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Objective: study the concept of information through the lens of 

semiotics, especially the Peirce’s triad sign model. 

Materials and Methods This study is an analytical study of 

researches on the concept of information based on semiotics in the 

field of information science as well as a review of researches that 

have defined information in the context of information systems. 

Results: An analytical study of researches that have used theories 

of semiotics in various fields of information science showed that 

among the concepts, patterns and theories in semiotics, " Saussure's 

dyadic model of sign and Peirce’s triad model of sign were the most 

widely used semiotic models in this field. Among these two models, 

Peirce’s triad model of sign was more used in information science. 

Conclusion: if information is considered as a sign, a better 

explanation of it can be provided based on the characteristics of the 

sign because information is carried by a variety of signs. On the 

other hand, the definition of information from the lens of semiotics, 

in particular, Peirce’s Triad model of sign information divides into 

two types of "passive information" and "active information". And 

thereby take into account both the ontology and the epistemology of 

information  

Originality: This research is the first study that that has examined 

information in library and information science from a semiotic lens, 

especially Peirce’s triad sign model.  
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  های کلیدی:واژه

شناسی، اطالعات، نشانه

وجهی، پرس، الگوی سه

 پیرس

وجهی پرس از ویژه الگوی سه شناسی، بهبررسی مفهوم اطالعات از لنز نشانه :هدف

 نشانه است.

ر بهای مرتبط با مفهوم اطالعات این پژوهش یک مطالعه تحلیلی از پژوهش: روش

 های اطالعاتی است.لم اطالعات و بافت نظامشناسی در حوزه عاساس علم نشانه

وی الگ»شناسی، های مطرح در علم نشانهاز میان مفاهیم، الگوها و نظریه :هایافته

های از نشانه پرکاربردترین نظریه« وجهی پرسسوسور و الگوی سه دووجهی

وجهی پرس شناسی در این حوزه علمی هستند. از بین این دو الگو نیز، الگوی سهنشانه

 های علم دارد.ی در پژوهشبیشترنسبت به الگوی دو وجهی سوسور کاربرد 

های توان بر اساس ویژگیچنانچه اطالعات نشانه در نظر گرفته شود، می :گیرینتیجه

ها حمل نشانه تبیین بهتری از اطالعات ارائه نمود؛ چون اطالعات با انواع نشانه

وجهی ویژه الگوی سه شناسی بهالعات از لنز نشانهشوند. از طرف دیگر، تعریف اطمی

بندی تقسیم «اطالعات فعال»و « اطالعات منفعل»پرس از نشانه، اطالعات را به دو نوع 

نظر  اطالعات را در« شناسیمعرفت»و « شناسیهستی»کند و از این طریق دو وجه می

عات در اطال»شناسی یعنی نشر علم اطالعات و داانگاری رایج دتواند دوگانهگرفته و می

 را حل نماید.« عینیت در برابر ذهنیت»و « برابر دانش

اطالعات و  است که اطالعات را در علم یپژوهش نخستینپژوهش  نیا :اصالت

 نشانه پرس یوجهسه یالگو ژهیبه و یشناسنشانه های علماساس نظریه بر شناسیدانش

 .کرده است یبررس

و  شناسیاطالعات از لنز نشانه فیتعر(. 1400) معصومه، کربالیی آقاکامران؛ و امیر ،غائبی ؛خدیجه ،مرادی: استناد

  .59-76(، 4) 55، رسانی دانشگاهیتحقیقات کتابداری و اطالع. بر متون یپرس: مرور یوجهسه یالگو
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 مقدمه. 1

های ای است که برای تبیین برخی از مفاهیم مطرح در حوزهرشتهای میانعلم اطالعات حوزه
های علوم دیگر بهره گرفته است. یکی از علومی که بنا بر موضوعی خود از الگوها و نظریه

( شباهت زیادی به علم اطالعات دارد، 2003) 2باد( و رابر و 2006) 1های هوانگپژوهش
ای هستند و به مطالعه رشتهاست. علت شباهت این دو علم این است که؛ هر دو میان 3شناسینشانه

(؛ به بازنمون 2006)هوانگ،  پردازندهای مختلف میو ارتباطات از جنبه 5، داللت4اطالعات، شناخت
کدام با رویکرد و روش خود به نشانه با هدف برقراری ارتباط د و هر هستن و تولید فرهنگ مرتبط

، بین 7و مدلول 6به ماهیت ارتباط بین محتوی و بازنمون آن، بین دال ؛(2003مرتبط هستند )رابر و باد، 
 پردازند. می آنها ای( اطالعاتی و معن10هایو بین موضوعات )ابژه 9و مرجع 8ارجاع

های مختلف علم اطالعات شناسی برای کاربرد در حوزهنشانههای مطرح در علم اهمیت نظریه
طور گسترده در این حوزه علمی به کار گرفته نشده  موضوع جدیدی نیست؛ اگرچه ممکن است به

شناسی های علم نشانههای علم اطالعات را که از نظریهای از برخی از حوزهخالصه 1باشد. شکل 
، «تعریف اطالعات»مشخص است،  1گونه که در شکل همان .دهداند، را نشان میاستفاده کرده

هایی هستند که از علم حوزه« های اطالعاتیطراحی نظام»و « سازینمایه»، «سازماندهی دانش»
های شناسی در حوزههای علم نشانهکه از نظریه 11تحلیل متونی اند.استفاده کرده بیشترشناسی نشانه

الگوی »شناسی، اند، نشان داد که از میان الگوهای مطرح علم نشانهردهمختلف علم اطالعات استفاده ک
شناسی در علم اطالعات پُرکاربردترین الگوهای نشانه« پرس 13وجهیسوسور و الگوی سه 12دووجهی

ی در علم اطالعات بیشترهستند. از بین این دو الگو نیز، الگوی پرس نسبت به الگوی سوسور کاربرد 
نشان داد که ( 2013) 1فریدمن و اسمیراگلیا؛ (2012) 14و کافه باروسهای است. نتایج پژوهش داشته

_______________________________________________________________ 
1. Huang 

2. Raber & Budd 
3. Semiotics 
4. Cognition 

5. Signification 

6. Signifier 

7. Signified 

8. Reference 

9. Referent 
1 0. Objects 

1  در ادامه پژوهش به برخی از این متون اشاره شده است. .1
1 2. Dyadic 

1 3. Triad 
1 4. Barros & Café 
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اند. وجهی پرس استفاده کردههای مرتبط علم اطالعات از الگوی سهدرصد از پژوهش 60بیش از 
ی در علم اطالعات معرفی کرده شناسپرس را پرکاربردترین نظریه نشانه شناسی( نیز نشانه2015) 2ولز

 است. 
  

 
ها و های انجام شده در علم اطالعات با استفاده از نظریهای از پژوهشخالصه. 1شکل 

 شناسیالگوهای مطرح در علم نشانه
 

نجام پژوهش ، هدف از ااست یکی از مهمترین مفاهیم علم اطالعات اطالعاتبا توجه به اینکه 

شناسی تعریف هایی است که اطالعات را در این حوزه علمی از لنز نشانهحاضر، بررسی پژوهش

عریف تهای انجام شده، بر اساس پژوهش هاست کهاند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسشنموده

 زشات چه ارنشانه برای علم اطالع به عنوانات شناسی چیست؟ و تعریف اطالعاطالعات از لنز نشانه

  ای دارد؟افزوده

                                                                                                                                             
1. Friedman & Smiraglia 

2. Wells 

 سازینمایه

(Artandi, 1976; Mai, 

2001; Almeida, et al., 

2012; Thellefsen, et al., 

2003) 
علم اطالعات و 

 شناسینشانه

 های اطالعاتیطراحی نظام

(Andersen, 1997; 

Gonzales, 1997; 

Stamper, 1991; Stamper, 

Liu, Hafkamp, Ades, 

2000; Liu, 2000; 

Mingers and Willcocks, 

2017) 

 
 

 یابیرفتار اطالع

(Huang, 2006) 

 تعریف اطالعات

(Artandi, 1973; Stamper, 

1993; Buckland, 1997; 

Raber & Budd, 2003; 

Brier, 2004, 2006; 

Thellefsen, Thellefsen, 

Sørensen, 2013, 2018; 

Sørensen, Thellefsen, 

Thelefsen, 2016) 

 

 سازماندهی دانش

(Friedman & Smiraglia, 

2013; Friedman & 

Thellefsen,2011; 

Thellefsen, et al, 2003, 

2004, 2010, 2011, 2014) 
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، 2، اسکوپوس1امرالد»های اطالعاتی های مطرح شده، در ابتدا در پایگاهبرای پاسخ به پرسش

شناسی و ، نشانه5شناسی و علم اطالعاتنشانه»های با کلیدواژه« 4، و گوگل اسکالر3دایرکتساینس

جستجو « های اطالعاتیو نظام ، اطالعات7؛ اطالعات و نشانه6شناسی پرس و اطالعاتاطالعات، نشانه

شده، مطالعه گردید. و براساس هدف پژوهش از  های بازیابیپژوهش« عنوان، چکیده و نتایج»شد و 

 های مرتبط انتخاب و تحلیل شدند. های شناسایی شده، پژوهشمیان پژوهش

یف پرس تعرشناسی و شناسی و شرح مختصری از نشانهدر ادامه، با تعریف کوتاهی از علم نشانه

 «ط چیست؟های مرتبشناسی بر اساس پژوهشتعریف اطالعات از لنز نشانه»از نشانه، به این پرسش که 

 اهد شد.تبیین خو« شناسیاین تعریف در علم اطالعات و دانش ارزش افزوده»پرداخته و در انتها 

 مبانی نظری. 2

« هر چیزی که بر چیز دیگری اشاره دارد مطالعه»شناسی را ( نشانه1394) 8شناسی چیست؟ چندلرنشانه

توانند کلمات، تصاویر، اصوات، اشیاء و یا اطوار باشند. ها میکند. از دیدگاه وی، نشانهتعریف می

شناس سوئیسی مطرح شد. ، زبان9دو سوسورتوسط فردینان 1860شناسی اولین بار در سال علم نشانه

 بود، ارائه داد. همزمان با سوسور، در آمریکا« و مدلول دال»وی الگوی دو وجهی نشانه را که شامل 

وجهی نشانه ارائه و ، الگوی سه10دان پراگماتیستدان و منطقچارلز سندرس پرس، فیلسوف، ریاضی

  نامید.« شناسی یا سمیوتیکنشانه»نظریه خود را 

ات لم اطالعدر حوزه عشناسی هایی که به تعریف اطالعات از لنز نشانهپژوهش بیشتربه دلیل اینکه 

ی از ر ادامه توضیح مختصرداند، بنابراین، وجهی پرس استفاده کردهاند از الگوی سهپرداخته

 شود.وجهی وی ارائه میشناسی پرس و الگوی سهنشانه

 شناسی پرسنشانه. 1-2
_______________________________________________________________ 
1. Emerald 

2. Scopus 

3. ScienceDirect 

4. Google Scholar 

5. Semiotics and Information Science 

6. Peirce’s Semiotics and Information 

7. Information and Sign 
8. Chandler 

9. Ferdinand de Saussure 
1 0. Pragmatist 
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ها کنند و نشانهشناسی را در بافت زبانی مطالعه میشناسان که نشانهپرس برخالف سوسور و دیگر زبان

شناسی داند. نظریه نشانههای زبانی نمیگیرند، نشانه را مختص به نشانههای زبانی در نظر میرا نشانه

(. وی این موضوعات را از 2017، 1پدیاشود )ویکیرا شامل می« معنابازنمون، داللت، تفسیر و »پرس، 

کند. شناسی یا مطالعات اجتماعی بررسی میدیدگاه منطق فلسفی و نه از دیدگاه روانشناسی، زبان

دنبال این شناسی وی بهپرس یک فیلسوف پراگماتیست است و نشانهتر ذکر شد، گونه که پیشهمان

 شوند.چگونه تولید و استفاده می معناهای خلق ها در موقعیتاست که نشانه

کننده ی در مورد عالم تعییندهد، در نگرش وشناسی و تعریفی که پرس از نشانه ارائه مینشانه

داند و معتقد است که حیات هرگونه علم و های بشری میاست. پرس، نشانه را تاروپود همه اندیشه

هاست ها وابسته است. از دیدگاه وی، تمام عالم سرشار از نشانهها با یکدیگر به نشانهحتی ارتباط انسان

(. وی آگاهی 1390فر و غفاری،شده باشد )رضویهای مختلف تشکیل و شاید عالم صرفاً از نشانه

( همچنین معتقد 1960(. پرس )1953، 2دهد )پاولانسان را بر اساس تحلیل منطقی از نشانه ارائه می

کنیم. وی نشانه را وسیله آن چیزهای دیگر را فهم و درک می است که نشانه هر چیزی است که به

یا نشانه چیزی است که نزد فردی خاص بر چیز دیگری در بعضی  3بازنمود»کند: اینگونه تعریف می

. نشانه خطاب به کسی است. یعنی؛ در ذهن آن فرد یک نشانه معادل کندمی ها داللتوجوه و قابلیت

شود تفسیر نشانه نخستین ای را که خلق میآورد. من نشانهوجود می یافته بهتوسعه یا شاید یک نشانه

که همان شیء یا موضوع نشانه است. داللت نشانه بر شیء، نه  کندر چیزی داللت مینامم. نشانه بمی

بازنمود  4هرا زمین های آن، بلکه در ارجاع به یک ایده خاص است که گاهی آندر تمام ویژگی

 وجهی نشانه پرس شامل:الگوی سه«. خوانیممی

گیرد. ها و شرایط قرار مینشانه )بازنمود(: چیزی که برای کسی، جای چیزی در برخی موقعیت -

های ذهنی باشد تواند بازنموننشانه همیشه یک شکل فیزیکی و ملموس نیست بلکه می

 (. 2011، 5)نوث

 دهد. به آن ارجاع می ما به ازاى آن است ونشانه همان چیزى است که )موضوع، ابژه(:  6شیء -

_______________________________________________________________ 
1. Wikipedia 

2. Powell 
3. Representment 
4. Ground 
5. Noth 

6. Object 



 
 بر متون یپرس: مرور یوجهسه یو الگو یشناساطالعات از لنز نشانه فیتعر     

 

65 

کند، بلکه بر تصور ذهنی یا امری که میان نشانه و شیء بر شخص داللت نمیتفسیر : 1تفسیر -

کند، داللت دارد. پرس تفسیر را همان نشانه در ذهن که باعث ایجاد معنا و رابطه ایجاد می

 .کند و نه یک شخصشود، معرفی میدرک خاصی می

 شناسینز نشانهتعریف اطالعات از ل. 2-2

 یا ناقص از نادرست و تعریف و درک است. اصول علم اطالعات یکی از مهمترین اطالعات مفهوم

 و حوزه این اساسی مفاهیم سایر از بدون تردید باعث ایجاد فهم و درک نادرست مفهوم این

افرادی که  ویژه پژوهشگران این حوزه به .(1393حوزه خواهد شد )بیگدلی و شاهینی،  احتماالً کل

کنند، سالیان متمادی درباره مفهوم اطالعات و در زمینه سازماندهی و بازیابی فعالیت و پژوهش می

کنند. اطالعات مفهوم وجود دارد، بحث و تبادل نظر می آنها ای که بینمفاهیم مرتبط و رابطه

بوده است )دلفسن  وجدل فلسفیها موضوع بحثای است و عالوه بر رشته علم اطالعات سالپیچیده

تعاریف مختلفی از اطالعات توسط پژوهشگران و فیلسوفان مختلف ارائه شده . (2018، 2و دیگران

 بوده است.  آنها است که هر یک بر اساس نوع نگاه فلسفی، کارکرد و استفاده اطالعات توسط

 به عنوانیف آن درباره مفهوم اطالعات وجود دارد، تعر ترین دیدگاهی که در علم اطالعاترایج

؛ 2007، 4است )راولی (1989) 3بخشی از سلسله مراتب هرم داده تا دانش ارائه شده توسط آکوف

ترین کند. داده پایینهر الیه، الیه بعدی را ایجاد می (. در این هرم،2015، 5کومانوویچ-بوئل و سِزِس

مراتب اطالعات در این سلسلهشوند. های دیگر بر روی آن ساخته میسطح و اساسی است که الیه

ها مطرح اما بر اساس این تعریف، این سؤال«. دار شده استمعناای است که های پردازش شدهداده»

، 2004، 6)برایرای باید پردازش شود که به اطالعات تبدیل گردد شود که چه نوع و چه مقدار دادهمی

در  آنها ای که بینمراتب داده تا دانش و رابطه. برخی از پژوهشگران، سلسله (1991، 7؛ باکلند2006

 پذیرند.این هرم تعریف شده است را نمی

_______________________________________________________________ 
1. Interpretant 

2. Thellefsen 

3. Ackoff 
4. Rowley 

5. Boell & Cecez-Kecmanovic 
6. Brier 
7. Buckland 
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سلسله مراتب داده تا کند و از جمله پژوهشگرانی است که این تعریف را رد می( 1993) 1استامپر

اطالعات داده »پذیرد. وی بسیار امیدوار است که متخصصان علم اطالعات عبارت دانش را نمی

های اطالعاتی به را به کار نبرند. وی اولین فردی است که در توسعه نظام« ای استپردازش شده

ها به ی کرد. وی معتقد است که در سازمانبیشترهای فنی توجه های اجتماعی نسبت به جنبهجنبه

یز را درباره شود. به اعتقاد وی، ما همه چی نسبت به مفهوم اطالعات میبیشترهای فناورانه توجه جنبه

دانیم. اطالعات مفهومی کنند، بسیار کم میدانیم اما درباره اطالعاتی که حمل میفناوری اطالعات می

توان با درک مفاهیم فناوری نسبتاً آسان است. این مشکل را می در حالی که ؛مبهم و گنگ است

شوند و تعریف نشانه و شناخت می ها حملشناسی حل نمود. تمامی انواع اطالعات توسط نشانهنشانه

تواند به تعریف مفهوم اطالعات کمک کند. استامپر اطالعات را نشانه در نظر های آن میویژگی

محور و اجتماعی است ای بافتشناسی تعریف نمود. اطالعات پدیدهرا از دیدگاه نشانه گرفت و آن

رای مشخص شدن اهمیت جنبه اجتماعی های مختلف تعاریف متفاوتی دارد. استامپر بکه در موقعیت

یک نشانه چیزی است که »اطالعات، این مؤلفه را به تعریف پرس از نشانه اضافه نمود. از دیدگاه وی: 

های اجتماعی بافت ها وها و در برخی موقعیتنزد فرد خاصی بر چیز دیگری در بعضی وجوه و قابلیت

 «کندداللت می

های اطالعاتی بررسی نمود. از دیدگاه وی ( مفهوم اطالعات را در بافت نظام1973) 2آرتاندی

های اطالعاتی دارای پیچیدگی قابل توجهی است. زیرا، اطالعات چه به صورت اطالعات در نظام

شود. فردی و چه به صورت گروهی در جامعه از طریق زبان طبیعی بین افراد به اشتراک گذاشته می

ها و وجه دیگر مربوط به دارای دو وجه است. یک وجه آن مربوط به انتقال درست سیگنالاطالعات 

های اطالعاتی و بر اساس های ارسالی توسط گیرنده است. اطالعاتی که در نظامتفسیر درست سیگنال

شود، مربوط به وجه اول است. شانون از طریق کانال ارتباطی ارسال می 3نظریه ریاضی ارتباطات

عنوان راهکار و  شناسی را بهتاندی برای وجه دوم، یعنی تفسیر اطالعات توسط گیرنده، علم نشانهآر

 کند.حل مناسب معرفی میراه

_______________________________________________________________ 
1. Stamper 
2. Artandi 
3. Mathematical Theory of Communication 
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اطالعات »اطالعات را به سه دسته؛ « 1چیز به عنواناطالعات »ای با عنوان مقالهدر ( 1991باکلند )

بندی کرد. باکلند در تقسیم« 3دانش به عنواناطالعات »و « 2فرایند به عنواناطالعات »، «چیز به عنوان

شناسی الهام گرفته است، های خود از اینکه برای تعریف مفهوم اطالعات از نشانهمقاالت و پژوهش

بندی اطالعات از ( معتقد است که باکلند برای دسته48، ص. 2011) 4ای نکرده است؛ اما الداماشاره

آثار باکلند به  بیشترمن با مطالعه »کند که: است. وی در پژوهش خود اشاره می شناسی بهره بردهنشانه

شناسانه از یک دیدگاه نشانه به عنوانتواند بندی وی از اطالعات میاین نتیجه رسیدم که دسته

وجهی پرس بندی باکلند به نوعی الهام گرفته شده از الگوی سهاطالعات در نظر گرفته شود. سه دسته

بندی باکلند باید به آن توجه داشت این است که؛ منظور وی از ای که درباره دستهنکته «.نشانه استاز 

این نیست که همه اطالعات چیز هستند، بلکه وی معتقد است که آنچه علم « چیز به عنواناطالعات »

های بازنمون»یا « چیز به عنواناطالعات »ویژه در ذخیره و بازیابی به آن مرتبط است  اطالعات به

 دهد.بندی باکلند از اطالعات را نمایش می، سه دسته2است. شکل « 5دانش
 

 
 «اطالعات»بندی باکلند از سه دسته. 2شکل 

 

_______________________________________________________________ 
1. Information as thing 

2. Information as process 

3. Information as knowledge 
4. Latham 

5. Representation of Knowledge 
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وجود دارد. فرد شخص است، اطالعات در محیط اطراف فرد مگونه که در شکل همان

 ر ذهن خوددرا  نآتواند تفکر و یا مقایسه باشد، دریافت و را از طریق یک فرایند که می« اطالعات»

دانش مختص  دانش ذخیره کند. به عنوانسازد. وی ممکن است اطالعات را در ذهن خود بازنمون می

گران اط با دیارتب برای برقراریگیرد، ممکن است فرد است. زمانی که فرد در فرایند ارتباطی قرار می

 یگری نیزدراد آنچه در ذهن دارد )دانش( را با خلق چیز )بازنمون( ارائه دهد که بعدها توسط اف

دانش  ود است تنها بازنمون محتویات ذهنی فر« چیز»استفاده شود و مجدد چرخه ادامه پیدا کند. 

ها نیز بندی، نظامبر اساس این دسته ها است.نیست. باکلند معتقد است که دانش در ذهن انسان

که  شبازنمون دان این،توانند بازنمونی از دانش باشند. بنابرفقط می آنها توانند حاوی دانش باشند.نمی

 انونعبه اطالعات » باشد.« چیز به عنواناطالعات »ای است باید در کتابخانه، موزه یا یک نظام رایانه

یزی چه؛ اینکه ک معناین اهر دو موقعیتی و وابسته به بافت هستند؛ به « چیز به عنواناطالعات »و « فرایند

 وابسته است.« زمان، فضا و شخص»اطالعات در نظر گرفته شود یا نه، به 

دند و ت استفاده کر( از الگوی دو وجهی نشانه سوسور، برای تبیین مفهوم اطالعا2003رابر و باد )

بین  وون و متن ها، بین بازنمها و مدلولمحصولی از روابط بین دالبه این نتیجه رسیدند که؛ اطالعات 

 ر یک نظامهایی است که دها و از رابطه بین نشانهمتن و محتوی است. اطالعات یک ماده از نشانه

ه و ای مطالعه برهای مادی و شناختی اطالعات به یک اندازای وجود دارند. بر این اساس، جنبهنشانه

 دارند. بررسی اهمیت 

را ارائه داد و به فهم اطالعات و وضعیت آن در ارتباطات  2شناسینظریه سایبرنشانه (2006)1برایر

ای کمک زیادی نمود. برایر علم اطالعات را از یک پارادایم عملی پردازش در یک حوزه میان رشته

و بازیابی اطالعات به یک دیدگاه نظری که شناخت انسان، نظام اجتماعی، ارتباطات و زبان را 

 د. سازد، تغییر جهت دایکپارچه می

نظریه »، 4شناسی پرس و فلسفه زبان ویتگنشتاین( براساس نشانه2005) 3کومانوویچ-بوئل و سِزِس

ناتوانی برای تعریف برخی ( »1953ویتگنشتاین )ارائه کردند. بر اساس نظر  را« 5توصیفی اطالعات

تعریف واقعی هیچ  نیست، بلکه به این دلیل است که آنها واژگان به دلیل عدم دانستن معانی واقعی
_______________________________________________________________ 
1. Brier 

2. Cybersemiotics 
3. Boell & Cecez-Kecmanovic 

4. Wittgenstein 
5. Descriptive Theory of Information 
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بر این اساس؛ نباید اطالعات را همانند یک واژه در نظر گرفت و تعریف «. وجود ندارد آنها برای

تبیین گردد. این پژوهشگران  شود،نمود. بلکه؛ اطالعات باید در کاربردهای مختلفی که از آن می

ردد. نگاه چندوجهی های مختلفی توصیف گتواند از جنبهمعتقدند که اطالعات چندوجهی است و می

شده در یک نظام اطالعات ذخیره»سازد که به اطالعات در علم اطالعات این امکان را فراهم می

تر اینکه، چند تبیین گردد و مهم« گیرداطالعاتی که توسط کاربر مورد استفاده قرار می»و « اطالعاتی

های اجتماعی، شناختی، جنبهسازد که اطالعات همزمان مربوط به وجهی دیدن اطالعات روشن می

های در بافت نظام آنها شود.محض نمی« 2ذهنیت»و « 1عینیت»فنی و مادی است و بنابراین محدود به 

اطالعات مورد »و « 4اطالعات بالقوه»، «3اطالعات مدنظر»اطالعاتی سه نوع اطالعات را معرفی کردند: 

شود، زمانی که نظام که در یک نظام ذخیره میمنظور از اطالعات مدنظر، اطالعاتی است «. 5استفاده

ای که قرار است به یک فرد منتقل شود، شود این اطالعات به اطالعات بالقوهاطالعاتی استفاده می

اطالعات »وسیله کاربر دریافت گردد و مرتبط شناخته شود، به  شود و اگر اطالعات بالقوه بهتبدیل می

دهد چطور نظام اطالعاتی و گانه از اطالعات نشان میبندی سهدسته شود. اینتبدیل می« مورد استفاده

 کنند به یکدیگر مرتبط هستند.کاربرانی که از آن استفاده می

وجهی وی، فرایند های الگوی سه( بر اساس پدیدارشناسی پرس و مؤلفه2018دلفسن و دیگران )

ند. رفی نمودرا مع «العات و شناخت )دانش(حس، اط»را مورد مطالعه قرار دادند و سه مؤلفه  معناخلق 

دهد، اطالعات معادل شیء در الگوی نشان می 3گونه که شکل بندی، هماندستهبر اساس این 

شناسی در نشانه« شیء»هایی را داراست که برای مؤلفه وجهی پرس است. بنابراین تمام ویژگیسه

 .پرس تعریف شده است

_______________________________________________________________ 
1. Objectivity 
2. Subjectivity 
3. Intended Information 
4. Potential Information 
5. Information in Use 
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 اوجهی پرس و فرایند خلق معن. الگوی سه3شکل 

بر « شیء»های الگوی خود سه ویژگی تعریف نموده است. مؤلفه پرس برای هر یک از مولفه

 شود:بندی میتقسیم« 3و نمادین 2ای، نمایه1شمایلی»ای که با نشانه دارد، به سه نوع اساس رابطه

اساس  را برشیء دهد و نشانه شمایلی؛ رابطه بین نشانه و شیء را بر اساس شباهت نشان می -

شود. میننجام اگونه تفسیری کند. در این نشانه هیچها و کیفیتی که دارد، بازنمون میویژگی

ان ا نشر هایی از آنای با شیء دارد و تنها زمانی که قرار است تا ویژگیشمایل؛ رابطه منفعالنه

 افتد. دهد، اتفاق می

کند. نمایه یازنمون مبای؛ رابطه بین نشانه و شیء را بر اساس رابطه علت و معلولی نشانه نمایه -

 گوید کجا ما را به شی ارجاع داده است. کند، فقط میچیزی را بیان نمی

 کندن میبازنموه نشانه نمادین رابطه نشانه و موضوع را بر اساس قرارداد و قوانین وضع شد -

 (.2012)نوث، 

، شمایلی»تواند سه نوع شیء ذکر شد، اطالعات نیز می هایی که برای مؤلفهبر اساس ویژگی

(، به د )شمایلء باشتواند شبیه شیکه اطالعات می ادر نظر گرفته شود. به این معن« ای و نمادیننمایه

نه ادر هر سه نش ین(.را بازنمون نماید )نماد آن اشاره کند )نمایه( و یا بر اساس یک قانون، شیء خود

گیرد. نمی شود و تفسیری صورتیعنی ارتباط و داللتی انجام نمیذکر شده، اطالعات منفعل است 

 شود.گیرد، به اطالعات فعال تبدیل میهنگامی که اطالعات در فرایند ارتباط قرار می

 شیء بندی مؤلفهدسته. 3-2

_______________________________________________________________ 
1. Icon 

2. Index 

3. Symbol 
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شیء »و « 1شیء پویا»بندی این مؤلفه به دو نوع ، دسته«شیء»مؤلفه های یکی دیگر از ویژگی

دست پیدا کند. بلکه تنها ء تواند به حقیقت واقعی اشیااست. پرس معتقد است؛ انسان نمی« 2واسطهبی

، 1974پیرامون خود کسب کند. از دیدگاه پرس )ء تواند شناختی از اشیاهاست که میاز طریق نشانه

نه، یک شیء و یک تفسیر دارد. دومی تفسیری است که نشانه در ذهن ایجاد یک نشا»( 48ص.

که شیء « واسطهشیء بی»ما مجبوریم بین  که ااما اولی معموالً دارای دو نوع است. به این معن ؛کندمی

که « شیء پویا»کند و وجودش به بازنمون آن در نشانه وابسته است و است که نشانه را بازنمون می

 «. واقعیتی برای تعیین نشانه است، تمایز قائل شویم

 بندی نمود:تقسیم« واسطهشیء بی»و « شیء پویا»را به دو نوع  ءشی پرس مؤلفه ،بر این اساس

ست. ات پشت نشانه ای است که موجود است، کلیتش واقعی است و حقیقشیء پویا، شیء -

حقیقتی است که  که متعلق به معنابه این . (1998)پرس، « شیء خارج از نشانه است»شیء پویا 

عه مطال مستقل از نشانه است که ما به همه جزئیات آن دسترسی نداریم و ماهیت آن با

 تواند آشکار شود.نامحدود می

را ای که نشانه آن شود. شیءدریافت می ایا فرایند خلق معن واسطه در فرایند نشانگیشیء بی -

 دانش دهد؛ بلکه، بر اساس شباهت وکند حقیقت کامل یک شیء را نشان نمیبازنمون می

اهم یء فرگردد و هرگز دانش کاملی از شقبلی فرد، قسمتی از یک شیء واقعی بازنمون می

نشانه  که ناقص توسطشیء است »واسطه بیشیء ( »48، ص. 1974شود. از دیدگاه پرس )نمی

 «.گرددبازنمون می

اطالعات »، اطالعات را به دو نوع «شیء»بندی مؤلفه ( براساس تقسیم2016و دیگران ) 3سورنسن

واسطه تقسیم کردند. از ، معادل شیء بی«اطالعات فعال یا پویا»، معادل شیء پویا و «غیرفعال یا منفعل

 :آنها دیدگاه

ه ر نگرفتفسیر قراتاست که منفعالنه در مدارک وجود دارد و مورد  اطالعات غیرفعال اطالعاتی -

را  شناسانه آنهای هستیاست. اطالعات منفعل ماهیت ذاتی و درونی اطالعات است و جنبه

 شود؛ اطالعاتی که به خودی خود در محیط اطراف و پیرامون ما وجود دارد.شامل می

_______________________________________________________________ 
1. Dynamical Object 
2. Immediate Object 

3. Sørensen 
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ستفاده داللتی ا شود و در فرایندهای ارتباطی یااطالعات فعال اطالعاتی است که تفسیر می -

 شود.شناسانه اطالعات را شامل میهای معرفتگردد. اطالعات فعال، ماهیت و جنبهمی

، و همچنین آنها هایوجهی و ویژگیهای الگوی سهمولفه ( بر اساس2018دلفسن و دیگران )

 (. 4ارائه دادند )شکل « 1ارتباطی پویامدل »؛ یک مدل ارتباطی به نام « شیء»بندی مؤلفه دسته
 

 
 2018)دلفسن و دیگران،  مدل ارتباطی پویا. 4شکل 

یا همان اطالعات « شیء پویا»مشخص است، دایره سمت راست حاوی  4گونه که در شکل همان

وجود دارد؛ فارغ از اینکه من و شما درباره  2یک جهان گفتمان منفعل است که به خودی خود در

کنیم. کنیم و یا چگونه با آن ارتباط برقرار میآنچه حسی داریم و یا درباره آن چطور فکر می

شناسی اطالعات واقعی است و در جهان پیرامون و خارج از ذهن وجود دارد. این قسمت، سطح هستی

های خود، یعنی طالعات منفعل یا همان شیء پویا از طریق ویژگیدهد. ااطالعات را نشان می

گردد و وارد ذهن تفسیرگر شده و اطالعات برای فرد بازنمون می« نمایه، نمادین و شمایل»های نشانه

اطالعات منفعل شناسی بین کند. در این مرحله، شکاف نشانهرا خلق می« واسطهشیء بی»فعال یا 

شناسانه اطالعات و واسطه( یا به عبارت دیگر، بین ماهیت هستیبی ءت فعال )شی)شیء پویا( و اطالعا

دهد؛ شناسی، فاصله شناختی را نشان میآید. شکاف نشانهوجود می شناسانه اطالعات بهنتایج معرفت

شود که اطالعات درباره چیست. در این مرحله، تفسیرگر برای که تفسیرگر دچار شک می معنابه این 

_______________________________________________________________ 
1. Dynamical Communication Model (Dycom) 

2. Universe of Discourse 
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نماید و از انواع قواعد استنتاجی وتحلیل اطالعات دریافتی میشکاف شناختی خود اقدام به تجزیه رفع

خود رجوع کرده و بر اساس  4کند، به تجربه پیشیناستفاده می« 3و ابداکسیون 2، استقرا1قیاس»همچون 

زمانی که کند. جهان گفتمان و بافتی که در آن قرار دارد، فهم و درکی از اطالعات کسب می

گردد. برای گذارد دیگر منفعل نیست و از طریق فرایند شناخت فعال میاطالعات بر ذهن تأثیر می

توانیم کتاب را در تواند یک شیء در نظر گرفته شود. ما میمثال، یک کتاب به واسطه ماهیتش می

خوانده شود. هر تواند را ورق بزنیم. یک کتاب معموالً شامل متن است که می دست بگیریم و آن

تواند ادعا کند که یک کس هرگز نمیفرد خوانده و تفسیر شود و هیچکتاب ممکن است منحصربه

« زمان، فرهنگ و تجربه پیشین خواننده»هایی مانند نوع خواندن، خواندن درست کتاب است. مؤلفه

واند ادعا کند که تفسیر تکنند. حتی نویسنده کتاب نیز نمینقش فعالی در تفسیر محتوی کتاب ایفا می

کامل و درستی از کتاب دارد؛ به دلیل اینکه واژگانی که در کتاب استفاده شده، کلی هستند و 

در نظر بگیریم که « شیء پویا»یک  به عنوانتوانیم کتاب را نهایت توان تفسیر دارند. بنابراین میبی

 داشته باشد.« واسطهشیء بی»تواند چندین می

توان اند میشناسی پرداختههایی که به تعریف و تبیین اطالعات از دیدگاه نشانهشبر اساس پژوه

های موقعیت ه دربه این نتیجه رسید که اطالعات اوالً یک پدیده اجتماعی و وابسته به بافت است ک

تا  اتب دادهله مریک پدیده عینی که در سلس به عنوانتوان تنها مختلف تعاریف متفاوتی دارند و نمی

 شود، در نظر گرفت.دانش معرفی می

 شناسیتعریف اطالعات از دیدگاه نشانه ارزش افزوده. 4-2

های پیشین ذکر گونه که در قسمتاطالعات مفهومی گنگ و مبهم است و برای تعریف آن همان

تواند به فهم اند. چون استفاده از مفهوم نشانه میها اطالعات را نشانه در نظر گرفتهپژوهش بیشترشد، 

شوند. پردازش اطالعات و ها حمل میوسیله نشانه بهتر اطالعات کمک کند. همه انواع اطالعات به

شود و بنابراین فهم نشانه به پذیر میها امکانخلق و کاربرد نشانه ۀوسیل بهارتباطات در یک سازمان 

شناسی، اطالعات را نشانه .(1991کند )استامپر، طالعاتی کمک میهای افهم اطالعات و نظام

به گیرد که فارغ از مدارک هستند، اطالعاتی که بین افراد در یک حوزه دانش هایی در نظر مینشانه

_______________________________________________________________ 
1. Deduction 

2. Induction 
3. Abduction 

4. Collateral Experience 
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اطالعات را شناسی، که تعریف اطالعات از دیدگاه نشانه معناجانبی وجود دارد؛ بدین  ۀتجرب عنوان

شود. در این دیدگاه، هرگونه ارتباطی را شامل می ،گیرد. بنابراینای در نظر میرسانهفارغ از هرگونه 

تمرکز بر مدرک یا دکومانتاسیون نیست؛ بلکه اطالعات در همه سطوح داللتی را در نظر دارد. 

ز را در نظر دارد. ا -یعنی فرم و محتوا-شناسی هر دو جنبه اطالعات تعریف اطالعات از دیدگاه نشانه

تشکیل شده  -متن و محتوی-این دیدگاه، اطالعات یک امر بیرونی و عینی نیست؛ بلکه از دو وجه 

دهد که اطالعات به دو صورت فعال وجهی پرس نشان میاست. بررسی اطالعات بر اساس الگوی سه

عال دهد و اطالعات فشناسانه اطالعات را نشان میو منفعل وجود دارد. اطالعات منفعل وجه هستی

، 2014، 2013شناختی اطالعات را در نظر دارد. بر اساس مطالعات دلفسن و دیگران )وجه معرفت

و « شناسیهستی»تواند اطالعات را در هر دو سطح شناسی پرس می( نظریه نشانه2018، 2016، 2015

د ندارد و شناسانه آن وجوشناسانه اطالعات بدون سطح هستیارائه دهد. سطح معرفت« شناسیمعرفت»

اند. اطالعات در سطح این دو کامل به هم مرتبط هستند. اطالعات منفعل و فعال به یکدیگر وابسته

فرستنده، »تواند خارج از ذهن وجود داشته باشد و وجودش به عواملی همچون شناسانه میهستی

بسته است. شناسی به عوامل ذکر شده وابستگی ندارد. اطالعات در سطح معرفت« گیرنده و هدف

کومانوویچ از اطالعات روشن ساخت که اطالعات وجوه -سِزِس و بندی بوئلگونه که دستههمان

امر صرفاً عینی و یا صرفاً ذهنی پرداخت. از دیدگاه  به عنوانتوان به اطالعات تنها مختلفی دارد و نمی

شود. اطالعات توجه می معنااست که باعث شروع فرایند خلق « شیء پویا»شناسی اطالعات یک نشانه

آورد. ما به وجود می شناسی را بهنماید و یک شکاف نشانهکند، ما را دچار تردید میما را جلب می

توانیم شکاف را از بین ببریم. این شکاف کنیم تا آنجایی که نیاز است و میکمک استنتاج سعی می

نجایی که ما اطالعات را درک نماییم، طور کامل از بین نرود و ممکن است تا آ ممکن است هرگز به

 شناسی کمتر و یا کامالً از بین برود و بسته شود.این شکاف نشانه

 گیرینتیجه. 3

های مختلف موضوعی خود از الگوهای علوم دیگر بهره گرفته علم اطالعات برای تبیین مفاهیم حوزه

به است، تبیین دقیق مفهوم اطالعات است. یکی از مسائل و مشکالتی که این حوزه علمی با آن مواجه 

بر اساس نوع نگاه فلسفی، کارکرد و یکی از مفاهیم اصلی است. تعاریف متعددی از اطالعات  عنوان

ترین تعاریف . یکی از رایجاستفاده آن توسط فیلسوفان و پژوهشگران مختلف ارائه شده است

مراتب هرم داده تا دانش است. بخشی از سلسه به عنواناطالعات در علم اطالعات، در نظر گرفتن آن 
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تعاریف مطرح شده در این حوزه علمی، اطالعات یک پدیده عینی و امر بیرونی و دانش  بیشتردر 

عینیت در »و یا « اطالعات در برابر دانش» 1انگارییک پدیده ذهنی تعریف شده است. این دوگانه

( به آن اشاره 1395که ریسمانباف و فتاحی ) یکی از مشکالت علم اطالعات است« برابر ذهنیت

شناسی و در نظر گرفتن گیری از مفاهیم علم نشانهاند. بسیاری از پژوهشگران معتقدند بهرهکرده

 انگاری را از بین ببرد. تواند این دوگانهنشانه می به عنواناطالعات 

 شناسی کامالً بانشانههای کالسیک علم یکی از نظریه به عنوانشناسی پرس نظریه نشانه

های وزهو ح های بیرون از ذهنها را به حوزهانگاری که در نظریه معنا مطرح است و حوزهدوگانه

 که« فسیرء و تبازنمود، شی»کنند، ناسازگار است. از دیدگاه پرس سه مؤلفه ذهنی انسان تقسیم می

 ؤلفه وجودمشود که هر سه ایجاد می سازند، رابطه تنگاتنگی دارند و یک نشانه زمانینشانه را می

د عال خواهفعل و اطالعات چنانچه بر اساس الگوی پرس تبیین گردد، دارای دو وجه منفداشته باشند. 

ن به ود آبود. اطالعات منفعل اطالعاتی است که به خودی خود در جهان خارج موجود است و وج

ه و تباطی شدد ارانی که اطالعات وارد فرایناینکه ما چه احساس و یا تفکری داریم مرتبط نیست. زم

وجه  بندی هر دوگردد. این دستهکند، تبدیل به اطالعات فعال میتوجه فرد را به خود جلب می

دو وجه  ت هرگیرد و بر این اساس، برای اطالعاشناسی اطالعات را در نظر میشناسی و معرفتهستی

رای اطالعات و همچنین ب( 2005و بیتس )( 2006زینس )گونه که را قائل است؛ همان« عینی و ذهنی»

« اطالعات نوع اول»( اطالعات را به دو نوع 2005بیتس )قائل هستند. « ذهنی»و « عینی»دانش دو وجه 

ورد میل که های یک کتابخانه را در یک روز تعطبندی کرد. وی کتابتقسیم« اطالعات نوع دوم»و 

رد ردی موفکند. زمانی که کتاب توسط معرفی می« عات نوع اولاطال»گیرند را مطالعه قرار نمی

های فرد داشتهشود. چنانچه اطالعات با پیشتبدیل می« اطالعات نوع دوم»گیرد به مطالعه قرار می

-سِزِس بندی بوئل وگردد. دستهادغام شده و در ساختار ذهنی وی قرار گیرد، به دانش تبدیل می

توان به مییز روشن ساخت که اطالعات وجوه متعدد و مختلفی دارد و نکومانوویچ از اطالعات ن

 امر صرفاً عینی و صرفاً ذهنی پرداخت. به عنواناطالعات تنها 

_______________________________________________________________ 
1. Dualism 
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 منابع. 4

و  تعامل انسانعاتی. (. پیچیدگی و تکامل مفاهیم اطالعات و رفتار اطال1393شاهینی، شبنم ) و بیگدلی، زاهد؛
 https://hii.khu.ac.ir/article-1-2131-fa.html. 190-183، (3) 1، اطالعات

 . ترجمه مهدی پارسا، تهران: سوره مهر.شناسیمبانی نشانه(. 1394چندلر، دانیل )
شناسی و نگرش وی به شناسی پیرس در پرتو فلسفه، معرفت(. نشانه1390فر، املی؛ و غفاری، حسین )رضوی

 .37-5 ،(2) 39، فلسفهپراگماتیسم. 
شناسی: جستارهایی در علم اطالعات و بازشناختی از دانش(. 1395اله )فتاحی، رحمتو  ،ریسمانباف، امیر

 . تهران: کتابدار.شناسیدانش
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