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 چکيده

است؟  یشناسنشانهاست که آیا الگوی اف.ار.بی.آر. دارای ساختاری  پاسخگویی به این سوال :هدف

 بررسی نمود؟ یشناسنشانهالگوی اف.آر.بی.آر. را بر اساس  توانیمآیا 

 پردازهینظرالگوهای دو  هیماست. بررسی تطبیقی بین مفا مفهومی تحلیل پژوهش روشروش: 

 انجام شده است.الگوی اف.آر.بی.آر.  ابطو رو هاتیموجود با "پیرس"و  "سوسور"، شناسینشانه

موجودیت اثر  توانیمنشان داد که یرس در اف.آر.بی.آر. پاصول دو الگوی سوسور و بررسی  : هاافتهی

محتوی  ،دو جنبهسوسور دارای  الگوی دوجهیبر اساس  را یک نشانه در نظر گرفت کهو برداشت 

که در کنار هم نشانه را به وجود  دلول هستندبه عنوان م و محتوی مفهومیبه عنوان دال ذهنی 

 ی تولیدمعنای جدید گذار بوده وتاثیر هانشانهدیگر بر  تواندیم به عنوان یک نشانه. اثر آورندمی

 نماید. 

یرس نیز قابلیت تطبیق پدر الگوی سه وجهی  های اف.آر.بی.آر.موجودیتنتایج نشان داد  :يريگجهينت

خلق شده در اثر .شودمیخلق  اثر گذاردمیخود را به نمایش  های ذهنیدهد. زمانی که فرد ایندار

در زمانی که  موجودیت برداشت. آوردیما به وجود متفاوتی ر یهابرداشت مواجه با افراد مختلف،

 شود.نگهدای میمختلفی  یهامکاندر  مدارکبه صورت  شودمیمختلفی ارائه  هایمحمل

 

 .، اف.آر.بی.آر.، سوسور، پیرسیناسشنشانه :واژه هاي كليدي
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 مقدمه

 یفدائدیگر مطالعه نمود.  یهاحوزه یک رشته علمی را فارغ از توانینمدیگر در جهان امروز 

بلکه  بررسی کردبا یک رویکرد  صرفاًآدم را  عالم و یهادهیپد توانینم( معتقد است که 1386)

ت و علم اطالعا را مطالعه کنند. هادهیپدر با همکاری یکدیگ باید مختلف یهاحوزهدانشمندان 

دارد و در  یارشتهماهیتی میان  (1389فدایی، ؛1387خسروی،) یهاپژوهشاساس بر  یشناسدانش

رفته در  به کار یهاهینظرتخصصی خود از علوم مختلف و  یهاحوزهراستای اهداف و بهبود عملکرد 

 یهارشتهیکی از  ،شناسینشانهاز جمله  مختلف آن یهاحوزهو  یشناسزبان. کندمیاستفاده  هاآن

ذخیره، سازماندهی و بازیابی  از جمله یشناسدانشعلم اطالعات و  مختلف یهاحوزه درپرکاربرد 

در علم  علمی یحوزهزیاد از این  یاستفاده یکی از دالیل. (1387 )آزاد، استاطالعات و دانش 

ن یکی از ابزارهای شناخت و فهم انسان و همچنین ابزاری زباکه است این  شناسیدانشاطالعات و 

 حاضر، موضوع عمده مورد بحث پژوهش(. 1،1391تاگارد) اوستو دانش ذهنی  هااندیشهبرای انتقال 

 یهانهیشیپسازماندهی دانش، ملزومات کارکردی  یحوزهبررسی یکی از الگوهای مفهومی 

الگوهای  (2004)3یسپروهش ژاست. بر اساس پ یشناسانهنش( از دیدگاه 2اف.آر.بی.آر.) یکتابشناخت

برای بازنمون دانش  یترمناسبابزارهای  هستند یشناختنشانه-یمفهومساختاری  یداراکه  مفهومی

. ندینمایمترکیب  شناسینشانه یهاجنبهها، ساختارهای مفهومی را با به دلیل اینکه این الگو باشندیم

است که آیا الگوی اف.ار.بی.آر. دارای ساختاری  سؤالبه این هدف پژوهش حاضر پاسخگویی 

 بررسی نمود؟ یشناسنشانهالگوی اف.آر.بی.آر. را بر اساس  توانیماست؟ آیا  4یشناسنشانه

سوسور و  5الگوی دو وجهی» ،یشناسنشانهمطرح شده، دو الگوی  سؤاالتجهت پاسخگویی به 

به عنوان الگوهای مطرح  یشناسنشانهمتون مختلف علم  و هاپژوهش، که در «الگوی سه وجهی پیرس

 انتخاب گردیدند.، اندشدهو مهم معرفی 

 رگذاریتأثو  سرشناس پردازهینظرنظرات دو  ارائه شده و یشناسنشانهکلیاتی درباره در ابتدا 

بررسی قرار گرفته  ، مورد"7پیرسچارلز ساندرز و  6سوسورفردیناند دو  "، یشناسنشانهدر 
                                                           
1- Thagard 
2- Functional Requirements for Bibliographic Records(FRBR) 
3- priss 
4- semiotics 
5- Dyadic 
6- Ferdinand de Saussure 
7- Charles Sanders Peirce 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiDrK70nozLAhXKEywKHSUdCBoQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pajoohe.com%2Ffa%2Findex.php%3FPage%3Ddefinition%26UID%3D37565&usg=AFQjCNHbwQi-fj6ZI8f-xZ_GSYw92gilPQ&sig2=A0h7ldw3c0U-drbKsUtEZg&bvm=bv.114733917,d.bGg&cad=rja
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در  وتبیین گردیده  یشناسدانشبرای علم اطالعات و  یشناسنشانهدر ادامه، سودمندی  است.

الگوی مفهومی در  "دو وجهی سوسور و سه وجهی پیرس"پایان نیز، امکان استفاده از الگوهای 

 اف.آر.بی.آر.( مورد بحث قرارگرفته است.) یکتابشناخت یهانهیشیپملزومات کارکردی 

 

 یشناسنشانه
و غیره  شناسیمعرفتمانند هرمنوتیک،  هاحوزهبسیاری از همچون که  شناسینشانه دانش

 دانش این .آمد پدید بیستم قرن در مستقل دانش یک عنوان به دارد، یونان فالسفة آثار در ریشه

 آن، گوناگون هایشاخه و فلسفه شناسی،زبان مانند گوناگون هایزمینه در عمیقی تحوالت

از نقطه  .(1385، اینیقائم) است آورده وجود به غیره، و مقدس متون تفسیر و ینید مطالعات

 پزشکی علم و از مجموعه واژگان باستان یونان زبان از یشناسنشانه یواژهنظر واژگانی، 

 فعل از یشناسنشانه .است شده دهد، گرفتهمی قرار ررسیب مورد را هابیماری یونانی که عالیم

semainein (2،1380؛ ماری1سن)مشتق گردیده است  "داللت کردن"معنای  به. 

 

 فردیناند دو سوسوراز دیدگاه  یشناسنشانه

بخشی از ی را به مثابه هانشانهاست که نقش دانشی ، از دیدگاه سوسور یشناسنشانه

 عی باشد و ازاجتما یشناسروانبخشی از  تواندیم. این دانش کندیمزندگی اجتماعی مطالعه 

 هاآنو قوانین حاکم بر  هانشانهاین دانش ماهیت  .ی استشناسی عموماین رو بخشی از روان

. از دهدیی دو وجهی از نشانه ارائه میسوسور الگو(. 2004 ،3چالندرنمود )را روشن خواهد 

 دیدگاه وی، نشانه از دو قسمت دال و مدلول تشکیل شده است.

 ی؛از یک نشانه زبان تصورصوتییک  :4دال -

 است. مفهومی تصور یا بنددیم نقش ذهن در دال از که مفهومی: 5مدلول -

 هاآنبلکه معنای هر یک از  .نیستند یکدیگرعناصر جدا از  ل،دال و مدلو

 که بین دال و مدلول وجود دارد را  یارابطهوابسته به وجود دیگری است. 
 

 

                                                           
1- Sen 
2- Marie 
3- Chandler 
4- signifier 
5- signified 
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 .آیدمیاز مجموع دال و مدلول به وجود یک نشانه گویند.  1داللت

نمودار سوسوری مطرح است، با عالمت  که با عنواندر نمودار زیر  رابطه دال و مدلول

دار وجود دارد، خط افقی، دو عنصر که در نمو ییهاکانیپپیکان نشان داده شده است. عالوه بر 

 .(1392دادور؛ خیری،) سازدیم)دال و مدلول( را از یکدیگر جدا  درونی نشانه

 
 (.1387سجودی،) مدلولرابطه بین دال و  .1شماره  تصویر

 

دال بدون مدلول، به  نشانه همواره دارای دو رو است.، شودمی همشاهد تصویرهمانگونه که در 

بیش نیست و  ییمعنایبو  ، صدایی گنگنکندلت المدلول( د) یمفهومتی که به هیچ رصو عبارت دیگر،

دالی( برای داللت آن وجود نداشته باشد ) یصورتهیچ از طرف دیگر مدلول بدون دال، یعنی مفهومی که 

که دال و مدلول درست  کندیم( تاکید 1983سوسور ) امکان نداشته، قابل دریافت و شناخت نیست.

وابستگی متقابل به  ،، این دو وجه نشانهویاز دید مانند دو روی یک برگه کاغذ از هم جدایی ناپذیرند. 

 وجود اینشانه نه هم، با دال و مدلول وجود بدوننیست. مقدم گری یکدیگر دارند و هیچ یک بر دی

 (.1387سجودی،آمد )به وجود خواهد  معنایی نه و داشت خواهد

در  مصداق مادیو یک مفهوم ذهنی است  مدلول که نتیجه گرفت اینگونه توانپس می

 غیر مادی است، اصلدر  آیدمیکه از ترکیب دال و مدلول به وجود  جهان خارج نیست. نشانه

و این مفهوم نیز در کنار  نه یه یک شی خاص کندمیوم اشاره به این معنی که به یک مفه

با  کنیمصحبت میخود  افکارباره درزمانی که ما برای مثال  .نمایدمیمفاهیم دیگر تولید معنا 

 داریم. در ذهن هاآناشیا روبرو نیستیم بلکه تنها تصوری از 
 

 پيرسزبانی  نظام جایگاه نشانه در
 سومی را که چیز تا  ردیگیمنشانه چیزی است که در برابر یک شی قرار  از دیدگاه پیرس،

 

                                                           
1- signification 
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است که در برابر  یانشانهدرخت،  یواژه. برای مثال به وجود آوردنام دارد  و تفسیر تعبیر

پیرس  .کندیمبه ذهن تداعی را آن است  تفسیر( قرار دارد و مفهومی که ءیش) درخت خارجی

 (:1387انصاری، ) نمودعنوان شاخص طبقه بندی سه تحت را در  هانشانه

 ردیگیمنشانه به خود  : صورتی که1بازنمون. 

 شودیم: معنایی که از نشانه حاصل 2تفسیر. 

 1386سجودی، ) دهدیم: نشانه به آن ارجاع 3موضوع 

نامیده  "سازیایند معنیفر" ای 4تعامل بین بازنمون، موضوع و تفسیر را پیرس نشانگی

از نشانه، چراغ قرمز راهنمایی که سر چهارراه قرار دارد بازنمون  ر اساس الگوی پیرساست. ب

معنی آن است که  بهاین فکر که چراغ قرمز  واست، توقف خودروها موضوع آن است 

 (.1387سجودی،) استتفسیر آن  ،ها باید متوقف شوندخودرو

 :5مثال الگوی سه وجهی پیرس

 
 (6،0020سوا) رسیپمثالی از الگوی سه وجهی  .3صویر شماره ت

 

 و سازماندهی یشناسنشانه

                                                           
1- representamen 
2- interpretant 
3- object 
4- Semosis 

تصوری که از گربه در  و است کلمه این مدلول همان که است واقعی گربة موضوع، است، کلمة گربه بازنمون و یا نشانه -5
 شناختینشانه ندفرای اما. داندیمتفسیر آن است. پیرس این تفسیر را نشانه  گربه، کلی مفهوم همان یعنی ،بنددیمذهن نقش 

 نفر یک با آن مورد در و آید پدید انسان ذهن در خاصی گربة تصور که است ممکن نشانه این براساس زیرا یابد می ادامه

 (.1390،یغفار فر؛)رضوی کند ایجاد طرف مقابل ذهن در دیگری هایتفسیرکننده خود نوبة به آن و کند صحبت دیگر
6- Sowa 
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  است که ارتباط یشناسنشانه ،یشناسزبانمطرح در  یهاهینظریکی از پرکاربردترین 
 

 هایسازماندهی کتابداران همواره به دنبال نشانه در (.2008یورلند، ) داردنزدیکی با سازماندهی دانش 
 

سنتی سازماندهی  یهانظامکه مفهوم خاصی را برای کاربر تداعی کند. برای مثال در  اندبودهمختلفی 

و مجموعه واژگانی که به  شودیماستفاده  یبندرده یهاطرحموضوعی که در  هایرده ،اطالعات

نوان به ع هانامهاصطالحهای موضوعی و یا عنوان موضوع از طریق ابزارهایی چون سرعنوان

هایی هستند که از طریق آنها سعی ، نشانهشوندیمتوصیفگرهای محتوی منابع اطالعاتی انتخاب 

 هایشناسیهستهای سازماندهی دانش همچون در نظام پیدا کند.معنا و مفهومی خاصی انتقال  شودمی

 سازند،معنا را می که هاآنو به ویژه به چگونگی برقراری روابط میان  هانشانهالگوهای مفهومی به  و

 :دهدیمنشان بهتر را  یشناسنشانهرابطه بین سازماندهی دانش و موارد زیر . شودیمداده  یاژهیواهمیت 

، شودیمبه کار گرفته  هانظامسازماندهی دانش یا عناصری که در این  یهانظامهسته اولیه . 1

یا  هارده، اصطالحات، مفاهیم، هاواژهرت هستند که به صوو ...  هانامهاصطالح، یبندرده یهاطرح

است که آن را به دارای یک معنای رسمی  ، واژه یا اصطالحهر مفهوم .شوندیم یبندفرمول هانشانه

. رودمیهر چیزی باشد که برای بیان معنی به کار  تواندیم. نشانه کندیم ، مرتبطهانشانهاز  یامجموعه

مورد  هانشانه، هاواژهسطح سازماندهی دانش این است که مفاهیم،  ، اولینیشناسنشانهاز دیدگاه 

در ساختاری سازماندهی شوند که رابطه مفاهیم با مفاهیم دیگر،  هانامهاصطالحو  هاطرحاستفاده در 

که از چه  شودیممطرح  سؤالحال این  دیگر قابل بررسی و مشخص باشد. یهانشانهنشانه با 

برای این منظور باید اطالعات و ه کرد تا بتوان مفاهیم را به یکدیگر مرتبط کرد؟ ساختاری باید استفاد

تعریف نموده و آن را در ساختار نحوی به کار برد. زبان رسمی، مجموعه  1دانش را با زبان رسمی

همانگونه  هانشانه. این تعریف از اندگرفتهاست که در یک نظام زبانی خاص قرار  ییهانقشو  نمادها

)رابطه دال و  هاداللت. نحوه قرارگیری نمادها باید دهدیمکه بیان شد، تنها سطح ابتدایی را به ما نشان 

موضوعی خاص دریافت  یحوزهمدلول( را نشان داده و از طریق آن بتوان معنای مورد نظر را در آن 

 هدف تا حدودی دست یافت. به این توانیم یشناسنشانهاز طریق (. 2004؛3؛ گاسوویک2)دامجانوویک نمود

جهت رسیدن سازماندهی دانش بازنمون منطقی دانش است.  یهانظامیکی از اهداف . 2

و با استفاده از قواعد منطق شامل  شوندیمخیره ذ هانظامدر پایگاه دانش  هادادهبه این هدف، 

                                                           
1- Formal language 
2- Damjanovic 
3- Gasevic 



 7 .آر.بی.آر.ی و افشناسنشانه

قواعد استنتاج در  چنانچه از .ردیگیمنتاج صورت موجود است یهادادهاز  ... و قیاس، استقرار

استفاده شود ارائه خدمات کاراتر و با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. استفاده از  هانظاماین 

، تولید یسینودهیچک، یسازهینمامختلف سازماندهی از جمله  یهاحوزهقواعد منطق در 

کارامدتر رسی ارائه دانش، مدیریت و دست ا،تجزیه و تحلیل خودکار محتوو ...  هانامهاصطالح

 یشناسنشانهاز دیدگاه پیرس . دهدیمرا در پی خواهد داشت و بازیابی را ارتقا  هانظامبه 

. اصول مطرح شده در گرددیمبررسی  هانشانهمنطق است که در آن دانش علم از  یاشاخه

قیاس،  توانیماست و منطبق سازماندهی دانش  یهانظاماستنتاج منطق و با قواعد  یشناسنشانه

 استقرار و فهم از طریق آنها بررسی نمود.

بخشی  .با نیازهای کاربران است مرتبطسازماندهی دانش بازیابی کارامد و  یهانظامهدف 

سازماندهی دانش است که  یهانظاماز بازیابی مربوط به استفاده از قواعد منطق و استنتاج در 

حامالن ه میزان ربط، معنا و تفسیر است. بمربوط در مورد قبل بررسی گردید اما بخش دیگر 

در نتیجه شود هستند به این معنی که دانش توسط نشانه ارائه می هانشانهاصلی دانش بالقوه، 

یشفهم و دریافت شود.  هاآنباید تفسیر شوند تا دانش موجود در  هانشانهاین جهت بازیابی، 

ل از اصو ردیگیمدر ذهن فرد شکل تفسیری که از آن پنهان در پشت یک شی و  مفهوم، ء

سازماندهی دانش  یهانظامتوان ربط، معنا و تفسیر را در میشناسی است که از طریق آن نشانه

یماین امکان را فراهم  یشناسنشانهسازماندهی دانش در ساختار  یهانظامبررسی تبیین نمود. 

مشخص و تفسیر آن را یک شی همچنین رابطه بین شی و بازنمون آن و که رابطه بین  سازد

ساختارهای معنایی ه نه تنها بکه  دادشکل  و در نتیجه بر اساس آنها یک چارچوب نظری نمود

 (.2011؛ دلفسن؛ 1فریدمنکند )تفسیر و تشکیل معانی را نیز ارائه می دمرتبط است بلکه فراین

 

 و اف.آر.بی.آر. یشناسنشانه
 :شودیماینگونه تعریف در الگوی اف.آر.بی.آر.  موجودیت اثر

                                                           
1- Friedman 
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مخلوق هنری و فکری مستقل و به عبارتی دیگر موجودیتی مجرد است. اگر بخواهیم  اثر:

برای  توانیمموجودیت اثر را از دیدگاه الگوی دووجهی سوسور مطالعه و بررسی کنیم 

 موجودیت اثر دو جنبه را در نظر گرفت:

. برای ردیگیمست که در ذهن خالق اثر شکل ی ااهیفرض، پیشنهاد و یا دهیا محتوي ذهنی: .1

 .ردیگیمی در ذهن او شکل ادهیامثال فردی قصد دارد حس خود را از یک رویداد بیان کند، 

محتوی فکری و یا  ی ذهنی فرد منجسم شده وهادهیا: زمانی که پیشنهادها و محتوي مفهومی .2

ی که از یک رویداد در ذهن داشته به شکل یک اهدیابرای مثال فرد  .گرددیممفهومی و یا هنری ایجاد 

 .دهدیماثر هنری همچون شعر، موسیقی، نقاشی و یا یک محتوی علمی و فکری ارائه 
 

 .و الگوي مفهومی اف.آر.بی.آر. بيان شده است یشناسنشانهدر جدول زیر ارتباط 
 شناسینشانه آر. .بیآر.  .اف

اطالعاتی کتابشناختی جانشین مدارک  یهانهیشیپ
 .شوندیمهستند و به جای مدارک بازیابی 

متن  هاتیموجودپیشینه کتابشناختی زبانی است که 
و  هاتیموجود، ویژگی یشناسنشانهآن هستند. در 

روابطی که بین آنها وجود دارد، متنی است که 
، هانشانهو از طریق تفسیر همان  شودیمتفسیر 

 درصدد کشف معنی و مفهوم است.
 هدف هدف

 تولید معنا کتابشناختی ارائه کند. یهانهیشیپساختاری مفهومی از 
، ارائه اف.آر.بی.آر.یکی از هدفهای اصلی 

چارچوبی روشن و دقیق از علت وجودی هر 
و برقراری عنصر اطالعاتی در پیشینه کتابشناختی 

در جهت پاسخگویی به  هاموجودیتروابط بین 
 .(1389و دیگران، لوپهفرجاست )نیازهای کاربران 

سوسور نشانه را در بافت یک نظام معنایی تلقی 
کرده و بررسی آن را جدا از بافتی که در آن شکل 

 .(1387انصاری،) دینماگرفته است، رد می

 

. شوندیمدو جنبه مذکور، محتوی ذهنی+محتوی مفهومی، در کنار یکدیگر باعث خلق اثر 

و محتوی مفهومی مدلول است که در کنار  1همان دال از دیدگاه الگوی سوسور محتوی ذهنی

عملکردی  تواندیم. اثر خلق شده دهندیمهم تشکیل نشانه که در اینجا موجودیت اثر است را 

                                                           
مفهومی که دال به آن داللت می کند یا تصور مفهومی. نشانه کلیتی  "مدلول  "تصور صوتی است و  "دال  -1

 .است ناشی از پیوند بین دال و مدلول
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گذاشته  ریتأثبر ذهن افراد دیگر  تواندمیسوسور داشته باشد به این معنا که  ینشانههمچون 

 1جدیدی است را ایجاد کند. اسمیراجلیااثر جدیدی که دارای محتوی ذهنی و مفهومی 

 فردی و اجتماعی ریتأث اندداشتهبر یکدیگر  آثارمختلفی که  راتیتأثو  یبنددستهبر اساس این 
 

آثار مختلف، میزان اثرگذاری یک اثر در میان آثار را بررسی نمود و توجه به این رویکرد را در 

 قرار داد. دانش بیان مورد بررسی هایفهرستایجاد 

ت همچون موجودیت اثر سو یک نوع نگاه خاص به مدرک ا درکی از اثرموجودیت برداشت که 

 نیز دو جنبه را در نظر گرفت: آن برای توانیمانتزاعی و مجرد است و بر اساس الگوی سوسور 

محتوی مفهومی:  -2درباره مسائل مختلف و ذهنی فرد  یهاداشتهمحتوی ذهنی: پیش 

. از در کنار هم قرار دادن این دو شودیماطالعات جدیدی که از درک اثر در ذهن فرد ایجاد 

. به این صورت که، هر فردی بر اساس شرایط دیآیمجنبه موجودیت برداشت به وجود 

ای محتوی ذهنی و یا اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خاصی که در آن قرار دارد دار

ذهنی متفاوتی است در نتیجه محتوی مفهومی و یا همان درکی که از  یهاداشتهپیش همان 

متفاوت خواهد بود. با در کنار هم  دیآیمدریافت و خواندن موجودیت اثر در فرد به وجود 

 .شودیمقرار گرفتن محتوی ذهنی و محتوی مفهومی موجودیت برداشت ایجاد 

های و تنها در ارتباط با نشانه کندینمبه تنهایی معنا تولید  هانشانهسوسور،  یناسشنشانهدر 

 الگوی اف.آر.بی.آر. را برسی کرد: توانیم. از این دیدگاه نیز گرددیمدیگر معنا ایجاد 

کتابشناختی  یهاتیموجودکامل مفهومی و مبتنی بر روابط بین  طوربهالگوی اف.آر.بی.آر. 

به  هایژگیوو  هاتیموجودهای کتابشناختی را در قالب تعریف داده است و امکان

چهار روابط بین برقراری . (1391)فردحسینی، عمرانی، وزیرپور کشمیری؛  دهدیم سانینوفهرست

 یاانهیرا یهافهرستعالوه بر ارائه اطالعات مورد نیاز کاربر  گرددیماف.آر.بی.آر. باعث  موجودیت

 شته باشند تا اطالعات جدیدی را به کاربر ارائه داده و دانش افزائی نمایند.این امکان را دا
 

 بررسی موجودیت اثر در الگوي سه وجهی پيرس:

                                                           
1- Smiraglia 
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 یبنددستهبررسی نماییم به  شناسانهمعرفتاگر بخواهیم سازماندهی دانش را از دیدگاه 

زیر  یهاحوزهرا در هی و بازیابی اطالعات که حوزه سازماند خواهیم رسید( 1998) یورلند

 :ه استنمود یبنددسته
 ؛: تکیه بر مشاهده و تجربهییگراتجربه 

 ؛: تکیه بر عقل و منطقیانگارعقل 

 ؛: تکیه بر هرمنوتیکیانگارخیتار 

 تکیه بر کارکردها و اهداف.پراگماتیسم : 

واضع که الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر. در حوزه پراگماتیسم فوق،  یبنددستهاساس بر 

رس که فیلسوفی . پی(2003،اسمارجلیا) گیردمی، قرار ن نیز چارلز پیرس استآ

موضوع وجه دیگری به نام ، دال و مدلول( سوسور) وجهه بر دو عالواست پراگماتیست 

 .دیآیموی، معنا از تفسیر به وجود  گاهاز دید .دینمایمرا نیز به نشانه اضافه 

بررسی کنیم الگوی سه وجهی پیرس  ساسبر ااف.آر.بی.آر. را  یهاتیموجوداگر 

 شده است. ارائهنیز اسمیراجلیا  در پژوهش آنتصویر مشابه زیر خواهیم داشت که نمونه 

 

 بر اساس الگوی پیرس اف.آر.بی.آر. یهاتیموجود .5شماره  تصویر
 

 و تصورات ذهنی هادهیازمانی که  کهبرداشت کرد  گونهنیا توانیم باالبا توجه به شکل 

موجودیت  حالت مفهومی پیدا کرد یعنی تبدیل به یک مخلوق هنری و فکری گردید نویسنده

و  تفسیرهازمانی که در اختیار افراد مختلف قرار گرفت،  . این موجودیتشودمیاثر خلق 

موجودیت  .شودایجاد می موجودیت برداشتو  متفاوتی از آن خواهد شد یهابرداشت

اثر انتزاعی است. تفسیرهای مختلفی که از یک اثر در ذهن  برداشت نیز همچون موجودیت
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موجودیت  گرددمیو اشکال مختلف ارائه  هامحملزمانی که در  گیردمیافراد مختلف شکل 

و موجودیت  گرددمیاین موجودیت در مراکز مختلفی ارائه و عرضه  .آیدمیقالب به وجود 

 گیرد.دیگر اف.آر.بی.آر. یعنی مدرک شکل می

 ثال:م

غیرمادی  یهانشانهخود را که همان  ی ذهنیتصوراتو  هادهیامجموعه  شیرازی سعدی

و با عنوان نثر و نظم  قالب درتبدیل کرده و آن را  به صورت یک محتوی فکریهستند را 

در  و دیآیم( به نمایش در گلستان) یسعداثر خلق شده توسط ه زمانی ک. دهدیمگلستان ارائه 

یمبه عمل در ذهن افراد مختلف  ، تفسیرهای مختلفی از آنردیگیمقرار مختلف  افراد اختیار

و موجودیت  گردندیمتولید  هاصیتلخ، هاترجمه، هااقتباسمختلف،  یهاشرحبرای مثال  .دیآ

گلستان( در ذهن افراد مختلف متفاوت است ) یسعداثر  از هابرداشت .گرددیمبرداشت خلق 

این مفاهیم نوین همان  آوردیممختلفی را در ذهن افراد مختلف به وجود و در نتیجه مفاهیم 

 ،اثر موجودیت مانند همموجودیت برداشت موجودیت برداشت در اف.آر.بی.آر. است. 

 یهاقالبو  هاحاملموجودیت برداشت در انواع مختلفی از  .غیرمادی و انتزاعی است

 شودیمعاتی در مراکز مختلف نگهداری و به صورت مدارک اطال شودیمه ئاطالعاتی ارا

 

 و بحث  يريگجهينت
با اصطالحات، واژگان و مدارک متنی  عمدتاًبه دلیل اینکه  یشناسدانشعلم اطالعات و 

. دارد یشناسنشانهمطرح در آن از جمله  یهاهینظرشناسی و روبرو است ارتباط زیادی با زبان

 را مطرح کند، موارد زیر است: یشناسنشانهازماندهی دانش و رابطه بین س تواندیمسه مورد اصلی که 

یمبه کار گرفته  هانظامسازماندهی دانش یا عناصری که در این  یهانظامهسته اولیه . 1

، اصطالحات، هاواژهو .... هستند که به صورت  هانامهاصطالح، یبندرده یهاطرح، شود

در این  یشناسنشانه. رابطه سازماندهی دانش و شوندیم یبندفرمول هانشانهیا  هاردهمفاهیم، 

سطح این است که مفاهیم در ساختاری سازماندهی گردند که رابطه مفاهیم با مفاهیم دیگر، 

 دیگر قابل بررسی و مشخص باشد. یهانشانهنشانه با 

سازماندهی دانش بازنمون منطقی دانش است. جهت رسیدن  یهانظامکی از اهداف ی. 2

و با استفاده از قواعد منطق شامل  شوندیمذخیره  هانظامدر پایگاه دانش  هادادهه این هدف، ب
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. چنانچه از قواعد استنتاج در ردیگیمموجود استنتاج صورت  یهادادهقیاس، استقرار و... از 

ه از استفاده شود ارائه خدمات کاراتر و با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. استفاد هانظاماین 

، تولید یسینودهیچک، یسازهینمامختلف سازماندهی از جمله  یهاحوزهقواعد منطق در 

کارامدتر ارائه دانش، مدیریت و دسترسی  ا،تجزیه و تحلیل خودکار محتوو ...  هانامهاصطالح

 یشناسنشانه. از دیدگاه پیرس دهدیمرا در پی خواهد داشت و بازیابی را ارتقا  هانظامبه 

. اصول مطرح شده در گرددیمبررسی  هانشانهاز علم منطق است که در آن دانش  یاخهشا

قیاس،  توانیمسازماندهی دانش منطبق است و  یهانظامبا قواعد منطق و استنتاج  یشناسنشانه

 استقرار و فهم از طریق آنها بررسی نمود.

با نیازهای کاربران است. بخشی از  مرتبطو  کارآمدسازماندهی دانش بازیابی  یهانظامهدف . 3

سازماندهی دانش است که در مورد قبل  یهانظامبازیابی مربوط به استفاده از قواعد منطق و استنتاج در 

بررسی گردید اما بخش دیگر مربوط به میزان ربط، معنا و تفسیر است. حامالن اصلی دانش بالقوه، 

باید  هانشانهشود در نتیجه جهت بازیابی، این شانه ارائه میهستند به این معنی که دانش توسط ن هانشانه

، مفهوم پنهان در پشت یک شی و ءیشفهم و دریافت شود.  هاآنتفسیر شوند تا دانش موجود در 

ربط،  توانیماست که از طریق آن  یشناسنشانهاز اصول  ردیگیمتفسیری که از آن در ذهن فرد شکل 

 سازماندهی دانش تبیین نمود. یهانظاممعنا و تفسیر را در 

که  سازدیماین امکان را فراهم  یشناسنشانهسازماندهی دانش در ساختار  یهانظامبررسی 

رابطه بین شی و بازنمون آن و همچنین رابطه بین یک شی و تفسیر آن را مشخص نمود و در 

ختارهای معنایی مرتبط که نه تنها به سا ردیگیمنتیجه بر اساس آنها یک چارچوب نظری شکل 

اف.آر.بی.آر. یک الگوی مفهومی  .کندیماست بلکه فرایند تفسیر و تشکیل معانی را نیز ارائه 

، معنای هانشانهسازماندهی دانش تمرکز خاصی بر روی  سازماندهی و بازنمایی دانش است.

بر  (.2008لند، یور) داردحاصل از آنها، سازماندهی این واحدهای معنایی و روابط بین آنها 

وهای مناسبباشند الگ یشناسنشانه، الگوهای مفهومی که دارای ساختار ریساساس پژوهش پ

تری برای بازنمایی دانش هستند. بررسی اصول و مفاهیم دو الگوی سوسور و پیرس با 

 اف.آر.بی.آر. نشان داد که: الگوی مفهومی ، روابط و مفاهیم مطرح درهاتیموجود

اثر "برای دو موجودیت انتزاعی اف.آر.بی.آر.  توانیمی دو وجهی سوسور بر اساس الگو

و محتوی مفهومی به عنوان مدلول در نظر  دو وجه محتوی ذهنی به عنوان دال "و برداشت
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است که در ذهن خالق اثر شکل  ییهاهیفرضو پیشنهادها و یا  هادهیا( محتوی ذهنی: 1گرفت. 

محتوی  های ذهنی فرد منجسم شده وانی که پیشنهادها و ایده( محتوی مفهومی: زم2. ردیگیم

با در کنار یکدیگر قرار دادن محتوی ذهنی و  .گرددیمفکری و یا مفهومی و یا هنری ایجاد 

با  هانشانهشود. این ( نشانه حاصل مییشناسنشانه)همان دال و مدلول  ی مفهومیمحتو

نوعی رده بندی مبتنی بر الگوی اف.آر.بی.آر. . کنندیمبرقراری روابط بین یکدیگر تولید معنا 

اجزای اصلی این الگوی مفهومی است. هدف از  ت. برقراری روابط یکی از اهداف ورابطه اس

این است که عالوه بر اینکه پاسخگوی نیازهای تلف مخ یهاتیموجودبرقراری روابط بین 

و روابط بین آنها  هاتیموجوداربر ارائه کند. به ک ید و دانشی را نیزمعنا تولید نماکاربران باشد، 

بررسی است. چهار موجودیت اف.آر.بی.آر. در این الگو بر اساس الگوی پیرس نیز قابل 

و تصورات ذهنی نویسنده حالت مفهومی پیدا کرد یعنی  هادهیاقابلیت تطبیق دارد. زمانی که 

. این موجودیت زمانی شودمی تبدیل به یک مخلوق هنری و فکری گردید موجودیت اثر خلق

متفاوتی از آن خواهد شد و  یهابرداشتکه در اختیار افراد مختلف قرار گرفت، تفسیرها و 

. موجودیت برداشت نیز همچون موجودیت اثر انتزاعی شودمیموجودیت برداشت ایجاد 

در  زمانی که گیردمیاست. تفسیرهای مختلفی که از یک اثر در ذهن افراد مختلف شکل 

این موجودیت در  .آیدمیموجودیت قالب به وجود  گرددمیو اشکال مختلف ارائه  هامحمل

و موجودیت دیگر اف.آر.بی.آر. یعنی مدرک شکل  گرددمیمراکز مختلفی ارائه و عرضه 

نتیجه گرفت که  توانیمو الگوی اف.آر.بی.آر.  یشناسنشانهبا تطبیق مفاهیم الگوهای  .گیردمی

بوده و بنابر ادعای پریس الگویی  یشناسنشانهیک الگوی مفهومی هومی اف.آر.بی.آر. الگوی مف

 مناسب جهت بازنمون دانش است.
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