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  چكيده
شناختي مدرن  آراء اطالع. پردازد اي است كه به بحث از ماهيت اطالعات مي ي مطالعاتي شناسي، حوزه  اطالع
 طبيعي، معنايي و شناختي -توان بر اساس نقش عنصر عينيت و ذهنيت تحت سه پارادايم رياضي را مي
 طبيعي، اطالعات فارغ از ابعاد معنايي و صرفاً در ساحت ماده و طبيعت -در پارادايم رياضي. بندي كرد دسته

شناختي و صرفاً در ساحت  در پارادايم معنايي، اطالعات مستقل از ابعاد روان. يردگ مورد بحث قرار مي
در جرح و تعديل در پارادايم شناختي، اطالعات در ساحت ذهنيت و نقشي كه . مورد توجه استها  گزاره

ي  گانه، همگي در سوبژكتيويته هاي سه اين پارادايم. يردگ  ساختارهاي ذهني انسان دارد، مورد بحث قرار مي
  . دكارتي ريشه دارند

ي رياضي ارتباطات، آنتروپي، سيبرنتيك،  ي اطالعات، نظريه ، نظريهشناسي اطالع: ها  كليدواژه
  يي اطالعات معنايي، شناخت انگار نظريه
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  مقدمه. 1

. اي است كه در ساليان اخير مورد توجه روزافزون بوده است ي مطالعاتي شناسي، حوزه اطالع
اگر . كند ميبحث اي دانست كه به از ماهيت اطالعات   مطالعاتيي حوزه را شناسي اطالعتوان  مي

 به پرسش شناسي عاطالتوانيم بگوييم كه در  بخواهيم از اصطالحات منطق كالسيك استفاده كنيم، مي
، پرسش از چيستي شناسي اطالعيعني پرسش كانوني  ،پردازد مي) ي شارحه»ما«در مقابل ( ي حقيقيه»ما«

  . اطالعات است
 در سال 1شانون. كلود اِ. دانند شناسي مي اطالعي عطفي در مباحث   را نقطه1940ي  معموالً دهه

در سال 3نوربرت وينر. منتشر كرد» 2ياضي ارتباطات ري نظريه«ي اثرگذار خود را با عنوان  مقاله1948
از آن پس شاهد آراء و . را انتشار داد» 4سيبرنتيك يا كنترل و ارتباط در حيوان و ماشين« كتاب 1949
به  5با سيري بطئي از عينيتها  در اين نظريه. ايم ي ماهيت اطالعات بوده هاي گوناگوني درباره نظريه
هاي عيني  هاي مهندسي، ابتدا شاهد رواج نظريه ترتيب كه تحت تأثير حوزهبدين . ايم  مواجه6ذهنيت
ي اطالعات هستيم و به مرور زمان، به جانب تأكيد بر عنصر ذهنيت در تعريف ماهيت اطالعات  درباره
 در پرسش از اطالعات، آراء عينيت و ذهنيتبدين ترتيب، بر اساس نقش عنصر . رويم  ميپيش
) ، ب7 طبيعي-پارادايم رياضي) الف: بندي كرد توان تحت سه پارادايم دسته  ميراشناختي مدرن  اطالع

ر هر يك آيد گزارشي از اهم نظريات مطرح د  ميآنچه در زير. 9پارادايم شناختي) و ج8پارادايم معنايي
  .از اين سه پارادايم است

  

   طبيعي-پارادايم رياضي. 2

ها،  نظامپردازان  دانان، نظريه  مهندسان الكترونيك، رياضي طبيعي، اساساً با كارهاي-پارادايم رياضي
متخصصان هر يك از . شناسان تكوين يافته است  ، فيزيكدانان و زيست10 سيبرنتيكي حوزهپردازان  نظريه
 علمي خود ي حوزه طبيعي به اطالعات نقشي به فراخور -هاي مذكور در بسط نگاه رياضي حوزه
  رياضي اطالعاتي نظريهمفيد معني  11 اطالعاتي نظريهعبارت ها  اين رشتهدر منابع تخصصي . اند داشته
 رياضي ي نظريه يا به قول وارن ويور  رياضي انتقال اطالعاتي نظريه رياضي ارتباطات يا ي نظريهيا 

  .است) 96، ص 1949و ويور، شانون ( 12ي ارتباطات هاي مهندسانه جنبه
 

  

                                                 
1 Claude E. Shannon  2 The Mathematical Theory of Communication 3 Norbert Wiener 
4 Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine 5 objectivity 
6 subjectivity 7 mathematical-natural paradigm 8 semantic paradigm 9 cognitive paradigm 
10 cybernetics 11 Theory of information 
12 the mathematical theory of the engineering aspects of communication 
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 پيش از شانون. 2-1

هاي   اطالعات بيانگر آن دسته از كوششي نظريهمعتقداند كه 2ين هارولدسن و ادو1ريد بليك
اين شاخه از مطالعات اول بار در .  ناميدهاي وابسته به رياضيات فعاليترا ها  توان آن  مياي است كه علمي

 ارتباط راه دور در ارسال خبر را به دقت نظامدانش تلگراف نمايان شد و در پي آن بود تا ظرفيت 
، ص 1378بليك و هارولدسن، (  بودند4هارتلي. ل.و. و ر3نيكوئيست. آغازگر اين راه نيز ه. شخص كندم

166.(  
ي ارسال كدهاي نوشتاري را  اي را به چاپ رساند كه در آن نحوه  مقاله1924نيكوئيست در سال 

 .)1924يست، نيكوئ (توسط يك كانال تلگراف با حداكثر سرعت ممكن و بدون تغيير شكل، تبيين كرد
، اين مقاله بخشي با اين وجود. ي تلگراف متمركز است هاي فني و مهندسانه ي نيكوئيست بر جنبه مقاله
در اين بخش، . »5هاي جرياني مختلف امكان نظري استفاده از كدهايي با تعداد ارزش« عنوان بادارد 

اين مفهوم خبر، .  سخن گفته است6خبرسرعت انتقال نيكوئيست از اطالعات سخني به ميان نياورده، اما از 
نيكوئيست سرآغاز درك نياز به جداسازي  ي مقالهدر واقع، . شبيه مفهوم اطالعات به نزد شانون است

كند كه بر مقدار   مياو قاعده اي لگاريتمي تعيين. محتواي سيگنال از اطالعات حمل شده در پيام است
  : منتقل شود حاكم استتواند در يك خط تلگراف  ميحداكثري خبري كه

mkw log=  
گرچه اين .  يك عدد ثابت استk و 7هاي جاري  تعداد ارزشm سرعت انتقال خبر، Wكه در آن 

 ي نظريههاي ارتباطي را در بر بگيرد، اما بر  نظامپذير نبود كه بتواند تمامي  قانون تا آن اندازه تعميم
  ).2001، 8شيو و ديگران( اطالعات شانون تأثير فراوان داشت

او به وضوح بين معني و اطالعات در يك پيام تمايز .  كار نيكوئيست را بسط داد)1928 (هارتلي
  : منتشر كرد چنين نوشت1928اي كه به سال  قائل شد و در مقاله

 را كنار 9ي تفسير  فيزيكي براي انتقال اطالعات بايد مسألهنظامدر تخمين ظرفيت «
انتخاب را كامالً تصادفي لحاظ كنيم و نتايج خود را بر اساس احتمال بگذاريم، هر 
بدين . ي انتخاب يك سيگنال از سيگنال ديگر توسط گيرنده مبتني نماييم تشخيص نتيجه

آيد   ميحذف خواهد شد و اين امكان فراهم ها ترتيب، عوامل روان شناختي و تغييرات آن
وجود   مبناي مالحظات صرفاً فيزيكي، بهتا مقياسي كامالً كمي از اطالعات، بر

  ).2001شيو و ديگران، : هارتلي، نقل در(».آيد

                                                 
1 Reed Blake 2 Edwin Haroldsen 3 H. Niquist   4 R.V.L. Hartley 
 

5 theoretical possibilities of using cods with different numbers of current values 
6 speed of transmission of intelligence 7 current values 8 Chiu and et al 
9interpretation 
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): 12 -11، ص 1380لوبه، (   به طريق زير اقدام كرد1اطالعات) مقدار( ي اندازههارتلي براي تعريف 
 نماد l هايي به طول حال اگر پيام.  طريق انتخاب كردsاو فرض كرد كه هر نماد يك پيام را بتوان به 

lتوان تعداد   ميداشته باشيم،
sرا  اطالعات) مقدار( ي در اينجا، هارتلي اندازه.  پيام متمايز تشخيص داد
 :بنابراين خواهيم داشت. كند  ميهاي قابل تشخيص تعريف به صورت لگاريتم تعداد پيام

SlsSH ll log)log()( ==  
)(در اين معادله،  lSH2ي اطالعات  اندازه ،l ،طول پيام يا تعداد نمادهاي پيام sهاي   تعداد انتخاب

lممكن و 
sخواهيم داشت1بدين ترتيب براي پيام هايي با طول . هاي متمايز است  تعداد پيام :  

SSH log)( 1
=  

  :توان نوشت  ميدر نتيجه

)()( 1slHSH l
=  

ي اطالعات است، چراكه معني آن  ي هارتلي از لگاريتم براي بيان اندازه اين معادله دليل موجه استفاده
از .  است1 اطالعات پيامي به طول ي اندازه برابر l ،lي اطالعات هر پيام به طول  اين است كه اندازه

  : ديگري رسيدي معادلهتوان به   مي فوقي معادله

)()( slfSf l
=  

  :كند، به صورت زير خواهد بود  ميي فوق صدق و تنها تابعي كه در معادله

SSf log)( =  
در اين تابع، لگاريتم با افزايش تعداد . ي اطالعات هارتلي است ي آخري، بيانگر اندازه كه اين معادله

اگر از . ي لگاريتم دلبخواه استانتخاب مبنا. كند  ميي اطالعات را تضمين ، افزايش اندازهsنمادهاي 
باشد، واحد اطالعات ) عدد نپر (e≅71828.2لگاريتم طبيعي استفاده شود، يعني اگر مبناي لگاريتم 

 )رقم دودويي( 4 باشد، واحد اطالعات را بيت2اگر مبناي لگاريتم عدد . گويند  مي)واحد طبيعي( 3را نَت
  :ي بيت و نَت به صورت زير استواضح است كه رابطه . گويند مي

bitnat 44.11 =  
گيرند، چراكه تعريف واحد اطالعات به عنوان كميتي كه   مي را به عنوان مبناي لگاريتم2 معموالً عدد 

، هم تسهيلي در كار )مربوط به انتخاب از بين دو گزينه باشد( اطالعي ما را از موضوعي نصف كند بي
  ).36، ص 1378پترويچ، ( است و هم منطقي است

  

                                                 
 

1amount of information 

H2 ��� ����	
 �	� �� ��� �� �����.  
3 Nat  4 bit  
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  شانون. 2-2

ي  هاي ما در عرضه مفهوم اطالعات در نزد هارتلي، يعني اطالعات به عنوان مقياسي از ميزان انتخاب
 است و اصوالً 1نسبت سيگنال به نوفهي بهبود  ي شانون، مسأله مسأله. ها، مبناي كار شانون قرار گرفت پيام

 و اطالعات 2شانون كلمات سيگنال، پيام. نيز بايد در همين بستر فهم كردي اطالعات او را   اندازهي نظريه
در واقع، شانون پيام و اطالعات را فارغ . برد  ميرا به جاي يكديگر به كارها  معني گرفته و آن را تقريباً هم

 حويلهاي فيزيكي ت گيرد و آن را به صرف كدها و سيگنال  مي در نظر4 و كاربردشناسي3شناسي از معني
ي اطالعات از كلماتي نظير كد، سيگنال و حتي جريان   شانون به جاي كلمهي نظريهما اگر در . كند مي

  .استفاده كنيم، مشكلي پيش نخواهد آمد
  :كند كه  مياش به صراحت عنوان شانون در ابتداي مقاله

 فهومي ارجاعهاي فيزيكي يا م ي با موجوديتنظام يعني به اند، داراي معنيها  اغلب، پيام« 
ي مهندسي جايي  هاي معنايي ارتباطات در مسأله اين جنبه. اند دهند يا با آن در پيوند مي

  ).3، ص 1949شانون و ويور، (  »ندارند

 ي مهندسي را بازتوليد دقيق پيام مخابره شده از منبع اطالعاتي توسط گيرنده عنوان او در ادامه مسأله
ي ارتباطات در مهندسي اين است كه  به عبارت ديگر، مسأله). 3، ص 1949شانون و ويور، ( كند مي

دهنده از منبع اطالعاتي انتخاب كرده است، عيناً يا با تقريب بسيار باال، در گيرنده  كدهايي كه انتقال
 احتمال انتخاب كدها توسط ي اطالعات در نزد شانون نيز بيانگر ميزان مفهوم اندازه. بازتوليد شوند

  . ده از منبع اطالعاتي استدهن انتقال
هاي ممكن از  شانون بيان كرده است كه اطالعات در ساده ترين موارد، با لگاريتم مقدار انتخاب

اگر يك منبع اطالعاتي از طريق انتخاب : ي شانون در اينجا اين است مسأله. شود  ميگيري نمادها اندازه
م كند، و احتمال اينكه يك نماد ظاهر شود بسته به اي متناهي توليد پيا ميز نمادها از مجموعهآ موفقيت

انتخاب قبلي باشد، پس مقدار اطالعات مربوط به اين منبع چقدر است؟ شانون به اين سؤال با توصيف 
ي باالي انتخاب يا تصادفي  اگر يك منبع اطالعاتي داراي درجه:  پاسخ داد5اطالعات به اعتبار آنتروپي

. كان انتخاب كدها در آن بيشتر باشد، پس اطالعات بيشتري خواهيم داشت باشد، يعني هر چه ام6بودن

                                                 
 

1 signal-to-noise ratio  2 message  3 semantics 

 

pragmatics4 :���� ��	�� ����� �� 	 !"� �� #$�	�%��& '  ��	!( =]'��+ ��	!( �!,� =-.!���/ [��� �1/� �	� �2 .�� �� 3& .

�$�2� .��	�� 43"��� ��( �� 5$67� 892 �� �2 :;��,� ��	!(: )= (�?� :��	�� �� �"	
 @�� ����2 A��� �� �� A	2� #" '	
 5
 	2 

B�$ �� � ��� C$��� ���D ��� �2 ��	� E���� '	
. )F (�!,� ��	!( :��	�� �$G,� ����2 	
. )H (��	!(��2�	� :�.2�� ����2  A	$� '

��	�� B�	I1�� 4	
 ��	�� �� A	%J!!� B�	I1�� K$?� � 	
 A	%J!!� .�2 J"�L!2 : 4J��� M	$N���� ���	 
��� ����� � :���� �� ����	� 

)�A��O : 4�L!
�/ P	,Q	.� � ��	6�� ���R B	L�
�S&=HTU( V 4WXYZW .  
5 Entropy  6 randomness 
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 ارتباطي، بايد تعريفي دقيق نظاماي بنيادين براي يك  در واقع، شانون دريافته بود كه براي پرداختن نظريه
 است كه قابل 1از اطالعات فراهم آورد؛ تعريفي از اين دست كه اطالعات يك شاخص فيزيكي

هرچه آنتروپي . او اين كار را با مطرح كردن تعريفي آنتروپيك از اطالعات انجام داد. استگيري  اندازه
اثرپذيري شانون از هارتلي . هاي انتخابي ما بيشتر باشد، اطالعات بيشتر است بيشتر باشد، يعني هرچه گزينه

  ). 2001شيو و ديگران، (در طرح مفهوم آنتروپيك اطالعات، مشهود است
و لذا عدم قطعيت ما ها  ومي است كه در ترموديناميك مطرح شد و بيانگر تعداد انتخابآنتروپي مفه

ي   داشته باشيم و همهnتعداد نتايج احتمالي  Xاگر در وضعيت .  استنظامدر يك وضعيت مشخص در 
 ما درباره ي اينكه كدام پيشامد رخ خواهد] آنتروپي[= داراي احتمال يكسان باشند، عدم قطعيتها  آن

  :شود  ميداد، به اين صورت محاسبه
)(log)( 2 bitsnXH = 

مقدار [=مساوي نباشند، آنتروپي ها  ي احتمال اما اگر همه. و اين همان مفهوم اطالعات هارتلي است
  :شود  ميبه اين صورت محاسبه] اطالعات

)(log)( 2

1

bitsppXH i

n

i

i∑
=

−=  

  ).17، ص 1380لوبه، ( ي اطالعات شانون است و اين همان اندازه
  
  پس از شانون. 2-3

توان به  ها مي ترين آن هاي ديگري اثر گذاشت كه از جمله مهم  بر حوزهاطالعاتمفهوم شانوني 
سيبرنتيك «  كتابي با عنوان1949او به سال . بنيانگذار سيبرنتيك نوربرت وينر است. سيبرنتيك اشاره كرد

ي روزافزوني داشته  مان به بعد، سيبرنتيك توسعهآن زاز . نگاشت» يا كنترل و ارتباط در حيوان و ماشين
 .است

هاي مبتني بر  نظامهدفمند در ي   را در تبيين رفتار كنترل شدهاطالعات ي نظريهنوربرت وينر 
از كار  و 2هايي در موارد ناهمورزي نظامي اينكه چنين  خوراند به كار برد و اين مسبوق بود به مشاهده پس

هاي عصبي، سيفليس  در ازكارافتادگي سلول. كنند  درست كار نمي3صبيهاي ع افتادگي سلول
كند و در نتيجه، انتقال   ميشود را مختل  ميخوراند اطالعاتي روزمره كه از طريق نخاع منتقل پس

به درستي پردازش ها  هاي مفاصل و زردپي سيگنال. سازد  مياطالعات توسط حواس حركتي را متوقف
                                                 
 

1 physical parameter   2 ataxia 
tabes dorsalis3 :��� � "�J� �%�	1/� �	� �� �� [71!� \]� �2 �� �6� P	R^_� �� �G`R '	
�	� � 	
 J!!� .���  B�	1/� �	� �� '	


� �� �1�� AD�� a	9� '	
 �� \]� �2 �� AJ2 �	,� � �$,N� �2 b�2�� P	R^_� �� J�� J!�	�� .tabes dorsalis 3$�I$� c���R �� 

���.  
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وينر با تيزبيني دريافت كه . شود  مي و حركت متعادل مختل1مربوط به وضعيت بدنشوند و اطالعات  نمي
 رياضي ي نظريه.  هستندهاي كنترلي در مغز نظامخوراند اطالعاتي  ي اختالل در پس نشانهها  اين اختالل

ي هاي نظامي ساختار صوري اختالل اطالعاتي در چنين  سيبرنتيك كه توسط او ارائه شد در صدد ارائه
 كه در 3هايي  و نوسان2هاي زماني ي اطالعات و تشريح سري ي اندازه  او توضيح دهندهي نظريه. بود
، ص 2003، 4آدامز(پرداخت هاي اطالعاتي نمي دهند بود و به محتواي اين سيگنال  ميهاي عصبي رخ نظام
473 .( 

شود؛ گرچه در   ميتعريف) احتماالت(ي سنت شانوني اطالعات در سيبرنتيك، همچنان در ادامه
 ي نظريهي يك  وينر نيز همچون شانون درصدد ارائه. شود  ميجزئيات بين وينر و شانون اختالفاتي ديده

ي اطالعات متوسل به انتخاب  بدين ترتيب، او نيز براي بيان اندازه. ي اطالعات است آماري در باب اندازه
« :پرسد  ميوينر. كند  ميا به صورت رياضي بيانشود و آن ر  ميهاي داراي احتمال يكسان از بين گزينه

  :گويد  ميو خود در پاسخ» شود؟  مياطالعات چيست؟ و چگونه اندازه گيري
 يك انتخاب از بين دو ٥ترين صور اطالعات، كدگذاري مجدد ترين و بسيط يكي از ساده«

مالي از اين ما احت... احتمال هم شانس است كه حتماً يكي از آن دو اتفاق خواهد افتاد 
  ).61، ص 1989وينر، ( » خواهيم خواند٦دست را تصميم

كند، وينر با استفاده از تابع چگالي   مي اما اگر شانون اطالعات را به عنوان يك كميت گسسته مطرح
 ي اطالعات اثبات اي كه براي تعيين اندازه داند و لذا معادله  مي، آن را يك كميت پيوسته7احتمال

  .برد  مي بر لگاريتم از انتگرال نيز بهرهكند، عالوه مي
هاي اطالعات كدگذاري مجدد يك انتخاب از  ترين شكل اشاره شد كه در نظر وينر يكي از ساده

افتد؛ مثالً انتخاب از بين شير يا   ميحتماً اتفاقها بين دو پيشامد داراي احتمال يكسان است كه يكي از آن
اگر در سنجش كامالً دقيق كميتي كه . خواند  مينتخاب را تصميمخط در پرتاب سكه كه وينر اين نوع ا

گيرد، به   مي كه جايي در اين بازه قرار8گيرد و احتمال پيشيني  مي قرارB و Aدانيم بين   ميپيشاپيش
 باشد و كميت را در مقياس دودويي B=و  A=0000دنبال تعيين مقدار اطالعات هستيم، خواهيم ديد كه اگر 

321......ويي نامتناهي با اعداد دود nαααα 1 ارائه كنيم كه در آن هر يك ازα 2 وα ارزش ...  و
در اينجا . هاي ممكن و در نتيجه مقدار اطالعات نامتناهي خواهد بود  دارند، پس تعداد انتخاب1 يا 0

 :خواهيم داشت

  

                                                 
1 posture  2 time series 3 oscillations 4 Adams 
 

 
 

5 recoding  6 decision  7 probability density 
8 a priori probability    
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...... 221321 ++++= nnn ααααααα  

دهيم، صد در صد دقيق و مصون از   ميهايي كه در عالم واقع انجام گيري اما بايد توجه داشت كه اندازه

321......اي به طول  گيري خطايي با توزيع واحد داشته باشد كه در بازه اگر اندازه. خطا نيستند nbbbb 
، خواهيم ديد كه تمام تصميمات از ) نيست0قمي است كه برابر  اولين رkbدر اين بازه (گيرد  ميقرار

1α 1 تا−kα ًو احتماال kαمسلماً تعداد . اند، در صورتي كه تصميمات بعدي چنين نيستند  مهم
  :آيد نيست مي دور از آنچه در زير) مقدار اطالعات(تصميم هاي گرفته شده

......log 3212 nbbbbH −=  
دانيم كه متغيري بين   ميما به نحو پيشيني. توانيم اين روابط را به صورت كميت پيوسته لحاظ كنيم  ميما
 قرار) 1,0( در درون (a,b)دانيم كه اين متغير در فاصله ي   مي1گيرد، و به نحو پسيني  مي قرار1 و 0

  :العاتي كه ما بر اساس دانش پسينيمان داريم عبارت است ازبدين ترتيب مقدار اط. گيرد مي

)1,0(

),(
log2

measureof

bameasureof
H −=  

حال وضعيت ديگري را فرض كنيم كه دانش پيشيني ما اين است كه احتمال اينكه يك كميت خاص 

dxxf قرار بگيرد عبارت است از x+dx و xبين  dxxf و احتمال پسيني عبارت است از 1)( )(2 .
دهد؟ اين مسأله از سنخ نسبت دادن   ميدر اين حالت احتمال پسينيمان چه مقدار اطالعات جديد به ما

1)(يك عدد به مناطق تحت منحني هاي xfy 2)(و  = xfy الزم به ذكر است كه فرض . است =

3المثل   است، يعني اگر في2 داراي تقسيم برابرما در اينجا اين است كه متغيري كه داريم،
x يا هر تابعي 

1)(از آنجا كه .  بنشانيم، نتايجمان در كل تغييري نخواهد كردx را به جاي xاز  xf يك تابع چگالي 
  : احتمال است، خواهيم داشت

1)()( 1 == ∫
∞

∞−

dxxfxH  

1)(ي زير  ين معدل لگاريتم مساحت ناحيهبنابرا xf3توان به عنوان قسمي از ميانگين ارتفاع  مي را 

1)(لگاريتم  xfگيري اطالعات مربوط به منحني  بدين ترتيب مقياس معقولي براي اندازه.  لحاظ كرد
)(1 xfبه دست خواهد آمد :  

dxxfxfxH )()]([log)( 112∫
∞

∞−

=  

  :گويد  ميوينر در توضيح اين فرمول

                                                 
 

1 a posteriori  2 equipartition 3 height    



 ...گانه هاي سه نگاهي به پارادايم

 11

ي كميتي است كه كميتي كه ما در اينجا به عنوان مقدار اطالعات تعريف كرديم، منف« 
  ).62، ص 1989وينر، ( »شود  ميهاي مشابه به عنوان آنتروپي تعريف معموالً در وضعيت

انوني اطالعات اين است كه وينر پس تفاوت ديگر مفهوم اطالعات در نزد وينر با مفهوم ش
بدين . كند  مي مطرح1اطالعات را نه به صورت آنتروپيك، بلكه به صورت نگانتروپيك يا پادآنتروپيك

او در موضعي ديگر، ). 22، ص 1372وينر، (داند  ميي اطالعات را هسته) 2نظم(ترتيب وينر مفهوم سازمان
  :كند  ميگونه بيانسازماني را اين  نسبت اطالعات با سازمان و بي

گونه كه آنتروپي سنجشي از سازمان گسيختگي است، در اطالعاتي كه به توسط  همان«
توان   ميدر واقع. گردد نيز ميزاني از سازمان موجود است  ميحملها  گروهي از پيام

اطالعاتي را كه پيامي در بر دارد، به عنوان آنتروپي منفي يا لگاريتم منفي احتمال آن تفسير 
وينر، ( »تر آنكه هر چه احتمال پيام بيشتر باشد، اطالع كمتري در بر دارد روشن. كرد
  ). 10، ص 1372

بالندگي مفهوم شانوني و سيبرنتيكي اطالعات، زمينه را مساعد كرد تا پاي مفهوم اطالعات به 
 ناسي چنينش  اطالعات شانوني در زيستي كاربرد مفهوم  درباره3ادگار مورن. شناسي باز شود زيست

  :گويد مي
شناسي به مراتب  ي زيست ي اين نظريه در عرصه امكان به كارگيري بسيار مكتشفانه«

يا (گري ياخته  توليدمثل-شدن اين نكته كه خود به محض مشخص. آورتر بود حيرت
] DNA. [= اِ.ان.ي ژنتيك يا دي برداري از يك ماده توان بر مبناي نسخه  ميرا) ارگانيسم

هاي  اِ نوعي نردبان دوتايي است كه پله.ان. به محض درك اين نكته كه ديدرك كرد و
 شان يك شبه پيام موروثي را اند و مجموعه هاي شيميايي تشكيل شده آن از شبه نشانه

پذير شد، يعني  ي يك پيام امكان ي نسخه سازد، آنگاه درك توليدمثل به منزله مي
به عالوه، جهش ... گردد ميرتباطات باز اي نظريهگرفتني كه به چارچوب  -فرستادن
دست كم ( خطا ي تكثير پيام تشبيه شد كه موجب كنندهي مختل ] نوفه[= هياهو به ژنتيكي

  ).31، ص 1379مورن، (»شود  ميدر ساخت پيام جديد) در قياس با پيام اصلي

نظمي و ساختار  ي مفهوم آنتروپي كه اطالعات را به نظم و بي گذشته از اطالعات ژنتيك، به واسطه
طبق اصل دوم . شد دهد، زيست در كليتش يك فرايند اطالعاتي دانسته  ميو پيچيدگي ربط

 گفته بود كه زيست آنتروپي 4شرودينگر.  بسته رو به افزايش استنظامترموديناميك، آنتروپي در يك 
ين امر آن است كه دليل ا. كند و اين برخالف اصل دوم ترموديناميك است  ميتوليد) نگانتروپي(منفي
 بسته، رو به افزايش نظامكليت كيهان، به مثابه يك .  نيستند5هايي بسته و جداافتاده نظامهاي زنده،  نظام

                                                 
1 antientropic 2 order  3 Edgar Morin  4 Schroedinger 

 

 

 

1 isolated  2 islands of order 3 ordering process 4 chaos 
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. كنند  مينظمي كيهاني ايجاد  در دل اين بي1جزاير سازمان و نظماما موجودات زنده . آنتروپي دارد
 3زنده به هاويه  با ميل عمومي موجود در عالم غيرابل است كه در تق2دهي زيست، اساساً بسته به فرايند نظم

  ).12-11، ص 1970، 4راپوپورت(گيرد  ميقرار
. توان آن را با اطالعات كمتري توصيف كرد  ميهر چه نظم چيزي بيشتر باشد، بدان معني است كه

ساختارهاي اين گونه نيست كه ما يا . داند  ميرا نابسنده) صادق و كاذب( منطق دوبعدي5كورزيبسكي
ارزي اطالعات و  هم. اند نظمي در هم تنيده نظم و بي. نظم كامالً منظم داشته باشيم يا ساختارهاي كامالً بي

تر است به مقدار اطالعات بيشتري  نظم نظم بدين معني است كه براي توصيف آن بخش از جهان كه بي
نتروپيك زيست، همان فرايند تكامل از طرف ديگر، فعاليت نگا). 12، ص 1970راپوپورت، (نياز داريم

ميزان باالي پيچيدگي يك . دهي است به عبارت ديگر، فرايند تكامل يك فرايند اطالعاتي يا نظم. است
فرايند تكامل كه مشير . تر و داراي آنتروپي كمتري است ارگانيسم، بيانگر آن است كه آن ارگانيسم منظم
نظمي و  يزي جز افزايش اطالعات و نظم و كاهش بيبه سير زيست از بدويت به پيچيدگي است، چ

  ). 12، ص 1970راپوپورت، (آنتروپي نيست
 اطالعات و انرژي را تبيين 6اند اين هماني  طبيعي، برخي كوشيده-در چارچوب پارادايم رياضي

شود و  ي مانرژي به عنوان توانايي انجام كار و به عبارت ديگر، توانايي براي تغيير اشياء، تعريف: كنند
ماتسيشي معتقد است كه در سطح . هاي بارز اطالعات همين توانايي القاء تغيير است البته يكي از ويژگي

 توان قائل شد و اند كه ديگر تفاوتي بين اين دو نمي فيزيكي، انرژي و اطالعات به قدري به هم شبيه
اوتن نيز معتقد است كه ). 103-102، ص 1378ماتسيشي، ( را به جاي يكديگر به كار برد ها توان آن مي

شد، امروزه   ميبرخالف گذشته كه تالش هاي ما براي شناخت جهان، محدود به مفاهيم ماده و انرژي
كنيم، به لوازم و مصالح شناخت ما   ميبايد بعد جديدي، يعني آنچه كه تحت عنوان اطالعات به آن اشاره

نوان توصيفگر يك مفهوم يا پديدار بنيادين، همچون ماده ي اطالعات بايد به ع واژه. از جهان اضافه شود
  ).95، ص 1373اوتن، (يا انرژي مورد بررسي قرار گيرد

  انتشارEهاي معين  هايي با اندازه بر اساس فيزيك كوانتوم، تابش انرژي پيوسته نيست، بلكه در بسته
  :ساس خواهيم داشت بر اين ا.Vمقدار انرژي هر بسته، متناسب است با فركانس . يابد مي

E = hV 

بر اين اساس، اطالعات از منظر .  ثابت پالنك استh فركانس و Vي انرژي،   ذرهEكه در آن، 
ترين  كوچك. هاي پيوسته نيستند ماده و انرژي، هيچكدام رشته. كوانتومي نيز مورد تبيين قرار گرفته است

تواند   ميتر مطلقي براي اطالعاتي كه ي كوتاهباندها) اي اتم ذرات هسته(و ماده) كوانتا(واحدهاي انرژي
                                                 

 
5 Rapoport  6Korzybski  7 identity 
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اطالعات از منظر كوانتومي، اوالً در . كند  ميا فرايندهاي خاص فيزيكي ارائه شود، ايجادهاي نظامتوسط 
در اين حالت، اطالعات يك چيز متعين . دهد  مي روي2 و وضع انحيازي1يك جريان و يك زمينه

ي انرژي نيست، بلكه  صرفاً مبادلهها  جريان فوتون. هاست يان فوتونپذير نيست، بلكه وابسته به جر مشاهده
دهد،   ميصورتها  و به عبارت ديگر، اين اطالعات، به مادهها  اين جريان فوتون. ي اطالعات است مبادله

ي اين اطالعات كوانتومي اين است كه مربوط به كهجهان  اما خصيصه. كند  ميin-formرا  ها يعني آن
در اين سطح، تنها با احتماالت مربوط به مكان . دهد  ميرخها  و درون اتمها  ي در سطح اتميعن. است

 يا بيت كوانتومي، كه در مقابل منطق دودويي 3مفهوم كوبيت. ايم مواجهها  ذرات يا تصادم و تماس آن
  ).14-13، ص 1383ميدوز، (قطعيت اشاره دارد شود، بر همين احتمال و عدم  ميبيت سنتي مطرح

  
  پارادايم معنايي. 3

ي انتقال  هاي يك كانال در انتقال عالئم و هزينه ي شانون، محدوديت اشاره شد كه اهتمام عمده
از منظر .  او فقط نماد فيزيكي مهم است نه معنيي نظريهاطالعات از طريق خط تلفن بود و لذا در 

يك اندازه اطالعات دارند و » سا رادمنم بيوخ ساح« و» من احساس خوبي دارم« اطالعات شانون،ي نظريه
 ي نظريه اطالعات شانون، ي نظريهكند كه تعبير بهتر براي   مي پيشنهاد4المثل النگفورس به همين دليل في

ي شانون، اين مطلب مورد اشاره بوده  از همان ابتداي انتشار مقاله). 1998، 6سويبي( است5انتقال سيگنال
ي  همراه با مقاله» 7 رياضي ارتباطاتي نظريههاي اخير در  مساهمت«  عنواناش با حتي ويور كه مقاله. است

 شانون تذكر داده ي نظريهي معني در   منتشر شد، به غياب مسأله8ي مفرده شانون به صورت يك رساله
  :گويد  مي شانوني نظريهاو درباره ي مفهوم اطالعات در . بود

اص به كار رفته است كه نبايد با كاربرد ي اطالعات در اين نظريه در معنايي خ كلمه«
در واقع از ... الخصوص، اطالعات نبايد با معني اشتباه شود علي. اش اشتباه شود هرروزينه

معني  گرانبار از معني و ديگري كامالً بيها   شانون، دو پيام كه يكي از آني نظريهمنظر 
  ).99، ص 1949 و ويور، شانون(»شوند  مياست، به يك اندازه حاوي اطالعات دانسته

  
  :گويد  مياو در موضعي ديگر

  

                                                 
1 context  2 situation   3 qubit  4 Langefors 
5 signal transmission theory   6 Sveiby 
7 Recent Contributions to the Mathematical Theory of Communication 8 monograph 
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گوييد ربط پيدا   مي ارتباطات، چندان به آنچه كهي نظريهي اطالعات در  اين كلمه«
يعني اطالعات مقياسي . توانيد بگوييد مربوط است  ميكند، بلكه بيشتر به آنچه كه نمي

، 1949شانون و ويور، ( »كند مي است از آزادي انتخاب فرد، آنجا كه يك پيام را انتخاب
  ).100ص 

  
 اي دقيق نمادهاي ارتباطات چگونه به گونه: سطح الف: ويور براي اطالعات سه سطح قائل است

توانند معني مطلوب را   مينمادهاي منتقل شده، چگونه: ؛ سطح ب)مسائل فني(توانند منتقل شوند؟ مي
 يافتي، چگونه رفتار را به طريق مطلوب تحت تأثير قرارمعني در: ؛ سطح ج)مسائل معنايي(دقيقاً برسانند؟

ي ويور،  به عقيده. مسائل اثر بخشي و معنايي داراي ارتباط تنگاتنگي هستند). مسائل اثربخشي(دهد؟ مي
 شانون به مسائل فني محدود است و كاري به مسائل معنايي و اثر بخشي ندارد و به همين دليل ي نظريه

شانون و ويور، ( خواند  مي»ي ارتباطات هاي مهندسانه  رياضي جنبهي نظريه«انون را  شي نظريهاست كه او 
  ).96، ص 1949

آيند كه رئوس يك   درصدد برمي2 و رودلف كارناپ1 هيلل-با توجه به اين امر، يهوشوعا بار
م اصلي اين كننده در تعريف مفاهي محتواي نمادها، نقش تعيين.  را ارائه كنند3 اطالعات معناييي نظريه

اهيم اين نظريه، عجوالنه به دهند كه نبايد مف  مي هيلل و كارناپ هشدار-اما بار. نظريه خواهد داشت
 هيلل و - معنايي باري نظريهچراكه . اجتماعي تعميم داده شود شناسي و علوم هايي از قبيل روان حوزه

پردازد،   مي)هاي تفسيري ع، فارغ از جنبهو در واق( كارناپ تنها به محتواي نمادها، فارغ از عامل انساني
گذارد و معني در اين نظريه،   ميكند و عوامل ذهني را كنار  مياي عيني لحاظ را به گونهها  يعني آن

  ).19، ص 1970 هيلل و كارناپ، -بار(شود  ميمستقل از ذهن اعتبار
. اند  استفاده كرده5منطقي از احتماالت 4هاي اطالعات معنايي  هيلل و كارناپ در طرح مقياس-بار

ي  درجهها، به عنوان  هايي براي تعيين احتمال مقياس» 6بنيادهاي منطقي احتمال«تر، كارناپ در كتاب پيش

ي  پذيري اشاره دارد به رابطه در اينجا، تأييد. پيش كشيده بود   جمله در يك زبان صوري7پذيري تأييد
اين . ي آن است كه اين شاهد پشتوانه) ي علمي فرضيه الخصوص يك علي( و گزاره9 بين شاهد8مشاهدتي

شود، با احتمال در معني آماريش متفاوت   ميتفسير از احتمال كه تحت عنوان احتمال منطقي شناخته
 غير تواتري احتمال شهرت يافته است و در تقابل با ي نظريهي احتمال به   كارناپ دربارهي نظريه. است
 تجربي يا آماري ي نظريه تواتري احتماالت، كه ي نظريه. گيرد  مياحتمال قرار بسامدي يا تواتري ي نظريه

                                                 
1 Yehoshua Bar-Hillel  2 Rudolf Carnap 3 theory of semantic information 
4 semantic information masures 5 logical probabilities 6 Logical Foundations of Probability 
7 degree of confirmation 8 evidential 9 evidence  
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 اي از موارد شود، احتمال يك رويداد را كثرت نسبي وقوع آن در مجموعه  مييا عيني هم خوانده
دهد   مي را قراراحتمال يكنامد و در مقابل آن،   مياحتمال دوكارناپ اين تعبير از احتمال را . داند مي
ه به معني تأييدپذيري منطقي وقوع يك رويداد بر اساس ميزان شواهد در دسترس ماست و لذا با تغيير ك

 هيلل و -متعاقباً بار). 112، ص 1384استرول، (شود  ميميزان شواهد و معلومات ما، اين احتمال كم و زياد
  .ندكارناپ با استفاده از اين احتماالت، مقياس اطالعات معنايي را طراحي كرد

π زباني ثابت نظامگويند، به يك   مي هيلل و كارناپ-آنچه بار

nL نظام راجع است كه يك 
nααα(2ثابت فردي n است؛ با 1ي اول شناختي مرتبه معني ,...,, اشياء، حوادث (كه مشير به افراد  )21

nPPP(3 مكاني اوليه-محمول تك πاند و ... )و ,...,, ي افراد داللت 4هاي اوليه كه به خصيصه )21
در يك . هاي اتمي ساخت توان گزاره ها مي به كمك اين). 19، ص 1970هيلل و كارناپ، -بار(دارند

واجد يك خصيصه ي  1αحكم به اين شده است كه يك فرد همچون  11αPي اتمي همچون  گزاره
، (.)7، عطف)v(6، فصل)~(5هايي كه به كمك ادات مرسوم نقض گزاره. است1P يه همچوناول

شوند،   ميي اتمي ساخته از يك يا چند گزاره) ≡( 9)ارزي هم(و دوشرطي) ⊂( 8)استلزام(شرط
 هيلل و -بار(اند هاي مبنايي گزارهشان هاي هاي اتمي و نقيض ي گزاره همه. هاي مولكولي هستند گزاره

  ). 22، ص 1970كارناپ، 

1111: ، مانند11تحليلي(10هر جمله يا منطقاً صادق ~ αα PvP (12يا منطقاً كاذب 

1111: ، مانند13االجزاء متنافي( ~ αα PP (14و يا واقعي ) مانند15تركيبي ، :

3211 ~ αα PvP (مثالً . تواند تعريف شود  مي زبانينظاماي منطقي نيز در اين ه نسبت. است
ji است، چرا كهjي   گزاره16 منطقاً مستلزمiي  گزاره  منطقاً i.  منطقاً صادق است⊂

                                                 
1 first-order 

2 individual consonant :�2	d 4-.!� ��=] consonant [ #" \$e f"� �e g��� �`9�� \$e �	� 4�$G,� #" �� �� ��� '�	��

�G6� #" 	" �$+	� #" 	" J(	2 ��/) V 4J���F= (��/ � =]individual [ �1/�% �h� �� J��� A��!R �2 �� ��� '\$e �


�� ��() V 4A	�
i= .(�2 J"�L!2 : 4J��� M	$N���� ���	 
��� ����� � :� �� ����	����)A��O� : P	,Q	.� � ��	6�� ���R B	L�
�S&

 4�L!
�/=HTU(  
3 primitive one-place predicate   4 primitive properties 
 

5 negation : �� �6$� f$!e...  disjunction6 :	" conjunction7 :� 

implication8 :�%� ...B	L�D  equivalence9 :�%� � K7/ �%�  

10 L-true  11 analytic  12 L-false  13 self-contradictory 
14 factual  15 synthetic  16 L-implies 
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 منطقاً i v j  است، چرا كهj منطقاً فصل i.  منطقاً صادق استi ≡ j است، چرا كه j )معني هم(1ارزش هم
  ).23، ص 1970 هيلل و كارناپ، -بار(صادق است
 به عنوان اجزاء خود، -πnي اتمي   براي هر گزاره- كهي انفصالي جمله زباني، يك نظامدر اين 
 2توصيف وضعيتاست، يك ) اي ديگر اما نه هر دو و نه گزاره(ي اين گزاره يا نقيض آن دربردارنده

 ي ماست وصف مكن از جهان را كه مسألهيك توصيف وضعيت، كامالً يك وضعيت م. شود  ميخوانده

πدر  (iاي مانند  هايي كه هر گزاره ي توصيف وضعيت مجموع همه. كند مي

nL (هاست،  منطقاً مستلزم آن
شود و با   مي اين گزاره خواندهمحتوايصادق است، ها   در آنiكه ها  اي از توصيف وضعيت يعني دامنه
Cont(i)هيلل و كارناپ از مفهوم -بار. شود  مي نشان داده Cont(i) براي تبيين مفهوم اطالعات انتقالي 

 و Cont(i)بر اين اساس بين ). 19، ص 1970 هيلل و كارناپ، -بار(كنند  استفاده ميiي  توسط گزاره
ها  هايي كه گزاره در آن هرچه تعداد وضعيت. بخشي يك گزاره نسبت معكوس وجود دارد ميزان اطالع

، آن گزاره حامل اطالعات كمتري ]هر چه احتمال يك گزاره بيشتر باشد[= صادق است بيشتر باشد
هرچه گزاره [=  صادق است كمتر باشدها  بالعكس، هرچه تعداد وضعيت هايي كه گزاره در آن. است

  .، آن گزاره حامل اطالعات بيشتري است]داراي احتمال كمتري باشد
 -طالعات، ناگزير بايد به دو تالي آن تن داد كه از آن به فراكيش باربا پذيرش چنين تبييني از ا

ي  اوالً اندازه:  كارناپ آن است كه- هيلل-مقصود از فراكيش بار. تعبير شده است3 كارناپ-هيلل
كه در تمامي ] ها به بيان ويتگنشتاين4قضاياي تحليلي يا همانگويي[= اطالعات در حقائق رياضي و منطقي

 1برابر ها  اند كه احتمال آن قضايايي ضروريها  اند صفر است؛ چرا كه اين  ممكن صادقهاي وضعيت
اند؛  االجزاء، كه در هيچ وضعيتي صادق نيستند، حاوي حداكثر اطالعات هاي متنافي است و ثانياً گزاره
هيلل و  -اند و بار5خالفِ شهود ها اين). 475، ص 2003آدامز، ( است 0برابر  ها چراكه احتمال آن

باره  بيان ايشان در اين. كنند  ميها، شرط صدق را از تعريف اطالعات حذف كارناپ براي دور زدن آن
  :چنين است

االجزاء، كه هيچ عاقلي آن را  ي متنافي شايد در ابتدا عجيب به نظر برسد كه يك گزاره«
طالعات معنايي معذلك بايد تأكيد شود كه ا. شود پذيرد، حامل بيشترين اطالع دانسته نمي

                                                 
1 L-equivalent 

state-description2 : �� �j" :̂ k�lU�� �$,N� m$+�� 
2

3L�� ��� P�	GR : 

2231211211 ~~ ααααα vPvPPvPvP.  
3 Bar-Hillel-Carnap Paradox  4 tautology  5 counterintuitive 
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، در ١تواند بگويد  ميي كاذبي كه چيز زيادي به ما بنابراين گزاره. لزوماً صادق نيست
اينكه . بخشي بااليي است ي اطالع معنايي كه ما از اطالعات مد نظر داريم، داراي درجه

كند صادق است يا كاذب، داراي ارزش عملي است   مياي حمل اطالعاتي كه چنين گزاره
 است ٢بخش االجزاء بيش از آن اطالع ي متنافي يك گزاره.  الخ به ما مربوط نيستويا خير 

  ).229، ص 1964هيلل و كارناپ، -بار(».كه بخواهد صادق باشد

  
  پارادايم شناختي. 4

) معرفت(ساختار شناختاند مفهوم اطالعات را در ارتباط با  ترين افرادي كه سعي كرده از سرشناس

  .كرد اشاره 6 و اينگورسن5 ، بروكز4 ، بلكين3توان به باكلند  ميتوضيح دهند فرد
باكلند براي گريز از اين سردرگمي، . دانيم كه از اطالعات تعاريف گوناگوني ارائه شده است مي

ي اطالعات را شناسايي،  او درصدد است تا كاربردهاي اصلي كلمه. داند  ميمشيي پراگماتيك را جايز
او سه نوع اطالعات را از هم . و از اين طريق نوري بر معني اطالعات بيفكندبندي و توصيف كند  طبقه
  :دهد  ميتميز

فرد ) شناخت(اطالعات در اين معني به تغيير در وضع معرفت : 7 مثابه فرايند- به-اطالعات .1
 است؛ به معني كردن دادن يا عمل مطلع عمل اطالعدر اينجا، اطالعات به معني . اشاره دارد
  .گفتن چيزي به كسي يا گفته شدن چيزي، همان اطالعات به مثابه فرايند است. ست اآگهانش

 در اين معني، اطالعات به آنچه كه در فرايند آگهانش درك: 8 معرفت- به مثابه-اطالعات .2
تواند   ميشود،  مياطالعات، آنجا كه با كاهش عدم قطعيت متناظر دانسته. شود، اشاره دارد مي

  .ه معرفت دانسته شود مثاب- به-اطالعات
. اند اشاره دارد10بخش اطالعات در اين معني، به اشيائي كه اطالع: 9 مثابه چيز- به-اطالعات .3

ي  گانه  عوالم سهي نظريهبر اساس ( توان آن را معرفت عيني  ميها، اسناد و هرآنچه كه داده
ي علوم  رد مطالعههاي اطالعاتي مو نظام. اند  مثابه چيز- به-دانست، نوعي اطالعات) پوپر

باكلند، (ي باكلند، با اين معني از اطالعات سر و كار دارند رساني، به عقيده كتابداري و اطالع
  ).351، ص 1991

                                                 
1  �2 �j�2 4�6$� AD A��2 nojQ� � pJ`Q� [�1?� �2 b�2�� J"�L2 	� �2 '�	"� '	
\$e J���� �� M�\q;� �/	!1� ' B��\% #" �j!"�

'\$L�� n	 R�[surprisingness =]��� b�2�� AD  .  
2 informative   3 Bukland   4 Belkin 
5 Brooks    6 Ingwersen  7 information-as-process 
8 information-as-knowledge  9 information-as-thing  10 informative 
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  قائل4 و فرايند3 و ديگري بين جوهر2ها  و ناملموس1ها باكلند دو تمايز مهم، يكي بين ملموس
  :كند  ميشود و بر اين اساس، جدول زير را پيشنهاد مي

  
  ).352، ص 1991باكلند، (بندي اطالعات در نظر باكلند طبقه: 1جدول 

    ناملموس  ملموس
   چيز- به مثابه-اطالعات)3(

  )ها، اسناد داده(
   معرفت- به مثابه–اطالعات ) 2(

  )معرفت(
  جوهر

  پردازش اطالعاتي) 4(
  )آماييْ  داده(

   فرآيند- به مثابه-اطالعات) 1(
  )مطلع شدن(

  فرآيند

  
  

 معرفت كه به وضع ذهني فرد راجع است و - به مثابه-اطالعات: ، دو جوهر داريم1ساس جدول بر ا
 معرفت در قوالب - به مثابه- چيز كه به تمثل و تجسد اطالعات- به مثابه-لذا ناملموس است و اطالعات

 به -عاتيكي اطال: عالوه بر اين دو جوهر، دو فرايند نيز داريم. مادي راجع است و لذا ملموس است
 فرايند كه به پردازش اطالعات به صورت ذهني اشاره دارد و لذا ناملموس است و ديگري -مثابه

به .  چيز اشاره دارد و لذا ملموس است- به مثابه- كه به فرايند مديريت اطالعات5پردازش اطالعات
ها،  كتاب( چيز-ه به مثاب-رساني است، اطالعات ي باكلند، آن جوهري كه موضوع دانش اطالع عقيده

است و آن ...) هاي اطالعاتي كامپيوتري به عنوان جواهر فيزيكي و  نظامهاي موجود در  اسناد، داده
  .هاي اطالعاتي است، پردازش اطالعات است نظامفرايندي كه وظيفه ي 

نيست، بلكه ) معرفت(توان آن را مستقيماً معاينه كرد و سنجيد، شناخت  ميجوهر ملموسي كه
آن را .  معرفت اين است كه ناملموس است- به مثابه-خصلت اطالعات.  چيز است- به مثابه-اتاطالع

.  ، شخصي، ذهني و مفهومي است6معرفت و باور. نمي توان به صورت عيني معاينه كرد يا اندازه گرفت
 درآيد و 7ار و بياني اظه  چيز درآيد، يعني بايد به مرتبه- به مثابه-لذا براي انتقال بايد به صورت اطالعات

 - به مثابه-هر گونه اظهار و بيان و تمثل، اطالعات. به طريقي مادي، به مثابه يك نشانه يا متن تمثل يابد
  .چيز خواهد بود
 چيز سر و كار - به مثابه-با اطالعات) در معني عام كلمه(هاي اطالعاتي نظامي باكلند،  به عقيده

و ها  كه در قالب بيت(ها هاي اطالعاتي مبتني بر كامپيوتر با داده نظامسناد، و اها  با كتابها  كتابخانه. دارند

                                                 
1 tangibles   2 intangibles 3 entity  4 process 
5 information processing 6 belief  7 expression 

 

 

 

 

 

 



 ...گانه هاي سه نگاهي به پارادايم

 19

ا هاي هدف از اين. و اعمال گذشتگان سر و كار دارندها   با تجسم انديشه1ها و موزه) اند هاي فيزيكي بايت
 دمعرفت فرد دگرگون شويا اينكه )  فرايند- به مثابه-اطالعات( شوند مطلعاين است كه كاربران 

شود و روي آن   مياما وسايل الزم براي اين امر و آنچه كه مديريت).  معرفت- به مثابه-اطالعات(
 به -اطالعات (2يافته شود، اطالعات تمثل  ميگيرد و آنچه كه ذخيره و بازيابي  ميهايي انجام عمليات

هاي عيني   مبتني بر تمثلهاي نظامآنچه كه به صورت عيني با آن سر و كار داريم، فقط . است)  چيز-مثابه
هاي جديد از   و اشتقاق صور يا نسخه4، دستكاري3پردازش اطالعات نيز به اداره. معرفت ذهني است

  ).352، ص 1991باكلند، ( چيز اشاره دارد- به مثابه-اطالعات
 را كنند و آن  مي در تبيين اطالعات از منظري شناختي، از مفهوم ساختار استفاده5بلكين و رابرتسون
  :اين طيف به صورت زير است. بينند  مي6به صورت يك طيف

  

  )198، ص 1976بلكين و رابرتسون، (طيف اطالعات در نظر بلكين و رابرتسون. 2جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ساختاري و هاويه، نظم ايجاد نظمي، بي به اطالعات ژنتيك راجع است كه از بي:  وراثت .1
  ).199، ص 1976بلكين و رابرتسون، (كند مي

بلكين و رابرتسون، (مفهوم غالب در اينجا، مفهوم اطالعات شانوني است: عدم قطعيت  .2
  ).199، ص 1976

هاي ورودي را در قالب  ها، داده هاي مرتبط با آن نظامهاي حسي و  اندام: ادراك حسي  .3
يسم از اي كه ارگان 8توانند تصوير ساختاري  ميدهند و اين ساختارها  مي ساختار7هايي صورت

                                                 
 

1  �R�� \$� �� B��� J!��	2�	h� ' �.$� �� �oQ � ��	R^_� J��� �� ��	�� a^_� 8��� .  
2 represented 3 handling   4 manipulation 5 Robertson 
6 information spectrum 7 forms  8 structural image 
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پيچيدگي ساختاردهي به . خود و محيط فيزيكي اطرافش دارد را ساخته و جرح و تعديل كنند
المثل، تصوير ساخته شده در يك  في. تصوير، بسته به ميزان پيچيدگي ارگانيسم، متفاوت است

كند به   ميبندي ثنايي هر چيزي كه لمس تواند عبارت باشد از طبقه  ميارگانيسم تك سلولي
ي گربه را   باصرهنظامتوان   ميدر طرف ديگر،. و غير غذا؛ هر يك با پاسخ خاص خودغذا 

ها  خطوط، جنبش(اي براي شناسايي انواع خاص ساختار مثال آورد كه ساز و كارهاي پيچيده
ي خود، براي  ي چشم دارد و اين ساختارها، به نوبه هاي دريافتي توسط شبكيه در داده...) و

توانيم بگوييم كه   مي.روند  ميديل تصور گربه از محيط اطرافش به كارساختن و جرح و تع
، ص 1976بلكين و رابرتسون، (اند  حاوي اطالعات1هاي حسي در هر يك از حواس، داده

199.(  
 مطرح شده و به اطالعات در ساحت مادون شناختيي  ي فوق، مجموعاً تحت عنوان مرتبه سه مرتبه

  . ي غيربشري راجع است دهماده و طبيعت و موجودات زن
  
كند   ميهاي دريافتي توسط حواس را دريافت مغز پيام: گيري مفاهيم در ذهن فرد شكل .4

تا تصوير مربوط به خود و محيط اطرافش را بسازد و جرح و تعديل كند و مفاهيم انتزاعي را 
ود كه  سبب آن ش2تواند با دستيابي به شناخت  ميافزون بر اين، فرد. در فرد شكل دهد

هاي مختلف تصويري كه ساخته است با يكديگر تعامل كرده و همديگر را جرح و  بخش
ي حسي يا ها دادهها، نه فقط با پيام هاي مشتق از   در انسان3اين تصاوير فراحسي. تعديل كنند

توانند جرح و تعديل   ها ميساير تصاوير فراحسي، بلكه توسط پيام هاي دريافتي از ساير انسان
 به كار 5ساختار نشانه شناختيزبان در اينجا، در معني عام يك . اند 4اين پيام ها، زباني. شوند

بلكين و .  است6شناختي براي داللت بر اين ساختارها، متن اصطالح رايج نشانه. رفته است
رساني و خلط  شناسي دانش اطالع اند كه براي پرهيز از اغتشاش در اصطالح رابرتسون معتقد

 براي متن اطالعات، بهتر است همين اصطالح ي نظريهشناسي  ناسي آن با اصطالحش اصطالح
بلكين و (شود، به كار رود نه اطالعات  ميرساني خوانده بيان موضوع آنچه كه دانش اطالع

  ).199، ص 1976رابرتسون، 
. ودش  ميشناختي پرداخته در اين مرتبه، به خود ساختارهاي نشانه: ارتباطات بين ابناء بشر .5

، )گيرنده(شناختي با هدف تغيير تصور يك فرد يا گروهي از افراد در اينجا، يك ساختار نشانه

                                                 
1 sense data 2 cognition  3 meta-perceptual 4 linguistic 
5 semiotic structure 6 text 
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شناختي، به  توان گفت كه ساختار نشانه  مي.شود  ميايجاد) فرستنده(توسط فرد يا افرادي
تر، به ساختار تصوير ذهني گيرنده وابسته  ساختار تصوير ذهني فرستنده، و از آن مهم

  ).199، ص 1976ن و رابرتسون، بلكي(است
ايم، يعني آن   مواجه1جمعي) شناخت(ما در اينجا با معرفت: ساختارهاي اجتماعي مفاهيم .6

بلكين و (دسته از ساختارهاي معرفت كه بين اعضاي يك گروه اجتماعي مشترك است
  ).199، ص 1976رابرتسون، 

. اند ي مابعد شناختي ناميده اين مرتبه را بلكين و رابرتسون مرتبه: صوري) شناخت(معرفت .7
ي  شود، منتها درجه  ميشناختي در نظر گرفته معرفت صوري نيز به مثابه ساختارهاي نشانه

هاي صوري را اقسامي از معرفت  ا مدلهاي توان نظريه  ميالمثل في. انتزاعيت آن باالتر است
  ).199، ص 1976بلكين و رابرتسون، (صوري دانست

شناختي  شان داشتن ساختار نشانه ترين خصيصه اند به سطح شناخت كه مهم وط به بعد، مرب4مراتب 
رساني مربوط به همين ساختارهاي  ي بلكين و رابرتسون، مفهوم اطالعات در دانش اطالع به عقيده. است
تماعي مفاهيم گيري مفاهيم در ذهن فرد، ارتباطات بين ابناء بشر، ساختارهاي اج يعني شكل(شناختي نشانه

  .است)  معرفت صوريو
 استفاده ساختار ، براي تبيين معني اطالعات، از مفهوم 3 و نولينگ2بلكين و رابرتسون، به تبع ورزيگ

نيز، انعكاس . گيرند  ميورزيگ و نولينگ ساختار را با عنايت به ساختار جهان خارج در نظر. اند كرده
اما بلكين و رابرتسون، در تبيين مفهوم . كنند  مياين ساختارها در تصويرهاي فردي و جمعي را مطرح

اي  از تصوير، عبارت است از دريافت ذهنيها  مقصود آن. ساختار بيشتر به خود اين تصويرها نظر دارند
  :كنند  مياطالعات را اين گونه تعريفها  بر اين اساس آن. كه ما از محيطمان و از خودمان داريم

، 1976بلكين و رابرتسون، ( »ختار را تغيير دهدتواند سا  مياطالعات آن چيزي است كه«
  ). 198ص 

 ي نظريه. را نيز در ارتباط با همين تغيير ساختار طرح كرده است4 وضع نامنظم شناختي نظريهبلكين 
بر اين . وضع نامنظم شناخت، اساساً به عنوان مبنايي براي تبيين فرايند جست و جوي اطالعات طرح شد

شود   ميهايي مواجه فرد با وضعيت. شود  مي دانسته5حل مسأله اطالعات از سنخ اساس، فرايند جستوجوي
اين، همان وضع . اي از مسائل جهان را ندارد ذهنيش توان پاسخگويي به مسأله) شناخت(كه معرفت

فرد . وضع نامنظم شناخت، بيانگر عدم كفايت معرفت فرد براي حل مسأله است. نامنظم شناخت است

                                                 
1 collective knowledge 2 Wersig  3 Neveling  
4 Anomalous State of Knowledge: ASK-theory 5 problem solving 
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ي جرح  زند و اطالعات به واسطه  ميز اين وضع نامنظم، دست به جست و جوي اطالعاتبراي خالصي ا
 دهد و مسأله ي فرد حل  ميآورد، به آن پايان  ميو تعديلي كه در وضع نامنظم شناخت فرد به عمل

اطالعات است كه باعث رفع . كند  ميشود و ساختار ذهنيش تغيير كرده و آرايش جديدي حاصل مي
  .دهد  ميشود و اين كار را با تغيير ساختار شناختي فرد انجام  ميم شناختوضع نامنظ
ي بروكز به  صورت اوليه ي معادله. ي مشهور بروكز نيز با همين مفاهيم پيوند خورده است معادله

  :صورت زير بود
K(S) + δI = K(S + δS)  

  :اما بعداً بروكز معادله را به صورت زير تغيير داد
δI + K(S) → K(S + δS)  

 جرح و تعديل ساختار معرفت و δS اطالعات كسب شده، δI ساختار معرفت فرد، K(S)كه در آن 
K(S + δS)كند كه ساختار معرفت   مياين معادله بيان.  ساختار جديد حاصل از جرح و تعديل است

. آيد  ميشود و ساختار جديدي از معرفت به وجود  ميفرد، توسط اطالعات كسب شده جرح و تعديل
ي دوم، تأكيد بيشتري بر اطالعات شده است و  هاي اول و دوم در اين است كه در معادله تفاوت معادله

در مجموع، بروكز معرفت را . در واقع، اطالعات مقدم بر ساختار معرفت فرد در نظر گرفته شده است
 ست و اطالعات را چيزيهايي برقرار شده ا كند كه بينشان نسبت  ميهمچون ساختاري از مفاهيم اعتبار

از لوازم سخن بروكز، يكي . تواند در اين ساختار مستحيل شود و آن را جرح و تعديل كند  ميداند كه مي
اند و ساحات مشتركي  ماهواً از يك جنس) شناخت(هم اين است كه اطالعات و معرفت

  ).31، ص 1992اينگورسن، (دارند
. رساني دانست  دانش اطالعي حوزهگاه شناختي در ي اوج نظر توان نقطه  ميآراء اينگورسن را

ي اصلي   درباره ي ايده1دو مِي. نيز رأي م. اينگورسن، از آراء بلكين و بروكز تأثير فراوان پذيرفته است
  : ي اصلي نظرگاه شناختي عبارت است از بنا به نظر دو مِي، ايده. پذيرد  مينظرگاه شناختي را

ي از مقوالت نظامي  اعم از ادراك حسي يا نمادين، به واسطهاينكه هر پردازش اطالعات، «
ي  گيرد كه مدلي از جهانِ فرد پردازش كننده  مييا مفاهيم صورت

  ).16، ص 1992اينگورسن، (»اند اطالعات

هاي ديگري   به نام2مدل جهان. ي اطالعات، اعم از انسان و ماشين است كننده در اينجا، فردِ پردازش
مدل جهان عبارت است از . 5 و تصوير4 ، طرحواره3جهان) شناخت(معرفت: شود  مينيز خوانده
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عوامل (، تجارب فرد)معرفت(منظور از ساختار دانش. يا ساختارهاي شناختي) معرفت(ساختارهاي دانش
  ).16، ص 1992اينگورسن، ( است1است كه حاصل تعامل اجتماعي و تعليم و تربيت) فردي ذهن

و وسايل پردازشگر ها  به كامپيوتر) 1: شمارد راي نظرگاه شناختي برمير ويژگي باينگورسن چها
ي پردازشگر را   است، يعني هر وسيله2يك نظرگاه فردانگارانه) 2. كند  ميها، همچون بشر نگاه مشابه آن

پردازش ) 3.  مقوالت و مفاهيم مختص به خود را داردنظامگيرد كه   مييك موجود مستقل در نظر
گيرد و مقصود از وضع معرفت   ميصورت) شناخت(جهان واقعي به واسطه ي وضع معرفتاطالعات در 

 مقوالت و نظام) 4. ، انتظارات، اهداف و عالئق در فرد)شناخت(هم عبارت است از ساختار دانش
  .ي شناخت فردي است مفاهيم، زاييده

ك پردازشگر اطالعات كند كه اين چهار ويژگي بيانگر خصلت ذهني و دينامي  مياينگورسن تأكيد
  .و وضع معرفت استها  ي مدل مقصود او از پردازش ديناميك، تغيير خودآگاهانه. است

فرد، مبتني است بر وضع ) شناخت(خصلت دوم بيانگر اين است كه هرگونه تغيير در وضع معرفت
 او در زمان يعني هر تغييري در وضع معرفت فرد، متأثر از معرفت و عالئق و اهداف. كنوني معرفت او

اين مسأله بدان . داند  ميحاضر است و به اين اعتبار، اينگورسن بازيابي اطالعات را عملي هرمنوتيكي
تواند وضع معرفت فرد را تغيير دهد كه در وضع   ميمعني است كه هر پيام مخابره شده، تنها در صورتي

). 16، ص 1992اينگورسن، (ن يگانه شودكنوني معرفت او ريشه داشته باشد و كامالً در آن مستحيل و با آ
يعني تغيير در وضع معرفت فرد، به اين صورت نيست كه مثالً جزئي به اجزاء سابق اضافه شود، بلكه با 

  .يابد  ميي معرفت فرد آرايش جديدي دريافت پيام جديد، شبكه
انگاري را معادل  او شناخت.  قائل به تمايز است4 و شناخت انگاري3اينگورسن بين نظرگاه شناختي

ي سرل، هوش مصنوعي  به عقيده. نامد  مي6 آن را هوش مصنوعي قوي5گيرد كه جان سرل  ميآن چيزي
نوع . 7هاي رقومي ي مغز بشر با كاركردهاي كامپيوتري افراطي كاركردها قوي مبتني است بر مقايسه

ي   برنامهگويد كه مغز، فقط يك كامپيوتر ديجيتال است و ذهن يك  ميتر آن افراطي
 در هوش مصنوعي قوي، ذهن فاقد هرگونه محتوي دانسته). 19، ص 1992اينگورسن، (كامپيوتري

اينگورسن، (شود  مينيز مغز يك كامپيوتر ديجيتال دانسته. دانند  ميشود و آن را فقط داراي برنامه مي
وش مصنوعي قوي عبارت مباني او در نقد ه. دهد  ميرا مورد نقد قرارها  سرل اين ايده). 20، ص 1992

  :است از
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  مغز منشأ ذهن است؛ .1
  ي معني نيست؛ نحو به تنهايي تضمين كننده .2
 شوند؛  ميي كامپيوتري كامالً توسط ساختار صوري و نحويشان تعريفها برنامه .3

، 1992اينگورسن، ( است٢الخصوص محتويات معنايي  و علي١ذهن داراي محتويات ذهني .4
  ). 20ص 

هوش مصنوعي . گيرد  ميي مقابل هوش مصنوعي قوي  را نقطه3)رقيق(سرل هوش مصنوعي ضعيف
 فرايندهاي مغزي يا ذهني 4سازي پذير است، شبيه ضعيف مبتني بر اين نظر است كه تنها كاري كه امكان

سازي  شبيهها  توان توسط كامپيوتر  ميفقط يك سري فرايندهاي ذهني خاص را. توسط كامپيوتر است
به عالوه، از آنجا كه فرايندهاي ذهني قابل تحويل به .  دارند5يي كه ماهيت صوريها المثل آن في. كرد

در اينجا تمايز اساسي بين . نيستندها   آن6قادر به توليدها ساختارهاي نحوي صرف نيستند، كامپيوتر
 ص ،1992اينگورسن، ( تواند موجد توليد باشد اي، بنفسه نمي سازي هيچ شبيه. سازي و توليد است شبيه
20.(  

تواند به نظرگاه شناختي نزديك باشد، يعني   مياينگورسن معتقد است كه هوش مصنوعي ضعيف
 انگاري قرار هوش مصنوعي ضعيف و نظرگاه شناختي در تقابل با هوش مصنوعي قوي و شناخت

. استبه افعال ماشين و ذهن بشري ها  تفاوت اصلي بين اين دو گروه، مربوط به نوع نگاه آن. گيرند مي
اند كه در رفتار ذهني بشر صورت  هوش مصنوعي ضعيف و نظرگاه شناختي، از دل تحقيقاتي برآمده

 برخي از 7هايي غيرمعنايي سازي توانند شبيه  ميهاي كامپيوتري گرفته و مشعر به اين هستند كه برنامه
اير دارند كه بر هوش مصنوعي قوي و شناخت انگاري، نگاهي كامالً مغ. فرايندهاي ذهني بشر باشند
ها  هاي صورت گرفته در كامپيوتر اي مشابه با پردازش هاي ذهني بشر، به گونه اساس آن، تمامي فعاليت

  ).20، ص 1992اينگورسن، ( شوند  ميانجام
  :گويد  ميسرل

 را خالصه كنيم، چيزي شبيه به اين خواهد ٨انگاري ي تحقيقي شناخت اگر بخواهيم برنامه«
 است از پردازش اطالعات و پردازش اطالعات، فقط دستكاري تفكر عبارت: بود

پس بهترين طريق . كنند همين دستكاري نمادهاست ها ميكاري كه كامپيوتر. ست٩نمادها
عبارت ) گويند، شناخت  ميانگاران يا آنچنانكه شناخت(ي فرايند تفكر براي تحقيق درباره

تكاري نمادها، خواه در كامپيوتر باشد، هاي كامپيوتريِ دس ي برنامه است از تحقيق درباره

                                                 
1 mental contents 2 semantic contents  3 Weak/Soft-AI 4 simulation 
5 formal nature 6 duplicate   7 non-semantic 
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ي علوم شناختي عبارت است از توصيف مغز، نه در  پس با اين نظر، وظيفه. خواه در مغز
هاي ذهني آگاهانه، بلكه در سطح  هاي عصبي و نه در سطح وضعيت سطح سلول

، 1992اينگورسن، :  نقل درسرل،(» پردازش اطالعاتنظامكاركردهاي آن به عنوان يك 
  ).20ص 

 درجه با نظرگاه شناختي فرق 180انگاري  اينگورسن مدعي است كه در همين جاست كه شناخت
انگاري، پردازش اطالعات را از حيث مقوالت و مفاهيم در  نظرگاه شناختي، بر خالف شناخت. دارد

داراي اين داللت دارد بر اين كه پردازش اطالعات . كند  ميسازي  مدل1هاي آگاه ذهني سطح وضعيت
ها  تفاهم ابهامات و سوء. توان و نبايد آن را به صِرف دستكاري نمادها تحويل كرد بعد معنايي است و نمي

رود   ميگذرد را با آنچه كه گمان ها مي انگاري، آنچه در كامپيوتر شود كه شناخت  مياز آنجا ناشي
شود كه  انگارانه نمي تفاهم تحويل ءنظرگاه شناختي اسير اين سو. گيرد  ميفرايندهاي ذهني بشر است يكي

اساساً تحويل معني و كاربردشناسي به نحو و تحويل قواعد ذهني بشر به قواعد صرفاً صوري و تحويل 
  ).21، ص 1992اينگورسن، ( اطالعات به داده است

ه خود ي بروكز، ب در معادله.  بروكز را نابسنده يافته و در آن تغييراتي داده استي معادلهاينگورسن 
اينگورسن با . ي اطالعات در آن خالي است اطالعات توجه شده و جاي توليدكننده و دريافت كننده

ي  معادله.  را به ميان آورده است2ي بروكز، مفهوم اطالعات بالقوه دخيل كردن اين دو عامل در معادله
  :اينگورسن به صورت زير است

pI → δI + K(S) → K(S + δS) → pI′ 

 براي شناخت است [= pI]اي 3 تنها قوه-كننده  در ارتباط با دريافت-ن معادله، اطالعاتبر اساس اي
گيرد و براي حل مسأله   مي يا وضعيت عدم قطعيت قرار4اي كننده در فضاي مسأله و هنگامي كه دريافت

، اطالعات را درك كندها  شود كه اگر آن  ميكند، با اطالعات بالقوه مواجه  مييا رفع عدم قطعيت اقدام
[δI =]گيرد   ميادراك اطالعات بالقوه و حصول اطالعات، همواره از فيلتري صورت. شود  مي حاصل

در واقع، ادراك توسط فضاي .  است[= K(S)]ي معرفت فرد  كه همان ساختارهاي پيشين و تحقق يافته
. شود  مي، كنترلاي و وضعيت عدم قطعيت كه خود منوط به ساختارهاي پيشين معرفت فرد است مسأله

اين . دهد  مي تغيير[= K(S + δS)]اطالعات حاصله، وضعيت معرفت را به يك وضعيت جديد 
كنندگان   براي ساير دريافت[= ′pI]ي ديگري  تواند به منزله ي اطالعات بالقوه  ميوضعيت جديد، خود

  ).32، ص 1992، اينگورسن(به حساب آيد و به عبارت ديگر، به توليد اطالعات بالقوه بينجامد
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  جمع بندي. 5

 طبيعي و پارادايم معنايي وجه اشتراكي دارند و وجه -بر اساس آنچه گفته شد، پارادايم رياضي
ي ذهني  وجه اشتراكشان اين است كه اطالعات را به صورت كامالً عيني و فارغ از هر گونه جنبه. افتراقي
 و 1انگاري ي طبيعت  طبيعي، به علت غلبه-دايم رياضياوجه افتراقشان اين است كه در پار. كنند  مياعتبار

 ، اطالعات فارغ از ابعاد معنايي و صرفاً در ساحت ماده و طبيعت مورد بحث قرار2انگاري فيزيك
اما در پارادايم معنايي، اطالعات، اگر چه به نحو عيني، اما نه در ساحت طبيعت بلكه در ساحت . گيرد مي

ي مهم اين است كه در پارادايم  نكته. گيرد  ميه و طبيعت مورد بحث قرارزبان و مستقل از عالم ماد
شناختي و صرفاً در ساحت زبان مورد امعان نظر  اي عيني و مستقل از ابعاد روان معنايي، معني به گونه

 تشبيه كرد كه گرچه مدلولش يك واقعيت مادي است، اما 3عكستوان معني را به   ميدر اينجا. است
و از ) گيرد هيچ كس عكس يك پرنده را با خود پرنده يكي نمي( آن واقعيت مادي نيستخود، عين

 يك واقعيت عيني، نه خود آن واقعيت و نه امري عكسِ. آيد طرف ديگر، يك امر ذهني هم به شمار نمي
ني مع: در پارادايم معنايي نيز معني همين حالت را دارد. هاست ذهني است، بلكه مستقل از هر دوي اين

شود و شايد تعبير   ميعينيت دارد، اما در ساحت ماده و طبيعت يا ذهن نيست، بلكه در ساحت زبان لحاظ
وجه افتراق پارادايم معنايي از . اند شناسانه حذف شده بهتر اين باشد كه در پارادايم معنايي مناسبات روان

به ( در ساحت ماده و نه در ساحت زبانشناختي، اطالعات نه در پارادايم. پارادايم شناختي نيز همين است
، بلكه در ساحت ذهنيت و نقشي كه در جرح و تعديل ساختارهاي ذهني )اي مستقل از فاعلِ شناسا گونه

  .گيرد  ميبشر دارد، مورد بحث قرار
الذكر محتاج تفصيل بيشتري است، توضيح  ي فوق ي پارادايم هاي سه گانه ي ديگري كه درباره نكته

 و عينيت را در 4معموالً ذهنيت را در ترجمه ي سوبژكتيويته.  استذهنيت و عينيتلمات ي ك درباره
سوبژكتيويته و ابژكتيويته يك معني رايج و متداول دارند و يك . برند  مي به كار5ي ابژكتيويته ترجمه

 قرارها  آنگردد و در تقابل با معني رايج و متداول   برمي6معني متأخرتري كه به تفكر مارتين هايدگر
  .گيرد مي

سوبژكتيويته و سوبژكتيويسم در معني متداول و رايج، تأكيد بر عنصر ذهني در صدور احكام و نفي 
بر اين اساس، هر شخصي ذهنيت خاص خود را دارد و اين ذهنيت بر اساس . واقعيت عيني خارجي است

 و ابژكتيويسم در معني متداول ابژكتيويته. عاليق و ساليق فردي، متمايز از ذهنيت اشخاص ديگر است
شان احكامي  گيرد و مشعر به اين است كه اموري كه درباره  ميلفظ، در تقابل با اين تأكيد بر ذهنيت قرار

توانند به نحو عيني، يعني مستقل از   ميكنيم وجود عيني دارند و آن احكام صادره نيز، خود  ميصادر
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). 28-27، ص 1381عبدالكريمي، ( ادق يا كاذب باشنداحساسات، عواطف، عاليق و ساليق افراد، ص
 طبيعي و پارادايم معنايي و تأكيد بر ذهنيت در پارادايم -مراد از تأكيد بر عينيت در پارادايم رياضي

  .شناختي، همين معني رايج است
 اما سوبژكتيويته در نظر هايدگر، دركي از وجود و مقام انسان در رابطه با وجود است كه ذات و

 به 1سوبژكتيويته در كوگيتوي دكارت. كند  ميي ادراكي با عالم منحل حقيقت وجود آدمي را در رابطه
در سوبژكتيويته و با سوبژكتيويته، انسان . ظهور آمده و مبناي درك مدرن از عالم و آدم قرار گرفته است

وجود به معني چيزي است كه ي يوناني م اگر در دوره. شود  ميمبدل به سوژه و ماسواي او مبدل به ابژه
ي قرون وسطي موجود به اعتبار خداي  يابد و در دوره  مي و حضور]φαινόµενα[= كند  ميظهور

ي جديد و با تفكر دكارت، موجود  است، در دوره ]ens creatum[=  خالق، به معني موجودِ مخلوق
  ).175، ص 1379پازوكي، (ددگر  ميبودن براي سوژه شود و موجوديت اشياء مستند به ابژه  ميابژه

 كه subiectumي  شود، براي فهم سوبژكتيويته ما بايد در كلمه  ميهمچنان كه هايدگر متذكر
). 149، ص 1379هايدگر، ( است، غور بيشتري كنيم ύποχείµενονي يوناني  ي التيني كلمه ترجمه
 به χείµενον و زير به معني ύπο:  از دو جزء تشكيل شده استύποχείµενονي يوناني  كلمه
ي مذكور را براي اشاره به  ارسطو كلمه.  ترجمه كردبنياد يا زيرنهادتوان آن را به   مي، يعنينهادنمعني 

زبان عربي برد؛ همان كه بعدها در   ميآنچه كه بنياد وجود موجود است و موجود قائم به آن است، به كار
هاست كه محمول بدان   گزارهموضوع ύποχείµενονدر قلمرو زبان و منطق نيز، .  ناميده شدجوهر
اين .  التيني نيز دقيقاً معني زيرنهاد يا بنياد را در خود حفظ كرده استsubiectum. 2شود  مي دادهاسناد

.  به معني افكندن و نهادنiacere به معني زير و sub: كلمه نيز از دو بخش تشكيل شده است
subiectum و substans رفتند و به موجودات واقعي خارجي   ميعادل هم به كاردر قرون وسطي م
ست و  برابر ايستارفت كه به معني  مي به كارobiectumي  ، كلمهsubiectumدر مقابل . داللت داشتند

افيزيك يوناني و قرون وسطايي در مت. رفت  ميدر تفكر قرون وسطي براي اشاره به مفاهيم ذهني به كار
اما بعد از شك دكارتي، ديگر همه ي اشياء . شدند  مي محسوبsubiectumي اشياء خارجي  همه

subiectum نيستند، بلكه فقط يك subiectum ِوجود دارد كه ما به آن يقين داريم و آن بشر 
 obiectum و subiectumبه عبارت ديگر، در تفكر دكارت مصداق . ي دكارتي است انديشنده

                                                 
Cogito ergo sum1 :J�� ��516
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بدين ترتيب . گردد  ميobiectum ماسواي او تبديل به  وsubiectum شود؛ بشر تبديل به  ميعوض
  .سوبژكتيويسم دكارتي، همهنگام به تولد ابژكتيويسم مدرن نيز انجاميد

 ناپذير دكارت با تأسيس اصل كوگيتو و تفسيري كه از آن به عنوان بنياد تزلزل
=]fundamentum inconcussum [عبارت ي حقيقي و به  هستي كرد، در حقيقت يگانه سوژه

دانست كه ] ego cogitans[= كند  مي از آن جهت كه فكرمن انسانيديگر، يگانه موجود يقيني را 
 1ا بازنمودهاهاي ساير موجودات، وجودشان در حكم فراروآورده. اند ي موجودات به او قائم و معتبر همه

ه بازنمود، يعني حكايت و لذا وجود مستقل خارجيشان مطرح نيست، بلك. اند هاي اين من متفكر يعني ابژه
 را به معني objectiveدكارت . اعتبار داردها  نمايش ذهني و متعلق شناخت انسان بودن آن

representativeداند و چون من انساني، يگانه موجود حقيقي و، به تلقي دكارت، يقيني است،   مي
بنابراين قائم به سوژه .  دارندrepresentativeساير موجودات اعم از خدا و انسان حيث ابژكتيو، يعني 

اي يافت كه بنياد همه چيز گرديد و هم موجوديت  ق هم من انساني معني كامالً تازهبدين طري. هستند
موجودات، كه اينك در تفكر دكارت در ابژه بودنشان، يعني در نسبتي كه با فاعل خودمختار شناسا 

كنم پس هستم،   ميگويد من فكر  مينكه دكارتاي. شود  ميي او هستند، حاصل دارند و فراروآورده
ي تفكر، بلكه معنيش اين است كه من  بدين معني نيست كه من موجودي هستم داراي صفات مميزه

، ص 1379پازوكي، (كند  ميموجودي هستم كه نحو وجوديش اين است كه موجودات ديگر را ابژه
  :گويد  ميجاست كه هايدگراز اين. پس سوبژكتيويته خودبنيادي بشر مدرن است). 176

 شود،  مي واقعيsubiectumبه هر تقدير، زماني كه انسان مبدل به نخستين و تنها « 
و  شود كه بنياد همه چيز از حيث وجود  ميتوان گفت كه انسان به موجودي تبديل مي

، ص 1379هايدگر، (»شود  ميانسان دايرمدار موجود بما هو موجود. حقيقت آن هاست
149.(  

االصول تفكر   طور خالصه، هايدگر سوبژكتيويته و سوبژكتيويسم را ناموس عالم مدرن و اصلبه
داند كه بر سرتاسر متافيزيك، و بهتر است بگوييم عالم مدرن، حكمفرما   ميمدرن، از دكارت تا نيچه،

ان عالم مدرن و داند كه بني  مياو سوبژكتيويته را به عنوان نوع خاصي از نسبت انسان با وجود. بوده است
آليسم، پوزيتيويسم،  هاي فلسفي مدرن، اعم از اسپيريتواليسم، ناتوراليسم، رئاليسم، ايده تمامي نحله

در نظر هايدگر، سوبژكتيويته نه يك مسأله در عرض ساير مسائل فلسفي، بلكه روح . ويتاليسم و الخ است
است؛ ...  و اقتصاد و سياست و هنر و عالم مدرن و روح كليه ي شئون مدرنيته، اعم از علم و صنعت

وقتي سوبژكتيويته را در اين ). 149، ص 1376هايدگر، (ي عالم مدرن است سوبژكتيويته اصل راهبرنده
پذيريم كه ذهنيت و عينيت در معني رايج لفظ، هر دو سوبژكتيواند و اين   ميكنيم، الجرم  ميمعني لحاظ

                                                 
1 representations 
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ي  ي مطرح در مقاله گانه هاي سه اينكه پارادايم. ماند  مياني ظريفي است كه اغلب از نظرها پنه نكته
اين سه پارادايم، در . بر سوبژكتيويته استها  اند، ناظر به ابتناء آن شده» مدرن«حاضر متصف به صفت 

  . اند ي دكارتي ريشه دارند و لذا متعلق به افق عالَم مدرن  ابژه-ثنويت سوژه
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