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چکیده
یکی از راههای سنتی ب رای رد رویک رد طبیع تگرایان ه ،در مطالع ۀ ک نش انس انی ،توس ب ه
استدللهای «هرمنوتیکی» است .در مقاب  ،معتقدان رویکرد طبیعتگرایانه معتقدند ،استدللت
هرمنوتیکی راه به رویکرد چشماندازباورانهای میبرد که به دلی آنک ه فاق د معی ار مقایس ه و
درستی است ،هرگونه اِمکان نقد و داوری کنش انسانی را سلب میکند .ما به پیروی از بومن ب ه
این رویکرد چشماندازباورانه «ک گرایی قوی» میگوییم .در ای ن مقال ه ،ابت دا ب ا ص ورتبن دی
مناسب نقدهای وارد بر طبیعتگرایی ،نابسندگی این رویکرد در مطالع ۀ ک نش انس انی بررس ی
میشود و سپس تالش میشود با دفاع از رویکرد «ک گرایی ضعیف» ،استدلل شود ک ه ب ا نش ان
دادن خل میان شرای امکاندهنده و شرای محدودکننده میتوان از چشماندازباوری رویک رد
ک گرایی قوی عب ور ک رد و ب ه ای ن ترتی ب ،اِمک ان نق د و داوری ک نش انس انی در رویک رد
هرمنوتیکی نشان داده میشود .در نتیجه ،نشان داده میشود که رویک رد ک گرای ی ض عیف در
مطالعه انسان نه تنها مشکالت فراوان رویکردهایِ چشماندازباورانه و طبیعتگرایانه را ن دارد،
بلکه اساساً بستر مناسبی برای فهم و مطالعۀ کنش انسانی فراهم میآورد.
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 .۱مقدمه

یکی از استدال های بسیار مهم برای تفکیک حوزۀ مطالعۀ «انسان» (علوم انسانی) از حوزۀ مطالعۀ
«طبیعت» (علوم طبیعی) استدال «هرمنوتیکی» است ک ه از جان ب متفک ران متعل ق ب ه جری ان
فکریای طرح شده که بسیاری و یژگ ی کلی دی آن را «چ رخش تفس یری» میدانن د (ب رای نمون ه
بنگرید به :هیلی و دیگران1.)۱۹۹۱ ،در این چرخش ،محور موضوعی عل وم اجتم اعی از «تبی ین»
کنش انسانی به «تفسیر» کنش انس انی میچرخ د؛ زی را نش ان داده میش ود ،فه م ک نش انس انی
خصلت «تفسیر»ی دارد و ن اگز یر ام ری در پیون د عمی ق ب ا «مفس ر» اس ت .م دافعان چ رخش
تفسیری ،همگی ،بر سر این نکته اتفاق نظر دارند که بهکارگیری روش علوم طبیعی در علوم انس انی
نابسنده و شاید غیر ممکن است؛ زیرا همانطور که خ واهیم دی د ،از دی دگاه ای ن متفک ران ،روش
علوم طبیعی این واقعیت را به کلی نادیده میگیرد که کنش انسانی ن اگز یر در بس تر2روی میده د و
به همین دلیل فهم آن ناگز یر مستلزم تفسیر کنش برحسب بسترها و زمینههای روی دادن این ک نش
است .اینگونه تفسیر ،باید بتواند کنش (ج زء) را در بس تر و زمین ۀ (ک ل) ک نش (یعن ی در بس تر
َ
اعما  ،فرهنگ ،ملیت ،باورها و )...درک کند .اما از سوی دیگر ،فهم کل زمینۀ کنش ،نیازمند فه م
کنشهای جزئیای است که آن کل را میسازند .این صورت اجم الی دوری اس ت ک ه ب دان «دور
هرمنوتیکی» گفته میشود.
قائالن به رو یکرد هرمنوتیکی ،فارغ از اشتراک در مخالفت با رو یکرد علوم طبیعی به فهم ک نش
انسان ،میان خود اختالفات بسیار دارند .از یک سو ،کسانی آنقدر بر وج ود تفس یر در فه م ک نش
انسان افراط کردهاند که به راه «چشماندازباوری» رفتهاند و به همین دلیل نسبیتانگاری را نت یجۀ
طبیعی دور غیر قابل خروج هرمنوتیکی دانستهاند .این متفکران معتقدند فهم درست کنش انس انی
ممکن نیست ،مگر از چشمانداز کنشگر .نتیجۀ این رو یکرد آن است که در مطالعۀ انسان نمیت وان
از «مقایسه» و معیار «درستی»3سخن گفت( .در ای ن مقال ه ،ب ه پی روی از ب ومن ،ای ن رو یک رد را
«کلگرایی قوی»4مینامیم) ،اما چنانکه خواهیم دید ،متفکران ی نی ز هس تند ک ه ب ا انتق اد از ای ن
رو یکرد چشماندازباورانه ،معتقدند از آنجایی که رو یکرد کلگرای ی ق وی هرگون ه مقایس ه و معی ار
«درستی» و از اینرو داوری میان تفاسیر را غیر ممکن میگرداند ،به ش کاکیت م یانجام د ،ح ا
 .1البته این چرخش در نظر بسیاری دامنۀ وسیعی داشته است ،بهطوریکه حتی «علو طبیعی» را نیتز در دامتن ختود و متتأثر
از خود میسازد .این مسئله که امر تفسیر در علو طبیعی چه جایگاهی دارد ،مسئلۀ دیگری است که در ایتن مقالته از آن
در میگذر یم.
2. context
3. correctness
4. strong holism
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آنکه این شکاکیت به هیچ وجه ضرورت ندارد و از مقدمات هرمنوتیکی نتیج ه نمیش ود (در ای ن
مقاله ،به پیروی از بومن ،این رو یکرد را «کلگرایی ضعیو»1مینامیم).
هد از نگارش این مقال ه پاس خ ب ه ای ن دو پرس ش ب ه ه م م رتبط اس ت ک ه :آی ا رو یک رد
هرمنوتیکی در مطالعۀ کنش انسان ضرورت دارد؟ و در صورتی که ضرورت دارد ،آی ا راه ی وج ود
دارد که مقدمات هرمنوتیکی را بپذیریم ،بیآنکه زیر بار نتایج شکاکانه آن برو یم؟ پاسخ به هر دوی
این پرسشها مثبت است .به دیگر سخن ،هد نگارنده این اس ت ک ه نش ان ده د ،اوال ،رو یک رد
هرمنوتیکی به علوم انسانی ضرورت دارد و شناخت کنش انسان با رو یکرد طبعی تگرایان ه ممک ن
نیست؛ ثانیا ،مقایسه و معیار درستی ،با توجه ب ه مق دمات هرمن وتیکی ،عل یاالص و « ،ممک ن»
است و رو یکرد کلگرایی قوی ضرورت ندارد .به عبارت دیگر ،رو یکرد کلگرایی ض عیو در عل وم
انسانی افزون بر آنکه مشکالت متعدد رو یکرد علوم طبیعی و نیز رو یکرد چشماندازباورانه را ندارد،
اساسا ،برای مطالعۀ انسان ممکن است و به و یژه امکان وجود «علوم انس انی» را در چن ین فض ایی
مهیا میکند.
برای این منظور ،پس از آنکه منظور از رو یکرد هرمنوتیکی و به و یژه مفه وم «دور هرمن وتیکی»
مشخ شد ،در گام نخس ت ص ورتبندی مناس بی از انتق ادات م دافعان چ رخش تفس یری ب ه
رو یکرد علوم طبیعی مطرح میشود .در این قسمت مالحظه خواهد ش د ک ه متفک ران هرمن وتیکی
چگونه حضور «دور هرمنوتیکی» در ساحت کنش انس انی را دس تمای ۀ انتق اد از رو یک رد عل وم
تجربی میکنند .پس از نشان دادن اجتنابناپ ذیر ب ودن رو یک رد هرمن وتیکی در مطالع ۀ انس ان،
انتقادات تیلور و بومن به کلگرایی قوی بررسی میشود و بدین ترتی ب ،نتیج ه گرفت ه میش ود ک ه
رو یکرد کلگرایی ضعیو در مطالعه انسان نه تنها مشکالت متعدد رو یکردهای چشماندازباوران ه و
علوم طبیعی را ندارد ،بلکه بستر مناسبی برای مطالعۀ کنش انسانی فراهم میآورد.
 .۲هرمنوتیک و دور هرمنوتیکی
 .۲−۱تعریف دور هرمنوتیکی از دیدگاه تیلور و بومن :دور هرمنوتیکی یا تسلسل هرمنوتیکی؟

قائالن به رو یکرد کلگرایی ضعیو (به و یژه بومن و تیلور که در این مقاله مورد نظر ما هستند) ،ه ر
کدام در بحثهای خو یش ابتدا تالش کردهاند ،این دور را تعریو کنند .اما با این حا  ،در آثار آنها
این دور به دو معنای متفاوت به کار رفته است .در آثار آنها میتوان این دور را از دو حیث مش خ
کرد:
1. weak holism
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الو) دور هرمنوتیکی براسا رابطۀ جزء−کل :از این جهت ،هرگونه کل ی ک ه ش امل اجزائ ی
باشد که «در نسبت» با یکدیگر آن کل را میسازند ،صرفا در پرتوی اجزای خود فه م میش ود و از
سوی دیگر ،اجزاء نیز صرفا در پرتوی کل فهم میشود .به همین دلیل ،فهم ما از جزء به واسطۀ فهم
ما از کل تغییر میکند و از سوی دیگر ،فهم ما از کل به نوبۀ خود بر فهم ما از ج زء اث ر میگ ذارد.
این فرایند ،دوری را به وجود میآورد که راهرا راه خروج ندارد و ب ه فرج ام قطع ی نمیرس د ،ام ا
رابطۀ این دور با کنش انسانی چیست؟
فیلسوفانی که به نقش هرمنوتیک در عل وم انس انی معتقدن د ،ک نش دیگ ری را ام ری «مش ابه
متن»1میدانند .از دیدگاه آنها ،کنش انسان همیشه در بس تر روی م یده د و ب ر ای ن مبن ا ،تفس یر
انسان از کنش دیگری (ج زء) براس ا بس تری از اعم ا  ،فرهن گ و ش رایط (یعن ی ک ل) انج ام
میگیرد .به دیگر سخن ،فهم معنای کنش انسان منوط به فهم بستری است که این کنش در آن روی
میدهد و فهم بستر انجام کنش نیز منوط به فهم کل اعما و فرهنگی است ک ه ک نش در آن اتف اق
میافتد و فهم کل آن اعما و فرهنگ نیز منوط ب ه فه م کنشه ایی اس ت ک ه آن ک ل را ب ه وج ود
میآورند .بنابراین ،فهم معنای یک امر جزئی (در اینجا کنش انسانی) بهطور پیوسته به فهم ام وری
َ
کلیتر (در اینجا ،مجموعۀ اعما  ،فرهنگ ،جامعه و )...ارجاع داده میش ود و در نهای ت ،فه م آن
امور کلیتر نیز به فهم همان امور جزئی ،که در نسبت با یکدیگر آن ک ل را میس ازند ،ارج اع داده
میشود .بدین ترتیب« ،راهر امر» نشان میده د ک ه م ا هیچگ اه ب ه فه م معن ای ک نش انس انی
نمیرسیم ،به عبارت دیگر ،به نظر میرسد فهم کنش دیگ ری در ی ک «دور» ق رار دارد و ای ن دور
اجازۀ فهم معنای کنشها و ،به طریق اولی ،مقایسه و نقد میان آنها را نمیدهد.
ب) معنای دومی که تیلور و بومن از آن سخن میگو یند ،اما (از دیدگاه نگارنده به نادرستی) آن
را از معنای او دور هرمنوتیکی تمایز نم یدهن د ،تعریف ی از دور هرمن وتیکی اس ت ک ه ب ه نظ ر
نگارنده بهتر است آن را «تسلسل هرمنوتیکی» بنامیم تا «دور هرمنوتیکی»؛ زیرا خواهیم دی د ای ن
معنا رابطۀ رفت و برگشتی را در خود لحاظ نمیکند و صرفا ب ر ی ک رابط ۀ خط ی تکی ه دارد .ای ن
2
«تسلسل» هرمنوتیکی وقتی به وجود میآید که بخواهیم یک تفس یر از ک نش انس انی را «توجی ه»
کنیم .مدافعان رو یکرد هرمنوتیکی معتقدند که فراین د «توجی ه ک ردن»3ی ک تفس یر از ی ک ک نش
انسانی امکان ندارد ،خودش امری عینی و فارغ از تفسیر باشد .از اینرو ،هرگونه بیان توجیهی برای
یک تفسیر از یک کنش ،خود یک قرائت و به طریق اولی یک تفسیر به شمار میرود و در مرتبۀ بعد
1. text-analogous
2. Justify
3. Justification
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نیز دوباره هرگونه توجیه دومی برای موجه کردن توجیه نخست از یک تفسیر از ی ک ک نش ب از ه م
یک قرائت و یک تفسیر محسوب میشود .بر این اسا  ،تسلسلی به وج ود م یآی د ک ه ال ی غی ر
النهایه تفسیر را به تفسیر ارجاع میدهد .بنابراین ،راهرا اجازۀ «توجیه» یک تفس یر س لب میش ود
(بومن ،۱۹۹۱ ،ص ،)۱۰۶به دیگر سخن ،هرگونه داعیۀ موجه گرداندن تفسیر (از کنش دیگری و ی ا
متن) خود یک تفسیر است.
میتوان با شکل زیر تفاوت میان این دو تلقی از «دور هرمنوتیکی» را بیان کرد:

فهم بستر عمل وکنش (کل)
َ
(مجموعۀ اعما و کنشها)

فهم کنش (جزء)

شکل  :۱رابطه رفت و برگشتی (دور هرمنوتیکی)

در این رابطه فهم یک کنش وابسته به فهم بستر آن کنش است که فهم بستر آن کنش نیز به نوب ۀ
خود منوط به فهم کنشهایی است که آن بستر را میسازند ،از جمله همان کنشی که در پی فه م آن
بودیم.
فهم کنش (تفسیر )۱
توجیه برای فهم خودمان از کنش ،یا توجیه تفسیر ( ۱تفسیر .)۲
توجیه تفسیر ( ۲تفسیر .)۳
توجیه تفسیر ( ۳تفسیر .)۴
شکل  :۲رابطۀ خطی (تسلسل هرمنوتیکی)

این رابطه تالش برای توجیه هر تفسیر را به تفسیری دیگر ارجاع میدهد .بومن ،با اشاره به ای ن
تسلسل ،وجود آن را به دلیل عدم وجود فرازبانی که در آن بتوان یک تفسیر را موجه گردانید ،میداند
(همان).
عبارت زیر این دو معنا را بدین شکل خالصه میکند:
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آنچه تالش میکنیم محرز گردانیم ،یک قرائت خاص از متن یا ابرازات [ی ا تعبی رات]1اس ت ،و
آنچه بهعنوان دالیل خود برای این قرائت بدان متوسل میشو یم ،صرفا میتواند قرائت دیگری باشد.
این دور همچنین میتواند برحسب رابطۀ جزء و کل تعبیر شود :ما تالش داریم قرائت ی از ک ل م تن
احراز کنیم ،و برای این کار به قرائتهایی از ابرازات جزئی آن متوسل میشو یم؛ ولی به دلیل آنکه با
معنا ،و معنیدار شدن ،سروکار داریم ،یعنی جایی که ابرازات صرفا در نسبت با یکدیگر معنیدار یا
بیمعنی میشوند ،قرائت از ابرازات جزئی منوط به قرائت از ابرازات جزئ ی دیگ ر اس ت ،و نهایت ا
منوط به قرائت از کل است (تیلور ،۱۹۸۵a ،ص( )۱۸تأکیدات از نگارنده است).
نکتۀ جالب توجه آن است که ،در کتاب بومن و مقالۀ تیلور ،مشخ

نم یش ود ک ه منظ ور از

«دور هرمنوتیکی» کدام یک از دورهایی است که آنها برمیشمردند :دور (ال و) ی ا دور (ب)؟ ب ه
وضوح تمایزی جدی میان این دو تلقی از دور هرمنوتیکی وج ود دارد .دور هرمن وتیکی در معن ای
(الو) میتواند «همگرا» باشد ،یعنی در هر تکرار این دور ،یعنی در ه ر رف ت و برگش ت ،معن ای
حاصل از کنش عمیقتر شود و معنای کنش در بستر کل ،به ن وعی «انس جام» نزدی کتر ش ود .ب ه
عبارت دیگر ،این امکان وجود دارد که در این رابطۀ رفت و برگشتی معنای کنش معنای کل بس تر را
غنیتر و معنای بستر نیز معنای کنش را غنیتر کند و در نهایت ،به انسجام و هماهنگی بیشتر ک نش
با بستر کنش نزدیکتر شو یم .از آنجایی ک ه «انس جام»2ش رطی اس ت ک ه تیل ور ب رای ی ک فه م
هرمنوتیکی درخور قائل است (همان ،ص ،)۱۶به نظر میرسد ،منظور او بای د هم ین معن ا از دور
هرمنوتیکی باشد .از سوی دیگر ،تسلس ل هرمن وتیکی در معن ای (ب) «واگ را» اس ت ،منظ ور از
واگرایی در اینجا آن است که به دلیل عدم وجود رابطۀ رفت و برگشتی ،معنای کنش هیچگاه عمیقتر
نمیشود ،بلکه صرفا در یک تسلسل توجیه و تفسیر قرار میگیرد .در این معنای دوم (که ب ه معن ای
دقیق کلمه باید به آن «تسلسل» هرمنوتیکی گفت و نه همچون بومن و تیل ور «دور» هرمن وتیکی)،
معیار «انسجام» هیچگاه برآورده نمیشود .بنابراین ،در این مقاله در بحث تیلور و بومن درب ارۀ دور
هرمنوتیکی در معنای (الو) دنبا میشود و نه در معنای (ب).
 .۳رویکرد هرمنوتیکی در برابر رویکرد طبیعتگرایی
 .۳−۱توضیح رویکرد طبیعتگرایانه

در این مقاله به رو یکردی «طبیعتگرایی»3گفته میش ود ک ه م دعی اس ت بهت رین روش در عل وم
1. expressions
2. coherence
3. naturalism
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انسانی روش علوم طبیعی است1.در روش علوم طبیعی آنچه اهمی ت دارد ب ه دس ت دادن «تبی ین»

2

پدیدۀ طبیع ی ب ه واس طۀ کش و ق وانین ع ام و عل ل آن پدی ده اس ت .در نظ ر موافق ان رو یک رد
طبیعتگرایی ،تفاوتی ماهوی میان کنش انسان و پدیدههای طبیعی وجود ن دارد .بن ابراین ،ام وری
مانند باور ،امیا  ،اعتقادات ،فرهنگ و قصد کنشگر انسانی ،به خودی خودش ان ،قاب ل تحو ی ل3ب ه
پدیدهایی طبیعی هستند و به نحو علیاالصو این امکان وجود دارد که ب ا الگ وی تبیین ی توض یح
داده شود (از چهرههای شاخ این رو یکرد کار همپل است .برای بح ث او در جایگ اه تبی ین در
علوم اجتماعی نگاه کنید به :همپل.)۱۹۶۵ ،
بهطور کلی میتوان گفت اعتراض اصلی تفسیرباوران به رو یکرد طبیعتگرای ی تأکی د آنه ا ب ر
تمایز میان «تبیین» و «فهم»4اس ت .ب رای روش ن ش دن ای ن موض وع بای د گف ت ک ه طب ق نظ ر
تفسیرباوران ،عدم توجه رو یکرد طبیعتگرایی به نیت عامل انسانی و نقش بستر در کنش ،مانع فهم
کنش او میشود؛ زیرا از نظر این متفکران ،کنش انسانی عملی اس ت نی تمن د5ک ه لزوم ا در ی ک
«بستر» روی میدهد (و از اینرو ،چنانکه خواهیم دید ،ضرورتا دارای «معن ی» اس ت) .بن ابراین،
فرایند شناخت ،الجرم فرایندی دوری و منوط ب ه ش ناخت بس تری اس ت ک ه آن پدی ده در آن روی
میدهد و بالعکس.
قائالن به رو یکرد تفسیری معتقدند ،وجود بستر کنش موجب میشود فهم آن از طری ق الگ وی
توضیحی طبیعتگرایی امکانپذیر نباش د؛ زی را طبیع تگرای ان (ب ه معن ای طبیع تگرایی خ ام)
معتقدند فرایند شناخت از سطح «فکتهای [یا دادههای] خام»6آغاز میش ود ک ه ب ه ه یچ عن وان
تفسیری نیست .این فکت خام ،یک دادۀ حسی یا واحد اطالعاتی است که متضمن هیچ داوری ی ا
تفسیر یا قرائت نیست و خصلتی محضا «توص یفی» دارد و ک ل معرف ت و ش ناخت بای د ب ر ای ن
واحدهای خام بنا شود (تیلور ،۱۹۸۵a ،ص ،)۱۹به عبارتی فرایند ش ناخت ،فراین دی از پ ایین ب ه
باالست و نه دوری و یا از باال به پایین.

 .1البته باید توجه داشت مراد ما ،در اینجا ،آن نوع طبیعتگرایی است کته «طبیعتتگرایی ختا » شتمرده متیشتود و هتیچ
جایی برای تفسیر قائل نیست .انواع دیگر طبیعتگرایی که تفسیر را نیز محتر میشمرند ،مورد نقد متا قترار نمتیگیترد؛
ز یرا مسئله در اینجا آن است که نشان دهیم حضور تفستیر و تحلیتل بستتر در توضتیح کتنش انستانی ضتروری و نتاگزیر
است.
2. explanation
3. reduce
4. understanding
5. intentional
6. brute facts
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 .۳−۲نقد طبیعتگرایی براساس تمایز میان «توصیف رقیق» و «توصیف غلیظ»

توصیو صر در رو یکرد طبیعتگرایی امری است که ،با وام گرفتن اصطالحی از گیلب رت رای ل،
به خوبی میتوان آن را «توصیو رقیق»2در برابر «توصیو غلیظ»3نامی د .در مث ا او ،ف رض کنی د

1

دو پسر وجود دارند که یکی از آنها بهطور غیر ارادی پلک میزند و دیگری بهطور ارادی ای ن ک ار را
انجام میدهد ،در توصیو فیز یکی و «رقیق» ،این دو رفت ار ک امال یکس انند ،در ه ر دو وض عیت
ماهیچههای پلک چشم این افراد منقبض میشود ،اما در توصیو «غلیظ» این دو رفتار ب ه کل ی از
هم متمایزند :یکی بیماری عصبی است و دیگری نش انه چی زی ب ه کس ی دیگ ر (رای ل،۲۰۰۹a ،
ص ،)۴۹۲این دو مفهوم در دو مقالۀ اصلی او ارائه شدهاند« :تفک ر و تأم ل» (4)۲۰۰۹aو «تفک ر
افکار« :الپانسور» چه کار میکند؟» (5.)۲۰۰۹bهمچنین گلیف رد گرت ز6،انس انش نا مع رو ،
در مقالۀ خو یش تحت عنوان «توصیو غلیظ :به سوی نظریهای تفسیری از فرهن گ»7اهمی ت ای ن
تمایز را در مطالعۀ فرهنگ گوشزد میکند (نگاه کنید به گرتز .)۱۹۷۳ ،این مثا نشان م یده د ک ه
کنش انسانی رابط ۀ تنگ اتنگی ب ا قص د عام ل و بس تر عم ل دارد .چش مک زدن ارادی میتوان د
«ابرازی»8برای یک قصد یا معنی در بستری خاص باشد .همین چش مک زدن ممک ن اس ت در دو
بستر مختلو دو «معنای» مختلو داشته باشد .بنابراین ،برای فهم معنای کنش چشمک زدن فردی
که این کار را غیر ارادی انجام میدهد ،ما ناگز یر به تفسیر کنش او بر مبنای بستر کنش او هس تیم و
توضیح صرفا طبیعتگرایانه ،به معنای توضیحی که صرفا با توسل به امور طبیعی و اجتباب از بستر
کنش خواهان توضیح کنش است ،ما را به بیراهه میبرد.
 .۳−۳نقد طبیعتگرایی براساس استدالل استعالیی

تیلور نیز بر وجود «معنی» در علوم انسانی تکیه میکند و فهم معن ی ک نش را ص رفا ب ا فه م بس تر
کنش ممکن میداند (به عبارتی او طرفدار «توصیو غلیظ» است) .همانطور ک ه در بخ ش پ یش
آمد ،او میگو ید« :به دلیل آنکه با معنا ،و معنیدار شدن ،سروکار داریم ،یعن ی ج ایی ک ه اب رازات
صرفا در نسبت با یکدیگر معنیدار یا بیمعنی میشوند ،قرائت از ابرازات جزئی منوط به قرائ ت از
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

رویکرد کلگرایی ضعیف در مطالعۀ کنش انسان

93

ابرازات جزئی دیگر است ،و نهایتا منوط به قرائت از کل است» (تیلور ،۱۹۸۵a ،ص( )۱۸تأکید از
نگارنده است) .او این مسئله را دستاو یزی میکند تا میان روش علوم طبیعی و عل وم انس انی تم ایز
قائل شود .تیلور برای تحکیم مدعای خو یش ،یعنی این مدعا که در علوم انسانی ما با معن ی ک نش
سروکار داریم ،که فهم آن نیز الجرم تفسیری است ،نوعی استدال اس تعالیی ب ه دس ت م یده د
(یعنی بر مبنای «شروط امکان» تفسیر) .او میخواهد با ی افتن ش روط امک ان اب ژۀ تفس یر ،یعن ی
مشخ کردن اینکه یک ابژه برای آنکه اساسا یک ابژۀ تفسیر باشد چه شروطی بای د داش ته باش د،
نشان دهد علوم انسانی اساسا با ابژهای سروکار دارد که شروط اب ژۀ تفس یر را ب رآورده م یکن د و از
اینرو ،موضوع تفسیر است .به عبارتی ،تیلور بنا دارد نشان دهد چه شروطی برای یک اب ژه موج ب
میشوند تفسیر در توضیح یک ابژه ناگز یر باشد .ابژۀ تفسیر در علوم انسانی از دی دگاه تیل ور ک نش
َ
انسانی و اعما اوست .تیلور میگو ید :ابژۀ تفسیر باید سه شرط ذیل را برآورده سازد:
 .۱اوال ،میتوان از معنی1دار بودن یا نب ودن آن (براس ا معی اری ک ه تیل ور ب ه آن «انس جام»
میگو ید) صحبت کرد؛
 .۲ثانیا ،الزم است معنی این ابژه ،هرچند بهطور نسبی ،از ابراز آن متمایز باشد؛
 .۳ثالثا ،این ابژه برای سوژهای وجود داشته باشد (همان.)۱۶−۱۵ ،
همانطور که تیلور میگو ید ،این سه شرط به خوبی قابل اطالق بر کنش انسانی است؛ زیرا:
اوال ،میتوان از معنیدار بودن یا معنیدار نبودن آن صحبت کرد .به دیگر سخن ،همانطور ک ه
در مثا باال دیدیم ،چشمک زدن فرد در یک بستر خاص میتواند معنیدار یا بیمعن ی باش د .اگ ر
کنشی در یک بستر با زمینۀ کنش یا بس تری ک ه در آن روی م یده د« ،همخ وانی» ی ا «انس جام»
نداشته باشد ،بیمعنی جلوه میکند .از اینرو ،یکی از شروط معناداری کنش آن است ک ه بای د ب ا
بستر کنش «انسجام» داشته باشد؛
ثانیا ،ابراز کنش انسانی از معنای آن متمایز است .دسترس ی م ا ب ه ک نش ی ک انس ان همیش ه
دسترسی ما به ابراز آن کنش است و نه «عینا» همان معنایی که نزد فاعل کنش قرار دارد .م ا معن ای
کنش دیگری را «با واسطه» میفهمیم ،یعنی با واسطۀ ابراز آن کنش .به همین دلیل برای فهم معنای
یک کنش «تفسیر» در کار است؛ زیرا باید ابراز آن را بهگونهای تفسیر کرد که ب ا ی ک معن ا س ازگار
باشد (این تفسیرها البته میتواند متعدد باشد ،دقیقا به همین دلیل که معنای «عینی» کنش ک ه ن زد
فاعل کنش قرار دارد« ،با واسطه» طرز ابراز آن کنش بیان میشود)؛
ثالثا ،کنش انسانی همواره برای سوژهای وجود دارد .برای نمونه« ،من» باید چشمک زدن فردی
1. sense
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که در یک بستر خاص چشمک میزند را تفسیر کنم .اگر فردی ک ه چش مک م یزن د ،فق ط ب رای
خودش چشمک بزند ،کنش او نیازی به تفسیر ندارد .وقتی میتوان حر از تفسیر یک کنش زد که
«سوژهای» وجود داشته باشد که بخواه د آن ک نش را تفس یر کن د .بن ابراین ،ای ن اس تدال نش ان
میدهد که حضور تفسیر در مطالعۀ ابژهای که سه شرط پیشگفته را داشته باشد« ،ض رورت» دارد؛
زیرا چنین ابژهای به واسطۀ چنین شروطی اساسا ماهیت تفسیری دارد.
 .۳−۴نقد طبیعتگرایی براساس تفکیک میان توصیفات ارزشگذارانه و توصیفات عاری از ارزش

نقد دیگری که بر طبیعتگرای ی در عل وم انس انی م یت وان وارد دانس ت ،ن ارر ب ر تفکی ک می ان
توص یفات برحس ب اص طالحات ارزشگذاران ه و توص یفات برحس ب اص طالحات ع اری از
ارزشگذاری1است .طبیعتگرایی مدعی است از پدی دهه ای م ورد مطالع ۀ خ و یش تبی ینه ایی
عرضه میدارد که شامل اصطالحاتی است که یا به کلی ارزشگذارانه نیستند و یا قاب ل تحو ی ل2ب ه
اصطالحات عاری از ارزشگذاری هستند .تیلور این داعیه را برمیگیرد تا نشان دهد در صورتی که
علم طبیعی ادعا کن د ک ه در توص یفات خ و یش از اص طالحات ع اری از ارزشگ ذاری اس تفاده
میکند ،نمیتواند روش خو یش را در علوم انسانی به کار بگیرد .این استدال تیل ور را میت وان ب ه
قرار ذیل بیان کرد .در حالی که «فهمیدن عامالن میطلبد ک ه م ا خ ود−توص یوگریهای آنه ا را
بفهمیم» ،روش طبیعتگرایی این «خود−توصیوگری»ه ا را فرع ی میانگ ارد (تیل ور،۱۹۸۵b ،
ص3.)۱۱۸اما منظور تیلور از «خود−توصیوگری» چیست؟ تیل ور م یگو ی د فهمی دن ی ک ف رد،
یعنی توانایی به کار بردن «خصلتهای مطلوبیت»4در مورد او (همان ،ص .)۱۱۹ای ن خص لته ا
عبارتند از :چیزهایی که فرد دوست میدارد ،عواطو و احساسات او ،چیزهایی که تحسین میکن د
یا نامطلوب میداند و مانند اینها .اگ ر ف ردی بخواه د خ ودش را توص یو کن د از خص لته ای
مطلوبیت خو یش استفاده میکند .تیلور به توصیو فرد از خودش ،خود−توصیوگری میگو ید.
َ
حا  ،تیلور میگو ید :اگر برای مثا خصلتهای مطلوبیتی را در نظر بگیریم ک ه ب ه اعمالم ان
نسبت میدهیم از قبیل «عادالنه»« ،خیرخواهان ه» و ی ا آنه ایی ک ه ب ه ش یوههای زن دگی نس بت
میدهیم ،مانند «یکپارچه»« ،توخالی»« ،سطحی» و ...ای ن توص یفات ،ک ه وجودش ان در عل وم
1. value-free
2. reduce

 .3باید توجه داشت ،که چنانکه خواهیم دید ،گرچه تیلور فهمیدن کنش انسانی را متضمن فهمیتدن ختود−توصتیفگریها
میداند ،اما این فهم را به کلی از «چشمانداز» کنشگر نمیداند.
4. desirability characterizations
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انسانی و برای فهم دیگری کامال ضروری است ،برای روش علوم طبیع ی مش کلآف رین اس ت .ب ه
عبارت دیگر ،تیلور میخواهد نشان دهد که روش علوم طبیعی نمیتواند این توص یفات را در خ ود
راه دهد و ناگز یر باید لزوم آنها را در علوم انسانی منکر شود .این در حالی اس ت ک ه ل زوم آنه ا در
علوم انسانی و فهم دیگری از نظر تیلور کامال بدیهی است ،اما چ را تیل ور معتق د اس ت ک ه روش
علوم طبیعی نمیتواند این توصیفات را در خود راه دهد؟ به این دلیل که ب ه آس انی و ب ه نح و غی ر
چالشبرانگیزی اعتبارشان به نحو بیناذهنی مشخ نمیشود و ب ه عب ارتی ،م یت وان گف ت ای ن
توصیفات اموری «عینی» نیس تند (هم ان ،ص .)۱۱۹ای ن موض وع از ای ن جه ت اس ت ک ه ای ن
اصطالحات به بیان تیلور «به طرز جداییناپذیری ارزشگذارانه» هستند ،این در ح الی اس ت ک ه
روش علوم طبیعی (دستکم در مقام ادعا) قائل است که روشاش باید به کلی مبتنی بر توص یفاتی
باشد که عاری از ارزشاند .تیلور این موضوع را به صورت ذیل بیان میکند:
عموما تصور بر آن است که اصطالحات دیسکور علمی باید شرحی عاری از ارزشگ ذاری
به دست دهد .بدین ترتیب  ...خصلتنماییهای مطلوبیت که ما ب ه موج ب آن انس انه ا را درک
میکنیم ،به نظر برای یک علم [با رو یکرد طبیعتگرایانه برای] اجتماع نامناسب است (همان).
نتیجۀ این انتقادات آن است که فهم کنش انسانی (جزء) ن اگز یر بای د در بس تر و زمین ۀ (ک ل)
َ
کنش (اعما  ،فرهنگ ،ملیت ،باورها و )...درک شود و اما از س وی دیگ ر ،فه م ک ل زمین ۀ ک نش
نیازمند فهم کنشهای تکتک افراد (اجزائی) است ک ه آن ک ل را میس ازند .ب دین ترتی ب ،عل وم
انسانی از اسا با دور هرمنوتیکی سروکار دارد و نه تبیین.
 .۴کلگرایی قوی (تز هرمنوتیک همگانی) و انتقادات تیلور و بومن
 .۴−۱شکگرایی در کلگرایی قوی

تا اینجای کار دیدیم که رو یکرد طبیعتگرایی با انتقادات جدی رو یک رد هرمن وتیکی روبهروس ت.
اما در میان قائالن به رو یکرد هرمنوتیکی نیز اختال عمیقی وج ود دارد .از ی ک س و ،کس انی ب ه
چشماندازباوری قائلند (که ما به پیروی از بومن به آنها را کلگرایان قوی مینامیم) و هرگونه نقد ی ا
مقایسۀ میان تفاسیر را غیر ممکن م یدانن د .از س وی دیگ ر ،کس انی نی ز معتقدن د نتیج های ک ه
کلگرایان قوی از مقدمات هرمنوتیکی میگیرند ،به کلی نادرست است و اینگونه نیست که امک ان
مقایسه و نقد میان تفاسیر غیر ممکن باشد (که به پیروی از بومن به ای ن اف راد ک لگرای ان ض عیو
نامیده میشوند) ،تیلور نیز یکی از معرو ترین این کلگرایان ضعیو اس ت .از ای نرو ،انتق ادات
تیلور افزون بر نقد رو یکرد طبیعتگرایان ه ،روی دیگ ری نی ز دارد .ه د دیگ ر تیل ور آن ب ود ک ه
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رو یکردی را رد کند که بومن آن را کلگرایی قوی م ینام د .مط ابق ای ن رو یک رد (ک ه تیل ور آن را
رو یکرد و ینچی مینامد) ،تیلور در نسبت دادن این دیدگاه به و ینچ میگو ید« :این تزی است که (به
درست یا غلط) با نام پیت ر و ی نچ گ ره خ ورده اس ت» (تیل ور ،۱۹۸۵b ،ص .)۱۱۷ت ا زم انی ک ه
نتوانستهایم خود را یکسره در «چشمانداز» دیگری قرار دهیم ،موفق به فهم دیگ ری نخ واهیم ش د.
این رو یکرد به بیان تیلور واکنشی است به «قوممداری»1:هنگامی که یک جامع ه و ی ا ی ک فرهن گ
بخواهد جامعه و فرهنگ دیگری را صرفا برحسب ارزشهای خ و یش بفهم د و س پس آن را داوری
کند ،دچار «قوممداری» شده است .کلگرایان قوی معتقدند هرگونه نقد و داوری به معنای داوری با
استفاده از ارزشهای به خصوص و الجرم «قوممدارانه» است.
رو یکردی که تیلور به آن رو یکرد و ینچی میگو ید ،فهم فرهنگ دیگ ر را من وط ب ه قرارگی ری در
چشمان داز مؤلف ان آن فرهن گ م یدان د و ب ر ای ن اس ا  ،نق د فرهن گ و دیگ ری را ب ه معن ای
«قوممداری» گرفته و رد میکند .به همین دلی ل اس ت ک ه ن ام دیگ ری ک ه تیل ور ب ر ای ن موض ع
میگذارد ،موضع «اصالحناپ ذیری»2اس ت (هم ان ،ص .)۱۲۳براس ا ای ن ت ز ،اص الح (و ب ه
عبارتی ،نقد و مقایسۀ) کنش دیگری امکانپذیر نیست؛ زی را فه م ک نش دیگ ری عم ال من وط ب ه
قرارگیری در چشمان داز دیگ ری اس ت و مقایس ۀ می ان چش مان دازها وج ود ن دارد و ص حبت از
«اصالح» چشمانداز بیمعناست؛ زیرا هیچ «معیاری» بیرون از تفسیر وجود ندارد ک ه براس ا آن
عمل مقایسه و اصالح انجام پذیرد .به دیگر س خن ،از نظ ر ای ن اف راد ،مفس ر در هرگون ه م دعای
هنجاری خود از کنش دیگری ،در حصار پیشداوریه ا و مجموع ه باوره ای خ ود (ی ا ،چنانک ه
خواهیم دید ،پسزمینه) قرار دارد .به بیانی ،تنها راه فهم دیگری آن است که دیگری شو یم.
از دیدگاه تیلور این رو یکرد این نتیجه را در پی دارد که ممکن است علوم انس انی ب ه کل ی غی ر
ممکن شود .او میگو ید «اگر این [رو یکرد] ج دی گرفت ه ش ود ،ب ه نظ ر خواه د رس ید ک ه عل م
اجتماعی را تا حدی ناروشنگر بسازد ،و در برخی شرایط نیز تقریبا غیر ممکن» (هم ان ،ص.)۱۱۷
چنانکه اشاره شد ،تیلور خود−توصیوگری عامل را در فهم او ضروری میداند ،ام ا معتق د اس ت
این رو یکرد که «صرفا خود−توصیوگری [دیگران] را بازیابی میکند» (هم ان ،ص ،۱۱۷تأکی د از
نگارنده است) ممکن اس ت ه یچ فای دهای نداش ته باش د؛ زی را ای ن توص یو در م واقعی بس یار
گیجکننده و غیر قابل دستیابی است (همان) .بنابراین ،اتخاذ موضع و ینچی ما را با این خطر روبهرو
میکند که ممکن است اصال کنش دیگ ری را نفهم یم و ب ه ع الوه ه یچ داوری درب ارۀ آن نداش ته
1. ethnocentricity
2. incorrigibility
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باشیم .تیلور میگو ید :بسیاری از نظریات اجتماعی ،بهطور عام ،و نظریات سیاسی ،بهطور خاص،
به دنبا آن هستند که برخی عر های مشترک را اصالح و نقادی کنند و یا به چالش بکشانند و ای ن
کار بر مبنای چنین رو یکری غیر ممکن است (همان ،ص.)۱۲۴
بنابراین ،نتیجۀ رو یکرد و ینچی از نظر تیلور چی زی اس ت ک ه ،ب ه ق و ب ومن ،میت وان ب ه آن
«شکگرایی» گفت .از دیدگاه بومن ،عدم باور به نقادی و مقایسۀ کنش دیگ ری راه ب ه ش کاکیت و
نسبیتباوری میبرد ،شکاکیتی که ،همانطور که خواهیم دی د ،ب ر اس تنباط نادرس ت از مق دمات
درست تکیه دارد (بومن ،۱۹۹۱ ،ص .)۱۱۵شکاکیتی که بومن از آن س خن م یگو ی د ،رو یک ردی
تفسیری است که مقدمۀ تفسیری «دور هرمنوتیکی» و «عدم وجود معیار درستی» را میپذیرد و ،از
اینرو ،فهم انسان را از اسا با شیوۀ علوم تجربی غیر ممکن میداند ،اما از این مق دمات درس ت
تفسیری ،نتیجۀ شکاکانه میگیرد .به دیگر سخن ،براسا این دیدگاه ،انسان موجود مفسری اس ت
که تفسیر او از کنش دیگری در دور هرمن وتیکی ق رار دارد و هیچگون ه معی اری خ ارج از ای ن دور
وجود ندارد تا براسا آن بتواند دیگری را نقد کند.
 .۴−۲انتقاد بومن از استدالل استعالیی کلگرایی قوی (هرمنوتیک همگانی)

بومن در انتقاد خود از کلگرایان قوی یک صورتبندی از استدال استعالیی این رو یکرد به دس ت
میدهد .این استدال از اینرو استعالیی خوانده میشود که به دنبا آن است که بر مبنای «ش روط
امکان» تفسیر ،به تز اصالحناپذیری برس د .ب ومن م یگو ی د :براس ا ای ن اس تدال وج ود دور
هرمنوتیکی دربارۀ ابژۀ تفسیر و نیز «پسزمینه»1شروط امکان تفسیر هستند (از سو یی ،هر تفس یری
منوط به رابطۀ جزء−کل تمامنشدنی است و همچنین هر قرائتی از کنش دیگ ری خ ود ی ک تفس یر
است ،و ،از سوی دیگر ،هر تفسیری در برابر ،یا از خال  ،پسزمینۀ مفسر انجام م یگی رد) .گرچ ه
بومن این مقدمات را درست میداند ،اما معتقد است کلگرایان قوی به نادرس تی از ای ن مق دمات
نتیجۀ شکاکانه میگیرند .او استدال استعالیی برای کلگرایی ق وی را ب دین ش کل ص ورتبن دی
میکند:
 .۱قائل بودن به تز دور هرمنوتیکی؛
 .۲قائل بودن به تز پسزمینه؛
 .۳قائل بودن به تز محدودیت استعالیی؛
 .۴قائل بودن به تز همگانی بودن تفسیر و ،از اینرو ،شکاکیت تفسیری (بومن ،۱۹۹۱ ،ص.)۱۱۶
1. background
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تز دور هرمنوتیکی از نظر بومن تز درستی است که بر مبنای آن ه ر کنش ی در ی ک بس تر روی
میدهد 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 (ای ن ت ز در
َ
بخشهای پیش بیان شد) .اما مطابق تز پسزمینه ،هر فردی دارای «ش بکهای از باوره ا و اعم ا »
است که وجود این شبکه شرط تفسیر است ،به عبارت دیگر ،هر تفسیری باید از خال پسزمینهای
َ
َ
از باورها و اعما رخ دهد .این شبکۀ باورها و اعما به دلی ل پیچی دگی ب ا دق ت قاب ل تش خی
نیست .از سو یی ،هم کنش انسانی و هم تفسیر او از کنشهای دیگر مت أثر از ای ن ش بکۀ باوره ا و
َ
اعما است .این تأثر بهگونهای است که همانطور که در تز سوم خواهیم دید ،تفسیر و عمل انس ان
را در محدودۀ خودش قرار میدهد .بنابراین ،هر انسانی (و یا ،در سطح وسیعتر ،ه ر فرهنگ ی) ب ا
َ
توجه به شبکه باورها و اعما خودش درک و تفسیر دارد و کنش انجام م یده د .از دی دگاه ب ومن،
مطابق تز سوم که ،به قو او ،جانمایۀ این اس تدال اس ت ،پسزمین ه ،ک ه «ش بکهای از باوره ا و
اعما غیر قابل مشخ شدن» است ،بر «امکانات معرفت ی درس تی» تفس یر مح دودیت ایج اد
میکند .به دیگر سخن ،به دلیل آنکه هر تفسیر و هر کنشی از خال پسزمینه به خصوص مفسر ی ا
َ
کنشگر انجام میگیرد ،و هر مفسر و کنشگری شبکۀ باورها و اعما ب ه خص وص خ ودش را دارد،
بنابراین ،تفسیر و کنش و یژهاش الزاما «در محدودۀ» پسزمینۀ و یژۀ خودش و «ق وای معرفت یاش»
نیز در محدودۀ پ سزمین ۀ و ی ژۀ خ ودش ق رار دارد و براس ا ت ز چه ارم ،از آنج ایی ک ه «هم ۀ
فعالیتهای شناختی در برابر یک پسزمینه واقع شدهاند و تفس یری میباش ند و از ای نرو ،دوری و
نامتعین و چشماندازباورانهاند (تز همگانی بودن تفسیر یا تز هرمنوتیک همگانی)» ،بنابراین« ،هیچ
تفسیر "درست" یا "صحیح"ی ممکن نیست» (تز شکاکیت) (همان ،ص.)۱۱۶
از نظر بومن ای ن اس تدال (ک ه ب ه آن «بس ترگرایی»1نی ز م یگو ی د) ،ب ا دو اعت راض ج دی
روبهروست :نخست ،اعتراض «تجربی»2و دوم ،اعتراض منطقی(3.همان ،ص .)۱۱۹ب ومن معتق د
است که از خال پسزمینه بودن تفسیر ،ب ه لح اظ تجرب ی نش ان نم یده د ک ه نمیت وانیم از آن
«فاصله» بگیریم و آن را موضوع «تأمل» خو یش قرار دهیم .ما گرچه از درون پسزمین ه ب ه جه ان
مینگریم ،اما میتوانیم در مورد این پسزمینه تأمل کنیم و حتی آن را تشخی دهیم .برای نمون ه،
یک شخ میتواند با فاصله گرفتن از وضعیت اجتماعی و باورهای خود ،و تأمل بر آنها تشخی
دهد که چرا کنشی را انجام داده و رابطۀ کنش خودش با باورهایش چیست .مثا بومن آن است ک ه
از طریق چشم دیدن ،به معنای آن نیست که نمیتوانیم دربارۀ چش م و ی ا عم ل دی دن تأم ل کن یم
1. contextualism
2. empirical
3. logical
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(همان ،ص.)۱۹−۲۰
اما اعتراض دوم و جدیتر بومن آن است که این رو یکرد در منطق استعالیی خود ،و در استنباط
تز سوم و چهارم از مقدمات او و دوم ،دچار یک مغالطۀ منطقی است .این استدال میان دو معنی
«شرط» خلط کرده است .نخست« ،ش رط امک اندهن ده»1و دوم« ،ش رط محدودکنن ده»(2هم ان،
ص .)۱۲۱شرط امکاندهنده شرطی صوری3است ،در حالی که ش رط محدودکنن ده م ادی4اس ت.
این درست است که یکی از شروط امکان تفسیر آن است که مفس ر دارای مجموع های از باوره ا و
اعما باشد ،اما این بدان معنا نیست که تفسیر باید در قید این و یا آن باورهای به خص وص باش د.
دارای −مجموعهای −از −باورها −بودن ش رط ص وری تفس یر اس ت ن ه دارای ای ن ی ا آن ب اور ب ه
خصوص بودن .به عبارت دیگر ،الزم نیست پسزمین ه را مع اد محت وای م ادی ب ه خصوص ی از
باورها در نظر بگیریم تا تفسیر ممکن شود .محتوای مادی پسزمینه ممک ن اس ت تغیی ر کن د (ب ه
عبارت دیگر ،این صورت پسزمینه است که این امکان را میدهد که تفسیر حاصل شود نه محتوای
آن ،یعنی این یا آن باور به خصوص) ،اما دارای پسزمینه بودن اجتنابناپ ذیر اس ت ،یعن ی مفس ر
همواره از خال پسزمینه تفسیر میکند .از اینرو ،پسزمینه شرط ص وری و امک اندهن دۀ تفس یر
است و نه شرط مادی و محدودکنندۀ تفسیر.
این اعتراض با مثا بومن روشنتر میشود .او میگو ید درست اس ت ک ه دارای−زب ان−ب ودن
شرط ارتباط با دیگری است ،اما این شرط صوری است ،بدین معنی که به معنای آن نیست ک ه ای ن
زبان مشخ باشد (مثال فارسی یا انگلیسی) .شخ میتواند زب ان خ ود را تغیی ر ده د (یعن ی
میتواند محتوای مادی صورت زبان−داشتن خود را تغییر دهد) ،اما آنچه نمیتواند آن را تغییر دهد
این شرط است که باید یک زبانی داشته باش د ت ا بتوان د از طری ق آن ارتب اط برق رار کن د(5هم ان،
ص .)۱۲۴−۱۲۲به نظر میرسد این اعتراض بومن بسیار جدی است و دستک م نش ان م یده د
استدال شکاکانۀ کلگرایی قوی ضرورت ندارد.

1. enabling condition
2. limiting condition
3. formal
4. material

 .5بومن تالش میکند این ایراد را با برقرار کردن شتباهت میتان استتدالل کانتت روشتن کنتد .او متیگویتد از نظتر کانتت،
محتوای مادی شروط صوری فاهمه قابل تغییر است .شروط صوری فاهمه باعتث نمتیشتود شتناخت «ابژکتیتو» نباشتد،
بلکه برعکس ،اصال شناخت ابژکتیو را «ممکن» میکند .حال آنکه در اینجا حتی نیاز به شناخت ابژکتیو نیستت ،بلکته
به رسمیت شناختن شناخت «بیناسوبژکتیو ( »)Intersubjectiveنیز ما را از نتیجۀ شکاکانه میرهاند.
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 .۴−۳عبور از کلگرایی قوی :کلگرایی ضعیف (انکار هرمنوتیک همگانی)

چنانکه مالحظه شد ،کلگرایی قوی با مشکالت فراوانی روبهروست .نه تنها هیچ ض رورتی وج ود
ندارد که پیشداوریها یا پسزمینه را شرط «محدودکننده» بدانیم ،بلکه اساسا این کار اشتباه است.
همانطور که دیدیم ،وجود پسزمینه برای تفسیر الزم است اما آن را به محت وای م ادی پ سزمین ه
محدود نمیکند .بلکه صرفا شرطی صوری برای تفسیر است .در صورتی که این خلط می ان ش رط
محدودکننده و شرط امکاندهنده را در استدال استعالیی کلگرایان قوی اصالح کنیم ،به اس تدال
استعالییای میرسیم که یقینا نتیجۀ شکاکانه ندارد .بومن ب ه چن ین رو یک ردی ک لگرایی ض عیو
میگو ید و آن را به شکل زیر صورتبندی میکند (بومن ،۱۹۹۱ ،ص:)۱۲۵
 .۱تز دور هرمنوتیکی :این تز دقیقا مشابه با تزی است که کلگرایان قوی نیز به آن قائل بودند؛
 .۲قائل بودن به تز پسزمینه (به مثابۀ مفهومی بازنگرانه−1استعالیی) :تز پس زمینه در نسبت ب ا
تز کلگرایان قوی تغییر زیادی میکند .مطابق ت ز کلگرای ان ض عیو ،پسزمین ه ص رفا ب ه معن ای
مجموعهای «مادی» از «باورها»یی که شبکه باوره ا را ایج اد کنن د ،نیس ت ،بلک ه مجموع های از
«شرایط امکان مشترک و در دستر » است و به عبارت دیگر ،مفهومی استعالیی و «صوری» است
که محتوای آن قابل تأمل و بازنگری است؛
 .۳پسزمینه به مثابۀ شرط صوری امک ان ،ب ه ش کل ش رط امک اندهن ده عم ل میکن د و ن ه
(چنانکه کلگرایان قوی باور داشتند) شرط محدودکننده .در اینجا میتوان به خوبی مالحظ ه ک رد
که بومن چگونه تمایز میان شرط امکاندهن ده و ش رط محدودکنن ده را وارد ت ز ک لگرایی ض عیو
میکند؛
 .۴شرایط تفسیر در مورد توجیه مدعیات شناختی ،بیطر است ،ک ه ای ن ش امل داعی هه ای
مربوط به تفسیرها نیز میشود .منظور بومن آن است که شرایط تفسیر امکان معرفتی ما را «محدود»
نمیکند و این موضوع از مقدمۀ  ۳قابل استنتاج اس ت .ب ومن ای ن موض وع را «انک ار هرمنوتی ک
همگانی» میداند .نتیجۀ نهایی آن است که این امکان وجود دارد که تفاس یر بتوانن د معرف ت قاب ل
بازبینی و نقد در عرصۀ عمومی ایجاد کنند.
 .۵نتیجهگیری

همانطور که بیان شد ،علوم انسانی با معنای کنش انسانی سروکار دارد و این کنش همواره در بس تر
فرهنگ ی اجتم اعی سیاس ی و ...روی میده د .از ای نرو ،تیل ور ت الش میکن د ب ا ب هکارگیری
1. reflective

رویکرد کلگرایی ضعیف در مطالعۀ کنش انسان
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استدال های گوناگون و نیز ب ه دس ت دادن ش رایط اب ژۀ تفس یر نش ان ده د نمیت وان از رو یک رد
َ
طبیعتگرایانه در علوم انسانی دفاع کرد؛ زیرا موضوع این عل وم ،یعن ی انس ان و اعم ا او ،مفس ر
است و درک ما نیز از او درکی تفسیری است ،اما مهمترین مسئله دربارۀ رو یکرد تفسیری این بود که
در نسخههای افراطی آن دچار نسبیتباوری است ،زیرا ممکن است گفته شود تفسیر امری دوری و
متضمن دور هرمنوتیکی است ،از سوی دیگر ،هرگونه تفسیری از چشمان دازی بی ان میش ود و در
َ
یک پسزمینۀ حاوی شبکهای از باورها و اعما فرد انجام میگیرد و به ای ن ترتی ب ،ه یچ معی اری
برای مقایسه و نقد میان تفاسیر وجود ندارد .این نتیجۀ مهمی است که بسیاری (از جمل ه و ی نچ) را
به چشماندازباوری متعهد و آنها را نسبت به نقد میان−فرهنگی و یا نقد در عرصۀ عمومی بیاعتق اد
میکند .اما همانطور که اشاره شد ،تیلور و بومن ،با انتقادات متعدد بر نسبیتانگاری (ی ا ب ه بی ان
بومن ،کلگرایی قوی) نشان دادند که این نتیجۀ شکاکانه مبتنی بر مغالطۀ میان شرایط امکاندهن ده
و شرایط محدودکننده است .بنابراین ،مقدمات هرمنوتیکی کامال ضروری است ،اما به ه یچ وج ه
راه به شکاکیت نمیبرد و اساسا مقایسه ،تأمل و بازنگری در تفاسیر با توج ه ب ه رو یک رد ک لگرایی
ضعیو ممکن است.
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