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 چکیده

 آنها و بعدها در دورۀ دوم فلسفی خود، ۀ تصویرگر واقعیتمثاببهمسئلۀ اصلی ویتگنشتاین زبان است که در ابتدا زبان را  مقدمه:

های تصویری و کند. این مقاله در پِی تحلیل ابعاد ذخیره و بازیابی اطالعات در پرتوی نظریهشکل زندگی بیان می عنوانبهرا 

 ست.های زبانی ویتگنشتاین ابازی

روش تحلیلی که ویتگنشتاین  در هر دو کتاب خود به کار گرفته است، روش تحلیل یا برهان فرارونده و روش  شناسی:روش

وجوی و اطالعات با استفاده از جست شده انجامزبانی است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی و مرور متون تحلیل مفهومی

 آوری شده است.های مربوطه( جمعها و کتابمنابع چاپی و الکترونیکی )مقاله

سازی، جوامع گفتاری، زبان طبیعی، معنا و ربط تحلیل نظام ذخیره و بازیابی اطالعات از ابعادِ بافت، بازنمون دانش، نمایه ها:یافته

ا از منبع بامعنتقال اطالعات و دسترسی به محتوا نشان داد که نظام ذخیره و بازیابی اطالعات در تحقق هدف اصلی خود که همانا ان

وجوگر است، با مشکالت اساسیِ معنایی مواجه است. نظام ذخیره و بازیابی اطالعات که امکان دسترسی به اطالعات به جست

 کنند.ی عمل نمیخوببهکردن محتوای فکری کنند، در دسترسی فراهم میخوببهها را داده

های اساسی در نظام ذخیره و بازیابی اطالعات داللت بر آن دارد که نظام ذخیره و بازیابی ها و مفروضهفرایند تحلیل گیری:نتیجه

از نظریه  متأثرگرایی وجو، با معانی ایستا و حاکمیت رویکرد فردگرایی و ذهنهای جستها و عبارتبر نمایه اتکااطالعات با 

های زبانی کنندۀ نظام ذخیره و بازیابی اطالعات، پهنۀ بازیتغذیه منبع اطالعاتی عنوانبهشده است؛ اما متن یطراحتصویری زبان 

 سازی برای متن ثابت در نظر گرفته شده است، معنای نهایی و قطعی متن پنداشت.توان آنچه در نظام نمایهشماری است و نمیبی

 ویتگنشتاین؛ نظریۀ تصویری زبان؛ نظریۀ بازی زبانی؛ ذخیره و بازیابی اطالعات؛ نظام اطالعات. کلیدواژه:
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 مقدمه

ی امجموعه یرساختنپذدسترس، اطالعات یابیو باز یرهذخ یهانظامیری کارگبههدف از طراحی و 

 یرهذخ یهاه در نظامک یاطالعاتاز منابع اطالعاتی برای کاربری است که تمایل دارد اطالعات کسب کند. 

 سندها،ها، مانند مشخصات کتاب ی هستندشناختکتاب یهاداده یاشود می یرهاطالعات ذخ یابیو باز

که همراه  هستند هااصل مدرک اختراع یای ثبتهانهپرواها و ، تصویرها، فیلماههمجل یها، مقالههامدرک

شود که گیرنده نظام ارتباطی در نظر گرفته می عنوانبهنظام بازیابی اطالعات، شود. مشخصات آن عرضه می

عمده از  طوربهکند و هدف آن پاسخ به نیازهای اطالعاتی مکتوب و مضبوط بشر است که آن را کنترل می

ل دنبابه اطالعات بازیابی نظام(. Belkin,1980) اندکردهتولید  هاانسانشود که سایر طریق متونی دریافت می

فرایند بازیابی  .است کاربر 3اطالعاتی نیاز با آن، تطابق و 2اطالعاتی یاشیا در موجود یمعنا 1ونبازنم

ها ای از معناها، ارزشدارد یعنی مجموعه سروکاروجوگر اطالعات، ازسویی با پیشینه و بستر زندگی جست

شناختی معنادار را زبان دیگر، با مردمی مرتبط است که انواع گوناگونی از تجلیاتهای او و ازسویو نگرش

 (.135، 1390)نشاط، کنندها عرضه میدر قالب رفتارها، اثرها و متن

ذخیره و بازیابی اطالعات در توصیف مدارک به چگونگی استفاده از زبان وابسته است.  فرایند

رسانی مدرک توصیف شده، محتوی آن تحلیل ی زبان است. در اطالعرساناطالعدیگر، ابزار اصلی سخنبه

کدام از یچهشود. شده و سپس اطالعات آن مدرک با هدف بازیابی آن اطالعات ذخیره شده و استفاده می

کند. در اصل بازیابی اطالعات عمل ها خارج از زبان نیست و هویت مدرک با همین زبان معنا پیدا میاین

طرف، محتوای متنی مدارک )بیان یکازکند، بازیابی، نظامی است که سعی می ستمیساست. ترسیم زبان 

 تر، واژگاندقیقعبارتبیان شفاهی( که در قالب زبان یا بهکاربر )وجوی دیگر، پرسزبانی مکتوب( و ازطرف

. برای 1گیریم: می کاربهوجوی اطالعات ما زبان را در دو وجه اصلی زبانی است را بازیابی کند. در جست

خواهیم از اطالعاتی که . برای تمایز اطالعاتی که می2بیان نیاز ذهنی( و ) خواهیممی آنچهتوصیف 

 (.Petras, 2006, 12)تشخیص نیاز از غیر نیاز( ) خواهیمنمی

یا  4نیاز اطالعاتی یا همان زمینه شود.کاربر با نیاز اطالعاتی خاص خویش با نظام اطالعاتی مواجه می

شده از پایگاه اطالعاتی موقعیت معرفتی، پیوسته در حال تغییر است و حتی در حین مطالعۀ مدارک بازیابی

 
1. Representation  
2. Information object 

3. Information need 
4. Context 
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 ازآنچه(. بازیابی اطالعات و دریافت معنا، Harter, 1992, 606نیز این تغییر وضعیت معرفتی ادامه دارد )

اثرگذار و بستری است که  1شناختیی بافتیهابازیابی شده است متضمن تعامل کاربران به همراه تمامی جنبه

 یابیو باز یرهپژوهش آن است که فرایند ذخ ینا یاساس مسئله لذا (.141، 1391)نشاط، ردیبرگتعامل را در 

 .است تفسیر و یلحلت چگونه 2ویتگنشتاین زبانی هایپرتوی نظریه در اطالعات

 های ویتگنشتایننظریه

 ای به مباحث فلسفۀ زبان دارد. وی تنهاافرادی است که رویکردهای ویژه ازجملهویتگنشتاین 

 و پرورش بر وی ۀاندازبه کسیچه است و کرده پابه انقالب فلسفى، اندیشۀ در بار دو که است فیلسوفى

است که عضو فعال  4و پوزیتیویستی 3است. وی شاگرد راسل نداشته یرتأث زبان تحلیل و زبان فلسفۀ گسترش

داد و اثر مشهور او در این  ارائه را معنا نظریۀ تصویری خود فلسفی اول دورۀ در حلقۀ وین بود. ویتگنشتاین

 6منطقی )تراکتاتوس(اوست، رسالۀ فلسفی 5گر نظریۀ تصویریو جلوه منتشر شد 1921سال دوره که در 

های فلسفی که پس از مرگ وی در سال وهش. ویتگنشتاین در دورۀ دوم فلسفی خود، در کتاب پژاست

 گوید.شد، از نظریۀ بازی زبانی سخن می منتشر 1935

 نظریۀ تصویری ویتگنشتاین

 )متأثر یصورو رویکرد زبان  7اتمیسم منطقی متقدم( با پذیرشخود )ویتگنشتاین در دورۀ اول فلسفی 

کردن قضایای تحلیلی و نیز معنا تلقی( و بی8از هیوم متأثرها به تحلیلی و ترکیبی )از راسل( و تقسیم گزاره

های مرکب در عالم زبان و واقعیت بسیط و واقعیات مرکب، نظریۀ اتمی( و گزاره) یطبسهای پذیرش گزاره

نامد. های زبان چیزها را مییکِ واژه(. در این نظریه، یک1393تصویری زبان را ارائه کرد )داورپناه، مختاری،

هر واژه معنایی دارد. این معنا در پیوند با واژه است. معنا چیزی »یابیم: صویر، از زبان اندیشۀ زیر را میدر این ت

(. ویتگنشتاین تراکتاتوس را با پرسش جهان 28، 1380)ویتگنشتاین، « نشیندی آن میجابهاست که واژه 

صویری را معماری کند. رسالۀ از کوشد با تعریف جهان، ساختار نظریۀ زبان تکند و میچیست؟ آغاز می

 9وضع واقعیات آنچه.2. جهان هر آن چیزی است که وضع واقع است؛ 1شود: هفت گزارۀ بنیادین تشکیل می

 
1. Cognitive 

2. Wittgenstein 

3. Russell 

4. Positivism 

5. Picture theory 

6. Tractatus 

7. Atomic facts 

8. Hume 
9. Facts 
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. 5. اندیشه، گزارۀ معنادار است؛ 4. تصویر منطقی واقعیات، اندیشه است؛ 3است، وجود امور واقع است؛ 

توان را نمی آنچه. 7تابع ارزش، تعریفی از تابع صدق است؛ . 6گزاره، تابع درستی قضایای بنیادی است؛ 

 (.106، 1385درزی، اش سخن گفت، باید نسبت به آن ساکت ماند)پورحسندرباره

 امریهیچ یعنی نیست زبان حد از خارج چیزیچه است. جهان تصویر زبان دار،دیان میب ویتگنشتاین

بنابراین جهان تا جایی ؛ ای جهان من، زبان من استو به گفته بر واقعیت نیست ناظر زبان حدود از خارج

اندیشد، اما حدود یم، ویتگنشتاین به حدود معرفت درواقعوجود دارد که بتواند در قالب زبان گنجیده شود. 

ن شود و تصویری از واقعیت امور را نشازبان ابزاری است که با آن واقع نمایانده میمعرفت برای او زبان بود. 

کند، دهد. در این بینش، اجزای زبان برابر اجزای واقعیت هستند؛ پس زبان آنجا که چیزی را تصویر نمیمی

یک برقرار است. این نظریه، بهتوان گفت، بین واژه و معنا تناظر یکدیگر، مییعبارتبهمعنا خواهد بود. بی

های مرکب، حقایق مرکب شوند. گزارهاز هم جدا میواژه( است و در زبان این دو لفظ )بهمعنا و قائلبهقائل

ای از روابط و نسب ممکن یا نظریه، اگر جملهاینکنند. درهای اولیه حقایق بسیط را توصیف میرا و گزاره

میان اشیا تصویری ارائه دهد، آن جمله معنادار است؛ ولی اگر تصویری از رابطه را میان اشیا بیان کند  قمحقَ

ست )داورپناه، معنابیصورت، آن جمله باشد، نه محقَق و حتی محال باشد، دراین ناممکنه که آن رابط

 (.1393مختاری،

 1های زبانینظریۀ بازی

 اساس بر و دییگرا یکالم لیتحل به ییگرامثبت ازخود )متأخر(  یفلسف دوم ۀدور در نیتگنشتایو

مفهوم بازی زبانی ظاهراً هنگامی به ذهن ویتگنشتاین  آورد. یرو یزبان یهابازی یۀنظر به یعیطب زبان کردیرو

، ما کنندمیکرد و متوجه شد همان کاری را که بازیکنان با توپ یمخطور کرد که مسابقۀ فوتبالی را تماشا 

های یتفعالدر قالب  همآنیم. برمی طرفآنطرف و ینایم و دهمیرا پاس  هاواژهیم. ما کنمی هاواژهبا 

 (.97، 1378ویتگنشتاین،  2)هادسون، دارند راقواعد و اهداف خاص خود  هاآنریک از خاصی که ه

کند چه چیزی صحیح و معنادار است. معنای یک واژه، زبان مانند بازی، قواعدی دارد که تعیین می 

که بر کاربرد آن  شودمیۀ قواعدی تعیین واسطبهی که آن واژه نمایانگر آن است نیست؛ بلکه معنای آن اابژه

جهت ینازاکند. (. ویتگنشتاین از کاربردهای زبان به بازی زبانی تعبیر میGlock, 1996, 193حاکم است )

 
1. Language game theory  

2 . Hudson 
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کنند و هدفی را دنبال می هابازیتوانند تغییر کنند. است و این قواعد می قواعدبر این مبتنی هابازیکه همۀ 

 (.170، 1374 1باشد )برآین، هاآنبیانگر ماهیت واحد هیچ ویژگی مشترکی ندارند که  هابازیاین 

 به یواقع جهاناز  شیب هاگزاره و احکام یمعان. است یباز ینوع ییگوسخن ،متأخر اتینظر بنابر

 یابدمی یواقع جهان به یراه کمتر زبان حصار از یانسان ۀشیاند و دارند یبستگ یباز طیشرا

که  یو دردسترس همگان است، نه جوهر یاجتماع یتیزبان واقع نیتگنشتایبه باور و(. 1380)ویتگنشتاین،

 بافت کی در .است یانسان یکنش ۀمثابدست آورد. زبان بهمحض به یذهن اللآن را با استد تیبتوان ماه

. داد حیتوض ساده یالگو ای سرنمون کی طبق را آنتوان نمی ،رونیو ازا دارد دهیچیپ اریبس یتیماه ی،اجتماع

 یهاکنش یمعان بهاینکه  یجابه و میکن حیتوض نیرا جانش فیاست که توص نیا نیتگنشتایو یۀتوصپایه، براین

(. در ادامه، برای 1390)ندرلو، میدر نگر یزندگ انیمتن جر در را هاآن یعمل یکارکردها م،یشیندیب یزبان

 دهیم.مبسوط شرح می صورتبههای اصلی آن را مؤلفههای زبانی، برخی فهم بیشتر نظریۀ بازی

 2شباهت خانوادگی

های المپیک. یا انواع  بازی هابازیتوپنامیم مثل یمرا بازی  هاآنجریاناتی را  در نظر بگیرید که 

نخواهید یافت که در همه مشترک باشد؛ بلکه  هاآنمشترک است؟ چیز مشترکی در  هاآنچیزی در همۀ چه

بینیم که یمرا  هامانندیهمای از یچیدهپتاحد بسیاری. شبکۀ  همآنو روابط را خواهید یافت،  هامانندیهم

ها مانندیها گاه در کلیات و گاه در جزئیات است. برای این هممانندیپوشانی و تقاطع دارند. این همهم

عضای خانواده در قدوقامت، ی گوناگون بین اهاشباهتیم مانند برمیکار عبارت شباهت خانوادگی را به

 (.76، 1380چهره، رنگ چشم، طرز راه رفتن و... )ویتگنشتاین،

یی با یکدیگر هاشباهتکند که های مختلف را به اعضای یک خانواده تشبیه میویتگنشتاین بازی

. با شودهریک از این خصوصیات میان تمامی اعضای خانواده به نحو یکسانی دیده نمی لزوماًدارند؛ ولی 

توان اعضای یک خانواده را تشخیص داد. این امر دربارۀ زبان و انواع های پراکنده میکمک شباهت

های نیز شباهت هاآنی زبانی هیچ ماهیت واحدی ندارند؛ بلکه هابازیکند. کاربردهای آن نیز صدق می

 خانوادگی دارند.

 
1. Brian 

2. Family resemblance 
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 1پیروی از قاعده

س فهمیدن یعنی پیروی از قاعده. هرجا پیروی از قاعده ممکن پیروی از قاعده نشانۀ فهم قاعده است. پ

(. افراد در کاربرد کلمات و نیز در افعالی که پیروی از 127، 1374نباشد، معنا هم ممکن نیست )سروش، 

نامد. فهمیدن زبان یم هاقضاوتیاز است، باهم توافق دارند که ویتگنشتاین آن را توافق در نای خاص قاعده

پیروی از قاعده،  مفهوم نیازمند توافق در تعریف است، بلکه نیازمند توافق در قضاوت نیز هست. تنهانه

ای سخن گفت، باید بپرسیم آیا غیرمنفک از مفهوم، اشتباه است. اگر بتوان از پیروی فردی خاص از قاعده

یر خیا  کندمیی یا نه؟ این پرسش یعنی اینکه او از قاعده پیرو دهدمیاو آن عمل را درست انجام 

گیری انتقاد کردن یا تخطی از قاعده، با شکل(. در اینجا مفهوم ارزیابی نهفته است. اشتباه76، 21381)فون،

جا ی نابهاواژهیم، یعنی اگر خواهمیداد که خود  هاواژهمعنایی را به  تواننمی، تردقیقهمراه است. به تعبیر 

 (.1380آن اشتباه را گوشزد کنند)ویتگنشتاین،استعمال شود، دیگران باید بتوانند 

بازیکنی پیدا شود که  اگر .گیردمیهای ما شکل یتفعالقاعده بر اساس امکانات عملی و در جریان 

صورت، بسیاری از معناها هم توپ را یک کیلومتر شوت کند، قواعد بازی فوتبال عوض خواهد شد. دراین

تواند کسی را مجبور جان است؛ چون نمییبنفسه امری یفاعده (. ق141، 1374عوض خواهد شد )احمدی، 

قواعد  گونههیچ(. 59، 1374 3کار ببرد )دانلی،را به هاآنو حتی هدایت کنند، مگر آنکه فرد بداند چگونه 

پذیر و صحیح دانست توان یک کاربرد را در مقایسه با کاربرد دیگر توجیهبرتری وجود ندارد و همچنین نمی

 (. 664، 1379 4پنا،)کو

 5شکل زندگی عنوانبهزبان 

کردن با زبان بخشی از فعالیت مشترک است، یک روش زندگی در اجتماع است که صحبت

ی ما زندگ بای زبانی است که زبان هادربازیشدن نامند. از طریق سهیمیمویتگنشتاین آن را شکل زندگی 

 گنجند.ی به نام شکل زندگی میترگستردههای زبانی در بافت (. بازی86، 1351 6مرتبط است )هارتناک،

. زبانی که در کنندمیطبیعی برای استفادۀ صحیح از زبان فراهم  حدومرزهای زبانی زندگی و بازی شکل

معه ، با شرایط زیستی مردمان آن جاگیردمیشکل  هاآنمیان افراد یک جامعۀ انسانی در رفتار و اعمال 

 
1. Rule following 

2.Fun 

3. Donnelly 

4. Kvpna 

5. Forms of life 

6 . Hartnak 
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بسته شکل گذارد. این کل همیر میتأث هاآنهای زیستی، جسمی، ذهنی و روانی یوهشبستگی دارد و بر هم

دلیل آن پدید آمده است. شکل زندگی شکل زندگی وابسته است و بهزندگی است و هر کاربردی، به یک 

، دهدمیسازیم. شکل زندگی نشان یمبرد یلۀ کاروسبهکند و ما در هر بازی معنا را ی زبانی را تعیین میهابازی

 وجود دارد. هاآنای میان معنا، فهم، کاربرد، قاعده و قانون قائل شویم و چه توافق جمعی دربارۀ چه رابطه

دهند که و قاعده مطرح شود. این توافق را کسانی شکل می کاربرد توافق جمعی الزم است تا معنا،

ی تعیین مندقاعدهشیوۀ ند. معنای یک واژه، بهبرمیکار ان خاصی را بهو زب کنندمیدر جامعۀ خاص زندگی 

ند. قواعد کاربرد واژه، قواعد اعضای برمیکار گردد که اعضای جامعه مطابق با آن شیوه واژۀ مذکور را بهمی

بود و  خواهد ترمتنوعباشد، ارتباطات الزم برای گذراندن این زندگی  ترمتنوعجامعه است. هرچه زندگی 

ی زبانی که در داخل زبانی هابازی(. مظاهر 1374یجه کاربردهای زبان نیز متنوع خواهد بود )احمدی، درنت

 ، زندگی مردم است.شودمیخاص یافت 

 

 یشناسروش

گیرد، روش تحلیل یا برهان فرارونده  روش تحلیلی که ویتگنشتاین در هر دو کتاب خود به کار می

و اطالعات  شدهانجامزبانی است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی و مرور متون و روش تحلیل مفهومی

 آوری گردید.وطه( جمعهای مربها و کتابوجوی منابع چاپی و الکترونیکی )مقالهبا استفاده از جست

 

 هایافته

های ویتگنشتاین متقدم و متأخر، در این بخش به تحلیل پس از بیان مختصر و معرفی اجمالی نظریه

 پردازیم.های ویتگنشتاین میابعاد اساسی پدیدۀ ذخیره و بازیابی اطالعات در پرتوی نظریه

 بافت

کنیم، مخالف است؛ چراکه این نظریه بیان تفکر میویتگنشتاین با این نظریه که ما با سرها یا مغزمان 

طور باشد، اهمیت بافت اطرافمان و کند، هر آنچه برای تکلم الزم است در سر وجود دارد. اگر اینمی

کند، ذهن کامالً شود. این نظریه بیان مینادیده گرفته می های فکریچگونگی تأثیرگذاری شرایط در روند

گیری این فکر افتند. این باعث شکلاست و تنها در ذهن تمام تفکرات اتفاق میاز بافت  و جدا شناختی

ها را آن دیگر، درک معنای اطالعات و ارائۀبیانمانند ذهن، تمامی ملزومات بازیابی یا بهشود که هممی

وجو یا درک شود که هر آنچه برای جستهای اطالعاتی قرارداد. این خود باعث این فکر میتوان در نظاممی

های نظام کنندۀشود، در خود نظام اطالعاتی قرار دارد و بافت یا شرایط احاطهوجو میاطالعاتی که جست
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وجوگران و طراحان نظام، هیچ معنا یا تفسیری به های اطالعاتی یا جستاطالعاتی یا زمینه و مقاصد نظام

شناختی دارند، تنها متشکل از آنجا که ماهیت زبانتا  های اطالعاتیکنند. نظاماطالعات موجود اضافه نمی

شوند. باوجوداین، معموالً در هنگام نیز می« هاها و فعالیتموقعیت»ها نیستند؛ بلکه شامل بندیکلمات و دسته

شود. نادیده گرفته می« هاها و فعالیتموقعیت»ها با این نظام دهی اطالعات برای بازیابی، رابطۀسازمان

 گیرند.بازیابی اطالعات کامپیوتری قرار می که این اطالعات در نظاماً هنگامیمخصوص

اما اگر آن دسته از  اند؛شدههای بسیاری تشکیلبرنامه های اطالعاتی کامپیوتری از مجموعهنظام 

خواهیم  هااند را در نظر بگیریم، متوجه مشخصاتی در آنهای کامپیوتری که موفقیت بیشتری داشتهبرنامه

شوند ها شامل متغیرهایی نسبتاً جدا از بافت هستند. این متغیرها توسط قوانین سفت و سختی کنترل میشد: آن

گیرند و خوبی در نظر نمیطورکلی، کامپیوترها بافت را بهاند. بهشدهای مشخصطوردقیق، در برنامهکه به

های کامپیوتری ارائه خارج از کامپیوتر متکی باشد، در نظامبنابراین هر قانون یا معنایی که بر بافت یا شرایطی 

های اطالعاتی بر زبان متکی باشند و زبان خود وابسته به بافت توان نتیجه گرفت که اگر نظامشود. مینمی

های وجویی برخی نظامکردن روندهای جستبوده و قوانین سفت و سختی بر آن حاکم نباشد، کامپیوتری

کنند( فعالیتی تحمیلی است. البته هنگام استفاده از هایی که دسترسی به محتوا را فراهم میاطالعاتی )آن

کنند، های خاصی را ذکر مینظامی برای یافتن اطالعاتی نسبتاً جدا از بافت، مانند اخباری که اسامی و تاریخ

وجوی اطالعاتی که هنگام جستاما  های غیرکامپیوتری دارند؛های کامپیوتری مزایایی نسبت به نظامنظام

دسترسی  خود توانایی الزم برای ارائۀخودیهای کامپیوتری بهیا معنای خاصی دارند، نظام« محتوای فکری»

وجوشده زیاد باشند. اطالعات نسبتاً همگون خصوص، زمانی که مقدار اطالعات جستفکری دقیق ندارند. به

 (.Blair, 2006باشد ) باشند و مقدار اطالعات مربوط نسبتاً کم

 ن دانشبازنمو

یابند. اطالعات با تعامل میان متن ها یا تصاویر فقط از دید کاربر است که ارزش میها، واژهبازنمون

، ی سنتیبندرده هایطرح(. 1995Sutcliffe, -Tague ,11و خواننده، مدرک و کاربر همراه است )

شناختی برمبنای این برای تحلیل موضوعی آثار کتاب ،ات دیگرها و امکاننامهموضوعی، نمایه یهاسرعنوان

های دانش وجود نسبتاً همیشگی میان بسیاری از شاخه همیشگی یا ایرابطه»اند که گرفتهشکل فرضیشپ

ناپذیر، بسته، پراکنده، : انعطافرا دارند هاویژگیبسیاری، این ها تاحدجهت، این ابزارها و نظامهمینبه«. دارد

 .مکانی )هر واحد اطالعاتی جای واحدی دارد(گرا، تکغیرکل
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های زبان، رویکردی پویا به نظریۀ بازی کهیدرحالنظریۀ تصویری، رویکردی ایستا به دانش دارد؛ 

درحال تغییر  دائمپویاست و  های زبانینظریۀ بازیساختار زبان در رویکرد ن دارد. بازنمومقولۀ دانش و 

خالصه،  طوربهتوان آن را می که دیگر، این تغییر در خود زبان نیست؛ بلکه در جامعه استسخنبهاست. 

 زیر نشان داد: صورتبه
 تغییر در زبان  ←تغییر در اجتماع  ←تغییر در گروه   ←تغییر در دانش فرد  ←تغییر فردی

کند، بنابراین رفتار اطالعاتی یر پیدا می، نیاز اطالعاتی مراجع یا کاربر اطالعاتی مدام تغیگریدیعبارتبه

دهد؛ ی نظام اطالعاتی را نشان میریپذانعطافشود. این امر، لزوم کرده و زبانش نیز متحول می رییتغاو نیز 

عمومی است  دانش باوجوی اطالعات، برقراری پیوند بین ساخت دانشی فرد ۀ کلی در جستمسئل چراکه

 (.1384)داورپناه، 

 توسعۀ و تولید و بازیابی انجام چگونگی در یرگذارتأث عناصر از یکی علوم بندیرده و دانش ساختار

 پایۀ ها،بندیرده. شوندمیاستفاده  دانش یدهسازمان فرایند در که است. ابزارهایی دانش بازنمون ابزارهای

 ابزار ۀمثاببهبنابراین  هستند؛ موضوعی یهاسرعنوان وها نامهاصطالح سازی،نمایه هایگیری زبانشکل

(.  ,2004HjØrlandکنند ) حفظ زبانی یهابازی مانند علمی هاینظریه با را خود رابطۀ باید دانش نبازنمو

 در جامع، شکلی به ،(خاص ایحوزه در) تخصصی دانشتنها نه تا شودمی تالش هاشناسیهستی طراحی در

 هاشناسیهستی توسعۀ و طراحی بر حاکم رویکرد بلکه شود، گردآوری و شناسایی زبانی یهابازنمون قالب

 مفاهیم میان مراتبیسلسله روابط برمبتنیعمدتاً  خود کهها نامهاصطالح ایستای ساختار یجابه تا است آن بر

 .سازد برقرار ایشبکه و غیرخطی روابطی مفاهیم، میان و دهد دستبه چندوجهی و پویا ساختاری شود،می بنا

 به و کرده منفک مصنوعی زبان از بیشتر، هرچه را دانش دنبال آن است که بازنمونهمچنین این رویکرد به

 (.1394)ریسمانباف، فتاحی،  سازد نزدیک واقعی و طبیعی زبان

 یسازنمایه

نقصان  اما این نقصان نیست. دارد که بسیاری از کلمات واجد معنای دقیقی نیستند؛ویتگنشتاین بیان می

دانستن آن مثل این است که بگویید، نور چراغ مطالعۀ من اصالً نور واقعی نیست، چراکه هیچ حدومرز 

اطالعات  برای ارائۀ صرفاًهای اطالعاتی، (. کلمات کلیدی در نظام72، 1380مشخصی ندارد)ویتگنشتاین، 

که کلمات،  1دمانند نظر آگوستینانمحتوای اطالعات متصل شدهنیستند که به« هاعالمت»ای از مجموعه

نشده است. های اطالعاتی مانند مفهوم کلی زبان، زبان تنها به یک طریق استفاده اسامی اشیاء هستند. در نظام

 
1. Augustine 
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اطالعات  تواند محتوای علمی اطالعات مانند وصف موضوعی را توصیف کرده و از طرفی،یک نمایه می

کردن توان برای اظهار کیفیت اطالعات، متصلاین عبارت را می ها متصل کند.ها یا شیوهرا به فعالیت

و...(  1عنوان قرارداد، رهنمود، بیانیهاطالعاتی به اطالعات دیگر، توصیف چگونگی استفاده از اطالعات )به

گذاری اطالعات بافتی مختلف مانند نویسندگان متن، تاریخ توان از آن برای ناماستفاده کرد .  همچنین می

جلسه، ارزیابی، شده، گزارش، صورتمنتشر نتشار، منبع متن )مجله، نشریه، کتاب و...( یا نوع آن )مقالۀا

 حلی راهو  دهد ارائه را مشکلی که خاص دربارۀ موضوعی عمیق و معتبر متقاعدکننده، گزارش ]یک 2بیانیه

هایی ن از نمایه استفاده کرد، با تعداد روشتواهایی که میقانون و...( استفاده کرد. تعداد روشکند[،  فراهم را

 توانند، استفاده شوند، برابر است.ستفاده از عبارات میا شده باکه اطالعات ارائه

های اطالعاتی ندارند. واضح است که وجو، معانی ثابتی در تمامی نظامهای جستها و عبارتنمایه

های دهد مانند اسناد و تصاویر، در نظامعبارت ارائه می وجو، اطالعاتی که ایندادن نمایه و عبارت جستبسط

های مختلف، اطالعات متفاوتی را در بردارند. حتی در دهند؛ چراکه نظامصورت متفاوتی رخ میمختلف به

ها، تغییر خواهد کرد. برای دادن نمایه در طول زمان با تغییر محتوای مجموعهیک نظام مشخص نیز، بسط

سازان شودیا زمانی که نمایهشده و اطالعات قبلی حذف مینظام اضافه ه اطالعات جدیدی بهکمثال، هنگامی

محتوای فکری،  دهندۀسازیِ سندی واحد، در انتخاب کلمات و عبارات نشانبا تجربیات مختلف برای نمایه

 (.Blair, 2006نظر دارند )با یکدیگر اختالف

 جوامع گفتاری

 یهاحوزه مرزبندی به ،متأخر ویتگنشتاین زبانی هایبازی نظریۀ از یرتأث با یورلند حوزه تحلیل نظریۀ

 اجتماعی بافت در هایدهپد که داندمی ایحوزهمیان تعامل حاصل را کالمی هایحوزه و پردازدمی کالمی

 در واژه که بافتی از تنها واژه یک معنای ای،حوزه تحلیل معیار . بر اساسشوندمی توصیف و تحلیل خود

 بافتی عنوانبه ،علم در 3و پارادایم جامعه در فرهنگ نقش بر ،نظریه نیدر ا شود.می استنباط ظاهرشده آن

 است. شده دیتأک ندگیرمی شکل ربط داوری یارهایو مع اطالعاتی نیازهای آن در که

دارد، دهد، بیان مییورلند را شکل می 6«تحلیل حوزۀ»که اساس رویکرد  5کوهن 4انقالب علمی نظریۀ

طبیعی را شکل  زبان نظریه است که بخش مشخصی از آنبندی یک نظریه، واژگان خاص ساختار رده

 
1. A contract, a directive, a declaration 

2. White paper 

3. Paradigm 
4. Scientific revolution 

5. Cohen 

6. Field analysis 
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ند که حاوی تنوعی شومطرح می« ایزمینه یزبان»بندی جانشین نیز، درون ساختارهای ردهپایه، . برایندهدمی

زبان طبیعی  یریکارگاست و با به انبزبان طبیعی، فراز نجایاست. در ا های کاربردی خاصاز واژگان با زمینه

بندی درست توان گفت که برخی از جمالت زبان موضوعی، در یک ساختار رده، میانبعنوان یک فرازبه

بندی دیگر، نادرست است. موضوعی و از یک ساختار رده زبانکیدیگری از  ۀجمل کهیهستند؛ درحال

پذیرند، بلکه ای از واژگان نیستند که درستی و نادرستی میبندی، مجموعهگوید هر ساختار ردهمی« کوهن»

 (.80، 1384)داورپناه،  احکام چنین وضعی دارند و معنای خاص واژگان، نوعی قرارداد زبانی است

. گیردمی شکل خاص حوزۀ آن در مدرک آن معنای که است خاص حوزۀ در عالمت یک مدرک

است.  حاکمها آن بر مختلفی موضوعات و هایمپارادا که هستند مدارکی حاوی شناختیکتاب هاییگاهپا

 زبانی یهابازی اما باشند؛ داشته مشترکی واژگان مختلف هاییمپارادا وها رشته است باوجوداینکه ممکن

 و پزشکی شیمی، حوزۀ سه در دارد که وجود ییهاواژه 1سیسویب پایگاه در. است حاکمها آن بر متفاوتی

 دارند متفاوتی معانی دارند، تعلق متفاوتی زبانی یهابازی بهازآنجاکه  اما هستند؛ مشترک شناسییستز

(2004Brier, .) 

 از وجوگرانجست و انسازنمایه که است آن موضوعی وجویجست اصلی مشکالت از یکی

 تا کنیم بررسی را مختلف یهاحوزه گفتاری جوامع باید بنابراین کنند،نمی استفاده یکسانی زبانی یهابازی

ی درگروبخش یآگاهی ارتباط . برقرارکنند پیروی یکسانی زبانی بازی از وجوگرانجست و انسازنمایه

 معنایی بین فرستنده و گیرنده است.یری همگشکل

 طبیعیزبان 

های نو و های کوچک، خانهها و میدانی خیابانهزارتوتوان چون شهری کهن انگاشت. زبان را می

های نو هستند که ها در انبوهی از محلهۀ اینهممختلف دارند و  دورانهایی از هایی که افزودهکهنه و خانه

نیز  های اطالعاتیسازی در نظامنمایه (.38، 1380هایی همسان دارند )ویتگنشتاین، یی منظم و خانههاخیابان

هایی که ها در پاسخ به فعالیتیک شهر است. در این شهر اطالعاتی، زبان این نظام مانندطریق مشابه، همبه

ی مانند یک شهر اگر مراودات روزمرهدهد، همواره در حال تغییر و تحول است؛ همانجام می

وجوگران دیگر، اگر جستبیانوجود آورد. بهزبان به نگی استفادۀوجوگرها بتواند بازخوردی از چگوجست

خود بیاموزند، دیگر نیازی به  وجوهای روزمرۀوجو را از جستصحیح از عبارات جست بتوانند استفادۀ

 
1. BIOSIS  
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کاربران  وجو یا توصیف اطالعات، از تعامالت روزمرۀریزی مرکزی نیست. معنای عبارات جستبرنامه

 .دگیرنشأت می

زبان عادی،  وجودآمده از استفادۀدادن مقداری از معنای بهتوانیم بدون ازدستدلیل اینکه ما نمی به

توانیم انتظار داشته باشیم، عبارتی که پایه، نمیطورکلی آن را به اجزای ابتدایی معنا کاهش دهیم. براینبه

یل شود، بدون آنکه اختالل در معنای آن تری تبدکند، به اجزای ابتداییاطالعات خاصی را درخواست می

مانند زبان، برای درک معنای درخواست اطالعات، ما باید به چگونگی بیان این عبارت توجه وارد گردد. هم

اش، فعالیتی کند، هدف و دلیل خواستهفردی که آن مطالبه را بیان می دیگر، ما باید به پیشینۀعبارتکنیم. به

خصوص بیان خواسته را درنظر داشته باشیم. تمامی این موارد، شود و شرایط بهفاده میکه خواسته در آن است

کننده، نقش دارند. ویتگنشتاین در پافشاری دیگر، تعیین اطالعات الزم برای درخواستبیاندر تعیین معنا یا به

ت. چنین ادعایی بدین معنا کنیم، بسیار صریح اسبهترین نحو بیان میبر اینکه ما در زبان عادی، خود را به

که خواهیم، زبان عادی هرروزۀ ماست. هنگامیاست که بهترین راه بیان اینکه ما از یک نظام اطالعاتی چه می

وجو شده است را به عبارات جستوجوگر که در زبان عادی بیانما درخواست اطالعات یک فرد جست

 رود.می وجوگر از بیندهیم، مقداری از معنای جستکاهش می

رسیدن به حالت دنبالهای اطالعاتی، در تئوری و عمل، بهمانند زبان عادی، زبان ارائه در نظامهم

توانند وجو این است که آیا کاربران میمانند زبان عادی، معیار اصلی کیفیت زبان جستآل نیست. همایده

وجوی اطالعات ماهیت ثابتی و جست رائهاز آن برای یافتن اطالعات موردنیاز خود استفاده کنند؟ زبان ا

کند. شده توسط آن دستخوش تغییر شود، خود تغییر میاز اطالعات فراهم ندارد و تا زمانی که استفاده

شامل ) طور که ویتگنشتاین تأکید کرده است که استفاده از زبان عادی در مسائل مرتبط بامعناعالوه، همانبه

ست، استفاده از زبان عادی نیز داور نهایی در مسائل مرتبط بامعنای درخواست معنای فلسفی( داور نهایی ا

های اطالعاتی ماست و هر وجوگران و ارائۀ اطالعات است. زبان عادی، بهترین راه بیان نیازجست

وجوها استفاده شود، نظام اطالعاتی در جستعنوان زبانِ دسترسی بهای از زبان عادی که بهزیرمجموعه

های اطالعاتی است. اگر زبان عادی بهترین گذاری کمتری خواهد داشت. این امر بیانگر مشکلی در نظاماثر

توان با استفاده از زبان که نمی های اطالعاتی کامپیوتریروش برای بیان نیازهای اطالعاتی ماست، در نظام

شود. با استناد بر این امر، دود میوجو کرد، توانایی ما در بیان نیازهای اطالعاتی محها جستعادی در آن

های نهفتۀ مطالبات کاریهایی هستند که معانی و ریزههای بازیابی محتوا آنتوان بیان کرد که بهترین نظاممی
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توانند می 1وجویی باتجربههای جستکنند. در این برهه، تنها واسطهاطالعاتی زبان عادی را بهتر درک می

 (. Blair, 2006, 18این کار را انجام دهند )

 قطعیت معنا و قضاوت ربط

در نظریۀ ویتگنشتاین یک  کهیدرحالدر نظریۀ تصویری معنا یک جملۀ واحد فقط یک معنا دارد. 

وجوی اطالعات جملۀ واحد ممکن است، معانی متعددی داشته باشد. اثر این امر ریزش کاذب در جست

 هاآنوجوی واحد برای تمامی افراد، نتایج یکسان ندارد و ارضای نیاز اطالعاتی یک جستاست. پس 

، جهیدرنتای، هر زیست بومی، قواعد خاص خود را دارد و متفاوت است. فهم تابع قواعد است و هر جامعه

 شود. تواند شکل بگیرد. اینجاست که مقولۀ ربط و قضاوت دربارۀ آن مطرح میهای متفاوتی میفهم

آن کننده استفاده ربط، امری ذهنی و شخصی است و باید خود ۀبازیابی اطالعات، قضاوت دربار در

ربطی مدارک خاص در بیا ربط ی ۀنظرهای متفاوتی دربار ،. کاربران مختلف ممکن استکندقضاوت را 

شرایط فرهنگی و زمانی  یمقتضاهریک بشده داشته باشند. کاربران ههای مطرحپیوند با پرسش یا پرسش

پرورانند و با های گوناگونی در سر میخود، پرسشی هاداشتشیها و پفهمشیخود و نیز بر اساس پ

های متنوعی است که از متن تعامل آنان با متن، پاسخ ۀجیروند. نتمی های متفاوتی به سراغ متنپرسش

، 1383)داورپناه،  کننداست که از متن دریافت میمعنای متکثری  های گوناگونفهم ،شنوند و درنتیجهمی

ناپذیر از جزئی جدایی درواقع(. درک مفاهیم، واژگان و شبکۀ مفهومی که در پس واژگان قرار دارد، 12

 ای یاطالعات ازین انیب در مثالً آید. این دانش واژگانی هرگاه که الزم باشد، ی هر فرد به شمار میذهن دانش

فرد از  زین شدهیابیباز منابعبارۀ در ،ربط قضاوت هنگام در. شودمی یفراخوان وجو،جست عبارت نیتدو

 در موجود واژگان و زبان قالب در که یمیمفاه مرور با که شکل نیبدکند. خود استفاده می یواژگان دانش

ها آن یکینزد ۀدربار و کرده سهیمقا خود یواژگان و یمفهوم ۀنیگنج با را میمفاه آن یو د،انیافته نمود متن

 به شدهیابیباز متون و فرد در موجود یمفهوم و یواژگان ۀمجموع دو هرچه ،است آشکار. کندمی قضاوت

 .باشند داشته یو ازین با یشتریب ربط است ممکنها آن که دهدمی احتمال کاربر باشند، ترنزدیک هم

های اطالعاتی توان نظامهای اطالعاتی است. درواقع، میقطعیت معنا یکی از مسائل اصلی نظام

های مدیریت پایگاه داده قرار طرفِ این گستره، نظامای از قطعیت ارائه دهیم. در یک مختلف را در گستره

اعتباری و  هایهای تلفن، محدودیتها، شمارهآدرسدارند که اطالعاتی قطعی شامل اسامی، 

هایی غیرمبهم بوده و جدا از بافتی که در آن وجود دارند، دهند. چنین دادهها را ارائه میحسابصورت

 
1. Experienced search intermediaries 
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محتوای »دیگرِ دامنۀ قطعیت، نظام بازیابی سند وجود دارد که به کنند. در طرف اطالعات بسیاری بیان می

 ,Blairوضوعات مشابهی را بررسی کنند )مجموعۀ بزرگی از اسناد دسترسی دارد که ممکن است م« فکری

2006, 18 .) 

قضاوت انسانی ماهیتاً نادقیق و ناکامل است؛ بنابراین نباید بر اساس منطق دو ارزشی  از طرفی

العاده، برای تحلیل معانی زبان طبیعی فوق یریپذمنطق فازی با انعطاف .ارسطویی قضاوت انسانی را محک زد

نادقیقی را که در  ۀابهامات بر خواسته از ذهن انسان و محیط و همچنین درج ،مناسب است و قادر است

 (. 12، 1383د)داورپناه، تحلیل کنرا قضاوت انسانی وجود دارد  

 دسترسی به محتوای فکری

مانند کنند. درست همزبان یک نظام اطالعاتی را اغلب طراحان نظام، در حین ساخت آن تولید می

های منطقی برای استفاده راسل، این پیشنهاد را مطرح کردند که زبان و هایی مانند فرگهندااین اصل که منطق

ها، طراحان نظام از اینکه زبان روزمره، دقت کافی دانوجود آیند. همچون این منطقهای فلسفی بهدر تحلیل

های بازیابی تصویر. نظامهای طوالنی یا ویژه در متنمند هستند، بهوجوی محتوا را ندارد، گلهبرای جست

ای از زبان روزمره بوده و کاربردهای آن باوجوداین، تا زمانی که زبان یک نظام اطالعاتی، زیرمجموعه

کرده او در ابتدا فکر می ازآنچهداشته باشد که در زبان روزمره، بیش  در نظرمتفاوت است، طراح نظام باید 

ی آورفراهمها برای توان از آنی بافتی زبان هستند که میهاطورمشخص، جنبهاست، دقت وجود دارد. به

های اطالعاتی آوردن نظاموجودبهدسترسی بیشتر به اطالعات موجود استفاده کرد. یکی از خطرات بزرگ 

ی وتریکامپریغهای دهد که نظامدقتی در دسترسی به ما می رسد، کامپیوترمی نظربهکامپیوتری این است که 

 لیدلبهوجوی یک مزیت است، آن نیستند. بخشی از این باور که دقت کامپیوتر در جست قادر به ارائۀ

 است. شدهحاصل 1سردرگمی بین دسترسی فیزیکی و دسترسی فکری

ها مشخص دقیق آن کمک آن کامپیوتر، اطالعاتی که آدرسهایی دارد که بهدسترسی فیزیکی روش

ها است که از طریق آن شدهلیتشکهایی کند. دسترسی فکری از روشرا بازیابی می هایابد و آناست را می

توانند، بدون را راضی خواهد کرد. کامپیوترها می وجوکنندهجستدهد که اطالعات خاصی را ارائه می

 تا زمانی که این ملزومات مشخص باشند، به ما دسترسی فیزیکی وجودرنظرگرفتن پیچیدگی ملزومات جست

آوردن دسترسی فکری سریع و اما دسترسی فیزیکی سریع و دقیق به معنای فراهم؛ سریع و دقیقی ارائه دهند

را  وجوکنندهجستدر برخی مواقع، مانند مواقع بازیابی متن یا تصویر، اطالعاتی که  چراکهدقیق نیست؛ 

 
1. Physical access and intellectual access 
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که توصیف اطالعات موجود  هاکند، در طول پژوهش کامالً مشخص نیست. البته در بازیابی دادهراضی می

ها دقیق است، پیشرفت در دسترسی فیزیکی های مالی و...( در آنحسابها، صورتها، شمارۀ تلفن)آدرس

گیرد؟ برای باعث پیشرفت در دسترسی فکری خواهد شد. این فهم غلط از دقت زبان، از کجا نشأت می

های کردند که دقت گزارهها تصور میبود و آن هایی برای تمامی زبانالگو 1راسل، منطق صوری و فرگه

های اطالعاتی اغلب تصور طریق، طراحان نظامهمینیافتی است. بهمنطقی در تمامی مفاهیم معنایی دست

تلفن(  ها و شمارۀهایی که دسترسی به اسامی، آدرسهای بازیابی داده )نظامها و نظاماند که دقت ارائهکرده

وجو ها افراد محتوای فکری خاصی را جستی بازیابی متون و تصاویری که از طریق آنهادر تمامی نظام

« ای در زبان ما به همین طریقی است که باید باشد.هر جمله»... ویتگنشتاین  ازنظری است. ابیدستقابلکنند، می

زبان عادی دور  راه بهتری برای بیان خود در زبان عادی وجود ندارد، مشخص است که هرچه ازاگر هیچ

های اطالعاتی، طرز بیانی متفاوت با تر عمل خواهیم کرد. تاحدی که نظامشویم، در بیان خود ضعیف

حاضر، تنها تر خواهد بود. درحالمان ضعیفهای عادی بیان دارند، توانایی ما در بیان نیازهای اطالعاتیروش

 ,Blair) هستندهای دیگر کنند، انساندی استفاده میکه از تمام محدودۀ بیان زبان عا« های اطالعاتینظام»

2006, 19.) 

 

 گیرینتیجه

معنایی هم، آنزبانی و در پیامد هم گیرندهه و فرستندیابی سعی بر این است که بین در رفتار اطالع

وجوگر، از منبع اطالعاتی، به جست بامعنابازیابی اطالعات، انتقال اطالعاتِ  ، هدف نظامدرواقع .ایجاد شود

یابی یا کاربر است؛ ولی در این راه، مشکالت اساسی معنایی وجود دارد که بر رفتار اطالع کنندهاستفاده

کنند، در دسترسی به محتوا ی فراهم میخوببهها را های بازیابی که دسترسی به دادهاست. نظام رگذاریتأث

کنند جای زبان طبیعی استفاده میهای منطقی دقیق، بهی بازیابی از زبانهانظام شتریبکنند. ی عمل نمیخوببه

های دیگر، کاربران در کاربرد نظامسویرود. ازها از دست میگونه نظامو بافت چیزی است که در این

چگونه بیان داند نیاز اطالعاتی را عمده، ناشی از این است که فرد نمیطوربهاطالعاتی مشکالتی دارند که 

شود و دیگر اینکه برد، بر زبان مدرک منطبق نمیمی کاربهکند یا زبانی که برای بیان نیاز اطالعاتی خویش 

ی، قادر به ایجاد تمایز بین مدارک مربوط و غیرمربوط نیست. برآیند کافحدکند، بهزبانی که استفاده می

 
1. Formal logic 
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وجو، با ها و عبارات جستبی اطالعات با اتکای بر نمایهدهندۀ آن است که نظام ذخیره و بازیاها نشانتحلیل

 است. شدهیطراحاز نظریۀ تصویری زبان  متأثرگرایی معانی ثابت و حاکمیت رویکرد فردگرایی و ذهن

 های نظریۀ تصویری که در بازیابی اطالعات اهمیت دارد: مفروضه ازجمله

 گیرد، ربطی ندارد و در هر در آن قرار می ای کهشود، به منطقهوجو میمعنای اصطالحی که جست

 کند؛که باشد، بر همان معنا داللت می ایمنطقه

 نمایندگی مدرک، یا مدرک در آن، بافت و مکان ازنظر صرف شود،میوجو اصطالحی که جست معنای 

 است؛ یکسان

 شدهواقعبه حوزۀ علمی و پایگاه موضوعی که در آن شود، بدون توجهوجو میمعنای اصطالحی که جست 

 است، یکسان است؛

 ؛(ارزیابی یا تصمیم انتخاب، مخالف با) است توصیفی فرایند یکاساساً  موضوع، وتحلیلیهتجز 

  قه بیشتر است؛در آن منط قرارگرفتههرچه منطقه محدودتر باشد، ارزش اطالعاتی اصطالح 

 شود؛بودن مدرک بیشتر میای خاص بیشتر تکرار شود، احتمال مرتبطهرچه اصطالحی در منطقه 

  ،که است اصطالحاتی از یامجموعه بین آماری،کمی روابط ازسؤال  یکاساساً بازیابی اطالعات 

 شود؛ اجرا الگوریتمی اصول از استفاده با هایانهرا توسط د،توانمی

 از یری و عینیگاندازهقابل معیارهای. است ارزش بدون یا طرفیب فعالیتی طالعات،بازیابی ا 

 دقت؛  و بازیافت ،مثالعنوانبهدارد  وجود موفقیتییکارآ

 شود؛هرچه در بازنمون مدرک، توصیفگرهای موضوعی بیشتری استفاده شوند، بازیافت بیشتر می 

 استفاده شود، دقت  2«یا»و  1«و» یمنطقکار روند یا از عملگرهای به ترخاصکه اصطالحات یدرصورت

 (. Hjørland, 1998, 18یابد )وجو افزایش میجست

ها، تصویری از دنیا هستند. در این ها و عبارتگرایی است و واژهتصویری بر اساس اثبات نظریه

کند، ای بر آن داللت میکنند. آنچه واژهمی نظریه، عناصر نهایی زبان اسامی هستند که بر اشیای ساده داللت

ها بر آن داللت ها در زبان عموم، برگرفته از تصاویر ذهنی است که واژهمعنای آن واژه است و معنای واژه

پذیر باشد. در حقیقت، جمله یا عبارتی یلتحلها باید تعریف شوند یا تعیین شرایط کاربردشان کنند. واژهمی

واضح،  طوربهشود، باید است، تصویری از وضعیت امور است. آنچه بیان می کاررفتهبهدر آن  هاکه این واژه

 
1. And 

2. Or 
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های زبانی، چرخش آوردن به نظریۀ بازیمطرح شود و فقط یک معنا داشته باشد. نفی نظریۀ تصویری و روی

زند )ویتگنشتاین، که معنا را به عمل و پیروی از قواعد پیوند می شودی در تاریخ تفکر محسوب میمعناشناخت

رهاند و به آغوش یی میگراذهنیی و فردگراآلیسم، ترتیب، آن را از ایدهینابه و( 165، 95، 1380

 (.80، 1390گرداند )نشاط، یم بازی شناسجامعهگرایی و عمل
اند و رابطۀ بین هم مرتبطداند که بهزبانی میهای ای از بازیزبان را مجموعه متأخرویتگنشتاین 

های یک ها همچون بخشها و جملهداند. به اعتقاد وی واژههای زبانی را از نوع شباهت خانوادگی میبازی

 نظری تصویری معنا، برخالفدر این نظریه،  شود.بازی هستند که براساس قوانین و قواعد خاصی انجام می

بین لفظ و مصداق وجود ندارد و  کیبهکگیرد یعنی تناظر یی از مصادیق قرار میدر برابر طیف لفظ کی

 محوراجتماع همچنین و گراذهنیت نظریه اینکند. ی نبوده و محدودیت پیدا نمیبعدتک، زبان جهیدرنت

 بستگی میانیء و لفظ است، این نظریه، همش انیمبستگی مستقیمی نظریۀ تصویری که هم برخالفاست. 

بازی زبانی موقعیت معینی  گیرد.زبان و زیستن در جامعه است. زبان، قاعده را از نحوۀ زیستن در جامعه می

نگرفتن این زمینه و موقعیت نظرند. دریابمیمعنای خاص خود را  هاواژهاست که در آن موقعیت، کلمات و 

 نامحدودی زبانی هابازیاشت که تعداد . باید درنظر دگرددمیی و اشتباه در درک معنای جمله بدفهمباعث 

 .است

ی مختلف، متفاوت است و احرفهی هاگروهشدۀ استفادهای اجتماعی است؛ بنابراین زبان زبان پدیده 

به اینکه مفاهیم، معنا و ساختارهای توجهیگر، بادعبارتبههر گروه، الگوهای زبانی خاص خود را دارد. 

ند، هر جامعۀ علمی، واژگان خاص خود را دارد. بنابراین اگرچه گیرمیاطالعاتی در جوامع گفتاری شکل 

ی موضوعی مختلف، واژگان مشترک داشته باشند؛ اما این واژگان یکسان ممکن است، هاحوزهممکن است 

 (.Hjørland, 1998, 2004ی زبانی با یکدیگر متفاوت باشند )هابازی نظر ازو برمعنای متفاوتی داللت کنند 

شمار های زبانی بیکنندۀ نظام ذخیره و بازیابی اطالعات، پهنۀ بازیعنوان منبع اطالعاتی تغذیهمتن به

ر بازی، کند. های است که هر بازی را ارائه میای ندارد، قاعدهها نقش سازندهاست. معنا در این بازی

ی، معنا راستبهپندارد، سازی برای متن ثابت میتوان آنچه را که نظام نمایهای دارد و معنایی. آیا میقاعده

 پنداشت؟
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