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ميدهند درک ،تجزيه و تحلیل نمود .گیرتز با تلفیق سنت ايدهآلیسم آلماني و

بامیراثفکریوبروپارسونزدرجامعهشناسي؛رويکرد
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خوانشي کلي از ديدگاه روشي وی در حوزه علوم انساني و اجتماعي  
بهطورخاصدارد .
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انسانشناسي تفسیری ،فرهنگ ،توصیف فربه ،متن بودگي کنش
کلید واژگان  :
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مقدمه
بيترديد از میان متفکران معاصر در حوزه انسانشناسي و حتي فراتر از آن ،اين نام کلیفورد

گیرتزاستکهامروزهبیشازهرمتفکرديگریبرزبانهااستواينامر،نخستبهدلیلرويکرد
خاصویبهمسئله”فرهنگ“وبهصورتکليرويکردتازهویبهعلومانسانيوعلوماجتماعي
ایفرارشتهای،درحدفاصل


نوانچهره
است.جايگاهگیرتزفراترازمرزهایانسانشناسي،بهع

علوماجتماعيوعلومانسانياست.درواقعرويکردهاینظریگستردهونوآورانهویکهترکیبي
انسانشناختي ،جامعهشناختي ،زبانشناختي و با به کمک طلبیدن نقد
از نظريههای فلسفي  ،
ادبياست،ویرامستعدکسباينجايگاهساختهاست .درحوزهعلومانسانيوتاثیربرآندر
انتهایقرنبیستم،مي توانویرابامتفکرانيهمچونهابرماس،فوکووبورديومقايسهکرد،با

اينتفاوتکهوی،خاستگاهجغرافیاييآمريکاييدارد .
رغمداشتنخاستگاهمتفاوتبامتفکرانقارهاروپا،گیرتزراميتوانکامالمتعلقبه


علي
ایدانست.چیزیکهبیشازهرچیزدرروششناسيگیرتزدراتخاذرويکردی


سنتنظریقاره
جديددرحوزهفرهنگوسعيویبرایدرانداختنطرحينودراينحوزهوهمچنینايجاديک
چرخشپارادايميدرعلوماجتماعينماياناست .
برای فهم بهتر گیرتز و رويکرد نوين وی ،ابتدا به شرح مختصر زمینه و زمانه وی
ميپردازيمتاازخاللآن،بهدرکدرستيازنظرياتویدستيابیم.گیرتزدرسال 1321در

سانفرانسیسکومتولدودرسال2001بدرودحیاتگفت.کارهایعلميویپسازجنگجهاني
چهارسالهاشدرنیرویدرياييارتشدرطولجنگ،آغازشد.دراينزماندولت

دوموخدمت
روزولت امکانتحصیل برای سربازانبازگشتهازجنگرافراهمکردهبودتاازخدماتشغليو
فرصتهایآموزشيدرمقاطععالیهبرخوردارشوند،گیرتزنیزبااستفادهازبورستحصیليجي

1
وارددانشگاهشدوبهمطالعهفلسفهوزبانشناسيپرداخت.اوکهدرابتداتصورميکرد

آیبیل 
نويسياروزنامهنگارخواهدشد،خیليزودازاينايدهدست


باخواندنزبانانگلیسييکرمان
2
(کهانسانشناسبود) و

کشیدوبهانسانشناسيرویآوردوتحتتاثیرهمسراولش هايلدرد 

جلسه طوالني کهبامارگارتمید،باقبولبورستحصیليدپارتمانروابطاجتماعي
داشتنيک 
دانشگاه هاروارد (که توسط تالکوت پارسونز تاسیس شده بود) ،عمال زندگياش را به سوی
میدانهایتحقیقدرجوامعيهمچوناندونزیومراکشبه

انسانشناسيسوقدادوبعدهادر 

پژوهشپرداخت .

Bill. G.I.
Hildred

1
2
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گیرتزکهتاپیشازاينمجذوبفلسفهبود،تحتتاثیرانسانشناسمتخصصروسیه،

بهانسانشناسيومفهومفرهنگعالقهمندوبامشارکتدرتیمتحقیقات

يعنيکاليدکالکهان1
گروه دانشگاهي جديدش ،وارد دنیای کار میداني در انسانشناسي شد .گیرتز و همسرش با
استفاده از شهرت اين گروه و نفوذ کالکهان ،بعدها به انستیتویفناوری ماساچوست 2و مرکز
انسانشناسيخود،باورود
برایمطالعاتبینالمللي 9پیوستندتابرایادامهفعالیت  

جديدیآن
بهطور کلي علوم
به کار میاني ،عمال به تجربه انسانشناسي دست يابند .رويکرد اين گروه و  
اجتماعيآمريکادرآنزمان،متاثرازرويکردمحافظهکارانه پارسونزوهمکارانشبودو درسطح

کالن ،زيرمجموعهای ازرويکردهای استراتژيک آمريکا در فضای پس از جنگجهانيدوم،در
زمان جنگ سرد محسوب ميشد .رويکردی که سیاستهای علمي و تحقیقاتي مراکز علمي
آمريکارا،درفضایدوقطبيجنگسرد،چهدرحیطهعلومطبیعيوفنيوچهدرحوزهعلوم
انساني به س وی مبارزه با شوروی سابق سوق داد .در اين فضا ،رويکرد مسلط محافظهکارانه
پارسونزوهمکارانشدرعلوماجتماعي،دردرجهاولميبايست بهتوجیهحفظثباتووضع
موجوددرجامعهآمريکاميپرداختوسپسدرحوزهکالنسیاستخارجيآمريکانیزورودپیدا
ميکردواينتاثیرگذاری،باطرحپروژهمطالعاتجوامعدرحالتوسعهمحققشد.پروژهمطالعه

مجموعهایازطرحروستوبرایکمکبه”توسعه“ اينجوامعوتبديل

حالتوسعه  
زير
جوامعدر 

آنهابهبخشيازاردوگاهسرمايهداریبود(بنگريدبهروستو .)1310،

اعزامگیرتزتوسطموسسهجديدشبهاندونزیووظیفهویدرمطالعهاينجامعه،برای
هایمحافظهکارانهبود،فرصتيرامهیاکردکهبعدهاازرويکرد


اوکهبهشدتتحتتاثیرنظريه
اولیه خود فاصله بگیرد .گیرتز که در آثار اولیهاش در مطالعه اندونزی به شدت متاثر از
چارچوبهاینظری پوزيتیويستيوبهويژه نظريهمدرنیزاسیونبوددردورهدومزندگيعلمي

خود سعي کرد با نقد رويکرد پیشین خود و رويکرد معلمانش ،به پايهگذاری رويکردی جديد
بپردازد.ازاين رو،بیراهنخواهدبودکهزندگيگیرتزراهمچونبسیاریازانديشمندانتأثیرگذار
برعلومانسانيهمچونمارکسوويتگنشتاين،بهدودورهتقسیمکنیموازگیرتزمتقدم(جوان)
وگیرتزمتأخر نامببريم.گیرتزمتقدمتحتتاثیرگفتمانپوزيتیويستيعلماستودراينفضا،
راتالیفميکندکهروح

توانيابيکشاورزی()1319
کتابهاييهمچونمذهبجاوه()1310و 

کلي آنها برگرفته از نظريه مدرنیزاسیون پارسونز ،روستو و شیلز (وايت )1131 :2002 ،است.
گیرتزمتأخراما باطرحرويکردتفسیریدرنگرشبهفرهنگ،سعيدرفاصلهگرفتنازاستادان
1

Kluckhohn, C.
MIT
3
Cenis
2
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خودوبهمبارزهطلبیدنرويکردآناندرحوزهروششناختيونظریعلوماجتماعيداشت که

تفسیرفرهنگها ( )1329و مقاالت ابتدايي و انتهايي آن

اوج اين مسئله را ميتوان در کتاب 
درادامهرويکردهاوجريانهای فکریموثربرتطورفکریگیرتزراموردبررسي

دانست.مقاله
قرارميدهد  وبااستفادهازآنها،بهشرحوتوضیحنظريهویدرموردرويکردتفسیری ونقش

ویدرانسانشناسيوعلوماجتماعيمعاصر ميپردازد .مراجعهبهمتونگیرتزبهعنوانمتون

دست اول در اين زمینه و همچنین استفاده از کتب و مقالههای نوشتهشده در مورد وی و
همچنینسايرمتفکرانورويکردهایموردبحثآنان،ازروشهایمورداستفادهدراينمقاله

بودهاست .


کالبدشکافی نظری گیرتز
کهميتوانازآنذيلعنوان”برنامهنظریگیرتز“درحوزهفرهنگنامبرد،عمدتامتاثراز

آنچه
رويکردهاييدرعلوماجتماعي،فلسفه،زبانشناسي وعلومطبیعياست.اينبرنامهنظری،بابه

حوزههاوبامردوددانستنبخشهاييديگر
صاحبنظراناين 

کارگرفتنبخشهاييازنظريههای
رويکردیتلفیقي ودرعینحالنوآورانه رابهوجودآوردهاست.چهاررويکردعمدهدربنیانو
تفسیرگراييجديدگیرتزموثربودهاندکهعبارتنداز :

قواميافتن

رویکرد جامعهشناختی
کهدرشکلگیریبخشمهميازافکار

برجستهایهستند

ماکسوبروتالکوتپارسونزدومتفکر
بودهاند که هر دو به سنت جامعهشناسي تعلق دارند .تاثیر
گیرتز نسبت به فرهنگ تأثیرگذار  
1
وهمچنینقراردادنموضوعجامعهشناسي

عمدهوبربرگیرتزدراتخاذرويکرد”درونفهمي“ 
بهعنوانمطالعهمعنایکنشهایانسانيقابلمشاهدهاست.کنشاجتماعيدرنظروبرنوعي

اينرفتارزمانيشکلکنشبهخودميگیردکهفاعلبرایرفتارخويش

”رفتاربشری“2استو
معناييدرنظربگیرد.درواقع،کنشزمانياجتماعياستکهبرحسبمعناييکهفاعلبرایآن
درنظرميگیرد،بارفتارهایديگرکنشگرانمرتبطباشد.اينکنش،در”مناسباتاجتماعي“9

ميآيندکهچندينفاعلدرآننقشکنشگر
سازمانمييابدواينمناسباتهنگاميبهوجود  

داشتهباشند .معنای هرکنشمعطوفبهديگریاست.درنظر وبر ،فهموتفسیرمعنایاين
هاوظیفهجامعهشناسياست(اولريش،بنزوواگنر13:2002،ـ.)14


کنش
1

verstehen
verhalten
3
soziale beziehungen
2
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ایکارکردگرايانهاشدرذيلنظريه

تاثیرپارسونزبرگیرتز،همدرگیرتزاولیهوتحلیله

وتحلیلهايشازفرهنگبهعنوانامریعینيکهدرنمادها

مدرنیزاسیونوهمدرگیرتزمتأخر
تلقينظامفرهنگيونقشآندرنظامهایديگردر

مييابد،قابل مشاهدهاست.درواقع ،
بروز 
ساختاراجتماعييکجامعه،درنظرپارسونزيکتلقيحداکثریبود وهمینتلقيازویيک
جبرگرای فرهنگي ساخته بود .از نظر پارسونز ،فرهنگ نیرويي عظیم است که عناصر مختلف
هایاجتماعيعملميکند.


دهدوبهعنوانمیانجيکنش

نظاماجتماعيرابهيکديگرپیوندمي
او فرهنگ را امری پیچیده ،نمادين ،عیني (بروزيافته در کنشها و اشکال عیني) ميداند
(پارسونز8:1331،ـ)2واين،يکيازمنابعاصليالهامگیرتزبود .

سنت انسانشناسی
1

انسانشناسانيهمچونمید،کالکهان،بوآس،کروبر وبنديکتکسانيبودندکهبیشترينتاثیر

عضويتدرتیمهای

داشتهاند.کالکهانبادرگیرکردنوبا حمايت از ویدر 

رابرافکارگیرتز
مطالعهای

وهمچنیندادنپیشنويساولیهکتابمشترکشباکروبر(فرهنگ:

تحقیقاتيمهم 
وتشويقگیرتزبهدستهبندیومرتبکردنحدود

انتقادیدرمفهوم وتعاريفآن)بهگیرتز 
جمعآوریکردهبودند(،کروبرو
دوازاينمفهوممبهموچندوجهيفرهنگ 

121تعريفکهاين
گیریپايههایدانشفرهنگيگیرتزداشت.درواقع،


نقشيبنیاديندرشکل
کالکهان )1312،
اينگستردگيوتنوعدرتعاري ففرهنگورويکردهانسبتبهآنبودکهگیرتزرابهفکرفروبرد
کهدراينمفهومبیشترمطالعهکندکهدرنهايتبهتالشویدرارائهرويکردینوومتفاوتاز
انسانشناسي آن زمان آمريکا انجامید .به عالوه رويکرد خاص و بحثبرانگیز
رويکرد مسلط بر  
جامعهشناسان و انسانشناسان دهه  40و 10

نسبت به دو مفهوم جامعه و فرهنگ در میان 
آمريکا ،يکي از عواملي بود که توجه گیرتز را به مفهوم فرهنگ جلب نمود .انسانشناسان
تجلييافتهدرعناصرمادیوساختارهایاجتماعي
آمريکاييآنزمان،مفهومجامعهرابیشتر 
عواطفومواردغیرعینيموجوددرآن

ودرمقابل،فرهنگرابرایدرکنگرشها ،

ميدانستند 

بردند.واضحترينايننوعنگرشنزدروثبنديکتبود کهمیان

سوینظم اجتماعيبه کارمي
ایعمیقبرقرارميکرد(.بنديکت12:1313،ـ)12وازنظريات


رهنگوشخصیتافرادرابطه
ف
شناسينامبردهميشود .


درانسان
ویبهعنوانمکتبفرهنگوشخصیت
تاثیر ديگری که سنت انسانشناسي و کارهای انسانشناساني مانند بنديکت ،بوآس و
لووی بر رويکرد گیرتز گذاشت ،اهتمام آنها به مطالعات میداني و جمعآوری دادههای
Kroeber

1
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انسان شناختي از میدان تحقیق بود .روش مطالعات میداني که از جمله روشهای کیفي بود،

هایمختلفوپديدههایفرهنگي،بافنون


شناسرابررسيومشاهدهفرهنگ

وظیفهاصليانسان
مشاهده مشارکتي و مصاحبه و تفسیر اين پديدهها ميدانست .اين رويکرد ،به همراه در نظر
گرفتن مفهوم ”فرهنگ“ به عنوان هسته اصلي مطالعات انسانشناختي ،کمک بسیاری به
شکلپذيریرويکردنظریگیرتزدربرنامهنظریفرهنگينمود .


فلسفه تحلیلی
ترينچهرههایفلسفهتحلیليوپوزيتیويسممنطقياست


لودويگويتگنشتاين،يکيازاصلي

کهگیرتزباخوشوقتيازویبهعنواناستادخود،يايکيازاساتیدشنامميبرد(.گیرتز2000،

الف .)xi :گیرتز تحت تاثیر دو ايده اصلي ويتگنشتاين متأخر ،يعني پنداره عدم امکان وجود
شکلهای زندگي“ 2است .ويتگنشتاين در سیر تطوری
”زبان خصوصي“ 1و همچنین ايده ” 
ديشهخود،بهدنباليافتنصورتهایمعناورابطهآنهاباجهانبیرونيبودودراينسیر،با

ان
پشتسرگذاشتندودورهفکریکامالمتناقض،نهايتابهاينايدهرسیدکهزبانمجموعهای

همتنیده و
پیچیده از بازیهای بسیار گوناگون است و اين بازیهای زباني ،در يک ارتباط در 
درموردجهانواقعيراتبیینميکنند.ازاين

انسانها
ارگانیکبازندگيروزمره،چگونگيتفکر 
زبانيکهشخصبتواندتجربههای

رو،درنظروی،چیزیبهنامزبانخصوصيوجودندارد،يعني
درونيخودرابرایکاربردشخصيخودتلقيکند.ازنظرويتگنشتاين،زبانبرایاينکهدارای
معناباشد،بايستيتابعقوانینعموميواجتماعيباشدواينقواعدازطريقجامعهفراگرفته
ميشوند و در جامعه نیز کاربرد دارند .به همین دلیل اساسا به سبب وجود معناها در سطح

عمومي،امکانداشتنيکزبانخصوصيوجودندارد.ايننکته،گیرتزرابهاينسوسوقدادکه
جاومکانفرهنگرانهدرسرآدمهاواشخاص کهدرمعناهایبهاشتراکگذاشتهدرسطح

عمومي و در سبکهای مورد استفاده در زندگي جستجو کند .اين ايده ويتگنشتاين که”معنا
همانکاربرداست“(ويتگنشتاين،)3:1320،تاثیرزيادیبرافکارورويکردگیرتزنسبتبهفهم
ایفرهنگيدرانسانشناسيگذارد .

معناه

سنت هرمنوتیک فلسفی قارهای 
فلسفه قارهای که نام آن اشاره به يک مفهوم جغرافیايي يعني اروپای قارهای (در تقابل با
انگلستان) دارد ،بیش از آنکه يک مفهوم جغرافیايي باشد ،يک نحله تفکری است .اين نحله
private language
forms of life
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تفکریراميتواندرنوعخاصيا زتفلسفوانديشیدن،درفیلسوفانآلمانيوفرانسویيافت.

وجوهکالناينسنتفکریراميتواندرسهحوزههرمنوتیک،تبارشناسيونظرياتانتقادیيا

چپ جديد يافت .سنت هرمنوتیک ،يکي از اصليترين پايههای فلسفه قارهای است که نقشي
اساسي در آرای گیرتز ايفا کرده است و يکي از پايههای تفکر وی محسوب ميشود .اگرچه
هرمنوتیکاززمانباستانتادورانمدرنشاهددگرگونيهای بسیاریبودهاست،امادرهمه
نحلههای هرمنوتیکي ،اعم از هرمنوتیک رمانتیک ،هرمنوتیک فلسفي (پديدارشناسي و

اگزيستانسیالیسم)وهمچنینهرمنوتیکقرنبیستميپسازجنگجهانيدوم،نکاتيمشترک
وجوددارد  وايننقاطمشترک،شاکلهاصليهرمنوتیکرابهمثابهيکبرنامهپژوهشيتشکیل
ميدهند.ايننقاطمشترکعبارتنداز :

 1ـ  فهمازطريقتفسیرممکناستوعمدهتوجههرمنوتیکبرایفهم،بايستيمتوجه
قرائت متون باشد (در رويکرد به متون ،برخي از نحلهها ،همچون رمانتیسم ،با صاحبنظراني
فهمرامنوطبهفهمذهنیتمولفميکنند( ،بیروس 20:1382،ـ )12و

همچونشاليرماخر 1
برخيهمچونپديدارشناسي،فهمراامریمتوجهذهنیتمفسرميدانند) .

هاميتواننددريکطیف

افتد.پیش 
فرض


هااتفاقمي

تفسیردربستریازپیشفرض
2ـ
وسیع ،ازفرضمعنادرمتنگرفتهتاارجاعمتنبهاموریورایخودش،جایگیرندوهمچنین
شرط فهم محسوب
رجوع به بستر تاريخي و سنتهای به میراث رسیده به مفسر نیز پیش 
ميشود.سوم ،

 9ـ ماهیتواحدمتن؛ فرضهرمنوتیکبرايناستکهمتوندارایجامعیتووحدت
هستندونميتوانآنهاراازهمشکافت .
ايستادنمقابلسنتهایپوزيتیويستيدرعلومانساني؛ برخالفعلومطبیعيکه

 4ـ 
باتبیینمي توانبهقطعیتدرمطالعاترسید،سنتهرمنوتیکبرنامعینبودن

معتقد هستند 
هموارهمتنتاکیددارد .
کههمگيدرسنتهرمنوتیکآلمانيجایميگیرند،

ونحلههایمختلف

چکیدهنظريهها
شالودهنظرياتگیرتزرادربحثانسانشناسيتفسیریبناميگذارد.گیرتزباتاثیرپذيریشديد

2
نظريهپرداز آن يعني گادامر  ،به بحث ”تفسیر فرهنگها“ اقدام
از اين سنت و متأخرترين  
صورتبندیمجدد

ميکند.برایفهمنظرياتگیرتز،چهدربحث تفسیرفرهنگ وچهدربحث

تفکراجتماعي،بايستيابتدانظرياتگادامررامطالعهنمود .

Schleiermacher

1

2 Gadamer
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گادامرباپیرویازمسئله اصليکانتدرشروطامکانمعرفت ( )1284سئوالاصلي و
قرارميدهد(.گادامر،

نقطهمرکزیکلپژوهشهایفلسفيخودراپرسمان”شروطامکانفهم“

21:1330ـ)48دستگاهنظریویبهسهبخشاساسيقابلتقسیماستکههرسهبخشبعدا
درآرایگیرتزهمبهشکليديگر تکرارشده است کهبهآناناشارهخواهیمکرد :متن،شخص
فرايندفهمونحوهشکلگیریآن .

مفسرو
ويژگيهای متنرا

متنوخوانشآنوفهممعنایآن،کانونمباحثگادامراست.او 
وبرخالفصاحبنظرانهرمنوتیک

ميداند (همان 121:ـ  )111
مرجعیت ومعناداربودنآن  
رمانتیک همچون شاليرماخر ،به جای تاکید بر زمینه و زمانه مولف و افکار وی( ،شاليرماخر،
دهد.بادرنظرگرفتنپیش فرضکلیتمتن و


اهمیترابهمحتوایمتنمي
 11:1338ـ )8
تمامياجزاءيکمتناعمازپاراگرافها،جملهها،کلماتواشارات ،اوايننتیجهرا

يکپارچگي 
مي گیردکهکلايناجزادرترکیبيهدفمندبايکديگر،درخدمتبیانمعنایواحدیهستند.

ميدهد
ازاين رو،بادرنظرگرفتنيکدورهرمنوتیکي (گادامر 280:1330،ـ )220پیشنهاد  
رفتوآمدباشیم .
کهبايستيبرایفهموتفسیر،میاناجزاوکلیتمتندر 
دومینمؤلفه نظريهفهمگادامررا ،بهشخصمفسراشارهدارد.گادامرباپیرویازآرای
هستيشناختي هايدگر ،فهم مفسر را دارای شرايط و ويژگيهای خاصي ميداند .استاد گادامر

1
ميداند.ویباتمايز
انسانها راامریتاريخييا بهعبارتي ”در زمان “  
يعني هايدگر،هستي 
2
ابژههایفیزيکيکهصرفادارایوجود هستند،ازامورانسانيوسرشتآدميکهدارایهستي

مندميداند( .هايدگر 41:1312،ـ )41هستي دار


راموجوداتيزمان
انسانها 
درزمانهستند ،
انسانهاسوق
انسانهادرنظريههايدگر،ویرابهسویمفهومتاريخيبودن 
وزمانمندی 

بودن
انسانها
ميدهدواينمسئله  تاثیریشگرفبرآرایگادامرگذاشت.ازنظرهايدگروگادامر ،

موجوداتي تاريخي هستند که ساخته تاريخ خود بوده و سنتهايي را از اين تاريخ به میراث
بردهاند و اين میراث ،چیزی جز همان ”هستي“ تاريخي انسان نیست .گادامر در دستگاه

هرمنوتیکيخود،آدميونوعبشررابهمثابهموجوداتيتاريخيميپنداردکهاينتاريختوسط

سنتهابهویمنتقلشدهاست .

با در نظر گرفتن مفروضات فوق ،مفسری که ميخواهد با يک متن مواجه شود ،خود
هاوپیشفرضهایفرهنگياستکهتوسطتاريخبهاورسیدهاستو


وعخاصيازسنت
داراین
ونميتواندبدونهیچ

چنانکهدرپوزيتیويسمادعاميشود،لوحيسفیدونانوشتهنیست 


آن
ذهنیتيبهسراغموضوعموردمطالعهاشبرود.لذادرنظرگادامر وبهتاسيازهايدگر،امکان

dasein
sein

1
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کند.گادامرذهنمفسرراقواميافتهدريکسنت

فهم،رابطهایعمیقومستقیمباسنتپیدامي

تاريخيميداندکهايننکتهرا پیشساختار فهممينامد( .گادامر 230:1330،ـ)281اين

1
پیشداوری،سنتيامجموعهعقايدی
پیشداوری نیستواين 
پیشساختارفهم،چیزیجز 
پیشداوری از نظر وی يعني داشتن فرضهای
است که توسط تاريخ به مفسر رسیده است  .
پیشینيدرمواجه هبامتنوايندرنظروینهتنهاامریمذمومومنفينیست،بلکهيکياز
کلیدهایاساسيفهمبهشمارميرود .
مؤلفه سوم دستگاه نظری گادامر را خود فرايند فهم و نحوه شکلگیری آن تشکیل
ميآيد و عبارت است از عمل
ميدهد .اين مؤلفه از تالقي دو مؤلفه متن و مفسر به وجود  

2
شرحميدهد(.گادامر912:1330،ـ

امتزاجافقها“

فهمیدنمتن.ویاينعملرادرفرايند”
داوریهایبهارثرسیدهاز

فرايندفرافکنيپیشفرضهاو 
پیش

)901دردستگاهنظریگادامر،
تاريخوس نتتاريخيبهمفسر،بررویمتنيکهقراراستخواندهشود،خلقيکقرائتجديدو
داوریهای تاريخيبه

درنهايتيکمتنجديد،است.ازآنجاکهمفسردرفرايندامتزاج،پیش
ارثرسیدهبهویرابرمتنفرافکنيوآن دورابا يکديگرتلفیقميکند،بنابراين،تفسیرو
فرايندآن  عبارتاستازآمیزشافقگذشتهباافقزمانحال،يعنيتالقيافقتاريخيحالبا
افقتاريخيگذشته.درنظرگادامر،فهم متننهبراساسرويههایمعمول علمپوزيتیويستي
است ونه باهدف رسیدنبهديدگاهوقصداولیهمولف (آنچنانکهدرهرمنوتیکرمانتیک
رتميپذيرد؛بلکهاينفهم،خلقيکمعنایجديد،ازتالقيزمانحالو

موضوعیتداشت)صو
گذشتهاست .
ومورداستفادهگیرتزقرارميگیرد،

نکتهديگریکهدردستگاهنظریگادامروجوددارد 
قائلميشود.درديدگاههرمنوتیکي

تقابلوتضادیاستکهویمیانهرمنوتیکوعلومطبیعي
گادامر،فهممع ناکههدفوروشعلماست،تفاوتيبنیادينباعلومطبیعيوپوزيتیويستيدارد،
چرا که در اين علوم ،هدف اصلي دستيابي به تبیین است و مسئله علیت و کشف قوانین
جهانشمولدرمرکزاينعلومقراردارد.مسئلهبرخوردباپديدهموردمطالعهبهعنوانيکابژه

بیروني و توصیف و تبیین آن با انجام مشاهدات و آزمايشهای علمي که از ويژگيهای علوم
فهممعناازطريقامتزاجافقهای

طبیعياست،تضادیروشنبانظريه گادامردرموردمسئله 
گذشته و حال دارد و اين نکات ،پايه حمالت بعدی گیرتز به روششناسي علوم طبیعي در
انسانشناسيوعلوماجتماعيرافراهمآورد .


vorurteil
horizontverschmelzung

1
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عالوهبرتأثیرگذاری  چهارجريانفکریفوقبرآراگیرتز،برنامهنظریویدرتقابلبا
شناسيعلومتجربيوطبیعيدرعلومانسانيوانسانشناسي وهمچنینتقابلبانظريه


روش
شکلپذيرفتهاست.درمخالفتباروششناسيعلومطبیعي،گیرتز

ساختارگرايانهلویاستروس
ونقدهایویبر علومطبیعيوتبییني را بهحوزه
شدتتحتتاثیرايدههایگادامراست  

به
شناسيميآورد.همچنین،درموردمخالفتویبا

علومانساني،علوماجتماعيوبهويژه  
انسان
،بايستيبهبنیادهاینظریاستروسنگاهيکوتاهبیاندازيم.طبقنظراستروس،نمادها

استروس
بايستيبراساسموقعیت هایخوددريکپديدهموردتوجهوبررسيقرارگیرندوبرایاينامر

بايستيبهجايگاهوروابطآنهادريککلساختاری(کهبرمعناینمادهااثردارد)توجهکرد.
شکلگرايي وبرتریشکل
(لویاستروس 924:1319،ـ )222ازاين رو،دراينديدگاه،نوعي 
نسبتبهمحتوا(معنا)حاکماست.گیرتزبارداينمدعاوبابهچالشکشیدنديدگاهعليو
تبیینينسبتبهفرهنگوپديدههایاجتماعي،اصالترابیشوپیشازآنکهبهصورتبدهد،

بهمعناینمادهامي دهدومعتقداستکهبرایدرکفرهنگبايستيبهسراغمحتوارفتونه

شکل .

برنامه نظری گیرتز ،رویکردی جدید به مسئله فرهنگ
نظرياتوديدگاه هایچهارگانهوهمچنینرويکردهایتقابليفوق،زمینهرابرایفراهمآمدن
فرهنگدرانسانشناسيوهمچنینطرح

دستگاهنظریگیرتزدرموردرويکردینوينبهمسئله
يکپارادايمجديددرروششناسيعلوماجتماعيفراهمآورد.چیزیکهگیرتزازآنباعنوان

صورتبندی مجدد تفکر اجتماعي“ )1380( 1ياد ميکند .در اينجا ،به بررسي رويکرد نوين

”
گیرتزميپردازيم .

شناختيسعيميکندباتعريفومشخصنمودندومفهوم اصلي،


گیرتزدرسنتانسان
راهرابربنیادنظريهخودهموارکند.ايندومسئله،يکي”تعريف“فرهنگواساسامفهوممعنا
دستيابي به معنا در فرهنگ است .برخالف نظر استروس و ساير
و ديگری” ،روش“  
انسان شناسان،گیرتزبابهکارگرفتنروشهرمنوتیک،درپيفهمفرهنگومعنایآنازدرون

استوهمینامر،نیازمندآناستتااوالویتعريفخاصخودراازفرهنگارائهدهدوازسوی
شناسي،درجستجویاينمفهوم،رويههایحاکم برآن و


ديگر،بايکانقالبروشيدرانسان
معانيخاصآنباشد.اگرکانتبهدنبالشروطامکانمعرفتبودواگرگادامرشروطامکانفهم
راپیگیریميکرد،گیرتزامابراساسسنتفلسفهقارهای،بهدنبالشروطامکانکشفمعنادر

Blurred Genres: The Refiguration of Social Thought
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کنشهای انساني است و اين ،نقطه تمايز گیرتز از نظريهپردازان سلف خود در حوزه فلسفه

قارهای است .وی با ترکیب آرای هرمنوتیک قارهای با آرای فلسفه تحلیلي ويتگنشتاين و

همچنینبابهياریطلبیدنآرایجامعهشناختيوبروپارسونز وباتکیهبرسنتغنيکارهای

شناسي،سعيدرپيريزیايندستگاهنظریدارد .


میدانيدرانسان
دستگاه نظری گیرتز و تجسم برنامه پژوهش فرهنگي وی را ميتوان در کتاب تفسیر
فرهنگها ( )1329مشاهده نمود .اين کتاب که در ابتدا مجموعهای از  12مقاله بود ،در بین

سالهای 1312تا 1322نوشتهشدهبود (وايت )1131:2002،وبرخيازآنهاقبلازانتشار
درسالهایبعد به 11مقالهافزايشيافت( .گیرتز2000،ب) آوازه

کتاببهچاپرسیدهبودند ،
اين کتاب و شهرت آن مربوط به مقاالت ابتدايي و انتهايي آن و بخصوص دو مقاله بسیار
درخشانوکلیدیآنيعنيتوصیففربه:بهسویيک نظريه تفسیریازفرهنگ 1،و ديگری
بازیعمیق:نکاتيدرموردجنگخروساهاليبالي2است .
گیرتز درمقالهتوصیففربه،با تعريفدوباره فرهنگو ارائهيک رويکردنظری جديد،
نسبتبهتعاريفمطرحشدهازاينمفهوم وتعددوتکثرآنها کهاينمفهوم راتبديلبهيک

باتالقنظری کردهبود،واکنشنشانداد.ايناعتراض گیرتز ،قبلازهرچیزبهکاراساتیدخود
يعنيکالکهانوکروبردرجمعآوریوارائهتعاريففرهنگبودکهروزگاریگیرتزوظیفهاصالح

آنرابرعهدهداشت.مفروضاصليگیرتزدرپايهگذاریسنتنظری،

ودستهبندیمحتويات 

فهمفرهنگاست.اودرتعريفخودازفرهنگمينويسد :

مسئله

”مفهوميازفرهنگکهمنجانبدارآنهستموسعيبرنشاندادنسودمندیآن
درنوشتهحاضردارم،اساسادارایماهیتينشانهشناختياست.منهمچونماکس

کهایازمعناهاکهخوددرتنیده
وبرباوردارمکهآدميحیوانياستمعلقدرشب 
است.منفرهنگرااينشبکهمعناييميدانم{ومعتقدم}تحلیلآننهبهروش

علوم آزمايشگاهي که به دنبال قانون است ،بلکه به روش تفسیری است که در
جستجویيافتنمعنااست“(گیرتز2000،ب .)1:


توصیف فربه ،راهی به سوی خوانش نمادها
باتعر يففرهنگتوسطگیرتز،سئوالاساسيايناستکهحالچگونهوباچهروشيبايستيبه
سراغفرهنگياشبکهمعناييرفت؟دراينجا،مسئله تفسیروسنتهرمنوتیکي،يکيازشاه
Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture
Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight
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انسانها
مينويسد” :جوامع مانند زندگي  
کلیدهای گیرتز برای رسیدن به هدف است .او  
دربردارندهتأويلهایخودآنهاا ست{.کاریکهبايدانجامدادايناستکه}بايستيشیوهيافتن
آنهارافراگرفت“ (گیرتز2000،ب .)419:ازنظرگیرتز،اينشیوهدسترسيبهمعنا،باروش
امکانپذير است ،واژهای که گیرتز آن را از گیلبرت رايل 1به امانت ميگیرد.
”توصیف فربه“  
بهطوراجماليدر
رایتمايزگذاردنمیانظاهررفتاریيکعمل(کهميتواند 

مفهوميکهرايلب
تهابه
وژستهایفیزيکيظاهریتوصیفشود) ومعنایعمومياينحرک 

تها 
واژگان ،حرک 
کار ميگیرد که خود بستگي به دو عامل رمزهای ثابت معنايي و نیت عامالن برای عملیاتي
کردناينرمزهاوبهصحنهآوردنواجرایآنهادارد.مثاليکهرايلدرشرحاينمفهوم مطرح
ميکند،مثالبستهشدنچشم 2وچشمکزدن 9وتمايزمیانايندواست.بستهشدنچشم

يکعمل فیزيکياست،اماچشمکزدنيکعمل دارایمعنا وبستهبهموقعیتآن،دارای
معنایمتفاوت( .اشنايدر)811:1382،؛بنابراين فهمعمل،مستلزمدانستنقراردادهايياست
کهاينعملبرطبقآنهااتفاقميافتد.بهتعبیرگیرتز،توصیففربهمستلزم”بیرونکشیدن

ساختارهایمعنايي...وتعیینزمینهاجتماعيواهمیتآنها“است(گیرتز2000،ب10:ـ .)3
گیرتزبادرپیشگرفتنوآمیختندوروشانسانشناختيوهرمنوتیک،بهجستجوی

معنادرنزدبازيگراناعمالاجتماعيميپردازد.ازنظروی،الزمهدستيافتنبهتوصیففربه،
پرداختن به ”توصیف مختصر“ 4است .توصیف مختصر در نظر وی ،همان جمعآوری و ثبت
شناختيازمحیطومیدانمحلمطالعه،يامردمنگاریاست.اينتوصیفمربوط


هایانسان

داده
بهثبتاطالعاتتجربيهمراهباجزئیاتکاملاست .
هاوارائهتوصیفمختصر،برایدستيابيبهمعنابه


آوریوثبتداده

گیرتزپسازجمع
هایتجربيانجامميشودو


يابيبهمعنایداده

رود.اينتوصیفبرایدست

سراغتوصیففربهمي
نقطه اتصال روش هرمنوتیکي گیرتز با روشهای انسانشناسي است .برای درک و تفسیر
رفت.گیرتزمينويسد :

مشاهدات،بايستيبهسراغکشفمعناهایدروناعمال

آنچهدرحقیقتمردمنگارباآنروبهرواست...تکثرساختارهایمفهوميپیچیده

”
است که بسیاری از آنها خود را بر ديگری فرافکني کردهاند ،يا با ديگری گره
کهدروهلهاولغريبه،نامنظموغیرشفافبهنظرميرسند؛واو{مردم

خوردهاند

نگار} بايستي تا حدی آنها را فهمیده و به ترجمه درآورد .اين مسئله درمورد
1

Gilbert Ryle
twitch
3
wink
4
thin description
2
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بسیاریازکارهایعمليوسطوحمختلفکارهایمیدانيوفعالیتهایوی،نظیر

مصاحبهبامطلعان،مشاهده مناسک،استخراجمفاهیمخويشاوندی،دنبالکردن
خطوط داراييها ،سرزنشها و انتقادها اهالي خانوادهها{ ...و} نوشتن دفتر
هاصادقاست.انجامدادنعملمردمنگاریمانندسعيدرخواندن(به


يادداشت
1
معني بناکردن و خواندنچیزی ) است .خواندن يکنوشته بیگانه ،بدون هدف،
رهموبرهم،ناپیوسته،مشکوک ودارایتمايلبهتفاسیرمتعدد کهبانمودارهای
د 
معموليترسیمونوشتهنشدهاست“(گیرتز2000،ب .)10:


مسئل ه کشف معنا و بیرون کشیدن آن از دل نمادها که گیرتز به دنبال آن است ،با
ویازانواعنمادهاشکلمييابد:نمادهایآگاهانهونمادهایپنهان.بازنمايي

تقسیمبندیدوگانه

آگاهانه نمادها همچنان که از نام آن پیدا است ،از داللت شیئي بر يک مفهوم مشخص و به
صورت شفاف حکايت دارد؛ مثال پرچم را ميتوان نماد آگاهانه يک کشور دانست (گیرتز،
بازنماييازطريقنمادهایپنهانزمانياتفاقميافتدکهجوامعوافرادوگروههای

2000ب.)3:
هاینمادينخبرندارندونميدانندکهيکنمادنشانازچهچیزی


اجتماعيدرونآنازداللت
دارد(.گیرتز20:1388،ـ  .)10گیرتزمعانيفرهنگيمستتردراعمالاجتماعيراعمدتاازنوع
پنهانوناخودآگاهميداندوبرایرسیدنبهفهمايننمادهایپنهان،رويکرد تفسیریرادنبال

ميکند .

گیرتز اذعان دارد که توصیفهای فربه مردمنگار ،تفاسیری هستند که برای خوانش و
تفسیرنمادهایپنهانوناخودآگاهمورداستفادهقرارميگیرند.درواقع،اينتفسیرها ازنظروی

پذيرندوآنچهمردمنگاردرتوصیففربه

برپايهتفسیرهایمطلعینوافرادموردمطالعهانجاممي
فهمهای مطلعین و افراد بومي از آنچه آنها انجام ميدهند است (گیرتز،
انجام ميدهد ،فهم ِ  
2000ب11 :ـ   .)14اين فهم بايستي در بستر کنش اجتماعي انجام پذيرد و در اينجا مسئله
تزاهمیتپیداميکند .

چگونگيمواجههباکنشاجتماعيدرروششناسيگیر



کنش اجتماعی به مثابه متن
مسئله مواجهه با فهم افراد بومي از طريق فهم خودشان از اعمالي که انجام ميدهند ،نیاز به
رويکردی متفاوت از رويکردهای معمول در انسانشناسي دارد که گیرتز با به کارگیری
بارويکردمشاهدهدرانسانشناسي،آن رامهیاميکند.در

رويکردهایهرمنوتیکي وتلفیقآنها 
اينروشجديد،کنشاجتماعيبهمثابهيکمتندرنظرگرفتهميشود.درواقع،گیرتزکنش

reading of
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شکلها و نمادهای فرهنگياتفاق ميافتدرا،بهمانند يکمتندرنظر
اجتماعيکهدرقالب 
ميگیرد و سعي دارد از طريق توصیف ف ربه آن را شرح دهد .در اين روش که در يکي از

مقالههای گیرتزبا عنوانجهاندريکمتن (43:1388ـ )21بهخوبيشرحدادهشدهاست،
ميبايست
جامعه مانند يک متن در نظر گرفته شده است .برای فهم و تفسیر اين متن ،ابتدا  
مرحلهاولبرایتوصیففربه،يعنيتوصیفمختصررابهکاربرد وبااستفادهاز روشمشاهده،
نگارانهجمعآوریکردوپسازاتمام


رابارويکردیمردم
انسانها 
مسائلتجربيکنشاجتماعي 
توصیفمختصر،بهتوصیففربهپرداخت.
در نظر گرفتن جهان و کنش اجتماعي به مثابه يک متن ،به شدت متاثر از سنت
هرمنوتیکقرننوزدهوبیست وبخصوصديلتایاست.ديلتایباپیشبردنپروژههرمنوتیک
رمانتیکشاليرماخر(کههرمنوتیکراازمتونبهتماميوجوهفرهنگبشریتسریداد)،تمامي
جهاناجتماعيـ تاريخيرابهمثابهيکمتندرنظرگرفت.اوکلتاريخبشروجهاناجتماعي
روشهای
رابهمانند يکرمانياداستانموردخوانشقرارداد وسعيکردتابابهرهگرفتناز  
هرمنوتیکرمانتیکآن رافهموتفسیرکند (ديلتای81:1330،ـ .)14پسازديلتای،وارثان
سنتهرمنوتیک همچونپلريکور ،1باواردکردنرويکردساختارگرابههرمنوتیک،سعيدر
استفادهازنظريه ویدرموردتاريخبهمثابهمتننمودند.نظريهريکورباپرداختن بهايننکته
ميتوانانواعکنشاجتماعيرانیزمانندتاريخبهمثابهمتنبهشمارآورد(تامپسون:1331،
که 
،)19راهرابررويکردتفسیریگیرتزبیشازقبلهموارکرد .
گیرتزبااستفادهازنظريهريکوروديلتایوبادرنظرگرفتنکنشاجتماعيبهمثابهيک
ميداند.
متن،تماميخصوصیاتيکمتنرادرموردکنشهایاجتماعيصادقوقابلاستفاده  

پیشفرضهای گادامر درموردمتنيعني انسجامو يکپارچگيمعناييمتن،مرجع

همچنین 
بودگيمتنوحاویاطالعاتبودنآن،همگيدردستگاهنظریگیرتزتکرارشدهاست .دراين
رويکرد،تمامنمادهایبهکاررفتهدرکنشهایاجتماعيدريکجامعه(متن)،نمايانگرروايت

يکپارچه ایازمحتوایاصلييعنيفرهنگاستوبايستياينمتنراخواندوتفسیرکرد تابه

عمقآنپيبرد .


جنگ خروس اهالی بالی و متن بودگی کنش اجتماعی
تفسیرفرهنگها،بانامبازیعمیق:نکاتيدرموردجنگخروساهالي

گیرتزدرفصلآخرکتاب
بالي سعي ميکند نمونهای جامع از رويکرد روشي خود در ارائه يک توصیف فربه از کنش
Ricœur

1
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هاوپارادايمجديدخوددرانسانشناسيرابهمعرضنمايشبگذارد.او


اجتماعيجنگخروس
1
بهعاريهميگیرد(گیرتز2000،ب499:ـ

برایاينکار،مفهوم”بازیعمیق“راازجرميبنتام 
 )492و سعي دارد از اين طريق ،به اليههای پنهان بازی جنگ خروس پي ببرد .او با فرض
گرفتناينکهاينبازیدربردارندهاشکالنمادينمعناييمختلفاست،سعيدرفهموتفسیراين
اشکالودرنتیجهفرهنگمردم باليدارد.ازنظرگیرتز،اشکالمعنايينماديندراينبازی،در
مينامد اطالق
وهله اول به اگوی مردانه يا خود نرينه مردان بالي که گیرتز آن را ”ايزوپي“  2
ونمايندهشکلعريانطبیعت(حیوانیت)درمقابلشکلتکامليافتهآنيعنيتمدن

ميشود 

شدهاند.گیرتزبهاين
است (همان420:ـ )413گه همهاينهادرمفهوميبهنامخروسپنهان 
تأمینکننده نیازهایمادیاست و
نکتهمعتقدنیستکهنقشخروسدرمیاناهاليباليصرفا 
انسجامبخشيو

ایمخالفتميکند کهکارکردجنگخروسرا


همچنینبانظراتکارکردگرايانه
وحدتاجتماعيميدانند.ازنظروی،خروسدرفرهنگباليمحمليکمعنا است،نه

ايجاد
يککارکرد .
آورندهيکمتنوسیعتراز

خروسهاعالوهبرمعناداربودندربسترفرهنگبالي،به 
وجود

هایاجتماعيهستند.متنيکهدربرگیرندهيکروايتمحسوبميشود.اگرخروسرادر


کنش
ترجنگخروسها،بسترمردانگيجامعه


،سراسرمتنوسیع
اينجانمادمردانگيونرينگيبدانیم
خصوصیتهای مردانهجامعههمچونخیروشردر

است.درواقعدرقالبايننبرد،بسیاریاز
درهمتنیدهشدهاست .
يکبسترخونینازخشونت،کینهومرگ 
گیرتزدرتحلیليمهیج،جنگخروسرانهتنهادرابژهيکنبرد،بلکهدر سوبژکتیويته
مردانباليدرنظرميگیردوسعيدرتوضیحايننکتهداردکهچگونهاينجنگازيکمسئله

شود،بهطوریکهمردانخروسهاراپرورش


ایذهنيدرمردانباليتبديلمي

مسئله
عینيبه
بندیميکنند.ايناعمالدرنظروی


آنهاشرط
دامادميکنندوبرسر

ميدهند،بزرگميکنند،

دربردارندهفرايندتولیدمعنادرنزدمردانباليازطريقخروساست.معناييکهبهاليههای

عمیقذهنوسوبژکتیويتهآنانمربوطميشود .

گیرتز بر اساس روش پیشنهادی خود ابتدا به توصیف مختصر از آنچه در رابطه با
،رویميآوردوپسازآن،بادرنظر

کنشهایاجتماعياهاليباليمشاهدهوثبتکرده است

گرفتنکنشهایاهاليباليبهمثابهيکمتنوبابهرهبردنازقواعدهرمنوتیکدرتأويلمتون،
همچون دور هرمنوتیکي (که طي آن ،در بستر معنای کلي متن به واکاوی معنای اجزاء متن
هایاجتماعيميپردازد.نکتهبسیارقابلتوجهکهکارگیرتزرا


شود)بهتحلیلکنش

پرداختهمي
Jermey Bentham
aesopian

1
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نگاهونقشاوبهعنوانيکانسانشناس،

قابلتوجهميسازد،مسئله

دراينموردبیشازپیش 
هایاجتماعياست.اوبهعنوانانسانشناسدراينرويکردبهخلقمتنيديگر


بهتفسیرکنش
رمنوتیکگادامرنزديکميسازد .

همتميگماردوهمینمسئله،ویرابهشدتبهه

داخلشدندرمعانيدرونيجنگخروساهاليبالي وهمچنیناستفادهازرويکردهای
روانکاوی(کهکامالبابسترفرهنگبوميبالي بیگانه است)،گیرتزرا
تلفیقيوچارچوبنظری  
ي،يعنيانسانشناسي

گذاررويکردیجديددرانسانشناس


وبنیان
بهمثابهخالقيکمتنجديد
اماگیرتزچگونهاينمتنراخلقميکند؟اينسئوالياستکهدرپاسخ

تفسیریمطرحميکند؛

به آن بايد به مرور مباحث مطرحشده و طبقهبندی آنها پرداخت .از نظر گیرتز ،متن کنش
اجتماعيجنگخروس،دارایسهاليهاست.اليهاولودومآنمربوطبهمتننخستینطبیعت
ومفهومخروسبهعنوانيکموجودطبیعي است ؛ودرگامبعدی،استفادهمردانباليازاين
موجود و مفهوم طبیعي برای فرافکندن احساسات و ذهنیتهای خود بر آن و معنادار کردن
جهان اجتماعي خود است (گیرتز2000 ،ب410 :ـ  .)443اليه سوم و آخر که مهمترين آنها
انشناساست .
است،خلقمتنجديدتوسطانس 
متن جديد انسانشناس که از رهگذر درگیر شدن او در متن کنش اجتماعي جنگ
شناسازابژهایبهنامجنگخروسومشاهدهو


شود،باتوصیفمختصرانسان

خروسخلقمي
ثبتدقیقرويدادهادرآنودرگامبعدیانجامتوصیففربهتوسطویبهدستميآيد.دراين
مرحله ،گیرتز با استفاده  و البته با فاصله گرفتن از هرمنوتیک گادامر ،به بدعتي جديد در
هرمنوتیک دست ميزند و آن ،فرافکني نظريه روانکاوی بر کنشهای اجتماعي يک فرهنگ
کامالبیگانهيعنيفرهنگبالياست.متنجديدخلقشدهتوسطگیرتز،صرفاروايتویازآنچه

هاانجامميدهند ،است ونهنگرشخودآنهانسبتبهآنچه


اهاليباليدرجريانجنگخروس
روانکاوی،
فهمهای آنها وبابهکمکطلبیدن از  
انجامميدهند؛بهعبارتديگر،گیرتزبافهم 

بحثبرانگیز،چهدر
وايننکتهایبسیار 

سعيدرتفسیراعمالمردانباليازديدگاهخودشدارد
هرمنوتیکگادامریوچهدرانسانشناسياست .

استفادهگیرتزازنظراتگادامرراميتواندربهکارگیریسهمؤلفه اصليدرهرمنوتیک
پیشداوری) ،امتزاج افقها و سرانجام آفرينش متن جديد
گادامر ،يعني پیش ساختار فهم ( 
مشخصنمود.گیرتزبابهکارگیریآرایروانکاویبهعنواننوعيپیشساختارفهموبهمثابه

رودوبرایفهممعنایکنشهایاجتماعيوفرهنگ


پیشفرض،بهسراغتحلیلجامعهباليمي
درميآورد.ازنظر
،يعنيآرایروانکاویرابهخدمت 

انسانشناس
آنها،سنتبهارثرسیدهبه 
داوریهای خود را بر

انسانشناس  
پیش
گیرتز ،فهم جنگ خروسها زماني میسر ميشود که  
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روانکاوی بر
موضوع مورد مطالعه فرافکني کند و اين فرافکني ،در پروسه افکندن نظريههای  
شود.اينفرافکنيهمانامتزاجافقهادرنزدگادامراست .


هامحققمي

جنگخروس
گیرتز در اينجا کامال پیرو گادامر و سنت هرمنوتیک وی است و به طرز محسوسي از
وبریوحتينظرياتامیکدرانسانشناسي(کهمعتقدبهرويکردنگاهازدرونبه

نظريههای

است)فاصلهميگیرد.اوتاکیدميکندکهانسانشناساننهدرجستوجوی

پديدهموردمطالعه
ميشوند ونهازآنانتقلیدکنند (گیرتز2000،ب .)19:اودر
اينهستندکهتبديلبهافرادبو 
جايي ديگر تاکید ميکند که الزم نیست که انسانشناس برای عرضه تفاسیر خود ،با بومیان
همدليوهمدردینشاندهد (گیرتز13:1389،ـ.)11گیرتز باپیرویازسنتگادامر وپشت
کردنبهسنتهرمنوتیکرمانتیکشاليرماخرورويکردوبریمبنيبرفهممبتنيبرهمدلي،
سعي در آفرينش متني جديد دارد .متني که از تلفیق جنگ خروس اهالي بالي و سنت
روانکاویبهوجودآمدهاستونهاينونهآن،بلکههماينوهمآنوچیزیفراترازهرآندو

بهشمارميرود .

گیرتز با وجود تاثیر بسیار شديد هرمنوتیک گادامر بر انقالب روشي متعلق به وی در
طرحينودرعرصههرمنوتیکنیزدارد.طرحيکهسببميشود

حوزهفرهنگ،سعيدرافکندن
تاویبهبرخيازمفروضهایکلیدیگادامرپشتکند.تفاوتنظریوروشيهرمنوتیکگیرتز

وگادامررادردونکتهميتوانمشاهدهکرد .اولاينکهبرخالفگادامرکهمعتقدبودرويکرد

هرمنوتیکرابايد  درموردخوانشوتفسیرمنابعمتنيواسنادمکتوبگذشتهمورداستفاده
هایاجتماعيحالحاضرنیزتسریميدهد وايننکتهيکياز


رابهکنش
قرارداد،گیرتزآن 
تفاوتهایبارزرويکردگیرتزباهرمنوتیکگادامریاستکهمنتقدانيجدیهمچونريکوردارد

کهشايدمهمترينآننیز

(بنگريدبه تامپسون21:1331،ـ .)91دومینتفاوتگیرتزوگادامر 
فرمهای فرهنگي در سنتهای تاريخي است؛ به عبارت ديگر ،گیرتز بر خالف
باشد ،مسئله  
رويکرد گادامر (و البته قبل از آن هايدگر) فرمهای فرهنگي را در يک سنت تاريخي واحد
پیگیری نميکند .از نظر گادامر ،ميتوان زمان حال را در ادامه سنت تاريخي و ممتد زمان
گذشته فرض کرد و اين پیوستگي بین زمان حال و گذشته ،از پیش فرضهای اصلي گادامر
رویگرداني از سنت گادامری ،از نظريه روانکاوی متعلق به سنت تاريخي
است؛ اما گیرتز ،با  
(جامعهایکهبهاينسنت

غرب،برایتفسیرفرهنگومعناهایکنشاجتماعيدرجامعهبالي 
تعلقندارد)استفادهميکند .
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صورتبندی مجدد تفکر اجتماعی
يکيازنکاتبرجستهدرانقالبنظریگیرتز،نهتنهادرانسانشناسيوعلوماجتماعي،بلکهدر

مقالهایذيلهمین
صورتبندیمجددتفکراجتماعياستکهگیرتزآنرادر 

علومانساني،بحث
عنوانمطرحکرد .اينمقالهبعدهادرکتابدانشبومي دوبارهانتشاريافت(گیرتز91:1389،ـ
 .)13اگرچه قبال گیرتز با نوشتن کتاب تفسیر فرهنگها و مقاله توصیف فربه ،خود را از
تم،درانسانشناسيآمريکا،

رويکردهایپوزيتیويستيرهانیدهوتوانستهبوددردهه10قرنبیس
درکناررويکردطرفداران”علمفرهنگ“1کهداراینگاهيپوزيتیويستيوماتريالیستيبهمفهوم
فرهنگبودند،رويکردتفسیریرامطرحکندوبهعنوانيکيازرويکردهایاساسيدراينحوزه
بهديگرانبقبوالند،امادردهه 80اوبانوشتن کتابدانشبومي ،مدعيبنیاني جديدو معتبر
برایعلوماجتماعيوانسانيشدکههمانارويکردتفسیریاست .
صورتبندی مجدد تفکر اجتماعي ،ادامه سنت هرمنوتیک و ايدهآلیسم

پروژه گیرتز در 
آلمانيوهمچنیندرراستایپروژهتفسیرفرهنگخودشاست.نبردروشهایهرمنوتیکيبا

روشهایعلمي  علومطبیعيدرفلسفهعلوماجتماعيآلمان،داستانيبهدرازایدوقرندارد و

اززمانرویکارآمدنجنبشضدروشنگری(کهرمانتیسمبخشاعظمآن راتشکیلميداد)
(بنگريدبه برلین)1380،درقرننوزدهمتازمانگیرتزونیزعصرحاضرادامهپیداکردهاست.
آنچهبهطورکلي درجنبشضدروشنگریورمانتیسممطرحبود،اساسانقدوردرويکردهای
وهمچنینانتخابروشهایکلگرايانهو

پروژهروشنگریاعمازايدهپیشرفت،تاکیدبرخرد 
مبتني بر عامگرايي (روش علوم طبیعي) بود که به علوم انساني نیز تسری يافته بودند .تکیه
روشهایپوزيتیويستيبر رويکردتبیینيمبتنيبرعلیتدرقانونطبیعي،نقطهشروعحمالت

روششناختيسنتهرمنوتیکياستواينسنت،برخالفروششناسيعلومطبیعيکههدف

علم را تبیین امور عیني از طريق علیت و قوانین عام و همچنین توصیفات بیروني و انجام
مشاهدات علمي ميداند ،بر رويکرد مبتني بر فهم و کشف معنا از طريق روشهای دروني و
مبتني بر هستي تاريخي (بعدها در نزد هايدگر و گادامر) استوار است .بر همین اساس برای
متفکران هرمنوتیک ،همیشه روشهای هرمنوتیکي در کنار روشهای علوم طبیعي در علوم
انسانيمطرحبودهاند .

گیرتز با حمله به رويکردهای پوزيتیويستي در علوم انساني ،ادامهدهنده راه سنت
روشهای میداني انسانشناسي با رويکردهای
هرمنوتیکي بود و با پیگیری پروژه تلفیق  
هرمنوتیک و پايهگذاری روش خاص خود ،نه تنها روشهای هرمنوتیکي را با دگرگوني قابل
science of culture

1

کلیفوردگیرتز،ازپوزيتیويسمتاانسانشناسيتفسیری 23


مالحظهای روبهرو ساخت ،بلکه کل پارادايم علوم اجتماعي و علوم انساني را در حوزه

کرد.گیرتزبانقدتقلیدازروشهایعلومطبیعيدرعلومانسانيو

روششناختيدچاردگرگوني

ردگرايانهبهجایيکرويکردعامگرايانهومبتنيبر

اجتماعي،ازيکرويکردمیکروسکوپيوخُ
رويکردهایايدهآلیسمآلمانيوجنبشفلسفيضدروشنگریهمگي

تعمیمدفاعميکند.اگرچه

مبتنيبرنفيرويکردپوزيتیويستيوبهجایآناثباترويکردهایهرمنوتیکيومعناگرابودند،
بهطور يکسانپذيرفتهبودندواز
امامتفکرانقرننوزدهموبیستمآلمان،اعتبارهردوروشرا 
هردودرکنارهمبهعنوانروشهایعلمييادميکردند.اينمسئلهبیشازهرچیزیخودرا

در گفتمان علمي  زبان آلماني نشان داده است .در واقع ،در زبان آلماني به علوم طبیعي
اطالقميشودوعلومانسانينیز Geisteswissenschaftenخوانده

 Naturwissenschaften
رابهفارسيترجمهکنیم،ميتوانعنوان”علوممرتبطبا

ميشود.چیزیکهاگربخواهیمآن 

روح“ را برای آن برگزيد .در جهتگیری فلسفه علم آلمان ،روشهای هرمنوتیکي و تفسیری،
وبسیاریازتفسیرگرايانامروزینیزادامهدهنده همین

ميشوند 
زيرمجموعهعلوماخیرتلقي 
سنت آلماني هستند .اين دو روششناسي متفاوت تا قبل از گیرتز به يک اندازه مشروعیت و
مقبولیتداشتنداماباظهورگیرتز،اينبرابریدرمشروعیت،جایخودرابهاستداللهایتند

گیرتزدرردروشاولوبرتریروشدومداد .
در واقع ،گیرتز پروژه صورتبندی مجدد تفکر اجتماعي را با رد کامل روشهای علوم
طبیعيدرعلومانسانيپيميگیرد.اومدعياستکهعلومتفسیرینهتنهايکبديلکارآمدو

مشروعبرایروشهایعلوماجتماعيهستند،بلکههمچنیناينعلومرايکچارچوبنظری

هایمرسومعلومانسانيمبتنيبررويکردهایمکانیکيتقلیلگراوپوسیدهعلوم


داندکهروش

مي
وسرانجامدرصورتبندیمجددتفکرعلوماجتماعي،جايگزينآن

طبیعيرابهچالشکشیدهاند

گیرتزنهتنهاايندورابرابرنميداند،بلکهبهشدتمعتقدبهسرآمدی

خواهندشد.بهبیانديگر
وبرتریعلومتفسیریاستوايننکتهسببشدهاستتابسیاریازصاحبنظران،گیرتزرانه

فراترازانسانشناسيوحتيعلوماجتماعي

تنهايکانسانشناس،بلکهيکمتفکراجتماعيکه 

ايستادهودرموردکلعلومانسانينظريهپردازیکردهاست،بدانند .شايدهیچچیز درحمله

گیرتز به روششناسي علوم طبیعي ،مانند اين گفته او روشن نباشد” :نقشي را که اهرم در
دميدهد“(گیرتز .)20:1389،
داربرایجامعهشناسينوي 


،حرکتسطحشیب
فیزيکداشت
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انتقادها 
ميبايست در مورد روششناسي گیرتز در بحث تفسیرگرايي و تکیه وی بر تفسیر
نکتهای که  

1
نظامهایفرهنگي“ کهگیرتزآنهارادارای
فرهنگيبهآناشارهنمود،مفهومياستبهنام” 
چند مؤلفه ميداند .او معتقد است که دين (گیرتز ،)1311 ،ايدئولوژی (گیرتز ،)1314 ،عقل
سلیم (گیرتز ،)1321 ،هنر (گیرتز )1321 ،و بسیاری از ديگر جنبههای زندگي اجتماعي و
شکلهای
ايدهها ،اجزای تشکیلدهنده اين نظامها هستند و خود فرهنگ يک نظام کلي از  

نماديناستکهبايستيآنهارادرعینیتودرحوزهاعمالواقعيشاندرککرد.يکيازنقدها
بر اين بخش از آراء گیرتز اين است که وی به صورت دقیق و مشخص منظور خود را از
”نمادها“،نظامهاینمادين ونحوهتجزيهوتحلیلآنهاتوضیحندادهاست( .لیبرسون:1384،
 )11
دراوايلدهه 1380ودراوجشهرت گیرتز،حملههای متعددوسیليازانتقادهامتوجه
گیرتزشدکهالبتهویبهبسیاریازآنهاپاسخنداد.عالوهبرحمالتپوزيتیويستهاکهویرا

هایعلميورویآوردنبهروشهایاغواگرانهوفريبندهتفسیری


متهمبهفاصلهگرفتنازروش
ستهانیزوی
هادرنقدشديدروشهایتفسیریوی،ماتريالی 

ميکردند وحمالتپسامدرنیست

بستنچشمانخودبرتاريخ،قدرتونزاعهایاجتماعيموردانتقادهاتندخودقرار

رابهخاطر 
دادهبودند(.سول91:1333،ـ )91
نقدهایمشخصيبرکارهایویتوسطانسانشناسانوفیلسوفان نیزصورتگرفت .اين

توانيابي کشاورزی در جاوه (وايت،
گروه نقدهايي به کار او در مورد بالي (رزبری  ،)1382 ،
2
کهنگرايي 
،)1389فهمگیرتزازمذهب (اسد ،)1389،درکویازايدئولوژی (ولف ،)1384،
)واردکردهاند.درمقابل

بهطور کليپارادايمتفسیریوی (شانکمن1384،
(اندرسون )1389،و 
گیرتزترجیحدادتابندرتبهانتقادها پاسخدهدواينخوديکيديگرازانتقادهایاستکه
بندیکليميتوانانتقادهاواردهبرگیرتزدرحوزهعلوم


توانبهویواردکرد.دريکمقوله

مي
روانشناسيو
يابيومنشاشناسي،کارکردها،تأثیرات  

اجتماعيرادرچهارحوزه جایداد :
ريشه
علیت.اينانتقادهابیشازهرچیزدردواثرعمدهویکهبیشترينتاثیررادرچرخشپارادايمي
تفسیرفرهنگها ومقالهمشهورآنيعني جنگخروساهالي

انسانشناسيداشتهاست،يعني 

کهنمونهای

صورتبندیمجددتفکراجتماعي يافت.درموردجنگخروساهاليبالي 

بالي و
دیبيپاسخماندهاستکهاختصارا

عمليازانسانشناسيتفسیریویاست،هنوزانتقادهایزيا

ميکنیم :
بهآنهااشاره 
cultural systems
primordialism

1
2
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کنشهایاجتماعي،ممکناستخوانندهمتنبخواهد
دررويکردشبهمتنیتبرایتفسیر 
نهتنهاازمعنایمتن،بلکهازعلتوچراييبهوجودآمدنوهمچنینازکارکردهایمتننیز
برکسانيکهآنمتنراپذيرفتهاند وتأثیرات

روانشناختيمتن 
پرسشکند .مطالعهتأثیرات  
شناختييکعملاجتماعيبربازيگرانمشارکتکنندهدرآننیزيکيازنکاتمغفول در


روان
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فکریورويکردبديعویبهفرهنگ
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ايده
بر هرمنوتیک مدرن شد و صاحبنظراني را در اين حوزه پديد آورد که آثارشان در يک سیر
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میدانيدرگ
قارهای آلمان دانست که قائل به روشهای تفسیری به جای تبییني بود .اگرچه در سنت

هرمنوتیک آلماني ،روش هرمنوتیکي و روش علوم طبیعي دارای درجهای يکسان از اعتبار
محسوب ميشد ،اما گیرتز ب ا شروع پروژه عظیم خود در رويکرد تفسیری به فرهنگ و
صورتبندی مجدد تفکر اجتماعي ،در پي اثبات برتری روشهای تفسیری بر روشهای علوم
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میراثگیرتزدرنزدبرخيازصاحبنظرانمیراثيپیچیده،مبهم،چندپهلووفاقد

اگرچه
آيندهای روشن بوده است و از ديدگاههای مختلف کارکردی ،علیتگرايانه ،منشاگرايانه،

وازمنظرروششناسيپوزيتیويستيوماتريالیستيوپسامدرن،نقدهایجدیبه

روانشناختي 

آن وارد شده است ،اما اين مسئله سبب کاستن از اهمیت گیرتز در انسانشناسي و علوم
اجتماعينشدهاست.ديدگاهتفسیریگیرتزراميتوانهنوزهمبهعنوانيکيازپارادايمهای

عمده در انسان شناسي و علوم اجتماعي يافت .ديدگاهي که مورد توجه بسیاری از استادان و
دانشجوياندراينحوزههااست .
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