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  چكيده
و محـرك بـراي دروس    ،هاي علمي مستند، جذاب اهميت تدريس منابع اطالعاتي و كتاب

 واردان و مندسـازي تـازه   و عالقـه  كـردن  جـذب  منظور بههاي مختلف  آشنايي با مباني رشته
داري و  مبـاني علـوم كتـاب   كتاب  ،مشتاقان هر علمي بر كسي پوشيده نيست. در اين راستا

علـم   ةعنوان يك منبـع درسـي بـراي دانشـجويان جديـد رشـت       تواند به كه مي رساني اطالع
تحليلي موردبررسي انتقادي قرار ــ  توصيفي ةشيو شناسي استفاده شود، به اطالعات و دانش
نهادهـايي نيـز    ت و ضعف كتاب، پيشز شناسايي و اشاره به نقاط قوپس ا ،گرفت. بنابراين

و  اسـت  ترجمه يادشدهكتاب  بهبود آن براي پديدآوران و خوانندگان ارائه شده است. براي
بسياري از آمار و ارقام و اطالعات و قوانين  بنابرايناصل كتاب در امريكا چاپ شده است، 

توجـه   است. اين موضوع از دو زاويه قابلمناسب شده در آن براي مخاطبان امريكايي  مطرح
رساني در يك كشور  داري و اطالع داشتن اطالعات از وضعيت علوم كتاب ،سو ازيك :است
قـراردادن   ديگر، يتوجه است و اهميت دارد و ازسو رو و پيشرفته در اين حوزه جالب پيش
تـرين   بـراي سـاير كشـورها انـدكي نامتناسـب اسـت. از مهـم       عنوان يك منبع درسي  آن به

زمان با  بودن مطالب و اطالعات آن است. بهتر بود مترجم هم اشكاالت كتاب حاضر قديمي
  كرد. ويرايش ترجمه و چاپ مجدد آن اقدام مي بههاي جديد كتاب  ويرايش ةارائ
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شناسي، نقد محتوايي،  دانشرساني، علم اطالعات و  داري و اطالع علوم كتاب :ها كليدواژه
  نقد شكلي.

 

  مقدمه .1
(كارشناســي،  و اثرگـذار در هـر سـه مقطـع دانشـگاهي      ،ازجملـه دروس مقـدماتي، مهـم   

شناسـي مبـاني علـم اطالعـات و      علم اطالعات و دانش ةو دكتري) رشت ،كارشناسي ارشد
و آشـنايي  رسـاني اسـت. ناآگـاهي     داري و اطـالع  شناسي يا همان مباني علوم كتـاب  دانش

داري  (علوم كتاب شناسي هاي علمي و عملي علم اطالعات و دانش مختصر جامعه با جنبه
(چه نام جديد آن و چـه   علمي ةبودن عنوان اين حوز رساني) دركنار گنگ و مبهم و اطالع

گـر دقيـق ماهيـت آن نيسـتند) دركنـار وسـعت دانشـي و         كـدام بيـان   نام قديم آن كه هيچ
ها در دوران تحصـيالت تكميلـي    و حضور دانشجوياني از ساير رشتهكاركردي اين رشته 

ثر آن نشان ؤشناسي را براي معرفي دقيق و م آن اهميت درس مباني علم اطالعات و دانش
گيـري ذهنـي و تعيـين     تحصيل در اين حـوزه، شـكل   ةر ادامدتواند  دهد. درسي كه مي مي

ثبـت يـا منفـي داشـته باشـد. دركنـار نـوع        ثير مستقيم مأو افزايش انگيزه ت ،ها مندي عالقه
كـه   بـه ايـن   باتوجـه  ،ويژه كتـاب  تدريس استاد اين درس، وجود منابع اطالعاتي مناسب به
حجـم   ضروري است. بنابراين، بسياري از مباحث اصلي رشته بايد در اين درس بيان شود

محسـوب  تـري   گزينـة مناسـب  عنوان منبع اطالعاتي آن  مطالب باال خواهد بود و كتاب به
چـه گفتـه شـد و     بـه آن  ثير آن بسيار مهم است. باتوجـه أبراي افزايش ضريب ت و شود مي

ـ    اهميت اين موضوع، ضروري است تا كتاب شـوند يـا    ليف مـي أهايي كه در ايـن زمينـه ت
انگيزاننـده باشـند. بنـابراين بررسـي      ،روز و اند دقيق، جامع، به زبان روان و علمي، به شده

هـا   عنـوان منبـع درسـي در دانشـگاه     شـده كـه بـه    ليفأهاي ت نتقادي منابع موجود و كتابا
نويسـندگان ايـن    ،رو سزايي برخوردار است. ازاين هگيرند، از اهميت ب مورداستفاده قرار مي

 علـوم  مبانييعني  ،شده و پركاربرد اين حوزه هاي شناخته مقاله برآن شدند تا يكي از كتاب
را با رويكردي انتقادي موردبررسي قـرار   ،اثر ريچارد اي. رابين رساني العاط و داري كتاب
نمـايي   اصالحي، راه ينهادها پيش ةت و ضعف كتاب و ارائتا ضمن معرفي نكات قو ندده

ــان و توصــيه  ــراي مخاطب ــتي  ب ــايص و كاس ــع نق ــراي رف ــزايش   اي ب ــعه و اف ــا و توس ه
تحليلـي بهـره   ـــ   توصيفي ةحاضر از شيوهاي اثر باشد. براي نقد و بررسي اثر  برجستگي

گرفته شده اسـت و از ايـن طريـق بـه مطالعـه و تحليـل سـاختار و نقـد درونـي كتـاب           
  شده است.  پرداخته
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 معرفي اثر .2
كه نقد شـكلي و محتـوايي اثـر مـوردنظر بيـان شـود مناسـب اسـت تـا كتـاب            پيش از آن

 في گردد.صورت مختصر معر موردبررسي ازلحاظ ظاهري و محتوايي به
  
  توصيف شكلي اثر 1.2

 لـف آن ريچـارد اي. رابـين   ؤاسـت و م  رسانياطالع و داريكتاب علوم مباني كتاب عنوان
)Richard E. Rubinعهـده داشـت و ويراسـتار اثـر      آن را مهدي خادميان بـه  ةترجم .) است

(تـا   صـفحه  دهصفحه متن اصلي و  533محمدحسين دياني است. كتاب در يك جلد و در 
آن اي مشهد  رايانه ةخان ح) مقدمات است. قطع كتاب وزيري است و انتشارات كتاب ةصفح

 چـاپ شـده اسـت    1387چاپ دوم كتاب كـه در سـال   در اين مقاله ده است. كرچاپ را 
بوده اسـت. كتـاب پـس از     1383و چاپ اول آن نيز در سال  است موردبررسي قرار گرفته

و يك پيوست تنظيم شده اسـت و هـر فصـل داراي    فصل  دهلف در ؤم ةگفتار و مقدم پيش
تشريح « :لف چنين استؤم ةمجزا و فهرست منابع است. هدف اصلي كتاب طبق گفت ةمقدم

ل ئگونه مسا محيط اطالعاتي جديد براي دانشجويان اين رشته و ديگر افرادي است كه با اين
 ةيري واقعـي از جامعـ  تـر تصـو   بـيش  ةكنند، تا با مطالعه و تجرب وپنجه نرم مي دست يدرس

دسـت آورنـد. بـدون آگـاهي از يـك چنـين شـرايطي، درك         اطالعاتي درحال توسـعه بـه  
  ت). :1387(رابين  »رسد مي  نظر روست غيرممكن به هايي كه اين حرفه با آن روبه چالش

 ويـرايش چهـارم   بـا مريكا اداري  توسط انجمن كتاب 2016در سال نسخة اصلي كتاب 
 چاپ شده است. 2010و ويرايش سوم آن نيز در سال  چاپ شده است

  
 خالصة محتواي اثر 2.2

 بيـان  »هـا در مـتن زيرسـاخت    خانـه  رساني: كتاب زيرساخت اطالع«بخش اول كتاب با عنوان 
 علمــي اســت كــه هــدفش ةرســاني يــك رشــت داري و اطــالع كنــد كــه علــوم كتــاب مــي
سـت. از بسـياري جهـات،    اپذيركردن انبوه عظيمي از اطالعات و دانش توليدشـده   رس دست

 هاي اطالعاتي و افزايش دانش از يـك دورنمـاي جالـب برخـوردار اسـت، امـا       رشد فناوري
اطالعات  ضمن اشاره به حجم عظيم ،كند. در اين بخش االت مهم را نيز مطرح ميؤبسياري س

رسـاني ماننـد صـنعت چـاپ، راديـو،       هـاي اطـالع   يرساختشده، به ميزان استفاده از ز توليد
  ها در اياالت متحده نيز پرداخته است. خانه و كتاب ،هاي اطالعاتي تلويزيون، صنعت پايگاه
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ضمن معرفي علـم   »رساني انداز خدمات رساني: چشم علم اطالع«در بخش دوم با عنوان 
داران و كارمنـدان   ه كـه كـار كتـاب   هايي از اين رشـت  هاي آن، به جنبه رساني و ويژگي اطالع
  پرداخته است. استرساني  ها و مراكز اطالع خانه كتاب

در ايـن   نـام دارد. » ورياخانه: تأثيرات آشكار و ضمني فنـ  بازتعريف كتاب«بخش سوم 
 پرداختـه شـده   مـيالدي  يسـتم هاي اطالعاتي در قرن ب وريافن ةبه بررسي و تاريخچ ،بخش
رسـاني و خـدمات و وظـايف     ها و مراكز اطالع خانه ر كتابد را ها ورياثير اين فنأو ت است
  ها موردموشكافي قرار داده است. آن

انـدركار و دسـتور    هـاي دسـت   رسـاني: بخـش   مشي اطـالع  خط«بخش چهارم با عنوان 
رسـاني   گـذاري كـالن اطـالع    مشي خط ةهاي درگير در حوز با معرفي بخش »ها جلسات آن
و فرهنگـي اطالعـات و جريـان     ،مباحث سياسـي، اقتصـادي  به  ،و سپس است شروع شده

  .پردازد اطالعات مي
 »خانـه: آزادي انديشـه   مشـي كتـاب   عنوان خط رساني به مشي اطالع خط«در بخش پنجم 

ها و وظايف گوناگون آن موردتوجـه قـرار    خانه درقالب بخش رساني كتاب مشي اطالع خط
هايي  نمونه ومنابع و مجموعه،  دهي سازمان ،مشي هاي خط گرفته است. چگونگي و ويژگي

  .استمطالعه  در اين بخش قابل
هـا و   تـرين فعاليـت   به يكي از مهم »ل و فنونئدهي اطالعات: مسا سازمان«بخش ششم 

و بـه   اسـت  پرداخته ،دهي اطالعات يعني سازمان ،شناسي هاي علم اطالعات و دانش شاخه
 ةهاي مختلف بـراي اسـتفاد   عاتي در اشكال و محملاين مهم توجه دارد كه انبوه منابع اطال

بندي دارنـد.   و طبقه ،بندي نويسي، رده هاي دقيق و علمي فهرست درست و بهينه نياز به نظام
دهي اطالعات نيز پرداخته  زمانها و منابع و ابزارهاي سا در اين بخش به معرفي انواع روش

  است. شده
 »هـاي آن  هـا و ارزش  خانـه  رسـالت كتـاب   از گذشـته تـا حـال:   «بخش هفتم با عنـوان  

و به موضوعاتي مانند  است ها را درطول تاريخ موردبررسي قرار داده خانه هاي كتاب رسالت
داري، رسالت مذهبي و عملـي، رسـالت علمـي و پژوهشـي، رسـالت       رسالت حفظ و نگه

هـاي   و مثـال نمونـه  ها با ذكر  خانه و رسالت انساني كتاب ،عمومي، رسالت آموزشي ةاستفاد
  .است پرداختهتاريخي 

اي در علــوم  هــاي حرفــه اي: فعاليــت اســتانداردها و اخــالق حرفــه«در بخــش هشــتم 
شناسـي   اي علـم اطالعـات و دانـش    هاي اخالق حرفـه  به جنبه »رساني داري و اطالع كتاب
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برخي ر تعهدات اخالقي اهتمام ورزيده و دثيرگذار أپردازد. اين بخش به معرفي عوامل ت مي
رسي آزاد به اطالعات، حفظ حريم شخصي، حفظ اخالق در  مالحظات اخالقي مانند دست

  دهد. و كيفيت اطالعات را موردمطالعه قرار مي ،دهي منابع اطالعاتي انتخاب و سازمان
انـواع   »عنـوان يـك سـازمان: يـك ديـدگاه سـازماني       خانه به كتاب«بخش نهم با عنوان 

را ازلحـاظ سـازماني و سـاختاري     ــ دكان، مدارس، دانشگاهيعمومي، كو ــها  خانه كتاب
  .كند مطرح مي اند دهد و مسائلي را كه با آن مواجه موردبررسي قرار مي

 ةحرفـ  ةتحـول و توسـع   »در حـال تكامـل   ةداري: يك حرف كتاب«بخش دهم با عنوان 
صـورت   بـه اي را  كند. مطـالبي درمـورد آمـوزش حرفـه     مريكا بررسي ميادر  را داري كتاب

  .زدپردا ميداري  هاي مختلف حرفه و آموزش كتاب و به جنبه دهد ميتاريخي ارائه 
  
 معرفي مختصر مؤلف 3.2

داري و  دكتـري علـوم كتـاب    ةآموختـ  دانشميالدي  1949ريچارد اي. رابين متولد سال 
شـامپين ايلينـويز    -رسـاني دانشـگاه اوربانـا    داري و اطـالع  كتاب ةرساني از مدرس اطالع

)Illinois Urbana-Champaignــت ــرلين   ا .) اس ــالج آب ــفه از ك ــي فلس و داراي كارشناس
)Oberlin College    ) و كارشناسي ارشـد از دانشـگاه ايـالتي كنـت (Kent State University (

داري دانشـگاه ايـالتي    كتـاب  ةيس مدرسـ ئعنوان ر به ميالدي 2010تا  1999است. از سال 
و پـس از بازنشسـتگي در بخـش    مـيالدي   2013كنت مشغول به فعاليت بـود و از سـال   
و آثـار  اعنوان دستيار مدير اجرايي فعال است. از  آموزش از راه دور دانشگاه ايالتي كنت به

 علـم  مبانيكه كتاب  است چاپ رسيده شناسي به علم اطالعات و دانش ةمتعددي در حوز
ــاب ــاني اطــالع و اريد كت ) از Foundations of Library and Information Science( رس

  1.هاست مشهورترين آن
شناسـي از دانشـگاه شـهيد     دكتري علم اطالعات و دانـش  ةآموخت مهدي خادميان دانش

كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را نيز در همـين رشـته در    ةچمران اهواز هست كه دور
ـ    اسـت  دانشگاه فردوسي مشـهد گذرانـده   ليف و ترجمـه در  أ. از ايشـان آثـاري درقالـب ت
  موضوعات مختلف موجود است.

ازجمله اسـاتيد باسـابقه و پركـار    نيز ست امحمدحسين دياني كه ويراستار اثر موردنقد 
و آثار متعددي در  استو استاد دانشگاه فردوسي مشهد  شناسي علم اطالعات و دانش ةرشت

  هاي مختلف از ايشان چاپ شده است. حوزه
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 نقد شكلي اثر .3
 كه جذابيت كمي دارد و خيلي با موضوع كتاب نيـز مـرتبط   داي دار اثر حاضر طرح جلد ساده

 شناسـي ازجملـه دروس   درس مبـاني علـم اطالعـات و دانـش     ،طوركه گفته شد نيست. همان
  شد. مي  اثرگذار براي دانشجويان است و مناسب بود از طرح جلد جذابي براي اين كتاب استفاده

جاكه كتاب قطور و پرحجم است  ن فهرست مطالب كتاب بسيار كلي و اجمالي است. ازآ
مناسب بود تـا كتـاب از فهرسـت تفصـيلي      است ها و عناوين فرعي زياد و داراي سرعنوان

اي   گونـه نمايـه   كتاب هـيچ بدانيم شود كه  تر مي اين نكته وقتي بيشبرخوردار باشد. اهميت 
اصلي كتاب داراي نمايه است) و يافتن اطالعات خـاص و مـوردنظر    ة(هرچند نسخ ندارد

  د.شو با تورق حاصل مي فقطمخاطب در كتاب 
 ،فصـل  ةست. هر فصل نيز داراي مقدمه، خالصالف ؤم ةگفتار و مقدم كتاب داراي پيش

  ت منابع است.و فهرس
بـه برخـي از    ، فقـط است كه درادامه گفتنيآرايي كتاب نيز برخي نكات  درمورد صفحه

  د:شو ها اشاره مي آن
  سمت راست كم است. ةدر صفحات زوج مقداري حاشي ـ
هاي سفيدي  صفحه نيم ها علت وجود جدول به 30، يا 9، 6 صفحاتدر مواردي مانند  ـ

 شود. مشاهده مي
 نامناسب است.فونت تيترهاي فرعي  ـ
ــو ـ ــراي     ةنح ــايي ب ــت؛ در ج ــاوت و نارساس ــتن متف ــم در م ــب ه ــدي مطال تيتربن

) و 41 - 40 :1383رابـين  (است  كردن فهرستي از مطالب از * استفاده شده مشخص
در مـوارد ديگـر هـيچ     ،)45 - 43همـان:  ( در جاي ديگر از كشيدن خط زير عناوين

ي ديگري از مربع اسـتفاده شـده   ، و در جا)50 - 49 همان:(نيامده است  اي مشخصه
دسـتي   گذاري و عنوان يك كه در كتاب اصلي از شماره درصورتي ).53است (همان: 

 استفاده شده است.
و از  81 فحةهـاي صـ   زيرنـويس  ةشـمار  ةها در ادام زيرنويس ةشمار 82فحة صدر   ـ

هـاي هـر    نـويس ريزكه در تمامي متن كتاب  درصورتي ؛شروع شده است 14 ةشمار
 شود. شروع مي 1 ةاز شمار صفحه

 377 ةكه مربوط به اين صفحه هستند به صـفح  3و  2هاي  زيرنويس 376 فحةصدر  ـ
 شود. منتقل شده است. اين مشكل در صفحات ديگر نيز ديده مي
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 دوسفانه مطالـب ايـن   أاند و مت تكرار شده 452و  451در  عيناً 450و  449صفحات   ـ
معني اسـت   بي 453 فحةابتدايي ص ةزيرا جمل  ،است صفحه از كل كتاب حذف شده

اين اشكال حتي در چاپ اول كتاب در سـال   ،. متأسفانهاست و ابتداي آن نامشخص
 شود. هم مشاهده مي 1383

و متأسـفانه   اسـت  تكرار شده 490و  489هاي  صفحهدر  عيناً 488و  487صفحات  ـ
 491 فحةبتدايي صا ةزيرا جمل  ،است صفحه از كل كتاب خذف شده دومطالب اين 

صفحه از كتاب  چهارجا  و متأسفانه تا اين است معني است و ابتداي آن نامشخص بي
 از دست رفته است.

 
  خواني و اغالط چاپي نمونه 1.3
، اغـالط چـاپي زيـاد    است نسبت يك متن درسي و كتابي كه به چاپ دوم رسيده به ـ

مورد در بررسي كامل كتاب بازيابي شد كه درادامه بـه برخـي از    120و حدود  است
  د:شو ها اشاره مي آن

 ».Intellectval« درست است نه» Intellectual«گفتار،  ب، پيش ةدر صفح 2زيرنويس  ـ
 .»مردنم« نوشته شده »مردم«جاي  به 6در بخش راديو در سطر  12 فحةصدر  ـ
 ».low« درست است نه »law« 3زيرنويس  62 فحةصدر  ـ
 ».OCIC« درست است نه »OCLC« سطر مانده به انتهاي صفحه 4 در 90فحة صدر  ـ
 »دوگنـارو « ربا و يك »دوجنارو«بار  يك اسم در پاراگراف انتهايي يك 112فحة صدر  ـ

 تايپ شده بود. »دوجنارو«تايپ شده است. البته در صفحات قبلي 
 ».Goverment« درست است نه »Government« 2در زيرنويس  129فحة صدر  ـ
 .»Lobrary« درست است نه »Library« 1در زيرنويس  137فحة صدر  ـ
تايپ  »چالش آفين«آفرين،  لشچا«در زيرنويس مربوط به عالمت *  197فحة صدر  ـ

 است. شده
 درسـت اسـت نـه    »live crew 2«پـاراگراف سـوم سـطر هشـتم      209 فحةصـ در  ـ

»2 live cyew«. 
 است.  نوشته شده »refrences«واژة » references«جاي  به 4در زيرنويس  238 فحةصدر  ـ
 تايپ شده است. »نوسي فهرست« ،»نويس فهرست« 5در سطر  239 فحةصدر  ـ
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 نوشته شده است. »cataloging« ،»cataroging« 3در زيرنويس  250 فحةصدر  ـ
 نوشته شده است. »AACR2« ،»AACRZ« 3در زيرنويس  251 فحةصدر  ـ
 تايپ شده است. »بندي روده« ،»بندي رده« 14سطر  2در پاراگراف  265 فحةصدر  ـ
 تايپ شده است. »80«  ،»800«جاي  به 1سطر  3پاراگراف  285 فحةصدر  ـ
 »LSSL«كـه در زيرنـويس    درصـورتي  اسـت،  آمده »LSSI«سطر اول  324 فحةصدر  ـ

 آمده است.
 تايپ شده است.دليل  بي 5تا  1در ميان صفحه اعداد  450 فحةصدر  ـ
 تايپ شده است. »library« ،»library« 1زيرنويس  474 فحةصدر  ـ
 3زيرنـويس  در و  »atmosphere« ،»asmosphere«جاي  به 2زيرنويس  506 فحةصدر  ـ

در سطر انتهايي صفحه گيومـه   ،چنين تايپ شده است. هم »Bryan«،  «Dryan«جاي  به
 قبل از آليس پرانتز شده است.

 نوشته شده است. »كتابدرا«، »كتابدار«دو سطر مانده به انتها  507 فحةصدر  ـ
 آمده است. »كتابخاهنه«، »كتابخانه«و » قايل«  ،»قابل« 12سطر  508 فحةصدر  ـ
  
  اثر تخصصي ويرايش و نگارش عمومي قواعد 2.3

 ،بحـث اسـت   درخصوص رعايت قواعد عمومي نگارش و ويرايش نيز نكـاتي چنـد قابـل   
  ازجمله:

 »چنـين  هـم « درج واژة 2بعد از ويرگول خـط   1در مقدمه در هدف  »ث« فحةصدر  ـ
بعد از مسـائل   2نيز سطر  3تا مفهوم جمله بهتر مشخص شود. در هدف  استالزم 

 شود. ديده ميبسيار عمده نياز به ويرگول است. از اين دست موارد در متن 
ـ  ها، در بعضي موارد معادل نويسي در زيرنويس در معادل ـ ا حـروف بـزرگ آغـاز    ها ب

 شود. ها ديده نمي دستي در آن اند و در بعضي ديگر با حروف كوچك و يك شده
گذاشـته شـود    »پايـان « يـا  »تنرفـ  بـين  از« »اضمحالل«جاي  بهسطر آخر  9فحة صدر  ـ

 است.  بهتر
ــدر  ـ ــطر  20 فحةص ــر  5س ــاراگراف دوم بهت ــود از  پ ــ«ب ــز الؤس ــه »برانگي ــاي ب  ج

 شد. استفاده مي »برانگيز كنجكاوي«
هـاي اطالعـاتي بهتـر اسـت      در سطر دوم در اشاره بـه انـواع محمـل    28 فحةصدر  ـ

 اند. جمع آمدهصورت  نيز به موارد ةزيرا بقي ؛جمع بسته شود »ميكروفيلم«
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اسـتفاده شـده اسـت كـه      »چيزهايي«ة پاراگراف دوم از واژ 5در سطر  29 فحةصدر  ـ
بسيار آن و سطح غيرعلمي آن پسنديده نيسـت و  ابهام  علت هب »چيز« ةاستفاده از واژ

هم  باز ،چنين شد. هم استفاده مي »موضوعات«يا  »موارد«هايي مانند  بهتر است از واژه
 از اين واژه استفاده شده است. 117 فحةدر ص

استفاده شده  »دانشمندان علوم«از اصطالح  35و  ،34، 33در صفحات مختلف مانند  ـ
ـ بين دانشمندان علوم و عالمان علوم انساني تفاوت قا 35 فحةاست و در ص ل شـده  ئ
 ست.امنظور از دانشمندان علوم، دانشمندان علوم پايه  است، احتماالً

صورت زيرنويس  سه بار پياپي به 38و  36و  34صفحات  معادل التين كريكالس در ـ
صطالحات آمده و هربار به يك صورت متفاوت. درمورد زيرنويس معادل اسامي و ا

و زيرنـويس   است» Krikelas«نيز  نگارش درست آن ،همان بار اول كافي است. البته
است، ها در موارد ديگري نيز انجام شده  اشكال دارد. اين تكرار در معادل 34 فحةص

، يـا  275و  274يـا دانلـپ در صـفحات     39و  37و  35مانند دورانس در صفحات 
 صورت زيرنويس آمده است. ) به284همان: ( معادل كلنچي كه دو بار در يك صفحه

 رســد كــه واژة نظـر مــي  بــه ســطر مانــده بـه انتهــاي صــفحه  دودر  119 فحةصـ در  ـ
 .باشدتر  مناسب »خويي جنگ«از  »گري پرخاش«

 پاراگراف سوم گيومه بسته نشده است. 7در سطر  121 فحةصدر  ـ
 اشاره شده است كه احتمـاالً  »شده دانش حمايت«به  يدر سطر انتهاي 128 فحةصدر  ـ

 منظور از آن دانش تحت مالكيت يك سازمان است.
سطر متوالي آمده اسـت،   سهمتفاوت در  صورت  سهبه يك اصطالح  171فحة صدر  ـ

 .»قانون پيماني«و  ،»ها قانون پيمان«، »قوانين پيماني«
 ،اسـت اشـاره شـده    »live crew 2«بـه   »قالـب منـابع   ةلئمسـ «در بند  209فحة صدر  ـ

 ةكه اين اصطالح كه درواقع نام يك گروه موسـيقي اسـت بـراي خواننـد     درصورتي
 شد. ايراني كتاب آشنا نيست و بهتر بود توضيحي كوتاه در زيرنويس داده مي

 

  رواني و روايي اثر 3.3
براي دروس ابتـدايي  تواند  مي ،طوركه گفته شد جاكه كتاب حاضر ترجمه است و همان ازآن
د، بحـث روانـي و روايـي اثـر بسـيار      شـ شناسـي مناسـب با   عـات و دانـش  علم اطال ةرشت
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امـا بـراي    ،متن كتـاب ازحيـث روان و رسـابودن خـوب اسـت     دركل، اهميت است. زحائ
  ، مانند:استذكر  بهترشدن آن برخي موارد قابل

 به آرامي رو روند به«جاي  بهپاراگراف دوم بهتر است  هفتدر سطر  8فحة صدر  ـ
آرامـي رونـد رو بـه كاهشـي نشـان       بـه «نوشـته شـود    »دهـد  ميكاهشي را نشان  

 .»شود مي داده

باشـد   »كنندگان موردنظر استفاده«، »كنندگان موردنياز استفاده«سطر اول  34فحة صدر  ـ
 بهتر است.

مسئوليت نيز افـزايش   ةمطالب« جاي بهپاراگراف دوم  پنجمدر سطر  65 فحةصدر  ـ
 »مســئوليت نيــز افــزايش خواهــد يافــتفشــار «بهتــر اســت از  »خواهــد يافــت

 شود. استفاده
اغلب بر فـي نفسـه فنـاوري تمركـز     «در سطر سوم نوشته شده است  66 فحةصدر  ـ

شايد منظور اين است كه بر فنـاوري صـرف    .كه بسيار نامفهوم و عجيب است »دارد
 »ل جسـمي بـراي افـراد   ئايجـاد مسـا  « دهسـطر  در همين صـفحه  در تمركز دارد. يا 

 .نارساست

 بهتر است. »كارداني شده«از  »مهارتي« 2پاراگراف  4در سطر  66 فحةصدر  ـ

  تر است. مناسب »لبه برنده«به  نسبت »سمت برنده« 7سطر  78 فحةصدر  ـ
استفاده شده است كه مناسب يك مـتن   »زدن تقه«ة سطر انتهايي از واژ 97 فحةصدر  ـ

 تر است. مناسب »فشاردادن«يا » زدن ضربه«علمي نيست و استفاده از 
ـ  كتاب ةبرنام«بهتر از  »خانه امانت كتاب ةبرنام« 12سطر  137فحة صدر  ـ  »امـاني  ةخان

 رساند. است و مفهوم را بهتر مي
 رساتر است. »فنوگرام«از  »صدانگاري« ةواژ 172 فحةصدر  ـ

 ةهاي مطرح در حوز در سطور انتهايي پاراگراف سوم درمورد ديدگاه 190 فحةصدر  ـ
انـد. در   خيلي خوب ترجمه نشده و ظاهراً اند ، جمالت خيلي نامفهومخدمات مرجع

خانـه،   مشي مرجع يك كتاب خواهد بگويد كه در خط نويسنده مي اين قسمت ظاهراً
يـك ديـدگاه در خـدمات     در  .شود خدمات مرجع نيز مشخص مي ةارائ ةنوع و نحو

مرجع تالش بر اين است كه ضمن آشنايي مراجعان با انـواع منـابع مرجـع تـوان و     
در  ز بياموزنــد كــه عمــدتاًقــدرت اســتفاده از ايــن منــابع و كســب اطالعــات را نيــ
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شده  در خدمات مرجع ارائهديگري هاي دانشگاهي رايج است و در ديدگاه  خانه كتاب
شود.  و قرار داده مياشود و در اختيار  كننده يافته مي راجعهپاسخ موردنظر براي م فقط

ـ   ةها در مقابل هم نيستند، بلكه دو شـيو  اين ديدگاه ،درضمن خـدمات   ةمتفـاوت ارائ
 مرجع هستند.

 گذاشته شود بهتر است. »منفعت«، »خير«جاي  به 1در بند  193فحة صدر  ـ
كه » تواند بحث كند كه ... فرد مي«آمده است  2سطر  2در پاراگراف  285 فحةصدر  ـ

بهتر است از عبـارت   .نارسايي است و متن اشاره به هيچ فردي ندارد ةترجم احتماالً
توان در سـطر   . همين نوع ترجمه را ميشوداستفاده  »توان چنين بحث كرد كه ... مي«
 هم مشاهده كرد. 288 فحةص 1

حركـت  «ويـاتر از  گ »نيـروي فزاينـده  «عبارت  12سطر  2پاراگراف  308 فحةصدر  ـ
 است. »محرك آني

داري  بودن اين اهـداف بـه كسـاني كـه مبـاني كتـاب       شريف« ةجمل 311 فحةصدر  ـ
، بسـيار  »پـاداش اسـت    كننـد،  عمومي را ازديدگاه سودآوري امروزي مـنعكس مـي  

پـاداش  «مانند  ؛بهتر است جمله اصالح شود  .نارسايي است ةو ترجم است نامفهوم
ـ  اهداف منفعـت به  اين اهداف نسبت   دراي عمـومي  كتـاب  ةامـروزي درزمينـ   ةطلبان

 .»نامي است نيك
 است. »سور و سات«تر از  مناسب »توشه« ةواژ دهسطر  329 فحةصدر  ـ
 ةله در اين اعالميئاعضاي ... بر اين مس«ة جمل 3در ابتداي پاراگراف  372 فحةصدر  ـ

نادرسـت و نارسـايي    ةجملـ   ،»ها تصريح كردند.. رسمي مربوط به اصول اخالقي آن
رسمي مربوط به اصول اخالقي  ةله در اعالميئاعضاي... بر اين مس« ةشايد جمل .است

 بهتر باشد.  »كيد داشتندأت
اسـتفاده   »پيچيـده «بهتر است از  »غامض«جاي  به 3سطر  4پاراگراف  376 فحةصدر  ـ

ويـل  أت«نامـانوس   ةجملـ جاي  به 4شود. در همين صفحه در سطر انتهايي پاراگراف 
بهتـر    ،»نظر رسد جزمي به  اي، جاي يك توجيه متفكرانه از كردار حرفه هممكن است ب
يـك برداشـت متفكرانـه،    جاي  هتشريح اصول اخالقي ممكن است ب«ة است از جمل

 .استفاده شود» رسد  نظر قطعي به
 ةبرنامـ  .بدون هـيچ توضـيحي   است اشاره شده »لپ سيت« ةبه برنام 415 فحةصدر  ـ

 يعني روي زانونشاندن و كتاب داستان خواندن.سيت  لپ
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آيا دنياي جديد انتقـال اطالعـات بتوانـد    «ة جمل 3سطر  3پاراگراف  461 فحةصدر  ـ
 ةجملـ از و بهتر اسـت   دارد اشكال »بدون چنين موجوديت، فيزيكي تحقق پيدا كند

تحقـق   اي تواند بدون چنين موجوديت فيزيكـي  آيا دنياي جديد انتقال اطالعات مي«
 استفاده شود.  ،»پيدا كند

 

  . نقد محتوايي4
  نظم منطقي اثر 1.4

 .ستاكه درمجموع از نظم خوبي برخوردار شود نظم نطقي فصول كتاب بايد گفته  ةدرزمين
بـه تعـاريف،    ،و سـپس  كنـد  مـي اي شـروع بـه حركـت     خانـه  هاي كتـاب  اثر از زيرساخت

خانـه و   بحث مديريت كتاب ،پردازد. درادامه يخانه م هاي كتاب و انواع فعاليت ،ريزي برنامه
پردازنـد   هايي كه به مباني يك رشته مي كند. بايد گفت كه كتاب رو را ترسيم مي  پيش ةآيند
كنند بايـد   اي خاص فراهم مي هاي آشنايي مخاطب را با موضوع و رشته كه زمينه اين علت به

نظـم و   ،طوركه گفته شد همانرسد كه  مينظر  از نظمي منطقي و اصولي برخوردار باشند. به
توجـه و حائزاهميـت    قابل ةتوان مشاهده كرد، اما نكت انسجام مطالب را در سراسر كتاب مي

مريكـا طراحـي شـده اسـت و     اداري  كتـاب  ةكه كتاب موردبررسي بـراي جامعـ  است  اين
داري  نه و كتابخا تاريخ كتاب ،ها متفاوت باشد. مثالً با ذهنيت ايرانيممكن است تاحدودي 

كه در منابع  درصورتي نيز به همين صورت است؛خانه  ست يا انواع كتابادر فصول پراكنده 
در كتـاب   ،و داراي فصـل مجـزا هسـتند. مـثالً     انـد  مشابه داخلي اين موضوعات مشـخص 

اسـت   هوشنگ ابرامي بخش اول به مسـائل تـاريخي پرداختـه   از  شناسي دانش از شناختي
هـاي   علي مزينـاني فصـل   داري كتاب و خانه كتابدر كتاب  ،چنين ) و هم13: 1379(ابرامي 

صورت مجزا انواع  ها در جهان و ايران و فصل هفتم به خانه كتاب لدوم تا ششم به تاريخچ
 كـه  رسد مي  نظر هفت). به - پنج :1383(مزيناني  ها را موردبررسي قرار داده است خانه كتاب

هـا و   خانه و بعد انواع كتاب ،چنين نظمي يعني حركت از مفاهيم و اهميت، سپس تاريخچه
علـم   ةاي با فضاي ذهني اساتيد و دانشجويان رشت خانه هاي كتاب وظايف و فعاليت ،درادامه

  تر است. نوسأشناسي م اطالعات و دانش
كـه از نظـم    اسـت  درمورد نظم منطقي در هر فصل نيز بايد گفت كه سعي بر اين بـوده 

بـودن   ، هرچند طـوالني رسيم ميخواه  دل ةخوبي برخوردار باشد. با خواندن متن نيز به نتيج
 ةكننده است. نكت عناوين اصلي و فرعي گاهي سردرگم نكردن گذاري برخي فصول و شماره
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خالصـه نيسـت و شـايد     وجه هيچ هاي كتاب به مطالب در انتهاي فصل ةكه خالص ديگر اين
فصـول نيـز    ةشده در بخـش خالصـ   گيري از فصل باشد، هرچند مطالب نگاشته يك نتيجه

  گيري از فصل مذكور را هم ندارد. حالت نتيجه
  
  علمي نظراعتبار منابع از 2.4

هـا،   ها در تدوين فصـل  كارگيري آن هنگاهي به فهرست منابع موجود در انتهاي هر فصل و ب
و نشـريات   ،طور گزينشـي نويسـندگان، ناشـران    فاده از منابع معتبر است. بهاست ةدهند نشان

نامـاني چـون باكلنـد،     استفاده از آثار صاحب ،توان ميان آثار مشاهده كرد. مثالً معتبري را مي
گيـري از مقـاالت نشـريات     بهره ،چنين ديويي، ساراسويك، كارنگي، پائو، و رانگاناتان و هم

و ... ميزان باالي اعتبـار منـابع    ،Journal of Documentation ،Library Journalمعتبري چون 
  دهد. مورداستفاده را نشان مي

هـاي   روزآمدي منابع بايد گفت كه در كتاب از منابع فراوان و مربـوط بـه سـال    ةدرزمين
(چـاپ  شمسـي   1383اثر كه در سال  ةكه ترجم مهم اين ةمختلف بهره برده شده است. نكت

) صورت گرفته است، م 1998( از روي ويرايش اول كتاب و احتماالً است شدهاول) چاپ 
شناسي قديمي است، اما هنگام تدوين  سريع علم اطالعات و دانش ةبه رشد و توسع باتوجه

 توان تناسب استفاده شده است. مي روز، به از منابع جديد و به ميالدي 1998كتاب يعني سال 
بـه   (باتوجـه  انـد  روز بـوده  ليف ويرايش اول بهأتاب در زمان تنتيجه گرفت كه منابع ك چنين
اثـر   ةولي ترجمـ  است، منتشر شده 2016كه كتاب اصلي تا ويرايش چهارم آن در سال  اين

فهرست منـابع در كتـاب    بنابراين)، است مطابق با ويرايش اول است و ديگر ويرايش نشده
شـده معـادل بـا سـال      كتاب ترجمـه (چاپ اول  1383شده براي امروز و حتي سال  ترجمه
  .است) نيز تاحدي قديمي م 2004

  
  دقت در استنادات و ارجاعات 3.4

 ها نيز اشاره شود و ارجاعـات  ها و اطالعات به استناد آن انواع داده ةسعي شده است در ارائ
متعددي در سراسـر مـتن وجـود دارد. در ايـن ميـان       هاي صورت زيرنويس متني و به درون

  ذكر است: مواردي قابل
 گذشته سال انتشـار در انتهـا آمـده    ةشيو فهرست منابع كه در انتهاي هر فصل آمده به ـ

 شود بعد از نام پديدآور آورده شود. كه امروزه توصيه مي است
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درميـان   قـط فكـه   سـت، درصـورتي  اكل پاراگراف اول مطالبي از آلن  33 فحةصدر  ـ
كتاب آلن شده و درادامه نيامده  14 فحةاي به ص متني اشاره پاراگراف در ارجاع درون

 اند. پاراگراف از چه صفحاتي استفاده كرده ةبقيكه است 
 ةدستي رعايت نشده اسـت. در بعضـي مـوارد بـه شـيو      متني يك در ارجاعات درون ـ

 ةموارد اثـري از شـمار  و در بعضي  است شدهداده صفحات ارجاع  ةدرست به شمار
 صفحات نيست.

 »دوجنـارو «وقتي نام نويسنده متن مـوردنظر   112 ةمتني انتهاي صفح در ارجاع درون ـ
متنـي نيسـت. از    بار در ابتداي متن آمده ديگر نيازي به تكرار آن در ارجاع درون يك

 اين دست موارد زياد است.
متني هـر دو بـه يـك     درونمربوط به ارجاعات  6 و 2هاي  زيرنويس 145 فحةصدر  ـ

 زيرنويس الزم نيست. دوقانون اشاره دارند و تكرار آن درقالب 

 

  كيفيت رعايت امانت 4.4
اثر رعايـت امانـت شـده     ةتوان گفت در ترجم موردي با كتاب اصلي مي ةبا توجه و مقايس

در همـان صـفحه    هـا  خصـوص درمـورد اطالعـات جـدول     است و در بسياري موارد و به
وجـد  مـل  أت شده است. اما در اين ميان نكاتي قابلاشاره زيرنويس به منبع اصلي صورت  به

شده است درمورد برخـي از  اشاره  1 افزود به پي 95 فحةص 2كه در سطر  ازجمله اين دارد؛
وجـود دارد و آن هـم مربـوط بـه ايـن       »الـف «پيوسـت   فقطدر پايان كتاب  ، اماها فهرست
آن نيسـت. بـا بررسـي     ةيي از كتـاب اصـلي در ترجمـ   هـا  بخش ها نيست و ظاهراً فهرست

شويم كه كتاب داراي نمايه و  متوجه مي ميالدي 1998سال  ةفهرست كتاب اصلي منتشرشد
متـرجم   197 فحةكتاب آمده اسـت. در صـ   2پيوست  فقطدو پيوست است كه در ترجمه 

  اند. ديد حذف شده ساز بنابر صالح لهئمدعي شده است كه برخي موارد مس
  
  بررسي علمي اثر 5.4

 اسـت  لفيؤهايي با استناد علمي و از م و نمونه ،ها كتاب سرشار از نظريات، اتفاقات، جريان
مربوطه است. استفاده از منابع فراوان علمي، استناد به تجربيات و  ةكه استاد دانشگاه در رشت

ييدي اسـت  أنظر ت احبنظريات افراد ص ةارائ و اتفاقات مستند، اشاره به آمار و ارقام مستند،
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شـده در   جاكه از اهداف دقيق بيـان  هاي بدون استدالل. ازآن بر ماهيت علمي و دور از نظريه
بودن مـتن كتـاب    بر علمياين مورد كتاب نيز بحث آموزش و آشنايي علمي با رشته است، 

ي وجـود  رحال و مانند بسياري از منابع علمي ديگر به اين مبحث نيز نقدهايه هكيد دارد. بأت
  دارد، ازجمله:

 شـده  شـكلي  هـاي مسـتطيلي   پاراگراف دوم اشاره به كارت 5در سطر  80فحة صدر  ـ
تـر آن در متـون و علـوم     ولي اصطالح عام ،شوند خوانده مي »ميكروكارت«كه  است
 ).35: 1389نيا  (رياحي است »ميكروفيش«رساني  داري و اطالع كتاب

ـ  ،اطالعاتي كه درمورد اينترنـت آمـده اسـت    ـ بسـيار   ،93 ةصـفح در خصـوص   هب
مريكاست و جذابيت و اهميت علمي بـراي مخاطبـان   امعطوف به قوانين داخلي 

 كشور ما ندارد.
گونه گفـت كـه    درمورد سانسور و انتخاب بايد اين 204 فحةدر پاراگراف انتهايي ص ـ

پـس اجـازه    ،گويد كه اگر هيچ مطلب خوبي در كتاب نيست منابع مي ةكنند انتخاب«
گويد كه اگر هيچ مطلـب بـدي در ايـن     داري شود و سانسوركننده مي هيد كه نگهند

 .»پس اجازه دهيد كه آن را نگه داريم ،كتاب وجود ندارد
مربـوط بـه آزادي انديشـه و بحـث سانسـور در       يكتاب به بررسـي آرا  5در بخش  ـ

ر مجموعه پرداخته شده است، اين قسمت و مطـالبش كـه بسـيا    ةها و تهي خانه كتاب
توانـد   هرچند مي ستمريكااداري  انجمن كتاب ةشد هاي ارائه متكي به نظرات و بيانيه

ژه بـراي   وي به ست ومناسب ا ها ولي براي كشورهاي غربي و عقايد آن ،آموزنده باشد
در بعضي موارد مناسب حال كشور ما نيست. عمـل مميـزي در    كودكان و نوجوانان

داري  هـاي كتـاب   زيـادي دارد و توسـط انجمـن   هـا موافقـان و مخالفـان     خانه كتاب
هـاي زيـادي در ايـن     المللـي بيانيـه   كشورهاي مختلف و نهادهاي متعدد ملي و بـين 

ها همواره  خانه بايد گفت كه مراجعان كتاب ،كلي طور هخصوص منتشر شده است. ب
 ).110: 1382(محسني  اند در مواجهه با عمل سانسور ابراز نارضايتي داشته

عنـوان   داران بـه  كتـاب از رسـي   درمـورد ايجادكننـدگان نقـاط دسـت     227 فحةصدر  ـ
كـه در متـون    درصـورتي  اسـت،  كنندگان از نظام بازيابي اطالعـات نـام بـرده    استفاده
 ةكننـده از نظـام بازيـابي معـادل همـان مشـتريان آن اسـت كـه همانـا جامعـ           استفاده
ان يـا مشـاوران يـك نظـام     تر در نقـش طراحـ   داران بيش كننده هستند و كتاب استفاده

رسي امروزه درقالـب   بازيابي مطرح هستند. البته در موارد مربوط به ايجاد نقاط دست



 1396 آذر، ششم، شمارة مهفدهسال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه ينامة انتقاد پژوهش   150

كنندگان از  استفاده  مدار كننده هاي استفاده سازي زني يا نمايه هاي برچسب تبرخي فعالي
با رسي براي اطالعات دارند.  دهي و ايجاد نقاط دست ثري در سازمانؤنظام نيز نقش م
غيرسـاختاري توصـيف    ةشيو اطالعاتي را به يتوانند اشيا ، كاربران مي2 پيشرفت وب

 ).96 :1393(ديويس  بندي مردمي ايجاد كنند و برچسب زنند و يك رده نندك
شناسي شمارشي و  يك كتاب  آمده است كه يك فهرست 13در سطر  254 فحةصدر  ـ

 ولي نه لزومـاً  ،رشي باشدممكن است يك فهرست شما  .شناسي ملي است يك كتاب
 ملي، و اين نكته خيلي عجيب است.

ولي توضيحي داده نشده  ،اشاره شده است AMCAهاي  خانه به كتاب 294 فحةصدر  ـ
 برانگيز است. الؤاست و براي مخاطب س

ها ناشـناس بـاقي    طريق رايانهبه اين نكته اشاره شده است كه افراد از 384 فحةصدر  ـ
دانـيم   كـه مـي   رونـد، درصـورتي   انجام كار غيراخالقي لو نميمانند و در صورت  مي

 ها امكان رديابي هست. راحتي و ازطريق آي.پي امروزه به
ها به بخش  خانه هاي عمومي كتاب درمورد اشاره به خدمات و بخش 394 فحةصدر  ـ

تر  و گفته شده كه اصطالحي كه براي اين خدمات رايجاست گردش مواد اشاره شده 
 ويژه در ايـران  چه رايج است و به كه آن درصورتي ،است »رسي ت دستخدما« است

 است. »خدمات امانت« به اين شكل است
و گفته شده كه هنوز هـم  است شده  ناشران ةنامهفته ةاشاره به نشري 463 فحةصدر  ـ

حكمي قطعي صادر شده  كه در اين مورد داري است در جهان كتابنشريه ترين  مهم
 واين نكته به نظر درسـت نيسـت و اگـر هـم ايـن نشـريه جـز       كه  است، درصورتي

 ترين نيست. نشريات مهم باشد، مهم
مريكا ادراي  اشتباه تايپي آمده است كه انجمن كتابعلت  بهاشتباه يا  به 475 فحةصدر  ـ

 هـاي  بـه زيرنـويس، انجمـن دانشـكده     سيس شد كه باتوجهأت ميالدي 1916در سال 
در  مـيالدي  1876داري در سال  يد باشد. انجمن كتابمريكا بااري اد (مدارس) كتاب
  ).243: 1394(شعباني  سيس شدأشهر فيالدلفيا ت

طوركــه در  نــوآوري و روزآمــدي علمــي مــتن كتــاب درمجمــوع و همــان ةدرزمينــ ـ
كه مطالب كتـاب   علت اين هاي ديگر نيز بدان ممكن است اشاره شده باشد، به بخش

علـم   ةبه سرعت گسترش و رشد حـوز  باتوجهميالدي است و  1998مربوط به سال 
بسياري از موارد شايد براي امروز ما ديگر نو و بديع نباشـد و بسـياري از     اطالعات،
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ر گيدطور كلي و در قياس با  اما به ،اند شده بسيار متفاوت شده آمار و اطالعات مطرح
  نوآوري) در اين زمينه اشاره كرد: ة(درزمين توان به مواردي منابع مي

ها در زيرساخت اطالعاتي يك كشور اشاره شـده   خانه در فصل اول به جايگاه كتاب ـ
توجهي است و اشاره به اين اهميت و جايگاه در بسياري از  مهم و قابل ةاست كه نكت

اين نكته توجه شده است كه جايگاه علم اطالعات به  ،چنين شود. هم متون ديده نمي
ن اين علم بايد جايگاه خود را در تمامي اهاست و متخصص خانه بسيار فراتر از كتاب

در ابتـداي فصـل دوم نيـز     ،چنين هم .چرخه و زيرساخت اطالعاتي جامعه پيدا كنند
داران و  هاست و كتـاب  خانه رساني وراي كتاب كه علم اطالع استتأكيد بر اين نكته 

 ).27 - 26 :1383رابين متفاوت بنگرند (اي  ن اطالعات بايد به شيوهامتخصص

ها اشاره شده كه بسته به زمان تدوين  خانه هاي مورداستفاده در كتاب به برخي فناوري ـ
 حاضر جنبة نوآورانه ندارد. ولي درحال ،اند كتاب نوآورانه بوده

روزآمدي علمي هم بايد به اين مهم اشاره داشت كه اصل كتاب موردنقـد و   ةدرزمين ـ
، 1998ويـرايش اول در سـال    .ويرايش منتشـر شـده اسـت    چهاركنون در بررسي تا

سال در ، و ويرايش چهارم 2010ويرايش سوم در سال  ،2004ويرايش دوم در سال 
 1383(چـاپ   كتاب مربوط به ويرايش اول است ةترجم ظاهراً ميالدي است. 2016
امكـان   اسـت قاعـدتاً   شمسي 1387در چاپ دوم كه مربوط به سال  ،هرحال هب .)ش

چنين نشده است؛ چراكـه برخـي    كتاب بوده است كه ظاهراً دوماستفاده از ويرايش 
 بر وقايع در امريكاست، باز كيد كتاب كامالًأكه ت اطالعات مطرح در اين كتاب، با اين

  :هم براي ما قديمي است، مثالً
ميالدي، يعنـي   1995مربوط به سال  2- 1و  1- 1منابع مورداستفاده براي نمودارهاي  ـ

بـه رشـد سـريع     باتوجه نيز سال نشر كتاب در ايران درسال پيش است. حتي  بيست
 رساني مطالب قديمي هستند. علم و صنعت اطالعات و اطالع

راه  ، ولي به تلفن همصحبت شده است ها ها و اهميت آن درمورد تلفن 12فحة صدر  ـ
 اي نشده است. ي است، اشارهترين موارد ارتباطي و زيرساخت كه يكي از اصلي

 هـاي اطالعـاتي آمـده اسـت     آماري از استفاده از انـواع محمـل   20تا  8در صفحات  ـ
به تغييرات سريع در  كه باتوجه )ميالدي است 1995تر اطالعات مربوط به سال  (بيش

اند. بهتر بـود در   ها اين آمار تا به امروز تغييرات بسياري كرده ها و محمل انواع رسانه
هاي آماري زيادي  اثر داراي دادهاين  ،شد. درمجموع پ دوم اين موارد اصالح ميچا
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به گذشـت زمـان ديگـر داراي ارزش اسـتنادي نيسـتند، امـا ارزش        است كه باتوجه
 تاريخي خود را دارند.

 
  سازواري محتواي اثر 6.4

با مباني مطرح و  بنابراينكتاب از آثار و منابع فراوان و معتبر در زمان خود بهره برده است، 
هـا، اشـاره بـه     خانـه  موردقبول در اين حوزه سازواري دارد، اصول علمي و مديريت كتـاب 

نيز وجود  اما مواردي ،دها همه متناسب هستن مشي ها و خط زيرساختو داري،  قوانين كتاب
  :است توجه كه قابل دارد
شـده در   كـه مباحـث مطـرح   طوركه بارها اشاره شد، اين است  همان ،ترين مورد مهم ـ

مريكا موردتوجه قرار ادر كشور را رساني  داري و اطالع هاي كتاب تر جنبه كتاب بيش
ولـي در مـواردي    است،آموز  در بسياري از موارد مفيد و درساين نكات داده است. 

 تواند كاربردي نباشد. ر كشورها ميگيدهم براي مخاطبان كتاب در 
هـاي نـوين در    وريابـوده اسـت كـه اهميـت و نقـش فنـ      كه تـالش بـر ايـن     با اين ـ

بـه حـال    (باتوجـه  كهنگـي مطالـب   علت سفانه بهأها شرح داده شود، اما مت خانه كتاب
 اند. حاضر) بسياري از موارد و موضوعات موردانتظار در كتاب نيامده

كتـاب مطـرح شـده     تـوجهي در  درمورد سانسور منابع و اطالعات مطالب جالب ـ
مريكـا تشـويق   اهـاي   خانه مريكايي است و در آن كتاباهم خيلي  ولي آن ،است
گونه سانسوري براي هيچ قشري نداشته باشند، كه خيلي مناسـب   اند كه هيچ شده

 فرهنگ ما نيست.
محتواي علـم   به هاي ديني هم بايد گفت كه باتوجه سازواري محتوا با ارزش ةدرزمين ـ

ي آن خيلي با مباحـث دينـي ارتبـاطي    موضوعي آن كليت متن و اجزا ةيا اثر و زمين
قابـل اهميـت در ايـن موضـوع      ةنكتـ  فقط دوشود و  و مشكلي هم ديده نمي ردندا

  ند از:ا عبارت
مطالبي درمورد محتواها و آثار مستهجن و جنسي بيان شده  143و  142در صفحات  ـ

 هاي اسالمي و ديني ما ندارد. است كه در كل منافاتي با ارزش
 رسي به انواع منـابع بـراي همگـان    آزادي دست ةدرزمين 216ا ت 212در صفحات  ـ

 فقطكند كه  كيد دارد و بيان ميأمريكا تاداري  (حتي كودكان) از قول انجمن كتاب
(ماننـد منـابع    رسي بـه منـابع نامناسـب    در دسترا والدين حق ممانعت فرزندان 
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د. نـ را ايجـاد كن ها نبايد ايـن ممانعـت    خانه آميز) دارند و كتاب جنسي و خشونت
مريكا سانسـور يـا   اداري  از انجمن كتاب نقل به 218و  217در صفحات  ،چنين هم
هاي  كه با آموزه است گرايي را مقبول ندانسته جنس منابع مربوط به هم نكردن تهيه

 ديني ما سازگاري ندارد.
  
  وضعيت اصطالحات تخصصي اثر 7.4

هاي مناسـبي درمـورد اصـطالحات     عادلكتاب سعي شده است تاحد زيادي از م ةدر ترجم
نهـادي هـم قابـل طـرح      برخي موارد اصالحي و پيش ،در اين ميان ؛تخصصي استفاده شود

  مانند:  است،
آمده، ولـي در   »عدم قطعيت«، »Uncertainty«رساني معادل  در بسياري از متون اطالع ـ

 ).34: 1383رابين ( آمده است »شبهه«اين متن 
 باشد. »ارزش رودررويي ةقاعد»  ،»رويي هارزش روب ةقاعد« معادل 38 فحةصدر  ـ
ماشـين  «، »ماشـين تفكـر  «جـاي   بـه ، »thinking machine« معـادل براي  52 فحةصدر  ـ

 تر است. مناسب »ماشين متفكر«يا  »فكركننده
معنـا شـده    »اقتـدار شـناختي  « »cognitive authority«اصطالح  57و  55در صفحات  ـ

 بهتر است. »قدرت شناختي«يا  »شناختياعتبار «است كه معادل 
 .است» توليد«باشد بهتر از  »محصول«واژة  »product« معادل 57 فحةصدر  ـ
 »گــذاردن بــازهم«يــا  »بــازآرايي« »reassembled« معــادلبــراي  84فحة صــدر  ـ

 است.  تر مناسب
 »متصدي شبكه«يا  »سرپرست شبكه« »network liasions« معادلبراي  103 فحةصدر  ـ

  .است» رابط شبكه« بهتر از
بهتـر اسـت    »patron-initiatedservice systems« 2معـادل زيرنـويس    188فحة صدر  ـ

  باشد. »گرا هاي خدماتي مشتري نظام«
 تر است. مناسب »كارپژوهي« »ergonomics« معادلبراي  119فحة صدر  ـ
 »شـدن  قطعـه  قطعه«از  »گسيختگي ازهم«  »fragmentation«معادل براي  120 فحةصدر  ـ

 بهتر است.
 تر است. مناسب »اي م رايانهئجرا« »computer crimes« معادل 127 فحةصدر  ـ
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ولي مناسب بـا   ،است »كارآفريني« »entrepreneurship« معادل مرسوم 128 فحةصدر  ـ
چراكـه در سـطر بعـدي     ؛»داري سـرمايه «بهتر است تـا   »صاحبان كار و مشاغل«متن 

 ترجمه شده است. »داري سرمايه« »capitalism «دوباره 
باشـد تـا    »كننـده  مسـتقل عمـل  «بهتر اسـت   »stadalone« معادلبراي  132فحة صدر  ـ

 دهد. كه معناي خاصي نمي »سكو تك«
يـا   ،»سـلفون «، »هاي سلولي تلفن«بهتر است  »cellular phone « معادل 133 فحةصدر  ـ

 .»اي هاي ياخته تلفن«باشد تا  »راه هاي هم تلفن«
كردهـا يـا    هوشمندي خـرج «بهتر است  »cost consciousness« معادل 135 فحةصدر  ـ

 .»ها هوشياري هزينه«باشد تا  »كردها هوشمندي در هزينه
تبليغـات  «يـا   »تبليغـات عقيـدتي  « بهتـر اسـت   »propaganda« معادل 142 فحةصدر  ـ

 .»هاي توخالي پيام« باشد تا »اردسود
 .است» فروخواني«تر از  مرسوم »بارگذاري« »upload« معادل 172فحة صدر  ـ
هـاي   ها و نظـام  خانه درمورد كتاب »intellectual technologies« معادل 228فحة صدر  ـ

كـاربرد   »هـاي فكـري   فنـاوري «از  »هاي هوشـمند  فناوري«بازيابي اطالعات و دانش 
 تر است. تري دارد و مناسب بيش

كـه خيلـي مناسـب كتـاب      اسـت  آمده »افت پس« »backlogs«معادل  252 فحةصدر  ـ
 تر است. مناسب  »شده انباشته«معادل   هم آشنا نيست. علمي نيست و حتي براي عموم

بـه سـاير    كـه باتوجـه   است آمده »دنيوي«واژة  »secular«معادل براي  287 فحةصدر  ـ
 »سـكوالر «يـا همـان    »غيرمـذهبي «رسـد و معـادل    نمـي   نظـر  منابع خيلي مناسب به

 ست.ا  تر مناسب
 »خير عامـه «از  »منفعت عمومي«واژة   »the public good«معادل براي  341 فحةصدر  ـ

 تر است. جاافتاده
 است. »فارغ از خود«تر از  جالب »فداكارانه« »selfless« معادل 342 فحةصدر  ـ
 »offirmative action«اشـتباه   كـه البتـه بـه    »affirmative action«معادل  355 فحةصدر  ـ

ويـژه   هـا (بـه   به اقليت هاي گذشته نسبت عدالتي سياست جبران بينوشته شده است، 
 آميز. هاي تبعيض ) آن هم در امريكاست نه فعاليتانپوست سياه

اشاره شده است كه معادل  »كوكائين فري بيسينگ«به عبارت  2سطر  356 فحةصدر  ـ
 ده شود.است و بهتر است از همين معادل استفا »سازي كوكائين خالص«
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 »نگـاري  هـرزه « واژةبه مـتن كتـاب    باتوجه »spamming«معادل براي  385 فحةصدر  ـ
 .»خودتوزيعي«است نه  تر مناسب

آمده است كـه   »كودكان كليد قفل خانه«  »latch-key children«معادل  414 فحةصدر  ـ
كـه   معنـاي ايـن   بـه  »كودكان كليددار خانـه «خيلي نامفهوم و نامناسب است و معادل 

 مناسب است.  د و تنها باشد،نپس از آمدن از مدرسه بايد در خانه را باز ك كودك
 است. »اي خانه شوراي منابع كتاب« 2معادل زيرنويس  432 فحةصدر  ـ
آمده كه بسيار غريب  »دادگاه سيار دوم«  » second circuit court«معادل  446 فحةصدر  ـ

 اسب است.من »دادگاه تجديدنظر«و نامناسب است و معادل 
 

  شده بر كتاب اصلي . نقدهاي چاپ5
انجمـن   شـده در  چـاپ  رسـاني  اطـالع  و داري كتـاب  علـوم  مبـاني هر چهار ويرايش كتاب 

  اند. و نقدها نيز در مجالت معتبر چاپ شده اند كردهافراد مختلف نقد را مريكا اداري  كتاب
مطالعـات اطالعـات و   علمي  در نقد و معرفي ويرايش اول كتاب كه هولمز عضو هيئت

ده اسـت، ضـمن معرفـي كتـاب و     كـر چاپ  ميالدي 1999رسانه دانشگاه اونتاريو در سال 
و فهرست منابع خواندني  شده است كتاب پرداخته هاي آن به بررسي اجمالي فصل ةنويسند

و اين كتاب را يك منبع درسي كامـل  امند توصيف كرده است.  انتهاي كتاب را بسيار ارزش
كتاب را ناقص  ةو نمايداند  مييس دانشكده را غيرضروري ئگفتار ر پيشهولمز البته  داند. مي

گفته است كه كتاب در تشخيص دو شكل قانون بردفـورد دچـار    ،چنين خوانده است و هم
  ).Holmes 1999: 838( اشكال است

ده اسـت.  كرچاپ ميالدي  2005مك نايت در سال  رانقد و معرفي ويرايش دوم كتاب 
اما محتـواي آن   د،دان ميداري  كتاب حاضر را يك كتاب درسي براي مقدمات علوم كتابو ا

گويـد بسـياري از    دانـد و مـي   هاي تحصيالت تكميلي اين رشـته كامـل نمـي    را براي دوره
  ).Mcknight 2005: 405( دهد هاي درسي اين دوره را پوشش نمي برنامه

منتشر كرده اسـت.   ميالدي 2011سال  رابرتسون نقد و معرفي ويرايش سوم كتاب را در
و مناسب بـراي تـدريس    ،روز، جامع عنوان يك كتاب معتبر، به را به يادشدهرابرتسون كتاب 

و  پردازد ميبه معرفي فصول كتاب  ،ده است. سپسكرآن تمجيد  ةكند و از نويسند توصيه مي
لعه و تدريس است مطا بخش قابل صورت بخش طور كامل و هم به كتاب هم به است كه گفته

  ).Robertson 2011: 174- 175( گذاري و تيتربندي آن ابراز رضايت كرده است و از شماره
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) را نيـز  مـيالدي  2016چهـارم در سـال   ويرايش ( آخرين نقد بر آخرين ويرايش كتاب
و نيز كتاب را بسيار جـامع دانسـته و بـه    اچاپ كرده است. ميالدي  2017كليفتون در سال 

  ).Clifton 2017: 153- 154( فصول آن پرداخته استتوصيف 

  
  نهادها گيري و پيش . نتيجه6

ليف و ترجمه أهاي مختلف ت ها و منابع درسي كه براي دروس مقدماتي رشته برخي از كتاب
مندان به آن  و عالقه اي را براي دانشجويان كننده توانند نقش بسيار تعيين شوند، گاهي مي مي

جوانب  ةتوانند با حركت در سيري منطقي و جذاب به ارائ مي ،سو . ازيكحوزه داشته باشند
بـراي ادامـه    او ةو افزايش انگيـز مخاطب و سبب جذب  بپردازندتلف يك علم يا رشته خم

مطالب  ةمطالب، پراكندگي موضوع، اغالط زياد، ارائ ةبا كاستي در ارائ ،ديگر شوند و ازسوي
و جذابيت ديداري پايين عامـل دوري و حتـي جـدايي مخاطـب از      ،غيرعلمي و غيرمستند

گونه  چنيني و استفاده از اين هاي اين علمي مربوطه شوند. بنابراين نقد و بررسي كتاب ةحوز
مباني رسد. كتاب  نظر مي ارائه به مخاطبان ضروري به براينقدها براي انتخاب منابع درست 

حاضر نقد و بررسي شد نيز از اين دست منابع  ةمقال كه در رساني داري و اطالع علوم كتاب
 بنـابراين مريكا چاپ شده اسـت،  او اصل كتاب در  است آيد. اين كتاب ترجمه مي  شمار به

مريكـايي  اشـده در آن بـراي مخاطبـان     بسياري از آمار و ارقام و اطالعات و قوانين مطـرح 
داشـتن اطالعـات از    ،سـو  كازيـ  :توجـه اسـت   اين موضوع از دو زاويه قابل .استمناسب 

رو و پيشـرفته در ايـن حـوزه     رساني در يك كشور پيش داري و اطالع وضعيت علوم كتاب
عنـوان يـك منبـع     قراردادن اين كتـاب بـه   ديگر، يتوجه است و اهميت دارد و ازسو جالب

  تواند اندكي نامتناسب باشد. درسي براي ديگر كشورها مي
ترين آن سـطح بـاالي علمـي     ست كه مهمافراواني  تكتاب موردبررسي داراي نقاط قو

 و محتواي كتاب است. استفاده از منابع علمـي فـراوان و معتبـر    ،چنين كتاب و هم ةنويسند
هاي بسيار در برقراري ارتباط مخاطب بـا مفهـوم كلـي كتـاب      آمارها و قوانين و نمونه ةارائ

است. از ديگر نقاط مثبت كتـاب  نقش مهمي دارند كه اين كتاب در اين موضوع موفق بوده 
ها در زيرساخت اطالعاتي يـك   خانه شروع كتاب و بخش اول آن است كه به اهميت كتاب

كشور اشاره دارد. شروع كتاب با اشاره به اهيمت يـك موضـوع يـا رشـته سـبب تهيـيج و       
خوبي  روان و ةكتاب ترجم ةترجم ،كار خواهد شد. درمجموع ةمندي مخاطب به ادام عالقه

مشكل ديگري نـدارد. از ديگـر نقـاط     است، غيراز مواردي چند كه در مقاله آمده ست و بها
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ها را  لف آنؤاست كه م متر در انتهاي بخش ده هاي بيش ت كتاب داشتن بخش خواندنيقو
  داند. شده در كتاب مي مطرح ةمسائل عمد ةمحرك تفكر دربار

وارد بـه   از دانشـجويان تـازه  هاي كتاب بايد گفت كه بسياري  درخصوص برخي كاستي
و تاحـدودي   ،اطالعـي  شناسي دچـار نـوعي سـردرگمي، كـم     علم اطالعات و دانش ةحوز

دروس مقدماتي مانند درس مباني  ،د. بنابراينهستنتحصيل در اين رشته  ةناراحتي براي ادام
ـ  تواند بر تصميم شناسي مي يا مقدمه بر علم اطالعات و دانش سـياري  ثير بأگيري اين افراد ت

هاي مورداستفاده براي ارائـه در ايـن درس نيـز     منابع و كتاب ،داشته باشد و در همين راستا
شده براي اين درس ازلحاظ بصري و محتوايي  بسيار مهم هستند. مناسب است كتاب معرفي

و  ،جذاب باشد، ترتيب و تسلسل مطالب مشخص باشـد، زبـان كتـاب روان و رسـا باشـد     
مي مخاطب نشـود. كتـاب موردبررسـي ازنظـر جـذابيت بصـري       خواندن آن سبب سردرگ

ضعيف است، طرح جلـد آن جـذاب نيسـت، در مـتن از تصـاوير اسـتفاده نشـده اسـت،         
به حجـم زيـاد    و باتوجه ،بسيار متفاوت و ضعيف استدر ترجمه هاي متن كتاب  تيتربندي

فهرسـت   شـود. نداشـتن   كتاب خيلي اوقات خواننده در تسلسل مطالب دچـار اشـكال مـي   
موضوعي نيز براي چنين كتاب پرحجم و پرمطلبي نيز يـك نقـص بـزرگ     ةتفصيلي و نماي

  نسبت يك كتاب علمي بسيار زياد است. است. اغالط اماليي و چاپي نيز به
بودن مطالب و اطالعات آن است. مناسب بود  ترين اشكاالت كتاب حاضر قديمي از مهم
به ويرايش ترجمه و چاپ مجدد آن  ديد كتاب نسبتهاي ج ويرايش ةزمان با ارائ مترجم هم
  د.كر اقدام مي
توان گفت جاي برخي مسائل مهم و وظـايف كـاري    محتوا هم مي ةدرزمين ،كلي طور به

اين بخشي از عملكردهاي اساسي  .رساني در كتاب خالي است خانه و مراكز اطالع در كتاب
دمات گردش منـابع اطالعـاتي، مرجـع،    مانند خ ،هاي مباني معرفي شود رشته بايد در كتاب

دهي اختصاص داده شده است  يك فصل به سازمان فقطاطالعات، كه  ةدهي و اشاع سازمان
  اند. و ساير موارد خيلي جدي ديده نشده

هـا   نهادهـا و توصـيه   بهبود محتواي ظاهري و علمي كتاب حاضر برخـي پـيش  منظور  به
  ند از:ا رسد كه عبارت مينظر  بهمناسب 

روزرسـاني   ) بـه م 2016( كتاب مطابق با آخرين ويرايش منتشرشـده  ةويرايش ترجم .1
  شود؛ محتوا
  ؛. ويرايش فني و ادبي كل كتاب2
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  ؛موضوعي و فهرست تفصيلي ة. ايجاد نماي3
  ؛گذاري و تيتربندي كتاب سازي شماره دست . يك4
  ؛. داشتن طرح جلدي جذاب و مرتبط5
ـ   . اختصاص فصـلي بـه معرفـي و    6 ا وظـايف كـاري و عملـي در    آشـنايي مخاطبـان ب
  .رساني ها و مراكز اطالع خانه كتاب
در تدريس براي دروس مباني علم اطالعات منابع ديگـري   كه شود توصيه مي ،چنين هم

  كه متناسب با وضعيت داخلي و بومي اين رشته در كشور باشند نيز معرفي و استفاده شوند.
  
  نوشت پي

  مريكا:اري اد يت انجمن كتابسا برگرفته از وب .1
<https://www.alastore.ala.org/content/richard-e-rubin>. 
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