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 چكيده
جا    . به وقوع پيوست  " انقالب اطالعات  "اي و افزايش حجم انتشارات، پديدهء به اصطالح        هاي رايانه   گيري شبكه با شكل كـه   از آن

يا                                      لط  كنترل انتشارات كا ر بسيار سختي است افراد بعضاً با انتشار كار بسيار سختي است افراد بعضاً بـا انتشـار اطالعـات غ
مواد و        شوند؛ آلودگي اطالعات نيز موجب آلوده شدن جريان كار تصميم              گمراه كننده موجب آلوده شدن اطالعات مي           گيري، 

 .شود محيط زيست مي
گر از بيـن بـردن ارزش                   ) ١(آلودگي اطالعات , به معناي اخص كلمه يعني آلودن اطالعات درست بـه نادرسـت؛ بـه تعبـير دي

ست تعابيـر            . را آلودگي اطالعـات گوينـد         . كيفيت، صحت و محتواي اطالعات بر اثر دخالت اطالعات نادرست                كن ا البتـه مم
ساز و       به عنوان مثال از ديدگاه نمايـه       . خاصي از آلودگي اطالعات شود كه برخاسته از نگرش افراد نسبت به اين مسئله باشد                     

نامربوط و             "رساني    از ديدگاه متخصص اطالع      , "ريزش كاذب اطالعات و بازيافت ناخواسته        "كاربر   بار اضافي اطالعاتي، اطالعات 
 .ممكن است به آلودگي اطالعات تعبير شود" اختالل يا پارازيت"، از ديدگاه متخصص ارتباطات "فاقد بار اطالعاتي

 
 تأثير انفجار اطالعات بر آلودگي اطالعات

تر           . توان از هم تفكيك كرد         دو مقوله انفجار اطالعات و آلودگي اطالعات را به سختي مي             در واقع هرچه توليـد اطالعـات زياد
شرفت           اي نظير اينترنت، بيت       هاي رايانه  گيري شبكه  تر خواهد شد؛ شكل     شود آلودگي اطالعات نيز بيش        نـت و ماننـد آن و پي

 .اند نشر الكترونيكي بيش از پيش انفجار اطالعات و آلودگي اطالعات شده
هـاي    نوشـته . شوند ممكن است ضد و نقيض يا غيرقابل مقايسـه باشـند             اطالعاتي كه از مجاري و منابع مختلف گردآوري مي        

حذف           اظهار مي " فر كي"همان طور كه   . هاي نادرست منتشر شده    ها داده  بسياري وجود دارد كه در آن      كند غالباً جزئيات مهم 
لي از              " برانس كمب "و " گادسميت. "ها را تشخيص دهد    تواند صحت و سقم داده      شوند و خواننده نمي     مي كه خي ند  عقيده دار

با مســئلهء آلودگـي                " جردن باروخ  . "ها ارزش بازيابي يا بررسي را ندارند           نوشته جار اطالعـات  اظهار نموده كه ما بـه جـاي انف
 ).١٩، ص١٣٧٣ويسمان، (اطالعات مواجه هستيم 

تأثير گذاشـته اسـت               انفجار اطالعات موجب مسائل بسيار حادي شده و به طور كلي بر شيوه               جاري كنـترل اطالعـات  . هاي 
اين نكتـه   . توانند مانع بازيابي مدارك ناخواسته و ريزش كاذب اطالعات شوند          هاي اطالعاتي مانعيت الزم را ندارند و نمي           نظام

ضوعي و محتوايـي نمــي                            كاذب                    در مورد اينترنت بسيار صادق است، زيرا مدارك دقيقاً تحليـل مو يزش  شوند و بنـابراين ر
ارزش، نادرست، ناقص و حتي تحريف شده             امروزه با مقادير بسيار زياد اطالعات بي           . آيد  اطالعات و مدارك ناخواسته پيش مي         

 .فايده و نادرست است روبرو هستيم و جهان انباشته از اطالعات بي
شجويان، هيئـت علمـي و            روي اينترنت اتفاق مي   ) ٣(و اطالعات غلط   ) ٢(موارد زيادي از نشر اطالعات گمراه كننده      افتد و دان

مي            ها نشان مي    يافته. كنند ها استناد مي    ديگران، ندانسته به عنوان منبع به آن         و سـاير    ) ٤(دهد كه اسـتفاده از امضــاهاي رقو
 ).١٣٩، ص ١٩٩٥هرنون، (هاي معتبر و موثق مورد نياز است  روش

 آلودگي اطالعات
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ما چنيـن                     هايي كه اينترنت را مي      در حالي كه هر يك از شبكه        سازند، به احتمال قـوي داراي سرپرسـتان اجرايـي هسـتند، ا
پردازند و بعضاً    بنابراين افراد از طريق نشر الكترونيكي به انتشار اطالعات مي           . شخصي براي نظارت بر كل اينترنت وجود ندارد         

هـاي بيرونـي مطابقــت        با انتشار اطالعات نادرست و ارائه تصاوير و اطالعات غلط از جهان و موضوعات مختلف كه با واقعيـت                           
 .شوند ندارند، موجب آلودگي اطالعات مي

يابد و از طرف ديگر ميزان رشد مصرف اطالعات در سطح متوسط و پاييـن               از يك طرف حجم اطالعات به سرعت افزايش مي        
هـايي وجــود دارنـد كـه      از نظر زمان و نيرو، محدوديت    . گويند مي) ٥(است؛ به اين حجم اضافي اطالعات، بار اضافي اطالعاتي      

جود نـدارد، گرفتـار                         . شوند مانع مردم در مصرف اطالعات مي       عادلي و و از آنجا كه بين توليد اطالعات و مصرف آن توازن و ت
البته ممكن است اين اطالعات، داراي بار اطالعاتي باشند، اما چون زمان محـدود اسـت،                        . شويم  نوعي بار اضافي اطالعاتي مي       

 .تواند آن را جذب و مصرف كند فرد نمي
عي سـرخوردگي                 وجود اطالعات غلط و تكراري سبب افزايش بار اضافي اطالعاتي مي                  شود، محققين و دانشمندان را دچار نو

افزايش حجم انتشارات و بار اضافي اطالعـاتي بيـش از پيـش،                . شود كند و مانع دسترسي به اطالعات مفيد و سودمند مي             مي
يز                 . ها را نيز با مشكل كمبود فضا و امكانات مواجه كرده است             كتابخانه به اطالعـات ن با افـزايش حجـم اطالعـات، دسـتيابي 

 .شود پيچيده و گاه ناممكن مي
به           هرگاه مشكالت و دردسرهاي كسب اطالعات براي استفاده كننده، بيش            ) : "٦"(مورز"بنابر قانون   تر از مشكالتي باشد كه از 

 ).١٨، ص١٣٧٣ويسمان، (دهد كه به جستجوي اطالعات نرود  شود، ترجيح مي نياوردن آن ناشي ميدست 
ثل      به عنوان مثال شخصي در يك همايش بيـن         . انفجار اطالعات ناشي از آلودگي اطالعات و اطالعات تكراري است               المللـي م

ئه              . شود  كند كه در مجموعه مقاالت آن منتشر مي          اي ارائه مي    ايفال مقاله  همين شخص آن مقاله را در يك همايش داخلي ارا
رساند و دست آخر ممكـن اسـت آن را در كتـاب             كند؛ همان مقاله را در يك مجلهء تخصصي هم به چاپ مي          و باز منتشر مي    

ند بـار انتشــار                   اين نمونه. مجموعه مقاالت خود نيز بياورد   اي از اطالعات تكراري است كه حتي اگر مفيد باشد، نيـازي بـه چ
 .از اين دست اطالعات تكراري زياد داريم كه سرجمع آن رقم قابل توجهي از درياي انتشارات خواهد شد. ندارد

 .شود و حذف انجام مي) معكوس(هاي مختلف تحريف، تكذيب، تركيب، وارونه  براي آلودن اطالعات راه
يام            تر رايج است و پيام     اين روش در ساختار سياسي جامعه بيش       ): سانسور) (٧(روش حذف  -۱ سي بيـش از پ هـاي    هاي سيا

 ).٤٢١، ص ١٣٧٤تافلر، (كنند  هايي را حذف يا تحريف مي شوند كه واقعيت ديگر، به شكل آگاهانه انتخاب يا حذف مي
خي                           ما اين نوع آلودگي اطالعات را مخصوصاً در سازمان              هاي سياسـي، از جملـه در وزارت كشـور و وزارت امـور خارجـهء بر

 .بينيم كشورها مي
ند     در اين روش اطالعات را وارونه و معكوس مي     ): وارونه كردن ) (٨(روش معكوس -۲ عات    ). ٤٢١، ص١٣٧٤تـافلر،   (كن اطال

شش الزم      "توان به حكايت آشنا اشاره كرد؛ با تغيير جمله                  براي نمونه مي  . كذب همان وارونه كردن اطالعات درست است            بخ
به عمرو زيد را      ." زيد عمرو را زد   "و يا با تغيير جمله       ." بخشش، الزم نيست اعدامش كنيد       "به اين شكل     ." نيست اعدامش كنيد  

 .توان اطالعات را معكوس يا وارونه كرد مي." زد
گر                                          در اين روش معمول     ): ٩(بندي  روش زمان  -۳ حدي كـه دي تا  ست  يام ا نداختن ارسـال پ تأخير ا به  فت،  تـرين رهيا

ند         مثالً حجم عظيمي از اسناد بودجه، زماني به دست قانونگذاران مي            . كنندهء پيام نتواند كاري بكند      دريافت ها چ رسد كه تن
ند           ها فرصت دارند و اين آنچنان كوتاه است كه نمي            روز براي تصويب آن     . توانند اين اطالعات را هوشيارانه تجزيه و تحليل كن

 ).٤٢١، ص١٣٧٤تافلر، (در نتيجه اين اطالعات هيچ كاربردي نخواهند داشت 
مي                 ) : ١٠(روش تركيب   -۴ به       در اين روش، اطالعات نادرست همراه با اطالعات درسـت پخـش  طـوري كـه دريافـت       شود، 

منظور ارائه اطالعاتي است كه ضد و نقيض           ). ٤٢٢، ص ١٣٧٤تافلر،  (ها را از يكديگر تشخيص دهند            كنندگان پيام نتوانند آن    
شوند و تشـخيص                        كه به   هستند، خواه در يك متن واحد باشد يا اين            طور همزمان از چند رسانه خـبري و مطبوعـات پخـش 

هاي ديگري      هاي آلوده كردن اطالعات بودند و البته روش              ترين روش   ها مهم   اين. كنندگان دشوار است     صّحت آن براي دريافت   
 .اند نشان داده شده ١عوامل آلودگي اطالعات در نمودار . نيز براي اين كار وجود دارد
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 عناصر و عوامل آلودگي اطالعات. ١نمودار 

، اطالعات اشعه يافتـه كامـالً     )سازي وارونه(با همديگر اين است كه در دروغ        ) سازي وارونه(وجه تمايز تركيب، تحريف و دروغ       
ند                  خواهند اشاعه يابد حذف مي       هايي را كه نمي     نادرست است، در تحريف قسمت      كه دوسـت دار كنند و اطالعات را آن طور 

گاهـي   . شوند     كنند؛ اما در تركيب، اطالعات درست و نادرست تقريباً به طور همزمان يا در يك متن واحد ارائه مي                             عرضه مي 
 .شود خطا و اشتباه غيرعمدي مثل تايپ نيز باعث آلودگي اطالعات مي

بنابراين مسئلهء آلودگي را نبايد يك چيز صرفاً اتفاقي در عملكرد و كارهاي جامعه دانست، بلكه يـك امـر كـامالً اساسـي در                           
 .نظمي در فرآيندهاي اطالعاتي جامعه است تمام فرآيندها و قسمتي از كلّ بي

ته،             . آلودگي اطالعات خطر فرهنگي، اجتماعي، رواني و فيزيكي دراز مدتي دارد             اطالعات آلوده، كنترل نشـده و سـازمان نياف
تواند موجب نظم بخشيدن به آشفتگي اطالعات و مانع                  آوري اطالعات مي     فن. دشمن دانشمندان و متخصصين اطالعات است      

ست            براي دستيابي به اطالعات، تجزيه و تحليل، نمايه          . آلودگي آن شود   ، ١٩٩٥البـس،   (سازي و سازماندهي اطالعـات الزم ا
 ).٢ص

لوده      ، مغرضانه و تعصب    ) ١١(اطالعات غلط پيوسته     ضاد،                   ) ١٣(، قـديمي، نـاقص    ) ١٢(آ شوخي و مسـخره، مت ته بـه  ، آميخ
مي                  ، و اشتباه   ) ١٤(هاي ترجمه شده غلط، تجديدنظر غيرقانوني              داده بـراي   . شوند     هـاي بنيـادي موجـب آلودگـي اطالعـات 

هاي پيوسته حتماً شكاك باشـند،         شود كه جستجوگران نظام    جلوگيري از آلودگي اطالعات و كاهش اين آلودگي پيشنهاد مي             
ها را ارزيابي كنند، اطالعـات مربوطـه را بـا                از صحت دانش پيشين مطمئن شوند، ميان واقعيت و نظر تميز قائل شوند، بحث                       

 ).١٩٩٧فيتز جرالد، (ها را شناسايي و آزمايش كنند  منابع مختلف بسنجند، اعتبار منبع را ارزيابي كنند، فرضيه
 

 تأثير آلودگي اطالعات بر آلودگي مواد و محيط زيست
تصـور   . پـردازيم   براي روشن شدن موضوع ابتدا به ذكر مثالي مي         . شود هاي ديگر مي    آلودگي اطالعات گاه خود موجب آلودگي      

كنيد يك پااليشگاه نفتي پيشرفته مقادير زيادي نفت خام در اختيار دارد و به منظور استفادهء بهينه از اين نفت خام و براي                                       
جريان تجزيـه  . تصفيه و تبديل آن به مواد نفتي ديگر نيازمند اطالعات صحيح و دقيق است تا بتوان آنرا به خوبي تجزيه كند                 
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ست و          . مصرفي يا مقداري آب آلوده باقي بماند           دهد كه ممكن است مواد بي     را تا جايي ادامه مي    البته آن هـم قابـل تصــفيه ا
صورت آب آشـاميدني درآورد،      توان آن را به   البته آن هم قابل تصفيه است و مي    . توان آن را به صورت آب آلوده باقي مانده        مي

نه                    ولي ساخت و سازماندهي مواد داراي بي         اي كـه     نظمي پايين، براساس قانون دّوم ترموديناميك خيلي بعيـد اسـت و كارخا
توان گفت كــه اطالعـات      بنابراين با توجه به قانون دوم ترموديناميك مي           . مصرفي توليد نكند نادر است         هاي زائد و بي       فرآورده

تواند با بازده صددرصد به اطالعات تبلور يافته تبديل شود، اما اگر همين شركت اطالعات دقيـق و درسـت نداشـته                            خام نمي  
باشد و به تعبير ديگر داراي اطالعات غلط و آلوده باشد، شايد تنها چند قلم مواد نفتي از نفت خام بگيرد كه آن هـم ممكــن                            

نه         صورت فاضالب و پساب     در نتيجه بقيه مواد تجزيه نشده را به       . است خالص نباشد  به رودخا يزد كـه      هـا مـي    هاي صنعتي  ر
شود رودخانـه    اين يك قاعده است، زيرا وقتي كه جريان اطالعات آلوده مي           . شوند موجب آلوده شدن مواد و محيط زيست مي       

 .شوند نيز آلوده مي
ها اطالعات درست و دقيق داد تـا        هاي صنعتي و توليدي مثل كارخانه       توان به نظام   تواند كامالً عالج شود ولي مي   آلودگي نمي

رسد بدون مواد خام مناسـب و اطالعـات دقيـق و                بنابراين به نظر نمي   . اين كه آلودگي را به ميزان نسبتاً خوبي كاهش دهند                
 ).٢ن ص١٩٩٦بولدينگ، (پذير باشد  درست چنين فرآيندي انجام

ها  هاي مربوط به آلودگي كنند، گرايش اين شركت          تر وادار به پرداخت هزينه       ها را بيش   هرقدر طرفداران محيط زيست شركت      
به     تر راغب مي  شود و بيش  تر مي كند بيش  تري ايجاد مي   هايي كه آلودگي كم     به فعاليت   منظـور كـاهش آلودگـي از       شوند كـه 

 .هاي جديد براي ساخت منابع، توليدات و كاالهاي خود استفاده كنند آوري اطالعات صحيح و دقيق و فن
نرژي بسـيار                 تمدن عصر اطالعات برخالف تمدن       . اطالعات اساس استفاده از مواد و انرژي است            نابع ا هاي پيشـين بايـد از م

لي و غـيره اسـتفاده كنـد                            ، ص ١٣٦٢تـافلر،   (متنوعي نظير انرژي خورشيد، جزرومد، حرارت مركزي زمين، هيدروژن، موادآ
هد و                                    و البته زماني مي     ) ۴۸۶ تواند از اين منابع استفاده كنده كه اطالعات الزم را داشته باشد و تحقيقـات بنيـادين انجـام د

 .ترين ماّدهء خام تمدن، اطالعات است زيرا اساسي. دانش الزم را كسب كند
اي است از آنچـه كـه          اين نمودار طرح بسيار ساده     . نشان داده شده   ٢نظام اصلي انتقال و آلودگي اطالعات در نمودار شمارهء                  

طور   افتد كه محققي چنين مستقيم با محقق ديگر به             هاي عصر ما بندرت اتفاق مي        با توجه به پيچيدگي    . دهد  در عمل رخ مي   
تر از آن است كـه در       نشان داده شده، ارتباط برقرار كند و نظام اطالعاتي پيچده              ٢چنان كه در نمودار       متقابل و بالواسطه، آن   

 .شود مشاهده مي ٢نمايش ساده نمودار شمارهء 
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 عناصر نظام انتقال و آلودگي اطالعات. ٢نمودار شماره 
 :اين مدل انتقال و آلودگي اطالعات شامل عناصر زير است

صد دارد بـه شـخص يـا اشـخاص                        ) : ١٥(منبع اطالعات  -۱ عبارت است از تفكرات، عقايد، اطالعات و حقايقي كه شـخص ق
لف              منبع اطالعاتي، اطالعات خام يا پيام را توليد مي           . ديگري منتقل كند   كند و گاهي اين اطالعات درهنگام توليد توسط موء

 .شود؛ به عنوان مثال ممكن است در بيان مطالب اشتباه لفظي يا حتي تايپي پيش آيد عمداً يا سهواً آلوده مي
 .كند ترين ركن ارتباط است، زيرا منبع اطالعات را به مصرف كنندهء اطالعات وصل مي مهم) : ١٦(كانال -۲
. ، تركيب، حذف يا تحريف شود    )وارونه(در خالل انتقال اطالعات، پيام ممكن است تكذيب، معكوس            ) : ١٧(اطالعات آلوده -۳

 .طور كلي به پارازيت يا اختالل معروف است اين تأثير مزاحم بر روي پيام، به
 .يعني اطالعات دقيق، صحيح، ارزشمند، مستند و داراي بار اطالعاتي) : ١٨(اطالعات درست -۴
گيرد، يا اين كه براي      كار مي  اطالعات پروردهء دريافت شده را براي ساختن مواد و كاالهاي مختلف به              ) : ١٩(كننده مصرف -۵

 .تواند منبع اطالعات باشد؛ نظير يك شركت، كارخانه يا يك محقق كند و خود مي توليد اطالعات جديد از آن استفاده مي
كار گيرد در اين صورت وي نـيز اطالعـات، مـواد و                  اگراطالعات آلوده باشد و مصرف كننده آن را به             ) : ٢٠(خروجي ناقص  -۶

 .كند كاالهاي آلوده توليد مي
صرف            ) : ٢١(خروجي سالم   -۷ يز                     اگر اطالعات درست و دقيـق باشـد و م صورت وي ن نده از آن اسـتفاده كنـد، در ايـن  كن

 .كند اطالعات، مواد و كاالهاي درست، خالص و سالم توليد مي
صفيه كـردن جريـان                هاي نمونه    تحوالت علمي اساساً از پيشرفت واقع شده در فنون و روش                هـاي     گيري و آزمايش كه براي ت

علم نوعي كارخانهء تصفيه فاضالب نظام اطالعات است كه خطـا               . كنند اند استفاده مي     اطالعاتي از خطا و اشتباه طراحي شده      
كه         . گرداند كند و جريان اطالعات خالص را به جامعه برمي           خطر اكسيده مي   صورت گاز بي   و اشتباه را به    نهايتاً بايد توجه كرد 

تي             بنابراين عيب . يافتن راه حل ثابت و اصلي مشكالت آلوده مواد، به پاك كردن اطالعات بستگي دارد                      ظام اطالعا هايي در ن
 ).٧، ص١٩٩٦بولدينگ، (شوند  وجود دارد كه موجب آلودگي مواد مي

تريـن    در واقـع مهـم    . كند  گيري، مواد و محيط زيست را آلوده مي           پس بايد قبول كرد كه آلودگي اطالعات جريان كار تصميم             
.گيري اطالعات دقيق و درست است زيرا پايه تصميم. شود گيري درست مي آسيب آلودگي اطالعات اين است كه مانع تصميم
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