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دکتر اصغر افتخاري
چکيده :گرچه مرز ميان علوم اجتماعي با ساير علوم بسيار گستتره و تفتاو هتا
آنها بنياهين است ،هر اين ميان مالحظا اوّلي از اهميتي هوچندان برخورهار است؛
تا آنجا که بسيار از فالسفۀ علم قائل به هرک تفاو اين هو حوزۀ علمي بر اساس
روش شناخت و تحليل آنها ميباشند.
با اين توضيح ،توجه به روش تفسير به هليل اهميت محتور کته هر حتوزۀ
علوم اجتماعي هاره ،نقطۀ آغازين وروه به حوزۀ شناخت علوم اجتمتاعي شناستاند
ميشوه و رويکره غالب بر هرک علوم اجتماعي بر اساس مباني و مباه ايتن روش
شناخت است .هر نوشتار حاضر نويسند ضمن اشار به عمد روشهتا پيشتنااه
برا تحديد علوم اجتماعي ،بر روش «تفسير » تأکيد ورزيد و تالش کتره استت
لوازم و مقتضيا اين شناخت را عطف توجه به علوم اجتماع بيان هاره.
برا اين منظور نخست روشها شناخت اصلي بيان و تشتريح شتد انتد ،هر
اهامه مباه و اصول روش تفسير تحليل شد اند و هر پايان کاربره اين اصتول هر
حوزۀ علوم اجتماعي بيان گشته است.
کليدواژه :علوم اجتماعي ،تفسيرگرايي ،تأويلگرايي ،نسبيتگرايي ،شناخت
 استاهيار هانشگا امام صاهق(ع)
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قد ه

«هنوز هم اين بيآبرويي برا فلسفه ماند است… که وجوه چيزها خارج
از خوه ما … بايد به صرف ايمان پذيرفته شتوه .و اگتر کستي هر وجتوه آن
چيزها شك کند ،ما نميتوانيم با هيچ برهان قانعکنند ا بتا شتك او مقابلته
کنيم» (نقل از :مور ،4731 ،ص.)441
اينکه عالمان تجربيمسلك حوزۀ علوم طبيعي ،هر پرتو تتأمال

شتناختشناستانۀ

خوه که روزبهروز گستره ميشوه و امروز حجم عظيمي از فلستفۀ علتم را بته ختوه
اختصاص ميههد ،با اين جمله «کانت»

(Kant

 )Immanuelچگونته برختوره متيکننتد،

خوه جا بحث و نظر بسيار هاره وليکن تا آنجتا کته بته «علتوم اجتمتاعي» مربتو
ميشوه ،سخن کانت گذشته از کژتابيهتا آن کته «جتي .ا  .متور» هر «برهتان عتالم
خارج» تا حدوه بدان متيپترهازه (رک .متور ،4731 ،صت

 ،)446-447از مقبوليتت

بتتاييي برختتورهار استتت؛ بته طتتور کتته عالمتتان علتتوم اجتمتتاعي پت

از غتتور هر

نظريهها موجوه ،خوه را مصداق همتان ضتر المثلتي متييابنتد کته «آلتن چتالمرز»
) (Alan F. Chalmersپ

از بررسي نظريتههتا موجتوه هر ارتبتا بتا «ماهيتت علتم»

بدان استناه جسته است؛ يعني «پريشان آغتاز کترهيم و پريشتانتتر بته پايتان رستيديم»
(چالمرز ،4731 ،ص.)3
 .3ارکا رويکرد تفسيري

رويکره تفسير را ميتوان واکنشي به رويکره مسلط اثباتي ارزيابي کره .بر اين استاس
تلقي نويني از «علوم اجتماعي» شکل ميگيره که با آموز ها اثبا گرايي قابتل فاتم و
هرک نيست .به منظتور تحليتل ايتن رويکتره ،هر اهامته اصتول و مبتاني آن را بررستي
خواهيم کره.
 .3-3فلسف تحليلي

هر اواخر قرن  41و شروع قرن  ،42جرياني هر اروپا به وجوه آمد که موضوع آن «زبان»
بوه .طرح زبان به عنوان يك موضوع فلسفي ،کار جديد بوه و حتي عتد ا اعتترا
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کرهند که اين پايين آورهن شأن فلسفه است .عليرغم تمامي مخالفتها ،اين جريان بته
نقش زبان توجه بسيار کره و به عبارتي تماماً به «تحليتل الفتا و تصتورا » انستاني
پرهاخت و از اين طريق اقدام به يافتن را حلي بترا مستائل کتره .ايتن فلستفه هارا
عقيتدتيا را

ويژگي مکتبي خاصي نيست و برا همين مشاهد ميشوه که چارچو

که بتوان فالسفه را مطابق آن تقستيمبنتد کتره ،عرضته نمتيهاره و طيفتي از فالستفۀ
مختلف را از مکاتب گوناگون حول محور واحد  -که همان اهميت بخشيدن به زبتان
هر فلسفه و همچنين روش و ابزار تحقيق هر مباحث فلسفي باشتد -گتره آوره استت.
اين فلسفه که با ظاور افراه چون «راستل» ) (Bertrand Russelو «متور»

)(G. E. Moor

هر قيام عليه ايدئاليسم ضد تجربهگرا ،هر عرصۀ فلستفي انگلستتان پتا بته عتالم وجتوه
گذاره و هر هست افراه همچون «ويتگنشتاين»
رسيد و بزوه توانست بزرگاني چتون «گوتلتو

)Wittegnstein

فرگته»

 (Ludwigبه بلتو ختوه

)Frege

 (Gottlobرا بته عتالم

انديشه عرضه بداره که هر يك بسان استتوانها هر جاتان انديشتۀ فلستفي مطترحانتد.
فلسفۀ تحليلي امروز اهميت بسيار يافته و مباحث آن پيرامتون نقتش زبتان مقبوليتت
قابل توجاي را به خوه اختصاص هاه استت؛ بته طتور کته «پاستکال آنتژل» از قتول
«استوار

ميل»

)Stuart Mill

 (Johnنقل ميکند که کتاروانهتا بتزر

سرمنزل اصلي و عمتد عبتور متيکننتد :يکتي ريشتخند ،ستس
«پذيرش» .او سس

گفتگتو و هر ناايتت

ميافزايد :فلسفۀ تحليلي بيش از  02سال است که هر اغلب کشورها

از سرمنزل سوم عبور کره است (رک .عليآباه  ،4731 ،صت
ص

انديشته از سته

71-4؛ هافکتان،4731 ،

61-76؛ حنفي.)4114 ،

 .2-3فاهيم عملي و غيرعملي

سام قابل توجاي از «واژگتان علتوم اجتمتاعي» را «مفتاهيم عملتي»

)(action concepts

تشکيل ميههند و لذا اين رهيافت هر پي آن است که بتا بررستي منطقتي ايتن هستته از
مفاهيم ،برهاشتي (تاز ) از علوم اجتماعي ارائه ههد« .مفاهيم عملي» آنهايي هستتند کته
برا بيان «آنچه برا وصول به هدفي انجام ميههيم» ،به کار ميروند؛ برخالف آنهايي
که بر آنچه «رخ ميههند» ،هيلت هارند؛ مثالً «پريدن» و «افتاهن»؛ يکي بتر انجتام عملتي
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هيلت هاره و لذا «مفاومي عملي» و هيگر «غيرعملي» است .برا هرک هر چته باتتر
اين تمايز کافي است به «تکان خورهن» برگي هر گذر نستيم و تفتاو

آن بتا حرکتا

هستمان تأمل کنيم .آن موقع ميفاميم که مفاهيم عملي برا توصيف و بيان رفتارهتايي
به کار ميروند که با قصد و غر

صور

از نظر ،هدف و يا قصد عامل سؤال کنيد

پذيرفتهاند .بدين ترتيب که شخ

ميتواند

).(Fay, 1975, pp.10-20

بر اساس اين تفکيك ،ميتوان اظاار هاشت که مجموعۀ اطالعا

مطترح هر علتوم

اجتماعي ،متشکل از اين هسته از مفاهيم است و هر حقيقت ،عالمان علوم اجتمتاعي هر
پي تحليل اين هو نوع از مفاهيماند .اکنون کته موضتوع علتمايجتمتاع را از ايتن منظتر
هريافتيم ،سؤال مام و اصلي اين قسمت را طرح ميکنيم و آن اينکه معيار تمييز ايتن هو
مقوله از يکديگر چيستت! پاست بته ايتن ستؤال متا را بته ستو «جتوهر و ماهيتت
علمايجتماع تفسير » رهنمون ميکند.
 .1-3اصالت تفسير

تمييز هو مفاوم «عملي» و «غيرعملي» از يکديگر ،تناتا بته واستطۀ اتکتا بته «مشتاهدۀ
ظتتاهر » از حرکتتا

فيزيتتك ختتارجي ميستتر نيستتت بلکتته هر کنتتار ايتتن مشتتاهد

) (observationما به عامل مام هيگر نيز نيازمنديم که همان «تفسير» مشتاهدا

باشتد.

هليل اين مطلب نيز روشن است :همان گونه که ميهانيم ،هر «مفاوم عملي» هو بعد مام
هاره که عبار اند از:
يك .اغرا

 ،نيّت ،نقشهها و يا آمال فاعتل (فعتل)؛ هو .اختالق ،قتوانين ،ضتوابط

اجتمتتاعي و چيزهتتايي از ايتتن قبيتتل کتته فاعتتل بتتا توجتته بتته آنهتتا عملتتي را انجتتام
ميههد .برختي از نويستندگان از مقولتۀ نخستت بته «مفتاهيم عملتي راجتع بته نيّتت»
)action concepts
)concepts

 (intentionalو از مقول تۀ هوّم بتته «مفتتاهيم عملتتي راجتتع بتته ستتنن»

( (conventional actionآها

و ضوابط) ياه ميکند که ويژگي ماتم هتر هو

آنها اين است که با اتکا به مشاهدۀ خام نميتوان بدانها هست يافتت؛ بترا مثتال ،هو
مفاوم «انتظار» ) (waitingو «رأ هاهن» ) (votingرا هر نظر بياوريد« :انتظار» يك مفاتوم
عملي راجع به نيت است؛ يعني اينکه تا شما نيت و غر

فاعل را ندانيتد ،نمتيتوانيتد
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اين فعل را هر جرگۀ مفاهيم عملي قرار ههيد .به عبار

هيگر ،اگتر ببينيتد شخصتي هر

جايي ايستاه است ،اين مشاهدۀ خام شما را نميتواند به «منتظر» بوهن او رهنمون کند،
مگر آنکه نيّت او را بدانيد و آن گا اين مفاوم را هر زمترۀ مفتاهيم عملتي قترار ههيتد.
همين طور مفاوم عملي مثل «رأ هاهن» است کته راجتع بته آها

و ستنن و ضتوابط

اجتماعي است و تا شما از اين ضتوابط مطلتع نباشتيد ،نمتيتوانيتد انتداختن برگتي هر
صتتندوق را – و يتتا بلنتتد کتترهن هستتت و يتتا ايستتتاهن و…  -را هستتتهبنتتد و فاتتم
کنيد ).(Braybrooke, 1987, ch.1
 .4-3ا تزاج تشريح و توصيف

اگر هر «اقدامي» را مرکب از «حرکتي فيزيکي به عالو هدفي شخصي» بتدانيم ،آن گتا
توصيف چنين عملي ناچار متضمن بيان «زوايا باريتك و پيچيتد ا » از آن عمتل نيتز
است .بنابراين ،اين گونه به نظر ميرسد که چنين توصيفي هارا «عواملي» تشريحي هر
هرون خوه است .بدين ترتيب ،مالحظه ميشوه که ارتبتا وثيقتي بتين ايتن هو مقولته
وجوه هاره و به عبار

هيگر ،هرون هر توصيفي ،نطفۀ «تشريحي» نافتته استت .لتذا هر

مقام توصيف ما به پرورانيدن اين معنا ميپرهازيم که «عامل عمل را انجام هاه استت» و
اينکار ميطلبد تا «انگيز ها عامل» متدّ نظتر متا قترار گيرنتد و از همتين جاستت کته
توصيف و تشريح با يکديگر ممزوج ميشوند (رک .افتخار و نصر  ،4737 ،فصل.)4
 .2روششناسي :اقبال ه «روش تف مي»

از مطالب گفتهشد اين گونه استنتاج ميشوه که يکتي از بتزر تترين وظتايف «علتوم
اجتماعي تفسير » ،کشف و بيان انگيز ها عامتل هر انجتام عمتل استت .اساستاً ايتن
مطلب از جمله ارکان رکين مکتب تفسير به حسا

ميآيد؛ چرا که «مقوم کليۀ اعمتال

اجتماعي» ،معنايي است که فاعالن بدانها ميبخشند و اگر ما اين انگيتز و هرک را بته
کنار بگذاريم ،هيگر هيچ چيز برا پژوهشگر علوم اجتماعي باقي نميمانتد تتا متوره
پژوهش و تأمل قرار ههد.
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با پذيرش اين نظريه ،با سؤالي هيگر مواجه ميشويم که پاست بتدان بختش قابتل
توجاي از مکتب تفسير را شکل ميههد؛ سؤال اين استت کته بته فتر

قبتول ايتن

هيدگا  ،روش ما برا هستيابي به آن هرک و انگيز چه متيتوانتد باشتد! آيتا اساستاً
راهي برا پژوهشگر هست تا بتواند خوه را بدان سرمنزل متعالي برستاند! بته عبتار
هيگر ،اگر ما همچون «مك.اينتاير» به ارزش واي اين «حقيقت پتيشپاافتتاه » واقتف و
مقرّ گرهيم ،آن گا روششناسيا وجوه هاره که بتوانتد متا را هر تحقتق آن و وصتول
بدان «انگيز » و «هرک» يار رساند!
پاس اصحا

مکتب تفسير «مثبت» استت و هر ايتن ارتبتا از «روش تفامتي»

) (verstehenبار ميجويند که هر بستر تاريخي به صور
مطروحشد توسط «ماک

آشکار و مشخ

با مباحتث

وبر» پيوند خوره است.

تمييز که بين «علت» و «هليل» وجوه هاره ،ثمرا
هر روششناسي خوه را مينماياند (ليتل ،4737 ،ص

بسيار هاره که يکي از آنهتا
 .)40-6اگر ما جامعتۀ انستاني را

با نظر علّيگرا موره مداقه قرار ههيم و آن را چون هستگا و ماشيني بسنتداريم ،هر آن
صور  ،روشها تحصلي موره قبول ما خواهند بوه؛ اما اگتر بستذيريم کته طبيعتت و
جامعه تفتاوتي متاهو هارنتد ،هر آن صتور « ،هليتلگترا» ختواهيم شتد و ستعي هر
هستيابي به اين هييل خواهيم کره« .ويتنچ» کتتابي بتا عنتوان «ايتدۀ علتوم اجتمتاعي»
( )The Idea of Social Scienceهاره و هر آنجا ضمن بيان مفصل مطالتب فتوق بته ايتن
نتيجه ميرسد که ما هر اجتماع با رفتارها قاعد مند (يا معناهار ) مواجه هستيم ،لتذا
رسالت عالم علوم اجتماعي رسيدن به معتاني استت کته از طريتق «تفاتم» و «همتدلي»
صتتور

متتيپتتذيره

)1958

 .(Winch,هر همتتين راستتتا جتتا هاره از «کالينتت ووه»

) (Calingwoodنيز سخن بگويم که هر حکم «پدر معنو » ويتنچ بتوه و بتا ارائتۀ تعبيتر
«هوبار باز کرهن تاري » به نحو راهيکالي بنيان روش تفامي را گذاره است .به زعتم
و پژوهشگر هر رشتۀ تاري  -که موره عالقه و بوه -بايد آن قدر به فاعل تتاريخي
نزهيك شوه که احساس کند اگر او هم به جا آن شخصيت موره نظر بوه ،همين کتار
را انجام ميهاه .به عبارتي او کافي نميهاند که مورخ شرايط و عوامتل ،متثالً خوهکشتي
فره  ،را هر گذشته توضيح ههد بلکه وقتي ميتواند اهعا کند که يك واقعتۀ تتاريخي و
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يا شخصيت را هرک کره استت کته بتدان «احستاس» رستيد باشتد (ستروش،4766 ،
ص .)76البته «ماک

وبر» چنين هيدگا «راهيکالي» را نداره .تناا معتقد است کته علتوم

اجتماعي حوزۀ علوم فرهنگي و هارا بار ارزشي است .لذا رسالت پژوهشگر آن استت
که به «فرضيها هر با
و ارزشها و اغرا

حالت روحي فاعل به هنگام انجام فعل برسد؛ يعنتي اعتقتاها
فاعل را هريابد» و برا اينکار کتافي استت کته ختوه را هر جتا

عامل قرار ههد و از نگا او به حواهث بنگره .به عبار

هيگتر ،پژوهشتگر بايتد پتا بته

هرون «هنيا اجتماعي» افراه بگذاره و از آنجا به تبيين واقع همت گماره (ليتتل،4737 ،
 443و .)473

ص

اما از حيث فلسفي «تفام و همدلي» واژ هايي هستند که هر بستر فلسفي مبتني بتر
قبول «ثنويت» هر فلسفۀ ذهن روييد اند .فلسفها که هر آن بين «انگيتز هتا» (اغترا
اهداف ،آمال و غير )  -بسان اعمال ذهني عتامالن  -و «حرکتا

،

فيزيکتي»  -بته مثابته

اعمالي که مشاهد گر قاهر به رؤيت آنهاست  -تمييز و تفکيکي وجوه هاره .مطابق اين
هيدگا فلسفي کار يك پژوهشگر هر حوزۀ علوم اجتماعي آن استت کته ظتواهر  -ايتن
حرکا

فيزيکي قابل رؤيت -را به کنار زند و به عالم معاني ورا آنها نفوذ کند .ايتن

صور

کلّي روشي است که از آن به «همدلي» ) (empathyياه ميشوه و اکنون بته نظتر

ميرسد که با توجه به مالحظا

پيشين معنا اين جمله به خوبي مشخ

شتد باشتد

).(Cf. Weber 1949; Rosenberg 1988
 .1اليههاي ختلف پديدههاي اجتماعي

هر مکتب تفسير تالش بر آن است تتا انديشتهگتر بته ييتههتا زيترين تحتوي

و

پديد ها اجتماعي نفوذ کند که نتيجۀ آن متصل ستاختن و کتالف کترهن همتۀ اعمتال
اجتماعي -که بعضاً جدا از هم هيگر و بدون ارتبا با يکديگر به نظر ميرسند -بتا هتم
است .برا هرک اين روش و نوع عملکره آن يزم است تا ييهها مختلف يك پديتد
را به شرح زير بررسي کنيم.
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 .3-1عمل اجتماعي )(social action

مطابق نظر «ليتل» هو رکن عمدۀ مکتب تفسير عبار اند از« :عمل اجتماعي» و «تفسير
آن» .هر مبحث روش تفامي از تفسير و نحوۀ آن ستخن بته ميتان آمتد و هر اينجتا بته
هومين رکن عمدۀ مکتب تفسير ميپرهازيم که خوه هو مولّفۀ اصتلي هاره و هتر هو
آنها از هرون تعريف وبر از «عمل اجتماعي» قابل استخراج است .وبر «عمل جمعي» را
اين گونه ميشناساند:
«ما رفتار را فعل متيختوانيم کته شتخ

فاعتل معنتايي ستوبژکتيو بتدان

بخشيد باشد .خوا آن رفتار آشتکار ( )overtختوا ناتان ( ،)covertختوا از
جن

غفلت ( )omissionو يا تسليم ( )acquiescenceباشد .فعل وقتي جمعي

است که هر معنا سوبژ کتيتوش ،رفتتار هيگتران نيتز لحتا شتد باشتد و
از اين رو هر مسير خوه جاتت خاصتي پذيرفتته باشتد» (بته نقتل از :ليتتل،
 ،4737ص.)444
از اينجا ميتوان هو نکته را استنبا کره:
نخست ،يکي از مقوما
بوهن» ) (intentionalفعل ،غر

فعل ،معنا يا نيت سوبژکتيو فاعل استت .متراه از «منّتو
هاشتن فاعل از فعل و هرک فاعل از حرکتا

خويش است .از هيدگا اهل مکتب تفسير ،مفاهيم ،مفروضا

فيزيکتي

و نيا  ،مقوم پديد هتا

اجتماعياند و از اين حيث است که ميبينيم اظاار ميهارند مقام پديتد هتا اجتمتاعي
ذاتاً معنا هارند.
هوم ،فعل جمعي فعلي است که معنا سوبژ کتيوش متوجه افعتال هيگتران باشتد.
برا تبيين اين مولفه ليتل مثالي ميآوره و آن اين است که فره صتبح زوه از ختوا
برميخيزه و به سرکار خوه ميروه .هر انجام اين عمل ميبينتيم کته فتره مزبتور بترا
اينکه از ترافيك رهايي يابد ،اقدام به اين کار کتره استت و اگتر چنتين عملتي توستط
هيگران هر آن ساعت سر نميزه ،بالطبع او نيز هيرتر به سر کار خويش ميرفت .لذا هتر
آن فعلي که هر آن اين بعد لحا نشد باشد ،اساساً «فعتل جمعتي» نيستت و هر حيطتۀ
مطالعا

علوم اجتماعي نميآيد (ليتل ،4737 ،ص

 .)441-444نتيجه آنکه رکن رکتين
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اين هيدگا را «فعل اجتماعي» شکل ميههد کته متوره پتژوهش و موضتوع تحقيتق هر
علوم اجتماعي قرار ميگيره.
 .2-1فعاليت اجتماعي )(social practice

عمل اجتماعي هر بستر موسوم به «فعاليتت اجتمتاعي» قترار هاره کته متيتتوان آن را
مجموعۀ قواعد و ضوابط کالني تعريف کره که به نوع مناسبا

بين چند متغيتر حتاکم

است و هويت واحد به آنها ميههد .مانند «ترافيك» که توقف پشتت چترا قرمتز را
معناهار ميسازه.
 .1 1ضوا ط اجتماعي ()social rules

زيربنا «فعاليتها اجتماعي» را ضوابط اجتماعي تشکيل ميههند .به عبار
اين «ضوابط» هستند که حدوه و مرزها را مشخ

ستاه تتر

ميسازند .ما هر هرون هر جامعتها

با هستها از قوانين روبتهرو متيباشتيم کته از قضتا بترا مترهم و کتارگزاران بستيار
شناختهشد ميباشند .بدين معنا که هر قياس با ييهها زيرين عمل اجتماعي« ،قتوانين»
 شکل رسمي اين ضوابط  -آها  ،عرفها و سنن اجتماعي برا مرهم شناختهترنتد وحيا

روزمرۀ آنها معمويً با همين هسته از ضوابط سروکار هاره .حکم مزبور نته تناتا

برا «اعمال راجع» به «ضوابط قانوني»  -اعمالي که اساساً به ضتوابطي کته از پتيش هر
سطح جامعه مصو

شد اند -صاهق است بلکه «اعمال راجع به انگيز » -اعمالي که بته

انگيز و نيت افراه ميپرهازه -را نيز شامل ميشوه؛ چرا که هر همين اعمتال هستتۀ هوم
نيز مشاهد ميشوه که فره هنگامي ميتواند يك «مفاوم هر ارتبتا بتا عمتل راجتع بته
انگيز » را به کار ببره که آن مفاوم با مجموعها از «اعمال بدني»

)action

 - (bodilyکته

آنها نيز به نوبۀ خوه پيشتر توسط جامعه پذيرفته شد و مقرر شد اند که فتالن معنتا را
برسانند -مطابقت هاشته باشد

).(Cf. Fay, 1975

 .4-1عناي قّوم )(constitutive meaning

منظور از «معاني مقّوم» کته بستتر زيترين ضتوابط اجتمتاعي را شتکل متيههنتد ،همتۀ
تصورا  ،تعاريف و مفاهيم مشترک (بينايفراه) است که «جاان» را به شتکل و طريتق
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مشخصي ترسيم ميکنند (اين هر ارتبا با مستمّا لفت «معتاني») .ايتن معتاني امکتان
منطقي وجوه يك عمل جمعي را فراهم ميآورند که بدون وجوه آنهتا ،عمتل مربوطته
آن گونه که شناساند ميشوه ،هيگر امکان وجتوه نمتييافتت (ايتن هتم هر ارتبتا بتا
مسما لف مقّوم و سازند )؛ برا مثال ،به حوزۀ اقتصاه ،عمل اجتماعيا مثتل خريتد
و فروش که مبتني بر فعاليت اجتماعي «هاهوستد» و «معاملۀ اقتصاه » است و ريشته هر
ضوابط اقتصاه خاصي هاره ،هر ناايتت بته تعيتين معتاني مامتي همچتون «مالکيتت
خصوصي»و امثال آن منتاي ميشوند و بدون تعيين موضع هر چنين مقاطعي ،امکان فام
صحيح آن عمل اجتماعي ساه نميروه.
 .1-1فاهيم نيادين (اصلي) ()basic notion

هر مقام نفوذ به ييهها زيرين «عمل اجتمتاعي» هر ناايتت امتر بته «مفتاهيم بنيتاهين»
ميرسيم که بستر زيرين و ناايي اعمال اجتماعي را شکل ميههد .حقيقت امر آن استت
که تمام مقاما

پيشين هر آخر به اين نکته منتاي ميشوند که فره پژوهشگر برا فاتم

هرچه کاملتر اعمال اجتماعي بايد از معاني مفاهيم همچون «فره» و «جمتع»« ،هستتي»،
«جاان» و ...اطالع حاصل کند و اين آغاز را است ).(Cf. Fay, 1975
 .4نقد و ررسي

«من گاهي هچار شگفتي شد ام که چرا برخي از نوشتهها گئورک لوکاچ بتا
وجتتوه مطالتتب بستتيار و باارزشتتي کتته هر آنهاستتت ،حتتاو چيتتز
ناخشنوهکنند  ،هم هست .او با اينکه معمويَ با اصلي منطقي و استوار مطلب
خوه را آغاز ميکند ،ميتتوان احستاس کتره کته انديشتۀ او تتا انتداز ا از
واقعيت هور است» (برشت ،4737 ،ص.)427
با قدر تأمل هر گسترۀ وسيع «انديشهها » عرضهشد توسط همتۀ متفکتران ،بته
وضوح هرمييابيم که اين عناصر «ناخشنوهکنند » تقريباً هر همه جتا حضتور هارنتد .بته
عبار

هيگر ،شعار «جرئت پرسيدن هاشته باش» امروز تحقتق عينتي يافتته استت ،بته

گونها که کمتر عقيد ا را ميتوان يافت که به شکلي موره پرسش قرار نگرفته باشتد.
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طرح يك پرسش هر موضعي که هيگران آن را خالي از پرسش ميهانستند و به تبتع آن،
ارائۀ طيفي گستره از پاس ها ،روند غالبي است که به پيتدايش مکاتتب و فلستفههتا
گوناگون هر زمان ما منجر شتد استت (رک .احمتد  ،4737 ،صت

 .)473-440ايتن

سياست فکر نتايج زياه را هاشته است که از جملته ،متيتتوان بته تنقتيح و تکميتل
هيدگا ها مختلف اشار هاشت .بته همتين منظتور هر ايتن فصتل بتر آن شتد ايتم تتا
«رويکره پرسشگرايانه» را نسبت به مکتب تفسير اجرا کنيم.
مجموع انتقاها

از هيدگا تفستير را متيتتوان هر هو حتوز ستازماندهي کتره:

نخست ،مواره که به «نظريۀ تفستيرگرا» از علتوم اجتمتاعي مربتو متيشتوه و هوم،
آنهايي که به نحوۀ «ايجاه ارتبا بين نظريه و عمل» راجع هستند.
 .3-4نواقص نظريه تفسيري

چاار مطلب است که از هيد نظريهپرهازان اين هيدگا به هور ماند است:
 .4-4-1علمايجتماع تفسير جايگاهي برا آزمتايش شترايطي ( )conditionsکته
منجر به بروز «اعمال»« ،ضوابط» و يا «عقايد » که يك عالم اجتماعي تفسيرگترا هر پتي
تنوير آنهاست ،قائل نيست .به عبار
روابط بين «عوامل ساختار »

هيگر ،ابزار مناسب را برا اينکه شتخ

(elements

بتوانتد

 )structuralيك نظم اجتماعي و اشکال ممکتن

رفتار و عقيدتي برخاسته از آن عوامل را هريابد و يا اينکه آن را مطالعته کنتد ،فتراهم
نميسازه .يزم به ذکر است که يتك عتالم اجتمتاعي تناتا هر پتي هرک متراه و انگيتزۀ
موجوه هر ورا انواع خاصي از اعمال نيست بلکه افزون بر آن ،طالب هست يتافتن بته
عوامل علّي است که منجر به بروز و استمرار اين اغرا

و مقاصد هر افتراه متيشتوه؛

برا مثال ،ممکن است يتك عتالم اجتمتاعي بخواهتد عوامتل علّتيا کته مترهم را وا
ميهارند تا نقش خاصي را بر عاد گيرند و انجام ههنتد ،و يتا ضتوابطي کته آنهتا هر
فعاليتهايشان رعايت ميکنند ،را کشف کند و از اين طريتق نشتان ههنتد کته چگونته
«ساختار اجتماعي» معيّني افراه را واهار ميسازه تا عمل مشخصي را انجتام ههنتد .ايتن
مسئله که چگونه شرايط غيراجتماعي ،صور
قرار ميههد ،از جمله مقوي

و شکل حيا

اجتمتاعي را تحتت تتأثير

مامي استت کته هر همتين حتوز بررستي متيشتوه و
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متأسفانه از نظر عالمان تفسيرگرا هور ماند است .محيط طبيعي ،فناور و ...عليالقاعد
تأثيراتي را بر جا خواهند گذاره و هر اينجا وظيفۀ عتالم اجتمتاعي استت کته از رو
عواملي که منجر به پيدايش نوعي خاص از انگيز هدف و غتر

هر افتراه متيشتوند،

پره برگيره .به طور کلي ،اين گونه به نظر ميرسد که هر اينجا عوامتل پناتاني هيگتر
نيز هست که بعضاً هر شکلگير ضوابط ،اعمال ،معاني و مفاهيم اجتماعي نقتش ايفتا
ميکنند ولي از هيد عالمان علوم اجتماعي تفسير پناان ماند اند.
 .4-4-1بيتوجاي به «روند نتايج غيرمنتظتر » ()pattern of unintended consequences
از هيگر نواق

موجوه هر اين حوز است .عالمان علوم اجتماعي تفستيرگرا بته هنبتال

کشف انگيز ها موجوه هر ورا اعمال اجتماعي هستتند و ايتن هر حتالي استت کته
پار ا از اعمال اجتماعي اساساً مدّ نظر فاعل اجتماعي نبوه اند و جزو توابع غيرمنتظتر
يك عمل هيگرند .بدياي استت کته ايتن هستته از افعتال بتا مراجعته بته انگيتزۀ افتراه
تحديدپذير نيستند؛ لذا از حوزۀ معرفتي ما ختارج متيشتوند و از آنجتا کته هتر عمتل
اجتماعي آثار هاره که به هرون جامعه باز ميگرهه ،با اين غفلت سام قابل تتوجاي از
تحوي

اجتماعي از هسترس ما هور ميماند.

هيدگا «کارکرهگرايانه» هر ايتن حتوز باتتر عمتل متيکنتد؛ چترا کته از هيتدگا
کارکرهگرايانه رجوع به انگيز ها تجويز نميشوه بلکه توضتيح ايتن مستئله متوره نظتر
است که چرا نااه و يا عمل اجتماعي معيني به حيا

خوه استمرار ميههد و سس  ،هر

پي آشکار کرهن اين مطلب برميآيد که «ستام ايتن ناتاه يتا عمتل اجتمتاعي هر رونتد
استمرار حيا

کليّت جامعه چيستت! لتذا مشتاهد متيشتوه کته «پيامتدها» هر اينجتا

هارا اهميّت اوليهاند و به همين سبب ،آنچه «پيامدها ناخواسته» هر هيتدگا تفستير
خوانتتد شتتد ،هر اينجتتا لحتتا شتتد استتت و هر تتتور معرفتتتي عتتالم علتتوم اجتمتتاعي
کارکرهگرا قرار هاره.
 .7-4-1صور

اوليۀ ايراه سوم اين است که هيدگا تفسير هيچ راهتي را پتيش

پا عالم علوم اجتماعي برا فام نزاعها ستاختار موجتوه هر جامعته نمتيگتذاره.
هليل اين امر نيز آن است که روششناسي اين هيتدگا از تحليتل تناقضتاتي کته ممکتن
است بين «عوامل و نتايج» مشخصي از يك عمل وجوه هاشته باشد ،عاجز استت .شتايد
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از سو هيدگا تفسير عجيب بنمايد و

عدم ارائۀ يك ابزار تحليلي برا اين تناقضا

ليکن نکتۀ عجيبتر -و ايراه اصلي متا -ايتن استت کته اساستاً امکتان شتناخت چنتان
منازعاتي از سو اين هيدگا منتفي است .بترا هرک ايتن مطلتب ضترور استت بته
مالکهايي که اين هيدگا برا يك علمايجتماع خو

قائل است ،رجوع کنيم .از ايتن

هيدگا  ،يکي از معيارها آن استت کته علتمايجتمتاع بتوانتد «همبستتگي و همتاهنگي»
( )coherenceموجوه بين افعال ،قوانين و عقايد را که غيرمتجان
يك هيدگا کلّي ،به نمايش گذاره .به عبار

مينمايند ،هر هاختل

ساه تر ،ما متيتتوانيم از هرون ايتن معيتار

اين مطلب را استخراج کنيم که يکي از پيشفر

ها هيدگا تفستير ايتن استت کته

«عقايد»« ،معاني» و «اعمال» اجتماعيا که فتره بتا آنهتا هر عرصتۀ اجتمتاعي مواجته
ميشوه ،تا آنجا که قابل فام ميباشند ،امتور ستازگار بتا يکديگرنتد و اگتر هر ظتاهر
تنازع و تضاربي هيد ميشوه ،اين پديد ذاتي آنها نيست و هر اصل بتا هتم هماهنت
است .با وجوه چنين پيشفرضي بدياي است که هيگر وجوه چنتان ابتزار تحليلتي هتم
ضرور نمينمايد.
 .1-4-1همان گونه که ميهانيم يکي از وظايف عالمان علوم اجتماعي توضيح اين
مطلب است که چگونه يك نااه و يا نظم اجتماعيا هر بستر تاري تحتول متييابتد و
به شکل امروز هرميآيد و يا اينکه اين نااه هر آيند  ،با نظر به شرايط و اوضاع فعلي،
چگونه خواهد بوه .اما علوم اجتماعي تفسير  ،به ستبب آنکته از حيتث روششناستي
معتقد به وجوه نوعي ارتبا هروني بين شناختها فره بازيگران اجتماعي با معتاني
(اغرا

) مشترک و اعمال اجتماعيشان است -و از شرايط غيراجتماعي که هر بنتد اول

آمد ،غافل است -نميتواند به بيان روند تغييرا

تاريخي بسرهازه و يا اينکه برا آينتد

اين نااهها نسخها بسيچد .نظر به اين بيتوجاي است کته عتد ا بته صتراحت تمتام
اظاار ميهارند :عالم علوم اجتماعي تناا نميخواهد نظم اجتماعي را بشناسد بلکه حتمتاً
عالقهمند به تغيير آن هم است و اين هر حالي است که هيتدگا تفستير بته مقتام اوّل
بسند کره است.
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 .2-4نواقص وجود در حوز «نحو ارتباط نظريه ا عمل»

هر اين ارتبا از سه نق

عمد ميتوان سخن گفت:

 .4-4-1نظريۀ تفسير هر بيان اينکه چگونه نظريتۀ اجتمتاعي بتا عمتل اجتمتاعي
مرتبط است ،سکو

ميکند؛ چرا که ارتبا ها وثيق و موثق موره نظر نظريهپترهازان-

که مصراً بر کشف آنها توسط قائالن به اين هيدگا تأکيد هاره -معمويً هر عالم ختارج
رخ نميههند و تحقق عيني نمييابند .هليل اين امر نيز واضح است؛ بازيگران اجتمتاعي
تا آنجا که ما هيد ايم ،بيشتر «مقاومت» (( )resistanceبه معنتا فرويتد آن) را تجربته
ميکنند تا التزام عملي به تفاسير جديد ارائهشد  .به عبار

ساه تر ،هيتدگا تفستير از

استحکام ارتبا بين اين هو مقوله بسيار هفاع ميکند وليکن به بيتان شترايط يزم بترا
تحقق عيني اين روابط هر عالم خارج نميپرهازه .البته اين بيتتوجاي تصتاهفي نيستت
بلکه همان طور

که هر فصل مربو آورهيم ،ناشي از بيتوجاي هيتدگا تفستير بته

«عوامل شبهعلّي» است.
« .4-4-1محافظهکار » معضل هيگر است که به شکلي «آشتکار» و «عريتان» هر
هيدگا تفسير نمايان است .همان طور که هر ذيل ايراه سوم از مبحتث پيشتين ذکتر
شد ،هيدگا تفسير به طور نظاممند امکتان وجتوه ستاختارها نتزاعخيتز را هر هرون
جامعه نفي ميکند .اين اغما

روششناختي هر سطح نظتر بته يتك محافظتهکتار

سياسي تمامعيار منجتر متيشتوه؛ چترا کته اعمتالي کته از هرون چنتين روششناستي
برميخيزند ،هر مقام ارزيابي نميتوانند هيچ گونته استتانداره و معيتار بترا انتقتاه از
«واقعيت موجوه» ارائه ههند .توضيح اين مطلب ساه مينمايتد :يتا عمتل اجتمتاعي متا
هماهن
صور

و همسو با واقعيتها موجوه هر جامعته استت و يتا هر تضتار

بتا آن .هر

نخست که جنبۀ انتقاه قضيه مطرح نيست و تناا هر شتکل هوم استت کته را

برا انتقاه باز ميگرهه .هر آنجا هم که هيديم هيدگا تفسير ايتن تضتار

ظتاهر را

به چيز نميگيره و قائل به وجوه نوعي همتاهنگي و همبستتگي پناتان هر ورا ايتن
تضاربا

است.
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 .7-4-1مامترين ايتراه کته بتر ايتن نظريته گرفتته شتد  ،ستقو آن بته واه
نسبيتگرايي است .تعبير ساه اين معضل را ميتوان از زبان پاسکال ارائه کره؛ آنجا بته
صور

استعار ا ميگويد:
«اين نکتته ...مضتحك ]استت[ کته هر قتانون اخالقتي متا آهمهتا ،آنچته آن
ستتو (کوهستتتان) پيرنتته حقيقتتت استتت ،ايتتن ستتو خطاستتت» (احمتتد ،
-4731
آنچه «پاسکال»

 ،ص.)47
)Pascal

 (B.مضحکش ميخواند ،هر بسيار از عرصههتا حيتا

آهمي خوه را نموهار ساخته است و هر هر حوز و زماني هم کساني پيدا شد اند که بته
شد

هرچه تمام ،با آن مقابله کره اند« .شناخت علمي» کته هر حتوزۀ معرفتتشناستي

امروز سکّه رايج شد « ،نسبينگر » را اصالً برنميتابد و از آن به «بزر ترين بيمتار
فلسفي عصر ما» ياه ميکند؛ برا

مثال ،پوپر که تمامي فلسفهاش بر محتور ايتن ستخن

ميگرهه که «ما نميهانيم ،تناا ميتوانيم حدس بزنيم» و لذا «يقين را نفي ميکند و آن را
مايۀ ضاللت و گمراهي ميخواند» ،نسبيّت را «آفت خوه علمي» لقب ميههد و آن را به
شد

مرهوه ميشماره ) .(Popper, 1975, pp. 278, 280, 490بدين ترتيب کافي است تتا

استديلي به و نسبيّت بدهد تا توسط اذهان علمي طره شوه و مار بُطتالن بختوره .هر
اهامه نگاهي به هيدگا تفسير به جاان معاني خواهيم هاشتت و مشتخ

متيستازيم

چگونه است که پيروان تفسير گريز از اين آفت ندارند.
يک .ز ا تفسيري و نسبيّت

فلسفۀ تحليلي به يك باز زباني -به قول هريدا -شبيه است کته هر آن شتناخت متا از
خوهمان و هيگران منو به وروه هر چنين باز ا است .گاهامر هر ترسيم همين مطلب
اظاار ميکند:
«تصوير که ما از جاان هاريتم ،ستاختۀ جاتان نيستت ،زاهۀ زبتان ماستت»
).(Gadamer, 1988, p.401
«باختين»
مکالمه» حيا

)Bakhtine

 (M.مکالمه را مايۀ استمرار آهمي ميهانتد و بتا طترح «منطتق

هر فرهنگي را وابسته به «مکالمه» ميکند که بيرون از آن ،هيگر فرهنگتي
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وجوه نخواهد هاشت .ارائۀ شواهد هر اثبتا

ايتن مطلتب ،کتار ستاه ا استت کته هر

حوصلۀ اين مقال هم نيست ،لذا برا تأييد روشمان ،اشار ا به رويکرههتا مختلتف
فلسفي هر زمينه شناخت خواهيم هاشت:
اول .رويکره هستيشناسانه )(ontologic؛
هوم .رويکره معرفتشناسانه )(epistemologic؛
سوم .رويکره تحليلي ).(analytical
هر رويکتتره نخستتت «وجتتوه» محتتور بحتتث استتت و بتته تبتتع آن ،از «ذاتيتتا » و
«عرضيا » سخن به ميان ميآيد .هر رويکره هوم ،هيگر «ذاتيتا » و «عرضتيا » متوره
نظر نيستند بل از مفاوم موضوع بحث ميشوه و هر ناايتت ،هر رويکتره ستوم ،بتا هور
شدن از مباحث پيشين ،الفا هر مرکز توجه قرار هارند؛ چرا که بته زعتم ايشتان آنچته
تصور آن ممکن باشد ،البته قابل بيان به لف خواهد بوه و اگر چنين نباشتد ،يتا مفاتوم
محصلّي نيست و اصالً معنايي نداره و يا اينکه شخ

صاحب آن به واستطۀ بيستواه

نميتواند آن را هرست بيان کند (حنفي ،4114 ،ص

 .)624-030لذا ميبينيم که «متور»

عيب اساسي مسائل فلسفي را هر کاربره نامناسب زبان ميهاند و معتقد استت کته بايتد
اول آن را اصالح کره .برا اين منظور تحليل زبان به ما کمك خواهد کره تتا «حقتايق»
را عريانتر ستازيم و اباامتا

موجتوه پيرامتون مفتاهيم را بتزهاييم (بزرگماتر،4730 ،

ص .)400هر نتيجه اين حساسيت است که فلسفۀ تحليلي بته ستو «تحليتل الفتا » و
موضوعا

مربو به «کالم انساني» کشيد شد است (حنفي ،4114 ،صت

)624-030

و به تبع آن ،بحث ما هم تماماً هر همين حوز محدوه خواهد شد که به نظتر متيرستد
«مامترين» هم باشد .به گفتۀ «ميگل انخل استتورياس»« ،آهميتزاه بتا هاشتتن صتدا مثتل
خدايان قتدر

هاره و تتا وقتتي صتدايمان استت ،قتدرتمان نيتز بتاقي خواهتد مانتد»

(استورياس ،4762 ،ص.)30
حال ميتوان اظاار هاشت که زبان هر نگترش تفستير ناچتار هربرهارنتدۀ معنتا
مشخصي نيست .اين حکم هر سه سطح «کلمته»« 4،گتزار » 4،و «متتن» 7از نظتر ايشتان
صاهق است.
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دو .فرهنگي ود پديدهها

«اگر مفاوم از تفسير هر اين گفته خالصه ميشد که اين معنتا متتن از هيتد
من است ،علوم انساني و تاريخي يقيناً هر مخمصۀ بد گرفتار ميشتدند .هر
چنين وضعيتي زمينه بحث و تباهل نظر هر موره تفاسير متفاو
صرفاً به ترجيحا

شخصي يا را و رسم و سبكها متفاو

يتا مختالف،
زمانه محتدوه

ميشد» (گاهامر ،به نقل از :کوزترهو  ،4734 ،ص.)434
مخمصها که «گاهامر» از آن سخن گفته ،عمالً هر حوزۀ مکتتب تفستير رخ هاه
است و عليرغم همۀ توجياا

و يا تالشها به عمل آمد به منظور حل و يا فترار از

آن ،همچنان مطرح و شايع است .ويژگي اصلي مکتب تفسير اساساً همتين «فرهنگتي
قلمداه کرهن امور اجتماعي» است که تأکيد بسيار زياه بر آن ،بتر رو هرچته مشتاباتي
که است ،خط بطالن کشيد و هعو وجوه هويتتهتا فرافرهنگتي را نيتز مطلقتاً ره
مينمايد .لذا هر مقتام معرفتتشناستي و تبيتين پديتد هتا اجتمتاعي متا هتيچ گونته
چارچوبي -خوا عقالني (عقالنيت ابزار ) خوا غير آن نداريم که کليد تبيتين جوامتع
را هر کف ما بگذاره .فرهن

متفاو  ،ساختارها و فرآيندها اجتماعي متفاوتي را پديد

ميآورند که عنصر «فرهن » هر کوچكترين اجزا آن حضور تام هاره و لذا نميتتوان
هتتيچ هو عضتتو را از هو فرهن ت

متفتتاو

يافتتت کتته کتتامالًشتتبيه همتتديگر باشتتد

(رک .افتخار  .)4732 ،برا توضيح ايتن نکتته نگتاهي بته «مشتر
(Sahlins

مارشتال ستالينز»

 )Marshallخواهيم هاشتت کته از حيتث «اهميتت بعتد فرهنگتي پديتد هتا

اجتماعي» موضعي شبيه مکتب تفسير هاره .به زعم اينان نظامتا

فرهنگتي اساستاً از

هيگر ساختارها اجتماعي ،به ويتژ اقتصتاه و سياستت ،استتقالل تمتام هاره و از ايتن
بايتر ،صور

ويژ هر فرهن

را بايد پيش از تعيين صور

ستاختارها مزبتور فاتم

کره هليل آن اين است که «ماهيت فعل جمعي متقدّم به صور ها نماهين است و لذا
هر هر فرهن

قبل از تفسير رفتارها سياسي و اقتصاه بايد بته فاتم چتارچو هتا و

زمينهها معناهار و نماهين افعال همت گمتاره» .بته نظتر و بتا تحليتل ويژگتيهتا
فرهنگي است که ميتوان به شناخت جامعه نايل آمتد و وجتوه مناستبا

عقالنتي بتين

پديد ها اجتماعي و شرايط ماه را برا تبيين نفي ميکند (بته نقتل از :ليتتل،4737 ،
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 .)471-474هيدگا مارشال ما را به «ارزشها فرهنگي» متوجه ميسازه و همتان
که ميهانيم اين ارزشها هر بستر و متن هر فرهنگي هارا معاني و کارکرههتا

متفاوتي ميباشند که نتيجۀ ناايي آن ،گرهن نااهن به نوعي نسبيت است.
اين اهعا شايد قدر عجيب و قبولش مشکل باشد وليکن با مطالعه کتا
مشاهد ميشوه که اين نوع از نسبيت و تغيير و تحول هر حوزۀ «خو

«ترهيتد»

و بد»« ،هرست

و ناهرست» و ...فرآيند است که هر طول تاري بوه است .لذا هر محتا تترين شتکل
شايد چنين بتوان گفت:
«افراه يا گرو ها اجتماعي هر هنياها گوناگوني زندگي ميکنند ،هنياهتايي
که شايد با هم ارتبا يابند ،شايد نيابند؛ ولي به هر رو ،با هم تفاو
هارند» (احمد -4731 ،

بنيتاهين

 ،ص.)3

برا تعيين مصاهيق عيني اين اهعا و استناه هرچه بيشتر آن ،تالشها گونتاگوني
صور

پذيرفته که امتروز بته صتور

مثالً «تي .اس .کوهن»
و يتتا «ه .بلتتور»

)Kuhn

)Bloor

منتابع مستتند و قتو ا هر هستترس ماستت؛

 (T.S.از هنياها مختلتف انديشتمندان ستخن متيگويتد

 (D.هر اثتتر بتتا عنتتوان «معرفتتت و تصتتورا

اجتمتتاعي»

) (Knowlodge & Social Imageryجاانها گوناگون رياضيهانتان را بترا متا تصتوير
ميکنند که همگي قابل توجه ميباشند (احمد -4731
علمي ،آثتار افتراه همچتون «ميشتل متونتن»

 ،ص .)3هر ميان ايتن ستيّاله

)Montaigne

«مرهمشناسي» و «قتومشناستي» متيباشتند ،از قتوّ

 (M.کته متعلتق بته حتوزۀ

و ارزش بيشتتر برخورهارنتد .او

رسالها با عنوان «هر بارۀ آهمخوران» که هر نتيجۀ پژوهشهتا ختوه پيرامتون احتوال
فرهنگي اقوام به اصطالح وحشي آوره است:
«فکر ميکنم که خورهن آهم زند بارهتا و حشتيانهتتر از ختورهن آهم متره
باشد ....ما نميتوانيم هاور هرستي هر موره بوميان به هست آوريم؛ زيترا از
آنها بسيار هور هستيم ....ما نبايد هر انگيزۀ ناپسند و هر عاه

زشتتي را بته

آنها نسبت ههيم و خوه را پاک و منز بسنداريم ....من از آنچه هر بتارۀ ايتن
مرهمان شنيد ام ،باور ندارم که هيچ چيز وحشي و هيچ گونه بربريتي هر کتار
آنهتتا بتتتوان يافتتت .مستئله اينجاستتت کتته متتا هتتر چيتتز را کتته بتترخالف
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عاه هايمان باشد ،بربر ميخوانيم راستي که هتيچ مالکتي از حقيقتت جتز
آنچه با عاها  ،رسوم و عقايد سرزمين خوهمتان ...منطبتق باشتد ،هر هستت
نداريم ....اين مرهمان به آن معنايي وحشي هستتند کته «ميتو ا » را وحشتي
ميخوانيم :وقتي طبيعت آنها را خوهش و به را ها معمول خوهش به بتار
آوره است » (احمد -4731 ،

،ص

.)11-13

اين نتيجه ،تقريباً توسط همۀ محققان اين حوز حاصل آمتد استت« .کالينت وُوه»
) (G. Collingwoodهر فصل چاتارم از «اصتول هنتر» ) (The Principle of Artبته اينجتا
ميرسد که :برخي از گزارشها انسانشناسي علمي از کارکره جتاهو هر ميتان اقتوامي
که به ناحق وحشي خواند شد اند ،سخن ميگويند .به نظر من ايتن لقتب چيتز جتز
توطئها نيمآگاهانه نسبت به اين مرهمان ،برا تحقير تمتدن ايشتان نيستت (احمتد ،
-4731

 ،ص« .)41چالرز تايلر»

)Tylor

« ،(Charlsويلالم هيلتا »

)(Wilhelm Dilthey

و «کارل وينچ» هر همين ارتبا اقدام به تمييز جاان طبيعت از جاان اجتمتاعي کتره و
از «محيط فرهنگي» و «علوم فرهنگي» سخن به ميان آوره انتد کته ويژگتي تمتامي ايتن
تقسيما  ،آغشته هانستن علوم اجتماعي با ارزشهاست کته هر نتيجتۀ آن ،پديتد هتا
موجوه هر متن هر فرهن
ص

مختلف ،از يکتديگر متمتايز متيشتوند (رک .هيتوز،4731 ،

437-434؛ رايتن ،4763 ،صت

463-466؛ بشتيريه ،4731 ،صت

 .)43-47ايتن

آغشتگي امروز از مقبوليت باييي برخورهار است ،به گونتها کته تعتداه از عالمتان
حوزۀ فلسفۀ علوم ،علوم اجتماعي را اساساً علم نمتيهاننتد و از آن بته ايتدئولوژ يتاه
کره اند و يا اينکه هامنۀ حضور آنها به حتوزۀ علتومي همچتون فيزيتك و زيستت و...
(علوم تجربي) نيز رسيد است (راين.)4763 ،
سه .فراگيري نسبيت

«نسبيّت» هر هيدگا تفسير  ،ميتواند اشکال متعده هاشته باشد؛ از جمله:
نسبيت ف و ي )relativism

« :(conceptualليتل» اظاار ميهاره هر اين نوع از نستبيّت

ميان مفاهيم به کار گرفتهشد توسط «ما» و «آنان» شتکافي بت

عميتق وجتوه هاره کته

پُرناشدني مينمايد .گرچه هر پار ا از مفاهيم اين شکاف کمتر ميشوه ،رفتع آن هتيچ
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گا متصور نيست؛ چرا که فرهن ها مختلف برا تعريف جاان از نظامها مفاتومي
مبتني بر ارزشها متفاوتي بار ميبرند و به هيچ شيوۀ عقالني نميتوان معين کره کته
کدام يك از آنها به واقع نزهيكتر است .زمينۀ تاريخي اين بحث هر حوزۀ زبانشناسي
بسيار هامنههار است ،به طور که «وُرف» ) (Whorfهر تحقيقي که پيرامون قوم «هتوپي»
استت؛ بترا

انجام هاه  ،اينچنين نتيجه گرفته است که زبان هوپي با زبان غربي متفاو

مثال ،آنها هرون جنگل فقط «هرخت و غيرهرخت» ميبينند ،ولي ما به غير از هرختت،
اشيا بسيار هيگر نيز ميبينيم .هر اهامه نقدهتايي کته بته هيتدگا «ورف» ايتراه شتد
است« ،توماس کوهن» با طرح موضوع «سرمشقها» ) (paradigmeقياسناپذير مفاتومي
را به شکل مستندتر و موثقتر بيان کره .بته زعتم و هر ورا شتباها

ظتاهر متا

«سرمشقهايي» را هاريم که آنها قياسناپذيرنتد ،لتذا متا متيبينتيم کته هو فيزيکتدان از
مفاومي چون «جرم» استفاه ميکنند ،ولي به سبب اينکه سرمشق يکي نيوتني و هيگر
بتا هيگتر استت و تناتا

کوانتومي است ،مفاوم اراه شد هر يتك از «جترم» متفتاو

ظاهر واحد هر مقام مفاوم وجوه هاره .همين هيدگا است که «کواين»

)(W.V. Quine

را بدانجا ميرساند که از اصل «عدم تعيّن» هر ترجمه ستخن برانتد و متدعي شتوه کته
امکان ترجمۀ زبانها به همديگر ،وجوه نداره (ليتل ،4737 ،ص

.)710-712

نسبيت اعتقادي :فرهنت هتا مختلتف هارا معيارهتا مختلفتي بترا بترآوره و
سنجش اعتقاها  ،که گا آشتيناپذيرند ،لذا نظامها اعتقاه قياسناپذيرند .اين جملته
که به معنا نسبي بوهن عقالنيت و نفتي وجتوه هتر گونته استتاند فرافرهنگتي بترا
عقالنيت اعتقاها

است ،مبارز طلبانهترين مدعا اصحا

نستبيت استت کته مباحتث

بسيار را به هنبال هاشته است .بر اين اساس ،بايد پذيرفت کته فرهنت هتا مختلتف
استاند ها گوناگوني را برا ارزيتابي احکتام راجتع بته «واقعيتا » هارنتد کته عقتالً
نميتوان هستها را بر هستها هيگر ترجيح هاه بدين ترتيب ،اعتقاها
و افسون با آنچه ما امروز عقل و استديل ميخوانيم ،همسن

مبتني بتر ستحر

خواهند بوه« .پيتترويچ»

هر اين بار ميگويد :فرآيندها تکوين يك اعتقاه ،رشتها از اعمال اجتماعياند که بته
هيچ شيو فرافرهنگي نميتوان آنها را نقد و يا تأييد کره؛ چرا کته متا اساستاً «جاتاني
عيني» ،که بتوانيم از انطباق و يا عدم انطباق عقيد ا با آن ستخن بگتوييم ،نتداريم .بته
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عبارتي هيگر ،چيز به نام «حقيقت» وجوه نداره بلکه آنچه هست ،نظاما
است که اين جاان را ميسازند و لذا نميتوان به صدق يکي و کذ
گذاره (به نقل از :ليتل ،4737 ،ص

مفاتوميا

هيگتر انگشتت

.)701-707

نسبيت هنجاري :فرهن ها مختلف واجد نظاما

ارزشي مختلفانتد و لتذا علتوم

بايد برا هر گرو پروندۀ مستقلي را باز کند و هنجارهايي را که هر بن رفتار آن گترو
است ،جداگانه مطالعه کند .رأ اساسي اين گرو آن استت کته هتيچ نظريته يتا معيتار
مشترکي وجوه نداره که مفاهيم و هنجارها و استاند ها عقالنيتت را بتا توجته بته آن
بستنجيم؛ بترا مثتال« ،بترنيگتن متور» ) (Barrington Moore, Jrهر حتوزۀ سياستت بته
هرکها متفاو

از «عدالت» اشار ميکند که رفتارها متفاوتي را هر عرصۀ نظامهتا

سياسي مختلف به هنبال هاشته است .هر ارتبا با ايتن هيتدگا  ،البتته مناقشتا

زيتاه

وجوه هاره که تماماً به اين مطلب بازميگرهه که گرچه ممکن است هر موره تعداه از
ارزشها اين نظر صائب باشد ،ما حوز هايي را هر هسترس هاريم که از اين نستبيت بته
هور هستند .خوه ليتل برا مثال حوز هايي را شناسايي و اظاار ميهاره که به زعتم و
«همه جايي» هستند (ليتل ،4737 ،ص

.)32-76

تمام صور بيانشدۀ فوق هر هرون متن و به هنگام تفسير و يا ارزيتابي تفاستير ،هر
پيش رو خوانند ظاهر ميشوند و متون به يك معنا جامع نسبيتها پتيشگفتتهانتد.
«گاهامر» هر يك تالش به منظور تلطيف اين وضعيت از خوه مفاوم نسبيّت نيز تعاريف
متفاوتي ارائه ميههد که قبول شکلي از آن برا خوانند ساه تر مينمايتد .او هر مقابتل
«نسبيگرايي» راهيکال ياهشد  ،از «نسبيگرا معتدل»  -بدين معنا که معنا اين جملتۀ
که «معنا متن اين است» ،فقط آن است که «برا من اين معنا را هاره» يتا «متن متايلم
متن اين طور خواند شوه» را ميههتد -و نتوعي باتتر از آن بتا عنتوان «زمينتهگرايتي»
) -(contextualismکه هر آن تفسير متن وابسته به شرايطي که هر آن تحقق متييابتد و از
اين حيث نسبي مينمايد ،است -ياه ميکند .بايد پذيرفت که تعابير تاز گتاهامر قتدر
وجه خشن «نسبيگرايي» را تلطيف ميکند؛ مثالً را را بر ترجيحا

شخصي مفسّر ستدّ

ميکند وليکن هر ناايت امر باز هم فاني و امحا کنند «نسبيگرايي» نيست و اين چيز
است کته گتاهامر نيتز ختوه بتدان بتاور هاشتته و هر آختر را بتدان اعتتراف متيکنتد
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 ،)437-434بدين ترتيب ،اين چنتين بته نظتر متيرستد کته

پيروان مکتب تفسير گريز از نسبيتگرايي ندارند.
نتيجهگيري

نگرش تفسير هر حالت راهيکالياش به آنجا ختم ميشوه که زبان و ارزش کتاربره
آن را زير سؤال ميبره .به همين هليل است که هر مواجاه با مکتب تفستير پرستش از
نسبيت ارزش اهميت بسيار هاره .هر واقع ،پيروان مکتب تفسير تتا نتواننتد پاستخي
برا اين انتقاه بنياهين بيابند که «پ

چگونه استت کته ارتبتا بتين بتازيگران برقترار

متتيشتوه و نااههتتا گفتتتار و رفتتتار فاتتم متتيشتوه و عمتتل اجتمتتاعي -سياستتي
شکل ميگيره!» ،نخواهند توانست هر اثبا

کارآمد مکتب تفسير به صور

مؤثر

عمل کنند.
يادداشتها
 .1نقطۀ آغاز و مشکلترين حوزۀ بحث را موضوع «کلما » (واژگان  /مفاهيم) شکل ميههنتد
که بخش اعظمي از آنها از نسبيّت به هورند .برا بيان اين مطلب و نشان هاهن اين تصتور
تأمال ذيل قابل توجه مينمايند:
اول .عناي « عنا کلمهاي را دانستن»

عد ا بر اين باورند که معنا پار ا از کلما را متيهاننتد و اولتين ستؤالي کته هر اينجتا
مطرح ميشوه ،اين است که منظور چنين فره از اينکه «معنا » کلمها را ميهاند چيست!
ياسسرس هر «تحليل فلسفي» هشت منظور را ذکر ميکند :به نظر او معنا «معنتا چيتز را
هانستن» ممکن است يکي اين مواره باشد (بزرگمار ،4730 ،ص :)74-41
 هليل چيز را هانستن (ابر و سره هوا) )(indicator؛ علت چيز را هانستن (ابر و ريزش باران) )(cause؛ به معلول (و اثر) پي برهن (فالن عمل يعني جن ) )(effect؛ قصد چيز را هاشتن (معنا آنچه گفتم آن است که(intention) )...؛ تبيين (باي و پايين برهن هست)؛ -استلزام منطقي (از  442تومان  422تومان را خرج کره ايد ،يعني  42تومان هاريد)؛
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 مدلول (برا مثال ،آيا احساس ميکنيد زندگيتان معنا هاره)؛ هدف (فالن عمل بيمعنا بوه).او سس اشار ميکند که پ از قبول يکي از نظرا پيشين،نوبت به آن متيرستد کته
سازوکار وضع يك معنا برا يتك لغتت کتدام استت .هر اينجتا نيتز بته سته نظريتۀ عمتد
اشار ميکند:
 ايد انگار (تمثلي) معنا ) :(ideational theoryمعنا لغت آن احستاس يتا صتوراست که به زبان آورهنش هر ذهن ما ايجاه ميکند؛
 نظريۀ رفتار معنا ) :(behavionalمعنا گرايشتي استت کته بترا رفتتار خاصتي هرشنوند ايجاه ميشوه؛ يعني هستکم تمايلي را هر او ايجاه ميکند؛
 نظريۀ مصداقي معنا ) :(the referentional theoryمرجع لغا معنا آنهاست که هرعالم خارج است.
از ترکيب اين سه نظريه با هشت منظور سابق ،مجموعها از هيدگا ها پيرامون ،معنتا
واژ و يا جملها را هانستن حاصل متيآيتد کته بترا پيترو مکتتب تفستير اکثتراً هارا
چارچوبي مشخ و تغييرناپذير نيست بلکه به خوبي مشخ ميشوه که معنا اصالً مطلتق
نميتواند باشد« .راسل» هر کتا «تحليل ذهن» پ از پرهاختن به اقسام مختلتف کلمتا و
تأمل پيرامون آنها بدين نتيجه ميرسد که معنا نقطۀ واحد مثل هدف تيرانداز نيست بلکته
بيشتر به تمام صفحۀ نشانهرو شباهت هاره که حتول و حتوش مرکتز هايتر  ،جتزو هتدف
محسو ميشوه .به عبار ساه تر« ،هميشه يك ناحيه مشکوک ولو بسيار کوچك هر حول
آن خواهد بوه» (راسل ،4703 ،ص  .)443-444نظر به همين مالحظا است که «گتاهامر»
آشکارا اظاار ميهاره:
«ما قاهر به ارائۀ تعريف هقيتق نيستتيم؛ چتون هرگتز نمتيتتوانيم واژ ا را بيتابيم
کتته چيتتز را بتته هقتتت و بتته طتتور کامتتل تعريتتف کنتتد» (بتته نقتتل از :احمتتد ،
 -4731الف ،ص.)144
دوّم .الفاظ و فاهيم داراي ار فلسفي

زبان ما اساساً و اصويً ساختي فلسفي هاره ،ولي گذشته از اين بعد ،پار ا از الفتا هستتند
که ماهيتي فلسفي هارند و از اين نسبيت هر آنجا به طور کلي حضور هاره .مفتاهيمي چتون،
هستي ،نيستي ،راست ،هرو و ...از جمله اين مفاهيماند که جفت و بند هتر زبتاني را شتکل
ميههند .برا مثال ،کلمه «راست» که به نظر ميرسد معنايي مشتخ و بته هور از نستبيت
هاره ،هر تأمال «تارسکي» -به عنوان يك نگرش تفسير  -به گونها ظاهر ميشوه که هتر
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هانشپژوهي را هچار شك ميکند .حال مفاهيم هيگر همچتون «ستاهگي» و ...همتين طتور
است .نتيجه آنکه گذشته از ساخت فلسفي عمومي زبان ،که آن را صبغۀ نسبيّت متيبخشتد،
تعداه از کلما هستند که به طور قطع ،هر اين جرگهاند و لذا از منظتر پيتروان تفستير ،
نفي نسبيّت از آنها ميسّر نمينمايد.
سوّم .الفاظ «ز ينهوند»

اهعا کالن هر اين حوز نيز آن است که همۀ الفا به يك زمينۀ خاص تعلتق هارنتد و لتذا
نشر آنها ،منجر به نسبيّت آنها -به علت تغيير هر زمينۀ کلمه -ميشوه« .پل ريکور» هر اين
ارتبا  ،پ از بيان اصل زمينهوند بوهن الفا  ،اظاار ميهاره که به همين سبب متيتتوان بته
«چندمعنايي» بوهن زبان پي بره و اينکه کلمۀ ،گزار و يا متني بتا جتدا شتدن از زمينتۀ اوليتۀ
خوه هستخوش تنوع معاني ميشوه (احمد  -4731 ،الف ،ص )47و بدين ترتيب« ،نسبيت»
متولد ميشوه .شايد هر اينجا اين تصور به ذهن خطور کند که هستکم ميتوان متدعي شتد
که معنا يك لف مشخ با زمينها مشخ  ،قطعي و به هور از نسبيت استت .هر پاست
پيروان مکتب تفسير ميگويند :برهاشت ما از اين زمينه و ربط آن با معنا کلما ،خوه نيز
تنوع ميپذيره ،لذا نميتوان آنها را نيز قطعي هانست .ايشان با تمسك به اين گفتتۀ گتاهامر،
«ما هر مکالمه با فرهن گذشته ،آن فرهن را به زمان حاضر منتقل و به اصطالح امتروزيش
ميکنيم» ،اظاار ميهارند کهخواندن حکايتي از يك کتا نه مکالمها با بتازيگران آن زمتان
بلکه «اين زمان» است .به عبار هيگر ،راهي برا هرک هقيق همهجانبه و قطعي هيلتهتا
زبانشناسانۀ بازيگران تاريخي نيست .اطمينان از اينکه واژگتان هر عصتر آنهتا چته معنتايي
هاشتهاند ،چيز نيست که بنا بر منظر گتاهامر بتتوان بتدان رستيد .ايتن تأمتل بته صتور
مستند هر اثر پژوهشي «جرج استاينر» به نام «آنيتگونهها» ) (Cf. Steiner 1984آمد استت.
استاينر هر آنجا نشان هاه است که شخصيتها و معضال مطروحشد هر ايتن تتراژه  ،هر
تاري فرهن غر به هيچ وجه به معنا تداوم سنت تتراژه آتنتي نيستت بلکته همتوار
شخصيتها تراژه هر جامعها نو متولد ميشوه و هر افقها فرهنگي تاز ا شروع بته
زندگي ميکنند (نك .سروش ،4766 ،ص  .)73-73بدين ترتيب اين مجموعه از الفا نيتز
برا پيروان مکتب تفسير نميتوانند از نسبيّت به هور باشند.
چ ارم .الفاظ «حسّي»

کتا «سفر به هيگر سو» حتاو متذاکرا يتك انستانشتناس آمريکتايي بتا يتك جتاهوگر
سرخپوست مکزيکي است .هر اين کتا مؤلف از مساعي زياهش برا برقترار مفاهمته و
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ارتبا کالمي بتا سترخپوستت ستخن متيگويتد کته بستيار قابتل توجته استت (احمتد ،
 -4731الف ،ص  .)41-47سرخپوست از مفاهيمي برا بيان نظراتش استفاه ميکره کته
برا محقق اصالً مفاوم نبوه« .نگا هاشتن جاان»« ،شکارچيگتر » و ...از جملته مفتاهيمي
بوهند که برا هرک «ساه و اوليه» آناا محقق يزم بوه تتا هر زنتدگي جتار سترخپوستتان
شريك شوه و بدين ترتيب ،کمکم به معاني الفتا مربتو پتيببتره .هتر قتوم و گروهتي از
مرهمان هارا چنين مفاهيمي هستند که ما آناا را «حسّي» ناميد ايم؛ بته ايتن معنتا کته بترا
هرک معنا آنها ،بايد آنها را ح کره و قرابت هروني با آنهتا يافتت« .عنصتر حت » نيتز
همان طور که ميهانيم با خو و مناسبي برا وروه «نسبيت» است.
البته تصور نشوه که چنين مفاهيمي برا کساني که از خارج به يك زبتان ناآشتنا نگتا
ميکنند ،وجوه هارند و ساکنان يك حوزۀ زباني واحد از آن بر اند بلکه بترعک  ،هر هرون
هر زبان ما با کوهي از اين الفا برخوره ميکنيم که هارا عناصر حسّي ،و به شتدّ نستبي
هستند؛ برا مثال ،الفاظي مانند «عدالت»« ،آزاه » برابر و ...را هر نظر بياوريد تتا بته ايتن
حقيقت به وضوح اطالع يابيد.
پنجم .الفاظ «درکي» و « ياني»

«هيچ مفاومي» مرا «بيان نميکند ،هيچ چيز کته چتون ذا بته «متن» استناه هاه
شوه« ،مرا» تا به پايان بيان نميکند .آنها فقط ناماند» (استسلويچ ،4737 ،ص.)141
اين گفتۀ «ماک اشتيرنر» مدخلي بر شتناخت حتوز ا از مفتاهيم و لغتا استت کته
اساساً بيان آنها غيرميسور است؛ مفاهيمي مثل «من»« ،هره»« ،لذّ » و ...از ايتن مقولتهانتد و
شايد بتوان آنها را هر ذيل عنوان «بنيانها فلسفي کلما » آوره ،با اين تفاو کته نستبيّت
موره نظر هر اينجا صرفاً ناشي از تأمال فلسفي نيستت بلکته حتدوه بته اهراک متفتاو
آهميان برميگرهه.
ششم .اسا ي

«اسامي» تناا حوز ا هستند که مالحظا پيشين -شايد -هر آن راهي نداشتته باشتد و ايتن
چنين به نظر برسد که معانيشان از نسبيت به هور است .بيان مطلتب هر ايتن قستمت قتدر
مشکلتر است؛ با اين حال ،برا پيروان مکتب تفسير «استامي» نيتز از ايتن حکتم ختارج
نيستند و اين نتيجه از استديل ذيل استخراج ميشوه:
استديل نخست .معاني اسامي (خاص و يا عام) آن گونه که «برتراند راسل» نيتز اظاتار
هاشته است ،متضمن يك شناخت ساه نيست بلکه مجموعها از وقايع و تحوي است که

12

نا صاد

شماره 13

ار و تا ستا 3181

به وسيلۀ قوانين علما متعده به هم مربو شد اند و سس  ،هر اين حيث تجلي کره انتد
(راسل ،4703 ،ص .)444لذا به ساهگي ميتوان فاميتد کته ميتزان معرفتت همگتان بته ايتن
معارف يکسان نيست ،لذا اسامي ساه (خاص و يا عام) برا همه معنا واحد نداره و هر
يك کالم به حوزۀ معرفتي آنها مربتو استت و هر نتيجته ،شتديداً نستبي استت« .تومتاس
کوهن» ) (T. Kuhnاز واژۀ «زمين» ياه ميکند و اينکه اين کلمه برا ما معنا بسيار متفاو
از انسانها گذشته هاره .کر ا خاکي که هر مرکز عالم قرار هاره؛ جستمي مستتطيل شتکل
که بر شاخ گاو و يا پشت يکپشتي ناتاه شتد استت؛ کتر ا کته ...و هتزاران احتمتال
هيگر (سروش ،4764 ،ص .)71مثال واضحتر را «برايان مگتي» ) (Bryan Mageeمتيآوره،
آنجا که ميگويد:
«از قرار معلوم آهمي هميشه به گلها نگريسته و از زيبايي و عطر آنها لتذّ بتره
است .اما فقط از قرن گذشته است که ميتوان گلي را هر هستت گرفتت و هانستت
که اجتماع پيچيد ا از ترکيبا آلي حاو کربن ،هيدروژن ،اکسيژن ،نيتتروژن و...
هر ساختها پيچيد از ياختهها ،هر ميان انگشتان متا قترار هاره کته همتۀ آنهتا از
سلولي واحد تکامل يافتهاند( »...سروش ،4764 ،ص.)71
پ «گل» گل نيست و معنا آن برا همه نيز واحد نيست.
«روسو ،کانتت و گوتته» ) (Rousseau, Kant & Goetheنتام کتتابي بته قلتم «ارنستت
کاسيرر» ) (Ernest Kassirerاست که با اين هيدگا به کلما نگريست ،قطعيتت را از آنهتا
ستاند و نوعي نسبيت را به جان «اسامي خاص و عام» ميانتدازه کته موافتق متدعا اوليته
مکتب تفسير است .تقرير که من از نظر «گاورونسکي» هارم ،اين است که هر تعريف هر
اسم خاصي بايد از جملها يا تعداه از کلما استفاه کره که هر يتك از آنهتا بته نوبتۀ
خوه برا تعريفشان محتاج مجموع کلما هيگر هستند و هر ايتن تسلستل استت کته هر
ناايت ،به کلماتي ميرسيم که به نحو هر حوزۀ يکي از تقسيما پيشين ما هستند و بتدين
ترتيب« ،نسبيت» آنها به اين کلما نيز تسرّ مييابد .مجموعۀ اين تتأمال متا را بتدانجا
ميرساند که همزبان با «سوسور» ) (F. De. Saussureزبان را گنجينها بدانيم که تمامي افراه
يك جامعه هر آن سامي هارند و شريكاند ) (Cf. Nietzxhe, 1968, p.220و ايتن شتراکت
هر تمامي سطوح ،حتي «اسامي خاص» حضور هاره و لذا نميتوان هيچ گونه تعيّني را پتذيرا
شد .به زعم نيچه:
«]فيلسوفان[ هيگر نبايد مفاهيم را همچون ارمغانهايي ]از گذشتگان[ بسذيرند و تناا
به تمييز کرهن و برق انداختن آنها بسرهازند بل نخست بايد آنهتا را ايجتاه کننتد،
بيافرينند ،معرفي کنند و بقبوينند ...تاکنون ما به طور کلّي مفاهيم هيگتران را چتون
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جايزيها  ...قبول هاشتيم که گويي از سرزميني جاهويي بته متا رستيد استت ،امتا
مفاهيم ميراث پر ترين و احمقترين و نيتز هوشتمندتترين پيشتينيان متا هستتند»
(به نقل از :احمد  -731 ،الف ،ص.)743
بدين ترتيب هر سطح «کلما » برا پيروان مکتب تفسير معاني تماماً نسبي هستند.
 .2گزار ها به علت آنکه حاو کلما هستند ،معنا نسبي مييابند و لذا اين جملته استسينوزا
) (B. Spinozaمعنا مييابد که «اگر کاربره زبان امکان ندهد که واژ ا معنا هيگر هاشتته
باشد ،آنگا راهي برا تأويل جملهها به گونها هيگتر وجتوه نخواهتد هاشتت» (احمتد
 ،4734ج ،4ص )022اما نسبيت گزار ها وسعتي بيش از اين هاره و ميتتوان ابعتاه هيگتر
ورا نسبيّت حاصلشد از معاني کلما برايشان جستجو کره.
بعد اول ،نسبيّت حاصلشد از نقتش کلمتا  :بتر ايتن استاس هتر واژ هارا چاتار
نقش است:
 .4ابيد  :همان توان واژگان هر هيلت معنا ،معنا کلّي و تجريد واژ استت .البتته هر
هيچ جملها واژگان به طور آشکارا به اين معنا کلي و نخستين خوه هيلت ندارنتد ]مثتل
کاع که ابيد اش ،مشخ نيست[؛
 .4تاپيريه :معنايي است که واژ بتر استاس قاعتد هتا نحتو آن نقتش را هر جملته
ميپذيره .اين نقش را زبانشناسان معمويًهر جمله کشف ميکنند؛
 .7لکشنه (معنا مجاز ) :معنا مجاز هر حالت انفراه ؛
 .1وين جنه (هيلت مجاز ) :معنا مجاز پيوند است کته بتا مجازهتا هيگتر هر
سخن نمايان ميشوه.
گذشته از اينکه اين تقسيمبند ها چقدر صحت هاشته باشد ،يك مطلب را برا پيروان
مکتب تفسير به هنبال هاره و آن اينکه جمال به اقتضا تأمال فتوق متيتواننتد معتاني
متفاوتي بيابند و چنان نيست که هايرۀ تصوّر معاني محدوه به يك يا چنتد معنتا مشتخ
محدوه باشد؛ برا مثال «آلفره تارسکي» نظريها بدين مضمون هاره کهيتك جملته ختاص
ميتواند هر يك زبان «حقيقي» ،هر هيگر «کاذ » و هر سومي «بيمعنا» باشد .جمله «علتف
معرکها برا کشيدن است» ،را «تارستکي» شتاهد مثتال آوره کته هر نظتر يتك کشتاورز
بيمعنا و برا يتك هيستي «بامعنتا» استت .هر ايتن خصتوص تتأمال قابتل تتوجاي شتد
) (Cf. Tarski, 1956که برا ما مام ،وجوه نگرشها و معاني متفاو انجام شتد استت تتا
ميزان صحت هر کدام و ترجيح يکي بر هيگر مواره.
بعد هوّم ،نسبيت حاصلشد از تراکم معنو جمال  :گزار ها هارا ييههتا زيرينتي
ميباشند ،لذا اگر صور ظاهر را ثابت بسنداريم ،باز هم را برا نسبيت گزار ها بتاز استت.
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برا هرک هرچه باتر اين معنا بايد به روش «هارولتدگار فينکتل» بتا عنتوان «روششناستي
مرهمي» مراجعه کره .او هر آغاز کتا «مطالعا هر موره روششناسي مرهمي» اين روش را
که هر سنت «پديدارشناسي» معنا مييابد ،ارائه هاه است .مطابق نظر و  ،رفتارها روزمترۀ
آهميان و مطالعۀ تجربي پديد ها و فعاليتها ايشان ،ما را به نتايج قابل تتوجاي متيرستاند
که هر ابتدا برايمان مجاول بوه اند .بترا ايتن منظتور او روش «کتاوش ييتههتا زيترين
گزار ها» را پيشنااه ميکند که با زير سؤال بترهن ،جمالتتي کته معتاني آنهتا هر وهلتۀ اوّل
روشن و واضح مينمايد ،آغاز ميشوه؛ برا مثال ،وقتي مره ميگويتد« :خستته شتد ام» و
فرزندش هر واکنش به اين جمله ساه ميپرسد «منظور از خستتگي چيستت!» (جستمي،
روحي ،و …) و مره پاس ميههد و سس فرزندش هر پاس را به زيتر ستؤال متيبتره تتا
اينکه مره ميگويد «ولم کن خفه شدم» و اينجا آغاز ميشوه برا يك پرستش هيگتر کته
«خفه شدم ،يعني چه!» نتيجه اين گفتگو عاه آن است که مکالمتا روزمتر متا حتاو
معانيا است که چه بسا خوه ما هر وهلۀ اوّل بدانها اشتعار نتداريم .ايتن معتاني فراتتر از
معانيا است که کلما و جمال بتدون واستطه اظاتار متيهارنتد و لتذا هرک و معنتا
برهاشتشد از يك گزار  ،نظر به اينکه تا چه ميزانتي از ييتههتا زيترين را هارا باشتد ،هر
قياس با هيگر معاني برهاشتشد از همان گزار  ،نسبي است.
 .3بحث هر زمينۀ «نسبيّت» متون برا اهل مکتب تفسير بسيار ساه است؛ چرا که متون مرکب
از کلما و گزار ها هستند و لذا کليۀ مالحظا پيشين کافي است تا مدعا متا را هر ايتن
سطح تأييد کند .با اين حال ،تذکار مطالب ذيل مفيد و مؤيد است:
الف« .بورهيو» ) (P. Bourdieuميگفت« :نميپذيرم که بتوان متني را يکسو گسستته از
موقعيتها تاريخي و اجتماعي بررسي کره .هر متنتي هرستت همچتون هتر گفتتار زاهۀ
مناسبا سياسي -اجتماعي است» (احمتد  -4731 ،التف ،ص )743و ايتن تعبيتر هيگتر
است از آنچه که ما «زمينهوند» بوهن متون خواند ايم کته مطتابق آن معنتا متن وابستته بته
زمينهاش ميشوه و لذا «نسبي» ميگرهه« .گاهامر» نيز به اين مام توجه هاه است ،آنجا که از
مفاوم «تاري تأثيرها» ) (wirkungsgeschichteهر زمينۀ بررسي متون يتاه متيکنتد و اظاتار
ميهاره« :متن هر تاري خاص خوه جا ميگيره» (احمد  -4731 ،التف ،ص)123؛ يعنتي
متن هر موقعيتها تاريخي گوناگون به شکل تاز ا تأويل ميشوه.
 .آنچه امروز با عنوان «شالوه شکني» هر عرصۀ شناخت متون مطرح است ،مبتني بر
يك اصل محور است و آن اينکه وجه مسلط بر متون بايد نفي شوه تا ستاحتهتا هيگتر
آن برا ما آشکار گرهه .پيشفر اين رويکره آن است که برا هر متني نميتوان حقيقت
واحد هر نظر گرفت که نافي هيگر ساحتها و معاني باشد.
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«هريدا» ) (J. Derridaهر بحث «شالوه شکني» بر ايتن بتاور استت کته «خوانتدن متتن
هموار بايد به مناسبا ويژ ا برسد که نويسند آنها را مطترح نکتره ]استت[ .مناستباتي
ميان آنچه او از زباني که به کار بره  ،انتظار هاشته و آنچته انتظتار نداشتته استت» (احمتد ،
 ،4734ص .)773مطابق اين نظر حقيقت وقتي باتر رخ مينمايد که وجاي را کته متا تصتور
ميکره ايم غالب و مسلط است ،به کنار بگذاريم و نگرش تاز ا را پيشه کنيم.
کتا نا ه
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