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ارائ��ۀ تعاریف��ی جامع و مان��ع از عناصر بنیادی عل��وم مختلف،
بهطوريک��ه درونمای��ه و محوره��ای اصلی هر عل��م را بهخود
اختص��اص دهند ،هم��واره دش��وار و دیریاب بوده اس��ت .مث ً
ال
زیستشناس��ان به همان اندازه در ارائۀ تعریفی روش��ن و دقیق
از «حیات» مش��کل دارند که زبانشناس��ان در تعریف «زبان».
کتابداران و متخصصان اطالعرس��انی نیز در ارائۀ تعریفی کامل
از عنص��ر بنیادی رش��تۀ خود یعنی «اطالع» ی��ا «اطالعات» با
دش��واری روبهرو بوده و هس��تند .درحالیکه وجه مشترک تمام
فعالیتهایی که آنان انجام میدهند در تعامل مس��تمری اس��ت
که با اطالعات و منابع اطالعاتی دارند .اما نمیتوان بهس��ادگی
گفت که اطالعات چیست .آیا اطالعات مجموعهای از نمادهای
ذخیرهش��ده در کتابها و رسانههای دیگر است؟ یا مجموعهای
از دانس��تههایي كه در ذهن و اندیشۀ تكتك افراد انباشته شده
اس��ت؟ آیا میتوان اطالعات را بهعنوان فرآوردهای درنظرگرفت
که از سوی گروهی تولید و توسط گروهی دیگر توزیع و مصرف
میش��ود و همچون کاالیی فرض كرد که امکان خرید و فروش
آن وجود دارد؟ یا اطالع��ات فقط در قالب فرآیندهایی مفهومی
قابلتعریف اس��ت که ذهن آدمی تنها عرصۀ معنابخش��ی به آن

بهشمار میآید؟
کتاب ارزش��مند «درآم��دی بر اطالعشناس��ی :کارکردها و
کاربرده��ا» ،یکی از معدود آثار فارس��ی در این زمینه اس��ت که
با رویکردی تحلیلی و میانرش��تهای ب��ه موضوعاتی اینچنینی
میپ��ردازد و پاس��خهای عمی��ق و دقیق��ی درب��ارۀ آن��ان ارائه
میدهد .این کتاب فراتر از چارچوبهای تعریفش��دۀ کتابداری
و اطالعرس��انی ب��ا بهرهمن��دی از مفاهیم بنی��ادی علومی مثل
فیزی��ک ،ریاضیات و اکولوژی زیس��تی تصویره��ای مختلفی از
مفهوم اطالعات را در اختیار خوانندگان قرارمیدهد و زمینههای
بکر و پرباری برای پژوهش در این حوزه معرفی میکند.
با گذش��ت بیش از چهار دهه از آموزش رسمی و دانشگاهی
کتابداری و اطالعرس��انی در ایران ،ج��ای خالی چنین اثری در
میان آثار فارس��ی این حوزه کام ً
ال محسوس بود .زیرا نمیتوان
اطالعات را بهمثابۀ عنصر بنیادی یک رش��ته معرفی کرد ،اما به
ارائ��ۀ تعریف روش��نی از آن نپرداخت .ش��اید یکی از دالیلی که
کتابداران در ایران طی چهار دهۀ گذش��ته بیش��تر به جنبههای
عملی این رشته و موضوعاتی مثل سازماندهی منابع پرداختهاند
و کمت��ر ب��ه مبانی نظ��ری این رش��ته توجه داش��تهاند ،کمبود
کوش��شها و منابعی از این نوع بوده است .منابعی که به ماهیت
عناص��ر بنیادی این رش��ته بپردازند .خوش��بختانه این اثر بهنحو

پیوندهای میانرشتهای اطالعشناسی

این کتاب فراتر از چارچوبهای تعریفشدۀ کتابداری و اطالعرسانی
با بهرهمندی از مفاهیم بنیادی علومی مثل فیزیک ،ریاضیات و
اکولوژی زیستی تصویرهای مختلفی از مفهوم اطالعات را در اختیار
خوانندگان قرارمیدهد و زمینههای بکر و پرباری برای پژوهش در
این حوزه معرفی میکند

قابلتوجهی میتواند پاس��خگوی نیاز بسیاری از عالقهمندان در
ای��ن زمینه باش��د .عالوهبر این ،اهمیت این اث��ر بهمراتب فراتر
از پاس��خگویی به چنین پرس��شهایی اس��ت ،زیرا با طرح وجوه
مختل��ف مربوط به ماهی��ت اطالعات ،افقهای ت��ازهای در آن
مطرح ش��ده است که میتوانند موضوع پژوهشها و تالشهای
آتی عالقهمندان در این حوزه باشند .همچنین ،اهمیت دیگر این
اثر رویکرد میانرش��ته یا بهتر بگوییم چندرشتهای آن است که
نشان از هوشمندی و توانمندی نویسنده در شناسایی و برقراری
پیوندهای میانرشتهای در این زمینه دارد.
مشخصات و توصیف کتاب
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کت��اب اطالع شناس��ی :کارکردها و کاربردها ش��امل  10فصل
اس��ت .البته اگر برخالف فهرس��ت مندرجات کتاب و براس��اس
آنچه معمول است ،مقدمه را در ابتدا و نمایه را در انتها بهعنوان
فصلهای مس��تقل درنظرنگیریم ،باید گفت که کتاب از هشت
فصل تش��کیل شده اس��ت .همانطور که در پیش��گفتار این اثر
آم��ده اس��ت ،هریک از فصله��ای اصلی کتاب قب� ً
لا بهعنوان
مقالههایی مس��تقل در مجله اطالعشناسی منتشر شده و اکنون
بهدلیل پیوندی که میان مباحث این مقاالت وجود داش��ته است،
در کنار یکدیگر و بهصورت اثری مستقل چاپ شدهاند .البته اگر
در ابتدا یا پایان هر فصل اطالعات کتابش��ناختی هریک از این
مقاالت بهشکلی ارائه میشد ،میتوانست برای خوانندگان مفید
باشد .زیرا اکنون مش��خص نیست هریک در کدام شمارۀ مجلۀ
اطالعشناسی منتشر شدهاند.
فصل دوم« ،تبیین مفهوم اطالعات» ،که درواقع نخس��تین
فصل کتاب اس��ت به تش��ریح جنبههای س��اختاری و مفهومی/
معنایی «اطالعات» میپردازد .در جنبۀ س��اختاری که مس��تقل
از جنب��ۀ معنایی آن اس��ت ،اطالعات ممکن اس��ت س��اختاری
ایس��تا یا پویا داشته باش��د .اطالعات ایستا بهمنزلۀ «فرآورده» و
اطالع��ات پویا بهمثابۀ «فرآیند» م��ورد مطالعه قرارگیرد .هرگاه
اطالع��ات بهعنوان فرآیند موردنظر باش��د ،ذات ًا جوهرۀ فرآیندی
دارد ،بهتناس��ب زمان و مکان تغییر میکند ،و ماهیت ًا پویاس��ت.
در ادام��ۀ این فص��ل جنبۀ مفهومی اطالعات نی��ز با دو نگرش
اس��نادی 2و کارکردی  3معرفی میش��ود .در رویکرد اسنادی که
4
م��ورد حمایت طرفداران نظریۀ ریاضی اطالعات مانند ش��انون
اس��ت ،اطالعات ویژگی تمام عناصر و نظامهاس��ت .در مقابل،
در رویکرد کارکردی که مورد تأیید حامیان نظریۀ معناش��ناختی
اطالع��ات مانن��د راپوپورت 5اس��ت ،اطالعات فقط ب��ا عملکرد

نظامها در ارتباط میباشد.
ای��ن فصل از کتاب تصویری کل��ی از نظریههای موجود در
زمینۀ اطالعات را طی شش دهۀ گذشته در دو گروه نظریههای
ریاضی و نظریههای معناش��ناختی ترس��یم میکند و به مقایسۀ
ای��ن دو جریان عمده میپردازد .در پایان فصل نویس��نده وجوه
مش��ترکی بین ای��ن دو جریان عم��ده مییابد و ب��ه این نتیجه
میرس��د ک��ه نمیتوان این دو گ��روه را در تع��ارض با یکدیگر
قلمداد کرد.
فصل سوم« ،نظریۀ کوانتومی اطالعات» ،پیوند زیبایی بین
«نظری��ۀ کوانتوم» در فیزیک و مفهوم اطالعات بهعنوان عنصر
بنیادی علم اطالعات برقرارمیس��ازد .پنج مفهوم پایه در نظریۀ
کوانت��وم که عبارتن��د از :اصل دوحالتی م��وج /ذره ،6اصل عدم
قطعیت ،7درهمتنیدگی کوانتوم��ی ،8کلیت 9و المکانی ،10مبنای
تبیین پن��ج مفهوم مهم در نظریۀ کوانتومی اطالعات میش��ود
ک��ه عبارتند از :دوحالتیبودن اطالعات ،عدم قطعیت اطالعاتی،
کلگرای��ی در اطالع��ات ،المکان��ی اطالع��ات و درهمتنیدگی
اطالع��ات .نویس��نده در پایان ای��ن فصل چکی��دهای از کاربرد
نظری��ۀ کوانتوم��ی را در تبیی��ن مفهوم اطالع��ات بدین ترتیب
ش��رح میدهد« :اگ��ر دیدگان خود را باز کنی��م ،باران اطالعات
را پیرام��ون خود میبینیم .آنچه اطراف خود مش��اهده میکنیم،
محملهای اطالعاتی هس��تند که واقعیت را با گشادهدس��تی در
معرض ش��ناخت ما قراردادهاند ،ام��ا ظرفیت ذهنی ما در مقیاس
محدود میتواند به دریافت آن نایل ش��ود .آنچه معنابخش��ی به
پدیدهه��ا و روابط آنها را ب��رای ما تحقق میبخش��د اطالعات
اس��ت ...واقعیت بیرونی از منظر دریافت ما چیزی جز اطالعات
بالقوه نیس��ت .اطالع��ات فعال تنها حاصل مش��اهده و مواجهۀ
ماست ... .اطالعات پدیدهای بنیادین است که نهتنها خود دارای
وحدت اس��ت ،بلکه مبنای وحدتبخشی به همۀ پدیدههاست»
(ص .)71 70
نویس��نده در فصل چهارم پیوند دیگری میان علم اطالعات
با یکی دیگر از علوم پایه برقرارمیس��ازد .در این فصل «نظریۀ
پتانسیل» که ش��اخهای از ریاضی کاربردی است ،مبنای فصلی
تحت عنوان «اختالف پتانس��یل یا ولتاژ اطالعاتی» میش��ود و
مفاهی��م نوینی مثل بار اطالعاتی ،میدان اطالعاتی و محاس��بۀ
اختالف پتانس��یل اطالعاتی معرفی میگردد .فصل پنجم نشانۀ
دیگری از توانمندی نویس��نده در برق��راری پیوند میان مفاهیم
بنیادی علم اطالعات و مبانی س��ایر علوم اس��ت .در این فصل
که با عن��وان «اکولوژی اطالعات» 11معرفی ش��ده ،مبانی علم

با گذشت بیش
از چهار دهه از
آموزش رسمی و
دانشگاهی کتابداری و
اطالعرسانی در ایران،
جای خالی چنین
اثری در میان آثار
فارسی این حوزه کام ً
ال
محسوس بود

21

نقد و بررسي كتابهاي فارسي
از آنجاکه در اثر حاضر
دهها مفهوم تازه
وجود دارد که برخی
از آنها مانند ایفوسنوز
و ایفوتوپ کم و بیش
منحصر به همین
اثر هستند ،تدوین
فهرستی از تعاریف
مربوط به آنها نیز اکولوژی دس��تمایۀ نویسنده برای خلق مفاهیمی تازه قرار گرفته
میتواند مفید باشد اس��ت که از آن می��ان میتوان به اکوسیس��تمهای اطالعاتی و
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اجزای آنها مانند اینفوتوپها و اینفوس��نوزها اش��اره کرد .فصل
ششم« ،اکولوژی اطالعات و نظام اجتماعی» ،مباحث فصل قبل
را دنبال میکند و نشان میدهد که هر نظام اکولوژیکی بهعنوان
یک سیس��تم متش��کل از مجموعهای از اکوسیستمهای وابسته
به یکدیگر اس��ت ،بهگونهای که ح��ذف یکی از آنها اختاللی در
س��ایر اجزا ایجاد میکند .با این دیدگاه انس��ان بهعنوان موجود
زندۀ اکولوژی اطالعاتی نقشی محوری دارد و از اینرو نمیتوان
اطالعات را تنها مجموعهای از دادهها تلقی کرد و تا حد کاالی
قابل خرید و فروش تنزل داد ،زیرا اطالعات مجموعهای از روابط
مفهومی و شناختی است که بدون توجه به بستر اکولوژیکی آن
نمیتوان به درک روشنی از روابط میان اجزا رسید.
در فص��ل هفتم موضوع بحث دوباره به حوزۀ علم اطالعات
نزدیک میش��ود و به تبیین پیوند اطالع��ات بالفعل و بالقوه در
زنجی��رۀ داوری «رب��ط» در فرآیند انتقال اطالع��ات میپردازد.
بیتردید برای متخصصان علم اطالعات جایگاه و اهمیت مقولۀ
رب��ط و نقش مح��وری آن در این حوزه کام ً
ال به اثبات رس��یده
اس��ت .مباحثی بنیادی در این فصل مورد توجه نویسنده بوده که
از آن جمله به عناصر دخیل در فرآیند ارتباطی میان کاربر و نظام
بازیابی و زنجیرۀ داوری ربط میتوان اشاره کرد.
فصل هشتم« ،روش تحلیل اطالعشناختی» ضمن مروری
بر پیشینۀ این موضوع نشان میدهد که اطالعات بالقوه و بالفعل
در هم��ۀ جریانها ،عرصهها ،رویکردها و حتی اش��یا و پدیدهها
حضور دارد .این فصل برای تبیین تحلیل اطالعشناختی ابتدا به
چهار مرحلۀ عمدۀ آن در متون قبلی اشاره میکند که عبارتند از:
تشخیص عالئم اطالعاتی ،تعیین فضای مورد مطالعه ،سنجش
اخت�لاف پتانس��یل اطالعاتی و مطالع��ۀ قلمرو یا اکوسیس��تم
اطالعات��ی فضای مورد مطالعه .در ادامه ،کتاب این مراحل را به
ش��ش مرحله گسترش میدهد که عبارتند از :شناخت خود شیء

یا پدیده ،ش��ناخت بستر یا اکوسیستمی که شیء در آن قراردارد،
شناخت و تعریف وضع هنجارین ،تعیین ولتاژ اطالعاتی ،شناخت
موانع برای تبدیل دو وضع مذکور ،و مدت زمان رسیدن از وضع
واقعی به وضع هنجارین.
نویس��نده در فص��ل پایانی« ،س��خن آخر» ،ب��ه جمعبندی
مباحث فصول پیش��ین میپردازد که حاصل این جمعبندی سه
پیام اصلی اس��ت .پیام نخس��ت ارائۀ تعریفی دوباره از اطالعات
در چارچوب اطالعشناس��ی اس��ت .اطالعاتی که با این رویکرد
کلیتی از ش��یء (ذره) و فضای پیرامون آن (موج) اس��ت و همۀ
تجربهها ،اندازهگیریها و شناختها در چنین کلیتی معنا مییابد.
پیام دوم به تبیین س��یر تحول جایگاه و س��هم عامل انسانی در
نظریههای اطالعاتی گذشته مربوط میشود .این جایگاه در سیر
تح��ول نظریههای ریاضی و معناش��ناختی اطالعات مورد توجه
قرارمیگیرد ،بهطوریکه در نظریۀ ریاضی اطالعات سهم عنصر
انسانی در مرحلۀ ارزشگذاری اطالعات تقریب ًا نادیده گرفته شده
است .اما در نظریههای معناشناختی سهم انسان بهعنوان کسی
که با معنابخش��یدن به دادهها هویت اطالعات را ایجاد میکند،
افزایش مییابد .به همین ترتیب در نظریات انسانمحور درواقع
انس��ان بهعنوان محور ارزشگذاری اطالعات معرفی میش��ود.
س��رانجام در صفحۀ  195در سومین پیام نویسنده نشان میدهد
که در چرخۀ انسانمدار اطالعات ،دانش بدون انسان بیمعناست
و دانش عیان بازتاب کامل دانش نهان نیس��ت و بر این اس��اس
جایگاه حرفۀ کتابداری و اطالعرس��انی در این چرخه قابل تبیین
اس��ت .چرخهای که پیوس��ته در حرکت اس��ت و پویایی آن در
گرو بازبینی ،بازس��ازی و بازآفرینی انسان اطالعجو ،اطالعساز و
اطالعپیش��ه میباشد .بنابراین ،اگر با چنین نگرشی به کتابداری
و اطالعرس��انی توجه شود ،این رشته سرشار از زندگی و پویایی
خواه��د بود و هرگز نمیتوان توقف یا ایس��تایی را در آن تصور
کرد.

پیوندهای میانرشتهای اطالعشناسی
پیشنهادهایی برای ویرایشهای بعدی کتاب

بیتردید پیوندی که
نویسنده بین علم
اطالعات و علوم
دیگر مانند فیزیک،
ریاضی ،و اکولوژی
برقرارساخته ،بسیار
جمعبندی و سخن پایانی
خالقانه و درخور تأمل
در مجم��وع کت��اب حاض��ر دارای ارزش پژوهش��ی و علم��ی است

درخور توجهی اس��ت ک��ه آن را در میان آثار فارس��ی کتابداری
و اطالعرس��انی ممتاز میس��ازد .کتاب از معدود آثار فارسی در
این رشته اس��ت که به درونمایۀ آن یعنی «اطالع» میپردازد و
آن را از زوایای مختلف بررس��ی میکند .فراتر از این ،اثر حاضر
میتواند مورد توجه متخصصان رش��تههای دیگر قرارگیرد ،زیرا
در آن پیونده��ای دقیقی میان مفاهیم رش��تههای آنان با علوم
اطالعات ترسیم شده اس��ت .بیتردید پیوندی که نویسنده بین
عل��م اطالعات و علوم دیگر مانن��د فیزیک ،ریاضی ،و اکولوژی
برقرارساخته ،بسیار خالقانه و درخور تأمل است .از اینرو ،جامعۀ
مخاط��ب این کتاب ب��ه کتابداران و متخصصان اطالعرس��انی
محدود نمیشود و همۀ عالقهمندان به مبحث اطالعات و مبانی
نظری آن میتوانند از این اثر مفید بهرهمند شوند.
پینوشتها:
1. y.mansourian@gmail.com
2. Attributive
3. Functional
4. Shannon
5. Rapoport
6. Wave/Particle Duality
7. Uncertainty Principle
8. Quantum Entanglement
9. Wholeness
10. Non-locality
11. Information Ecology
12. Wikipedia
13. Infocenose & Infotope
14. Saracevic
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بیتردی��د موض��وع مطرحش��ده در این اث��ر مانند خ��ود مفهوم
اطالعات پویا و در حال رش��د است و انتشار ویرایشهای بعدی
آن قابل پیشبینی است .از اینرو در اینجا مواردی پیشنهاد شده
ک��ه اعمال آنها در ویرایشهای بعدی بر خوانایی و س��ودمندی
این اثر بیفزاید .البته پیش��نهادهای مطرحش��ده بیش از آنکه به
محتوای کتاب مربوط ش��ود ،به چگونگی ارائه و تدوین مطالب
آن ارتباط دارد.
 .1کتاب حاضر به فهرستی تفصیلی نیاز دارد که تصویری از
محتوای کتاب را برای خواننده ترس��یم کند .فهرست فعلی کلی
اس��ت و فقط در حد معرفی عناوین فصلهای کتاب تدوین شده
اس��ت .وجود فهرس��تی تفصیلی که اجزای هریک از فصلها را
نشان دهد ،بر خوانایی اثر میافزاید.
 .2در ویرای��ش فعل��ی مقدمه و نمایه بهعن��وان فصلهای
مس��تقلی تلق��ی ش��دهاند و بر این اس��اس کتاب ب��ه  10فصل
تقسیم ش��ده است ،در حالیکه فقط هش��ت فصل در آن وجود
دارد .بنابراین ،پیش��نهاد میش��ود این موضوع در ویرایش بعدی
درنظرگرفته شود.
 .3فصل اول کتاب که تحت عنوان مقدمه آمده اس��ت ،نیاز
به توضیحات بیش��تری دارد تا ذهن خوانن��ده را برای پرداختن
به موضوع اصلی ،روش��نتر کن��د .در حال حاضر این فصل تنها
هف��ت صفحه اس��ت و توضی��ح چندانی درخص��وص محتوای
کت��اب ،مخاط��ب آن و گس��ترۀ موضوعات آن ارائ��ه نمیکند.
ش��اید در ویرایش بع��دی ارائۀ تصویری از محت��وای اثر به قلم
نویس��نده همراه تبیین دقیقتری از ارتباط میان فصول آن برای
خوانندگان مفید باشد.
 .4در برخی موارد اس��تنادها بهطور کامل ارائه نش��ده است،
برای مثال در فصل اول صفحۀ  7مدخل اطالعشناسی در ویکی
پدیا 12مورد اس��تناد قرار گرفته اس��ت ،بیآنک��ه قواعد مربوط به
اس��تناد به منابع الکترونیکی نظیر ارائۀ نشانی اینترنتی و آخرین
زمان بازدید در آن رعایت ش��ده باش��د .این اش��کال در س��ایر
فصول نیز بهچش��م میخورد ،مث ً
ال در صفحۀ  43و  73اطالعات
کتابش��ناختی چندین مقالۀ چاپی و الکترونیکی ناقص است که
باید در ویرایش بعدی مورد بازبینی و اصالح قرارگیرد .در برخی
از استنادها یکدستی الزم دربارۀ شیوۀ استناد رعایت نشده است،
برای نمونه در صفحۀ  88ترکیبی از ش��یوهنامۀ هاروارد و انجمن
روانشناسان امریکا مشاهده میشود.
 .5کتاب فاقد کتابنامه کامل اس��ت و به ارائۀ مآخذ در پایان
فصول بسنده شده است .این موضوع دو اشکال عمده دارد .یکی
آنک��ه تعدادی از این منابع در فصول قبلی تکرار ش��دهاند و دوم
اینکه خواننده نمیتواند فهرس��ت کاملی از منابع مورد استفاده را
در اختیار داشته باشد.
 .6از آنجاک��ه در اثر حاضر دهه��ا مفهوم تازه وجود دارد که
برخی از آنها مانند ایفوس��نوز و ایفوتوپ 13کم و بیش منحصر به
همین اثر هس��تند ،تدوین فهرستی از تعاریف مربوط به آنها نیز
میتواند مفید باش��د .البته تعریف تمام این مفاهیم در متن کتاب
وج��ود دارد ،ام��ا ارائۀ آن بهصورت فهرس��تی جداگانه با ترتیبی

الفبایی در کنار نمایه بر جذابیت کتاب میافزاید.
 .7ع��دم رعایت یکدس��تی در ارائۀ اس��امی خارجی گاهی
خوانن��ده را در بازیابی مدارک مورد اس��تناد در فهرس��ت منابع
ب��ا ابهام مواجه میس��ازد ،ب��رای در صفحۀ  9معادل انگلیس��ی
ساراس��ویک 14در پانویس آمده اس��ت ،اما در همان صفحه این
معادل برای ویلس��ون ذکر نش��ده اس��ت .البته نام آشنایی مثل
ویلسون برای خواننده مشکلی ایجاد نخواهد کرد ،اما در مواردی
دیگر مثل صفحۀ  24به فرد ناآش��نایی مثل شودربک و دیگران
در س��ال  1985استناد شده که این نام برای خواننده مبهم است
و خواننده نمیدانند که این استناد به کدام منبع است.
 .8عنوان انگلیسی کتاب دو اشکال کوچک دارد .نخست
آنکه عن��وان فرع��ی «کارکردها و کاربرده��ا» در آن نیامده
اس��ت و دوم آنکه از نظر گرامری این عن��وان باید بهصورت
“ ”An introduction to Informologyنوشته شود.
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