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آسان  سازماندهی  دسترسی  برای  که  می ،  دانش  انجام  دانش  محتوای  به  سريع  و  از  ،  پذيرددقیق  استفاده  با 

های استاندارد حاصل نظر گیرد. اين فرادادهصورت می  و استاندارد شدهکنترلهای برآمده از واژگان فراداده

میان  ،  و بازيابی دانش  ازماندهی سرهیافت سنتِی    يهبر پا   جامعه علمی و متخصصان موضوعی آن علم است.

های خنثی  امری عینی و توصیف   مثابهبهدانش    سازماندهی و انسان دوگانگی وجود دارد و   اطالعات و دانش

نمای واقعیت است. اين  آيینه تمام ،  شدهادراک امر  ،  از يک جهانِ دانشِ از پیش موجود است. در نگاه سنتی 

،  امر واقع،  مدرنمدرنیسم فرو نشست. در نگاه پستبا ظهور انديشه پست،  گرايی و خنثی بودنتصور از عینیت

، مدرنبنابراين نظريه پست؛  شده در جامعه گفتاری خاص است  وپرداختهساختهامر    مثابهبهحقیقت و دانش  

 دهی سازمانهايی از  تعامل فعال انسان با مفاهیم و اطالعات برای برساختن نظام  مثابهبه اطالعات    سازماندهی 

قرار   موردتوجهاطالعات کمتری  سازماندهی ها و استانداردهای دستورالعمل، قوانین، یرو ازايندانش است. 

پويايی ساختار محتوا و فرايند تفسیری در ،  یرو ازاينها از متون و گیرد و آنچه مهم است پويايی برداشتمی 

، ت بیشتری برخوردار است؛ زيرا متون اسالمی اين امر از اهمی،  دانش است. در حوزه علوم اسالمی   سازماندهی 

دقیق    سازماندهی اند و  مبنای احکام شرعی و مبانی اخالقی و اعتقادی،  مانند منابع علوم قرآن و علوم حديث

 اخالقی و اعتقادی خواهد بود.، احکام درست شرعی  درنتیجهسبب بازيابی درست و ، و درست اين منابع

 مدرنیسم، علوم اسالمی، دانش سازماندهی، مدرنیسمپست ، بازیابی اطالعات كلیدی: هایواژه 
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 مقدمه

نظريه درباره  هر  مالحظاتی    سازماندهیای  دربردارنده  هم  بايد  اطالعات  بازيابی  و  دانش 

های عملی آن باشد.  سودمندی  رندهی نظر گشناختی نظريه و هم در  های معرفتدرباره بنیان

مورد خطاب  ، معرفتی بايد اين مسا،ل را که دانش چگونه ايجاد و تحقق يافته استهای بنیان

يافته و عرضه شده  بايد مالحظه کند که دانش چگونه سازمان،  قرار دهد و در سويه عمل نیت

معرفت  سازماندهیاست.   به شکل  نیست  ممکن  و  دانش  متخصصان  باشد.  شناختی محض 

حوزه   اط   سازماندهیشاغالن  عرضه  سنت  و  بر  را  خود  مباحث  و  عملی  آثار  بايد  العات 

 کنند.  ابتناشناختی معرفت

و عرضه اطالعات    سازماندهیهای گوناگون درباره  نظرياتی درباره نگاه،  در اين نوشتار

نگاه مدرن به   (1  بررسی خواهد شد که به گونه عمده در دو ديدگاه جای داده شده است:

 اطالعات. سازماندهیمدرن به نگاه پست (2اطالعات؛  سازماندهی

دانش که مبتنی بر يک معنای از پیش معلوم   سازماندهیديدگاهی از  ،  در نوشتار حاضر

يافته و مشخص تعريف  بندی و سازمانی ساختتوان دستهیاست و برای هر حوزه از دانش م

نهايی و  ،  بندی درستفرانمای طبقه،  نگاه مدرن فرض شده است. بر پايه اين ديدگاه،  کرد

کند که اين ايده با پیدايی ( استدالل می 1998بازتاباننده جهان دانش است. میکسا )،  کامل

افول کرد؛ زيرا  دوران پست پامدرن  نمینظريه طبقه،  مدرنانگاره پست  هيبر  به بندی  تواند 

گره دانش  مستقل  جهان  موقعیت  دارای  و  شخصی  جهان  اين  زيرا  ،  یروازاين و    بخورد؛ 

پست دوران  در  است.  از يک جهان  ،  کنندهمشاهده ،  مدرنپیوسته دگرگون شونده  مستقل 

 شود. خارجی لحاظ نمی

آنچه  ،  ساختار دانش از پیش موجود نیست  دهکنن بازتابدانش    یسازماندهاگر  ،  بنابراين 

بايد حولش شکل بگیرد چیست؟ آيا    سازماندهی اين    کنندهن ییتع دانش    سازماندهیدانش 

اطالعات    سازماندهیچگونه سودمندند؟ آيا    هاآناند؟ همچنین  است که اشیا واقعاً چگونه

 در چیست؟ هاآنکه سودمندی يا آن اندتی در واقع نشانگر چیستی اشیا  
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بندی که بر نگاه جديد از نظريه کالسیک طبقه،  گفته افتون بر مسا،ل پیش ،  در اين نوشتار

بندی ممکن است آينه محض  طبقه،  درباره جهان ابتنا دارد نیت بحث خواهد شد. در اين انگاره

دانش اين فرض    زماندهیسامدرنِ  و عینی يک جهان دانش از پیش موجود باشد. نظريه پست

ايجاد    ها آندانش برای    سازماندهیای که  آن بر عمل و زبان جامعه  یجا بهکند و  را رد می

 دارد.  تأکید،  شده است

 در ادامه به گونه مختصر مبانی هر يک از اين دو ديدگاه بیان خواهد شد. 

،  رانگاناتان،  بلیس ،  )ديویبندی  در نظريه سنتی طبقه.  دانش از نگاه مدرنیسم  سازماندهی

و غیره( ايده جهان دانش نهفته است و معنای اين ايده آن است که همه    سايرس،  ريچاردسون

وجود    اد ی بن   ن یشی پبافته است. پیوندهايی میان همه دانش    دانش در يک شبکه بترگ درهم

ای را نظريه  نظريهبندی نشان دادن اين شبکه دانش است. چنین  های طبقهدارد که وظیفه نظام

( پااليش و ترجمه  1991ها اساساً بر آنچه التور )اند. اين برداشتبندی نام نهادهمدرن در طبقه

 مبتنی است. ، خواندمی

 التور معتقد است که مدرنیسم ممکن است با دو عمل و شیوه انديشه متمايت مشخص شده باشد: 

نام دارد 1 به معنای تصوری است   . نخست پااليش  شناختی کاماًل  که دو گستره هستی  که 

يعنی در  ؛  سرِ کار دارد  یرانسانی غ يکی که با انسان و ديگری که با طبیعت  ،  متمايت وجود دارد

ها و اشیای ايجاد شده توسط انسان وجود دارد و در سوی ديگر  موضوع،  هاايده،  یسوکي

ثاب منافع  قابل پیش جهان طبیعت که همواره آنجاست. جهان طبیعت از شروط و  بینی  ت و 

تشکیل يافته است که ممکن است در منطقه نخست از طريق گفتار و پژوهش نمايان شود. 

 کنند. اين دو محدوده مستقل از يکديگر عمل می

ترجمه است. التور اين  ،  بخشدکه مدرنیسم را تشخص می  . عمل يا شیوه انديشیدنِ ديگر2

  شرح قابل،  رویتنیده و ازاين ای که هر چیتی تا حدی درهمايده  مثابهبهويژگی مدرنیسم را  

به هم   یتی هر چيگر و امور مرتبط به يکدکنند که همه ها تبیین میکند. مدرناست تلقی می

تبیین شود. اين  ای علت وقايع ديگری است و ممکن است با وقايع پیشین  متصل و هر واقعه

همه    ديگرعبارتبه،  تنیده استها و طبیعت در يک شبکه بترگ درهمتصور که جهان ايده

 (. 1988، است )التور ليتبدقابلبه يکديگر 
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بازنمايی نظم واقعی ترتیب اشیا در ،  بندی ( وظیفه طبقه 1930های ريچاردسون ) يافته   بر پايه 

جهان خارجی عرضه شده   تی واقعبر پايه شباهت با  ،  جهان است. آنچه بايد عرضه شده باشد 

قابلیت تبديل به يکديگر تعريف شده است. دو   بر پايه ،  است. شباهت در عبارت ريچاردسون 

باشند. دو چیت ممکن است از يکی   داشته اند که امکان تبادل با يکديگر را  چیت هنگامی شبیه هم 

به ديگری  بالعکس   بگیرند و  يا  اين ،  دهند  انگاره   شان ی واقعه خصوصیت  کبدون  تغییر کند. 

که اين الف است   شده ی بند طبقه که تعیین خصوصیت عینی اشیا    در اينجا آن است  شدن مطرح 

 .کند بندی می طبقه ،  و به گونه مختصر  نه ب. امکان دارد. اين انگاره اشیا را مجتا

بايد در سه  کند که کار طبقه( تبیین می1967رانگاناتان ) طرح کار از هم متمايت  بندی 

های  نويسی. انگارهو طرح حاشیه  طرح شفاهی،  شود. اين سه طرح عبارت است از: طرح ايده

ها از  ابتاری برای ارتباط ايده  مثابهبهشود. زبان  در ذهن انسان ساخته می،  مرتبط با طرح ايده

ديگر شخص  به  شخص  می  يک  واسطه  ،  ديگرعبارتبهشود؛  استفاده  ارتباط  زبان  برای 

معنا ايده اين  واژگان،  هاست. در  اين ،  مفهوم  از  استفاده  پیش  ارتباط  برای  که خودِ واژگان 

آن  ،  شود به  که  را  معنايی  يا  ايده  صرفاً  واژگان  اين  است.  مشخص  ،  گردندیبازمموجود 

  هايی از طرح ايده است. در اينجا ايننمايش انگاره،  کنند. وظیفه دو طرح ديگر از کار می

ها مستقل از زبان و ارتباط وجود دارند. واژگان انديشه و ايده  فرضیه مطرح است که پیشاپیش

 . هاستترسیم و نمايش جهان ايده، بندیوظیفه طبقه، یرون يازا

دقیق و درست سازمان يافته    دانش و ذهن ،  تجربه،  کند که مغتمی  تأکید(  1926بلیس )

نامید و گفت که ما اشیای درون جهان را که مستقل از  گرا  است. بعدها او خود را مفهوم

بلیس هم سوهر ذهنی و هم جهان خارجی    ازآنجاکهکنیم.  درک می،  ها موجود استانسان

حقیقت را کیفیت نسبی دانش که به شکل حقیقی  ،  کنديافته قلمداد میای سازمانبه شیوه،  را

دارد  هيدوسوارتباط   واقعیت  بهبرمی ،  با  اين  آن  شمرد.  شرط  به  که  معناست  بیشتر آن  که 

ها حقیقت درباره جهان است. اين  اين تجربه،  ای واحد از واقعیت داشته باشندها تجربهانسان

واقعیت،  باور به  وابسته  که حقیقت  است  آن  اين متضمن  و  است  فیتيکی خارجی  که  های 

بر فهم اذهان از آن است. فهم ذهنی ما از جهان و حقیقت جهان از    جهان خارجی متقدم 

  ها مشابه مفاهیم است اين ادراک،  هايی از جهان به دست آمده است. بر پايه نظر بلیس ادراک
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کنند. اين جهان خارجی سبب تغییرات در سوهر ذهن  می  سازماندهیخود دانش را    نوبهبهکه  

که انسان از واقعیت    گونههمانو به    دانش ارتباط دوسويه با واقعیت دارد  سازماندهیشوند.  می

 .دهدهمان فهم از واقعیت را بسط می جيتدر به، کندهايی کسب میتجربه

بیشتر بر نیاز به کسب دانش درباره فنون و استاندارهايی  ،  بندی جديدهای طبقهدر نظريه

د. اين فنون و استانداردها ممکن است يک  شو برای ساختن ساختارهای دانش استدالل می

هايی که در آن استانداردها و فنون برای  بار برای همه توصیف شود و بايد برای همه محیط

مشابه باشد. اين مسئله میتان پرشماری از استانداردها و متون را  ، شوداين ساختارها ايجاد می

،  فنون دقیق برای ايجاد ساختارها سرِکار دارندها که با  نامهاصطالحها و  بندیدر ساخت طبقه

يا شرکتی که در آن   سازمان،  با چگونگی تحلیل حوزه، ايجاد کرده است. تنها فضای عنوان

 درگیر است.، شوددانش اجرا يا استفاده می سازماندهی

بندی مصنوعی و طبیعی است.  تمايت میان طبقه،  بندیتمايت عمومی در سنت جديد از طبقه

)بر نمونه سايرز  پايهبندی  کند که طبقه( خاطرنشان می1926ای  در  ويژگی  بر  های درونی 

اين  ،  است. به گفته او،  شونداشیاء آن شیء نمی  هاآن هايی که بدون  ويژگی  بر پايه،  اشیاء 

های عارضی از اشیاء  برخی ويژگی  بر پايهبندی  طبقه،  بندیِ طبیعی است. از سوی ديگرطبقه

گونه که هدش از علوم جديد  اند. همانها مصنوعیوجود دارد. اين ويژگی  شدهیبندطبقه

نمايش تقدم اشیاء  ،  یروازاين در طبیعت است و    های علیکشف و آشکار کردن اين ارتباط

  جهان دانِش از پیش سازماندهیبازنمايی و ، کشف، بندی جديدهدش از طبقه،  بر فهم است

کند؟ دانشمندان مدرن  بندی میموجود است. مسئله اين است که چه کسی طبیعت را طبقه

بلکه نظامی  ،  نیست  خته يردرهم،  شودگونه که از ذهن خالق ناشی میآن،  جهان  اندبر آن

 .مرتب از اشیاست

خارج از ها  کنند که جهانی از ايده ها ديدگاه خود را از جهان بر اين تصور مبتنی می مدرن 

 ها يا جهان دانش است. بندی نمايش اين جهان ايده که وظیفه علم و طبقه انسان وجود دارد و اين 

 فرض اساسی مبتنی است: مدرنیسم در ذات خود بر دو پیش پست

نه حقیقت  ،  نه در طبیعت،  نخست اين فرض که هیچ امری از جهان حاکم بر فهم ما نیست -

 اصلی بايد حاضر به گفتار درباره انديشه خنثی يا عینی باشد.   و نه خدا يا آينده. چنین حاکمان
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مقدم بر زبان وجود ندارد. تصور  ، ایايده يا انديشه، اين باور است که چیتی، فرض دوم -

فعل  ،  ديگرعبارتبهاشاره ندارد.  ،  گرددیبازمبیانگر اين است که زبان به اشیايی که به آن  

 زبان خود بازنماينده است. 

های فرهنگی  فعالیت،  ها صرفاً از زندگی هرروزیمدرنیستکه موضوع پستخالصه اين  

آيد. اين به معنای آن است  از جهانشان به دست می،  ترکنندهن ییتع و از همه    زبان،  و معنوی

توصیف و نمايش جهان  ، دانش  سازماندهی و  معنا و فهم، مدرن به زبانکه در رويکرد پست

 خواهد بود.  رممکنی غ به شکل عینی و طبیعی 

روابط متقابل    مثابهبهحقیقت  ،  ويژه حقیقت علمیو به  در سنت مدرن از حقیقت انديشه

،  تی چکيحقیقت  ،  ديگرعبارتبهشود.  میان واقعیت و توصیف يا بازنمايی واقعیت تعريف می

علم مدرن در پی توصیف عینی و حقیقی  ،  یروازاين است.    تی در واقع چگونگیِ بودن آن  

پست جهان  در  است.  واقعیت  اعتبارسنجی  ،  مدرناز  عینی  معیارهای  با  واقعیت  و  حقیقت 

ها  مدرن  کهیدرحال .  هاستآنحقیقت و واقعیت تنها مبتنی بر استفاده از  ،  شوند. درواقعنمی

ها استدالل مدرنپست،  جدا کنند  شدهمشاهدهکننده را از  توانند مشاهدهمی  ها آنمعتقدند که  

بلکه يک ساختار  ،  و رونوشت عینی از جهان نیست  خنثی،  اند که دانش علمی منفعلکرده

 فعالی از آن است. 

بندی بايد خنثی و نمايش عینی بندی جديد استدالل کرده است که طبقه طبقه ،  گونه به همان 

پیش   از  دانش  جهان  است از  پست سازمان ،  موجود  دانش  مقابل دهندگان  طرش  در  مدرن 

ساختاری فعال از يک واقعیت و منظری ،  دانش   سازماندهیکنند که ايجاد يک  استدالل می 

دانش نیت هرگت   سازماندهیو    خاص از جهان است. چنین خلقتی هرگت خنثی و عینی نیست

بلکه با اوصافی مشخص شده و ، نیستند طرش ها هرگت بی بندی خنثی و عینی نخواهد بود. طبقه 

طرح و قصد يا به خالش  خواه با ،  ها آن ،  اند. وانگهی هايی انگیخته شده با ادراکات و قضاوت 

که يورلند   گونه همان اند.  پیوسته در تبدل و تغییر مکان ،  های ما برای فراچنگ آوردن آن تالش 

شناسی خاصی هر حوزه از دانش مبتنی بر سنت معرفت   سازماندهی،  ( نشان داده است 1998) 

يابد و اين   بندی تنها يک ديدگاه از اين است که دانش چگونه بايد سازمان است؛ يک طبقه 

 آزمايی شود.تصديق و راست ، های خاص بايد با استفاده از شیوه   سازماندهی
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چون  ، خنثی و عینی باشند  درواقعتوانند  ها میسازماندهیکردند که  ها استدالل میمدرن

بر   مبتنی  است  سازماندهیايجادشان  منطقی  دستورهای  و  قوانین  پايه  بر  پايه    دانش  بر  و 

 بندی شده است. خصوصیات درونی اشیای طبقه

( با  1946بروادفیلد  دسته  تأکید(  هر  ايجاد  که  امر  اين  جنبهبر  بر  مبتنی  کیفی  ای  های 

تصور  ،  هاست دسته اين  علیه  میبر  نمونهاستدالل  او  طبقهکند.  از  از  ای  افالطون  بندی 

حاکمیت جمع اندک ،  يا استبدادی(،  حاکمیت يک شخص )سلطنت  مثابه بههای دولت  شکل

کند. اساس اين  )آريستوکراسی يا الیگارشی( و حاکمیت بسیار )دموکراسی( را عرضه می

کیفیت حکومت  طبقه واقعاً  که  یجابهبندی  است  مردمی  می  شمار  منتفع  قدرت  شوند.  از 

دسته میان  تفاوتتمايت  از  برخی  بر  مبتنی  بايد  از  ها  درجاتی  با  صرفاً  نه  باشد  کیفی  های 

اما برای تقسیم  ،  ای هستندکننده مجموعههای کیفی تنها فراهمهای کمی؛ زيرا تفاوتتفاوت

رش داشته باشد. برخی از تفاسیر کمی بايد بر اين مجموعه تص،  ها به مقوالتاين مجموعه

دارد که  کند بلکه صرفاً بیان میها فراهم نمیتمايت منطقی هیچ دستورالعملی برای ايجاد دسته

که اگر قوانین تقسیم منطقی  و اين  تنها يک ويژگی از بخش بايد در زمان خاص اعمال شود

بر اما بروادفیلد ؛ اشتقاق مؤثر از قطعات اصل اطمینان خواهند يافت از هاآن، شودرعايت می

 چنین نیست.است که اين  آن

،  کندکه تقسیم منطقی آن را عرضه می  تکه کردن يک کل به اجتا،ش همه فرايند تکه

اما مفهوم قطعات  ؛  مجموعه اجتاء يا قطعاتش است،  يا جنس ،  مبتنی بر اين فرض است که کل

ردن اين امر است که  دانش تعیین ک  سازماندهیبیانگر چگونگی است نه اندازه آن. ايجاد  

باور بر    که یماداماما اين کاری به منطق ندارد؛ زيرا  ،  جنس کجا حاضر است و کجا غا،ب

  مثابه بهبلکه  ،  چه چیت بودن انديشیده شده  مثابه بهعدم اطمینان نه  ،  دوگانگی اين يا آن باشد

انديشیده شده ويژگی خاص  تعیین دسته،  چگونگی  دارد.  در  بازتاب  دانش    سازماندهیها 

دانش ايجاد و    سازماندهی ای است که در آن اين  اجتماعی و فرهنگی،  مرتبط با متن تاريخی

خوب از دانش    سازماندهیصرش شمارش قواعد منطقی ضمانت  ،  بنابراين ؛  شده است  استفاده

 کند.را نمی
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نی   خاطرنشان(  1946رايل ) ،  ست کرده بود که عاقل بودن صرفاً توجیه و تصديق معیار 

انتظام بخشیدن به عمل کسان و نه صرفاً خوب تنظیم کردن است. او در  ،  هاآنبلکه اعمال  

و    فهم زبان است،  کند که پیروی از يک قانوناستدالل می،  همان مسیر انديشه ويتگنشتاين 

ها  اجرای قوانین و دستورالعمل،  هافهم زبان بخشی از عمل اجتماعی است. بر پايه اين ديدگاه

ها ايجاد  ای است که در آن اين قوانین و دستورالعملگونه دقیق مرتبط به عمل اجتماعیبه  

آن بر  افتون  است.  شده  استفاده  دانش ،  و  ثابت  جهان  درباره  ايده  پايه)،  اين  انديشه   بر 

دانش بايد به گونه نتديکی مرتبط    سازماندهیايجاد  ،  یروازاين ، مدرن( رده شده استپست

فعالیت ا با  به کار میهای  باشد که در آن  فعالیت  جتماعی  معناست که هر  به آن  اين  رود. 

 .اجتماعی جت،ی در ايجاد جهان دانش کوچک خود متأثر خواهد بود

مفهوم ربط است. اين مفهوم هم  ، های بازيابی اطالعاتمفاهیم در نظام ترين مهميکی از 

،  معنای ربط  در باب اجماعی  ،  پیچیده و هم چندبعدی است. هرچند در حوزه علم اطالعات

به   عموماً  ارتباط  است.  شده  ارتباط    دودستهحاصل  و  موضوعی  ارتباط  است:  عمده 

اصطالحکاربرن با  عمدتاً  و  عینی  موضوعی  ارتباط  ارتباط  محور.  و  دارد  سرکار  شناسی 

 از سوی متخصصان موضوعی داوری شوند.  موضوعی ممکن است 

الگويی  ،  ديگر ذهنی و وابسته به کاربر است. ساراسويکمحور از سوی    ارتباط کاربر

سطوح    شدهیبنددسته در  ارتباط  است.  کرده  تعريف  اطالعات  بازيابی  در  را  ارتباط  از 

،  شودترين سطح به تعامل با نظام اطالعاتی مربوط میدهد. پايین گوناگون رخ می  وستهی پ همبه

  کند. باالترين سطح ارتباط متشکل از یین میباالترين سطح تعامالت کاربر را تع   که یدرحال

يا سودمند،  نفسانی ،  های شناختیجنبه ارتباط موقعیتی  متنی است.  میان  ،  موقعیتی و  ارتباط 

رابطه  ،  های نفسانی يا انگیتشی ارتباطو منابع است. جنبه  يا مسئله پیش رو،  وظیفه،  موقعیت

 منبع است.و يک  های کاربراهداش و انگیته، هامیان خواست

گستر طراحی شده است از اصول »بهترين  بیشتر موتورهای جستجو که برای وب جهان

بلکه اشیای اطالعاتی    کنند های بله/خیر استفاده نمیکنند؛ يعنی از تصمیمانطباق« استفاده می

رتبه  برحسبرا   اطالعاتی  مسئله  ظهورات  از  میبرخی  در  بندی  اساسی  فرايند  پس  کنند. 

يا به  ،  های اشیای اطالعاتی و نیازهای اطالعاتی استا غربالگری اطالعات نمايش بازيابی ي
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مسئله يا هدفی است که کاربران در ذهن خود دارند. فنون بازيابی خود نیازها  ،  ترگونه کلی

 کند.را با اشیای اطالعاتی مقايسه می

نظام مهم است.   با ديگر اجتای  پژوهش ديدگاه غالب  ،  درواقعتعامل کاربران  های  در 

ترين رهیافت برای کمک به کاربر در به دست آوردن  بازيابی اطالعات اين است که مؤثر

قبول يا رد يک سند را در  ،  بازخورد مرتبط است که در آن نظام بازيابی،  اطالعات مناسب

قضاوت کاربران درباره اشیای  ،  یروازاين آورد.  می  حساببه،  نتايج جستجو  ش ينماصفحه

بازيابی   ؛ زيرا  نندينقش آفراطالعاتی بخش مهمی از فرايند بازيابی است. کاربران در نظام 

بسیاری از فرايندها مبتنی بر اظهارات و تفاسیر کاربر از نیاز اطالعات است. مرتبط بودن يک  

 پذير نیست.یین بخشی از نظام بازيابی تع  مثابهبهسند بدون در نظر گرفتن کاربر 

ای از اشیای اطالعاتی  منابع اطالعاتی؛ يعنی مجموعه،  بخش مهم ديگر در نظام بازيابی 

 و مطابق با فرانمای خاصی عرضه شده است.  سازماندهی، است که برگتيده

يعنی وسیله يا شخصی که واسطه میان منابع اطالعاتی و کاربر -حد واسط،  سومین جتء 

بینی و  ان کاربر و اشیای اطالعاتی و منابع دانش را از طريق پیش تعامل می ،  هااست. واسطه

 کنند.پشتیبانی می، ديگر ابتار

داند جستجو  نمايش مسا،ل اطالعات فی حد ذاته نامعین است؛ زيرا انسان برای آنچه نمی

اشیای  داند را دقیقاً تعیین کند. نمايش  و مناسب نیست که از او خواسته شود آنچه نمی  کندمی

نمايه،  اطالعاتی سوی  از  تفاسیری  انسانیمستلتم  ديگر الگوريتم،  سازان  يا  ماشینی  های 

موجودات است. مسئله اين است که تفسیر هر کسی از متن خاص از تفسیر ديگران متفاوت  

های گوناگون از يک متن واحد نیت تفاوت  خواهد بود و حتی تفاسیر يک شخص در زمان

فهم او از متن نیت تغییر خواهد کرد. هر کس  ، ان دانش يا مسئله تغییر کندبی   کهن ی هم کند.  می

ممکن است اين موقعیت را تجربه کرده باشد که سندی را در زمانی نامرتبط يافته و در زمان 

ترين و مؤثرترين راه  مرتبط دانسته است. ساده، به سبب تغییر مسئله يا شايد تغییر خود، ديگر

  ها آنپشتیبانی از تعامالت کاربران با اشیای اطالعاتی و اجازه دادن به  ،  ا،لبرای برخورد با مس

 در کنترل اطالعات است. 
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اطالعات بازيابی  کار  بودن  نامطمئن  سبب  يا  ،  به  اطالعاتی  اشیای  و  نیازها  مقايسه 

  نامتقن و احتمالی است. فهم اشیای اطالعاتی ذهنی و فردی است   ذاتاًفرايندهای بازيابی نیت  

توان فهمید چگونه بايد نیاز کاربر يا  نمايش آن بالضروره ناسازوار است. نمی،  یروازاين   و

را   اطالعاتی  با خواست کاربر    یخوببهاشیای  نتايج  سازواری  درباره  مطالعات  داد.  نمايش 

از آموزش    هاآنحتی اگر  ،  اندکاربران در پی اشیای اطالعاتی  کههنگامیدهد که  نشان می

درصد سازواری دست يابند.    70تا    60ممکن است تنها به  ،  برخوردار باشند  بارهن ي درابسیار  

که همه اسناد مرتبط  آل؛ يعنی اين توان به بازيابی اطالعات ايدهشايد بتوان گفت هرگت نمی

 دست يافت.، باشد يا دقیقاً آنچه کاربر خواسته به او عرضه شود با خواست کاربر

های احتمالی نمايش مسا،ل اطالعاتی انديشید. حتی اگر  بايد تنها بايد به شیوه،  یرون ازاي

تنها به گونه محتمل خواهند توانست بازيابی کاماًل مرتبط  ، ها به هوشمندی انسان باشند رايانه

 داشته باشند.

ست  نمايش سازواری به د،  ها برای نمايش اشیای اطالعاتی يا مسا،ل اطالعاتیالگوريتم

کنند.  های محتمل بسیار گوناگون از متن عرضه میبلکه يک نمايش در میان نمايش ،  دهدنمی

  رو ازاين و مترادفات در زبان بسیار است و    يیچندمعنازبان طبیعی نیت خود بسیار مبهم است و  

زبان متن  تا دقیقاً    کنندزبان برای توصیف اشیای اطالعاتی يا اشیای زبانی استفاده می-از فرا

 شود. يکسان نیستند. مشابهت دو زبان منجر به برخی از ابهامات می هاآناما ، ساخته شود

ها  توانند در ارتباطای فلسفی است که معنا چیست و واژگان چگونه میالبته اين امر مسئله

و   محتوا  رهیافت  است:  مطرح شده  متفاوت  ديدگاه  دو  از  امر  اين  فلسفه  در  به کار روند. 

 یافت متن. ره

های ذهنی از فهم  اشیای در جهان و تجربه،  معنا از روابط میان واژگان،  از منظر محتوا

برگرفته   اين شودیمواژگان  از  تبیینی  فلسفی  معضل  اين  واژگان  .  میان  روابط  چگونه  که 

 کند.عرضه می،  گیرداشیای فیتيکی و رخدادهای ذهنی صورت می،  فیتيکی

متن  ديدگاه  فعالیتکه    از  میرهیافت  نامیده  نیت  معنا  به  اجتماعی  سوی  ،  شودهای  از 

پاتنم مطرح شده است با متن  ،  ويتگنشتاين و  به سبب روابطشان  واژگان در آغاز معنای را 

که   محیطی  يا  اجتماعی  يا  می  کنندگاناستفادهفیتيکی  اشتراک  به  زبان  حمل  ،  گذارنداز 
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اين ،  بنابراين ؛  کندمی متنی را که امکان روشن کردن مسا،ل ،  بر واژگان  که افتونبه سبب 

تواند به شکل فعالی  می،  انسان است  دسترسآورد در  مبهم و تفاسیر گوناگون را فراهم می

 ارتباط برقرار کند.

اشیای   ذهنی/  رخدادهای  روابط  درباره  جستار  يک  از  ديدگاه  اين  در  فلسفی  مسئله 

 به داشتن مفهوم از معناست. به بررسی چگونگی کمک محیط و متن ، فیتيکی

فرايند روابط میان نظام بازيابی و کاربر در نظر گرفته   مثابهبهاکنون اگر بازيابی اطالعات 

نظام،  شود به  فلسفی  نتاع  اين پس  تعلق خواهد گرفت.  نیت  اطالعات  بازيابی  که کدام های 

رابطه داشته باشند يا از واژگان  عوامل کاربر و نظام را ياری خواهد رساند تا به شیوه مؤثرتر  

و سبب عدم    شودو کدام عوامل مانع از آن می  يکسان برای توصیف يک چیت استفاده کنند

 کند؟ تأثیر و نتايج را ناخواسته میشود و جستجوها را بیانطباق میان کاربر و نظام بازيابی می

نیست.    حلقابلفی  اين مشکل بازيابی اطالعات هرگت به گونه کلی به همان روش فلس

حتی اگر  ،  های بازيابی اطالعاتدر نظام  حيرصری غهای اخیر در بازخوردهای  پیشرفت  رغمبه

بخواند را  کاربر  ذهن  حدی  تا  بتواند  اطالعات(  )بازيابی  آی.آر  نظام  طراحی    يک  در  تا 

او را پوشش خواهد  ،  جستجوهای کاربر کمک کند نیاز اطالعاتی دقیق  اغلب تنها بخشی 

 حذش ابهام از نظام بازيابی به گونه بنیادين دشوار است. ، یروازاين  داد.

اسالمی عمده  قرآنی،  منابع  علوم  منابع  و  قرآن  از  معصومان  ،  عبارت  و  پیامبر  احاديث 

دوره  السالمهمی عل در  متون  اين  از  برداشت  و  فهم  است.  حديث  علوم  منابع  زمانی  و  های 

  ئتی ه ن بوده است. برای نمونه در دوران بوعلی سینا که  گوناگون متأثر از فهم و نیت دانش زما

او واژه عرش را در آيه »ويحمل عرض ربک فوقهم يومئذ ثمانیه« را  ، بطلمیوسی غلبه داشت

 به فلک االفالک و مال،که هشتگانه را به افالک هشتگانه تفسیر کرده است.

دارای وجوه  ،  همچنین  که  دينی  متون  در  مسا،لی  تبیین  از جنبه  اندگوناگوندر  های  و 

علمی   استفاده  ل ی تحلقابلگوناگون  گوناگون،  اندو  موضوعی  استفاده  ،  متخصصان  و  فهم 

سبب  ،  دانش   سازماندهینگاه حصرگرايانه در  ،  یروازاين گوناگون از آن خواهند داشت.  

 های ديگر دانش منطوی در اين متون خواهد شد.ماندن جنبهمغفول
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علوم پیدايش حوزه  ر روزگار حاضرد،  تخصصی شدن  دانش و  گوناگون  سبب  ،  های 

توان در يک حوزه خاص دانش  اما متون دينی را نمی،  ها شده استها به پديدهتنوع نگرش

بلکه علوم ديگر  ،  و اخالقی بررسی کرد  کالمی،  مثاًل فقهی،  گنجاند و تنها از ديدگاهی خاص 

های علمی  برخی از رشته،  اين روزگار   ژهيوبهو بازيابی است.    استخراجقابلنیت در متون دينی  

گرفته شکل  اخیراً  میان،  که  دارندرشتهماهیتی  نمی  ای  به  و  خاص  ديد  يک  از    ها آن توان 

 اند. قبیل شناسی دين از اين جامعه،  فلسفه دين ، دين   شناسیروان مانندهايی نگريست. رشته

بسیار  ، ها را به متون دينی پوشش دهدکه بتواند همه اين نگاه سازماندهی های  ايجاد نظام

 کار دشواری است. 

افتارها در مرکت تحقیقات کامویوتری علوم اسالمی نور  برای نمونه در تولید برخی از نرم

جامع دسترسی  برای  مرکت(  بعد  به  اين  کم)از  ريتش  و  محتوا  به  هنگام  تری  اطالعات  تر 

کنند که به شکل شبه جمله است. اين  هايی از متن استخراج می)موضوع(  چکیده،  بازيابی

می  شدهاستخراجچکیده   نگاشته  متن  آن  از  موضوعی  متخصص  فهم  بر  و  مبتنی  شود 

تنها شامل همان نتايج خواهد بود که بر پايه  ،  گیردهايی که از اين طريق صورت میبازيابی

 تخصصان موضوعی شکل يافته است. فهم م 

که   ایگونهبه،  اين مسئله چالشی بترگ در بازيابی دقیق و کامل محتوا پیش آورده است

آسیب کارشناسان  از  منابع   سازماندهیهای  برخی  و  محتواها  عرضه  از  بیشتر  را  دانش 

 دانند. ساختارنیافته می

،  رقمی  های کتابخانهب و پايگاهيابی و ساليق کاربران وکه رفتارهای اطالعبه سبب آن

گويی  انعطاش الزم برای پاسخ،  دهی اطالعاتهای گوناگون سامانشیوه،  بسیار متنوع شده

امروزه بسیار پیچیده و نیت ،  سازی و بازيابی اطالعاتذخیره،  روازاين به نیاز ايشان را ندارد.  

 ای فراگیر شده است. مسئله

با  ،  دانش   سازماندهی معنا اساساً  اين  به    سازماندهی ،  مسئله زبان سرکار دارد. در  دانش 

واقعی   است؛    سازماندهی گونه  معنايشان  و  واژگان  ،  یروازاين واژگان    موردتوجه معنای 

کنند لحاظ شود.  اين واژگان بیان می  آنچه  مثابهبهممکن است  ،  خواهد بود. اين معنای کلمات

يا آن را بیان   گرددیبازمه اين واژه به آن  معنای يک واژه هرآن چیتی است ک،  یروازاين 
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ويتگنشتاين می متفکرانی چون  را  تعريف  اين  نقد کرده  هیدگر،  کند.  گادامر  ايشان و  اند. 

نمی است جدا  استفاده شده  آن  که در  اجتماعی  يا  مردم  از  را  واژگان  ايشان  معنای  دانند. 

بلکه همان ساختار جهان است.  ، جهان نیستکنند که زبان ابتاری برای اشاره به استدالل می

واژگان و معنايشان جداشدنی نیستند؛ به معنای ديگر دوگانگی میان معنا و واژه  ، در اين معنا

از فردی به فرد ديگر و نیت در ،  و ادراک دانش   بلکه واژه همان معناست. فهم،  وجود ندارد

می سبب  امر  اين  است.  متفاوت  فرد  يک  گوناگون  در  ش حاالت  کاربران  درخواست  ود 

های  بودن فهم ايشان با انديشه سازندگان نظام   به سبب متفاوت،  دانش   سازماندهیهای  نظام

اين  ،  سازماندهی به علم اطالعات    مسئلهبه گونه کامل پوشش داده نشود.  در متون مربوط 

 تحت عنوان هرمنوتیک اطالعات مطرح است. 

به دو نوع گوناگون از پديدهمعنا و واژگان قابل جدا شد  کههنگامی نیستندن  پس  ،  ها 

معنای واژگان ممکن نیست بر پايه آنچه واژگان به آن ارجاع دارند تعین شود. معنای واژگان  

بلکه همان متن اجتماعی و  ،  زبان ابتاری برای گفتار نیست،  بنابراين ؛  همان کاربرد آن است

ابتار گفتگو    مثابه بهمن با زبان  ،  ديگرتعبار بهای است که زبان در آن قرار دارد؛  فرهنگی

زبان چیتی  ،  زبانی دارد،  کنم. اجتماعی که به آن تعلق داريمبلکه از زبان گفتگو می،  کنم نمی

 ها زبان است.ها افتوده شده باشد نیست. اين فعالیتکه به اين فعالیت

جدا از اجتماعی    ایگونهبهمعنای واژگان و استفاده درست از زبان ممکن نیست  ،  بنابراين 

مطالعه شود. حتی اگر واژگان از شخص خاص  ،  شودو زبان استفاده می  واژگانکه در آن اين  

زبان محصول اين اشخاص خواهد بود. ،  ناشی شود و از سوی يک شخص خاص درک شود

آن به کار رفته است. جامعه است که معنای واژگان به  ای است که در  زبان متعلق به جامعه

ندارند و نیت  یهمه درست واژگان معنای عینی و ، بنابراين ؛ کندکار رفته را تعريف و تعیین می

کند که اشخاص نیازمند  ای ذکر می( نمونه1998معانی واژگانِ متغیر و فردی نیستند. اينترونا )

که دانش  سبب آن  اگر بهحتی  ،  هستند که از پیش وجود داردای  آغاز کردن با زبان جامعه

به    یرسان اطالعو    یکتابدارروشی آشکار برای علوم  ،  هرمنوتیک درباره تفسیر متون است

را به مانند   شگاهيآزماهايی که ديدگاه وسیلهبههای پژوهش شناسیروششمار خواهد رفت. 
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می نظر  در  رو حکم،  گیرندالگو  است.  شده  علوم  فرما  در  که  است  و    ی کتابدارشن 

 . الگويی برای پژوهش است، های گوناگونها و قالبکتابخانه در شکل، یرسان اطالع

بطن  ،  ديگربیانبهو    تودرتوداشتن معانی  ،  های بسیار مهم زبانی در منابع اسالمیاز ويژگی

بخشى از آيات  ،  آمده  عمرانآلدر آيه هفتم سوره مبارکه    همچنان.  هاستآنو ظاهر داشتن  

قرآن محکم )صريح و روشن( است که اساس و شالوده اين کتاب است )و آيات پیچیده  

( و بخشى ديگر از آن متشابه است و دربردارنده آياتى است که به  کندیمديگر را تفسیر  

،  )مکارم شیرازی  رسدیمدر آغاز پیچیده به نظر  ،  سبب باال بودن سطح مطلب يا جهات ديگر

به اين نکته اشاره شده است که تفسیر اين آيات متشابه را جت ،  . در ادامه آيه شريفه( 1380

چنین منابعی به شیوه سنتی    سازماندهیدهی نظامی برای  شکل،  بنابراين   د؛داخداوند کسی نمی

 تواند کامل و وافی به مقصود باشد. و معمول نمی

علوم  پژوهش  در  اطالع  یکتابدارهای حاضر  اثبات،  رسانیو  نگاه  سلطه  گرايانه  تحت 

،  گرايیهای اثباتبر کاستی  تأکیدگران اندکی نیت هستند که با  پژوهش ،  است. در اين میان

بر شیوه    یکتابداررسانی و  کوشند دانش اطالعمی بنا  ،  ني گتيجارا  نگاه هرمنوتیکی  يعنی 

فلورس از اين دسته به شمار  وينگوراد و  ،  هانسون،  کورنلیوس،  کاپورو،  استون  کيبند  کنند.  

نخستمی وهله  در  است  ممکن  هرمنوتیک  دانش  به  ،  روند.  متمايل  پژوهشگران  برای 

فناوریاثبات و  مأيوسگرايی  هرمنوتیکگرا  دانش  هرچند  باشد؛  تفسیر  ،  کننده  برای 

دانش هرمنوتیک  ،  درنتیجه .  کندای میکاشانه،  تواند خودکار شده باشدهرمنوتیک که نمی

میخانه بنا  نظامای  کیفی  گسترش  و  اطالعات  کار  در  مردم  تا  و خدماتکند  از  ،  ها  بهتر 

 (. 2003  ،اطالعات استفاده کنند )يورلند

دانش    سازماندهیگرايانه قرار دارد. گسترش  در مقابل ديدگاه اثبات،  ديدگاه هرمنوتیکی

گرايی منطقی بوده است؛ هرچند التفات فتاينده به  گرايی و اثباتتحت تأثیر تجربه  شدتبه

به هرمنوتیک نیت ممکن است در بسیاری از مطالعات نظری    ژهيوبههای نظری و  ديگر رهیافت

های وابسته يافت شود. بر پايه انگاره اساسی موقعیتی بودن  اطالعات و حوزه  سازماندهیدر  

های  شکل نويی از نظام،  شود که بر پايه آنای میمعاصر بالقوه شالوده نظریهرمنوتیک  ،  فهم

به  ،  دانش   سازماندهی رهیافت  اين  اعمال  امکان  ای  مسئله،  دانش   سازماندهیادراک شود. 
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بررسی  ،  های مطالعاتبا تحلیل برخی از نمونه،  اشای و مفهومیاست که بايد از جنبه رايانه

 .شود

دانش از    سازماندهیهای  و ديگر نظام  نامهاصطالح،  هابندیاز طبقه  های اطالعاتینظام

آن آغاز  از  ،  همان  عمیق  شکل  به  که  است  شده  اقتباس  استدالل  اکتشافی  الگوی  از 

هايی برای تدوين کردن واقعیت در قالب  شامل تالش،  گرايی منطقی متأثر بوده. اين امراثبات

در پی عرضه اطالعات  ،  های اطالعاتی اکتشافینظام،  تعاريف رسمی است. بر همین اساس

 .اندها و خارج از نمايش متن و موقعیت فردیثابت و مبتنی بر منطق، هاو پديده 

صرفاً دادگان  ،  اطالعاتی که در نظام اطالعات با رهیافت هرمنوتیکی بسط داده شده است

معنا و   کهدرحالی، وگوگفتو  از طريق تفسیر، ؛ بلکه همچنین ردی گیدر برنمها را و واقعیت

تولید می ، گیرند. کسانی که رهیافت هرمنوتیکی را پی میکندمیحقیقت را  ،  کندمتن را 

اکتشافی الگوهای  شاکله،  همانند  میاز  استفاده  مفهومی  امرهای  اين  اما  ضرورتاً  ،  کنند؛ 

د که به شکل  بخشی يا يکوارچه شده باشمیان،  مراتبی نیست و ممکن است در عوضسلسله

 .کنندساختارهای متفاوتی را برجسته می زمانهم

به   هرمنوتیکی  شکل،  دانش   سازماندهیرهیافت  طبقهشامل:  عملی  دانش های  ،  بندی 

متنی حوزهجنبه کاربردهای  مهندسی  تجربه،  های  از  نو  مشارکت ،  افتارنرمهای  با  باز  نظام 

 .شوددانش میفعال کاربران و تمايل به ساختار تعاملی 

معاصر را  ،  هرمنوتیک  شده  مثابهبهدانش  واقع  درون ِمنظری  از  همواره  که  رخ  ،  امری 

معنا بسان موجودی ثابت  ،  کند. از همین رویادراک می،  يعنی از يک افق خاص ،  دهدیم

شود؛ بلکه امری به شکل اجتماعی و فرهنگی ساخت يافته و در معرض تفسیر و بر لحاظ نمی

 .شودديده می، ریی تغ قابلگوناگون پايه متون 

در ارتباط میان    هاتفاوتمستلتم    تنهانه،  حرکت از يک زبان به ديگر زبان،  افتون بر اين 

هايی بايد رخ دهد؛ زيرا  بلکه همچنین در سطح مفهومی نیت تفاوت،  مفاهیم و بیان لغوی است

فرهنگ خاص   پايه  بر  همواره  معانی  و  مفاهیم  میساختارهای  در  ،  بنابراين ؛  يابندگسترش 

نظام چندزبانه  سازماندهیهای  طراحی  شود ،  نامه اصطالحمانند  ،  دانِش  لحاظ  بايد  امر    اين 

 . (2008، )مازوچی و بوش 
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هرمنوتیک متأثر  ،  رهیافت  نیت  را  گرايانهکندیمجستجو  اثبات  ديدگاه  در  جستجو  ،  . 

ممکن است به شکل صوری و الگوريتمی انجام شود که بر اساس آن دانش مرتبط با اصطالح  

فرض بر عمل ،  شود و در اين ديدگاهدر جستجو بازيابی می  یدارجانبجستجو شده بدون  

مبتنی بر اين فرض است که بازتفسیر پیوسته  ،  مبتنی بر گواه و تجربه است. رهیافت هرمنوتیکی

تبط وجود دارد و به نیاز برای انعطاش بسیار در معیارهای جستجو و سطح باالی  از متون مر

بیانگر فهمی است که در طی اين جستجو  ،  ترمهمتکرار در فرايند جستجو اشاره دارد و از همه  

 . (2014، )يورلند ديآیمبه دست 

نتواند مقصود خود را به گونه کامل به  ، کتابدارکاربر ممکن است هنگام مراجعه به يک 

آن مگر  بفهماند؛  و  او  او  میان  علم    برقرار  یامفاهمه  کتابدارکه  در  اساسی  مسئلۀ  باشد. 

افق  ،  هرمنوتیک چگونه  که  است  افق  می  کتابدار اين  با  شود.    کنندهمراجعهتواند  همسو 

جع نیت الزم است؛ در غیر  رسانی و کار مرداشتن نوعی پیش فهم از دانش پايۀ اطالع،  درواقع

  ی آورجمعدانش مرجع فقط  ،  تفاهمی روی نخواهد داد. به اين اعتبار  گونهچی ه ،  اين صورت

است که در ارتباط تنگاتنگ با حقیقت    نیست؛ بلکه بیشتر نوعی دانش   حقايق تمییت داده شده

م و شناختی  دربرگیرندۀ مفهو،  گیرديابی در نظر میبرای پاسخ  کتابداراست. روشی را که  

  کتابدار مستلتم آن است که  ،  کیفی است که از دانش نظری متفاوت است. اين شناخت کیفی

با    اش رابطهوارد دنیای آن فرد شود و بداند که  ،  برای موفقیت در هدايت کاربر و رفع نیاز او

بايد  ،  کاماًل دوسويه و تنگاتنگ است. درنتیجه  ی ارابطه،  و کار مرجع  یاب يپاسخاو در حین  

تجربی    طوربهدانشی را نیت که  ،  رسانی و کار مرجعو اطالع  ی کتابدارافتون بر معلومات علم  

 . (1384، )نشاط کار بنددبا هم به  ، پیشین خويش کسب کرده است ی هاتجربهدر 

و   فهم  میتان  با  کاربران  نیت  رقمی  محیط  زمانیموقعیتدر  فرهنگی  ،  های  و  مکانی 

پايگاه در  مدرک  گوناگون  درخواست  رقمی  کتابخانه  علم    کنندیمهای  متخصصان  و 

  سازماندهی بندی و  به افق فهم کاربران به دسته  کينتداگر  ،  دانش   سازماندهیو    یکتابدار

هر چه  کاربر خواهد توانست به داده مطلوب خويش دست يابد.  ،  اطالعات پرداخته باشند

دانش و کاربران نتديک به هم    سازماندهیفرهنگی و اجتماعی متخصصان  ،  موقعیت علمی

،  امکان بازيابی کامل و جامع اطالعات از سوی کاربران بیشتر خواهد بود؛ برای نمونه،  باشد
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ای مطرح است و نیت مسا،ل  رشتهدر روزگار حاضر که مباحث و موضوعات گوناگون میان

متن  دسته،  اندشرفتی پهای گوناگون دانش در حال گسترش و  شاخهمطرح در   بندی يک 

بیشتری داشته    ی هایافق همبايد متناسب با اين رشد صورت گیرد تا بتواند با کاربران  ،  حديثی

دين  پژوهشگران حوزه  از  بسیاری  حديثی،  باشد.  متون  کشف  ،  در  پی  در  تفاسیر  و  قرآن 

اجتماع در  مطرح  ازمباحث  و  روی  اند  نیت ،  همین  و  موضوعی  متخصصان  از  بسیاری 

است،  متخصصان علم اطالعات با علم روز  منطبق  با ديدگاهی که  را  متون  از  ،  اين دست 

 کنند.می سازماندهی

اجتای يک  ،  برندیکار مها را به گونه پیوسته به  شناسیکاربران ماهر هستی  کههنگامی

پايگاه دادههستی يا  بلکه  ،  شناسی  نیستند؛  که از طريق    انديیابتارهاتصاويری از اين جهان 

. شوندیمآگاه  ،  اندرايانشی را شکل داده  یابتارهاکاربر از قصد و نیت کسانی که  ،  هاآن

ابتارهای سودمندی هستند که به شکل دقیق با رها کردن قلمرو نمودهای نظری و انتقال    هاآن

جنبه خاصی از جهان را مشاهده  ،  شوند که افرادسبب می،  اربه يک ابت ،  از طريق استفاده منظم

،  رايانه و پايگاه دادگان،  کنند؛ نه چیتی را که صرفاً مشابه آن جنبه از جهان است. در اين شیوه

يک موجود يا ارتباطاتی  ، شوند که از طريق آنمشابه عصای انسان نابینا می، ای از ابتارگونه

 شود. ديده می روشنیبه، که نشانگر آن است

نخست  ،  . همه مفاهیم و روابطکندشناسی میها هستیاز متن ،  شناسی هرمنوتیکهستی

شود و آنگاه از مفاهیم و روابط میان  در يک متن گذاشته شده و سوس از متن استخراج می

هستی،  هاآن میبه يک  منتقل  نخستشناسی  فرايند  ،  گردد. در گام    مهندسان   وسیلهبهاين 

انجام میهستی انجام  ؛  شودشناسی  نیت در حال  انتقال  اين  برای خودکارکردن  مطالعات  اما 

يک نسخه از متن   که ن یهمها به دست آمده است.  از طريق کاربرد پرسش ،  است. اين تعامل

هايی برای روشن  و پرسش   پردازند یمشناسی به مطالعه متن  کاربران بالقوه هستی،  منتشر شد

می طرح  متن  پرسش شدن  اين  به  پاسخ  می،  هاکنند.  وجود  به  متن  در  اين  تغییراتی  آورد. 

هستی  نوبهبه،  تغییرات در  روابط  و  مفاهیم  در  تغییراتی  به  منجر  شد.  خود  خواهند  شناسی 

  ممکن است در درجات گوناگون رخ ،  شناسیتغییرات در متن و تغییرات بعدی در هستی
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و گاه تغییرات ممکن    شوندیم  روروبهشناسی  ها با تغییرات اندک در هستیدهد. گاه متن 

 و شامل افتودن يا کاستن از مفاهیم باشد.  تربترگاست 

مثاًل کسی که دارای اطالعات شکل يافته است يا از يک پايگاه  ،  ادراک يک هم کالم

؛ اما گشوده است و از  محدودشده،  افقهاست. هر  مستلتم ترکیب افق،  کندداده استفاده می

  واسطه بهها که  هاست. ترکیب افقای از مفروضات و ارزشمنظرها شامل مجموعه،  سويی

گوشانه در باب چرخش  از طريق جنبش بازی،  اندهايی ديگر گسترده و غنی شدهافق،  آن

از    تشخیص انضمامی،  درواقع،  شدهکسبهرمنوتیکی حاصل شده است و آگاهی تاريخی  

افق در ساخت  تاريخ  مؤثر  افقنقش  آن  از  که  وقايع  هاست  به  و  مينگریمها  آگاهی  در   .

مؤثر تاريخی  می،  شناخت  آگاه  شیء  يک  به  ديدگاهی  و  منظر  از  که  ما    درنتیجه شويم 

که    گونههمانگرايی صرش نیست؛ بلکه  نسبی  مستلتم،  ايم؛ اما اين به آن رسیده،  تاريخمان

تصريح به شناخت در باب قرب تاريخی  ،  وظیفه آگاهی تاريخی مؤثر،  کندگادامر بیان می

 و پژوهش کننده است.  موردپژوهش میان شیء 

توانیم  کند که درون آن ما میای فراهم میزمینه،  گرايی که در اينجا طرح شدهرمنوتیک

شناسی و  هستیهايی از معناهايی که هم کاربران  شناسان را به افقبه شکل طبیعی توجه هستی

ممکن است  ،  هدايت کنیم. در اين محیط،  اندداشتهشناسان از پیش مفروض  هم خود هستی

،  بارهن يدراها نیت به دست آيد.  شناسیها درباره مسئله رشد و گسترش هستیبرخی بصیرت

است شده  پیشنهاد  مقاله  اين  در  که  هرمنوتیکی  فعالیت    ترحيصرتشخیص  ،  ديدگاه  از 

را که   هستی  ترش یپهرمنوتیکی ضمنی  از  استفاده  و  اطالعات  شناسیدر ساخت  نظام  های 

هايی  طراحی نظام  یسوبهگام نخست  ،  ایممکن خواهد کرد. چنین آشنايی،  عرضه شده بود

خاص   موضوعی  و  حوزه  درباره  که  را  طراحانی  و  کاربر  میان  ارتباط  که    ی هادگاهيدرا 

 (. 2003، کند )فونسکا و مارتینآسان می ،گوناگون دارند

کند که  های زندگی تعريف میشکل  مثابه به( اين جامعه گفتاری را  1958ويتگنشتاين )

فعالیت از  مشترک  فهم  میاز  ناشی  واقعیت  و  و  ها  واژگان  از  استفاده درست  و  معنا  شود. 

 اند.تعیین و بنا شدههای زبانی  از طريق بازی، های زندگیگفتارها درون اين شکل
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در جامعه دانش  ايجاد يک سازمان  کتاب،  برای  يا  اطالعاتی  مرکت  يا هر  خانه  سازمان 

اند. کسان نیازمند آموختن زبان  نیاز به آغاز کردن با گفتار در سازمان يا قلمرو خاص،  خاص

  گفتاری خاص  کننده اين جامعهدانش بايد بازتاب سازماندهیاند؛ زيرا به کار رفته در جامعه

دانش چیتی نیست که بتوان آن را در يک سازمانی ايجاد    سازماندهیيا شکل زندگی باشد.  

اين  ،  کرد يابد.  رشد  سازمان  يک  از  بايد  استانداردسازی  سازماندهیبلکه  از  دانش  ای 

 آيدبرمیهای زبانی در سازمان است. اين به آن معناست که آنچه از يک اصطالح منفرد  بازی

آن چیتی است که  ،  دانش و بحث از معنای آن در نظر گرفته شده است  سازماندهیی  و برا

ها آسان باشد  به کار رفته. اين امر ممکن است تا حدی برای برخی از اصطالح  سازماندهی در  

اصطال  برای  ايجاد  حاما  بود.  خواهد  دشوار  بسیار  ديگر  ايجاد  ،  دانش   سازماندهیهای 

های استاندارد بسیار سیاسی و از  شناسیايجاد اصطالح،  رد استهای استانداشناسیاصطالح

نتیجه  ،  در درازمدت،  بنابراين ؛  طريق مداخله در آزادی بیان در يک سازمان ممکن خواهد بود

 زبان عمومی برای ارتباط در سازمان خواهد بود. 

ساختاری اجتماعی است نه بازتاب يا آيینه يک ساختار از  ،  دانش   سازماندهی ،  یروازاين 

واقعیت.   از  عینی  توصیف  نه  و  موجود  مفاهیم  ،  دانش   سازماندهیپیش  از  فعال  ساختاری 

 شرکت يا قلمرو است.،  از شکل زندگی و بازی زبانی در يک سازمان شدهادراک

 گیری بحث و نتیجه 
پس از ظهور وب تعاملی )وب دو( و مشارکت کاربران در    ژهيوبه،  توجه به خواست کاربر

محتوا نشان از اهمیت يافتن کاربران در همه مراحل تولید تا    سازماندهیمديريت و  ،  تولید

،  گذاری کاربران و فولکسونومیتوجه فراوان به برچسب،  نشر محتواست. در روزگاران اخیر

های  های رقمی و پايگاهکتابخانه  سازی و کاربرمحوری در طراحی سفارشی،  سازیشخصی

های مبتنی  محور و دانش های رايانهدادگان حکايت از آن دارد که روند سريع رشد فناوری

مطابق   استانداردشدهکردن دانش    روزبهبر آن و ناتوانی بسیاری از متخصصان موضوعی در  

آن دانش ،  با  و  اطالعات  علم  خومتخصصان  از  که  داشته  آن  بر  را  در  شناسی  کاربران  د 

بازيابی کمک بگیرند. طراحی موتورهای توصیه  سازماندهی پايه محتوا و  بر  نمايه  ،  گر که 
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اطالع،  کاربر میرفتار  عمل  مشابه  کاربران  به  آن  تعمیم  و  کاربران  ديگر  يابی  از  نیت  کند 

 رود. دانش به شمار می سازماندهیهای توجه به مشارکت فعال کاربران در نشانه

از جهان دانش   سازماندهیديدگاه   بازتابی قصد شده  ابتار عملی در  ،  دانش از  به يک 

دانش ممکن است انديشه    سازماندهیاست.    دا کردهتغییر پی ،  وساطت میان مؤلف و کاربر

 حوزه گفتار يا قلمرو سیاسی باشد.   مثابهبهو يک تابع و کارکرد  حدومرزدرباره يک 

يا   یجابهدانش    سازماندهی انديشیدنِ مؤلف  بازتاب کردن شیوه  يا  انطباق  برای  تالش 

ساخت   مثابه به،  کاربر يک  در  اسناد  نمايش  )و  خودمختار  است.  ساختار  شده  لحاظ  ار( 

بازيابی    سازماندهی تعامل  است.  کاربر  و  مؤلف  میان  ارتباط  برای  عمومی  بستری  دانش 

بلکه میان مؤلف و نظام بازيابی  ،  اطالعات يک جريان ارتباطی از کاربری به مؤلف نیست

دو تعامل متمايت و مستقل  ،  اطالعات و میان نظام بازيابی اطالعات و کاربر است. اين نظام

تفسیر کردن جهان تصوير موجود  ،  سازلحاظ شود. چالش نمايه  نفسهیف هست و بايد به شکل  

دانش است. وظیفه   سازماندهیدر  شدهگنجاندهجهان تصوير  بر پايهو ترجمه آن و  در اسناد

  سازماندهی ی که با نظام  و همکاران  واسطه،  سازتفسیر و ترجمه دانش است. نمايه،  گریواسطه

شفاش    سازماندهیبايد قادر به ساختن  ،  کنندايجاد و نگهداری می  آن را،  کننددانش کار می

تر دانش آسان  سازماندهیدانش برای کاربر باشد. پس وظیفه کاربران در فهم و به کار بردن  

 و بسیار مؤثرتر خواهد شد.

از فنونی که  کنند. يکی  دانش گفتگو می  سازماندهیمردم هنگام مديريت دانش درباره  

که   اندآگاه سازماندهی جهانِ تصوير منطبع در   هاآناست.  نامه اصطالح، کنندذکر می هاآن

داونوورت و پروساک ،  تر پیچیده است. برای نمونهکم  نامهاصطالحجنبه فنی ساخت يک  

های معنادارِ آن  ای از اصطالحترين وظیفه توسل به مجموعهدارند که پیچیده( بیان می1998)

کنند  خاطرنشان می  هاآنمختن اطالعات ممکن است جستجو شود.    هاآن  وسیلهبهاست که  

 است.وظیفه دشوارتری   نامهاصطالحکه تعیین واژگان استفاده شده در 

پیوند داشته    هاآنموقعیت اجتماعی و فرهنگی تعیین شود و به    وسیلهبهاگر جهان دانش  

خواهد    موردتوجه تر  دانش کم  سازماندهیها و استانداردها برای  العملدستور،  قوانین ،  باشد
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ای  دانش و زمینه اجتماعی و فرهنگی  سازماندهیهای تفسیر  فرايند،  تر استبود. آنچه مهم

 رود. دانش بخشی از آن به شمار می سازماندهیاست که 

مبانی  ،  تدوين احکام شرعیکه مبنايی برای    ويژه منابع قرآن و حديثبه،  در متون اسالمی

و بازيابی    توجه به درک دست از مفاهیم به کار رفته در آن،  اخالقی و اعتقادی مسلمانان است 

دانش در اين متون که مبتنی بر واژگان    سازماندهیدقیق اطالعات بسیار با اهمیت خواهد بود.  

باشد  شدهکنترل پ،  و استاندارد  نتايجی را که جستجوگر در  ارا،ه  ،  ی آن استممکن است 

ممکن است ساختار ردگانی و جايگاه معنايی  ،  معنای يک اصطالح در اين متون  رايزنکند؛  

نظام  ،  ديگر در  آنچه  از  رفته  سازماندهیغیر  کار  در  ،  به  باشد.  داشته  جستجوگر  ذهن  در 

استفادهبررسی از  که  نرم هايی  اسالمی  کنندگان  تحقیقات    دشدهی تولافتارهای  مرکت 

دهند از جستجوی لفظی برای  ايشان ترجیح می،  کامویوتری علوم اسالمی صورت گرفته است

اطالعات   نظامموردنیازيافتن  از  تا  کنند  استفاده  اين    طراحی شده  سازماندهیهای  شان  در 

 ها در بازيابی اطالعات است. گر ناکافی دانستن اين نظامافتارها. اين خود نشاننرم 

به پويايی و تعاملی بودن آن توجه  ،  دانش   سازماندهیهای  در تدوين نظام،  شودپیشنهاد می

،  علم اطالعات و علوم وابسته ،  های نوين در علم رايانهويژه شود و با مددگرفتن از فناوری

  تک تکبر خواست  ،  بر ساختارهای ذهنی يک گروه  تأکید  یجابهمی طراحی شود که  نظا

پايه    کاربران بر  امر  اين  باشد.  مبتنی  مدرک  درخواست  در  ايشان  گوناگون  نیت حاالت  و 

 کاوی دور از ذهن نیست.صورت گرفته در حوزه متن  یهاشرفتی پ

 منابع 

 تهران: دار الکتب االسالمیه.. تفسیر نمونه. ( 1380)ناصر. ، شیرازیمکارم

مرجع.  ( 1384)نرگس.  ،  نشاط فرايند  در  هرمنوتیک  و  زبان  و  .  کتابداری  تحقیقات 
 . 40-27 ،( 43)39، رسانی دانشگاهیاطالع
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