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Purpose: To uncover the phenomenon of otherness in assigning subjects 
to library materials by the Library of Congress.
Methodology: 384 titles on the subjects of Islam catalogued between 
2016 to 2019 were retrieved from LC’s OPAC and compared with the 
tags assigned to them by users in the website of LibraryThing.
Findings: Average number of subjects assigned by social tagging to 
each title was around 15, much higher than the average 3.5 by LCHS. In 
addition, 83% of the tags did not match either conceptual or linguistic 
with the subject headings assigned. Around 68% of the tags which did 
not match the subject heading were taken from the content of titles.
Conclusion: The structure of subject headings has resulted in 
marginalizing some subjects, whereas tags provide an opportunity 
to representation others views.
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هــدف: بررســی وضعیــت برچســب های تخصیــص داده شــده بــه کتاب هــا بــا 

ــی  ــای موضوع ــا رسعنوان ه ــه ب ــگ در مقایس ــگاه    الیربری تین ــام در پای ــوع اس موض

ــده. ــیه رانده ش ــه حاش ــات ب ــی موضوع ــری و بازمنای ــه دیگ ــه ب ــر توج ــره از نظ کنگ

ــام در  ــوع اس ــه موض ــوط ب ــی و مرب ــان انگلیس ــه زب ــای ب ــی: کتاب ه روش شناس

ــی و  ــه کنگــره بازیاب ــگاه فهرســتگان کتابخان ــا 2019 از پای ــه ســال های 2016 ت فاصل

ــت. ــده اس ــی ش ــاب بررس ــوان کت ــداد 348 عن ــی تع ــری تصادف ــا منونه گی ب

ــش از  ــا بی ــب ه ــا برچس ــده ب ــات بازمنایی ش ــی موضوع ــن فراوان ــا: میانگی ــه ه یافت

ــرای  ــش از 3/5 % ب ــی بی ــای موضوع ــی رسعنوان ه ــن فراوان ــر از میانگی 15%و باالت

هــر کتــاب بــود. بیــش از 83% از برچســب ها بــا رسعنوان هــا انطباقــی معنایــی و یــا 

لفظــی       نداشــتند و مفاهیمــی بودنــد کــه رسعنوان هــای موضوعــی آنهــا را بازمنایــی 

نکرده انــد؛ امــا حــدود 68% از برچســب های نامنطبــق بــا رسعنوان هــا از مــن 

ــد. ــتخراج بودن ــل اس ــا قاب کتاب ه

نتیجه گیــری: ســاختار رسعنوان هــای موضوعــی بــه گونــه ای اســت کــه همــواره 

ــر رسعنوان هــای موضوعــی  ــان حاکــم ب ــا گفت ــه در نســبت ب برخــی موضوعــات ک

ــا  ــوند. ام ــه می ش ــده گرفت ــده و نادی ــیه ران ــه حاش ــت ب ــری"       اس ــودی و "دیگ غیرخ

ــد. ــی آورن ــم م ــات فراه ــل موضوع ــن قبی ــی ای ــرای بازمنای ــی ب ــب ها فرصت برچس
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مقدمه
ــی  ــاخت اجتماع ــک برس ــۀ ی ــدی به منزل ــا ذات رده بن ــدی ب ــوگیری در رده بن س
ــدی را  ــق رده بن ــی خال ــوگیری های فرهنگ ــدی س ــام رده بن ــر نظ ــاط دارد. ه ارتب
ــر  ــم ب ــن مفاهی ــط بی ــم و رواب ــدی نظ ــد )Olson, 1998(. در رده بن منعکــس می کن
اســاس گفتمــان غالــب و پذیرفته شــده فرهنگــی شــکل می گیــرد. رده بنــدی یــک 
ــا و تثبیــت آن در زمــان و  ــرای بازنمایــی معن بازنمایــی اســت و همــه تالش هــا ب
ــود و  ــر ش ــونت تعبی ــال خش ــرکوب گرانه و اِعم ــای س ــد تالش ه ــکان می توانن م
منجــر بــه نادیــده گرفتــن معناهــای دیگــر  شــود )Deodato, 2010(. وقتــی بازنمایی 
ــکل  ــات ش ــم و موضوع ــده از مفاهی ــام سازماندهی ش ــک نظ ــه و ی ــورت گرفت ص
ــم و  ــه برخــی مفاهی ــد داشــت ک ــن پتانســیل وجــود خواه ــواره ای ــرد، هم می گی
گروه هــای مردمــی کــه بازنمایــی می شــوند بصــورت ســاختاری، یــا زبان شــناختی 
نســبت بــه دیگــر گروه هــا در حاشــیه قرارگرفتــه، یــا بطــور کلــی نادیــده گرفتــه 
ــم و  ــه آن مفاهی ــوند. بدین گون ــی ش ــب بازنمای ــه ای نامناس ــه گون ــا ب ــوند و ی ش
ــب  ــا نامناس ــده و ی ــده گرفته ش ــا نادی ــده ی ــیه ران ــه حاش ــانی ب ــای انس گروه ه
ــی  ــد تبعات ــدی    می توان ــی  می شــوند )Olson & Schlegl, 2001(. نظــام رده بن بازنمای
ــته باشــد.  ــده گرفته شــده داش ــا نادی ــده ی ــیه ران ــه حاش ــراد ب ــا و اف ــرای گروه ه ب
ــز  ــد. نظام هــای ســازماندهی دانــش نی هــر ســازماندهی نوعــی نظــم ایجــاد می کن
ــدی  ــی و عقای ــای مردم ــخص، گروه ه ــار مش ــی و هنج ــان فرهنگ ــاس گفتم براس
ــا  ــودی ی ــد، غیرخ ــای نگیرن ــا       ج ــن نظام ه ــده در ای ــار بازنمایی ش ــه در هنج را ک
ــب  ــه نظــر اولســون       وجــه غال ــد. ب ــه حاشــیه می رانن "دیگــری1"     می شناســند و ب
ــر رده بنــدی دهدهــی دیوئــی و رده بنــدی  ــزرگ ســازماندهی نظی ــای ب نظام ه
ــد  ــت دارن ــه، و سفیدپوس ــیحی، مردان ــدار، مس ــش اروپام ــره گرای ــه کنگ کتابخان
ــفید در  ــژاد س ــری ن ــوری، و برت ــیحیت، مردمح ــداری، مس )Olson, 2001(. اروپام
متــن قــرار       و معیــار       گرفتــه  شــده اند، و هرچــه بیــرون از آنهــا انحــراف و حاشــیه 
ــه ای اســت  ــه گون ــن رده بندی هــا ب ــد ســازماندهی در ای محســوب می شــوند. رون
کــه منجــر بــه خلــق روابــط تقابلــی و دوگانــه مرکــزی و حاشــیه، و یــا خــودی و 
ــه دو قطــب  ــن اســت ک ــه در ای ــای دوگان ــا مشــکل تقابل ه دیگــری می شــود. ام
ــری داده و مرجــح شــمرده  ــر دیگــری برت ــواره یکــی ب ــم نیســتند و هم ــر ه براب
ــق رابطــۀ سلســله مراتبی  ــر دیگــری موجــب خل ــک قطــب ب ــج ی می شــود. ترجی
می شــود کــه ضمــن آن همــواره یــک قطــب ســعی در نفــی دیگــری و یــا اســتیال  1 . Otherness
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ــه  ــرای مثــال در ایــن دو رده بنــدی       دیگــر نقــاط جهــان نســبت ب ــر آن را دارد. ب ب
اروپــا، و دیگــر ادیــان نســبت بــه مســیحیت، و زنــان نســبت بــه مــردان و ســایر 
نژادهــا نســبت بــه سفیدپوســتان حاشــیه ای و کــم اهمیت انــد. ایــن را     می تــوان از     
  شــماره ســازی فرانمــای رده بنــدی دریافــت: در رده بنــدی دیوئــی هفــت رده فرعــی 
)220 تــا آخــر 280( بــه مســیحیت اختصــاص یافتــه و تنهــا یــک رده فرعــی )290 
ــه  ــک بخــش جداگان ــا ی ــه اســت. و ی ــان   اختصــاص یافت ــه ســایر ادی ــا 299( ب ت
بــرای ادبیــات آمریکایــی )810( در نظــر گرفتــه شــده، در حالــی کــه دیگــر انــواع 
ادبیــات جهــان براســاس زبــان تنظیــم شــده اند. در همــان رده ادبیــات، از میــان ده 
رده فرعــی نیــز هشــت رده بــه ادبیــات غربــی اختصــاص داده شــده و کل ادبیــات 
ــات  ــمول ادبی ــه از ش ــی ک ــرد ادبیات ــای می گی ــک رده )890( ج ــی در ی غیرغرب
غربــی )ادبیــات اصلــی در رده بنــدی( خــارج       دانســته و در رده فرعــی 9 ادبیــات زیر     

  عنــوان ســایر و دیگــری رده بنــدی شــده اســت.
ــران" در  ــدن "دیگ ــیه ران ــه       حاش ــوگیری و ب ــه س ــمار ب ــای پرش پژوهش ه
نظام هــای رده بنــدی کتابخانــه ای پرداخته انــد.    دو پژوهــش از منظــر مطالعــات انتقادی 
فمنیســتی ســوگیری های رده بنــدی بویــژه رده بنــدی دهدهــی دیوئــی را نســبت بــه 
زنــان بررســی کرده انــد.)Olson, 2001؛ Olson & Schlegl, 2001(. یــک پژوهــش بــه 
رده بنــدی گروه هــای حاشــیه ای بــا تاکیــد بــر بازمانــدگان حــوادث طبیعــی پرداختــه 
ــای  ــی و ملت ه ــان بوم ــدی مردم اســت )Kemp, 2007(، و پژوهــش دیگــری رده بن
مســتقل از نظــر فرهنگــی در جامعــه ایــاالت متحــده را بررســی و حاشیه ای ســازی 
 Mai( .)Green, 2015( بومیــان را در رده بنــدی دهدهــی دیوئــی مطــرح کــرده اســت
2016) در زمینــه ی تأثیــر بافــت بــر رده بنــدی، ماهیــت ســوگیرانه بــودن رده بنــدی، 

ــه  ــز ســخن گفت ــب نی ــه حاشــیه رانی و طــرد گروه هــای خــارج از       فرهنــگ غال و ب
اســت.  همچنیــن بررســی       ســوگیری و بــه حاشــیه رانی نظام هــای ســنتی ســازماندهی 
ــا  ــا ب ــن نظام ه ــی نشــان داده اســت ای ــان هاوای ــگ مردم ــی فرهن ــش در بازنمای دان
ــده  ــان را نادی ــن مردم ــانه ای ــای زیبایی شناس ــی جنبه ه ــب و ناکاف ــی نامناس بازنمای
گرفته انــد )Hajibayova, et al., 2016; Hajibayova & Buente, 2017) توجــه بــه 
دیگــری و ایجــاد فرصــت و       دادن فضــا بــرای شــنیدن صداهــای حاشــیه ای مســتلزم 
 Olson,( روش هــا و راهکارهایــی بــرای نفــوذ بــه قلمــرو نظام هــای اطالعاتــی اســت
2001). گفتــه شــده اســت کتابــداران بخشــی از اختیــارات خــود در ســازماندهی را 

بــه       ویــژه بــه کاربــران بــه حاشــیه رانده شــده واگذاشــته اند تــا       تفســیر و ســاختارهای 
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ــود را  ــاص خ ــای خ ــازند و تعبیره ــر س ــش ظاه ــی دان ــکل ده ــرای ش ــود را ب خ
ــران را فراهــم  ــا دیگــر کارب ــوان اشــتراک گذاری ب ــد و ت ــط اســناد وارد کنن در رواب
آورنــد؛ عالمت گــذاری و برچســب زنی اجتماعــی کتــاب1 از ایــن گونــه راهکارهــا 
 (Deodato, ــتفاده می شــود ــا اس ــز در برخــی کتابخانه ه ــوده و در حــال حاضــر نی ب
 (Fox, 2012( 2010. برچســب زنی اجتماعــی صــدای کاربــران را بازتــاب بخشــیده(
ــه چالــش کشــند و فضــا را  و برچســب ها توانســته اند تفســیر مســلط از متــون را ب

.(Murphy & Rafferty, 2015( ــرای "دیگــری" بگشــایند ب
ــی    ــب زنی اجتماع ــناختی       برچس ــرل کتابش ــیدن کنت ــش کش ــه پرس ــار ب درکن
 یــک بحــث اخالقــی نیــز شــده اســت)Fox, & Reece, 2014)؛ زیــرا به تعبیــر دریدا 
ــرای "دیگــران" گشــوده اســت. در  ــوازی بی قیــد و شــرط را ب )1384( در مهمان ن
وب ســایت الیبــرری تینــگ2 برچســب زنــی اجتماعــی        قواعــد       ســازماندهی       زیــر 

ســئوال رفتــه اســت:
بــا  کتاب هــا  دســته بندی  بــرای  ســاده  حــل  راه  برچســب ها 
ــه  ــاس آنچ ــه براس ــد ن ــور می کنی ــما تص ــه ش ــت ک ــی اس موضوعات

.(LibraryThing, 2020( می کننــد  فکــر  کتابخانه هــا  مدیــران 

ــداد، و  ــماره، اع ــا، ش ــر زبان ه ــه دیگ ــا ب ــا و عبارت ه ــگ واژه ه الیبرری تین
ــکان داده  ــرد. برچســب گذاری ام ــۀ برچســب می پذی ــی را به منزل جمله هــای طوالن
اســت صداهــای دیگــر شــنیده شــود. امــا برچســب ها ممکــن اســت بــه عمــد یــا 
غیرعمــد محتــوای اثــر را اشــتباه بازنماینــد و اطالعــات مغشــوش، متضــاد، و گاه 
توهین آمیــز بــه دســت دهنــد و ســاختار معنایــی مفاهیــم را فروریزنــد و ارتباطــات 
ــی  ــم معنای ــد نظ ــب ها می توانن ــد. برچس ــرار  کنن ــم برق ــن مفاهی ــا بی ــی معن ب
وگفتمانــی مفاهیــم را دگرگــون و روابــط مبتنــی براســاس مرکز/حاشــیه یــا مهــم/ 

ــد. ــات کنن ــم را بی ثب ــاختار مفاهی ــم در س غیرمه
ــب زنی  ــری را در برچس ــِی دیگ ــی و بازنمای ــوع معنای ــر تن ــش حاض  پژوه
ــازماندهی  ــای س ــکنی از نظام ه ــه ساختارش ــن ب ــت. ای ــیده اس ــی بررس اجتماع
دانــش و افشــای جنبه هــای اســتیالجو و ســلطه گر نظام هــای ســازماندهی کمــک   

ــم: ــخ دهی ــش ها پاس ــن پرس ــه ای ــیده ایم ب ــا کوش ــش م ــن پژوه ــد. در ای   می کن

ــا  ــی ب ــه تفاوت های ــی    چ ــوع معنای ــات و تن ــی موضوع ــب ها در بازنمای 1.       برچس
ــد؟ ــی دارن ــرعنوان های موضوع س

1. Social bookmarking 
and tagging
2. Librarything
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ــان  ــده می ــیه رانده ش ــه حاش ــات ب ــی موضوع ــری و بازنمای ــه دیگ ــه ب 2. در توج
برچســب ها و ســرعنوان ها چــه تفاوت هایــی وجــود دارنــد؟

روششناسی
ــم  ــا ببینی ــم ت ــرای بررســی انتخــاب کردی ــا موضــوع اســالم را ب ــای ب ــا کتاب ه م
ســاختار اروپامــدار و مســیحی ســرعنوان های موضوعــی کنگــره بــا اســالم به منزلــۀ 

یــک موضــوع مســتعد بــه حاشــیه  رانــده شــدن چگونــه عمــل کــرده اســت.
ــان  ــه زب ــای ب ــره، عنوان ه ــه کنگ ــتگان کتابخان ــگاه فهرس ــتجو در پای ــا جس     ب
انگلیســی و مربــوط بــه موضــوع اســالم را در فاصلــه ســال هــای 2016 تــا 2019 
بازیابــی کردیــم. جمــع آوری داده هــا و اســتخراج برچســب هــا و اطالعــات مرتبــط 
ــا ایــن کتاب هــا درتاریــخ 8 نوامبــر 2019 شــروع و تــا تاریــخ 21 نوامبــر 2019  ب
ــا  ــه ب ــک نمون ــاب شناســایی شــد. ی ــوان کت ــه داشــت. در مجمــوع 3645 عن ادام
کــران خطــای پنــج صــدم درصــد       بــا حجــم نمونــه کوکــران 348 عنــوان بــه دســت 
 Quran، ،Islam، Muhammad ــب و امالهــای       کلیدواژه هــای ــا ترکی داد. جســتجو ب
ــا موضــوع  ــوان ی ــا را در عن ــن کلیدواژه ه ــه ای ــی را ک )Muslim(s تمــام عنوان های
ــا بررســی یکایــک آنهــا    ،   عنوان هــای نامرتبــط را حــذف    داشــتند، بازیابــی کــرد. ب
ــه بعــد 114  ــم. در مرحل ــن چــاپ را یکــی حســاب کردی ــا چندی  و عنوان هــای ب
عنــوان       را کــه در پایــگاه الیبرری تینــگ یافــت نشــد و133        عنــوان فاقــد برچســب 
را نیــز حــذف کردیــم. ســپس برچســب ها و ســرعنوان های موضوعــی 101 
عنــوان باقــی مانــده را       از وب ســایت الیبرری تینــگ و از پایــگاه کتابخانــه کنگــره   
ــه کارگیــری روش کدگــذاری  ــا ب ــم.        ب ــزار اکســل وارد و مقایســه کردی ــرم اف  در ن

پژوهــش مورفــی و رافرتــی )2015(       ســه دســته پدیــد آمــد:
ــظ ( 1 ــوم و لف ــاظ مفه ــرعنوان ها از لح ــا س ــه ب ــب هایی ک ــل:       برچس ــاق کام انطب

ــًا در  ــا عین ــا کلیدواژه ه ــرعنوان ها ی ــه س ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــت داش مطابق
ــد Koran و  ــف نوشــتاری در برچســب ها تکــرار شــده. مانن شــکل های مختل

Qura’n؛

2 )        Iranو Persian انطبــاق نســبی: تفــاوت در لفــظ       امــا    شــباهت در معنــا،    هماننــد
 .Takfir و Kufr یــا

بی انطبــاق: مثــال: شــهادت و تروریســم Martyrdom وTerrorism. برخــی برچســب ها ( 3
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ــط  ــای برخ ــوگل و واژه نامه ه ــه گ ــتفاده از ترجم ــا اس ــر ب ــای دیگ ــه زبان ه ب
ترجمــه شــد.

ــرای بررســی انتخــاب کردیــم کــه شــبکه  ــه ایــن دلیــل ب الیبرری تینــگ را ب
اجتماعــی بزرگــی هم تــراز فیســبوک کتاب هــا1 دانسته شــده و مشــهورترین 
 .(Johansson, & Golub, 2019    ( ــت ــط  اس ــاب برخ ــت کت ــی فهرس ــبکه اجتماع ش
ــاب  ــگاه های کت ــا و فروش ــناختی را از کتابخانه ه ــای کتابش ــگ داده ه الیبرری تین
ــای  ــگ و داده ه ــایت الیبرری تین ــت وب س ــی آورد. اهمی ــرد م ــان گ ــر جه سراس
غنــی آن در پژوهش هــای مرتبــط بــا برچســب زنی از جملــه )Smith, 2007 ؛ 
 Johansson & Bates & Rowley,  2011 ؛  ؛    Lu, Park & Hu,  2010 Rolla,  2009 ؛ 

ــات  ــازمان دهندگان اطالع ــت و    س ــده اس ــان، 1395 ( آم Golub,  2019  ؛ و خادمی

ــا  ــارۀ برچســب زنــی در ســایت الیبرری تینــگ و تأثیــر       آن بــر، و نســبت آن ب درب
ــد. ــیار پژوهیده ان ــازماندهی بس ــمی س ــای رس نظام ه

یافتهها
* برچسبهادرمقایسهباسرعنوانهاازنظربازنماییموضوعاتوتنوعمعنایی

ــن حــدود 15(  ــا میانگی ــر219     ب ــل1 و حداکث ــاب 1538 ) حداق ــوان کت ــه 101 عن ب
برچســب داده  شــده بــود. بــه همیــن عنوان هــا    371ســرعنوان    )حداقــل 1 و حداکثــر 

10 بــا میانگیــن حــدود 3/5( تخصیــص یافتــه بــود.

جدول1.شماربرچسبهاوسرعنوانهایموضوعیکتابها

کتاب ردیف

)عنوان(

 برچسب 

)فقره(

رسعنوان 

)فقره(

رسعنوان موضوعی برچسب)میانگین(

)میانگین(

1101153837115/223/67

1. Facebook for books



65

دیگری سازی در نظام های سازماندهی 
منابع کتابخانه ای در تقابل با 

برچسب گذاری   اجتامعی

فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 31 ، شامره  3 )پاییز 1399(

جدول2.شماربرچسبهابرایهرعنوان

فراوانی 

برچسب ها
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 بیش از 71

فراوانی 

کتاب ها
67)66%( 17)17%( 6 )5%( 3 )3%( 2)2%( 0 2 )2%( 4 )3%(

جــدول 2 نشــان     می دهــد بیــش از %66 کتاب هــا یــک الــی ده فقــره 
ــش از 71  ــدود 4% بی ــا ح ــب، و     تنه ــا 20 برچس ــدود 17% 11ت ــب و ح برچس

برچســب گرفته  انــد.  دســته اخیــر کتاب  هــای پرمخاطــب هســتند.

جدول3.مقایسهبرچسب هاوسرعنوانهایموضوعیازنظرتعدادواژه

واژه های منحرصبه فردمجموع واژه ها

1384302رسعنوان های موضوعی 

27521025برچسب ها

ــس از حــذف حــروف  ــاب پ ــوان کت ــرای 101 عن در 1384واژه ســرعنوان ب
ــا در برچســب ها  ــد. ام ــی مان ــای تکــراری، 302 واژه باق ــه، و واژه ه ــط و اضاف رب
2752 واژه  بــه کار رفتــه بــود. پــس از حــذف حــروف اضافــه، و بــی معنــا 1025 

واژه باقــی مانــد. 

جدول4.درجۀانطباقبرچسبهاوسرعنوانهایموضوعی

انطباق 

دقیق

انطباق نسبی- انطباق مفهومی 

و معنایی با تفاوت لفظی

فقدان انطباق معنایی 

و لفظی
مجموع

8517612771538برچسب)تعداد(

%100% 83% 11/5% 5/5انطباق)درصد(

جــدول4   نشــان     می دهــد 85   عــدد )%5/5( از 1538 برچســب بــا ســرعنوان های 
ــاوت    ــق )=واژه متف ــبتًا منطب ــدد )%11/5( نس ــت؛ 176 ع ــاق داش ــی انطب موضوع
ــا  ــی ب ــاق لفظــی و معنای ــره برچســب)83%( انطب ــا       یکســان(، و1277     فق ــا معن  ام

ــتند.  ــی نداش ــرعنوان های موضوع س
یافته هــا نشــان  داد کــه ماهیــت برچســب ها اساســًا بــا ســرعنوان های 
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بــا ســرعنوان های  از برچســب ها  امــا بخشــی  موضوعــی متفــاوت اســت. 
موضوعــی انطبــاق داشــت و بــا حفــظ ســاختار ترکیبــی و زنجیــره موضوعــی آن 
ــا  ــی آشــنا ب ــا کاربران ــداران و ی ــا کتاب ــن برچســب ها را غالب ــود،     ای ایجــاد شــده ب

فهرســت های کتابخانه هــا ایجــاد کــرده  بودنــد.
ــهدیگــریوبازنمایــی ــاســرعنوانهاازنظــرتوجــهب *مقایســۀبرچســبهاب

ــهحاشــیهراندهشــده موضوعــاتب
بــرای پاســخ بــه پرســش دوم برچســب های کاربــران را بــا متــن کتاب هــا 
مقایســه کردیــم بــه ایــن ترتیــب کــه در پایــگاه گــوگل بــوک هرجــا کلیدواژه هــای   
   برچســب ها      در ســرعنوان ها      مشــاهده نشــد، آن را      کلیــدواژه و موضــوع         "دیگــری" 
ــا  ــه رســمیت نشــناخته و ی ــم کــه نظــام رســمی فهرســت نویســی ب منظــور کردی
بنــا بــه دالیلــی حــذف شــده بــود. از 101 عنــوان کتــاب مطالعه شــده ســه عنــوان 
ــا وجــود نمایه سازی شــدن در  ــز ب ــوان نی ــود هفــده عن ــوک نب ــگاه گــوگل ب در پای
ــده  ــوان باقی مان ــتاد و دو     عن ــود، از هش ــترس    نب ــان در دس ــن کامل ش ــگاه، مت پای
ــوان  ــک عن ــا ســرعنوان ها نداشــت.  هشــتاد و ی ــق ب ــوان برچســب نامنطب ــک عن ی
ــب هایی  ــت و برچس ــرار گرف ــبه ق ــالک محاس ــن م ــود در مت ــب های موج برچس
کــه در متــن کتــاب مشــاهده نشــد      یــا در فهرســت منابــع آن بــود، بررســی نشــد. 
ــه  منظــور بررســی رابطــه بیــن تعــداد برچســب ها و شــمار مفاهیــم آن هــا  ب
در متــن کتاب هــا از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده کردیــم. میــزان همبســتگی 
بیــن دو متغییــر 993/. بدســت آمــد     )P<0/001( و نشــان      داد بیــن تعــداد برچســب ها 
و میــزان اســتفاده از مفاهیــم برچســب ها در متــن کتــاب رابطــه مثبــت و معنــی دار 
وجــود دارد )جــدول5(.        ایــن نشــان  می دهــد هرچــه    شــمار برچســب ها بیشــتر بــوده 
بازنمایــی بهتــر شــده و موضوع هــای حاشــیه ای و خــاص کــه ســرعنوان ها    نادیــده 

گرفته  انــد  شناســایی و   بــه "دیگــرِی بــه حاشــیه رانده شــده" توجــه شــده اســت.
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جدول5.ضریبهمبستگیبینبرچسب هایناموجوددرسرعنوان هاو

فراوانیمشاهدهاینبرچسب هادرمتنکتاب

رضیب همبستگیتعدادمتغیر
سطح 

معناداری

رابطه برچسب های ناموجود در رسعنوان ها 

و شار آنها در من کتاب ها
810/993**0/000

** در سطح 0/01 معنادار است.

از1144       برچســبی کــه در ســرعنوان های موضوعــی مشــاهده شــد775   
ــاب،  ــوان کت ــن کتاب هــا وجــود داشــت. از 81 عن برچســب )حــدود 78%( در مت
شــانزده عنــوان برچســب هایی داشــتند    کــه در متــن آن هــا نبــود. تعــداد برچســب ها در 
متــن ســایر کتاب هــا نیــز  از یــک تــا 151 متغیــر بــود. اینهــا مفاهیــم و موضوعاتــی 
بودنــد کــه ســرعنوان های موضوعــی بازننمــوده بودنــد، و در متــن کتــاب وجــود 

ــد.  ــا برچســب ها بازنمــوده بودن داشــت ام
بررســی بیشــتر نشــان داد چنانچــه برچســب های شــخصی و برچســب های 
کاربــران بــا هــدف دســته بندی و ســازماندهی کتاب هــا ماننــد کتاب هــای جالــب، 
ــک شــهر و انتشــاراتی خــاص،  ــام نویســنده، برچســب های ی ــا ن برچســب های ب
و همچنیــن برچســب هایی بــا جنبــه تبلیغــی و بازاریابــی را کنــار بگذاریــم، ســایر 
ــران بــرای بازنمایــی محتــوای کتــاب      قابــل  برچســب های موضوعــی توســط کارب

اســتفاده اســت.
جالــب آنکــه    شــماری برچســب ها را    ســرعنوان ها برنگزیــده بودنــد و 
ــران در انتخــاب برچســب ها  ــد کارب ــن نشــان  می ده ــود. ای ــاب ب ــن کت ــا در مت ام
هوشــمندانه عمــل کــرده  و بــه جنبه هــا و بخش هایــی از کتاب هــا توجــه 
ــران  ــا کارب ــته  اند. ام ــده گذاش ــش نادی ــازماندهی دان ــای س ــه نظام ه ــته اند ک داش
ــا  ــان داد ب ــدول 5 نش ــای ج ــد. داده ه ــوده بودن ــا را بازنم ــب زنی آن ه ــا برچس ب
ــن    ــا در مت ــا ســرعنوان ها، احتمــال وجــود آن ه ــق ب ــش برچســب های نامنطب افزای
ــن  ــه در مت ــد  ک ــی    را بازنموده  ان ــب ها موضوع های ــت؛ برچس ــه اس ــش یافت  افزای
کتــاب موجــود بــوده ولــی    فهرســت نویســی رســمی آن هــا را نادیــده گرفتــه اســت.
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نتیجهگیری

ــی ای از  ــی و بازنمای ــاخت اجتماع ــه ای برس ــع کتابخان ــازماندهی مناب ــای س نظام ه
ــق،  ــا، عالی ــی نیســتند بلکــه براســاس پیش فرض ه ــه بی طــرف و خنث ــد ک دانش ان
ــایر  ــر س ــم را ب ــی نظ ــده  اند.  و    نوع ــیم ش ــلط ترس ــای مس ــت گروه ه و خواس
ــودی  ــه غیرخ ــازِی هرآنچ ــا دیگری س ــرده و ب ــل ک ــا تحمی ــا و فرهنگ ه گروه ه
ــد.  برچســب ها  ــز و فرادســت افزوده  ان ــدار و ســلطه گروه هــای مرک ــر اقت اســت ب
ــل  ــران و آزادی عم ــر حــق انتخــاب کارب ــش کشــیده و ب ــه چال ــن وضــع را ب ای
اســتفاده کننــده صحــه گذارده  انــد.  برچســب ها بــا تضعیــف تفســیرهای اقتدارگرایانــه 
ــون،  ــه مت ــی ب ــب موضوع ده ــش در قال ــازماندهی دان ــای س ــون توســط نظام ه از مت
فضایــی بــرای دیگــری بــه حاشــیه رانده شــده و دیــده شــدن جنبه هــای خامــوش 

و نادیــده گرفتــه شــده متــن را فراهــم      آورده  انــد.  
ــا  ــده ب ــای بازنمایی ش ــداد موضوع ه ــن تع ــان داد میانگی ــا نش ــش م پژوه
برچســب ها )15/22( باالتــر از تعــداد ســرعنوان های موضوعــی )3/67( بــرای هــر 
ــیار  ــب ها )1025 واژه( بس ــرد برچس ــالوه واژگان منحصربه ف ــه ع ــت؛   ب ــاب اس کت
ــتری  ــی بیش ــاط بازیاب ــا نق ــی )302 واژه( و ب ــرعنوان های موضوع ــر از س غنی ت
ــوان  ــتند، می ت ــوع هس ــده موض ــب ها بازتابن ــه برچس ــرض ک ــن ف ــا ای ــت. ب اس
گفــت هرچــه تعــداد برچســب های کتــاب بیشــتر بــود، تنــوع معنایــی و گوناگونــی 
ــی را  ــرعنوان های موضوع ــای س ــر، ادع ــن ام ــت. ای ــتر اس ــت ها از آن بیش برداش
در ایــن بــاره کــه فــرض هــر متــن معنــای یگانــه دارد تضعیــف می کنــد و نشــان 

ــود. ــر می ش ــای اث ــکنی معن ــه ساختارش ــر ب ــب ها منج ــد برچس می ده
درصــد باالیــی از برچســب ها )83 درصــد( بــا ســرعنوان ها انطباقــی معنایــی 
ــد؛ هــر چنــد  ــا لفظــی نداشــتند    و      ســرعنوان ها از بازنمایــی آن هــا عاجــز مانده ان ی
حداقــل حــدود 68% از برچســب های نامنطبــق بــا ســرعنوان ها را  می شــد از متــن 
کتاب هــا      اســتخراج کــرد. ایــن      نشــان  می دهــد ســاختار ســرعنوان های موضوعــی 
ــرعنوان ها  ــر س ــم ب ــان حاک ــه گفتم ــبت ب ــه نس ــا را    ک ــی موضوع ه ــواره برخ هم
غیرخــودی و "دیگــری" محسوب شــده، بــه حاشــیه رانــده اســت امــا برچســب  ها 
ــد. برچســب ها،  ــل موضوعــات فراهــم می آورن ــن قبی ــی ای ــرای بازنمای ــی ب فرصت
برعکــس، بــه چنــد صدایــی    میــدان    داده  انــد  و در مقابــل صــدای اقتــدار گفتمــان 
ــس  ــرای تنف ــی ب ــرب فرصت ــه ای در غ ــازماندهی کتابخان ــای س ــزی در نظام ه مرک
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ــت  ــا نیس ــدان معن ــه ب ــن البت ــد    ای ــم آورده ان ــا فراه ــدگاه اقلیت ه ــازی دی و بهس
کــه برچســب ها صــدای اقتــدار را خامــوش خواهنــد کــرد، زیــرا ســلطه همــواره 
خــود را تحمیــل می کنــد چــه بــا نظام هــای ســازماندهی از بــاال بــه پاییــن و چــه 
توســط کاربــران و بــا      بــر چســب ها. زیــرا برچســب ها نیــز     می تواننــد در خدمــت 

ــد. ــرار گیرن ــت پرنفــوذ ق ســلطه جویی اکثری
ــد و برداشــت های  ــا نظام هــای ســازماندهی تعهــد ندارن ــه متــن ی ــران    ب کارب
متفــاوت و گاه مخالــف و تغییرپذیــر خــود را ارائــه می دهنــد. از ایــن رو برچســب ها 
ــی      نمی شــود.  ــا برچســب ها    نهای ــن ب ــی مت ــا و موضــوع نهای ــت نیســتند و معن ثاب
ــای  ــردن تقابل ه ــت نک ــا رعای ــکنند     و ب ــن را    می ش ــای مت ــاختار معن ــب ها س برچس
دوگانــی و سلســله مراتبی، مرزبندی هــای گفتمــان مرکز/حاشــیه و خودی/دیگــری را 
محــو و بی رنــگ می کننــد. از ایــن نظــر هرچنــد ماهیــت برچســب ها در تضــاد بــا 
ــد  ــی برچســب  ها می توانن ــش اســت، ول ــازماندهی دان ــای س ــنتی نظام ه ــاختار س س
ــدن  ــنیده ش ــک، و ش ــه غیردموکراتی ــتن از وج ــرای کاس ــور ب ــای درخ فرصت ه
صداهــای متکثــر، به ویــژه بــرای موضوع هــای بــه حاشــیه رانــده، فراهــم آورنــد و 
نقــش و اهمیــت کاربــر را بیشــتر برجســته ســازند و نظام هــای ســازماندهی دانــش 

ــه ایــن ویژگی هــا کننــد. ــر از توجــه ب را ناگزی
بررســی بیشــتر ایــن موضــوع می توانــد نتایــج درخــور      داشــته باشــد. پیشــنهاد 
می شــود دیگری ســازی در حوزه هــای موضوعــی بیشــتری بررســی شــود، از 
ــه  ــه ای از جمل ــع کتابخان ــه پژوهــش مشــابهی در ابزارهــای ســازماندهی مناب جمل

ــود. ــام ش ــی انج ــی فارس ــرعنوان های موضوع س
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مآخذ
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