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Abstract: The emergence of social networks and phenomena such as
tagging have led to changes in the structure, language, and content of
information. The purpose of this study was to analysis of discourse of
digital information organization in social tagging. Discourse analysis by
Laclau and Mouffe’s was used as a research method. LibraryThing were
chosen with purposive sampling. End-user as a nodal point located in the
center of semantic systems of digital information discourse, language,
cataloging, and members were elements articulated around the enduser. Popularity, commonness, participatory, locality, relativeness,
fluidity and independence from professional catalogers and standards
of cataloging were identified as features of cataloging. Easiness,
unlocality, flatness and lack of specific precondition were the features
of membership in this database. Language and narration of end-users
were a dominate in this database but language and narration of elite in
modern discourse of traditional library organization was marginalized.
Tags are an important phenomenon for presentation of the user language
and construction of the database. Uncontrolled, relative, non-standard,
unofficial and de-authorized languages of end–users provide suitable
status for deconstructive interpretations from the texts in LibraryThing.
Classification, updatness, being free and non-profit were the moments
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of information organization discourse in LibraryThing. Features of modern discourse of
information organization such as obsolescence, hierarchical, authoritarianism are rejecting
to the field of discursivity. Discourse of digital information organization articulation stands in
contrast to modern systems of information organization in libraries.
Keywords: Discourse, Information Organization, Tagging, LibraryThing, Laclau and Mouffe
Discourse Analysis
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چكيــده :ظهــور شــبکههای اجتماعــی و پدیدههایــی نظیــر برچســبگذاری،
تغییراتــی را در زمینــة زبــان اطالعــات ،هــم در محتــوا و هــم در بیــان صــوری آن
و در ســاختار ســازماندهی اطالعــات موجــب شــده اســت .هــدف ایــن پژوهــش
بررســی نظــام معنایــی گفتمــان ســازماندهی اطالعــات دیجیتــال در پدیــدة
برچســبگذاری اجتماعــی اســت .روش پژوهــش تحلیــل گفتمــان بــا رویکــرد
«الکال و مــوف» اســت .پایــگاه «الیبرریثینــگ» بــا توجــه بــه اینکــه نمونــهای
برجســته و غنــی از داللتهــای گفتمــان ســازماندهی اطالعــات دیجیتــال در
برچســبگذاری را ارائــه داده ،بهصــورت هدفمنــد بهعنــوان مــورد پژوهــش
انتخــاب شــد .یافتههــا نشــان داد کــه گفتمــان ســازماندهی اطالعــات در
برچســبها در تقابــل بــا گفتمــان مــدرن ســازماندهی اطالعــات در کتابخانههــا
شــکل گرفتــه اســت .در مفصلبنــدی گفتمــان ســازماندهی برچســبها ،کاربــر
بهعنــوان دال مرکــزی ،محــور مفصلبنــدی قــرار گرفتــه و دالهــای شــناوری
چــون زبــان ،فهرستنویســی ،و عضویــت در نظــام معنایــی گفتمــان ســازماندهی
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برچســبی پیرامــون دال مرکــزی کاربــر مفصلبنــدی میشــوند .ایــن گفتمــان تــاش دارد بــا جــذب
عناصــری از گفتمــان رقیــب نظیــر ردهبنــدی ،روزآمــدی ،رایــگان بــودن و ایجــاد انســداد معنایــی ،آنهــا
را تبدیــل بــه وقتههــای گفتمــان خــود کنــد .ایــن کار در فضــای تقابــل و غیریتســازی بــا ایجــاد
زنجیــرة ه ـمارزی از عناصــر قابــل جــذب در گفتمــان خــودی ،و در مقابــل ،ایجــاد زنجیــرة تفــاوت و
بزرگنمایــی عناصــری همچــون کهنگــی ،اقتدارگــرا بــودن ،و سلســلهمراتبی بــودن در گفتمــان رقیــب
(گفتمــان مــدرن ســازماندهی اطالعــات) و طــرد آنهــا بــه حــوزة گفتمانگونگــی یــا میــدان گفتمــان
صــورت میگیــرد.
كليدواژههــا :گفتمــان ،ســازماندهی اطالعــات ،برچســبگذاری ،الیبرریثینــگ ،تحلیــل گفتمــان
الکال و مــوف
 .1مقدمه و طرح مسئله

فنــاوری در مفهــوم تاریخــی آن همــواره بــر زندگــی بشــر تأثیــر گذاشــته و اختراعــات و

تحــوالت فناورانــه نظیــر ابــداع الفبــا ،اختــراع چــاپ ،و تحــوالت متأخــر فنــاوری اطالعــات موجــب
تغییراتــی مهــم بــر زیســتبوم اطالعاتــی جوامــع شــده اســت .در دهههــای اخیــر و بــا پیدایــش

انقــاب دیجیتــال ،فنــاوری اطالعــات بــهنحــوی شــتابان رو بــه رشــد گذاشــت و تبعــات اجتماعــی
و فرهنگــی فنــاوری دیجیتــال بــهشــکلی گســترده ســاحتهای مختلــف حیــات بشــری را تحــت

تأثیــر قــرار داد؛ بـه قســمی کــه بــا دورههــای پیشــین قابــل مقایســه نیســت .عصــر اطالعــات دیجیتــال
امکانــات و ابزارهــای فــراوان و بــا قابلیتهــای گوناگــون بــرای ســازماندهی اطالعــات فراهــم
آورد ،امــا همزمــان بــر پیچیدگیهــای علمــی و حیــات اجتماعــی افــزوده شــد .مراکــز مدیریــت
و ســازماندهی اطالعــات بهدلیــل تغییــرات و تحــوالت مــداوم ،ســریع ،و گســتردة فناوریهــای

اطالعاتــی و ارتباطاتــی ،تحــوالت نوینــی را در ســاحت ســازماندهی اطالعــات تجربــه میکننــد.

کارآمــدی ســازوکارهای ســنتی ســازماندهی اطالعــات تــا رشــد شــگفتانگیز وب و ظهــور

فضــای اطالعــات دیجیتــال و پدیدههــای نویــن در ایــن عرصــه ،بــ ه شــیوهای جــدی بــا چالــش

مواجــه نشــده بــود.

در ایــن بیــن ظهــور شــبکههای اجتماعــی و پدیدههایــی نظیــر برچســبگذاری ،تغییراتــی

را در زمینــة زبــان ،هــم در محتــوا و هــم در بیــان صــوری آن ،و در ســاختار ســازماندهی

اطالعــات موجــب شــده اســت .نظامهــای ســازماندهی اطالعــات مــدرن کــه در کتابخانههــا و

مراکــز اطالعاتــی بــهکار گرفتــه شــده ،حداقــل در امــر زبــان گرایــش بــه همســانی ،یکدســتی ،و

معیارســازی داشــته و روی ّـهای محافظهکارانــه در کاربســت بیمحابــای زبــان محــاوره در نظامهــای
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ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات دارنــد .وجــود قواعــد و اســتانداردهای گوناگــون کنتــرل و

یکدستســازی ،تدویــن ســرعنوانهای موضوعــی و اصطالحنامههــا ،و فهرســتهای مختلــف
کنتــرل مســتند در ســازماندهی را میتــوان شــاهدی بــر ایــن مدعــا دانســت .محافظــهکاری زبانــی

و پیشفــرض کنتــرل معنــا مســئلهای گفتمانــی بــوده کــه ناشــی از رویکــرد و طــرز نــگاه و اندیشــة

متخصصــان ایــن حــوزه بــه مســئلة ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات اســت .امــکان اســتفاده از زبــان
محــاوره و همگانــی و زوال مرزبندهــای ســنتی نخبــه /تــوده در امــر تولیــد و مصــرف اطالعــات

انگیزههــای پژوهشــگران بــرای مطالعــه وضعیــت جدیــد و ویژگیهــا و مؤلفههــای حاکــم بــر
آن را تقویــت کــرده و اهمیــت بیــش از پیــش ایــن بررســی را یــادآور میشــود .برچس ـبگذاری

اجتماعــی بهعنــوان پدیــدهای نوظهــور در ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات در فضــای مجــازی

و وب بــوده کــه همــواره مباحــث متعــددی را در میــان متخصصــان ســازماندهی اطالعــات ظاهــر
ســاخته اســت .ویژگــی برچسـبگذاری ایــن اســت کــه در ایــن پدیــده ،ســازماندهی اطالعــات نــه

توســط مؤلــف و مصنــف بهعنــوان تولیدکننــدگان اطالعــات و نــه توســط متخصصــان ســازماندهی
و واســطههای اطالعاتــی ،بلکــه توســط عامــة مــردم بهعنــوان کاربــران نهایــی اطالعــات صــورت
میگیــرد .برچســبها دیــدگاه کاربــران و برداشــت آنهــا از یــک منبــع اطالعاتــی را انعــکاس
میدهنــد ( .)Trant & Wyman 2006; Golder & Huberman 2006برچس ـبگذاری در واقــع ،زبــان

کاربــران را انعــکاس داده و آنهــا را مجــاز میکنــد کــه از برچســبهای مــورد عالقــة خــود
اســتفاده کننــد ( .)Choi 2011ایــن دیــدگاه ،اهمیــت بهســزایی داشــته و محــل توجــه پژوهشهــای

متعــددی بــوده اســت کــه بــه مســائل مختلــف ایــن پدیــده و ابعــاد آن پرداختهانــد & Makani

) Spiteri (2010) ،Spiteri (2007ســودمندی برچســبگذاری را در فهرستنویســی و ردهبنــدی بــا
بررســی جنبههــای زبانشــناختی لغـ ِ
ـات بــه کاررفتــه توســط کاربــران مــورد تحلیــل قــرار داده انــد،

و پژوهشهــای

Choy & Lui (2006), Golder & Huberman (2006), Choi (2011), Yanbe et al.

(2007), Bao et al. (2008), Kipp & Campbell 2010, Heymann & Garcia-Molina (2008), Sen et

) al. (2006تأثیــر برچس ـبگذاری و شــیوة ســازماندهی اطالعــات بــا اســتفاده از برچس ـبگذاری
را بــر بازیابــی اطالعــات بررســی کردهانــد .نتیجــة پژوهــش ) Choy & Lui (2006نشــان داد کــه

برچســبگذاری اشــتراکی تأثیــر قابلــی در بازیابــی اطالعــات داردKipp & Campbell (2010) .

ســودمندی برچســبگذاری را در بازیابــی اطالعــات علمــی و دانشــگاهی بررســی کردهانــد .بــا

توجــه بــه نتایــج پژوهشهــای مــورد اشــاره و تأثیــر برچســبگذاری در ســازماندهی و بازیابــی

اطالعــات دیجیتــال ،مطالعــة ایــن پدیــده بهعنــوان شــیوهای نویــن از ســازماندهی و بازیابــی
783
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اطالعــات اهمیــت بهســزایی داشــته و نیازمنــد مطالعــات گســترده و عمیقتــری اســتChoi (2011) .

مطالعــة ک ّمــی پدیــده برچســبگذاری را ناکافــی دانســته و بــر انجــام مطالعــات کیفــی بهعنــوان
گام ضــروری در فهــم ســودمندی و اســتفاده از برچســبگذاری در ســازماندهی اطالعــات

دیجیتــال تأکیــد دارد .مســئلة اصلــی در ایــن پژوهــش نیــز تمرکــز بــر جنبههــای کیفــی ایــن پدیــده
اســت .جــدای از جنبههــای فنــی و کاربــردی برچس ـبگذاری و بررســی تأثیــر آن بهعنــوان یــک

ابــزار بــر ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات ،و مطالعــة تحولــی کــه ایــن پدیــده بهخاطــر مشــارکت

کاربــران در ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات ایجــاد نمــوده ،حائــز اهمیــت اســت.

در ایــن راســتا پرســش محــوری پژوهــش جــاری بــر ایــن قــرار اســت کــه آیــا برچسـبگذاری

اجتماعــی وضعیتــی بــرای ظهــور گفتمانــی جدیــد در ســازماندهی اطالعــات دیجیتــال اســت؟ اگــر
چنیــن اســت ،ویژگیهــای گفتمــان جدیــد کــدام هســتند؟ و نظــام معنایــی آن چگونــه مفصلبنــدی

شــده است؟

 .2روش پژوهش

پژوهــش حاضــر بــا رویکــرد کیفــی و بــه روش تحلیــل گفتمــان انجــام شــد و برحســب هدف،

در دســتة پژوهشهــای بنیــادی قــرار دارد .تحلیــل گفتمــان از روشهــای کیفــی و تفســیری اســت

و بــا توجــه بــه توصیــف نظریــه -روش تحلیــل گفتمــان و مســئلة پژوهــش و ســؤاالت طرحشــده-
اســتفاده از تحلیــل گفتمــان مناســبترین روش بــرای بهکارگیــری در ایــن پژوهــش بــود.

همانطــور کــه در بخــش قبــل مطــرح شــد« ،الکال و مــوف» 1روش خــود را در چنــد محــور عمــده

مطــرح کــرده ،و در ایــن پژوهــش نیــز تحلیلهــا بــا توجــه بــه ایــن روشهــا صــورت گرفتــه اســت.

هــدف تحلیــل گفتمــان تعمیــم یافتههــا نیســت ،بلکــه دســتیابی بــه مقوالتــی عینــی مــد

نظــر اســت کــه مبیّــن نظریــه بــوده و آن را بســط دهنــد .در ایــن راســتا پایــگاه «الیبرریثینــگ»

2

بهصــورت هدفمنــد انتخــاب شــده اســت .از نظــر ) Wodak & Meyer (2001), Fairclough (2001و

) ،Van Dijk (2001تحلیلگــر گفتمــان در انتخــاب نمونــه بایســتی بــه برجســتهترین دادههــا ،گفتارهــا،

و متــون کــه میتواننــد بــرای بازنمایــی گفتمــان مــورد نظــر مناســب باشــند ،توجــه کــرده و از

مشــورت متخصصــان حــوزة مــورد مطالعــه نیــز در انتخــاب نمونــه و تجزیــه و تحلیــل آن اســتفاده

کنــد (قجــری و نظــری  .)1392اســاس نمونهگیــری نظــری بــر انتخــاب مــواردی بــر اســاس محتــوای
2. LibraryThing
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آنهاســت و نــه صرف ـاً برمبنــای معیارهــای انتزاعــی روششــناختی .نمونهگیــری برمبنــای ارتبــاط و
مناســب بــودن مــوارد بــا موضــوع پژوهــش و نــه صرف ـاً بــر مبنــای نمایــا بــودن صــورت میگیــرد

(فلیــک.)141 ،2006 1

بــه بــاور پژوهشــگر ،پایــگاه «الیبرریثینــگ» یــک نمونــة برجســته و غنــی از داللتهــای

گفتمــان ســازماندهی اطالعــات دیجیتــال در برچسـبگذاری را ارائــه داده اســت و بنابرایــن ،پایــگاه

«الیبرریثینــگ» انتخــاب شــد .ایــن وبســایت یــک شــبکة اجتماعــی بــزرگ اســت کــه بهعنــوان

«فیســبوک» کتابهــا 2توصیــف میشــود و مشــهورترین شــبکة اجتماعــی فهرســت برخــط

کتابهــا محســوب میشــود ( )Johansson and Golub 2019کــه اطالعــات کتابشــناختی را از

کتابخانههــا و فروشــگاههای کتــاب سراســر جهــان گــردآوری میکنــد .بــه اهمیــت وبســایت

«الیبرریثینــگ» و دادههــای غنــی آن در پژوهشهــای مرتبــط بــا برچســبگذاری از جملــه

) ،Smith (2007) ،Rolla (2009) ،Lu, Park & Hu (2010) ،Bates and Rowley (2011و Johansson

) and Golub (2019اشــاره شــده و پژوهشهــای گســتردهای نیــز توســط متخصصــان ســازماندهی
اطالعــات بــر روی مســئلة برچســبگذاری در ســایت «الیبرریثینــگ» و تأثیــر و نســبت آن بــا

نظامهــای رســمی ســازماندهی انجــام شــده اســت .امــا ایــن پژوهشهــا بــهشــیوة ک ّمــی بــوده و
اغلــب بــه مقایســة برچســبها بــا ســرعنوانهای موضوعــی پرداختهانــد.

معرفتشناســی پوزیتیویســتی در تحلیــل گفتمــان و بهطــور کلــی در برســاختگرایی

اجتماعــی مــردود اســت .در معرفتشناســی پوزیتیویســتی فــرض میشــود کــه دانــش قــادر اســت

واقعیــت عینــی را بــدون ســوگیری بازنمایــی کنــد و بــرای تضمیــن ایــن امــر ،معیارهایــی تدویــن
شــده اســت .امــا بــرای پژوهشهــای کیفــی از جملــه پژوهشهــای برســاختگرایانه معیارهــای

متعــددی پیشــنهاد شــده اســت« .یورگنســن و فیلیپــس» ســه معیــار محکــم و اســتخواندار بــودن

تحلیــل ،جامعیــت تحلیــل ،و شــفافیت تحلیــل را پیشــنهاد میدهنــد ( .)20000تحلیــل بایــد محکــم

و اســتخواندار باشــد؛ بدی ـن معنــا کــه تفســیر ،مبتنــیبــر مشــخصههای مختلــف متــن و نــه صرف ـاً

یــک مشــخصه باشــد .تحلیــل بایــد جامــع باشــد؛ بدیــنمعنــا کــه پرسـ ِ
ـش مطرحشــدة فــراروی متــن،
پاســخ تمــام و کمــال بگیــرد و اگــر مشــخصهای از متــن بــا تحلیــل ارائهشــده توســط پژوهشــگر

متعــارض بــود ،بایســتی توضیــح داده شــود .تحلیــل بایــد بهصــورت شــفاف بیــان شــود و اگــر میســر
اســت ،بــه خواننــده امــکان دهــد کــه مدعــای پژوهشــگر را بــه بوتــة آزمــون بگــذارد .ایــن امــر از
2. Facebook for books
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طریــق تفســیرهای مســتند ،امــکان دسترســی مخاطــب بــه دادههــای تجربــی ،و حتیاالمــکان نقــل

قولهایــی از متــن کــه تحلیــل پژوهشــگر را تأییــد کننــد ،میســر میشــود .در ایــن پژوهــش تــاش
بــر ایــن بــوده اســت کــه هــر یــک از معیارهــای مطرحشــده محقــق شــوند.

 .3یافتهها

بهمنظــور ارائــة تحلیــل کلــی از گفتمــان ،ابتــدا هــر یــک از مؤلفههــای مطــرح در نظریــة

گفتمــان «الکال و مــوف» مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گرفتــه و در انتهــا مفصلبنــدی و نظــام

معنایــی گفتمــان ارائــه میشــود .بررس ـیها بــا توجــه بــه محتــوای پایــگاه «الیبرریثینــگ» شــامل
محتــوای متنــی و تصویــری بــوده و انــواع محتــوای پایــگاه بــهمثابــة متــن بررســی شــده و بــا ذکــر
نمونههایــی در ایــن بخــش مــورد تحلیــل قــرار میگیــرد.

 .1-3دالهای گفتمان

در تحلیــل ســاختار گفتمانــی ســازماندهی اطالعــات ،بررسـیهای محتوایــی و مضمونــی انجام

گرفــت و همچنیــن ،روش مقایســه نیــز بــهکار گرفتــه شــد .در تحلیــل گفتمــان «الکال و مــوف»،
متنهــا معنــای خــود را در تفــاوت و تمایــزی کــه بــا دیگــر متنهــا و گفتههــا دارنــد ،کســب

میکننــد ایــن رویکــرد در پژوهــش جــاری نیــز مــورد توجــه بــوده اســت .در اســتخراج دالهــا نیــز

اصــول تأکیــد ،تکــرار ،و اهمیــت مــورد توجــه بودنــد .در ایــن راســتا مفهومــی کــه بیشــتر تکــرار

شــده یــا تأکیــد اصلــی بــر روی آن بــود و فهــم معنایــی نظــام گفتمــان بــدون آن ممکــن نمیشــد،
بهعنــوان دال هویتبخــش و مرکــزی خطــاب شــد .دال مرکــزی افــزونبــر معیارهــای مذکــور،

دالــی اســت کــه دارای عامــل هویتبخشــی ،تعریفپذیــری ،معنابخشــی ،و انســجام ســایر دالهــا

بــوده و در نتیجــه ،مرکــز ثقــل مفصلبنــدی گفتمانــی نیــز باشــد .چگونگــی احصــای دالهــا در ایــن

پژوهــش نیــز بــر اســاس دو الگــوی الــف) واســازی 1اجــزای صریــح عمــل گفتمانــی ،و ب) درک
دال گفتمانــی بــر حســب درک معانــی زمین ـهای (کوثــری و تفرشــی  )1395صــورت گرفــت .بــا

بررس ـیهای متعــدد ،فهــم مشــخصی از نظــام معنایــی گفتمــان و معنــای نشــانهها حاصــل شــده و
دالهــا اســتخراج شــدند .ســپس ،بــا پیونــد بیــن دالهــای شــناور ،امــکان شــکلگیری و شناســایی

دال مرکــزی میســر شــده و نقشــة مفصلبنــدی گفتمــان ترســیم شــد .فهرستنویســی ،عضویــت،
و زبــان بهعنــوان دالهــای شــناور و کاربــر بهعنــوان دال مرکــزی مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد.

1. deconstruction
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فهرستنویســی :دال شــناور فهرستنویســی در گفتمــان ســازماندهی «الیبرریثینــگ» بازتعریــف
میشــود .ایــن گفتمــان ســعی دارد معنــای خــاص خــود را بــر ایــن دال ســوار نمایــد .در بخــش

«دربــارة الیبرریثینــگ» در اولیــن جملــه آمــده اســت:

«الیبرریثینــگ خدمــات برخطــی اســت کــه بــه مــردم کمــک میکنــد کتابهایشــان

را بــهآســانی فهرســت نماینــد .شــما میتوانیــد بــه فهرســت کتابخانــة خــود از هــر جایــی
دسترســی داشــته باشــید ،حتــی از طریــق تلفــن همــراه (اشــاره بــه اپ الیبرریثینــگ)،

زیــرا همــه بــا هــم فهرستنویســی میکننــد« .الیبرریثینــگ» همچنیــن ،مــردم را از

طریــق کتابهــای مشــابه بــه یکدیگــر وصــل کــرده ،و پیشــنهادهایی بــرای خوانــدن
کتــاب بعــدی ارائــه میکنــد و بســیاری مــوارد دیگــر».

طبــق ایــن خوانــش دال فهرستنویســی مدلــول جدیــدی پیــدا میکنــد کــه عبــارت اســت

از ســهولت و آســانی امــکان فهرستنویســی مشــارکتی توســط عمــوم مــردم و عــدم نیــاز بــه

آمــوزش و تخصــص در فهرستنویســی .حــال آنکــه در گفتمــان نویــن ســازماندهی در کتابخانــه،

فهرستنویســی از مفاهیــم اساســی در کتابخانههاســت .فهرستنویســی بهعنــوان گام آغازیــن

ســازماندهی منابــع مطــرح بــوده و فعالیتــی تخصصــی اســت کــه دارای اســتانداردها ،ابزارهــا ،و
شــیوهنامههای تخصصــی اســت .نکتــة بعــدی ،کارکــرد فهرستنویســی اســت کــه اساســاً بــرای

ســازماندهی و تســهیل ذخیــره و بازیابــی منابــع اســت ،امــا در اینجــا کارکــرد جدیــدی بــرای

فهرستنویســی ارائــه میشــود .شــما میتوانیــد بهواســطة ایجــاد فهرســتهای مشــترک بــه
افــرادی وصــل شــوید کــه تعــدادی از کتابهــای مــورد عالقــة شــما توســط آنهــا نیــز فهرســت

شــده اســت و پیشــنهادی بــرای خوانــدن باشــد .بررســی بیشــتر مــوارد و فیلدهــای الزم بــرای

ورود اطالعــات کتــاب و فهرستنویســی نیــز نشــان میدهــد کــه هــدف تصورشــدة پایــگاه

«الیبرریثینــگ» از فهرستنویســی ،کمــک بــه انتخــاب کتــاب بــرای خوانــدن اســت.

گفتمــان ســازماندهی پایــگاه «الیبرریثینــگ» در رقابــت بــا گفتمــان ســنتی کتابخانــه تــاش

دارد دال فهرستنویســی را در مفصلبنــدی گفتمــان خــود جــذب کــرده و معنــای گفتمــان
رقیــب را بــه حاشــیه برانــد .در ایــن گفتمــان کارکــرد فهرستنویســی الزام ـاً بــرای ســازماندهی و

نظمبخشــی مجموعــه نیســت .فهرستنویســی امــری اســت موقتــی و امــکان ویرایــش آن توســط
فــرد یــا دیگــر مخاطبــان وجــود دارد .فیلدهــای فهرستنویســی نیــز الزامـاً همــان فیلدهایــی نیســتند
کــه بهواســطة متخصصــان و نهادهــای بینالمللــی معتبــر و تخصصــی در ســازماندهی اطالعــات
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کتابخانههــا تجویــز میشــوند ،بلکــه کاربــر میتوانــد فیلدهــای جدیــدی را شناســایی کــرده و
برخــی فیلدهــا را حــذف کنــد .گفتمــان ســازماندهی در ایــن پایــگاه برداشــتی ساختارشــکنانه از
فهرستنویســی داشــته و بــه ساختارشــکنی عناصــر ،شــیوهها و مراحــل آن میپــردازد .همچنیــن،

رویکــرد فهرستنویســی در کتابخانههــای ســنتی کــه رویکــردی تجویــزی از بــاال بــه پاییــن و
مصــون از تغییــر را ساختارشــکنی کــرده و از دامنــة اختیــار و قــدرت کتابخانههــا و متخصصــان

فهرستنویســی خــارج کــرده و آن را امــری عــادی و در اختیــار حــوزة عمومــی کاربــران قــرار
میدهــد .اختیاراتــی کــه بــه یکایــک کاربــران در ایــن امــر ارائــه میشــود ،بــهمراتــب فراتــر از
اختیاراتــی اســت کــه حتــی بــرای متخصصــان و متصدیــان فهرستنویســی در کتابخانههــا موجــود

اســت .فهرستنویســی حــول گفتمــان ســازماندهی ایــن پایــگاه ویژگــی و کارکــرد جدیــد مییابــد.

عامیانــه و تودهمحــور بــودن امــر فهرستنویســی ،مشــارکتی بــودن ،عــدم نیــاز بــه

متخصــص فهرستنویســی ،عــدم بهرهجویــی از اســتانداردهای خــاص فهرستنویســی ،محلــی

و نســبی بــودن ،و ســیالیت از ویژگیهــای فهرستنویســی در ایــن پایــگاه بــود.

عضویــت /پذیــرش دیگــری :ســهولت عضویــت ،فقــدان پیششــرط خــاص بــرای عضویــت،
همســطحبودن اعضــا ،و بیمکانــی از ویژگــی عضویــت در ایــن پایــگاه اســت .دال عضویــت ب ـه
مفهــوم عضــو شــدن و بهرهمنــدی صــرف از یکســری امکانــات و خدمــات بهصــورت یکســویه

نیســت ،بلکــه عضویــت در ایــن پایــگاه بهمنزلــة دســتیابی و سهیمشــدن در اختیــارات و قــدرت،

و عضــو تیــم مدیریتــی بــودن و مشــارکت در ســازماندهی محتــوای سیســتم اســت .عضویــت در

مدیریــت مشــارکتی اجتماعــی بــزرگ از اعضاســت؛ اعضایــی کــه همــه در آن بهصــورت برابــر و

همزمــان رئیــس /مرئــوس هســتند.

عــدم دریافــت اطالعــات هویتــی و مشــخصات اعضــا و بیاهمیتــی ایــن اطالعــات ،در پایــگاه

آنهــا را فــارغ از ویژگیهــای زبانــی ،جغرافیایــی ،و فرهنگــی در موقعیــت همســطح و برابــر قــرار

میدهــد .آنچــه کــه اهمیــت خواهــد داشــت ،فعالیتهــای برســاختگرایانة افــراد خواهــد بــود.

عضویــت در ایــن پایــگاه همــراه بــا کنشــگری و داشــتن نقــش فعــال در بازنمایــی محتــوا در پایــگاه

اســت.

چندگانگــی و اختــاط زبــان :چندزبانــی از ویژگیهــا و جذابیتهــای پایــگاه معرفــی شــده اســت.

گزینــة انتخــاب زبــان از میــان زبانهــای مختلــف امــری طبیعــی و بــرای کمــک بــه مخاطبــان پایــگاه

بــوده و امــکان ارتبــاط و عضویــت کاربــران در زبانهــای مختلــف را فراهــم م ـیآورد .امــا ،ایــن
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تفکیــک زبانــی صرفـاً در معرفــی امکانــات و ارائــة بخشهــای مختلــف پایــگاه اســت و اساسـاً در

محتــوای پایــگاه و در ورود اطالعــات و تشــکیل کتابخانههــای شــخصی و ایجــاد شــبکههای متنــوع
کتابهــا و نظامهــای معنایــیِ برچس ـبها تفکیــک زبانــی وجــود نــدارد و کاربــران مختــار بــوده

بــا هــر زبانــی کــه تمایــل دارنــد ،نوشــته و برچســب بزننــد و یــا کتابهــای بــهزبانهــای مختلــف
را در یــک قفســه و در کنــار هــم جمـعآوری کننــد ،و یــا بــه کتابــی در زبــان انگلیســی برچســبی بـه

زبــان فارســی الصــاق کننــد ،و مــرور و معرفــی کتــاب را بـه زبــان عربــی یــا زبانــی دیگــر بیــان کننــد.

تفکیــک و مرزبنــدی زبانــی آنگونــه کــه در گفتمــان ســازماندهی در کتابخانههــا رایــج و مقبــول

اســت ،نیســت و در اینجــا طــرد و بــه حاشــیه رانــده شــده و تلفیــق و نادیدهگرفتــن مرزبندیهــای

زبانــی در نظــام معنایــی گفتمــان ســازماندهی پایــگاه «الیبرریثینــگ» مــد نظــر قــرار میگیــرد.
البتــه ،کمرنگشــدن مرزبندیهــای زبانــی صرف ـاً در تلفیــق میــان زبانهــای مختلــف نبــوده ،بلکــه
ابعــادی گســترده و پیچیــده نیــز پیــدا میکنــد .امــکان تلفیــق نشــانهها و عالئــم مختلــف زبانــی نظیــر

اســتفاده از اعــداد بهجــای حــروف الفبــا ،اســتفاده از نمادهــا و تصویرکهــای مختلــف در تلفیــق

بــا حــروف الفبــا نیــز وجــود دارد .ایــن مســئله ویژگــی هویتــی خاصــی بـ ه زبــان حاکــم بــر پایــگاه
میدهــد کــه متفــاوت از زبــان رایــج در نظامهــای مــدرن ســازماندهی اطالعــات اســت.

زبــان حاکــم بــر پایــگاه ،زبــان و روایــت کاربــران اســت .اختیــار نامحــدود کاربــران در بیــان

آزادانــه ،زبــان و روایــت کاربــر را بــر پایــگاه حاکــم کــرده اســت .پایــگاه در اصــل بــر اســاس
زبــان کاربــران ســاخته شــده و ایــن ویژگــی در همــة بخشهــای پایــگاه وجــود دارد .دال زبــان در
مفصلبنــدی گفتمانــیِ ایــن پایــگاه بــا بهکارگیــری زبــان مخاطــب عــام و بــه حاشــیه رانــدن زبــان

نخبگانــی در کتابخانــة ســنتی (زبــان مؤلــف و یــا زبــان متخصصــان ســازماندهی) شــکل گرفتــه
اســت.

امــا زبــان کاربــران ،زبانــی محــاورهای ،متکثــر ،مبهــم ،و چندمعنایــی اســت کــه در مقابــل

زبــان رســمی و معیــار قــرار میگیــرد .قاعــدة خاصــی بــرای گفتــار در ایــن پایــگاه وجــود نــدارد

و کاربــر مختــار اســت بــا زبــان و گفتــار خــاص خــود بــه تولیــد محتــوا و کمــک بــه ســازماندهی
محتــوای ســایت بپــردازد .ویژگــی پایــگاه نیــز بهگونـهای اســت کــه ایــن امــکان را پدیــد مـیآورد.

ویژگــی مهــم دیگــر پایــگاه بــرای تجلــی زبــان کاربــر ،برچسـبها هســتند .در گفتمــان ســنتی

ســازماندهی اطالعــات در کتابخانههــا تلقــی خاصــی از زبــان وجــود دارد و دســتهبندیهایی

صــورت میگیــرد ،امــا در ایــن دســتهبندیها زبــان کاربــر غایــب اســت .زبــان و روایــت رایــج

در برســاخت محتــوای پایــگاه «الیبرریثینــگ» ،زبانــی ناخالــص ،کنترلنشــده ،نســبی و محلــی،
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محــاورهای ،غیراســتاندارد ،و اقتدارزدایــیشــده اســت کــه موقعیــت مناســبی بــرای برداش ـتهای

ساختارشــکنانه از متــون را بــرای اعضــا فراهــم م ـیآورد.

کاربــر :کاربــر دال مرکــزی در مفصلبنــدی گفتمــان ســازماندهی ایــن پایــگاه اســت .کاربــر
دالــی اســت کــه دیگــر دالهــا بــر مــدار آن منســجم میگردنــد .در ایــن پایــگاه همــة نشــانهها

بــر محوریــت کاربــر معنــا مییابنــد .اگــر کاربــر از گفتمــان پایــگاه غایــب شــود ،نظــام معنایــی آن
فــرو پاشــیده و ســایر دالهــا بیمعنــا شــده و نمیتواننــد در مفصلبنــدی ،معنــای گفتمانــی خــود

را حفــظ کننــد .عناصــر اگــر کاربرمحــور باشــند ،جــذب شــده و تبدیــل بــه وقتههــای 1گفتمــان

میشــوند و اگــر ردپایــی از ناکاربــران داشــته باشــند ،بــه حــوزة گفتمانگونگــی طــرد میشــوند.
همــة امکانــات پایــگاه و حتــی طراحــی پایــگاه حــول دال کاربــر معنابخشــی میشــوند .بررســی

بخشهــا و متنهــای مختلفــی کــه در پایــگاه وجــود دارد ،اهمیــت دال کاربــر را بیشــتر نمایــان

میســازد.

اگــر امکانــات و مزایایــی در پایــگاه وجــود دارد ،مــواردی اســت کــه بــا حضــور کاربــر معنــا

مییابنــد و بــدون حضــور کاربــر ،پایــگاه در عمــل هیــچ امکانــات دیگــری نــدارد .مخاطــب در

کتابخانههــای ســنتی نفــر آخــر و در زنجیــرة پایانــی کتابخانــه و دریافتکننــدة خدمــات کتابخانــه

اســت و بــا اصطالحاتــی نظیــر کاربــر نهایــی یــا خدماتگیرنــده خطــاب میشــود .امــا جایــگاه
مخاطــب در ایــن پایــگاه «الیبرریثینــگ» بــه ابتــدای زنجیــره منتقــل میشــود .بهواســطة مخاطــب

و بــا حضــور وی بخشهــای مختلــف پایــگاه ،شــبکة ارتباطــات کتابهــا و برچس ـبها و اجتمــاع

کاربــران شــکل میگیــرد ،و بــا حــذف مخاطــب همــة ایــن بخشهــا نیــز ناپدیــد خواهنــد شــد.

بهعبــارت بهتــر ،هســتی پایــگاه متوقــف بــه حضــور کاربــران اســت و قبــل از حضــور نخســتین
کاربــر ،ایــن پایــگاه نیــز هویــت نداشــته و اساسـاً وجــود نداشــته اســت .نخســتین کتــاب و برچســب
و نخســتین نقــد و نظــر ،تمامــی پــس از حضــور اولیــن کاربــر پدیــدار شــدهاند.

کاربــر در پایــگاه «الیبرریثینــگ» تصمیمگیــر نهایــی اســت .اگــر اســتانداردی وجــود داشــته

و یــا شــکل خاصــی از بازنمایــی و ســازماندهی منابــع وجــود دارد ،اســتانداردها و بازنماییهایــی
بــوده کــه کاربــران آن را ایجــاد کردهانــد .کاربــ ِر پایــگاه صرفــاً یــک کاربــر نیســت .شــاید بــه
همیــن دلیــل ،از مفهــوم کاربــر اســتفاده نکــرده و از عضــو اســتفاده میکنــد .کاربــر ایــن پایــگاه
تولیدکننــدة محتــوا ،مؤلــف پایــگاه ،و ســازماندهندة اطالعــات پایــگاه نیــز اســت.

1. Moments
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 .2-3مفصلبندی دالهای گفتمان سازماندهی برچسبها

حــال میتــوان مفصلبنــدی گفتمــان ســازماندهی در ایــن پایــگاه را بــا توجــه بــه دال

چنانکــه در شــکل  ،1نیــز نمایــان اســت ،دالهــای زبــان،
مرکــزی و دالهــای شــناور ارائــه کــرد.
 | 14 xx Xدورة  | xxﺷﻤﺎرة x
فهرستنویســی ،و عضویــت بهعنــوان دالهــای شــناوری مطــرح شــده کــه پیرامــون دال مرکــزی
کاربــر ،مفصلبنــدی خاصــی را ایجــاد کردهانــد.

شکل  .1مفصلبندی گفتمان سازماندهی اطالعات در برچسبها

ﺷﮑﻞ  .1ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪﯼ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺮﭼﺴﺐهﺎ

دالهــای زبــان ،فهرستنویســی ،و عضویــت دارای معنــای مشــخصی در گفتمــان ســازماندهی

کتابخانههــا بــوده و تلقــی خاصــی پیرامــون آنهــا وجــود دارد .امــا گفتمــان ســازماندهی پایــگاه

معانــی دیگــر و یــا
هﺎﯼـرد
دالو طـ
ـی،نــو
معنایـ
ﺷﻤﺎرﻩ و1ب،ــاﻧﻴﺰارائــة
ﺷﮑﻞ کــرده
درــذب
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪرا ج
عناصــر
اراﺋﻪــن
ـگ» ای
هﺎﯼیثینـ
«الیبرر
زﺑﺎن،
اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺎن
ﮐﺮد.
ﺷﻨﺎور
دال
ﻣﺮﮐﺰﯼ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن دال
ﻣﻄﺮحمـﺷﺪﻩ
ﺷﻨﺎورﯼ
گفتمـدال
درﻋﻨﻮان
ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﻪ
ﻧﻮﻳﺴﯽ ،و
کتابخانههــا) ،ســعی
ـازماندهی در
ـدرنﮐﻪسـ
(گفتمــان
هﺎﯼــب
ـان رقی
تثبیتشــده
ﻓﻬﺮﺳﺖمعانــی
طــرد

ﮐﺎرﺑﺮ ،ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪﯼ ﺧﺎﺻﯽ را اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻩاﻧﺪ.

ـی و تثبیــت آنهــا
ﮔﻔﺘﻤﺎنایــن معانـ
ـودهدراســت.
ﻣﻌﻨﺎﯼــود نمـ
گفتمــان خ
مفصلبنـ
عناصــر در
زﺑﺎن،ــن
هﺎﯼـذب ای
دال جـ
در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ
ﻣﺸﺨﺼﯽ
ـدیداراﯼ
ﻋﻀﻮﻳﺖ
ﻧﻮﻳﺴﯽ ،و
ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪهﺎ ﺑﻮدﻩ و ﺗﻠﻘﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺁﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
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پیرامــون دال مرکــزی کاربــر صــورت گرفتــه اســت .فهرستنویســی امــری اســت کــه توســط

کاربــر انجــام میشــود ،مفــاد ،شــیوه ،و اســتانداردهای آن را نیــز کاربــر تعییــن میکنــد .محتــوای

پایــگاه را نیــز کاربــر نــگارش کــرده اســت ،معرفیهــا ،نقدهــا ،برچس ـبها ،شــیوة ارتباطــات ایــن

ی جــای پایــگاه
برچسـبها ،همــه از زبــان کاربــر روایــت شــده اســت ،زبــان متکثــر کاربــر در جــا 
و در ســازماندهی موضوعــی آن متجلــی شــده اســت .امــا بــرای ســخن گفتــن دربــارة گفتمــان
صرف ـاً ارائــة مفصلبنــدی آن کافــی نیســت و بــه ســایر مؤلفههــا نیــز نیــاز اســت؛ بهویــژه اینکــه
مؤلفههایــی کــه بهدنبــال غیریتســازی ،1و ایجــاد فضــای متعــارض بــا گفتمانهــای رقیــب شــکل

میگیرنــد ،و از جملــه شــیوههای مهــم در غیریتســازی ،مســئلة برجستهســازی گفتمــان خــودی

و بــه حاشــیهراندن گفتمانهــای رقیــب اســت.
 .3-3فضای تعارض و گفتمان رقیب

مفصلبنــدی گفتمانــی ســازماندهی اطالعــات در «الیبرریثینــگ» در تقابــل و رقابــت بــا

گفتمــان مــدرن ســازماندهی اطالعــات در کتابخانههــا تعریــف شــده اســت .در ایــن مفصلبنــدی

اصــول پذیرفتهشــده و ویژگیهــای بدیهــی گفتمــان مــدرن ســازماندهی بــهروشهــای مختلــف

ِ
ســازی ایــن اصــول و در مقابــل ،بــا
بــه چالــش کشــیده شــده و تــاش میشــود بــا حاشیهای

برجستهســازی ویژگــی جدیــدی از گفتمــان ســازماندهی اطالعــات دیجیتــال در برچسـبگذاری و
یــا خوانــش متفاوتــی از اصــول ســازماندهی در کتابخانههــا ،معنایــی جدیــد بــه آنهــا بخشــیده و در

مفصلبنــدی گفتمانــی ســازماندهی اطالعــات دیجیتــال در برچس ـبگذاری بــهکار گرفتــه شــوند.

ویژگــی مهــم و اساســی ســازماندهی اطالعــات در «الیبرریثینــگ» ،برچســبگذاری اســت.

پژوهشهــای متعــددی در زمینــة برچس ـبگذاری توســط پژوهشــگران و متخصصــان ســازماندهی

اطالعــات بــه انجــام رســیده و اغلــب پژوهشهــا بــه بررســی مزیتهــا و معایــب برچســبها،

بهویــژه در مقایســه بــا ســرعنوانهای موضوعــی پرداختــه بودنــد .نکتــه قابــل توجــه اینکــه در

پژوهشهــا برچســبگذاری بهعنــوان پدیــدهای نــو ،ولــی بــا کارکــرد و هدفهــای مشــابه

بــا ســرعنوانهای موضوعــی نگریســته شــده .بهعبارتــی ،برچســبگذاری در گفتمــان مــدرن

ســازماندهی اطالعــات بهعنــوان پدیــدهای بــرای ســازماندهی اطالعــات نگریســته شــده اســت.

امــا نظــام گفتمانــی در «الیبرریثینــگ» برچســبگذاری را در رویکــردی متفــاوت بــا برداشــت
1. otherness
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گفتمــان ســازماندهی مــدرن بــهکار میگیــرد .در تعریــف برچســب عنــوان شــده اســت کــه

«برچسـبها راهــی بــرای ردهبنــدی کتابهاســت بــر اســاس آنچــه کــه شــما فکــر میکنیــد نــه بــر
اســاس آنچــه کــه کتابــداران رســمی فکــر میکننــد» ( .)LibraryThing 2020کتابــداران نماینــدگان

گفتمــان رســمی ســازماندهی دانــش هســتند کــه امــر ســازماندهی در کتابخانههــا بهواســطة آنهــا
صــورت میگیــرد .تعریــف پایــگاه «الیبرریثینــگ» از برچس ـبها بهگون ـهای ارائــه شــده اســت

کــه برچســبها را در تقابــل بــا گفتمــان ســنتی کتابخانــه در نظــر گرفتــه اســت .در گفتمــان

ســازماندهی پایــگاه «الیبرریثینــگ» ،برچســبها بســی فراتــر از یــک ابــزار بــرای احصــای
موضــوع و ســازماندهی آثــار مطــرح هســتند .در ایــن پایــگاه برچسـبها ابــزار ســخنگوییِ کاربــران،
ابــزار تعامــل و تشــکیل شــبکة ارتباطــات کاربــران بــا عالیــق مشــترک ،و اساس ـاً نوعــی برســاخت

دانــش هســتند .برچس ـبها همچنیــن ،خاصیــت ترویجــی داشــته و بهمنظــور تبلیــغ و ترویــج یــک

کتــاب و پیشــنهاد بــرای خوانــدن نیــز بــهکار میرونــد .برچس ـبها بــرای ترویــج یــک موضــوع

نیــز کاربــرد داشــته و میتواننــد بهعنــوان ابــزاری بــرای نبردهــای گفتمانــی در خدمــت منافــع و

خواســت گروههــای مختلــف بــا اهــداف سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،و نظایــر آن قــرار گیرنــد.

ایــن اســت کــه مقایســة برچس ـبها بــا ســرعنوانهای موضوعــی ،مقایســة دو پدیــدة بهظاهــر شــبیه

ب ـ ه هــم ،ولــی متفــاوت در اهــداف و کارکــرد اســت .ســرعنوانهای موضوعــی بــا هــدف کنتــرل

زبانــی و بازنمایــی معنــای مشــخصی ایجــاد میشــوند ،حــال آنکــه برچسـبها بــدون کنتــرل زبانــی

و در راســتای واســازی معنــا بــوده و ابــزاری بــرای مقاصــد مختلــف کاربــران هســتند.

در بخــش دیگــری از پایــگاه دربــارة ردهبنــدی چنیــن مطــرح شــده اســت« :بــرای ســازماندهی

صدهــا کتابــی کــه ممکــن اســت داشــته باشــید ،ردهبندیهــای موضوعــی کتابخانههــا از جملــه
«ردهبنــدی کتابخانــة کنگــره» صرف ـاً یکــی از راههاســت؛ حــال آنکــه بــرای اغلــب کتابخانههــای
شــخصی کمتــر مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد (.)Library Thing 2020

ردهبنــدی بهعنــوان رکــن ســازماندهی کتابهــا در کتابخانــه محســوب شــده ،ولــی توصیــف

«الیبرریثینــگ» از ردهبنــدی نشــان میدهــد کــه ردهبنــدی کتــاب در کتابخانههــا بهویــژه
کتابخانههــای شــخصی الزام ـاً نبایــد منحصــر بــه ردهبندیهــای رســمی نظیــر «ردهبنــدی کنگــره»
باشــد .میتــوان بــه ردهبندیهــای دیگــری کــه مطابــق بــا خواســت و ســلیقة کاربــر بــوده نیــز فکــر

کــرد .ایــن پایــگاه برچســبها را بهعنــوان راهــکاری بــرای ســازماندهی کتابخانههــای شــخصی

پیشــنهاد میدهــد .بــهبیــان دیگــر ،در بحــث ردهبنــدی نیــز گفتمــان ســازماندهی اطالعــات در

پایــگاه «الیبرریثینــگ» خــود را در مقابــل گفتمــان مــدرن ســازماندهی اطالعــات در کتابخانههــا
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تعریــف میکنــد .بهعبارتــی ،بیشــتر عناصــر و ویژگیهــا و اصــول ســازماندهی کــه در کتابخانههــا

مطــرح بــوده و از مبانــی و بدیهیــات ســازماندهی بهشــمار میرونــد ،در ایــن پایــگاه بــه حاشــیه

رفتــه و اصــول و ویژگیهــای دیگــری در تقابــل بــا آنهــا مــد نظــر قــرار میگیــرد .در گفتمــان
جــاری کتابخانههــا ،ســازماندهی امــر اصلــی و از فعالیتهــای اصلــی کتابــداران و جــزء کارکــرد

مهــم کتابخانــه بهشــمار رفتــه کــه بهعنــوان یــک امــر تخصصــی و علمــی در کتابخانههــا تلقــی

میشــود ،امــا در ایــن پایــگاه ســازماندهی فعالیتــی تخصصــی نبــوده ،بلکــه یــک فعالیــت عمومــی
اســت کــه همــة کاربــران میتواننــد در آن مشــارکت کننــد .در اینجــا دیگــر الزام ـاً بــا نظامهــای

طراحیشــده و آمــادة ســازماندهی اطالعــات ســروکار نخواهیــم داشــت ،بلکــه هــر فــردی
میتوانــد ســازماندهی خــاص خــود را اعمــال نمــوده و نظــام ســازماندهی منابــع در کتابخانــة خــود

را شخصیســازی کنــد .از طرفــی ،امــکان واژهســازی ابداعــی و آزادانــه ،فقــدان کنتــرل خــاص
در برچس ـبگذاری ،و عــدم نیــاز بــه پایبنــدی بــه قواعــد زبــان ،الفبــا ،و دســتورالعمل مشــخص

وضعیتــی را حاکــم میکنــد کــه ســازماندهی بــه یــک امــر نســبی تبدیــل میشــود .وقتــی وضعیــت

موقتــی و نســبی حاکــم میشــود ،دیگــر نمیتــوان از ســاختار واژگانــی و نظــام معنایــی خاصــی در

ســازماندهی صحبــت کــرد و پیشبینــی خاصــی دربــارة آن انجــام داد؛ حتــی نمیتــوان پیشبینــی
خاصــی دربــارة معنــای واژگان بــهکار رفتــه و هــدف و نیــت کاربــر از کاربــر ِد خــاص یــک واژه

و برچســب را صــورت داد .ایــن مســئله پیامدهایــی در امــر بازیابــی اطالعــات نیــز خواهــد داشــت؛
زیــرا امــکان جســتوجوی برچســبها و بازیابــی اطالعــات از طریــق برچســبها نیــز امــری

نهچنــدان ســودمند جلــوه خواهــد کــرد .بررســی پایــگاه «الیبرریثینــگ» نیــز نشــان میدهــد

کــه امکانــات چندانــی بــرای جســتوجوی برچســبها فراهــم نشــده اســت .حــال آنکــه در

کتابخانههــا جس ـتوجو از مهمتریــن گامهــا بــرای بازیابــی اطالعــات از کتابخانــه اســت و کاربــر

بهواســطة جسـتوجو در نظــام کتابخانــه بــه اطالعــات مــورد نیــاز دسترســی پیــدا میکنــد؛ چنانکــه

در کتابخانههــای ســنتی ،کاربــران بــه برگهدانهــا هدایــت شــده و در نرمافزارهــای کتابخانــهای

نیــز وجــود جعبــة جســتوجو از مهمتریــن بخشهاســت و بهطــور معمــول ،در وســط صفحــة
اصلــی نرمافزارهــا تعبیــه میشــود .امــا ،در صفحــة اول پایــگاه «الیبرریثینــگ» گزینــة خاصــی

بــرای جســتوجوی برچســبها وجــود نــدارد .جســتوجو و بازیابــی برچســبها یــک امــر

حاشــیهای اســت و در مقابــل بــر پویــش مســیر برچسـبها تأکیــد میشــود :هدایــت از برچســبی بــه

برچســب دیگــر و مســیرپویی در شــبکة بههمتنیــدهای از برچســبها .بنابرایــن ،هــدف اصلــی از

برچس ـبگذاری ،بــرای جس ـتوجو نیســت و جنبههــای ارتباطــی و تعاملــی آن پررنگتــر اســت.
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بازیابــی اطالعــات از طریــق برچس ـبها در پایــگاه «الیبرریثینــگ» نیــز بــا مســیرپویی پیوندهــای

شــبکه ِ
ای برچســبها میســر شــده و جســتوجو و بازیابــی کلیــدواژهای هماننــد نرمافزارهــای

کتابخانــهای در حاشــیه قــرار میگیــرد.

برجستهســازی عناصــر گفتمــان خــود ،و بــهحاشــیهرانی تعریفهــای گفتمــان رقیــب و

ایجــاد فضــای تعــارض و رقابــت از جملــه راهبردهــای گفتمانهاســت .گفتمانهــا تــاش دارنــد
معانــی مربــوط بــه خــود را در جایــگاه برتــر قــرار داده و قابــل پذیــرش کننــد و معانــی عناصــر در
گفتمانهــای دیگــر را بــه حاشــیه براننــد .بهطــور کلــی ،گفتمانهــا در فضــای تضــاد و تفــاوت

بیــن گفتمانــی شــکل میگیرنــد .در اینجــا نیــز گفتمــان دیجیتــال پایــگاه «الیبرریثینــگ»

مفصلبنــدی عناصــر خــود را در تقابــل بــا گفتمــان مــدرن ســازماندهی در کتابخانههــا شــکل داده
و مرزبنــدی میکنــد .امــا ایــن راهبــرد نیــز بــا روشهــای متعــدد ،از جملــه ساختارشــکنی صــورت
گرفتــه اســت.

 .4-3ساختارشکنی و واسازی نظامهای رسمی ردهبندی منابع کتابخانهها

در بخــش تنظیمــات مربــوط بــه ردهبنــدی کتابخانــه ،امــکان انتخــاب بیــن طرحهــای مختلــف

ردهبنــدی وجــود دارد .کاربــر میتوانــد هــر یــک از ردهبندیهــا شــامل ردهبنــدی «دهدهــی

دیویــی» ،ردهبنــدی «کتابخانــة کنگــره» ،ردهبنــدی «کتابخانــة ملــی کشــاورزی» ،ردهبنــدی «کتابخانة
ملــی پزشــکی» ،ردهبنــدی «دهدهــی جهانــی ( ،»)UDCردهبنــدی کتابخانههــای «چیــن» (،)CLC

ردهبنــدی «دهدهــی نیپــون» (( )NDCردهبنــدی مــورد اســتفاده در ژاپــن) ،ردهبنــدی «دهدهــی کــره»
( ،)KDCردهبنــدی کتابشــناختی کتابخانههــای «روســیه» ( ،)BBKردهبنــدی «کولــن» ،ردهبنــدی

موضوعــی «بــراون» ( ،)SCو بســیاری ردهبندیهــای رایــج در جهــان و حتــی برخــی ردهبنــدی رایــج

در صنعــت نشــر و فــروش کتــاب را انتخــاب کنــد ،یــا هیچیــک را انتخــاب نکــرده و ردهبنــدی
شــخصی خــود را اعمــال نمایــد و یــا اساس ـاً از نظــام ردهبنــدی بــرای کتابخان ـهاش اســتفاده نکنــد.
ِ
پیــش روی
حــال ،در ادامــه ،نظــام ردهبنــدی «دهدهــی دیویــی» را بهعنــوان یکــی از گزینههــای

کاربــران بررســی میکنیــم .پــس از انتخــاب ایــن ردهبنــدی و ورود بــه صفحــة مربــوط بــه تنظیمــات

ردهبنــدی ،از نظــام جدیــدی از ردهبنــدی صحبــت میشــود کــه «سیســتم دهدهــی ملویــل (»)MDS

نــام گرفتــه اســت.
در توصیف این سیستم آمده است:

«ایــن سیســتم برگرفتــه از سیســتم دهدهــی دیویــی اســت کــه بــر اســاس حــوزة
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عمومــی (منظــور زبــان رایــج در بیــن عامــة مــردم) و بــا اضافهکــردن توســط کاربــران

ایجــاد شــده اســت .امــروزه MDS ،دیگــر همــان سیســتم دهدهــی دیویــی نیســت،
زیــرا اصطالحــات و واژهســازیها صرفــاً از منابــع حــوزة عمومــی وارد ایــن سیســتم
میشــوند»

(2020

.)LibraryThing

در واقــع ،در ایــن بخــش ،تقابلــی بیــن ردهبنــدی «دهدهــی دیویــی» و نظــام جدیــد پایــگاه

«الیبرریثینــگ» ایجــاد شــده اســت .ساختارشــکنی ،هــم در نــام آن و هــم در محتــوای آن صــورت
میگیــرد .بهجــای واژة ردهبنــدی (اصطالحــی رایــج در گفتمــان ســازماندهی کتابخانــه) از واژة

سیســتم (اصطالحــی رایــج در علــوم رایانــه) اســتفاده میکنــد و حتــی در توضیــح و اشــاره مطــرح

شــده اســت کــه «سیســتم دهدهــی دیویــی در کتابخانههــا بهعنــوان ردهبنــدی دهدهــی دیویــی

نامیــده میشــود» و بــر غیریتســازی نظــام ســازماندهی پایــگاه بهعنوانــی نظامــی روزآمــد
و متفــاوت از ردهبنــدی «دهدهــی دیویــی» تأکیــد میکنــد .اســتفاده از واژة «سیســتم» بهجــای

«ردهبنــدی» و اســتفاده از نــام کوچــک «ملویــل دیویــی» ،و کاربــرد «سیســتم دهدهــی ملویــل»
نهتنهــا تداعــی نظــام «ردهبنــدی دهدهــی دیویــی» اســت ،بلکــه بــا تأکیــد بــر روزآمــدی ایــن نظــام

و برجستهســازی و غیریتســازی ویژگیهــای منفــی نظــام «ردهبنــدی دهدهــی دیویــی» ،نظــام

مــورد اســتفاده در پایــگاه را در موقعیتــی برتــر قــرار میدهــد.

در ادامــه ،ویژگیهــای «سیســتم دهدهــی ملویــل» در پایــگاه الیبرریثینــگ شــرح داده

میشــود .ویرایــش ایــن سیســتم توســط ســازمانهایی کــه دارای حــق مؤلــف هســتند (یعنــی صاحــب

ایــن سیســتم هســتند) نبــوده ،بلکــه توســط مــردم و عامــه صــورت میگیــرد و واژههــا و اصطالحــات
آن هــم نــه توســط متخصصــان ،بلکــه از دانــش حــوزة عمومــی اســتخراج میشــود .بــا تأکیــد بــر

قدمــت «ردهبنــدی دیویــی» بــا ذکــر تاریــخ ابــداع (ســال  )1876و همینطــور ویرایشهــای متعــدد

آن ،کهنگــی و قدمــت «ردهبنــدی دهدهــی دیویــی» را بهعنــوان ضعــف برجســته کــرده و در مقابــل
بــر روزآمــدی «سیســتم دهدهــی ملویــل» تأکیــد میکنــد.

در بخشــی دیگــر از پایــگاه از یــک سیســتم دیگــر ردهبنــدی بنــام «دیوموجــی» نــام بــرده
1

میشــود ،کــه بــا الهــام از «سیســتم دهدهــی ملویــل» ســاخته شــده و در واقــع ،نســخه غیرالفبایــی
آن اســت« .دیوموجــی» از ترکیــب دو واژة «دیویــی و ایموجــی» ســاخته شــده و همانگونــه

کــه شــکل شــماره  ،2نیــز نشــان میدهــد« ،دیوموجــی» بــا افــزودن عالئــم «ایموجــی» بــه نظــام
1. Dewmoji
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و در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮﯼ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ:
»اﻳﻦ ،در ﻻﻳﺒﺮرﯼﺛﻴﻨﮓ ﻋﺎدﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﻋﻀﻮﯼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺎم ردﻩﺑﻨﺪﯼ را وﻳﺮاﻳﺶ ﮐﻨﺪ،
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ردهبنــدی دهدهــی دیویــی) کمــی هیجانانگیــز و کمــی وحشــتناک و نگرانکننــده اســت»
(2020

.)LibraryThing

و در بخش دیگری آمده است:

«ایــن ،در الیبرریثینــگ عــادی اســت کــه هــر عضــوی میتوانــد نظــام ردهبنــدی را

ویرایــش کنــد ،و نظــام شــکلگرفتــة موجــود نیــز بــر اســاس دســتکاریهای متعــدد
اعضــا بهدســت آمــده اســت» (همــان).

هرچنــد کــه در ایــن بخــش از «الیبرریثینــگ» بــر هیجانانگیــز بــود ِن امــکان تغییــر عناویــن

ردههــا حتــی ردههــای ســطح بــاال و ایجــاد وضعیــت جدیــدی از نظــام ردهبنــدی تأکیــد میشــود،
امــا نگرانــی از ایجــاد وضعیــت هرجومــرج و زوال ســاختار معنایــی قابــل اعتمــاد نیــز مطــرح اســت.

در گفتمــان ســازماندهی در پایــگاه «الیبرریثینــگ» نیــز در برابــر از دســت رفتــن اعتمــاد بــه ایــن
نظــام ســازماندهی بهخاطــر دســتکاریهای متعــدد اعضــا توضیــح خاصــی ارائــه نمیشــود .بــا

عــدم توضیــح بیشــتر دربــارة دال اعتمــاد و ســکوت در برابــر آن« ،دال تهــی اعتمــاد» در حــوزة
گفتمانگونگــی 1قــرار میگیــرد .اعتمــاد در ایــن پایــگاه معنــای خاصــی نــدارد و هیچجــا از

چگونگــی اعتمــاد مخاطبــان بــه ایــن نظــا ِم معنایــی ســخنی مطــرح نمیشــود .امــکان واژهگزینــی

دلبخواهــی توســط کاربــران و تغییــر محتــوای نظــام ردهبنــدی ،تغییــرات دیگــری را نیــز موجــب
میشــود« .نظــام ردهبنــدی دیویــی» ســاختاری سلســلهمراتبی دارد و شــبکة مفاهیــم و روابــط

حوزههــای مختلــف علمــی و رشــتهها در ســاختار آن مبتنــیبــر ارتباطــات سلســلهمراتبی اســت.

در گفتمــان ســازماندهیِ برچســبی ،هرچنــد ســاختار شــمارهگذاری ترتیبــی و اعشــاری دهدهــی
بــهظاهــر حفــظ میشــود ،ولــی ایــن بــهمعنــای حفــظ ســاختار سلســلهمراتبی نیســت .در واقــع،
اســتفاده از شمارهســازی دهدهــی و اعشــاری و الگوگیــری از «ردهبنــدی دهدهــی دیویــی» بــه

معنــای سلســلهمراتبی بــودن ســاختار ســازماندهی «الیبرریثینــگ» نیســت .وقتــی امــکان ویرایــش
ردههــای ســطح بــاال و بهصــورت نامحــدود توســط هــر کاربــری وجــود داشــته باشــد ،دیگــر امــکان
تصــور رویکــرد سلســلهمراتبی بســیار دشــوار خواهــد بــود .کاربــر مختــار اســت نظــم سلســلهمراتبی

مفاهیــم را بــه هــم ریختــه و روابــط مبتنــیبــر کل و جــز ،و یــا رده و زیــررده را نایــده بگیــرد.
بنابرایــن ،امــکان برهــمزدن روابــط و نظــم سلســلهمراتبی مفاهیــم در ســاختار ســازماندهی منابــع

وجــود خواهــد داشــت و در مقابــلِ رویکــرد سلســلهمراتبی ،وضعیتــی ریزومیــک حاکــم شــده و
1. field of discursivity
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امــکان برقــراری روابــط معنایــی نامحــدود بیــن ســطوح مختلــف مفاهیــم وجــود خواهــد داشــت.
از ایــن نظــر ،گفتمــان ســازماندهیِ برچســبی بــا واســازی ردهبنــدی سلســلهمراتبی مــورد اســتفاده در

کتابخانههــا ،معنــای ریزومیــک بــر خــود میگیــرد .تأکیــد بــر اســتفاده از واژة «سیســتم» بهجــای

«ردهبنــدی» نیــز بــا ایــن مفصلبنــدی گفتمــان جــور میشــود ،زیــرا اصطــاح «ردهبنــدی» دال بــر

وضعیتــی سلســلهمراتبی اســت .اســتفاده از اصطــاح ردهبنــدی در خــارج از گفتمــان تخصصــی

ســازماندهی در کتابخانههــا ،و در حــوزة عمومــی نیــز دارای تبعــات و بــار اجتماعــی و سیاســی

اســت و بــهمعنــای سلســلهمراتبی بــودن روابــط اجتماعــی ،خــودی و غیرخــودی بــودن و بــه معنــای

اولویــت داشــتن برخــی نســبت بــه دیگــری اســت .بنابرایــن ،در پایــگاه «الیبرریثینــگ» بــرای
اینکــه کلیــة اعضــا را در یــک ســطح بــدون ردهبنــدی ببینــد و ایــن موضــوع بــا نظــام معنایــی و

مفصلبنــدی گفتمــان ســازماندهیِ برچســبی مطابقــت داشــته باشــد ،از مفهــوم «سیســتم» بهجــای

«ردهبنــدی» اســتفاده میکنــد و همــواره در بخشهــای مختلــف پایــگاه تأکیــد میشــود کــه ایــن
سیســتم هیــچ مدیــر و فــرد هــادی و کنترلکننــده نــدارد و همــه از جایــگاه یکســانی بــرای اعمــال
تغییــر در آن برخــوردار هســتند .سیســتم ســازماندهی در پایــگاه «الیبرریثینــگ» ،نظامــی مبتنــیبــر

منطــق عقالنیــت ابــزاری ،یــا متأثــر از قــدرت و معطــوف بــه اهــداف سیاســی و یــا اقتصــادی نیســت،
ایــن نظــامبــر کنــش ارتباطــی میــان کاربــران اســتوار اســت کــه بــا برچسـبگذاری و گفتوگــوی

آزادانــه و رهــا از حضــور ســلطه بــه خلــق مفاهیــم و شــبکة ارتباطــات میپــردازد .ارتباطــات در
ایــن پایــگاه شــیوهای بــرای برســاخت دانــش و بازآفرینــی زیس ـتجهان کاربــران اســت .زبــان و

فرهنــگ کاربــران از اجــزا و عناصــر مقــوم و برســازندة زیســتجهان پایــگاه «الیبرریثینــگ»

هســتند.

امــا واســازی «ردهبنــدی دیویــی» بــ ه معنــای واســازی روابــط قــدرت و برهــمزدن ســاختار
تجویــزی ،تحمیلــی ،و اقتــداری آن نیــز اســت .در گفتمــان ســازماندهیِ برچســبی ،جریــا ِن تغییــر

معکــوس میشــود .بدیــنمعنــا کــه بــر خــاف نظــام «ردهبنــدی دهدهــی دیویــی» در کتابخانههــا

کــه موضــوع متــون و مــدارک در فراینــد ســازماندهی بــا واژگان اســتاندارد و کنترلشــدة ابزارهــای

ســازماندهی اطالعــات مطابقــت داده میشــود ،در پایــگاه «الیبرریثینــگ» ایــن نظــام ســازماندهی

اســت کــه بهخاطــر مطابقــت بــا متــون تغییــر میکنــد .در اینجــا ،روزآمــدی و تغییــر بــر اســتاندارد

و یکدستســازی اولویــت پیــدا میکنــد .در «ردهبنــدی دیویــی» هرچنــد کــه ایــن ردهبندیهــا
بــا پشــتوانة انتشــاراتی عمــل کــرده و همینطــور مرتب ـاً ویرایــش و روزآمــد میشــوند ،امــا همیشــه

گذشــتهنگر بــوده و زبــان جــاری متــون بــرای ســازماندهی در کتابخانههــا میبایســت بــا ایــن نظــام
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مطابقــت داده شــود و بــهزبــان ایــن نظــام بیــان شــود .امــا در گفتمــان ســازماندهیِ برچســبی روی ّـهای

معکــوس مطــرح اســت؛ بدیــنصــورت کــه بــرای مطابقــت بــا زبــان جــاری کاربــران ،ایــن سیســتم
اســت کــه میبایســت همــواره تغییــر کنــد .تغییــر بهصــورت دورهای همچــون ویرایشهــای

مختلــف «ردهبنــدی دهدهــی دیویــی» نیســت ،بلکــه همیشــگی و بــا اضافهشــدن هــر کتــاب و

مــدرک جدیــد بــه مجموعــة کتابخانــه اســت.

در ادامــه ،و در نقــد و واســازی تمرکــز قــدرت در «ردهبنــدی دیویــی» ،بــر غیریتســازی و

ایجــاد فضــای تفــاوت تأکیــد میشــود.

در «الیبرریثینگ» یادداشتی در توضیح «ردهبندی دهدهی دیویی» اضافه شده است:
1
«توجــه :دهدهــی دیویــی و اصطالحــات مربــوط بــه آن از عالئــم تجــاری «اُسیالســی»

هســتند .بدیــنمنظــور نظــام «الیبرریثینــگ» بهخاطــر اینکــه مانعــی در پیـ ِ
ـش پایــش

ایجــاد نکننــد« ،نظــام دهدهــی ملویــل» نامیــده میشــود .هرچنــد کــه نظــام دیویــی بــه

ســال  1876برمیگــردد و نســخههای قبلــی آن در فضــای عمومــی وجــود دارنــد ،امــا
آنهــا صاحــب عالمــت تجــاری آن هســتند و حتــی یکبــار تــا آنجــا پیــش رفتنــد

کــه خواســتند از هتلــی کــه از ایــن سیســتم اســتفاده کــرده بــود ،شــکایت کننــد .مــا
امیدواریــم از مــا شــکایت نکننــد و اگــر ایــن کار انجــام شــود ،حتمــا تأکیــد خواهیــم

کــرد کــه موضوعــی احمقانــه اســت» (.)LibraryThing 2020

«اُسیالســی» کــه مالکیــت معنــوی «ردهبنــدی دیویــی» را در اختیــار دارد و بهعنــوان یکــی

از مراکــز اصلــی قــدرت در نظــام ســازماندهی دهدهــی دیویــی ،اصطالحــات «دیویــی»« ،ردهبنــدی

دهدهــی دیویــی» »DDC« ،را بهعنــوان عالمــات تجــاری ثبــت کــرده و امتیــازات حقوقــی و تجــاری
متناســب بــا آن را در اختیــار دارد .در اینجــا «اُسیالســی» بهعنــوان ســازمانی معرفــی میشــود

کــه بیشــتر از آنکــه بــه فکــر ســازماندهی منابــع کتابخانــه و خدمــت بــه جامعــه باشــد ،اهــداف
تجــاری دارد و «نظــام ردهبنــدی دیویــی» را در اختیــار گرفتــه و کتابخانههایــی را کــه از ایــن نظــام

اســتفاده میکننــد ،همچــون بــازاری بــرای کســب درآمــد میبینــد.
در فضــای تفـ ِ
ـاوت گفتمــا ِن ســازماندهیِ برچســبی بــا گفتمــان ســازماندهی کتابخانــه ،دالهــای

«کهنــه بــودن» بــا تأکیــد مــداوم بــر اینکــه «ردهبنــدی دهدهــی دیویــی» متعلــق بــه اواخــر قــرن

نوزدهــم بــوده ،و دال «تصاحــب مالکیــت معنــوی» ،هــر دو متعلــق بــه گفتمــان رقیــب و بهعنــوان
1. OCLC
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نقــاط ضعــف آن بزرگنمایــی شــده ،و همینطــور «اُسیالســی» بهعنــوان نمــاد گفتمــان اقتدارگــرا
و دارای اهــداف سیاســی و تجــاری مطــرح میشــود و در مقابــل ،بــر جنبههــای تعلــق «سیســتم

دهدهــی ملویــل» بــر حــوزة عمومــی ،روزآمــدی مــداوم ،امــکان دســتکاری آزادانــه ،و رایــگان

بــودن آن تأکیــد میشــود .دالهــای «مالکیــت عمومــی»« ،رایــگان بــودن» ،و «بــهروز بــودن» در
زنجیــرة ه ـمارزی گفتمــان خــودی جــذب میشــوند .گفتمــان ســازماندهیِ برچســبی بــا واســازی
هژمونــی گفتمــان ســازماندهی کتابخانــه ،نظــام معنایــی خــاص خــود را مفصلبنــدی میکنــد.

 .5-3واسازی عالئم نوشتاری /الفبازدایی

اســتفاده از تصویــرک و عالئــم تصویــری بهجــای عناویــن ردههــا در «ردهبنــدی دیوموجــی» از

جملــه شــیوههای واســازی ردهبنــدی رســمی کتابخانههــا بــود .امــا اســتفاده از عالئــم غیرنوشــتاری

در ابعــاد دیگــری نیــز قابــل تحلیــل اســت .بررســی بخشهــای مختلــف پایــگاه «الیبرریثینــگ»
نشــان میدهــد کــه اســتفاده از عالئــم تصویــرک و نشــانههای غیرنوشــتاری صرف ـاً در «ردهبنــدی

دیوموجــی» نبــوده و نمونههــای دیگــری نیــز وجــود دارد .در بخــش دوم و پاییــن صفحــة اصلــی
وبســایت ،از جملــه مزایــای پایــگاه «الیبرریثینــگ» ،در دســترس بــودن ایــن پایــگاه بـه زبانهــای
مختلــف معرفــی شــده و بهجــای شــکل نوشــتاری هــر کــدام از زبانهــا ،پرچــم کشــورها بــه نمایــش

درآمــده و بــا کلیــک بــر روی هــر یــک از پرچمهــا ،زبــان ســایت تغییــر میکنــد .بــرای مثــال،
بــا کلیــک بــر روی پرچــم کشــور برزیــل ،محتــوای ســایت ب ـ ه زبــان پرتغالــی کــه زبــان رســمی و

یــا رایــج برزیــل اســت ،تغییــر میکنــد .همینطــور ،در قســمت نــوار پایینــی ســایت لوگــوی چنــد

روزنامــه و خبرگــزاری رســمی نمایــش داده شــده کــه بــا کلیــک بــر روی هــر کــدام از آنهــا ،بــه
صفحـهای هدایــت میشــویم کــه اطالعاتــی دربــارة ایــن پایــگاه ارائــه کــرده و نشــان میدهــد کــه

غــرض از درج ایــن لوگوهــا هدایــت کاربــران بــه خوانــدن مطالبــی اســت کــه در آن روزنامههــا و
خبرگزاریهــا مطلبــی دربــارة «الیبرریثینــگ» منتشــر شــده اســت .امــا در ویژگــی مهــم ســایت،

یعنــی مســئلة برچســبگذاری نیــز امــکان اســتفاده از عالئــم نوشــتاری متنــوع فراتــر از حــروف
الفبــا و یــا شــمارة اعــداد وجــود دارد .ایــن ویژگــی متناســب بــا ماهیــت فناورانــه و ســیال اطالعــات

دیجیتــال بــوده و در زنجیــرة گفتمانــی ســازماندهیِ برچســبها نیــز حفــظ میشــود .در مقابــل،
گفتمــان رقیــب فاقــد ایــن ویژگــی بــوده و در نظامهــای ســازماندهی منابــع کتابخانههــا صرف ـاً از
حــرف و عــدد و ســایر نشــانههای محــدود نوشــتاری نظیــر فرمولهــای ریاضــی و ترکیبهــای

شــیمایی اســتفاده میشــود کــه بــا ماهیــت اطالعــات مکتــوب نیــز همخوانــی دارد ،ولــی در
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گفتمــان ســازماندهیِ برچســبها ضمــن تأکیــد بــر تنــوع نشــانههای نوشــتاری ،تــاش میشــود

از نشــانههای غیرنوشــتاری نظیــر عالئــم بصــری ،تصاویــر و نظایــر آن نیــز اســتفاده شــود .ویژگــی

اطالعــات دیجیتــال از جملــه ماهیــت فراپیونــدی و ســیال آن امــکان اســتفاده از عالئــم غیرنوشــتاری

را میســر میســازد .نظــام ســنتی ســازماندهی کتابخانههــا نظامــی اســت کــه در کاربــرد آزادانــة

نشــانههای نوشــتاری متنــوع محدودیــت دارد ،ولــی در گفتمــان ســازماندهی اطالعــات دیجیتــال
در برچس ـبها در رقابــت بــا گفتمــان چاپــی ،اســتفاده از تنــوع عالئــم نوشــتاری فراتــر از اعــداد و
حــروف الفبــا مطــرح شــده و ماهیــت الفبامحــور گفتمــان چاپــی واســازی میشــود .بهکارگیــری

عالئــم غیرنوشــتاری بهعنــوان نقــاط قــوت گفتمــان ســازماندهیِ برچســبها برجستهســازی

میشــود .حــال آنکــه ایــن ویژگــی از منظــر گفتمــان مــدرن ســازماندهی اطالعــات بهعنــوان

نشــانهای از رفتــار ســلیقهای کاربــران در برچس ـبگذاری و اســتاندارد نبــودن برچس ـبها مطــرح

ِ
مکتــوب دیجیتــال
شــده و بهعنــوان معایــب برچســبها مطــرح میگــردد .تنــوع نوشــتار ،متــن
را از محدودیــت الفبــا آزاده کــرده و ســاحتی چندبعــدی بــدان میبخشــد .متــن دیجیتــال ،متنــی

چندرســانهای اســت و گفتمــان ســازماندهی اطالعــات در پایــگاه «الیبرریثینــگ» نیــز متناســب بــا

ایــن ویژگــی اســت.
 .4نتیجهگیری

نتیجــة بررســی پیشــینه نشــان داد کــه اغلــب پژوهشهــا بــه بررســی پدیــدة برچس ـبگذاری

اجتماعــی و بــه مقایســة برچســبگذاری بــا نظامهــا و ابزارهــای ســازماندهی بهویــژه بــا

ســرعنوانهای موضوعــی پرداختــه و بــا اشــاره بــه کاســتیها و یــا قابلیتهایــی کــه برچسـبگذاری
در مقایســه بــا نظامهــای اســتاندارد ســازماندهی اطالعــات دارد ،از عــدم امــکان جایگزینــی آن بــا

ســرعنوانهای موضوعــی و یــا تأثیــر برچس ـبگذاری بــر بهبــود و تســهیل ســازماندهی و بازیابــی

اطالعــات پرداختهانــد .از منظــر گفتمانــی ،ویژگــی اصلــی پژوهشهــای انجامشــده ایــن اســت کــه

برچس ـبگذاری را ذیــل معرفتشناســی مــدرن ســازماندهی اطالعــات بررســی کــرده و بنابرایــن،
برچســبگذاری صرفــاً یــک ابــزار ســازماندهی همچــون دیگــر ابزارهــای مــدرن ســازماندهی

اطالعــات نگریســته شــده اســت و نتایــج نیــز از چارچــوب و اصــول حاکــم بــر ســازماندهی
رایــج اطالعــات و عقالنیــت حاکــم بــر آن فراتــر نرفتــه اســت .امــا در پژوهــش حاضــر ،پدیــدة
برچســبگذاری از منظــر گفتمانــی بررســی و تحلیــل شــد.

میتــوان در برابــر گفتمــان مــدرن ســازماندهی اطالعــات در کتابخانههــا ،از رقیبــی نوظهــور
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بــه نــام گفتمــان ســازماندهی اطالعــات دیجیتــال در پدیــدة برچســبگذاری اجتماعــی ســخن
گفــت؛ گفتمانــی کــه نظــام معنایــی خــاص خــود را داشــته و آنهــا را در تقابــل بــا گفتمــان مــدرن

ســازماندهی اطالعــات در کتابخانــه شــکل میدهــد.

در مفصلبنــدی گفتمــان ســازماندهی برچســبها ،کاربــر بهعنــوان دال مرکــزی ،محــور

مفصلبنــدی قــرار گرفتــه و دالهــای شــناوری چــون زبــان ،فهرستنویســی ،و عضویــت در نظــام
معنایــی گفتمــان ســازماندهیِ برچســبی پیرامــون دال مرکــزی کاربــر مفصلبنــدی میشــوند .ایــن

گفتمــان تــاش دارد بــا جــذب عناصــری از گفتمــان رقیــب نظیــر ردهبنــدی ،روزآمــدی ،رایــگان
بــودن و ایجــاد انســداد معنایــی ،آنهــا را تبدیــل بــه وقتههــای گفتمــان خــود کنــد .ایــن کار در

فضــای تخاصــم و غیریتســازی بــا ایجــاد زنجیــرة ه ـمارزی از عناصــر قابــل جــذب در گفتمــان

خــودی ،و در مقابــل ،ایجــاد زنجیــرة تفــاوت و بزرگنمایــی عناصــری همچــون کهنگــی ،اقتدارگــرا
بــودن ،و سلســلهمراتبی بــودن در گفتمــان رقیــب (گفتمــان مــدرن ســازماندهی اطالعــات) و طــرد
آنهــا بــه حــوزة گفتمانگونگــی یــا میــدان گفتمــان صــورت میگیــرد .هــر گفتمــان بــر اســاس
رابط ـهاش بــا آنچــه طــرد شــده و در میــدان گفتمــان قــرار گرفتــه ،شــکل میگیــرد .در اینجــا نیــز

گفتمــان ســازماندهی اطالعــات در پایــگاه «الیبرریثینــگ» بــا غیریتســازی و تقویــت مرزهــای
ضدیتــی و تشــکیل دوگانههــای خــود و دیگــری بــا گفتمــان رقیــب ،نظیــر رایــگان بــودن در مقابــل

اهــداف تجــاری و منفعتطلبــی گفتمــان رقیــب ،ســیال ،تخــت و ریزومیــک بــودن روابــط در

مقابــل روابــط ثابــت ،یکطرفــه ،و سلســلهمراتبی گفتمــان رقیــب ،و موقتــی و امکانــی بــودن در

مقابــل رویکــرد کنترلــی و ثباتگــرای گفتمــان رقیــب ،هویــت معنایــی گفتمــان خــود را شــکل
داده و بــه وضعیتــی هژمونیــک دســت مییابــد .دالهــای اعتبــار ،و اعتمــاد بهعنــوان دالهــای تهــی

در میــدان گفتمــان قــرار میگیرنــد .گفتمــان ســازماندهی اطالعــات در پدیــدة برچســبگذاری

پیرامــون دالهــای اعتمــاد و اعتبــار ســکوت کــرده و نمیتوانــد مدلولــی بــر آنهــا ارائــه دهــد.
اعتبــار و اعتمــاد بــه حلقــة مفقــودهای تبدیــل میشــوند کــه همــواره گفتمــان ســازماندهی اطالعــات

برچســبها را در معــرض تهدیــد قــرار میدهنــد.

ســخن گفتــن از پیشــنهاد کاربــردی بــرای پژوهــش نظــری شــاید چنــدان ســاده نبــوده و بــه

نحــوی متناقضنمــا جلــوه کنــد .اصــاح آگاهــی میتوانــد مهمتریــن دســتاورد ایــن پژوهــش باشــد
و ســایر پیشــنهادات نیــز از ایــن امــر ناشــی خواهــد شــد .بنابرایــن ،پیشــنهاد میشــود دســتاوردهای

خــاص ایــن پژوهــش در مواجهــه بــا ســازماندهی اطالعــات دیجیتــال ،در بررســی ابعــاد مختلــف
کتابخانههــای دیجیتــال ،و در ســایر پدیدههــای نوظهــور و متنــوع فضــای اطالعــات دیجیتــال
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 کاربــر بهعنــوان عامــل کلیــدی و دال مرکــزی در ســازماندهی اطالعــات.مــورد توجــه قــرار گیــرد
 بهگونـهای کــه ســایر دالهــا حــول آن شــکل گرفتــه و بــا توجــه بــه آن معنــا،دیجیتــال مطــرح بــوده

 پیشــنهاد میشــود هرگونــه پرداختــن بــه اطالعــات دیجیتــال بــا توجــه بــه عامــل کلیــدی.مییابنــد
 بــه نظــر میرســد، زیــرا بــا توجــه بــه دســتاورد ایــن پژوهــش،و نقــش تعیینکنندگــی کاربــر باشــد

 پژوهشهــای کاربــردی و طراحیهــای عملیاتــی، نظریهپردازیهــا،کــه بــدون توجــه بــه کاربــر

، و هــر آنچــه کــه در تقابــل بــا ایفــای نقــش اصلــی توســط کاربــر قــرار گرفتــه باشــد،ناقــص بــوده
.طــرد شــده و محکــوم بــه حــذف خواهنــد بــود
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اکنــون رئیـ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲایشــان هم
.ﻣﺪركــان اســت
ـگاه اصفهـ
 دانشـــ،از1361
شناســــی
دان
کتابخانه
 رﺋﻴﺲ ادارة ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ.اســـت
زنجــانﻫﻢاﻛﻨﻮن
شهرســتاناﻳﺸﺎن
.عمومــی اﺳﺖ
هــایاﺻﻔﻬـﺎن
داﻧﺸــﮕﺎه

ـازماندهی
 و،ﻧﻈﺮيــات و دانش
ـازماندهی اطالعـ
ﻓﻠﺴﻔﺔنظــری
مطالعــات
فلســفة
 و ﺳ،ﻋـﺎت و داﻧﺶ
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲسـاﻃﻼ
ســﻣﻄﺎﻟﻌﺎت،ﻋﻠﻢ
.ﺖ،ـم
زﻧﺠﺎنعلـاﺳـ
.اطالعــات دیجیتــال و پژوهــش کیفی از جملـــه عالیق پژوهشـــی وی اســـت

.اﻃﻼﻋﺎت دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ وي اﺳـﺖ

اﺣﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ

 داراي ﻣﺪرك دﻛﺘـﺮي در رﺷـﺘﺔ ﻋﻠـﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳـﻲ،1335 ﻣﺘﻮﻟـﺪ

اﻳﺸـﺎن ﻫﻢاﻛﻨـﻮن اﺳـﺘﺎد ﮔـﺮوه ﻋﻠـﻢ اﻃﻼﻋـﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه اﺻﻔﻬ
.ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ
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ﻣﻬﺮداد ﭼﺸﻤﻪﺳﻬﺮاﺑﻲ

ﻋﻤﻮﻣﻲو
ﻫﺎيﻼﻋـﺎت
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻃ
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
اﻛﻨﻮن ﻧﻈﺮي
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ،
اﺻﻔﻬـﺎنﻓﻠﺴﻔﺔ
داﻧﺸــﮕﺎه اﺳـﺖ.
زﻧﺠﺎن
رﺋﻴﺲ ادارة
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ

ﭘﮋوﻫﺸـﻲ
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻋاﻃﻼﻼﻳﻖ
ﻛﻴﻔﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ
دﻳﺠﻴﺘﺎل
ويﺳ
داﻧﺶ ،و
ﻋـﺎت و
ﭘﮋوﻫﺶﻧﻈﺮي
ﻋﻠﻢ،و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻠﺴﻔﺔ
زﻧﺠﺎن اﺳـﺖ.
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اﻃﻼﻋﺎت دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ وي اﺳـﺖ.

اﺣﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ

احمد شعبانی

اﺣﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ

ﻋﻠـﻢ اﻃﻼﻋﺎت و
رﺷـﺘﺔ
دﻛﺘـﺮي در
ﻣﺪرك
داراي
ﻣﺘﻮﻟـﺪ
شناسـی
اطالعات و دانش
رشـتة علـم
دکتـری در
،1335مدرک
 ،1335دارای
متولـــد

ﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳـ
ﻋﻠـﻢ اﻃﻼ
رﺷـﺘﺔ
دﻛﺘـﺮي در
ﻣﺪرك
دانشـگاه
ششناسـی
اطالعـات و دان
گـروه علـم
داراياسـتاد
1335م،اکنـون
ﻣﺘﻮﻟـﺪایشـان ه
اسـت.

اﻳﺸـﺎن ﻫﻢاﻛﻨـﻮن اﺳـﺘﺎد ﮔـﺮوه ﻋﻠـﻢ اﻃﻼﻋـﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳـﻲ دا

اﻛﻨـﻮن اﺳـﺘﺎد ﮔـﺮوه ﻋﻠـﻢ اﻃﻼﻋـﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه اﺻﻔﻬ
اﻳﺸـﺎن ﻫﻢ
اســت.
اصفهان

ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ از
روش
روش و
دانش وداﻧﺶ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
وی است.
پژوهشی
جمله عالیق
تحقیق از
مدیریت

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
سهرابی
چشمه
ﺳﻬﺮاﺑﻲ
ﭼﺸﻤﻪ
مهردادداد
ﻣﻬﻣﺮﻬﺮ
ﺳﻬﺮاﺑﻲ
ﭼﺸﻤﻪ
داد

متولــد ســال  ،1353دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة علــوم اطالعات

ﻋﻠﻮمو ار
اﻃﻼﻋﺎت
دﻛﺘﺮيﺔ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در رﺷﺘ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي
،1353
ﻣﺘﻮﻟﺪ
اﻃﻼ
ﻋﻠﻮمرﺷﺘﺔ
در
ﻣﺪركﻣﺪرك
دارايداراي
،1353
ﻣﺘﻮﻟﺪﺳﺎلﺳﺎل
و ارتباطــات از دانشــگاه اســتاندال فرانســه اســت .ایشــان هماکنــون دانشــیار

ﻋﻠﻢو داﻧ
اﻃﻼﻋﺎت
اﻛﻨﻮن ﮔﺮوه
داﻧﺸﻴﺎر
اﻛﻨﻮن
ﻫﻢ
اﺳﺖ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻫﻢاســت.
ـان
اصفهـ
اﻳﺸﺎنـگاه
دانش.ـ
شناس.ــی
دانش
اﺳﺘﺎﻧﺪالو
اﺳﺘﺎﻧﺪالــات
داﻧﺸﮕﺎهـم اطالع
داﻧﺸﮕﺎهعلـ
گــروه
اﻃﻼ
ﻋﻠﻢ ﮔﺮوه
داﻧﺸﻴﺎر
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ســنجش و
دادهکاوی،
ذخیــره و
معنایــی،
وب
ارزیابــیدادهﻛﺎوي ،ﺳﻨﺠﺶ
اطالعــات،ذﺧﻴﺮه و
اﺻﻔﻬﺎن
داﻧﺸﮕﺎه
ﻛﺎو
اﻃﻼﻋﺎت،اﻃﻼﻋﺎت ،داده
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲو
ذﺧﻴﺮه
ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ،ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ،
بازیابــی وب
وب.
اﺳﺖ.اﺳﺖ
اﺻﻔﻬﺎن
داﻧﺸﮕﺎه

پژوهشــی
عالیــق
جملــه
اﺧﻼقعلمــی
ﺷﻨﺎﺳﻲ وواخــاق
ﻋﻠﻢشناســی
پژوهــش ،علم
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻠﻤﻲاز از
علــم وﭘﮋوﻫﺶ،
ﻋﻠﻢ و

اســت.ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻋﻠﻢﺷﻨﺎﺳﻲ و اﺧﻼق ﻋﻠﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و
ﻋﻠﻢ و
وی

عاصفه عاصمی

متولـــد  ،1349دارای مــدرک تحصیلــی دکتری در رشــتة بیزینــس انفورماتیک
از دانشــگاه کوروینــوس بوداپســت اســت .ایشــان هماکنــون عضــو هیئــت

علمــی و محقــق دانشــگاه کوروینــوس اســت.

سیسـتمهای اطالعاتی هوشـمند ،تجارت هوشمند ،سیسـتمهای سرمایهگذاری،

کریپتوکارنسـی و سیسـتمهای پیشـنهاددهندة سـرمایهگذاری از جملـه عالیـق
وی است.
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