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  چكيده  

فلسفي در تحقيقات حوزه علوم كتابداري و  يشناس معرفتنقش  يبررسمقاله حاضر با هدف : هدف
  . انجام شده است رسانياطالع
منابع مختلف مرتبط با  يبررسبا  يمرور يقيتحق صورتبه و  يا كتابخانهپژوهش به روش  نيا: روش

  . انجام گرفت قيتحقموضوع 
 يها شالودهنيازمند ارائه اصول نظري و ايجاد مباني و  يكتابدار يبرا فلسفهارائه و تدوين : ها افتهي

تواند با استفاده از سه جنبه كتابداري مي. نياز داردحوزه  فلسفي است كه خود به همكاري خبرگان
 نيتدو. مورد نظر را براي رفع آن معضل ارائه كند يرسان اطالعفيزيكي، محتوايي و اجتماعي، خدمات 

دارد  ازين ياريبس ساز نهيزمخالق و جامع، به عوامل  يها هينظردر قالب  يرسان اطالعو  يكتابدارفلسفه 
 يگواهبه . تا زمان حاضر است بازر يدو شناخت فلسفه علم از  قيدقمطالعه  ها آن نيتر مهماز جمله  كه
 تواند يمنقش داشته و  ها هينظر نيتكوعلم و فلسفه در  خيتار ينيتكو ريسو تجربه، شناخت  خيتار
 ورتص نياتنها در  ،رشته باشد يفرع يرهايمسها و  راههشا افتنيرسانان در  و اطالع كتابداران يگشا راه

 ياجتماعو  يانسانو علوم  يعيطبعالمان علوم  يشناخت معرفت يها تنشدر قبال  توان يم كهاست 
 . كرد محكمرشته را  هينظر يها هيپا يانتقاد تفكرو به مدد نقد و  كردو آگاهانه اتخاذ   سازنده يموضع
  فلسفي يشناس معرفت، يرسان اطالعي، علوم كتابداري و معرفت شناس: يديكل يها واژه
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  مقدمه

ن علم و اهميت فلسفه علم آ ي آموزش تقدم فلسفه هر علم بهبراي اينكه به مبان  
. ه استكه رابطه بين علم و فلسفه چه مسيري را طي كرد دانست ديبابرد،  يپ

خالق، در واقع اعلوم به سه بخش نظري، عملي و  يبند ميتقساولين بار ارسطو با 
جهاني و وحدت بخش علوم اي حوزهفلسفه را مقدم بر علم قرار داد و آن را 

بود، با  يفرعدر ميان مسلمانان، در قرون وسطي، علم نسبت به فلسفه . دانست
اينكه تأسيس نهادهاي رسمي علمي مثل مدارس نظاميه در بغداد و نيشابور و در 

در اروپا آغازگر نوعي نقش معرفت  هادانشگاهاوايل دوره رنسانس، تأسيس 
علوم باب  تشعبو  ييتخصص گراكه از يك طرف بدين صورت . ودشناختي ب

براي اينكه همه  ،شد و از طرف ديگر گرايش به اجباري كردن دروس پايه
شكل  هادانشگاهاي از دانشي مشترك برخوردار باشند در دانشجويان در هر حوزه

كه در التين به معني جهاني و كلي است و  1گرفت و اطالق واژه يونيورسيتي
در قرن نوزدهم ديد و بينش ارسطويي . مؤيد احساس نياز به وحدت علوم است

شود و پس از كانت، متفكران ديگري هم چون شيلر و هومبولت و تجديد مي
فيخته به ترتيب به اهميت دروس عمومي در مقابل اختصاصي، اهميت دانشگاه 

ها و تأكيد بر اصول و فلسفه همه دانش يساز شهيانده براي شخصيت پروري ن
و  ييتخصص گرانيچه و اورتگاگاست در مورد ضررهاي . توجه خاصي كردند

مهجور ماندن فلسفه نقدهايي نوشتند و هم چنان موضوع اهميت فلسفه علوم در 
  ).2002، 2ورانم(هاي آكادميك ادامه يافته است چرخه چالش برانگيز بحث

هاي است پرسيده شود كه ارتباط بين فلسفه به عنوان يك حوزه و حوزهممكن   
رساني چيست؟ پاسخ غالب اين است كه فلسفه ديگري چون كتابداري و اطالع

هاي عقالني است در حالي كه اين موضوعات تخصصي درباره تئوري و روش
ست، امروزه، اين ديدگاه درست ني. است يشيآزمامرتبط با تحقيقات تجربي و 

هاي يا حوزه(هاي تخصصي به وسيله خود حوزه چرا كه تئوري در حوزه
توسعه يافته و از فلسفه به عنوان يك ) ايتخصصي ديگر در پژوهش بين رشته
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در تاريخ، فلسفه علم و فيلسوفان موقعيت . حوزه تخصصي وارد نشده است
بعد از اين دوره، علوم مختلف به . از آن خود كرده بودند 3غالب را تا زمان كانت

در قرن بيستم . نسبت زيادي مستقل شدند و اقتدار فيلسوفان كاهش يافت
. پوزيتيويسم منطقي تأثيرگذار شد و تنها نقش منحصري را براي فلسفه قائل شد
، 4در انتقاد از جنبش پوزيتيويستي، جانشيناني چون فلسفه هرمنوتيكي، عملي

بدين صورت باب جديدي در روابط بين . فراخوانده شدند گرا واقعانتقادي و 
هاي همچنين بين جامعه شناسي، تاريخ، علوم سياسي و بين حوزه(فلسفه و علوم 

هاي كتاب سنجي در اختيار امروزه نقش واقعي فلسفه را روش. گشوده شد) ديگر
ند تعيين كنند كه براي تغيير توانهايي نمياند، در صورتي كه چنين روشگرفته

چه نوع  يرسان اطالعهاي تخصصي چون كتابداري و جهت تئوريك در حوزه
  ). 6-5: 2005يورلند، (تئوري فلسفي الزم است 

به حقايق نيازمند سازماندهي و  يابي دستها و انسان براي شناخت پديده  
ب اين فرايند در دو قال. برقراري ارتباط بين معلومات و اطالعات خويش است

د اولين قالب يعني علم، درصدد تحليل و خر. گيردصورت مي »هلسفف«و  »ملع«
سازي و نشان دهنده اجزاء يك دانش است، ولي فلسفه تركيب و تفسيري بدست 

بدين معنا كه علم، كل پديده را . كنددانش را بررسي ميدهد و كل پديده يا مي
پردازد؛ ولي فلسفه، كل ها و روابط فعلي آن ميبه اجزاء آن تقسيم كرده و به جنبه

به زباني . دهدوجود و هويت پديده را مورد نظر و پرسش و بررسي قرار مي
فلسفه هر رشته علم و . هاپردازد و فلسفه به چراييها ميساده، علم به چگونگي

به فلسفه يابي دستبنابراين، براي . و دانشي در طول يكديگرند نه در عرض هم
پس در علم كتابداري . هاي اين رشته پرداختاي براي كتابداري بايد به چرايي

اما در . شودكتابداري بررسي و اجزاء و كاركردهاي آن مشخص مي به نامواقعيتي 
به عنوان يك واقعيت مورد قبول، مورد مطالعه و  فلسفه كتابداري خود كتابداري

هاي تحقيق، نظريهيعني نحوه تولد و رشد، ابزارها و روش. گيردكاوش قرار مي
سؤاالتي كه در علم كتابداري مطرح مي. شودها و اصول كتابداري بررسي مي
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در علم كتابداري سازماندهي چه نقشي دارد؟ نتايج : شود از اين قبيل است

ها چيست؟ و سؤاالتي كه در فلسفه ها در كتابخانهاز انواع سازماندهي حاصل
آيا كتابداري يك علم تجربي است يا نظري؟ قدرت : شودكتابداري مطرح مي

هاي اصولي براي پژوهش در پيش بيني اين علم در چه حدي است؟ آيا از روش
كدامند؟ شود؟ مباني و اصول نظري كتابداري اين علم استفاده مي

   ).1380مزيناني،(
مطالعه ماهيت دانش و نيز حيطه اي از فلسفه است كه به شاخه، 5يشناس معرفت  

شناسي هاي معرفتهاي فلسفي، سؤالسؤال نيتر ياديبن. پردازدميو گستره آن 
توانيم چيزي را ما مي شناخت يعني چه؟ آيا اساساً :سؤاالتي مانند .هستند

شناسيم و از كجا مي را آندانيم كه شناسيم، از كجا ميرا ميبشناسيم؟ اگر چيزي 
آيا شناخت  شناسيم؟هست، مي) در جهان خارج( كه واقعاً طور همان را آنبدانيم 

ها را توان آنهمه چيز ممكن است و يا اين كه بعضي چيزها هستند كه نمي
ان است؟ حدس و گم نشده شناختهآيا يقين ممكن است يا اينكه همه  شناخت؟

شناسي مطرح در حوزه معرفت ها پرسشهمه اين  ؟آيا شناخت آينده ممكن است
هايي، تحقيق چه مشخصه«هايي همچون پس فيلسوف علم به پرسش .هستند

دانشمندان در مطالعه و بررسي «، »؟سازد يمعلمي را از ساير انواع پژوهش متمايز 
براي اين كه يك تبيين علمي «، »هايي را بايد اتخاذ كنند؟طبيعت چه روش

قوانين و اصول علمي از نظر «و » صحيح باشد چه شرايطي بايد احراز شود؟
  ). 17-15: 1377الزي، (بايد پاسخ دهد » معرفتي چه نشاني دارند؟

ها ها و فلسفه، زندگيهاجهان بيني، در ها سوالبا هر جوابي به هر يك از اين    
به همين دليل، فالسفه بخش مهمي از كوشش .تغييرات اساسي ايجاد خواهد شد

كه با آن ييها مالكشناخت، حدود و ظرفيت معرفت آدمي و  مسأله هايشان را به
هر  .انداختصاص داده ها بتوان درباره حقيقت و جهان خارج داوري كرد،

ها و تعميم آنپژوهش، به موازات نوع نگاهش به دنياي اطراف، نحوه تحليل داده
ر خاصي استوا شناسانه معرفتهاي ضفر ها به كل فضاي مورد مطالعه، بر پيش
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اعتبار بخشي  نيز در فرايند پژوهش و كتابداري هايدر اين ميان، پژوهش. است
  .هاي معرفت شناختي تكيه دارنداي از پيش فرضها، همواره به دستهبه داده

هاي مختلف تحقيقي طوالني و متعددي بر سر جانبداري از سنت هايهمنازع  
، كمي، انهيگراعلمي، انسان  ي چونبا عناوين هاسنتاين . صورت گرفته است
هاي منازعه و هركدام از طرف اندشده مطرح 7و تفسيري 6كيفي، پوزيتيويسم

اند با بيان مزاياي معرفت شناختي رويكرد مورد نظر خويش، به دفاع سعي نموده
  .از آن بپردازند

پژوهش كيفي را فاقد عينيت، دقت و  به طور غالب،نگر، پژوهشگران كمي  
به عبارت ديگر، نظر بر آن است ). 401 :1973،نگريكرل(دانند هاي علمي ميكنترل
، به دليل فقدان منابع كميت پذير، قادر به فراهم آوردن ها پژوهش گونه از كه اين
تواند نمي اي در مورد رفتارهاي انساني نيست و نيزتهيسهاي ضروري و شاتعميم
نگر، دانش را فارغ از ديدگاه كمي. برساندهايي با اعتبار و پايايي به انجام آزمون

هاي انساني گرانبار از داند، بنابراين، پژوهش كيفي را كه به پديدهارزش مي
پژوهش عرصه دور از به دهد، ارزش، ذهني و تحويل ناپذير توجه نشان مي

  . داندعلمي مي
بر آنند تفهم، /در مقابل، بسياري از پژوهشگران كيفي نيز با استناد به تمايز تبيين  

مورد شناخت قرار هاي آماري و قوانين علي، با تعميم توانرا نميابعاد انساني  كه
هاي انساني، با دانش مربوط به پديدهبه عبارت ديگر، نظر بر آن است كه . داد

گانگي كار دارد و بايد بيانگر معاني اعمال، ياموري تحويل ناپذير و ذهني سرو
بر اساس اين ديدگاه، سنت كمي به عنوان . و فرديت اشخاص باشد رخدادها

شود و هر چند براي رويكردي بيگانه با مسائل انساني تعليم و تربيت نگريسته مي
اما پژوهش مربوط به امور انساني را تحريف مي ؛مطالعه طبيعت مناسب باشد

   .نمايد
شناسي كمي ميان روش هايهد كه منازعنكنبر اين نكته تاكيد مي 8و إورزوالكر   

رياضي و يا آمار نيست، بلكه به  هايفرمولو كيفي، تنها حول محور اعداد، 
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تري درباره عينيت، اعتبار، پايايي و معيار صدق مربوط ميهاي اساسيديدگاه
راي پژوهشگران كمي، واقعيتي نكته معرفت شناختي مهم اين است كه ب. شود

ها قابل شناختن است و مشاهده مستقل از ذهن وجود دارد كه در برخي حوزه
هدف پژوهشگران كمي، دستيابي به . سازدمنظم آن، مباني معرفتي ما را فراهم مي

سازد، هاي مهمي از اين واقعيت بيروني است و آنچه اين هدف را محقق ميجنبه
اما . هاي يك نظريه و جهان بيروني استمطابقت ميان گزارهاعتقاد به وجود 

هاي انساني مورد مطالعه خود، وجود چنين پژوهشگران كيفي، در موضوع
كنند و بر آنند كه واقعيت اجتماعي، چيزي واقعيت مستقل از ذهن را انكار مي

قاد به اعت. سازيماست كه ما آن را با ذهن خويش و در جريان نظريه پردازي مي
وجود ندارد كه مطابقت گزاره يا هينظرآنان، واقعيت مستقل از ذهن يا مستقل از 

در تحقيق كيفي، استفاده از مفاهيم . هاي ما گرددموجب آزمون فهم ،هاي ما با آن
براي  هاي نظرياي از استلزامكمي بسيار ناچيز است و امر مهم، ساختن شبكه

، معاني و نمادهايافت ذهني، بين ذهني، پژوهش كيفي است كه با فرايندهاي در
به عالوه، در تحقيق كمي، منطق معيني براي توجيه . ها پيوند خورده باشدفهم
 ؛شناسي بنيادگراستمورد نظر است كه متناسب با معرفت ،هاي پژوهشيداعيه

هاي كمي، به منزله بنيادي مطمئن براي ساختن بناي معرفت زيرا مشاهده و داده
اين موضع معرفت شناختي از ديدگاه تحقيق . شود يمبر فراز آن در نظر گرفته 

زيرا در اين حالت، پيش  ؛ها، قابل قبول نيستكيفي، يا دست كم برخي از آن
ها از داده توان براي مجموعه معينيها يا منطق توجيه، بنيادي نيستند و نميفرض

  ). 9 :1986، وسيهشوسو  تياسم(رجحان معرفت شناختي قائل شد 
گوئي به اين سوال اساسي است كه نقش هدف پژوهش حاضر نيز پاسخ  

رساني چگونه شناسي فلسفي در تحقيقات حوزه علوم كتابداري و اطالع معرفت
است؟  هاي پژوهشي در اين علم استفاده شدهبوده و به تبع آن از چه روش

در اين علم چيست؟ براي اين منظور مروري بر معرفت شناختي  رويكرد غالب
  .اندازيمهاي محققين اين رشته ميتحقيقات و ديدگاه
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  رساني شناسي مختلف در علوم كتابداري و اطالعتأثير معرفت
رساني كار شناسي مختلف در علوم كتابداري و اطالعتعقيب تأثير معرفت  

حركت  .شوندضمني و ناآگاه استفاده مي به طورها نيست چرا كه آن يا ساده
 از هاي، با حركت پژوهشتپوزيتويس ي به سوي مابعدتفلسفه علم از پوزيتويس

  .گرا همراه بوده استكثرت يها دگاهيدكمي به سمت  يها سنت
تفسيري از نحوه نظريات مختلف در علم را مطرح كرد كه ) 1998(د يورلن  

هاي مختلف مرتبط باشد، يك نمونه مكتب ردهيشناس معرفتممكن است با 
رسد نمونه قوي از فلسفه اي رانگاتان است، كه به نظر ميبندي تحليلي چهريزه
شي اي است كه اساس تجربي يا آزماياين مكتب نظريه. خردگرا در آن باشد

همچنين اين مكتب در قوانين . دهدها را چندان مورد توجه قرار نميسيستم
هايي يبند ردهيا  نامه اصطالحهايي چون سيستم. تعاريف واضح قوي است

كه  دهند يمبراساس اين نگرش، اغلب درجه بااليي از ساختار و وضوح را نشان 
  .ن هستندهاي ديگر فاقد آهاي توسعه يافته به وسيله سنتسيستم

رساني نويسندگان كمي نقش فرضيات پوزيتيويسم را در علوم كتابداري و اطالع  
و  1991( 9توان به ديكاز جمله اين نويسندگان مي. اندمورد توجه قرارداده

اشاره  11و ويلدموس) 2004( 10؛ اسونونيوس)2003و  1997(؛ يورلند )1993
ها در اگر چه برخي از نويسندگان موافق كاربرد پوزيتيويسم و ساير معرفت. كرد

 /ييگرا تجربهاما هيچ كدام مبحثي جدي درباره مزاياي  ؛رساني هستندعلم اطالع
البته اين امر دليلي نيست، به اينكه افكار . اندپوزيتيويسم را مطرح ننموده

كند كه، عنوان مي) 2005(يورلند . ندارد پوزيتيويسم تأثير جدي در اين علم
مطرح شده ) 1994( 12از تأثير پوزيتيويسم در اين علم توسط ري وارد يا نمونه

، پارادايم از مد پوزيتيويسم قرن نوزدهم «: است، وي به اين نتيجه رسيد كه
  .»اي استافتاده

رساني و اطالع نقطه نظر ديگر كه مرتبط با تأثير پوزيتيويسم در علوم كتابداري  
شايان توجه است كه . چنين تدوين شده است) 2002( 13است توسط ويلسون
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بيش از پنجاه سال از عمر جابجايي سبك پوزيتيويسم غالب در جهان به بعد 

گواه اين امر آثار موجود . گذرد يمرساني گرايي غالب در پژوهش اطالعپديده
كنفرانس اطالعات علمي جامعه «است، براي مثال، اكثر مقاالت ارائه شده به 

بعد پوزيتيويستي داشته و به فراواني چيزها و رخداد وقايع تأكيد  »   14سلطنتي
هايشان، بافتي اما اين كنفرانس از مقاالتي درباره رفتار محققان، انگيزه. شده بود

هايشان كند يا درباره فاكتورهايي كه قضاوتكه نيازهاي اطالعاتي شان رشد مي
از اين كنفرانس درباره طول مقاالت . بود مند بهرهدهد كمتر تحت تأثير قرار ميرا 

رده بندي دهدهي «علمي، جوانب مختلف مجالت گياه شناسي و مكانيزه كردن 
. مباحثي كمتر ياد گرفتيم تر قيعمآگاهي پيدا كرديم، اما درباره معاني » 15جهاني

وژي تحويل اطالعات چندان در تكنول 1948معلوم است كه تغييرات از سال 
عجيب نبوده است كه مقاالت مرتبط با آن آهنگ قديمي وكهنه دارند و لذا ربط 
كمتري نيز با رفتار امروز محققان خواهد داشت، چرا كه اصالً رفتار موضوع 

ده سال بعد در كنفرانس ديگري در آمريكا اين بار پر معناتر با . تحقيق نبوده است
، با مقاالت بيشتر، همان ) 1959( »16ين المللي اطالعات علمكنفرانس بي«عنوان 

اتفاقي نگرش جامعه شناسانه براي مثال در  به طورپاراديم غالب گشت، اگر چه 
  .)146-144: 2005يورلند،(مد نظر قرار گرفته بود ) 1959( 17مقاله اسكات

به هاي هاي پژوهش به سمت بكارگيري روشجابجايي در روش 1980از سال   
و از طرف ديگر اين تمايلي است كه ديدگاه (شود اصطالح كمي مشاهده مي
رساني در آمريكاي شمالي بيشتر از اروپا بدان اصرار پوزيتيويست در علم اطالع

كند كه يك روش به هرحال، اين روش بدون چارچوب فلسفي تعيين مي). دارد
كنند، صرفاً ذ ميخاص بكار گرفته شود و ماهيت ديدگاهي كه محققان اتخا

انتخاب يك روش پژوهش مناسب بايد  )145: 2005يورلند، ( .مكانيكي است
تركيبي از ديدگاه فلسفي محققان متناسب با اهداف پژوهش، ماهيت  لهيوس به

هاي پژوهشي و زمان و منابع موجود مسأله مورد بررسي، تازگي آن در اصطالح
، از بيان مسأله به به خصوصجهش دانشجويان، . براي انجام كار تعيين شود



  151   _____________________    يرسان اطالعي فلسفي در تحقيقات علوم كتابداري و شناس معرفتنقش 
 

ها بدون استفاده از يك بعد مسأله براي سوق يافتن به انتخاب مسأله دادهه مجموع
هاي اين يا روش ديگر يكي از داليل اصلي است كه ميزان زيادي از پژوهش

  ).147- 146: 2005يورلند، (پاييني دارد حوزه سطح نسبتاً 
و پوزيتيويسم در كتابداري و  ييخردگراگرايي، تجربه«در مقاله ) 2005(يورلند   

با آوردن سه نمونه زير مخالف اين است كه پوزيتيويسم ديگر » رسانيعلم اطالع
   :رساني حكم فرما نيستبر علوم كتابداري و اطالع

 
   18يكدستي كار نمايه ساز. 1
رساني گرا در علوم كتابداري و اطالعتجربه/ نوعي از مطالعات پوزيتيويست  

رود كه روش از چنين مطالعاتي انتظار مي. مطالعات ثبات كار نمايه ساز است
صحيحي از نمايه سازي مدارك وجود دارد و اين نظر كه كار نمايه سازان با هم 

وم است چرا كه نمايه سازان صحت نظر اخير نامعل. تمايز دارد، نادرست است
هاي علمي و وقتي كه داوري. ممكن است در كار نمايه سازي اشتباه كنند

باشند و تنها داليل و قضاوتگيرد نظرات اكثريت نامرتبط ميمحققانه صورت مي
اين فرضيات پوزيتيويستي . كنند يمرا مطرح  19هايي صحيح است كه شمارش

  :تواند در دو سطح زير آشكار شوندميكند كه مطالعاتي را هدايت مي
يا (ها شناسي و در روند شمارش موافقتاين مطالعات در روش :سطح اول
ها در نمايه سازي همان مدارك بجاي سؤال نمايه سازان كه چرا آن) هامخالفت

پوزيتيويست  كردند يماند كه قبالً اين كار را مدارك را به روشي نمايه كرده
  .هستند

اين مطالعات در فرضياتشان درباره نمايه ساز و فراينـد نمايـه سـازي،     :سطح دوم
، دانش موضـوعي يـا نظـرات جهـاني     رهايتفسها نوعاً به آن. پوزيتيويست هستند

دهند بلكه نمايه سازان را به عنوان ماشيني كه بعضـي اوقـات ممكـن    اهميتي نمي
ها نمايه سازي را به ديگر آنبه عبارت . دهنداست اشتباه كند مورد توجه قرار مي
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نه بـه عنـوان الويـت سـازي در تعـديل       گيرنددر نظر مي 20عنوان كار ارزش آزاد

 .محتوا براي نيازهاي بالقوه
اغلب افراد . باشد تر مهمرسد كه از سطح اول مي به نظرسطح دوم پوزيتيويست   

ها در شناسيمثل روش: شناسي تنها در مفهوم اول دارندگرايش به بررسي معرفت
شناسي و با معرفي سطح دوم مرزهاي بين معرفت. پژوهش با يك مفهوم محدود

شوند و فلسفه محو مي) مثل تئوري نمايه سازي(هاي خاص موضوعي تئوري
ها و اعمال تا پيامدهايي دوررس براي تئوري. 21گيردعلم در دو راهي قرار مي

  .رساني داشته باشدعلوم كتابداري و اطالع
  
  پژوهش ربط. 2
هايي هستند كه با مقايسه برون داد و هاي بازيابي اطالعات ارزيابيدر تجربه  

محصول درباره ربط يا عدم ربط يا هيچ كدام مورد . شوندميا نوع سيستم اجر
بحث . شودگيرد، كه اين ربط تا درجه و مقياسي داوري ميقضاوت قرار مي

روند پژوهش . اينجاست كه داليل زيادي براي عدم ربط محصول وجود دارد
درباره داليل  يا جهينتپوزيتيويست تنها به همبستگي بين متغيرها تا زماني كه هيچ 

رساني با هزاران پژوهش در مورد ربط و علم اطالع. طرح نشود، متمركز است
هاي هاي بنيادي در توليد فقرهمكانيسمشكست مواجه شده تا دانش ما درباره 

گرا پوزيتيويسم علم واقع. رساني توسعه يابدهاي اطالعدر سيستم 22غيرمرتبط
  .بي توجه است 23نيست، بنابراين به سيستم قشر بندي امور

  
       24شناختيديدگاه شناختي و فردگرايي روش. 3

شناختي مرتبط با ديدگاه شناختي توسط روش ييفردگرارساني در علم اطالع  
مطرح شده  26پيتر اينگورسون و 25كنيبه ل. پژوهشگراني چون نيكوالس جي

شناختي هستي انسان است كه نقطه حركت اين ديدگاه مطالعات روان. است
اين نظر توسط . كندهاي اطالعاتي فراهم ميمبنايي را براي طراحي سيستم
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مورد انتقاد قرار گرفت و ) 2002و  1991،1997(و يورلند ) 1990( 27فروهمن
به عنوان جايگزيني براي ديدگاه شناختي و  28هاي جامعه شناس مداراكثر نگرش

امروزه اينگورسون اساساً . شناختي كه با آن مرتبط است، پيشنهاد شدند ييفردگرا
د كه اغلب جامعه شناسانه، بنابراين فاقد بع(دهد پژوهش كتاب سنجي انجام مي

، چرا كه بهترين معرف براي ديدگاه وابسته، در )شناختي استفردگرايي روش
  . است 29، احتماالً، يورگنسونييفردگراحال حاضر، بعد اصلي و 

هاي كاربر مدار و شناختي براي فراهم آوري يك موضوع مرتبط، فرايند نگرش  
به پوزيتيويسم  ييانتقادگرا. هاي انتزاعي و يا تعميم يافته از كاربران استمدل
هاي علمي اشاره شد، روش كند كه، همان طوري كه قبالًضمني اشاره مي طور

برد و اينكه از طرفي انتزاعي بدون هيچ منظوري رشد علمي را تحليل نمي
بنابراين . شودهاي كاربردي نيز شامل مياي در زمينهاطالعات اساسي و حوزه

در مفروضات  ييانتقادگرا به عنوانرساني اي در علم اطالعحوزه -نگرش تحليلي
  .شودپوزيتيويست در اين علم مالحظه مي

هاي مربوط به رويكردهاي هاي اخير نشان دهنده اين است كه استداللنمونه  
هاي شناختي يا ديدگاه تحليلي به موضوعات مختلف در اين علم مثل ديدگاه

گرايي و و تجربه) صورت كليبه ( يهاي معرفت شناختوسيعي از جمله، نظريه
  .باشدمرتبط مي) به صورت جزئي( يگرايپوزيتيويسم

دست اندركاران كتابداري  1923پس از تحقيق معروف ريچارد ويليامسون در   
در آمريكا به بازنگري عملكرد خود پرداختند و پس از آن برنامه آموزش 

قرار گرفت، به طوري  كتابداري متحول شد و تهيه متون مباني نظري مورد توجه
ويليام مك . پيرس باتلر اعالم كرد كتابداري يك علم است نه فن 1950كه در 
انجام  2001كه در سال  31نيز با اشاره به پژوهش پتي گرو و مك چكني 30گرات

به بعد غير نظري است، به  1950رساني از گرفت مبني بر اينكه اكثر منابع اطالع
هاي بنيادي در ي و فلسفي كتابداري و فقر پژوهشهاي مباني نظرنارساييد نق

  ).1384رهادوست، (اين رشته پرداخت 



  1389، پاييز 53رساني دانشگاهي، شماره  تحقيقات كتابداري و اطالع   _______________________   154

 
رساني جايي براي پاول پيشينه پژوهش در كتابداري و اطالع. به نظر رونالد آر  

كنند كه بخش اعظم پژوهش كتابداري از نيز نقل مي وهارتربوشا . تمجيد ندارد
لنكستر نيز . هاي پژوهش ضعيف استوشنظر كيفيت نامطلوب و از نظر بيان ر

 اند نداشتهمعتقد است كه بخش اعظم متون و منابع پيشين كتابداري مبناي تحقيق 
  ).22-21: 1379پاول، (
هاي باتوجه به نظرات اين پژوهشگران و سايرين و همچنين بررسي پيشينه  

 داخل و خارج از كشور كه در اين پژوهش صورت گرفت، فقر نسبي مباني
نظري رشته به تأييد رسيده و اين مسأله يك آسيب بزرگ بنيادي براي رشته 

هر علم به استحكام و بالندگي مباني ر رساني است چرا كه اعتباكتابداري و اطالع
نظري آن وابسته است، هر چند كه نظريه نو ناقض و انكاركننده مباني نظري 

  .پيشين باشد
و  تر عيوسو نظريه پردازي در يك علم  هر قدر مباني نظري، پژوهش بنيادي  
ها بيشتر باشد، اعتبار آن علم و آسيب پذيري آن در برابر افراط و تفريط تر قيعم

نكته، برخورد متخصصان كامپيوتر و تكنولوژي ن خواهد بود و شاهد مثال بر اي
هاي در حال حاضر شركت. رساني استاطالعات با متخصصان كتابداري و اطالع

هاي ها و پايگاهبسياري هستند كه به توليد و نشر انواع كتابشناسيخصوصي 
هاي ذخيره و بازيابي متداول هاي اينترنتي تكنيكو در سايت پردازند يماطالعاتي 

، بي آنكه چتر اين رشته را باالي سرشان بگيرند و لذا برند يمدر رشته را بكار 
رساني نيست و اين با طالعابتكار هدايت جريان اطالعات در دست متخصصان ا

  ).11- 9: 1384رهادوست، (تواند باشد ضعف مباني نظري رشته بي ارتباط نمي
گرايي و پست مدرنيسم شاهد كلي در قرن كثرت به طوراز قرن بيستم به بعد و   

ايم و هاي دانش بودهگفتمان فراواني راجع به مقوله بين رشته بودن و تعامل حوزه
هاي هايشان نسبت به ديگر حوزهگراييدانشمندن در موضع رويكرد فالسفه و

هابرماس، در آن زمان مبناي  قولبه . علمي و فلسفي تغيير چشمگيري كرده است
گرايي نوعي مصون نگه داشتن علم تعريف شده در هاي پوزيتيويسم و علمداعيه
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الت در حالي كه در حال حاضر به ويژه در عصر تحو. برابر فلسفه بوده است
هاي هاي سابق در حوزه علوم و فلسفه و دانشتكنولوژيكي بسياري از مرزبندي

رساني متحول شده و تغيير كرده است و ما بشري از جمله كتابداري و اطالع
هاي علمي وفلسفي و ادبي و فرهنگي هستيم تا بيشتر شاهد تلفيق و تعامل حوزه

هاي پوزيتيويستي پژوهش). 83-82: 1384رهادوست، (ا هتقابل و مرزبندي آن
كه گرايش به اندازه گيري و كمي كردن پديدارها دارند در  تشانيماهبه دليل 

ترند و هم آموزش مباني نظري و روشهاي كيفي هم قابل فهمقياس با پژوهش
در حالي كه انجام پژوهش كيفي و آموزش آن، نياز به . است تر آسانشان اشناسي
توانند به هايي دارد كه همه پژوهش گران به ويژه مبتديان، نميها و قابليتتوانايي

آساني در خود بپرورانند، چرا كه در بسياري از موارد پژوهشگر پژوهش كيفي 
بايد برخوردار از ديدي كل نگر، قدرت تحليل و تفسير، مطالعات نظري در ديگر 

ه اين ويژگيهاي علمي و فلسفي و دانش پايه عميق باشد و گرد آمدن همحوزه
: 1384هادوست، ر(ت سهل الوصول نيس ها در جمعي كثير، رخدادي معمولي و

83-84.(  
هايي را فراهم شايد همين ملزوماتي كه براي پژوهش غيركمي برشمرديم زمينه  

هاي كيفي در كتابداري و اطالعشناسي پژوهشآورده كه مباني نظري و روش
شروع بحث مطالعات كيفي در اين رشته زمينه رساني ناشناخته بماند، هر چند با 

شده  تر فراهمهاي بازتري كه هر دو نوع پژوهش را بپوشاند، براي باز شدن افق
است و واقعيت هم اين است كه با توجه به تعدد وتنوع نيازها، مسائل كتابداري 

توانند مفيد رساني هر دو ديدگاه و روش كمي و كيفي در جاي خود ميو اطالع
كند كه رساني نمود پيدا ميو اين تعريف از كتابداري و اطالع .مؤثر باشندو 
ي اطالعات و دانش است كه از اطالع رساني علم بازيابي و اشاعهكتابداري و "

ي و عرضي اصطالحات و روابط طول) طبقه بندي (شناخت اجمالي و كلي دانش 
 حت آن بحث هاي مختلف با توجه به دقت و سرعت و صتخصصي در حوزه

  ) 1389فدايي، ( ".مي كند
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هاي نفوذ ديدگاه پوزيتيويستي به اصول و مباني كتابداري و يكي از مصداق  

  : توان چنين برشمردرساني را مياطالع
بين مدرك و پرسش  32تعريف عملياتي رايجي كه لسك و سالتون از ارتباط  

مدرك بازيابي شده با پرسش مرتبط : مبتني بر اصل دودويي است اند كردهارائه 
اين ارتباط را مستقيماً نشان دهد يا كاربر با مطالعه  اش دهيچكاست، چنانچه 

چكيده استنتاج كند كه مدرك، اطالعات مربوط به پرسش را در بر دارد و در غير 
درك، ظرفي در اين تعريف، م. اين صورت مدرك با پرسش مرتبط نخواهد بود

تلقي شده است كه مظروف آن اطالعات است و ديدگاه اين است كه ارتباط، 
قابل اندازه گيري و تحقيق است در واقع، تعريف ياد شده، متضمن چند پيش 

  :فرض به ترتيب زير است
ها را به دقت بررسي و آشكارا تواند مدرك و چكيدهجوينده اطالعات مي. الف

  .مرتبطاندغير داوري كند كه مرتبط يا 
هاي جويندگان اطالعات، كامل و روشن است در حدي كه حتماً پرسش. ب

  .توانند درباره ارتباط آن با مدارك بازيابي شده داوري كنندديگران هم مي
همين كه داوري درباره ارتباط پرسش و مدرك صورت گرفت براي هميشه . ج

  .تبديل به واقعيت خواهد شد
توان درباره ميزان آن و اين مدرك قابل تحقيق است و مي عنصر ارتباط در هر. د

هايي البته تبيين ساده انگارانه بودن نظريه. كه چقدر قابل اعتماد است، داوري كرد
اند، كار مشكلي نيست و كافي است ها ساخته شدهكه بر پايه اين پيش فرض

ند واقعيت را يادآور شويم كه نظريه پوزيتيويستي رايج ارتباط مدرك و پرسش چ
نخست اينكه كاربر و جوينده اطالعات انسان است و هر كاربر : گيردناديده مي

ديگر اينكه . برحسب سوابق و زمينه و محيطش يگانه و متفاوت با ديگري است
نيازها و مسائل اطالع يابي هر كاربر در طول زمان و در اثر انواع متغيرهايي تأثير 

ها را فارغ از ديگر متغيرها بررسي و ثابت نيستند كه بتوان آن كنند يمگذار، تغيير 
ها باطل سازي آنكرد، و سرانجام، اطالعات و كاربر شيء نيستند و شيء واره
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واره سازي است  يازشدر حالي كه پوزيتيويسم بنا به ماهيتش ناگزير . است
  ). 86- 84: 1384رهادوست، (

 ينيب شيپتوان يم يدرسترا در هر علم به  يخاص اتيفيك كهرسد يمبه نظر     
اصول خود  كهعلم به شمار خواهد آمد  يهنگام، تنها به خصوص، يكتابدار. كرد

 ديباآن  يعقل بيتركهر رشته در . مطابقت دهد نينو تفكر يجار يها روشرا با 
به  ديبا يعلمبا تمام قدرت مشاهده  هاپديده نيا. آغاز گردد ينيع يها دهيپداز 

از . شود نييتعها آن ژهيو يها نقشعناصر شناخته گردند و . دقت مطالعه شوند
 يريگها بهره آن يكم يريگها و اندازه تيفعال يجداساز يبرا ممكن ريتدبهر 
 يابيرد ريپذ ادراك يثانوهرگونه معلول  لهيبه وسو ناملموس  دايناپ نكات. شود

 شكل كينزد يها علت رهيزنجعلل در  نييتبدارد،  امكان كهتا آنجا . گردند
و  هيتجز قيطراست از  ممكن ريغها آن يعل كنترل كه يا دهيچيپدر امور . رديپذ
 يبرا ييها هيفرض. ابدياستقرار  يمقدار، روابط يشمارش يها نمونه يآمار ليتحل

 يبرا يديجد يها روشمشاهده شده طرح گردد و  راتييتغ ريتفسشناخت و 
مبادله دو جانبه و مداوم  ديبا نياعالوه بر . ها ابداع شودهيفرض نياآزمون اعتبار 

بدست  جينتا. برقرار باشد يكتابدار نهيزمخارج از  يعلم يها نهيزمها با شهياند
 يها پژوهش يها افتهيعلوم به قرض گرفته شود و در مقابل،  گريدآمده از 
 كتابداران كهاست  يريمس رييتغ نيچن انيجردر . به قرض داده شود يكتابدار

تطابق خواهند  يواقعرا با مالحظات  شانيها آرمان. افتيخواهند  يا تازه دگاهيد
به منزله عناصر الزم  يضوابطو  ارهايمع نيشيپ يها ارزش رشيپذ يجاداد و به 

خاص را مورد نظر داشته باشند  يدارهايپد آنكه يجاآنان به . كردخواهند  كشف
به  ،گريدبه سخن . معرفت خواهند پرداخت يجستجوبه  ينوع يها دهيپددر 

خواهند  يبررسرا  يكتابدار، ابعاد كنند يبررسمنفرد را  يها كتابخانه آنكهعوض 
  ). 1382باتلر، ( كرد

 قيتحقاز  ديجد يمفهوم جاديا يبرا كه كند يم تيحمانظر  نيااز  سيهر  
قهرمانان  دينبا كه كند يمحال عنوان  نيعالزم است و در  يكل يطرحمطلوب 
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 يكتابداردر  قيتحق كار ،يوبه نظر . ميكنجستجو  سميويتيپوزخود را در قلمرو 

   :كردآغاز  يشناخت روشبا سه ضرورت  ديبارا 
تا در  دارد يمما را وا  انهيگرا كلنگرش . نگر باشد كل ديبا قيتحق نكهيانخست 

 ريسااز  كهاست  يدانشبا  كارشو سر و  ،دارد يانجيمنقش  يكتابدار كه ميابي
علوم  يها شرفتيپنسبت به  ديباحرفه  نياها گرفته شده است؛ و محققان رشته

سهم مؤثر داشته باشد،  تواند يمها كتابخانهحل مسائل خاص  يبرا كه ياجتماع
 ديبا نكهيادوم  با آن آماده سازند؛ كردنهماهنگ  يبراو خود را  افتهي يآگاه

از علم، به عنوان  يستيويتيپوز دركنقطه نظر با  نيا. باشد 34يتجربو  33يانعكاس
 35چريبلجوزف  كه گونه همان. زديخ يبرم، به مقابله يخنثو  يخيتارفرا  يتيفعال

انسان محقق در « كه اند برده يپ ريناگز يانسانعلوم  انيدانشجو، كند يماشاره 
ها نسبت به آن نيشيپ يدركاست، و  ميسهخود  قيتحقمورد  يها انسان يايدن

: 1982، چريبل(» دهد يمت جه يو يشناخت روش يجستجوامر به  نيهمدارد و 
 ؛) 39

 نياتنها  رايزدانشمند را شناخت،  يفرهنگ – ياجتماع طيمح ديبا نكهياسوم 
 ييرها هايداور شيپ آلود وهم يها يآشفتگاز دام  كه دهد يمبه ما اجازه  يآگاه

را تنها  ياجتماع تياقعو« كوشد يم كه يستيويتيپوزبرخورد با نگرش  نيا. ميابي
به نظر . »در تعارض است كند يبازسازخام  يها داده يحاو دهيپدبه عنوان 

 بلكه، ميكن يتجربروش  نيگزيجارا  يانعكاسروش  كه ستينهريس غرض آن 
واال  بيترك ينوعو  ميآورواحد گرد  يسقف ريزهر دو نگرش را  كه ميبرآن

  . همسان داشته باشند يگاهيجاهر دو  كهبيافرينيم 
 ها نيا. هاي اين علم، تخصصي شدن دروني در حوزه استها يا حوزهزيررشته  

رساني هايي دانست كه در مدارس علوم كتابداري و اطالعتوان موضوعرا مي
هاي اين حوزه استفاده، و در رده بندي معمول در دستنامهتدريس، در نظام مجله

موضوعات زيررا ) 1381(براي مثال يورلند . شودكتابشناسيها به كار بسته ميها و 
   :شناسايي كرده است
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  هاي اطالعاتي الكترونيكي و در اينترنت؛ فنون جست و جو در بانك -
  ؛ يا رسانهانباشت و بازيافت چند  -
  انفورماتيك؛  -
  ارتباطات علمي؛  -
  هاي رقومي؛ خودكارسازي كتابخانه، كتابخانه -
  مطالعه درباره استفاده كنندگان؛  -
  تاريخ كتابخانه؛  -
  . متخصص موضوعي -

رساني سير زماني موضوعات علوم كتابداري و اطالع 1998وي همچنين در 
    :شمرد يمبرگرفته از فن آوري را چنين بر 

  ) به بعد 1876(ها نمايه سازي دستي و رده بندي در كتابخانه - 1
  ) 1837-1876(كاتر  يرلزمچا -     
  )1851-1931(ملويل ديوئي  -     
  ) 1870- 1955(بليس  يا يهنر -     
  ) 1892–1972(رانگاناتان . ر .ش -     

  سندداري و ارتباط علمي  - 2
   )دبه بع 1895(هاي موضوعي رده بندي و نمايه سازي در كتابشناسي

  )1934 –1868(پل اوتله  -     
 1986و بعد از  )دبه بعد، في 1937(تأسيس مؤسسه بين المللي كتابشناسي  -     

  تبديل به ايفيد
  )1905 - 1907ويرايش اول (رده بندي دهدهي جهاني  -     
  )1892-1972(رانگاناتان . ر .ش -     
  ) - 1918( 36ويكري انيبه را -     
  )  - 1948( 37هاي استفاده كننده برنالبررسي -     

  )ده بعب 1950( اطالعات  يا انهيراانباشت و بازيافت  - 3
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   ).يرويكرد باستان نمود) ( - 1951( كرنفيلد  -     
  رويكرد آماري  -     
  ديدگاه شناختي  -     
  هاي خبره و هوش مصنوعي نظام -     
  هاي زبان شناختي پردازش زبان طبيعي؛ رهيافت -     

  )  - 1963(بازيابي استنادي  - 4
ها در مقابل ارجاعات در بازيابي پژوهش در مورد نقش نسبي اصطالح -     

  اطالعات 
  هاي استنادشده پژوهش در مورد روابط معنايي ميان استناد و گزارش -     
  پژوهش در مورد انگيزه استنادجو  -     
   پژوهش در زمينه الگوهاي جامعه شناختي در استناد -     

   )دبه بع 1990(امتن و اينترنت متن كامل، فر - 5
اطالعات داراي ارزش «تحقيق در زمينه بازيابي متن كامل و فايده  -

     )مانند توصيفگرها( »افزوده
  مطالعات مربوط به تدوين مدارك  -     
  ها و پيوندها تحقيق در زمينه راهبري در فرامتن و طراحي بهينه گره -     
  تحقيق در مورد كارايي موتورهاي كاوش در اينترنت  -     

غيرمستقيم بر نظريه  يا گونهآوري هستند به چنين رويكردهايي كه مبتني بر فن
به جاي  )يرسانعلم اطالع( »اطالعات«تأثير گذاشته است، براي مثال، مفهوم 

  . )يسنددار( »سند«
رساني، اينترنت داري و اطالعآينده نسبت به تحقيقات حوزه كتاب انداز چشمدر   

اينترنت با عظمت اقيانوس وارش . كندهاي ديگر خودنمايي ميبيشتر ازجنبه
فراگيري جهاني يافته و براي مهار و سازماندهي اطالعات آن بايد از متخصصان 

همچنين طرح مسأله سازماندهي دانش به جاي . رساني بهره بردكتابداري و اطالع
و رابطه  38هاي تازه در مباحث دانش شناسي اجتماعيو نگاهت اطالعا
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رساني، مسايل نوين اين زمينه پديدارشناسي و هرمنوتيك با كتابداري و اطالع
اين كه در مقطعي از زمان يعني از دهه هفتاد قرن بيستم به بعد تكنولوژي . است

ژوهشپو ارتباطات و اطالعات رشد غول آسايي يافته و پرداختن به مباني نظري 
هاي بنيادي در رشته بيش از حد مظلوم مانده، به معناي اين نيست كه هميشه 

لذا هيچ چيز نبايد مانع از آن شود كه تفكر انتقادي درباره  ؛چنين خواهد ماند
الزم و ممكن ندانيم و به اين وقوف نرسيم كه با غفلت  يا تجربهمسائل رشته را 
در جايگاه در خور آن قرار داد چرا كه  توان رشته و حرفه رااز زير بناها نمي

هاي شود و مغزها و چهرهوقتي مباني رشته ضعيف شد، حرفه هم تضعيف مي
  . شوندوزين علمي و ادبي جذب آن نمي

  
   يريگ جهينت
هنـوز   يرسـان  اطالعو  يكتابداررشته  قاتيتحقها از عمر با وجود گذشت سال  

 ديشـا نشده است،  دهيد تدارك يعلمرشته  نيا يبرامدون و جامع  يا فلسفههم 
لسفه ف«: گفت كهحوزه را جمله رانگاناتان دانست  نيا يبرافلسفه  نيتر مهمبتوان 
جملـه بـه عنـوان     نيـ ااز  يو. »اسـت  تيانسـان خـدمت بـه جامعـه و     يكتابدار

و فلسفه هر علم، چراغ راه آن علـم   خيتار. كند يم ادي يكتابدارفلسفه  نيتر ياصل
آن  تيـ واقع. روديمـ  كجـا قرار دارد و بـه   كجاآن علم  كند يممشخص  كهاست 
آن حـوزه   خيتـار تواند جدا از فلسفه و ينمحوزه  كيدر  قاتيتحق ريس كهاست 
دارد تـا بتوانـد از    ينظـر  يمبـان و  نهيشيپبه  ازين يقيتحقهر  كهباشد، چرا  يعلم

قـدم   نـه يزم، و در جهـت حـل مسـأله و پـژوهش در آن     افتهيخالل آن، مسأله را 
، توسـط  كيـ آكادم به صـورت ، يرسان اطالعو  يكتابداررشته  يگذار انيبن. بردارد
بودند، لذا از  تيفعالمشغول به  ياجتماعدر حوزه علوم  كهصورت گرفت  يكسان

و  يآموزشـ بـود و چـارچوب    گـر يد يهـا  حـوزه رشته وابسته به  نياهمان آغاز 
 كارامر سبب شد از همان آغاز به  نيهم. كرد يمها اقتباس خود را از آن يپژوهش
 نيـ ا يبـرا مسـتقل   كيـ آكادمو  ينظـر  يچارچوبنهادن  انيبن يپدر  يكسرشته، 
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را  كـار رشته عنـان   نيا النيالتحصخود فارغ  كه يمدتپس از . نباشد يعلمحوزه 

، و كردنددر دست گرفتند، آموزش و پژوهش در حوزه را محدود به داخل حوزه 
و آمـوزش و   ،خارج از رشـته  يدرس يواحدهارا از پرداختن به  انيدانشجو يحت
ها را تنها به آموزش و پژوهش ، تا آنكردندمنع  يا رشته نيب يها حوزهدر  قيتحق

و به عبارتي اشتباه را بـا اشـتباه    كنندرشته محدود  يفن يها نهيزمو  هيپادر اصول 
  . جواب دادند

حـاد   اًو غالب قيعم يها يها بسطو قبض و  ياديبن يها پژوهشبا وجود ضعف   
رسانان و پژوهشگران  و اطالع كتابداران يها تالشرشته،  نيااهل نظر و عمل در 

 يهـا  زميمكـان انواع  نيتدو، يفرهنگ يها راثيمحوزه در حفظ  نياو آموزشگران 
بـوده و   زيـ برانگ نيتحس يبشردر قبال دانش  يتعهدورزبه اطالعات، و  يابيدست

 يمـرور ؛ با وجود اين و بـا  است اريبس ندهيآبه  يدواريام يبراها  شواهد و نشانه
در  اتكـاء عدم وجود فلسـفه قابـل    ليدل كهگرفت  جهينت توان يمبر آنچه گذشت 

 كـه ( دياسـات صـاحبنظران و   يسـردرگم مگر  ستين يزيچ يفكرفقر  نيارشته و 
 نيـ ا كـار ر شـروع بـه   د )ها بودندحوزه ريسااز متخصصان درون رشته و  يبيترك

 ينظـر  يمبـان و  محكـم  گاهيپا، آنان نتوانستند كيآكادمو  يعلم يصورت بهحوزه، 
فقـر   نيـ ا، )1986(س يهـر ، و بـه قـول   كنند نييتعحوزه  يبرارا  يمدونو  يعلم
  . است يجمعدسته  يعملكردحاصل  يفكر

ـ  توانـد  ينم يرسان اطالعو  يكتابداردر حوزه  قاتيتحق    نيـ ااز فلسـفه   ريتـأث  يب
 ينظـر  يمبـان برخاسته از  قاتيتحق شهيهم كهآن باشد، چرا  ينظر يمبانحوزه و 

 يحدودتا  يرسان اطالعو  يكتابدارعلوم  قاتيتحق ريساما  ؛است يعلمآن حوزه 
 يآورفـن  شـرفت يپو رشـد و   ياجتمـاع  يهـا  تيموقعو  طيشرا اديز ريتأثتحت 
را به  يا حوزه چيه كهرسد يمبه نظر  رياخدر دوران  يآور فن يها شرفتيپ. است

يمـ آن  ميبتحت الشعاع قرار نداده است، و  يرسان اطالعو  يكتابداراندازه رشته 
تحـول برخـورد    نيادرست و اصول برخاسته از رشته با  يمشخطاگر با  كهرود 
از دست دهد  يعلمحوزه  كيو منزلت خود را به عنوان  گاهيجارشته  نيا، مينكن
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و  يكتابـدار مسلم است علوم  كهآنچه . شود يكاربردو  يفن يا حوزهبه  ليتبدو 
گـاه   هيـ تكحوزه است تا بتوانـد   يبرا محكم ياساسو  گاهيپا دنبال به يرسان اطالع
، يزمـان  طيشـرا محققـان باشـد، و    يهـا  وهشپـژ و  قاتيرتحقيسـ  يبـرا  يمعتبر

متخصصان  كهبر آن داشته باشد  يريتأثنتواند چنان  يآور فنو تحوالت  ياجتماع
 التيتماو در جهت اهداف،  كردهها حوزه ريسارشته را وابسته به  نياو محققان 
  .سوق دهد گريد يها حوزهو مسائل 

رشته و حرفـه در حـال    نيا ديعقا، اصول ستميبقرن  نينخست يها دههبرخالف   
اصـول   كنـار صـرف؛ و در   يـي گرا آرمـان بر پژوهش است تـا   يمبتن شتريبحاضر 
 ي ديگـر، و نهادهـا  كـا يامر يكتابـدار چون انجمـن   ييها سازمان يميتنظ ياخالق
 دهندكـه  يمـ و فلسفه اخـالق حرفـه صـورت     ينظر يمبان نييتب يبرا ييها تالش

هــا از جملــه  ارزش هيــنظرو  سيپراكســو  يعملــ حكمــتمباحــث مربــوط بــه 
مند  منسجم و نظام ييها چارچوبرشته در  نيا يفلسف ميمفاه كه نيهم. هاست آن
در  سندينو يمو  نديگو يم اطياحت، درباره فلسفه آن با يغربنشده و عالمان  نيتدو
و  يكتابـدار نظرهـا دربـاره رابطـه     و اخـتالف  هـا  هيـ نظربـا ضـعف    كهحال  نيع

 ينـ يب واقـع نشانه دقت و صداقت عالمانه و  تواند يم، ستين ارتباط يب يرسان اطالع
الوصول نبودن آن آگاهنـد و   و سهل يپرداز هينظر تياهماز  كهباشد  يشمندانياند

، آنچه در حـال  رو نيااز . نهند ينمو فلسفه  هينظرو شهود نام  كشفبر هر نظر و 
 يمطالعـات  شـتر يب، شـود  يمـ قلمداد  يرسان اطالعو  يكتابدار ينظرحاضر مباحث 

در  ها شهياند يتبارشناس ينوعو  »يا رشته نيب«رشته  نيا يفلسف يربناهايزدرباره 
  .خدمات است نيا تيريمد، و يرسان اطالعاطالعات، خدمات  و دانش نهيزم
مشخص مي پردازان هينظربا بررسي متون كتابداري و مراجعه به آراء و نظريات   

مدون و جامع براي كتابداري تهيه نشده است و به  ايشود كه تاكنون فلسفه
اما . شودهمين دليل حتي در مقاطع باال درسي به عنوان فلسفه كتابداري ارائه نمي

. اي براي آن در نظر گرفتشايد بتوان بر اساس اهداف كلي كتابداري، فلسفه
انسانيت دمات به جامعه و خ«فلسفه كتابداري  نيتر مهمبدين معنا كه اعالم كرد 
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شايد . كندفلسفه كتابداري ياد مي نيتر ياصلكه رانگاناتان از آن به عنوان  »تاس

جوامع اسالمي، فلسفه ژهيبه وبتوان با تعميم اين فلسفه در جوامع الهي و ديني، 
بدين معنا كه كتابداري با ارائه خدمات . براي كتابداري در نظر گرفت تر جامعاي 

واقع به نحوي در خدمت خلق است و براي رضاي  در ها انسانبه جامعه و 
با اين . دهدخداوند خود را به بهترين نحو و با استفاده از اصول مدون انجام مي

ارائه و . اي زالل و الهي براي كتابداري در نظر گرفتتوان فلسفهديدگاه مي
اي هاي نيازمند ارائه اصول نظري و ايجاد مباني و شالودهتدوين چنين فلسفه

فلسفي براي كتابداري است كه خود به همكاري خبرگاني از حوزه كتابداري و 
در واقع در وراي تعهد و دين به جامعه و ارائه خدمات به . رساني نياز دارداطالع

مردم و كل جامعه، اين واقعيت وجود دارد كه فرد يا جامعه با مشكل و معضلي 
وبروست كه براي حل و فصل آن به كه عمدتاً ماهيتي آموزشي و پژوهشي دارد ر

اطالعات نياز است و به همين دليل به نهادي بنام كتابخانه، كتابدار و در نتيجه 
تواند با در اين مرحله حساس، كتابداري مي. حوزه كتابداري مراجعه خواهد شد

رساني مورد نظر استفاده از سه جنبه فيزيكي، محتوايي و اجتماعي، خدمات اطالع
از جنبه زمينه فيزيكي، كتابداري با استفاده از . را براي رفع آن معضل ارائه كند

تواند با دقت و سرعت هاي اطالعاتي ميرسانه نيتر شرفتهيپو  ها يفناورآخرين 
از نظر اجتماعي كتابداري . مطلوب اطالعات مورد نظر را دسترس پذيرتر نمايد

شناسي اجتماعي، ، روانيشناس جامعههايي مثل از حوزه يريگ بهرهتواند با مي
هاي وابسته، نيازهاي جامعه مورد نظر را تعيين و براساس ارتباطات و ديگر حوزه

  .ها خدمات مطلوب خود را ارائه كندآن
رساني به فلسفه علم بسيار محدود شده تمايل جامعه علوم كتابداري و اطالع  

يك  39پاتريك ويلسون. لي استثنائاتي وجود داردالبته در اين گرايش ك. است
نمونه برجسته از فردي است كه توانست مسائل پژوهشي تخصصي در اين علم 
را در محور كار قرار داده و افق درك اين مسائل را به طور قابل توجهي، وسعت 

ندك ها بسيار ااز افراد ديگري نيز هستند كه البته تعداد آن ييها نمونهالبته . بخشد
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فلسفه علم به صورت بالقوه در توسعه اين رشته  كنند يممحققاني كه فكر . است
كند بايد در مورد اين مسأله بحث و به عنوان يك حوزه تحقيق و عمل كمك مي

  ). 5ص ، 2005يورلند،(آن را اثبات كنند 
خالق و جامع، به  يها هينظردر قالب  يرسان اطالعو  يكتابدارفلسفه  نيتدو  

و  قيدقمطالعه  ها آن نيتر مهماز جمله  كهدارد  ازين ياريبس ساز نهيزمعوامل 
 يبشر يها دانش ميبدان كه نيا. تا زمان حاضر است ربازيدشناخت فلسفه علم از 

 يعلمرشته  يريگ شكلشدند و  يبند ميتقسباستان چرا و چگونه  ونانياز زمان 
 دنييگراو به تخصص  تشعبو منشأ  كرده يطرا  يمراحلچه  يامروزبه مفهوم 

 دهيپد ميبدان كه نيهمچه بوده است، و  يفلسف يها ينگر كلو  ها علم
به بعد چگونه و  ستميبها از قرن  شدن علوم و دانش يا رشته نيب زيانگ شگفت

  گرفته است شكل آورانه فنو  ياقتصادو  يخيتارو  ياجتماع يرهايمتغچه  هيبرپا
 بلكه، دهد يمدانش نجات  اتيجزئرا از خطر غرق شدن در  اين حوزهنه تنها  
تعامل با  كه رديگبهره  يا گونه بهها  علوم و رشته ساير ينظر يمباناز  كند يم ياري

و  يخودباختگرا از  حوزهزاد در رشته منجر شود و  درون يها هينظرآنها به خلق 
به همت دانشمندان و  ييگرا عقلهفده و هجدهم در قرون . دارد منيا يوابستگ
ها  به مدد پژوهش يباور، و تجربه تسيبنيال، و نوزاياسپ، دكارتچون  يا فالسفه

قائل به  ياول. افتي تيحاكمبر فرهنگ غرب  وميه، و يبركل، الكو آثار جان 
 تيهدادر  يحسمعتقد به اصالت تجربه  يدومو  ياسيقو منطق  شهيانداصالت 
تجربه باوران  ديتأك، و ها هينظرو  ها دهيابر  انيگرا عقل ديتأك اًطبع. ها بود پژوهش
در اواخر  كانتبه همت  ادگرايبن دگاهيددو  نيا. بود يياستقراها و روش  بر داده

 تفكر قيتلفقائل به  كه ديانجام يانتقادفلسفه  نيتدومتحول شد و به  هجدهقرن 
 يها تيروابه بعد  نوزدهاز قرن . بود يانتقادبا استفاده از روش  يحسو تجربه 

 يعني يانتقادباور و فلسفه  گرا و تجربه عقل دگاهيدو متحول شده سه  ديجد
 مكاتباز  ياريبس نيتدوو  ميتنظ يمبنا سميپراگمات، و سميويتيپوز، ينظرفلسفه 

 يگواهبه  زين يرسان اطالعو  يكتابداردر . ديگرددر علوم و هنرها  ها هينظرو 
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نقش  ها هينظر نيتكوعلم و فلسفه در  خيتار ينيتكو ريسو تجربه، شناخت  خيتار

و  ها راه شاه افتنيرسانان در  و اطالع كتابداران يگشا راه تواند يمداشته و 
 كي كدام، يخيتاردر تمام ادوار  كندمشخص  رشته باشد و مثالً يفرع يرهايمس
و  يعلم مكاتبرشته از  يها تيفعالبخش از  كدام ايو  ها هينظرو  كردهايرواز 

 كهاست  صورت نياتنها در . بوده است تفاوت يبنسبت به آن  ايمتأثر  يفلسف
و  يانسانو علوم  يعيطبعالمان علوم  يشناخت معرفت يها تنشدر قبال  توان يم

 يانتقاد تفكرو به مدد نقد و  كردو آگاهانه اتخاذ  سازنده يموضع ياجتماع
و  ديجدعلوم  شرفتيپ ريسخوشبختانه . كرد محكمرشته را  هينظر يها هيپا
معرفت  يها تنشو  يارتباط يها شكاف پركردندر جهت  نينو يها يآور فن

 يتعامل يروشآغاز هزاره سوم،  ديجداست، و جا دارد در قبال تحوالت  يشناخت
 ياديبندرباره مسائل  لياص يفيكو  يكم يها پژوهشو با انجام  ميريگ شيپدر 

  ميسازدرونزاد را در رشته و حرفه فراهم  يها يپرداز هينظر يها نهيزمرشته، 
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دانشكده روانشناسي . دانشگاه تهران. كارشناسي ارشد. درس روش تحقيقجزوه ). 1384( سحري، عبا 

   .و علوم تربيتي
  . نشر كتابخانه: تهران. مروري بر اطالعات و اطالع رساني). 1372( سحري، عبا

مطالعات تربيتي و . اي در علوم انساني، تحليلي استناديروابط ميان رشته). 1383(داورپناه، محمدرضا 
  . 36 -17: ) 2(5. دانشگاه فردوسيشناسي روان

سازمان : تهران ،و ديگران ترجمه حميد عنايت. )يصر و مسيحق(تاريخ تمدن، ). 1366(  لدورانت، وي
  . ، چاپ دوم3انتشارات و آموزش انقالب اسالمي، جلد 

ده : ايرانمباحث بنياني در كتابداري و اطالع رساني : در. »تاب سنجيك«). 1379( ندياني، محمد حسي
  . يا انهيراانتشارات كتابخانه : مشهد. مقاله
  .نشر كتابدار: تهران. رسانيمباحث نظري در كتابداري و اطالع). 1384) (هارب(فاطمه  ،رهادوست

نهاد كتابخانه هاي عمومي، : تهران .مقدمه اي بر هويت كتابداري و اطالع رساني . فدائي ، غالمرضا  
1389 .  

رجمه فاطمه رهادوست با ت .يرسانهاي پژوهشي در كتابداري و اطالعروش). 1374( نكومار، كريشا
  . كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران: تهران. همكاري فريبرز خسروي

سازمان مطالعه و تدوين : تهران. ترجمه علي پايا. درآمدي تاريخي به فلسفه علم). 1377( نالزي، جا
  ). متس(ها كتب علوم انساني دانشگاه

  .كتابخانه طهوري: ، تهران مباني جامعه شناسي علم). 1372(  رمحسني، منوچه
ها سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاه: تهران. كتابخانه و كتابداري). 1380(مزيناني، علي 

  ). سمت(
  . سروش: تهران. ترجمه عبدالحسين آذرنگ. تاريخ و فلسفه علم). 1363( يهالز هال، لوئيس ويليام

مروري بر . در عباس حري. رسانيپوزيتيويسم و تحقيق در كتابداري و اطالع). 1376( لهريس، مايك
  . هاي عمومي كشور، نشر كتابخانهدبيرخانه هيئت امناي كتابخانه: تهران. رسانياطالعات و اطالع

ترجمه . رسانينظري، و عملي علم كتابداري و اطالعبنيادهاي فلسفي، ). 1381( ريورلند، بيرگ
كتابخانه ملي جمهوري : ، تهرانرسانيمباني، تاريخچه و فلسفه علم اطالعدر . عبدالحسين آذرنگ
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