Otherness in Library Organization
Systems vs. Social Tagging
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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 برچســبهای تخصیــص دادهشــده بــه کتابهــا بــا
موضــوع اســام در پایــگاهالیربریتینــگ در مقایســه بــا رسعنوانهــای موضوعــی
کنگــره از نظــر توجــه بــه دیگــری و بازمنایــی موضوعــات بــه حاشــیه راندهشــده.
روششناســی :کتابهــای بــه زبــان انگلیســی و مربــوط بــه موضــوع اســام در
فاصلــه ســالهای  2016تــا  2019از پایــگاه فهرســتگان کتابخانــه کنگــره بازیابــی و
بــا منونهگیــری تصادفــی تعــداد  348عنــوان کتــاب بررســی شــده اســت.
یافتــه هــا :میانگیــن فراوانــی موضوعــات بازمناییشــده بــا برچســب هــا بیــش از
%15و باالتــر از میانگیــن فراوانــی رسعنوانهــای موضوعــی بیــش از  %3/5بــرای
هــر کتــاب بــود .بیــش از  %83از برچسـبها بــا رسعنوانهــا انطباقــی معنایــی و یــا
لفظــینداشــتند و مفاهیمــی بودنــد کــه رسعنوانهــای موضوعــی آنهــا را بازمنایــی
نکردهانــد؛ امــا حــدود  %68از برچســبهای نامنطبــق بــا رسعنوانهــا از مــن
کتابهــا قابــل اســتخراج بودنــد.
نتیجهگیــری :ســاختار رسعنوانهــای موضوعــی بــه گونــهای اســت کــه همــواره
برخــی موضوعــات کــه در نســبت بــا گفتــان حاکــم بــر رسعنوانهــای موضوعــی
غیرخــودی و "دیگــری"اســت بــه حاشــیه رانــده و نادیــده گرفتــه میشــوند .امــا
برچســبها فرصتــی بــرای بازمنایــی ایــن قبیــل موضوعــات فراهــم مــی آورنــد.
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ســوگیری در ردهبنــدی بــا ذات ردهبنــدی بهمنزلــۀ یــک برســاخت اجتماعــی
ارتبــاط دارد .هــر نظــام ردهبنــدی ســوگیریهای فرهنگــی خالــق ردهبنــدی را
منعکــس میکنــد ( .)Olson, 1998در ردهبنــدی نظــم و روابــط بیــن مفاهیــم بــر
اســاس گفتمــان غالــب و پذیرفتهشــده فرهنگــی شــکل میگیــرد .ردهبنــدی یــک
بازنمایــی اســت و همــه تالشهــا بــرای بازنمایــی معنــا و تثبیــت آن در زمــان و
مــکان میتواننــد تالشهــای ســرکوبگرانه و اِعمــال خشــونت تعبیــر شــود و
منجــر بــه نادیــده گرفتــن معناهــای دیگــر شــود ( .)Deodato, 2010وقتــی بازنمایی
صــورت گرفتــه و یــک نظــام سازماندهیشــده از مفاهیــم و موضوعــات شــکل
میگیــرد ،همــواره ایــن پتانســیل وجــود خواهــد داشــت کــه برخــی مفاهیــم و
گروههــای مردمــی کــه بازنمایــی میشــوند بصــورت ســاختاری ،یــا زبانشــناختی
نســبت بــه دیگــر گروههــا در حاشــیه قرارگرفتــه ،یــا بطــور کلــی نادیــده گرفتــه
شــوند و یــا بــه گونــهای نامناســب بازنمایــی شــوند .بدینگونــه آن مفاهیــم و
گروههــای انســانی بــه حاشــیه رانــده یــا نادیــده گرفتهشــده و یــا نامناســب
بازنمایــیمیشــوند ( .)Olson & Schlegl, 2001نظــام ردهبنــدیمیتوانــد تبعاتــی
بــرای گروههــا و افــراد بــه حاشــیه رانــده یــا نادیــده گرفتهشــده داشــته باشــد.
هــر ســازماندهی نوعــی نظــم ایجــاد میکنــد .نظامهــای ســازماندهی دانــش نیــز
براســاس گفتمــان فرهنگــی و هنجــار مشــخص ،گروههــای مردمــی و عقایــدی
را کــه در هنجــار بازنماییشــده در ایــن نظامهــاجــای نگیرنــد ،غیرخــودی یــا
"دیگــری"1میشناســند و بــه حاشــیه میراننــد .بــه نظــر اولســونوجــه غالــب
نظامهــای بــزرگ ســازماندهی نظیــر ردهبنــدی دهدهــی دیوئــی و ردهبنــدی
کتابخانــه کنگــره گرایــش اروپامــدار ،مســیحی ،مردانــه ،و سفیدپوســت دارنــد
( .)Olson, 2001اروپامــداری ،مســیحیت ،مردمحــوری ،و برتــری نــژاد ســفید در
متــن قــرارو معیــارگرفتــهشــدهاند ،و هرچــه بیــرون از آنهــا انحــراف و حاشــیه
محســوب میشــوند .رونــد ســازماندهی در ایــن ردهبندیهــا بــه گون ـهای اســت
کــه منجــر بــه خلــق روابــط تقابلــی و دوگانــه مرکــزی و حاشــیه ،و یــا خــودی و
دیگــری میشــود .امــا مشــکل تقابلهــای دوگانــه در ایــن اســت کــه دو قطــب
برابــر هــم نیســتند و همــواره یکــی بــر دیگــری برتــری داده و مرجــح شــمرده
میشــود .ترجیــج یــک قطــب بــر دیگــری موجــب خلــق رابطــۀ سلســلهمراتبی
میشــود کــه ضمــن آن همــواره یــک قطــب ســعی در نفــی دیگــری و یــا اســتیال
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بــر آن را دارد .بــرای مثــال در ایــن دو ردهبنــدیدیگــر نقــاط جهــان نســبت بــه
اروپــا ،و دیگــر ادیــان نســبت بــه مســیحیت ،و زنــان نســبت بــه مــردان و ســایر
نژادهــا نســبت بــه سفیدپوســتان حاشــیهای و کــم اهمیتانــد .ایــن رامیتــوان از
شــماره ســازی فرانمــای ردهبنــدی دریافــت :در ردهبنــدی دیوئــی هفــت رده فرعــی
( 220تــا آخــر  )280بــه مســیحیت اختصــاص یافتــه و تنهــا یــک رده فرعــی (290
تــا  )299بــه ســایر ادیــان اختصــاص یافتــه اســت .و یــا یــک بخــش جداگانــه
بــرای ادبیــات آمریکایــی ( )810در نظــر گرفتــه شــده ،در حالــی کــه دیگــر انــواع
ادبیــات جهــان براســاس زبــان تنظیــم شــدهاند .در همــان رده ادبیــات ،از میــان ده
رده فرعــی نیــز هشــت رده بــه ادبیــات غربــی اختصــاص دادهشــده و کل ادبیــات
غیرغربــی در یــک رده ( )890جــای میگیــرد ادبیاتــی کــه از شــمول ادبیــات
غربــی (ادبیــات اصلــی در ردهبنــدی) خــارجدانســته و در رده فرعــی  9ادبیــات زیر
عنــوان ســایر و دیگــری ردهبنــدی شــده اســت.
بــهحاشــیه رانــدن "دیگــران" در
پژوهشهــای پرشــمار بــه ســوگیری و 
نظامهــای ردهبنــدی کتابخانـهای پرداختهانــد.دو پژوهــش از منظــر مطالعــات انتقادی
فمنیســتی ســوگیریهای ردهبنــدی بویــژه ردهبنــدی دهدهــی دیوئــی را نســبت بــه
زنــان بررســی کردهانــدOlson, 2001(.؛  .)Olson & Schlegl, 2001یــک پژوهــش بــه
ردهبنــدی گروههــای حاشــیهای بــا تاکیــد بــر بازمانــدگان حــوادث طبیعــی پرداختــه
اســت ( ،)Kemp, 2007و پژوهــش دیگــری ردهبنــدی مردمــان بومــی و ملتهــای
مســتقل از نظــر فرهنگــی در جامعــه ایــاالت متحــده را بررســی و حاشیهایســازی
بومیــان را در ردهبنــدی دهدهــی دیوئــی مطــرح کــرده اســت )Mai( .)Green, 2015
 (2016در زمین ـهی تأثیــر بافــت بــر ردهبنــدی ،ماهیــت ســوگیرانه بــودن ردهبنــدی،
ازفرهنــگ غالــب نیــز ســخن گفتــه
و بــه حاشــیهرانی و طــرد گروههــای خــارج 
ـیســوگیری و بــه حاشــیهرانی نظامهــای ســنتی ســازماندهی
اســت.همچنیــن بررسـ 
دانــش در بازنمایــی فرهنــگ مردمــان هاوایــی نشــان داده اســت ایــن نظامهــا بــا
بازنمایــی نامناســب و ناکافــی جنبههــای زیباییشناســانه ایــن مردمــان را نادیــده
گرفتهانــد ( )Hajibayova, et al., 2016; Hajibayova & Buente, 2017توجــه بــه
دیگــری و ایجــاد فرصــت ودادن فضــا بــرای شــنیدن صداهــای حاشــیهای مســتلزم
روشهــا و راهکارهایــی بــرای نفــوذ بــه قلمــرو نظامهــای اطالعاتــی اســت (Olson,
 .)2001گفتــه شــده اســت کتابــداران بخشــی از اختیــارات خــود در ســازماندهی را
ـاتفســیر و ســاختارهای
ـهویــژه بــه کاربــران بــه حاشــیه راندهشــده واگذاشــتهاند تـ
بـ 
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خــود را بــرای شــکل دهــی دانــش ظاهــر ســازند و تعبیرهــای خــاص خــود را
در روابــط اســناد وارد کننــد و تــوان اشــتراکگذاری بــا دیگــر کاربــران را فراهــم
آورنــد؛ عالمتگــذاری و برچس ـبزنی اجتماعــی کتــاب 1از ایــن گونــه راهکارهــا
بــوده و در حــال حاضــر نیــز در برخــی کتابخانههــا اســتفاده میشــود (Deodato,
) .2010برچس ـبزنی اجتماعــی صــدای کاربــران را بازتــاب بخشــیده ()Fox, 2012
و برچس ـبها توانســتهاند تفســیر مســلط از متــون را بــه چالــش کشــند و فضــا را
بــرای "دیگــری" بگشــایند ).)Murphy & Rafferty, 2015
درکنــار بــه پرســش کشــیدن کنتــرل کتابشــناختیبرچســبزنی اجتماعــی
یــک بحــث اخالقــی نیــز شــده اســت)(Fox, & Reece, 2014؛ زیــرا به تعبیــر دریدا
( )1384در مهماننــوازی بیقیــد و شــرط را بــرای "دیگــران" گشــوده اســت .در
وب ســایت الیبــرری تینــگ 2برچســب زنــی اجتماع ـیقواعــدســازماندهیزیــر
ســئوال رفتــه اســت:
برچســبها راه حــل ســاده بــرای دســتهبندی کتابهــا بــا
موضوعاتــی اســت کــه شــما تصــور میکنیــد نــه براســاس آنچــه
مدیــران کتابخانههــا فکــر میکننــد ).(LibraryThing, 2020

الیبرریتینــگ واژههــا و عبارتهــا بــه دیگــر زبانهــا ،شــماره ،اعــداد ،و
جملههــای طوالنــی را بهمنزلــۀ برچســب میپذیــرد .برچس ـبگذاری امــکان داده
اســت صداهــای دیگــر شــنیده شــود .امــا برچسـبها ممکــن اســت بــه عمــد یــا
غیرعمــد محتــوای اثــر را اشــتباه بازنماینــد و اطالعــات مغشــوش ،متضــاد ،و گاه
توهینآمیــز بــه دســت دهنــد و ســاختار معنایــی مفاهیــم را فروریزنــد و ارتباطــات
بــی معنــا بیــن مفاهیــم برقــرار کننــد .برچســبها میتواننــد نظــم معنایــی
وگفتمانــی مفاهیــم را دگرگــون و روابــط مبتنــی براســاس مرکز/حاشــیه یــا مهــم/
غیرمهــم در ســاختار مفاهیــم را بیثبــات کننــد.
پژوهــش حاضــر تنــوع معنایــی و بازنمایــیِ دیگــری را در برچســبزنی
اجتماعــی بررســیده اســت .ایــن بــه ساختارشــکنی از نظامهــای ســازماندهی
دانــش و افشــای جنبههــای اســتیالجو و ســلطهگر نظامهــای ســازماندهی کمــک
میکنــد .در ایــن پژوهــش مــا کوشــیدهایم بــه ایــن پرســشها پاســخ دهیــم:
Social bookmarking
and tagging
2. Librarything
1.
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دیگری سازی در نظام های سازماندهی
منابعکتابخانهایدرتقابلبا
برچسبگذاری اجتامعی

 .2در توجــه بــه دیگــری و بازنمایــی موضوعــات بــه حاشــیه راندهشــده میــان
برچســبها و ســرعنوانها چــه تفاوتهایــی وجــود دارنــد؟
روششناسی
مــا کتابهــای بــا موضــوع اســام را بــرای بررســی انتخــاب کردیــم تــا ببینیــم
ســاختار اروپامــدار و مســیحی ســرعنوانهای موضوعــی کنگــره بــا اســام بهمنزلــۀ
یــک موضــوع مســتعد بــه حاشــیهرانــده شــدن چگونــه عمــل کــرده اســت.
بــا جســتجو در پایــگاه فهرســتگان کتابخانــه کنگــره ،عنوانهــای بــه زبــان
انگلیســی و مربــوط بــه موضــوع اســام را در فاصلــه ســال هــای  2016تــا 2019
بازیابــی کردیــم .جمـعآوری دادههــا و اســتخراج برچســب هــا و اطالعــات مرتبــط
بــا ایــن کتابهــا درتاریــخ  8نوامبــر  2019شــروع و تــا تاریــخ  21نوامبــر 2019
ادامــه داشــت .در مجمــوع  3645عنــوان کتــاب شناســایی شــد .یــک نمونــه بــا
کــران خطــای پنــج صــدم درصــدبــا حجــم نمونــه کوکــران  348عنــوان بــه دســت
داد .جســتجو بــا ترکیــب و امالهــایکلیدواژههــای Quran، ،Islam، Muhammad
) Muslim(sتمــام عنوانهایــی را کــه ایــن کلیدواژههــا را در عنــوان یــا موضــوع
داشــتند ،بازیابــی کــرد .بــا بررســی یکایــک آنهــا،عنوانهــای نامرتبــط را حــذف
و عنوانهــای بــا چندیــن چــاپ را یکــی حســاب کردیــم .در مرحلــه بعــد 114
عنــوانرا کــه در پایــگاه الیبرریتینــگ یافــت نشــد و 133عنــوان فاقــد برچســب
را نیــز حــذف کردیــم .ســپس برچســبها و ســرعنوانهای موضوعــی 101
عنــوان باقــی مانــده رااز وب ســایت الیبرریتینــگ و از پایــگاه کتابخانــه کنگــره
در نــرم افــزار اکســل وارد و مقایســه کردیــم.بــا بــه کارگیــری روش کدگــذاری
پژوهــش مورفــی و رافرتــی ()2015ســه دســته پدیــد آمــد:
1)1انطبــاق کامــل:برچســبهایی کــه بــا ســرعنوانها از لحــاظ مفهــوم و لفــظ
مطابقــت داشــت .بــه ایــن معنــی کــه ســرعنوانها یــا کلیدواژههــا عینــ ًا در
شــکلهای مختلــف نوشــتاری در برچســبها تکــرار شــده .ماننــد  Koranو
Qura’n؛

2)2انطبــاق نســبی :تفــاوت در لفــظامـاشــباهت در معنــا،هماننــد  PersianوIran
یــا  Kufrو .Takfir
 3)3بیانطبــاق :مثــال :شــهادت و تروریســم  Martyrdomو .Terrorismبرخــی برچسـبها
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بــه زبانهــای دیگــر بــا اســتفاده از ترجمــه گــوگل و واژهنامههــای برخــط
ترجمــه شــد.
الیبرریتینــگ را بــه ایــن دلیــل بــرای بررســی انتخــاب کردیــم کــه شــبکه
اجتماعــی بزرگــی همتــراز فیســبوک کتابهــا 1دانستهشــده و مشــهورترین
برخــط اســت (.)Johansson, & Golub, 2019

شــبکه اجتماعــی فهرســت کتــاب
الیبرریتینــگ دادههــای کتابشــناختی را از کتابخانههــا و فروشــگاههای کتــاب
سراســر جهــان گــرد مــیآورد .اهمیــت وب ســایت الیبرریتینــگ و دادههــای
غنــی آن در پژوهشهــای مرتبــط بــا برچســبزنی از جملــه (Smith, 2007؛

Rolla, 2009؛  Lu, Park & Hu, 2 010؛ Bates & Rowley, 2 011؛ & Johansson

 Golub, 2019؛ و خادمیــان )1395 ،آمــده اســت وســازماندهندگان اطالعــات
دربــارۀ برچســب زنــی در ســایت الیبرریتینــگ و تأثیــرآن بــر ،و نســبت آن بــا
نظامهــای رســمی ســازماندهی بســیار پژوهیدهانــد.
یافتهها
* برچسبها در مقایسه با سرعنوانها از نظر بازنمایی موضوعات و تنوع معنایی
بــه  101عنــوان کتــاب  ( 1538حداقــل 1و حداکثــر 219بــا میانگیــن حــدود )15
برچســب دادهشــده بــود .بــه همیــن عنوانهــا 371ســرعنوان (حداقــل  1و حداکثــر
 10بــا میانگیــن حــدود  )3/5تخصیــص یافتــه بــود.
جدول  .1شمار برچسبها و سرعنوانهای موضوعی کتابها

ردیف
1

کتاب
(عنوان)
101

برچسب
(فقره)
1538

رسعنوان
(فقره)
371

1. Facebook for books
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برچسب(میانگین)
15/22

رسعنوان موضوعی
(میانگین)
3/67

دیگری سازی در نظام های سازماندهی
منابعکتابخانهایدرتقابلبا
برچسبگذاری اجتامعی
جدول  .2شماربرچسبها برای هر عنوان
بیش از 71

61-70

51-60

41-50

31-40

21-30

11-20

1-10

(4 )3%

(2 )2%

0

(2)2%

(3 )3%

(6 )5%

(17)17%

(67)66%

فراوانی
برچسبها
فراوانی
کتابها

جــدول  2نشــانمیدهــد بیــش از  66%کتابهــا یــک الــی ده فقــره
برچســب و حــدود 11 %17تــا  20برچســب ،وتنهــا حــدود  %4بیــش از 71
برچســب گرفتهانــد.دســته اخیــر کتابهــای پرمخاطــب هســتند.
جدول  .3مقایسه برچسبها و سرعنوانهای موضوعی از نظرتعداد واژه

مجموع واژهها

واژههای منحرصبهفرد

رسعنوانهای موضوعی

1384

302

برچسبها

2752

1025

در 1384واژه ســرعنوان بــرای  101عنــوان کتــاب پــس از حــذف حــروف
ربــط و اضافــه ،و واژههــای تکــراری 302 ،واژه باقــی مانــد .امــا در برچســبها
 2752واژه ب ـهکار رفتــه بــود .پــس از حــذف حــروف اضافــه ،و بــی معنــا 1025
واژه باقــی مانــد.
جدول  .4درجۀ انطباق برچسب ها و سرعنوانهای موضوعی

انطباق
دقیق

انطباق نسبی -انطباق مفهومی
و معنایی با تفاوت لفظی

فقدان انطباق معنایی
و لفظی

مجموع

برچسب(تعداد)

85

176

1277

1538

انطباق(درصد)

5/5 %

11/5 %

83 %

100%

ـانمیدهــد 85عــدد ( )5/5%از  1538برچســب بــا ســرعنوانهای
جــدول4نشـ 
موضوعــی انطبــاق داشــت؛  176عــدد ( )11/5%نســبت ًا منطبــق (=واژه متفــاوت
امــا معنــایکســان) ،و 1277فقــره برچســب( )%83انطبــاق لفظــی و معنایــی بــا
ســرعنوانهای موضوعــی نداشــتند.
یافتههــا نشــان داد کــه ماهیــت برچســبها اساســ ًا بــا ســرعنوانهای
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موضوعــی متفــاوت اســت .امــا بخشــی از برچســبها بــا ســرعنوانهای
موضوعــی انطبــاق داشــت و بــا حفــظ ســاختار ترکیبــی و زنجیــره موضوعــی آن
ایجــاد شــده بــود ،ایــن برچس ـبها را غالبــا کتابــداران و یــا کاربرانــی آشــنا بــا
فهرســتهای کتابخانههــا ایجــاد کــرده بودنــد.
* مقایســۀ برچس ـبهابــا ســرعنوانها از نظــر توجــه بــه دیگــری و بازنمایــی
موضوعــات بــه حاشــیه راندهشــده
بــرای پاســخ بــه پرســش دوم برچســبهای کاربــران را بــا متــن کتابهــا
مقایســه کردیــم بــه ایــن ترتیــب کــه در پایــگاه گــوگل بــوک هرجــا کلیدواژههــای
برچسـبهادر ســرعنوانهامشــاهده نشــد ،آن راکلیــدواژه و موضــوع"دیگــری"
منظــور کردیــم کــه نظــام رســمی فهرســت نویســی بــه رســمیت نشــناخته و یــا
بنــا بــه دالیلــی حــذف شــده بــود .از  101عنــوان کتــاب مطالعهشــده ســه عنــوان
در پایــگاه گــوگل بــوک نبــود هفــده عنــوان نیــز بــا وجــود نمایهسازیشــدن در
پایــگاه ،متــن کاملشــان در دســترسنبــود ،از هشــتاد و دوعنــوان باقیمانــده
یــک عنــوان برچســب نامنطبــق بــا ســرعنوانها نداشــت.هشــتاد و یــک عنــوان
برچســبهای موجــود در متــن مــاک محاســبه قــرار گرفــت و برچســبهایی
کــه در متــن کتــاب مشــاهده نشــدیــا در فهرســت منابــع آن بــود ،بررســی نشــد.
ب ـ ه منظــور بررســی رابطــه بیــن تعــداد برچس ـبها و شــمار مفاهیــم آنهــا
در متــن کتابهــا از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده کردیــم .میــزان همبســتگی
ـانداد بیــن تعــداد برچسـبها
ـد( )P<0/001و نشـ 
بیــن دو متغییــر  ./993بدســت آمـ 
و میــزان اســتفاده از مفاهیــم برچس ـبها در متــن کتــاب رابطــه مثبــت و معنــی دار
ـدول.)5ایــن نشــا ن میدهــد هرچـ هشــمار برچسـبها بیشــتر بــوده

وجــود دارد (جـ
بازنمایــی بهتــر شــده و موضوعهــای حاشــیهای و خــاص کــه ســرعنوانهانادیــده
گرفتهانــدشناســایی و بــه "دیگـ ِ
ـری بــه حاشــیه راندهشــده" توجــه شــده اســت.
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جدول  .5ضریب همبستگی بین برچسبهای ناموجود در سرعنوانها و
فراوانی مشاهده این برچسب ها در متن کتاب

متغیر

تعداد

رضیب همبستگی

رابطه برچسبهای ناموجود در رسعنوانها
و شامر آنها در منت کتابها

سطح
معناداری

81

0/993

**0/000

** در سطح  0/01معنادار است.

از 1144برچســبی کــه در ســرعنوانهای موضوعــی مشــاهده شــد7 75
برچســب (حــدود  )%78در متــن کتابهــا وجــود داشــت .از  81عنــوان کتــاب،
شــانزده عنــوان برچسـبهایی داشــتن دکــه در متــن آنهــا نبــود .تعــداد برچسـبها در
متــن ســایر کتابهــا نیـز از یــک تــا  151متغیــر بــود .اینهــا مفاهیــم و موضوعاتــی
بودنــد کــه ســرعنوانهای موضوعــی بازننمــوده بودنــد ،و در متــن کتــاب وجــود
داشــت امــا برچس ـبها بازنمــوده بودنــد.
بررســی بیشــتر نشــان داد چنانچــه برچس ـبهای شــخصی و برچس ـبهای
کاربــران بــا هــدف دســتهبندی و ســازماندهی کتابهــا ماننــد کتابهــای جالــب،
برچســبهای بــا نــام نویســنده ،برچســبهای یــک شــهر و انتشــاراتی خــاص،
و همچنیــن برچسـبهایی بــا جنبــه تبلیغــی و بازاریابــی را کنــار بگذاریــم ،ســایر
برچس ـبهای موضوعــی توســط کاربــران بــرای بازنمایــی محتــوای کتــابقابــل
اســتفاده اســت.
جالــب آنکــهشــماری برچســبها راســرعنوانها برنگزیــده بودنــد و
امــا در متــن کتــاب بــود .ایــن نشــان میدهــد کاربــران در انتخــاب برچســبها
هوشــمندانه عمــل کــرده و بــه جنبههــا و بخشهایــی از کتابهــا توجــه
داشــتهاند کــه نظامهــای ســازماندهی دانــش نادیــده گذاشــتهاند .امــا کاربــران
بــا برچســبزنی آنهــا را بازنمــوده بودنــد .دادههــای جــدول  5نشــان داد بــا
افزایــش برچس ـبهای نامنطبــق بــا ســرعنوانها ،احتمــال وجــود آنهــا در متــن
افزایــش یافتــه اســت؛ برچســبها موضوعهایــیرا بازنمودهانــدکــه در متــن
کتــاب موجــود بــوده ولـیفهرســت نویســی رســمی آنهــا را نادیــده گرفتــه اســت.
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نتیجهگیری

نظامهــای ســازماندهی منابــع کتابخانــهای برســاخت اجتماعــی و بازنمایــیای از
دانشانــد کــه بیطــرف و خنثــی نیســتند بلکــه براســاس پیشفرضهــا ،عالیــق،
و خواســت گروههــای مســلط ترســیم شــدهاند.ونوعــی نظــم را بــر ســایر
ِ
ســازی هرآنچــه غیرخــودی
گروههــا و فرهنگهــا تحمیــل کــرده و بــا دیگری
اســت بــر اقتــدار و ســلطه گروههــای مرکــز و فرادســت افزودهانــد.برچس ـبها
ایــن وضــع را بــه چالــش کشــیده و بــر حــق انتخــاب کاربــران و آزادی عمــل
اســتفاده کننــده صحــه گذاردهانــد.برچسـبها بــا تضعیــف تفســیرهای اقتدارگرایانــه
از متــون توســط نظامهــای ســازماندهی دانــش در قالــب موضوعدهــی بــه متــون،
فضایــی بــرای دیگــری بــه حاشــیه راندهشــده و دیــده شــدن جنبههــای خامــوش
و نادیــده گرفتــه شــده متــن را فراهــمآوردهانــد.
پژوهــش مــا نشــان داد میانگیــن تعــداد موضوعهــای بازنماییشــده بــا
برچسـبها ( )15/22باالتــر از تعــداد ســرعنوانهای موضوعــی ( )3/67بــرای هــر
کتــاب اســت؛ بــه عــاوه واژگان منحصربهفــرد برچســبها ( 1025واژه) بســیار
غنیتــر از ســرعنوانهای موضوعــی ( 302واژه) و بــا نقــاط بازیابــی بیشــتری
اســت .بــا ایــن فــرض کــه برچســبها بازتابنــده موضــوع هســتند ،میتــوان
گفــت هرچــه تعــداد برچسـبهای کتــاب بیشــتر بــود ،تنــوع معنایــی و گوناگونــی
برداشــتها از آن بیشــتر اســت .ایــن امــر ،ادعــای ســرعنوانهای موضوعــی را
در ایــن بــاره کــه فــرض هــر متــن معنــای یگانــه دارد تضعیــف میکنــد و نشــان
میدهــد برچســبها منجــر بــه ساختارشــکنی معنــای اثــر میشــود.
درصــد باالیــی از برچسـبها ( 83درصــد) بــا ســرعنوانها انطباقــی معنایــی
یــا لفظــی نداشــتندوســرعنوانها از بازنمایــی آنهــا عاجــز ماندهانــد؛ هــر چنــد
حداقــل حــدود  %68از برچس ـبهای نامنطبــق بــا ســرعنوانها را میشــد از متــن
کتابهــااســتخراج کــرد .ایــننشــان میدهــد ســاختار ســرعنوانهای موضوعــی
همــواره برخــی موضوعهــا راکــه نســبت بــه گفتمــان حاکــم بــر ســرعنوانها
غیرخــودی و "دیگــری" محسوبشــده ،بــه حاشــیه رانــده اســت امــا برچســبها
فرصتــی بــرای بازنمایــی ایــن قبیــل موضوعــات فراهــم میآورنــد .برچس ـبها،
برعکــس ،بــه چنــد صدای ـیمیــداندادهانــدو در مقابــل صــدای اقتــدار گفتمــان
مرکــزی در نظامهــای ســازماندهی کتابخانــهای در غــرب فرصتــی بــرای تنفــس
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و بهســازی دیــدگاه اقلیتهــا فراهــم آوردهانــدایــن البتــه بــدان معنــا نیســت
کــه برچس ـبها صــدای اقتــدار را خامــوش خواهنــد کــرد ،زیــرا ســلطه همــواره
خــود را تحمیــل میکنــد چــه بــا نظامهــای ســازماندهی از بــاال بــه پاییــن و چــه
توســط کاربــران و بــابــر چس ـبها .زیــرا برچس ـبها نیــزمیتواننــد در خدمــت
ســلطهجویی اکثریــت پرنفــوذ قــرار گیرنــد.
کاربــرانبــه متــن یــا نظامهــای ســازماندهی تعهــد ندارنــد و برداش ـتهای
متفــاوت و گاه مخالــف و تغییرپذیــر خــود را ارائــه میدهنــد .از ایــن رو برچسـبها
ثابــت نیســتند و معنــا و موضــوع نهایــی متــن بــا برچســبهانهایــینمیشــود.
شــکنندو بــا رعایــت نکــردن تقابلهــای

برچســبها ســاختار معنــای متــن رامی
دوگانــی و سلســلهمراتبی ،مرزبندیهــای گفتمــان مرکز/حاشــیه و خودی/دیگــری را
محــو و بیرنــگ میکننــد .از ایــن نظــر هرچنــد ماهیــت برچسـبها در تضــاد بــا
ســاختار ســنتی نظامهــای ســازماندهی دانــش اســت ،ولــی برچســبها میتواننــد
فرصتهــای درخــور بــرای کاســتن از وجــه غیردموکراتیــک ،و شــنیده شــدن
صداهــای متکثــر ،بهویــژه بــرای موضوعهــای بــه حاشــیه رانــده ،فراهــم آورنــد و
نقــش و اهمیــت کاربــر را بیشــتر برجســته ســازند و نظامهــای ســازماندهی دانــش
را ناگزیــر از توجــه بــه ایــن ویژگیهــا کننــد.
بررســی بیشــتر ایــن موضــوع میتوانــد نتایــج درخــورداشــته باشــد .پیشــنهاد
میشــود دیگریســازی در حوزههــای موضوعــی بیشــتری بررســی شــود ،از
جملــه پژوهــش مشــابهی در ابزارهــای ســازماندهی منابــع کتابخان ـهای از جملــه
ســرعنوانهای موضوعــی فارســی انجــام شــود.

69

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره  ، 31شامره ( 3پاییز )1399

|قاسم موحدیان | احمد شعبانی
|مظفر چشمهسهرابی
عاصفه عاصمی

مآخذ
 ترجمــة امیرهوشــنگ افتخــاری، جهــان وطنــی و بخشــایش.)1384(  ژاک،دریــدا
. نشــر گام نــو: تهــران.راد
 امــکان جایگزینــی یــا تکمیــل ســرعنوانهای موضوعــی.)1395(  مهــدی،خادمیــان

کتابخانــه کنگــره بــا برچســبهای اجتماعــیالیبرریتینــگ در حوزههــای
 دانشــگاه، پایاننامــه دکتــری. علــوم اجتماعــی و علــوم طبیعــی،علــوم انســانی

.شــهید چمــران اهــواز

Bates, J. & Rowley, J. (2011). Social reproduction and exclusion in subject indexing:
a comparison of public library OPACs and librarything folksonomy. Journal of
Documentation, 62)2(, 431-448. https://doi.org/10.1108/00220411111124532
Deodato, J. (2010). Deconstructing the Library with Jacques Derrida: Creating
Space for the “Other” in Bibliographic Description and Classiﬁcation. In Critical
Theory for Library and Information Science: Exploring the Social from Across the
Disciplines. 2nd ed. Edited
Gloria J. Leckie, Lisa M. Given, and John E. Buschman. (pp. 75-88). Santa Barbara,
CA: Libraries Unlimited.
Fox, M.J. (2012). Communities of practice, gender and social tagging. Tenth
International ISKO Conference, 4-7 August 2012, Mysore, India.
Fox, M. J., & Reece, A. (2014). The impossible decision: social tagging and
Derrida’s deconstructed hospitality. knowledge organization, 40(4), 260-265.
https://doi.org/10.5771/0943-7444-2013-4-260
Green, R. (2015). Indigenous Peoples in the US, Sovereign Nations, and the
DDC. Knowledge organization, 42(4), 211-221. 10.5771/0943-7444-2015-4-211
Hajibayova, L., & Buente, W. (2017). Representation of Indigenous cultures:
Considering the Hawaiian hula. Journal of Documentation, 73(6), 1137-1148.
https://doi.org/10.1108/JD-01-2017-0010
Hajibayova, L., Buente, W., Quiroga, L., & Valeho-Novikoff, S. (2016).
Representation of Kanaka Maoli (Hawaiian) culture: A case of hula dance.
In Proceedings of the 79th ASIS&T Annual Meeting: Creating Knowledge,
Enhancing Lives through Information & Technology, ASIST ’16. Silver Springs,
MD, USA: American Society for Information Science. https://doi.org/10.1002/
pra2.2016.14505301128
Johansson, S., & Golub, K. (2019). LibraryThing for Libraries: How Tag Moderation

70

)1399  (پاییز3  شامره، 31 فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره

دیگری سازی در نظام های سازماندهی
منابعکتابخانهایدرتقابلبا
برچسبگذاری اجتامعی

and Size Limitations Affect Tag Clouds.Knowledge organization, 46(4), 245-259.
10.5771/0943-7444-2019-4-245
Kemp, R. B. (2007). Classifying marginalized people, focusing on natural disaster
survivors. Knowledge organization, 1(1), 44-54.
LibraryThing (2020). LibraryThing Concepts. Retrieved May, 12 2020 from:
https://www.librarything.com/concepts.
Lu, C., Park, J., & Hu, X. (2010). User tags versus expert-assigned subject terms:
a comparison of librarything tags and Library of Congress Subject Headings.
Journal of Information Science, 36 (6), 763-779.10.1177/0165551510386173
Murphy, Pauline Rafferty, (2015). Is there nothing outside the tags?: Towards a
poststructuralist analysis of social tagging, Journal of Documentation, 71(3), 477502. https://doi.org/10.1108/JD-02-2013-0026
Olson, H. A. (1998). Mapping beyond Dewey’s boundaries: Constructing
classificatory space for marginalized knowledge domains. Library Trends, 47 (2),
233–54.
Olson, H. A., & Schlegl, R. (2001). Standardization, objectivity, and user focus:
A meta-analysis of subject access critiques. Cataloging & classification quarterly,
32(2), 61-80. https://doi.org/10.1300/J104v32n02_06
Olson. H. A.,(2001). Patriarchal Structures of subject access and subversive
techniques for change. Canadian journal of information and library science,
26(2), 1-29.
Rolla, P. J. (2009). User tags versus subject headings: can user-supplied data
improve subject access to library collections?. Library Resources and Technical
Services, 53 (3),174-184. DOI: https://doi.org/10.5860/lrts.53n3.174
Smith, T. (2007). Cataloging and you: Measuring the efficacy of a folksonomy
for subject analysis. In J., Lussky (Ed.) Proceedings of the 18thWorkshop of the
American Society for Information Science and Technology, Special Interest
Group in Classification Research, Milwaukee, Wisconsin.
:استناد به این مقاله
 عاصفــه، مظفــر؛ عاصمــی، احمــد؛ چشمهســهرابی، قاســم؛ شــعبانی،موحدیــان
 دیگریســازی در نظامهــای ســازماندهی منابــع کتابخان ـهای در تقابــل.)1399(
 فصلنامــه مطالعــات ملی کتابــداری و ســازماندهی.بــا برچسـبگذاری اجتماعــی
DOI: 10.30484/NASTINFO.2020.2557.1965 71-58 ،)۳( ۳۱ ،اطالعــات

71

)1399  (پاییز3  شامره، 31 فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره

