بازاندیشی هرمنوتیک در شکلگیری پژوهشهای کیفی حوزه
علم اطالعات و دانششناسی با تأکید بر دیدگاه گادامر
فرشاد پرهام

نیا1

مطالعات دانششناسی
سال پنجم ،شماره  ،02پاییز  ،98ص  101تا 118
تاریخ دریافت98/22/20 :
تاریخ پذیرش98/12/12 :

چکیده
یکی از روشهای تحلیل اطالعات ،روش هرمنوتیک است .این روش یکی از روشهای تفسیر متون است.
هدف از پژوهش حاضر ،بازاندیشی روش هرمنوتیک در حوزه علم اطالعات و دانششناسی با تأکید بر
دیدگاه گادامر و ارائه فرایند تحلیل با روش هرمنوتیک عینی در این حوزه بوده است .پژوهش حاضر از نوع
مروری استداللی–انتقادی بود که در آن از روشهای اسنادی و کتابخانهای برای گردآوری اطالعات استفاده
شده است .یافتهها نشان داد که میتوان روش هرمنوتیک را بهعنوان یکی از روشهای تحلیل پژوهش کیفی
در حوزه علم اطالعات و دانششناسی بکار گرفت .آنچه بین این حوزه با هرمنوتیک وجه مشترک دارد،
همان تفسیر متن است که در حوزه علم اطالعات و دانششناسی منظور از متن ،اطالعات و یا هر پدیدهای
که با اطالعات سروکار دارد ،بود .همچنین در نظامهای بازیابی اطالعات ،ورود اطالعات با پیشفهم
امکانپذیر بوده و رفتارهای بازیابی توسط جستجوگر همانند متن در نظر گرفته میشود .نتایج نشان داد
هرمنوتیک میتواند بهعنوان یک روش کیفی در حوزه علم اطالعات و دانششناسی در تولید دانش جدید
مورداستفاده قرار گیرد .کاربرد هرمنوتیک در حوزه بازیابی اطالعات بهعنوان یک روش ،ورود اطالعات و
رفتارهای فرد ،متن و معنا در نظر گرفته میشود و ارزیابی آن نیز بر اساس پیشفرضهایی استوار است.
همچنین مراحل هرمنوتیکی در قالب کلمه یا جمله به واحدهای معنایی تبدیل میشود و تفسیرها بر اساس این
قالبهای معنایی صورت خواهد گرفت و اشتراک واحدهای معنایی و ادغام آنها منجر به تفسیر یا بازتولید
متن خواهد شد.

واژههای کلیدی :روش کیفی ،علم اطالعات و دانش شناسی ،هرمنوتیک ،نظامهای بازیابی
اطالعات
 .0استادیار علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی،
کرمانشاه ،ایرانfparhamnia@yahoo.com .
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مقدمه
رشد و گسترش علوم در حوزه علوم انسانی موجب تغییرات اساسی در روشهای پژوهش
شده است .این تغییرات بیشتر در نوع روششناسی بوده که موجب شده رویکردهای مختلف
فلسفی و علمی از مکاتب مختلف وارد حوزه پژوهش شود .بهعنوانمثال محمدپور بیان
میکند که در خالل چند دهه گذشته بهویژه از دهه  1992علوم انسانی ،اجتماعی و رفتاری
گرفتار مناقشههای نظری و روششناختی متعددی بوده است .در این راستا میتوان به پیدایش
انواع پارادایمها در علم اشاره کرد (محمدپور)1189 ،؛ و در این میان هرمنوتیک هم از این
مناقشه بینصیب نبوده است.
قبل از تدوین هرمنوتیک بهعنوان علم تفسیر و تأویل ،توجه به تفسیر کتب مقدس در
میان متفکران مسیحی رواج بسیار داشت .هرمنوتیک بهعنوان یک شاخه علمی در دوره
رنسانﺲ پدید آمد .بر اساس عقیده دان هاور 1که نهتنها الهیات برای تفسیر کتاب مقدس،
همه علوم بشری نیازمند تفسیر هستند .هرمنوتیک با فهم متن سروکار دارد که شامل نوشتار
و گفتار است .یکی از متفکران هرمنوتیک باألخص هرمنوتیک گادامر است .تفکر وی بر
محور تعیین روش یا روشهای تفسیر و بیان قواعد فهم متون نمیچرخد بلکه وی به دنبال
شناسایی آن چیزی است که در همه فهمها مشترک است و اوصاف مشترک تمام فهمها را
آشکار میسازد .بهطورکلی تفکر هرمنوتیکی گادامر شامل فهم بر اثر ترکیب افق معنایی
مفسر یا متن امکانپذیر است .از طرفی ،هر مفسری دارای پیشداوری است که افق معنایی
او را میسازد (نصری .) 1181 ،در این نوشته سعی شده که به بررسی هرمنوتیک در حوزه
علم اطالعات و دانش شناسی پرداخته شود و از طرفی سعی شده که برخی از دیدگاههای
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گادامر بر هرمنوتیک را بهصورت کلی بیان شود.
به تعبیر برخی از صاحبنظران ،فلسفه و محصول آن یعنی هرمنوتیک یکی از عمیقترین
نوع تفکر محسوب میشود (قاسمی و ایمانی .)1190 ،چنانچه نشاط بیان میکند که در آغاز
مفهوم شاخص در هرمنوتیک تفسیر بود ،اما بهتدریج جایگاه کانونی را مفهوم فهمیدن به
1. Dann Haver
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خود اختصاص داد و هماکنون موضوع اندیشه فهم معنای ژرفترین الیه هستی آگاهی انسان
تلقی میشود (نشاط .) 1181 ،همچنین امروزه علم هرمنوتیک در محافل کالمی و فلسفی
هرروز بیشتر از روز پیش شنیده میشود (پالمر ،)1181 ،1زیرا تا چندی پیش ،روش
پوزیتیویستی و عینیتگرایی علوم ناشی از مدرنیته تنها روش ممکن برای مواجهه با
پدیدههای عینی و بیرونی بود؛ اما از زمان ویلهلم دیلتای 0به بعد ،به دلیل توجه به آگاهی
تاریخی برای علوم انسانی ،روششناسی جداگانهای به نام روش تفسیری موردتوجه قرار
گرفت (آبنیکی .)1189 ،یکی از این روشهای تفسیری که رشد پیدا کرد هرمنوتیک بود.
هرمنوتیک به معنای تفسیر متن ،دو مرحله روششناختی و فلسفی را سپری کرده است.
هرمنوتیک روش شناختی در ابتدا برای متون مقدس و سپﺲ برای کلیه متون بکار رفت و
هرمنوتیک فلسفی نیز که شمول آن از هرمنوتیک روششناختی گستردهتر است ،تمام
معارف بشری اعم از متون نوشتاری ،گفتاری و درمجموع تمام پدیدارها را شامل میشود
(درخشه و نصرتپناه .)1191 ،هرمنوتیک بهعنوان یک رویکرد اصلی فلسفی در کانونیترین
نقطه بحﺚ خود به فهم 1و تفسیر میپردازد (قاسمی و ایمانی .)1190 ،مقصود از فهم در
هرمنوتیک ،فهم انسان و درک معنا توسط خواننده و مخاطب است؛ به این معنا که انسان
وقتی متنی را میخواند و یا کالمی را از گوینده میشنود ،آن را میفهمد (مشکانیسبزواری،
اسماعیلیکریزی و جلینی .)1191 ،اساس هرمنوتیک بر این است که میتوان پدیدهها را فهم
کرد .مسئله فهم در هرمنوتیک توجه به مقصد و هدف است (جاللینائینی1121 ،؛ ابولد،1
 0229نقل از آخشیک .)1191 ،روششناسان هرمنوتیک اعتقاد دارند که شناخت پدیدههای
انسانی جزء با در نظر گرفتن زمینه ،متن ،محیط و زمانی که آن پدیدهها در آن شکل
پژوهشگران زیادی در حوزههای علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است .یکی از این
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گرفتهاند ،مقدور نیست (علومی .)1188 ،هرمنوتیک در مقام روش تحلیل متن موردتوجه
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حوزهها ،علم اطالعات و دانششناسی است .در بین مباحﺚ این حوزه ،نظامهای بازیابی
اطالعات از جایگاه ویژهای برخوردار است که الزم است موردبررسی قرار گیرد.
نظامهای بازیابی اطالعات به بازنمون ،ذخیرهسازی و بازیابی اطالعات مرتبط با نیازها و
سؤالهای خاص کاربران میپردازند (حریری )1199 ،فرایند بازیابی اطالعات در اصل
فرایندی هرمنوتیکی است زیرا با پیشینه و بستر زندگی جستجوگر ارتباط دارد که انواع
گوناگونی از تجلیات زبانشناختی معنادار را در قالب رفتار ،آثار و متن عرضه میکنند
(نشاط .)1180 ،بااینحال ،رویکرد تأویلی در حوزه علم اطالعات و دانششناسی ورود پیدا
کرده است .از یکسو ،خأل پژوهش در مورد موضوع هرمنوتیک در این حوزه مشهود است.
از سویی دیگر ،پژوهشهای قبلی عمدتاً بر نقش هرمنوتیک را در علوم اجتماعی ،ادبیات،
فلسفه ،دین پرداختهاند؛ و کمتر بر حوزه علم اطالعات و دانششناسی تمرکز کردهاند.
همچنین در نشریات این حوزه مدتی است رویکرد کیفی جای خود را در موضوعات مختلف
باز کرده و پژوهشگران به انجام پژوهشهایی با رویکردهایی چون گراندد تئوری،
پدیدارشناسی ،قومنگاری و غیره میپردازند .یکی از این رویکردها که با تحلیل متون
سروکار دارد ،روش هرمنوتیک است .با توجه به نحلههای مختلف هرمنوتیکی که به بحﺚ
درباره پیشفرضها و باورها در تفسیر متون میپردازند ،جای آن دارد که به این سؤال پاسخ
داده شود که آیا ارتباطی بین هرمنوتیک و مطالعات علم اطالعات و دانششناسی وجود
دارد؟

روش
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روش پژوهش حاضر از نوع مروری استداللی–انتقادی است .در این روش از روشهای
اسنادی و کتابخانهای برای گردآوری اطالعات استفاده میشود و با ترکیب و جمعبندی
اطالعات گردآوری شده و استداللها آنها به نتیجه میرسد .بااینوجود آنچه در این روش
از اهمیت برخوردار است رسیدن به نتایج مستدل بر اساس یک روش مطالعاتی نظاممند است
(نقل از شیری و عظیمی.)1191 ،
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قلمرو هرمنوتیک
کروتی )1998( 1واژهی هرمنوتیک را از فعل یونانی هرمینویین 0که به معنی تفسیر یا دریافت
اقتباسشده میداند (نقل از محمدپور .)1189 ،هرمینویین اشاره به نظام فکریای دارد که به
طبیعت و پیشفرضهای تفسیر تجلیات بشری میپردازد (هاروی .)1180 ،1همچنین صورت
اسمی آن هرمینیا 1در متون فارسی به تأویل ترجمه شده است .هرمینویین و هرمینیا در متون
باستان نیز دیده میشود چنانچه ارسطو رساله بزرگی را در ارغنون به نام رساله باری ارمینیاس
اختصاص داد (پالمر .)1181 ،همچنین کروتی ( )1998بیان میکند استفاده از هرمنوتیک
ریشه در تفسیر یونان داشته است (نقل از ونزویک ،پاترسون و پنتلند .)0228 ،2در برخی از
آثار مانند هایدگر واژه هرمنوتیک را به هرمﺲ 2ارتباط داده است (پالمر1181 ،؛ پاترسون و
هیگز .)0222 ،9در طول تاریخ هرمنوتیک ،متکلمان و فیلسوفانی همانند دیلتای1988 ،؛
گادامر1992 ،8؛ هایدگر1920 ،9؛ ریکور1992 ،12؛ شالیر ماخر )1999 ،11نقش مهمی در
تغییرات فلسفه هرمنوتیک و روششناختی آن داشتند (پاترسون و هیگز .)0222 ،در مورد
هرمنوتیک تعاریف متفاوتی و در بعضی مواقع متضاد ارائه شده است بهطوریکه برخی
معتقدند هرمنوتیک به هیچ نظریه نظاممند واحد و یکپارچه اطالق نمیشود (عابدیسرآسیا،
 .)1192بااینوجود در تعریف هرمنوتیک دو واژه یعنی تأویل و تفسیر بکار گرفته شده است.
تأویل به معنای بازگرداندن چیزی به اصل آن است (احمدی )1180 ،و تفسیر ،بیانی مفهومی
است .میتوان گفت روش تأویل نظریه عمل فهم در جریان روابطش با تفسیر متون است
(علومی .)1188 ،فهم یکی از نکات مهم در هرمنوتیک است .شالیر ماخر بهعنوان بنیانگذار
ه رمنوتیک مدرن (معاصر) به رسمیت شناخته شده است (پاترسون و هیگز )0222 ،او اولین
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کسی بود که هرمنوتیک را بهعنوان هنر فهمیدن مطرح کرد .از دیدگاه او فهمیدن ،یک امر
خود به خودی نیست ،بلکه نوعی موفقیت در درک معنای چیزهایی است که مهم و
برجستهاند (بدری و حسینینسب .)1182 ،همچنین او به دو اصطالح اشاره میکند .یکی،
تأویل دستوری که به بررسی رابطهی گفتار با زبان میپردازد؛ یعنی به بررسی گفتار با عناصر
اندیشه و ذهنیت اندیشهگر پرداخته میشود .دوم ،تأویل روانشناسانه (واعظی1181 ،؛
احمدی1180 ،؛ هاروی1180 ،؛ نصری1181 ،؛ واعظی و قائدی .)1191 ،ازنظر شالیرماخر،
تفهم دستوری با جنبههای زبانشناختی تفهم و مرزهای تفکر و تفهم روانشناختی با
بازآفرینی خالقانهای که فعالیت اجتماعی یا متن را به وجود آورده ،سروکار دارد .تفسیر
روانشناختی به معنای قرار گرفتن شخص در ذهن نویسنده جهت فهم این نکته است که در
ذهن این نویسنده زمانی که این متن را نگارش میکرده چه چیزی میگذشته است
(محمدپور .)1189 ،این رویکرد باعﺚ شد هرمنوتیک از جنبه صرفاً ابزاری به نظریه عام برای
فهم و تفسیر از متون شود .این نوع از هرمنوتیک به هرمنوتیک کالسیک مشهور است؛ که
هدف از فهم ،عبارت بود از بازنمایی و بازتجربهای از فرایند خالق قصد نویسنده .این هدف
از طریق قاعدهمند کردن روشها و تکنیکهای تفسیری به دست میآمد (گائینی و
حسنزاده .) 1191 ،اگرچه کاربرد هرمنوتیک به معنای کلی فهم و تفسیر به یونان باستان
بازمیگردد ،اما تنها در قرونوسطی بود که برای نخستین بار بهعنوان ابزاری برای تفسیر
کتاب مقدس صورت گرفت (اینوود )0222 ،1بنابراین در متون پیشین به سه معنای کلی از
هرمنوتیک یعنی معنای تفسیر متون مقدس ،معنای روششناختی و معنای فلسفی اشاره شده
است (نقل از حسنزاده ،مجدی و یوسفی1191 ،؛ گائینی و حسنزاده.)1191 ،
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هرمنوتیک در یک معنای عام هنر تفسیر است و گرچه کاربرد آن به معنای کلی فهم و
تفسیر ،به یونان باستان بازمیگردد ،اما تنها در قرونوسطی بود که برای نخستین بار بهعنوان
ابزاری برای تفسیر کتاب مقدس صورتبندی شد (اینوود 0222 ،نقل از حسنزاده ،مجدی،

1. Inwood
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یوسفی .) 1191 ،در متون پیشین به سه گرایش عمده هرمنوتیک اشاره شده است این
گرایشها شامل:
 .1هرمنوتیک خاص :در این نوع از هرمنوتیک صرفنظر از نوع حوزه علمی ،به تفسیر متون
میپردازد .برای تفسیر هر یک از متون در حوزههای مختلف باید از قواعد خاص به خود را
مطرح کرد (شیری و عظیمی .)1191 ،به عبارتی ،هریک از شاخههای مختلف علوم مانند
ادبیات ،فلسفه ،حقوق و کتب مقدس ،متنی تلقی شده که نیاز به تفسیر دارند و برای تفسیر
هر یک از متون این رشته نیز باید قواعدی را مطرح کرد .نخستین نویسندگان هرمنوتیک
طرفدار هرمنوتیک خاص بودند ،ازنظر آنها هرچند برخی از اصول و قواعد تفسیر متون،
عام اما هر علمی قواعد تفسیری خاص خود را دارد (نصری.)1181 ،
 .0هرمنوتیک عام :در این نوع از هرمنوتیک ،متون مختلف از روشهای واحد تفسیری
پیروی میکنند .به عبارتی ،قواعد فهم و تفسیر عام هستند و بر هر متنی حاکماند (شیری و
عظیمی1191 ،؛ نصری.)1181 ،
 . 1هرمنوتیک فلسفی :هرمنوتیک فلسفی با نیچه و هایدگر شروع و با گادامر ادامه یافته است
(پناهیزاده ،فرزامپور و شاهدی .)1192 ،در این نوع ،تفکر در اصل پدیده فهم توجه دارد تا
اصول و قواعد تفسیر فهم (شیری و عظیمی1191 ،؛ نصری .)1181 ،ازنظر هایدگر و گادامر
باید بهجای روش فهم به چیستی فهم توجه کرد .هرمنوتیک فلسفی به همه معارف بشری
توجه دارد ،زیرا از مبانی فهم و شرایط وجودی آن سخن میگوید .راه هرمنوتیک فلسفی از
هرمنوتیک خاص و عام جدا است زیرا اهدافی را دنبال میکند که موردتوجه اصحاب
گذشته هرمنوتیک نبوده است (نصری .)1181 ،هرمنوتیک فلسفی ،گادامر هرمنوتیک را با
بشری بسط داد (پناهیزاده ،فرزامپور و شاهدی )1192 ،بنابراین از گرایشهای فوق میتوان
به دو قسم کلی دست پیدا کرد:
 .1گرایشی که از روش تفسیر متن به معنای عام سخن میگوید و طرفداران آن در این
اندیشهاند تا به رمزگشایی از متن بپردازند.
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از جهتی گرایشهای موجود در هرمنوتیک به دو قسم دیگری تقسیمبندی میشوند.
 .1عینیگراها :برای اعتقاد دارند که میتوان به فهم دقیق و درست متون نائل شد؛ یعنی به
فهم متون مستقل از ارزشهای خواننده دست یافت .بهرغم اینان مفسر میتواند به حذف همه
پیشداوریها و تحریفاتی بپردازد که سنت و شرایط تاریخی و فرهنگی بر وی تحمیل
میکند ،درحالیکه تاریخگرایان ،تاریخمندی را از اصول بنیادین فهم متون میدانند و آدمی
را نیز اسیر شرایط ناشی از سنت و پیشفرضها و انتظارات وی از متون به شمار میآورند.
 .0تاریخگرایان :تاریخگرایان بر عینیگرایان این انتقاد را مطرح میکنند که بر اساس چه
مالکی میتوان تفسیری را بر تفسیری دیگری ترجیح داد؟ ترجیح یک تفسیر بر تفسیر دیگر
نیاز به بررسی شواهد و مدارکی دارد که دسترسی به آنها همواره میسر نیست .در مقابل
عینیگرایان بر تاریخگرایان این انتقاد را وارد میسازند که اگر فاصله میان گذشته و حال
بسیار باشد فهم هیچ متنی امکانپذیر نیست .نگاه تاریخگرایان ما را به نسبیت میکشاند،
چراکه بر اساس نگرش آنها مدرکی برای صدق وجود ندارد (نصری.)1181 ،
بنابراین هرمنوتیک به سه دوره تقسیمبندی میشود:
اول ،دیلتایی :موضوع اصلی در هرمنوتیک دیلتای نه شناخت متن و نه شناخت معنای متن،
بلکه شناخت زندگی و حیات متبلور شده و ظهور یافته در متن است .ازنظر دیلتای با بررسی
مدارک و دادههای تاریخی میتوان جهان همعصر مؤلف را و دنیای ذهنی او را بازسازی
کرد و بهگونهای دنیای ذهنی مؤلف را شناخت که حتی خود او نیز به این فهم نائل نشده
باشد .او میگوید هدف اصلی هرمنوتیک ،درک کاملتری از مؤلف است .آنسان که او
خود را چنین درک نکرده باشد ،یعنی به ناگفتههای مؤلف هم میتوان راه یافت .دیلتای با
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طرح کردن مسئله نقش مهم نشانههای تاریخی در امر تفسیر متن بر آن بود که برای فهم متن
باید بین مفسر و مؤلف یک همزمانی برقرار باشد؛ یعنی مفسر باید خود را همعصر مؤلف
کند ،نه آنکه مؤلف را همعصر خود سازد .نکته فوق بهروشنی معلوم میدارد که هرمنوتیک
در دیلتای کامالً از حیطه تفسیر گرامری خارجشده و رنگ و بوی روانشناختی و تاریخی
پیدا میکند؛ یعنی هرمنوتیک دیلتای درواقع تفسیر حیات تاریخی انسان است (حسنی،
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 .)1181در این نوع از هرمنوتیک به مؤلف توجه دارد .دیلتای که از هرمنوتیک بهعنوان یک
روش سخن میگوید.
دوم ،هایدگری و گادامری :از این دیدگاه حقیقت چیزی نیست که به تملک کسی درآید و
اساساً میان ذهن و عین یا سوبژه و ابژه دوگانگی وجود ندارد .چنانچه گادامر معتقد است که
آدمی باید در موقعیت مکالمه قرار بگیرد تا به حقیقت دست یابد و معنای متن درواقع پاسخ
پرسشهایی از متن است که بهوسیله خواننده مطرح میشود .بهعبارتدیگر ،میان متن و
خواننده جریان دیالکتیکی برقرار است .خواننده میپرسد و متن پاسخ میدهد؛ تا جایی که
خواننده با تلفیق افقهای معنایی گذشته و امروز به معنی دست مییابد .این منطق مکالمه تا
جایی ادامه مییابد که متن به یک مفهوم ،واقعاً سخن میگوید؛ یعنی معنایی را نشان میدهد
که ازلحاظ عالقه ما به وضعیت خاص خودمان ،بسیار با معناست (کوزنزهوی 1191 ،به نقل
از ثواب و شعبانزاده)1191 ،؛ بنابراین تفکر هرمنوتیکی گادامر بر محور تعیین روش یا
روشهای تفسیر و بیان قواعد فهم متون نمیچرخد ،بلکه وی دنبال شناسایی آن چیزی است
که در همه فهمها مشترک و اوصاف مشترک تمام فهمها را آشکار میسازد (نصری.)1181 ،
سوم ،هرمنوتیک انتقادی هابرماس :هابرماس در برداشت خود از تفهم دچار نوعی نسبیگرایی
است و اساساً موجب میشود بین فهم درست و فهم نادرست هیچگونه مرزی باقی نماند .این
سه نوع گاه با عناوین هرمنوتیک روشی ،فلسفی و انتقادی هم بیان میشود (علومی.)1188 ،
با توجه به گرایشهای عمده ،پژوهشگران هرمنوتیک و نظریهپردازان ادبی در بحﺚ از
فهم متن سه نظریه را مطرح میکنند:
 .1متن محوری :در این از فهم فقط به دنبال خود اثر هستند؛ بنابراین قصد مؤلف و خوانش
 .0مؤلف محوری :در این نوع قصد مؤلف مدنظر است .در این اینجا فقط به بررسی دیدگاه
مؤلف پرداخت؛ یعنی اینکه مراد وی از بیان مطالب خود چه بوده است .در این راستا شالیر
ماخر و دیلتای معتقدند که با جدیت و بذل و توجه کافی میتوان به مقصود مؤلف و حقیقت
اثر دست یافت (قاسمی و ایمانی.)1190 ،
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 .1مفسر محوری :در این نوع نظریه مفسر یا خواننده محوری است بنابراین به خوانش خواننده
اهمیت داده میشود (شیری و عظیمی.)1191 ،
با توجه به اینکه هرکدام از نویسندگان پیشین سعی در تعریف هرمنوتیک داشتهاند .آنچه در
این تعاریف مشاهده میشود این است که تفسیر و فهم جزء ماهیت و ذات این رویکرد است.
هرمنوتیک و علم اطالعات و دانششناسی .علم اطالعات و دانششناسی یک نظام مرکب
است و جنبههایی از بسیاری دیگر از نظامها را در بردارد این حوزه با دانش مدون سروکار
دارد (ابرامی .)1181 ،هدف اصلی نظامهای بازیابی اطالعات ارائه اطالعات مرتبط با نیازهای
اطالعاتی استفادهکنندگان است .از سوی ،هدف این نظامها بازیابی همه اطالعات مرتبط در
عین ممانعت از بازیابی اطالعات غیر مرتبط است (حریری)1199 ،؛ زیرا بازیابی اطالعات با
سه مفهوم ،چگونگی بازنمون اطالعات ،چگونگی تفسیر ساختار نمادهای آن و تشخیص
مجموعهای از نمادها ،معنای همسان یا مشابهی با مجموعه دیگری از نمادها سروکار دارند
(میدو و همکاران .)1192 ،1هر پدیدهای که انسان توانایی فهم آن را داشته باشد حتی اگر
محصول ذهن انسان باشد جزئی از متن است .در این رابطه باد ( )1181بیان میکند که متن
مفهومی سیالی دارد که تنها به متون نوشتاری محدود نمیشود (نشاط)1181 ،؛ بنابراین
پدیدههای فکری مانند نظامهای بازیابی اطالعات جزو متن میباشند .از طرفی متن موضوع
تفسیر است .این تفسیر میتواند توسط هرمنوتیک که مبتنی بر فهم متون است ،صورت
بگیرد .هرمنوتیک در سه بخش از نظامهای بازیابی اطالعات یعنی تحلیل اطالعات ،پردازش
زبان طبیعی و ربط مشهود است.
در فرایند بازیابی اطالعات ،نمایهساز پﺲ از پویش و تحلیل مفهومی مدرک ،مشخص
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میکند که مدرک درباره چیست؟ و چه چیزهایی را دربر میگیرد .نمایهساز نهتنها باید در
مورد موضوع مدرک تصمیمگیری کند ،بلکه باید به این امر توجه کند که چه جنبههایی از
مدرک میتواند برای استفادهکنندهای خاص حائز اهمیت باشد؛ تبدیل نتیجه تحلیل مفهومی
مدرک به مجموعهای از اصطالحات که ممکن است برگرفته از سیاههای مجاز واژهها یا از
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متن مدرک و واژههای مؤلف باشد (بهمنآبادی)1181 ،؛ بنابراین ،فرایند تطبیق اسناد با یک
پرسش مشخص بهجای تطبیق اصطالح نمایهای باید بر تطبیق مفهوم استوار باشد .این امر
بازیابی اسناد را حتی اگر با اصطالحات نمایهای موجود در پرسش نمایه نشده باشند ،ممکن
میسازد (بیزا-ییتﺲ و ریبرو-نتو .)1181 ،در رابطه با زبان طبیعی و هرمنوتیک ،گادامر معتقد
است سخن گفتن از گفتگوی هرمنوتیکی کامالً درست است .گفتگوی هرمنوتیکی مانند
گفتگوی زنده و واقعی ،زبان مشترکی میطلبد و یافتن زبان مشترک خود عمل فهم است
(فضلی .)1191 ،از طرفی عمل فهم منوط به امتزاج افقها بوده و منطبق گفتگو مبتنی بر
پرسش و پاسخ حاکم است .به این معنا که گادامر عمل فهم را یکطرفه محصول علم (مفسر)
و سوبژکتیو محض نمیداند؛ بنابراین وی در فهم ،امتزاج افق معنایی متن و یا اثر دیگر را
مطرح میکند (خنجرخانی و همکاران .)1191 ،به اعتقاد فلدمن 1پردازش زبان طبیعی در
بازیابی اطالعات برای استخراج معنی یک متن یا زبان گفتاری بایستی از شش سطح یا مرحله
که شامل آواشناسی (در نظامهای بازیابی اطالعات و در متون مکتوب این سطح
مورداستفادهای ندارد ولی وجود آن در درک زبان گفتاری و نیز نظامهای تخصصی صوت
ضروری است) ،سطح دوم ،سطح تکواژه شناختی (یکی از واحدهای زبانشناختی و به
کوچکترین جزء معنادار زبان اطالق میگردد) ،سطح سوم ،سطح نحوی (موقعیت واژه در
جمله) ،سطح چهارم ،سطح معنایی (معانی لغتنامهای واژهها و نیز معانی کلمات را در بافت
جمله موردبررسی قرار میدهد) ،سطح پنجم (ساختار انواع متون را موردبررسی قرار میدهد)
و سطح ششم (با مجموعهای از دانش در خصوص جهان بیرون در ارتباط است) گذر میکند
(فلدمن.)1181 ،
آن در راستای توسعه کیفی عملکرد نظامهای بازیابی اطالعات اهمیت بسیار دارد .ارتباط
مدرک با نیاز استفادهکننده ،تنها در ربط موضوعی خالصه نمیشود و عوامل شناختی و
روانشناختی متعددی در این امر دخالت دارند (حریری .)1199 ،از آنجایی که هدف بازیابی
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اطالعات برقراری ارتباط است .ازاینرو ،ربط کلید جداییناپذیر بازیابی مؤثر است (پائو،1
 .)1199درواقع ربط هسته کلیه فعالیتهای طراحی نظامهای اطالعاتی و ارزیابی این نظامها
است (حریری .)1199 ،ساراسویک معتقد است که هسته ربط ازنظر ذات و ماهیت بیانکننده
اطالعات بازیابی شده؛ مبین نیاز اطالعاتی استفادهکننده اطالعات است (نقل از حریری،
1199؛ نشاط .)1180 ،همچنین ادراک بهعنوان بخشی از شناخت فرد در ارزیابی ربط منابع
اطالعاتی بازیابی شده نقش دارد (حسنزاده و رضازاده .)1189 ،کاربر در قالب یک پرسش
نیاز خود را مطرح میکند .این پرسش بهوسیله نظام و بر اساس یک الگوریتم مشخص با
مدارک نمایهساز ی شده مقایسه و مدارکی که بیشترین شباهت را با پرسش کاربر دارند،
عرضه میشوند (مندل 0228 ،0نقل از کیانی .)1191 ،این بدان معنی است کاربر با توجه به
پیش فهم خود ،از واژهها جهت جستجوی نیازهای خود در نظام بازیابی استفاده میکند در
رویکرد هرمنوتیکی ،صورت خارجی یک حقیقت نهفته و پوشیده است و برای تفسیر آن
عالوه بر متن اولیه که خود پرسش کننده است باید چند متن فرعی و ثانوی دیگر نیز تفسیر
شود (نشاط)1181 ،؛ بنابراین هر نظام بازیابی اطالعات میتوان نوع خاصی از روند
هرمنوتیکی تلقی کرد .در یک سو دامنه معینی از نظام و در سوی دیگر ،افق دید یا دامنه
پرسشگر قرار دارد (نشاط .)1192 ،با توجه به اهمیت ربط در بازیابی اطالعات ،شکل 1
نمونهای از بازیابی اسناد بر اساس هستی شناسی نشان داده شده است که در آن چرخه
هرمنوتیک مشاهده میشود.
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پیشپردازش

وزن جستجو

عادیسازی

نمایه

مفهوم سند

انتخاب سند

بردار جستجو

مفهوم سؤال

مفهوم جستجو

سنجش مقایسه

بردار سند

شباهت

پرسش

وزن مفاهیم

ارزیابی

شکل  .1بازیابی اسناد بر اساس هستیشناسی (منبع :پارالیک و کاستیال.)0223 ,1

اولین گام در بازیابی اطالعات ،سؤال یا پرسش است .اگر پرسش به زبان طبیعی باشد،
مفسر نظام بازیابی اطالعات تا حد زیادی نیاز به قضاوت دارد تا بتواند پرسش را بهدرستی به
زبان دستوری موردنظر برگرداند .اگر پرسش به زبان رویهای معمول پرسش نوشته شود که
غالباً زبان دستوری خوانده میشود ،نظام بازیابی اطالعات برای انجام دقیق آنچه پرسیده
شده ،به قضاوت چندانی نیاز ندارد (میدو و همکاران .)021-021 :1192 ،به عبارتی ،کاربر
در قالب یک پرسش ،با واژههایی از زیان طبیعی نیاز خود را مطرح میکند .این پرسش
که بیشترین شباهت را با پرسش کاربر دارند ،عرضه میشوند .درنهایت ،این کاربر است که
میزان ربط آنها را با نیاز خود موردسنجش قرار میدهد (مندل 0228 ،0نقل از کیانی:1191 ،
 .)011نشاط بیان میکند که پرسش برخاسته از موقعیت ذهنی کاربر و افق معنایی فعلی اوست
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بهوسیله نظام و بر اساس یک الگوریتم مشخص با مدارک نمایهسازی شده مقایسه و مدارکی

1. Paralic & Kontial
2. Mandl
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(نشاط .)1192 ،به گفته گادامر ،پرسیدن اصالتاً به معنای قرار گرفتن در فضای باز است چون
پاسخ هنوز معین نیست .درنتیجه پاسخ خطابی پرسش حقیقی نیست ،زیرا وقتیکه چیزی که
درباره ی آن سخن گفته شده هرگز واقعاً پرسیده نشده است هیچ پرسشگری اصیلی وجود
ندارد (پالمر .)019 :1181 ،در رویکرد هرمنوتیکی ،درواقع صورت خارجی یک حقیقت
نهفته و پوشیده است و برای تفسیر آن عالوه بر متن اولیه که خود پرسشکننده است باید
چند متن فرعی و ثانوی دیگر نیز تفسیر شود (نشاط.)1181 ،
یکی از مفاهیم کلیدی که گادامر ( )1989به آن اشاره دارد ،قضاوت است .تا جایی که
قضاوت انسان نادان با انسان معقول را در فقدان شکلگیری قضاوت در نزد نادان میداند
(نقل از خنجرخانی و مرعشی .)1191 ،مفسر نظام بازیابی اطالعات نیز نیاز به قضاوت دارد
تا بتواند پرسش را بهدرستی به زبان دستوری موردنظر برگرداند (میدو و همکاران.)1192 ،
درواقع زبان دستوری است که شالیرماخر به آن اشاره میکند .مندل )0228( 1نیز بیان میکند
که این کاربر است که میزان ربط آنها را با نیاز خود موردسنجش قرار میدهد (نقل از
کیانی .)1191 ،به عبارتی این کاربر است که بین نیاز و پاسخ از سوی نظام بازیابی قابل داوری
است .همچنین حریری ( )1199معتقد است که وقتی رابطه بین مدرک و خود نیاز اطالعاتی
مطرح است ،اصطالح انطباق بهجای ربط مطرح میشود .درواقع دیدگاه ذهنی مدنظر قرار
می گیرد و مرتبط بودن امری ذهنی و شخصی است و باید توسط خود کاربر قضاوت شود.
مورد دیگری که در ارزیابی ربط موردبحﺚ قرار میگیرد ،تفسیر است .تفسیر متن رابطهی
مستقیمی با فهم متن دارد .ارزیاب یا مفسر وقتی اطالعاتی از یک نظام بازیابی دریافت میکند
بهمنظور قضاوت در مورد ربط آن اقدام به تفسیر میکند .معینی ( )1182بیان میکند از
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آنجائی که هرمنوتیک علم مطالعه فهم بهویژه فهم متن است ،این متن میتواند هر اثر یا کنش
انسانی و یا یک فرهنگ باشد (نقل از امیری و افضلی .)1192 ،چنانچه گادامر ()1992
هرمنوتیک را بهعنوان علم یا هنر تفسیر میداند (ون لیون ،جیو-بریننان و ویکﺲ.)0219 ،0

1. Mandl
2. Vanleeuwen, Gue-Brennan and Weeks
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هرچند گادامر بر این باور است که فهم دارای معانی متفاوتی است ولی او به سه معنای
متفاوت فهم اشاره میکند که در شکل  0نشان داده شده است.

شکل  .0فهم از دیدگاه گادامر

در شکل  ،0فهم نظری یک فرایند معرفتی یا دریافت عقالنی است .ازاینرو میتوان آن
را فرایند روششناختی نیز دانست .فهم معرفت عملی مهارت داشتن در انجام کاری است.
هایدگر چنین فهمی از اشیا را فهم پیش گزارهای میخواند و در مورد این نوع فهم واژه تعبیر
به کار میبرد و آن هنگامی است که اشیا به نحو تودستی وارد دنیای دازاین 1میشوند .نوع
سوم فهم ،فهم توافق است که برای گادامر از اهمیت بسزایی برخوردار است که ،مبتنی بر
رابطه سوژه-سوژه است .چنانچه گادامر معتقد است زبان محیطی است که آن دو طرف
گفتگو به فهم متقابل میرسند و بر سر موضوع با هم توافق میکنند (فضلی .)1191 ،ادعای
گادامر این است که ما در مواجهه با متون به دنبال دستیابی به معنای سوم فهم یعنی خود متن
هستیم .این در حالی است که سنت هرمنوتیکی پیش از او بر این اعتقاد بود که هدف از
خوانش متن دستیابی به فهم معرفتشناختی است (نقل از واعظی .)1191 ،گادامر فهم را
بخشی از سیری میداند که در آن معنا موجودیت مییابد (دیباج .)1191 ،چنانچه نشاط
اطالعات ،ربط و مانند آن از یک سو با اظهارات و تجلیات انسانی معناداری سروکار دارد
که باید بهواسطه عاملی فهمکننده ،فهمیده شود .این عامل در مجموعه معانی ،ارزشها و
نگرشهایی بسر میبرد که باید به آنها توجه شود.
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( )1180بیان میکند که دانش اطالعرسانی و مؤلفههایی از آن نیز چون نمایهسازی ،بازیابی

1. Dasein
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گادامر معتقد است که در فهم ،پنج عامل تاریخمندی ،زبان ،پیشداوریها ،انتظارات و
گفتگوی با متن دخالت دارند .هایدگر معتقد است که فهم نیز امری تاریخی محسوب
میشود ،چراکه فهم امری ثابت نیست بلکه مانند خود دازاین متحول و پویا است (نصری،
 .)1181همچنین گادامر روشن ساخت که هرگونه فهم و تفسیر آدمی متأثر از سنت
تاریخیای است که در آن ایستاده است (جمشیدیها و شالچی .)1189 ،ازنظر گادامر ،به
همان شیوه که انسانها به گروههای و فرهنگهای خاصی تعلق دارند ،به زبان و تاریخ خاصی
نیز متعلق هستند؛ آنها در این زبان و تاریخ مشارکت میکنند .ازنظر او بین خود ،زبان و
جهان یک رابطهی تاریخی وجود دارد .به این معنا که سنت و زندگی جمعی گذشته که در
زبان رسوب یافته توأمان تجربههای واقعی و تجربههای ممکن را شکل میبخشد که وی آن
را آگاهی تاریخی مؤثر میخواند .گادامر این آگاهی مؤثر تاریخی را ذوب افقها توصیف
کرده است (محمدپور .)1189 ،همچنین نقش زبان را نیز مهم میداند .وی زبان را واسطهی
عام فهم میداند و هرگونه فهمی از جهان را زبان میداند (رضوی .)1189 ،دوستال)0220( 1
بیان میکند که نقطه تمرکز فلسفهی گادامر ،زبان است (محمدپور .)1189 ،گادامر ()1991
بیان میکند که آدمی با ذهن خالی به دنبال متن نمیرود بلکه با مجموعهای از انتظارات و
پیشداوریها با متن مواجه میشود (نقل از نصری .)1181 ،در موضوع پیشداوریها ،گادامر
از نیچه و هایدگر تأثیر گرفته است ،چنانچه هایدگر ( )1929در رابطه با پیش ساختارها،
الیههایی را برای فهم قائل شده که عبارتاند از:
 .1پیشداشت 0یا زمینه :یعنی هر فهمی با توجه به زمینه خاصی درک میشود .این مفهوم
ناظر به نوع ارتباط ما در جهان است .حریری ( )1199و نشاط ( )1180به نقل از اسپربر و
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038

ویلسون 1بیان میکند مجموعه تصوراتی که از قبل در ذهن شنونده وجود دارد ،زمینه خوانده
میشود .زمینه یک ساختار روانشناختی است که دربردارنده انگارههای فرد شنونده در آن
زمان معین است .نشاط ( )1180پیش داشت را چارچوبی میداند که همواره تحت هدایت

1. Dostal
2. Fore having
3. Sperber & Wilson
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آن عمل فهم اتفاق میافتد؛ بنابراین میتوان گفت که پیش داشت عبارت از ارتباط فرد با
نظام بازیابی اطالعات است.
 .0پیشنگرش 1یا منظر :در این الیه چشمانداز فهم حاصل میشود؛ یعنی مفسر نسبت به
اموری معین و جزئی نگرش خاصی پیدا میکند .درواقع پیشنگرش دیدگاه اولیه افراد است
که فرد درنتیجه ارتباط خاص خود با نظام اطالعاتی نسبت به آنها یافته است .نشاط ()1180
آن را بصیرتهایی میداند که از پیش برای فرد حاصل میشود.
 .1پیش دریافت 0یا شیوه :پیشدریافت نشانگر انتظارات مفسر از متن است (نصری.)1181 ،
چیزی که از قبل تصور و دریافت شده است (نشاط .)1180 ،پیشدریافت ناظر بر انعکاس
پیشنگرش در قالب زبان است .مقصود از پیشدریافت ،کلمات و مفاهیمی است که فرد
دیدگاههای اولیه خود در مورد نظامهای اطالعاتی را در قالب آنها بیان میکند.
این پیش فهمها از چند طریق شامل تجربه شخصی ،تجربه دیگران و واسطهها (متون و
گزارشها غیره) برای انسان حاصل میشود (گمسون 0222 ،نقل از محمدپور)1189 ،
همچنین این پیشفهمها از طریق شهود و استدالل نیز امکانپذیر است .آخشیک بیان میکند
در رویکرد هرمنوتیکی ،مشاهده گر در جریان مشاهده قرار گرفته و مبنای آن ،تفسیرهای
وابسته به ذهن مشاهدهگر است؛ و تفسیر پدیدهها را از دریچه ذهن خود ارائه میدهد
(آخشیک .)1191 ،عامل بعدی که گادامر به آن اشاره کرده ،انتظارات است .بیشتر مواقع
پدیدهها و موضوعات دارای معنای ویژهای نمیباشند ،زاویه دید یا نحوه نگاه به آنها است
که معنای متفاوتی را برای آنها حمل مینماید .هرچقدر پدیده ذهنیتر و انتزاعیتر باشد،
تکثر معنایی آن نیز بیشتر میگردد (امیری و افضلی .)1192 ،معموالً ،نظامهای بازیابی
تعیین مرتبط بودن یک سند با یک پرسوجوی خاص به نوع بازنمودی بستگی دارد که برای
آن سند و پرسوجو مورداستفاده قرار میگیرد( .منز .)1181 ،1آخرین عامل از دیدگاه
گادامر گفتگو با متن است .هرمنوتیک از سه مؤلفهی متن ،مؤلف و مفسر قوام یافته است.
1. Fore sight
2. Fore conception
3. Monz
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آنچه این سه مؤلفه را به هم مرتبط میکند ،تأویل است و تأویل همانا فهم معنای متن است
(رضوی .)1189 ،فهم نیز تالقی افقهای مفسر و متن است .فهم با امتزاج افقهای مفسر و متن
به دست میآید؛ بنابراین فهم یک گفتگو است ،گفتگویی میان مفسر و متن است (نقل از
نصری .)1181 ،گادامر معتقد است که عمل فهم همان ادغام افقها است که تعاملی
دیالکتیک میان سنت پژوهشگر و معنای متن برقرار میکند (پولینگ ورن 1991 ،نقل از
محمدی و همکاران .)1191 ،گادامر ( )1992افقها را همان پیش فهمها و پیشداوریها
میداند که موجب میشود فرایند پژوهش انجام شود .او همچنین ( )0222بیان میکند که
مؤلف با افق خویش با افق متن به گفتگو میپردازد ،امتزاج افقها بر اساس منطق گفتگو
است که پرسش پاسخ متقابل مؤلف اثر از همدیگر است (نقل از محمدی و همکاران،
 .)1191به عبارتی امتزاج افقها در فرایند فهم ،مثل خود فهم نیز تابع منطق پرسش و پاسخ
است .واقعهی فهم در پی امتزاج این دو افق و محصول گفتگوی غیرقابلپیشبینی مفسر و اثر
است؛ بنابراین عمل فهم حاصل گفتگو مؤلف با اثر است .میزان تأثیر و تأثر فرد از سایرین و
نهایتاً بهبود فهم ،در گرو حضور در افق همدیگر است (گادامر 1989 ،نقل از خنجرخانی،
 .)1191بر این اساس الگوی علم اطالعات و دانششناسی نیز در چهار مرحله بر اساس
دیدگاه هرمنوتیک در ادغام افقها شکل میگیرد )1 .آگاهی از فهم و پیش فهمهای خود
پژوهشگر یا کاربر از نظامهای بازیابی اطالعات )0 ،شناخت پژوهشگر در مورد نظامهای
بازیابی اطالعات (در این مرحله کاربر نظامهای بازیابی اطالعات را بهعنوان متن در نظر
میگیرد ) بنابراین الزم است پژوهشگر بایستی شناختی از متن داشته باشد )1 ،شناخت و
استفاده از رویکرد مناسب پژوهشی و تفسیر موجود برای فهم بیشتر )1 ،پرداختن به امتزاج
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افقها بر اساس یک رابطه پرسشگر و نظام بازیابی اطالعات .در امتزاج افق افراد به دلیل
تعاملی که با همدیگر دارند ،همدیگر را به چالش کشانده و موجب تغییر در همدیگر خواهد
شد این تعامل در افقها زمینهساز فهم است.
فرایند تحلیل هرمنوتیک .دازاین موجود مفسری است که دارای عاَلم است و ذاتاً پدیدهها را
تفسیر میکند برای تفسیر متن داشتن روش الزامی است .متون نیز ،مفسرین را در یافتن
روشهای تفسیری هدایت میکنند (نوروزیطلب .)21 :1182 ،روش هرمنوتیک با توجه به
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اینکه هنر است میتوان متون مختلف را تحلیل کرد .این فرایند در هرمنوتیک باألخص
هرمنوتیک عینی بیشتر نمایان میشود .این روش با ارائه دستهای از فرایندهای بازسازنده ،در
پی کشف ساختارهای معنایی پنهان در پﺲ کنشها است (حسنزاده ،مجدی و یوسفی،
 .)1191روش هرمنوتیک عینی تا حدی نیز متأثر از هرمنوتیک فلسفی است .تحلیل متوالی
که مهمترین فرایند در این روش محسوب میشود ،با مفهوم دور هرمنوتیکی در ارتباط است.
دور هرمنوتیکی به این امر اشاره دارد که فهم مفسر در خالل تفسیر گسترش مییابد .همچنین
شرایط جدیدی را برای فهم بعدی ایجاد خواهد کرد .در هرمنوتیک عینی نیز در خالل تفسیر
متوالی دادهها بستری درونی شکل می گیرد که بر ادامه فرایند تفسیر تأثیرگذار است .این
بستر درونی به نحوی دیالکتیکی در ارتباط با تحلیل هر بخش جدید از متن قرار میگیرد؛
بنابراین اورمن )1999( 1بیان میکند که در هرمنوتیک عینی به دو شیوه به تحلیل یعنی متوالی
دادهها به شکل گامبهگام و دومی تحلیل دقیق یا جزءبهجزء متن انجام میشود (نقل از
حسنزاده ،مجدی و یوسفی .)1191 ،بینش هرمنوتیکی بیش از هر بینش دیگر ،کلیت و
جامعیت پدیده را مدنظر قرار میدهد .بدین معنا که هیچ روشی بدون دستیابی به کلیت
نمیتواند ،معنای اجزا یا عناصر را دریابد (بدری و حسینینسب .)1182 ،بهطورکلی یکی از
ویژگیهای روش هرمنوتیک ،کلینگری بودن آن است .در رابطه با فرایند هرمنوتیک
نویسندگان متعددی به ارائه فرایند و چرخه هرمنوتیک اشاره کردهاند برای مثال :باقری و
میرزایی ()1181؛ محمدی و همکاران ()1191؛ قاسمی و ایمانی ()1190؛ حسنزاده ،مجدی
و یوسفی ()1191؛ پاترسون و هیگز ()0222؛ بول و سیسیز-کیسمانویچ)0212( 0؛ گرین
هالگ ،آکورت و شاو)0219( 1؛ وییرا و کویرز .)0219( 1بدین منظور با استفاده از شیوه
یوسفی ( ،)1191فرایند پژوهش هرمنوتیک میتوان به قرار زیر توضیح داد:

1. Overmann
2. Boell and Cecez-Kecmanovic
3. Greenhalgh, A'Court and Shaw
4. Vieira and Queiroz
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بین شروع فرایند تحلیل هرمنوتیک عینی و تحلیل محتوا شباهتهایی وجود دارد و به
همین دلیل برخی از پژوهشگران همچون علومی ( )1188بیان میکند که تحلیل محتوا بر
پایهی هرمنوتیک از قدیمیترین نوع روشهای تحلیل محتوا بوده است که برای متون
نوشتاری و هر نوع بیان دیگر به کار برده میشد (علومی .)1188 ،همچنین برخی پژوهشگران
به اشتراکات روش تحلیلی محتوای کیفی و هرمنوتیک اشاره میکنند .این اشتراکات در سه
بخش هستیشناختی (بررسی متنها جهت نیل به معنی)؛ روششناسی (استفاده از اصول
روشهای کیفی و استفاده از رویکردهای تفسیری)؛ و معرفتشناسی (نیل به معنی نهفته در
متن) است (شیری و عظیمی .)1191 ،بااینوجود ،تحلیل هرمنوتیک بهخصوص هرمنوتیک
عینی دارای فرایندی است ،اولین گام در فرایند تحلیل هرمنوتیکی ،انتخاب واحد تحلیل
است .واحد تحلیل به یک موضوع مهم که قرار است تفسیر شود اشاره میشود .در اینجا سه
عامل بر انتخاب واحد تحلیل نقش بسزایی دارد که شامل پیشداشت ،پیشنگرش و
پیشدریافت که در قالب پیشفهم بیان شده است؛ بنابراین انتخاب درست واحد تحلیل بر
اساس پیشفهم می تواند در اجرای آن مهم جلوه کند .دومین مرحله تحلیل هرمنوتیک این
است که مفسر بایستی بداند که تفسیر خود را از کجا و با چه کیفیتی شروع کند .آنچه در
اینجا میتوان بر انتخاب شروع تفسیر تأثیر داشته باشد همان پیش فهمها بر این فرایند است.
پﺲ پیش فهم یک مفسر در دو مرحله انتخاب واحد تحلیل و شروع تفسیر بیشترین تأثیر را
داراست .باقری و میرزایی ( )1181بیان میکنند اگر بخواهیم ارزشیابی را چون فهم و تفسیر
متن در نظر بگیریم ،باید در درجهی اول به این آموزهی اساسی دیدگاه تأویلی توجه کنیم
که فهم و تفسیر با پیشفهم آغاز میشود .میتوان گفت ارتباطی که فرد با نظام بازیابی
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اطالعاتی برقرار میکند ،شامل میشود .ارتباط با پیشداشت بهصورت دوم پیشساختهای
فهم منجر میشود که هایدگر آن را پیشنظر مینامد .درواقع دیدگاه اولیه است که
درنتیجه ی ارتباط مذکور نسبت به چیزی که با آن ارتباط داشته ،پیدا میکند .صورت سوم
پیشساختهای فهم چیزی است که هایدگر از آن بهعنوان پیشمفهوم تعبیر میکند .پیش
مفهوم ناظر به انعکاس پیش نظر در قالب زبان است .مقصود از پیشمفهوم ،کلمات و
مفاهیمی است که فرد دیدگاه اولیهی خود را در نظامهای بازیابی اطالعاتی در قالب آنها
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بیان میکند .در مرحله بعدی مفسر شروع به جداسازی واحدهای معنایی از درونمتن یا نظام
میکند .درواقع واحد معنا مجموعهای از واژهها و یا جمله هستند که ازلحاظ معنایی با
همدیگر ارتباط دارند .مفسر واحدهای معنایی را انتخاب کرده سپﺲ توسط او تفسیر میشود.
همچنین مفسر به تفسیر واحدهای معنایی با متون پیشین میکند .سپﺲ مفسر واحدهایی که
دارای خصوصیتهای مشترکی هستند را با همدیگر ترکیب در پایان با اعمال روایی و پایایی
به بازسازی ،بازتولید و تفسیر متن میپردازد .درصورتیکه تفسیر با مشکل مواجه شود مربوط
به پیشفهم و یا اینکه مفسر در هرکدام از مراحل آن را بهدرستی انجام نداده باشد مربوط به
مرحله شناسایی واحدهای معنایی و ترکیب آنها ایجاد میشود.

نتیجهگیری
در سالهای اخیر ،هرمنوتیک نهتنها بهعنوان یک مکتب فلسفی بلکه برای تأویل و تفسیر
متون در پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی مورداستفاده قرار گرفته است؛ زیرا
روششناسان هرمنوتیک بر این باورند که هر پدیدهی اجتماعی و انسانی با داشتن شرایط
مورد تأویل و فهم قرار میگیرند .با توجه به اینکه روش هرمنوتیک برای تفهیم بنیادهای
معنایی در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی است .این روش سعی دارد تا معنای پدیدهها را از
طریق تحول معنای آنها بهطور درونی و بیرونی روشن سازد .بهعالوه پژوهش هرمنوتیکی
به دلیل افقهای گوناگون همچون تأویلگر ،مؤلف و مفسر میتواند بهعنوان یک رویکرد
پژوهشی بکار گرفته شود .در این پژوهش تالش شد که با استفاده از روش مروری استداللی-
انتقادی به تحلیل رویکرد هرمنوتیک و نقش آن در مطالعات کیفی حوزه علم اطالعات و
اطالعات و دانششناسی مانند نظامهای بازیابی اطالعات ،مرجع شناسی ،نمایهسازی و یا
فهرستنویسی میتوان مـورد اسـتفادة پژوهشگران این حوزه قرار گرفته شود .پژوهشگران
این حوزه بر این امر واقفاند که فرایند بازیابی یک فرایند هرمنوتیکی است و هر آنچه
موضوع فهم انسانی در آن باشد هرچند برگرفته از ذهن انسان باشد ،متن محسوب میشود.
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حوزه علم اطالعات و دانششناسی منظور متن ،اطالعات و یا هر پدیدهای که با اطالعات
سروکار دارد ،است .شایانذکر است که ورود اطالعات در نظامهای بازیابی اطالعات بدون
پیش فهم امکانپذیر نیست و از طرفی مهمترین دستاورد هرمنوتیکی آن است که ورود
اطالعات و رفتارهای فرد در نظامهای بازیابی اطالعات ،میتواند همچون متن در نظر گرفته
شود؛ بنابراین نکتهای که در نظامهای بازیابی اطالعات بایستی موردتوجه قرار گیرد این است
که ارزیابی متن بر اساس پیشفرض یا فرضهایی استوار است .همچنین مراحل هرمنوتیکی
در قالب کلمه یا جمله به واحدهای معنایی تبدیل میشود و تفسیرها بر اساس این قالبهای
معنایی صورت خواهد گرفت و اشتراک واحدهای معنایی و ادغام آنها منجر به تفسیر یا
بازتولید متن خواهد شد.
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