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  چكيده

» بودن يا امكان مطالعه علمـي اطالعـات   علمي«حاضر به دنبال بررسي ايده  نوشتار
شـناختي   ژوهش، با طرح دو فرضـيه تشـابه روش  پاسخ به پرسش پ دراست. نويسنده 

بـودن فراينـد توليـد     شناختي اين دو، مـدعي علمـي   ساني هستي اطالعات و علم و هم
شـناختي شـناخت علمـي و     هاي هسـتي  اشتراك ويژگي ،شناخت اطالعاتي و همچنين

بـودن يـا نبـودن     آن است كه علمـي  پايان مقاله بر نويسنده در شناخت اطالعاتي است.
هاي خود، همچنـان در حـد ادعـا     توجه دانشگاهيان به آن در پژوهش بدون ،اطالعات

عات پژوهشـي دانشـگاهي اسـت كـه     و ورود اطالعـات بـه موضـو    باقي خواهد ماند
  بودن آن را تضمين خواهد كرد. علمي
  

 طرفـي  اطالعات، علم، روش پژوهش، چرخه اطالعات، عينيـت، بـي   :ها واژهليدك
  بيني اطالعاتي، پيش، استقالل علمي
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  الملل از دانشگاه تهران آموخته دكتراي روابط بين * دانش
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  مقدمه
سال پيش گفتگو درباره اطالعات در محافل دانشگاهي موضـوعي متعـارف بـه شـمار      صد

اي  تحوالت قرن بيستم زمينهاما  ،دانستند به دور از ادب مي آن راحتي و چه بسا برخي  آمد نمي
در  موضـوع جـدي  ويكـم شـاهد تبلـور اطالعـات بـه عنـوان        قـرن بيسـت  را فراهم آورد كـه  

هاي امپرياليسـتي اروپـا در اواخـر     تنش اين زمينه بيشتر ريشه در هاي دانشگاهي است. پژوهش
منجـر بـه    دارد كه زمينه تسليحات به ويژه در ،آورانه قرن نوزدهم و سرعت باالي تحوالت فن

 نتيجـه ايـن  ها در زمان صلح شد.  اطالعات توسط حكومت مند نظام آوري جمعتوجه جدي به 
توجه عمومي به ايـن پديـده را   به نوبه خود  بود كه هاي اطالعاتي مدرن ظهور سرويستوجه، 

 ,French( عمومي گشت افكار در ميان شهروندان و منجر به بروز تب جاسوسيافزايش داد و 

كـار   ها طول كشيد تا مطالعه اطالعـات بـه طـور جـدي در دسـتور      سال ،با اين وجود ).1978
  قرار بگيرد. نهادهاي دانشگاهي

، درب نهادهــاي 1970از رويــدادهاي مربــوط بــه اطالعــات در اواســط دهــه  اي مجموعــه
در  1اين رويدادها شامل افشاي پروژه سـري آلتـرا   را به روي اطالعات گشود.غربي دانشگاهي 

داخلـي آمريكـا و    عـاتي خـود در امـور   افشاي سوءاستفاده سازمان سيا از قـدرت اطال  بريتانيا،
بينـي انقـالب اسـالمي ايـران و      (به ويژه آمريكا) در پـيش  هاي اطالعاتي غربي سرويسناكامي 

ايـن   .)Wark, 1993; Rudner, 2009; Goodman, 2006( منافع غـرب بـود   ايپيامدهاي آن بر
را متوجـه غيبـت اطالعـات در موضـوعات      اي اولين بار جوامع دانشگاهي غـرب رويدادها بر

پژوهشـي در ايـن   هـاي   هـاي اوليـه بـراي شـروع برنامـه      انگيـزه مطالعاتي دانشگاهي نمودند و 
ثير اين رويدادها، دهـه هشـتاد مـيالدي شـاهد حركـت آرام      أند. تحت تخصوص را ايجاد كرد

آغوش كشيدن اطالعات به عنـوان موضـوع مطالعـاتي بـود:      براي در غربي نهادهاي دانشگاهي
هاي علمي اطالعـاتي در دو   گذاردند، نشريههاي علمي در زمينه اطالعات پاي به عرصه  انجمن

ا در زمينـه  هـ  دست به انتشـار برخـي كتـاب    ناشران دانشگاهيسوي اطلس به انتشار درآمدند، 

______________________________________________________________ 
(بنگريـد بـه:    جهـاني دوم اسـت  آلترا نام رمز عمليات رمزشكني ارتباطات آلماني ها توسط متفقـين در جنـگ   . 1

  الف).1390ميرمحمدي، 
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هـاي برخـي    هـاي اطالعـاتي بـه سرفصـل     مرتبط با اطالعات و سازمان اطالعات زدند، دروس
 ،و مهمتر از همه ب) 1390(بنگريد به: ميرمحمدي،  هاي مربوط به كشورداري افزوده شد رشته
گراني كه خود را متخصـص مطالعـات    گيري جامعه معرفتي متشكل از پژوهش هاي شكل جوانه

ايـن پديـده را    ،برخـي از نويسـندگان   دانستند، در محافل دانشگاهي شكوفا شـد.  اطالعاتي مي
به » اطالعات«شدن  كه نتيجه آن افزوده )Wark,1993( دننام مي» انقالب در مطالعات اطالعاتي«

ثير پديده در اواخر قرن بيستم تحـت تـأ   موضوعات مطالعه دانشگاهي در غرب بوده است. اين
و در اوايــل قــرن  جنــگ ســرد اطالعــاتيبرخــي از ابعــاد  فروپاشــي شــوروي و آشكارشــدن

و نقش اطالعـات   »تهاجم به عراق« ،و به دنبال آن» حوادث يازده سپتامبر«ويكم با وقوع  بيست
اي  بـه گونـه   ،عمومي و دانشگاهي قرار گرفت ، هرچه بيشتر در معرض نقد و نظر افكاردر آنها

توان با قاطعيت ادعا كرد اطالعات بخش مهمي از برنامه آموزشي و پژوهشـي در   كه امروزه مي
  .1المللي دانشگاهي در غرب است مطالعات سياسي و بين

شناسـي مطالعـات    عـات بـه هسـتي   با اين وجود، در جامعه دانشگاهي ايـران افـزودن اطال  
دانشگاهي هنوز محقق نشده است. اگر چه رويدادهايي مانند انقالب اسالمي ايران و بـه دنبـال   

 ، مشكالت امنيتـي دهـه اول  2آشكارشدن برخي مسائل و موضوعات از كاركردهاي ساواك ،آن
اطالعـاتي   اي، اقـدامات ضـد   هـاي زنجيـره   سـاله بـا عـراق، قتـل     هشتتحميلي ، جنگ انقالب

هـا در   و اكـران برخـي فـيلم    خورشـيدي  80در دهـه   ايران در برابر دشمنانسالمي امهوري ج
، اطالعـات  در طول سه دهه گذشته هاي طال)، (مانند به رنگ ارغوان و قالده موضوع اطالعات

______________________________________________________________ 
عبارتنـد از: دانشـگاه    ،اند برخي مراكز علمي كه مطالعات اطالعاتي را در دروس خود گنجانده ،. در حال حاضر1

جورج واشنگتن، دانشگاه ييل،  دانشگاه جورجيا، دانشگاه جورج تـاون (در آمريكـا)،  دانشـگاه برانـل، دانشـگاه      
(در بريتانيا)،  دانشگاه كارلتون، دانشـگاه تورنتـو،    نشگاه كيمبريج، كينگز كالج لندن،  دانشگاه ايبرثويثسالفورد، دا

هلنـد، دانشـگاه كـارلوس سـوم در      دانشگاه يورك (در كانادا)، دانشگاه شيلي در سانتياگو، دانشـگاه آمسـتردام در  
 ;Rudner, 2009: endnots 14-17در اسـرائيل و...(  مادريد، دانشگاه بارايالن، دانشگاه تل آويو و دانشگاه حيفا 

Swenson, 2003(  
شود، در زمان رژيم پهلوي به عنوان اولين نهاد  . سازمان اطالعات و امنيت كشور كه به اختصار ساواك ناميده مي2

  سيس شد.أاطالعاتي مدرن درايران ت
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هاي عمومي تبديل كرده اسـت، امـا    ها، انتقادها و هرازگاهي گفتمان چپ را به موضوعي براي پچ
شناسـي مطالعـاتي خـود     معه دانشگاهي ايران هنوز گامي جدي براي افـزودن آن بـه هسـتي   جا

برنداشته و شايد بتوان گفت هنـوز آمـادگي نظـري بـراي جـذب اطالعـات در درون گفتمـان        
  دانشگاهي ايران وجود ندارد.

كنار عوامل و متغيرهاي مختلفي كه ممكـن اسـت مـانع ورود يـك پديـده بـه گفتمـان         در
كننده در توجه  ديگر باشند، يكي از موضوعاتي كه نقشي تعيين هي در ايران يا هر كشوردانشگا

رسد اولين شرط جامعـه   به نظر مي ،ت. در واقعبودن آن اس دانشگاهي به يك پديده دارد، علمي
پاسخ مثبت به اين پرسش است  ،دانشگاهي براي پذيرش يك پديده به عنوان موضوع مطالعاتي

مشخص  ،بنابراين». توان آن را به روش علمي مطالعه كرد؟ آيا آن پديده علمي است؟ يا مي«كه 
شناسي مطالعات دانشگاهي اضافه گردد، ابتدا بايـد   به هستي» اطالعات«است كه اگر قرار باشد 

را به روش علمي مطالعه  آيا اطالعات علم است؟ يا مي توان آن«به اين پرسش پاسخ گفت كه 
ال گام مهمي براي از بين بردن مهمترين مانع براي ورود اطالعـات بـه   ؤپاسخ به اين س». كرد؟

  دو فرضيه در پاسخ به اين پرسش ارائه شده است كه عبارتند از:گفتمان دانشگاهي است. 
 م اسـت. آيـد، علـ   اطالعات به عنوان نوع خاصي از شناخت كه از روش علمي به دست مي. 1

 ناميد.» شناختي علم و اطالعات تشابه روش«توان با عنوان  اين فرضيه را مي

هـاي   بـه عنـوان شـاخص   بينـي   رها از ارزش بـودن و پـيش  عينيت، ابتناي بر مشاهده،  چون. 2
ايـن   توان آن را علمي دانست. هاي اساسي اطالعات هستند، مي علم، بخشي از ويژگي محتوايي

  ناميد.» شناختي ميان علم و اطالعات تشابه محتوايي يا هستي«توان با عنوان  فرضيه را نيز مي
اسـت. در ادامـه بـا    » اطالعـات «و » علم«پاسخ به پرسش اين مقاله در آغاز نيازمند تعريف 

و مقايسه » اطالعات«به بررسي فرايند توليد به ترتيب  نويسندهشده،  هاي مطرح توجه به فرضيه
 ،سـوم بخـش  كنـد.   فرضـيه دوم را بررسـي مـي    ،پردازد و سپس علمي ميروش پژوهش آن با 
هـاي اطالعـاتي نشـان     ي و سـازمان هاي علم و اطالعات را با مقايسه نهادهاي دانشگاه تفاوت

  پردازد. گيري مي به نتيجه ،دهد و بخش پاياني مي
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  علم چيست؟الف. 
حاصـل از آن  انباشـتي  و شـناخت   هـاي تجربـي   لعات منظم و عيني پديدهمطا ،منظور از علم

هاي قابل مشاهده است كه درسـتي آنهـا    ها درباره پديده اي از احكام و دانسته علم مجموعهاست. 
؛ 1387( افتخـاري،   هـاي تجربـي اسـت    ييد يا رد سازگاري آنهـا بـا واقعيـت بـه روش    أدر گرو ت
مراد از علم، مطالعه جهان عينـي و قابـل ادراك حسـي بـه      ،به عبارت ديگر). 12: 1361سروش، 

(بـه عنـوان شـكلي از     انسـجام علـم  مشـخص اسـت كـه     ،طبق اين تعريـف روش علمي است. 
مطالعـات علمـي بـر     ،. در واقـع شناسي آن است نه موضوع مطالعاتي آن شناخت)، مبتني بر روش

اير انـواع مطالعـات متمـايز    از سـ  ،اساس روش انجام آن كه موسوم به روش پژوهش علمي است
. )101: 1385؛ حقيقـت،  1390؛ خنيفر و علي شـيري، بهـار   71: 1370به: پوپر،  (بنگريد شوند مي

 است كه در هر دو صورت مبتني بر مشاهده عينـي  استقرايي و قياسي اين روش شامل دو رويكرد
(گولـد   مورد مطالعه استهاي  تند) پديدهها به همان صورت كه واقعاً هس (به معني مشاهده پديده

گـام بنيـادي در   . )17: 1385؛ سـاروخاني،  40- 39: 1384 نيـا،  ؛ حـافظ 596- 593: 1376و كولب، 
مشاهده است و تنها دانشي را  هر دو رويكرد استقرايي و قياسي، در روند دستيابي به دانش علمي

تـوان گفـت زيربنـاي     مـي  ،ايـن رو  از .توان علمي ناميد كه در آن مشاهده وجود داشـته باشـد   مي
هـاي تجربـي    بيني و كنترل پديـده  پيشهدف علم نيز تبيين،  ساختمان دانش علمي مشاهده است.

(يـافتن قـوانين    هاي جديـد  براي حل مشكالت و مسائل بشري از طريق ارائه نظريه مورد مطالعه
  ).215: 1374 ،؛ پوپر18- 17: 1384يا،ن (حافظ موجود است هاي حاكم بر آنها) و يا ارزيابي نظريه

  
  اطالعات چيست؟ب. 

هـاي داخلـي و    مـورد پديـده   بخش در آگاهي آوري و پردازش پنهان عناصر اطالعات جمع
اسـت كـه هـدف آن كمـك بـه       گذاران) توسط نهادهاي اطالعـاتي  (مورد نظر سياست خارجي
هـدف از فعاليـت    ).Random, 1993( هـا) اسـت   (طراحـي و اجـراي سياسـت    گذاري سياست

 1شده و شـناخت پيشـيني   هاي پنهان از پديده 1توليد شناخت ،هاي اطالعاتي اطالعاتي و سازمان

______________________________________________________________ 
1. Knowledge 



 56شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12

خردگرايـي   از شناخت است كـه بـراي   اي اطالعات نوع ويژه ،در واقع. هاي آتي است از پديده
بـا   ).Waltz, 2003: xiii,1( آيـد  ها ضرورتي حياتي به شمار مـي  موريتأموفقيت م ها و تصميم

گـر امكـان توصـيف، تبيـين و      اي، مشـاهده  دسترسي به شناخت اطالعاتي در مورد هـر پديـده  
  ).27الف: 1390(ميرمحمدي،  آورد بيني آن پديده را به دست مي پيش

  
  شناختي ج. روش علمي و فرايند توليد اطالعات: تشابه روش

ساني فراينـد پـژوهش    دانستن شناخت اطالعاتي، مدعي هم فرضيه اول مقاله در مورد علمي
گران سازمان  علمي و فرايند توليد شناخت اطالعاتي است. شرمان كنت هم، كه از اولين تحليل

اطالعات مركزي آمريكا بود، معتقد به شباهت ميان فرايند توليـد اطالعـات و روش علمـي در    
ما حقيقت  پژوهش تنها فرايندي است كه قادر است به ،نوع علوم اجتماعي آن است. از نظر او

 يا چيزي نزديك به حقيقت را نشان دهد و روش دستيابي به آن در علوم اجتماعي وجـود دارد 
)Kent, 1966: 155اطالعـات را   شناختي ميان علـم و  براي آنكه شباهت روش ،). در اين بخش

) 2(چرخه اطالعـات  نشان دهيم، ابتدا به طور خالصه به بررسي فرايند توليد شناخت اطالعاتي
  كنيم.  پردازيم و سپس آن را با فرايند پژوهش علمي مقايسه مي مي

ها گـردآوري شـده و تبـديل بـه      چرخه اطالعات به عنوان فرايندي كه طي آن اخبار و داده
) طراحي 1است: ( اين مراحلشامل  ،شوند تا به مشتري آن تحويل گردند شناخت اطالعاتي مي

 ,Samuels( ) توزيـع 4و ( (بررسي اطالعات) ليل) پردازش و تح3آوري، ( جمع )2و هدايت، (

2006: 358; Watson, Watson, Hopple, 1990: 302-303;Polmar and Allen, 1997: 283 .(  
هاي نهاد اطالعـاتي   موريتأريزي م گذاري و برنامه مرحله طراحي و هدايت، در واقع سياست

گذاري اطالعاتي مبتنـي   سياستشود.  كار عملياتي اطالعات مشخص مي دستور ،است كه طي آن
هـاي اطالعـاتي،    شود. منظور از نيازمندي گذاران ملي انجام مي ها و تقاضاهاي سياست بر نيازمندي

گـذاري مطلـوب، نيازمنـد آگـاهي از آن      گذاران، به منظور سياست هر موضوعي است كه سياست
 در ،هـاي اطالعـاتي   نيازمنـدي  ها وجود نـدارد.  بوده و امكان آگاهي معتبر از آن توسط ساير كانال

                                                                                                                                            
1. foreknowledge 
2. Intelligence Cycle 
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كنـد. مرحلـه    گران مورد مشاهده قـرار بگيـرد، مشـخص مـي     واقع آنچه را كه بايد توسط مشاهده
بخش درباره موضوع مطالعاتي  مطالعاتي و گردآوري عناصر آگاهي هاي آوري، مشاهده سوژه جمع

و خلـق معنـا از درون   هـا   سـنجي و اعتبارسـنجي داده   است. پردازش و تحليل نيز به دنبال روايي
شـده و توليـد شـناخت اطالعـاتي اسـت. آخـرين مرحلـه نيـز شـامل انتشـار            هاي گردآوري داده

  هاي مختلف و ارسال آن به مشتريان است. (شناخت اطالعاتي) در قالب محصوالت اطالعاتي
شناسي علمي بـر دو   روش شباهت بسيار زيادي با فرايند پژوهش علمي دارد. ،چرخه فوق

 رويكرد استقرا و قياس استوار است. در رويكرد استقرايي، پژوهشـگر بـا مشـاهده جزييـات و    
كند به شناخت عام درباره سوژه مطالعاتي دسـت   هايي از موضوع مورد مطالعه، تالش مي نمونه

له نيز برآمده از مشاهدات استقرايي و تجربيـات اسـت.   أال يا مسؤيابد. در اين رويكرد، حتي س
يافته به كـل   د استقرايي، نظريات و شناخت علمي از مشاهده واقعيات جزيي و تعميمدر رويكر
گـر ابتـدا بـر اسـاس يـك مسـئله، فرضـيه يـا          اما در رويكرد قياسي، مشـاهده  ،شود حاصل مي

سازد، سپس فرضيه يا چارچوب فكـري خـود را    چارچوب فكري در مورد واقعيت بيروني مي
ـ   هـر كـدام از ايـن رويكردهـا، داراي      ،دهـد. البتـه   ي قـرار مـي  در بوته آزمون با واقعيـت بيرون

بسياري از دانشمندان با تركيبي از  ،اند. از اين رو هايي در شناخت درست واقعيت بيروني نقص
به ). 1387(افتخاري،  نامند، موافقند قياسي مي -فرضي -اين دو رويكرد كه آن را مدل استقرايي

 )3سـازي، (  فرضـيه  )2له، (أبيـان مسـ   )1پژوهش علمي شامل اين مراحـل اسـت: (   ،طور كلي
 گـزارش نتـايج پـژوهش    )5هـا و(  ها و آزمون فرضيه )تجزيه و تحليل داده4( ،ها گردآوري داده

   ).1387؛ كيوي و كامپنهود، 1389؛ سرمد، بازرگان و حجازي، 49-48: 1384نيا،  (حافظ
تركيبـي از اسـتقرايي و قياسـي اسـت و بـا مـدل        ،روشـي فعاليت اطالعاتي نيـز از لحـاظ   

موضـوع،   هـر قياسي در روش علمي تطبيق دارد. شناخت اطالعاتي درباره  -فرضي -استقرايي
هـاي جـدا از هـم     ها و فاكـت  هم قراردادن و تركيب داده آوري اطالعات و كنار محصول جمع

در  در عـين حـال،  ). Fry and Hochstein, 1993( براي ارائه تصوير يا نظريه از واقعيت اسـت 
پديـده  هـر  آوري اطالعـات دربـاره    گران اطالعاتي قبل از آنكه بـه جمـع   بيشتر مواقع، مشاهده

هاي ذهني را نسبت به پديده در نظر گرفته و بعد از گردآوري  بپردازند، چارچوب يا چارچوب
  پردازند. هاي فكري خود مي اطالعات، به ارزيابي اعتبار چارچوب
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شـود، تـالش بـراي توليـد شـناخت       ال شـروع مـي  ؤهمانطور كه پژوهش علمي از يك سـ 
هاي اطالعـاتي   گذاران كشور در قالب نيازمندي يز مبتني بر مسائلي است كه سياستاطالعاتي ن

اسـاس مسـائل و    كـار اطالعـات، بـر    دستور ،كنند. به عبارت ديگر به نهاد اطالعاتي ارسال مي
ارائـه  كه مبتني بر  گام دوم در پژوهش علمي همانند شود. تعيين مي گذاران هاي سياست پرسش

در ادبيـات پژوهشـي آن را فرضـيه    يك يا چند حدس هوشمندانه در پاسخ به مسئله است كـه  
 ،شدن بـا مسـئله   نامند، در فرايند توليد شناخت اطالعاتي نيز افسران اطالعاتي پس از مواجه مي

فسران اطالعاتي در گام سوم، همانند روش پژوهش علمي، بـه  كنند. ا هايي را طراحي مي فرضيه
هـاي بيرونـي    هـا توسـط واقعيـت    پردازند. هدف از اين كار، آزمون فرضيه ها مي گردآوري داده

اختصـاص بـه تجزيـه و تحليـل      ،است. گام چهارم در چرخه اطالعات، مانند پـژوهش علمـي  
هـاي   هـاي موجـود را شناسـايي و فرضـيه     منـدي  قـانون  الگوهـا و  ،وسـيله  ها دارد تا بدين داده
هـاي   شـدن اعتبـار نسـبي فرضـيه     اساس آن به آزمون بكشد. پـس از مشـخص   شده را بر طرح
شده و شناسايي الگوي حاكم بر پديـده مـورد مطالعـه، آخـرين گـام در توليـد شـناخت         مطرح

كار و ارائه آن به مشتريان اسـت. جـدول    اطالعاتي، همانند روش علمي، تهيه گزارشي از نتايج
  كند. زير مراحل روش علمي و چرخه اطالعات را مقايسه مي

  
  ) مقايسه روش علمي و چرخه اطالعات1جدول (

  چرخه اطالعات  روش علمي
  گذاران هاي سياست لهأمس  گر هاي مشاهده لهأمس

هـاي   سازي در قالـب ارائـه چـارچوب    فرضيه  سازي فرضيه
  ها تفسيرهايي درباره پديدهفكري يا 

  آوري اطالعات جمع  گردآوري داده و منابع
  ها بررسي و آزمون فرضيه  ها ها و آزمون فرضيه تجزيه و تحليل داده

انتشار گـزارش پـژوهش در قالـب مقـاالت،     
  كتب و...

تهيــه محصــوالت اطالعــاتي و توزيــع آن بــه 
  گذاران سياست
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شكل است: يا آن پديده توسـط  پديده به دو  هرآغاز فرايند توليد شناخت اطالعاتي درباره 
 گيـرد  كـار اطالعـات قـرار مـي     هاي اطالعـاتي در دسـتور   گذاران و در قالب نيازمندي سياست

 گيـرد.  اخت قرار مـي (استقرايي)، در روند توليد شن مورد پديده در» خبر«(قياسي) و يا با ورود 
كنـد.   بخشي است كه انسان را نسبت به پديده آگاه و هشـيار مـي   هر چيز آگاهي ،خبرمنظور از 

(قياسي)  هاي سياستگذاران يا از طريق نيازمندي ،هاي اطالعاتي موضوعات مطالعاتي در سازمان
گردند.  (استقرايي)، وارد دستور كار سازمان مي و يا از طريق خبر و مشاهدات افسران اطالعاتي

يعني كسي كـه خبـر را وارد    ،ريشه در حواس بشري دارند ،ي به سازمان اطالعاتياخبار ورود
 دسـت آورده اسـت.  ه حتما آن را با استفاده از ابزارهاي حسي خود ب ،كند سازمان اطالعاتي مي

  شود. آوري) نيز يا به روش مشاهده مستقيم و يا مشاهده غيرمستقيم انجام مي (جمع كسب خبر
گران  أله در ذهن مشاهدهدادن به مس در درون سازمان اطالعاتي، شكل خبرثير عملي أاولين ت

هاي نظاميان مستقر در شهرهاي مـرزي كشـور    خانواده«كه  اين خبر براي مثال،اطالعاتي است. 
حال ترك منـزل و   رغم ادامه خدمت افسران، در بههمسايه با كشور خودي، طي يك ماه اخير، 

ال را در ؤگر اطالعـاتي، بالفاصـله ايـن سـ     مشاهده س از رسيدن بهپ، »انتقال به پايتخت هستند
اطالعـاتي در پاسـخ بـه ايـن      افسـر كند كه دليل اين اقدام هماهنگ چيست؟  ذهن او ايجاد مي

هاي احتمالي در ذهـن خـود    اساس تجربيات قبلي خود يا ديگران، حدس يا حدس پرسش، بر
براي تعيين ميزان اعتبـار حـدس احتمـالي خـود در     كند. در ادامه كار، افسر اطالعاتي  ايجاد مي
هاي خـود   آوري اطالعات با هدف آزمون حدس يا حدس له مورد نظر، اقدام به جمعأمورد مس

شناخت معتبر توليدشـده را   ،ييد يا رد حدس احتمالي است. سپسأنمايد. نتيجه اين عمل، ت مي
  كند.  مراتب گزارش مي گذارن و سلسه براي اطالع سياست

(در مثـال فـوق    ي منفك و جدا از همها دهد چگونه مشاهده واقعيت فوق نشان مي روايت
كار اطالعات  اي استقرايي يك موضوع را در درون دستور به شيوه ،هاي نظاميان) خانوادهانتقال 

گـذاران باشـد و چـه ناشـي از      چه توسط سياسـت  ،له ايجادشدهأدهد. با اين حال، مس قرار مي
، بـا  اسـتقرايي  -يـا فرضـي   قياسـي  -اي فرضـي  ايي افسران اطالعاتي، به شيوهمشاهدات استقر
افسـران   بنـابراين،  گيـرد.  هايي در مورد موضوع در فرايند توليد شناخت قرار مي ساخت فرضيه

  حال ساخت فرضيه و آزمون آن هستند. گران علمي، همواره در اطالعاتي نيز همانند پژوهش
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  شناسانه  اطالعات: تشابه هستي هاي هاي علم و شاخص ويژگي. د
شـناختي ميـان فعاليـت اطالعـاتي و      دادن تشـابه روش  بخش قبلي مقاله تالش كرد با نشان

 تـوان  مـي  ،فعاليت علمي، اطالعات را شناختي برآمده از پژوهش علمي معرفي كند. از ايـن رو 
بنگريـد بـه:   ( فعاليت اطالعاتي را به نوعي پژوهش اطالعاتي بـر مبنـاي روش علمـي دانسـت    

Valk, 2005: 49-78 (  بـه   اين مقاله به دنبال بررسي امكان علمي بودن اطالعـات  دومفرضيه)
هـاي اطالعـات اسـت.     هاي علم و ويژگـي  با مقايسه ويژگي عنوان محصول فعاليت اطالعاتي)

علـم تجربـي اسـت.     محتـوايي  هاي مالكها و  روشتطابق با  ،در اين جا بودن مقصود از علمي
(بنگريد  آيد سياسي كه اطالعات نيز بخشي از آن به شمار مي  بودن در حوزه دانش امكان علمي

گردد. كساني كه اصل عينيت  ، به قبول يا رد اصول رفتارگرايي باز ميب) 1390به: ميرمحمدي 
ي أبـودن در حـوزه دانـش سياسـي ر     به امكان علمـي  ،پذيرند هاي علوم را مي روشو يگانگي 

تبيـين و   امكان ،اطالعات را علم تلقي كنيم اگر ،از سوي ديگر ).102: 1385حقيقت، ( دهند مي
براي  تا حد زيادي در آن وجود خواهد داشت. (به عنوان معيارهاي سودمندي دانش) بيني پيش

هاي علوم  ابتدا بايد ويژگي ،شبيه علوم تجربي است از لحاظ محتوايي نيز تعيين اينكه اطالعات
هـا در   به بررسي اين نكته بپردازيم كه آيا اين ويژگـي  ،مورد اشاره قرار دهيم و سپسطبيعي را 

رويكردهاي مختلف معرفـت شناسـانه در بيـان     چونشناخت اطالعاتي نيز وجود دارند يا نه؟ 
هايي با يكديگر دارنـد، در ايـن نوشـتار سـعي شـده اسـت تركيبـي از         هاي علم تفاوت ويژگي
هـاي علـم    ويژگي ،بدين ترتيب ردهاي مختلف مورد نظر قرار بگيرد.در رويكهاي علم  ويژگي

ــت   ــر اس ــوارد زي ــامل م ــوف،  ش ــت،173: 1390(چرن ؛ 171-162، 151-144: 1385 ؛ حقيق
  : )40-35، 22-21: 1390مهر،  فوالدي
  ابتناي بر مشاهدات حسي.  .1
 .مندي) (قانون ي بر الگوي منظمي از رفتار هستندهاي اين جهان مبتن پديده .2

 هاي علت و معلولي هستند. هاي علمي متضمن تبيين نظريه .3

 .عينيت .4

  .تفكيك واقعيت از ارزش .5
 (نه لزوما خطاناپذير) ارائه كنند. هاي قابل اعتماد بيني توانند پيش ها مي نظريه .6
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  .هاي علمي است گزاره به عنوان مالك معناداري (تكرارپذيري) پذيري آزمون .7
 رسـد بررسـي   انـد، بـه نظـر مـي     هـم تنيـده   شـدت در  بـه ها  اين ويژگي با توجه به آنكه

رهـا از ارزش بـودن و   عينيـت،   شناسـي،  هسـتي  هاي محتوايي شناخت علمي شامل ويژگي
  برخواهد گرفت. ها را نيز در بيني، به طور طبيعي ساير ويژگي پيش

  
  شناسي علمي و رفتارگرايي اطالعاتي . هستي1-1

 ،به طور كلي و البته نـه بـه طـور كامـل     ،انسانعلم مبتني بر مشاهده حسي است و حواس 
گرايان منطقـي بـه مفهـوم     (اصالت تجربه) در نظر اثبات قابل اعتمادند. ابتناي علم بر مشاهدات

هاي مشاهدتي در آزمون  گرايان به معني نقش گزاره تقدم مشاهده بر نظريه است و از نظر ابطال
هـاي قابـل    ه اين معني است كـه تنهـا پديـده   فرضيه و نظريه است. اين ويژگي از سوي ديگر ب

بايـد گفـت    ،(مستقيم يا غيرمستقيم) قابليـت مطالعـه علمـي را دارنـد. بـدين ترتيـب       مشاهده
شناسـي اطالعـاتي    شناسي علم، مادي است. حال بايد ديد هستي موضوعات مطالعاتي يا هستي

ژوهش اطالعـاتي قـرار   پ ،چيست؟ و چه چيزهايي موضوع فعاليت اطالعاتي يا به عبارت ديگر
(بـه عنـوان دو نـوع از     شناختي ميان علـم و اطالعـات   گيرند؟ اگر قرار است شباهت هستي مي

  شناسي اطالعاتي نيز مبتني بر مشاهده حسي باشد. شناخت) برقرار باشد، لزوماً بايد هستي
گـران بـه    هايي است كه پـژوهش  به عنوان نوعي از شناخت، محصول مشاهده پديده» علم«

قـادر بـه مشـاهده آنهـا و سـپس آزمـون نتـايج         ،شكل مستقيم يا با استفاده از ابزارهاي واسـط 
ايـن رونـد    ،از نظر طرفداران نگرش علمـي  اند. ها بوده مشاهدتي با واقعيت بيروني همان پديده

(بنگريـد بـه: منـوچهري،     در علوم طبيعي و هم در علوم انساني و اجتماعي يكسـان اسـت   مه
هـاي انسـاني و اجتمـاعي     پديـده مطالعه اطالعات شناختي است كه از  .)1388، ؛ ساندرز1387

هاي اطالعاتي همانند پژوهش علمي در علـوم اجتمـاعي، توليـد     شود. موضوع فعاليت توليد مي
م، مبتني بر اطالعات همانند علهاي ناشي از فرد يا گروه انساني است.  آگاهي و دانش از پديده

است. شناخت اطالعاتي محصـول مشـاهده مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم       انسانيهاي  مشاهده پديده
اسـاس   ارزيـابي آن بـر   ،هاي فردي و گروهي، تهيه گـزارش از نتـايج مشـاهده و سـپس     پديده

  هاي مورد مطالعه است. واقعيت بيروني پديده
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 هـاي طبيعـي و انسـاني،    ممكن است برخي منتقدان با اشاره به تفاوت ماهوي پديـده  ،البته
ال ببرنـد. ايـن انتقـاد ريشـه در نقـد      ؤشناختي ميان علم و اطالعـات را زيـر سـ    شباهت هستي

تري دارد كه معتقد به تفاوت موضوع مطالعاتي در علوم دقيقه و علوم اجتماعي اسـت.   گسترده
 ،شناسي مـادي)  (هستي روح است موضوع مطالعه علوم دقيقه مانند فيزيك يا شيمي، طبيعت بي

رود)، انسـان   (كه اطالعات نيز بخشي از آن بـه شـمار مـي    العاتي علوم اجتماعياما موضوع مط
رسد كه اين  چنين به نظر مي. دهنده غيرمادي بودن آن است) (كه نشان داراي قدرت تفكر است

ضـمن   اسـت. » علـم  شـناختي اطالعـات و   شباهت هسـتي «مانعي مهم بر سر راه فرضيه  ،انتقاد
هاي صادره از موضوعات مطالعاتي در علـم و   كنم با توجه به كنش پذيرفتن اين نقد، تالش مي

  اطالعات، آن را تضعيف كنم.
زند و آن كنش مادي است. هـدف علـم نيـز     هاي مادي تنها يك نوع كنش سر مي از پديده

 ،ابتناي علم بر مشـاهده  ،در واقع بيني) است و (توصيف، تبيين و پيش هاي مادي شناخت كنش
تواننـد ادعـا    دانشمندان نمـي  ،هاي طبيعي دارد. با اين وجود دن كنش در پديدهبو ريشه در مادي

رغـم   بـه هـا،   كننـد. بسـياري از ايـن كـنش     هاي مادي طبيعـت را مشـاهده مـي    تمام كنشكنند 
و اساساً پيشرفت علم بـه علـت توسـعه قابليـت مشـاهده       اند امكان مشاهده نداشتهبودن،  مادي
امكـان مشـاهده آنهـا    در گذشـته  بودن و قابل مشاهده بـودن،   رغم مادي بههايي است كه  كنش

  وجود نداشت.
نوع  چهارزمان  هاي طبيعي، هم بر خالف پديده ،از انسان به عنوان موضوع مطالعات اطالعاتي

هاي پنداري، كرداري، گفتاري و نوشتاري است. منظـور از كـنش    زند كه شامل كنش كنش سر مي
اعتبـار   رود. هاي انسان به شمار مـي  انساني است كه ريشه و علت اصلي ساير كنشپنداري، تفكر 

شناختي اطالعات و علم نيز ريشه درهمين كـنش پنـداري    استدالل در خصوص عدم تشابه هستي
در قالـب  » وجودداشـتن «و » بـودن «براي  چوناگرچه كنش پنداري قابل مشاهده نيست، اما  دارد.

توان با واسطه و به شـكل   نمايد، مي كرداري، گفتاري و نوشتاري رخ مي گانه هاي سه يكي از كنش
شناخت نيات و پندارهاي انسـاني، هـدف اصـلي علـوم اجتمـاعي       غيرمستقيم آن را مشاهده كرد.

شناسـي   ها، اساسـاً قرارگـرفتن آن در هسـتي    غيرقابل مشاهده بودن اين كنش در عين حال،است. 
توليد شـناخت از   ،هاي پنداري كنش ناپذيري مشاهده ا اين وجود،بال برده است. ؤعلمي را زير س
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اند و دانشـمندان   هاي انساني قابل مشاهده چرا كه بخش اعظم كنش ،انسان را متوقف نكرده است
بـه توليـد    ،توانند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با مشـاهده رفتـار، گفتـار و نوشـتار انسـان      مي

پـذير   گانـه مشـاهده   هاي سه شناخت كنش ،ني بپردازند. ضمن آنكههاي انسا شناخت درباره پديده
بـدين   آيـد.  هاي پنداري نيز به شمار مي انساني، به نوبه خود راهي براي شناخت غيرمستقيم كنش

ترتيب، مشخص است كه موضوع مطالعاتي در علوم اجتمـاعي و مطالعـات اطالعـاتي، اگـر چـه      
تفاوت قابل توجهي با موضوع مطالعاتي علوم دقيقه دارد، اما همچنان مادي و قابل مشـاهده بـوده   

  و شناخت توليدشده در آن نيز مبتني بر مشاهده است.
دارد و آن تفـاوت ميـان شـناخت توليدشـده در      هنوز يك نكته نياز به توضيح اين حال، با

دادن  هاي اجتمـاعي اسـت. نشـان    پژوهشساير هاي اطالعاتي با شناخت توليدشده در  پژوهش
(يـا بهتـر اسـت بگـوييم ويژگـي مطالعـات        تفاوت ميان علوم اجتماعي و مطالعات اطالعـاتي 

 بندي ديگـر از  توجه به تقسيميازمند هاي علوم اجتماعي)، ن اطالعاتي به عنوان يكي از زيررشته
هـاي پنـداري، ممكـن اسـت      مندي در صدور كـنش  هاي انساني است. انسان به دليل توان كنش

هاي  ز ديد ديگران پنهان كند و يا كنشپذير خود را به داليل گوناگون ا هاي مشاهده برخي كنش
عموالً در پـي توليـد   پذير تظاهري از خود صادر كند. علوم اجتماعي و دانشمندان آن، م مشاهده

هاي آشكار  تنها قادر به مشاهده كنش ،هاي ظاهري و آشكار افرادند و در واقع شناخت از كنش
مشـاهده بخشـي از    اسـاس  بـر هـاي آشـكار،    شناخت مبتني بر كنش اند. واضح است كه انسان
لـت  اينـد توليـد شـناخت دخا   شده را در فر هاي پنهان نگه داشته هاي انساني است و كنش كنش
شـده تظـاهري نباشـند،     هاي آشكار مشاهده چنين شناختي، حتي اگر كنش ،. از اين رودهد نمي

تظاهري فـرض كنـيم، بايـد آن را شـناختي      هم هاي آشكار را شناختي ناقص است و اگر كنش
مطالعات اطالعاتي آن بخش از علوم اجتماعي است كه به دنبال  ،شده بناميم. از اين رو تحريف

هـاي   توليد شناختي جـامع از پديـده  هاي آشكار و  انساني در كنار كنشهاي پنهان  مطالعه كنش
توان گفت هر پديده انسـاني داراي دو بعـد آشـكار و پنهـان      مي ،به عبارت ديگر انساني است.

شـود، بـه بعـد     هايي كه امروزه به طور عام از آنها به علوم اجتماعي ياد مـي  است. تمامي رشته
اي اسـت كـه    مطالعات اطالعاتي تنها رشـته  ،پردازند و در اين ميان انساني ميهاي  آشكار پديده

  ها قرارداده است. موضوع مطالعاتي خود را بعد پنهان اين پديده
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شود كه شناخت اطالعاتي نيز همانند شناخت علمـي، مبتنـي بـر     مشخص مي ،بدين ترتيب
توان ادعا كرد كه ميان اطالعـات   مي ،هاي قابل مشاهده است. از اين رو مشاهده و مطالعه پديده

  شناختي برقرار است. تشابه هستي ،و علم
  

  و شناخت اطالعاتي . عينيت2
قلب علم بـه   را  كه راين آن هاي محتوايي علم عينيت به عنوان يكي از مهمترين ويژگياز 
واقعيـت  عينيت يعني آنكه . وجود دارداساسي  ، سه برداشت)265: 1370(راين،  آورد ميشمار 

ت، قابـل  و مستقل از ذهن موجود است و اين واقعيت به همان شكل كه هسـ » به خودي خود«
» عينـي «). اين بدان معني است كه واقعيـت  5135: 1381؛ انوري، 287:  1383(في،  فهم است

شدني وجود دارد كه منتظر است توسط تحليلي علمي  در خارج از ذهن ما و در دنيايي مشاهده
يعني رفتـار يـا پديـده مـورد      ،شود پژوهش علمي عيني است نگامي كه گفته ميه كشف شود.

افتد. بـه ديگـر    باشد و چه نباشد، به همان صورت اتفاق مي تحت مشاهده مشاهده محققان چه
محققان مختلف مشاهدات يكسـاني   ،كند. از اين رو مشاهده تغييري در رفتار ايجاد نمي ،سخن

هاي شخصي، مـذهب، مليـت يـا     از رويداد واحد خواهند داشت و امر مورد مشاهده به ويژگي
رهـا از ارزش  «در اصـطالح   عينيـت دومـين برداشـت از    گر وابسته نيست. ايدئولوژي مشاهده

نـي  كـردن انديشـه از عناصـر ذه    واقعيـت عينـي از طريـق پـاك     چـون شود.  منعكس مي» بودن
تـوان بـه عنـوان شـناختي خـالي از تمـايالت و        آيد، عينيـت را مـي   كننده به دست مي تحريف
طرفـي   عينيت مستلزم بي ،به عبارت ديگر). 289:  1383(في،  رزشي تعريف كردهاي ا قضاوت
در برداشت  طرف از امور به دست دهد. مطلوب از علم آن است كه شرحي منسجم و بياست. 

اين است كه آزمودنشان براي همگان ميسر باشد و به عبارت  هاي علمي در سوم، عينيت گزاره
  ).61-60: 1370(پوپر،  پذير باشند تكرارپذير و براي همگان تجربه ،ديگر

به آن صورتي كه در علوم دقيقـه وجـود دارد،    عينيتبرخي منتقدان بر اين باورند كه  ،البته
ـ  شـود  ديده نمـي  هيچگاه درعلوم اجتماعي ؛ 490-482: 1385بـودون و بوريكـو،    د بـه: (بنگري

ها هستند كه به دليل  گران اجتماعي، انسان . موضوع مطالعه پژوهش)814-815: 1388گوردون، 
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تظـاهري و   يهاي خود را به شـكل  كنش ،، هنگامي كه تحت مشاهده باشندخردبرخورداري از 
كـه مشـاهده تغييـري در    كنند. بنـابراين بـرخالف ايـن برداشـت از عينيـت       دار صادر مي جهت

شـود.   هاي اجتماعي مي كند، مشاهده پژوهشگر منجر به دگرگوني در كنش رويدادها ايجاد نمي
ناشـي از ايـن نكتـه اسـت كـه       ،شـود  بـودن علـم اجتمـاعي مـي     مخالفت ديگري كه بـا عينـي  

كه  نگرند ها مي هاي خود به پديده ها، عاليق و ارزش فرض اساس پيش گران مختلف بر پژوهش
 خالصه كـرد » زدگي مشاهدات نظريه«يا » اتكاي مشاهدات بر نظريه« توان آن را در اصطالح مي

. اگر مشاهده را مسبوق به تفسير و نگـرش  )218: 1390؛ چرنوف، : فصل سوم1389(چالمرز، 
اي كـه مـورد توجـه و مشـاهده پژوهشـگر قـرار        گران بدانيم، آنگاه ممكن است پديده پژوهش

ممكـن اسـت    ،(بـه حسـاب نيايـد). همچنـين     ساً توسط محقق ديگر ديـده نشـود  گيرد، اسا مي
ها كه بر خالف  گري به دليل تعهدات ارزشي خود، از مشاهده و گزارش برخي واقعيت پژوهش
استقالل واقعيت اجتماعي از ذهـن  « ةداند، اجتناب كند. اين مسئل هاي دروني خويش مي ارزش

به سخن ديگر، خطر بزرگـي  برد.  ال ميؤرا زير س» اهداترها از ارزش بودن مش«و » پژوهشگر
(راين،  گر است كند، تعهدات سياسي پژوهش طرفي و عينيت علوم اجتماعي را تهديد مي كه بي
هـاي   نظيـر پديـده   انتقاد بعدي از عينيت درعلوم اجتماعي، به ماهيت يگانه و بـي  ).272: 1370

هـاي   هـاي اجتمـاعي بـر خـالف پديـده      كه پديـده  گردد. برخي منتقدان برآنند اجتماعي باز مي
پـذيري ايـن    پـذيري و آزمـون   تجربي، تكرارپذير نيستند. تكرارناپذيري نيز به نوبه خود تجربـه 

  برد. ال ميؤها را زير س پديده
هاي اطالعاتي،  به عنوان محصول شناختي فعاليت» اطالعات«مطالعات اطالعاتي و  در واقع،

مـورد   توانـد در  ، هر سه انتقاد فـوق مـي  و از اين رو روند ه شمار ميبخشي از علوم اجتماعي ب
پـذير   عينيت در اطالعات نيز وارد باشد. اگرچه علم اجتماعي در برابر هر سه نقد فـوق آسـيب  

بـه عنـوان نـوعي از    » اطالعـات «دهد  هايي كه در ادامه خواهد آمد، نشان مي است، اما استدالل
علـوم  هـاي   ميـان زيرشـاخه  گزينه براي اطالق صفت علمي در ترين  يستهشناخت اجتماعي، شا

  اجتماعي است.
شود. تحريـف   واقعيت مورد مشاهده مي در آن است كه مشاهده منجر به تغيير انتقاد اول بر

هاي خـود باشـند،    ها متوجه مشاهده كنش هاي انساني، هنگامي كه انسان دارشدن كنش يا جهت
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گران با پـذيرش   در تحقيقات اجتماعي ، پژوهشامري غيرقابل انكار است. از همين روست كه 
شـود افـراد    كه باعث مي »نامه اكنش در برابر پرسشو«يا » گر اثر حضور مشاهده« تحريفي به نام

؛ سـاروخاني،  153: 1389(سرمد، بازرگان، حجـازي،  رفتار طبيعي و عادي خود را نشان ندهند
اطالعـات   در عين حال، اند. هايي براي كاستن از اين تحريف بوده )، به دنبال روش435: 1382

چرا كه  ،حد زيادي عاري از اين نقص است تا ،به عنوان شناخت حاصل از مطالعات اطالعاتي
و مشـاهده اطالعـاتي    )Shpiro, 2001( هاي اطالعـاتي اسـت   كاري ويژگي فعاليت اساساً پنهان

سـوژه  «هنگـامي كـه    بنـابراين،  شود. ها و به صورت پنهان انجام مي شونده بدون آگاهي مشاهده
 نداشته باشد، رفتارش تظاهري نخواهد بـود   اش آگاهي بودن از تحت نظارت و مشاهده »مطالعه

رعايـت گـردد،    »سوژه مطالعـه « توان ادعا كرد اگر اصول پنهانكاري در مشاهده يا دست كم مي
عامـل ديگـري كـه نقـص ناشـي از تغييـر در رفتـار         يابد. احتمال بروز چنين نقصي كاهش مي

تظاهر و پنهانكـاري و  احتمال گران از  كاهد، آگاهي مشاهده ها در اطالعات را مي شونده مشاهده
وژه سـ «اي تبديل بـه   است. اساساً علت آنكه پديده» سوژه مطالعاتي«عدم بروز كنش واقعي در 

هاي تظاهري دارد  كنش» سوژه مورد نظر«فرض است كه  شود، اين پيش مي» مطالعات اطالعاتي
گـران دقـت    شـود مشـاهده   فرضي باعث مي كند. چنين پيش اش را پنهان مي هاي حقيقي و كنش

هـاي تظـاهري موضـوع     كـنش  كمتر گرفتـار  و به خرج دهند بيشتري در ثبت مشاهدات واقعي
  مطالعه گردند.

هـاي او   و رهـا از ارزش  گـر  پـژوهش اساس انتقاد دوم، واقعيت اجتماعي بيرون از ذهن  بر
رها از ارزش بودن شناخت «توان عيني دانست.  شناخت حاصل از آن را نمي ،نيست. از اين رو

به دليـل   ،هاي شناخت علمي ها از عينيت و يكي از ويژگي به عنوان يكي از برداشت» اطالعاتي
امـا ابتنـاي مشـاهدات و     ،شود جداگانه بررسي مي صورت به ش بعدي مقالهدر بخ ،اهميت آن
ثير آن بر شناخت اطالعـاتي در همـين قسـمت تشـريح     أهاي ذهني و ت فرض ها بر پيش واقعيت

گر يـا فاعـل شناسـا در     ناپذير مشاهده با توجه به درگيري اجتماعي يا سياسي اجتناب گردد. مي
 ).815: 1388(گوردون، دانند  نيافتني مي عينيت را امري دست علوم اجتماعي، برخي از منتقدين

اين انتقـاد را ايـن گونـه طـرح      (كه خود طرفدار عينيت در اطالعات است) اسحاق بن اسرائيل
تواند خويشـتن   گر اطالعاتي خود بخشي از سازوكار امنيت ملي است و نمي مشاهده كند كه مي
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بنـابراين،  موضـوع را از بيـرون مشـاهده كنـد.      را از موضوع در دست بررسي منفـك كنـد تـا   
طـرف   ناپذير و گزارش ناشي از آنها ذهني بوده و عينـي و بـي   داربودن مشاهدات اجتناب جهت

در اين استدالل فرض بر ايـن اسـت كـه عينيـت علـوم       ).91: 1381(بن اسرائيل،  بود نخواهد
هاي مورد مطالعه  گران) با پديده (مشاهده طبيعي ناشي از نوع برخورد رواني و ذهني دانشمندان

گران خوب تربيت شده باشند و با موضـوع تحقيـق خـود بـا      اگر مشاهده ،اين اساس است. بر
هاي آنان عيني خواهد بـود. طبـق    دقت برخورد كرده و احساسات خود را كنترل كنند، پژوهش

موضـوع تحقيـق   بخشي از گر از طبيعت جداست و  در علوم طبيعي، مشاهده چوناين ديدگاه، 
امـا چـون در علـوم     ،شـود  ها و ذهنيـت او در تحقيـق مـنعكس نمـي     رود، ارزش به شمار نمي

گـر در پـژوهش دخالـت     اجتماعي و مطالعات اطالعاتي چنين نيست، عاليق شخصي مشـاهده 
گـر   كند. از نظر بن اسرائيل اين استدالل اشتباه است. بنياد عينيت در علم مبتني بر رفتار مشاهده مي

دهنـد   يا دانشمند نيست، بلكه ناشي از نهادهاي علمي است. اين نهادها به هر دانشمندي اجازه مي
داده و  شود، مورد سنجش قـرار  نتايج تحقيقات ديگران را كه در مجموعه ادبيات علمي منتشر مي

يح ). نهادهاي علمي با تربيت و آموزش شيوه صـح 92: 1381(بن اسرائيل،  درستي آن را بيازمايند
گـران بـر مشـاهدات يكـديگر از      آوردن امكان نظارت مشـاهده  با فراهم ،مشاهده و از سوي ديگر

 ،طريق انتشار نتايج تحقيقات، امكان نقد شناخت توليدشده را فراهم و در فراينـد بـه هـم پيوسـته    
پذيري ادعـا توسـط    عينيت همانا آزمون ،به عبارت ديگر كنند. عينيت شناخت علمي را تضمين مي

توانند شرايط آزمـون نظريـه    تك افراد جامعه علمي مي تك به بيان ديگر،ان است. گر پژوهشديگر 
هاي اطالعاتي نيز نـه   فعاليت خصوص صدق و كذب آن به تحقيق بپردازند. را فراهم آورده و در

نهادهاي اطالعاتي نيز قبـل   (افسران اطالعاتي) كه بر نهادهاي اطالعاتي استوارند. گران بر مشاهده
هـاي   از آنكه پرسنل خود را وارد مقوله مهم و راهبردي توليد شناخت اطالعـاتي بكننـد، آمـوزش   

كننـد. از سـوي    را به افسران اطالعاتي ارائـه مـي   هاي آن الزم در مورد چگونگي مشاهده و روش
ابي صـحت و  ف آنها ارزيهاي مختلفي است كه يكي از وظاي نهاد اطالعاتي داراي بخش هر ،ديگر

به سخن ديگـر، شـناخت اطالعـاتي توليدشـده      هاي اطالعاتي است. عينيت مشاهدات و گزارش
توسط يك بخش از نهاد، توسط بخش ديگري از همان نهاد مـورد آزمـون مجـدد قـرار گرفتـه و      

  شود. صحت و سقم آن ارزيابي مي
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زنـد. بـراي آنكـه نشـان دهـيم       آن را با تكرارپـذيري گـره مـي    ،سومين برداشت از عينيت
كـاري   هاي انساني كه ويژگـي اساسـي آنهـا پنهـان     دسته از كنش (يعني آن هاي اطالعاتي پديده

كنـيم. تكرارپـذيري بـدين     مـي ابتدا تكرارپذيري را معني  ،اند است)، تكرارپذير و بنابراين عيني
قي نباشند و دسـت كـم در   هاي مورد مشاهده ما منحصر به فرد و اتفا معني است كه اوالً پديده

براي آنكه امكان مشاهده دقيق  ،به عنوان پديده »شورش«واقع شوند. مثالً دوباره شرايط يكسان 
تكرارپذيري بدان معنـي اسـت كـه نتـايج      ،بيابد، بايد بيش از يك بار واقع شود. از سوي ديگر

 هـاي مشـابه   وقعيـت فرضيه در مورد پديده مورد مطالعه، پس از تكـرار تحقيـق در م  هر آزمون 
گـردد. هـر قـدر ايـن امـر بيشـتر باشـد،         ييـد أتگـران مختلـف)،    گر يا مشاهده (توسط مشاهده

بسـياري   ،طبق اين تعريف). 16: 1384(سكاران،  بودن و عينيت تحقيق باالتر خواهد بود علمي
هـاي   كـنش  ،هايي كه موضوع مطالعات اطالعاتي هستند، تكرارپذيرند. به عنوان نمونـه  از پديده

هايي هستند كه بارهـا در هـر كشـوري     پديده» اقدام به براندازي«يا » جاسوسي« اطالعاتي مانند
توليد شناخت از پديده بر اساس  ،افتند و امكان مشاهده دوباره و چندباره آنها و سپس اتفاق مي

هايي را  توان فرضيه شوند، مي ها تكرار مي پديده چون ،آن مشاهدات، وجود دارد. از سوي ديگر
در مـوارد مختلـف بـه آزمـون      ،گران وجـود دارد  كه در مورد علت وقوع آنها در ذهن مشاهده

معـاون اطالعـات ارتـش جمهـوري     سـرتيپ طباطبـايي   اين اظهار نظر  ،به عنوان نمونه كشيد.
دهد كه چگونه تكرارپذيري مستمر، امكان مشاهده مداوم پديده را ايجاد  اسالمي ايران نشان مي

يـك  «مندي يا الگوي حاكم بر رفتار سوژه شده است:  نهايت منجر به شناسايي قانون در كرده و
(مشاهده اطالعاتي) رفتار آمريكا در منطقه خلـيج فـارس، منجـر بـه درك      دهه رصد اطالعاتي

بايد به اين نكتـه   ،البته. 1)14: 1391ارديبهشت  9 (كيهان،» اي از آمريكا شده است رفتارشناسانه
(اجتماعي) به معني آن نيست كه يك اتفـاق   هاي اطالعاتي نيز اشاره كرد كه تكرارپذيري پديده
اقـدام  « به اين مفهوم است كه اتفاق واحد مثالً بلكه عمدتاً ،هميشه براي انسان واحد واقع شود

ز تكرارپذيري، وقـوع دوبـاره   شود. منظور ا در جامعه براي افراد مختلف واقع مي »به جاسوسي

______________________________________________________________ 
هاي مطالعه علمي علـوم اجتمـاعي، در    رفتارگرايي به عنوان يكي از رهيافت دهد ميدهنده  اظهار نظر نشان. اين 1

شناسـي   بـودن هسـتي   كيد بر رفتار به معني مـادي أفرايند توليد شناخت اطالعاتي نيز وجود دارد. از سوي ديگر، ت
  اطالعات است.
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بـدين   .دهـد  به عنوان كنش انساني است نه آنكه يك انسان دوباره همان كنش را بـروز  رويداد
نيسـتند كـه    هاي اطالعاتي، وقايعي منحصر به فـرد و تكرارناپـذير   توان گفت پديده مي ،ترتيب

كـات مربـوط بـه    يكـي ديگـر از ن   امكان مشاهده دوباره و مطالعه آنهـا وجـود نداشـته باشـد.    
گران مختلـف اسـت. اگرچـه شـناخت      تكرارپذيري، امكان آزمون مجدد فرضيه توسط مشاهده

سازماني  پذيري توسط جامعه علمي برون بندي خود امكان آزمون اطالعاتي به دليل ماهيت طبقه
هاي مختلف نهاد اطالعـاتي، در بخشـي كـه     شده در بخش ندارد، اما نظريات و ادعاهاي مطرح

  . 1گيرد ، مورد ارزيابي و آزمون مجدد قرار ميي تحليل و ارزيابي اطالعات استمتول
ممكـن اسـت گرفتـار     ،علـوم دقيقـه   علـوم اجتمـاعي و چـه در    گـري چـه در   هر مشاهده

اند كه با نقادي مشـاهدات   اما اين نهادهاي علمي ،ها باشد هاي خود در مشاهده واقعيت ذهنيت
نشـينند و   بـودن آن را بـه داوري مـي    بودن يا عينـي  گران، ذهني منتشرشده توسط ديگر پژوهش

بـه دليـل آنكـه نهادهـاي      ،هاي اطالعاتي نيز صادق اسـت. بـا ايـن حـال     همين امر در پژوهش
هاي اطالعاتي، انتشـار   اند و محرمانگي مشاهدات و گزارش كاري اطالعاتي درگير فرهنگ پنهان
هاي اطالعاتي در فضـاي آزاد صـورت    نقادي گزارشكند، روند  آنها را با محدوديت مواجه مي

هـايي   شود كه تفـاوت  هاي اطالعاتي مي نهادي در سازمان بلكه تبديل به كاركرد درون ،گيرد نمي
ها به معنـي عـدم عينيـت در     اين تفاوت ،با روند نقادي در فضاي دانشگاهي دارد. با اين وجود

بودن  دهنده توجه اين نهادها به عيني نشانعكس  بلكه بر ،مشاهدات و شناخت اطالعاتي نيست
به عنوان اصل كاري در توليد اطالعات است. چارلز التروپ، افسـر اطالعـاتي سـابق سـازمان     
اطالعات مركزي آمريكا معتقد است جايگـاه عينيـت در اطالعـات هماننـد نقـش فروتنـي در       

ـ ). Lathrop, 2004: 268( زندگي اخالقي، جايگاه محوري اسـت  معاونـت تحليـل    2نري كالي
بر آن است كه عينيت تنها مزيت اطالعات است كـه واقعـاً    نيز ميالدي 70سازمان سيا در دهه 

عينيت به عنوان چراغ راهنماي هـر سـرويس اطالعـاتي    ). Lathrop, 2004: 272( اهميت دارد
______________________________________________________________ 

ـ  . سازمان1  آوري اطالعـات، تحليـل، ضـد    ه خـود كـه شـامل جمـع    هاي اطالعاتي بر اساس كاركردهاي چهارگان
هـا از   آوري داده سه بخـش مختلـف دارنـد كـه يـك بخـش مسـئول جمـع         اطالعات و اقدام پنهان است، معموالً

(تحليل) و بخـش سـوم نيـز بـه      ها را دارد موضوعات مطالعاتي است، يك بخش وظيفه ارزيابي و آزمون آن داده
  (اقدام پنهان). زند توليدشده دست مياساس شناخت  اقدامات اجرايي بر

2. Ray Cline 
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وفق گذاران ممكن است م بودن شناخت اطالعاتي است كه سياست تنها با عيني ،است و در واقع
هاي مطلوب گردند. فقدان عينيت نه تنهـا منجـر بـه توليـد شـناخت اطالعـاتي        به اخذ تصميم

هاي اطالعاتي در نـزد   موجب از بين رفتن اعتبار تحليل ،شود، بلكه فراتر از آن شده مي تحريف
بدون عينيت، حتي مشـاهدات افسـران اطالعـاتي نيـز      ،گردد. از سوي ديگر گذاران مي سياست
تحليـل   ،هـاي اشـتباه و بـه دنبـال آن     آوري داده شده خواهد بـود كـه بـه معنـي جمـع      تحريف
تـوان ادعـا كـرد عينيـت      مـي  ،شده و اقدامات اطالعاتي اشتباه خواهد بود. بدين ترتيب تحريف
(به عنـوان نـوعي از    ناپذير اطالعات هاي جدايي شناختي، يكي از ويژگي شناختي و روش هستي

هاي اطالعـاتي فاقـد عينيـت     . اگر شناخت توليدشده توسط سرويسرود شناخت) به شمار مي
  ود آن بهتر باشد.باي از  باشد، شايد نبود چنين سرويس اطالعاتي

  
  »استقالل اطالعاتي«در علم تا » رهايي از ارزش«از  .3

(كـه مـن آن را عينيـت     چـه در هنگـام مشـاهدات    ،»رهـا از ارزش بـودن  « عينيت به معنـاي 
نـامم)،   شـناختي مـي   (كه آن را عينيت روش نامم) و چه در فرايند توليد شناخت شناختي مي هستي

اي كـه بـر ايـن اسـاس در      هاي ضروري شناخت علمي است. پربسامدترين گزاره يكي از ويژگي
هـاي   فاعـل شناسـا نبايـد ارزش   اين است كه  ،شود شناسي علمي يافت مي ادبيات مربوط به روش

مهمتـرين نتيجـه ايـن گـزاره آن      تحقيق بايد فارغ از ارزش باشد.و  خود را بر تحقيق تحميل كند
فرض  طرفانه و فارغ از پيش وجود دارد و دانشمندان با مواجهه بي» مشاهده خنثي«است كه امكان 

(اُسوليوان، هارتلي، سـاندرز و   فارغ از سوگيريهاي  گزارهمحض و  هاي با عالم واقع، قادرند داده
هـا و آزمـايش    شناخت علمي مبتني بـر مشـاهده واقعيـت   توليد كنند.  )282- 281: 1385فيسك، 

هـا و   شاستوار است و عقايـد، ارز  ،لمس كردتوان ديد، شنيد و  مشاهدات است. علم بر آنچه مي
شـناخت علمـي    ،بـه گفتـه گاسـتون باشـالر     .نبايد در پژوهش دخالت كننـد هاي شخصي  سليقه

(كيـوي و   راه تعقـل و آزمـايش بـا واقعيـات اسـت     هـا، سـاختن از    داوري محصول غلبه بر پيش
كند كه فارغ از  تمام تالش خود را مي گر پژوهشجريان پژوهش علمي،  در). 12: 1385كامپنهود، 

بـودن بـه معنـي     رها از ارزش ،ها و روابط ميان آنها را بررسي كند. البته پديده ،هاي شخصي ارزش
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هـاي   اينـد پـژوهش علمـي ندارنـد. تمـام كـنش      ثيري در فرأها هيچ نقش و ت آن نيست كه ارزش
هنگامي كـه   ،شود. از سوي ديگر ريزي مي هاي آنان برنامه اساس عاليق و ارزش پژوهشي افراد بر

كننـده آن بـه شـمار     ها مهمترين هدايت برداري از نتيجه پژوهش علمي باشيم، ارزش به دنبال بهره
هـا و   اسـاس ارزش  هاي علمي همواره بـر  پژوهشبرداري از نتايج  بهره ،به عبارت ديگرروند.  مي

هـاي   اسـاس ارزش  توان گفت شـناخت علمـي بـر    مي ،كننده است. بدين ترتيب باورهاي مصرف
اگرچـه   كنندگان آن، ممكن است در راستاي اهداف مختلفي به كار گرفته شـود.  گوناگون مصرف

  عي را از يكديگر تفكيك كرد.هاي ارزشي و واق توان گزاره ها نيست، اما مي از ارزشفارغ علم 
) 1اگـر فراينـد پـژوهش علمـي را شـامل سـه مرحلـه (        رسـد كـه   چنين به نظر مـي  ،بنابراين

) كـاربرد شـناخت   3م پژوهش و () انجا2انتخاب موضوع مطالعاتي، ( ريزي براي پژوهش و برنامه
دخيـل  هـاي خـود را در پـژوهش     در دو مرحلـه ارزش  گـر  پژوهش ،ن صورت، در آبدانيم علمي
برداري از نتايج آن. به طـور   هنگام بهره بهريزي براي پژوهش و سپس  هنگام برنامه بهكند. اول  مي
طراحـي   گـر  پـژوهش هـا و نيازهـاي    هاي پژوهشي بر اساس عاليق، ارزش بايد گفت برنامه ،كلي
فـارغ از  « كننـده بسـتگي دارد.   ها و نيازهاي مصرف برداري از نتايج آن نيز به ارزش شود و بهره مي

 و توليـد شـناخت   هاي علم، تنها در فرايند انجـام پـژوهش   به عنوان يكي از ويژگي »ارزش بودن
مـواره مبتنـي بـر    ه ،بـرداري از نتـايج پـژوهش علمـي     ريـزي و بهـره   چرا كه برنامه ،صحت دارد

  دهد: ها در پژوهش علمي را نشان مي ثير ارزشأشكل زير ت ست.ها ارزش
  

بـراي پـژوهش   ريـز   مرحله برنامه
  علمي(انتخاب موضوع پژوهش)

مرحله انجام پژوهش بر اساس روش 
  و توليد شناخت علمي علمي

برداري از نتايج  مرحله بهره
  (شناخت علمي) پژوهش

  محور ارزش  فارغ از ارزش  محور ارزش
  

عمـل   علـم، بـدين معنـي اسـت كـه      در» رها از ارزش بودن«روايت فوق از عينيت به مفهوم 
گيرد، نتيجه انتخاب ذهنـي   اما آنچه موضوع مشاهده قرار مي ،خنثي و رها از ارزش است ،مشاهده

هاي شخصي  ثير موقعيتهاي اجتماعي براي مطالعه، تحت تأ دانشمندان در انتخاب واقعيت است.
شـدن بـه موضـوع     هاي اجتماعي براي تبـديل  و اجتماعي هستند. اين بدان معني است كه واقعيت
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گـر   گرند. ايـن ذهنيـت مشـاهده    شناختي)، وابسته به ذهنيت مشاهده موقعيت هستي (يافتن مطالعه
شـناختي داده و   وقعيـت هسـتي  هاي خارج از ذهن بـه آنهـا م   است كه با انتخاب برخي از واقعيت

عينيـت   ،بخشـد. از ايـن رو   ها بـراي مطالعـه) مـي    (به مفهوم پذيرش وجود خارجي پديده عينيت
بخشـي ذهنـي    واقع به نـوعي عينيـت   (و حتي علوم طبيعي)، در اجتماعيشناختي در علوم  هستي
(عينيـت   طرف و خنثي اسـت  شده بيشناخت توليد اگرچه اساس روايت فوق، ، برهمچنين است.
كاربسـت آن بـه   از نـوعي   (انتشـار آن نيـز   وع برخورد با آناما شيوه كاربست و ن ،شناختي) روش

ارزش  نـوعي » رهـا از ارزش بـودن  «عينيـت در مفهـوم    ،بنـابراين امر ذهني است.  رود) شمار مي
  شناختي است كه بايد در روند توليد شناخت از موضوع مطالعاتي مورد توجه قرار بگيرد. روش

. د شناخت اطالعاتي نيـز وجـود دارد  وار در فرايند تولي شكلي آيينه اين روايت از عينيت به
بخشـي از نظـام سياسـي    » اطالعات به مثابه شـناخت «نهاد اطالعاتي به عنوان توليدكننده  چون

 هاي آن در خدمت دولت و نظام سياسي حاكم باشد. اطالعات در موريتأاست، طبيعي است م
دهي، هـدايت   اطالعات را سازمان ،متغيري وابسته به سياست است. سياست ،ترين برداشت عام

سياست به مثابه بسـتري   ،). به طور كلي1386(ميرمحمدي،  كند رگون ميدگ ،و در صورت نياز
كاركردهاي اطالعـات   ،كند. از اين رو است كه اطالعات در آن قرار دارد و در آن متن عمل مي

گذاري  گيران باشد. توليد شناختي كه به سياست گذاران و تصميم بايد منطبق بر نيازهاي سياست
شـناختي،   از لحـاظ عينيـت هسـتي    بنـابراين، امكانات و منابع است. كمك نكند، تنها هدردادن 

هــاي ذهنــي  گــران اطالعــاتي موضــوعات مطالعــاتي خــود را بــر اســاس چــارچوب مشــاهده
گـذاران،   هاي سياست هاي ذهني و نيازمندي چارچوب ،كنند. در واقع گذاران انتخاب مي سياست

كـار   موضـوع مطالعـاتي و دسـتور   هاي بيروني را تبديل بـه   معياري است كه برخي از واقعيت
هـاي سياسـي، كـور     توان گفت اطالعات بدون وجود چـارچوب  مي بنابراين،كند.  اطالعات مي

خواهد و بـه   خواهد بود. اين گزاره بدين معني است كه اگر سياست به اطالعات نگويد چه مي
اند موضوعات مطالعاتي خـود را از ميـان   تو چه نياز دارد، اطالعات سردرگم خواهد شد و نمي

  هاي گوناگون جهان خارج، به درستي برگزيند. واقعيت
اساس نيازها و تحـت   هاي مورد مطالعه كه بر توليد شناخت اطالعاتي در مورد پديده ،البته

ثير تمايالت و ساليق شوند، نبايد تحت تأ گذاران حاكم تعيين مي ثير گرايشات فكري سياستأت
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(فراينـد توليـد    سـازماني قـرار بگيـرد. فعاليـت اطالعـاتي      سازماني و برون منافع درون سياسي،
» استقالل اطالعـاتي «كه از آن با مفهوم  ها انجام شود ها) بايد فارغ از سوگيري شناخت از پديده

مقـام فاعـل    (در اطالعـاتي  گـران  مشـاهده منظور از استقالل اطالعاتي آن است كه  شود. ياد مي
هاي فكري  ها و گرايش ها به همان گونه كه هستند، ارزش در مشاهده و گزارش واقعيت شناسا)

دهنـده   اي دارد كه تجزيه و تحليل آن به درستي نشـان  شرمان كنت گفته خود را دخالت ندهند.
آن است كه اطالعات بايد به انـدازه كـافي    ها در فعاليت اطالعاتي است. كنت بر جايگاه ارزش

بايـد بـه    ،هاي الزم را كسب كند و از سـوي ديگـر   ري نزديك باشد تا راهنماييگذا به سياست
هـايش را   ها و قضاوت گذاري نزديك نشود كه عينيت و انسجام در ارزيابي اي به سياست اندازه

هـاي   ). اين گفته كنت به اين مفهوم اسـت كـه سـرويس   Lathrop, 2004: 269( از دست بدهد
، نيازمند آگـاهي از  اطالعات كار موضوعات كاري خود يا همان دستوراطالعاتي براي انتخاب 

شود. نهاد  ثير گرايشات فكري و ساليق سياسي تعيين ميأاند كه تحت ت گذاران نيازهاي سياست
گذار پاسخ گويد، الزم است به اندازه كافي به آن  اطالعاتي براي آنكه بتواند به نيازهاي سياست

بـرداري   كار اطالعـاتي بهـره   گذارانه آن در تعيين دستور هاي سياستنزديك شود تا از رهنمود
دهنده اين واقعيت اسـت   . اين نكته نشانمحوربودن انتخاب موضوع مورد مشاهده) (ارزش كند

ها و  شود، درخدمت ارزش كه اطالعات به عنوان شناختي كه توسط سازمان اطالعاتي توليد مي
 تنها در تعيـين دسـتور   ،ها و هنجارهاي مسلط اين ارزش هنجارهاي اجتماعي مسلط است. البته

گرهـا)، نقـش دارد و فراينـد انجـام      (يعني موضـوعات مطالعـاتي بـراي مشـاهده     كار اطالعات
هـا   بايد به دور از دخالت ارزش ،هاي اطالعاتي و توليد شناخت از موضوعات مطالعاتي فعاليت

تالش  مين گردد. تمامأينيت و انسجام آن تكنت، عو گرايشات و ساليق فكري باشد تا به قول 
ها و  اي درون آن، همواره بدور از ارزش هاي اطالعاتي بر اين است كه فرايندهاي حرفه سازمان
هاي خاص انجام شود و مطلوبيت محصوالت اطالعاتي بر اين اساس استوار است كـه   گرايش

طرفـي و   اهميت بي اند. انجام شدهتا چه اندازه فارغ از تمايالت و گرايشات ارزشي و هنجاري 
گـران   اي است كه ريچاردز هوور، يكي از تحليـل  استقالل در توليد شناخت اطالعاتي به اندازه
شش فصـل از   ،شناسي تحليل اطالعات كتاب روان اسبق سرويس اطالعات مركزي آمريكا، در
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گي اجتناب از آن هاي ارزشي و ذهني و چگون ثير سوگيريأچهارده فصل كتاب را به موضوع ت
  ).13-9و 6: فصول 1380(هوور،  در تحليل اطالعاتي اختصاص داده است

(كه بـر آمـده از قـدرت سياسـي اسـت)، همـواره در        اطالعات به عنوان نهاد سياسي چون
(شـناخت   هـاي اطالعـاتي   خدمت ارزش و هنجـار خاصـي اسـت، نتـايج حاصـل از فعاليـت      

 گـردد.  كار اطالعاتي استفاده مـي  كننده دستور تعيين ،اراطالعاتي)، نيز در راستاي ارزش و هنج
گـران   هاي مشـاهده  هاي دروني و ارزش اي اطالعات به دور از گرايش هرچند فرايندهاي حرفه

ها و گرايشات هستند كـه كاربسـت اطالعـات را تعيـين      شود، اما سرانجام اين ارزش انجام مي
به » رها از ارزش بودن«ها و اصل  ثير و جايگاه ارزشأتوان ادعا كرد ت مي ،كنند. بدين ترتيب مي

. شـناخت  يكسـان و مشـابه اسـت    ،عنوان يكي از معاني عينيت، هم در علم و هم در اطالعات
طرفانـه و مسـتقل از    بودن و معتبربودن بايد بـي  اطالعاتي نيز همانند شناخت علمي، براي دقيق

 .شـود  شناختي ياد مي ز آن به عينيت روشكه ا گروهي و اجتماعي توليد شود گرايشات فردي،
شناختي اطالعات، هماننـد علـم، وابسـته بـه موقعيـت شخصـي و        عينيت هستي در عين حال،

 كنـد كـه افـراد اطالعـات     كيد ميأاز همين روست كه امام خميني تگر است.  اجتماعي مشاهده
در  ،). ايشان همچنـين 180: 19ج  صحيفه نور،( ) بايد مستقل، منزه و متقي باشندگران (مشاهده

(بـه   كنند كه افرادي كه در كار اطالعاتي هستند كيد ميأطرفي نهادهاي اطالعاتي ت خصوص بي
چـرا كـه وابسـتگي بـه      ،گران)، نبايد در هيچ حزب و گروه سياسي عضو باشـند  عنوان مشاهده

كـار  گـردد و ايـن بـا     شـناختي) مـي   (سوگيري روش گروهها منجر به وابستگي فكري و عملي
   ).179: 19، جصحيفه نور( طرف باشند طرف بي افراد اطالعاتي بايد بي .اطالعاتي منافات دارد

  
  كاركرد ذاتي شناخت اطالعاتي ،بيني علمي . پيش4

بينـي و   هاي اطالعاتي قادر به پيش بسياري از مردم و حتي دانشگاهيان، انتظار دارند سازمان
درجه بااليي از اعتبار و دقت باشند. طبـق تعريـف نيـز     هشداردهي درباره وقايع و رويدادها با

بينـي را دارد. در   اطالعات شناختي از جهان اطراف است كه سه ويژگي توصيف، تبيين و پـيش 
بينـي بـه عنـوان يكـي از      هاي آتي اسـت. پـيش   اطالعات نوعي شناخت پيشيني از پديده ،واقع
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. هدف اصـلي  آيد به شمار مي اطالعاتهاي محتوايي اطالعات، محصول كاركرد تحليل  ويژگي
نگري و هشداردهي نسبت به رويدادها و وقايع در آينـده اسـت.    هاي اطالعاتي، آينده از تحليل

بينـي و هشـداردهي    نگـري، پـيش   مهمترين كاركرد نهادهاي اطالعاتي در دوران كنـوني، آينـده  
   ).1390(حاجياني، پائيز نسبت به وقايع آتي است

يكـي از انـواع محصـوالت اطالعـاتي اسـت كـه        1عاتي، اطالعات برآورديدر ادبيات اطال
نوعي شناخت اطالعاتي است كه بـه   ،شود و منظور از آن گران اطالعاتي توليد مي توسط تحليل

 Watson, Watson( پردازد گذاري ملي مي مرتبط با سياستهاي احتمالي آينده  بيني پديده پيش

and Hopple, 1990: 224; Polmar and Allen,1997: 283(    برآورد به دنبـال تحليـل شـرايط .
آينده در حوزه روابط خارجي، تحوالت يا روندهاي مربوط بـه مسـائل و موضـوعات مهـم و     

برآوردهـا بـه    ،هاي ممكن و پيامدهاي محتمل اقدامات اتخاذ شده است. از سـوي ديگـر   آينده
هاي خارجي، گروههـا و   ت احتمالي دولتها و اقداما پذيري ها، آسيب دنبال شناسايي توانمندي

(داخلــي يــا خــارجي مــرتبط بــا امنيــت ملــي)، در آينــده و پيامــدهاي احتمــالي آن بــر  افــراد
ر ميـان محصـوالت   . جايگـاه برآوردهـاي اطالعـاتي د   گذاري ملي و امنيت ملي اسـت  سياست

تـوان در   مـي  گذاري ملي كه نمونه آن را ثر اين نوع محصوالت در سياستاطالعاتي و نقش مؤ
هاي  بيني نه تنها از ويژگي پيش دهد نشان ميثير انتشار برآوردهاي اطالعات ملي آمريكا ديد، أت

  گذاران از نهادهاي اطالعاتي است. شناخت اطالعاتي، بلكه يكي از انتظارات سياست
 از بينـي را يكـي   پـيش در حـالي اسـت كـه     ،انتظار از اطالعات براي توليـد شـناخت پيشـيني   

 ،از سوي ديگر ).20: 1385 (معيني علمداري، اند بخش نظريات علمي دانسته كاركردهاي مشروعيت
(حقيقـت،   هست نيز هاي مختلف دانستن دانش در حوزه يكي از معيارهاي علمي» بيني امكان پيش«

دانستن شناخت در حوزه خاص مانند شناخت اطالعاتي، مستلزم  يعلم ،بر اين اساس ).101: 1385
 ،هاي خاصي باشد. در واقع مندي ثير قانون، تحت تأهاي مورد مطالعه در آن حوزه است كه پديدهآن 

گر رابطه كلي و عمومي  آورد. قانون بيان بيني را فراهم مي هاست كه امكان پيش مندبودن پديده قانون
برخي معتقدند علوم انساني و  با اين وجود،آيد.  هاست كه از طريق مشاهده به دست مي ميان پديده
هـاي   هاي كلي درمورد چارچوب اند  تعميم (كه اطالعات نيز بخشي از آنهاست)، نتوانسته اجتماعي

______________________________________________________________ 
1. Estimative Intelligence 
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بينـي در آنهـا    امكان پيش ،ارائه دهند و به همين دليلحاكم بر رفتارهاي انساني فردي و گروهي را 
ثير عوامل متعددي است، بسـيار  مان تحت تأنساني به دليل آنكه همزوجود ندارد. اساساً رفتارهاي ا

هاي انساني  بودن پديده انحصاري بنابراين،منحصر به فرد است.  ،پيچيده بوده و در بسياري از موارد
بيني را از شـناخت حاصـل از    ال برده امكان پيشؤمندي آنها را زير س ضمن رد تكرارپذيري، قانون
: 1387(بنگريـد بـه: منـوچهري،     كنـد  ساقط مـي  عاتيو مطالعات اطال مطالعات انساني و اجتماعي

  ).1380؛ بن اسرائيل، 2پاورقي ص.
هـاي   منـدي  رغم تمام مشكالتي كه در كشـف قـانون   بهبه اين انتقادات، آن است كه  پاسخ

حاكم بر رفتارهاي انساني وجود دارد، علوم انساني و اجتماعي موفق به شناسايي تعداد بسـيار  
گـر   هـاي متعـدد تبيـين    (ماننـد نظريـه   انـد  هاي اجتمـاعي شـده   حاكم بر پديدهزيادي از قوانين 

(بنگريد به: فريـدمن،   هاي مديريت و...) رفتارهاي انقالبي، نظريه مربوطه به بازدارندگي، نظريه
. در مطالعات اطالعاتي نيز اولين نظريه و تعميم كلي فارغ از )1377؛ گر، 1387؛ بشيريه، 1386

هـا   ال است كـه چـرا انسـان   در پاسخ به اين سؤ توان مورد اشاره قرار داد، ميه زمان و مكاني ك
هـاي   توانـد نشـان دهـد پديـده     همين يك مورد مي ).Hitz, 2008: 23-58( شوند؟ جاسوس مي

انـد،   افتند انحصـاري  اطالعاتي، اگرچه از لحاظ آنكه هر بار براي فرد يا جامعه خاص اتفاق مي
شوند، قابليـت   زماني مختلف در همان جامعه يا در جوامع ديگر تكرار ميهاي  در بازه چوناما 

بايد اشاره كـرد   ،با اين حال هاي حاكم بر آن را دارند. ونمندي يافتن قان ،مطالعه و در عين حال
ي و ايستا نيستند. مكانيك ،هاي انساني و اجتماعي، همانند علوم طبيعي كه قوانين حاكم بر پديده

 جا و در هـر زمـان   جوشد، منظور اين است كه در هر درجه مي 100شود آب در وقتي گفته مي
در  امـا  آيـد،  درجه به جـوش مـي   100ناپذيري در  (و تحت شرايط مشابه)، آب به طرز اجتناب

 هفت پاسخ مختلف ارائـه كـرد  توان  حداقل مي كنند؟ مي ها جاسوسي ال چرا انسانؤپاسخ به س
)Hitz, 2008: 23-58 يكي  ،چه هر هفت پاسخ معتبرند، اما در شرايط اجتماعي مختلف) كه اگر

انساني، واقعيتي سيال و پوياست  پديده جاسوسي به عنوان تر از بقيه خواهد بود. از آنها درست
 افتـد.  به داليل مختلفي اتفـاق مـي   ،يا در شرايط متفاوت اي و جامعه كه درباره هر فرد يا در هر

شـوند، هيچگـاه    هاي انساني مطـرح مـي   ها و پديده كه درمورد كنش االتيؤپاسخ به س بنابراين،
هـاي   و تفاوت آنها در زمينـه  هاي انساني سياليت پديده بلكه به علت پويايي و ،مكانيكي نيست
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دن بـو  ها را نسبي و كوانتومي در نظـر گفـت. منظـور از كوانتـومي     بايد پاسخ اجتماعي مخلتف
حـال   همـواره در  ،واقـع  اند و در هاي انساني سيال و زنده هپديد هاي انساني، آن است كه پديده

نـوعي عـدم قعطيـت     ،به عبارت ديگر .)1389ميرمحمدي، بنگريد به: ( ندشدن، تكامل و تغييرا
ويژگـي كوانتـومي    هـاي انسـاني حـاكم اسـت.     در مورد ميزان اعتبار قوانين حـاكم بـر پديـده   

هـا   بيني پديده شود، پيش با شدت بيشتري ديده ميهاي اطالعاتي  هاي انساني كه در پديده پديده
از طرف ديگر، يكي از اهداف كند.  هاي اطالعاتي را با ميزاني از عدم قطعيت مواجه مي و كنش

ها را بايد جـزو   بيني و تخمين نيات ديگران است. نيات يا انگيزه هاي اطالعاتي، پيش در فعاليت
هاي فـرد، ممكـن اسـت در يـك لحظـه       رد. پنداشتهاي پنداري افراد انساني به شمار آو كنش

تـوان از تخمـين قطعـي نيـات سـخن       گاه نمي هيچ . از اين رو،هاي شديد شود دچار دگرگوني
هاي جايگزين همزمان در مـورد   توان از تخمين بلكه به علت ويژگي كوانتومي نيات، مي ،گفت

ي وجود دارد، اما اين واقعيت كـه  بيني اطالعات اگرچه امكان پيش ،بدين ترتيب آن استفاده كرد.
گـردد.   هاي اطالعاتي مي بيني هاي اطالعاتي كوانتومي هستند، منجر به غيردقيق بودن پيش پديده

بيني دقيق اطالعاتي به عمل آورد، نه تنها بايد از قوانين حـاكم بـر پديـده     براي آنكه بتوان پيش
(بـن   يز اشراف داشتاجتماعي آن پديده ن هاي مورد مطالعه مطلع بود، بلكه بايد نسبت به زمينه

هاي  بلكه بايد از برآورد احتمال وقوع گزينه ،بيني ) و در نهايت نيز نبايد از پيش1380اسرائيل، 
فراتر از آن  (و بيني در مطالعات اطالعاتي بايد گفت تفاوت پيش بنابراين،مختلف سخن گفت. 

نسـبيت بـاالتر و عـدم قطعيـت برآوردهـا در      بيني در علوم دقيقـه،   مطالعات اجتماعي) با پيش
  بيني در علوم طبيعي است. بودن پيش مقايسه با قطعيت و مكانيكي

  
  تفاوت در فرهنگ، باهت در اهدافنهاد اطالعاتي و نهاد دانشگاهي: ش. ـ ه

 شـناختي علـم و   شـناختي و هسـتي   شـباهت روش  ،م آنكه ادعاي محوري ايـن نوشـتار  رغ به
هـايي فـاحش    بايد اذعان كرد اين شباهت در برخي موارد تبـديل بـه تفـاوت   اطالعات است، اما 

(سازمان اطالعاتي)،  (دانشگاه) با نهاد توليدكننده اطالعات شود كه مقايسه نهاد توليدكننده علم مي
انـد. هـر    ها، هر دو نهادهايي براي توليد شـناخت  هاي اطالعاتي و دانشگاه سازمانبيانگر آن است. 

هـاي آنهـا    موريتأم ،برند. با اين وجود حورند و هر دو از ادبيات دانشگاهي بهره ميم دو پژوهش
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آوري و تجزيـه و   جمـع  آوري اطالعات و توزيع آن تفـاوت بنيـادي بـا يكـديگر دارد.     براي جمع
فكرانـه و نظـري اسـت.     تحليل اطالعات در دانشگاه، عنصري بنيادين در فرايند تحقيقات روشـن 

هـاي   نظريـه  هـا و  هاي موجود، ايـده  پايه واقعيت هايي بر هي با تدوين فرضيههاي دانشگا پژوهش
هاي آشكار دانشگاهي و مناظرات دانشگاهي بـه بوتـه آزمـايش     جديد را از طريق انتشار، نشست

هـاي شـناخت جديـدي     هايي كه با موفقيت از اين بوته بيرون آيند، تبديل به پايه فرضيه كشند. مي
يابد. اين فراينـد تنهـا در مـوارد بسـيار      از طريق تدريس يا انتشار گسترش مي گردند كه عمدتاً مي

مربوط بـه حفـظ حـريم     شود. موارد استثنا نيز معموالً نادر، خارج از روند انتشار عمومي انجام مي
حقـوق مالكيـت معنـوي و تجـاري برخـي از       مشمولخصوصي افراد موضوع تحقيق است و يا 

خاطر مسائل تجاري و رقابت در بازار از انتشار آشكار نتايج تحقيقـات  شود كه به  هايي مي شركت
در نظـر جامعـه دانشـگاهيان، ماهيـت آشـكار فراينـد تحقيقـات         ا اين حـال، كنند. ب جلوگيري مي

  ).Judd, 1993( بهترين ابزار براي تضمين انسجام و كيفيت توليد شناخت است ،دانشگاهي
زنـد و   هـا مـي   آوري و بررسـي داده  اه دسـت بـه جمـع   سازمان اطالعاتي نيز همانند دانشگ
اما برخالف دانشگاه، يكي از مهمتـرين اهـدافش كنتـرل     ،مهمترين هدفش توليد شناخت است

ها دسترسي آزادانه به شناخت را از  اين محدوديت .نيز هستشناخت و محدودكردن انتشار آن 
توان گفت دانشگاه  مي ،نيست. در واقعبرد و اين موضوع براي دانشگاهيان قابل پذيرش  بين مي

نهادهايي رقيب يكـديگر   ،و سازمان اطالعاتي در زمينه جستجوي شناخت، از لحاظ ايدئولوژي
ها به طور سنتي حـامي آزادي و توزيـع آشـكار دسـتاوردهاي علمـي       آيند. دانشگاه به شمار مي

حـالي اسـت    آورند. اين در يكننده خود به شمار م هستند و اساساً آن را يكي از عناصر تعريف
هاي اطالعاتي با هدف حفاظت از منافع ملي كشورشان، به دنبال محدودكردن آزادي  كه سازمان

هـاي   بنابراين، بـرخالف دانشـگاه، شـناخت موجـود در سـازمان      رساني هستند. مطلق در اطالع
مبتنـي بـر   هـاي اطالعـاتي نيـز     اطالعاتي، آشكار و در دسترس عموم نيست و اعضاي سازمان

 دهنـد  ها و اصول كاري اين نهادها، هيچگاه دانش خود را در اختيار ديگـران قـرار نمـي    ارزش
   هاي الزم براي دريافت اين دانش را كسب كرده باشند). ييديهأ(مگر آنكه مخاطبين آنها قبالً ت

گذاران  رابطه آنها با سياست ،هاي اطالعاتي ميان دانشگاهيان و اعضاي سازمان تفاوت ديگر
انـد   ان در پي حقيقتگر پژوهشاست. شايد اين رابطه را بتوان رابطه ميان فكر و عمل دانست. 
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در تضاد با يكديگرند: قدرت حقيقـت را   آنها كامالً ،گذاران در پي قدرت. از اين رو و سياست
  هاي قدرت شود. ها و رياكاري تواند منجر به افشاي ظاهرفريبي كند و حقيقت مي تهديد مي
اند. هنگامي كه  هاي اطالعاتي در هرحال نهادهايي وابسته و مرتبط با قدرت سياسي سازمان

شود، آزادي  رود و به جهان اقدام سياسي كشيده مي از جهان تفكر بيرون مي ،نهاد توليد شناخت
 گـر  پـژوهش  ،چنين شرايطي افتد. در در اثر روابطش با قدرت به خطر مي آن براي بيان حقيقت

شـود نيسـت، بلكـه تبـديل بـه       روشنفكري كه بر اساس معيارهاي حقيقـت ارزيـابي مـي   ديگر 
 گـردد  اسـاس معيارهـاي قـدرت ارزيـابي مـي      شـود كـه بـر    ايدئولوگ و كارگزار سياسـي مـي  

)Morgenthau, 1970: 17.( هاي اطالعـاتي   ها و سازمان شايد بتوان گفت دانشگاه ،از اين لحاظ
هاي اطالعاتي نيز براي جلب اعتمـاد   سازمان واقعيت، رغم اين به غيرقابل مقايسه با يكديگرند.

عمـومي و   طرفي سياسي را پيشـه كننـد. اعتمـاد افكـار     گذاران بايد بي عمومي و سياست افكار
هاي اطالعاتي مبتني بر اصل  شده توسط سازمان هاي ارائه ها و شناخت گذاران به تحليل سياست

استقالل نهادهاي اطالعاتي است. در نهادهـاي دانشـگاهي   طرفي سياسي و عدم سوگيري و  بي
ايـن اسـتقالل نهادهـاي     ،طرفي سياسي آن دارد. در واقع نيز استقالل دانشگاه دقيقاً ريشه در بي

) را Morgenthau, 1970: 17( »بيـان حقيقـت بـه قـدرت    «توليدكننده شناخت است كه امكـان  
  دهد. وكاست و احساس خطري به آنها مي بدون هيچ كم

، شـفافيت  طرفانه بي رغم شباهت دانشگاه و سازمان اطالعاتي در توليد شناخت به ،يننابراب
  كاري حاكم بر سازمان اطالعاتي قرار دارد. فرهنگ پنهان مقابلرفتاري حاكم بر دانشگاه در 

  
  گيري نتيجه

دادن شباهت ظـاهري ميـان روش پـژوهش     هرچند نوشتار حاضر تالش كرده است با نشان
هاي علم و اطالعات مانند عينيت،  ساني برخي ويژگي هم ،علمي و چرخه اطالعات و همچنين

هـاي   شناخت اطالعاتي و فعاليت» بودن علمي«ابتناي بر مشاهدات و رها از ارزش بودن، مدعي 
اي از ابهـام قـرار    در پـرده » آيا اطالعات علم است؟«ال كه ؤاطالعاتي گردد، اما همچنان اين س

هاي نظـري عـام در مطالعـات اطالعـاتي      ها و چارچوب ولين ابهام ناشي از فقدان نظريهدارد. ا
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يابـد و همـين    بيني در آن كـاهش مـي   وقتي رشته مطالعاتي فاقد نظريه باشد، امكان پيش است.
هـايي ماننـد    كند. از اين رو، اگرچه نظريـه  بودن آن را تضعيف مي دست كم، ادعاي علمي ،نكته

هـاي قابـل    مندي اطالعات به سياست و نظريه علل جاسوسي، نويدبخش وجود قانونوابستگي 
هاي اطالعاتي است، اما شكوفايي نظري اين رشـته نوظهـور مسـتلزم     شناسايي در عرصه پديده
كاري حاكم بر اطالعات دارد كـه موجـب    ريشه در پنهان ،دومين ابهام توجه دانشگاهيان است.

هـاي   تـا زمـاني كـه سـازمان     شـود.  هاي اطالعاتي مـي  از پژوهش اجتناب و هراس دانشگاهيان
كاري، خود را از  كيد بر پنهانأهاي اطالعاتي قابل مطالعه) با ت (به عنوان مهترين پديده اطالعاتي

معرض نقد و نظر جامعه دانشگاهي دور نگاه دارند، نه تنها از  جايگاه مناسبي در نزد نخبگـان  
 ،ه منجر به اجتناب هر چه بيشتر آنان از مسائل اطالعاتي و در نتيجهبرخوردار نخواهد بود، بلك

  گردد. هاي اطالعاتي مي پردازي تداوم ضعف در نظريه
شناسـانه و   اگرچه اين مقاله تالش كرد به عنوان گـامي نخسـتين، بـا طـرح مباحـث روش     

اما تا هنگامي كه  شناسانه، جامعه دانشگاهي ايران را ترغيب به توجه به اطالعات بنمايد، هستي
آيا اطالعات «ال ؤهاي دانشگاهي قرار نگيرد، همچنان پاسخ به س اطالعات مورد هجمه پژوهش

اساس ادعاي اين نوشـتار، نـه تنهـا  فراينـدهاي      بر در حد ادعا باقي خواهد ماند.» علم است؟
هاي  ديدهكم و بيش عملي است، بلكه حتي پ ،هاي اطالعاتي براي توليد شناخت دروني سازمان
تواننـد   ان دانشگاهي مـي گر پژوهش ،توان به روش علمي مطالعه كرد. از اين رو اطالعاتي را مي

ها در بسترهاي مختلف بپردازند. برخي از اين محورهـاي پژوهشـي    به مطالعه علمي اين پديده
للي، نقش الم هاي اطالعاتي بر تحوالت داخلي و بين ثير پديدهأتواند شامل اين موارد باشد: ت مي

هـاي   هـاي وقـوع پديـده    بـازخواني و بازنويسـي تـاريخ، تبيـين علـت      هاي اطالعاتي در پديده
اي و به طور  هاي امنيتي منطقه هاي اطالعاتي در كنترل تسليحات، رژيم اطالعاتي، نقش سازمان

گيـري و ظهـور نهادهـاي اطالعـاتي مـدرن در بسـتر        المللي، چگـونگي شـكل   امنيت بين ،كلي
بررسي تضـاد   ،رابطه ميان توليد شناخت اطالعاتي و آزادي سياسي و به عبارت ديگر تاريخي،

ـ   ظاهري ميان كنترل اطالعاتي و مردم هـاي   هـاي سياسـي بـر پديـده     ثير نـوع نظـام  أسـاالري، ت
  .مانند آنها هاي هويتي و هاي اطالعاتي در سياست اطالعاتي، نقش سرويس
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