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درآمدی بر تاكسونومي و نقش آن در سازماندهي اطالعات

ميترا صميعي1

مقدمه
بـراى  تاكسونومـي ها  از  درگـذشتـه،  بشـر، 
دنيا  از  مشاهداتش  و  تجربيات  سازماندهى 
استفاده مى كرد. بسيارى از پديده های اطراف 
شده اند،  طبقه بندی  دنيا  در  زنده  موجودات 

مثًال منابع غذايى به خوراكى و غيرخوراكى، 
اطراف  محيط   ، خطرناک  و  امن  به  مكان ها 
بشر به قابل سكنى و غيرقابل سكنى، و الي 
آخر. اين نوع طبقه بندی برای بقای موجودات 
درک  براى  نيز  انسان  است.  ضروری  زنده 
1 . عضو هيئت علمي سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران و دانشجوی دكتری كتابداری و اطالع رساني دانشگاه آزاد اسالمي 

m-samiei@nlai.ir واحد علوم و تحقيقات تهران

چكيده
تاكسونومي ها فهرست سلسله مراتبي چندگانه ای از موضوعات و مقوله های موضوعي هستند 
كه رابطه مفهومي بين موضوعات را بيان مي كنند. به بيان ديگر، تاكسونومي ها علم طبقه بندی 
اشياء هستند كه شامل اصول كلي برای تقسيم بندی اشياء و حقايق به رده های مختلف اند و 
در آنها هر رده اصلي به زيررده و زيررده ها به رده های فرعي تر تقسيم مي شود. هدف اصلي 
تاكسونومي، نظام مند ساختن مجموعه ای از عناصر مختلف در يك ساختار سلسله مراتبي و 
كمك به بازيابي اطالعات مرتبط است. در مقاله حاضر، تاكسونومي و مفهوم آن، فرآيند، 
اصول و نظريه، روش شناسي و مزايای تاكسونومي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. 
كالسيك،  تاكسونومي  به  مي توان  آنها  جمله  از  كه  دارند  مختلف  انواع  تاكسونومي ها 
تاكسونومي عددی، تاكسونومي به عنوان هستي شناسي در هوش مصنوعي، تاكسونومي در 
برنامه نويسي شيءگرا، تاكسونومي در معماری اطالعات اشاره نمود. برخي از مزايای استفاده 
از تاكسونومي عبارتند از: دستيابي به اطالعات مرتبط با صرف زمان كمتر، افزايش اشتراک 

دانش و كاهش زمان تصميم گيری.

كليدواژه ها
تاكسونومي، سازماندهي اطالعات، بازيابي اطالعات.
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نظام مند جهان هستى به نوعى ساختاربندى و 
طبقه بندى نياز دارد. براى انسان ها سازماندهى 
فراتر از نيازهاى بقا و زندگي است؛ زيرا با 
دانش  و  اطالعات  به  داده ها  سازماندهى، 
تبديل مى شوند. سازماندهى اطالعات بخشي 
يك  از  واقعى  آگاهى  و  درک  از  ضرورى 

موضوع است.
سال   2500 حدود  بدانيم  است  جالب 
است كه بشر به طور جدی به اصول و عمل 
توجه  تاكسونومى  و  رده بندى،  دسته بندى، 
كرده است. تا چند سال پيش حوزه و عمل 
تاكسونومى ها منحصراً در قلمرو علوم طبيعى 
موجودات  طبقه بندی  برای  آن  از  كه  بود 
بسيارى  در  امروزه  اما  مي شد،  استفاده  زنده 
اجتماعى،  علوم  جمله  از  علوم  حوزه هاى  از 
علوم رايانه، زبان شناسى، علوم روان شناسي، و 
علوم اطالع رسانى براى طبقه بندى اطالعات و 
منابع موجود روى وب  از آن استفاده مي شود 
(7). واژۀ تاكسونومى2 از دو بخش تاكسي3، 
به معني تنظيم و آرايش، و نوموس4 به معنای 

قانون تشكيل شده است (11).
مفاهيم  معنادار  خوشه بندى  تاكسونومى، 
است. زمانى كه مفاهيم شكل مى گيرند، روابط 
ميان آنها درک مى شود و تاكسونومى به عنوان 
بازنمونى غنى از شناخته ها به كار مى رود. از 
باب  در  دانش  يا  شناخت  از  بخشى  آنجاكه 
هر چيز بر پاية رابطه ها و معانى عميق شكل 
تاكسونومى ها  كاركردهاى  از  يكى  مى گيرد، 
برقرارى ارتباط ميان شناخته هاست (4: 76). 
نظام مند  تاكسونومي  هر  اصلي  هدف 

در  مختلف  عناصر  از  مجموعه ای  ساختن 
يك ساختار سلسله مراتبي و كمك به بازيابي 
اطالعات مرتبط است. تاكسونومي مانند يك 
درخت است و از اين ساختار درختي برای 

رده بندی اطالعات استفاده مي  كند. 
را  2002،  نظرياتي  سال  در  سيمونز5، 
آزمايش  انجام  صورت  در  كه  مي كند  مطرح 
ساختار  كه  مي شود  مشخص  تاكسونوميكي، 
در  تاكسونومي  در  موجود  سلسله مراتبي 
است  انشعاباتي  چه  دارای  مختلف  مقاطع 
كدام  هر  در  مفاهيم  و  اطالعات  رده بندی  و 
چگونه  فرعي)  (شاخه های  انشعابات  اين  از 

است (15).

تاكسونومى چيست و چگونه كار مى كند؟
سلسله مراتبى  فهرست  نوعى  تاكسونومى  
است  موضوعـى  مقـوله هـاى  از  چنـدگـانه  
موضوع ها  تعريف  شامل  است  ممكن  كه 
نمى شود، بلكه فقط رابطة سلسله مراتبى آنها را 
با يكديگر بيان  مى كند. تاكسونومى مي تواند 
هستى شناسى های  و  اصطالح نامه ها  شامل 

ساده بشود (16). 
علم  تاكسونومى   ديگر،  تعريف  طبق 
طبقه بندى اشياست و شامل اصولى كلى برای 
تقسيم بندی اشيا و حقايق به رده هاى مختلف 
است كه در آن هر رده و گروه به زيررده ها و 
گروه هاى فرعى  و همين گروه هاى فرعى و 
رده هاى فرعى به گروه ها و رده های فرعى تر 

تقسيم مى شوند و اين سير ادامه دارد (8).
تاكسونومي  وبستر  لغت  فرهنگ  در 
2. Taxonomy

3. Taxis 

4. Nomos 

5. Simons 
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اينگونه تعريف مي شود: «تاكسونومي عبارت 
است رده بندی گياهان و جانوران بنابر روابط 

طبيعي مفروض بين آنها» (23، ذيل واژه).
تاكسونومى  واژگان كنترل  شدۀ  ساختارمندى 
را  خاص  اصلى  اصطالح  يك  كه  است 
و  دهد  ارائه  را  مفهومى  تا  مى كند  شناسايى 
اين اصطالح ممكن است با استفاده از چندين 
بر  عالوه  تاكسونومى،  شود.  توصيف  واژه 
كمك به كاربران نهايي در ارتباط با مترادف ها، 
روابط سلسله مراتبي بين مفاهيم را نيز روشن 
مي سازند. تاكسونومي  به صورت يك ساختار 
اصطالحات  به  مي شود.  داده  نمايش  درختي 
هر  مي شود.  »گفته  «گره  تاكسونومي  يك 
يك  ساختار  داخل  در  است  ممكن  گره 
تاكسونومي در بيش از يك جا تكرار شود كه 
مي شود.  چندتايي»گفته  «سلسله مراتب  آن  به 
مراتب  سلسله  يك  با  تاكسونومي  ديگر  نوع 
فرعي تر با عنوان «تاكسونومي فرعي چندگانه 
اصطالحات  است  ممكن  است.  معروف   «
وجود  تاكسونومي  در  ارجاعات  و  مترادف 

داشته باشد و يا نباشد (6؛ 20).
بخش  تاكسونومى ها  ديگر،  تعبير  طبق 
مهمى از مديريت دانش و خدمات جست و جو 
موضوعى  راهنماهاى  ساده تر  عبارت  به  و 
روابط  به  كه  هستند  اصطالحنامه ها  يا  وب، 
بين اشيا يا افكار نظم و معنا مى بخشند (7). 
همچنين، تاكسونومى، براى اطالعات بازيابى 
معنايى  فراهم مى سازد و  شده، نوعى بافت 
ترسيم  را  اصطالحات  بين  مفهومى  روابط 
جست وجوگران  به  تاكسونومى   مى كند. 

مفهوم  به  مفهوم  يك  از  تا  مى كند  كمك 
بين  مترادف  روابط  و  بجهند  ديگرى  مرتبط 
اصطالحات را دريابند و جست و جوى خود 
را، در بافتى سلسله مراتبى، تعميم بخشيده و 
مفهوم  يك  تخصصى تر  نمونه هاى  سراغ  به 

بروند (18).
تاكسونومى   كه  گفت  بايد  نهايت  و 
سـازماندهـى  و  نام گـذارى  بـراى  نظـامـي 
كه  است  گروه هايى  به صورت  موجوديت ها 
نظر  از  هستند.  مشابهى  ويژگى هاى  داراى 
شده  سازماندهى  اشياى  و  موجوديت ها  ما 
موجودات  از  باشند،  چيزى  هر  مى توانند 
زنده در حوزۀ زيست شناسى گرفته تا مفاهيم 
و  خدمات  و  توليدات  و  شده  چكيده نويسى 
حتى مردم (21). همچنين، تاكسونومى  براى 
مفاهيم  و  محتوا  مجموعة  ميان  در  راهبرى 
داراى مسيرى نظا م مند  است (16، ذيل واژه) 
مديريت  محيط  با  فناورى  پيوند  باعث  كه 

محتوا مى شود.

تاريخچة تاكسونومى 
تنظيم  با  ق.م.)،   384-322) ارسطو  اگرچه 
اعتبار  كسب  بيولوژيكى  تاكسونومى  اصول 
ساختارهاى  نخستين  از  يكى  اما  كرد، 
تاكسونومى ثبت شده در جهان براساس سفر 
پيدايش6، نخستين كتاب تورات، است. در آن 
حام 7  پسران  «اينها   است:  آمده  چنين  كتاب 
پسران  كانان8.  پوت،  ميرايم،  كوش،   هستند: 
سابتكا9  راما،  سابتا،  هاويال،  سبا،  كوش: 
و  حام  نسل هاى  از  شجره نامه  يك  هستند». 
6. Book of genesis

7. Ham

8. Cush, Miraim, Put, Cannan 

9. Seba, Havilah, Sabtah, Rammeh, Sabtecha
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با گسترش نسل آدم كه قرن ها قبل از ارسطو 
بوده است، آنچه از جمالت باال بر مى آيد اين 
اولية  خلقت  از  پس  حال  همه  در  كه  است 
موجودات زنده، توليد مثل هاى بعدى همواره 

بدون دخالت آفريدگار صورت مى گيرد. 
ارسطو،  نوشتة  طبيعى10  تاريخ  كتاب 
تاكسونومى را براساس گروه بندى موجوديت 
قرار مى دهد و ويژگى هاى ارثى را به صورت 
گروهى براساس تشابهات و تفاوت هاى بين 
معتقد  ارسطو  مى كند (11: 2770).  بيان  آنها 
واحد  كل  يك  از  متشكل  طبيعت  كل  بود 
فرعى  رده هاى  به  مى تواند  كل  اين  است. 
فرعى تر  رده هاى  به  نيز  رده  هر  و  طبيعى 
تقسيم شود كه اين فرايند از مجموعة قواعد 
مى كند  تبعيت  پيوند  در  نظام يافته  و  منظم 
(4: 76). طبق گفتة ارسطو، ويژگى هاى مهم 
شامل حالت تكثير، زيستگاه، و شكل بودند؛ 
كيفيت،  كميت،  جوهر  شامل  نيز  مقوله ها  و 
و  وضع،  زمان،  مكان،  انفعال،  و  فعل  اضافه، 

جد بودند (11: 2770).
كه  دانانى  طبيعى  برجسته ترين  از  يكى 
پرداخت،  شده  شناخته  انواع  طبقه بندى  به 
نوع   18600 از  بيش  وى  است   رى11  جان 
او  كرد.  طبقه بندى  منطقى  روشى  به  را  گياه 
گياهان گلدار را به دو دستة گياهان تك لپه اى 
و دولپه اى تقسيم كرد. در 1693، رى، براى 
طبقه بندى حيوانات نيز كوششى به عمل آورد 
و البته تأثيرات زيادى از نظام طبقه بندى سفر 

پيدايش بود برگرفته بود (1: 18).
سپس كارلوس لينئوس12 (1701- 1778) 

انواع  همة  خود  طبيعى»  «سيستم  كتاب  در 
شناخته شده را طبقه بندى كرد. اساس كار وى 
در اصل همانند كار ارسطو و رى بود، ولى 
را  خصوصياتى  و  گذاشت  فراتر  قدمى  وى 
مبناى طبقه بندى گذاشت كه تمايز گروه هاى 
را  نوعى  هر  و  مى داد  نشان  بهتر  را  مختلف 
مى كرد.  توصيف  كامل  ايجاز  به  و  به خوبى 
نام  به  گروهى  در  مشابه  انواع  روش،  اين  با 
جنس هاى  و  مى شوند  دسته بندى  «جنس» 
مشابه در يك رسته و رسته هاى مشابه در يك 
رده قرار مى گيرند. لينئوس همة حيوانات را 
به شش ردۀ پستانداران، پرندگان، خزندگان، 
مي كند.  تقسيم  كرم ها  و  حشرات،  ماهى ها، 
رده هاى مشابه در شاخه و شاخه هاى مشابه 
سلسله  سه  مى شوند.  دسته بندى  سلسله   در 
گرفت:  درنظر  نيز  زنده  موجودات  براى 

گياهان، حيوانات، و آغازيان.
در 1859، داروين (1809-1882)، كتاب 
اصل يا منشأ گونه ها13 را نوشت. در آن كتاب، 
داروين، تحول تدريجى جانوران را مطرح و 
پيشنهاد كرد كه اصل و نسب تكاملى به عنوان 
مختلف  گونه هاى  دسته بندى  براى  معيارى 
موجودات زنده استفاده شود. به نظر داروين 
مى شود  ايجاد  جانداران  در  كه  را  تغييراتى 
مى توان به دو دسته تقسيم كرد: 1) تغييراتى 
كه به ارث مى رسند، و 2) تغييراتى كه به ارث 
نمي رسند. تغييرات بارز و كلى كه در يك فرد 
حادث مى شود و سپس به اوالد آن فرد انتقال 

مى يابد طبق قانون وراثت است.
بيولوژيكى  تاكسونومى  از  گذار  بنابراين، 
10. The historia animalium 

11. Jhon Ray 

12. Linnaeus

13. The origin of species
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از اساس فنتيك14 (ويژگى هاى قابل مشاهده 
تكاملى  (تاريخ  فيلوژنتيك15  به  شكل)  نظير 
گروه هاى وابسته از لحاظ ژنتيكى) آغاز شد و  
سرانجام به اين پرسش منتهى شد كه آيا تاريخ 
تكاملى يك معيار مناسب و الزم است و يا 
فقط يك مورد از چند مورد براى طبقه بندى 

دقيق در نظر گرفته شده است (11: 2771).
زيست شناسى،  حوزه های  در  بنابراين، 
زبـان شناسـى،  و  ستـاره شناسـى،  فيزيـك، 
از  زنده،  موجودات  و  اشيا  طبقه بندى  براى 
داشت  سنتي  ماهيت  كه  عمومى  تاكسونومى 
اخير  دوره هاى  در  سپس  مي كردند.  استفاده 
علوم  حوزه های  در  تاكسونومى  از  استفاده 
مصنوعى،  جمله هوش  از  اطالعات  و  رايانه 
شىء گرا،  اطالع رسانى، و برنامه  نويسي  علوم 
نظام هاى دست يابى به اطالعاتى و سازماندهى 
دانش نيز رواج يافت. حوزۀ هوش مصنوعى 
به  مربوط  ساختارهايى  اطالع رسانى  علوم  و 
تا  مى كنند  ايجاد  را  سلسله مراتبى  رده بندى 
دست  اطالعات  از  زيادى  مقادير  به  كاربران 
يابند.درحالي كه برنامه نويسي شيءگرا به عنوان 
برنامه های  و  روش شناسي ها  از  بخش هايي 

رايانه ای استفاده مي شوند. 

مزايای تاكسونومي
يكي از مزايای مهم تاكسونومي دست يابي به 
است،  كمتر  زمان  صرف  با  مرتبط  اطالعات 
به خصوص زماني كه اين دست يابي سريع به 
اطالعات درست و مناسب انجام گيرد و به 
كاربر هم اجازه داده شود كه از يك مفهوم به 

مترادف  روابط  و  بجهد  ديگر  مرتبط  مفهوم 
بين اصطالحات را دريابد.

جهت  ابزاری  به  دانش  مديران  تجهيز 
اتخاذ تصميمات سريع تر و آگاهانه تر، حكم 
جاكوب  است.  امروزی  اقتصاد  در  راهبردی 
كه  مي زند  تخمين  اقتصاد،  استاد  نيلسن16، 
طبقه بندی نامناسب و غيركارشناسي مي تواند 
سازمان  هزار  به10  دالر  ميليون   10 ساالنه 
با  كه  صورتي  در  برساند،   ضرر  كاربری 
به  را  ضرر  اين  مي توان  مناسب  طبقه بندی 
حداقل رساند.بايد به اين نكته توجه كرد كه 
جست و جو از طريق رايانه بدون برخوردارى 
از نظام تاكسونومي مناسب مانند تالش برای 
پيدا كردن راه خود در اطراف منطقه اى ناآشنا 

بدون نقشه است.
تاكسونـومـي كمـك مي كنـد كه روابـط 
مختلف  موضوعات  بين  و  درون  مفهومي 
مزايای  و  فوايد  ساير   .(14) شود  نمايان 

استفاده از تاكسونومي عبارت اند از: 
1) افزايش اشتراک دانش،

در  مضاعف  كوشش های  از  2) اجتناب 
داخل سازمان های بزرگ و اتخاذ تصميم هاى  
درست و مناسب در مديريت در زمان كوتاه 
(به عبارت ديگر كاهش زمان تصميم گيری)،

3) عدم تكرار اشتباهات گذشته،
مابين  روابط  كشاندن  تصوير  4) به 

اصطالحات، 
5) به حداقل رساندن پيچيدگي،

6) افزايش بهره وری، و 
7) كشف فرصت های جديد (12).

14. Phenetic

15. Phylogenetic
16. Jakob Nielsen 
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فرايند تاكسونومي
برای  است.  مرحله   4 دارای  تاكسونومي 
روشن تر كردن اين فرايند مثال يك كتابخانة 

سنتي را مطرح مي كنم:
 1) تكوين و توسعة ساختار تاكسونومي 

كه معادل سيستم دهدهي ديويي است؛
دادن  قرار  و  محتوا  رده بندی  فرايند   (2
سلسله مراتبي  ساختار  در  اسناد  در  نشانگرها 
كه مشابه آن قرار دادن كتاب ها در قفسه های 

مربوط است؛ 
كه  ميانجي  يك  يا  و  اطالعات  ارائة   (3
مانند  مي كند،  كمك  اطالعات  كردن  پيدا  به 

فهرستبرگه ها در برگه دان های كتابخانه؛ و
 4) نظارت بر ورودی جديد و حفظ موارد 
ارزشمند دانش كه مشابه كار روزانة كتابداران 
جديد،  كتاب های  طبقه بندی  شامل  كه  است 
فهرستبرگه های  در  اطالعات  كردن  وارد 
و  ادواری،  نشريات  كردن  روزآمد  جديد، 
جای  سر  در  برگشتي  كتاب هاى  برگرداندن 

خود در قفسه هاست.
فرايند  در  نيز  ريزتری  موارد  و  جزئيات 
فرد  است  ممكن  كه  دارد  وجود  تاكسونومي 
در ابتدای بررسي و مطالعه متوجه آن نشود. 
نزد جست و جوگر  تمايز عمده اى كه معموالً 
بين  فرق  است  نامحسوس  و  الينحل  اوليه 
اطالعات  كردن  پر  و  تاكسونومي  ساختار 
منبع  نشانگرهای  با  سلسله مراتبي  درخت  در 
عمليات هايي  مسئله  دو  اين  است.  اطالعات 
مجزا و متمايز از هم هستند و شخص نبايد 
تصور كند كه اين فرايندها همزمان با يكديگر 
زنجيروار  مراحلي  اينها  زيرا  مي دهند،  روی 

هستند.
مي كنيد  مشاهده  را  نموداری  زير  در 
را  تاكسونومي  نرم افزار  يا  كلي  فرايند  كه 
طراحان  و  متخصصان  برخي  مي دهد.  نشان 
نرم افزاری بنابر بر رويكرد طراحي و معماری 
حذف  را  مراحل  بعضى  تاكسونومي  فرايند 

كرده و يا مراحلي را اضافه مي نمايند.

توسعة ساختار 
تاكسونومي

پردازش مفاهيم جهت 
ايجاد خوشه های مفاهيم 

مرتبط و يا اسناد

دادۀ درهم تنيده جهت 
اقتباس مفاهيم

گزينش داده جهت 
استفاده به عنوان اساس 

ساختار تاكسونومي

اجرا برای تغيير دادن، 
تغيير نام و پيوند ساختار

نمايش ساختار سلسله 
مراتبي، داده ها و 

ابرداده ها، ابرداده ها 
معموالً در فرمت اكس.

ام.ال. است.

دسته بندی كردن پيكرۀ 
داده جهت پر كردن 

ساختار تاكسونومي و 
فراهم آوردن پيوندها و 
نشانگرها در رابطه با داده

توسعه و ارائة 
مجموعه های آموزشي به 

ساختار

شكل 1. فرايند تاكسونومي



(8
ز 8

ايي
7 (پ

ب 9
كتا

مه 
لنا
فص

     

183

انواع تاكسونومي
1) تاكسونومي كالسيك

اين نوع تاكسونومى توسط ارسطو پايه گذارى 
و  لينئوس،  كارلوس  رى،  جان  توسط  و  شد 
داروين كامل تر شد. اين نوع تاكسونومى نوعى 
طبقه بندى نظام مند است كه در آن اشيا در يك 
مجموعه به صورت زيرمجموعه هاى تودرتو، 
براساس تفاوت ها و تشابهات مشاهده شده، 
گروه بندى مي شوند و موجوديت ها براساس 
چنين  مي شوند.  دسته بندی  ذاتي  ويژگي های 
تحليلى هدف سازماندهى نظام مند اطالعات و 
دانش موجودات زنده است. در زيست شناسى، 
از تاكسونومى ها براى توسعة دسته بندى هاى 
موجودات زنده، براساس ويژگى هاى شكلى 

و تاريخ تكاملى، استفاده مى شود. 
سيستـم  به صـورت  دستـه بنـدى  ايـن 
يا  نسب  و  اصل  از  متشكل  سلسله مراتبى 
شاخه ها به وجود مى آيد. در رأس سلسله مراتب 
گياهان،  پستانداران،  دارد.  وجود  سلسله17    5
براساس  تك سلولى ها.  و  آغازيان،  قارچ ها، 
اين تاكسونومى موجودات زنده حداقل در 6 
سطح قرار مى گيرند كه هر كدام نسبت به قبلى 
تخصصى تر و واضح تر هستند: شاخه18 ، رده19 ، 
راسته20 ، تيره21 ، جنس22 ، و نوع/ گونه 32  (11).
/ نوع  لحاظ  به  هميشه  زنده  موجود  يك 

گونه گروه بندى مى شود و احتماالً اگر به عنوان 
دورگه  يا  متنوع25   گونه هاى  گونه24 ،  زيرنوع/ 

يك  مى شود. هر  باشد، مشخص تر گروه بندى 
از گروه هاى نامبرده باال (جزء گروه جنس) گاه 
تقسيمات جزئى ترى دارند كه آنها را با عنوان 
زيرسلسله،  نظير  مى كنند  دسته بندى  «زير»26  
زيرشاخه، زيررده، نژاد،و زيرنوع  (1: 18- 20).

كالسيك  تاكسونومى  در  اصلى  مسير  سه 
عبارت است از:

فنيتيك كه فقط ويژگى هاى فيزيكى را   -
بررسى مى كند،

نژادى كه فقط اصل و نسب تكاملى را   -
بررسى مى كند، و 

تاكسونومى تكاملى كه از شباهت ها و   -
تفاوت هاى مشاهده شده و نيز تاريخ تكاملى 

استفاده مى كند.
شناخته  نمونة  يك  فيزيك  و  شيمى  علم 
به ندرت  كه  مي كنند  ارائه  را  رده بندى  شدۀ 
جدول  مانند  مى شود،  ناميده  تاكسونومى 
به  شيميايى  عناصر  آن  در  كه  عناصر  تناوبى 
ويژگى هاى  طبق  سازمان يافته،  كامال  شكل 
تاكسونومى  ساختار  گرفته اند.  قرار  ذاتى، 
مورد  در  كاملى  بسيار  دانش  تناوبى  جدول 
فرد،  تا  مى دهد  نشان  را  مشخص  عنصر  هر 
و  عناصر  مورد  در  بتواند  جدول،  خواندن  با 

ارتباط آنها با يكديگر بيشتر بداند (11).

2) تاكسونومى عددى27
و  ابزار  با  مولكولى  زيست شناسى  ظهور 
17. Kingdom 

18. Phylum

19. Class

20. Order 

21. Family

22. Genus

23. Species

24. Subspecies 

25. Varietal 

26. Sub

27. Numerical taxonomy 
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موضوعات  انبوه  توليد  نوين،  روش هاى 
شيوه هاى  توسعة  اطالعات،  زياد  مقادير  و 
و  شباهت ها  تشخيص  براى  را  جديدى 
تفاوت هاى موجودات زنده ترويج داده است. 
عددى،  تاكسونومى  روش ها،  اين  از  يكى 
كاربرد  كه  است  تاكسيمتريك،  به  مشهور 
قابل  ويژگى هاى  براى  را  چندوجهى  تحليل 
تاكسونومى  مى كند.  بررسى  اندازه گيرى 
به  كّمى  روش هاى  از  استفاده  با  عددى 
و  مى پردازد  اطالعات  زياد  مقادير  كنترل 
تعداد نمونه ها و رده ها را اخذ نموده و آنها را 
براساس ويژگى هاى ذاتى و تفاوت ها به طور 
غيرمستقيم جاى مى دهد. تاكسونومى عددى 
براساس شباهت ها و همبستگى بين متغيرها 
خوشه مى سازد (17). در نمونه گيرى و تحليل 
گروه هايى  يا  خوشه ها  به  جامعه  خوشه اى، 
تقسيم مى شود و سپس از اين خوشه ها نمونه 
خود  است  ممكن  واقع،  در  مي شود.  گرفته 
شده  تقسيم  فرعى تر  جامعه هاى  به  جامعه 
باشد كه در اين صورت نمونه گيرى خوشه اى 
تنها فهرست اين جامعه هاى فرعى يا خوشه ها 
نمونةتصادفى  يك  آنها  از  و  مى كند  تهيه  را 
انتخاب مى كند. مثال نمونه گيرى خوشه اى به 

شرح زير است: 
واحدهاى  به  جغرافيايى  منطقة  كل  ابتدا 
كوچك تر تقسيم مى شود، اين واحدها شامل 
هستند.  حوزه ها  يا  شهرى  مناطق  استان ها، 
بزرگ  شهرهاى  به  اوليه  واحد  هر  سپس 
روستايى  مناطق  و  شهرستان،  كوچك،  و 
طبقه بندى مى شوند و پس از آن هر منطقه به 
بخش  و بخش ها به قطعات تقسيم  مى شوند 

واحد   12 الى  چهار  از  متشكل  قطعه  هر  و 
نهايى  نمونة  درنهايت  و  است،  مسكونى 

به دست مى آيد (2: 120- 123).
در تحليل خوشه اى مقياس هاى همبستگى 
از  بسيارى  هستند.  هم  برعكس  فاصله  و 
مقياس هاى همبستگى وجود دارند، اما اغلب 
از ضريب همبستگى پيرسون استفاده مى شود 
و  متغير  دو  بين  خطى  همبستگى  ميزان  كه 
ميزان همبستگى خطى بين دو متغير و ميزان 
تغييرات  با  ارزش  يك  تغييرات  همبستگى 
ضريب  مى كند.  اندازه گيرى  را  ديگر  ارزش 
 +1 و   -1 بين  كه  است  مقدارى  همبستگى 
رابطة  نشان دهندۀ  منفى  ضريب  است.  متغير 
متغير،  يك  افزايش  با  آن  در  كه  است  منفى 
متغير ديگر كاهش مى يابد و برعكس (11). 
بررسى  كافى  اندازۀ  به  تاكسونومى   نوع  اين 
اين سؤال مطرح است  نشده است و معموالً 
براى  آمارى  و  رياضى  شيوه هاى  آيا  كه 

طبقه بندى مناسب هستند يا نه؟

تاكسونومى به عنوان هستي شناسي28 در   (3
هوش مصنوعى

ساختارهاى مربوط به تاكسونومى در هوش 
مصنوعى بيشتر به عنوان هستى شناسى شناخته 
شده اند. چون هوش مصنوعى كامًال از منطق 
قياسى دريافت مى شود و كامًال به تأكيدها و 
حقايق مربوط است. طراحان هوش مصنوعى، 
را  موضوعات  به  مربوط  داده هاى  و  حقايق 
مى كنند.  جمع آورى  خاص  حوزه هاى  در 
اين گردآورى داده ها، مبنا و اساس دانش و 
هستي شناسي خوانده مى شود و ابزار ضرورى 
28. Antology 
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براى هدايت و ادارۀ آنهاست (11) . در هوش 
مصنوعى، هستي شناسي كامًال وابسته به انواع 
يك  براى  كه  است  انتزاعى  موجوديت هاى 

نظام زبانى پذيرفته شده است. 
بايد  روشى  به  معموالً  مفاهيمى  چنين 
استفادۀ  و  اشتراک  كه  شوند  سازماندهى 
و  هستي شناسي  باشد.  ممكن  آنها  از  مجدد 
تاكسونومى اغلب يك مفهوم دارند: رده بندى 
و دسته بندى رده ها يا انواع مفاهيم نگهدارى 
شده بر مبناى دانش (4: 80- 81). در اينجا 
اطالعات  از  انبوهي  به عنوان  دانش  به  بايد 
غالبًا  نگريست.  آنها  بين  روابط  همراه  به 
سلسله مراتبي  ساختار  يك  هستي شناسي 
فرعي تر  رده های  بر  مبتني  تاكسونوميكي 
است. مگنس29، اصطالح تاكسونومي را يك 
هستي شناسي ساده شده معرفي مي كند. زيرا 
اصطالحات  مابين  روابط  هستي شناسي  در 
 .(15) است  تاكسونومي  از  عميق تر  و  غني 
در هوش مصنوعى واژۀ هستي شناسي مفاهيم 
مختلفى دارد. برخى محققان هوش مصنوعى، 
ذهنى  ساخت  يك  به عنوان  را  هستي شناسي 
شكل  را  دانش  اساس  كه  ادراكى  منطقى 
هستي شناسي  ديگر  برخى  مى دانند.  مى دهد، 
را داراى ساختارى معنايى مى دانند كه طرح 
مى كند.  بيان  را  اصطالحات  انتزاعى  منطقى 
اين مفهوم دوم هستي شناسي است كه ساختار 

تاكسونومى را تشكيل مى دهد (11).

تاكسونومى در برنامه نويسي شىء گرا  (4
از  بسيارى  شىءگرا  برنامه نويسي  زبان 
را  تاكسونومى  ساختار  يك  ويژگى هاى 

دارد. آنچه كه در زبان برنامه نويسي شىء گرا 
و  رده  سلسله مراتب  مفاهيم  است  ضرورى 
وراثت است. رده ها در برنامه نويسي  شىءگرا 
قياسى  برنامة  ساختارهاى  و  نوع  مفاهيم  به 
برنامة  يك  درک  منظور  به  مى كنند.  اشاره 
تاكسونومى،  ساختار  به عنوان  محور  موضوع 
دارند  تشابه  عدم  و  تشابه  درجات  رده ها 
در  قادرند  كه  هستند  ويژگى هايى  داراى  و  
ساختار سلسله مراتبى با يكديگر مرتبط شوند 
بسته بندی30  برپاية  شيءگرايي  مقولة   .(11)
كد برنامه و داده ها در واحد منحصربه فردی 
مشتمل  شيء  هر  مي آيد.  پديد  شيء  نام  به 
كه  است  متغيـرهايـي  از  مجمـوعـه ای  بـر 
عبارتى  به  هستند،  شيء  از  داده هايي  حاوی 
آنها  به  شيء  كه  پيغام هايي  از  مجموعه ای 
جواب مي دهد و يك روش كه يك قطعه برنامه 
برای اجرای يك پيغام. هر شيء برای نمايش 
سلسله مراتبي  ساختار  غالبًا  شموليت،  رابطة 
به  رايانه  ها  چون  مي كند.  پيدا  تاكسونومي  و 
دستورالعمل هاى صريح و آشكار نياز دارند، 
برنامة  شىءگرا قوانين بسيارى را براى ايجاد 
رده ها و توسعة وراثت به وجود آورده است. 
رده ها ممكن است با رده هاى ديگر متفاوت 
ردۀ  ويژگى های  تمامى  زيررده  يك  و  باشند 
داشته  نيز  را  ديگر  ويژگى هاى  برخى  و  باال 
باشد. حتى ممكن است تركيباتى از گروه هاى 
ديگر  و يا تمامى ويژگى هاى اجداد آنها را 
نيز دارا باشد. برنامه هاى شىء گرا با زبان هاى 
 ،221 :5) مى شوند  نوشته   c++, small talk
226-227). دو ويژگى تعريف عناصر برنامه 
كه  هستند  مواردى  از  عناصر  بين  ارتباط  و 
29. McGuinness 30. Encapsulate 
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ساختارهاى  محور  موضوع  برنامه هاى  در 
تاكسونومى تعريف مى شوند (11).

تاكسونومى در معمارى اطالعات  (5
تاكسونومى اساس و پايه اى را نشان مى دهد كه 
معمارى اطالعات بر روى آن استوار مى شود. 
اطالعات  معمارى  توسعه دهندگان  تمامى 
داشته  اساسى  شناخت  تاكسونومى ها  از  بايد 
باشند تا تضمين كنند كه مى توانند كاربردهاى 
تاكسونومى  براى  سازمان يافته اى  و  منطقى 
ايجاد كند. معمارى اطالعات، در معناى وسيع 

كلمه، به سادگى مجموعه اى از كمك هاست 
اطالعاتى  منابع  با  را  اطالعاتى  نيازهاى  كه 
اطالعات  معمار  وظيقة  مى سازد.  هماهنگ 
كه  است  وب سايت هايى  ايجاد  و  طراحى 
جست و جو  در  را  اطالعات  بتوانند  كاربران 
پيدا كنند. يك طرح معمارى خوب و مناسب 
از  سازمان  يك  در  را  اطالعات  است  قادر 
روابط  و  مقوله ها،  خاص،  قالب هاى  طريق 
شش  از  اطالعات  معمارى  كند.  بنا  آنها  بين 

مؤلفه، طبق شكل 2، تشكيل شده است:
به   2 شكل  در  مندرج  مؤلفة  شش  اين 

)
) ( (

شكل2. تاكسونومى در معمارى اطالعات (22)
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شرح زير است:
الگوهاى كاربرد اطالعات: الگوهاى   (1
را  مناسب  (بستر)  بافت  اطالعات،  كاربرد 
اين  مى سازد.  فراهم  اطالعات  معمارى  براى 
اطالعات  چگونه  كه  مى كند  توصيف  الگوها 
به كار گرفته شوند و چگونه داخل يك سازمان 
جريان يابد. الگوهاى كاربرد اطالعات ممكن 

است بنابر پروفايل كاربردی تغيير نمايد.
نقاط دست يابى به اطالعات: كانال هاى   (2
مختلفى را فراهم مى آورند كه از طريق آنها 
مورد  اطالعات  مى تواند  اطالعات  جويندۀ 
اخبار،  كند.  بازيابى  و  جايابى  را  خود  نياز 
و  موضوعى،   راهنماهاى  سايت،  نقشه هاى 
پيوندهاى عمومى و مردم پسند نمونه هايى از 

اين موارد است.
معمارى  شاخص  مؤلفة  تاكسونومى:   (3
 2 شكل  در  كه  همانگونه  است.  اطالعات 
تمامى  با  تاكسونومى  است،  شده  داده  نشان 
متقابل  ارتباط  اطالعات  معمارى  مؤلفه هاى 
دارد. تاكسونومى از تجزيه و تحليل الگوهاى 
و  گرفته  نشأت  اطالعات  جريان  و  كاربردى 
طراحى بصرى هدايت اطالعات و اجرا را با 
رعايت استانداردها و دستورالعمل ها مديريت 

مى كند.
بصرى  طراحى  اجرايى:  ساختار   (4
كه  مى سازد  فراهم  را  محيطى  كاركنان  براى 
همچون  اطالعاتى  حفظ  و  ايجاد  مسئوليت 
مقوله هاى تاكسونومى را كه از طريق جريان 
مديريت محتوا قابل دسترس مى شوند برعهده 

گيرند.
مى كند  توصيف  اطالعات:  جريان   (5
سازمان  يك  داخل  در  چگونه  اطالعات  كه 

جريان دارد.
استانداردها و دستورالعمل ها: تمامى   (6
مشخص  و  مى كند  كنترل  را  باال  مؤلفه هاى 
بايد  جديد  اطالعات  چگونه  كه  مى كند 

برچسب خورده و فهرست شوند.
داراى  اطالعات  معمارى  در  تاكسونومى 
دو جنبه است: ساختار و نمود عينى. ساختار 
علوم  طبقه بندى  نظام هاى  شبيه  تاكسونومى 
شاخص  ويژگى هاى  داراى  و  است  زيستى 

زير است:
سلسلـه مراتبـى و چندسطحـى است   (1
در  را  مفاهيم   بين  سلسله مراتبى  روابط  و 
گستره و محتواى تعريف شده اى نشان داده 

مى دهد.
و  طبقه بندى  براى  سازمان  يك  در   (2

مقوله بندى اطالعات استفاده مى شود.
مديـريـت  نظـام  اسـاسـى  بخـش   (3
محتواست. ساختار تاكسونومى بايد در داخل 
دسترس  قابل  محتوا  مديريتى  كارى  جريان 
شود و به كاربر مجاز فهرست سلسله مراتبى 
از مقوالت داده  شود تا بتواند در عنوان هايي 
شده  مشخص  محتوا  از  برچسب هايى  با  كه 
شده  مشخص  مقولة  كند.  جست و جو  است، 
بايد به عنوان بخشى از فرايند ارزيابى و تأييد، 

مرور شود.
نمـود عينـى تاكسونـومـى جنبـة بصرى 
عينى  نمـود  است.  تاكسـونومـى  ساختـار 
تاكسونومى محتواى وب را به طور منطقى از 
طريق دسته بندى اطالعات، بنابر موضوع، ارائه 
مى دهد تا بازديدكنندۀ سايت بتواند اطالعات 
را به سهولت جست و جو كند. مانند راهنماى 
شدۀ  طبقه بندى  مقوله هاى  و  ياهو  موضوعى 
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داراى  تاكسونومى  عينى  نمود  لندزاند31. 
ويژگى هاى اساسى زير است. 

تاكسونومى  ساختار  نظرى  لحاظ  از   (1
طريق  از  وب سايت  روى  بر  مى تواند 
فراهم سازى يك ميانجى بصرى درختى چند 
از  مى تواند،  كاربر  شود.  داده  نشان  سطحى 
مقوله ها  از  يك  هر  ،به  ميانجى  اين  طريق 
براى  كه  را  محتويات  از  فهرستى  و  پرداخته 
هر مقولة انتخابى، مشخص شده است تماشا 

كند، نظير راهنماى موضوعى ياهو32.
ممكن است همواره به صورت بصرى   (2
نشود  داده  نشان  سلسله مراتبى  فرمت  در 

موضوعات  به صورت  سايت  محتويات  و 
سايت  شود.  تقسيم بندی  كلي  مقوله های  و 
لندزاند محصوالتش را به پنج موضوع و مقولة 
كلى تقسيم كرده است: زنان، مردان، دختران، 
اين  در  مسافرت.  و  منزل  اثاثية  و  پسران، 
سايت هدايت چندسطحى از طريق استفاده از 
جداول و ستون  ها به عنوان هدايت اوليه، پانل 
اصلى  منطقة  و  ثانويه،  هدايت  به عنوان  چپى 
مى گيرد. صورت  سوم  سطح  به عنوان  محتوا 

همكارى  تاكسونومى  عينى  نمود  طراحى  در 
و ارتباط تنگاتنگ معمار اطالعات، متخصص 

تاكسونومى، و گرافيست الزامى است. 

31. LANDS’ END. [on-line]. http://www.landsend.com 

شكل 3. راهنمای موضوعي ياهو

32. yahoo’s subject directory. [on-line]. http://www.yahoo.com 
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گرافيست ها مسئوليت به كار بستن روش هاى 
آن  آوردن  و  مفهومى  مدل  به  نسبت  بصرى 
درحالى كه  دارند،  برعهده  را  نهايى  طرح  در 
معمار اطالعات طراحى مدل هدايت مفهومى 

وب سايت را برعهده دارد (22).

كاربرد تاكسونومى در ابرداده ها
موضوع محور  طبقه بندى  نوعى  تاكسونومى 
كنترل  واژگان  در  را  اصطالحات  كه  است 
شدۀ محدود و در قالب سلسله مراتب مرتب 
مى كند. مزيت اين رويكرد آن است كه اين 
امكان را فراهم مى سازد تا اصطالحات مرتبط 
يك  يافتن  كه  شوند  طبقه بندى  روشى  به 
براى  خواه  كند،  تسهيل  را  صحيح  اصطالح 
جست و جو باشد و خواه براى توصيف يك 
به  مى تواند  تاكسونومى  مثال،  براى  شىء. 
دو  اينكه  كردن  روشن  با  مؤلفان  و  كاربران 

اصطالح كامًال با هم مرتبط هستند، كمك كند. 
مثًال آوردن اصطالحات نقشه هاى موضوعى33 
كمك  كاربران  به   5 شكل  در  اكس.تى.ام.  و 
يا  كنند  انتخاب  را  مناسب  مورد  كه  مي كند 
حداقل براى آنها اين حسن را دارد كه به آنها 
اين  دوى  هر  بايد  آنها  احتماالً  كه  مى گويد 

اصطالحات را امتحان كنند.

  

شكل 5. نمونة يك تاكسونومى (9)

33. Topic maps

شكل 4. موضوعات طبقه بندی شدۀ لندزاند

XTM

TMQL

TMCL

HYTM
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نقشه هاى  گرفتن  قرار  ترتيب   5 شكل 
مربوط  فرضى  ساختار  يك  در  موضوعى 
همانطور  مى دهد.  نشان  تاكسونومى  به 
به راحتى  ساختار  اين  مى شود  مشاهده  كه 
اطالعاتى  پى  در  كه  شخصى  به  مى تواند 
راجع به نقشه هاى موضوعى است و در پى 
طبقه بندى يك سند است، كمك كند تا بدان 
استفاده  براى  را  مناسبى  اصطالحات  وسيله 

انتخاب كند. 
به  تاكسونومى،  كه  باشيد  داشته  توجه 
كاربران، از طريق توصيف موضوعات كمك 
بين  تفاوتى  ابرداده  نظر  نقطه  از  و  مى كند 
واژگان كنترل شده و تاكسونومى نيست (9). 
ابرداده، داده اى است كه منابع اطالعاتى ديگر 
را توصيف كرده، بازيابى و استفاده از آنها را 
تسهيل مى كند، و مجموعة ساخت يافته اى از 
عناصر است كه منابع اطالعاتى را به منظور 
اطالعات  از  استفاده  و  كشف،  شناسايى، 
فقط  ابرداده ها   .(119  :3) مى كند  توصيف 
مى سازند،  مرتبط  موضوعات  به  را  اشيا 
حال آنكه در اينجا ما موضوعات را در يك 
سلسله مراتب تنظيم و مرتب مى كنيم. بنابراين، 
تاكسونومى موضوعاتى را توصيف مى كند كه 
براى طبقه بندى موضوعات استفاده مى شود و 
در  مى تواند  كه  هرچند  نيست،  ابرداده  الزامًا 
يك ابرداده به كارگرفته شود. شكل 6 استفاده 

از تاكسونومى در ابرداده ها را نشان مى دهد.
ابرداده  خط چين  خطوط   6 شكل  در 
تاكسونومى  سياه  خطوط  درحالى كه  هستند، 
برنامة  يك  از  بخشى  و  مى دهند  تشكيل  را 
طبقه بندى موضوع محور هستند. خطوط آبى 
اظهاراتى راجع به مقاله است و خطوط سياه 

دانش  بازنمود  و  موضوعى  نقشه هاى  بين 
اظهارنظر دربارۀ نقشه هاى موضوعى است.

يكى از پيامدهاى اين قضيه آن است كه اگر 
ما مقالة ديگرى دربارۀ نقشه هاى موضوعى در 
دست داشته باشيم نيازى به تكرار نقشه هاى 
بازنمود  زيرمجموعة  تا  نيست  موضوعى 
قبال گفته شد  همانطور كه  گيرند.  قرار  دانش 
تاكسونومى، اطالعات بيشترى درباره مفاهيم 
به  كمك  براى  كار  اين  و  مى سازد  فراهم 

كاربران است. (9).

به  دست يابى  نظام هاى  در  تاكسونومى 
اطالعات

انواع مختلف ساختارهاى مربوط به تاكسونومى 
نظام هاى  تشكيل دهندۀ  ضرورى  اجزاى 
و  رشد  اما  هستند،  اطالعات  به  دست يابى 
مختلف،  اينترانت هاى  و  وب  سريع  توسعة 
باب تحقيق جديدى را در سازماندهي دانش 
گشوده است. در آغاز دهة1990، تاكسونومى، 
تشريحى  تنظيم  به  مورد،  چند  استثناى  به 
موجودات زنده در علوم طبيعى مي پرداخت. 
به عنوان  تاكسونومى ها  از  اغلب  محققان 
ابزارهاى تحقيق در علوم روان شناسى و علوم 
اجتماعى استفاده مي كردند. متخصصان رايانه 
و  مصنوعى  هوش  در  تاكسونومى  اصول  از 
برنامه نويسـي شـيء گرا استفـاده مي كـردنـد. 
در  تاكسونومى  بعد،  به  بيستم  قرن  اواخر  از 
با  اطالعات،  به  دست يابى  نظام هاى  تمامى 
هدف هماهنگ  سازی كاربر با نظام اطالعاتي، 
به كار گرفته شد. عالوه بر اين، رشد روزافزون 
اينترنت،  و  وب  روی  بر  اطالعات  حجم 
ساخت.  برجسته  را  واژگان  كنترل  به  نياز 
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به عنوان مثال، اكثر درگاه های سازماني نياز به 
تاكسونومي را احساس كردند (11: 2773).

ساختارهاى  بسيار  تالش های  با  محققان 
ابزارى  به عنوان  را  تاكسونومى  به  مربوط 
براى ارائة نتايج جست و جوى مفيد و معقول 
ميليون ها  بر  مشتمل  اينترنتى  فهرست هاى  از 
سايت مختلف ايجاد كردند. انفجار اطالعات 
توانايى  اينترانت ها،  و  اينترنت  در  موجود 
براى  را  ساده  كليدواژه اى  جست و جوى 
بازيابى اطالعات افزايش داده است. بسيارى 
نظير  رده بندى  طرح های  از  وب سايت ها  از 
كاربران  به  تا  كردند  استفاده  ديويي،  دهدهي 

برخى  كنند.  كمك  اطالعات  يافتن  براى 
از  اطالعات  به  دست يابى  نظام هاى  طراحان 
شيوه هاى پردازش زبان طبيعى براى دسته بندى 
استفاده  متن  عبارات  و  كليدواژه   كردن 
به عنوان  مى تواند  دسته بندى ها  اين  مى كنند. 
اطالعات  بازيابى  جهت  واحدى  طبقه بندى 
از وب مطرح شود. ساختارهاى تاكسونومى 
معموالً  اطالعات  به  دست يابى  نظام هاى  در 
تهيه  شده،  پذيرفته  كامًال  استانداردهاى  طبق 
مى شوند. معموالً تاكسونومي های به كارگرفته 
اطالعات  به  دست يابي  نظام های  در  شده 
است.  درختي  و  سلسله مراتبي  به صورت 

شكل 6. به كارگيرى تاكسونومى در ابرداده (9)

Curing the webs identity crisis 

2003
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به  مي توان  تقسيم بندی  اين  نمونه های  از 
موضوعي  سرعنوان های  و  اصطالحنامه ها 

اشاره نمود (18).

تئورى و اصول تاكسونومى 
منطق،  طبيعى،  علوم  در  ريشه  تاكسونومى ها 
زبان شناسى، علوم شناختى، و مانند آن دارند. 
يك  يعنى  هستند،  عمل گرا  تاكسونومى ها 
خدمت  در  حداقل  بايد  تاكسونومى  ساختار 
يك هدف مفيد باشد و در غير اين صورت 
عمل  به  گاهى  بايد  فرد  شود.  حذف  بايد 
را  اصول  و  فرضيه  تا  برگردد  تاكسونومى 
را  اصول  و  فرضيه  گاهى  و  دهد  تشخيص 
اين  كند.  عمل  آن  به  بتواند  تا  كند  بررسى 
مسئله به خوبى در تاكسونومى هاى اوليه نشان 
شكلى،  ويژگى هاى  ارسطو  است.  شده  داده 
جانوران  و  گياهان  سكونت  محل  و  عادات، 
موجودات  معرفى  براى  آنها  از  و  مطرح  را 
زنده استفاده كرد. براى انجام اين كار، اصول 
خاصى را تدوين و تئورى اولية تاكسونومى را 
ايجاد كرد. دسته بندى موجودات زندۀ ارسطو 
به خوبى در فلسفه و منطق به ويژه قياس بنا 
نهاده شده بود. مشاهدۀ تجربى نشان مى دهد 
كه موجودات زندۀ معين از ويژگى هاى خاصى 
بهره مند هستند. همچنين، منطق حكم مى كند 
موجودات زنده به يكديگر مرتبط باشند. اين 
شده  ايجاد  رده هاى  بودن  عملى  از  استدالل 
نمي كاهد، بنابراين، نظريه و عمل براى ايجاد 

يك نتيجة سودمند با هم همكارى كردند.
لحـاظ  از  كـه  دانـش،  سـاختارهاى 
سلسله مراتبى مرتب مى شـوند، اصـل و عمل 

است.  تاكسونومى  توسعة  براى  ديگرى  مهم 
اطالعات  و  اشيا  دسته بندى  و  سازماندهى 
افراد  تمامى  و  بوده  غيرارادى  مفاهيم،  و 
مى رسد  نظر  به  ولى  كردند،  استناد  آنها  به 
رفتارى  سلسله مراتبى  لحاظ  از  رده ها  تنظيم 
اكتسابى باشد. لينوئاس34، بر مشاهدۀ تجربى 
اعضاى  عنوان  به  را  نمونه ها  و  داشت  تكيه 
گروه  يك  مى كرد.  مشخص  گونه  نوع/  يك 
تقسيم  كوچك تر  گروه هاى  به  را  بزرگ 
مناسب  رده هاى  كه  زمانى  تا  البته  مى كرد، 
براى هرگونه كشف مى شد. اغلب گروه هاى 
(پرندگان  طبيعى  جاهاى  بررسى  با  را  ميانى 
حركت  حاالت  بيابان)  بوته هاى  و  ساحلى 
(سگ هاى  عملكردشان  يا  آبى)  (پرندگان 
دارويى)  گياهان  خوشبو،  گياهان  شكارى، 
را  گروه ها  موارد  برخى  در  مى كرد.  ايجاد 
براساس  و  (حركت)  عمل  مشاهده  براساس 
ويژگى هاى ذاتى بيان مى كرد. لينوئاس اصل 
ويژگى هاى ذاتى را براى دسته بندى گروه ها 
به كار مى برد. داروين اصل و نسب تكاملى را 
به عنوان يك ويژگى تلقى كرد و براى ايجاد 
برد.  به كار  جانوران  سلسله مراتبى  رده هاى 
استفاده از تاريخ تكاملى فقط براى موجودات 
زنده به كار مى رود، اما اصل تنظيم ساختارهاى 
تبار  رده هاى  براساس  تاكسونومى  به  مربوط 
متداول  مثال  دارد.  گسترده اى  كاربرد  نژاد  و 
بنابراين،  نسب نامه هاست.  يا  شجره نامه ها  آن 
مشاهدۀ  منطقى،  تعيين  اصل   4 درگذشته 
براساس  سلسله مراتبى  ترتيبات  تجربى، 
ويژگى هاى ذاتى، و تاريخ تكاملى پاية ساختار 

تاكسونومى ها به حساب مى  آمدند.
34. Linnaeus 
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درک حاصل از زبان شناسى، معناشناسى، 
و روان شناسى شناختى از قرن بيستم به بعد 
كرد.  مطرح  را  جديدى  نظريه هاى  و  اصول 
برنامه نويسى هاى  در  زياد  بسيار  ملزومات 
رايانه ای براى هوش مصنوعى، برنامه نويسي 
اطالعات،  به  دست يابى  نظام هاى  شيي ءگرا، 
به  توجه  با  آن  مانند  و  اطالعات،  معمارى 
درک زبان و اينكه ذهن چگونه كار مى كند، 
حاصل  مشخص  مشاركت  است.  يافته  تغيير 
كلمات  بين  ارتباط  درک  زبان شناسى  از 
استفاده  مورد  واژه هاى  بر  معناشناسى  است. 
در  شده  دسته بندى  مفاهيم  نام گذارى  براى 
از  مى كند.  تأكيد  تاكسونومى  ساختارهاى 
روان شناسى، آگاهى در مورد اينكه چرا ذهن 
افكار را سازماندهى مى كند و زبان را پردازش 

مى كند حاصل مى شود.
علم روان شناسى بينش به درون رده بندى 
را به عنوان يك فرايند ذهنى مهيا مى سازد و 
از وارد كردن سلسله مراتب در درون ساختار 
تاكسونومى و ايجاد دستورالعمل ها در مورد 
انتخاب واژگان  و شكل آنها حمايت مى كند. 
و  اطالعات  داده ها،  ادراكات،  سازماندهى 
اطالعات،  فراهم آورى  مهم  بخش  افكار 
مفهوم سازى اطالعات، و حل مشكل است. با 
تاكسونومى افراد تصاوير ذهنى از موضوعات 
و مشكالت را در ذهن خود ايجاد مى كنند كه 
مى توانند آنها را به گروه هاى جزئى تر تقسيم 
را  پيچيده  دانش  يادگيرى،  نتيجه  در  تا  كنند 
آسان سازند. تاكسونومى ها مؤلفه هاى بنيادين 
يادگيرى، ارتباطات و درک هستند كه اهميت 
ويژگى هاى  از  يكى  به عنوان  سلسله مراتب 

ساختار تاكسونومى مطرح است.

بيان  ذهنى  شكل  تغيير  ديگر،  نظرية 
شكل  در  غيرسلسله مراتبى  اظهارات  و 
براى  تالش  احتماالً  كه  است  سلسله مراتبى 
برخى  درون  جديد  ادراكات  دادن  جاى 
و  است  مشابه  مفاهيم  گروه بندى  بافت هاى 
آسان سازى  و  دادن  عموميت  براى  ابزارى 
است. ساختار تاكسونومى، فرايند ذخيره سازى 
مؤثر را براى داده ها و اطالعات ارائه مى كند 
و اگر چنين ساختارى به دقت ساختار ذهنى 
باشد به احتمال زياد سودمند خواهد بود (11: 

.(2774

نتيجه گيرى
و  فرايند  به عنوان  آغاز  از  تاكسونومى 
جانوران  و  گياهان  سازماندهى  براى  نظامى 
به كار رفته است و امروزه تا حد مجموعه هاى 
رده بندى  عمليات  و  طرح ها  از  مختلفى 
بسيارى  در  و  است  توسعه يافته  اطالعات 
طبيعى  علوم  در  مى شود.  استفاده  نظام ها  از 
مختلف به ويژه زيست شناسى، ستاره شناسى، 
عمل  يك  هنوز  تاكسونومى  زمين شناسى  و 
بعد،  به  بيستم  قرن  از  مى آيد.  به شمار  مهم 
آمارى  تحليل  از  استفاده  جديد  شيوه هاى 
و  طبيعى  اشياى  طبقه بندى  براى  رايانه ها  و 
موجودات زنده براساس ويژگى هاى ذاتى آنها 
مطرح شد و به ويژه در ميكروبيولوژى نمود 
دسته بندى  به  تاكسونومى  كه  جايى  داشت، 
مشابه  ويژگى هاى  براساس  زنده  موجودات 
در  نيز  عددى  تاكسونومى  پرداخت.  ژنتيكى 
به  دست يابى  نظام هاى  و  اجتماعى  علوم  
اگرچه  گرفت،  قرار  استفاده  مورد  اطالعات 
اعتبار دسته بندى براساس تشابهات ذاتى در 
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اين نظام ها سؤال برانگيز است.
تاكسونومى بخش مهمى از نظام را براى 
كاوش هوش مصنوعى توسعه داده  است كه 
خود  به  را  هستى شناسى ها  شكل  اينجا    در 
جمع آورى  مصنوعى،  هوش  در  مى گيرد. 
و  اطالعات  داده ها،  سازمان يافته  كامًال 
منطقى  استدالل  پشتيبانى  براى  دانش 
برنامه های  در  تاكسونومى  مى رود.  به كار 
شى ءگرا به دسته بندى رده ها مي پردازد. اين 
دارند  را  وراثت  و  رده  ويژگى هاى  برنامه ها 
ارتباط  و  تاكسونومى  در   taxa جنبه هاى  و 
مطرح  سلسله مراتبى  ساختار  در  را  آنها  بين 
اطالعات  به  دست يابى  نظام هاى  مى سازند. 
وب سايت ها  راهبرى  براى  تاكسونومى  از 
استفاده مى كنند و به جست و جوى اطالعات 
در اينترنت كمك مى كنند. در بافت اطالعات 
هرچه  بازيابى  تاكسونومى ها  درون خطي، 
اين  بازيابى  و  مرتبط  اطالعات  اقالم  بيشتر 
پشتيبانى  مى كنند.  تقويت  را  مشخص  اقالم 
چنين  براى  تاكسونومى  ضرورى  تالش  و 
كردن  برطرف  در  آنها   توانايى  نظام هايى، 
مفاهيم  بين  ارتباط  نمايش  با  واژگان  ابهام 

است.
با شروع گردآورى و مطالعة ويژگى ذاتى 
اصول  از  تاكسونومى  حوزه،  يك  در  گروه 
معناشناسى،  زبان شناسى،  استلزامات  منطقى، 
ايجاد  براى  انسان  ذهنى  فعاليت  به  توجه  و 
سه  از  مى كند.  استفاده  تاكسونومى  ساختار 
روش دستى، خودكار، و نيمه خودكار براى 
ايجاد تاكسونومى استفاده مى شود. روش دستى 
نيمه خودكار  تاكسونومى  و  بوده  جامع ترين 
تالش مى كند از خودكارى براى پرداختن به 

ميزان زيادى از اطالعات كه به تفسير انسان 
شامل  خودكار  شيوۀ  كند.  استفاده  دارد  نياز 
مختلف  شيوه هاى  و  الگوريتم  دسته بندى 
مؤلفة  تاكسونومى  است.  اطالعات  پردازش 
اساسى معمارى اطالعات است. اگر ساختار 
شود  ساخته  و  طراحى  به خوبى  تاكسونومى 
توان تحليلى دارد و در جست وجوى اطالعات 
به كاربران كمك مى كند و چارچوب مفهومى 
مفيدى را براى سازماندهى اطالعات در وب 

به وجود مى آورد.
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