
 

 

  سخن سردبير

  ه و يا دانشكدهتتغيير نام رش
به اينكه نام بامسمي يعني . ي برخوردار استانام و نامگذاري از اهميت ويژه

از  تداعي  ،شودآنچه با آن پديده ناميده ميهاي مسما يعني ويژگي ،محض ناميدن
هايي كه نام بايد داشته باشد يكي اين است كه به عوارض ذاتي جمله ويژگي

پديده اشاره كند و دومين ويژگي آن است كه خوش لهجه باشد تا اقبال عمومي 
  .گيرد تعلقبه آن 

رساني از اين دو منظر تاكنون داراي گرفتاري بوده و حوزه كتابداري و اطالع
و نه اقبال عمومي آن باشد هاي ذاتي واجد ويژگيكه داشته است  يهست  نه نام

رشته كتابداري از فقر  ،اما فارغ از اين دو ويژگي. نسبت به آن وجود داشته است
شخصي براي آن تعيين شده و مبه اين معنا كه نه تعريف . بردهم رنج مي تعريف

حضور فناوري به ويژه فناوري . نه وفاق جمعي بر آن صورت گرفته است
اي را در درون العاده داده است و عدهن حوزه رونق و جالئي فوقاطالعاتي به اي

اينجانب با تعريف جديد خود . رشته و يا بيرون آن به خود مشغول كرده است
ت خاصي در درباره اين رشته و بيان خاستگاه و جايگاه آن شاهد گيرايي و جذابي

لت رشته و اصااست و خود اين امر شاهد بزرگي بر بوده بين دانشجويان 
گيرد و بيان كاركرد ع قرار ميالشعانام تحت ،با تعريف جديد. ت آن استجامعي

  .دهدالعاده به اين رشته ميتبيين ريشه قوتي فوقاز طريق 
نامگذاري و يا تغييـر نام بدون توجه به تعريف و كاركرد رشته و يا تبيين 

هائي دانشگاهي و ه تالشدر اين رابط. تواند به وفاق منجر شودنمي  ،خاستگاه
اندركاران بوده كه دست قدريگاه ژورناليستي صورت گرفته ولي تشتّت آراء به 

اي كه هر از گاهي كه بحث تغيير نام مطرح به گونه. را با يأس مواجه نموده است
را از روي برخي  ،ايدلمشغولي از جانب عدهخوشحالي و يا شود ضمن ابراز  مي

اين بحث اگرچه شيرين است و مطلوب عده  بگويندكند كه وادار مي نوميدي
پرسش . شودولي موجي است كه هر از گاهي توسط جمعي مطرح مي ؛زيادي
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 بااساسي در اين مورد اين است كه آيا بحث تغيير نام بحثي ژورناليستي است و 
 سر و صدا و تبليغات بايد توأم باشد يا توسط جمعي خبره و عالقمند و دلسوز و

به دور از هياهوهاي جاري بايد صورت گيرد تا با داشتن پايه و مايه و استدالل 
  .منطقي براي نه هميشه بلكه مدتي طوالني ثابت بماند

اگر تعريف حوزه روشن و دقيق بيان شود و مورد قبول قرار گيرد آنگاه سؤال 
ت و يا شود اين است كه آيا بحث بر روي تغيير نام رشته اسديگري كه مطرح مي
رساني نيز به عنوان شاخه و جزئي تري كه كتابداري و اطالعتغيير نام حوزه بزرگ

  .باشدمطرح از آن بايد 
رساني و دامنه حضور و واقعيت اين است كه اگر تعريف كتابداري و اطالع

باشد و متوليان آن بخواهند كه آن در حد يك رشته  كتابخانهنفوذ آن محدود به 
 منتظر باشيم كه بگشايد و تا   اي راگره  تغيير نام آن رسد  به نظر نمي  ،باقي بماند

اگر قرار باشد به عبارت ديگر، . داند از كيان آن حمايت و حفاظت كنتوب
كتابداري را فقط محدود به كتابخانه بدانيم و تعريف آن را از خود كتابخانه اخذ 

ضرورت تغيير نام  ،بگيريم ي و حداقلي را براي آن درنظرلكنيم و وظائف معمو
  . توجيه ندارد

ي بحث تغيير نام قتسؤال جدي در اين باره اين است كه بايد مشخص شود و
كه در گوئيم كه در حد يك گروهي اي سخن ميشود ما از رشتهمطرح مي
تاريخ و امثال آن قرار دارد و يا از  ،هنر ، ادبيات  ،ياي چون علوم تربيتدانشكده

تواند گروههائي را گوئيم كه خود در قالب دانشكده ميي سخن ميحوزة وسيع
گويند به اين اط مينبه اصطالح آن را تنقيح مكه اين امر  ؟درون خود داشته باشد

همه . گوئيمكنيم و درباره چه سخن ميمعنا است كه بايد بدانيم از چه بحث مي
تحقيقات  ،رساني وزارت علومريزي كتابداري و اطالعدانند كه در كميته برنامهمي

سازماندهي نسخ  ،مطالعات آرشيوي ،سنجيي علمهاو فناوري چندين رشته با نام
از طرف ديگر . نويسي تصويب شده و يا در حال تصويب استخطي و دانشنامه
رساني به تصويب رسيده و مشغول دانشكده كتابداري و اطالع ،در دانشگاه تهران
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رساني با چهار گرايش نام بر روي رشته كتابداري و اطالع آيا تغيير. به كار است
هاي تصويب شده چيست؟ در اين صورت تكليف رشته ؟خواهد انجام شودمي

نگاري با همين تفاوت نام و محتوا نسخ خطي و دانشنامه ،آرشيو ،سنجيآيا علم
خود  رساني و با هر تغيير نامي به حياتخواهند در كنار كتابداري و اطالعمي

ادامه دهند و يا برعكس ما بايد بدنبال تعيين نام براي حوزه گسترده و وسيعي 
رساني بتواند چتر حمايتي خود را بر كه با داشتن مفهوم كتابداري و اطالع باشيم

ها را زير پوشش قرار دهد تا نقطه اتكايي هاي متنوع بگستراند و آنسر اين رشته
آيند را هايي كه بعدا به وجود ميالذكر و آنفوقهاي به وجود آورد تا همه رشته

  .تجميع كند
است  كم فايده ،آنچه من به آن اعتقاد دارم اين است كه براي مورد اول تالش

عايد نخواهد كرد زيادي را  اينتيجه ،و اگر چنانچه به وفاقي هم دست پيدا كنيم 
تصويب  پذيرِه جيكاري است شايسته و تو ،ولي اگر به امر دوم توجه كنيم

شود تصويب شده و يا مي عتفريزي وزارت هايي است كه در كميته برنامه رشته
ي ايجاد دانشكده در دانشگاه تهران و احيانا اگرفته بر صورتهاي ش الو بيانگر ت
  .هاي ديگري كه بعدا ممكن است به آن اقدام كنند باشددانشگاه

وظيفه و كاركرد رشته را ام و ام نوشتهبا مقاالئي كه در مورد تغيير ن ،بنابراين
مطرح  "علوم بازيابي و اشاعه اطالعات"هايي را هم چون ام و نامبيان داشته

آهنگ بودن نام و اينكه به وفاق و به منظور خوش ناما به لحاظ رسيد ،امكرده
رساني را هاي مختلف و مرتبط با مفهوم وسيع كتابداري و اطالعبتواند حوزه

ات و م و آن را به علوم اطالعكنمه بازيابي و اشاعه صرفنظر مياز دو كل ،ندبپوشا
  :دالئلي كه براي اين تغيير دارم عبارتند از . مدهنه علم اطالعات تغيير مي

در بسياري از موارد كتابداري را با علم اطالعات مترادف و آن را دو حوزه . 1
اما هر چه باشد حكايت از دو . دانستند كه به نوعي بايد در كنار هم باشندمي

قرار گيرند زيرا كه دالئل خيلي قوي حوزه دارد كه بايد با توجيهاتي در كنار هم 
ها از جمله دانشگاه اما اگر علوم اطالعات بناميم كه در برخي از دانشگاه. نيست
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نام مدرسه علوم ه باي  مدرسهر آن د تخاب نموده ونهمين نام را ا بورگزتيپ
  .تواند وافي به مقصود باشدمي داير است اطالعات

وقتي از خانواده بزرگ كتابداري و اطالع رساني سخن مي گوييم منظور اين 
به نظر مي رسد واژه علوم  .شوندنيست كه علومي چند زير عنوان واحدي جمع 

علم مديريت  ،چون علم اقتصاد اطالعات مختلفي  ياطالعات مي تواند علوم
علم سازماندهي   ،علم فناوري اطالعات ،)از جمله كتابخانه ها ( ،اطالعات
 و امنيت علم حفاظت ،علم بازيابي اطالعات ،علم مشاوره اطالعات ،اطالعات
يل لعلم تح ،آرشيوو از جمله ميراث مكتوب چون نسخ خطي  ،اطالعات

بدين . ن را پوشش مي دهدآو مانند  ،سفه اطالعاتعلم تاريخ و فل ،اطالعات 
البته با . معنا كه هر يك از علوم فوق حول محور اطالعات مي تواند جمع شود

بر روي اطالعات نيست ولي  باالصالهقدم كار كتابداري و اطالع رساني تآنكه مع
ق دقيصحيح، بازيابي،  ،دسترسي ،هاي مختلف اطالعات كه ناظر بر دستيابي جنبه

و  ،اجتماعي ،روانشناختي ،اقتصادي ،مختلف مديريتي  رويكردهايبا توجه به 
فرهنگي اطالعات است را مي بايد پوشش دهد و عنوان علوم اطالعات به مقدار 

  .زيادي جوابگو است
قبال بحث برروي علوم و فناوري اطالعات بود و من خود متقاعد شده . 3

شد اما به دليل آنكه عده اي در دانشكده فني بودم كه اين نام مي تواند پاسخگو با
. .خود را متولي فناوري مي دانند بخاطر احتراز از برخورد از آن صرف نظر شد

گرچه به قول برخي از صاحبنظران فناوري اطالعات در دانشكده فني قاعدتا بايد 
فناوري دانشگاه هاي خارجي نيز اغلب كامپيوتر و در با كامپيوتر همراه باشد و 

  .اطالعات گفته مي شود
با حفظ  ،قد هستند كه كتابداري نبايد ناديده گرفته شودتبراي كساني كه مع. 4

ين شته در زير عنوان علوم اطالعات اكتابداري و اطالع رساني به عنوان يك ر
زيرا  در كتابداري و علوم مربوط به كتابخانه ها مگر غير . مقصود حاصل مي شود
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مديريت و بهره وري  ،اشاعه  ،يا مرتبط با سازماندهي يا  بازيابي از اين است كه
  .زير چتر علوم اطالعات جاي گيرد. كه همه اين ها مي تواندو مانند آن است 

كه اخيرا انجام شده است نيز اين مسئله مورد تاييد قرار ي يها در پژوهشي. 5
د كه هم محققان تحقيق خانم برمر و اينجانب حكايت از اين دار. گرفته است

خارجي و هم متخصصان داخلي با نام كتابداري و اطالع رساني براي رشته 
كتابداري موافق هستند و تحقيق آقاي عليمحمدي هم به اين نتيجه رسيده است 

هاي گوناگون براي خانواده بزرگ كتابداري و  از  بين نامكه علوم اطالعات 
 .تر است رساني متناسب اطالع


