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چکیده
مقاله اى تحت عنوان «از کتابخانه و کتابدارى تا مقدمه اى بر علم اطالعات و دانش شناسى» در 
شمارة 11 (پاییز 1395) فصلنامۀ نقد کتاب اطالع رسانى و ارتباطات به قلم دکتر مرتضى کوکبى 
استاد بازنشستۀ دانشگاه شهیدچمران چاپ شده است. این مقاله در دو وجه محتوایى و ساختارى، 
کتاب مقدمه اى بر علم اطالعات و دانش شناسى تألیف احمد شعبانى و زهره میرحسینى را واکاوى 
رشته،  این  دانشجویان  براى  مزبور  کتاب  جایگاه  تحلیلى  بررسى  ضمن  حاضر  مقالۀ  کرده است. 
تغییر در نگرش هاى تاریخى، چگونگى شیوه هاى ارائۀ مطالب و استفاده از منابع جدید، جنبه هاى 

مورداختالف در نگاه و سلیقۀ  مؤلفان و ناقد را به نحو مختصر شرح مى دهد.

کلیدواژه
علم اطالعات، دانش شناسى، کتابدارى، علوم اطالع رسانى، نقد بر نقد، مرتضى کوکبى.

1.  مقدمه
مقالـه اى ارزشـمند تحـت عنـوان «از کتابخانـه و کتابدارى تـا مقدمه اى بـر علم اطالعات 
و دانش شـناختى» از دکتـر مرتضـى کوکبـى اسـتاد بازنشسـتۀ گـروه علـم اطالعـات 
 (1395 (پاییـز   11 شـمارة  سـوم،  سـال  در  شـهیدچمران  دانشـگاه  دانش شناسـى  و 
صفحه هـاى 5-14 چـاپ شـده کـه نمایانگـر برخـى از اختالفـات در دیدگاه هـاى ناقـد و 
نویسـندگان در نـگارش کتـاب مقدمـه اى بـر علم اطالعـات و دانش شناسـى تألیف احمد 
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نقد نقد

شـعبانى و زهـره میرحسـینى اسـت. در چنـد کالم ذیل، نه بـه دفاع از کتـاب، بلکه براى 
آشکارسـازى برخـى سـخنان آن مقالـه بـه تلخیـص بر مـواردى چنـد تأکید مى شـود:

-  مقالـۀ  منتقـد مبتنى بـر 3 بخـش اسـت: مقدمـه، ایرادهـاى محتوایـى و ایرادهـاى 
سـاختارى. در بخـش مقدمـه، مشـابهت و تقارن فهرسـت مندرجات کتـاب حاضر با متن 
همـکار فقیـد دکتـر علـى مزینانـى موسـوم  بـه کتابخانـه و کتابدارى نشـان داده شـده و 
عنـوان  شـده کـه طبـع کتـاب بـراى جامعـۀ  کتابـدارى نـه به دلیل گـذر زمـان، تغییرات 
و دگرگونى هـا، بلکـه به علـت تغییـر نـام رشـته و وفـات نویسـندة  کتابخانـه و کتابـدارى 
صـورت پذیرفته اسـت. هرچنـد، یـاد و خاطـرة  روان شـاد علـى مزینانى براى نویسـندگان 
زنـده و جاویـد اسـت و ابتـدا نیـز تقاضـاى نویسـندگان مبتنى بـر ویرایش اثر بـود، لیکن 
دگرگونى هـاى جامعـۀ کتابـدارى و توسـعۀ  منابـع جدیـد در دو دهـۀ  اخیـر بـه انضمـام 
رویکـرد نظـرى در مطالـب مقدماتـى و تاریخـى موجـب شـد تـا تألیـف جدیدى شـکل 
گیـرد کـه اوالً از جنبـۀ  محتـوا سـعى دارد، مراتـب نسـبت بـه اثـر پیشـین محدودتـر و 
ازمنظـر انتقال موضوعى در سـاعات درسـى سـرعت بیشـترى داشـته باشـد؛ ثانیـاً توازن 
موضوعـى فصل هـاى مختلـف رعایـت شـود. ضمـن این کـه مؤلفـان خـود را ملـزم بـه 
رعایـت اخـالق نویسـندة  متقـدم (علـى مزینانـى) دانسـته و  در مـواردى مطلـوب بـه اثر 

داده اند. ارجـاع  نام بـرده 
در همـان بخـش مقدمـۀ  مقالـه ادعـا شـده کـه موضوعـات هـر دو کتـاب همسـان 
اسـت؛ البتـه هـم ناقـد و هم مخاطـب خبره مى دانـد که نویسـندگان کتاب درسـى مقرر 
بـه رعایـت مفـاد برنامه ریـزى آموزشـى کمیته هـاى متفـاوت موجـود در وزارت علـوم، 
تحقیقـات و فنـاورى هسـتند و طبیعتـاً همپوشـانى فصل هـا و اجـزاء این گونـه متـون، 
نـه یـک عیـب، بلکـه حسـن اسـت؛ مثًال کافى اسـت بـه انـواع کتاب هـاى درسـى متون 
آموزشـى ماننـد آمـار، روش تحقیـق یـا تاریـخ یـک سلسـله نوشته شـده رجـوع شـود تا 
درسـتى ایـن مسـئله مشـخص گـردد. لیکـن دگرگونـى در ماهیـت ارائـۀ  محتـوا صورت 
مى پذیـرد. در تـداوم همیـن مطلـب، جمله اى آمده که شـاید به جهت تعجیـل در نگارش 
مقالـه مرقـوم شـده باشـد:  «اگرچـه کتـاب مقدمـه اى بـر علم اطالعـات و دانش شناسـى 
چـاپ اول اسـت و در صفحه هـاى مقدماتـى آن و اصـوالً جـز یک بـار در فهرسـت منابـع 
کتـاب، در جـاى دیگـرى از آن، بـه کتـاب کتابخانـه و کتابـدارى اشـاره اى نشده اسـت» 
(کوکبـى، 1395: 6) در کتـاب حاضـر نه تنهـا در بخش هـاى موردتذکـر منتقـد، بلکه در 
جاى جـاى اثـر، به منظـور ذکـر و خاطـرة علـى مزینانـى در این اثـر از آن کتـاب نقل قول 
ضبـط شـده، ازجملـه کافى اسـت به مـوارد ذیـل در کتاب مقدمـه اى بر علـم اطالعات و 
دانش شناسـى رجـوع شـود تـا نـام همـکار متقـدم مشـاهده گـردد:  ص 32، ص 33، ص 

46، ص 154، ص 155 و ص 158.
ازمنظـر سـطح کتـاب نیز ناقـد محترم بـه بخش تبلیغى اثـر رجوع مى کنـد و مدعى 
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حلول و ظهور نقد تحصلی در ...

مى شـود کـه «سـخن سـمت» کتـاب را به عنـوان منبـع درسـى مقاطـع کارشناسـى و 
کارشناسى ارشـد قلمـداد کرده اسـت (کوکبـى، 1395: 6-7) و در نتیجه گیـرى مقالـه 
پیشـنهاد داده کـه «بهتـر اسـت کـه ایـن متـن بـراى دو مقطـع، جداگانـه چاپ شـود» 
(همـان: 14). اجـازه دهیـد اظهارنظـر نویسـندگان به نقل از پیشـگفتار بیان شـود: «متن 
بـراى درس مبانـى علـم اطالعـات و دانش شناسـى در مقطـع کارشناسـى رشـته هاى 
پژوهشـگران  و  دوسـتداران  کارشناسى ارشـد،  دانشـجویان  بـراى  همچنیـن  مرتبـط، 
عالقه منـد بـه موضـوع کتابخانه هـا و مراکز اطالع رسـانى مفید اسـت» (احمد شـعبانى و 
میرحسـینى، 1394: 2). البتـه بدیهـى اسـت که به درسـتى تأکیـد جمله بر دانشـجویان 
کارشناسـى رشـتۀ علـم اطالعـات و دانش شناسـى اسـت و ازسـوى مقاله، «دانشـجویان 
و  کتابخانه هـا  موضـوع  بـه  عالقه منـد  پژوهشـگران  و  دوسـتداران  و  کارشناسى ارشـد 
مراکـز اطالع رسـانى» منتسـب به دانشـجویان کارشناسى ارشـد این رشـته شـده و ذهن 
مخاطـب مقالـه را بـا تردیـد و ابهـام مواجـه سـاخته که ناشـى از عـدم دقـت در مطالعۀ 
اثـر اسـت؛ زیـرا کامًال آشـکار اسـت که کتـاب بـراى دانشـجویان کارشناسى ارشـد دیگر 

رشـته    ها (ماننـد رشـتۀ  برنامه ریـزى فرهنگـى) کامـًال مفیـد و قابل اسـتفاده  اسـت.
-  نخسـتین مبحـث در نقـد ایـراد محتوایـى بر متن کتـاب با این جمالت آغاز شـده: 
«یکـى از ایرادهـاى اساسـى... نظـم بعضـاً به هم ریختـه آن اسـت. بـراى نمونـه، مطالـب 
کتـاب و سـیر تحـول خط بعد از مطالـب مربوط به مفاهیـم کتاب، کتابخانـه و بنیادهاى 
فلسـفى ... آمده اسـت. اگـر بپذیریـم کـه نخسـت خـط پدید آمـده و پـس ازآن کتابت که 
موجـب پیدایـش مـوارد مکتـوب شـده... پـس بایـد جـاى فصل هـاى اول و دوم عـوض 
شـود (کوکبـى، 1395: 8). همان طورکـه عیـان اسـت، کتاب هـاى موجـود در معرفـى و 
مقدمات رشـته مشـتمل بر همـکاران متقـدم ابرامـى (1355 و 1379)، مزینانى (1379) 
و رهادوسـت (1386) کم وبیـش مطالـب و موضوعـات مقدماتـى را بـا تاریخ آغـاز کرده و 
ایـن کتـاب جایگاه اندیشـه و فلسـفه را برتـر از مصداق ها و حوادث جزئى پنداشته اسـت؛ 
زیـرا بـر ایـن دیـدگاه بـوده کـه اندیشـه و فلسـفه حـب حکمـت اسـت، دوست داشـتن 
دانایـى، رفعـت دانشـجویى اسـت و فلسـفه یعنـى جویندگـى دانـش. درحالى کـه تاریخ، 
روایـت گذشـته  اسـت، فلسـفه مقیـد به زمـان نیسـت و از ماوراى زمـان و حتـى قبل از 
زمـان صحبـت مى کنـد (مجتهـدى، 1396: 100). فلسـفه مطلبـى را بیـان مى کنـد که 
درطـى زمـان منحـل نشـود، بلکـه به دنبـال حقیقـت اسـت، چنان چـه کتابـدار و رشـتۀ 
 کتابـدارى بایـد ایـن مسـیر را درنـوردد. درحالى که تاریـخ جزئى نگر اسـت و وقایع جزئى 
کلیـت نـدارد و زودگذرنـد. تاریـخ با فجایـع مواجه  اسـت و روح را آزرده مى سـازد؛ بدون 
آن کـه بـه تأمـل دربـاب اندیشـه تأکیـد داشـته باشـد. چنیـن اسـت کـه فوکـو در تولـد 
زیسـت سیاسـت مطالـب خود را از معنا و روش شناسـى آغـاز مى کند و به درسـتى آورده 
کـه «تاریخ گرایـى از امـر جهان شـمول آغـاز مى کنـد و چنان کـه بـوده، آن را به آسـیاب 
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تاریـخ مى سـپارد. مسـئلۀ من دقیقـاً خالف این اسـت. مـن از رأى نظرى... آغـاز مى کنم 
کـه قائـم بـراى سـخن اسـت: «قبـول کنیـم کـه جهان شـمول ها وجـود ندارنـد» (فوکو، 
1389: 11). به این ترتیـب در سـرآغاز درس و بـا دانشـجوى کتابـدارى ایـن عهدوپیمـان 
بسـته مى شـود کـه جهان شـمول ها را بـه پرسـش مى گیریـم، زیرا بـر این فکر و اندیشـه 
هسـتیم کـه دانشـجوى فعلـى بایـد فراتـر از موضوعـات تاریخى به اندیشـه وادار شـود و 
معنـا را برگزینـد. به عبارتـى، کتاب با فلسـفه شـروع شـد تا دانشـجو به تفکر وادار شـود 

و نـه بـه تاریخ.
-  درخصـوص حدومرزهایـى کـه از تعریف هـا، اصطالحـات، اهـداف، کارکردهاى علم 
اطالعـات، اطالع رسـانى، علـوم اطالع رسـانى، علم اطالعـات و مـواردى ازاین قبیل مطرح 
بـوده، به نحـو بدیهـى اندیشـه هاى متفـاوت همـکاران در نوشـته هاى گوناگـون موردنظر 
بـوده و بـه آن هـا توجـه دقیـق شـده و درحقیقت به نحـو مسـتقیم و غیرمسـتقیم از این 
مـوارد اسـتفاده شده اسـت؛ لیکـن موضوع اصلـى به ماهیـت و رویکرد متن مرتبط اسـت 
کـه از تعریف هـاى تحصلـى کـه بـا فـراغ خاطر سـعى دارد ذهن دانشـجو را شـکل  دهد، 
احتـراز جسـته و درمقابـل بـه معنا، مفهـوم، توصیف و به کالمى آشـکار درآمیخته اسـت؛ 
ارائـۀ  ازطریـق  نـه  و  واژگانـى  معـادل  مطابقـت  ازطریـق  نـه  تعریف هـا  به این ترتیـب، 
داده هـاى کمـى، بلکـه بـا توجـه بـه جایگاه اصطـالح در متـن زندگـى حرفـه اى و متون 
تخصصـى و نقـش آن در بـاب داللت  هـا و اهمیـت تاریخـى و اجتماعـى و داللت گرهـاى 

اصطالحـات موردتوجـه واقع شده اسـت.
-  از ایرادهـاى ناقـد، بـر متـن موجـود اسـتفاده از واژگان داراى بـار عاطفـى اسـت. 
دل چسـب»  و  مختصـر  و «کتـاب  هوشـمندانه»  توصیف هـاى «جمع بنـدى  براین مبنـا 
را نشـانه   اى از ایـن موضـوع دانسـته اند (کوکبـى، 1395: 10)؛ امـا اجـازه دهیـد دربـارة 
 پیشـنهاد ایشـان مبتنى بـر عدم اسـتفاده از ایـن واژگان در متـون علمـى و جنبه هاى بار 
عاطفـى را تأمـل کنیـم تا آشـکار شـود که ابـواب مزبور در فلسـفۀ  زبان جارى نسـبت به 
قـرن بیسـتم میـالدى جایگاهـى دگرگونه یافته اسـت. این پرسـش وجود دارد کـه موارد 
مزبـور تـا چه حـد مى تواننـد حامـل موضوعـات ذوقى باشـد؟ فالسـفۀ  زبـان معتقدند که 
دو چیـز را نبایـد بـا هـم خلـط کـرد: 1. بـار عاطفـى کلمـات؛ 2. مبحث ارزشـى مفاهیم. 
هـر واژه اى در زبـان معنایـى دارد. واژه هـاى بى معنـا متضـاد یـا پارادوکسـیکال اسـت. 
بیشـتر واژه هـا عالوه بـر بـار معنایى بـار عاطفى هـم دارند، امـا مفاهیم ارزشـى مفاهیمى 
هسـتند کـه بـار معنایى آن هـا همان بار ارزشـى آن هاسـت و مصداق خاصى هـم ندارند. 
ایـن مفاهیـم ارزشـى، وقتـى بـار عاطفى شـان را از دسـت بدهنـد، دیگر چیـزى از آن ها 
باقـى نمى مانـد. بـراى مصادیق مفاهیم ارزشـى مى توان تنوعى برشـمرد: مفاهیم ارزشـى 
اخالقـى، مفاهیـم ارزشـى دینـى، مفاهیم ارزشـى آیینى از آداب ورسـوم، مفاهیم ارزشـى 
زیبایى شناسـى و مفاهیـم ارزشـى مصلحت اندیشـانه (ملکیـان، 1393: 15-16). وقتـى 
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مثـًال مى گوییـم ایـن کار خـوب اسـت یـا آن عمـل زشـت اسـت، به واقـع جنبۀ ارزشـى 
بـه جملـه داده ایـم. برخـالف آن  متـن علمـى نمى تواند پارادوکسـیکال باشـد، زیـرا متن 
علمـى سـوگیرى دارد و رغبت برانگیـز اسـت؛ مثـًال یـک زیست شـناس یا روان شـناس به 
جنبه هایـى از علـم خـود اعتقـاد دارد. در متـن کتـاب در حاشـیۀ ایـن موضـوع، دربـاب 
رویارویـى بـا متن آموزشـى ضرورى اسـت بـه روش تبیین عمل انسـانى براى پژوهشـگر 
یـا هدایـت مصنـف ازسـوى اسـتاد درس نیـز توجه شـود. پارسـنز مى گوید بـراى تبیین 
عمـل انسـانى (کـه در کتـاب مبتنى بر جمالت ذکر شـده) بایـد نگرش را نیـز لحاظ کرد 
و نگـرش یعنـى مجموعـه اى از عوامـل معرفتـى، احساسـى، عاطفـى و هیجانـى. این نوع 
تبییـن معتقـد اسـت کنـش آدمـى را نگرش ها رقـم مى زنند و شـکل مى دهنـد؛ بنابراین 
مؤلفـان کتـاب سـعى داشـته اند تـا دانشـجوى مخاطـب را بـه کنـش وا دارنـد. در کتـاب 
موردنقـد بیـان شـده که «کتـاِب مبانى فلسـفۀ  کتابدارى آموزشـى دل چسـب و مختصر 
بـوده تـا دانشـجو ترغیب به خواندن کتـاب شـود». اوالً مختصربودن جنبـۀ  معرفتى دارد 
نـه عاطفـى؛ ثانیـاً منتقـد مى گویـد ایـن قضـاوت شـخصى اسـت و جایـى در یـک متـن 
علمـى نـدارد؛ زیـرا چگونـه ایـن کتاب مختصـر اسـت؟ البته، همگان دانسـته و ندانسـته 
مى داننـد کـه کتـاب یادشـده ازنظر حجم در چـه حد و انـدازه اى اسـت. برچنین مبنایى، 
این کـه متـن کتـاب کرایسـت مختصـر بـوده، به واقـع توصیـف رغبت برانگیـزى را بـراى 
مطالعۀ  بیشـتر دانشـجو ارائه داده اسـت یا بیان شـده متن هوشـمندانۀ  رابین (که توسـط 
دکتـر محمدحسـین دیانـى ویرایـش و چـاپ شـده و در مقالـه به اغمـاض دربـارة آثـار 
نام بـرده متهـم شـده ایم) چـه بـار عاطفـى را انتقـال مى دهـد. اگـر اسـتفاده از واژگان 
پارادوکسـیکال در متـن مقصـود باشـد کـه پیچش زبـان فراینـد عاطفى نخواهد داشـت 
و متـن فاقـد جنبه    هـاى تأویلـى و تفهمـى خواهـد بـود و اگـر کتـاب رابین هوشـمندانه 
نبـوده، چگونـه ویراسـتار محتـرم اجـازه مـى داد کـه نـام وى زینت بخش جلد اثر شـود؟ 
پـس واژه هایـى چـون مختصـر، بلنـد، کوتـاه، هوشـمندانه و جاهـل را جـزء جنبه هـاى 

عاطفـى قلمـداد کنیـم یـا تبیین نگرشـى یـا معرفتى؟
-  هرچنـد ناقـد، به عیـان دربارة موضوعات حاشـیه اى در مقاله سـخن رانـده و مدعى 
شـده چـرا از برخـى نـام آوران کتابـدارى مأخـذى گنجانـده نشـده و به وضـوح آورده که 
«درمـورد دیانـى، نبوِد حتى یک عنوان از آثار او در فهرسـت منابع کتاب اسـت». آشـکار 
اسـت کـه از کتـاب رابیـن در صفحه هـاى 8، 16 و 19 و در صفحه هـاى دیگـر کتـاب 
اسـتفاده شده اسـت. به این ترتیـب، رویـۀ  خـود را تـداوم مى بخشـد و مى گویـد: «چـرا 
از بانـوى بـزرگ سـازماندهى اطالعـات ایـران... نامـى برده نشده اسـت؟» کـه درحقیقت 
بخـش فراهـم آورى و سـازماندهى اطالعـات با اسـتفاده از آثار و اسـتناد روان شـاد پورى 
سـلطانى در صفحه هـاى 153 تـا 159 نوشـته شـده و حداقـل 4 مـورد ارجـاع بـه مأخذ 
نام بـرده در همیـن صفحه هـا از وى درج شده اسـت. ناقـد در ادامـه مى افزایـد: «افشـار 
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مزیتـى دیگـر نیـز در ایـن کتـاب دارد: «او تنها کسـى اسـت کـه در پرسـش هاى انتهاى 
فصـل پرسشـى را بـه خـود اختصـاص داده اسـت» (کوکبـى، 1395: 10) و سـپس بـا 

عالمـت تعجـب جملۀ  خـود را خاتمـه مى دهد.
کافـى اسـت یـادآور شـود کـه بـراى برخـى پیشـگامان، حجـم و گنجایشـى به قـرار 
ذیـل درنظـر گرفتـه شده اسـت: ادواردز، 14 خـط؛ کاتـر، 12 خـط؛ دیویـى، 25 خـط 
و یـک عکـس؛ اتلـه، 13 خـط؛ برادفـورد، 13 خـط؛ رانگاناتـان، 22 خـط و یـک عکـس؛ 
آزاد، 7 خـط و حـرى، 14 خـط. چنان چـه عیـان اسـت دکتـر حـرى در متـن نسـبت به 
تمـام پیشـگامان غربـى (به غیـراز دیویـى و رانگاناتـان) مرجح انگاشـته شده اسـت؛ ضمن 
این کـه به جهـت نثـر روان اسـداهللا آزاد نقل قول هـاى مسـتقیم چنـدى درج شـده کـه 
ازبـاب نمونـه در صفحـۀ 15  و 17 کتـاب مقدمـه اى بـر علـم اطالعـات و دانش شناسـى 
حـدود 12 خـط ذکـر شـده و مجموعـاً 19 خـط بـه نام بـرده تخصیـص یافته اسـت کـه 
در بخـش دیگـرى از مقالـه بـه تکـۀ چسـبانى ازسـوى ناقـد ارجمنـد متهـم شـده ایم، 
درحالى کـه سـعى شـده از نقل قـول مسـتقیم نسـبت بـه برخـى بزرگـوران و ازجملـه 

صاحبـان نثـر روان اسـتفاده شـود.
-  از روش هـاى مقالـۀ یادشـده، دیـدگاه سـلبى و انتقـادات غیرعملـى اسـت کـه 
ذهـن مخاطـب را آزار مى دهـد؛ مثـًال بـراى پیشـگامان مى گویـد، چـرا نـام برخـى از 
افـراد درقیدحیـات ایرانـى نیامده اسـت، درحالى کـه تنظیـم کتـاب مبتنى بـر انتظـام و 
همسـانى بـوده؛ انتظـام به معنـاى محدودیـت محتـوا و صفحه هـا و همسـانى به معنـاى 
ذکـر پیشـگامان متوفى اسـت؛ حـال چنان چـه پیشـگامان درقید حیات خارجـى و ایرانى 
درج مى شـد، به واقـع پیشـنهادى خـارج از تصـور در تنظیـم و کنتـرل صفحه هـا بـود. 
همچنیـن بـراى تذکـر نوارهـاى مغناطیسـى و صفحه هـاى نـورى اعتـراض شـده کـه به 
چـه دلیـل در گونه هـاى نوشـتارى عصـر صنعتى آمده انـد و موضوع مرز و حدود سـنوات 
را در تقسـیم بندى موجـود، بـر یادگیـرى دانشـجو رجحـان نهاده اسـت یـا متأثـر از نحلۀ 
 تحصلـى سـعى دارد عنـان قلـم نویسـنده را محـدود کند و بیـن وظایف کتابخانـه و علم 
اطالعـات تفـاوت قائـل شـود؛ همـۀ ایـن مـوارد مبّیـن راهکارهایـى اسـت کـه ناقـد بـه 

مى دهد. پیشـنهاد  نویسـندگان 
-  دربـارة موضوعـات محتوایـى، سـواى مطلـب مقالـۀ انتقـادى، حاشـیه اى آورده تـا 
حسـن اثـر به اختصـار تذکر داده شـود. هرچند نویسـندگان مختلـف در درس مبانى علم 
اطالعـات و دانش شناسـى، به راحتـى بـا موضوعـات مفهومـى مواجـه شـده و با شـجاعت 
بـه ترجمـان و بـا تفکـر و اندیشـه بـه بیـان مباحـث فلسـفى مبـادرت کرده انـد، لیکـن 
تمامـى کتاب هـاى ایـن حـوزة بعـد از انقـالب اسـالمى ایـران در زمینۀ  مباحـث تاریخى 
و رویدادهـاى تاریـخ کتابـدارى را حداقـل به نوعـى تلخیص گونـه تنـزل داده انـد. تاریـخ، 
فـن یـا علم دشـوارى اسـت مشـحون از جزئیـات و حداقل هیچ یـک از همـکاران متقدم، 
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مطالعـات مصداقـى در ایـن حـوزه نداشـته و خـود نیز مدعـى نبوده انـد؛ زیـرا مصداق ها 
شـرایطى دارد کـه بـه زمـان و تبحر و عالقـه خاصى منتهى اسـت؛ هرچنـد مفهوم واحد 
اسـت و مصـداق کثیـر؛ مفهوم به نحـوى متجانس اسـت و مصـداق غیرمتجانـس؛ مفهوم 
بسـیط اسـت و مصـداق مرکـب؛ لیکـن مفهـوم صرفـاً ذهنـى و غیرمحسـوس اسـت و 
مصـداق کامـًال عینـى و محسـوس؛ مفهوم انتزاعى اسـت و مصـداق انضمامى؛ پژوهشـگر 
بایـد دانـش کاملـى از مصداق هـا فراهـم آورد؛ چنان چـه در کتـاب حاضـر کـه سـخن 
محـدودى را بـه مطالـب تاریخـى تخصیـص داده، چنیـن همتى صـورت پذیرفته اسـت.

نادرسـتى هاى  هجایـى،  اشـتباه هاى  برخـى  بـه  اشـاره  ضمـن  ادامـه  در  منتقـد    -
عالمت گـذارى و ترتیـب مأخـذ، بـه پرسـش هایى اشـاره مى کنـد کـه در متـن نیسـت؛ 
مثـًال پرسـش اول، ص 167، دربـارة  تفـاوت میـان کتابخانـه و مراکز اطالع رسـانى اسـت 
و خـود پاسـخ مى دهـد که «ایـن تفـاوت در فصل مربـوط توضیـح داده نشده اسـت؛ زیرا 
ایـن تفـاوت اصوالً چندان روشـن و واضح نیسـت» (همـان: 12) که با مراجعـه به صفحۀ 
 مربوطـه و تمـام فصـل مرتبـط چنیـن سـؤالى طرح نشـده و موضـوع به اشـتراك این دو 
نـوع ابـزار آموزشـى مرتبط اسـت. یـا در ادامه بیان شده اسـت: «فهرسـت منابـع کتاب... 

مبتنى بـر روش APA نیسـت» (همـان: 14).
-  بدیهـى اسـت مقالـۀ «از کتابخانـه تـا کتابـدارى تـا مقدمـه اى بـر علـم اطالعات و 
دانش شناسـى» حـاوى نـکات ارزشـمندى از دریافت مطالب ویرایشـى، مطابقـت نام هاى 
خارجـى بـا هجـاى فارسـى و معـادل واژه هـاى التین بـراى نویسـندگان بـود؛ کم وبیش 
همـان راهـى کـه نویسـندگان تحصلـى دنبـال مى کننـد، ولـى بایـد درنظـر گرفـت کـه 
پیشـنهادهاى نویسـنده و نقـد و نـگاه آرمانـى وى بـه تألیـف، آن کتـاب را بـه کدام سـو 

مى برد.
- بخـش ابتدایـى کتاب از فصل «کتاب و سـیر خط» آغاز شـده تـا انتظام موضوعات 
تاریخـى حفـظ شـود. به این ترتیـب، فکـر دانشـجو بایـد مبتنى بـر نظـم تاریخ مند شـکل 

گیـرد؛ نـه نظم عقالنـى (درحالى که دیـدگاه مؤلفـان برعکس بوده اسـت).
«علـوم  و  «اطالع رسـانى»  اطالعـات»،  «علـم  مفاهیـم  دربـاب  نـکات  تمـام   -
اطالع رسـانى» به صـورت تعریف هـاى طبقه بندى شـده در اختیـار دانشـجو قـرار گیـرد و 

شـود. تحلیلـى پرهیـز  و  متناقـض  از جنبه  هـاى 
- بخـش پیشـگامان فارسـى (و چـرا اغمـاض نسـبت به پیشـگامان خارجـى؟) به حد 
کافـى گسـترده شـود و در حد مطلـوب خدمات آن ها همـراه با عکس هاى مناسـب براى 

دانشـجو درج شود.
- بـه مأخـذ پیشکسـوتان قدیمـى رشـته اهمیت بیشـترى داده شـود؛ مثًال اگـر قرار 
اسـت درخصـوص مجموعه سـازى، فهرست نویسـى و روش تحقیـق صحبـت شـود، نه به 
متـون روزآمـد، آثـارى را کـه در دهـۀ 60  یـا درنهایـت 70 شمسـى چاپ شـده، ترجیح 
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دهنـد (آن هـم بـا موجود بـودن ویرایش هـاى جدیـد در ایـن موضوعات).
- از بیـان واژه هـا و جمله هـاى معرفتـى اجتنـاب شـود و همـواره باید متـن را خنثى 
و بـدون ترغیـب خودآمـوزى دانشـجو نوشـت (نویسـندگان کتـاب معتقدنـد ترغیـب 

ـ یادگیـرى فعلـى بسـیار مهـم اسـت). خودآمـوزى در روش هـاى یاددهى 
- مباحـث شـکلى مهم تـر اسـت و یادگیرى بایـد در مرتبۀ بعـد قرار گیـرد؛ مثًال تکۀ 
 کوتاهـى از مبحـث نوارهاى مغناطیسـى و صفحه هـاى نورى را از محـل مرتبط موضوعى 

جـدا کنیـد و با توجـه به موضوع همسـان به فصـل بعدى انتقـال دهید.

نتیجه گیرى
از آن دوره کـه در فرانسـه دکارت روش جدیـد خـود را در کاربـرد عقـل پیشـنهاد کـرد 
(مبنى بـر اینکـه از عقـل ریاضـى در حـل موضوعـات اسـتفاده شـود و برحسـب این گونه 
عقل بر عالم طبیعت سـلطه حاصل شـود)، نوع درك انسـان ازسـوى برخى اندیشـمندان 
متناهـى و محـدود انگاشـته و سـعى شـد همیـن رویـه در تعلیم وتربیـت و یقیـن علمى 
در شـکل تحصلـى بـه کار آیـد. این کـه ذهـن محـدود اسـت و ذهنیـت دانشـجو بایـد در 
قالب هـاى صـورى فراهـم آیـد، نوعى عملکـرد انفعالى اسـت کـه متون درسـى دهه هاى 
پیشـین مـا را شـکل داده و نیازمنـد بازنگـرى و تجدید نوشـتار مبتنى بر شـیوه هاى نوین 
اسـت؛ در ایـن  راسـتا کمیته هـاى برنامه ریزى آموزشـى وزارت علوم، تحقیقـات و فناورى 
بایـد بـه جنبه هـاى ادراکـى در تدوین و توسـعۀ  منابع درسـى توجه کنند و بـر آن تأکید 
ورزنـد. نگـرش کتـاب موردنقـد بـه همیـن دیـدگاه عنایـت داشـته و فراتـر از جنبه هاى 

صورى و شـکلى بـه موضوعـات توجه نموده اسـت.
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