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معطرهای تکـه شکوفه های سیب، مثل . اواخر در ذرت زارها به آوای فاخته گوش می دادماین 
اریـد،ببارانی که بر چمن آفتاب خورده می . جلوی پایم به زمین می ریختندزنان در چرخ کاغذ رنگی 

امفکر می کردم روزگار کنونی . گذشته را به یاد می آوردخاطرات روزهای چیز همه . خوشی داشتبوی 
به نـم بیامّا همین که بیشتر فکر می کنم، می . داردپیش فـرق با پنجاه سال چقدر عجب روزگاری است و 

ن ؛ صدای فاخته، شکوفه ها، صحبت های دلنشیهم بوداست که آن روزها همان الهی، خیلی از چیزها شکرانة 
فرق کرده امّا هنوز هم انسان ها با یکدیگرامروزی خیلی می دانم که ازدواج های . دور سفرة غذا، عشق و ازدواج

ل بیرونی در هر بخش از زندگانی، شک. داشته باشندعهد می بندند تا پایان عمر با هم باشند و همدیگر را دوست 
دارو ـر گیبه نظرم می رسد در . بوداست که همان جـان کـالم هم باید تغییر کند؛ امّا شایـد . عوض شدنی است

.  ـتاسمطلب فراموش شده که اصل ایم، به طوری شـده شکل ظاهر امور مفتون زندگانی مدرن، بیش از اندازه  
بـار یم و ، نزدیک شودوستشان داریمکه کسانـی ضرورت دارد تلویزیون را خاموش کنیم، به طبیعت و به گاهی 
بزرگی چه نعمتزنده بودن گویند و چه نظری در مورد ما دارندبه یاد بیاوریم می فارغ از اینکه دیگران چه دیگر 
نـای مع، اصل مطلـبکنیم و معطـوف را به اصل مطلب توانیـم ذهنمـان تنها در این صورت است که می . است

وجـود هر م. نیستنبوده و زندگانـی یا رفاه داشتن دلیل موجهی برای ماندن از قرار معلوم، زنده . استزندگانی 
نـوز اگرچه ه، زندگانی من واقعا حکمتی دارد، معنایی داردمن معتقدم . بخواهداهمیتی می تواند همین ها را بی 

.در زندگی ام بیابموضوح نتوانسته ام آن را به روشنی و 
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بها رازاندیشمندان انسان ها و بسیاری ذهن برخی از پرسش هایی که 
:است عبارتند از مشغول کرده خود 

؟چیست و انسان ها با چه آرمان، انگیزه و دلیلی به زندگی ادامه می دهندزندگی *
دگی بیهوبا یکدیگر دارند که برخی در زندگی خود امیدواراند و برخی احساس پوچی و چه تفاوتی انسان ها *

کنند و زندگی را تکراری و مالل آور می بینند؟ می 
چه عواملی آن را تلخ و ناگوار می سازد؟ کند و چیزهایی زندگی را گوارا و شیرین می چه *
ا زنده نفس کشیدن، خوردن، رشد جسمانی می توان انسان رعالئمی چون زنده بودن چیست؟ آیا به صرف وجود معیار *

؟دانست
یا مرحله ای از مراحل زندگی انسان است؟زندگی است مرگ پایان *
زندگی معنادار است؟ آیا *
رنج های آن معنا می بخشد؟ ها و چیزی به زندگی، لذت چه *
خویش معنا می بخشند؟ به زندگی زندگی معانی از پیش تعیین شده دارد یا انسان ها خود آیا *
انسان به معنای زندگی اش آگاه است یا از آن غافل است؟ آیا *
های افراد بیانگر معنای زندگی آنهاست؟ آیا کنش *
سرشت خود، در نظر گرفت، گرایش یکسانی دارد یا بنا بهبرای زندگی انسان به همة معانی مختلفی که می توان آیا *

...دارد و از برخی معانی متنفر و گریزان است؟ وگرایش بیشتری به برخی معانی زندگی 
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فهمید؟ را معنای زندگی و معنای کنش انسان های دیگر می توان سوال مهم این است که چگونه 

اجتماعی چیست ؟ چرا ؟کلیدی برای اندیشمندان علوم مهم و یکی از پرسش های 

:زیرا 
.است و حتی اجزای آن بسیار تاثیر گذارکل زندگی انسان ، دربارة « معنا»مسئله 
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ر به ، منجبدون توجه به عمق آنهابررسی و مطالعة پدیده های انسانی و اجتماعی، 
.می شودو اشتباه غلط هاینتیجه گیری 

.  خود را از دست دادندایرانی جان طول هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، صدها هزار نفر از رزمندگان در 
.  شیرین ترین دوران عمر خود، به شهادت رسیدندنوجوانی،در قابل توجهی از این شهیدان، در سنین جوانی و تعداد 

جـان سپـردن و شهـادت برای رزمندگـان ، از آرزو و رقابت تنگاتنگ آن دورانها و مستندات به جا مانده از روایت 
قافلـهاز جامانـدن و جنـگ پس از مانـدن خـود بسیاری از بازماندگان این دوران، زنده . کندحکایت می جهاد حین 

.همرزمان شهیدشان را خسرانی بزرگ و مهم ترین حسرت زندگی شان می دانند

 محبوببه حیات جاودانة عشق به دیدار شوق
 دیناز دفاع
 ظلمبا مبارزه
اقامه حق
مبارزه با باطل و ...
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ر به ، منجبدون توجه به عمق آنهابررسی و مطالعة پدیده های انسانی و اجتماعی، 
.می شودو اشتباه غلط هاینتیجه گیری 

. ندجنگ گذاشته ابه میدان در همة جنگ ها همیشه سربازانی بوده اند که با آگاهی کامل از احتمال کشته شدن پا 
نـی آسابه نتـوان اما شاید . دشمن داشته اندپیـروزی بر سربازان قطعاً انگیزه های مهمی مانند دفاع از وطن و این 

.شدن در جنگ را آرزو کرده باشندکه کشته را در جنگ های مختلف یافت سربازانی 

 ملیدفاع از غرور
میهن دوستی
 دشمنغلبه بر
کشورگشایی
هیجان
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ر به ، منجبدون توجه به عمق آنهابررسی و مطالعة پدیده های انسانی و اجتماعی، 
.می شودو اشتباه غلط هاینتیجه گیری 

که برخالفگرایشی . داردخودکشی یک کنش غیرعادی است که از گرایش به مردن به جای زنده ماندن حکایت 
.و سرشت انسانی استطبیعت 

 گریزیرنج
 پوچیاحساس
 اجتماعی،فشارهای اقتصادی بحران های
 و معونیت بحران...
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.ت اسو استقبال از مرگ در دنیا شستن از جان و زندگی شباهت آن ها دست 

در این سه مثال چیست ؟« مرگ » شباهت پدیده 

.آنها است متفاوت درمعنای تفاوت 

در این سه مثال چیست ؟« مرگ » تفاوت پدیده 
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.بودکردهپیدا خودکشی به شکل بی سابقه ای در جوامع رواج مسأله از انقالب صنعتی، زیرا پس 

حتیشناسان، روان پزشکان، اقتصاددانان، حقوق دانان و چرا بعد از انقالب صنعتی جامعه 
برای آن پرداختند ؟چاره اندیشی فیلسوفان به مطالعه خودکشی و 

ک حوزه چرایی وقوع خودکشی با یکدیگر متفاوت بوده اند، اندیشمندان یمختلف به صاحب نظران علوم پاسخ 
.ابراز کرده اندمتعارض حتی متفاوت و نظرات باره نیز در این 

دانسته اند اما برخی معتقد هستند که نرخ... ورفاه عمومی ، کاهش برخی از جامعه شناسان علت خودکشی را فقر
.ر است و شرایط اقتصادی پایین تسطح رفاه با برخی جوامع عمومی باال، بیشتر از رفاه خودکشی در بعضی از کشورها با سطح 

:

.آنهاستفهم دشواری و البته پیچیدگی و عمق پدیده های اجتماعی نشانة 

؟وجود نظریات متفاوت در مورد علت وقوع یک پدیده نشانه چیست

 اجتماعی، چرایی وقوع پدیده هایبینی از برخی رویکردها برای دستیابی به پاسخ های ساده، سرراست و کامالً قابل پیش
.می کنندو در واقع 
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که وبر، مدعی شدندویلهلم دیلتای و ماکس آلمانی مانند اجتماعی برخی متفکران در قرن نوزدهم، 
هر چند جهان اجتماعی مانند جهان طبیعی نظم و قواعد خاصی دارد، اما انسان ها مانند موجودات 

. تفاوت دارندهای طبیعی پدیده های اجتماعی نیز با پدیده و نیستند طبیعی 
.توجه به این امر موجب شکل گیری جامعه شناسی تفهمی گردید 

یریتفسشناسیجامعهگیریشکلچگونگی

؟چیستتفسیریشناسیجامعهرویکرد

های وبر معتقد بود کنش اجتماعی معنادار است و پدیده
طریقاز طبیعی هایهمانند پدیده نمی توان را معنادار 

.حواس مطالعه کرد، بلکه باید معنای آنها را فهمید
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اماوبربا اینکه فهمیدن را برای درک معنای پدیده های اجتماعی ضروری می دانست
ه علم تجربی محدود می دانست، معتقد بود آنچه جامعاز آن جا که هنوز علم را به 

رزشاشناسان از مطالعه پدیده ها می فهمند باید با روش تجربی اثبات شود وگرنه 
لکه آن از این رو تفهم را روش مستقلی برای علوم انسانی نمی دانست ب. علمی ندارد

هب. را مقدمه و پیش نیازی برای روش علمی که همان روش تجربی بود، می انگاشت
.کردهمین دلیل، وبر جامعه شناسی خود را تفهمی ـ تبیینی معرفی می 

؟کردمعرفیتبیینی–تفهمیراخودشناسیجامعهوبرچرا
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ا از نظر وبر جامعه شناس فقط می تواند آرمان ها و ارزش های اجتماعی را توصیف کند ام
می ها که پدیده هایی نامحسوس و غیر تجربی هستند داوری علآرمان ها و ارزش نمی تواند درباره 

می با این کار جامعه شناس از دایره علم خارج می شود یا با نام علم، کار غیرعلاو  زیرا از نظر . کند 
.کندمی 

؟بودچهبشریهایارزشوهاآرمانداوریدربارهوبرنظر

:
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، ن می کندقرن بیستم  نتایج این باور که مرز علم و غیرعلم را تجربه و تبیین تجربی تعییدر 
فراهم شد« رویکرد تفسیری»و « تفسیر»تردید قرار گرفت و زمینة رونق و غلبه مورد 

؟شدفراهمتفسیریرویکردوتفسیرغلبهورونقزمینهچگونهوقرنیچهدر

.ت اس(  همیشگی همه جایی و قوانین ) تبیین دانش جهانشمول 
. است ( اینجایی و اکنونی ) تفسیر دانش محلی 

؟چیستتفسیروتبیینتفاوت
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،فرهنگ های گوناگون. دانش ها، تولیداتی اجتماعی و فرهنگی هستند یعنی همه 
.نندکتفسیرهای مختلفی از زندگی دارند و هرکدام دانش های خاص خود را تولید می 

دانش و تفسیر است  (  قوانین همه جایی و همیشگی ) تبیین دانش جهانشمول 
، یعنی چه ؟ ( اینجایی و اکنونی ) محلی 

:
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.گیردتبیین در حاشیة تفسیر قرار می 

پیامدهای غلبه رویکرد تفسیری

.ندارند علوم انسانی و اجتماعی دیگر دغدغه نزدیک شدن به علوم طبیعی را 

. تفسیر به عنوان روش ویژه علوم انسانی و اجتماعی به رسمیت شناخته می شود
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راینآن ها معتقدند که انسان ها بر اساس معنایی که در ذهن دارند دست به عمل می زنند ، بناب
ه درمعانـی نهفتـو به کـرد برای فهم زندگی اجتماعی باید از ظاهر پدیده های اجتماعی عبور 

.یافتکنش ها راه 

دارد؟« فهم زندگی اجتماعی» رویکرد تفسیری چه دیدگاهی در مورد 

.  از انجام کنش استکنشگر و هدف قصد منظورمان گاهی -1
تموقعی، افزایش معلومات، اشتغال، کسب کشف حقیقتممکن است هدف دانش آموزی از درس خواندن، مثالً 

.  باشد... اجتماعی و
.  و بر آن داللت می کندکه کنش انسان، نماد و نشانه ای از آن است چیزی است منظورمان گاهی -2

دردانش آموز می تواند نشان دهنده فضای رقابتی در مدرسه، ارزشمند بودن سوادآموزیخواندن یک درس مثالً 
.باشد... و جامعه، اهمیت تحصیالت برای والدین 

منظور از معنای کنش چیست ؟
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برای فهم معنای کنش چه باید کرد ؟ 

ن 
ید

هم
ی ف

برا

ن 
ید

هم
ی ف

برا

آنباید به زمینة فرهنگی که کنشگر در .کنیمباید به ذهن کنشگر راه پیدا 
.کند مراجعه کنیمعمل می 
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. اندو خلّاق فعّال ، ودر ، هم کنشگران فردی و جمعی 
.گوناگون از یک پدیده می شود ، موجب پیدایش معانی همین 

. اندو خلّاق فعّال ، و ، کنشگران فردی و جمعی 
د آمـدن و در نتیجه پـدیـموجـب ، همین 

.خرده فرهنگ ها و گروه های مختلف شده است 

.ایران و شیعیان لبنان، تفاوت های اساسی دارندمثال فرهنگ شیعیان 
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. نداو خلّاق فعّال ، و ، کنشگران فردی و جمعی 
د آمـدن و در نتیجه پـدیـموجـب ، همین 

.فرهنگ ها و جهان های اجتماعی مختلف شده است 

.واال داللت نکند پایگاه اجتماعی مثالً ممکن است لباس و ظاهر زیبا در فرهنگی بر جایگاه و 
استیالضرورتی برای غلبه و بلکه .نکند داللت « ارزشمندی علم »، سوادآموزی بر فرهنگ دیگریدر یا 

.دیگران انجام شودبر 
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.برای فهم کنش انسان ها باید به سراغ روش هایی رفت که این 
گیرند روند، قرار میکارمی این روش ها در مقابل روش های کمّی که در جامعه شناسی پوزیتیویستی به 

.و به نام روش های کیفی شناخته می شوند
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پیدایش معانی گوناگون از یک پدیده 

و گروه های مختلففرهنگ ها پیدایش خرده 

ها و جهان های اجتماعی مختلف پیدایش فرهنگ 

یکنشهای انسانپیچیدگی 
و 

فهمیدن معانی آنهادشواری 
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کهدر این روش، پژوهشگر برای مدتی با قومی 
د، می کندارد، زندگی قصد تحقیق درباره آنها را 

قراررا در شرایط فرهنگی آن قوم و خود 
می کند و کنش های آنان را تجربه دهد می 

.بشناسدبهتر آنها را تا 

پدیده خاص اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یک 
فرهنگیک فرد، یک نهاد اجتماعی یا یک مثالً 

منحصر به فردرا مطالعه کند و عمق پنهان و 
روشبودن آن را نشان دهد، از این 

.استفاده می کند
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رویکرد تفسیری

هدفروش موضوع

کنش های اجتماعی و

معنای آنها

ده نگاه از درون به پدی)تفسیر 

(برای یافتن معنای آنها

معنابخشی و انسجام بخشی به 

زندگی اجتماعی


