
 

 

 

حوزه   کیفی هایپژوهشگیری بازاندیشی هرمنوتیک در شکل

 بر دیدگاه گادامر تأکید شناسی با علم اطالعات و دانش

 1فرشاد پرهام نیا

 شناسیمطالعات دانش 

 148تا   123ص ،  98پاییز ، 20شماره  ، ششمسال 

 06/98/ 02تاریخ دریافت: 

 10/98/ 15تاریخ پذیرش: 

 چکیده
. استتفسیر متون    هایروشروش هرمنوتیک است. این روش یکی از  ،  تحلیل اطالعات  هایروشیکی از  

پژوهش حاضر از  دانش،  هدف  و  اطالعات  علم  در حوزه  هرمنوتیک  با  بازاندیشی روش  بر    تأکیدشناسی 

است. پژوهش حاضر از نوع   بوده دیدگاه گادامر و ارائه فرایند تحلیل با روش هرمنوتیک عینی در این حوزه

ای برای گردآوری اطالعات استفاده  اسنادی و کتابخانه  هایروشکه در آن از    بودانتقادی  –مروری استداللی 

تحلیل پژوهش کیفی   های روشیکی از  وانعنبه توان روش هرمنوتیک را ها نشان داد که می شده است. یافته

،  بین این حوزه با هرمنوتیک وجه مشترک دارد  آنچه شناسی بکار گرفت.  در حوزه علم اطالعات و دانش

ای اطالعات و یا هر پدیده،  شناسی منظور از متنهمان تفسیر متن است که در حوزه علم اطالعات و دانش

دارد سروکار  اطالعات  با  همچنبود،  که  در  .  اطالعات  هاینظامین  پیش،  بازیابی  با  اطالعات  فهم ورود 

گرفته    پذیرامکان نظر  در  متن  همانند  توسط جستجوگر  بازیابی  رفتارهای  و  داد   .شودی مبوده  نشان    نتایج 

شناسی در تولید دانش جدید یک روش کیفی در حوزه علم اطالعات و دانش  عنوانبه  دتوانهرمنوتیک می 

ورود اطالعات و  ،  یک روش  عنوانبه قرار گیرد. کاربرد هرمنوتیک در حوزه بازیابی اطالعات    مورداستفاده

فرد می ،  رفتارهای  نظر گرفته  در  معنا  و  اساس  متن  بر  نیز  آن  ارزیابی  و  است.   هایی فرضیشپشود  استوار 

شود و تفسیرها بر اساس این  همچنین مراحل هرمنوتیکی در قالب کلمه یا جمله به واحدهای معنایی تبدیل می 

منجر به تفسیر یا بازتولید    هاآن های معنایی صورت خواهد گرفت و اشتراک واحدهای معنایی و ادغام  قالب

 متن خواهد شد. 

شناس:  کلیدی  هایواژه  دانش  و  اطالعات  علم  کیفی،  بازیابی    هاینظام،  هرمنوتیک  ،یروش 

 اطالعات

 

،  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه ،  دانشکده ادبیات و علوم انسانی، . استادیار علم اطالعات و دانش شناسی1

 fparhamnia@yahoo.com ایران.، انشاه کرم
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 مقدمه
پژوهش    هایروشرشد و گسترش علوم در حوزه علوم انسانی موجب تغییرات اساسی در  

شناسی بوده که موجب شده رویکردهای مختلف  شده است. این تغییرات بیشتر در نوع روش

شود.   پژوهش  حوزه  وارد  مختلف  مکاتب  از  علمی  و  بیان    مثالعنوانبهفلسفی  محمدپور 

اجتماعی و رفتاری  ،  علوم انسانی  1970از دهه    ویژهبهکند که در خالل چند دهه گذشته  می

توان به پیدایش  شناختی متعددی بوده است. در این راستا میهای نظری و روشگرفتار مناقشه

در این میان هرمنوتیک هم از این    ؛ و(1389،  ها در علم اشاره کرد )محمدپورانواع پارادایم

 نبوده است.  ب ی نصیبمناقشه 

توجه به تفسیر کتب مقدس در  ،  علم تفسیر و تأویل  عنوانبهقبل از تدوین هرمنوتیک  

هرمنوتیک   داشت.  بسیار  رواج  مسیحی  متفکران  دوره    عنوانبهمیان  در  علمی  شاخه  یک 

،  الهیات برای تفسیر کتاب مقدس  تنها نهکه    1عقیده دان هاور   بر اساس رنسانس پدید آمد.  

ل نوشتار  همه علوم بشری نیازمند تفسیر هستند. هرمنوتیک با فهم متن سروکار دارد که شام

هرمنوتیک گادامر است. تفکر وی بر   باألخصاست. یکی از متفکران هرمنوتیک    و گفتار

  به دنبال چرخد بلکه وی  تفسیر و بیان قواعد فهم متون نمی  هایروشمحور تعیین روش یا  

ها را  ها مشترک است و اوصاف مشترک تمام فهمشناسایی آن چیزی است که در همه فهم

اثر ترکیب افق معنایی    طورکلیبهسازد.  آشکار می بر  تفکر هرمنوتیکی گادامر شامل فهم 

داوری است که افق معنایی  هر مفسری دارای پیش ،  است. از طرفی  پذیرامکانمفسر یا متن  

(. در این نوشته سعی شده که به بررسی هرمنوتیک در حوزه  1384،  نصریسازد )او را می

های  شود و از طرفی سعی شده که برخی از دیدگاهشناسی پرداخته  علم اطالعات و دانش 

 کلی بیان شود.  صورتبهگادامر بر هرمنوتیک را 

ترین  فلسفه و محصول آن یعنی هرمنوتیک یکی از عمیق،  نظرانصاحببه تعبیر برخی از  

که در آغاز    کندیم(. چنانچه نشاط بیان  1392،  شود )قاسمی و ایمانینوع تفکر محسوب می

به    تدریجبهاما  ،  مفهوم شاخص در هرمنوتیک تفسیر بود جایگاه کانونی را مفهوم فهمیدن 

 
1. Dann Haver 
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ترین الیه هستی آگاهی انسان  موضوع اندیشه فهم معنای ژرف  اکنون همخود اختصاص داد و  

(. همچنین امروزه علم هرمنوتیک در محافل کالمی و فلسفی  1384،  شود )نشاطتلقی می

میبی   هرروز شنیده  پیش  روز  از  )پالمرشتر  پیش ،  (1384،  1شود  چندی  تا  روش  ،  زیرا 

عینیت و  با  پوزیتیویستی  مواجهه  برای  ممکن  روش  تنها  مدرنیته  از  ناشی  علوم  گرایی 

به دلیل توجه به آگاهی  ،  به بعد   2اما از زمان ویلهلم دیلتای ؛  های عینی و بیرونی بودپدیده 

انسانی علوم  برای  جداگانهوشر،  تاریخی  تفسیری  شناسی  نام روش  به  قرار    موردتوجهای 

های تفسیری که رشد پیدا کرد هرمنوتیک بود.  شرو  این  از(. یکی  1387،  نیکیگرفت )آب

متن تفسیر  معنای  به  روش،  هرمنوتیک  مرحله  است.  دو  کرده  سپری  را  فلسفی  و  شناختی 

ابتدا برای متون مقدس و سپس  هرمنوتیک روش برای کلیه متون بکار رفت و شناختی در 

روش هرمنوتیک  از  آن  شمول  که  نیز  فلسفی  گستردههرمنوتیک  استشناختی  تمام  ،  تر 

شود  تمام پدیدارها را شامل می  درمجموعگفتاری و  ،  معارف بشری اعم از متون نوشتاری

ترین  یک رویکرد اصلی فلسفی در کانونی  عنوانبه(. هرمنوتیک  1393،  پناه)درخشه و نصرت

فهم  به  بحث خود  می  3نقطه  تفسیر  ایمانیو  و  )قاسمی  در  1392،  پردازد  فهم  از  مقصود   .)

فهم انسان و درک معنا توسط خواننده و مخاطب است؛ به این معنا که انسان  ،  هرمنوتیک

،  سبزواری فهمد )مشکانیمیآن را  ،  شنودخواند و یا کالمی را از گوینده میوقتی متنی را می

ها را فهم  توان پدیده(. اساس هرمنوتیک بر این است که می1393،  کریزی و جلینیاسماعیلی

، 4؛ ابولد1354،  نائینیفهم در هرمنوتیک توجه به مقصد و هدف است )جاللی  مسئلهکرد.  

های  شناخت پدیدهشناسان هرمنوتیک اعتقاد دارند که  (. روش1391،  آخشیکنقل از    2007

زمینه گرفتن  نظر  در  با  جزء  پدیده ،  متن،  انسانی  آن  که  زمانی  و  شکل  محیط  آن  در  ها 

  موردتوجه(. هرمنوتیک در مقام روش تحلیل متن  1388،  مقدور نیست )علومی ،  اندگرفته

حوزه در  زیادی  این  پژوهشگران  از  یکی  است.  گرفته  قرار  اجتماعی  و  انسانی  علوم  های 

 
1. Palmer 
2. Wilhelm Dilthey 
3. Verstehen 
4. Abulad 
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دانش ،  هاحوزه و  اطالعات  این حوزهعلم  مباحث  بین  در  است.  بازیابی    هاینظام،  شناسی 

 قرار گیرد. موردبررسیای برخوردار است که الزم است اطالعات از جایگاه ویژه

سازی و بازیابی اطالعات مرتبط با نیازها و ذخیره،  بازیابی اطالعات به بازنمون  هاینظام

میسؤال کاربران  خاص  )حریریپردازنهای  اصل  1377،  د  در  اطالعات  بازیابی  فرایند   )

انواع   که  دارد  ارتباط  جستجوگر  زندگی  بستر  و  پیشینه  با  زیرا  است  هرمنوتیکی  فرایندی 

تجلیات   از  رفتار  شناختیزبانگوناگونی  قالب  در  را  می  آثار،  معنادار  عرضه  متن  کنند  و 

شناسی ورود پیدا  علم اطالعات و دانش رویکرد تأویلی در حوزه ، حالبااین (. 1382، )نشاط

پژوهش در مورد موضوع هرمنوتیک در این حوزه مشهود است.   خأل،  کرده است. از یکسو

،  ادبیات ،  قبلی عمدتاً بر نقش هرمنوتیک را در علوم اجتماعی  هایپژوهش ،  از سویی دیگر

پرداخته،  فلسفه دانش دین  و  اطالعات  علم  حوزه  بر  کمتر  و  تماند؛  کردهشناسی  اند.  رکز 

همچنین در نشریات این حوزه مدتی است رویکرد کیفی جای خود را در موضوعات مختلف  

پژوهش  انجام  به  پژوهشگران  و  کرده  تئوریباز  گراندد  چون  رویکردهایی  با  ،  هایی 

یکی  می  غیره  و  ینگارقوم،  پدیدارشناسی متون  رو  این   ازپردازند.  تحلیل  با  که  یکردها 

های مختلف هرمنوتیکی که به بحث  وش هرمنوتیک است. با توجه به نحلهر،  سروکار دارد

جای آن دارد که به این سؤال پاسخ  ،  پردازندو باورها در تفسیر متون می  هافرضپیش   درباره

مطالعات علم اطالعات و دانش  بین هرمنوتیک و  ارتباطی  آیا  شناسی وجود  داده شود که 

 دارد؟

 روش  

نو از  پژوهش حاضر  استداللیروش  مروری  از  –ع  این روش  در  است.    های روشانتقادی 

استفاده  اسنادی و کتابخانه برای گردآوری اطالعات  ترکیب و جمع  شود یمای  با  بندی  و 

در این روش    آنچه  وجودبااین رسد.  به نتیجه می  هاآنها  اطالعات گردآوری شده و استدالل

مند است  از اهمیت برخوردار است رسیدن به نتایج مستدل بر اساس یک روش مطالعاتی نظام

 (.1391، شیری و عظیمینقل از  )
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 قلمرو هرمنوتیک 
که به معنی تفسیر یا دریافت    2ی هرمنوتیک را از فعل یونانی هرمینویین( واژه 1998)  1کروتی 

ای دارد که به  (. هرمینویین اشاره به نظام فکری1389،  رمحمدپونقل از  داند )می  شدهاقتباس

(. همچنین صورت  1382،  3پردازد )هاروی ی تفسیر تجلیات بشری میهافرضپیش طبیعت و  

در متون فارسی به تأویل ترجمه شده است. هرمینویین و هرمینیا در متون    4اسمی آن هرمینیا 

  زرگی را در ارغنون به نام رساله باری ارمینیاس چنانچه ارسطو رساله ب  شودیمباستان نیز دیده  

)پالمر بیان می1998(. همچنین کروتی )1384،  اختصاص داد  از هرمنوتیک  (  استفاده  کند 

(. در برخی از  2008، 5پاترسون و پنتلند ، زویکوننقل از ته است )ریشه در تفسیر یونان داش

؛ پاترسون و  1384، ارتباط داده است )پالمر 6آثار مانند هایدگر واژه هرمنوتیک را به هرمس

هرمنوتیک2005،  7هیگز تاریخ  طول  در  دیلتای،  (.  همانند  فیلسوفانی  و  ؛ 1988،  متکلمان 

ماخر 1976،  10؛ ریکور 1962،  9؛ هایدگر 1975،  8گادامر نقش مهمی در  1977،  11؛ شالیر   )

(. در مورد  2005،  شناختی آن داشتند )پاترسون و هیگزتغییرات فلسفه هرمنوتیک و روش

است   شده  ارائه  متضاد  مواقع  بعضی  در  و  متفاوتی  تعاریف  برخی    کهطوریبههرمنوتیک 

،  سرآسیا شود )عابدیاطالق نمی مند واحد و یکپارچهمعتقدند هرمنوتیک به هیچ نظریه نظام

در تعریف هرمنوتیک دو واژه یعنی تأویل و تفسیر بکار گرفته شده است.    وجود بااین (.  1395

بیانی مفهومی  ،  ( و تفسیر1382،  تأویل به معنای بازگرداندن چیزی به اصل آن است )احمدی

با  است. می تفسیر متون است  توان گفت روش تأویل نظریه عمل فهم در جریان روابطش 

  گذار بنیان  عنوانبه(. فهم یکی از نکات مهم در هرمنوتیک است. شالیر ماخر  1388،  )علومی

( او اولین  2005،  هرمنوتیک مدرن )معاصر( به رسمیت شناخته شده است )پاترسون و هیگز
 

1. Crotty 
2. hermeneuein 
3. Harvey 
4. hermeneia 
5. vonzweck, Paterson & Pentland 
6. Hermes 
7. Paterson & Higgs 
8. Gadamer 
9. Heidegger 
10. Ricoeur 
11. Schleiermacher 
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  یک امر ،  هنر فهمیدن مطرح کرد. از دیدگاه او فهمیدن  عنوانبهکسی بود که هرمنوتیک را  

نیست خودی  به  و  ،  خود  مهم  که  است  چیزهایی  معنای  درک  در  موفقیت  نوعی  بلکه 

به دو اصطالح اشاره می1386،  نسباند )بدری و حسینیبرجسته او  ،  کند. یکی (. همچنین 

یعنی به بررسی گفتار با عناصر  ؛  پردازدیمی گفتار با زبان  تأویل دستوری که به بررسی رابطه

ذهنیت   و  می  گرهشیانداندیشه  دومپرداخته  ؛ 1381،  )واعظی  شناسانهروانتأویل  ،  شود. 

، شالیرماخر  ازنظر(.  1393، ؛ واعظی و قائدی1383،  ؛ نصری1382،  ؛ هاروی1382،  احمدی

جنبه با  دستوری  تفهم    شناختیزبانهای  تفهم  و  تفکر  مرزهای  و  با    شناختیروانتفهم 

را  بازآفرینی خالقانه متن  یا  اجتماعی  فعالیت  سروکار دارد. تفسیر  ،  آورده  به وجودای که 

به معنای قرار گرفتن شخص در ذهن نویسنده جهت فهم این نکته است که در   شناختیروان

می نگارش  را  متن  این  که  زمانی  نویسنده  این  میذهن  چیزی  چه  است  کرده  گذشته 

رویکرد باعث شد هرمنوتیک از جنبه صرفاً ابزاری به نظریه عام برای    (. این 1389،  )محمدپور

  ؛ که فهم و تفسیر از متون شود. این نوع از هرمنوتیک به هرمنوتیک کالسیک مشهور است

ای از فرایند خالق قصد نویسنده. این هدف  عبارت بود از بازنمایی و بازتجربه،  هدف از فهم

قاعده طریق  روشاز  کردن  تکنیکها  مند  میو  دست  به  تفسیری  و  های  )گائینی  آمد 

باستان  1391،  زادهحسن  یونان  به  تفسیر  و  فهم  معنای کلی  به  اگرچه کاربرد هرمنوتیک   .)

در  ،  گرددیبازم تنها  بار    یوسطقروناما  نخستین  برای  که  تفسیر    عنوانبهبود  برای  ابزاری 

متون پیشین به سه معنای کلی از  ( بنابراین در  2005،  1کتاب مقدس صورت گرفت )اینوود 

شناختی و معنای فلسفی اشاره شده معنای روش،  هرمنوتیک یعنی معنای تفسیر متون مقدس

 (. 1391، زاده؛ گائینی و حسن 1394، مجدی و یوسفی، زادهحسن نقل از است )

هرمنوتیک در یک معنای عام هنر تفسیر است و گرچه کاربرد آن به معنای کلی فهم و  

  عنوان بهبود که برای نخستین بار    یوسطقروناما تنها در  ،  گرددیبازم به یونان باستان  ،  تفسیر

،  مجدی، زادهحسن نقل از  2005، بندی شد )اینوودابزاری برای تفسیر کتاب مقدس صورت

 
1. Inwood 
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این  1394،  یوسفی  است  شده  اشاره  هرمنوتیک  عمده  گرایش  سه  به  پیشین  متون  در   .)

 ها شامل:گرایش 

به تفسیر متون  ،  از نوع حوزه علمی   نظرصرف. هرمنوتیک خاص: در این نوع از هرمنوتیک  1

های مختلف باید از قواعد خاص به خود را  پردازد. برای تفسیر هر یک از متون در حوزهمی

های مختلف علوم مانند  هریک از شاخه،  (. به عبارتی1391،  مطرح کرد )شیری و عظیمی

متنی تلقی شده که نیاز به تفسیر دارند و برای تفسیر  ،  ق و کتب مقدسحقو،  فلسفه،  ادبیات

هر یک از متون این رشته نیز باید قواعدی را مطرح کرد. نخستین نویسندگان هرمنوتیک  

،  هرچند برخی از اصول و قواعد تفسیر متون   هاآن  ازنظر،  طرفدار هرمنوتیک خاص بودند

 (. 1384، را دارد )نصری عام اما هر علمی قواعد تفسیری خاص خود

هرمنوتیک2 از  نوع  این  در  عام:  هرمنوتیک  از  ،  .  مختلف  تفسیری    هایروشمتون  واحد 

اند )شیری و قواعد فهم و تفسیر عام هستند و بر هر متنی حاکم،  کنند. به عبارتیپیروی می

 (. 1384، ؛ نصری1391، عظیمی

هایدگر شروع و با گادامر ادامه یافته است  . هرمنوتیک فلسفی: هرمنوتیک فلسفی با نیچه و  3

تفکر در اصل پدیده فهم توجه دارد تا  ،  (. در این نوع1390،  پور و شاهدیفرزام،  زاده)پناهی

هایدگر و گادامر    ازنظر(.  1384،  ؛ نصری1391،  اصول و قواعد تفسیر فهم )شیری و عظیمی

فلسفی به همه معارف بشری    روش فهم به چیستی فهم توجه کرد. هرمنوتیک   جای بهباید  

گوید. راه هرمنوتیک فلسفی از  زیرا از مبانی فهم و شرایط وجودی آن سخن می،  توجه دارد

می دنبال  را  اهدافی  زیرا  است  جدا  عام  و  خاص  که  هرمنوتیک  اصحاب    موردتوجهکند 

گادامر هرمنوتیک را با  ،  (. هرمنوتیک فلسفی1384،  گذشته هرمنوتیک نبوده است )نصری

روش )مخصوصاً روش علوم انسانی( به همه معارف    عنوانبهتأمل در پدیده فهم و نقد آن  

توان  های فوق می( بنابراین از گرایش 1390،  پور و شاهدیفرزام،  زادهبشری بسط داد )پناهی

 به دو قسم کلی دست پیدا کرد: 

می1 عام سخن  معنای  به  متن  تفسیر  از روش  که  گرایشی  طرفدارا.  و  این  گوید  در  آن  ن 

 .بپردازنداند تا به رمزگشایی از متن اندیشه

 شناسی فهم توجه دارد تا روش فهم متن. . گرایشی که بیشتر به هستی2
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 شوند.بندی میهای موجود در هرمنوتیک به دو قسم دیگری تقسیماز جهتی گرایش 

یعنی به  ؛  شد  نائلن  توان به فهم دقیق و درست متوگراها: برای اعتقاد دارند که می. عینی1

تواند به حذف همه  اینان مفسر می  رغمبهخواننده دست یافت.    هایارزشفهم متون مستقل از  

تحمیل    هاداوریپیش  وی  بر  فرهنگی  و  تاریخی  شرایط  و  سنت  که  بپردازد  تحریفاتی  و 

دانند و آدمی  را از اصول بنیادین فهم متون می  مندیتاریخ،  گرایان تاریخ  کهدرحالی،  کندمی

 آورند. و انتظارات وی از متون به شمار می ها فرضپیش را نیز اسیر شرایط ناشی از سنت و 

کنند که بر اساس چه  گرایان این انتقاد را مطرح میگرایان بر عینیگرایان: تاریخ. تاریخ2

جیح داد؟ ترجیح یک تفسیر بر تفسیر دیگر توان تفسیری را بر تفسیری دیگری ترمالکی می

به   به بررسی شواهد و مدارکی دارد که دسترسی    مقابل همواره میسر نیست. در    هاآننیاز 

سازند که اگر فاصله میان گذشته و حال  گرایان این انتقاد را وارد میگرایان بر تاریخعینی

متنی   هیچ  فهم  باشد  تاریخ  پذیرامکانبسیار  نگاه  مینیست.  نسبیت  به  را  ما  ،  کشاندگرایان 

 (. 1384، مدرکی برای صدق وجود ندارد )نصری هاآنبر اساس نگرش  چراکه

 شود: بندی میبنابراین هرمنوتیک به سه دوره تقسیم

،  دیلتایی: موضوع اصلی در هرمنوتیک دیلتای نه شناخت متن و نه شناخت معنای متن ،  اول

دیلتای با بررسی  ازنظر. استده و ظهور یافته در متن بلکه شناخت زندگی و حیات متبلور ش

مؤلف را و دنیای ذهنی او را بازسازی    عصرهمتوان جهان  های تاریخی میمدارک و داده

دنیای ذهنی مؤلف را شناخت که حتی خود او نیز به این فهم نائل نشده   ایگونهبهکرد و  

که او    سان آناز مؤلف است.    تریکاملدرک  ،  گوید هدف اصلی هرمنوتیکباشد. او می

توان راه یافت. دیلتای با  های مؤلف هم مییعنی به ناگفته،  خود را چنین درک نکرده باشد

تاریخی در امر تفسیر متن بر آن بود که برای فهم متن  های نقش مهم نشانه  مسئلهطرح کردن  

مؤلف   عصرهمبرقرار باشد؛ یعنی مفسر باید خود را    زمانیهمباید بین مفسر و مؤلف یک  

دارد که هرمنوتیک  معلوم می  روشنیبهخود سازد. نکته فوق    عصرهمنه آنکه مؤلف را  ،  کند

و تاریخی    شناختی روانو رنگ و بوی    دهشخارجاز حیطه تفسیر گرامری    کامالً در دیلتای  

می دیلتای  پیدا  هرمنوتیک  یعنی  )حسنی  درواقعکند؛  است  انسان  تاریخی  حیات  ،  تفسیر 
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یک    عنوان به(. در این نوع از هرمنوتیک به مؤلف توجه دارد. دیلتای که از هرمنوتیک  1383

 گوید.روش سخن می

و   دیدرآچیزی نیست که به تملک کسی  از این دیدگاه حقیقت  هایدگری و گادامری:  ،  دوم

اساساً میان ذهن و عین یا سوبژه و ابژه دوگانگی وجود ندارد. چنانچه گادامر معتقد است که  

پاسخ   درواقعآدمی باید در موقعیت مکالمه قرار بگیرد تا به حقیقت دست یابد و معنای متن  

که  پرسش  است  متن  از  می  وسیلهبههایی  مطرح  و  ،  دیگرعبارتبهشود.  خواننده  متن  میان 

دهد؛ تا جایی که  پرسد و متن پاسخ میبرقرار است. خواننده می  یک ی الکتیدده جریان  خوانن 

یابد. این منطق مکالمه تا  های معنایی گذشته و امروز به معنی دست میخواننده با تلفیق افق

دهد گوید؛ یعنی معنایی را نشان میواقعاً سخن می،  یابد که متن به یک مفهومجایی ادامه می

به نقل   1371، بسیار با معناست )کوزنزهوی، عالقه ما به وضعیت خاص خودمان  اظازلحکه 

شعبانزاده و  ثواب  یا  ؛  (1393،  از  روش  تعیین  محور  بر  گادامر  هرمنوتیکی  تفکر  بنابراین 

بلکه وی دنبال شناسایی آن چیزی است  ،  چرخدتفسیر و بیان قواعد فهم متون نمی  هایروش

 (. 1384،  سازد )نصریها را آشکار میاوصاف مشترک تمام فهم  ها مشترک وکه در همه فهم

گرایی  هابرماس در برداشت خود از تفهم دچار نوعی نسبی :هرمنوتیک انتقادی هابرماس، سوم

مرزی باقی نماند. این    گونههیچشود بین فهم درست و فهم نادرست  است و اساساً موجب می

 (.1388،  شود )علومیفلسفی و انتقادی هم بیان می، سه نوع گاه با عناوین هرمنوتیک روشی

پردازان ادبی در بحث از  تیک و نظریهپژوهشگران هرمنو ،  های عمدهبا توجه به گرایش 

 کنند: فهم متن سه نظریه را مطرح می

بنابراین قصد مؤلف و خوانش  ؛  خود اثر هستند  به دنبال. متن محوری: در این از فهم فقط  1

 (.1391، شیری و عظیمینقل از  1379، مالک فهم نیست )بلزی ها آنخواننده برای 

است. در این اینجا فقط به بررسی دیدگاه   مدنظردر این نوع قصد مؤلف  . مؤلف محوری:2

مراد وی از بیان مطالب خود چه بوده است. در این راستا شالیر   کهاین یعنی  ؛  مؤلف پرداخت

توان به مقصود مؤلف و حقیقت  ماخر و دیلتای معتقدند که با جدیت و بذل و توجه کافی می

 (. 1392، اثر دست یافت )قاسمی و ایمانی 
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. مفسر محوری: در این نوع نظریه مفسر یا خواننده محوری است بنابراین به خوانش خواننده  3

 (.1391، شود )شیری و عظیمیاهمیت داده می

در    آنچه اند.  از نویسندگان پیشین سعی در تعریف هرمنوتیک داشته   هرکدام با توجه به اینکه    

 سیر و فهم جزء ماهیت و ذات این رویکرد است. شود این است که تف این تعاریف مشاهده می 

شناسی یک نظام مرکب  علم اطالعات و دانش .  شناسیهرمنوتیک و علم اطالعات و دانش 

این حوزه با دانش مدون سروکار   برداردها را در  هایی از بسیاری دیگر از نظام است و جنبه

ارائه اطالعات مرتبط با نیازهای  بازیابی اطالعات    های نظام(. هدف اصلی  1383،  دارد )ابرامی

ها بازیابی همه اطالعات مرتبط در  هدف این نظام، یاز سو  کنندگان است. اطالعاتی استفاده

زیرا بازیابی اطالعات با  ؛ (1377، است )حریری  مرتبط ری غعین ممانعت از بازیابی اطالعات 

مفهوم بازنمون اطالعات،  سه  نمادهای آن و تشخیص  چگونگی تفسیر ساختار  ،  چگونگی 

معنای همسان یا مشابهی با مجموعه دیگری از نمادها سروکار دارند  ،  ای از نمادهامجموعه

ای که انسان توانایی فهم آن را داشته باشد حتی اگر (. هر پدیده 1390،  1و همکاران  )میدو

ند که متن  ک( بیان می1381محصول ذهن انسان باشد جزئی از متن است. در این رابطه باد )

نمی محدود  نوشتاری  متون  به  تنها  که  دارد  سیالی  )نشاطمفهومی  بنابراین  ؛  (1383،  شود 

باشند. از طرفی متن موضوع  بازیابی اطالعات جزو متن می  های نظامهای فکری مانند  پدیده 

می تفسیر  این  است.  استتفسیر  متون  فهم  بر  مبتنی  که  هرمنوتیک  توسط  صورت  ،  تواند 

پردازش  ،  بازیابی اطالعات یعنی تحلیل اطالعات  هاینظامنوتیک در سه بخش از  بگیرد. هرم

 زبان طبیعی و ربط مشهود است. 

مشخص  ،  ساز پس از پویش و تحلیل مفهومی مدرکنمایه،  در فرایند بازیابی اطالعات

  باید در   تنهانه  سازنمایهگیرد.  چیست؟ و چه چیزهایی را دربر می  دربارهکند که مدرک  می

هایی از  بلکه باید به این امر توجه کند که چه جنبه، گیری کندمورد موضوع مدرک تصمیم

خاص حائز اهمیت باشد؛ تبدیل نتیجه تحلیل مفهومی    ایکنندهاستفادهتواند برای  مدرک می

ها یا از  ای مجاز واژهای از اصطالحات که ممکن است برگرفته از سیاههمدرک به مجموعه

 
1. Meadow 
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فرایند تطبیق اسناد با یک  ،  بنابراین ؛  (1381،  آبادیهای مؤلف باشد )بهمن واژهمتن مدرک و  

نمایه  جایبهپرسش مشخص   امر تطبیق اصطالح  این  باشد.  استوار  مفهوم  بر تطبیق  باید  ای 

ممکن  ، ای موجود در پرسش نمایه نشده باشندبازیابی اسناد را حتی اگر با اصطالحات نمایه

گادامر معتقد ،  در رابطه با زبان طبیعی و هرمنوتیک  (.1384،  نتو-ییتس و ریبرو-سازد )بیزامی

هرمنوتیکی کاماًل درست است. گفتگوی هرمنوتیکی مانند    است سخن گفتن از گفتگوی

طلبد و یافتن زبان مشترک خود عمل فهم است  زبان مشترکی می،  گفتگوی زنده و واقعی

افق1394،  )فضلی امتزاج  به  منوط  فهم  عمل  طرفی  از  بر  (.  مبتنی  گفتگو  منطبق  و  بوده  ها 

محصول علم )مفسر(    طرفهیکهم را  پرسش و پاسخ حاکم است. به این معنا که گادامر عمل ف

امتزاج افق معنایی متن و یا اثر دیگر را  ،  بنابراین وی در فهم؛  داندو سوبژکتیو محض نمی

فلدمن1394،  کند )خنجرخانی و همکارانمطرح می اعتقاد  به  پردازش زبان طبیعی در    1(. 

از شش سطح یا مرحله    بازیابی اطالعات برای استخراج معنی یک متن یا زبان گفتاری بایستی

)در   آواشناسی  شامل  سطح    هاینظامکه  این  مکتوب  متون  در  و  اطالعات  بازیابی 

تخصصی صوت   هاینظامای ندارد ولی وجود آن در درک زبان گفتاری و نیز مورداستفاده

است( دوم،  ضروری  واحدهای  ،  سطح  از  )یکی  شناختی  تکواژه  به    شناختیزبانسطح  و 

سطح نحوی )موقعیت واژه در  ،  سطح سوم،  گردد(ادار زبان اطالق میجزء معن   ترین کوچک

ها و نیز معانی کلمات را در بافت  ای واژهنامهسطح معنایی )معانی لغت،  سطح چهارم، جمله(

  دهد(قرار می  موردبررسیسطح پنجم )ساختار انواع متون را  ،  دهد(قرار می  موردبررسیجمله  

  کند یمای از دانش در خصوص جهان بیرون در ارتباط است( گذر  و سطح ششم )با مجموعه

 (. 1384، )فلدمن 

های مختلف  ای است که توجه به جنبهبازیابی اطالعات مفهوم پیچیده  هاینظامربط در  

بازیابی اطالعات اهمیت بسیار دارد. ارتباط    های نظامآن در راستای توسعه کیفی عملکرد  

استفادهمدرک   نیاز  نمی،  کنندهبا  موضوعی خالصه  ربط  و  تنها در  شناختی  و عوامل  شود 

که هدف بازیابی    یی آنجااز  (.  1377،  متعددی در این امر دخالت دارند )حریری  شناختیروان

 
1. Feldman 
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، 1)پائو  است بازیابی مؤثر    ناپذیرجداییربط کلید  ،  روازاین اطالعات برقراری ارتباط است.  

ها  اطالعاتی و ارزیابی این نظام  هاینظامطراحی    هایفعالیتربط هسته کلیه    درواقع(.  1379

  کنندهبیانذات و ماهیت    ازنظرساراسویک معتقد است که هسته ربط  (.  1377،  است )حریری

اطالعاتی   نیاز  مبین  شده؛  بازیابی  )  کنندهاستفادهاطالعات  است  از  اطالعات  ،  حریرینقل 

 منابع  ربط  ارزیابی  در  فرد  شناخت  از  بخشی  عنوانبه  ادراک  همچنین   (. 1382،  ؛ نشاط1377

(. کاربر در قالب یک پرسش  1387،  زاده و رضازادهحسن )  دارد   نقش   شده   بازیابی   اطالعاتی 

با    وسیلهبهکند. این پرسش  نیاز خود را مطرح می بر اساس یک الگوریتم مشخص  نظام و 

با پرسش کاربر دارندسازنمایهمدارک   بیشترین شباهت را  ، ی شده مقایسه و مدارکی که 

(. این بدان معنی است کاربر با توجه به  1391،  کیانینقل از    2008،  2شوند )مندلعرضه می

کند در  ابی استفاده میها جهت جستجوی نیازهای خود در نظام بازیاز واژه،  پیش فهم خود

صورت خارجی یک حقیقت نهفته و پوشیده است و برای تفسیر آن  ،  رویکرد هرمنوتیکی

کننده است باید چند متن فرعی و ثانوی دیگر نیز تفسیر عالوه بر متن اولیه که خود پرسش 

)نشاط می؛  (1384،  شود  اطالعات  بازیابی  نظام  هر  روند بنابراین  از  خاصی  نوع  توان 

افق دید یا دامنه  ،  نوتیکی تلقی کرد. در یک سو دامنه معینی از نظام و در سوی دیگرهرم

)نشاط دارد  قرار  اطالعات1390،  پرسشگر  بازیابی  در  ربط  اهمیت  به  توجه  با    1شکل  ،  (. 

هستینمونه اساس  بر  اسناد  بازیابی  از  چرخه  ای  آن  در  که  است  شده  داده  نشان  شناسی 

 شود. هرمنوتیک مشاهده می
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 (. 2003,  1منبع: پارالیک و کاستیال) شناسیهستی بر اساسبازیابی اسناد . 1شکل 

،  سؤال یا پرسش است. اگر پرسش به زبان طبیعی باشد،  اولین گام در بازیابی اطالعات

به    درستیبهتا حد زیادی نیاز به قضاوت دارد تا بتواند پرسش را    مفسر نظام بازیابی اطالعات

که    ای معمول پرسش نوشته شود برگرداند. اگر پرسش به زبان رویه  موردنظرزبان دستوری  

می  غالباً دقیق  ،  شودزبان دستوری خوانده  انجام  برای  اطالعات  بازیابی  پرسیده   آنچه نظام 

کاربر ،  (. به عبارتی264-263:  1390،  و همکاران  به قضاوت چندانی نیاز ندارد )میدو،  شده

پرسش  قالب یک  واژه،  در  میبا  مطرح  را  نیاز خود  طبیعی  زیان  از  پرسش  هایی  این  کند. 

ی شده مقایسه و مدارکی  سازنمایهنظام و بر اساس یک الگوریتم مشخص با مدارک    وسیلهبه

این کاربر است که  ، درنهایتشوند. عرضه می، که بیشترین شباهت را با پرسش کاربر دارند

: 1391،  کیانینقل از    2008،  2دهد )مندل قرار می  ردسنجش مو را با نیاز خود    هاآنمیزان ربط  

کند که پرسش برخاسته از موقعیت ذهنی کاربر و افق معنایی فعلی اوست  (. نشاط بیان می244

 
1. Paralic & Kontial 
2. Mandl 

 سازییعاد وزن جستجو پردازشیشپ پرسش
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 سنجش مقایسه
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پرسیدن اصالتاً به معنای قرار گرفتن در فضای باز است چون  ،  به گفته گادامر  (.1390،  )نشاط

چیزی که   کهوقتیزیرا ، طابی پرسش حقیقی نیستپاسخ خ  درنتیجهپاسخ هنوز معین نیست. 

ی آن سخن گفته شده هرگز واقعاً پرسیده نشده است هیچ پرسشگری اصیلی وجود  درباره

صورت خارجی یک حقیقت    درواقع،  (. در رویکرد هرمنوتیکی219:  1384،  ندارد )پالمر

است باید   کنندهپرسش نهفته و پوشیده است و برای تفسیر آن عالوه بر متن اولیه که خود  

 (. 1384، چند متن فرعی و ثانوی دیگر نیز تفسیر شود )نشاط

که   ییتا جاقضاوت است. ، ( به آن اشاره دارد1989یکی از مفاهیم کلیدی که گادامر ) 

انسان نادان با انسان معقول را در فقدان     داند یمقضاوت در نزد نادان    گیری شکلقضاوت 

(. مفسر نظام بازیابی اطالعات نیز نیاز به قضاوت دارد  1394،  یخنجرخانی و مرعشنقل از  )

(.  1390،  برگرداند )میدو و همکاران  موردنظربه زبان دستوری    درستیبهتا بتواند پرسش را  

کند  ( نیز بیان می 2008)  1کند. مندلزبان دستوری است که شالیرماخر به آن اشاره می  درواقع

ربط   میزان  این کاربر است که  نیاز خود    ها آنکه  با  )قرار می  موردسنجشرا  از  دهد  نقل 

  داوری   به عبارتی این کاربر است که بین نیاز و پاسخ از سوی نظام بازیابی قابل  (.1391،  کیانی

نیاز اطالعاتی  ( معتقد است که وقتی رابطه بین مدرک و خود  1377همچنین حریری ) .است

قرار   مدنظردیدگاه ذهنی    درواقعشود.  ربط مطرح می  جایبهاصطالح انطباق  ،  مطرح است

گیرد و مرتبط بودن امری ذهنی و شخصی است و باید توسط خود کاربر قضاوت شود.  می

ی  تفسیر متن رابطهتفسیر است.  ،  ردی گیمقرار    موردبحثمورد دیگری که در ارزیابی ربط  

  کند یما فهم متن دارد. ارزیاب یا مفسر وقتی اطالعاتی از یک نظام بازیابی دریافت  مستقیمی ب

تفسیر    منظور به به  اقدام  آن  ربط  مورد  در  )کندیمقضاوت  معینی  می1385.  بیان  از  (  کند 

تواند هر اثر یا کنش  این متن می،  فهم متن است  ویژهبههرمنوتیک علم مطالعه فهم    آنجائی که

)  انسانی باشد  فرهنگ  یک  یا  از  و  افضلینقل  و  )1396،  امیری  گادامر  چنانچه   .)1976 )

(.  2017،  2بریننان و ویکس- جیو ،  داند )ون لیونعلم یا هنر تفسیر می  عنوانبههرمنوتیک را  
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معنای   سه  به  او  ولی  است  متفاوتی  معانی  دارای  فهم  که  است  باور  این  بر  گادامر  هرچند 

 نشان داده شده است.  2کند که در شکل ه میمتفاوت فهم اشار

 
 . فهم از دیدگاه گادامر 2شکل 

توان آن  می روازاین فهم نظری یک فرایند معرفتی یا دریافت عقالنی است. ، 2در شکل 

نیز دانست. فهم معرفت عملی مهارت داشتن در انجام کاری است.    شناختیروشرا فرایند  

خواند و در مورد این نوع فهم واژه تعبیر  ای میهایدگر چنین فهمی از اشیا را فهم پیش گزاره

شوند. نوع می  1برد و آن هنگامی است که اشیا به نحو تودستی وارد دنیای دازاینبه کار می

مبتنی بر ،  برای گادامر از اهمیت بسزایی برخوردار است کهفهم توافق است که  ،  سوم فهم

است.  - رابطه سوژه است    چنانچهسوژه  معتقد  دو طرف  گادامر  آن  است که  محیطی  زبان 

(. ادعای  1394،  کنند )فضلیرسند و بر سر موضوع با هم توافق میگفتگو به فهم متقابل می

دستیابی به معنای سوم فهم یعنی خود متن    گادامر این است که ما در مواجهه با متون به دنبال

بر این اعتقاد بود که هدف از   او  هستیم. این در حالی است که سنت هرمنوتیکی پیش از 

به فهم معرفت متن دستیابی  از  شناختی است )خوانش  (. گادامر فهم را  1391،  واعظینقل 

می سیری  از  میبخشی  موجودیت  معنا  آن  در  که  )دیباجداند  نشاط  1394،  یابد  چنانچه   .)

بازیابی  ،  سازی هایی از آن نیز چون نمایهرسانی و مؤلفهکند که دانش اطالع( بیان می1382)

ربط و مانند آن از یک سو با اظهارات و تجلیات انسانی معناداری سروکار دارد  ،  اطالعات

باید   این عامل  ،  کنندهعاملی فهم  واسطهبهکه  و  ارزش،  معانی  در مجموعهفهمیده شود.  ها 

 توجه شود.   هاآنکه باید به  بردیمهایی بسر نگرش

 
1. Dasein 
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انتظارات و  ،  هاداوریپیش ،  زبان،  مندیتاریخپنج عامل  ،  گادامر معتقد است که در فهم 

محسوب   تاریخی  امری  نیز  فهم  که  است  معتقد  هایدگر  دارند.  دخالت  متن  با  گفتگوی 

،  فهم امری ثابت نیست بلکه مانند خود دازاین متحول و پویا است )نصری  چراکه،  شودمی

که  1383 ساخت  روشن  گادامر  همچنین  سنت    هرگونه(.  از  متأثر  آدمی  تفسیر  و  فهم 

به ،  گادامر  ازنظر(.  1387،  و شالچی  هایدی جمشای است که در آن ایستاده است )تاریخی

به زبان و تاریخ خاصی  ،  های خاصی تعلق دارندگو فرهن   هایگروهها به  همان شیوه که انسان

زبان و  ،  او بین خود  ازنظرکنند.  در این زبان و تاریخ مشارکت می  هاآننیز متعلق هستند؛  

ی تاریخی وجود دارد. به این معنا که سنت و زندگی جمعی گذشته که در  جهان یک رابطه

بخشد که وی آن  ممکن را شکل می  های های واقعی و تجربهزبان رسوب یافته توأمان تجربه

ها توصیف  خواند. گادامر این آگاهی مؤثر تاریخی را ذوب افقرا آگاهی تاریخی مؤثر می

ی  داند. وی زبان را واسطه(. همچنین نقش زبان را نیز مهم می1389،  کرده است )محمدپور

(  2002)  1(. دوستال1389،  داند )رضوی داند و هرگونه فهمی از جهان را زبان میعام فهم می

( 1994(. گادامر )1389، زبان است )محمدپور،  ی گادامرکند که نقطه تمرکز فلسفهبیان می

ای از انتظارات و  رود بلکه با مجموعهکند که آدمی با ذهن خالی به دنبال متن نمیبیان می

گادامر  ،  هاداوریپیش (. در موضوع  1383،  نصرینقل از  شود )با متن مواجه می  هاداوریپیش 

هایدگر   و  نیچه  است  تأثیراز  )،  گرفته  هایدگر  با1967چنانچه  رابطه  در  ،  پیش ساختارها  ( 

 از:  اندعبارتهایی را برای فهم قائل شده که الیه

شود. این مفهوم یا زمینه: یعنی هر فهمی با توجه به زمینه خاصی درک می  2داشت . پیش 1

( به نقل از اسپربر و  1382( و نشاط ) 1377ناظر به نوع ارتباط ما در جهان است. حریری )

زمینه خوانده ،  راتی که از قبل در ذهن شنونده وجود داردکند مجموعه تصوبیان می  3ویلسون

های فرد شنونده در آن است که دربردارنده انگاره  شناختیروانشود. زمینه یک ساختار  می

داند که همواره تحت هدایت  ( پیش داشت را چارچوبی می1382زمان معین است. نشاط )

 
1. Dostal 
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که پیش داشت عبارت از ارتباط فرد با    گفت  توان یمبنابراین  ؛  افتدآن عمل فهم اتفاق می

 . استنظام بازیابی اطالعات  

پیش 2 الیه    1نگرش .  این  در  منظر:  می  انداز چشمیا  به  ؛  شودفهم حاصل  نسبت  مفسر  یعنی 

نگرش دیدگاه اولیه افراد است پیش   درواقعکند.  اموری معین و جزئی نگرش خاصی پیدا می

(  1382یافته است. نشاط )  هاآنارتباط خاص خود با نظام اطالعاتی نسبت به    درنتیجهکه فرد  

 شود. داند که از پیش برای فرد حاصل میهایی میآن را بصیرت

(.  1383،  دریافت نشانگر انتظارات مفسر از متن است )نصرییا شیوه: پیش   2. پیش دریافت 3

دریافت ناظر بر انعکاس  (. پیش 1382،  چیزی که از قبل تصور و دریافت شده است )نشاط

کلمات و مفاهیمی است که فرد  ،  دریافتنگرش در قالب زبان است. مقصود از پیش پیش 

 کند. بیان می هاآناطالعاتی را در قالب  هاینظامهای اولیه خود در مورد دیدگاه

ها )متون و  تجربه دیگران و واسطه،  شامل تجربه شخصیها از چند طریق  این پیش فهم

میغیره  هاگزارش حاصل  انسان  برای  )گمسون(  از    2005،  شود  ( 1389،  محمدپورنقل 

کند  است. آخشیک بیان می  پذیرامکانها از طریق شهود و استدالل نیز  فهمهمچنین این پیش 

تفسیرهای  ،  گر در جریان مشاهده قرار گرفته و مبنای آنمشاهده،  در رویکرد هرمنوتیکی

مشاهده ذهن  به  پدیدهوابسته  تفسیر  و  است؛  میگر  ارائه  خود  ذهن  دریچه  از  را  دهد  ها 

واقع  انتظارات است. بیشتر م،  (. عامل بعدی که گادامر به آن اشاره کرده1391،  )آخشیک

است    هاآنزاویه دید یا نحوه نگاه به  ،  باشندای نمیها و موضوعات دارای معنای ویژه پدیده 

،  تر باشدتر و انتزاعیپدیده ذهنی  هرچقدرنماید.  حمل می  ها آنکه معنای متفاوتی را برای  

می بیشتر  نیز  آن  معنایی  افضلی   گرددتکثر  و  معموال1396ً،  )امیری  ی  بازیاب  هاینظام،  (. 

بنابراین  ؛  بازنمودهای معنایی است  ها آنبلکه مبنای کار  ،  اطالعات به خود سند کاری ندارند

وجوی خاص به نوع بازنمودی بستگی دارد که برای  تعیین مرتبط بودن یک سند با یک پرس 

پرس و  سند  می  مورداستفادهوجو  آن  )منز قرار  دیدگاه 1384،  3گیرد.  از  عامل  آخرین   .)

مؤلف و مفسر قوام یافته است.  ،  ی متنبا متن است. هرمنوتیک از سه مؤلفه  گادامر گفتگو
 

1. Fore sight 
2. Fore conception 
3. Monz 
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تأویل است و تأویل همانا فهم معنای متن است  ،  کندیماین سه مؤلفه را به هم مرتبط    آنچه

های مفسر و متن  های مفسر و متن است. فهم با امتزاج افق(. فهم نیز تالقی افق1389،  )رضوی

نقل از  )  است گفتگویی میان مفسر و متن  ،  بنابراین فهم یک گفتگو است؛  آیدبه دست می

افق1383،  نصری ادغام  همان  فهم  عمل  که  است  معتقد  گادامر  تعاملی  (.  که  است  ها 

برقرار می متن  معنای  و  پژوهشگر  میان سنت  )پولینگ ورندیالکتیک  از    1993،  کند  نقل 

و همکاران افق1976)  (. گادامر1391،  محمدی  فهمه(  پیش  همان  را  و  ا    ها داوریپیش ها 

کند که  ( بیان می2006شود فرایند پژوهش انجام شود. او همچنین )داند که موجب میمی

به گفتگو می متن  افق  با  افق خویش  با  افق،  پردازدمؤلف  منطق گفتگو  امتزاج  بر اساس  ها 

( است  همدیگر  از  اثر  مؤلف  متقابل  پاسخ  پرسش  که  از  است  همکاران  محمدینقل  ،  و 

مثل خود فهم نیز تابع منطق پرسش و پاسخ  ،  ها در فرایند فهم(. به عبارتی امتزاج افق1391

مفسر و اثر   بینیپیش غیرقابلی فهم در پی امتزاج این دو افق و محصول گفتگوی  است. واقعه

سایرین و  و تأثر فرد از    تأثیربنابراین عمل فهم حاصل گفتگو مؤلف با اثر است. میزان  ؛  است

،  خنجرخانینقل از    1989،  )گادامر  استدر گرو حضور در افق همدیگر  ،  نهایتاً بهبود فهم

دانش 1394 و  اطالعات  علم  الگوی  اساس  این  بر  اساس  (.  بر  مرحله  چهار  در  نیز  شناسی 

های خود  ( آگاهی از فهم و پیش فهم1گیرد.  ها شکل میدیدگاه هرمنوتیک در ادغام افق

یا ک از  پژوهشگر  پژوهشگر در مورد  2،  بازیابی اطالعات  هاینظام اربر    های نظام( شناخت 

کاربر   مرحله  این  )در  اطالعات  را    هاینظامبازیابی  اطالعات  نظر    عنوانبهبازیابی  در  متن 

باشدردی گیم داشته  متن  از  شناختی  بایستی  پژوهشگر  است  بنابراین الزم  و  3،  (  شناخت   )

( پرداختن به امتزاج  4،  مناسب پژوهشی و تفسیر موجود برای فهم بیشتراستفاده از رویکرد  

دلیل  افق به  افراد  افق  امتزاج  در  اطالعات.  بازیابی  نظام  و  پرسشگر  رابطه  اساس یک  بر  ها 

همدیگر را به چالش کشانده و موجب تغییر در همدیگر خواهد  ،  همدیگر دارند  تعاملی که با

 ساز فهم است. ها زمینهشد این تعامل در افق

ها را  دازاین موجود مفسری است که دارای عاَلم است و ذاتاً پدیده.  فرایند تحلیل هرمنوتیک

می نیزتفسیر  متون  است.  الزامی  روش  داشتن  متن  تفسیر  برای  یافتن  ،  کند  در  را  مفسرین 

(. روش هرمنوتیک با توجه به  61: 1386، طلبکنند )نوروزیتفسیری هدایت می  هایروش
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میا است  هنر  هرمنوتیک  ینکه  در  فرایند  این  کرد.  تحلیل  را  مختلف  متون    باألخص توان 

در ، ای از فرایندهای بازسازندهشود. این روش با ارائه دستههرمنوتیک عینی بیشتر نمایان می

پنهان در پس کنش  معنایی  است )حسن پی کشف ساختارهای  یوسفی،  زادهها  و  ،  مجدی 

ینی تا حدی نیز متأثر از هرمنوتیک فلسفی است. تحلیل متوالی  (. روش هرمنوتیک ع 1394

با مفهوم دور هرمنوتیکی در ارتباط است.  ،  شودفرایند در این روش محسوب می  ترین مهمکه  

یابد. همچنین  دور هرمنوتیکی به این امر اشاره دارد که فهم مفسر در خالل تفسیر گسترش می

شرایط جدیدی را برای فهم بعدی ایجاد خواهد کرد. در هرمنوتیک عینی نیز در خالل تفسیر  

بر ادامه فرها بستری درونی شکل میمتوالی داده تأثیرگذار است. این  گیرد که  ایند تفسیر 

؛  گیرددر ارتباط با تحلیل هر بخش جدید از متن قرار می  ی ک ی الکتیدبستر درونی به نحوی  

که در هرمنوتیک عینی به دو شیوه به تحلیل یعنی متوالی    کندیم( بیان  1979)  1بنابراین اورمن

شکل  داده به  یا    گامبهگامها  دقیق  تحلیل  دومی  می  جزء جزءبهو  انجام  )متن  از  شود  نقل 

یوسفی،  زادهحسن  و  دیگر1394،  مجدی  بینش  هر  از  بیش  هرمنوتیکی  بینش  و ،  (.  کلیت 

را   پدیده  می  مدنظرجامعیت  کلیت  قرار  به  دستیابی  بدون  روشی  هیچ  که  معنا  بدین  دهد. 

ی از  یک   طورکلیبه(.  1386،  نسبمعنای اجزا یا عناصر را دریابد )بدری و حسینی،  تواندنمی

هرمنوتیکویژگی روش  هرمنوتیک  کلی،  های  فرایند  با  رابطه  در  است.  آن  بودن  نگری 

اند برای مثال: باقری و  نویسندگان متعددی به ارائه فرایند و چرخه هرمنوتیک اشاره کرده

مجدی  ،  زادهحسن (؛  1392(؛ قاسمی و ایمانی )1391و همکاران )  (؛ محمدی1381میرزایی )

یوسفی   )1394)و  هیگز  و  پاترسون  سیسیز 2005(؛  و  بول  گرین 2010)  2کیسمانویچ-(؛  (؛ 

با استفاده از شیوه  2017)  4(؛ وییرا و کویرز2017)  3آکورت و شاو ،  هالگ (. بدین منظور 

مجدی و ، زادههای عملی در فرآیند تفسیر پژوهش حسن با تغییر و اضافات از گام گامبهگام

 به قرار زیر توضیح داد:  توانیمژوهش هرمنوتیک فرایند پ، (1394یوسفی )

 
1. Overmann 
2. Boell and Cecez-Kecmanovic 
3. Greenhalgh, A'Court and Shaw 
4. Vieira and Queiroz 
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هایی وجود دارد و به  بین شروع فرایند تحلیل هرمنوتیک عینی و تحلیل محتوا شباهت

بیان می1388همین دلیل برخی از پژوهشگران همچون علومی ) بر (  کند که تحلیل محتوا 

قدیمیپایه از  هرمنوتیک  نوع  ی  بوده  هایروشترین  محتوا  متون   تحلیل  برای  که  است 

(. همچنین برخی پژوهشگران  1388،  شد )علومینوشتاری و هر نوع بیان دیگر به کار برده می

کنند. این اشتراکات در سه  به اشتراکات روش تحلیلی محتوای کیفی و هرمنوتیک اشاره می

هستی متن بخش  )بررسی  روششناختی  معنی(؛  به  نیل  جهت  اصول  ها  از  )استفاده  شناسی 

شناسی )نیل به معنی نهفته در  کیفی و استفاده از رویکردهای تفسیری(؛ و معرفت  هایوشر

هرمنوتیک    خصوصبهتحلیل هرمنوتیک  ،  وجودبااین (.  1391،  )شیری و عظیمی   استمتن(  

است فرایندی  دارای  هرمنوتیکی،  عینی  تحلیل  فرایند  در  گام  تحلیل  ،  اولین  واحد  انتخاب 

شود. در اینجا سه  موضوع مهم که قرار است تفسیر شود اشاره میاست. واحد تحلیل به یک  

پیش  شامل  که  دارد  بسزایی  نقش  تحلیل  واحد  انتخاب  بر  و  پیش ،  داشتعامل  نگرش 

بنابراین انتخاب درست واحد تحلیل بر  ؛  فهم بیان شده استدریافت که در قالب پیش پیش 

تواند در اجرای آن مهم جلوه کند. دومین مرحله تحلیل هرمنوتیک این  فهم میاساس پیش 

در    آنچه است که مفسر بایستی بداند که تفسیر خود را از کجا و با چه کیفیتی شروع کند.  

.  استها بر این فرایند  فهمداشته باشد همان پیش    تأثیرتوان بر انتخاب شروع تفسیر  اینجا می

را    تأثیرفهم یک مفسر در دو مرحله انتخاب واحد تحلیل و شروع تفسیر بیشترین  پس پیش 

یابی را چون فهم و تفسیر  کنند اگر بخواهیم ارزش( بیان می1381داراست. باقری و میرزایی )

تأویلی توجه کنیم  ی اساسی دیدگاه  ی اول به این آموزهباید در درجه،  متن در نظر بگیریم

پیش  با  تفسیر  و  فهم  میکه  آغاز  میفهم  بازیابی  شود.  نظام  با  فرد  که  ارتباطی  توان گفت 

های  ساختدوم پیش   صورتبهداشت  شود. ارتباط با پیش شامل می،  کنداطالعاتی برقرار می

می منجر  پیش فهم  را  آن  هایدگر  که  میشود  که    درواقعنامد.  نظر  است  اولیه  دیدگاه 

کند. صورت سوم  پیدا می،  ی ارتباط مذکور نسبت به چیزی که با آن ارتباط داشتهدرنتیجه

کند. پیش  مفهوم تعبیر میپیش   عنوانبههای فهم چیزی است که هایدگر از آن  ساختپیش 

پیش  از  مقصود  است.  زبان  قالب  در  نظر  پیش  انعکاس  به  ناظر  و ،  مفهوممفهوم  کلمات 

  ها آنبازیابی اطالعاتی در قالب    هاینظامی خود را در  دگاه اولیهمفاهیمی است که فرد دی
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یا نظام   متندرونکند. در مرحله بعدی مفسر شروع به جداسازی واحدهای معنایی از بیان می

مجموعه  درواقعکند.  می معنا  واژهواحد  از  که  ای  هستند  جمله  یا  و  با    ازلحاظها  معنایی 

شود.  حدهای معنایی را انتخاب کرده سپس توسط او تفسیر میهمدیگر ارتباط دارند. مفسر وا 

کند. سپس مفسر واحدهایی که  همچنین مفسر به تفسیر واحدهای معنایی با متون پیشین می

های مشترکی هستند را با همدیگر ترکیب در پایان با اعمال روایی و پایایی دارای خصوصیت

تفسیر با مشکل مواجه شود مربوط    کهدرصورتید.  پردازو تفسیر متن می  دی بازتول،  به بازسازی 

انجام نداده باشد مربوط به   درستی بهفهم و یا اینکه مفسر در هرکدام از مراحل آن را به پیش 

 شود.ایجاد می هاآنمرحله شناسایی واحدهای معنایی و ترکیب 

 گیرینتیجه

اخیردر سال بلکه برای تأویل و تفسیر    عنوانبه  تنهانههرمنوتیک  ،  های  فلسفی  یک مکتب 

در   اجتماعی    هایپژوهش متون  و  انسانی  است  مورداستفاده علوم  گرفته  زیرا  ؛  قرار 

باورند که هر پدیدهروش این  بر  با داشتن شرایط  شناسان هرمنوتیک  انسانی  ی اجتماعی و 

اینکه  گیرند.  مورد تأویل و فهم قرار می به  بنیادهای  ای  برروش هرمنوتیک  با توجه  تفهیم 

ها را از  تا معنای پدیدهدارد  این روش سعی    است.و اجتماعی  معنایی در قلمرو علوم انسانی  

پژوهش هرمنوتیکی    عالوهبهدرونی و بیرونی روشن سازد.    طوربه  هاآنطریق تحول معنای  

ویکرد  یک ر  عنوانبهتواند  مؤلف و مفسر می،  گرهای گوناگون همچون تأویلبه دلیل افق

  - پژوهشی بکار گرفته شود. در این پژوهش تالش شد که با استفاده از روش مروری استداللی

رویکرد هرمنوتیک و نقش آن در مطالعات کیفی حوزه علم اطالعات و    انتقادی به تحلیل

موضوعات حوزه علم  در فهـم و اسـتنباط و تفسیر  ،  هرمنوتیـکدانش شناسی پرداخته شود.  

دانش  و  اطالعات  هاینظاممانند    شناسیاطالعات  شناسی،  بازیابی  یا  نمایه،  مرجع  و  سازی 

پژوهشگران    .پژوهشگران این حوزه قرار گرفته شودمـورد اسـتفادة  توان  می  نویسی فهرست

امر   این  بر  فرایند هرمنوتیکی است و هر    اندواقفاین حوزه  بازیابی یک  فرایند    آنچه که 

شود.  متن محسوب می،  نی در آن باشد هرچند برگرفته از ذهن انسان باشدموضوع فهم انسا

همان تفسیر متن است که در  ،  بین این حوزه با هرمنوتیک وجه مشترکی است  آنچههمچنین  
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ای که با اطالعات  اطالعات و یا هر پدیده ،  شناسی منظور متن حوزه علم اطالعات و دانش 

بازیابی اطالعات بدون   هاینظامه ورود اطالعات در  است ک   ذکرانیشا.  است،  سروکار دارد

فهم   طرفی    پذیرامکانپیش  از  و  ورود    ترین مهمنیست  که  است  آن  هرمنوتیکی  دستاورد 

تواند همچون متن در نظر گرفته  می،  بازیابی اطالعات  هاینظاماطالعات و رفتارهای فرد در  

قرار گیرد این است    موردتوجهبازیابی اطالعات بایستی    هاینظامای که در  بنابراین نکته؛  شود

هایی استوار است. همچنین مراحل هرمنوتیکی  یا فرض   فرضش ی پکه ارزیابی متن بر اساس  

های  شود و تفسیرها بر اساس این قالبدر قالب کلمه یا جمله به واحدهای معنایی تبدیل می

منجر به تفسیر یا    هاآنیی و ادغام  معنایی صورت خواهد گرفت و اشتراک واحدهای معنا

 بازتولید متن خواهد شد. 

 منابع 
 .62-39، (2) 1، نقد ادبی(. چیستی و کاربست هرمنوتیک ادبی. 1387) .حسن ،  آب نیکی

السادات،  آخشیک کوانتومی  1391)  .سمیه  نظریه  در  نهفته  سیبرنتیکی  مفاهیم  به  نگاهی   .)

 .52-37، (9)، طالعاتمجله مطالعات کتابداری و علم ااطالعات. 

تهران:  (.رسانیاطالععلوم کتابداری و ) یشناس شناختی از دانش (. 1383) .هوشنگ، ابرامی

 کتابدار. 

 . تهران: نشر مرکز. متن  لیتأوساختار و (. 1382) .بابک، احمدی

نشریه تحقیقات  (. تفهیم بنیادهای معنایی نقشه سیاسی.  1396)  .رسول،  افضلی  و  علی،  امیری
 . 136-113، (47) 17، کاربردی علوم جغرافیایی

یابی پیشرفت  (. الگویی برای پژوهش در ارزش1381)  .عبدالوهاب،  میرزایی  و  خسرو،  باقری

 . 57 -39، (1) 1، های آموزش نوآوریتحصیلی بر اساس دیدگاه هرمنوتیکی. 

داود،  نسبحسینی  و  رحیم ،  بدری پژوهش    عنوان به(. هرمنوتیک  1386)  .سید  یک روش 

 . 124-103، (50) 13، حوزه و دانشگاهتربیتی. 
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  المعارفدائره . در  858-852.:  1. ج.  ذخیره بازیابی اطالعات(.  1381)  .علیرضا،  یآبادبهمن 

لی جمهوری  عباس حری. تهران: کتابخانه م  راستاری سر و،  رسانیاطالعکتابداری و  

 اسالمی ایران.

. ترجمه  قلمروهای نو در بازیابی اطالعات(.  1384)  .برتیه،  نتو-ریکاردو؛ ریبرو،  ییتس -بیزا

 علی حسین قاسمی با همکاری سیروس آزادی علی جوامع. تهران: چاپار؛ دبیزش. 

نظریه  (.  1384)  .ریچارد،  پالمر هرمنوتیک:  ،  دیلتای ،  شالیرماخر  یهافلسفهدر    لیتأوعلم 

 محمدسعید حنانی کاشانی. تهران: هرمس.  یترجمه. گادامر، هایدگر

. ترجمه اسداهلل آزاد و رحمت اله فتاحی. مفاهیم بازیابی اطالعات(.  1379)  .میراندا لی،  پائو

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

(. رویکردی بر هرمنوتیک در  1390)  وعباس،  شاهدی  و  شاهرخ،  پورفرزام  ،مریم،  زادهپناهی

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی  علم پزشکی.  

 . 140-130، (2) 9 ،ایران

(. تبارشناسی توکل عرفانی در رساله قشیریه بر مبنای  1393) .مریم،  شعبانزاده  و   فاطمه، ثواب

 . 108-85، 19،  مطالعات عرفانینظریه گادامر. 

فهم انسانی.    مندیتاریخ(. هرمنویتک و مسئله  1387)  .وحید،  شالچی   و   رضاغالم،  هایدی جمش

 . 191-159، (4) 1، تحقیقات فرهنگی

مطالعات ملی کتابداری  اطالعاتی.    هاینظام(. مفهوم ربط در بازیابی از  1377)  .نجال ،  حریری
 . 17-7، (2) 9، اطالعات )کتاب سابق( دهی سازمانو 

واحد  ،  . تهران: دانشگاه آزاد اسالمیپژوهش کیفی  هایروشاصول و  (.  1385نجال )،  حریری

 علوم و تحقیقات. 

در  1387)  .الهام،  رضازاده  و  محمد،  زادهحسن  ربط  ارزیابی  بازیابی    هاینظام(.  و  ذخیره 

 . 70-53،  (2) 11، رسانیاطالعکتابداری و اطالعات از رهیافت شناختی.  

روش تحقیق:    مثابه به(. هرمنوتیک  1394)  .علی،  یوسفی  و  اکبرعلی  ،مجدی  ،بابک،  زادهحسن 

  ، شناسی علوم انسانیروش  ،بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزه تحقیقات کیفی

21 (83) ،121-148 . 
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.  "درآمدی بر هرمنوتیک ویلیام دیلتای"(. هرمنوتیک علوم انسانی  1383)  .حمیدرضا،  حسنی 

 . 120-103، (1) 1، فصلنامه انجمن معارف اسالمی ایران

(. روایتی نو از ارزشیابی در عرصه آموزشی  1394)  .منصور،  مرعشی  و   مسعود،  خنجرخانی

فلسفی.   هرمنوتیک  مبانی  اساس  علمی  بر  علوم  –فصلنامه  در  آموزشی  پژوهشی 

 . 102-81، (4) 3، انتظامی

  ، ذبیح اله، صفایی مقدم، مسعود، پاک سرشت، محمدجعفر، مرعشی، سیدمنصور خنجرخانی

ابوالقاسم.و   و1394)  بستانی،  فلسفی  هرمنوتیک  از حضور  (.  نو  در  - روایتی  غیاب 

 .22-5، (1) 6، علوم تربیتیعرصه تعلم و تربیت. 

پناه  و  جالل،  درخشه در  1393)  .محمدصادق،  نصرت  هرمنوتیک  تحلیل  روش  کاربرد   .)

اسالمی.   معاصرمطالعات  سیاسی  مطالعات  ،  جستارهای  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
 .62-39، (3) 5، فرهنگی

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. هرمنوتیک و اصالت متن (. 1394) .موسی، دیباج

تاریخی.  1389)  .سیدابوالفضل،  رضوی معرفت  فهم  و  هرمنوتیک  دانشگاه  (.  دینی  اندیشه 

 . 146-103، (4) 37، شیراز

تحلیل محتوای کیفی و روش    یاسهیمقا(. بررسی  1391)  . ندا،  عظیمی  و  طهمورث،  شیری

 . 99-79، (15) 4، شناسیامعهجمطالعات  هرمنوتیک. 

سرآسیا مطهری. 1395)  .علیرضا،  عابدی  شهید  تفسیری  نظریه  و  مدرن  هرمنوتیک   .)

 . 117-91، (2) 48، هایی در علوم قرآن و حدیثرهیافت

،  کتاب ماه علوم اجتماعی(. معرفی و نقدی بر روش تحقیق هرمنوتیک.  1388)  .اسماء ،  علومی

(22) ،95-99 . 

دو فصلنامه  ( ارتباط بین فهم و زبان در اندیشه ویتگنشتاین و گادامر.  1394)  .قاسم،  فضلی
 . 168-141، (9) ،شناختیمعرفت هایپژوهش علمی پژوهشی 

اطالعات(.  1384)  .سوزان،  فلدمن  بازیابی  در  طبیعی  زبان  و  پردازش  مهراد  جعفر  در   .

گفت  هفت  اطالعات:  بازیابی  و  معناشناسی  فومنی.  فالحتی  شیراز:  محمدرضا  ار. 

 . 29-1. ص، علوم و تکنولوژی. یا منطقهکتابخانه رایانه؛ کتابخانه 
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اساسی روش هرمنوتیکی ریکور    یهامؤلفه(. واکاوی  1392)   .محسن ،  ایمانی  و  علی،  قاسمی

 . 64-43، (1) 3، مبانی تعلیم و تربیت  نامهپژوهش برای فهم متون درسی. 

ارزیابی  1391)  .علیرضا،  کیانی رویکردهای  اطالعات:    هاینظام(.  و    نهی زمپس بازیابی 

 . 258-243، (2) 15، رسانیاطالعکتابداری و . رو  ش یپانداز چشم

تفسیری و ،  ییگرااثبات  گانهسههای  (. پارادایم1391)  .امیر،  زادهحسین   و  ابوالفضل،  گائینی

 . 138-103،  19، راهبرد فرهنگهرمنوتیک در مطالعات مدیریت و سازمان. 

. تهران:  ی سخت معرفت در علوم انسانیدربارهروش در روش:  (.  1389)  .احمد،  محمدپور

 جامعه شناسان.

(. ارائه  1391)  احمددوست، حسین.و    ، حسینی، به رزان، کریمی، یوسفرزگار،  محمدی

برای  هرمنوتیک  شناسیروش روان  یالگوساز ی  مشاوره.  در  و  مطالعات درمانی 
 . 133-120، (9) 3، بالینی شناسیروان

سبزواری کریزی  ،عباسعلی،  مشکانی  دور  1393)  .علی،  جلینی  و  غالمعلی،  اسماعیلی   .)

 . 134-117، (206)  23، معرفتکاربردها و نقدها. ، هرمنوتیکی شالیرماخر.: چیستی

. در جعفر مهراد و محمدرضا  ای و بازیابی اطالعاتمعناشناسی رایانه(.  1384)  .کریستف،  منز

رایانه؛  فالحتی اطالعات: هفت گفتار. شیراز: کتابخانه  بازیابی  و  معناشناسی  فومنی. 

 .40-32، ای علوم و تکنولوژی.کتابخانه منطقه

ترجمه نجال حریری.    .بازیابی اطالعات متنی  هاینظام (.  1390)  .و همکاران  چالرزتی،  میدو

 تهران: نشر چاپار. 

پیشرفت    یابیارزش(. الگویی برای پژوهش در  1381)  .عبدالوهاب،  میرزایی  و  خسرو،  باقری

 . 57-39، (1) 1، آموزش  یهاینوآورتحصیلی بر اساس دیدگاه هرمنوتیک. 

 .46-33، (2) 1، یشناساطالع(. هرمنوتیک و بازیابی اطالعات. 1382) .نرگس ، نشاط

،  (3)  1،  یشناساطالعرسانی.  (. جستارهای هرمنوتیکی در علم اطالع1383)  .نرگس ،  نشاط

18-37 . 

 . 39- 27،  ( 43)   39،  مجله کتابداری (. زبان و هرمنوتیک در فرایند مرجع.  1384)   . نرگس ،  نشاط 
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. تهران:  معنا: رهیافتی معناشناختی در علم اطالعات  ی وجوجست( در  1390)  .نرگس ،  نشاط

 نشر کتابدار.

 . 65-55، (4)، نامه حکت(. عناصر فهم در اندیشه گادامر. 1383) .عبداهلل، نصری

تحلیل و بررسی مسائل آن.  ،  (. پرسش از چیستی هرمنوتیک1386)  .علیرضا،  نوروزی طلب

 .: 94-61، (7)، باغ نظر

)1381)  .احمد،  واعظی نقد  کتاب  هرمنوتیک.  بر  درآمدی  از: 23(.  دسترسی   .)
www.ensani/fa/article/78773 

 .20-1، (20) 40، فلسفه(. تلقی بدیع گادامر از فهم.  1391) .اصغر، واعظی

و کارکردهای دور هرمنوتیکی.  هامؤلفه، (. سطوح1393) .اسماعیل ، قائدی و اصغر، واعظی

 . 125-107، (2) 42، فلسفه

پژوهشنامه فلسفه دین )نامه  (. علم هرمنوتیک. ترجمه محمد ناصحی. 1382ون ای. )،  هاروی

 . 270-253، (2) 1، حکمت(
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