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 سخن سردبیر

 یارشتهانیم یهاپژوهشچتری برای پوشش  مثابهبه پژوهیدانشمطالعات 

اریف است. تع دانش پیرامونپژوهش قرار گیرد  موردتوجه شیازپشیبدر جهان امروز  تواندیمکه  مفاهیمییکی از 

لم، ، عدانندگی، دانایی ای دانش ارائه شده است. از جملهبرنامه دهخدا، و فرهنگ معین در لغتمنظر ادبی از متنوعی 

 ... فضل، حکمت، درایت و

مختلف  یهارگاهنظاز  نبه این واژه بنیادی نیزمرانیانشانگر توجه شعرای نیز بررسی این واژه کلیدی در شعر غنی فارسی 

تاکنون  امیاالمیقدبه پیچیدگی معنایی این واژه از  توانمی با خواندن اشعاری با مضمون دانش، کهینحوبهو متنوع است. 

 به عنوان نمونه: برد.پی 

 که به یک جای نشکفند به هم ..............دانش و خواسته است نرگس و گل 

 شهید بلخی .و آن که را خواسته است دانش کم................هرکه را دانش است، خواسته نیست

 یرودک. وز همه بد بر تن تو جوشن است ...................دانش اندر دل چراغ روشن است 

 ابوشکور. به از لشکر گشن بی رهنمون ......................سپاه اندک و رای و دانش فزون

 .فردوسی ز دانش دل پیر برنا بود...................................توانا بود هر که دانا بود

 فردوسی که باالی هر دانشی دانشیست.......................مایست خود دانش تو بر مایه

 .عنصری .او افسر ابدیبوسد ب شیکه پا یسر ................او دانش ابدیب دیکه راهش جو یدل

 .اسدی .در آن یمگو آنچه دانش ندار.............................ز کردار گفتار بر مگذران

 .اسدی. ستیکیمرده و جان نادان  تن...................ستین چیز دانش به اندر جهان ه

 ناصرخسرو. را. یلوفریچرخ ن یآور ریبه ز.....................ردیتو گر بار دانش بگ درخت

 یخاقان .نارمیگر نداد د نیرا..........که داد دانش و د زدانیو فضل  ضیشکر کنم ف هزار

مختلف نسبت  یهانظرگاهو تفاسیر متنوعی که از  اندازهاچشمبه  توانیمنگریسته شود اگر نیک و عمیق به این اشعار 

 .افتیدستاست  شدهارائهه دانش ژبه وا

و  که دانش به واژگانی عمومی دهدیمپایگاه استنادی دنیا نیز نشان  نیترشدهشناختهجستجویی ساده در همچنین 

انگر آن وبگاه علوم نش یاستنادجستجو در پایگاه  کهینحوبهموضوعی تبدیل شده است.  یهاحوزهم کاربردی در تما

 هاآنمورد  1,165,447که در این پایگاه قابل بازیابی است  Knowledge 0با موضوع آیتم 1,395,972است که 

مهندسی، علوم رایانه، پژوهش در  ازجمله دیگر  علمی یهاحوزهدر  ،علوم انسانی یهاحوزهعالوه بر که مقاله هستند 

  .اندشدهنگاشته  ستیزطیمحو علوم  وکارکسبتعلیم و تربیت، اقتصاد 

                                                           
1 . Topic 
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 هیپژونشریه مطالعات دانش

 2   صفحه  

    1، شماره 1دوره   

 1011 زمستان  

 1پیاپی   

کشور را پوشش  یهارسالهو  هانامهانیپاکه اطالعات ) 0در پایگاه گنج در زبان فارسی نیز با جستجوی واژه دانش 

 هاآنمورد از  000که  شود. بررسی نتایج بازیابی شده نشانگر آن استبازیابی می و رساله نامهانیپا 004 (،دهدیم

علوم  در موضوعمورد  44 هستند. در میان سایر موارد بازیابی شده نیز یشناسدانشعلم اطالعات و مرتبط با 

ارزیابی مدیریت موضوع در مورد هم  ۲2حقوق و موضوع در مورد  ۲2علوم پایه، در موضوع مورد  ۲4انسانی، 

 .شوندمی

یکی مختلف نیز نشانگر آن است که این مفهوم ارتباط نزد یهانامهاصطالحنش بر مبنای بررسی کلمات مرتبط با دا

از سوی دیگر  .روانشناسی و علوم تربیتی دارد، اقتصاد، تاریخ، یشناسجامعهفلسفه،  ژهیوبهعلمی  یهاحوزهبا سایر 

 ترین ارتباط را با مفهوم کالن علم دارد.توان گفت که دانش، بیشترین و نزدیکمی

؛ در حوزه ردیگیمی قرار موردبررس ۲یشناسمعرفتاز منظر مبانی نظری و فلسفی، با عنوان  اکنونهمدانش 

علوم  گیرد؛ دریک مکتب جدید مدیریتی مورد توجه قرار می عنوانبه« مدیریت دانش»مدیریت در لوای عبارت 

؛ در دشونیممحسوب  نهای کلیدی و بنیادیی مدیریت، بازنمایی، و مهندسی دانش از عبارتهاستمیسرایانه، 

ست؛ در تاریخ، ا موردتوجهو رفتاری بسیار متداول و  علوم تربیتی و روانشناسی بررسی آن از رویکردهای شناختی

 البدر ق یشناسجامعهیکی از مباحث مهم مطرح است؛ در  عنوانبهبررسی تاریخچه و سیر تکامل آن، همچنان 

 و بسیار مورد توجه است.شده  0«جامعه اطالعاتی» مفهومجایگزین  2«جوامع دانشی»عبارت 

 ،متنوع یاندازهاچشماز های مختلف علمی و بررسی و پژوهش در زمینۀ دانش در حوزه رسدیمبه نظر  رونیازا

 یی باشد.نویدبخش ایجاد حوزه پژوهشی مستقل و پویا تواندیم

های علمی است چرا که شناسی بیش از سایر حوزهت و دانشاز سوی دیگر نقش و اهمیت دانش در علم اطالعا

ایران  یشناسدانشو  اطالعاتدانش برای متخصصان علم شود. موضوع اساسی و کلیدی این رشته محسوب می

و  «یشناسدانششناختی از »و انتشار اثر بنیادین مرحوم دکتر هوشنگ ابرامی تحت عنوان  0231دهه اواخر از 

کتابداری » همچنین تغییر عنوان رشتهقرار گرفت.  موردتوجهبیشتر  ،برای این رشته «یشناسدانش»پیشنهاد عنوان 

اندازی جدید نسبت به دانش ، موجب ایجاد چشم0230از سال « شناسیعلم اطالعات و دانش»به « رسانیو اطالع

 3در سطح جهانی نیز نشانگر آن است که بعد از انتشار اثر خیم زینس این واژهبررسی  شد. در ایران در این حوزه

سطح جهانی  در واژگانهمیت این ابر  7یشناسدانشبرای حوزه علم اطالعات و  4«دانشعلوم » عنوانو پیشنهاد 

 افزوده شد.در حوزه علوم اطالعات 

 یهاحوزه اغلبزیادی با بسیار ه مشترک ووج ،دانش، با توجه به اینکه سطوراین به ظن نگارنده  از این رو

و چندرشته ای حوزه علم  یارشتهانیم یهاپژوهشمشترک در انجام  ایزمینه عنوانبه تواندیمدارد موضوعی 

 قرار گیرد. موردتوجهنیز علمی  یهاحوزه دیگربا  یشناسدانشاطالعات و 

برای  ،ایو چندرشته یارشتهانیم ای با رویکردنشریهبه عنوان  یپژوهدانشنشریه مطالعات  ،بر اساس این اهمیت

 شنام دان با وجه مشترکی به مختلف علمی یهاحوزهای در و چندرشته یارشتهانیمانجام کارهای  یسازنهیزم

اف وضوعی مختلف، اهدم یهاحوزهامید است که با یاری اساتید، پژوهشگران و نویسندگان از یابد. انتشار می

 این نشریه محقق شود.تأسیس 
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