQIvhu7iHGDC_Fqwfb3pop1VQ:1608799496987&q=Seyed+Mohammad+Sadegh+Sajjadi+Iranian+historian&sa=X&ved=2ahUKEwjBm6GUnebtAhWVVBUIHRmNCAcQ7xYoAHoECAQQLQ
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موضوع،  .  1  نسته:دا اساس  بر  و  .  2تقسیم  توأمسا  .3مسائل  موضوع  و  مبنای    م. ئل  را  علوم  سودمندی   فارابی 

سودمندترین علوم آنهایی نیستند که بیشترین منافع مادی را داشته    فارابیبه باور  (.  دهد )بندی قرار میطبقه

باشند، بلکه علومی هستند که برای رسیدن به کمال عقالنی و معنوی اجتناب ناپذیرند و در این راه بیشترین سهم را دارند. از  

 شمارد.این رو وی علوم ریاضی و مدنی را پس از علم اللهی سودمندترین علوم می

اند زیرا  کید و مبنا قرار گرفتهضوع بیش از هر مالک دیگری مورد تأهای اخیر در تقسیم بندی علوم روش و مودر دهه

های علمی در تماس  ای پیچیده و درهم تنیده گشته و رشتهدانش و علوم همواره در حال رشد و تغییراند و دانش تبدیل به پدیده 

هایی جهت تقسیم  ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند مالکبندی همین دلیل طبقه   اند، به و تاثیرپذیری از یکدیگر قرار گرفته

بندی علوم هستند. تقسیم بندی که در عین وحدت علوم جایگاه هر رشته را در کل درخت دانش نشان دهد و آنچه که به نظر  

ضوع هر علم جهت و حد مسائل در  مورسد از دیگر موارد مثمر ثمرتر باشد تقسیم بندی بر اساس روش و موضوع است.  می

از  .  ()  کندکسب حقیقت و معرفت در آن علم را بیان میچگونگی    دهد و روشیعلم را نشان م  آن

شناسی که هنوز رشته یا میان رشته بودن آن مشخص نیست بیش از هر  هایی همانند علم اطالعات و دانشهمین رو در رشته

چیز دیگری دستیابی به روشمندی ثابت و معتبر و همچنین چارچوبی موضوعی که دامنه فعالیت آن را در میان سایر علوم نشان  

 رسد.ضروری به نظر میدهد، بیش از هر زمان دیگری 
 

-ها و پایگاههای علمی در دانشگاهشناسی به حوزهت و دانشبخش دوم: چگونگی نحوه انتصاب علم اطالعا

 های اطالعاتی

انتصاب علم اطالعات و دانش در این بخش ابتد و    1های آمریکا، انگلستان، آفریقای جنوبی در دانشگاه   شناسیا نحوه 

شناسی  آنها در علم اطالعات و دانش گونه که اشاره شد علت انتخاب این کشورها پبشرو بودن  واهد شد؛ همانایران ارائه خ

   شود.های اطالعاتی ارائه میپایگاه درخت موضوعی  این انتصاب در  سپسباشد؛ می
 ها شناسی در دانشگاه ی علم اطالعات و دانشتالف: موقعیت حوزه معرف

 های آمریکا دانشگاه  .1

 دهد.  نشان می ،دهندشناسی را ارئه میی که در آمریکا رشتۀ علم اطالعات و دانشیهادانشگاه  1 نمودار

 
 شناسی در آمریکاشهای محل استقرار گروه علم اطالعات و دان:دانشکده 1نمودار  

 

 
  لیست دانشگاهها و آدرس اینترنتی آنها از لینک زیر بازیابی شدهاند. 
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https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR914IR914&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk01XPqQIvhu7iHGDC_Fqwfb3pop1VQ:1608799496987&q=Seyed+Mohammad+Sadegh+Sajjadi+Iranian+historian&sa=X&ved=2ahUKEwjBm6GUnebtAhWVVBUIHRmNCAcQ7xYoAHoECAQQLQ
https://en.wikipedia.org/wiki/list-of-library-science-schools
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شناسی  هایی که علم اطالعات و دانشبیشترین فراوانی مربوط به دانشکده دهد  گونه که نمودار یک نشان میهمان

و    و دانشکده کتابداری   7و علوم اطالعات با فراوانی  ، ارتباطات  9ده علوم تربیتی با فراوانی  در آن قرار دارد به ترتیب دانشک 

فراوانی  اطالع با  نمودار    6رسانی  اطالعات  دارند.  می  1قرار  سیاسنشان  که  و  دهد  اطالعات  علم  انتصاب  در  ثابتی   ت 

ها در سطح آمریکا پخش شده  ای از دانشکده ، و این رشته در طیف گسترده دها در آمریکا وجود ندارشناسی به دانشکده دانش

 است.
انگلستان  .2

 .دهدمیهای انگلستان نشان شناسی را در دانشگاه های محل استقرار گروه علم اطالعات و دانش دانشکده  2 نمودار

 

 
 شناسی در انگلستان شهای محل استقرار گروه علم اطالعات و دان:دانشکده 2نمودار  

 

 

شناسی در آن  هایی که علم اطالعات و دانش دهد بیشترین فراوانی مربوط به دانشکده نشان می  2گونه که نمودار  همان

های ریاضی، علوم کامپیوتر و علوم انسانی و اجتماعی به طور  و دانشکده   3قرار دارد به ترتیب هنر و علوم انسانی با فراوانی  

، سیاست ثابت و  از این امر حکایت دارد که در انگلستان، به مانند آمریکا  2نمودار  قرار دارند. اطالعات    2مشترک با فراوانی  

 ها برقرار نیست. شناسی به دانشکده مشخصی برای انتصاب رشتۀ علم اطالعات و دانش 
 آفریقای جنوبی  .3

های آفریقای جنوبی را نشان  شناسی را در دانشگاه های محل استقرار گروه علم اطالعات و دانشدانشکده  3نمودار 

 دهد.می

 
 شناسی در آفریقای جنوبی ش علم اطالعات و دانهای محل استقرار گروه دانشکده . 3نمودار  
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-رین سهم را در جذب گروه بیشت  4ده علوم انسانی با فراوانی  گر این امر است که دانشکبیان  3اطالعات حاصل از نمودار  

علم  ه دانش ای  و  آفریقای جنوبی  اطالعات  در  دانشگاه   دارد.شناسی  تعداد  اینکه  و  با  اطالعات  علم  رشته  دهنده  ارائه  های 

باشد اما همچنان شاهد آنیم که سیاست ثابت و  شناسی در آفریقای جنوبی نسبت به آمریکا و انگلیس بسیار کمتر میدانش

 ها برقرار نیست. ی به دانشکده شناسمشخصی برای انتصاب رشتۀ علم اطالعات و دانش 
 ایران .4

دانشکده دانشگاه   1جدول   و  دانش ها  و  اطالعات  علم  گروه  ایران  در  که  نشان  هایی  را  دارد  قرار  آنها  در   شناسی 

 دهد.می
 های ایرانشناسی در دانشگاه جایگاه و موقعیت مکانی رشته علم اطالعات و دانش  .1جدول  

 
نام 

/دانشگاه
 

/ دانشکده محل استقرار گروه کتابداری
 

/نام دانشگده
 

دانشکده محل استقرار گروه  
 /کتابداری 

 علوم تربیتی و روانشناسی  سمنان روانشناسی علوم تربیتی و  اصفهان
 ادبیات و علوم انسانی  شاهد علوم تربیتی و روانشناسی  بیرجند 
 ادبیات و علوم انسانی  شهید باهنر کرمان  علوم تربیتی و روانشناسی  تبریز 

 علوم تربیتی و روانشناسی  شهید بهشتی مدیریت و اقتصاد تربیت مدرس 
 علوم تربیتی و روانشناسی  شهید چمران اهواز  شناسیدانشعلم اطالعات و  تهران 

 علوم تربیتی و روانشناسی  شیراز  علوم تربیتی و روانشناسی  خوارزمی
 علوم تربیتی و روانشناسی  فردوسی مشهد  علوم اجتماعی رازی کرمانشاه 

 ادبیات و علوم انسانی  قم  ادبیات و علوم انسانی  زابل 
 علوم اجتماعی یزد  روانشناسی علوم تربیتی و  الزهرا 

 

شناسی در ایران بیشتر به  دهد که رشتۀ علم اطالعات و دانشنشان می  4و نمودار    1های به دست آمده از جدول  داده 

تربیتی و روانشناسی منتصب   از دالیل  شود.  میدانشکده علوم  امر مییکی  ناشیاین  اولین گروه علم    تواند  باشد که  این  از 

اگر اولین    و شاید   آغاز به کار کرددانشگاه تهران  دانشکده علوم تربیتی  در    1344سال  شناسی در ایران در  نشاطالعات و دا 

توانیم  بسا امروز شاهد چیز دیگری بودیم، دلیل دیگری که می  کرد چهای دیگر فعالیت خود را آغاز میگروه در دانشکده 

به همین دلیل این رشته در کنار علوم    اه معلم کتابدار به کتابدارن استاین امر ذکر کنیم بُعد آموزشی کتابداری و نگبرای  

 .شودتربیتی ارائه می

 
 شناسی در ایرانشهای محل استقرار گروه علم اطالعات و دان:دانشکده 4نمودار  

 

0
2
4
6
8
10

مدیریت و 

اقتصاد

ادبیات و علومعلوم اجتماعییعلوم تربیت

انسانی

علم اطالعات و 

دانش شناسی



   1399بهار ، 1، شماره دوازدهمطالعات کتابداری و علم اطالعات. سال م

83 

 

 شناسی در کشورهای آمریکا، انگلستان، آفریقای جنوبی و ایران استقرار رشته علم اطالعات و دانش محل  .5

  5ها در چهار کشور مورد مطالعه، نمودار  شناسی به دانشکده برای درک نقاط مشترک در انتصاب علم اطالعات و دانش

 دهد. نحوۀ انتصاب را به صورت کلی در کشورهای مورد مطالعه نشان می

 
 شناسی در کشورهای مورد مطالعه شهای محل استقرار گروه علم اطالعات و دان:دانشکده 5نمودار  

 

 

هایی است که در زیر گروه شناسی مربوط به دانشکده دهد که بیشترین انتصاب علم اطالعات و دانشنشان می 5نمودار 

قرار گرفته انسانی  مطلب  علوم  این  به  توجه  با  رایجتوان  میچنین    اند  که  کرد  و  بیان  اطالعات  علم  انتصاب  در  روند  ترین 

 شناسی به مجموعه علوم، انتصاب این رشته به زیر مجموعه علوم انسانی است. دانش
 

 های اطالعاتی پایگاه   درخت موضوعیشناسی در تقسیم بندی العات و دانش گیری علم اطنحوه جایب: 

نحوۀ قرار گیری شناسی در تقسیم بندی علوم در این قسمت  برای آگاهی و اشراف بیشتر بر جایگاه علم اطالعات و دانش

 قرار گرفت.  بررسی  هستند موردرویکرد عمومی  دارای های اطالعاتی که در درخت موضوعی پایگاه 

پرینگر را نشان  ، وایلی و اشسکوپوس، ساینس دایرکتدر پنچ پایگاه امرالد، ا  های درخت موضوعیویژگی  2جدول  

 دهد.می
 های مورد مطالعه های درخت موضوعی در پایگاه ویژگی .2جدول  

 
/های مورد بررسیپایگاه

 

/نحوه ارائه درخت موضوعی

 

/نحوه تقسیم بندی علوم

 

 دسته کلی  16 قابل مشاهده در صفحه اول و قابل مرور /امرالد 

 زیر رده  26دسته کلی،  4 مشاهده در صفحه اول و قابل مرور قابل /ساینس دایرکت

 حوزه موضوعی کلی 24 قابل مشاهده در صفحه اول و قابل مرور / پرینگراش

 زیر رده  146دسته کلی،  17 قابل مشاهده در صفحه اول و قابل مرور /وایلی

قسمت  ارائه شده به عنوان محدودگر در  /اسکوپوس

 جستحو

 زیر رده  30دسته کلی،  4
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 پایگاه اطالعاتی امرالد .1
 

 
 امرالد پایگاه  در علوم بندی تقسیم .6 نمودار

 
 

های اصلی در تقسیم بندی علوم  به عنوان یکی از شاخه   و کتابخانه  علم اطالعاتدهد  نشان می  6  نمودارگونه که  همان

 در پایگاه امرالد قرار گرفته است.
 

پایگاه اطالعاتی اشپرینگر  .2

 
 اشپرینگر تقسیم بندی علوم در  . 7نمودار
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البته    پرینگر قرار ندارد.شناسی در ساختار درختی پایگاه اشاز این امر حکایت دارد که علم اطالعات و دانش  7  نمودار

 . گر نیز همین وضعیت را دارندهای دیاین امر چندان انتقاد برانگیز نیست زیرا بسیاری از رشته 

 
پایگاه اطالعاتی وایلی  .3

 
 وایلی  در علوم بندی تقسیم .8  نمودار 

 
 

نیز قرار نگرفته است.طبقات اصلی  شناسی در  علم اطالعات و دانش جستجو در طبقه    درخت موضوعی پایگاه وایلی 

  نمودار های فرعی این طبقه قرار گرفته است. به عنوان یکی از زیرشاخه  علم اطالعات و کتابخانهدهد که علوم تربیتی نشان می

 دهد. های موجود در طبقه علوم تربیتی در پایگاه وایلی را نشان میرشته 9
 

 
 وایلی  پایگاه در تربیتی علوم طبقه  در  گرفته قرار  هایرشته .9  نمودار
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پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت  .4

رسانی در درخت  کتابداری و اطالعدهد.  ساختار درخت موضوعی پایگاه ساینس دایرکت را نشان می  10  نمودار

انسانی  موضوعی   و علوم  اجتماعی  با جستجوی زیر مجموعه علوم  اما  ندارد.  قرار  اصلی  طبقات  دایرکت در  پایگاه ساینس 

 آورده شده است.  اجتماعیعلوم زیر شاخه های فرعی به عنوان یکی از شاخه  علم اطالعات و کتابخانهکنیم که مشاهده می

 ساینس دایرکت تقسیم بندی علوم در   .10نمودار  
 

 

 دهد.نشان میهای علوم اجتماعی در پایگاه ساینس دایرکت زیرشاخه 11 نمودار
 

 
 ساینس دایرکت پایگاه  در  اجتماعی علوم های زیرشاخه.11  نمودار
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  لومی همچون حمل و نقل، حقوق و غیره به همراه ع  علم اطالعات و کتابخانه دهد  نشان می  11  نمودارهمان گونه که  

 به عنوان زیر شاخه علوم اجتماعی در طبقه اصلی علوم اجتماعی و علوم انسانی قرار گرفته است. 
 

 پایگاه اطالعاتی اسکوپوس  .5

نهایت   قرار    12  نموداردر  ما  اختیار  در  را  اسکوپوس  پایگاه  موضوعی  درخت  به  مربوط   اطالعات 

باشند و علت انتخاب آنها تفاوت در رویکرد  میانتشارات شرکت الزویر  از    گاه اسکوپوس و ساینس دایرکتدو پایهر  دهد.  می

به همین دلیل اسکوپوس نیز  ی است باشد ساینس دایرکت یک پایگاه تمام متن و اسکوپوس پایگاهی استناداین دو پایگاه می

شناسی در درخت از شرکت الزویر انتخاب شد و شاید به دلیل همین تفاوت رویکرد دو پایگاه است که علم اطالعات و دانش

به  ندارد.  قرار  اسکوپوس  اما در درخت موضوعی  دارد  قرار  دایرکت  پهر    موضوعی ساینس  اسکوپوس  روی ساختار  ایگاه 

ای جدید در هر زیرشاخه با نام  گزینهباشد و تنها تفاوت جزئی در پایگاه اسکوپوس ارائه  س دایرکت میپایگاه ساینهمانند  

 چندرشتگی است. 
 

 
 اسکوپوس در علوم بندی تقسیم  .12  نمودار

 

وس رشته  توان نتیجه گرفت که در پایگاه اسکوپچنین میاز آنجا که دو پایگاه فوق مبتنی بر یک ساختار هستند پس  

 در زیر مجموعه علوم اجتماعی قرار گرفته است. علم اطالعات و کتابخانه 

 

 گیریبحث و نتیجه
های میان تقسیم بندی علوم در پایگاه پژوهش حاضر با این هدف شکل گرفت که بتواند با انجام یک مطالعه تطبیقی  

نحوه    واند  و چنین ادعا دارند که تمامی دانش موجود را در درخت موضوعی خود ارائه داده ارند  دعلمی که ماهیت عمومی  
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تا حدودی بر سرگردانی موجود در شناسی در چهار کشور مختلف، از چهار قاره جهان،  انتصاب گروه علم اطالعات و دانش

 شناسی که این رشته در تقسیم بندی علوم در کجا قرار دارد فائق آید.  علم اطالعات و دانش

بندی  زیرا طبقه   ،دبندی نیاز داربندی بیان شود و اینکه بشر به طبقهبرای رسیدن به هدف فوق ابتدا تالش شد تا لزوم طبقه

طبقه داشتن  با  مگر  نیست  حصول  قابل  شناخت  و  است  علمی  شناخت  راه  عتنها  در  که  جایگاه بندی  اینکه   ین 

گونه که  دهد وحدت الزم بین علوم را نیز دارد باشد، زیرا همانهای علمی را نسبت به یکدیگر در درخت علوم نشان میرشته

موعه  جهای علمی نیز تنها با حفظ وحدت علمی و در مکند رشتهیک برگ در وحدت و پیوند با درخت است که معنا پیدا می

هایی چون  گرایی با سنجهتواند مقید باشد که در عین وحدتبندی می. لذا با توجه به آنچه بیان شد طبقهکنندکل معنا پیدا می

 روش و موضوع علوم را از یکدیگر مجزا کند و قادر به نشان دادن جایگاه آنها نسبت به همدیگر باشد.  

شناسی در کشورهای، آمریکا، انگلستان، آفریقای جنوبی و ایران نشان  بررسی نحوه انتصاب گروه علم اطالعات و دانش

کند و این رشته معموال در  شناسی از یک سیاست ثابت پیروی میانتصاب گروه علم اطالعات و دانش داد که تنها در ایران  

. لیک آنچه  رشته در دایره علوم دارد، که این امر خود نشان از بالتکلیفی این  های علوم تربیتی و روانشناسی قرار دارددانشکده 

شناسی در گروه علوم  به دست آمد مبتنی بر این است که علم اطالعات و دانش (  5)نمودار  ها  که از مجموع بررسی دانشگاه 

نکته جالب توجه این است که در هیچ یک از کشورهای مورد بررسی   اجتماعی و انسانی و زیر مجموعه علوم تربیتی قرار دارد. 

این امر خود شاهدی    های مربوط به زیر گروه علوم زیستی و علوم بهداشتی قرار ندارد.شناسی در دانشکده م اطالعات و دانشعل

ت دانش در زیر مجموعه علوم انسانی و اجتماعی قرار  یتی انسانی دارد و بایستی در درخدیگر بر این مدعاست که این علم ماه

مهندسی  های  این رشته در دانشکده به تعداد محدودی  ن امر شد که در بعضی از کشورها  توان منکر ایگیرد. هر چند که نمی

 این امر خود نیاز به بررسی و مطالعات دیگری دارد.  که قرار گرفته بود 

های اطالعاتی را در تقسیم بندی علوم معتبر و مرجع بدانیم، پی بردن به این امر چندان سخت نیست  اگر عملکرد پایگاه 

شناسی  اند. به جزء پایگاه امرالد که رشته علم اطالعات و دانش های فوق قرار گرفتهدرخت موضوعی پایگاه ثر علوم در  که اک 

های مورد بررسی در پژوهش حاضر علم اطالعات و  دیگر پایگاه درخت موضوعی خود قرار داده است  های اصلیرا در طبقه 

های اصلی  شناسی را در طبقههایی که علم اطالعات و دانش پایگاه رویکرد  اند.  نیاورده های اصلی خود  شناسی را در طبقهدانش

اند بر این منوال بوده است که این رشته را در طبقۀ گروه علوم انسانی و اجتماعی و زیر گروه علوم تربیتی و یا علوم  قرار نداده 

ها در تقسیم  های اطالعاتی از دانشگاه قابل توجه است پیروی پایگاه تقسیم بندی نوع  این  ای که دراند. نکتهاجتماعی قرار داده 

 بندی علوم است. 
-ها، دانشکده علم اطالعات و دانشها نشان داده شد در بعضی از دانشگاه گونه که در نمودارهای مربوط به دانشگاه همان

به مانند دانشکده علم اطالعات و دانش  توان در درخت  ران، این نوع از رویکرد را میشناسی دانشگاه تهشناسی قرار دارد، 

قرار داده  های اصلی درخت موضوعی خود  در طبقه را  شناسی  موضوعی پایگاه امرالد مشاهده کرد، که علم اطالعات و دانش

پایگاه است.   دانشگاه دیگر  اکثر  مانند  به  پژوهش  این  در  بررسی  مورد  بررسیهای  مورد  و    ،های  اطالعات   علم 

 اند.علوم انسانی و اجتماعی، و در زیر گروه علوم اجتماعی و یا علوم تربیتی قرار داده  ی را در طبقهشناسدانش

تری  تر قادر خواهیم بود نتایج دقیقهایی با دامنۀ گسترده در انتها الزم است به این نکته اشاره شود که با انجام چنین پژوهش

رسد این است که  آنچه که مسلم به نظر میی در طبقه بندی علوم ارائه دهیم.  شناسدر ارتباط با جایگاه علم اطالعات و دانش
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شناسی در درخت دانش قادر به ادراک ارتباط این علم با سایر علوم خواهیم  تنها با ترسیم دقیق جایگاه علم اطالعات و دانش

 .بود
 تقدیر و تشکر

آن زمینه امکان پذیر نیست، از این روی الزم است از  بدون شک انجام یک پژوهش بدون شناسایی منابع موجود در  

مشاوره کتابداران کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان در زمینه شناخت منابع موجود در زمینه طبقه بندی  

 علوم تشکر تماییم.
 

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است.  هیچ

 
 

 

ḥ

 

 

 

http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18443926
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_Science
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR914IR914&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk01XPqQIvhu7iHGDC_Fqwfb3pop1VQ:1608799496987&q=Seyed+Mohammad+Sadegh+Sajjadi+Iranian+historian&sa=X&ved=2ahUKEwjBm6GUnebtAhWVVBUIHRmNCAcQ7xYoAHoECAQQLQ
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