Analysis and Critique
of Representationalism
in Information Retrieval Action
Mahboobeh Farashbashi Astaneh
PhD Candidate; Knowledge and Information Science; Ferdowsi
University of Mashhad; Mashhad, Iran Email: astaneh@um.ac.ir
Mohsen Nowkarizi*
Professor; Knowledge and Information Science; Ferdowsi
University of Mashhad; Mashhad, Iran Email: mnowkarizi@um.ac.ir
Hasan Behzadi
Assistant Professor; Knowledge and Information Science;
Ferdowsi University of Mashhad; Mashhad, Iran;
Email: hasanbehzadi@um.ac.ir

Bakhtiar Shabani Varaki
Professor; Department of Philosophy of Education; Ferdowsi
University of Mashhad; Mashhad, Iran Email: bshabani@um.ac.ir

Received: 11, Jan. 2021
Iranian Research Institute
for Information Science and Technology
(IranDoc)
ISSN 2251-8223
eISSN 2251-8231
Indexed by SCOPUS, ISC, & LISTA

Vol. 37 | No. 2 | pp. 497-526
Winter 2022

Abstract: The doctrine of representationalism is rooted in the philosophy
of mind and cognitive sciences, but it can also be traced in the philosophy
of language. The purpose of this paper is to apply representationalist
approaches in language and meaning to knowledge and information
science research. Therefore, in the first part, the application and
achievements of representationalism for information retrieval action are
analyzed. Studies are categorized according to their level of concern to
language and meaning in organization and information retrieval. Then, in the
second part, the representational approaches to Language in Information
Retrieval Action (LIRA) are analyzed and criticized in the related research.
In this analysis, philosophical approaches have been considered because
the roots of representationalism can be traced in semantics and semiotics
in linguistic approach. Representationalism with emphasis on the linguistic
dimension in the organization and information retrieval research is a
theory that is advocated due to the constant relationship between words
and the world they represent. In this study representationalism in semantic
tools (such as thesauri, subject headings, and classifications) consists of
all processes (from indexing to user information searching and retrieval)
called Information Retrieval Action (IRA), and can be criticized in various
ways. Some studies focus on the nature of knowledge representation and
find it in the philosophy of language. Some theoretical studies criticize
representationalism by addressing cognitive sciences and related areas in
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the information representation and retrieval or by focusing on fundamental issues in the
philosophy of language and its relation to information retrieval. Others go beyond linguistic
level and analyze IRA in terms of semiotics and in connection to meaning. Some studies
account for the representation (in knowledge organization and especially in classifications)
not as a linguistic but paradigmatic issue at the level of modernist domination in the modern
era against which postmodernism stands. Finally, this inquiry illustrates that information
retrieval has been rooted in the paradigm of empiricism and positivism in these areas.
Representationalism places the mind at the center of cognition and ignores other aspects
such as context, culture and use of them. The changes that have taken place over time to
overcome the problems in the field of retrieval, such as those of headings and thesauruses
and the achievement of ontologies and folksonomies, illustrate the shortcomings of these
paradigms arising from representational approaches to language and needs to be changed in
favor of a pragmatic view point.
Keywords: Representationalism, Knowledge Representation, Information Retrieval Action,
Knowledge Organization, Philosophy of Language
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مقاله برای اصالح به مدت  58روز نزد پدیدآوران بوده است.
نشریة علمی | رتبة بینالمللی

چكيــده :دکتریــن بازنماییگرایــی ریشــه در فلســفة ذهــن و علــوم شــناختی دارد،
امــا در فلســفة زبــان نیــز ردپــای آن را میتــوان دنبــال کــرد .هــدف از ایــن مطالعــه
آن اســت کــه رویکردهــای بازنماییگرایــی بــه زبــان و معنــا بــا پژوهشهــای علــم
اطالعــات تطبیــق داده شــود .روش ایــن مطالعــه فلســفی اســت .روشهــای فلســفی،
روشهــای پژوهــش عقالنــی هســتند و شــاخصة روش فلســفی نظرورزانــه بــودن
آن اســت .بــه ایــن منظــور در بخــش اول ،کاربــرد و دســتاوردهای بازنماییگرایــی
بــرای کنــش بازیابــی اطالعــات تحلیــل شــده اســت .پژوهشهــا بــا توجــه بــه میــزان
پرداختــن بــه مســایل زبــان و معنــا در ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات دســتهبندی
شــدهاند .ســپس ،در بخــش دوم بــا عنــوان نقــد رویکــرد بازنماییگرایــی در
پیونــد بــا کنــش بازیابــی اطالعــات ،رویکــرد بازنماییگرایانــه بــه زبــان در کنــش
بازیابــی اطالعــات در قالــب پژوهشهــای مرتبــط تحلیــل و نقــد شــده اســت.
بازنماییگرایــی در ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات بــا تأکیــد بــر بُعــد زبانــی
نظری ـهای اســت کــه بهدلیــل وجــود رابطــة ثابــت بیــن واژههــا و جهانــی کــه آنهــا
بازنمایــی میکننــد ،از آن طرفــداری مینمایــد .بازنماییگرایــی در ابزارهــای
معنایــی (ماننــد اصطالحنامههــا ،ســرعنوانهای موضوعــی و ردهبندیهــا) کــه در
ایــن مطالعــه از کلیــة فرایندهــای صورتگرفتــه بــر روی آنهــا بــا عنــوان کنــش
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بازیابی اطالعات یاد شده ،بهاشکال مختلف قابل نقد است.
كليدواژههــا :بازنماییگرایــی ،بازنمایــی دانــش ،کنــش بازیابــی اطالعــات ،ســازماندهی دانــش ،فلســفه
زبــان ،ســازماندهی اطالعــات و دانــش
 .1مقدمه

ِ
مرکــزی بازنماییگرایــی ،1مفهــوم بازنمایــی اســت .از بازنمایــی در متــون
مفهــوم هســته و

علــم اطالعــات بــا تعابیــر و عبــارات مختلــف یــاد شــده اســت؛ ماننــد :بازنمایــیِ مــدرک ،بازنمایــیِ

اطالعــات ،بازنمایــیِ موضوعــی ،بازنمایــیِ مفهومــی ،بازنمایــیِ معنــا ،و بازنمایــیِ دانــش .آنچــه

مســلم اســت اینکــه علــم اطالعــات و دانششناســی همــواره وظیفــة بازنمایــی مــدارک و اطالعــات

را بــر عهــده داشــته و در آن تردیــدی وجــود نــدارد (« .)Frohmann 1990; Mai 1999پائــو»

2

بازنمایــی اطالعــات را یکــی از کارکردهــای اصلــی هــر نظــام بازیابــی اطالعــات میدانــد .وی
بازنمایــی اطالعــات را چنیــن تعریــف میکنــد« :بازنمایــی اطالعــات آن جنبــه از بازیابــی اطالعــات

اســت کــه در آن فایــل اصلــی مــدارک بــا مجموعــهای از برچســبها یــا جایگزینهایــی نظیــر
چکیدههــا یــا اصطالحهــای نمایــهای بازنمــوده میشــود» .در واقــع ،وی چکیدهنویســی و

نمایهســازی را دو نــوع عمــدة بازنمایــیِ اطالعــات میدانــد (« .)1989،16،179چــو» نیــز بازنمایــی

اطالعــات را اینگونــه تشــریح میکنــد« :بازنمایــی اطالعــات شــامل اســتخراج برخــی عناصــر

(ماننــد کلیدواژههــا ،عبــارات) از یــک مــدرک یــا اختصــاص اصطالحــات (ماننــد توصیفگرهــا

یــا ســرعنوانهای موضوعــی) بــه مــدرک اســت؛ بهگون ـهای کــه بتــوان ماهیــت آن را توصیــف و

ارائــه کــرد  ...اصطــاح بازنمایــیِ اطالعــات بــرای پوشــش جنبههــای مختلــف و روشهــای ایجــاد

بدیلهــا یــا بازنماهایــی (ماننــد نمایــ ه و چکیــده) بــا هــدف بازیابــی اطالعــات بــه کار مــیرود»

( .)Chu 2010, 14از دیــدگاه «اینگورســن» 3بازنمایــی اطالعــات متنــی بهطــور بالقــوه ممکــن اســت

دو شــکل اساســی بــه خــود بگیــرد:

اول ،قالبــی کــه در بازیابــی مــدرک ،دادههــای کتابشــناختی نامیــده میشــود و دوم،

موضوعــی کــه بــه دربارگــی مــدرک مرتبــط اســت .نــوع نخســت ،دربرگیرنــدة

واقعیتهایــی در رابطــه بــا تولیــد متــن و رســانة حامــل آن اســت .بهطــور مثــال ،نــام

نویســنده ،تاریــخ نشــر ،تعــداد صفحــات ،ناشــر ،عنــوان مجلــه ،نــوع مــدرک و جــز
3. Ingwersen
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آن .ایــن مشــخصات انحصــاری و قالبــی در محیطهــای چندرســانهای و اداری نیــز بــا
نامهــای دیگــری یافــت میشــود و مشــخصة آنهــا ایــن اســت کــه هیچگونــه رابط ـهای

بــا دربارگــی متــن نــدارد یــا رابط ـهای مبهــم دارد و در عــوض ،اینگونــه مشــخصات
بــه چیســتی مرتبــط اســت؛ یعنــی اشــیای یــک ســامانه چیســت ،یــا ارزشهــای آنهــا ،از
جملــه ارزش مــادی و جــز آن ،چیســت  . ...نــوع موضوعــی یــا مفهومــیِ بازنمایــی و

مشــکالت آن بهطــور مثــال ،مشــکالت دربارگــی یــا مشــکالت مربــوط بــه کارکردهــا

یــا فنــون انطبــاق مناســب ،مبحــث اصلــی مطالعــات در بازیابــی اطالعــات اســت (-94

.)1992, 95

بــه نظــر میرســد کــه تعاریــف گفتهشــده از بازنمایــی ،یعنــی بازنمایــی مــدرک و بازنمایــی

اطالعــات ،در بخــش فیزیکــی بازنمایــی قــرار میگیرنــد کــه از وظایــف اصلــی حرفــة اطالعــات
و دانــش اســت ،امــا در حیطــة مــورد نظــر ایــن مطالعــه قــرار نــدارد .آنچــه در اینجــا مــورد توجــه
و نقــادی اســت ،بازنمایــی در الیــة زبانــی یعنــی رویکــرد بازنماییگرایانــه بــه زبــان اســت.

بازنماییگرایــی در ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات بــا تأکیــد بــر بُعــد زبانــی 1چنیــن تعریــف شــده
اســت« :بازنماییگرایــی نظری ـهای اســت کــه بهدلیــل وجــود رابطــة ثابــت بیــن واژههــا و جهانــی

کــه آنهــا بازنمایــی میکننــد ،از آن طرفــداری مینمایــد» (Weiss, Bräscher & Vianna 2016,

ِ
ـورات
 .)214بهعبــارت دیگــر ،در ایــن رویکــرد زبــان تنهــا نقــش یــک میانجــی و حجابــی بیــنِ تصـ
انســان و جهــان و اشــیایی کــه بــا آن روبهروســت ،ایفــا میکنــد .بههمیــن ســبب ،ایــن نقــش ثابــت

تلقــی میشــود و بهســختی از زیســتبوم انســان و محیــط اوتأثیــر میپذیــرد.

حــال اگــر بخواهیــم رویکــرد یادشــده را بــا نظامهــای ســازماندهی و بازیابــی تطبیــق دهیــم،

بــا عناوینــی همچــون بازنمایــیِ موضوعــی ،بازنمایــیِ مفهومــی ،بازنمایــیِ معنایــی و در یــک دایــرة
وســیعتر ،بــا عنــوا ِن کلــیِ بازنمایــیِ دانــش مواجــه خواهیــم بــود .مواجهــه بــا یــک عنــوان کلــی و

در یــک دایــرة وســیع مــا را بــر آن مـیدارد کــه بــه بازنماییگرایــی از منظــری فراتــر از جنبــة علمــی
ِ
ـکالت فلســفیِ موجــود رویکــرد
آن و در واقــع ،از رویکــر ِد فلســفی بنگریــم .یکــی از مهمتریــن مشـ

بازنماییگرایانــه بــه زبــان در علــم اطالعــات و بهویــژه در کنــش بازیابــی اطالعــات اســت .از

ن رو ،توجــه بــه نقــش زبــان بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ چراکــه مفاهیــم ،مؤلفههــای ســازندة
ای ـ 

2

 	.1منظــور از بُعــد زبانــی در ایــن پژوهــش نشــان دادن تصویــر بازنماییگرایانــه از زبــان یعنــی تصویــر آینـهوار از ذهــن
بــدون دخالــت بافــت یــا ســاحت اجتماعــی اســت.
2. building blocks
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نظامهــای ســازماندهی دانــش هســتند ( .)Hjørland 2015مفاهیــم بــا زبــان و در زبــان ســاخته
میشــوند .بهعبــارت دقیقتــر ،شــالودة هــر نــوع نظــا ِم ســازماندهیِ دانــش بهعنــوان یــک ابــزار
معنایــیِ ذخیــره و بازیابــی اطالعــات ،زبــان اســت .زبــان مؤلفــة اصلــیِ بازنمایــیِ مفهومــی اســت.

بــر ایــن اســاس ،اهمیــت تحلیــل رویکــرد بازنماییگرایــی بــه زبــان در کنــش بازیابــی اطالعــات

دوچنــدان میشــود؛ چراکــه در ایــن صــورت نقــاط ضعــف ایــن رویکــرد در ســازماندهی و بازیابــی
اطالعــات و در یــک کالم در کنــش بازیابــی اطالعــات آشــکار میشــود.

در ایــن راســتا ،مطالعــة حاضــر بــا بهرهگیــری از روش پژوهـ ِ
ـش فلســفی کــه شــاخصة اصلــی

در آن «نظرورزانه»1بــودن اســت ،بــر آن اســت کــه نخســت ،کنــش بازیابــی اطالعــات و مطالعــات

صورتگرفتــه در ایــن حــوزه را کــه بــا رویکــرد بازنماییگرایانــه انجــام شــدهاند ،تحلیــل کــرده

و ســپس ،بــه نقــد ایــن رویکــرد در پیونــد بــا کنــش بازیابــی اطالعــات بپــردازد.
 .2کنش بازیابی اطالعات و رویکردهای بازنماییگرایانه

«چترجــی» از ابزارهــای بازیایــی اطالعــات تحــت عنــوان زبانهــای نمایهســازی نــام بــرده

اســت .بــر اســاس دیــدگاه وی ،کلیــه ابزارهــای بازیابــی اطالعــات بــا زبــان کنترلنشــده و یــا بــا زبــان

کنترلشــده ارائــه میشــوند .زبانهــای کنترلشــده شــامل طرحهــای ردهبنــدی و یــا زبانهــای
ِ
هــای مختلفــی (ماننــد تاکســونومیها،
نمایهســازی اصطالح-محــور اســت کــه خــود گونه

ســرعنوانهای موضوعــی و اصطالحنامههــا ،هستیشناســیها و فولکســونومیها) دارد .بهگفتــة
وی ،تمامــی ایــن ابزارهــا از زمــا ِن نمایهســازی توســط نمایهســازان و ردهبنــدان ،تــا زمــان تعامــل

کاربــران بــا ایــن نظامهــا در بازیابــی اطالعــات دخیــل هســتند ( .)Chaterjee 2017هرچنــد در علــم
اطالعــات ایــن ابزارهــا بهطــور معمــول ،نظامهــای ســازماندهی دانــش نامگــذاری شــدهاند ،امــا

از آنجــا کــه کلیــة آنهــا بــا هــدف بازیابــی اطالعــات ایجــاد و توســعه یافتهانــد و از ســوی دیگــر،
تفســیر انســان (خــواه نمایهســازان و ردهبنــدان و خــواه کاربــران) در آنهــا دخیــل اســت ،لفــظ کنــش

بــرای نشــان دادن ایــن فراینــد مناســب اســت .بنابرایــن ،منظــور از کنــش بازیابــی اطالعــات کلیــة

فرایندهــای دخیــل از زمــان نمایهســازی تــا زمــان اســتفادة کاربــران از ابزارهــای معنایــی بازیابــی
اطالعــات (نظامهــای ســازماندهی دانــش و نیــز زبانهــای نمایهســازی) اســت.

بهمنظــور ردیابــی و تحلیــل رویکردهــای بازنماییگرایانــه بــه زبــان در کنــش بازیابــی

اطالعــات و نشــان دادن دیــدگا ه طرفــداران و نیــز منتقــدان ایــن رویکــرد در ادامــه ،بــه دســتهبندی
1. speculative
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و ارائــة مطالعــات و پژوهشهــای انجامشــده بــا رویکــرد نقــد کــه در بطــن خــود بــه پژوهشهــای

برخــوردار از رویکــرد بازنماییگرایانــه اشــاره داشــتهاند ،پرداختــه میشــود .بایــد یــادآور شــد
کــه معیــار اصلــیِ انتخـ ِ
ـاب ایــن مطالعــات ،تمرکــز بــر زبــان و مســایل زبانــی مرتبــط بــا معنــا بــوده

اســت .از ایــن منظــر ،میتــوان ایــن مطالعــات را در چنــد دســتة کلــی جــای داد:
 برخــی پژوهشهــا بهطــور مشــخص در بــاب ابعــاد نظـ ِ
ـری بازیابــی اطالعــات و مــورد نظــر
مطالعــة حاضــر انجــام شــده و از ای ـنرو ،بهطــور مســتقیم بــا آن در ارتبــاط هســتند؛ چراکــه

در آنهــا بازیابــی اطالعــات بهطــور خــاص در فلســفة زبــان و مباحــث مرتبــط بــا معنــا دنبــال

شــده اســت؛ ماننــد پژوهشهــای ) Blair (1990, 1992, 2003کــه دربــارة زبــان و بازنمایــی و
بازیابــی اطالعــات و فلســفة زبــان انجــام شــده؛ پژوهــش ) Hjørland (1998کــه در بــاب بازیابــی

اطالعــات و معناشناســی اســت ،و نیــز پژوه ـش ) Thornley, & Gibb (2007, 2009کــه بهطــور

مشــخص دربــارة معنــا 1در فلســفه و در بازیابــی اطالعــات انجــام شــده اســت.

 برخــی مطالعــات نیــز بــه تطبیــق نظریههــای معرفتشــناختی در فلســفه بــا علــم اطالعــات

و بازیابــی اطالعــات پرداختهانــد ،ماننــد مطالعــة نظــری ) Frohmann (1990کــه بــه نقــد

ذهنگرایــی 2و نقــد رویکردهــای شــناختی در نظریــة بازیابــی اطالعــات پرداختــه اســت.

) Hjørland (2011نیــز بــه نظریاتــی فلســفی میپــردازد کــه در علــم اطالعــات و بازیابــی

اطالعــات مــورد غفلــت واقــع شــده اســت .وی همچنیــن ،در ســال  ،2004پژوهشــی را در

3
موضــوع اســتداللهای
رئالیســم فلســفی در علــم اطالعــات و بهویــژه ،بازیابــی اطالعــات
ِ

انجــام داده اســت .ایــن دســته از پژوهشهــا از ایــنرو اهمیــت دارنــد کــه در آنهــا افــزون بــر

تأکیــد بــر نظریههــای معرفتشناســی در بازیابــی اطالعــات و ســازماندهی دانــش ،بهطــور

غیرمســتقیم بــه نقــد دیدگاههــای شــناختی و ذهنــی نیــز پرداختــ ه شــده اســت.

در برخــی پژوهشهــا و مقــاالت نظــری ،بازنمایــی و بازنمایــی دانــش در ســازماندهی دانــش
و بازیابــی اطالعــات تحلیــل شــده اســت .پژوهـش ) Wilks (2004کــه بــه ســنتهای بازنمایــی

و ضــد بازنمایــی در بازیابــی اطالعــات پرداختــه و بــر دغدغههــای زبانشــناختی در بازیابــی

اطالعــات تأکیــد کــرده ،در ایــن دســته قــرار میگیــرد Rafferty (2001) .بــا تحلیــل بازنمایــی
دانــش در طرحهــای ردهبنــدی و بــا هشــدا ِر مقابلــة فناوریهــای جدیــد بــا طرحهــای ســنتی

ردهبنــدی ،مســایل و پرسـشهای مرتبــط بــا بازنمایــی دانــش را بــرای حــوزة اطالعــات جــدی

تلقــی میکنــد ،Svenonius (2004) .بهتفصیــل دربــارة بنیادهــای معرفتشــناختی بازنمایــی
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2. mentalism

1. meaning

501

زمستان  | 1400دورة  | 37شمارة 2

دانــش بحــث کــرده اســت و اصطــاح بازنمایــی دانــش را در برابــر بازیابــی اطالعــات
میســنجد و نقــش معرفتشناســی فلســفی در طراحــی زبانهــای بازیابــی اطالعــات را

مــورد پرســش قــرار میدهــد و نتیجــه میگیــرد کــه نــگاه بازنماییگرایانــه همیشــه ســودمند
نیســت .همچنیــن Thornley (2009) ،بــه تنگناهــای بازنمایــی معنــا در ســازماندهی و بازیابــی

میپــردازد و ایــن اســتنباط را دارد کــه بازنمایــیِ مــدرک منجــر بــه ســادهانگاری بیــش از
حــ ِد معنــای آن میشــود Chu (2010) .محدودیتهــای بازنمایــی اطالعــات در بازیابــی
را زبانــی دانســته و بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه برخــی مشــکالت مفهومــی در بازنمایــی و
بازیابــی اطالعــات چیرگیناپذیــر 1اســت .وی محدودیــت اصلــی بازنمایــی اطالعــات را

ـح معنــا بهلحــاظ مفهومــی دانســته و آن را بیشــتر تطبیــق اصطــاح 2در
عــدم بازنمایــیِ صحیـ ِ

نظــر میگیــرد تــا جس ـتوجوی مفهومــی .همچنیــن Brenner (2011) ،در مطالع ـهای نظــری،

رویکــرد بازنماییگرایانــه بــه نظریــة اطالعــات را بهلحــاظ فلســفی بررســی و نقــد کــرده و
چنیــن نگاهــی بــه اطالعــات را در اصــل دارای همــان مشــکالت نظریههــای بازنمــودی ذهــن
میدانــد و از دیــدگاه ضــد بازنماییگرایــی 3دفــاع میکنــد.

دســتة دیگــر ،پژوهشهایــی هســتند کــه بــه نظریــة مفهــوم و نشانهشناســی اختصــاص دارنــد.

ارتبــاط ایــن نــوع مطالعــات بــا بازنماییگرایــی آن اســت کــه نظریــة مفهــوم و نشانهشناســی دو

رویکــرد برجســته و مهــم در بازنمایــی معنایــی دانــش اســت؛ چراکــه بــه روابــط معنایــیِ مفاهیم

میپردازنــد و بنابرایــن ،بــرای نظامهــای ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات اهمیــت دارنــد.

مطالعــة ) Hjørland (2009کــه از منظــر پارادایمهــای مختلــف معرفتشــناختی بــه نظریــة
مفهــوم میپــردازد ،پژوهــش ) Friedman & Thellefsen (2011کــه نظریههــای بازنمایــی

دانــش ،نشانهشناســی و نظریــة مفهــوم را بــا یکدیگــر ترکیــب کــرده اســت ،و نیــز دیــدگاه
) Machado, Martínez-Ávila & de Melo Simões (2019کــه بــا رویکــردی هرمنوتیکــی بــه

تحلیــل معرفتشــناختی نظریــة مفهــوم در علــم اطالعــات پرداختهانــد ،در ایــن رده هســتند.
البتــه ،در ایــن میــان در برخــی پژوهشهــا نشانهشناســی بــا اطالعــات بهمثابــة نشــانه ،تطبیــق
داده شــده و مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت؛ ماننــد پژوهشهــای )Raber and Budd (2003

و ) Huang (2006و نیــز پژوهــش ) Mai (2001کــه نشانهشناســی «پــرس» 4را بــا پژوهشهــای
علــم اطالعــات تطبیــق دادهانــد.
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در برخــی دیگــر از پژوهشهــا نیــز بــه مفاهیــم هســته در ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات
پرداختــ ه شــده اســت .هرچنــد ارتبــاط اینگونــه مطالعــات بــا مطالعــة حاضــر غیرمســتقیم
اســت ،امــا چنیــن مطالعاتــی از ایــن حیــث کــه در آنهــا نگاهــی انتقــادی بــه مفاهیــم اصلــی
در نظریههــای ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات مطــرح بــوده و بــر نظامهــای ســازماندهی

دانــش بهعنــوان ابزارهــای معنایــی بازیابــی اطالعــات تأکیــد شــده اســت ،قابــل تأملانــد.
پژوهشهــای ) Hjørland (1992; 2017a,bکــه در آنهــا بــه مفهــو ِم «موضــوع در علــم اطالعــات»

و نیــز پژوهشهــای «مفهــو ِم موضــوع» و «مفهــو ِم ردهبنــدی» بهصــورت جداگانــه پرداختــه
شــده ،همچنیــن مطالعــة دیگــر ) Hjørland (2008کــه در آن ضمــنِ بررســیِ ماهیـ ِ
ـت ســازماندهی
دانــش ،انــواع رویکردهــای نظــری بــه آن تقســیمبندی و تحلیــل شــده ،در ایــن دســته قــرار
میگیــرد .در همیــن دســته Hjørland (2014) ،بــه مناقشــات اساســی در بــاب چیســتی مفاهیــم

هســته در علــم اطالعــات و نیــز ناســازگاریهای بیــن فرانظریههــا و پارادایمهــای مختلــف
پرداختــه و در مطالعــات دیگــر دربــارة اصطالحنامههــا بهعنــوان ابزارهــای معنایــی بازیابــی
اطالعــات

(2016

 )Hjørlandو نیــز نمایهســازی و زبانهــای نمایهســازی و تقســیمبندی

رویکردهــای مختلــف فلســفی بــه آن ( )Hjørland 2016میپــردازد Mazzocchi (2018) .نیــز بــا
نگاهــی انتقــادی بــه نظامهــای ســازماندهی دانــش تأکیــد میکنــد کــه ایــن نظامهــا ابزارهــای
معنایــیِ بازیابــی اطالعــات هســتند.

الزم بــه ذکــر اســت کــه از یکســو در مطالعــات یادشــده بازنمایــی بــه چگونگــی نشــان دادن

مفاهیــم موضوعــی در الیــة زبانــی (در نظامهــای ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات و دانــش) یــا بــه
تعبیــری رویکــر ِد بازنماییگرایانــه بــه زبــان مــورد نظــر بــوده و از ســوی دیگــر ،در بافــت همــة ایــن

پژوهشهــا بهصــورت ضمنــی رویکــرد بازنماییگرایانــه نســبت بــه زبــان ،یعنــی رویکــردی مبتنــی
بــر ذهــن و تصویــر آینـهوا ِر ذهــن از جهــا ِن واقــع مــورد نقــد قــرار گرفتــه اســت.
 .3نقد رویکرد بازنماییگرایی در پیوند با کنش بازیابی اطالعات

هــدف در ایــن بخــش آن اســت کــه افــزون بــر نقــد رویکــرد بازنماییگرایــی در کنــش

بازیابــی اطالعــات بــه ارائــه و شــرح تفصیلــی برخــی از مهمتریــن پژوهشهایــی کــه در بخــش
پیشــین مرتبــط بــا ایــن مطالعــة نظــری یــاد شــد و نیــز در بطــن خــود رویکــرد بازنماییگرایــی را

مــورد نقــد قــرار دادنــد ،پرداختـه شــود .ایــن پژوهشهــا همچنیــن ،بــه مســایل ســازماندهی و بازیابــی
اطالعــات از وجــه زبانــی و مبتنــی بــر معنــا توجــه ویــژهای نشــان دادهانــد .بــه ایــن ترتیــب ،در اینجــا
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توصیــف و تحلیــل ایــن پژوهشهــا و چیدمــان آنهــا ،نــه بــر اســاس تقســیمبندی انجامشــده در

بخــش پیشــین ،بلکــه در درجــة اول بــر اســاس نقــد ضمنــی بازنماییگرایــی و ســپس ،بــر مبنــای
تمرکــز بــر مســایل زبانــی و معنایــی آورده شــده اســت .بنابرایــن ،ترتیــب زمانــی در ایــن چیدمــان
لحــاظ نشــده اســت .الزم بــه یــادآوری اســت کــه میــزان تمرکــز بــر پژوهشهــای یادشــده بــر

اســاس میــزان پرداختــن آنهــا بــه موضــوع مرتبــط بــا ایــن مطالعــة نظــری اســت .بــه ایــن ترتیــب،
بســط شــرح و تحلیــل در برخــی از آنهــا جامعتــر اســت.

ســه دهــه پیــش «فرومــن» بهطــور ضمنــی دربــارة بازنماییگرایــی در نظریــة بازیابــی اطالعــات

و بهویــژه نمایهســازی و قواعــد آن ضمــن نقــد ذهنگرایــی اینگونــه هشــدار داد:

مطابــق فلســفة اصالــت ذهــن یــا ذهنگرایــی ،قوانیــن ممکــن اســت هیــچ مشــروعیت

یــا حقانیتــی نداشــته باشــند؛ چــون بهســادگی بخشــی از ابزارهــای ذهنــی مــا هســتند؛

خــواه ذاتــی و درونــی باشــند و خــواه نتیجــه و اثــر خــاص آن  . ...قوانیــن نمایهســازی،

قوانیــن بازنمایــی متــن بــا هــدف بازیابــی آن متــن هســتند .امــا بازیابــی متــن مجموعـهای
از اَعمــال خــاص اجتماعــی را نامگــذاری مینمایــد .در نتیجــه ،ســاخت قوانیــن
نمایهســازی ،انــواع خــاص اعمــال بازیابــی را بــه وجــود آورده و آن را تســهیل

میکنــد .بنابرایــن ،ایــن امــر بــه میــزان درک مقدماتــی از اعمــال اجتماعــی فعلــی

تشــکیلدهندة بازیابــی متــن و بهلحــاظ تاریخــی بــه دنیــای اجتماعــی واقعــی وابســته

اســت (.)Frohmann 1990, 97

«فرومــن» از تصویــر شــفاف و دقیــق ذهنگرایانــه1ای کــه «فارادیــن» 2از علــم اطالعــات

و ماهیــت مؤلفههــای مربــوط بــه آن یــاد کــرده ،معتقــد اســت کــه ایــن نــگاه بــه «گســترة علــم
اطالعــات از یــک تصویــر کامـ ً
ا طبیعــی و آشــنا از ذهــن و اندیشــه ناشــی میشــود و هدایتکننــدة

نظریــه در رشــتههایی بهجــز علــم اطالعــات بــوده اســت» ( .)ibid 83وی بهعنــوان مثــال ،از
زبانشناســی نــام میبــرد و اشــاره بــه پژوهــش بســیار کاربــردی «بگتــول» 3دارد کــه از ذهنگرایــیِ

موجــود در زبانشناســی در نظریــة ردهبنــدی کتابشــناختیاش بهــره میبــرد .بهگفتــة وی« ،بگتــول»

نظریــة تحلیــل گفتمــان «وندیــک» 4را بهدرســتی در نظریــة ردهبنــدی کتابشــناختی بــهکار میبــرد.
ِ
«تحلیــل گفتمــان «وندیــک» یــک شــرح نظــری از طــرز کار شــناختیِ
درک موضــو ِع یــک متــن

بهلحــاظ قوانیــن ذهنــیِ ناخــودآگاه اســت و اولیــن مرحلــة نمایهســازی نیــز اســتخراج و اســتنباط
4. Van Dijk
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بازنماییهایــی موضوعــی از متــن اســت کــه «بگتــول» بــا کمــک نظریــة ذهنگرایانــة «وندیــک»

و از قواعــد حاکــم بــر فرایندهــای فکــری یــا شــناختی آن بــرای ردهبنــدی یــاری میجویــد» (ibid

.)84

در همیــن راســتا« ،یورلنــد» در پژوهــش خــود ،ضمــن واکاوی بنیانهــای نظــری در علــم
ِ
مطالعــات بازیابــی اطالعــات و ســازماندهی دانــش ،بــه نقــد رویکــرد
اطالعــات و بهویــژه

کاربرمحــور و دیــدگاه شــناختی پرداخــت .بهگفتــة وی ،ایــن پارادایــم از  1980در علــم اطالعــات

تأثیرگــذار شــد (« .)Hjørland 2013ساراســویک» آن را در ســال  ،1992تغییــر پارادایــم 1خوانــد

( )Saracevic 1992و «اینگورســن» در فاصلــة ســالهای  1980-1977از آن بــا نــام نقطــة چرخــش

2

یــاد کــرد .از نظــر وی« ،بعــد از ســال  ،1990خیلــی از متخصصــان دربــارة اســاس نظــری پارادایــم

شــناختی شــک کردنــد ،بهویــژه بهدلیــل اینکــه نقــش فرهنــگ و جامعــه در شــناخت ایــن رویکــرد
و پارادایــم نادیــده گرفتــه شــده و ایــن عوامــل بــه حاشــیه رانــده میشــد» (.)Hjørland 2013, 12

«یورلنــد» در مطالعــة دیگــر خــود بــه نقــد ســنتهای تجربهگرایــی و اثباتگرایــی حاکــم

بــر پژوهشهــای بازیابــی اطالعــات و ســازماندهی دانــش پرداخــت .وی از ایــن ســنتها تحــت

عنــوان ضــد رئالیســم نــام بــرد و آنهــا را در برابــر رئالیســم قــرار داد .وی در ای ـن بــاره مینویســد:

«ادعــای اصلــی رئالیســم آن اســت کــه واقعیتــی مســتقل از ذهــن وجــود دارد .اگرچــه خیلــی از
افــراد ،تجربهگرایــی و اثباتگرایــی را بــا رئالیســم خلــط میکننــد ،ایــن ســنتها ماهیتــاً و قویــاً
ضــد رئالیســم هســتند .بههمیــن جهــت بایــد بیــن تجربهگرایــی و رئالیســم تمایــزی دقیــق قائــل

شــد» ( .)Hjørland 2004, 488در واقــع« ،یورلنــد» تــاش دارد کــه مفهومــی رئالیســتی از مفاهیــم
مرتبــط بــا بازیابــی اطالعــات و ســازماندهی دانــش ماننــد مفهــوم ربــط ،اطالعجویــی و ماننــد آن

ارائــه دهــد .بهگفتــه وی ،امــروزه (برخــاف گذشــته کــه ایدئالیســم را در برابــر رئالیســم قــرار

میدادنــد) ،اصطــاح ضــد رئالیســم را در برابــر رئالیســم بــهکار میبرنــد کــه توســط دامــت 3وضــع

شــده اســت  . ...ضــد رئالیســم در روانشناســی ،زبانشناســی ،هــوش مصنوعــی و رشــتههای مرتبــط

ایجــاد شــده و گســترش یافتــه اســت .از ایــن دســته رشــتهها اغلــب بــا اصطــاح علــومشــناختی یــاد

ـم ایــن رشــتهها بــر مبنــای نظریــة بازنمــودی ادراک اســت و بــا فردگرایــیِ
میشــود« .ضــد رئالیسـ ِ

روششــناختی پیونــد دارد؛ یعنــی گرایــش بــه تبییــن پدیدههــای شــناختی بــا مطالعــة شــناخت فــردی
ِ
ـناخت انســان» (.)ibid 494
و چشمپوشــی از دخیــل بــودن عوامــل اجتماعــی ،فرهنگــی و تاریخــیِ شـ
3. Dummett

2. turning point

1. paradigm shift
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«یورلنــد» همچنیــن ،در مطالع ـهای دیگــر بــه نقــد پژوهشــی میپــردازد کــه پژوهشــگرا ِن آن

بــه مقایســة نمایهســازی خــودکار و نمایهســازی انســانی میپردازنــد و چنیــن نتیجــه میگیرنــد
کــه نمایهســازی انســانی نســبت بــه نمایهســازی خــودکار برتــری نــدارد و در واقــع ،در بطــن خــود

از دیــدگاه بازنماییگرایانــه و مبتنــی بــر ذهــن یــا دیــدگاه شــناختی (یــا بــه تعبیــر وی فیزیکــی،)1

نســبت بــه نظامهــای بازیابــی اطالعــات حمایــت مینمایــد .رویکردهــای شــناختی بــه گفتــة وی

ناظــر بــر ایــن هســتند کــه افــراد ،نمایهســازی و جسـتوجوی مــدارک را بهشــیوهای خــاص انجــام

میدهنــد ،زیــرا ســاختار شــناختی و ذهنــی معینــی دارنــد کــه مطالعــات شــناختی آنهــا را آشــکار
کــرده و بهطریقــی بنیادیــن بــرای نمایهســازی مهیــا میســازد« .یورلنــد» ایــن دیــدگاه را رد کــرده

و مدعــی اســت کــه نظریههــای نمایهســازی مرتبــط بــا نظریههــای شــناخت هســتند و لحاظکــردن
چنیــن نظریههایــی آگاهــی و بصیــرت ارزشــمندی دربــارة چگونگــی بهبــو ِد نمایهســازی فراهــم

مــیآورد .امــا بــه بــاور وی ،رویکردهــای مبتنــی بــر فهــم اجتماعی-تفســیری ماننــد نظریههــای
پراگماتیــک و انتقــادی نمایهســازی ،اســاس بهتــری بــرای بهبــود نمایهســازی در بافتهــای

مختلــف فراهــم م ـیآورد (.)Hjørland 2011

«مــای» در رســالة دکتــری خــود بازنماییگرایــی را بهگون ـهای دیگــر تحلیــل کــرده اســت.

وی قائــل بــه تفکیــک بازنمایــی توصیفــی مــدارک از بازنمایــی موضوعــی اســت« .مــای» کــه بــر
ـق نشانهشناســیِ پراگماتیـ ِ
نشانهشناســی «پــرس» تمرکــز دارد،ضمــن تحلیــل و تطبیـ ِ
ـک «پــرس» بــا

فراینــد نمایهســازی در علــم اطالعــات ،بازنمایــی را چنیــن توصیــف میکنــد:

بازنمایــی دانــش یــا بازنمایــی مــدارک بهمعنــای وســیع ،هــم ردهبنــدی و هــم
فهرستنویســی موضوعــی و هــم نمایهســازی را در بــر میگیــرد  . ...بازنمایــی
دانــش یــا مــدرک نشــانگر بازنمایــی مــادة موضوعــی ،2محتــوای موضوعــی ،3حــوزة

موضوعــی ،4و دربارگــی 5مــدارک اســت  . ...بهطــور معمــول ،بیــن بخــش توصیفــی

بازنمایــی مــدرک یــا فهرستنویســی از یکســو و بازنمایــی موضوعــی از ســوی دیگــر

تمایــز وجــود دارد .اولــی ،بــه توصیــف ســاخت و ترکیــب فیزیکــی یــک موضــوع

پرداختــه و مســئول شناســایی محتــوای فکــری اســت ( ،)Wynar 1992و دومــی ،یعنــی
بازنمایــی موضوعــی بــه تعییــن اینکــه چــه مفهــوم یــا مفاهیــم موضوعــی بــا محتــوای
فکــری یــک اثــر پوشــش داده میشــود ،میپــردازد (.)Mai 2000, 96, 223
3. subject content
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فراینــد نمایهســازی از نــگاه «مــای» شــامل تفســیر و بازنمایــی مــدارک اســت .از نظــر وی

مهمتریــن صــورت بنیادیــن ســازماندهی دانــش ،پیونــد زبــان بــا معناســت و واژههــای مختلــف

و نیــز عبــارات در موقعیتهــای فــردی 1هــر شــخص بهصــورت متفــاوت تولیــد میشــود .او از
نشانهشناســی «پــرس» کمــک میگیــرد و اســتدالل میکنــد کــه تعریــف «پــرس» از نشــانهها مــا را

قــادر میســازد تــا یــک تحلیــل جامعتــر از مراحــل فراینــد نمایهســازی و ردهبنــدی داشــته باشــیم.
«مــای» ریشــة مســایل بازنمایــی را در نمایهســازی بررســی کــرده و مینویســد« :نمایهســازی،

بازنمایــیِ خنثــی و عینــیِ موضــوع مــدرک نیســت ،بلکــه بازنمایــی ،تفســیری از مــدرک بــرای
اســتفادة آینــده اســت» ( .)Mai 2001وی همچنیــن از «بلــر» نقــل میکنــد کــه «کار اصلــی

پژوهشهــای بازیابــی اطالعــات ،فهــم چگونگــی بازنمایــیِ مــدارک بــرای بازیابــیِ اثربخــش

اســت و ایــن اصــل ،مشــکل زبــان و معناســت .هــر نظریــة بازنمایــی مــدرک بایــد بــر اســاس یــک

نظریــة شــفاف از زبــان و معنــا باشــد» ( .)ibid 592مــای ،بــه اثــر «بلــر» یعنــی زبــان و بازنمایــی در

بازیابــی اطالعــات اشــاره کــرده و میگویــد کــه از نظــر ) Blair (1990نظریههــای نمایهســازی

و بازیابــی بایــد نظریههــای عینــیِ زبــان و معنــا را در بنیــان و شــالودة خــود لحــاظ کننــد« .بلــر»،
مخصوصــاً فلســفة زبــان پراگماتیــک «ویتگنشــتاین» 2را بــرای فهــم بازیابــی اطالعــات بــهکار
میگیــرد و اســتدالل میکنــد کــه فلســفة زبــان «ویتگنشــتاین» در فهــم نمایهســازی و بازیابــی
مــدارک ســهم قابلتوجهــی دارد (« .)Mai 2001, 595بلــر» همچنیــن ،نشانهشناســی را بهعنــوان

پایــهای بــرای فهــم نمایهســازی و بازیابــی اطالعــات رد میکنــد .از نظــر وی ،نشانهشناســی از
ایــن منظــر آغــاز میشــود کــه واژگان /عبــارات معینــی وجــود دارنــد کــه نیــاز بــه تبییــن دارنــد
( .)ibidایــن گــزاره بــرای نشانهشناســیِ « 3سوســور» 4صــادق اســت ،نــه بــرای نشانهشناســی« 5پــرس».

نشانهشناســی بهمعنــای «پرســی» آن میتوانــد بهعنــوان مطالعــة معنــا ،آنگونهکــه بــا عالیــم و

نشــانهها بازنمایــی میشــود ،تعریــف گــردد؛ بهعبــارت دقیقتــر ،چیســتی ،چگونگــی ،محــل

ایجــاد معنــا و چگونگــی تبدیــل و ترکیــب آن .از ایــن منظــر ،نشانهشناســی بــر چیســتی معنــای

یــک پدیــدة خــاص تمرکــز نمیکنــد ،بلکــه بیشــتر بــر چرایــی و چگونگــی ایجــاد آن تمرکــز

دارد« .بلــر» بهجــای نشانهشناســی ،اســتدالل میکنــد کــه نظریههــای

)Wittgenstein (1958

متأخــر بهعنــوان بنیانــی بــرای فهــم چگونگــی بازنمایــی مــدارک بــرای بازیابــی ســودمند اســت.
3. semiology

2. Wittgenstein
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هرچنــد نشانهشناســی «پــرس» و فلســفة زبــان پراگماتیــک «ویتگنشــتاین» ،کام ـ ً
ا یکســان هســتند
(« .)Mai 2001, 595-596مــای» در نهایــت ،چگونگــی بازنمایــی مــدارک را یکــی از مشــکالت

اساســی نظامهــای بازیابــی اطالعــات میدانــد و معتقــد اســت کــه مســئلة بازنمایــی موضــوع

مــدارک ،اولیــن و مهمتریــن مســئلة چگونگــی تفســیر و فهــم مــدارک اســت .بــه بــاور وی،

«نمایهســازی بــا معنــا و زبــان در ارتبــاط اســت و هــر نظریــة نمایهســازی بهطــور روشــن یــا بهطــور

ضمنــی ،یــک نظریــة زبــان و معنــا را در برمیگیــرد» (.)ibid 620

مشــابه بــا دیــدگاه «مــای»« ،هوآنــگ» در پژوهــش خــود بــه ارتبــاط نظریــة مفهــوم و

نشانهشناســی بــا بازنمایــی میپــردازد .از دیــدگاه وی ،دغدغــة علــم اطالعــات و نشانهشناســی

آن اســت کــه انســانها چطــور بیــن بازنمایــی و معنــا پیونــد برقــرار میکننــد .همچنیــن ،تثلیــث

نشانهشناســی ،روابــط بیــن کاربــر اطالعــات ،بازنمایــی اطالعــات و معنــای اطالعــات را نشــان
میدهــد و ناظــر بــر آن اســت کــه اطالعــات توســط کاربــران ایجــاد میشــود و پیونــدی میــان

فهــم نمادهــا یــا اشــیای بازنماییشــده و تولیــد معانــیِ مشــخص در یــک محیــط ارتباطــیِ
عمــل
ِ

کاربــردی برقــرار میکنــد .وی ،دو مشــکل اصلــی بازیابــی اطالعــات از دیــدگاه «رابــر و بــاد» 1را

یکــی «اختصــاص توصیفگرهــای بازنماییکننــدة کافــی و دقیــق بــرای شــیء حــاوی اطالعــات،
و دیگــری ،ارزیابــی ربــط نتایــج بازیابیشــده میدانــد .ایــن دو مشــکل پیونــد عمیقــی بــا زبــان
دارنــد و بهعنــوان ابــزاری بــرای کاوش نظاممنــد دانــش بــه کار میرونــد کــه در نشانهشناســی

بحــث میشــود» ( .)Huang 2006, 9البتــه« ،رافرتــی» نیــز پیــش از ایــن اشــاره کــرده بــود کــه
نشــانة ردهبنــدی ،یــک فعالیــت نشانهشــناختی جالــب اســت ،زیــرا بــر اســاس یــک نظــام و زبــان
نشانهشــناختی ســاخته شــده و خــو ِد مدلــول (اصطــاح موضوعــی) یــک دال نمادیــن در ســطح زبــان

اســت .ایــن نظــام بــا ایــن واقعیــت کــه ردهبنــدی متکــی بــه تحلیــل و توصیــف دانـ ِ
ـش ثبتشــده
در اســناد و تفســیر توســط نمایهســازان انســانی اســت ،پیچیدهتــر هــم میشــود .در نتیجــه ،مســئلة

تفســیر و تطبیــق در بازیابــی اطالعــات بســیار حائــز اهمیــت اســت (.)Rafferty 2001, 187

«مــای» در پژوهــش دیگــر خــود ،نقــد بازنماییگرایــی در ردهبندیهــا را بهگون ـهای دیگــر

پــی میگیــرد .وی ضمــن اشــاره بــه نظریــة ردهبنــدی مــدرن و نظریــة ردهبنــدی پســتمدرن،
تفــاوت آنهــا را چنیــن برشــمرده اســت کــه «ردهبنــدی مــدرن ،هــدف خــود را بازنمایــی جهــان
دانــش قــرار داده اســت ،امــا ردهبنــدی پس ـتمدرن هدفــش را بهدســت داد ِن ابــزاری پراگماتیــک

1. Raber & Budd
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بــرای بهکارگیــری در حوزههــای مختلــف قــرار داده اســت  . ...مســئلة اصلــی در ردهبنــدی

کتابشــناختی بهعنــوان یــک نظــام ســازماندهی و بازیابــی ،مســئلة زبــان و معناســت  . ...هــدف از
ردهبنــدی تولیــد ابــزاری ســودمند اســت ،نــه ضبــط و بازنمایــی واقعیـ ِ
ـت عینــی» (.)Mai 2004, 39, 44
مشــابه بــا پژوهــش «مــای» ،در ایــران پژوهشــی انجــام شــده کــه بــه نقــد ردهبندیهــا از نــگاه

پسـتمدرن پرداختــه اســت« .خنــدان» بــه یکــی از ابزارهــای بازیابــی اطالعــات یعنــی ردهبندیهــای
ی دانــش بــا
کتابخانــه توجــه نشــان داده و ردهبندیهــای کتابخانـهای را در گفتمــا ِن مــدر ِن ردهبنــد 

یــاری نظریــة پستمدرنیســم مــورد نقــد قــرار داده اســت ،و در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بنمایــة

بازنمایــی در گفتمــان مــدرن ردهبنـ ِ
ـدی دانــش چــه برســاختی دارد ،مینویســد« :در گفتمــان مــدرن

ـدی دانــش و ردهبنـ ِ
ـدی کتابخان ـهای بهعنــوان بازنمایــی ردهبنـ ِ
ـدی دانــش ،ردهبنـ ِ
ردهبنـ ِ
ـدی دانــش

بهعنــوان بازنمایــی نظــم اشــیای خارجــی برســاخته میشــود .بــر ایــن اســاس ،تدویــن نظامهــای

ردهبنــدی ،مبتنــی بــر وجــود اشــیای خارجــی اســت .ایــن اشــیا توســط ذهــن بازنمایــی میشــوند و
بهشــکل مفاهیــم علمــی در میآینــد .ردهبنــدی دانــش ،ایــن مفاهیــم علمــی و روابــط بیــن آنهــا را

بازنمایــی میکنــد و در نهایــت ،ردهبنــدی کتابخان ـهای ،بازنماییکننــدة ردهبنــدی دانــش دانســته
میشــود» ( .)1393،233وی ضمــن اســتناد بــه گزارهپردازیهــای گوناگــون از متخصصــان

مختلــف ســازماندهی دانــش ،بــر مشــابهت ردهبندیهــا بهعنــوان ابــزاری بــرای بازنمایــی ایدههــا،
ِ
کــه خــود بازنمایــیِ
واقعیــت خارجــی هســتند ،تأکیــد کــرده اســت .همچنیــن ،در ضمــنِ ایــن
گزارهپردازیهــا هویــت ردهبنــدی بهعنــوان یــک بازنمایــیِ مرتبــة دوم تثبیــت شــده اســت

(همــان .)229 ،وی در بخــش پایانــی پژوهــش خــود و ضمــن اســتنباط از بخشــی از آن بــر اســاس

نظریــة کاربــردی «ویتگنشــتاین» نتیجــه میگیــرد کــه:

معانــی زبانــی ،بســته بــه کاربــرد کلمــات و «بازیهــای زبانــیِ » مختلــف و در

«صورتهــای زندگــیِ » مختلــف تغییــر میکننــد و نمیتــوان انتظــار داشــت کــه

یــک زبــان «ایدئــال» ابــداع شــود کــه واقعیــت را چنانکــه هســت ،بازنمایــی کنــد.
از ایــن دیــدگاه ،زبــان صرفـاً نقــش «کشــاف» 1و «بازنمــون» نــدارد ،بلکــه حائــز نقـ ِ
ـش
«مؤســس» نیــز هســت  . ...بــر ایــن اســاس ،نمیتــوان انتظــار داشــت کــه الفــاظ ،معانــیِ

الزمــان و المــکان داشــته باشــند کــه در همــة وضعیتهــا و ســیاقها همــان باشــد و
تغییــر نکنــد (همــان.)340-339 ،

 .1کشاف «َ »-به فتحه کنایه از بیان آشکار و واضح (برگرفته از لغتنامه دهخدا ،ج  ،12ص .)18347
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بازنمایــی در بازیابــی اطالعــات را «ثورنلــی و گیــب» در ســه پژوهــش جداگانــه دربــارة

رویکردهــای فلســفی بــه بازیابــی اطالعــات مــورد کنــکاش قــرار دادنــد .آنهــا در مطالعــة اول خــود

بــه طــرح ایــن پرســش میپردازنــد کــه آیــا بازیابــی اطالعــات (بهمنزلــة مفهومــی تناقضآمیــز)
بــا تحلیلــی دیالکتیکــی 1ممکــن اســت شــفافتر درک شــود ؟ آنهــا از ایــن منظــر بــه نقــش معنــا

در بازیابــی اطالعــات میپردازنــد .از دیــدگاه آنــان ،بــرای فهــم ماهیــت مشــکلآفرینِ بازیابــی
اطالعــات الزم اســت بــه مفهــوم هســته و مرکــز آن یعنــی معنــا بهعنــوان فراینــدی دیالکتیکــی

پرداختــه شــود .بــه بــاور آنهــا فهــم دیالکتیکــی از معنــا ممکــن اســت بــه شفافســازی برخــی
2
جنبههــای ماهیـ ِ
ـت پیچیــدة بازیابــی اطالعــات یــاری رســاند؛ چراکــه فلســفه تــوان کشــف تضادهــا

و تناقض3هــای موجــود در بازیابــی اطالعــات را دارد .آنهــا دلیــل ایــن تضادهــا را روابطــی

دیالکتیکــی میداننــد کــه در معنــا وجــود دارد .رابطــة دیالکتیکــی از نظــر آنــان «رابط ـهای اســت
کــه در آن دو جنبــه ،همزمــان در حالتــی از مشــابهت و مخالفـ ِ
ـت 4متقابــل قــرار دارنــد .در اینجــا

فهــم هــر جنبــة مخالــف ،نیازمنــد فهــم چگونگــی اتــکای آن بــر نفــیِ  5خویــش اســت .اســتفاده
از فلســف ة معنــا بایــد شــامل فهــم وســیعی از موقعیتهــای فلســفی باشــد کــه در پـ ِ
ـس ماهیــت معنــا

قــرار میگیــرد .معنــا دو وجــه عینــی و ذهنــی دارد .وجــه عینــی همــان صــورت و واقعیــت عینــی

و وجــه ذهنــی تجرب ـ ة شــخصیِ کاربــر اســت» ( .)Thornley & Gibb 2007, 761آنهــا همچنیــن در
تحلیــل خــود ،بــه بنیادیتریــن تضــا ِد 6بازیابــی اطالعــات ،یعنــی نظریــةبازیابــی اطالعــات اشــاره
میکننــد و معتقدنــد کــه مناقشــه بیــن کســانی وجــود دارد کــه در حــوزة کامپیوتــر و بخــش فنــی
بازیابــی اطالعــات فعالیــت میکننــد و بهتعبیــری ایــن نظریــه را بهلحــاظ تئوریــک بیاهمیــت

تلقــی میکننــد؛ ماننــد پژوهشــی کــه «اســپارک جونــز» 7در ســال  2000انجــام داد ،و آنانــی کــه
بهلحــاظ علــوم انســانی و مســائل نظــری صــرف در علــوم انســانی و اجتماعــی بــه ایــن نظریــه
اهمیــت میدهنــد (بهویــژه نظریــة معنــا کــه بــرای بازیابــی اطالعــات حائــز اهمیــت اســت) ماننــد

پژوهشهــای «بلــر» و «یورلنــد» ( .)760از نظــر ثونلــی و گیــب چطــور ممکــن اســت دو رویکــرد
کام ـ ً
ا متفــاوت بــه مســئلهای واحــد بــرای بازنمایــیِ معنــای مــدارک وجــود داشــته باشــد؟ آنــان،
ربــط و بازنمایــی معنــا را از مفاهیــم اصلــی در نظریــة بازیابــی اطالعــات میداننــد و معتقدنــد:

3. contradictions

2. conflicts

1. dialectical

6. conflict

5. negation

4. antagonism
7. Spärck Jones
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 ...مفاهیــم ربــط و بازنمایــی معنــا خــود تناقــض دیالکتیکــی دارنــد و بحــث دربــارة
آنهــا یــا نظریهپــردازی دربــارة ایــن مفاهیــم دشـ ِ
ـواری تناقصهــای موجــود در بازیابــی

اطالعــات را تشــدید میکنــد .بنابرایــن ،نظریهپــردازی دربــارة معنــا از یــک جهــت

انعکاســی از مشــکل بازنمایــی معنــا در بازیابــی اطالعــات اســت  . ...بازنمایــی معنــا
نوعــی امتــداد در فراگــرد تغییــر اســت .بازنمایــیِ ایــن فراینــد معضلــی حلنشــدنی

اســت  . ...بازنمایــی بــا توجــه بــه ماهیــت خــود تــا حــدی بــا «آنچــه نیســت» تعریــف
میشــود ،یعنــی بــا آنچــه در بازنمایــی گنجانــده نشــده اســت .در حالــت آرمانــی ،در

بازیابــی اطالعــات ،بازنمایــی بایــد بهنوعــی حــاوی معنــای بیشــتری باشــد و هرچنــد

بازنمایــی معنــا بایــد متکــی بــر کل متــن باشــد ،امــا بــا حــذف بخشهایــی از متــن نیــز

قابــل تعییــن اســت (.)Thornley & Gibb 2007, 759

از نظــر «ثورنلــی و گیــب» ،معنــا در مــدل دیالکتیکــی وجــوه مختلــف دارد :عــام در برابــر

خــاص ،ناملمــوس (انتزاعــی) در برابــر ملمــوس ،فــردی در برابــر جمعــی ،و عینــی در برابــر ذهنــی

کــه در پژوهــش آنهــا مــورد آخــر انتخــاب شــده اســت ( .)Thornley & Gibb 2007آنــان بــه نقــل

از «پاتنــم» 1میگوینــد« ،در فلســفه ،زبــان جنبــة ذهنــیِ معنــا بــه قصــد و نیــت ،و جنبـ ة عینــیِ آن بــه

شــمول و گســتردگیاش اطــاق میشــود .بنابرایــن ،طبــق مــدل دیالکتیکــی ،معنــا بخــش زیــادی از
فلســفة زبــان ممکــن اســت بهعنــوان تــاش بــرای حــل یــا رفــع چگونگــی ارتبــاط جنبههــای ذهنــی
و عینــی معنــا تلقــی شــود» ( .)Thornley & Gibb 2007, 758از دیــدگاه آنــان ،ایــن دو جنبــه اساسـاً بــا

یکدیگــر متفاوتانــد .جنبــة عینــی متعلــق بــه روش پژوهشهــای ک ّمــیِ بازیابــی اطالعــات اســت
و جنبــة ذهنــی وابســته بــه روش پژوهشهــای کیفــی اســت .روش ک ّمــی هنــوز هــم پیوســته بایــد
بــر مســئلة دشــوار قضاوتهــای ربــط متکــی باشــد و ایــن خــود مســتلزم مقایســة قضـ ِ
ـاوت ذهنــی

کاربــر بــا قضـ ِ
ـاوت نظــام اســت .روش کیفــی نیــز کــه پیشفــرض اساسـیاش اهمیــت بافــت فــردی

اســت ،همچنــان متکــی بــر ایــن اســت کــه نظامهــای بازیابــی اطالعــات ،بهجــز در حوزههــای

بســیار تخصصــی ،نمیتواننــد ایــن بافــت را هنــگام ارائــة نتایــج بهطــوری کارآمــد در نظــر بگیرنــد.
«ثورنلــی و گیــب» در پژوهــش دوم خــود ضمــن تمرکــز بــر مقولــة معنــا ،تفــاوت معنــا را در

فلســفه و در بازیابــی اطالعــات میجوینــد .در ایــن مطالعــه ،یــک پرســش مهــم مطــرح شــده و آن
اینکــه آیــا تفــاوت بیــن معنــا در فلســفه و معنــا در بازیابــی اطالعــات داللتهایــی بــرای کاربــرد
1. Putnam
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فلســفه در پژوهشهــای پشــتیبا ِن بازیابــی اطالعــات دارد یــا خیــر؟ از دیــدگاه آنــان ،ایــن پرســش

بــرای بازیابــی اطالعــات مهــم اســت .چــون بــا وجــود شــیوة جالــب و تأملبرانگیــز اســتفاده از
ِ
ـدارک مبانــی نظـ ِ
ـری موضــوع و طراحــی نظــام پشــتیبان ،تحلیــل انتقــادی زیــادی در
فلســفه بــرای تـ
بــاب رابطــة دقیــق بیــن معنــا در فلســفه و معنــا در بازیابــی اطالعــات وجــود نــدارد .بهگفتــة آنهــا

اغلــب ،اینگونــه پنداشــته میشــود کــه بحــث دربــارة معنــا در فلســفه بایــد رابط ـهای نزدیــک بــا

شــیوة تأثیــر معنــا در بازیابــی اطالعــات داشــته باشــد .در صورتــی کــه چنیــن نیســت .آنهــا ایــن
تفــاوت را چنیــن توصیــف میکننــد:

مشــکل تعریــف معنــا پیشــینهای طوالنــی در فلســفه دارد کــه از «فرگــه» 1آغــاز میشــود

و بــه نظریــة معنــای «ویتگنشــتاین» ختــم میشــود« .فرگــه» معنــا را بــا جســتوجوی

کیفیــات ،هــم در درون اشــیا و هــم در رابطــه بــا تجربــة ذهنــی مــا از فهــم واژههــا کــه

شــامل معناســت ،در مییابــد .مســئلة چگونگــی ارائــة ایــن دو نــوع موجودیــت متفــاوت
اســت؛ تجربــة ذهنــی و شــیء عینــی کــه امــکان دارد بــا هــم رابطــه داشــته باشــند،
بهطــور دقیــق معنــا را تولیــد میکنــد« .ویتگنشــتاین» بهجــای جســتوجوی رابطــه

بیــن موجودیتهــای متفــاوت اعتقــاد دارد کــه بهتــر اســت بــه شــیوهها و روشهــای

اســتفاده از معنــا توجــه کنیــم .وی میگویــد بافــت بهمنزلــه موقعیتــی اجتماعــی،

فیزیکــی و موقتــی (کــه در آن عالیــم و نمادهــای بازنماییکننــدة معنــا تولیــد و بــهکار

گرفتــه میشــود) ،بهانــدازة محتــوا مهــم اســت .از نظــر او توانایــی مــا در درک محتــوا
بــه میــزان شــناخت مــا از آن محتــوا و نیــز بافـ ِ
ـت آن بســتگی دارد  . ...روابــط مسئلهســا ِز

بســیاری ماننــد درک مــا از جهــان عینــی و خــو ِد جهــا ِن واقعــیِ عینــی و نیــز فهــم مــا از

معنــا و فهــم دیگــران از معنــا ،در معنــا وجــود دارد .تناقضهــای بالقــوة موجــود میــان

جنبههــای مختلــف معنــا بهطــوری چشــمگیر در بافــت کاهــش مییابــد (& Thornley

.)Gibb 2009, 3-4

در واقــع ،در پژوهــش «ثورنلــی و گیــب» ،معنــا بهعنــوان رابط ـهای پیچیــده و اغلــب متناقــض

بیــن امــر ذهنــی و عینــی درک شــده اســت .در رابطــة کلــیِ ذهنی/عینــی ،رابطــه میــان محتــوا و بافت
نیــز وجــود دارد .بــه بــاور آنهــا محتــوا ،هــم ممکــن اســت شــیئی خارجــی تلقــی شــود و هــم تجربــة

ذهنــی درک معنــای واژهای کــه شــیء را توصیــف میکنــد .آنهــا همچنیــن ،در بخــش دیگــری
1. Frege
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از پژوهــش خــود بازیابــی اطالعــات را بــه نقــل از «ســالتون و مکگیــل» بازتعریــف و خاطــر

نشــان میســازند کــه بازیابــی اطالعــات مرتبــط بــا ذخیــره ،بازنمایــی ،ســازماندهی و دسترســی بــه
مقولههــای اطالعاتــی اســت ( Thornley & Gibb 2009بــه نقــل از .)Salton & McGill

«ثورنلــی و گیــب» ،بــرای نمایــش دشــواریهای بازنمایــی معنــا از پژوهشهــای

) Blair (1990, 2006کمــک میگیرنــد کــه در آن نظریــة «ویتگنشــتاین» متأخــر ســودمند تلقــی

شــده اســت:

اثــر «ویتگنشــتاین» متأخــر ،اهمیــت نظریــه را در بهبــود درک مــا از معنــا کاهــش
میدهــد و توصیــف دقیــق از معنــا در اســتفاده و کاربــرد ( )useرا بهتریــن راه بــرای

تقویــت درک میدانــد« .بلــر» علــت اهمیــت مطالعــة زبــان و معنــا در نظامهــای
اطالعاتــی و بازیابــی اطالعــات را مرتبــط بــا زبــان و ذهــن کاربــران و توصیــف آنهــا

از درونــداد نظــام و تطبیــق آن بــا توصیــف موجــود از مــدرک در نظــام میدانــد.

درک درخواســتهای کاربــران و توصیــف مــدارک در کار اطالعــات و مهمتــر از

آن چگونگــی وقــوع خطــای احتمالــی در ایــن فراینــد ،مســئلة مهــم زبــان ،معنــا و فهــم

اســت (.)Thornley & Gibb 2009, 6

در مطالعــة ســوم« ،ثورنلــی» در رابطــه بــا مســئلة بازنمایــی معنــا در بازیابــی اطالعــات ،بــه

تحلیــل معضــات در دو حــوزة علــم اطالعــات و بازیابــی اطالعــات پرداختــه اســت .وی از
اصطالحــی کــه «نیــل» 1بــه کار بــرده کمــک میگیــرد کــه ایــن معضــات را «تنگنــای ذهنــی در

ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات» 2میدانــد و آن را بهعنــوان مســئلة چگونگــی بازنمایــیِ معنــای

مــدارک بــرای رفــع نیازهــای کاربــر تفســیر میکنــد .بهبیــان دیگــر« ،ثورنلــی» بــه مســئلة اصلــی

مطــرح بــرای «نیــل» اشــاره میکنــد و میگویــد« :از دیــدگاه «نیــل» کشــمکش اصلــی بــر ســر
آن اســت کــه اطالعــات موجــود در مــدارک همــواره رابطــهای شــکننده و بیثبــات بــا نــوع

اطالعــات مــورد اســتفاده در زمــان حــال دارد» ( .)Thornley 2009, 2وی همچنیــن ،از قــول

«نیــل» مینویســد« :تاریــخ تحــوالت دسترســی فکــری بــه گنجینــة دانــش ،تاریــخ تنــش بیــن

کیفیــت منحصربهفــرد و ســیال (نیــاز) کاوشــگران خــاص 3و عینیــت 4ذاتــیِ گنجینــة دانــش
بهخودیخــود اســت» (« .)Thornley 2009, 2ثورنلــی» همچنیــن ،نظــر «باکلنــد» 5را مطــرح میکنــد
2. dilemma of the subjective in information organization and retrieval

1. S. D. Neill

4. concreteness

3. individual inquirer

5. Buckland
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کــه معتقــد اســت« ،بازنمایــی بــا توجــه بــه ماهیتــش ،همیشــه از برخــی جهــات ناقــص و احتمــاالً
توصیفــی اســت کــه زمانــی دقیــق بــوده اســت» (« .)ibid 3ثورنلــی» ،مســایل مطرحشــده توســط
«نیــل» و «باکلنــد» را چنیــن خالصــه میکنــد« :یــک تنگنــا و معضــل ،نبــو ِد تمامیـ ِ
ـت بازنمایــی ،و

تنگنــای دیگــر ،شــکاف زمانــی بیــن مــدرک ذخیرهشــده و نیازهــای جــاری کاربــر اســت» (ibid

 .)3وی ،ســپس ایــن پرســش را مطــرح میکنــد کــه آیــا ایــن تنگناهــا همچنــان بــرای علــم اطالعــات

و بازیابــی اطالعــات وجــود دارد؟ و پاســخی کــه میدهــد مثبــت اســت و اســتدالل میکنــد کــه

صــرفنظــر از پیشــرفتهای فناورانــه ،بازنمایــی مــدرک بهطــور معمــول ،منجــر بــه ســادهانگاری

معنایــش خواهــد شــد .مــدرک نیــز تنهــا بازنمایــی از یــک رخــداد یــا اندیشـههای نویســنده اســت،
پــس فقــط چش ـماندازی جزئــی و ناقــص اســت .بــه ایــن ترتیــب« ،ثورنلــی» محدودی ـت واژههــا

در بیــان محتــوا را مســئلة علــم اطالعــات و بازیابــی اطالعــات میدانــد و معتقــد اســت کــه معنــا
بــا توجــه بــه ماهیتــش بــا آنچــه بازنمایــی میکنــد ،یکســان نیســت و زمانــی کــه ایــن بازنمایــیِ

معنــا درون نظــام بازیابــی اطالعــات فشــردهتر میشــود و کاهــش مییابــد ،ایــن تمایــز برجســتهتر

و بارزتــر میگــردد .وی در نهایــت ،ایــراد نهایــی بازنمایــیِ معنــا را خــواه بهواســطة نمایهســازی

انســانی یــا فناوریهــای خــودکار بهطــور معمــول ،شــامل نوعــی دادوگرفــت بیــن الزامــات
بازنمایــی (بازنمایــیِ معنــای مــدرک) و تمایــز (تفکیـ ِ
ـک مــدرک از ســایر مدارکــی کــه معنــای
مرتبــط ندارنــد) میدانــد .بهگفتــة او «هنــوز بســیار دشــوار اســت کــه بتــوان مدرکــی را بهطریقــی

بازنمایــی کــرد کــه در صــورت مرتبــط بــودن بــا نیــاز کاربــر از بازیابــی آن ،و در صــورت مرتبــط

نبــودن ،از عــدم بازیابــی آن مطمئــن بــود» (.)ibid 4

«فریدمــن و تلفســن» بــر ماهیــت بازنمایــی دانــش تمرکــز کردهانــد و در فلســفة زبــان آن را

جســتهاند .بهگفتــة آنهــا بســیاری از پژوهشــگران در حــال حاضــر بازنمایــی دانــش را مدیریــت
مجموعــة رخدادهــا 1دربــارة جهــان تعریــف میکننــد .بهگفتــة آنهــا ،بحــث دربــارة ماهیــت

بازنمایــی دانــش را میتــوان در حوزههایــی بهجــز علــوم رایانــه ماننــد فلســفه ،زبــان ،منطــق و

ماننــد آن ردیابــی کــرد .در ایــن حوزههــا پژوهشــگران درونمایههــای اصلــی مطالعــات خــود

را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک میگذارنــد .ایــن مضامیــن شــامل زبــان و نشــانهگذاری ،2زبــان

هستیشناســی و بازیابــی اطالعــات و دانــش اســت .بــه بــاور «فریدمــن و تلفســن» ،بــه نظامهــای

ســازماندهی دانــش هرگــز از منظــر «مفهــوم»« ،نشــانه» و «بازنمایــیِ » آنهــا پرداختــه نشــده اســت.
2. notation
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آنــان بــر ایــن باورنــد کــه «بســیاری از پژوهشــگران در ســازماندهی دانــش چارچــوب شــناختی
را مــورد بررســی قــرار دادهانــد ،امــا بحثــی از بازنمایــی در میــان آنهــا وجــود نــدارد .تأکیــد

ایــن پژوهشهــا تنهــا بــر «بازنمایــی دانــش» بــوده اســت.)Friedman & Thellefsen 2011, 649( .
بهعنــوان مثــال« ،ســونونیوس» از ســنجش ایــن مفهــوم در مــوارد خــاص حمایــت کــرد (Svenonius

« .)2004یورلنــد» آزمونهــای بیشــتری در مــورد مفهــوم «بازنمایــی دانــش» بــر اســاس نظریههــای

شــناخت (معرفتشناســی) پیشــنهاد کــرد ( )Hjørland 1997, 2007و «مــای» از ســنجش آن در
نشانهشناســی دفــاع کــرد ( .)Mai 2001آنهــا در پژوهــش خــود ،چهــار رویکــرد متــون فلســفی

بــه بازنمایــی برشــمردهاند .در رویکــرد نخســت ،عمــل بازنمایــی بهمعنــای توصیــف یــا طرحــی

صــوری 1مطــرح اســت؛ ماننــد مجموع ـهای از نمادهــا یــا گروهــی از موجودیتهــا .رویکــرد دوم،
یــک رابطــه را نشــان میدهــد و بازنمایــی در آن ،بازتــاب یــا تصویــری اســت کــه رابطــه را شــکل

میدهــد .رویکــرد ســوم ،تفســیری اســت کــه ریشــه در روانشناســی دارد و بازنمایــی را بهعنــوان

رونــد یــا فراینــدی کــه کنــش عملکــردی انســان 2را توصیــف میکنــد ،در نظــر میگیــرد .در

رویکــرد چهــارم ،مفهــوم ،ریشــه در تمایــزی دوگانــه بــا روش دیالکتیکــی دارد .از ایــن منظــر،

بازنمایــی شــامل نظــام جــدل و اســتدالل اســت کــه بــا تبــادل اســتدالل منطقــی بــه حقیقــت میرســد.

هــر چهــار رویکــرد را میتــوان در زی ـ ِر ردة علــوم شــناختی قــرار داد ،امــا رویکــرد چهــارم تنهــا

رویکــردی اســت کــه بهطــور مســتقیم از بازنمایــی بهعنــوان بخشــی از نظامهایــی بهصــورت زبــان

بحــث مینمایــد« .فریدمــن و تلفســن» بــا تمرکــز بــر رویکــرد چهــارم آن را از دیــدگاه «پالمــر»،
چنیــن بیــان میکننــد:

ایــن رویکــرد در اندیشــة «پالمــر» در علــوم شــناختی بهتــر شــناخته شــده اســت .وی

بازنمایــی را در نظامهــای زبــان مــورد مطالعــه قــرار داد و دو نــوع بازنمایــی ،جهــان
بازنماییشــده و بازنمایــیِ جهــان را در نظامهــای زبــان مطــرح ســاخت .جهــان

بازنماییشــده جهانــی اســت کــه مــا دربــارة آن گــزاره و ادعــا مطــرح میکنیــم و

منظــور از بازنمایــیِ جهــان ،جهانــی اســت کــه در آن مــا آن گزارههــا و ادعاهــا و

اســتنباطها را میســازیم .از منظــر «پالمــر» ایــن دو مؤلفــه بــا اَشــکال بازنمایــی درونــی
و بیرونــی 4مطابقــت دارد .جهــان بازنماییکننــده کــه الزامــاً دارای خاصیــت جهــان
3

ی
بازنماییشــده اســت ،صــورت درونــی ،و اگــر نتواســت صــورت بیرونــی را بازنمای ـ 

4. extrinsic

3. intrinsic

2. human function act

1. formal scheme
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میکنــد .در نتیجــه ،طبــق گفتــة وی زبــان دارای خاصیــت بازنمایــی بیرونــی اســت

(.)Palmer 1978, Quoted in Friedman & Thellefsen 2011, 648

از منظــر «فریدمــن و تلفســن» ســازماندهی دانــش را میتــوان حداقــل از دو منظــر مــورد

مالحظــه قــرار داد .در منظــر نخســت کــه زاویــة نــگاه محدودتــری دارد ،بــه رکوردهــای

کتابشــناختی ،فــراداده ،ســاختار ،و کارکــرد آنهــا پرداختــه میشــود و در منظــر دوم کــه عمومیتــر
اســت و نــگاه وســیعتری دارد ،مفاهیــم و ردههــای موضوعــی بررســی میشــود .از نظــر آنهــا تمرکــز

ســازماندهی دانــش بــر روی «بازنمایــی کتابشــناختی» اســت .آنهــا از «یورلنــد» نقــل میکننــد ،کــه

«ســازماندهی دانــش مرتبــط بــا ســاخت و ارزیابــی ابزارهــای معنایــی بــرای بازیابــی اطالعــات
اســت .نقــش نظامهــای ســازماندهی دانــش نظمبخشــی بــه مــدارک ،بازنمایــی مــدارک و مفاهیــم
اســت» (« .)Friedman & Thellefsen 2011, 646فریدمــن و تلفســن» همچنیــن ،نظــر «دالبــرگ» را

دربــارة کنتــرل مفهومــی ردهبندیهــا چنیــن بیــان میکننــد« :واژههــا تنهــا بیانگــر بینــش ،حقایــق و

مصداقهــای شــناخت هســتند .واژه غیرقابــل اعتمــاد اســت ،زیــرا معانــی مختلــف دارد .اســتفاده از
«مفهــوم» یــا «دانــش» بهعنــوان واحدهــای تحلیــل بهجــای تحلیــل «واژههــا» تضمیــن میکنــد کــه

کنتــرل بهتــری بــر روایــی و پایایــی ردهبندیهــا وجــود خواهــد داشــت» (Dahlberg Quoted in

.)Friedman & Thellefsen 2011, 663

البتــه ،پیــش از ایــن« ،ســونونیوس» ایــن کنتــرل مفهومــی را دربــارة بازنمایــی دانــش در

زبانهــای بازیابــی اطالعــات بــا کمــک ســه نظریــة معنــا تحلیــل کــرد .بهگفتــة وی زبانهــای

بازیابــی متفــاوت ،پیشفرضهــای متفاوتــی دربــارة مفهــوم دانــش دارنــد .وی از ردهبندیهــا
ــرد و از ســه نظریــة مرتبــط بــا
و اصطالحنامههــا بهعنــوان نظامهــای بازنمایــی دانــش نــام میب َ َ

بازنمایــی دانــش یعنــی عملیاتگرایــی ،1نظریــة ارجاعــی یــا تصویــری معنــا 2و نظریــة بافتــی یــا

ابــزاری معنــا 3نــام میبــرد .از نظــر وی نظریــة عملیاتگرایــی از فلســفة اثباتگرایــی منطقــی

سرچشــمه میگیــرد کــه خــود صــورت افراطــی تجربهگرایــی 4اســت .طبــق بــاور تجربهگرایــی

تمامــی دانــش از تجربــه و از دریافتهــای حســی مشــتق میشــود ( .)Svenonius 2004بــه ایــن
ترتیــب ،مفاهیــم موجــود در گزارههــا بــرای اثبــات بایــد بهصــورت عملیاتــی تعریــف شــوند.
مفاهیمــی ماننــد دقــت ،بازیافــت ،اثــر و موضــوع از ایــن ســنخ هســتند و میتــوان بــا معرفــی تعاریــف

عملیاتــی از ایــن مفاهیــم بــه راهحــل مســایل ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات دســت یافــت.
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2. referential or picture theory of meaning

1. operationalism

4. empiricism

3. instrumental or contextual theory of meaning
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از نظــر «ســونونیوس» ،مشــکل اصلــی طراحــی زبانهــای بازیابــی اطالعــات آن اســت کــه

همزمــان بایــد بتوانــد معنــای بافتــی و چندمعنایــی را حــل کنــد و همیــن امــر معضــل اصلــی عــدم
موفقیــت معیــار دقــت در بازیابــی اســت کــه دچــار اضافهبــار اطالعاتــی میگــردد .ایــرادی کــه وی
بــه نظریــة تصویــری زبــان وارد میدانــد بهشــرح زیــر اســت:

ایــن نظریــه صــورت جهانشــمول از زبــان را مبنــا قــرار میدهــد کــه در آن معنــا
گزارههــای ترســیمکنندة ســیمای جهــا ِن متعیــن ،نســبتاً ثابــت ،و مــورد تأییــد همــگان
اســت .ایــراد اینجاســت کــه تصاویــر را میتــوان متفــاوت تفســیر کــرد .نیمــی از لیــوان
پُــر و نیــم دیگــر آن خالــی اســت .تصویــری از اردک از زاویــهای دیگــر میتوانــد

تصویــری از یــک خرگــوش بــه نظــر رســد  . ...دوم ،نظریــة تصویــری بهطــور ضمنــی
بــر ثبـ ِ
ـات مرجــع اشــاره دارد .اگــر قــرار اســت واژههــا در بافتهــای مختلــف عملکــرد

درســتی داشــته باشــند ،ســیال بــودن معنــا ضــروری اســت .نظریــة تصویــری در جایــی
کــه بحــث واژههــای انتزاعــی (کــه مرجعشــان ســازههای ذهنــی 1اســت) مطــرح
میشــود ،شــدیدا ً بــا ضعــف مواجــه اســت .مشــکل ســو ِم نظریــة تصویــری ایــن اســت

ِ
ِ
هــای مســتقل
دانــش ریزجهان
کــه کلیــت دانــش جهــان را بهصــورت تلفیقــی از

بازنمایــی میکنــد .در نظــر گرفتــن کلیــت دانــش بهمثابــة انباشــتگی از واحدهــای

منفــرد ،ســادهانگارانه 2اســت (.)Svenonius 2004, 578

در مجمــوع ،از نظــر «ســونونیوس» ،نظریــة تصویــری گویایــی الزم را نــدارد و بهخوبــی دانــش
را بازنمایــی نمیکنــد .دانــش ،فــرار و پویــا و متلّــون اســت و چنانکــه از قــول «ویتگنشــتاین» در
پژوهشهــای فلســفی میگویــد ،دانــش بــه دریافتهــای حســیِ متجســم در گزارههــای بنیادیــن

آنگونــه کــه تجربهگرایــی ســنتگرا 3بــاور دارد ،قابــل تحویــل نیســت ( Wittgensteinنقــل در
« .)Svenonius 2004ســونونیوس» ضمــن تأییــد و جایگزینــی نظریــة ابــزاری معنــا بهجــای نظریــة

تصویــری میگویــد« :نظریــة ابــزاری بــر نحــوة ابهامزدایــیِ مــا از اصطالحــات بهمنظــور دســتیابی

بــه دقــت در بازیابــی اثــر میگــذارد  . ...نظریــه یــا نظریههــای معنــا کــه در زبانهــای بازیابــی مــورد

اســتفاده قــرار میگیــرد ،مســتلزم نحــوی خــاص از بازنمایــی دانــش اســت .میتــوان بازنماییهــای
مختلــف دانــش را کــه در قالــب زبانهــای بازیابــی تجســم یافتهانــد ،بــر اســاس اعتبــار ،کارایــی در
دســتیابی بــه اهــداف و سازگاریشــان بــا خودکارســازی و قابلیــت میانکنشپذیــری معنایــی مــورد
3. traditionalist empiricism

2. simplistic

1. mental constructs
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ارزیابــی قــرار داد» ( .)Svenonius 2004, 582در ایــن راســتا ،وی زبــان بازیابــی ردهبندیهایــی

همچــون دهدهــی را نســبت بــه زبــان بازیابــی اصطالحنامههــا دارای قابلیــت بیشــتری میدانــد.

بــرای طراحــی یــک زبــان بازیابــی «بایــد تصمیــم گرفــت کــه بــا چــه بازنمایــیِ دانشــی ســازگار
اســت و پاســخ آن ،نوعــی بازنمایــی اســت کــه باالتریــن درجــة اعتبــار را داشــته باشــد .از چنیــن

بازنمایــی انتظــار مـیرود کــه در ارتقــای دقــت و بازیافــت نیــز باالتریــن رتبــه را کســب کنــد» .بــه
نظــر وی ،ردهبنــدیای ماننــد دهدهــی دیوئــی چنیــن ویژگـیای دارد؛ چراکــه متکــی بــه رویکــرد

ابــزاری بــه معناســت؛ رویکــردی کــه بهجــای یــک تصویــر ســاده از جهــان یــک بدیــل را ارائــه
میکنــد (.)ibid 585

«بلــر» نیــز نظریــة «ویتگنشــتاین» را بــرای حــل معضــات بازیابــی اطالعــات بهگونـهای دیگــر

مؤثــر میدانــد .در واقــع ،شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه جدیتریــن دغدغــة بازنمایــی و پیونــد
آن بــا بازیابــی اطالعــات از دیــدگاه «بلــر» بررســی شــده اســت .وی ابتــدا ،در مقالــهای بــا نــام

تعینناپذیــری 1کــه در ســال  1986دسترســی موضوعــی بــه مــدارک را منتشــر کــرد ،بــه بحــث

عــدم قطعیــت در انتخــاب اصطالحــات موضوعــی از ســوی نمایهســاز و نیــز عــدم قطعیــت انتخـ ِ
ـاب

اصطــاح جســتوجو توســط کاربــران پرداخــت .ســپس ،در کتــاب خــود بــا عنــوان زبــان و
ِ
بازنمایــی در بازیابــی اطالعــات کــه در ســال  1990منتشــر شــد ،ایــن بحــث را مــورد تأکیــد قــرار
داد« .بلــر» ســپس ،در مقالـهای دیگــر بــا عنــوان بازیابــی اطالعــات و فلســفة زبــان کــه در ســال 1992
بــه چــاپ رســید ،فلســفة زبــان و بهویــژه نظریــة پراگماتیــک «ویتگنشــتاین» متأخــر را بــرای واکاوی

دقیــق مســایل فلســفی در بازیابــی اطالعــات مؤثــر دانســت .2او ســپس ،ایــن مطالعــه را کامــل کــرد و

بــا همــان عنــوان در مقالـهای دیگــر در ســال  ،2003ضمــن بحثــی مفصــل دربــارة زبــان و بازنمایــی،

بــه تحلیــل بازیابــی اطالعــات بــر اســاس تأثیــر فلســفة زبــان پرداخــت .وی در ایــن تحلیل بــه واکاوی

علــت شکســت رویکــرد بازنماییگرایــی بــه زبــان در بازیابــی اطالعــات هنــگام توصیــف و تمایــز

اطالعــات پرداختــه اســت« .بلــر» ضمــن بحــث از ماهیــت معنــا معتقــد اســت کــه فیلســوفان دربــارة

«معنــای معنــا» 3بســیار تأمــل کردهانــد ،امــا شــاید هیچکــس بهانــدازة «ویتگنشــتاین» بــر فلســفة
1. indeterminacy

 .2برای مطالعة «ویتگنشتاین» از دیدگاه «بلر» بنگرید به:

Blair, D. C. (2006). Wittgenstein, language and information: “back to the rough ground. Dordrecht: Springer

Blair, D. C. (2006). Wittgenstein’s philosophy of language and mind. In Wittgenstein, language and information
(pp. 27-267). Dordrecht: Springer
3. meaning of meaning
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زبــان اثرگــذار نبــوده اســت« .بلــر» ،اثــر اخیــر «ویتگنشــتاین» یعنــی «پژوهشهــای فلســفی» 1را در

ایجــاد چرخــش زبانــی 2در فلســفة تحلیلــی طــی قــرن بیســتم مؤثــر میدانــد ( )Blair 2003, 9و

بهیــاری نظریــة متأخــر «ویتگنشــتاین» ،بــه انتقــاد از چهــار گــزاره میپــردازد .ایــن گزارههــا بــه

شــرح زیــر اســت:

1.1واژههــا اشــیا را نامگــذاری میکننــد :معنــای یــک واژه شــیئی اســت کــه واژه در برابــر آن
قــرار میگیــرد؛

2.2هر واژه یک معنا دارد؛

3.3معنای هر واژه مستقل از بافت است؛

4.4معنای جمله از معنای واژههایش تشکیل شده است (.)ibid 14
«بلــر» بــه نقــد ایــن چهــار گــزارة «ویتگنشــتاین» ،کــه رویکــرد بازنماییگرایانــه بــه زبــان دارد،

میپــردازد .وی نقــد «ویتگنشــتاین» بــه ایــن نظریــه را چنیــن خالصــه میکنــد:
1.1بین معانی و واژهها رابطهای نیست؛

2.2معانی ،مفاهیم یا هر چیز سادة دیگری نیست؛

3.3بــرای فهــم معنــای یــک واژه الزم نیســت تعریفــی در ذهــن داشــت ،بلکــه بایــد قــادر بــه اســتفاده
از واژه بهطــور صحیــح در فعالیتهــا و اعمالــی بــود کــه کاربــرد رایــج دارد .بهمنظــور فهــم

معنــای یــک واژه بایــد دانســت چــه زمانــی بــهکار مــیرود -کــه فعالیتهــا و اعمــال بــه

آن مرتبــط اســت (صورتهــای زندگــی ویتگنشــتاین) -و چگونــه بایــد آن را بــهکار بــرد
(بازیهــای زبانــی ویتگنشــتاین)؛

ی آنهــا را بــه شــما بیاموزنــد .معنــا ،دقیقــاً
4.4بهدنبــال ایــن باشــید کــه اســتفاده از واژههــا معنــا 
معــادل کاربــرد نیســت ،امــا معنــا بــا اســتفاده تجلــی مییابــد؛

5.5بافــت بــرای زبــان مهــم اســت .مــا اغلــب شــرایط اســتفاده از زبــان را پیــش از درک واژههــای
بهکاررفتــه (در جملــه) میفهمیــم .معنــا تــا حــدی مفهومــی عینــی 3اســت -آنچــه در ذهــن

خــود داریــم ،بــرای درک منظورمــان نــه الزم و نــه کافــی اســت .بافــت و موقعیــت ،اغلــب

عوامــل تعیینکننــده و اساســی معناســت؛

6.6مــا مفروضــات مختلفــی دربــارة مقاصــد افــراد مــورد خطــاب خــود میســازیم .بهویــژه تــا
زمانــی کــه خــاف آن اثبــاب نشــود ،فــرض بــر آن اســت کــه آنهــا بــا مــا همــکاری و از اصــول
3. external

2. linguistic turn

1. philosophical investigations
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«گرایــس» 1پیــروی میکننــد (.)Blair 2003, 35
در ادامــه و در انتهــای ایــن جســتار ،تحلیــل پژوهشهــای مــورد بررســی در ایــن بخــش ارائــه

میشــود .نقــدی کــه در بخــش بعــد بــر رویکــرد بازنماییگرایــی بــه زبــان وارد میشــود ،مســبب

تغییراتــی اســت کــه در گــذر زمــان در نظامهــای ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات ایجــاد شــده

اســت .در واقــع ،بــه نظــر میرســد ،تغییراتــی کــه در گــذر زمــان بــرای غلبــه بــر مســایل و مشــکالت

حــوزة بازیابــی صــورت گرفتــه ،ماننــد مشــکالت ســرعنوانها و اصطالحنامههــا و رســیدن بــه

هستیشناســیها و ردهبندیهــای مردمــی بهخوبــی نشــانگر نقــص پارادایمهــای یادشــده اســت

کــه برخاســته از رویکردهــای بازنماییگرایانــه بــه زبــان در کنــش بازیابــی اطالعــات بــوده و مــورد
نقــادی اســت.
 .4نتیجه

از آنجــا کــه هــدف مطالعــة حاضــر تحلیــل و نقــد بازنماییگرایــی در کنــش بازیابــی

اطالعــات اســت ،از ایــنرو ،پژوهشهــای انجامشــده در مــورد بازنماییگرایــی در فلســفه و در

علــم اطالعــات ،بهویــژه کنــش بازیابــی اطالعــات مــورد واکاوی قــرار گرفتنــد .بهبیــان دقیقتــر،

رویکــرد بازنماییگرایــی در ایــن جســتار بــا کنــش بازیابــی اطالعــات تطبیــق داده شــده و در
خــال پژوهشهــای مختلــف نقــد شــد .در ایــن ضمــن ،رویکردهــای فلســفی مــورد توجــه قــرار
گرفــت؛ چراکــه ریشــههای بازنماییگرایــی بــا رویکــرد زبانــی در فلســفة زبــان ،نشانهشناســی و

معناشناســی قابــل ردیابــی اســت .چنانکــه مالحظــه شــد ،بازنماییگرایــی در پژوهشهــای علــم
اطالعــات و مشــخصاً مطالعــات مربــوط بــه ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات انجامشــده بــر روی

ابزارهــای معنایــی (ماننــد اصطالحنامههــا ،ســرعنوانهای موضوعــی و ردهبندیهــا) کــه در ایــن

مقالــه از کلیــة فرایندهــای صورتگرفتــه بــر روی آنهــا بــا عنــوان کنــش بازیابــی اطالعــات یــاد
ِ
مطالعــات نظــری ماننــد مطالعــة Frohmann
شــد ،بــه اشــکال مختلــف قابــل نقــد اســت .برخــی
) (1990و ) Hjørland (2013بــا پرداختــن بــه مســایل شــناختی در بازنمایــی و بازیابــی اطالعــات
بــه ایــن موضــوع پرداختنــد« .فرومــن» اگرچــه مســتقیماً از لفــظ بازنماییگرایــی اســتفاده نکــرده،

امــا بــه نظــر میرســد کــه بــا ارائــة تصویــر بازنماییگرایانــة متخصصــان دیگــر ماننــد «بگتــول» و
 	.1اصــول «گرایــس» ( )Griceکــه بــه اصــول همــکاری شــهرت دارنــد ،دارای چهــار اصــل کیفیــت ،کمیــت ،ارتبــاط ،و
شــیوه اســت کــه رعایــت آنهــا در هــر نوشــتاری باعــث ایجــاد ارتبــاط کامــل و مشــترک میشــود.
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«وندیــک» از نمایهســازی ،بــر نــگاه حاکــم بــر نمایهســازی کــه همــواره تحــت ســلطة ذهنگرایــی

و رویکردهــای شــناختی بــوده اســت ،تأکیــد دارد و اگــر نــه بهطــور مســتقیم ،ولــی بهطــور ضمنــی
ایــن رویکــرد را مــورد انتقــاد قــرار داده اســت .گرچــه از نظــر وی ،توجــه بــه قوانیــن ذهنــی در

ســاخت نمایههــا کارســاز اســت ،امــا ایــن مســئله از یــک ســو ،بســتگی بــه میــزان درک مقدماتــی
از اعمــال اجتماعــی تشــکیلدهندة بازیابــی متــن دارد و از ســوی دیگــر ،بهلحــاظ تاریخــی بــه

دنیــای اجتماعــی واقعــی وابســته اســت« .یورلنــد» نیــز بههمیــن دلیــل ،بــه تردیــد متخصصــان بــه
پارادایــم شــناختی اشــاره کــرده؛ چــون نقــش فرهنــگ و جامعــه در رویکــرد و پارادایــم شــناختی

نادیــده گرفتــه شــده و ایــن عوامــل بــه حاشــیه رانــده شــده بودنــد .همچنیــن ،مطالعــة «یورلنــد»

نقــد بازنماییگرایــی را مرتبــط بــا تجربهگرایــی و پوزیتیویســم دانســته و معتقــد اســت کــه ایــن
ســنتها ضــد رئالیســمی هســتند و اشــتباهاً بــا رئالیســم خلــط شــدهاند ( .)Hjørland 2004از ایــن

مفاهیــم ضــد رئالیســتی همــان ایدههــای بازنماییگرایانــه
رویکــرد بــه نظــر میرســد کــه ایــن
ِ

اســت کــه وی مــورد نقــد قــرار میدهــد .در مطالعــة دیگــر« ،یورلنــد» ضمــن رد رویکردهــای

شــناختی در نمایهســازی معتقــد اســت کــه رویکردهــای مبتنــی بــر فهــم اجتماعی-تفســیری ماننــد
نظریههــای پراگماتیــک و انتقــادی نمایهســازی ،اســاس بهتــری بــرای بهبــود نمایهســازی در

بافتهــای مختلــف فراهــم میســازد (« .)Hjørland 2011مــای» نیــز ریشــة مســایل بازنمایــی را در
نمایهســازی تحلیــل کــرده و نمایهســازی را شــامل تفســیر و بازنمایــی مــدارک میدانــد« .مــای»
در مقایســه بــا «بلــر» کــه نظریههــای «ویتگنشــتاین» متأخــر را مفیــد میدانــد ،نشانهشناســی «پــرس»
را دارای بنیانــی مناســب بــرای فهــم چگونگــی بازنمایــی مــدارک قلمــداد میکنــد .از نظــر وی

مهمتریــن صــورت بنیادیــن ســازماندهی دانــش ،پیونــد زبــان بــا معناســت و واژههــا و عبــارات در

موقعیتهــای فــردی هــر شــخص بهصــورت متفــاوت تولیــد میشــوند ( .)Mai 2000, 2001مشــابه

بــا دیــدگاه «مــای» ،پژوهشهــای ) Huang (2006و ) Rafferty (2001در تحلیــل نشانهشناســی در

کنــش بازیابــی اطالعــات جالــب توجــه اســت .ایــن مطالعــات در وجــه نشانهشناســانه بــا یکدیگــر
اشــتراک دارنــد ،امــا میتــوان بهوضــوح مشــاهده کــرد کــه هــر یــک مســئلة بازنمایــی دانــش را

در پیونــد بــا نشانهشناســی در ردهبندیهــا از زاوی ـهای متفــاوت دنبــال کردهانــد .بــا توجــه بــه دو

پژوهــش تحلیلــی «مــای» میتــوان چنیــن تفســیر کــرد کــه هرچنــد وی بازنمایــی را بهطــور آشــکار

در وجــه زبانــی بهصــورت مســتقیم نقــد نمیکنــد ،امــا در کلیــت آن و در تطبیــق بــا نشانهشناســی
«پــرس» ،کامـ ً
ا بــا بازنمایــی بهشــیوهای کــه تاکنــون در پژوهشهــای علــم اطالعــات رایــج بــوده،
مخالفــت مـیورزد و آن را پدیــده و فراینــدی تفســیری میدانــد ( .)Mai 2000, 2001در حالــی کــه
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«مــای» تمرکــز خــود را بــر تفســیر نمایهســاز از مــدرک ،توصیــف مــدرک و تحلیــل موضوعــی

قــرار میدهــد« ،هوآنــگ» مثلــث نشانهشناســی را در پیونــد بــا روابــط بیــن کاربــر اطالعــات،

بازنمایــی اطالعــات و معنــای اطالعــات میبینــد و «رافرتــی» بــر نشــانههای ردهبنــدی فینفســه

و اصطالحــات موضوعــی ردهبنــدی در ســطح روابــط دال و مدلولــی تمرکــز داشــته و بهبیــان

دقیقتــر ،بــر مســئلة تفســیر و تطبیــق دال و مدلولهــا در بازیابــی اطالعــات تأکیــد دارد.

همانگونــه کــه از ســه پژوهــش «ثورنلــی و گیــب» آشــکار میشــود ،گرچــه آنهــا در پژوهــش

اول ،معنــا و مــدل دیالکتیکــی آن را در معضــات بازیابــی اطالعــات پررنــگ نشــان میدهنــد ،امــا

در مطالعــة ســوم ،از منظــر آنــان ایــن بازنمایــی اســت کــه بــا نقصهــا و کمبودهــای ماهیتــی خــود
بــر ظهــور دقیــق معنــا اثرگــذار اســت .چنانکــه در ایــن مطالعــه مشــاهده شــد ،نشــان دادن معنــا
بهواســطة بازنمایــی حتــی بــا وجــود پیشــرفتهای فناورانــه بهســادگی میســر نیســت و بازنمایــی از

ایــن حیــث همــواره دچــار ضعــف بــوده اســت؛ چراکــه بازنمایــی تنهــا یــک جنبــه از معنــا را فراهــم

میکنــد و جنبــة دیگــر محتــوای مــدارک پنهــان باقــی میمانــد .هرچنــد «ثورنلــی» ایــن مســئله را بــه

محدودیــت واژههــا مرتبــط میدانــد ،امــا بــه بــاور «نیــل» و «باکلنــد» شــاید بتــوان آن را بیشــتر مرتبــط
بــا نبــو ِد تمامیــت بازنمایــی دانســت .از اینجــا معلــوم میشــود کــه نشــان دادن وجــوه مختلــف معنــا

در رویکــرد بازنماییگرایــی بهدلیــل نبــو ِد تمامیــت بازنماییگرایــی امکانپذیــر نبــوده و ایــن
مســئله بــه ســبب آن اســت کــه ایــن رویکــرد ،همــواره بــر وجــه ذهنــی و شــناختی تأکیــد داشــته و از

دیــدن زوایــای دیگــر مبتنــی بــر بافــت و مبتنــی بــر فرهنــگ غفلــت ورزیــده اســت.

چنانکــه مالحظــه شــد ،ســه پژوهــش نظــری دیگــر یعنــی تحلیــل )Svenonius ،Blair (2003

) (2004و ) Friedman & Thellefsen (2011از منظــر فلســفة زبــان بــر بازنمایــی دانــش تمرکــز کــرده

و بازنماییگرایــی را مــورد نقــد قــرار دادهانــد« .فریدمــن و تلفســن» ضمــن توجــه بــر مفهــوم
بازنمایــی فینفســه ،بازنماییهــای دانــش را در کنــش بازیابــی اطالعــات بررســی میکننــد و

بــر ایــن باورنــد کــه بازنمایــی دانــش بایــد بــا توجــه بــه مفهــوم بازنمایــی در حوزههــای فلســفی

مــورد تحلیــل قــرار گیــرد« .بلــر» و «ســونونیوس» ،بازنماییگرایــی را در تطبیــق بــا نظریــة تصویــری
«ویتگنشــتاین» متقــدم میبیننــد و معتقدنــد کــه زبانهــای بازیابــی ،بازنمایــی را بــا توجــه بــه نظریــة
ابــزاری «ویتگنشــتاین» بــه بهتریــن وجــه ممکــن در نظامهــای بازیابــی و ســازماندهی دانــش نشــان

میدهنــد .گرچــه هــر دو بــر نظریــة ابــزاری تأکیــد دارنــد ،امــا «ســونونیوس» راهــکار کنتــرل
مفهومــی در زبانهــای بازیابــی اطالعــات را در جایگزینــی نظریــة ابــزاری معنــا بهجــای نظریــة

تصویــری میجویــد و ایــن در حالــی اســت کــه «بلــر» بــر معنــای «معنــا» در فلســفة زبــان تأکیــد
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داشــته و از حیــث یادشــده ،نظریــة ابــزاری «ویتگنشــتاین» را در ایــن مســیر کارســاز مییابــد.
در مجمــوع ،همانگونــه کــه از پژوهشهــای نقادیکننــدة ضمنــی ِبازنماییگرایــی

در کنــش بازیابــی اطالعــات برمیآیــد ،رویکــرد بازنماییگرایانــه بــه زبــان ،ریشــه در نظریــة

بازنماییگرایــی در فلســفة ذهــن دارد ،یعنــی ذهــن را در مرکــز شــناخت قــرار داده و بــا تصویــر

آینــهوار ذهــن در زبــان بهمثابــة یــک میانجــی ،نقشــی ثابــت بــرای واژههــا قایــل میشــود .از
ایــنرو ،بــا تمرکــز بــر مســایل شــناختی و مبتنــی بــر ذهــن کاربــران زبــان زوایــای دیگــر یعنــی

زیســتبوم و متعلقــات دیگــر را نادیــده گرفتــه و از آن غفلــت مــیورزد.

چنانکــه مالحظــه شــد ،تأکیــد برخــی پژوهشهــا بــر نشانهشناســی «پرســی» و اســتفاده از

آن در مســایل ســازماندهی و بازیابــی دانــش بیانگــر توجــه بــه وجــه پررنــگ و پراگماتیــک زبــان

اســت .ایــن درحالــی اســت کــه در رویکــرد بازنماییگرایــی ،کــه در فلســفة زبــان مبتنــی بــر وجــه

ثابــت و پوزیتیویســتی از زبــان اســت ،و بــه تعبیــری وجــه تحویلگرایانــه 1بــه زبــان و معنــا در
ِ
دســتکــم نمیتــوان از موضوعهــا و مفاهیــم دانــش ،بازنمایــیای مبتنــی بــر
آن غالــب اســت،

خواســت مفهومــی کاربــران در کنــش بازیابــی اطالعــات ارائــه داد و بــه نظــر میرســد کــه از ایــن
منظــر کاربــران دخیــل در کنــش بازیابــی اطالعــات ،دسـ ِ
ـت پــر نیســتند .در واقــع ،در اینجــا نیــاز بــه

بازنمایــی محتوایــی ،موضوعــی ،معنایــی و در یــک کالم ،مفهومــی بــا رویکــردی غیــر از رویکــرد
بازنماییگرایانــه بــه زبــان عمیقـاً وجــود دارد .بــر ایــن اســاس ،تغییــر نــگاه و رویکــرد در ایــن زمینــه
ضــروری اســت.

بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد ،بــه نظــر میرســد کــه چشـماندازی کــه در افــق دیــد کنــش بازیابــی

اطالعــات مــورد انتظــار اســت ،چشـماندازی نظــری و فلســفی بــه معناشناســی و بــه تعبیــری دقیقتــر

و دیالکتیکــی ضــد بازنماییگرایــی ] الیــة زبانــی[ در بازنماییگرایــی ]فیزیکــی [باشــد .در ایــن

چشـمانداز بــه مســایل معنــا و معناشناســی در فلســفة زبــان ،نــه از وجــه مــورد نظــر فلســفة تحلیلــی،
یعنــی تحلیــل زبانــی ،بلکــه از وجــه پراگماتیــک و ارتبــاط زبــان بــا انســان و جهــان در زیس ـتبوم
نگریســته میشــود.
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ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻓﺮاﺷﺒﺎﺷﻲ آﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1360داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎر

ﭘﮋوﻫﺸ
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ
اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻠ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت،
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎر
زﺑﺎن ﻣازﺪرك
،1360ﺴﻔﺔداراي
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻓﺮاﺷﺒﺎﺷﻲ آﺳﺘﺎﻧﻪ،

اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
ﺪركاﺳﺖ.
ﻓﺮدوﺳﻲﻣﻣﺸﻬﺪ
ﺳﺎلداﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺳﻲ از
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪﻋﻠﻢ
رﺷﺘﺔ
آستانه
فراشباشی
محبوبه
ﻛﺎرﺷ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ،1360داراي
داﻧﺶ ﻣﺘﻮﻟﺪ
اﻃﻼﻋﺎت وآﺳﺘﺎﻧﻪ،
ﺷﻲ
ﻓﺮاﺷﺒﺎ
ﻓﺮدوﺳﻲرشــتة
کارشناســی ارشــد در
مــدرک
ســال  ،1360دارای
متولــد
ﻫﻢ
اﺳﺖ.
ﻣﺸﻬﺪ
داﻧﺸﮕﺎه
تحصیلــیازاز
ﺷﻨﺎﺳﻲ
داﻧﺶ
رﺷﺘﺔ
ﻓﺮدو
داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺳﻲ
روان
ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و
داﻧﺸﻜﺪة ﻋﻠﻮم
ﻋﻠﻢﮔﺮوه ﻋﻠﻢ
دﻛﺘﺮي
اﻳﺸﺎنﻫﻢا
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.
ﻣﺸﻬﺪ
ﻓﺮدوﺳﻲ
داﻧﺸﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎتﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻃﻼﻋﺎتووداﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻠﻢ
رﺷﺘﺔ
علــم اطالعــات و دانششناســی از دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت .ایشــان

ﻓﺮدو
داﻧﺸﮕﺎه
روان
ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
ﻋﻠﻮم
داﻧﺸﻜﺪة
اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻠﻢ
ﮔﺮوه
دﻛﺘﺮي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
رواناز
زﺑﺎن
ﺴﻔﺔ
ﻋﻠﻮمو
اﻃﻼﻋﺎت
اﻃﻼﻋﺎت،
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
تربیتــی
وـوم
علـ
ﻓﻠــکدة
دانش
ـات
اطالعـ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲعلــم
ـروه
دکتــری گـ
ـجوی
ـون دانشـ
هماکنـ
ﻋﻠﻢﻓﺮدو
داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﺪركو
ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
داﻧﺸﻜﺪة
اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻠﻢ
ﮔﺮوه
دﻛﺘﺮي
اﻃﻼ
دﻛﺘﺮي
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
داراي
ﻣﺘﻮﻟﺪ ،1345
ﻧﻮﻛﺎرﻳﺰي،
ﻣﺤﺴﻦ
و روانشناســی دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
از
زﺑﺎن
ﺴﻔﺔ
ﻓﻠ
و
اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲاﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻠﺴﻔﺔ زﺑﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻃﻼﻋﺎت،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲاﻃﻼﻋﺎت،
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ

ﻫﻢاز جملــه
زبــان
اﺳﺖ.فلســفة
اطالعــات و
عالیــق رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎ
اﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎد
اﻳﺸﺎن
ســازماندهیﻣﺸﻬﺪ
اطالعــات،ﻓﺮدوﺳﻲ
بازیابــیداﻧﺸﮕﺎه
از
پژوهشــی وی اســت.

ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋ
ﻣﺸﻬﺪ 1345
ﻓﺮدوﺳﻲ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻧﻮﻛﺎرﻳﺰي
ﻣﺤﺴﻦ
اﻃﻼﻋ
دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲدر ﺣﻮزة
ﻣﺪركﭘﮋوﻫﺶ
دارايﺷﻨﺎﺳﻲ
اﺳﺖ ،.روش
داﻧﺸﮕﺎه

محسن نوکاریزی

ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋ
داراي
دکت،ـ،
1345
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻧﻮﻛﺎرﻳﺰي،
ﻣﺤﺴﻦ
اﻃﻼﻋﺎت
دﻛﺘﺮيﻋﻠﻢ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲـیرﺷﺘﺔ
اﺳﺘﺎد
ﻓﺮدوﺳﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲـ
اﻛﻨﻮنشوشناس
ﻣﺪرك دان
ـات
ﻫﻢـ
اﻳﺸﺎناطالع
ـم
اﺳﺖ.ـری علـ
اﻃﻼعـی
ﻣﺸﻬﺪـ
تحصیل
ـدرک
داﻧﺸﮕﺎهدارای مـ
،1345
ازــد
متول
اﻃﻼﻋﺎ
ﻋﻠﻢ
دﻛﺘﺮي
ﻣﺪرك
داراي
1345
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻧﻮﻛﺎرﻳﺰي،
ﻣﺤﺴﻦ
وﺟﻮ
ﺟﺴﺖ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
رﻓﺘﺎر
ﻳﺎﺑﻲ،
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ،
اﺿﻄﺮاب
علــم
رشــتة
اکنــون اســتاد
اســت .ایشــان هم
فردوســی مشــهد
از دانشــگاه
اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻠﻢ
رﺷﺘﺔ
اﺳﺘﺎد
اﻛﻨﻮن
ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎ
ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﻨﺎﺳﻲ
اﺳﺖ.روش
ﻣﺸﻬﺪاﺳﺖ.
ﻓﺮدوﺳﻲﻣﺸﻬﺪ
داﻧﺸﮕﺎهﻓﺮدوﺳﻲ
ازازداﻧﺸﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎت
ﺣﻮزةﻋﻠﻢ
دررﺷﺘﺔ
اﺳﺘﺎد
ﻫﻢاﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.
ﻣﺸﻬﺪ
ﻓﺮدوﺳﻲ
داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺖ.دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت.
شناســی
دانش
اطالعــات و
وي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ

اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻠﻢ
در
ﺷﻨﺎﺳﻲ
روش
اﺳﺖ.
ﻣﺸﻬﺪ
ﻓﺮدوﺳﻲ
داﻧﺸﮕﺎه
ﺟﺴﺖوﺟﻮ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي
رابــط،و
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
رﻓﺘﺎر
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ،
محیــط
اﻃﻼععلــم
حــوزة
اﺿﻄﺮاب پژوهــش
شناســی
روش
اﻃﻼﻋﺎت
ﺣﻮزة ﻋﻠﻢ
اضطــرابﺣﻮزة
ﭘﮋوﻫﺶ در
ﭘﮋوﻫﺶ
اطالعــات،ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻳﺎﺑﻲ،روش
اﺳﺖ.
درﻣﺸﻬﺪ
ﻓﺮدوﺳﻲ
داﻧﺸﮕﺎه
اینترنتــی ،اطالعیابــی ،رفتــار اطالعاتــی و موتورهــای جســتوجو از جملــه
وﺟﻮ
ﺟﺴﺖ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ،
اﺿﻄﺮاب وي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ وو ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺖوﺟﻮ
رﻓﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﻳﺎﺑﻲ ،رﻓﺘﺎر
اﻃﻼعﻳﺎﺑﻲ،
اﺳﺖ.ـت.اﻃﻼع
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ،
اﺿﻄﺮاب
پژوهشــی وی اسـ
عالیــق
ﺣﺴﻦ ﺑﻬﺰادي ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1358داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎ
اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
وياﺳﺖ.
بهزاديوي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
حسن

از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎ

ﻣﺪركاطالعــات
رشــتة علــم
دکتــری
مــدرک
 ،1358دارای
ﺣﺴﻦ ســال
متولــد
دﻛﺘﺮي ورﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت
داراي
،1358
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
ﺑﻬﺰادي،

ـون اســتاديار
ﻫﺎيــان هماكنـ
ـت .ايش
اﺳﺖـ.ـهد اسـ
فردوســي مش
داﻧﺸﮕﺎهـي از دانشـ
دانششناسـ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺎ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺣﻮزه
ـگاهﻣﺸﻬﺪ
ﻓﺮدوﺳﻲ

ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن
ﺳﺎلاﺳﺖ.
ﻣﺸﻬﺪ
ﻓﺮدوﺳﻲ
داﻧﺸﮕﺎه
از
دﻛﺘﺮي
ﻣﺪرك
داراي
،،1358
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺑﻬﺰادي،
ﺣﺴﻦ
ﻋﻠﻢاﻃﻼﻋﺎت
رﺷﺘﺔﻋﻠﻢ
اســت.رﺷﺘﺔ
دﻛﺘﺮي
1358
ﺳﺎل
ﺑﻬﺰادي،
ﺣﺴﻦ
ﻣﺪركمشــهد
دارايفردوســي
دانشــگاه
شناســي
ﻣﺘﻮﻟﺪدانش
اطالعــات و
گــروه علــم
اﺳﺖ.
وي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
داﻧﺸﮕﺎهﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﺮوهاﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺎز
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺣﻮزهوﻫﺎي
اﺳﺖ.
ﻣﺸﻬﺪ
ﻓﺮدوﺳﻲ
اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
اﻛﻨﻮن
ﻫﻢ
اﺳﺖ.
ﻣﺸﻬﺪ
اطالعــات از
اطالعــات
داﻧﺸﮕﺎهپژوهشــي
ازحوزههــاي
ﻋﻠﻢاﻃﻼﻋﺎت
جملــهﮔﺮوه ﻋﻠﻢ
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
بازيابــياﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎنﻫﻢ
اﻳﺸﺎن
ســازماندهياﺳﺖ.
ﻓﺮدوﺳﻲﻣﺸﻬﺪ
ﻓﺮدوﺳﻲ
داﻧﺸﮕﺎه
از

اســت.
پژوهشــی وی
ﻣﺸﻬﺪوي اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
عالیــقﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
اﻃﻼﻋﺎتوو ﺑﺎز
ﺑﺎزﻳ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲاﻃﻼﻋﺎت
ﭘﮋوﻫﺸﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺣﻮزهﻫﺎي
اﺳﺖ.ﺣﻮزه
ﻓﺮدوﺳﻲﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎهﻓﺮدوﺳﻲ
داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻼﻳﻖورکی
ﺟﻤﻠﻪ شعبانی
داراي .ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ از داﻧﺸ
ﭘﮋوﻫﺸﻲﻲ،
ورﻛ
ﻲ
ﺷﻌﺒﺎﻧ
بختیارﻴﺎر
ﺑﺨﺘ
اﺳﺖ.
وياﺳﺖ
وي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
دارای مــدرک دکتــری فلســفة تعلیــم و تربیــت از دانشــگاه تربیــت مــدرس

داﻧﺸﮕ
ﺗﺮﺑﻴﺖ از
ﻓﻠﺴﻔﺔ
اســتادداراي
ورﻛﻲ،
ﺎر
ﺑﺨﺘﻴ
تعلیــمﺔو
اکنــون
اﻳﺸﺎنم
ﺷﻌﺒﺎﻧه
اﺳﺖ.ایشــان
اســت.
ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴ
علــومواﻧﺸﻜﺪة
ﺗﻌﻠﻴﻢد
دانشــکدةدر
ﺖ
دﻛﺘﺮيدر ﺗﺮﺑﻴ
تربیــت و
ﻣﺪركﺗﻌﻠﻴﻢ
فلســفة ﻓﻠﺴﻔ
اﺳﺘﺎد
اﻛﻨﻮن
ﻲﻫﻢ

مشــهد اســت.
فردوســی
دانشــگاه
شناســی
ﺎر و روان
تربیتــی
داﻧﺸﮕ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ازاز
ﺗﻌﻠﻴﻢ وو
داراي
اﻛﻨﻮن،
ورﻛﻲ
ﺷﻌﺒﺎﻧ
ﺑﺨﺘﻴ
اﺳﺘﺎد
ﻲﻫﻢ
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎﻲ
ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘ
اﻧﺸﻜﺪة
ﻓﻠﺴﻔﺔدر د
دﻛﺘﺮيﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻣﺪركﺗﻌﻠﻴﻢ و
ﻓﻠﺴﻔﺔ
ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻓﻠﺴﻔﺔ
دﻛﺘﺮي
ﻣﺪرك
داراي
،
ﻲ
ورﻛ
ﻲ
ﺷﻌﺒﺎﻧ
ﺎر
ﺑﺨﺘﻴ
پژوهـﻢـشودرﺗﺮﺑﻴفلسـﺖـفةدر اﻳﺮان و روشﺷ
ـی ﺗﻌﻠﻴ
ﻓﻠﺴﻔﺔ
ـران وﺗﺎرﻳروﺦ
اﺳﺖ.
ﻓﺮدوﺳ
ششناسـ
ﻣﺸﻬﺪدر ایـ
ﻲ تربیــت
ـم و
داﻧﺸﮕﺎهــفة تعلیـ
تاریــخ فلس
اﺳﺘﺎد
اﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.
ﻲﻲ
اﻧﺸﻜﺪةة
ﺖد
ﺖ
شﻴﺘﺘﺷﻨ
ﺮان و
تربیــتدر اﻳ
درﻴ
ﺗﺮﺑ
ﺗﺮﺑﻴﻢﻴ و
ﺗﻌﻠﻴ
ﻓﻠﺴﻔﻢﺔ
ﺗﺎر
ﻣﺸﻬﺪ
داﻧﺸﮕﺎه
تعلیــم و
وودر
عصب-پدیدارشناســی
موضوعــات
ﻓﺮدوﺳو
تربیــت
تعلیــم و
اﺳﺖ.ﻓﻠﺴﻔ
اﺳﺘﺎد
ﻫﻢﻲاﻛﻨﻮن
ﻫﻢ
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.
ﺗﺮﺑﻴ
ﻋﻠﻮمروﺗﺮﺑ
ﻋﻠﻮم
اﻧﺸﻜﺪ
در د
ﺖ
ﺗﺮﺑ
ﺗﻌﻠﻴﻴﻢ
ﻓﻠﺴﻔﻳﺔﺔﺦﺗﻌﻠ

اســت.ﻋﺼﺐ-ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و
متمرکــز از جملــه عالیــق پژوهشــی وی
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شﺖﺷﻨ
در
ﺖ
ﺗﺮﺑﻴﻴ
ﺗﺎرﻳﻳ
ﻓﺮدوﺳﻲﻲ
روﺗﺮﺑﻴ
درااﻳﻳﺗﻌﻠﻴ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺸﻬﺪو
ﺗﺮﺑﻴﺖ
داﻧﺸﮕﺎهﺗﻌﻠﻴﻢ و
ﻓﻠﺴﻔﺔ
ﺷﻨﺎ
ش
ﺮانﻢووورو
ﺮان
ﻲدر
ﺪارﺷﻨﺎﺳﺖ
ﭘﺪﻴﻳﻢﻢووﺗﺮﺑ
ﺗﻌﻠﻴ
ﻋﺼﺐﺔ-ﺗﻌﻠ
ﻓﻠﺴﻔﺔ
ﺦﺦﻓﻠﺴﻔ
اﺳﺖ.ﺗﺎر
ﻣﺸﻬﺪاﺳﺖ.
ﻓﺮدوﺳ
داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﺖ
ﻴ
ﺗﺮﺑ
و
ﻢ
ﻴ
ﺗﻌﻠ
در
ﻲ
ﺪارﺷﻨﺎﺳ
ﻳ
ﭘﺪ
ﻋﺼﺐ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺖ وو
ﺗﺮﺑﻴﻴ
ﺗﻌﻠﻴﻴﻢﻢ وو
اﺳﺖ.ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺼﺐ-ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣ
ويﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﻲﺗﺮﺑ
ﻋﻼﻳﻖﺔ ﺗﻌﻠ
ﻓﻠﺴﻔﺔ
ﻓﻠﺴﻔ

اﺳﺖ..
وياﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﻲوي
ﻋﻼﻳﻖﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ

