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مقدمه

تالش در ش��ناخت ابع��اد گوناگون معارف انس��اني، 
حرفه ها و دانش هاي متعدد  بش��ر در تبیین ماهیت و 
الجرم در كاربرد، پیشرفت و رسیدن به تعاریف دقیق 
اینگون��ه پدیده ه��ا از دل مش��غولیهاي صاحب نظران 
اس��ت. حاصل این كوش��ش، پیدایش قالبهاي نظري 
براي ش��مول هم��ه ویژگي هاي یك پدی��ده ویژه در 
شاخه هاي گوناگون است؛ این قالب كه از آن به عنوان 
نظریه هم مي شود یاد كرد اطالعات پایه اي را فراهم 
مي كند تا بر اس��اس آنها مجموعه اي از پرس��ش ها را 
كه در مقوله های  متعدد ماهیتي، محتوایي، عملكردي 



و اهداف پدیده هاي یاد ش��ده مطرح مي ش��ود، پاسخ 
گوید. این پاس��خ گویي ضرورتي انكارناپذیر است زیرا 
ام��روزه معارف بش��ري و فنون در قالب رش��ته هاي 
علمي، فني، ادبي و ...آموزش داده مي شود تا نیازهاي 
جوامع را برطرف كن��د؛ بنابراین در ابتداي راه با مهم 
ترین پرسش معرفت شناختي نسبت به فلسفه وجودي 
خود روبرو مي شود. كتابداری از جمله این رشته هاست 
كه جزوآن دس��ته از رشته های دانشگاهی و همچنین 
مش��اغلی است كه نس��بت آن با مفاهیمی مانند علم 
یا حرفه نامش��خص بوده و هنوز پاسخی روشن برای 

پرسش علم یا حرفه بودن آن وجود ندارد.

كتاب��داري و اط��الع رس��اني از ابت��داي ظهور خود 
با چالش ش��ناخت ماهیت خود روبرو بوده اس��ت، به 
طوري كه مح��ك زدن جنبه هاي حرفه اي بنیادین و 
به ضابطه درآوردن یك فلس��فه حرف��ه اي كه بتواند 
نیازه��اي س��ریع و متغی��ر جامعه را ب��ه دانش مدون 
برآورده س��ازد،  نیازي بزرگ ب��راي كتابداري قلمداد 



شده است)ش��را، 1972: 50(. با این وجود هیچ پاسخ 
در خوري به این نیاز، حتي با توجه به تالش هاي چند 
دهه اخیر، بدست نیامده و متخصصان این رشته هنوز 
توفی��ق بنیان نهادن هدف حرفه اي خ��ود را نیافته اند 

)فاسكت، 1964: 239(.

یكی از مهم ترین موضوعات در ایجاد ساختار نظري 
كتابداري و اطالع رس��اني، تعیین تعلق این رش��ته به 
ح��وزه علوم و دانش هاي بش��ري یا ح��وزۀ حرفه ها و 
فنون  و یا تبیین س��اختی تركیب��ي مركب از حرفه و 

علم برای آن است. 

از آنجا كه این مسئله متأثر از رویكردها و زمینه های 
متفاوتی همچون جامعه شناس��ي، ش��ناخت شناسي، 
روان شناسي و غیره اس��ت، نتیجه گیری های متنوع 
و گوناگونی، طبق نگرش های خاص مكتوب، در این 
مورد حاصل ش��ده اس��ت. گروهی از صاحب نظران با 
قائل ش��دن ویژگی های علم برای كتابداري، آن را در 
زم��رۀ علوم تلقی نموده  و آن را به عنوان رش��ته اي از 



علوم انساني )ش��را، 1976: 9؛ نیتیك، 1995(و علوم 
اجتماع��ي )باتلر، 13832: 163( و در نهایت به عنوان 
یك علم رفتاري )ش��را، 1972: 132( معرفي نمودند. 
این گروه نظر خود را به مواردي مانند روش شناس��ي 
علم، محتواي علم كتابداري، رهیافت شناخت شناسي، 
سرش��ت پژوهش��ي و نظام مند بودن دانش كتابداری 
و بوی��ژه ماهیت اجتماعي كتابداري مس��تدل كرده اند 
)رانگاناتان، 1963 ؛ موكهرجي، 1375(. گرچه استدالل 
اس��توار بودن كتابداری بر روش علم��ی تحقیق- به 
دلیل اینكه علم یك رش��ته و زمینه موضوعی اس��ت 
نه یك روش- برای علم دانس��تن آن پذیرفته نش��ده 
اس��ت)كومار،1374: 127(. الزم به ذكر است درجایی 
دیگر كتابداری را واجد ویژگی های هنر-دانشي كه  با 
مهارت كارآمد می گردد- دانسته و ازآن به عنوان یك 

هنریاد شده است)رانگاناتان، 1963(. 

از س��وی دیگر برخ��ي از اندیش��مندان ب��ا معرفی 
كتابداری به عنوان یك حرفه، قابلیت پیش��ه یا حرفه 



ب��ودن آن را تأیید كرده و به بیان انطباق ویژگی های 
كتاب��داری با حرفه پرداخته اند. از جمله مهم ترین این 
ویژگی ها به ماهیت خدمات��ی حرفه  )گیتس، 1990: 
81؛ ش��را، 1976: 203( و از طرفی توانایي كتابداری 
برای انجام فعالیت هاي مفی��دی كه خوراك اخالقي 
و م��ادي افراد جامعه  را فراهم می آورد، اش��اره نموده 
اند)موكهرجي، 1375: 15(؛ به عالوه  از این رش��ته به 
عنوان اشتقاقي ترین و تركیبي ترین حرفه )شرا، 1976: 
203( و البته یك »حرفه علمي« )هاوس��ر و شرایدر، 
1978( یاد شده است. هر چند همه این استدالل هاي 
به ظاهر متقن مورد نقد قرار گرفت. برخي از منتقدان، 
حرفه بودن كتابداری را به دلیل فقدان اصول انتزاعي، 
عدم ش��ناخت و حمایت عامه مردم و همچنین نبودن 
معی��اری براي ارزیابي عملك��رد آن رد كرده اند)گود، 
1962، 14( و ش��غل كتابدار را فاقد قابلیت الزم برای 
تبدیل به یك حرفة كامل دانس��ته اند)اینس و وینگر، 

.)21 :1962



به هر حال در آسیب شناسي عدم دستیابي به نتیجه، 
عل��ی رغم همه تالش��هایی كه تاكنون ب��رای تبیین 
مبانی نظری كتابداری انجام ش��ده، نبود هماهنگي از 
عوامل موثر بوده اس��ت. در هر صورت شناخت حوزۀ 
تأثیرگ��ذاري و عملكرد این رش��ته مس��تلزم ماهیت 
مس��تقل آن است. این امر میسر نمي شود مگر به مدد 
انجام پژوهش های دانشگاهی فارغ از تعصب و به دور 
از ارزش گذاري ه��ای صنفي؛ و نیز بی��ان واقعیت بر 
اساس مفروضات مشخصی كه مورد تحقیق و بررسی 

قرار گرفته باشند.

با وجود همه مس��ائل پیرامون جای��گاه كتابداري در 
حوزه ه��اي علم یا حرفه و یا حتي هن��ر، كتابداري از 
ضروری��ات جامع��ه علمي بش��ر محس��وب می گردد. 
ضرورتي كه روش��نای وجود آن در ساختار كلي دانش 
بش��ري، در ش��رایط امروز جهان، چنان بدیهی است 
ك��ه تعلق آن ب��ه هیچ ح��وزه اي در ارزش گذاري آن 
موثر نیس��ت. مسلمًاآنچه وجود دارد خدمات ارائه شدۀ 



كتابداري به جهان دانش اس��ت. خدماتي كه می تواند 
با ش��ناخت ابعاد ماهیتي این رشته، قابلیت این حرفه 
یا دانش را در نقش مؤث��ر خود افزایش دهد. بنابراین 
هرگون��ه ت��الش در ش��ناخت ماهیت و ح��وزه تعلق 
كتابداري باید با هدف افزایش قابلیت و كشف زوایاي 

ناشناختة آن با رویكردي عملگرایانه انجام پذیرد.

پژوه��ش پیش رو با رویكردي ش��ناخت شناس��انه 
ب��ه كاویدن ابعاد وج��ودي كتابداري در بس��تر تاریخ 
نظری��ات می پردازد. ام��ا این بدان معني نیس��ت كه 
محتواي پژوهش ما را در جهت دهي به نظري خاص 
راهنمای��ي نكند هرچن��د كه این عم��ل بطور واضح 

صورت نمی گیرد.

ساختار كتاب به شكلي است كه براي ورود به بحث، 
بعد از پرداختن به بررسی های تاریخی موضوع در سه 
مقطع زمانی پی��ش از دهه 70 میالدی، از دهه 70 تا 
90 می��الدی و پس از ده��ه 90، مبتنی بر دو رویكرد 
عملی و نظری، دی��دگاه خود را در خصوص »حرفه« 



و »علم« و نس��بت این مفاهیم با كتابداری با استفاده 
از تعاری��ف متعارف بی��ان كرده تا خوانن��ده متكي بر 
پایه هاي استدالل مشخص، به تحلیل خود از ساختار 

نظري كتاب برسد. 

خاطر نشان می س��ازد كه كتاب حاضر، بازنویسي و 
تدوین نویی از یك پژوهش دانش��گاهي است و امید 
است كه  مباحث آن برای كلیة  محققان، دانشجویان 
و عالقه مندان به مبانی نظ��ری كتابداری مفید واقع 
گ��ردد. مطمئنًا نظرات و انتقادات س��ازندۀ خوانندگان 
می تواند كمك ش��ایانی به رفع كاستی های این كتاب 
بنماید، از این رو نگارنده از هر گونه پیشنهادی كه به  
بهتر ش��دن اثر حاضر كمك كند اس��تقبال نموده و به 

دیدۀ منت می پذیرد.

در پایان الزم می دانم از اس��اتیدگرانقدر آقایان دكتر 
ج��وكار، مرحوم دكتر حّری، دكتر حیاتی و دكتر مهراد 
نهایت تشكر و قدردانی را بنمایم. همچنین از زحمات 
كلی��ة كس��انی كه از كمك ه��ای آنه��ا در انجام این 



پژوهش بهره برده ام سپاسگزارم. 

فاطمه معتمدی



فصل اول :

بررسي رویکردهای نظری و 

عملی کتابداری در فرآیند تحول 

علمي و حرفه اي  



رابط��ة مفاهیم علم و حرفه و ما ب��ه ازاي این گونه 
مفاهی��م در میان علوم و حرفه ها با نس��بت دقیق، از 
موضوعات بس��یار مهمي است كه در خصوص برخي 
از عل��وم همچنان مبهم اس��ت. از جمل��ه این علوم یا 
ح��رف، كتابداري اس��ت كه تش��خیص آن با حرفه یا 
علم تاكنون مورد بررس��ي دقی��ق و جامع قرار نگرفته 
است. البته دیدگاه ها و نظریه هاي موجود در این زمینه 
به میزان ف��راوان وجود دارد، ام��ا در البالي مباحث 
مرتبط و به صورت پراكن��ده؛ از این رو براي تفحص 
در این حوزه انجام مطالعات وسیع در منابع منتشره در 
حوزۀ كتابداري و اطالع رس��اني و حوزه هاي مرتبط از 
ضروریات اس��ت. این فصل از كتاب كه مبناي اصلي 
بح��ث و نتیجه گیري بر آن اس��توار اس��ت در پي آن 



تفحص پدید آمده است.

الزم به ذكر است، گستردگي و نوع پژوهش حاضر) 
تبیین ماهیت كتابداري به عنوان یك موضوع فلسفي از 
دیدگاه صاحب نظران این رشته(، كه مطالعه مشروح و 
ارجاع مكرر به متون مرتبط در هر یك از موارد خاص 
مطرح ش��ده را مي طلبید، این امر را براي محقق الزام 
آور مي س��اخت تا توجه خود را به بررس��ي همه جانبة 
پژوهش هایي معطوف سازد كه تحلیل بافتي مناسبي 
از تعاریف و ماهیت این حوزه فراهم كرده اند؛ از جمله 
مطالعاتي كه باتلر، ش��را، فاسكت، كاپالن، رانگاناتان، 
یوویتس، برادفیلد، ویكري، گود، پالمر، كارول، هاوسر 
و شرایدر، تامپسون، شوگنس��ي، اوتن، راسكي، بوشا، 
فارادین، بوی��س و كرافت، نپ، باكلند، كومار، گیتس، 
موكهرج��ي، یورلند، پي ی��رس، باد،  نیتك��ي، رابین، 
اورام، الیس و …  انجام داده اند. لذا اس��تفاده از نقل 
قول ها و ارجاعات مكرر )به طور متوالي یا متناوب( به 
تعداد خاصي از نویس��ندگاني  صاحب رأي و اندیشه، 



گریزناپذیر می بود. به طوري كه چشم پوشي از نظرات 
آنها یا س��عي در برقرار س��اختن یكنواختي در حجم و 
تع��داد ارجاعات و به اصطالح ایج��اد یك هماهنگي 
قالبي و تصنعي، احیانًا به محتوا و بدنة اصلي تحقیق، 
پاس��خ به س��ؤاالت و نتیجه گیري نهای��ي لطمه وارد 

مي ساخت. 

همچنی��ن با توج��ه ب��ه رهیافت تاریخ��ي موضوع 
پژوه��ش، و ل��زوم درج مباحث و رویدادها براس��اس 
توالي تاریخي، مبناي طرح نقطه نظرات و دیدگاه هاي 
نویس��ندگان، زمان وقوع )پیدایش یك فكر یا رخداد( 
است نه زمان انتش��ار، اعم از این كه این نویسندگان 
نظر خود را به طور مس��تقیم ی��ا به روایت تاریخ )نقل 
رخدادها(بیان كرده باش��ند. ماهیت این مطالعه و لزوم 
بررس��ي تفصیلي جزئیات مربوط ب��ه جنبه هاي مهم 
كتاب��داري در فرایند تح��ول علمي و حرفه اي ایجاب 
مي كند كه تنظیم این فصل به گونه اي باش��د كه هر 
یك از ان��واع اطالعات مهم و مرتبط ب��ا زمینة مورد 



پژوهش به خوبي در جاي مناسب خود قرار گیرد. 

ب��ا نگاه��ی به تاری��خ كتابداری و مت��ون تخصصی 
موج��ود، به ویژه از پی��ش از دهة هفتاد تا پس از دهة 
نود،  م��وارد متعددی از ابعاد نظری رش��تة كتابداری 
آش��كار می گردد ك��ه از جمل��ه می توان ب��ه مباحث 
فلسفي و دیدگاه های اندیشمندان و صاحبنظران رشته 
پیرامون هویت واقعي، اهداف، و كاركردهاي رش��ته، 
ابعاد و جنبه های اجتماعي، ارزشي، خدماتی و اخالقی 
آن، چگونگي تكوین و شكل گیري كتابخانه به عنوان 
یك نهاد، ظهور اطالع رسانی، تأثیرپذیری از مكاتبی 
مانند مدرنیسم و پست مدرنیسم،  روابط بین رشته ای 
و به طور كلی تحلیل های نظري و ش��ناخت شناسي 
اش��اره نمود. بر همین اساس این فصل در سه قسمت 
بر اس��اس س��ه دورۀ زماني: 1( تا قبل از دهة 70؛  2( 
از ده��ة 70 تا دهة 90؛ و 3( از دهة 90 تاكنون تنظیم 
گردیده است. و س��پس دیدگاه هاي نویسندگان )البته 
در صورت وجود دی��دگاه و مطلبي خاص در مورد هر 



یك از اجزاء تقس��یم بندي( بر اساس تقسیم بندي به 
شرح ذیل1 مورد بررسي قرار گرفته است:                    

• رویكرد نظري:  	

مطالعات فلسفي) شامل تحلیل های نظري و . 1
شناخت شناسي(

مطالع��ات علمي) ش��امل جامعه ش��ناختي و . 2
روش شناختي علمي..(

• رویكرد عملي:  	

مطالعات فني )ش��امل جنبه ه��اي فیزیكي از . 1
جمله مهارت ها و فنون خاص(

مطالعات حرفه اي )شامل جنبه های مرتبط و . 2
مؤلفه هاي حرفه(

1.  اين تقسيم بندي، ماحصل برداشت خود پژوهشگر از تدبر در متون 
علمي، فلسفي، و تخصصي می باشد كه با در نظر گرفتن تقسيم بندي 
به دو حوزة عام نظري و عملي،  كلي در زمينة تفكر و دانش بشري 

تنظيم گرديده است.



قب��ل از ورود به مباحث مربوط ب��ه این مقوله الزم 
به ذكر اس��ت با توج��ه به زمینة مش��ترك قوي بین 
»كتابداري« و »اطالع رساني«، جهت رعایت اختصار 
از واژۀ “ كتاب��داري” به عن��وان برابر نهادي با عبارت 

»كتابداري و اطالع رساني« استفاده شده است. 

زمینه ها و ابعاد علمي و حرفه اي کتابداري 
پیش از دهۀ 70 میالدي

به طور كلي جنبه هاي متعددی در این مقطع زماني 
در دو بخ��ش رویكرد نظری وعملی براس��اس منابع 
موجود مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت. این موارد در 
بخش نظ��ری عبارتند از: جنبه هاي فلس��في از جمله  
بح��ث پیرامون هویت واقعي، اه��داف، و كاركردهاي 
رش��ته، و نیز ابعاد اجتماعي و ارزشي آن؛ و جنبه هاي 
علمي از جمله مباني علمي، وضعیت ساختاري، اهمیت 
روش علمي و پذیرش این روش در كتابداري، قوانین 



كتاب��داري، و اثبات جایگاه علمي ب��راي كتابداري؛ و 
در بخ��ش رویكرد عملی عبارتن��د از: جنبه های حرفه 
اي از جمل��ه زمینه ه��اي آموزش��ي، و اثب��ات جایگاه 
حرف��ه اي كتابداري با توجه به معیارهاي حرفه، و نیز 
مطالعات��ي در زمینة  چگونگي تكوین و ش��كل گیري 
كتابخان��ه به عنوان یك نهاد، نحوۀ پیدایش كتابداري 
و مهارت هاي تخصصي این رش��ته و اولین مراحل به 

كارگیري روش ها، اصول، و فنون در كتابداري.

مطالع�ات مبتني بر رویک�رد نظري پیش از دهه 
هفتاد

ظهور اطالع رساني

آنچه ب��ه درك پایه ه��اي نظري كتاب��داري كمك 
مي كن��د از جمله جنبه ه��اي عقالن��ي، رهیافت هاي 
فلس��في، نگرش ها و جریانات فكري حاكم بر جامعه 
كه تأثیر بسیاري بر جنبه هاي متعدد این حوزه گذاشته 



اند، در این قسمت مورد مطالعه قرار گرفته است. 

از جنبه ه��اي عقالیي كتابداري ك��ه در این دوره به 
آن اشاره شده است ارتباط كتابداري با یادگیري است. 
برخ��ي كتاب��داري را به عنوان ش��اخه اي از یادگیري 
در نظر گرفته اند كه باید با ش��ناخت، مجموعه سازي، 
س��ازماندهي، و نگهداري و اس��تفاده از پیش��ینه هاي 
گرافیكي س��روكار داشته باش��د)دانتون1، 1934(. و » 
كت��اب« ، به عنوان یك » فراین��د یادگیري از طریق 
خواندن« مورد استفاده قرار می گیرد و نتیجه خواندن، 
كس��ب دانش اس��ت. در واقع كتاب ها چون جانشین 
تجربه هس��تند، راه ه��اي میان بري ب��راي یادگیري 
محس��وب می ش��وند)باتلر، 1944(. تنها جنبة  عقالني 
كتابداري به اعتقاد باتلر انتقال تجربة انباش��ته ش��دۀ 
اجتم��اع از طری��ق كتاب به اف��راد جامعه می باش��د. 
وی محتواي عقالني كتابداري را ش��امل س��ه شاخة 

مشخص زیر می داند:

1. Danton



 اصولي كه باید به طور علمي مورد بررس��ي . 1
قرار گیرد؛

فراینده��ا و دس��تگاه هایي كه ب��راي اجراي . 2
عملی��ات خ��ود نی��از ب��ه درك و مهارتهاي 

اجتماعي دارند؛

انگیزه هاي فرهنگي كه تنها از منظر انس��اني . 3
قابل درك هستند )باتلر، 1951: 295(.

مه��م ترین موضوع مطرح در این دورۀ زماني، بحث 
مربوط ب��ه تأثیر گ��ذاري فّناوري ه��اي اطالعاتي بر 
فعالیت هاي كتابداري بوده اس��ت  كه منجر به ظهور 
حوزۀ اطالع رس��اني بع��د از جنگ جهاني دوم ش��د. 
اصطالح  »اطالع رس��اني« نخس��تین بار بوسیله پل 
اوتل��ه1 به كار رفت و س��پس الفونتی��ن2 از آن تحت 
عنوان ” دكومانتاسیون“ نام برد. در سال 1950 كالوین 

1. Paul Otlet
2. La Fountain



موئ��رز1 از این حوزه به عن��وان » بازیابي اطالعات« 
ی��اد كرد و كارك��رد آن رافراهم آوري و دس��تیابي به 
اطالعات ذخیره ش��ده توصیف كرد)شرا، 1969: 62-

458(. فاراداین2 نیز بعد از طرح نام »دانش��مند اطالع 
رس��انی«  در س��ال 1953،   اصط��الح »علم اطالع 
رس��انی« را ب��رای اولین ب��ار در س��ال 1955 مطرح 
نمود)ش��رایدر1984،3: 228 (. نویس��ندگان روسي نیز 
واژۀ انفورماتیك را براي متمایز س��اختن فعالیت هاي 
اط��الع رس��انان از فعالیت ه��ای كتابداران پیش��نهاد 

نمودند.              

حوزه اي كه با عنوان » اطالع رساني« می شناسیم،  
بعد از جنگ جهاني دوم پدید آمد. ظهور این حوزه در 
واق��ع بیانگر راه حلي بود كه ذهن بس��یاري از افراد را 
به خود مش��غول كرده ب��ود و از طرف دیگر راهبردي 

1. Calvin Mooers
2.  Farradane
3.  Schrader



مه��م و مؤثر براي همگامي با تح��والت عصر جدید 
و اس��تفادۀ  بهینه و مناس��ب از اطالع��ات و پیدایش 
نظام هاي بازیابي اطالعات محسوب می گردید. هدف 
این حوزه، دسترس پذیر كردن حجم عظیم و سرسام 

آور اطالعات بود )بوش1، 1945(.

با پیدایش حوزۀ بازیابي اطالعات در حوزه مطالعات 
كتابداري« رویكرد فیزیكي« مطرح گردید. اساس��ًا در 
این دو دهه جریان اطالعات��ي، پردازش اطالعات، و 
پدیدار ش��دن حوزۀ اطالع رساني از موارد مهمي بوده 
كه موضوع بحث و بررسي در حوزه كتابداري را فراهم 
نمود و این روند تا شكل گیری این اعتقاد پیش رفت 
كه » اطالع رس��اني،  پایة عقالن��ي و نظري را براي 

عملیات كتابداري فراهم مي سازد« )شرا، 1969(. 

بر همین اساس و با توجه به ضعف تحقیقات موجود 
و كمبود بررس��ي هاي جدي این امی��د بوجود آمد كه 

1. Bush



ممكن اس��ت اطالع رس��اني به خوبي بتواند از عهدۀ 
تأمی��ن یك مبناي نظري ب��راي كتابداري برآید. عده 
اي معتقدند كتابداري از پایة نظري ای برخوردار است 
كه برگرفته از تحقیق علمي برون رش��ته ای یا درون 
رشته ای است. برای مثال تعداد قابل توجهی از كارهای 
علمي در حوزۀ اطالع رس��اني در بردارندۀ اش��ارات و 
مفاهیم بالقوه اي براي كار كتابداري است)ساراسویك 
و ری��س1، 1968(. هی��س2 در تبی��ن مبان��ي نظري 
كتابداري، با اش��اره به امكان در نظ��ر گرفتن اطالع 
رس��اني به عنوان جزیي از آموزش كتابداري، آن را به 
عنوان بخش مهمي از مسئولیت حرفه اي و عملیاتي 

كتابدار  می داند)هیس، 1969: 217(.

یك��ي دیگر از مباحث مهم این دوره، تبیین ارتباط » 
كتابداري« و » اطالع رساني« بوده است. بررسي منابع 
در م��ورد این ارتباط حاكي از اختالف نظر بین صاحب 

1. Saracevic & Rees
2. Hayes



نظران این حوزه می باشد. از جمله زمینه هاي اختالف 
بح��ث مربوط ب��ه اتحاد و یا جدای��ي تصنعي دو حوزۀ  
فرعي آن، یعني “ كتابداري ” و “ اطالع رساني ” است 

كه در این مورد آراء و نظرات گوناگونی وجود دارد. 

بعضي اطالع رس��اني را مترادف باكتابداري، بعضي 
آن را ب��ه عنوان جزء اساس��ي كتابداري و برخي دیگر 
آن را ج��زء كارب��ردي كتابداري و ع��ده اي نیز آن را 
با   علم رایانه و غیره مترادف می دانس��تند)یوویتس1، 
1969(. ب��ه هر ح��ال از »اّطالع رس��انی« به عنوان 
فعالیت��ی اجتماعی برای تس��هیل انتق��ال اطالعات و 
بررس��ی مبادلة اطالعات  در جامعه یاد شده )ویكری، 
1380:20(، دانش��ی ك��ه نیروهای حاكم ب��ر جریان 
اطالع��ات را م��د نظر قرار داده و هدف آن دس��ترس 
پذیر س��اختن اطالعات، انتقال و اس��تفادۀ مطلوب از 

آن می باشد.

1.  Yovits



از نظر س��یر تحول تاریخی و مفهومی، اطالع رسانی  
تح��ول یافتة س��ندداری و س��ندداری تح��ول یافتة 
كتاب��داری اس��ت)حّری، 1372(. اّما ب��ه طور كلی در 
مت��ون مطالعه ش��ده،  ب��ا نام های متعددی از رش��تة 
كتاب��داری و اطالع رس��انی ی��اد ش��ده اس��ت كه از 
جمل��ة آنها می توان  ب��ه كتابداری/ عل��م كتابداری؛  
اطالع رس��انی/علم اطالع رس��انی یا عل��م  اطالعات/ 
علم سندداری/ دكومانتاسیون،  و یا تركیب هایی  مثل 
علم یا مطالعات كتابداری  و اطالع رس��انی/كتابداری و 
اطالع رسانی؛  اش��اره كرد. به عالوه، نام های دیگری 
از جمله دانش شناس��ی، مدیری��ت اطالعات، مدیریت 
دانش، مهندس��ی دان��ش و مانند آن  نی��ز گاه و بیگاه 
مطرح  ش��ده اند كه كمتر در تعاریف حوزۀ كتابداری از 

آنها استفاده شده است)همان(. 

اّما ب��ا وجود مرتبط بودن » كتاب��داری« و » اطالع 
رسانی »، تفاوت هایی از نظر  نوع مسائل مطرح شده 
و ش��یوۀ طرح آنها،  چارچوب های نظری و مفهومی، 



میزان آزمایشات تجربی و ماهیت و رشد دانش عملی، 
ابزارها و رویكردهای مورد اس��تفاده، و ماهیت و قوام 
روابط بین رشته ای  موجود بین این دو حوزه وجود دارد 
كه نمی توان از آنها غافل بود. بر اس��اس تفاوت های 
مزبور، تعداد بسیاری از مسائلی كه در علم اطالع رسانی 
مطرح شده است، در كتابداری وجود ندارد. نظریات و 
چارچوب ه��ای مفهومی در كتابداری بر خالف اطالع 
رسانی تا حد زیادی مبتنی بر فلسفه است، همپوشانی 
بس��یار اندكی در آزمایش ها و پیشرفت های علمی این 
دو ح��وزه وجود دارد، نیازهای حرفه ای آنها بس��یار با 
یكدیگ��ر متفاوت اس��ت؛ كتابداری ب��ر خالف اطالع 
رس��انی كه بر فناوری اطالعات تأكی��د دارد، بر نهاد 
و مؤسس��ه تكیه دارد و در نهایت جنبة بین رش��ته ای 
اطالع رس��انی از كتابداری قوی تر است)ساراسویك و 

ریس، 1968(. 

با این وجود، رس��الت و وظای��ف دو حوزۀ كتابداري 
و اط��الع رس��اني در خدمت ب��ه جامع��ة اطالعاتی، 



همكاری نزدی��ك بین آنها را ایج��اب می كند. لیكن 
عل��ی رغم این ض��رورت، حمایت هاي اساس��ي براي 
چنین همكاري و تعاملي و جود نداشته است. بسیاري 
از كارهاي انجام ش��ده در اطالع رساني تا حد زیادي 
بوسیله غیر كتابداران و بدون هیچ گونه عالقة  خاصي 
به جامعة كتابداران بوده اس��ت و متقاباًل كتابداران نیز 
از كارهایي كه در حوزۀ  اطالع رساني انجام می گرفته 

آگاهي نداشته اند)ساراسویك و ریس، 1968(.

مطالعات فلسفي 

توصیف عقالیی پدیده ها ب��ه مدد حوزه ای از دانش 
میس��ر می ش��ود كه از آن به فلس��فه یاد می كنیم. از 
این رو ع��الوه بر جنبه هاي عقالني، موضوع بس��یار 
مهمي ك��ه اس��اس مباني نظ��ري هر رش��ته از جمله 
كتابداري را تش��كیل می دهد و چه بس��ا نقش اصلي 
را در تبیین ماهیت یك رش��ته بر عهده دارد، وضعیت 
و زمینه هاي فلس��في آن رشته است. ضرورت شناخت 



وس��یع در تبیین ماهیت و فلس��فة وجودي كتابداري 
به ش��یوه اي درس��ت و صری��ح، همواره م��ورد توجه 
اندیش��مندان و صاحب نظران این رش��ته بوده است. 
بیش��تر این نویس��ندگان دالیل متعددي را براي نیاز 
كتابداري به فلس��فه ذكر كرده اند، از جمله این دالیل 
مي توان به دو موردی كه فواید ناش��ی از وجود فلسفه 
ب��رای كتابداری را برش��مرده اند، اش��اره نمود: 1- » 
اصالح شأن حرفه اي، و روشن كردن هدف نامطمئن 
و متزل��زل كتابداری« )ویل��ر1، 1946(؛ و 2- » ایجاد 
فرصت هایی مناس��ب براي اس��تفاده از روش شناسي 
علمي، و اتح��اد واالي  حرفه اي در كتابداری«)باتلر، 

.)1951

البته برخي دیگر از صاحب نظران در این زمینه با ارائة 
توجیهاتي، وجود فلسفه براي كتابداري را به طور كلي 
مورد تردید قرار داده و حتي آن را ناممكن دانسته اند؛ 
از جمله این توجیهات می توان به مبهم و نامش��خص 

1. Wheeler



بودن فلسفه و كاركردهاي كتابداري)كرایست ، 1365: 
35(، ثانوي بودن فعالیت هایي كه در كتابخانه ها انجام 
می گیرد، ناتواني فلسفة كنوني كتابداري در حل مسائل 
این رش��ته و به تبع آن پیشنهاد یك رهیافت نظري و 
تجربي به جاي رهیافت فلس��في )امري1، 1970( و در 
نهایت فقدان فلس��فة برخ��وردار از پذیرش جهاني در 

این رشته اشاره نمود)وایت هد2، 1980(.

به طور كلي آثار موجود در بارۀ فلس��فة كتابداري به 
طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر مكاتب اصلي 
فلس��في از جمله مكاتب فلس��في افالطون، ارس��طو، 
اصالت وجود، عمل گرایي )مبنی بر این كه هر چیزي 
وابسته به ماهیت جامعه است(، رفتارگرایي ) اعتقاد به 
جبرگرایي در بارۀ رفتار انساني(، اثبات گرایي منطقي3 
، فلس��فة  تحلیلي انس��ان گرایي علم��ي و دیالكتیك 

1. Emery
2. Whitehead
3. logical positivism



ماتریالیسم ) به خاطر رهیافت هاي علمي و فني ( بوده 
اس��ت. اندیشمندان متعددی نیز در زمینه ایجاد فلسفه 

برای كتابداری تالش كرده اند.

باتلر در ایجاد فلسفة كتابداري سهمي اساسي داشت. 
وي با اعتقاد به وجود جنبه هاي دانش پژوهي1، اخالق 
و زیبایي شناسي در كتابداري، مخصوصًا تأكید مي كند 
ك��ه این رش��ته به مطالع��ة ایجاد حقیق��ت، عدالت و 
زیبای��ي ای می پردازد كه در ای��ن جنبه ها تجلي یافته 
اس��ت. فلس��فة باتلر در مورد كتابداري تحت عنوان “ 
فرهنگ گرایي ” ، مفهوم عقالیي كتابداري را بر حسب 
اصول علمي، انگیزۀ فرهنگ��ي و كاربردهاي فناورانة 
آن تعریف كرده است كه به اعتقاد وی همة این موارد 
از دیدگاه علوم انساني مورد توجه قرارمی گیرند)باتلر، 
1944(. از س��وی دیگر در پ��ي معرفي نظریة  تعالي یا 
بهبود پیش از سال 1900، فلسفة  فردگرایي به فلسفة  
جمعي تبدیل ش��د و كتابداري كه تا پیش از آن مبتني 

1. Scholarship



بر فلسفة  فردگرایي و توجه صرف به محتواي كتاب ها 
بود، تغییر نگرش داده و به فلسفة  جمعي متمایل شد 
و در نتیجه آگاه��ي انفرادي به تدریج جاي خود را به 

آگاهي گروهي  داد )اگان1، 1955(. 

فلس��فة جدید كتاب��داري همزمان با توس��عة جامعه 
شناس��ي كتابداري، در س��ال های اولیة 1930 شروع 
ش��د. محور تمركز این فلس��فه، از جنبه هاي سیاسي 
)1950- 1940( ب��ه مطالعة روش هاي زبان شناس��ي 
)1960-1950( و پ��س از آن ب��ه ترتیب ب��ه كاربرد 
ریاضیات)1970-1960(، قوانین پنجگانة رانگاناتان، و 
شناخت شناسي اجتماعي )1980-1970( تغییر یافت 
)وای��ت هد2، 1980(.  رائو نیز برای فلس��فة كتابداری 
چه��ار رویكرد را مش��خص نمود كه عبارتن��د از: 1( 
رهیافت سازوكاري كه در آن، نظر را به نفع عمل كنار 
مي گذارد ؛ 2( رهیافت ارگانیسمي یا سازماني كه فنون 

1. Egan
2. Whitehead



را تاب��ع اصول مي كند ؛ 3( رهیافت طبیعت گرایي كه 
معتقد اس��ت اصول كتابداري از جنبه هاي عملكردي 
این رش��ته نشأت می گیرد و به ش��كل نظریه تكامل 
می یابد ؛ 4( رهیافت انعكاس��ي كه بر تغییر كاركردها 
هم��گام با تغییر اوض��اع اجتماع��ي كتابخانه ها تأكید 

دارد)رائو1، 1961(.

واقعیت این است كه با وجود درك ضرورت شناخت 
فلس��فة وجودي این رش��ته، هنوز از سوی بسیاري از 
صاح��ب نظران، تواف��ق كلی در م��ورد رهیافت هاي 
اصلي كتابداري و مبانی فلسفة این رشته وجود ندارد. 
ب��راي مثال برخی از آنها رهیافتی فلس��في را پذیرفته 
اندك��ه تنها محدود به جنبة خدمتي كتابداران اس��ت، 
برخي رهیافت جامعه ش��ناختی كه فلس��فة كتابداري 
را به كاركرد آن مرتبط مي س��ازد، م��د نظر قرار داده 
اند)ویالرد2، 1940( و برخی دیگر فلس��فة این رش��ته 

1. Rao
2.  Wellard



را شامل موضوعاتي مانند تأثیرات تاریخي، نقش هاي 
فرهنگ��ي، مس��ئولیت هاي ش��هروندي و جنبه ه��ای 

روانشناسي خوانندگان می دانند)ویلر، 1946(. 

از س��وی دیگر با وج��ود ش��باهت هاي فراوانی كه 
در گفته ه��ای كتاب��داران راجع به كارك��رد كتابخانه 
وج��ود دارد، دراندیش��ه و تفكر اما از چنان روش��نی و 
صراحت��ی برخوردار نیس��ت ك��ه قابلیت رس��یدن به 
برداش��تي متحدالشكل و یكدس��ت را فراهم آورد؛ به 
اعتقاد فاس��كت اگر بتوان رشته اي از تداوم یا گرایش 
فلس��في را از متون حرفه اي گلچین كرد،  این اس��ت 
كه كاركرد كتابخانه ها، برقراری ارتباط و انتقال دانش 
به هرش��كلی اس��ت) فاس��كت1، 1962(. در این باره  
می توان گفت كتابداران نسبت به نقش اجتماعي خود 
آگاهي كلی دارند اما نمي توانند با انس��جام یا استمرار 
فكري، علل آن را بیان كنند. از این رو شگفت آورترین 
كمبود فلسفي كتابداري به یك تعبیر “ احتمااًل فقدان 

1.  Foskett



یك حس اس��تمرار “ تلقی می شود. طبعًا بدون چنین 
برداش��تي، فرآیند تكمیل سیاست ها و خط مشی ها و 
كاركرد عملي این رش��ته ضربة س��ختی خورده است 

)همان(.

ازآنچه در زمینة مباني فلسفي كتابداري نگاشته شده 
اس��ت، چنین بر می آید كه هنوز همرأیي و همفكري 
كافي در بین نظریه پردازان و فالس��فة  این رش��ته در 
جهت تدوی��ن و تثبیت یك فلس��فة جامع و یكپارچه 
بوج��ود نیام��ده اس��ت. چنانكه گفته می ش��ود ضعف  
پش��توانه های نظری – فلس��فی یكی از اساسی ترین 
ضعف های حرفه كتابداری اس��ت كه به بحران هویت 
حرفه ای كتابداران انجامیده است)رضایی، 1389:28(. 
همچنی��ن با اعتق��اد به تأثی��ر متقابل ابع��اد مختلف 
كتابداري از جمله وابس��تگي هاي نه��ادي، حوزه هاي 
عملك��ردي، مفاهیم بنیادي، فرانظریه ها، رش��ته هاي 
وابسته و مفروضات فلسفي بنیاني آنها، می توان گفت  
مطالعه در مفروضات فلس��في بنیاني كه عمیق ترین 



ادراك را از حوزه به دس��ت می دهند،  از جمله مغفول 
مانده ترین جنبه ها هستند )یورلند1، 2000(. 

بنابراین بدون مطالعات ش��ناختی كه بر موضوعاتی 
مثل ماهیت و ذات تمركز دارد و مبنای رش��د تحقیق 
را در هر رش��تة علمی تش��كیل می دهد، امكان تبیین 
فلس��فة یك رش��ته وج��ود ندارد)معتم��دی و جوكار، 
1387(. درك ماهیت اصلي رش��ته و مس��ائل بنیادي 
آن از اهمیت بس��یاري برخوردار اس��ت. و الزم است 
پایه هاي مباني فلسفي كتابداري به گونه اي پي ریزي 
شود كه ضوابط نظري  را در بر داشته باشد؛ و اهداف 
كتابخانه را به شكلي هماهنگ و منطقي به فعالیتهاي 

كتابخانه اي پیوند دهد)فتاحی، 1382(. 

براي ای��ن كه بتوان وضعیت مبان��ي و رویكردهاي 
نظ��ري و فلس��في كتاب��داري را ك��ه پایه و اس��اس 
جنبه ه��اي عملي این رش��ته را تش��كیل می دهد به 

1.  Hjorland



درس��تي ریشه یابي كرد، الزم است نگاه خود را فراتر 
از حیط��ة محدود كتابداري ب��رده و نگرش هاي حاكم 
ب��ر كل جامعه را در ای��ن زمینه مد نظر قرار دهیم. در 
حقیقت اگر به دقت به تاری��خ كتابداري بنگریم تمام 
مسائل و جریانات فكري پدیدار شده در كتابداري اعم 
از مس��ائل عقالني، فلس��في، و اجتماعي و به تبع آن 
تجلي نمود های عیني آن برخاسته از تحوالت فكري 
جاري در جامعه بوده اس��ت. پس از عصر كالسیك و 
س��نتي، از جمله مهم ترین ای��ن تحوالت می توان به 
جریانات فكري مدرنیسم و پست مدرنیسم اشاره كرد 
كه تأثیرات شگرفي در جهات مختلف نظري و عملي 
بر كتابداري گذارده است. به همین مناسبت علي رغم 
این كه تأثی��ر این مفاهیم همواره در سرتاس��ر تاریخ 
این رش��ته جاري و ملموس بوده است، در این قسمت 
ب��ه طور جداگانه به معرفي اجمالي آنها و تغییراتي كه 
براي این رشته به ارمغان آورده اند، پرداخته مي شود.



مدرنیسم و کتابداري 

پ��س از حركت ه��اي فك��ري و علمي رنس��انس و 
انق��الب علمي در اواخر ق��رن 19 از جمله طرح مدل 
مكانیك نیوتن و هندس��ة اقلیدس��ي، نظراتي  بنیادي 
پدید آمد كه بر اس��اس واقعیت داش��تن جهان مادي،  
هماهن��گ بودن و نیز منظ��م و قابل پیش بیني بودن 
آن استوار بود. همین جا بود كه بنیادهاي مدرنیته پي 
ریزي گردید. از دیدگاه متفكران علوم اجتماعي، عصر 
مدرن  به دورۀ زماني از عصر رنس��انس تا اواخر قرن 
بیس��تم اطالق مي شود كه برجس��ته ترین ویژگي آن 
خردگرایي مبتني بر انسان محوري است.  ویژگي هاي 
دیگر آن عبارتند از: گس��ترش و توس��عة علوم جدید، 
پدید آمدن نمادهاي اجتماعي، سیاس��ي، آموزشي، از 
میان رفتن نظام هاي سنتي و از همه مهم تر پیشرفت 
س��ریع علوم و ف��ن آوري )حقیق��ي، 1381(. یكي از 
نتایج ظهور مدرنیسم، پیدایش، رشد و گسترش منابع 
مكتوب اس��ت كه طبیعتًا منش��أ همة این موارد، خرد 



انس��اني است.  پس می توان گفت خرد در كلیت خود 
مهم ترین نقش را در تحول كتاب و كتابداري و منابع 

اطالعي ایفا می كند. 

اصل مه��م خردگرایي ریش��ه در دوران مدرنیس��م 
داش��ته اس��ت. همچنین در این عصر كه دورۀ رونق 
صنعت نش��ر و رشد منابع اطالعاتي چاپي بود، اصولي 
نیز ب��راي اركان اصلي كتابداري یعن��ي فراهم آوري، 
ذخیره و بازیابي تهیه گردید و به این ترتیب س��ادگي، 
سلسله مراتبي بودن و نظم منطقي نظام هاي سنتي در 
كتابداری جاي خود را به نظام هاي پیشرفته تري داد. 
به عالوه پیدایش نظام هاي رده بندي براساس طرح ها 
و اصول نظ��ام مند و مدون در كتاب��داری) به عنوان 
یكي از تأثیرات بارز مدرنیس��م (، رش��د و گس��تردگي 
كتاب و كتابخانه؛ ایجاد س��اختمان هاي جداگانه براي 
كتابخانه ها؛  و پیدایش آموزش دانش��گاهي كتابداري 
از جمل��ه مهم ترین ش��اخصه هاي تأثی��ر مدرنیته در 

كتابداري می باشند كه می توان به آنها اشار ه نمود.



بنابراین از لحاظ قانون گرایي و س��ازماندهي دانش، 
اصول مدرنیته تأثیر بسزایي در كتابداري داشته است. 
ب��ه طوري ك��ه اظه��ار نظرهایي كه از س��وي برخي 
از دانش��مندان این رش��ته در این باره ش��ده اس��ت با 
تأثیرپذیري از اندیش��ه هاي س��اختارگرایي، كتابخانه 
را مؤسس��ه اي اجتماعي می دانند كه با  س��ازماندهي 
و اش��اعة  دانش، و نظم بخش��یدن به تفكر انس��اني، 
دان��ش را در خدمت رفاه بش��ر در آورده و به تغییرات 
اجتماعي س��رعت می بخش��د. در این رش��ته گرایش 
ش��دیدي به قانونمندس��ازي و س��اختن قواعد وجود 
داش��ته اس��ت. تا این كه به دنبال  تغییر نگرش بشر 
نس��بت به حقیق��ت پدیده ها و تح��والت و در نتیجه 
ش��كل گیری نظرگاه هاي خاصي كه منجر به دیدگاه 
فراس��اختارگرایي ش��د، این حوزه وارد عصر جدیدی 

تحت عنوان » پست مدرنیسم«  شد.



پست مدرنیسم و کتابداري 

ظهور پست مدرنیسم در اوایل نیمه دوم قرن بیستم 
ارمغان های زی��ادی در جهان با خود به همراه آورد از 
جمله:  سست شدن پایة تفكر اثبات گرایانه؛ خودداري 
از جست و جوي اصالت و در عوض استقبال از تفاوت ها 
و خالقیت ها؛ كثرت گرایي و اعتقاد به بي ثباتي، تغییر 
و انعطاف پذی��ري، و چندگانگي فرهنگي؛ ارج نهادن 
ب��ه دانش ش��هودي در مقابل علم گرایي مدرنیس��م؛ 
گرایش به س��وي نظریة سیس��تمي و هماهنگي بین 
افراد به جاي توجه ب��ه تخصص و مهارت هاي افراد؛ 
و س��رانجام نسبیت گرایي و انعطاف پذیري مفاهیم و 
تعاری��ف به جاي قطعیت و نظام مندي مفاهیم. بدون 
شك كتابداري نیز به عنوان رشته اي  از علم و نوعي 
فعالی��ت اجتماعي، بركنار از جریانات حاكم بر جهان و 

جامعه نبوده است.

 یكي از عوامل تأثیرگذار بر گرایش جامعه از قطعیت 
عصر مدرن به نس��بیت عصر پس��ت مدرن، رشد فن 



آوري اطالع��ات و ارتباطات اس��ت. زی��را جریان آزاد 
اطالعات كه از پیامدهاي پیش��رفت این فن آوري ها 
و تس��هیل دسترس��ي به دانش بش��ري است، موجب 
نوعي عدم ثبات و تغییرپذیري در روابط، مناس��بات و 
روند انجام امور ش��ده است. از نظر تاریخي نیز دوران 
پست مدرن مقارن با رشد فن آوري اطالعات و طبیعتًا 
تحول عظیم در اطالع رس��اني است كه جزو الینفك 

كتابداري در دنیاي جدید است)حسن زاده، 1383(. 

بي ش��ك با تغییر رویكرد از جامعة مدرن به پس��ت 
مدرن مفاهیم خاصي مانند حقایق مطلق، ارزش خرد 
و به تبع آن ارزش تفكر انساني و تولیدات تفكر انساني 
به عنوان حقایق مطلق دچار دگرگوني مي شوند و پي 
آم��د این گونه تفكر، ایجاد نگ��رش متفاوت در ارزش 
اطالعات است. به این ترتیب پست مدرنیته بر مفهوم 
اطالع��ات، اطالع رس��اني، ابزارهاي اطالع رس��اني، 
و آم��وزش كتابداري و اطالع رس��اني اثر گذاش��ته و  
ساختار سنتي و روش شناسي كتابخانه ها را به چالش 



فراخوانده اس��ت ب��ه طوري كه ارزش ه��اي حاكم بر 
محیط كتابخانه و كاركردهاي آن در حال تغییر اس��ت 

و مصادیق زیر نمونه های بارزی از آن است:

عدم وابستگي به نهادي بودن كتابخانه و در . 1
عوض تأكید بر پویایي آن؛ 

 تعریف جدید از نق��ش كتابخانه ها به عنوان . 2
میانجي اطالعات؛ 

متفاوت شدن شیوه و شكل اشاعة  اطالعات . 3
و به تعبیر دیگر ش��بكه اي شدن فرایندهاي 

كتابخانه اي از جمله فراهم آوري؛ 

گسترش ابرداده ها و متحول شدن استاندارد؛ . 4

محوریت كاربر در خدمات مرجع و گرایش به . 5
ارتباطات تعاملي پویا در محیط چند رسانه اي 

و فرامتن )تركل1، 1999(؛ 

1. Turkle



دگرگوني در نوع خدمات و طرز ارائة آن ها؛  . 6

استفاده از زبان طبیعي در بازیابي اطالعات؛ . 7

تغییر مرزها و تبدیل كتابخانه ها از یك محیط . 8
قابل پیش بیني به یك محیط غیرقابل پیش 
بیني و متغیر كه از ویژگي هاي آن مي توان به 
رسانه هاي الكترونیكي و شبكه هاي گستردۀ 

اطالعاتي و ارتباطي اشاره كرد؛  

مدیری��ت تغیی��ر و اس��تقبال از آن ب��ه جاي . 9
مقاومت در مقابل تغییر؛ 

طرح موضوع میان رشته اي كتابداري.. 10

به هرحال رش��د و گس��ترش فناوري هاي اطالعاتي 
و ارتباطي چالش هاي پیش بیني نش��ده اي را فراروي 
كتابخانه ه��اي امروز قرار داده و باعث تحوالت عمده 
اي در رونده��اي ارتباط بین اش��خاص و اطالع یابي 
آنها و در پي آن، ایجاد تغییرات محسوسي در دیدگاه و 



فرهنگ شده است كه رواج اصطالحات جدید مربوط 
به محیط های رقوم��ي از جمله ”كتابخانة مجازي“ و 
از ای��ن قبیل را مي توان نمونه های��ي از این اثرپذیري 

دانست. 

در جریان گذار از جامعة سنتي به مدرنیته و همچنین 
در گ��ذار از مدرنیته به پس��ت مدرنیت��ه، تحوالتي در 
تعاری��ف، مفاهیم، مكانیزم ها، ابزارها و ش��عایر نهادي 
كتابخانه ه��ا و كتاب��داري و اط��الع رس��اني رخ داده 
اس��ت. مي توان تأثیر جریانات كالسیك، مدرنیسم، و 
مدرنیت��ه در كتابداري را ب��ه ترتیب از ”مدیریت منابع 
اطالعاتي“)در دورۀ كالسیك(و ”مدیریت اطالعات“ 
) در دورۀ مدرنیت��ه( ب��ه ”مدیری��ت دان��ش“ در عصر 
پس��ت مدرنیته بیان نمود. درك این تحوالت نیازمند 
مطالعات نظام مند و عمیقي اس��ت ك��ه بتواند مبناي 
ساخت یك نظریة جامع در این زمینه را فراهم نماید. 
ام��ا به علت  فق��دان چنین مطالعات��ي، كتابخانه ها و 
كتاب��داري هنوز متأثر از جریان مدرنیس��م هس��تند تا 


