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Abstract: This paper aims to review the changes over time in the field
of organization of resources to determine if the movement and progress
of knowledge organization are based on/ or influenced by scientific and
philosophical paradigms. These changes have been analyzed from the
paradigmatic perspective toward the organization of information and
knowledge organization.
The method of this research is a historical overview. The review has
been carried out in various texts based on Thomas Cohen’s theory.
Findings show that knowledge organization movement is based
on developing philosophical approaches. Also advancements in
information technology have been affected by forming ontological vision
of knowledge organization.
Results show that knowledge organization has a paradigmatic
movement. Paradigms based on philosophical approaches such as
pragmatism and experientialism have greatly influenced the knowledge
organization. These changes in philosophical approaches, along with
the changes in the technologies used in organizing knowledge, have
created paradigms in the organization of resources. The tendency to
organize knowledge in the twenty-first century is the result of changing
the paradigm in this area.
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چكيــده :ســازماندهی دانــش نگرشــی نویــن در ســازماندهی منابــع اســت کــه
رویکــرد معنایــی بــه ایــن حــوزه بخشــیده اســت .ایــن مقالــه بــا هــدف بررســی
تغییــرات صورتگرفتــه در بینــش و معرفتشناســی حــوزة ســازماندهی طــی
دورههــای زمانــی بــه نــگارش درآمــده اســت تــا مشــخص شــود کــه آیــا حرکــت و
پیشــرفت ســازماندهی دانــش مبتنــی بــر پارادایمهــای علمــی اســت؟ ایــن تغییــرات
بــا تأثیرپذیــری از دیــدگاه پارادایمــی نســبت بــه ســازماندهی اطالعــات و دانــش
مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.
ایــن پژوهــش بهصــورت مــروری تاریخــی انجــام شــده اســت .بررســیهای
انجامشــده در متــون مختلــف بــا تکیــه بــر نظریــة «تومــاس کوهــن» صــورت
گرفتــه و از مطالعــه و بررســی پژوهشهــای صورتگرفتــه توســط متخصصــان
حــوزة ســازماندهی بــرای دســتیابی بــه رونــد شــکلگیری ســازماندهی اطالعــات
و دانــش اســتفاده شــده اســت .تقســیمبندیهای تاریخــی بــر اســاس دیــدگاه
«اســمیراگلیا» در حــوزة ســازماندهی دانــش اســت.
یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه پیشــرفتهای فنــاوری اطالعــات در تأمیــن
ابزارهــا و رویکردهــای فلســفی بــ ه لحــاظ تأمیــن هستیشــناختی ســازماندهی
دانــش بــر رویکــرد ســازماندهی منابــع اطالعاتــی تأثیرگــذار بــوده اســت.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه ســازماندهی دانــش دارای حرکتــی
پارادایمــی اســت .پارادایمهــای مبتنــی بــر رویکردهــای فلســفی از جملــه
عملگرایــی و تجربهگرایــی بــر ســازماندهی اطالعــات تأثیــر بهســزایی گذاشــته
اســت .ایــن تغییــرات در رویکردهــای فلســفی بــههمــراه تغییــرات در فناوریهــای
مــورد اســتفاده در ســازماندهی اطالعــات ،پارادایمهایــی را در زمینــة ســازماندهی
منابــع بهوجــود آورده اســت .گرایــش بــه ســازماندهی دانــش در قــرن  21از نتایــج
تغییــر پارادایــم در ایــن زمینــه اســت.
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 .1مقدمه

هــر یــک از علــوم و نیــز زیرمجموعههــای آنهــا در گــذر زمــان دچــار تغییــرات زیــادی

شــدهاند .از دیــدگاه برخــی صاحبنظــران ،ایــن تغییــرات بــه فراخــور شــرایط زمانــی و نیــز تأثیــرات

علــوم مختلــف بــر یکدیگــر دارای رونــد افزایشــی و تکاملــی هســتند .بــر اســاس نظــر آنهــا بــا گــذر
زمــان ،علــوم ،پیشــرفت کــرده و بــر ایــن مبنــا ،نظریــات ،روشهــا و مســایل جدیــد ،نســبت بــه
آنچــه قبــل از آنهــا وجــود داشــته ،پیشــرفتهتر و کاملتــر شــدهاند .از طرفــی ،نظــر افــرادی چــون

«تومــاس کوهــن» 1مطــرح اســت .وی بــر ایــن عقیــده اســت کــه تاریــخ علــم ،دارای انقالبهــای
گوناگــون و تغییــر پارادایمهایــی اســت کــه بــه فراخــور آنهــا نظریــات شــکل میگیرنــد و در

همــان زمــان ،معنــا یافتــه و طرفدارانــی نیــز بهدســت میآورنــد.

ســازماندهی اطالعــات و پــس از آن ســازماندهی دانــش نیــز از قاعــدة تغییــرات در طــول

زمــان مســتثنا نیســتند .دیدگاههــای مختلفــی از قرنهــا پیــش در ایــن حــوزة تخصصــی وجــود

داشــته و اکنــون بــه نظــر میرســد کــه بــه مرحلــة نوینــی رســیده اســت .بررســی رونــد تغییــرات
در ســازماندهی دانــش نشــان از وجــود پارادایم2هایــی در ایــن عرصــه داشــته اســت ،امــا آیــا ایــن

تغییــرات حاکــی از پیشــرفت و رونــد تکاملــی ســازماندهی دانــش اســت؟ و آیــا بــر اســاس نظــر
«تومــاس کوهــن» ،بــر مبنــای پارادایمهــای رایــج در حــوزة ســازماندهی دانــش اســت کــه ایــن

تغییــرات شــکل گرفتــه اســت؟ در ایــن مقالــه ســعی بــر آن اســت کــه بــا شــیوة مــرور تاریخــی،

رونــد تغییــرات در ســازماندهی اطالعــات و بــهتبــع آن ،ســازماندهی دانــش بررســی شــده و بــه ایــن
ســؤال پاســخ داده شــود کــه آیــا ســازماندهی دانــش ،حرکتــی پارادایمــی دارد؟
 .2پارادایم از نظر توماس کوهن چیست؟

«تومــاس کوهــن» کــه کتــاب «ســاختار انقالبهــای علمــی» وی شــهرت بســیاری دارد ،علــم

را از چشـمانداز یــک مــورخ مینگــرد .او موضوعــات مهــم را بــا تحلیــل تجربــی و عینــی بررســی
میکنــد .بــرای مثــال ،علــم در کنــش واقعــیاش حقیقتــاً چیســت؟ وی در آن کتــاب اســتدالل
میکنــد کــه دانشــمندان ،ماجراجویــان جســوری کــه حقایــق جدیــد را کشــف کننــد ،نیســتند ،بلکــه
آنهــا حلکننــدگان معمــا هســتند کــه درون جهانبینــی تثبیتشــدهای کار میکننــد .بــر اســاس
ایــن نــوع نگــرش اســت کــه «کوهــن» ،نظــام اعتقــادی را بهعنــوان زیربنــای حــل معمــا در علــم
2. paradigm
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پیریــزی کــرد و بــرای ایــن نظــام از اصطــاح «الگــوی نمونــه» یــا «پارادایــم» اســتفاده کــر د (آل

احمــد .)22 :1385

ت فلســف ة علــم را
از دیــد «کوهــن» ،مطالعــه و بررســی پارادایــم ،موضــوع اصلــی مطالعــا 

خ علــم بــهظهــور و افــول پارادایمهــا مربــوط
تشــکیل میدهــد زیــرا تمــام رخدادهــای تاریــ 
ی کــ ه بــه معنــای الگــو و انــگار ه بــهکار
میشــود .پارادایــم ،از نظــر لغــوی واژهای اســت یونانــ 
ی پیچیــده اســت .از
م دقیقـ اً چیســت؟» امــر 
مـیرود .امــا تبییـن اینکــه «منظــور از اصطــاح پارادایـ 
ی زیــر اســت:
نظــر «کوهــن » هــر پارادایــم دارای ویژگیهــا 

ت آشــکار
ی علمــی متمرکــز میشــود کــه از مقبولیــ 
1 .1پارادایــم ،حــول محــور دســتاوردهای 
برخوردارنــد و مدلهای ـی را بــرای طــرح و ح ـل مســایل ،در جامع ـة متخصصــان پدیــد م ـیآورد.

ی تجربــه و بهکارگیــری ابــزار و فنــون پدیــد
ت خــاص را در شــیوهها 
ک ســن 
2 .2پارادایــم ،یــ 
ی را
ت و چـه چیزهایـ 
مـیآورد کـه مشــخص میســازد تحقیـق دربــار ة کــدام مســایل جایــز اسـ 

ل پذیرفــت.
ل ایــن مســای 
میتــوان بهعنــوان را ه حــ 

ت آمــوزش
ی علمــی  ،و دیگــر محصــوال 
3 .3همانگون ـ ه ک ـه در کتابهــای درســی ،ســخنرانیها 
تخصصــی آشــکار اســت ،پارادایـم مجموعـهای از مثالهــای مطابـق اســتاندارد و تکرارپذیــر را
ی مختل ـف ارائ ـه میکنــد.
بــرای نظریههــا 

ل قبــو ل علمــی مشــخص
ق و قابــ 
4 .4پارادایــم ،شــرایط الزم را بــرای احــراز یــک مشــغل ة موفــ 
میســازد.

5 .5پارادایم ،شبکهای از تعهدات نظری ،1ابزاری 2و روششناختی 3را بهوجود میآورد.
ی متافیزیکی را تشکیل میدهد.
6 .6پارادایم ،یک جهانبین 

ن رو ،بــا مشــرب
ص ســاخت (از ای ـ 
ن دقی ـق مشــخ 
ت یــا قوانی ـ 
7 .7پارادای ـم را نمیتــوان بــا جمــا 
ی قابــل صورتبنــدی نیســت).
پوزیتیویســت 

ت نظریههایی را دربرگیرد.
8 .8پارادایم ،خود یک نظریه نیست ،هرچند ممکن اس 
م نام میبرد:
«کوهن» موارد زیر را بهعنوان نمونههایی از پارادای 

مکانیک نیوتنی؛

مکانیک انیشتن (بر اساس اصل نسبیت)؛
شیمی دالتون4؛

4. Daltonian chemistry

3. methodological

2. instrumental

1. theoretical commitment
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نظریة جریان سیال الکتریسیته؛

اخترشناسی کپرنیکی(فطورچی.)1380 ،
مطابــق نظریــه «کوهــن» دربــارة ســیر تحــول علــوم ،پژوهشــگرا ِن درون یــک پارادایــم ،خــواه

مکانیــک نیوتنــى باشــد ،خــواه علماالبصــار موجــى ،و یــا شــیمى تحلیلــى و یــا هــر حــوزة دیگــر،

بــه امــرى مشــغولاند کــه «کوهــن» آن را علــم عــادى 1مىنامــد .کوشــش دانشــمندان عــادى جهــت

تبییــن و تطبیــق رفتــار برخــى از چهرههــاى عالــم طبیعــت کــه بهواســطة آزمایــش تولیــد یــا آشــکار

گردیــده ،پارادایــم را تفصیــل و توســعه مىبخشــد و پارادایــم همــان مجموعــة فراگیــرى اســت
کــه حــاوى تمامیــت نگرشهــا و بینشهــاى دانشــمندان اســت و مشــتمل اســت بــر مجموعــهاى
از مفاهیــم ،نظریههــا و قوانیــن؛ مجموعــهاى از ابزارهــاى اندازهگیــرى ،شــیوههاى بهکارگیــرى

آنهــا جهــت تولیــد ســاختههاى تجربــى ،و نحــوة تعدیــل و تصحیــح آنهــا؛ مجموعــهاى از

اصــول و قواعــد روششــناختى و معرفتشــناختى؛ و باالخــره ،مجموع ـهاى از تعهــدات و اصــول

مابعدالطبیعــى و توصیههــاى نیمــه یــا شــبهاخالقى .دانشــمندان ضمــن کار در پارادایــم و کاوش

بــر پارادایــم ،ناگزیــر مشــکالتى را تجربــه خواهنــد کــرد و بــا مشــاهدات خــاف انتظــار و یــا
اعوجاجهــاى آشــکارى مواجــه خواهنــد شــد .اگــر مشــکالتى از آن نــوع را نتــوان فهــم و رفــع

کــرد ،وضعیتــى بحرانــى بهوجــود خواهــد آمــد .بحــران هنگامــى مرتفــع خواهــد شــد کــه پارادایــم
کامــ ً
ا جدیــدى ظهــور نمایــد و مــورد حمایــت روزافــزون دانشــمندان واقــع شــود تــا اینکــه

پارادایــم مســئلهانگیز اولیــه در نهایــت مطــرود شــود .پارادایــم جدیــد ،حــاوى نویدهایــى اســت
ِ
ـکالت ظاهــرا ً فایــق نیامدنــى نــدارد ،و از ایــن پــس فعالیــت علــم عــادى جدیــد را هدایــت
و مشـ

مىکنــد تــا اینکــه آن نیــز بــا مشــکالتى جدیــد روبــهرو شــود و بحــران جدیــدى بزایــد کــه
بهدنبــال آن انقــاب جدیــدى ظاهــر شــود .شــاید مهمتریــن خصوصیــت نظریــة علــم «کوهــن» ایــن

اســت کــه تحــوالت بــزرگ معرفــت علمــى را در انقالبهــاى علمــى مىبیننــد؛ انقالبهایــى کــه

در جریــان آن ،پارادایمــى علمــى وانهــاده مىشــود و پارادایــم دیگــرى کــه بــا آن قیاسناپذیــر
اســت ،جانشــین مىگــردد (زیبــاکالم .)1382

مطالعــات «کوهــن» دو نتیجــه بــرای فلســفة علــم بــه بــار آورده اســت .نخســت اینکــه،

دانشــمندان در هــر رشــتهای بــه نظریــه یــا نظریههــای معینــی بــا چشـماندازهای فلســفی و پژوهشــی
قرارمنــدی بــاور دارنــد .بــر اســاس ایــن باورهــا ،الگوهــای پژوهشــی معینــی میپرورنــد ،مســایل
1. normal science
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مشــخصی را طــرح میکننــد و بــر اســاس روشهــا و فنــون آزمایشــگاهی و تجربــی اســتانداردی بــه

حــل آنهــا میپردازنــد .از نظــر «کوهــن» ،علــم در دورههــای فعالیــت بهنجــار بهصــورت انباشــتی
پیشــرفت میکنــد؛ یعنــی دســتاوردهای آن بهطــور کمــی بــر هــم انباشــته میشــوند ،امــا در جریــان

ایــن پیشــرفت ،دادههایــی تولیــد میشــود کــه کموبیــش بــا اصــول نظــری پیشــین نمیخواننــد .بــا

افزایــش شــمار و اهمیــت ایــن دادههــای نابهنجــار ،پارادایــم موجــود در معــرض شــک و نقــادی

قــرار میگیــرد و دورهای بحرانــی در علــم فــرا میرســد کــه در آن ،نظریههــای نوینــی ،ابــداع
و نامــزد جانشــینی نظریههــای قبلــی میشــوند .در ایــن میــان ،آن نظریــهای کــه دادههــای نویــن

ناســازگار را بهطــور جامعتــر ،ســادهتر ،زیباتــر ،فشــردهتر ،منســجمتر و منطقیتــر توضیــح

میدهــد و بــا پیشبینــی شــماری از پدیدههــای محتمــل ،چشــمانداز نویــد بخشتــری را بــرای

پیشــرفت علــم بــا ابعــاد نوینــی میگشــاید ،و هســتة مرکــزی پارادایــم نوینــی را میســازد کــه دیــر
یــا زود ،مــورد پذیــرش بیشــتر دانشــمندان قــرار میگیــرد .بدینســان دورة تــازة پیشــرفت بهنجــار
علــم آغــاز میشــو د (طاهــری .)50 ،1392

 .3سازماندهی دانش

تعریــف «دایرهالمعــارف کتابــداری و اطالعرســانی» از ســازماندهی دانــش عبــارت اســت از

توصیــف و ســازماندهی محتــوا ،ویژگیهــا ،و اهــداف اســناد بهگونـهای کــه بــرای کســانی کــه در
جس ـتوجوی ایــن اســناد یــا پیامهــای نهفتــه در آنهــا هســتند ،دســترسپذیر شــوند .ســازماندهی

دانــش ،همــة انــواع و شــیوههای نمایهســازی ،چکیدهنویســی ،ردهبنــدی ،فهرستنویســی،

مدیریــت مــدارک ،کتابشناســی و ایجــاد پایگاههــای اطالعاتــی متنــی و کتابشــناختی بــرای بازیابــی
اطالعــات را دربرمیگیــر د (جمالــی مهموئــی .)996 ،1385

«یورلنــد» نیــز در تعریفــی از ســازماندهی دانــش ،آن را فعالیتهایــی میدانــد ماننــد

توصیــف ســند ،نمایهســازی و ردهبنــدی کــه در کتابخانههــا ،پایگاههــای دادهای کتابشــناختی،

آرشــیوها و انــواع دیگــری از مؤسســات کــه دانــش بشــر را حفــظ میکننــد و توســط کتابــداران،
آرشیویســتها ،متخصصــان اطالعــات ،متخصصــان موضوعــی ،و نیــز بهوســیلة غیرحرفهایهــا و
الگوریتمهــای کامپیوتــری انجــام میشــود (.)Hjørland, 2008, 86

بــا توجــه بــه پژوهشهایــی کــه تاکنــون انجــام شــده ،در دورههــای زمانــی ،رویکردهــای

متفاوتــی نســبت بــه منابــع دانــش بشــری و ســازماندهی آنهــا وجــود داشــته اســت.

بهعنــوان مثــال« ،بروتــن» و همــکاران ،روشهــای ســازماندهی دانــش را بهصــورت زیــر
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دســتهبندی کردهانــد:

1 .1روش ســنتی ســازماندهی دانــش کــه بــا اســتفاده از سیســتمهای ردهبنــدی در کتابخانههــا
و پایگاههــای داده بیــان شــده اســت؛ ماننــد ردهبنــدی دهدهــی دیویــی ،ردهبنــدی دهدهــی

جهانــی (کــه از ســال  1876بــه بعــد آغــاز شــد)؛

2 .2روش تحلیــل چهریــزهای کــه توســط «رانگاناتــان» در ســال  1933ارائــه شــد و پــس از آن
توســط گــروه پژوهشــی ردهبنــدی بریتانیــا ارتقــاء یافــت؛

3 .3رسم بازیابی اطالعات (آیآر) 1که از دهة  1950بنیان گذاشته شد؛

4 .4دیدگاههای شناختی و مبتنی بر کاربر که از دهة  1970تأثیرگذار شد؛

5 .5روشهــای کتابشــناختی کــه دنبالـهرو ســاختاری بودنــد کــه «گارفیلــد» در نمایــة اســتنادی علــم
در  1963ایجــاد کــرد؛

6 .6روش تحلیلی حوزه( 2اولینبار در  1994توسط «یورلند» ارائه شد)؛

7 .7روشهــای دیگــر (پیشــنهاداتی ماننــد روشهــای نمادشناســی ،روشهــای هرمنوتیــک انتقــادی،
روشهــای تحلیلی-مباحث ـهای و روشهــای مبتنــی بــر ژانــر 3هســتند .همچنیــن ،گرایــش مهــم
دیگــری کــه وجــود دارد ،شــامل تأکیــد بــر بازنمــون منبــع ،4نشانهشناســی و توصیــف منبــع،
زبانهــای نشــانهگذاری و معمــاری منبــع اســت) (.)Broughton et al. 2005

«یورلنــد» در مقال ـهای بــا عنــوان «تئوریهــای ســازماندهی دانــش -تئوریهــای دانــش» 5بــه
بررســی معنــای ســازماندهی دانــش از منظــر ردهبنــدی پرداختــه اســت .او ب ـه روشهــای مختلـ ِ
ـف
ردهبنــدی بهعنــوان روش ســازماندهی دانــش بهصــورت زیــر اشــاره میکنــد:
1 .1ردهبندی انسانی در برابر ردهبندی اتوماتیک و ماشینی؛

2 .2ردهبندیهای شناختی و مبتنی بر کاربر؛
3 .3ردهبندیهای چهریزهای؛

4 .4روشهای تاکسونومی عددی؛

5 .5ردهبندیهای کتابسنجی؛

6 .6ردهبندی تحلیل دامنه (.)Hjørland 2013
ســازماندهی اطالعــات معمــوالً از دو طریــق و بــا رویکــرد ســازماندهی منابــع اطالعاتــی
3. genre
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بهعنــوان یــک کل 1بــهکار بــرده میشــود .در ســازماندهی منابــع از ردهبندیهــای مختلــف و

نیــز از ســرعنوانهای موضوعــی موضوعــی اســتفاده میشــود ( .)Chowdhury 2004در واقــع ،در
مرحلــة ســازماندهی اطالعــات ،منبــع و محتــوای آن بهصــورت یــک کل توصیــف شــده و مــورد

بازیابــی قــرار میگیــرد ،امــا اجــزای درونــی و محتوایــی منابــع بهصــورت معنایــی مــورد توجــه قــرار

نمیگیــرد .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه ایــن توضیــح ،نــوع نگــرش بــه توصیــف منبــع در ســازماندهی
اطالعــات و ســازماندهی دانــش متفــاوت اســت .در ســازماندهی اطالعات اســتخراج دانــش از درون

منابــع مــورد نظــر نیســت و نگاهــی معنایــی بــه آنچــه کــه بایــد توصیــف شــود ،وجــود نــدارد.

در ادامــه ،بــا توجــه بــه تغییــرات ســازماندهی اطالعــات و دانــش در گــذر زمــان ،تغییــرات

ســازماندهی منابــع بررســی شــده و بــه ایــن مســئله پرداختــه خواهــد شــد کــه آیــا ســازماندهی دانــش

دارای حرکتــی پارادایمــی اســت؟ آیــا بــا تغییــر پارادایمهــا ،نگــرش بــه ســازماندهی اطالعــات و

دانــش تغییــر کــرده اســت؟

 .4تولید و بهکارگیری ابزارها (پارادایم سازماندهی اطالعات)

بــه نظــر میرســد کــه رونــد شــکلگیری ســازماندهی دانــش در گــذر زمــان دارای تغییــرات

زیــادی بــوده اســت« .یورلنــد» ایــن تغییــرات را بــهلحــاظ روش و دیدگاهــی کــه نســبت بــه

ســازماندهی وجــود داشــته ،بررســی کــرده اســت ( .)Hjørland 2008همچنیــن ،در بررســی دیگــری
«اســمیراگلیا» بــه بررســی تاریخــی ســازماندهی دانــش و تئوریهــای مطــرح در آن پرداختــه

اســت .او معتقــد اســت کــه تولیــد تئــوری در ســازماندهی دانــش ابتــدا بــا دیــدگاه عملگرایانــه و
ابزارگرایانــه 2بهوجــود آمــده اســت و شــاهد چنیــن ادعایــی را وجــود افــرادی همچــون «پانیتســی»،3

«کاتــر» 4و «دیویــی» 5در قــرن  19میدانــد .وی «پانیتســی» را اولیــن کتابــداری معرفــی میکنــد کــه

بــرای ســاختار یــک فهرســت ،وظیف ـهای بیــش از وظیفــة ثبــت اجــزای فیزیکــی کتابهــا در نظــر
گرفــت و میــان موجودیتهــای ذهنــی 6خــاص (اثرهــا) 7و لیســتهای معمولــی کتابهــا تمایــز

قایــل شــد (« .)Smiraglia 2002ملویــل دیویــی» ،پــدر کتابــداری آمریــکا ،بــر گســترش ابزارهــای

عملگرایانــه بــرای ســازماندهی مجموعههــای کتابخانــهای تأثیــر گذاشــت .بیشــترین شــهرت او
بــرای ردهبنــدی دهدهــی ،اســتفاده از آمــوزش رســمی و اســتفاده از کارتهــای فهرستنویســی در
برگهدانهــای کتابخانــهای بــود.
7. works

3. Anthony Panizzi

2. pragmatism

1. as a whole

6. abstract entities

5. Melvil Dewey

4. Charles Ammi Cutter
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«چارلــز امــی کاتــر» ،کتابــدار «مدرســة بوســتون» ،قواعــدی را بــرای ســاختن فهرســتهای

فرهنگــی ارائــه کــرد .فهرســت فرهنگــی بــه ایــن صــورت بــود کــه نــام ،عنــوان و موضــوع بــرای

کتابهــا در یــک ردیــف الفبایــی مشــترک جمـعآوری شــده بــود« .کاتــر» ســطوح مختلفــی بــرای
توصیــف بــا توجــه بــه نــوع کتابخانههــا مطــرح کــرد (داودی .)1385

«یورلنــد» معتقــد اســت کــه ریشــة عملگرایــی در ســازماندهی اطالعــات و دانــش در دیــدگاه

ســازگاری اجتماعــی نهفتــه اســت .تحقــق دانــش همــواره در هــدف از آن دیــده شــده اســت و ایــن

یکــی از عوامــل ایجــاد عملگرایــی در واقعیتهــای علمــی اســت .در واقــع ،در دورة عملگرایــی،
دانشــی ســازماندهی شــده اســت کــه عینــی باشــد و بتــوان بــه آن ســاختارهای عینــی داد .بــههمیــن

دلیــل ،وی معتقــد اســت کــه عملگرایــی بــر مبنــای واقعگرایــی علمــی صــورت گرفتــه اســت
(.)Hjørland 2003

 .5آغاز فعالیتها و شناسایی روشها (پارادایم سازماندهی اطالعات)

پــس از ارائــة ابزارهایــی بــرای ســازماندهی منابــع و ایجــاد فهرسـتهای گوناگــون از طــرف

چنــد تــن از کتابــداران در اواســط قــرن بیســتم ،مســئلة دســتیابی بــه روشهــای بهکارگیــری منســجم
ابزارهــای ســازماندهی مطــرح شــد کــه بــه انجــام پژوهشهــای زیــادی بــا رویکــرد واکاوی
چگونگــی اســتفاده از ابزارهــا در محیطهــای چاپــی و کامپیوتــری منجــر شــد.

«گورمــن» بــرای طراحــی فهرســت آنالیــن پیشــنهاد میدهــد کــه موردهــای فیزیکــی در
1

آن توســط پیشــینههای کتابشــناختی منحصربهفــردی بازنمــون میشــوند و تمامــی نقــاط دسترســی
(ماننــد نامهــا ،آثــار ،موضوعــات و غیــره) در پیشــینههای مســتند منحصربهفــرد ارائــه میگردنــد
(« .)Gorman 1982تیلــور» بــه بررســی کنتــرل مســتندات پرداخــت و ارتبــاط میــان فایلهــای مســتند

و میــان فایلهــای مســتند و کتابشــناختی را پیشــنهاد داد ( .)Taylor 1988عــاوه بــر آن «ســونونیوس»
توانایــی تشــخیص موجودیتهــای کتابشــناختی در تنوعــی از ســطوح فهرسـتهای کتابخانـهای را

مطــرح کــرد ( .)Svenonius 1992یــک موجودیــت 2در جهــان کتابشــناختی ،یــک جزیــره نیســت،

بلکــه بــا موجودیتهــای دیگــر در تنوعــی از روابــط مرتبــط شــده اســت (.)Smiraglia 2002

انتشــار «مــارک آمریــکا» 3در دهههــای  1950و  ،1960توســط «کتابخانــة کنگــره» و بــهتبــع

آن ،انتشــار مارکهــای مختلــف در کشــورها و ســازمانهای گوناگــون ،کنتــرل کتابشــناختی در
3. USMARC
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نرمافزارهــای کتابخانــهای و ارائــة اطالعــات کتابشــناختی و مســتند در نرمافزارهــای کامپیوتــری

را در صــدر اولویتهــای پژوهشــی قــرار داد( .کوکبــی  )1385در واقــع ،بــا رویارویــی کتابــداران

و متخصصــان علــوم کامپیوتــر در نیمــة دوم قــرن بیســتم ،عملگرایــی بــه ســمت تجربهگرایــی

رفتــه و گرایــش بــه تجربــة اســتفاده از ابزارهــای گوناگونــی کــه در دوره ابزارگرایــی در محیــط
کامپیوتــری معرفــی شــده بودنــد ،طرفــداران زیــادی پیــدا کــرد .در دهههــای  80و  90میــادی بــود

کــه کنتــرل کتابشــناختی و طراحــی فایلهــای مســتند و کتابشــناختی در محیــط نرمافــزاری ،از
موضوعــات مــورد نظــر پژوهشــگران حــوزة ســازماندهی اطالعــات شــد.

«ســونونیوس» 1در ســال  2000بــه مســئلة کنتــرل کتابشــناختی جهانــی پرداخــت .وی در کتــاب

خــود بــا بررســی مســئلة یکپارچهســازی ســرعنوانها و نیــز ســاختار فایلهــا و پیشــرفت دانــش
کاربــران ایــن مســئله را مطــرح میکنــد کــه طراحــی فایلهــا احتیــاج بــه پژوهــش مجــدد دارد

و بایــد بــه ایــن ســؤاالت پاســخ گفــت کــه آیــا جایگزینــی بــرای فایــل مســتندات وجــود خواهــد

داشــت؟ چطــور بایــد فایلهــای مســتند و کتابشــناختی در محیــط الکترونیکــی بــا یکدیگــر تعامــل

داشــته باشــند؟ ()Svenonius 2000

بــا توجــه بــه مقاالتــی کــه بــه آنهــا اشــاره شــد ،میتــوان بــه حرکــت تدریجــی از ســاختارهای

مبتنــی بــر اجــزای «مــارک» 2یعنــی توصیــف اطالعــات در ســاختارهایی شــامل بخشهای مســتندات
و کتابشــناختی بــه ســمت توصیــف اطالعــات در ســاختارهای موجودیــت -رابطــه پــی برد.

بایــد بــه نگرشــی کــه نســبت بــه دنیــای کتابشــناختی نیــز وجــود داشــت ،توجــه کــرد .تــا

اواســط دهــة  ،80مســئلة مهــم ،چگونگــی ارتبــاط میــان فایلهــای مســتند و کتابشــناختی بــود و

موجودیتهــای کتابشــناختی کمتــر مطــرح میشــدند .در واقــع ،پژوهشــگران بهدنبــال ســاختارهای

مشــخص ارتباطــی میــان بخشهایــی از دنیــای کتابشــناختی و در بســتر نرمافزارهــای کامپیوتــری
بودنــد کــه قب ـ ً
ا در کارتهــای فهرستنویســی نیــز آنهــا را گنجانــده بودنــد و بــه قــول «باربــارا

تیلــت» ،همــان کارتهــای فهرستنویســی را بــه نرمافزارهــای کامپیوتــری کتابخانههــا وارد

کردنــد ( .)Tillett 2013ایــن تفکــر باعــث شــد کــه «مــارک» در انــواع مختلــف ظهــور یابــد و مــورد
اســتفادة کتابخانههــای زیــادی قــرار گیــرد .مســئلة مهــم در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه در دورة

تجربهگرایــی ،نگــرش بــه دنیــای کتابشــناختی بــا دورة عملگرایــی تفــاوت چندانــی نداشــت و
ســاختارهای در نظــر گرفتهشــده بهصــورت ســه وجــه کتابشــناختی ،مســتندات ،و موجــودی منبــع
2. Machine-Readable Cataloging

1. Elaine Svenonius
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مــورد نظــر بــه همــان صــورت باقــی مانــد .میتــوان ایــن مطلــب را بــه ایــن صــورت بیــان کــرد کــه
پارادایــم نظــری ســازماندهی اطالعــات در دورههــای عملگرایــی و تجربهگرایــی تفــاوت چندانــی

بــا یکدیگــر نداشــت .بـ ه همیــن دلیــل بــود کــه پــس از کنفرانــس  1961در «پاریــس» کــه بــه تدویــن

کارکردهــای فهرسـتها منجــر شــد و بــهتبــع آن بــا انتشــار «قواعــد فهرستنویســی انگلوامریکــن»
در ســال  ،1967اســتفاده از ایــن قواعــد تــا اوایــل قــرن بیسـتویکم نیــز حفــظ شــد و تالشــی بــرای
تغییــر ایــن رویکــرد صــورت نگرفــت .آنچــه کــه از زمــان ارائــة قواعــد تــا اندیشــة تغییــر بــرای ایــن

قواعــد اتفــاق افتــاد ،مؤیــد تغییــر در بســتر اطالعاتــی از کارت چاپــی بــه نرمافزارهــای کامپیوتــری
و ســپس ،بــه وب جهانگســتر بــود کــه بــهتبــع آن نیــز پژوهشهایــی دربــارة بســتر اطالعاتــی

شــکل میگرفــت و تجربهگرایــی را در بیــن پژوهشــگران تقویــت میکــرد.
 .6حرکت به سمت سازماندهی دانش (معناگرایی)

در اواخــر قــرن بیســتم ،بهتدریــج ،رویکــرد نظــری ســازماندهی دانــش در حــال شــکل

گرفتــن بــود .نظریهپردازانــی همچــون «اســمیراگلیا»« ،دالبــرگ»« ،1ویلســون» 2و «ســونونیوس» در

اواخــر قــرن بیســتم بــه نظریهپــردازی و ارائــة ایدههــای خــود در رابطــه بــا ســازماندهی دانــش و
تعاریــف متعــدد از دانــش پرداختن ـد .بهعنــوان مثــال« ،دالبــرگ» اعتقــاد داشــت کــه دانــش را از

چهــار راه میتــوان درک کــرد :عناصــر دانــش (مشــخصات مفاهیــم) ،واحدهــای دانــش (مفاهیــم)،
واحدهــای بزرگتــر دانــش (ترکیبهــای مفاهیــم) و سیســتمهای دانــش (واحدهــای دانــش کــه

در یــک ســاختار مرتــب شــده و بــه هــم ربــط داده شــدهاند) .میتــوان آتــش را بهعنــوان یــک

مفهــوم بــا توجــه بــه نگــرش «دالبــرگ» بــا عناصــری ماننــد دمــای زیــاد ،زبانههــای بلنــد و جهنــده

و مــواد احتراقــی در حــال مصــرف توصیــف کــرد و همینطــور بــرای توصیــف یــک موتــور از
پیســتونهای در حــال حرکــت و ســوخت در حــال مصــرف اســتفاده کــرد کــه بــا ترکیــب تمامــی
ایــن ویژگیهــا میتــوان بــه توصیــف موتــور آتــش کــه ترکیبــی از واحدهــای مفهومــی موتــور و

آتــش هســتند ،رســید ( .)Dahlberg 1998ایــن توالــی توصیــف ویژگیهــا میتوانــد ادامــه یافتــه و
ترکیبــات جدیــدی بهدســت آورد .در نــگاه «دالبــرگ» نوعــی قاعــدة اســتنتاجی و اســتفاده از زبــان

طبیعــی بــه چشــم میخــورد .از ســوی دیگــر« ،ویلســون» دنیــای کتابشــناختی را فضایــی مفهومــی
میانــگارد کــه در آن ممکــن اســت تمامــی نمونههــای دانــش ثبتشــده را پیــدا کــرد .او بــر پایــة
2. Patrick Wilson
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نقطهنظــرات «دالبــرگ» نظریــة خــود را بــر پایــه دانــش ثبتشــده بنــا کــرد .از نظــر وی ،متــون

ثبتنشــده قابــل بازیابــی نیســتند« .ویلســون» بــه دو دامنــة توصیفــی و اســتخراجی در دانــش معتقــد
اســت .در دامنــة توصیفــی آنچــه کــه شناســا و قابــل ترکیــب اســت ،توصیــف میشــود و بنابرایــن،

دامنــة توصیفــی تنهــا شــامل نمایههــا و فهرســتها نیســت ،بلکــه دایرهالمعارفهــا ،کتابهــای

متنــی ،پایگاههــای داده یادداشــتهای دانشــمندان و متخصصــان و غیــره را نیــز دربرمیگیــرد.
دامنــة اســتخراجی جایــی اســت کــه دانشــمندان زحمــت تولیــد دانــش جدیــد را بــا ترکیــب آنچــه
کــه در حــال حاضــر و در دامنــة توصیفــی شــناخته شــده اســت؛ میکشــند ( .)Wilson 1983عــاوه

بــر آن« ،یورلنــد» نیــز بــا تأکیــد بــر نقــش ســازماندهی و ایجــاد رابطــه میــان نظریههــای مختلــف و
ســازماندهی در ســازماندهی دانــش ،نوعــی التــزام هستیشناســانه را از نیمــة دوم قــرن بیســتم در ایــن

حیطــه دخیــل میدانــد (.)Hjørland 2013

قــرن بیســتم ،قرنــی بــود کــه در ابتــدا ســازماندهی دانــش بــه ســمت استانداردســازی و

کدگــذاری پیــش رفــت .در ایــن زمــان ،ســازماندهی اطالعــات بــا توجــه بــه رویکــرد اطالعاتــی

بــه منابــع مختلــف مطــرح بــود و آنچــه کــه کدگــذاری و استانداردســازی شــد ،بــا دیــدگاه
ســازماندهی منابــع اطالعاتــی صــورت گرفــت .پــس از دســتیابی بــه اســتاندارهای بینالمللــی ماننــد

«آیاسبـیدی» 1و دســتیابی بــه تشــریک مســاعی در ســازماندهی منابــع ،بــا ورود کامپیوتــر و ســپس

وب بــه دنیــای کتابشــناختی ،ســعی بــر آن شــد کــه نتایــج عملگرایانــه در بســترهای جدیــد مــورد
توجــه قــرار گیرنــد .در انتهــای قــرن بیســتم بــود کــه ســازماندهی اطالعــات بــا رویکــرد دانشــی
مواجــه شــد .در ایــن رویکــرد ،منابــع بهصــورت منابــع دانشــی مطــرح شــده و ســعی شــد بــه جــای

ســازماندهی اطالعــات ،دانــش ســازماندهی شــود.

در واقــع ،از اواخــر دهــة  80قــرن بیســتم ،بحــث روابــط کتابشــناختی بــا پایاننامــهای از

«باربــارا تیلــت» بــا عنــوان «روابــط کتابشــناختی :بهســوی ســاختار مفهومــی اطالعــات کتابشــناختی

مــورد اســتفاده در فهرستنویســی» 2فصــل جدیــدی را در شــناخت جهــان کتابشــناختی آغــاز کــرد.
میتــوان گفــت کــه دوران مــدرن ســازماندهی و تغییــر پارادایــم نظــری از اواخــر قــرن بیســتم

شــروع شــد .توجــه بــه روابــط کتابشــناختی ،ایــن دیــدگاه را پررنــگ کــرد کــه هــر منبعــی دارای
ارتباطــات درونــی و بیرونــی اســت .پژوهــش «تیلــت» درک روابــط کتابشــناختی را وارد مرحلــه

جدیــدی کــرد (.)Tillett 1987

)1. ISBD (International Standard Bibliographic Description
2. Bibliographic relationships: Toward a conceptual structure of bibliographic information used in cataloging
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«اســمیراگلیا» روابــط اشــتقاقی 1را در میــان ویرایشهــای یــک اثــر بررســی کــرد (Smiraglia

« .)1992لیــزر و اســمیراگلیا» ( )1996روابــط اشــتقاقی را در «وردکتاُسیالســی» 2بررســی کردنــد

( .)Leazer and Smiraglia 1996همچنیــن« ،اســمیراگلیا و لیــزر» بــه بررســی قانــون «لوتــکا» 3در

میــان روابــط اشــتقاقی در مجموعههــای دینــی پرداختنــد ( .)Smiraglia and Leazer 1999بــه نظــر

«ســونونیوس» ( )2000در کتــاب «بنیــان فکــری ســازماندهی اطالعــات ،4زبــان کتابشــناختی 5بــه

همــراه قواعــد آن باعــث میشــود تــا درک متقابلــی از اطالعــات میــان شــخص ســازماندهندة
اطالعــات و کاربــر بهوجــود آیــد .ایــن تفاهــم ،باعــث ایجــاد دانــش میشــود؛ چــون توصیــف

یــک منبــع ،در ســاختار زبــان کتابشــناختی بــه بیــان ویژگیهــای یــک شــیء اطالعاتــی و روابــط
آن بــا اشــیاء دیگــر میپــردازد ( .)Smiraglia 2000رویکــرد دیگــری کــه اواخــر قــرن بیســتم مطــرح

شــد ،رویکــرد فراپیشــینه 6بــود .بــر ایــن اســاس ،رویکــرد فراپیشــینه «فتاحــی» ( ،)1996رویکــرد

آثــار دستهبندیشــدة ) ،Carlyle (1996الگــوی مفهومــی «افآربــیآر» ،IFLA (1998) 7و مــدل
) Taniguchi (2002رویکردهــای جدیــدی هســتند .مفهــوم فراپیشــینه میتوانــد بهعنــوان یــک مــدل

مفهومــی ســاختاریافته و روشــن از مفهــوم دانــش در بافــت یــک خانــوادة کتابشــناختی خــاص در

نظــر گرفتــه شــود .مفهــوم فراپیشــینه توســط ) Fattahi (1997در میانــۀ دهــة  1990مطــرح شــد کــه

رویکــردی نویــن را در توصیــف و ســازماندهی نســخهها و نمودهــای 8مختلــف یــک اثــر ،گشــوده و

بنیــان نهــاده اســت .9هــدف اصلــی از مفهــوم فراپیشــینه ،فراهمســاختن یــک محیــط یادگیــری اســت

کــه پیشــینههای کتابشــناختی بتواننــد موجــب تســهیل ســازماندهی و ارائــة دانــش در فهرســت و نیــز

کســب ،پــردازش ،و درونیســازی دانــش توســط کاربــر شــوند .فراپیشــینه یــک پیشــینة کتابشــناختی
مــادر و فراگیــر اســت کــه میتوانــد همــة پیشــینههای معرفیکننــدة آثــار وابســته بــه یــک اثــر را

تحــت پوشــش قــرار دهــد و یکپارچــه ســازد .نهتنهــا خــود دادههــا در فراپیشــینه (محتــوا) ،بلکــه

ســازماندهی (ســاختار) ایــن عناصــر دادهای کمــک میکنــد کــه فرایندهــای شــناختی کاربــر از

جهــت دسترســی و اســتفادة اثربخشتــر از فهرســت کتابخانــه تســهیل شــود.

3. Lotka Law
5. bibliographic language

)2. WorldCat (OCLC

1. Derivative relationship

4. The Intelectual Foundation of Information Organization

)7. FRBR (Functional Requirement for Bibliographic Records

6. super record
8. manifestations

 .9نمونة کوچک این فراپیشینه در نشانی زیر در دسترس است:
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 .7دیدگاه مبتنی بر الگوهای مفهومی (پارادایم سازماندهی دانش)

از اواخــر دهــة  ،1980پژوهشهایــی در حــوزة ارائــة الگوهــای مفهومــی 1بــرای پایگاههــای

دادهای کتابشــناختی انجــام شــد .بهعنــوان مثــال« ،فیــدل و کرانــدال» قواعــد «انگلوامریکــن» را در

پایگاههــای داده و بــر اســاس الگــوی موجودیت-رابطــه بررســی کردنــد (Fidel and Crandall

 .)1988همچنیــن« ،لیــزر» طــرح مفهومــی را بــرای کنتــرل آثــار در فهرســتها مطــرح کــرد

(« .)Leazer 1992, 1993گریــن و بنیــان» الگــوی موجودیت-رابطــهای را بــرای پایــگاه دادههــای

کتابشــناختی ارائــه داد ( )Green and Benyon 1996و در نهایــت ،گــروه مطالعاتــی ایفــا ()1998
گزارشــی را منتشــر کــرد کــه در آن الگــوی ملزومــات کارکــردی پیشــینههای کتابشــناختی
را بهعنــوان یــک چارچــوب مطــرح کــرده و موجودیتهایــی را کــه مــورد نظــر کاربــران در

پیشــینههای کتابشــناختی اســت در آن گنجانــد ( .)Smiraglia 2002ایــن الگــو کــه مبتنــی بــر ســاختار

موجودیت–رابطــه اســت ،نگاهــی تــازه بــه دنیــای کتابشــناختی را مطــرح کــرد .در واقــع ،بــا معرفــی

«افآربـیآر» ،گامــی بــزرگ بــه ســمت نگــرش ســازماندهی دانــش برداشــته شــد .میتــوان الگــوی

«افآرب ـیآر» را نقطــة عطــف شــروع دوران ســازماندهی نویــن و دســتیابی بــه بُعــد هستیشــناختی

ســازماندهی دانــش دانســت .پــس از آن در قــرن بیســتویکم و بــا گســترش خانوادههــای ایــن

الگــو ،پژوهشهــای مختلــف و زیــادی بــرای معرفــی و بهکارگیــری ایــن الگــو در فهرس ـتهای

مختلــف و نرمافزارهــای کتابخانــهای انجــام شــد.

بــر اســاس پارادایــم جدیــد ،ســازماندهی کاملتــر ســازماندهی دانــش اســت .تعریــف و ایجــاد

روابــط معنایــی مختلــف میــان موجودیتهــا ،امــکان ایــن را فراهــم میســازد کــه فهرس ـتهایی

بــا امــکان ارائــة دانــش ایجــاد شــود .اشــاعة الگوهــای مفهومــی ،قواعــدی جدیــد بــرای ســازماندهی

منابــع بــه ارمغــان آورد کــه بهویــژه در دنیــای دیجیتــال دارای پتانســیل مناســبی بــرای توصیــف منابــع

بــا رویکــرد دانشــی هســتند .از ســال  1997بازبینــی در ســاختار قواعــد «انگلوامریکــن» بــا کنفرانســی
در همــان ســال و بــا عنــوان «اصــول و آینــدة گســترش قواعــد فهرستنویســی انگلوامریکــن» 2آغــاز

شــد .در ســال  ،2004ســومین ویرایــش ایــن قواعــد تهیــه شــد ،امــا بــا بررسـیهایی کــه انجــام شــد،

تصمیــم بــر آن شــد کــه ســاختار اصلــی قواعــد متحــول شــده و بــر اســاس الگــوی موجودیــت-
رابطــة «افآربــیآر» شــکل گیــرد ( .)Moore 2006در واقــع ،از ایــن جــا بــود کــه نــوع نگــرش
بــه قواعــد توصیــف منابــع در فهرســتها و پیشــینههای کتابشــناختی دچــار تحــول بنیــادی شــد
2. International Conference on the Principles & Future Development of AACR

1. conceptual models

1385

تابستان  | 1397دورة  | 33شمارة 4

و پارادایــم جدیــد بــر روی قواعــد نیــز تأثیرگــذار شــد .از ســال  2008کــه قواعــد توصیــف و
یاِی) 1منتشــر شــده ،مقــاالت زیــادی در رابطــه بــا جنبههــای مختلــف
دسترســی بــه منبــع (آرد 

بهکارگیــری آن منتشــر گردیــده و بســیاری از پژوهشهــا نیــز بــه بررســی قواعــد از دیدگاههــای

مختلــف پرداختهانــد .پژوهشهــای بســیاری بــه تغییــر قواعــد ،تفاوتهــا ،تشــابهات ،و نگــرش
جدیــد بــه ســازماندهی پرداختهانــد .در واقــع ،در اوایــل قــرن بیســتویکم پژوهشهایــی انجــام
شــد کــه ایــن تغییــر رویکــرد را مــورد بررســی قــرار دادنــد .اســتفاده از قواعــد جدیــد توصیــف
منابــع ،در فهرس ـتهای مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفــت .همچنیــن ،برخــی از پژوهشهــا بــه
اجراییکــردن و اســتفادة عملــی از قواعــد در بســتر نرمافــزاری و وب پرداختنــد.
یاِی» در محیطهــای مختلــف و نیــز بــرای توصیــف انــواع مختلــف
عــاوه بــر اســتفاده از «آرد 

منابــع ،ســعی بــر آن شــد تــا قواعــد جدیــد در نرمافزارهــای کامپیوتــری و اســتانداردهای فــرادادهای

مختلــف اســتفاده شــده و بــا بخشهــای مختلــف ایــن اســتانداردها مطابقــت داده شــود .بــر ایــن
یاِی» و انــواع مــارک ارائــه شــد ( .)JSC 2009در کنــار
مبنــا ،نگاش ـتهای 2مختلــف میــان «آرد 

ایــن مســئله ،اســتانداردهای فــرادادهای نیــز بهدلیــل اســتفاده از منابــع وبــی دچــار تغییراتــی شــدند

کــه بــه آنهــا امــکان مـیداد بــا پارادایــم نویــنِ دانشبنیــان و نیــز اســتفاده از الگــوی موجودیــت-
رابطــه هماهنــگ شــوند .ایــن امــکان بــا اســتفاده از بســتر نحــوی «ایکـساماِل» 3فراهــم شــد .قواعــد

«آردیاِی» بــا اســتانداردهای فــرادادهای جدیــد نیــز مطابقــت داده شــد تــا بــا تلفیــق قواعــد جدیــد و

اســتانداردهای فــرادادهای نویــن بتــوان بــه ســازماندهی دانــش پرداخــت.

در اوایــل قــرن بیســتویکم ،بحــث دیگــری در ســازماندهی نویــن دانــش مــورد بررســی

قــرار گرفــت کــه بــر پایــة ســازماندهی و جســتوجوی معنــا بــه حــوزة ســازماندهی دانــش راه

یافــت .وب معنایــی از ســال  2001و بــا مقالـهای کــه توســط «برنرزلــی ،هنــدر و الســیال» 4در مجلــة
«آمریــکای علمــی» 5منتشــر شــد ،بهعنــوان الیـهای جدیــد از وب کنونــی معرفــی گردیــد و در ســال

« ،2006برنرزلــی» و همکارانــش بهدلیــل پنهانبــودن دادههــای زیــادی در وب ،وب معنایــی را
مطــرح ســاختند ( .)Semantic web, 2015هــدف از وب معنایــی ،ارائــة دانــش سازماندهیشــده در
فضاهــای مفهومــی بــر طبــق معنــای آنهــا ،ارائــة ابزارهــای ماشــینی بهمنظــور نگهــداری از دانــش و

تولیــد دانــش جدیــد از منابــع دانــش ،بازیابــی دانـ ِ
ـش اســتخراج و بازنمونشــده بـهروش مــورد نظــر
2. mappings

)1. Resource Description and Access (RDA

4. Tim Berners-Lee, Hendler and Lassila

)3. eXtensional Markup Language (XML
5. Scientific American
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کاربــر از میــان منابــع دانــش اســت (.)Antoniou & Harmenen 2004

مطرحشــدن وب معنایــی ،مباحــث وابســته بــه آن را نیــز بــا خــود بــههمــراه آورد .یکــی از ایــن

مباحــث ،اســتفاده از دادههــای پیونــدی 1اســت .هــدف دادههــای پیونــدی ،قابــل درککــردن مفاهیم

انســانی توســط ماشــین اســت؛ بهصورتــی کــه در بســتر وب معنایــی بتــوان بــا پیونــد دادن دادههــا،

بــه الگوهــای دانشــی میــان آنهــا دســت یافــت و معنــای چنیــن الگوهایــی را بــرای کامپیوتــر قابــل

فهــم ســاخت .بــه تبــع آن ،مســئلة اســتفاده از دادههــای ابــری 2پیونــدی نیــز مطــرح شــد (Bizer,

 .)Cyganiak & Heath 2007در ایــن دادههــای ابــری ،انــواع دادههــا بــه اشــتراک گذاشــتهشــده

و بــرای ســازماندهی دانــش در هــر جایــی میتــوان از آنهــا اســتفاده کــرد .اســتفاده از دادههــای

پیونــدی ،بهصــورت کامــل نگــرش قــرن بیســتم و دارا بــودن ســه بخــش کتابشــناختی ،مســتند ،و
موجــودی در نرمافزارهــا و نیــز وابســتگی اطالعــات بــه مــکان را بــا چالــش روب ـهرو کــرده اســت.

یکــی از بخشهــای دانــش بــه اشــتراک گذاشتهشــده در دادههــای ابــری ،هستیشناســی3ها هســتند
کــه بــا ارائــة روابــط معنایــی بــه ایجــاد الگوهــای موجودیت-رابطــه در چارچــوب توصیــف منبــع

(آردیاف) 4کمــک میکننــد ( .)Klein 2002بــرای اســتفاده از «آردیاف» ،از الگوهــای مختلفــی
از جملــه «سیداکســیآرِام» 5در حــوزة آرشــیو و اشــیای مــوزهای اســتفاده میشــود .در ایــن

زمینــه نیــز تالشهایــی در مــوزة بریتانیــا در حــال انجــام اســت .مقالههایــی بــا موضوعــات متنــوع

در ایــن زمینــه نوشــته شــده کــه میتــوان بــه پژوهــش «بایندینــگ ،مــی و تــادوپ» اشــاره کــرد

کــه بــه میانکنشپذیــری معنایــی در مجموعــه دادههــای باستانشناســی و نگاشــت و اســتخراج
داده از طریــق «سیداکســیآراِم» میپــردازد ( .)Binding, May, Tudhope 2008همچنیــن،

«بونتــوری و گرگاتســولیس» نگاشــت معنایــی میــان فرادادههــای آرشــیوی و هستیشناســی مبتنــی
بــر «سیداکســیآرِام» را مــورد پژوهــش قــرار دارنــد ( .)Bountouri, Gergatsoulis 2011زمینــة
دادههــای آرشــیوی در وب معنایــی ،حــوزة جدیــدی اســت کــه همچنــان مــورد پژوهــش قــرار

میگیــرد.

«کتابخانــة کنگــرة آمریــکا» پــس از ســالها اســتفاده از قالــب مــارک  ،21طــرح انتقــال

چارچــوب کتابشــناختی «بیبفریــم» 6را مطــرح کــرد تــا بتوانــد بــا اســتفاده از موجودیتهــا،

ویژگیهــا و روابــط مطرحشــده در ایــن طــرح ،دادههــای توصیفشــده در مــارک  21را در
3. ontilogy

2. data clouds

1. linked data

6. BIBFRAME Initiative

5. CIDOC CRM

)4. resource description framework (RDF
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«آردیاِف» توصیــف کــرده و پــا بــه محیــط وب معنایــی گــذارد« .کروگــر» از ورود بــه مســیر

اســتفاده از «بیبفریــم» بهعنــوان آغــاز دوران «پُســتمارک» 1نــام میبــرد و آن را گــذار از

تفکــر مبتنــی بــر مــارک میدانــد ( .)Kroeger 2013پژوهشهــای زیــادی در رابطــه بــا اســتفاده
از «بیبفریــم» و قواعــد جدیــد همچــون «آردیاِی» و نیــز الگوهــای مفهومــی ماننــد «افآرب ـیآر»
انجــام شــده اســت کــه از آن میــان میتــوان بــه پژوهــش «گورینــی و پوزماتــوب» اشــاره کــرد کــه
بــه تغییــر رویکــرد از مدیریــت پیشــینة کتابشــناختی بــه مدیریــت داده میپــردازد و «آردیاِی» و

«بیبفریــم» را نیــز مــورد بررســی قــرار میدهــد (.)Guerrinia and Possematob 2016

در قــرن بیس ـتویکم ،نگــرش معنایــی و مبتنــی بــر دانــش بــه منابــع مختلــف و در بســترهای

اطالعــات گوناگــون بــر مبنــای الگوهــای موجودیت-رابطــه ،روشــی جدیــد در ارائــه و بازنمــون

دانــش درون منابــع مختلــف اســت .طرحهایــی کــه در ایــن قــرن مطــرح میشــود ،همگــی بــا
رویکــردی معنایــی و نیــز برخــی موجودیتهــای انتزاعــی همــراه اســت کــه نشــان از تغییــر در

رویکــرد ســازماندهی از منبــع بــه موجودیــت دارد .نیــاز کاربــران بــه اطالعــات درون منبــع و

دســتیابی بــه جزییــات درون منابــع اطالعاتــی ،ســازماندهندگان منابــع را بــر آن داشــت تــا دیــدگاه
نوینــی را نســبت بــه ایــن امــر داشــته باشــند.
 .8بحث و نتیجهگیری

قــرن نوزدهــم ،قرنــی همــراه بــا نگــرش عملگرایانــه بــود کــه متخصصــان مختلــف بــا توجــه

بــه ابــزار مــورد اســتفاده بــرای ســازماندهی اطالعــات ،ابزارهــای مفیــدی را بــرای تهیــة فهرسـتهای

کتابخانـهای و بازیابــی منابــع کتابخانــه ارائــه کردنــد .افــرادی ماننــد «پانیتســی»« ،کاتــر» و «دیویــی»
از طرفــداران ایــن نــوع نگــرش بــه ســازماندهی اطالعــات بودنــد .در واقــع ،پارادایــم قــرن

نوزدهــم ،نــگاه عملگرایانــه بــه ســازماندهی بــود .ایــن نگــرش ،زمینــه را بــرای تجربهگرایــی

قــرن بیســتم فراهــم ســاخت .در ایــن قــرن ابتــدا ســعی بــر ارائــة قواعــدی بهمنظــور استانداردســازی
ابزارهایــی بــود کــه در قــرن پیــش ارائــه شــده بــود .دســتیابی بــه قواعــد مشــترک بینالمللــی بــرای

فهرستنویســی اطالعــات ،گامــی اساســی در زمینــة پارادایــم حاکــم بــر جامعــة اطالعاتــی بــود .در
ایــن پارادایــم ،اطالعــات ارائــه شــده و بــر مبنــای اســتفاده از کارتهــای فهرستنویســی و قواعــد

«آیاسبـیدی» و نواحــی آن ،در ســه بخــش کتابشــناختی ،مســتند ،و موجــودی ارائــه شــد .تمامــی
1. Post-MARC
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قواعــد موجــود و نــوع نگــرش بــه بخشهــای اطالعاتــی منابــع مختلــف بــر پایــة چنیــن نگرشــی

بنــا شــد .در نیمــة دوم قــرن بیســتم ،اســتفاده از نرمافزارهــای کتابخان ـهای بســتر جدیــدی در ارائــة

مطالــب معرفــی کــرد ،امــا همچنــان همــان نگــرش کارتهــای فهرستنویســی و چینــش اطالعــات
کارتهــا در نرمافزارهــای کتابخان ـهای پیــاده شــد .انــواع مختلــف فــرادادة «مــارک» مؤیــد چنیــن

مســئلهای اســت؛ چــون همــة فیلدهــای موجــود در «مــارک» بــا ایــن دیــدگاه مطابقــت دارنــد .بــا ایــن

توصیــف ،نــوع نگــرش و پارادایــم موجــود تفاوتــی بــا قبــل نداشــت .فقــط رویکــرد عملگرایانــه

بــه تجربهگرایــی تبدیــل شــده بــود؛ چــون ســازماندهندگان اطالعــات اســتفاده از ابزارهــا و قواعــد
موجــود را در بســترهای نویــن اطالعــات ،یعنــی نرمافزارهــای کامپیوتــری و وب مــورد تجربــه

قــرار میدادنــد .ایــن پارادایــم ادامــه پیــدا کــرد تــا در قــرن بیســتویک ،اســتفاده از الگوهــای

موجودیت-رابطــه و نیــز ســازماندهی دانــش بــا ارائــة برخــی پژوهشهــا از جملــه پژوهــش «بارابــارا

تیلــت» بــه تغییــر پارادایــم ســازماندهی منابــع منجــر شــد و ســازماندهی اطالعــات جــای خــود را
بــه ســازماندهی دانــش داد .ب ـه همیــن دلیــل ،قواعــد و نیــز اســتانداردهای فــرادادهای نیــز بــهتبــع

پارادایــم جدیــد تغییــر کــرده و بــا آن ســازگار شــدند .ب ـه مــرور ،اســتفاده از الگوهــای مفهومــی،
وب معنایــی ،هستیشناســیها و نیــز اســتفاده از ابرهــای دادههــای پیونــدی گامهایــی جدیــد در
همگامــی بــا پارادایــم جدیــد ســازماندهی منابــع در قــرن بیس ـتویکم بــوده اســت.

بــه نظــر میرســد ،بــر اســاس نظریــات «تومــاس کوهــن» ،ســازماندهی دانــش بــر حســب

پارادایمهایــی کــه در دورههــای زمانــی گوناگــون وجــود دارد ،دچــار تغییــرات شــده و قواعــد،

نرمافزارهــا ،نــوع نگــرش بــه منابــع و بخشهــای اطالعاتــی ،ایجــاد دانــش ســازماندهی و نیــز

بســترهای ارائــه و بازنمــون دانــش نیــز تغییــر یافتــه و بــا آن منطبــق خواهنــد شــد .ایــن مســئله مؤیــد

آن اســت کــه ســازماندهی دانــش بــر حســب نظــر «تومــاس کوهــن» دارای حرکتــی گشــتالتی

اســت؛ یعنــی اینکــه بــا پارادایمهــای مختلــف خــود را تطبیــق داده و گام برمــیدارد .پارادایــم
قــرن بیسـتویکم ،کامـ ً
ا بــا پارادایــم قــرن بیســتم متفــاوت بــوده و بینشــی جدیــد ارائــه میکنــد و
حتــی میتــوان گفــت کــه تغییــرات جدیــد دقیق ـاً منطبــق بــر پارادایــم قبلــی نیســت ،امــا بــا گــذر
زمــان همچنــان پیشــرفت را در ســازماندهی دانــش میتــوان نظارهگــر بــود.
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ملیحه درخوش

متولــد ســال  ،1359دانشــجوی دکتــری رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی
(گرایــش بازیابــی اطالعــات) دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت .ایشــان

هماکنــون سرپرســت بخــش فهرستنویســی کتابخانــة مرکــزی و مرکــز اســناد

دانشــگاه تهــران اســت.
ِ
یای) ،انــواع
ســازماندهی دانــش ،قواعــد توصیــف و دسترســی منبــع (آرد 
فرادادههــا و نیــز وب معنایــی از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.

ﻣﻠﻴﺤﻪ درﺧﻮش ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1359داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ )ﮔﺮاﻳﺶ
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت( داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮﻳﺴﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ داﻧﺶ ،ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ و دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻣﻨﺒﻊ )آردياي( ،اﻧﻮاع ﻓﺮادادهﻫﺎ و ﻧﻴﺰ وب ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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