
  1شناختی علم کتابداري شالوده معرفت 

  اثر جس شرا
  2اهللا فتاحی ترجمه دکتر رحمت

  چکیده

شناختی علم کتابداري محور اصلی بحث  تر به مبانی معرفت نیاز به توجه جدي
هـاي مختلـف و    بندي دانش از جنبه تعریف و طبقه. دهد مقاله حاضر را تشکیل می  
شناسی  معرفت شناختی اجتماعی و جامعه شناختی، مانند     انواع رویکردهاي معرفت  

شود جزو مباحث عمیق و  دانش، و نیز راههایی که دانش جذب و به کار گرفته می
تالش نویسنده بر توجیه . نظران در حرفه کتابداري است موردتوجه برخی صاحب 

شناسی در همه علوم از جمله کتابداري به منزلۀ یک علـم           شالوده مشترك معرفت  
اي  مقاله بر این نکته تأکید دارد که شناخت متخصصان حرفه       . اي است  میان نوشته 

  .تأثیر بسیار زیادي بر رویکردها و کارکردهاي حرفه آنان در بعد اجتماعی دارد

  شناسی، فلسفه علم فلسفۀ کتابداري، معرفت: ها کلید واژه
م را خلـق  بود اگر آنانی که علـ  تر می ام که چقدر جالب اغلب به این نکته اندیشیده   «

هاي علمـی خـود گـزارش     اند، به جاي آنکه آن را به شکلی منطقی و رسمی در مقاله              کرده
این مطلب را جورج بیدل در اثر . »کنند، بگویند چگونه خلق این علم به وقوع پیوسته است     

دهد  وي چنین ادامه می. بیان داشته است» شناسی ملکولی خوارها ومنشأ زیست باکتري«خود 
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Jess Shera, "An epistemological Foundation for Library Science" in: The foundation 

of education for librarianship, New York: Wiley-Becker, 1972. pp 109-134. 
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  .)دارد ترجمه شده ابراز مي



میلـی بـه بیـان کـل حقیقـت و تمـایالت           گـویی، بـی     ه این کار به دلیل فروتنی، کم      البت«که  
ایـن آرزوي بیـدل تـا حـد زیـاد بـا       ). 1(اي نیـست     کارانه در برابر دیگران کار ساده       محافظه

الي اوراق کتـاب      در البـه  ). 2( توسط جیمـز واتـسون بـرآورده شـد           DNAکشف ساختار   
در عـین حـال،   .  یک کشف علمی ثبت شـده اسـت      مراحل و شرایط   1»اي  مارپیچ دو رشته  «

کتاب واتسون به چیزي بیش از تعامل پنج شخـصیت داسـتان وي و جـستجوي آنهـا بـراي                  
رود این اثـر حکایـت تـالش بـراي      گونه که انتظار می    پردازد، یعنی همان    معرفت علمی نمی  

  .رسیدن به دانش جدید از سوي تعداد اندکی از افراد است
 ).3(انگیـزد   انگیزد، جامعه را نیز برمـی  از به اطّالعات و دانش فرد را برمی    گونه که نی    همان

طـور کـه مغـز انـسان      همـان . نیاز به اطّالعات و دانش مبناي رفتار فردي و نیز جمعـی اسـت          
گـذارد، جامعـه نیـز     درصورت محرومیت از اطّالعاتی که باید پردازش کند روبه زوال مـی        

.  کسب مداوم، تأمین و جذب اطّالعات و دانش جدید بپردازد      براي پرهیز از نابودي باید به     
اما براي آنکه دانش جدید قابل انتقال باشد و هـر گروهـی آن را جـذب کنـد، الزم اسـت                    

بدیهی است جامعه در . آنچه دانسته و شناخته شده است قابل تبادل باشد و عمالً مبادله شود    
هـایی   المعـارف  معی تمام محتواي همه دایرةجامعه به شکل ج. داند  مواردي کمتر از فرد می    

داند، اما همین جامعه  هاي همایشهایی را که برگزار کرده می   را که تولید کرده و تمام مقاله      
هاي گرم و خصوصی کـه زیبـایی و تـار و پـود زنـدگی فـردي را تـشکیل                 چیزي از تجربه  

  .داند دهد، نمی می
کنـد کـه دیگـران بـه      ا کسب مـی هاي شخصی خود دانشی ر    هر فرد از طریق تجربه    

توانـد وجـود داشـته     از آنجا که ارتباط کامـل نمـی  . اند ها فاقد آن   دلیل متفاوت بودن تجربه   
باشد، بخش عمده این معرفت و دانش، حتی به توسـط کـسانی کـه اسـتعداد واالي هنـري                  

ه اجتمـاعی  نفـس  در عین حال، اساساً دانش و زبان که اموري فی       . دارند نیز قابل انتقال نیست    
شوند، قابل تفکیک نیستند زیرا زبان عبارت است از ساخت نمـادین دانـش بـه      محسوب می 

توانـد هـم دانـش     شکلی قابل انتقال؛ و از آنجا که زبان عاملی براي تبادل دانش اسـت، مـی         
اي از عمـل و    جامعـۀ جدیـد، هـستی دوگانـه       ). 4(فردي و هم دانش گروهی را شکل دهد         

بـدون زبـان ـ کـه نظـامی      . دهـد  مهاي ارتباطی آن را بـه هـم پیونـد مـی    اندیشه است که نظا
ارتباطی است ـ عمل گروهی، حتی اگر بتوان گفت که وجود خارجی دارد، چیزي بیش از  
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محصول شرایط اتفاقی یا رفتارهاي تصادفی ـ یعنی انباشتگی صرف ارگانیـسمهاي منفـرد ـ     
  ).5(نیست 

  شناسی نیاز به یک رشتۀ نوین معرفت
است، یعنی هم شامل آنچه انتقـال    » پیام«و  » نظام«فرایند ارتباط متشکل از دو عنصر       

از ایـن رو الزم اسـت کتابـدار بـه     . شـود  اي که این انتقال انجام می     یابد است و هم شیوه      می
نقش خود در فرایند ارتباط به منزله چیزي فراتر از یک حلقه در این زنجیـره بنگـرد؛ و نیـز      

دهد و اهمیتی که آن دانش هم براي فرد و هم براي  سئول دانشی که انتقال میباید خود را م
بـه  (با وجود این، به مطالعۀ سرشت دانـش و رابطـه میـان سـاختار دانـش      . جامعه دارد، بداند 

و ابـزاري کـه کتابـدار بـراي فـراهم سـاختن            ) اي که در تمـدن معاصـر شـکل گرفتـه            گونه
ّ  دارد تقریباً توجهی نشده، و به طور قطع، کسی به جـد  دسترسی ذهنی مردم به آن دراختیار       

  .به کشف آن نپرداخته است
اي از  شناسـی، یعنـی پیکـره    بنابراین، در این زمینه ما نیازمند یک رشتۀ نوین معرفـت     

اي که دانش به وجـود آمـده، شـکل گرفتـه و      شیوه. دانش جدید درباب خود دانش هستیم  
امـا راههـایی کـه دانـش،     .  موضوع مطالعه قرار داردپیشرفت نموده، مدت مدیدي است که 

شود تاکنون به منزله یک حـوزة مطالعـاتی و پژوهـشی         کار گرفته می    هماهنگ، جذب و به   
هـاي روش علمـی را      بنـدي   مـا تـاکنون دسـتگاههاي منطـق و ضـابطه          . ناشناخته مانده اسـت   

شود  ه دانش علمی انباشته میداندکه چگون  انسان با دقت نسبتاً زیادي می     . ایم  دراختیار داشته 
براي مثال، مورخان علم بـه طـور فزاینـده بـه مطالعـه      . یابد و از نسلی به نسل دیگر انتقال می     

فیلسوفان بـسیاري در بـاب سرشـت دانـش، منـابع،            ). 6(اند    مند شده   رشد دانش علمی عالقه   
تقریبـاً تـا همـین    . اند هاي اعتبار آن و نیز رابطه دانش و حقیقت تأمل کرده         روشها، محدوده 

شـناخت مـا مربـوط    » چگـونگی «اي از فلسفۀ تأملی بود کـه بـه         شناسی شاخه   اواخر، معرفت 
شناسـی از مایـۀ    شناسـی موجـب آن شـد کـه معرفـت         درعین حال، تحول علم روان    . شد  می

ــ باعـث شـده تـا     1ـ به اصطالح ادینگتـون » شناسی علمی معرفت«امروزه . فکري خالی بماند 
 و تأملی پیشین به رویکردي علمی وکامالً نظري کـه عمـدتاً مربـوط بـه آن           رویکرد فلسفی 

دانـش بـشري، تحـول پیـدا     » هـاي  محدوده«تواند بفهمد، یعنی  چیزهایی است که انسان نمی 

                                                
1. Eddington 



. شـود  شناخت یاد مـی » موانعِ«ها به منزله    در واژگان سیبرنتیک، از این محدوده     . کرده است 
شناختی بوده یـا   ، و روان)یا فیزیولوژیکی(شناختی  ی، زیست تواند موانع فیزیک    این موانع می  

با ایـن  . مشترکاً از طریق محیط و ساختار ارگانیک و الکترونیکی بدن انسان مشخص گردد           
زمینۀ فرایندهاي ذهنـی فـرد نگریـسته     شناسی در تقابل با پس   حال، همواره به مطالعه معرفت    

فان را بــه محــیط آزمایــشگاه بــرده و بــه شناســان شــیوه تفکــر فیلــسو روان). 7(شــده اســت 
اند، اما باز هم این امر در مورد فرد اتفاق افتـاده         پیشرفتهایی در فهم رفتار ذهن انسان رسیده      

انـد بـه شـناخت     شناسـان نتوانـسته   نه معرفت شناسان و نـه روان . است و نه رفتار ذهنی جامعه  
ن پیچیـده جامعـه دسـت     منظم و جامع درباب تشخیص و چگونگی جذب دانش در سـازما           

  .یابند
انـد، امـا بـه     شناسان، اگرچه توجه خود را معطوف رفتار گروهی انسانها نموده       جامعه

. انـد  دهنده به ساختارها و نهادهاي اجتماعی توجه بسیار اندکی داشـته        نیروهاي فکري شکل  
 بـر آن  1نو با توجه به نام بهتري که مارگارت ایگـا   (رشتۀ نوینی که در اینجا موردنظراست       

باید قادر باشد چارچوب الزم را بـراي پـژوهش         ) 8 (2»معرفت شناسی اجتماعی  «نهاد، یعنی   
یعنی راههاي دستیابی جامعه : درباب مسئله پیچیدة سرشت فرایند فکر در جامعه فراهم سازد

این نظم باید مطالعه زندگی فکري  . ّ محیط مورد مطالعه قرار دهد       را به رابطۀ هوشمند با کل     
هایی بپردازد کـه   ّه درباره فرد خارج ساخته و به تحقیق در زمینه شیوه ا از موشکافی و مداق  ر

. یابد کند، دست می یک جامعه، ملت یا فرهنگ به فهم محرکهایی که برمبناي آن عمل می   
هاي مورد تبادل در سراسر ساختار  این رشته باید بر تولید، جریان، ترکیب و مصرف اندیشه     

اي است کـه بایـد پیکـره نـوینی از دانـش و ترکیـب                از چنین رشته  . مرکز شود اجتماعی مت 
در سالهاي اخیر دو کتاب مهم . جدیدي از تعامل میان دانش و فعالیتهاي اجتماعی پدید آید

که هدفشان فراهم ساختن شالوده الزم براي آن نوع رشته است کـه در اینجـا مـورد اشـاره               
شناسـی   معرفـت «توان  ور کامل هیچ یک از این آثار را نمی به ط ). 9(است انتشار یافته است     

اي خاص  بدان معنا که در اینجا مورد نظر است نامید، اما هر کدام از آنها به شیوه       » اجتماعی
  .شناسی اجتماعی سروکار دارد با مسایل مرتبط با معرفت

 رئـیس دانـشکده کتابـداري دانـشگاه کـیس       3در چند سال گذشته، ویلیـام گـافمن       
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) 10(هـاي علمـی     سرگرم مطالعه درباره یک نوع رویکرد ریاضی به اشاعه اندیـشه           1سترن رزرو و
 کـه قـبالً عـضو دانـشکده پزشـکی همـان دانـشگاه بـود،          2بوده و همراه بـا دکتـر ون نویـل         

  ).11(اندرکار مقایسه میان اشاعه دانش علمی وگسترش بیماریهاي شایع بوده است  دست
اي از دانش نظري متعلق به خـود را بایـد    پیکره» جتماعیشناسی ا معرفت«هرچند که  

هـا، مثـل    اي باشـد زیـرا بـه بـسیاري از حـوزه      داشته باشد اما درواقع باید مبحثی میـان رشـته        
شناسـی، اقتــصاد، فیزیولـوژي دســتگاه عـصبی انــسان،     شناسـی، زبــان  شناسـی، انــسان  ه جـامع 
اینها تنهـا تعـدادي مـوارد مـشخص        (ت  شناسی، ریاضیات و نظریه اطّالعاتی وابسته اس        روان

شناسی اجتماعی داراي نتایج عملـی باشـد کـه           رود رشتۀ معرفت    همچنین انتظار می  ). هستند
شناسـی   ترین آنها کتابـداري اسـت؛ زیـرا پیونـد ناگسـستنی میـان معرفـت          یکی از کاربردي  

شخیص دهند  کتابداري، خواه کتابداران ت   . اجتماعی و نقش کتابدار در اجتماع وجود دارد       
هدف کتابداري در هـر سـطح فکـري بـه     . یا نه، داراي شالوده و بنیاد معرفت شناختی است        

هاي مدون و مکتوب بشري است،       گیري اجتماعی از پیشینه     حداکثر رسانیدن اثربخشی بهره   
کننده کودکی باشد که جذب کتاب مصوري شده یا دانشمندي برجـسته کـه            خواه مراجعه 

بدیهی است چنانچه کتابدار بخواهد   . باشد  اي می   تخصصی و پیچیده  اندرکار پژوهش     دست
واسطۀ مؤثري میان انسان و آثار مکتوب بشري باشد، حرفه کتابداري باید چیزي بسیار فراتر 

بازیـابی کتـابی خـاص از    «اي از مهارتها باشد کـه در یـک دانـشکده بـه منظـور       از مجموعه 
چنـین  . شـود  آمـوزش داده مـی  » با نیازي خاصاي خاص  کننده  اي خاص براي مراجعه     قفسه

فنونی مسلماً جاي خود را در مجموعه مهارتهاي کتابدار دارد، اما چنانچه کتابـدار مهـارت                 
واقعی در زمینه راهها و ابزار دسترسی به دانش مکتوب را نداشته باشـد، وظیفـۀ خـود را بـه             

درك کامـل از سرشـت دانـش    داشتن این مهارت نه تنها مـستلزم        . خوبی انجام نخواهد داد   
کند، نیز الزم  اي که به آن خدمت می    است، بلکه فهم نقش دانش را در آن بخش از جامعه          

اي سامان یابـد کـه تـا     اگر قرار باشد نظامهاي کتابشناختی و اطّالعاتی کتابدار به گونه . دارد
نی نظـري  حد امکان به کاربردهاي دانش مکتوب از سوي انسان نزدیک ومطابق باشـد، مبـا              

  :حرفه سرانجام باید پاسخهایی براي پرسشهاي زیر فراهم آورد
  .یعنی چگونگی دستیابی انسان به شناخت: ـ مسئله شناخت
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رسـد و سرشـت    یعنی راههایی که جامعه به شـناخت مـی     : ـ مسئله شناخت اجتماعی   
بـدیل  شناختی، که از طریق آن دانش شخصی به دانش اجتماعی ت    روان/ شناختی  نظام جامعه 

  .شود می
ـ مسئله تاریخ و فلسفه دانش به شکلی که در طول تاریخ و در فرهنگهـاي مختلـف            

  .تکامل یافته است
ـ مسئله ساز و کارها و نظامهـاي موجـود کتابـشناختی و میزانـی کـه ایـن نظامهـا بـا              

  .باشند شناختی همخوان می هاي پژوهشهاي معرفت واقعیتهاي فرایند ارتباط و یافته
طرحهـاي  (سنتی، ابزار و روشهاي کتابداري براي کنترل مجموعـه کتابخانـه    به طور   

ها و امکانات دیگر براي تحلیـل موضـوعی آثـار     نامه بندي، سرعنوانهاي موضوعی، نمایه   رده
اي همیشگی، یـا نـسبتاً همیـشگی میـان بـسیاري از               برمبناي فرض وجود رابطه   ) کتابشناختی

همـین جهـت، ایـن ابـزار و نظامهـا تاحـد زیـادي               بـه   . هاي دانش شکل گرفتـه اسـت        شاخه
گرا هستند که درآنها به هر واحد اطّالع یک جا داده  ناپذیر، بسته، پراکنده و غیرکل انعطاف

به عکس، ساختار و نظام تبادل دانش یک نظام باز است که با تغییر کارکردها و . شده است
ها و نیز ترکیب آنها را   فزایندة دانشکند تا شاخه شاخه شدن نیازهاي فرد و جامعه تغییر می  

  .که حاصل آمیختن دو یا چند رشته است، دربرگیرد
) 12(شناسی مایکل پـوالنی   توان تفسیر وي از نظریه معرفت       که می  1مارجوري گرن 

 علم 2گرایی منزله نقطه عزیمت درنظر گرفت، این نظریه که فلسفه جدید گرفتار عینت          را به 
بدین جهـت، ایـن فلـسفه توانـایی ایجـاد و ارائـه نظریـه          . ح ساخت ثبوتی شده است را مطر    

شناختی را نداشته است، زیرا دانش عبارت است از جسارت انسانهاي زنده که تالش  معرفت
کنـد   او چنین استدالل مـی . دارند از تجربیات خویش در محدوده زمان و مکان بهره گیرند       

جانِ  فسیر طبیعت زنده، ما را به پایان جهانِ بیکه فلسفه در سنت دکارت و نیوتنِ ناتوان از ت
به گمان او ما اکنون در میانه انقالبی فلسفی هستیم کـه بـه طـور اساسـی بـه             . عینیت رسانده 

شناسـی   هـاي معرفـت     بنـابراین، او از مطالعـه نظریـه       . پردازد  بازنگري در پی مفهوم دانش می     
به این  3 و پوالنی2 مرلو پونتی1ت هد، وای5 داروینیسم جدید،4 کانت،3مطرح در آثار هیوم،

                                                
1. Marforie Grene 
2. Objectivity 
3. Hume 
4. Kant 
5. Neo-Darvinism 



  ).13(رسد که دانش به طور غیرقابل اجتنابی حدسی است  نتیجه می

  سرشت دانش
قـرار  » دانـش چیـست؟  «بدین ترتیب انسان آشکارا در برابر ایـن مـسئله اساسـی کـه      

ر نامه وبستر، دوازده تعریف براي دانش ارائه شده است که د در ویرایش سوم واژه. گیرد می
در ایـن  .  وصـف شـده اسـت   4»واقعیـت یـا وضـع   «همه آنها، بجز دو مورد، دانش بـه منزلـه      

و  (10معرفـت 9 اطّالعـات، 8 طلب علم،7 دانشوري،6 یادگیري،5نامه هفت اصطالح علم،   واژه
در داللت بر آنچه «شود همۀ آنها  به منزله مترادف بیان شده و گفته می) از جمله خودِ دانش  
جالب اینجاست کـه اصـطالح دانـش بـه     .»واند شناخته شود توافق دارند   ت  شناخته شده یا می   

را دانشوران عالیقدر دانشگاه ایلینویز در اسپرینگ فیلد فقط » آنچه شناخته شده است  «منزلۀ  
: کننـد  گونه توصیف می دانند و آن را بدین     به معناي آن چیزي که اجتماع شناخته است می        

است، یعنی کل پیکره حقیقـت، واقعیـت، اطّالعـات،           آن چیزي که شناخته شده        مجموعه«
  .»اصول یا موضوعهاي مورد شناخت که انسان کسب کرده است

 پس از بررسـی کـاربرد      11»فشردة آثار بزرگ جهان غرب    «گردآورندگان مجموعۀ   
ــاچینز   ــیک ه ــار کالس ــه آث ــسندگان مجموع ــط نوی ــش توس ــطالح دان ــر-اص ــین 12 آدل  چن

و » همچـون هـستی، اصـطالحی بـا دامنـه گـسترده اسـت       دانـش،  «کنند کـه   گیري می   نتیجه
استدالل آنها این است که تنها . »جامعیت آن، به تعبیري، با جامعیت هستی همبستگی دارد  «

توان درباره آن به هیچ صـورت جـز بـه     تواند موضوع دانش قرار گیرد و نمی   چیزي که نمی  
بـدیهی  . است» نیستی«و آن   اي منفی اندیشید چیزي است که هیچ نوع وجودي ندارد             شیوه

                                                                                                              
1. Whitehead 
2. Merleau-Ponty 
3. Polani 
4. Fact or Condition 
5. Science 
6. Learning 
7. Erudition 
8. Scholarship 
9. Information 
10. Lore 
11. Syntopico of the Great of the Western World 
12. Hutchins-Adler clsassics 



است که ممکن است هیچگاه همۀ چیزها بر انـسان معلـوم نگـردد، امـا چیزهـایی بیـرون از                   
بـدین ترتیـب، تعریـف دانـش بـه همـۀ        . شناخت انسان وجود دارد که قابل شـناخت اسـت         

هـاي   همه انواع افراد داننده، به همه حالتهـاي شـناخت و بـه همـه شـیوه          چیزهاي قابل دانستن،    
  ).14(یابد  نستن تعمیم میدا

هاي صـرف   داده«تر از    عقیده دارد که هر چند دانش مفهومی گسترده        1کارل دویچ 
» فهـم «است وهم » ّی ها و فرمولهاي کم  داده«است، اما این اصطالح هم شامل       » براي نمایش 

اینکه انتظار چه چیز را داریم، چگونه عمل کنیم و حتـی چگونـه فکـر خـود را        » دانستن«و  
 فیلـسوفانی چـون کـارل       2دانـش تراژیـک   «ایـن مفمـوم شـامل       . شکل دهیم و کنترل کنیم    

. باشـد  نامـد مـی      مـی  5»روح لطیـف  « یـا آنچـه پاسـکال        4و نیز معرفـت شـهودي،     » 3یاسپرس
گردآوري و کسب دانش، هم دانش تحلیلی و هم ترکیبی، هم واقعی و هـم انتزاعـی، هـم         

. دهـد  نـد رشـد هـر کـودك را تـشکیل مـی      بخـشی از فرای   «فـرد،     تکراري و هـم منحـصربه     
آورد و  هـاي خـود را بـه یـاد مـی      گردآوري و کسب دانش به تـدریج کـه کـودك تجربـه     

کنـد، انجـام    کند، و به مرور، شروع به استنتاج از تجربه خود براي آینده می            سازماندهی می 
 در سـطح  به همین شـکل، . »شود گیرد و سرانجام به حرفۀ برخی از بزرگساالن تبدیل می     می

هاي خـود   از تجربه«اجتماعی، دانش را هر گروه انسانی و به منظور بیرون کشیدن اطّالعات      
  )15.(»دهد اش مورد استفاده قرار می گیري از آنها براي هدایت رفتار آینده و بهره

نـامیم    بـراي آنچـه مـا دانـش مـی         7»صورت ذهنی یا پندار   « از واژه    6کنت بولدینگ 
اش  آنچـه مـن دربـاره   «: دارد کـه  ر دفـاع از ایـن واژه چنـین بیـان مـی      د. استفاده کرده است  

شـاید برخـی تـرجیح    . شاید دانش واژة مناسبی براي آن نباشد     . ام دانش است    صحبت کرده 
 و  8دانـش بـا مفهـوم ضـمنی اعتبـار         . اسـتفاده کننـد   » تصویر ذهنی جهـان   «دهندکه از تعبیر    

کنم چیزي است که اعتقـاد   ش صحبت میا آنچه که منِ نوعی درباره  .  همراه است  9حقیقت

                                                
1. Karl Deutsch 
2. Tragic Knowledge 
3. Karl Jaspers 
4. Intuitve Knowledge 
5. Esprit definesse 
6. Kenneth Boulding 
7. Image 
8. Validity 
9. Truth 



این همان پنـداري اسـت کـه عمـدتاً بـر           . دارم باید حقیقت داشته باشد، یعنی معرفت ذهنی       
نماید که باید بین این تـصویر ذهنـی و    در عین حال او گوشزد می     ). 16(» رفتار حاکم است  

ت هستند، بدان معنا که پیامها شامل اطّالعا«رسد تمایز قایل شد، زیرا  پیامهایی که به آن می    
معناي یک پیام عبارت است از تغییري که در    ...شوند    هایی ساخت یافته محسوب می      تجربه

در تعامالت بسیار زیادي که میـان پیـام و تـصویر ذهنـی برقـرار          ). 17(» کند  پندار ایجاد می  
دریافـت  ماند؛ یعنـی بـسیاري از اطّالعـاتی کـه            گردد، تصویر ذهنی بدون تغییر باقی می        می
در عین حـال، پیـام ـ یعنـی اطّالعـات ـ       . گذارد شود تأثیر بسیار اندکی بر دانش باقی می می

ممکن است موجب تردید در پندارها شـده و بنـابراین باعـث تـضعیف اطمینـان در برخـی                     
تواند موجب برانگیختـه شـدن تمایـل بـراي      هاي دانش شود که آن هم به نوبه خود می  جنبه

شتر گردد؛ زیرا عدم ثبات در پندارها موجب بروز پریشانی در احساسات کسب اطّالعات بی  
همچینن ممکن است اطّالعات موجب تغییر انقالبـی  . شود و از دست رفتن جهت فکري می    

گاهی پیام به هسته اصلی یا ساختار پشتیبان پندارها برخورده و همه چیز به «: در پندارها شود
مانند اثر داروین که باعث انقالب در شیوه کار علمی او ) 18(،»کند اي تغییر می شکلی ریشه

و نسلهاي بعد شد و انقالبی بزرگ در دانش انسان نسبت به خود و محیط خود در جهان بـه       
  .وجود آورد

ساختار دانش ذهنی یا صورت ذهنی، نظام ارزشی نیز به همراه دارد که براسـاس آن     
که فرد، سازمان، جامعه یـا      » بدي«و یا   » خوبی«ین  برخی انواع اطّالعات بر پایه مقیاسهاي مع      

مقیاسهاي ارزشی نقش مهمی در تعیـین  . گیرد کند، مورد سنجش قرار می  فرهنگ تعیین می  
به معنانی مطلـق  » واقعیتی«توان گفت هیچ    تأثیر اطّالعات بر دانش دارند تا آن اندازه که می       

 نظام ارزشی قابـل تغییـر مـورد پـاالیش     وجود ندارد، تنها پیامهایی وجود دارند که در یک       
  .گیرند قرار می

کنـیم؛ بـا وجـود     در تمایز بین اطّالعات و دانش، از دیـدگاه بولـدینگ پیـروي مـی          
ممکن ... »هاي دانش و اطّالعات نیست نیازي به کاربرد توأم واژه«پیشنهاد فریتز مکالپ که  

د، اما بایـد از عبـارت غیرضـروري    است گاهی منظور ما از برخی انواع دانشها اطّالعات باش        
کنـد؛   نگارنده تمایز روشـنی بـین ایـن دو مـشاهده مـی     ). 19(» دانش و اطّالعات، بپرهیزیم   «

اطّالعـات  : پردازان علم اطّالعات برگرفته شده اسـت  تمایزي که به احتمال از واژگان نظریه     
نظـر از آنکـه     فشود صر عبارت است از درونداد دانش و همواره از راه حواس دریافت می           



واژه اطّالعات اسـم جمـع بـراي    . کنند چه دستگاههایی بین ارسال کننده و گیرنده عمل می    
از دیـدگاه مـا، اطّالعـات واژه مناسـبی     . توان شـناخت  بخشی از کل آن چیزي است که می 

  .بجاي دانش نیست
هـیچ دانـشی بـدون    . »داند  می«دانش آن چیزي است که فرد، گروه یا یک فرهنگ           

به بیـان دیگـر، دانـش هـر آن چیـزي اسـت کـه یـک ارگانیـسم زنـده             . ننده وجود ندارد  دا
و آنهـا را براسـاس   ) مثل ارزشـها و امـور واقـع یـا اطّالعـات        (فراگرفته و جذب کرده است      

از کـل جهـان   ). 20(مفاهیم، پندارها یـا روابطـی کـه فراگرفتـه، سـازماندهی نمـوده اسـت                 
گزیند کـه   ماع به صورت جمعی، آن چیزهایی را برمی    تجربیات انسان به شکل فردي و اجت      

و مـاده یـا جـوهره دانـش     » دانسته«نامند؛ یعنی چیزهایی   می 2»جزءشناختی« آنها را    1مارگنو
را از راه کشف، اختراع یا هر راه دیگـري  » آن«دانش به محض آنکه فرد ). 21(همین است  

در فـرد و در اجتمـاع   . شـود  د نمـی دانش تنها با دریافت پیام ایجـا      . کسب کرد، وجود دارد   
دهـد و   دهنده وجود دارد که پیامهاي دریافتی را شکل مـی  مکانیسمی درونی، فعال و سامان  

آورد تـا دانـش بـه چیـزي بـیش از مجمـوع محرکهـایی کـه هـر             به صورت دلخـواه درمـی     
  .کند، تبدیل شود ارگانیسم دریافت می
 3ایـن ویژگـی را لجـر وود   . وضچیزي است واقعـی یـا مفـر       » درباره«دانش همواره   

نامـد، و بـه گفتـۀ او ویژگـی الینفـک همـۀ                مـی  5»)یعنـی محـیط ذهنـی      (4»تعالی ارجاعی «
. نامـد   می6»وضع شناختی«دانشهاست و تا حد بسیار زیاد مسئول شکل چیزي که وي آن را    

 باشد، یعنـی بـه یـک واقعیـت بیرونـی یـا واقعیـت          7این تعالی شناختی ممکن است ادراکی     
 باشـد  8یا ممکن است مفهـومی  . مربوط باشد) خواه حاضر، خواه به خاطرآوردنی (وض  مفر

تعالی شناختی، هرچند تعبیري است رمـزي، بـه      . که متوجه نظامها یا جهانهاي انتزاعی است      
شـود و   این تعبیر منحصراً به محتواي خوآگاه مربوط مـی . دهد سازي می   انسان قدرت مفهوم  

                                                
1. Margenau 
2. Cognitive component 
3. Ledger Wood 
4. Referential transcendence 
5. Intellectual milieu 
6. Knoledge-situattion 
7. Perceptual 
8. conceptual 



توانـد بـه     به عبارت دقیق، یـک شـیء هرگـز نمـی          . پردازد   نمی 1ذهنی  به توصیف امور برون   
 دهد حتی اگر یکی به اعتبار قرارداشتن هر دو در یک          2خودي خود به شیءدیگري ارجاع    

 مغز  ارجاع دادن یکی از ویژگیهاي منحصر به. شبکۀ ارجاعی، بر دیگري داللت داشته باشد   
). 22(وضـوع دیگـر ارجـاع دهـد     توانـد موضـوعی را بـه م        است و تنها مغـز اسـت کـه مـی          

هـاي   شناختی و به ویژه اصـل تعـالی شـناختی ریـشه در بنیـاد همـه جنبـه             ترتیب، وضع   بدین
  .رسانی و تحلیلهاي موضوعی آن و فعالیتهاي مرجع دارد کتابخانه به منزلۀ یک نظام اطّالع

 تـصادفی » شـناختی  وضـع «رسـانی بـا    ربط دادن کتابداري به منزله یـک نظـام اطّـالع     
شناختی تا آنجـا کـه کتابخانـه نمـودي از      گیري از کتابخانه و وضع     به طور کلی بهره   . نیست

وضعیت شناختی، یا فرایند شناخت . وضعیت شناختی جامعه است، با یکدیگر مرتبط هستند
عبارت است » ذهن«شناسی،    از نظر روان  . 5 و موضوع  4، رسانه 3عبارت است از وحدت ذهن    

» رسـانه «. توان خیلی ساده عمل آگاه شدن دانـست  ننده؛ این را میک ، یعنی درك6»خود«از  
موضوع نیـز  . تمام آن چیزي است که به شخص داده شده تا از طریق آن موضوع را بشناسد 

 دانش؛ موضوع چیزي که درباره آن شناخت کـسب    7عبارت است از هدف نهایی یا مرجع      
 بیـان گـردد بـه صـورت زیـر       این اصطالحها، چنانچـه در چـارچوب کتابـداري        . شده است 

  :خواهد بود
کننده از کتابخانه  استفاده

  )ذهن(
نظام یا فهرست کتابشناختی 

  )رسانه(کتابخانه 
محتواي فکري مجموعه 

  )موضوع(کتابخانه 
. ترتیب، کتابخانه چیـزي فراتـر از یـک پیونـد مهـم در زنجیـره ارتبـاط اسـت                   بدین

کتابدار نه تنها بایـد  . ّت وضع شناخت است  کلیکتابخانه به منزله یک نظام فکري، بخشی از  
به آنچه که معلوم وشناخته شده است توجه کند، بلکه بایـد بـه شـرایط ذهنـی یـا وضـعیت              

این وضعیت هم شخصی و هم اجتماعی اسـت و کتابـدار بایـد در            . شناخت نیز توجه نماید   
ن بزرگ فرهنگی یک زمان در دو جهان انجام وظیفه کند، در جهان کوچک فرد و در جها

                                                
1. Extramental objects 
2. Refer 
3. Subject 
4. Vehicle 
5. Object 
6. Self 
7. Referent 



  .کند و باید با آن ارتباط هماهنگی داشته باشد که در آن زندگی می

  بندي دانش طبقه
. بندي دانش یک تمرین ذهنی که منحصراً براي سرگرمی فالسفه باشـد نیـست         طبقه

بندي شکلی از تحلیل است و اغلب بیش از تعریف، روشنگر سرشت و کارکرد دانش       طبقه
آن بیان نشده باشـد،  ) یا هدفهاي(بندي چنانچه هدف   عین حال، طبقهدر. باشد در جامعه می 
بنـدي ناپیراسـته تعریفهـاي     بندي جامع بسیار به تعریف شبیه است؛ طبقـه          طبقه. ارزشی ندارد 

بنـدي ابتـدایی چیـزي بـیش از حـدود کلـی و انـواع         طبقـه . نادرست به دنبال خواهد داشت    
با وجود این، برشمردن عناصـر  . نشان نخواهد داد بندي کند     چیزهایی را که قرار است دسته     

  .تواند ارزش زیادي داشته باشد دهنده با ارائه اصطالح موردنظر می تشکیل
هاي گوناگون، بـا توجـه بـه هـدفهاي مختلـف و براسـاس                توان به شیوه    دانش را می  

 و  از نظرکتابـداران  . بندي کرد   شود طبقه   چارچوب ارجاعی مشخصی که به آن نگریسته می       
بندي دانش عبارت است از سازماندهی قـراردادي آن براسـاس    نیز بسیاري ازفیلسوفان، طبقه   

. هاي مختلف با توجه بـه محتـواي فکـري هریـک از آنهـا           روابط قطعی یا فرضی میان رشته     
هاي دانش تدوین کرده است، یعنـی   هاي تخصصی را براي شاخه    انسان برخی نظم و ترتیب    

 کـه  4»نظم طبیعت« و حتی یک 3، یک نظم عملی   2نظم آموزشی ، یک   1اي  یک نظم توسعه  
کند یـا بـه    طور که واقعاً وجود ندارند، آنگونه که فرد تعیین می شود امور را همان   تصور می 

البتــه چنــین ). 23(گــردد، نــشان دهــد   معلــوم مــی5»اجمــاع علمــی«گفتــه بلــیس از طریــق 
گیـري از دانـش و نـه     سرشت و بهرهبندي مناسب بحث حاضر ـ که به   رویکردهایی به طبقه

  .باشد ـ نیست محتواي ذاتی آن مرتبط می
هـا، شـدیداً         بنـدي پدیـده     بندي دانش همچون همۀ تالشهاي بشري بـراي طبقـه           طبقه

شاخه کردن دانش به دو بخش از یـک کـل قـرار           بندي و شاخه    تحت تأثیر ضرورت تقسیم   
و دانـش  » علمـی «معتقدند که بین دانـش     به همین ترتیب، برخی فیلسوفان علم       . داشته است 

                                                
1. Development order 
2. Pedagogy order 
3. Pragmatic order 
4. Order of nature 
5. Scientific consensus 



 سـروکار دارد و دانـش   1تمایز است، بدان معنا کـه دانـش علمـی بـا تعمـیم دادن      » تاریخی«
سـازي موجـب    ایـن دو شـاخه    . شـود   فرد مربوط می    تاریخی به وقایع و رخدادهاي منحصربه     

ا بـر علـم و   اختالل در تمایز به حق بین دانش و اطّالعات بوده و معناي غریب و محدودي ر 
 یـا  2»یافتـه  کلی ـ نظام «برخی دیگر از فیلسوفان دانش را به دو شاخه . کند تاریخ تحمیل می

شناسـان بـه منظـور     برخـی از دانـش  . انـد   تقـسیم کـرده  4»خاص ـ عینی « و 3»کلی ـ انتزاعی «
گانـه بـراي دانـش     بنـدي سـه   برطرف ساختن ابهام در تمایز بین این دو مقوله، از یک تقسیم   

 و دانـش  6»عـام محتمـل و تجربـی   «، دانـش   5»عام ضروري و منطقـی    «دانش  : اند   گرفته  هبهر
بندي دانش به مـوردي کـه از ارزش پایـدار و     رسد که تقسیم در اینجا، به نظر می  . 7»خاص«

سـازد کـه زودگـذر و     موردي که از ارزش ناپایدار برخوردار باشد قضاوتهایی را مطرح می    
بر این اساس اگـر قـرار باشـد دانـش را برمبنـاي            . ان خاص هستند  وابسته به فرد، زمان و مک     

اند تقسیم کنیم، باید به عملکرد نسبی ایـن کاربردهـا    کاربردهایی که براي آن درنظر گرفته     
  .بندي درونی و بیرونی قرار گیرند توجه نماییم که نباید مبناي تقسیم

هـاي   دانش موقعیت«ـ و ـ یعنی دانشِ قواعدِ عام  » دانش علمی«فردریش هایک بین 
او از این مـسئله کـه چـون امـروزه مطـرح       . مرز مشخصی قائل است   » خاص زمانی و مکانی   

و اینکـه  » شـود  ها نیست یک کفر تلقی می کردن دانش علمی حاصل جمع همه انواع دانش       
» امروزه کم اهمیت جلوه دادن دانش از موقعیتهاي خاص زمانی و مکانی باب شـده اسـت              «

الزم است این نکات را که تا چه اندازه بایـد در       «کند    وي اضافه می  ). 24(ورد  خ    تأسف می 
حرفه، بعد از آنکه آموزشهاي نظري خود را به پایان بردیم، به فراگیري ادامه دهیم، تـا چـه      
اندازه بخشی از زندگی کاري خود را صرف فراگیري مشاغل خاص کنیم و تا چـه انـدازه             

بومی و موقعیتهاي خاص را ارزشمند بشماریم به خـاطر داشـته          باید شناخت مردم یا شرایط      
  )25. (»باشیم

و سـایر صـورتهاي دانـش، از        » علمـی «اعتقاد برخی به وجود تمایز کلی بین دانـش          

                                                
1. Generalization 
2. General-systematic 
3. General-abstract 
4. Particular-coencrete 
5. Logical necessary ulniversal 
6. Empirically probable universals 
7. Particulars 



تابع تفسیرها و تعریفهاي متنوع همچون خود » علمی«ارزش کمی برخوردار است زیرا واژه      
رابطه تابعی مشخصی را نـشان     » کاربردي«نش  و دا » پایه«اصطالحهاي دانش   . باشد  دانش می 

در عـین حـال، مـوارد    . شـود  دهد که در آن دانش کاربردي از دانش پایـه برگرفتـه مـی            می
زیادي وجود دارد که کاربرد یک موضوع کلیـدهایی را بـراي کـشف مفـاهیم پایـه ارائـه                 

ــر آن، مــرز میــان آن دو همیــشه روشــن نیــست . دهــد مــی و » هپایــ«اصــطالحهاي . افــزون ب
شـوند زیـرا میـزان     اند و به ندرت با یکدیگر ظاهر مـی        اغلب اصطالحهایی نسبی  » کاربردي«

ها به موارد زیر غیرقابـل   بندي پولونیوس از نمایشنامه تأکید بر هر کدام از آنها همچون طبقه    
  :تفکیک یا نامحدود است

ی، تراژدي، کمـدي، تـاریخی، روسـتایی، روسـتایی ـ کمـدي، تـاریخی ـ روسـتای         «
  .»تراژدي ـ تاریخی، تراژدي ـ کمدي، تاریخی ـ روستایی

نیـاز آن   که پـیش (جامعه منابع بسیار زیادي را به تولید دانش عملی در قالب فناوري  
اما در عـین حـال، دانـش عملـی        . اختصاص داده است  ) مجموعۀ وسیعی از دانش پایه است     

انـدزوي از هـر نـوع     لـم یـا دانـش   زیادي وجود دارد که برمبناي چیزي که بتوان آن را به ع       
درواقـع بعـضی معتقدنـد ایـن مطلـب در مـورد همـه انـواع               . نسبت داد شکل نگرفتـه اسـت      

کند و نیز بر این باورند که مراحل و فرایند کار کتابـدار از   اي صدق می    فناوریهاي کتابخانه 
ی بـر  اندوزي مقطعی محض و مبتنی بر آزمایش و خطا حاصل شده است و خود مبتنـ         تجربه
فرضهاي جزئی مـا دربـاره راههـا و روشـهاي مراجعـۀ مـردم بـه فهرسـت کتابخانـه یـا                      پیش

  .برگرفتن اطّالعات از کتاب است
 یا به قـول گیلبـرت      konen و   wissenآلمانیها مدت زیادي است که میان دو واژة         

 درحـالی . انـد   تفاوت قایـل شـده  3»دانستن چگونگی انجام چیزي « و   2»دانستن چیزي «1رایل
 را مطرح ساخته که عبارت است 5»دانستن ضمنی« و 4»بعد ضمنی«که مایکل پوالنی مفهوم   

 یـک  6هرصورت، ماکس شلر به). 26(تواند بیان کند، بداند      از اینکه انسان بیش از آنچه می      
تر به آن  کردن ساده دانش که پیش شاخه است که کامالًً نسبت به شاخه بندي ارائه کرده طبقه

                                                
1. Gilbert Ryle 
2. Knowing what 
3. Knowing how 
4. Tacit dimension 
5. Tacit knowing  
6. Max Scheler 



خاطر عمـل    ـ دانش به1:  از دانش را مشخص کرده است  او سه طبقه  .  برتري دارد  اشاره شده 
). 27(ـ دانش بـراي رسـیدن بـه رسـتگاري     3 خاطر فرهنگ غیرمادي،   ـ دانش به  2یا کنترل،   

 و دانش 3 دانش ذهنی 2 به ترتیب به عنوان دانش ابزاري،      1این سه طبقه توسط فریتز مکالپ     
چیزي کـه  «: کند  وجود دانش به خاطر خود دانش را رد میشلر.  تفسیر شده است 4روحانی

هـدف دانـش ذهنـی    «نماید که  وي اضافه می. »به عنوان دانش به خاطر آگاهی وجود ندارد 
» هاي ذهنی فرد توسط خود وي و رشـد مـداوم ذهـن اسـت        آزادي در ارضاي تمام ظرفیت    

یدن بـه دانـش گـذرا یـا     مکالپ از طرح فریتز به دلیل آنکـه هـیچ امکـانی بـراي رسـ      ). 28(
نماید چنین دانشی ممکـن اسـت تحـت       کند هر چند که تصدیق می       ناپایدار ندارد انتقاد می   

وي به طور جدي نسبت به این امر تردید دارد که   ). 29(بندي شود     مقوله دانش ابزاري طبقه   
بندي شلر  طبقهتواند ما را در  هاي تلویزیونی یا کتابها و مجالت می     بیشتر فیلمها و نمایشنامه   «

جاي دهد، اما باز هم انسان با مشکل تعریف دانش و تمایز آن با اطّالعـات یـا درك صـرفاً        
  .حسی یا تحریک روبرو است

ــه یــک   و همکــارانش در مطالعــه دســته5بنجــامین بلــوم بنــدي هــدفهاي آموزشــی ب
  :اند بندي سه گانه دانش به شرح زیر رسیده دسته

  .انی جزئیات خاص و جدا از هم اطّالعات یعنی فراخو6:ـ دانش جزئیات1
یعنی سازماندهی، مطالعه، قـضاوت     : ـ دانش از راه و روش برخورد با موارد خاص         2

  .ها ها و پدیده و انتقاد اندیشه
هـا، طرحهـا و     یعنی درکی از اندیـشه    : ـ دانش کلی و موارد انتزاعی در یک حوزه        3

  ).30(شوند  ها سازماندهی میها توسط آن ها و اندیشه الگوهاي عمده که پدیده
تنها براي تقویـت  « که از نظر او  8»دانش تفننی « همه انواع دانشها را به       7آنتونی داونز 
گیـرد   گیري مورد اسـتفاده قـرار مـی    و دانشی که در فرایند تصمیم     » آید  روحیه به دست می   

، دانش »تولیدي«دانش : وي دانش نوع اخیر را به انواع زیر تقسیم کرد  . کند  بندي می   تقسیم

                                                
1. Fritx Machlup 
2. Instrumental knowledge 
3. Intellectual knowledge 
4. Spiritual knowledge 
5. Benjamin Bloom 
6 Knowledge of specifics 
7. Anthony Downs 
8. Entertanment knowledge 



بندي شلر بـه وجـود    بندي وي پیشرفتی نسبت به طبقه       طبقه). 31(»سیاسی«و دانش   » مصرفی«
بنـدي دانـش ناپایـدار را در مقولـه      نیاورده است و اگر چه خواسته مکـالپ در مـورد طبقـه        

مشخص نیست که وي ایـن  . برآورده ساخته است، اما او دانش معنوي را قبول ندارد   » تفنن«
 دانـش را  2 و روبنـشتاین 1هرتـز . گیـري  انگارد یا به منزلـه تـصمیم   ا به منزله تفنن می  دانش ر 

یعنـی دانـش مفهـومی،      . انـد   بنـدي کـرده     براساس نوع نیاز گروههاي پژوهش عملیاتی طبقه      
). 32(دار  تجربی، دانش مربوط به روال انجام کار، دانش انگیزشی، سیاستِ کاري و جهـت        

یل آنکه به نیازهاي نهفته در فرایند پژوهش مربوط است نقشی براي بندي به دل اما این تقسیم
بنـدي   لجـر وود مرجـع طبقـه   . شود دانش در برخی از فعالیتها و نیازهاي مهم انسان قائل نمی    

و دانش حاصل از » اشیا«، یعنی درك    3دانش حسی : شناسی بنیاد نهاده است     خود را بر روان   
ی دانش حاصل از فراخـوانی حافظـه؛ دانـش حاصـل از     ، یعن4، حافظۀ ادراکی تجربۀ مستقیم 

 و 9، دانش صوري8اي ، دانش مقوله7، دانش مفهومی  6؛ دانش شناخت دیگران   5گرایی  درون
دهـد، وود اساسـاً    بندي وي به روشنی نشان می گونه که طبقه  اما همان ). 33 (10دانش ارزشی 

  .ه منزله یک تولید اجتماعیبیشتر به دانش تولید شده توسط فرد توجه دارد تا به دانش ب
تواند مورد  بندي راههایی که دانش در آن می توان در مورد دسته مانند این امر را می   

اي از آثـار   فـشرده «اي که گردآورندگان کتاب     بررسی قرار گیرد مالحظه کرد؛ یعنی شیوه      
آدلـر و گـرمن، شـش شـیوه     . انـد  از تحلیـل آن مجموعـه خلـق کـرده    » بزرگ جهان غـرب   

  :اند بندي دانش را شناسایی کرده هطبق
  )موضوعی(ـ براساس تفاوت اشیا 1

ـ بودن ـ شدن، دریافتی ـ حـسی، ضـروري ـ تـصادفی، ازلـی ـ مـوقتی، مـادي ـ            1ـ1
  غیرمادي
  )که نسبت به دانش افراد متفاوت است(ـ دانش ماهیات یا انواع 2ـ1

                                                
1. Hertz 
2. Rubenstein 
3. Sensory knowledge 
4. Perceptual memory 
5. Introspective knowledge 
6. Knowledge of other selves 
7. Conceptual knowledge 
8. Categorical knowledge 
9. Formal knowledge 
10  Valuational knowledge 



  ها یا روابط ـ دانش حقایق ـ دانش اندیشه3ـ1
  ـ اسمی، محسوس ـ فرامحسوسـ پدیداري 4ـ1

  ـ براساس قوه ذهنی مرتبط با دانستن و آگاهی2
  ـ درك حسی1ـ2
  ـ حافظه2ـ2
  ـ عقالنی یا ذهنی3ـ2
  ـ فهم، قضاوت، دلیل ـ شهود، تخیل4ـ2

  ـ بر اساس روشهاي ابزاري دانستن3
  )متمایز از استداللی(ـ پندار، تأمل یا شهودي 1ـ3
   استقرار ـ استدالل، اصول ـ استنتاجاي، ـ قضاوتهاي فوري ـ واسطه2ـ3
  ـ فطري ـ اکتسابی3ـ3
  ، یا حدسی ـ تجربی)غیرتجربی(تجربی ـ پس تجربی، فراطبیعی  ـ پیش4ـ3
   ـ طبیعی ـ ماوراء طبیعی، حس یا عقل ـ باور یا الهام5ـ 3

  ـ براساس میزان پذیرش4
  ـ قطعی ـ محتمل1ـ4
  ـ نوع قطعیت ـ میزان احتمال2ـ4
  ناکافی، کامل ـ ناقصـ کافی ـ 3ـ4

   ـ براساس مقصود یا هدف دانستن5
  ـ نظري ـ عملی، به خاطر دانستن ـ به خاطر تولید1 ـ5
  ـ انواع دانش عملی، کاربرد دانش در تولید و در هدایت مسیر، فنی ـ اخالقی2 ـ 5

   ـ براساس رسانه مورد استفاده در تبادل دانش6
  ـ ابزار و روشهاي تبادل دانش1 ـ6
  ـ ارزش اشاعه دانش، آزادي بحث2 ـ6

تحلیل آثار بزرگ را با توجه بـه  » اي از آثار بزرگ جهان غرب    فشرده«ویرایشگران  
المللی دانـش، تمایـل      سرشت دانش، رابطه بین شخص داننده و موضوعِ دانسته، ویژگی بین          

تهـاي  طبیعی انسان و نیز توانمندي وي براي دانستن، اصول دانش، دانـش در ارتبـاط بـا حال            
هاي دانش انسان، مقایسه دانش انسانی با سایر انواع دانشها، کاربرد و  ذهن، میزان یا محدوده  



ارزش دانش، رشد دانش بشري، تاریخ پیشرفت بشر و شکست در دنبال کردن دانش انجام            
  ).34(اند  داده

چه کـسی  «گونه که مطالعۀ ارتباطات به دنبال پاسخ براي این پرسش است که             همان
، مطالعه کارکردهـاي  »گوید؟ اي و با چه تأثیري می   چیزي را، به چه کسی، با چه وسیله        چه

دانـد، چـرا، و بـراي چـه      چـه کـسی مـی   «دانش در جامعه نیز به دنبال این پرسش است کـه      
بندي دانش براساس کارکرد آن وجود  هاي مطلقی براي طبقه به همین ترتیب شیوه. »هدفی؟

  .ندارد
» دانش نظـري «از نظر یک متخصص ممکن است      » دانش ابزاري «بندي شلر،    با توجه به طبقه   

براي مثال، ممکن است دانش ترمودینامیـک بـراي        . از دیدگاه یک فرد معمولی به نظر آید       
یک فیزیکدان دانش ابزاري و براي یک کتابدار دانـش نظـري باشـد درحـالی کـه ممکـن                  

ار دانـش ابـزاري و از نظـر یـک     است اصـول سـازماندهی کتابـشناختی از نظـر یـک کتابـد        
بنـابراین ممکـن اسـت ازدیـدگاه یـک کتابـشناس،            . فیزیکدان دانش نظري به حساب آیـد      

  .شناخت کتابها بیشتر معنوي باشد تا ابزاري یا فکري
تـوان برخـی از تمـایزاتی کـه مکـالپ در میـان انـواع                 بنابراین مطلوب یـا نـامطلوب، مـی       

گونـه کـه اظهـار      انـش براسـاس کارکردهـاي آن، یـا همـان          بنـدي د    دانشها قائل است، یعنی طبقـه     
تـرین شـیوه بـراي هـدفهاي مـوردنظر       را مناسـب » معناي شخـصی دانـسته از نظـر داننـده    «: دارد  می

  :ّل آن داراي شش زیر رده است مکالپ پنج نوع دانش را متمایز کرده است که نوع او. دانست
هـا و در تعیـین عمـل و       گیري  میمدانشی است که در کار فرد، در تص       : ـ دانش عملی  1

  :شود باشد که بر اساس نوع فعالیت آن به انواع زیر تقسیم می اقدام مفید می
  اي ـ دانش حرفه1ـ1
  ـ دانش تجاري2ـ1
  ـ دانش کارگري3ـ1
  ـ دانش سیاسی4ـ1
  داري  ـ دانش خانه5ـ 1
   ـ سایر دانشهاي عملی6ـ1
کنـد و معمـوالً بـا      ارضـا مـی   دانشی اسـت کـه کنجکـاوي فکـري را           : ـ دانش فکري  2

این نوع دانش به طور کلی یک عنصر مهم یا تحصیالت          . باشد  ارزشهاي فرهنگی همراه می   



  .باشد آزاد می
هـاي   رروشـنفکرانه و اشـتیاق بـه سـرگرمی      که کنجکاوي غی  :  ـ دانش مربوط به گذشته    3

این نوع دانـش بـه طـور معمـول بـه صـورت       . کند سبک و انگیزشهاي احساسی را ارضا می      
در این مقوله، اصرار مکالپ بر شناسایی اطّالعات با دانش بـه ویـژه   (شود   انفعالی کسب می  
  ).شود دردسر آفرین می

  .شود که به اعتقادات مذهبی مربوط می: ـ دانش روحانی4
در ایـن مـورد نیـز مکـالپ بیـشتر از اطّالعـات صـحبت               (: ـ دانش ناخواسته یا غیرمفید    5

  ).کند تا دانش  می
مکالپ پرسشی درباره دانش اخالقی که دانش شخـصی و نـو اسـت و از نظـر فـردِ                

کس  شود و همچنین قبالً نزد هیچ    خاص، ناشناخته مانده و از نظر جامعه جدید محسوب می         
هرچنـد کـه منـابع مـصرف شـده بـراي تولیـد دانـش         . سازد  است را مطرح میشناخته نشده 

اجتماعی جدید در مقایسه با مجموعه بـسیار زیـاد منـابع مـصرف شـده بـراي اشـاعه دانـش            
هـاي   موجود کمتر است، اما این منابع بـه طـور مـداوم و بـه مـوازات سـوق دادن توانمنـدي         

از ایـن گذشـته،   . شـود  یـشتر و بیـشتر مـی    اقتصادي و ذهن جامعه به سمت تحقیق و توسعه ب         
بخش عمدة نیرویی که صـرف تولیـد دانـش جدیـد، حـداقل در علـوم طبیعـی و در علـوم          

بینـی ناشـی از اقـدامات خـاص تحـت         شود، به منظور تعمیم اثرات قابـل پـیش          اجتماعی می 
ار هـا ارزشـی پایـد     دادن بـسیاري از ایـن تعمـیم   . گـردد  شرایط خاص مورد استفاده واقع می    

دارند، هرچند که بخشی از دانش تکنولوژیکی ممکن است تنها براي مدت نسبتاً کوتـاهی              
پژوهش پیرامون میزان منـسوخ شـدن دانـش هنـوز بـسیار جزئـی اسـت           . داراي ارزش باشد  

تواند براي کتابداران بسیار ارزشـمند باشـد، هـر چنـد کـه نبایـد سـودمندي         درحالی که می 
  . نظر میزان کهنه شدن آن مورد سنجش قرار داداجتماعی را الزاماً تنها از

تمایز مذکور بین دانش شخصی جدید و دانش اجتمـاعی جدیـد تمـایز دیگـري را            
توصیفی کـه از نظریـه نـوین    . سازد که بین اشاعه دانش و تولید دانش وجود دارد  مطرح می 

گر در یک نظام شود فرایند انتقال اطّالعات را از یک واحد به واحد دی ارتباطات حاصل می
فرستنده پیامی را از منبع اطّالعات یا محرکی را از مجموعه محرکها انتخـاب        . دهد  نشان می 

براي » ها نشانه«کند و آن را از طریق شبکه یا کانال موجود و معموالً پس از تبدیل آن به  می
عات خود جاي گشایی پیام، آن را در انبارة اطّال    گیرنده، پس از رمز   . کند  گیرنده ارسال می  



  .شود اطّالعات دریافت شده توسط گیرنده پردازش شده و به دانش تبدیل می. دهد می
اگرچه دالیل خوبی براي اعتقاد به پیشرفت دانش بشري وجود دارد، اما فهم فرایند             

گونه پیشنهاد کرده اسـت   رانگاناتان این. رشد دانش همچنان به شکل اسفناکی ناکافی است 
تر، به چهار شیوه موضوعهاي جدیـدي   یا به بیان دقیق. کند  ر شیوه رشد می  که دانش به چها   

او این . ـ به هم پیوستگی4الیه شدن،     ـ الیه 3ـ تجزیه،   2سازي،   ـ آشکار 1: کند  را عرضه می  
 نـشان داده  1شـماره  اي کـه در شـکل        اي از نمودارهاي دایره     ها را به صورت مجموعه      شیوه

شناسـی وام گرفتـه    انگاناتان مفهـوم آشکارسـازي را از زمـین   ر. شده به تصویر کشیده است   
است بدین معنا که چگونگی تشکیل یا ساخته شدن را از طریق برداشـتن مـواد قـشر زمـین               

توانـد حـوزه کـامالً     بر این قیاس، یک ابداع یا پیشرفت بزرگ در دانش مـی         . دهد  نشان می 
تجزیه عبارت اسـت از پـاره   . وز دهدجدیدي را براي پژوهش و شناسایی منابع اطّالعاتی بر     

ارتباط بخشها با رشته مـادر، بـسته بـه بزرگـی و عمـق      . شدن یک حوزه به دو یا چند بخش      
الیـه   الیـه . شناختی تجزیه، ممکن است حفظ شـود یـا نـشود        محلهاي برش و ویژگی جامعه    

توجه، شدن عبارت است از ارتباط یا تجمع دو یا چند حوزه به خاطر عناصر مشترك مورد     
قاعـده   انباشته شدن بی. اي که در چند دهه اخیر افزایش یافته است مانند مطالعات میان رشته   

این شیوه نیز در جهت . الیه شدن اساساً و از نظر میزان گستردگیِ رابطه متفاوت است     با الیه 
ه کند هرچند که نتایج آن اساساً ممکن است ب ها عمل می    کاهش موانع قراردادي میان رشته    

  .ها محدود شود اي دیگر به منظور بهبود دیدگاهها و فهم گرفتن یک رشته از رشته وام
  

  آشکارسازي
  
  

       تشریح
  
  

  سازي    الیه
  
  



  ارتباط ضعیف
  
  

  1شکل شماره 

رانگاناتان در یکی از مطالعات خـود دربـاب پیونـدهاي میـان دو حـوزه موضـوعی،         
ار داد، هرچند که این امر، از لحاظ محتوا، تحلیـل وي را          د بازنگري قر  رواژگان خود را مو   

 براي 1»انشقاق«او اکنون از اصطالح . دهد از رشد دانش و ارتباطات درونی دانش تغییر نمی   
» انـشقاق «از نظـر او     . کنـد   جایگزینی دو شکافت اصطالح قبلی تشریح و تجزیه استفاده می         

اما آنچه براي بحث ). 35(سازد  ممکن میبندي متعارف یک موضوع اصلی را         امکان تقسیم 
باشد که او به فهرست خود افـزوده    می2»جوش«تر از بازنگري واژگان وي است         حاضرمهم

به همـین دلیـل   . در عین حال، رانگاناتان این مفهوم را به طور کامل شکل نداده است . است
ایم که راه  حظه قرار دادهما اکنون این امکان را مورد مال«: گونه اظهار کرده است که     او این 

کنیم کـه آن را جـوش    ما پیشنهاد می  . پنجمی براي پیوند بین دو موضوع اصلی وجود دارد        
اند فردیـت خـود را از دسـت     در این مفهوم، دو موضوع اصلی که به هم مرتبط شده . بنامیم

را اي از موضوعهاي مرکـب   تواند مجموعه موضوعی که حاصل امتزاج است می    ... دهند  می
  ).36(» همراه خود داشته باشد

حـوزه دانـش جهـانی نامحـدود     «: دارد با وجود این، رانگاناتان محتاطانـه اظهـار مـی      
دانـش عبـارت اسـت از    . است، به همین دلیل ما از تمام موضوعهاي خاص آن آگاه نیستیم        

از عـدم  رو، در اینجا عنصري  جهانی از موجودیتهاي ناشناخته و نیز غیرقابل شناخت؛ از این        
» اي از این حوزه ظـاهر شـود     تواند در هر گوشه     هر موضوع خاصی می   . اطمینان وجود دارد  

هـاي   هـا، ضـد تاکتیـک       تاکتیک«رانگاناتان از اهمیت درك الگوهاي رشد دانش به         ). 37(
هاي خود را اساساً در مورد  کند، اما نظریه نظام کتابداري یاد می   » هاي  متناسب و ابزار ماشین   

  .بندي کتابشناختی به کار برده است دهمسئله ر

                                                
1. Fission 
2. Fusion 



  شناسی دانش شناسی اجتماعی و جامعه معرفت
 به درستی اشاره کرده است، کل نظام اجتماعی یک 1گونه که کنت بولدینگ   همان

فرهنگ فرایندي است که دغدغۀ اصلی آن بـه اطّالعـات و دانـش معطـوف اسـت و حتـی             
گیرد  نوع از صورت ذهنی از جهان شکل می     هاي سیاسی در پرتو آن        تصمیم» ترین  مناسب«

  .گیرنده در ذهن خود دارد که شخص تصمیم
گیرنده تا حـد بـسیار زیـاد محـصول اطّالعـاتی اسـت کـه وي             صورت ذهن تصمیم  

ّت نظامهاي اطّالعاتی کـه اطـراف    کند و به همین دلیل این تصویر ذهنی را ماهی  دریافت می 
هاي سیاسی کنترل شود، جامعه  ه قرار باشد تصمیمچنانچ. کند وي را گرفته است کنترل می   

ناپذیر از یک ساختار بسیار بزرگتر که اطّالعات  ها به دیدة بخشی جدایی     باید به این تصمیم   
براي مثال، علم اهمیت سیاسـی خـود را بیـشتر از    .کند، بنگرد را کنترل و به پندار تبدیل می    

ورت بخش مهمـی از کـل فراینـد اجتمـاعی     گیرد که به طور فزاینده به ص این واقعیت برمی  
  ).38(گردد  درآمده است، فرایندي که پندارها از جهان توسط آن خلق می

اي،   وجـود دارد ـ علمـی، حرفـه    3 بر این باور است کـه چهـار موقعیـت   2دان پرایس
هایی که از اطّالعات و دانش  مدیریتی، سیاسی ـ که تمامی آنها به طور عمده بر اساس شیوه 

. دانشمندان با حقیقت محض سـروکار دارنـد       . کنند نسبت به هم متفاوت هستند       اده می استف
حقیقت را در مـورد هـدفهاي خـاص یـا تخصـصی، ماننـد درمـان        ) مندان حرفه(متخصصان  

اندرکار طراحی و اجراي سـاختار   مدیران دست. بندند بیماران یا آموزش جوانان، به کار می   
تـر دولتمـردان،    سیاستمداران، یا به بیان دقیـق . هستنداجتماعی الزم براي یک هدف خاص     

دارد کـه ایـن    پـرایس اظهـار مـی   . دهنـد  هدفهاي عمده و غایی جامعه را تعیین و ترویج می       
 5)تسلـسل ( یـا پیوسـتار   4اند بلکه در یـک طیـف   موقعیتها همواره به طور دقیق تعریف نشده  

همچنین، . ز یک وضعیت بر عهده گیردشوند تا آنکه فرد بتواند نقشهایی در بیش ا ادغام می
الزم است کنترلها و توازنهایی میان این موقعیتها برقرار گردد تا یکی بر دیگران تسلط پیـدا   

دهندة فرهنـگ تعـادل معقـولی وجـود      نکند، درست مانند آنکه باید میان سه عنصر تشکیل       
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  ).39(داشته باشد 
ط بـوده و در عـین حـال، بـه     شناسـی دانـش مـرتب       شناسی اجتماعی بـا جامعـه       معرفت

کننـده   شناسی دانش به طور تجربی به نقش تعیین     جامعه. مفهومی دیگر با آن در تضاد است      
هـا را کـشف کنـد و     پردازد تا میزان تـأثیر عوامـل اجتمـاعی بـر اندیـشه      اجتماعی دانش می  

شـی  شناسی دانش نا جامعه. دهد، بشناسد   کوشد نیروهاي اجتماعی که دانش را شکل می         می
که مبتنی بر یـک فرضـیه   (1از تشخیص این امر است که روشهاي قدیمی نوشتن تاریخ فکر        

با فهم ) پیش تجربی است که باید تغییرات در اندیشه تنها در سطح خود اندیشه درك شود          
ها به این  شناختی اندیشه تاریخ جامعه. تأثیر فرایند اجتماعی بر اندیشه بشري در تداخل است

که بخش  دهد و نیز این  هدفهاي جمعی زیربناي فکري فرد را تشکیل میتشخیص رسید که
ها را، چنانچه به تأثیرات ضمنی اجتماعی زنـدگی بـشر توجـه     ها و دانسته   اي از اندیشه    عمده

منزلـه نیـروي نـامرئی     همین که این زمینه اجتماعی بـه   . درستی درك کرد    توان به   نکند، نمی 
رسـاند کـه      شود، انسان را به ایـن نتیجـه مـی    یص داده می  دهنده زیربناي دانش، تشخ     تشکیل
حتی اساس باورهـاي نـاب بـر تجربیـات     . آمیز نیست ها و باورها حاصل الهامات نبوغ   اندیشه

ذهن «البته نباید تأثیر گروه را با مفهوم عمومی و شناخته شدة      . تاریخی و جمعی نهفته است    
اي از تجربیـات جمعـی داراي    فاً از مجموعه  زیربناي دانش بشر صر   .  اشتباه گرفت  2»گروهی

گیریهـاي   یک گرایش انحصاري تشکیل نشده است؛ از نظر هر فرد جهان دانـش از جهـت                
هـا از   گیرد زیرا به طور همزمان و متقابل گرایـشهاي متـضاد اندیـشه    متفاوت بسیار شکل می  

داشت متفـاوتی از  لحاظ ارزش نابرابر وجود دارد که با یکدیگر در رقابت بوده و هریک بر       
  ).40(دارد » مشترك«تجربه 

شناختی هنر تقریباً به طور نهایی آشکار کرده است که فرمهـاي هنـري       تاریخ جامعه 
توان براساس سبک آنهـا تعیـین زمـان نمـود زیـرا هـر فـرم از برخـی           را به طور مشخص می    

. کنـد  کار میاوضاع تاریخی معین نشأت گرفته و به همین دلیل ویژگیهاي عصر خود را آش 
درسـت بـه همـان    . کنـد  هر آنچه که در مورد هنر مطرح است در مورد دانش نیز صدق می         

هاي خـاص تـاریخ    توان براساس ارتباط آنها با برخی حوزه   صورت که فرمهاي هنري را می     
انـداز مـرتبط بـا شـرایط      تـوان بـا دقـت زیـاد چـشم      تعیین زمان نمود، در مورد دانش نیز می   

                                                
1. Intellectual history 
2. The group mind 



شـود نـشان     که در اینجا بـه کـار بـرده مـی     1»انداز  چشم«اصطالح  . ایی کرد تاریخی را شناس  
اي از دانش، آنچه در آن مشاهده  دهنده اهمیت حالتی است که فرد براساس آن بخش ویژه 

چیـزي فراتـر از عنـصر    » انـداز   چـشم «. بینـد   دهد مـی    شود و نیز آنچه اندیشه را شکل می         می
شود بدان معنا کـه بـه ویژگیهـایی     فی محسوب میانداز امري کی صوري اندیشه است؛ چشم 

ویژگیهـاي دانـش   . تـوان توصـیف نمـود    مربوط که توسط آنها دانش را در هـر زمـانی مـی         
عبارتند از سرشت مفاهیم به کاربرده شده، وجود یا عدم وجود مفاهیم مترادف یـا متـضاد،         

ور شفاف تمـایز میـان     شناسی دانش به ط     بدین ترتیب جامعه  . سطوح انتزاع و ساختار مفاهیم    
شناسـی ـ    انـداز جامعـه   بدین معنی که اطّالعات چـشم . سازد اطّالعات و دانش را آشکار می

دو بعـالوه دو  «: تـوان ثابـت کـرد    این ادعا را با ایـن مثـال سـاده مـی     . تاریخی را قبول ندارد   
سـت  کنندة این فرمول به د هیچ سرنخی در مورد زمان، مکان و شخص ابداع  » شود چهار   می

ما . شود که اعتبار اطّالعات مورد تردید باشد انداز زمانی مشخص می اهمیت چشم. دهد  نمی
توانیم به بررسی سرشت حقیقت بپردازیم، اما در عین حال اشاره بـه ایـن نکتـه     در اینجا نمی 

اهمیت دارد که به واسطه اعتبارگذاري است که اطّالعات موانع تبـدیل شـدن بـه دانـش را            
دانش عبـارت اسـت از اطّالعـات شخـصی     « اعتقاد داردکه    2پرین  هایل. گذارد پشت سر می  

که صرفاً مبادله نشده است بلکه گروهی از دانشمندان یا دانشوران آن را با یکدیگر درمیان           
اي   دانـش پـیش از هـر چیـز فـراورده     . انـد  اند و مورد مقایسه قرار داده و همـسان یافتـه       نهاده

فق گروهی از فناوران است که عملیات ویژة حرفـه خـود را انجـام          اجتماعی و وابسته به توا    
توانـد توافـق    دانش همچنین محصول زمان است زیرا هریک از اعضاي گروه مـی     . دهند      می

  ).41(» عام را مورد چالش قرار دهد
 براي 3»محمل«گونه که بولدینگ اشاره داشته است، هر فرهنگی به تولید یک  همان

تواند از نسلی بـه نـسل دیگـر منتقـل      اي کم و بیش دائمی که می    عنی پیشینه انتقال اندیشه، ی  
هـاي شـفاهی، افـسانه،     در جوامع بدوي و بیسواد شـکل آئـین    » محمل«این  . پردازد  شود، می 

گیرد که انتقال آن از یک نـسل بـه نـسل دیگـر      اسطوره، شعر، آداب و رسوم را به خود می      
اي از جدایی  اختراع خط آغاز درجه. آید  حساب میهاي اصلی گروه به مشغولی یکی از دل

  .رود بین برقرارکننده ارتباط و آنچه مورد انتقال قرار گرفته به شمار می
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ها عبارت از سنتهاي شفاهی بود و کار انتقـال اندیـشه      در فرهنگهاي اولیه که محمل    
صـورت  آمد، مقاومـت بـسیار زیـاد و حتـی تـرس بزرگـی نـسبت بـه تغییـر، در                       دشوار می 

در آن فرهنگها، تأکید اصلی بـر انجـام   . ها از سوي جامعه وجود داشت       شدن محمل   پذیرفته
بود البتـه پـس از مـشخص کـردن مفهـوم صـحیح بـودن و        » زمان مناسب «در  » کار صحیح «

پیدایش خط منجر به آزادسازي ذهن از لـزوم حفـظ سـنتها و        . مناسب بودن از سوي جامعه    
  . به سوي نوآوري و رشد دانش شددرنتیجه هدایت نیروي دماغی

رسد؛ از طریق تجربه مستقیم و از طریق پیشینه یا     جامعه از دو راه اصلی به دانش می       
هاي دانش و فرهنگهاي مختلف از نظر میزان یا نسبت وابستگی به یکی از این    حوزه. محمل

هـا شـناخت،     محملتوان از طریق براي مثال، تاریخ را تنها می. کنند دو راه با هم تفاوت می    
درحالی که اصول علم فیزیک ریشه در تجربه مستقیم دارد، هرچند که محمل کـار انتقـال       

با این حال، مهم است به خاطر داشته باشیم کـه نظـام ارزشـی یـک        . دهد  تجربه را انجام می   
یک نظام ارزشی که ارزش زیـادي بـراي      . ها دارد   فرهنگ نیز تأثیر خاص خود را بر محمل       

شود، پیامهایی را کـه بـا سـنت     قائل می) ها یعنی محمل(یی که متکی بر سنت هستند،     پیامها
تواند به همان انـدازة اولیـه     نظام ارزشی علم می   . کند  همخوان نباشند کنار گذاشته یا رد می      

نظـام ارزشـی یـک    . رحـم باشـد    کرد، بـی    که پیامهاي تهدیدکننده نظام خود را سانسور می       
ادي بر تبادل دانش در جامعه و راههـایی کـه جامعـه دانـش را مـورد        فرهنگ تأثیر بسیار زی   

شناسی، انسان تنهـا از موجـودات      گونه که در جهان زیست      همان. دهد دارد   استفاده قرار می  
مانند، بدون تردید به همـین شـکل نیـز در یـک جامعـه        آگاه است که باقی می  1یافته  جهش

البته، هیچ .رحمانه براي پذیرش است رقابت بیدانش قابل توجهی وجود دارد که فاقد توان    
ضمانتی وجود ندارد که توان بقا آزمون قابل قبولی براي کـسب اعتبـار باشـد، امـا در عـین         
حال چیزي جایگرین رقابت وجود ندارد و بـدون آن فرهنـگ یـا بـه هـرج ومـرج کـشیده          

  .ماند شود یا وامی می
یافته در عالم دانش بسیار کم     شآگاهی ما نسبت به ظهور و سرانجام موجودات جه        

گاه . رسد اما از نوآور خبري نیست    گاه شرایط فکري براي نوآوري مناسب به نظر می        .است
 را خیلی 2کند جبر تاریخی آدم جرأت نمی. نیز نوآوران وجود دارند اما گوشها ناشنوا است
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یحیت کـامالً  ، تـاریخ مـس  1)حواري مـسیح  (به طور یقین بدون وجود پولوس       . نادیده بگیرد 
هاي خود و نیوتن هم انجمن سـلطنتی    باید شاهزاده2لوتر. بود  متفاوت از آنچه که هست می     

با وجود این و به رغم قدرت شانس . یافت تا یکی لوتر و دیگر نیوتن شود         علوم خود را می   
و خصلت جهشی تغییر در دانش مورد تملک جامعه، انسان بعد از تأمل در فراینـد طـوالنی           

گونـه کـه    تواند از این احساس بگریزد که رشد دانش عمومی، آن           یخ مدون بشري، نمی   تار
از دورانی که انسان خود را در . ها و جوامع متواتر ثبت شده، واجد نظم بوده است     در تمدن 

دید تا زمانی که وي از جهانی نسبی آگاهی یافت، رشـد فکـري         مرکز جهانی سه بعدي می    
در دوران جهان نسبی چهار بعدي زمان و مکـان        . آید  نظر نمی    به همگانی، تصادفی و اتفاقی   

هـا و   بـست  هـا و بـن   روي گرچه در ثبـت و ضـبط زیـاده   . شود  تلقی نمی3دیگر یک پیوستار  
توان استنباط کرد که رشد  هاي انحطاط وجود دارد، اما از آنچه به دست ما رسیده، می دوره
تـوان   دانـش اولیـه را اغلـب مـی    . حـساب   و بـی  نظم  رفته تصادفی بوده است و نه بی        هم  روي

علم جبر موجب تعمیم یافتن عملیات حساب شـد  . مقدمۀ آنچه بعداً روي داده است دانست  
 هـم شـکل   4و حساب دیفرانسیل نیز برخی از عملیات جبـر را تعمـیم داد و اقتـصاد کینـزي     

  .تعمیم یافته نظام اقتصاد کالسیک آدام اسمیت است
کند، همچون سایر ارگانیـسمها بـه    ز ارزشهاي اجتماعی تغذیه میاز آنجا که دانش ا 

کند کـه ارزشـها و پاداشـها در     ناپذیر به سوي بخشی از حوزه عمل حرکت می  طور اجتناب 
هـا را   شود، برخـی حـوزه   اي که برمبناي خود ارزشها هدایت می      جامعه. باالترین سطح باشد  

رشـد دانـش   . نمایـد  هـا را مـسدود مـی     حوزهکند و مسیر تغذیه برخی      به فراوانی آبیاري می   
  .همگانی بخشی از رشد و سازمان جامعه است

هنگامی که به طیـف گـسترده فرهنگهـاي انـسانی     « بر این باور است     5مارگارت مید 
تـوان تکـاملی فرهنـگ    ... کنـیم  اندازیم و انواع تکاملهاي چندخطی را دنبال مـی    نگاهی می 

به همین ترتیـب، زمـانی کـه رشـد فرهنگـی کـه در       . یابیم میّ بسیار باالیی     انسانی را در حد   
کنـیم، تـوان    اي نسبتاً طوالنی به وجود آمده است را دنبال می بخشی از جهان در طول دوره   

درعین حال، مارگارت میـد    . »آور است   رشد یکنواخت تمدن در یک جهت خاص حیرت       
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بـرویم، امکـان گرفتـار شـدن     تر تکامل فرهنگـی     هرچه به سطوح پایین   «نماید که     اضافه می 
بست بیشتر است، درست مانند وقتی که مردم یـک جامعـه گرفتـار مراسـم و      فرهنگ در بن 

مدتی در مورد مشکل غذا بیابند، یا  حل کوتاه گونه شده باشند یا وقتی راه   هاي وسواس   آیین
 نهادي ایجاد کنند که از نظر سیاسـی محدودکننـده اسـت، ماننـد کـشتن و نگهداشـتن سـر          

  ).42(» دشمن به عالمت افتخار

  شناسی اجتماعی و کتابخانه معرفت
فلسفه کتابداري مورد بحث در اینجا به معناي نادیده گرفتن سهم مهمـی کـه علـوم            

از آنجـا کـه یـک فرهنـگ و یـا       . طبیعی در تغذیه فکـري کتابـداران داشـته اسـت، نیـست            
دارنـد و توسـط انـسانهایی خلـق     اي   فرهنگهاي فرعی وابسته به آن ساختار اجتماعی پیچیده       

شـناختی و فیزیکـی هـستند، علـوم        شناختی، زیست   هاي روان   شوند که ترکیبی از پدیده      می
چنانچـه قـرار   . شناسی اجتماعی دارد    ّ حوزه معرفت    طبیعی و اجتماعی ارتباط نزدیکی با کل      

گونـه بایـد    شناختی جامعه توجه داشته باشد ـ که ایـن   باشد حرفه کتابداري به مسائل معرفت
اعتقاد ما بر این است که تنها معدودي مخـالف ایـن   . اي باشد رشته اي میان باشد ـ باید حرفه 

قـول بولـدینگ،    بـه (هاي مکتوب و مـصور جامعـه    امر خواهند بود و استفادة انسان از پیشینه 
تواننـد   هـاي دانـش بـشري مـی     اي علمی است کـه تمـام شـاخه    مطالعه) هاي اجتماعی  محمل

گیـري انـسانها از    بـا توجـه بـه اینکـه اساسـاً کتابـداري بـه بهـره        . در آن داشته باشـند    سهمی  
آیـد، امـا از    شـمار مـی   طور بنیادي علمی رفتاري بـه   هاي اجتماعی توجه دارد، پس به       محمل

طور فزاینده در مطالعه رفتار  شناسی به هاي تمام علوم طبیعی و زیست   آنجا که روشها و یافته    
گیرد، بنابراین کتابداري نیز حتی در معناي کالسیک علـم بایـد    فاده قرار میانسان مورد است 

تنها بدان علت کـه ممکـن    رو، کتابدار باید یک دانشمند باشد نه از این. اي علمی باشد  حرفه
ناچـار بـا مراجعـان خـود ارتبـاط       است براي دانشمندان اقدام به تهیه متون علمی نمایـد و بـه     

اش بخـشی از   خـاطر آنکـه علـم در معنـاي کلـی      کند، بلکه به رار میروشن و قابل فهمی برق 
  .شود اندوزي کتابداران محسوب می شالوده دانش

 ارتبـاط مـستقیمی بـا    2 و پـژوهش عملیـاتی   1هـاي تحلیـل نظامهـا         تمرکز میان رشـته   
روندهاي کاري کتابدار و محیط مـورد اسـتفاده او دارد و نیـز مفهـوم نمـادینی بـراي رشـد           

                                                
1. Systems analysis 
2. Operational research 



آید درست به همان شکل که تحلیل نظامهـا توجـه موشـکافانه      جامه به حساب می دانش در 
کند، به همـین ترتیـب    دهنده کل یک نظام هدایت می انسان را به رابطه میان اجزاي تشکیل    

شناسی اجتماعی تأکید خود را بر کل انسان و کل جامعه، راههـاي تفکـر، دانـستن،             معرفت
 خود علم یک کار اجتماعی بزرگ است و توسط افراد     .گذارد  احساس، عمل و ارتباط می    

طور فزاینده در هماهنگی با یکدیگر و در یـک بـستر بـا محـیط      شود، اما امروزه به   انجام می 
  .برند آموزشی، پژوهشی، صنعتی و دولتی آن را پیش می

درعــین حــال کتابــداران تنهــا از ســفره ریاضــیدانان یــا تحلیلگــران نظامهــا ارتــزاق  
دهنـده دیـد کوتـه و محـدود       گوهر علم کتابداري اسـت نـشان      » نظام«بیان اینکه   . کنند  نمی

هاي مکتوب و مصور از  مسئولیت کتابدار عبارت است از مدیریت کارا ومؤثر پیشینه    . است
  .داند تمام آنچه که جامعه درباره خود ودنیاي خود می

ه بـه مـسائل   شناسـان  برانگیـزي اهمیـت رویکـرد معرفـت     هایلپرین به صورت تحـسین   
  :کتابداران و حرفه آنها را به این شکل خالصه کرده است

نقطه برهم آمدن خدماتی ) رسانی یا به مفهوم کلی، دانشمند اطّالع    (چنانچه کتابدار   «
گیـري از اطّالعـات مکتـوب و مـضبوط باشـد، موفقیـت او بـه                مهم در بهینـه سـاختن بهـره       

و باید همه این فرایند را در ارتباط بـا هـم       ا. چگونگی درك وي از این فرایند بستگی دارد       
سازیم، بداند این امر با ادراك مـستقیم احـساس    ببیند ـ بداند چگونه ما آدمیان دانش را می 

بـه  . باشـد  مقایسه دقیق مفاهیم انتزاعی مبادلـه شـده مـی   )حداقل در علوم(آغاز شده و شامل     
گیـرد و    بعداً صورت می  ]اي دیگر نوشته یا صورته  [طور معمول، انتشار حاصل انز مبادالت       

همه این موارد اغلب پیش از آنکه کتابـدار نتیجـه   . شود هاي نمادین دنبال می در شکل نشانه 
اما با فزونـی محـصوالت ایـن تعامـل بـه صـورت             . دهد  و محصول را مشاهده کند روي می      

اي از پـیش  انتشارات، کتابدار باید با فراهم ساختن برخی مفـاهیم مبادلـه شـده در وضـعیته               
این امر نه تنها مـستلزم  . آزموده با ارزیابی این وضعیتها سهم خود را در تولید دانش ادا کند     

همچنـین، الزم اسـت کتابـدار    . باشـد   مهارت و تخصص در منابع بلکه در موضوعها نیز مـی          
اي را که زمانی یک مفهـوم بـه منزلـه عینـی      همچون یک دانشمند باشد و به ویژه باید شیوه     

چنانچـه  . گـردد  گرایـی برمـی   شود و اینک با پیشرفت دانش به حالت اولیه ذهنیـت    ی می تلق
شناسی کل این حوزه را دربر گیرد، یعنی شامل تمام علـم ارتباطـات باشـد، بـدیهی              معرفت

او حداقل باید . رسانی نیازمند گسترش بسیار زیاد است    است که زمینه ذهنی دانشمند اطّالع     



مدرسانی . نش و نیز موانع اصلی و نقاط ضعف مبادله دانش آگاه باشداز فرایند کلی خلق دا 
رسانی تدوین نمایند نبایـد   که ناچارند درسهایی را براي راهنمایی و آموزش دانشمند اطّالع    

براي آنکـه معملـی توانمنـد    . بینند دانش کمتري داشته باشند از خود کسانی که آموزش می  
توان چنین نتیجه گرفت که شـاید   می. یادي روبرو هستیمدر این حوزه باشیم، با چالشهاي ز   

رسانی به منزلۀ یـک علـم پیـشرفت چنـدانی نکـرده اسـت             دلیل اصلی آنکه چرا علم اطّالع     
شناسی  نداشتن آگاهی از معرفت. دانیم آزمائیم نمی آنست که ما ارتباط میان آنچه را که می  
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