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چکیده
نوشـتار حاضـر نقـدی اسـت بـر ترجمۀ کتـاب رفتـار اطالعاتـی: یـک غریـزۀ تکاملی که 
در سـال 1392 توسـط انتشـارات کتابدار به چاپ رسـیده اسـت. در این کتاب نویسـنده 
دیـدگاه خـود دربـارۀ رفتـار اطالعاتـی انسـان را در بسـتری تکاملـی ارائـه داده اسـت؛ 
به طوری کـه اشـاره بـه مطالعـات تاریخـی در زمینـۀ تکامل انسـان از بدو ظهـور، با توجه 
بـه شـواهد باستان شناسـی،  تـا تبدیل به انسـان امـروزی، جزئـی جدایی  ناپذیـر از کتاب 
شـده اسـت. در ایـن نوشـتار پـس از ارائـۀ مقدمـه ای کوتـاه به معرفـی اثـر و ویژگی های 

آن از یک سـو و ترجمـۀ ارائه شـده از دیگرسـو پرداختـه شـده اسـت. 

کلیدواژه
 آماندا اسپینک؛ رفتار اطالعاتی انسان؛ تکامل؛ رفتار اطالع جویی

مقدمه
نیاز اطالعاتی همان گونه که کیس1 (2006: 5) بیان می کند، نیازی خودآگاه در نتیجۀ 
فرآیند  می شود.  برآورده  اطالعات  کسب  با  صرفاً  که  نیازی  است؛  فردی  دانش  کاستی 
برآوردن فعاالنۀ نیاز اطالعاتی با عنوان «اطالع یابی»2 شناخته می شود که در برخی متون 
به اشتباه به جای عبارت «رفتار اطالعاتی» نیز به کار می رود. این در حالی است که رفتار 
اطالعاتی درواقع نه تنها شامل اطالع یابی، بلکه شامل همۀ رفتارهای فعال و منفعل انسانی 
این  وسیع  گسترۀ  درنظرگرفتن  با  می شود.  اطالعات  جذب نکردن  یا  جذب کردن  برای 
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تعریف، می توان این گونه نتیجه گرفت که رفتار اطالعاتی در تمام شرایط و حاالت انسانی 
حضور دارد؛ بنابراین اطالعات و نقش آن - همان گونه که اسپینک و کول (1388: 49) 
بیان می دارند - به وسعت گسترۀ زندگی بشری است؛ به گونه ای که اطالعات و کسب آن 
برای انسان، به عنوان امری بنیادین و با هدف هماهنگی بیشتر با محیط اطراف، ضرورت 
دارد. تصویر 1 شمایی از جامعیت رفتار اطالعاتی را نسبت به دیگر زیرمجموعه های آن 

به نمایش می گذارد. 
که  موقعیتی  و  شرایط  به  توجه  و  پی بردن  اطالعاتی،  رفتارهای  درک  برای  بنابراین 
به  اشاره  با   (86 :1388) داورپناه  دارد.  ضرورت  است،  کرده  ایجاب  را  اطالعات  به  نیاز 
الگوی «آجزن» در شکل گیری رفتار به سه عامل تأثیرگذار بر نیت4 که به رفتارهای خاصی 
و  اجتماعی»  از «نگرش»، «هنجارهای  عبارت اند  عامل  سه  این  است.  پرداخته  می انجامد 
«کنترل رفتاری ادراک شده». بر اساس این رویکرد، نگرش اگرچه حالتی درونی به شمار 
می آید، اما حاصل باورهای پیرامونی یک رفتار خاص است. درحالی که هنجارها به نگرش 
چنین  در  می یابند.  تحقق  رفتار  کنترل  به  توجه  طریق  از  صرفاً  خود  می دهند،  شکل 
فضایی، نظام ارزشی موجود تأثیر جدی در جذب یا رد اطالعات دارد و درعین حال به 
مرور زمان تحول پیدا می کند. بخشی از این تغییر خواه ناخواه از تغییرات انسان ها به منزلۀ 
عامل اصلی درگیر در فعالیت های اطالعاتی نشئت می گیرد؛ مسئله ای که در کتاب جدید 

اسپینک، محل توجه جدی بوده است. 
در سال 2000 آماندا اسپینک به همراه چارلز کول، ویراستاری مجموعه مقاالتی با 
عنوان راهبردهایی نو در رفتار اطالعاتی انسان را برعهده گرفت که فصل های اول تا سوم 
آن، به صورت مشخص، دربرگیرندۀ مباحثی دربارۀ ماهیت تکاملی رفتار اطالعاتی است. 
این سه فصل، که دو فصل آن با همکاری نگارندۀ کتاب حاضر تدوین شده است، به صورت 
مشخص پایۀ تدوین کتاب رفتار اطالعاتی: یک غریزه تکاملی بوده اند. به عبارت بهتر، این 
کتاب بر پایۀ تجربیات نگارنده در تدوین مقاالت و ویراستاری مجموعۀ ذکرشده شکل 

گرفته و قوام یافته است. 
ــی انســان  ــار اطالعات ــه بحــث رفت ــع ب ــاب حاضــر، اســپینک دیدگاهــی بدی در کت

معرفی اثر
غریزۀ  یک  اطالعاتی:  رفتار  آماندا.  اسپینک،   ■
رفیعی نسب  فاطمه  و  بیگدلی  زاهد  ترجمۀ  تکاملی. 
حسن زاده،  راضیه  اصل،  آقازاده  ابراهیم  همکاری  با 
کتابدار،  نشر  تهران:  طوماری.  سارا  و  کیان پور  رضوان 
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ــگاه  ــد. ن ــرار می ده ــی ق ــاوت و تاریخ ــًال متف ــتری کام ــث را در بس ــن مبح دارد و ای
اســپینک در ایــن کتــاب، نگاهــی تکاملــی اســت. در همــۀ فصل هــای ایــن اثــر اشــاره 
بــه مطالعــات تاریخــی در زمینــۀ تکامــل انســان از ابتــدای تاریــخ و ظهــور انســان نمای 
ــگاه  ــر، ن ــارت بهت ــه عب ــرد. ب ــاهده ک ــوان مش ــروزی را می ت ــان ام ــا انس ــر ت متفک
اســپینک در ایــن کتــاب گــرد محــور بســتر گســترده ای کــه زمینه ســاز نیــت فــرد در 
رفتــار اطالعاتــی اســت، می گــردد؛ رویکــردی بدیــع کــه در میــان کتاب هــای فارســی 
متعــدد چــون نظریه هــای رفتــار اطالعاتــی (1387)، رفتــار اطالعاتــی انســان (1388)، 
ــیاری از  ــات (1386) و بس ــات و ارتباط ــه (1381)، اطالع ــر جامع ــات ب ــر اطالع تأثی

ــورد.  ــم می خ ــه چش ــر ب ــوزه کمت ــن ح ــده در ای ــاالت منتشرش مق
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تصویر 1. رفتار اطالعاتی شامل اطالع یابی، اطالع جویی3 و استفاده از اطالعات (اسپینک و کول، 2006: 29)
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دربارۀ پدیدآورنده و مترجمان
با  وی  است.  الفبورو5  دانشگاه  اطالعات  علم  گروه  استاد  حاضر  حال  در  اسپینک  آماندا 
مجموعه مقاالت  و  علمی  معتبر  نشریات  در  منتشرشده  تخصصی  مقالۀ   300 از  بیش 
رفتار  حوزۀ  در  فعال  علمی  چهره های  شناخته شده ترین  از  یکی  کتاب،  عنوان   6 نیز  و 
اطالعاتی است. همان گونه که در ابتدای کتاب نیز آمده است، وی هشتمین نفر از میان 
پراستنادترین نویسندگان در حوزۀ بازیابی اطالعات بوده و از جمله افرادی است که در 
حوزۀ علم اطالعات و دانش شناسی، h-index نسبتاً باالیی دارد. پژوهش های وی تا کنون 
توسط بنیاد ملی علوم، آمازون،  ای بی ام و بسیاری از نهادهای شناخته شدۀ دیگر، پشتیبانی 

مالی و معنوی شده است. 
ترجمۀ این کتاب توسط دکتر زاهد بیگدلی و فاطمه رفیعی نسب صورت گرفته است. 
دکتر بیگدلی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز است که دکترای خود را در رشتۀ علم 
اطالعات و دانش شناسی از دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا دریافت کرده است. وی تا کنون 
بیش از 50 مقاله در زمینه های مختلف و به ویژه در حوزۀ رفتار اطالع یابی منتشر کرده 

است. 
دانشگاه  از  کارشناسی ارشد  مدرک  دارای  اثر،  این  دیگر  مترجم  رفیعی نسب،  فاطمه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز بوده که از پایان نامۀ خود در آذر سال 1393 
دفاع کرده است. دیگر همکاران مترجم این اثر، ابراهیم آقازاده اصل، راضیه حسن زاده، 

رضوان کیان پور و سارا طوماری بوده اند. 

دربارۀ کتاب
کتاب حاضر یک کتاب نظری است که در سال 2010 توسط انتشارات اشپرینگر منتشر 
از  متفاوتی  زوایای  مختلف،  فصل های  در  است  شده  سعی  کتاب  سراسر  در  است.  شده 
این  از  و  شود  واکاوی  و  بررسی  اطالعاتی  رفتار  تکاملی   - شناختی  مختلف  جنبه های 
فراهم آورندۀ  کتاب  این  است،  شده  بیان  نیز  کتاب  مقدمۀ  در  که  همان گونه  رهگذر، 
در  بنیادین  هدف  این  داشتن  با  نویسنده  است.  بعدی  تحقیقات  برای  نظری  چارچوبی 

ذهن، بدنۀ کتاب را به 9 فصل مجزا تقسیم کرده است. 
فصل اول یا مقدمۀ کتاب ضمن ارائۀ چارچوب نظری و منشأ فکری آن، خالصه ای از 

موضوعات مطرح در هر فصل از کتاب را ارائه می کند. 
فصل دوم کتاب با عنوان «چارچوب رفتار اطالعاتی» با تکیه بر مباحث روان شناختی 
در پیوند با بحث تکامل و، به صورت خاص، تکامل شناختی و توسعۀ رفتاری، به بررسی 
«بنیان  عنوان  با  کتاب  سوم  فصل  در  است.  پرداخته  زمینه  این  در  نظریه پردازان  آرای 
شناختی  توانمندی های  تکامل  و  ظهور  با  مرتبط  مسائل  مشخص،  صورت  به  تکاملی»، 
انسانی دنبال می شود؛ درحالی که در فصل چهارم با عنوان «غریزه در برابر محیط» به رفتار 

اطالعاتی انسان به منزلۀ عاملی غریزی پرداخته شده است. 
فصل پنجم با عنوان «شناخت انسان و رفتار اجتماعی» بر این نکته تأکید دارد که 

نقد اطالع رسانی
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رفتار اطالعاتی را نمی توان تنها یک رفتار غریزی دانست و در عمل، عوامل بیولوژیک نیز 
در این رفتار بی تأثیر نیستند. در پی طرح این بحث، اسپینک در فصل ششم با عنوان 
فصل  در  و  داده  ارائه  اطالعاتی  رفتار  تکامل  و  رشد  برای  چارچوبی  مادام العمر»  «رشد 
هفتم با عنوان «فرآیندهای فرعی رفتار اطالعاتی»، ضمن بسط نظریه های پیشین خود، 

فرآیندهای فرعی این رفتار را نیز مطرح می کند. 
عنوان  با  نهم  فصل  و  زمان»  طول  در  اطالعاتی  «رفتار  عنوان  با  هشتم  فصل  در 
در  اطالعاتی  رفتار  ظهور  به  عمل  در  آینده»  جهت گیری های  و  کلیدی  «موضوع های 

انسان های اولیه و، درنهایت، ارائۀ یک جمع بندی پرداخته شده است. 
با نگاهی به آنچه تاکنون مطرح شد، می توان این گونه نتیجه گرفت که کتاب حاضر با 
وجود اینکه کامًال نظری است، برخالف بسیاری از کتاب های نظری موجود در بازار نشر، 
به ویژه در پیوند با رفتارهای اطالع یابی یا اطالعاتی، بسیار کوتاه است. دلیل این امر را 

می توان در تازه بودن مطالب مطرح در کتاب جست وجو کرد. 

نگاهی تحلیلی به کتاب 
کتاب های  در  کنون  تا  که  پرداخته  مهمی  بحث  به  کوچک بودن  وجود  با  حاضر  کتاب 
مرتبط با این حوزه کمتر مورد توجه واقع شده است. به همین دلیل ترجمۀ کتاب به زبان 
فارسی کاری ارزشمند تلقی می شود و بی تردید انتشار این کتاب، دانش حوزه ای در این 

زمینه به زبان فارسی را ارتقا خواهد بخشید. 
ترجمۀ این اثر، برگردانی به نسبت وفادار به متن و درعین حال به فارسی نسبتاً روان 
است. با این وجود، برخی مسائل در پیوند با ترجمه مطرح است. برخی از این مشکالت 

مسائل ساختاری است و برخی دیگر به نحوۀ ترجمه اثر بازمی گردد. 
به عنوان نمونه، در اصل اثر به زبان انگلیسی، صفحه آرایی به گونه ای صورت گرفته 
که تیترهای اصلی به صورت توپر و سیاه و تیترهای فرعی با قلم ریزتر و به صورت ایتالیک 
آمده است. این در حالی است که در برگردان فارسی اثر به این نکته توجه نشده است؛ 
نمی شود.  مشاهده  آن ها  زیرمجموعه های  و  اصلی  تیترهای  میان  تمایزی  به طوری که 
«توانایی های  با  چندانی  تفاوت  مغز»  حجم  «گسترش  فونت   ، صفحۀ 49  در  مثال  برای 
توسعه یافتۀ شناختی» ندارد. این درحالی است که در اصل اثر این دو با استفاده از حروف 
ایتالیک کامًال از یکدیگر مجزا شده اند. همچنین در برخی موارد استثنایی یکدستی در 

استنادها رعایت نشده است.6 
از دیگر مسائل ساختاری کتاب می توان ناهماهنگی موجود بین عنوان تصاویر فصل 
شماره گذاری  کرد.  اشاره  کتاب،   40 صفحۀ  در  مثًال  آن ها،  توصیف  هنگام  آنچه  با  دوم 
تصاویر در دو صفحۀ 41 و 42 به صورت 2-1 و 2 -2 انجام شده؛ درحالی که در صفحۀ 40 

عنوان این تصاویر به صورت 1-2 ذکر شده است. 
از دیگر نکاتی که می توان در پیوند با ترجمۀ فارسی بیان داشت، یکدست نبودن متن 
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ارائه  بهتری  و  روان تر  فارسی  متن  فصل ها  از  برخی  در  مترجمان  درواقع  است.  ترجمه 
داده اند. این مشکل نشان از آن دارد که با توجه به متفاوت بودن ترجمه ها، ویراستاری 

نهایی اثر الزم بوده است. 
ترجمه  برای  واژه گزینی  در  یکدستی ها  نبوِد  برخی  در  را  خود  اثر  مسئله  همین 
واژۀ  از  انگلیسی  اثر  اصل  مختلف  قسمت های  در  نمونه  به عنوان  می دهد.  نشان  نیز 
«behaviorist» به صورت «human behaviorists» یا «information behaviorist» استفاده 
شده است. این در حالی است که در متن فارسی اثر در جای جای متن، این ترکیب ها به 
عبارت های «رفتارشناسان انسانی» (صفحۀ 79)، «متخصصان رفتار اطالعاتی» (صفحۀ 90) 
یا «رفتارشناسان اطالعات» (صفحۀ 103) ترجمه شده اند. با توجه به اینکه «رفتارشناسان 
می توان  هستند،  عبارت  یک  برابرنهادۀ  دو  هر  اطالعاتی»  رفتار  و «متخصصان  اطالعات» 
این گونه نتیجه گرفت که کنترلی بر یکدستی عبارت های ترجمه شده صورت نگرفته است. 
این درحالی است که در کتاب هایی که به صورت مشترک منتشر می شوند، حضور افرادی 

به منظور یکدست سازی متن و برابرنهاده های انتخابی الزامی است. 
  information» عبارت  برابرنهادۀ  به  می توان  متن  این  در  ناهماهنگی ها  دیگر  از 
«کاوش  و  «اطالع یابی»  عبارت  دو  به  که  کرد  اشاره  و 123  صفحات 122  در   «seeking
اطالعات» برگردانده شده است. در چنین شرایطی، وجود این دست ناهماهنگی ها را - با 
توجه به اینکه در یک فصل و در فاصله دو صفحۀ پشت هم مشاهده می شوند - نمی توان 

صرفاً به دلیل حضور بیش از یک یا دو مترجم در روند ترجمه دانست. 
ازقلم افتادن برخی از ارجاعات درون متنی از دیگر اشکاالت این ترجمه است. به عنوان 
نمونه در صفحۀ 108، ذیل عنوان «رشد شناختی بشر»، سطر سوم، استناد درون متنی 

(الک و بوگین، 2006) از قلم افتاده است. 
به  که  است  کتاب  پایان  در  تخصصی  واژه نامه ای  وجود  ترجمه،  این  مزایای  از  یکی 
مخاطب کمک شایانی در درک برخی از مباحث پیچیدۀ کتاب می کند؛ اما با این وجود 
نمی توان نبوِد یک نمایه برای محتوای غنی کتاب را نادیده گرفت. به ویژه با توجه به اینکه 
نظر  به  است،  فرهنگی  نمایۀ  یک  به صورت  موضوعات  و  اسامی  نمایۀ  دارای  کتاب  اصل 

می رسد در ترجمه نیز جای چنین ابزاری خالی است. 

سخن پایانی 
به طور کلی کتاب رفتار اطالعاتی: یک غریزۀ تکاملی، اثری ارزشمند در حوزۀ مبانی نظری 
رفتارهای اطالعاتی و الگوهای اطالع یابی است. جای چنین اثری با توجه به ویژگی های 
منحصربه فرد و موضوع متفاوت آن، چه در ادبیات بین الملل و چه در نوشته های فارسی 
به  مترجمان  و  تصمیم  و  کتاب  انتخاب  دلیل،  همین  به  است.  بوده  خالی  حوزه،  این 
برگردان این اثر، ستودنی است. همچنین به طور کلی اشکاالت مرتبط با متن ترجمه شده 
آن ها  همۀ  برطرف کردن  امکان  ویراستاری،  یک  با  می رسد  نظر  به  و  است  جزئی  بسیار 

نقد اطالع رسانی
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چاپ  تجدید  تقاضای  بازار  که  صورتی  در  می شود  پیشنهاد  بنابراین  باشد.  داشته  وجود 
مختصر  تا  گیرد  صورت  اثر  روی  نیز  ویراستارانه ای  اصالحات  باشد،  داشته  را  حاضر  اثر 

مشکالت کنونی این مجموعۀ ارزشمند برطرف شود. 

پی نوشت
1. Case
2. Information Seeking
3. Information Searching
4. Intention
5. Loughborough University

6. در مورد برخی از اسامی، پانویس به زبان انگلیسی نیامده است؛ حال آنکه به عنوان نمونه در 
صفحۀ 31، تاریخ استناد درون متنی به زبان انگلیسی ثبت شده است. همچنین در صفحۀ 61، در 

آخرین استناد مربوط به پارکر (2000)، به اشتباه یک سطر اضافه ایجاد شده است. 
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