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  چکیده

یابیم که   هاي فیزیکی و ذهنی خود بیابد. با نگاهی به تاریخ در می  بشر همواره در تالش بوده راهی براي افزایش توانمنديزمینه: 

هاي فراوان بشري، این میل کماکان به قوت خود باقیست؛ چرا که در حوزه تفکر و تعقل توفیق چندانی به   برخالف پیشرفت

با وجود این که بخشی  دست نیامده است. ظهور اینترنت نوید بخش این بود که مشکالت این حوزه نیز مرتفع خواهد شد.

  از مشکالت برطرف شده است، مشکل اصلی که بازیابی اطالعات مطلوب باشد به قوت خود باقیست. 

گشاي مشکل  توانند راه هایی که می در این نوشتار تالش شده است با محور قرار دادن بحث یکپارچگی اطالعات نظریه روش:

ها عبارتند از: گایا، نظریه نظام عمومی، اکولوژي  گیرند. این نظریهموجود باشند، به شکل توصیفی مورد بحث قرار 

  واره اجتماعی)، مغز جهانی، ذهن سپهر و نقطه امگا.   اطالعات، هوش مجتمع، جامعه به عنوان یک موجود زنده (اندام

اصل اساسی است، به عنوان  سازي یکها، وجود بستر مناسبی براي اطالعات که در آن یکپارچهبر پایه این نظریه ها: یافته

تواند به عنوان این بستر عمل کند؛ البته به شرطی گشاي مشکل بازیابی اطالعات مطرح شده است. در این رابطه وب می راه

  که مقدمات این استفاده فراهم شود.

  یکپارچگی واره اجتماعی، مغز جهانی، ذهن سپهر، المکانی، گایا، نظام عمومی، هوش مجتمع، اندام کلیدواژه:

  

  مقدمه

هاي خود بوده است. اهلی کردن ها و آگاهی بشر از بدو خلقت به دنبال راهی براي افزایش توانمندي
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هاي فیزیکی  و به کارگرفتن حیوانات مختلف راهی بوده که انسان اولیه به کمک آن توانسته بر محدودیت

است، افزایش توان تفکر و تعقل بوده که به  اي که مورد نیاز بشر بوده ترین حوزه خود غلبه کند. اما مهم

  بخشی در این زمینه به دست آورد.رسد انسان اولیه نتوانسته توفیق رضایت نظر می

هاي  هاي فکري که بخشی از آن به محدودیت با این وصف، انسان با در نظر گرفتن محدودیت

، خود را در عقل دیگران شریک گردد، کوشید با اشتراك تجارب یا مشورت کردن تجارب هر فرد بر می

  . 1نماید

گیر ارتباط نوع اول  پیدایش خط و الفبا، با از میان برداشتن محدودیت زمانی و مکانی که گریبان

هاي متفاوت و مختلف را فراهم کرد و فرصتی  (ارتباط شفاهی) بود، امکان استفاده از تجارب و دانش نسل

هاي گذشتگان یا افراد مناطق دور و نزدیک  دوار مختلف به اندیشهها و ا مهیا شد که افراد متعلق به نسل

ها و تکرار تجارب  کاري هاي نوع بشر که صرف دوبارهاي از تالش دسترسی یابند. با نوشتن، بخش عمده

  یافت.شد، به نحو بهتري فرصت استفاده می دیگران می

توانستند دانش خود را با یکدیگر به  رفته رفته با گسترش سطح سواد و افزایش تعداد افرادي که می

شکل گرفت. این شبکه که در ابتدا از نامه نگاري میان دانشمندان و  علمی  اشتراك بگذارند، نوعی شبکه

در قالب مجله، مجال ظهور یافت.  2م. و با تولد اولین نشریه علمی17نگارش کتاب شروع شده بود، در قرن 

یان خلق یک اندیشه و امکان دسترسی دیگران به آن اندیشه، به رشد ها با کم کردن فاصله زمانی م مجله

هاي  مجله اي که در هر حوزه علمیتر دانش کمک کردند و خود نیز به سرعت رشد یافتند؛ به گونهسریع

  مختلفی چاپ و منتشر شد.

به کمک  اي که اینجا باید اشاره شود، این واقعیت است که با وجود رشد و گسترش دانش بشري نکته

ها در این زمینه  ها که به عنوان اولین محرك ابزارهاي پیش گفته، اشتراك دانش و ممانعت از دوباره کاري

  توان در موارد ذیل یافت: مطرح شد، به صورت کامل امکان پذیر نشد. دلیل این امر را می

 عدم امکان دسترسی یکسان براي همه 

 ادي و غیرههاي جغرافیایی( ملی)، زبانی، نژ محدودیت 

 هاي مختلف را رصد کرده و  اي منسجم که به صورت پویا حوزه عدم وجود شبکه

 ها قرار دهداطالعات الزم را در اختیار عالقمندان آن حوزه

                                                        
  امام علی(ع): با مشورت کردن خود را در عقل دیگران شریک کنید. 1

2  Journal Des Scavanas 
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جهانی مهیا شد. این شبکه  با ظهور اینترنت و به تبع آن وب، زیرساخت الزم براي ایجاد شبکه علمی  

هاي جغرافیایی، ملی، نژادي و غیره ارائه کسان را صرفنظر از محدودیتاز دیدگاه نظري امکان دسترسی ی

دهد. با این حال، تاکنون مسایل دیگر که عمدتاً ناشی از عدم وجود مدیریت یکپارچه و سازوکارهاي می

جهانی به معناي   انسجام بخش است، مانع از عملکرد بهینه وب و ایفاي نقش به عنوان یک شبکه علمی

  است. در ادامه بخشی از این مسایل مطرح خواهد شد.د شده واقعی خو

  سازي اطالعاتاینترنت و یکپارچه

. با این شرایط 1اند ، به طور تقریبی، بیش از یک میلیارد نفر از اینترنت استفاده کرده2005در سال   

مکانی مجازي  ها در نظر گرفت که با هدف اشتراك دانش خود در توان همایشی از ذهن اینترنت را می

اند. با توجه به ماهیت غیرمتمرکز و خود سازماندهی کننده اینترنت و شناخت وب به عنوان یک  گرد آمده

اي براي اطالعات که از طریق ابرپیوندها امکان دسترسی به اطالعات را فراهم  رابط کاربر ابر رسانه

سازي مدارك توزیع شده در جهان  چهتوان چنین نتیجه گرفت که به کمک وب امکان یکپار سازد، می می

کند؛ با این  اي مورد استفاده وب، شبیه به مغز انسان عمل می فراهم است. از این دیدگاه معماري ابر رسانه

، به نظر  وصف، همانطور که قبالً هم اشاره شد، با وجود پتانسیل باالي وب براي انتقال و ذخیره اطالعات

  .(Meyer, Carpenter and Middleton, 2009) عملکرد مطلوبی نیست رسد در حیطه بازیابی داراي می

اي در حال گسترش است.  دهد که این محتوا با سرعت خارق العاده بررسی محتواي وب نشان می 

هاي صورت گرفته، کیفیت ساختار آن در راستاي افزایش توان بازیابی  رسد به رغم تالش ولی به نظر می

). البته این مسأله نباید باعث حیرت  Bethel, 2008د چندانی برخوردار شده باشد (اطالعات مطلوب از بهبو

کارهاي ایجاد و توزیع محتوا، مشارکت اي است که با تسهیل ساز و  شود؛ چرا که ساختار وب به گونه

هیتاً فاقد شود که وب مانماید. بنابراین مشاهده می افراد منفرد و متفاوت را در خلق و گسترش آن فراهم می

رسد در صورتی که بتوان براي وبی که شکل یافته است، و نه وبی که پس به نظر میساختار منسجم است. 

تري طراحی کرد، حداقل بخشی از مشکالت موجود برطرف  گیري است، ساختار منسجمدر حال شکل

  خواهد شد.

ین ترتیب که منابع منفرد ارایه شده توان وب را شبیه بدن انسان در نظر گرفت. به ا از دیدگاه فوق می 

هاي بدن در نظر گرفت. نکته حایز اهمیت در بدن انسان این است  توان به عنوان سلول از طریق وب را می

ها را بر عهده دارد. این  که یک سیستم ارتباطی پیچیده به نام شبکه عصبی وظیفه ایجاد ارتباط بین سلول

                                                        
1 The World Factbook. http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html (2010/03/06) 
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شود. با این حال در بدن انسان و  ه شامل پیوندهاي بین منابع میسیستم عصبی در وب نیز موجود است ک

ها و تطبیق  سایر جانوران عالی یک سیستم عصبی مرکزي وجود دارد که وظیفه ایجاد هماهنگی بین سلول

  مندي بوده است.دانشی که محتوي آن هستند را به عهده دارد؛ ولی تاکنون وب فاقد چنین ساختار نظام

ها  مطرح شده است. در این سال 2خیر براي از میان برداشتن مشکل فوق، بحث وبهاي ا در سال 

همانند امواجی یکی پس از دیگري جامعه استفاده کنندگان از اینترنت را مورد اصابت قرار  2ابزارهاي وب

، My Space1 Skype2، Facebook3  ،YouTube4 ،iphoneداده است. این ابزارها که مواردي همچون 

Blackberry5  وTwitter6 گیرند، از دیدگاه جامعه شناسان باعث افزایش وسیع پیچیدگی و  را در بر می

). این پیچیدگی به حدي است که زمین را World Mind Network, 2009محتواي ارتباطات شده است (

د عملکرد توان مشابه یک ذهن یکپارچه تصور کرد: ذهنی یکپارچه ولی فاق بیشتر از هر زمان دیگري می

کنند، با استفاده  هاي گردش اطالعات اجتماعی عمل می ها که به عنوان نظام منسجم. عالوه بر این، این نظام

هاي اجتماعی هستند؛ اما  هاي اطالعات و ارتباطی نوین قادر به مشاهده، ثبت و انتقال بحران از فناوري

 ,Fleissner and Hofkirchnerها نمایند ( ا این بحراناند که نوع بشر را قادر به مواجهه ب آنقدر پیشرفته نشده

1998.(  

سازي ها و کتابداران در یکپارچهبا توجه به موارد مطرح شده فوق و این که  بر پایه تجربه کتابخانه 

ها در زمینه هایی که که در طول تاریخ در این زمینه صورت گرفته است، در کتابخانهاطالعات و تالش

تواند رسد یکپارچه سازي اطالعات میعات با مشکل کمتري مواجه بوده و هستیم، به نظر میبازیابی اطال

هاي مطرح در زمینه حل مشکل بازیابی اطالعات ایفاي نقش نماید. بنابراین، در حلبه عنوان یکی از راه

   هاي مطرح در حوزه یکپارچگی اطالعات پرداخته شده است. این نوشته به طرح نظریه

ن است تصور شود مسایل مربوط به یکپارچگی پس از ظهور اینترنت مطرح و مورد توجه واقع ممک  

تر از تولد اینترنت  توان دریافت که از دوران یونان باستان و بسیار پیش شده است؛ اما با نگاهی به تاریخ می

توجه متفکران مباحث مربوط به یکپارچگی عملکرد عناصر مختلف موجود در گیتی مطرح بوده و مورد 

  ها خواهیم پرداخت. مختلف قرار گرفته است. در ادامه به طرح این نظریه

                                                        
1  http://www.myspace.com/ 
2 http://www.skype.com/intl/en/home 
3  http://www.facebook.com/ 
4 http://www.youtube.com/ 
5  http://worldwide.blackberry.com/ 
6  http://twitter.com/ 
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  1نظریه گایا

هاي  اي بود که اداره آن پدیده را بر عهده داشت. در میان الهه در یونان باستان هر پدیده داراي الهه

و نگهداري از کلیت زمین  مطرح در این دوران، الهه مادر زمین بود که گایا نام داشت. وظیفه گایا حفظ

  ، زیرچاپ)..Borner et. alبود (

زمین و با در نظر داشتن موارد زیر به این نتیجه رسید که  3بر پایه رفتارهاي هموستاتیک  2الوالك

  هاي شیمیایی محیط کره زمین همواره در سطح بهینه براي زندگی قرار دارد.ویژگی

 ها سال؛ ونثبات ترکیب گازهاي موجود در جو طی میلی 

 ها علی رغم میزان نمکی که در هر لحظه به این  منظم بودن میزان نمک آب دریاها و اقیانوس

 شود؛ ها افزوده می آب

 ثبات تراکم اکسیژن در جو؛ 

  میزان ثابت آمونیاك در جو که هرگونه کاهش یا افزایش آن باعث اختالل حیات در زمین خواهد

 شد؛

 ده محافظ در طبقه فوقانی جو.وجود الیه ازن به عنوان یک پر 

براین اساس، و با توجه به سازوکار خودکاري که در حفظ شرایط بهینه زیستی در محیط کره زمین 

کند، الوالك با تداعی نام و وظیفه الهه مادر زمین در حاکم است و مانند مادري کره زمین را حفظ می

  ). Russell, 1995رد (یونان باستان، مجموعه این شرایط را به گایا تعبیر ک

ي اکولوژیک، زمین بیند.  بر پایه این فرضیه در گایا، الوالك زمین را در قالب یک نظام واحد می  

، 5و اجزاي تشکیل دهنده فیزیکی کره زمین شامل اتمسفر 4یک موجودیت پیچیده است که در آن بیوسفر

د که یک نظام یکپارچه و تعاملی را شکل ان به نحوي در هم تنیده 8و لیتوسفر 7، هیدروسفر6کرایوسفر

کنند که از  این موارد یک نظام بازخوردي یا سیبرنتیکی را ایجاد می  ). تمامیLovelock, 2000دهند ( می

کنند. در این مفهوم گایا به عنوان  آل براي زندگی روي زمین فراهم مینظر فیزیکی و شیمیایی محیطی ایده

                                                        
1  Gaia 
2  Lovelock, James 
3 Homeostatic: . تواند در این شرایط پایداري خود را حفظ کندشرایطی که یک نظام می  
4  Biosphere 
5  Atmosphere 
6  Cryosphere 
7  Hydrosphere 
8  Lithosphere 
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شود که به صورت مداوم فرایندهاي فیزیکی، شیمیایی و زیستی  اخته مییک نظام خود تنظیم شونده شن

(بورنر و دیگران، زیرچاپ). از دیدگاه الوالك، گایا در  دهد خود را براي حفظ و استمرار حیات نظم می

  سه سطح قابل تعریف است:

  کند. زندگی تأمین میکه به شکلی فعال شرایط بهینه را براي  1اَبر اندام وارهالف. گایا به عنوان یک 

ب. گایاي قدرتمند که در آن زندگی داراي تأثیري شایان و تنظیم کننده محیط جهانی است. در این سطح 

  و این که این تأثیرات لزوماً بهینه کننده شرایط حیات هستند، مطرح نیست. اندام واره اَبرنظریه 

محیط فیزیکی و شیمیایی زمین است، اما فاقد ج. گایاي ضعیف که در آن حیات داراي تأثیر به سزایی بر 

  )Lenton, 1998عملکرد تنظیم کنندگی است(

گردیم و تأثیر نظریه گایا را در  با توجه به توصیفی که از گایا داده شد، اکنون به موضوع مقاله برمی

  دهیم. شناخت ارتباطات و نیز انتقال دانش در جامعه بشري مورد بررسی قرار می

  شر در گایانقش نوع ب

تر بشر از خودش و  توان استفاده از روش گایا براي شناخت بیش تالش بشر در دستیابی به دانش را می  

جهان پیرامونش تعریف کرد؛ به این طریق است که گایاي حاکم بر زندگی بشر قادر به تأمین شرایط 

نظام شناختی/ حسی وسیع توان نتیجه گرفت که جامعه بشري مشابه یک شود. پس می زندگی بهینه می

کند. در این حالت جامعه بشري مشابه یک نظام عظیم  ي زیستی) عمل میبراي گایا (حفظ شرایط بهینه

شود. بنابراین، مانند این است که هریک از افراد بشر نیز  ها دیده میگردآوري، ذخیره سازي و تبادل داده

  حسی عمل کند. -به عنوان یک سلول عصبی

  التی در جامعه دو دسته نظام ارتباطی قابل تشخیص است: در چنین ح  

 کنند هاي ارتباطی کند مثل خدمات پستی که همانند نظام هورمونی عمل می نظام .1

اي که مشابه سلسله  هاي رایانه هاي الکترونیک ارتباطات راه دور مثل تلفن، رادیو و شبکه شبکه .2

شر) به عنوان عامل تنظیم  و هماهنگی  ایفاي هاي عصبی ( افراد ب اعصاب مرکزي، با اتصال سلول

 کنند.نقش می

شود، این  که در هر لحظه در شبکه جهانی مبادله می ها پیامی در این شرایط با در نظر گرفتن میلیون  

شماري  هاي بی توان مشابه مغز زیستی تصور کرد که همواره در حال ارسال یا دریافت پیام شبکه را می

ها، نوارها و سایر مواد مضبوط به عنوان بخشی از حافظه گایا عمل  اي مثل کتاب د کتابخانهاست. منابع و موا

                                                        
1 Super organism 
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شود و به  کنند. بشر از طریق حواس پنج گانه و به کمک علوم مختلف از محیط اطراف خود مطلع می می

کند و  پردازد. این شیوه مشابه روشی است که مغز بدن را رصد می رصد کردن رفتار کلیت زمین می

  نماید. مشکالت احتمالی را برطرف می

هاي  توان چنین بیان کرد که  بر پایه نظریه گایا، افراد بشر مشابه سلول پس در یک جمع بندي می  

هاي مختلف ارتباطی به هم متصل  هاي منفرد که از طریق کانال کنند. این سلول عصبی یک جاندار عمل می

دهند. با توجه به نقش و جایگاه  زمین یک مغز واحد را تشکیل میشوند، با بهم پیوستن خود، براي  می

توانند در رسانی در ارتباطات علمی، واضح است که این نهادها میها و به تبع آن مراکز اطالعکتابخانه

اي یکپارچه در خدمت بشریت توانند به عنوان حافظهتشکیل این مغز واحد ایفاگر نقشی کلیدي باشند و می

ها طی فرایند سازماندهی، احتمال اي که از طریق انتخاب منابع اطالعاتی و مستندسازي آنحافظه باشند.

  رساند. بازیابی منابع مرتبط با نیاز کاربران را به حداکثر می
  

  1نظریه نظام عمومی

ه، دهد.  بر پایه این نظری نظریه نظام عمومی نیز بحث یکپارچگی در جهان هستی را مد نظر قرار می  

). بر مبناي این اصل 1995جهان یک سلسله مراتب به هم متصل از ماده، انرژي و اطالعات است (راسل، 

کند، جهان نیز مطرح است و حاصل این سه جزء را کاال و کار معرفی می 2که در نظریه تعادل سه جزیی

قرار داد، یک فرض  این فرض که بتوان عنصري را منتزع از سایر عناصر به صورت کامل مورد شناسایی

) در این خصوص به 1389محال است. در همین رابطه، اصلی تحت عنوان المکانی مطرح است. حري (

اي است که  بر پایه آن اتفاقی در یک سوي عالم بر  کند: المکانی پدیده ) بیان می2004نقل از پاترسون ( 

اي درونی در کل  دهد که رابطه نشان میگذارد. المکانی به روشنی  اي در سوي دیگر عالم اثر می پدیده

توان به هیچ شیء جداي از امکان پیوندش با  عالم وجود دارد. این کل واحد تجلی وحدتی ابدي است. نمی

 .3سایر اشیاء اندیشید

هایی  هاي زنده از زیر نظام ، یکی از پیشگامان نظریه نظام عمومی، بیان نمود که تمامی نظام4میلر

کنند و  گیرند، پردازش می ها را می ها، ماده، انرژي و اطالعات یا ترکیبی از آن این زیر نظاماند.  تشکیل شده

                                                        
1  General Systems Theory 

 مراجعه شود. براي مطالعه نظریه تعادل سه جزئی به کتابهاي سیبرنتیک.  2

  ها مؤثر است.اي در صحراهاي آفریقا در ایجاد توفان در اقیانوسکند بال زدن پروانهاي است که بیان میاین اصل بیان دیگري از اثر پروانه 3

4 Miller, James 
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اند در قالب کار یا کاال به محیط باز  به شکل ماده، انرژي یا اطالعاتی متفاوت از آن چه دریافت کرده

شناسایی قرار گیرد،  گردانند. پس هرگاه خواسته شود هریک از موارد ماده، انرژي یا اطالعات مورد می

ها مد نظر هاي آن، عوامل پردازشگر، شکل ترکیب و مانند این ضروري است نظام دریافت کننده، زیرنظام

توان امیدوار بود که شناخت صحیحی از تمامی ابعاد عنصر مورد نظر به دست  قرار گیرد. به این طریق می

  آید.

  شرح زیر شناسایی کرد:زیرنظام حیاتی را به  19در همین راستا، میلر   

دهند هر موجود زنده چگونه ماده و  زیرنظام مرتبط به فرایندهاي ماده و انرژي که نشان می 8الف. تعداد 

  کند ( مربوط به تولید کاال)؛ انرژي را دریافت، هضم، استفاده و دفع می

موجودات زنده  ها هایی که طی آن زیرنظام مرتبط به فرایندهاي اطالعاتی یعنی روش 9ب. تعداد 

کنند و سپس این اطالعات را تلخیص کرده، یکپارچه سازي، ذخیره  اطالعات محیط را دریافت می

  نمایند ( مربوط به انجام کار)؛ و بازیابی می

شود که در آنها با انتقال ماده، انرژي و نیز اطالعات از نظام  زیرنظام آخر شامل مواردي می 2ج. تعداد 

  شود.  ه آن بازتولید میمشاب  اولیه، نظامی

هاي  هاي زیستی و هم در مورد نظام ها هم در مورد نظام گیرد که این زیرنظام میلر چنین نتیجه می  

  کنند. اجتماعی صدق می

نام  دهد که در وب فعالیت مشخصی بهها نشان میهاي مطرح در کتابخانهنگاهی به فعالیت  

ه عدم مستندسازي اطالعات در وب، در بازیابی نیز مطالب به گیرد. پس با توجه ب  مستندسازي صورت نمی

هاي تواند یکی از ریشهشوند که این مسأله میصورت منفرد و فارغ از ارتباط میان منابع بازیابی می

  مشکالت بازیابی در وب باشد.

  جامعه به عنوان یک موجود زنده

هـاي   هـاي خـود، بـا وجـود محـدودیت      نمنـدي با در نظر داشتن تمایل نوع بشر به افزایش توا 1دورکیم  

ــر قـــــرن  بســـــیاري کـــــه فیزیـــــک بـــــدن بـــــراي وي ایجـــــاد مـــــی    بحـــــث 19کنـــــد، در اواخـــ

  سازد. را مطرح می 2واره اجتماعی  اندام 

واره اجتماعی یک مفهوم نظري در جامعه شناسی است که در آن به جامعه یا ساختار اجتماعی  اندام  

                                                        
1  Durkheim, Emil 
2  Social Organism 
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). در این دیدگاه این Maclay, 1990؛ 143: 1355پور، شود (آریان میبه عنوان یک موجود زنده نگریسته 

عناصر جامعه یا نظام اجتماعی در راستایی قرار دارد که ثبات و   تفکر حاکم است که عملکرد تمامی

ها با  انسجام نظام تأمین شود. بنابراین، امور اجتماعی مثل قانون، خانواده، جرایم و غیره با توجه به کنش آن

گیرد، در معرض آزمون قرار داده  سایر امور اجتماعی که جهت تأمین نیازهاي اجتماعی صورت می

  شود. می

البته دورکیم اولین و تنها کسی نیست که نسبت به جامعه چنین دیدگاهی دارد. بسیار پیش از   

را مطرح ساخت  2رهوااصالت اندام م. بحث 1159در سال  1دورکیم، متفکري به نام جان از اهالی سالیزبري

شود. از دیدگاه وي هر طبقه اجتماعی  که در این بحث زمین یا جامعه به شکل یک نظام زنده مشاهده می

پردازد که توسط خداوند به وي داده شده است؛ شاه به عنوان سر، کلیسا به عنوان روح،  به ایفاي نقشی می

عنوان دست و کشاورزان به عنوان پاهاي قضات و کارکنان دولت به عنوان چشم و گوش، سربازان به 

کند. اما در میان صاحبنظران این  تشبیه می 4نیز جامعه را به هیوالي دریایی 3کنند. هابزجامعه انجام وظیفه می

مبانی است که در کتاب  5واره را با دقت مورد مطالعه قرار داده، اسپنسرحوزه، فردي که بحث اصالت اندام

  ).Heylighen, 2005موضوع پرداخته است ( به این 6جامعه شناسی

اند، بحث جدیدي  ترکیب دیدگاه این صاحبنظران و بسیاري افراد دیگر که داراي نظرهاي مشابه بوده  

شود که  اي از عوامل اطالق می واره به مجموعهرا مطرح ساخت. اَبر اندام 7وارهاَبر اندامتحت عنوان 

 ,Kellyشود، عمل کنند ( اي که توسط جمع اداره می یجاد پدیدهتوانند به صورت هماهنگ براي ا می

گذارند؛ نظامی که در آن  اي از هوشمندي توزیع شده را به نمایش می ها نمونه واره). اَبر اندام1994

سازي منابع موجود خود، به   توانند با یکپارچه اي از افراد، با هوش و اطالعات محدود خود می مجموعه

 1993در سال  8هاست. در همین رابطه استاك یابند که وراي توانمندي تک تک آن اهدافی دست

شامل انسان و ماشین  اي وارهرا مطرح ساخت. این اصطالح براي اَبر اندام 9فرا انساناصطالحی تحت عنوان 

هاي  ویژگی مورد استفاده قرار گرفته است. به بیان دیگر، فرا انسان موجودیتی است قدرتمند داراي تمامی

                                                        
1  John of Salisbury 
2  Organicism 
3  Hobbes, Thomas 
4  Sea monster 
5 Spencer, Herbert 
6 Principles of Sociology 
7 Super Organism 
8  Stock, Gregory 
9  Meta Man 
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  ). Heylighen, 2005هاي موجود ( نوع بشر و کل توان فناوري

در نگاه اول خلق موجودیتی که در باال به آن اشاره شد بسیار بعید است و تنها در حوزه امکانات   

نماید؛ چرا که به فرض پدید آمدن این موجودیت، تأمین  تخیلی امکان پذیر می -هاي علمی فیلم

تصور شود که  اي وارهحد محال خواهد بود. اما اگر این مفهوم به صورت اَبر اندام هاي آن در خواست

شمار آن ایفاي نقش کنند، فرا انسان نتیجه خود به خودي رشد و توسعه در   هاي بی ها به عنوان سلول انسان

تمندي وجود جهان خواهد بود. البته تحقق این نظریه به شرطی ممکن خواهد بود که نظام ارتباطی قدر

هاي منفرد را به یکدیگر مرتبط کند و به عنوان سلسله اعصاب مرکزي یا مغز این  داشته باشد که این سلول

ها در طول فرا انسان ایفاي نقش نماید. همچنین این نظام ارتباطی باید قادر باشد عملکردهایی که کتابخانه

بخش در مورد ته باشد و بتواند نقشی انسجاماند را در خود مستتر داشقرون براي جامعه بشري داشته

اي که اطالعات مندرج در منابع مختلف که در واقع شامل تراوشات ذهن اطالعات داشته باشد؛ به گونه

افراد جامعه بشري است به صورت یک مغز واحد براي کل جامعه بشر عمل کند و باعث یکپارچه سازي 

  هاي انفرادي نوع بشر شود. فعالیت

شود و جزء مقتضیات مفهوم فراانسان است، مفهوم مفاهیم دیگري که به بحث این مقاله مربوط میاز   

  شود.است که در زیر به آن پرداخته می» 1هوش جمعی«

  

  هوش جمعی 

اي   مفهوم هوش جمعی را در مشاهدات خود ثبت نمود که برخاسته از نظریه 1911در سال  2ویلر  

توانند  بیند؛ به این معنی که: افراد مستقل می  واره می  را جزئی از یک انداماست که افراد عضو یک جامعه 

 ,Holldobler and Wilsonواره قابل تفکیک نباشند (چنان نزدیک به هم فعالیت کنند که از کل اندام

 ها مشاهده کرده بود، هر مورچه را به عنوان یک سلول از یک ). ویلر که این وضعیت را در مورچه1990

جاندار واحد فرض نمود که داراي یک ذهن جمعی است. از این دیدگاه، هوش جمعی یک هوش 

شود. این مفهوم  اشتراکی یا گروهی است که از مشارکت و/یا رقابت تعداد زیادي از افراد منفرد حاصل می

شود. با  ر میها، حیوانات و به ویژه انسان پدیدا گیري جمعی در باکتريهاي گوناگونی از تصمیم به شکل

توان اشکالی از هوش جمعی را مشاهده کرد. البته بدیهی است  اي نیز می هاي رایانه همین قیاس، در شبکه

                                                        
1  Collective Intelligence 
2  Wheeler, William Morton 
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  ها، نقش کاربران غیرقابل انکار است. که در این شبکه

اطالعات  اي که نباید از نظر دور داشت این است که هوش جمعی فقط شامل مشارکت کمی  نکته  

هوش جمعی را ظرفیت  1شود. در همین رابطه پر ل نیست، بلکه شامل مشارکت کیفی نیز میبین افراد مستق

هاي تحول  داند که از طریق ساز و کار سازي می جامعه انسانی براي ایجاد سطح باالتري از پیچیدگی و هم

به این سطح ). رسیدن Flew, 2008شود ( سازي، رقابت و مشارکت اعمال می  آفرین مانند تمایز، یکپارچه

هاي ارتباطی و افزایش  ها رشد و توسعه نظام ترین آن تر از پیچیدگی و همسازي، ملزوماتی دارد که مهم باال

امکان ارتباط بین آحاد افراد است. پس دسترس پذیري جهانی اینترنت و وب به افراد بیشتري امکان به 

دهد.  به یک فضاي موجد هوش جمعی می اشتراك گذاشتن نظرات خود را از طریق داشتن امکان دستیابی

بنابراین، وب یا ابزاري مشابه آن براي تشکیل هوش جمعی ضرورت تام دارد. از سوي دیگر، با توجه به 

تشکیل داد،  توان براي هوش جمعی یک شبکه رسمی این که هم از نظر اقتصادي و هم عملیاتی نمی

تعامالت بشري و به شکل  هاي غیر رسمی  طریق شبکهتوان چنین نتیجه گرفت که هوش مجتمع تنها از  می

توان گفت که در حال حاضر با توجه   )؛ با این اوصاف، میAndrews, 1984طبیعی شکل خواهد گرفت (

به ساختار و عملکرد غیر رسمی وب، این شبکه جهانی پتانسیل الزم براي ایفاي نقش به عنوان بستر تشکیل 

تواند به فعل درآید که امکاناتی براي در اختیار قرار دادن یل زمانی میهوش جمعی را دارد. این پتانس

گیري از تجارب اطالعات مورد نیاز کاربران به شکلی کارآ و به هنگام، موجود باشد. در این راستا بهره

  گیري این شبکه غیر رسمی موثر باشد. تواند در چگونگی شکل  اي میکتابخانه
  

  2نظریه اکولوژي دانش

ها در علوم زیستی مطرح است. البته  اکولوژي با مفهوم مطالعه موجودات در محیط طبیعی زندگی آن  

هاي فارسی از قبیل بوم شناخت نیز تدوین شده است؛ اما با توجه به  براي اصطالح اکولوژي معادل

لعات ). در مطا1389شود (حري،  هاي معنایی، استفاده از اصطالح اصلی ترجیح داده می محدودیت

هاي  هاي این مطالعات، ضرورت دارد این نظام به بخش ها و گستردگی اکولوژیک، به دلیل پیچیدگی

تر،  هاي کوچک تري تقسیم شود تا امکان مطالعه همه جانبه آن فراهم شود. به هر یک از این بخش کوچک

  شود. گفته می 3یک اکوسیستم

                                                        
1  P`or, George 
2  Knowledge Ecology 
3  Ecosystem 
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ها جهت داده شود یا  شود به خروجی تالش می ها هاي مدیریتی مستقیم که طی آن بر خالف فعالیت  

باشند که براي  بایست راهبردهاي اطالعاتی این توانایی را داشتهمی "اکوسیستم دانش"مدیریت شوند، در 

 ;Shrivastava, 1998هاي متغیر به صورت خود سازماندهی شونده عمل نمایند ( پاسخگویی به محیط

Birdsall et al. 2005; Bray, 2007 دهد که عمل هر اکوسیستم  ). این رویکرد سیبرنتیکی نشان می

). بر این اساس، مواد اطالعاتی باید داراي 1389اطالعاتی به چرخه مواد اطالعاتی بستگی دارد ( حري، 

هاي  اي باشند تا بتوانند ضمن تقویت، حیات اطالعاتی اکوسیستم را تضمین کنند. هرچه زنجیره چرخه

تر خواهد بود؛ چرا که در این حالت با از  تر باشد، پایداري آن بیش سیستمی پیچیدهاطالعاتی چنین اکو

  ها دنبال خواهد شد. ها، جریان اطالعات از راه سایر زنجیره میان رفتن بخشی از زنجیره

هاي اطالعاتی و به تبع آن یک اکولوژي  بنابراین، براي در اختیار داشتن و تضمین حیات اکوسیستم  

هاي اطالعاتی در دسترس و مورد استفاده باشد. واضح  اي پیچیده از زنجیره دانش، الزم است شبکهتوانمند 

باشد. براي تضمین پیچیدگی کافی ترین بستر براي این اکولوژي، وب می است که در حال حاضر مناسب

د در وب به هاي اطالعاتی در دسترس از طریق وب نیز ضروري است ساختار ارتباطی منابع موجوزنجیره

  نحو صحیحی طراحی شوند.

  

  1نظریه مغز جهانی

اختراع چاپ و متعاقب آن انقالب صنعتی، باعث شد حجم و تنوع اطالعات گسترش زیادي پیدا کند. 

شد؛ اما در عمل مشاهده  تر می بایست دسترسی همگان به اطالعات بیشدر این شرایط از لحاظ نظري می

سالگی کتابی شامل مقاالت و  72) در 1937(2ولز  س از جنگ جهانی اول،شد که چنین اتفاقی رخ نداد. پ

هاي مربوط به حوزه بازیابی اطالعات و آموزش منتشر کرد. وي در این کتاب با توجه به حجم  سخنرانی

شد، و براساس لزوم دسترسی به این اطالعات براي  عظیمی از دانش که هر روزه در جهان تولید و منتشر می

اي براي ایجاد نظامی یکپارچه براي اطالعات و امکان دستیابی یکسان ها، به طرح نظریه یري از آنگ بهره

  نامید. وي با توجه به امکانات موجود در دوران خود،مغز جهانی براي تمامی افراد بشر پرداخت که آن را 

سازي شوند؛ چرا که اعتقاد داشت با  پیشنهاد کرد که با استفاده از میکروفیلم، کلیه منابع اطالعاتی ذخیره

توان مورد مطالعه قرار داد و هیچ  ترین منابع و مقاالت را می ترین و پیچیده کمیاب  استفاده از میکروفیلم،

                                                        
1 " Global Brain" or" World Brain" 
2  Wells, H. G. 
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  ها و دستاوردهایش وجود ندارد. ایده  ي مؤثر براي تمامی دانش بشر وملی براي ایجاد یک نمایهمانع ع

  کرد: ) ایده مغز جهانی را چنین مطرح 1937ولز ( 

پذیر شود. این  اي نه چندان دور براي هر فردي دسترس تواند در آینده کل حافظه نوع بشر می

اي از  پذیر و حساس باشد، قادر خواهد بود در نقطه حافظه که الزم نیست مثل سر یا قلب آسیب

ها ایمن گردد. در چنین  جهان به صورت کامل و دقیق بازتولید شود تا در برابر خطرات و آسیب

پذیري یک آمیب  تواند در آن واحد داراي غلظت و سختی جمجمه و گسترش حالتی این مغز می

آشکار براي دانش و نیازهاي عملی نوع بشر و  باشد. این موضوع داراي چنان اهمیت و مطلوبیتی

آموزش عمومی و موارد مشابه است که عدم اعتقاد به تحقق آن در آینده نزدیک دشوار است. این 

المعارف جهانی عمل کند، از نظر فرم مواد چنان فشرده و از  تواند به عنوان یک دایره مغز که می

توان براي آن متصور   کاربردهاي بسیار زیادي را می نظر دامنه تأثیر اجتماعی چنان عظیم است که

  ).2شد (ص.

  هاي زیر باشد:مغز جهانی که باید مشابه مغز جانداران عمل کند، الزم است داراي ویژگی

 ها را در تمام اوقات تحت نظر داشته باشد؛کل فعالیت 

 ته باشند و صرفنظر از ها (افراد انسانی) بتوانند به صورت کارآ با آن ارتباط داشتک سلولتک

هاي موجود، از اطالعات ضروري و مطلوب حوزه خود استفاده کنند. به بیان دیگر، هر رکورد تفاوت

 ,Raywardباید طوري ایجاد شود که هر فرد در هر نقطه جهان بتواند به آن دسترسی داشته باشد (

2007 .( 

 اي که اطالعات داشته باشد به گونه بین اطالعات ذخیره شده در این مغز، ارتباطات موثر وجود

رسانی، مرتبط به صورت زنجیروار و به تبع یکدیگر بازیابی شوند. همچنین داراي کارکردهاي اطالع

  ).232سازي و دسترسی به تمام جوانب جهان باشد ( همان، ص. ارائه پیشنهاد و راهنمایی، یکپارچه

) 1987( 1طور که سالتون ، هرگز عملی نشد. همانهاي زیاد میکروفیلم این ایده به دلیل محدودیت  

هاي  بود که اولین استفاده 1950هاي اولیه دهه  و در سال 1946کند، پس از مرگ ولز در سال اشاره می

تدریج  این کامپیوترها به یکدیگر متصل شدند و به  هاي بعد، عمل آمد. در دهه تجاري از کامپیوتر به

) 2007( 2کرس، داس، داس و مارکو-یاري از محققان از جمله گرشنسون، مایراینترنت ظهور پیدا کرد. بس

                                                        
1-  Salton, G. 
2- Gershenson,  Mayer-Kress, Das, Das and  Marko 
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هاي زمانی شده و پهناي باند باالیی براي انتقال اطالعات در  این فناوري جدید را که باعث کاهش مقیاس

 1اند. لسک گذارد را زیرساخت مناسبی براي تحقق مغز جهانی به شمار آوردهبعد جهانی در اختیار می

تواند در زمان کوتاهی براي هر فرد قابل کند که کل حافظه نوع بشر می) پس از ابداع وب بیان می1997(

دسترس شود. اما اکنون و با گذشت سالیانی که در مقیاس تاریخ اینترنت بسیار طوالنی بوده است، کماکان 

ملکردي مشابه مغز جانداران هاي وب بعمل نیامده و وب نتوانسته است داراي عاستفاده مؤثري از پتانسیل

باشد. شاید دلیل این مسأله در فرایندهاي اصالحی باشد که در طول حیات در مغز جانداران صورت 

اي که مسیرهاي اطالعاتی کم استفاده به صورت هدفمند و در راستاي بهبود بازیابی گیرد. به گونه  می

شوند. به این طریق با ایجاد  وبه خود تقویت میشوند و مسیرهاي پراستفاده نیز به ناطالعات تضعیف می

تواند بازیابی تر میگیرد سریعهاي اطالعاتی، هر جاندار اطالعاتی را که بیشتر مورد استفاده قرار میشاهراه

). شناخت همه ابعاد این مسأله Heylighen and Bollen, 2002؛  Bollen and Heylighen, 1996نماید (

اي مشکالت امروزي وب باشد. مشکالتی که از دیرباز در حوزه اطالعات مطرح بوده و گش شاید بتواند راه

  توان امیدوار بود که جریان اطالعات با سرعت و کارآیی بیشتري تداوم یابد.ها میبا برطرف شدن آن

  2نظریه ذهن سپهر

به شکل امروزي ، حدود نیم قرن پیش از پیدایش اینترنت و گسترش ابزارهاي ارتباطی 1926درسال   

در پاریس گردهم آمدند تا براي مرحله بعدي  5و روا 4، دوشاردن3ها، صاحبنظرانی شامل ورنادسکی آن

بایست متضمن تحلیل  ). این نام میGalactic Research Institute, 2004تکامل جهان نامی انتخاب کنند (

تر از عناصر زیستی مطرح باشد.  اري بیشبود به نحوي که در آن عناصر مربوط به هشیبهتري از حیات می

  این افراد سیر تکاملی حیات را به شرح زیر در نظر گرفتند:

 ها: در این مرحله حیات  اسید نوکلئیک و پروتئین 6هاي بزرگ مولکولگیري  دوره اول تکامل: شکل

 تر جنبه شیمیایی دارد؛ بیش

  دوره دوم تکامل: ظهور و گسترش ابزارهاي حرکتی؛ 

  هاي حسی و سیستم عصبی ( نهایی تکامل: ظهور و رشد اندامدورهTurchin, 1977.( 

                                                        
1  Lesk, Michael 
2   Noosphere 
3   Vernadsky, Vladimir 
4   De Chardin, Teilhard 
5   Roi, Jules le 
6   macromolecules 
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  دوشاردن به عنوان پیشروترین این افراد، دوران اخیر را به ترتیب زیر نام گذاري کرد:

 ؛1دوران پیدایش زمین 

 ؛2دوران پیدایش حیات 

 نقل در 3دوران پیدایش ذهن )Cunningham, 1997.( 

سومین مرحله از مراحل  5و بیوسفر 4نظر دوشاردن، ذهن سپهر را پس از جئوسفرورنادسکی نیز با تأیید 

کند که همان طور که جئوسفر با پیدایش حیات دچار تحول  داند (همان). وي چنین بیان می رشد زمین می

شد، پیدایش انسان نیز باعث تحول در بیوسفر شده است. به اعتقاد وي پیدایش انسان باعث شد مسیرهاي 

هاي با عملکردهاي مختلف، امواج رادیویی، وب و  ها و کابل مینی، هوایی، دریایی، ارتباطات پستی، سیمز

شود  هاي ارتباطی باعث می تر از روز قبل چهره زمین را بپوشانند. این ارتباطات و کانال ... هر روز بیش

  ).1998اي پوشیده از مغز حاصل شود (فلیسنر و هافکیرشنر،   کره

اند ولی از نظر این نویسندگان  ها و اصطالحات متفاوتی استفاده کرده نیز از واژه 6افراد دیگريالبته 

  تر از سایر اصطالحات است. کامل داراي مفهومیذهن سپهر 

داند، و به عنوان ورنادسکی اهمیت ذهن سپهر را همچون رویدادهاي عمده زمین شناختی گذشته می

ذهنی نوع بشر، آن را آخرین مرحله از مراحل رشد و تکامل زمین  یک نقطه اوج کیفی مرتبط با رشد

). وي کوشید این امر را القا کند که انتقال از زیست سپهر، Galactic Research Institute, 2006داند ( می

ریزي شود. ورنادسکی ذهن سپهر را فاقد   یک انتقال ناگزیر است و ضروري است براي این انتقال برنامه

دانست و اعتقاد داشت براي ایجاد آن باید اقدام به بازنگري  با اصول فعلی جبرگرایی اقتصادي می مطابقت

  سیاسی نوع بشر نمود. -در نظم کنونی اقتصاد علمی

                                                        
1   Geogenesis 
2   Biogenesis 
3  Noogenesis 
4 Geosphere 
5  Biosphere 

استفاده کرد یا دانشمندان علوم ) Overmind (ورا ذهن) متفکر و فیلسوف هندي که از اصطالح Aurobindoآروبیندو(  مثل ٦

ه و کار در امر تولید در یاجتماعی که با درك تغییرات بنیادي در جامعه و پایان جامعه صنعتی، براي اطالعات نقشی مشابه سرما

  رتند از: ترین این افراد عبا نظر گرفتند. معروف

  )تادائو اومسائوTadao Umesao ( 

  )تورینTouraine( 

 )بل Bell 103- 203و 202عتی را مطرح ساختند (ص. ا جامعه فراصنی) که اصطالح جامعه اطالعاتی(  
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از نظر ورنادسکی کل حیات به سوي هشیار شدن میل دارد و این مهم از طریق رشد علم، درك 

پذیر شده است. از این دیدگاه،   یه ادراکات علمی امکانهاي اجتماعی نوع بشر بر پا علمی و فعالیت

کنند؛ بلکه آن را تنها یک  ورنادسکی و دوشاردن فناوري و پیشرفت را به عنوان نتیجه حیات بشر تلقی نمی

کند. در همین راستا، ظهور وب جهان گستر  دانند که ایجاد هشیاري جهانی را تسهیل می مرحله حیاتی می

آخرین مرحله پیش از ذهن  2یا سپهر سایبري 1عنوان نقطه تکمیل کننده فضاي سایبري به 1990در دهه 

شود و خود به عنوان  (هشیاري) فراهم می 3هاي الزم براي مرحله ذهنی سپهر است که طی آن زیرساخت

  کند (همان). زیرساخت این مرحله تکمیلی عمل می

آن  "ذهن"ازي کره زمین دانست که ذهن سپهر، توان نظام عصبی مج با این دید، سپهر سایبري را می

هاي چاپی به صورت اولیه آغاز شده و به تدریج به  دهد. بر این اساس، ذهن سپهر از رسانه را تشکیل می

توان گفت که نوع بشر الیه تفکري خود را از طریق  شرایط فعلی رسیده است. به عبارت دیگر، می

رادیو، تلویزیون، رایانه، نمابر، تلفن همراه و اینترنت در سپهر  ابزارهاي ارتباطی شامل تلگراف، تلفن،

سایبري متجلی کرده است. به این ترتیب و با قدرتمندتر شدن دایره ارتباطات، رفته رفته ذهن سپهر 

تواند نقش ذهن را براي کره زمین بازي کند. این ذهن از فکرها،  قدرتمندتري شکل خواهد گرفت که می

عات تک تک افراد شرکت کننده سپهر سایبري تشکیل خواهد شد. بنابر آنچه گفته شد، ها و اطال دانش

  سپهر را به این شرح تعریف کرد:توان ذهنمی

شود. این محیط به  هاي انسانی ایجاد می محیطی متشکل از ذهن نوع بشر که از طریق تعامل ذهن 

تر  شد یافته است. در این حالت هرچه بشر بیشهاي انسانی ر گیري توده  صورت مرحله به مرحله و با شکل

 4رود. شود، سطح آگاهی ذهن سپهر باالتر می تر سازماندهی می هاي اجتماعی پیچیده در قالب شبکه

هاي مغزي یعنی تفکر در پستانداران  حال با توجه به این که باالترین سطح هوشمندي و فعالیت

تماعی نیز در میان همین گونه قابل مشاهده است، دوشاردن ترین سطح رفتارهاي اج شود و عالی مشاهده می

). دوشاردن Cunningham, 1997 :داند (نقل در عامل رشد و تعالی پستانداران و به ویژه انسان را تفکر می

این قشر متفکر زمین که به زودي "کند که:  هاي تفکر با اختصاصات ذهن، بیان می با یکسان دانستن ویژگی

گرفت، با یکپارچگی و انسجام روزافزون توسعه خواهد یافت. تشکیل این قشر، هدف تاریخ شکل خواهد 

                                                        
1 Cyberspace 
2  Cybersphere 
3  Noo 
4   “The Quest for a Unified Theory of Information", World Futures, Volumes 49 (3-4) & 50 (1-4) 1997, Special 
Issue 
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خودآگاهی در قالبی  -به بیان دیگر، دوشاردن هدف تاریخ را رسیدن به ترکیب تفکر "بوده و هست.

  است. داده داند. یعنی همان بحثی که از گایا تا ذهن سپهر محور اصلی را تشکیل می منسجم و یکپارچه می

به نظر دوشاردن، ذهن سپهر نیز پایان تکامل جهان نیست. او با در نظر داشتن اصل یکپارچگی مطرح 

  داند: می 1نقطه امگادر ذهن سپهر، آینده جهان را در

ما با تجمعی منظم از هشیاري مواجهیم که به یک ابرهشیاري ختم خواهد شد. زمین با هزاران دانه 

شود. امگا به عنوان آخرین  لکه در یک لفاف واحد تفکري پیچیده میفکر پوشیده نخواهد شد؛ ب

اي که در آن ذهن  شود. مرحله حرف از حروف الفباي یونانی، به مرحله آخر تکامل اطالق می

  کند (همان). شود که همه چیز را به خود جذب می سپهر تبدیل به همه چیز می

  سوابق عملی در حیطه مغز جهانی

هاي عملی مختلفی نیز با محوریت مغز جهانی صورت گرفته است. نظري تالشعالوه بر مباحث 

اثري  1545هاي عملی اقدام کرد. وي در سال  یکی از اولین افرادي است که در این رابطه به تالش 2گسنر

پدیدآور را به صورت الفبایی  1800منتشر کرد. وي در این کتاب حدود  3کتابشناسی جهانیتحت عنوان 

). این کتابشناسی که در واقع تمامی 4اه عناوین آثارشان فهرست کرد (دایره المعارف بریتانیکابه همر

هاي التین، یونانی   گرفت، شامل کتاب هاي منتشر شده در اولین قرن پس از اختراع چاپ را در بر می  کتاب

  . (Eisenstein, 1979)و عبري بود 

ها   اطالعات منابع اطالعاتی جهت دسترسی بهینه به آن گذار تفکر گردآوري  با وجودي که گسنر پایه

ها است، احتماالً به دلیل فاصله زمانی موجود بین انتشار اثر وي و امکانات   و اجتناب از دوباره کاري

سازي متون و   نماید، در حوزه یکپارچه سازي را فراهم می  جدیدي که به صورت عملیاتی امکان یکپارچه

 5هاي مطرحی دارد، اتلهو نام برده شده است. در عوض، فردي که در این زمینه فعالیتتر از ا منابع کم

ایجاد کند  6مغز مجتمعبرگه کوشید یک  15،000،000م. با سازماندهی حدود 1934است. اتله در سال 

)Judge, McLaren and Fulopp, 2001 م. بحث مغز جهانی را 1938). بعید نیست ولز نیز که در سال

  ح کرد، از کار اتله تأثیر پذیرفته باشدمطر

                                                        
1 Omega Point 
2  Gesner, Conrad 
3  Bibliotheca Universalis 
4 Bibliotheca universalis. (2010). In Encyclopædia Britannica. Retrieved November 20, 2010, from Encyclopædia 
Britannica Online: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/64576/Bibliotheca-universalis 
5  Otlet, Paul 
6 Collective Brain 
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  بحث، تحلیل و نتیجه گیري

دهد که در طول تاریخ، بشر به دنبال افزایش  ها و کارهاي عملی صورت گرفته نشان می بررسی نظریه  

توان فکري خود بوده است؛ اما تا این زمان این مهم به صورت کامل و بهینه تحقق نیافته است. در عین 

افزاري مرتبط موجود در زمان حال نسبت به هر زمان دیگري در طول تاریخ، در  سختحال، شرایط 

وضعیت بهتري قرار دارد. چرا که اینترنت و وب زیرساخت الزم براي اشتراك و دسترسی به همه 

دستاوردهاي علمی و فرهنگی بشر را در قالبی منسجم به صورت بالقوه فراهم کرده است. عالوه بر این، 

هاي غالب وب مطابقت  هاي مختلف نیز هر یک به صورت جداگانه با ویژگی بیان شده در نظریهشرایط 

  دارد.

هاي صورت گرفته، کماکان موارد سهل و ممتنعی مثل تشکیل   اما، و با وجود تمام پیشرفت  

د کتابشناسی جهانی محقق نشده است. همچنین، مشخص نیست که آیا بشر توانسته است تفکر و تعقل خو

  را به کمک ابزارهایی که در اختیار دارد ارتقا دهد یا خیر. 

وضعیت حاضر بشر طبق مباحث مطرح شده در حوزه مغز جهانی و به تبع آن ذهن سپهر، این است   

که در دوره سپهرسایبري قرار دارد و براي رسیدن به ذهن سپهر و نقطه امگا، یعنی، دستیابی به ساختاري با 

ز و سیستم اعصاب مرکزي انسان، الزم است اقدامات زیادي را بعمل آورد. گفتنی عملکردي مشابه مغ

رسید؛ اما اکنون با وجود این گستر، این امر غیرممکن به نظر می است تا قبل از ظهور اینترنت و وب جهان

رین را تر شده و زمینه فراهم است. اما، تالش دانشمندان و متفکهاي اطالعاتی پیشرفته، کار سهلمحمل

طلبد تا وب بصورت منظم و یکپارچه در قالبی درآید که بتواند ایده تشکیل مغز جهانی را به واقعیت می

تواند شناخت دقیق وب و ساختار آن باشد تا پس از آن برساند. در راستاي نیل به این هدف، گام اول می

مین راستا باید برداشته شود، فرصت تشخیص چگونگی بهبود ساختار آن مهیا شود. گام دیگري که در ه

رسانی است که طی قرون متمادي مسئولیت ایجاد ها و تجارب حوزه کتابداري واطالعمطالعه دقیق فعالیت

  دسترسی به اطالعات را بر عهده داشته است.
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