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رهیافت هاى نظرى براى فهم اطالعات دیجیتال

دکتر رسول زوارقى
zavaraqi@tabrizu.ac.ir /استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز

چکیده
یکـى از موضوعـات اساسـى کـه فکر و ذهـن دانش پژوهـان حوزة علـم اطالعات و دانش شناسـى 
را از همـان آغـاز ایجـاد رشـته بـه خـود مشـغول سـاخته مفهـوم اطالعـات و ابعـاد متنـوع آن 
اسـت. متونـى کـه عمدتـاً در ایـن راسـتا تولیـد شـده اند کمتـر بـه بحـث درخصـوص ماهیـت 
اطالعـات دیجیتـال پرداخته انـد و رویکـرد انتقـادى و تحلیلـى  آن هـا نیـز نسـبتاً ضعیـف بـود. 
کتـاب رهیافت هـاى نظـرى بـراى فهـم اطالعـات دیجیتـال کـه توسـط لـوك تریدنیـک نگارش 
شده اسـت، کتـاب خـوب و جامعـى درجهـت مطالعـۀ مفهـوم اطالعـات دیجیتـال از منظرهـا و 
نقطه نظـرات مختلـف بـا رویکـردى تحلیلى  انتقـادى اسـت. این ُجسـتار بـه بررسـى و تحلیل این 
کتـاب کـه به تازگـى به فارسـى نیـز ترجمـه شده اسـت، اختصـاص دارد و درون مایه هاى اساسـى 

آن را بـه اشـتراك مى گـذارد.

کلیدواژه 
اطالعات دیجیتال، رویکردهاى انتقادى بررسى اطالعات دیجیتال، مبانى نظرى اطالعات 

دیجیتال، معرفت  شناسى اطالعات دیجیتال.

1.   مقدمه
یکـى از چالش هـاى اساسـى حـوزة علـم اطالعـات و دانش شناسـى فقـر مبانـى نظـرى 
تولیدشـده دراین خصـوص و عرضـۀ تفکـرات نـو، تحلیلـى و خالقانـه در زمینـۀ مسـائل 
و مبانـى نظـرى ایـن رشـته  اسـت. بـه ایـن چالـش در متـون مختلـف تأکیـد فراوانـى 
شده اسـت. نخسـتین بار در کتـاب جنبه هاى نظرى علـم کتابدارى پیرس باتلـر دراین باره 
بـه دانش پژوهـان رشـته هشـدار داده اسـت و پـاول (1379) نیـز در کتـاب روش هـاى 
اساسـى پژوهـش تلویحـاً بـه ایـن مطلب اشـاره مى کنـد. به عالوه یکـى از مباحـث اصلى 
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رشـته به ویـژه بـا تغییـر عنـوان از «کتابـدارى و اطالع رسـانى» بـه «علـم اطالعـات و 
دانش شناسـى» پرداختـن بـه ماهیت خود اطالعات اسـت. این حوزه چنـان اهمیتى دارد 
کـه در ایـران مرحـوم دکتر حـرى بنیان گـذار اولین متـون، کتاب ها و مجـالت تخصصى 
در حـوزة اطالع شناسـى شـد. ایشـان در ایـن زمینـه دسـت بـه  نظریه پـردازى در حـوزة 
اطالع شناسـى زدنـد و ایـن موضوع چنان بسـط یافت کـه مجلۀ تخصصى اطالع شناسـى 
کـه اختصاصـاً بـه ایـن موضـوع مى پرداخـت، انتشـار یافـت. مبانـى و چارچـوب نظـرى 
کلـى ایـن مقالـه درواقـع پیش تـر در مقالـۀ «مـرورى بـر مفاهیـم و نظریه هـا در قلمـرو 
اطالع شناسـى» منتشـر شـده بـود (حـرى، 1380). ایـن مسـیر همچنان پـس از ارتحال 
آن مرحـوم تـداوم  یافته اسـت. از دیگـر نویسـندگانى کـه بـه بحـث درخصـوص مبانـى 
نظـرى در علـم اطالعـات و دانش شناسـى توجـه داشـته ، دکتـر غالمرضـا فدایى، اسـتاد 
دانشـگاه تهـران اسـت کـه تاکنون چندیـن کتاب بـا عناوینى چـون مقدمه اى بـر هویت 
اطالعـات و  تـا علـم  اطالع رسـانى  اطالع رسـانى (1389)، از کتابـدارى و  کتابـدارى و 
دانش شناسـى (1393) و مقدمـه اى بـر هویـت علـم اطالعـات و دانش شناسـى (1394) 
منتشـر کرده اند. ایشـان به تازگـى نیز کتابى تحت عنوان جسـتارهایى در هستى شناسـى 
و معرفت شناسـى (1385) منتشـر کرده انـد کـه به طورخـاص و ویـژه به مبانـى نظرى از 
بُعـد هستى شـناختى و معرفت شـناختى مى پـردازد. دکتـر رحمـت اهللا فتاحـى نیـز یکـى 
از نویسـندگان تأثیرگـذار در حـوزة مبانـى نظـرى اسـت. ایشـان دراین خصـوص اهتمـام 
جـدى داشـته اند. از ایشـان تاکنـون کتاب هایـى چـون از اطالعـات تـا دانـش: چالش هـا 
و رهیافت هـا (1390)، ارزش هـا و جذابیت هـاى کتابـدارى و اطالع رسـانى: بازشناسـى 
مبانـى ارزشـى کتـاب، کتابخانـه و کتابـدارى در عصـر جدیـد (1392) و بازشـناختى از 
دانش شناسـى: جسـتارهایى در علم اطالعات و دانش شناسـى (1395) انتشـار یافته است.

 در سـطح جهانـى نیـز دانشـمندانى چـون لوچیانـو فلوریـدى1 و رافائـل کاپـارو2 
اصلى تریـن تمرکـز خـود را معطـوف بـه درك و شـناخت مفهـوم اطالعـات و مباحـث 

■ تریدنیــک، لــوک. (1395)، بســترهای اطالعــات دیجیتــال: 
رهیافت هــای نظــری بــرای فهــم اطالعــات دیجیتــال، ترجمــۀ 
علــی فارســی نژاد. تهــران، چاپــار، نهــاد کتابخانه هــای 
ریــال،  160000 ص،   324 نســخه،   1000 کشــور،  عمومــی 

 شابک: 978-600-276-088-3

نقد اطالع رسانی
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پیرامـون آن کرده انـد. بیرگـر یورلنـد3 نیـز از دیگر پژوهشـگرانى اسـت کـه به طورخاص 
بـه مبانـى نظـرى رشـته اهتمـام جـدى دارد و در ایـن زمینـه نیـز مجموعه آثـار خود را 
منتشـر کرده اسـت. البتـه مشـخص اسـت کـه ذکـر ایـن اسـامى به معنـى محدودکـردن 

پژوهشـگرانى کـه در ایـن زمینـه در سـطح بین المللـى قلـم مى زننـد نیسـت.
یکـى از مسـائلى کـه باعـث جلـب پژوهشـگران بـراى نـگارش در ایـن حوزة اسـت، 
اهمیـت بسـیار زیـاد ایـن مسـئله  اسـت. ازاین روسـت کـه اهمیـت ایـن موضـوع ایجاب 
مى کنـد کـه همچنـان بـه آن توجـه شـود. بااین وجـود، یکـى از اشـکال هاى اساسـى 
متـون تولیدشـده در ایـن زمینـه توجـه کمتر  آن ها بـه تفاوت هـاى ماهیـت اطالعات در 
قالـب غیردیجیتـال و دیجیتـال اسـت. براین اسـاس، به نظر مى رسـد انتشـار و تولید متن 
درخصـوص مبانـى نظرى اطالعـات دیجیتال به ویـژه در عصر دیجیتال کـه با چالش هاى 
خـاص آن روبه روسـت بتوانـد افق هـاى روشـن و نوینـى بـراى بحـث در این زمینـه ارائه 
و  متخصصـان  توسـط  آن  ترجمـۀ  و  دراین بـاره  خـاص  کتابـى  انتشـار  ازایـن رو،  کنـد. 
مترجمـان ایرانـى و انتشـار آن بـه زبـان فارسـى مى توانـد دسـتاوردهاى عمـده اى بـراى 
تقویـت مبانـى نظـرى ایـن حـوزه بـه همـراه داشـته باشـد. در ایـن مختصـر بـه بحث و 
معرفـى یکـى از کتاب هایـى کـه از ایـن منظر بـه مفهوم اطالعـات پرداخته اسـت، تمرکز 

کرد. خواهیـم 

1-1.  معرفی اجمالی کتاب، نویسنده و مترجم
 Digital Information Contexts: a theoretical Approach عنوان انگلیسـى این کتـاب
چانـدوس4  انتشـارات  توسـط  کـه  اسـت   to Understanding Digital Information
در سـال 2006 منتشـر شده اسـت. نویسـندة کتـاب لـوك تردینیـک5 اسـتاد مدیریـت 
اطالعـات دانشـگاه متروپولیتـن لنـدن6 و مدیـر گـروه اطالعـات دیجیتـال این دانشـگاه 
در مقطـع کارشناسى ارشـد اسـت. رشـتۀ تخصصـى دانشـگاهى وى رسـانه و ارتباطـات 
اسـت. حوزه هـاى تخصصـى موردعالقۀ تردینیـک عبارت انـد از فرهنگ دیجیتـال، تاریخ 
دیجیتـال، تاریـخ اطالعـات، علـوم اطالعـات و رسـانه هاى دیجیتـال. از دیگـر کتاب هاى 
او مى تـوان بـه چـرا اینترانت هـا شکسـت مى خورنـد و چگونـه  آن هـا را درسـت کنیـم؟7 
و فرهنـگ اطالعـات دیجیتـال8 اشـاره کرد کـه به ترتیب طـى سـال هاى 2004 و 2007 
نگاشـته شـده اند. پُراسـتنادترین اثر وى برمبناى پایگاه گوگل دانشـگاهى مقاله اى اسـت 
تحـت عنـوان «وب 2 و کسـب وکار» کـه تاکنـون 311 اسـتناد را بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت. از دیگـر آثـار پراسـتناد او مى تـوان به کتـاب فرهنگ دیجیتـال و کتاب حاضر 

اشـاره کـرد کـه به ترتیـب 67 و 22 اسـتناد دریافـت کرده انـد.
مترجـم ایـن کتـاب على فارسـى نژاد نـام دارد کـه تاکنـون کتاب هاى دیگـرى چون 
دربـارة اینترنـت و فرهنـگ فیلم هـاى جنگى جهـان، توسـط وى به زبان فارسـى ترجمه 

رهیافت های نظری برای فهم اطالعات دیجیتال
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 شده اسـت. درخصـوص تخصـص و تحصیـالت مترجـم اطالعاتـى در دسـترس نیسـت. 
همچنیـن در چـاپ ایـن اثـر ادارة انتشـارات و ارتباطـات علمـى دفتر پژوهـش و آموزش 
نهـاد کتابخانه هـاى عمومـى کشـور و نشـر چاپـار بـا یکدیگر مشـارکت داشـته اند. سـال 

انتشـار ایـن کتـاب 1395 و سـال انتشـار اثر اصلى سـال 2006 اسـت.
ایـن کتـاب در 10 فصـل تنظیم شـده و عناویـن فصل هـای آن عبارت انـد از: معنای 
اطالعـات، کتابـداری و فرهنـگ چـاپ، اطالعـات دیجیتـال، علـم و علـوم اجتماعـی، 
اطالعـات دیجیتـال زبـان و بازنمایـی، اطالعـات دیجیتـال و نشانه شناسـی، اطالعـات 
دیجیتـال و پساسـاختارگرایی، اطالعـات دیجیتال و پسامدرنیسـم، اطالعـات دیجیتال و 
پیچیدگـی و درک اطالعـات دیجیتـال. کتـاب، نمایۀ نـام و نمایۀ موضـوع دارد، ولی فاقد 

واژه نامه  اسـت.

2.  مهم ترین مطالب کتاب
در مقدمـه اى کـه ناشـر نوشـته آمده اسـت: «متـن مهم ترین سرچشـمه در ایجـاد و دوام 
خودآگاهـى تاریخـى بشـر اسـت»؛ بنابرایـن پیونـد دیرین بشـریت بـا متن، انسـان را به 
موجـودى نمادسـاز و ممتـاز بـدل سـاخته کـه «مى توانـد از گذشـته عبرت بگیـرد، حال 
را بسـازد و آینـده را پیش بینـى کنـد». ازایـن رو «گسـیختگى ایـن پیونـد در هـر جامعه 
به معنـاى انهـدام خودآگاهـى تاریخـى و تبدیل شـدن اعضـاى آن جامعـه بـه افـرادى 
اسـت کـه از آن چـه انسـان بودن ایشـان را درگذر تحـول نمادهـاى فرهنگـى و اجتماعى 

برسـاخته گسسـته اند».
نویسـنده در ایـن کتـاب، انتقادهایـى را درخصـوص مباحث مربوط به اطالع شناسـى 
مطـرح مى کنـد. ازجملـه مهم تریـن نقدهـاى وى عـدم توجـه جـدى بـه  نظریه هـاى 
از  «گاه گاهـى  کـه  مى پذیـرد  نویسـنده  البتـه  اسـت.  پسـامدرن  و  پساسـاختارگرا 
از  مى شـود».  اسـتفاده  زمینـه  ایـن  در  انتقـادى  رویکـرد  یـک  به منزلـۀ  نشانه شناسـى 
دیگـر انتقادهـاى وى عـدم توجـه کافـى بـه «چیزهایى اسـت که بـه معنى ربـط دارد». 
على رغـم آن کـه در ایـن رشـته «معنـى نقشـى اساسـى دارد» (ص 13). نویسـنده علـت 
ایـن امـر را در تلقـى متخصـص حـوزه از خـود، به عنـوان «دروازه بانـان بى طـرف دانـش 
بشـرى» مى دانـد، حال آن کـه وى ایـن تلقـى را در خوش بینانه تریـن حالـت فرصتـى 
ازدسـت رفته و در بدتریـن وجـه «تهدیـدى بـراى علـم اطالعـات» قلمـداد مى کنـد (ص 
14). به اعتقـاد تردینیـک اتخـاذ دیـدگاه بى طرفانـه نسـبت بـه کتـاب و تأکیـد صرف بر 
کنتـرل کتاب شـناختى کتاب هـا ازجملـه مواردى بـود که از ابتـدا موردتوجـه دیویى بود 
و ازآن جـا نشـئت مى گرفـت که وى باور بر آن داشـت کـه کتابدار دروازه بان دانش اسـت 
نـه این کـه ُمـرّوج نوع خاصـى از دانـش باشـد (ص 61). از دیگـر انتقادهاى نویسـنده به 
مباحـث جارى رشـتۀ علـم اطالعات توجه بیش ازحـد به «دربارگى»9 و عـدم توجه کامل 

نقد اطالع رسانی
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بـه مسـائل فرهنگـى، اجتماعى، اقتصادى و سیاسـى پیرامون آن اسـت. وى با اسـتناد به 
بـارت (1971 الـف) مى نویسـد: اطالعات «چیزى نیسـت کـه در قفسـۀ کتابخانه متوقف 
شـود، بلکـه عامـل فعال در سـاخت هویـت فرهنگى، انسـجام اجتماعـى، ارزش اقتصادى 
و دیـدگاه سیاسـى اسـت» (ص 14). در ایـن کتـاب تأکیـد مى شـود که على رغـم آن که 
نظام هـاى بازیابـى سـنتى بـه دربارگـى تأکیـد مى کننـد، کاربـران بـا جنبه هـاى معنادار 
متـون سـروکار دارنـد و تنهـا راه حل رفع  آن ها اسـتفاده از نظریه هاى نوین زبان شـناختى 
به ویـژه نظریـۀ متأخـر وینگنشـتاین درخصـوص بازى هـاى زبانـى اسـت. چیـزى کـه در 
آثـار بلکیـن نیـز منعکـس  شده اسـت. به باور نویسـنده چنیـن رویکردى موجـب توجه به 
دربارگـى متـن و غفلـت از عملکـرد داللـت ضمنـى متـن یـا معنـى ژرف تر آن مى شـود. 
ازاین روسـت کـه مطالعـه و مدیریـت اطالعـات مى توانـد بـا تقلیـل ماهیـت یـک متن به 

دربارگـى، ماهیـت ناپایـدار و مبهـم معنـى را کنار بگذارنـد (ص 155).
چنان کـه تردینیـک اذعـان مى کنـد نـگارش ایـن کتـاب بـا ایـن ماهیـت و ویژگـى 
به سـبب یـک نـوع رویکـرد چندرشـته اى حاکـم بـر رشـتۀ مدیریـت اطالعـات دانشـگاه 
متروپولیتـن لنـدن ممکـن شده اسـت؛ زیـرا ایـن رشـته در کنـار حوزه هـاى دیگـرى 
چـون مطالعـات فرهنگـى، رسـانه ها و ارتباطـات ارائـه مى شـود. ازایـن رو، نویسـندة ایـن 
کتـاب بـراى این کـه خـود مشـمول ایـن انتقادهـا نشـود از دیـدگاه نظریـۀ انتقـادى بـه 
مسـائل اطالعـات و تحلیـل چارچوب هـاى نظـرى بـراى بحـث درمـورد ایـن مسـائل 
بهـره مى گیـرد. ایـن کتـاب در کل «از دیدگاهـى مخالـف بـا اومانیسـم سـاده انگارانه و 
پوزیتویسـم غیرانتقـادى در مطالعـۀ علـم اطالعـات نوشـته  شده اسـت». ازایـن رو کتابـى 
بسـیار تحلیلـى، انتقـادى و با رویکـردى جدید در حـوزة علوم اطالعات ارزیابى مى شـود. 
همچنیـن ایـن کتـاب حـاوى نکاتى بسـیار مهـم، نـو، انتقادى و جـدى در مباحـث رایج 

حـوزة علـم اطالعات اسـت.
نویسـندۀ ایـن کتـاب بـر ایـن بـاور اسـت کـه انقـالب دیجیتـال باعـث تغییـر خـود 
ماهیـت اطالعـات نشده اسـت، بلکـه «عصـر دیجیتـال ویژگی هایـی از اطالعـات را کـه تا 
پیش ازایـن در چارچـوب نظراتمـان درمـورد اطالعـات محصـور مانـده بودنـد رهـا و آزاد 
کرده اسـت». وی سرمنشـأ چالش هـای اطالعـات دیجیتـال را 2 مـورد می دانـد: «یکـی 
خـود ماهیـت اطالعـات دیجیتـال» کـه اگـر در گذشـته «اطالعـات را آمیختـه با تجسـم 
مـادی اش می شـناختند، امـا در عصـر اطالعـات تـا حد زیـادی از تجسـم مـادی اش رها 
و مسـتقل شده اسـت». ایـن امـر منجـر بـه انعطاف پذیـری بیشـتر اطالعـات دیجیتـال و 
ایجـاد تحـول در ارزش هـای فرهنگـی منسـوب بـه اطالعات شـده به نحوی که امـروزه در 
دنیـای اطالعـات ارزش در تولیـد اطالعات نیسـت، بلکه این گزینـش و پاالیش اطالعات 
اسـت کـه ارزش ایجـاد می کنـد؛ دیگری «جاهایی اسـت کـه اطالعات دیجیتـال در  آن ها 

اسـتفاده می شـود» (ص 20).

رهیافت های نظری برای فهم اطالعات دیجیتال
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به بـاور نویسـنده در مطالعـۀ پدیـدة اطالعات بایـد آن را از دیـدگاه دوگانه هایى چون 
«عینیـت و ذهنیـت»، «مـاده و فرم»، «تقلیـد و نمادینگى»، «پایـدارى و تغییرپذیرى» و 
«سـادگى و پیچیدگـى» بررسـى کـرد (ص 22). وى دراین خصوص مى افزایـد که اگر در 
نگـرش عینـى بـه اطالعات، بـر ویژگى هـاى اطالعـات تأکید مى شـود در نگـرش ذهنى، 
بـه معنـى، کاربـرد و فرایند تفسـیر بیشـتر توجـه و تأکید مى شـود (ص 24). بـا توجه به 
ایـن امـر، مدل هـاى علمـى، ریاضـى و مهندسـى اطالعـات رویکـرد عینـى را بـه خدمت 
گرفته انـد. به اعتقـاد نویسـنده اصـول حاکـم بـر ایـن رویکـرد یعنـى «اطالعـات به منزلۀ 
شـىء، مدت هاسـت سـنگ بناى تجـارب حرفـه اى ایـن رشـته  اسـت». ازایـن رو از عـدم 
توجـه کامـل بـه معنـى انتقاد مى کند. نویسـنده بـاور دارد کـه آثار بلکیـن (1982 الف و 
ب)، بروکـس (1980) و کولثـاو به نوعـى مرتبـط بـا دیدگاه ذهن گرا نسـبت بـه اطالعات 
اسـت کـه در  آن هـا تـالش شـده در درك نیازهـاى اطالعاتى، بـه فرایند تفسـیر و روش 

انتقـال معنـى در نظام هـاى نمادیـن توجه شـود (ص 25).
تردینیـک همچنیـن در بررسـى اطالعـات از دوگانـۀ ماده و فرم با اشـاره بـه ماهیت 
اطالعـات دیجیتـال و کمرنگ شـدن جنبـۀ فیزیکـى و مادیـت، بـر اهمیت فـرم اطالعات 
تأکیـد مى کنـد کـه «جنبه هـاى جالب تـر و مفیدتـر پدیـد آورد و آن را به منزلـۀ ابـژه اى 
ـ فرهنگـى مطـرح مى کنـد. به زعـم نویسـنده، اطالعـات موجب تغییـر اطالعات  اجتماعى 
متنـوع  و  گسـترده  محیط هـاى  به علـت  نیـز  خـود  کـه  درعین حـال  مى شـود،  دیگـر 
اجتماعـى و فرهنگـى پیرامـون آن تغییـر مى کنـد (ص 30). حال آن کـه در رشـته هاى 
علـوم اطالعـات، اطالعـات را عامـل ثابـت و پایـدار مى داننـد کـه ممکن اسـت درمعرض 
تفسـیر قـرار گیـرد، اما خـودش درنهایت از هیچ نظـر تغییر نمى کنـد (ص 30) درمقابل، 
فراسـاختارگراها و پسـامدرن ها بـر اطالعات به عنـوان عامل متغیر، با توجه به تأکیدشـان 

بـر تفسـیر، صحـه مى گذارنـد (همان).
نویسـندة ایـن کتـاب بـا ایـن پیش فرض کـه اطالعـات جانشـین و درواقـع بازنمایى 
از دانـش و تفکـر اسـت، مجموعه هـاى فـراداده اى را نیـز جانشـین سـاخته هاى مـادى 
اطالعـات معرفـى مى نمایـد. وى تأکیـد مى کنـد کـه «امـروزه اطالعـات به عنـوان عاملى 
فعـال در سـاخت دانـش (اخیـراً ازطریق جوامـع وب محـور و مفاهیمى مانند نویسـندگى 
مشـترك، برچسـب زنى اجتماعـى و دیگـر فناورى هـاى وب 2) به طـور روزافزونـى رایـج 
مى شـود» (ص 30)؛ بنابرایـن اگـر اطالعـات تقلیـدى نباشـد و تاحـدى واقعیتـى را کـه 
گـزارش مى کنـد، منعکـس ننمایـد، کمـال اطالعـات به دلیـل نبـود ارجاعـش از دسـت 

مـى رود (ص 31).
تردینیـک در ایـن کتاب بـا توجه به رویکـرد انتقادى و تحلیل درخصـوص اطالعات، 
مفهـوم «اطالعـات به منزلـۀ تقلیـد»10 را در مقابـل «اطالعـات به منزلـۀ نشانه شناسـى» 
قـرار مى دهـد. بدین معنـا کـه در رویکـرد جدیـد نشانه شـناختى «معنـى اطالعـات در 

نقد اطالع رسانی
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تأثیـر متقابـل بیـن نشـانه هاى یـک بازنمایى نمادیـن قـرار دارد» و «ربط بیـن اطالعات 
و واقعیتـى کـه نماینـدة آن اسـت، چنـدان مشـخص نیسـت و به گمـان عـده اى، چنیـن 
رابطـه اى توهمـى بیـش نیسـت». به بـاور نویسـنده، نظام هاى رده بنـدى َده َدهـى دیویى 
و ده دهـى جهانـى بـا توجه بـه  اسـتفاده «از یک نظام نشـانه اى بـراى دسـته بندى موارد 
مربـوط بـه هـم» داراى ویژگى هـاى تقلیـدى هسـتند. حال آن کـه پیش فـرض رده بندى 

چهریـزه اى کارکـردى نشانه شـناختى اسـت (ص 33).
وی در بررسـی اطالعـات ازمنظـر سـادگی یـا پیچیدگـی نیـز بـه ماهیـت پیچیـدۀ 
اطالعـات رأی می دهـد و عـدم امـکان ارائـۀ تعریفی واحـد از اطالعات را نه تنهـا نقطه ای 
منفـی قلمـداد نمی کنـد، بلکـه نشـانگر پویایـی مباحـث این حـوزه می داند کـه می تواند 

فرایندگونگـی و پیچیدگـی آن را نشـان دهد.
نویسـنده بـر ایـن بـاور اسـت کـه 3 پارادایـم سـنتى کتابـدارى، علـم اطالعـات و 
علـم رایانـه درك نویـن مـا را از اطالعـات دیجیتـال تحت تأثیـر قـرار داده انـد (ص 40). 
براین اسـاس، در کتـاب خـود به صـورت مسـتقل بـه ایـن مباحـث مى پـردازد. وى در 
توضیـح ایـن پارادایم هـا به شـدت بـر نظریه پـردازى و تولیـد نظریـات جدیـدى بـراى 
مباحـث جدیـد حاکم بر عصـر اطالعات تأکید دارد. وى با اسـتناد به سـیلیرز (1998:1) 
مى نویسـد: «فناورى هـاى مـا از نظریه هاى مـان قوى تـر شـده اند» یـا تیلـور (2003:3) 
کـه گفته اسـت: «شـرایط بـا سـرعتى بیـش از توانایى تفسـیر مـا درحـال تغییرند» (ص 
42). وى بـر آن بـاور دارد کـه هرچنـد مـا در انجـام کارهـاى رایـج علـم اطالعـات چون 
سـازمان دهى وبگاه هـا، مدیریـت آرشـیوهاى دیجیتال و ایجـاد پایگاه هاى داده» مسـتلزم 
اسـتفاده از نظریـه نباشـیم، امـا انجام ایـن فعالیت ها خـارج از چارچوب نظـرى از هر نوع 
ممکـن نیسـت. دوم آن کـه عـدم نظریه پـردازى در ایـن زمینـه مى تواند به نابه سـامانى و 
نبـود تعـادل میان فناورى و نظریه منجر شـود. سـوم آن که علم اطالعـات اغلب تجربه اى 
اجتماعـى اسـت و نحـوة تفکـر مـا درخصوص اطالعـات تأثیرى جـدى در مسـائلى مانند 
شـکاف دیجیتـال، قرون وسـطاى دیجیتال، محرمانگـى، حفاظت دیجیتـال، هویت فردى 
و جهانى شـدن مى گـذارد؛ بنابرایـن مـا ناگزیـر از اسـتفاده و درك نظریـات پیرامون خود 

نیسـتیم. ازایـن رو بایـد دانـش نظـرى این حـوزه تقویت شـود (ص 42).
ازجملـه نـکات جالـب ایـن کتـاب تحلیـل و تبییـن صنعـت چـاپ براسـاس تضاد و 
تنـش بیـن فرهنگ هـاى سـنتى اومانیسـتى و فرهنـگ نوظهـور عامـه  اسـت کـه عموماً 
فرهنـگ طبقـۀ مسـتقل و خودمختـار کارگـر بودنـد (مجادلـه بیـن فرهنـگ و تمـدن). 
طبـق نظـر نویسـنده، طبقۀ کارگر بیشـتر دربردارنـدة روحیـۀ آنارشیسـتى آن دوره بود. 
به نظـر صاحب نظـران فرهنـگ منتـج از فرهنـگ چـاپ بهتریـن راهـکار بـراى مقابلـه با 
آنارشـى تصـور مى شـد. به نحوى کـه در ایـن کتـاب به صراحـت آمده اسـت: «اصالحـات 
آمـوزش و پیدایـش کتابخانـه را بایـد در شـرایط تـرس از طبقـۀ رادیکال کارگـر و تأکید 

رهیافت های نظری برای فهم اطالعات دیجیتال
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فزاینـده بـر ارزش هـاى مدنـى فرهنـگ بررسـى کـرد» (ص 57). شـکافى کـه بـا ایجـاد 
کتابخانه هـاى امانـى و متعاقبـاً کتابخانه هـاى عمومـى برطـرف شـد؛ بنابرایـن در ایـن 
کتـاب تأکیـد مى شـود کـه ظهـور کتابخانه هـاى عمومـى در آن دوران «بیـش  از آن کـه 
تقاضایـى ازسـوى طبقـۀ پاییـن باشـد، تحمیلى ازسـوى طبقـۀ باال بـود». ازسـوى دیگر، 
در ایـن کتـاب اشـاره شـده کـه «کتابخانه هـاى عمومى در کنـار ظهـور آموزش وپرورش، 
واکنشـى در برابـر انسـان زدایى انقـالب صنعتـى و تالشـى بـراى جبـران تهدیـد طبقـۀ 
مسـتقل کارگـر اسـت» (ص 59). تردینیـک بـا ارائـۀ ایـن توضیحـات مى افزایـد کـه اگر 
فرهنـگ چـاپ توانسـت بـا غلبه بـر آنارشـى فرهنگـى حاکـم در آن زمـان به پایـدارى و 
اعتبـار متـن منجـر شـود، عصـر دیجیتال مفهـوم کنـش خالقانۀ اصیـل که اعتبـار متن 
چاپـى را تضمیـن مى کـرد، کم رنـگ و ضعیـف کرده اسـت (ص 69). وى همچنین اضافه 
مى کنـد کـه فناورى هـاى دیجیتالـى چـون ویکى هـا، وبگاه هـا یـا جنبش هایـى چـون 
جنبـش نرم افـزارى آزاد، نرم افـزار متن بـاز و مجوزهـاى کپـى لفـت، مفهـوم اصالـت و 
اعتبـار اطالعـات را تغییـر مى دهـد. حتـى ایـن تغییـر بـه حـوزة سـازمان دهى اطالعات 
هـم وارد شـده و رویکردهایـى چـون رده بنـدى مردمـى و برچسـب زنى اجتماعـى نیـز 
چنیـن تغییـرى را در حـوزة مسـائل سـازمان دهى اطالعـات منعکـس مى کننـد. از دیگر 
خصیصه هـاى اطالعـات دیجیتـال ویژگـى الگوریتمـى آن هاسـت کـه منجـر بـه حـذف 
معنـا از اطالعـات در تحلیل هـاى رایانشـى مى شـود. از دیگـر نتایـج اطالعـات دیجیتـال 
مادیت زدایـى از اطالعـات اسـت کـه بـه تکثیـر، ذخیـره و توزیع آسـان و عمـًال بى هزینۀ 
اطالعـات دیجیتـال انجامیـده و موجـب کاهـش بسـیار زیـاد هزینه هاى توزیـع اطالعات 
مى شـود. چنیـن امرى اسـت کـه درنهایت به انفجـار اطالعات انجامیده اسـت (ص 124).
به زعـم نویسـندة ایـن کتـاب براسـاس مـوارد مزبـور و توجه به ایـن نکته کـه رایج تر 
و شایع ترشـدن اطالعـات بـه کاهـش مانایـى و پایایـى آن مى انجامـد، «ایـن نیم عمـر 
کوتـاه اطالعـات، چالش جـدى براى جامعه و مفهـوم حافظۀ فرهنگى مشـترك جمعى و 
ایـدة دانـش پیش رونـده که سـنگ بناى ارزش هـاى فرهنگـى دنیاى غرب هسـتند، ایجاد 
مى کنـد» (ص 124). ازسـوى دیگر ایـن نـوع اطالعـات منجـر بـه تمرکززدایـى از تولید، 
ذخیـره و اسـتفاده از اطالعـات مى شـود و براین اسـاس «تهدیـدى بـراى عرضه کنندگان 
سـنتى اطالعـات به ماننـد دانشـگاه ها، دولت هـا و کتابخانه هـا و تُّجـار» مى شـود. همـۀ 
ایـن عوامـل منجـر بـه «تضعیـف مفاهیـم اقتـدار و اعتبـار اطالعـات دیجیتال مى شـود. 
به اعتقـاد نویسـنده در عصـر فصلـى، اعتبـار اطالعـات دیجیتـال تاحـد زیـادى مبتنى بـر 
اعتمـاد اسـت. ازسـوى دیگر، اطالعـات دیجیتـال ارزش هـاى فرامتنـى مانند نویسـندگى 
و وحـدت متنـى را کـه بخـش مهمـى از اعتبـار متـن و اقتدار آن اسـت با تردیـد روبه رو 

مى کنـد (ص 125)
یکـى از دیگـر نـکات مطـرح در ایـن کتاب اشـاره بـه ریشـه هاى تقلیدى بـودن عمل 
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بازنمایـى در متـون و اطالعـات اسـت که علـت اصلـى آن تأکیدبر «روش هاى دسترسـى 
یـا جداسـازى منابـع اطالعاتـى به جـاى تأکیدبـر محتواى آن هاسـت. حـال که امـروزه با 
نوعـى چرخـش معرفت شـناختى مبتنى بـر زبان شناسـى مواجهیـم کـه زبـان عنصـرى 
تقلیـدى و وسـیلۀ انتقـال خنثـى و بى طرف بـراى بیـان ایده ها نیسـت (ص 135-134). 
در ایـن کتـاب تأکید شـده کـه مى توان از نشانه شناسـى بـراى توصیف سـاختارهاى 
شـبکه اى به وجودآمـده در عصـر دیجیتال اسـتفاده کـرد (ص 183). وى با این اسـتدالل 
کـه امـروزه با توجـه بـه مادیت زدایى از وسـایل دیجیتـال، سـاختارهاى غیرخطى ترى از 
اطالعـات و دانـش تقویـت مى شـوند، بازیابـى و ذخیرة اطالعـات را تاحد زیـادى متکى بر 
سـاختارهاى شـبکه اى مى دانـد. ازاین روسـت کـه نشانه شناسـى را در ایـن زمینه بسـیار 
عملیاتـى  ایده هـاى  مبتنى بـر  را  بـاور  ایـن  وب  (ص 183).  مى کنـد  ارزیابـى  راهگشـا 
برنزلـى (مبـدع وب) مى دانـد کـه به جـاى تأکیدبـر معنـى بـر سـاختار تأکیـد کـرده بود 
(ص 186). تردینیـک مصـداق چنیـن رویکـردى را رده بنـدى چهریـزه اى مى دانـد کـه 
نمونـه اى از نـگاه نشانه شـناختى و شـبکه اى بـه اطالعـات اسـت (ص 187). ازایـن رو، 
سـازمان دهى  بـراى  را  چهریـزه اى  رده بنـدى  چـون  تحلیلـى  رویکردهـاى  از  اسـتفاده 

اطالعـات دیجیتـال توصیـه مى کند.
یکـى از بحث هـاى خـوب ایـن کتاب مربـوط به تبییـن عدم توجـه به بسـتر و بافتار 
در سـازمان دهى و بازیابـى منابـع اطالعاتى اسـت. به باور نویسـنده این مسـئله ریشـه در 
ایدئالیسـم ضعیفـى دارد کـه تحت تأثیـر فرهنگ چاپ اسـت. در این نگاه تمـام نمودهاى 
یـک کار چاپـى به منزلـۀ شـکل ایـده آل آن کار و مرتبط بـا یک کنش خالقانـۀ ناب دیده 
مى شـود (ص 210). حال آن کـه رویکردهـاى مبتنى بر پساسـاختارگرایى بـر این زمینه ها 
و بافت هـا تأکیـد ویـژه دارند و در این بافت مسـائلى چون گفتمان، قـدرت و روابط خاص 
بینامتنـى کـه تأکید ویـژة رویکرد سـاختارگرایى به شـمار مى رود، مؤثر اسـت. نویسـنده 
بـراى تفکیـک نظریـات مطرح شـده در ایـن زمینـه ایده هاى بیکـن و فوکـو را این گونه با 
همدیگـر مقایسـه مى کنـد: بیکـن بـاور داشـت که دانـش قدرت اسـت. حال آن کـه فوکو 
به عنـوان یکـى از پیشـروان پساسـاختارگرایى بـاور بـر آن داشـت کـه قـدرت اسـت کـه 
«بـه دانـش سـامان داده و آن را شـکل مى دهـد» (ص 194). البته على رغم این مسـائل، 
نویسـنده نتیجـه مى گیـرد کـه  اسـتدالل ها و نظریـات پساسـاختارگرایان نبایـد موجـب 
انتقـاد از علـم اطالعـات به جهـت اسـتفاده از سـاختارهاى سـنتى طبقه بنـدى، رده بندى 
و فرایندهـاى مدیریـت اطالعـات شـود؛ زیـرا به نظـر نویسـنده مزیـت اسـتفاده از ایـن 
سـاختارها بیش از مشـکالت ناشـى از استفاده از نظریات پساسـاختارگرایى در این زمینه 
 اسـت. درنهایـت نویسـنده تأکیـد مى کند که رویکـرد سـاختارگرا بدیلى بـراى رویکردها 
و فرایندهـاى جـارى علـم اطالعـات ارائـه نمى کنـد. بااین وجـود مى تـوان از آن به عنـوان 
یـک چارچـوب فکرى جدید بـراى شناسـایى محدودیت هاى فعالیت هاى جارى اسـتفاده 

رهیافت های نظری برای فهم اطالعات دیجیتال
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کـرد (ص 213). تردینیـک در ایـن زمینـه تأکیـد مى کند کـه وب جهان گسـتر به عنوان 
یـک رویکـرد غیرخطى خوانـدن بـا زمینه سـازى خودکارکـردن بازیابـى متـون، امـکان 
بى همتـاى ترکیـب و بازترکیـب متـون در بسـترها و کاربردهاى جدیـد را فراهم مى کند. 
ازایـن رو، معنـى را بـا بى ثباتـى و ناپایـدارى روبـه رو سـاخته و منجر به یکى شـدن عناصر 
پیشـامتنى بـا متـن و درونى شـدن ارزش داللـت خارجـى مى شـود. براین اسـاس، متـن 
شـبکه اى از معنـِى معـوق مى شـود. این گونه تبیین مسـائل اطالعات عصـر حاضر ازجمله 
چارچوب هـاى فکـرى به وجود آمـده در متـون پساسـاختارگرایى اسـت. درنهایـت وب بـا 
ایـن توصیـف مـا را وا مـى دارد کـه متـن را به منزلۀ مجموعـه اى پاره پـاره از اجـزاء بدانیم 
نـه یـک کل واحـد و ایـن مسـئله تهدیدى بـراى مفهوم سـازى علـم اطالعـات از ماهیت 

اطالعـات به صـورت وحـدت متنـى و رابطه اى شـمایل وار بیـن متن و معنى اسـت.
نویسـنده همچنیـن بـا اسـتفاده از رویکرد فوکویى مسـائل وب 2 و دسـتاوردهاى آن 
در تقویـت دموکراسـى را به چالـش کشیده اسـت. به اعتقـاد نویسـنده «قـدرت همـواره 
میـل دارد خـود را در گفتمـان، ابـدى و جـاودان کنـد». براین اسـاس، دسـتاوردهاى 
تبلیغـى بـراى وب 2 در محقق سـازى دموکراسـى بـا تردیـد روبه روسـت؛ زیـرا توانایـى 
مهارت هـا  از  گسـتره اى  نیازمنـد  وب 2،  مبتنى بـر  گفتمانـى  درصحنه هـاى  مشـارکت 
و خصوصیـات الزم چـون دسترسـى بـه تجهیـزات رایانـه اى و وب، سـواد کافـى بـراى 
مشـارکت، تحصیـالت کافـى بـراى تعقیـب خطـوط فکـرى و... اسـت؛ بنابرایـن به زعـم 
تردینیـک فنـاورى وب 2 بـه افـرادى قـدرت مى بخشـد کـه در جامعه هم قـدرت الزم را 

دارنـد (2: 218).
یکـى از نـکات مـورد تأکیـد در ایـن کتـاب توجه بـه این نکته  اسـت کـه اصلى ترین 
نگرانـى پست مدرنیسـم، تغییـر ارزش هـاى فرهنگـى حاصل از انبوه سـازى فرهنگ اسـت 
(ص 321). تردینیـک بـراى تشـریح این مسـئله از نظریـات بودریار بهره مى بـرد. بودریار 
در ایـن زمینـه در توصیـف عصـر حاضـر به عنـوان عصـر هرج ومـرج تأکیـد مى کنـد کـه 
در دنیایـى زندگـى مى کنیـم کـه اطالعـات روزبـه روز بیشـتر و معنـى کمتـر و کمتـر 
مى شـود (ص 229). براسـاس ایـن نظـر تردینیـک بـاور دارد کـه در عصـر اطالعـات 
سـرمایه دارى مـدرن، رسـانه هاى جمعـى و فناورى هـاى اطالعات، نسـخه هایى شـبیه به 
واقعیـت به وجـود مى آورنـد و بدین ترتیـب به تعبیـر وى سـلیموالکرا (نسـخۀ بـدل بدون 
اصـل) جـاى تجربـۀ زنـده را مى گیـرد. بودریار ایـن امر را حـاد واقعیت مى نامـد و فرایند 
ایجـاد آن را مسـئول انفجـار اطالعـات و غیبـت معنى معرفـى مى کنـد (ص 231). علت 
ایـن پدیـده نیـز پراکندگـى و تجزیه شـدن تجربـه و پاره پاره شـدن فرهنـگ اسـت کـه 
مفهـوم اعتبـار را از بیـن مى بـرد. چنیـن تجربـه اى منجر به مـرگ داللت مى شـود و این 
امـر منجـر بـه ازبین رفتـن رابطـه میـان اطالعـات و معنـى یـا به تعبیر دیگر، سـرگردانى 
و رهاشـدن معنـى نامیـده مى شـود (ص 230). براسـاس همیـن نـگاه تردینیـک معتقد 
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اسـت کـه انفجـار اطالعـات مسـتقیماً به حـذف معنـى مى انجامد.
نویسـندة ایـن کتـاب بـا اسـتفاده از مبانـى فکـرى پسـامدرن بـه تحلیـل اطالعـات 
دیجیتـال و نقـش متخصصـان علـم اطالعـات در آن اشـاره مى کنـد و تأکیـد دارد که در 
عصـر فعلـى متخصصـان اطالعـات نبایـد دروازه بانان بى طرف دانش باشـند، بلکـه باید به 
درون کتاب هـا و اطالعـات نیـز توجـه کننـد و به عنوان کتابـدار محقق شـرکت فعالى در 
گفتمـان پیرامـون مجموعه هـا داشـته باشـند (ص 240). وى همچنیـن تأکیـد مى کنـد 
کـه اگـر بخواهیـم برمبنـاى رویکردهاى معرفت شـناختى جدیـد که درصدد نفـى و طرد 
جایـگاه طرح هـاى رده بنـدى و سـازمان دهى بـراى تعیین روابـط بین اطالعات هسـتند، 
عمـل کنیـم مى توانیـم بـا فناورى هـاى وب و کتابخانـۀ 2 و اسـتفاده از نظام هایـى چون 
رده بنـدى مردمـى، برچسـب زنى اجتماعـى و نمایه سـازى خـودکار بـا ایجـاد تغییـر در 
سـاختارهاى دانشـى، کتابخانـه و مدیریـت اطالعـات را بـه میدانـى بـراى تبادل نظـر و 
مجموعه هـاى دیجیتـال را به عنـوان کانون هـاى بحـث و مناظره تبدیل کنیـم (2. 241).
در  اطالعـات  عصـر  فعلـى  ابزارهـاى  تناقضـات  برخـى  بـه  کتـاب  ایـن  نویسـندة 
نقش آفرینـى در سـطح جامعـه نیـز اشـاره مى کنـد. به نظـر وى بااین کـه محیـط وب و 
فضـاى وبالگـى (یـا به تعبیـر مترجـم بـالگ سـپهر) مى توانسـت منبـع نیرویـى ناموافق 
و بنیان کـن باشـد، امـا ازطریـق تجارى سـازى، کاالسـازى و نظـارت جـذب سـاختارهاى 
نیـز  دیگـرى  خصیصـۀ  بـه  همچنیـن  وى   .(243 (ص  شـد  سـرمایه دارى  هژمونیـک 
اشـاره مى کنـد کـه از آن تحـت  عنـوان «جاودانه کـردن امـر زودگـذر» یـاد مى شـود. 
به عبارت دیگـر، به نظـر نویسـنده على رغـم وجـود پیام هاى مهـم و ارزنـده در محیط وب، 
مـا هم اکنـون شـاهد وجـود میلیون هـا پیـام گاه یـاوه، گاه صادقانـه، گاه ناراحت کننده و 
گاه سـرگرم کننده اى هسـتیم کـه در محیـط وب در دسـترس اسـت و ایـن امـر منجر به 
جاودانه شـدن امـور بـى دوام و زودگـذر شده اسـت. ایـن مفهوم مسـائل اخالقـى جدیدى 
را به وجـود مـى آورد. ازجملـه ناآگاهـى برخـى کاربـران از پایـدارى مطالبشـان، تناقضات 

فکـرى منفـى کـه بعدهـا بـه ضـرر اشـخاص تمـام مى شـود و ... (ص 246-245).

3.  نقد و بررسی محتوایی و ویرایشی کتاب
ازجملـه نـکات قـوت ایـن کتاب به نقـل از برخـى از مقاله هاى نقد و بررسـى انتشـاریافته 
در مجله هـاى مختلـف عبارت انـد از: برانگیزانندگـى، تحریـک بـه تفکـر، سـادگى، کمک 
بـه گسـترش متـون به ویـژه در حـوزة متـون خـاص درخصـوص اطالعـات دیجیتـال و 
فراهـم آوردن درکـى بهتـر از اطالعـات دیجیتـال. ازاین رو توصیه مى شـود پژوهشـگران و 
عالقه مندانـى کـه عالقه منـد بـه بسـتر موضوعى اطالعـات دیجیتـال و شناسـایى جایگاه 
آن در حـوزة علـوم اطالعـات هسـتند از خوانـدن ایـن کتـاب غافـل نشـوند (جوکـس11، 
2007؛ و یورلنـد، 2007). همچنیـن از دیگـر نکات قوت این کتاب ترجمۀ روان، سـلیس 

رهیافت های نظری برای فهم اطالعات دیجیتال
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به طور کامـل  را  متـن  فنى بـودن  و  شـفافیت  سـادگى  به نحوى کـه  اسـت  آن  روشـن  و 
در ترجمـه نیـز مّدنظـر قـرار داده اسـت؛ البتـه على رغـم ایـن نقـاط قـوت برخـى نـکات 

درخصـوص ایـن کتـاب وجـود دارد کـه در این جـا طرح مى شـود:
1.  ازجملـه انتقـادات وارد بـه ایـن کتـاب درج نـکات غیرمرتبـط بـه بحـث در داخل 
فصل هـا اسـت. مثـًال در فصـل 5 تحـت  عنـوان اطالعـات دیجیتـال، زبـان و بازنمایى دو 
صفحـۀ آخـر بـه وب به مثابـۀ فضـاى اجتماعـى و وب به مثابـۀ متـن پرداخته شـده کـه 
ارتبـاط مسـتقیم بـا سـایر مباحث طرح شـده در این فصل به ویـژه نظریات زبان شـناختى 

موردبحـث در آن نـدارد (153-152).
2.  از دیگـر نقدهایـى کـه مى تـوان بـه ایـن کتـاب مطـرح کـرد فروکاهى حـوزة علم 
اطالعـات و دانش شناسـى بـه مباحثـى چـون سـازمان دهى، رده بنـدى و بازنمایى اسـت 
و اغلـب تحلیل هـاى ایـن کتـاب مبتنى بـر ایـن فرایندهاسـت و خیلـى کمتـر از سـایر 

فعالیت هـاى ایـن حـوزه بحـث به میـان آمده اسـت.
3.  یکـى از نقدهایـى کـه یورلنـد (2007) درخصـوص ایـن کتـاب مطـرح مى کنـد، 
عـدم توجـه بـه پژوهش هـاى تجربـى و آزمایشـى انجام شـده در بسـتر علـم اطالعـات و 

دانش شناسـى در مجموعـۀ مباحـث ایـن کتـاب اسـت.
مشکالت ترجمۀ این کتاب را نیز می توان به شرح زیر مطرح کرد:

یکـى از مشـکالت اساسـى ایـن کتـاب قدیمى بـودن آن اسـت. به نحوى کـه کتابـى 
کـه در سـال 2006 منتشـر شـده در سـال 1395 بـه زبـان فارسـى ترجمـه شده اسـت. 
به عبارت دیگـر ایـن کتـاب 10 سـال بعـد از انتشـار اولیـه بـه زبـان انگلیسـى بـه زبـان 

فارسـى ترجمـه شده اسـت.
دیگـر ایرادهایـی کـه به نظـر می رسـد ناشـی از ترجمـۀ کتـاب باشـد، شـامل مـوارد 

اسـت: ذیل 
1.  برخـی از ایرادهـای متنـی ازجملـه نگارش عـدد به صورت حروفی به جـای عددی. 
حال آن کـه عـدد در متـن بایـد به صـورت عددی نوشـته شـود: «در فصل نه، نقـش نظریۀ 

پیچیدگـی را در فهـم اطالعات مطالعـه می کنیم».
بـه  مربـوط  مسـائل  به ویـژه  ویرایشـی  مسـائل  کتـاب  ایـن  مشـکالت  دیگـر  از    .2
نقطه گـذاری در آن اسـت. در ایـن زمینـه علی رغم آن کـه نقطه بایـد خاتمه دهندۀ جمله 
باشـد، در بسـیار مـوارد قبـل از پرانتـز ارائه کننـدۀ اطالعـات اسـتنادی نقطه آمده اسـت. 
به عنـوان نمونـه در صفحـۀ 274 چنین آمـده: «... در آن ها، دنیای جدیـدی پدید می آید. 

(لوینسـون)». حال آن کـه بایـد نقطـه بـه بعـد از پرانتـز منتقل می شـد؛
3.  عـدم انطبـاق پانویس هـا در صفحه هـای مختلـف. به عنـوان نمونـه پانویـس دبلیو.

اچ.اسـمیت4 کـه در صفحـۀ 54 آمـده در صفحۀ 53 درج  شده اسـت.
4.  همچنیـن از دیگـر انتقادهایـی کـه می تـوان به ترجمه وارد دانسـت، عـدم نگارش 

نقد اطالع رسانی
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معـادل بـرای برخـی واژگان تخصصـی ایـن کتـاب ازجملـه تقلیـدی، نمادینگی، سـاده، 
پیچیـده و... اسـت کـه نویسـنده را از بررسـی عمیـق و دقیـق موضـوع دور می کنـد. بـا 
توجـه بـه این کـه واژه نامـه ای بـرای این کتـاب پیش بینی  نشده اسـت، عـدم درج پانویس 
بـرای اغلـب واژگان تخصصـی ایـن کتـاب ازجملـه محدودیت هـای اصلـی آن محسـوب 

می شـود.
5.  از دیگـر مشـکالت ترجمـۀ ایـن کتـاب عـدم ترجمـۀ دقیـق و مرسـوم برخـی 
اصطالحـات شناخته شـدۀ علـم اطالعـات و دانش شناسـی کشـور اسـت. به عنـوان نمونه 
در ایـن کتـاب انجمـن کتابداران امریـکا، انجمن کتابخانـۀ آمریکا ترجمه  شده اسـت (ص 
60). در برخـی مـوارد نیـز بـا برخـی واژگان نامأنوسـی چـون «اداره کننـدگان اطالعات» 
(ص 61) روبـه رو می شـویم کـه ترجمـۀ مناسـبی در حوزۀ مـا ارزیابی نمی شـود. این امر 
نشـانگر آن اسـت کـه هرچنـد با آشـنایی نسـبی بـا مباحث نظـری و فلسـفی، ترجمه ای 
خـوب و روان از ایـن کتاِب نسـبتاً دشـوار فلسـفی و نظری ارائه داده اسـت، ولـی با توجه 
بـه عـدم تحصیـل در ایـن رشـته بـا برخـی اصطالحـات تخصصی و مرسـوم آن آشـنایی 

الزم را نـدارد.
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