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چڪیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی مؤلفه های جدید پست مدرن و تأثیر آنها بر فرایند 

فراهم آوری و مدیریت مجموعه در کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی است.

روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش سندی- تحلیلی است. 

یافته ها: پست مدرنیسم به عنوان یک وضعیت نوین، بر همه ارکان کتابخانه ها و مراکز 

اطالع رسانی و مدیریت آن تأثیر گذاشته است. در این پژوهش تأثیر آن بر فراهم آوری و 

مدیریت مجموعه  مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد این تأثیرگذاری منایان شده است. 

نتیجه گیری: تغییرات بسیاری در تولید، توزیع، و روش های دسرتسی به اطالعات و در 

نتیجه مجموعه کتابخانه ها، فراهم آوری و مدیریت  مجموعه، و سیاست های مجموعه سازی 

مشاهده می شود. از مؤلفه های پست مدرن می توان به عنوان ابزار بازاندیشی در پیاده سازی 

خط مشی های نوین فراهم آوری و مدیریت مجموعه بهره برد.
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مقدمه
هر حوزه ای که بخواهد به روز بماند و مزیت رقابتی خود را حفظ کند ناگزیر باید در ابعاد نظر 
و عمل، قابلیت و کارآمدی خود را در طول زمان نشان دهد. بنابراین، هیچ حوزه ای از دانش 
از جذب و هضم اندیشه های نوین بی نیاز نیست. از آن جا که یکی از گفتمان های غالب جهان 
امروز پست مدرنیسم است، پژوهشگران حوزه های مختلف دانش پیوسته موضوعات خود را با 
اندیشه های پست مدرن مطالعه و کنکاش می کنند. اهمیت این کار قبل از هر چیز به این موضوع 
برمی گردد که اندیشه های غالب هر دوره به عنوان یک سامانه کلی، به چارچوب های نظری و 
عملی حوزه های مختلف در آن دوره جهت می دهد و به عنوان بدیهیات، مبنای نظر و حتی 
عملیات هر حوزه قرار می گیرد و چنانچه عمل در یک حوزه با پیش فرض های جدید هماهنگ 

نباشد به تدریج آن حوزه را دچار انحطاط و فروپاشی خواهد کرد.
یکی از حوزه هایی که به شدت نیازمند تزریق اندیشه های نوین و پست مدرن است، 
کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی هستند که با وجود خدمات و فعالیت های شایان و پیشرو و 
نقش آن ها در جریان تحوالت اجتماعی به سوی جوامع اطالعاتی و دانشی، در طول دوران 
پیدایش و گسترش خود به شدت عملگرا بوده اند و تا حدود زیادی نسبت به ابعاد نظری و 

اندیشه های نوین در کلیّت علم و دانش غفلت داشته اند.
کتابخانه ها مسئولیت ها و وظایف متعددی به عهده دارند و در طول تاریخ و با توجه به 
مقتضیات زمان و نیازهای جوامع مختلف، رسالت های مختلفی به عهده گرفته اند، اما عمده 
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تأکید آنها بر فرایندی بوده است که در درون کتابخانه انجام شده است؛ البته میزان تأکید 
بر هریک از این فرایندها هم در طول تاریخ و در سیر زمان متفاوت و متغیر بوده است؛ با 
این حال به نظر می رسد با وجود تأکید بیش از حد امروز بر اشاعه و استفاده از اطالعات، 
فرایندهای سنتی و ابتدایی کتابخانه ها همچنان اهمیت خود را حفظ کرده اند. یکی از این 

فرایندها فراهم آوری و مدیریت مجموعه است.
مجموعه سازی به شکل کنونی به خصوص از زمانی آغاز شد که صنعت چاپ تعداد 
در  نظریه  هایی  آن،  از  پس  کرد.  تحول  دچار  را  اطالعاتی  محمل های  دیگر  و  کتاب ها 
مجموعه سازی پدیدار شدند که به صورت سنتی و کلی در قالب نظریه های تقاضا و کیفیت 

شناخته می شوند.
آن گونه که افشار زنجانی )1381( بیان می دارد چهار نظریه  متفاوت درباره مجموعه سازي 
با نام هاي نظریه هاي متقدم، مجموعه سازي به مثابه برنامه ریزي، مجموعه سازي به مثابه تفسیر، و 
مجموعه سازي به مفهوم هرج و مرج سازمان یافته وجود دارد. در نظریه متقدم، حرفه کتابداري 
به تغییرات بنیاني که در آموزش و پژوهش دانشگاهي از دهه 1940 در امریکا آغاز شد 
پاسخگو نبوده است. علت العلل این ناتواني را دست برنداشتن متون مجموعه سازي از بازي 

با مفاهیمی نظیر جامعیت مجموعه دانسته اند.
اعالم تأسیس یک رشته فرعي در کتابداري به نام مجموعه سازي در یکي از همایش هاي 
فرعي انجمن کتابداري امریکا، در سال 1977، ایده مجموعه سازي به مثابه برنامه ریزي را 
جا انداخت و آن را به صورت نظریه رسمي کتابداري پر قوت و نفوذ ایاالت متحده عرضه 
کرد. در این همایش، تأسیس واحدی تخصصي به نام مجموعه سازي در کتابداري اعالم 
شد که کار آن "برنامه ریزي و ساختن مجموعه هاي پژوهشي" بر بنیاني محکم تر، آگاهانه تر، 
برنامه ریزي شده تر، و پیشرفته تر از گذشته بود. تعریف مجموعه سازي به مثابه برنامه ریزي با 
یک سلسله مراتب به گونه اي عرضه شده است که مجموعه سازي در رأس، انتخاب در میان، 
و فراهم آوری در پایین آن قرار دارد )افشار زنجانی، 1381(. بدین  ترتیب، برنامه ریزي و 
هدفمند  کردن ابزار مدیریت و ارتباطات در عرصه مجموعه سازي درآمد و به شکل  خط مشي 
مدون مجموعه سازي تجلي یافت، تا تصمیم گیري در مورد انتخاب منابع را در چارچوب 

کاماًل عقالني قرار دهد.
در نظریه مجموعه سازي به مثابه تفسیر، کار مجموعه سازي، عملي است که طي آن 
کتابدار با اتّکا به فهمي که از نیاز جامعه استفاده کننده دارد جزئي از اطالعات موجود در جهان 
را از کل فرضي آن جدا مي کند و در محل خاصي به نام کتابخانه جاي مي دهد تا مورد استفاده 
اعضاي جامعه کتابخانه قرار گیرد. تصمیم گیري در باب این که کدام جزء در کتابخانه جا داده 

پست مدرنیسم و فراهم آوری 
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مي شود و کدام جزء رد مي شود عملی تفسیري است که برمبناي فهم کتابدار از نیاز جامعه 
صورت مي گیرد و ذات و گوهر عمل مجموعه سازي نیز همین است )افشار زنجانی، 1381(.
  نظریه  مجموعه سازي به مثابه  هرج و مرج سازمان یافته نیز مانند نظریه برنامه مدار بر 
نظریه و الگوهاي از پیش  موجود استوار است. دو الگوي تصمیم گیري پرداخته شده در رشته 
مدیریت به نام "عقالنیت محدود" 1 و "مدل تصمیم گیري زباله داني"2  به عالوه  نظریه موسوم به 
"نظام هاي سست پیوند"3  مبناي بحث مجموعه سازي به مثابه هرج و مرج سازمان یافته بوده اند. 

بدین ترتیب، این نظر نیز ریشه اي در تجربه عملي کتابداري ندارد )افشار زنجانی، 1381(.
با وجود اندیشه هایی که در حوزه  فراهم آوری و مدیریت  مجموعه و در قالب نظریه های 
فوق مطرح شده اند به نظر می رسد در کتابخانه های امروز ایران فرایند فراهم آوری و مدیریت 
مجموعه نیازمند بازاندیشی و بازسازی نظری و عملی است؛ به خصوص این بازاندیشی 

می تواند با توجه و در بستر اندیشه های نوین و پست مدرن صورت پذیرد.
برخی پژوهشگران نیز بر لزوم توجه به اندیشه های نوین و پست مدرن در حوزه علم 
اطالعات و دانش شناسی تأکید ورزیده و در برخی ابعاد، رابطه پست مدرن و مدیریت 
کتابخانه ها و نیز تغییرات اجتماعی و فرهنگی حاصل از آن بررسی شده است. مقاالت 
خارجی تدوین شده در این حوزه را می توان مقارن با سال های پس از جنگ جهانی دوم و 
اواخر دهه 1940 دانست که البته اندکی بعد نیز این موضوع توسط نویسندگان داخلی مورد 
توجه و اهمیت قرار گرفت و تاکنون نیز ادامه داشته است که از آن جمله می توان به موارد 

زیر اشاره کرد: 
پروپاس4 )1995( به کتابخانه ها که متقاضی تغییر، به ویژه در بخش فراهم آوری و 
رویه هاي کاري هستند اشاره می کند و معتقد است شرایط پست مدرن فرصت بی سابقه ای 
را برای احیای حرفه  علم اطالعات و دانش شناسی و جایگاه آن فراهم کرده و می تواند به 

ساخت پارادایم تغییر کمک نماید. 
کالن5 )1998( با استفاده از نظریه پست مدرن به تحلیل عملکرد کتابخانه های مدرن 
در ارزیابی و ساختارشکنی اصول سنتی ارزیابی منابع پرداخته و پرسش هایی در خصوص 
رویه های گذشته برای ارزیابی؛ و توجه به اطالعات جمع آوری شده براي ایجاد تغییرات الزم 
را مطرح کرده است. او همچنین پیشنهادهایی در مورد چگونگی شیوه های ارزیابی فعلی 
براي تبدیل آنها به استانداردي مؤثرتر برای کتابخانه ها و خدمات اطالعاتی ارائه داده است. 

یودر6  )2003( با بررسي کاربرد اجزای سه گانه  پست مدرنیته در کتابخانه های دانشگاهی 
از قبیل: ظهور روایت های محلی، کاربردپذیری دانش، و مفهوم سایبورگ7، به تحلیل و 

بازنگری نقش کتابدار دانشگاهی در درون این فرآیندها می پردازد. 

1. Rationality Bounded
2. Garbage can Decision Model 

Making
3. Loosely Coupled Systems
4. Propas
5. Cullen
6. Yoder
7. Cyborg

کربا بابائی 
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بودی و مایر1 )2005( به کاوش بازتاب پست مدرنیسم در سازماندهی و مدیریت 
مجموعه های کتابخانه های دانشگاهی از فراهم آوردن نقاط دسترسی چندگانه تا ارائه یک 

محیط اطالعات محور پرداخته است. 
دیاتو2  )2006( سعی در توضیح نفوذ رو به رشد پست مدرنیسم در جامعه آرشیوي 
داشته و تأثیر اندیشه پست مدرن را بر انتخاب و ارزیابی آثار جدید و تلفیق این ارزش ها در 

توصیف و تنظیم آثار پیشین تالش کرده است. 
دنیلسون3  )2012( نیز معتقد است که ارزیابی اثربخشی کتابخانه ها و یافتن روش هایی برای 
ارزیابی فرایند توسعه و فراهم آوری مجموعه بسیار ضروری است. این امر مستلزم رویکردی 
دوگانه به مجموعه  کتابخانه است: آنچه گردآوری شده و آنچه واقعاً استفاده شده است. توجه به 

این مسئله در اختصاص بودجه برای توسعه  کیفی مجموعه می تواند اثربخش باشد. 
رهادوست )1382( به چگونگی به وجود آمدن پست مدرنیسم و ویژگی های آن اشاره و 
به لزوم آشنایی متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی با اصول پست مدرن توجه می کند 
و ویژگی های کتابخانه  پست مدرن را برمی شمارد و برای همگام سازی پژوهش های علم 
اطالعات و دانش شناسی با جریان ها و نیازهای روز در عصر پست مدرن پیشنهادهایی ارائه 
می نماید از جمله: پرهیز از افتادن در دام های پوزیتیویسم، انجام پژوهش با نگاه کل نگر، توجه 
به کمرنگ شدن مرز بین کتابخانه و کتابدار و کاربر، و جبران آن با شفاف کردن نقش ها و 

رسالت هایشان.
نشاط )1384، ص 188-189( ضمن بیان مفهوم مدرنسیم و پسامدرنیسم در نظام هاي 
اطالعاتي به تفکیک این دو دیدگاه و عناصر اختصاصي آن ها پرداخته است و از این منظر، 
اذعان می دارد که "اندیشه  مدرنیسم بر تولید تأکید دارد و نظام هاي اطالعاتي را با توجه به 
ظرفیتي که در تولید دانش داشته یا دارند مشروعیت مي بخشد، حال آنکه از دیدگاه پسامدرن، 
بر کردار ادراکي مصرف تأکید مي شود و این کاربر یا مصرف کننده اطالعات است که با 
حضور خود به اطالعات گردآمده در یک نظام معنا یا هویت مي بخشد". بدین لحاظ، وي بیان 
می کند که "مدرنیسم بر مفهوم عملکرد اجرایي و منطق کّمي اطالعات صحه مي گذارد، در 
حالي که کاربردشناسي دانش علمي پست مدرن في نفسه خویشاوندي اندکي با پویش براي 

قابلیت اجرایي یا کاربردپذیري دارد" )لیوتار، 1381، به نقل از نشاط، 1384(.
حسن زاده )1384( پست مدرنیسم و تغییرات اجتماعی حاصل از آن را با آموزش و 
مدیریت تغییر پیوند داده و معتقد است کتابخانه ها و کتابداران در این عصر در کانون فرایند 
آموزش جای می گیرند و الزم است برنامه ریزی ها به این سو گرایش یابد و علم اطالعات و 

دانش شناسی نقطه ثقل و محور تغییرات و نمونه  موفق مدیریت تغییر باشد.
1. Bodi & Maier
2. Deodato
3. Danielson
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ری )1390( بیان می کند که کتابخانه ها با محیط جدیدی مواجه اند که تغییرات غیرقابل 
پیش بینی و مداوم صفت ممیزه آن است و به منظور مواجهه با مقتضیات این محیط جدید، 
کتابداران به ایجاد ساختارهای سازمانی انعطاف پذیر و متعاون گرایش یافته اند. او معتقد است 
که الزمه کتابخانه های پست مدرن داشتن مرزهای باز و منعطف، اتخاذ نظرگاه کل انگارانه، و 
تمرکز بر فرایند یادگیری است تا بتوانند به مقتضیات محیط دائماً متحول و متغیر پست مدرن 

به سرعت واکنش نشان دهند.
سلیمانی )1391( نیز در مبحث مدیریت کتابخانه ها، ضرورت آشنایي مدیران را با 
مؤلفه های مدیریت پست مدرن از جمله ترغیب، خودکنترلی، رهبری خدمتگزار، سازماندهی 
فعال، نوآوری، و هم آفرینی مورد توجه قرار داده است. وی معتقد است که آشنایی مدیران 
با این مؤلفه ها سبب می شود تا هرچه بیشتر به سوی تمرکززدایی، رهبری مشارکتی، منعطف 
ساختن ساختار کتابخانه، پرورش روحیه خالقیت و نوآوری، و باال بردن انگیزش کارکنان 

سوق داده شوند و در نهایت، پویایی بیشتر کتابخانه ها را به ارمغان آورند.
در مجموع، مطالعات پیشین بیانگر توافق و اجماع دیدگاه های پژوهشگران در لزوم 
طرح و مباحث نظریه های جدید است که به نوعی بر حوزه علم اطالعات و دانش شناسی و 

فعالیت های کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی تأثیرگذار هستند.
بنابراین، با توجه به پژوهش های انجام شده و لزوم بررسی شرایط پست مدرنیسم به عنوان 
وضعیتی نوین و تأثیرگذار بر همه  ارکان کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی، به خصوص بر تولید، 
توزیع، و روش های دسترسی به اطالعات، مقاله حاضر بر آن شد با بررسی مدرنیسم به عنوان 
مقدمه اي براي دوران پست مدرنیسم، تأثیر این وضعیت را بر جنبه هاي مختلف فراهم آوری 

و مدیریت مجموعه بررسی کند.

مدرنیسم )نوگرایی(
سکستان1  تاریخ تفکر انسانی را به سه دوره تقسیم می کند: قبل از مدرن، مدرن، و پست مدرن. 
در دوره قبل از مدرن )از قرن ششم ق.م. تا سده های میانی( بر دوگانگی، ایده آلیسم، و 
عقل گرایی تأکید می شد و ایمان و مذهب نقش اساسی داشت. در دوره مدرن )از رنسانس 
تا پایان قرن نوزدهم( بر تجربه گرایی، اثبات گرایی منطقی، روش شناسی علمی، و شناسایی 
حقایق عینی تأکید می شود. از پیامدهای دوره مدرن این است که دانش علمی و حرفه ای، 
سرچشمه فهم جهان تلقی می شود و چنین فرض شده است که دانش علمی آیینه تمام نمای 

واقعیت عینی است )فرمهینی فراهانی، 1383، ص 3(. 
در عصر مدرن، منابع اطالعاتی اغلب چاپی بودند و صنعت نشر به دلیل صنعتی شدن  1. Sakastan

کربا بابائی 
غالمرضا حیدری    
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جوامع و رواج شهرنشینی رونق یافت. کتابخانه های سنتی نسبت به محیط پرچالش امروز، 
کم تر با تغییرات اساسی روبه رو می شدند و به جای این که ابزارهایی برای اشاعه دانش باشند، 
بیشتر به عنوان مخازن اطالعاتی عمل می کردند. مجموعه و خدمات این کتابخانه ها قابل 
شناسایی بود و عالقه بسیاری به افزایش فیزیکی کتابخانه و مجموعه  آن داشتند. دستیابی به 
منابع آنها از طریق حضور فیزیکی در کتابخانه میسر می شد و کتابداران بخش فراهم آوری به 
فعالیت های مرتبط با انتخاب، سفارش و دریافت منابع چاپی، نشریات ادواری، و تک نگاشت ها 
می پرداختند. مجموعه  کتابخانه ها به تدریج رشد می کرد و به حفظ نظم و انضباط در نگهداری 
منابع بیشتر اهمیت داده می شد تا ارتقای یادگیری و پژوهش؛ در حقیقت این کتابخانه ها به 

انبارهای اطالعاتی تبدیل شده بودند )حسن زاده، 1383(. 
رفته رفته محدودیت های شدید منابع مالی تأثیر عمیقی بر رشد مجموعه های کتابخانه ها 
گذاشت. ناتوانی کتابخانه ها در برآوردن نیازهای اطالعاتی کاربران سبب شد تا امانت بین 
کتابخانه ای به ضرورتی غیر قابل انکار تبدیل شود. اعتقاد قدیمی ساخت مجموعه  جامع 
و پاسخ به تمامی نیازهای مراجعان که هدف بیشتر کتابخانه ها بود، دیگر مورد توجه نبود 
و کتابداران به دنبال غلبه بر منابع مالی محدود، تعاون در ساخت مجموعه و اشتراک منابع، 

طرح های لغو اشتراک نشریات ادواری و تصمیمات وجین، و ذخیره سازی بودند. 
ظهور اطالعات الکترونیک در اواخر 1980، چالش دیگری بود که کتابخانه ها با آن 
مواجه شدند. انواع کتابخانه ها با طیف متنوعی از منابع اطالعات الکترونیکی روبه رو شدند 
و رشد اینترنت و دسترسی به منابع از راه دور گزینه های پیش روی کتابخانه ها را افزایش 
داد. کتابداران انتخاب کننده منابع الکترونیکی باید در مورد نرم افزار، پشتیبانی فنی، سیستم های 
عامل مثل ویندوز، و سخت افزارها نیز تصمیمات جدی می گرفتند. انتظارات کاربران در مورد 
دسترسی آسان و فراگیر نیز افزایش یافت. این وضعیت به گونه ای بود که در طول قرن بیستم 
بیشتر متون به مشکالت کتابخانه ها هنگام کار در محیط های چاپی و الکترونیکی پرداختند 

)جانسون، 1389، ص 33 (.

پست مدرنیسم )پسانوگرایی(
پست مدرنیسم جنبشي فکری فرهنگي است که بر تمامي مناسبات بشر مدرن تأثیر گذاشته 
است. آغاز این جریان، به زعم لیوتار1، یکي از پیشگامان این جنبش، به دهه  50 قرن بیستم 
برمي گردد؛ هر چند بسیاري تاریخ آن را به کمي عقب تر، اواخر قرن نوزدهم و تفکرات نیچه 
ارجاع مي دهند؛ زماني که نیچه2 با به چالش کشیدن عقالنیت روشنگري و ترویج نوعي 

خردگریزي به نقد از بیرون مدرنیته پرداخت )حقیقي، 1381، ص 25(.

پست مدرنیسم و فراهم آوری 
و مدیریت مجموعه

1. Lyotard
2. Nietzsche
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فرض اصلي پست مدرنیسم، عدم اعتقاد به کلیت یا فراروایت هاست )دالوري، 1388؛ 
به نقل از لیوتار، 1382(. بنابراین، هیچ سخن برتري نیست تا با آن سرانجام سخن هاي دیگر 
روشن شود. به باور فوکو1 هیچ سخن و نظري، جهاني نیست، در عوض گونه گوني و فراواني 
عقل ها و نظریه ها درباره مسائل، ویژه و محلي است )باقري، 1381(. به عقیده وی، عقل قادر 
به ارائه یک الگوي جهاني واحد و معتبر نیست، بلکه تنها مي تواند به الگوهاي محلي و خاص 

اقدام نماید )هرست و وایت2، 1998؛ بیرمی پور، 1389، ص 37(.
عده ای از صاحب نظران با توجه به برخي تفاوت های اساسي که میان مدرنیسم و 
پست مدرنیسم وجود دارد، معتقدند که "پست مدرنیسم به معنای پسامدرنیسم" از جنبش های 
نویني به حساب می آید که پس از مدرنیسم به وجود آمده و اشاره به مرحله بعد از آن دارد؛ 
زیرا در حالي که مدرنیسم بر ثبات واقعیت و کشف واقعیت ها تأکید داشت، پست مدرنیسم 
بر بي ثباتي همه چیز و خلق واقعیت ها اصرار مي ورزد. مدرنیسم قائل به قطعیت، ضرورت، و 
فراروایت است؛ اما از نگاه پست مدرنیسم، به هیچ عنوان  نمي توان و نباید از این مقوله ها یاد 
کرد. به خصوص در حوزه تعلیم و تربیت، ارزش ها، اخالق، سیاست و غیره نباید از بنیادها و 
بنیان های نظری ثابت و جهان شمول سخن گفت. ارزش ها امور نسبي هستند که از فرهنگي 
به فرهنگ دیگر متفاوت هستند. بنابراین، جنبش پست مدرن در واقع مرحله پس از مدرنیسم 
و نوعي گذار از آن به حساب مي آید. برخي طرفداران این قرائت از پست مدرنیسم بر این 
باورند که آغاز آن با نوشته های ریچارد رورتي3 بوده است )رهنما، 1388، ص 11؛ پورشافعي، 

1388، ص 22-23؛ شعاری نژاد، 1388، ص 672؛ محسنی، 1392، ص 26(.
پسامدرنیسم ترجمه فارسی کلمه انگلیسی Postmodernism است . پیشوند "پسا" در 
کلمه پسامدرن صرفاً به معنای مرحله تاریخی جدیدی نیست که بعد از دوران مدرن شکل 
گرفته باشد؛ بلکه شکل تکامل یافته ای از اندیشه مدرن است که با تأثیرپذیری از ذهنیت انتقادی 
و آزادی طلب مدرنیته عقاید، اصول، آرمان های فلسفی، علمی و زیباشناختی جهان بینی مدرن 
را مورد نقد و سنجش و ارزیابی قرار می دهد. به همین جهت، زمانی که بحث از پسامدرنیسم 
پیش می آید منظور گسست تام با اندیشه مدرن نیست، بلکه شاید بتوان گفت ادامه مدرنیته 
است از طریق آشکار ساختن بحران هایش. به این اعتبار، پسامدرنیسم نه بازگوکننده بازگشتی 
به گذشته است و نه تعیین کننده دوران تاریخی حدید، بلکه پرسشی است درباره نتایج 

سرگذشت مدرنیته )نشاط، 1384؛ به نقل از جهانبگلو، 1374(.
برخي دیگر معتقدند که پیشوند "پست" یا "پسا" نخستین بار توسط لسلی فیدلر4  در 
سال 1965 به کار گرفته شد. اما شخصیتي که پست مدرنیسم را به صورت مفصل و جذاب 
تفسیر کرد و در واقع، نخستین کسي که مفاهیم "پست مدرنیسم" را به حوزه مباحث فلسفي 

1. Foucault
2. Hirst & White
3. Rorty
4. Fiedler
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کشاند، ژان فرانسوا لیوتار بود. وی با تأثیرپذیری که از مارکس، فروید، الکان، نیچه، کانت، و 
هایدگر1 داشت، پست مدرنیسم را صبغه فلسفی بخشید )اوزمن و ام کراور، 1379، ص 425؛ 

شعاری نژاد، 1388، ص 675(.
پست مدرنیسم، در آغاز یک جنبش فرهنگي بوده و بیشترین نمود را در عرصه های 
معماری، هنرهای تجسمي، موسیقي، ادبیات و غیره داشته است. برخي بر این باورند که 
پست مدرنیسم بیشتر یک نوع "روحیه و خلق وخو است تا یک جنبش". از این رو، این واژه 
بیشتر برای توصیف اوضاع و احوال فرهنگي و اخالقي حاکم بر کشورهای صنعتي غرب، 
از نیمه دوم قرن بیستم به بعد به کار می  رود )اوزمن و ام کراور، 1379، ص 425؛ محسنی، 

1392، ص 27(.
پست مدرنیسم همان طور که بر چگونگی نگاه انسان ها به حقایق و مسائل موجود اثر 
می گذارد، در نظام ها و نهادهایی که پاسخگوی نیاز انسان هستند نیز دگرگونی هایی پدید 
به دور  دیدگاه پست مدرنیسم  از گسترش  نیز  اطالع رسانی  مراکز  کتابخانه ها و  می آورد. 

نمانده اند )حسن زاده، 1383، ص 5(.
مودیمن2 )1999( معضل پست مدرنیسم برای کتابخانه را به عنوان پارادایمي ناسازگار 
با داستان خاستگاه این حرفه توضیح می دهد. او بیان می کند ریشه های اطالعات و علوم 
کتابداری به صورت بسیار محکم در دوران مدرن واقع شده است. نه تنها اکثریت کتابخانه ها 
در طول دوران مدرن )حدود 1750-1950( تأسیس شدند، بلکه آنها در پس زمینه ای از 
مفاهیم مدرن همچون نظم، پیشرفت، اعتبار، و کنترل رونق گرفتند. کتابخانه ها خود را با 
آرمان های مدرنیستی تراز کردند و مدعی سازماندهی و اشاعه دانش به عنوان سهم ممتاز 
خود در جامعه شدند و به عالی ترین شکل، سازمانی اجتماعی و منطقی تبدیل شدند که نظم 
را بر آشفتگی فکر بشر تحمیل می کرد و همچنین در گسترده تر کردن حافظه فرهنگی ثابت 
قدم بود. با این حال، تغییر اجتماعی شایع و طرز فکر انقالب فرهنگی که "پست مدرنیسم" 
نامیده شد، موجب تلفاتی در کتابخانه ها، این نهاد خودمطمئن شد، موجب تََرک خوردگی دژ 
محکم کتابخانه مدرن گردید و خواستار شناسایی و تغییر عملکردها و ارزش های آن شد. 
همان طور که در سایر بخش های جامعه نیز مشهود بود، این تخریب و تحلیل اقتدار سنتی، 
تولید اضطراب و آشفتگی کرد. کتابداران و منتقدان با نفوذ پست مدرنیسم در کتابخانه ها، 

ارزیابی خود را تغییر دادند، اما ترس آنها غیر قابل انکار بود.
کتاب ویلیام اچ. ویزنر3 با عنوان کتابخانه پست مدرن به کدام نقطه می رود )2000( 
نمونه ای از یک حمله داغ و سوزان در پذیرش پست مدرنیسم در کتابخانه هاست. او ظهور 
پست مدرنیسم در کتابخانه را برابر با اتکا بر فناوری های ناسالم، نقصان در نظام آموزشی 

1. Heidegger
2. Muddiman
3. Wisner
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امریکا، و بی توجهی به حقیقت و اخالق در طی یک مسیری بیان کرد که دیوانه وار به سوی 
مصرف اطالعات می رود، به جای آنکه در جستجوی دانش باشد. ویزنر پیش بینی کرد که 
کتابخانه ها، قادر به رقابت با فناوری و شرکت های غیرانتفاعی مدیریت اطالعات که به وجود 

خواهند آمد، نخواهند بود و در قرن آینده می میرند.
برخالف ویزنر، نظریه پرداز بانفوذ دیگری به نام ژان فرانسوا لیوتار )1984( معتقد است، 
پست مدرنیسم در بستر ظهور و سلطه روایت های محلی بر فراروایت های یکپارچه واقع شده 
و منجر به مشروعیت بخشی و کاربردپذیری دانش گردیده است. این دو نظریه پرداز در حالی 
که در ظاهر با یکدیگر مخالف اند، اما از مؤلفه های پست مدرنیسم نه تنها در مورد وضعیت 
فعلی کتابخانه های دانشگاهی صحبت می کنند، بلکه برای شکل دادن به مفهومی جدید در 
فرآیند آموزش و پژوهش، آنها را ترکیب کرده و به بازنگری نقش کتابدار دانشگاهی در درون 
این فرآیندها می پردازند. ایده ای که پدید می آید یک "انسان - ماشین"، یک اصطالح با الهام از 
ابداع پست مدرن دونا هاراوی1  از "سایبورگ" است، که آن را این گونه تعریف می کند: "یک 
ارگانیسم سایبرنتیک، ترکیبی از ماشین و ارگانیسم، موجودی از واقعیت اجتماعی و همچنین 

به عنوان یک مخلوق داستان )یودر2، 2003(.
تغییرات سریع و همه جانبه کتابخانه ها را در آستانه  عصر جدیدی قرار داده که با گذشته  
نه چندان دور متفاوت است. مجموعه مواد اطالعاتی کتابخانه های امروزی با کتابخانه های 
دهه  گذشته بسیار تفاوت کرده است. جلوه های گوناگون این تفاوت را می توان در فراهم آوری 
انواع مواد جدید مشاهده کرد. کارکرد انتخاب و تهیه متأثر از تغییرات جامعه شبکه ای شده 
و تحوالت نشر و پخش به فرایند فراهم آوری منابع بدون تأکید بر جنبه  فیزیکی کتاب و 

کتابخانه تبدیل شده است )رهادوست، 1382، ص 25(.
اندرسن3 )2008( معتقد است که خرید مواد چاپی برای مجموعه کتابخانه پژوهشی 
مانند حفاری سوراخ در بدنه یک قایق در حال غرق شدن است. وی همچنین معتقد است 
که منابع چاپی ابزاری ضعیف برای توزیع اطالعات محسوب می شوند. آنها محدود به زمان 

و مکان هستند و زمانی در دسترس هستند که کتابخانه ها باز  باشند.
کتابخانه ها باید یاد بگیرند که به  زبان پست مدرن صحبت کنند. پست مدرنیسم یک 
ایدئولوژی یکپارچه نیست، بلکه یک تقلید فکری است. برخالف مدرنیسم، پست مدرنیسم 
یک پیوستار متحرک است که یک اجتماع با مقوله بندی سخت را رد می کند )یودر، 2003(. 
وب و مجله  الکترونیکی دورنمای پیایندها را دگرگون کرده اند، پژوهشگران می توانند بدون 
ناشران منتشر کنند، ناشران می توانند بدون کارگزاران توزیع کنند، و استفاده کنندگان نهایی 
می توانند بدون رفتن به کتابخانه، به منابع علمی دسترسی داشته باشند. نقش کتابدار نیز از 

1. Donna Haraway
2. Yoder
3. Anderson

کربا بابائی 
غالمرضا حیدری    
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توسعه محلی به طرح ریزی ایجاد منابع و چگونگی دسترسی به آنها در حال دگرگونی است. 
کتابداران مسئول توسعه  مجموعه با فرصت های آشکار و گریزناپذیری مواجه هستند. البته با 
ایجاد تغییرات، هنوز مانند گذشته هستند و با معیارهای کیفی انتخاب و هزینه همچنان دست 
به گریبانند، ولی امروزه این معیارها شامل مواردی نظیر کیفیت رابط کاربر1  و موتور جستجو، 
اعتبار کارگزار، و مالحظات قانونی هستند. منابع الکترونیکی پیچیدگی ها و فرصت های 
جدیدی را برای توسعه مجموعه فراهم کرده اند. درخواست منابع الکترونیکی آسان تر از 
منابع چاپی است. بنابراین، امکان جدیدی برای تفاوت قائل شدن بین مجموعه سازی و 
درک نیازهای اطالعاتی کاربران وجود دارد. با ورود فناوری های جدید و تغییر در محیط 
اطالعاتی )نظیر تنوع ابزارها، پایگاه های اطالعاتی، افزایش شبکه های اطالعاتی، و گسترش 
اینترنت( خواسته ها و انتظارات کاربران تغییر کرده است. امروز در حال حرکت به سوی جهان 
کاربرمحور هستیم تا اینکه مجموعه محور باشیم. کاربران متوقع اند که از منزل یا محل کار 
به راحتی بتوانند از طریق برخی خدمات مانند استفاده از فهرست های برخط و اشاعه  گزینشی 

اطالعات از مجموعه اطالعات موجود در کتابخانه بهره مند شوند.
باور است که  نیز همین  ایجاد کتابخانه هاي دیجیتالي  از دالیل اساسي براي  یکی 
کتابخانه ها اطالعات را نسبت به آنچه در گذشته مقدور بوده است به شیوه بهتري تحویل 
خواهند داد. برنامه های همکاری توسعه  مجموعه همچون امانت بین کتابخانه ای، همکاری 
بین کتابخانه ای، اشتراک منابع، طرح های فراهم آوری اشتراکی کنسرسیوم نیز جای خود را به 
توسعه  مجموعه های محلی دیجیتالی داده اند که از طریق سایت های وب در دسترس هستند 

)رستمی گومه، 1383، ص 13(.
اکنون بخش مهمی از منابع اطالعاتی، به ویژه منابع مرجع و پایگاه ها، به شکل الکترونیکی 
منتشر می شوند و وجود شبکه های اطالع رسانی تحوالت زیادی را در امر فراهم آوری موجب 
شده است. کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی با استفاده از انواع شبکه های محلی، ملی، و جهانی 
قادرند اطالعات مورد نیاز کاربران خود را فراهم آورند و از سفارش و خرید بسیاری از 
منابع بی نیاز گردند، امری که تا چند سال پیش میّسر نبود )فتاحی، 1377(. این موضوع بیانگر 
جایگزینی مفهوم دسترسی در عصر پست مدرن به جای مالکیت در دوره  مدرن است. برخی 
عناصر اختصاصی در دیدگاه مدرنیستی و پست مدرنیستی در جدول 1 به اختصار مورد اشاره 

User interface .1قرار گرفته است )نشاط، 1384؛ به نقل از نوذری، 1379(.

پست مدرنیسم و فراهم آوری 
و مدیریت مجموعه
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جدول 1. برخی عناصر و ویژگی های اختصاصی دو دوره مدرن و پست مدرن

مقایسه  مؤلفه های مجموعه سازی در دوره  مدرن و پست مدرن
در جدول2 تفاوت های دو دوره  مدرن و پست مدرن در کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی، با تأکید 

بر مؤلفه های مجموعه سازی نشان داده شده است: 

جدول 2. برخی ویژگی های فراهم آوری و مدیریت مجموعه در کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی
 در دو دوره مدرن و پست مدرن

پست مدرن مدرن

در فرهنگ

رمزگذاری مضاعف، زبان دوگانه تأکید بر کلامت صحیح )لفظ قلم نویسی(

نخبه / گفتگوی توده ای نخبه گرایی

ارزش های طبیعی عینیت گرایی

در رسانه ها

الکرتونیک / بازتولیدی دنیای چاپ

فوری / تحول جهانی تحول رسیع

در علوم

خودسازمان دهنده )خودسامانگر( مکانیکی )ماشینواره(

غیرخطی خطی

خالق، باز و آزاد جربگرایانه

کوانتوم/ آشفتگی مکانیک نیوتنی

دوره  پست مدرندوره  مدرنمؤلفه ها

کتابخانه الکرتونیکی و مجازیکتابخانه سنتی )مخزن اطالعات(کتابخانه1

محیط2
مرزهای مشخص و قابل شناسایی/  خدمات 

محدود و مجموعه محور
محیط غیر قابل پیش بینی و متغیر / خدمات 

متنوع و کاربرمحور

خط مشی3
فاقد خط مشی یا خط مشی محدود و 

ناقص 
دارای خط مشی تأمین و  دسرتس پذیر کردن 

اطالعات و خدمات

4
محمل های 
اطالعاتی

محدود و مبتنی بر منابع چاپی
تنوع محمل های اطالعاتی و تأکید عمده بر 

منابع دیجیتالی و چندرسانه ای

مجازی/ دیجیتالی  فیزیکیشکل مجموعه5

کربا بابائی 
غالمرضا حیدری    
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ری )1390( بیان می دارد که کتابخانه ها در ذات خود نهادهایی مدرنیستی اند. آنها 
مجسم کننده ارزش هایی از قبیل نظم، دقت، قابلیت پیش بینی، و عقالنیت اند. آنها ماهواً ملتزم 
به قانون، ماشین انگار، و خطی اند. این ایده به صورت یک کتابخانه سنتی بروز کرد که دستیابی 
به منابع آنها از طریق حضور فیزیکی در کتابخانه میسر می شد و کتابداران بخش فراهم آوری 
ادواری، و  نشریات  منابع چاپی،  انتخاب، سفارش، و دریافت  با  مرتبط  فعالیت های  به 
تک نگاشت ها می پرداختند. احساس مالکیت و تالش برای مجموعه ای جامع و کامل از 
ویژگی های این نوع کتابخانه ها بود؛ و به جای اینکه ابزارهایی برای اشاعه دانش باشند، بیشتر 

به عنوان مخازن اطالعاتی عمل می کردند.
کتابخانه پست مدرن نیازمند مرزهای باز و انعطاف پذیر به منظور سرعت بخشیدن 
به خواسته های همیشه در حال تغییر کاربران و محیط است )برگ کوئیست1، 1993(. اگر 
کتابخانه ها و کتاب ها مجسم کننده ارزش های مدرنیته از قبیل خطی بودن، نظم، سلسله مراتب، 
و ساختارند، صفحات وب و اینترنت منعکس کننده ارزش های پست مدرن اند )ری، 1390(. 
این گونه است که در دوره پست مدرن کتابخانه های الکترونیکی و مجازی جای ایده مدرن 

6
مدیریت 
مجموعه

مدیریت منابع / رویکرد خطی نسبت به 
فراهم آوری منابع

رویکرد غیرخطی/ مدیریت اطالعات و 
مدیریت دانش/ خالقیت در فراهم آوری و 

تأمین خدمات

7
رویه های 

مجموعه سازی

مالکیت
تالش برای جامعیت مجموعه

خرید دامئی/گردآوری و حفظ و نگهداری 
اطالعات به طور رصف

اشرتاک ثابت  نرشیات برای یک دوره 
زمانی مشخص به قصد 

افزایش موجودی محلی کتابخانه

دسرتسی
تالش برای دسرتسی جامع به اطالعات فراتر از 

مجموعه  داخلی
اشاعه و انتشار اطالعات به منظور استفاده 
اشرتاک موردی و پرداخت برای استفاده و با 

تأکید بر دسرتسی
فراهم آوردن دسرتسی به موجودی 

کتابخانه های دیگر
توسعه اشرتاکی ، دسرتسی گسرتده به 

پایگاه های اطالعاتی بدون در نظرگرفنت 
موقعیت مکانی، زمانی، و محملی

عالقه به بزرگ بودن و افزایش حجم منابع اندازه مجموعه8
استفاده  مؤثر از مجموعه و برآوردن نیازهای 

متنوع و پیچیده کاربران 

انتخاب منابع9
فردی و یا کمیته انتخاب در سطحی 

محدود
گروهی و مردمی/ این کاربر نهایی است که در 

مرکز توجه است

دوره  پست مدرندوره  مدرنمؤلفه ها

پست مدرنیسم و فراهم آوری 
و مدیریت مجموعه

1. Bergquist
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)کتابخانه سنتی و دورگه( را می گیرند؛ کتابخانه هایی که با مجموعه های چندرسانه ای متغیر، 
تنوع محمل ها و منابع اطالعاتی سروکار دارند. بدین ترتیب، به جای مدیریت منابع اطالعاتی 
با مدیریت اطالعات و مدیریت دانش مواجه اند؛ همان ویژگی هایی که پست مدرن ها بدان 
تأکید می کنند و ریشه در این باور پست مدرن دارد که حقیقت برساختی اجتماعی است 
و هر اجتماعی واقعیت برساخته خود را دارد. به عبارت دیگر، تأکید بر ظهور روایت های 
محلی و کاربردپذیری دانش است. بدین ترتیب، کتابخانه ها دیگر نیازی به اشتراک دائمی و 
ثابت برای یک دوره زمانی به قصد مالکیت منابع اطالعاتی ندارند، بلکه با اشتراک موردی و 
تأکید بر دسترسی اطالعات بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی، زمانی، و محملی، نیازهای 
متنوع و پیچیده جامعه اطالعاتی را برآورده می سازند. بنابراین، مشاهده می گردد که همگام 
با توسعه  روزافزون اینترنت و شبکه های اطالعاتی و دسترسی مستقیم استفاده کنندگان نهایی 
به اطالعات، نه تنها نقش واسطه ای کتابداران در انتخاب منابع اینترنتی کم رنگ شده بلکه 
در بسیاری مواقع، فاصله  انتخاب و سفارش از بین رفته است؛ یعنی کاربران پس از مشاهده  
اطالعات کتاب شناختی یا متن کامل آن، بالفاصله می توانند آن را بر روی صفحه  نمایشگر 

خود مطالعه، یا آن را چاپ و یا به رایانه  خود منتقل کنند.
بسیاری از این اطالعات، رایگان یا هزینه  دریافت آن از طریق اینترنت به مراتب ارزان تر 
از شکل چاپی آن شده است. از این رو، در چنین مواردی که شاهد حذف نقش واسطه ای 
کتابداران در انتخاب و سفارش منابع اطالعاتی اینترنتی هستیم، تنها وظیفه  کتابداران مسئول 
مجموعه سازی، اتخاذ سیاست های کالن در دسترسی به اطالعات اینترنتی است و سپس این 
کاربر نهایی است که از میان انبوه منابع اطالعاتی کار انتخاب و دسترسی و استفاده از منابع 

را برعهده دارد. 

بحث و نتیجه گیری
همان گونه که اشاره شد، تغییرات انقالبی زیادی در کتابخانه ها نسبت به 20 سال گذشته 
به وقوع پیوسته است. به خصوص آن که شاهد تغییرات بسیاری در تولید، توزیع، و روش های 
دسترسی به اطالعات و در نتیجه مجموعه  کتابخانه ها، فراهم آوری و مدیریت  مجموعه و 
سیاست های مجموعه سازی هستیم. البته به نظر می رسد شتاب این تغییرات در خارج از کشور 
قابل قیاس با کتابخانه های ایران نبوده است چنان چه برخی پژوهش های انجام شده در ایران 
)از جمله شعبانی،1377؛ رضاهاشمی،1390؛ یوسف زاده خویی، 1392؛ انوشا،1392؛ سیادتی، 
1390؛ گلچین، 1382؛ و مانند آنها( شاهدی بر این مدعاست و نشان می دهد برخی کتابخانه ها  
بعضاً هنوز در شرایط  مدرن و شاید، در برخی موارد، گذر از مدرن به سر می برند اما می توان 

کربا بابائی 
غالمرضا حیدری    
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از رویکرد پست مدرن به عنوان ابزار بازاندیشی در مجموعه سازی و فراهم آوری منابع برای 
آنها بهره برد. دکتر استوارت هاناباس1، از نظریه پردازان پست مدرن، با استفاده از نکات کلیدی 
نظریه پست مدرن لیوتار بیان می کند دو فراروایت اساسی در زمینه کتابداری و اطالع رسانی 
مطرح است: "این ایده که دانش به خاطر خود تولید شده است ... و ایده ای که دانش برای 
شخصی که در جستجوی رهایی است تولید گردیده است". حالت دوم، نشان دهنده وضعیت 
مطلوب و آرمانی عاشقانه تعبیه شده در روایت منابع کتابخانه ها برای خودشکوفایی است؛ 
اینکه دانش، زندگی انسان آزاد را بهبود بخشیده، به جای رنج بی وقفه ای که در زیر بار جهل 
متحمل می شود وی را در انتخاب های صحیح زندگی و انجام کار یاری بخشیده و موجب 
لذت بردن از فعالیت هایی می شود که در اوقات فراغت انجام می دهد. پست مدرنیسم، اظهار 
می دارد که وجود دانش جدا از ساخت و ساز انسان نیست؛ بلکه توسط انسان در جستجوی 
معنای زندگی ایجاد شده و در روایت های محلی که به طور گسترده ای از یک گروه به گروه 
دیگر متفاوت است بسته بندی شده است )هاناباس، 1997(. در این عصر، گذر از اطالعات 
به دانش با کمترین تالش و نیز فراهم آوردن اطالعات دقیق در زمان و مکان مناسب برای 
تولید دانش مورد نیاز است. اطالعات با دسترس پذیری به هنگام است که به پاسخ بسیاری از 

پرسش ها تبدیل می شود )ایجی2، 2007، ص 44؛ به نقل از معرفت، 1391، ص 56(.
حال که پیشرفت های سریع در پردازش و ذخیره سازی اطالعات و فناوری های ارتباطی 
سبب شده است تا نقش کتابخانه ها در اشاعه  خدمات اطالعاتی برای استفاده کنندگان متحول 
گردد و آنها را با چالش های جدید، رقبای جدید، تقاضاهای جدید، و انتظارات جدید 
روبه رو ساخته است، کتابخانه ها نیز باید به تجدید و استحکام موقعیت خود، طراحی مجدد 
خدمات و محصوالت اطالعاتی، به کارگیری فناوری های جدید، ارتقای منابع اطالعاتی، 
آموزش مداوم، تغییر مواد اطالعاتی، مدل های ارتباطی، و ارسال اطالعات برای ارائه  خدمات 
بهتر و برآوردن نیازهای متغیر اطالعاتی جامعه استفاده کننده بپردازند و خدمات اطالعاتی را 
به گونه ای فراهم آورند که به نیازهای اطالعاتی حال و آینده کاربران پاسخ داده شود )لی، 

1383، ص 8(.
در این عرصه، کتابداران می توانند معیارهای ارزیابی منابع را به کاربران آموزش دهند 
تا بتوانند به سهولت منابع مورد نظر خود را، چه به صورت چاپی و چه الکترونیکی، ارزیابی 
کنند. این امر سبب می شود تا کاربران بتوانند از میان انواع منابع اطالعاتی منابعی را انتخاب 

کنند که دارای دانش بیشتری است )لمون3، 2012(.
 همچنین کتابداران می توانند دانش خود را در مورد وجین مجموعه منابع و براساس 
نیم عمر اطالعات در هر موضوع، به کاربران انتقال دهند. انتقال دانش می تواند به صورت 

1. Hannabuss
2.  Agee
3. Lemoin

پست مدرنیسم و فراهم آوری 
و مدیریت مجموعه



78
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 27 ، شامره 1 )بهار 1395( 

آموزش های مستقیم یا کاربرد آنها در نظام ها و پایگاه های اطالع رسانی باشد. شناسایی 
نویسندگان و منابع هسته نیز به منزله یک رویکرد دانش مدار می تواند به کاربران در انتخاب 
منابع معتبرتر کمک کند و تا حد بسیار زیادی نیاز اطالعاتی آنها را برآورده سازد )فتاحی، 

1390، ص 24(.
برگ کوئیست کتابخانه ها را مثال بارز سازمان های ترکیبی می داند که واجد مخلوطی 
از عناصر و ارزش های مدرن، پست مدرن، و ماقبل مدرن اند. کتابخانه ها از محیطی باثبات 
و پیش بینی پذیر به محیطی مبهم و متالطم تغییر یافته اند. گرچه مرزهای سیال تر کتابخانه ها 
را قادر ساخته که به نحوی سریع و مؤثر به نیازهای جدید مشتریان، تقاضاهای متغیر، و 
فناوری های دائماً در حال تغییر واکنش نشان دهند، اما آنها را در مقابل نیروهای بیرونی 
قدرتمند و رقیب آسیب پذیر می کند )ری، 1390(. بدین لحاظ، خط مشی  کتابخانه ها باید 

به گونه ای تدوین شود که توان رقابت با مراکز اطالعاتی تجاری را داشته باشد. 
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