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 چکیده
خش که ب یخی. تارپردازدیم یاسیس يهادر نظام یاطالعات سازمان نگاريیختار ییپژوهش به چرا ینا

 یاشده است  یاز انظار مخف یاطالعات هايیتمستتر در فعال يکارپنهان یلبه دل یااز آن  ياعمده

دنبال  بهپژوهش  یناست. در ا یدهمهم، مدفن آن گرد ینغفلت از ا یا یاسیمالحظات و مصالح س

 یتبه امن یچه کمک یاطالعات هايیسسرو یخنوشتن و ثبت تار«که  یمهست سؤال ینبه ا ییگوپاسخ

 یرو تأث یاطالعات يهاسازمان نگاريیخساختن ابعاد تارپژوهش، روشن ینهدف از انجام ا »کند؟یم یمل

و سپس مصاحبه با شش نفر از خبرگان  یهمنابع ثانو یقاز طر یازمورد ن يهااست. داده یمل یتآن در امن

 يبندباز، کد يو با استفاده از کدبند یموضوع یلبه روش تحل یزها نشده است. داده يآورموضوع گرد

در  یاطالعات يهامنظور در ابتدا به نقش سازمان یناند. به اشده یلتحل ینشیگز يو کدبند يمحور

 پژوهش یجهکه نت یسازمان اطالعات يرنگایختار یلو سپس هفت دل شودیپرداخته م يکشوردار

 . گرددیم یمعرف یسه بعد اصل یلذ باشد،یم

 یمطالعات اطالعات گذاري،یاستس ی،سازمان اطالعات نگاري،یختارواژگان کلیدي: 
 

  عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ∗
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 مقدمه
 یسرنگون«با عنوان  یبرگ 200 ي) اسنادیا(س یکاآمر يسازمان اطالعات مرکز 2000در سال 

ــت ــدق نخسـ ــناد  یا »یرانا یروزمصـ ــار در اخت يرا برا »یلبرو«در اصـــطالح، اسـ  یارانتشـ
مرداد با نام  28 يرا از نحوه کودتا ياطالعات ارزشمند یلبر،قرار داد. اسـناد و  تایمزیویوركن

نام  است که یوستیو تنها بخش سـانسـورشده آن، پ   دهدیقرار م یارس در اختآژاکپییرمز ت
جلس م یندگاننگاران، سناتورها و نماروزنامه یرانی،ا یاستمداراندر کودتا شامل س یمافراد سه

و وزارت امور خارجه  یاکه تا چه حد سازمان س دهندیاسناد نشان م ین. اشـود یرا شـامل م 
 یرانا یداخل یاستمداخله در س یردرگ ي،تا زمان سقوط حکومت پهلو 1951از سال  یکاآمر

ها به کودتا که شــمار آن یندر مورد ا یااز اســناد ســ یگريبخش د یزن 2013بودند. در ســال 
 یا،وقت س یسرئ 2007صـفحه است، منتشر شد. در سال   970و شـامل   رسـد یمورد م 375

جواهرات «معروف به  ياصــفحه 702 ادکردن اســنخارج يبنددســتور از طبقه یدنها یکلما
 يشنودگذار هايیاتل عملاسناد شام ینرا صـادر کرد. ا  یگريبه همراه مدارك د »یخانوادگ

خبرنگاران بود.  يبر رو یکنترل ذهن و جاسـوس  یشـات ناموفق، آزما ترور يهاطرح ی،داخل
 هايعالیتصــفحه از اســناد خود را که در خصــوص ف  یلیونم 13  یزن 2017در ســال  یاســ

 کره و جنگ سرد بود، منتشر کرد.  یتنام،سازمان در و
ــتگاه ییهافوق مثال موارد ــ یاطالعات يهااز نقش دس ــیدر تحوالت س ــت که  یاس جهان اس
ــا یاطالعات هايیتحـاکم بر فعال  یذات يکـار پنهـان  از  یعموم یآنها و آگاه يمانع از افشـ

ــت. ا  یخیتار هـاي یـت واقع ــده اسـ ــت که رو یدر حال ینشـ  یژهبه و یخیتار یدادهاياسـ
 یازده ی،شرق يدر اروپا یرنگ يهاالب(مانند انق یراخ  الس 100 یتیو امن یاسیس یدادهايرو

ــتان وعراق،  جنگ دوم قره  ــپتامبر و جنگ متعاقب آن با افغانس ــال س ، ترور 2020باغ در س
 اند.بوده یاطالعات يها و اقدامات نهادهاکنش یر) عمدتاً تحت تأثیرانا يادانشــمندان هســته

 عیبعد پنهان وقا تواندیم یدادهارو یندر ا طالعاتیا يهانقش دستگاه يانتشـار اسناد و افشا 
 یعقاکشــور در و یک یرگذارينقش و تأث یبترت ینرا آشــکار کرده و بد المللیینو ب یداخل
و  یدرا مشخص نما یدادهادر رو یلدخ یگرانکشورها را روشن کند، افراد و باز یگرد یداخل

 رغمیکند. عل یريوگجل یختار یفتحر از ي،سازو اسـطوره  يپردازتوهم برداشـتن یانبا از م
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 يندارند و انتشـار و افشا  یخیتار یتدر خصـوص روا  یرسـالت  یاطالعات يهاآنکه دسـتگاه 
 يهاحاکم بر جهان اطالعات است، اما مثال يکاراسناد مربوط به اقدامات آنها برخالف پنهان

د ننما یاطالعات يس هایســرو یریتبا ســابقه باال در مد ییکه  کشــورها دهندیفوق نشـان م 
ــتان  ــناد اطالعات  یاالتا یاانگلس ــار اس ــت به انتش  مهم یعو وقا یدادهادرباره رو یمتحده دس

ته نگاشــ یاطالعات هايیسســرو یرســم یخدر انگلســتان تار ین،و فراتر از ا زنندیم یخیتار
 و سراناف يدر انگلسـتان، سـنت انتشـار خاطرات از سو    يو تا حد یکا. البته در آمرشـود یم

ــینپ یاطالعات یرانمد ــتفاده از  یخیتار یدادهايرو یتروا يبرا یگريروش د یزن یشـ با اسـ
ــدهيبندپنهان و طبقه يهاداده ــار کتاب  یرنمونه اخ یکاســـت که  شـ  »باكیب«از آن انتشـ

 ).Brennan, 2020در دولت اوباما است ( یاسازمان س یسخاطرات جان برنان رئ
و  یراناجازه انتشــار خاطرات مد یا شــدهيبندطبقه يهاداده یکه انتشــار رســم ییآنجا از

 یعاتاطال يهاسازمان یبودگپنهان یژگیدر هر صورت برخالف و یشین،پ یافسران اطالعات
ه به مخاطر یزکشورها را ن یمل یتامن یات،واقع یبرخ يممکن اسـت با افشا  یاسـت و حت 

بزرگ، دست به  يهادرتق یژهبه و یاسـی سـ  يهاکه چرا نظام تاسـ  ینسـؤال ا  افکند،یب
ــل را بپذ یناگر ا زنند؟یم یاطالعات هايیتدر حوزه فعال یخیمطـالعات تار  که  یریماصـ

ــالت نهادها ــت و تمام  یمل یتامن ینکمک به تأم یاطالعات يرس ــان اس ــور متبوعش  یکش
 گارينیختار یاانتشـار اسناد   د،رسـالت باشـ   ینمنطبق با ا یدها باسـازمان  ینا هايیتفعال

ف از هد ترتیب،یندارد؟ بد یمل یتامن یندر تأم یري(در اشــکال مختلف) چه تأثیاطالعات
آن  یرو تأث یاطالعات يهاسازمان نگاريیخساختن کارکردها و ابعاد تارنوشـتار روشـن   ینا

 است. یمل یتدر امن
 :شودیدر نظر گرفته م یرز هايیهمقاله، فرض یپاسخ به پرسش اصل در

ــازمـان   ن یخ) تـار الف و  یخیتار یدادهايرو تریقمنجر به فهم دق یاطالعات يهاهـادهـا و سـ
 .شودیم یاسیس هايیدهپد
ــازمان  یخ) نگـارش تـار  ب  يهانظام يبرا بخشیتهو يامؤلفه ی،اطالعات يهانهـادها و سـ
 یفحراز ت شدهيبندها و اسناد طبقهکه با استناد به داده کندیاست و به آنها کمک م یاسیسـ 
 کنند. یريجلوگ یگرانخود توسط د یمل یختار
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ــازمان نگاريیخ) تارج  ایحرفه  یکاطالعات (چه به مثابه  یتمنجر به تقو یاطالعات يهاسـ
 .شودی) میحوزه مطالعات یکچه به مثابه 

 

  يدر کشوردار یاطالعات يهانقش سازمانالف. 
ــوســی   »فیضــرورت کث یک«به عنوان  يقرون متماد يبرا یکار اطالعات یربنايبه عنوان ز جاس

انجام داد  یدکه با يبه به شمار آمده است که از آن با عنوان کار ي) در کشوردار12: 1394(وارنر، 
 يبرا یاطالعات يهاشده است؛ چرا که سازمان یاد) Pateman, 2003: 20از آن حرف زد، ( یدو نبا
). تنها در Ransom, 1984: 205اند (هکرد ییبازنما يســـازتوطئه ینها خود را به عنوان ماشـــقرن
و به  هیافتحرفه بسط  ینا گذاران،یاستاطالعات نزد س یتاست که با درك اهم یراخ صدسالیک

ــ ــوسـ  یدبا یاســـت. به طور کل یافته ییر) تغگرایانهیلتقل یکردي(رو یحرفه اطالعات و نه جاسـ
به  یکه توجه خاصــبرده نشــده اســت مگر آن یبه بزرگ يکشــور یچنام ه یخدر تار«که  یرفتپذ

اطالعات و اقدامات آن در  یتنشان از اهم ین) و ا162: 1380(دمارانش، » اطالعات داشـته اسـت  
ــوردار ــوردار ياز ابزارها یکیهمـه، اطالعـات بـه عنوان     یندارد. بـا ا  يکشـ در قرن  يمهم کشـ

با  است که ياالعات تنها حرفهمدت در رنج است. اطبلند یخیحافظه تار ضـعف از  یکمویسـت ب
ــتره اقـدامـات و فعال      یدر نگاه یااز آن وجود ندارد  یکامل یاتادب ها،یتتوجـه بـه حجم و گسـ

 متحده که یاالتاطالعات ا یلگونه که شــرمن کنت پدر تحل. همانیســتمحدودتر، در دســترس ن
ــرد اذعان م یلبود، در اوا دانیختـار  یـک خود  که حرفه اطالعات از  لیدل ینبه ا« داردیجنگ سـ

 یو حت ینها، اصطالحات و فرهنگ واژگان، مجموعه دکترشدچار نقص است، رو یاتکمبود ادب
). حال پس Steury, 1994» (آمدن به بلوغ کامل قرار داردآن در خطر عدم نائل یادینبن هايیهنظر

ها و رشــته یگرا دب یمطالعات اطالعات یتوضــع یســهبا مقا ارنظراظه ینســال از ا 70از گذشــت 
ارت است. به عب یبه قوت خود باق ینگران ینکه ا ییمادعا نما توانیمیم یریت،ها از جمله مدحرفه
از  رتیزدر حرفه اطالعات به مراتب ناچ یخحاصل از تار يهاو آموزه یخیتار يهاتر، تجربهواضح

حرفه اندك  ینشده در اشـده از اقدامات انجام ضـبط  يهاسـابقه  یراز سـت ا یگرد يهاتمام حرفه
 اساساً وجود ندارد.  یااست 
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ــاس  بـا آن  يهر رو بـه  از  یقیدق یفتعر ی،در مطالعات اطالعات یاجمـاع کل  یـک کـه براسـ
ــتفاده از  یدنام هایییتمجموعه فعال توانیاطالعات وجود ندارد، اما اطالعات را م که با اسـ

 و یجادا يبرا یمل یتامن گذارانیاستسـ  یتپژوهانه تحت هداپنهانکارانه و پنهان يهاروش
ــ يتداوم برتر ــوندیانجام م یفانبه رقبا و حر بتنسـ ــازمانشـ به منظور  یاطالعات يها. سـ

ــت از جهان پ و ارائه یريگاز غـافل  یريجلوگ چه که هرآن يآوربه جمع یرامون،درك درسـ
اشراف کامل نسبت  یجادرو ا ین. از اورزندیمبادرت م ید،اهم نماآنان فر يبرا یشناخت کاف

حال  یناست؛ در  ع یاطالعات یتفعال یتغا ی،مل یتدر امن رمورد عالقه و مؤث يهابه حوزه
ر قرا يها را نســبت به رقبا در برتررا که آن ییهادارند داشــته یفهوظ یاطالعات يهاســازمان

ه از با استفاد گذارانیاست. سیندنما یريجلوگ يموارد ینچن حفظ کرده و از لورفتن دهد،یم
 ذاريیرگها تأثآن یماتبر تصم کنندیکرده و تالش م مراهخود را گ يرقبا ی،اطالعات ينهادها

 یندفرا ي،به نحو یاها سلب کرده را از آن یحصح یمامکان اخذ تصـم  یاکه  يابه گونه یندنما
 یاطالعات يها. در مجموع سازمانیندنما یمخود تنظ یددرا در چارچوب صالح یبرق یمتصم

ــ خبر،داده و  يآورچهـار کارکرد جمع   ینامروز ــدبرانداز  ی،بررسـ ــداطالعات (ضـ  ي،ضـ
 يراب ییو اجرا ینظارت ی،حفاظت) و اقدام پنهان را در قالب سه نقش شناخت ی،ضـدجاسوس 

 ).1393 یا،ساالرک یرمحمدي،: م(ر. ك. به دهندیارائه م گذارانیاستس
 یریتدر جوامع مدرن تحت مد یاطالعـات  یـت منـد بـه عنوان فعـال   کـه امروزه بـه طور نظـام    چیزي

ــازمان ــود،یانجام م  یاطالعات يهاس ــکال د یزن یخدر خالل تار ش ــ یگربه انحا و اش  یدهبه انجام رس
 يهایامانتقال پ يو برا کردندیاستفاده م ياخبار سـر  يآورجمع ياسـت. حاکمان از جاسـوسـان برا   

با  و اتحاد یتجلب حما يرا برا يارتباطات ســر گرفتند،یبهره م يو ســر یانهمخف يهاآنان از روش
 یجادا به یاناز مخالفان و شـــورشـــ یپنهان یتبا حما گرفتند،یبه خدمت م یلها و قباحکومت یگرد

فراهم  ادخالت خود ر ینهو زم دادندیم آنان را کاهش یرقبا، قدرت داخل هـاي یندر ســـرزم ینـاامن 
تا  یخکه جوهره اطالعات در خالل تار دهدینشـــان م یبه اقدامات اطالعات یخی. نگاه تارآوردندیم

ــت. پنهان یباق تغییریامروز ب ــت يکارمانده اس ــر هس ــناختییبه عنوان عنص ــاالرک ش  یا،(ر. ك. به: س
ت موضــوع اســ ینر ایادآو تریشنموده و هرچه ب یتخود را حفظ و تثب یگاهجا یت،فعال ین)  ا1391

حال،  ین). در عHalevy in: Shpiro, 2001: 485(»رویدیم یکیاست که در تار یاطالعات درخت«که 
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آن نســـبت به  یخدمات یتبـا اطالعات بوده اســـت، ماه  یخکـه در تمـام طول تـار    یگريد یژگیو
 اطالعات یايچه که در دنآن یخگفت در طول تار توانیم نیو حـاکمان اســـت. بنابرا  يکشـــوردار

 يبرا یو جاســـوســـ یاطالعات هايیتها، فعالاســـت که در تمام دوران ینمـانـده، ا   یبـاق  تغییریب
وجب م یخیپنهان تار یژگیو ینبه حاکمان تالش کرده است. هم یپنهان یرسانماندن و خدمتپنهان

از  تو غفل یشـده و بر فراموش  هانویسـی یخدر تار یاز جاسـوسـ   یو تحوالت ناشـ  یععدم ثبت وقا
از  ياقدامات به عنوان بعد ینا یزدر حـال حـاضـــر ن   یدامن زده اســـت. حت یاقـدامـات   یننقش چن

اندرو  وفریستاست که کر یلدل ینمانده است. به هم یباق يکارپنهان ینسنگ یهسا یردر ز يکشـوردار 
 ريآشکاکه به طرز واضـح و   دانندیم یخیتار يهاپژوهش» مفقودهبعد «اطالعات را  یلکزد یویدو د

). در همه اقدامات Christopher and Dilks, 1984گرفته شـــده اســـت ( یدهناد المللیندر روابط ب
و  یجاسوس هايیتفعال ياند تا از افشـا به کار بودهداران، هزاران نفر دسـت توسـط زمام  یجاسـوسـ  
را پاك  هاآن يو ردپا اقدامات را کتمان کرده یلقب ینممـانعـت بـه عمل آورند و وجود ا    یاطالعـات 

رت ضرو یک یاز افکار عموم یاطالعات يهاسـازمان  یردورنگاه داشـتن تصـو   یگر،کنند. به عبارت د
 يکارپنهان یناطالعات در کتمان آن اســـت. به ا یتچرا که تداوم موفق رودیبه شـــمار م یحفـاظت 

آن دامن  ينگاریختار یجهاضـافه شود که به غفلت از اطالعات و درنت  یزن یگريد یژگیو یسـت بایم
همان گونه که  ی؛بوده اسـت و نه اصل  يدر کشـوردار  یعامل کمک یکزده اسـت؛ اطالعات همواره  

 یگرد یربلکه مکمل تداب یســـتخود هدف ن ياطالعات به خود«) معتقـد اســـت  21: 1394وارنر (
ــکافپ یاســت؛ در پ ا ر کتهن ینا یدو با کندیم یتها را تقوآن يهاســت و اثرگذارآن يهارکردن ش

ام تابوانگاشــتن و احتراز از انج یددو اضــافه کن ینبه ا». اســت ايیهقبول کرد که اثرات آن غالباً حاشــ
 یخیارت یکار بررس گفته،یشسه عامل پ ین. ایخیگران تارپژوهش يها را از سودسـت پژوهش  ینا

 .  کندیفراوان روبرو م هايياطالعات را با دشوار
  

 در اطالعات یخیمطالعات تار یستیو چ چراییب. 
ــت. هدف از توجه به حافظه تار تاریخ ــت که وقا ینا یخیتکرار مکررات اس  خیکه در تار یعیاس

ــتهبه وقوع پ یکنزد یاجامعه، دور  یک ــعبرت یتو قابل یوسـ  یگرفتن را دارد، کندوکاو و بررسـ
ــتفاده در تجرب يرا برا ییهاو درس یدنما مورخ از  یکرو، هدف  ین. از ایدارائه نما یدجد یاتاس
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قول مع یگذشته است که هم به نوع يبازسـاز  یخی،و زنده نگهداشـتن حافظه تار  یختار يآوریاد
 یول یافت؛مرحله از شـناخت دست   ینصـددرصـد به ا   توانیباشـد و هم قابل درك، هر چند نم 

معه و هر جا يبرا یختر باشد. تاردرخشان ايیندهبهتر و آ ياجامعه يبرا یمناسب يراهنما اندتویم
گونه که فرد ). همان15: 1389 ی،مردم اســـت (غن يهمـاننـد حـافظه برا    یـت، بر هو الوهع یملت

و ســرانجام  آوردینم یادانجام خود را به  شــود،یگم م یرمســ يهاها و گذرگاهدر تقاطع حافظهیب
بدون درك گذشته خود، راه  یزانسان، سازمان و جامعه ن سپارد،یم یرتنها به دسـت تقد  یزخود را ن

 يخواهند ماند و رو یباق یمدون، همواره در کودک یخبدون تار ي. ساختارهایافترا نخواهد  یآت
ــتحال آن ین. با ایدبلوغ نخواهنـد د   يااطالعات بر یخارت« کندیم یدتأک یگونه که موران به درسـ

ز قرارداشتن ا یهو درحاشـ  توجهییبوده اسـت و از ب  یخموضـوع تار  یخواهر ناتن يمتماد یانسـال 
ــوي )  Moran, 2011» (در رنج بوده اســـت. یخیخواهران موفق خود در مطـالعات تار  یگرد سـ
ا ر گذاريیاستحرفه و نقش آن در سـ  ینا یتمخدوش از اطالعات واقع یدو سـف  یاهسـ  یرتصـاو 

 یکاست:  یکل يدو معنا يدر ذات خود دارا یاطالعات يهاسازمان نگاريیخمحو کرده است. تار
 یکمعاصـر و گذشته   یخیتار یدادهايدر رو یاطالعات يهاسـازمان  گريکنشاسـت که   ینمعنا ا

اســـت که  با  یندوم ا يکند؛ معنا ییخارج کرده و بازنما يکارحجـاب پنهـان   یرجـامعـه را از ز  
ــتف ــده،يبندطبقه يهااده از دادهاس ــده در روا یخیتار یعو وقا یدادهااز رو یبرخ ش  هايیتگمش
ــم ــت تریقدق یتآنکه روا یا مایدن یرا معرف یخیتار یرس ــور یدادهاییاز رو يترو درس  که تص

در  حییصح یاپرده آن اخبار قابل اعتماد، روشن پشت ییاتاما از جز شـناسـیم،  یآنها را م کنیمیم
و  یاطالعات سازمان نگاريیختار ییبخش از مقاله چرا یناساس، ا ینارائه دهد. برا یست،ن دسـت 

 .دهدیقرار م يرا مورد واکاو یاسیس يهانظام لیم یتکارکرد آن در امن
 

رکردن آشکا :یخیبه مثابه بعد مفقوده تحوالت تار یاطالعات نگاريیختارج. 

 یاستابعاد پنهان س
چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ  یاسیمقدم دفاع از نظام سـ  خط یاطالعات هايسـازمان 

 ید،با و تواندیاطالعات م یختار کند،یم یتفعال یاستجا که اطالعات در بستر سهستند و از آن
ــ یزم يبر رو ــتس ن آنان و از آ يرا برا یفانقرار گرفته تا ابعاد مختلف اقدامات حر گذارانیاس
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را  ییاسموضوعات س هايیچیدگیپ تواندیم یختار ینم روشـن سـازد. ا  عموم مرد يتر براشیب
ــ يبرا ــتسـ ــتن از عدم  یقاز طر یدجد هايیريگکاهش داده و باعث جهت گذارانیاسـ کاسـ

 یوجود دارد و برخ یسازمان اطالعات نگاريیخاز تار یحال درك نادرست ینشود. با ا هایتقطع
 یل) به حداقل تقلBerridge, 2018: 369-381» (زنبوران کارگر«با عنوان  ار نگارانیخنقش تـار 

 يبرا یقیاطالعات، فراهم آورنده حقا نگاريیختار یزن گرایانهیلنگاه تقل ینبـا ا  ی. حتدهنـد یم
 یايکننده زواروشن یا،مرداد توسط س 28 يمثال انتشار اسناد کودتا ياست؛ برا تریشمباحثات ب

انتشــار اســناد مربوط به  یااســت  یراندر مورد ا یسمتحده و انگل یاالتا یاســتســپنهان ابعاد 
 زیموسوم به اولترا ن یندوم توسـط متفق  یاطالعات عالئم در جنگ جهان یو رمزشـکن  یريرهگ
 یادگیريپنهان،  یايزوا ین). آشکارشدن ا1396(ر. ك. به: اندرو،  آیدیجمله به شـمار م  یناز ا

از  یاساس بخش ین. بر اسازدیم یرپذامکان یو افکار عموم گذاراناستیسـ  ياز گذشـته را برا 
 ارينگیخچارچوب تار ینبه شبهات است. در ا ییگوپاسخ ی،اطالعات يهاسـازمان  نگاريیختار

چه که آن ي،کارموجود حاصل از پنهان هايیهسا یاندر م ورزدیتالش م یاطالعات يهاسـازمان 
عد بدون در نظرگرفتن ب یاسیزدن به ظاهر ستنها چنگ یراز یدنما اراست را آشک یواقع یرتصو

ال مث يآن مفقود است. برا يهااز دنده یاست که برخ ياهمانند استفاده از اره ی،پنهان اطالعات
 یاصتوجه خ بایستیم نماییم،یرا مطالعه م یاسیس يهانظام هايیريگغافل یخکه تار یهنگام

 ريیجلوگ ی،اطالعات يهاسازمان يوجود یلدل ینترچراکه مهم ییمبنما تیاطالعا يهابه سازمان
ممکن  یکاســتراتژ یريگ). غافل15: 1394اســت (ر. که به: لوونتال،  یکاســتراتژ یريگاز غافل

ه ک ینشدن ا. روشنگذاريیاستو س یلتحل ي،آور: جمعیوندداسـت در سـه بخش به وقوع بپ  
ــ یريگغـافـل   ــتهبه وقوع پ یدرچه بخشـ ــت تمام ابعاد  یادگیري يو برا یوسـ از آن، الزم اسـ

ــازمان اطالعات یريگغافل ــکار گردد. بدون ا  یکه عمده آن در س ــت، آش  یادگیري، یننهفته اس
 .کماکان باز است ی،مجدد منافع مل شدنیدهسوراخ گز
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 گذاريیاستاطالعات در س يهااز تجربه یادگیريد. 
شتباه ا یزيداشــته باشد چه چ یادکه به  کندیها کمک مبه عنوان حافظه به افراد و سـازمان  تاریخ«

). Swoboda and Marinus Wiersma, 2009: 12» (ارزش تکرار دارد یزيبوده اســـت و چه چ
ــودیاطالعات باعث م نگاريیختار ــ ش ــینظام س ــ يهاها و آموزهدرس یاس  ینیآفراز نقش یناش

 گیریمســاالر تصممردم يهارا درك کند. با آن که اطالعات در نظام گذاريیاسـت سـ  دراطالعات 
 گیريیماست. تصم یرگذارمشارکت فعال داشته و تأث گیريیمتصـم  یندء فرااما در جزء جز یسـت ن

خود مبادرت به اخذ  یشناخت هاييبا توسـل به ورود  گذارانیاسـت و سـ  شـود یدر خأل انجام نم
ــم ــنــاخت  یـک اطالعـات عالوه بر  نـد.  کنیم یمتصـ  ینــدمختلف فرا يهــادر بخش ی،عــامـل شـ

ــ ــاحب رأ یو گاه يناظر، مجر يهادر نقش یزن گذاريیـاســـت سـ ــو صـ  يدر واحدها يعضـ
اســت،   يکشــوردار ياز ابزارها یکیکه اطالعات  یی. از آنجاکندینقش م یفايا گیريیمتصــم

را  گذاريتیاسس یندابزار در فرا یناز ا فادهو است یریتمد یچگونگ یدبا گذارانیاستسـ  تردیدیب
ــاالر که کارگزاران اجرامردم يهادر نظام یژهها به وآموزه ینا یادگیري. یـاموزنـد  ب به طور  ییسـ

 کیشـاهد شکاف در انتقال تجربه از   یو ممکن اسـت در اثر امواج انتخابات  کنندیم ییرمتناوب تغ
بر  يندبو اعمال طبقه يکاراست. پنهان یتحائز اهمار یبسـ  یم،کارگزاران باشـ  یگردنسـل به نسـل  

غلط حضور اطالعات در  یادرست  هايیهرو شودیباعث م ي،اطالعات در کشـوردار  ینیآفرنقش
 نگاريیخرو، تار ین. از ایردقرار نگ یدنسل جد گذارانیاستدر دسترس س گذاريیاسـت سـ  یندفرا

 يامختلف باشــد. بر یزمان يهادر دوره یاتتجرب نیانتقال ا يمؤثر برا یروشــ تواندیم یاطالعات
ن است،  ممک ياز مسـائل  و موضوعات پربسامد در کشوردار  یکیکه  یاطالعات یريگمثال غافل

باشد. دو گام اول متعلق  یینها گیريیمو تصم یلتحل ي،آوراز خطا در سه گام جمع یاسـت ناشـ  
کرد.  جستجو گذارانیاستدر س بایستیبروز اشتباه در گام سوم را م یلبه اطالعات اسـت و  دال 

از خطا در گام  یناشـ  یاطالعات يهااغلب شـکسـت   دهد،یها نشـان م پژوهش ینکه همجالب آن
ــوم و نهفته در ب ــ هايیناآگاه یا توجهییس )  Betts, Mahnken, 2003اســت. (  گذارانیاســتس

 و یاطالعات يهاسازمان یتاز ماه یدرك درست بایسـت یت مکار با اطالعا يبرا گذارانیاسـت سـ 
 قیها  داشـــته باشـــند و تنها با درك دقکنترل و حفظ عملکرد مناســـب آن ي،برداربهره یچگونگ

 يکارکردها توانندیهاست که مسازمان ینمحوله به ا هايیتمأمور یتها، کارکردها و در نهانقش
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ز حاصل ا يهامهم در چهارچوب تجربه اینبه  یابیسانند. دستمورد انتظار از خود را به انجام بر
 یدر حال ین. اآیدیگذشــته به دســت م یاناطالعات در خالل ســال هايیتو مأمور یفانجام وظا

در  انگذاریاستسـ  یدجد يهابه نسـل  یاتدر برابر انتقال تجرب يجد یمانع يکاراسـت که پنهان 
ســاالر، از مردم يهادر نظام ولتید يهادســتگاه یاســت. اطالعات برخالف تمام هايســاالرمردم

. از در رنج است یگرد ياز سو يکارسـو و پنهان  یکاز  ییگوپاسـخ  -یتشـفاف  یانم ينماتناقض
ــو کـارآمد  یـک  نهفته اســـت و در واقع ارزش افزوده اطالعات را  يکاراطالعات در پنهان يسـ
ســلم که اصــل م گوییپاســخو  یتبا شــفاف يکارپنهان یگر،د يو از ســو کندیم ینتأم يکارپنهان

 اندتویاطالعات، م یخیمطالعات تار یطی،شرا یندر تضاد است. در چن باشـد، یخوب م یحکمران
ــل یاندر م يمربوط به کاربســت اطالعات در کشــوردار یاتانتقال تجرب يبرا یانهم یراه  يهانس

 .باشدمختلف  یاسیس يهاکارگزاران نظام یحت یا یاسینظام س یکمختلف کارگزاران 
 

  یو انسجام مل یتهو یتو تقو یسازمان اطالعات نگاريیختاره. 
)، یخز تارا یشپ یا یاناز هخامنش یشاز باستان (پ یشپ یرانرا به چهار دوره شامل ا یرانا یختار اگر

پس از اسـالم تا آغاز دوران معاصر (تا آغاز   یران)، ایانسـاسـان   یانتا پا یانباسـتان (هخامنشـ   یرانا
سه دوره  عاتمشکل بزرگ موجود در مطال ییم،نما یمقاجار) و دوران معاصـر (پس از قاجار) تقس 

ها و زوال دولت یانم یژهموجود به و يهاداده یانم یقیعم يهااســت که شــکاف ینا یخیاول تار
در  یژهامر به و ین. اروندیبه شمار م یخیتار هايچالهیاهوجود دارد که سـ  یدجد يهاظهور دولت

چراکه  یدنمایرا با مشــکل روبرو م یخیتار یاســت که مطالعات اطالعات يموضــوع اطالعات امر
کارانه اطالعات تالش نموده اســت در پنهان یتماه یخ،گونه که گفته شــد، در ســرتاســر تارهمان

ــناخته باق یخ،تار یـاي در ــد یننگذارد. هرچه ا ياز خود برجا يبماند و رد یگم و ناشـ  یگگمشـ
را به  نآ بایستیعمل نموده است و م تريقو يباشـد، اطالعات در بستر  یدهبه انجام رسـ  تريقو

است  ینا دهد،یرخ نشان م جاینکه در ا یو قدرت اطالعات مربوط سـاخت. اما اشـکال   یتموفق
اطالعات وجود داشته است  یان سازد که آرهنمو ینبه ا تواندیکه عدم وجود شواهد، محقق را نم

 )20: 1396 یا،که تالش شده است اطالعات پنهان شود. (سعادت و ساالرک ینا یا
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ــکـل  ــده، بروز و ظهور گفته یخیدر همه ادوار تار یرانا یخیکـه در مطالعات تار  یگريد مشـ شـ
ــفاه یرانیانا يدارد، اتکا يقدرتمند  نه تنها در دوران لیدل یناســت. به هم یبه دانش و معرفت ش

و قصد  اطالعاتند یخیکه به دنبال مطالعات تار يآن دسته افراد یزدر عصـر حاضر ن  یباسـتان، حت 
 یخیاراز مکتوبات ت یاري. عالوه بر آن که بسیابندیمکتوب را نم یآن را دارند، اسناد کاف سـی برر

ه از ک یخرفته بر آن، از دست رفته است. عدم توجه به تار يهادر خالل سـال  یرانعصـر باسـتان ا  
ــ ــت، کار تار  یرانیانا هايیبجمله آس ــده اس ــمرده ش دوران را با  یناطالعات در ا نگاريیخبر ش

 .  کندیمواجه م یدهمشکالت عد
در  یعاســت که ســنت ثبت وقا ینافزود و آن ا یزرا ن یگريمشــکالت، معضــل د ینبه همه ا باید

 ینشیگز یسبک تریشچه وجود دارد، بمند وجود نداشته است و آنتان به صـورت نظام باسـ  یرانا
ــفته از جورچ ییهاگر با تکهرو، پژوهش ینکرده اســـت و نه تام و تمام. از ا یاراخت  خیتار ینآشـ

گونه . در واقع همانیابدآن ب يبرا یینیو تب یفتعر کند،یاســت که در هر صــورت تالش م همواج
ــاهد ــته« داردیم یانب يکه شـ  یاعتنا و متقنگران، اخبار قابلها و آثار مورخان و پژوهشدر نوشـ

 نیو اساساً محققان در ا شودینم یدهباسـتان د  یرانا یتیو امن یها و مراجع اطالعاتدرباره دسـتگاه 
 توانیم یبه طور کل ین) بنابرا17: 1376 ي،.(شــاهد»اندیافتهدســت  یبه ندرت به اطالعات ینهزم

ه و دور ینا نگاريیخارائه شــود، همانند تار بایســتیاطالعات باســتان م یخچه که از تارگفت آن
ــل به آثار تکه تکه موجود و  ازیشاطالعات ب هايگییژو یلبه دل یحت ــول توسـ  حسآن، محصـ

 است.   یاطالعات یعثبت معقول وقا يبرا يو جرأت و یخیگر تارپژوهش یلتحل
 یادان از باست یشکه از آن با نام عهد پ یاناز هخامنش یشپ یرانگفت در ا توانیطور خالصـه م  به
ــم نم یچندان يهاداده شــود،یم ــدی. به نظر مخوردیاز اطالعات به چش  ینکه اطالعات در ا رس

زمند ایماندن نزنده يموجود برا یکگونه که بقا نقش داشته است. همان يبرا یدوره در قالب عامل
ــتندراخت دســت  یناز ا یو عوامل زایداز جمله محل وجود غذا، عوامل تهد یکاف يهاداده یارداش

 .  زدندیمند دست منظام ینوع اطالعات نه به صورت ینبه کسب ا یزدوران ن یناست، زمامداران ا
ــ  بـا  به عنوان مهد  ینزم یراندر اطالعات در ا یقعم یگفـت، تحول  بـایـد  یم یـان ظهور هخـامنشـ

در  يراهبرد یتوانستند اطالعات را به موضوع یان. هخامنشـ یوسـت ها به وقوع پتمدن ینتربزرگ
مند نظام يکه ساختار یافترا نتوان  یگريملت د یچه یستم،تا قرن ب ید. شایندبدل نما يکشوردار
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 قرن ششم یمهدر ن یدولت هخامنشـ  یلبرپا کند. تشـک  یانهخامنشـ  یاطالعات يهاسـازمان  ندهمان
ــناخته   یقعم یتحول یالد،از م یشپ ــدهدر ارکـان جهـان شـ ــک یدپد شـ  يامپراتور یلآورد. با تشـ

و متشــکل در جهان  یافتهانســجام ينظام امپراتور گذاریهنظران آن را پاکه صــاحب یهخامنشــ
و با  افتی ییاعتنامختلف، گسترش قابل يهابخش يو ادار یاجتماع -یاسیسـ  باطاتارت دانند،یم

متعدد، موجب شــد شــاهان  يهابه ســاتراپ يامپراتور یاســیســ -یاییجغراف دیجد بنديیمتقســ
تا  یندآبر یو خبررسان یتیامن -یکارآمدتر نظام اطالعات هايیوهاز ش یريگدرصـدد بهره  یهخامنشـ 

 یحرتصــ یمیونمتعدد ارتباط الزم برقرار شــود. حک هايیننشــبا ســاتراپ ريمرکز امپراتو یانم
ــتا بود که هم یندر هم: «کنـد یم ــت یدآمدنزمان با پدراسـ ــتگاه یننخسـ  یوانید -يادار يهادسـ

ــجام ــان یتیامن -یاطالعات يهابه نظام یقابل توجه یتاهم یافته،انس ــد تا  یو خبررس کار «داده ش
ــهیلرا  یتحفظ عـدالت و امن  بود که، حداقل از  یبترت ین) بد20: 1386 یمیون،(حک». کند تسـ

تحت عنوان  ی،و جاســوســ  یرســاندســتگاه اطالع ی،هخامنشــ اول یوشدوران ســلطنت دار
ار ک ي،نقاط امپراتور یدر اقص یپا به عرصه وجود نهاد و با گماشتن مأموران» وگوش شـاه چشـم «

ــور را به گونه ــوس،ن يانظارت بر امور مختلف کش . در »کارآمد، برعهده گرفت یباًتقر یول امحس
ــتگاه گـذار یـان بـه عنوان بن  توانیاول را م یوشواقع دار  نی. به همیدنام یادر دن یاطالعات يهادسـ

راجع به اطالعات  یقیدر چارچوب مطالعات تطب«) معتقد اســت 1382جهت اســت که بوزمان (
توجه خاص به پادشــاهان  یداســت، با ممرســو یســتمقرن ب یانکه در پا يبه نحو یکاســتراتژ
 ».کرد یرانیا یهخامنش

سپرده شد اما رقبا از جمله روم  یامر به فراموشـ  ینها اسـال  يم اسـکندر، برا از آن و با هجو پس
و  یفبا تضع«. در هر صـورت واضـح اســت که   یرندرا به کار گ یانهخامنشـ  يتالش کردند الگو

 یانو از م یمودراه زوال پ یزآنان ن یتیامن -یدستگاه اطالعات ی،هخامنش يامپراطور یسـپس فروپاش 
 -یاســیســ در عرصـه  یننو یاســکندر)، نظم خوارانیراث(م یســلوک لسـله ســ یلرفت و با تشـک 

 یتماعاج ی،به ساختار فرهنگ یو هلن یونانیشد و با ورود عناصر  یدارکشور پد يو ادار یاجتماع
 هاينینشداده شـد. ساتراپ  ییرهم تغ يامپراطور یاطالعات -یتیامن يهادر نظام یران،ا یاسـی و سـ 

تر متشــکل تحت کم يادار -یاســیســ يها واحدهاآن يشــدند و به جا یدهبرچ یجبه تدر ینشــیپ
 یو اطالعات يادار -یاســینهاده شــد که ارتباطات ســ یانبن يدر ســراســر امپراطور یسپل ینعناو
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نجام در ا یمهم یارنقش بس ینظام یروهاين یان،م ینداشـتند. در ا  یبا پادشـاه سـلوک   يترهماهنگ
به  یگريمستقل د یتیامن -یبر عهده داشـتند. منابع موجود، نظام اطالعات  یتیامن -عاتیاطال یفوظا

 اند؛ در واقعثبت نکرده یراناســکندر در ا خوارانیراثو م یانســلوک ســلســله يبرا یروهان ینجز ا
ــا یصــحبت چندان یخ،تار ــ یلدل ینبه هم یداز آن نکرده اســت. ش ــکندر  یناناســت که جانش اس

» ت بمانندگرفته بودند، باثبا یمتبه غن یانکه از هخامنش ینیدر سرزم یادز يهاسال اينتوانسـتند بر 
 ).130-110و  77-60: 1394 یاکونوف(د

 يبه نحو شودیپررنگ م يدوباره نقش اطالعات در کشوردار یان،کارآمدن اشـکان  يبا رو سـپس 
ــاختـار   ــکان يدر امپراطور یمند اطالعاتنظام يکـه سـ ــکل م یانزمان اشـ آن  یفهکه وظ گیردیشـ

 یلاطالعات را در امر تسه یفهوظ ینترمهم یانبوده است. هخامنش یفاناطالعات از حر يآورجمع
ا اطالعات ر یفهوظ یان،که اشکان یکرده بودند درحال یزتحت امر خود تجه هاياسـتان  يکشـوردار 

ه ب اطالعات یتسلسله، بر اهم ینساختند. در هر صورت هر دو ا یامه یخارج يدر شـناخت رقبا 
 بیراه را با فراز و نش ینهم یزن یانسـاختارمند واقف بودند و به آن اهتمام داشـتند. سـاسان    ينحو

ا اهتمام ب یو ارتش در قلمرو ساسان یواند یلهکه به وسـ  يکه وحدت و تمرکز ياگونه هب یمودندپ
 شد. یراندر ا ايسابقهیب یتبه موضوع اطالعات به وجود آمد، موجب استقرار امن

ــله حکومت ینا یانم یکل ینگاه در ــلس ــ توانیم يبندجمع یکها در س  نیناگفت، پس از جانش
ــکان  ــکندر و دوره اش ــتراتژ یزن یاناس به انجام  یانآن گونه که در زمان هخامنشــ یکاطالعات اس

ــید،یم منســـجم و  یتیامن -ینظام اطالعات یان،اشـــکان واقع در دورهبه: «یافتظهور و بروز ن رسـ
استوار برخوردار نبود. به علت عدم  یآن از نظم يادار -یاسینشـد و نظام س  یلتشـک  جهیتوقابل

 یريگمختلف و شکل يهاو بخش یاالتبا ا یشاه اشکان یانروابط م یو پراکندگ یاسـی تمرکز سـ 
را هم در خود نهفته داشـــت،  یونانیاز فرهنگ و تمدن  ییهاکه رگه یفی،الطوانظـام ملوك  ینوع

ــ  ــتگاه یسامکـان تأسـ مرکز با  یتیامن -یمنظم و کارآمد روابط اطالعات ياگونهکه بتواند به یدسـ
ــان گرداند و در حداقل باق یاتوال ــاره  یرا آس ــترس، اش ــر ماند. در آثار و منابع قابل دس و  یحص

که از  ینظام ین،نشده است. بنابرا یاناشـکان  سـلسـله   یتیامن -یآشـکار به وجود دسـتگاه اطالعات  
متمرکز و  باًیتقر یتیامن -ینظام اطالعات یک یفهدادن وظانجام يبرا یهخامنش سلسله سیستأ یلاوا

 »ســپرده شد. یها پس از سـقوط آن سـلسـله به دسـت فراموشــ    کارآمد شـکل گرفته بود تا مدت 
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 يهاها و گوشبه نام چشــم ینیمأمور یزن یپادشــاهان اشــکان«همه  ین) با ا22: 1386 یمیون(حک
 کنیاز طرف خود گمارده بودند. ل ياز تجاوز و تعد یريو جلوگ یاتبه شکا یدگیرسـ  يشـاه برا 

ــ يبا همتاها ینمأمور ینا یفهکه وظ آیدیبرم یخیبا توجه به مدارك تار  یخود در زمان هخامنشـ
کرده اســت:  یانها، بآن ) درباره1380( یخورن یبوده اســت. موســ یزتفاوت داشــته و متما یاندک

ــاك تع هاياز کار یگرد« ــک  یینواالرش ــاعات بار و تش ــوراها و مواقع تفر یلس بود و او دو  یحش
ــب کرد؛  ــاه را از کارها  یتمأمور یکیخبرگزار نص ــت که ش انجام دهد، آگاه  یدکه با یکین يداش

.» یدخارج از عدالت صادر نما یمواظبت کند که مبادا شـاه در حال غضـب فرمان   یگريسـازد و د 
 )87: 1345 ي،(اشرف احمد

را  یراندر ا یدر امر اطالعات در زمان ضعف حکمران يشدن اقدامات راهبردسـپرده  یفراموشـ  به
ــت کــه اطالعــات قــدرتمنــد و حکمران ینبر ا ییـدي تــأ توانیم الزم و ملزوم  ي،قو یامر دانسـ

 کشــیاز جهان حاکم بوده اســت، ب يابر منطقه يقدرتمند یو هرگاه که نظام حکومت دیگرندیک
ــاهده کرد. چنانمند را در آننظام یاطالعـات  هـاي یـت فعـال  پـاي رد توانیم چرخه  ینچه اجا مشـ

 هد شد.  مسلط خوا یندفرا ینرا در دستور کار نداشته باشند، چرخه ضعف بر ا دیگریک یدبازتول
در  يعنصــر کشــوردار ینباعث شــده اســت که وجود ا یراناطالعات در ا یخپرداختن به تار عدم
ــ جهان به یختار ــود. با ا یدســت فراموش ــپرده ش  یخاز اطالعات در تار یکه هنگام ینو غفلت س

) و هنر جنگ سان یالداز م یشسال پ 300همواره نام آرتشتسترا هند (حدود  شـود، یم یادباسـتان  
با همه کسوت خود در  یراناما نام ا شود،یآورده م ین) در چیالداز م یشسـال پ  500تزو (حدود 

ــوردار ــ يطالعـات (برا و ا يامر کشـ از اعراب  ی)، محلیالدقبل از م 330-559 یانمثال هخامنشـ
 يو راهبر يکشـــوردار ياز الگو یرويها به پکتاب ینهر دو ا شـــودیندارد. جالب آن که گفته م

 یندرآمده است. ا یربه رشته تحر یاناز مدل پارس يبرداربا گرته يدر کشوردار ياطالعات راهبرد
 یخیبا اطالعات دو تمدن تار یسهدر مقا زمینیرانا ياطالعات در کشـوردار  یختار یگاههمه از جا

مرز و بوم از اطالعات (به عنوان  ینا يکشــوردار یخیگفته شــد، تا بر درك تار ینهند و چ یعنی
 گذاريتیاسو س يکشوردار یخیتار یتکه هو يگردد؛ بعد یدشده) تأکسپرده اموشـی به فر يبعد

ــمار م یرانا یعموم ــو تواندیم یتقدمت و اهم یناطالعات به ا یختار یت. رواآیدیبه شـ  یرتصـ
 ینشود. ا یلتبد یمل یتبه نماد هو تواندیبعد م یناز کشور ارائه دهد و اطالعات در ا يقدرتمند
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هرچــه بــه  يبرا يمنــدتالش نظــام بینیمیکــه م گــذاردیم یشبــه نمــا تریشخود را ب یامر وقت
تور در دس یمراجع غرب یبرخ ياز سو یرانا يکشوردار یخعنصر مهم در تار ینا سپردنیفراموشـ 

خود و بنا بر نقصــان  یبا ســاختار جعل یونیســتیصــه یماســت که رژ یدر حال ینکار قرار دارد. ا
ور به به منظ ی،فرهنگ يو اشتراکات و نمادها یخیدر وجود هرگونه سابقه تار یمرژ ینتوجه اقابل

تالش کرده است، موساد را به  یرسـال اخ  یندر چند یتی،بر عناصـر هو  زدنو چنگ یدنآزدسـت 
 .یدنما یمعرف یونیستیصه یماز رژ يعنوان نماد و برند

 

 یاسیبر اساس مصالح س یختار یترواز. 
 یخیتار يهماهنگ در بازســاز یهر دو به طور دائم و در تالشــ مدارانیاســتو ســ نگارانتاریخ«

 یندرآکه ف یزي. چیمل یتهو یفبازتعر یا یفتعر يمتبوع مشــارکت دارند؛ تالش برا يکشــورها
 يفرانکو و در حال حاضر در اروپا یمپس از رژ یايدوم و اسپان یآن در آلمان پس از جنگ جهان

 Swoboda and Marinus» (در حال وقوع اســت. یســمکمون یپس از فروپاشــ مرکزيو  یشــرق

Wiersma, 2009: 20 (ــت اما چگونگ یامر موضــوع یناگرچه ا که به  یوقوع آن و راه یمهم اس
 یو منف مثبت يهاچگونه بتوان جنبه کهینبس قابل تأمل است. ا یموضـوع  انجامد،یم یفباز تعر

 Brands and( »برندیبه نفع خود سود م یخاز تار گذارانیاستس« اکهچر یدگذشـته را تعادل بخش 

Suri, 2016: 2ــکاگونه که دارژنگاه، اطالعات آن ینا ). بر اســاس ابزار  دارد،یم یان) ب2019( یوس
 اسییگونه که نظام سآن یخیتار یعاز وقا یسشکل که قرائت سرو یناسـت به ا » جنگ خاطرات«
با  یطالعاتا یسسرو یخگرفتن تاربه دردست یاسیاسـاس، نظام س  ینبه انجام برسـد. بر ا  طلبدیم

 یااواك س یف. تعرکندیاقدام م پرسـتی یهنحس م یتخود و تقو یسـتم اعتماد درون سـ  يبازپرور
 يازمره ج یندر ا یکتاتوريدوران د یادآوري يبرا» دشمن ملت«رضاشاه به عنوان  یاسیسـ  یسپل

 یگرد يببندد اما از ســـو یخجاعالن تار يرا بر رو راه تواندیم مندکار به صـــورت نظام یندارد. ا
 را رقم بزند.   یختار زدگییاستمشکل س توجهییدر صورت ب تواندیم
 حرفه اطالعات یتاطالعات: تقو یخی. مطالعات تار5

ــدیاســـت که در قالب حرفه قابل انجام م یتیآن، فعال يکارکرد يدر معنا اطالعات  یگیژ. وباشـ
ــل به تجربه اســـت. تمام یريحرفه، تکرارپذ ــته خود تا حدحرفه یو توسـ ــود  يها از گذشـ سـ
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ــکان براجویندیم ــه ي. پزش ــک  یازن یابیعارض ــابقه پزش اظ خود را لح یمارب یخیو تار یدارند س
 یخیق تارسواب یبررس یازمندن پردازد،یپل م یکعلل بروز ترك در  یکه به بررس سی. مهندیندنما

ــه ــت.  یندفرا یها و چگونگبروز ترك یچگونگ ی،ها، مواد مصــرفســاخت پل اعم از نقش اجراس
 کایییپاتون ژنرال آمر . جرجیابندیتمرکز م یخیخود اساسا بر موارد تار هايیسدانان در کوقحق

). Cohen, 2005: 575-588»(را مطالعه کرد یختار یدسرباز موفق بودن با یک يبرا« کندیم یحتصر
فرمان از ده فرمان ضداطالعات  ینچهارم یا،اسـبق ضداطالعات س  یس)، رئ2001اولسـون (  یمزج

 یزيهمان چ یخیدســـته مطالعات تار ین. اداردیاعالم م» ضـــداطالعات یخاطالع از تار«خود را 
آن  يرا برا »محوریخمسئله تار«) اصطالح 1985( یوستادتن یچاردو متعاقباً ر یاست که ارنست م

کالت خاص معطوف شـده اسـت.   حوادت و مشـ  یع،که کاربرد آن به وقا یخی. تارگیرندیکار مبه
ــکل مطالعات موردیکروتاریخ(م یجزئ یخهـا از تار اغلـب حرفـه   ــود م ي) به شـ لذا  جویند،یسـ
 خییاز انواع مطالعات تار یکیبه عنوان  يآن، مطالعات مورد تروینو در شکل ن یخیمطالعات تار

ها فهدر انجام حر ذارد،گیم یگرد یآت یاتو اســتفاده آن در تجرب یجکه توجه خود را بر کســب نتا
 از کندی. اطالعات تالش میســتن یامر مســتثن یناســت. اطالعات هم از ا یجو را یتبا اهم يامر

ــد. چ  ــته خود درس گرفته و عملکرد خود را بهبود بخشـ ــتبـاهات گذشـ که از آن با نام  یزياشـ
 یا پیونددیکه چرا ســندروم چوپان دروغگو به وقوع م ین. اشــودیم یاد» شــدهآموخته يهادرس«

 یعموم گذاريیاستنقش اطالعات در س شـود؛ یم یجاداطالعات ا زدگییاسـت چرا و چگونه سـ 
ز ا یادگیريگذاران مثمرثمر باشد؟ همه و همه استیسـ  يبرا تواندیو چگونه اطالعات م یسـت چ

را در  یادگیريدر اطالعات وجود دارد که  )یوماصل متعارف (اگز یکاست. اما  یخیمطالعات تار
اســـت که  يااســـت که اطالعات حرفه ینو آن ا کندیمواجـه م  يو کنـد  یرحرفـه بـا تـأخ    ینا

 شودیهاســت که اعالم متنها شـکســت  وبماند  یاز سـازمان خود مخف  یرونآن در ب هايیتموفق
 انندتویم نگارانیخاســت، اما تارادامه آن  يبرا ینیاطالعات، تضــم هايیتماندن موفقچراکه پنهان

ــیـدن یرونبـا ب  ــکســـت هـا یـت هر دو موفق کشـ اطالعات، آنان را در معرض  یخیتار يهاو شـ
عدم توفق اطالعات به عنوان  یلاز دال یکی یدشا یف،توص یندهند. با اقرار  ياحرفه يهاقضاوت

ــهعلم در مقا یک ــد که تالش نظام ینا یریتاز جمله مد یگربا علوم د یس ه به توج يبرا يمندباش
 ن،یافتانجام و بروز يحداقل برا یااســت   یدهبه انجام نرســ  يمطالعات مورد یا یخیمطالعات تار
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ــ ــگاه یاردر اخت یامکان پژوهش ــت. ا تهقرار نگرف ینو محقق یجامعه دانش مطلب را کوهن  یناس
 گفت در توانیبدون اغراق م کرده اســت که یانب ینظام یروهايدر خصــوص ن ی) به خوب2005(

که بر ارزش  یديتأک رغمیعل نگارانیخو تار یمتبحران نظام«صـــحـت دارد:   یزمورد اطالعـات ن 
حال، مطلب  ینحرفه دارند با ا ینو کارورزان ا یاندانشــجو يبرا یردرآمدهاطالعات به رشــته تحر

 یتوجهیب ینا». ندارد یچندان یتمهم، اهم ینا نگاريیخارائه آماده نکرده و هنوز تار يبرا یچندان
 یماسال يجمهور ينظام نوپا یاطالعات یريگو علل غافل هاینهزم یدر بررسـ  توانیم یرا به خوب

 مشاهده کرد.   1359در سال  یراندر حمله عراق به ا یرانا
  

شدن به حضور داده یتو رسم گذاريیاستاطالعات در س يهانقش یینتبح. 

 یاسیمطلوب اطالعات در نظام س
 ها را موردآن یخکه تارسود جست، بدون آن یاطالعات يهاسازمان ییاز تمام توانا توانیم چگونه

ه ها چسازمان یندست که ا یناز ا یاطالعات به موضـوعات  یخقرار داد. مطالعه تار یقمطالعه و تدق
ا ر هاییشچه نق رســانند؟یکار را به انجام م ینچگونه ا ند؟کنیخدمت م یبه چه کســان کنند؟یم
کسون ج یترلن اسکات و پ ي. طبق ادعادهدیکنند؟ پاسخ م يباز گذارانیاسـت سـ  يبرا توانندیم
ــرد و روابط ب  32: 2004( ــودیدر کل کماکان انکار م المللین) نقش اطالعـات در جنـگ سـ . شـ

 اظهارات). شاهد مثال 34(همان:  داندیم المللیناندرو اطالعات را بعد مفقوده روابط ب یستوفرکر
اند، او بوده در روابط خارجه» عامل ینترمهم«موضوع است که اطالعات عالئم  ینجرج بوش به ا

 ياطالعات در کشــوردار يهاو نقش هاییبدان معنا اســت که توانا ین). ا1396. (اندرو، باشــدیم
 زین تاطالعا یفدر تعر یاســت که حت یلدل ینمتفاوت اســت. به هم يهادچار ابهام و برداشــت
ســوء  یاعدم درك  یناز ا یمفهوم دچار مناقشــه اســت؛ و بخش مهم  یناجماع وجود ندارد و ا

 نهفته است. یخیبرداشت در عدم مطالعات تار
ــد نقش یانب یزدر آغاز بحث ن گونههمان ــناخت ی،اطالعات (نظارت يهاش ) (ر. ك. به: ییاجرا ی،ش

 و هر یاسیس یماسـت. هر رژ  یعپراکنده و وسـ  یمل یتامن یع) در گسـتره وسـ  1390 یرمحمدي،م
 دارد که در مجموع یدر عوامل یشهکه ر نگردیها منقش ینخود به ا یکردبنا به نگاه و رو يکشور

عوامل  ین). بنا به هم2013 ین،کرد (ر. ك. به: فت یاد »یفرهنگ اطالعات مل«توان از آن بـا نام  یم
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 یخیاســـت. مطالعات تار یلتقل یاها قابل بحث و توســـعه نقش ین(که خارج از بحث اســـت) ا
ظر را که مطلوب به ن ییهادسته نقشو واضح کرده و به آن یینها را تبنقش ینا تواندیاطالعات م

شکل  نی(درباالتر یبه شکل قانون تواندیم یحت بخشی،یترسـم  ینببخشـد؛ ا  یترسـم  رسـد، می
 ) به انجام برسد.  دهییترسم

 

 اطالعات هايیهنظر یدتول يبرا يقو یانیاطالعات: بن یخیمطالعات تارط. 
ته دارد، نتوانســ یخبه اندازه خود تار یگونه که در قبل گفته شــد)، اطالعات قدمتکه (همان ینا با

علم اطالعات به آن شود،  ياتکا يبرا یرا که اساس محکم یمتنوع یاتاسـت در قامت علم، نظر 
و کماکان صــحت آن به قوت  کندیم یحتصــر 1985طور که والتر الکوئر در ســال ارائه کند. همان

اطالعات به  یهطلبانه نظرتوســـعه جاه يها براتالش یتمام) «8: 1985اســـت (الکوئر،  یباق خود
ــت انجام  ــکس ــت یدهش ــبه انجام یاتتجرب». اس ــ یدهرس  هايیسها با نام کفراوان که از آن یاربس

ــود،یم یاددر حرفه اطالعات  یاطالعـات  ــب هايینهزم تواندیم شـ ــط  یدتول يرا برا یمناسـ و بسـ
ــا  يهـا هیـ نظر  داردیم یانب یتسمعنا را کلوزو ینا یقبتوان گفت دق یـد اطالعـات فراهم آورد. شـ

علوم  ینهنوع اثبات در زم ینآورنده بهترو فراهم ســازد،یم را روشــن یزچهمه یخیتار يهامثال«
به  یتسوزو(کل» گذاشـته است  يبرجا یمثبت یرها به ندرت تأثمثال ینحال ا یناسـت... با ا  یتجرب

نان  ی،اطالعات هايیگانیبر اســاس با محوریسک يهاپژوهش). «Cohen, 2005: 575-588از ( قلن
به  انجام پژوهش یتقابل یاطالعات هايیس) کTorres, 2014» (اســـت یو کره مطـالعات اطالعات 

 که به صــورت یتیچرخه پژوهش را سـامان بخشــد. فعال  تواندیرا داشــته و م ییصـورت اســتقرا 
ــو قدرتهـدفمنـد بـا     ــر ياز سـ ــودیدنبال م یغرب یژهبه و یاطالعات یاتنشـ قدم  ین. در اولشـ

ت اس یرپذامکان» اطالعات یهنظر«در چارچوب  »؟یستاطالعات چ«سؤال که  ینبه ا ییگوپاسـخ 
ــاس آن چارچوب يا). مجموعهDavies, 2009: 12-18(ر. ك  حرفه، اقدامات  ینا يهاکه بر اسـ

اطالعات الزم اســت تا هم  یحفظ محرمانگ يکه برا یزيچآن همهنظارت بر آن و  یآن، چگونگ
شــود، در  یتاســت، رعا ییگوخوب که همان پاســخ یحفظ شــود و هم اصــول حکمران ییکارا

 بایســـتیاطالعات م یخیاطالعات نهفته اســـت. در مطالعات تار یخیتار هايیسمطـالعـات ک  
بط و روا یاســـیعلوم ســـ ی،شـــناســـجامعه یرو علوم مرتبط نظ یاطالعات نگارانیخاز تار یبیترک
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ــند. خماط یهاز نظر یقیبه دنبال تدق ي،همکار ینـد در فرا الملـل ینب العه، مط ینا یرمایهالعات باشـ
ــامل ک یاطالعات یقو عم یقدق نگاريیختار ــازمان یاطالعات هايیسشـ نهفته  یاطالعات يهاو سـ

 سیها تأسدر دانشگاه یاطالعات مطالعاتاز کشـورها مراکز   یاسـت. اما متأسـفانه با آن که در برخ  
ــت، با ا  ــده اس ــگاه یک چیدر ه یمرکز مطالعات اطالعات یچحال ه ینش (و نه  یدولت يهااز دانش

 توفریسکالم کر ینبر ا یدجمله با یکدر  ینوجود ندارد. بنابرا یرانا یاسالم ي) جمهوریدسـتگاه 
ــحـه گـذاشـــت کـه    109: 1396انـدرو (   یدبا یکم ویســـتقرن ب در یمطـالعات اطالعات «) صـ
 یک یازمندن یاطالعات يهاخود را گســترش دهند... پژوهش یو موضــوع یخیتار ياندازهاچشــم
 ».هستند... یخیانداز تارچشم

 

 گیرينتیجه
 یاتیعنصر ح يکارکه پنهان شودیمحسوب م يدر کشوردار يو ضرور یدائم يعنصـر  اطالعات
 لیکشورها به دال یخنقش اطالعات در تار یل،دل ین. به همرودیآن به شـمار م  شـناختی یو هسـت 

اطالعات در  یخکه مطالعه تار دهدیمانده اســت. پژوهش حاضــر نشــان م یهمواره پنهان باق یذات
ما (ســه بعد) را در   یهســه فرضــ  یلمهم و قابل توجه ذ یجههفت نت ی،مل یتامن و يکشــوردار

. دگردیسوم) باز م یهسـه مورد به خود حرفه اطالعات (فرض  یج،نتا ینا یانبرخواهد داشـت. از م 
ــه عبـارتنـد از مطـالعـات تـار      ینا  یخیحرفه اطالعات، مطالعات تار یـت اطالعـات: تقو  یخیسـ

 گذاريیاستاطالعات در س يهانقش ییناطالعات، تب هايیهنظر یدتول يبرا يقو یانیاطالعات: بن
 یاي. دو مورد آشکارکردن زوایاسیشـدن به حضـور مطلوب اطالعات در نظام س  داده یتو رسـم 

 عنییاول ما  یهفرض یلذ گذاريیاستاطالعات در س يهااز تجربه یادگیري یاسـت، پنهان ابعاد سـ 
 تیقرار دارند و در آخر، دو مورد تقو یاســـیتحوالت ســـ یختار ودهبه مثابه بعد مفق نگاريیختار
عد ب یعنیدوم ما  یهفرضــ یلذ یاســیبر اســاس مصــالح ســ یختار یتو روا یو انســجام مل یتهو
 فتند.قرار گر یمل یتو هو یسازمان اطالعات نگاريیختار
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