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  چکیده
هـایی را بـه    هاي دکومانتاسیون، کتابداري و مدیریت اطالعات سنّت       دانشکده

کتابشناسی، دکومانتاسیون، کتابداري، ذخیـره و بازیـابی اطالعـات،        : اند  ارث برده 
هـاي اطالعـاتی، نـشر، و       ، ارتباطات، آرشیو، نظام   4سنجی   اطالع پردازش اطالعات، 

هـا، گفتارهـا،     هـا، داده    ها، پیشینه   شامل کتاب (با مدارك   ] کتابداران[کار ما   . غیره
اگر . کارگیري دانش در جامعه مرتبط است و نیز تولید، اشاعه و به ) 5عناصر نمادین

ایـن  [کند، دامنه    استفاده می  در این باب بیندیشیم که چه کسی و چرا از مدارك          
درك و باور : اي مواجه هستیم ما با مسائل بسیار پیچیده. شود تر هم می وسیع] حوزه

مسائل عقالنی و مشکالت عملـی  . هاي اجتماعی انسانی، فناوري اطالعات، و سیاست   
هاي  فناوري. اند هاي اجتماع نیز از جملۀ این مسائل مربوط به اهمیت و پیچیدگی    

ابزار جدید و نه اهداف نو ) دور کردن، ارتباطات راه نگارش، چاپ، رقومی(جدید  
توانیم و باید به مـوازات تغییراتـی کـه فنـاوري موجـب       ما می. شوند را شامل می  

ها بر  توجه این دانشکده. گردد، دربارة هر چیزي بازاندیشی و بازآفرینی نماییم   می
  . استروي تعداد محدودي از دانشجویان متمرکز شده

یک . گردد گرا باعث سلب عالقه نسبت به ماهیت این حوزه می          آموزش حرفه 
گراي مطلوب برمبناي درآمیختگی بیشتر با تولید، اشاعه و اسـتفادة از              برنامۀ حرفه 

اندوزانه، عالمانه و انتقادي آن است که مبتنی بر   روش دانش . گیرد  دانش شکل می  
شناسی   ، جامعه 6شناسی فرهنگی   مردم( اعی  و علوم اجتم  ) ها  الگوریتم(فنون رسمی   

                                                
ها و مديريت اطالعات دانشگاه  مقاله حاضر، متن سخنراني است كه توسط مايكل باكلند استاد دانشكدة عالي نظام . ۱

 ۲۰۰۰ در سال (ALISE)رساني  كاليفرنيا، در جلسة افتتاحية هشتاد و پنجمين سالگرد تأسيس انجمن كتابداري و اطالع
  . به چاپ رسيده استThe Norwegian Journal of Library Researchاي از آن در نشرية  خهارائه گرديده و نس

2 . Buckland, Michael. The Academic Heritage of Library and Information Science: 
Resources and Opportunities. The Norwegian Journal of Library Research 16 (2001): 8-21. 

  )ع( مسئول كتابخانه و مدرس دانشگاه امام رضا ،رساني شناس ارشد كتابداري و اطالعكار. ۳
4. informetrics 
5. symbolic objects 
6. cultural anthropology 



. باشد) 4شناسی ، معرفت3، معناشناسی2علم بیان(و نیز علوم انسانی ) 1مشی تحلیل خط
واسطۀ اهمیت مشکالت و ارتباط آمـوزش، پـژوهش، و نیـز خـدمات             اهمیت ما به  

  .عمومی ما در مواجهه با آن مشکالت است
ـ   آموزش کتابـداري، دانـشکده    : ها  کلیدواژه هـاي    اي کتابـداري، دانـشکده    ه

  رسانی، محتواي درسی اطالع

  مقدمه
هــا، تــدوین  هــا، تــشریک رؤیــا گرامیداشــت ســنت«معرفــی تــم کنفــرانس، یعنــی 

گـزینم زیـرا    را برمی» میراث«با این حال، من واژة .  به من محول شده است    5»هایی نو   راهبرد
اي که فرد به ارث  یا سرمایه» میراث«. ها خوب نیستند همۀ سنت. بر کلمۀ سنت رجحان دارد

. برد، مفهومی واالتر دارد، بدان معنا که فرد در استفاده یا عدم استفاده از آن مختار است   می
بـه  ] کـه نیـاز نـدارد   [تواند نگاه دارد و استفاده نماید، و بخـشی دیگـر را    بخشی از آن را می 

توانیم منابعی را که براي  میاز طریق مقایسۀ اهداف و مایملکمان .  ببخشد 6تشکیالت خیریه 
پس، من میراثمان را گرامی خواهم داشت، . اي بهتر بدان نیاز داریم، تعیین کنیم ایجاد آینده

  .هایم را به اشتراك خواهم نهاد، و دربارة راهبردهایی نو خواهم اندیشید اندیشه
ا هـایی متفـاوت و جـسته گریختـه امـ       رسـانی سـنت     هاي کتابداري و اطالع     دانشکده

کتابـشناسی، دکومانتاسـیون، ذخیـره و بازیـابی اطالعـات،      : انـد   وابسته به هم را به ارث برده      
سـنجی، ارتباطـات،      کتابداري، مطالعـات اجتمـاعی اطالعـات، پـردازش اطالعـات، اطـالع            

  .رسانی، نشر و غیره ها و خدمات اطالع هاي مختلف نظام آرشیو، گونه
اگـر شـما ایـن واژه را تـرجیح     (» سـنت «مـان  یـا ه  » وارثین این میراث  «منظور من از    

هـایی کـه اعـضاي سـازمانی ایـن انجمـن هـستند، بلکـه همـۀ           نـه تنهـا دانـشکده   ) دهیـد  مـی 
رسانی، مدیریت اطالعات و هر آنچه که بـه اطالعـات و بـا     هایی است که با اطالع     دانشکده

 هدفمنـد مربـوط   امر تسهیل دسترسی انسان به اطالعات و استفاده از آن براي انجـام اعمـال              
سازي تولید، اشاعه و استفادة از دانش، یا    است، سروکار دارند و به چگونگی درك و بهینه        

                                                
1. policy analysis sociology 
2. rhetoric 
3. semantics 
4. epistemology 
5. Celebrating Our Traditions, Sharing Our Dreams, Shaping New Strategies 
6. Salvation Army 



پـژوهش و توسـعۀ   «به صورت موجز در مقالۀ خـود بـا عنـوان    11»پاتریک ویلسون«آنچه که   
  .(Wilson, 1984)پردازند  دارد، می بیان می22»کتابشناختی

 طـرف دانـشگاه کالیفرنیـا، بِرکلـی یـا کـس             من نه از  . این رؤیاي شخصی من است    
  .گویم دیگري، بلکه از جانب خود سخن می

  میراث ما
کنم خبر نویدبخش دربارة میراث ما آن است که ما آن را، بویژه سابقۀ علم             فکر می 

 33»ونـوار بـوش  «. (ایـم  رسانی در اروپا در نیمـۀ اول قـرن بیـستم را دسـت کـم گرفتـه        اطالع
از یـک سـو بـدان خـاطر کـه خیلـی خـوب        : گونـه ایـن حـوزه شـد       آمریکایی، چهـرة نماد   

توانست بنویسد، و از سویی دیگر به خاطر آن که نه او و نه دیگران، بـه پیـشگامانی کـه       می
  ).بودند، وقعی ننهادند پیش از وي عقاید او را داشته

از کجا باید آغاز کرد؟ روال معمول آن است که براي شروع از کتابخانۀ اسکندریه      
پادشـاه  44»آشـوربانیپال «ه سوخت و هیچ چیز از آن بـاقی نمانـد، مراجعـه کنـیم و بـه نـام               ک

فهرستنویس مصر باستان اسـتناد  55»کالیماخوس«آشوریان در قرن هفتم پیش از میالد، یا نام    
  :رسد اما ارتباط آنان با زمان حاضر کمی ضعیف به نظر می. کنیم

  آشوربانیپال آن پادشاه واال
   نخستین کتابخانه را،نهاد بنیان

  براي ما چه آیا توانند کنند
  هم او یا کالیماخوس؟ حتی

  66مشکل توان آورد نامشان به رشتۀ آوا
در اثر عالی خود در بارة تاریخچۀ توسعۀ دکومانتاسیون در فرانـسه بـه نکتـۀ         17»دِلما«

دهد  یح نمیوي توض.  اتفاقی در جهان رخ داد  1880گوید در دهۀ      او می . جالبی اشاره دارد  
                                                

1. Patrick Wilson 
2. Bibliographical R & D 
3. Vannevar Bush 
4. Assurbanipal 
5. Callimachus 
6. “Assurbanipal, that ruler sublime, 

Built the first library ever in time. 
But what can he do for us, 
He, or Callimachus? 
And their names are so difficult to rhyme.” 

1. Bruno Delmas 



 کـه مـا اینـک بـه آن       -چه اتفاقی، اما هر چه که بـوده، شـرایط بـراي بلـوغ دکومانتاسـیون               
 به عنوان موضوعی که بسیار بدان احساس  -گوییم  می» رسانی  اطالع«یا  » مدیریت اطالعات «

دیـویی و  . (بـود » دلمـا «من معتقدم حق با . (Delmas, 1992)گردد  شد، فراهم می نیاز می
اش پیـشی گرفتـه     چند سال زودتر اتفاق افتادند، ولی دیویی از زمانه      1876سال  رخدادهاي  

، دورة نوزایی هنر، فرهنـگ، علـوم و   1930هاي بین ربع آخر قرن نوزدهم تا دهۀ         سال). بود
سوز، امپرسیونیسم،  این زمان براي الکتریسیته، موتورهاي درون  . شوند  مهندسی محسوب می  

دي، رادیـو، سـینما، تلویزیـون و خیلـی چیزهـاي دیگـر دورة               نسبیت، الکترونیک، هوانـور   
این دوره همچنین زمانی بود که دانشوران، کتابشناسان و کتابداران خـود را      . اثرگذاري بود 

 -نامیدنـد » انفجـار اطالعـات  « آنچه که بعدها    -آساي مدارك   براي رویارویی با جریان سیل    
  .نمودند آماده و تجهیز می

هـاي آخـر قـرن نـوزدهم و چنـد دهـۀ اول قـرن بیـستم، دورة               این دوره، یعنی دهـه    
بنـدي کـه شـالودة     هـاي رده  طـرح . شـود  رسانی نیز محسوب مـی  رنسانس کتابداري و اطالع  

مختـصات  . دهند، در آن زمان گسترش یافتنـد  هاي ما را در حال حاضر تشکیل می    کتابخانه
 اولین بار در آن زمان مورد بحث هاي رقومی براي   هاي امروز ما در باب کتابخانه       اصلی ایده 

 2،1و نقش اجتماعی آنهـا، فـرامتن   » مدارك«هاي کامالً پیچیده در باب        اندیشه. قرار گرفتند 
اسـتفاده از  4،3هاي پرتو کاتـدي  خواندن متن از راه دور از طریق المپ 3،2هاي کاري   ایستگاه

 مـورد بحـث و      1930 الکترونیک براي ذخیره و بازیابی اطالعـات، و تمـامی اینهـا در دهـۀ              
در میـان سیاسـتگذاران آن دوران، از قبیـل سـاختار     54نوگرایی فناورانـه  . توسعه قرار گرفتند  

 -! موتورهاي ترقی اجتمـاعی    -رسانی  هاي اطالع   ها، معیارها، سازماندهی، ماشین     معنایی نظام 
، حـداقل  در آن زمـان . هنوز در میان ما بویژه در میان سیاستگذاران و فنمداران حضور دارد 

رسـانی وجـود داشـت کـه      بها نسبت به کتابداري و اطـالع     در ربعی از قرن، دیدگاهی گران     
. آورد ها و همه به ارمغان       ها، سازمان   ها، شرکت   راهکارهایی براي نیازهاي دانشوران، دولت    

ارتباطی نزدیک میان کتابداري، تجارت و نشر وجود داشت و نیاز به یک فناوري معیارینـۀ      
در ایـن  » ملویـل دیـویی  «اقدامات . گذاري و ذخیرة اطالعات آشکار شد     ه منظور رمز  بدیع ب 

نظران دیگر نظیـر   بسیاري از صاحب. نگاشت او به زبان انگلیسی می    . باب بسیار مشهور است   
                                                

2. hypertext 
3. workstations 
4. cathode ray tubes 
5. technological modernism 



تلــه« بــه زبــان فرانــسه یــا آلمــانی 5،5»بریــد«و 4،4»اشــنایدر«3،3»گولــدبرگ«2،2»اُســتوالد«1،1»اُ
هـاي خـوبی بـراي کـسی کـه بـه        فرصـت . انـد  زیـادي فرامـوش شـده    نوشتند که تا حـد        می

  6.6مند باشد، مهیا است رسانی عالقه شناسی کتابداري و اطالع دیرینه
رسانی معاصر باشیم، با  اگر در پی تأثیرات صورت گرفته بر علوم کتابداري و اطالع          

 امـا عناصـر     .البته کتابداري خود عنصر بزرگی است     . هایی مشوش مواجه خواهیم شد      سنت
شناسی خود بپردازیم، یعنی دودمان عقالنی خود     توانیم به نسب    می. دیگري نیز وجود دارند   

بـا  . اما بدون شک، بر روي اصطالحات و تعابیر اختالف نظر خواهیم داشـت   . را دنبال کنیم  
کنـیم و بایـد سرمـست از ایـن میـراث بـزرگ و        این وجود مـا در زمـان حـال زنـدگی مـی         

چـالش موجـود بـر سـر     . اشیم، هرچند ممکن است بعضاً مغشوش به نظـر برسـد         برانگیزنده ب 
اي بازهم بهتر  گذاري بخردانه، اندیشیدن و ساختن آینده  مان، سرمایه   تجزیه و تحلیل سرمایه   

  .باشد می

  رؤیاي من
  .میراثمان را بپذیریم و آیندة خود را بر آن بنا نهیم: رویاي من بسیار ساده است

دانـم، فهرسـتوار بـه ترتیبـی کـه بـراي مـن          که اجزاي اصلی میراثمان میچه را  ابتدا آن 
  .گیري راهبردهاي نوین سخن خواهم گفت سپس دربارة شکل. اهمیت دارد، بیان خواهم کرد

  :ما با موارد زیر سر و کار داریم
که بدان داللـت  » چیزي« من واژة مدارك را به مفهومی وسیع شامل هر  :مدارك. 1

. عناصر نمادین، و غیـره 1،7ها  ها، گفتارها، نشان    ها، داده   ها، پیشینه   کتاب: برم   می دارد، به کار  
هاي افـراد   یابد که با تجارب و آموزه اطالعات به تنهایی مهم نیست و تنها زمانی اهمیت می   

مـن مـدارك را بـه    . بنابراین ما با تولید، اشاعه و کاربرد دانش سر و کار داریم  . مرتبط باشد 
  .(Buckland, 1997)دانم  گاه حوزةمان می وم وسیع، تکیهاین مفه

                                                
1. Paul Otlet 
2. Wilhelm Ostwald 
3. Emanuel Goldberg 
4. Georg Schneider 
5. Suzanne Briet 

 ,Hahn & Buckland, 1998; Bowden: رساني بنگريد به  جديد دربارة تاريخ اطالعبراي آشنايي بيشتر با اثري. ۶
Hahn & Williams, 1999  

1. signs 



عـضویت سـازمانی در انجمـن آمـوزش علـوم      .  ما اهـالی دانـشگاه هـستیم      :عقاید. 2
در میان اهالی دانش، چه دانشجویان و چه دانشوران فراگیر شده 2،1رسانی کتابداري و اطالع

ارة حوزة خود، نقش و وظیفۀ ما پرداختن به عقاید، عقاید مربوط به حوزة خود یا درب      . است
 .اند تا بیندیشیم ما اساتید را اجیر کرده. همۀ باید بیندیشیم. است

توان با عقاید به طور جدي درآمیخت، بدون آن کـه بـا مـشکالت                نمی: مشکالت. 3
تـوان بـراي مـدتی مدیـد دربـارة تولیـد، اشـاعه و کـاربرد دانـش              عقالنی روبرو شد و نمـی     

 .که از مشکالت عملی پیچیدگی و اهمیت اجتماعی آگاه بوداندیشید، بدون آن 
مند به پرداختن به دانش انسان باشد، الزاماً با مسائل       هر کس که عالقه   : پیچیدگی. 4
هـاي   ادراك و باور انسان، فناوري اطالعات، و سیاست     : اي سر و کار خواهد داشت       پیچیده

هـاي   کنیم کـه بایـد کـار بـا شـیوه      ی میما بناگزیر در محیطی بسیار پیچیده زندگ  . اجتماعی
اندوزانه عمـل   باید بتوانیم در تمام امور، دانش. گرایانه را بیاموزیم هاي انسان رسمی و تحلیل 

باشیم ) ّی رسمی، کم (» علمی«توانیم    هاي محدودي از عالئقمان، می      کنیم، اما تنها در حوزه    
(Buckland, 1999). 

تغییرات وسیع در . ام در ردیف ماقبل آخر قرار داده  من تعمداً فناوري را     : فناوري. 5
 به خودي خود آشکار -کردن، ارتباطات راه دور      نگارش، چاپ، رقومی   -فناوري اطالعات 

هاي جدید نه اهدافی نـو بلکـه ابـزار     فناوري. هستند، حتی اگر پیامدهاي آنها اینچنین نباشد   
رشـتۀ مـا   . دهنـد  پذیر است، تغییر مـی  شوند، ولی آن چه را نیز که امکان      جدید را شامل می   

تغییرات . همواره وابستگی عمیقی به فناوري دارد، زیرا ما مستقیماً با مدارك سروکار داریم
دهیم،  هاي فناوري بدان معنا است که باید بتوانیم در باب هر کاري که انجام می در زیر الیه 

 .ل تغییر استبازاندیشی و بازآفرینی داشته باشیم، زیرا فناوري در حا
مـا  . پردازنـد  هاي آموزشی مـی    اعضاي سازمانی این انجمن همه به برنامه       :آموزش. 6

  چه کسانی را قصد داریم آموزش دهیم؟
کوتاه سخن آنکـه، رؤیـاي مـن ایجـاد توسـعه بـر پایـۀ میراثـی اسـت کـه بـه طـور                     

ت مهـم و  اي آن را در ارتباط با مدارك، دانش، عقاید، و متعهـد در قبـال مـشکال                گسترده
  .بینم انتها می پیچیدة اجتماع، فناوري در حال تغییر، و رسالت آموزشی بی
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  رؤیاي بد
فکرانۀ محدود و     انداز کوته   به عنوان یک چشم   . وجود دارند ] از این دست  [مواردي  

» رسانی تغییر و چالش در آموزش کتابداري و اطالع      « کتاب   - و ندرتاً یک رؤیا    -انحصاري
(Stieg, 1992)رسـانی   این کتاب مفهـومی از علـم کتابـداري و اطـالع    .  در نظر بگیرید را

اي  هـاي فنـی و حرفـه    کند که بیشترین تأکید بر آموزش مهـارت  ارائه می) اساساً کتابداري (
چنین . خورد اي به آموزش چیز دیگر یا شخص دیگر در آن به چشم نمی است و هیچ عالقه

نظـر    را بر اکتشاف آنچه کـه ممکـن اسـت از نقطـه       رسانی راه   مفهومی از کتابداري و اطالع    
اي را یافـت کـه پیـشنهاد     توان بحث سـازنده  در این کتاب نمی. بندد  فکري جالب باشد، می   

نامـۀ   دهد اساتید هیئت علمی چه پژوهشی را انجام دهند یا چه نوع پژوهشی در قالب پایـان          
رسـانی بـه دیـدة تردیـد       اطـالع هاي کتابداري و      در این کتاب به پژوهش    . دکترا انجام شود  

کنــد کــه در مــدارس کتابــداري و  کــه بــه وضــوح بیــان مــی نگریــسته شــده و جالــب ایــن
اي، آمـوزش بـسیار      نظر حرفـه    این کتاب از نقطه   . رسانی نباید پژوهشی صورت پذیرد      اطالع

و بـه  . هاي دانشگاهیِ رایـج اثـري نیـست        کند، ولی در آن حتی از پژوهش        مفیدي ارائه می  
رسانی که از این کتاب پیروي کند، حـضورش     دلیل، هر دانشکدة کتابداري و اطالع      همین

این کتاب براي هر شخصی که دلـسوزانه عقیـده دارد   . در محیط دانشگاه قابل توجیه نیست  
هاي تحقیقاتی به  توان در دانشگاه رسانی را می هاي کتابداري و اطالع  حداقل برخی از برنامه   

آن چه که بدتر از همه بوده و پذیرفتنش نیز دشـوار اسـت،        . کننده است انجام رساند، ناامید  
رسانی است که نقدهاي تأییدکننده بـر   تعداد و جایگاه برخی از مدرسان کتابداري و اطالع    

گیري راهبردهاي نوین  بگذارید از این کتاب فاصله بگیریم و به شکل1.1اند  این کتاب نوشته  
  .و مثبت بازگردیم

  ها راهبرد
  مدارك .1

 را بـه عنـوان   - دیجیتال یا هر نـوع دیگـر  -»مدارك«زمانی که ما مفهوم تمام شمول  
پذیریم، به وضـوح دامنـۀ آن را    گیرد می یک نماد معنایی یا هر شیئی که معنا بدان تعلق می       

  :کند اي بیندیشیم چه کسی و چرا از مدارك استفاده می بینیم اگر لحظه گسترده می
                                                

  (Wilson, 1993): به عنوان يك بررسي انتقادي بنگريد به. ۱



له بهره میها وکال و دادگاه -   گیرند؛ ي حقوقی از مدارك به عنوان شواهد و ادِِّ
را بـراي تـدریس، هـم    ) هاي درسـی، مـواد آموزشـی        کتاب( آموزگاران مدارك    -

منظور تقویت بنیۀ علمی معلمان و هم به مثابه محتواي تدریس و نیز براي تقلیل وابـستگی       به
هـاي درسـی بـه عنـوان      زدهم به کتابدر قرن نو. (گیرند آموزان به معلمان، به کار می       دانش
  ؛)نگریستند رسان معلم در امر تدریس می  یاري وسیلۀ

ــشمندان  مــدارك - ــه( دان ــا، مجموعــه مقــاالت مقال ــوان آرشــیوي از 1)1ه ــه عن را ب
  برند؛ هاي مربوط به موقعیت شخصی خود به کار می موفقیت

  ویند؛ج  دولتمردان از مدارك براي اِعمال کنترل اجتماعی بهره می-
  دهند؛  مذهبیون مدارك را براي دفاع از شرع و تبلیغ احکام مورد استفاده قرار می-
هـا و تحریـک روحیـۀ وفـاداري بـه       پرستان مدارك را در جهت بزرگداشت   میهن -

  برند؛ میهن به کار می
  کنند؛  هنرمندان مدارك را براي الهام بخشیدن و به فکر فرو بردن افراد خلق می-
 پایۀ تبـادل مـدارك و گـذار از کاغـذ بـه دکومانتاسـیون قابـل اعتمـاد           تجارت بر  -

  .باشد هاي تجارت معاصر می ترین چالش رقومی، از مهم
کنند که مدارك به محیط اجتماعی ما نفوذ  شمار مشخص می این چند نمونۀ انگشت

وع هـاي متنـ   ها و بسیاري از دیگـر جنبـه       بررسی کردن، مقایسه کردن و درك آن      . اند  کرده
دهند  دار را فراروي ما قرار می ثبات، چالشی ریشه نقش اجتماعی مدارك و تأثیر فناوري بی  
  2.2هاي ما باشد که به اعتقاد من باید بخش مهمی از راهبرد
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  عقاید. 2
اندوزانه، عالمانـه و انتقـادي برخـورد     االمکان دانش براي پرداختن به عقاید باید حتی  

و انتقـادي  2،2بـودن  علمـی 1،1انـدوزبودن   یعنـی دانـش  -شگاهیگانۀ دانـ  این کیفیت سه  . کنیم
انـدوز بـودن مـشابه     دانـش . را باید مورد توجه قرار داد، زیرا شبیه یکـدیگر نیـستند          3-3بودن

آمیز شـواهدي اسـت کـه       ترین مشخصۀ آن، جستجوي تصدیق      نیست، اما مهم  44علمی بودن 
جو محکـی اسـت بـراي سـنجش     این جـست . ممکن است با بهترین عقاید ما در تناقض باشند 

هــاي  در علـوم، در علـوم انـسانی، در فعالیـت    : اي عیـار یـک پـژوهش خـوب در هـر زمینـه      
به معناي ارائـۀ توصـیفاتی رسـمی و در     » بودن  علمی«. رسانی  اي، در کتابداري و اطالع      حرفه

همـان  . پذیر نیـست  هاي مورد عالقه است، ولی همواره امکان        عین حال قابل نقض از پدیده     
نشانۀ یک انسان فرهیخته و دلیل فرهنگ او این است که در هر     «: گوید  گونه که ارسطو می   

 ,Aristotel)» اي، تا جایی که ماهیت موضوع اجازه دهد، به دنبال نهایت دقت باشد زمینه
هـایی وجـود دارد، بنـا بـر ایـن کـسانی کـه         براي علمی بودن محدودیت. (27-28 ,1955

  .کنند د، دامنۀ عالیق خود را محدود میمصمم به علمی بودن هستن
در این جا به معناي متخاصـم بـودن نیـست، بلکـه زیـر سـؤال بـردن                » انتقادي بودن «

. شـوند  هایی است که در پژوهش علمی یا غیرعلمی مورد استفاده واقع مـی          فرضیات و رویه  
کشاند،  چالش میها را به  جا که فرضیه    تفسیر انتقادي به این مضمون اهمیت دارد، اما از آن         

اعـضاي علمـی در   . هـا هـستیم   ما اعضاي علمـی دانـشگاه     . کند  به کسب شهرت کمک نمی    
و هم فرصت استفاده ) تولید دانش(ها هم فرصت مطالعۀ افکار درونی خود را دارند  دانشگاه

ها،  در اواخر قرن نوزدهم، بهترین دانشگاه. هایشان براي حل مشکالت مهم جامعه   از مهارت 
کـه طالـب بهتـرین نـوع آمـوزش         ) و همۀ کسانی  (ها    هاي آلمان بودند و آمریکایی      هدانشگا

هاي آلمـان مبتنـی بـر پـذیرش           برتري عظیم دانشگاه  . رفتند  هاي آلمان می    بودند، به دانشگاه  
ها تأسیس شدند تا بـه تـأمین    دانشگاه: کامالً آگاهانه از سوي اعضاي دوگانۀ دانشگاهی بود     

با این حال در همان زمان، . رفت ها انتظار چنین کاري می د و از آننیازهاي ملی خدمت کنن
دهند، تحقیق  پژوهشگران آزاد بودند تا دربارة هرچه و به هر نحوي که مناسب تشخیص می

  .این راهبرد، راهبرد درخشان و پایدار قرن بود. کنند
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تکریم : استآموزش عالی در ایاالت متحده آمریکا بسیار متأثر از دو سنّت آلمانی        
ایـن وجـه   . »علمـی «و آموزش عـالی  » فنی«پژوهش و تفاوت قائل شدن میان آموزش عالی  

تی اما جداگانۀ         در یک شهر » مرکز آموزش عالی فنّی«و  » دانشگاه«تمایز دوم در حضور سنّ
شـود کـه    هاي بزرگ آمریکا نیز دیده می چنین تمایزي در دانشگاه  . گردد  آلمان آشکار می  

نوعـاً یـک گـروه خیلـی بـزرگ از       : کننـد   شگاه را به دو بخـش سـازماندهی مـی         معموالً دان 
و چندین واحد کوچک جداگانۀ ) 1»علوم و ادبیات«(هاي آکادمیک   ها براي رشته    دانشکده

ــراي رشــته ــدیریت بازرگــانی، مهندســی،   دیگــر ب ــدارس «... (هــاي حقــوق، پزشــکی، م م
گـراي کوچـک و     یـک دانـشکدة حرفـه   رسانی معموالً   گروه کتابداري و اطالع   ). »اي  حرفه

  .جداي از دانشکدة ادبیات و علوم است
تی در ایاالت متحده است که بـراي آن دسـته      2»ّماتی  علوم مقد «  یک نام مشترك سنّ

بنـابراین  . اي نیـستند   حرفـه -هاي فنـی  رود که جزو رشته از موضوعات دانشگاهی به کار می 
 طبیعی و وابسته به فیزیـک، علـوم اجتمـاعی، و    هاي علوم   شامل کلیۀ شاخه  » علوم مقدماتی «

شـیمی، اقتـصاد، و   . شـود  اي را شـامل نمـی   هـاي حرفـه   باشـد، امـا دانـشکده       علوم انسانی می  
شناسی جزو علوم مقدماتی هستند، اما مهندسی شیمی، مـدیریت بازرگـانی، حقـوق و              مردم

م مقـدماتی جـزو    علـو . اي عملگـرا هـستند      هـاي حرفـه     دانـشکده . گونـه نیـستند     پزشکی این 
اند،  بیشتر به لحاظ عقالنی مورد توجه ] ها  این رشته . [شوند  هاي آکادمیک محسوب می     رشته

بـا ایـن حـال، چیـزي     . حال ممکن است بنا به قولی بعضاً کاربردهاي عملی نیز داشته باشـند         
دیـده   خوبی آموزش بودن محض در این میان مطرح است، زیرا شخصی که به  بیش از جالب  

اگـر بخـواهیم معـادل    . گیرنـد  هایی خواهد داشت که از علوم مقـدماتی نـشأت مـی            هدیدگا
 به معناي فرهنگ و روشنفکري، مفهوم مـوردنظر مـا   Bildungآلمانی آن را استفاده کنیم،    

  .است
و » علـوم مقـدماتی  «حتی در خارج از ایاالت متحده، که ممکن است تمایزي میـان           

هـاي   اي متفاوت مطـرح باشـد، از دانـشکده    گونه  یا به چشم نخورد     اي به    حرفه -آموزش فنی 
گـراي   رود که نوعی آموزش حرفـه   رسانی در سطح جهانی این انتظار می        کتابداري و اطالع  

اند که جالب  رسانی براي آن بنا نشده هاي کتابداري و اطالع دانشکده. کارآمد فراهم آورند
نظـر فنـی، و کارمنـدان     شایـسته از نقطـه  باشند یا روشنفکر تربیت کنند، بلکه تربیت افرادي     
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چـون  : دارد  طور کـه یکـی از همکـاران بیـان مـی             همان. اي کارآمد مورد انتظار است      حرفه
دانشجویان به مدرك تحصیلی نیاز دارند، رنج آموزش را بر خـود همـوار خواهنـد کـرد و           

 محدود بهتـرین  این نگرش. گیرند کم می ها را بطور پنهانی دست     اي از آموزش    اساتید، پاره 
. توان انتظارش را داشت، اما برخـی عواقـب منفـی در پـی داشـته اسـت              چیزي است که می   

اي مفید باشد، باعث سلب عالقه نسبت به  تأکید زیاد بر روي آموزشی که از نقطه نظر حرفه     
رسانی، ماهیت اطالعات و فنـاوري اطالعـات، و تاریخچـۀ فکـري      حوزة کتابداري و اطالع   

. تر وجود دارنـد  هاي بظاهرکاربردي رسانی خواهد شد، زیرا همیشه برنامه       اطالع کتابداري و 
صدها کتاب دربـارة  . مان منحرف گردیم  شود ما از بررسی ماهیت حوزه       این امر موجب می   

رود عناوین بیشتر  گونه که انتظار می رسانی منتشر شده که همان هاي کتابداري و اطالع     جنبه
پـنج سـال از تأسـیس انجمـن      و اما با گذشـت هـشتاد  . است» جام دهیمان... چگونه  «ها    کتاب

دامنـه  هایی که آشنایی عمومی و ادراکی نسبت به  رسانی، کتاب آموزش کتابداري و اطالع   
توانید  چند عنوان کتاب را می. رسانی فراهم آورند، رایج نیستند  کتابداري و اطالعو ماهیت

درآمدي بر علم « با عنوان 1»باتلر«برانگیز   بیش بحثبرشمارید که پس از انتشار کتاب کم و 
اي کاسته شـده   ، منتشر شده و در آنها از فضیلت عملگرایی حرفه 1933 در سال    2»کتابداري

تـر   اگـر ژرف  . و در عوض، آشنایی مختصري نسبت به موقعیت این علم فراهم شـده باشـد              
اي خـالی از محتـوا    ور قابل مالحظـه بنگرید، خواهید دید این متنِ ماهرانه نگاشته شده  به ط     

از هیچ یک از پیشگامان علم کتابداري نامی برده نـشده و افکارشـان درج نگردیـده                . است
لـرد  «، 3»آدام اسـمیت «اسـت کـه در آن از     » درآمدي بر علم اقتصاد   «این کتاب شبیه    . است
  . باشدکسی دیگر سخنی به میان نیامده ها و تقریباً افکار هیچ ، افکار آن4»کینس

گـذاري پـردیس    بـود کـه میـزان سـرمایه     اگر رئیس دانشگاه شما در این اندیشه مـی  
خواسـت   رسانی افزایش یا کاهش دهد و از شما مـی         دانشگاه را در رشتۀ کتابداري و اطالع      

  آوردید؟ اي علمی بر این حوزه تهیه کنید، چه چیزي را برایش فراهم می مقدمه
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اید، به کناري بگذاریم  مطلبی را که فراهم آوردهبگذارید هر : یک اندیشۀ رؤیایی
و تصور کنیم رئیس دانشگاه شما اعتقاد یافته کـه مـا بـه سـمت یـک جامعـۀ اطالعـاتی در             

خواهد دانشگاه را در موقعیتی قرار دهد کـه بایـد باشـد، و قـصد دارد منـابع       حرکتیم، و می  
ایـن یـک سـناریوي کـامالً     . گـذاري نمایـد   دانشگاه را بر روي مطالعـۀ ایـن پدیـده سـرمایه      

به لحاظ معنایی در نظر بگیرید چگونه یک جامعه در هنگام پاي نهادن به        . باورکردنی است 
هاي کوچکی از این ادعاهـا واقعیـت داشـته            اگر فقط بخش  . کند  تغییر می » عصر اطالعات «

ایی هـ  باشند، تغییرات شگرفی در جامعۀ معاصر در حال رخ دادن است و این متضمن توسعه    
انـد،   هـا مهـم   بنـابراین اگـر ایـن توسـعه     . باشند  است که براي همۀ ما داراي اهمیت بسیار می        
اند و باید مورد عالقـۀ بـسیاري از دانـشجویان       سزاوار توجه بسیار و تجزیه و تحلیل منتقدانه       

هـاي آموزشـی مختلـف دانـشگاه توجهـاتی نـسبت بـه بـسیاري             بسیاري از دپارتمـان   . باشند
پـس اگـر ایـن    . اطالعات در جامعه دارند و به این توجهات بایـد بهـا داده شـود   هاي    ازجنبه

سازد که یـک دپارتمـان آموزشـی      موضوع بسیار مهمی است، رئیس دانشگاه را متقاعد می        
به یک دپارتمان آموزشی . تأسیس نماید که این حوزه، حکم مسئلۀ اصلی آن را داشته باشد

طوف به مطالعۀ اطالعات و تولید، اشاعه و کاربرد آن مورد نیاز است که توجه اصلی آن مع      
تواند  رسانی می کدام دپارتمان آموزشی بهتر از دانشکدة کتابداري و اطالع      . باشد  در جامعه   

  مناسب این امر باشد؟
دهد که دانشکدة کتابـداري و      حال بیایید تصور کنیم که رئیس دانشگاه دستور می        

از : نام جدید، این نقش را به طور مشروط بـر عهـده بگیـرد      رسانی موجود، با یا بدون        اطالع
اي خـود را   آنجا که مطالب زیادي براي یادگیري وجود دارند، دانشکده باید آموزش حرفه 

اي بـا ایـن هـدف واال تـداخل      ها و منابع مورد نیاز آمـوزش حرفـه    ادامه ندهد، زیرا اولویت   
  .دارند

شکده بخشی از دپارتمان علـوم مقـدماتی        شناسی ایاالت متحده، این دان      در اصطالح 
در ایـاالت  . شـوند   هاي مورد مطالعه، به خاطر ماهیت خودشان مطالعه می          است زیرا موضوع  

و احتماالً در بخش علوم اجتمـاعی قـرار   11متحدة آمریکا این دانشکده در کالج علوم و هنر     
نـشجویان واقـع   هـاي آن مـورد عالقـۀ گـستردة دا         شود که کالس    چنین تصور می  . گیرد  می

تـوان گفـت بـه اطالعـات و جامعـه مربـوط اسـت، عنـصر              بهترین آموزشی که مـی    . گردند
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Buildung   امـا -جالـب «و »  ارزنـده - و-جالـب «آورد، بـدان معنـا کـه بـین         را فراهم می - 
  .شود تمایز قائل می» مایه کم

رسانی وجود   کتابداري و اطالعپس آیا امکان تأسیس یک دپارتمان علوم مقدماتی     
رسـانی بـدون توجـه بـه برنامـۀ علـوم        دارد؟ به نظر من هر نوع نگاهی به کتابـداري و اطـالع    

کـه، بـه نظــر مـن هـر دانـشکدة کتابــداري و       دیگـر آن . مقـدماتی نـاقص و مغـشوش اســت   
 هـایی نداشـته باشـند، بـه     رسانی که اعضاي هیئت علمی آن تصویري از چنـین برنامـه           اطالع

رسـانی   دپارتمان علوم مقـدماتی کتابـداري و اطـالع   . لحاظ آکادمیک توسعه نخواهد یافت  
تواند باشد، اما آیا بقاي آن مقرون بـه صـرفه خواهـد بـود؟ احتمـاالً در هـر         مکان جالبی می  

. ریـزي شـوند، چنـین خواهـد بـود        دانشگاهی که منابع آن بر اساس حجم کار آموزشی پی         
هاي مـورد اسـتقبال در دورة لیـسانس        ها یکی از رشته      از دانشگاه  رشتۀ ارتباطات در بعضی   (

  .)باشد می
رسـانی، بـه عبـارتی     آیا من تأسیس یک دانشکدة علوم مقدماتی کتابداري و اطـالع     

کـنم؟   ، را پیشنهاد می»سادة جالب«رسانی    کتابداري و اطالع  » ساده و جالب  «یک دپارتمان   
من حتی در اندیشۀ . نگرم لوب و نه کامالً خوب می  نه، من به آن، به عنوان یک رویکرد مط        

  2.1راهبردي بهتر هستم
  مشکالت. 3

طور جدي به عقایـد پرداخـت، و    توان بدون مواجه شدن با مشکالت عقالنی، به  نمی
بدون آگاهی از مشکالت عملی اهمیت و پیچیدگی اجتماع، براي مدت زمـان طـوالنی بـه             

هـاي آموزشـی را از طریـق ابـزار و      بعـضی دپارتمـان  . دتولید، اشاعه و کاربرد دانش اندیشی    
را بـه واسـطۀ مـشکالت و    ) هـاي فنـی   نوعـاً دانـشکده  (ها و برخـی دیگـر     رشتۀ آموزشی آن  

رسـانی را در   هاي کتابداري و اطالع دانشکده. کنند پردازند، تعریف می    مسائلی که بدان می   
شدن از آن بـراي    به لحاظ سیاسی غافلدهند و این به میراث ما لطمه زده، و      دستۀ دوم قرار می   
هاي دانشگاه، مبتنی بر اهمیـت   ادعاي ما نسبت به مکانی در جدول برنامه . ما خطرناك است  

ها سروکار داریم و ارتباط آموزش، پژوهش و خـدمات   و پیچیدگی مسائلی است که با آن   
  .تۀ تحصیلی بودنعمومی ما با آن مسائل است، و نه ادعاهاي مبتنی بر داشتن سنت، یا رش
رسـانی، وجـود یـک     یکی از دالیل نبود دپارتمان علوم مقدماتی کتابداري و اطالع        

                                                
  Buckland, 1996: براي اطالعات كاملتر، بنگريد به. ۲



گرا در محیطی آکادمیـک کـه تفکـر       اي با آموزش حرفه     دانشکده: راهبرد بازهم بهتر است   
کنـد کـه پـرداختن محـض بـه آمـوزش        علوم مقدماتی را پذیرفته است، یعنی تـصدیق مـی        

اندوز، علمی  نهایی کافی نیست، بلکه عالوه بر عملگرابودن، باید دانشاي کاربران به ت   حرفه
اي آن بـا مـسائل    اي به دلیل ارتباط حرفه آموزش حرفه(و در صورت امکان انتقادي نیز بود    

پرداختن به این موضوع از حوصلۀ این بحـث خـارج   . اجتماعی، باالتر از آموزش فنی است     
  ).است

گردیم؛ به انواع  جامعه باز می11»زدگی-مدرك« چگونگی هایمان در رابطه با   به مثال 
هـاي    طـرح -هـاي مـا   هایی بیندیشیدکه بـراي تکمیـل فهـم و طـرح       مختلف تجزیه و تحلیل   

کـه    نیاز است، و این   -و فناوري 44نماد شناختی 3،3شناختی  سیاسی، مردم 2،2اقتصادي، شناختی 
این چـالشِ  . نشگاه هدایت کندهاي مختلف دا تواند ما را به بخش  چگونه چنین شناختی می   

  .فکري براي باقی عمر ما کافی است
تفکـر در بـاب    . آنگاه پیامدها و پتانسیل تغییرات فنون و فناوري را نیز بدان بیفزایید           

امکانات جدیـدي را    5،5هاي اطالعات جغرافیایی    نظام! فرسا خواهد بود    چالش موجود طاقت  
یع، از علوم نظامی گرفته تا علوم انـسانی، فـراهم      اي از افراد و صنا      براي طیف بسیار گسترده   

هاي رقومی عبارتی است که هم براي رقومی کردن خدمات کتابخانه و             کتابخانه. آورند  می
ها و  هاي وب، اینترانت پایگاه. رود اي به کار می   پذیري محتواي هر منبع پیچیده      هم دسترس 
ئۀ مدارك و در عمل نوع جدیدي از سازي و ارا ها تشکیل نوع جدیدي از ذخیره  اکسترانت

هوش رقابتی، مجموعه و تحلیل اطالعات مربوط بـه دیگـران،          . آورند  کتابخانه را فراهم می   
اي الزم و ملزوم مدیریت دانش سازمانی است، و این امر تا حـد زیـادي، مـساوي بـا      گونه  به

هـاي فراوانـی    حـوزه . باشـد  المعارفی یک سـازمان مـی   مفهوم ایجاد و استفاده از دانش دائرة      
رسانی باید با توجـه   هاي کتابداري و اطالع پر واضح است، دانشکده  . براي کار وجود دارند   

هاي کـاربردي بـه منظـور کـار بـر روي       ها نسبت به انتخاب حوزه      به منابع، عالئق و موقعیت    
  .ها دقت فراوان داشته باشند آن

ن نمونه، تولیـد، اشـاعه و       به عنوا  :به عنوان یک نمونه   16مدیریت دانش سازمانی  
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نظـران   تبدیل به حوزة مورد توجه صاحب» مدیریت دانش«ها با نام  کاربرد دانش در سازمان  
توان بـه عنـوان تعبیـري     ها را می بیشتر مسائل، البته نه همۀ آن    . مدیریت بازرگانی شده است   

اننـد و بایـد   تو هاي تخصصی معتقدنـد مـی       چیزي دانست که کتابداران کتابخانه      وسیع از آن  
حتـی اگـر بعـضاً    . نامیدنـد 21»دکومانتاسـیون اداري «نود و پنج سال قبـل، آن را        . انجام دهند 

ها رو به تقلیل گذاشته باشـد، بـاز هـم جـزو مـسائل مهـم و مانـدگار بـاقی                   بحث دربارة آن  
رسـانی   هاي کتابداري و اطالع کنم چگونه هیچیک از دانشکده  من تعجب می  . خواهند ماند 

  .دهند زه را در برنامۀ آموزشی خود قرار نمیاین حو
  پیچیدگی. 4

اي روبـرو   مند به دانش انسان باشد، الزاماً بـا مـسائل بـسیار پیچیـده        هرکس که عالقه  
ما بناچـار در  ... . هاي اجتماعی،  درك و باور انسان، فناوري اطالعات، سیاست     : خواهد بود 

اي را کـه در دسترسـمان     کار با هر وسیلهکنیم که باید در آن،     اي زندگی می    محیط پیچیده 
هـاي   مهـارت : گـردد  این امر موجب بروز دو موضوع راهبردي و مهـم مـی          . است، بیاموزیم 

  3.2جویی ناشی از تنوع تولید تخصصی و صرفه
باید بتوانیم در تمام کارهایمان بخردانه عمل کنـیم، امـا فقـط      .هاي تخصصی   مهارت

من تفکر . باشیم) رسمی و کمی(توانیم علمی   الئقمان می هاي محدودي از دایرة ع      در حوزه 
جنبـۀ فنـی،   : ام رسانی را از دو جنبۀ اساسی مفید یافته در باب اصطالحات کتابداري و اطالع 

از آن انتظـار  » نظام اطالعاتی«که عبارت است از آنچه هر شخص در هنگام مراجعه به یک          
کـه هـر دو جنبـۀ مـذکور را در نظـر نگیـرد،       اي    دانـشکده . دارد، و جنبۀ انسانی و اجتماعی     

گونه که با تعامالت مختلف میان انسان و  دامنۀ عالئق ما، آن. تواند به کل حوزه بپردازد    نمی
هاي گستردة رفتار انسانی نسبت بـه فنـاوري، جامعـه و        مدارك ارتباط دارد، مستلزم بررسی    

هـا، ابزارهـاي ریاضـی و     الگـوریتم () »علمـی «(تنها از فنون رسـمی   ما باید نه  . باشد  دانش می 
و ) مشی، مـدیریت و رهبـري   شناسی فرهنگی، تحلیل خط     مردم(، بلکه علوم اجتماعی     )آمار

) شناسـی، و مطالعـۀ خـودِ دانـش         ، معناشناسـی، معرفـت    3علم بیان، علم عقایـد    (علوم انسانی   
ماکان بـدون  رسانی ک  یکی از سؤاالتی که دربارة آموزش کتابداري و اطالع        . استفاده کنیم 

پاسخ مانده، این است که چرا با وجود ارتباط ضروري ما با مسئلۀ بیان، معنا، دانش و درك     
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شناسی، فلسفه و علم بیان تا حـد زیـادي مـورد اغمـاض      انسان، نقش علوم انسانی بویژه زبان  
 آوري همـۀ  دانیم، مستلزم فـراهم  ها را مسلم می   واقع شده است؟ مسائلی که  پرداختن به آن        

ابزارهاي مختلف توسط خود ما است و مجبوریم علیرغم طـرز تفکرهـاي اساسـاً ناسـازگار            
بـه  . (Buckland, 1999)خود، با یکدیگر زندگی، و بر روي اهداف مشترك کار کنـیم  

عنوان مثال استخدام صِرف متخصصان فناوري و فنی، دیدگاهی به شدت محدود به دسـت        
  .دهد می

هاي راهبردي مهمی کـه بایـد    یکی از چالش  .وع تولید هاي ناشی از تن     جویی  صرفه
جـویی ناشـی از تنـوع     صـرفه «به آن پرداخت، چیزي است که اقتصاددانان از آن بـا عنـوان              

هـا، فنـون و    هـاي کـاربردي مختلـفِ مـدیریت دانـش بـا سـنت         حـوزه . کننـد   یاد می » تولید
 نوبـۀ خـود منحـصر بـه     ها به هاي مختلفی رشد کرده و هر یک از این حوزه         شناسی  اصطالح

چالش در این است که بفهمیم . خورد هایی نیز به چشم می    با وجود این، مشابهت   . فرد است 
بـراي ایـن منظـور، نیازمنـد رویکـردي      . چه چیزي باید مشترك و چه چیزي متفاوت باشـد        

زار اب. اي از ابزار و زمینۀ اصلی داشته باشیم اي هستیم و باید درك گسترده       تحلیلی و مقایسه  
 فعالیـت  1» انفورماتیـک  زیـست «براي مثال، اگر بخـواهیم در زمینـۀ       . به تنهایی کافی نیستند   

گـذاري نمـاییم و نبایـد تـصور      کنیم، باید براي آشنایی با حوزة زیست انفورماتیک سرمایه       
چنین چیزي در مورد خدمات کتابخانه و . کنیم که ابزار عمومی مدیریت دانش کافی است 

  .کند دي دیگر نیز صدق میهر حوزة کاربر
  
  فناوري. 5

ام کـه یـک دلـیلش آن اسـت کـه در       من فناوري را در ردیف ماقبل آخر قرار داده      
غالب اوقات، فناوري نقطۀ آغازین بحث است؛ دلیل دیگر آن که هر شخص دیگري روي           

 شود، و دلیل آخر آن که تنها توجیه براي توجه به فنـاوري، در بـستر چهـار          آن متمرکز می  
گردد، اما الزامـاً اهـداف را    تغییرات فناوري موجب تغییر در ابزار می      . نکتۀ قبلی نهفته است   

وري بهینه یعنی این کـه کارهـاي مـشابه را       بهره. آفرینی هستیم   ما نیازمند باز  . دهد  تغییر نمی 
اي  همـن بـا ایـن جملـ    . اي متفاوت و بهتر بازآفرینی یعنی انجام امور به شیوه. بهتر انجام دهیم 

اي از آفـرینش نـشأت    ام کـه جـوهرة آمـوزش حرفـه     اند، موافق   نسبت داده  2»سیمون«که به   

                                                
1. bioinformatics 
2. Herb Simon 



اي بهتـر   تـوان آن را بـه گونـه    توان یک خدمت را آفرید؟ چگونـه مـی      چگونه می . گیرد  می
  آفرید؟

  آموزش. 6
ریـزان   همگـی برنامـه  » رسـانی  انجمن آمـوزش کتابـداري و اطـالع   «اعضاي سازمانی  

 و تاکنون، به استثناي مواردي اندك، توجه و دامنۀ کـارخود را بـه شـدت               آموزشی هستند 
شـاید یـک   (هـاي خـود و انـدکی       محـدود بـه رشـته     ) اي مؤثر   به گونه (متمرکز، منحصر، و    

اگر شما نیز مانند من علم کتابـداري و    . اند  هایشان کرده   به پیکرة دانشجویی مؤسسه   ) درصد
دانیـد، چـرا آن را پنهـان      از دیدگاه اجتمـاعی مهـم مـی        رسانی را ذاتاً بسیار جالب، و       اطالع
دانید، فرصـت مناسـبی اسـت تـا شـغلتان را تغییـر        سازید؟ و اگر آن را جالب و مهم نمی  می

  .عالقه دارند، وجه مشترك داریم] به این حوزه[هایی که  در رؤیاي من، ما با همۀ آن. دهید
رو بـه  » عصر اطالعـات  «م گذار به    بار دیگر این عقیده را که چگونه جامعه در هنگا         

بـسیاري  . انـد  ها اهمیت دارند و سزاوار توجه این توسعه. گذرانیم  گذارد، از نظر می     تغییر می 
مندند و این عالئـق را   هاي آموزشی دانشگاه به یک یا چند جنبه از اطالعات عالقه         از گروه 

ص یـک گـروه آموزشـی    اما اگر چنین امري اهمیت دارد، شایستۀ تخصی    . باید تقویت کرد  
ایـن امـر نیازمنـد یـک دپارتمـان      . دانشگاهی است که ایـن حـوزه، مـسئلۀ اصـلی آن باشـد       

آموزشی در دانشگاه است که توجه اصلی آن به مطالعۀ اطالعات، تولید، اشـاعه و اسـتفادة            
کدام دپارتمان آموزشی را براي این کار بهتر از کتابـداري    . از آن در جامعه معطوف گردد     

  دانید؟ رسانی می عواطال
. کنند کـه جالـب باشـند    هایی را انتخاب می ها معموالً دانشجویان کالس در دانشگاه 
هـایی را ارائـه    تواند کـالس  رسانی می اي که دانشکدة کتابداري و اطالع   فقدان چنین عقیده  

در یک برنامـۀ آموزشـی   . کند که براي عموم دانشجویان جالب باشد، شدیداً ملموس است     
اساتید کتابداري «اي که  اي اختصاص دارد، جایی براي چنین ایده ماماً به آموزش حرفهکه ت

هـا   هایی کـه شـرکت در آن   توانند عالئق خود را از طریق برگزاري دوره     رسانی می   و اطالع 
بـا ایـن حـال، کـدام     . مانـد  باقی نمی» براي عموم دانشجویان آزاد باشد، به اشتراك بگذارند 

توانـد مـورد    رسانی است که در زمینۀ موضوعی که می       تابداري واطالع عضو هیئت علمی ک   
عالقۀ درصـد زیـادي از دانـشجویانی باشـد کـه قـرار نیـست خـود را بـراي کـار در زمینـۀ                    

ــداري و اطــالع ــداري و    کتاب ــد، دانــش الزم را نداشــته باشــد؟ در کتاب ــاده نماین رســانی آم
 بیـشتر بـه جهـت ماهیـت جالبـشان مـورد       ها رسانی با رویکرد علوم مقدماتی، موضوع      اطالع



رسد براي ارتقاي درك خود از ماهیـت و مـسائل    به نظر می  . ها  نظرند و نه کاربرد عملی آن     
هـا بـا کـسانی کـه      رسانی، راه بهتري جز به اشـتراك گذاشـتن آن       جاري کتابداري و اطالع   

مـسائل آموزشـی   تنهـا معلمـان نیـستند کـه بـه      . مند به یادگیري هستند، وجـود نـدارد     عالقه
اي شـود،   به همان نسبت، براي کسی هم که قرار نیست یک سیاسـتمدار حرفـه  . مندند  عالقه

هـاي حـوزة سیاسـت     فرد براي عالقـه داشـتن بـه موضـوع    . شاید مسائل سیاسی جالب باشند    
و آزادي دسترسـی بـه   » هـاي اطالعـاتی   شـاهراه «نظیر حریم خصوصی، سانـسور،   (اطالعات  

رسانی داشـته    مجبور نیست حتماً شغلی در زمینۀ حرفۀ کتابداري و اطالع      )هاي دولتی   پیشینه
  .باشد

دهد، آموزش علوم   توضیح می1»لیمان«همانگونه که . انگیزة دیگري نیز وجود دارد   
مقدماتی امروزه در آمریکا عموماً ضـعیف بـوده و در مواجهـه بـا ماهیـت و نقـش فنـاوري                  

اي  آمـوزش آزاد اگـر نتوانـد بـه شـیوه     «. باشد خ میاطالعات و در واقع خود اطالعات منسو 
تر حـضور    و از آن مهم-دیده را در مواجهه با حضور فناوري  مطلع و انتقادي، افراد آموزش    

 ,Lyman)» محصوالت اطالعاتی فناوري در دنیاي مدرن آماده سازد، نـاقص خواهـد بـود   
1995, p.4) .اصالح چنین معـضلی را  رسانی صالحیت هاي کتابداري و اطالع و دانشکده 

  .دارند یا باید داشته باشند
ارائـه  » هاي اطالعـاتی  نظام«من به مدت پنج سال درسی را در دورة لیسانس با عنوان  

هـاي   شـامل جنبـه  » نظـام اطالعـاتی  «و » اطالعات«کردم که موضوع آن نظریات مختلف    می
مـسائل مربـوط بـه    . بوداجتماعی، سیاسی و اقتصادي مدیریت اطالعات و فناوري اطالعات      

هاي اطالعاتی داراي اساس و تعصب فرهنگی       حریم خصوصی و کشف این مسئله که نظام       
دیدنـد چقـدر    شدند از این که می زده می  دانشجویان شگفت . انگیزاند  هستند، عالقه را برمی   

کشف مختصات . از یک محیط به محیط دیگر متفاوت است » اطالعات«حوزة معنایی واژة    
هـاي مفیـد    هایی است که منجر به مهارت  ي ذخیره و بازیابی اطالعات مستلزم تمرین      ها  نظام
ت و مقصود اولیه نبوده است  هاي عملگراي آن، نی  گردند، اما جنبه    می نمونۀ فـوق، دعـوتی   . ّ

  2.ساده براي کشف حوزة ما بود
. ندارنـد رود،  دانشجویان پایۀ الزم را براي دانستن آن چه که از این درس انتظار می            

                                                
1. Peter Lyman 

  : در دسترس استريزبعضي از موارد درسي دورة مذكور موقتاً از طريق نشاني اينترنتي . ۱
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هاي  دهد چگونه در نظام ها آموزش می بیشترشان تصور کالسی کاربردي را دارند که به آن    
بعضی دیگـر انتظـار آشـنایی بـسیار خـاص بـا فنـون             . ذخیره و بازیابی پیوسته جستجو کنند     
در همـین ضـمن،   . ها قـدیمی، محـدود و مـبهم اسـت     کتابداري را دارند، که از دیدگاه آن 

این آگاهی را فراهم آورده که ممکن اسـت چیـزي         » جامعۀ اطالعاتی «ارة  بحثی فراگیر درب  
اي قوي، پیچیده و  زمینه: با این حال، جاي چنین آگاهی که     . براي مطالعه وجود داشته باشد    

 چگـونگی مـدیریت آن و   - رقومی یا هـر نـوع دیگـرش   -جالب براي پرداختن به اطالعات  
ایـن سـطح پـایین از آگـاهی تـا      . لی اسـت چگونگی تأثیر آن بـر زنـدگی وجـود دارد، خـا      

هـاي کتابـداري و    مدت عموم دانشکده با توجه به سکون طوالنی    . حدودي قابل انتظار است   
نـسبت بـه   ) اي هـستند  هـاي حرفـه   کـه مملـو از دانـشجویانِ درگیـر در برنامـه         (رسانی    اطالع
ي بـالقوة  توان از دیگران انتظار آگـاهی داشـت؟ یـک تقاضـا          نگري خود، چگونه می     درون

رسـانی بـا رویکـرد علـوم مقـدماتی       هاي حوزة کتابداري و اطالع     ذاتی براي معرفی موضوع   
  .وجود دارد) »جالب«بخوانید (

هـاي     بـه عنـوان یـک نمونـه از نمونـه           -یکی دیگر از دروس اختیاري دورة لیسانس      
 هاي اطالعـات بـا رویکـرد     کالسی است که به موضوع مدیریت اطالعات و سیاست  -بسیار

» دسترسی به میـراث فرهنگـی آمریکـا    «این کالس که عنوان آن      . پردازد  دانش فرهنگی می  
هاي فرهنگی و هویت  ها دانش میراث  نماید که از طریق آن      هایی را تبیین می     باشد، شیوه   می

هـاي   بنـدي  هـا، رده  المعارف شامل دائرة( متنوع 1قومی شکل گرفته یا از طریق منابع تفسیري 
تـأثیر  ) هـا   هـاي درسـی مـدارس، و نظـایر آن           سـازي، کتـاب     اصطالحنامۀ نمایه اي،    کتابخانه

هاي هویتی اسـت، بـراي    گرایی و سیاست  این موضوع در جهانی که مملو از قوم  2.پذیرد  می
  . عموم جالب بوده و از طراوت خاصی برخوردار است

ــه  ــن درس از بعــضی عناصــر برنام ــه ای ــاي حرف ــوق ه ــسانس و ف ــسانس  اي دورة لی لی
هـاي داراي حـساسیت اجتمـاعی     رسانی، بویژه منابعی مربوط بـه موضـوع    کتابداري و اطالع  

رسد اساتید و مدرسـان   بعید به نظر می. شود ها، تغذیه می   المعارف  ها و دائرة    موجود در نمایه  
رسانی محتوا یا رویکرد این کالس را چیزي بـیش از بـازچینی و توسـعۀ           کتابداري و اطالع  

چنـین  . هـاي خودمـان نیـست       تر آن که این کـالس بـراي رشـته           اساسی. بینندمنابع موجود ب  
                                                

1. interpretative sources 
  : قابل دسترسي استزيربعضي از مواد درسي اين دوره از طريق نشاني اينترنتي . ۲
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اي باشد؛ در نتیجه، آن چیزي نیست که فرد از یک    کالسی قرار نیست نوعی آموزش حرفه     
هـاي آموزشـی     واکنش اساتید دیگر گـروه    . اي انتظار دارد    ّي، عملگرا و حرفه     دانشکدة جد 

کنند که هر گروه آموزشی در دانـشگاه قـصد دارد        ها تصور می    آن. دقیقاً متضاد بوده است   
ها معمـوالً   آن. اي از دانشجویان دورة لیسانس را معطوف به خود نماید         توجه طیف گسترده  

باشـد و ایـن ایـده کـه      کنند که محتوا و رویکرد این کالس، بـدیع و ابتکـاري مـی          فکر می 
زده  هـا را شـگفت   ی باشـد، آن رسانی بتواند منشأ کالسی با چنین محتـوای      کتابداري و اطالع  

گـشایند کـه از درون    اي را می ها دریچه   کامالً جداي از شایستگی ذاتی، این دوره      . کند  می
  .دهد کند و مورد احترام قرار می آن تمام دانشگاه ماهیت رشتۀ ما را به طور مؤثر درك می

پـر  . ام تهها را بر عهـده داشـ   هایی بودند که خود من تدریس آن    این دو نمونه کالس   
هـا اطالعـات و مـدیریت     هاي دیگري نیز وجود دارند کـه از طریـق آن     واضح است که راه   

مسائل اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، حقوقی     . گذارند  اطالعات بر روي افراد و جامعه اثر می       
هاي قابل استفاده در میراث ما فراتر از     اند که فرصت    اي فراوان و برجسته     و فرهنگی به گونه   

در واقع، عمالً هیچ دانشکدة کتابداري و    . عی است که یک دانشکده بتواند فراهم آورد       مناب
تواننـد   تواند به تمامی عالئـق ایـن حـوزه بپـردازد و مطمئنـاً هیچیـک نمـی        رسانی نمی  اطالع

ادعاي امتیازي خاص داشته باشند، بلکه باید دیدگاهی وسیع پدید آید که برمبنـاي آن هـر          
ّ امکان جـذب و اسـتفاده    ش خود را به کار برد تا منابع دانشگاه را تا حددانشکده نهایت تال  

  .نماید
کنندة اقتصادي، عقالنی و سیاسی براي این حقیقت وجـود دارنـد کـه           دالیل مجاب 

  .هایی گسترده و تمام شمول باشد هاي جدید، باید راهبرد چرا راهبرد

  بازگردیم به میراثمان
  !ما را کشف کنید] تۀرش[مورخان، لطفاً تمام حوزة 

توانیم متوقع باشـیم   اگر ما میراث و عالئقمان را با دیگران به اشتراك نگذاریم، نمی         
مسائلی که ما با آنها : شویم که دیگران از این ایده که ما را درك کنند و درنتیجه باعث می  

آري، هـاي جالـب    گـشودن راه . باشد، غافل بمانند می» جدید«سر و کار داریم، یک حوزة       
  .جدید نه

اي گسترده، تمام شمول، راهبردي،   اگر ما میراث خود را بفهمیم و آینده را به گونه          
توانیم به صورت فردي زندگی جالـب داشـته و بـه     اي زایا بر پایۀ آن بنا کنیم، می      و به شیوه  



  .صورت سازمانی، شکوفا باشیم و در مجموع با بقیۀ جهانیان همکاري کنیم
  .ناین است رؤیاي م
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