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پیوند هرمنوتیك انتقادی با مطالعات سازمان و مدیریت: تحلیلی بر 

مبانی فلسفی و اسلوب اجرای آن در سازمان ها

حسن دانایی فرد1، ناهید امراللهی بیوكی2، سیدحمیدرضا فاطمی عقدا3
دریافت: 1394/11/23؛ پذیرش: 1395/2/27

چکیده
هرمنوتیـك انتقـادی در علـم فلسـفه به طـور اعـم و در روش شناسـی علـوم انسـانی به طور اخص ریشـه 
کیفـی قلمـداد می شـود و هـدف  دوانـده اسـت. ایـن رویکـرد از منظـر روش شناسـی، نوعـی پژوهـش 
آن، دسـتیابی به فهم درونی در بسـترهای متنوع )از قبیل زبانی، زمانی، تجربی و...( اسـت. یورگن 
که از متقدمان مکتب فرانکفورت و نماینده این روش محسـوب می شـود، در سـال 1981  هابرماس 
کنش ارتباطی« منتشـر  و اشـکال نمادیـن تعامل اجتماعی  یکـی از بهتریـن آثـار خـود را به نـام »نظریه 
کـرد. بدیـن نحـو، هرمنوتیـك انتقـادی به دنبـال نمایـان  بـه نظریـه انتقـادی فرانکفـورت اضافـه  را 
کشـیدن فهـم پدیده هـای اجتماعـی  سـاختن »یـك جـواب واحـد« نیسـت؛ بلکـه در پـی بـه تصویـر 
کسـب داده در هرمنوتیـك  گفتمـان، به عنـوان ابـزار  گفتمـان حاصـل می شـوند.  کـه از طریـق  بـوده 
گفتمـان، فراهـم سـاختن فضایـی خالـی از  انتقـادی بـه کار مـی رود و به  زعـم هابرمـاس شـرط اساسـی 
گفتمان های انفـرادی و عمیق  کیفی، پژوهشـگر با انجام  هرگونـه قـدرت اسـت. در ایـن نـوع پژوهـش 
گفتمان هـا، پدیـده را بـه متـن تبدیـل می کنـد. ایـن متـون داده هـای پژوهـش  بـا افـراد و رونویسـی ایـن 
را شـکل می دهنـد. در ادامـه، پژوهشـگر بـه تفسـیر شـکِل متنـِی پدیده هـا )موضوعـات( می پـردازد 
کـه هـر یـك از ایـن تم هـا در طبقـات  و نتایـج حاصـل را در تعـداد محـدودی تـم نمایـان می سـازد 
محـدودی قـرار می گیرنـد. از آنجایی کـه مهم تریـن مزیـت هرمنوتیـك انتقـادی، در بسـط و توسـعه 
رویکردهـای تفسـیری موجـود بـه سـمت مطالعـه مدیریـت اسـت، مقالـه حاضـر بـر آن اسـت تـا ایـن 
کنـکاش  کیفـی در مطالعـات سـازمان و مدیریـت مـورد بررسـی و  رویکـرد را بـه  منزلـه روش پژوهـش 

قـرار داده و فراینـد و عناصـر اساسـی آن را بـاز نمایانـد. 
گفتمـان،  کیفـی، پارادایـم تفسـیری، هرمنوتیـک انتقـادی، بسـترهای معنایـی،  كلیـدواژه: پژوهـش 

رهایـی.

hdanaee@modares.ac.ir.)1. استاد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران )نویسنده مسئول
amrolahi.n@ardakan.ac.ir .2. استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران

hr.fatemi@stu.yazd.ac.ir .3. دانشجوی دکترا مدیریت منابع انسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره هشتم، شماره 2، بهار 1395، صص  29-56
DOI: 10.22035/isih.2016.215

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هشتم
شماره 2
بهار 1395

30

مقدمه

کشـف رموز جهان اسـت.  گاهی و  کسـب آ انسـان فطرتًا موجودی جسـتجوگر بوده و همواره در صدد 
کاوش گـری انسـان هیچ وقـت بـه پایـان نمی رسـد و عطـش خواسـتن و دانسـتن او پایـان ناپذیـر اسـت. 
کـودکان و سـؤال های متعـدد آنهـا بـرای دسـتیابی بـه پاسـخ های قانع کننـده، بیانگـر روح  حـرص و ولـع 
کـه ایـن عطـش تـا پایـان عمـر ادامـه می یابـد. او می خواهـد ماهیـت اشـیا و  جسـتجوگر انسـان اسـت 
کـرده، روابـط میـان آنهـا را بشناسـد. از آنجایی کـه انسـان عضـوی  پدیده هـای پیرامـون خـود را درک 
کولوژیـک )زیسـتی(، اجتماعـی _ انسـانی و مـاورای طبیعـت اسـت، بنابـر ایـن الزم  از سیسـتم های ا
کـرده و بـه درک و شـناخت پدیده هـا و روابـط موجـود در ایـن  اسـت بـا ایـن سیسـتم ها رابطـه برقـرار 
کشـف  و  فهـم  گاهـی،  آ بـرای  پژوهشـگران  و  اندیشـمندان  فالسـفه،  ایـن رو،  از  بپـردازد.  سیسـتم ها 
حقایـق و واقعیت هـای سیسـتم های زیسـتی، اجتماعـی و انسـانی، بـه روش هـا و ابزارهـای خاصـی 

متوسـل شـده اند. یکـی از ایـن روش هـا در حـوزه علـوم انسـانی، »هرمنوتیـک انتقـادی« اسـت.
کـه دیـدگاه افـراد نسـبت بـه پدیده هـای  قلمـرو علـوم انسـانی سرشـار از ارزش هاسـت. بدیـن معنـا 
فرهنگـی،  عوامـل  از  کـه  دارد  قـرار  فرض هایـی  پیـش   و  دانـش  چارچـوب  بـر  مبتنـی  خـود،  پیرامـون 
اجتماعـی، موقعیتـی و... ناشـی  می شـود. از آنجایی کـه ایـن عوامـل، رفتـار انسـان ها و بـه تبـع آن، فهـم 
انسـان ها از واقعیـات اطرافشـان را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد، بنابـر ایـن بایـد بـه تفسـیر پدیده هـا روی 
آورد تـا بتـوان بـه فهـم و درک مناسـبی از دیـدگاه افـراد نسـبت بـه یـک موضـوع خـاص دسـت یافـت. 
که به شـکل داسـتان، روایت،  دیـدگاه افـراد نسـبت بـه موضوعـات مشـخص در »زبـان« تجلـی می یابد 
کـه  کیفـی اسـت  تاریـخ، تجربیـات و... قابـل مشـاهده هسـتند. هرمنوتیـک انتقـادی، روش پژوهشـی 
ایـن عوامـل )داسـتان، روایـت، تاریـخ، تجربیـات، و... ( را به طـور نمادیـن به عنـوان »متـن« در نظـر 
می گیـرد و تـالش می کنـد تـا از طریـق تفسـیر آنهـا، بـه فهـم جامـع و عمیقـی در مـورد یـک موضوع خاص 
که تحت عنوان پارادایم تفسـیری  نائـل آیـد. بنابـر ایـن رویکـرد حاضـر در زمره روش هایی قـرار می گیرد 

قابـل طبقه بنـدی هسـتند.
روش هـای پژوهـش تفسـیری، به ویـژه هرمنوتیـک انتقـادی را می تـوان در حوزه هـای متنـوع علمـی 
نظیـر »سـازمان و مدیریـت« بـه کار بـرد. بهره منـدی از روش هـای پژوهـش تفسـیری در سـازمان ها از ایـن 
کـه از یـک طـرف، سـازمان ها، نهادهایـی اجتماعـی هسـتند و از افـرادی  لحـاظ حائـز اهمیـت اسـت 
که در برگیرنده ارزش ها، نگرش ها و دیدگاه های متنوعی نسـبت به سـازمان و عوامل  تشـکیل شـده اند 
مرتبط با آن )از قبیل فرهنگ، محیط، رضایت شـغلی، تعهد سـازمانی، اخالقیات و...( هسـتند و از 
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انتقادی با ...

طـرف دیگـر، مبنـای روش هـای علوم انسـانی فهِم مقاصد، اهـداف، نیات و دیدگاه های افراد نسـبت 
کشـف قوانیـن موجـود در سـازمان ها و فهـم ایـن امـر از طریـق تفسـیر بـه  بـه موضوعـات معیـن اسـت، نـه 

مراتـب موثرتـر خواهد بود.
هابرمـاس بـا ارائـه نظریـه »کنـش ارتباطـی«، علـم تفسـیر متـون را بـه تعامـالت اجتماعـی پیونـد 
از  می شـود.  قلمـداد  نظریـه  ایـن  از  نمـودی  اجتماعـی،  متـن  یـک  به عنـوان  سـازمان  اسـتعاره  و  زد 
گرفتـه می شـوند،  نظـر  به عنـوان فرهنـگ در  بسـترهای اجتماعـی  از نظریه هـا در  برخـی  آنجایی  کـه 
انتقـادی در  وش هرمنوتیـك  کاربـرد ر و به زعـم هابرمـاس، فرهنـگ به عنـوان نقطـه آغازیـن  ایـن ر از 

می شـود.  محسـوب  سـازمان 
گرفته  اسـت. دانـش هرمنوتیک  هرمنوتیـک انتقـادی از علـم هرمنوتیـک و نظریـه انتقادی نشـات 
کهـن مـورد اسـتفاده قـرار می گرفتـه و امـروزه به عنوان روشـی  در ابتـدا به عنـوان روشـی بـرای تفسـیر متـون 
کـه در طـول زمـان به عنوان علمـی برای  بـرای فهـم موضوعـات علـوم انسـانی مطـرح اسـت، بـه  گونـه ای 
گسـترش یافتـه  اسـت. همچنیـن  روش شناسـی، هستی شناسـی و در نهایـت شناخت شناسـی پدیده هـا 
نظریـه انتقـادی به دنبـال نظریه پـردازی مفهـوم رهایـی و آزادی اسـت. بنابـر ایـن هرمنوتیـک انتقـادی 
روشی را در اختیار معارف انسانی قرار می دهد که جهت گیری آن سمت و سوی کنترل، بهره کشی 

گری نداشـته باشـد )منوچهری، 1381: 51(.  و اسـتیال
تعقیـب  بـه  هرمنوتیـک،  علـم  مفهـوم  بسـط  و  بـر شـرح  عـالوه  در صـدد هسـتیم  مقالـه  ایـن  در 
ویکـرد  ود بـه حـوزه هرمنوتیـک انتقـادی _ به عنـوان یـک ر سـیر تحـول ایـن دانـش پرداختـه؛ بـا ور
کیفـی در سـازمان  کیـدی بـر پژوهش هـای  وش شـناختی _ مختصـری دربـاره شـیوه انجـام آن بـا تأ ر

و مدیریـت سـخن بگوییـم.

خاستگاه نظری هرمنوتیک

مفهـوم هرمنوتیـك از لحـاظ لغـوی نظیـر بسـیاری از مفاهیـم فلسـفی و سیاسـی ریشـه در دوران یونـان 
باسـتان دارد و از فعـل یونانـی »هرمینوییـن«1 بـه معنـای »تأویـل کـردن« و اسـم »هرمینیـا«2 بـه معنـای 
گرفتـه شـده اسـت. ظاهـرًا ریشـه ایـن کلمـات یکـی اسـت و آن »هرمـس«3 نـام یکـی از  »تأویـل« 

1. Hermeneuein

2. Hermeneia

3. Hermes
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خدایـان اسـاطیری یونانـی اسـت کـه هـم خالـق زبـان و خـط بـود و هـم بـه یـاری آفریـده خـود، پیـام 
خدایـان را از آسـمان بـه زمیـن منتقـل می کـرد. هرمینوییـن متضمـن سـه وجـه اصلـی معنایـی، یعنـی 
»گفتـن )بیـان کـردن(، توضیـح دادن و ترجمـه کـردن« بـوده و عمـل انتقـال و بـه فهـم رسـاندن پیـام 
در ایـن وجـوه نهفتـه اسـت. انتقـال معنـا و مفهوم سـازی پیـام، مبنـای کار هرمـس خـدای پیـام آور 
تیزپـا بـوده و هـر سـه معنـای مذکـور را می تـوان نوعـی تفسـیر یـا تأویـل خوانـد )مرتضـوی، 2:1385(. 
کالسـیک توسـط فردریش شـالیرماخر1)1834– 1768( تدوین و صورت بندی شـد.  هرمنوتیک 
شـالیرماخر بـه هرمنوتیـك بـه مثابـه »هنـر فهمیـدن« می نگریسـت. او هرمنوتیـک را به عنـوان »روشـی 

بـرای تفسـیر متـون و راهـکاری بـرای پرهیـز از سـوءفهم « تعریـف می کـرد )واعظـی، 1379 :120(.
روشـی  به عنـوان  را  هرمنوتیـک  تـا  گرفـت  )1911-1833( تصمیـم  دیلتـای2  ویلهلـم  از وی،  پـس 
بنیـادی و واحـد بـرای علـوم انسـانی قـرار دهد. از همین رو، دیلتـای هرمنوتیک را »دانش روش شناسـی 
کـرد. هـدف اصلـی تـالش هرمنوتیکـی او، ارتقـای اعتبـار و ارزش علـوم انسـانی  علـوم انسـانی « تعریـف 
کـردن آن بـا علـوم طبیعـی بـود. از منظـر دیلتـای، راز و رمـز مقبولیـت و اعتبـار قضایـاى علـوم  و هم تـراز 
تجربی، در وضوح و روشـنی روش شناسـی آن نهفته اسـت و براى اینکه علوم انسـانی هم علم3 باشـند، 
کـه پایه هاى تمام  الزم اسـت تـا روش شناسـی آن تنقیـح شـود و اصـول و بنیان هـاى مشـترك و اسـتوار آن، 

گـردد )ریخته گـران، 1378 :53( تصدیقـات و قضایـاى علـوم انسـانی اسـت، روشـن و آشـکار 
که  بـه عقیـده پـل  ریکـور4، یکـی از صاحب نظـران هرمنوتیـک معاصـر، »هرمنوتیک دانشـی اسـت 
که  بـه شـیوه فهـم و سـازوکار تفسـیر متـون می پـردازد«. براین اسـاس بحـث اصلی هرمنوتیک این اسـت 
فراینـد فهمیـدن، چگونـه صـورت می گیـرد و معنا چگونه از شـخصی به شـخص دیگر انتقـال می یابد. 
کرد )ریکـور، 1373(. با ظهور  پـس هرمنوتیـک را می تـوان دانـش تفسیرشناسـی یا معناشناسـی قلمداد 
مارتیـن هایدگـر )1976-1889( فیلسـوف بـزرگ آلمانـی، ایـن دانـش وارد مرحلـه نوین و امروزین شـد. 
کـه »هرمنوتیک  گرفت  کـرد و در »هستی شناسـی5 « بـه کار  هایدگـر ایـن علـم را از »روش شناسـی « خـارج 
کـه ماهیـت و چیسـتی  فلسـفی « برخاسـته از ایـن نـوع تفکـر اسـت. به زعـم او، هرمنوتیـک علمـی اسـت 

فهـم و شـرایط حصـول آن را تبییـن می کنـد )جمـادی و علیـا، 1392: 23(. 

1. Friedrich Schleiermacher
2. Wilhelm Dilthey
3. Science
4. Paul Ricoeur
5. Ontology
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گادامـر  تعریـف گادامـر1 از هرمنوتیـک بیشـتر از هایدگـر اقتبـاس شـده  اسـت. ایـن علـم در نـگاه 
کـه معلـوم خواهـد شـد، در  اساسـًا تبیین کننـده جریـان شـکل گیری و حصـول فهـم اسـت و همچنـان 
کار اصلـی  کـرده  اسـت. بـه عقیـده او  گادامـر در تـالش خـود، هستی شناسـِی فهـم را پایه ریـزی  واقـع 
هرمنوتیـک یـا عمـل تفسـیر عبـارت اسـت از: »ترکیـب افق هـا«2 یعنـی ترکیـب و پیونـد »افـق فهـم مفسـر« 
کـه اواًل، هـر مخاطبـی بـا انبوهـی از پیش فرض هـا، معلومـات و پرسـش ها  و »افـق متـن «. بدیـن معنـی 
کـه ایـن پیـش فرض هـا »افـق « ذهنـی مخاطـب را درسـت می کنند، یا بـه تعبیری  به سـراغ متـن مـی رود، 
منظـر و زاویـه نگـرش او را تشـکیل می دهنـد. ثانیـًا، ایـن افـق یـا زاویـه نـگاه، همـواره از سـنت، فرهنـگ 
گذشـته بـه افـق  و زمـاِن مخاطـب تأثیـر و رنـگ و لعـاب می گیـرد. بـا  ایـن تفاسـیر، افـق فرهنگـی زمـان 

فرهنگـی زمـان حـال پیونـد می خـورد )گادامـر، 1977(.
با مروری بر خاسـتگاه نظری و تاریخی هرمنوتیک، مشـخص می شـود هرمنوتیک جهان انسـانی 
را از جهـان طبیعـی متفـاوت می دانـد، از ایـن رو روش علـوم انسـانی )تأویل( و علـوم طبیعی )تبیین( را 
از هـم متمایـز می سـازد )توانـا، 1393: 1(. بدیـن معنـا هیچ گونـه شـناختی مسـتقل از ذهـن وجـود نـدارد 
کامـاًل مرتبط  کـه علـوم انسـانی حوزه ای اسـت  )همـان: 14(. ایـن تفـاوت در تلقـی بـه ایـن دلیـل اسـت 
کـه در  بـا معنـا و وارد شـدن معنـا به عنـوان عنصـر اساسـی در تفسـیر عامـالن اجتماعـی اسـت، عنصـری 
رفتـار عامـالن طبیعـی وجـود نـدارد. بنابـر ایـن بـا جایگزینـی فهـم و تفسـیر در مطالعـات علـوم انسـانی، 
کشـف و تبییـن در مطالعـات علـوم طبیعـی، به طـور عملـی تفکیـک و تمایـز غایت گرایانـه ای  به جـای 

در ایـن دو دسـته مطالعـات رخ داده اسـت )گائینـی، حسـین زاده، 1391: 10(. 

روش شناسی هرمنوتیک انتقادی3

یورگـن هابرمـاس4 نماینـده اصلـی هرمنوتیـک انتقـادی به حسـاب می آیـد. فـرض هرمنوتیـك انتقـادی 
ایـن اسـت کـه تـوان ارتباطـی انسـان ها، تـداوم زندگـی اجتماعـی تـوام بـا تفاهـم را موجـب می شـود، 
ولـی به طـور معمـول ایـن تـوان ارتباطـی بـا عواملـی نظیـر قدرت و ثـروت مخدوش و سـرکوب می گردد 
و همیـن امـر مانـع برقـراری ارتبـاط و تفاهـم در جامعـه می شـود. مخـدوش شـدن ارتبـاط و فقـدان 
کنـش تفاهمـی در جامعـه بـه نوبـه خـود سـلب آزادی انسـان ها را باعـث خواهـد شـد. از ایـن مرحلـه 

1. Hans-Georg Gadamer
2. Fusion Of Horizons
3. Critical Hermeneutics
4. Habermas
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هرمنوتیـك انتقـادی پدیـدار شـده و بـه مثابـه روشـی بـرای رهایی افـراد و ایجاد تفاهم میـان آنها مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد )منوچهـری، 1381: 40-44(.

نظریـه هرمنوتیـک و تئـوری انتقادی، منشـأ شـکل گیری هرمنوتیک انتقادی هسـتند. براسـاس این 
دو نظریـه، »فهـم و معنـا« عناصـر تشـکیل دهنده زندگـی اجتماعـی هسـتند. منتهی، وجه تمایـز بنیادین 
که »فهـم« در تمامی  کـه در هرمنوتیـک اعتقـاد بر آن  اسـت  میـان ایـن دو نظریـه وجـود دارد، به گونـه ای 
کـه افـراد در آن واقـع می شـوند، ظهـور می کنـد. امـا در مقابـل، نظریـه انتقـادی »فهـم« را  موقعیت هایـی 
تنهـا عنصـر تشـکیل دهنده فرهنـگ دانسـته و هـدف آن، قـرار دادن فهـم در یـک چارچـوب تبیینـی 

بسـیار وسـیع تر و عام تـری اسـت )سـجادی، 1378: 93(. 
دوانـده  ریشـه  تفسـیری  فرآینـد  در  کـه  دارد  هستی شناسـانه  گرایـش  انتقـادی  هرمنوتیـك  نظریـه 
را در جهـان درك  افـراد، چگونـه موقعیـت خودشـان  کـه  ایـن مطلـب اسـت  اسـت و در جسـتجوی 
کـرد، تـالش سـاختار یافتـه بـرای درک  گادامـر ثابـت  کـه  می کننـد )میخائیـل، 2009: 26(. همان طـور 
کاملـی بـرای بررسـی پدیده هـای عینـی  یـك واقعیـت عینـی بی فایـده اسـت؛ زیـرا هیـچ روش نظام منـد 
کـرد و یـا ماننـد  وجـود نـدارد. از ایـن رو نمی تـوان افـراد را در رابطـه بـا دیگـران، به طـور قاطـع تعریـف 
کرد )گادامـر، 1977(. حقیقت  کنترل  مطالعـات آزمایشـگاهی برخـی از متغیرهـای موثـر بـر رفتار آنهـا را 
کـه به وسـیله فرضیه هـای اثبـات شـده قابـل حصـول باشـد، بلکـه مفهومـی اسـت  جایگاهـی نیسـت 
کـه بـه آن اعتقـاد داشـته _ و آن را مسـلم فـرض می کننـد _ سـاخته می شـود. بنابـر ایـن  کـه توسـط افـرادی 
که دایما در  کمـی( برای درک و شناسـایی موجودیتـی  اسـتفاده از روش هـای علمـی )روش هـای صرفـًا 
حـال تغییـر اسـت مناسـب نیسـت؛ بلکـه پژوهشـگر بایـد زبـان، تاریـخ و هویـت افـراد را مـورد توجـه قرار 
دهـد، زیـرا آنهـا بـه پژوهشـگر، در جسـتجوی معانـی یـاری می رسـانند. به زعم هـردا1  این فرایند مسـتلزم 
گـردآوری و ارزیابـی داده هـا و همچنیـن، رویکـردی نسـبت بـه زبـان  کاربـرد روش هـای ویـژه ای بـرای 
کـه واقعیـت و دنیـای  اسـت. زیـرا زمانی کـه افـراد از »زبـان« اسـتفاده می کننـد؛ این طـور بـه نظـر می رسـد 
گفتمـان  کـه پژوهشـگر و افـراد از طریـق  کرده انـد )هـردا،  1999: 41(. بدیـن معنـی  جدیـدی را خلـق 
کـه از طریـق آن نظریـه بـه سـمت عمـل  و تجزیـه و تحلیـل متـن، عرصـه یـا بسـتری را به وجـود می آورنـد 
کـرده و عقایـد و داسـتان های افـراد را بـه سـمت روایت هـای جدیـد و زنـده حرکـت می دهنـد.  حرکـت 
که ایـن روش را دنبال می کنند به دنبال نمایان  بنابـر ایـن روش هرمنوتیـك انتقـادی و پژوهش هایی 
سـاختن »یـك جـواب واحـد« نیسـتند و در فراینـد نائـل آمـدن بـه فهـم و درك، نبایـد داده هـای حاصـل 

1. Ellen Herda

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
فصلنامه علمی _ پژوهشی

35
پیوند هرمنوتیک 

انتقادی با ...

گرفـت.  کـرد، بلکـه بایـد اهمیـت و ارزش تفسـیرهای متنـوع فـردی و جمعـی را در نظـر  شـده را حـذف 
نتیجـه آنکـه، شـیوه تجزیـه و تحلیـل در هرمنوتیـك انتقـادی اسـتفاده از ابزارهـا و الگوریتم های خاصی 
را شـامل نمی شـود )میخاییـل، 2009: 29(. به زعـم گالسـر و اسـتراوس1 هرمنوتیـك انتقـادی بـه مـوازات 
که ابهامـات موجود در این  گسـترش نظریـه داده  بنیـاد2 توسـعه یافتـه؛ وان منـن3 نیز مدعـی بود  توسـعه و 

رویکـرد بـه انـدازه ابهامـات موجـود در قـوم نـگاری اسـت )فیلیپـس و بـراون، 1993: 1567-1568(. 

کاربرد روش هرمنوتیک انتقادی در پژوهش های سازمان و مدیریت تبیین چرایی 

گسـترش رویکردهـای تفسـیری موجـود بـه  مهم تریـن مزیـت هرمنوتیـك انتقـادی را می تـوان در بسـط و 
سـمت نظریه پـردازی در حـوزه سـازمان و مدیریـت مطـرح دانسـت و در ایـن بخـش بـه بررسـی و تبییـن 

قرائـن و شـواهد ایـن امـر پرداختـه می شـود.
نقـش  بررسـی  بـرای  )سـاختاری(4  نظام منـد  روشـی  انتقـادی،  هرمنوتیـك  اینکـه  نخسـت 
پدیده هـای نمادیـن5 در سـازمان ها را فراهـم می سـازد. بر ایـن  اسـاس، سـازمان پدیده ای نمادین اسـت 
کـه در آنهـا نظام هـای معنایـی، به صـورت اجتماعی شـکل یافته اند  گفتاری انـد6  و سـازمان ها، جوامـع 
که محیط پیرامون خود را با واسـطه یا بی واسـطه7  و ایـن امـکان را بـرای افـراد سـازمان فراهـم می آورنـد 
بهتـر درک نماینـد. هرمنوتیـک انتقـادی در مـورد چگونگـی تأثیـر برخـی از متـون در تثبیـت و یـا تکامل 
در  کـه  اجتماعـی،  روابـط  بـر شـاخص های  ایـن طریـق  از  و  بحـث می کنـد  معنایـی  نظام هـای  ایـن 
موقعیت هـای معیـن واقـع شـده اند، تأثیـر می گـذارد. برایـن اسـاس، حوزه تمرکـز هرمنوتیـک انتقادی در 
مطالعـات سـازمان و مدیریـت بـر دو اصـل اسـتوار اسـت. نحـوه تأثیـر متـون مشـخص بـر درک بازیگران 
گـروه از بازیگران سـازمانی.  و نقش آفرینـان درون و بـرون سـازمانی، نحـوه تأثیـر ایـن درک بـر رفتـار ایـن 
دوم اینکـه، هرمنوتیـك انتقـادی روشـی نظام منـد بـرای بررسـی »منبـع متـن«8 فراهـم می سـازد. از 

1. Glaser and Strauss

2. Grounded Theory

3. Van Manen

4. Structural

5. Symbolic Phenomena

6. Speech Communities

7. Immediate, and perhaps not so immediate

8. Sources of texts
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کـه متـون معیـن، نقـش مهمـی در حفظ و یا تغییر فرهنگ سـازمان دارند؛ بنابـر این اطالع در این  آنجـا 
کـرده؟ و چـرا آن متـن ایجـاد شـده؟« بسـیار مهـم و بنیادیـن اسـت  کسـی متـن را ایجـاد  کـه »چـه  زمینـه 

)فیلیپـس و بـراون1، 1993: 1548(. 
کـه  سـوم اینکـه، هرمنوتیـك انتقـادی چارچـوب نظـری مناسـبی بـرای ترکیـب روش هـای متعـددی 
کم تـر اسـتفاده شـده اند را فراهـم می سـازد. بدیـن معنی  بـرای تحلیـل متـون سـازمانی مناسـب بـوده، ولـی 
گفتمان3، روان کاوی  که در مطالعات تفسـیری می توان روش هایی نظیر نمادشناسـی نظام مند2،  تحلیل 
کـرد. بـا ایـن اوصـاف  انتقـادی4 و... را بـا مصاحبه هـای متداول تـر5 و روش هـای قـوم نـگاری6 تلفیـق 
کیفـی دیگـری می توانـد در پژوهش هـای  کـه بیشـتر از هـر پژوهـش  هرمنوتیـك انتقـادی، شـیوه ای اسـت 
مدیریتـی موثـر باشـد )همـان: 1549( و همچنیـن زمانی کـه در بررسـی مسـائل سـازمان و مدیریـت از روش 
کـه هـم بـه بررسـی موشـکافانه سـازمان  هرمنوتیـک انتقـادی اسـتفاده می شـود، ایـن نکتـه مبرهـن اسـت 
و مدیریـت پرداختـه می شـود و هـم سـازمان و مدیریـت از منظـر مفاهیـم نظـری و جنبه هـای متنـوع مـورد 
کیفی زمانی مفید اسـت  مداقـه قـرار می گیـرد. چهـارم اینکـه از منظر روش پژوهش، به کارگیری روش های 
کـرده به راحتـی  کمـی بـه منظـور دریافـت پاسـخ سـؤاالت و مسـائل پیشـامد  کـه اسـتفاده از رویکردهـای 
کیفـی بینـش و راهکارهای جدیـدی را در مـورد وضعیت،  امکان پذیـر نباشـد. عـالوه بـر ایـن، مطالعـات 
دیدگاه، روحیات و تعصبات افراد در درون سـازمان ها فراهم می سـازد )فرانکل و دیورس، 2000: 253(.

شیوه بیان مسئله در هرمنوتیک انتقادی 

که پژوهشـگر درصدد اسـت تا بـا تعیین حالت  سـؤال پژوهـش عبـارت  اسـت از بیانیـه پژوهشـی معینی 
ک و بنتون7 )1996(، سـؤال پژوهش  و وضعیت آن، بدان پاسـخ دهد )الو، 2004 :2(. به عقیده  کورما
کمـک می کنـد تـا بـر موضـوع پژوهـش متمرکـز شـده و چارچوبـی را تعییـن نمایـد تـا بتوانـد  بـه پژوهشـگر 
تمامـی مراحـل پژوهـش را هدایـت نمایـد. بنابـر ایـن انجـام پژوهـش بـدون طـرح سـؤال مناسـب امـری 
گـرو  کیفـی در  کمـی و  غیرممکـن و نشـدنی اسـت )همـان: 56(. نتیجـه آنکـه موفقیـت پژوهش هـای 

1. Philips and Brown
2. Structural Semiotics
3. Discourse Analysis
4. Psychoanalytic Criticism
5. Conventional Interviewing
6. Ethnographic Techniques
7. Cormack and Benton 
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گام هـای اجـرای پژوهـش  گام از ابتدایی تریـن  تدویـن سـؤاالت مناسـب بـرای پژوهـش اسـت. ایـن 
گاهـی اوقـات تدویـن سـؤاالت اولیـه به عنـوان مرکـز  کـه  محسـوب شـده و اهمیـت آن بـه حـدی اسـت 
کـه چارچوب هـای مفهومـی و  گام بـا موفقیـت تحقـق می یابـد  ثقـل پژوهـش قـرار می گیـرد. زمانـی ایـن 
نظـری دقیـق و سـاختار یافتـه ای در مـورد پدیـده مـورد بررسـی وجـود داشـته و اطالعـات زیـادی فراهـم 

شـده باشـد )فرانـکل و دیـورس، 2000: 254(.
شایسته است پژوهشگر برای تدوین سؤاالت پژوهش نکاتی را حائز اهمیت قرار دهد.

کـه پژوهشـگر باید حـوزه و موضوع مـورد نظر خود  گام در تدویـن سـؤاالت پژوهـش ایـن اسـت  1. اولیـن 
کـه عبارتنـد از تجربیـات فـردی،  کنـد. بدیـن منظـور، چندیـن منبـع بـا ارزش وجـود دارنـد  را مشـخص 
ادبیـات علمـی حـوزه مطالعاتی، مسـائل اجتماعـی )معضالت، پیشـرفت ها و ...(، نظریه های مطرح 

شـده، ایده هـا و تفکـرات مطـرح در سـایرحوزه های مرتبـط )الو، 2004: 56(.
کـه در تعییـن سـؤاالت پژوهـش نقـش دارند، می تـوان به هدف پژوهـش، مخاطبان  2. عوامـل دیگـری 

کند )فرانکل و دیـورس، 2000 : 257(. پژوهـش و وضعیـت و شـرایط ویـژه پژوهـش اشـاره 
کیفی  کـه می توانـد در تدویـن سـؤاالت پژوهـش  3. »تغییـر سـؤاالت پژوهـش«، یکـی از شـرایطی اسـت 
کـه اطالعـات مـورد نیـاز در  رخ دهـد. ایـن وضعیـت زمانـی محقـق شـده و سـرعت بیشـتری می یابـد 
مـورد پدیـده مـورد بررسـی و ادبیـات پژوهـش آن ناقـص بـوده و پژوهشـگر بـر ایجـاد و شـکل گیری نظریه 

کیـد داشـته باشـد.  و دانـش جدیـدی تأ
که  4. در رویکـرد هرمنوتیـک انتقـادی، پژوهشـگر سـؤال پژوهـش خـود را به گونـه ای پایه ریـزی می کنـد 
کشـف فهـم و درک درونـی مشـارکت کنندگان در امـر پژوهـش، نسـبت به پدیده مورد بررسـی در  امـکان 

کالبـد زمانـی، زبانـی، فرهنگـی و غیـره و در فضایـی خالـی از هرگونه قدرت فراهم شـود.
کـه  جـای اینکـه شـرکت کنندگان را بـه سـمت نظریه هـای  5. ایـن سـؤاالت بایـد بـه شـیوه ای تدویـن شـوند 
موجود در زمینه موضوع مورد بررسـی معطوف سـازند، منعکس کننده تعصبات، پیش داوری ها، سـنت ها 
کسـب  کننـده بـه آن معتقـد بـوده و در تجربیات واقعی خود  کـه افـراد مشـارکت  و پیش فرض هایـی باشـند 

کـه معانی بیشـتری را فراهم سـازند )همـان: 254(. گذاری شـود  گفتمانـی پایـه  کرده انـد، تـا بدیـن طریـق 

چگونگی اجرای روش هرمنوتیک انتقادی در مطالعات سازمان و مدیریت

پـس از بررسـی مختصـری دربـاره مفهـوم هرمنوتیـک انتقـادی و مزایـای آن، بـه نحـوه اجـرای این روش 
بـه مالحظـات  ادامـه سـعی می شـود  پرداختـه می شـود. در  و مدیریـت  کیفـی در مطالعـات سـازمان 
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اساسـی در شـیوه به کارگیـری ایـن روش اشـاره شـده، به طوری کـه بتـوان ایـن روش را در عمـل نیـز مـورد 
کلـی اجـرای ایـن روش در شـکل زیـر قابـل مشـاهده اسـت.  اسـتفاده قـرار داد. شـمای 

كلی اجرای روش هرمنوتیک انتقادی شكل 1. شمای 

گام را بـرای اجـرای هرمنوتیـک انتقـادی  هـردا از صاحب نظـران مطـرح ایـن نـوع پژوهـش، شـش 
کـه در نمـودار 1 قابـل مشـاهده اسـت. کـرده  مطـرح 

نمودار 1. مراحل اجرای هرمنوتیک انتقادی از منظر هردا 
)پیرویچ1، 2009: 45(

1. Pierovich 

مطالعه نظریات و 
تئوریهای مربوط

تدوین طبقات 
اولیه

تدوین متنگفتمان

فرایند تفسیر
بستر1: تحلیل اجتماعی ـ تاریخی

بستر 2: تحلیل رسمی
بستر 3: تفسیر ـ تفسیر مجدد

استخراج تمها از 
متون حاصل شده

تدوین طبقات 
نهایی

کنندگان مرحله ورود و انتخاب مشارکت 

تعیین طبقات و سؤاالت هدایتگر

گردآوری داده ها و ایجاد متن

مطالعه مقدماتی

تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه آنها

کاربرد هرمنوتیک انتقادی دانش آموزی و 
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گام اول: مرحله ورود و انتخاب مشارکت کنندگان 

اولین مرحله اجرای هرمنوتیک انتقادی، مرحله ورود به محیط سـازمان و انتخاب مشـارکت کنندگان 
اسـت. ایـن امـر یکـی از موضوعـات حیاتـی در موفقیـت و یـا عـدم موفقیـت پژوهـش بـوده و پژوهشـگر 
قـرار دهـد. دامنـه )حیطـه(  گام مـد نظـر  ایـن  بـرای انجـام موفقیت آمیـز  را  بایـد مالحظـات خاصـی 
گسـترده باشـد. اما از  انتخـاب افـراد بـر حسـب موضـوع و هـدف پژوهشـگر می توانـد محـدود و یا بسـیار 
کـه اغلـب مطالعـات مدیریتـی بـه بررسـی سـازمان ها و محیـط درونـی آنهـا معطـوف هسـتند، پـس  آنجا
دامنـه انتخـاب افـراد مشـارکت کننده در پژوهـش، اغلـب بـه محیـط درونـی سـازمان محـدود می شـود. 
گرفـت را می تـوان در دو طبقـه قـرار  کـه در انتخـاب افـراد بـرای انجـام پژوهـش بایـد در نظـر  مـواردی 
کـه مشـتمل بـر آشـنایی وی بـا روش هـای انتخاب افـراد، در  داد. دسـته اول بـه پژوهشـگر مرتبـط اسـت 
که با پدیده  گاهی نسـبت به سـازمان و افراد درون آن، انتخـاب افرادی  گرفتـن هـدف پژوهـش، آ نظـر 
بـا متغیرهـای جمعیـت  یـا موضـوع مـورد بررسـی بیشـتر سـروکار دارنـد و همچنیـن مالحظـات مرتبـط 
شـناختِی تأثیرگـذار بـر نتیجـه پژوهـش اسـت. دسـته دوم بـه مشـارکت کنندگان مربـوط می شـود، بدیـن 
کـه آنهـا بـه مشـارکت در پژوهـش تمایـل داشـته و پژوهشـگر بتواند مشـارکت کنندگان را نسـبت به  معنـی 

گاه سـازد.  هـدف و مراحـل اجـرای پژوهـش آ
فنـاوری  کارآفرینانـه در سـازمان های دارای  و رهبـری  تعهـد  بررسـی ماهیـت  بـه  فورچـت1)2002( 
پیشـرفته پرداخـت. از آنجایی کـه موقعیـت، هویـت و اقدامـات رهبران در سـازمان ها تحـت تأثیر پیش 
ک، تاریـخ و فرهنـگ آنهـا و همچنیـن تفسـیر رهبـران از معنا قراردارد و این مسـئله باعث  فرض هـا و ادرا
می شـود تـا رهبـران برداشـت های متفاوتـی از سـازمان داشـته باشـند، از ایـن رو پژوهشـگر بـرای انجـام 
کـرده  اسـت. در هرمنوتیـك انتقـادی، فهـم درونـی  ایـن پژوهـش از روش هرمنوتیـک انتقـادی اسـتفاده 
کـم بـر پدیـده، مـد نظـر پژوهشـگر اسـت  افـراد نسـبت بـه پدیـده مـورد بررسـی بـا توجـه بـه بسـترهای حا
کـم بـر رونـد پژوهـش اسـتفاده می شـود. در ایـن پژوهـش،  کانـون تفکـر حا و از رهایی بخشـی به عنـوان 
کـرده و مدعـی بـود  کیـد  پژوهشـگر بـر نقـش و تأثیـر فنـاوری در سـازمان های دارای فنـاوری پیشـرفته تأ

کارآفریـن، به عنـوان عاملـی حیاتـی در ایـن سـازمان ها مـد نظـر هسـتند. کـه رهبـران 
کـه در دره  پژوهـش حاضـر، در میـان تعـدادی از مدیـران اجرایـی ارشـد حـوزه فنـاوری اطالعاتـی 
یـا  و  آنهـا  کاری  در محیـط  مدیـران  ایـن  بـا  گرفـت. مصاحبـه  فعالیـت می کردنـد صـورت  سـیلیکون 
گرفـت. این مدیـران دارای تجربیات و سـوابق متفاوتـی بودند.  مـکان تعییـن شـده توسـط آنهـا صـورت 

1. Michael Lee Forcht
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کار در آن سـازمان ها، سـازمان های مشـاوره ای و یـا از طریـق شـبکه های حرفـه ای  پژوهشـگر بـه واسـطه 
که این مدیران توانسـته بودند سـازمان هایی با فناوری  غیررسـمی با این مدیران آشـنا شـده  بود. از آنجا 
کننـد، پـس به عنـوان مشـارکت کنندگان در ایـن پژوهـش انتخـاب شـدند. آنـان در دوره  پیشـرفته ایجـاد 
مدیریتـی خـود بـا مراحـل ایجـاد، رشـد و نگهـداری شـرکت های فنـاوری محـور و همچنیـن، نیروهـای 
کـه بـر مؤسسـات تجاری آنها تأثیرگذار بود، آشـنا شـده بودنـد. علی رغم اینکه  کالنـی  اقتصـادی خـرد و 
کـرده  بـود تـا در فراینـد پژوهـش  پژوهشـگر از هـر یـک از ایـن مدیـران به طـور غیر رسـمی و شـفاهی دعـوت 
کننـد، بـا ایـن  حـال دعوتنامه هـای رسـمی نیـز توسـط پژوهشـگر تدویـن شـده بـود و بـا اشـاره بـه  شـرکت 
کنند.  کرده بود تا در این پژوهش شـرکت  اهـداف پژوهـش و دلیـل انتخـاب آنـان، از آن مدیـران دعوت 
تعـداد مشـارکت کنندگان در پژوهـش مـورد نظـر 13 نفـر و از شـرکت های متعـددی انتخـاب شـده بودنـد. 

گام دوم: تعیین طبقات و سؤاالت هدایتگر 

در ایـن مرحلـه، پژوهشـگر بـه تعییـن طبقاتـی بـرای موضوع مورد بررسـی می پـردازد تا از ایـن طریق درک 
کنـد. ایـن طبقـات بـر مبنـای نظریه هـای مطـرح شـده در زمینـه موضـوع  کسـب  بهتـری در مـورد موضـوع 
مـورد بررسـی هسـتند. طبقـات تعییـن شـده اصلی تریـن و بنیادی تریـن طبقـات نظـری1 بـرای پژوهـش 
بـرای تعییـن  گرفتـه می شـوند و  به حسـاب می آینـد. ایـن طبقـات، به عنـوان راهنمـای عملـی در نظـر 
گردآوری داده ها و تحلیل داده ها اسـتفاده می شـوند )پیرویچ، 2009: 48-49(.  گفتمان های پژوهش، 
گـردآوری داده ها  هـردا معتقـد اسـت طبقـات به عنوان شـاخص های عمومی پژوهـش در جریان فرایند 
گرفتـه شـده و همچنیـن در طـی مراحـل پژوهـش نیـز مـورد اسـتفاده و تجدید نظر قـرار می گیرند.  در نظـر 
بـه  کـه  آشـکار می شـود  و موضوع هـای جدیـدی  تم هـا  زمینه هـا،  بیشـتر داده هـا،  و تحلیـل  بـا تجزیـه 
هرکـدام از طبقه هـا اختصـاص می یابنـد و جزئیـات و ویژگی هـای معنـاداری را بـرای بررسـی موضـوع 

پژوهـش فراهـم می سـازند )هـردا،1999: 97(.
گفتمان )مصاحبه( با افراد انتخاب شـده،  کلیـد راهنمایـی برای آغـاز  سـؤاالت هدایتگـر به عنـوان 
کننـد  کـه زمینـه ای را ایجـاد  اسـتفاده می شـود. به زعـم هـردا، هـدف از سـؤاالت هدایتگـر ایـن اسـت 
گفتمـان تنهـا بـه سـؤاالت هدایتگـر محـدود نمی شـود،  گفتمـان منجـر شـوند. بنابـر ایـن،  کـه بـه انجـام 
کـه پژوهشـگر و یـا افـراد مشـارکت کننده می تواننـد از سـؤاالت راهنما )تعیین شـده( فاصله  بدیـن معنـی 

کـه بـا موضـوع و هـدف پژوهـش در ارتبـاط اسـت.  بگیرنـد و بـه بررسـی موضوعـات دیگـری بپردازنـد 

1. Main Theoretical Categories
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پژوهشـگر در تعییـن طبقـات پژوهـش بـه تجربیـات و عالیـق شـخصی و همچنیـن بـه ادبیـات علمی 
کـه هـردا بیـان مـی دارد، طبقـات پژوهـش، اساسـی ترین عامـل بـرای  کـرد. همان طـور  هرمنوتیـک رجـوع 
گـردآوری اطالعـات قلمداد می شـود. طبقـات پژوهش می تواننـد در جریان  پژوهـش هرمنوتیـک و فراینـد 
کـه در نهایت  اجـرای پژوهـش تغییـر یابنـد. بـر ایـن  اسـاس، پژوهشـگر به تعییـن طبقات پژوهـش پرداخته 
بـه تدویـن چارچـوب نظـری بـرای فراینـد پژوهـش شـد منجـر می شـود. سـه طبقه تدویـن شـده در پژوهش 
کار، جامعه جهانی. حاضر عبارتند از: 1. فهم تا عمل؛ سازمان به عنوان یک متن اجتماعی و فناوری؛ و 

کاری1را بـرای  1. از فهـم تـا عمـل: ایـن طبقـه بـه بررسـی ماهیـت فهـم در عرصـه اجتماعـی پرداختـه، زمینـه 

کـه اول اینکـه  پژوهـش هرمنوتیـک فراهـم می سـازد. طبقـه مذکـور بـه بررسـی ایـن موضوعـات می پـردازد 
کـه افـراد آن را در تعامـل بـا دیگـران بـه کار می برنـد،  چگونـه »فهـم« از طریـق زبـان، تاریـخ و روش هایـی 
انتقـال می یابـد و دوم آنکـه افـراد چگونـه معانـی را با اقدامات شـان متناسـب و هماهنگ می سـازند. بنابر 
که برای تمامـی روابط اجتماعی  که زبان وسـیله ارتباطـی معناداری اسـت  ایـن، ایـن طبقـه مدعـی اسـت 

مـورد اسـتفاه قـرار می گیـرد.
2. سـازمان به عنـوان یـک متـن اجتماعـی: ایـن طبقـه بر مبنای طبقۀ قبلی پایه گذاری شـده  اسـت. این طبقه بر 

کـه حاصـِل تعامـل معانی درون سـازمان بوده و ادبیـات مرتبط با هرمنوتیک  کیـد دارد  »ماهیـِت متنـی« تأ
کـه در ایـن طبقه، تمایز میـان مکالمات مبتنی  و موضـوع پژوهـش را مـورد مداقـه قـرار می دهـد. بدیـن معنـا 
گادامـر در فهم مکالمات، دیدگاه قابلیـت ارتباطی2  بـر فلسـفه دکارت و دیگـر قالب هـای ارتباطـی، نقـش 
کی افراد  گفتمان می توانند به تغییر افق هـای ادرا که با تمرکز بر  کیـد دارد  هابرمـاس و نیروهـای بالقـوه ای تأ

منجر شود. 
و همچنیـن  میتسـن4  و  مـورد دازایـن3  ایـن طبقـه دیـدگاه هایدگـر در  در  كار، جامعـه جهانـی:  فنـاوری،   .3

نگرانی هـای هایدگـر در مـورد رابطـه میـان نـژاد بشـر و ابزارهـای فناورانـه و نیروهـای اجتماعـی عمومـی و 
گرفتـه و  کار و حرفـه در ارتبـاط متقابـل هسـتند مـورد بررسـی قـرار  کـه بـا محیـط و متـون اجتماعـی  جهانـی 
کار تحت تأثیر وضعیت های اقتصادی پیچیده اسـت، به  که محیط  گرفتن این فرض  سـپس با در نظر 

کار و حرفـه پرداختـه شـده اسـت.  بررسـی 

1. Ground Work

2. Communicative Competence

3. Dasein

4. Mitsein
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کـه مبنـای اقدامـات افـراد اسـت _ مدیـران و اصـول اخالقـی مرتبـط بـا آن اقدامـات  وضعیـت اجتماعـی _ 
شـرح داده شـده اسـت و ماهیـت سـازمان هـم به عنـوان ابـزاری فناورانـه و هم به عنوان عرصـه ایدئولوژیکی 
گرفتـه شده اسـت. اسـتعاره »فرهنـگ« مبیـن زندگـی اجتماعـی در سـازمان و اسـتعاره  مـورد مداقـه قـرار 
گرفتـه شـده اسـت. ایـن اسـتعاره ها قادرنـد تـا  »آب و هـوا«1 به عنـوان توصیفـی بـرای »جـو سـازمانی« در نظـر 
گفتمان های انجام  اطالعات مفیدی را برای زندگی سـازمانی فراهم آورند.  پژوهشـگر با تحلیل و بررسـی 
گرفتـه )مصاحبه هـا( بـه شناسـایی تم هـای پژوهش پرداخت. تم هـا را می توان موضوع هـا و مطالبی در نظر 
کیـد بیشـتر دارنـد و یـا به طـور مکـرر در طـول مصاحبه تکرار شـده اند. پژوهشـگر با  کـه افـراد بـر آن تأ گرفـت 
تحلیـل تم هـا، آنهـا را در درون طبقـات قـرار داده و در نهایـت با تحلیل آنها توانسـت، عالوه بر بررسـی تأثیر 
برخـی از نگرش هـای رهبـری و عوامـل فناورانه تأثیرگذار بر تعهد و رهبری، جنبه های نامحسوسـی را درک 

کـه بـر زندگـی سـازمانی تأثیـر می گذارنـد. طبقـات و تم هـای ایـن پژوهش در شـکل 2 آمده اسـت. کنـد 

شكل 2. طبقات و تم های پژوهش

1. Weather
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سؤاالت هدایتگر

کـرد. سـؤاالت هدایتگـر  پژوهشـگر بـه  منظـور دسـتیابی بـه ایـن طبقـات و تم هـا از تعـدادی سـؤال اسـتفاده 
گفتمان های معنادار با مشارکت کنندگان تدوین شده بودند. این سؤاالت  به عنوان راهنمایی برای تسهیل 
به شـیوه ای تدوین شـدند تا به جای اینکه شـرکت کنندگان را به سـمت نظریه های موجود در زمینه روابط 
کننده تعصبات، پیش داوری ها، سـنت ها، و پیش فرض هایی باشند  انسـانی معطوف سـازند، منعکس 
کرده انـد تـا بدیـن طریـق  کسـب  کـه افـراد مشـارکت کننده بـه آن معتقـد بـوده و در تجربیـات واقعـی خـود 
کـه معانـی بیشـتری را بـرای ما فراهم سـازند. این سـؤاالت عبارتنـد از:  1. چه  کنیـم  گفتمانـی را پایه گـذاری 
کرده ایـد؟ چـه عاملـی  کـه مدیـر اجرایـی ارشـد )CEO( هسـتید؟ چـه تعـداد شـرکت را اداره  مـدت اسـت 
کرده اید؟؛  2. موفقیت را چگونه توصیف  کارآفرین بودن را انتخاب  که  کنید  باعث شـده تا شـما تصور 
کردیـد چگونـه توانسـتید آن را بشناسـید؟ مهم تریـن موانـع موجود بر  می کنیـد؟ زمانی کـه موفقیـت را تجربـه 
سـر راه دسـتیابی به موفقیت چیسـت؟ چه زمانی موفق نبودید؟؛ 3. شـما، به عنوان یک رهبر، خودتان 
را در سـازمان چگونـه مشـاهده می کنیـد و چـرا؟ هویـت شـما در رهبری سـازمان، چگونه تجلـی می یابد؟؛ 
کارکنان تـان نشـان می دهید؟ چه عاملی منجر می شـود  4. چگونـه تعهـدات خـود را نسـبت بـه سـازمان و 
کارکنان  بـا سـازمان چگونه اسـت؟؛ 5.  کارکنـان نسـبت بـه سـازمان متعهـد شـوند؟ بـه نظر شـما، رابطـه  تـا 
کـه برای  کارکنانی  کرده ایـد چـه ویژگـی مهـم و قابل توجهـی دارد؟ چـرا  کـه شـما در سـازمان القـا  فرهنگـی 

کار می کنند باید توجه چشـمگیری به آن داشـته باشـند؟ شـما 

گام سوم: مطالعه مقدماتی

کمـک می کنـد تا ایده های مناسـبی را برای اسـتفاده از سـؤاالت راهنما  مطالعـه مقدماتـی بـه پژوهشـگر 
که »مطالعـه مقدماتی فرصِت  گفتمـان فراهـم سـازد. هردا در ایـن زمینه اذعان می دارد  در زمـان انجـام 
عملی برای پژوهشـگر فراهم می آورد تا پیوند و ارتباط سـؤاالت پژوهش با طبقات تعیین شـده را مورد 
که نخسـت، مطالعـه اولیه می توانـد چگونگی  بررسـی قـرار دهـد«. به عبـارت دیگـر هـردا معتقـد اسـت 
کند. دوم  پرسـیدن سـؤاالت به طـور موثـر و همچنیـن چگونگـِی مشـارکت موثر افراد در مکالمـه را تعیین 
آنکـه، ایـن تجربیـات فرصتـی را بـرای بررسـی دقیق تـر طبقه هـای تعییـن شـده فراهـم می سـازد. سـوم، 
کاهش داد؟ پژوهشـگر  کافـی اسـت و یا باید تعـداد آنهـا را افزایش و یا  آیـا تعـداد سـؤاالت مطـرح شـده 
می توانـد آزمـون مقدماتـی را بـا تعـداد زیـاد و یـا محـدودی از افـراد و در زمان هـای متفـاوت انجـام دهد 

کند )پیرویـچ، 2009 : 49-50(. گفته هـای آنهـا را بـر روی نـوار ضبـط  کسـب اجـازه از افـراد،  و بـا 
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گردآوری داده ها و ایجاد متن گام چهارم: 

گام هرمنوتیـک انتقـادی را تشـکیل می دهـد. در ایـن مرحلـه پژوهشـگر بـا  ایـن مرحلـه، اصلی تریـن 
گفتمـان می پـردازد.  کـه در مرحلـه آزمـون مقدماتـی تعییـن و اصـالح شـده اند، بـه  اسـتفاده از سـؤاالتی 
گفته هـای افـراد را ضبـط و ثبـت می کنـد  کـرده و  گفتمـان را شـروع  پژوهشـگر بـا طـرح سـؤاالت هدایتگـر 
کـه در روش هرمنوتیـک انتقـادی »متـن« به عنـوان  و از ایـن طریـق »متـن« به وجـود می آیـد. از آنجـا 
گرفتـه می شـود، بنابـر ایـن ضـرورت دارد دربـاره آن بیشـتر شـرح داده شـود. داده هـای پژوهـش در نظـر 

سازمان به عنوان یک متن

که به ثبـت رخدادها  گرفته می شـوند  در بیشـتر فرهنگ هـا متـون به عنـوان اسـناد نوشـته شـده ای در نظـر 
کـرد. متن به عنوان رخداد تاریخی پدیدار می شـود  و عقایـد می پردازنـد تـا در آینـده بتـوان بـه آنها رجوع 
فراهـم می سـازد.  آینـده  بـرای  را  و احتمـااًلت و پیش بینی هایـی  گذشـته اسـت  کـه حاصـل عملکـرد 
بپـردازد، برعکـس عمـل می کنـد.  تثبیـت متـن در بسـتر زمـان  بـه  اینکـه  انتقـادی به جـای  هرمنوتیـك 
کـرده و قابلیـت  گـذر زمـان را در درون خـود نهادینـه  کـه تحلیل هـای هرمنوتیـك انتقـادی  به گونـه ای 
ایجـاد تفاسـیر متفـاوت و جدیـد را در بسـتر زمـان شـامل می شـود. زمانی کـه بـا متـن مواجـه می شـویم و یـا 
گذشـته و حـال در نوسـان هسـتیم. بنابـر ایـن فهـم در رابطـه بیـن متن و مفسـر  آن را تفسـیر می کنیـم، میـان 
کـه معانـی محـدود بـه متن نیسـتند و هر فرد _ درخور بسـتر فکـری و زمانی  پدیـدار می شـود، بدیـن معنـی 
کـه  گـی1 در ایـن زمینـه نقـل می کنـد  خـود _ بـه تفسـیر متـون می پـردازد )میخاییـل، 2009 : 28(. مك گا
کنـش متقابـل میـان  کـه در آن عواملـی نظیـر  یـك وضعیـت هرمونتیکی2رخـداد جدیـد و تـازه ای اسـت 
نویسـندگان، متـن، سـنت های مرتبـط، خواننـده و زندگـی دنیـوی خواننـده بـه خلـق معانـی جدیـدی 
کـه سـازمان به عنـوان عرصـه ای فرهنگـی _ اجتماعی در  گـی، 1988: 63(. از آن جـا  می پردازنـد )مك گا
کـه افـراد متنوعـی را بـا طـرز تفکـر، سـنت ها، ارزش هـا و ... نوشـته شـده یـا نانوشـته ای  گرفتـه شـده  نظـر 
گرفتـه و از ایـن رو بـه تفسـیر  را در خـود جـای داده، بنابـر ایـن سـازمان را می تـوان به عنـوان متنـی در نظـر 
کرده است، پرداخت. نکته قابل  گفتارها و نوشته های آنها تجلی پیدا  که در  ارزش ها، طرز تفکر و ... 
گرفته نمی شـود، بلکه افراد به طور مشـترك  که »متن« به عنوان »یك متن واحد« در نظر  تأمل این اسـت 
بـه تدویـن متـون سـازمان می پردازنـد و از ایـن طریـق بـه سـمت روایت هـای بعـدی حرکـت می کننـد. از 
گفتـه می شـود سـازمان به شـکل مـدوام توسـط اعضایـش نمایـش داده شـده، سـاخته  کـه  این روسـت 

1. Mcgaughey
2. Hermeneutical Situation
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شـده، زاده شـده و بـه تحلیـل بـرده می شـود )لینسـتد1، 1993 :60(. بنابـر ایـن متـن را نمی تـوان به عنـوان 
کـرده و  گرفـت، زیـرا ایـن متـون قادرنـد تـا سـازمان را ایجـاد  مجموعـه ای از اسـناد نوشـته شـده در نظـر 
که  که مهم اسـت »خود متن« نیسـت، »بلکه تفسـیری« اسـت  کنند. در این حالت آن چه  پیکره بندی 
گفته نشـده و همچنین متون غیرقابل  که مطالب  کرد  آن متـون القـا می کننـد. بـا ایـن وجـود باید اعتراف 
کـه  کـه در متـن سـازمان از قلـم افتاده انـد و همیـن مطالـب باقـی مانـده  اسـت  مشـاهده ای وجـود دارنـد 
بزرگ ترین محصول سـازمان اسـت. زیرا این متون از قلم افتاده به تالش برای شناسـایی متون جدید، 
که  گفت  ترکیب مجدد آنها و ایجاد تعهدات جدیدی برای سـازمان منجر می شـوند. از این رو می توان 
که بر اسـاس آن متن  متن دارای دو قابلیت اسـت. نخسـت قابلیت ثبت مدارك و اسـناد و دوم، قابلیتی 
کـه مهم تـر از شـکل نوشـتاری )متنـی( آنهـا اسـت و ایـن عمـل از  کنـد  قـادر اسـت تـا »تفسـیرهایی« را القـا 
طریق مجموعه ای از »رخدادهای اسـتداللی«2 انجام می پذیرد )میخاییل، 2009: 8(. در پژوهش های 
سـازمان و مدیریـت، قابلیـت دوم بـه مراتـب از اهمیت بیشـتری نسـبت به قابلیت اول برخوردار اسـت. 
که  گـردآوری می شـود، دارای پنج بعد اساسـی اسـت  کـه به عنـوان داده  در هرمنوتیـک انتقـادی، متنـی 

کیفـی را فراهـم می سـازند. شـالوده اصلـی ایـن نـوع از پژوهش هـای 
1. ُبعد عمدی3 )هدفمند(

هماننـد  متـن  باشـد.  فهـم  قابـل  دیگـری  فـرد  توسـط  کـه  می نـگارد  را  متـن  هـدف  ایـن  بـا  نویسـنده 
هدفمنـدی  سـازه های4  متـون،  اسـت.  اقداماتـی هدفمنـد  بلکـه حاصـل  نیسـت  طبیعـی  پدیده هـای 
که برای هدایت معانی مورد اسـتفاده قرار می گیرند و به همین نحو، توسـط دیگران »دریافت  هسـتند 
کـه رابطـه خاصی )مشـخصی( بیـن ایجادکننده و  کننـده متـن« درك می شـوند. ایـن بـدان معنـا نیسـت 
کـه افـراد بدیـن دلیـل متـون را ایجـاد می کنند تا  دریافت کننـده متـن وجـود دارد، بلکـه بدیـن معناسـت 

کننـد )تامپسـون، 1990 :137(. بتواننـد بـا دیگـران رابطـه برقـرار 
2. ُبعد ارجاعی5

کـه مطالبـی را در مـورد پدیده هـا6 یـا موضوعـات مشـخص بیـان می کننـد. این  متـون نمادهایـی هسـتند 
کـه خارج از خود پژوهشـگر هسـتند، هدایـت می نمایند. در  متـون، پژوهشـگر را بـه سـمت پدیده هایـی 

1. Linstead
2. Discursive Events
3. Intentional Aspect
4. Construction
5. referential aspect
6. Samethiny
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کـه با موضوع  واقـع، زمانی کـه پژوهشـگر موضوعاتـی1 را مـد نظـر قـرار می دهـد، به متونـی مراجعه می کند 
منتخـب وی مرتبـط هسـتند و یـا به عنـوان مرجـع و منبعـی بـرای موضـوع منتخب به حسـاب می آیند. 

3. ُبعد محتوایی2 

کـه در آن ایجـاد و بیـان شـده غیـر قابـل تفکیـك  معنـای متـن، از محتـوا یـا بسـتر تاریخـی و اجتماعـی 
گرفتـه، جـدا سـاخت.  کـه از آن نشـئت  اسـت؛ یعنـی، متـن را نمی تـوان از عرصـه تاریخـی و اجتماعـی 
کـه برخـی از  به شـکل نمونـه، معنـای یـك داسـتان سـازمانی تحـت تأثیـر عوامـل متعـددی قـرار می گیـرد 
آنهـا عبارتنـد از راوی، افـراد حاضـر در زمـان روایـت داسـتان، محـل طـرح موضـوع )مثـاًل طـرح آن در 
کدام  یک از بسـترهای  کار و ... (. با توجه به اینکه روایت سـازمانی در  جلسـه هیئت مدیره، محیط 

معرفـی شـده بیـان شـود، معانـی متفاوتـی به خـود می گیـرد.
4. ُبعد قراردادی3 

کننـد تـا اعضـای یـك  بـرای اینکـه متـون قابـل فهـم باشـند، بایـد از اصـول و قواعـد متنوعـی پیـروی 
گـروه اجتماعـی خـاص قـادر باشـند آن را بفهمنـد. یعنـی بـرای اینکـه متـن قابـل فهـم باشـد بایـد برخـی 
کدگـذاری و رمزگشـایی متـون وجـود داشـته باشـد. به طـور نمونـه زبـان فارسـی  کلـی در مـورد  توافقـات 
را از سـمت راسـت بـه چـپ و از بـاال بـه پاییـن می نویسـیم در حالی کـه زبـان انگلیسـی را از چـپ بـه 
کدگـذاری و رمزگشـایی نمادها مورد اسـتفاده  کـه بـرای  راسـت می نویسـیم. لزومـی نـدارد قراردادهایـی 
قـرار می گیرنـد بـر هـم منطبـق باشـند، بلکـه بایـد اصـول و قواعـدی وجـود داشـته باشـد تـا از آن طریـق 
کننـد. عـالوه بـر ایـن، اصول و قواعـد به منظور ایجاد تفسـیرهای  افـراد بتواننـد نمادهـا را ایجـاد و تفسـیر 
یکسـان از متـن ایجـاد نشـده اند، بلکـه به عنـوان راه کاری بـرای جلوگیـری از سـوء تفسـیر متـون پیچیده 

گرفتـه می شـوند. در نظـر 
5. ُبعد ساختاری4 

کـه سـاختارهای فصیحـی6 را نشـان می دهنـد. به عنـوان نمونـه، یـك نامـه  متـون،  سـازه هایی5 هسـتند 
کـه در رابطـه خاصـی بـا  کلمـات(  تجـاری7 به عنـوان یـك متـن از اجزایـی سـاخته شـده  اسـت )همـان 

1. Things
2. Contextual Aspect
3. Conrentional Aspect
4. Structural Aspect
5. Constructions
6. Articulated Structure
7. Formal Letter
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گـراف و غیـره(. متـون به عنـوان سـازه هایی  یکدیگـر چیـده شـده اند )ترتیـب خـاص، در خطـوط، پارا
گراف ها تشـکیل شـده اند و همچنین دارای معانی هسـتند  کلمات و پارا که از  گرفته می شـوند  در نظر 
کـه ایـن معانـی در رابطـه بیـن اجـزای لغـوی وجـود دارنـد. به عبـارت دیگر، معنـای متـن در »رابطه بین 
کـه معنـای نامـه تجـاری در ارتبـاط و  گفتـه می شـود  اجـزا« وجـود دارد، نـه در »خـود اجـزا«؛ از ایـن رو 

شـیوه آرایـش1 لغـات تعبیـه شـده اسـت )فیلیپـس و بـراون، 1993: 1552-1553(. 

گام پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها

را  بـه تجزیـه و تحلیـل متـون به دسـت آمـده، می پـردازد. هـردا، پروتکلـی2  پژوهشـگر در ایـن مرحلـه 
بـرای تجزیـه و تحلیـل داده هـا ارائـه داده و معتقـد اسـت: » تجزیـه و تحلیـل داده هـا، عملـی خالقانه3 
و مبتکرانـه4 اسـت«. پژوهشـگر در ایـن مرحلـه، متـن را بـه دقـت مـورد بررسـی قـرار داده و بـه آشـکار 
بـرده  بـه کار  متغیـر  به جـای  کـه  کیفـی  تحقیقـات  در  مدنظـر  اطالعاتـی  )تکه هـای  تم هـا5  سـاختن 
بـا  می شـوند( و اسـتعارات درون متـون می پـردازد، سـپس تم هـای مشـخص شـده )کسـب شـده( را 
کـه در ابتـدا تعییـن شـده بـود، قـرار می دهـد.  یکدیگـر پیونـد داده و آنهـا را در درون طبقـات اصلـی 
از  کـه به صـورت متـن در آورده شـده و همچنیـن تحلیل هـای اسـتخراج شـده  گفتمان هایـی  سـپس 
گفته های  که در مـورد  کننـده متـن« ارائـه می دهـد تـا ایـن فرصـت بـه او داده شـود  آن را بـه فـرد »ایجـاد 
کـرده و در صـورت لـزوم آنهـا را اضافـه، حـذف و  خـود و تحلیل هـای اتخـاذ شـده در مـورد آن، تأمـل 

یـا تغییـر دهـد )پیرویـچ، 2009: 52(. 
گـردآوری شـده در روش هرمنوتیـک انتقـادی  کـه ذکـر شـد »متـن« به عنـوان داده هـای  همان طـور 
گرفتـه می شـود و دارای پنـج ویژگـی اسـت. برای اینکـه بتوان به تجزیه و تحلیـل متن پرداخت،  درنظـر 
از  »بسـتر«6می داند.  سـه  بـر  مشـتمل  را  »تفسـیر«  فراینـد  ریکـور  شـد.  متوسـل  تفسـیر«  »فراینـد  بـه  بایـد 
کـه ایـن سـه بسـتر، بـه پژوهشـگران در امـر تفسـیر متـن و انجـام روش هرمنوتیـک انتقـادی یـاری  آنجـا 

می رسـاند، در ادامـه بـه تشـریح ایـن سـه بسـتر پرداختـه می شـود.

1. Arrangement

2. Protocol

3. Creative

4. Imaginative

5. Themes
6. Moment
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شكل 3. بسترهای تفسیر متن

بسترهای تفسیر متن

کـه مشـتمل بر سـه  رویکـرد هرمنوتیـك انتقـادی ریکـور، »تفسـیر« را فرآینـد دیالکتیکـی1 در نظـر می گیـرد 
»بسـتر«2 اسـت:   1. بسـتر تحلیـل اجتماعـی _ تاریخـی3: ایـن بسـتر، سـه بعـد اول متـن را در بـر می گیـرد؛ 2. 
بسـتر تحلیـل رسـمی4: در برگیرنـده دو بعـد نهایـی متـن اسـت؛ 3. بسـتر تفسـیر ـ تفسـیر مجـدد5 ) بـاز تفسـیر (: 

از ترکیـب »تحلیـل رسـمی« و »تحلیـل اجتماعـی _ تاریخـی« حاصـل می شـود.  بـرای درک بیشـتر بـه 
کنیـد. جـدول شـماره 1 مراجعـه 

جدول 1. بررسی ویژگی ها، ابعاد متن و بسترهای متن

بستر تفسیری تعریف و توصیف ویژگی ها و ابعاد متن

بستر اجتماعی _ تاریخی
متن پدیده ای طبیعی نیست، بلکه حاصل اقدامات هدفمند افراد و 

گروه هاست.
ُبعد عمدی

بستر اجتماعی _ تاریخی کرده، به موضوع هایی اشاره  که موضوع هایی را ارائه  متون سازه هایی هستند 
گزاره هایی را در مورد برخی موضوعات بیان می کنند. کرده یا  ُبعد ارجاعی

بستر اجتماعی _ تاریخی
که در آن ایجاد و بیان شده  معنای متن، از محتوا و بستر تاریخی و اجتماعی 

غیر قابل تفکیك است
ُبعد محتوایی

بستر رسمی که از اصول و قواعد معینی پیروی می کنند. متون، سازه های معنایی هستند  ُبعد قراردادی

بستر رسمی معناِی متن به رابطه بین عناصر تشکیل دهنده آن بستگی دارد. ُبعد ساختاری

1. Dialectical
2. Moment
3. Social-historical analysis
4. Formal analysis
5. Interpretation-reinterpretation
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کـه متـن همیشـه دارای بسـتر اسـت و در درون بسـتر شـکل می گیـرد، پـس پژوهشـگر بایـد بـه  از آنجـا 
گرفتـه توجـه خاصی مبـذول داشـته و در ابتدا به تحلیل  کـه متـن از آن نشـات  بسـتر اجتماعـی _ تاریخـی 
آن بپـردازد. عـالوه بـر ایـن، پژوهشـگر بایـد متن را به طور رسـمی1 نیز مورد تجزیه و تحلیل قـرار دهد، بدین 
گرفتـه و به تحلیل  کـه آن را به عنـوان سیسـتمی از نشـانه های برگرفتـه از »تجربیـات واقعـی« در نظـر  معنـی 
گایـر، 1979: 183(. از منظـر ابعـاد هرمنوتیـك انتقـادی، هیـچ یـک از ابعـاِد پنج گانـه  آن بپـردازد )مـك 
گرفتـه می شـوند  گامـی در فراینـد تفسـیر در نظـر  متـن بـر دیگـری برتـری نـدارد و هـر یـك از آنهـا، به عنـوان 
گرفـت،  )تامپسـون، 1990(. پـس از اینکـه »تحلیـل اجتماعـی _ تاریخـی« و »تحلیـل رسـمی« صـورت 
کند تا از این طریق عالوه  پژوهشـگر باید این دو بسـتر را خالقانه در بسـتر »تفسـیر _ تفسـیر مجدد« ترکیب 
که متن از آن برگرفته شـده _ تعیین  بر تفسـیر متون حاصل شـده، نقش آن متون را در سیسـتم اجتماعی _ 
کنـد. ایـن فراینـد، چارچوبـی نظام  منـد برای پژوهشـگر و خواننده متن فراهم سـاخته تـا مراحل تحقیق را 
کـرده و در مـورد اعتبـار نتایـج نهایـی حاصل شـده، به قضاوت بهتری برسـد. این بسـترهای متنی  دنبـال 
نقـش پررنگـی در تفسـیر متـون برخاسـته از پژوهش هـای سـازمان و مدیریـت دارنـد.  هـردا بـرای تحلیـل 
که در نمودار 2 قابل مشـاهده اسـت )پیرویچ، 2009: 53(. موثر داده ها 10 مرحله را پیشـنهاد داده  اسـت 

نمودار 2. مراحل تجزیه و تحلیل داده ها از منظر هردا

1. formally
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گرفته بود، به عنـوان متن این  کـه بـا مشـارکت کنندگان صورت  نسـخه های رونوشـت شـده از مکالماتـی 
گرفتـه شـده و تحلیـل شـدند. بـرای تحلیـل متـون، بـه تفسـیر مکالمـات اولیـه و ثانویـه  تحقیـق در نظـر 
از منظـر سـه طبقـه تعییـن شـده، پرداختـه شـد. ایـن تحلیل هـای تفسـیری بـه شـکل دهی هرمنوتیـک 
گرفتـه بودنـد، از محتـوای ایـن  کـه عـالوه بـر اینکـه موضـوع تحقیـق را در بـر  دیالکتیکـی منجـر شـدند 
کـرده بودنـد. ایـن روایت هـا، شـبکه هرمنوتیکی  متـون فراتـر رفتـه و متـون جدیـد و معنادارتـری را ایجـاد 

کـه قلـب فراینـد آن تحقیـق را شـکل داده بودنـد. متـن، سـنت ها و تئوری هایـی هسـتند 

کاربرد آن کسب دانش به واسطه پژوهش هرمنوتیک انتقادی و  گام ششم: 

کـه درک افـراد در مـورد مسـائل در بسـتر زمان رخ  آخریـن مرحلـه هرمنوتیـک انتقـادی، بیانگـر ایـن اسـت 
که پژوهشگر  می دهد و هرچه زمان می گذرد، درک ما از پدیده ها متنوع تر و وسیع تر می شود. بدین معنی 
گاهی خود را نسبت به یکدیگر و محیط شان افزایش  گفتمان« دانش و آ و مشارکت کنندگان »از طریق 
کـه ایـن یادگیری هـا به عنوان مقدمه ای برای تفسـیرهای آینده در نظرگرفته می شـود و پژوهشـگر  می دهنـد 
گاهـی  نیـز بـه نوبـه خـود، از طریـق ترکیـب و قـرار دادن تم هـا در درون طبقـات تدویـن شـده، دانـش و آ
کـه بومی سـازی علـوم انسـانی و  سـاختارمندی را نسـبت بـه سـازمان، افـراد و ... فراهـم می سـازد. از آنجـا 
کیـد در نظـام اسـالمی اسـت، در ادامـه بـه  گذشـتگان یکـی از سیاسـت های مـورد تأ بهره گیـری از دانـش 

سـهم هرمنوتیک در مطالعات اسـالمی و فرهنگ سـازمان اسـالمی اشـاره می شـود.
هرمنوتیک در مطالعات اسالمی و فهم فرهنگ سازمان اسالمی

علومـی  در  و  اسـالمی  متـون  تفسـیر  و  اسـتنباط  و  فهـم  در  هرمنوتیـک  مشـابه  شـیوه های  و  سـازوکارها 
ماننـد اصـول فقـه و تفسـیر، در طـول تاریـخ مـورد اسـتفاده علمـای مسـلمان بـوده  اسـت. بسـیاری از 
ایـن تالش هـا در چارچـوب قواعـد فهـم، تفسـیر، شـیوه اسـتنباط احـکام، اسـتنطاق از متـن و به منظـور 
دسـت یابی بـه نظـر شـارع و تفهـم در ایـن مـوارد انجـام شده اسـت. بـا توجـه بـه روش رایـج فهـم متـن 
کـه تـالش بـرای درک  در مطالعـات اسـالمی، نوعـی روش هرمنوتیکـی بـرای فهـم متـن به دسـت آمـده 
کشـف مقصـود مولـف، عینی گرایـی در فهـم متـن  معنـای متـن )و نـه دربـاره معنـای متـن(، محوریـت 
)و نـه مفسـر محـوری و نادیـده انگاشـتن مولـف در فراینـد فهـم(، ضابطه منـدی فهـم متـن بـا توجـه 
بـه پیـش دانسـته های اسـتخراجی و اسـتفهامی، تمسـک بـه نصـوص در برابـر اجتهـاد غیـر منصـوص، 
مرجـح دانسـتن احتمـال معنایـی اظهـر بـر ظاهر، متابعت از تفسـیر معتبر مبتنی بر ظهـور نوعی آن، توجه 
کالم )پرهیـز از باطنی گـری( و تمسـک بـه محکمـات در عیـن تفسـیر متشـابهات بـا  بـه معنـای ظاهـری 
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محکمـات ارکان آن اسـت. نتیجـه اسـتفاده از روش هرمنوتیکـی به دسـت آمـده در مطالعـات اسـالمی 
که هـر متنـی دارای معنـای واقعی  کیـد بـر ایـن نکتـه اسـت  نیـز بـه محوریـت قصـد مولـف در تفسـیر و تأ
کـه بـا قصـد و نیـت مولـف، تعییـن می شـود. ایـن محـدوده معنایـی تعیـن یافته،  اسـت، یعنـی معنایـی 
کـه بایـد به عنوان هـدف اصلی رویارویی تفسـیری با متن به رسـمیت  قلمـرو معنـای واقعـی متـن اسـت 
کـه نسـبی نباشـد و بـه اصالـت متـن معتقـد باشـد،  شـناخته شـود. پـس اسـتفاده از دانـش هرمنوتیکـی 
در مطالعـات اسـالمی منتفـی نیسـت و می تـوان هرمنوتیـک بـه مثابـه روش را بـه منزلـه بابـی بـرای فهـم 
متون دینی و پژوهش در مطالعات اسـالمی پذیرفت و آن را براسـاس روش های تأویل و تفسـیر اسـالمی 

کـرد )درخشـه، نصرت پنـاه، 1393: 20(.  بازسـازی 
روش هرمنوتیـک در حوزه هایـی از مطالعـات سـازمانی نظیـر فرهنـگ سـازمانی توسـعه یافته اسـت. 
کرده  اسـت. به زعم وی،  هچ و یانو1  )2003( از خرد هرمنوتیک در مطالعات فرهنگ سـازمانی اسـتفاده 
نمـاد دربردارنـده معانـی اسـت و آن معانـی بیانگر فرهنگ سـازمان اسـت )هچ و یانـو، 2003: 96(. فهم و 
گرفته  است. فرهنگ سازمانی، خرده  تفسیر فرهنگ سازمانی در مطالعات اسالمی نیز مورد مداقه قرار 
فرهنگـی از فرهنـگ ملـی اسـت. فرهنـگ دین مدارانـه یـا غیـر دین مدارانـه در جامعه، فرهنگ سـازمانی 
کارکنان سـازمان، جهت دهی دینـی را برای رفتـار آنان  را تحـت تأثیـر خـود قـرار می دهـد. باورهـای دینـی 
کارکنانی قابل تأویل و تقلیل به ایجاد مهارت های شغلی  به دنبال خواهد داشت. معناداری رفتار چنین 
یـا درک اهمیـت وظیفـه و جایـگاه شـغل در چارچـوب اهـداف تولیـدی و یـا سـودآوری سـازمان نیسـت. 
کم در بلند مدت نیز  البته شـناخت عمیق حالت های انسـانی حتی در سـازمان های غیر دینی، دسـت 
کارکنان با فروکاسـتن عوامل آن به جنبه های شـغلی وظیفه ای سـازمان  اجازه پیش بینی معناداری رفتار 
که تأمل در فرهنگ معنوی  را نمی دهد. رویکردهای جدید در مطالعات سازمانی این نوید را می دهد 
کارکنان و در نتیجه رساندن سازمان به اهدافش  کیفی رفتار  سازمان می تواند جایگاه مهمی در ارتقای 
داشته باشد )گائینی، حسین زاده، 1391: 30(. به همین دلیل معنویت گرایی به عنوان جوهره دین داری 
که تقریری نزدیک به قرائت رسـمی دین اسـالم از آنسـت، امروزه رویکردی مهم در مطالعات سـازمانی 
کـه در جوامعـی  گریبـر2، 2001: 56(. در سـازمان هایی  شـمرده می شـود )گائینـی و حسـین زاده بـه نقـل از 
در  را  معنـادار  عامل هـای  هرمنوتیـک،  روش  بـا  می تـوان  آمده انـد،  به وجـود  اسـالمی  شـاخص های  بـا 
کرد و از همین روش به نظریه پردازی و آسیب شناسـی عوامل انگیزشـی  کارکنان مشـاهده  پیدایش رفتار 

1. Hatch, M., & Yanow, D. 
2. Griseri, P.
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کـه فرهنـگ عـام آن اسـالمی اسـت، بـا  کارکنـان در سـازمان هایی  کاوی رفتـار  پرداخـت. بنابـر ایـن معنـا
کـه  فهـم و شـناخت ارزش هـای ناظـر بـه جهـان مابعدالطبیعـه پژوهشـگر می گـردد. عامل هـای انگیزشـی 
چنیـن بسـتری از معنـاداری پیشـنهاد می شـود، لزومـًا هم سـنخ بـا عامل هـای انگیـزش در بسـتری متفاوت 
بـا آن نیسـت. به عنـوان مثـال، تقویـت عواملـی نظیـر قـدرت و ثـروت در برانگیختگـی رفتارهـا در دنیـای 
مـدرن موثـر اسـت، ولـی در سـازمان هایی بـا فرهنـگ اسـالمی، عامـل انگیزشـی محسـوب نمی شـوند. 
بلکـه عواملـی نظیـر پرهیـز از دایـره قـدرت و ثـروت و تمایل بیشـتر به مسـائل معنـوی نقش اساسـی در این 
کنونـی بـا فرهنـگ اسـالمی، به واسـطه الگوبـرداری از  کـه در سـازمان های  زمینـه ایفـا می کننـد. هـر چنـد 
گرایـش بـه تقویـت ذائقه هـای مـادی در برانگیختگـی افراد به سـوی  نظام هـای انگیزشـی جهـان مـدرن، 
الگوهای رفتاری مطلوب سـازمانی اسـت، در حالی که فهم هرمنوتیکی جوامع با فرهنگ اسـالمی، این 
کارآمد تفسـیر می کند و آن را نوعی تقلیل معناداری زندگی به ارزش های مادی تفسـیر می کند  گرایش را نا

)گائینی، حسـین زاده، 1391: 32(. 

نتیجه گیری

و  متفکـران  میـان  در  قبولـی  قابـل  اجمـاع  میـان  رشـته ای  مطالعـات  ضـرورت  اهمیـت  در  امـروزه 
صاحب نظـران وجـود دارد و برخـالف چنـد دهـه قبـل، دیگـر نمی تـوان از اسـتقالل حوزه هـای علـوم 
انسـانی سـخن گفت. این حوزه ها به شـدت به هم پیچیده اند، پس بحث میان  رشـته ای، به بحثی 
عـام و متعـارف بـدل شـده اسـت. در ایـن راسـتا روایت هـای متعـددی در بـاره معنـای مطالعـات 
علمـی  شـیوه  کـه  می کوشـد  »عامـل«  جسـتجوی  در  روایـت  یـک  کـه  دارد  وجـود  رشـته ای  میـان  
فرانسـیس بیکـن1، اصـول و پایه هـای انقـالب رفتـاری و الگـوی رفتـاری در علـوم انسـانی را می تـوان 
در ایـن روایـت قـرار داد. روایـت دیگـر در جسـتجوی »نقـد« اسـت. متفکرانی چـون هربرت مارکوزه 
و یورگـن هابرمـاس را در ایـن رویکـرد می تـوان جـای داد. روایـت سـوم در جسـتجوی »معنا«سـت. 
سـاختارگرایی فرانسـه، هرمنوتیـک و پدیدارشناسـی درون ایـن رهیافـت قابـل بررسـی هسـتند و در 
ک دریـدا2، میشـل  کـه پساسـاختارگرایی ژا نهایـت روایـت چهـارم در جسـتجوی »روایـت« اسـت 

فوکـو3 و ژان فرانسـوا لیوتـار4 در اینجـا قابـل بحـث هسـتند )احمدونـد و حمیـدی، 1392: 1(.

1. Francis Bacon
2. Jacques Derrida
3. Michel Foucault
4. Jean-François Lyotard
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با توجه به اهمیت این رویکردهای کالن و بنیادین در شناخت مطالعات میان  رشته ای، این 
کاوی هسـتند، بیفکند  کـه به دنبال نقـد و معنا مقالـه می کوشـد پرتـوی بـر برخـی زوایـای روایت هایـی 

تـا امـکان بهره گیـری از آنهـا بـرای شـناخت جایـگاه مطالعـات میان  رشـته ای در ایـران بیابد.
گذشـته در جهـان غـرب از رونـق نسـبی  کیفـی در چنـد دهـه  انجـام مطالعـات بـا روش پژوهـش 
کشـور ما نیز چنین پژوهش هایی نظر اندیشـمندان و صاحب نظران  گردیده اسـت. اخیرا در  برخوردار 
کرده اسـت. پارادایم های تفسـیری از جمله مهم ترین  را به ویـژه در حیطـه علـوم انسـانی به خـود جلـب 
کـه در ایـن میـان علـم هرمنوتیـك  کیفـی قلمـداد می شـوند  رویکردهـای قابـل اسـتفاده در پژوهش هـای 
به صـورت مبنایـی عـام و معتبـر در روش شناسـی علـوم انسـانی مطـرح شـده اسـت. آن چه در ایـن مقاله 
گسـترش آن و چگونگـی ورود  بیـان شـد، مـروری مختصـر در مـورد دانـش هرمنوتیـك و سـیر تطـور و 
اثبات گرایـی و  برابـر  ایـن دانـش در  بنـای  بـود.  ایـن علـم در مباحـث روش شـناختی علـم االجتمـاع 
رویکردهـای تجربـی و آزمایشـگاهی نهـاده شـده و نقطـه عزیمـت آن، تکیـه بـر فهـم در مقابـل تبییـن 
نبـودن ذهـن  بـر خالـی  کیـد  تأ رویکـرد،  ایـن  بنیادیـن  پیـش فرض هـای  از دیگـر  اسـت.  و شـناخت 

پژوهشـگر نسـبت بـه پدیـده مـورد بررسـی اسـت. 
کنـار هرمنوتیـك فلسـفی و روشـی،  کـه در  مباحـث ایـن مقالـه حـول محـور هرمنوتیـك انتقـادی بـود 
بـر آرای  بـا تکیـه  به عنـوان سـه نـوع اصلـی دانـش هرمنوتیـك بـه شـمار می آینـد. هرمنوتیـك انتقـادی 
کید بر فهـم پدیده ها با  گرفت. نقطه مشـترك ایـن متفکران تأ گادامـر، هابرمـاس، ریکـور و هـردا صـورت 
توجـه بـه بسـترهای فرهنگـی، اجتماعـی و تاریخـی آنهـا و همچنیـن توجـه بـه رهایـی و آزادی از هرگونه 

ابـزار سـلطه در فهـم پدیده هـا اسـت.
کـه در آنهـا ارزش هـا، نگرش هـا و دیدگاه هـای  کـه سـازمان ها، نهادهـای اجتماعـی هسـتند  از آنجـا 
متنوعی تبلور یافته، پس »تفسـیر« ابزار مورد اسـتفاده برای فهِم مقاصد، اهداف، نیات و دیدگاه های 
موجـود در آنهـا قلمـداد می شـود. از اینـرو هرمنوتیـك انتقادی _ به عنوان رویکردی تفسـیری _ در تعمیق 
کـه  و توسـعه پژوهش هـای مدیریتـی نقـش بسـزایی دارد. در واقـع ایـن رویکـرد خاطـر نشـان می سـازد 
گفتمـان متجلـی  کـه در  موجودیـت و هسـتی بشـر در »زبـان« تجلـی می یابـد. بنابـر ایـن از طریـق زبـان _ 
تـا  اسـت  تـالش  رویکـرد در سـازمان، در  ایـن  ببریـم.  پـی  افـراد  بـه عمـق عمـل  _ می توانیـم  می شـود 
کـرده و از طریـق تفسـیر ایـن متون اجتماعـی، به فهمی  گفتمـان را بـه شـکل متن هـای اجتماعـی تبدیـل 
کنـش آنهـا در سـازمان نائـل آیـد. ایـن رویکـرد از سـه طریـق بـه ایـن  هم دالنـه )درون فهمـی( از افـراد و 
بـرای بررسـی نقـش پدیده هـای نمادیـن در  فهـم هم دالنـه دسـت می یابـد، تدویـن روشـی نظام منـد 
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سـازمان، تدویـن روشـی نظام منـد بـرای بررسـی »منبـع متـن« و تدویـن چارچـوب نظـری مناسـب بـرای 
ترکیـب روش هـای متعـدد مـورد اسـتفاده بـرای تحلیـل متـون سـازمانی. 

در نهایـت، مطالعـه حاضـر بـه ارایـه مختصـری دربـاره شـیوه انجـام ایـن رویکـرد پرداختـه و یـك 
کـرده اسـت. از آنجایی کـه روش هرمنوتیـک در مطالعـات اسـالمی مسـبوق  کاربـردی نیـز طـرح  نمونـه 
گسـترش اسـت، بنابر این نقـش این رویکرد  بـه سـابقه و در حوزه هایـی از مطالعـات سـازمانی نیـز قابل 
کشـور ما،  کنون در  علمی در مطالعات سـازمان های اسـالمی قابل مالحظه اسـت. شـایان ذکر اسـت تا
گسـتره علـوم سیاسـی _ عملیاتـی و  هرمنوتیـك انتقـادی به عنـوان یـك رویکـرد روش شـناختی _ جـز در 
کاربـردی نشـده و انتظـار مـی رود صاحب نظـران و پژوهشـگران حاضـر در حوزه علـم االجتماع، به ویژه 
پژوهشـگران و اندیشـمندان حـوزه سـازمان و مدیریـت بـه اهمیـت ایـن رویکـرد پـی بـرده و در آینـده 

کاربـردی شـدن آن در عرصـه مطالعـات سـازمانی بـا رویکـرد اسـالمی باشـیم. شـاهد و ناظـر 
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