
 

 

 

 
 

 
 

 :انسان کنش ۀمطالعدر  فیضع ییگراکل کردیرو
 یقو ییگراکلو  ییگراعتیبرابر طب در فیضع ییگراکل از دفاع

 *آرایریام حسن
 

 دهیچک
 ب ه  توس    ،یانانس   ک نش  ۀمطالع  در  ان ه، یگراع ت یطب ک رد یرد رو یب را  یسنت یهاراه از یکی

 استدللت معتقدند، انهیگراعتیطب کردیرو معتقدانمقاب ،  در. است «یکیهرمنوت» یهااستدلل
و  س ه یمقا اری  عمآنک ه فاق د     یدل بهکه  بردیم یااندازباورانهچشم کردیراه به رو یکیهرمنوت
ب ه   از بومن یرویپ به ما. کندیم سلب را یانسان کنش ینقد و داور اِمکان هرگونهاست،  یدرست

 یبن د ص ورت  ب ا ابت دا   مقال ه،  نی  ا در. مییگویم «یقو ییگراک » اندازباورانهچشم کردیرو نیا
 یبررس   یس ان ک نش ان  ۀمطالع   در کردیرو نیا ینابسندگ ،ییگراعتیطب بر وارد ینقدها مناسب

نش ان   ب ا ود ک ه  ش استدلل ،«فیضع ییگراک » کردیرودفاع از  با شودیم تالشو سپس  شودیم
 ک رد یرو یاندازباوراز چشم وانتیم محدودکننده  یشرا و دهندهامکان  یشرا انیم خل دادن 
 ک رد یرو در یانس ان  ک نش  ینق د و داور  اِمک ان  ب،ی  ترت نی  ا ب ه  وعب ور ک رد    یقو ییگراک 

در  فیض ع  ی ی گراک    ک رد یکه رو شودیم داده نشان جه،ینت در. شودیمنشان داده  یکیهرمنوت
را ن دارد،   انهیگراعتیاندازباورانه و طبچشم یِکردهایرو فراوانمطالعه انسان نه تنها مشکالت 
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 مقدمه. ۱

 ۀمطالع ۀ( از حوزی)علوم انسان« انسان» ۀمطالع ۀحوز کیتفک یمهم برا اریبس یهااز استدال  یکی
 ان  ی است ک ه از جان ب متفک ران  متعل ق ب ه جر «یکیهرمنوت»( استدال  یعی)علوم طب «عتیطب»

نمون ه  یدانن د )ب رایم «یریچ رخش تفس »آن را  یدی کل یژگ یو یاریطرح شده که بس یایفکر
 «نی یتب»از  یعل وم اجتم اع ی  چرخش، محور موضوع نیدر ا 1(.۱۹۹۱ گران،ید و یلیهبه:  دیبنگر

 یفه م ک نش انس ان ش ود،ینش ان داده م رای ز چرخ د؛یم یکنش انس ان «ریتفس»به  یکنش انسان
اس ت. م دافعان چ رخش « مفس ر»ب ا  قی عم ون دیپ در یام ر ریدارد و ن اگز ی«ریتفس»خصلت 

 یعلوم انس ان در یعیروش علوم طب یریکارگهنظر دارند که ب نکته اتفاق نیبر سر  ا ،یهمگ ،یریتفس
متفک ران، روش   نی ا دگاهی داز  د،ی د میطور که خ واههمان رایز ؛ممکن است ریغ دینابسنده و شا

و  ده دیم یرو 2در بس تر رین اگز یکه کنش انسان ردیگیم دهیناد یکل هرا ب تیواقع نیا یعیطب م  علو
ک نش  نیدادن ا یرو یهانهیکنش برحسب بسترها و زم ریمستلزم  تفس ریفهم  آن ناگز لیدل نیبه هم

در بس تر  یعن ی)ک ل( ک نش ) ۀن یبتواند کنش )ج زء( را در بس تر و زم دیبا ر،یگونه تفسنیاست. ا
فه م   ازمندین ،کنش ۀنیفهم  کل  زم گر،ید یباورها و...( درک کند. اما از سو ت،یَاعما ، فرهنگ، مل

دور »اس ت ک ه ب دان  یدور ی  لصورت اجم ا نی. اسازندیاست که آن کل را م یایجزئ یهاکنش
 . شودیگفته م «یکیهرمنوت

به فهم ک نش  یعیعلوم طب کردیفارغ از اشتراک در مخالفت با رو ،یکیهرمنوت کردیقائالن به رو
در فه م ک نش  ریقدر بر وج ود تفس آن یکسان ،سو کیدارند. از  اریخود اختالفات بس انیانسان، م

 جۀ یرا نت  یانگارتینسب لیدل نیو به هم اندرفته «یاندازباورمچش»اند که به راه انسان افراط کرده
 یمتفکران معتقدند فهم  درست کنش انس ان نیاند. ادانسته یکیقابل خروج  هرمنوت ریدور غ ی  عیطب

 ت وانیانسان نم ۀمطالعآن است که در  کردیرو نیا ۀجینتانداز  کنشگر. مگر از چشم ست،یممکن ن
را  ک ردیرو نی از ب ومن، ا یروی مقال ه، ب ه پ نی سخن گفت. )در ا 3«یدرست» اریمع و «سهیمقا» از
 نی هس تند ک ه ب ا انتق اد از ا زی ن یمتفکران  د،ید میکه خواهاما چنان ،(مینامیم 4«یقو ییگراکل»

 اری و مع س هیهرگون ه مقا یق و ی یگراکل کردیکه رو ییآنجا ازاندازباورانه، معتقدند چشم کرد  یرو
 ح ا ، انجام دیم  تیبه ش کاک گرداند،یممکن م ریرا غ ریتفاس انیم یرودا رونیا ازو  «یدرست»

                                                           

در دامتن ختود و متتأثر  زیترا ن «یعیعلو  طب» یکه حتیطورداشته است، به یعیوس ۀدامن یاریچرخش در نظر بس نی. البته ا1
مقالته از آن  نیتاست که در ا یگرید  ۀدارد، مسئل یگاهیچه جا یعیدر علو  طب ریمسئله که امر تفس نی. اسازدیاز خود م

 .میگذر یدر م
2. context 

3. correctness 

4. strong holism 
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 نی )در ا ش ودینم ج هینت یکیهرمنوت مقدمات از و ندارد ضرورت وجه چیه به تیشکاک نیاآنکه 
 (.مینامیم 1«ویضع ییگراکل»را  کردیرو نیاز بومن، ا یرویمقاله، به پ
 ک ردیرو ای ک ه: آ اس ت م رتبط ه م ب ه پرس ش دو نی ه اب  پاس خمقال ه  نیانگارش  از هد 

وج ود  یراه  ای ضرورت دارد، آ که یکنش انسان ضرورت دارد؟ و در صورت ۀمطالعدر  یکیهرمنوت
 یدو هر هب پاسخ م؟یشکاکانه آن برو جیبار نتا ریز آنکهیب م،یریرا بپذ یکیدارد که مقدمات هرمنوت

 ک ردیرو ،اوال   ده د، نش اناس ت ک ه  نینگارنده ا  هدسخن،  گریمثبت است. به د هاپرسش نیا
 ممک ن ان هیگراتی طبع کردیضرورت دارد و شناخت کنش انسان با رو یبه علوم انسان یکیهرمنوت

،یثان ست؛ین  «ممک ن» االص و ،یعل  ،یکیهرمن وت مق دمات ب ه توجه با ،یدرست اریمع و سهیمقا ا 
در عل وم  ویض ع ییگراکل کردیرو گر،ید ارتعب به. ندارد ضرورت یقو ییگراکل کردیرو و است
ا ندارد، راندازباورانه چشم کردیرو زیو ن یعیعلوم طب کردیبر آنکه مشکالت متعدد رو افزون یانسان

، برا  ییض اف نیرا در چن  «یعلوم انس ان»امکان وجود   ژهیو بهاست و  ممکنانسان  ۀمطالع یاساسا 
 . کندیم ایمه

 «یکیوتدور هرمن » مفه وم   ژهیو بهو  یکیهرمنوت کردینکه منظور از رومنظور، پس از آ نیا یبرا
ب ه  یریاز انتق ادات م دافعان چ رخش تفس  یمناس ب یبنددر گام نخس ت ص ورت شد، مشخ 

 یکیک ه متفک ران هرمن وت ش د خواهد مالحظه قسمت نی. در اشودیمطرح م یعیعلوم طب کردیرو
عل وم  ک ردیانتق اد از رو ۀی مارا دس ت ینس اندر ساحت کنش ا «یکیدور هرمنوت»چگونه حضور 

، انس ان ۀدر مطالع  یکیهرمن وت ک ردیب ودن  رو ریناپ ذ. پس از نشان دادن اجتنابکنندیم یتجرب
ش ود ک ه یم گرفت ه ج هینت ب،ی ترت نیشود و بدیم یبررس یقو ییگراو بومن به کل لوریانتقادات ت

اندازباوران ه و چشم یکردهایمشکالت متعدد رو در مطالعه انسان نه تنها ویضع ییگراکل کردیرو
 .آوردیهم مافر یکنش انسان ۀمطالع یبرا یمناسب بستررا ندارد، بلکه  یعیعلوم طب

 
 یکیهرمنوت دور و کیهرمنوت. ۲

 ؟یکیهرمنوت تسلسل ای یکیهرمنوت دور: بومن و لوریت دگاهیداز  یکیدور هرمنوت فیتعر. ۱−۲

ه ر  ،ستند(مقاله مورد نظر ما ه نیکه در ا لوریت و بومن ژهیو به) ویضع ییگراکل کردیرو به قائالن
ثار آنها آدر  ،حا  نیکنند. اما با ا ویدور را تعر نیا اند،کرده تالش ابتدا شیخو یهاکدام در بحث

 مش خ  ثیح دو از را دور نیا توانیم آنهااست. در آثار  رفته کار به متفاوت یدور به دو معنا نیا
 :کرد

                                                           

1. weak holism 
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 یاجزائ  ش امل ک ه یکل  هرگونه جهت، نیکل: از ا−جزء ۀرابطبراسا   یکیهرمنوت دور  ( الو
و از  ش ودیخود فه م م یاجزا یصرفا  در پرتو سازند،یآن کل را م گریکدیبا « در نسبت»باشد که 

هم ف ۀسطوا بهفهم ما از جزء  ل،یدل نی. به همشودیکل فهم م یصرفا  در پرتو زین ءاجزا گر،ید یسو
. گ ذاردیث ر مخود بر فهم ما از ج زء ا ۀنوب به کل از ما فهم   گر،ید یسوو از  کندیم رییما از کل تغ

 ام ا رس د،ینم یقطع  فرج ام   ب ه و ندارد خروج راه   راهرا   که آوردیم وجود به را یدور ند،یفرا نیا
 ست؟یچ یدور با کنش انسان نیا ۀرابط

 مش ابه» یام ر را یگ رید ک نش معتقدن د، یانس ان ل ومع در کیهرمنوت نقش به که یلسوفانیف
 ریمبن ا، تفس  نی و ب ر ا ده دیم  یرو بس تر در شهیهم انسان کنش آنها، دگاهید. از دانندیم 1«متن

ک ل( انج ام  یعن ی) طیاز اعم ا ، فرهن گ و ش را یبس تر براس ا )ج زء(  یگریانسان از کنش  د
 یروآن  درکنش  نیاست که ا ینوط به فهم  بسترکنش انسان م یفهم  معنا سخن، گرید. به ردیگیم
است ک ه ک نش در آن اتف اق  یمنوط به فهم  کل اعما  و فرهنگ زیو فهم  بستر  انجام  کنش ن دهدیم
 وج ود هاس ت ک ه آن ک ل را ب  ییه امنوط ب ه فه م  کنش زیو فهم  کل آن اعما  و فرهنگ ن افتدیم
 یام ور فهم   به وستهیپ طوربه( یانسان کنش نجایا)در  یزئج امر کی یمعنا فهم   ن،یبنابرا. آورندیم

فه م  آن  ت،ی نها در و ش ودیم داده ارجاع...( و جامعه فرهنگ، َاعما ، ۀمجموع نجا،یا)در  تریکل
 داده ارج اع س ازند،یآن ک ل را م گریکدیکه در نسبت با  ،یجزئ امور همان فهم   به زین تریکل امور  

 یانس ان ک نش یمعن ا فه م   ب ه گ اهچیه م ا ک ه ده دیم نشان «امر راهر» ب،یترت نیبد. شودیم
دور  نی و ا دق رار دار« دور» کی در  یگ ریفهم  کنش د رسدیبه نظر م گر،ید عبارت به م،یرسینم

 . دهدیرا نم آنها انیم نقد و سهیمقا ،یاول قیطر به و، هاکنش یمعنا فهم   ۀاجاز
( آن یبه نادرست نگارنده دگاهید ازاما ) ند،یگویاز آن سخن مبومن  و لوریتکه  یدوم یمعنا( ب

اس ت ک ه ب ه نظ ر  یکیاز دور هرمن وت یف یتعر دهن د،ینم  زیتما یکیاو  دور هرمنوت یرا از معنا
 نی ا دی د میخواه رایز ؛«یکیهرمنوت دور» تا میبنام «یکیهرمنوت تسلسل» را آن است بهتر نگارنده

 نی دارد. ا هی تک یخط  ۀرابط  کی  ب ر صرفا   و کندیدر خود لحاظ نم را یرفت و برگشت ۀمعنا رابط
 2«هی توج» را یانس ان ک نش از ریتفس  کی میبخواه که دیآیم وجود هب یوقت یکیهرمنوت« تسلسل»

ک نش  کی از  ریتفس  کی  3«ک ردن هی توج» ن دیفرامعتقدند که  یکیهرمنوت کردی. مدافعان رومیکن
 یبرا یهیتوج ان  یهرگونه ب رو،نیاباشد. از  ریو فارغ از تفس ینیع یخودش امر ،امکان ندارد یانسان

بعد  ۀرود و در مرتبیم شمار به ریتفس کی یاول قیقرائت و به طر کیکنش، خود  کیاز  ریتفس کی
                                                           

1. text-analogous 

2. Justify 

3. Justification 
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ک نش ب از ه م  کی از  ریتفس کینخست از  هیموجه کردن توج یبرا یدوم هیدوباره هرگونه توج زین
 ری غ یال  ک ه دی آیم  وج ود هب یتسلسل اسا ، نیا بر. شودیسوب ممح ریتفس کیقرائت و  کی

 ش ودیم س لب ریتفس  کی «هیتوج» ۀاجاز راهرا   ن،ی. بنابرادهدیم ارجاع ریتفس به را ریتفس هیالنها
 ای و  یگری)از کنش د ریگرداندن تفس موجه ۀیداعهرگونه  سخن، گریدبه  ،(۱۰۶، ص۱۹۹۱ بومن،)

 است.  ریتفس کیمتن( خود 
 :کرد انیب را «یکیهرمنوت دور» از یتلق دو نیا انیم تفاوت ریز شکل با توانیم
 

             
 )جزء(  هم  کنشف                      فهم  بستر عمل وکنش )کل(                                                       

 ( هاکنش و  َاعما ۀ)مجموع                                    
 

 (یکیهرمنوت)دور  یبرگشت و رفت رابطه: ۱ شکل                    

 ۀنوب به  زیفهم  بستر آن کنش است که فهم  بستر آن کنش ن به وابستهکنش  کیرابطه فهم   نیا در
ه م  آن ف یکه در پ یاز جمله همان کنش سازند،یاست که آن بستر را م ییهامنوط به فهم کنش خود

 . میبود
 

 (۱ ری)تفس کنش فهم  
 .(۲ ری)تفس ۱ ریتفس هیتوج ای کنش، از خودمان فهم   یبرا هیتوج
 .(۳ ری)تفس ۲ ریتفس هیتوج
 .(۴ ری)تفس ۳ ریتفس هیتوج

 (یکیهرمنوت)تسلسل  یخط ۀرابط :۲ شکل

 نی ا ه بهبا اشار بومن،. دهدیم ارجاع گرید یریتفس به را ریتفس هر هیتوج یبرا تالش رابطه نیا
 داندیم د،یرا موجه گردان ریتفس کیکه در آن بتوان  یعدم وجود فرازبان لیتسلسل، وجود آن را به دل

 (.همان)
 :کندیمشکل خالصه  نیدو معنا را بد نیا ریز عبارت
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اس ت، و  1[راتی تعب ای ] ابرازات ای متن از خاص قرائت کی م،یگردان محرز میکنیم تالش آنچه
باشد.  یگریقرائت د تواندیصرفا  م م،یشویقرائت بدان متوسل م نیا یخود برا لیعنوان دالآنچه به

 م تن ک ل از یقرائت  میدار تالش ما: شود ریتعب کل و جزء ۀرابطبرحسب   تواندیم نیدور همچن نیا
ا آنکه ب لیبه دل یول م؛یشویم متوسل آن یجزئ ابرازات   از ییهاقرائت به کار نیا یبرا و م،یکن احراز
 ای داریمعن گریکدی با نسبت درکه ابرازات صرفا   ییجا یعنی م،یشدن، سروکار دار داریمعن و معنا،

 ت ا  ینها و اس ت، گ رید یجزئ  ابرازات از قرائت به منوط یجزئ ابرازات از قرائت شوند،یم یمعنیب
 .(است نگارندهاز  داتی( )تأک۱۸ص ،a۱۹۸۵ لور،یت) است کل از قرائت به منوط
ک ه منظ ور از  ش ودیمشخ  نم  لور،یت ۀمقالدر کتاب بومن و  ،جالب توجه آن است که ۀکتن

دور  )ب(؟ ب ه  ای )ال و(  دور: شمردندیبرم آنهااست که  ییاز دورها کیکدام  «یکیدور هرمنوت»
 یدر معن ا یکیوج ود دارد. دور هرمن وت یکیاز دور هرمنوت یدو تلق نیا انیم یجد یزیوضوح تما

 یدر ه ر رف ت و برگش ت، معن ا یعنیدور،  نیدر هر تکرار  ا یعنی باشد، «همگرا» تواندی)الو( م
 ب ه. ش ود ترکی نزد «انس جام» ین وع به کل، بستر در کنش یمعنا و شود ترقیاز کنش عم حاصل
کل بس تر را  یکنش معنا یمعنا یرفت و برگشت ۀرابط نیا درکه  دارد وجودامکان  نیا گر،ید عبارت

ک نش  شتر  یب یبه انسجام و هماهنگ ت،ینها در و کند تریغنکنش را  یمعنا زیبستر ن یمعنا و تریغن
فه م   کی  یب را ل وریاس ت ک ه ت یش رط 2«انس جام» ک ه ییآنجا از. میشو ترکیبا بستر کنش نزد

معن ا از دور  نیهم  دی منظور او با رسد،یم نظر به ،(۱۶ص همان،درخور قائل است ) ی  کیهرمنوت
 از منظ وراس ت، « واگ را»)ب(  یدر معن ا یکیتسلس ل هرمن وت گر،ید یباشد. از سو یکیهرمنوت

 ترقیعم گاهچیهکنش  یمعنا ،یبرگشت و رفت ۀرابط وجود عدم لیدل به که است آن نجایا در ییواگرا
 یمعن ا ب ه)که  دوم یمعنا نیا در. ردیگیقرار م ریتفس و هیتوجتسلسل  کیبلکه صرفا  در  شود،ینم
 ،(یکیهرمن وت «دور» ل وریت و بومن همچون نه و گفت یکیهرمنوت «تسلسل» آن به دیبا کلمه قیدق
دور  ۀدرب ار بومن و لوریت بحث در مقاله نیا در ن،یبنابرا. شودینم برآورده گاهچیه «انسجام» اریمع

 )ب(. یمعنا در نه و شودیم)الو( دنبا   یمعنا در یکیهرمنوت
 

 ییگراعتیطب کردیرو برابر در یکیهرمنوت کردیرو. ۳

 انهیگراعتیطب کردیرو حیتوض. ۱−۳

روش در عل وم  نیاس ت بهت ر یش ود ک ه م دعیم گفته 3«ییگراعتیطب» یکردیرو به مقاله نیا در
                                                           

1. expressions 

2. coherence 

3. naturalism 
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 2«نی یتب» دادن دس ت هدارد ب  تی آنچه اهم یعیدر روش علوم طب 1است. یعیروش علوم طب یانسان
 ک ردیرو موافق ان نظ ر دراس ت.  دهی ام و عل ل آن پدع  نیکش و ق وان ۀواس ط ب ه یع یطب ۀدیپد
 یام ور ن،یبن ابراوجود ن دارد.  یعیطب یهادهیکنش انسان و پد انیم یماهو یتفاوت ،ییگراعتیطب

ب ه  3لی خودش ان، قاب ل تحو یبه خود ،یاعتقادات، فرهنگ و قصد کنشگر انسان ا ،یباور، ام مانند
 حیتوض  ین ییتب یالگ وب ا  که دارد وجود امکان نیا و االصیهستند و به نحو عل یعیطب ییدهایپد

 در نی یتب گ اهیجا در او بح ث یبرا. است همپل کار  کردیرو نیا شاخ  یهاچهره)از  شود داده
 (.۱۹۶۵: همپل، به دیکن نگاه یاجتماع علوم

ک ی یگراعتیطب کردیبه رو رباورانیتفس یگفت اعتراض اصل توانیم یکل طوربه  ب ر آنه ا دی تأ
گف ت ک ه طب ق نظ ر  دی موض وع با نی روش ن ش دن ا یاس ت. ب را 4«فهم» و «نییتب» انیم زیمات

 فهم مانع   کنش، در بستر نقش و یانسان عامل تین به ییگراعتیطب کردیعدم توجه رو رباوران،یتفس
 کی لزوم ا  در  ک ه 5من دتی اس ت ن یعمل یمتفکران، کنش انسان نیاز نظر ا رایز شود؛یم او کنش

 ن،یبن ابرا(. اس ت «یمعن » یدارا ضرورتا   د،ید میخواه کهچنان رو،نیا)و از  دهدیم یرو «بستر»
 یدر آن رو دهی اس ت ک ه آن پد یو منوط ب ه ش ناخت بس تر یدور یندیفراالجرم  شناخت، ندیفرا

 و بالعکس.  دهدیم
 یالگ و قی طر از آن فهم شودیکنش موجب م وجود بستر   معتقدند، یریتفس کردیرو به قائالن

خ ام(  ییگراع تیطب ی)ب ه معن ا انی گراع تیطب رای ز نباش د؛ ریپذامکان ییگراعتیطب ی  حیتوض
عن وان  چیک ه ب ه ه  ش ودیآغاز م 6«خام[ یهاداده ای] یهافکت»از سطح  شناخت ندیفرا معتقدند

 ای  یداور چیاست که متضمن ه یواحد  اطالعات ای یحس ۀداد کیفکت  خام،  نی. استین یریتفس
 نی ا ب ر دی با ش ناخت و معرف ت ک ل و دارد «یفیتوص » محضا   یخصلت و ستیقرائت ن ای ریتفس

ب ه  نییپ ا از ین دیافر ش ناخت، ندیفرا یبه عبارت ،(۱۹ص ،a ۱۹۸۵لور،یت) شود بنا خام یواحدها
 . نییاز باال به پا ایو  یباالست و نه دور

 
                                                           

 چیهت و شتودیمت شتمرده «ختا  ییگراعتتیطب»است کته  ییگراعتیآن نوع طب نجا،یدر ا ما، مراد داشت توجه دیبا البته. 1
 رد؛یتگیمورد نقد متا قترار نمت شمرند،یم محتر  زین را ریتفس که ییگراعتیطب گرید  انواع. ستین قائل ریتفس یبرا ییجا
 رینتاگز  و یضترور یانستان کتنش حیتوضت در بستتر لیتتحل و ریتفست حضور میده نشان که است آن نجایا در مسئله رایز 

 .است
2. explanation 

3. reduce 

4. understanding 

5. intentional 

6. brute facts 



                        1396تابستان  /91ش /23س /شناسی علوم انسانیروش  92

 

 «ظیغل فیتوص» و «قیقر  فیتوص» انیم زیتما براساس ییگراعتیطب نقد. ۲−۳

 1ل،ی را لب رتیگ از یاصطالح گرفتن وام با که، است یامر ییگراعتیطب کردیرو در صر  و  یتوص
 دی . در مث ا  او، ف رض کندی نام 3«ظیغل ویتوص»در برابر  2«قیرق ویتوص»آن را  توانیم یبه خوب

 را ک ار نی ا یاراد طوربه یگریو د زندیپلک م یاراد ریغ طوربهاز آنها  یکیدو پسر وجود دارند که 
 تیه ر دو وض ع در کس انند،ی ک امال   رفت ار دو نیا ،«قیرق» و یکیزیف ویتوص در دهد،یم انجام

از  یکل  ب ه رفتار دو نیا «ظیغل» ویتوص در اما شود،یم منقبض افراد نیا چشم پلک یهاچهیماه
 ،a ۲۰۰۹ل،ی را) گ رید یکس  ب ه یزی چ نش انه یگریاست و د یعصب یماریب یکی: زندیهم متما

 تفک ر»و  4(a۲۰۰۹« )تأم ل و تفک ر»اند: او ارائه شده یاصل ۀدو مفهوم در دو مقال نیا ،(۴۹۲ص
 ،ش نا  مع رو انس ان 6،گرت ز ف ردیگل نیهمچن 5(.b۲۰۰۹« )کند؟یم کار چه «الپانسور»: افکار

 نی ا تی اهم 7«گفرهن  از یریتفس یاهینظر یسو به: ظیغل ویتوص»تحت عنوان  شیخو ۀدر مقال
ک ه  ده دیمثا  نشان م  نی(. ا۱۹۷۳ تز،به گر دی)نگاه کن کندیفرهنگ گوشزد مۀ را در مطالع زیتما

 توان دیم یاراد زدن چش مکب ا قص د عام ل و بس تر عم ل دارد.  یتنگ اتنگ ۀرابط  یانسان کنش
ر دو زدن ممک ن اس ت د چش مک نیخاص باشد. هم یدر بستر یمعن ایقصد  کی یبرا 8«یابراز»

 یفرد زدن   چشمککنش   یفهم  معنا یبرا ن،یمختلو داشته باشد. بنابرا «یمعنا»بستر مختلو دو 
و  میبستر  کنش او هس ت یکنش او بر مبنا ریبه تفس ریما ناگز دهد،یم انجام یاراد ریغ را کار نیا که

اجتباب از بستر  و یعیکه صرفا  با توسل به امور طب یحیتوض یبه معنا انه،یگراعتیصرفا  طب حیتوض
 . بردیم راههیما را به ب است، کنش حیتوض خواهانکنش 

 
 ییاستدالل استعال براساس ییگراعتیطب نقد. ۳−۳

 بس تر فه م   ب ا ص رفا   را ک نش یمعن  فهم   و کندیم هیتک یانسان علوم در «یمعن» وجود بر زین لوریت
 شیپ ک ه در بخ ش  طور(. هماناست «ظیغل ویتوص» طرفدار او یعبارت)به  داندیم ممکن کنش
ک ه اب رازات  ییج ا یعن ی م،یشدن، سروکار دار داریمعن و معنا،آنکه با  لیبه دل»: دیگویاو م آمد،

 از قرائ ت به منوط یجزئ ابرازات از قرائت شوند،یم یمعنیب ای داریمعن گریکدی با نسبت درصرفا  
                                                           

1. Gilbert Ryle 

2. thin description 

3. thick description 

4. Thinking and reflecting 

5. The thinking of thoughts: What is ‘le Penseur’ doing? 

6. Geertz 

7. Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture 

8. expression 
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از  دی( )تأک۱۸ص ،a۱۹۸۵ لور،یت) «است کل از قرائت به منوط تا  ینها و است، گرید یجزئ ابرازات
 زیتم ا یانس ان عل وم و یعیطب علوم روش انیتا م کندیم یزیدستاو را مسئله نی(. او ااست نگارنده

 ک نش یمعن  با ما یانسان علوم در که مدعا نیا یعنی ش،یخو یمدعا میتحک یبرا لوریت. شود قائل
 ده دیم  دس ت ب ه ییاس تعال استدال  ینوع است، یریتفس الجرم زینکه فهم  آن  م،یدار سروکار

 یعن ی ر،یتفس  ۀاب ژ امک ان ش روط افتنی  با خواهدی(. او مریتفس« شروط  امکان  » یبر مبنا یعنی)
داش ته باش د،  دی با یباشد چه شروط ریتفس ۀابژ کیآنکه اساسا   یبرا ابژه کی نکهیمشخ  کردن ا

و از  کن دیرا ب رآورده م  ریتفس  ۀاب ژ شروط   که دارد سروکار یاژهاب با اساسا   یانسان علوم دهد نشان
اب ژه موج ب  کی یبرا ینشان دهد چه شروط داردبنا  لوریت ،یعبارت بهاست.  ریموضوع  تفس رو،نیا
 ک نش ل وریت دگاهی داز  یدر علوم انسان ریتفس ۀابژباشد.  ریابژه ناگز کی حیدر توض ریتفس شوندیم

  :را برآورده سازد لیسه شرط  ذ دیبا ریتفس ۀابژ: دیگویم لوریت. وستا َاعما  و یانسان
۱ .،  «انس جام» آن ب ه ل وریت ک ه یاری مع براس ا ) آن نب ودن ای بودن دار1یمعن از توانیم اوال 

 کرد؛ صحبت( دیگویم
،یثان. ۲  شد؛با زیمتما آن ابراز   از ،ینسب طوربهابژه، هرچند  نیا یمعناست  الزم ا 
۳ .،  (. ۱۶−۱۵ همان،) باشد داشته وجود یاسوژه یابژه برا نیا ثالثا 

  :رایز است؛ یانسان کنش بر اطالق قابل یخوب هسه شرط ب نیا د،یگویم لوریت که طورهمان
، طور ک ه همان سخن، گریدنبودن آن صحبت کرد. به  داریمعن ای بودن داریمعناز  توانیم اوال 

 اگ ر. باش د یمعن یب ای داریمعن تواندیبستر خاص م کیفرد در  زدن   کچشم م،یدیدر مثا  باال د
« انس جام» ای  «یهمخ وان» ده د،یم  یک ه در آن رو یبس تر ایکنش  ۀنیزم با بستر کی در یکنش

 اب  دی با ک ه است آن کنش یمعنادار شروط از یکی رو،نیا. از کندیجلوه م یمعنینداشته باشد، ب
  ؛ته باشدداش« انسجام»بستر  کنش 

،یثان  ش هیانس ان هم کی م ا ب ه ک نش   یاست. دسترس  زیآن متما یاز معنا یانسان کنش ابراز   ا 
 ین اارد. م ا معکه نزد  فاعل  کنش قرار د ییهمان معنا «نا  یع»ما به ابراز  آن کنش است و نه  ی  دسترس
 یهم  معناف یبرا لیدل نیمه هابراز  آن کنش. ب ۀبا واسط یعنی م،یفهمیم« با واسطه»را  یگریکنش  د

س ازگار  معن ا کی کرد که ب ا  ریتفس یاگونهابراز  آن را به دیبا رایز ؛در کار است «ریتفس»کنش  کی
ش ک ه ن زد کن «ینیع» یکه معنا لیدل نیبه هم قا  یمتعدد باشد، دق تواندیالبته م رهایتفس نیباشد )ا

 (؛شودیم انیکنش ب طرز  ابراز  آن «واسطه با» ،فاعل  کنش قرار دارد
،  یفرد زدن چشمک دیبا «من» نمونه، یوجود دارد. برا یاسوژه یهمواره برا یکنش  انسان ثالثا 

                                                           

1. sense  
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 یفق ط ب را زن د،یم  چش مک ک ه یفرد اگر. کنم ریتفس را زندیم چشمک خاص بستر کی در که
 که زد کنش کی ر  یتفس از حر  توانیم یندارد. وقت ریبه تفس یازیخودش چشمک بزند، کنش او ن

اس تدال  نش ان  نی ا ن،یبن ابراکن د.  ریوجود داشته باشد که بخواه د آن ک نش را تفس  «یاسوژه»
 ؛دارد« ض رورت» باشد، داشته راگفته شیپکه سه شرط  یاابژه ۀدر مطالع ریکه حضور تفس دهدیم
 دارد. یریتفس تیاساسا  ماه یشروط نیچن ۀبه واسط یاابژه نیچن رایز

 
 از ارزش یعار فاتیگذارانه و توصارزش فاتیتوص انیم کیتفک براساس ییگراعتیطب قدن. ۴−۳

 انی م کی تفک ب ر ن ارر دانس ت، وارد ت وانیم  یعل وم انس ان در ی یگراعتیطب بر که یگرید نقد
از  یبرحس  ب اص  طالحات ع  ار فاتیو توص   گذاران  هارزش اص  طالحات برحس  ب فات  یتوص  
 ییه انی یتب شیخ و ۀمطالع  م ورد یه ادهی پداست از  یمدع ییگراعتیاست. طب 1یگذارارزش

ب ه  2لی تحو قاب ل ای و ستندین گذارانهارزش یکل هب ایاست که  یکه شامل اصطالحات داردیعرضه م
 که یصورت درتا نشان دهد  ردیگیرا برم هیداع نیا لوریهستند. ت یگذاراز ارزش یاصطالحات عار

اس تفاده  یگ ذاراز ارزش یاز اص طالحات ع ار شیخ و فاتیص ک ه در تو کن د ادعا یعیعلم طب
 ب ه ت وانیم را ل وریت استدال  نیا. ردیبگ کار به یانسان علوم در را شیخو روش تواندینم کند،یم

 را آنه ا یهایگرویتوص −خ ود م ا ک ه طلبدیم عامالن دن  یفهم» که یحال در. کرد انیب لیذ قرار
 ،b۱۹۸۵ ل ور،یت) انگ اردیم یفرع  را ه ا«یگرویتوص−خود» نیا ییگراعتیطب روش ،«میبفهم
 ف رد، کی  دنی فهم دی گویم  ل وریت ست؟یچ «یگرویتوص−خود»از  لوریاما منظور ت 3(.۱۱۸ص

 ه اخص لت نی ا(. ۱۱۹ص همان،در مورد او ) 4«تیمطلوب یهاخصلت» بردن کار هب ییتوانا یعنی
 کن دیم نیکه تحس ییزهایطو و احساسات او، چعوا دارد،یکه فرد دوست م ییزهای: چاز عبارتند

 یه اکن د از خص لت ویبخواه د خ ودش را توص  ی. اگ ر ف ردنهایمانند ا و داندیم نامطلوب ای
 . دیگویم یگرویتوص−خودفرد از خودش،  ویبه توص لوری. تکندیاستفاده م شیخو تیمطلوب

ک ه ب ه َاعمالم ان  میریا در نظر بگر یتیمطلوب یهامثا  خصلت ی: اگر برادیگویم لوریت حا ،
نس بت  یزن دگ یهاوهیک ه ب ه ش  ییآنه ا ای و  «رخواهان هیخ»، «عادالنه» لیاز قب میدهینسبت م

 عل وم در وجودش ان ک ه فات،یتوص  نی ا... و «یسطح» ،«یتوخال» ،«کپارچهی» مانند م،یدهیم

                                                           

1. value-free 

2. reduce 
 هایگرفیتوصت−ختود نیتدرا متضمن فهم یکنش انسان دنیفهم لوریگرچه ت د،ید  میکه خواهکه چنان ،توجه داشت دی. با3

 .داندیکنشگر نم« اندازچشم»از  یکل هفهم را ب نیاما ا داند،یم
4. desirability characterizations 
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اس ت. ب ه  نیآف رمش کل یع یطب علوم روش یبرا است، یضرور کامال   یگرید فهم یبرا و یانسان
را در خ ود  فاتیتوص  نیا تواندینم یعیعلوم طب روشدهد که  نشان خواهدیم لوریت گر،یعبارت د

 در آنه ا ل زوم   ک هاس ت  یحال در نیا. شود منکر یانسان علوم در را آنهالزوم  دیبا ریراه دهد و ناگز
معتق د اس ت ک ه روش  ل وریچ را ت ماا است، یهیبد کامال   لوریت نظر از یگرید فهم   و یانسان علوم

 ری و ب ه نح و غ یآس ان هب  که لیدل نیا بهرا در خود راه دهد؟  فاتیتوص نیا تواندینم یعیعلوم طب
 نی ا گف ت ت وانیم  ،یعب ارت ب ه و شودیمشخ  نم یناذهنیاعتبارشان به نحو ب یزیبرانگچالش

 نی اس ت ک ه ا جه ت نی ا از موض وع نی ا(. ۱۱۹ص هم ان،) س تندین «ینیع» یامور فاتیتوص
 ک ه اس ت یح ال در نیا هستند، «گذارانهارزش یریناپذییجدا طرز به» لوریت انیبه ب اصطالحات

 یفاتیبر توص  یمبتن یکل به دیبا اشروش که است قائل( ادعا مقام در کم)دست یعیطب علوم روش
 :ندکیم انیب لیذ صورت بهموضوع را  نیا لوری. تاندارزشاز  یباشد که عار

 یگ ذارارزش از یعار یشرح دیبا یعلم سکور ید اصطالحات که است آن بر تصور عموما  
 درک را ه اانس ان آن موج ب ب ه ما که تیمطلوب یهایینماخصلت...  بیترت نیبد. دهد دست به
 (.همان)[ اجتماع نامناسب است یبرا انهیگراعتیطب کردیرو]با  علم کی یبرا نظر هب م،یکنیم

ک ل( ) ۀن یدر بس تر و زم دی با ری)جزء( ن اگز یانتقادات آن است که فهم کنش انسان نیا ۀجینت
نش ک  ۀن یفه م  ک ل  زم گ ر،ید یباورها و...( درک شود و اما از س و ت،یکنش )َاعما ، فرهنگ، مل

م عل و ب،ی ترت نیب د. س ازندیم را ک ل آن ک ه است( ی)اجزائ افراد تکتک یهافهم  کنش ازمندین
 .نییتبسروکار دارد و نه  یکیاسا  با دور هرمنوتاز  یانسان

 
 و بومن لوری( و انتقادات تیهمگان کی)تز  هرمنوت یقو ییگراکل. ۴

 یقو ییگراکل در ییگراشک. ۱−۴

. روس تروبه یکیهرمن وت ک ردیرو یجد انتقادات با ییگراعتیطب کردیرو که میدید کار ینجایا تا
ب ه  یکس ان س و، کی  از. دارد وج ود یقیعم اختال  زین یکیمنوتهر کردیرو به قائالن انیاما در م

 ای  نقد هرگونه و( مینامیم یقو انیگراکل را آنهااز بومن به  یرویقائلند )که ما به پ یباوراندازچشم
ک ه  یاج هیمعتقدن د نت زی ن یکس ان گ ر،ید یس و از. دانن دیممکن م  ریرا غ ریتفاس انیم ۀسیمقا
 امک ان که ستین گونهنیا و است نادرست یکل هب رند،یگیم یکیهرمنوت دماتمق از یقو انیگراکل
 ویض ع انی گراک ل اف راد نی ا به بومن از یرویپ به که) باشد ممکن ریغ ریتفاس انیم نقد و سهیمقا
انتق ادات  رو،نی ا ازاس ت.  ویضع انیگراکل نیا نیترمعرو  از یکی زین لوریتشوند(، یم دهینام

 ک ه ب ود آن ل وریت گ رید ه د . دارد زی ن یگ رید یرو ان ه،یگراعتیطب کردینقد  رو بر افزون لوریت
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 را آن ل وریت)ک ه  ک ردیرو نی ا مط ابق. نام دیم  یقو ییگراکل را آن بومن که کند رد را یکردیرو
)به  که است یتز نیا»: دیگویم نچیبه و دگاهید نیدر نسبت دادن ا لوری(، تنامدیم ینچیو کردیرو

ک ه  ی(. ت ا زم ان۱۱۷ص ،b ۱۹۸۵ل ور،یت) «اس ت خ ورده گ ره نچی و ت ریپ نام با( غلط ای تدرس
ش د.  مینخ واه یگ ریموفق به فهم د م،یده قرار یگرید «اندازچشم» در کسرهی را خود میانتوانسته

 فرهن گ کی  ای  و جامع ه کی که یهنگام 1:«یمدارقوم»است به  یواکنش لوریت انیبه ب کردیرو نیا
 یبفهم د و س پس آن را داور شیخ و یهارا صرفا  برحسب  ارزش یگرید جامعه و فرهنگ دبخواه

 با یداور یمعنا به یداور و نقد هرگونه معتقدند یقو انیگراشده است. کل «یمدارقوم»کند، دچار 
 . است «مدارانهقوم» الجرم و خصوصه ب یهاارزش از استفاده
 در یری قرارگرا من وط ب ه  گ ریفهم  فرهنگ د د،یگویم ینچیو کردیرو آن به لوریت که یکردیرو
 یمعن ا ب ه را یگ رید و فرهن گ نق د اس ا ، نی ا ب رو  دان دیم  فرهن گ آن مؤلف ان ان دازچشم

 موض ع نی ا ب ر ل وریت ک ه یگ رید ن ام   ک ه اس ت لی دل نیهم به. کندیم رد و گرفته «یمدارقوم»
ت ز، اص الح )و ب ه  نی ا براس ا (. ۱۲۳ص هم ان،اس ت ) 2«یریناپ ذاصالح» موضع   گذارد،یم

عم ال  من وط ب ه  یگ ریک نش د فه م   رای ز ست؛ین ریپذامکان یگری( کنش دۀسینقد و مقا ،یعبارت
 از ص حبت و ن دارد وج ود ان دازهاچش م انی م ۀس یمقااس ت و  یگ رید ان داز  چشم در یریقرارگ

آن  براس ا وجود ندارد ک ه  ریاز تفس رونیب «یاریمع» چیه رایز معناست؛یب اندازچشم «اصالح»
 یمفس ر در هرگون ه م دعا ،اف راد نی از نظ ر ا س خن، گرید. به ردیو اصالح انجام پذ سهیعمل مقا

ک ه چنان ا،ی ) خ ود یباوره ا مجموع ه و ه ایداورشیدر حصار پ ،یگریخود از کنش د یهنجار
 .میشو یگرید که است آن یگرید فهم   راه تنها ،یانیب به. دارد قرار( نهیزمپس د،ید میخواه

 ری غ یکل  ب ه یانس ان علوم است ممکن که دارد یپ در را جهینت نیا کردیرو نیا لوریت دگاهید از
 عل م ک ه دیرس  خواه د نظ ر هب  ش ود، گرفت ه یج د[ کردی]رو نیا اگر» دیگویم او. شود ممکن

(. ۱۱۷ص هم ان،) «ممکن ریغ با  یتقر زین طیشرا یناروشنگر بسازد، و در برخ یحد تا را یاجتماع
ام ا معتق د اس ت  داند،یم یعامل را در فهم او ضرور یگرویتوص−خود لوریت شد، اشاره کهچنان

از  دی تأک، ۱۱۷ص هم ان،) «کندیم یابی[ را بازگرانی]د یگرویتوص−خود صرفا  »که  کردیرو نیا
 اریبس  یعدر م واق ویتوص  نی ا رای ز باش د؛ نداش ته یادهی فا چیه  اس ت ممکن( است نگارنده

 روروبه خطر نیا با را ما ینچیو موضع اتخاذ ن،یبنابرا(. همان) است یابیدست قابل ریغکننده و جیگ
آن نداش ته  ۀدرب ار یداور چیو ب ه ع الوه ه  میرا نفهم  یگ ریکند که ممکن است اصال  کنش دیم

                                                           

1. ethnocentricity 

2. incorrigibility 
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 خاص، طوربه ،یاسیس اتیو نظر م،عا طوربه ،یاجتماع اتیاز نظر یاری: بسدیگویم لوری. تمیباش
 نی ا و بکشانند چالش به ای و کنند ینقاد و اصالح را مشترک یهاعر  یبرخ که هستند آن دنبا  به

 (. ۱۲۴ص همان،) است ممکن ریغ یکریرو نیچن یمبنا بر کار
ب ه آن  ت وانیاس ت ک ه، ب ه ق و  ب ومن، م یزی چ لوریاز نظر ت ینچیو کردیرو ۀجینت ن،یبنابرا

 و تیکش کا ب ه راه یگ رید کنش ۀسیمقاو  یعدم باور به نقاد بومن، دگاهیداز  گفت. «ییگراشک»
 مق دمات از نادرس ت اس تنباط ب ر د،ی د میخواه که طورهمان که، یتیشکاک برد،یم یباورتینسب

 یک ردیرو د،ی گویکه بومن از آن س خن م  یتی(. شکاک۱۱۵، ص۱۹۹۱ بومن،) دارد هیتک درست
و، از  ردیپذیم را «یدرست ار  یعدم وجود مع»و  «یکیدور هرمنوت» ی  ریتفس ۀمقدماست که  یریتفس

ت  درس ت  مق دما نیاما از ا داند،یم ممکن ریغ یتجرب علوم ۀویشرو، فهم  انسان را از اسا  با نیا
س ت ا یانسان موجود مفسر دگاه،ید نیا براسا سخن،  گرید به. ردیگیم شکاکانه ۀجینت ،یریتفس

ور د نی خ ارج از ا یاری مع گون هچیهق رار دارد و  یکیدر دور  هرمن وت یگریکنش داو از  ریکه تفس
 را نقد کند.  یگریآن بتواند د براسا وجود ندارد تا 

 
 (یهمگان کی)هرمنوت یقو ییگراکل ییاستعال استدالل از بومن انتقاد. ۲−۴

 دس ت هب کردیرو نیا ییاستدال  استعال از یبندصورت کی یقو انیگراکل از خود انتقاد در بومن
 ش روط» یمبنا بر که است آن دنبا  به که شودیخوانده م ییرو استعالنیا از استدال  نیا. دهدیم

اس تدال  وج ود  دور   نی ا براس ا : دی گوی. ب ومن م برس د یریناپذاصالح تز   به ر،یتفس «امکان
 یریتفس  هر ،ییسوهستند )از  ریسشروط امکان تف 1«نهیزمپس» زین و ریتفس ۀابژ ۀدربار یکیهرمنوت

 ریتفس  کی خ ود  یگ ریاز کنش د یهر قرائت نیاست و همچن ینشدنتمامکل −ءجز ۀرابطمنوط به 
(. گرچ ه ردی گیم  انجام مفسر ۀنیزمپس ،از خال  ای برابر، در یریتفس هر گر،ید یسواست، و، از 

مق دمات  نی از ا ینادرس ت به یقو انیگراکل است معتقد اما داند،یم درست رامقدمات  نیبومن ا
 یبن دص ورت ش کل نیب د را یق و ییگراکل یبرا ییاستعال استدال  او. رندیگیم شکاکانه ۀجینت
 :کندیم

 ؛یکیهرمنوت دور   تز   به بودن قائل. ۱
 نه؛یزمپس تز   به بودن قائل. ۲
 ؛ییاستعال تیمحدود تز   به بودن قائل. ۳
 (.۱۱۶ص، ۱۹۹۱ بومن،) یریتفس تیشکاک رو،نیا از و، ریتفس دن  بوی همگان تز   به بودن قائل. ۴

                                                           

1. background 



                        1396تابستان  /91ش /23س /شناسی علوم انسانیروش  98

 

 یور بس تر کی  در یکنش  ه ر آن یمبنا بر که است یاز نظر بومن تز  درست یکیدور هرمنوت تز  
 درت ز   نی و فهم  آن کنش منوط به فه م بس تر و فه م  بس تر من وط ب ه فه م  ک نش اس ت )ا دهدیم

 «ا َاعم  و باوره ا از یاش بکه» یدارا یفرد هر نه،یزمپس ز  ت مطابق اما(. شد انیب شیپ یهابخش
 یانهیزماز خال  پس دیبا یریهر تفس گر،ید عبارت به است، ریتفس شرط   شبکه نیا وجود   که است

  یش خب ا دق ت قاب ل ت یدگی چیپ لی به دل عما باورها و اَ  ۀشبک نیا. دهد رخ َاعما  و باورها از
و  باوره ا ۀش بک نی مت أثر از ا گرید یهاکنش از او ریتفس هم و ینانسا کنش هم ،ییسو. از ستین

انس ان  و عمل ریتفس د،ید میکه در تز  سوم خواه طورهمان که است یاگونهتأثر به نیَاعما  است. ا
 ب ا (یفرهنگ  ه ر تر،عیدر سطح وس ا،ی)و  یهر انسان ن،یبنابرا. دهدیخودش قرار م ۀمحدودرا در 
 من،ب و دگاهی د. از ده دیم  انجام کنش و دارد ریتفس و درک خودش َاعما  و رهاباو شبکه به توجه

 و باوره ا از یاش بکه» ک ه ن ه،یزمپس اس ت، اس تدال  نیا ۀیماجانمطابق  تز  سوم که، به قو  او، 
 ج ادیا تیمح دود ریتفس  «ی  درس ت ی  معرفت  امکانات  » بر است، «شدن مشخ  قابل ریغ اعما   

 ای  مفسر خصوص به نهیزماز خال  پس یو هر کنش ریآنکه هر تفس لیبه دل سخن، گرید. به کندیم
 دارد، را خ ودش خص وص ب ه َاعما  و باورها ۀشبک یو هر مفسر و کنشگر رد،یگیم انجام کنشگر

 «اشیمعرفت  یق وا» و خودش ۀژیو ۀنیزمپس «ۀمحدود در» الزاما  اش ژهیوو کنش  ریتفس ن،یبنابرا
 ۀهم »ک ه  ییت ز  چه ارم، از آنج ا براس ا و  دارد ق رار خ ودش ۀژی و ۀن یزمپ س ۀمحدود در زین

و  یدور رو،نی اباش ند و از یم یریتفس  و اندشده واقع نهیزمپس کی برابر در یشناخت یهاتیفعال
 چیه» ن،یبنابرا، «(یمگانه کیهرمنوت تز   ای ریتفس بودن   یهمگان)تز   انداندازباورانهچشمو  نینامتع
 (. ۱۱۶ص همان،( )تی)تز  شکاک «ستین ممکن ی"حی"صح ای"درست"  ریتفس

 یج د اعت راض دو ب ا(، دی گویم  زی ن 1«ییبس ترگرا» آن ب هاس تدال  )ک ه  نی انظر بومن  از
 معتق د ب ومن(. ۱۱۹ص همان،) 3.یو دوم، اعتراض  منطق 2«یتجرب»اعتراض  نخست،: روستروبه

از آن  میت وانیک ه نم ده دینم  نش ان یتجرب ب ه لح اظ  ر،یبودن  تفس نهیزمپس خال    از که است
ب ه جه ان  ن هیزمپس درون   از گرچه ما. میقرار ده شیخو« تأمل»و آن را موضوع  میریبگ« فاصله»
نمون ه،  یبرا. میده  یآن را تشخ یو حت میتأمل کن نهیزمپس نیدر مورد  ا میتوانیم اما م،ینگریم
  یخود، و تأمل بر آنها تشخ یو باورها یاجتماع تین از وضعبا فاصله گرفت تواندیشخ  م کی

 ک ه است آن بومن مثا . ستیچ شیخودش با باورها کنش ۀرابطرا انجام داده و  یدهد که چرا کنش
 میکن  تأم ل دنی د عم ل ای  و چش م ۀدربار میتوانیکه نم ستیآن ن یبه معنا دن،ید چشم ق  یطر از

                                                           

1. contextualism 

2. empirical 

3. logical 
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 .(۱۹−۲۰ص همان،)
خود، و در استنباط  ییدر منطق استعال کردیرو نیبومن آن است که ا تر  یو جداعتراض دوم  اما

 ی  معن دو ان  یم استدال  نیا. است یمنطق ۀمغالط کیتز  سوم و چهارم از مقدمات او  و دوم، دچار 
 هم ان،) 2«ش رط  محدودکنن ده»و دوم،  1«دهن دهامک ان ش رط  » نخست،. است کرده خلط «شرط»

اس ت.  4یم اد محدودکنن ده ش رط   که یاست، در حال 3یصور یدهنده شرطن(. شرط  امکا۱۲۱ص
از باوره ا و  یاهمجموع  یآن است که مفس ر دارا ریاز شروط  امکان تفس یکیدرست است که  نیا

باش د.  خص وص هب یآن باورها ایو  نیا د  یدر ق دیبا ریکه تفس ستیبدان معنا ن نیاعما  باشد، اما ا
ه ب اور  ب  آن ای  نی ا یاس ت ن ه دارا ریتفس  ی  ش رط  ص ور بودن −باورها −زا −یامجموعه −یدارا

از  یخصوص ه ب  ی  م اد یمحت وا مع اد   را  ن هیزمپس ستیالزم ن گر،یخصوص بودن. به عبارت د
)ب ه  کن د ریی تغ اس ت ممک ن نهیزمپس یماد یمحتوا. شود ممکن ریتفس تا میریبگ نظرباورها در 

 یحاصل شود نه محتوا ریکه تفس دهدیم را امکان نیااست که  نهیزمصورت  پس نیا گر،ید عبارت
 مفس ر یعن ی اس ت، ریناپ ذاجتناب بودن نهیزمپس یخصوص(، اما داراه آن باور ب ای نیا یعنیآن، 

 ریتفس  ۀدهن دو امک ان یشرط  ص ور نهیزمپس رو،نیا. از کندیم ریتفس نهیزمپس خال  از همواره
 . ریتفس ۀحدودکنندمو  یاست و نه شرط  ماد

ب ودن −زب ان−یدارا ک ه اس ت درست دیگویم او. شودیم ترروشن بومن مثا    با اعتراض نیا
 نی ک ه ا ستیآن ن یمعنا به که یمعن نیبد است، یصور شرط نیا اما است، یگرید با ارتباط شرط  

 یعن ی) ده د ریی تغ را خ ود زب ان   تواندیم شخ (. یسیانگل ای یزبان مشخ  باشد )مثال  فارس
دهد  رییآن را تغ تواندیاما آنچه نم ،(دهد رییتغ را خودداشتن −زبان صورت   یماد یمحتوا تواندیم
 هم ان،) 5آن ارتب اط برق رار کن د قی داشته باش د ت ا بتوان د از طر یزبان کی دیشرط است که با نیا

 ده دیم  ننش ا ک مدست و است یجد اریبس بومن اعتراض نیا رسدیم نظر به(. ۱۲۴−۱۲۲ص
 ضرورت ندارد.  یقو ییگراکل ۀشکاکان استدال 

 

                                                           

1. enabling condition 

2. limiting condition 

3. formal 

4. material 
از نظتر  کانتت،  دیتگو یاستتدالل کانتت روشتن کنتد. او مت انیترا با برقرار کردن شتباهت م رادیا نیکند ای. بومن تالش م5

نباشتد،  «ویتابژکت»شتناخت  شتودیفاهمه باعتث نمت یاست. شروط  صور رییفاهمه قابل تغ یشروط  صور ی  ماد یمحتوا
بلکته  ستت،ین ویبه شناخت ابژکت ازین یحت نجایآنکه در ا حال. کندیم« ممکن»را  ویبلکه برعکس، اصال  شناخت  ابژکت

 رهاند.یشکاکانه م ۀجیا را از نتم زین(« Intersubjective) ویناسوبژکتیب»شناختن  شناخت   تیبه رسم
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 (یهمگان کیهرمنوت)انکار  فیضع ییگراکل: یقو ییگراکل از عبور. ۳−۴

 وج ود یض رورت چیه تنها نه. روستروبه یفراوانبا مشکالت  یقو ییگراکلشد،  مالحظه کهچنان
. است تباهاش کار نیا اساسا   بلکه م،یبدان «محدودکننده» شرط را نهیزمپس ای هایداورشیپ که ندارد
 ن هیزمپ س یم اد یمحت وا به را آن اما است الزم ریتفس یبرا نهیزمپس وجود م،یدید که طورهمان

ش رط   انی خلط م نیا که یصورت در. است ریتفس یبرا یصور یشرط صرفا   بلکه. کندینم محدود
 اس تدال  به م،یکن اصالح یقو انیگراکل ییتعالاس استدال  در را دهندهامکانو شرط  محدودکننده

 ویض ع ییگراک ل یک ردیرو نیشکاکانه ندارد. بومن ب ه چن  ۀجینت نا  یقی که میرسیم یاییاستعال
 (:۱۲۵، ص۱۹۹۱ بومن،) کندیم یبندصورت ریو آن را به شکل ز دیگویم

 بودند؛ قائل آن به زین یقو انیگراکل که است یتز با مشابه قا  یدق تز نیا: یکیهرمنوت دور تز  . ۱
 ب ا نسبت در نهیزم پس تز  (: ییاستعال−1بازنگرانه یمفهوم ۀمثاب)به  نهیزمپس تز   به بودن قائل. ۲

 یمعن ا ب ه ص رفا   ن هیزمپس و،یض ع انی گراکل. مطابق ت ز کندیم یادیز رییتغ یقو انیگراکل تز  
از  یابلک ه مجموع ه س ت،ین کنن د، ج ادیا ارکه شبکه باوره ا  یی«باورها»از  «یماد» یامجموعه

است  «یصور»و  ییاستعال یمفهوم گر،یاست و به عبارت د« امکان مشترک و در دستر  طیشرا»
 ؛است یآن قابل تأمل و بازنگر یکه محتوا

و ن ه  کن دیعم ل م دهن دهامک ان ش رط ش کل ب ه امک ان، یصور شرط ۀمثاببه  نهیزمپس. ۳
رد ک  مالحظ ه یخوب به توانیم نجایا در. محدودکننده شرط( داشتند باور یقو انیگراکل که)چنان

 ویض ع ییگرالک  ت ز   وارد را محدودکنن دهدهن ده و ش رط شرط امکان انیم زیکه بومن چگونه تما
 کند؛یم

 یه اهی ش امل داع نی است، ک ه ا طر یب ،یشناخت اتیمدع هیتوج مورد در ریتفس طیشرا. ۴
« محدود»ما را  یامکان  معرفت ریتفس طی. منظور بومن آن است که شراشودیم زین رهایمربوط به تفس

 کی انک ار هرمنوت»موض وع را  نی استنتاج اس ت. ب ومن ا قابل ۳ ۀمقدمموضوع از  نیو ا کندینم
ت قاب ل بتوانن د معرف  ریامکان وجود دارد که تفاس  نیآن است که ا یینها ۀجینت. داندیم «یهمگان

 .کنند جادیا یعموم ۀعرص و نقد در ینیبازب
 

  یریگجهینت .۵

کنش همواره در بس تر  نیو ا دارد سروکار یانسان کنش یمعنا با یانسان علوم شد، انیبکه  طورهمان
 یریکارگهب  ا ب   کن  دیت  الش م ل  وریت رو،نی  ا. از ده  دیم یو... رو یاس  یس یاجتم  اع یفرهنگ  

                                                           

1. reflective 
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 ک ردیرو از ت وانینم ده د نش ان ریتفس  ۀب ژا طیدادن ش را دس ت هب  زیو ن گوناگون یهااستدال 
انس ان و َاعم ا  او، مفس ر  یعن یعل وم،  نیموضوع ا رایز کرد؛ دفاع یانسان علوم در انهیگراعتیطب

 که بود نیا یریتفس کردیرو ۀدربار مسئله نیترمهم اما ،است یریتفس یاز او درک زیاست و درک ما ن
 و یدور یامر ریتفس شود گفته است ممکن رایز است، یباورتینسب دچار آن یافراط یهانسخه در

و در  ش ودیم انی ب یان دازاز چشم یریهرگونه تفس گر،ید یسو از است، یکیهرمنوت دور متضمن
 یاری مع چیه  ب،ی ترت نی ا به و ردیگیم انجام فرد َاعما  واز باورها  یاشبکه یحاو ۀنیزمپس کی

 را( نچی و جمل ه)از  یاریبس که است یمهم ۀجینت نیدارد. اوجود ن ریتفاس انیو نقد م سهیمقا یبرا
 اعتق ادیب یعموم ۀعرصنقد در  ایو  یفرهنگ−انیمتعهد و آنها را نسبت به نقد م یاندازباورچشم به
 انی ب ه ب ای ) یانگارتینسبمتعدد بر  اتو بومن، با انتقاد لوریت شد، اشارهکه  طورهمان اما. کندیم

 دهن دهامکان طیشرا انیم ۀمغالطبر  یمبتن شکاکانه ۀجینت نی( نشان دادند که ایقو ییگرابومن، کل
 وج ه چیه  به اما است، یضرور کامال   یکیهرمنوتمقدمات  ن،یاست. بنابرا محدودکننده طیو شرا

 ییگراک ل ک ردیبا توج ه ب ه رو ریدر تفاس یتأمل و بازنگر سه،یو اساسا  مقا بردینم تیشکاک به راه
 ن است.ممک ویضع
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