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 ۀاستعار عدالت اطالعاتی در ۀهولوگرافیک؛ توسع ۀکتابخان

 دانش گون در برابر آیینه ۀکتابخان

 *2احمد سیاح ،1اصغر پورعزت علی

 14/8/94تاریخ پذیرش:      20/4/94تاریخ دریافت: 

 چکیده

دسترسی برابر به منابع علمی استت    ۀعدالت اطالعاتی در سطح ملی، ایجاد زمین ۀتوسع ۀالزم هدف:
وتاهی  دالیت  وونتاوو ،    ها هستند که بته  ترین منابع توزیع اطالعات در کشور کتابخانه یکی از بزرگ

افتزاری   نتر   ۀکتابخانه در واقع، فضتای توستع   ویرند  معدودی از افراد قرار می ۀدر دسترس عد فقط
ایجاد امکا  دسترسی به محتوا و الگوهای وونتاوو  تککتر و   ه با کتابخان ،دیگر عبارت به ؛تاس شدان

 یارتقتا امکتا    ،های عمومی کتابخانهویژه،    بهکند دانش فراهم می ۀزمینه را برای توسع ،علمی ۀمراود
  دهند افزایش میعدالت در دسترسی به دانش و اطالعات را  سطح

، بتا  هتای منتاطم مرکتزی کشتور     کتابخانهشده در  های انباشته ظرفیت ۀاین پژوهش با مالحظ روش:
اختصتا   هولوورافیت    ۀکتابخانت  عرفی مکهو دسترسی، به وجهی پدیدارشناسانه به م ۀهدف توسع

تابلوی نمتودار جریتا  اطالعتات،     چهارو سپس با استکاده از روش طراحی سیستم با کاربست  تهفیا
نشتر دانتش   »مقتدس   ۀبتر ایتد   «هولوورافیت   ۀکتابخان» ۀایدها:  یافته است  داده توسعهاین مکهو  را 

در همته جتای   همته بتواننتد   آ  استت کته    ۀ مذکوراید ۀبنا نهاده شده است  خالص «تکلیف ۀمنزل به
، بایتد بتا   زمینته در این   نیاز دست یابندشترین اطالعات مورد به بی ،بدو  محدودیت ،و جها  کشور
 تتا  وجود آورد بهاقشار جامعه  ۀهم امکا  دسترسی به منابع دانش را برای ،الکترونی  ۀکتابخان ۀتوسع

 د آی فراهم  برای همه اندوزی دانش وستری در سیر و عدالت زاییاف امکا  دانش

   ، هولوورا ینهیآ ۀکتابخان عدالت دانشی، ،عدالت اطالعاتیثروت علمی، جها  دانش، کلیدی:  های هواژ
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 مقدمه 
ریمفداهی درتسدوپیچیدهههایودرکمقولهسازیتحلیلابزارهاییقویبرایآسان،هااستعاره
بدرایهداییازاسدتعاره،(درکتدا سدییایسدازمان1997افزاییبرایبشرنه.مورگدان دانشسیر

هایینظیرمغزانسان،فرهند،،زندهانرو ،رهازانگاوبردههایسازمانیبهرهمعنابخشیبهپهیهه
 هدزارد،ههونظایرآن،برایتوضیحسدازماناسدتفادهکدردهاسد ابزارسلطه،ماشینوموجودزن

(.7-1997:6؛مورگان،52-1997:51؛هچ،1999:328
دهدهتدافهییدههقرارمدینظررامهعقالنی ۀماهی دولب،ابزارسلطهۀمنزلسازمانبهۀدراستعاروی
.اسد آمیدزمصدیب ،دیگدرانهازچش عقالنیوازانهازچش ازیکدول ۀنظیرتوسعاقهامیشودکه

یهستنهکهبدرایانادا ینههایقهرتها،سیست اس کهسازمانرآنپردازانمارکسیس باعتقادنظریه
؛باکنترلوسودیکدهانهوسودطراحیشههکنترلسازیمنظورحهاکثربهبهترینروشبه،کارهادادن

ودولد (1380:52اسدتثیاریاسد  وار ،یروندهزداییازکارکناندرمهارتازلواز تحققآنها،
بدرشکافه.راهیکهزمانرامیاس ؛شههراهاستنادۀدریکرویکردمثب نیزبهاستعارنیزچنیناس .
جهداندر»وارد،اس کهآدمیبداورودبدهآنیشگرفۀراه،پهیهۀمثابسازمانبهانهاز،اساساینچش 

؛پدورعزت1392:123شود رک.پورعزتوطاهریعطار،می«درحالپیهایشۀآینه»یا«حالساخ 
(.138-1379:135؛برزگر،1386:149وهاشییان،

ازیتدربرایایاادتصویرواضدحگون،نهییمفهو هولوگرافیکآتسریدرایناابرآنی کهاز
استفادهکنی .«الکترونیکۀکتابخان»یا مفهو کارکردتسری

گون،بهترادراکینهیآۀکنهتامفهو کتابخانکیکمیهولوگرافیکۀکتابخاندرواقعمفهو 
آندرجهانواقعفراه آیه.ۀطراحیوتوسعۀشودوزمین

 از استعاره تا نظریه
کنده،کشفمدییراجهیهۀپهیه،هامیانپهیههدادنذهنبشرباپیونهبرآنس که(1363خوانساری 
ذهدنپدردازد.ماتیافراگرداستهاللمدیوبهکشفماهوالتازمعلورسهمیهاهابهنادانستهازدانسته

؛گاهیبهتازیهوگاهیبدهبردگاهازعل بهمعلولوگاهازمعلولبهعل پیمی،درفراگرداستهالل
رسه استهاللاسدتقرایی(وبهکلیمیآنهایوتعیی یبارازقضایایجزکنهویکترکیبمبادرتمی

ایمسدللهۀحکیدیراکدهدربدارگداهیرسده اسدتهاللقیاسدی(ویمییباردیگرازکلیاتبهنتایججز
ازاسدتهاللتیثیلدیدهه؛یعنی،تسریمیشبیهاس ایبهآننبهدیگریکهازجمورددانه،بهمحققمی
کنده.برخدیاسدتفادهازازترکیبوتحلیلاستفادهمییادشهه،برد.ذهندرهرسهنوعاستهاللبهرهمی
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کنندههازآنراازدسدتیابیبدهعلدلحقیقدیدانندهواسدتفادههدایاداهریمدیتیثیلرااکتفابهمشابه 
کهبرخیدیگرآنرامبتنیبرسیروارتقایشناخ ذهنیازحدهگارنه؛درحالیانموضوعاتناتوانمی

روبرخدیبدرایدنباورندهکدهارزشداننده؛ازایدنبررسیمواردمشابه،بهحهکشفعل مشابه مدی
تفدااکایحتیازاستقرانیزبیشتراس .اینگروهمعتقهنهکهدراستقرابهتعیی ساده،افزاییتیثیلدانش
-2:140ج،1363 خوانسداری،خواهدهشدهعل مشابه نیدزتوجدهبهکهدرتیثیلشود؛درحالیمی
(.1380:65ومشبکیوپورعزت،141

،(استعارهراتوصیفیبرمبنایشدباه یدکپهیدههبدادیگدری32-1374:30الوانی،الوانی 
طدوریکدهبدابه،اس ذهنانساندرموردابعادووجوهمشابه آنهادانستهمنظورروشنشهنبه
هاتوجدهنازآشهنیتصویرسادهودرکبههایپیچیهه،کیهبروجوهاصلیموضوعاتوپهیههأت

زیدرابداشدونه؛تلقدیمدیهاابزارسودمنهیبرایدرکرخهادهایپیچیههاستعاره،رود؛ازاینشو
طورمازامدهبه،پیچیههۀآیهکهاجزاوابعادمتعهدیکپهیهاینامکانفراه می،آنهااستفادهاز

شدود،مواجهنیدییاگرچهذهنآدمیباپیچیهگیزیاد،ه.البتهدراینحال ننظرانسانقرارگیر
هدایتدوانازاسدتعارهمدی،کنه.برایرفعایننقد موردنظررادرکمیۀازپهیهیتصویرناقص

پیچیههاستفادهکردتاباتلفیقوترکیبتصاویرۀهایگوناگونهرپهیهمتعهدبرایتوصیفجنبه
د.شوموردنظرنیایانۀحاصلازآنها،سییایواقعیپهیه

سدازیموضدوعوهدا،سدادهتوجهوحائزاهیید اسدتعارهشایانیکیازکارکردهای،بنابراین
،استعارههایپیچیههاس .بهبیاندیگرشناخ پهیههبرای،افرادکاهشابها ازوضعی ادراکی

هایتاریهیزبانشناختیاس کهگاهیمعرفتیرادردوقلیروجهاگانهایاادوسازهۀیکپهیه
وگاهینیزچیزهدایآشدنارابدهکنهوانتزاعیرابهچیزهایواقعی مادیومحسوس(مرتبطمی

(.1999:127پوتنا ودیگران، خواههکردهامرتبطناشناخته
کننهمیهاراتحریفبخشبزرگیازواقعی برایافراد،بخشیضینبصیرت،هااستعارهالبته

.بایدهاذعدانقراردادنظرگیرنه؛بنابراینبایهنقاطقوتوضعفشانرادرکناره مهیانادیههمی
کندهنیدیچنهجانبدهوچندهمنظورهراارائدهیدیدهگاه،فدردیمنحصدربدهۀکردکدههدیچاسدتعار

هاییکنهتاازطریقحذفونادیههانگاشتنبخش(.انسانتالشمی348-1997:347مورگان، 
بررسی،یاازطریقتفکیکوجهاسازیاجزایآنفراگرد،شدناخ آنراتسدهیلتح ۀازپهیه

وارهانساندرفراگدردشدناخ وادراکهیشایه(.ضیناینکه138-1376:137کنه رضائیان،
ای،دفداعادراکدی،ادراکگزینشدی،ای،خطدایهالدهخویشدچارخطاهایینظیربرخوردکلیشه
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بده،بینندههدامدیآنچدهانسدانخالصهاینکه.(99-1372:78پیشهاوریوفرافکنیشود رضائیان،
(.1987:151رابینز،داردکهدرآنقراردارنه بستگینظریم

کنه.درهایخویشمقایسهمیجهیهراباسایریافتهۀهایحاصلازهراستعارذهنانسانیافته
واطالعداتجهیدهیبریدزدهدایقبلدیویدرهد هاوآموختهنظ کلییافتهشایهاثراینمقایسه

وکیدفداندشموجدوددرسدیریجهیده،کد  ۀکدارگیریهدراسدتعاربدابده،تولیهشود.بندابراین
.(1380:76 مشبکیوپورعزت،یابهصورتکیفیبهبودمیالبتهبه،تصاعهی

گریوموفقی درسدازگاریبدااجدزایدروندیآزمونبیرونیازحیثقهرتتبیینتوفیقدر
هداییهنظرۀبرایارائ،اس .بنابراینمفیهعلو اجتیاعیهایزنینظریهمحکبرای،سیست نظری

هدایخدال ،یدهطراحیوتهویننظر.1 :پایهاردرعلو اجتیاعی،بایهازدوراهمکیلعیلکرد
صدورتویابدههایپطراحیوتهویننظریه.2.،برایساختنیکبنایاستهاللیایانتزاعیگونهبه

.(1382:24 پورعزت،اقتضاییوچنهحالته
هولوگرافیکه بریکدیهگاهنظریاسدتواراسد ،مبندیبدراینکدهانتشدارۀکتابخانۀاستعار
اینکدهعهال اجتیاعیاس وه ،امتهاددرهیینعهال اطالعاتیوۀمبنایتوسعه اطالعات،

طراحدیدرامتدهادحاصدلازداندش،اقتدهارۀدالل داردکدهبدهتوسدعمعناشناختییرویکردبر
ۀکتابخانددۀمبنددیبددراینکددهبدداتوسددع؛اسدد معطددوفوکتددابخوانیبددرایکتابخانددههولددوگرا 

هشدودوبدهدایگونداگونماندهگارمدییگداهدرجا،هولوگرافیک،تصویرآثارارزشینهکتابخانه
افزایه.دوه براحتیالمانهگاریدانشمیشوترتیبه دسترسیتسهیلمیینا

 برای کتابخانه اختار هولوگرافیکس ۀاشاع
لیدزرنورآنازوکنی منایهلحظهیکدرراآ سپس وبینهازی آ دررامتفاوتیاشیااگر
،کندی خدردراید اگدرحتدیکدهطدوریبده؛شدودمدیایاادآنیاجزادراشیاتصویرنی ،ابگذر

اینیونده،ذرههره؛بنابراینکنننیایانمیخوددرراطالعاتااینۀهیه ،هاخردهترینکوچک
تیامید ۀبداراطالعداتیدر،هولوگرافیدکصدورتموجوداتزنههنیزآنهابهۀدرباراس .کلاز

وکدلیامعندبدههولودرایناا؛هنکنمیپذیرمشاهههراچیزیهروشخ هرارفی کلوذاتی
.کاررفتهاس بهتصویریامعنبهگرافیک

درواسد مدوجندوعی،چیزهیه؛یااس چیزهیهانرژیوانرژیچیزهیهشودکهگاهیادعامی
در،لحظدههدروگذرندهمدیآنهاازاتفاقاتکهدارنهقرارایگونهبه،کیهانارفدرهاانسان،میاناین

درکدلپدس،اسد منعکسشدههانساندرجهانۀهیاطالعات؛یعنیگیرنهقرارمیوقایعۀهیمعرض
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درفراگدردانعکداستوجهایناس کدهشایانۀنکت.قادربهبازنیاییکلاس ءوجزشودمیدیههجزء
ءشددییاجددزاازیددکهددردر،کامددلتصددویریددکهیددواره،هولددوگرافهددایاطالعدداتبددرمحیولدده

تدوانکدهمدیطدوریبده؛داردزیدادیمشدابه نیزمغزکارکردباشود.اینمه میذخیرههولوگرافیک
مغدزۀانگدارزمینده،درهیدینشدود.مدیناشدیارتبداطنوعیازمغزهولوگرافیکهایویژگیگف که

بسطوتوسعهیافد .ویادعداکدردکدهمغدز،اطالعدات1991و1971هولوگرافیکتوسطپریبرا در
،کنه.درهولوگرا ،اطالعاتدریکجدامتیرکدزنیسدتنههولوگرافیکنگههاریمیۀحافظهرابهشیو
ۀهیدۀبخشهولوگرافیکحاویبخشزیدادیاطالعداتدربدارانهوهرمغزتوزیعشههبلکهدرتیامی
عیلکدردیسیست نوعیتاشودمیموجبوداردارتباطدیگررونونهزارهابارونونهرتصاویراس .

خدوددروجهخصوصی(اجزا تصویریازه وعیومی( دروجهتصویریازکله کهآیهوجودبه
سددرلکوعلددوی،؛76و1991:47تددالبوت،؛668-1972:655،؛گیبددر1991و1971پریبددرا ، دارد
یدزتوانبدهسداختاریدککتابخاندهنهارامیاینقابلی ادعایپژوهشحاضرآناس که(.1389:110
.گف هولوگرافیکسخنۀدادوازکتابخانتسری

 سازمان هولوگراف ۀاستعار

 هیدۀ در را أمبده سیسدت  رفتارهدای کده دارد داللد  یادگیرندههسیسدت ندوعیبدرهولدوگرا 

 هایویژگی هیۀ سیست از جهاشهه قطعۀهر کهطوریبه کنه؛می سازیشبیه خود هایسیست خرده

:2006مورگدان، ازدسد میسدر را آن بازآفرینی حتی و دقیق بازسازی و کنهبازنیاییرا سیست آن
 ۀهی در را سازمان لتصویرککه اس  اجتیاعیسیستییمعرف، هولوگرا سازمان ۀاستعار (.100
 و بازسازی خودسازمانههی،امکان،ازسیست  از جزء هر که ایگونهبهه؛کنمی متبلورخودیاجزا

 کدل حداوی ،اجدزا ۀهید کده اسد  آن ویژگدی ایدن عل .باشهبرخوردار خود مستیر بازآفرینی

.هنسازمان ساختار در نیاز مورد اطالعات
 :نظرقراردادمههولوگرافیک هایسازمان رادرزیر یهاتوانویژگیمی،کلی بنهیدسته یک در

.انهشهه سازمانههیغیرمتیرکز صورتهب که آورشگف  ۀحافظ برخورداریاز .1
 ینحوبهشهه؛مستیردرساختارتوزیعکنترلو ویژه اطالعات ارفی تولیه برخورداریاز.2
 .شود تبهیل کل از حیاتی جزء یک به توانهبفرد هر که

 یادگیرندهه هدایسدازمان در متدهاولۀندهدهخودسدازمان هوشدینه مغزهدای گیدریازبهدره .3

 (.1387:112 سرلک،

اجزا.ۀهایکلیدرهیبرخورداریازتواناییثب خصیصه .4
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 بدر آن کیدهأت و دهدهمدی ارائده اطالعات عصر با متناسب اصولیرابرایفعالی  استعاره، این

 پدیش از هااسدتانهارد یاحلقدهتدک یدادگیری در اس . یاحلقهتک جایبه ،ایدوحلقه یادگیری

 و تعهیل را استانهاردها توانیادگیری(می  یادگیری ایدوحلقه یادگیری در ولی شونه،می تعیین
(.1997:87مورگان،  هنیاب افزایش یادگیری هایحلقهبایهبنابراینکرد. ماهد تنظی 

هدایبرنامده؛هایمعطوفبهاهدهافثابد یابرنامهاولهاینوعتوانازبرنامهمیزمینهدراین
؛گدزینهدایهدهفیدابرنامدهو هایندوعسدبرنامه؛هایمعطوفبهاههافمتغیریابرنامه نوعدو
پردازیادهایههفیابرنامه هاینوعپنارنامهشناسوبهایههفیابرنامه هاینوعچهاربرنامه
هداازاصدال مسدیرتداایدنارفید ۀکههیدداردملأتجای.(176-1389:172 پورعزت،کرد
رهایبدازخوربدرایهدایهوشدینهازطریدقافدزایشواصدال مدهاسیست ۀپردازیباتوسعههف

شود.سازیدانشحاصلمیوریوبهینهافر
هداایادادومحقدقشدونهوسدپستسدرییابنده،ارفید اس کهاگراینارفی جالباین

تدوانگفد کدهمدیطدورییابه؛بدهناشهنیتوسعهمیبشری،درحهیوصفۀانهوزیجامعدانش
شود.می«جهاندانش»جهان

 هولوگرافیک تفکرتکامل  سیر

 : شودمی ترسی  کهولوگرافی دیهگاه ۀتوسعبرای مازا ۀدور سهتکامل، سیر لحاظ از

کیهبرأت با علیی اعتقادات ۀتوسع برای جهی هایتالش با هیزمان هفهه  سهۀدر (اول ۀدور
فهد ۀ(،اینمفهو بااشارهبدهمقولددینیتوجیهاتمذهبیوجایبه  معلولی و عل  روابطدرک
 .نظرقرارگرف مهجایکلنگری،وجزءنگریبهکثرتجایبهوحهت

 در دیگر بار یکوطیآن گرف  نا  عقالیی منطق طلوع ۀدورکه بیست  سهۀ در ( دوۀدور

 و،جایگزینتحلیلروابطعل ومعلولیشهمهرک و دلیلتحلیل و دادرخ تحولیعل  ساح 
 .واجیاف ر گراییثرتک اًماهد

توسدعه گرایدیکدل یا هولوگرافیک تفکر توجهبهبیس ویک ، سهۀ اول ۀده در (و سۀدور
 دوره این های.ویژگیمطر شهنه دوره این پیشگامانۀمثاببه ،پیرس و بوه  نظیر افرادی یاف و

یکپارچده کلیداتماهید  بدر  تأکیده و وکل(ء جزکثرت و وحهت به هیزمانتوجه ز:عبارتنها
.(32-2005:1دینیزوهنهی، 

 هولوگرافیک هایختارسا ۀراهکارهای توسع
یاجزا در ایگونهبهکهاس کلی هولوگرافیک،سازمانی سازمانینهاس ویهیچونآهولوگرا 
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 ویژگیبااین سازمانی آنکه برای.کنه عیل آنکل هیچون آن جزء هر که دشومی منعکسخود

 :بایهباشی ، داشته

 .کنی  جلوگیری کارهاحه از بیش کردن تخصصی (ازاول

مستقالً بتواننه واحهها کهطوریبهنظربگیری   در نیازرا مورد فیواا پیچیهگی و (تنوع دو
 .گوینه( پاس  خود محیط نیازهای به

 بده دارد، انعطداف درعدینحدالکدهسدازمان کده کندی  وضع را ضوابطی سازمان برای (و س

 عیلکدرد بدرایآن، اجدزای و یدهآ وجدودبه مسائل با پویا برخورد نتوا ،نآ در ونگرایه نظییبی

:1967امدری،جوینه  بهره هاخاصی  ازاین بتواننه کارآفرینانکاربرانوشونهتا منظ  هیاهن،
ۀتدوانبدرایتوسدعواضحاسد کدهایدنروندهرامدی(.1389:112،سرلکوعلوی،199-237

کارگرف .یکسازمانبهۀمثابکتابخانهبه

 ک هولوگرافی ۀکتابخان ۀهای توسع راه
درگذشدتهبدرایمثدال،انه؛اطالعاتمطر شههۀهایاشاعشیوهزمینۀهاییدرتاربه،پیشازاین
بدهایدراناماند صورتهمذکورباثرازانگلیسدرخواس وکتابیکهایاادشههبوداینامکان

امدروزهبداکده؛درحدالیکنندهپرداخ انگلیسیۀکارمزدبهکتابخانمنزلۀبهفرستادهشودومبلغی
 .اس بسیارکاهشیافتهنقلوانتقالۀامکانتصویربرداریالکترونیک،هزین

واقعید ،ایبدهوسدع جهدانکتابخاندهتوانبهآرمدانشودکهآیامیایننکتهمطر میپس
 تدا«ایبدهوسدع دانشدگاهکتابخانده»مراتبدیازسلسدلهامتدهاددرتدوانرامدیاینمفهو  بخشیه؟

.دادنظرقرارمه«ایبهوسع کشورکتابخانه»و«ایبهوسع شهرخانهکتاب»
هایپایگاهودرانهآمههصورتدیایتالیدربه،بسیاریازآثارمه ومنابعباارزش،ینروزهاا

فدراه شدههپژوهشدگرانۀهیدبدرای ،امکاندستیابیبهآنهاانهوقرارگرفتهاطالعاتیدردسترس
موردۀوسرمایهی  ،وق  بایه،پذیرفتهشودسازینشردانشاگرالگویفکریآسان اس .حال

درهدرتدا دشدومینأتدفضایماازیوقراردادنآنرویکتابخانهبرایدیایتالیکردنآثارنیاز
شمنهوازاحتکاردانبتوانهازامکانبهرهبردنازاینمنابع،بهرهیهرپژوهشگرمشتاقدنیا،ۀگوش
قباح اینامدر،اس مذمو یاقتصادۀاگراحتکاروتحری درعرصد.واضحاس کهشوپرهیز

.بنابراین،بایهمنابعالز رابرایدسترسیهیگاندرهیهشودمیدوچنهانعل ودانشۀدرعرص
.کردهافراه زمانۀجاوهی

برایمنابعی ،هاآنازتهوینراباتوجهبهههفهایعلییهاوگزارشکتا اگر،زمینهدراین
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بدهانی ،تعدالیویسدبه وحرک اوبشرافزایییبرایدرنوردیهنفضایدانشیاهرشهعل وپایه
صورت،کتا بهکاالییتایلیبرایهولوگرافیکحیای کنی .درغیراینۀکتابخانۀبایهازایه

درابدزاریبدرایفخرفروشدی،کتا هر شودوتبهیلمیهانوزیباسازیآهانیایکتابخانهۀتوسع
د.خواههبو کشورهاوهرکتابخانهنیزابزاریبرایفخرفروشیهاکتابخانه

بایهمندابعدسترسدیبدهکتدا و،«هاهاومکانزمانۀهیهدرهیکتا برای»ۀبراینیلبهایه
ارزانشونه.تاحهامکانمقاله،
ۀهاینامناسبایهنسخهلفانومصنفاناناا پذیرد.زیراؤالبتهاینمه بایهبارعای حقوقم

حقدوقانسدانیوهایارائهودانلودرایگانکتا ،،درقالبعیلکردسای هولوگرافیکۀکتابخان
هایای ستوانعیلکردمیکاذ ،ۀیکنیونعنوانبهانه.حقمالکی نویسنهگانراتخطلهکرده

.نظرقراردادرامهسرق علیی
شدرک متعلدقبدهکدهاشدارهکدرد1آرکدایوسدای توانبهگسترمییکطر دانشعنوانبه

(1375 1996 درسدال،3لیبریوسترکتوسط اینسای  .س ا2«آرکایو اینترن » سانفرانسیسکویی
اینشدرک گدردآوریداندشوتداری ههفشه.انهازیراه 4«دسترسیدانشبرایهیه»باشعار
ایدنۀرایگدانهیدۀوارائ(5پیجمیلیاردو 432ۀوذخیرها کتاآوریانواعجیعازجیله دانش
.اس  هایمعاصروآینههانسانرایب،دانش

ازاثدراهمیلیونونشربهاتها دانلودکهبود7ردی سسسای ؤماسواس.مبهعآر.6شوارتزآرون
(خودکشدی،بهادعایمقاماتپلیسامریکدا مشکوکیۀدرحادث،وچنهیبعهبازداش شه8استورجی

اعدال کدرد راسدتوجدیسای آنرخدادکهدوروزبعهازشوارتز(آرونایناتفاق مرگدرگذش .
.رایگانعرضهمیکنهبهعیو برایدسترسیازکتبواسنادخودرافقرهمیلیونکهچهارونی 
(،اکندوننیدزفعدالیتشادامدهداردهد و شدهآغاز2006کهازسالشوارتزهایمه ازپروژه

یدک»آنالینبرایسداختنۀیکبایگانیاینترنتیوپروژاینکتابخانهاس ؛9باز ۀکتابخانۀپروژ
یاسازمانیناسودبر،بازۀکتابخان.«اس منتشرشههتاکنونیاس کهاینترنتیبرایهرکتابۀصفح

«آسدتین-کیدل»وبنیدادایالتیکالیفرنیاۀکتابخان ازسوی،آنۀکهبخشیازهزیناس غیرانتفاعی
ۀایداالتمتحدهۀملدیکنگدرۀکتابخاند»ازننیدزهایآکتا واتاطالعبسیاریازشود.مینمیأت

.انهههشگردآورییعیومیهاودیگرکتابخانه«آمازون.کا »،«آمریکا
ایدنامکدانتدااستفادهازابزارالکترونیدکاسد ،گونینهیآۀکتابخانۀهایتوسعترینراهمه 

ولینکتهایدنباشه؛بههرمتنیدسترسیداشتهبتوانه،کههرشخ درهرجایجهانفراه آیه
.شودمحسو میبسیارپرهزینههنوز،اس کهایندسترسی

http://lj.libraryjournal.com/2013/01/academic-libraries/many-jstor-journal-archives-now-free-to-public/
http://lj.libraryjournal.com/2013/01/academic-libraries/many-jstor-journal-archives-now-free-to-public/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86.%DA%A9%D8%A7%D9%85
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ازطریقمادرراۀامکاندسترسیبهکتابخانشودکهر می،بااینههفمطینهیآۀکتابخانۀایه
(وجدودداشدتهباشدهاسدتقراردرگداهمناسدبۀدرهرجایجهانکههزین وارآنینهیسازیآکپی

عهال اطالعاتیاس .ۀبرایتوسعیراهبسیارمهیگونینهیآۀکتابخانۀتوسعبنابراین،ه.کنفراه 
ۀکدهبدهونهزینداس الکترونیکیایکتابخانه،گونینهیآۀکتابخانتوانگف :درمقا تعریفمی

اندهوزیراوعهال دردانشگستریگیردوامکاندانشقرارمیهانساناۀدرخهم هی،اضافی
آورد.فراه می

 گون ینهیآ ۀکتابخان ۀتوسعمنطقی قواعد 
کاریکهدرایدنزمیندهبایدهانادا ترینمه هایاجتیاعییاحتیفیزیکی،هنگا طراحیسیست 

هکدههدرناینگارشیابگونهبایهبهگونینهیآۀکتابخانقواعهاستفادهازنویسیاس .قاعهه،گیرد
تدرینارزانوترینروای وبهترینکیفی دقیقترینشکلوبهسریعبتوانهفرددرهرجایجهان

دانشیمنتشرشههدرجهاندسترسیداشتهباشه.ۀسرمایۀهیبه،صورترایگانبلکهبه،قیی 

 موانعی وجود دارد:، وو  ینهیآ ۀکتابخان ۀتوسع در مسیر
درایناداشدود.هامطر مدیحقوقکتابخانهۀاینمانعدربار.هابرمنابعالف(مالکی کتابخانه

خدهماتواطالعدات،ۀدربرابرارائدکهنههاحقدارکتابخانهاًکهآیااساسآیهالپیشمیؤاینس
داندشیداگدوندربرابدریندهیآۀکتابخاندنومنزل أقبلازتعریفشدرواقع،پولدریاف کننه؟

ضدرورتداردکدهحقدوقمعندویمالکدانوناشدرانپرسدش،پاس بهاینهولوگرافیکۀکتابخان
کتا چهخواههشه.
دردسترسهیگانبهرایگانآثارشانبرخیصاحبانآثارمایلنیستنهکه. (مالکی معنوی
یعنیچراچندین؛«کنه؟یناثریدرکتابخانهچهمیچن»آیهکهالیپیشمیؤقرارگیرد.دراینااس

ایدرکتابخانهوجوددارد؟اثرمینوعه
 گونینهیآۀاگرکتابخانبرایمثال،لشه؛ئازاثروتکثیرآنتفاوتقادرایناابایهبیناستفاده

آورد،  تهترا  در تبریتز فتراهم متی     ۀیت استکاده از منابع دانشگاه تهرا  را از درواه کتابخانت ظرف
 ۀو برای عام خود را تکثیر ۀهای مورد استکاد تواند کتاب ی آ  نیست که کاربر تبریزی میامعن به

دانشگاه تهرا ، بدو  طی  ۀست که کاربر تبریزی کتابخانابه این معن اًد؛ بلکه صرفکنمرد  منتشر 
 ۀبنابراین، مالکیتت کتابخانت   شود  مند می از خدمات دانشگاه تهرا  بهره ،مسافت و از شهر تبریز

بر تعداد ویرنتدوا  ختدمات    اًصرف است و مرکزی دانشگاه تهرا  بر حقوق خود محکوظ مانده
 شود  از آ  افزوده می
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 روش پژوهش 
ۀ،بداهدهفتوسدعهایشهرهایبزرگکتابخانهشههدرباشتههایانارفی ۀاینپژوهشبامالحظ

وسپسبااس هولوگرافیکپرداختهۀکتابخان،بهوجهیپهیهارشناسانهبهمعرفیمفهو دسترسی
رجریاناطالعاتتوسعهیافتهاس تابلوینیوداچهارباکاربس ،استفادهازروشطراحیسیست 

(.1387پورعزت،؛227-1376:216رضائیان، 
اینروشبرایثب جریاناطالعاتودانشدرمواردیکهاندواعکداربرانوکدارپردازاندر

کنده.میسازیروابطپیچیههکیکبسیارمفیهاس وبهساده،هایمتعهدباه مراودهدارنهالیه
نهادهدایاوداتدرسطحملینیزبدهتحلیدلکارکردهدایمتقابدلومدر،توانبااینروشحتیمی

(.1387پرداخ  پورعزت،هاینااربرامرحکیرانیاجتیاعیوسازه

 سیستمبسط نتایج و طراحی 
پیشازبایهنیودعینیشعارجریانآزاداطالعاتوانحصارینبودناطالعاتبرایاقشارخاص،

منافیاینحق،ایانگیزه.احتکارمنابعباهرنظرقرارگیردفرهیختهودانشگاهیمهۀدرجامع،هیه
کهاینامکاناس .درحالیهابرایدراختیارداشتنفرص برابراستفادهازاطالعاتحیاتیانسان

هدایمقالدهامروزهکتدا یدادرفضایموجودبازاردانشواطالعات،بسیاردورازدسترساس .
بدازارۀمحصدوالتعیدهبه،آورنهآنکهماالیبرایبالنهگیعلییدرجهانفراه جایبهعلیی

کهتولیهانبوهمقالهیداطوریبهانه؛شههتبهیلهاگروهافرادودرآمهزاییبرایاحتکاریاسودآور
اس .دانشقرارگرفتههایلدردستورکاردال،نامهپایان
توجیدهداندش،بایدهگدوندربرابدرینهیآۀکتابخانۀوتوسعافتتا بهاقها دررسهکهنظرمیبه

بدرای،یمنطقدیاوباطراحیسدازهکردبرحسبمفهو عهال اطالعاتیآغازرامنطقیموضوع
درجهدانواقدع،بهآناستیراربخشیهتابهتحقدقعدهال دانشدی«عهلکتابخوانیۀجامع»ۀتوسع

بیناامه.
دانشاس .رابرگوندربینهیآۀاینمه مستلز پردازشوطراحیخا مهلکتابخان

ذاغدشودتداایدنمدهلبدررویکدرایناابااستفادهازنیودارهایجریاناطالعات،تالشمی
 (.1387؛پورعزت،227-1376:216رضائیان،د شومنهطراحیطورسامانبه

طورخالصهگوندربرابردانشیابهشود،کتابخانۀآیینهمالحظهمی1طورکهدرنیودارهیان
کندهوکتدا ،مقالده،گدزارشوسدنهکتابخانۀآیینه،پیوستهنیازهایجامعۀههفرادریاف مدی

شدههنیدزدرامتدهادنیدوداراول،تدالش2دهه.درنیدودارموردنیازرابهجامعۀههفتحویلمی



 ...  کتابخانۀ هولوگرافیک؛ توسعۀ عدالت اطالعاتی در استعارة

 
 

3

1

5

3

1

5

3

1

5

3 315 

طدورکدهدرآنتأکیدهشدههایدنسیسدت اس تااجزایکتابخاندۀآییندهنشداندادهشدونه.هیدان
سیست بخشفنیوبخشتأمینمحتوانیازدارد. کتابخانۀآیینه(دستک بهدوخرده

کاربخشتأمینمحتواآناس کهاطالعاتراتأمینکنهوکاربخدشفندیآنخواهدهبدود
،3هایالکترونیکبدرایکداربرانارسدالکنده.درنیدودارشههرادرقالبفایلکهاطالعاتتهیه

هداوبندهیفایدلسیست تأمینمحتدوایمدوردنیداز،اولوید بخشتأمینمحتوابازشههوسهخرده
انه.کننهۀمحتوابرایبخشفنیازه تفکیکشهههایمحتواوارسالپرونهه

 

 گون در برابر دانش تابخانۀ آئینه. نمودار سطح صفر ک1نمودار

 

 گون در برابر دانش . نمودار سطح یک کتابخانۀ آئینه2نمودار



 1394، پاییز 3، شمارة 49رسانی دانشگاهی، دورة  تحقیقات کتابداری و اطالع

 

1
316 

 

گون در برابر دانش، بر حسب خرده سیستم تهیه اطالعات یا تأمین  . نمودار سطح دو کتابخانۀ آئینه3نمودار
 محتوا

 

 گون در برابر دانش، بر حسب خرده سیستم ارسال اطالعات  . نمودار سطح دو کتابخانۀ آئینه4نمودار
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سدازیمحتدوا،سیسدت بهینده،سدهخدردهاسد سیست بخشفنیرابازکردهنیزخرده4نیودار
سیست ۀشودکهتوسعانه.مالحظهمیمینمحتواازه متیایزشههأتۀانتشارمحتواونظارتبرنحو

بدهطراحدییدکسیسدت اطالعداتیمتصدلبدهدریدایبیشتروگونبسیارسادهبودهینهیآۀکتابخان
اس .شههمتکیاطالعاتالکترونیکدرمنابعدانشیدیایتال

 ری گی نتیجه
گسدترشداندشدریمتعالیبدراییدانش،درواقعالگوگوندربرابرینهیهولوگرافیکآۀکتابخان

ترینامکانیوفرازمانیاس کهاطالعاتموردنیازمخاطبانههفرابهآسانت فرپرتویکسیس
رسانه.بهدس ایشانمی،وباحهاقلمحهودی باحهاکثرسرع ،شکل

درقالدبرابرایبسدطخدوددانش،فرصتیگوندربرابرینهیآۀهولوگرافیککتابخانساختار
،ترتیدب،جریدانسدیالداندشیدنهاوبآوردمیایفراه ساختارهایهولوگرافیکمحلیوشبکه

کنه.مهاردانشرامحققمیعهال ۀشبکۀتوسع
عدهال اطالعداتیوۀدانش،ابزاریسدازمانیبدرایتوسدعگوندربرابرینهیآۀکتابخاندرواقع
هوبهتحققدستورواالیپیامبرکنانسانیفراه میۀادجامعحهومرزدانشدرمیانآحانتشاربی

کنه.کیکمی11وهرزمان10دالبروجو طلبعل درهرمکان(ص اکر 
اینسیست ،نویهبخشاقهامیجهیوعیلیاتیبرایفقرزداییدرامتهاداینطرزتلقدیۀتوسع

.شودمحسو میثروتۀانتشارعادالنآن،ۀاس کهاگردانشثروتاس ،پسانتشارعادالن
گیردکههیگانبهاینمندابعثدروتدسترسدیداشدتهعهلدانشی،زمانیشکلمیۀپسجامع

مه ،اصال بسیاریازفراگردهایاجتیاعیپیوستهبافراگردهدایتحققاینۀباشنه،هرچنهالزم
اس .«ثروتعلیی»منابعتوزیعتولیهو
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