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چکیده
هدف :الزمۀ توسعۀ عدالت اطالعاتی در سطح ملی ،ایجاد زمینۀ دسترسی برابر به منابع علمی استت
یکی از بزرگترین منابع توزیع اطالعات در کشور کتابخانهها هستند که بتهدالیت وونتاوو  ،وتاهی
فقط در دسترس عدۀ معدودی از افراد قرار میویرند کتابخانه در واقع ،فضتای توستعۀ نتر افتزاری
دانش است؛ بهعبارت دیگر ،کتابخانه با ایجاد امکا دسترسی به محتوا و الگوهای وونتاوو تککتر و
مراودۀ علمی ،زمینه را برای توسعۀ دانش فراهم میکند بهویژه ،کتابخانههای عمومی ،امکتا ارتقتای
سطح عدالت در دسترسی به دانش و اطالعات را افزایش میدهند
روش :این پژوهش با مالحظۀ ظرفیتهای انباشتهشده در کتابخانههتای منتاطم مرکتزی کشتور ،بتا
هدف توسعۀ دسترسی ،به وجهی پدیدارشناسانه به معرفی مکهو کتابخانتۀ هولوورافیت

اختصتا

یافته و سپس با استکاده از روش طراحی سیستم با کاربست چهار تابلوی نمتودار جریتا اطالعتات،
این مکهو را توسعه داده است یافتهها :ایدۀ «کتابخانۀ هولوورافیت » بتر ایتدۀ مقتدس «نشتر دانتش
بهمنزلۀ تکلیف» بنا نهاده شده است خالصۀ ایدۀ مذکور آ استت کته همته بتواننتد در همته جتای
کشور و جها  ،بدو محدودیت ،به بیشترین اطالعات مورد نیاز دست یابند در این زمینته ،بایتد بتا
توسعۀ کتابخانۀ الکترونی  ،امکا دسترسی به منابع دانش را برای همۀ اقشار جامعه بهوجود آورد تتا
امکا دانشافزایی و عدالتوستری در سیر دانشاندوزی برای همه فراهم آید
واژههای کلیدی :ثروت علمی ،جها دانش ،عدالت اطالعاتی ،عدالت دانشی ،کتابخانۀ آیینه ،هولوورا
 1استاد وروه مدیریت دولتی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه تهرا  ،ایرا
 2دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهرا  ،ایرا
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اعتقادنظریهپردازانمارکسیس برآناس کهسازمانها،سیست هایقهرتینهیهستنهکهبدرایانادا 

وسودطراحیشههانه؛باکنترلوسودیکده
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سازمانبهمثابۀراه،پهیهۀشگرفیاس کهآدمیبداورودبدهآن،وارد«جهداندر
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درایناابرآنی کهازتسریمفهو هولوگرافیکآیی 
کارکردتسرییا مفهو «کتابخانۀالکترونیک»استفادهکنی .

ینهگون،بهترادراک
کیکمیکنهتامفهو کتابخانۀآی 

درواقعمفهو کتابخانۀهولوگرافیک
شودوزمینۀطراحیوتوسعۀآندرجهانواقعفراه آیه.

از استعاره تا نظریه
خوانساری )1363برآنس کهذهنبشرباپیونهدادنمیانپهیههها،پهیهۀجهیهیراکشفمدیکنده،
ازدانستههابهنادانستههامیرسهوبهکشفماهوالتازمعلوماتیافراگرداستهاللمدیپدردازد.ذهدن
درفراگرداستهالل،گاهازعل بهمعلولوگاهازمعلولبهعل پیمیبرد؛گاهیبهتازیهوگاهیبده
ترکیبمبادرتمیکنهویکبارازقضایایجزییوتعیی آنهابهکلیمیرسه استهاللاسدتقرایی)و
باردیگرازکلیاتبهنتایججزییمیرسده اسدتهاللقیاسدی)وگداهیحکیدیراکدهدربدارۀمسدللهای
،تسریمیدهه؛یعنیازاسدتهاللتیثیلدی

محققمیدانه،بهمورددیگریکهازجنبهایبهآنشبیهاس
برد.ذهندرهرسهنوعاستهاللیادشهه،ازترکیبوتحلیلاستفادهمیکنده.برخدیاسدتفادهاز

بهرهمی
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تیثیلرااکتفابهمشابه هدایاداهریمدیدانندهواسدتفادهکنندههازآنراازدسدتیابیبدهعلدلحقیقدی
موضوعاتناتوانمیانگارنه؛درحالیکهبرخیدیگرآنرامبتنیبرسیروارتقایشناخ ذهنیازحده
بررسیمواردمشابه،بهحهکشفعل مشابه مدیداننده؛ازایدنروبرخدیبدرایدنباورندهکدهارزش
دانشافزاییتیثیل،حتیازاستقرانیزبیشتراس .اینگروهمعتقهنهکهدراستقرابهتعیی سادهایاکتفدا
شود؛درحالیکهدرتیثیلبهعل مشابه نیدزتوجدهخواهدهشده خوانسداری،1363،ج-140:2

می
141ومشبکیوپورعزت.)65:1380،
الوانی الوانی)32-30:1374،استعارهراتوصیفیبرمبنایشدباه یدکپهیدههبدادیگدری،
بهطدوریکدهبدا
بهمنظورروشنشهنذهنانساندرموردابعادووجوهمشابه آنهادانستهاس  ،

ازآنهاتوجده
تأکیهبروجوهاصلیموضوعاتوپهیهههایپیچیهه،بهتصویرسادهودرکشهنی 
د؛ازاینرو،استعارههاابزارسودمنهیبرایدرکرخهادهایپیچیههتلقدیمدیشدونه؛زیدرابدا

شو
بهطورمازامده
استفادهازآنها،اینامکانفراه میآیهکهاجزاوابعادمتعهدیکپهیهۀپیچیهه ،
نظرانسانقرارگیرنه.البتهدراینحال ،اگرچهذهنآدمیباپیچیهگیزیادیمواجهنیدیشدود،
تصویرناقصیازپهیهۀموردنظررادرکمیکنه.برایرفعایننقد ،مدیتدوانازاسدتعارههدای
متعهدبرایتوصیفجنبههایگوناگونهرپهیهۀپیچیههاستفادهکردتاباتلفیقوترکیبتصاویر
حاصلازآنها،سییایواقعیپهیهۀموردنظرنیایانشود.
بنابراین،یکیازکارکردهایشایانتوجهوحائزاهیید اسدتعارههدا،سدادهسدازیموضدوعو
کاهشابها ازوضعی ادراکیافراد،برایشناخ پهیهههایپیچیههاس .بهبیاندیگر،استعاره
یکپهیهۀ زبانشناختیاس کهگاهیمعرفتیرادردوقلیروجهاگانهایاادوسازههایتاریهی
وانتزاعیرابهچیزهایواقعی مادیومحسوس)مرتبطمیکنهوگاهینیزچیزهدایآشدنارابده
ناشناختههامرتبطخواههکرد پوتنا ودیگران.)127:1999،

البتهاستعارهها،ضینبصیرتبخشیبرایافراد،بخشبزرگیازواقعی هاراتحریفمیکننه
یانادیههمی گیرنه؛بنابراینبایهنقاطقوتوضعفشانرادرکناره مهنظرقرارداد.بایدهاذعدان
کردکدههدیچاسدتعارۀمنحصدربدهفدردی،دیدهگاهیچنهجانبدهوچندهمنظورهراارائدهنیدیکنده
کنهتاازطریقحذفونادیههانگاشتنبخشهایی

مورگان.)348-347:1997،انسانتالشمی
ازپهیهۀتح  بررسی،یاازطریقتفکیکوجهاسازیاجزایآنفراگرد،شدناخ آنراتسدهیل
کنه رضائیان.)138-137:1376،ضیناینکهشایههیوارهانساندرفراگدردشدناخ وادراک
خویشدچارخطاهایینظیربرخوردکلیشهای،خطدایهالدهای،دفداعادراکدی،ادراکگزینشدی،
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پیشهاوریوفرافکنیشود رضائیان.)99-78:1372،خالصهاینکهآنچدهانسدانهدامدیبیننده،بده
منظریبستگیداردکهدرآنقراردارنه رابینز.)151:1987،
هایخویشمقایسهمیکنه.در


جهیهراباسایریافته
ذهنانسانیافتههایحاصلازهراستعارۀ
اثراینمقایسهشایهنظ کلییافتههاوآموختههدایقبلدیویدرهد بریدزدواطالعداتجهیدهی
تولیهشود.بندابراین،بدابدهکدارگیریهدراسدتعارۀجهیده،کد وکیدفداندشموجدوددرسدیری
صورتکیفیبهبودمییابه مشبکیوپورعزت.)76:1380،


البتهبه
تصاعهی،
آزمونبیرونیازحیثقهرتتبیینگریوموفقی درسدازگاریبدااجدزایدروندی

توفیقدر
یههدای
سیست نظری،برایمحکزنینظریههایعلو اجتیاعیمفیهاس .بنابراین،برایارائۀنظر 
پایهاردرعلو اجتیاعی،بایهازدوراهمکیلعیلکرد.1 :طراحیوتهویننظریدههدایخدال ،
طراحیوتهویننظریههایپویابدهصدورت

گونهایانتزاعی،برایساختنیکبنایاستهاللی.2.
به 

اقتضاییوچنهحالته پورعزت.)24:1382،
استعارۀکتابخانۀ هولوگرافیکه بریکدیهگاهنظریاسدتواراسد ،مبندیبدراینکدهانتشدار
اطالعات،ه مبنایتوسعۀعهال اطالعاتیودرهیینامتهاد،عهال اجتیاعیاس وه اینکده
بررویکردیمعناشناختیدالل داردکدهبدهتوسدعۀاقتدهارحاصدلازداندش،درامتدهادطراحدی
هولددوگرا بددرایکتابخانددهوکتددابخوانیمعطددوفاسدد ؛مبنددیبددراینکددهبدداتوسددعۀکتابخانددۀ
هولوگرافیک،تصویرآثارارزشینهکتابخانه،درجایگداههدایگونداگونماندهگارمدیشدودوبده
ینترتیبه دسترسیتسهیلمیشودوه براحتیالمانهگاریدانشمیافزایه.
ا 
اشاعۀ ساختار هولوگرافیک برای کتابخانه
اگراشیایمتفاوترادرآ بینهازی و سپسآ رادریکلحظهمنایهکنی وازآننورلیدزر

بگذرانی ،تصویراشیادراجزایآنایاادمدیشدود؛بدهطدوریکده حتدیاگدرید راخدردکندی ،
کوچکترینخردههاه ،هیۀایناطالعاترادرخودنیایانمیکننه؛بنابراینهرذره،نیوندهای

موجوداتزنههنیزآنهابهصدورتهولوگرافیدک،اطالعداتیدربدارۀتیامید 

ازکلاس  .دربارۀ 
میکننه؛دراینااهولوبدهمعندایکدلو
مشاهههپذیر 

ذاتیوکلارفی هرشخ وهرچیزیرا
بهکاررفتهاس .
بهمعنایتصویر 
گرافیک 
گاهیادعامیشودکههیهچیزانرژیوانرژیهیهچیزاس ؛یاهیهچیز،ندوعیمدوجاسد ودر
اینمیان،انسانهادرارفکیهان،بهگونهایقراردارنهکهاتفاقاتازآنهامدیگذرندهوهدرلحظده،در
معرضهیۀوقایعقرارمیگیرنه؛یعنیاطالعاتهیۀجهاندرانسانمنعکسشدههاسد ،پدسکدلدر
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جزءدیههمیشودوجزءقادربهبازنیاییکلاس .نکتۀشایانتوجهایناس کدهدرفراگدردانعکداس
اطالعدداتبددرمحیولددههددایهولددوگراف،هیددوارهیددکتصددویرکامددل،درهددریددکازاجددزایشددیء
میشود.اینمه باکارکردمغزنیزمشدابه زیدادیدارد؛بدهطدوریکدهمدیتدوان
هولوگرافیکذخیره 
گف کهویژگیهایهولوگرافیکمغزازنوعیارتبداطناشدیمدیشدود.درهیدینزمینده،انگدارۀمغدز
هولوگرافیکتوسطپریبرا در1971و1991بسطوتوسعهیافد .ویادعداکدردکدهمغدز،اطالعدات
حافظهرابهشیوۀهولوگرافیکنگههاریمیکنه.درهولوگرا ،اطالعاتدریکجدامتیرکدزنیسدتنه،
بلکهدرتیامیمغزتوزیعشههانهوهربخشهولوگرافیکحاویبخشزیدادیاطالعداتدربدارۀهیدۀ
تصاویراس .هرنورونباهزارهانوروندیگرارتباطداردوموجبمیشودتانوعیسیست عیلکدردی
بهوجودآیهکهه تصویریازکل دروجهعیومی)وه تصویریازاجزا دروجهخصوصی)خدود
دارد پریبددرا 1971،و1991؛گیبددر668-655:1972،؛تددالبوت47:1991،و76؛سددرلکوعلددوی،
.)110:1389ادعایپژوهشحاضرآناس کهاینقابلی هارامیتوانبدهسداختاریدککتابخاندهنیدز
تسریدادوازکتابخانۀهولوگرافیکسخنگف .
استعارۀ سازمان هولوگراف
ی سیسدت  مبدهأ را در هیدۀ
هولدوگرا بدرندوعیسیسدت یادگیرندهه داللد  دارد کده رفتارهدا 

ویژگیهای

طوریکه هرقطعۀ جهاشهه ازسیست هیۀ

میکنه؛ 
به
شبیهسازی 
خردهسیست های خود 

آنسیست رابازنیاییکنه و بازسازی دقیق و حتی بازآفرینی آن را میسدر سدازد مورگدان:2006،
 .)100استعارۀ سازمان هولوگرا ،معرفسیستییاجتیاعی اس کهتصویرکل سازمان را در هیۀ
گونهای که هر جزء از سیست ،ازامکانخودسازمانههی ،بازسازی و
به 
میکنه؛ 
اجزایخودمتبلور 
برخوردارباشه.عل ایدن ویژگدی آن اسد  کده هیدۀ اجدزا ،حداوی کدل

بازآفرینی مستیر خود
اطالعات مورد نیاز در ساختار سازماننه.
سازمانهای هولوگرافیکمهنظرقرارداد:

توانویژگیهای زیررادر

دستهبنهی کلی ،
می
در یک 
شههانه.
 .1برخورداریاز حافظۀ شگف آور که بهصورت غیرمتیرکزسازمانههی 
بهنحوی
مستیردرساختارتوزیعشهه؛ 

.2برخورداریاز ارفی تولیه اطالعات ویژه وکنترل
فردبتوانه به یک جزء حیاتی از کل تبهیل شود.
که هر 
 .3بهدرهگیدریاز مغزهدای هوشدینه خودسدازماندهندهۀمتدهاول در سدازمانهدای یادگیرندهه
سرلک.)112:1387،
 .4برخورداریازتواناییثب خصیصههایکلیدرهیۀاجزا.
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این استعاره ،اصولیرابرایفعالی متناسب با عصر اطالعات ارائده مدیدهده و تأکیده آن بد ر
حلقهای اس  .در یدادگیری تدکحلقدهای اسدتانهاردها از پدیش
تک 
بهجای 
دوحلقهای ،

یادگیری
یادگیری)میتوان استانهاردها را تعهیل و

دوحلقهای یادگیری

میشونه ،ولی در یادگیری
تعیین 
حلقههای یادگیری افزایش یابنه مورگان.)87:1997،
تنظی ماهد کرد.بنابراینبایه 
یابرنامههایمعطوفبهاهدهافثابد ؛برنامدههدای

توانازبرنامههاینوعاول

دراینزمینه 
می
نوعدو یابرنامههایمعطوفبهاههافمتغیر؛برنامههایندوعسدو یدابرنامدههدایهدهفگدزین؛
برنامههاینوعچهار یابرنامههایههفشناسوبرنامههاینوعپنا یابرنامههایههفپردازیاد
کرد پورعزت.)176-172:1389،جایتأملداردکههیدۀایدنارفید هداازاصدال مسدیرتدا
ههفپردازیباتوسعۀسیست هدایهوشدینهازطریدقافدزایشواصدال مدهارهایبدازخوربدرای
سازیدانشحاصلمیشود.


وریوبهینه
فرا
جالبایناس کهاگراینارفی  هداایادادومحقدقشدونهوسدپستسدرییابنده،ارفید 
ناشهنیتوسعهمییابه؛بدهطدوریکدهمدیتدوانگفد 


بشری،درحهیوصف
دانشانهوزیجامعۀ
میشود.
جهان«جهاندانش» 
سیر تکامل تفکر هولوگرافیک
از لحاظ سیر تکامل،سه دورۀ مازا برایتوسعۀ دیهگاه هولوگرافیک ترسی میشود:

تالشهای جهی برای توسعۀ اعتقادات علیی با تأکیهبر

دورۀ اول) درسهۀ هفهه هیزمان با
بهجایتوجیهاتمذهبیودینی)،اینمفهو بااشارهبدهمقولدۀفهد 
درکروابط عل و معلولی 
وجزءنگریبهجایکلنگری،مهنظرقرارگرف .

بهجایکثرت
وحهت 
دورۀدو ) در سهۀ بیست کهدورۀ طلوع منطق عقالیی نا گرف وطیآنیک بار دیگر در
ساح عل تحولی رخداد و تحلیلدلیل و مهرک،جایگزینتحلیلروابطعل ومعلولیشهو
ثرتگرایی رواجیاف .
ماهداً ک 
دورۀسو ) در دهۀ اول سهۀ بیس ویک ،توجهبه تفکر هولوگرافیک یا کدلگرایدی توسدعه
.ویژگیهای این دوره

بهمثابۀپیشگامان این دوره مطر شهنه
یاف و افرادی نظیر بوه و پیرس ،
عبارتنهاز :توجههیزمان به وحهت و کثرت جزءوکل) و تأکیده بدر ماهید کلیدات یکپارچده
دینیزوهنهی.)32-1:2005،
راهکارهای توسعۀ ساختارهای هولوگرافیک
گونهای در اجزای
به 
هولوگرا هیچونآیینهاس وسازمان هولوگرافیک،سازمانی کلیاس که 

310

1

کتابخانۀ هولوگرافیک؛ توسعۀ عدالت اطالعاتی در استعارة ...

میشود که هر جزء آن هیچون کلآن عیل کنه.برای آنکه سازمانی بااینویژگی
خودمنعکس 
داشته باشی ،بایه:
اول)از تخصصی کردن بیش از حهکارها جلوگیری کنی .
طوریکه واحهها بتواننه مستقالً

دو )تنوع و پیچیهگی واایف مورد نیازرا در نظربگیری  
به
به نیازهای محیط خود پاس گوینه).
سو ) برای سازمان ضوابطی را وضع کندی  کده سدازماندرعدینحدالکده انعطداف دارد ،بد ه
بهوجدود آیده و اجدزای آن،بدرای عیلکدرد
بینظیی نگرایهو در آن ،توان برخورد پویا با مسائل 

هیاهن ،منظ شونهتاکاربرانوکارآفرینان بتواننه ازاین خاصی ها بهره جوینه امدری:1967،
،237-199سرلکوعلوی.)112:1389،واضحاسد کدهایدنروندهرامدیتدوانبدرایتوسدعۀ
یکسازمانبهکارگرف .

کتابخانهبهمثابۀ

راههای توسعۀ کتابخانۀ هولوگرافیک
شیوههایاشاعۀاطالعاتمطر شههانه؛بدرایمثدال،درگذشدته
تاربههاییدرزمینۀ 
پیشازاین ،

اینامکانایاادشههبودکهکتابیازانگلیسدرخواس واثرمذکوربهصورتاماند بدهایدران
فرستادهشودومبلغیبهمنزلۀکارمزدبهکتابخانۀانگلیسیپرداخ کننده؛درحدالیکدهامدروزهبدا
بسیارکاهشیافتهاس .

امکانتصویربرداریالکترونیک،هزینۀنقلوانتقال
شودکهآیامیتوانبهآرمدانکتابخاندهایبدهوسدع جهدان،واقعید 

پسایننکتهمطر می
بخشیه؟ اینمفهو رامدیتدواندرامتدهادسلسدلهمراتبدیاز«کتابخاندهایبدهوسدع دانشدگاه»تدا
کتابخانهایبهوسع کشور»مهنظرقرارداد.

خانهایبهوسع شهر»و«
«کتاب 
پایگاههای

آمههانهودر
بهصورتدیایتالیدر 
اینروزها،بسیاریازآثارمه ومنابعباارزش ،
قرارگرفتهانهوامکاندستیابیبهآنها ،بدرایهیدۀپژوهشدگرانفدراه شدهه

اطالعاتیدردسترس
اگرالگویفکریآسانسازینشردانشپذیرفتهشود،بایه وق  ،هی وسرمایۀمورد

اس .حال
کتابخانهوقراردادنآنرویفضایماازیتدأمینشدود تدادرهدر

نیازبرایدیایتالیکردنآثار
بتوانهازامکانبهرهبردنازاینمنابع،بهرهمنهوازاحتکاردانش

گوشۀدنیا،هرپژوهشگرمشتاقی
پرهیزشود.واضحاس کهاگراحتکاروتحری درعرصۀاقتصادیمذمو اس ،قباح اینامدر
درعرصۀعل ودانشدوچنهانمیشود.بنابراین،بایهمنابعالز رابرایدسترسیهیگاندرهیه
زمانهافراه کرد.
جاوهیۀ 
هاوگزارشهایعلییراباتوجهبهههفازتهوینآنها ،منابعیبرای

دراینزمینه،اگرکتا 
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بهسدویتعدالیبدهانی ،
یبرایدرنوردیهنفضایدانشافزاییبشروحرک او 

رشهعل وپایههای
بایهازایهۀکتابخانۀهولوگرافیکحیای کنی .درغیراینصورت،کتا بهکاالییتایلیبرای
تبهیلمیشودو هرکتا ،ابدزاریبدرایفخرفروشدیدر

نیایکتابخانههاوزیباسازیآنها

توسعۀ
کتابخانههاوهرکتابخانهنیزابزاریبرایفخرفروشیکشورها خواههبود.

هاومکانها»،بایهمندابعدسترسدیبدهکتدا و

براینیلبهایهۀ«کتا برایهیهدرهیۀ 
زمان
مقاله،تاحهامکانارزانشونه.
نسخههاینامناسبایهۀ
البتهاینمه بایهبارعای حقوقمؤلفانومصنفاناناا پذیرد.زیرا 
کتابخانۀهولوگرافیک،درقالبعیلکردسای هایارائهودانلودرایگانکتا ،حقدوقانسدانیو
حقمالکی نویسنهگانراتخطلهکردهانه.بهعنوانیکنیونۀکاذ ،میتوانعیلکردسای های
سرق علییرامهنظرقرارداد.
1
بهعنوانیکطر دانشگسترمیتوانبهسدای آرکدایو اشدارهکدردکدهمتعلدقبدهشدرک 
سانفرانسیسکویی «اینترن آرکایو»2اس  .اینسای توسطبریوسترکیل،3درسدال )1375 1996
راهانهازیشه.ههفاینشدرک گدردآوریداندشوتداری 
باشعار«دسترسیدانشبرایهیه» 4
جیعآوریانواعکتا هاوذخیرۀ432میلیاردو پیج)5وارائۀرایگدانهیدۀایدن
دانش ازجیله 
انسانهایمعاصروآینهه اس .
دانش،برای 
6
میلیونهااثدراز

اس.اسومؤسسسای ردی بودکهبهاتها دانلودونشر
آرونشوارتز مبهعآر .
جیاستور8بازداش شهوچنهیبعه،درحادثۀمشکوکی بهادعایمقاماتپلیسامریکدا،خودکشدی)
درگذش .ایناتفاق مرگآرونشوارتز)دوروزبعهازآنرخدادکهسای جدیاسدتور اعدال کدرد
کهچهارونی میلیونفقرهازکتبواسنادخودرابرایدسترسیعیو بهرایگانعرضهمیکنه.
ازپروژههایمه شوارتزکهازسال2006آغازشده وهد اکندوننیدزفعدالیتشادامدهدارد)،
7

پروژۀکتابخانۀ باز9اس ؛اینکتابخانهیکبایگانیاینترنتیوپروژۀآنالینبرایسداختن«یدک
صفحۀاینترنتیبرایهرکتابیاس کهتاکنونمنتشرشههاس ».کتابخانۀباز،سازمانیناسودبریا
غیرانتفاعیاس کهبخشیازهزینۀآن،ازسوی کتابخانۀایالتیکالیفرنیاوبنیداد«کیدل-آسدتین»
تأمینمیشود.بسیاریازاطالعاتوکتا هایآننیدزاز«کتابخاندۀملدیکنگدرۀایداالتمتحدهۀ
ودیگرکتابخانههایعیومیگردآوریشههانه.

آمریکا»«،آمازون.کا »
مه ترینراههایتوسعۀکتابخانۀآیینهگون،استفادهازابزارالکترونیدکاسد تداایدنامکدان
بههرمتنیدسترسیداشتهباشه؛ولینکتهایدن

فراه آیهکههرشخ درهرجایجهان،بتوانه
اس کهایندسترسی،هنوزبسیارپرهزینهمحسو میشود.
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ایهۀکتابخانۀآیینه،بااینههفمطر میشودکهامکاندسترسیبهکتابخانۀمادرراازطریق
کپیسازیآیینهوارآن درهرجایجهانکههزینۀاسدتقراردرگداهمناسدبوجدودداشدتهباشده)
فراه کنه.بنابراین،توسعۀکتابخانۀآیینهگونراهبسیارمهییبرایتوسعۀعهال اطالعاتیاس .
کتابخانهایالکترونیکیاس کدهبدهونهزیندۀ

ینهگون،
درمقا تعریفمیتوانگف :کتابخانۀآی 
گیردوامکاندانشگستریوعهال دردانشاندهوزیرا

اضافی،درخهم هیۀانسانهاقرارمی
فراه میآورد.
قواعد منطقی توسعۀ کتابخانۀ آیینهگون
هنگا طراحیسیست هایاجتیاعییاحتیفیزیکی،مه ترینکاریکهدرایدنزمیندهبایدهانادا 

بایهبهگونهاینگارشیابنهکدههدر

گیرد،قاعههنویسیاس .قواعهاستفادهازکتابخانۀآیینهگون
ارزانتدرین
دقیقترینروای وبهترینکیفی و 
فرددرهرجایجهانبتوانهبهسریعترینشکلو 
بلکهبهصورترایگان،بههیۀسرمایۀدانشیمنتشرشههدرجهاندسترسیداشتهباشه.

قیی ،

در مسیر توسعۀ کتابخانۀ آیینهوو  ،موانعی وجود دارد:
الف)مالکی کتابخانههابرمنابع.اینمانعدربارۀحقوقکتابخانههامطر مدیشدود.دراینادا
اینسؤالپیشمیآیهکهآیااساساًکتابخانههاحقدارنهکهدربرابرارائدۀخدهماتواطالعدات،
پولدریاف کننه؟درواقع،قبلازتعریفشأنومنزل کتابخاندۀآییندهگدوندربرابدرداندشیدا
کتابخانۀهولوگرافیک،پاس بهاینپرسدشضدرورتداردکدهحقدوقمعندویمالکدانوناشدران
کتا چهخواههشه.
)مالکی معنوی.برخیصاحبانآثارمایلنیستنهکهآثارشانبهرایگاندردسترسهیگان
یناثریدرکتابخانهچهمیکنه؟»؛یعنیچراچندین

الیپیشمیآیهکه«چن

قرارگیرد.دراینااسؤ
اثرمینوعهایدرکتابخانهوجوددارد؟

ینهگون
درایناابایهبیناستفادهازاثروتکثیرآنتفاوتقائلشه؛برایمثال،اگرکتابخانۀآی 
ظرفیت استکاده از منابع دانشگاه تهرا را از درواه کتابخانتۀ تهترا در تبریتز فتراهم متیآورد،
بهمعنای آ نیست که کاربر تبریزی میتواند کتابهای مورد استکادۀ خود را تکثیر و برای عامۀ
مرد منتشر کند؛ بلکه صرفاً به این معناست که کاربر تبریزی کتابخانۀ دانشگاه تهرا  ،بدو طی
مسافت و از شهر تبریز ،از خدمات دانشگاه تهرا بهرهمند میشود بنابراین ،مالکیتت کتابخانتۀ
مرکزی دانشگاه تهرا بر حقوق خود محکوظ مانده است و صرفاً بر تعداد ویرنتدوا ختدمات
از آ افزوده میشود
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روش پژوهش
باشتهشههدرکتابخانههایشهرهایبزرگ،بداهدهفتوسدعۀ
اینپژوهشبامالحظۀارفی هایان 
دسترسی،بهوجهیپهیهارشناسانهبهمعرفیمفهو کتابخانۀهولوگرافیکپرداختهاس وسپسبا
استفادهازروشطراحیسیست ،باکاربس چهارتابلوینیودارجریاناطالعاتتوسعهیافتهاس 
رضائیان227-216:1376،؛پورعزت.)1387،
اینروشبرایثب جریاناطالعاتودانشدرمواردیکهاندواعکداربرانوکدارپردازاندر
میکنده.
سازیروابطپیچیههکیک 

الیههایمتعهدباه مراودهدارنه،بسیارمفیهاس وبهساده
حتیمیتوانبااینروش،درسطحملینیزبدهتحلیدلکارکردهدایمتقابدلومدراوداتنهادهدای
اجتیاعیوسازههاینااربرامرحکیرانیپرداخ  پورعزت.)1387،


بسط نتایج و طراحی سیستم
نیودعینیشعارجریانآزاداطالعاتوانحصارینبودناطالعاتبرایاقشارخاص،بایهپیشاز
انگیزهای،منافیاینحق

هیه،درجامعۀفرهیختهودانشگاهیمهنظرقرارگیرد.احتکارمنابعباهر
حیاتیانسان هابرایدراختیارداشتنفرص برابراستفادهازاطالعاتاس .درحالیکهاینامکان

درفضایموجودبازاردانشواطالعات،بسیاردورازدسترساس .امروزهکتدا یدامقالدههدای
بهجایآنکهماالیبرایبالنهگیعلییدرجهانفراه آورنه،بهمحصدوالتعیدهۀبدازار
علیی 
گروههاتبهیلشههانه؛بهطوریکهتولیهانبوهمقالهیدا
سودآوراحتکاریادرآمهزاییبرایافرادو 
دانشقرارگرفتهاس .

پایاننامه،دردستورکارداللهای

بهنظرمیرسهکهدراقها بهافتتا وتوسعۀکتابخانۀآیینهگدوندربرابدرداندش،بایدهتوجیده

منطقیموضوعرابرحسبمفهو عهال اطالعاتیآغازکردوباطراحیسدازهایمنطقدی،بدرای
توسعۀ«جامعۀعهلکتابخوانی»،بهآناستیراربخشیهتابهتحقدقعدهال دانشدیدرجهدانواقدع
بیناامه.
ینهگوندربرابردانشاس .
اینمه مستلز پردازشوطراحیخا مهلکتابخانۀآی 
درایناابااستفادهازنیودارهایجریاناطالعات،تالشمیشودتداایدنمدهلبدررویکاغدذ

طورسامانمنهطراحیشود رضائیان227-216:1376،؛پورعزت.)1387،


به
گوندربرابردانشیابهطورخالصه


شود،کتابخانۀآیینه

مالحظهمی
هیانطورکهدرنیودار1
کتابخانۀآیینه،پیوستهنیازهایجامعۀههفرادریاف مدیکندهوکتدا ،مقالده،گدزارشوسدنه
موردنیازرابهجامعۀههفتحویلمیدهه.درنیدودار2نیدزدرامتدهادنیدوداراول،تدالششدهه
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اس تااجزایکتابخاندۀآییندهنشداندادهشدونه.هیدانطدورکدهدرآنتأکیدهشدههایدنسیسدت 
کتابخانۀآیینه)دستک بهدوخردهسیست بخشفنیوبخشتأمینمحتوانیازدارد.
کاربخشتأمینمحتواآناس کهاطالعاتراتأمینکنهوکاربخدشفندیآنخواهدهبدود
کهاطالعاتتهیهشههرادرقالبفایلهایالکترونیکبدرایکداربرانارسدالکنده.درنیدودار،3
بخشتأمینمحتوابازشههوسهخردهسیست تأمینمحتدوایمدوردنیداز،اولوید بندهیفایدلهداو

هایمحتواوارسالکننهۀمحتوابرایبخشفنیازه تفکیکشههانه.


پرونهه

نمودار .1نمودار سطح صفر کتابخانۀ آئینهگون در برابر دانش

نمودار .2نمودار سطح یک کتابخانۀ آئینهگون در برابر دانش
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نمودار .3نمودار سطح دو کتابخانۀ آئینه گون در برابر دانش ،بر حسب خرده سیستم تهیه اطالعات یا تأمین
محتوا

نمودار .4نمودار سطح دو کتابخانۀ آئینه گون در برابر دانش ،بر حسب خرده سیستم ارسال اطالعات
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نیزخردهسیست بخشفنیرابازکردهاسد ،سدهخدردهسیسدت بهیندهسدازیمحتدوا،

نیودار4
انه.مالحظهمیشودکهتوسعۀسیست 

انتشارمحتواونظارتبرنحوۀتأمینمحتواازه متیایزشهه
کتابخانۀآیینهگونبسیارسادهبودهوبیشتر بدهطراحدییدکسیسدت اطالعداتیمتصدلبدهدریدای
اطالعاتالکترونیکدرمنابعدانشیدیایتالمتکیشههاس .

نتیجهگیری
ینهگوندربرابردانش،درواقعالگوییمتعالیبدرایگسدترشداندشدر
کتابخانۀهولوگرافیکآی 
پرتویکسیست فر امکانیوفرازمانیاس کهاطالعاتموردنیازمخاطبانههفرابهآسانترین
شکل،باحهاکثرسرع وباحهاقلمحهودی ،بهدس ایشانمیرسانه.
ساختارهولوگرافیککتابخانۀآیینهگوندربرابردانش،فرصتیرابرایبسدطخدوددرقالدب
ساختارهایهولوگرافیکمحلیوشبکهایفراه میآوردوبهایدنترتیدب،جریدانسدیالداندش،
مهاردانشرامحققمیکنه.

توسعۀشبکۀعهال 
ینهگوندربرابردانش،ابزاریسدازمانیبدرایتوسدعۀعدهال اطالعداتیو
درواقعکتابخانۀآی 
انتشاربیحهومرزدانشدرمیانآحادجامعۀانسانیفراه میکنهوبهتحققدستورواالیپیامبر

کنه.
کیکمی 

اکر  ص)دالبروجو طلبعل درهرمکان10وهرزمان11
توسعۀ اینسیست ،نویهبخشاقهامیجهیوعیلیاتیبرایفقرزداییدرامتهاداینطرزتلقدی
اس کهاگردانشثروتاس ،پسانتشارعادالنۀآن،انتشارعادالنۀثروتمحسو میشود.
پسجامعۀعهلدانشی،زمانیشکلمیگیردکههیگانبهاینمندابعثدروتدسترسدیداشدته
باشنه،هرچنهالزمۀتحققاینمه ،اصال بسیاریازفراگردهایاجتیاعیپیوستهبافراگردهدای
تولیهوتوزیعمنابع«ثروتعلیی»اس .

پینوشت
8. JSTOR
9. Open Library

 10اطلبوا العلم ولو بالصین
 11اطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْد

1. archive.org
2. Internet Archive
3. Brewster Kahle
4. universal access to all knowledge
5. Web page
6. Aaron Swartz
7. Reddit
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