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Nowadays, as accepted as the era of information or digital, time has changed and
has invited all people to a new world in which everybody must define himself.
Avoiding from getting benefit from this human progress is useless; Rather, we
must know this great technology best and adapt ourselves with its consequences.
In fact, in many countries and among many nations there had been people who at
first denied a new technology but afterwards they had to accept it. Those people
who predict new comings in science and technology, and plan to use them are
more broad-minded. The first step in knowing a new technology is to recognize
its challenges. Indeed, there is no scientific progress that has no side effect in
using it properly. The motivation for new technology which has changed the
picture of the world has been for real progress, amusement, adventure seeking,
getting rid from the disasters, benefit making, or other purposes even human
depopulation.
However, we can divide the challenges of information technology into
several subjective areas, but broadly we can divide them into two sections:
invasion of waves, and invasion of thoughts.
Invasion of waves has been much discussed in these days, especially after the
appearance of Corona virus. Many clips were delivered and read out as a
consequence of 5G. It is obvious and undeniable that waves affect our cells. I do
not want to discuss it more. But what is more important is the invasion of
thoughts.
When I talk about invasion of thoughts I do not mean the obscene literature
about corruption and disbeliefs, but I mean fake news and knowledge on social,
cultural and political subjects claimed to be science but they are not. Content
production is very important, and if a content is not identical, its owner may selfdeceive in such a way that he may boast that he is a man of knowledge. Some of
the impacts of such Pseudoscientific information are as follows:
It gives false knowledge, increases hesitation, adds to confusion, reduces the
ability to make decisions, and complicates decision-making, and increases suspect
and enmity. In such case, one who has plotted will gain.
In this situation what is very important is the need for consultation. Men and

0  شماره72  دوره0011 بهار

organization should find some persons or places to receive guidance from them.
Although internet is a source of consultations, individuals still need persons or
places for help.
Public libraries are one of these places for consultation. If we regard them as
places for only reading, internet and mobile and other media are rivals for them.
Therefore, libraries have to take on other duties in order to be alive. Some of
duties that may be taken on by libraries are as follows: Culture and economic
education and training for family, community and country, job finding and skill
increasing, education and consultation, preparing forum for philosophical debates,
hygiene, psychology and psychotherapy and how to use drags, consultation for
social disabilities and disorders, creation of useful social networks, partnership in
information and knowledge plans, creation of cultural and social contents,
outsourcing the tasks of librarians to communities, and mass media especially
radio & television, and mainly considering and investigating the conduct and
demeanor of library members and others in order to attract them to the libraries.
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امروز دنيا طور ديگر شده است و عصر اطالعات و بهويژه اطالعمات ديجيتمال هممه را بمه جهماني
ديگر فراخوانده و چهرة جهان را به شکلي ديگر ترسيم كرده است .در ايمن شمرايش ،بايمد دنيمای
جديد را درک كرد .مبارزه با اين دستاورد بزرگ بشری كه هر روز بر دامنة آن افمزوده مميشمود
فايدهای ندارد ،بلکه بايد با شناخت دقيق آن به آسيبشناسي آن پرداخت .سير حضمور فنماوری و
مقابله با آن در بعضي موارد و مناطق و سپس پذيرش آن در طول تاريخ همچنمان وجمود داشمته و
فرهنگسازی ميكنند موفقترند.
الزمة درک آن اين است كه آسميب همای آن شمناخته شمود .ابتمدا بايمد پمذيرفت كمه همي
پيشرفت علميای بدون عوارض وجود ندارد .فناوریهای جديد كه چهرة جهان را تغيير دادهاند:
 )4يا برای آباداني و پيشرفت است؛
 )5يا برای تفنن است؛
 )7يا برای ماجراجويي است؛
 )1يا برای برونرفت است؛
 )0يا برای سودآوری است؛
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دارد .ملتهايي كه پيشاپيش بمه اسمتقبال تغييمر مميرونمد و آن را قبم از درک و دسمتيابي بمه آن

 )4يا مقاصد ديگر از جمله نابودی بشر.
طبيعي است كه رفتن بهسوی هريک يا مجموعهای از مموارد بماال بمه انگيمزه برمميگمردد .انگيمزه
همان طوركه اشاره شد ،اكنون اوضاع عموض شمده اسمت و دنيمای مجمازی دنيمای حقيقمي
شده و در تار و پود زندگي ما رخنه كرده است و امکان رسيدن به اهداف ملزوماتي را مميطلبمد.
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مهمترين است و از ارزش حکايت ميكند.
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حممال بايممد خممود را بمما آن تطبيممق داد و بممه فوايممد و اسممتفادة درسممت از آن و آگمماهي نسممبت بممه
آسيبهای آن هم توجه كرد .اگرچه ميتوان فوايد و آسيبها را به دسمتههمای گونماگون تقسميم
كرد ،اما در يک نگاه كلي به آسيبها ميتوان به دو بخمش از آن اشماره كمرد كمه ممن از آن بمه
تهاجم ياد ميكنم :تهاجم امواج و تهاجم افکار.
هجوم امواج يکمي از مسمائ مهمم در جهمان اممروز اسمت .متخصصمان دربمارة اممواج و در
خصوص اينکه اصالً وجود و پديده چيزی فراتر از موج هست يا نه بحمثهما داشمتهانمد .امما نکتمة
قاب توجه اين است كه امواج با طول موجهای خاص ميتوانند با سالمت جسم ما هممنموا باشمد و
اگر از آن باالتر يا پايينتر باشند تم یيرات مخمرب دارنمد .دربمارة بمروز پديمدة كرونما بحمثهمای
زيادی شد و اينکه اصالً آيا واقعيت آن با فناوری الکترونيکي فايو جي ممرتبش اسمت يما نمه بسميار
نوشته شد .در هر حال ،اين احتمال قوی وجود دارد كه با توسعة امواج ،سلولهمای بمدن تخريمب
شود و آن را مستعد پذيرش بيماریها كند.
در هر حال ،بدون اينکه ما بدانيم يا بخواهيم ،با مي و رغبمت خمود داريمم سملولهمای بمدن
اما مهمتر ت یير بر افکار است و فناوری اطالعمات راه را بمرای گسمترش افکمار و انتشمار آن
بسيار فراهم كرده است و يا بهتر است گفته شود كمه فنماوری اطالعمات بسمتری سماخته اسمت تما
افکار و عقايد انتشار حمداكثری يابنمد .ممن در اينجما از توليمد و اشماعة مموارد خمالف اخمالق يما
ترويج فساد و بزهکاری سخن نميگويم كه خود داستان بسيار مفص و غمبماری دارد كمه مجمال
بحث آن در اينجا نيست .من از محتواهايي سخن ميگويم كه جنبة علمي يما شمبهعلممي دارنمد و
توليدكنندگان يا انتشاردهندگان آنها بهظاهر قصد خير دارند .بهتعبير ديگمر ،توليمد محتموا اسمت
كه به فناوری اطالعات هويت ميبخشد و ضرورت و توسعة آن را توجيهپذير ميكند .افکمار همم
جنبة مثبت دارد و هم جنبة منفي .در جنبة مثبت آن بحثمي نيسمت و اگمر سمازندگان فنماوریهمای
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خود را فرسوده ميكنيم و در معرض انواع آسيبها قرار ميدهيم.

اطالعاتي با قصد خير و نيز توليدكنندگان محتموا بمهخماطر اهمداف بشردوسمتانه اقمدام مميكردنمد
چيزی باالتر از آن نبود ،هرچند ت یير منفي و مخرب امواج بر بدن بمه جمای خمود محفموظ اسمت.
باشد آنگاه آسيبها بسيار زياد خواهد بود .از جمله آیار منفي تهاجم افکار اين است كه:
01
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اما اگر محتواهای توليدشده منفي باشد يا از جانب مغرضان برای استثمار و اسمتعمار ممردم جهمان

سخن سردبیر

 علم كاذب به انسان ميدهد؛ امروزه داشتن اطالعات بهقدری مهم است كمه مما حاضمريم
سالمت خود را فدای آن كنيم .البته ،اگر اطالعات سازنده و مستند باشمد ،چمارهای از آن
نيسمت و بممرای كسمب علممم بايمد چنممين كنميم و مخمماطرات را بمه جممان خمريم .اممما وقتممي
اطالعات مستند نباشد يا به قصد تخريب توزيع شود و بمه منبمع آن توجمه نکنميم ،خمود را
عالم و آگاه ميدانيم ،در حالي كه چنين نيستيم .شبهعلم بسيار خطرناک است و ايمن نيماز
به قدرت تحقيق و مستندسازی و تجزيمهوتحليم دارد و ايمن كمار همركس نيسمت .عيمب
توزيع و انتشار اطالعات به اين صورت اين است كه بمي نيمازی بمه پرسمش از ديگمران را
القا ميكند و هركس سر در گوشي يا رايانة خود دارد و خمود را عمالِم فمرض كمرده و از
مشاوره با ديگران پرهيز ميكند.
 ترديد را باال مي برد؛ آسيب ديگر افزونگي اطالعات اين است كمه در انسمان در ممواردی
شک ايجاد ميكند .توزيع اطالعات بيسند يا با سمند ضمعيف يما دريافمت بريمدههمايي از
گفتارها يا نوشتهها ،با غرض خاص ،انسان را دچار ترديد ميكند .در صحنة فعاليمتهمای
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سودآورانه يا اجتماعي ،آدم ها برای بيرون راندن رقيب از صحنه به همر وسميلهای متوسم
ميشوند .برای مثال ،در هر كشور بههنگام انتخابات ،هر گروهي بمرای تبليمن نمامزد خمود
از هر وسيلهای استفاده ميكند.
 تحير را ميافزايد؛ پس از شک ،حيرتافزايي نتيجة ديگرِ اطالعات بميسمند و يما بما سمند
ضعيف ا سمت .فنماوری اطالعمات در دسمت هممه اسمت و هممه از آن اسمتفاده مميكننمد.
بديهي است سوء استفاده كنندگان انگيمزة بيشمتری بمرای سمودآوری يما تخريمب ديگمران
دارند و از اين باب موفقترند ،و افراد خوشخيال يا خوشبمين ،فمارا از تمالش ديگمران،
تالشممي بممرای آگمماهيبخشممي نممميكننممد و بممه كممار خممويش مشممغولانممد .نتيجممه اينکممه
سوءاستفادهكنندگان بسياری را در هالهای از حيرت فرو ميبرند.
 قدرت تصميمگيری را كم و انتخابها را سخت ميكنمد؛ اگمر در انتخماب مواجمه بما دو
گزينه باشيد ،سريع تصميم ميگيريد ،اما اگر تعداد گزينهها بميش از صمد تما شمد قمدرت
تبلين كنند و راست بگويند .اگر خالف واقع هم در بين باشد ،معلموم اسمت كمه فراينمد و
نتيجة اين تصميم گيری چه خواهد بود.
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تصميمگيری شما سخت خواهد شد .اين در صورتي است كمه هممة گزينمههما بمه راسمتي
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 بدبيني و دشمني ايجاد ميكند؛ سمرانجام ،وقتمي در اممور سياسمي و اجتمماعي و فرهنگمي
شممايعات و تبليغممات دروغممين زيمماد شممد و مراح م پيشممين را پشممت سرگذاشممتيد الجممرم
سرخورده و گرفتار بدبيني و سپس دشمني ميشويد .و در نتيجه،
 آن كس كه هدف سوء دارد برنده ميشود؛ زيرا در امور اجتمماعي و سياسمي و فرهنگمي
آن كس كه هدف سوء خاصي را دنبال ميكند ميخواهد شما را در تصميمگيمری ممردد
كند و همين ترديد فرصت خوبي برای برنده شدن او خواهد بود .بمرای مثمال ،هممين كمه
دانش آموزان را نسبت به تالش واقعي برای كسب دانش مردد كنمد كمافي اسمت و بمرای
آنان هدف تلقي ميشود .گرفتاریهايي كه اعتياد به بمار آورده و جوانمان و نوجوانمان مما
را گرفتار كرده است حاص همين تبليغات سوء و نماتواني كمارگزاران و خيرخواهمان در
جلوگيری از آن است.
افکممار راسممت و دروا ،و تبليغممات بممي حدوحصممر در فضمماهای حقيقممي و مجممازی تم یير خممود را
ميگذارد و در اينجا است كه ضرورت مشاوره با افراد آگاه و مسئول بيشتر مميشمود .پمس ،بايمد
فرهنگي-اجتماعي دارند نقشآفريناند.
كتابخانههای عمومي يکي از اين نظامات است .دنيای فناوری با كسي شموخي نمدارد و همر
فرد يا سازماني كه خود را درنيابد و با شمرايش فعلمي بمهطمور علممي هماهنمگ نسمازد محکموم بمه
فناست .بسيار شنيده و ديدهايم كه مشاغلي از دست رفته و جای خود را به مشاغ جديمد دادهانمد
و اين امری اجتنابناپذير است .نهتنها انطباق با وضع موجود امری الزم است ،بلکه آينمدهپژوهمي
در هر سازماني جزء لوازم حيات آن سازمان خواهد بود .سمازمانهما بايمد پميشبينميهمای الزم را
برای آينده انجام دهند و چنانچه نتوانند برای ابمراز وجمود محملمي پيمدا كننمد بايمد كمار خمود را
واگذارند .اينکه در بسياری از موارد ميبينيم كه بعضي مغازههما بمهدليم تغييمر شمغ جمنسهمای
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افراد و بهويژه سازمان همای مسمئول خمود را آمماده كننمد .نظاممات بمهويمژه آنهمايي كمه رسمالت

خود را به حراج ميگذارند عالوه بر سودجويي پيامِ بيخاصيتي آن شغ را تداعي ميكند.
پرسش اين است كه آيا كتابخانههای عمومي با شرايش جديد كه كرونا هم مزيمد بمر علمت
همچون «شاد» يا «مدرسة تلويزيوني ايران» درست كردهاند؟ البته ،اين بدين معنا نيست كمه آن دو
04
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شده است ،خود را تطبيق دادهاند؟ آيا كتابخانههمای عممومي ماننمد آمموزشوپمرورش تشمکيالتي

سخن سردبیر

برنامه كامالً مطلوباند و البته كتابخانهها هم همچون آموزشوپرورش نيسمت امما نشمان مميدهمد
كه محيش عوض شده است.
واقعيمت ايممن اسممت كممه اگممر كتابخانممههمما را محم خوانممدن يمما حتممي مشمماوره تلقممي كنمميم،
معارضاني سرسخت برای آنها به وجود آمدهاند .تلفنهای هممراه ،رايانمه و اينترنمت و ابزارهمای
ديگر رقبای بزرگي در اين زمينه هستند .انفجار اطالعمات خمود نمام ديگمری بمرای تهماجم افکمار
است و اين در امور اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي بيشمتر مصمداق دارد .بايمد شميوههمای ديگمر را
انفرادی يا با تركيب و با مشاوره از متخصصان پيگيری ،و از آنهما بمرای جلمب افکمار عممومي و
توجيممه ضممرورت وجممودی خممود و تفهمميم آن بممه مقامممات مسممئول و تصممميمگيممر از جملممه در
موضوعات زير استفاده كرد:
 فرهنگ و اقتصاد خانه ،محله و كشور؛
 كسبوكار و مهارتافزايي و تعميركاری؛
 تربيت و مشاوره؛
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 بحثهای فلسفي و حکمي؛
 پزشکي ،درمان و رواندرماني و نحوة استفاده از داروها؛
 بررسي آسيبپذيریهای اجتماعي و انتشار آن؛
 ايجاد شبکههای مفيد اطالعرساني؛
 مشاركت در طرح های كالن اطالعاتي و دانشي و نشان دادن نقش كتابخانهها بهويمژه
در مسائ فرهنگي؛
 خلق منابع جديد و جستوجوی خألهای فرهنگي و اجتماعي؛
 برونگرايي در محله يا منطقه و در صداوسيما؛
 توليد نرمافزار يا محتوا و ايجاد جاذبه برای اينکه تماس بگيرند؛ و
 اخالق كه از همه مهم تر است .بشمر اممروز در دنيمای خشمک اطالعمات بمه اخمالق و
به چالش كشيده است.

05
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انسانيت نياز دارد ،گرچه بهرهكشي از اطالعات و سمودجويي از آن اطالعمات را همم
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بديهي است كه نبودن نيروی كار متفکر و عالقه منمد بمه كمار ،عمدم اختصماص آمموزش مفيمد بمه
آنها ،يا ندادن اختيار الزم بمرای انجمام فعاليمت ،كتابخانمههمای عممومي را بمه مراكمزی منفعم و
آسيبپذير تبدي ميكند.
اگر در هر يک از موارد فوق به صمورت عميمق كمار شمود ،چمه بسما بتموان الگمو يما ممدلي
طراحي و آن را برای استفاده داخلي و خارجي تثبيت كرد تا ديگران از آن بهره ببرند.
تصادف ًا اغلب مقاالت اين شماره به نموعي بمر اهميمت توجمه بمه خمدمات نموين كتابخانمههما
ت كيد دارند .اميد است استادان و دانشجويان با اهتممامي بيشمتر بمر روی موضموعات فموقاالشماره
تحقيق یمربخش كنند و برندهايي را بيافرينند
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