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Abstract 

 

Purpose: One of the problems of ontology  used with the aim of meaningful retrieval in the web 

and information systems is lack of attention to the processes of meaning formation in the human 

mind. Ontology has a reference structure. It tries to retrieve the meaning only by establishing 

relations among concepts. However, ontology does not pay attention to the issue of cognition and 

processes such as interpretation and formation of concepts in mind. The purpose of this study is 

to focus on the interpretation component of Peirce’s sign model to identify the components 

affecting the interpretation of various people from the Shiate Ashura event as an object of 

Peirce’s sign model for use in ontologies.. 

Method: This qualitative research has two steps. In the first step, the Instagram’s personal pages 

of five groups of people (people whose pages had high number of followers and visitors, praisers, 

creators of Ashura work, ordinary people and people who have a different view of Ashura) were 

chosen identified and e analyzed using qualitative content analysis method. In the second step, 10 

creators of Ashura works in painting, literature, calligraphy, film and caricature were selected. 

Their lived experiencs relted to creating works were collected and analyzed using the 

phenomenological method and semi-structured interview tool. 
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Results: 29 main categories and 292 sub-categories were identified and extracted from the 

qualitative content analysis of 6339 comments of Instagram pages in the first step, and 8 main 

categories and 47 sub-categories from the analysis of interviews of Ashura creators in the second 

step. 

Conclusion: Individuals interpretations of an event (object), the formation of concept and mental 

patterns depend on three worlds (personal world, social world, and technology world) shape their 

experiences and mental preconceptions as well as the context in which the individual is located. 

The concept is context-oriented, and the interpretation does not depend on the individual 

interpreter alone, but also on the social context. Personal preferences is not the only way to 

interpret the signs. It is not the main determining factor in  forming semantic systems such as 

ontologies. The context, social rules as well as habits limit the interpretation. Accordingly, the 

use of reference systems and rules of logic,  and the use of artificial intelligence and computer 

science tools alone cannot help to represent meaning in the ontology. Rather, individual 

characteristics, contexts, mental presuppositions, and components existing in personal, society, 

and technology worlds affect the shaping of concepts and constructing meaning and paying 

attention to them in ontology. It is especially essential in the a multifaceted  context oriented like 

Ashura. 

Keywords: Concept, Interpretation, Semiotics, Charles Sanders Pierce, Sign, Pierce’s Sign 

Model, ontology 
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 چکیده

شناسی دارای ساختار  گیری معنا در ذهن انسان است. هستی توجهی به فرایندهای شکل شناسی کم یکی از مشکالت هستی هدف:

و فرایندهای تفسیر و زیابی کند؛ اما به مسئله شناخت ارجاعی است و تنها با برقراری روابط بین مفاهیم سعی دارد معنا را با

وجهی  فهوم در ذهن و خلق معنا در انسان توجهی ندارد. هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از الگوی سهگیری م شکل

ق معنا تأثیر دارند گیری مفهوم در ذهن انسان و خل که در شکل را هایی تفسیر این الگو، مؤلفه  نشانه پیرس و تمرکز بر مؤلفه

عنوان یک چندمعنایی استفاده شده  کند. برای رسیدن به این هدف از عاشورا به شناسی معرفی رای کاربرد در هستیشناسایی و ب

 است. 

این پژوهش کیفی در دو گام انجام شده است. در گام نخست، صفحات شخصی اینستاگرام پنج گروه )افراد پرطرفدار، روش: 

های  عنوان جامعه پژوهش، انتخاب و یادداشت بهادی، و افرادی با نگاه متفاوت( آورندگان آثار عاشورایی، مردم عمداحان، پدید

نفر از پدیدآورندگان آثار عاشورایی  01محتوای کیفی تحلیل شدند. در گام دوم  منتشرشده در صفحات ایشان با روش تحلیل

ارشناسی تحلیل ه آنها در خلق آثار با روش پدیدکاریکاتور انتخاب و تجربه زیست های  نقاشی، ادبیات، خوشنویسی، فیلم و درزمینه

 شدند.
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 3صفحات اینستاگرام در گام نخست و   یادداشت 6223مقوله فرعی از تحلیل محتوای کیفی،  333مقوله اصلی و  33تعداد  ها: یافته

 ایی و استخراج شدند. آثار عاشورایی در گام دوم، شناسهای پدیدآورندگان  مقوله فرعی از تحلیل مصاحبه 04مقوله اصلی و 

تفسیر فردی از یک واقعه و تشکیل مفهوم و الگوهای ذهنی در وی به سه جهان ) جهان شخصی، جهان اجتماع و  گیری:نتیجه

دهند. مفهوم،  شکل می های ذهنی و همچنین بافتی که فرد در آن قرار دارد را داشته ها و پیش جهان فناوری( وابسته است که تجربه

فردی  بستگی ندارد؛ بلکه وابسته به بافت اجتماعی است. ترجیح شخصی انسان، تنها  است و تفسیر آن فقط به تفسیرگر محور بافت

بافتی که انسان در آن به  .ها نیست شناسی های معنایی مانند هستی گیری نظام کننده اصلی در شکل ها وعامل تعیین راه تفسیر نشانه

کند. براین اساس، استفاده از نظام ارجاعی  رای تفسیر ایجاد میهایی را ب ها، محدودیت نین عادتبرد، قواعد اجتماعی و همچ سر می

شناسی به بازنمایی معنا  تواند در هستی تنهایی نمی کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی و علوم رایانه به و قواعد منطق و همچنین به

جهان شخصی، اجتماعی و فناورانه در های موجود در سه  ذهنی و مؤلفه های داشته های فردی، بافت، پیش کمک کند؛ بلکه ویژگی

محور مانند  های چندمعنایی و بافت ویژه در موضوع شناسی به ها در هستی گیری مفهوم و ساخت معنا مؤثر، و توجه به آن شکل

 عاشورا ضروری است.

 .شناسی ، الگوی نشانه پیرس، هستیشناسی، چارلز سندرس پیرس، نشانه مفهوم، تفسیر، نشانهها:  کلیدواژه
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 ه مقدم
اصلی علم اطالعات و  های موضوعسازماندهی یکی از 

به تسهیل و تسریع دسترسی کاربران  شناسی با هدف دانش

هاست. متخصصان این قلمرو  منابع اطالعاتی مورد نیاز آن

براساس نیازهای کاربران، شرایط و مقتضیات زمانی و 

ای از ابزارهای مختلف  ها در هر دوره همچنین وجود فناوری

اند. ابزارهای  برای دستیابی به این هدف استفاده کرده

ن و تری عنوان ابتدایی به 0ها فهرستسازماندهی از قبیل 

اند  عنوان جدیدترین ابزار، سعی داشته ها به شناسی هستی

ترین منابع اطالعاتی را براساس آنچه کاربر در  مرتبط

 Hodge .(,Zeng 2008)جستجوی آن است، ارائه دهند 

های سازمان  ماندهی را نظامابزارهای مختلف ساز (2000)

های  نظام»معرفی کرد. وی معتقد است که  3دانش

های بازنمونی هستند که هر کدام  نظام، سازماندهی دانش

ها  سعی دارند کم یا زیاد واحدهای معنایی و روابط بین آن

براساس Thellefsen (2004) «. کنند را سازماندهی

دهی دانش، با هدف تبیین بهتر مفهوم سازمانو   هاجتعریف 

م طبیعی، علوم انسانی و علوم مفهوم دانش را در علو

اجتماعی بررسی کرد و با ترکیب تعاریف مختلف دانش در 

 های اجتماعی دانش  این علوم بر جنبه

تأکید کرد. نتایج پژوهش وی نشان داد که دانش درون یک 

زماندهی دانش بر تمرکز عمده ساگیرد و  بافت شکل می

ت دانشی درون یک ساختار موضوعا بازنمونچگونگی 

 است.  معنایی

 Thellefsen,Thellefsen, SØrensen همچنین 

نظامی ش را نظام سازماندهی دان، 3100در سال   (2011)

که با فرایندهای شناختی ذهن انسان به وسیله  تعریف کردند

برای  ها ،. آنشود بافتی محدود می های ویژگیشرایط و 

ریف سازماندهی دانش از مفاهیم مطرح در علم تع

وجهی  و الگوی سه 0شناسی پیرس ویژه نشانه به 2شناسی نشانه

                                                           
1
 Word’s list 

2
 Knowledge Organization System 

3
 Semiotic 

4
 Peirce Semiotic 

 6شناسی با معنا  اند. به این دلیل که نشانه استفاده کرده 5نشانه

و در قلمرو  (0230، )چندلرارتباط نزدیکی دارد  4و بازنمایی

پردازد  به پژوهش می 01و شناخت 3داللتنا، ، مع3نشانه

ترین موضوعاتِ سازماندهی  که از مرتبط (0233سن،  )دینه

 دانش هستند.

های سازماندهی دانش که ارتباط نزدیکی با  یکی از نظام

ن شناسی است. پرکاربردتری بازنمون و معنا دارد، هستی

شناسی  اطالعات و دانششناسی در علم  تعاریف از هستی

 Guarino & Giarettaو   Gruber (1995) تعاریف

از  یرسم فیتعر»را  شناسی هستی است. گروبر (1995)

 ارتایرینو و جواگداند.  می« مشترک 00یساز مفهوم

ه منطقی که توصیفی دقیق و یک نظری»را  شناسی تیهس

اند. هر دو  کردهتعریف « دهد سازی ارائه می از مفهومجزئی 

 (0232صفری )سازی تاکید کردند.  تعریف بر مفهوم

شناسی معرفی کرده  سازی را خمیرمایه بنیادین هستی مفهوم

شناسی ناشی از  و معتقد است که تعاریف مختلف هستی

سازی در   هومسازی است. مف ها در مفهوم یدگاهتفاوت د

ای شناسایی مفاهیم و برقراری ارتباط شناسی به معن هستی

شناسی سعی دارد   است. هستی 03بافتبین مفاهیم در یک 

سؤال اصلی این است اما سازی معنا را بازنمون کند.  با مفهوم

هایی در ساخت معنا مؤثر  که معنا چیست؟ و چه مؤلفه

ا و بازنمایی تر ذکر شد، معن همانگونه که پیشهستند؟ 

 شناسی هستند. م نشانههای اصلی عل موضوع

(2000)Sowa   شناسی، بر  نظران هستی یکی از صاحب

شناسی  شناسی در هستی کاربرد مفاهیم و الگوهای علم نشانه

را در و فراداده تاکید کرده و استفاده از الگوهای این علم 

ازمان دانش معرفی و بررسی کرده ارتقا و بهبود این نظام س

 Thellefsen,Thellefsen, SØrensen است. همچنین

                                                           
5
 Triad Sign Model 

6
 Meaning 

7
 Representation 

8
 Sign 

9
 Signification 

10
 Cognition 

11
 Conceptualization 

12
 Context 



  

 

 شناسی گیری مفهوم جهت کاربست در هستی های مؤثر بر تفسیر و شکل شناسانه از مؤلفه تحلیل نشانهمرادی و همکاران:   18

فرایند خلق معنا را براساس مفاهیم  (2018) و (2015)

 اند.  تشریح کردهشناسی  علم نشانه

، 0وسوردو س فردینان رن نوزدهم با آثارشناسی در ق علم نشانه

دان و  منطق 3رسیپو چارلز سندرس  شناس سوئیسی زبان

زمانی که سوسور نظریه رونق گرفت. آمریکایی   فیلسوف

را ارائه داد، وجهی نشانه  الگوی دوهمراه با  2سمیولوژی

وجهی  و  الگوی سه« سمیوتیک»طور مستقل نظریه  به  رسیپ

 .نشانه را مطرح کرد

از نشانه  0گی خلق معنابرای تبیین شناخت و چگون رسیپ

های بشری  پود همه اندیشه و بهره گرفت. وی نشانه را تار

دانست و معتقد بود که حیات هرگونه علم و حتی ارتباط  می

(. 0231فر و غفاری، رضویها وابسته است ) ها به نشانه انسان

یا نشانه  بازنمود»گونه تعریف کرده است:  نشانه را این رسیپ

ا فرد دیگری در بعضی وجوه و چیزی است که بر چیز ی

ی  کند. یعنی در ذهن آن فرد یک نشانه ها داللت می قابلیت

آورد.  یافته به وجود می ی توسعه معادل یا شاید یک نشانه

شود را من تفسیر نشانه نخستین  هایی که خلق می نشانه

ن موضوع نشانه کند که هما انه بر شیء داللت مینامم. نش می

های آن، بلکه در  ی ویژگی نه در همه است. داللت نشانه

یا  5ارجاع به یک ایده خاص است که گاهی آن را زمینه

. سه مؤلفه الگوی  Hoopes (1991) «خوانیم بازنمود می

 از نشانه شامل موارد زیر است:  رسیپ

کسی، جای چیزی در )نشانه(: چیزی که برای  6ازنمودب-

گیرد. در حقیقت، نشانه  ها و شرایط قرار می وقعیتبرخی م

 کند. به شخص یا چیزی داللت مى

شناختی(: همان چیزى  )موضوع، ابژه یا متعلق نشانه 4شیء-

دهد و  است که نشانه ما به ازاى آن است و به آن ارجاع می

ای،  ای، حادثه است از جمله شیءشامل امور قابل تصور 

 .  ای، کیفیتی، قانونی رابطه

                                                           
1
 Ferdinand de Saussure 

2
 Charles Sanders Peirce 

3
 Semiology 

4
 Meaning Creation 

5 
Ground 

6
 Representamen 

7
 Object 

دانند. تفسیر بر  اغلب تفسیر را نشانه ذهنى مى :3تفسیر-

کند؛ بلکه بر تصور ذهنی یا امری داللت  شخص داللت نمی

، رسیپکند.  ای ایجاد می دارد که میان نشانه و موضوع رابطه

باعث ایجاد معنا و داند که  تفسیر را همان نشانه در ذهن می

شناسی  در نظام نشانه .شود و نه شخص درک خاصی می

ترین عنصر خلق معنا است  ، تفسیر مهمترین و اساسیرسیپ

.Peirce (1998)   

، شرط خلق معنا را وجود و ارتباط هر سه مؤلفه رسیپ

از  با یکدیگر معرفی کرده است.« تفسیر»و « شیء»، «نشانه»

یک پدیده، یک  ،رای مثالیک نشانه ب ایمعندیدگاه وی، 

به آن چیزی مرتبط و وابسته است  واقعه و یا حتی یک ایده

های ذهنی یا  داشته پیش»است یعنی  در ذهن وجود داشتهکه 

که در آن قرار گرفته است  «جهان گفتمانی»و  «تجربه پیشین

(Thellefsen, 2010). 

 

 بیان مسئله
ر رسمی ارجاعی هی دانش یک ساختاهای سازماند نظام

محض نیستند؛ بلکه با فرایندهای شناخت انسان در ارتباط 

که  گذارند. برای مثال هنگامی میبر ذهن تأثیر و  هستند

شده با نیازهای  میزان ربط نتایج بازیابی به ارزیابیکاربر 

را در نظام اطالعاتی پردازد یا منبع خاصی  اطالعاتی خود می

 یردگ فرایند تعاملی جستجو قرار می جستجو و در

Thellefsen (2003), Thellefsen, Thellefsen, 

SØrensen (2013)عنوان یکی از  شناسی به . هستی

های سازماندهی دانش سعی دارد با شناسایی مفاهیم و  نظام

افت، بازیابی معنادارتری قراری روابط بین مفاهیم در یک ببر

پذیر  های اطالعاتی امکان ی کاربر در وب و یا نظامرا برا

  Gärdenfors (2004)های  کند. اما نتایج پژوهش

Raubal & Adams (2010), و nHenso 

)Sheth(2012 &
یی کنونی ت که وب معنانشان داده اس  

شناسی استفاده می کند، معنایی نیست؛ چون  که از هستی

له شناخت در آدمی یعنی فرایندهایی همچون دریافت، ئمس

در وب معنایی  ،گیرد فهم و درک که توسط انسان انجام می

کی بندی و قواعد استنتاجی مت کاربردی ندارد و تنها به طبقه

از طرف دیگر،  .اسب استاست و برای استدالل قیاسی من

                                                           
8
 Interpretant 
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-Marcondes ،Martinez  (2013)های نتایج پژوهش

Avila and Fox (2017) ،Moreira اند که  نشان داده

شده در علم اطالعات به ساخت  های انجام عمده پژوهش

ه توج 0سازی و رسمی انهفناورهای  جنبهشناسی،  هستی

و علوم رایانه  اشته و عمدتاً از مفاهیم هوش مصنوعید

شده  های انجام راساس پژوهشاند. در ایران نیز ب استفاده کرده

؛ 0234 و دیگران، استانی محمدی؛ 0233 ،دیگران کریمی و)

( 0230جو و فتحیان،  صنعت ؛0235 زرداری، ؛0235 فتحیان،

و در ساخت  ابزار بازنمون دانش معرفی شدهشناسی  هستی

های هوش مصنوعی و علوم رایانه  آن از مفاهیم و روش

طرح در استفاده شده است و پژوهشی که به تبیین مفاهیم م

سازی، معنا و بافت فارغ از  مشناسی از جمله مفهو هستی

 های فناوری پرداخته باشد، انجام نشده است. بهجن

با نظام  رسیپوجهی نشانه  تطبیق الگوی سه -0شکل

 سازماندهی دانش در خلق معنا 

 

، شرط خلق معنا را رسیپتر ذکر شد،  همانگونه که پیش

با « تفسیر»و « شیء»، «شانهن»وجود و ارتباط هر سه مؤلفه 

 گر معرفی کرده است. یکدی

های الگوی  های سازماندهی دانش با مؤلفه چنانچه نظام

( این نتیجه حاصل 0تطبیق داده شود )شکل  رسیپنشانه 

های سازماندهی دانش انجام  شود که آنچه در نظام می

شود ارتباط بین نشانه و شیء است که با استفاده از  می

و علوم رایانه  طق، فنون و ابزارهای هوش مصنوعیقواعد من

که در ذهن کاربر نقش « تفسیر»به مؤلفه شود و  انجام می

بندد و بر عملکرد وی تأثیر داردکمتر توجه شده است. می

ها از تمرکز بر ساختار  بنابراین نیاز است که این نظام

ارجاعی که براساس محاسبات ریاضی و منطق است به وجه 

ها تمرکز دارد،  شانهکه به کاربر و تفسیر وی از ن 3یکاربرد

                                                           
1
 Formalization 

2
 Pragmatic  

هایی که انتزاعی هستند و  ویژه در موضوع دا کنند. بهتغییر پی

  هایی موضوعدهند؛  تفسیر بسیاری را در ذهن افراد شکل می

محور بوده و تبیین درست مفاهیم آن نیاز به  که بافت

  موضوع توضیحات بیشتری دارد. مانند واقعه عاشورا که یک

 تفسیر باالیی دارد. چندمعنایی است و قابلیت

براساس آنچه ذکر شد، هدف از انجام پژوهش حاضر، 

تمرکز بر مؤلفه تفسیر و شناسایی عوامل مؤثر در تفسیر افراد 

عاشورا برای کاربست در  مختلف از مفاهیمی مانند

ها و پاسخگویی به این پرسش است که  شناسی هستی

ک پدیده گذار در تفسیر افراد مختلف از یهای تأثیر مؤلفه

 کدامند؟ رسیپوجهی  وی سهبرپایه مؤلفه تفسیر الگ

 

 پیشینه پژوهش
شناسی در  هستی   هایی که در موضوع با بررسی پژوهش

رشته علم اطالعات در ایران انجام شده است، این نتیجه 

های این قلمرو بوده  شروع پژوهش 31حاصل شد که دهه 

شده و یا   ها مقاالت ترجمه دا بیشتر پژوهشاست. در ابت

و  31های پایانی دهه  . در سالمطالعات مروری بودند

مطالعات پژوهشی این زمینه آغاز  31های آغازین دهه  سال

شناسی  شده است و در ابتدا به تبدیل اصطالحنامه به هستی

جو  صنعتاند ) و تقویت روابط معنایی موجود در آن پرداخته

بیک  علیکریمی، و زاهدی، امین، ، (0230و فتحیان )

بیشتر  31. دهه (0230ای ) بهشتی و اژه حسینی؛ (0233)

شناسی از طریق استخراج مفاهیم  ها به ساخت هستی پژوهش

کردن روابط بین مفاهیم در یک موضوع  و مشخص

استانی  محمدی، 0235زرداری، ، 0235فتحیان، اند ) پرداخته

(. 0233بهشتی،  کریمی، بابایی، حسینیو  0234و دیگران، 

شده در این موضوع در  های انجام ای از پژوهش خالصه

 داده شده است.نشان  0ته علم اطالعات در جدول رش
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 های انجام شده در قلمرو ای از پژوهش خالصه -0جدول 

 علم اطالعات در ایران رشتهشناسی در  هستی

 

های  مشخص است، پژوهش 0گونه که در جدول  همان

هایی انجام  در علم اطالعات بیشتر در موضوع شناسی هستی

شده است که مفاهیم آن توسط متخصصان آن موضوع 

هایی مانند دین،  تفسیرهای متفاوتی ندارند؛ اما در موضوع

اد مختلف به ات و ... که مفاهیم آن توسط افرهنر، ادبی

شوند، پژوهشی انجام نشده  فسیر میهای متفاوتی ت گونه

با استفاده  شناسی هستیدرصد بر ساخت  31است. بیش از 

از ابزارهای هوش مصنوعی و علوم رایانه و در برخی موارد 

اند. جامعه  تأکید داشته شناسی هستیتبدیل اصطالحنامه به 

است که با  منابع اطالعاتی علمی مختلف بودهپژوهش، 

حلیل موضوعی بررسی و مفاهیم استفاده از رویکرد ت

 اند.  استخراج شده

در ایران در رشته علم اطالعات، پژوهشی که از مفاهیم و 

شناسی در سازماندهی و بازیابی استفاده  های علم نشانه نظریه

شده  انجام های کرده باشد، مشاهده نشد. اما تحلیل پژوهش

ت شناسی و علم اطالعا زمینه نشانهدر خارج از کشور در 

                                                           
1
 Noy, N. F.; & McGuinness, D. L. 

های آغازین  و سال 31های پایانی دهه  نشان داد که سال

شناسی  های علم نشانه شروع کاربرد مفاهیم و نظریه 3111

 ;Artandi, 1973)در علم اطالعات بوده است

Stamper, 1993; Buckland, 1997; Raber & 

Budd,2003 ;Thellefsen,Thellefsen, Sørensen, 

ها توسط پژوهشگران کشور  بیشتر پژوهش (2018 ,2013

 بیشترین رسیپوجهی نشانه  و الگوی سه  دانمارک انجام شده

سازی و بازیابی داشته است.  هکاربرد را در  سازماندهی، نمای

شناسی  ها بیشتر به چیستی و چرایی کاربرد نشانه ن پژوهشای

 Barros & Café.اند در سازماندهی و بازیابی پرداخته

 نیز در Friedman & Smiraglia (2013)و   (2012)

درصد  61یدند که بیش از های خود به این نتیجه رس پژوهش

شناسی از الگوی  ای علم اطالعات و دانشه پژوهش

 اند.  استفاده کرده رسیپوجهی  سه

عبارت است های پیشین  تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش

 :از

 محور؛ تمرکز بر روی یک واقعه بافت .0

شناسی یعنی  های هستی به یکی از مؤلفه توجه  .3

 سازی؛ هوممف

عاتی جای منابع اطال انی بهاستفاده از جامعه انس .2

 شده؛ ثبت

های غیرساختاریافته شبکه  داده کارگیری به .0

 اجتماعی اینستاگرام؛

و مفاهیم  رسیپوجهی  گیری از الگوی سه بهره .5

 شناسی؛ نشانه

شناسی نوین رویکرد کیفی و  استفاده از روش .6

 های تحلیل محتوا و پدیدارشناسی.  روش

 

 پژوهش  روش
پژوهش از  و پاسخگویی به پرسش برای دستیابی به هدف

رویکرد کیفی استفاده شد. پژوهش در دو گام انجام شده 

است. در گام نخست با استفاده از روش تحلیل محتوای 

کیفی، صفحات اینستاگرام پنج گروه از افراد و 

که در واکنش به مطالب منتشرشده درباره  3هایی یادداشت

  ه شدند،اشتراک گذاشتا در این صفحات به عاشور
                                                           
2
 Comments 

 روش هدف بافت

کتابداری و 

 رسانی اطالع

تبدیل اصطالحنامه به 

 شناسی هستی

 موضوعیتحلیل 

 گومبتنی بر ال استخراج روابط معنایی

پزشکی 

)گیاهان 

 دارویی(

 

 

 

 شناسی خت  هستیاس

روش نوی و 

 0گینس مک

کاوی، روش متن سنجی علم

 و  

و  موضوعی تحلیل

روش 

تبدیل اصطالحنامه به علوم پایه

 شناسی هستی

چارچوب 
 

علم 

اطالعات و 

 شناسی دانش

ارائه ساختار مفهومی علم 

عات برای نمایش روابط اطال

 مفاهیم بینتر  عمیق

 نتولوژیاآمت
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هایی( که  . مطالبی )نشانه0شد تا از این طریق  تحلیلو تجزیه

. تفسیر افراد مختلف 3اند شناسایی شود و  افراد منتشر کرده

نسبت به  مطالب منتشرشده گردآوری شود. جامعه مورد 

افرادی که .0اند از: بررسی پژوهش در این گام عبارت

و  0کننده لیشان در اینستاگرام بیشترین دنباصفحات ا

. 2. مداحان، 3را دارند )صفحات پرطرفدار(،  3بازدیدکننده

. افرادی که 5آثار عاشورایی و . پدیدآورندگان 0مردم عادی، 

اند. دلیل انتخاب این جامعه  نگاه متفاوتی به عاشورا داشته

ها( منتشرشده توسط افراد در  شناسایی مطالب )نشانه

هایی  تحلیل یادداشت و ههای مختلف بود. همچنین تجزی بافت

مختلف در صفحات اینستاگرام صاحبان مطالب  که افراد

های مؤثر  در شناخت  کنند امکان دستیابی به مؤلفه درج می

ها،  روش انتخاب نمونه  .کند و تفسیر یک شیء را فراهم می

ای اینکه ج بود؛ زیرا اعضای نمونه به 2گیری هدفمند نمونه

گیری تصادفی انتخاب شوند، از  های نمونه براساس مالک

شوند که با پرسش  هایی گزینش می عمد براساس مالک روی

چگونگی (. Creswell, 2014)پژوهش در ارتباط هستند 

شناسایی و انتخاب جامعه پژوهش همراه با دالیل آن در 

 .ذکر شده است 3جدول 

                                                           
1
 follower 

2
 Visitor 

3
 Purposive Sampling 
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 در گام نخستمعه پژوهش انتخاب جا یارهایو مع لیدال -3لوجد

 معیار انتخاب دلیل انتخاب جامعه پژوهش

های بیشتری درباره مطالب  کننده، یادداشت دلیل تعداد باالی دنبال به  صفحات پرطرفدار

منتشرشده در صفحات ایشان درج می شود و درنتیجه تفسیر افراد 

 شود بیشتری گردآوری می

دیدکننده کننده و باز ها بیشترین دنبال نصفحه آ

 رد.در اینستاگرام را دا

بیشترین آثار عاشورایی توسط نویسندگان، شاعران، هنرمندان،  پدیدآورندگان آثار عاشورایی

مختلف، خلق و در  های موضوعنظران در  پژوهشگران و دیگر صاحب

 .شوند جامعه بازنمون و منتشر می

ج اثر در زمینه عاشورا دارای پنج یا بیش از پن

کرده ر شاخصی در زمینه عاشورا منتشر باشد؛ اث

 باشد.

 

 مداحان

بخش زیادی از مفاهیمی که در ذهن افراد از واقعه عاشورا تصویر 

 شده در مجالس سوگواری و از طریق مداحی و مداحان بوده است.

شده و مورد اقبال عامه مردم باشد؛  شناخته

کننده را در اینستاگرام  باالترین تعداد دنبال

دیگر مداحان داشته باشد. نسبت به

 

اند، شناسایی  مطالبی که توسط افراد عادی در اینستاگرام منتشر شده مردم عادی

ها  های آن شود. همچنین، تفسیرهای دیگر افراد از طریق یادداشت

 .شود برای این مطالب استخراج و گردآوری 

 0111رد بیش از های صفحه ف کننده تعداد دنبال

های افراد در واکنش  یادداشت باشد؛ تعداد نفر

به مطلب منتشرشده در صفحه شخصی وی، 

یادداشت باشد. 011بیش از 

 

دارندگان نگاه  متفاوت به  عاشورا

 

نگاه متفاوت  با از واقعه عاشورا که توسط افرادی  یمطالبشناسایی 

در اینستاگرام منتشر ها  در صفحه شخصی آن که نسبت به غالب مردم

شرشده از طریق مچنین تفسیر افراد از مطالب منتشده است. ه

 شود.ها گردآوری  یادداشت

زبان باشد؛  تابعیت ایرانی داشته و فارسی

آمیز  مطالب منتشرشده توسط ایشان توهین

نباشد.

 

 

 

 نشان داده شده است. 2تعداد جامعه انتخابی در جدول 

 پژوهش گام نخستتعداد جامعه  -2جدول 

عنوان زمینه این  دلیل انتخاب شبکه اجتماعی اینستاگرام به

جتماعی محبوب و ایران، اینستاگرام دومین شبکه ابود که در 

کاربران ایرانی بعد از شبکه اجتماعی  پرطرفدار در بین

سایت  تلگرام است براساس آمارهای منتشرشده در وب

Financialtribune.com  میلیون  30کشور ایران با

فتمین بازار به ه 3103کاربر فعال در اینستاگرام در ژانویه 

که  جاییر اشتراک تصویر تبدیل شد. از آنبزرگ  این نرم افزا

تلگرام در ایران فیلترو دسترسی عموم مردم به آن نسبت به 

اینستاگرام کمتر است. بنابراین بین این دو شبکه اجتماعی، 

 اینستاگرام انتخاب شد. 

مییؤثر بییر   یهییا مؤلفییهدر گییام دوم بییرای شناسییایی   

( آن می)مفییاه ریتفسیی یریییگ شییکل ء،یشیی کیییشییناخت 

، بیییا اسیییتفاده از روش و بیییازنمون آنذهییین فیییرد در 

پدیدارشناسیییی، تجربیییه زیسیییته پدیدآورنیییدگان آثیییار  

عاشییییورا اسییییتخراج و تجزیییییه و تحلیییییل شیییید.   

د تعدا جامعه ردیف

 دفر

تعداد صفحات 

 مورد بررسی

صفحات  0

 پرطرفدار

01 00 

 50 3 نظران صاحب 3

 03 3 مداحان 2

دارندگان نگاه   0

متفاوت به  

 عاشورا

3 3 

 03 01 عامه مردم 5

 33 00 جمع کل
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تواند مبنای  روایت، توصیف، تحلیل و تفسیر هر تجربه می

 ;Creswell, 1998) یک پژوهش پدیدارشناسی باشد 

 Groenewald, 2004)  ،جامعه پژوهش گام دوم

پدیدآورندگان آثار عاشورایی بودند که در گام نخست 

اند. این افراد در موضوعات مختلف اعم از  انتخاب شده

« کاریکاتور»و « ادبیات»، «شعر»، «خوشنویسی»، «نقاشی»

ل انتخاب این گروه این بود که اند. دلی آثاری را منتشر کرده

الب را در زمینه عاشورا ترین مط یشترین و همچنین متداولب

توان از طریق ایشان، فرایندهای  اند. درنتیجه می خلق کرده

های  شناخت یک شیء، بازنمون آن )نشانه( و همچنین مؤلفه

شناخت و تفسیر ایشان از واقعه عاشورا را شناسایی  مؤثر بر

تاریافته ساخ نیمه مورد استفاده در این گام مصاحبهکرد. ابزار 

 با این افراد بوده است.

 

 تحلیل  و نتایج تجزیه
از صفحات شخصی پنج گروه جامعه نتایج گام اول: 

یادداشت افراد مختلف در  23233پژوهش، در مجموع 

واکنش به مطالب منتشرشده، شناسایی و استخراج شد. همه  

ه بادقت بررسی شد و مطالب شد های استخراج یادداشت

، تأیید 0ها ایموجی تبط با هدف پژوهش شامل تبلیغات،غیرمر

 6223نوشته حذف شدند. در نهایت، تعداد  و یا تکذیب متن

 یکدگذار یایادداشت برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد. بر

 3131  3ایودیک افزار مکس از نرم ها ادداشتی یبند و مقوله

ا، ه یافته به یادداشت دهای اختصاص. تعداد کاستفاده شد

مشخص  5فرعی در جدول های  های اصلی و مقوله مقوله

 اند.  شده

 

های فرعی  های اصلی و مقوله وضعیت کدها، مقوله -5جدول 

محتوای صفحات اینستاگرام جامعه  شده از تحلیل استخراج

 پژوهش

                                                           
1
 Emojis 

2
 MAXQDA 

 

 3133مشخص شده است، تعداد  5گونه که در جدول  همان

ه از شده از صفحات پنج گرو های استخراج کد به یادداشت

بندی کدها  است. بعد از دستهجامعه پژوهش اختصاص یافته 

های مشابه توسط پژوهشگر براساس میزان مشابهت  لهمقو

مقوله  33بندی شد و تعداد  هایی دسته موضوعی در  گروه

ها  مقوله فرعی از تحلیل کیفی یادداشت 333اصلی و 

 شناسایی و استخراج شد. 

های  یدارشناسانه مصاحبهنتایج گام دوم: نتایج تحلیل پد

 6عاشورایی در جدول  ختاریافته با پدیدآورندگان آثارسا نیمه

 نشان داده شده است. 
 

 های فرعی های اصلی و مقوله تعداد کدها، مقوله -6جدول

 شده با پدیدآورندگان آثار عاشورایی های انجام مصاحبه

 

پژوهش نشان داد که های دو گام  تجزیه و تحلیل دادهنتایج 

صفحه اینستاگرام خود مطالبی را درباره واقعه  افرادی که در

اند، هریک براساس بافت، مفاهیمی که از  عاشورا منتشر کرده

اند و همچنین شرایطی که در  واقعه عاشورا در ذهن داشته

تعداد  جامعه هدف ردیف

 کدها

تعداد 

 ها مقوله

 های تعداد مقوله

 فرعی

صفحات  0

 پرطرفدار

362 3 51 

 016 6 032 ظران صاحب 3

 25 5 035 مداحان 2

 51 3 32 عامه مردم 0

افرادی که نگاه  5

متفاوت 

 اند داشته

020 3 50 

 222 22 2622 کل جمع

های  مقوله کدها

 اصلی

 های فرعیمقوله

253 3 04 
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اند  کردهحال حاضر در جامعه وجود دارد، مطالبی را منتشر 

رد نظر اند تا معنای مو طالب سعی داشتهو با استفاده از این م

خود را به مخاطب انتقال دهند. مفاهیمی که از صفحات 

پرطرفدار ایرانی و افرادی با نگاه متفاوت به عاشورا 

هایی  اند. نشانه اند، مفاهیم تقریباً مشابهی بوده استخراج شده

اند، با  خود منتشر کرده که عامه مردم و مداحان در صفحات

که از  مشابهت داشته و تفسیرهای افراد یکدیگر

های این صفحات استخراج شده است، به یکدیگر  یادداشت

توان اینگونه تحلیل کرد که  اند. این مورد را می نزدیک بوده

افراد عادی بیشترین مفاهیم عاشورایی را از شرکت در 

ام حسین )ع( مجالس مداحی، وعظ و ایام سوگواری ام

بیشتر بر ها  های ذهنی آن داشته این، پیشکنند. بنابر کسب می

دهنده اهمیت بافتی  این اساس ساخته شده است. این نشان

است که فرد درآن قرار دارد و اطالعاتی که درون این بافت 

های ذهنی افراد براساس بافت و  داشته کند. پیش کسب می

قایع و شرایطی که با محیطی که در آن زیست کرده است، و

مختلف داشته  هایی که با افراد ده است، تعاملآن مواجه ش

های مختلفی که درباره پدیده دریافت کرده  است، نشانه

هایی که در این زمینه کسب  است، و مشاهدات و تجربه

گیرد. همانند تفسیر افراد از یک نشانه،  کرده است، شکل می

ت در تمامی مراحل اعم از در فرایند خلق معنا، مؤلفه باف

در ذهن، و انتقال گیری مفاهیم  شیء یا پدیده، شکلشناخت 

های ذهنی  داشته و تبدیل مفهوم به معنا مؤثر بوده است. پیش

یا همان الگوهای ذهنی از دوران کودکی و مرحله شناخت 

پدیده از طریق حس، تعامل با افراد، مطالعه و پژوهش، 

ها، محصوالت فرهنگی و  ها، رسانه شرکت در مراسم

ی خود با آنچه حلیل ذهنی و انطباق الگوهای ذهنهمچنین ت

افتد، در فرد مؤثر بوده است.  در محیط پیرامونی اتفاق می

مرتبط  گریکدیو بافت به  یذهن یها داشته شیپ یها مؤلفه

 ستیکه فرد در آن ز یا که جامعه یمعن نیاند. بد بوده

که در آن به  یو فرهنگ یتصاداق ،یاجتماع طیو شرا کند یم

 یو یذهن یمفهوم و الگوها هیاول یریگ در شکل برد، یمسر 

 یعوامل ط،یشرا رییدارند و با گذشت زمان و تغ ریتأث

و  یروشنفکر یها انیو قدرت و جر تیهمچون نوع حاکم

بر شناخت  ،یمجاز یها مختلف و شبکه یها رسانه نیهمچن

موارد باعث  یو در برخ داشته ریاز واقعه عاشورا تأث یو

 د.ان شده یو یذهن یو الگوها میمفاه لیتعد ایو  رییتغ

( و دهی)پد ءیش کیمرحله بعد از شناخت  نظران صاحب

 انیب یفرد برا زهیو انگ تیرا هدف، ن یذهن یساخت الگوها

 شتریمرحله را ب نیاند. ا کرده انیخود ب یذهن میمفاه

 جیترو نیو همچن تیالب نظران حس ارادت به اهل صاحب

خود به آن  یباور و اعتقاد حس لیدل به ییفرهنگ عاشورا

 میمفاه انیب یبرا یریگ میاند. بعد از تصم کرده انیواقعه ب

که  ی. زبان0اند:  سه مؤلفه را در نظر داشته گران،یبه د یذهن

 ییها و جنبه ها یژگی. و3را انتقال دهند،  میآن مفاه قیاز طر

. 2ند و  ا داشته گرانینتقال آن را به درا که قصد ا ءیاز ش

و  میانتقال مفاه یها برا آن یها یژگیناخت مخاطبان و وش

  ها. بر آن یاثرگذار
 

 گیری نتیجه
شناخت افراد از یک واقعه )پدیده و یا شیء( عالوه بر 

به شرایط و  ،ها در کودکی آن  گرفته باورها و اعتقادات شکل

صادی و سیاسی جامعه و تحوالت فرهنگی، اجتماعی، اقت

ت نیز ها و ظهور خطوط فکری متفاو اوریهمچنین فن

های خود به برخی از وقایع  وابسته است. افراد در یادداشت

دادن  و اتفاقاتی که در زمان کنونی در جامعه در حال رخ

است اشاره داشته و آن را با مفاهیم و الگوهای ذهنی پیشین 

ده و براساس این تطبیق خود از واقعه عاشورا، تطبیق دا

داده و آن را  از واقعه عاشورا در ذهن خود شکلتفاسیری 

 اند.  به دیگران منتقل ساخته

 رسیپشناسی  توان نتیجه گرفت که براساس نشانه می

توان به حقیقت کامل شیء دست یافت. همانگونه که نمی

توان به شناخت کاملی از حقیقت واقعه عاشورا  دست  نمی

که هر فرد براساس ها پیش اتفاق افتاده است بل سالیافت که 

در مراحل مختلف زندگی خود دریافت  هایی که نشانه

تواند تفسیری از شیء داشته باشد و مفاهیمی را  کند، می می

در ذهن خود شکل دهد. مفاهیم و تفسیرهایی که از این 

ها و  شود، براساس تجربه واقعه در زمان کنونی ارائه می

راساس تطبیق واقعه های ذهنی افراد است. افراد بتهداش پیش

آنچه درباره آن در دوران کودکی، شرکت در  عاشورا با
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ها و همچنین آثاری که در جامعه درباره  ها و عزاداری مراسم

آن تولید و توزیع شده است، مفاهیمی را از این واقعه در 

 اند. ذهن خود تصویر و الگوهای ذهنی خود را شکل داده

هایی که براساس تجربهاین الگوهای ذهنی در طول زمان 

س مشاهدات، مطالعه، تعامل با افراد مختلف و فرد براسا

کند، تکامل   های مختلف کسب می همچنین استفاده از رسانه

 Thellefsen, SØrensen &Thellefsenیابند.  می

را برای تفسیر بهتر  تجربه پیشین و جهان گفتمان  (2011)

 اند. کردهشیء معرفی 

، «انسانیت»، «آزادگی»، «ستیزی ظلم»برخی از مفاهیم همچون 

« طلبی )دفاع از حق و حقیقت( حق»و « زندگی بدون ذلت»

توان  ها تکرار شده بود. این مفاهیم را می در تمامی یادداشت

ر توانند مفاهیم اصلی د مفاهیم هسته میمفاهیم هسته نامید. 

یک موضوع را شکل شناسی  ساخت پایگاه دانش هستی

 Thellefsen, SØrensen  که همانگونه دهند.

&Thellefsen  (2011)  در پژوهش خود به این نتیجه

دانش بیشتری نسبت به مفاهیم  هسته، مفاهیمرسیدند که 

  .کنند دیگر به تفسیرگر منتقل می

افت ها درون یک ب تفسیر نشانهپژوهش های  براساس یافته

بلکه وابسته  ؛بستگی ندارد  به تفسیرگر فردی فقط اجتماعی

ها را  تواند نشانه فرد نمییک است.  نیز بافت اجتماعیبه 

بافتی که در تفسیر کند.  خود های شخصی براساس ترجیح

 ها برد، قواعد اجتماعی و همچنین عادت آن به سر می

 کند.  رای تفسیر ایجاد میرا ب یهای محدودیت

توان  های گام اول و گام دوم پژوهش می یج یافتهس نتابراسا

گیری  به این نتیجه رسید که برای شناخت یک شیء، شکل

مفهوم در ذهن و ساخت الگوهای ذهنی فرد با سه جهان 

 .(3مواجه است )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یری مفهوم گ های تأثیرگذار در شناخت و شکل مؤلفه -3شکل 

 شیء یا پدیدهدر ذهن یک فرد از یک 

 

بینی، اعتقاد، باور،  . جهان شخصی: این جهان، جهان0 

دهد. جهان شخصی  روحیه و خلقیات فرد را شکل می

حاصل دو جهان کودکی و اجتماع است. شناخت ابتدایی از 

یک شیء در دوران کودکی فرد از طریق تعامل با اعضای 

 ر آن رشد یافته، محیطی که در آنخانواده، محیطی که د

که در کودکی کسب کرده  پرورش یافته و همچنین اطالعاتی

تر، در  گیرد. فرد با ورود به محیط بزرگ است، شکل می

های  تعامل با دیگر افراد جامعه که فرهنگ، زبان، عادت

اجتماعی و شرایط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یکسانی را 

با حضور در اجتماعات و  اند، و همچنین تجربه کرده

های  ت و تجربهها، مطالعه و پژوهش، شنیدن خاطرا مراسم

زیسته سایر افراد و ... الگوهای ذهنی خود را تکامل 

 بخشد.  می

. جهان اجتماع: با گذشت زمان، تغییراتی که در بافت 3

اجتماعی و شرایط مختلف سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی رخ 

میت و قدرت حاکم بر جامعه دهد و همچنین نوع حاک می

های ذهنی فرد تأثیرگذار باشند و  داشته توانند بر پیش می

گرفته از یک شیء یا  الگوهای ذهنی فرد و مفاهیم شکل

 پدیده تغییر یابد.

گیری و شناخت فرد از پدیده و  . جهان سومی که بر شکل2 

یا شیء مؤثر بوده  جهان فناوری است. این جهان ویژگی 

ی است. در این جهان، از طریق ارتباط و تعامل عصر کنون

های مختلف  افراد با یکدیگر، عواملی همچون انتشار نشانه

های  درباره یک پدیده یا شیء توسط افراد مختلف، جریان
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فکری، و افرادی که تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سایرین 

گیری مفاهیم، تغییر، تکامل و یا حذف  اند بر شکل داشته

 اند. تأثیر داشته مفاهیم

شود که در طراحی  براساس آنچه ذکر شد، پیشنهاد می

محور  هایی که بومی و بافت ها در موضوع شناسی هستی

هستند به مفاهیمی که توسط خود کاربران استفاده، و در 

شوند،  های تعاملی درج می سایت های اجتماعی و وب شبکه

بدین  محور است. توجه داشت. عاشورا یک موضوع بافت

معنی که برای فهم و درک مفاهیم این موضوع فرد باید 

شناخت نسبی در این زمینه داشته باشد. بنابراین، پیشنهاد 

شود برای بازنمون بهتر مفاهیم این موضوع و ساخت  می

جای استفاده از واژه یا کلمات متنی، از  شناسی به هستی

از ای استفاده شود که  های تصویری و چندرسانه نشانه

نظران، تأثیرگذاری بسیار بیشتری  نسبت به  دیدگاه صاحب

تواند یک تداعی تصویری در ذهن فرد  ، و میداردکالم 

ها باید به  شناسی مقابل ایجاد نماید. در طراحی هستی

های فردی کاربر اعم از پروفایل شخصی، زمینه  ویژگی

شناختی وی اعم از  پژوهشی، و حتی اطالعات جمعیت

کشور و ... توجه داشت و براساس این  مذهب، سن،

یابی کاربر، به ارائه معنای  ها و حتی رفتارهای اطالع ویژگی

 های مؤثر پرداخت. در قالب نشانه ها مد نظر آن
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