سخن سردبير
پارادوكس
چند سـالي اسـت كـه از تغييـر نـام رشـته مـيگـذرد و مسـلم در ايـن سـالهـا فـراز و
نشيبهايي شاهد بودهايم .هر چند كه اين تغيير مزايايي را در پي داشته اسـت و قابـل انكـار
نيست ،اما آنطور كه به نظر ميرسد هنوز رشته نتوانسته است جايگاه خود را به عنـوان يـك
رشته پوياي دانشگاهي و بين رشتهاي تثبيت كند .بنابراين ،در اين مجال فرصـتي فـراهم شـد
تا در يك بستر علمي به برخي از عواملي كه زمينهساز احتمـالي ايـن دوگـانگي شـده اسـت
اشاره شود .هرچند سعي بر اين خواهد بود تا پـيش داوري در ايـن رابطـه صـورت نگيـرد و
قضاوت به اهل علم و تخصص سپرده شود تا دوگانگيهـا ،نـواقص و كمبودهـاي احتمـالي
با همفكري و تشريك افكار و مساعي بهبود يابد .البته همگان موافق هسـتيم كـه رشـته علـم
اطﻼعات و دانش شناسي با ظرفيت و پتانسـيل و ماهيـت بـين رشـتهاي كـه از آن برخـوردار
است ،ميتواند فرصتهاي زيادي را نصيب حرفهمنـدان رشـته بكنـد و بعنـوان رشـتهاي پـر
مخاطب شناخته شـود .امـا در مـواردي چـه از سـوي همكـاران دانشـگاهي ،حرفـهمنـدان و
شاغﻼن ،دانشجويان و يا ساير ذينفعان گفت و شنودها و بحثهايي طرح ميشود كه نـوعي
پارادوكس و دوگانگي را تداعي ميكند .بنابراين ،بهتر است با تمركز بر روي اين مـوارد و

توجه بيشتر به آنها و تبادل نظر ،آينده بهتري براي رشته رقم زده شود .مواردي كه در ادامـه
به آنها اشاره ميشود برخي از اين دوگانگيها را مورد توجه قرار داده است .البتـه هركـدام
از مخاطبان ممكن است موارد ديگري را نيز مـدنظر داشـته باشـند كـه مـيشـود آنهـا را در
فرصتهاي ديگري به بحث گذاشت.
 نام رشته ،هنوز بعد از گذشت قريب بـه هشـت سـال از تغييـر نـام رشـته در اوسـط سـال ١٣٩١بــه علــم اطﻼعــات و دانــش شناســي و منســوخ شــدن ١نــام رشــته كتابــداري و

اطﻼعرساني ،گاه در صحبتهاي درون گروهي و يا در عرصه دانشـكدهاي و دانشـگاهي
و يا ساير مجامع ،نام رشته با لفظ منسوخ شده آن بيان مـيشـود .هرچنـد ايـن مـورد بـراي
افرادي كه به لحاظ شغلي و حرفهاي تثبيت شدهاند بـه ذات تـداعي دوگـانگي نكنـد ،امـا
افراد بسياري از جمله دانشجوياني را شـاهد بـودهام كـه احسـاس نارضـايتي از ايـن مسـاله
داشتهاند و در مواردي در ابتدا و گاه در ميان راه تغييـر مسـير داده و يـا انصـراف دادهانـد.
بنابراين نيازمند تامل بيشتري در اين مسـير هسـتيم تـا مسـاله را صـرفاً از زاويـه نگـاه خـود
نبينيم.
 جايگيري گروهها ،نسخه واحدي در اين رابطه وجود ندارد كه گروههـاي رشـته علـماطﻼعات فارغ از تقسيم بندي وزارت علـوم در عمـل زيـر مجموعـه كـدام دانشـكده ٢بـه
حساب ميآيند و يا اينكه در كدام دانشكده بايـد قـرار بگيرنـد .برخـي در دانشـكدههـاي
علوم اجتماعي هستند ،برخي در علوم انساني ،برخي در دانشكده مـديريت ،برخـي ديگـر
در دانشكده ارتباطات و برخي در فني و مهندسي و يا اسامي ديگر .بنـابراين ،اجمـاعي در
اين زمينه وجود ندارد و اين عامل زمينه ساز دوگانگي در بـين مخاطبـان درون گروهـي و
برون گروهي شده است .ضمن اينكه اين مساله تعامـل بـا رشـتههـاي ديگـر را نيـز دشـوار
ميسازد و زمينه پـذيرش را از سـوي برخـي رشـتههـاي مـرتبط دانشـگاهي دچـار چـالش
ميكند .نتيجه ملموس جايگري غلـط در دانشـكدههـاي مختلـف ايـن اسـت كـه پتانسـيل
 .١نقل از سايت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري اطﻼعات

 .٢ﻻزم به ذكر است كه در حال حاضر دانشكدهاي به اسم علم اطﻼعات در سطح كشور وجود ندارد.

ب

گروههاي علم اطﻼعات و دانش شناسي به خوبي از سوي ساير گروهها و يا مجامع علمـي
به رسميت شناخته نميشود.
 انجمن كتابداري و اطـﻼع رسـاني ،بارهـا ايـن مسـاله بـويژه از سـوي دانشـجويانجديدالورود مطرح ميشود كه اگر اسم رشته عوض شده اسـت ،چـرا هنـوز اسـم انجمـن
تغيير پيدا نكرده است .اينكه چه دﻻيل حقوقي و قانوني پشت اين مساله نهفته اسـت خـود
بحث ديگري است ،اما اين مساله نيز به خوبي توانسته اسـت زمينـه سـاز ايجـاد دوگـانگي
شود .هر چند بيم آن مي رود كه مشـابه سـاير انجمـنهـاي شـكل گرفتـه در رشـته ،فـارغ
التحصيﻼن آتي خود دست به كار شده و انجمني را منطبق با نام رشته تاسيس كنند.
 عناوين مجﻼت ،اگر نگاهي به عناوين مجـﻼت رشـته داشـته باشـيم ،شـاهد ايـن مسـالهخواهيم بود كه بيش از نيمي از اين مجـﻼت هنـوز بـا عنـوان كتابخانـه و يـا كتابـداري در
ارتباط هستند .هر چند اين مساله فينفسه تضادي با اصـل موضـوع نـدارد ،امـا هضـم ايـن
مساله براي دانشجوي رشته علم اطﻼعات دشوار اسـت .ضـمن اينكـه ايـن مسـاله پـذيرش
مقاله از ساير رشتهها را نيز در مواري دشوار ساخته و همكاري بين رشتهاي را نيـز محـدود
ميسازد.
 گرايشها ،گرايشها را از دو منظر ميتوان مورد توجه قرار داد .اول اينكه برخي از اينگرايشها هنوز به لحاظ عنوان و محتوا پايبندي خود را به كتابداري حفظ كـردهانـد و در
عناوين آنها اصطﻼحات و واژگاني از جمله كتابخانه و كتابداري به چشـم مـيخـورد .بـه
عبارتي اين عناوين به جـاي تبعيـت از اسـم رشـته از مصـاديق رشـته ماننـد كتابخانـه و يـا
عناوين شغلي مانند كتابداري وام گرفتهاند .هرچند همين دو مورد ذكـر شـده اخيـر خـود
سبب ساز دوگانگيهاي زيادي هستند .ضمن اينكـه بـا عـدم انتخـاب عنـاوين مناسـب در
سطح رشته ،مسير از پيش تعريف شـدهاي حـداقل در ايـن راسـتا در اختيـار دانشـجويان و
عﻼقمندان در راستاي شناخت بهتر رشته فراهم نمـيشـود .دوم اينكـه علـيرغـم پايبنـدي
برخي گرايشها در عنوان به اصطﻼحات و واژگان اشـاره شـده ماننـد گـرايش مـديريت
كتابخانههاي ديجيتال محتواي آنها كامﻼً نو و فناورانه است و از همين روي گـاه براسـاس
قضاوت بر مبنـاي عنـوان ،دانشـجوياني داراي مـدرك كارشناسـي از رشـتههـاي ديگـري
ج

جذب اين نوع گرايشها ميشوند كه از پتانسيل ﻻزم براي فعاليت و تحصيل در اين نـوع
گرايشها برخوردار نيستند .هرچند در مواردي ايـن مسـاله شـامل حـال فـارغ التحصـيﻼن
سالهاي قبل رشته كتابداري نيز ميشود .بنابراين جا دارد نسبت به اين نـوع دوگـانگيهـا
حساسيت بيشتري داشته باشيم تا فرصتهاي فراهم آمده براحتي از بين نرود.
 رديفهاي شغلي و استخدامي ،با تغيير نام رشته انتظار ميرفـت عرصـههـاي شـغليجديدي گشوده شود .اما با گذشت چند سال نه تنها اين مساله تحقق نيافته است ،بلكـه بـه
دليل عدم همخواني مدارك دانشگاهي فعلي با رديفها اسـتخدامي قبلـي ايـن دوگـانگي
تشديد شده است .هرچند تﻼشهايي در راستا در حال انجام است تا اين مشكل حل شود.
از سوي ديگر ،بيشتر فارغ التحصيﻼن ،كار در كتابخانه را بعنوان يك فرصت شغلي اصلي
ميشناسند و تقريبا آروزي هر فارغ التحصيلي كار در يك كتابخانه است .در صورتي كـه
كتابخانه به قول يكي از پيشكسوتان رشته از جمله مصاديق رشته علم اطﻼعـات اسـت ،نـه
كليت آن .بنابراين ،تا موقعي كه اين گونه ذهنيتها از بين نرود و فارغالتحصـيل رشـته بـه
كاري جز در كتابخانه فكر نكند توسعه رشته با دوگانگي مواجه خواهد شد.
 واحدهاي جديد با محتواي قديمي ،با تغيير نام رشته واحدهاي مناسـبي نيـز بـرايآن در سطوح مختلف دانشگاهي پـيش بينـي شـد و در سرفصـلهـا جـاي گرفـت .امـا در
مواردي در تدريس اين واحدها باتوجه به كمبود منابع مناسـب ،از منـابع قـديمي اسـتفاده
ميشود .ضمن اينكه در مواري منابع جديدي نيز نگاشته شـدهانـد كـه بـه دﻻيـل مختلـف
نتوانستهاند واحدهاي جديد را پوشش دهند .به بياني واضحتر افرادي دست به تـاليف ايـن
نوع منابع ميزنند كه واحدهاي جديد را در قالب محتواي قديمي ميبينند .در مواردي نيز
به دليل عدم همكاري بين رشتهاي و بهرهگيري از توان نيروهاي فرارشتهاي مفاهيم آنطـور
كه بايد قابليت انتقال پيدا نميكنند.
 دفع نيروهاي فرارشتهاي ،كمتر گروه علم اطﻼعـاتي را مـيشناسـيم كـه در راسـتايتقويت آن در ابعاد گوناگون اقدام به جذب نيروهـا و سـاير فـارغ التحصـيﻼن دانشـگاهي
براي تدريس واحدهاي جديد و بين رشتهاي كرده باشـد .تـا از ايـن طريـق ضـمن توسـعه
رشته زمينهساز همكاريهاي بين رشتهاي را نيز موجب شود .بلگـه گـاهي افـرادي در سـر
د

كﻼسها حاضر ميشوند كه از تخصص ﻻزم در آن برخوردار نيستند و يا اينكه تخصـص
يكسان و واحدي را در پوششهاي مختلف و براي واحدهاي مختلف تـدريس مـيكننـد.
اين مساله ضمن ايجاد تضاد محتـوايي ،دوگـانگي ضـعف در عملكـرد و خروجـي را نيـز
موجب ميشود .همين مساله در مـواردي نيـز موجـب شـده اسـت فـارغالتحصـيﻼن رشـته
عرصه فعاليت در گرايشهاي بين رشتهاي و خارج از فرصتهاي شـغلي تعريـف شـده را
تنگ ببينند .شايد اين مساله به نوعي محافظه كاري نهفته در رشته را نمايان ميسازد كه از
تعامل با ساير رشتهها و تخصصها خودداري ميكند و با ايـن كـار عرصـه را بـراي خـود
محدود ساخته است.

 تعصب يا عادت ،در مواردي فارغ از تغيير نام و ماهيت رشته در سر كـﻼسهـاي درسو يا ساير محملهاي علمي و بين رشتهاي از سـوي افـرادي بـا مسـئوليتهـا و سـمتهـاي
مختلف برنام منسوخ شده آن تاكيد ميشود .و اين مساله گـاه برحسـب تعصـب بـه نـام و
رشته قبلي رخ ميدهد و يا اينكه بر حسب عادت بيـان مـيشـود .در هـر دو صـورت ايـن
مساله نيز توانسته است دوگانگي را در بين آينده سازان رشته تشـديد كنـد ،بـه عبـارتي بـا
يك حركت آنچه ديگران اندك اندك رشتهاند پنبه ميشود.
مواردي كه به آنها اشاره شد ،تنها عوامل دخيل در ايجـاد ايـن گونـه دوگـانگيهـاي
پيش آمده نيستند و موارد ديگري نيز ميتوانند در اين زمينه دخيل باشند كه هـر يـك از مـا
به عنوان بخشي از اين جامعه علمي با آنها در ارتباط هسـتيم ماننـد؛ هـدايت و تصـدي امـور
توسط نابـاوران ،عـدم باورپـذيري و اعتمـاد بـه نسـل جـوان .همچنـين سـاير ذينفعـان ماننـد
شركتهاي توسعه دهنده نرمافزارهاي كتابخانهاي در مواردي ماننـد نـامهـاي انتخـابي و يـا
ساير منافع ناشي از توجه صرف به مديريت منابع كتابخانهاي به جاي مديريت اطﻼعـات در
سطح گستردهتر موجب اين دو نوع دوگانگي شدهاند .همچنانكه در مواردي تغيير نام رشته
اين كمك را كرده است تا نيازهاي ما در ساير مجامع علمـي بصـورت موقـت پوشـش داده
شود و با برخورداري از عنوان جديد ،تﻼش جدي براي تثبيت آن صورت نگيرد .بـه نـوعي
نفع شخصي و منافع كوتاه مدت منافع جمعي را تحت شعاع قرار ميدهد .البته ايـن مسـاله را
ميتوان در بحث تعصب فردي نسـبت بـه نـام رشـته نيـز مشـاهده كـرد كـه افـراد بـه خـاطر
ه

خواست خود منافع شخصي عده كثيري را بـه خطـر مـياندازنـد .از سـوي ديگـر هـر چنـد
ممكن است اينطور بيان شود كه برخي مـوارد بـا گذشـت زمـان بهبـود خواهنـد يافـت ،امـا
شناخت اين نكات و برنامهريزي براي حل آنها بهتر ميتواند اين نوع دوگانگيها را اصﻼح
كند .بنابراين بر همه ما ﻻزم است به عنوان سكاندار بـر امنيـت قـايقي كـه در آن نشسـتهايـم
توجه ويژهاي داشته باشيم و هريك در حد تـوان بكوشـيم تـا ايـن نـوع پـاردوكسهـا را بـه
حداقل برسانيم.
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