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 *نوشتاري پیرامون نام تغییریافته

  1کوکبی دکتر مرتضی
 )1 -19 فحات(ص

  چکیده
کـه جـایگزین نـام     "شناسـی   علم اطّالعـات و دانـش  "ه نام هدف نوشتۀ حاضر بررسی این نکته است ک هدف:

  شده، نام مناسبی است یا نه. "رسانی  کتابداري و اطّالع" پیشین یعنی
روش مورد استفاده در نوشتۀ حاضر، مرور برخی از منابع، و از جمله منـابع مـرتبط بـا تغییـر نـام رشـته و        روش:

اي) و در واقع نوعی تفسیر از محتواي   طور کلّی مرور منابع (کتابخانه  به استدالل پیرامون محتواي این منابع است. روش،
  منابع مورد بررسی است.

هـاي ارائـه     بـر مبنـاي اسـتدالل    "شناسـی   علم اطّالعات و دانـش "ها نشان دادند که نام نوین، یعنی   یافته ها:  یافته
  شده، نام مناسبی نیست و باید نامی جایگزین براي آن یافت.

پـس از اسـتدالل پیرامـون نامناسـب بـودن نـام نـوین، و ایـن کـه نـام جـایگزین بایـد داراي چـه               گیري:  تیجهن
 "علـم اطّالعـات  "بهتـر اسـت از نـام     "شناسـی   علـم اطّالعـات و دانـش   "هایی باشد، پیشنهاد شده که به جاي نام   ویژگی

  نام نیز پذیرفته شود. هاي ناشی از این تغییر  استفاده شود، مشروط بر این که مسؤولیت
  
  رسانی، علم اطّالعات  شناسی، کتابداري، کتابداري و اطّالع  تغییر نام، علم اطّالعات و دانش ها:  کلیدواژه
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  مقدمه
تـوان از    را مـی  1»شناسی  علم اطّالعات و دانش«رسانی به نام   تغییر نام رشتۀ کتابداري و اطّالع

تـوان دو مرحلـه را مشـاهده      ه کرد. در یک انقالب، همـواره مـی  جهاتی به یک انقالب تشبی
مهـم اسـت برانـداختن     ازندگی. در مرحلۀ تخریب، آن چـه کرد: مرحلۀ تخریب و مرحلۀ س

اند   اي به تنگ آمده  نظام قدیم به هر شکلی است. در این مرحله، مردم از نظام قدیم به اندازه
خواهنـد نظـام قـدیم از میـان       هـد شـد، تنهـا مـی    که براي آنان مهم نیست در آینـده چـه خوا  

، قـدیم کـامالً از میـان برداشـته شـد      کـه نظـام   پـس از آن برداشته شود. امـا در مرحلـۀ دوم،   
بـر پاسـازي نظـام    در آن هنگـام، مـردم در اندیشـۀ     .شود  چگونگی نظام جایگزین مطرح می

آن چـه  هر توانند در آن،   یهستند که به باور آنان، با نظام گذشته متفاوت است و م جدیدي
  .بیابند ،دست آورند  اند به  را که در نظام قدیم نتوانسته

ها پیش مورد انتقـاد برخـی از پیشکسـوتان ایـن       از مدت» رسانی  کتابداري و اطّالع«نام 
) 1382، نقـل در کـوکبی،   1352(نسل جوان کتابدار بوده است. هوشنگ ابرامی  نیزرشته و 

                                                                                                                   
ویژه   اندرکاران تغییر نام رشته، به  پندارد که از همۀ دست  صرف نظر از محتواي این نوشته، نگارندة حاضر بر خود فرض می. 1

 هاي آنان براي این تغییر نام را ارج نهد.  جناب دکتر جعفر مهراد سپاسی ویژه داشته باشد و تالش
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انی است کـه نخسـتین بـار مخالفـت خـود را بـا ایـن نـام ابـراز کـرد و در           از جمله پیشکسوت
  اي چنین نوشت:    مقاله

شود، خود   خوانده می "کتابداري"که به زبان فارسی  ]نوینی[بدترین دشمن علم نوین
به یک فرد فرزانـه و اندیشـمند بگوییـد کـه      ست. این کلمه بسیار نارساست.  داريکلمۀ کتاب

چـه معنـایی    "کتابـداري "بـراي   ،رهنگ فارسی بـه فارسـی تـدوین کنـد    اگر بخواهد یک ف
دهـد. از    گمان آن چه بگوید با واقعیـت وفـق نمـی     بی ،خواهد نوشت. اگر از پاسخ در نماند

چه آدمی را، و با چه خصوصیات و وظایفی در ذهن او مجسـم   "کتابدار"وي بپرسید کلمۀ 
زیسـته انطبـاق    کـه در قـرون پـیش مـی     وصـف کسـی   ]با[کند. آن چه خواهد گفت در   می

نیز این کلمه گمراه کننده اسـت. اگـر کتابـدار     "اهل فن"بیشتري خواهد داشت. براي خود 
بـر   ،اي نپنـدارد   نسل ما خود را انسان فرسودة رنجور و از پا در افتاده و مار پیر بر گنج خفتـه 

 "برگـۀ کتـاب  "و  "وانصـفحۀ عنـ  "اثر القاي این واژه بیشتر فکـر و هـوش و حـواس را بـر     
حرفـه ظـرف   [دارد و بالمال [بالمآل] از انقالب شگرفی که حرفه ایـن در ظـرف     متمرکز می

 "مانـد   خبـر و ناآگـاه مـی     بـی  ،یک صد سال در بناي کهن تعلیم و تربیت پدیـد آورده  ]این
  ).76ص. (

 80عنوان دانشجوي دورة کارشناسی در یـک نظرسـنجی در میـان      ) به1377سعادت (
نفر از دانشجویان کتابداري دانشگاه فردوسی مشهد دست به انجام پژوهشی دربارة وضعیت 

 89هاي پژوهش وي نشان دادند کـه نزدیـک بـه      ویژه نام رشته زد. یافته  رشتۀ کتابداري و به
  اند.   دانشجویان این نام را مناسب ندانسته و خواهان تغییر آن بوده درصد

عوامـل مـؤثّر در انتخـاب رشـتۀ     "نیـز در پژوهشـی بـا عنـوان     ) 1382بیگـدلی و آبـام (  
هـاي کتابـداري و روانشناسـی در دانشـگاه شـهید        تحصیلی و تغییر نگرش دانشجویان رشـته 

خیلـی  "هـاي    درصد از دانشجویان کتابداري بـه میـزان   86/96نشان دادند که  "چمران اهواز
از آنان به پرسـش مربـوط   درصد  13/4نها معتقد به تغییر نام رشته هستند و ت "زیاد"و  "زیاد

  اند. داده "اصالً"و  "کم"هاي   به تغییر نام رشته پاسخ
بایـد بـراي حرفـۀ    "اي پیرامون تغییر نام رشته چنین نوشت:   نیز در مقالهحاضر نگارنده 
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طور جـدي نـامی دیگـر یافـت. ایـن واژه در هـیچ حـالتی بیـانگر کـار کتابـدار             کتابداري به
  ). 1382کوکبی، ( "یستامروزي ن

کتابـداري و  "عنوان هاي خود با   از مقاله یکی "گیري  نتیجه") در 1386فدایی عراقی (
ادعاي این مقاله این اسـت کـه   "چنین نوشت که:  "وجوي هویتی نو  رسانی: در جست  اطالع

  ).190(ص.  "تر است.  شناسی مناسب  کتابداري نام مناسبی براي رشته نیست و دانش
عوامـل مــؤثر بـر گــرایش بـه رشــتۀ    "اي بــا عنـوان    ) نیــز در مقالـه 1386کیـان تبـار (  تر

 1/73نشـان داد کـه    "شـگاه آزاد اسـالمی  رسـانی در بـین دانشـجویان دان     کتابداري و اطـالع 
  ز دانشجویان خواهان تغییر نام رشته هستند.درصد ا

پژوهشی با عنـوان  در  )1388داورپناه، فتاحی و خسروي، )، نقل در 1388ساروخانی (
رسانی دانشگاه تربیت معلم تهـران    مندي دانشجویان کتابداري و اطّالع  سنجش میزان عالقه"

نشـان داد کـه جامعـۀ پـژوهش او      "براي ادامۀ تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ایـن رشـته  
بیشـتر  به نامی معنادارتر که بازگوکنندة بهتر رشته و باعث جـذب  اند خواستار تغییر نام رشته 

، نقل در داورپنـاه، فتـاحی و   1388نامۀ غیوري (  هاي پایان  یافته. دانشجویان به این رشته باشد
) نشان دادند کـه جامعـۀ پـژوهش او بـه ترتیـب اولویـت خواهـان تغییـر در         1388خسروي، 

  عنوان، محتوا و سرانجام حوزة آموزش است.  
تحلیـل  "شـگرانی هسـتند کـه در    ) نیـز از جملـه پژوه  1388داورپناه، فتاحی و خسروي (

رسـانی    نظرسـنجی از جامعـه کتابـداري و اطـالع    «پژوهش خود با عنوان  "گیري  ها و نتیجه  یافته
تـوان   بـه طـور کلـی مـی    "بیـان کردنـد کـه    » ایران پیرامون نام رشته و احتمال بـازنگري در آن 

هـاي جامعـه     ز ضـرورت هاي جدي و یکـی ا   گیري کرد که تغییر نام رشته یکی از دغدغه  نتیجه
کتابداري ایران است، اما تعیین نام پیشنهادي باید بر اساس منطق و در نظر گرفتن همه جوانـب  

  ).30(ص.  "اي و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي انتخاب گردد.  هاي علمی، حرفه  و ویژگی
بـه تغییـر   ها کتابداران نیاز   مورد از مواردي است که طی آن چندتنها  آن چه نقل شد،

ها پیرامون نـام رشـته     نام را ذکر کرده بودند. در فضاي چاپی و مجازي از این گونه شکواییه
  توان یافت.  و نیاز به تغییر آن، باز هم می
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کتابـداري و  «به بار نشست و نام رشـته از   23/7/91سرانجام انقالب تغییر نام در تاریخ 
تغییـر یافـت. بـه ایـن ترتیـب، مرحلـۀ       » شناسـی   دانشعلم اطّالعات و «رسماً به » رسانی  اطّالع

تخریب، انجام شد و نام قدیمی که بیشتر اهـالی حرفـه بـا بقـا و اسـتمرار آن مخـالف بودنـد        
  نمود.   جاي خود را به نام نوینی داد که هر چه بود از نام قدیمی آبرومندتر می
ررسـی نـام نـوین و    اکنون که هیجان و التهـاب انقـالب تغییـر نـام، آرام شـده اسـت ب      

توانـد یکـی از موضـوعات قابـل تعمـق بـراي         اشارات ضمنی آن براي حرفه و اهالی آن می
فرجـام  ") نیـز در  1392پژوهشگرانی مانند فتّاحی و ریسمانباف (اندیشمندان این رشته باشد. 

  اند که:    این باره نوشته در مقالۀ خود "سخن
در ابعـاد  » شناسـی   یح علم اطالعات و دانشتشر«در این شرایط، به گمان نویسندگان، 

اندر کـاران    سازي همه دست]آگاه[نظري و عملی یک ضرورت تاریخی در راستاي آگاهی
حرفه است؛ امري که فلسفه پیدایش این نوشتار بوده و امید است که توسـط پژوهشـگران و   

  ).32(ص. رشته تداوم یابد.  ]صاحبنظران[صاجبنظران 
اند کـه در    ف بحثی معناشناختی را پیرامون این تغییر نام مطرح کردهفتّاحی و ریسمانبا

نخسـت،  تالشـی اسـت    آیـد   شود اما آن چه که در نوشتۀ حاضـر مـی   بررسیجاي خود باید 
االمکـان مفهـومی بـراي تحلیـل نـام نـوین. در پایـان ایـن نوشـته            حتّیسپس، شناختی و   واژه

مناسب است یا نه و اگـر نیسـت، چـه نـام دیگـري       بررسی خواهد شد که آیا نام نوین، نامی
  باید به جاي آن اختیار شود.

هاي پـژوهش مطـرح     عنوان پرسش  هاي زیر به  براي انجام این بررسی بد نیست پرسش
  شوند:

 آیا نام نوین جایگزین مناسبی براي نام پیشین است؟ .1
 هایی داشته باشد:  اگر نه، نام جایگزین باید چه ویژگی .2

  رون از دو واژة ارائه شده در نام نوین باشد؟الف. بی
  ب. در محدودة واژگان ارائه شده در نام نوین باشد؟

  شناسی؟  ج. اگر آري، کدام واژه باید جایگزین نام نوین شود: علم اطّالعات یا دانش
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االمکـان مفهـومی پیرامـون      شـناختی و حتّـی    هاي بـاال بحثـی واژه    براي پاسخ به پرسش
  رسد.  نظر می  رج در نام نوین منطقی بهواژگان مند

  "علم اطّالعات"االمکان مفهومی پیرامون   شناختی و حتّی  بحثی واژه
به وجـود آمـده اسـت. در    » شناسی  دانش«و » علم اطّالعات«نام نوین از آمیزة دو واژه یعنی: 

ز اسـت کـه شـاید در آغـا    » و«این آمیـزه، واژة سـومی هـم وجـود دارد و آن، حـرف ربـط       
مهمـی داشـته    اهمیت به نظر برسد اما ممکن است بر خالف تصور، در ایـن آمیـزه نقـش     بی

ظـاهر مهـم     واژة بهعبارت و رسد که در آغاز، دو   باشد. براي بررسی این نام، بهتر به نظر می
 "علم اطّالعات"بحث را با واژة بررسی شوند.  "شناسی دانش"و  "علم اطّالعات"یعنی آن، 
  کنیم.  می آغاز

بـه   "رسـانی   علـم اطـالع  "رسانی از   المعارف کتابداري و اطالع  در نسخۀ دیجیتال دائره
وجود ندارد. » علم اطّالعات«ارجاع داده شده و به این ترتیب، مدخلی براي  "رسانی  اطالع"

در متـون فارسـی    Information scienceتواند معلول این امر باشد که معادل   این نکته می
المعـارف    در ایـن دائـره  نیـز   رسانی اطالعتعریف شده است.  "رسانی  اطالع"مربوط به رشته، 

  چنین تعریف شده است:
اي علمی است کـه بـه مطالعـه کیفیـت و کـاربرد اطالعـات،        رسانی رشته دانش اطالع

سـازي اطالعـات بـراي دسترسـی و      نیروهاي حاکم بر جریان اطالعـات، و ابزارهـاي آمـاده   
رسـانی پـرداختن بـه آن بخـش از دانـش       پردازد. کار دانش اطالع مطلوب از آن می استفاده

است که به تولید، گردآوري، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، ترجمه، انتقال، تبدیل، و کاربرد 
صـورت   رسـانی همچنـین دربـاره ارائـه اطالعـات بـه       شود. دانش اطـالع  اطالعات مربوط می

سـازي   هـاي آمـاده   ها براي انتقال کامل اطالعـات و شـیوه   البطبیعی یا ساختگی و کاربرد ق
 کند. ریزي آنها بحث می هاي برنامه ها و روش اطالعات و ابزارها و فنون آن مانند رایانه

نظر از کاربرد آن به مطالعـه   این علم هم داراي جنبه نظري است که موضوع را صرف
  آورد. حصوالت را پدید میگیرد و هم داراي جنبه عملی است که خدمات و م می
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بند تحول و حیات آن و بسیاري  رسانی چند مشخصه کلی دارد که ترجیع دانش اطالع
هایی نیز تلقـی کـرد    عنوان حوزه توان به ها را می هاي جدید دیگر است. این مشخصه از رشته

  رسانی با آنها در مقیاس کلی سروکار دارد: که علم اطالع
هـاي   آوري اطالعات دارد. ضرورت ارتباطی تنگاتنگ با فنرسانی  یکی آنکه اطالع -
هـاي دیگـر، و نیـز     رسانی، همچون برخـی رشـته   طور کلی موجب تحول دانش اطالع فنی به

  شده است؛ سبب تحول کل جامعه اطالعاتی
هاي دیگر، عاملی فعـال در   رسانی، دوشادوش بسیاري رشته دیگر آنکه دانش اطالع -

  .آوري دارد ، واال، و فراتر از فناست و ابعاد انسانی و اجتماعی قويتحول جامعه اطالعاتی 
اي و پـژوهش علمـی    اي از فعالیـت حرفـه   رسـانی عرصـه   تر، دانش اطالع طور خاص به

هـا متناسـب بـا نیازهـاي      است کـه بـه مسـئله انتقـال مـؤثر اطالعـات و متـون در میـان انسـان         
هـاي   هـا، و روش  نیازها، با فنون، نظام رفع اینپردازد و براي  اجتماعی، سازمانی، و فردي می

  خاص سروکار دارد.
رسانی به آثار معرفتی انسان، به مثابـه عناصـر حامـل محتـوا در      توجه ویژه دانش اطالع

هاسـت. تأکیـد اصـلی بـر محتـواي ایـن عناصـر، برحسـب          ها، و رسـانه  ها، صورت همه قالب
  .توانایی بالقوه آنها براي انتقال اطالعات است

 "رسـانی   اطّـالع "رسانی پیرامون مفهوم   المعارف کتابداري و اطالع  آن چه که در دائره
دهـد بیـان     آمده، حد اقل در بعد عملی، چیزي جز آن چه را که کتابداري نـوین انجـام مـی   

رسـانی   تر، دانـش اطـالع   طور خاص به"ویژه این نکته که   کند. اگر کلیت این تعریف، به  نمی
اي و پژوهش علمی است که به مسئله انتقال مؤثر اطالعات و متون  از فعالیت حرفهاي  عرصه

 پردازد و بـراي رفـع ایـن    ها متناسب با نیازهاي اجتماعی، سازمانی، و فردي می در میان انسان
تـوان ادعـا کـرد      پذیرفته شود می "هاي خاص سروکار دارد. ها، و روش نیازها، با فنون، نظام

ویـژه    رسانی، همان کتابداري است به-المعارف، اطّالع  عات یا به تعبیر این دائرهکه علم اطّال
رسانی به آثار معرفتی انسان، به مثابـه عناصـر حامـل محتـوا در      توجه ویژه دانش اطالع"که: 

  (همان). "هاست. ها، و رسانه ها، صورت همه قالب
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بـا نـام نـوین رشـته بحـث شـود        بایست در پیوند  اي دیگر از علم اطّالعات که می  جنبه
ارتباط میان علم اطّالعات و فنآوري اطّالعات است. اگر آن گونه که در تعریف باال از علم 

ارتبـاطی تنگاتنـگ بـا    (یا در واقع، علم اطّالعات) رسانی  اطالع"اطّالعات آمده بپذیریم که 
و  "آوري دارد اتر از فـن ابعاد انسانی و اجتماعی قوي، واال، و فر"، "آوري اطالعات دارد فن

یابد و فنّاوري   نیز بپذیریم که پیوند میان علم و فنّآوري معموالً به این گونه است که علم می
بندد، باز هم باید در مورد جایگـاه علـم اطّالعـات در نـام نـوین رشـته بازاندیشـی          کار می  به

ا یـا مسـؤولیت مـا را بیشـتر از     کنیم. آیا گنجانیدن واژة علم اطّالعات در نام نوین رشته ادعـ 
اي که از خود بپرسیم: آیا رشتۀ ما آن گونه تحـول یافتـه اسـت کـه       کند تا اندازه  گذشته نمی

راسـتی از ایـن پـس،      کار گرفته شود؟ و آیا مـا بـه    هاي آن از سوي فنّآوري اطّالعات به  یافته
  نسبت به فنّآوران اطّالعاتی دست باال را داریم؟

علـم  کنـد.    تـري فـراهم مـی     هاي گسـترده   سی بیشتر واژة علم اطّالعات، دیدگاهاما برر
بررسـی و  "نامۀ پیوستۀ علم کتابخانه و اطّالعات عبارت است از:   اطّالعات بنا به تعریف واژه

تحلیل ساختارمند منـابع، رشـد، مجموعـه، سـازمان، توزیـع، ارزیـابی، اسـتفاده، و مـدیریت         
هـاي آن، شـامل مجراهـا (رسـمی و غیررسـمی) و فنـآوري مـورد          اطّالعات در همـۀ شـکل  

 ODLIS: Online Dictionary of Library and Information) "اسـتفاده در تبـادل آن.  

Science, 2016)  ه میباز هم اگر این تعریف پذیرفته شودشویم کـه علـم اطّالعـات،      متوج
هایی باشد کـه در حرفـۀ کتابـداري نـوین انجـام        برگیرندة کلّیۀ فعالیت تواند در  تنهایی می  به
تر بپردازیم، تعریفی که مایکل باکلند از علم اطّالعات   شود. اما اگر به تعریفی شاید دقیق  می

دیـدگاه خـود را   ) 1382(ممکن است دیدگاه ما تا حدودي تغییـر کنـد. باکلنـد     ،ارائه کرده
  پیرامون علم اطّالعات چنین بیان کرد: 

شرکاي بسیاري دارد. ... ایـن نیـز کـامالً روشـن اسـت       "اطّالعات"رسد که   می به نظر
گسـترده باشـد: منطـق، ریاضـیات، زبانشناسـی، فلسـفه،        بسـیار که دامنه علم اطّالعات بایـد  
تابـداري، مطالعـات   شناسی، مهندسی الکترونیـک، سـایبرنتیک، ک    ادبیات، علم بدیع، عصب

ها و علوم دیگر به اطّالعـات مربوطنـد.     جمعی ... همه اینگیري، ارتباطات  مربوط به تصمیم
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دسـت    آشکار است که قلمرو علم اطّالعات بسیار گسترده اسـت. از ایـن نکتـه دو نتیجـه بـه     
آید. نخست، انواع بسیار متفاوتی از مردم که در میان خود وجـه اشـتراك بسـیار انـدکی       می
هـا، اگـر     هـا، و اصـطالحات آن    کنـونی، روش  یابند در مطالعه اطّالعات شریکند. عالیـق   می

توانـد حـوزه مـورد      همپوشانی هم داشته باشد بسیار اندك است. هر یـک از ایـن افـراد مـی    
تر، درون علم اطّالعات) تعریف کنـد در    (یا صادقانه "علم اطّالعات"عنوان   عالقه خود را به

نکته کـه مـدعی اسـت درون حـوزه     حالی که با دیگران وجه اشتراکی ندارد به استثناي این 
علم اطّالعات، فعـال اسـت. دوم، مشـخّص نیسـت کـه چـه کسـی صـالحیت دارد هـر نـوع           

آفرینـانی در کـدام     وحدت را در این حوزه پراکنده به وجود بیاورد و این که چنین وحـدت 
  ).37-36 ص.شوند. (  حوزه یافت می

» شناسـی   علم اطّالعـات و دانـش  «ارت اگر دیدگاه باکلند را بپذیریم تنها بخش اول عب
نوعی وادار سازد که در تمامی آن چه که او زیرمجموعـۀ    باید ما را به» علم اطّالعات«یعنی، 

علــم اطّالعــات آورده یعنــی، منطــق، ریاضــیات، زبانشناســی، فلســفه، ادبیــات، علــم بــدیع،  
وط بــه شناســی، مهندســی الکترونیــک، ســیبرنتیک، کتابــداري، مطالعــات مربــ        عصــب
حد اقـل از دسـتاوردهاي ایـن     باشیمنداراي تخصص اگر گیري، ارتباطات جمعی ...   تصمیم

، تـازه اگـر علـوم دیگـري را کـه باکلنـد       اي با آنها آشنا باشـیم   علوم استفاده کنیم و تا اندازه
طـور جـدي از     در نوشتۀ خود آورده در نظر نگیریم. اکنون باید به» علوم دیگر«تحت عنوان 

یک از علومی که باکلند مطرح کرده است حتّی در دورة دکتري علم   خود بپرسیم که کدام
شـود؛   منطق در هـیچ مقطعـی تـدریس نمـی    شود.   تدریس میایران شناسی   اطّالعات و دانش

هـم تنهـا در برخـی      ریاضیات تنها به عنوان یک درس دوواحـدي در مقطـع کارشناسـی، آن   
نـوعی    شد اما اکنون به  زبانشناسی نیز تا چندي پیش تدریس نمی شود؛  ها آموخته می  گرایش

ارائه شده است؛ فلسفه و ادبیات هم سرنوشتی ماننـد   "پردازش زبان طبیعی"در درسی به نام 
گیري نیـز جـایی در     تصمیمبه شناسی، و مطالعات مربوط   ریاضیات دارند؛ علم بدیع، عصب

شـود (کـه     ه سیبرنتیک در مقطع دکتـرا تـدریس مـی   هاي هیچ مقطعی ندارند. اگرچ  سرفصل
ظاهراً در سرفصل جدید حذف شده است) اماّ ارتباطات جمعـی نیـز جـزو دروس فرامـوش     
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پاسـخ پرسـش   پـس،  اي کامالً مستقل اسـت.    شده است. مهندسی الکترونیک که خود رشته
  آید.  باال به نظر منفی می

گونـه کـه باکلنـد      ، آنبخـش از نـام جدیـد   ایـن   که تنهـا رسد   نظر میترتیب به به این 
شـاید  کنـد،    تر از فضاي کتابخانه را پیش رو ترسیم می  فضایی گسترده و تعریف کرده است

اقدامی واکنشی و ناخودآگاه نسبت بـه محـدودیتی باشـد کـه یـک مکـان، یعنـی کتابخانـه         
ان از دیربـاز از نـام   همواره بر نام رشته تحمیل کرده و این، افزون بر رنجی است که کتابدار

خـدمات کتابخانـه در   «انـد. باکلنـد در جـایی از کتـاب خـود،        برده "کتابداري"رشته، یعنی 
  ، پیرامون این تحمیل چنین نوشته است:»نظریه و عمل

بـه   "کتابخانـه "طرز چشمگیري تحت حاکمیت اصطالح   کتابداري به ]نحو[علم بدیع 
 "کتابخانـه دانشـکده  "ي روزانه، انسان بـه یـک   عنوان یک نهاد قرار دارد. در گفت و گو

(که معموالً رسماً به عنوان درجه کارشناسـی   "کتابخانهدرجه "رود تا براي کسب یک   می
شود) تحصیل کنـد و امیـدوار اسـت کـه مـدرك او توسـط         شناخته می کتابخانهارشد علم 

خوانـد کـه     نشـریاتی مـی   تأیید شود. انسان معموالً مقـاالت را در  کتابخانهیک انجمن ملّی 
هـا و مـدارس     را در خود دارند. این تأکید سنگین بر یـک نهـاد، در حرفـه    "کتابخانه"کلمه 
گیرنـد و    نمـی  "روزنامـه مـدرك  "نگـاران    خورد. روزنامه  اي دیگر کمتر به چشم می  حرفه

عنـوان   کننـد. مـا بـه آموزگـاران بـه       نویسـی نمـی    نـام  "مزرعهدانشکده "زارعین آینده، در 
 "آموزشـگاه دانشـکده  "کنـیم و شـرکت در     اشاره نمـی  "آموزشگاهمدرك "دارندگان 

  ). 42-41 ص.آید. (  عجیب به نظر می
هـاي نهادهـاي مربـوط در کشـور،       اگرچه در انتشارات حرفه در زبان فارسی و در نـام 

معمـوالً اسـتفاده    شود اما در خود واژة کتابـداري کـه    صراحتاً از نام کتابخانه اثري دیده نمی
رسد کـه پـس از گریـز      شود، معناي ضمنی کتابخانه نهفته است. به این ترتیب، به نظر می  می

اي که ناگهان از قفس رها شده باشد خـود را در فضـایی     از محدودة کتابخانه، ما مانند پرنده
از خـود  را محـدودة پـرو  » علـم اطّالعـات  «کرانگـی    کران رهـا سـاخته و ناخودآگـاه، بـی      بی

  ایم.    پنداشته
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نام جدید، اقدامی واکنشی و ناخودآگاه نسبت به محـدودیتی باشـد   چنین است و اگر 
که یک مکان، یعنی کتابخانه همواره بر نام رشته تحمیل کرده است باید پیرامون نام جدیـد  

  بازاندیشی شود تا نام دیگري برازندة محتواي مورد توافق انتخاب گردد.

  "شناسی  دانش"االمکان مفهومی پیرامون   اختی و حتّیشن  بحثی واژه
علـم  «کنیم. گنجانیدن این واژه در آمیـزة    را بررسی می» شناسی  دانش«اکنون واژة دوم یعنی 
عنـوان مترادفـی     ممکن است به دو دلیل انجام شده باشد: یکـی بـه  » شناسی  اطّالعات و دانش
شـناختی  «وشنگ ابرامی که در کتاب خود به نـام  شناسی و دیگري با الهام از ه  براي معرفت
از ایـن اصـطالح اسـتفاده کـرد. بـه نظـر       » رسـانی)   شناسی (علوم کتابـداري و دانـش    از دانش
نامـۀ    نامـه آغـاز شـود. در واژه     بـا مراجعـه بـه چنـد واژه    نیز رسد که بهتر باشد این بررسی   می

گونه   شناسی) این شناسی یا شناخت  ا دانششناسی (ی  پیوستۀ علم کتابخانه و اطّالعات، معرفت
  تعریف شده است:

اي از   )، شـعبه "نظریـه "( logos) و "دانـش "( epistemeبرگرفته از واژگـان یونـانی   "
ها، و اعتبار دانش آدمی، از جمله پیونـد میـان     فلسفه است که به مطالعۀ نظري ماهیت، روش
  "پردازد.  نستن میداننده (فاعل)، دانسته (مفعول)، و فرایند دا

ــاب    ــداري و اطــالع«ســلطانی و راســتین اگــر چــه در کت واژة » رســانی  دانشــنامه کتاب
و » شناسـی   معرفت«هاي آن را   گرفته، اما مترادف Epistemologyرا معادل » شناسی  شناخت«
دي و مبا"شناسی را   آنان شناخت). 1379اند (سلطانی و راستین،   معرّفی کرده» شناسی  دانش«

انـد. بـه نظـر      تعریـف کـرده   "هـا  هاي شناخت مفاهیم و تصورات منطبق با اشیا یا دانش روش
نامۀ پیوسـتۀ علـم کتابخانـه و      واژههمانند تعریف ارائه شده از سوي رسد که این تعریف،   می

شناسی را بیشتر از دیدگاه فلسفه تعریف کرده اسـت تـا علـم اطّالعـات و       معرفت ،اطّالعات
  شناسی.  دانش

رســـانی مـــدخلی بـــراي   المعـــارف کتابـــداري و اطـــالع  در نســـخۀ دیجیتـــال دائـــره
این نکته جاي بحث دارد که چرا . یافت نشدشناسی   شناسی، و شناخت  شناسی، دانش  معرفت
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و جلـد   1381شود. جلد اول ایـن اثـر در سـال      المعارفی، این مفهوم یافت نمی  در چنین دائره
انـد کـه ایـن      منتشر شد. آیا پدیدآورندگان این اثر بر ایـن بـاور بـوده    1385دوم آن در سال 

مفهوم جایی در رشته ندارد و صرفاً مفهومی فلسفی است؟ اگر چنین است چـرا ایـن مفهـوم    
منتشر شـده، اگـر چـه بـه مفهـومی       1379که در سال  »رسانی  دانشنامه کتابداري و اطالع«در 

انـد (یـا هنـوز      ي هیأت تحریریـۀ ایـن اثـر بـاور نداشـته     فلسفی، تعریف شده است؟ آیا اعضا
رسانی است؟ آیـا    شناسی بخشی از، یا حد اقل، مرتبط با کتابداري و اطّالع  ندارند) که دانش

شناسـی کشـور بـا گنجانیـدن ایـن        حد اقل بخشی از جامعۀ فرهیختۀ علم اطّالعـات و دانـش  
شناسـی،    معرفتمکن است نبودن مدخلی براي مفهوم در رشته یا در کنار آن مخالفند؟ آیا م

المعـارف، ناشـی از ایـن نکتـه باشـد کـه تـا آن          در این دائره شناسی شناسی، و شناخت  دانش
شناسـی مـدیریت اطّالعـات      شناسی فلسفه را به دانـش   زمان، هنوز مدیریت دانش که معرفت

از نکـرده بـوده اسـت؟ در    شناسـی ایـران بـ     تبدیل کرد جایی در رشتۀ علم اطّالعات و دانش
رسـانی و    اصـطالحنامه اطـالع  ") و 1378( "رسـانی   فرهنگ فشرده علوم کتابداري و اطالع"

دیـده   شناسـی   شناسی، و شـناخت   شناسی، دانش  معرفت) نیز مدخلی براي 1378( "کتابداري
  شود.  نمی

کـه   شود که هوشـنگ ابرامـی نخسـتین کسـی باشـد       از سویی دیگر، چنین پنداشته می
اي کـه پـیش از     برگزیـده؛ واژه  Epistemologyرا براي واژة انگلیسی  »شناسی  دانش«معادل 
ــه ــه    آن و ب ــفه ک ــژه در فلس ــانوی ــد،      هم ــاره ش ــاال اش ــه در ب ــه ک ــت  گون ــتگاه آن اس خاس

شویم که او این معادل   تر متوجه می  ترجمه شده بود. اما با یک بررسی دقیق» شناسی  معرفت«
انتخاب کرده اسـت. او در  » کتابداري«اي از یک واژة انگلیسی، بلکه براي واژة   مهرا نه ترج

، )1356( »رسـانی)   شناسـی (علـوم کتابـداري و دانـش      شناختی از دانـش «دیباچه کتاب خود 
  دالیل خود را براي گزینش این معادل چنین بیان کرده است:

عدي درآمده و با کـلّ دانـش   اي چندنظامی و چندب  علمی که امروزه به صورت پدیده
ضبط شدة آدمی از جهـات کیفـی و کمـی سـروکار دارد، چنانسـت کـه بهـیچ روي کلمـۀ         

از همین روي در این کتاب به کار  "شناسی  دانش"کتابداري گویاي ماهیت آن نیست. واژة 
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شناسی در مفهوم وسیع آن معناي علوم کتابداري و اطالعات هـر دو    گرفته شده است. دانش
ا در بر دارد. مراد از به کار بستن ایـن واژه آن نبـوده اسـت کـه یکبـاره ارج و ارزش یـک       ر

حرفه را بیاري کلمه و عبارت باال بریم. پیداست که چنین کاري عبـث اسـت. غـرض، تنهـا     
کتابداري با آموزش و پژوهش بیش از هر چیز بسـتگی   –متوجه شدن به یک واقعیت است 

سـازي در مراحـل مختلـف     فارسی به صور گونـاگونی بـراي واژه  دارد. کلمۀ دانش در زبان 
آمـوز، دانشـجو، دانشـکده، دانشسـرا، دانشـگاه،        آموزش و پژوهش به کار رفته است: دانش

شناسی همان است که کتابداري و علم اطالعات در پـی آن    آموخته .... دانش  دانشیار، دانش
ــه      ــش ب ــترش آن. دان ــی و گس ــش و معرف ــناخت دان ــت: ش . واژة knowledgeمعنــاي  اس

شناسی به عنوان معادلی براي یک واژة بیگانه برگزیده نشـده و شـاید گرچـه در زبـان       دانش
 هاي دیگر معادلی براي آن باید وضع گردد. بـا ایـن   سادگی به دست آمده در زبان  فارسی به

شناسـی    انـش همه کلمه کتابداري یکسره به کنار نهاده نشده است، زیرا کـه زمـان بایـد تـا د    
انـد.    بـه صـورت متـرادف بـه کـار رفتـه       جاي خود را باز کند. هر دو عبارت در ایـن کتـاب  

  ).(دیباچه
، "شناســی  دانــش"پیرامـون معــادلی کــه ابرامــی بــراي کتابـداري پیشــنهاد داده، یعنــی   

شناخت دانش و معرفـی  "شناسی در پی  توان این پرسش را مطرح کرد که آیا اگر دانش  می
معرّفـی و  "توانـد    کنـد مـی    اي که تنها به شناخت دانش اشاره مـی   است واژه "آن و گسترش

شناسی، کـه از سـوي     رسد که معادل دانش  را هم نمایندگی کند. به نظر می "گسترش دانش
ابرامی پیشنهاد شده، حد اقل به این دلیل که در عنوان کتابی که ابرامی این مطلـب را در آن  

به منزلۀ عنوان فرعـی آمـده و ایـن بـه ایـن       "رسانی  م کتابداري و دانشعلو"آورده، عبارت 
چنـدان   ،در نظـر گرفتـه شـده    "شناسـی   دانـش "جـزء الینفـک    "رسـانی   دانش"معناست که 
نکات دیگري نیز در نوشتۀ ابرامی جاي بحـث دارنـد: اوالً چـرا او از     آید.  نظر نمی  درست به

اسـتفاده کـرده اسـت؟ آیـا او دانـش را ترجمـۀ        "رسـانی   اطّالع"و نه  "رسانی  دانش"عبارت 
information  گرفتــه یــا بــر ایــن بــاور اســت کــه کــار کتابــداران رســاندن دانــش اســت نــه

اسـت؟   قـرار داده را بیـرون از کتابـداري    "رسـانی   دانش"اطّالعات؟ ثانیاً چرا او باز هم واژة 
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رسـانی    شناسـی شـامل دانـش     ست که دانششناسی بر این باور نی  مگر او با پیشنهاد واژة دانش
یا رسانی (  نیز هست؟ آیا او به این ترتیب باور دارد که این دو مفهوم یعنی کتابداري و دانش

ابرامی در جاي دیگري از همین مطلبی که در بـاال   رسانی) از یکدیگر متمایزند؟  اطّالعشاید 
اري یکسره به کنار نهاده نشده است، همه کلمه کتابد با این"نقل قول شده، نوشته است که: 
شناسی جاي خود را بـاز کنـد. هـر دو عبـارت در ایـن کتـاب بـه          زیرا که زمان باید تا دانش
دانش "آید که او   از محتواي این جمله باز هم چنین بر می "اند.  صورت مترادف به کار رفته

  در نظر گرفته است. "کتابداري"را معادل  "شناسی
رسد که این واژه بـه منزلـۀ     شناسی، به نظر نمی  بحث باال پیرامون واژة دانشبا توجه به 

 "شناسـی   شناخت"، "شناسی  معرفت"به معناي فلسفی آن یعنی  epistemologyمعادلی براي 
در نام نوین در نظر گرفته شده باشد. به این ترتیب گزینۀ دوم یعنی معادل  "شناسی  دانش"یا 

گونه کـه در بـاال بحـث شـد معلـوم نیسـت معـادل          شود که همان  ح میپیشنهادي ابرامی مطر
 "رسـانی   کتابـداري و دانـش  "یا ترکیب ایـن دو بـه صـورت     "رسانی  اطّالع"یا  "کتابداري"

  گرفته شده است.  
پـیش   "شناسـی   دانش"و  "علم اطّالعات"پرسشی که در پایان بحث پیرامون دو واژة  
شناسـی یـا هـر نـام دیگـري اعـم از علـم          شناسـی یـا دانـش     آیا معرفـت آید این است که   می

شناســی دقیقــاً چــه را   . اگــر چنــین اســت ترتیــب علــم اطّالعــات و دانــش اطّالعــات نیســت
شناسـی؟ آیـا علـم اطّالعـات در کنـار        منزلۀ بخشـی از دانـش    رساند؟ آیا علم اطّالعات به  می
رسـانی؟ شـاید بحـث      کتابداري و اطّـالع شناسی و متمایز از آن، همانند ترکیب پیشین   دانش

  میان دو واژة مهم، بتواند این نکته را روشن نماید. "و"پیرامون واژة سوم یعنی 

علـم  "میـان   "و"االمکان مفهومی پیرامون   شناختی و حتّی  بحثی واژه
  "شناسی  دانش"و  "اطّالعات
هـم    را بـه  "شناسـی   انـش د"و  "علـم اطّالعـات  "کـه دو واژة   "و"واژة سوم یعنی در بررسی 
 "کتابـداري "شناسـی را معـادل     اگـر دانـش   بد نیست به چند نکته توجه شود:کند   متّصل می
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 "شناسـی  علم اطّالعات و دانش"ابرامی دانسته است آمیزة رسد   نظر می  که بهگونه   بدانیم آن
حاضـر، معـادل    رسـانی سـابق اسـت کـه بـه بـاور نگارنـدة         در واقع، همان کتابداري و اطّالع

بـوده اسـت. منتهـی     Library and Information Scienceنادرستی براي عبارت انگلیسـی  
آمده است. اما نگاهی  "کتابداري"پیش از  "رسانی  اطّالع"معلوم نیست به چه دلیل، این بار 

م نـوین،  کند. معادل انگلیسی نا  اي باطل می  به معادل انگلیسی نام نوین، این فرض را تا اندازه
Knowledge and Information Science     است که اگر دقیق ترجمه شود بایـد بـه فارسـی

هـا در صـورتی اسـت کـه ابهـام        تازه همۀ این مفروضـه گفته شود.  "علم دانش و اطّالعات"
هـاي بحـث     پیرامون معادل انگلیسی نام نوین را در نظر نگیریم؛ ابهامی که کـار را بـه گـروه   

 "علم اطّالعـات و دانـش ایـران   "دانشگاه فردوسی مشهد و  "شناسی  و دانش علم اطّالعات"
اي که پیشنهادهاي مختلفی براي معادل انگلیسـی ایـن نـام پیشـنهاد شـده        گونه  نیز کشانده؛ به

  است.

  پایان سخن
کوشیم با توجه بـه    گردیم و می  هاي پژوهشی که در باال مطرح شدند باز می  اکنون به پرسش

  ها پاسخ دهیم:  هاي باال به آن  لاستدال

 آیا نام نوین جایگزین مناسبی براي نام پیشین است؟. 1

ــه ایــن پرســش منفــی اســت. اســتدالل شــد کــه واژة    کــه همــان  "شناســی  دانــش"پاســخ ب
تغییر شـکل   "شناسی  دانش"به  "مدیریت دانش"فلسفه است که در حوزة  "شناسی  معرفت"

به باور برخـی از فرهیختگـان رشـته در رشـتۀ علـم اطّالعـات و       و ماهیت داده است حد اقل 
عنـوان جـایگزینی از سـوي هوشـنگ ابرامـی        شناسی جایی ندارد. حتّی این واژه که به  دانش

توانـد باشـد.     هاي باال جایگزین مناسبی نمـی   براي کتابداري پیشنهاد شده بود بر پایۀ استدالل
پس از گذشت حـدود سـی و پـنج سـال از سـاختن       در نامناسب بودن این نام همین بس که

آن، تنها در نام نوین پیدا شده است و معلوم هم نیست که به عنوان جـایگزین کتابـداري در   
این نام آمده باشد. همچنین آن گونه که در باال استدالل شد معلوم نیست کـه ابرامـی آن را   
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شناسـی، نـام نـوین،      د واژة دانـش دقیقاً معادل چه گرفته است. به این ترتیب، بـه دلیـل وجـو   
 جایگزینی مناسب براي نام پیشین نیست.

 هایی داشته باشد:  اگر نه، نام جایگزین باید چه ویژگی. 2

  الف. بیرون از دو واژة ارائه شده در نام نوین باشد؟
 "علم اطّالعـات "پذیرفته شود تنها واژة  1اگر استدالل ارائه شده در پاسخ به پرسش شمارة 

، "ورزي  دانـش "ماند. واژگـانی ماننـد     اي بررسی در راستاي پاسخ به پرسش الف باقی میبر
تواننـد    هاي دیگري که در متون رشته پیشنهاد شده بودند نمـی   و معادل "مدیریت اطّالعات"

 "ورزي  دانــش") در رد واژة 1394جایگزینــان مناســبی باشــند. مــثالً فتّــاحی و ریســمانباف (
  :  اند که  کردهاستدالل 

دهنـد    شناسـی تـرجیح مـی     ورزي را نسبت به دانش  اما سخن کسانی که اصطالح دانش
دانند و بـه فنـون معمـول در      یادآور نگرش کسانی است که رشته را بیشتر یک فن تا علم می

بـه جـاي    ورزي  هاي رشته. لذا ترجیح اصطالح دانش  اند تا اصول و نظریه  این حوزه دل بسته
سی، شبیه همان عوارضی را دامنگیر رشته خواهد کرد که ترجمـه عنـوان رشـته بـه     شنا دانش

رسـانی در کنـار     رسانی، بر جاي گذاشت. ترجمه و رواج اصطالح اطـالع   کتابداري و اطالع
)، عنوان رشته را در کشور بـه  1382به بعد (کوکبی  1351کتابداري در فضاي رشته از سال 

اسـت. رواج ایـن اصـطالح کـه ابـداً       ]سـاخته [انه بدل سـاخت  گرای  یک اصطالح تماماً عمل
هاي شناختی، علمی و دانشی رشته نیست، حتی اگـر نـام علـوم را بـه اول       بازتاب دهندة جنبه

گرایــی،   آن بیــافزاییم، بــراي حــدود چهــار دهــه در کشــور، خــود شــاهدي از ســیطره عمــل
؛ تـا  1نظري و فلسفی در رشته اسـت زدگی و غفلت [غفلتی] چشمگیر از اهتمام به مباحث   فن

به  Information Scienceآن جا که نخستین مقاله در باب خطاي صورت گرفته در ترجمه 
منتشـر شـد (کـوکبی     1382، تنها یک دهه قبل و در سال ]رسانی  یعنی اطّالع[علم اطالعات 

  ).17-16ص. ). (1382
هـاي    معارضـانی در حـوزه   مدیریت اطّالعات نیز از همـان آغـاز پیـدایش در رشـته بـا     
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مختلف از جمله مدیریت آموزشی، مدیریت، و علم رایانه درگیر بوده است و به این ترتیب 
به این ترتیب، پاسخ پرسش الف، منفی و پاسخ  تواند جایگزین مناسبی براي رشته باشد.  نمی

  پرسش ب، مثبت است.

  ب. در محدودة واژگان ارائه شده در نام نوین باشد؟
  ستدالل باال و همان گونه که ذکر شد پاسخ این پرسش، مثبت است.با ا

ج. اگر آري، کدام واژه باید جایگزین نام نوین شود: علم اطّالعات یـا  
  شناسی؟  دانش

شناسی را در مفهوم وسیع آن شامل معناي علوم   همان گونه که در باال ذکر شد ابرامی دانش
 "شناسی  دانش"گر پندار ابرامی پذیرفته شود شاید نام داند. ا  کتابداري و اطالعات هر دو می

اي که باید به آن توجه کرد این است   تنهایی براي جایگزینی نام رشته کافی باشد. اما نکته  به
را (یـا اطّالعـات)   که کتابداران (یا هر نامی که با تغییر نام رشته باید به آنان داد) تنها دانـش  

معنـاي رسـاندن آن نیـز      رسانند. آیا صـرف شـناختن دانـش بـه      نیز میشناسند بلکه آن را   نمی
رسد. پس بهتر است واژه یا عبارتی برگزیده شود کـه هـم شـناختن      نظر نمی  هست؟ چنین به

و  "دانـش "دانش و هم رساندن آن را نماینـدگی کنـد. تـازه اگـر تفـاوتی میـان دو مفهـوم        
ارتی استفاده کنیم کـه معنـاي شـناختن و رسـاندن     قائل هستیم باید از واژه یا عب "اطّالعات"

کـار    شناسی به معنایی کـه ابرامـی بـه    اگر واژة دانش هم دانش و هم اطّالعات را داشته باشد.
برده در نام جدید وجود دارد گذاشتن آن در کنار علم اطّالعات در واقـع ترکیبـی اسـت از    

شناسـی بـه کـار رفتـه، از آن جـایی کـه         تمعناي معرفـ   علم اطّالعات و کتابداري. اما اگر به
شناسی طبق تعاریف باال اعـم از علـم اطّالعـات اسـت اوالً ترتیـب علـم اطّالعـات و          معرفت
کند که ما از این ترکیـب    ساز باشد زیرا این پرسش را مطرح می  تواند مسأله  شناسی می  دانش

نیز آمد اصوالً ایـن نـام، در منـابع معتبـر     ثانیاً همان گونه که در باال  خواهیم.  و ترتیب چه می
مربوط به رشته و از دیدگاه برخی خبرگان، جایی در رشته نـدارد. پـس بهتـر اسـت عبـارت      

  علم اطّالعات جایگزین نام نوین شود. 
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شـناختن  عمـل  هم تواند   میطبق تعاریفی که در باال ارائه شد  "علم اطّالعات" عبارت
و اگـر   دانش را به توسط کتابداران نشان دهـد اطّالعات و  هر دو مفهومرساندن و هم عمل 

چه ترجمۀ نادرستی از آن در متون فارسی مربوط به رشته ارائه شده، اما دیرزمانی است کـه  
در رشته جایی براي خود دست و پا کرده است. ویژگی دیگري کـه ایـن نـام دارد و شـاید     

   اي بودن آن است. واژه  نوعی حسن تلقّی شود تک
ماند انجام مسؤولیت سنگینی است که نام نـوین بـر     آن چه که پس از تغییر این نام می

شناسی و بالطّبع، حرف   روي دوش اهالی رشته گذاشته است. اگر چه با بر داشتن واژة دانش
تر شده است اما باید به آن چـه کـه باکلنـد      رسد بار مسؤولیت سبک  به نظر می "و"موصول 

منطـق، ریاضـیات، زبانشناسـی، فلسـفه،     موضوعات مرتبط با علـم اطّالعـات، یعنـی    عنوان   به
شناسی، مهندسـی الکترونیـک، سـیبرنتیک، کتابـداري، مطالعـات        ادبیات، علم بدیع، عصب

آورده است بپردازیم و سـایر موضـوعاتی را نیـز    گیري، ارتباطات جمعی ...  مربوط به تصمیم
  بررسی کنیم.  که او ذکر نکرده است شناسایی و 

رسد بررسـی آن پـس از ایـن تغییـر نـام، ضـروري اسـت          نظر می  اي که به  آخرین نکته
اي است که باکلند در باال مطرح کـرده اسـت. او پـس از اظهـار نظـر پیرامـون         پاسخ به نکته

مشخّص نیسـت کـه چـه کسـی صـالحیت      دامنۀ گستردة علم اطّالعات، بیان کرده است که 
ــدت  ــوع وح ــر ن ــین       دارد ه ــه چن ــن ک ــاورد و ای ــود بی ــه وج ــده ب ــوزه پراکن ــن ح را در ای

این آخرین نکته این است که: آیا ما پس از شوند.   آفرینانی در کدام حوزه یافت می  وحدت
آفرینـانی    تـوانیم وحـدت    هاي ناشی از ایـن پـذیرش، مـی     پذیرفتن نان جایگزین و مسؤولیت
  اند.  باشیم که مورد اشارة باکلند بوده
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