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 The rule of law of the social world and the taking of a 
reasoned position on the contribution of each is one of 
the fundamental issues of the philosophy of social 
sciences. The law-based approach with the model 
authority of the natural sciences and the perception of 
the human world as part of the realm of the natural 
world with distinctive features, the purpose of social 
science to explain the causal relationships between 
social actions / phenomena and the discovery of law in 
a way Knows deductive; While the rule-based 
approach, believing in the intentionality, 
meaningfulness, normativeness, contextuality and 
purposefulness of human actions, the goal of social 
science is interpretive understanding (empathetic or 
hermeneutic) or understanding of human phenomena 
and cognition and Inference knows the reasons of the 
actors. Collectively, they have considered the purpose 
of these sciences as combination, understanding and 
explanation or explanatory understanding; Others have 
reinforced the causal position, albeit with a different 
interpretation, by reading it causally, and their causal 
role in action. 
The present article seeks to discuss this deep and 
decisive conflict along with the principles, 
assumptions, effects, and conceptual results and 
methods of each of the preferred positions. The 
method of this study is as a collection, documentation 
and as an analysis and evaluation, the concept of 
mining and validation of the affirmative and 
affirmative evidence of each of the mentioned 
approaches. 
 
 
 
 
 



 
  شناسی علوم انسانی فصلنامه علمی روش

  )١٠٨ - ٩٣(صفحات  ١٠٩، شماره ٢٧، سال١۴٠٠ زمستان
Method@rihu.ac.ir  
ISSN: 1608-7070 

 

 
 اجتماعی  درعلوم گرایی ودلیل گرایی علت
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چکیده  اطالعات مقاله 
جهان اجتماعی و اتخاذ موضـع مسـتدل دربـاره سـهم  1مداری مداری یا قاعده قانون

مـدار بـا  رویکـرد قـانون هریک، یکی از مسائل بنیادین فلسفه علوم اجتمـاعی اسـت.
عنوان بخشی از قلمـرو جهـان  مرجعیت الگویی علوم طبیعی و تلقی جهان انسانی به

هایی متمایز، هدف علم اجتماعی را تبیین روابط عّلی و معلولی میان  طبیعی با ویژگی
کـه  داند؛ درحالی ای قیاسی می های اجتماعی و کشف قانون به شیوه ها/پدیده کنش

منـدی و  زمینـه  مندی، معنـاداری، هنجارمنـدی، مدار، با اعتقاد به نیت هرویکرد قاعد
های انسانی، هدف علـم اجتمـاعی را فهـم تفسـیری (همدالنـه یـا  مندی کنش غایت

هــای انســانی و شــناخت و اســتنباط دالیــل کنشــگران  هرمنــوتیکی) یــا تفهــم پدیــده
ان، تفهم وتبیین یا تفهم داند. جمعی نیز به صورت تلفیقی، هدف این علوم را توأم می

  و نقش عّلـی آنهـا در کـنش،  ای نیز با خوانش عّلی از دالیل، اند؛ عده تبیینی انگاشته
  اند.  گرایانه را هرچند با تفسیری متفاوت، تقویت کرده موضع علت

کننـده را همـراه بـا مبـانی و  نوشتار حاضر درصدد است تا این منازعه عمیق و تعیـین
و نتایج مفهومی و روشی مترتب بر هریک از مواضـع مـرجح را مـورد مفروضات و آثار 

بحث و بررسی قرار دهد. روش ایـن مطالعـه در مقـام گـردآوری، اسـنادی و در مقـام 
کـاوی و اعتبارسـنجی مؤیـدات اثبـاتی و تأییـدی هریـک از  مفهـوم  تحلیل و ارزیابی،

 رویکردهای یادشده است.

   
  ٨/٣/١٣٩٩دریافت: تاریخ 
  ٩/٣/١۴٠٠ پذیرش:تاریخ 
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1. rule governed/Law governed 

مقاله علمی ـ پژوهشی



      ٩۵  اجتماعی درعلوم گرایی ودلیل گرایی علت 

 

  مقدمه

 برجسـته موقعیتتأثیر  تحت خود تکون ابتدای در اجتماعی علوم
 قـاطع گیـری بهره دلیل به عمدتاً  طبیعی علوم شایان های موفقیت و
 را علـوم ایـن پژوهشـی و مطالعاتی سیره و منطق تجربی، روش از

 در نـوایی هـم اقتضای به رفته رفته و قرار دادند خویش عمل مبنای
 بـا مشرب این. دادند تن نیز آنها مفروضات و مبانی سایر به روش

 علـوم بـه دورکـیم و میـل کنـت، همچـون اندیشـمندانی میانجی
 جایگـاه دلیـل بـه و شـد وارد شناسی جامعه مشخصاً  و اجتماعی
 آیـین همچنـان دهه چند تا سس،ؤم پدرانعنوان  به ایشان محوری
  . شد می شمرده نوظهور علم این پژوهشگران عمل منطق و سلوک

 نـاتوانی مختلـف، منظرهای از شبهات و تسؤاال مکرر طرح
 رفتـه رفته بدیل، مواضع طرح و ها بدان دهی پاسخ از غالب الگوی
 رویکـرد. کـرد فـراهم علم این در را پارادایمیک تحول نوعی زمینه

  شــناختی، انســان شــناختی، هســتی مبــانی بــا تفهمــی و تفســیری
 ســلطه بــه واکنشــی متفــاوت، شــناختی معرفــت و شــناختی روش

 توسط اندیشمندانی که بود اجتماعی علوم بر پوزیتیویسم بالمنازع
 و منطـق و پـویش رونـد و شـد مطرح مید و  شوتس وبر، همچون
 شک، بی. کرد هدایت متفاوتی جهت و مسیر به را علوم این منظر

 و تعــدیل و پوزیتیویســم ســلطه کــاهش در تفســیرگرایی، ظهــور
  .افتادمؤثر  قویاً  آن اندیشانه جزم دواعی و مواضع تصحیح

 و پوزیتیویســـتی پـــارادایم دو پـــرطنین و دار ریشـــه منازعـــه
 بـه نـاظر دوگانـهچنـد  در قالـب اجتمـاعی، علـوم در تفسیرگرایی

 و شـناختی انسـان شـناختی، معرفـت شـناختی، هستی های ویژگی
 و علـت تفهـم، و  تبیـین: اسـت یافتـه بازتاب دو این شناختی روش
 و یـابی رابطـه سوبژکتیویسـم، و ابژکتیویسـم قاعده، و قانون دلیل،

 ،)بیـرون−درون از یـا( درون از نگـاه و بیرون از نگاه معناکاوی،
 هـا، ایـده و  امورواقـع تفسـیر، و مشاهده ایدئالیسم، و ماتریالیسم

 کـارکرد دارای نظام فرهنگ، و ساختار کنش، و رفتار معنا، و علت
 و مکـرر و  مشـابه  هـای واقعیـت ،)تفسـیرپذیر( معنا دارای نظام و

 شـرت، ؛۴٨: ١٣٨۶ روبینشـتاین،. (متفـرد و منفـرد  های واقعیت
ــد از .)١٣٧: ١٣٨٧ ــی، دی ــن در ف ــل، ای ــت تقاب ــاوری قانونی    ب

 در) یکسـانی و زمانی بی تکرارپذیری، نوعی، عام، های ویژگی با(
 تـازگی، فـردی، خـاص، هـای ویژگـی بـا( باوری تاریخیت مقابل

 همسانی و) ٢٧٢: ١٣٨١ فی،(گیرد  می قرار) تفاوت و مندی زمان
ــل در طبیعــت در ضــروری ــانی مقاب ــالم در ناهمس ــانی ع  و انس

 هـای پدیـده بودن برساختی مقابل در طبیعی های پدیده مندی ذات
  ).١۵٠: ١٣٨٩ صمدی،( شود می طرح انسانی

 چرایـی کشـف اجتمـاعی علوم وظیفه تبیینی، دیدگاه براساس
 میـان معلـولی و علـی روابط تبیین و اجتماعی های پدیده پیدایش

 براسـاس و اسـت 1»علـی بسـندگی« وبـر بیـان به و ها پدیده این
 اجتماعی های پدیده تفسیر و فهم علوم، این وظیفه تفهمی، دیدگاه

 دیـدگاه طبـق و اسـت 2»معنـایی بسـندگی«وبر بیان به و درون از
 فهـم و تبیین و دلیل و علت کشف توامان علوم این وظیفه تلفیقی،
  .است
 روابــط شــناخت درگیــر نگــر، واقــع اندیشــمند دیگرســخن، به
  تحمیـل عـالم بـر را خـود که است االمری نفس و بیرونی واقعی،

 قـوانین قالـب در و کاوانـه علـت را آنها تا دارد سعی او و کنند می
 مفهـومی روابـط کشـف درگیـر اندیشمند اّما دهد؛ توضیح 3علی
 را آنها تا کوشد می  اعتباری روابط همچون انسانی های پدیده میان
 بـرای طبیعـی، امـور عرصه در. دهد توضیح درون از و  کاوانه دلیل
 امـور عرصـه در و کـرد جستجو را آن علت باید واقعه حدوث فهم

. کـردسؤال  آن دلیل از باید کنش یک حدوث فهم برای اجتماعی،
 فهـم بـا اجتمـاعی علـوم در و روابـط کشـف بـا طبیعـی علوم در

 هـای تبیین در: روزنبرگ بیان به و داریم سروکار اجتماعی اعتبارات
 و شـوند مـی  تولید شوند، می  نتیجه آیند، می  وجود به ها کنش عّلی،
  مـدلل  هـا کـنش معناکـاو، هـای تبیـین در اّمـا شـوند؛ مـی  متعّین
 شـوند مـی  معقـول و  شوند می  توجیه شوند، می پذیر فهم شوند، می

 .)١٣٩٠ کالنتری، و کچوئیان(

 اجتماعی های پدیده شناسانه هستی  بررسی در که  است  گفتنی
 معنـاداری تفریدی، تاریخی، فرهنگی، برساختی، خصوصیات بر

 شناسانه هستی  بررسی در و محوری؛ دلیل و  مداری  قاعده درون، از 
 غیرتـاریخی، برسـاختی، غیـر خصوصـیات بـر طبیعی های پدیده 

ــی، ــی، غیرفرهنگ ــاداری تعمیم ــرون، از معن ــانون بی ــداری ق  و م
  .شود می  کیدأت محوری علت

                                                           
1. causual adequacy 

2. meaning adequacy 
3. causal law 



     ١۴٠٠زمستان  /١٠٩ش/ ٢٧س/ علوم انسانی شناسی روش   ٩۶

 

  مواضع و ها دیدگاه

 اندیشـمندان از منتخب های دیدگاه برخی ذکر به بخش این ادامه در
 بـا تلفیقـی رویکـرد و گرایـی دلیل و گرایی علت رویکرد دو برجسته
  :شود پرداخته می  آنها روشی و معرفتی اقتضائات و ملزومات

 

  گرایی علت الف.

 علمـی روش تنهـاعنوان  به اثباتی روش عمومیت به کنت، اگوست
 اثبـات و آزمـایش مشاهده، بر مبتنی که اثباتی روش. است معتقد
 در هم توان می را آن  که عام اعتبار دارای است روشی است؛ قوانین

 را نمودهـا اثبـاتی ذهـن. کـار بسـت بـه نجـوم در هـم و سیاست
 بـر حـاکم قـوانین کشـف بـه و کنـد مـی  تحلیل کند، می  مشاهده
 وی، دید از). ١٠۵ و ١٠٣: ١٣٧٠ آرون،( پردازد می  آنها مناسبات
 ایـن بـا انـد، نـوع یک از علوم دیگر قوانین با شناسی جامعه قوانین
 و) فیزیکـی( مـادی نظـام جای به شناسی جامعه قوانین که تفاوت
 انـواع چـه شـوند، مـی  کار بسته به اجتماعی نظام در حیاتی، نظام

 واحدند طبیعت از گوناگونی های جلوه صرفاً  ها، نظام این مختلف
  ).۶٢: ١٣٧٢ فروند،(

کیـد  علوم شناسی روش وحدت بر نیز میل استوارت  از. داردتأ
  تـابع هواشناسی] جوی احوال[ همانند نیز انسانی اعمال وی، دید

 را عللی کافی، صحت و دقت با هنوز ما که استثنا این با اند، قانون
 شناسـیم نمی شود، می  جهت آن یا جهت در این عملی موجب که

  ).۶۶−۶٢: ١٣٧٢ فروند،(
  عینـی هـای پدیـده را شناسـی جامعـه موضوع نیز دورکیم امیل

. شـوند تبیین و مشاهده طبیعی، های پدیده همانند باید که داند می
 و گرفت نظر در واقعی اشیای حکم در باید را اجتماعی های پدیده
 همـان بـه درسـت را هـا پدیـده این. نمود مشاهده بیرون از را آنها

 شـوند مـی  کشـف طبیعـی هـای پدیـده کرد که کشف باید  نحوی
  ).٣٩٢: ١٣٧٠ آرون،(

کید  همچنین وی  واقعیـت یـک کننـده تعیـین علـت که داردتأ
 نـه کـرد جسـتجو آن ماقبـل های واقعیت میان در باید را اجتماعی
گاهی درحاالت  عوامـل و ها ویژگی اجتماعی، های پدیده. فردی آ
 و شـناختی زیسـت مفـاهیم بـا کـه دارنـد ای کننده تعیین اجتماعی

 تبیـین قابـل] انسانی عامل روحی و بدنی های جنبه[ شناختی روان
 خـارجی جنبـه فـرد هـر بـه نسبت اجتماعی های واقعیت. نیستند

 قــدرت چنــان از] قواعــد و ســاختارها[ هــا واقعیــت ایــن. دارنــد
 گردنـد می  تحمیل فردی اراده و فرد بر که برخوردارند ای وادارکننده

  ).١٨٨−١٨٧ : ١٣٧٠ کوزر،(
 تحـت را دلیـل و علـت تقابـل نیز شناس جامعه والش، دیوید

: اسـت کرده بندی صورت چنین این ایدئالیسم و ماتریالیسم عنوان
 و ســاختارها از مــا پیرامــون جهــان ماتریالیســم، اندیشــه طبــق. ١

 تـاریخی،  هـای شالوده. است شده تشکیل عینی و واقعی نهادهای
 و سـاختارها ایـن ماهیـت اجرایـی، و فناورانـه سیاسی، اقتصادی،
 گرفتـه صورت اجتماعی های فعالیت و کنند می  مشخص را نهادها

 جهـان ایدئالیسـم، اندیشـه طبـق. ٢ دهنـد؛ مـی شـکل را آنها در
ــا پیرامــون ــده جهــانی م کن گــاهی از آ  و معــانی هــا، ارزش هــا، آ
 آنهـا اعضایش که است فرهنگی و االذهانی بین هدفمند های کنش

 و معـانی ابتـدا بایـد جهـان ایـن توضـیح بـرای. انـد کرده خلق را
  ).۴٨۶: ١٣٨٧ محمدی، و پور جالیی( کرد رافهم آن های ارزش

 تبیین مقام در پوزیتیویستی و گرا علت رویکرد که است گفتنی
 علـت بـه تنها ارسطویی، چهارگانه علل میان از انسانی های پدیده
. جویـد مـی اسـتناد) اسـت معلول حدوثأ منش که علتی( فاعلی
 قبـول آنکـه  دلیل به فعل داخلی عللعنوان  به صوری و مادی علت
 قـرار ایشـان انکـار مـورد اسـت، گرایـی ذات نـوعی مسـتلزم آنها
 کار آنها، دید از که  است این پذیرش عدم این دیگر دلیل. اند گرفته
 علـت. آنهـا درونـی اجزای نه هاست پدیده بین روابط کشف علم
 و ذهنی های مؤلفه و عناصر از ای مجموعه بر ابتنا دلیل به نیز غایی
 و هـا انگیـزه مقاصـد، هـا، آرمـان ها، ارزش باورها،( شناختی روان
 بـه و شـد نهـاده کنـار اسـت، کنش در آنها اعدادی نقش و) امیال
 و مقصـود و آشـکار( عینی آثار و نتایجعنوان  به کارکرد بر آن جای
کید  کنش) غیرمقصود و پنهان گاه   .شدتأ

 ذهنـی عناصـر  بـه اعتنـایی بـی رویکرد این  ضعف  ترین عمده
 فـرد اختیار و  اراده ویژه هب کنش  وقوع در کنشگر) روانی و معرفتی(
تأثیر  و نقش بر متقابالً  رویکرد این. اوست روانی و ذهنی مبادی و

 هــا، ارزش( فرهنــگ نظــارت،  پــذیری، جامعــه( محیطــی عوامــل
 عاملیـت در) سـاختارها نهادهـا، ،)اجتمـاعی ضوابط و هنجارها
 گرایـی تعـین و جبرگرایـی بـه متهم که کرده مبالغه بدانجا تا انسان
 . است شده



      ٩٧  اجتماعی درعلوم گرایی ودلیل گرایی علت 

 

   گرایی ب. دلیل

 درک بـرای کـه است این تفهمی و تفسیری رویکرد اصلی مدعای
گـاهی انسـانی، هـای پدیـده واقعی  و معرفتـی عناصـر از عمیـق آ

 نظـری، مفروضـات و مبـانی( انسانی عاملیت در دخیل انگیزشی
) امیال ها، انگیزه نیازها، اهداف، ارزشی، اعتقادی، های باورداشت
 عوامل برحسب تبیین به رویکرد این. دارد ناپذیر اجتناب ضرورت

 رویدادها، مولد های مکانیسم و فرایندها عّلی، های ربط مثل عینی
 درصـدد. نـدارد التفاتی انتزاعی عقالنیت و  اجتماعی  ساختارهای

. نیسـت نیـز تـاریخی و اجتمـاعی های روند و رویدادها  بینی پیش 
 تـرجیح و حسـابگرانه منطـق براسـاس صـرفاً  را ها کنش همچنین
 نظریـه مـدعای( مقصـود اغـراض به افراد نیل جهت آنها عقالنی
  .کند نمی تبیین) عقالنی انتخاب
 اجتمـاعی، های کنش و انسانی های پدیده رویکرد، این دید از

 منـد، غایـت منـد، نیت ارادی، اموری طبیعی، های پدیده برخالف
 اجتمـاعی قواعد و معیارها تابع  حال، عین در و معنادار مند، زمینه

 علـوم پژوهشـگر دلیـل، همـین بـه. انـد نهـادی هـای چارچوب و
 مفروضات، مفاهیم، »فهم« برای را خود تالش همه باید اجتماعی
 و مقاصـد ،)بخشـند مـی  خـود هـای کنش به کنشگران که( معانی
 به وصول برای او روش. دارد مصروف انسانی کنشگران های انگیزه
 باید پژوهشگر یعنی است؛ 2همدلی و 1تفهم که تبیین نه مهم، این
 عـالم بـه و کـرده عبـور رؤیـت قابـل فیزیکی حرکات و ظواهر از

 جـای بـه را خـود باید او دیگر، بیان به. کند نفوذ آنها ورای معانی
 او »درون دنیای« به یا بنگرد حوادث به او نگاه از و دهد قرار عامل
  .بپردازد رفتارش تفسیر به او دید افق از و شود وارد

 علـوم بـا متفـاوت جـوهراً  را اجتماعی علوم تفسیری، رویکرد
 اختیاری، افعال و اعمال با ما اجتماعی علوم در انگارد؛ می  طبیعی
 و مناسـبات ، روابـط بـا  طبیعـی  علـوم در و معنـادار و  شـده قصد

 انسـانی افعال و  اعمال داریم؛ سروکار  یافته تعین و  عّلی  فرایندهای
 متعـین و عّلـی فراینـدهای و روابـط و  ذهنی تفهم و تفسیر نیازمند
 تفسـیر اجتماعی علوم هدف رو، ازاین. اند تبیین و توصیف نیازمند

  .است تبیین طبیعی علوم هدف و
                                                           
1. verstehen 

2. empathy 

 را اجتمـاعی اعمـال و فـردی افعـال یعنـی رویکرد این در تفسیر
 حاالت که است این به عمل هر تفسیر. دیدن آدمیان مرادات از حاکی
 برای عمل آن که  کنیم روشن چنان را آن فرهنگی زمینه و فاعل روحی

 و   فعـل 3سـاختن پذیر فهم تفسیر،  هدف چه شود؛ مفهوم و معقول ما
 تصـویرهای و نهادهـا از نظـامی در آن  معنـای  ساختن روشن و عمل
  ).١١۶−١١۵: ١٣٨١ لیتل،. (است فرهنگی دار معنی
 تشـابه متـون تفسـیر و آدمیـان افعال تفسیر میان دیگر، بیان به
 از ای مجموعـه بـا جا، دو هر در مفسر،. دارد وجود عمیقی و مهم

 پیونـدهای از تـا کوشـد می  و روست هروب دار معنا اجزای و عناصر
 را تفسـیر  کـه  اسـت همـین و کنـد  بـرداری پـرده آنها میان دار معنا

  ).١١٧همان: ( سازد می معناکاو  فرایندی
 شناسـی جامعـه مفروضـات از ای پـاره بیـان در همچنین لیتل
 متفـاوت، کـامالً  هایی شیوه به ها، فرهنگ. ١: است معتقد تفسیری
أ منشـ هـا تفـاوت این و ریزند می مفاهیم قالب به را جمعی حیات
 های کنش مقوم. ٢ شود؛ می مختلف اجتماعی های جهان پیدایش
) رفـتن کـار سـر بـه کـردن، وعـده دادوسـتد، همچون( اجتماعی
 علـوم در. ٣ بخشـند؛ مـی اعمـال بدان کنشگران که است معنایی

 معنـای هرگونـه از کـه واقعیتـی یعنـی »عریان واقعیت« اجتماعی
 کنشـگرانی آدمیان. ۴ نداریم؛ باشد؛ فارغ و عاری فرهنگی خاص
 حاجــت و درک وفــق بــر کــه نمادانــدیش و رأی صــاحب هســتند
: دارد مختلفی شئون و ابعاد کنشگران، درک. کنند می  عمل خویش

 ای دسـته ب. یابنـد؛ می آن در را خود که جهانی از تصویری الف.
 از  ای دسـته ج. آنهاسـت؛ های خواسته مبین که ها ارزش و  آمال از

 را آنهـا از تجاوز و نهد می قید فعلشان پای و  دست بر که هنجارها
 و خـویش های قابلیت و ها توانایی از د. تصویری شمارد؛ می ناروا
  ).١١۶−١١۴همان: ( آن امثال
 هـای نظریـه همـه پـرداز، نظریـه  شناسـان جامعه  برخی دید از

  مشـترکی وبیش کم  های دیدگاه تفسیری، رویکرد قلمرو در موجود 
 افـراد ذهنـی تجربـه شـناخت بـه آنهـا اصـلی  توجـه الف.: دارند

 حال در  فرایندی  آنها، دید از اجتماعی  واقعیت ب. است؛ معطوف
گاهی  مصداق و ظهور   از آنهـا ج. اسـت؛  انسـان  ذهنـی  تجربه و  آ

 نظــر از ،)نومینالیســت( »انگــار نــام« شناســی هســتی نظــر
 »گـرا غیراثبات« شناسی معرفت نظر از و »اختیارگرا« شناسی انسان

                                                           
3. make sense 



     ١۴٠٠زمستان  /١٠٩ش/ ٢٧س/ علوم انسانی شناسی روش   ٩٨

 

 علـوم شیوه به بتوان را  انسانی های پدیده اینکه  مخالف  یعنی هستند؛
 دیـدگاه بـر را کنش درگیر کنشگر دیدگاه آنها، د. کرد؛ مطالعه طبیعی
 نگـار ایده مطالعه روش از .ـه دهند؛ می ترجیح بیرون از گر مشاهده

 مطالعـه برای آنها روش و. کنند؛ می حمایت بنیاد قانون روش جای به
ــده ــاعی هــای پدی ــالم درک و اجتم ــی ع ــدگان ذهن  روش آن، آفرینن

 ادامه در ).٣۴٧و  ٣٢٢: ١٣٨٣ مورگان، و بوریل( است هرمنوتیک
 رویکـرد ایـن به قائل اندیشمندان های دیدگاه از هایی نمونه ذکر به

  :شود می اشاره
 بدون درون، از که است جهانی انسانی، جهان دیلتای، دید از
 بـرخالف شـود؛ مـی  شـناخته »زنـدگی تجربه« طریق از و واسطه
 تجربـه« طریـق از] و واسـطه بـا بیـرون، از[ کـه فیزیکـی، جهان

 و معــانی سرشــار از انســانی شــود؛جهان مــی  شــناخته »بیرونــی
 درک را آنهـا کـم دست یا شد سهیم آنها در توان می  که هایی ارزش
 درک  جبـری عّلـی نظـام همچـون تـوان نمی را  انسانی جهان کرد؛
 اسـت؛ خالقانـه و هدفـدار آزادانـه، نفـس، های فعالیت زیرا کرد؛

ــرخالق و کــور طبیعــت، کــه درحــالی ــن و  اســت غی  موجــب ای
   اسـت شده طبیعت جای همه در ضروری های همسانی گستراندن

  ).١١۴−١١٣: ١٣٨٠ واعظی،(
) اجتمـاعی علوم یا( فرهنگی علوم است معتقد همچنین دیلتای

 ایـن کامـل درک و دارنـد توجـه انسـان  درونی و ذهنی  فرایندهای به
 و هسـتند آنهـا مولـد  کـه  هایی ذهن با  رابطه برقراری در تنها فرایندها
 علـوم. کننـد مـی  مـنعکس اسـت کـه میسـر ایـی درونی های تجربه

 بـه تـا دارنـد سـعی  فهمـی  درون بـر مبتنی تحلیلی  روش با  فرهنگی
 انعکـاس نحـوه و آنهـا درونی احساسات و افکار ها، انسان  شناخت

 و بپردازنـد  آنهـا  بیرونـی آثـار و اعمـال در احساسـات و افکـار  این
 آنهـا درونـی  های تجربه برحسب را  ها انسان زندگی  بیرونی تجلیات

  ).٣١٢−٣١١: ١٣٨٣ مورگان، و بوریل( کنند تفسیر و فهم
 وقـایع بررسـی فرهنگـی، علـوم موضـوع وبـر،  ماکس دید از
 معنای و اهمیت. آنهاست فرهنگی معنای به توجه با انسان زندگی
 به توان نمی را معنا و اهمیت این اساس و پایه و فرهنگی های پدیده
 باشـد، کامـل کـه هم قدر هر تحلیلی، قوانین از دستگاهی کمک
 اهمیت و معناداری فرض پیش زیرا گردانید؛ معقول و کرد استنتاج
 تنهـا فرهنـگ. آنهاسـت  سمت  به  ارزشی  سوگیری فرهنگی، وقایع

 برای ارزشی ربط دلیل به گیرد که می را دربر واقعیت از هایی بخش
  ). ١٢٢−١٢١ و ١٠٩: ١٣٨٢ وبر،( اند یافته معنا و اهمیت ما

 مـانع را اجتمـاعی هـای پدیـده فردیت دیگر، موضعی در وبر
 وقتـی: دانـد مـی  طبیعـی علـوم در رایـج  معنـای به آنها قانونمندی

 معنـای بـه »علیـت« دیگـر اسـت، نظـر مـورد پدیده یک فردیت
 پـذیر امکـان  هنگامی تنها  فرهنگی  وقایع   شناخت. نیست »قانون«

 وضـعیت هر در  واقعیت  انضمامی  های منظومه  معنای بر  که  است
 فرهنگی معنای شناخت). ١٢٧ و ١٢۵همان: ( شود استوار منفرد، 

 و انحصـاری هـدف تنهـا تـاریخی، انضـمامی الگوهـای و وقایع
  ).١٧٠همان: ( است اجتماعی علوم نهایی

 اسـت معتقد خویش گرایی قاعده موضع طرح با نیز وینچ پیتر
 نظـم تابع رفتاری نه دانست قاعده تابع رفتاری باید را آدمیان رفتار
 اسـت؛ منطقی و مفهومی ای رابطه افعال، میان موجود رابطه. عّلی
 بایـد شـوند، مـی  گرفتـه کـار به افعال از بحث برای که نیز گانی واژ

 حوادثی را آنها اینکه نه دهند نشان را آنها بودن فعل که باشند چنان
 امـوری  انسـانی، افعـال. کنند معرفی فیزیولوژیک وقایعی و بدنی
. باشـد عّلی تحلیل قابل که نیست چیزی معنا و هستند معنا واجد
 دیگـر باشـند، پـژوهش موضـوع دار، معنـا افعـال کـه هرجـا پس

 مـا اختیـار در را فهـم بهتـرین تواننـد نمی معلول و علت مقوالت
  . بگذارند
 انـد کالمی شبه و کالمی رفتارهای انسانی، افعال دیگرسخن، به

 را آنهـا توان می  که است رفتارآن نوع این عمده های ویژگی از یکی و
 بـرآورد بـرای و کرد توصیف ناصحیح یا صحیح بد، یا خوب نحو به

 جملـه از. اسـت الزم جامعـه در مقبول قواعدی آنها، بدی یا خوبی
 مقتضـای برحسـب کلمـات صحیح استعمال معیارهای قواعد، این
 این، براسـاس. هسـت هـم افعال برای قواعد همین شبیه. است حال
 هـم قواعـد ایـن و نمود تحلیل قواعد برحسب توان می  تنها را معانی

 فعـل یـک دادن انجام صحیح برای رو، ازاین. اند اجتماعی بالضروره
 جمعـی ای قاعـده بایـد خطـا، ارتکاب برای نیز و گفتاری یا رفتاری
  ).١۵۵ و ١۵٢ ،١۴٩: ١٣٧٢ راین،( باشد داشته وجود

 رفتارهـای 1تفسیر را اجتماعی، پژوهش هدف نیز لیتل، دانیل
 وی، دید از. داند می اجتماعی  های نظم  بازسازی و  آدمیان دار معنا

                                                           
1. Interpretation 



      ٩٩  اجتماعی درعلوم گرایی ودلیل گرایی علت 

 

 بـه  تبیـین. اسـت قائـل فرق 2تفهم و 1تبیین  میان  تفسیری رویکرد
 تفهـم،  کـه درحـالی است؛  حادثه  یک  عام  عّلی  روابط  دادن  دست 

. اسـت خـاص اجتمـاعی زمینـه در مـذکور  حادثـه  معنای  کشف
 را  اجتمـاعی  اعمـال و ها پدیده و  است 3معناکاو  تفسیری،  رویکرد 

 خالق، بازسازی  کمک  به باید را آنها  معنای  که بیند می  متنی  چون
  ).١١٣: ١٣٨١  لیتل،( درآورد آنها درون از

 و هـا تـوان برحسب را عامل اگر علم، فیلسوف بسکار، دید از
گــاهی عنصــر بــه کــه( هــایش گــرایش  انســان التفــاتی حیــث و آ
 های گرایش از کنش، انجام  برای »دلیل« کنیم،  تعریف) ندا مربوط
 شـناختی  هـای مؤلفه شامل نیز دلیل. رود می شمار به انسانی عامل

 انگیزشـی یا( غیرشناختی های مؤلفه و...) و ها فهم باورها، مانند(
...) و ها مطلوبیت ها، عالقمندی ها، نفرت ها، خواسته امیال، مانند
 نـوعی  بـه »دلیـل«  مقوله  که  است باور  این بر  همچنین وی. است

 نیـز انسـان رفتـار تبیـین و است انسان  ذهنی  های توان  همه  شامل 
 باورهـایی بـا نوعـاً  دلیلـی، تبیـین. گیـرد مـی  صورت آنها براساس
 کنــد مــی  هــدایت کــنش آن بــه را عامــل گیــرد کــه مــی  صــورت

  ).٢۵۴ و ٢٢۵: ١٣٩٢ فروزنده، و نسب توحیدی(
 یـا دالیـل با فهم است معتقد انگلیسی، شناس جامعه گیدنز،

 بـه و آیـد می  دست به هایشان کنش برای اجتماعی کنشگران تعابیر
  مربـوط خـاص اجتمـاعی مـتن دریک فعالیت یا رویداد یک معانی
 شوند  داده  دست هب  اجتماعی  کنشگران  توسط معانی آن چه شود؛ می
 کـرده اسـتنتاج را آنهـا اجتمـاعی،  کنشـگران تعـابیر از  پژوهشگر یا

 از  که گیرد می  صورت  پژوهشگرانی  توسط ها تبیین که درحالی باشد؛
 فهـم در پژوهشـگر رو، ازایـن. کنند می  مشاهده را ها پدیده »بیرون«
 اجتمـاعی کنشـگران تفاسـیر و  ذهنـی  آگاهی دارد سعی »درون از«

  .)۵۵: ١٩٧۶ گیدنز،( دریابد را عمل یک در درگیر
 سـازی برجسـته بـا نیـز فرانسـوی، شناس جامعه فروند، ژولین

: سـازد مـی متمایز طبیعت قلمرو از را  روح قلمرو انگیزش، عنصر
 سـلطه تحـت روح، قلمـرو و علیـت سلطه تحت طبیعت، قلمرو

 را هـا ارزش کـه است انگیزه نام به ما  درحقیقت،. است 4انگیزش
 را »انگیـزه« ایـن. گیریم می  تصمیم اقدامی به یا دهیم می  دخالت
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 عمـل در رفتـار حـال، عـین در و علمی  معرفت  قانون  مثابه  به باید
  ).١٢۴: ١٣٧٢ فروند،( کرد تلقی

 دلیـل بـه را انسانی اعمال تحلیل نیز علم، فیلسوف فی، برایان
 هـای پدیـده: دانـد مـی  عملی های استدالل مشمول بودن، قصدی
 رکـود مثـل( یـا انـد، قصـدی یـا اجتمـاعی علـوم در بحـث مورد

. دهنـد مـی  رخ قصـدی هـای پدیده از ای زمینه پس در) اقتصادی
 با توان می  را ها پدیده این. دارند دار معنا سرشتی قصدی های پدیده

  انجـام داد کـه توضـیح کـاری بـرای کنشـگر دالیل دادن دست به
 و باورهـا کشـف همانـا عمل، یک دالیل از برداشتن پرده. دهد می

 هـر. کننـد مـی  روا را عمـل آن عامـل، منظـر از کـه اسـت تمنیاتی
 و منطقـاً  عمـل آن کـه دهـد نشـان باید عمل یک  فهم  برای کوششی

 بـرای  اعمـال. اسـت گرفتـه تأنشـ عامـل تمنیات و باورها از عقالً 
 ایـن. شـوند می  انجام قواعد با مطابق و خاصی منظور و قصد تحقق 

  تشـکیل را انسـانی رفتار »معنایی بعد« قواعد این و منظورها و قصد
 شـناختی روان های حاالت بیانگر همچنین قصدی، اعمال. دهند می
  ربـط هـدف بـه را وسیله که اند عملی استدالل فرایندهای حاصل و

  ).٢١٩ ،٢٠۴ ،٢٠١ ،١٨٨ ،١٧١−١٧٠: ١٣٨١ فی،( دهند می
 از اجتمـاعی علوم هدف که است باور این بر نیز روبینشتاین،

ــد ــیرگرایان، دی ــم تفس ــردار فه ــای ک ــانی ه ــق از انس ــم طری  فه
 معـانی، هـا، انگیـزه شود  تعیین باید آنچه اینجا، در. هاست انگیزه
 هـا کـنش از بسیاری. است کنشگر ذهنی های تجربه دیگر و دالیل
ــد ــت مانن ــا دادن یأر و دادن عالم ــدوده در تنه ــبکه مح  از ای ش
 هـای فهـم و شـده نهـادی و وفاق مورد معانی و هنجارها ها، ارزش

 یعنـی  التفـاتی  ای گونـه  بـه بایـد  کـنش. دارنـد  موجودیت متقابل، 
 کنشـگر ذهنـی تجربـه سـایر و  اهداف دالیل،  ها، انگیزه   برحسب 

  .)١٢٢ و ١٠٣ ،٣٣: ١٣٨۶ روبینشتاین،( شود تبیین
 علــوم  اصــلی کــار پدیــداری، شــناس جامعــه  شــوتز، دیــد از

 کـه  هـایی تبیـین و تفسـیرها  کـارگیری  بـه  با  که  است  این  اجتماعی 
  اجتماعی  جهان پذیرند، فهم روزانه زندگی  متعارف شعور برحسب

کننـد  می  زندگی آن در دهد که توضیح و کند درک  کسانی دید از را
  ).٣٣٧: ١٣٨٣ مورگان، و بوریل(

 عقالنـی تبیین نوعی را یابی دلیل  تاریخ، فیلسوف درای، ویلیام
 عمـل دهـد نشـان کـه است آن تبیین نوع این هدف. است شمرده
 تبیـین بـرای. است پذیرفته صورت مشخصی دالیل به شده انجام



     ١۴٠٠زمستان  /١٠٩ش/ ٢٧س/ علوم انسانی شناسی روش   ١٠٠

 

ــد عمــل، یــک ــدانیم بای ــه ب ــل چــه ک  موجــب مالحظــاتی و عل
 تبیـین رو، ازایـن. اسـت شـده آن انجـام بـرای عامـل متقاعدشدن

 بایـد یعنی است؛ ارزیابی عنصر یک دربردارنده نحوی به عقالنی
 اسـت شده توجیه و اقتضا چنین این شده انجام عمل که دهد نشان

  ).١٣٢−١٢۴: ١٩۵٧ درای،(
 و بـدایت را تفسـیر نیـز آمریکایی، شناس مردم گیرتز، گلیفورد

 در عّلـی تبیـین بـرای جـایی و شـمارد می  اجتماعی تحلیل نهایت
  .)١٢٢: ١٣٨١لیتل، ( نیست قائل اجتماعی های پژوهش

 کـه اسـت وارد ایرادهایی و نقدها نیز گرایی تفهم رایج بر تلقی
: عّلی رابطه از غفلت .١ :شود می  اشاره آنها  موارد مهم از برخی به

 و دالیل گیری شکل درمؤثر  عوامل عّلی نقش به گرایان دلیل غالب
 بیرونـی و درونـی هـای کنش برای دالیل عّلی نقش نیز و ها انگیزه
 عوامــل عّلــی نقـش بــه التفــات . ضـعف٢ ندارنــد؛ التفــاتی فـرد

 هـای کـنش گیری شکل در) هنجارها ها، ارزش  باورها،( ساختاری
 معـانی، فهـم تفسـیرگرایان، دیـد از: فهـم بودن نسبی .٣ انسانی؛
 فرهنگ چارچوب در جز ترجیحات و ها گرایش مقاصد، ها، انگیزه
 نیسـت؛ ممکـن وی زیسته های تجربه و فرد زندگی جهان و معین
 دیـد از: فرهنگـی هـای پدیـده مقایسـه و ارزشیابی امکان عدم .۴

 توان نمی فرافرهنگی مقیاس هیچ با را جمعی اعتبارات گرایان، دلیل
  . کرد ارزیابی
 یـک بـه حیـث، این از ها، فرهنگ و جوامع همه دیگر، بیان به
 متوجـه نظریـه ایـن بـه نیز دیگری خرد نقدهای. اند عقالنی میزان
 غیرمقصـود نتـایج و آثـار بـه التفـات نکـردن نمونـه، برای. است
 هـای انگیـزه و معـانی باورهـا، بـه توجه نکردن انسانی؛ های کنش

 جهان فهم به زیاد التفات شوند؛ می  کنش انجام مانع که متعارضی
  ). کاری محافظه(تغییر آن  و نقد جای به اجتماعی

  
  گرایی دلیل و گرایی علت تلفیق ج.

 رویکـرد دو از یـک هیچ انحصـارگرایی کـه رسـد مینظر  چنین به
 چـه نیسـت؛ مقبول و موجه انسانی، های پدیده در توضیح یادشده
 بـه مربوط تسؤاال تواند نمی تنهایی به گرایی علت که است روشن
 را انسـان کـنش در روانـی و معنایی مفهومی، ذهنی، عوامل نقش
 بـا انسـانی های پدیده تبیین در جهت تالش رو، ازاین. گوید پاسخ
 گیـری شـکل درمؤثر  ساختاری و محیطی عوامل به صرف ارجاع

 عقایـد،( درونـی عوامـل علـی نقـش از تغافـل یـا غفلـت و آنها،
 جـایی بـه راه ،)کنشـگر هـای انگیـزه و اهـداف معانی، ها، ارزش
 و ذهنی عوامل همدالنه فهم در جهت تالش متقابًال،. برد نخواهد
 روابـط کشف به شدن محدود و ها پدیده این وقوع در مؤثر معنایی
 و محیطـی عوامـل و هـا زمینـه بـه توجـه بدون منطقی، و مفهومی
 و مقنـع تفسـیری بـه دستیابی از میزان همان به نیزمؤثر  ساختاری

  . شد خواهد مانع ها پدیده این وقوع چرایی از موجه
 ذهنی های جنبه به توجه عطف با ها دیدگاه برخی این، براساس

 رویکــرد دو از توامــان گیــری بهــره انســانی، هــای پدیــده عینــی و
 برای. اند خوانده ناپذیر اجتناب و بایسته را گرایی علت و گرایی دلیل
  معنـایی خود عمل به مردم وقتی که نیست شکی وبر، دید از نمونه
 ،)کننـد مـی  پیـروی خاصـی اجتماعی قواعد از یعنی( بخشند می

 کـه نیسـت شـکی نیز و کند می  پیدا خاصی نظم ناگزیر اعمالشان
 در خاصـی اوضـاع تحقـق به منوط اعمال، به خاص معنای دادن

  مـردم کـه کارهـایی بگـوییم توانیم می اگر رو، ازاین. است زندگی
 تـوانیم مـی  هـم را این دارد، خاصی معنای خودشان برای کنند می

 اسـت؛ کار در هایی معلول و علت کارشان، نحوه برای که بگوییم
  هـم و کـرد تحلیل را معیشت نحوه درونی منطق توان می  هم یعنی
 و بـدین نمـود پرسـش معیشـت نحوه آن لوازم و مبادی از توان می

داد  جای اجتماعی علوم قالب در و مهم مقامی در را علیت طریق،
  .)١٩٢: ١٣٧٢ راین،(

  را همدلی طریق از معنا کشف و فهم مسئله هم وبر، رو، ازاین
 نظـر از. زند می  پیوند  عّلی رابطه کشف با را 1فهم هم، و پذیرد می
 توجه. کرد نظر فاعل درونی نیت  به ابتدا باید دادن نظریه برای وی،
 بعـد گام. است پردازی نظریه راه در گام یک رفتار معنای و نیت به

: ١٣٧۶ سـروش،(اسـت  قـانونی  نظم  چارچوب در رفتار آن تبیین 
  .)٣۶٠و  ٣۵۶ ،٣۵٠

 باید انسانی افعال در است معتقد نیز علم، فیلسوف راین، آلن
 آن داریـم قبـول خـود اینکـه در عـین گشت، علل زنجیره دنبال به

 ای رشته اگرچه حوادث. نیستند صرف علی های نظم علل، زنجیره
 ربـط حـوادث رشـته ایـن اّمـا دهنـد، مـی  تشکیل معلولی و عّلی

 رو، ازاین. اند وابسته هم به نیز منطقاً  یعنی دارند؛ هم با نیز مفهومی
 نیـز دیگـری کثیـر افـراد افعـال به باید فرد، یک رفتار توضیح برای
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 از ای ذره گفتــیم آنچــه.  انــد مــرتبط آن بــا مفهومــاً  کــرد کــه توجــه
   کاهـد نمـی اجتماعی علوم در تجربی و عینی های بررسی اهمیت

  .)١٨٢−١٨١: ١٣٧٢ راین،(
در : نویسـد مـی  خود تلفیقی موضع به تصریح با ادامه در راین
 عـین رأی، تعـداد بیشـترین آوردن خاص، قواعد و اعتبارات قالب
 بـدانیم اینکـه بـرای حال، در عین ؛]گرایی دلیل[است  شدن برنده
 اسـت شـده برنـده از آراء تعـدادی چه با و روشی چه با کسی چه

 تجربـی و عینـی تحقیـق بـه آوردن روی جـز راهی ،]گرایی علت[
  .)١٨٣: ١٣٧٢ راین،(نداریم 
 بعـد دو بـه  جامعـه، شناسـی هستی  توصیف در  لوکمان و برگر
 صورت به  روزمره زندگی واقعیت: دهند می  توجه آن  عینی و  ذهنی

  ایـن. کنـد مـی  خودنمـایی  مـن برابـر در ذهـن، در  مشترک  دنیایی 
ــین( متقابــل  مشــترک  ذهنیــت  از را روزمــره  زنــدگی) االذهــانی ب
گـاهی ها بـدان نسـبت من که  دیگری های واقعیت  شـدت به دارم  آ
 تجربـه  بـه  عینـی  واقعیتی مثابه به نهادی دنیای هر. کند می متمایز

 صـورت بـه تـاریخی، و عینـی  حقـایق  منزلـه  به نهادها  .آید درمی 
 بـا نهادهـا. گیرنـد مـی قـرار فـرد برابـر در انکارناپذیر رویدادهای

 ادامـه در و دارنـد وجـود او، وجـود از بیرون پابرجایشان، واقعیت
 سـنگین فرد نظر در  که  هم قدر هر  نهادی،  دنیای  عینیت: افزاید می

 برگـر و لوکمـان،( انسان  پرداخته و  ساخته  است  عینیتی کند،  جلوه 
  .)٩٠−٨٩ و ٣٨: ١٣٧۵

 و عینیـت فرد، بر جامعه تسلط و استقالل بر اگرچه نیز دورکیم
 در عّلـی روابـط کشـف ضـرورت و اجتماعی ها پدیده قانونمندی

کید  آنها میان   وی تلفیقی موضع بر شواهدی حال، عین در دارد،تأ
  در دورکیم: نویسد می  باره این در آرون ریمون. داد دست به توان می
 هـا گروه و افراد کند که درک را معنایی تا است کوشیده آثارش همه
 درک. دهنـد مـی  نسـبت خـود مراسـم و عقایـد زنـدگی، شـیوه به

 معـانی] اگرچه. [آنهاست درونی معانی درک اجتماعی، نمودهای
 به تدریج باید و نیستند معلوم درنگ بی اجتماعی های پدیده اصیل
 . بلیکـی،)٣٩۴: ١٣٧٠ آرون،(شـوند  پرداختـه و ساخته و کشف

 اهـداف فهـم، هـم و تبیـین هـم کـه اسـت معتقـد علم، فیلسوف
 توضـیح از متفـاوتی انـواع و هسـتند اجتماعی علوم برای مناسبی 

  .)١٠۵: ١٣٨۴ بلیکی،(آورند  می  فراهم معقول

 از مدار قانون و مدار قاعده توامان تصویری نیز طباطبایی عالمه
 یک از »اجتماعیات« وی، دید از. دهد می  دست به اجتماعی علوم

ــاری« امــوری ســو،  ــد »اعتب ــر و ان  عرصــه  اجتمــاع این، اســاس ب
 بـود؛ خواهنـد »کاو دلیل« علومی  اجتماعی،  علوم و  مداری قاعده 

 علـوم و دارند »حقیقیات« در ریشه اعتباریات، این دیگر، سوی از
 اعتباریـات گیـری شکل درمؤثر  و حقیقی بسترهای باید اجتماعی
 این سوم، سوی از. کند بررسی »کاوانه علت«روش  به را اجتماعی
 حقیقـی کارکردهـای و آثار خلق به عّلی مکانیزمی  طی اعتباریات

 رود مـی انتظار اجتماعی علوم از و شوند منجر می  اجتماع پهنه در
 التـزام از ناشـی حقیقی و عینی آثار مطالعه به کاوانه، علت شیوه به
  . بپردازند اجتماعی اعتباریات به

ــوم ــین عل ــاعی همچن ــد اجتم ــل بای ــدایش عل ــات پی  اعتباری
 رو، ازایـن. دهـد توضـیح را گوناگون جوامع در مختلف اجتماعی
  اجتمـاعی علـم نـوع دو مـا اعتباریـات، از عالمـه تحلیـل مطابق

 اجتمـاعی . علـم١: داشـت خواهیم) محتوا نه عمل های در شیوه(
 اجتمـاعی های پدیده درون، از که مدار قاعده و کاو دلیل و تفسیری

 که مدار قانون و کاو و علت تبیینی اجتماعی علم .٢ کند؛ می  فهم را
 های پدیـده تطـور و تولید بر حاکم قوانین کشف دنبال به بیرون از

 :ک.ر(آنهاســت  واقعــی کارکردهــای و اتتــأثیر نیــز و اجتمــاعی 
 ؛۴۴۴−۴١١ و ٣٧٧−٣٧١ ،۶ج :١٣٨٠مطهـــری، و طباطبــایی
  .)٢٣ و ١٧: ١٣٩٠ و کالنتری، کچوئیان
 چهـره دو غالباً  انسانی افعال آن است که مدعا  بر این دیگر دلیل
 مثال، برای. حقیقی چهره هم و دارند اعتباری چهره هم یعنی دارند؛
 قصد معانی و شده نگاشته کلمات اعتبار به تاریخی متن یک نوشتن
 متضـمن وقـایع، برخی از خبردهی اعتبار به اّما اعتباری امری شده،
 عـرض اّمـا عینـی امـری تبریـک، کـارت ارسال. است عینی امری
عنوان  به سکوت. است اعتباری  امری از آن، مقصود معنای و تبریک
 دیگـر، چیز یا رضاست نشانه اینکه اّما است، عینی امری رفتار، یک
 فیزیکـی جنبـه اعتبار به ترحیم مجلس به رفتن. است اعتباری امری

 اعتبـاری امـری گـویی، تسـلی جنبـه اعتبار به و عینی امری حرکت،
 کشـد، مـی  کـه زحمتـی اّمـا اعتباری امری اجیر، بودن اجیر. است

 اّمـا حقیقـی، امـری مـا درمیـان فارسـی زبـان وجود. است حقیقی
  . ...و است اعتباری امری معانی، بر آن های واژه داللت
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   گراییعلت به گراییدلیل ارجاع د.

 دست به دلیل از عّلی خوانشی گرایی، دلیل  عین در ها دیدگاه  برخی
 عقایــد،(معرفتــی  عناصــر از اعــم( دالیــل بــرای یعنــی انــد؛ داده

 یـا  غیرمعرفتـی عناصر و) مفروضات معانی،  ها، نگرش ها، ارزش 
ــناختی  روان ــرایش (ش ــا، گ ــد، ه ــزه مقاص ــا، انگی ــات، ه  ترجیح

 نقـش خـاص، کنش انجام و اراده به عامل ترغیب در) احساسات
 هـای زمینـه بـر افـزون تحقـق مقام در کنش اگرچه اند؛ قائل عّلی

 و قواعـد سـاختارها، نهادهـا،( محیطـی عوامل از یادشده، انفسی 
تـأثیر  قویاً  نیز) محیطی انتظارات و اقتضائات و جمعی  هنجارهای

 آن دیگـر، از سـوی. گیرد می  شکل آنها با همسویی در و پذیرد می
و  درونـی هـای زمینه و  عوامل از و دارند عّلی منشأ نیز خود دالیل
 ها بـدان بایـد تحلیـل در مقـام که اند گرفته نشأت متعددی بیرونی
  .کرد توجه

  لیدال که است آن بر ،یذهن یها توان نقش از بحث در بسکار
  است، لیدال معلول چون انسان رفتار. باشند علل دیبا و توانند یم
 اسـت ممکن هرچند داد؛ نسبت آن به را مند هدف صفت توان یم

گاه بوده، مندش هدف رفتار علت که یلیدال از عامل خود  ؛نباشد آ
 علـت بـا دارد دار امعنـ یتیمـاه کـه یامـرعنوان  به لیدل انیم البته
 تفـاوت نیـا وجود اامّ  دارد؛ وجود تفاوت معنا فاقد یماد یکیزیف

  .میندان علت را لیدل که شود ینم باعث
 ی)ها انگیزه( دالیل معلول انسانی، قصدمند رفتار چون اساساً 
ــه اوســت، ــن ب . دهــیم مــی  نســبت قصــدمند صــفت رفتارهــا ای
 آنها  علت که ها کنش از ای مجموعه به قصدمند کنش این، براساس

 یـک اینکـه بـرای الزم شـرط. شـود می  اطالق است، دلیل نوع از
 بـاور عامـل، که است آن شود، توصیف قصدمند وصف با کنش،
 کنشـگر، دالیل. دارد را او مدنظر کیفیت کنش، آن که باشد داشته
 هسـتند؛ اجتمـاعی پدیده) علل از بخشی کم دست یا( علل همان
  اجتمــاعی ســاختارهای در کنشــگر کــه نقشــی واســطه بــه  یعنــی
 حاوی ساختار با نتیجه در و خود نقش با کنشگر  ارتباط پذیرد، می
 دالیل طریق، این به و است ضروری و درونی ارتباط یک نقش، آن

 اجتمـاعی پنهـان سـاختارهای عّلـی نیروهـای تجلیگـاه کنشگر،
 ،٢٢٨ ،٢٢۶−٢٢۵: ١٣٩٢و فروزنــده،  نســب توحیدی(هســتند 
  .)٢۵۶ و ٢۵۴

 اگر: است معتقد علت به دلیل ارجاع موضوع در نیز راین آلن
 موجب تواند می  هم  تصمیم باشد، یخ تشکیل علت تواند می  سرما

 هـر در و در کارنـد فراگیر  قوانین مورد دو هر در. شود  فعل صدور 
بـه  علیـت، رابطـه مفید تعمیمات. است برقرار علیت  هم مورد دو
 محـاورات در. شـوند مـی  یافت ما روزه هر زندگی در  فراوانی نحو

 بـرای علیـت مفهـوم متضـمن تعـابیر از شـماری بی موارد عادی،
ــار  تبیــین و توصــیف  هــای تبیــیندر . شــود مــی  یافــت  آدمــی رفت

 تمسـک رفتـار 1عقالنـی  دالیـل  بـه بلکـه علل به نه شناختی روان
 مکـانیکی  علـل  نـه آدمـی،  اعمال  علل دیگر،  بیان  به و جویند می 
 میـان  کـه  کنـیم آشکار باید  ضمن  در این . آنند عقالنی  دالیل بلکه 
   دارد وجـود هـایی تفـاوت رفتـار، دالیـل بـه  علـم و  علـل  بـه  علم 

  .)١٣٧−١٣۶و  ١٣٢−١٣١: ١٣٧٢راین، (
 نیـز گرایـی علت و گرایی دلیل ترتبی اهمیت به همچنین راین،

 کنشـگران معنـایی کـه دریافت اجتماعی، علوم در: دهد می  توجه
 ثـانوی  نقش  علیت،  شناخت و  نقش اول اند، قائل خود  افعال  برای 

: نویسـد مـی دیگر موضعی در . وی)٢٠−١٩: ١٣٧٢راین، (دارد 
 خـود حـوادث، به نسبت اجتماعی کنشگران های گرایش و باورها
  .)٢٣٩همان: (گیرد  می قرار اجتماعی حوادث علل جزء

 علـل  از جـنس را دالیـل نیز علم،  فیلسوف دیویدسن، دونالد
 انجـام برای  کس فالن که واقعیت این نفس وی، دید از. شمرد می 

. کـار آن واقعـی انجام  برای  است علت عین دارد،  دلیلی کار فالن
 اینکـه  نفـس  یعنـی داد؛ تعمـیم هم تفسیر به توان می  را بیان همین
 آیـین فـالن اینکـه مثـل دارد خاصی درک  عمل فالن از کس فالن

 علت عین  داد،  انجام  خاص  وضع و  وقت در باید را خاص مذهبی
 تـوان می این، براساس. دهد انجام را آن شخص آن آنکه برای است
 بـه چنـگ کننـد، مـی را عّلی شروط کار که جهان از احوالی گفت

 را تفسـیر تـوان مـی  لـذا و افتند می) کنشگران احوال یعنی(تفسیر 
  .)١٢٢−١٢١: ١٣٨١لیتل، (دانست  تبیین برای ای پایه

 کـنش علت آن، به تصدیق که دلیل صرف نه  فی، برایان دید از
 علت تواند نمی فکر و اندیشه یک محتوای که است درست. است
 علـت توانـد مـی  معـین دلیل یک )به رسیدن یا(داشتن  اّما باشد؛
 عمـل آن یعنی آن انجام دالیل به ارجاع با عمل یک توضیح. باشد

                                                           
1. Reason 
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 مشخص. دانستن عامل در ذهن استدالل از فرایندی عّلی نتیجه را
 کردن مشخص همیشه اعمالشان، انجام برای عامالن دالیل کردن
اسـت  داده سـوق عملـی سوی به را آنان که است استداللی فرایند
 عّلـی توضـیحات از نـوعی دلیلـی توضـیحات. انـد داده انجام که

 پیشـینی استدالل فرایند نتیجهعنوان  به را قصدی عمل چون است،
  .)١٧۴: ١٣٨١ فی،(دهند  می  توضیح

 و هـا گفتـه مثـل امـوری انسـانی عـالم در کـه نیست  تردیدی
 ایـن هرچنـد گذارنـد؛ مـی  مخاطبـان بـر را خـود تـأثیر ها، شنیده

 و آنهـا وضـع بـه علـم قـبالً  آنها که است این بر متوقف اثرگذاری
 از آنها معنای که کلماتی این، براساس. باشند داشته کلمات معنای
 مــواردی در. دارنــد مخاطــب بــر عّلــیتــأثیر  شــود، دانســته قبــل

: گویند می  داوران هیئت وقتی مثالً  است؛ »کردن« همان ،»گفتن«
  .است متهم شناختن مقصر عین این! شناسیم می  مقصر را متهم ما
  

  آراء بندی جمع

 رأی نـه دلیل، و علت کامل تمایز به قائالن رأی نه نگارنده، دید از
 از خالی انسانی، های پدیده در آندو توأمان نقش و تلفیق به قائالن
 صـرفاً  نـه انسـانی هـای کنش و ها پدیده. رسند نمی نظر به مناقشه
 با آنها از ترکیبی تأثیر تحت بلکه دالیل، از ناشی نه و از علل ناشی
. آینـد مـی  وجـود بـه متفـاوت اثربخشـی هـای موقعیت و ها نسبت
 مقاصـد، هـا، گرایش ها، ارزش ها، بینش( دالیل که نیست تردیدی
 انسـانی هـای پدیـده و هـا کـنش ایجـاد در کنشـگران ی)ها انگیزه
 و اعـدادی بیشـتر کـه ایجـادی و ایجـابی نه آنها نقش اّما ند،مؤثر

 و هــا کــنش حقیقــی علــت اگــر دیگــر، بیــان بــه. اســت تمهیــدی
 بـر افـزون اراده ایـن بـدانیم، کنشـگران اراده را انسـانی های پدیده
 بـه ترغیبـی و ای زمینـه عوامـلعنوان  به درونی های انگیزه و دالیل
 رو، ازایـن. اسـت نیازمند نیز محیطی و بیرونی اقتضائاتو  شرایط
ــل ــزه و دالی ــد  کنشــگران  هــای انگی ــا کــنش ایجــاد در هرچن  و ه
 1حقیقـی عللتأثیر  نوع از آنها تأثیر اّما ند؛مؤثر  انسانی  های پدیده

   .نیست) تولیدی و ایجادی(
                                                           

 آن بـه حقیقی وابستگی معلول، وجود که شود می  اطالق موجودی به گاه علت .١
 بـرای نفـس علیـت ماننـد اسـت محال از آن، معلول جدایی که ای گونه به دارد؛
 آن صـورت در این. بماند باقی یا یابد تحقق نفس، از جدای تواند نمی که اراده
 فـراهم در کـه شـود مـی  اطالق موجودی به و گاه. نامند می  »حقیقی علت« را

 و حقیقـی وابستگی معلول، وجود ولی مؤثر است؛ معلول، پیدایش زمینه آوردن

 توأمـان انسـانی پدیـده و کنش هر گفت توان می  این، اساس بر
 از  اعـم (=  درونی و  ذهنی عوامل و علل از ای مجموعهتأثیر  تحت
 و هـا زمینـه( عینی  عوامل و  و علل) شناختی روان  و   معرفتی عناصر
) انتظـارات و فرایندها ساختارها، نهادها، فرهنگ،: محیطی شرایط
 عوامـل و علـل از خـود نیـز دالیـل دیگر، سوی از. گیرد می  شکل
. پذیرنـد مـی  تـأثیر و شده ناشی متعددی اجتماعی و  شناختی روان
. اسـت آن  اسـتثناناپذیری و  علیت  اصل  عمومیت مدعا،  این  دلیل

 را) و منطقی مفهومی( عقالنی تبیین یا تفسیری تبیین این، براساس
  . شمرد عّلی تبیین از دیگری شکل توان می نیز

 جریـان علیـت سـنخ دو توأمان انسانی عالم در دیگرسخن، به
 و) ها پدیده ایجاد درمؤثر  عینی عوامل و علل( فاعلی علیت. دارد

 هـای تبیـین در هـا پدیده درمؤثر  ذهنی و عوامل علل(غایی  علیت
 اطمینـان بـا عّلـی تبیـین مفهـوم در  ای توسـعه چنین با). تفسیری

  علـوم  هـای نظریـه بیشتر یا همه در عّلی تبیین که کرد ادعا  توان می
: ٢، ج١٣٩٠بســتان، ( اســت شــده اشــراب اجتمــاعی و طبیعــی
 امـور، دیگـر ماننـد نیـز  فـرد هـای انگیزه و دالیل رو، ازاین .)١۴٠

  حـوزه در  عـام  قـوانین  بـه  دستیابی هرچند اند، عّلی قوانین مشمول
  عام  قوانین  به   دستیابی از دشوارتر بسیار شناختی  روان و  ذهنی امور
 اعـدادی/عّلی  نقش  پذیرش این، اساس بر. است  طبیعت   عرصه در

 درونـی و عوامل علل کشف از را ما کنشگران، های و انگیزه دالیل
 آنـان انفسـی در جهـان تغییر آنهـا و گیری شکل در مؤثر بیرونی و
  .کند نمی نیاز بی

 یــابی علــت فراینــد در اجتمــاعی علــوم پژوهشــگر رو، ازایــن
: کند  توجه  مرتبط حال عین در و متفاوت حوزه سه به باید ها پدیده

 هـای انگیـزه و  دالیـل .٢ کـنش؛ بروز  خارجی  شرایط و  عوامل .١
 درمـؤثر   خارجی عوامل .٣ ؛)کنش  اعدادی  علل  عنوان به(کنشگر  

  کـه  اسـت آشـکار . کنشـگر  ذهن در ها انگیزه و  دالیل گیری شکل
 نیسـت؛ نخسـت  بخـش دو   ردیف در  اهمیت  حیث از  سوم  بخش
 باشــد مــؤثر  هــا پــژوهش بیشــتر هرچــه در غنــای توانــد مــی اّمــا

  .)۴١−۴٠ ،١ج :١٣٩١ بستان و همکاران،(
  

                                                           
 خلقـت در پـدر نقـش(فرزنـد  بـه نسـبت پـدر ماننـد نـدارد آن به ناپذیر جدایی
ــد ــن در و ،)فرزن ــا »اعــدادی علــت« را آن صــورت، ای ــد  مــی  »معــد« ی   خوانن

 .)١٩: ١٣٨٣ یزدی، مصباح(
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  دلیل و علت چیستی

 رویکـرد دو بـه قائـل پـردازان نظریه بیانات در دلیل و علت از مراد
 انتظـار کـه چنـدان نیـز خـود اجتمـاعی در علـوم و تبیینی تفهمی
 های دیدگاه غالب شد، مالحظه که گونه همان. ندارد وضوح رود می

 منظـور و مراد معنای به اجمالی و ضمنی صورت به هرچند منقول
 آنهـا عمـل مکانیسم بعضاً  و یکدیگر با آنها نسبت  واژه، دو این از
 دادنـد؛ توجـه نکاتی به انسانی های و کنش ها پدیده فرایندخلق در
 را آنهـا از شناسـانه لغـت بحث ضرورت ضمنی، توجهات این اّما

 نیـز شناسـانه لغـت  آراء اجمـالی واکاوی رو، ازاین. کند نمی منتفی
  .بود نخواهد فایده از خالی

 و 1علـت واژه دو یلغـو یمعـان عیتشر در شناسان لغت یبرخ
 در اجمال به که اند داده توجه ینکات به یا سهیمقا صورت به 2لیدل
  :اند شده فهرست لیذ

  مطـرح »یـیچرا«بـه سـؤال از  پاسخ در دوهر  ل،یدل و علت −
  شوند؛ یم

 دارند؛ تیسنخ خود یمدعا و معلول با دوهر  ل،یدل و  علت −

 ل،یـدل ااّمـ ؛کنـد یمـ  دیتول و جادیا را معلولعمومًا  علت، −
 در علت دیگر، بیان به[ کند یم  تیتقو و تیحما را میتصم ای دهیا

 ]؛دارد نقش اثبات در دلیل و ایجاد

  یزیـچ تحقـق موجـب کـه یزیـچ عنـوان بـه عمدتاً  علت −
 میتفه ح،یتوض ه،یتوج یبرا عمدتاً  لیدل اامّ  د؛شو یم  فهم شود، یم
  شود؛ یم  اقامه آن حیترج ییچراو  میتصم ایباور  کی

  انیـب  بـه. اسـت  یمنطقـ  یامر ، لیدل و  یعیطب  یامر  علت، −
 وجـود از لیـدل و دارد تیـحکا ینـیع رابطه وجود از  علت گر،ید

 یذهنـ  ینـدهایفرا با  لیدل و  ینیع  یندهایفرا با  علت ؛یذهن رابطه
 تفکـر، ،یمفهـومی بنـد صـورت درک، تصـور،  همچون  یومنطق 

 و  یجمع شعور ،یساز اقناع استدالل، ،یعقل  قضاوت ،یهوشمند
  دارد؛ ارتباط) سنس(کامن  مشترک  فهم

 بـه یازیـن لیدل اامّ  ؛است خود معلولمقدم بر  زماناً  ،علت −
  ندارد؛ تقدم نیا

 یعنوان علت مستلزم آن است کـه معلـول به زیچ کی نییتع −
مسـتلزم  لیـدل ایـ قصـد کی نییتع اامّ  باشد؛ داشته وجود آن یبرا

                                                           
1. cause 

2. reason 

 و علـت گـر،ید انیـب[بـه  سـتین یخاصـ متعلق و مقصود نییتع
 یعنـی نـه؛ مدلول و لیدل اما دارند یوجود تالزم گریکدی با معلول
 ؛]ستیمالزم با وقوع و تحقق آن ن عمل، کی زهیانگ و قصد صرف

 کـه یدرحال ؛شود یتلق آنهدف  تواند ینمعمل  کی  علت −
 . باشد آن هدف تواند یم  عمل کی لیدل

 و ؛3قـانون بـه شـود، یم  گفته سخن دادیرو کی علت از یوقت
 4بـه قاعـده شود، یم  سخن گفته دادیرو کی زهیانگ و لیدل از یوقت

 . شود یم  ارجاع

  شناخته و کشف یشیآزما و یتجرب مطالعات با علت غالباً  −
 هـای روش بـا تنهـا علـت دیگـر، بیان  به[ لیدل خالف به شود یم

 های تجربه با هم و تفهمی و درونی های روش با هم دلیل و  بیرونی
   ؛]شود می  شناخته بیرونی
 جادیاموجب  رایز دارد؛ یو ابزار ینیع یهدف عموماً  علت، −

 و ییمعنـا یهـدف لیـکـه دل یدرحـال شـود؛ یم  زیمعلول متما کی
معطـوف بـه  یشـناخت یندهای) دارد و متضمن فرای(ذهنیمفهوم

 است؛امر  کی

 دارد فلسفه با یفرده نسبت منحصر ب لیدل سه،یدر مقام مقا −
 کـاربرد شتریب ل،یدل وکمتر  علت، گر،ید انیب به]؛ علم با علت [و

 دارند؛ یفلسف

 و) of( اضافه حرف از بعد معموالً  علت ،یسیانگل زبان در −
 5.شود یم  ذکر) for( اضافه حرف از قبل لیدل

 ساختار یک دلیل: نویسد می  دلیل مفهوم توضیح در فی برایان
  قـرار مقدمـه مقام در که است معینی های گزاره بر مشتمل انتزاعی

 دلیل. گیرند می قرار نتیجه مقام در دیگر معین های گزاره و گیرد می
 در کـه شـخص تفکـر محتـوای مگـر نیسـت چیـزی مقام در این
 اسـت چیـزی همان دلیل، درواقع،. شود می  بیان خاصی جمالت

  .)١٧٢: ١٣٨١فی، ( کند می  احساس یا اندیشد می  عامل که
 عرصـه در دلیـل و طبیعـت، عرصـه در علـت سروش، دید از
 و اثبـات و کـذب و صدق علت، رساند؛ می  نتیجه به را ما معرفت
 عدم و وجود با علت دلیل؛ خالف به دارد برنمی قبول و رد و ابطال
 دار عهـده علـت، دارد؛ سـروکار آن کذب و صدق با دلیل و نتیجه

                                                           
3. low  
4. Rule 
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      ١٠۵  اجتماعی درعلوم گرایی ودلیل گرایی علت 

 

 جبـر،  با  مالزمت  گرایی  علت است؛  اثبات دار عهده دلیل، و ایجاد
 را  دلیـل  جـای  گاه هیچ  علت دارد؛ اختیار با  مالزمت  گرایی دلیل و

سروش، (کرد  مدلل را آن توان نمی امری کردن معلل با و گیرد نمی
گـاهی، از جنس دلیل .)٣٧٠−٣۶٧: ١٣٧٢  معرفـت و شـعور آ
 و اعتبـار هـدف، غایـت، انگیـزه، معنای به همچنین دلیل، است؛
 کـاوی دلیـل .)٣۵۶ و ٢٩۵: ١٣٧۵ سروش،(رود  می کار به  قاعده
 گـاه و  اعتبارکـاوی گـاه معناکاوی، گاه کاوی، نیت عنوان تحت گاه

 مشـترک عنصـر یک تعابیر، این همه در. شود می  طرح کاوی قاعده
 فهـم و بـاطنی و دارنـد ظـاهری آدمی  افعال  اینکه  آن و دارد وجود
در  سـروش( بـالعکس نـه اسـت ممکن درون، فهم طریق از برون

  .)١٣٧−١٣۶: ١٣٧٢ راین، :ک.؛ ر١٩: ١٣٨١ مقدمه،
 از مسـتقل معلـول و علـت عّلـی، هـای تبیین در راین، دید از
  ربـط که است شرط همین و باشند می تمیز و تحدید قابل یکدیگر
: ١٣٧٢ رایـن،(کنـد  مـی  جـدا منطقـی−مفهومی ربط از را عّلی
 نـاظر، برای چه و فاعل  برای چه آدمی، رفتار وینچ، نظر از .)١۵٠
 خـاص معیشـتی نظـام یـک ظـرف در که دهد می  معنا وقتی فقط

 .)١٨۵: ١٣٧٢راین، (شود  گنجانده 

  
  آن ملزومات و رویکرد دو شناسی روش

 موضـوع گـرا، علـت و گـرا دلیـل اجتمـاعی علوم تمایز وجوه ازجمله
] علــم[ علــم، فیلســوفان از شــرت،. آنهاســت خــاص شناســی روش

 تجربـی علم و) تفهم و تفسیر روش دارای و گرا دلیل علم( هرمنوتیک
 یکـدیگر از زیـر   هـای مشخصه با را) تجربی  روش دارای و گرا علت(

 اصـلی  هدف و  فهم،  هرمنوتیک،  اصلی  هدف .١: است  کرده  تفکیک
 و  معناسـت  فهم  به عالقمند ، هرمنوتیک .٢ است؛  تبیین  تجربی،  علم 

 یا اثر یک تاریخی و مذهبی زیباشناختی، اخالقی،  معنای تا کوشد می
 علیت کشف به عالقمند تجربی علم اّما کند؛ فهم را فرهنگی مصنوع
  دهد؛ قرار  عام  قوانین  تحت را  خاص رویدادهای تا دارد سعی و است
 چگـونگی و  چرایـی و مقصـود و معنا  مسئله  به  هرمنوتیک .٣

 سـعی هرمنوتیـک مثـال، بـرای. دارد توجه] و معنایی ذهنی[ امور 
 مـا بـه یعنـی دهـد؛ دسـت به آدمی زندگی معنای از درکی تا دارد

 و  هسـتیم  اخالقـی  وجـدان و افکار احساس، واجد چرا که بگوید
  شـناخت« بـه  تجربـی  علـم  کـه درحالی کنیم؛  زندگی باید  چگونه

] عینـی های پدیده[ 2»اینکه  شناخت«   رایل تعبیر  به  یا 1»چگونگی
  کند؛ می  عرضه فنی های تبیین و پردازد می

 انسـانی تـاریخ و فرهنگ درون در هرمنوتیک . متخصصان۴ 
. هسـتند آدمـی های تجربه درونی وجوه متوجه غالباً  و دارند، جای
 چه بودن ناپلئون: پردازند می   دست این از تیسؤاال به معموالً  ایشان
 سر در ای سیاسی افکار چه رنسانس، دوره در  مردم یا دارد؟ حسی

 دسترسـی  خواهان  هرمنوتیک، متخصصان دیگر، بیان به داشتند؟
 آنهـا درون از دیگر های فرهنگ ذاتی معنای فهم و درونی  تجربه  به 

 پنداری ذات هم تا همدلی از که است شهودی آنها رویکرد. هستند
 علم که در حالی[ گیرد دربرمی را »وجود صرف« با شدن یگانه تا و 

: ١٣٨٧ شـرت،.] (نـدارد راهی انسانی های پدیده درون به تجربی
  .)تصرف با ٣٨−٣۶

 تفسـیر عملـی که آید می  پدید زمانی فقط معنا گادامر، از دید
 اعمـال. آید می پدید دوباره و نو از نیز معنا تفسیر، بار هر با و شود
 در را آنهـا  خـاص  مفسری که شوند می دار معنا زمانی فقط دار معنا
 اعمـال معنـای بـه وسـیله بـدین و دهد جای خاص تفسیری بستر

 ابعاد مفسران، تفسیری افق تغییر با که است بدیهی. بخشد فعلیت
  ) ٢۵٢−٢۵٠: ١٣٨١فی، (نماید  می  رخ ای تازه معنایی
  داده جـای  عامـل زنـدگی کلیت در اعمال قصدگرایی، تفسیر در
 دل در را  آن  که کند می اقتضا عمل، یک تفسیر دیگر، بیان به. شوند می

 او  اجتمـاعی فرهنگـی  محـیط  جمله از  عامل،  زندگی تر گسترده بستر 
 زندگی بستر در) جزء( عمل  قرار دادن با تنها دیگر،  بیان  به. دهیم قرار

  .)٢۵۶همان: (شود  می آشکار آن معنای) کل(عامل  محیط و 
 در کـه درونـی تجربـه در نـه عمل معنای ویتکنشتاین، دید از
 عمـل یـک نیـت کشـف برای. دارد قرار اجتماعی کردار های نظام
 نظر کنشکر شخصی تجربه به ما دادن عالمت یا کردن اشاره مانند
 یـا نیـت زیرا کنیم؛ می  توجه او اوضاع و شرایط به بلکه کنیم؛ نمی
  .دارد ریشه انسانی نهادهای و رسوم عادت، موقعیت، در قصد
 مسـتلزم بـالقوه شناختی، زبان کردارهای صحیح فهم وی، دید از
 دریافــت. اســت اجتمــاعی زنــدگی گونــاگون وجــوه مجموعــه فهــم

 هر زیرا است؛ گرایانه قیاس،کل همین بر کنش از اجتماعی پژوهشگر
 تر گسترده بسیار که  دارد پیوند »زندگی از شکلی« با معینی زبانی بازی

                                                           
1  . knowing how 

2  . knowing  that 
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 دهنـده تشکیل های کنش  در  است ممکن تر گسترده بافت این و است
  .)٢٣٨: ١٣٨۶ روبینشتاین،( باشد درگیر زبانی بازی

 و اوسـت به شدن نزدیک فاعل، نیت و قصد به وصول راه یک
 نیـت و غایـت و غرض و قصد و برویم او جلد در ای گونه به اینکه
 چیزی همان این دریابیم؛ باید، آنچنان که شده، انجام فعل از را او

  1همـدلی یـا معنـا کشـف شـناختی روان عنصـر آن بـه کـه است
  .)٣٣٩: ١٣٧۶سروش، (گویند  می

 آن عامـل، قصـد و نیـت شناسـایی بـرای راه دیگر،یک بیان به
 عامـل جای به را خود احساس، و فکر مقام در پژوهشگر که است
 شـناخت. دهـد تشـخیص عمل آن هنگام به او را فکر تا دهد قرار

 راه یک. است ممکن متعددی های راه از نیز جامعه یک اعتباریات
 اینکـه دیگـر راه. شود پرسیده جامعه آن مقیم افراد از که است این

 نزدیک، از تا درآید جامعه آن عضویت به مدتی برای خود محقق،
 کشـف حـال، هـر در. کنـد فهـم را آنها و اعتبارات مناسبات نظام

  . است کنشگران عالم به ورود  به  منوط  اعتبارات 
 و قـانون، نظریـه آزمـون تنهـا روش تجربی،−طبیعی علوم در
 اطاعـت، و دسـتور در مثـال،. اسـت تجربه داوری به شدن تسلیم
 پاسخی دیگر، سوی از  و  محرکی سو یک از  ما گوید می گرا طبیعت
 میان  گوید می  تفهمی مکتب اّما) اند قانون بیانگر وجود که(داریم 
 آمـار کـه  اسـت این به آن  آزمون و دارد وجود درونی رابطه دو، این

 شود می برقرار ای رابطه چنین آیا شرایطی چنین در ببینیم تا بگیریم
کنـیم  مـی  تجربی−طبیعی علوم در که کاری همانند درست نه؛ یا
 نیازمنـد نظریـه هـر وبـر، دید از .)٣۵٢−٣۵١: ١٣٧۶ سروش،(

 آزمـون ماننـد درسـت نیـز تفهمی های نظریه آزمون. است آزمون
  .است تجربی−طبیعی های نظریه
  
  گیری نتیجه

 علـوم از تقلیـد بـه) دهـه چند تا( تکون ابتدای در اجتماعی علوم
 مواجـه طبیعـت از بخشی مثابه به انسانی جهان با تجربی، طبیعی
 نـوع؛ تـا اسـت درجـه در بیشـتر آنها فرق که بود این ادعا و شدند

 های پدیده همچون انسانی های پدیده با آنها مواجهه نحوه رو  این از
 گـرا، قـانون جویانه، علت انگارانه، تشابه استقراگرایانه،: بود طبیعی
 دیـد از. افکنـدن هـا پدیده بر تماشاگرانه موضع از و بیرون از نگاه

                                                           
1. empathy 

 هـای پدیـده  بیرونـی علـل شناسـایی شـناس، جامعـه کـار  ایشان،
 فرهنگ،  مثل  محیطی  عوامل بیرونی،  علل از مراد. است اجتماعی
 اجتمـاعی هـای پدیـده خلـق به را افراد که ساختارهاست و نهادها
  . کنند می  ملزم یا ترغیب

 بـه موسـوم رویکـرد رویکـرد، ایـن مقابل در واکنشی رویکرد
 انسـانی عالم رویکرد، این مدعیان دید از. است تفسیری−تفهمی

 هـای پدیـده و طبیعـت عـالم بـا جوهری میز انسانی های پدیده و
 علـل عالم نه است قواعد و دالیل عالم انسانی عالم. دارند طبیعی

 ربـط انسـانی عـالم در هـا پدیده میان ربط دیگر، بیان به. قوانین و
. و واقعـی حقیقـی عینـی، ربـط نه است منطقی و مفهومی ذهنی،
 یـا دلیـل قاعده، کشف که قانون کشف نه علم هدف این، براساس

  . هاست پدیده سازی معقول و تفهم تفسیر، که تبیین و نه معناست؛
 »دار معنا« رفتار  تفسیری، و  تفهمی  ادراک  موضوع دیگرسخن، به
 سـوی از و کنشـگر  دالیـل از  برآمـده سـو، ازیـک که رفتاری است؛

 سـاختارها، نهادهـا،(= محیطـی هـای زمینـه و قواعد  محکوم دیگر، 
شناختی  عناصر دسته دو متضمن نیز کنشگر دالیل. است) هنجارها

 درونـی  غیرشناختی عناصر و) معانی ها، ارزش عقاید، مفروضات،(
 رو، ازایـن. اسـت) و ترجیحات اغراض، عالیق، ها، انگیزه امیال،(=
 فهـم راه. علـل بـه معّلـل نـه دلیل، به است مدلل انسانی، عمل هر

  .  است هرمنوتیک و همدلی تفهم، نیز دالیل
 و گرایــی علــت بــه قائــل یــا تلفیقــی رویکــرد ســوم، رویکــرد

 توأمـان انسـانی های پدیده ایشان، دید از. است توأمان گرایی دلیل
 بـه. پیوندند می  وقوع به بیرونی و درونی عوامل دسته دوتأثیر  تحت
. انـد عینـی و ذهنـی جنبـه دو دارای انسـانی های کنش دیگر، بیان

 بــه گرایــی دلیــل بازگشــت بــه قائــل ســو، از یک چهــارم، رویکــرد
 را  دالیل دیگر، سوی از و است دالیل از عّلی وخوانش گرایی علت
. دانـد می  بیرونی و درونی عوامل و علل دسته دو توأمان معلول نیز

 و شـرایط( علت هم و دارند دلیل هم انسانی، های پدیده رو، ازاین
 بـه هریـک نـه اند مؤثر آنها از ترکیبی و همواره) محیطی های زمینه
. است حقیقی محیطی عوامل نقش و اعدادی دالیل نقش. تنهایی
 فاعلی علیت: مواجهیم علیت  نوع دو با  توأمان ، علم در ما  بنابراین

غـایی  علیـت ؛)پوزیتیویسـتی در رویکرد( مکانیکی های تبیین در
  . دارند عّلی نقش هم دالیل آن خود چون )تفسیری رویکرد در(
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