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درآمد

اولین و پذیرفتهترین تمایز علوم طبیعی و انسانی در موضوع آنهاست .موضوع اولی،
جهان فیزیکی و موضوع دومی ،پدیدههای معنادار است .پدیـدههـای معنـادار شـامل
کنشهای انسانی ،آداب اجتمـاعی ،ارزشهـای اجتمـاعی ،رخـدادهای تـاریخی و ...
است .علم انسانی و طبیعی به کمک مفاهیم ،وظیفۀ بازنمایی دارند.
مفهوم علمی ،برش جدید در ابژههای علم و نشاندهندۀ کشف و ابداع نظم جدید
پدیدارها (چیزها ،رابطهها و معانی) است .مفهوم ضمن رفع ابهام و نامعین بودن ایدهها
برای آنها تعین بیابهام و دقیق فراهم میکند .مفهوم علمی پیشین نیست .هر مفهومی
تاریخی دارد .شکلگیری هر مفهوم علمی ،هم فرایندی سـلبی و هـم ایجـابی اسـت.
مفهوم بخشی از واقعیت را انتخاب و بخش دیگر را حذف میکنـد .اتقـان مفهـوم در
انتخاب درست و غیرتصادفی همان وجه ذاتی 1است که قصد بازنمـایی آن را دارد .در
این مقاله میخواهیم بگوییم فرایند سلبی و ایجابی شکلگیری مفاهیم در علوم انسانی
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و علوم طبیعی ،داللتهای روششناختی 2و مادی 3خاصی برای هرکدام دارد.
براساس نگاه سنتی ،تمام مفاهیم در منطق و ریاضی کامال صوری و انتزاعیاند .در
نگاه مدرن نیز این تلقی از مفهوم به علوم طبیعی سرایت کرده اسـت .نگـاه غالـب در
شکلگیری مفاهیم علوم طبیعی ازراه تعمیم 4است .این دیدگاه تـالش میکنـد فراینـد
تبدیل آگاهی ادراکی را به مفهوم براساس تشابهات و تعمیم صورت دهد .نتیجـۀ ایـن
تعمیم ،شکلگیری قوانین کلی است .علوم شکلگرفته برایناساس ،علـوم قانونبنیـاد
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1. essential

98

2. methodological
3. material
4. generalizing
5. nomological

هستند و با محتوای واقعیت تجربی که فردی 1و یکه 2است ،کاری ندارنـد .کارآمـدی
این روش در سادهسازی واقعیت و پیشبینی ظهور و پیدایش هر پدیدهای تحت قانون
خاصی است؛ ولی این کار به ما دانشی دربـارۀ فردیـت و عینیـت انضـمامی پدیـدهها
نمیدهد (.)Rickert, 1986: 42
کارآمدی روششناختی علوم طبیعی باعث شد سنت تاریخی بسیار قوی در درون
علوم انسانی شکل پدید آید که حامل و مدافع تجویز روششناسـی علـوم طبیعـی در
علوم انسانی بود .چیزها 3در علوم طبیعی و علوم انسانی پوزیتیو معموال نمونههایی 4از
مفاهیم عمومیاند که زمان و مکان خاصی که ایـن چیزهـا در آنهـا قـرار گرفتـهانـد،
به تخریب رواب فردی با زمان و مکان خاصی منجر میشود .این نگاه به شـکلگیری
مفاهیم در تبیین فردیت ناکارآمد است؛ عرصهای که قلمرو علوم انسانی است.
علوم انسانی که در این مقاله بهپیروی از ریکرت شامل علوم تاریخی و فرهنگی نیز
میشود ،وقتی بهدنبال رویکردی غیرپوزیتیو باشند ،دربارۀ موردهایی 5هسـتند کـه بـه
زمان و مکان خاصی اشاره میکنند .علوم انسانی در این برداشت ،موردهایی با تاریخ،
فرهنگ ،بوم و رخدادهای خاصی را با شـرای ارزشـی خاصـی بازنمـایی مـیکننـد؛
درنتیجه مفاهیم نمیتوانند انتزاع بدون زمان و مکان خاصی باشند؛ ازطرفدیگر ،بدون
مسئلۀ عمومیت نمیتوان به ایجاد علم معتقد شد؛ پس اگر بـهدنبال ایجـاد تشـخص و
تبیین برای علوم انسانی غیرپوزیتیو هستیم ،باید بـهدنبال دیـدگاهی باشـیم کـه بتوانـد
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. individual
2. unique
3. things
4. instances
5. cases
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بیوجه میشود .ازآنجاکه واقعیت ،فرد تحویلناپذیر است ،کارکرد نظمبخشی مفاهیم
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روشی از شکلگیری مفاهیم 1را در علوم انسانی نشان دهد که برای حفـظ فردیـت آن
درکنار معیار عمومیت در علم راهگشا باشد؛ راهی که در سنت نوکانتی از مبادی علوم
انسانی مدرن است که بسیار شرح و بس یافته است.
آلمان در قرن نوزدهم محل ظهور علوم انسانی با عناوین علـوم تـاریخی ،روحـی،
فرهنگی و انسانی بود .مسئلۀ فلسفی مهم آن زمان ،گـذر از اسـتیالی علـوم طبیعـی و
یافتن جایگاهی برای فلسفه و علوم فرهنگی بود .سنت نوکانتی ،بـهویژه سـنت بـادن،
الهام بخش تمایز علوم انسانی از علوم تجربی بـود .لوتسـه 2یکـی از پیشـینیان سـنت
نوکانتی و بهدنبالش ویندلباند ،ریکرت و السك مجال تأمل را دربـارۀ مسـائلی فـراهم
کردند که زیرساخت علوم انسانیاند .ابتنای امر انسانی ،مطالعۀ «فردی» و «موردهـای»
معنادار دربرابر مصادیق در علوم طبیعی است؛ پس در اسـتقالل روششـناختی علـوم
انسانی از علوم طبیعی و ابتنای علـوم انسـانی غیرپوزیتیـو ،تبیـین و حفـظ عمومیـت
مسئلهساز است.
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در این مقاله ،به برساخت و تبیین امکان حفظ عمومیت در علوم انسانی غیرپوزیتیو
در سنت نوکانتی (مکتب بادن) براساس تفاوتهای صوری و مادی آن با علوم طبیعی
میپردازیم .ابتدا به شرح مختصری از سنت نوکانتی و دیدگاههای محوری این سـنت
اشاره میکنیم .سپس امکان برقراری «علم انسانی عمومی» در این سنت فکری با حفظ
هویت تکین و فردی رخداد فرهنگی ،تاریخی و انسانی بررسی و تحلیل می کنیم.
سهگانۀ مبنایی فلسفی مکتب نوکانتی

مکتب نوکانتی جنبشی آلمانی برای احیای سنت کـانتی در فلسـفه اسـت .بیـزر از دو
ریشۀ فرهنگی مؤثر در ایجاد سنت نوکانتی نام میبـرد :ملیگرایـی و تـاریخیگرایـی.
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1. Concept formation
2. Lotze

ملیگرایی آلمان به کانت ،بزرگترین فیلسـوف آلمـان ،جایگـاه ویـژهای میبخشـید.
تاریخیگرایی نیـز ریشـهیابی تـاریخی اندیشـههای روز آلمـان را تشـویق مـیکـرد؛
عالوهبراین شکلگیری سنت نوکـانتی زمینـهای فلسـفی و دانشـگاهی داشـت .اولـی
نارضایتی از فلسفۀ اروپایی در قرن نوزده و افراط فلسفۀ هگلـی بـود و دومـی بحـران
جایگــاه فلســفه در دانشــگاههای اروپــایی ،بــهویژه آلمــان بــود (.)Beiser, 2014: 4-6

رسمیترین روایتها سنت نوکانتی را به دو مکتب تقسیم میکنند :مکتب ماربورگ و
مکتب بادن .مهمترین اشتراك دو مکتب ،تالش برای دفاع ،تفسیر و بازخوانی انتقـادی
فلسفۀ کانت است .از مقومات مکتب نوکانتی ،تالش برای جدایی فلسـفه و منطـق یـا
بر روششناسی علم و تالش برای تبیین اعتبار عینی 1است (.)Heis, 2018
تمرکز اصلی این مقاله بر سنت نوکانتی مکتب بادن است .آغاز مکتب بـادن را مقالـۀ
ویندلباند در سال  ۱۹۹۵میدانند« :روش انتقادی یا تکـوینی» 2.ویندلبانـد در ایـن مقالـه
بهدنبال تمایز فلسفه و روانشناسی است ( .)Ibidاین کار در مکتب بادن ادامه یافت .مسئلۀ
اعتبار در مکتب بادن ،دستور کار مشترك نوکانتیها و میراث لوتسه است .ریکـرت کـار
ویندلباند را گسترش داد و السك (شاگرد این دو بود) ابعاد جدیـدی بـه آن داد .تـالش
مکتب بادنی برای استقالل علوم انسانی (تـاریخی ،فرهنگـی) از علـوم طبیعـی و ایجـاد
استقالل و تشخص برای این بخش از علوم بشری ،همواره با تبیین مسئله اعتبار همراه و
زمینهای برای اشاعۀ مسئله «شأن اعتباری» به همۀ حوزههای فرهنگ بود.
پشتوانههای نظری که در مکتب بادن برای دفاع از تشخص و استقرار علوم انسانی
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نظریۀ شناخت از روانشناسی ،ابتنا بر روش استعالیی ،توجه به عناصر فرهنگی ،تمرکز

آمده یا تفسیر جدید یافته ،در این سه محور است :بازخوانی امر استعالیی کانتی؛ نظریۀ
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اعتبار؛ ناعقالنی بودن واقعیت.
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Objective validiyt
”?2. “Critical or Genentic Method

بازخوانی امر استعالیی کانتی :یکی از اندیشههای محوری نوکانتیها تبیین این دیدگاه
بود که فلسفه بهدنبال روش انتقادی است .روش استعالیی (میراث کانتی) میتواند بـه
بازسازی دانش علمی کمك کند؛ کاری که فیلسوفان مکتـب نوکـانتی بـرای توجیـه و
تبیین دانش انسانی (تـاریخی ،فرهنگـی) از آن بهـره بردنـد؛ بـهتعبیری «نظریـۀ علـم
پیشفرض استعالیی دارد» ( .)Rickert, 1986: 26لوتسه و سنت نوکانتی هدف فلسفه را
معرفتشناسی میدانند ،برعکس هگل که آن را متافیزیکی میدانست :مهمترین نشـانه
برای بازگشت به کانت .اهمیت منطق استعالیی کانت برای نوکانتیها در بنای شـرای
پیشین خاصی برای علوم طبیعی بود؛ یعنی باتوجهبه منطق استعالیی میتوان بدون نیاز
به قلمرو متافیزیک ،این روش را به قلمرو علوم انسانی نیز گسترش داد؛ یعنی میتوان
با منطق استعالیی برای تاریخ نیز شرای پیشین خاصی فراهم کرد؛ همانگونهکه کانت
برای فیزیک نیوتنی کرد.
اگر بخواهیم در تاریخ دیدگاهی را استعالیی طرح کنیم ،خالصهاش «فرد تـاریخی
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اعتبارمند» 1است .برای استقرار معرفتشـناختی ایـن اعتبـار میخواسـتند منطـق را از
روانشناسیگرایی نجات و به آن شأن عینی 2دهند و بهدنبال عناصر عینی درون بخشی
از فرهنگ بودند که بتواند اعتبار عینی 3را توجیه کند (.)Heis, 2018
نظریۀ اعتبار« :اعتبار» 4برای اولین بار در بند  ۵۱۱کتاب منطق لوتسه آمده است .این
کتاب یکی از جدیترین کتابهای فلسفی نیمۀ دوم قرن نوزده بود که به فاصلۀ حدود
نیم قرن ،تأثیر زیادی بر فلسفه گذاشته است .فیلسوفان پدیدارشناس ،فرگه ،نوکانتیها
و حتی هایدگر هرکدام بخشی از اندیشۀ خود را مدیون این کتاباند (.)Sullivan, 2018
ـــــــــــــــــــــــــــ
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1. Value-relevant
2. Objective
3. Objective validity
)4. validity (Gelten

«اعتبار» برای متمایز کردن منطـق و روانشناسـیگرایی اسـت .در ایـن تعبیـر ،منطـق
بهکارکرد سنتی آن نظر ندارد و در سطح عامتری به نظریۀ شـناخت مربـوط اسـت .در
این ایده تالش میکنند تمایز بین قلمرو اندیشۀ منطقی را از قلمرو فراینـدهای روانـی
متمایز کنند.
تمایز بنیادین وجود-اعتبار ،یکی از تمایزهای ذاتی است که محل شکلگیری سـنت
نوکانتی است ( .)Beiser, 2013: 129لوتسه برای بنای مفهوم اعتبار ،چهار نحوه واقعیـت را
از یکدیگر متمایز میکند :واقعیت برای وجود شیء (چیز)؛ واقعیت رخداد؛ واقعیت ابتنـای
رابطۀ حمل در گزاره که میگوید رابطۀ چیزهای موجود برقرار است؛ واقعیتی که میگویـد
ربطی به قلمرو وجود و رخداد ندارد ،بلکه اعتبار دارد ( .)Lotze, 1988: 436-440لوتسـه در
بخش سوم کتاب منطق برای تبیین قلمرو اعتبار بـه دو دیـدگاه فلسـفی اشـاره میکنـد:
دیدگاه افالطون و مقوالت کانت .در این دو دیدگاه ،مشکل مشترکی وجود دارد :ارتباط
با عالم واقعیت و صدق گزارهها .یکی از ابدعات سنت نوکانتی بازخوانی مسئلۀ صدق و
ناسازگاری انطباق گزارهها و واقعیت است .آنها بهجای انطباق ،بـرای صـدق بـه شـأنی
اعتباری معتقدند .آکس 1در مقدمۀ ترجمۀ کتاب ریکرت میگوید اگر میگوییم گزارهای
صادق است ،نه اینکه بر واقعیت مطابقت دارد ،بلکـه گـزاره بهصـورت «معتبـری بـرای
واقعیت» 2برقرار است ( .)Oakes: 1986: xviiiنکتۀ اصلی نگـاه نوکـانتیهـا بـه ارزش ،در
برداشت لوتسه از نقش ارزیابی 3نهاده در حکم است .ارزیابی بـار هنجـاری دارد .همـۀ
حکمهای درست باید نمونهای در قانون اینهمانی باشند .معنای قانون اینهمانی بـرای

امکان علم انسانی «عمومی» براساس مفهوم «فردی» ازنظر فیلسوفان نوکانتی (مکتب بادن)

گزاره اعتبار دارد .ایدهها در ذهن ما بهمعنای رخداد آن حضور دارند؛ ولـی محتـوای آنهـا

لوتسه هنجاری است (.)Beiser, 2013: 185
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2. Validly for reality
3. evaluation

اعتبار ازآنجاکه به واقعیت ارتباط دارد ،شـأن عینـی دارد؛ ولـی بـا وجـود واقعـی
متفاوت است .اعتبار بار هنجاری دارد و مربوط به قلمرو ارزش است .آنها فلسـفه را
«نظریۀ اعتبار» میدانستند .دستور کار فلسفۀ اعتبار اصول موضـوعه 1اسـت .حـال کـه
فلسفه نظریۀ اعتبار است ،بنابر سنت استعالیی باید اعتبار را بهگونهای تقریری کنیم که
نشان دهد چگونه حوزههای عمومی علوم و فرهنگ را میتـوان بـا آنهـا پوشـش داد
( .)Heis, 2018براساس نگاه غایتمندانه میتوان همۀ حوزهها شامل منطق ،هنر و اخالق
را اعتباری فهمید.
مسئله ناعقالنیت امر واقعی :رابطۀ فرم و ماده در تاریخ فلسفه بسیار بحثبرانگیز بوده
است .صورت دیگر نسبت فرم-ماده ،رابطۀ مفهوم-واقعیت است .دیـدگاههای لوتسـه
سرآغاز بحث دربارۀ رابطۀ فرم و ماده در سنت نوکانتی و ظهور دیدگاه اعتبـار-ارزش
در این رابطـه اسـت .یکـی از نقطـههای عطـف اندیشـۀ نوکـانتی ،تردیـد کـردن در
برداشتهای سنتی رابطۀ فرم و ماده اسـت .مقـوالت کـانتی بـه سـوژه تعلـق دارنـد،
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131
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برعکس مقوالت ارسطویی که در هستنده 2واقعاند؛ ازاینرو به آن چـرخش کپرنیکـی
میگویند.
وضع نوکانتیهای بادنی در میراث کانت مشابه نیست .لوتسه ویندلباند و ریکـرت
با دیدگاه کانتی مقوالت بیشتر همراهی میکنند؛ ولـی السـک منکـر نقـش سـوژه در
شرای استعالیی معرفت است .نوکانتیها اگرچـه خـود را مفسـر کانـت میدانسـتند،
وظیفۀ خود را تبعیت کامل از کانت نمیدانستند .یکی از آن دیـدگاههایی کـه در آن از
کانت عبور کردند ،دیدگاه شیء فینفسه بود .بهنظر ریکرت معرفت نمیتواند بازتولید
واقعیت باشد :گزاره درصورتی درست است که محتوای نظری «ایدئال»« ،غیرواقعـی»
بهصورت معتبری برای واقعیت برقرار باشد (.)Oakes: 1986, xx
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1. axioms
2. entity

در سنت نوکانتی پذیرفته بودند که واقعیت ،چه کل و چـه جـزء ،نـاعقالنی اسـت
( .)Oakes:1986, xviiمحتوای حسی چیزی ناعقالنی یا خـارج از معنـی اسـت و فقـ
میتواند بهصورت پسین در احساس و شهود قرار گیرد .وقتی براساس سنت نوکـانتی
علم تاریخی را علم دربارۀ فرد یا واقعیت انضمامی در کنیم ،اهمیت نسبت مقوالت
با واقعیت انضمامی بیشتر مشـخص میشـود؛ وضـعیتی کـه السـک بـه آن «شـکاف
ناعقالنیت» 1واقعیت میگوید .ازنظر السک مقوالت نه در ابژه و نه در آگـاهی سـوژه
وجود دارند ،بلکه ازاساس «وجود» ندارند .مقوالت چیزی از جنس هسـتنده نیسـتند،
بلکه جنسشان اعتبار-ارزش است .صورت ازنظر السک از جنس اعتبار-ارزش است؛
مفهومپردازی 2از موجودات واحد را درصورت بهرسمیت شناختن شکاف ناعقالنیت
واقعیت فردی ممکن میداند؛ یعنی ناعقالنی بودن را دیدگاهی نه دربارۀ ماهیت خـود
وجود ،بلکه دربارۀ تجربه ما از چیزی میداند که وجود دارد (.)Ibid: xvi
مسئلۀ تمایز علوم تاریخی و طبیعی

نوکانتیها و بهویژه لوتسه نخستین فیلسوفانی بودند که دربرابر طبیعتگرایی رادیکال
ایستادند .در دهۀ اول قرن نوزدهم ،زیستشناسی ،فیزیولوژی و روانشناسی برآمدنـد.
در زمانهای که طبیعتگرایی استیالی کاملی دارد ،نبایـد منتظـر مجـالی بـرای ارزش-
اعتبار بود .بهنظر میرسد نزاع ارزش-علم ،نزاع ذاتی فرهنـگ آلمـانی بـوده کـه دورۀ
رمانتیسم را در تجربۀ فرهنگی خود داشـته اسـت .فلسـفۀ لوتسـه را ذاتـا نورمانتیسـم
میدانند؛ سنتی که در زمانۀ استیالی ماتریالیسم و پوزیتیویسم درپـی زنـده نگهداشـتن
میراث رمانتیسم بود ( .)Beiser, 2013: 128-138دغدغۀ آغازین اندیشـۀ نوکـانتی ،بنـای
ـــــــــــــــــــــــــــ
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یعنی وجـود نـدارد بلکـه صـدق میکنـد -اعتبـار مـیشـود .ریکـرت تـالش بـرای

011

انسانشناسی با هدف فهم آدمی از جایگاهش در طبیعت و تاریخ بود :ایجاد جهانبینی

1

جدید .این جهانبینی باید مبتنی بر علوم مـدرن باشـد؛ امـا هماهنـگ بـا ارزشهـای
زیباییشناختی ،دینی و اخالقی (.)Ibid: 250

ویندلباند ضمن نقد روشهای متداول متمایز کردن علوم طبیعی و انسانی ،آنها را
ناکارآمد میداند .مثال بارز آن روانشناسی است که با روشهای متداول نمیتوانسـتند
جایی برایش بیابند؛ زیرا ازنظر موضوع جزء علوم انسـانی اسـت و در روش از علـوم
تجربی پیروی میکنـد .اولـین جـایی کـه تفـاوت دقیـق دو روششناسـی قـانونی 2و
فردنگار 3باتوجهبه موضوع علوم طرح شد ،مقالۀ «تاریخ و علوم طبیعی» 4ویندلباند بود.
روش اول ،خا ،علوم طبیعی است که بهدنبال طـرح قـوانین کلـی و جهانشـمول و
دومی ،درپی بازنمایی واقعیت انضمامی است (1900: 198

 .)Windelband,ریکرت این

برداشت اولیۀ ویندلباند را گسترش داد .ریکرت بهدنبال برقراری این تمـایز در منطـق
بود .اینجا بود که تمایز علوم انسانی از علوم طبیعی به تمـایز «پدیـدار» و «ارزشبـار»
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تبدیل میشود و با نظریۀ ارزش و منطق استعالیی گره میخورد.
هرچند علوم تاریخی در مکتب بادن جنبههایی (وجوهی) از علوم طبیعـی دارنـد؛
همانگونهکه علوم طبیعی وجوهی از علوم تاریخی دارند و آشنایی با آن الزم اسـت و
برای این کار باید تالش کنیم تفسیر و استلزام عوامل فردی و عمومی (ویژگی هر علم
تجربی) را بدانیم؛ بااینحال هنوز تمایز منطقی بنیادین بین علوم طبیعی و تاریخی باقی
میماند .ریکرت میخواهد نتیجه بگیرد که چگونه ابژههـا (حتـی کلیهـا) میتواننـد
اعتبارمند و فردیسازیشده بازنمایی شوند (.)Rickert, 1986: 63
ـــــــــــــــــــــــــــ
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1. Weltanschauung
2. Nomothetic
3. idiography
4. History and Natural Sience

مفاهیم علوم انسانی همچون مفهوم «فردی»

نگاه سنت نوکانتی به مفهوم در آثار لوتسه نیز یافت میشود .او در کتاب مقدماتی منطق،
ضمن پذیرش روایت سنتی از منطق ،به چند خطا در نظریه سـنتی مفهومسـازی اشـاره
میکند .او ضعف منطق سنتی را ضعف تبیین فردیت اشیا میداند ( )Beiser, 2013: 179یا
اینکه مشکل نظریۀ سنتی انتزاع 1این است که نمیتواند ابزار مفهومسازی باشد ،زیرا باید
مفهوم را داشته باشیم تا انتزاع را انجام دهیم .ازنظر لوتسه انتـزاع براسـاس قواعـدی رخ
میدهد که باید آنها را ازپیش بدانیم تا در انتزاع از چه جنبهای تمرکز کنیم (184

)Ibid:؛

بنابراین یکی از مأموریتهای مهم علوم انسانی ،بنای علمی است که مفاهیمش در سیر
جایی جز علوم طبیعی قرار دارد .حالکه بنیان مفاهیم علوم انسانی بـر فردیـت اسـت،
توصیف فرد تاریخی ضرورت دارد و چیستی تلقی از فرد تاریخی روشنکنندۀ بخش
مهمی از راه فهم علوم انسانی است.
بهنظر ریکرت مسئله از این پرسش آغاز شد که تاریخ چگونه براساس پدیدارهایی
علم میشود که ازنظر تاریخی تأیید و اثبات شدهاند ( )Rickert, 1982: 68یا ازآنجاکـه
ما در تاریخ نیز مفهوم را شکلیافتگی (صورتبندی) علمی مـاده مینـامیم ،مورخـان
چگونه این مفاهیم تاریخی را از مواد پدیداری 2شکل میدهند پرسش دیگر این است
که آیا در تاریخ تمایز تعیین پدیدارها از شکلگیری مفاهیم ممکن است .تاریخ بیشک
ازحیث روش ارائه داده ارائهداده 3با علوم طبیعی متفاوت است (.)Ibid: 69
مسئله اصلی این است هی علمی نمیتواند ادراك تجربی واقعیت را بازنمایی کنـد؛
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شکلگیری ،با وحدت و فردیت رخداد واقعی دچار مشکل نباشـد .چنـین چیـزی در

زیرا واقعیت در هر شرایطی متکثر و نامحدود میماند و به مفهوم تحویل نمیشود؛ اما
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فردیت چنین نیست و میتواند بازنمایی شود .فردیت بـه مـا بهصـورت ادراکـی داده
میشود؛ ولی فردیت با ادراك اینهمان 1نیست .بنابراین مسـئله اصـلی در شـکلگیری
مفهوم در علوم انسانی این است :آیا تحلیل علمی و تحویل واقعیت ادراکی امکان دارد
که همزمان هم پیشگویی فردی کند (مانند علوم طبیعی) و درعینحال ،فق توصـیف
پدیدهها نباشد و بتوان آن را بازنمایی علمی دانست آیـا از ابعـاد نامحـدود محتـوای
ادراکی واقعیت میتوان جنبههای خاصی را بهگونهای در قالب مفاهیم علمی برجسته و
مستقر کرد که نهتنها اشترا تکثر چیزها و فراینـدها ،بلکـه آن را در «رخـدادی فـرد»
بازنمایی کند ()Ibid: 78
تاریخ نیز گریزی از انتخاب پدیدهها نـدارد؛ پـس بایـد اصـولی بـرای انتخـاب و
سادهسازی داشته باشـیم ( .)Ibid: 71باتوجهبـه درهـم تنیـدگی پدیـدارها 2و منـابع،

3

جداسازی ذاتی از غیرذاتی بدیهی است .کار مورخ تشخیص همین ذاتـی از غیرذاتـی
است .اینکه فردریك ویلهم چهارم تاج پادشاهی را رد کرد ،رخدادی تاریخی است؛ اما
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اینکه کدام خیاطی لباس پادشاهی را دوخت ،برای تاریخ سیاسی مهم نیست ،هرچنـد
ممکن است برای تاریخ مد و لباس مهم باشـد .مفهـوم تـاریخی «پادشـاه» متشـکل از
چیزهایی است که این رخدادها در آنها ذاتی نیستند.

بهنظر میرسد علم تاریخی تناقض پیشین منطقی دارد ()Ibid: 51؛ زیرا قـرار اسـت
ابتدا به رخداد یکهای در زمان و مکان خا ،بپـردازد؛ یعنـی تـاربخ در جایگـاه علـم
بهدنبال بازنمایی واقعیت با ارجاع به عموم 4نیست ()Ibid.,.۰۹؛ اما اینکه بتوانیم هم علم
تاریخی را به بخشی از واقعیت محدود کنیم و هم مانند قوانین طبیعی انتظار بازنمـایی
ـــــــــــــــــــــــــــ
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1. identical
2. facts
3. sources
4. general

صادق تاریخی از واقعیت در تمامیت آن داشته باشیم ،متناقض بهنظر میرسد.
براساس دیدگاه ریکرت علوم تـاریخی در مقایسـه بـا علـوم طبیعـی ،عنـوان «علـم
واقعیت» برایشان زیبندهتر است .یعنی چه میدانیم علوم طبیعی از مصـداق خـا ،بـه
کلی حرکت میکنند؛ یعنی حرکتی برخالف مسیر شکلگیری امر واقعی .خود واقعیت از
هرگونه مفهومپردازی مستقل است؛ چه کلی و چه فردی .ازقضا خود واقعیت ،ناعقالنی
 1است؛ یعنی فردیت واقعیت دربرابر مفهوم کلـی بهصـورت مبسـوط بـا ناعقالنیـت آن
مرتب

است؛ پس فردی در اصل ارتباط بیشتری با واقعیت دارد (53

 .)Ibid:اکنـون بایـد

درپی چگونگی مفهومپردازی برای واقعیت ناعقالنی 2باشیم.
فردیت ،ویژگی اصلی وجه منطقی است؛ اما چـون بـرای فهـم ویژگیهـای علمـی و
اجتنابناپذیر شکلگیری مفاهیم در تاریخ ،مجبـور بـه بازنمـایی وجـه جـوهری 3آن
هستیم ،باید بدانیم چه بخشی از واقعیت فردی نیازمند بازنمایی تاریخی است؛ پس در
شکلگیری مفاهیم مجبور به متمایز کردن تعینات مادی ابژههای خاصی هستیم کـه در
معنای محدود ،ابژههای تاریخیاند؛ بنابراین ناگزیر از تحقیق دربـارۀ ارتبـاط محتـوا و
قالب یا ماده و روش در بازنمایی تاریخی هستیم؛ درنتیجه تفاوت علوم طبیعی و علوم
انسانی فق روش نیست ( )Ibid: 64و علوم تجربی دو دسته میشود که تفاوت مـادی
دارند :علوم طبیعی و علوم انسانی.
این نگاه به مفهوم علمی با نگرشی سلبی آغاز شـده اسـت چـرا کـه در آن تمرکـز
تببین مفاهیم علوم انسانی بر وجوهی است که در مفاهیم علوم طبیعی مغفـول مانـده

امکان علم انسانی «عمومی» براساس مفهوم «فردی» ازنظر فیلسوفان نوکانتی (مکتب بادن)

مفهومپردازی در علوم تاریخی دو وجه دارد .وجه ابتدایی آن منطقی است .توجه به

است؛ اما برای نگاه ایجابی به ارتباط دو تبیین )صوری و مادی) متمایز برای یك دستور
019

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Irrational
2. Irrational reality
3. substance

کار متمرکز میشود .ابتدا بیش از آنهه ماده تاریخ مهم باشد ،قالـب بازنمـایی آن مهـم
است .در این دستور کار ،ابتدا باید بهدنبال تنظیم اصول شـکلگیری مفهـوم در تـاریخ
باشیم .اعتبار علمی مفاهیم تاریخی چگونه شکل گرفتهاند ( .)Ibid: 61برای ایـن کـار
باید ابتدا مفهوم فردی را بازخوانی و تحلیل کنیم.
 .۱همۀ واقعیتهای تاریخی ابژۀ تاریخ نیستند .باید فردهای تاریخی را تعیین کنیم؛
زیرا همۀ فردها برای بازنمایی تاریخی مناسب نیستند.

 .۱فردهای تاریخی نیز نمیتوانند با همۀ تکثر درونیشان بازنمـایی شـوند .بایـد
بفهمیم چه چیزی متمایز و خا ،و چه بخشی از محتوای متکثر فـرد تـاریخی
بهمنزلۀ محتوای خا ،مفهومی تاریخی مستقر شده است.
 .۵روشهای تاریخی و غیرتاریخی تقریـب یکـدیگر نیسـتند و نمی تواننـد بـه
یکدیگر تحویل شوند :فرایند تاریخی ،فرایندی فردی و یکـه اسـت ،کـه در
رابطۀ اعتباری-ارزشی شکل میگیـرد .اگـر هـم بـه یکـدیگر ربطـی دارنـد،
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ازآنروست که میتوان واقعیـت فیزیکـی را ازنظـر تـاریخی مطالعـه و آن را
بهسبك فردی بازسازی کرد.
ریکرت براساس مقدمۀ  ۱و  ،۱به این کار اصل فـردیسـازی شـکلگیری مفهـوم
میگوید که در تقابل با عمومیسازی شکلگیری مفاهیم است .اگر بازنمایی تاریخی را
فق کاربرد نتایج عمومی علوم طبیعی برای موردهـای خـا ،بـدانیم ،اشـتباه اسـت.
شکلگیری مفهوم با محتوای فردی فق ازطریق ارتباط نظری ابژۀ تاریخی با ارزشها-
اعتبارها رخ میدهد ( .)Ibidشکلگیری مفاهیم در علوم طبیعی ارزشبنیاد نیسـت؛ امـا
فردیسازی در شکلگیری مفهوم در علوم تاریخی ارزشبنیـاد و اعتبارمنـد اسـت .از
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مقدمۀ  ۵به اصل تمایز ارتباط علی تاریخی با قوانین علی علوم طبیعی میرسیم.

نسبت ارزش و مفهوم تاریخی فردی

چگونه عناصر یک مفهوم تاریخی برای یک واحد و فرد تقـرر 1پیـدا میکننـد بـرای
فراروی از رویۀ سلبی موضوع و تقابل با شیوۀ علوم طبیعی باید بهدنبال شرح و بسـ
شیوۀ ایجابی بـرای علـوم تـاریخی بـود .باتوجهبـه آنهـه دربـارۀ مفهـوم تـاریخی و
همراهیاش با فرد بودن آن گفتیم ،باید بهدنبال مبنایی نظری باشیم و به دو پرسش مهم
با ماهیت مشترك پاسخ دهیم :اگر قبول نـداریم انسـجام عناصـر مفهـومی بهصـورت
عمومی برای همۀ زیرمجموعۀ خود برقرار است ،چـه چیـزی وحـدتبخش مفـاهیم
تاریخی است ( )Ibid: 81آیا مفهوم فردی شامل اصلی است که جنبههای منسجم مادۀ
تاریخی را مرتب کند و بتواند آنها را از جنبههایی متمـایز کنـد کـه ارتبـاطی امکـانی
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1. consolidate

000

(موردی) 2دارند (.)Ibid: 82
ریکرت برای پاسخ به این دو پرسش بر این نکتـه تأکیـد میکنـد کـه اگـر مفهـوم
تاریخی با مفهوم فردی قرین است ،فق بهمعنای واحـد ،خـا ،و شـاخص 3نیسـت،
بلکه مراد از آن شامل بخشناپذیر 4بودن نیز میشود؛ بنابراین معنـای فـردی دو وجـه
دارد که برای فهم فردی تاریخی مهم است )۱ :وحدت تکثـر در معنـایی منسـجم؛ )۱
تکینبودگی 5در وجه دیگر .ارتباط تکینبودگی و وحدت کثرت در مفهومی تاریخی به
ما در اعتبار مفهوم تاریخی کمک میکند.
مفهوم بخشناپذیر برخی الزامات منطقی را برآورده میکنـد .مثـال مناسـب بـرای
اثبات اینکه مفهوم بخشناپذیری میتواند با تکینبودگی مرتب شود تا تکـینبـودگی
ـــــــــــــــــــــــــــ
2. contingently
3. singular
4. indivisible
5. uniqueness

بتواند پایه یا پیشفرضی برای بخشناپذیری فراهم کند ،مقایسۀ «الماس کـوه نـور» و
معادل فیزیکی آن است .الماس کوه نور ابژۀ تاریخی تکین است و پایهای میشـود تـا
بخشناپذیر شود؛ زیرا درآنصورت نمیتوان به آن کوه نور گفـت ( .)Ibid: 83معنـای
اعطاشده به این الماس ،مبتنی بر ارزش الصاقشده به تکینبودگی جایگزینناپـذیر آن
است ( .)Ibid: 84این ممکن است برای همۀ اجسامی برقرار باشد کـه فـردی 1هسـتند.
بحث وحدت در بخشناپذیری فق زمانی طرح میشود که تکـینبـودگی بـه ارزش
مربوط شده باشد.
البته باید این دیدگاه را از دیدگاههای مشابه جدا کرد .اینکه چشماندازهای ارزشی،
انتخاب را برای موجود زنده پوشش میدهند ،حقیقت است .ریکرت درکنار فهم علم
طبیعی و فهم زیباییشناسانه ،فهمی را پیشمیکشد که به حیات عملی 2مربـوط اسـت
( .)Ibid: 86این نوع سوم ،که پیشاعلمی و فردیسازشده دربـارۀ واقعیـت اسـت ،چـه
رابطهای با شکلگیری مفاهیم در علوم انسانی دارد
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اگر ما تاریخ را در عامترین صورت آن عالیق مربوط به فردها و درنتیجه ،مفـاهیم
تاریخی را فق دربارۀ واحد و فردی بدانیم ،آن چیزهایی که برای فـرد دارای ارزش و
اراده فردیاند ،میتوانند فردهای تاریخی باشند؛ اما این هم بـرای تـاریخ علمـی مهـم
نیست ( .)Ibid: 87آنهه برای ما مهم است ،این است که بدانیم فهم تاریخی با فهم فـرد
زنده 3و عملی یکی نیست ،هرچند هردو نگاه در تمایز فردها در معنای محدود و جامع
آن مشتر اند و تکثر فردها را در واحد بخشناپذیر مستقر میکنند؛ ولـی آنهـا در دو
جنبه متمایزند؛ و در نظر داشـتن ایـن دو تفـاوت اساسـی بـرای رسـیدن بـه مقصـود
شکلگیری فرد علمی مهم است :)Ibid: 88( :نظری بودن و ایزوله نبودن فردیسازی.
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. in-dividual
2. practical life
3. vital

تاریخ برخالف موجود زنده ،عملی نیست ،بلکه نظری است؛ پس این نوع فعالیت
بازنماییکننده است ،نه حکـمدهنـده .او بـا شـخص عملگـر در توجـه بـه چیـزی
چشمانداز مشترك دارد ،نه اینکه در خواستن و ارزشسازی شـخص شـریك باشـد.
تاریخ علم ارزشبار 1است ،نه ارزشسـاز .)Ibid( 2اینکـه چیـزی در چشـماندازی،
ارزشی است یا «رب ارزشی» فق بار نظـری دارد ،بـا ارزشسـازی عملـی و زنـده
متفاوت است؛ برای مثال ،الماس کوه نور به این عنوان فردی است که فقـ ارتبـاط
ارزشــی نظــری دارد .ایــن را مــیتــوان اصــل اعتبارمنــدی نظــری در فردیســازی
شکلگیری مفاهیم یا بازنمایی تاریخی دانست.
ارزش با این واحد است؛ درنتیجه جنبههایی که جایگزینناپذیرند و با ارجاع به این
ارزش ،کلی را تشکیل میدهنـد ،نبایـد مجـزا شـوند ( .)Ibid: 85وحـدت تـاریخی
شخصیت فق براساس وحدت تجربهشده 3شـکل نمیگیـرد .تـا ماهیـت وحـدت
بخشناپذیر شخصیت مرتب با ارزش را بهدست نیاوریم ،ممکن است به این نتیجۀ
اشتباه برسیم که وحدت فردی را در وحدت تجربهشدۀ عصبهای 4ساختاری روانی
خالصه کنیم .فارغازاینکه همۀ افراد بشری با ارزشها مربوطاند و میتوان آنهـا را
بهمعنایی بخشناپذیر دانست ،برایاینکه اصل فراگیرتری فراهم شـود ،بـر همراهـی
تکینبودگی در ارتباط با ارزش و تشکیل وحدت بخشناپذیر تأکید میشود که اغلب
برای فردیسازی روانی نیز برقرار است ( .)Ibidاین دلیل ،دلیلی است که هنگام فردی
خواندن برگها و دانهها متناقض بهنظر میآید؛ هرچند در معنای عـامش آنهـا هـم
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. value-relevant
2. valuing
3. exprienced
4. nexus
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دربارۀ انسان هم وحدت فردی ،بخشناپذیری شخصیت مبتنی بر همراهی یـک
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میتوانند فردی باشند.
شخص زنده در زندگی عملی برای خودش ارزشها و اولویتهای شخصی دارد
و فردهای بسیاری هستند که فردی بهمعنای بخشناپذیر آن هستند؛ درحالیکـه بـرای
تاریخ باید بهدنبال بازنماییهایی باشیم که برای هر فردی اعتبار داشته باشد .فردی بودن
کسی مانند گوته به این است که مانند «کوه نور» میتواند رب ارزش عمومی پیدا کنـد؛
بنابراین بازنمایی تاریخی اینگونه است که ابژههایی ایجاد میکند که حاصل جایگزینی
ارزشسازی عملی با رب ارزشی کامال نظری است (.)Ibid: 89
مفهوم تاریخی براساس طرح ریکرت فردی است؛ یعنی خودبسـنده و مجزاسـت؛ امـا
ایزوله نیست .او ایزولهسازی را کار علوم طبیعی و کـاری غیرتـاریخی میدانـد؛ پـس کـار
علوم انسانی هنگامی به سرانجام میرسد که بتواند هر ابـژهای را کـه متوجـه آن اسـت ،در
پیوندهایی قرار دهد که در آنها عینی وجـود داشـته باشـد؛ ازایـنرو پیونـدهای تـاریخی
عمومی «کل جامع» و فردهای خا ،بخشی از آن هستند (107
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 .)Ibid:فق توجه کنیم کـه

رابطۀ بخشها با کل ،متفاوت با رابطۀ مصادیق در علوم طبیعی است .ریکـرت بـرای مثـال
این بخش به رابطۀ «رنسانس ایتالیایی» و «ماکیاولی» اشاره میکند :هـردو فـرد تاریخیانـد؛
ولی ماکیاولی مصداق نیست ،بلکه بخشی از رنسانس ایتالیایی است (.)Ibid: 108
درنهایت فردهای تاریخی با یکدیگر ارتبـاط دارنـد .مـیدانیم فردهـا در واقعیـت
تاریخی هرگز مجزا نشدهاند و همۀ ابژههای تاریخی بخشی از کل بزرگترنـد کـه بـا
آنها پیوند دارند .انتزاع در علوم طبیعی ،ایـن گرههـا را نادیـده میگیـرد؛ پـس علـوم
تاریخی بازنمایی این گرههای تاریخیاند .وقتی از ابژههای تـاریخی میگـوییم ،بایـد
ارتباط آنها را با یکدیگر تبیین کنیم .بهنظر ریکرت هر ابژۀ فردی رابطۀ علی بـا سـایر
ابژههای فردی دارد.
نسبت فردیت و عمومیت در واقعیت معنادار و معنای ناواقع

ریکرت تالش می کند فـردی بـودن و عمـومی بـودن هم زمـان مفهـوم تـاریخی را
توجیه پذیر نشان دهد .اینکه علوم فق ناظر به «عموم» اند ،باید توجیه شوند؛ وگرنـه

دیدگاه «چون علوم تاریخی به فردی می پردازند ،علم نیستند» مصـادرهبـهمطلـوب

1

است (.)Ibid.,49.

نکتۀ تأملبرانگیز این است که محوریت «فردی» در تاریخ بهمعنای نبـود عمومیـت
نیست و اگرچه بازنمایی تاریخی شامل نامهای خا ،اسـت و ایـن موضـوع حـالتی
استثنایی به این علم میدهد ،نگاه به بازنمایی تاریخی نشاندهندۀ وجود معانی عمومی
و کلی است؛ عالوهبراین ریکرت متوجه ایـن نکتـه اسـت کـه بـرای هـر حکمـی بـه
عمومیت 2نیاز داریم؛ پس ازنظر او شکلگیری مفاهیم در علوم تاریخی نیز مانند علوم
طبیعی بینیاز از عمومیت نیست؛ بنابراین مسئلۀ نسبت عمومیت به علـوم تـاریخی در
نسبت عمومیت و علوم تاریخی اشاره میکند (:)Ibid: 115
 .۱عناصر همۀ مفاهیم علمی عمومیاند و تفاوت آنجاست کـه در علـوم طبیعـی ،از
این عناصر مفاهیمی ساخته میشود که خودشان محتوای عمومی دارند و تـاریخ
از آنها مفاهیمی با محتوای فردی میسازد.
 .۱تاریخ نمیتواند همۀ فردها را بازنمایی کند؛ بلکه فق آنهایی را بازنمایی میکند
که برای ارجاع به ارزشی عمومی شأن ذاتی دارند.
 .۵علوم تاریخی نیز میتوانند فردها را در پیوندی عمومی قرار دهد و آنها را ایزوله
نداند.
 .۰تاریخ گروهی از فردها را چنان جمع میکند که هرکدام اهمیت یکسـانی دارنـد؛
پس تاریخ مفاهیمی را شکل میدهد که محتوای عمومی دارند.
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کنار نسبت فردی به آنها باید حل شود ( .)Ibid: 79ریکـرت بـه چهـار اقتضـا دربـارۀ

این چهار اقتضا در این قالباند که رب ارزشی ،عمومیـت محتـوای مفـاهیم را در
علوم انسانی شکل میدهد و تاریخ بهمنزلۀ علـم فقـ از توصـیف پدیـدههای فـردی
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Petitio principii
2. generality
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ساخته نمیشود؛ برای مثال ،اگر دربارۀ واقعیتهای فردی مانند مـاه مـیگـوییم فقـ
توصیفی از فردی در ابتداییترین وجه آن داریم؛ اما نشاندهندۀ علم تـاریخی نیسـتند.
نکتۀ مهم این است که دربارۀ علم تاریخی ،محتـوای مفهـوم عمـومی اسـت؛ زیـرا یـا
تکثری از افراد مشتر را جمع میکند یا برای تکثـری از افـراد بـهکار میآیـد و کـل
اعضای تکثر را در پیوند فردی یا کل جمع میکند .در تاریخ عناصر مفهوم باید واحد

1

بهمعنای واحد موجود منسجم 2تشکیل دهند تا به سیستم خودبسنده3و بسته از ایـدهها
منجر شود ()Ibid: 81؛ پس اگر مورخ بهدنبال ابـژۀ تـاریخی بهمنزلـۀ برسـاختی از کـل
است ،به این معنا نیست که بهدنبال فردی نیسـت ،بلکـه «پیونـدهای کلـی» را بهمنزلـۀ
ساختار یکه و فردی بازنمایی میکند (.)Ibid: 108
شرط دیگر ریکرت برای امکان عمومیسازی همراه با حفظ فـردیسـازی ،حفـظ
تمام چیزی است که به رب ارزشی مربـوط بـه ذات تـاریخی مفهـوم مـرتب اسـت.
می توان تصور کرد فردی هم عضو کل تاریخی باشد و هم مصـداق مفهـوم عمـومی؛
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یعنی مفهوم تاریخی فردی سازیشده که به جهت رب ارزشـی شـکل گرفتـه اسـت،
همزمان محتوای عمومی دارد و چیزی را جمع کرده که برای همۀ افراد گروه مشـتر
است (.)Ibid: 114
علم همیشه معطوف به کلی 4است؛ اما در عمومی بودن علوم تاریخی ارزش کلـی،
که باید افراد با آن رب پیدا کنند تا فرد تاریخی شوند ،تعدادی ارزش فـردی را جمـع
نمیکنند تا مصداق آن شوند ،بلکه ارزشی میشوند که هرکسی متوجه آن است و برای
هرکسی اعتبار دارد .ازآنجاکه تاریخ نشان میدهد چه چیزی به ارزشی عمومی مربوط
ـــــــــــــــــــــــــــ
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1. unity
2. coherent entity
3. self-contained
4. general

شده است ،باید فرد خا ،را تقریر کند (.)Ibid: 90
بنابراین بازنمایی تاریخی نیز به چیزی کلی نیاز دارد .اهمیت این نکته در این است
که اگر واقعیت با ارجاع به ارزش عمومی به ذاتی و غیرذاتی تحلیل شود و وجوه ذاتی
آن افراد واحد مستقرشده باشند ،فهم نهایی از واقعیت مبتنی بـر تصـادف یـا پیشـینی
غیرعلمی نمیشود ،بلکه این فهم را هرکسی که ارزشهای حاکم را بهصورت عمومی
پیشفرض میگیرد ،باید «ضرورت» دریابد تا شرط ضروری فهم علمی را برآورده کند
(.)Ibid: 91
منظور ریکرت از ارتباط نظری ابژه با ارزش ،بدون ارزشدهـی( 1بـد و خـوب یـا
عینیت دارند و افراد عشق و نفرتشان را به چیزی نشان میدهند ،ارجاع ارزیابیهـا بـه
فهم مشترك 2از واقعیت است؛ از ابعاد ارزشی نامحدود متوجه گونۀ خاصی از ارزشها
و ایجاد یك تفاوت نسبت به ارزشها است .در صورتی که تاریخ بهمنزلۀ علم محض،
علم توجیه چرایی ارزشیابی 3ابژهها (خوب و بد یـا مثبـت و منفـی) نیسـت (.)Ibid
ارزشدهی مثبت یا منفی به فرد تاریخی اهمیت ندارد ،بلکه مهم ایجاد رابطـۀ ارزشـی
است؛ برای مثال ،نگاه منفی یا مثبت به لوتر خیلی مهم نیست؛ ولی مهم بودن لوتر رب
اعتباری نظری است.
ریکرت خود متوجه است که ذاتـی یـا غیرذاتـی دانسـتن هـر ویژگـی ابـژه خـود
ارزشدهی است و اصوال این ارزشدهی در هر مفهومسازی اتفاق میافتد؛ اما معتقـد
است که این تمایز در علـوم تـاریخی بهگونـهای اسـت کـه از تفـاوت در حکمهـای
ارزشدهی عملی مستقل است؛ زیرا میتوان این کار را مستقل از بـدی یـا خـوبی آن
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. valuating
2. common conception
3. valuing
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ازنظر فـردی انجـام داد (94

 .)Ibid:اگـر فـرض کنـیم ابـژه ازنظـر فردیـت 1،اهمیـت

زیباییشناسانه ،سیاسی یا مذهبی پیدا کند و دربارۀ مهم بودن یا نبودنش بحث درگیرد؛
بهعبارتدیگر ،آن ابژه درمیان کثراتی از چیزهای دیگر ،فرد شناخته شـود ،نمیتـوانیم
زندگی مذهبی یا سیاسی را خنثی و مستقل از ارزشها بـدانیم ،بلکـه بایـد بخشـی از
ارزشهای سیاسی ،زیباییشناسی و  ...را اعتبار درنظر بگیـریم .هرچنـد ارزشدهـی

2

غیرنظری به ماهیت منطقی ضروری تاریخ بهمثابه علم ربطی ندارد ،رب نظری ابژههـا
به ارزشها بهصورت مفهومی از هر بازنمایی تاریخی انفکا ناپذیر اسـت و در هـی
شرایطی شأن علمیاش انکارپذیر نیست (95

)Ibid:؛ بنابراین یکی از کارهایی که بایـد

اثبات شود ،این است :اگرچه میدانیم بازنمایی تاریخی مستقل از ارزش 3وجود ندارد،
بازنمایی تاریخی مستقل از ارزشدهی عملی 4ممکن است (.)Ibid: 96
مشکل دیگر منطق تاریخ این است که در هر بازنمایی تاریخی و در هـر بازنمـایی
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علوم طبیعی ،مجموعهای از پیشفرضها را بهکار میبریم که میتواند بهمنزلۀ «پیشین»
در شکلگیری مفاهیم بهکار آیـد :در مفهـوم قـانون طبیعـت بهمنزلـۀ حکـم عمـومی
غیرمشروط و نیز مفهوم ارزش فرهنگـی در احتسـاب ابـژۀ ممکـن بهمنزلـۀ بازنمـایی
تاریخی .مشکل این است که نهتنها میتوان در اعتبارمندی 5این پیشفرضهـا تردیـد
کرد ،بلکه عینیت علمی آنها نیز گویا مشکلدار خواهد شد ( .)Ibid: 65تبیـین روشـی
محتوای معنادار ناواقع فرهنگ ،که در واقعیتهای تـاریخی نهـاده شـده اسـت ،گـام
متمایزکنندۀ سنت نوکانتی برای علوم انسانی است.
ـــــــــــــــــــــــــــ
1.individuality
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2. valuation
3. Value free of history
4. Free of practical valuation
5. validity

هنگامیکه مادۀ تاریخ را فرهنگ قرار دهیم ،ناگزیر به عرصهای فراتر از رخدادهای
واقعی میرویم :آنهـا نـاواقع 1هسـتند؛ یعنـی کلمـاتی ماننـد فرهنـگ فقـ نشـانگر
واقعیتهای حقیقی نیستند ،بلکه به فرایندهای واقعی ارجاع دارند که بـهجهـت ربـ
ارزشیشان اهمیت یا معنایی دارند که وجود حقیقیشان را استعال میدهد (.)Ibid: 141

ریکرت اهمیت آنها را به این میداند که اگر ابژههای ناواقع فهم تاریخی نادیده گرفته
شوند ،یا در دام برداشتهای روانشناسانه میافتیم یا مواجهۀ متافیزیکی با آن خواهیم
داشت (.)Ibid: 158
ارزشها حقیقی نیستند ،بلکه اعتباری 2برقرارند .رابطۀ دوطرفۀ فرهنگ و معنا اینگونه
است که ما با فرهنگ معنای نهاده را در زندگی تاریخی واقعی را میفهمیم ،با فرهنـگ
خود محتوای ناواقع را معنای چنین زندگیای درنظر میگیریم ،آن را احصاشده 3از کل
وجود واقعی میدانیم و با ارجاع به ارزشهای فرهنگـی تفسـیر مـیکنیم (141

.)Ibid:

مثال ریکرت مراسم دعای کلیساست .مراسم دعای کلیسـا حضـور بـدنها (انـدامها،
میزها و ساختمان) یا حالتهای ذهنی یا سرود مقدس نیست ،بلکه تنظـیم نـاواقع 4از
عناصر زیباییشناسانه ،مذهبی و نظری در آن وجود دارد که افراد متفاوت این معنـا را
یکگونه تجربه میکنند ( .)Ibid: 149البته تجربۀ مشترك و اجتماعی تنظیمـات معنـایی
ناواقع بهمعنای عمومی بودن محتوای آنها (تجربه افراد) نیست .محتوای آیـین کلیسـا
برای همه یکسان نیست :جایگزینناپذیر ،ارزشمدار و فردی است.
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Non-real
2. validly
3. detached
4. Nonreal configuration
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اگر علوم انسانی بهدنبال رویکرد غیرپوزیتیو باشند ،موردهایی را با تاریخ ،فرهنگ ،بوم
و رخدادهایی با شرای ارزشی خا ،بازنمایی میکنند؛ درنتیجـه مفـاهیم نمیتواننـد
انتزاع بدون زمان و مکان خا ،باشند .اگـر بـهدنبال فهـم علـوم انسـانی غیرپوزیتیـو
هستیم ،باید بهدنبال دیدگاهی دربارۀ علوم انسانی باشیم که بتواند روشی از شکلگیری
مفاهیم در علوم انسانی نشان دهد که هم برای حفظ فردیت آن راهگشـا باشـد و هـم
بتواند عمومیت الزم را برای علم بودن حفـظ کنـد .براسـاس مبـانی نظـری نوکـانتی
میتوان مفهوم فردی خا ،را شکل داد .سه برداشـت از فـردی وجـود دارد )۱ :فـرد
تــاریخی همهــون موجــودی خــا ،و یکــه .ای ـن برداشــت بــرای درك محــدودیت
شکلگیری مفاهیم در علوم طبیعی است؛  )۱تاریخی بودن بهمثابه وجـود زنـده بـودن
متصل و همراه با ارزش است؛ موجود وحدتیافته در تکینبودگیاش (مثـال المـاس
کوه نور)؛  )۵فرد تاریخی همهون واقعیت مقرری برای همه بهجهت ارتباط با ارزشی
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131
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عمومی .فق در سطح سوم است که فرد تـاریخی (فرهنگـی) را ابـژۀ علـوم تـاریخی
بدانیم (98

 .)Ibid:در سطحی باالتر ،ابژۀ مادۀ تاریخ یـا متعلـق علـوم انسـانی ،متوجـه

واقعیتهای فرهنگی است که روحی و معنادار است.
میتوان باتوجهبه اقتضائات عمومیت محتوای مفاهیم در علوم انسانی ،رب نظـری
ارتباط ارزشی و اعتبار فردی نشان داد که علوم انسـانی (تـاریخی) فقـ از توصـیف
پدیدههای فردی ساخته نمیشود و عناصر مفهوم نیز میتوانند تشکیل واحد بـهمعنای
واحد موجود منسجم دهند تا به نظام خودبسنده و بسته از ایدهها منجر شـود .در ایـن
برداشت ،محتوای مفهوم عمومی است؛ زیرا یا تکثری از افراد مشتر را جمع میکند
یا برای تکثری از افراد بهکار میآید و کل اعضای تکثر را در پیوند فردی یا کل جمـع
میکند .اگر عالم انسانی بهدنبال ابژۀ تاریخی (فرهنگی) همهون برساختی از کل است،
بهاینمعنا نیست که بهدنبال فردی نیست .او حتـی پیونـدهای کلـی را سـاختار یکـه و
فردی بازنمایی میکند؛ بنابراین با پذیرش پیشفرضهای نظری نوکانتی علوم انسـانی

از مفاهیم فردی امکانپذیر است :عمومیسازی با حفظ فردیسازی؛ یعنی حفظ تمـام
آنهه مربوط به رب ارزشی ذات تاریخی مفهوم است .میتوان تصور کرد فـردی هـم
عضو کل تاریخی (فرهنگی -معنایی) باشد و هم مصداق مفهوم عمومی؛ یعنی مفهـوم
تاریخی فردیسازیشده که بهجهت رب ارزشی شکل گرفته است ،هم زمان محتوای
عمومی دارد و چیزی را جمع کرده که برای همۀ افراد گروه مشتر است .علم همیشه
معطوف به کلی است؛ اما آنهه در عمومی بودن علـوم تـاریخی خـا ،اسـت ،ارزش
عمومی است که باید افراد با آن رب پیدا کنند تا فرد تاریخی شوند.
امکان علم انسانی «عمومی» براساس مفهوم «فردی» ازنظر فیلسوفان نوکانتی (مکتب بادن)
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