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 جلسه اول
 

 بیان برخی مقدمات در ابتدای سخن

 قبل از شروع بحث باید چند مقدمه را عرض کنم:

 مقدمه ی اول: مراد از علوم انسانی

 شوند.ی طبیعی و انسانی تقسیم میدستهمراد از علوم انسانی، علوم تجربی انسانی است. چون علوم تجربی به دو 

 های علوم تجربی طبیعی عبارتند از:ترین شاخهمهم

 فیزیک -1

 شیمی -2

 شناسیزیست -3

 های علوم تجربی انسانی عبارتند از:ترین شاخهو مهم

 شناسیروان -1

 شناسیجامعه -2

 اقتصاد -3

 سیاست -4

 پردازیم.میگفتار، به مبانی فلسفی علوم تجربی انسانی ما در این درس

 انسانی علوم فلسفی مقدمه ی دوم: فواید سخن در باب مبانی

فایده و یا ضرورت تحقیق در باب مبانی فلسفی علوم انسانی چیست؟ اصالً ضرورتی در باب چنین تحقیقی متصور 

 کنم که:وار و نه تفصیلی، عرض میاست؟ به صورت اشاره

 اثبات نیازمندی علوم انسانی به فلسفه -1

 شود علوم تجربی به طور اعم و علوم تجربی انسانی به طور  اخصلین فایده چنین بحثی این است که نشان داده میاو

 اند. البته فلسفه هم به علوم انسانی نیازمند است.نیازمند به فلسفه
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 بسیاری از بررسی ها در باب نظریات، بررسی های مبنایی است. -2

یا  شود، مبانی فلسفی دارند، پس برای بررسی، و ردهایی که در علوم انسانی اتخاذ میدیدگاهاز آنجا که بسیاری از 

اند. ضرورت ها به مثابه روبنای مبانی فلسفیها باید به آن مبانی فلسفی رجوع کنیم. این دیدگاهپذیرش این دیدگاه

 شود.تحقیق در باب مبانی فلسفی علوم انسانی، به این نکته مرتبط می

 بسیاری از اصطالحات و مفاهیم جز با اطالع از مبانی فلسفی آنها قابل تدقیق نیستند. -3

ها، بسیاری از اصطالحات و مفاهیم علوم انسانی نیز، جز با اطالع از مبانی فلسفی آنها و عالوه بر نظریات و دیدگاه

 استفاده از فلسفه قابل تدقیق و واشکافی نیستند.

 گرایی در باب علوم انسانی، نیازمند بررسی های مبنایی است.فهم واگرایی و هم -4

رود یا به سمت می 1های موجود در علوم انسانی به سمت واگرایی )کثرت انظار(برای اینکه ببینیم آیا دیدگاه

همگرایی )وحدت انظار(، باید دید سمت و سوی مبانی فلسفی آنها چگونه است. آیا مبانی فلسفی آنها به سمت 

رود یا به سمت همگرایی؟ به عبارت دیگر، هر همگرایی یا واگرایی در علوم انسانی ناشی از یک واگرایی پیش می

 همگرایی و واگرایی در فلسفه است.

 سوم: جایگاه علوم انسانی در جغرافیای علوممقدمه ی 

شود، این است که آیا علوم دیگری هم غیر از علوم تجربی و فلسفی داریم؟ در سوال دیگری که اینجا مطرح می

 اند از:گوییم بله. این علوم عبارتجواب می

 ریاضی -علوم منطقی  -1

 علوم تاریخی -2

 علوم عرفانی -3

 علوم ادبی و هنری -4

 علوم دینی و مذهبی)و احیاناً(  -1

شود؟ چون برخی فیلسوفان معتقدند از آنجایی که همه منابع معرفتی انسان قابل چرا فقط به این دو علم پرداخته می

گردند. در هر توان گفت همه این علوم، به فلسفه یا علوم تجربی برمیتحویل به دو منبع حس و عقل است، پس می

 پردازیم.لسفی علوم انسانی میصورت، ما در اینجا فقط به مبانی ف

                                                           

 مطالب بین دو کمان ) (، از آقای ملکیان است. دارد، افزوده ویراستار و. هر آنچه در ] [ قرار  1
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 تحدید بحث در باب مبانی فلسفی :ی چهارم مقدمه

برای اینکه جغرافیای بحث ما محدود شود، بهتر است این نکته را عرض کنم که علوم تجربی )اعم از طبیعی و 

 انسانی( سه دسته مبانی فلسفی دارند:

 جمله علیّت، استقرا و قانون( مبانی فلسفی مشترک بین علوم تجربی طبیعی و انسانی )از -1

 مبانی فلسفی مختص به علوم تجربی طبیعی -2

 مبانی فلسفی مختص به علوم تجربی انسانی -3

حل بحث ما پردازیم و دو قسم دیگر مگفتار فقط به مبانی فلسفی مختص به علوم تجربی انسانی میما در این درس

 نیم، الاقل باید معقول بودن آنها را احراز کنیم.توانیم صادق بودن این مبانی را اثبات کنیست. اگر نمی

 مقدمه ی پنجم: مرز میان علوم تجربی و فلسفه

ی هستند. فرض ما این است که علوم تجربی غیر از علوم فلسفکنیم، پیشوقتی سخن از مبانی فلسفی علوم انسانی می

یر جاست؟ مثالً برای داوری میان سه رأی زاما این چگونه قابل اثبات است؟ مرز بین علوم تجربی و علوم انسانی ک

بررسی  شناسی(شناسی و جامعهباید بتوانیم تشخیص دهیم که این آرا در حوزه علوم تجربی انسانی )مثل روان

 شود، یا در حوزه فلسفه:می

)ژان ژاک  دهدخواهند، ولی زندگی اجتماعی آنها را به سمت بدخواهی سوق میها ذاتاً نیکی انسانرأی اول: همه

 روسو(.

دهد )توماس خواهی سوق میخواهند، ولی زندگی اجتماعی آنها را به سمت نیکها ذاتاً بدی انسانرأی دوم: همه

 هابز(.

 خواهی یا بدخواهی سوقخواهند و نه بدخواه، زندگی اجتماعی آنها را به سمت نیکها ذاتاً نه نیکرأی سوم: انسان

 دهد )جان الک(.می

 مختلف در باب مرز میان علوم تجربی و فلسفهنظرات 

 :است چهار رأی متفاوت )یا چهار مالک متفاوت( برای تشخیص مرز میان فلسفه و علوم تجربی ارائه شده

 نداشتن یا داشتن فرضمالک اول، نظریه ی بیکن: پیش

خنی بدون و هرگاه سفرانسیس بیکن بر این عقیده بود که هر گاه سخنی دارای پیش فرض بود، فلسفی است 

فرض بود، تجربی است. رای بیکن چندان از سوی کسی استقبال نشد. بیکن زمانی این عقیده را اظهار کرد که پیش

 بینی نسبت به علوم تجربی وجود داشت. نوعی فضای بدبینی نسبت به فلسفه و خوش
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 نقد مالک اول

فرض وجود ندارد. همین که من در حال ن پیشاین مالک خوبی نیست و باطل است. چرا که اساساً سخن بدو

ام شما هها این است که من فرض گرفتفرضفرض دارد. یکی از این پیشصحبت کردن با شما هستم، همین هم پیش

رسد زبان فارسی بلد هستید. پیش فرض دیگر این است که اینجا خأل وجود ندارد و بنابرین صدای من به شما می

 فرض وجود ندارد.شود(. پس سخن بدون پیشقل نمی)چون در خأل صوت منت

 شناسی مقام توجیهمالک دوم، نظریه ی رایشِن باخ: بر اساس روش

 وجود دارد: contextرایشِن باخ بر این عقیده بود که در علوم تجربی دو  

 مقام )کانتکس( کشف -1 

 مقام توجیه. -2 

ای در علم نداریم. آنچه اهمیت دارد، مقام از کجا آوردهدر علوم تجربی، چگونگی کشف اهمیت ندارد. قانون 

ن شناسی خاصِ آن علم هستیم. باخ بر ایتوجیه است. برای توجیه )استدالل به سود مدعا( در هر علمی نیازمند روش

یه گیری دقیقی که در مقام توجعقیده بود که این دو مقام )کشف و توجیه( در فلسفه هم وجود دارد، ولی سخت

در  شناسی دقیقگیری ناشی از وجود روششود. و این سختشود، در فلسفه اعمال نمیعلوم تجربی اعمال می در

علوم تجربی است. از همین روست که نظرات تجربی زودپا هستند و نظرات فلسفی دیرپا. دیرپایی نظرات در فلسفه 

 شناسی دقیق در فلسفه است.به دلیل فقدان روش

انگار هستند، دانست که با اینکه هر دو در مقام کشف سهلن علوم تجربی و فلسفه را در این میرایشن باخ فرق میا

 انگار و نادقیق. گیر و دقیق است و فلسفه سهلولی در مقام توجیه، علوم تجربی سخت

و  گیریانگار است( سخنی پذیرفتنی نیست. چون در فلسفه هم سختاین سخن )که فلسفه در مقام توجیه سهل

 شناسی فلسفهای در وادی فلسفه هم وجود دارد. هر چند روششود، و نظریات منسوخ شدهشناسی اعمال میروش

 در قیاس با علوم تجربی چندان پخته نیست.

 مالک سوم، نظریه ی پوپر: بر اساس روش تحقیق گزاره ها

 ت. دانسابطال پذیری می پذیری تجربی بود. یعنی مالک تجربی بودن یک سخن راپوپر قائل به ابطال

یک ادعا در صورتی تجربی است که بتوان اوضاع و احوالی فرض کرد که اگر آن اوضاع  "پذیری یعنی اینکه ابطال

و احوال پیش بیاید، مدعی از سخن خود دست بکشد. در غیر این صورت، آن ادعا مابعدالطبیعی )فلسفی( است. 
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که فالن سخن یا ادعا باطل است، بلکه به این معناست که دعاوی تجربی پذیری تجربی، به این معنا نیست ابطال

 امکان ابطال دارند؛ اما شاید این امکان تا ابد پیش نیاید.

 ناپذیر:پذیر و ابطالهای ابطالدو مثال برای گزاره

 پذیر:ابطال

والی فرض کرد که اگر آن توان اوضاع و احپذیر است، چون میاین گزاره ابطال "جوشد.آب در صد درجه می" 

درجه به جوش آمد،  11اوضاع و احوال پیش بیاید، از سخن خود دست بکشیم. یعنی مثالً اگر دیدیم آبی در دمای 

 ای تجربی است.گزاره "جوشد.آب در صد درجه می"یشود. پس گزارهی فوق ابطال میگزاره

 ناپذیر:ابطال

توان اوضاع و احوالی فرض کرد که اگر آن اوضاع و پذیر است، چون نمیاناین گزاره ابطال "میرد.هر انسانی می"

احوال پیش بیاید، از سخن خود دست بکشیم. فرضاً همین امشب کسی به دنیا بیاید که مدعی بشویم این شخص 

یا بیاید نبینی ندارد و به همین جهت ممکن است مثالً انسانی به دمیرد. انسان قدرت پیشکند و نمیعمر زیادی می

الذکر، زمانی برای مرگ تعیین نشده؛ صرفاً گفته شده که ی فوقهای سال عمر کند و نمیرد. در گزارهکه سال

توان باطل هزار سال. پس این گزاره را هیچ گاه نمی 11سال و چه بعد از  11االمر خواهد مُرد؛ حال چه بعد از منتهی

 ای مابعدالطبیعی )فلسفی( است.ارهگز "میرد.هر انسانی می"ی کرد. پس گزاره

 نقد مالک سوم

صور های فلسفی اوضاع و احوالی را متتوان برای گزارهای که اینجا شایان ذکر است، این است که هر چند نمینکته

ا آنها هایی را فراهم کرد که بتوان استداللشد که اگر آن اوضاع و احوال پیش بیاید، آن گزاره باطل شود، ولی می

 بتوان سخنان فلسفی را هم باطل کرد.

پذیر تجربی باشد. پس سخنان فلسفی ابطال "پس نگرفتنی"بنابراین مجالی فراهم نخواهد شد که حرف فیلسوفان 

ل هایی تواند سخن یک فیلسوف را باطل کند، ولی استدالآید، نمینیستند. یعنی اوضاع و احوالی که بیرون پیش می

 تواند یک ادعای فلسفی را باطل کند.کند، میمیکه ذهن انسان فراهم 

 دو اشکال عمده ی رای پوپر

د، ولی رسند قضایایی علمی هستندو اشکال عمده به رأی پوپر وارد است. یعنی دو دسته قضیه داریم که به نظر می

، نه علمی. در صورتی که مپذیر نیستند. اگر بخواهیم سخن پوپر را بپذیریم، باید این قضایا را فلسفی تلقی کنیابطال

 اند از:اند. این دو دسته قضایا عبارترسد این قضایا علمیبه نظر می
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 ی بسیطه(: قضایای وجودی )هَلّیه

های وجودی در علم ارزشی ندارند. به این دهند. گزارهاین قضایا، قضایایی هستند که از بود و وجود شیء خبر می

ی مکانی و زمانی تعیین نکنند. هایی در علم ارزشمندند که مختصهگویند. گزارهیهای خارجیه هم مها، گزارهگزاره

 ی آنها با رأی پوپر ناسازگار است:اند که دو دستهاین قضایا سه دسته

اآلن "دهند. مثل این قضیه که ی خاص زمانی و مکانی خبر میالف( قضایای وجودی که از وجود شیء در محدوده

 کند.ای به رأی پوپر وارد نمیپذیر است و خدشه. این گزاره ابطال"صندلی هستدر این اتاق یک 

این کتاب "کنند. مثل این قضیه که وسیع دارند و به شیء موجود اشاره میای نیمهب( قضایای وجودی که گستره

 ناپذیر است.. این گزاره ابطال"هست

موجودات "دهند. مثل این قضیه که انی و مکانی خبر میی وسیع زمج( قضایای وجودی که از وجود شیء در گستره

پذیر ابطال گاههیچ "فالن ستاره با فالن مشخصات وجود دارد". یا اینکه کسی مدعی بشود "فرازمینی وجود دارند

یدا ای با مشخصات معین پتوانیم چنین ستارهنیست. چون جهان به حدی وسیع است که هر قدر هم بگردیم، نمی

 چه ظاهر علمی دارند. اند. گرپذیر نیست. بنابرین باید بگوییم این قضایا فلسفیگاه ابطالس این قضیه هم هیچکنیم. پ

 قضایای کلی، آماری و احتماالتی:  -2

استفاده شده است. این دسته از قضایا و قضایای آماری « هیچ»یا « همه»قضایای کلی قضایایی هستند که در آنها از 

اری هستند. ها آمناپذیر هستند. امروزه در علوم تجربی )اعم از طبیعی و انسانی( اکثر گزارهیز ابطالو احتماالتی ن

 توان اوضاع و احوالی فرض کرد که اگر آنن نمیچو پذیر است.ناابطال "میرندمبتالیان به وبا می %28 "مثالً قضیه

. البته "است % 11احتمال خط آمدن سکه"گزاره که اوضاع و احوال پیش بیاید، این گزاره باطل شود. یا این 

 د.شونپذیر تجربی میشان مشخص شود، ابطالی زمانی و مکانیهای احتماالتی و آماری اگر مختصهگزاره
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 جلسه دوم
 

دانستند که سیر طبیعت بتواند آن را اثبات کند )به همین دلیل به آنها پوزیتیویست ای را علمی میگزاره منطقی

ی ریهگرایی(. اگر به نظگرایی، در مقابِل نگاتیویست، یعنی طرفدار ابطالگویند، یعنی طرفدار اثباتمی

گاه هر دو قسم دانستند، آنها مینبودن گزاره پذیری را مالک تجربی بودن یاها قائل باشیم که اثباتپوزیتیویست

قدرت اثبات هیچ گزاره علمی را ندارد.  گفت طبیعتپذیر نیستند. پوپر میپذیر هستند ولی ابطالها اثباتاین گزاره

 اییهتوان با یک مثال نقض قضتوان با هزاران هزار مثال مؤیّد اثبات کرد، ولی میبرای مثال قضایای کلی را نمی

گرایی را الگرایی، ابطتوان آینده را تعیین کرد. از این رو در مقابل اثباتکلی را ابطال کرد. از گذشته جهان، نمی

 مطرح کرد.

 مالک چهارم: بر اساس روش تحقیق گزاره ها

 تقانون تجربی قانونی اس"رأی چهارمی هم در باب فرق بین علوم تجربی و فلسفه اظهار شده و آن این است که 

که توسط طبیعت یا اثبات شود و یا ابطال شود. در صورتی که قضایای فلسفی قضایایی هستند که طبیعت نه قدرت 

 "اثبات آنها را دارد و نه قدرت ابطال آنها را.

 این بود خالصه اقوالی که پیرامون تمایز علوم تجربی و فلسفه اظهار شده است.

 مبانی فلسفی مختص به علوم تجربی انسانی

شوند. اند و اگر این زیربناها متزلزل بشوند، علوم انسانی هم متزلزل میبانی فلسفی مربوطه، زیربناهای علوم انسانیم

 اند از:ها عبارتفرضاین مبانی و پیش

 نخست: انسان با سایر موجودات فرق فارق دارد. 2مبنای

علوم  توانستیم با همان مبانی کهاگر میان انسان و موجودات دیگر ]حیوانات، نباتات و جمادات[ تفاوتی نبود، می

شود که علومی تجربی طبیعی دارند، به بحث از انسان بپردازیم. وجوه افتراق میان انسان و سایر موجودات سبب می

وی وجود س کنیم. البته میان بدن انسان و جانوران تفاوت ماهمتفاوتی برای شناخت انسان و تبیین رفتار انسان تأسی

ا هم ها رکنند، با همان علوم بدن انسانندارد. به همین خاطر است که با همان علومی که بدن جانوران را مطالعه می

                                                           

هام، کند. ویراستار برای پرهیز از هر گونه اباستفاده می "مبنا"و گاهی از لفظ  "فرضپیش". ]استاد گاهی از لفظ  2

 استفاده کرده است.[ "مبنا"تنها از لفظ 
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ت. سها و دیگر موجودات تفاوت ظاهری نیست، بلکه تفاوت ماهوی و جوهری اکنند. پس تفاوت انسانمطالعه می

 اما انسان با سایر حیوانات چه فرقی دارد؟ نظرات گوناگونی در این باب ارائه شده است:

 برخی اقوال در تفاوت انسان و سایر حیوانات

 رأی اول: وجود ساحتی غیر از بدن

گویند حیوانات اند. برخی میاست و حیوانات فاقد ذهن (mindانسان ساحتی غیرمادی دارد. انسان دارای ذهن )

گویند حیوان نفس هم دارد، ولی روح ندارد. برخی هم ( ندارند. برخی دیگر میsoulهم ذهن دارند، ولی نفس )

گویند ما با حیوانات فرقی نداریم، همان طور که حیوانات ذهن یا نفس یا روح ندارند، ما هم نداریم. همه این می

 اقوال، قائل دارد و محل شک و شبهه است.

 اده ی آزادرأی دوم: وجود ار

 انسان اراده آزاد )اختیار( دارد و دیگر موجودات ندارند. البته راجع به اراده آزاد موجودات هم سه رأی وجود دارد:

 ها اراده آزاد دارند.ها و هم حیوانالف( هم انسان

 ها، هیچکدام اراده آزاد ندارند.ها و نه حیوانب( نه انسان

 نات ندارند.ج( انسان اراده آزاد دارد و حیوا

 رأی سوم: وجود زبان

  (.tongueاست نه  Language ها زبان دارند و حیوانات ندارند )البته منظور از زبان انسان 

ها زبان دارند. برخی تحقیقات راجع به زبان، برخی از جمله عرفا عقیده دارند که حیوانات هم مانند انسان

این است  ای که اینجا اهمیت دارد،اند. نکتهاز زبان بین حیوانات رسیدهی پایینی جانورشناسی امروز به وجود مرتبه

ان شود. چون ذهن زاییده زبکه اگر زبان فرق فارق بین انسان و حیوان باشد، در این صورت ذهن هم فرق فارق می

ابیر )که همان زبان کنیم و به ازای مجموع این تع( پیدا میconseptاست. به ازای هر تعبیر زبانی ما یک مفهوم )

 شود:کنیم. تعبیر زبانی به سه قسم تقسیم میاست( ما ذهن پیدا می

 واژه -1

 عبارت -2

 جمله -3
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اگر موجودی زبان نداشته باشد، قدرت تفکر هم ندارد، چون فکر کردن سخن گفتن با خود است و این مستلزم 

 و زبان داشتن همان.سخن گفتن همان و ذهن داشتن همان. ذهن داشتن همان  3داشتن زبان است.

 رأی چهارم: وجود باور درجه ی دوم

شونده سوارهای بر هم ای از آگاهیانسان آگاهی بر آگاهی دارد، ولی حیوان تنها آگاهی دارد. انسان مجموعه 

هایش آگاه است. منشأ بسیاری از مشکالت انسان دارد. انسان به احساسات و عواطف و هیجانات، باورها و خواسته

ها )آگاهی به ها )آگاهی به انجام دادن خالف اخالقی(، حسرتی پشیمانیین آگاهی بر آگاهی است. همههم

ها )آگاهی از اینکه انسان از چیزهای عزیز محبوبی دور افتاده های از دست رفته( و اندوهها و امکانها، مجالفرصت

 است.( همه ناشی از آگاهی بر آگاهی است.

 با ارزش هارأی پنجم: مواجهه 

( هم سر و کار valuesها )( سر و کار دارند، ولی ما عالوه بر واقعیات، با ارزشfactsحیوانات فقط با واقعیات )

های زنیم. به عبارت دیگر، ما با واقعیتزنند، ولی ما میها برچسب ارزش نمیداریم. موجودات دیگر به واقعیت

ند. رانگیرند و آنها را به حاشیه میها را میها جای واقعیتارزش یافته سر و کار داریم. به حدی که گاهی ارزش

 ی ندارند، ارزش هم ندارند. حیوانات از آنجایی که آگاهی بر آگاه

شی را از رسد که مفاهیم ارزکریشنا مورتی، عارف هندوی مدرنیست، بر این عقیده بود که انسان وقتی به کمال می

بینی ها را نتوان صرفاً با علوم طبیعی توصیف، تبیین و پیششود عالم انسانزندگی خود حذف کند. آنچه باعث می

 ای را در باب بار عاطفی کلمات و تفاوتها سر و کارداریم. به مناسبت بحث، نکتهارزشکرد، این است که ما با 

 شوم:ها متذکر میآنها با ارزش

 تفاوت میان بار عاطفی کلمات و بحث ارزش ها

 فیلسوفان زبان معتقدند که دو چیز را نباید با هم خلط کرد:

 بار عاطفی کلمات -1

 ها.مبحث ارزش -2

ای در زبان الاقل یک معنا دارد. معنا مفهومی پارادوکسیکال است. هر واژهزبان معنایی دارد. واژه بی ای درهر واژه

مثبت  ها بار عاطفیها عالوه بر بار معنایی، بار عاطفی هم دارند. در هر مکتب و مرامی، یک سلسله واژهبیشتر واژه

                                                           

د. مثل کنهای دنیا دال بر عقل و تفکر است، بر سخن هم داللت میای که در زبان . به همین دلیل است که کلمه 3

 در یونانی. logosنطق در عربی و 
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 فی خنثی دارند، یا اصالً بار عاطفی ندارند. البته از اینکهدارند و برخی هم بار عاطفی منفی دارند. برخی هم بار عاط

لمات اند. بار عاطفی کارزشیهای بیهای زبان، واژهشود نتیجه گرفت که واژههای زبان بار عاطفی دارند، نمیواژه

بیانگر احساس عاطفی و هیجانی است که ما نسبت به مصداق یک لفظ داریم. احساسات عاطفی ما معطوف به 

 مصداق لفظ است، نه خود لفظ.

اما مفاهیم ارزشی مفاهیمی هستند که بار معنایی آنها همان بار ارزشی آنهاست و مصداق خاصی هم ندارند. این 

 ماند، مثل خوب و بد. شان را از دست بدهند، دیگر چیزی از آنها باقی نمیمفاهیم ارزشی، وقتی بار عاطفی

 ار ارزشی دارند، و مفاهیم ارزشی وجود دارد:هایی که بپس سه تفاوت میان واژه

 اند، ولی بار عاطفی داشتن یا نداشتن صفت الفاظ است.ارزشی بودن یا نبودن صفت مفاهیم -1

آورند، ولی در مفاهیم ارزشی، خود مفهوم داللت بر ارزش شان به دست میشان را از مصادیقالفاظ بار عاطفی -2

 کند.می

ار معنایی شان را بگیریم، همچنان بشان را عوض کنیم یا بار عاطفیاگر بار عاطفی الفاظی که بار عاطفی دارند، -3

 ماند.شان را بگیریم، چیزی از مفهوم باقی نمیدارند، ولی مفاهیم ارزشی را اگر محتوای ارزشی

 اقسام مختلف مفاهیم ارزشی:

 مفاهیم ارزشی اخالقی: 

فضیلت و رذیلت، وظیفه، مسئولیت، قهرمان اخالقی، قدیس اخالقی. خوب و بد، درست و نادرست، باید و نباید، 

 اند.این مفاهیم نهاد اخالق را در جامعه درست کرده

 مفاهیم ارزشی حقوقی: 

 اند.ظالمانه، عادالنه، قانونی، غیرقانونی، غصبی. این مفاهیم نهاد حقوق را در جامعه درست کرده

 مفاهیم ارزشی دینی و مذهبی:

ام، مستحب، مکروه، مباح، حالل، حرام، نجس، پاک. این مفاهیم نهاد دین و مذهب را در جامعه درست واجب، حر 

 اند.کرده

 مفاهیم ارزشی ناشی از آداب و رسوم:

م اند. هر چند این مفاهیادبانه. این مفاهیم نهاد آداب و رسوم را در جامعه درست کردهزشت، مستهجن، رکیک، بی 

 شوند.قی خلط میگاهی با مفاهیم اخال
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 شناختی:مفاهیم ارزشی زیبایی

( را 1و چه هنر غیرمکتوب 4روح. این مفاهیم ارزشی نهاد هنر )چه هنر مکتوبزشت و زیبا، بزرگ، باشکوه، بی 

 دهند.شکل می

 اندیشانه:مفاهیم ارزشی مصلحت

یر رسیدن ناپذسر تمام وسایل گریزکند، بر هایی که به ازای اهدافی که انسان در زندگی خویش انتخاب میارزش

 اندیشانه هستند.ها مصلحت"باید"آید و این می در "باید"به آن هدف 

شناختی، اقتصادی )مثل ارزان، گران، نو و کهنه( و ... هم البته برخی هم معتقدند که مفاهیم ارزشی منطقی، معرفت

 داریم.

  

                                                           

 و نمایشنامه. مانند رمان، شعر، داستان کوتاه  4

 -1معماری  -1نقاشی  -4رقص  -3سازی مجسمه -2موسیقی  -1شود: . هنر غیرمکتوب به هشت شاخه تقسیم می 1

 ...؟  -8سینما  -7تئاتر 
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 جلسه سوم

 

 

 دو نقش ارزش ها در علوم انسانی

 نظریه ی اول: ارزش ها بخشی از زندگی انسانی است.

ها کنند، پس باید چند رشته علمی هم داشته باشیم که این ارزشها ایفای نقش میها هم در زندگی انساناگر ارزش

 غالباً مورد اجماع است(. (اندهای حقوق و اخالق به همین خاطر به وجود آمدهرا به ما بشناسند. رشته

 توان علم انسانی فارق از ارزش داشت.  نمی دوم:نظریه ی 

ری توان داشت؟ بسیاکنند، آیا علم انسانی فارق از ارزش هم میها ایفای نقش میها هم در زندگی انساناگر ارزش 

ید توان علمی را پدمدرن مثل فوکو، دریدا و دلوز( بر این باورند که نمیاز فیلسوفان )از جمله بیشتر فیلسوفان پست

توان آورد که در بن و بنیاد آن، چه پیدا و چه پنهان، داوری ارزشی نباشد. برخی دیگر از فیلسوفان معتقدند که می

 علوم انسانی بدون ارزش و داوری ارزشی هم داشت )مانند قبل، مورد اجماع نیست(.

هایشان ون در بنیادی علوم انسانی چهمه مدرن بپذیریم کهما دو راه بیشتر نداریم، یا اینکه مثل اکثریتِ فیلسوفان پست

گرایی، بند باشیم )از جمله نسبیهایش هم پایخالی از ارزش نیستند، پس همه مکتبی و ارزشی هستند و به پیامد

یچ ی همان مکتب معتبر است، و اینکه ههای مکتبی خاص بنا شده است در حوزهاینکه هر علمی که بر مبنای ارزش

های تاریخی نداریم( که بنده این را توصیه ها و برههها، فرهنگها، جامعهها، مکانی زمانبرای همهواقعیتی ارزشی، 

ها به علوم توان از فراز همه مکتبتوان داشت و میکنم. یا اینکه معتقد باشیم علوم انسانی بدون ارزش هم مینمی

 انسانی نظر کرد.

داوری وجود اریم، مستلزم قبول این است که در بن علوم انسانی ارزشاینکه معتقد باشیم علوم انسانی اسالمی د 

نیادگراها هر دو به مدرن و بشود که علوم انسانی نسبی هستند. فیلسوفان پستدارد. نتیجه سخن چنین کسانی این می

جود دارد، این است و مدرن و قائالن به علوم انسانی اسالمیاند. تفاوتی که اینجا بین فیلسوفان پستاین موضوع قائل

کنند، ولی قائالن گرایی را در علوم انسانی نفی میبندند و مطلقمدرن به پیامدهای سخن خود پایکه فیلسوفان پست

تب ما بنا شده های مکرسند که فقط علومی که بر ارزشبه علوم انسانی اسالمی از نسبی بودن علوم انسانی به این می

است  های مکاتب دیگر بنا شده، باطل، حق و درست است و بقیه علوم که بر مبنا ارزشو مقید و مشروط به آنهاست

 و نادرست. 
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 رأی ششم: اخالقی بودن

انسان تنها موجود اخالقی است. فرق انسان و دیگر موجودات این است که حیوانات هر کاری را که بتوانند بکنند،  

یشتر از تواند بکند، به مراتب بکند. کارهایی که انسان می، نمیکنند، ولی انسان هر کاری را که بتواند بکندمی

ات تر از دایره مأذوندهد انجام دهد. به عبارت دیگر، دایره مقدورات انسان بزرگکارهایی است که به خود اجازه می

ش ره مقدوراتتر و دایگویند. هر چه دایره مأذونات انسان کوچکانسان است. به چنین موجودی، موجود اخالقی می

ود. شتر است. اما دایره مأذونات و مقدورات حیوانات دقیقاً بر روی هم منطبق میتر باشد، انسان اخالقیبزرگ

 ها.اخالقی بودن انسان حال جمع بین دو ویژگی انسان است: اراده آزاد داشتن و سر و کار داشتن با ارزش

 آورندگیرأی هفتم: خاصیت روی

( و فقدان آن در حیوانات intentionalityها )آورندگی انسانفارق را در خاصیت رویعده ایی دیگر فرق 

 شدگی/معطوف بودگی(. دانند )روی آورندگی= قصدیت/حیث التفاتی/معطوفمی

ی انسانی متعَلَّق دارند و به رویدادها، اشخاص یا موجوداتی گانهی ساحات پنجآورندگی به این معناست که همهروی

آورنده به غیر است. امروزه برخی از جانورشناسان به این موضوع اند. وجود انسان رویز خودمان منضمغیر ا

 آورندگی دارند. وجود انسان، یک وجود ربطیاند که برخی از حیوانات طبقات باال هم حیث التفاتی و رویرسیده

 بینی نیست. چرا که ما ماشینیشبه سایر موجودات است، و موجودی که وجودش ربطی است، رفتارش قابل پ

کند، کند، با علومی که دیگر موجودات را مطالعه مینگار نیستیم. به همین دلیل علومی که انسان را مطالعه میاندیشه

 باید متفاوت باشد.

 رأی هشتم: کنش گری

ف دارد. بر خال گرانهی موجودات رفتار دارند، ولی فقط انسان است که رفتار کنشگر است. همهانسان کنش

دارند. اگر حرکت موجودی ناشی از علم و اراده   (natural mouvmentموجودات دیگر که حرکت طبیعی )

نبود، یا فقط ناشی از یکی از آنها بود، حرکت طبیعی دارد. ولی اگر حرکت موجودی ناشی از علم و اراده بود، 

 توان گفت انسان کنش به تمام معنا دارد، به جز آنچه که در بدن انسان در جریان است.حرکت کنشی دارد. می

 یترأی نهم: عقالن

ها تفاوت انسان با سایر موجودات عقالنیت انسان است. عقل در فرهنگ ما چهارده معنای مختلف دارد )معنای واژه

گیرند، مشخص کرد. مثالً عقل گاهی در برابر احساس به کار هایی که در مقابل آن واژه قرار میتوان با واژهرا می

گوییم انسان عاقل است، منظور از عقالنیت (. وقتی میرود، گاهی در برابر جنون و گاهی در برابر حسمی

 .است (calculationگری )محاسبه
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 عقالنیت نظری و عملی

 گری )عقالنیت( دارد:از این نظر، انسان دو نوع محاسبه 

 عقالنیت نظری )عقالنیت در مقام نظر( -1

 عقالنیت عملی )عقالنیت در مقام عمل( -2

ند، عاقل هستند. البته در اینجا عقل معنای ارزشی ندارد. ولی یک توانایی گری داربه میزانی که موجودات حساب

 دهد.ذهنی را نشان می

 عقالنیت نظری

چه  شود که چه نظری را قبول/تایید/اثبات/تقویت/تعدیل کند وعقالنیت نظری وقتی است که مسئله انسان این می 

د و ها، هر نظری را قبول یا رد کند. ردر بمباران عقیدهتواند نظری را رد/انکار/نفی/تضعیف/جرح کند. انسان نمی

 گویند.گری عقالنیت میگری دارد که به این محاسبهها نیاز به محاسبهقبول عقیده

 عقالنیت عملی

شود که چه عملی را انجام بدهد و چه عملی را انجام ندهد. قبل عقالنیت عملی وقتی است که مسئله انسان این می 

 کنم.ای را عرض میبه تقسیمات عقالنیت عملی نکته از پرداختن

 اقوال در زمینه ی مالک عقالنیت نظری

در باب عقالنیت نظری نظریات بسیار متفاوتی راجع به چند و چون این محاسبه وجود دارد. همه این نظریات در 

ان به یک عقیده باید مپایبندی کند که میزان دلبستگی واند و آن اینکه: عقالنیت نظری اقتضا مییک نقطه مشترک

 کند، متناسب باشد. ای که آن نظریه را تأیید میبا میزان قوت ادلّه

 اقوال در زمینه ی مالک عقالنیت عملی

ی هایی که دربارهتوان گفت. یعنی فصل مشترک همه دیدگاهی عقالنیت عملی هم میهمین سخن را درباره

ول عقالنیت اش باشد )شق ااش بیشتر از فایدهعقالنیت عملی وجود دارد، این است که دست به کاری نزنیم که هزینه

 متر از فایده باشد. عملی(. هزینه یا باید مساوی فایده باشد، یا در بهترین حالت، ک

شق دوم عقالنیت نظری این است که اگر دست به عملی زدیم و متوجه شدیم که هزینه عمل بیشتر از فایده عمل 

کند که عمل را متوقف کنیم. بر اساس همین عقالنیت عملی بود که آلبر کامو است، عقالنیت عملی اقتضا می

ند، ارزش است. اگر فلسفه بتواند فقط همین مسئله را هم حل کترین مسئله فلسفه، مسئله خودکشی گفت بزرگمی

 آید. والسالمدارد، و الّا هر مسئله دیگر را هم که حل کند و این مسئله را حل نکند، فلسفه به کار نمی
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 جلسه چهارم
 

 

 تقسیمات عقالنیت عملی

 عقالنیت عملی به لحاظ ارتباط با عمل انسان دو قسم است: عقالنیتِ عملیِ کرداری و عقالنیتِ عملیِ گفتاری. 

البته عقالنیتِ عملی از جهتی دیگر هم قابل تقسیم است: عقالنیتِ عملیِ ناظر به اهداف و عقالنیتِ عملیِ ناظر به 

 کند.وسایلی که انسان برای رسیدن به هدف اختیار می

 رأی نهم: موجود اجتماعی

 شود ما برای انسان علوم جدیدی تأسیسانسان، تنها موجود اجتماعی است. اجتماعی بودن انسان است که سبب می

 کنیم. 

 تفاوت زندگی جمعی و اجتماعی

 ها و زنبورها هم زندگی اجتماعی دارند. برای رفع این شبهه، بایدبرخی ممکن است اشکال کنند که مثالً مورچه

های اجتماعی. امر جمعی امری است که بدون لحاظ کردن نظر، کنش های جمعی و پدیدهفرق بگذاریم میان پدیده

ود، نه به شو واکنش، و دیگر امور مربوط به دیگران صورت بگیرد. در امر جمعی، انسان به عنوان فرد شناخته می

، کنش و واکنش، و دیگر امور مربوط به دیگران عنوان عضو. ولی امر اجتماعی امری است که با لحاظ کردن نظر

 صورت بگیرد. 

تان یتتر شود، در عوض فردتان در جامعه ضعیفخواهد روز به روز عضویتفیلسوف اگزیستانسیالیت از شما می

خواهد روز به بیشتر شود. )متفرد شوید( از طرف دیگر، یک فیلسوف اخالق سوسیالیست یا مارکسیست از شما می

 تر شود. تان کمتر و ضعیفتان بیشتر شود( در عوض فردیتتر شود، )عضویتتان در جامعه قویعضویتروز 

 اشکال به رای نهم

ها هم زندگی جمعی داریم و هم زندگی اجتماعی. حیوانات زندگی جمعی دارند، نه زندگی اجتماعی. ما انسان

 مان روز اول باید نسبت به کنش و واکنش دیگران حساساجتماعی بودن زندگی انسان به این معناست که انسان از ه

های عالیتها هم فها و میمونها و فیلآید که امروزه بعضی از انواع پیشرفته حیوانات مثل دلفینباشد. به نظر می

 اجتماعی دارند. پس گویا این نظر درست نیست. 
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 پاسخ از اشکال به رای نهم

گویند درست است که اجتماعی بودن خاص انسان نیست، اما این ورزند و میاما برخی هنوز بر این نظر اصرار می

ها و حد از توجه به کنش و واکنش دیگران که در انسان وجود دارد، در دیگر حیوانات نیست. در این مورد انسان

ان در آینه کنیم، یعنی کامالً به تصویرمن دیگران زندگی میها تماماً در آینه ذهحیوانات قابل قیاس نیستند. ما انسان

شناسان اجتماعی ذهن دیگران توجه داریم، به حدی که دیگر به خودمان توجه نداریم. این نظریه از سوی روان

 آمریکایی قرن بیستم ارائه شده است. 

 نظریه ی پنج من

این نظریه فقط مختص به انسان است و در دیگر موجودات  ارائه شده است.« 1پنج من»ای هم تحت عنوان نظریه نظریه

 وجود ندارد. طبق این نظریه از هر انسان پنج تصویر در عالم وجود دارد:

 االمر هستم )من واقعی(.نفسمن، آنچنان که واقعاً و فی -1

 تصوری که من از خودم دارم. -2

 تصوری که دیگران از من دارند. -3

 نسبت به خودم دارم.تصوری که من از تصور دیگران  -4

 تصوری که دیگران از تصور من نسبت به خودم دارند. -1

در موررد من به دست آمده « دیگران»ی این است که این تصاویر به واسطه« من»وجه اشتراک سه تصویر آخر از 

رهای یاند. واقعیت این است که بیشتر تصمیمات ما بر اساس تصواست. در این سه تصویر دیگران هستند که مهم

ی ازهکند. حیوانات به اندشود )سه تصویر آخر(. به همین دلیل انسان گاهی خودش را گم میدیگران از ما اتخاذ می

 دهند. ها به تصورات دیگران راجع به خودشان اهمیتی نمیما انسان

 زندگی اصیل و فردیت

شود. س فهم و تشخیص خود( حاصل می)زندگی فقط بر اسا 7زندگی به عنوان فرد در جامعه از راه زندگی اصیل

سان گویند که لبّ اخالق، زندگی اصیل است، به این خاطر است که وقتی اناینکه فیلسوفان اگزیستانسیالیست می

کند نه به عنوان عضو. البته همیشه برای جلب خشنودی و زندگی اصیل دارد، به عنوان فرد در جامعه زندگی می

زند، گاهی انسان برای تحقیر، استهزا، توهین و اهانت دیگران دست به عملی می رضای دیگران نیست که انسان

                                                           

 آمده است.[ "های انسان این روزگار از موالناپرسش"در سلسله جلسات  "من 1"ی تر در باب نظریهتوضیح مفصل. ]1

 استاد ملکیان مراجعه شود.[ "زندگی اصیل و مطالبه دلیل"جهت مطالعه بیشتر در این باب به مقاله . ]7
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دهد. ما این درجه از اجتماعی بودن )به معنای لحاظ کنش و واکنش دیگران( در هیچ حیوان کاری را انجام می

 بینیم.دیگری نمی

 رأی دهم: نهادی بودن

ادی بیشتر در آثار ِسرل فیلسوف آمریکایی به کار رفته، ولی (. تعبیر نهinstitutionalانسان حیوانی است نهادی )

د که به صورت خورامروزه به تعبیری رایج در علوم انسانی تبدیل شده است. انسان در طول زندگی به نیازهایی بر می

ند. مثالً یی نیاز را خود تدارک ببشود که برآورندهحاضر و آماده در طبیعت وجود ندارد. بنابرین انسان مجبور می

برای رفع نیازهایش لباس را تهیه کرد. همه اختراعات و فنون انسان ناشی از این است که انسان برآورنده نیازهایش 

ان کند. اما انسرا که در طبیعت وجود ندارد، با استفاده از مواد خامی که در طبیعت وجود دارد، خودش درست می

ه بر اینکه برآورنده نیازش در طبیعت نیست، مواد خامی که برای یک سلسله نیازهای دیگری هم دارد که عالو

رچه بینیم )اگی نیاز الزم است هم در طبیعت نیست. اختراعات و ابزارسازی را گاهی در حیوانات هم میبرآورنده

این  وکسانی مثل فوئر باخ و مارکس قائل بودند فرق فارق انسان از موجودات دیگر، قدرت ابزارسازی انسان است 

 قدرت ابزار سازی، ناشی از قدرت مانور دستان انسان است(.

های انسان در طبیعت نیست و مواد خامش هم نیست. مثل نیاز به کسی که از من دفاع کند یا نیاز یک سلسله از نیاز

کند. انسان یبه کسی که با من زندگی کند. به همین دلیل انسان نهادهایی مثل دوستی، ازدواج و مالکیت را ابداع م

شود، امکان ندارد بدون روی دادن واقعیت کاذبی که در مدت زمان کوتاهی صادق می موجودی نهادی است. گزاره

ن کند. انساجدیدی در این مدت زمان صادق شده باشد. این واقعیت همان واقعیت نهادی است که انسان ایجاد می

به همین دلیل است که نهادهای مختلف خانواده، اقتصاد، تعلیم  کند.تنها موجودی است که واقعیت نهادی ایجاد می

 های نهادی،آید. قدما به این واقعیتگذاری، سیاست، دین و مذهب، و اخالق پدید میو تربیت، حقوق و قانون

 برد.کند و هم از بین میهای نهادی را هم ایجاد میگفتند. انسان واقعیتامور اعتباری می

های نهادی وضعی شبیه به وضع خدا دارد. یعنی واقعیات نهادی را به دست خودش ایجاد اقعیتانسان در این و

ت و غیرت ها نسبت به این واقعیات حمیبرد. با اینکه این واقعیات کاماًل اعتباری هستند، انسانکند یا از بین میمی

اری های اعتبیعنی از منظر انسان واقعیت دهند.ریزد و خون میدهند و حتی برای این اعتباریات خون مینشان می

ها م بر انساندهند و و بسیار مستحکهای حقیقی هستند؛ واقعیات نهادی به زندگی انسان شکل میتر از واقعیتمتصلب

 های نهادی سر و کار داریم.کنند. در علوم انسانی ما دائماً با واقعیتسیطره می
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 واقعیات نهادی و فعل گفتاری

 تر بررسی کرد، متوجه شد که فرق فارق بین انسان و حیوانایسِرل وقتی فرق فارق بین انسان و حیوانات را ریشه

اری یعنی کرد. هیچ حیوانی فعل گفتاری ندارد. فعل گفتهایی است که از آن به عنوان فعل گفتاری تعبیر میواقعیت

ی فعل گفتاری، متعلق به استاد سِرل، جی.ال.آوستین، یهی گفتار انجام دهد. اصل نظرانسان فعلش را به وسیله

 شود. فیلسوف زبان انگلیسی است؛ هر چند که این نظریه به دست سرل توسعه پیدا کرده و به او نسبت داده می

 نظریه ی فعل گفتاری

 دهیم:ما هنگام سخن گفتن سه کار انجام می

 فعلِ بیان )حرکات فیزیکی فک و زبان(. -1

در ضمن بیان که خود شامل فعل اِخباری )خبر دادن نسبت به یک واقعیت(، فعل تحریکی  فعل و هدفِ -2

کند مثل امر، استفهام، نهی، توصیه و دستور(، )کاری که مخاطب را به انجام دادن یا ندادن کاری در آینده وادار می

جاد الحالی )ایخوردن(، فعل وصففعل التزامی )ملتزم کردن خود به انجام کاری در آینده مثل قول دادن یا قسم 

حالی در درون مخاطب مثل تشکر، عذرخواهی، تبریک و تسلیت(، فعل ایجادی )پدید آوردن چیزی با گفتن مثل 

 های نهادی( است.ی نوزاد، وضع عقد یا ایجاد واقعیتتسمیه

و ...(.  د، توقع، خشم، ترسی بیان )این قسم حد ندارد مثل شادی، رنج، امیفعل و اثر پس از بیان یا به واسطه -3

 8حیوانات فقط قسم اول را دارند و دو قسم دیگر را ندارند.

 رأی یازدهم: موجود تفسیر گر

کنند، بلکه با تصویر و تفسیری که از جهان دارند تعامل نمی( worldاند که با جهان )ها تنها موجوداتیانسان 

(world view) ترین فرق ما با دیگر موجودات است. ما با جهان سر و کار کنند. به نظر من این مهمتعامل می

به  ها همه نسبتها، لذت و خشمها، درد و رنجنداریم، بلکه با تفسیرمان از جهان سر و کار داریم. کنش و واکنش

مان راه دارد. هر نگری ما در محاسباتگیرد. جهان در محاسبات ما راه ندارد، جهانتفسیر ما از جهان صورت می

دهیم. کنیم، سپس متناسب با تفسیرمان واکنش نشان میدهد، ابتدا آن را تفسیر میرویدادی که در زندگی ما رخ می

 ما با خود رویداد سر و کار نداریم.

                                                           

)افعال گفتاری( که توسط   speech actsسرل: های برای مطالعه بیشتر در باب اهمیت این موضوع به کتاب.  8

)تعبیر  expression and meaning آقای محمدعلی عبداللهی به فارسی برگردانده شده است و دیگری کتاب 

 زبانی و معنای تعبیر زبانی( رجوع کنید.
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داد شاد باشند، برخی زمان برخی از این رویبرای همه کماکان این امر پیش آمده که شاهد رویدادی باشند، و هم

چون  دهیم،های متفاوت نشان میبینیم، اما واکنشتفاوت و خنثی. همه یک رویداد را میناراحت و برخی هم بی

یک کنیم، سپس با استفاده از هرمنوتهای متفاوت داریم. ما از جهان ادراکاتی را بوسیله حواس دریافت میتفسیر

بدبختی ما  دهیم. سبب خوشبختی ونسبت به آن تفسیر واکنش نشان می کنیم ومخصوص خودمان آن را تفسیر می

شود. ما رویداد ها میها و پیروزی و شکستخود دنیا نیست، تفسیری که از دنیا داریم، موجب بدبختی و خوشبختی

 شود.ها از جانب ما تفسیر مینامُفَسَّر نداریم. همه رویداد

 علوم انسانی است. فرض فلسفی اول درهمه این مطالب پیش
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 جلسه ی پنجم
 

 10و  9گرایانهمبنای دوم: رویکرد فردگرایانه یا جمع

ود، متفاوت شهایی که در علوم طبیعی از آنها بحث میشود، با پدیدههایی که در علوم انسانی از آنها بحث میپدیده

بودند که تمام علم شیمی و فیزیک بررسی گویند؟ قدما معتقد هایی سخن میاست. در علوم انسانی از چه پدیده

ها ها و واکنشکنش و واکنش چهار عنصر با همدیگر است: خاک، آتش، آب و هوا. قدما به بررسی این کنش

(. آنها برای هر کدام از این چهار عنصر، از لحاظ رطوبت و برودت چهار حالت قائل physicsگفتند )طبیعیات می

 بودند:

 سرد و خشک )خاک( -1

 سرد و تر )آب( -2

 گرم و خشک )آتش( -3

 گرم و تر )هوا( -4

ه به هم دادند. بیماری نتیجشان توضیح میها را با همین عناصر اربعه و حاالتبدین ترتیب همه امور از جمله بیماری

اند هتری قابل تجزیها متوجه شدند که این عناصر هم به اجزای کوچکخوردن تعادل این حالت هاست. بعدها انسان

ی این چهار عنصر به چیز دیگر است که از تجزیه nهای آنچه محل بحث فیزیک و شیمی است، کنش و واکنش و

آید. یعنی سطح کنش و واکنش متفاوت شد. عناصر اربعه از بساطت افتادند و مرکب تلقی شدند. این دست می

است، ولی در سطحی  yو  x مورد، یکی از موارد بسیاری است که ممکن است گمان کنیم کنش و واکنش بین

است و فی الواقع کنش  D+E+F+G+Hمتشکل از  yاست و  A+B+Cمتشکل از  xتر متوجه شویم که خود عمیق

 و واکنش بین آنهاست.

 نظرات درباره ی پدیده های مورد بحث در علوم انسانی

ها هاست که در جریان است و علوم انسانی این کنش و واکنشکند که کنش و واکنش بین انسانابتدا انسان گمان می

از  کنند. اما انسان فقط یک موجود نیست، انسان مرکبریزی میبینی، و طراحی و برنامهرا توصیف، تبیین، پیش

                                                           

 .[collectivisticو  individualisticهای برگزیده ویراستار برای اصطالحات . ]معادل 9

]چون رویکرد ما در علوم انسانی انسانی، وابسته به انتخاب یکی از دو رویکرد فلسفی مذکور است، عنوان مبنای . 11

 دوم و برخی دیگر از مبانی توسط ویراستار به صورت سؤالی انتخاب شد.[
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گویند مجموعه کنش و واکنش این سه دسته رخی میب 11هاست.باورها، احساسات و عواطف و هیجانات، و خواسته

دارد و در علوم انسانی باید نقش این سه دسته را در نظر بگیریم. برخی است که انسان را به انجام دادن کاری وا می

 کنند، علوم انسانی باید کنش و واکنش نهادها را باها کار میها در درون نهاددیگر بر این باورند که چون انسان

 یکدیگر بررسی کند. باید ارتباط نهادهای انسانی را با هم بررسی کنیم.

ای را در نظر بگیریم انهتوانیم آستبینی میتواند باال و پایین شود. یعنی برای توصیف، تبیین، پیشها میسطح تحلیل

ت، اگر وعش انسان اسگفتیم موضو در همان سطح تحلیل کنیم. به همین خاطر است علوم انسانی را که ابتدا می

مور تر و فروتر از انسان است )مثل ساحت های درونی(، یا ابینیم موضوع بحثش یا امور عمیقتر نگاه کنیم، میدقیق

بزرگ  ها( دو مکتبتر و فراتر از انسان )مثل نهادها(. و به همین خاطر است که در علوم انسانی )در تمام شاخهبزرگ

 داریم:

 بیین پدیده های انسانیدو مکتب اصلی در ت

]فردگرایانه[  individualisticها رویکرد ها و تبیینها، توصیفبینیها، پیشمکاتبی که در تفسیرها، تحلیل -1

 کنند. بنده قائل به این رویکرد هستم.تر از فرد آغاز میدارند. این مکاتب تحقیق را از فرد و سطوح پایین

گرایانه/ ]جمع collectivisticها رویکرد ها و تبیینها، توصیفبینیها، پیشدر تفسیرها، تحلیلمکاتبی که  -2

 کنند.نهادگرایانه[ دارند. این مکاتب تحقیق را از سطوح فراتر از فرد آغاز می

این دو  زتفاوت این دو مکتب در سطوح تحلیل آنهاست. داوری بین اینکه تحلیل درست، با استفاده از کدام یک ا

شود. مبنای ی فلسفه مربوط میی علوم انسانی خارج است و به حوزهرویکرد میسر است، بحثی است که از حیطه

گرایی/نهادگرایی[ ]جمع collectivismفلسفی که فیلسوفان علوم انسانی باید به آن بپردازند، این است که آیا 

 ترین بحث فلسفی در علوم انسانی است.مشکل ]فردگرایی[؟ این تقریباً individualismدرست است یا 

 های علوم تجربی طبیعی در علوم انسانیمبنای سوم: امکان استفاده از کارکرد

 علم تجربی از آن رو که علم تجربی است، به لحاظی سه و به لحاظی چهار کارکرد دارد:

 کارکردهای علوم تجربی طبیعی 

 (: descriptionتوصیف ) -1

ر قالب گزاره )ذهناً( و جمله )زباناً( درآوردن آنچه را که در مواجهه با طبیعت فقط و فقط از طریق توصیف یعنی د

 آوریم.ادراک حسی بدست می

                                                           

 ه شود.[شناسی اخالق ایشان مراجعگفتارهای روانساحت وجودی انسان به درس 1ی جهت مطالعه در زمینه. ]11



28 
 

 ( : explanationتبیین ) -2

ل حصول است. به معلولی قاب -تبیین یعنی پاسخ به چرایی توصیف. تبیین همیشه پس از کشف یک ارتباط علّی

هود را تبیین های بالفعل مشجویی و علت یابی. ما پدیدهبه جای تبیین گفت تعلیل. یعنی علت توانهمین جهت می

 کنیم.می

 (: predictionبینی )پیش -3

گویی ا پیشبینی که فقط در علوم تجربی وجود دارد، بکنیم. البته پیشبینی میهای بالفعل نامشهود را پیشما پدیده

(prophecy .متفاوت است )بینی فقط مختص به علوم تجربی است، در علوم تجربی هرگز طور که پیش همان

همیشه در قالب  می کنند و )توان کرد. پیشگویی را پیامبران )فارغ از دروغین بودن یا راستین بودنگویی نمیپیش

د و شرط )قضیه ی قیبینی در قالب یک قضیه داراآید. در حالی که پیشمیقید و شرط )قضیه حملیه( یک قضیه بی

 شود.شرطیه( بیان می

 ریزی: طراحی و برنامه -4

دانند، دانند. اما کسانی که این را هم از کارکردهای علوم تجربی میبرخی این کارکرد را مربوط به علوم تجربی نمی

 دانند.آنرا نتیجه و ماحصل کارکردهای پیشین می

 کارکردهای علوم تجربی طبیعی در علوم انسانی

آید، این است که اگر علوم تجربی این چهار کارکرد را دارند، علوم تجربی انسانی اما اشکالی که اینجا پیش می

 توانند این چهار کارکرد را داشته باشند؟چطور می

مل طوری که گاه مقدمات ع توان رویدادی را به طُرُق مختلف و متعدد توصیف کرد، بهمثالً در مقام توصیف، می

شود و گاه نتایج و مؤخرات عمل. توصیف کار انسان بسیار مشکل شود، گاه خود عمل توصیف میمی توصیف

 است. مرز میان مقدمات عمل، خود عمل و نتایج عمل کجاست؟

ین توان تبیین فیزیکی، تبیین شیمیایی، تبیین فیزیولوژیکی، تبیدر مقام تبیین هم به همین صورت، عمل انسان را می

 ظر است؟شناختی کرد. عوالم انسانی بسیار پیچیده است. کدام تبیین مد نشناختی، تبیین تاریخی و تبیین جامعهروان

توان ی انسانی که اختیار یا اراده آزاد دارد، میکند. چگونه دربارهبینی بروز میترین کار در مقام پیشمشکل

بینی کنیم، مجبور اش پیشخواهیم دربارهه میبینی این نیست که موجودی کبینی کرد؟ آیا فرض پیشپیش

(determinedو بدون اراده آزاد باشد؟ مگر روان )بینی رفتار انسان نیست؟ همهشناسی برای پیششناسی و جامعه
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موجود،  پذیر بودن یکبینیاین سه مرحله برای تحقق مرحله چهارم )طراحی و برنامه ریزی( است. آیا برای پیش ی

 حل ارائه شده است:ن یک موجود شرط الزم است یا نه؟ برای این مسئله چند راهمجبور بود

 شوند که انسان مختار است.برخی اساساً منکر این می -1

کنیم. ینی میبی آنها پیشها هم مختارند، و با اینکه مختارند، دربارهبرخی دیگر بر این باورند که غیر انسان -2

 یت هایزنبرگ بود.مایه این موضوع، اصل عدم قطعدست

 پذیری مجبور بودن شرط الزم نیست.بینیفقط انسان مختار است، ولی برای پیش -3

تواند در برابر همه چیز عصیان کند، ریزی هم همین مشکل وجود دارد. موجودی که میی طراحی و برنامهدر حوزه

 آیا قابل برنامه ریزی هست یا نه؟

ی فلسفه است و عالمان علوم انسانی توانایی حل این مسئله را ا بر عهدههبررسی درستی یا نادرستی این دیدگاه

 های علوم انسانی است.فرضندارند. به همین دلیل است که این موضوع هم یکی از پیش

 12نگرانه؟نگرانه یا کلرویکرد جزئیمبنای چهارم: 

، مسلماً یک سرنوشت کلی برویم تک موجودات به سمتدر علوم تجربی طبیعی، هر چه بتوانیم از سرنوشت تک

ی اول قرن ایم. یعنی از موارد جزئی به امور کلی برسیم و تعمیم بدهیم. از این رو بود که در نیمهپیشرفت کرده

ان دانان و فیلسوفان فیزیک در پی یافتن فرمولی بودند که با آن بتوانند همه رویدادهای جهبیستم، بسیاری از فیزیک

ی گفتند. و به همین دلیل بود که نظریه( میunified scienceهند. به این علم، علم یگانه )هستی را توضیح بد

داد. اما امروزه ی نسبیت برخی امور غیرمرتبط با هم را توضیح مینسبیت انیشتین مورد استقبال واقع شد. چون نظریه

ه سمت هر چه علوم تجربی طبیعی بتوانند ب آید. اما در این شکی نیست کهپذیر به نظر نمیدیگر این آرمان امکان

 فرمولی واحد بروند، بهتر است.

ی حاکم بر تک افراد را بشناسیم یا اینکه یک قاعدهحال بحث بر سر این است که در علوم انسانی بهتر است تک

ها ی انساناکم بر همهی حقاعده  nها وقتی بهتر است که به عبارت دیگر، آیا زندگی انسان ی افراد را بشناسیم؟همه

فرد ندارند و چون ها تها تفرد دارند، ولی سنگها را بشناسیم؟ انسانتک انسانرا بشناسیم یا وقتی بهتر است که تک

 particularisticی آنها را با یک یا چند فرمول شناخت. آیا علوم انسانی باید توان همهتفرد ندارند، می

نگرانه[ باشند؟ به عبارت دیگر، در عالم علوم انسانی، بهتر است که از ]کل holisticنگرانه[ باشند، یا ]جزئی

                                                           

 [.holisticو  particularisticهای برگزیده ویراستار برای اصطالحات معادل] .  12
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های فردی برویم؟ در اینجا های نوعی به سمت هویتهای نوعی برویم، یا از هویتهای فردی به سمت هویتهویت

 دو دیدگاه فلسفی وجود دارد:

ها را با تعدادی قاعده و فرمول کلی بشناسیم، ی انسانی موجودات است، اگر بشود همهانسان هم مانند بقیه -1

 نگرانه[ها را بشناسیم. ]دیدگاه کلتک انسانتریم تا اینکه تکموفق

مت ای ندارد، هر چه علوم به سها فایدهانسان با بقیه موجودات متفاوت است و شناخت اجمالی و کلی از انسان -2

 نگرانه[]دیدگاه جزئی 13تر بروند، بهتر است.های جزئیشناخت

 این بحث هم یکی دیگر از مبانی فلسفی علوم انسانی است.

 مبنای پنجم: امکان شناخت انسان

 هایش پیو آن اینکه گاهی ممکن است انسان وقتی به یکی از ویژگی ؛ انسان با بقیه موجودات یک تفاوت دارد

کند. درحالی که در دیگر موجودات، مثالً آب، ویژگی برد، سعی در از بین بردن یا تغییر دادن آن ویژگی میمی

 است( از ازل تا ابد ثابت است. H2Oاش، )مثل این ویژگی که فرمول آب کشف شده

ایم، ها، فالن ویژگی را تا وقتی که از وجودش باخبر نشدهد، به این معناست که ما انساناگر چنین چیزی درست باش

چون  دهیم.داریم، و به محض اینکه از وجودش باخبر شویم )علم به خود پیدا کردیم(، آن ویژگی را از دست می

عیت گونه نیست. این واقینکند. ولی در دیگر موجودات اانسان وقتی علم به خودش پیدا کرد، خودش را عوض می

نهایت دارد و خطی نیست. و های ما صادق است. پس شناخت انسان یک سیر بیی بسیاری از ویژگیدرباره

یا افتد. معلومی که تا به آن علم پیدا می کنیم، تغییر می کند، آی ارزش شناخت انسان تردید میاینجاست که درباره

 مند کرده است.سال، این موضوع متفکران علوم انسانی را دغدغه 41شناخته نشود بهتر نیست؟ قریبِ 

 متأسفانه فرصت نیست که بیشتر به این مباحث بپردازیم، و االّ هر کدام از این مباحث امکان تفصیل بیشتر دارد.

 
 شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید     شب را چه کنم حدیث ما بود دراز

                                                                                                        

 والسّالم 
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 شوند.تر میتر و ریزاست و این دو علم روز به روز جزئی




