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Abstract: The doctrine of representationalism is rooted in the philosophy 
of mind and cognitive sciences, but it can also be traced in the philosophy 
of language. The purpose of this paper is to apply representationalist 
approaches in language and meaning to knowledge and information 
science research. Therefore, in the first part, the application and 
achievements of representationalism for information retrieval action are 
analyzed. Studies are categorized according to their level of concern to 
language and meaning in organization and information retrieval. Then, in the 
second part, the representational approaches to Language in Information 
Retrieval Action (LIRA) are analyzed and criticized in the related research. 
In this analysis, philosophical approaches have been considered because 
the roots of representationalism can be traced in semantics and semiotics 
in linguistic approach. Representationalism with emphasis on the linguistic 
dimension in the organization and information retrieval research is a 
theory that is advocated due to the constant relationship between words 
and the world they represent. In this study representationalism in semantic 
tools (such as thesauri, subject headings, and classifications) consists of 
all processes (from indexing to user information searching and retrieval) 
called Information Retrieval Action (IRA), and can be criticized in various 
ways. Some studies focus on the nature of knowledge representation and 
find it in the philosophy of language. Some theoretical studies criticize 
representationalism by addressing cognitive sciences and related areas in 
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the information representation and retrieval or by focusing on fundamental issues in the 
philosophy of language and its relation to information retrieval. Others go beyond linguistic 
level and analyze IRA in terms of semiotics and in connection to meaning. Some studies 
account for the representation (in knowledge organization and especially in classifications) 
not as a linguistic but paradigmatic issue at the level of modernist domination in the modern 
era against which postmodernism stands. Finally, this inquiry illustrates that information 
retrieval has been rooted in the paradigm of empiricism and positivism in these areas. 
Representationalism places the mind at the center of cognition and ignores other aspects 
such as context, culture and use of them. The changes that have taken place over time to 
overcome the problems in the field of retrieval, such as those of headings and thesauruses 
and the achievement of ontologies and folksonomies, illustrate the shortcomings of these 
paradigms arising from representational approaches to language and needs to be changed in 
favor of a pragmatic view point.

Keywords: Representationalism, Knowledge Representation, Information Retrieval Action, 
Knowledge Organization, Philosophy of Language



497

نشريۀ علمی  |  رتبۀ بين المللی
 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران

)ايرانداک(
شاپا )چاپی( 2251-8223

شاپا )الكترونيكی( 2251-8231

SCOPUS و ،ISC ،LISTA نمايه در
jipm.irandoc.ac.ir

دورۀ 37  |  شمارۀ 2  |  ص ص 526-497
زمستان 1400

مقاله برای اصالح به مدت 58 روز نزد پديدآوران بوده است� پذيرش:  1400/03/31 دريافت:  1399/10/22

چكيــده: دكتريــن بازنمايی گرايــی ريشــه در فلســفة ذهــن و علــوم شــناختی دارد، 
امــا در فلســفة زبــان نیــز ردپــای آن را می تــوان دنبــال كــرد� هــدف از ايــن مطالعــه 
آن اســت كــه رويکردهــای بازنمايی گرايــی بــه زبــان و معنــا بــا پژوهش هــای علــم 
اطالعــات تطبیــق داده شــود� روش ايــن مطالعــه فلســفی اســت� روش هــای فلســفی، 
ــودن  ــه ب ــی هســتند و شــاخصة روش فلســفی نظرورزان روش هــای پژوهــش عقالن
آن اســت� بــه ايــن منظــور در بخــش اول، كاربــرد و دســتاوردهای بازنمايی گرايــی 
بــرای كنــش بازيابــی اطالعــات تحلیــل شــده اســت� پژوهش هــا بــا توجــه بــه میــزان 
پرداختــن بــه مســايل زبــان و معنــا در ســازماندهی و بازيابــی اطالعــات دســته بندی 
شــده اند� ســپس، در بخــش دوم بــا عنــوان نقــد رويکــرد بازنمايی گرايــی در 
پیونــد بــا كنــش بازيابــی اطالعــات، رويکــرد بازنمايی گرايانــه بــه زبــان در كنــش 
ــت�  ــده اس ــد ش ــل و نق ــط تحلی ــای مرتب ــب پژوهش ه ــات در قال ــی اطالع بازياب
ــی  ــد زبان ــر بُع ــد ب ــا تأكی ــات ب ــی اطالع ــازماندهی و بازياب ــی در س بازنمايی گراي
نظريــه ای اســت كــه به دلیــل وجــود رابطــة ثابــت بیــن واژه هــا و جهانــی كــه آنهــا 
بازنمايــی می كننــد، از آن طرفــداری می نمايــد� بازنمايی   گرايــی در ابزارهــای 
ــا( كــه در  ــا، ســرعنوان های موضوعــی و رده بندی ه ــد اصطالحنامه ه ــی )مانن معناي
ــش ــوان كن ــا عن ــا ب ــر روی آنه ــه ب ــای صورت گرفت ــة فراينده ــه از كلی ــن مطالع  اي
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بازيابی اطالعات ياد شده، به اشکال مختلف قابل نقد است�

کليدواژه هــا: بازنمايی گرايــی، بازنمايــی دانــش، كنــش بازيابــی اطالعــات، ســازماندهی دانــش، فلســفه 
زبــان، ســازماندهی اطالعــات و دانــش

1. مقدمه

ــون  ــی در مت ــت� از بازنماي ــی اس ــوم بازنماي ــی1، مفه ــزِی بازنمايی گراي ــته و مرك ــوم هس مفه
علــم اطالعــات بــا تعابیــر و عبــارات مختلــف يــاد شــده اســت؛ ماننــد: بازنمايــِی مــدرک، بازنمايــِی 
ــه  ــش� آنچ ــِی دان ــا، و بازنماي ــِی معن ــی، بازنماي ــِی مفهوم ــی، بازنماي ــِی موضوع ــات، بازنماي اطالع
مســلم اســت اينکــه علــم اطالعــات و دانش شناســی همــواره وظیفــة بازنمايــی مــدارک و اطالعــات 
را بــر عهــده داشــته و در آن ترديــدی وجــود نــدارد )Frohmann 1990; Mai 1999(� »پائــو«2 
ــد� وی  ــات می دان ــی اطالع ــام بازياب ــر نظ ــی ه ــای اصل ــی از كاركرده ــات را يک ــی اطالع بازنماي
بازنمايــی اطالعــات را چنیــن تعريــف می كنــد: »بازنمايــی اطالعــات آن جنبــه از بازيابــی اطالعــات 
ــر  ــی نظی ــا جايگزين هاي ــب ها ي ــه ای از برچس ــا مجموع ــدارک ب ــی م ــل اصل ــه در آن فاي ــت ك اس
و  چکیده نويســی  وی  واقــع،  در  می شــود«�  بازنمــوده  نمايــه ای  اصطالح هــای  يــا  چکیده هــا 
ــد )1989،16،179(� »چــو« نیــز بازنمايــی  نمايه ســازی را دو نــوع عمــدة بازنمايــِی اطالعــات می دان
ــر  ــی عناص ــتخراج برخ ــامل اس ــات ش ــی اطالع ــد: »بازنماي ــريح می كن ــه تش ــات را اين گون اطالع
ــا  ــد توصیفگره ــات )مانن ــاص اصطالح ــا اختص ــدرک ي ــک م ــارات( از ي ــا، عب ــد كلیدواژه ه )مانن
ــه ای كــه بتــوان ماهیــت آن را توصیــف و  ــه مــدرک اســت؛ به گون ــا ســرعنوان های موضوعــی( ب ي
ارائــه كــرد ��� اصطــالح بازنمايــِی اطالعــات بــرای پوشــش جنبه هــای مختلــف و روش هــای ايجــاد 
ــی رود«  ــه كار م ــات ب ــی اطالع ــدف بازياب ــا ه ــده( ب ــه  و چکی ــد نماي ــی )مانن ــا بازنما هاي ــا ي بديل ه
)Chu 2010, 14(� از ديــدگاه »اينگورســن«3 بازنمايــی اطالعــات متنــی به طــور بالقــوه ممکــن اســت 

دو شــکل اساســی بــه خــود بگیــرد: 

ــود و دوم،  ــده می ش ــناختی نامی ــای كتابش ــدرک، داده ه ــی م ــه در بازياب ــی ك اول، قالب
موضوعــی كــه بــه دربارگــی مــدرک مرتبــط اســت� نــوع نخســت، دربرگیرنــدة 
ــام  ــال، ن ــل آن اســت� به طــور مث ــن و رســانة حام ــد مت ــا تولی ــی در رابطــه ب واقعیت هاي
ــز  ــدرک و ج ــوع م ــه، ن ــوان مجل ــر، عن ــات، ناش ــداد صفح ــر، تع ــخ نش ــنده، تاري نويس

1. representationalism 2. Pao 3. Ingwersen
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ــا  آن� ايــن مشــخصات انحصــاری و قالبــی در محیط هــای چندرســانه ای و اداری نیــز ب
نام هــای ديگــری يافــت می شــود و مشــخصة آنهــا ايــن اســت كــه هیچ گونــه رابطــه ای 
ــه مشــخصات  ــا رابطــه ای مبهــم دارد و در عــوض، اين گون ــدارد ي ــا دربارگــی متــن ن ب
بــه چیســتی مرتبــط اســت؛ يعنــی اشــیای يــک ســامانه چیســت، يــا ارزش هــای آنهــا، از 
ــی و  ــِی بازنماي ــا مفهوم ــوع موضوعــی ي ــادی و جــز آن، چیســت ��� � ن ــه ارزش م جمل
مشــکالت آن به طــور مثــال، مشــکالت دربارگــی يــا مشــکالت مربــوط بــه كاركردهــا 
يــا فنــون انطبــاق مناســب، مبحــث اصلــی مطالعــات در بازيابــی اطالعــات اســت )94-

 �)1992, 95

ــه نظــر می رســد كــه تعاريــف گفته شــده از بازنمايــی، يعنــی بازنمايــی مــدرک و بازنمايــی  ب
ــد كــه از وظايــف اصلــی حرفــة اطالعــات  اطالعــات، در بخــش فیزيکــی بازنمايــی قــرار می گیرن
و دانــش اســت، امــا در حیطــة مــورد نظــر ايــن مطالعــه قــرار نــدارد� آنچــه در اينجــا مــورد توجــه 
و نقــادی اســت، بازنمايــی در اليــة زبانــی يعنــی رويکــرد بازنمايی گرايانــه بــه زبــان اســت� 
بازنمايی گرايــی در ســازماندهی و بازيابــی اطالعــات بــا تأكیــد بــر بُعــد زبانــی1 چنیــن تعريــف شــده 
ــی  ــا و جهان ــن واژه ه ــت بی ــل وجــود رابطــة ثاب ــه ای اســت كــه به دلی ــی نظري اســت: »بازنمايی گراي
 Weiss, Bräscher & Vianna 2016,( »كــه آنهــا بازنمايــی می كننــد، از آن طرفــداری می نمايــد
214(. به عبــارت ديگــر، در ايــن رويکــرد زبــان تنهــا نقــش يــک میانجــی و حجابــی بیــِن تصــوراِت 

انســان و جهــان و اشــیايی كــه بــا آن روبه روســت، ايفــا می كنــد� به همیــن ســبب، ايــن نقــش ثابــت 
ــرد�  ــر می پذي ــط اوتأثی ــان و محی ــت بوم انس ــختی از زيس ــود و به س ــی می ش تلق

ــا نظام هــای ســازماندهی و بازيابــی تطبیــق دهیــم،  حــال اگــر بخواهیــم رويکــرد يادشــده را ب
بــا عناوينــی همچــون بازنمايــِی موضوعــی، بازنمايــِی مفهومــی، بازنمايــِی معنايــی و در يــک دايــرة 
وســیع تر، بــا عنــواِن كلــِی بازنمايــِی دانــش مواجــه خواهیــم بــود� مواجهــه بــا يــک عنــوان كلــی و 
در يــک دايــرة وســیع مــا را بــر آن مــی دارد كــه بــه بازنمايی گرايــی از منظــری فراتــر از جنبــة علمــی 
آن و در واقــع، از رويکــرِد فلســفی بنگريــم� يکــی از مهم تريــن مشــکالِت فلســفِی موجــود رويکــرد 
ــت� از  ــات اس ــی اطالع ــش بازياب ــژه در كن ــات و به وي ــم اطالع ــان در عل ــه زب ــه ب بازنمايی گرايان
ــان بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ چراكــه مفاهیــم، مؤلفه هــای ســازندة2  ــه نقــش زب ايــن  رو، توجــه ب

منظــور از بُعــد زبانــی در ايــن پژوهــش نشــان دادن تصويــر بازنمايی گرايانــه از زبــان يعنــی تصويــر آينــه وار از ذهــن   �1
بــدون دخالــت بافــت يــا ســاحت اجتماعــی اســت�

2. building blocks
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نظام هــای ســازماندهی دانــش هســتند )Hjørland 2015(� مفاهیــم بــا زبــان و در زبــان ســاخته 
ــزار  ــک اب ــوان ي ــش به عن ــازماندهِی دان ــامِ  س ــوع نظ ــر ن ــالودة ه ــر، ش ــارت دقیق ت ــوند� به عب می ش
ــِی مفهومــی اســت�  ــِی بازنماي ــان مؤلفــة اصل ــان اســت� زب ــی اطالعــات، زب ــره و بازياب ــِی ذخی معناي
ــی اطالعــات  ــان در كنــش بازياب ــه زب ــی ب ــل رويکــرد بازنمايی گراي ــن اســاس، اهمیــت تحلی ــر اي ب
دوچنــدان می شــود؛ چراكــه در ايــن صــورت نقــاط ضعــف ايــن رويکــرد در ســازماندهی و بازيابــی 

ــی اطالعــات آشــکار می شــود� ــش بازياب اطالعــات و در يــک كالم در كن
در ايــن راســتا، مطالعــة حاضــر بــا بهره گیــری از روش پژوهــِش فلســفی كــه شــاخصة اصلــی 
در آن »نظرورزانه«1بــودن اســت، بــر آن اســت كــه نخســت، كنــش بازيابــی اطالعــات و مطالعــات 
ــل كــرده  ــه انجــام شــده اند، تحلی ــا رويکــرد بازنمايی گرايان ــن حــوزه را كــه ب ــه در اي صورت گرفت

و ســپس، بــه نقــد ايــن رويکــرد در پیونــد بــا كنــش بازيابــی اطالعــات بپــردازد�

2. کنش بازيابی اطالعات و رويكردهای بازنمايی گرايانه

ــرده  ــام ب ــازی ن ــای نمايه س ــوان زبان ه ــت عن ــات تح ــی اطالع ــای بازياي ــی« از ابزاره »چترج
اســت� بــر اســاس ديــدگاه وی، كلیــه ابزارهــای بازيابــی اطالعــات بــا زبــان كنترل نشــده و يــا بــا زبــان 
ــای  ــا زبان ه ــدی و ي ــای رده بن ــامل طرح ه ــده ش ــای كنترل ش ــوند� زبان ه ــه می ش ــده ارائ كنترل ش
تاكســونومی ها،  )ماننــد  مختلفــی  گونه هــاِی  خــود  كــه  اســت  اصطالح-محــور  نمايه ســازی 
ســرعنوان های موضوعــی و اصطالحنامه  هــا، هستی شناســی ها و فولکســونومی ها( دارد� به گفتــة 
ــل  ــان تعام ــا زم ــدان، ت ــاِن نمايه ســازی توســط نمايه ســازان و رده بن ــا از زم ــن ابزاره ــی اي وی، تمام
كاربــران بــا ايــن نظام هــا در بازيابــی اطالعــات دخیــل هســتند )Chaterjee 2017(� هرچنــد در علــم 
ــا  ــده اند، ام ــذاری ش ــش نام گ ــازماندهی دان ــای س ــول، نظام ه ــور معم ــا به ط ــن ابزاره ــات اي اطالع
از آنجــا كــه كلیــة آنهــا بــا هــدف بازيابــی اطالعــات ايجــاد و توســعه يافته انــد و از ســوی ديگــر، 
تفســیر انســان )خــواه نمايه ســازان و رده بنــدان و خــواه كاربــران( در آنهــا دخیــل اســت، لفــظ كنــش 
بــرای نشــان دادن ايــن فراينــد مناســب اســت� بنابرايــن، منظــور از كنــش بازيابــی اطالعــات كلیــة 
ــی  ــی بازياب ــران از ابزارهــای معناي ــان اســتفادة كارب ــا زم ــان نمايه ســازی ت ــل از زم فرايندهــای دخی

ــت�  ــازی( اس ــای نمايه س ــز زبان ه ــش و نی ــازماندهی دان ــای س ــات )نظام ه اطالع
به منظــور رديابــی و تحلیــل رويکردهــای بازنمايی گرايانــه بــه زبــان در كنــش بازيابــی 
اطالعــات و نشــان  دادن ديــدگاه  طرفــداران و نیــز منتقــدان ايــن رويکــرد در ادامــه، بــه دســته بندی 

1. speculative
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و ارائــة مطالعــات و پژوهش هــای انجام شــده بــا رويکــرد نقــد كــه در بطــن خــود بــه پژوهش هــای 
ــد  ــادآور ش ــد ي ــود� باي ــه می ش ــته  اند، پرداخت ــاره داش ــه اش ــرد بازنمايی گرايان ــوردار از رويک برخ
كــه معیــار اصلــِی انتخــاِب ايــن مطالعــات، تمركــز بــر زبــان و مســايل زبانــی مرتبــط بــا معنــا بــوده 

ــی جــای داد:  ــد دســتة كل ــن مطالعــات را در چن ــوان اي ــن منظــر، می ت اســت� از اي
�ــورد نظــر 	 ــی اطالعــات و م ــاد نظــرِی بازياب ــاب ابع ــا به طــور مشــخص در ب  برخــی پژوهش ه

ــاط هســتند؛ چراكــه  ــا آن در ارتب ــن رو، به طــور مســتقیم ب ــة حاضــر انجــام شــده  و از اي مطالع
ــال  ــا دنب ــا معن ــان و مباحــث مرتبــط ب ــی اطالعــات به طــور خــاص در فلســفة زب در آنهــا بازياب
ــی و  ــان و بازنماي ــارة زب ــای Blair (1990, 1992, 2003) كــه درب ــد پژوهش ه شــده اســت؛ مانن
بازيابــی اطالعــات و فلســفة زبــان انجــام شــده؛ پژوهــش Hjørland (1998) كــه در بــاب بازيابــی 
اطالعــات و معناشناســی اســت، و نیــز پژوهــش  Thornley, & Gibb (2007, 2009) كــه به طــور 

مشــخص دربــارة معنــا1 در فلســفه و در بازيابــی اطالعــات انجــام شــده اســت� 
�ــات 	 ــم اطالع ــا عل ــفه ب ــناختی در فلس ــای معرفت ش ــق نظريه ه ــه تطبی ــز ب ــات نی ــی مطالع  برخ

و بازيابــی اطالعــات پرداخته   انــد، ماننــد مطالعــة نظــری Frohmann (1990) كــه بــه نقــد 
ــت�  ــه اس ــات پرداخت ــی اطالع ــة بازياب ــناختی در نظري ــای ش ــد رويکرده ــی2 و نق ذهن گراي
Hjørland (2011) نیــز بــه نظرياتــی فلســفی می پــردازد كــه در علــم اطالعــات و بازيابــی 

ــی را در  ــال 2004، پژوهش ــن، در س ــت� وی همچنی ــده  اس ــع ش ــت واق ــورد غفل ــات م اطالع
ــات  ــی اطالع ــژه، بازياب ــات و به وي ــم اطالع ــفی در عل ــِم فلس ــتدالل های3 رئالیس ــوع اس موض
انجــام داده اســت� ايــن دســته از پژوهش هــا از ايــن  رو اهمیــت دارنــد كــه در آنهــا افــزون بــر 
ــور  ــش، به ط ــازماندهی دان ــات و س ــی اطالع ــی در بازياب ــای معرفت شناس ــر نظريه ه ــد ب تأكی

ــت� ــده اس ــه  ش ــز پرداخت ــی نی ــناختی و ذهن ــای ش ــد ديدگاه ه ــه نق ــتقیم ب غیرمس
�در برخــی پژوهش هــا و مقــاالت نظــری، بازنمايــی و بازنمايــی دانــش در ســازماندهی دانــش 	

و بازيابــی اطالعــات تحلیــل شــده اســت� پژوهــش  Wilks (2004) كــه بــه ســنت های بازنمايــی 
ــی  ــر دغدغه هــای زبان شــناختی در بازياب ــه و ب ــی اطالعــات پرداخت ــی در بازياب و ضــد بازنماي
اطالعــات تأكیــد كــرده، در ايــن دســته قــرار می گیــرد� Rafferty (2001) بــا تحلیــل بازنمايــی 
ــا طرح هــای ســنتی  ــد ب ــة فناوری هــای جدي ــا هشــداِر مقابل دانــش در طرح هــای رده بنــدی و ب
رده بنــدی، مســايل و پرســش های مرتبــط بــا بازنمايــی دانــش را بــرای حــوزة اطالعــات جــدی 
ــی  ــناختی بازنماي ــای معرفت ش ــارة بنیاد ه ــل درب ــد� Svenonius (2004)، به تفصی ــی می كن تلق
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دانــش بحــث كــرده اســت و اصطــالح بازنمايــی دانــش را در برابــر بازيابــی اطالعــات 
بازيابــی اطالعــات را  می ســنجد و نقــش معرفت شناســی فلســفی در طراحــی زبان هــای 
ــه همیشــه ســودمند  ــگاه بازنمايی گرايان ــرد كــه ن ــرار می دهــد و نتیجــه می گی مــورد پرســش ق
ــی  ــازماندهی و بازياب ــا در س ــی معن ــای بازنماي ــه تنگناه ــن، Thornley (2009) ب ــت� همچنی نیس
ــش از  ــاده انگاری بی ــه س ــر ب ــدرک منج ــِی م ــه بازنماي ــتنباط را دارد ك ــن اس ــردازد و اي می پ
حــِد معنــای آن می شــود� Chu (2010) محدوديت هــای بازنمايــی اطالعــات در بازيابــی 
ــی و  ــی در بازنماي ــکالت مفهوم ــی مش ــه برخ ــد ك ــه می رس ــن نتیج ــه اي ــته و ب ــی دانس را زبان
بازيابــی اطالعــات چیرگی ناپذيــر1 اســت� وی محدوديــت اصلــی بازنمايــی اطالعــات را 
ــالح2 در  ــق اصط ــتر تطبی ــته و آن را بیش ــی دانس ــاظ مفهوم ــا به لح ــِح معن ــِی صحی ــدم بازنماي ع
ــه ای نظــری،  ــن، Brenner (2011) در مطالع ــی� همچنی ــا جســت وجوی مفهوم ــرد ت نظــر می گی
ــرده و  ــد ك ــی و نق ــفی بررس ــاظ فلس ــات را به لح ــة اطالع ــه نظري ــه ب ــرد بازنمايی گرايان رويک
چنیــن نگاهــی بــه اطالعــات را در اصــل دارای همــان مشــکالت نظريه هــای بازنمــودی ذهــن 

می دانــد و از ديــدگاه ضــد بازنمايی گرايــی3 دفــاع می كنــد� 
�ــد� 	 ــة مفهــوم و نشانه شناســی اختصــاص دارن ــه نظري دســتة ديگــر، پژوهش هايــی هســتند كــه ب

ارتبــاط ايــن نــوع مطالعــات بــا بازنمايی گرايــی آن اســت كــه نظريــة مفهــوم و نشانه شناســی دو 
رويکــرد برجســته و مهــم در بازنمايــی معنايــی دانــش اســت؛ چراكــه بــه روابــط معنايــِی مفاهیم 
ــد�  ــت دارن ــات اهمی ــی اطالع ــازماندهی و بازياب ــای س ــرای نظام ه ــن، ب ــد و بنابراي می پردازن
مطالعــة Hjørland (2009) كــه از منظــر پارادايم هــای مختلــف معرفت شــناختی بــه نظريــة 
بازنمايــی  نظريه هــای  كــه   Friedman & Thellefsen (2011) مفهــوم می پــردازد، پژوهــش 
ــدگاه  ــز دي ــت، و نی ــرده اس ــب ك ــر تركی ــا يکديگ ــوم را ب ــة مفه ــی و نظري ــش، نشانه شناس دان
ــه  ــی ب ــردی هرمنوتیک ــا رويک ــه ب Machado, Martínez-Ávila & de Melo Simões (2019) ك

ــتند�  ــن رده هس ــد، در اي ــات پرداخته ان ــم اطالع ــوم در عل ــة مفه ــناختی نظري ــل معرفت ش تحلی
ــق  ــانه، تطبی ــة نش ــات به مثاب ــا اطالع ــی ب ــا نشانه شناس ــی پژوهش ه ــان در برخ ــن می ــه، در اي البت
 Raber and Budd (2003) داده شــده و مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت؛ ماننــد پژوهش هــای
ــای  ــا پژوهش ه ــرس«4 را ب ــی »پ ــه نشانه شناس ــش Mai (2001) ك ــز پژوه و Huang (2006) و نی

علــم اطالعــات تطبیــق داده انــد� 

1. insurmountable 2. term matching 3. anti-representationalism 4. Peirce
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�ــات 	 ــی اطالع ــازماندهی و بازياب ــته در س ــم هس ــه مفاهی ــز ب ــا نی ــر از پژوهش ه ــی ديگ در برخ
ــتقیم  ــر غیرمس ــة حاض ــا مطالع ــات ب ــه مطالع ــاط اين گون ــد ارتب ــت� هرچن ــده اس ــه  ش پرداخت
ــی  ــم اصل ــه مفاهی ــادی ب ــا نگاهــی انتق ــث كــه در آنه ــن حی ــی از اي ــن مطالعات ــا چنی اســت، ام
ــازماندهی  ــای س ــر نظام ه ــوده و ب ــرح ب ــات مط ــی اطالع ــازماندهی و بازياب ــای س در نظريه ه
ــد�  ــل تأمل ان ــت، قاب ــده اس ــد ش ــات تأكی ــی اطالع ــی بازياب ــای معناي ــوان ابزاره ــش به عن دان
پژوهش هــای Hjørland (1992; 2017a,b) كــه در آنهــا بــه مفهــوِم »موضــوع در علــم اطالعــات« 
ــه  ــه پرداخت ــورت جداگان ــدی« به ص ــوِم رده بن ــوع« و »مفه ــوِم موض ــای »مفه ــز پژوهش ه و نی
شــده، همچنیــن مطالعــة ديگــر Hjørland (2008) كــه در آن ضمــِن بررســِی ماهیــِت ســازماندهی 
ــرار  ــن دســته ق ــل شــده، در اي ــه آن تقســیم بندی و تحلی ــای نظــری ب ــواع رويکرده ــش، ان دان
ــاب چیســتی مفاهیــم  ــه مناقشــات اساســی در ب می گیــرد� در همیــن دســته، Hjørland (2014) ب
ــف  ــای مختل ــا و پارادايم ه ــن فرانظريه ه ــازگاری های بی ــز ناس ــات و نی ــم اطالع ــته در عل هس
ــی  ــی بازياب ــای معناي ــوان ابزاره ــا به عن ــارة اصطالحنامه ه ــر درب ــات ديگ ــه و در مطالع پرداخت
تقســیم بندی  و  نمايه ســازی  زبان هــای  و  نمايه ســازی  نیــز  و   )Hjørland 2016( اطالعــات 
رويکردهــای مختلــف فلســفی بــه آن )Hjørland 2016( می پــردازد� Mazzocchi (2018) نیــز بــا 
نگاهــی انتقــادی بــه نظام هــای ســازماندهی دانــش تأكیــد می كنــد كــه ايــن نظام هــا ابزارهــای 

ــِی بازيابــی اطالعــات هســتند�  معناي

الزم بــه ذكــر اســت كــه از يک ســو در مطالعــات يادشــده بازنمايــی بــه چگونگــی نشــان دادن 
مفاهیــم موضوعــی در اليــة زبانــی )در نظام هــای ســازماندهی و بازيابــی اطالعــات و دانــش( يــا بــه 
تعبیــری رويکــرِد بازنمايی گرايانــه بــه زبــان مــورد نظــر بــوده و از ســوی ديگــر، در بافــت همــة ايــن 
پژوهش هــا به صــورت ضمنــی رويکــرد بازنمايی گرايانــه نســبت بــه زبــان، يعنــی رويکــردی مبتنــی 

بــر ذهــن و تصويــر آينــه واِر ذهــن از جهــاِن واقــع مــورد نقــد قــرار گرفتــه اســت� 

3. نقد رويكرد بازنمايی گرايی در پيوند با کنش بازيابی اطالعات

ــش  ــی در كن ــرد بازنمايی گراي ــد رويک ــر نق ــزون ب ــه اف ــت ك ــش آن اس ــن بخ ــدف در اي ه
ــش  ــه در بخ ــی ك ــن پژوهش هاي ــی از مهم تري ــی برخ ــرح تفصیل ــه و ش ــه ارائ ــات ب ــی اطالع بازياب
ــی را  ــز در بطــن خــود رويکــرد بازنمايی گراي ــاد شــد و نی ــن مطالعــة نظــری ي ــا اي ــط ب پیشــین مرتب
مــورد نقــد قــرار دادنــد، پرداختــه  شــود� ايــن پژوهش هــا همچنیــن، بــه مســايل ســازماندهی و بازيابــی 
اطالعــات از وجــه زبانــی و مبتنــی بــر معنــا توجــه ويــژه ای نشــان داده انــد� بــه ايــن ترتیــب، در اينجــا 
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ــده در  ــیم بندی انجام ش ــاس تقس ــر اس ــه ب ــا، ن ــان آنه ــا و چیدم ــن پژوهش ه ــل اي ــف و تحلی توصی
ــای  ــر مبن ــی و ســپس، ب ــی بازنمايی گراي ــر اســاس نقــد ضمن بخــش پیشــین، بلکــه در درجــة اول ب
تمركــز بــر مســايل زبانــی و معنايــی آورده شــده اســت� بنابرايــن، ترتیــب زمانــی در ايــن چیدمــان 
ــر  ــده ب ــای يادش ــر پژوهش ه ــز ب ــزان تمرك ــه می ــت ك ــادآوری اس ــه ي ــت� الزم ب ــده اس ــاظ نش لح
ــه ايــن ترتیــب،  ــا ايــن مطالعــة نظــری اســت� ب ــه موضــوع مرتبــط ب اســاس میــزان پرداختــن آنهــا ب

ــر اســت� ــا جامع ت ــل در برخــی از آنه بســط شــرح و تحلی
ســه دهــه پیــش »فرومــن« به طــور ضمنــی دربــارة بازنمايی گرايــی در نظريــة بازيابــی اطالعــات 

و به ويــژه نمايه ســازی و قواعــد آن ضمــن نقــد ذهن گرايــی اين گونــه هشــدار داد:

ــا ذهن گرايــی، قوانیــن ممکــن اســت هیــچ مشــروعیت  ــق فلســفة اصالــت ذهــن ي مطاب
ــا هســتند؛  ــی م ــی نداشــته باشــند؛ چــون به ســادگی بخشــی از ابزارهــای ذهن ــا حقانیت ي
خــواه ذاتــی و درونــی باشــند و خــواه نتیجــه و اثــر خــاص آن ��� � قوانیــن نمايه ســازی، 
قوانیــن بازنمايــی متــن بــا هــدف بازيابــی آن متــن هســتند� امــا بازيابــی متــن مجموعــه ای 
از اَعمــال خــاص اجتماعــی را نام گــذاری می نمايــد� در نتیجــه، ســاخت قوانیــن 
نمايه ســازی، انــواع خــاص اعمــال بازيابــی را بــه وجــود آورده و آن را تســهیل 
ــی  ــی فعل ــال اجتماع ــی از اعم ــزان درک مقدمات ــه می ــر ب ــن ام ــن، اي ــد� بنابراي می كن
ــی وابســته  ــای اجتماعــی واقع ــه دنی ــن و به لحــاظ تاريخــی ب ــی مت تشــکیل دهندة بازياب

�)Frohmann 1990, 97( اســت
ــات  ــم اطالع ــن«2 از عل ــه »فارادي ــه1 ای ك ــق ذهن گرايان ــفاف و دقی ــر ش ــن« از تصوي »فروم
ــم  ــترة عل ــه »گس ــگاه ب ــن ن ــه اي ــت ك ــد اس ــرده، معتق ــاد ك ــه آن ي ــوط ب ــای مرب ــت مؤلفه ه و ماهی
اطالعــات از يــک تصويــر كامــاًل طبیعــی و آشــنا از ذهــن و انديشــه ناشــی می شــود و هدايت كننــدة 
نظريــه در رشــته هايی به جــز علــم اطالعــات بــوده اســت« )ibid 83(� وی به عنــوان مثــال، از 
زبان شناســی نــام می بــرد و اشــاره بــه پژوهــش بســیار كاربــردی »بگتــول«3 دارد كــه از ذهن گرايــِی 
موجــود در زبان شناســی در نظريــة رده بنــدی كتابشــناختی اش بهــره می بــرد� به گفتــة وی، »بگتــول« 
نظريــة تحلیــل گفتمــان »ون ديــک«4 را به درســتی در نظريــة رده بنــدی كتابشــناختی بــه كار می بــرد� 
»تحلیــل گفتمــان »ون ديــک« يــک شــرح نظــری از طــرز كار شــناختِی درِک موضــوِع يــک متــن 
ــز اســتخراج و اســتنباط  ــة نمايه ســازی نی ــن مرحل ــِی ناخــودآگاه اســت و اولی ــن ذهن به لحــاظ قوانی

1. mentalistic 2. Farradane 3. Beghtol 4. Van Dijk



505

تحلیل و نقد بازنمایی گرایی در کنش بازیابی اطالعات   |   فراشباشی آستانه و دیگران

ــة »ون ديــک«  ــة ذهن گرايان ــا كمــک نظري ــول« ب بازنمايی هايــی موضوعــی از متــن اســت كــه »بگت
 ibid( »و از قواعــد حاكــم بــر فرايندهــای فکــری يــا شــناختی آن بــرای رده بنــدی يــاری می جويــد

�)84

ــم  ــری در عل ــای نظ ــن واكاوی بنیان ه ــود، ضم ــش خ ــد« در پژوه ــتا، »يورلن ــن راس در همی
اطالعــات و به ويــژه مطالعــاِت بازيابــی اطالعــات و ســازماندهی دانــش، بــه نقــد رويکــرد 
كاربرمحــور و ديــدگاه شــناختی پرداخــت� به گفتــة وی، ايــن پارادايــم از 1980 در علــم اطالعــات 
ــد  ــم1 خوان ــر پاراداي ــال 1992، تغیی ــويک« آن را در س ــد )Hjørland 2013(� »ساراس ــذار ش تأثیرگ
)Saracevic 1992( و »اينگورســن« در فاصلــة ســال های 1977-1980 از آن بــا نــام نقطــة چرخــش2 
يــاد كــرد� از نظــر وی، »بعــد از ســال 1990، خیلــی از متخصصــان دربــارة اســاس نظــری پارادايــم 
شــناختی شــک كردنــد، به ويــژه به دلیــل اينکــه نقــش فرهنــگ و جامعــه در شــناخت ايــن رويکــرد 
�)Hjørland 2013, 12( »ــد ــده می ش ــیه ران ــه حاش ــل ب ــن عوام ــده و اي ــه ش ــده گرفت ــم نادي و پاراداي

ــم  ــی حاك ــی و اثبات گراي ــنت های تجربه گراي ــد س ــه نق ــود ب ــر خ ــة ديگ ــد« در مطالع »يورلن
ــت  ــنت ها تح ــن س ــت� وی از اي ــش پرداخ ــازماندهی دان ــات و س ــی اطالع ــای بازياب ــر پژوهش ه ب
ــاره می نويســد:  ــر رئالیســم قــرار داد� وی در ايــن  ب ــام بــرد و آنهــا را در براب عنــوان ضــد رئالیســم ن
ــی از  ــه خیل ــود دارد� اگرچ ــن وج ــتقل از ذه ــی مس ــه واقعیت ــت ك ــم آن اس ــی رئالیس ــای اصل »ادع
ــاً  ــاً و قوي ــنت  ها ماهیت ــن س ــد، اي ــط می كنن ــم خل ــا رئالیس ــی را ب ــی و اثبات گراي ــراد، تجربه گراي اف
ــل  ــق قائ ــزی دقی ــم تماي ــی و رئالیس ــن تجربه گراي ــد بی ــت باي ــن جه ــتند� به همی ــم هس ــد رئالیس ض
ــم  ــتی از مفاهی ــی رئالیس ــه مفهوم ــالش دارد ك ــد« ت ــع، »يورلن ــد« )Hjørland 2004, 488(� در واق ش
ــط، اطالع جويــی و ماننــد آن  ــد مفهــوم رب ــی اطالعــات و ســازماندهی دانــش مانن ــا بازياب مرتبــط ب
ــرار  ــم ق ــر رئالیس ــم را در براب ــه ايدئالیس ــته ك ــالف گذش ــروزه )برخ ــه وی، ام ــد� به گفت ــه ده ارائ
می دادنــد(، اصطــالح ضــد رئالیســم را در برابــر رئالیســم بــه كار می برنــد كــه توســط دامــت3 وضــع 
شــده اســت ��� � ضــد رئالیســم در روان شناســی، زبا ن شناســی، هــوش مصنوعــی و رشــته های مرتبــط 
ايجــاد شــده و گســترش يافتــه اســت� از ايــن دســته رشــته ها اغلــب بــا اصطــالح علــوم  شــناختی يــاد 
ــا فردگرايــِی  ــر مبنــای نظريــة بازنمــودی ادراک اســت و ب می شــود� »ضــد رئالیســِم ايــن رشــته ها ب
روش شــناختی پیونــد دارد؛ يعنــی گرايــش بــه تبییــن پديده هــای شــناختی بــا مطالعــة شــناخت فــردی 
 �)ibid 494( »و چشم پوشــی از دخیــل بــودن عوامــل اجتماعــی، فرهنگــی و تاريخــِی شــناخِت انســان

1. paradigm shift 2. turning point 3. Dummett
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ــردازد كــه پژوهشــگراِن آن  ــه نقــد پژوهشــی می پ »يورلنــد« همچنیــن، در مطالعــه ای ديگــر ب
ــد  ــه می گیرن ــن نتیج ــد و چنی ــانی می پردازن ــازی انس ــودكار و نمايه س ــازی خ ــة نمايه س ــه مقايس ب
كــه نمايه ســازی انســانی نســبت بــه نمايه ســازی خــودكار برتــری نــدارد و در واقــع، در بطــن خــود 
ــه تعبیــر وی فیزيکــی1(،  ــا ب ــر ذهــن يــا ديــدگاه شــناختی )ي ــه و مبتنــی ب از ديــدگاه بازنمايی گرايان
ــة وی  ــه گفت ــناختی ب ــای ش ــد� رويکرده ــت می نماي ــات حماي ــی اطالع ــای بازياب ــه نظام ه ــبت ب نس
ناظــر بــر ايــن هســتند كــه افــراد، نمايه ســازی و جســت وجوی مــدارک را به شــیوه ای خــاص انجــام 
ــد كــه مطالعــات شــناختی آنهــا را آشــکار  ــرا ســاختار شــناختی و ذهنــی معینــی دارن می دهنــد، زي
ــا می ســازد� »يورلنــد« ايــن ديــدگاه را رد كــرده  ــرای نمايه ســازی مهی كــرده و به طريقــی بنیاديــن ب
و مدعــی اســت كــه نظريه هــای نمايه ســازی مرتبــط بــا نظريه هــای شــناخت هســتند و لحاظ كــردن 
ــم  ــازی فراه ــوِد نمايه س ــی بهب ــارة چگونگ ــمندی درب ــرت ارزش ــی و بصی ــی آگاه ــن نظريه هاي چنی
ــای  ــد نظريه ه ــیری مانن ــم اجتماعی-تفس ــر فه ــی ب ــای مبتن ــاور وی، رويکرده ــه ب ــا ب ــی آورد� ام م
پراگماتیــک و انتقــادی نمايه ســازی، اســاس بهتــری بــرای بهبــود نمايه ســازی در بافت هــای 

�)Hjørland 2011( مختلــف فراهــم مــی آورد
ــل كــرده اســت�  ــه ای ديگــر تحلی ــی را به گون ــری خــود بازنمايی گراي ــای« در رســالة دكت »م
وی قائــل بــه تفکیــک بازنمايــی توصیفــی مــدارک از بازنمايــی موضوعــی اســت� »مــای« كــه بــر 
ــا  ــرس« ب ــِک »پ ــِق نشانه شناســِی پراگماتی ــل و تطبی ــرس« تمركــز دارد،  ضمــن تحلی نشانه شناســی »پ

ــد:  ــف می كن ــن توصی ــی را چنی ــات، بازنماي ــم اطالع ــازی در عل ــد نمايه س فراين
بازنمايــی دانــش يــا بازنمايــی مــدارک به معنــای وســیع، هــم رده بنــدی و هــم 
بازنمايــی   �  ��� می گیــرد  بــر  در  را  نمايه ســازی  هــم  و  فهرست نويســی موضوعــی 
ــوای موضوعــی3، حــوزة  ــا مــدرک نشــانگر بازنمايــی مــادة موضوعــی2، محت دانــش ي
ــن بخــش توصیفــی  ــدارک اســت ��� � به طــور معمــول، بی موضوعــی4، و دربارگــی5 م
بازنمايــی مــدرک يــا فهرست نويســی از يک ســو و بازنمايــی موضوعــی از ســوی ديگــر 
ــوع  ــک موض ــی ي ــب فیزيک ــاخت و تركی ــف س ــه توصی ــی، ب ــود دارد� اول ــز وج تماي
پرداختــه و مســئول شناســايی محتــوای فکــری اســت )Wynar 1992(، و دومــی، يعنــی 
ــوای  ــا محت ــم موضوعــی ب ــا مفاهی ــه تعییــن اينکــه چــه مفهــوم ي بازنمايــی موضوعــی ب

�)Mai 2000, 96, 223( فکــری يــک اثــر پوشــش داده می شــود، می پــردازد

1. physical 2. subject matter 3. subject content

4. topic 5. aboutness
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ــر وی  ــت� از نظ ــدارک اس ــی م ــیر و بازنماي ــامل تفس ــای« ش ــگاه »م ــازی از ن ــد نمايه س فراين
ــف  ــای مختل ــت و واژه ه ــا معناس ــان ب ــد زب ــش، پیون ــازماندهی دان ــن س ــورت بنیادي ــن ص مهم تري
ــود� او از  ــد می ش ــاوت تولی ــورت متف ــخص به ص ــر ش ــردی1 ه ــای ف ــارات در موقعیت ه ــز عب و نی
نشانه شناســی »پــرس« كمــک می گیــرد و اســتدالل می كنــد كــه تعريــف »پــرس« از نشــانه ها مــا را 
قــادر می ســازد تــا يــک تحلیــل جامع تــر از مراحــل فراينــد نمايه ســازی و رده بنــدی داشــته باشــیم�

»مــای« ريشــة مســايل بازنمايــی را در نمايه ســازی بررســی كــرده و می نويســد: »نمايه ســازی، 
ــرای  ــدرک ب ــیری از م ــی، تفس ــه بازنماي ــت، بلک ــدرک نیس ــوع م ــِی موض ــی و عین ــِی خنث بازنماي
نقــل می كنــد كــه »كار اصلــی  »بلــر«  از  اســتفادة آينــده اســت« )Mai 2001(� وی همچنیــن 
ــش  ــِی اثربخ ــرای بازياب ــدارک ب ــِی م ــی بازنماي ــم چگونگ ــات، فه ــی اطالع ــای بازياب پژوهش ه
اســت و ايــن اصــل، مشــکل زبــان و معناســت� هــر نظريــة بازنمايــی مــدرک بايــد بــر اســاس يــک 
ــی در  ــان و بازنماي ــی زب ــر« يعن ــر »بل ــه اث ــای، ب ــا باشــد« )ibid 592(� م ــان و معن ــة شــفاف از زب نظري
ــازی  ــای نمايه س ــر Blair (1990) نظريه ه ــه از نظ ــد ك ــرده و می گوي ــاره ك ــات اش ــی اطالع بازياب
ــر«،  ــد� »بل ــاظ كنن ــود لح ــالودة خ ــان و ش ــا را در بنی ــان و معن ــِی زب ــای عین ــد نظريه ه ــی باي و بازياب
مخصوصــاً فلســفة زبــان پراگماتیــک »ويتگنشــتاين«2 را بــرای فهــم بازيابــی اطالعــات بــه كار 
ــی  ــازی و بازياب ــم نمايه س ــتاين« در فه ــان »ويتگنش ــفة زب ــه فلس ــد ك ــتدالل می كن ــرد و اس می گی
مــدارک ســهم قابل  توجهــی دارد )Mai 2001, 595(� »بلــر« همچنیــن، نشانه شناســی را به عنــوان 
پايــه ای بــرای فهــم نمايه ســازی و بازيابــی اطالعــات رد می كنــد� از نظــر وی، نشانه شناســی از 
ــد  ــن دارن ــه تبیی ــاز ب ــد كــه نی ــی وجــود دارن ــارات معین ــن منظــر آغــاز می شــود كــه واژگان/ عب اي
)ibid(� ايــن گــزاره بــرای نشانه شناســِی3 »سوســور«4 صــادق اســت، نــه بــرای نشانه شناســی5 »پــرس«� 
نشانه شناســی به معنــای »پرســی« آن می توانــد به عنــوان مطالعــة معنــا، آن گونه كــه بــا عاليــم و 
نشــانه ها بازنمايــی می شــود، تعريــف گــردد؛ به عبــارت دقیق تــر، چیســتی، چگونگــی، محــل 
ــای  ــتی معن ــر چیس ــی ب ــر، نشانه شناس ــن منظ ــب آن� از اي ــل و تركی ــی تبدي ــا و چگونگ ــاد معن ايج
ــز  ــاد آن تمرك ــی ايج ــی و چگونگ ــر چراي ــتر ب ــه بیش ــد، بلک ــز نمی كن ــاص تمرك ــدة خ ــک پدي ي
 Wittgenstein (1958) نظريه هــای  كــه  می كنــد  اســتدالل  نشانه شناســی،  به جــای  »بلــر«  دارد� 
ــی ســودمند اســت�  ــرای بازياب ــدارک ب ــی م ــرای فهــم چگونگــی بازنماي ــی ب ــوان بنیان متأخــر به عن

1. indivisual setting  2. Wittgenstein 3. semiology

4. Saussure 5. semiotics
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ــاًل يکســان هســتند  ــک »ويتگنشــتاين«، كام ــان پراگماتی ــرس« و فلســفة زب ــد نشانه شناســی »پ  هرچن
ــکالت  ــی از مش ــدارک را يک ــی م ــی بازنماي ــت، چگونگ ــای« در نهاي )Mai 2001, 595-596(� »م
اساســی نظام هــای بازيابــی اطالعــات می دانــد و معتقــد اســت كــه مســئلة بازنمايــی موضــوع 
ــاور وی،  ــه ب ــت� ب ــدارک اس ــم م ــیر و فه ــی تفس ــئلة چگونگ ــن مس ــن و مهم تري ــدارک، اولی م
»نمايه ســازی بــا معنــا و زبــان در ارتبــاط اســت و هــر نظريــة نمايه ســازی به طــور روشــن يــا به طــور 

 �)ibid 620( »ــرد ــا را در برمی گی ــان و معن ــة زب ــک نظري ــی، ي ضمن
مشــابه بــا ديــدگاه »مــای«، »هوآنــگ« در پژوهــش خــود بــه ارتبــاط نظريــة مفهــوم و 
ــی  ــات و نشانه شناس ــم اطالع ــة عل ــدگاه وی، دغدغ ــردازد� از دي ــی می پ ــا بازنماي ــی ب نشانه شناس
ــث  ــن، تثلی ــد� همچنی ــرار می كنن ــد برق ــا پیون ــی و معن ــن بازنماي ــور بی ــان ها چط ــه انس ــت ك آن اس
ــان  ــات را نش ــای اطالع ــات و معن ــی اطالع ــات، بازنماي ــر اطالع ــن كارب ــط بی ــی، رواب نشانه شناس
ــان  ــدی می ــود و پیون ــاد می ش ــران ايج ــط كارب ــات توس ــه اطالع ــت ك ــر آن اس ــر ب ــد و ناظ می ده
ــِی  ــط ارتباط ــک محی ــخص در ي ــِی مش ــد معان ــده و تولی ــیای بازنمايی ش ــا اش ــا ي ــِم نماده ــل فه عم
ــاد«1 را  كاربــردی برقــرار می كنــد� وی، دو مشــکل اصلــی بازيابــی اطالعــات از ديــدگاه »رابــر و ب
ــات،  ــاوی اطالع ــیء ح ــرای ش ــق ب ــی و دقی ــدة كاف ــای بازنمايی كنن ــاص توصیفگره ــی »اختص يک
ــان  ــا زب ــی ب ــد عمیق ــکل پیون ــن دو مش ــد� اي ــده می دان ــج بازيابی ش ــط نتاي ــی رب ــری، ارزياب و ديگ
ــی  ــه در نشانه شناس ــد ك ــه  كار می رون ــش ب ــد دان ــرای كاوش نظام من ــزاری ب ــوان اب ــد و به عن دارن
ــه  ــود ك ــرده ب ــاره ك ــن اش ــش از اي ــز پی ــی« نی ــه، »رافرت ــود« )Huang 2006, 9(� البت ــث می ش بح
ــان  ــر اســاس يــک نظــام و زب ــرا ب ــب اســت، زي ــدی، يــک فعالیــت نشانه شــناختی جال نشــانة رده بن
نشانه شــناختی ســاخته شــده و خــوِد مدلــول )اصطــالح موضوعــی( يــک دال نماديــن در ســطح زبــان 
ــِش ثبت  شــده  ــل و توصیــف دان ــه تحلی ــدی متکــی ب ــن واقعیــت كــه رده بن ــا اي ــن نظــام ب اســت� اي
ــر هــم می شــود� در نتیجــه، مســئلة  در اســناد و تفســیر توســط نمايه ســازان انســانی اســت، پیچیده ت

�)Rafferty 2001, 187( ــت ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــات بس ــی اطالع ــق در بازياب ــیر و تطبی تفس
ــر  ــه ای ديگ ــا را به گون ــی در رده بندی ه ــد بازنمايی گراي ــود، نق ــر خ ــش ديگ ــای« در پژوه »م
ــت مدرن،  ــدی پس ــة رده بن ــدرن و نظري ــدی م ــة رده بن ــه نظري ــاره ب ــن اش ــرد� وی ضم ــی می گی پ
ــان  ــی جه ــدرن، هــدف خــود را بازنماي ــدی م ــن برشــمرده اســت كــه »رده بن ــا را چنی ــاوت آنه تف
دانــش قــرار داده اســت، امــا رده بنــدی پســت مدرن هدفــش را به دســت دادِن ابــزاری پراگماتیــک 

1. Raber & Budd 
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بــرای به كارگیــری در حوزه هــای مختلــف قــرار داده اســت ��� � مســئلة اصلــی در رده بنــدی 
ــدف از  ــت ��� � ه ــان و معناس ــئلة زب ــی، مس ــازماندهی و بازياب ــام س ــک نظ ــوان ي ــناختی به عن كتابش
�)Mai 2004, 39, 44( »رده بنــدی تولیــد ابــزاری ســودمند اســت، نــه ضبــط و بازنمايــی واقعیــِت عینــی
مشــابه بــا پژوهــش »مــای«، در ايــران پژوهشــی انجــام شــده كــه بــه نقــد رده بندی هــا از نــگاه 
پســت مدرن پرداختــه اســت� »خنــدان« بــه يکــی از ابزارهــای بازيابــی اطالعــات يعنــی رده بندی هــای 
كتابخانــه توجــه نشــان داده و رده بندی هــای كتابخانــه ای را در گفتمــاِن مــدرِن رده بنــدی  دانــش بــا 
يــاری نظريــة پست مدرنیســم مــورد نقــد قــرار داده اســت، و در پاســخ بــه ايــن پرســش كــه بن مايــة 
بازنمايــی در گفتمــان مــدرن رده بنــدِی دانــش چــه برســاختی دارد، می نويســد: »در گفتمــان مــدرن 
ــش  ــدِی دان ــش و رده بن ــدِی دان ــی رده بن ــوان بازنماي ــه ای به عن ــدِی كتابخان ــش، رده بن ــدِی دان رده بن
ــای  ــن نظام ه ــاس، تدوي ــن اس ــر اي ــود� ب ــاخته می ش ــی برس ــیای خارج ــم اش ــی نظ ــوان بازنماي به عن
رده بنــدی، مبتنــی بــر وجــود اشــیای خارجــی اســت� ايــن اشــیا توســط ذهــن بازنمايــی می شــوند و 
به شــکل مفاهیــم علمــی در می آينــد� رده بنــدی دانــش، ايــن مفاهیــم علمــی و روابــط بیــن آنهــا را 
ــته  ــش دانس ــدی دان ــدة رده بن ــه ای، بازنمايی كنن ــدی كتابخان ــت، رده بن ــد و در نهاي ــی می كن بازنماي
متخصصــان  از  گوناگــون  گزاره پردازی هــای  بــه  اســتناد  ضمــن  وی   �)1393،233( می شــود« 
ــی ايده هــا،  ــرای بازنماي ــزاری ب ــوان اب ــر مشــابهت رده بندی هــا به عن ــش، ب مختلــف ســازماندهی دان
ــن  ــِن اي ــن، در ضم ــت� همچنی ــرده اس ــد ك ــتند، تأكی ــی هس ــِت خارج ــِی واقعی ــود بازنماي ــه خ ك
گزاره پردازی هــا هويــت رده بنــدی به عنــوان يــک بازنمايــِی مرتبــة دوم تثبیــت شــده اســت 
)همــان، 229(� وی در بخــش پايانــی پژوهــش خــود و ضمــن اســتنباط از بخشــی از آن بــر اســاس 

ــرد كــه:  ــردی »ويتگنشــتاين« نتیجــه می گی ــة كارب نظري

در  و  مختلــف  زبانــِی«  »بازی هــای  و  كلمــات  كاربــرد  بــه  بســته  زبانــی،  معانــی 
»صورت هــای زندگــِی« مختلــف تغییــر می كننــد و نمی تــوان انتظــار داشــت كــه 
ــد�  ــی كن ــت، بازنماي ــه هس ــت را چنان ك ــه واقعی ــود ك ــداع ش ــال« اب ــان »ايدئ ــک زب ي
از ايــن ديــدگاه، زبــان صرفــاً نقــش »كشــاف«1 و »بازنمــون« نــدارد، بلکــه حائــز نقــِش 
»مؤســس« نیــز هســت ��� � بــر ايــن اســاس، نمی تــوان انتظــار داشــت كــه الفــاظ، معانــِی 
ــد و  ــان باش ــیاق ها هم ــا و س ــة وضعیت ه ــه در هم ــند ك ــته باش ــکان داش ــان و الم الزم

ــان، 340-339(�  ــد )هم ــر نکن تغیی

�1 كشاف »َ-« به فتحه كنايه از بیان آشکار و واضح )برگرفته از لغت نامه دهخدا، ج 12، ص 18347(�
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ــارة  ــه درب ــش جداگان ــه پژوه ــب« در س ــی و گی ــات را »ثورنل ــی اطالع ــی در بازياب بازنماي
رويکردهــای فلســفی بــه بازيابــی اطالعــات مــورد كنــکاش قــرار دادنــد� آنهــا در مطالعــة اول خــود 
ــز(  ــی تناقض آمی ــة مفهوم ــات )به منزل ــی اطالع ــا بازياب ــه آي ــد ك ــش می پردازن ــن پرس ــرح اي ــه ط ب
ــا  ــه نقــش معن ــن منظــر ب ــا تحلیلــی ديالکتیکــی1 ممکــن اســت شــفاف تر درک شــود؟  آنهــا از اي ب
ــی  ــکل آفريِن بازياب ــت مش ــم ماهی ــرای فه ــان، ب ــدگاه آن ــد� از دي ــات می پردازن ــی اطالع در بازياب
ــی  ــدی ديالکتیک ــوان فراين ــا به عن ــی معن ــز آن يعن ــته و مرك ــوم هس ــه مفه ــت ب ــات الزم اس اطالع
ــی  ــازی برخ ــه شفاف س ــت ب ــن اس ــا ممک ــی از معن ــم ديالکتیک ــا فه ــاور آنه ــه ب ــود� ب ــه ش پرداخت
جنبه هــای ماهیــِت پیچیــدة بازيابــی اطالعــات يــاری رســاند؛ چراكــه فلســفه تــوان كشــف تضادهــا2 
و تناقض 3هــای موجــود در بازيابــی اطالعــات را دارد� آنهــا دلیــل ايــن تضادهــا را روابطــی 
ــان »رابطــه ای اســت  ــا وجــود دارد� رابطــة ديالکتیکــی از نظــر آن ــد كــه در معن ديالکتیکــی می دانن
ــد� در اينجــا  ــرار دارن ــل ق ــِت4 متقاب ــی از مشــابهت و مخالف ــان در حالت ــه، همزم كــه در آن دو جنب
ــش اســت� اســتفاده  ــِی5 خوي ــر نف ــکای آن ب ــم چگونگــی ات ــد فه ــف، نیازمن ــة مخال ــر جنب ــم ه فه
از فلســفة  معنــا بايــد شــامل فهــم وســیعی از موقعیت هــای فلســفی باشــد كــه در پــِس ماهیــت معنــا 
ــا دو وجــه عینــی و ذهنــی دارد� وجــه عینــی همــان صــورت و واقعیــت عینــی  ــرد� معن ــرار می گی ق
ــن در  ــا همچنی ــر اســت« )Thornley & Gibb 2007, 761(� آنه ــة  شــخصِی كارب ــی تجرب و وجــه ذهن
ــی اطالعــات اشــاره  ــة  بازياب ــی اطالعــات، يعنــی نظري ــه بنیادی تريــن تضــاِد6 بازياب تحلیــل خــود، ب
می كننــد و معتقدنــد كــه مناقشــه بیــن كســانی وجــود دارد كــه در حــوزة كامپیوتــر و بخــش فنــی 
ــت  ــک بی اهمی ــاظ تئوري ــه را به لح ــن نظري ــری اي ــد و به تعبی ــت می كنن ــات فعالی ــی اطالع بازياب
ــی كــه  ــز«7 در ســال 2000 انجــام داد، و آنان ــد پژوهشــی كــه »اســپارک جون ــد؛ مانن ــی می كنن تلق
ــه  ــن نظري ــه اي ــی ب ــانی و اجتماع ــوم انس ــرف در عل ــری ص ــائل نظ ــانی و مس ــوم انس ــاظ عل به لح
ــد  ــز اهمیــت اســت( مانن ــی اطالعــات حائ ــرای بازياب ــا كــه ب ــة معن ــژه نظري ــد )به وي اهمیــت می دهن
ــرد  ــت دو رويک ــن اس ــور ممک ــب چط ــی و گی ــر ثونل ــد« )760(� از نظ ــر« و »يورلن ــای »بل پژوهش ه
كامــاًل متفــاوت بــه مســئله ای واحــد بــرای بازنمايــِی معنــای مــدارک وجــود داشــته باشــد؟ آنــان، 

ــد: ــد و معتقدن ــات می دانن ــی اطالع ــة بازياب ــی در نظري ــم اصل ــا را از مفاهی ــی معن ــط و بازنماي رب

1. dialectical 2. conflicts 3. contradictions

4. antagonism 5. negation 6. conflict

7. Spärck Jones
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ــارة  ــث درب ــد و بح ــی دارن ــض ديالکتیک ــود تناق ــا خ ــی معن ــط و بازنماي ــم رب ��� مفاهی
آنهــا يــا نظريه پــردازی دربــارة ايــن مفاهیــم دشــوارِی تناقص هــای موجــود در بازيابــی 
ــت  ــک جه ــا از ي ــارة معن ــردازی درب ــن، نظريه پ ــد� بنابراي ــديد می كن ــات را تش اطالع
ــا  ــی معن ــت ��� � بازنماي ــات اس ــی اطالع ــا در بازياب ــی معن ــکل بازنماي ــی از مش انعکاس
ــدنی  ــی حل نش ــد معضل ــن فراين ــِی اي ــت� بازنماي ــر اس ــرد تغیی ــداد در فراگ ــی امت نوع
ــا »آنچــه نیســت« تعريــف  ــه ماهیــت خــود تــا حــدی ب ــا توجــه ب اســت ��� � بازنمايــی ب
ــا آنچــه در بازنمايــی گنجانــده نشــده اســت� در حالــت آرمانــی، در  می شــود، يعنــی ب
ــد  ــای بیشــتری باشــد و هرچن ــد به نوعــی حــاوی معن ــی باي ــات، بازنماي ــی اطالع بازياب
بازنمايــی معنــا بايــد متکــی بــر كل متــن باشــد، امــا بــا حــذف بخش هايــی از متــن نیــز 

�)Thornley & Gibb 2007, 759( ــت ــن اس ــل تعیی قاب

ــر  ــام در براب ــف دارد: ع ــوه مختل ــی وج ــدل ديالکتیک ــا در م ــب«، معن ــی و گی ــر »ثورنل از نظ
خــاص، ناملمــوس )انتزاعــی( در برابــر ملمــوس، فــردی در برابــر جمعــی، و عینــی در برابــر ذهنــی 
ــه نقــل  ــان ب كــه در پژوهــش آنهــا مــورد آخــر انتخــاب شــده اســت )Thornley & Gibb 2007(� آن
از »پاتنــم«1 می گوينــد، »در فلســفه، زبــان جنبــة ذهنــِی معنــا بــه قصــد و نیــت، و جنبــة  عینــِی آن بــه 
شــمول و گســتردگی اش اطــالق می شــود� بنابرايــن، طبــق مــدل ديالکتیکــی، معنــا بخــش زيــادی از 
فلســفة زبــان ممکــن اســت به عنــوان تــالش بــرای حــل يــا رفــع چگونگــی ارتبــاط جنبه هــای ذهنــی 
و عینــی معنــا تلقــی شــود« )Thornley & Gibb 2007, 758(� از ديــدگاه آنــان، ايــن دو جنبــه اساســاً بــا 
ــی اطالعــات اســت  ــِی بازياب ــه روش پژوهش هــای كّم ــة عینــی متعلــق ب ــد� جنب يکديگــر متفاوت ان
ــه روش پژوهش هــای كیفــی اســت� روش كّمــی هنــوز هــم پیوســته بايــد  و جنبــة ذهنــی وابســته ب
ــط متکــی باشــد و ايــن خــود مســتلزم مقايســة قضــاوِت ذهنــی  ــر مســئلة دشــوار قضاوت هــای رب ب
كاربــر بــا قضــاوِت نظــام اســت� روش كیفــی نیــز كــه پیش فــرض اساســی اش اهمیــت بافــت فــردی 
ــای  ــز در حوزه ه ــات، به ج ــی اطالع ــای بازياب ــه نظام ه ــت ك ــن اس ــر اي ــی ب ــان متک ــت، همچن اس
بســیار تخصصــی، نمی تواننــد ايــن بافــت را هنــگام ارائــة نتايــج به طــوری كارآمــد در نظــر بگیرنــد� 
»ثورنلــی و گیــب« در پژوهــش دوم خــود ضمــن تمركــز بــر مقولــة معنــا، تفــاوت معنــا را در 
فلســفه و در بازيابــی اطالعــات می جوينــد� در ايــن مطالعــه، يــک پرســش مهــم مطــرح شــده و آن 
ــرد  ــرای كارب ــی ب ــی اطالعــات داللت هاي ــا در بازياب ــا در فلســفه و معن ــن معن ــا تفــاوت بی اينکــه آي

1. Putnam
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فلســفه در پژوهش هــای پشــتیباِن بازيابــی اطالعــات دارد يــا خیــر؟ از ديــدگاه آنــان، ايــن پرســش 
ــتفاده از  ــز اس ــب و تأمل برانگی ــیوة جال ــود ش ــا وج ــون ب ــت� چ ــم اس ــات مه ــی اطالع ــرای بازياب ب
فلســفه بــرای تــدارِک مبانــی نظــرِی موضــوع و طراحــی نظــام پشــتیبان، تحلیــل انتقــادی زيــادی در 
ــة آنهــا  ــدارد� به گفت ــی اطالعــات وجــود ن ــا در بازياب ــا در فلســفه و معن ــق بیــن معن ــاب رابطــة دقی ب
ــا  ــد رابطــه ای نزديــک ب ــا در فلســفه باي ــارة معن ــه پنداشــته می شــود كــه بحــث درب اغلــب، اين گون
ــن  ــا اي ــت� آنه ــن نیس ــه چنی ــی ك ــد� در صورت ــته باش ــات داش ــی اطالع ــا در بازياب ــر معن ــیوة  تأثی ش

ــد: ــف می كنن ــن توصی ــاوت را چنی تف

مشــکل تعريــف معنــا پیشــینه ای طوالنــی در فلســفه دارد كــه از »فرگــه«1 آغــاز می شــود 
ــت وجوی  ــا جس ــا را ب ــه« معن ــود� »فرگ ــم می ش ــتاين« خت ــای »ويتگنش ــة معن ــه نظري و ب
كیفیــات، هــم در درون اشــیا و هــم در رابطــه بــا تجربــة ذهنــی مــا از فهــم واژه هــا كــه 
شــامل معناســت، در می يابــد� مســئلة چگونگــی ارائــة ايــن دو نــوع موجوديــت متفــاوت 
ــند،  ــته باش ــه داش ــم رابط ــا ه ــکان دارد ب ــه ام ــی ك ــیء عین ــی و ش ــة ذهن ــت؛ تجرب اس
ــه  ــت وجوی رابط ــای جس ــتاين« به ج ــد� »ويتگنش ــد می كن ــا را تولی ــق معن ــور دقی به ط
ــه شــیوه ها و روش هــای  ــر اســت ب ــاد دارد كــه بهت ــاوت اعتق ــن موجوديت هــای متف بی
اســتفاده از معنــا توجــه كنیــم� وی می گويــد بافــت به منزلــه موقعیتــی اجتماعــی، 
فیزيکــی و موقتــی )كــه در آن عاليــم و نمادهــای بازنمايی كننــدة معنــا تولیــد و بــه كار 
گرفتــه می شــود(، به انــدازة محتــوا مهــم اســت� از نظــر او توانايــی مــا در درک محتــوا 
بــه میــزان شــناخت مــا از آن محتــوا و نیــز بافــِت آن بســتگی دارد ��� � روابــط مسئله ســاِز 
بســیاری ماننــد درک مــا از جهــان عینــی و خــوِد جهــاِن واقعــِی عینــی و نیــز فهــم مــا از 
معنــا و فهــم ديگــران از معنــا، در معنــا وجــود دارد� تناقض هــای بالقــوة موجــود میــان 
 Thornley &( ــد ــا به طــوری چشــمگیر در بافــت كاهــش می ياب جنبه هــای مختلــف معن

.)Gibb 2009, 3-4

در واقــع، در پژوهــش »ثورنلــی و گیــب«، معنــا به عنــوان رابطــه ای پیچیــده و اغلــب متناقــض 
بیــن امــر ذهنــی و عینــی درک شــده اســت� در رابطــة كلــِی ذهنی/عینــی، رابطــه میــان محتــوا و بافت 
نیــز وجــود دارد� بــه بــاور آنهــا محتــوا، هــم ممکــن اســت شــیئی خارجــی تلقــی شــود و هــم تجربــة 
ــن، در بخــش ديگــری  ــا همچنی ــد� آنه ــف می كن ــای واژه ای كــه شــیء را توصی ــی درک معن ذهن

1. Frege
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ــر  ــف و خاط ــل« بازتعري ــالتون و مک گی ــل از »س ــه نق ــات را ب ــی اطالع ــود بازياب ــش خ از پژوه
نشــان می ســازند كــه بازيابــی اطالعــات مرتبــط بــا ذخیــره، بازنمايــی، ســازماندهی و دسترســی بــه 

�)Salton & McGill ــل از ــه نق ــت )Thornley & Gibb 2009 ب ــی اس ــای اطالعات مقوله ه

پژوهش هــای از  معنــا  بازنمايــی  دشــواری های  نمايــش  بــرای  گیــب«،  و   »ثورنلــی 
ــی  ــودمند تلق ــر س ــتاين« متأخ ــة »ويتگنش ــه در آن نظري ــد ك ــک می گیرن Blair (1990, 2006) كم

شــده اســت:

اثــر »ويتگنشــتاين« متأخــر، اهمیــت نظريــه را در بهبــود درک مــا از معنــا كاهــش 
ــرای  ــن راه ب ــرد )use( را بهتري ــتفاده و كارب ــا در اس ــق از معن ــف دقی ــد و توصی می ده
تقويــت درک می دانــد� »بلــر« علــت اهمیــت مطالعــة زبــان و معنــا در نظام هــای 
ــران و توصیــف آنهــا  ــان و ذهــن كارب ــا زب اطالعاتــی و بازيابــی اطالعــات را مرتبــط ب
ــد�  ــام می دان ــدرک در نظ ــود از م ــف موج ــا توصی ــق آن ب ــام و تطبی ــداد نظ از درون
ــر از  ــات و مهم ت ــدارک در كار اطالع ــف م ــران و توصی ــت های كارب درک درخواس
آن چگونگــی وقــوع خطــای احتمالــی در ايــن فراينــد، مســئلة مهــم زبــان، معنــا و فهــم 

�)Thornley & Gibb 2009, 6( اســت

ــه  ــات، ب ــی اطالع ــا در بازياب ــی معن ــئلة بازنماي ــا مس ــه ب ــی« در رابط ــوم، »ثورنل ــة س در مطالع
تحلیــل معضــالت در دو حــوزة علــم اطالعــات و بازيابــی اطالعــات پرداختــه اســت� وی از 
ــرده كمــک می گیــرد كــه ايــن معضــالت را »تنگنــای ذهنــی در  ــه كار ب اصطالحــی كــه »نیــل«1 ب
ــای  ــِی معن ــئلة چگونگــی بازنماي ــوان مس ــد و آن را به عن ــات«2 می دان ــی اطالع ــازماندهی و بازياب س
ــی  ــه مســئلة اصل ــی« ب ــان ديگــر، »ثورنل ــد� به بی ــر تفســیر می كن ــع نیازهــای كارب ــرای رف ــدارک ب م
ــر  ــر س ــی ب ــمکش اصل ــل« كش ــدگاه »نی ــد: »از دي ــد و می گوي ــاره می كن ــل« اش ــرای »نی ــرح ب مط
ــوع  ــا ن ــات ب ــکننده و بی ثب ــه ای ش ــواره رابط ــدارک هم ــود در م ــات موج ــه اطالع ــت ك آن اس
اطالعــات مــورد اســتفاده در زمــان حــال دارد« )Thornley 2009, 2(� وی همچنیــن، از قــول 
ــن  ــش بی ــخ تن ــش، تاري ــة دان ــه گنجین ــری ب ــی فک ــوالت دسترس ــخ تح ــد: »تاري ــل« می نويس »نی
ــش  ــة دان ــِی گنجین ــت4 ذات ــاص3 و عینی ــگران خ ــاز( كاوش ــیال )نی ــرد و س ــت منحصربه ف كیفی
ــد  ــرح می كن ــد«5 را مط ــر »باكلن ــن، نظ ــی« همچنی ــت« )Thornley 2009, 2(� »ثورنل ــود اس به خودی خ
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ــه ماهیتــش، همیشــه از برخــی جهــات ناقــص و احتمــاالً  ــا توجــه ب ــی ب كــه معتقــد اســت، »بازنماي
ــط  ــده توس ــايل مطرح ش ــی«، مس ــت« )ibid 3(� »ثورنل ــوده اس ــق ب ــی دقی ــه زمان ــت ك ــی اس توصیف
ــی، و  ــِت بازنماي ــوِد تمامی ــا و معضــل، نب ــد: »يــک تنگن ــن خالصــه می كن ــد« را چنی ــل« و »باكلن »نی
 ibid( »ــر اســت ــن مــدرک ذخیره شــده و نیازهــای جــاری كارب ــی بی ــای ديگــر، شــکاف زمان تنگن
3(� وی، ســپس ايــن پرســش را مطــرح می كنــد كــه آيــا ايــن تنگناهــا همچنــان بــرای علــم اطالعــات 
ــد كــه  ــت اســت و اســتدالل می كن ــی اطالعــات وجــود دارد؟ و پاســخی كــه می دهــد مثب و بازياب
صــرف   نظــر از پیشــرفت های فناورانــه، بازنمايــی مــدرک به طــور معمــول، منجــر بــه ســاده انگاری 
معنايــش خواهــد شــد� مــدرک نیــز تنهــا بازنمايــی از يــک رخــداد يــا انديشــه های نويســنده اســت، 
ــا  ــت  واژه ه ــی« محدودي ــب، »ثورنل ــن ترتی ــه اي ــص اســت� ب ــی و ناق ــس فقــط چشــم اندازی جزئ پ
ــا  ــد اســت كــه معن ــد و معتق ــی اطالعــات می دان ــم اطالعــات و بازياب ــوا را مســئلة عل ــان محت در بی
ــِی  ــن بازنماي ــه اي ــی ك ــت و زمان ــان نیس ــد، يکس ــی می كن ــه بازنماي ــا آنچ ــش ب ــه ماهیت ــه ب ــا توج ب
ــز برجســته تر  ــد، ايــن تماي ــی اطالعــات فشــرده تر می شــود و كاهــش می ياب ــا درون نظــام بازياب معن
ــازی  ــطة نمايه س ــواه به واس ــا را خ ــِی معن ــی بازنماي ــراد نهاي ــت، اي ــردد� وی در نهاي ــر می گ و بارزت
انســانی يــا فناوری هــای خــودكار به طــور معمــول، شــامل نوعــی دادوگرفــت بیــن الزامــات 
ــای  ــدرک از ســاير مداركــی كــه معن ــِک م ــز )تفکی ــدرک( و تماي ــای م ــِی معن ــی )بازنماي بازنماي
ــد� به گفتــة او »هنــوز بســیار دشــوار اســت كــه بتــوان مدركــی را به طريقــی  ــد( می دان مرتبــط ندارن
بازنمايــی كــرد كــه در صــورت مرتبــط بــودن بــا نیــاز كاربــر از بازيابــی آن، و در صــورت مرتبــط 

�)ibid 4( »ــود ــن ب ــی آن مطمئ ــودن، از عــدم بازياب نب
ــان آن را  ــد و در فلســفة زب ــش تمركــز كرده ان ــی دان ــر ماهیــت بازنماي »فريدمــن و تلفســن« ب
ــت  ــش را مديري ــی دان ــر بازنماي ــال حاض ــگران در ح ــیاری از پژوهش ــا بس ــة آنه ــته اند� به گفت جس
مجموعــة رخدادهــا1 دربــارة جهــان تعريــف می كننــد� به گفتــة آنهــا، بحــث دربــارة ماهیــت 
ــق و  ــان، منط ــفه، زب ــد فلس ــه مانن ــوم رايان ــز عل ــی به ج ــوان در حوزه هاي ــش را می ت ــی دان بازنماي
ــود  ــات خ ــی مطالع ــای اصل ــگران درون مايه ه ــا پژوهش ــن حوزه ه ــرد� در اي ــی ك ــد آن ردياب مانن
را بــا يکديگــر بــه اشــتراک می گذارنــد� ايــن مضامیــن شــامل زبــان و نشــانه گذاری2، زبــان 
ــای  ــه نظام ه ــن«، ب ــن و تلفس ــاور »فريدم ــه ب ــت� ب ــش اس ــات و دان ــی اطالع ــی و بازياب هستی شناس
ــت�  ــده اس ــه نش ــا پرداخت ــِی« آنه ــانه« و »بازنماي ــوم«، »نش ــر »مفه ــز از منظ ــش هرگ ــازماندهی دان س

1. facts  2. notation



515

تحلیل و نقد بازنمایی گرایی در کنش بازیابی اطالعات   |   فراشباشی آستانه و دیگران

ــناختی  ــوب ش ــش چارچ ــازماندهی دان ــگران در س ــیاری از پژوهش ــه »بس ــد ك ــن باورن ــر اي ــان ب آن
ــد  ــدارد� تأكی ــود ن ــا وج ــان آنه ــی در می ــی از بازنماي ــا بحث ــد، ام ــرار داده ان ــی ق ــورد بررس را م
 �)Friedman & Thellefsen 2011, 649( ــت� ــوده اس ــش« ب ــی دان ــر »بازنماي ــا ب ــا تنه ــن پژوهش ه اي
 Svenonius( به عنــوان مثــال، »ســونونیوس« از ســنجش ايــن مفهــوم در مــوارد خــاص حمايــت كــرد
ــر اســاس نظريه هــای  ــد« آزمون هــای بیشــتری در مــورد مفهــوم »بازنمايــی دانــش« ب 2004(� »يورلن

شــناخت )معرفت شناســی( پیشــنهاد كــرد )Hjørland 1997, 2007( و »مــای« از ســنجش آن در 
ــفی  ــون فلس ــرد مت ــار رويک ــود، چه ــش خ ــا در پژوه ــرد )Mai 2001(� آنه ــاع ك ــی دف نشانه شناس
ــی  ــا طرح ــف ي ــای توصی ــی به معن ــل بازنماي ــت، عم ــرد نخس ــمرده اند� در رويک ــی بر ش ــه بازنماي ب
صــوری1 مطــرح اســت؛ ماننــد مجموعــه ای از نمادهــا يــا گروهــی از موجوديت هــا� رويکــرد دوم، 
يــک رابطــه را نشــان می دهــد و بازنمايــی در آن، بازتــاب يــا تصويــری اســت كــه رابطــه را شــکل 
می دهــد� رويکــرد ســوم، تفســیری اســت كــه ريشــه در روان شناســی دارد و بازنمايــی را به عنــوان 
ــرد� در  ــر می گی ــد، در نظ ــف می كن ــان2 را توصی ــردی انس ــش عملک ــه كن ــدی ك ــا فراين ــد ي رون
ــر،  ــن منظ ــی دارد� از اي ــا روش ديالکتیک ــه ب ــزی دوگان ــه در تماي ــوم، ريش ــارم، مفه ــرد چه رويک
بازنمايــی شــامل نظــام جــدل و اســتدالل اســت كــه بــا تبــادل اســتدالل منطقــی بــه حقیقــت می رســد� 
ــا رويکــرد چهــارم تنهــا  ــرار داد، ام ــوم شــناختی ق ــِر ردة عل ــوان در زي هــر چهــار رويکــرد را می ت
رويکــردی اســت كــه به طــور مســتقیم از بازنمايــی به عنــوان بخشــی از نظام هايــی به صــورت زبــان 
ــدگاه »پالمــر«،  ــارم آن را از دي ــر رويکــرد چه ــا تمركــز ب ــن و تلفســن« ب ــد� »فريدم بحــث می نماي

ــد: ــان می كنن ــن بی چنی

ــت� وی  ــده اس ــناخته ش ــر ش ــناختی بهت ــوم ش ــر« در عل ــة »پالم ــرد در انديش ــن رويک اي
ــان  ــی، جه ــوع بازنماي ــرار داد و دو ن ــه ق ــورد مطالع ــان م ــای زب ــی را در نظام ه بازنماي
نظام هــای زبــان مطــرح ســاخت� جهــان  بازنمايــِی جهــان را در  بازنمايی شــده و 
ــم و  ــرح می كنی ــا مط ــزاره و ادع ــارة آن گ ــا درب ــه م ــت ك ــی اس ــده جهان بازنمايی ش
ــا و  ــا و ادعاه ــا آن گزاره ه ــه در آن م ــت ك ــی اس ــان، جهان ــِی جه ــور از بازنماي منظ
اســتنباط ها را می ســازيم� از منظــر »پالمــر« ايــن دو مؤلفــه بــا اَشــکال بازنمايــی درونــی3 
ــان  ــت جه ــاً دارای خاصی ــه الزام ــده ك ــان بازنمايی كنن ــت دارد� جه ــی4 مطابق و بیرون
بازنمايی شــده اســت، صــورت درونــی، و اگــر نتواســت صــورت بیرونــی را بازنمايــی  

1. formal scheme 2. human function act  3. intrinsic 4. extrinsic
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ــت  ــی اس ــی بیرون ــت بازنماي ــان دارای خاصی ــة وی زب ــق گفت ــه، طب ــد� در نتیج می كن
 �)Palmer 1978, Quoted in Friedman & Thellefsen 2011, 648(

ــورد  ــر م ــل از دو منظ ــوان حداق ــش را می ت ــازماندهی دان ــن« س ــن و تلفس ــر »فريدم از منظ
مالحظــه قــرار داد� در منظــر نخســت كــه زاويــة نــگاه محدودتــری دارد، بــه ركوردهــای 
كتابشــناختی، فــراداده، ســاختار، و كاركــرد آنهــا پرداختــه می شــود و در منظــر دوم كــه عمومی تــر 
اســت و نــگاه وســیع تری دارد، مفاهیــم و رده هــای موضوعــی بررســی می شــود� از نظــر آنهــا تمركــز 
ســازماندهی دانــش بــر روی »بازنمايــی كتابشــناختی« اســت� آنهــا از »يورلنــد« نقــل می كننــد، كــه 
ــات  ــی اطالع ــرای بازياب ــی ب ــای معناي ــی ابزاره ــاخت و ارزياب ــا س ــط ب ــش مرتب ــازماندهی دان »س
اســت� نقــش نظام هــای ســازماندهی دانــش نظم بخشــی بــه مــدارک، بازنمايــی مــدارک و مفاهیــم 
ــرگ« را  ــر »دالب ــن، نظ ــن« همچنی ــن و تلفس ــت« )Friedman & Thellefsen 2011, 646(� »فريدم اس
دربــارة كنتــرل مفهومــی رده بندی هــا چنیــن بیــان می كننــد: »واژه هــا تنهــا بیانگــر بینــش، حقايــق و 
مصداق هــای شــناخت هســتند� واژه غیرقابــل اعتمــاد اســت، زيــرا معانــی مختلــف دارد� اســتفاده از 
ــد كــه  ــن می كن ــل »واژه هــا« تضمی ــل به جــای تحلی ــوان واحدهــای تحلی ــش« به عن ــا »دان »مفهــوم« ي
 Dahlberg Quoted in( »ــت ــد داش ــود خواه ــا وج ــی رده بندی ه ــی و پاياي ــر رواي ــری ب ــرل بهت كنت

 �)Friedman & Thellefsen 2011, 663

ــش در  ــی دان ــارة بازنماي ــی را درب ــرل مفهوم ــن كنت ــن، »ســونونیوس« اي ــه، پیــش از اي البت
ــای  ــة وی زبان ه ــرد� به گفت ــل ك ــا تحلی ــة معن ــه نظري ــک س ــا كم ــات ب ــی اطالع ــای بازياب زبان ه
بازيابــی متفــاوت، پیش فرض هــای متفاوتــی دربــارة مفهــوم دانــش دارنــد� وی از رده بندی هــا 
ــای بازنمايــی دانــش نــام می بَــَرد و از ســه نظريــة مرتبــط بــا  و اصطالحنامه هــا به عنــوان نظام ه
ــا  ــی ي ــة بافت ــا2 و نظري ــری معن ــا تصوي ــی ي ــة ارجاع ــی1، نظري ــی عملیات گراي ــش يعن ــی دان بازنماي
ابــزاری معنــا3 نــام می بــرد� از نظــر وی نظريــة عملیات گرايــی از فلســفة اثبات گرايــی منطقــی 
ــی  ــاور تجربه گراي ــق ب ــت� طب ــی4 اس ــی تجربه گراي ــورت افراط ــود ص ــه خ ــرد ك ــمه می گی سرچش
ــن  ــه اي ــود )Svenonius 2004(� ب ــتق می ش ــی مش ــای حس ــه و از دريافت ه ــش از تجرب ــی دان تمام
ــوند�  ــف ش ــی تعري ــورت عملیات ــد به ص ــات باي ــرای اثب ــا ب ــود در گزاره ه ــم موج ــب، مفاهی ترتی
مفاهیمــی ماننــد دقــت، بازيافــت، اثــر و موضــوع از ايــن ســنخ هســتند و می تــوان بــا معرفــی تعاريــف 

ــت�  ــی اطالعــات دســت ياف ــه راه  حــل مســايل ســازماندهی و بازياب ــم ب ــن مفاهی ــی از اي عملیات

1. operationalism 2. referential or picture theory of meaning

3. instrumental or contextual theory of meaning 4. empiricism
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ــه  ــت ك ــات آن اس ــی اطالع ــای بازياب ــی زبان ه ــی طراح ــکل اصل ــونونیوس«، مش ــر »س از نظ
همزمــان بايــد بتوانــد معنــای بافتــی و چندمعنايــی را حــل كنــد و همیــن امــر معضــل اصلــی عــدم 
موفقیــت معیــار دقــت در بازيابــی اســت كــه دچــار اضافه بــار اطالعاتــی می گــردد� ايــرادی كــه وی 

ــت: ــر اس ــرح زي ــد به ش ــان وارد می دان ــری زب ــة تصوي ــه نظري ب

ــا  ــه در آن معن ــد ك ــرار می ده ــا ق ــان را مبن ــمول از زب ــورت جهان ش ــه ص ــن نظري اي
گزاره هــای ترســیم كنندة ســیمای جهــاِن متعیــن، نســبتاً ثابــت، و مــورد تأيیــد همــگان 
اســت� ايــراد اينجاســت كــه تصاويــر را می تــوان متفــاوت تفســیر كــرد� نیمــی از لیــوان 
ــد  ــر می توان ــه ای ديگ ــری از اردک از زاوي ــت� تصوي ــی اس ــر آن خال ــم ديگ ــر و نی پُ
تصويــری از يــک خرگــوش بــه نظــر رســد ��� � دوم، نظريــة تصويــری به طــور ضمنــی 
بــر ثبــاِت مرجــع اشــاره دارد� اگــر قــرار اســت واژه هــا در بافت هــای مختلــف عملکــرد 
درســتی داشــته باشــند، ســیال بــودن معنــا ضــروری اســت� نظريــة تصويــری در جايــی 
كــه بحــث واژه هــای انتزاعــی )كــه مرجع شــان ســازه های ذهنــی1 اســت( مطــرح 
می شــود، شــديداً بــا ضعــف مواجــه اســت� مشــکل ســوِم نظريــة تصويــری ايــن اســت 
كــه كلیــت دانــش جهــان را به صــورت تلفیقــی از دانــِش ريزجهان هــاِی مســتقل 
ــای  ــتگی از واحده ــة انباش ــش به مثاب ــت دان ــن كلی ــر گرفت ــد� در نظ ــی می كن بازنماي

 �)Svenonius 2004, 578( منفــرد، ســاده انگارانه2 اســت

در مجمــوع، از نظــر »ســونونیوس«، نظريــة تصويــری گويايــی الزم را نــدارد و به خوبــی دانــش 
ــول »ويتگنشــتاين« در  ــون اســت و چنان كــه از ق ــا و متلّ ــرار و پوي ــش، ف ــد� دان ــی نمی  كن را بازنماي
ــن  ــای بنیادي ــم در گزاره ه ــِی متجس ــای حس ــه دريافت ه ــش ب ــد، دان ــفی می گوي ــای فلس پژوهش ه
ــل در  ــت )Wittgenstein نق ــل نیس ــل تحوي ــاور دارد، قاب ــنت گرا3 ب ــی س ــه تجربه گراي ــه ك آن گون
ــة  ــای نظري ــا به ج ــزاری معن ــة اب ــی نظري ــد و جايگزين ــن تأيی ــونونیوس« ضم Svenonius 2004(� »س

ــا از اصطالحــات به منظــور دســتیابی  ــِی م ــر نحــوة ابهام زداي ــزاری ب ــة اب ــد: »نظري ــری می گوي تصوي
بــه دقــت در بازيابــی اثــر می گــذارد ��� � نظريــه يــا نظريه هــای معنــا كــه در زبان هــای بازيابــی مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد، مســتلزم نحــوی خــاص از بازنمايــی دانــش اســت� می تــوان بازنمايی هــای 
مختلــف دانــش را كــه در قالــب زبان هــای بازيابــی تجســم يافته انــد، بــر اســاس اعتبــار، كارايــی در 
دســتیابی بــه اهــداف و سازگاری شــان بــا خودكارســازی و قابلیــت میانکنش پذيــری معنايــی مــورد 

1. mental constructs 2. simplistic 3. traditionalist empiricism
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ــی قــرار داد« )Svenonius 2004, 582(� در ايــن راســتا، وی زبــان بازيابــی رده بندی هايــی  ارزياب
ــد�  ــتری می دان ــت بیش ــا دارای قابلی ــی اصطالحنامه ه ــان بازياب ــه زب ــبت ب ــی را نس ــون دهده همچ
ــِی دانشــی ســازگار  ــا چــه بازنماي ــم گرفــت كــه ب ــد تصمی ــی »باي ــان بازياب ــرای طراحــی يــک زب ب
ــن  ــار را داشــته باشــد� از چنی ــی اســت كــه باالتريــن درجــة اعتب اســت و پاســخ آن، نوعــی بازنماي
بازنمايــی انتظــار مــی رود كــه در ارتقــای دقــت و بازيافــت نیــز باالتريــن رتبــه را كســب كنــد«� بــه 
نظــر وی، رده بنــدی ای ماننــد دهدهــی ديوئــی چنیــن ويژگــی ای دارد؛ چراكــه متکــی بــه رويکــرد 
ــه  ــل را ارائ ــر ســاده از جهــان يــک بدي ــه معناســت؛ رويکــردی كــه به جــای يــک تصوي ــزاری ب اب

 �)ibid 585( می كنــد
»بلــر« نیــز نظريــة »ويتگنشــتاين« را بــرای حــل معضــالت بازيابــی اطالعــات به گونــه ای ديگــر 
ــد  ــی و پیون ــة بازنماي ــن دغدغ ــه جدی تري ــرد ك ــا ك ــوان ادع ــايد بت ــع، ش ــد� در واق ــر می دان مؤث
ــام  ــا ن ــه ای ب ــدا، در مقال ــت� وی ابت ــده اس ــی ش ــر« بررس ــدگاه »بل ــات از دي ــی اطالع ــا بازياب آن ب
ــث  ــه بح ــرد، ب ــر ك ــدارک را منتش ــه م ــی ب ــی موضوع ــال 1986 دسترس ــه در س ــری1 ك تعین ناپذي
عــدم قطعیــت در انتخــاب اصطالحــات موضوعــی از ســوی نمايه ســاز و نیــز عــدم قطعیــت انتخــاِب 
ــان و  ــوان زب ــا عن ــود ب ــاب خ ــپس، در كت ــت� س ــران پرداخ ــط كارب ــت وجو توس ــالِح جس اصط
بازنمايــی در بازيابــی اطالعــات كــه در ســال 1990 منتشــر شــد، ايــن بحــث را مــورد تأكیــد قــرار 
داد� »بلــر« ســپس، در مقالــه ای ديگــر بــا عنــوان بازيابــی اطالعــات و فلســفة زبــان كــه در ســال 1992 
بــه چــاپ رســید، فلســفة زبــان و به ويــژه نظريــة پراگماتیــک »ويتگنشــتاين« متأخــر را بــرای واكاوی 
دقیــق مســايل فلســفی در بازيابــی اطالعــات مؤثــر دانســت�2 او ســپس، ايــن مطالعــه را كامــل كــرد و 
بــا همــان عنــوان در مقالــه ای ديگــر در ســال 2003، ضمــن بحثــی مفصــل دربــارة زبــان و بازنمايــی، 
بــه تحلیــل بازيابــی اطالعــات بــر اســاس تأثیــر فلســفة زبــان پرداخــت� وی در ايــن تحلیل بــه واكاوی 
علــت شکســت رويکــرد بازنمايی گرايــی بــه زبــان در بازيابــی اطالعــات هنــگام توصیــف و تمايــز 
اطالعــات پرداختــه اســت� »بلــر« ضمــن بحــث از ماهیــت معنــا معتقــد اســت كــه فیلســوفان دربــارة 
ــفة  ــر فلس ــتاين« ب ــدازة »ويتگنش ــس به ان ــايد هیچ ك ــا ش ــد، ام ــل كرده ان ــیار تأم ــا«3 بس ــای معن »معن

1. indeterminacy

�2 برای مطالعة »ويتگنشتاين« از ديدگاه »بلر« بنگريد به:
Blair, D. C. (2006). Wittgenstein, language and information: “back to the rough ground. Dordrecht: Springer

Blair, D. C. (2006). Wittgenstein’s philosophy of language and mind. In Wittgenstein, language and information 

(pp. 27-267). Dordrecht: Springer

3. meaning of meaning
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ــی »پژوهش هــای فلســفی«1 را در  ــر »ويتگنشــتاين« يعن ــر اخی ــر«، اث ــوده اســت� »بل ــان اثرگــذار نب زب
ــد )Blair 2003, 9( و  ــر می دان ــتم مؤث ــرن بیس ــی ق ــی ط ــفة تحلیل ــی2 در فلس ــش زبان ــاد چرخ ايج
ــه  ــا ب ــن گزاره ه ــردازد� اي ــزاره می پ ــار گ ــاد از چه ــه انتق ــتاين«، ب ــر »ويتگنش ــة متأخ ــاری نظري به ي

شــرح زيــر اســت:
ــر آن � 1 ــه واژه در براب ــت ك ــیئی اس ــک واژه ش ــای ي ــد: معن ــذاری می كنن ــیا را نام گ ــا اش واژه ه

قــرار می گیــرد؛
هر واژه يک معنا دارد؛� 2
معنای هر واژه مستقل از بافت است؛� 3
4 ��)ibid 14( معنای جمله از معنای واژه هايش تشکیل شده است

»بلــر« بــه نقــد ايــن چهــار گــزارة »ويتگنشــتاين«، كــه رويکــرد بازنمايی گرايانــه بــه زبــان دارد، 
می پــردازد� وی نقــد »ويتگنشــتاين« بــه ايــن نظريــه را چنیــن خالصــه می كنــد:

بین معانی و واژه ها رابطه ای نیست؛� 1
معانی، مفاهیم يا هر چیز سادة ديگری نیست؛� 2
بــرای فهــم معنــای يــک واژه الزم نیســت تعريفــی در ذهــن داشــت، بلکــه بايــد قــادر بــه اســتفاده � 3

ــم  ــور فه ــج دارد� به منظ ــرد راي ــه كارب ــود ك ــی ب ــا و اعمال ــح در فعالیت ه ــور صحی از واژه به ط
ــه  ــال ب ــا و اعم ــه فعالیت ه ــی رود- ك ــه كار م ــی ب ــه زمان ــت چ ــد دانس ــک واژه باي ــای ي معن
ــرد  ــه كار ب ــد آن را ب ــه باي ــتاين(- و چگون ــی ويتگنش ــای زندگ ــت )صورت ه ــط اس آن مرتب

ــتاين(؛ ــی ويتگنش ــای زبان )بازی ه
ــاً � 4 ــا، دقیق ــد� معن ــما بیاموزن ــه ش ــا را ب ــای  آنه ــا معن ــتفاده از واژه ه ــه اس ــید ك ــن باش ــال اي به دنب

ــد؛ ــی می ياب ــتفاده تجل ــا اس ــا ب ــا معن ــت، ام ــرد نیس ــادل كارب مع
بافــت بــرای زبــان مهــم اســت� مــا اغلــب شــرايط اســتفاده از زبــان را پیــش از درک واژه هــای � 5

ــن  ــه در ذه ــت- آنچ ــی3 اس ــی عین ــدی مفهوم ــا ح ــا ت ــم� معن ــه( می فهمی ــه )در جمل به كاررفت
ــب  ــت، اغل ــت و موقعی ــت� باف ــی  اس ــه كاف ــه الزم و ن ــان ن ــرای درک منظورم ــم، ب ــود داري خ

ــت؛ ــی معناس ــده و اساس ــل تعیین كنن عوام
ــا � 6 ــژه ت ــازيم� به وي ــود می س ــاب خ ــورد خط ــراد م ــد اف ــارة مقاص ــی درب ــات مختلف ــا مفروض م

زمانــی كــه خــالف آن اثبــاب نشــود، فــرض بــر آن اســت كــه آنهــا بــا مــا همــکاری و از اصــول 
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�)Blair 2003, 35( ــد ــروی می كنن ــس«1 پی »گراي

در ادامــه و در انتهــای ايــن جســتار، تحلیــل پژوهش هــای مــورد بررســی در ايــن بخــش ارائــه 
ــان وارد می شــود، مســبب  ــه زب ــر رويکــرد بازنمايی گرايــی ب می شــود� نقــدی كــه در بخــش بعــد ب
ــده  ــاد ش ــات ايج ــی اطالع ــازماندهی و بازياب ــای س ــان در نظام ه ــذر زم ــه در گ ــت ك ــی اس تغییرات
اســت� در واقــع، بــه نظــر می رســد، تغییراتــی كــه در گــذر زمــان بــرای غلبــه بــر مســايل و مشــکالت 
ــه  ــیدن ب ــا و رس ــرعنوان ها و اصطالحنامه ه ــکالت س ــد مش ــه، مانن ــورت گرفت ــی ص ــوزة بازياب ح
ــت  ــده اس ــای يادش ــص پارادايم ه ــانگر نق ــی نش ــی به خوب ــای مردم ــی ها و رده بندی ه هستی شناس
كــه برخاســته از رويکردهــای بازنمايی گرايانــه بــه زبــان در كنــش بازيابــی اطالعــات بــوده و مــورد 

نقــادی اســت� 

4. نتيجه  

از آنجــا كــه هــدف مطالعــة حاضــر تحلیــل و نقــد بازنمايی گرايــی در كنــش بازيابــی 
ــفه و در  ــی در فلس ــورد بازنمايی گراي ــده در م ــای انجام ش ــن رو، پژوهش ه ــت، از اي ــات اس اطالع
ــر،  ــان دقیق ت ــد� به بی ــرار گرفتن ــورد واكاوی ق ــی اطالعــات م ــژه كنــش بازياب ــم اطالعــات، به وي عل
ــده و در  ــق داده ش ــات تطبی ــی اطالع ــش بازياب ــا كن ــتار ب ــن جس ــی در اي ــرد بازنمايی گراي رويک
ــرار  خــالل پژوهش هــای مختلــف نقــد شــد� در ايــن ضمــن، رويکردهــای فلســفی مــورد توجــه ق
ــی و  ــان، نشانه شناس ــفة زب ــی در فلس ــرد زبان ــا رويک ــی ب ــه های بازنمايی گراي ــه ريش ــت؛ چراك گرف
ــم  ــای عل ــی در پژوهش ه ــد، بازنمايی   گراي ــه ش ــه مالحظ ــت� چنان ك ــی اس ــل ردياب ــی قاب معناشناس
ــر روی  ــی اطالعــات انجام شــده ب ــه ســازماندهی و بازياب ــوط ب اطالعــات و مشــخصاً مطالعــات مرب
ــن  ــه در اي ــا( ك ــی و رده بندی ه ــرعنوان های موضوع ــا، س ــد اصطالحنامه ه ــی )مانن ــای معناي ابزاره
ــاد  ــی اطالعــات ي ــش بازياب ــوان كن ــا عن ــا ب ــر روی آنه ــه ب ــة فرايندهــای صورت گرفت ــه از كلی مقال
 Frohmann ــة ــد مطالع ــری مانن ــاِت نظ ــی مطالع ــت� برخ ــد اس ــل نق ــف قاب ــکال مختل ــه اش ــد، ب ش
ــات  ــی اطالع ــی و بازياب ــناختی در بازنماي ــايل ش ــه مس ــن ب ــا پرداخت (1990) و Hjørland (2013) ب

ــی اســتفاده نکــرده،  ــد� »فرومــن« اگرچــه مســتقیماً از لفــظ بازنمايی گراي ــن موضــوع پرداختن ــه اي ب
ــول« و  ــد »بگت ــة متخصصــان ديگــر مانن ــر بازنمايی گرايان ــة تصوي ــا ارائ ــه نظــر می رســد كــه ب ــا ب ام

اصــول »گرايــس« )Grice( كــه بــه اصــول همــکاری شــهرت دارنــد، دارای چهــار اصــل كیفیــت، كمیــت، ارتبــاط، و   �1
شــیوه اســت كــه رعايــت آنهــا در هــر نوشــتاری باعــث ايجــاد ارتبــاط كامــل و مشــترک می شــود�
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»ون د يــک« از نمايه ســازی، بــر نــگاه حاكــم بــر نمايه ســازی كــه همــواره تحــت ســلطة ذهن گرايــی 
و رويکردهــای شــناختی بــوده اســت، تأكیــد دارد و اگــر نــه به طــور مســتقیم، ولــی به طــور ضمنــی 
ــی در  ــن ذهن ــه قوانی ــه ب ــر وی، توج ــه از نظ ــت� گرچ ــرار داده اس ــاد ق ــورد انتق ــرد را م ــن رويک اي
ســاخت نمايه هــا كارســاز اســت، امــا ايــن مســئله از يــک ســو، بســتگی بــه میــزان درک مقدماتــی 
ــه  ــی ب ــاظ تاريخ ــر، به لح ــوی ديگ ــن دارد و از س ــی مت ــکیل دهندة بازياب ــی تش ــال اجتماع از اعم
ــه  ــد متخصصــان ب ــه تردي ــل، ب ــن دلی ــز به همی ــد« نی ــی وابســته اســت� »يورلن ــای اجتماعــی واقع دنی
پارادايــم شــناختی اشــاره كــرده؛ چــون نقــش فرهنــگ و جامعــه در رويکــرد و پارادايــم شــناختی 
ــد«  ــة »يورلن ــن، مطالع ــد� همچنی ــده بودن ــده ش ــیه ران ــه حاش ــل ب ــن عوام ــده و اي ــه ش ــده گرفت نادي
ــن  ــه اي ــت ك ــد اس ــته و معتق ــم دانس ــی و پوزيتیويس ــا تجربه گراي ــط ب ــی را مرتب ــد بازنمايی گراي نق
ــن  ــده اند )Hjørland 2004(� از اي ــط ش ــم خل ــا رئالیس ــتباهاً ب ــتند و اش ــمی هس ــد رئالیس ــنت ها ض س
ــه  ــای بازنمايی گرايان ــان ايده ه ــتی هم ــد رئالیس ــِم ض ــن مفاهی ــه اي ــد ك ــر می رس ــه نظ ــرد ب رويک
ــای  ــن رد رويکرده ــد« ضم ــر، »يورلن ــة ديگ ــد� در مطالع ــرار می ده ــد ق ــورد نق ــه وی م ــت ك اس
شــناختی در نمايه ســازی معتقــد اســت كــه رويکردهــای مبتنــی بــر فهــم اجتماعی-تفســیری ماننــد 
نظريه هــای پراگماتیــک و انتقــادی نمايه ســازی، اســاس بهتــری بــرای بهبــود نمايه ســازی در 
ــی را در  ــز ريشــة مســايل بازنماي ــای« نی ــف فراهــم می ســازد )Hjørland 2011(� »م ــای مختل بافت ه
ــای«  ــد� »م ــدارک می دان ــی م ــیر و بازنماي ــامل تفس ــازی را ش ــرده و نمايه س ــل ك ــازی تحلی نمايه س
ــد، نشانه شناســی »پــرس«  ــا »بلــر« كــه نظريه هــای »ويتگنشــتاين« متأخــر را مفیــد می دان در مقايســه ب
ــر وی  ــد� از نظ ــداد می كن ــدارک قلم ــی م ــی بازنماي ــم چگونگ ــرای فه ــب ب ــی مناس را دارای بنیان
ــا معناســت و واژه هــا و عبــارات در  ــان ب ــد زب مهم تريــن صــورت بنیاديــن ســازماندهی دانــش، پیون
موقعیت هــای فــردی هــر شــخص به صــورت متفــاوت تولیــد می شــوند )Mai 2000, 2001(� مشــابه 
ــی در  ــل نشانه شناس ــای Huang (2006) و Rafferty (2001) در تحلی ــای«، پژوهش ه ــدگاه »م ــا دي ب
كنــش بازيابــی اطالعــات جالــب توجــه اســت� ايــن مطالعــات در وجــه نشانه شناســانه بــا يکديگــر 
ــوان به وضــوح مشــاهده كــرد كــه هــر يــک مســئلة بازنمايــی دانــش را  ــا می ت ــد، ام اشــتراک دارن
ــه دو  ــه ب ــا توج ــد� ب ــال كرده ان ــاوت دنب ــه ای متف ــا از زاوي ــی در رده بندی ه ــا نشانه شناس ــد ب در پیون
پژوهــش تحلیلــی »مــای« می تــوان چنیــن تفســیر كــرد كــه هرچنــد وی بازنمايــی را به طــور آشــکار 
ــا نشانه شناســی  در وجــه زبانــی به صــورت مســتقیم نقــد نمی كنــد، امــا در كلیــت آن و در تطبیــق ب
»پــرس«، كامــاًل بــا بازنمايــی به شــیوه ای كــه تاكنــون در پژوهش هــای علــم اطالعــات رايــج بــوده، 
مخالفــت مــی ورزد و آن را پديــده و فراينــدی تفســیری می دانــد )Mai 2000, 2001(� در حالــی كــه 
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ــل موضوعــی  ــدرک و تحلی ــف م ــدرک، توصی ــر تفســیر نمايه ســاز از م ــای« تمركــز خــود را ب »م
ــات،  ــر اطالع ــن كارب ــط بی ــا رواب ــد ب ــی را در پیون ــث نشانه شناس ــگ« مثل ــد، »هوآن ــرار می ده ق
ــه  ــدی فی نفس ــانه های رده بن ــر نش ــی« ب ــد و »رافرت ــات می بین ــای اطالع ــات و معن ــی اطالع بازنماي
ــان  ــز داشــته و به بی ــی تمرك ــطح روابــط دال و مدلول ــدی در س ــی رده بن ــات موضوع و اصطالح

ــد دارد� ــات تأكی ــی اطالع ــا در بازياب ــق دال و مدلول ه ــیر و تطبی ــئلة تفس ــر مس ــر، ب دقیق ت
همان گونــه كــه از ســه پژوهــش »ثورنلــی و گیــب« آشــکار می شــود، گرچــه آنهــا در پژوهــش 
اول، معنــا و مــدل ديالکتیکــی آن را در معضــالت بازيابــی اطالعــات پررنــگ نشــان می دهنــد، امــا 
در مطالعــة ســوم، از منظــر آنــان ايــن بازنمايــی اســت كــه بــا نقص هــا و كمبودهــای ماهیتــی خــود 
ــا  ــان دادن معن ــد، نش ــاهده ش ــه مش ــن مطالع ــه در اي ــذار اســت� چنان ك ــا اثرگ ــق معن ــور دقی ــر ظه ب
ــه به ســادگی میســر نیســت و بازنمايــی از  ــا وجــود پیشــرفت های فناوران به واســطة بازنمايــی حتــی ب
ايــن حیــث همــواره دچــار ضعــف بــوده اســت؛ چراكــه بازنمايــی تنهــا يــک جنبــه از معنــا را فراهــم 
می كنــد و جنبــة ديگــر محتــوای مــدارک پنهــان باقــی می مانــد� هرچنــد »ثورنلــی« ايــن مســئله را بــه 
محدوديــت واژه هــا مرتبــط می دانــد، امــا بــه بــاور »نیــل« و »باكلنــد« شــايد بتــوان آن را بیشــتر مرتبــط 
بــا نبــوِد تمامیــت بازنمايــی دانســت� از اينجــا معلــوم می شــود كــه نشــان دادن وجــوه مختلــف معنــا 
در رويکــرد بازنمايی گرايــی به دلیــل نبــوِد تمامیــت بازنمايی گرايــی امکان پذيــر نبــوده و ايــن 
مســئله بــه ســبب آن اســت كــه ايــن رويکــرد، همــواره بــر وجــه ذهنــی و شــناختی تأكیــد داشــته و از 

ديــدن زوايــای ديگــر مبتنــی بــر بافــت و مبتنــی بــر فرهنــگ غفلــت ورزيــده اســت�
 Svenonius ،Blair (2003) چنان كــه مالحظــه شــد، ســه پژوهــش نظــری ديگــر يعنــی تحلیــل
(2004) و Friedman & Thellefsen (2011) از منظــر فلســفة زبــان بــر بازنمايــی دانــش تمركــز كــرده 

ــوم  ــر مفه ــه ب ــن توج ــن« ضم ــن و تلفس ــد� »فريدم ــرار داده ان ــد ق ــورد نق ــی را م و بازنمايی گراي
بازنمايــی فی نفســه، بازنمايی هــای دانــش را در كنــش بازيابــی اطالعــات بررســی می كننــد و 
ــی در حوزه هــای فلســفی  ــه مفهــوم بازنماي ــا توجــه ب ــد ب ــش باي ــی دان ــد كــه بازنماي ــن باورن ــر اي ب
مــورد تحلیــل قــرار گیــرد� »بلــر« و »ســونونیوس«، بازنمايی گرايــی را در تطبیــق بــا نظريــة تصويــری 
»ويتگنشــتاين« متقــدم می بیننــد و معتقدنــد كــه زبان هــای بازيابــی، بازنمايــی را بــا توجــه بــه نظريــة 
ــه بهتريــن وجــه ممکــن در نظام هــای بازيابــی و ســازماندهی دانــش نشــان  ابــزاری »ويتگنشــتاين« ب
ــرل  ــکار كنت ــونونیوس« راه ــا »س ــد، ام ــد دارن ــزاری تأكی ــة اب ــر نظري ــر دو ب ــه ه ــد�  گرچ می دهن
ــة  ــای نظري ــا به ج ــزاری معن ــة اب ــی نظري ــات را در جايگزين ــی اطالع ــای بازياب ــی در زبان ه مفهوم
ــد  ــان تأكی ــا« در فلســفة زب ــای »معن ــر معن ــر« ب ــی اســت كــه »بل ــن در حال ــد و اي ــری می جوي تصوي
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ــد� ــن مســیر كارســاز می ياب ــزاری »ويتگنشــتاين« را در اي ــة اب ــث يادشــده، نظري داشــته و از حی
ِبازنمايی گرايــی  ضمنــی  نقادی كننــدة  پژوهش هــای  از  كــه  همان گونــه  مجمــوع،  در 
ــة  ــه در نظري ــان، ريش ــه زب ــه ب ــرد بازنمايی گرايان ــد، رويک ــات برمی آي ــی اطالع ــش بازياب در كن
ــر  ــا تصوي ــرار داده و ب ــن را در مركــز شــناخت ق ــی ذه ــی در فلســفة ذهــن دارد، يعن بازنمايی گراي
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ــی  ــر يعن ــای ديگ ــان زواي ــران زب ــن كارب ــر ذه ــی ب ــناختی و مبتن ــايل ش ــر مس ــز ب ــا تمرك ــن رو، ب اي
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ــر  ــی ب ــی ای مبتن ــش، بازنماي ــم دان ــا و مفاهی ــوان از موضوع ه ــم نمی ت ــِت  ك ــت، دس ــب اس آن غال
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ضــروری اســت� 
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درك تحصيلي كارشناسي ارشد در داراي م ،1360متولد سال  شي آستانه،محبوبه فراشبا

ي واكنون دانشجشناسي از دانشگاه فردوسي مشهد است. ايشان همعلم اطالعات و دانش رشتة
است.  شهدم شناسي دانشگاه فردوسيعلوم تربيتي و روان دكتري گروه علم اطالعات دانشكدة

  زبان از جمله عاليق پژوهشي وي است. سفةبازيابي اطالعات، سازماندهي اطالعات و فل
  

  
شناسي داراي مدرك تحصيلي دكتري علم اطالعات دانش ،1345متولد  ،محسن نوكاريزي

ي سشنااستاد رشتة علم اطالعات و دانشاكنون ايشان هم از دانشگاه فردوسي مشهد است. 
علم اطالعات، محيط رابط،  شناسي پژوهش در حوزةدانشگاه فردوسي مشهد است. روش

از جمله عاليق  وجوجست و موتورهاي يابي، رفتار اطالعاتياضطراب اينترنتي، اطالع
  است.  پژوهشي وي

  
شناسي علم اطالعات و دانش رشتة داراي مدرك دكتري ،1358متولد سال   حسن بهزادي،

اسي شناز دانشگاه فردوسي مشهد است. ايشان هم اكنون استاديار گروه علم اطالعات و دانش
ز اهاي پژوهشي سازماندهي اطالعات و بازيابي اطالعات حوزه .استدانشگاه فردوسي مشهد 

  .جمله عاليق پژوهشي وي است
  

ت مدرس تعليم و تربيت از دانشگاه تربي داراي مدرك دكتري فلسفة ،يورك يشعبان اريبخت
 يشناسوانو ر يتيتربعلوم  ةانشكددر د تيو ترب ميتعل ةاستاد فلسفاكنون ايشان هماست. 

پژوهش در  يشناسشو رو رانيدر ا تيو ترب ميتعل ةفلسف خيمشهد است. تار يدانشگاه فردوس
از جمله  مركزمت تيو ترب ميتعل در يدارشناسيپد-و موضوعات عصب تيو ترب ميتعل ةفلسف

  .استوي  عاليق پژوهشي
  

محبوبه فراشباشی آستانه 

ــتة  ــد در رش ــی ارش ــی كارشناس ــدرک تحصیل ــال 1360، دارای م ــد س متول
ــان  ــت� ايش ــهد اس ــی مش ــگاه فردوس ــی از دانش ــات و دانش شناس ــم اطالع عل
هم اكنــون دانشــجوی دكتــری گــروه علــم اطالعــات دانشــکدة علــوم تربیتــی 

ــت�  ــهد اس ــی مش ــگاه فردوس ــی دانش و روان شناس
ــق  ــه عالي ــان از جمل ــفة زب ــات و فلس ــازماندهی اطالع ــات، س ــی اطالع بازياب

ــت�  ــی وی اس پژوهش
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محسن نوکاريزی

متولــد 1345، دارای مــدرک تحصیلــی دكتــری علــم اطالعــات دانش شناســی 
از دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت� ايشــان هم اكنــون اســتاد رشــتة علــم 

ــت�  ــهد اس ــی مش ــگاه فردوس ــی دانش ــات و دانش شناس اطالع
ــراب  ــط، اضط ــط راب ــات، محی ــم اطالع ــوزة عل ــش در ح ــی پژوه روش شناس
ــه  ــت وجو از جمل ــای جس ــی و موتوره ــار اطالعات ــی، رفت ــی، اطالع ياب اينترنت

ــق پژوهشــی وی اســت�  عالي
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 يشناسوانو ر يتيتربعلوم  ةانشكددر د تيو ترب ميتعل ةاستاد فلسفاكنون ايشان هماست. 

پژوهش در  يشناسشو رو رانيدر ا تيو ترب ميتعل ةفلسف خيمشهد است. تار يدانشگاه فردوس
از جمله  مركزمت تيو ترب ميتعل در يدارشناسيپد-و موضوعات عصب تيو ترب ميتعل ةفلسف

  .استوي  عاليق پژوهشي
  

حسن بهزادي

و  اطالعــات  علــم  رشــتة  دكتــری  مــدرک  دارای   ،1358 ســال  متولــد 
دانش شناســي از دانشــگاه فردوســي مشــهد اســت� ايشــان هم اكنــون اســتاديار 
گــروه علــم اطالعــات و دانش شناســي دانشــگاه فردوســي مشــهد اســت� 
ــه  ــات از جمل ــي اطالع ــات و بازياب ــازماندهي اطالع ــي س ــاي پژوهش حوزه ه

ــت�  ــی وی اس ــق پژوهش عالي
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درك تحصيلي كارشناسي ارشد در داراي م ،1360متولد سال  شي آستانه،محبوبه فراشبا

ي واكنون دانشجشناسي از دانشگاه فردوسي مشهد است. ايشان همعلم اطالعات و دانش رشتة
است.  شهدم شناسي دانشگاه فردوسيعلوم تربيتي و روان دكتري گروه علم اطالعات دانشكدة

  زبان از جمله عاليق پژوهشي وي است. سفةبازيابي اطالعات، سازماندهي اطالعات و فل
  

  
شناسي داراي مدرك تحصيلي دكتري علم اطالعات دانش ،1345متولد  ،محسن نوكاريزي

ي سشنااستاد رشتة علم اطالعات و دانشاكنون ايشان هم از دانشگاه فردوسي مشهد است. 
علم اطالعات، محيط رابط،  شناسي پژوهش در حوزةدانشگاه فردوسي مشهد است. روش

از جمله عاليق  وجوجست و موتورهاي يابي، رفتار اطالعاتياضطراب اينترنتي، اطالع
  است.  پژوهشي وي

  
شناسي علم اطالعات و دانش رشتة داراي مدرك دكتري ،1358متولد سال   حسن بهزادي،

اسي شناز دانشگاه فردوسي مشهد است. ايشان هم اكنون استاديار گروه علم اطالعات و دانش
ز اهاي پژوهشي سازماندهي اطالعات و بازيابي اطالعات حوزه .استدانشگاه فردوسي مشهد 

  .جمله عاليق پژوهشي وي است
  

ت مدرس تعليم و تربيت از دانشگاه تربي داراي مدرك دكتري فلسفة ،يورك يشعبان اريبخت
 يشناسوانو ر يتيتربعلوم  ةانشكددر د تيو ترب ميتعل ةاستاد فلسفاكنون ايشان هماست. 

پژوهش در  يشناسشو رو رانيدر ا تيو ترب ميتعل ةفلسف خيمشهد است. تار يدانشگاه فردوس
از جمله  مركزمت تيو ترب ميتعل در يدارشناسيپد-و موضوعات عصب تيو ترب ميتعل ةفلسف

  .استوي  عاليق پژوهشي
  

بختيار شعبانی ورکی

ــدرس  ــت م ــگاه تربی ــت از دانش ــم و تربی ــفة تعلی ــری فلس ــدرک دكت دارای م
ــوم  ــکدة عل ــت در دانش ــم و تربی ــفة تعلی ــتاد فلس ــون اس ــان هم اكن ــت� ايش اس

ــت�  ــهد اس ــی مش ــگاه فردوس ــی دانش ــی و روان شناس تربیت
ــران و روش شناســی پژوهــش در فلســفة  ــت در اي ــم و تربی ــخ فلســفة تعلی تاري
تعلیــم و تربیــت و موضوعــات عصب-پديدارشناســی در تعلیــم و تربیــت 

ــت�  ــی وی اس ــق پژوهش ــه عالي ــز از جمل متمرك




