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چکیده
سازماندهی دانش که برای دسترسی آسان ،دقیق و سريع به محتوای دانش انجام میپذيرد ،با استفاده از
فرادادههای برآمده از واژگان کنترلشده و استاندارد صورت میگیرد .اين فرادادههای استاندارد حاصل نظر
جامعه علمی و متخصصان موضوعی آن علم است .بر پايه رهیافت سنتیِ سازماندهی و بازيابی دانش ،میان
اطالعات و دانش و انسان دوگانگی وجود دارد و سازماندهی دانش بهمثابه امری عینی و توصیفهای خنثی
از يک جهانِ دانشِ از پیش موجود است .در نگاه سنتی ،امر ادراکشده ،آيینه تمامنمای واقعیت است .اين
تصور از عینیتگرايی و خنثی بودن ،با ظهور انديشه پستمدرنیسم فرو نشست .در نگاه پستمدرن ،امر واقع،
حقیقت و دانش بهمثابه امر ساختهوپرداخته شده در جامعه گفتاری خاص است؛ بنابراين نظريه پستمدرن،
سازماندهی اطالعات بهمثابه تعامل فعال انسان با مفاهیم و اطالعات برای برساختن نظامهايی از سازماندهی
دانش است .ازاينروی ،قوانین ،دستورالعملها و استانداردهای سازماندهی اطالعات کمتری موردتوجه قرار
میگیرد و آنچه مهم است پويايی برداشتها از متون و ازاينروی ،پويايی ساختار محتوا و فرايند تفسیری در
سازماندهی دانش است .در حوزه علوم اسالمی ،اين امر از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زيرا متون اسالمی،
مانند منابع علوم قرآن و علوم حديث ،مبنای احکام شرعی و مبانی اخالقی و اعتقادیاند و سازماندهی دقیق
و درست اين منابع ،سبب بازيابی درست و درنتیجه احکام درست شرعی ،اخالقی و اعتقادی خواهد بود.
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مقدمه
هر نظريهای درباره سازماندهی دانش و بازيابی اطالعات بايد هم دربردارنده مالحظاتی
درباره بنیانهای معرفتشناختی نظريه و هم در نظر گیرنده سودمندیهای عملی آن باشد.
بنیانهای معرفتی بايد اين مسائل را که دانش چگونه ايجاد و تحقق يافته است ،مورد خطاب
قرار دهد و در سويه عمل نیز ،بايد مالحظه کند که دانش چگونه سازمانيافته و عرضه شده
است .سازماندهی دانش ممکن نیست به شکل معرفتشناختی محض باشد .متخصصان و
شاغالن حوزه سازماندهی و عرضه اطالعات بايد آثار عملی و مباحث خود را بر سنت
معرفتشناختی ابتنا کنند.
در اين نوشتار ،نظرياتی درباره نگاههای گوناگون درباره سازماندهی و عرضه اطالعات
بررسی خواهد شد که به گونه عمده در دو ديدگاه جای داده شده است )1 :نگاه مدرن به
سازماندهی اطالعات؛  )2نگاه پستمدرن به سازماندهی اطالعات.
در نوشتار حاضر ،ديدگاهی از سازماندهی دانش که مبتنی بر يک معنای از پیش معلوم
است و برای هر حوزه از دانش میتوان دستهبندی و سازمانی ساختيافته و مشخص تعريف
کرد ،نگاه مدرن فرض شده است .بر پايه اين ديدگاه ،فرانمای طبقهبندی درست ،نهايی و
کامل ،بازتاباننده جهان دانش است .میکسا ( )1999استدالل میکند که اين ايده با پیدايی
دوران پستمدرن افول کرد؛ زيرا بر پايه انگاره پستمدرن ،نظريه طبقهبندی نمیتواند به
جهان دانش گره بخورد؛ زيرا اين جهان شخصی و دارای موقعیت مستقل و ازاينروی،
پیوسته دگرگون شونده است .در دوران پستمدرن ،مشاهدهکننده ،مستقل از يک جهان
خارجی لحاظ نمیشود.
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۱٤٤

بنابراين ،اگر سازماندهی دانش بازتابکننده ساختار دانش از پیش موجود نیست ،آنچه
سازماندهی دانش بايد حولش شکل بگیرد چیست؟ آيا سازماندهی دانش تعیینکننده اين
است که اشیا واقعاً چگونهاند؟ همچنین آنها چگونه سودمندند؟ آيا سازماندهی اطالعات
نشانگر چیستی اشیا در واقعیتاند يا آنکه سودمندی آنها در چیست؟
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در اين نوشتار ،افزون بر مسائل پیشگفته ،از نظريه کالسیک طبقهبندی که بر نگاه جديد
درباره جهان ابتنا دارد نیز بحث خواهد شد .در اين انگاره ،طبقهبندی ممکن است آينه محض
و عینی يک جهان دانش از پیش موجود باشد .نظريه پستمدرنِ سازماندهی دانش اين فرض
را رد میکند و بهجای آن بر عمل و زبان جامعهای که سازماندهی دانش برای آنها ايجاد
شده است ،تأکید دارد.
در ادامه به گونه مختصر مبانی هر يک از اين دو ديدگاه بیان خواهد شد.
سازماندهی دانش از نگاه مدرنیسم .در نظريه سنتی طبقهبندی (ديوی ،بلیس ،رانگاناتان،
ريچاردسون ،سايرس و غیره) ايده جهان دانش نهفته است و معنای اين ايده آن است که همه
دانش در يک شبکه بزرگ درهم بافته است .پیوندهايی میان همه دانش پیشین بنیاد وجود
دارد که وظیفه نظامهای طبقهبندی نشان دادن اين شبکه دانش است .چنین نظريهای را نظريه
مدرن در طبقهبندی نام نهادهاند .اين برداشتها اساساً بر آنچه التور ( )1991پااليش و ترجمه
میخواند ،مبتنی است.
التور معتقد است که مدرنیسم ممکن است با دو عمل و شیوه انديشه متمايز مشخص شده باشد:
 .1نخست پااليش نام دارد که به معنای تصوری است که دو گستره هستیشناختی کامالً
متمايز وجود دارد ،يکی که با انسان و ديگری که با طبیعت غیرانسانی سرِ کار دارد؛ يعنی در
يکسوی ،ايدهها ،موضوعها و اشیای ايجاد شده توسط انسان وجود دارد و در سوی ديگر
جهان طبیعت که همواره آنجاست .جهان طبیعت از شروط و منافع ثابت و قابل پیشبینی
تشکیل يافته است که ممکن است در منطقه نخست از طريق گفتار و پژوهش نمايان شود.
اين دو محدوده مستقل از يکديگر عمل میکنند.
 .2عمل يا شیوه انديشیدنِ ديگر که مدرنیسم را تشخص میبخشد ،ترجمه است .التور اين
است تلقی میکند .مدرنها تبیین میکنند که همه امور مرتبط به يکديگر و هر چیزی به هم
متصل و هر واقعه ای علت وقايع ديگری است و ممکن است با وقايع پیشین تبیین شود .اين
تصور که جهان ايدهها و طبیعت در يک شبکه بزرگ درهمتنیده است ،بهعبارتديگر همه
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ويژگی مدرنیسم را بهمثابه ايدهای که هر چیزی تا حدی درهمتنیده و ازاينروی ،قابلشرح

به يکديگر قابلتبديل است (التور.)1999 ،
۱٤٥
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بر پايه يافتههای ريچاردسون ( )1906وظیفه طبقهبندی ،بازنمايی نظم واقعی ترتیب اشیا در
جهان است .آنچه بايد عرضه شده باشد ،بر پايه شباهت با واقعیت جهان خارجی عرضه شده
است .شباهت در عبارت ريچاردسون ،بر پايه قابلیت تبديل به يکديگر تعريف شده است .دو
چیز هنگامی شبیه هماند که امکان تبادل با يکديگر را داشته باشند .دو چیز ممکن است از يکی
بگیرند و به ديگری دهند يا بالعکس ،بدون اينکه خصوصیت واقعیشان تغییر کند .انگاره
مطرحشدن در اينجا آن است که تعیین خصوصیت عینی اشیا طبقهبندیشده که اين الف است
نه ب .امکان دارد .اين انگاره اشیا را مجزا و به گونه مختصر ،طبقهبندی میکند.
رانگاناتان ( )1915تبیین میکند که کار طبقهبندی بايد در سه طرح کار از هم متمايز
شود .اين سه طرح عبارت است از :طرح ايده ،طرح شفاهی و طرح حاشیهنويسی .انگارههای
مرتبط با طرح ايده ،در ذهن انسان ساخته میشود .زبان بهمثابه ابزاری برای ارتباط ايدهها از
يک شخص به شخص ديگر استفاده میشود؛ بهعبارتديگر ،زبان واسطه برای ارتباط
ايدههاست .در اين معنا ،مفهوم واژگان ،پیش از اينکه خودِ واژگان برای ارتباط استفاده
شود ،موجود است .اين واژگان صرفاً ايده يا معنايی را که به آن بازمیگردند ،مشخص
میکنند .وظیفه دو طرح ديگر از کار ،نمايش انگارههايی از طرح ايده است .در اينجا اين
فرضیه مطرح است که پیشاپیش واژگان انديشه و ايدهها مستقل از زبان و ارتباط وجود دارند.
ازاينروی ،وظیفه طبقهبندی ،ترسیم و نمايش جهان ايدههاست.
بلیس ( )1921تأکید میکند که مغز ،تجربه ،دانش و ذهن دقیق و درست سازمان يافته
است .بعدها او خود را مفهوم گرا نامید و گفت که ما اشیای درون جهان را که مستقل از
انسانها موجود است ،درک میکنیم .ازآنجاکه بلیس هم سپهر ذهنی و هم جهان خارجی
را ،به شیوهای سازمانيافته قلمداد میکند ،حقیقت را کیفیت نسبی دانش که به شکل حقیقی
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ارتباط دوسويه با واقعیت دارد ،برمیشمرد .اين به آن معناست که به شرط آنکه بیشتر
انسانها تجربهای واحد از واقعیت داشته باشند ،اين تجربهها حقیقت درباره جهان است .اين
باور ،متضمن آن است که حقیقت وابسته به واقعیتهای فیزيکی خارجی است و اينکه
جهان خارجی م تقدم بر فهم اذهان از آن است .فهم ذهنی ما از جهان و حقیقت جهان از
ادراکهايی از جهان به دست آمده است .بر پايه نظر بلیس ،اين ادراکها مشابه مفاهیم است

۱٤٦
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که بهنوبه خود دانش را سازماندهی میکنند .اين جهان خارجی سبب تغییرات در سپهر ذهن
میشوند .سازماندهی دانش ارتباط دوسويه با واقعیت دارد و به همانگونه که انسان از
واقعیت تجربههايی کسب میکند ،بهتدريج همان فهم از واقعیت را بسط میدهد.
در نظريههای طبقهبندی جديد ،بیشتر بر نیاز به کسب دانش درباره فنون و استاندارهايی
برای ساختن ساختارهای دانش استدالل میشود .اين فنون و استانداردها ممکن است يک
بار برای همه توصیف شود و بايد برای همه محیطهايی که در آن استانداردها و فنون برای
اين ساختارها ايجاد میشود ،مشابه باشد .اين مسئله میزان پرشماری از استانداردها و متون را
در ساخت طبقهبندیها و اصطالحنامهها که با فنون دقیق برای ايجاد ساختارها سرِکار دارند،
ايجاد کرده است .تنها فضای عنوان ،با چگونگی تحلیل حوزه ،سازمان يا شرکتی که در آن
سازماندهی دانش اجرا يا استفاده میشود ،درگیر است.
تمايز عمومی در سنت جديد از طبقهبندی ،تمايز میان طبقهبندی مصنوعی و طبیعی است.
برای نمونه سايرز ( )1921خاطرنشان میکند که طبقهبندی بر پايه ويژگیهای درونی در
اشیاء ،بر پايه ويژگیهايی که بدون آنها اشیاء آن شیء نمیشوند ،است .به گفته او ،اين
طبقهبندیِ طبیعی است .از سوی ديگر ،طبقهبندی بر پايه برخی ويژگیهای عارضی از اشیاء
طبقهبندیشده وجود دارد .اين ويژگیها مصنوعیاند .همانگونه که هدف از علوم جديد
کشف و آشکار کردن اين ارتباطهای علی در طبیعت است و ازاينروی ،نمايش تقدم اشیاء
بر فهم است ،هدف از طبقهبندی جديد ،کشف ،بازنمايی و سازماندهی جهان دانشِ از پیش
موجود است .مسئله اين است که چه کسی طبیعت را طبقهبندی میکند؟ دانشمندان مدرن
بر آناند جهان ،آنگونه که از ذهن خالق ناشی میشود ،درهمريخته نیست ،بلکه نظامی
مرتب از اشیاست.
انسان وجود دارد و اينکه وظیفه علم و طبقهبندی نمايش اين جهان ايدهها يا جهان دانش است.
پستمدرنیسم در ذات خود بر دو پیشفرض اساسی مبتنی است:
 -نخست اين فرض که هیچ امری از جهان حاکم بر فهم ما نیست ،نه در طبیعت ،نه حقیقت
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مدرنها ديدگاه خود را از جهان بر اين تصور مبتنی میکنند که جهانی از ايدهها خارج از

و نه خدا يا آينده .چنین حاکمان اصلی بايد حاضر به گفتار درباره انديشه خنثی يا عینی باشد.
۱٤۷
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 فرض دوم ،اين باور است که چیزی ،ايده يا انديشهای ،مقدم بر زبان وجود ندارد .تصوربیانگر اين است که زبان به اشیايی که به آن بازمیگردد ،اشاره ندارد .بهعبارتديگر ،فعل
زبان خود بازنماينده است.
خالصه اينکه موضوع پستمدرنیستها صرفاً از زندگی هرروزی ،فعالیتهای فرهنگی
و معنوی ،زبان و از همه تعیینکنندهتر ،از جهانشان به دست میآيد .اين به معنای آن است
که در رويکرد پستمدرن به زبان ،معنا و فهم و سازماندهی دانش ،توصیف و نمايش جهان
به شکل عینی و طبیعی غیرممکن خواهد بود.
در سنت مدرن از حقیقت انديشه و بهويژه حقیقت علمی ،حقیقت بهمثابه روابط متقابل
میان واقعیت و توصیف يا بازنمايی واقعیت تعريف میشود .بهعبارتديگر ،حقیقت يکچیز،
چگونگیِ بودن آن در واقعیت است .ازاينروی ،علم مدرن در پی توصیف عینی و حقیقی
از واقعیت است .در جهان پستمدرن ،حقیقت و واقعیت با معیارهای عینی اعتبارسنجی
نمیشوند .درواقع ،حقیقت و واقعیت تنها مبتنی بر استفاده از آنهاست .درحالیکه مدرنها
معتقدند که آنها میتوانند مشاهدهکننده را از مشاهدهشده جدا کنند ،پستمدرنها استدالل
کردهاند که دانش علمی منفعل ،خنثی و رونوشت عینی از جهان نیست ،بلکه يک ساختار
فعالی از آن است.
به همانگونه ،طبقهبندی جديد استدالل کرده است که طبقهبندی بايد خنثی و نمايش عینی
از جهان دانش از پیش موجود است ،سازماندهندگان دانش پستمدرن در طرف مقابل
استدالل میکنند که ايجاد يک سازماندهی دانش ،ساختاری فعال از يک واقعیت و منظری
خاص از جهان است .چنین خلقتی هرگز خنثی و عینی نیست و سازماندهی دانش نیز هرگز
خنثی و عینی نخواهد بود .طبقهبندیها هرگز بیطرف نیستند ،بلکه با اوصافی مشخص شده و
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با ادراکات و قضاوتهايی انگیخته شدهاند .وانگهی ،آنها ،خواه با طرح و قصد يا به خالف
تالشهای ما برای فراچنگ آوردن آن ،پیوسته در تبدل و تغییر مکاناند .همانگونه که يورلند
( )1999نشان داده است ،سازماندهی هر حوزه از دانش مبتنی بر سنت معرفتشناسی خاصی
است؛ يک طبقهبندی تنها يک ديدگاه از اين است که دانش چگونه بايد سازمان يابد و اين
سازماندهی بايد با استفاده از شیوههای خاص ،تصديق و راستآزمايی شود.
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مدرنها استدالل میکردند که سازماندهیها میتوانند درواقع خنثی و عینی باشند ،چون
ايجادشان مبتنی بر سازماندهی دانش بر پايه قوانین و دستورهای منطقی است و بر پايه
خصوصیات درونی اشیای طبقهبندی شده است.
بروادفیلد ( )1921با تأکید بر اين امر که ايجاد هر دستهای مبتنی بر جنبههای کیفی
دستههاست ،بر علیه اين تصور استدالل میکند .او نمونهای از طبقهبندی افالطون از
شکلهای دولت بهمثابه حاکمیت يک شخص (سلطنت ،يا استبدادی) ،حاکمیت جمع اندک
(آريستوکراسی يا الیگارشی) و حاکمیت بسیار (دموکراسی) را عرضه میکند .اساس اين
طبقهبندی واقعاً کیفیت حکومت بهجای شمار مردمی است که از قدرت منتفع میشوند.
تمايز میان دستهها بايد مبتنی بر برخی از تفاوتهای کیفی باشد نه صرفاً با درجاتی از
تفاوتهای کمی؛ زيرا تفاوتهای کیفی تنها فراهمکننده مجموعهای هستند ،اما برای تقسیم
اين مجموعهها به مقوالت ،برخی از تفاسیر کمی بايد بر اين مجموعه تصرف داشته باشد.
تمايز منطقی هیچ دستورالعملی برای ايجاد دستهها فراهم نمیکند بلکه صرفاً بیان میدارد که
تنها يک ويژگی از بخش بايد در زمان خاص اعمال شود و اينکه اگر قوانین تقسیم منطقی
رعايت میشود ،آنها از اشتقاق مؤثر از قطعات اصل اطمینان خواهند يافت؛ اما بروادفیلد بر
آن است که اينچنین نیست.
همه فرايند تکهتکه کردن يک کل به اجزائش که تقسیم منطقی آن را عرضه میکند،
مبتنی بر اين فرض است که کل ،يا جنس ،مجموعه اجزاء يا قطعاتش است؛ اما مفهوم قطعات
بیانگر چگونگی است نه اندازه آن .ايجاد سازماندهی دانش تعیین کردن اين امر است که
جنس کجا حاضر است و کجا غائب ،اما اين کاری به منطق ندارد؛ زيرا مادامیکه باور بر
دوگانگی اين يا آن باشد ،عدم اطمینان نه بهمثابه چه چیز بودن انديشیده شده ،بلکه بهمثابه
مرتبط با متن تاريخی ،اجتماعی و فرهنگیای است که در آن اين سازماندهی دانش ايجاد
و استفاده شده است؛ بنابراين ،صرف شمارش قواعد منطقی ضمانت سازماندهی خوب از
دانش را نمیکند.
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چگونگی ويژگی خاص انديشیده شده ،بازتاب دارد .تعیین دستهها در سازماندهی دانش
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رايل ( )1921خاطرنشان کرده بود که عاقل بودن صرفاً توجیه و تصديق معیار نیست،
بلکه اعمال آنها ،انتظام بخشیدن به عمل کسان و نه صرفاً خوب تنظیم کردن است .او در
همان مسیر انديشه ويتگنشتاين ،استدالل میکند که پیروی از يک قانون ،فهم زبان است و
فهم زبان بخشی از عمل اجتماعی است .بر پايه اين ديدگاهها ،اجرای قوانین و دستورالعملها
به گونه دقیق مرتبط به عمل اجتماعیای است که در آن اين قوانین و دستورالعملها ايجاد
و استفاده شده است .افزون بر آن ،اين ايده درباره جهان ثابت دانش( ،بر پايه انديشه
پستمدرن) رده شده است ،ازاينروی ،ايجاد سازماندهی دانش بايد به گونه نزديکی مرتبط
با فعالیتهای اجتماعی باشد که در آن به کار میرود .اين به آن معناست که هر فعالیت
اجتماعی جزئی در ايجاد جهان دانش کوچک خود متأثر خواهد بود.
يکی از مهمترين مفاهیم در نظامهای بازيابی اطالعات ،مفهوم ربط است .اين مفهوم هم
پیچیده و هم چندبعدی است .هرچند در حوزه علم اطالعات ،اجماعی در باب معنای ربط،
حاصل شده است .ارتباط عموماً به دودسته عمده است :ارتباط موضوعی و ارتباط
کاربرنمحور .ارتباط موضوعی عینی و عمدتاً با اصطالحشناسی سرکار دارد و ارتباط
موضوعی ممکن است از سوی متخصصان موضوعی داوری شوند.
ارتباط کاربر محور از سوی ديگر ذهنی و وابسته به کاربر است .ساراسويک ،الگويی
دستهبندیشده از ارتباط را در بازيابی اطالعات تعريف کرده است .ارتباط در سطوح
بههمپیوسته گوناگون رخ میدهد .پايینترين سطح به تعامل با نظام اطالعاتی مربوط میشود،
درحالیکه باالترين سطح تعامالت کاربر را تعیین میکند .باالترين سطح ارتباط متشکل از
جنبههای شناختی ،نفسانی ،موقعیتی و متنی است .ارتباط موقعیتی يا سودمند ،ارتباط میان
موقعیت ،وظیفه ،يا مسئله پیش رو و منابع است .جنبههای نفسانی يا انگیزشی ارتباط ،رابطه
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میان خواستها ،اهداف و انگیزههای کاربر و يک منبع است.
بیشتر موتورهای جستجو که برای وب جهانگستر طراحی شده است از اصول «بهترين
انطباق» استفاده میکنند؛ يعنی از تصمیمهای بله/خیر استفاده نمیکنند بلکه اشیای اطالعاتی
را برحسب برخی از ظهورات مسئله اطالعاتی رتبهبندی میکنند .پس فرايند اساسی در
بازيابی يا غربالگری اطالعات نمايشهای اشیای اطالعاتی و نیازهای اطالعاتی است ،يا به
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گونه کلیتر ،مسئله يا هدفی است که کاربران در ذهن خود دارند .فنون بازيابی خود نیازها
را با اشیای اطالعاتی مقايسه میکند.
تعامل کاربران با ديگر اجزای نظام مهم است .درواقع ،ديدگاه غالب در پژوهشهای
بازيابی اطالعات اين است که مؤثرترين رهیافت برای کمک به کاربر در به دست آوردن
اطالعات مناسب ،بازخورد مرتبط است که در آن نظام بازيابی ،قبول يا رد يک سند را در
صفحهنمايش نتايج جستجو ،بهحساب میآورد .ازاينروی ،قضاوت کاربران درباره اشیای
اطالعاتی بخش مهمی از فرايند بازيابی است .کاربران در نظام بازيابی نقش آفرينند؛ زيرا
بسیاری از فرايندها مبتنی بر اظهارات و تفاسیر کاربر از نیاز اطالعات است .مرتبط بودن يک
سند بدون در نظر گرفتن کاربر بهمثابه بخشی از نظام بازيابی تعیینپذير نیست.
بخش مهم ديگر در نظام بازيابی ،منابع اطالعاتی؛ يعنی مجموعهای از اشیای اطالعاتی
است که برگزيده ،سازماندهی و مطابق با فرانمای خاصی عرضه شده است.
سومین جزء ،حد واسط -يعنی وسیله يا شخصی که واسطه میان منابع اطالعاتی و کاربر
است .واسطهها ،تعامل میان کاربر و اشیای اطالعاتی و منابع دانش را از طريق پیشبینی و
ديگر ابزار ،پشتیبانی میکنند.
نمايش مسائل اطالعات فی حد ذاته نامعین است؛ زيرا انسان برای آنچه نمیداند جستجو
میکند و مناسب نیست که از او خواسته شود آنچه نمیداند را دقیقاً تعیین کند .نمايش اشیای
اطالعاتی ،مستلزم تفاسیری از سوی نمايهسازان انسانی ،الگوريتمهای ماشینی يا ديگر
موجودات است .مسئله اين است که تفسیر هر کسی از متن خاص از تفسیر ديگران متفاوت
خواهد بود و حتی تفاسیر يک شخص در زمانهای گوناگون از يک متن واحد نیز تفاوت
میکند .همینکه بیان دانش يا مسئله تغییر کند ،فهم او از متن نیز تغییر خواهد کرد .هر کس
ديگر ،به سبب تغییر مسئله يا شايد تغییر خود ،مرتبط دانسته است .سادهترين و مؤثرترين راه
برای برخورد با مسائل ،پشتیبانی از تعامالت کاربران با اشیای اطالعاتی و اجازه دادن به آنها
در کنترل اطالعات است.
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ممکن است اين موقعیت را تجربه کرده باشد که سندی را در زمانی نامرتبط يافته و در زمان
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به سبب نامطمئن بودن کار بازيابی اطالعات ،مقايسه نیازها و اشیای اطالعاتی يا
فرايندهای بازيابی نیز ذاتاً نامتقن و احتمالی است .فهم اشیای اطالعاتی ذهنی و فردی است
و ازاينروی ،نمايش آن بالضروره ناسازوار است .نمی توان فهمید چگونه بايد نیاز کاربر يا
اشیای اطالعاتی را بهخوبی نمايش داد .مطالعات درباره سازواری نتايج با خواست کاربر
نشان میدهد که هنگامیکه کاربران در پی اشیای اطالعاتیاند ،حتی اگر آنها از آموزش
بسیار دراينباره برخوردار باشند ،ممکن است تنها به  16تا  56درصد سازواری دست يابند.
شايد بتوان گفت هرگز نمیتوان به بازيابی اطالعات ايدهآل؛ يعنی اينکه همه اسناد مرتبط
با خواست کاربر باشد يا دقیقاً آنچه کاربر خواسته به او عرضه شود ،دست يافت.
ازاينروی ،بايد تنها بايد به شیوههای احتمالی نمايش مسائل اطالعاتی انديشید .حتی اگر
رايانهها به هوشمندی انسان باشند ،تنها به گونه محتمل خواهند توانست بازيابی کامالً مرتبط
داشته باشند.
الگوريتمها برای نمايش اشیای اطالعاتی يا مسائل اطالعاتی ،نمايش سازواری به دست
نمیدهد ،بلکه يک نمايش در میان نمايشهای محتمل بسیار گوناگون از متن عرضه میکنند.
زبان طبیعی نیز خود بسیار مبهم است و چندمعنايی و مترادفات در زبان بسیار است و ازاينرو
از فرا-زبان برای توصیف اشیای اطالعاتی يا اشیای زبانی استفاده میکنند تا دقیقاً زبان متن
ساخته شود ،اما آنها يکسان نیستند .مشابهت دو زبان منجر به برخی از ابهامات میشود.
البته اين امر مسئلهای فلسفی است که معنا چیست و واژگان چگونه میتوانند در ارتباطها
به کار روند .در فلسفه اين امر از دو ديدگاه متفاوت مطرح شده است :رهیافت محتوا و
رهیافت متن.
از منظر محتوا ،معنا از روابط میان واژگان ،اشیای در جهان و تجربههای ذهنی از فهم
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واژگان برگرفته میشود .اين معضل فلسفی تبیینی از اينکه چگونه روابط میان واژگان
فیزيکی ،اشیای فیزيکی و رخدادهای ذهنی صورت میگیرد ،عرضه میکند.
از ديدگاه متن که رهیافت فعالیتهای اجتماعی به معنا نیز نامیده میشود ،از سوی
ويتگنشتاين و پاتنم مطرح شده است ،واژگان در آغاز معنای را به سبب روابطشان با متن
فیزيکی يا اجتماعی يا محیطی که استفادهکنندگان از زبان به اشتراک میگذارند ،حمل
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میکند؛ بنابراين ،به سبب اينکه افزون بر واژگان ،متنی را که امکان روشن کردن مسائل
مبهم و تفاسیر گوناگون را فراهم میآورد در دسترس انسان است ،میتواند به شکل فعالی
ارتباط برقرار کند.
مسئله فلسفی در اين ديدگاه از يک جستار درباره روابط رخدادهای ذهنی /اشیای
فیزيکی ،به بررسی چگونگی کمک محیط و متن به داشتن مفهوم از معناست.
اکنون اگر بازيابی اطالعات بهمثابه فرايند روابط میان نظام بازيابی و کاربر در نظر گرفته
شود ،پس نزاع فلسفی به نظامهای بازيابی اطالعات نیز تعلق خواهد گرفت .اينکه کدام
عوامل کاربر و نظام را ياری خواهد رساند تا به شیوه مؤثرتر رابطه داشته باشند يا از واژگان
يکسان برای توصیف يک چیز استفاده کنند و کدام عوامل مانع از آن میشود و سبب عدم
انطباق میان کاربر و نظام بازيابی میشود و جستجوها را بیتأثیر و نتايج را ناخواسته میکند؟
اين مشکل بازيابی اطالعات هرگز به گونه کلی به همان روش فلسفی قابلحل نیست.
بهرغم پیشرفتهای اخیر در بازخوردهای غیرصريح در نظامهای بازيابی اطالعات ،حتی اگر
يک نظام آی.آر (بازيابی اطالعات) بتواند تا حدی ذهن کاربر را بخواند تا در طراحی
جستجوهای کاربر کمک کند ،اغلب تنها بخشی نیاز اطالعاتی دقیق او را پوشش خواهد
داد .ازاينروی ،حذف ابهام از نظام بازيابی به گونه بنیادين دشوار است.
منابع عمده اسالمی ،عبارت از قرآن و منابع علوم قرآنی ،احاديث پیامبر و معصومان
علیهمالسالم و منابع علوم حديث است .فهم و برداشت از اين متون در دورههای زمانی
گوناگون متأثر از فهم و نیز دانش زمان بوده است .برای نمونه در دوران بوعلی سینا که هیئت
بطلمیوسی غلبه داشت ،او واژه عرش را در آيه «ويحمل عرض ربک فوقهم يومئذ ثمانیه» را
به فلک االفالک و مالئکه هشتگانه را به افالک هشتگانه تفسیر کرده است.
گوناگون علمی قابلتحلیل و استفادهاند ،متخصصان موضوعی گوناگون ،فهم و استفاده
گوناگون از آن خواهند داشت .ازاينروی ،نگاه حصرگرايانه در سازماندهی دانش ،سبب
مغفولماندن جنبههای ديگر دانش منطوی در اين متون خواهد شد.
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همچنین ،در تبیین مسائلی در متون دينی که دارای وجوه گوناگوناند و از جنبههای

۱٥۳

فصلنامه مطالعات دانششناسی

تخصصی شدن علوم ،در روزگار حاضر و پیدايش حوزههای گوناگون دانش ،سبب
تنوع نگرشها به پديدهها شده است ،اما متون دينی را نمیتوان در يک حوزه خاص دانش
گنجاند و تنها از ديدگاهی خاص ،مثالً فقهی ،کالمی و اخالقی بررسی کرد ،بلکه علوم ديگر
نیز در متون دينی قابلاستخراج و بازيابی است .بهويژه اين روزگار ،برخی از رشتههای علمی
که اخیراً شکل گرفته ،ماهیتی میانرشتهای دارند و نمیتوان از يک ديد خاص به آنها
نگريست .رشتههايی مانند روانشناسی دين ،فلسفه دين ،جامعهشناسی دين از اين قبیلاند.
ايجاد نظامهای سازماندهی که بتواند همه اين نگاهها را به متون دينی پوشش دهد ،بسیار
کار دشواری است.
برای نمونه در تولید برخی از نرمافزارها در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور
(از اين به بعد مرکز) برای دسترسی جامعتری به محتوا و ريزش کمتر اطالعات هنگام
بازيابی ،چکیده (موضوع)هايی از متن استخراج میکنند که به شکل شبه جمله است .اين
چکیده استخراجشده مبتنی بر فهم متخصص موضوعی از آن متن نگاشته میشود و
بازيابیهايی که از اين طريق صورت میگیرد ،تنها شامل همان نتايج خواهد بود که بر پايه
فهم متخصصان موضوعی شکل يافته است.
اين مسئله چالشی بزرگ در بازيابی دقیق و کامل محتوا پیش آورده است ،بهگونهای که
برخی از کارشناسان آسیبهای سازماندهی دانش را بیشتر از عرضه محتواها و منابع
ساختارنیافته میدانند.
به سبب آنکه رفتارهای اطالعيابی و ساليق کاربران وب و پايگاههای کتابخانه رقمی،
بسیار متنوع شده ،شیوههای گوناگون ساماندهی اطالعات ،انعطاف الزم برای پاسخگويی
به نیاز ايشان را ندارد .ازاينرو ،ذخیرهسازی و بازيابی اطالعات ،امروزه بسیار پیچیده و نیز
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مسئلهای فراگیر شده است.
سازماندهی دانش ،اساساً با مسئله زبان سرکار دارد .در اين معنا ،سازماندهی دانش به
گونه واقعی سازماندهی واژگان و معنايشان است؛ ازاينروی ،معنای واژگان موردتوجه
خواهد بود .اين معنای کلمات ،ممکن است بهمثابه آنچه اين واژگان بیان میکنند لحاظ شود.
ازاينروی ،معنای يک واژه هرآن چیزی است که اين واژه به آن بازمیگردد يا آن را بیان
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میکند .اين تعريف را متفکرانی چون ويتگنشتاين ،هیدگر و گادامر نقد کردهاند .ايشان
معنای واژگان را از مردم يا اجتماعی که در آن استفاده شده است جدا نمیدانند .ايشان
استدالل میکنند که زبان ابزاری برای اشاره به جهان نیست ،بلکه همان ساختار جهان است.
در اين معنا ،واژگان و معنايشان جداشدنی نیستند؛ به معنای ديگر دوگانگی میان معنا و واژه
وجود ندارد ،بلکه واژه همان معناست .فهم و ادراک دانش ،از فردی به فرد ديگر و نیز در
حاالت گوناگون يک فرد متفاوت است .اين امر سبب میشود درخواست کاربران در
نظامهای سازماندهی دانش ،به سبب متفاوت بودن فهم ايشان با انديشه سازندگان نظامهای
سازماندهی ،به گونه کامل پوشش داده نشود .اين مسئله در متون مربوط به علم اطالعات
تحت عنوان هرمنوتیک اطالعات مطرح است.
هنگامیکه معنا و واژگان قابل جدا شدن به دو نوع گوناگون از پديدهها نیستند ،پس
معنای واژگان ممکن نیست بر پايه آنچه واژگان به آن ارجاع دارند تعین شود .معنای واژگان
همان کاربرد آن است؛ بنابراين ،زبان ابزاری برای گفتار نیست ،بلکه همان متن اجتماعی و
فرهنگیای است که زبان در آن قرار دارد؛ بهعبارتديگر ،من با زبان بهمثابه ابزار گفتگو
نمیکنم ،بلکه از زبان گفتگو میکنم .اجتماعی که به آن تعلق داريم ،زبانی دارد ،زبان چیزی
که به اين فعالیتها افزوده شده باشد نیست .اين فعالیتها زبان است.
بنابراين ،معنای واژگان و استفاده درست از زبان ممکن نیست بهگونهای جدا از اجتماعی
که در آن اين واژگان و زبان استفاده میشود ،مطالعه شود .حتی اگر واژگان از شخص خاص
ناشی شود و از سوی يک شخص خاص درک شود ،زبان محصول اين اشخاص خواهد بود.
زبان متعلق به جامعه ای است که در آن به کار رفته است .جامعه است که معنای واژگان به
کار رفته را تعريف و تعیین میکند؛ بنابراين ،واژگان معنای عینی و همه درستی ندارند و نیز
آغاز کردن با زبان جامعهای هستند که از پیش وجود دارد ،حتی اگر به سبب آنکه دانش
هرمنوتیک درباره تفسیر متون است ،روشی آشکار برای علوم کتابداری و اطالعرسانی به
شمار خواهد رفت .روششناسیهای پژوهش بهوسیله ديدگاههايی که آزمايشگاه را به مانند
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معانی واژگانِ متغیر و فردی نیستند .اينترونا ( )1999نمونهای ذکر میکند که اشخاص نیازمند
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الگو در نظر میگیرند ،حکمفرما شده است .روشن است که در علوم کتابداری و
اطالعرسانی ،کتابخانه در شکلها و قالبهای گوناگون ،الگويی برای پژوهش است.
از ويژگیهای بسیار مهم زبانی در منابع اسالمی ،داشتن معانی تودرتو و بهبیانديگر ،بطن
و ظاهر داشتن آنهاست .همچنان در آيه هفتم سوره مبارکه آلعمران آمده ،بخشى از آيات
قرآن محکم (صريح و روشن) است که اساس و شالوده اين کتاب است (و آيات پیچیده
ديگر را تفسیر میکند ) و بخشى ديگر از آن متشابه است و دربردارنده آياتى است که به
سبب باال بودن سطح مطلب يا جهات ديگر ،در آغاز پیچیده به نظر میرسد (مکارم شیرازی،
 .)1096در ادامه آيه شريفه ،به اين نکته اشاره شده است که تفسیر اين آيات متشابه را جز
خداوند کسی نمیداد؛ بنابراين ،شکلدهی نظامی برای سازماندهی چنین منابعی به شیوه
سنتی و معمول نمیتواند کامل و وافی به مقصود باشد.
پژوهشهای حاضر در علوم کتابداری و اطالعرسانی ،تحت سلطه نگاه اثباتگرايانه
است .در اين میان ،پژوهشگران اندکی نیز هستند که با تأکید بر کاستیهای اثباتگرايی،
میکوشند دانش اطالعرسانی و کتابداری را بر شیوه جايگزين ،يعنی نگاه هرمنوتیکی بنا
کنند .بند يک استون ،کاپورو ،کورنلیوس ،هانسون ،وينگوراد و فلورس از اين دسته به شمار
میروند .دانش هرمنوتیک ممکن است در وهله نخست ،برای پژوهشگران متمايل به
اثباتگرايی و فناوریگرا مأيوسکننده باشد؛ هرچند دانش هرمنوتیک ،برای تفسیر
هرمنوتیک که نمیتواند خودکار شده باشد ،کاشانهای میکند .درنتیجه ،دانش هرمنوتیک
خانهای بنا می کند تا مردم در کار اطالعات و گسترش کیفی نظامها و خدمات ،بهتر از
اطالعات استفاده کنند (يورلند.)2660 ،
ديدگاه هرمنوتیکی ،در مقابل ديدگاه اثباتگرايانه قرار دارد .گسترش سازماندهی
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دانش بهشدت تحت تأثیر تجربهگرايی و اثباتگرايی منطقی بوده است؛ هرچند التفات
فزاينده به ديگر رهیافتهای نظری و بهويژه به هرمنوتیک نیز ممکن است در بسیاری از
مطالعات نظری در سازماندهی اطالعات و حوزههای وابسته يافت شود .بر پايه انگاره اساسی
موقعیتی بودن فهم ،هرمنوتیک معاصر بالقوه شالوده نظریای میشود که بر پايه آن ،شکل
نويی از نظامهای سازماندهی دانش ،ادراک شود .امکان اعمال اين رهیافت به سازماندهی
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دانش ،مسئلهای است که بايد از جنبه رايانهای و مفهومیاش ،با تحلیل برخی از نمونههای
مطالعات ،بررسی شود.

نظامهای اطالعاتی از طبقهبندیها ،اصطالحنامه و ديگر نظامهای سازماندهی دانش از
همان آغاز آن ،از الگوی اکتشافی استدالل اقتباس شده است که به شکل عمیق از
اثباتگرايی منطقی متأثر بوده .اين امر ،شامل تالشهايی برای تدوين کردن واقعیت در قالب
تعاريف رسمی است .بر همین اساس ،نظامهای اطالعاتی اکتشافی ،در پی عرضه اطالعات
و پديدهها ،ثابت و مبتنی بر منطقها و خارج از نمايش متن و موقعیت فردیاند.

اطالعاتی که در نظام اطالعات با رهیافت هرمنوتیکی بسط داده شده است ،صرفاً دادگان
و واقعیتها را در برنمیگیرد؛ بلکه همچنین ،از طريق تفسیر و گفتوگو ،درحالیکه معنا و
متن را تولید میکند ،حقیقت را میکند .کسانی که رهیافت هرمنوتیکی را پی میگیرند،
همانند الگوهای اکتشافی ،از شاکلههای مفهومی استفاده میکنند؛ اما اين امر ،ضرورتاً
سلسلهمراتبی نیست و ممکن است در عوض ،میانبخشی يا يکپارچه شده باشد که به شکل
همزمان ساختارهای متفاوتی را برجسته میکنند.

رهیافت هرمنوتیکی به سازماندهی دانش ،شامل :شکلهای عملی طبقهبندی دانش،
جنبههای متنی حوزههای کاربرد ،تجربههای نو از مهندسی نرمافزار ،نظام باز با مشارکت
فعال کاربران و تمايل به ساختار تعاملی دانش میشود.

هرمنوتیک معاصر ،دانش را بهمثابه امری که همواره از درون ِمنظری واقع شده ،رخ
میدهد ،يعنی از يک افق خاص ،ادراک میکند .از همین روی ،معنا بسان موجودی ثابت
لحاظ نمی شود؛ بلکه امری به شکل اجتماعی و فرهنگی ساخت يافته و در معرض تفسیر و بر
پايه متون گوناگون قابلتغییر ،ديده میشود.

مفاهیم و بیان لغوی است ،بلکه همچنین در سطح مفهومی نیز تفاوتهايی بايد رخ دهد؛ زيرا
ساختارهای مفاهیم و معانی همواره بر پايه فرهنگ خاص گسترش میيابند؛ بنابراين ،در
طراحی نظامهای سازماندهی دانشِ چندزبانه ،مانند اصطالحنامه ،اين امر بايد لحاظ شود
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افزون بر اين ،حرکت از يک زبان به ديگر زبان ،نهتنها مستلزم تفاوتها در ارتباط میان

(مازوچی و بوش.)2669 ،
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رهیافت هرمنوتیک ،جستجو را نیز متأثر میکند .در ديدگاه اثبات گرايانه ،جستجو
ممکن است به شکل صوری و الگوريتمی انجام شود که بر اساس آن دانش مرتبط با اصطالح
جستجو شده بدون جانبداری در جستجو بازيابی میشود و در اين ديدگاه ،فرض بر عمل
مبتنی بر گواه و تجربه است .رهیافت هرمنوتیکی ،مبتنی بر اين فرض است که بازتفسیر پیوسته
از متون مرتبط وجود دارد و به نیاز برای انعطاف بسیار در معیارهای جستجو و سطح باالی
تکرار در فرايند جستجو اشاره دارد و از همه مهمتر ،بیانگر فهمی است که در طی اين جستجو
به دست میآيد (يورلند.)2612 ،
کاربر ممکن است هنگام مراجعه به يک کتابدار ،نتواند مقصود خود را به گونه کامل به
او بفهماند؛ مگر آنکه میان او و کتابدار مفاهمهای برقرار باشد .مسئلة اساسی در علم
هرمنوتیک ،اين است که چگونه افق کتابدار میتواند با افق مراجعهکننده همسو شود.
درواقع ،داشتن نوعی پیش فهم از دانش پاية اطالعرسانی و کار مرجع نیز الزم است؛ در غیر
اين صورت ،هیچگونه تفاهمی روی نخواهد داد .به اين اعتبار ،دانش مرجع فقط جمعآوری
حقايق تمییز داده شده نیست؛ بلکه بیشتر نوعی دانش است که در ارتباط تنگاتنگ با حقیقت
است .روشی را که کتابدار برای پاسخيابی در نظر میگیرد ،دربرگیرندة مفهوم و شناختی
کیفی است که از دانش نظری متفاوت است .اين شناخت کیفی ،مستلزم آن است که کتابدار
برای موفقیت در هدايت کاربر و رفع نیاز او ،وارد دنیای آن فرد شود و بداند که رابطهاش با
او در حین پاسخيابی و کار مرجع ،رابطهای کامالً دوسويه و تنگاتنگ است .درنتیجه ،بايد
افزون بر معلومات علم کتابداری و اطالعرسانی و کار مرجع ،دانشی را نیز که بهطور تجربی
در تجربههای پیشین خويش کسب کرده است ،با هم به کار بندد (نشاط.)1092 ،
در محیط رقمی نیز کاربران با میزان فهم و موقعیتهای زمانی ،مکانی و فرهنگی
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گوناگون در پايگاههای کتابخانه رقمی درخواست مدرک میکنند و متخصصان علم
کتابداری و سازماندهی دانش ،اگر نزديک به افق فهم کاربران به دستهبندی و سازماندهی
اطالعات پرداخته باشند ،کاربر خواهد توانست به داده مطلوب خويش دست يابد .هر چه
موقعیت علمی ،فرهنگی و اجتماعی متخصصان سازماندهی دانش و کاربران نزديک به هم
باشد ،امکان بازيابی کامل و جامع اطالعات از سوی کاربران بیشتر خواهد بود؛ برای نمونه،
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در روزگار حاضر که مباحث و موضوعات گوناگون میانرشتهای مطرح است و نیز مسائل
مطرح در شاخههای گوناگون دانش در حال گسترش و پیشرفتاند ،دستهبندی يک متن
حديثی ،بايد متناسب با اين رشد صورت گیرد تا بتواند با کاربران همافقیهای بیشتری داشته
باشد .بسیاری از پژوهشگران حوزه دين ،در متون حديثی ،قرآن و تفاسیر در پی کشف
مباحث مطرح در اجتماعاند و از همین روی ،بسیاری از متخصصان موضوعی و نیز
متخصصان علم اطالعات ،اين دست از متون را با ديدگاهی که منطبق با علم روز است،
سازماندهی میکنند.
هنگامیکه کاربران ماهر هستیشناسیها را به گونه پیوسته به کار میبرند ،اجزای يک
هستیشناسی يا پايگاه داده ،تصاويری از اين جهان نیستند؛ بلکه ابزارهايیاند که از طريق
آنها ،کاربر از قصد و نیت کسانی که ابزارهای رايانشی را شکل دادهاند ،آگاه میشوند.
آنها ابزارهای سودمندی هستند که به شکل دقیق با رها کردن قلمرو نمودهای نظری و انتقال
از طريق استفاده منظم ،به يک ابزار ،سبب میشوند که افراد ،جنبه خاصی از جهان را مشاهده
کنند؛ نه چیزی را که صرفاً مشابه آن جنبه از جهان است .در اين شیوه ،رايانه و پايگاه دادگان،
گونهای از ابزار ،مشابه عصای انسان نابینا میشوند که از طريق آن ،يک موجود يا ارتباطاتی
که نشانگر آن است ،بهروشنی ديده میشود.
هستیشناسی هرمنوتیک ،از متنها هستیشناسی میکند .همه مفاهیم و روابط ،نخست
در يک متن گذاشته شده و سپس از متن استخراج میشود و آنگاه از مفاهیم و روابط میان
آنها ،به يک هستیشناسی منتقل میگردد .در گام نخست ،اين فرايند بهوسیله مهندسان
هستیشناسی انجام میشود؛ اما مطالعات برای خودکارکردن اين انتقال نیز در حال انجام
است .اين تعامل ،از طريق کاربرد پرسشها به دست آمده است .همینکه يک نسخه از متن
شدن متن طرح میکنند .پاسخ به اين پرسشها ،تغییراتی در متن به وجود میآورد .اين
تغییرات ،بهنوبه خود منجر به تغییراتی در مفاهیم و روابط در هستیشناسی خواهند شد.
تغییرات در متن و تغییرات بعدی در هستیشناسی ،ممکن است در درجات گوناگون رخ
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دهد .گاه متنها با تغییرات اندک در هستیشناسی روبهرو میشوند و گاه تغییرات ممکن
است بزرگتر و شامل افزودن يا کاستن از مفاهیم باشد.
ادراک يک هم کالم ،مثالً کسی که دارای اطالعات شکل يافته است يا از يک پايگاه
داده استفاده میکند ،مستلزم ترکیب افقهاست .هر افق ،محدودشده؛ اما گشوده است و از
سويی ،منظرها شامل مجموعهای از مفروضات و ارزشهاست .ترکیب افقها که بهواسطه
آن ،افقهايی ديگر گسترده و غنی شدهاند ،از طريق جنبش بازیگوشانه در باب چرخش
هرمنوتیکی حاصل شده است و آگاهی تاريخی کسبشده ،درواقع ،تشخیص انضمامی از
نقش مؤثر تاريخ در ساخت افقهاست که از آن افقها به وقايع مینگريم .در آگاهی و
شناخت تاريخی مؤثر ،ما از منظر و ديدگاهی به يک شیء آگاه میشويم که درنتیجه
تاريخمان ،به آن رسیدهايم؛ اما اين ،مستلزم نسبیگرايی صرف نیست؛ بلکه همانگونه که
گادامر بیان میکند ،وظیفه آگاهی تاريخی مؤثر ،تصريح به شناخت در باب قرب تاريخی
میان شیء موردپژوهش و پژوهش کننده است.
هرمنوتیکگرايی که در اينجا طرح شد ،زمینهای فراهم میکند که درون آن ما میتوانیم
به شکل طبیعی توجه هستیشناسان را به افقهايی از معناهايی که هم کاربران هستیشناسی و
هم خود هستیشناسان از پیش مفروض داشتهاند ،هدايت کنیم .در اين محیط ،ممکن است
برخی بصیرتها درباره مسئله رشد و گسترش هستیشناسیها نیز به دست آيد .دراينباره،
ديدگاه هرمنوتیکی که در اين مقاله پیشنهاد شده است ،تشخیص صريحتر از فعالیت
هرمنوتیکی ضمنی را که پیشتر در ساخت و استفاده از هستیشناسیهای نظام اطالعات
عرضه شده بود ،ممکن خواهد کرد .چنین آشنايیای ،گام نخست بهسوی طراحی نظامهايی
را که ارتباط میان کاربر و طراحانی را که درباره حوزه و موضوعی خاص ديدگاههای
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گوناگون دارند ،آسان میکند (فونسکا و مارتین.)2660 ،
ويتگنشتاين ( )1919اين جامعه گفتاری را بهمثابه شکلهای زندگی تعريف میکند که
از فهم مشترک از فعالیتها و واقعیت ناشی میشود .معنا و استفاده درست از واژگان و
گفتارها درون اين شکلهای زندگی ،از طريق بازیهای زبانی تعیین و بنا شدهاند.
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برای ايجاد يک سازمان دانش در جامعه ،سازمان يا هر مرکز اطالعاتی يا کتابخانه
خاص ،نیاز به آغاز کردن با گفتار در سازمان يا قلمرو خاصاند .کسان نیازمند آموختن زبان
به کار رفته در جامعهاند؛ زيرا سازماندهی دانش بايد بازتابکننده اين جامعه گفتاری خاص
يا شکل زندگی باشد .سازماندهی دانش چیزی نیست که بتوان آن را در يک سازمانی ايجاد
کرد ،بلکه بايد از يک سازمان رشد يابد .اين سازماندهی دانش استانداردسازیای از
بازیهای زبانی در سازمان است .اين به آن معناست که آنچه از يک اصطالح منفرد برمیآيد
و برای سازماندهی دانش و بحث از معنای آن در نظر گرفته شده است ،آن چیزی است که
در سازماندهی به کار رفته .اين امر ممکن است تا حدی برای برخی از اصطالحها آسان
باشد اما برای اصطالحهای ديگر بسیار دشوار خواهد بود .ايجاد سازماندهی دانش ،ايجاد
اصطالحشناسیهای استاندارد است ،ايجاد اصطالحشناسیهای استاندارد بسیار سیاسی و از
طريق مداخله در آزادی بیان در يک سازمان ممکن خواهد بود؛ بنابراين ،در درازمدت ،نتیجه
زبان عمومی برای ارتباط در سازمان خواهد بود.
ازاينروی ،سازماندهی دانش ،ساختاری اجتماعی است نه بازتاب يا آيینه يک ساختار
از پیش موجود و نه توصیف عینی از واقعیت .سازماندهی دانش ،ساختاری فعال از مفاهیم
ادراکشده از شکل زندگی و بازی زبانی در يک سازمان ،شرکت يا قلمرو است.

بحث و نتیجهگیری
توجه به خواست کاربر ،بهويژه پس از ظهور وب تعاملی (وب دو) و مشارکت کاربران در
تولید ،مديريت و سازماندهی محتوا نشان از اهمیت يافتن کاربران در همه مراحل تولید تا
نشر محتواست .در روزگاران اخیر ،توجه فراوان به برچسبگذاری کاربران و فولکسونومی،
دادگان حکايت از آن دارد که روند سريع رشد فناوریهای رايانهمحور و دانشهای مبتنی
بر آن و ناتوانی بسیاری از متخصصان موضوعی در بهروز کردن دانش استانداردشده مطابق
با آن ،متخصصان علم اطالعات و دانششناسی را بر آن داشته که از خود کاربران در
سازماندهی محتوا و بازيابی کمک بگیرند .طراحی موتورهای توصیهگر که بر پايه ،نمايه
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کاربر ،رفتار اطالعيابی کاربران و تعمیم آن به کاربران مشابه عمل میکند نیز از ديگر
نشانههای توجه به مشارکت فعال کاربران در سازماندهی دانش به شمار میرود.
ديدگاه سازماندهی دانش از بازتابی قصد شده از جهان دانش ،به يک ابزار عملی در
وساطت میان مؤلف و کاربر ،تغییر پیدا کرده است .سازماندهی دانش ممکن است انديشه
درباره يک حدومرز و يک تابع و کارکرد بهمثابه حوزه گفتار يا قلمرو سیاسی باشد.
سازماندهی دانش بهجای تالش برای انطباق يا بازتاب کردن شیوه انديشیدنِ مؤلف يا
کاربر ،بهمثابه ساختار خودمختار (و نمايش اسناد در يک ساختار) لحاظ شده است.
سازماندهی دانش بستری عمومی برای ارتباط میان مؤلف و کاربر است .تعامل بازيابی
اطالعات يک جريان ارتباطی از کاربری به مؤلف نیست ،بلکه میان مؤلف و نظام بازيابی
اطالعات و میان نظام بازيابی اطالعات و کاربر است .اين نظام ،دو تعامل متمايز و مستقل
هست و بايد به شکل فینفسه لحاظ شود .چالش نمايهساز ،تفسیر کردن جهان تصوير موجود
در اسناد و ترجمه آن و بر پايه جهان تصوير گنجاندهشده در سازماندهی دانش است .وظیفه
واسطهگری ،تفسیر و ترجمه دانش است .نمايهساز ،واسطه و همکارانی که با نظام
سازماندهی دانش کار میکنند ،آن را ايجاد و نگهداری میکنند ،بايد قادر به ساختن
سازماندهی شفاف دانش برای کاربر باشد .پس وظیفه کاربران در فهم و به کار بردن
سازماندهی دانش آسانتر و بسیار مؤثرتر خواهد شد.
مردم هنگام مديريت دانش درباره سازماندهی دانش گفتگو میکنند .يکی از فنونی که
آنها ذکر میکنند ،اصطالحنامه است .آنها جهانِ تصوير منطبع در سازماندهی آگاهاند که
جنبه فنی ساخت يک اصطالحنامه کمتر پیچیده است .برای نمونه ،داونپورت و پروساک
( )1999بیان میدارند که پیچیدهترين وظیفه توسل به مجموعهای از اصطالحهای معنادارِ آن
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است که بهوسیله آنها مخزن اطالعات ممکن است جستجو شود .آنها خاطرنشان میکنند
که تعیین واژگان استفاده شده در اصطالحنامه وظیفه دشوارتری است.
اگر جهان دانش بهوسیله موقعیت اجتماعی و فرهنگی تعیین شود و به آنها پیوند داشته
باشد ،قوانین ،دستورالعملها و استانداردها برای سازماندهی دانش کمتر موردتوجه خواهد
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بود .آنچه مهمتر است ،فرايندهای تفسیر سازماندهی دانش و زمینه اجتماعی و فرهنگیای
است که سازماندهی دانش بخشی از آن به شمار میرود.
در متون اسالمی ،بهويژه منابع قرآن و حديث که مبنايی برای تدوين احکام شرعی ،مبانی
اخالقی و اعتقادی مسلمانان است ،توجه به درک دست از مفاهیم به کار رفته در آن و بازيابی
دقیق اطالعات بسیار با اهمیت خواهد بود .سازماندهی دانش در اين متون که مبتنی بر
واژگان کنترلشده و استاندارد باشد ،ممکن است نتايجی را که جستجوگر در پی آن است،
ارائه نکند؛ زيرا معنای يک اصطالح در اين متون ،ممکن است ساختار ردگانی و جايگاه
معنايی ديگر ،غیر از آنچه در نظام سازماندهی به کار رفته ،در ذهن جستجوگر داشته باشد.
در بررسیهايی که از استفادهکنندگان نرمافزارهای اسالمی تولیدشده مرکز تحقیقات
کامپیوتری علوم اسالمی صورت گرفته است ،ايشان ترجیح میدهند از جستجوی لفظی برای
يافتن اطالعات موردنیازشان استفاده کنند تا از نظامهای سازماندهی طراحی شده در اين
نرمافزارها .اين خود نشانگر ناکافی دانستن اين نظامها در بازيابی اطالعات است.
پیشنهاد میشود ،در تدوين نظامهای سازماندهی دانش ،به پويايی و تعاملی بودن آن
توجه ويژه شود و با مددگرفتن از فناوریهای نوين در علم رايانه ،علم اطالعات و علوم
وابسته ،نظامی طراحی شود که بهجای تأکید بر ساختارهای ذهنی يک گروه ،بر خواست
تکتک کاربران و نیز حاالت گوناگون ايشان در درخواست مدرک مبتنی باشد .اين امر بر
پايه پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه متنکاوی دور از ذهن نیست.
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