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Abstract 

Objective: The aim of this study is to introduce and enable research at the intersection of 

information behaviour studies and contemplative studies by proposing yoga as a research 

context in everyday life. 

Methodology: This conceptual paper builds on discussions of the everyday information 

behaviour, transcendental Information, and pleasure and profound in information science. First, 

contemplation is defined and discussed, along with the movement-based contemplative 

practices and embodiment approach. Next, yoga is proposed and explored as a contemplative 

practice in higher level of everyday life which consists embodied and transcendental 

information. 

Findings: Everyday life of people in their modern world involves deep aspects of human 

engagement with information not only for solving problems and survival, but also for pleasure 

and profound in daily life. Contemplative practices such as Yoga are examples of higher things 

in life which become more popular both in Iran and other parts of the world. Due to the 

COVID-19 pandemic, lockdowns and its psychological impacts the number of people who 

turned to yoga and online yoga is increasing. Yoga is a movement type of contemplative 

practice. The information or knowledge in this practice is different from what we have known as 

traditional definitions of information.  Individuals find compassion, meaning, awareness and 

silence by doing yoga. It engages human body in many ways and changes the perception of 

human about the strength and functionality of the body. In all the yoga processes information 

can be involved.  It involves various types of sensory, tactile and physical information that are 

acquired and interpreted, and used with the help of human sensory capacities (such as sight, 

hearing, smell, taste and touch) and in relation to other forms of information. There are many 

moving, stretching, and balancing through a series of postures, there are breath practices which 

are also embodied. The physical environment, such as music, mirrors, smells, or diversity of 

participants, their body size, age, gender, clothing, and movements, shape the information 
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landscape of yoga practices. Embodiment is a new turn in information science which tries to 

bring the body into focus, as the way individuals experience information. When performing 

yoga, human receives tactile and audio information from the environment in which she/he is 

located and adjusts her/his body to prevent unnecessary movements and to perform the desired 

pose. Sometimes even seeing other people's movements and postures, feeling the pain in the 

muscles, hearing rhythm of the music or sounds of the nature, and feeling the temperature of 

breath can be sources of embodied information and sensual knowledge for the practitioner.  

Conclusion: This paper builds on discourse at the intersection of contemplative studies and 

information science, also connecting this with recent turn of embodiment in information 

behaviour studies. This study extends the literature on transcendental information behaviour, 

elaborate yogis’ information experiences with an embodied perspective, and illustrate a 

relationship between information and contemplation. The kinds of embodied information 

employed by yoga practitioners might be recognized and appreciated more widely throughout 

society and opportunities for technological development and further research will be outlined. 
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 چکیده

 یها دامنه افتنی ،( اطالعات بدنمند2و  یبخش و متعال لذت ی( رفتار اطالعات1دو مفهوم:   تیهدف در مقاله حاضر با نشان دادن اهم: هدف

  .است یمطالعات تعمق ،یدر مرز مشترک  رفتار اطالعات یپژوهش

 به علوم اطالعاتمتعالی است که تاکنون در ادبیات و رفتار اطالعاتی زندگی روزمره بر مباحث  یمبتن مفهومی حاضر مقاله :ناسیششرو

ای  ضرورت تحقیق در این حوزه با رویکرد مبتنی بر بدن، مطرح و سپس یوگا به عنوان زمینه. نخست، ارائه شده است یو تجرب یصورت مفهوم

  .ظهور رفتارهای اطالعاتی متعالی توصیف خواهد شد برای

، بلکه به منظور ی روزمرهاش با اطالعات نه برای حل مسائل و انجام کارها های عمیقی است که تعامل زندگی انسان دارای جنبه: ها یافته

ها تمرینات تعمقی،  های ظهور آن در زندگی انسان شود. یکی از نمونه گفته می« سطح باالتر زندگی روزمره»و درک معناست که به آن  لذت

همچون یوگاست، که تعداد هنرجویان آن در ایران و جهان رو به افزایش است و افراد زیادی یوگا را به عنوان اوقات فراغت جدی دنبال 

 یها حواس و تجربه است و اطالعات وابسته به بدن، مبتنی برشناختیم  عات در این بافت متفاوت از آنچه به صورت سنتی میکنند. نوع اطال می

 نقش به توجه با را اطالعات مفهوم کند می تالش و  جدیدی است که علوم اطالعات بر آن متمرکز شده حوزه است. اطالعات بدنمند یبدن

  .کند توصیف شود می تجربه افراد زندگی در که گونهآن بدن

رشته علم اطالعات با  انیمشترک م یمرزهابخشی از  وگا،ی بافتدر  و رفتارهای اطالعاتی متعالی نقش دانش بدنمند فیتوص: با گیری نتیجه
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 مقدمه و طرح مسئله

جدیدی در علوم اطالعات   نسبتاً حوزه  های عمیق زندگی روزمره انسان اطالعات و رفتارهای اطالعاتی در زمینه

های  یا محیطهای دانشگاهی، سازمانی و  شناسی است. مطالعات رفتار اطالعاتی به طور سنتی در بافت و دانش

کردند. این  0دانشمندان علوم اطالعات شروع به کاوش در زندگی روزمره 0791 هکاری متمرکز است. از ده

کرد به وجود آمد  رویکرد در مقابل تحقیقاتی که تنها به نیازهای اطالعاتی بافت آکادمیک توجه می

طالعات در زندگی انسان و درک (، برای فهم چیستی ا2102) 3(. به اعتقاد اوسپک2117، 2)ساووالینن

اطالعات در بافت   - به اطالعات، باید تعامالت انسان  چگونگی آگاهی و معنابخشی و بهبود دسترسی انسان

 بررسی شود.  4های  اطالعاتی غیررسمی و پیش پا افتاده زندگی روزمره و محیط

ترین رفتارهای انسانی را در بر  پیچیدهروزمرگی به ظاهر معنایی عادی و پیش پا افتاده دارد اما در اصل 

های  زمینه هها پیش رفتار اطالعاتی روزمره را به دو دست ( سال2119) 5که، کاری و هارتل گیرد. با آن می

رفتارهای اطالعاتی در  ههای تجربی دربار تقسیم کردند، تا به امروز بیشتر پژوهش 9تر( و باالتر )عمیق 6تر پایین

های  جنبه ای( که معموالً تر، یعنی حل مسائل و بقا در زندگی روزمره )در مقابل کار حرفه نزمینه )بافت( پایی

روتین، معمولی و غیرجالب یا ناخوشایند زندگی را دربردارد متمرکز است. مطالعات رفتار اطالعاتی در حوزه 

که برای شکوفایی و درک معنای هایی که انسان آزادانه و با انگیزه شخصی )نه برای حل مسئله و بقا، بل فعالیت

(. اغلب، انسان بر اساس نیازی که در 2107، 2کندکمیاب است )گوریچناز ها را انتخاب می شخصی و عمیق( آن

که خودش  تعامل باشد، نه آن با اطالعات در« باید»کارش دارد با اطالعات در ارتباط است. به عبارت دیگر، 

های علوم اطالعات به اهمیت بررسی رفتارهای روزمره در  تازگی پژوهشبا اطالعات تعامل کند. به « بخواهد»

بخش و  های اطالعاتی لذت (،  تجربه2106)هارتل و دیگران،  7اوقات فراغت جدی تر از جمله های عمیق زمینه

(، رفتارهای اطالعاتی 2107)گوریچناز،  02دار شخصی یهای معن (، فعالیت2102و دیگران،  00)التم 01متعالی

های تعمقی  ( و فعالیتب 2121)منصوریان،  0(، اطالعات متعالیالف 04،2121)منصوریان 03شادی جویی

 
1. Everyday life 

2. Savolainen 

3. Ocepek 

4. Banal information spaces 

5. Kari & Hartel 

6. Lower context 

7. Higher things in life (higher context) 

8. Gorichanaz 

9. Serious leisure  

10. Pleasurable and profound 

11. Latham 

12. Personally meaningful activities 

13. Hedonistic information behaviour 

14. Mansourian 
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های اطالعاتی در  کنند و متخصصان اطالعات را به بررسی تجربه کید میأ( ت2121)التم و دیگران ،  2)تأملی(

 کنند. دعوت می اند، های اطالعاتی ها، که غنی از انواع اطالعات، فضاها و فعالیت این زمینه

 هپای ( و بر3رفتار اطالعاتی اغلب بر اساس اطالعات مستند، مدون، یا قالب گرفته )اطالعات بیرونی

های  پارادایم هبررسی شده است )برای مطالعه بیشتر دربار 5و سپس از دیدگاه عاطفی 4های شناختی نظریه

و  6یافتگی( )تن اما تاکنون، دیدگاه بدنمندی ؛( مراجعه شود(2107مطالعه رفتار اطالعاتی به مقاله هارتل )

؛ هارتل، 2102)کاکس،  در علوم اطالعات به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است 9اطالعات حسی/بدنمند

تر شده است  های اطالعاتی در مطالعات رفتار اطالعاتی بسیار پررنگ تجربه حوزه(. این دیدگاه با ظهور 2107

های  ( )تفاوت تجربه اطالعاتی با رفتار اطالعاتی در بخش تعریف کلیدواژه2121، )مانند مطالعه ساووالینن

های  ها و سیستمبا هدف بهبود سرویس های رفتار اطالعاتی معموالً پژوهش کلیدی توضیح داده شده است(.

نتی به ها اجرا شده است، پس در رشته علوم اطالعات به طور س های رسمی کتابخانه اطالعاتی مانند سیستم

اما برای  ؛ای دارد توجه الزم نشده است های کتابخانه اطالعات و دانش بدنمند که کاربردی کمتری در سرویس

هایی از اطالعات مشکل ساز و نامعقول است  مطالعه رفتار اطالعاتی در بافت زندگی روزمره حذف چنین جنبه

ای است  طالعات در حال تغییر گسترده(. قابل ذکر است که نگرش به ا2109)کاکس، گریفین، و هارتل 

هایی از استفاده از رویکرد بدنمدی به خصوص در مراکز اطالعاتی رسمی چون  (، نمونه2102، 2)فولر

 ((. 2107) های دانشگاهی نیز وجود دارد )مانند کاکس کتابخانه

در غالب سند( و  )معموالً 7ها و تحقیقات رفتار اطالعاتی به طور سنتی بر اطالعات به عنوان شیء نظریه 

اطالعات به عنوان چیزی که »کید دارند. رویکردی جدید به نام أت ]آگاه شدن[01یا اطالعات به عنوان فرایند

دهد که هرچیزی را به عنوان اطالعات تجربه کنیم.  ( به ما اجازه می2104، 02)لوپتون« 00تجربه شده است

ها و رفتارهای  هاست. بدن در تجربه ه به زمینه و موقعیتاطالعات چیزی است که در چشم بیننده و وابست

(. 2121؛ ساووالینن، 2104، 03اما اغلب به عنوان منبع اطالعات مطالعه نشده )لوید ؛اطالعاتی بسیار مهم است

بخش و متعالی با نوعی از اطالعات حرکتی و ریتمیک،  بسیاری از رفتارهای اطالعاتی اوقات فراغت جدی، لذت

                                                                                                                                               
1. Transcendental Information 

2. Contemplative practice 

3. External information 

4. Cognitive theories 

5. Affective theories 

6. Embodiment perspective 

 corporeal / sensory/ embodied/ sensual/ physical information متون انگلیسی با عناوین متفاوتی مطرح شده است:اطالعات بدنمند در . 1

8. Fuller 

9. Information-as-thing 

10. Information-as-process 

11. Information-as-it-is-experienced 

12. Lupton 

13. Lloyd 
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تنفسی، بینایی، المسه، بویایی و حتی فیزیک کلی بدن و مختصات و جایگاه بدن در فضا در ارتباط  شنوایی،

( که باید مورد مطالعه قرار گیرند تا تصور ما را از اطالعات در 2106؛ هارتل و دیگران، 2104است )لوپتون، 

ی روزمره نیازمند ارتباط های زندگ شکوفایی و حفظ بسیاری از مهارت زندگی روزمره مدرن کامل کنند.

تنگاتنگ بین دانش صریح و دانش بدنمند )از نوع دانش ضمنی( است. این دانش از بدن به صورت عملی و با 

 (. پس از آنجایی که رشته ما مرزهای خود را از دانش صریح و2102)کاکس  شود خلق و منتقل می ،تمرین

سمانی دانش و حرکات رسانده، دانشمندان علوم اطالعات شده فراتر برده و بحث را به بیان یا مظاهر ج ضبط

باید به نحوه کسب و پردازش اطالعات از طریق حواس و با استفاده از بدن به عنوان منبعی که افراد در زندگی 

کنند توجه کنند. این مسئله فراتر از ابعاد نظری و دانشگاهی است و ارتباط  روزمره استفاده و تفسیر می

 های اطالعاتی به بار خواهد آورد. دستاوردهایی در طراحی خدمات و منابع و سیستم ،بدن اطالعات با

های اطالعاتی بدنمند  های اطالعاتی لذتبخش و تجربه کند تا با معرفی تجربه در ادامه نویسنده تالش می

عنوان زمینه خوبی برای خوانندگان را به تفکر و تفحص در این حوزه دعوت کند و در نهایت بافت یوگا را به 

 بررسی اینگونه اطالعات توصیف خواهد کرد.

 

 تعمق و اطالعات متعالی

مستقیم یک موضوع، ایده و یا موقعیتی  هایجاد و پرورش تمرکز از طریق تجربتمرینات تعمقی )تأملی( به 

بخش، عمیق و های لذت  شود تا جنبه شود. تمرینات تعمقی در زندگی روزمره گنجانده می خاص گفته می

سازی ذهن در میان عوامل حواس پرتی زندگی  دار زندگی انسان را یاداوری کند و به تمرکز عمیق و آرامیمعن

های مختلف مراقبه،  هایی از آن شیوه روزمره کمک کند. تمرینات تعمقی اشکال متفاوتی دارد نمونه

گر در  ی است )مرکز ذهن اندیشهگذرانی در طبیعت، نوشتن خالق، هنرهای تعمقی و حرکت تعمق وقت

( نمایش داده شده است. 0در )شکل « تعمقی تمریناتدرخت » تعمقبرای آشنایی با مفهوم (. 2107، 0جامعه

دهد دارای هر دو بعد اجتماعی و فردی  دهد که نشان می های تعمق را ارتباط/ پیوند و آگاهی تشکیل می ریشه

که شامل سکون،  دهد های متفاوت تمرینات تعمقی را توضیح می قالبهای بزرگ درخت  است. سپس، شاخه

های کوچکتر  تر تمرینات تعمقی در شاخه ای، حرکتی و آیینی است. مظاهر خاص مولد، خالق، فعال، رابطه

( برخی از تمرینات تعمقی در این 2121به اعتقاد التم، هارتل و گوریچناز )درخت به نمایش درآمده است. 

های سنتی اطالعات(  ها )قالب پردازی که با نوعی از مستندات و روایت نگاری و داستان روزنامه درخت مثل

 
1. Center for Contemplative Mind in Society  
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اما با در نظر گرفتن نگاه جدید در رشته علوم  ؛در علوم اطالعات تفسیر و بررسی شده است سروکار دارد کامالً

توان بسیاری از تمرینات تعمقی  می وابسته به حواس و حرکات(اطالعات با عنوان اطالعات و دانش بدنمند )

مطالعات رفتار اطالعاتی قرار دهیم  ه)مثل یوگا، حرکات موزون و تایچی( را نیز در حوزحرکتی  هدر شاخ

 . (2107گر در جامعه،  )مرکز ذهن اندیشه

 

 
 (2100گر در جامعه،  درخت تمرینات تعمقی )مرکز ذهن اندیشه .0شکل

 

ارتباط میان اطالعات و تفکر )تعمق( یکی از موضوعات جدید رشته علم اطالعات است و اخیراً مطالعات 

در تعمق و (  که کاربرد اطالعات را 2107دانشگاهی در این زمینه اجرا شده است. مانند گوریچناز و لتهم )

های پژوهشی میان علوم اطالعات و  ( خطوط مشترک زمینه2121تأمل بررسی کردند و التم و دیگران )

ها به عنوان  ( که از کتابخانه، موزه، آرشیو و گالری2121مطالعات تأملی را ردیابی کردند و گوریچناز )

در این میان التم و دیگران  است.   برای انسان در عصر دیجیتال صحبت کرده 0تعمق-های اطالعات پناهگاه

های اصلی رشته علم  ( که با حوزه2خرد )شکل -دانش-اطالعات-( با توجه به مدل معروف هرم داده2121)

سنجی با سطح داده، رفتار اطالعاتی با اطالعات و مدیریت دانش با دانش(  اطالعات در ارتباط است )علم

 
1. Info-contemplative sanctuaries 

 ارتباط و پیوند

 مولد

 خالق

 گراعمل

 گراعقل

 حرکتی

 مراقبه آیینی

 تمرین سکوت

 تمرین تمرکز

 قرائت الهی

 مشاهده گری
 نقاشی

 هنرهای تعمقی
 بداهه پردازی
 موسیقی و آواز

 زیارت

 داریزندهشب
 کار داوطلبانه 

 عمیقدادنگوش حلقه بخث

 گوییقصه

 یوگا

 حرکات موزون

 دویکیآ

 چوانچیتای

 نشینیاعتکاف و گوشه

 سکون مذهبیبرگزاری مراسم 
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  حوزهته ما به خوبی تبیین نشده است. با توجه به ظهور سطح خرد در رش جایگاه معتقدند که تاکنون

( 2119)کاری و هارتل،  های باالتر زندگی )اطالعات متعالی و عمیق( در مطالعات رفتار اطالعاتی زمینه

های تعمقی نیز نقش مهمی ایفا کنند )التم و  توانند در سطح خرد و درک تجربه دانشمندان علوم اطالعات می

تری تمام تجربیات انسان با سطوح مختلف  توان در علم اطالعات با نگاه جامع می ،از این منظر. (2121 ،دیگران

 اطالعات )داده، اطالعات، دانش، خرد( را بررسی و توصیف کرد. 

 

 
 0هرم دانش .2شکل

 

( نیز اطالعات متعالی تعریف و انواع آن مشخص شده است، از جمله ب 2121اخیر منصوریان ) هدر مقال

اطالعات متعالی ممکن  انی. به اعتقاد منصورریشناسانه و دلپذ ییباینوع دوستانه، شاعرانه، ز ،یاطالعات معنو

های درونی و بیرونی، متنی و غیرمتنی و بدنمند وجود داشته باشد و جستجو و  است در طیف وسیعی از قالب

هایی از اطالعات متعالی در   استفاده از اطالعات متعالی نیازمند تلفیق دانش صریح وضمنی است. او مثال

هایی از  و کارهای داوطلبانه زده است که همگی مثالسازی، حرکات موزون  موسیقی، شعر، نقاشی، مجمسه

ها را  گونه فعالیت افراد برای تعامل با اطالعات در این ه(. همچنین، انگیز0های تعمقی است )شکل  فعالیت

)همان(. دور از تصور نیست که تمرینات تعمقی مانند  شادی جویی، لذت بردن و درک معنا معرفی کرده است

 اقبه نیز با اطالعات متعالی و با سطح عمیق زندگی انسان در ارتباط باشد. یوگا، تایچی و مر

های متخصصان اطالعات که موجب دانش افزایی در مطالعات  ( پژوهش2121التم، هارتل و گوریچناز )

 بندی کردند: تعمقی شده را به صورت زیر دسته

  (، 2100ایالتی کنت )ویکس ، تاریخی )مانند تأسیس مرکز مطالعه اطالعات و دین در دانشگاه 

 
1. Ackoff, R. (1989).  From data to wisdom, Journal of Applied Systems Analysis, 16(1). 

 خرد

 دانش

 اطالعات

 داده
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 ( که اظهارات نظری درباره اطالعات و معنویت را مطرح 2119)مانند مطالعه مروری کاری ) تئوری

 ، کرد(

 ( و اجرای 2107، 0وری منابع تمرینات تعمقی )پیاتیآدرمانی، گردنهادهای اطالعاتی )مانند کتاب

 ( 2109، 2)لنسترا های عمومی های یوگا و مراقبه در کتابخانه کالس

 های اطالعاتی که با تعمق در ارتباط است مانند چگونگی برخورد  رفتارهای اطالعاتی )تجربه

های مذهبی  ات فناوری بر تجربه خواندن کتابتأثیریا  (،2102 3مسیحیان با اطالعات بیرونی )فریبرگ

 (2106 ،)گوریچناز

 

 یافته بدنمندی و اطالعات تن

« اطالعات و بدن»موضوع  با 4زالیببری ترند هنامه در مجل اطالعات و دانش حسی و بدنمند دو ویژه حوزهدر 

علوم اطالعات شاهد چندین  هدر رشت مقاله منتشر شده است. 31( با حدود 2102)کاکس، گریفین، و هارتل، 

فت رویکرد نظری است )برای مطالعه بیشتر ه 5ها چرخش بدنمندی چرخش نظری بودیم که جدیدترین آن

علم  هشناسی در رشت ( مراجعه شود(. این چرخش نظری و روش2107در علوم اطالعات به مقاله هارتل )

( درباره اهمیت بدن، حس و ادراک در یادگیری و سواد اطالعاتی آغاز شد. به 2101) لوید هاطالعات با مقال

بدن  قلب شناسی از مغز اطالعات و دانش( این رویکرد پیشرفت منطقی علوم 2107اعتقاد هارتل )

های اطالعاتی در زندگی  خواهد درک جامعی از تجربه جسمانی( است که می عاطفی )رویکرد شناختی

های اجتماعی و فرهنگی  آورد. این رویکرد جسمانی در علوم اطالعات برگرفته از نظریه به دستها  انسان

تواند به حقیقت  ادراک است. به اعتقاد او انسان تنها به این سبب می 9درباره پدیدارشناسی 6موریس مرلوپونتی

 ها جا گرفته باشد و با حواس و ادراک خود آن را تجربه کند اشیاء دست یابد که بدنش در میان آن

هم اتحاد پیدا کند و منجر به اتفاق نظر، همدلی و درک و یادگیری  تواند با ها می (. تجربه0372)مرلوپونتی، 

های اطالعاتی ما دارای کیفیات متعددی است که اگر جدا از واکنشی که در بدن  شترک شود )همان(. تجربهم

)کاکس، گریفین، و هارتل،  تهی خواهد شد یانگیزند مورد مطالعه قرار گیرند، تا حدود زیادی از معن ما بر می

 
1. Pyati 

2. Lenstra 

3. Freeburg 

4. Library Trends 

5. Embodied turn 

6. Maurice Merleau-Ponty 

7. Phenomenology 
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العات در زندگی انسان در نسبت توان تصور کرد همواره اط همین خصوصیت جسمانی، می ه(. در نتیج2102

 شود. با جسمانیت او درک پذیر و کاربردی می

)خبازی کناری و  نظریاتش را بیان کرده است 0پدیدارشناسی ادموند هوسرل تأثیرمرلوپونتی تحت 

است و روشی است برای  2(. پدیدارشناسی از دیدگاه هورسل توصیف، تحلیل و کشف پدیدارها0375سبطی، 

تجربه و درک تلقی  هنقد شناخت. هوسرل در پدیداشناسی که خود مدعی بنیانگذاری آن است، بدن را واسط

ای است پویا، یعنی چیزی است که تجربه پدیده (.0373)هوسرل،  پردازد کند و به توصیف وجوه آن می می

های متنوعی مورد بررسی قرار گرفته  که از جنبهکند، و تجربه انسانی موضوعی است  فرد در آن زندگی می

ها مانند  پدیدارشناسی ساختار انواع مختلفی از تجربه کننده. است: مانند تجربه یادگیری و تجربه مصرف

 کند را بررسی می 4و اقدامات بدنمند 3ادراک، تفکر، حافظه، تخیل، احساس، میل و اراده، آگاهی بدنی

پدیدارشناسی و نگاه  تأثیرز پنج سال است که مطالعات رفتار اطالعاتی نیز تحت (.  بیش ا2121)ساووالینن، 

 9بروس را گسترش داده است )همان(.« 6اطالعاتی هتجرب»ها مفهوم جدیدی به نام  انسان 5ههای زیست به تجربه

تحقیقاتی مجزا  حوزهاطالعاتی را به عنوان یک  ه( در دانشگاه کوییزلند تالش کردند تجرب2104) دیگرانو 

شود غیرقابل تفکیک  که در آن مطالعه می هایش( از بافتی اطالعاتی انسان )و تجربه همعرفی کنند. در تجرب

ها و  چنین رویکردی در مقابل رفتار اطالعاتی که بیشتر به فرآیندها، مهارت (.2102، 2)صیاد عبدی است

 7تعامل انسان با اطالعات در جهان زندگی هامع دربارکند، بینشی عمیق و ج اقدامات اطالعاتی افراد توجه می

شود؟؛  ( چه چیزی به عنوان اطالعات تجربه می0زیر است:  های پرسشکند و در صدد پاسخ به  او فراهم می

آن چیست )بروس  تأثیرشود و نقش و  ( اطالعات چگونه در زندگی افراد ظاهر می3شود؟؛  ( چگونه تجربه می2

 (. 2104، دیگرانو 

های  های اطالعاتی حسی در زمینه محققان علوم اطالعات به مطالعه دانش بدنمند )آگاهی بدنی( و تجربه

اما تحقیقات اندکی  نقش بدن  ؛اند متفاوت زندگی روزمره )مانند خرید در بازار میوه، و حفظ سالمت( پرداخته

رفتارهای اطالعاتی لذتبخش در سطوح عمیق و باالتر زندگی روزمره انسان )مثل تمرینات  حوزهدر  را صراحتاً

های  اش رفتارهای اطالعاتی حسی/بدنمند را در برنامه نامه ( در پایان2121اند. آستین ) تعمقی( بررسی کرده

 
1. Edmund Husserl 

2. Phenomenon 

3. Bodily awareness 

4. Embodied action 

5. Lived experiences 

6. Information experience 

7. Bruce 

8. Sayyad Abdi 

9. Lifeworld 
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در سه فعالیت اهمیت بدن و حضور  خود ( در بخشی از پژوهش2107) کرده است. گوریچناز  هنری مطالعه

 0دار شخصی )خواندن کتاب مقدس، خلق هنر، و دوندگی اولترا( را شناسایی و گزارش کرد. گوزیک یمعن

( نشان داد که موفقیت در اشتراک اطالعات برای گرویدن به اسالم نه تنها در قالب سند )متون 2102)

و  یتی، کالمی و بدنی است که معنهای اطالعاتی حرک مقدس، مقاله، وبالگ( است بلکه مهمتر از آن قالب

( نیز اهمیت بدن و اطالعات بدنمند را در 2109کند. کاکس،گریفین و هارتل ) عمق دین اسالم را منتقل می

ها نگاهی  های اوقات فراغت مثل نوشتن خالق و نواختن موسیقی نشان دادند. در این مقاله آن برخی از فعالیت

ها بیابند.  هایی از حضور بعد بدن در این مدل ر اطالعاتی داشتند تا سرنخهای سنتی رفتا ها و نظریه به مدل

( سه بعد احساسات، افکار و اقدامات را در رفتار اطالعاتی 2114) 2فرایند جستجوی اطالعات کوهتاو 

های احساسی و عاطفی رفته است و از بعد عمل که وابسته به  اما همه توجه به سمت جنبه ؛کند شناسایی می

نیز بر اهمیت حضور انسان در  4فیشر 3های اطالعاتی پاتوق ه. نظریاست دن است صحبت چندانی نشدهب

کید دارد و توجه خود را از دانش رسمی و منابع مکتوب به ارتباطات و أارتباط با فضا و محیط اطرافش ت

ی خاص و استفاده از های غیررسمی معطوف کرده که اطالعات به طور اتفاقی بر اساس حضور در محیط کانال

 شود. منتقل می حواس مختلف 

هایی از  های مطرح شده همگی چگونگی کسب و دریافت اطالعات حسی/بدنمند و انواع و مصداق نمونه

هنوز چگونگی تفسیر و استفاده از این  ؛ اماهای مختلف توصیف کردند در بافت را  نوع اطالعات و دانش

های عمیق  زمینه اطالعات حسی/بدنمند و چگونگی ارتباط آن با سایر انواع اطالعات )مانند متنی و عاطفی( در

 ههای بدنمندی و خالقان زندگی بررسی و تبیین نشده است. در این پژوهش سعی دارم با برجسته کردن جنبه

جویانه زندگی را  ر رفتار اطالعاتی بپیوندم که مسائل عمیق، تعمقی و شادیاطالعات، به جنبش در حال ظهو

؛ کاری و هارتل، 2107، گوریچناز، 2121؛ منصوران،2121کند )مانند: التم، هارتل و گوریچناز، بررسی می

2119 .) 

 

 یوگا: بافت پژوهش در رفتار اطالعاتی متعالی

اند. در گزارش آمار بهداشت  ثل یوگا، مراقبه و موسیقی روی آوردههای تعمقی م در دنیای امروز افراد به فعالیت

در حال افزایش است  2102تا  2112ایاالت متحده آمریکا یوگا و مراقبه در میان بزرگساالن آمریکایی از سال 

 
1. Guzik 

2. Kuhlthau 

3. Information grounds 

4. Fisher 
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اما با یک جستجوی ساده در گوگل  ؛(. چنین آمار مشابهی در ایران وجود ندارد2102،  دیگران)کالرک و 

)در آذر  0شماری سند از منابع معتبر خبری درباره اهمیت یوگا با همه گیر شدن ویروس کرونا اد بیتعد

(؛  77در خبرگزاری ایسنا )تیر  «سه کاربرد یوگا برای مقابله با کرونا»شد )به عنوان مثال  ( بازیابی 0377

استفاده از یوگا به »(؛ 77در باشگاه خبرنگاران جوان )آبان  «یوگا برای مبتالیان به ویروس کرونا مفید است»

در  «استرس کرونا را با یوگا خنثی کنیم»(؛ 77در خبرگزاری تابناک )تیر « عنوان سپر محافظ در برابر کرونا

های اجتماعی و  (. همچنین، تعداد زیادی وبینار و کالس آنالین یوگا در شبکه77خبرگزاری ایمنا )اردیبهشت 

های آنالین ایرانی قابل مشاهده است. این افزایش عالقه به ورزش یوگا به دلیل راحتی اجرای این  تفرمپل

ورزش در خانه با وجود فضای قرنطینه و تعطیلی مراکز ورزشی و کاربرد یوگا در کنترل ترس و اضطراب ناشی 

( 2121و دیگران  2؛ اشتورو0377 ؛ افشاری، بشارت و صالحی،0377از ابتالی احتمالی به کرونا )اله توکلی 

های تعمقی، مراقبه و یوگا تولید  و برنامه درباره فعالیت بگاهها و فناوری اطالعات، ده حوزهقابل توجیه است. در 

در  3«1.2ویزدم »شده است. اولین کنفرانس فناوری اطالعات با محوریت سیستم های اطالعاتی و تعمق با نام 

 ر ساله در حال برگزاری است.راه اندازی و ه 2101سال 

،  علم کنترل امواج فکری و مهار قوای ذهن به «کنترل کردن»به معنای  یوگا از تمرینات تعمقی حرکتی

ای از فنون )تنفسی، تمرکزی و تناسب اندام(  جانبه بر توان بالقوه بدن است. یوگا مجموعه منظور تسلطی همه

(.  تا آنجایی که نویسنده مطالعه کرده است تاکنون هیچ 2105، 4)باساوردی از ساده تا بسیار پیشرفته است

ای از اطالعات در تمرینات یوگا به عنوان یک تمرین تعمقی یا یک سرگرمی جدی و فعالیت روزمره  جنبه

هایی از تالقی دو حوزه علم اطالعات و تمرینات تعمقی حرکتی را در پژوهش  مونهاما ن ؛بررسی نشده است

(، درباره انواع 2104لوپتون )(، درباره پردازش اطالعات حسی در تمرینات تایچی و  پژوهش 2109) 5هانسون

اطالعات درونی و بیرونی هنگام رقصیدن، وجود دارد. گرچه در حال حاضر عالقه زیادی به یوگا و تمرینات 

یچ درکی از نقش دانش اما ه ؛لذتبخش و متعالی( وجود دارد ههای روزمر تعمقی )به عنوان نوعی فعالیت

هنگام اجرای یوگا، ورزشکار  ؛های اطالعاتی در این تمرینات وجود ندارد. برای مثال بدنمند/حسی و فعالیت

که  کند کند و بدنش را طوری تنظیم می اطالعات لمسی و صوتی را از محیطی که در آن قرار دارد دریافت می

را اجرا کند. گاهی حتی دیدن حرکات و وضعیت بدن از حرکات غیرضروری جلوگیری و حرکات مورد نظر 

تواند منابع اطالعاتی )دانشی(  دمای تنفس نیز می سایر افراد، احساس درد در عضالت بدن، ریتم موسیقی و

 
1. COVID-19 

2. Chtourou 

3. Wisdom 2.0 

4. Basavaraddi 

5. Hansson 
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های اطالعاتی بدنمند و اهمیت  آلی برای کشف تجربه آید یوگا زمینه و بافت ایده بنابراین، به نظر می باشد.

 آورد. بخش فراهم می تارهای اطالعاتی متعالی و لذتبدن بر رف تأثیر

 

 
، در این بافت  یتعمق ناتیتمر گاهیهای زندگی روزمره و و  جا اطالعات در فعالیت. سطوح تجربه 3شکل 

 (ب 2121)برگرفته از مدل منصوریان 

 

های اطالعاتی و رفتار اطالعاتی روزمره تعیین محیط مطالعه  تجربه ههای پژوهش دربار یکی از چالش

تعامل انسان با اطالعات عاملی مهم در (. زیرا که بافت و محیط 2119، 0؛ کورترایت2121است )گریفین، 

موضوع »از « بافت پژوهش»ها اطالعاتی  گیری چیستی و چگونگی این تجربه است و در مطالعه تجربه شکل

)که اطالعات بدنمند( است غیرقابل تفکیک است. همچنین، وقتی از رویکرد بدنمندی صحبت « پژوهش

ای بافت پژوهش جزئی از اطالعات حسی و بدنمند باشد. از ه بینی است که بخشی از ویژگی شود قابل پیش می

های اطالعاتی در تقاطع اطالعات متعالی و اطالعات بدنمند مطرح شد، زمینه  آنجا که در این مقاله تجربه

های اطالعاتی  مراحل تجربه ،(ب2121) های ذهنی و بدنی را دربرگیرد. منصوریان انتخاب شده باید تمام جنبه

های اطالعاتی متعالی  (. طبق این شکل یوگا در دل تجربه3ره را مصورسازی کرده است )شکل زندگی روزم

های بزرگتر نیز هست: یعنی زندگی روزمره، کاری خاص در زندگی روزمره  گیرد که عضوی از مجموعه قرار می

 
1. Courtright 

های اطالعاتی زندگی روزمرهتجربه  

های اطالعاتی مربوط تجربه  
 به حل مسائل زندگی روزمره

های اطالعاتی مربوط به تجربه
اوقات فراغتسرگرمی و   

های تجربه
متعالی اطالعاتی  

 
تمرینات 

 تعمقی
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دگی روزمره( و )حل مسئله و مشکل در زندگی روزمره(، اوقات فراغت )برای شادی جویی و لذت بردن در زن

عالی برای این پژوهش در این  تواند زمینه و بافت ایده و عمق(. یوگا می یدر نهایت سطح متعالی )درک معن

های عمیق زندگی روزمره است  ( از فعالیت2( زیرمجموعه تمرینات تعمقی حرکتی است؛ 0حوزه باشد، زیرا: 

ش مهمی در یادگیری و پیشرفت در یوگا دارد مانند ( بدن نق3تواند به اوقات فراغت جدی تبدیل شود؛  که می

 های بدن و ایجاد هماهنگی میان ذهن و بدن حین اجرای یوگا. تمرکز و کسب آگاهی نسبت به تک تک اندام

  

 هاگیری و پیشنهاد نتیجه

( اطالعات بدنمند و 2( رفتار اطالعاتی لذت بخش و متعالی و 0با نشان دادن حساسیت پژوهش در دو مفهوم: 

یافته، یوگا به عنوان بافت و زمینه پژوهش در رفتار اطالعاتی مطرح شد تا درکی روشن از چگونگی  تن

های  ستی و چگونگی تجربهجویانه فراهم شود. با درک چی پیشرفت افراد در این تمرینات تعمقی و شادی

توان مرزهای میان مطالعات تعمقی و علوم  اطالعاتی در تمرینات تعمقی با توجه به نقش برجسته بدن می

های دانشگاهی نوظهور در زمینه همراه شد. تمرکز روی بدن، درک  تر کرد و با پژوهش اطالعات را مشخص

ی روزمره با آن در تعامل هستند فراهم خواهد کرد و تری از اطالعاتی که افراد در طول زندگ واقع بینانه

پژوهش در این با کنیم را تغییر دهد. به طور کلی  تواند مفهوم آنچه که ما به طور سنتی اطالعات فرض می می

( رشته ما 2102اعتقاد هارتل )به های رفتار اطالعاتی روزمره کمک کرد، زیرا  توان به پیشرفت نظریه زمینه می

اکنون در انجمن علوم و فناوری   رفتار اطالعاتی است و هم هکنند بینی های قوی توضیحی/پیش یهفاقد نظر

شود و بدین منظور چندین کنفرانس و  های رفتار اطالعاتی احساس می نیاز به گسترش نظریه 0اطالعات

شده است    ص دادهبه موضوع نظریه، مدل و چارچوب در رفتار اطالعاتی اختصا 2120-2121نامه در سال  ویژه

های  تجربهتوان به مسائل پژوهشی چون  (.  با تحقیق در بافت یوگا می2121)انجمن علوم و فناوری اطالعات، 

جامعی از رفتار اطالعاتی در  اطالعاتی بدنمند، نقش دانش بدنمند در تمرینات تعمقی را بررسی کرد و تصویر

 آورد.  به دستتمرینات تعمقی از طریق رویکرد بدنمندی  هزمین

گانه،  با در نظر گرفتن چگونگی کسب و تبادل اطالعات از طریق منابع حسی/بدنمند، مانند حواس پنج

های جدید و جایگزین برای طراحی فضاهای  توانند روش و پوشش متخصصان اطالعات می حرکات، گفتار

تواند تصور ما را از نهادهای اطالعاتی  اطالعاتی و خدمات اطالعاتی بیابند. مطالعه در حوزه تمرینات تعمقی می

بلکه در هر فضایی قابل  تر سازد زیرا که تعامل انسان با اطالعات نه تنها در نهادهای رسمی اطالعاتی، گسترده

مطالعه، توصیف و مداخله و بهبود است. عالوه بر آن نهادهای رسمی اطالعات چون کتابخانه، آرشیو، موزه 

 
1. Association for Information Science and Technology 
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های عمومی، یا  های مدیتیشن در کتابخانه مانند کالس ؛درنظر گرفته شود  تواند مراکزی برای تعمق و تأمل می

که به  شود یدعوت م یز تمام پژوهشگران حوزه رفتار اطالعاتا. ها های مجسمه و نقاشی در موزه مجموعه

و  میاش را بهتر بشناس یلذتبخش انسان توجه کرده تا از منظر علم اطالعات انسان و زندگ یزندگ یها جنبه

 نیاز ا یکیبه عنوان  وگای. با در نظر گرفتن میاش را بهبود بخش یاطالعات یایتعامل او با دن یها راه میبتوان

 به رشته علم اطالعات کمک کرد، از جمله: یو نظر یتوان از منظر کاربرد می یلذتبخش و متعال یها نهیزم

  ت؛در علم اطالعا یبدنمند کردیو درک نقاط قوت و ضعف رو یمفهوم ساز کمک به •

 دار زندگی انسان؛ یبا مطالعه سطح معنو اطالعات  دانشخرد،  میان مفاهیم یافتن ارتباط •

 روزمره )مثل یها تیفعال و حوزه اوقات فراغت در یاطالعات یها ستمیخدمات و س دبهبو و دیتول •

 ؛(یو ورزش یهنرمذهبی،  های فعالیت

که  وگای ناتیهمچون تمرزندگی انسان،  یرسمریغ یها در حوزه یسواد اطالعاتهای  گسترش برنامه •

روزمره  یو نه در زندگ یکار یحوزه ها دررا تنها  یگرفته شده و سواد اطالعات دهیاغلب در علوم اطالعات ناد

 است؛ انسان در نظر گرفته شده

بندی انواع جدیدی اطالعات در زندگی انسان با نگاه به بدن به عنوان عامل شناخت  شناسایی و دسته •

 و یادگیری و تجربه؛

 ردی بسیاریکارب جیمورد پژوهش قرار گرفته و نتا یو نظام یچون پزشک یمتفاوت یدر حوزه ها وگای •

بافت پژوهشی یوگا که در خود  یبررسبا توان انتظار داشت که  یپس م است. ها به همراه داشته حوزه نیا یبرا

 یا و ناشناخته جدیدمسائل  های اطالعاتی را جای داده است، انواع متنوعی از کاربران و اطالعات و فعالیت

( 2120) 0بالک و پراکترآورد. نمونه بسیارخوب این ادعا مقاله جدید رشته علم اطالعات به همراه خواهد  یبرا

برای حمایت جامع از کاربر کتابخانه ارائه  را بر اساس فلسفه یوگا کاربر-از تعامل کتابدار است که مدل جدیدی

 اند. کرده

ه کمتر شناخته شد یتا توجه پژوهشگران و متخصصان اطالعات را به حوزه ها تالش شدمقاله  نیدر ا

 یدر حال اجرا سندهی. قابل ذکر است که نوشوداست جلب  یانسان که در تمام ابعاد آن اطالعات جار یزندگ

 .وگاستی انیهنرجو ستهیز یها در تجربه بدنمند اطالعات هدیشناخت پد یبرا یپژوهش

 

 
1. Block & Proctor 
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 یسپاسگزار

تهران و دکتر امیلیا نرسیسیانس، دانشیار گروه دکتر نادر نقشینه، دانشیار گروه علم اطالعات دانشگاه از 

سپاس ویژه  یساختار یو ارائه نظرها پژوهش نیا هیمتن اول ینیبه خاطر بازب شناسی دانشگاه تهران، انسان

 دارم.
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