
و اشاعة ميراث مكتوب، ميراث ديجيتال  حفظ

د و كتابخانـة ملـي در عنوان فوق شعار سومين كنگرة متخصصان علـم اطالعـات ا سـناد َر سـازمان

 بود كه من در جلسة افتتاحية آن مطالب زير را بيان كردم. 1396آبان15و14تاريخ
داستان سخنراني من از اينجا شروع شد كه به دبير محترم علمي پيشـنهاد كـردم بـا توجـه بـه

و شكســت اينكــه مــن شــاهد موفقيــت  ــوده هــا ــه هــايي در ايــن رشــته ب ــدم در موضــوع ام عالق من

و آسيب آسيب و دانش شناسي شناسي سخناني ارائه كنم. پاسخ دريـافتي مـن پذيري علم اطالعات

و اشاعة ميراث مكتوب، ميراث ديجيتال است بهتـر اسـت در ايـن  اين بود كه چون موضوع حفظ

و من هم چنين كردم.  موضوع صحبت شود
ره مربـوط بـه متخصصـان علـم اطالعـات در اين سخنراني اشاره كردم كه نظر به اينكه كنگ

شـود است، با توجه به عناوين جلسات تخصصي اعـالم شـدة آن كـه در ايـن دو روز برگـزار مـي 
هاي بعـدي مـورد چند موضوع مورد غفلت قرار گرفته است كه به نظر من الزم است تا در كنگره

ايـن حـوزه از فقـر مبـاني توجه قرار گيرد: اول توجه به مباني نظري است كه بـا توجـه بـه اينكـه 
و نظري رنج مي و بـاد برد، بايد در اين زمينه كار شود. همچنانكه در دنيا هم افرادي چـون باكلنـد

و بقيه به شدت كار مي كنند. در چند سال گذشته سـميناري در مبـاني نظـري دركتابخانـة يورالند
ه كمتـر كارشـده اسـت ولـي ملي برگزار شد كـه الزم اسـت اسـتمرار يابـد. اگرچـه در ايـن زمينـ 

 مندان خاص خود را دارد. عالقه
و حوزه ا سناد باالدستي هـاي متنـاظر آن اسـت. اطـالعَ موضوع دوم توجه به ربط اين رشته با

بهو اطالع و و دانش رساني شناسي داراي بـرد وسـيعي اسـت ويژه با نام جديد رشته، علم اطالعات

و تصميم و چـون در ايـن بـاره گيرندگ كه معلوم نيست مسئوالن ان تا چه اندازه با آن آشنا هسـتند

مي چيزي نمي گـردد گيرد. ايـن نـه تنهـا بـه مسـئوالن برمـي دانند هويت آن مورد غفلت آنها قرار

مي بلكه به خود داعيه في شود كه نمي داران اين رشته نيز مربوط كننـد. الواقع از چه دفـاع مـي دانند

ميآيا مانند آچارفرانسه هستند  و يا خدمتگزاري هستند كـه بايـد نگـاه كه به درد هركاري خورند

مي كنند مردم در حوزه و اجتماعي چه هايشـان را بـرآورده خواهند تا خواسـته هاي مختلف علمي

و يا اينكه خود واجد اصالتي هستند كه مي هـاي ديگـر از خـود دفـاع كننـد. توانند بين حوزهكنند

و دروازهديويي اعتقاد داشت كه كتاب و آنهـا را نشـايد بانان اطالعات داران حافظان نظم موجود اند

مي1395(1كه در متن ورود پيدا كنند. اما تردينيك و) گويد كتابداران براي ادامـة حيـات علمـي
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و يـا اينكـه و دسـتيار محققـان باشـند و در متن ورود پيدا كنند كاري بايد خود را بازتعريف كنند

ا و متقاضـيان را در سرگرم استفاده ز ابزارهاي جديد پـژوهش بـا توجـه بـه گسـتردگي آن باشـند

 استفاده از آنها آموزش دهند.

و توانـد عهـده اي بهتـر از رشـتة مـا نمـي سوم اقتصاد اطالعات است كه هيچ حوزه دار آن شـود

ننـد نواقصـي توا چنانچه متخصصان ما با اقتصاد اطالعات آشنا باشند با ضميمه شدن مديريت به آن مي

ها، مديريت كالن در اين رشته به صاحبان اصلي آن واگذار شود. گيري را بپوشانند تا شايد در تصميم

و نظائر آن باز از مواردي است كه بايد در دستور كار كنگره آينده  هاي بعدي باشد. پژوهي

طريـق فضـاي نكتة بعد اينكه فضاي مجازي بسيار مهم است. االن ما اغلب كارهايمـان را از

و هرگز نمي مجازي انجام مي و اين واقعيت است تواند مجاز در برابر حقيقت باشـد. بـه نظـر دهيم

و نمـي مي در رسد ترجمه اين اصطالح به فارسي درست نيسـت و يـا واقعيـت توانـد ايـن حقيقـت

هوشـمند ميليـارد قطعـة30گويند چه بسا تا چند سال ديگر ما در دنيا زندگي را منعكس كند. مي

و لـذا چطـور مـي  تـوانيم آن را مجـازي داشته باشيم كه ناگزير از استفاده آنها در زنـدگي هسـتيم

و معامالتمـان در فضـاي بـه اصـطالح مجـازي انجـام  بناميم؛ ما هم اكنـون بسـياري از مكاتباتمـان

هـم virtual اي جايگزين باشيم. ايـن اصـطالح ترجمـه شود. از اين رو الزم است به فكر واژه مي

و مانند آن خبر مي و خوبي و استحكام و مـا چـرا نيست زيرا اين كلمه در انگليسي از قدرت دهـد

و كـار زيـادي بـا ايـن فضـا دارد چـه خـوب  آن را به مجاز تعبير كنيم. بنابراين چون حوزة ما سـر

و اميد است واژه رقـومي، اي مناسب پيدا شود. مانند فضـاي است كه به فكر واژة جايگزين باشيم

و يـا آئينـة الكترونيـك  و يا بستر رقومي و يـا هـر فضاي نوري، بستر ديجيتال يـا فضـاي هوشـمند

. نهادي ديگرپيش

و اشاعه ميراث مكتـوب؛ ميـراث ديجيتـال«نكتة سوم عنوان كنگره است: آن» حفظ كـه در

و اشاعه ميراث ديجيتال قـدري ابهـا  و اشاعه ميراث مكتوب مشخص است اما حفظ و حفظ م دارد

بايد رفع ابهام شود. البته ما منابع غيرمكتوب درگذشته داريم كه بايد آنهـا را حفاظـت كنـيم ولـي

و يا منظور اين است كه از اين به بعد هر چه ديجيتال مـي آيا آنها ديجيتال ناميده مي شـود را شوند

و در اين صورت آيا آنچه را اكنون خلق مي م ميـراث بنـاميم؟ كـه تـواني كنيم مـي بايد حفظ كنيم

(فرمت)هايي است كه به سرعت عـوض مـي و يا اينكه منظور محمل و خود قابل تأمل است شـود

و در ايـن  ما بايد در انتقال دانش موجود در هر نسلي از فناوري به نسل ديگر دقت الزم را بنمـائيم

و يـا منظـور رقابـت  و ماننـد آن نيازمنـديم. و ناسـالمي هـا صورت سخت به فناوري رايانه ي سـالم
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و اشاعه از اين موارد منظـور اسـت؟ البتـه است كه در محيط ديجيتال به وجود مي و آيا حفظ آيد

اين نكته حاوي پيامي است كه ما هر چه در زندگي توليـد كنـيم روزي سـرانجام ميـراث خواهـد 

و يا به ضرر ما تمام شود. اين نكته يادآور ايـن آيـة  و ممكن است به نفع ما شـريفه اسـت كـه شد

عتيد« رق يب لديه إال قول من يلفظ ما         َ ّ ِ ٍ  َ  ُ  ْ «و نگـاه11(سورة ق، آية و اشـاره و يا ايما ) يعني هر گفتار

مي ما ممكن است روزي تاريخ ميساز شود پس بايد بنگريم كه چه و چه  گوئيم.كنيم

و ربط آن با محيط كه نكتة بعدي محيط ديجيتال اي چون تـافلر، تيلـور، عده هاي قبلي است

و ... آن را گسسـتي بنيـادي از دنيـاي قبـل بـه حسـاب آورده مك و كاسـتلز و ليوتـار و لوهان انـد

اند كه پديدة ديجيتال ماهيتي دارد كه با دنياي قبل هيچ ارتباطي ندارد ولي جالـب اسـت كـه گفته

اي خطـي دانسـته اسـت. او گفتـه هاي اطالعات ديجيتال آن را امتداد دنيـ تردينيك در كتاب بستر

و همة عالقهاست همچنانكه دنياي خطي متن مندان بـه علـم در نسـخة خطـي در كنـار محور بوده

و اين شامل شارح، حاشيه هم به اظهارنظر مي م ذهب بـود، پرداختند و و حتي مرصع  نويس، منتقد ـ 

ر و همـة اظهارنظركننـدگان ا پراكنـده كـرد امـا در در عالم مدرن اصالت به مؤلف تعلـق گرفـت

و هركسـي مـي توانـد حـول مـتن اظهـارنظر كنـد.ً دنياي ديجيتال مجددا اين ارتبـاط برقـرار شـده

گذاري مردمي يك نوع مشاركت در متن است. منتها فرقي كه اين دو محيط دارنـد ايـن برچسب

و صاحب دً است كه در دنياي خطي معموال افراد مرتبط اشـتند ولـي نظر در كنـار نسـخه اضـافاتي

و هر كس ممكن است به خـود اجـازه دهـد كـه هـر چـه  در دنياي ديجيتال اين محدوديت نيست

و بنويسد. مي  خواهد بگويد

و يـا گـاه بـي تفاوت ديگر مي ربـط باشـد. در محـيط خطـي تواند در اظهارنظرهـاي عالمانـه

ي ديجيتـال ممكـن كردنـد ولـي در دنيـا نظر دربارة موضوعات اظهارنظر مـيً معموال افراد صاحب

و يـا است هر كسي به خود حق دهد كه هر چه مي و موجب تشـويش اذهـان شـود خواهد بنويسد

و دستبرد متوسل گردد. البته در دنياي خطي هـم گـاهي اوقـات اظهارنظرهـاي بـي  جـا به تحريف

مي ديده مي أمو الن«كرد، رسيد به اين آيه: شود. گويند كسي قرآن تالوت َـشغلتنا ُ   َ َ ْ َ َ اَ وأهل ون َـا ُ  َ «،فـتح)

و خانواده، ما را مشغول كـرده اسـت. بـا خـود گفـت در قـرآن نبايـد7آية ). به اين معنا كه اموال

 شدرسنا«بايد بشود» شغلتنا«غلط باشد پس  «.

و و پايـداري و كثرت مراجعه يكي ديگر از موارد اخـتالف بـين ايـن دو محـيط اسـت قلت

 محسوب شود. تواند تفاوتي ناپايداري هم مي

نكتة ديگري كه در اين زمينه قابـل توجـه اسـت ايـن اسـت كـه در دو محـيط مسـئوليت بـا
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ــه و يادمان ــداران ــار كتاب ــده در اختي ــش عم ــا بخ ــوب قطع ــراث مكت ــيط مي ــت؟ در مح ورانً كيس

هاي مختلف بايد بـا هـم همكـاري كننـد.ً ها) است. اما در ميراث ديجيتال قطعا حوزه(آرشيويست

ــي ــوان م ــي ت ــازي م ــه بسترس ــوم رايان ــه عل ــت ك ــش گف و دان ــات ــوم اطالع و عل ــد ــي كن شناس

و راه را براي محتوا آمـاده مـي دسترس (يعنـي پذيري، و علـوم تـاريخي بـه معنـاي عـام آن نمايـد

و غيره) تحليل محتـوا مـي تاريخ همة رشته و فرهنگي و اقتصادي كنـد؛ پـس سـه ها اعم از سياسي

 ند.گروه بايد با هم همكاري كن

و نمايه يكي از ايرادهايي كه به طبقه مي بندي كنند اين است كـه آنهـا بـر اسـاس سازي وارد

و لـذا دربـاره توانند آنچنان كه بايد محتوا را دسترس هاي موجود نمي حفظ ارزش گـي پذير كننـد

)aboutnessخ رد مـي ) نمي يـت كننـد، ديج ُـ تواند واقعيـت را آنچنـان كـه بايـد بنمايانـد. لـذا آنهـا

مي مي و معنا را نابود ساز بايد به خيلي از مسائل اشراف داشته باشـد؛ حتـي بـا كنند. پس نمايه كنند

و خواست آنها را بداند.   تاريخ آشنا باشد، با مخاطبان هم آشنا باشد

و رده ها در نمايه بديهي است كه اين نشانه ا شـكال بندي كليت معنا را منتقل نمي سازي  كنـد.

و بـا آن منافـات دارد. كليـت انتقـال معنـا نوع نگاه فعلي به اطالعات در طريق انتقـال معنـا نيسـت

و خيلي چيزهاي ديگر مي و هوا، موقعيت، محيط  شود. شامل حال

و فضاي بـه اصـطالح مجـازي در هويـت سـازو نكتة آخر در تفاوت بين دو فضاي مكتوب

فضاي مكتوب بسيار متفاوت اسـت. ايـن بودن در مقابل هويت براندازي دومي است كه نسبت به

تواند تخريـب شـود همچنانكـه بدان معنا است كه در محيط مجازي شخصيت افراد به سرعت مي

 تواند بسياري از افراد ناسالم را هم جزو افراد خوب جا بزند. مي

و دانـش در به هر حال براي خوب برگزار شدن كنگـرة متخصصـان علـم اطالعـات شناسـي

آ سال  ينده آروزي توفيق دارم.هاي
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