
  ایم و بازیابی اطالعاتپاراد

  1دکتر محمدرضا داورپناه

  چکیده
پارادایم به عنوان یک شیوة دیدن جهان که میان گروهی از دانشمندان یک رشتۀ علمی مـشترك                 

هاي علمی، و  هاي علمی اعم از تولید دانش، جذب تسهیالت و منابع براي فعالیت      است، هدایتگر جریان  
کنـد چـه    در هر رشته، این پارادایم است که تعیین مـی     . تۀ علمی است  رفتارهاي دانشمندان در هر رش    

فراینـد بازیـابی   . هایی پرسیده شوند، چگونه پرسیده شوند و چگونه به این سؤالها پاسخ داده شود   سؤال
 پاسـخگویی بـه   -اطالعات نیز جستجوي پرسشی است که متن یا نظام درصدد پاسخگویی بـه آن اسـت      

یی کاربر، محاط شده و این امکان وجود نـدارد کـه کـاربر خـود را یکـسره از          پرسشی که در افق معنا    
در این مقالـه نقـش پـارادایم در    . ها و انتظارات خویش رها سازد  دانسته  ها، عالئق، پیش    ها، نگرش   ارزش

تـه   مورد بررسـی و تحلیـل قـرار گرف   )یابی و ربط شامل نیاز اطالعاتی، رفتار اطالع (فرایند بازیابی اطالعات    
  .است

  رسانی، بازیابی اطالعات، پارادایم کتابداري، اطالع: ها کلیدواژه

  مقدمه

ــه   ــدر خانـ ــل انـ ــود  پیـ ــک بـ   ي تاریـ
  

  از بــــراي دیــــدنش مــــردم بــــسی   
  

ــا چــشم چــون ممکــن نبــود    دیــدنش ب
  

ــه  ــاد  آن یکــی را کــف ب ــوم اوفت   خرط
  

  آن یکـی را دسـت بــر گوشـش رســید   
  

  آن یکی را کف چـو بـر پـایش بـسود           
  

   او بنهــاد دســت آن یکــی بــر پــشت  
  

  جـزوي کـه رسـید    همچنین هر یک بـه    
  

ــد مختلـــف      از نظرگـــه گفتـــشان شـ
  

  در کــف هــر کــس اگــر شــمعی بــدي
  

  بـس  است و دست حس همچون کف   چشم
  

  

ــود  ــدش هنــ ــه را آورده بودنــ   عرضــ
  

  اندر آن ظلمـت همـی شـد هـر کـسی           
  

ــی   ــاریکیش کــف م ــدر آن ت ــسود ان   ب
  

  گفت همچون نـاودان اسـت ایـن نهـاد         
  

  بیزن شـــد پدیـــدآن بـــرو چـــون بـــاد
  

  گفـت شــکل پیــل دیـدم چــون عمــود  
  

  گفت خود این پیل چون تختی بدست      
  

ــم آن مــی  ــی   فه ــا م ــرد هرج   شــنید ک
  

ــف   ــن ال ــب داد ای ــش لق   آن یکــی دال
  

  اخـــتالف از گفتـــشان بیـــرون شـــدي
  

  رس  ي او دسـت     نیست کف را بر همـه     
  

  )مثنوي معنوي، دفتر سوم(
آینـد، کـه زوایـاي نگـرش مـا را بـه وجـود            به شمار مـی    آورندة دانش   ها و باورها از عناصر پدید       ارزش

                                                
  رساني دانشگاه فردوسي مشهد استاديار گروه كتابداري و اطالع .۱



هایی را مشاهده و جذب کنیم و از این فراینـد بـه چـه نتـایجی      کنند که چه پدیده آورند و درواقع حکم می      می
نماینـد و   هاي یکسان، مالحظـه مـی    ها با باورهاي متفاوت، مسائلی متفاوت را در شرایط و موقعیت            انسان. برسیم

کسی که براي هیاهوي زندگی ارزش قائل است، . کنند بر اساس باورهاي خویش سازماندهی می   دانش خود را    
هاي شلوغ شهر مشاهده کند؛ اما کسی که سکوت زندگی روسـتایی را   ممکن است تنوع و جنبش را در خیابان   

انـد   ر این عقیـده  ب2»تاکه اوچی«و » نوناکا«. نظم و خطرناك ببیند دهد، ممکن است همان صحنه را بی ترجیح می 
قـدرت کنـونی دانـش بـراي سـازماندهی،      .  به باورهـا و تعهـدات مربـوط اسـت        - برخالف اطالعات  -که دانش 

دانپـورت،  (گیرد نه از اطالعـات و منطـق    ها، عمدتاً از باورها و اعتقادات سرچشمه می گزینش، مطالعه و داوري   
  ).37. ص: 1379

  مفهوم پارادایم
» تومـاس کـوهن  «ترجمه شده است براي نخستین بار توسط   » انگاره« فارسی به    واژه پارادایم که در زبان    

کـه   از نظر او به جـاي ایـن  .  به منظور تبیین سیر تکامل علم مطرح گردید       3»هاي علمی   ساختار انقالب «در کتاب   
 از هـاي نامـستمر   پذیر باشد، متشکل از یک سري دوره   سیر تکامل علم شامل یک مسیر خطی از فرضیات ابطال         

یـک شـیوة دیـدن    «این امر بدان معنا است که براي یک دورة زمـانی،      .  است 5 و تغییرات انقالبی   4علوم هنجاري 
گردد و در صورتی که این شیوه پاسخگوي مسائل و مـشکالت نبـود، بـا بحـران مواجـه            هنجار تلقی می  » جهان

 شیوة نگارش به جهان را که در یک این» کوهن«. دهد شود و درنتیجۀ این بحران، یک انقالب علمی رخ می می
بنـا بـه نظـر او، تـاریخ علـم شـاهد       . نامـد  مـی » پارادایم«دوره از زمان مورد قبول اعضاي یک جامعۀ علمی است  

د پذیرفتـه  «تغییرات بزرگ و متعددي بوده که در طی آن، یک شیوة نوین دیدن، جایگزین    ـرُ گردیـده  » شـده  خِ
این تغییر آنچنان وسیع است که اجماع قبـل و پـس از   . نامد می» پارادایمتغییر «آن را » کوهن« چیزي که    -است

این تغییر پارادایم براي دانـشمندان شـبیه درك یـک گـشتالت جدیـد        . باشند  آن با یکدیگر کامالً ناسازگار می     
رح توانـد مـسائلی را کـه در علـم مطـ      دانشمندان تا وقتی کـه پـارادایم موردقبولـشان مـی       ). 1380الوانی،  (است  

در مسیر علـم پـیش بیایـد کـه     » هایی ناهنجاري«دهند؛ اما اگر   عادي خود ادامه می شوند حل کند، به فعالیت    می
افتنـد پـارادایم رقیـب یـا جانـشین را       ي حل و تبیین آن برنیاید، دانشمندان بـه فکـر مـی            پارادایم مسلط از عهده   

بحـران  » کیون«. است» بحرانی«دو پارادایم، وضع جایی  حدفاصل جابه. جایگزین پارادایم معهود خودشان کنند    
» انقالب«ها در پی  کند و معتقد است که هردوي این بحران هاي سیاسی مقایسه می پدیدآمده در علم را با بحران

آیـد کـه نهادهـاي موجـود، دیگـر       هاي سیاسی، این احساس فزاینده به وجود مـی          پیش از انقالب  . دهند  رخ می 
. انـد، حـل کننـد    ها سهیم بوده  کامل، مسائل پدیدآمده در محیطی را که خود در ایجاد آن          توانند به وجهی    نمی

 احساسی که متعلق به بخش کـوچکی  -هاي علمی نیز این احساس فزاینده     سان، مقدم بر انقالب     درست به همین  
اي از طبیعـت،   بهتواند در اکتشاف کامل جن شود که پارادایم موجود دیگر نمی        ایجاد می  -از جامعۀ علمی است   

. توانـد بـه بحـران بینجامـد     مـی » بد کـارکردن «هم در رشد سیاسی و هم در رشد علمی، احساس           . کارساز باشد 
جامعـۀ علمـی    در درون یک رشتۀ علمی است که یک جامعۀ علمی یا خرده   » ترین واحد اجماع    وسیع«پارادایم،  

انـد، از قـوانین و مـوازین     می خاصی بـه کـار مـشغول   دانشمندانی که در جامعۀ عل   . سازد  را از دیگري متمایز می    
شـده و مـورد    نهادمندي شناختی، به معناي وجود یک شیوة تثبیت. یکسانی براي کاوش علمی برخوردار هستند   

                                                
2 . Nonaka & Takeuchi 
3 . The Structure of Scientific Revolutions 
4 . normal science 
5 . revolutionary change 



هاي آشکار مولود پـارادایم، الزمـۀ توسـعۀ     درواقع تعهدات و اجماع. توافق و اجماع در یک جامعۀ علمی است      
در هر رشتۀ علمی، این پارادایم است کـه  . باشند می) هاي پژوهش علمی    و ادامۀ سنت   یعنی پیدایش (علم عادي   

هایی پرسیده شوند، چگونه پرسیده شوند، در قالب کـدامین    کند چه چیزهایی مطالعه شوند، چه سؤال        تعیین می 
ـی،   حق(ند هاي این سؤاالت رعایت شو بندي شوند، و چه قواعدي در تفسیر پاسخ      مفاهیم و اصطالحات صورت    ّ

پنـدارهاي جامعـۀ علمـی اسـت کـه       اي از باورها و پـیش   مجموعۀ ویژه «پارادایم  » کوهن«بنابراین از نظر    ). 1381
پارادایم همان مجموعۀ فراگیري است که حـاوي تمامیـت       . »باشد  شامل تعهدات متافیزیکی، نظري و ابزاري می      

اي از  ها و قوانین؛ مجموعه اي از مفاهیم، نظریه عههاي دانشمندان است و مشتمل است بر مجمو       ها و بینش    نگرش
هـاي تجربـی، و نحـوة تعـدیل و تـصحیح       ها براي تولید سـاخته  کارگیري آن  هاي به   گیري، شیوه   ابزارهاي اندازه 

اي از تعهدات و اصـول   شناختی؛ و باالخره مجموعه شناختی و معرفت اي از اصول و قواعد روش  ها؛ مجموعه   آن
  ).1382زیباکالم، (اخالقی  یا شبه] اخالقی[هاي نیمه   و توصیهمابعد الطبیعی

» کـوهن «. پردازد ها، شخص به تفسیر تجربه می آورد که توسط آن   هایی را فراهم می     فرض  پارادایم پیش 
پژوهشگري که امیدوار بود چیزي دربارة آنچه دانـشمندان از  : این فرایند را در قالب مثال زیر تبیین کرده است        

 اتمی انتظار داشتند بداند، از یک فیزیکدان سرشناس و یک شیمیدان برجسته پرسید آیا اتم هلیـوم، یـک    نظریۀ
از نظر شیمیدان، اتم هلیوم یـک  . ملکول است؟ هر دو نفر بدون تردید پاسخ دادند، اما پاسخ هر دو یکسان نبود      

از طـرف دیگـر بـه نظـر     . کنـد  مل مـی ملکول است چون با توجه به نظریۀ جنبشی گازها، آن اتم شبیه ملکول ع     
احتماالً هردو نفر دربارة یـک  . دهد فیزیکدان، اتم هلیوم ملکول نیست، چون هیچ طیف ملکولی را نمایش نمی          

» کـوهن «. دیدنـد  ها و تجارب تحقیقی خویش مـی  کردند، اما هر یک آن را از دریچۀ آموخته          جزء صحبت می  
در این معنا، پارادایم معادل مجموعۀ کـل باورهـا،   . یمی متفاوت بودهگوید که هر دانشمند تحت تأثیر پارادا       می

در . ها است که توسط اعضاي یک جامعۀ معین، مشترکاً مورد قبول و استفاده اسـت        ها، فنون، و مانند آن      ارزش
عمـل  » ددیـ  می«مثال باال باید به این نکته توجه شود که هر پارادایم به عنوان یک صافی براي آنچه هر دانشمند        

 پارادایم، ساختاري فراشخـصی از معنـا   (Hijorland, 2002)» یورلند«از نظر ). 31. ص: 1382دیانی، (کرد  می
 .شود پذیري، آموزش و ارتباط علمی شکل گرفته و باز تولید می هاي جامعه است که در حوزه

  :شود وي میان اجزاي پارادایم تمایز قائل می
رهاي تولید و ارزیابی اها و معی شناختی، روش  از قبیل اهداف معرفت  - علم ها و باورهاي دربارة     عقیده. 1

  نتایج علمی درون رشته؛
شناسی اجتماعی دربارة بخشی از مطالعات  هاي اساسی هستی    شامل مفروضه  -هاي جهان شمول    فرضیه. 2

  جهانی درون یک رشته؛
 همانند اهمیت آن براي جامعـه و  -هباورهاي مربوط به اهمیت فراعلمی دانش تولید شده در یک رشت      . 3

  .فرهنگ، کاربرد علمی، و روشنگري
کـه   نیز معتقد است که وجود انسان وجودي است که در جهان، پرتاب شده اسـت؛ او بـی آن        » هایدگر«

نحـوة خـاص وجـود    . خود بداند یا بخواهد، در جهانی که او را احاطه کرده، قرار گرفته و بـا آن درگیـر اسـت      
هاي انسان و بهتـر اسـت بگـوییم     ها و تلقی    جهان انگاره » هایدگر«جهان در نگاه    .  است 6» در جهان  بودن«انسان،  

نیز پـیش از  » هوسرل«. گشاید انسان در چنین جهانی است که چشم به واقعیت می . هاي او است    تلقی  جهان پیش 
ان عـالمی دارد کـه وي آن را     ، انـس  »هوسـرل «بـه بـاور     . به مفهومی قریب به این معنا اشاره کرده بـود         » هایدگر«

                                                
6 . being-in the-world 



شود و در نگاه بـه حقیقـت، ذهنـی     انسان در خأل متولد نمی   . نامد   می 7یا همان عالم تجربۀ حیاتی    » زیست جهان «
بـرد   هاي پیشین به سر می ها و قصه ها، نیت  فرض  ها، پیش   او در عالمی از مفاهیم، پیشداوري     . خالی و پاك ندارد   

کند و حقیقت را چنان  وي در چنین اتمسفري، تنفس فکري می. دهند یل میاو را تشک» زیست جهان«که همان 
  ).1381مسعودي، : در(او در توافق و همخوانی باشد » زیست جهان«خواند که با  یابد و می می

هـاي بـشر    داشـته  پـیش . دارد هاي خود گام برمی داشته انسان در مسیر فهم و اندیشه همواره با اتکا بر پیش 
ها، گاه همان دستگاه و منظري اسـت کـه او از آن موضـع و منظـر بـه           داشته  این پیش . شۀ او هستند  مقدمات اندی 

هایی است  داوري ها و پیش فرض ها، پیش فهم هاي پیشین، پیش   پردازد و گاه آگاهی     نظارة حقیقت و فهم آن می     
  .اند شیدههاي او را قوام بخ جهان و عالم انگاره اند و زیست که فضاي بینش او را آکنده

  :اند که عبارتند از پارادایم برشمرده شدهچهار مضمون یا وجه اساسی » کوهن«طورکلی در نظریۀ  به
 هر جامعۀ علمـی زیـر سـلطه و سـیطرة مجموعـۀ بـسیار       :ها است علم متعارف تحت سلطۀ پارادایم   . 1

ریختـه  » ي اسـتاندارد هـا  نمونـه «ایـن مفروضـات، در قالـب    . شناختی است وسیعی از مفروضات مفهومی و روش    
برخـی از  . شـوند  هاي رایج در هر رشته فراگرفته می هاي استاندارد است که نظریه اند و از طریق همین نمونه    شده
هایی که توأماً شامل قانون، نظریه، نحوة    یعنی نمونه  -اند  هاي علمی جاري پذیرفته شده      هایی که در فعالیت     نمونه

هاي خاص  آورند که باعث پدیدآمدن سنت  الگوهایی را فراهم می-رها هستنداطالق و چگونگی استفاده از ابزا
آورد، یعنـی یـک گـروه     اي علمـی پدیـد مـی    یک پارادایم مشترك، جامعـه . شوند و منسجم پژوهش علمی می  

  .اي که مفروضات، نشریات، مجاري ارتباطی، و عالئق مشترك دارند حرفه
تواند همچون بروز یـک       پیدایش پارادایم متفاوت می    :انجامد تغییر پارادایم، به وقوع انقالب می     . 2

انقالب فکري، جامعۀ علمی را دستخوش شکاف بین انقالبیون و ضد انقالبیـون سـازد و سـرانجام ایـن پـارادایم        
. انقالبی ممکن است پس از مدتی در جامعۀ علمی نهادینه شود و به مثابـه یـک نظـام هنجارمنـد، تثبیـت گـردد            

آیـد و جامعـۀ علمـی نـاگزیر      شود، نوعی بحـران پدیـد مـی    ها افزوده می امی که بر تعداد ناهنجاري درواقع، هنگ 
پس از مـدتی ممکـن   . هاي دیگري برآید شود مفروضاتش را مورد بازبینی قرار دهد و در جستجوي جانشین  می

  .ّط را به چالش بکشاند هاي مسل فرض اي مطرح شود و پیش است پارادایم تازه
کند که جهان را به شکلی  دات، تابع پارادایم هستند و پارادایم دانشمندان را وادار میمشاه. 3

تـوان بـه طـرق     شود، یک موقعیـت واحـد را مـی    گونه که در یک تحول گشتالتی دیده می   همان :خاص ببینند 
هـاي کـامالً    ادههاي رقیب هـستند، اطالعـات و د    دانشمندانی که پیرو پارادایم   . گوناگون مورد مالحظه قرار داد    

کنند؛ مطالبی که براي یک گروه بسیار مهم است، براي گروه دیگـر، امـري فرعـی و         متفاوتی را گردآوري می   
  .آید شمار می اهمیت به بی

هـا را انتخـاب     مالکی بیرونی که براساس آن بتوان یکـی از پـارادایم         :معیارها تابع پارادایم هستند   . 4
تـوان   البته در چارچوب یـک پـارادایم مـی     . ها خود محصول پارادایم هستند     کرد، وجود ندارد؛ چرا که مالك     

پـس از هـر   » کوهن«به نظر . ها وجود ندارد ها را ارزیابی کرد، اما معیاري عینی براي ارزیابی خود پارادایم     نظریه
قابـل اعتنـا و   ها، عالمان مـسائل   اند و معیارهایی که بر اساس آن        انقالب علمی، مسائل مورد تحقیق، عوض شده      

  ).1375بابور، (اند  کردند، تغییر کرده هاي معتبر را معین می حل راه
  بازیابی اطالعات

در هر نظام ذخیره و بازیابی، ما  . یکی نظام و دیگري پرسش    : در هر جستجو حداقل دو عامل مؤثر است       

                                                
7 . Life world 



ایم و از سوي دیگر با   مواجهاند درك یا تجلیات ذهنی که در قالب متون مضبوط عینیت یافته از یک سو با پیش 
» پـائو «از نظـر  . »دانـسته شـود  «اي است که باید      اولین گام در فرایند جستجو، تشخیص مسئله      . پرسشگر یا کاربر  

. اي در جهـان کـافی نباشـد    شود که میزان آگاهی فرد دربـارة مـسئله   مشکل اطالعاتی زمانی پدیدار می   ) 1378(
این حالت در مـورد  . گردد شود و درنتیجه، عدم اطمینان احساس می  یان می غالباً حوزة مسئله به صورتی ناقص ب      

اي  چنانچه از نظر شخص، نیاز فزاینـده . حل نیاز ندارند کند، اما همۀ موارد در هر لحظه به راه هر کسی صدق می  
گردد و به  میبه رفع عدم اطمینان و رسیدن به مقصود وجود داشته باشد، مسئله در ذهن آگاه فرد، بیشتر آشکار        

بنابراین فرایند بازیابی اطالعات، جستجوي پرسشی است که متن یا نظام درصـدد           . شود  نیاز اطالعاتی تبدیل می   
 پاسخ به پرسشی است که در افق معنایی کاربر، محاط شده و ایـن امکـان وجـود نـدارد کـه        -پاسخ به آن است   

هـا از   پرسـش . ها و انتظارات خویش رهـا سـازد    دانسته ها، عالئق، پیش    ها، نگرش   کاربر خود را یکسره از ارزش     
پـیش فهـم جـستجوگر در    «) 1382: نـشاط : در(، »کاپورو«از نظر . گیرند هاي ذهنی فرد سرچشمه می  دانسته  پیش

پیوسته از موضوعات و مسائل خرد و کالنی است  هم هاي به پیشینۀ ذهنی گروه قرار دارد، که خود بخشی از الیه
هـاي کـاربر    درك هـر قـدر نظـام بـا پـیش     . »اند پدید آمده) اي مانند گروه شغلی یا حرفه(ترك که در عالمی مش 

اما پیوند میان نظـام و پرسـش از طریـق نمادهـاي زبـانی        . گیرد  تري شکل می    همسو باشد، پاسخ یا پیوند نزدیک     
  .پذیرد صورت می

بـا  ( تفکر خود، از عالئم زبانشناختی ما به منظور انتقال مفاهیم و آراي خود به دیگران و براي تسهیل در      
زبـان،  . شـوند  هـا مـی   کنیم؛ این عالئم شامل کلمات، یا نمادهاي مشابه آن استفاده می) ماهیت مکتوب یا شفاهی 

ما موجـود را آن طـور کـه    . کند کند، بلکه مفاهیم و قضایاي عینی را ترسیم می     را مستقیماً ترسیم نمی   » موجود«
در عـین حـال، زبـان همیـشه     . کنـیم وجـود دارد   کنیم که فکر می اي بیان می ه به گونه  کنیم، بلک   هست بیان نمی  

بنابراین ممکن است چنین اتفاق افتد کـه یـک نمـاد      . کند  مفاهیم و قضایاي عینی را به شکل بایسته تصویر نمی         
ک موجـود  ؛ یا بر عکـس، چنـد نمـاد بـه ترسـیم یـ           )چندمعنایی(زبانشناختی چندین وجود عینی را ترسیم کند        

کند، تحلیل و تفسیر زبانی یکی  اي در شناخت بشر ایفا می جا که زبان، نقش برجسته از آن). معنایی هم(بپردازند 
بنابراین بازیابی اطالعات صرفاً بیان خالقـه بـه   ). 140. ص: 1381هلموت، (هاي شناخت است  ترین روش   از مهم 

در فرایند بازیابی اطالعات، . شود است آنچه که جستجو می   زبان طبیعی نیست، بلکه داشتن دانش واقعی درباره         
پردازد آگاهی یابد و ایـن دانـش موضـوعی      کاوشگر باید از موضوعی که دربارة آن به جستجوي اطالعات می          

هیچ نظریۀ زبانشناختی چنین دانـشی  . باید به درون فرایند بازیابی راه یابد تا موجب بسط معیارهاي کاوش گردد 
واژه و . گیـریم  دهـد یـاد مـی    ما واژه را در متن خاصـی کـه بـه آن معنـا مـی     ). 2002یورلند، (کند   میرا فراهم ن  

اي باشد که  اي حاوي واژه اگر جمله. معنا است باشد در خارج از این متن، بی    اي که واژه، جزئی از آن می        جمله
چرا یـک  . معنا است نگیرد، آن جمله بیدهد قرار  اي که به آن واژه معنا می  بطور صریح یا ضمنی در زمینۀ ویژه      

انـد   هـاي مـذکور داده   زبانـان بـه واژه   معنا است؟ زیرا ما معنـایی را کـه فارسـی    اي خاص، بی واژه خارج از زمینه   
هـا و   متن بیـشتر پیـام  ) 1997(» ویکري«از نظر . ایم ها را وضع نکرده کنیم، و خودمان معناي این واژه   گزارش می 

د رسمی و طراحی       سؤاالت به زبان طبی    زبان طبیعـی از  . شدة دیگري هم قابل تبدیل است عی است، هر چند به کُ
هاي زبانی در یک جامعۀ  تفاوت. یابد کند و با تجربۀ اجتماعی افراد تغییر می طریق روابط متقابل انسانها رشد می     

 شخـصی ایجـاد   هـاي  اي یـا گـرایش   هاي حرفـه  هاي اجتماعی و فعالیت    مشخص برحسب تجارب مختلف گروه    
هاي لغوي خـاص خـود را دارنـد، و بـه همـین       ها الگوي زبانی و ویژگی  در نتیجه هریک از این گروه     . شوند  می

هـاي مختلـف    پیام در زمینه. اي برخوردار است توان چنین فرض کرد که ساختار دانش از سبک ویژه           نسبت می 
ها با مفهوم خاص  هاي مختلف دانش است و واژهاي از ساختار داراي پیشینه) هاي اجتماعی خاص فعالیت گروه(



  .هاي مختلف مورد استفاده قرار گیرد روند؛ ممکن است یک واژه در هر حوزه به گونه خود به کار می
ساختار . »کنند اي است که واژگان در آن بروز می معناي واژگان علمی وابسته به نظریه    «: »کوهن«از نظر   

دهـد؛    یک نظریه است که بخش مشخصی از یک زبان طبیعی را شکل مـی بندي یک نظریه، واژگان خاص   رده
گردنـد کـه حـاوي تنـوعی از      مطـرح مـی  » اي زبان زمینه«بندي جانشین نیز، درون یک     بنابراین، ساختارهاي رده  

کارگیري زبان طبیعـی بـه    جا زبان طبیعی یک فرازبان است و با به     در این . واژگان با زمینۀ کاربردي خاص است     
بندي درستی هستند؛ در  توان گفت برخی از جمالت زبان موضوعی، داراي ساختار رده           وان یک فرازبان، می   عن

» کـوهن «. بنـدي دیگـر، نادرسـت اسـت      حالی که جملۀ دیگري از یک زبان موضـوعی و از یـک سـاختار رده              
بنـدي،   را هـر سـاختار رده  زیـ . اند و نه نادرست و فقط قرارداد هـستند  بندي نه درست ساختارهاي رده «: گوید  می

پذیرند، بلکه احکام چنین وضعی  اي از واژگان است، ولی این واژگان نیستند که درستی و نادرستی می مجموعه
 ,Hijorland)» یورلنـد «). 1383صـمدي،  : در(» دارند؛ و معناي خـاص واژگـان، نـوعی قـرارداد زبـانی اسـت      

بایـد  . باشـد  الگوسازي ذهنی مناسب از متون موضوعی مـی    معتقد است مسئلۀ اساسی بازیابی اطالعات،        (2002
کاربران در پیوند با متون موضوعی بـا عوامـل دیگـري    . گوییم ها و مفاهیم سخن می بدانیم دربارة کدام فهرست  

  :اند از اند که عبارت نیز در تعامل
  ِ شناختی و اجتماعی مختلف؛ هاي متفاوت دانش با سازمان انواع حوزه - 
 اوت براي اهداف خاص؛هاي متف زبان - 
 هاي متفاوت پژوهش؛ انواع روش - 
 انواع مدارك ردیف اول، دوم و سوم؛ - 
 8الگوهاي مختلف از مرجعیتِ شناختی؛ - 
 .ها و مدارك فواصل معنایی متفاوت بین پرسش - 

یـت  عکنندة هدف پـژوهش و واق  به طور کلی همۀ این موارد داراي ساختی اجتماعی هستند که منعکس    
تـرین فهـم ایـن مـوارد بـه وسـیلۀ         ترین و عام    بنیانی. ي غالب و اثرگذار بر جوامع علمی هستند       عینی، و هنجارها  

هاي علمی با آن که ساختارهاي بـسیار گونـاگون      همۀ مکاتب و حوزه. شود شناختی فراهم می  هاي معرفت   نظریه
هـاي   هـا و دیـدگاه   انگـاره روابط آشکاري بـین  . شناختی هستند هاي معرفت  دارند تحت تأثیر بسیاري از دیدگاه     

چون هر پارادایمی برپایۀ اصولی استوار است که متفاوت از پـارادایم دیگـر اسـت،     . شناسی وجود دارند    معرفت
  .هاي متفاوت خواهند شد هاي متفاوت منجر به انتخاب روش بنابراین پارادایم

  نیاز اطالعاتی
ازهایی که اهمیت بیشتري در زندگی او دارنـد  انسان همواره نیازهاي گوناگونی دارد و براي برآوردن نی       

نیـاز عبـارت اسـت از یـک خواسـت کـه باعـث        «: کند نیاز را اینگونه تعریف می ) 1367(» مزلو«. کند  تالش می 
. »شود اي را موجب می کند که براي نیل به هدفی خاص، رفتار ویژه گردد و نیرویی ایجاد می رهاشدن انرژي می

گیـرد   نیاز عبارت است از نیرویی که از ذهنیات و ادراك آدمی سرچشمه می«) 1367، مزلو: در(» موري«از نظر  
پردازد تا وضع نـامطلوبی را در جهتـی معـین     کند که فرد به انجام رفتاري می و اندیشه و عمل را چنان تنظیم می     

هـا و نیازهـاي    انگیـزه رفتارهاي آدمـی از  . »تغییر دهد و حالت نارضایتی را به رضایت و ارضاي نیاز تبدیل کند        
هاي انسانی، رشـد   نیازهاي اطالعاتی ممکن است زادة انگیزه. گیرند خاص و در عین حال همگانی سرچشمه می    

نیاز اطالعاتی مفهومی ذهنی و نسبی است که فقـط در درون  . جسمی و ذهنی، شرایط محیطی و تحصیلی باشند    

                                                
8 . Cognitive authority 



  .(Wilson, 2002) موجود است شود؛ درواقع، شناختِ عدم اطمینان ذهن فرد تجربه می
هر شناختی نتیجۀ یک فرایند روانـی اسـت   . از دیدگاه شناختی، نیاز اطالعاتی ریشه در درون افراد دارد        

اي  شناخت همانند دانـش، پدیـده  . این فرایند، حالت نیست، بلکه فعالیتی از ذهن است       . که دانش را درپی دارد    
اي است که فـرد   شناختی یا زمینۀ اولیه ین نیاز اطالعاتی همان موقعیتِ بنابرا«. ذهنی است که به فرد وابسته است      

هـاي فـرد در    از این دیدگاه، نیاز اطالعاتی مجموعۀ انگاره. در هنگام استفاده از نظام اطالعاتی در آن قرار دارد         
این . شود اي که انگیزة درخواست اطالعات واقع می       یعنی همان موقعیت شناختی    -هنگام شروع به کاوش است    

دل اي پویا است؛ یعنی نظـامی از نیـروي در حـال تعـا       انسان سازواره . زمینه یا موقعیتِ شناختی، حالتی پویا دارد      
میان نیروهاي داخلی و شرایط خارجی است، و براي حفظ تعادل نظام است که تأمین نیازهاي معینـی ضـرورت        

چون نیروهاي داخلی و شرایط خارجی در تغییرند، پس نظام به طور مداوم در حال تأمین نیازهاي          . کند  پیدا می 
گاه وضعیت ثابت و ایستایی  هیچمدارشناخت و حقیقت بر محوریت ذهن است و چون عالم ذهن . خویش است

پس نیاز . اي در هیچ مورد مشخص یافت یافته توان براي شناخت و حقیقت نیز سرنوشت ایستا و پایان   ندارد، نمی 
گیرد، ایستا نیست و لحظه به لحظه  اي است که فرد هر لحظه در آن قرار می اطالعاتی که همان موقعیت شناختی

هـا   اي از انگـاره  کـه مجموعـه  (ز نیاز اطالعاتی، یعنی اظهار ایـن موقعیـت شـناختی    گردد، و بیان کالمی نی   نو می 
شـناختی،   نیز معتقد است نیاز اطالعاتی یا همان زمینه یـا موقعیـت            ) 1377حریري،  : در(» هارتر«. باشد  می) است

  یـن تغییـر وضـعیت   شـده از پایگـاه اطالعـاتی نیـز ا     پیوسته در تغییر است و حتی در حین مطالعۀ مدارك بازیابی 
  .هاي خاصی ممکن است نمایان گردند شناختی ادامه دارد؛ زیرا با خواندن هر مدرك، انگاره

 نیاز اطالعاتی به ماهیت مسئله، ماهیت دانـش در دسـترس، و بـه    (Hijorland, 2002)» یورلند«از نظر 
براین نیازهـاي اطالعـاتی بایـد از     چون مشکالت اطالعاتی بسیار پیچیده هـستند؛ بنـا        . قابلیت کاربر بستگی دارد   

درخواسـت اطالعـاتی کـاربران، درواقـع بیـان نیازهـاي          . طریق متغیرهاي نظـري و پـارادایمی، اجتمـاعی شـوند          
دو نظریـۀ متفـاوت   . اطالعاتی ذهنی آنان است، که ممکن است با نیازهاي واقعـی و عینـی آنـان متفـاوت باشـد            

. کننـد  معیارهـاي ربـط متفـاوتی را ایجـاب مـی     ) تر در سطح عمیق(دربارة موضوعی واحد، نیازهاي اطالعاتی و     
بنابراین نیاز اطالعاتی بر اساس رویکردهاي نظري متفاوت دربارة یک موضـوع خـاص کـه توسـط افـراد یـک              

هـاي رسـمی آموزشـی،     هاي غالب جامعه معمـوالً در قالـب برنامـه        دیدگاه. گیرد  اند شکل می    جامعه مطرح شده  
هـاي اطالعـاتی از سـوي     هاي سردبیران مجالت علمی، در معیار انتخـاب محمـل        ی، اولویت هاي پژوهش   اولویت

. شـوند  هـاي اطالعـاتی و نظـایر آن مـنعکس مـی       شدن در پایگـاه     کاربران، معیارهاي انتخاب نشریات براي نمایه     
که  کسانی. کنند ا تغییر مییابند ی ها نیز رسمیت می یابند، این اولویت ها توسعه یا تغییر می      گونه که پارادایم    همان

افراد . دیدگاه غالب را قبول ندارند باید براي گردآوري اطالعات رقیب و تغییر دیدگاه غالب، بیشتر تالش کنند
  .فرما است، نیازهاي اطالعاتی زیادي داشته باشند ها حکم اي که میان آن ممکن است به دلیل ارتباطات پیچیده

  یابی رفتار اطالع
بـه  . انـد  در مطالعات خود براي تبیین و توضیح رفتار، به نقش نگرش توجـه نمـوده    » آیزن«و  » فیش باین «

» قـصد و نیـت  «حلقـۀ ماقبـل بـروز رفتـار،     . دهد نظر آنان یک کنش یا رفتار در پی یک زنجیره عوامل روي می   
که متغیري »  به رفتارنگرش«اما قصد و نیت، خود متأثر و تابع دو متغیر دیگر است، اولی . انجام یک رفتار است  

» هنجـار ذهنـی  «متغیـر دوم  . شود باشد و طی آن رفتار از منظر خود فرد کنشگر، ارزیابی می  فردي و شخصی می   
احـساس و ادراك  ) رفتـار (را براي یک کار  کنندة نفوذ و فشار اجتماعی است که شخص آن  است که منعکس  

  .کند می
  نگرش به رفتار



  قصد و نیت          رفتار
  جار ذهنیهن

  
شود بین نگرش به رفتار و هنجار ذهنی، یا به عبارت دیگر بین فرد و  طور که از مدل نیز استنباط می همان

اما این تأثیر و تأثر بسته به محیط اجتماعی و شخصیت فردي، متفـاوت  . یک تعامل وجود دارد) جامعه(دیگران  
نظریـۀ  .  بر دیگري تـأثیر بیـشتري داشـته باشـد    است و در شرایط مختلف و افراد مختلف، ممکن است که یکی           

  :باشد تابع دو عامل دیگر نیز می»  آیزن-فیش باین«نگرش 
  ،»باور«یا » انتظار فایده«
  .»ارزیابی فایده«

از سوي دیگـر،  . معنا است که یک شخص تا چه حد از یک پدیده انتظار منفعت دارد        انتظار فایده بدین  
کند که آیا پدیدة موردنظر، به نظر وي برایش داراي    شخص در آن ارزیابی می    ارزیابی فایده فرایندي است که      

  .منفعت بوده یا خیر
کنندة نفوذ و فشار اجتماعی روي یک شخص یا گروه براي  منعکس» هنجار ذهنی«در نظریۀ فوق، متغیر  

مورد تأیید یا تـوبیخ  انجام یک رفتار است؛ بدین معنا که شخص بر این نکته تأکید دارد که تا چه حد رفتارش         
عنوان مرجـع   عبارت دیگر، شخص در رفتار خود، گروهی را به  به. هاي خاصی قرار خواهد گرفت      افراد یا گروه  

ایـن متغیـر بـه دو عامـل دیگـر قابـل       . کند که رفتارش را با انتظارات آنان تنظیم کند      گیرد و سعی می     درنظر می 
شـود؛ و دوم   سوي دیگر افراد مهم گـروه، چگونـه ارزیـابی مـی         نخست، انتظار آنکه یک رفتار از       : تجزیه است 

  ).1380زاده،  لهسائی: در(اینکه انگیزة فرد براي پیروي از انتظارات دیگران چیست 
یابی را جـستجوي هدفمنـد بـراي یـافتن اطالعـات موردنیـاز         رفتار اطالع(Wilson, 2000)» ویلسون«

کند و به هر فعالیت انجام شـده توسـط یـک فـرد بـه       د نیاز، بروز مییابی بعد از درك وجو  رفتار اطالع . داند  می
دهد که یک انگیزه  هیچ رفتاري را فرد انجام نمی    . شود  منظور یافتن اطالعات براي رفع نیاز اطالعاتی اطالق می        

ط پیدا  هنجاري ارتبا-اي فرهنگی است و به ساختارهاي ارزش انگیزش افراد نیز مقوله. یا نیاز، محرك آن نباشد
هاي رفتار  گیري ها و جهت شوند که ساختار ارزشی جامعه، انگیزش پذیري موجب می فرایندهاي جامعه. کند  می

هاي نهادینه، موجب هماهنگی خود به خود رفتارهـاي   ها توسط ارزش گیري انگیزش شکل. فردي را شکل دهد 
نظام اجتمـاعی، بـین اعـضاي یـک جامعـه       از  » آدام اسمیت «بر اساس الگوي    . شود  اعضاي جامعه با همدیگر می    

بـا  (» پوالنیـه «، و »دست نـامرئی «را محصول   آن» آدام اسمیت«نوعی هماهنگی و همنوایی پنهان وجود دارد که     
» پارسـونز «بـا اسـتفاده از آراي    . دانـد   مـی » کالج نامرئی « را ناشی از      آن) کاربرد این ایده در مورد اجتماع علمی      

پـارادایم  . نامیـد ) ها انگاره(کالج نامرئی را همان فرایندهاي پنهان در نگهداري پارادایم     توان دست نامرئی و       می
هـاي فـردي را بـراي سـازگاري بـا ایـن انتظـارات         کند و انگیـزش    ها را تعیین می     در نهاد علم، انتظارات از نقش     

اش  دربـاره » مـنِ نـوعی  «آنچه کـه  ) 1382شرا،  : در(» کنت بولدینگ «بنا به تعبیر    ). 1381راد،    قانعی(انگیزد    برمی
کنم چیزي است که اعتقاد دارم باید حقیقت داشته باشد، یعنی معرفـت ذهنـی؛ ایـن همـان پنـداري         صحبت می 

  .است که بر رفتار حاکم است
گیـري رفتـار    الگوي زیر را دربارة چگونگی شکل» اجزن« به نقل از (Smith, et al. 1999)» اسمیت«

  :ارائه داده است

  نگرش        
Attitude 



          
  رفتار

Behaviour 
  نیت  

Intention 
  هنجارهاي اجتماعی  

Social Norm 
          

        
  شده کنترل رفتاري ادراك

Perceived 
Behavioral Control 

ایـن نیـات ممکـن اسـت     . کنـد  دهد، نیت یا هدف خاصی را دنبال می انسان براي هر کاري که انجام می 
بنابراین هر یک از اعمال ما باید از علتی سرچشمه گرفته باشد و معلول مشخـصی را  . اشندآشکار یا غیرآشکار ب   

. ، عامل مستقیم مؤثر بر رفتار فرض شده اسـت    )نیت(در این الگو قصد     . که پاداش تالش است به ارمغان بیاورد      
نگـرش حـالتی   . ستنگرش تمایل به ابراز واکنش ا. ولی خود نیت مبتنی بر نگرش و هنجارهاي اجتماعی است     

نگـرش مـا   . گـذارد  درونی است که بر انتخاب عمل فرد نسبت به یک چیز، یک شخص یا یک رویداد اثر مـی         
معتقـد اسـت کـه عامـل     » اجـزن «. شـود  نسبت به یک رویداد با انتخاب اعمالمان نسبت به آن رویداد روشن می         
بنـابراین رویکـرد افـراد    . رزش آن اسـت نگرش در این الگو حاصل باورهاي پیرامون رفتار خاص، و همچنـین ا     

هـا،   گیـري نگـرش   ها و هنجارهـا باعـث شـکل         اي از ارزش    مجموعه. گر است   ارزشی مداخله ) انتظار(یک توقع   
هاي اجتماعی را تعریف و انتظارات  هنجارها، نقش. گردند ها و رفتارهاي افراد در یک نهاد اجتماعی می  دیدگاه

. سـازند  ها را مـشخص مـی   هاي رفتار مورد انتظار در ایفاي نقش کنند و شیوه  یاز نقش را در یک جامعه تعیین م       
کنند، زیرا هنجارها فضاي ارزش خاصی را با کـارکرد   افراد در ایفاي نقش خود بر اساس این هنجارها عمل می   

تـب از  مرا رفتارها تحت کنترل ارادي هستند؛ هر فردي در درون خود یک سلسه  . دهند  کنترل رفتارها شکل می   
ها، هنجارهـا و الگوهـا از طریـق     ارزش. کند ها به وجود آورده است که رفتار فردي او را کنترل می        نظام ارزش 

دهند و بدین طریق امکـان کنتـرل اجتمـاعی فـراهم         شوند و انگیزش افراد را شکل می        پذیري، درونی می    جامعه
دهنـد و رفتـار افـراد متفـاوت را بـا        شـکل مـی  ها و هنجارها در جامعۀ علمی، نظم اجتمـاعی را         ارزش. گردد  می

نیز معتقد است ساختار دانش ذهنی یـا صـورت      ) 1382(» شرا«. سازند  جهت می   همدیگر هماهنگ، پیوسته و هم    
یـا  » خـوبی «هـاي معـین    ذهنی، نظام ارزشی به همراه دارد که بر اساس آن، برخی انواع اطالعات بر پایۀ مقیـاس               

هاي ارزشـی نقـش    مقیاس. گیرد کند، مورد سنجش قرار می    عه یا فرهنگ تعیین می    که فرد، سازمان، جام   » بدي«
توان گفت هیچ واقعیتی به معناي مطلق وجود   که می  تا آن اندازه-مهمی در تعیین تأثیر اطالعات بر دانش دارند

  .گیرند یهایی وجود دارند که در یک نظام ارزشی قابل تغییر، مورد پاالیش قرار م ندارد، تنها پیام

  ربط
شود؛ پرسشی که برخاسته از موقعیـت   یابی با پرسش آغاز می    گونه که قبالً اشاره شد، فرایند اطالع        همان

هاي مختلف، ربـط عبـارت اسـت از رابطـۀ بـین یـک        بنا بر تعریف  . شناختی کاربر و افق معنایی کنونی او است       
در (» کـوهن «). 1381حریـري،  (ی اسـت  مدرك و یک پرسش، که پرسش درواقع همان نمـایش نیـاز اطالعـات       

Hijorland, 2002 (اي، رابطۀ میـان یـک گـزارة درسـت و یـک سـؤال قابـل         معتقد است که ربط غیرمحاوره
کنـد، اعتبـار دلیـل او بـه      که فردي براي پذیرش یک گزارة خاص براي شـما اسـتدالل مـی        زمانی. پرسش است 

اي که  بر باشد، گرچه شما ممکن است حقیقت را از گزارهدلیل ممکن است معت. موفقیت استدالل وابسته نیست  



با پرسش شما مرتبط است، بدون وقوف از ربط آن درك کنید؛ یا ممکن است فکر کنید که آن گزاره مرتبط             
بر این اساس، مطالعۀ تجربی معیار کاربران براي تشخیص ربط کافی نیـست و  . که اینگونه نیست   است، در حالی  

مکاتـب یـا   . دهندة خـاص را مـدنظر قـرار داد          اشاره کرده است حوزة قواعد پوشش     » کوهن «باید همانگونه که  
ها یا معیارهـاي کلـی ربـط را بـه کمـک       فرض هاي فرانظري و درنتیجه، برخی پیش      فرض  ها برخی پیش    پارادایم

شناسی حتـی   صبگرایی، روانکاوي و ع     بنابراین، معیارهاي ربط مثالً در مکاتب رفتارگرایی، شناخت       . دنطلب  می
  .باشد اي واحد مثل اسکیزوفرنی متفاوت می دربارة مسئله

گیـري از   هنگامی که با یک متن روبروییم، تأویـل مـتن عبـارت اسـت از بهـره              » هرمنوتیک«از دیدگاه   
فهمیدن یک متن همواره به معناي انطبـاق  . اي که متن براي ما به سخن آید       هاي شخصی خود، به گونه      فهم  پیش

بریم و به تعبیـر دیگـر انطبـاق      هرمنوتیکی که ما در آن به سر می ود ما است، یعنی انطباق آن با موقعیت       آن با خ  
  .هایمان فهم ها و پیش داوري  یعنی افق پیش-بریم آن با افقی که در آن به سر می

شـود    میها پرتاب عوالمی که انسان در آن. ، وجود و حقیقت هر دو سیال و تاریخمندند    »گادامر«از نظر   
سنت و . ، همگی سیال و تغییرپذیرند)اند هاي آن وجود سیال و این عوالم جلوه(یابد  و همواره خود را در آن می

اند؛ به همین دلیل  ها مستغرق است، همگی اموري پویا و سیال      انسان در آن  » گادامر«هاي وجودي که به نظر        افق
 و انسان در دل سنت و در بطن جهـانی کـه در آن پرتـاب    کردن بر انسان است وجود در هر لحظه در حال جلوه  

ایـن افـق و عـالم    . بـرد  اي می برد، از حقیقت حظ و بهره شده است، به مقتضاي عالم و افقی که در آن به سر می        
گوید هر متنی را باید در  داند و صریحاً می آن را موقعیت هرمنوتیکی شخص می» گادامر«همان چیزي است که 

یابد و این نسبت  گیرد دریافت؛ یعنی در نسبتی که با ما و با زمان حال می نوتیکی که در آن قرار میموقعیتی هرم
نفـسه برحـق باشـد و پایانـۀ      بنابراین هیچ فهم و تأویل نهایی و برحقـی کـه فـی   . نیز هیچگاه پایدار و ثابت نیست   

  .نی مستلزم توانایی تطبیق و اطالق استفهم هر مت» گادامر«از نظر . ادارك و داوري به شمار آید وجود ندارد
توانـایی فهـم،    : از سه توانایی در فهم یاد کرده بود       » رامباخ. جی.جی«فیلسوف آلمانی   » گادامر«پیش از   

منظور از اطالق یا تطبیق، مرتبط کردن معناي متن با زمـان حـال اسـت،    . توانایی تبیین و توانایی اطالق یا تطبیق  
ها سخن  ها و از گفتگوي افق شدن افق در همین رابطه از درهم» گادامر«.  افق زمان حالیعنی وارد نمودن متن در  

فهم همواره حاصل این گفتگوها است و این گفتگو را پایانی نیست، زیرا همواره افق حـال در حـال               . گوید  می
 گفتگـوي  رسـند و از موقعیـت هرمنـوتیکی خـود،     دگرگون شدن است و همیشه خوانندگان جدیدي از راه می  

هـا از مـتن واحـد     هاي هرمنـوتیکی بـه تعـدد فهـم     این موقعیت» گادامر«از نظر   . کنند  جدیدي را با متن آغاز می     
داننـد کـه در ایـن     فهم را محصول تعامل دو افق خواننده و متن مـی    » گادامر«هایی چون     هرمنوتیست. انجامد  می

نندة معناي مفهوم از متن براي او است و همین امر باعث ک میان، افق معنایی خواننده اهمیت بیشتري دارد و تعیین
یک از خوانندگان متن، واجد موقعیتی  هاي مختلف از یک متن واحد صورت گیرد و چون هیچ گردد تأویل می

هـا و   الخطابی در این میان دست یافـت کـه دیگـر فهـم     توان به فصل فراتاریخی و بیرون از افق سنت نیست، نمی 
؛ 1381مـسعودي،  (ت سر گذارد و پروندة معنایی یک متن به نفع یک طـرف، کـامالً بـسته شـود     ها را پش  تأویل

رسـانی، وقتـی رابطـۀ بـین         احتماالً برمبناي همین آراي هرمنوتیک است کـه در حـوزة اطـالع            ). 1378احمدي،  
حریـري،  : رد(» لنکـستر «. شود مدرك و خود نیازاطالعاتی مطرح است، اصطالح انطباق به جاي ربط مطرح می         

وي معتقد است که وجـود رابطـۀ میـان مـدرك و     . نیز مقولۀ ربط و انطباق را مورد توجه قرار داده است     ) 1381
گیـرد و همـین رابطـه، درصـورت       کننده قضاوت شود، انطباق نام می       درخواست، در صورتی که توسط استفاده     

یـدگاه مـدرك ممکـن اسـت در صـورت      از ایـن د . شـود  کننده، ربـط خوانـده مـی    قضاوت افرادي بجز استفاده  
  .همخوانی با موضوع مورد درخواست، مرتبط تلقی گردد، ولی با نیاز استفاده کننده منطبق نباشد



معنـا   اساساً قرائت و برداشت از متن متکی بر پرسش داشتن است و بدون داشتن معنا، داشتن متن هم بـی            
هـا مطـرح    یابنـد کـه پرسـش    واره در جهتـی جریـان مـی   ها هم  دارند و پاسخ    ها همواره جهت    اما پرسش . شود  می
هـا نیـستند،    هـایی کـه هـم جهـت بـا پرسـش       معنا هستند و پاسـخ  هاي بی جهت، پرسش  هاي بی   پرسش. شوند  می
توان دریافت که بـه   نتیجۀ مشخص این قاعده آن است که معناي یک متن را زمانی می. معنا هستند هاي بی   پاسخ

ها و در نتیجه  ها، پاسخ با تغییر پرسش. ها است، اشراف یابیم دار پاسخ گفتن به آن ههایی که این متن عهد پرسش
هـاي اصـیلی اسـت کـه مـتن،       بنابراین وظیفۀ مهم خواننده یـافتن آن پرسـش        . شوند  معناي متن هم دگرگون می    

در .  پرسـش مـتن اسـت   وظیفۀ او دستیابی و ورود به افق» گادامر«ها است؛ یا به تعبیر       دار پاسخ دادن به آن      عهده
هاي اصیل متن، و سـرانجام بـه    توان به پرسش آمیختن افق شخصی خواننده با افق معنایی متن می        نهایت از درهم  

پرواضح است که افق شخصی خوانندگان متن متفاوت است و .  دست یافت  - و درواقع به معناي متن     -پاسخ آن 
ف در ادوار مختلف فرهنگـی مطـرح اسـت، بـه دلیـل        هاي اصیلی که براي خوانندگان مختل       بدین لحاظ پرسش  

این همان . شود ها و معناي متن دگرگون می میراث فرهنگی متفاوت، متغیر خواهد شد و بدین لحاظ افق پرسش   
ـ      «کننـد کـه    چیزي است که فیلسوفان هرمنوتیک بر آن تأکیـد مـی          »  مـا امعنـا همیـشه بـراي ماسـت در نـسبت ب

  ).1381مسعودي، (
خیزد و درواقـع معنـا همـان جهتـی اسـت کـه در یـک          از منطق پرسش و پاسخ با متن برمی     معنا در واقع  

تواند به معناهاي متعددي براي خواننـدگان یـک    دار و مختلف می هاي جهت پرسش. پرسش ممکن، نهفته است   
 اسـت  متن واحد منجر شود و تفاوت عمده میان خوانندگان یک متن در ادوار مختلف زمانی و فرهنگی در این      

هـاي مختلفـی از پرسـش اصـیل مـتن       یعنـی درك (رونـد   هاي گوناگون به سراغ یک متن می        که آنان با پرسش   
ایـن تعـدد فهـم و معنـا را بایـد در      . آورند هاي گوناگون نیز از معناي آن متن به دست می      و درنتیجه فهم  ) دارند

 کرد و مجالی براي معتبرشـمردن آن  چارچوب الگوي مکالمه با متن و منطق پرسش و پاسخ هرمنوتیکی تحلیل      
  .ها باز نمود فهم

بنابراین در بازیابی اطالعات، قضاوت دربارة ربـط، امـري ذهنـی و شخـصی اسـت و بایـد توسـط خـود               
ربطـی مـدارك    کاربران مختلف ممکن است نظرهاي متفـاوتی دربـارة ربـط یـا بـی     . کننده قضاوت شود    استفاده

کاربران هر یک به مقتضاي شرایط فرهنگـی و  .  مطرح شده داشته باشندهاي خاص در پیوند با پرسش یا پرسش      
پروراننـد و بـا    هـاي گونـاگونی درسـر مـی     هاي خود، پرسش داشت ها و پیش فهم زمانی خود و نیز بر اساس پیش  

وند شن  هاي متنوعی است که از متن می نتیجۀ تعامل آنان با متن، پاسخ. روند هاي متفاوتی به سراغ متن می      پرسش
  .کنند و معناي متکثري است که از متن دریافت می

  گیري نتیجه

  اختالف مؤمن و گبر و جهود  از نظرگاه است اي مغز وجود
  )مولوي(

پـارادایم حـاکم بـر هـر حـوزة علمـی کـل        . سازند ها، منظرهاي دید عالمان را می   فرض  ها و پیش    تئوري
 پژوهـشی، شـیوة   -هـاي علمـی    منـابع بـراي فعالیـت     هاي علمی اعم از تولید دانـش، جـذب تـسهیالت و               جریان

هاي علمی و رفتارهاي دانشمندان و پژوهشگران در زندگی علمی خود را تحت تأثیر  یکپارچگی افراد و سازمان
یک شیوة توسـعه علمـی ممکـن    . پذیرد هاي متفاوت صورت می بر همین مبنا توسعۀ علمی به شیوه. دهد  قرار می 

هاي معین علم را تقویت کند یا از بـین   ژوهش را ترجیح دهد یا نادیده بگیرد، سبک      هاي معینی از پ     است حوزه 
هاي معین تحقیق و  هایی را تحمیل کند که راه بینی  اي شدن گردد یا آن را ترویج نماید و جهان           ببرد، مانع حرفه  



 تجزیـه و تحلیـل   به هر صورت، شیوة حاکم بر حـوزة علمـی بـر         . الگوهاي علمی را تسهیل کند یا عقب اندازد       
مناسبات علوم و محیط آن، ادراکات متفاوت از آموزش و دانش، مناسبات علم با سیاست، و پیونـدهاي علـم و       

از آنجا که هر پارادایم تفسیر منحصربه فردي از واقعیت ). 1381راد،  قانعی(سایر قلمروهاي اجتماعی مؤثر است    
بنـابراین  . هـاي مختلـف را در یکـدیگر ادغـام نمـود       پـارادایم هاي رقیب حاصـل از  توان بینش دهد نمی   ارائه می 

دهند  هایی را که تحت پوشش قرار می هاي بازیابی باید تالش کنند تا ساختار یا ساختارهاي حوزه یا حوزه        نظام
هـاي   فـرض  هـا یـا پـیش    تـوان زیـر نفـوذ نظریـه        جـویی را مـی      براي کاربران آشـکار سـازند؛ زیـرا رفتـار اطـالع           

  .ختی دانستشنا معرفت
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