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 مقدمه

 یهپارادايم غالب فلسفه در قرن بيستم زبان بوده و برخی فالسفه معتقدند که ما نه دربار

کنيم. از مینقادی  وتحليل و زبان را  اختالف و بحث، هاواژه یهت که دربارحقيقت و واقعي

انديشه از  آن باو ارتباط زبان  های مختلف کاربرد و ساختاربهفلسفی در جن یهمطالعاين رو، 

تحليلی  یهتحليلی است. البته بايد يادآوری شود که فلسف یهجمله مسائل مورد بحث در فلسف

کوشند از طريق تفسير زبان به تفسير تحليلی می یهيل زبان نيست. در فلسفمحدود به تحل

ورزی در اين رويکرد عبارت است از روشن ساختن معنای فلسفی انديشه نائل شوند. فلسفه

از آن اين است که  شودقابل طرح میسؤالی که در اين جا مفاهيم از طريق تحليل منطقی زبان. 

تحليلی و بحث زبان و  یهآيا فلسف ،هاسترای تمامی حوزهجا که فلسفه منبع دانش ب

سازی مفاهيم قادر است به روشن نئوپوزيتيويستی هایشناسیاصطالحات و مفاهيم در معرفت

 های آن کمک کند؟و ابعاد و مؤلفهشناسی علم اطالعات و دانش یهدر حوز

های ه به آن در کاوشهر يک بر اهميت زبان و لزوم توج 1فرگه، راسل و ويتگنشتاين

خود متذکر شده بود که: « فلسفی -منطقی یهرسال»شتاين در ناند. ويتگفلسفی تأکيد ورزيده

عقيده دارد فلسفه جمالت  9موريس شليک«. کندمرزهای عالم ما را مرزهای زبانمان تعيين می»

و حقيقت جمالت دهد. علم با صدق سازد و علم آن را مورد تأييد تجربی قرار میرا روشن می

، 1119ها واقعاً به چه معنا هستند )پايا، که آنپردازد میاين نکته  هسروکار دارد، اما فلسفه ب

 (. 92ص 

يکی از  ،ها و عباراتهای زبانی و پرداختن به معنی و مفاد واژهتوجه به زبان و کاوش

کوشيد با ال هايدگر میآيد. برای مثهای اروپايی نيز به شمار میهای اصلی فلسفهدلمشغولی

 .، صهمانتر وجود نائل شود )حجاب زدايی از معانی کلمات در زبان يونانی به شناخت دقيق

« هر که زبان دارد، جهان دارد»د که دااين اعتقاد محکم گادامر را توسعه  1(. هابرماس92

 ( وجه مشترک ميان91، ص 1126) 2الکوست (. ژان111، ص 1122، 4وايتو  )تايشمن

                                                 
1. Frege, Russell, Wittgenstein 
2. moritz schlick 

3. Habermas 

4. Tayshman & White 

5. Jean Lacoste  
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، فوکو و راز يک سو و نيچه، هايدگ 1فلسفه از فرگه تا ويتگنشتاين، کارناپ، اوستين و کواين

داند که همگی آنان يک بسيار مهم، در اين میات از سوی ديگر را به رغم اختالف 9دريدا

و  انداند و آن اين که مابعدالطبيعه را به عنوان گفتار )بيان( نقد کردهاشتغال خاطر مشترک داشته

 اند.در نتيجه به نوعی نقادی زبان پرداخته

-1211) 1مفاهيم در فلسفه يک امر معمول است. تامس هابز یهتحليل فلسفی دربار

-ها تأکيد میهای گوناگون واژهتحليلی بر تمايز منطقی ميان رده یه( پيشاهنگ فلسف1624

نامی که مخصوص يک رده ها، نام اجسام و کيفيات است و اگر د. او عقيده داشت ناميورز

آيد، ای که به بار میديگری تعلق دارد، نتيجه یهبه کار گرفته شود که انگار به رد طوریاست، 

 (.162، ص 1122، 4يلهاست )هالينگدِمعنايی واژهبی

 هايیگيرد بيان گزارهچه در فلسفه سنتی انجام میبه نظر پيشروان اين نظريه آن

، جلد هشتم، 2ی است )کاپلستونئگويا همان اتقع تکرار معلوماست که در وا)قضايايی( 

ها است شود، ابهام در انديشهسنتی مطرح می یه( و مسائلی که در فلسف212-242، ص 1114

عبارات،  یهکنندکه حداقل بخشی از آن ناشی از وجود ابهام در زبان است. ساخت گمراه

شود. اين يرت و سردرگمی فيلسوفان میباعث ح ،اصطالحات ناروشن و عبارات دو پهلو

مسائل بايد از طريق پژوهش در استلزامات منطقی عبارات تجزيه و تحليل شوند. به اعتقاد 

هاست ها برای نيل به معنای واقعی آنطرفداران اين نظريه کار اصلی فلسفه بررسی گزاره

علم  یاز کارهای فلسفهن فرض کرد که يکی توا(. پيرو اين نظر می126، ص 1129، 6فروند)

بنابراين،  .رودروشن کردن مفاهيمی است که در اين قلمرو به کار میشناسی اطالعات و دانش

ان و بزی هی بررسی نقادانتواند از طريق فراهم ساختن زمينهتحليلی می یهبه بيانی ساده، فلسف

  .به آن خدمت کند ،شناسیعلم اطالعات و دانشاصطالحات 

 

 

                                                 
1. Carnap, Austin, Quine 

2. Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida 

3. Thomas Hobbes 

4. Hollingdale 

5. Copleston 

6. Freund 
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 مسئلهبیان  

-علمی به اصطالح یهيکی از معيارهای رشد يافتگی و تکامل يک حرفه يا يک حوز

علم  یهگردد. اين مشکل يکی از داليل ضعف نظری در حوزشناسی در آن حوزه بر می

های تاريخی و فلسفی در توجهی به ابعاد نظری و بنيانهم هست. بیشناسی اطالعات و دانش

به  ؛آشفتگی مفاهيم و اصطالحات را به دنبال خواهد داشتضعف زبان و  ،همهر علمی 

همان طور که رهادوست  .ديگر تأثير متقابل دارندبر يک واژگانبنيان نظری و  ،عبارت ديگر

کند، علمی که مورخ و فيلسوف نداشته باشد، قطعاً ( هم به درستی اشاره می69، ص 1114)

 سداری کنند، در خود نخواهد پرورد. افرادی هم که قادر باشند از زبان آن علم پا

عالوه بر داليل اين گونه شناسی علم اطالعات و دانش یهشناختی در حوزمطالعات واژه

ديگری هم برخوردار است. رسيدن به يک  یهها، از اهميت ويژمطالعات در ديگر حوزه

مسائل با رويکرد چارچوب نظری، ذهنی، پايه و همگانی در اين حوزه مستلزم پرداختن به اين 

 و مفاهيم به عنوان اولين قدم در اين راستا است.  واژگانبنيادی و توجه به 

علم قرن بيستم عمدتاً حول محور زبان چرخيده است.  یههمان طور که بحث شد فلسف

-نمی ،بنابراين ؛هم با تجليات زبانی حيات فکری انسان سروکار داردشناسی اطالعات و دانش

توان در اين باره سهمی جدی داشت. مباحثات فلسفی چشم پوشيد و حتی میتوان از اين 

ای شاخهبايد به عنوان شناسی علم اطالعات و دانشاعتقاد دارد که  1براين اساس جاناتان فرنر

در  شناسیعلم اطالعات و دانشکند که فرنر حتی پيشنهاد می .تعريف شود 9شناسیاز نشانه

تر و زبان به نحو دقيق یهکند، طرح شود. زيرا فلسفزبان پيدا می یهنسبت و ربطی که با فلسف

هايی که اين محتوا را بازنمايی و های ذهنی و دادهتری به تجليات زبانی محتوای وضعيتجامع

و  1پردازد  فلوريدیها میهای تفسير اين بازنمايی و فهم و معنی آنکنند و نيز شيوهثبت می

                                                 
1. Jonathan frnr 

شناسی، نحوو، و  یشود: معنها است که به سه بخش اصلی تقسیم می، علم عالئم و نشانه Semioticsشناسی یا . نشانه2

شناسوی خوالص،   شناسی، ممکن است خالص، توصیفی یا عملی باشند. نشانهها، همانند خود نشانهکاربرد. هر یک از آن

شناسی توصیفی خوود عالئوم را موورد مطالعوه     کند. نشانهدهد بحث میی زبانی که عالئم را مورد مطالعه قرار میدرباره

، ص 1831استفاده از دانش عالئم برای انجام مقاصد مختلف است )سلطانی، راسوتین،   شناسی عملی،دهد. نشانهقرار می

414.) 

3. Floridi 
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 شيئی یهبا اطالعات به مثابشناسی علم اطالعات و دانشباکلند معتقدند که هم مانند  1وکاپور

زبان  یهپس مسئل ،اين حلول، زبانی استو چون  ،سروکار دارد، يعنی با حلول معنی در اسناد

 (.914-919، ص 1116)خندان،  هم مرکزيت داردشناسی علم اطالعات و دانشدر 

 یهفاهيم هستند و هرگونه تأمل در يک دانش و ارائواژگان و م ،هابنياد دانش و نظريه

شناختی و مفهومی آشفتگی واژه به اين خاطرجديد مستلزم توجه به مفاهيم پايه است.  یهنظري

آيد؛ زيرا به حساب می شناسیعلم اطالعات و دانشدر پردازی يکی از موانع اصلی نظريه

و ارات و جمالتی است که اجزاء اصلی ها، عبپردازی مستلزم وجود گزارههرگونه نظريه

پس شود. پردازی ميسر نمینظريه واژگانهستند و بدون  واژگانآن کلمات و  یهدهندتشکيل

ها، اصطالحات، مفاهيم و تعابير را مورد پژوهش قرار داد و تا حد امکان در بايد اين واژه

ن است تا ابعاد اين آشفتگی را در از اين رو، اين نوشته برآها تالش کرد. آن معنای سازیشفاف

مورد تحليل قرار داده و ضمن معرفی موانع و  شناسیعلم اطالعات و دانشهای مختلف مقوله

 ها، راهکارهايی را نيز به منظور بهبود وضعيت حاضر پيشنهاد نمايد.دشواری

 

 ي گوناگونهاحرفه وشناختی و مفهومی در علوم هایی از آشفتگی واژهنمونه

خاص  یبه يک حوزه یمهوشناختی و مفمشکل واژهتر نيز بيان شد طور که پيشانهم

شناسی، پزشکی، تفسير قوانين علم، جامعه فلسفه، از جملهها حوزه تمامیبلکه در  ؛تعلق ندارد

در ادامه  اين مسئله وجود دارد. ،همو مانند آن  و ادبيات اصطالحات یهترجم در حقوق،

 شود. موارد ارائه می نهايی از اينمونه

شود. زبان ظرف و زبان معرفت حاصل نمی واژگانتحليلی بدون توجه به  یهدر فلسف

شود و زبان فيلتر معرفت است. در در واقع معرفت در اين سيستم منعکس می ،معرفت است

شوند. اين ادعاهای معرفتی در شناسی معموالً مدعاهای معرفتی مطرح میفلسفه و معرفت

اند. ای از اصطالحات و تعابير تشکيل شدهشوند که از مجموعههايی مطرح میالب گزارهق

شناختی تا حدود زيادی به معنای اين ها و ادعاهای معرفتميزان و نوع درک ما از گزاره

اصطالحات و تعابير بستگی دارد. بنابراين بدون روشن شدن معنای اين اصطالحات دقيقاً 

                                                 
4. Kapurro 
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چيزی بايد مورد ادعا، پرسش يا تحليل فلسفی قرار بگيرد. بسياری از  معلوم نيست که چه

يعنی روشن نبودن  ،شناسی به همين دليلهای موجود در فلسفه و معرفتموانع و دشواری

هايی که اند. يعنی گزارهکه مطرح شده ،هايی استمعنای اصطالحات و به تبع آن گزاره

اولين قدم برای نزديک شدن به کليد  ،ه عبارت ديگرها مبهم است. باصطالحات و تعابير آن

ها گويند و معنای دقيق آنها چه میحل مسئله اين است که ببينيم اين اصطالحات و گزاره

های فلسفی تالش در جهت ايضاح و ترين وظايف فعاليتيکی از مهم ،چيست. از اين رو

های فلسفی است و اين وظيفه گزارهسازی اصطالحات، تعابير و مفاهيم به کار رفته در روشن

پيروان شود. های فلسفی بيش از هر روش ديگر از طريق تحليل فلسفی ميسر میدر پژوهش

طور که بيان گرديد اين دانند و همانها میاين نظريه، کار فلسفه را روشن کردن منطقی انديشه

 (.101 ، ص1110، 1گيرد )نلرکار از راه تحليل منطقی و زبانی صورت می

شناسی هم مفاهيمی مانند نهاد، طبقه، منزلت، شخصيت، ساخت اجتماعی، نظام در جامعه

اجتماعی و غيره هنوز از صراحت کافی برخوردار نيستند. اين اشکاالت در زبان فارسی به 

شود، زيرا اصوالً بسياری از اين مفاهيم محصول فرهنگ غربی است و تر میمراتب پيچيده

هايی که شده، هنوز معادل دقيق بسياری از اين مفاهيم در زبان فارسی جا رغم تالشعلی

اين آشفتگی مفاهيم،  یهها وجود ندارد. نتيجآن یهی دربارننيفتاده است و اتفاق نظر همگا

 (.12، ص 1122سردرگمی دانشجويان و پژوهشگران است )اديبی و انصاری، 

 یهزبان فارسی و عربی با معنای کنونی واژمعنای علم در برای نمونه در همين راستا، 

Science علم با  یطور مفهوم قرآنی و اسالمی واژهدر زبان انگليسی متفاوت است. همين

متضمن ايدئولوژی و روش مشخصی  Science یمتفاوت است. واژه Scienceمفهوم غربی 

مفهوم قرآنی و  ،عماراست یهمشخص در تاريخ اروپاست. در دور یهيک دور یهاست که زائيد

اسالمی علم تا حدودی سير قهقرايی پيمود و مفهوم غربی علم به شکل مفهوم غالب و رايج 

کند، منظور دانشمندان و درآمد. هنگامی که قرآن از علم و علما و برتری آنان صحبت می

علم  متخصصان ژنتيک، پزشکی، فيزيکدانان و دارندگان مدارج علمی و دانشگاهی نيست.

دل عربی دانش در زبان فارسی است. برخالف برداشت غربی، در فرهنگ ما روحانيون را امع

                                                 
1. Nlr 
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دانند و برداشت جامع از علوم مستلزم علما و متخصصان علوم طبيعی و پايه را دانشمندان می

 وجه به تمامی ابعاد تاريخی و جغرافيايی و فرهنگی آن است. ت

های رسانی پزشکی و آشفتگیکتابداری و اطالع»ای با عنوان ( در مقاله1114) رهادوست

پزشکی ايران را  یههای زبان، اصطالحات و مفاهيم در حوزنابسامانی« زبان جامعۀ پزشکی

پزشکی و بهداشت و  یهجا که در جامعمورد بررسی قرار داده است. وی معتقد است که از آن

العات پزشکی از پزشک تا بيمار و کنندگان اططيف وسيعی از توليدکنندگان و مصرف ،درمان

کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی حضور دارند، لذا اين جامعه با سه ارائه دهندگان و مصرف

زبان علمی، سروکار دارد که خود باعث  -1زبان ادبيات و  -9زبان روزمره،  -1 :نوع زبان يعنی

الوه بر اين نکته، داليل زياد ديگری شود. عرسانان و گيرندگان پيام میاخالل ارتباطی بين پيام

به بنيادی برای سامان دادن و توجهی به ابعاد نظری هم برای اين نابسامانی ذکر شده است. بی

 واژگاننگر در علوم پزشکی، ناهماهنگی در کاربرد پزشکی فارسی و نبود يک نگاه کل واژگان

تاری و نوشتاری، ضعف زبان های مختلف، تفاوت زبان گفدر تأليف، ترجمه و در موقعيت

پزشکی و کل جامعه از نقش زبان در تفکر و تکامل  یهعلمی و فارسی، عدم اطالع جامع

، پيشرفت سريع علم صِرف ارتباطی یهفردی، گروهی، علمی و توجه به آن در حد يک وسيل

تقادی زبان علم، بی اع یههای اقتصادی و فرهنگی، نبود سنت نقد در عرصو فناوری، بحران

دانش و خدمات پزشکی، عدم  یمتخصصان پزشکی به نقش زبان پزشکی فارسی در توسعه

از  مسائلی از اين قبيل،های تخصصی و دادهای انتشاراتی، ناکارآمدی انجمننظارت بر برون

 ،پزشکی یهرهادوست به خاطر کار روی اصطالحنامعوامل اين آشفتگی و نابسامانی هستند. 

 اختی را به خوبی درک کرده است.شنمشکالت واژه

ها و های سياسی و وجود برداشتمنشاء اختالفات در تفسير قانون اساسی توسط جناح

 یه، زبان و مفاهيمی است که در متن قانون وجود دارد. فالسفواژگانتفاسير متفاوت، ابهام در 

زبان متداول و  یهريابی دربابندی و حقيقتتحليلی به همين دليل به موازات بررسی، طبقه

های فلسفی و ايدئولوژيک، به تثبيت معانی بپردازند و کنند به جای ابداع نظامعلمی، تالش می

 ی، مسائل مربوط به ايضاح زبان است. لقتع یهها بر خالف فالسفغول اصلی آندل مش

يک  «ويش دبيريه»در انتقال معنا اعتراض شده است.  واژگاندر ادبيات هم به ناتوانی 

ها و اشارات و عالئم صوت و نوع خط بوده است که در ايران باستان با آن اصوات و آهنگ
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توانستند با آن رفت. حتی میکردند و به جای نت موسيقی به کار میتعبير خواب را ثبت می

شيخ محمود با اين حال  (.112، ص 1111نوای آبشار و نغمۀ پرندگان را ضبط کنند )مزينانی، 

 فرمايد:می شبستری

 که بحر قلزم اندر ظرف نايد   معانی هرگز اندر حرف نايد            

 کجا تعبير لفظی يابد او را   هرآن معنی که شد از ذوق پيدا  
 

 شناسیي علم اطالعات و دانشهحوز شناختی و مفهومی درآشفتگی واژه

اين قدر عميق شناسی ی علم اطالعات و دانشحوزهدر  شناختی و مفهومیواژه آشفتگی

های آن به صورت مجزا مورد تحليل و پژوهش قرار است که جا دارد هريک از مقوله پيچيدهو 

بگيرد. در اين نوشته تنها به کليات اين موضوع اشاراتی شده است و هدف تنها طرح موضوع 

وان در تو نشان دادن اهميت مسئله در کليت آن بوده است. ابعاد اين موضوع را حداقل می

 موارد زير مورد توجه قرار داد.

o کتابداری و علم اطالعات؛ گذاری دراسامی و نام 

o ؛(و استفاده از اطالعات ه، اشاعسازماندهی، )گردآوری اطالعات: یهدر چرخ 

o ها؛انواع کتابخانه 

o داده، اطالعات، دانش و خرد؛ پيوستار 

o ؛مفاهيم نظری 

o  شناسی، مرجعسازی، مجموعهد مانن های گوناگون کتابداریمقولهديگر و

مديريت اطالعات و ، سنجیسنجی و اطالععلم، رفتارهای اطالعاتی

 مانند آن.و دانش مديريت 

آشفتگی  از صدر تا ذيل با اين مشکل روبروست.شناسی ی علم اطالعات و دانشحوزه

رديابی است. قابل شناسی علم اطالعات و دانشهای گوناگون مقولههر يک از شناختی در واژه

-علم اطالعات و دانشهای ها و بخشحوزهدر تعدادی از را  واژگانجدول زير اين تنوع 

 دهد.بهتر نشان میشناسی 

 

 



 2                                                  شناسیشناختی در علم اطالعات و دانشآشفتگی واژه

-علم اطالعات و دانشمفاهيم پايه در 

 شناسی

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

 پژوهش و اطالعات

عات و علم اطال گذاری دراسامی و نام

 شناسیدانش

  -کتابشناسی -علم اطالعات -سندپردازی -رسانیاطالع -کتابداری

 -رسانیعلم اطالع -علم کتابداری -شناسیدانش -شناسیاطالع

مديريت  -شناسی، علم اطالعات و دانشرسانیکتابداری و اطالع

علم  -بازيابی اطالعات -سواد اطالعاتی -مديريت دانش -اطالعات

 انفورماتيک -دکومانتاسيون -کتابخانه

 

 مجازی -رقومی -ديجيتالی -الکترونيکی  -دورگه -خودکار -سنتی انواع کتابخانه

 سنجیسنجی و اطالععلم

 -سنجیعلم -سنجیکتاب -سنجیکتابخانه -شناسی آماریکتاب

-اينترنت -مجازسنجی -سنجیشبکه -سنجیوب -سنجیاطالع

 سنجی

 رفتارهای اطالعاتی
رفتار استفاده  -جويیرفتار اطالع -يابیرفتار اطالع -اطالعاتی نياز

 جستجوی اطالعات –از اطالعات 

 آوری و مديريت مجموعهفراهم

مديريت  -گستریمجموعه -ی مجموعهتوسعه -سازیمجموعه

مديريت و  -مديريت منابع اطالعاتی -مديريت منابع -مجموعه

 گردآوری -انتخاب -سفارش -فراهم آوری -ی مجموعهتوسعه

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

 چارچوب و مفاهيم فلسفی -مبانی -چارچوب نظری

 

 شناسیعلم اطالعات و دانش گذاري دراسامی و نام

اين حوزه را  گذاری براینام و نام یهپژوهشگران زيادی در خارج و داخل کشور مسئل     

اين سطور مورد  یهای مجزا توسط نگارندکه در مقاله اندمورد مطالعه و بررسی قرار داده

    (.الف1112اند )حيدری، بررسی قرار گرفته

را در طول شناسی علم اطالعات و دانشاز تعريف  200( حدود 22ص  ،1211) 1شريدر

علم  نوشتارهایويژگی  آشفتگی مفهومیکه  پی برد او .بررسی کرد 1211تا  1200 هایسال

علم اطالعات و تعريف  ی که بهآثار بيشتر از است. اين آشفتگیشناسی اطالعات و دانش

                                                 
1. Sherader 
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واژه و اصطالح را  40ای خود در تقويم رشتهوی  نشأت گرفته است. ،اندپرداختهشناسی دانش

چه که ما اکنون  ايی از آنهشناسايی و تنظيم نموده که در طی زمان برای جنبه ،در هفت دسته

 اصلی عبارتند از: یههفت دستاين اند. ناميم، به کار رفتهمیشناسی علم اطالعات و دانش

رسانی، انفورماتيک و علم اطالع ،بازيابی اطالعات ،ی، اطالعات علمیرشناسی، سندداکتاب

نشان بر اين که  عالوهه کدهد شناختی به دست میاو تصويری از آشفتگی واژه سنجی.کتاب

از فقدان اتفاق ، ستاو قبل از زمان انجام پژوهش تکامل اين زمينه در هشتاد سال یدهنده

  .حکايت دارد واژگان یآرای عالمانه درباره

شناسی علم اطالعات و دانش یهدر حوز به فقر کلمه (1126) در ايران اولين بار ابرامی 

-اند، همين مسئله میکتابداری خواندهبا نام کنون ا تاشناسی رکه دانش د و دليل آنکراشاره 

به است و « کتابداری»ی بدترين دشمن اين علم نوين، خودِ واژه شت. وی عقيده داستدان

از  ای خلق کنندند برق آسا کلمهاسبب اين که برای مفهوم علم جديدی که پديد آمده، نتوانسته

های مبارزه با کمبود واژه آن . اصوالً يکی از راهتشده اساستفاده « کتابداری»اصطالح نارسای 

 یهگونه که کلماست که از يک کلمه برای چند مفهوم ولو مفاهيم متضاد استفاده کنند. همان

 یهرود از واژبه کار می« مبهم و تيره»را هم برای نوعی آلت موسيقی و هم برای مفهوم « تار»

کتابداری و مفهومی که از آن  یهشود. کلماستفاده می کتابداری هم برای دو مفهوم جدا از هم

رساند، از اند و همان طور که لفظ روستا معنای شهر را نمیمراد است به کلی از هم جدا افتاده

مفهوم  یهطرح دوبار برد.م امروزی آن پیوتوان به مفهکتابداری هم نمی یهکلم

Knowledge science  نشان داد که سی سال دود بيش از حپس از ( 9006) 1زينستوسط

 شناسی يک قدم از زمان خود جلوتر بوده است.ابرامی در خلق اصطالح دانش

ديانی اصطالح بعد از ابرامی پژوهشگران ديگری هم در ايران پيشنهادهايی ارائه کردند. 

بررسی  در دو مقاله به فدايی هم. نمودرا معرفی شناسی . حری اطالعکرددانشورزی را پيشنهاد 

( معتقد 1116فدايی ) .پرداختشناسی و دانشعلم اطالعات  یهدو عنوان برای حوز یهو ارائ

-شناسی و اطالعدانش»او اول است کتابداری نام مناسبی برای اين رشته نيست. نام پيشنهادی 

است )فدايی، « و دانش ی اطالعاتبازيابی و اشاعه» هم  او نام پيشنهادی دوم و« رسانی

                                                 
1. Zins 
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و برای اولين  نموداستفاده  «کتابداری و علم اطالعات»مدتی از اصطالح  نگارنده خود. (1112

عالوه بر و از نظر او جديد ارائه کرده است. عنوان بار فهرستی از معيارهای انتخاب با خلق 

 هايی دارنداصطالحات مديريت اطالعات و مديريت دانش هم برجستگیعلم اطالعات، 

 . (1112)حيدری، 

هايی روبرو ديگر اصطالحات مورد استفاده در عنوان اين حوزه هم با چنين دشواری

هستند. علم اطالعات يک مفهوم گسترده است. مديريت اطالعات و دانش هريک مشکل 

سواد شناسی، دانشورزی، دانشاصطالحات فراوان ديگری مانند خاص خود را دارند و 

رسانی، رسانی، کتابداری و اطالعاطالع ،کتابداری ،نشمديريت دا ،مديريت اطالعات، اطالعاتی

های  ، نظامهای ديجيتال کتابخانه ،علم اطالعاترسانی، شناسی، سندپردازی، علم اطالعاطالع

و آن علم و هستند واحد بيانگر يک مفهوم به نوعی همگی  ،بازيابی اطالعات اطالعاتی و

  است. و دانش فرايند اطالعاتمديريت 

ی ما به عنوان نام رسمی حوزه« شناسیعلم اطالعات و دانش»اکنون اصطالح هرچند 

همچنان در جستجوی يک  همچنان وجود دارد و ما چالش نام و اصطالحمعرفی شده است اما 

دانش مدون  ،رسانه ،مدرک ،متن ،کتاب، اطالعات علمی و فنی ،اطالعاتکلمه هستيم. مفاهيم 

و حتی کل اطالعات و علوم و اطالعات در فضای مجازی  ،ای اطالعات کتابخانه ،و مضبوط

 و اطالعاتی هایمحملدانش اعم از مدون و غيرمدون، ابعادی از مفهوم مورد نظر ما هستند. 

و اين بحث همچنان . گذارد روی اين کلمه تأثير میهم های مورد استفاده در هر زمان فناوری

 ادامه دارد.

 

 نظريفلسفی و مفاهیم 

شناسی و دانشعلم اطالعات  یهنظری حوزفلسفی و قسمت منظور از مفاهيم  در اين

 ،اصول ،پارادايم ،فرضپيش ،فرانظريه ،نظريه ،الگو ،فرضيه، فلسفهو عبارتی مانند  واژگان

ها در اين و چگونگی کاربرد آن رويکرد و چارچوب نظری ،مبانی نظری ،مبانی فلسفی، قانون

 .استحوزه 
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-ی علم اطالعات و دانشحوزه نظریاری به هنگام مطالعه دربارۀ ابعاد پژوهشگران بسي

( از 9000) 1اند. يورلندواژگان و مفاهيم، ابراز ناخرسندی کردهاين از وضعيت مبهم شناسی 

عدم وجود يک مرز مشخص و تمايز روشن ميان مفاهيم و اصطالحاتی مانند نظريه، رهيافت يا 

 9کچنیگرو و مکمند است. پتیرويکردهای فلسفی و غير آن گله رويکرد، فرانظريه، پارادايم،

-های علم اطالعات از آشفتگی واژهکاربرد نظريه در پژوهش یهای دربار( در مطالعه9001)

رهادوست  کند.شناختی مفاهيم نظری مانند الگو، چارچوب مفهومی، نظريه و غير آن ياد می

و مفاهيم گوناگون مانند فلسفه، نظريه، فرانظريه،  ( به اهميت تشخيص ميان اصطالحات1116)

ی علم هنظام و غير آن، در درک فلسف ،پارادايم، رويکرد، چارچوب نظری، مبانی، اصول

ها به کند. به يقين ناآگاهی از اين مفاهيم و استفاده از آناشاره میشناسی اطالعات و دانش

 سازد.دشوار میشناسی م اطالعات و دانشی علفلسفهجای يکديگر درک و دريافت ما را از 

نيست و در بين دانشمندان ديگر علوم هم مسبوق به  اين رشتههرچند اين موضوع مختص 

 یهسابقه است. برای مثال پوپر، الکاتوش، کوهن و فوکو تقريباً اصطالحات نظريه، برنام

 اند.ديک استفاده کردهرا برای مفاهيمی بسيار نزيا گفتمان  پژوهشی، پارادايم و اپيستمه

کند که مفاهيم الگو، نظريه و فرانظريه اغلب به جای ( اشاره می12، ص 1112) 1سيتب

ديگر تفاوت دارند و درک تمايز ميان اين شوند، در صورتی که با يکيکديگر استفاده می

 رساند. ياری میشناسی علم اطالعات و دانش یهای نظرمفاهيم به تفکر در باب جنبه

انديشه راجع به يک حوزه به ابزارهايی نياز دارد. مفاهيم پايه و شناخت وجوه تمايز و 

اولين گام برای پرداختن به از اين رو، حوزه است.  هرها ابزارهای اصلی انديشيدن در تشابه آن

 نظری یهما توجه به مفاهيم پاي یهابعاد معرفتی و دانشی و بنيادهای فلسفی و نظری در حوز

خود پيدا بکند، قبل از هر چيز  یه. پس هر پژوهشگری که بخواهد نگرش عميقی از حوزاست

نظری، وجوه تمايز و تشابه و احتماالً همپوشانی يا ابهام در مفاهيم و تا حد ی پايه بايد مفاهيم

 ها در ذهن خود ايجاد کند.امکان يک تصوير روشن از آن

ی شناسايی و کنترل نشوند، به احتمال قريب چه مفاهيم پايه در يک حوزه به خوبچنان

گيرد، زيرا توان گفت که ابعاد نظری آن حوزه دچار گسستگی شده و شکل نمیبه يقين می

                                                 
1. Hjorland 
2. Pettigrew & Mckechnie 
3. Bates 
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ای از گره شود. قسمت عمدهشود و درک مطالب هم دشوار میبازيابی اطالعات مشکل می

در به کارگيری آنها  کور فقر نظری اين حوزه در تشخيص دقيق ميان اين مفاهيم و انسجام

 نهفته است.

مانند ما اين است که به دليل عدم اطالع از مفاهيمی  یهيکی از مشکالت شايع در حوز

 ،یارکتابدبه سؤاالتی از قبيل: مدام ی فلسفی و نظری، و ديگر مفاهيم پايه ،نظريه و علم ،فلسفه

م اعتماد به نفس پژوهشگران عدرو، يکی از داليل از اين آوريم.روی میفن يا حرفه؟  ،علم

های مفهومی و اطالعی از چارچوبنظری بی یهکتابداری در کاربرد واژگان پاي یحوزه

-هت از نظريه و ارائبها به راحتی صحهاست. به طوری که پژوهشگران ديگر حوزهکاربردی آن

منفی و  ، امریاظهار نظرگاهی هرگونه ما  یحوزهدر اما  ،کنندمیپردازی و نظريهنظريه  ی

 . شودکاری خطير تلقی می

 شناسیمرجع

و علم اطالعات  یحوزه( در بحث از اهميت نظريه در 144-141، ص 1111) 1کومار

 یرهتعاريف قابل قبول دربا یهخدمات مرجع به ارائ یحوزهو به خصوص در شناسی دانش

کند و هرگونه تالش در میها و اصطالحات مرجع به عنوان مبنای يک کار نظری اشاره واژه

های مناسب ها و اصطالحات مرجع را در راستای ايجاد نظريهجهت استاندارد کردن واژه

دامنه، ماهيت، هدف  رسیدر کنار مطالعه و بر داند.اقدامی ضروری می ،خدمات مرجع یهدربار

ه تمام کند کهای علمی، يادآوری میو محتوای اين خدمات و ارتباط آن با ديگر حوزه

ای تعريف شوند که هر اصطالح برای افراد د به گونهبايهای تخصصی اصطالحات و واژه

در سروکار دارند، معنی يکسان و واحدی داشته باشد.  یکتابدار یهمختلفی که با امور روزمر

کتابداری خواهد شد.  یعلمی با مسائل روزمرهصورت اين مسئله باعث برخورد غير غير اين

ها يک امر ضروری و تعريف دقيق آنمرجع ها و اصطالحات استاندارد نمودن واژه ،واز اين ر

 است.

ای بودن و منابع و خدمات مرجع بيانگر جزيره یههای مطرح شده درباربررسی ديدگاه

های مرجع است. در تمامی اظهارنظرها فقط اين نوع از خدمات مايگیِ به اصطالح نظريهتنگ

                                                 
1. Kumar 
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اند. بندی شدهخدمات و برخی مواقع عمق پرسش دستهی هاز نظر گستردر سه يا چند سطح 

حد  -آزادانه يا آرمانی(، روتشتاين )حداقل -گرايانهمصلحت -کارانههای واير )محافظهنظريه

 -رسمی شده -آگاهانه -پيشرفته(، تيلور )درونی -متوسط -حداکثر(، باتلر )ابتدايی -وسط

پژوهش( وديگر  -تجسس ويژه -ارجاع آماده -هنماهای راتوافق شده(، کتز )پرسش

-های به ظاهر متفاوت بياناين ديدگاهاند. پژوهشگران حول همين مفاهيم تکراری شکل گرفته

های مرجع به خاطر محدوديت و زبونی نظريه هستند. های مختلف از موضوعی واحد

حداکثر، از پيچيدگی و  -حدوسط -آن است. طيف حداقل یهو مفاهيم پاي واژگانمحدوديت 

 از اين رو،برخوردار نيست.  ،کفايت الزم برای طرح آن به عنوان نظريه و اين همه تکرار

ند به راستی يکی از موانع نکپردازی ايجاد میمشکلی که مفاهيم و اصطالحات برای نظريه

 پردازی است. نظريه

توان گفت میی کتابداری بيان داشت، ها پيش دربارهسال به پيروی از آن چه که ابرامی

در است که بيانگر مفهوم مورد نظر « مرجع» یهمرجع خود کلم یهمشکل اساسی در حوزکه 

علم  یحوزهتر اين که در خود نيست. در کليت علوم حضور ندارد. عجيبما  یحوزه

بار در معنای خاص است. مثالً يک های متفاوتی از آن شدهاستفاده شناسیو دانش اطالعات

 یهاند؛ همچنين منابع مرجع به دو دستمرجع، خدمات مرجع به ارجاعی و اطالعی تقسيم شده

مرجع برای پوشش کل  یهشوند. در جای ديگر از کلمبندی میارجاعی و اطالعی دسته

ين سؤال ايجاد شود و بنابراين ممکن است ا شود.خدمات و منابع و در معنايی اعم استفاده می

از اين دست  ؟يا خير آيا خدمات مرجع فقط به خدمات يا منابع ارجاعی اشاره دارندکه 

 شود.ها در بحث مرجع زياد ديده میها و ناهماهنگیناهمپوشانی

منابع و خدمات اطالعاتی سه بيان از يک رسالت اصلی هستند و شناسی مرجع ،کتابداری

ما در طول تاريخ عادت  اند.تغيير کردهتحت تأثير پارادايم غالب و که با مقتضيات و شرايط 

ايم، واژگان متفاوتی برای يک مفهوم ايجاد کنيم و مفهوم اصلی را در اين بين ذبح کنيم. کرده

-گرفته است. چارهاز دانش بشری ها انگيزه و انرژی حرکت را بارها از اين رشته اين جداسری

و وحدت در استفاده و تمرکز  ،ه مفهوم و پيوند زدن اين عباراتتوجه بوحدت کلمه و ی کار 

شود هاست. البته مشکالت واژگانی به همين جا ختم نمیاز ميان آن ،تريک اصطالح اساسی از

شناسی وجود دارد. برای مثال کلمات و ی مرجعباره در حوزهمشکالت زيادی در  اينو 
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ی قرار ف اول، دوم و سوم که فقط به نظم و شيوهعبارات بدون بار معنايی مثل منابع ردي

ی اجرای يک کار را نشان يا استفاده از اصطالحاتی که فقط سطوح ساده گرفتن اشاره دارند،

  .را از اين حوزه گرفته استعميق و ظريف امکان تفکر  دهند،می

 سنجیسنجی و اطالععلم

تأملی بر وجوه تمايز و تشابه واژگان »وان ای با عناز آن جا که در اين باره قبالً در مقاله

مطالبی به « سنجیدانش یهفرضيّ یهسنجی و ارائسنجی و اطالععلم یهو مفاهيم پايه در حوز

 یهخوانندگان محترم را به مطالعدر اين قسمت فقط ( 1111)حيدری، است تفصيل ارائه شده 

علم اطالعات  یههای حوزديگر مقولهشناسی اصطالحبه عنوان الگويی برای بررسی آن مقاله 

 دهم.شناسی ارجاع میو دانش
 

 پیوستار داده، اطالعات، دانش، خرد

داده، پيوستار مانند  شناسیی علم اطالعات و دانشحوزهدر مورد اصطالحات بنيادی 

تر هم پيچيده ها و تشابهات اين واژگان،ی درک عميق تفاوتمسئله ،اطالعات، دانش و خرد

را دشوار شناسی ی علم اطالعات و دانشحوزهشود. اين موارد مطالعه و پژوهش در می

در نگاه اول ممکن است بسياری از اصطالحات موجود  کند.ساخته و آن را با مشکل مواجه می

ای که چندان پيچيده به نظر نيايند، مانند تعريف سادهشناسی ی علم اطالعات و دانشحوزهدر 

آيد. برای مثال کافی است از ، اطالعات، دانش و خرد در اين حوزه به عمل میاز فرايند داده

يک کتابدار بپرسيد دانش چيست تا آن را براساس اين فرايند به سادگی توضيح بدهد، اما اين 

آورند و گاهی با مطرح شدن چند ای تاب نمیهای ساده پس از تأمل و نظرورزی حرفهتحليل

ها به شدت دچار آن یهرسند و درباربه وضعيتی بحرانی می پرسش ساده اين مفاهيم

آيا تصور فعلی بنابراين سؤاالت زيادی در اين باره به وجود خواهد آمد.  شويم.سردرگمی می

آيا  ،گوييم علم اطالعاتوقتی ما می ؟داده، اطالعات، دانش و خرد مبنای منطقی داردفرايند از 

مفاهيم  یهکلياستفاده از يا منظور ما  ،داده يا دانش نيست علماين حوزه منظور اين است که 

  ؟مطرح شده در يک معنای عام است

مفاهيم  و جامع و مانع ای برای جداکردن و تفکيک دقيقنتيجهچه تالش بی ،به هر حال

شود که حتی داده، اطالعات و دانش صورت گرفته است. گاهی با غرور و افتخار گفته می
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دانند. انگار که کسی هست که اين ان  تفاوت ميان داده، اطالعات و دانش را نمیبرخی کتابدار

ها را به طور دقيق فهميده باشد، اين موارد را به دقت تفکيک کرده باشد و بين اينتفاوت 

ديوار کشيده باشد. در حالی که اين موارد در بسترهای مختلف حتی جا به جا شده و معانی 

ی کتابداری را به ميزان گيرند. تازه گاهی ميزان موفقيت در کارهای روزمرهمتفاوتی به خود می

 اند. ها موکول کردهتشخيص اين تفاوت

تأکيد شود.  ،ای خاصدر اين پيوستار نبايد تنها بر نظر خود و يا فضای محدود رشته

مورد توجه های مختلف بايد نظران در حوزههای صاحبتر و جامع متون و ديدگاهبررسی دقيق

گويند گيرند. میقرار گيرد. معموالً تفاوت اين موارد را در مراتب، ارزش و کاربرد در نظر می

گويند دانش باعث اند. میدانش وابسته به زمينه است، در مورد اطالعات هم همين را گفته

که  توان گفتمیهم در يک نگاه . توصيف را دارد شود، اطالعات هم همينگيری میتصميم

ها خيلی برای ما مسئله ساز های آنتفاوت ،چون ما رويکرد عينی به اطالعات و دانش داريم

ها را يکی بدانيم. ما در تمام موارد بر ارزش افزوده تاکيد داريم. بر توانيم آننيست، ما می

 افزاييم.ها میارزش آن

در پيوستار داده، برای مثال بايد ديد  .شودبه اين موارد محدود نمیفوق شفتگی آ

ی ما چه جايگاهی دارد و منظور از اين مفاهيم در علم اطالعات اطالعات، دانش و خرد، رشته

چيست؟ بايد اين مفاهيم را درک کنيم تا تحت يک اصطالح اصلی و واحد پيش برويم. در غير 

اين صورت اصطالحات مختلف و متنوع امکان سروسامان دادن به پيشرفت نظری و حتی 

 دارند.اندازند و آن را از توسعه باز میملی حوزه را به تأخير میع

 

 مدیریت اطالعات و دانش 

 شناختی در مورد مفاهيم مديريت اطالعات و دانش هم وجود دارد.آشفتگی واژه

و ديگر شناسی و دانشمديريت اطالعات و دانش از مفاهيم شناخته شده در علم اطالعات 

رسد که هنوز درک درستی از چارچوب آيند. چنين به نظر میمی های علمی به حسابحوزه

ديگر متفاوت از يک هم به طوری که گاهی مترادف تلقی و گاه ؛ها وجود نداردمفهومی آن

زاده حسن. که اين مشکل مربوط به کشور ما نيست شودبايد يادآوری  .شوندمعرفی می

و مفهومی داليلی ارائه کرده است که تا ( در توجيه اين آشفتگی اصطالحی 10-2، ص 1114)
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کند که در دنيای معاصر با توجه حدودی با هدف اين نوشتار هماهنگی دارد. وی يادآوری می

تر شدن فضا و نزديک شدن افراد جوامع مختلف در به توسعه و سرعت ارتباطات، کوچک

شده ناگون تشديد های گوشناختی و مفهومی به صورتجهانی، مشکل آشفتگی واژه یهدهکد

گيرد، اصطالحات و خاصی شکل می یهبرای مثال هنگامی که يک پديده در جامع است.

شود. پژوهشگران جوامع ديگر و ها مینامهمفاهيم مربوط به آن هم وارد متون تخصصی و واژه

به خصوص کشورهای در حال توسعه به هنگام استفاده از اين اصطالحات و مفاهيم يا 

به يُمن امروزه  شوند.با مشکالت زيادی روبرو می ،ها به زبان خودآن یهو ترجمبرگردان 

زمانی و مکانی در سطوح ملی و  یهفاصلهای نوين اطالعات و ارتباطات استفاده از فناوری

در  های جديددر نتيجه به هنگام ظهور پديدهبه حداقل رسيده و مختلف در جوامع المللی بين

ها وسايل ها در قالب مقاالت، سخنرانیاخبار و اطالعات مربوط به آن ،هر يک از کشورها

های انتقال اين ترين راهشود. مهمبه ديگر کشورها منتقل میخيلی سريع  ،ارتباطی جديد

مقصد  یهاطالعات روابط تخصصی، تجاری و ترجمه است. به اين دليل روال فوق در جامع

شود و تقدم و تأخر زمانی بين مفاهيم و مصاديق روبرو می مبدأ( با نارسايی یه)برخالف جامع

مقصد بدون آن که مصداق را تجربه کرده باشد، مفهوم آن را  یهريزد، يعنی جامعبه هم می

 :شودهايی را سبب میکند. اين مسئله از چند جهت دشواریدريافت می

 کند.اد میدرک مفهوم بدون درک مصداق حالت انتزاعی داشته و مشکل ايج -1

های شخصی همراه است و اين ها و دريافتتفسير يک مفهوم به طور معمول با برداشت -9

 ها اشتباه و سوگيرانه باشد.آورد. چه بسا برخی برداشتمسئله چندگانگی مفهومی پيش می

امع و مانع معرفی ای ممکن است مفهوم مورد نظر را به صورت جاصطالحات ترجمه -1

هر چند  .ها و مشتقات آن را در بر نگيرد، يا خيلی کلی و مبهم باشدمجموعهيرنکند. تمام ز

دهد، اما بايد دانست که اين نوع حسن زاده اين مشکالت را به کشورهای مقصد نسبت می

خاص نيست و پژوهشگران در  یهشناختی و مفهومی مختص يک کشور يا جامعدشواری واژه

 کنند.پنجه نرم میتمام جهان با اين دشواری دست و 
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 بنديجمع

به اين صورت شناسی علم اطالعات و دانششناسی و آشفتگی واژگان در بحث اصطالح

ها و متون موجود به ندرت مورد توجه قرار گرفته شود در کتابکه در اين مقاله مطرح می

ها در رد آناست. البته تعدادی از پژوهشگران به ضرورت توجه به واژگان و هماهنگی در کارب

اند. مثالً اريک مون به ضرورت استفاده از اصطالح هايی از نوشتارهای خود اشاراتی کردهبخش

پردازی مورد توجه استاندارد برای اسم رشته اشاره دارد. کومار اهميت واژگان را برای نظريه

که به ی پزشکی اشاره کرده است. کسانی قرار داده و  رهادوست به آشفتگی زبان جامعه

اند؛ اما اند هم، ناگزير واژگان را توصيف کردهالمعارف پرداختهنامه، دانشنامه و دائرهتدوين واژه

 اين مقاله به طور کامل به اين موضوع اختصاص يافته است.

از شناسی مطرح بوده است. به نوعی بحث اصطالح نگارندهدر تک تک کارهای قبلی 

بودم، بر من روشن شد حوزه اين فهم خود از ريه برای در جستجوی فلسفه و نظهنگامی که 

واژگان ميسر نيست. در سؤاالت مفاهيم و پردازی بدون توجه به نظريهکه فلسفه، نظريه و 

يکی از مسائل اساسی مربوط به ، ب(1112)حيدری،  رسانیدر کتابداری و اطالع اساسی

يادهای فلسفی و نظری علم های پژوهش در بنضرورتتوجه به شناسی بود. در اصطالح

در بازنگری در تعريف شناختی بود. خالء اصطالح ،هايکی از خالء (1116)حيدری، اطالعات 

تأکيد روی دو اصطالح کتابداری و  ب( 1111الف؛  1112حيدری، رسانی )کتابداری و اطالع

-ی علمپايه در حوزهتأملی بر وجوه تمايز و تشابه واژگان و مفاهيم »ی مقالهرسانی بود. اطالع

به طور کامل به  ج(1111)حيدری، « سنجیی دانشی فرضيّهسنجی و ارائهسنجی و اطالع

ی نام و تغيير نام در مقالهاختصاص يافت.  سنجیسنجی و اطالععلمی اصطالحات حوزه

شناسی، شناسی، دانشعلم اطالعات، اطالع اصلیت اعبارچند ( الف  1112 ؛1111)حيدری، 

يريت اطالعات، مديريت دانش و کتابداری و علم اطالعات برای عنوان حوزه، بررسی شده مد

استفاده از  عدم( 1120الف،1111)حيدری، آموزش کتابداری  يکی از ده مانع عمده دراست. 

در اين نوشتار نشان داده شد که عبارت واژگان مناسب در اسم رشته و اسامی دروس است. 

ی کتابخانه بر ی آموزشی رشته تأثير گذاشته است. تأثير کلمهه بر برنامهچگون« علم کتابخانه»

سازی، سازماندهی، اشاعه، ساختمان و تجهيزات، ی آموزشی مجموعهگيری برنامهشکل

و اين سير حفاظت و نگهداری، همه برای کتابخانه و در کتابخانه، به خوبی نمايان است. 
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بايد در واژگان در رشته هم، نگری آيندهبه آينده و در توجه حتی همچنان ادامه دارد و 

بايد مدام شوند، ی ما استفاده میاصطالحاتی که برای رشته تمامی از اين رو،بازنگری کرد. 

 تا حد امکان يکدست عمل شود.  هاکاربرد آنمورد بررسی قرار بگيرند و در 

تا آن جاست که ها تگیو سروسامان دادن به اين آشفشناسی الحطاصاهميت توجه به 

دسترسی به »چنانچه مفهوم برای نمونه . است گذارتاريخ يک رشته نيز تأثيرهويت و بر حتی 

، يک بار در الف(1112)حيدری،  ی اصلی اين حوزه استرا که رسالت و هسته« اطالعات

به هيچ د، روشن خواهد شد که نتايج به دست آمده کنيجستجو  های اطالعاتی اين حوزهپايگاه

که يک  همخوانی ندارد. آيا اين يک مشکل اساسی نيستبا کليدی بودن اين عبارت وجه 

اطالعات مربوط به اين مفهوم بيشتر تحت و  ؟تا اين حد منزوی باشد مرکزی،عبارت مهم و 

جويی و استفاده از بازيابی اطالعات، رفتار اطالعاتی و اطالع واژگان و عبارات ديگری مانند

 قابل بازيابی است.  ،اطالعات

به کلمه و هم، بررسی روندهای پيدايش و گسترش و سير تحوالت تاريخی يک حوزه 

که معرف آن حوزه است و شما با آن اصطالح يا اصطالحات در فراز  بستگی دارداصطالحی 

برخی د. يپردازمیهای پيدايش و گسترش يک حوزه ی ريشهو فرود تاريخ به جستجو

های مختلف ی ما به دليل تنوع در واژگان و در نتيجه تاريختاريخی در رشتههای سامانیناب

دکومانتاسيون، رسانی، علم کتابخانه، کتابداری، اطالعکتاب، کتابخانه، علم، حرفه، زبان، خط، 

های مختلف و حتی چه اين تاريخبه نظر نگارنده چنان علم اطالعات، و مانند آن است.

بازسازی و بازنويسی و يکپارچه شود، « دانش مدون»ل عبارت و مفهوم متفاوت از رشته در ذي

قبل از هر دارد. برای رشته های فراوانی اين کار پيغامتوان به سامان کرد. ها را میاين آشفتگی

درک هويت و قدرت تحليل در اين وحدت نهفته است و به طور کلی انسجام فکری و چيز 

 هد داشت.کاربردی رشته را به دنبال خوا

اصطالح مرکزی را نشانه نگرفته است و بنابراين تا  شناختیواژه گاهی اوقات آشفتگی

ا يتر است. برای مثال هنگامی که در نام رشته از مطالعات اطالعاتی حدودی قابل تحمل

يا به دنبال آن حتی اصطالحاتی  ،شوداطالعات، علم اطالعات يا مديريت اطالعات استفاده می

به  ،يابی و رفتار جستجوی اطالعاتجويی، رفتار اطالعفتارهای اطالعاتی، رفتار اطالعمانند ر

نيازمند مطالعه و تأمل است و بايد در  ،شود، هر چند تشخيص تمايز اين عباراتکار گرفته می
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ها و مشکالتی پيش بيايد، اما از آن جا که ها نيز دقت کرد؛ زيرا ممکن است دشواریکاربرد آن

تر ی مشترک تمامی آنان اطالع يا اطالعات است، تا حدود زيادی اين تمايزات قابل تحملواژه

 است وآشفتگی اساسی ايجاد نخواهند کرد.

آوری کتاب يا مديريت ی سنتی اطالعات، هنگامی که از اصطالحات فراهماما در چرخه

چه هريک از اين چنان شود،مجموعه يا منابع، سازماندهی مواد، و خدمات مرجع، استفاده می

ها به صورت علمی مورد توجه قرار گيرند؛ ترکيبات علم )و مديريت( کتاب، مجموعه يا بخش

توان به اين اصطالحات نسبت مرجع، را می)و مديريت(  مواد، و علم)و مديريت( منابع، علم 

د مبنا قرار ممکن است اين سؤال پيش بيايد که کدام يک از اين ترکيبات بايدر نتيجه داد. 

گيرد، تا بتوان کليت اين فرايند و حوزه را با آن معرفی و توصيف کرد؟ آيا اين علم )و 

، يا منظور از تمامی اين ، يا مرجعمجموعه ،موادمنابع، مديريت( فراهم آوری کتاب است يا 

 شود.ی اطالعات بيان میواژگان اطالعات و دانش مدون و مضبوط است که معموالً با واژه

توان با اصطالحات اطالعات و دانش در معنای روشن است که تمامی اين مفاهيم را می

اطالعات و دانش مدون و مضبوط، به صورت يکدست به کار برد. در اين صورت علم )و 

مديريت( اطالعات به عنوان اصطالح و عبارت اعم و يکدست، برای مفاهيم فراهم آوری 

ی اطالعات، مناسب و هماهنگ دمات اطالعاتی و اشاعهاطالعات، سازماندهی اطالعات، خ

است. ضرورت درک و استفاده از اصطالح اطالعات در آن است که تا توافق و اجماع نسبی 

ها استفاده نشود، امکان هرگونه اقدام در مورد مفاهيم نداشته باشيم و به صورت يکدست از آن

 شود.ر مسائل رشته، فراهم نمیيکپارچه و هماهنگ بعدی در آموزش و پژوهش و ديگ

آوری و مديريت مجموعه، اصطالحات زيادی وجود دارند که برای در بحث از فراهم

، گستریی مجموعه، مجموعهسازی، توسعهشود. مجموعهها استفاده میعنوان اين حوزه، از آن

جموعه، فراهم ی ممديريت مجموعه، مديريت منابع، مديريت منابع اطالعاتی، مديريت و توسعه

آورد که کدام يک از اين آوری، سفارش، انتخاب، گردآوری و باالخره اين سؤال را پيش می

 ترند؟اصطالحات مناسب

عين حال  رايم، دی خود درماندهشناسی رشتهدر اصطالح ،در بحث سازماندهی اطالعات

ی رشتهرا تسهيل کنيم. های ديگر اصطالحنامه تهيه، و بازيابی اطالعات خواهيم برای حوزهمی

سهيل بازيابی ها و مفاهيم پايه برای تد که با اصطالحات، اصطالحنامه، سرعنوانکن ما ادعا می
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؛ در حالی که اين حوزه حتی قادر نيست اصطالحات و مفاهيم پايه خود اطالعات سروکار دارد

رعنوانهای موضوعی نويسی، تعيين س را به درستی بيان کند. انتخاب واژگان موضوع در فهرست

 ها تعدادی از اين موارد است. و گزينش اصطالحات برای اصطالحنامه

برای اين که به دريای علم و دانش بپيونديم بايد بيان و واژگان خود را با واژگان مورد 

قبول علم و دانش در کليت آن، هماهنگ کنيم. در طول تاريخ کارهای زيادی در مورد مفهوم 

صورت گرفته است. در زمان ما هم در شناسی علم اطالعات و دانشی حوزهمورد نظر ما در 

گيرد. برخی از کارهای زيادی صورت می ،های مختلف و با استفاده از واژگان ديگرحوزه

انسانی و های علومشناسی و کل علم و به طور خاص حوزهها مانند فلسفه و جامعهحوزه

ما سروکار دارند و حتماً برای آن از واژگان خاصی استفاده  اجتماعی ناگزير با مفهوم مورد نظر

دهند، برای کنند. حتی مردم عادی کوچه و بازار هم که واژگان ساده و آسان را ترجيح میمی

ی ما هستند و گيری در مورد واژگان نبايد ناديده گرفته شوند. واژگان معرف و شناسنامهتصميم

همواره اين سؤال وجود دارد که شوند. با اين وجود ران میباعث ارتباط و تعامل ما با ديگ

 باط از طريق واژگان چه بايد کرد؟برای تسهيل فرايند ارت

های موضوعی، نگری در يک پژوهش علمی با توجه به محدوديتنظر به ويژگی اخص

ف توان واژگان و اصطالحات علم اطالعات را از زوايای مختلها میزمانی و ديگر محدوديت

متون  ی ديدجمله از زاويههای مختلف از برای مثال از ديدگاه .مورد مطالعه و بررسی قرار داد

متخصصان ديگر  متخصصان و کارشناسان؛از ديدگاه افرادی مانند يا  و مراجع و مستندات؛

 را یواژگان یهيا مطالع اين موضوع را بسط داد. از ديدگاه مردم کوچه و بازار ها؛ و حتیحوزه

برای مثال تنها به بررسی واژگانی پرداخت  به يک بخش خاص از حوزه، محدود کرد توانمی

يا بر اساس سرتيترهای اين  شود.ها شناخته میحوزه هستند و اين حوزه با آننام ف که معرِّ

ی فلسفی و نظری، پيوستار داده، مفاهيم پايههريک از  مقاله عبارات فوق را جزء به جزء و در

سنجی و سازی، علمشناسی، سازماندهی، مجموعهاصطالحات مرجع خرد، دانش و ،عاتاطال

 رد بررسی قرار داد.وهای رشته را مبخشسنجی، رفتارهای اطالعاتی و ديگر اطالع
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سنجی. کتااب مااه کلياات؛     . علم و سنجش: يا مفهوم عم در علمب( 1112حيدری، غالمرضا )

 .22-29، سال سيزدهم، شماره دهم، ص 124 شناسی،اطالعات، ارتباطات و دانش
(. آموزش کتابداری و علام اطالعاات در اياران: مواناع و راهکارهاا.      1120حيدری، غالمرضا )
هاا و مراکاز اساناد آساتان قادس      ها، ماوزه ، فصلنامۀ سازمان کتابخانهرسانیكتابداري و اطالع

 .102-21، شماره دوم، جلد چهاردهم، ص24رضوی،پياپی 
 یکااپورو در حاوزه  رافائال  و  یديا فلور لوچياانو  آراءتطبيقی  ی(. بررس1116محمد )خندان، 

ی کارشناسی ارشد، به نامه. پايانرسانیدر کتابداری و اطالع های آنو داللت یاطالع شناس
 ی علوم تربيتی و روانشناسی.راهنمايی دکتر عباس حری. تهران: دانشگاه تهران، دانشکده

 . تهران: کتابدار.رسانی: مجموعه مقالهمباحث نظری درکتابداری و اطالع(. 1114بهار )رهادوست، 
 . تهران: کتابدار.رسانیفلسفۀ کتابداری و اطالع(. 1116رهادوست، بهار )

 ی رضا داوری اردکانی. تهران: سمت.  (. فلسفه در قرن بيستم. ترجمه1126ژان ) ،الکوست
 ،پيام کتابخانه و جامعيت عنوان کتابداری برای معرفی حرفه.. مفهوم (1122)سعادت، عليرضا 

 .20-46ص  ،شماره چهارم ،هشتم سال
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انگليسی و  -رسانی فارسی(. دانشنامۀ کتابداری و اطالع1122)سلطانی، پوری؛ فرودين راستين 
 فارسی. تهران: فرهنگ معاصر. -انگليسی

، فصالنامه کتااب  در جستجوی هاويتی ناو.   رسانی:  (. کتابداری و اطالع1116فدايی، غالمرضا )
 .129-122، زمستان، ص 29

های رسانی. تهران: نهاد کتابخانه ای بر هويت کتابداری و اطالع(. مقدمه1112فدايی، غالمرضا )
 عمومی کشور.

تهاران:   (.1129) کااردان  یه. ترجما های مربوط به علوم انساانی نظريه(. 1221فروند، ژولين )
 (.1221هی )نشر اثر اصلی مرکز نشر دانشگا

، از بنتاام تاا راسال، ترجماه     1(. تاريخ فلسفه کاپلستون، جلاد  1114کاپلستون، چالز فردريک )
 بهاءالدين خرمشاهی. تهران:  نشر سروش و علمی و فرهنگی.  

زاد، مشهد: آستان آ(. مبانی فلسفه کتابداری آموزشی. ترجمه اسداهلل 1162) کرايست، جان
 قدس رضوی. 

، دورۀ فصالنامه کتااب  رساانی، ياا علام اطالعاات؟      رسانی، علام اطاالع   (. اطالع1119بی )کوک
 .10-20چهاردهم، شماره دوم، تابستان، ص 

ی فاطماه  رساانی. ترجماه  های پاژوهش در کتاباداری و اطاالع   (. روش1111) کومار، کريشان
 می ايران.ی ملی جمهوری اسالرهادوست با همکاری فريبرز خسروی. تهران: کتابخانه

(. کتابداری از ديدگاه جهان سوم. مترجم علی شاکويی؛  1112گاسول دوهوروويتس، روزاريو )
 ويراستار حسين مختاری معمار، تهران: چاپار.

انساانی  (. کتابخانه و کتابداری. تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علاوم 1122) مزينانی، علی
 ها )سمت(.دانشگاه

 )فريدون بازرگان، مترجم(. تهران: دانشگاه تهران. فلسفۀ آموزش و پرورش (.1110نلر، جرج ف. )

 )عبدالحسين آذرنگ، مترجم(. تهران: ققنوس. تاريخ فلسفۀ غرب(. 1111هالينگ ديل، ر. ج. )
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