
 

 

  سردبيرسخن 
  نبود اي رشته ميان

  
متداول شده و مورد  بسيارروزها  اين كهاست  اصطالحي » اي ميان رشته«

اگر به  كهاست  اي دو لبه چاقويهمانند  » اي ميان رشته«. گيرد مياستفاده قرار 
در  بودن » اي ميان رشته«. برساند آسيباست  ممكننشود  نگريستهدقت به آن 

است  ممكن شويم دقيقآن  معناياگر به  كه حاليافتخار است در  ها بعضينظر 
باب  زمانيآمده و از چه  كجااز  » اي ميان رشته« كه ايندر  .باشد تضعيفموجب 

در سابق رشته بود و رشته ترجمه اما  .به بحث دارد نيازشده است خود 
از  آموزشيو  تربيتيو سپس در امور  نظاميدر آغاز در امور  كهاست  »نديسيپلي«

تداخل نداشته  همدر  ها دانش اينكه برايهم  ها دانشگاهدر . گرديدآن استفاده 
انتظام . رفت كارعلوم متداول به  بخشي نظم برايو  شداز آن استفاده  باشند
 چيزياشد چه دانشگاه معلوم ب هاي بخشاز  بخشيدر هر  كهمعنا  اينبه  بخشي
در آن  كه دهيو انتظام  بخشينظم . كجا استآن  و مرز و حد شود مي تدريس

شد و  عجين گرايياثبات  تفكررا به همراه دارد با  سختيو  خشكي نوعيخود 
 با تعامل جايبه  ها رشتهشود و  ضخيم ها رشته بين ديوارهايتا  شدباعث 
از  ناگزيررشته  ميان تعريفدر  بنابراين. ضه پردازندربه مقابله و معا يكديگر
  .بود خواهيم خود رشته تعريف

 هاي روشبه انسان و  سونگرانه يكبا نگاه  اخيردر قرون  كهاز آنجا 
 سازوكارانسان و  تعريف ،فيزيكيو  طبيعيبه علوم  انسانيعلوم  گرايانه تقليل

از  خشك هاي توصيف ناكارآمديو  نارساييو  رسيد بست نباو به  معرفتي
آن  جدائيو  انسانيبه ناچار بحث در علوم  قرار گرفت جديمورد چالش  انسان

قل محافل رشته نُ ميانرشته بحث  كنارشد و در  ها بحثمحور  طبيعياز علوم 
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 جديدلق خ يك اي رشته ميان آيا كهاست  اينمطرح است  كه پرسشياما  ؛گرديد
 گيرد ميمورد غفلت قرار  زمانيدر  كهمرتبط با نوع نگاه به انسان است  يااست و 

  .شود ميو مطرح  از نو زنده ديگربار  ،ديگرو در زمان 
 العمل عكس بودن اي رشته ميان بنگريمگفته شد اگر به دقت  كه طور همان

از  بدفهمي نوعيحاصل در واقع  كهبه انسان بوده  متصلبانه و منجمدنوع نگاه 
هم  آيندهدر  و بودهدر گذشته هم  كهانسان همان انسان است  يراز. تانسان اس

اگر چه به لحاظ  وي اطالعاتي نيازهاي كهمعنا است  اينبه  اين. خواهد بود
سخن فهم انسان  ديگربه . است يكسان محتوائياز نظر  وليعوض شده  شكلي

 اي داعيه چنين متفكراناگر چه  در گذشته مورد سوء استفاده قرارگرفته و
 عملاما در  ،دريابند را انسان واقعيتبوده است تا  اينو همت آنان بر  اند نداشته

 پديده يك عنوانانسان به  وقتي. است نيفتاده اتفاقي چنينبه خاطر نوع نگاه 
 آزمايشگاهدر نظر گرفته شود و مسائل او همانند آنچه در  ديگر هاي پديدههمانند 

 و سليقگي كججز  اي نتيجهشود  نگريسته شود ميانجام  طبيعي هاي پديده رويبر 
 تأثير نيز تحقيقشناخت و  امر در روش اين. ان نخواهد داشتانس بدفهمي

 وي زندگي فرايندهايبعضي اگر چه  نيست ماشينانسان  لذا ؛گذاشته است
گوناگون  جوديابعاد و دارايانسان است و  ،انسان .كند ميعمل  ماشينهمچون 

 لذا ؛شود بررسيفراگيربه صورت جامع و  بايدمطالعات مرتبط با آن هم  طبعاًو 
انسان به  رويمطالعه بر  ،غربي پوزيتيويستيفرهنگ و با سلطه اگر در گذشته 

 نتيجه اينبه  جديددر مطالعات  گرفت ميصورت  پراكندهصورت مجزا و 
پاسخ انسان  وجودي ابعاد سايربدون توجه به  بعدي يكمطالعه  كه اند رسيده
با  علمي هاي رشته كهگفت  بايد ديگر بيانبه  .به همراه نخواهد داشت درستي
هر مقوله دانشي  يعني چنينند؛ اين زني ها دانشمتنوع انسان مرتبط است و  نيازهاي

سوال  زيرانسان باشد و اال وجودش  نيازهاياز  يكيعهده دار بررسي و رفع  بايد
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نه تنها معنا  ها نيازمندي سايربدون توجه به  نيازرفع  اينحال  عيندر . رود مي
 گرايانهرو، نگاه تخصص  ايناز . برابر كند چندينندارد كه چه بسا مشكالت را 

زماني پاسخگو خواهد بود كه نگاه كل  اتنهو است  حاضر عصرمحصول تفكر 
و  بندي تقسيم يوقت. وجود داشته باشد نيازهاو جامع هم به همه  ايانهرگ

چون نگاهش به علوم كه حاصل  شود ميمطرح  فيلسوفعلوم توسط  بندي طبقه
است و ربط كه  فراگيراست جامع و  نيازهاش رفع انسان و هدف هاي نيازمندي

برقرار و از  كامالًاز مسائل جدي و عقالني در زندگي فكري انسان است  يكي
منطقي به شاخه و از آن  روابطيآن با  هاي شاخهكه علوم و  بينيم ميرو  اين
است  ها دانشكه عصر كثرت  جديددر عصر  .تصل استم ريشه وبه تنه  تر مهم
شده متخصص  وسيععلمي  هاي شاخهمنتها از بس . نيستمنتفي  لهمسئ اينهم 

از كار  كند ها رابطهو  ها ريشه يافتنمصروف وقت خود را چنانچه بخواهد 
. وامي گذارد ديگرانو  ديگريو تداخل را به  ترابط اينو لذا بررسي  ماند مي

 بايد اينكهاخه علمي ضمن شرشته و  يكبه عنوان  نيزكتابداري و اطالع رساني 
ارزش  اينكهباالتر از آن . باشد نبايد علمي هاي حوزهكند فارغ از  توجيهخود را 

 ساير كهارزشمند خواهد  واقعي و زماني رسانيو اطالع  كتابداريمطالعات 
و اطالع  كتابداري تعريف ،رو ايناز . هم مورد توجه باشد علمي هاي حوزه
 قوانينسلسله  يك آورياز جمع كه نخواهد بود  اينرشته  ميان به عنوان رساني

 كهمعنا است  اينبه  بلكه ؛شده باشد تبديل اي رشته به ها رشته سايرو اصول از 
 اجتماعيو  يانسانعلوم  هايرشته  همستقل است و مانند هم هويتي دارايخود 

  .دارد اي رشته ميان خاصيت
اصولش را از  رساني اطالعو  كتابداري كه ايد شنيده زيادرا  عبارات اينشما 

 ها حوزهو  ها رشته سايراز عموماً آن  پردازانِ نظريه ياگرفته است و  ها رشته ديگر
 بهاما ؛ است ابهاماتي داراي رسانيو اطالع  كتابداري تعريف اينكه ياو  اند بوده
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رشته از فرط وضوح  اين كه كردهم به آن نگاه  منظر ايناز  توان مي رسد مي نظر
 ورشته همراه  يكخود به عنوان به عالوه  ؛مورد توجه قرار گرفته است كمتر
 كدام. بهره رسانده است ها آن به وهمه علوم بوده  كنار دروفادار  ياري چون
 ههم .باشد فارغو اشاعه  بازيابي ياو  بندي طبقه ،ذخيرهاز اصول  كهاست  علمي

و  كتابداريخاص حوزه  كهفوق  هاي ويژگيدر استفاده از  ديگرعلوم 
 رسيدهزمان آن فرا  اينك رسد مي نظر به. اند رسيده جايياست به  رساني اطالع
در خود دارد در  نيزرا  كتابداري كهعلوم اطالعات  ياو  رساني اطالع كهاست 
خود را به عنوان مادر  هويتو  كندقد علم  ها اندوخته و تزاحمپر رقابت  دنياي
 مدعي وشناساند ببه همه ) فلسفه و معرفت شناسي(علوم  مادرهمراه  يا وعلوم 
در  كارگيري به برايبخش  فايدهو  محور ذخيره ،بازيايانهفنون  ههم كهشود 
 اين كهاست  رسيدهزمان آن  اينك. دارد رساني اطالعو  كتابداريدر  ريشه زندگي

 هاي مهري بيو از  دبكشفرا رشته بودن خود را به رخ  ياو  بودنحوزه رشته 
و نه  كرده پيشرفت علميجهان نه  آن در نبدو كه نمايد آوري يادو گله گذشته 
  .منتقل شده است ديگربه نسل  نسلياز  دانشيو نه  رسيدهبه سامان  تحقيقي

و توانا  ماهر كتابدارانتوسط  يا شود مي تأليفحوزه  ايندر  كه كتبيمقاالت و 
گروه  اين .اند رسيدهاز بلوغ  اي درجهبه  كه ها رشته سايرمتخصصان  يا واست 
اطالعات  ماخذ شناسيگرچه به لحاظ  كه ،اند واقعي كتابدارانهم به واقع  دوم

اشاعه اطالعات چون وقت ندارند و  و بازيابياما به لحاظ  ؛اند ركين ركنخود 
  .دتبحر نداشته باشن كهاست  طبيعي خواهد نمي ها آنهم از  كسي

پرداخته شود و آن را  رساني اطالعو  كتابداري تعريفلذا اگر درست به 
 زندگياستفاده از آن در  برايانسان به اطالعات  بازيابيانسان به  نيازحاصل 

و  بندي طبقه، نگهداري براي پايگاه ياو  كتابخانه اولينو حافظه را  كنيم تعبير
 بازيابي براي ابزاري ياو  اي نشانهرا به عنوان  معاني تداعيو  بدانيم سازماندهي
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اصولشان را از  ديگراز علوم  بسياري كه شويم ميآنگاه متوجه  كنيم تلقي
، بندي مقولهباالتر از  اصليچون چه . اند گرفتهوام  رساني اطالعو  كتابداري

 اصليو چه  نامه اصطالحدر قالب شخص و بارز م مفاهيمو ساختن  بندي طبقه
، تر درست بازيابي براي ،مفاهيم ايناز ، حفاظت و حراست نگهدارياز  تر بزرگ

و  ها نشانه اقسامانواع و  كارگيري بهباالتر از  اصليو چه  تر سريع و موقعبه 
 اين آوري يابي و بازباز براي محيطو  ديگران ،خود از ها زمينهاستفاده از 

شناخت حافظه نخواهد  براي اي استعاره كتابخانه ديگرصورت  ايندر  .اطالعات
 اي استعاره ها كتاب بندي طبقهو  گيرد مي قرار نظرآن مورد  عكسبر  بلكهبود 
و خالف  شود نميشده در حافظه  ذخيرهبه اطالعات  بخشينظم و انتظام  براي
ات آن به منظور ظوفحافظه و پردازش مح ساماندهي. گيرد مير نظر قرار آن د

حافظه  تقويتآن و آنچه به  آرايشاز حشو و زوائد و  جلوگيريو  سريع بازيابي
 هاي حافظه شناسائي بازو  تعيينو  كند مي كمك سريع بازيابيو به  انجامد مي

مرتبط  غير علميِو اختالط مباحث  اجتماعي، رواني فشارهاياز  پرهيزو  جانبي
در  كهاست  اصولي و همه از ههم ،بازيابيسرعت در  براياهداف مورد نظر  اب

اگر چه خود تا  اند رشته اين وامدارعلوم  سايراست و  رسانيو اطالع  كتابداري
  .نداشته است ادعائي نچني كنون

رشته است با  فراو هم رشته است، هم  رساني و اطالع كتابداري بنابراين
 شديدتر بسيار بلكهو  انسانيعلوم  هاي حوزه سايرهمانند  اي رشته ميان خاصيت

   .كنيمو از آن دفاع  بدانيمقدر آن را  ،تر گستردهو 
 
 


