
 

  
  
  
  

  ى در علوم انسانيىگرا  جتربهى مبانىنقد و بررس
١٭ مصباحیعل  

  چكيده
ه« ن ررضكرد در علوم انسانى، مورد توجه دانشمندان اين عرصه قـرار گرفـت، و يبه عنوان اول» يىگرا تج

. اعى اسـتى جدى، روش غالب در تحقيقات علوم انـسانى و اجتمـها يب باوجود نقدها و رق هنوز هم،
ه ى مختلفى براى اثبات نظر خىصش ها و راهبردها يى در علوم انسانى از شيوهگرا موافقان و مخالفان تج

ات مخالف بهره برده يير در موضوع علـوم انـسانى، تـا تحـول در هـدف آنهـا، تـا از تغ: اند و ابطال نظ
ى كليـدى كـه منتقـدان ا رسـد نكتـه به نظر مى. ى آنهاشناخت ى يا معرفتشناخت دگرگونى در مبانى هستى

ه ى و تحليل ماهيـت موضـوع علـوم انـسانى و اند، بررس يى در علوم انسانى از آن غفلت وريسدهگرا تج
هها ى كاستىتواند برخ ين نكته مى توجه به ا .ى آن استشناخت لوازم روش   .يى را آشكار كندگرا ى تج

مت اين مقاله را اين اصل روشٔنقطه  علـم وابـسته بـه دهـد كـه روش هـر تشكيل مـىى شناخت  ع
ين اسـاس، بر ا. كند موضوع آن است، و ماهيت موضوع است كه نوع روش تحقيق مناسب را تعيين مى

ى با آن نشان داده شودشود تا ماه سعى مى . يت موضوع علوم انسانى، تحليل، و عدم تناسب روش تج
فاهيمى است كه در موضـوعات مـسائل علـوم انـسانى راهبرد اين نوشتار براى اين كار، تحليل منطقى م

 ٔ، معقـوالت ثانيـهٰين موضوعات شامل مفـاهيمى از سـنخ معقـوالت اولـىروند تا نشان دهد ا ىكار م به
هٔهاند و مطالع منطقى، و اعتبايصات محض  از .باشـد ىفرد م  هر دسته از آنها نيازمند روشى رضژه و منحص

ى هرچند در بررسى و مطالعهرو، پيشنهاد نوشتار حاضر اين  برخى از موضوعات ٔ، آن است كه روش تج
يـد تواند به عنوان تنها روش مطلـوب و مف علوم انسانى، كارآيى محدود و مناسب خود را دارد، لكن نمى

يى ديگر نيازمندند تا ها  مسائل علوم انسانى به روشٔدر اين علوم مورد تأكيد و توجه قرار گيرد؛ بلكه عمده
  . موضوعات خىصش را بررسى كرده، به اهداف خود دست يابندٔتوانند همهب

ه: ها كليدواژه  .ى، نقد، معقوالت اولى، معقوالت ثانيه، اعتبايصاتشناس يى، روشگرا علوم انسانى، تج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .６ىنيار مؤسسه آموزش و پژوهش امام خميدانش *



 ١٣٩١بهارم، دهياز پياپي ،سوم شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

١٢٠ 

  مقدمه
نى بـراى راه  ا ، در غربى و اجتماعىش علوم انسانيداياز آغاز پ ين علوم با شعار جـايگ

ى پيشين عمدتا مبتنى ها حل راه. سائل اجتماعى پا به ميدان گذاشتتر م يمىى قدها حل
ژه آنچه به مـسيحيت نـسبت رض ى مذهبى بود؛ بهها ها، و دستورالعمل بر اعتقادات، ارزش

ى علمى جديـد در ها ى تالششناس ى، و درنتيجه، روششناخت ى معرفتمبان. شد داده مى
يى حاكم بر جوامع علمى قرن هيجـدهم اريسـا گرا هيى و تجگرا ّها از جو حس اين زمينه
يتى كه هنوز فضاى علمى و عملى علوم اجتماعى را تحت نفـوذ و گرفت؛ وضع الهام مى

يک سو شناسانه، از   ديدگاهى معرفتٔ، به مثابه)Empiricism(يى گرا حس.  خود داردٔسيطره
 به   مبتنى است و از ديگر سو،)Naturalism(يى گرا يعتشناسانه به نام طب بر ررضكردى هستى

ــهشناســ روش ــام تج ــه ن ــى گرا ى خاصــى ب ــى)Experimentalism(ي ــد  م ــور از . انجام منظ
ى است كه وجود را در موجودات محسوس مـادى شناخت گرايى، ديدگاهى هستى يعتطب

يى گرا حس. كند محدود كرده، وجود ـ و حتى امكان وجود ـ غيرمادى و مجرد را نفى مى
ــه ت( ــونيــا ب ــد بنت ــر ت  ))Epistemological naturalism (ىشــناخت گرايــى معرفــت طبيعــت: عبي
)“Naturalism in Social Science,” Routledge Encyclopedia of Philosophy, CD Version 1.0.(ـه  ٔ بـه ايـن نظ

هيچ معرفت تصورى قابل فهـم نيـست، و هيـچ معرفـت «ى اشاره دارد كه شناخت معرفت
ق حـواس پـنجتصديقى قابل ا يـا اثبـات گانـه درک  ثبات منطقى نيست مگر آنكه از ط

ه«و » .شود  Methodological( ىشـناخت يـى روشگرا ، طبيعـتبنتونيا به تعبير (» يىگرا تج

naturalism( ()Ibid( ه تنها منبع دانـش اسـت و هـر ادعـاى « به اين باور اشاره دارد كه تج
ـى  بگـذرد و از قواعـد آن تبعيـت كنـد تـا بـه عنـوان معرفتى بايد از صافى آزمايش تج

ى شـناخت ى ـ معرفتى ـ روششناخت اين مثلث هستى» .حقيقتى صادق قابل پذيرش باشد
ى علـوم طبيعـى و علـوم هـا در طول تايصخ علوم جديد هميشه همراه يكديگر بوده و پايه

ّ معـرف و ، و بـه نـوعىانـد انسانى و اجتماعى را طى قرون گذشـته تـا حـال پـى يصختـه
ى مختلفى است كه در اين ها رغم تالش ين واقعيت علىا. اند تلقى شده» علم«شاخص 
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ى، شـناخت ژه در قلمرو علوم انسانى و اجتماعى، براى نقـد ايـن مبـانى هـستىرض مدت، به
ى آن، از سوى انديشمندان و فيلسوفان گونـاگون بـه عمـل شناخت ى و روششناخت معرفت

  .آمده است
ى علـوم اجتمـاعى و انـسانى بـه شناخت خير، گفتگو بر سر مبانى معرفتى اها در دهه

خ تـايص«: انـد موضوعى اساسى و جنجالى تبديل شده است، تا آنجا كه برخى ادعا كـرده
سـو، تـالش  تىصسم است، كه از يـکدار با پويس ى در قرن بيستم چالشى دامنهشناس جامعه

ود، و از سوى ديگر، سعى در نفـى آن ى تثبيت ششناس يراث پويستىصستى جامعهشود م ىم
  )Positivism in the Twentieth Century”, pp. 371-385“(» .است

  ي و انسانيعي در علوم طبييتجربه گرا
ه  ٔى برجستهها چهره.  غرب استٔيى تنومند در اعماق فلسفهها يى داراى يصشهگرا تج
؛ كـسانى چـون جـان الک  فكرى از قرن هفدهم ميالدى شهرتى جهانى دارنـدٔاين نحله

)John Locke (1632-1704)(، ى  جورج باركل)George Berkeley (1685-1753)( ديىصد هيـوم ،)David Hume 

ى نىضنياد اجتمـاعى ها  در قلمرو دانش)William James (1842-1910)(. ، و رضليام جيمز)(1711-1776)
هتوان برخ ، مى)يا اخالقى(  Julien Offray de( ژوليـن المتـرى يان دوآتشه را چونگرا ى تج

La Mettrie (1709-1751)( كالود ـ آديصان هلوسيوس ،)Claude-Adrien Helvétius (1715-1771)( ، و پـاول 
ـه.  را مثـال زد)Paul-Henri Thiry Baron d’Holbach (1723-1789)(ـ هنرى دولبـاخ   بـه  يـى،گرا تج

ختلفى بـه خـود گرفتـه كـه از پويستىصـسم ى مها ى اعم، در طول تايصخ فلسفه شكلمعنا
 )Inductivism(، و از استقراگرايى )Falsificationism(يى گرا  تا ابطال)Positivism() يىگرا تحصل(

هـا تحـت  ين نحله أ ى همهبند آنچه طبقه. شود  را شامل مى)Verificationism(تا تأييدگرايى 
يـى و روش گرا بـه اصـول مـشترک حـس آنهـا ٔى همـهكند، وفادار يک مقوله را توجيه مى

ى است رو، آنچه در اين مقاله مالک تحليل و نقد خواهد بود، همـان نقـاط  از اين. تج
  .مشترک است، و نه نقاط افتراق آنها

وط مى هشود، پذ تا آنجا كه به علوم اجتماعى و انسانى م يى به عنـوان گرا يرش تج
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ات تـوان آنهـا را  ى مبنـايى اسـتوار اسـت كـه مـىروش فهم و تحقيق در اين علوم، بر نظ
  :خالصه كردگونه  اين

بخـشى از ) و جامعـه(تنها يک واقعيت وجود دارد و آن طبيعت اسـت، و انـسان . ١
 اند؛ اين طبعيت

موضــوع علــوم اجتمــاعى و علــوم انــسانى چيــزى نيــست جــز همــان رفتارهــاى . ٢
 يرى؛گ ير و قابل اندازهپذ مشاهده

در يک نوع آگاهى ) خواه طبيعت باشد، يا انسان، يا جامعه(قعيت آگاهى ما از وا. ٣
 شود؛ خالصه مى

ى آزمايشى است كه در علوم طبيعـى . ٤ ًروش علوم اجتماعى دقيقا همان روش تج
 اعتبار دارد؛

تفاوت ميان علـوم اجتمـاعى و ديگـر علـوم طبيعـى، ماننـد تفـاوتى اسـت كـه ميـان . ٥
ى خاص موضوعات آنهاست ها د، كه آن هم ناشى از رضژگىى علوم طبيعى وجود دارها شاخه

)(Social Science under Debate, p. 10); & (The Idea of Science,” in Midwest Studies in Philosophy, XV, pp. 62-63)( ؛ بـدون
  ى اساسى ميان آنها منجر گردد؛كه به اختالف آن

هـدف گونـه كـه  همـان. ى نداردهدف علوم اجتماعى تفاوتى با هدف علوم طبيع. ٦
يعنى مهار، تغيير، و بـه كـارگيرى طبيعـت بـراى (» مهندسى طبيعى«نهايى علوم طبيعى 

اسـت، هــدف نهــايى علـوم اجتمــاعى هــم ) ارضـاى نيازهــا و بـرآوردن اهــداف انــسان
ى اجتمـاعى هـا  پديـدهٔيرى دانش علمى درشارهكارگ است؛ يعنى به» مهندسى اجتماعى«

ى پاسـخگىصى بـه هـا بـرا ى رفتار فردى و اجتمـاعى انـسانده  و جهت ير،براى مهار، تغي
 .نيازها و برآوردن اهدافى خاص

شـناس  ، فيلسوف پراگماتيست و روان)William James (1842-1910)(ليام جيمز  رض به عنوان نمونه،
ح مـىى شناسـ اصول روانكايى، در كتاب مشهور ام ى يـک علـم شناسـ روان«: كنـد تـص

 گىصـاى ٔ نمونـه)The Principles of Psychology, vol. 1 (NY, Dover Publications, 1918), p. 183(» .ى اسـتطبيعـ
ى قـرن گو ى كارل گوستاو همپل، به عنوان سخنها توان در نوشته ديگرى از اين طرز فكر را مى
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  :سدنىص ىآنجا كه م بيستمى اين نحله مشاهده كرد؛ 
ـٔهديـک پديـما را به فهم » ْنييتب« كه ن معنايت فهم، به ايماه...   ى تج

 كـسان اسـت،يً اساسـا ىق علمي تحقىها نهي زمٔهشود، در هم ىرهنمون م
يعى را شـامل  وسـ ٔهدامنـمـدار  ن قـانونيي تـبى و احتمـالقياسىمدل ... و 

ى آن كه تنها داليل تبيينى مكانيک كالسـيک را پوشـش شود، و به جا مى
ق يـتطب] ىانـساندر علـوم  [يىهـا نيي مختصات تب باىخىض  بهژه،رض دهد، به

آگاهانـه، و  مـهي آگاهانـه و نىها زهي انگ ،ىر سنجش عقالنيكند كه با تأث ىم
  بنابراين،.  سروكار دارندىخ تايصىها دهي پدىده ها بر شكل آل دهيباورها و ا

 علـوم ٔمـه هىشـناخت  مهـم از وحـدت روشىا  طرح مـا جنبـه به نظر من،
 Explanation in Science and in History,” In The Philosophy“( .دهد ى ماننش را ىتج

of Science, by P.H. Nidditch (ed.), p. 79(  
  ي در علوم اجتماعييگرا منتقدان تجربه

ى علـوم شـناخت يى به عنـوان يسرسـاخت معرفـتگرا با صرف نظر از نقدهايى كه بر حس
 ,Scientific invasion” (Ted Benton“(» ىوز علمـتجـا«اصـطالح  طبيعـى وارد شـده اسـت، بـه

“Naturalism in Social Science.”)(ه  گروهـى ٔيى به علوم انسانى با مقاومت سرسـختانهگرا  تج
 نگرهــا ، تــايصخى)Romanticist(هــا يسيــست ازجملــه رومانت از فيلــسوفان علــوم اجتمــاعى،

)Historicists(ها ، هرمنوتيست )Hermeneuticists( ،يـى انتقـادى گرا و اصـحاب واقـع)Critical 

realists(ى طبيعى و انـسانى، ها ايشان معتقدند عدم تجانس ميان پديده.  ريشرو شده است
ـى تر و ب بسيار اساسى يش از آن است كه بتوان هر دو را با يـک روش، آن هـم روش تج

  ى ايـن تفـاوت،با وجود اين، در تعيين چرايـى و چگـونگ. آزمايشى مطالعه كرد و فهميد
هها نحله براى نمونه، در ميان . يكديگر اختالفاتى اساسى دارندگرا با  ى مختلف ضدتج

ُكندرسـهنگرها،  تايصخى ُ )Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat de Condorcet (1743-94)(تـوان   را مـى
دانـان  ىاضـن يصتـ  از برجـستهىكـي و ١٨ قـرن ىلسوفان فرانـسوي كه از نسل دوم فيدد

 ىخشرفت تـايصيـدن پيركـشتصىص  بـهى براىطرح در كتاب وى. ود بودفرانسه در عصر خ
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 ىخ تـايصىلي، تحل)Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain (1795)( ذهن بشر
» ىاجتمـاع ماقبـل«و » ىعيطب«شرفت بشر، از دوران ي و متحول بودن پيىاو سكوالر از پىص

 سم مطلـقيـدئاليانگرهـا بـر اسـاس  تايصخى. ئه كردا مرحله ارُنه جوامع مدرن اريسا در تا
)Absolute Idealism(ى انـسانى را علـت هـا يـدهمنـد بـودن پد ماهيت تايصخى و زمان ، هگل

شـود تـا  يـشان موجـب مـىانگارند كه بـه زعـم ا تفاوت علوم انسانى با علوم طبيعى مى
وى از قـوانينى ثابـت، ماننـد قـوانين طبيعـى ثـابتى كـه بـر ى انسانى بدون پيرها يتواقع

ينـى ب در معرض تحول دائم و غيرقابـل پيـش واقعيات مكانيكى و شيميايى حاكم است،
 از ســوى ديگــر، برخــى از )Contemporary Philosophy of Social Science, pp. 155-156(. قــرار گيرنــد

 Wilhelm Windelband( بانـد لهلـم رضنـدلند رضها مان فيلسوفان آلمانى نوكانتى و هرمنوتيست

خ يصكرت )(1848-1915)  Wilhelm Dilthey(، و رضلهلم ديلتـاى )Heinrich Rickert (1863-1936)(، هان

ـهگامـان در ن پيـش به عنوان مـشهورت ،)(1833-1911) يـى در علـوم گرا  ميـان منتقـدان تج
پـاى » موضـوع و هـدف«بيعـى در انسانى، بر تفـاوت اساسـى علـوم انـسانى و علـوم ط

اين گروه بـر ايـن باورنـد كـه . شود  آن در تفاوت در روش هم ظاهر مىٔيجهاند كه نت فشرده
است، و ايـن علـوم در پـى فهـم معنـاى » رفتار معنادار«موضوع مطالعات علوم انسانى، 

جـود حتى اگر چنين قـوانينى و(رفتارها هستند، و نه در صدد كشف قوانين حاكم بر آنها 
 هـدفى مناسـب بـراى ٔ، به مثابـه)Explanation(» تبيين«به اعتقاد آنان، ميان ). داشته باشد

 علـوم ٔ نوعى از فهم كه شايستهٔ، به مثابه)Verstehen (understanding)(» تفهم«علوم طبيعى، با 
ى واحـد فراچنـگ وجه بـا روشـ انسانى است، تفاوتى عظيم وجود دارد، و اين دو به هيچ

ى به علـوم انـسانى و اجتمـاعى را بـىرو، ا از اين. يندآ نمى يـه و پا ينان تعميم روش تج
 بـا پيـروى از )Peter Winch (1926-1997)(ى ديگـر چونـان پيتـر رضـنچ برخـ. داننـد يده مـىفا بى

ى اجتمـاعى و انـسانى را نـوعى بـازى ىصـانى هـا يـده پد  غرب،ٔچرخش ىصانى در فلسفه
انـد و نـه بـا   قـراردادى قابـل مطالعـه)Rules( »قواعـد«كـردن  نبـالاند كه تنها بـا د پنداشته

 The Idea of a Social Science and Its Relation to(.  ثابـت و غيرقابـل تغييـر)Laws(» قوانين«يداكردن پ

Philosophy, pp. 40-65(   
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ه ىگونه كه مشاهده م همان ى و اجتمـاعى بـر گرا در علوم انسان شود، مكاتب ضدتج
ى بـسيار متفـاوت، و گـاه متـضاد، بـه ايـن ديـدگاه شناخت اس مبانى فلسفى و معرفتاس

يز با يكـديگر بـسيار اخـتالف اند ن نى كه پيشنهاد كردهگ ى جاىها اند، و در روش رسيده
وط به مبانى هستى. دارند يا ها،  ى اين نحلهشناخت ى و معرفتشناخت ما نقد مشكالت م

ن ى جاىها حل بررسى راه شناسـى علـوم اجتمـاعى ارائـه  ى را كـه بـراى مـشكل روشگ
ى ا م؛ آنچـه در اينجـا بـدان خـواهيم پرداخـت نكتـهگذايص ، به مجالى ديگر وامىاند داده

هرسد  كليدى است كه به نظر مى ، و آن بررسـى انـد گرايى از آن غفلت كرده منتقدان تج
 آن اسـت كـه ٔهاسـانشن علـوم اجتمـاعى و لـوازم روش) يـا موضـوعات(ماهيت موضوع 

ـى بـراى مطالعـه ايـن موضـوعات را تو مى اند علت ناكافى و نامناسب بـودن روش تج
ه. آشكار سازد ات ضدتج نـى گ ى جـاىها ى و روشگرا در علوم انسان از آنجا كه نظ

ـستهاند كه معرفى كرده ى حـل ّانـد، قـوت الزم را بـرا ، با نگاهى منطقى به موضوع ننگ
ات نه. سانى ندارندمشكل علوم ان برنـد،  ين مشكلى مبنـايى رنـج مـىتنها از چن اين نظ

ن آنهـا گ ين برخورد اشتباه آنان با مسئله موجب شده است كه پيشنهادهاى جاىبلكه ا
گيرد، و موضوعات بسيار گون علوم انسان ى گونهها  زمينهٔنتواند همه ى و اجتماعى را درش

  .متنوع آنها را پوشش دهد
 ٔ معقـول بـراى شـروع بحـث درشـارهٔ اين مقاله استدالل خواهيم كـرد كـه نقطـهما در

 يـک موضـوع، بررسـى ماهيـت مفـاهيمى اسـت كـه در موضـوع و ٔى مطالعهشناس روش
ى مستلزم روشى خاص براى مطالعه طور منطق كار رفته كه به محمول قضاياى يک علم به

ـى  موضوع علوم انسانى است كـه متؤبا مطالعه. آن است جـه خـواهيم شـد، روش تج
عـالوه، از آنجـا كـه قلمـرو  به. براى شناخت آن مناسب نيست يا دست كم كافى نيست

ى كه در علوم انسانى و اجتماعى مورد مطالعه قرار دارند، بسيار وسـيع و متنـوع موضوعات
.  آنها را تحـت يـک مقولـه گنجانيـد و بـا يـک روش مطالعـه كـردٔهتوان هم است، نمى

  .ى علوم انسانى سخن بگىصيم»اه روش«ن شايسته است از بنابراي
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   علوميشناس منطق روش
كنـد و عقـل را  خالف ديدگاه پويستىصستى كه دانش را در اطالعات حسى خالصه مـىبر

، نقش عقل در تـصورات كلـى، تـصديقات، حـل شمارد ى قابل اعتماد و معتبر نمىمنبع
 ٔ  اين بـدان معنـا اسـت كـه عقـل در حـوزه١.مسئله، و درک قوانين كلى انكارناپذير است

ـه توليـد كنـد، و تواند برخ ىتصورات م ى مفاهيم و معقوالت را بدون نياز به حس و تج
 )٢٠٤ ـ ٢٠٣، ص١، جآمـوزش فلـسفه: ك.ر(.  آنهـا برخـى حقـايق را قابـل فهـم سـازدٔيلهوسـ به
 قطعى آنهـا تنهـا بـه  تصديقات نيز حقايقى وجود دارد كه اثبات يا نفىٔهعالوه، در حوز به

ـق مقـدمات عقلـى ممكـن  مدد عقل ممكن است؛ خواه اين اثبات يا نفـى تنهـا از ط
رو، با شناخت انـواع معقـوالت و  از اين. گردد، يا از مقدمات حسى نيز كمک گرفته شود

ى آنهـا شـناخت يرنـد، و الزامـات روشگ يم كلى كه موضوع علـوم مختلـف قـرار مـىمفاه
.  مناسـب بـراى ادراک و قـضاوت نـسبت بـه آنهـا را كـشف كـردىشناسـ توان روش مى

ُ علمى چيزى نيست كه تابع وضـع و قـرارداد يـا مـد و ٔى يک موضوع يا رشتهشناس روش
ى كامل به ماهيت موضوع مورد مطالعـه و نـوع مفـاهيمى خواه افراد باشد، بلكه بستگ دل

   .شوند ىكار گرفته م دارد كه در موضوع و محمول قضاياى آن علم به
ى اسالمى، مفـاهيم حقيقـى شناس ى رايج در منطق و معرفتها بندى تقسيمبر اساس 

، ٰ مفاهيم ماهوى يا معقـوالت اولـىٔهبه سه دست) شود تعبير مى» معقوالت«كه از آنها به (
 ى منطقـٔيـهمعقـوالت ثانمفاهيم منطقـى يـا  و ى، فلسفٔيهمعقوالت ثانمفاهيم فلسفى يا 

 منطقى اختصاص به مفاهيم منطقـى دارنـد و ٔآنجا كه معقوالت ثانيه از .شوند ىم ميتقس
مصداق آنها تنها مفاهيم ذهنى است، در مبحث علوم انسانى كارشرد مـستقيم ندارنـد، و 

  . يمپوش به همين دليل از بررسى آنها چشم مى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن مـسئله پرداختـه و يـل بـه ايتفص ، بهىشناسان غ لسوفان و معرفتيلسوفان مسلمان، عالوه بر فيف.  ١
منطـق و ؛ ١٩٠ ـ ١٨٨، ص ١، جآمـوزش فلـسفه: ک.ر(شتر ي ب مطالعهىبرا. اند ده آن را كارضىايزوا

 ).٢٧٠ ـ ٢٦٩، ص ىزدياهللا مصباح  تي از نظر حضرت آىشناس شناخت
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 ٢)انـد از آن جهت كه انسانى (١محور مسائل علوم انسانى را افعال و انفعاالت انسانى
يابى، و بررسى آثار و تبعات اين  ْين علوم شناخت ماهيت، علتدهد، و هدف ا تشكيل مى

ى تعييـن روش رو، بـرا  از ايـن٤. اسـت٣ى به آنهـابخش ارى و جهتگذ موضوعات و ارزش
 موضوعات علوم انسانى بايد رضژگى منطقى مفـاهيم حـاكى از افعـال و ٔبررسى و مطالعه

  .ى آنها را مطالعه كردشناخت ى روشها بررسى كرده، داللتانفعاالت انسانى را يک به يک 

  حاالت و انفعاالت
، )١٥٤، ص١، جآمـوزش فلـسفه: ك.ر( شـود با علم حـضورى درک مـىانسان هرچند انفعاالت 

م ين مفـاهيـا. اسـت ى تصورىمي و مفاهى حصولىصورت علومبازتاب آنها در ذهن به 
  :اند خود بر دو نوع

ل يـاز قبو كننـد  ىت مـيـ حكاى از حاالت و انفعاالت نفـسانامفاهيمى كه مستقيم. يك
 ىا شـاديبه عنوان نمونه، مفهوم درد . يندآ به شمار مى ى،ا معقوالت اولي ىم ماهويمفاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ست كـه در حـاالت ي آن نىشناخت  روانىف، معنان تعيدر ا» انفعاالت« است كه منظور از ىگفتن . ١
ه شامل هرگونه  آن است كى فلسفى همچون خشم و نفرت منحصر است، بلكه مراد معناى منفىروان
 اسـت كـه در روح ىا منفيها حاالت مثبت  ىريذين تأثي اازجمله. شود ى مى نفس انسانىريذيتأث

 از فالسفه، ىكه بنابر نظر برخ) مانند علم  به محسوسات( انواع علم ىن برخيشود؛ همچن ىحاصل م
  .رنديگ ىف قرار من تعيند، در چارچوب ايآ ىاز نوع انفعال به حساب م

 خـود، ىد از آن جهت اضافه شده است تا مشخص شود كه افعال و انفعاالت انسان به خودين قيا . ٢
، ىماننـد آنچـه در علـوم پزشـك(ک هـستند ولويضـي فىا انفعـالي ىكي فىو از آن جهت كه حركت

  .رنديگ ى قرار نمىموضوع علوم انسان) رديگ ىک مورد بحث قرار مي، و مكانىولوژيف
  ن فعـل و انفعـاالت بـا مطلـوبيـ ا در ارتباطند، از رابطـهى كه با فعل و انفعاالت انسانيىها شارز . ٣

ها، و نـوع رابطـه افعـال و  ، سلسله مراتب مطلوبىقيشناخت مطلوب حق. كنند ىت مي حكاىانسان
ت بـه يـدهـد كـه در نها ى را بـه خـود اختـصاص مـى از علـوم انـسانىانفعاالت انسان با آنها بخش

  .شود ى منجر مىا هنجاري ى دستورى علوم انسانىريگ شكل
 و علـت انتخـاب ىج از علوم انساني راىها ف تعىل به نقد و بررسي خود به تفصىنگارنده در جا.  ٤

 )ى علوم انسان بر فلسفهىدرآمد: ک.ر. (ف پرداخته استن تعيا
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م ين مفـاهيـ، و اشده درک ىاند كه با علم حضور ى نفسانى از احساسات و حاالتىحاك
 ى تـبيين شـده اسـت،شناس  معرفتگونه كه در  همان .ندا  آن حاالتى ذهنٔهانعكاس ساد
 محسوس باشـند، راه ى از موجودى حاك درصورتى كه)ىم ماهويا مفاهي (ىمعقوالت اول

ـه خواهـد بـودي آنها نٔهشناخت و حكم درشار ، و درصـورتى كـه حـاكى از ز حـس و تج
يابى به معناى آنها رجوع به حقايقى است كه با علم  معلومات حضورى باشند، راه دست

 ى اين سنخ از مفاهيم در علوم انـسانىها ى كه به محكىهنگام. شوند  يافت مىحضورى
از (واجـد خـواص محـسوسات يابيم كه آنها  يم، درمىكن  مراجعه مى)ىانفعاالت نفسان(
راه . نه ناكارآمد خواهد بودين زمي در اىروش تجرو،   و از اينستندين) گانه ل ابعاد سهيقب

 يـا  كـه موضـوعيىهـا  گـزارهىابز شـناخت و اريسـيـم، و نيهگونـه مفـا ني به اىابي دست
.  اسـتىل شده باشد، رجوع بـه علـم حـضوريم تشكين دسته از مفاهيشان از ا محمول

ـيام جيل به رضى را با تأسىن روشي اگر چنىحت ت آن يـم، ماهيـ نـام نهى درونـٔهمز، تج
 متعـارف در علـوم ى وى آزمايـشگاه با روش تجى اساسىكند و باز هم تفاوت ىر نمييتغ
  نفسٔهواسط ى ب»افعال« از ى حاكىم وجدانيروشن است كه مفاه.  خواهد داشتىعيطب
  .ن حكم را دارنديز همي ن)مانند اراده(

ه يـاز معقـوالت ثان و كننـد ىت مي كه از حاالت و انفعاالت انسان حكاىميمفاه. دو
ا اضدادشان يه با امور مشابه  كى تا هنگامىنن عنارضيرا چن يس؛نديآ ى به حساب مىفلسف

ى هـا صـورت جفـت وضوعات بهن ميرو، ا نيازا. ستنديسه نشوند، قابل فهم و انتزاع نيمقا
عـدم و «و تقابـل آنهـا از نـوع تقابـل شـده  ادراک ،انـد  و اثباتىمدار نفمفهومى كه داير

م ين مفـاهيـگـر، اي دىاز سـو. ت موضوع در آنها لحاظ شده استياست كه شأن» ملكه
 ى مختلف بر مصداق واحـدىها تيثيكه ممكن است از جهات و حاست  ى مراتبىدارا

سه بـا ي آن در مقأهک درجي دارد كه ى درجات)و نقص (»كمال«ًمثال مفهوم . صادق باشند
 نقـص محـسوب ْبـاالترسه با درجـات يد و در مقايآ ى كمال به حساب مْتر نييدرجات پا

. ماننـد آنهـا، و نـاراحتى/ى، راحتـبـدبختى/ىم خوشـبختين اسـت مفـاهيشود؛ همچن ىم
م ي انتزاع مفهوم، ذومراتب بـودن صـدق مفـاهىسه براياز به مقاين(ها  ىژگن رضيمجموع ا
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از ) تيـثيک مـصداق از دو جهـت و دو حيقشان، و صدق دو مفهوم متقابل بر يبر مصاد
هت كه اتـصاف از آن ج. )١٧٨ ـ ١٧٧، ص ١، جآموزش فلسفه(  استى معقوالت ثانىها مؤلفه

م ي دارنـد، از سـنخ مفـاهىم ذهنـي مفـاهى وراىقي حقاىعني است، ى خارجْمين مفاهيا
 بـوده، بـر درجـات مختلـف ىكيم تـشكين مفـاهيا. اند )ىه فلسفيمعقوالت ثان (ىفلسف
 وجـود در ىكيبر درجات تشك» وجود«گونه كه مفهوم   همان؛اند ق خود قابل حمليمصاد

 .صادق استک نحو يموجودات مختلف به 

ه ب ٔه از عهدى فلسفٔهيفهم معقوالت ثان توانـد  ى كـه مـىررضين. رون استيحس و تج
 از ى درک برخـى بـراىررضـيبـه عنـوان ن( عقـل  م را درک و فهم كنـد،ين دسته از مفاهيا

م آن است كه ابـزار حـس و روش يگ ىنجا مي كه تا اىا جهين نتيبنابرا. است) تصورات
وط به موضوع اىم تصوريه درک مفاى براىتج  ىن دسـته از مـسائل علـوم انـساني م

  . ندارديىهم كارآ

   حاالت انسانيشناخت ستي، و زييايميک و شيزيآثار ف
نـد، گذار ى مختلف بدن برجـاى مـىها حاالت درونى انسان، آثارى محسوس در دستگاه
ک ى و ا چـهى ماهيهـا ى عصبى، حركتها كه از آن جمله است تغييرات هورمونى، تح

ممكن اسـت . آورد مفصلى، و نتايجى كه براى ارگانيسم زنده به عنوان يک كل به بار مى
ّ على و معلولى وجود داشـته باشـد و يكـى از آنهـا علـت پيـدايى ٔيان اين آثار نيز رابطهم

يت موجب ترشح يک هورمون شده، و يساد شـدن ايـن كه عصبان ديگرى باشد، مانند اين
ّ على ميـان حـاالت ٔكشف رابطه. ددگر جب سرعت گردش خون مىهورمون در خون، مو

هگونه آثار بدن درونى با اين ير نيست؛ چرا كه يک سوى ايـن پذ  حسى امكانٔى تنها با تج
 ٔامـا رابطـه. تنها با علم حضورى قابل درک اسـت) كه همان حاالت درونى باشد(رابطه 

ه كـشف توا ميان سطوح مختلف آثار بدنى با يكديگر را مى كـرد؛ ولـى كـشف ن با تج
 علـوم انـسانى ٔ ميان مثال ترشح يک هورمون با سرعت گردش خون اصـالتا مـسئلهٔرابطه

آنچـه . رود ىشـمار مـ نيست، بلكه به قلمرو علوم يسستى تعلق دارد كه از علوم طبيعى بـه
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علولى آنها ّ علوم انسانى راه يابند، ارتباط على و مٔيطهگونه مسائل به ح ينشود ا ىباعث م
ـهطور كه گذشت، فهم ا با حاالت درونى است، و همان  حـسى ٔين رابطـه از قلمـرو تج

 .خارج است

  حاالت انسانيني عينمودها

حالـت  ى رونـيًمثال نمود ب.  دارندىني عىاتي و تجلىروني بيى انسان، نمودها درونىحاالت
حالى اسـت، و آن لبخند، معلول حالـت خوشـ.  لبخند است و انبساط چهرهى،خوشحال

ّحالت درونى علت معد براى پيدايى لبخند بر لبان شخص است كـه اگـر ديگـر اجـزاى 
هرچنـد ممكـن اسـت . شـود يز فراهم باشد، موجب پيدايش معلـول مـىاش ن علت تامه

 انـسان ى و روانىک حالت دروني از ى گفته شود، ولىات جسمانيفي از كىبيلبخند به ترك
ل يـ، از قبىت لبخنـد از خوشـحاليـحكا.  اسـتىوشـحالكند كـه همـان خ ىت ميحكا
يم گفت، حكايـت لفـظ از گونه كه خواه ؛ يسرا همانستي نعنايش از ملفظک يت يحكا

 از ىنـي عى لبخنـد نمـود.معنا امرى قراردادى است، در حالى كه در اينجا چنين نيـست
. كنـد ىت مـيـكا كـه بـا آن دارد از آن حىا ژه رضٔهل رابطيدل  است و بهىک حالت نفساني

  در سـه سـطحىعبارتبه  آنها را به سه صورت، و ىني عى با نمودهاى حاالت نفسانٔرابطه
 : توان تصور كرد ى مو مرحله،

 ىان لبخنـد خـود را بـا خوشـحاليـ موجـود مى شخـصٔه اول آن است كه رابطٔهمرحل
 ىريكـارگ ازمنـد بـهيش، ن درک لبخنـد زدن خـىصىگرچه شخص برا. ميش درک كنخىص

يـد اعـصاب حـسى صـورت و پوسـت او كـم با و دسـت است، ىبزارها و ادراكات حسا
 ٔى درک رابطـهولـى حاصل شـود؛ اش را به مغز مخابره كنند تا ادراک حس تغييرات چهره

ـه خـارج اسـت  جزئـى ٔفهـم ايـن رابطـه. ميان آن با خوشحالى از قلمرو حـواس و تج
 ىهـم خوشـحالشـخص . اسـتنيازمند مراجعه به علـم حـضورى » داللت و حكايت«

و  ىّ علـٔه و هـم رابطـ،ابـدي را با علم حضورى مى) فعال نفسانىک انيبه عنوان (ش خىص
  .ش راان آن با لبخنديممعلولى 
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را بـا خوشـحالى گـر ي دىان لبخنـد فـرديـ مى شخص ٔهن است كه رابطي دوم أهمرحل
ز يـن نيا. م ببىش پا ىن معنا كه از لبخند زدنش به خوشحالي به اهمان فرد درک كنيم؛

ديـدن لبخنـد (كـه يكـى از مقـدماتش  است ىک مفهوم جزئيادراک ) مانند فرض اول(
ه) ديگرى  آن عمل حسى با حالـت درونـى ٔ؛ ولى فهم رابطهشود  حسى فراهم مىٔبا تج

 ىهـر فـرد. فرد مورد نظر و نيز درک حالت درونى وى نيازمند نوع ديگرى از ادراک اسـت
خندد كه خوشـحال باشـد  ى مىابد كه هنگامي ىمدر ىودش با علم حضورابتدا درمورد خ

بـا علـم ن دو را يـان ايـ مى و معلـولىّ علـٔه رابطىعني؛ ) باشدىعي و طبى واقعٔهاگر خند(
نـد، او يب ى مـىگري را در د)لبخند(اثر ن ي همى بعد، وقتٔهدر مرحل. كند ىدرک محضورى 

يـرد كـه گ  و نتيجـه مـىدهد ىنسبت ماو را به ر حالت خود ينظكرده، ه يرا به خودش تشب
نسبت دادن حـاالت درونـى  گونه ني ا». خوشحال استزند، پس حتما اگر او لبخند مى«

 چنـد ٔيقى جزئـى و نتيجـه بلكه تـصد نيست، ى جزئىتصوربه شخص ديگر، يک مفهوم 
مـى  قـضاياى علٔهانـد، در زمـر بنابراين از آنجا كه چنين تـصديقاتى جزئـى. قياس است

عنوان مدرک  به(اند، به استفاده از عقل  ز آنجا كه نيازمند استداللشوند، و ا محسوب نمى
ـ محتاج) گر يات و نيروى استداللكل  حـسى محـض بـه ٔهاند، و در هر صـورت، بـا تج

  . يندآ دست نمى
ف رايج از  وط به ا، ١»علم«ِمطابق تع  ىتـوان بخـش ىن دو مرحله را نميادراكات م

، تـصورات »علـم«ج از يـف رااند و براساس تع ىرا هر دو جزئ يسشمرد؛ ى انساناز علوم
در علـوم ى شـود كـه گـاه ديده مـى اگر ٢.رنديگ ى قرار نمى علمىها  موضوع گزارهىجزئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خـاص از دانـش ىا ، كه به رشتهج آني است كه اصطالح راى اصطالحات مختلفىدارا» علم«واژه .  ١
.  آنها لحاظ شده استى براى است كه محور خاصى كلىاي از قضاىا  مجموعهىاشاره دارد، به معنا

 )٦٢ ـ ٦١، ص ١جآموزش فلسفه، : ک.ر (.گر اصطالحات علمي از دى آگاهىبرا

 مكن اسـت در زمـرهز مي نىنگار خا تايصي ىسحال نىص  مثل شرحىتر، موارد  عامىالبته طبق اصطالح . ٢
  .علوم قرار داده شوند
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 اسـتناد ى شخـصىايبـه قـضايـا  اسـتفاده و ىاز تـصورات جزئـ) گر علوميا دي (ىانسان
 ى بخـشى جزئىاي وگرنه قضا؛ استىج كليتادن به ني رسىشود، از باب مقدمه و برا ىم

ها را بـه   از گزارهىا اند كه مجموعه ى قواعد كلاصوال. يندآ از علوم به حساب نمىمستقل 
 است كه بتوان به مـدد آنهـا حكـم ىن كلياساس علم بر قوان. دهند ىوند ميجرگه علوم پ

 . زدىنيب شيست به پن كرد و در مورد آنها دييرموجود را تعي غىموارد ناشناخته و حت

ن يا ميان نمودهاى عينى و حاالت درونى ٔدر سلسله مراتب فهم رابطه سوم ٔهمرحلاما 
بـا صـرف  (ى خوشحالباان خنده ي مىّ علٔه از نوع رابطى كلٔهک رابطيم ياست كه بخواه

 ٔه رابطـٔه درشـارى كلـىبرقرار و حكمـ) ط خاصير شرايو سا  نظر از شخص، زمان، مكان،
م حكـم مـوارد مـشكوک را بـه عنـوان ي كه بتـوانىا گونه  بهكنيم؛گر صادر يكدي با ن دويا 

 ى برهـانىاسيد قي، باى كلٔهرابطاين  اثبات ىبرا. نماييمن يي تعى از آن اصل كلىقيمصاد
، ىافـت حـضوريرا براسـاس  يسـ؛ داردىشه در علـم حـضور آن يصىل داد كه كبرايتشك

 ىخوشـحال«رد كـه يـگ ىجه مي است و نتى اوالمعلول خوشح  اؤهابد خندي ىمدرشخص 
را ) خنـده(جه، هرجا معلـول ي درست باشد، در نتىمين تعمياگر چن» .علت خنده است

 فرع بـر ى،ريگ جهين نتيالبته ا. رديگ ىجه ميرا نت) ىخوشحال(ند، وجود علت ي ببىدر كس
تنهـا ! ت، كـه چـنين نيـس علت تامه و منحصر به فرد خنده باشدىآن است كه خوشحال

 ٔهط و علـل ناقـصي شرأه شخص همگردد كه ىدو برقرار م  عليت ميان اينٔدرصورتى رابطه
 خنـده ٔه آنهـا را علـت تامـٔه، مجموعـهدر درک كـ،شود ىكه موجب خنده مرا نيز  ىگريد
، بـا ىسپس در هـر مـصداق مـشكوكو كند؛  ش لحاظ  خىصىآورد و در حكم كل شمار  به

، از ىن فرضـيم در چـنياگـر بخـواه. كنـدمورد ديگران قضاوت ائن موجود در توجه به قر
  :ن مرحلهيد گفت كه در ايم، باين مرحله بحث كني أه مطالعىروش مناسب برا

ان آن حالت با نمودها و يت مي علٔهش و ادراک رابط خىصى ادراک حالت درونىبرا. أ
  .، علم حضورى دخالت دارد آنى و عملىات ظاهريتجل

 علـم ،انتزاع مفهوم لبخندنيز براى ت و ي، مفهوم علىفهوم خوشحال تصور مىبرا. ب
 ادراک ٔه قـوىبـه معنـا( عاقلـه ٔه قؤهلين تصورات به وسيا. دخالت دارد ى تصورىحصول
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ل معقـوالت يـم از قبين مفـاهيـ اگونه كه گذشت،  همان را يس؛ديآ ىدست م به) ىصور كل
  .اند ى فلسفٔهيثان

 ىبـه معنـا( عقـل ٔيلهوسـ ه ب، و خندهىان خوشحاليت مي علٔهحكم به وجود رابط. ج
ك  از آنجـا كـه ميـان . شـود ى مـصـادر) ى كلـاتقيكننـده در تـصد ات و حكـميـكلُمـد

 ـ عـصبى ـ ى هورمـونىهـا ماننـد فعاليـت(ى ا خوشحالى و خنده عوامل مـادى واسـطه
ـهبايـد  ىن احكام كلي استنباط و اثبات اىبراوجود دارند، ) عضالنى ز كمـک يـ ناز تج

جاد آنها، يل در اي دخىرفع عوامل احتمال ق متعدد، و وضع وي مصادٔهگرفت تا با مشاهد
 هـم ى از عوامل كـه روىا ا دستهي(ک عامل يان يت مي عل ٔه به رابطى حكم كلٔهذهن آماد

 .با معلول شود) دهند را تشكيل مىعلت تامه 

ک سـو، و يـ خود از ٔه با خندادىعلل مان ي مْتي علٔه رابطِقي تصدى برادر نهايت،. د
ق ي تـصد در ديگران، مشاهدهقابلدر موارد ) ج (ى حكم كلى براىق جزئيافتن مصاديز ين

يرى حواس مختلـف و نيـز اسـتفاده از روش كارگ نيازمند به كه ى الزم است جزئىحصول
ى است ه در برخ ن،يبنابرا. تج وط به مراحلى حس و تج   علـومىايگونه قضا ني ا م

 . دارنديى كارآى،انسان

  علل و عوامل مؤثر بر حاالت انسان
بخشى از مسائل علوم انسانى كه با حاالت انـسان در ارتبـاط اسـت، بـه كـشف علـل و 

يا از پيـدايى آنهـا شوند،  د كه موجب پيدايى حاالتى خاص در انسان مىپرداز عواملى مى
التى ديگـر را توانـد حـ الت مـىين عوامل انواعى دارند؛ مثال يک حا. كنند جلوگيرى مى

، يا سرزدن فعلى از انسان شود موجب شود؛ مانند اينكه احساس شكست موجب غم مى
يازمنـد، موجـب كردن بـه ن ممكن است حالتى را در خود او برانگيزاند، مانند اينكه كمک

وجـود آمـدن  تواند باعـث بـه يا برخى عوامل طبيعى يا اجتماعى مى ، وگردد شادى او مى
ى در انسان گردد؛ مانند اينكـه كمبـود نـور خورشـيد در زمـستان موجـب افـسردگى لتحا
ّ على ميان دو ٔاگر اين رابطه. شود يا تشىصق ديگران موجب احساس رضايت مىشود،  مى
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ٔ على ميان آنهـا بـه وسـيلهٔحالت انسانى باشد، درک هر يک از حاالت و نيز درک رابطه ّ 
ه در آنهـا شود و حس و  علم حضورى ممكن مى امـا در دو مـورد ديگـر، . راه نـداردتج

ى براى كشف رابطه   .يد و كارساز استالجمله مف ّ على فىٔروش تج

  ي زبانينمادها

 ىداراد، غالبـا شـو حاالت انسان عالوه بر آنكه به صورت مفاهيم در ذهن مـنعكس مـى
هـا   حالـتاز آنآنهـا  باها در محاورات خود  انسانكه است  ى به نام الفاظ ىصانيىنمادها

وضع شده است تا از » خوشحالى «ٔى واژهبه عنوان مثال، در ىصان فارس. كنند يت مىحكا
ى مختلف الفـاظ ها براى حكايت از همين حالت، در ىصان. حالتى نفسانى حكايت كند

ى: ديگرى وضع شده است : ؛ در فرانسوىhappiness: فرح و سرور؛ در انگليسى: در ع
bonheurر آلمانى؛ د :Glöckاين رابطه اختصاص به حاالت و انفعاالت نـدارد  . ...، و

يان افعال و انفعاالت از اين جهت شود و م  نمادهاى ىصانى با افعال نيز مىٔو شامل رابطه
) يـا افعـال انـسانى(ى نفسانى ها ى ميان الفاظ و حالتگر حكايت ٔ رابطه. تفاوتى نيست

 اطـالع  .يـدآ است و امرى صددرصد اعتبارى به شمار مىتابع وضع و قراردادهاى ىصانى 
 .ى اين الفاظ، ضرورى استبردن به محك ين اعتبارات و قراردادها براى پىاز ا

 ٔيلهوسـ هـا بـه از يک سو، انسان. نمادهاى ىصانى نقشى گسترده در علوم انسانى دارند
ى خـود را بيـان هـا هپردازنـد، حـاالت و خواسـت ىصان با يكديگر به تفاهم يـا ارتبـاط مـى

 از اين جهت، در اين علوم ـ كه روابط انـسانى در ١.گذارند يكديگر تأثير مى و بر  كنند، مى
وط به درک و فهم معناى ىصـان واژگان ىصان  ٔمركز توجه آنها است ـ مطالعه ى و مسائل م

ى از سوى ديگر، علـوم انـسانى از آن جهـت كـه علـوم. از اهميت بااليى برخوردار است
كارگرفتن ابزار  ر از بهناگ با مفاهيم و تصورات كلى و جزئى سروكار دارند، اند و  حصولى

ِى كه تنها راه نفوذ به دنياى ذهنـى اشـخاص هـدف و تنهـا راه مفاهمـه بـا اند؛ ابزار ىصان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .دي دىات، مانند امر و نهيتوان در انشائ ىها را م ىرگذارين تأثي انمونه.  ١
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ـوط بـه هـا رو، آگـاهى يـافتن، پـژوهش، و اسـتفاده از يافتـه از اين. مخاطبان است ى م
نظـران در  ى صاحبها ىمشغول ها و دل ف ىصان و فهم آن، يكى از دغدغهى مختلها جنبه

ى بر آنند كـه روش علـوم انـسانى در روش تفـسيرى و  تا آنجا كه برخ ى است؛علوم انسان
  .شود هرمنوتيكى خالصه مى

. يـز اسـتانگ ى بـسيار پيچيـده و شـگفتا  ميـان الفـاظ و معنـاى آنهـا، رابطـهٔرابطه
ـوط بـه جنبـه نظران متخصصان و صاحب ى هـا در علوم متعـددى مباحـث مختلـف م

ى شناســ ِى از قبيــل ىصــانانــد؛ علــوم گونـاگون ايــن رابطــه را بــه كــاوش و تــبيين نشـسته
)Linguistics(اللغــه  ، فقــه )ىشناســ لغــت) (Philology(ى شناســ ، نــشانه)Typology( معناشناســى ،
)Semantics( دستور ىصان ،)Grammar( معانى و بيـان ،)Rhetoric( اصـول فقـه ،)مباحـث الفـاظ( ،

بـسيارى از ايـن . )Hermeneutics(يک  و هرمنوت ،)Exegesis(، تفسير )مبحث الفاظ( )Logic(منطق 
  . دهند علوم، بخشى از علوم انسانى را تشكيل مى

ى كامال اعتبارى و ا  نمادهاى ىصانى با معناى آنها رابطهٔهگونه كه اشاره شد، رابط همان
ى، قابل كشف و درک اسـت و نـه روش ا چنين رابطه.  استقراردادى ى نه با روش تج

يان آنها، تنهـا بـا ها و كشف روابط م فهم معناى واژه. عقلى محض در اينجا كارآيى دارد
ير است؛ به اين معنا كه بايـد قراردادهـاى پذ امكان) هرمنوتيک(استفاده از روش تفسيرى 

، آموخت و بر اسـاس دسـتور كار رفته و جمالت در آن بهى را كه اين الفاظ ا ىصانى جامعه
يى از كلمات و جمالت پرداخت  به رمزگشا ى حاكم بر آن فرهنگ،ا ىصان و قواعد محاوره

ى در اين زمينه به هيچ وجه كارآيى ندارد. برد تا به مقصود گىصنده پى   . بنابراين روش تج

 فعل معنادار

 از موضـوعات علـوم ىعنـوان بخـش بـه  ت انـسان، انفعـاالت و حـاالىنجا به بررسيتا ا
ـوط اسـتىگر از موضوعات علوم انساني دىبخش. مي پرداختىانسان  . به افعال انسان م

: از اين قرار اسـت ،شود ىق مي مطالعه و تحق آنهأه درشارىدر علوم انسانكه  ىافعالبرخى 
يـد، مـصرف، فـاق، تول ان سـتد، انتقـال،وانتخاب، تعهد، حكومت، رقابت، مالكيت، داد
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يت، تديصس ، ىرو يرى، ازدواج، همكارى، آشوب، ارتكاب جرم، ميانهادگي، قضاوت، ت
 خود ، ازيرىگ ، كنارهرى، بدرفتادن، باور داشتن، پرستيدن، تعارض، تقليد، مسالمتگررض

اين موضـوعات از قبيـل مفـاهيم مـاهوى نيـست و حركـات و  .گشودن و عقده گذشتن
 مورد توجـه و ىن افعاليشود چن ى آنچه موجب م؛ بلكهدهند شان نمىسكنات خاصى را ن

بـه . شـوند ى انتزاع مـافعال خاصىكه از است  ىن عنارض،رندي قرار گى علوم انسانٔهمطالع
ه به نقل از C.f. Le Monde de l’esprit, p. 271-272(تعبير رضلهلم ديلتاى  وط به علوم انسانىها نظ ، ص ى م

است كه موضوع علـوم انـسانى و » رفتار معنادار«، )Max Weber (1864-1920)(ر  و ماكس يش)٧٧
را بـراى » كـنش« ٔكلمهيشر . زند يرد و نه هر رفتارى كه از انسان سر مىگ اجتماعى قرار مى

ده است كه   يىشخص فاعل معنا«شود كه  ى ميىشامل رفتارهااين دسته از رفتارها برگ
البتـه  )The Theory of Social and Economic Organisation, p. 88( ».دمه كني به آن ضمى و شخصىذهن

 منشأ معنادارى برخى رفتارها اختالف نظر وجـود دارد و مـا در ٔهنظران درشار ميان صاحب
  .اينجا قصد ورود به آن را ندايصم

ار يـ و اختىبـا آگـاهً آنكـه اوال جملـه  ازاسـت؛ يىهـا ىژگـ رضىگونه افعـال دارا نيا
شـوند كـه افعـال انـسان  ىات موجـب مـيـاهداف و غاهدفمند هستند؛ ثانيا هند و همرا
ت مصداق دو يک عمل در دو موقعي ممكن است ىحت، و رندي به خود بگىن خاصعنارض

ک رفتـار اسـت كـه ممكـن اسـت ي لبخند زدن مثال. متضاد يا متناقض قرار گيردمفهوم 
بـراى انجـام  ىق فـردا به منظور تشىصي باشد، ى از امرىا خوشنودي ى ابراز خوشحالىبرا
يـا  ىر شخـصيـا تحقي تمسخر ىممكن است براحتى ا يرد، و ي صورت پذى كارٔها ادامي

  .كار رود بهى منظور بازداشتن او از انجام عمل به
و از ت آن اسـت، يـان عمـل و غايـ مى ذهنـٔهسيک مقاين برخاسته از گونه عنارض نيا

و    ندارنـد،ى خارج، ولى مابازاى استىفشان خارجاصطالح هرچند اتصا بهسوى ديگر، 
اينهـا . برداشـت كـرد متـضاد ىنعنـارضتـوان  يک فعل در شرايط مختلف مىعالوه، از  به
بر اين اسـاس، بايـد اذعـان داشـت كـه رفتـار . است ى فلسفٔيه معقوالت ثانىها ىژگرض

رسـى آنهـا نيازمنـد ى محض مطالعه كرد؛ بلكه فهم و برتوان با روش تج معنادار را نمى
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. آنها است كه با تأمل عقالنى و ذهنى همراه اسـت» عنوان«و » معنا«توجه به منشأ انتزاع 
البته در مواردى كه اين عنارضن وابسته به قراردادهاى اجتماعى باشند، براى فهم آنها بايد 

وط را شناخت، و در مواردى كه وابسته به قصد  فاعل قراردادهاى فرهنگى و اجتماعى م
ّى فاعل به آنها دسـت يافـت؛ ولـى مـسلم آن ها باشند، بايد با شناخت ذهنيات و انگيزه

  .يندآ ى فراچنگ نمىها با روش تج است كه هيچ يک از اين نوع شناخت
ى توليـدى ا ، رابطـهشـود از آنجا كه ميان هدف يک فعل با عنوانى كه از آن انتزاع مى

وط به آن فع وجود دارد،  از آن را بـه مـا نـشان دهـد و از آن توانـد هـدف ىل مـ عنوان م
. پـرده بـرداردتواند از علت خودش  ىگونه كه معلول م حكايت و بر آن داللت كند؛ همان

 يـک فعـل اختيـارى بـا ٔهرابطـ: تـوان گفـت يرى ديگر، و البته با قدرى تسامح، مىبه تعب 
ى ا يک لفظ، به دليل رابطـهه گونه ك همان.  يک واژه است با معنايشٔهدفش، مانند رابطه

يـارى هـم بـه كنـد، فعـل اخت يش حكايت مى است، از معنا يدا كرده ّ خود پ كه با محكى
از . شـود ىكند و ما را به آن رهنمون مـ ىت ميحكادليل ارتباطى كه با هدفش دارد، از آن 

هنـد، د يق متفاوتى را نشان مىاند و مصاد ى الفاظ مشترکگونه كه برخ ى ديگر، همانسو
گونه كه  همان. يک فعل اختيارى نيز ممكن است از مصاديق بسيار متفاوتى حكايت كند

توانـد از  ى يا لفظى باشد، يـک فعـل هـم مـىتواند معنو ى يک لفظ، مىاشتراک در معنا
يت كند، يا از هر يک از آنها جداگانه حكايت نمايـد؛ وجه اشتراک اهداف متفاوت حكا

ى صـحيح طـور كـه در فهـم معنـا همـان. يـان آنهـاشتراک مگونه وجه ا بدون وجود هيچ
نه يم، در فهم صحيح يک رفتار اختيارى از اين نوع هم بايد بـه ا مشترک لفظى نيازمند ق

بنابراين براى فهم يک رفتار از اين نوع، بايد معناى آن را كشف كرد، . قرائن مراجعه كنيم
. را پيمـود) ه به فرايند تفـسير يـک مـتنشبي(و براى فهم معناى آن بايد فرايندى تفسيرى 

تفاوت ميان معناى الفاظ و معنـاى . البته نبايد از تفاوت ميان اين دو نوع معنا غفلت كرد
 ميان الفاظ و معانى آنهـا هميـشه تـابع قـرارداد و جعـل اسـت؛ ٔافعال آن است كه رابطه

هى تـابع قـرارداد و گـاه ، گـاشود درحالى كه معناى افعال و عنارضنى كه از آنها انتزاع مى
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اينكـه گذاشـتن دسـت بـر .  حقيقى يک فعل با هدف طبيعى آن اسـتٔبرخاسته از رابطه
ى كـردن بـه معنـا بدهـد، تـابع قـرارداد اسـت، ولـى اينكـه اخـم» احتـرام«سينه معنـاى 

ّ علـى و معلـولى ميـان آن فعـل بـا ايـن حالـت اسـت؛ ٔناخشنودى است، ناشى از رابطه
 .غيير نيستى كه قابل تا رابطه

در هر صورت، وقتى فاعل براى رسيدن بـه هـدفى، و رسـاندن معنـايى بـه مخاطبـان 
ى كه از هدف. كند ى حقيقى يا اعتبارى آن را قصد مى معنا دهد، خود، عملى را انجام مى

يـل انجـام دل. شود آن فعل ناميده مى» ليدل «شود، اصطالحا يک فعل اختيارى قصد مى
 صـدور آن اسـت، و بـه هميـن ٔ و يكى از اجزاى علـت تامـهيىعلت غاْيک فعل همان 

رفتارهـا » علـت«هـا بـا »ليدل«گونه  دليل، تفاوتى كه معموال در علوم اجتماعى ميان اين
كى، عصبى، و يسست(   ، درسـت نيـست؛شـود گذاشـته مـى) ىشـناخت مانند عوامل في

به . اند ّ تنها علل معده،شود شناخته مىچراكه آنچه در علوم به عنوان علل حركت و رفتار 
آورد و شـرط  ىوجـود مـ يگر، وجود اين عوامل تنها امكان حركت اختيارى را بـهعبارت د

يـک رفتـار  و سرزدن  شود، مى» موجب«يارى را اما آنچه حركت اخت. الزم تحقق آن است
ى براى تحقق آن است، پيوست جزء اخير علت تامه اسـت سازد و شرط كاف را حتمى مى

. ى از تصور هدف و غايت فاعـل اسـتخود ناش  ٔ اراده است، كه آن هم به نىضهكه همان
ن جـزء علـت يـ از موارد تابع همى، در بسيارشود عنارضنى كه از افعال انسانى، انتزاع مى

 فهم ىل، براين دليبه هم.  و قصد فاعل داردى درونٔزهيّ تام به انگىتامه است، كه وابستگ
گنجـد و مـصداق كـدام مفهـوم  ى تحت كـدام عنـوان مـىانک رفتار انسين مطلب كه يا

 ىزه و قـصد فاعـل نقـشيـ فهـم انگ اسـت،... ، وىشـناخت ، جرمى، اقتصادىشناخت روان
رنـد يگ ىده ميان فعل و قصد فاعل را نادي مٔنچ كه رابطه مانند رضىلذا كسان.  داردىاساس

 . اشتباهندكنند، در ى مىرشط تلق ى بى و اجتماعىو آن را در علوم انسان

داشـته  گريكـديبـر مترتـب و  ى متـوالىتوانـد اهـداف ىک فعل مي است كه ىز گفتنين
 قـصد ىک دارد كه فاعل بـا انجـام كـاريواسطه و نزد ى بىهدف ىارياختک فعل ي .باشد

 اهـداف واسـطه، شـخص غالبـا ىه و بـيـهـدف اولن يـدرطـول ا. ابديدارد به آن دست 
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دن بـه ي رسٔهتواند مقدم ى فعل اول مٔهجي نترد كهيگ ىمظر  را درنىتر ىتر و راهبرد درازمدت
ار متعـدد و يتواننـد بـس ىا متوسـط مـيـ ىانيـن اهـداف ميـا. اهداف باالتر را فراهم آورد

. نـديحساب آ تر به قي تحقق اهداف عمى براىا له و مقدمهيمختلف باشند كه هركدام وس
 دارد، ىبـستگت فاعـل يـف و ن هـدتا آنجا كـه بـه ،زيک فعل ني ى معنا ن اساس،يبرهم

 و  شـود، ىده مـيـواسـطه كـه از فعـل فهم ى بـىک معنـايـ:  مراتب باشـدىتواند دارا ىم
 ىک معناي و   باالترند،ىتر و دال بر معنا نيي پاىک مدلول معنا متوسط كه هيىمعناها

 ٔهک فعل ممكن اسـت در همـيفاعل . ستي باالتر از خود نيىّگر دال بر معناي كه ديىغا
 كامـل نداشـته ا توجـهيـ ى فعل خـود آگـاهيىن مراتب معناي أهافعال خود نسبت به هم

 چــون يىهــا  بــه روشى كــشف و فهــم آن معــانى و چــه بــسا ممكــن اســت بــرا ،باشــد
 .از افتدي نىليتحل روان

  آثار رفتار معنادار
  وىشـود، آثـار اجتمـاع ى كه بر آنهـا مترتـب مـىن مختلف به تناسب عنارضىافعال انسان

 هشـد ن انتـزاع عنارضٔهبه واسط كه ىارياخت از آثار افعال ىكي. كنند ىدا مي پى متفاوتىروان
ت باشد ين نيابه اگر  ىگريدبرداشتن مال . ست ا آنهاىگذار ، ارزشابدي ى تحقق ماز آنها

  كـهى درحـالاست،» ممنوع«و » بد «شود و ىده مي نامىدزدمت آن پرداخت نشود، يكه ق
 ؛است» خوب«نام دارد و د  خمت آن باشد،يت پرداخت قياگر با نال برداشتن همان م

لبخنـدزدن بـه قـصد  كـه ىدرحالاست،   »ممدوح«و   »خوب«ق لبخند زدن به قصد تشىص
است،   »واجب«و   »خوب«ت ي به قصد هداىگىص  راستباشد؛ ى م»ممنوع«و   »بد«ر يتحق

ن بخـش از يـا... . و  »حرام«و » بد«ان دو مؤمن ي مىزن هم  به قصد ديشهىگىص  راستىلو
 مـورد ىا كارشردي ىا هي توصىدر علوم انسانن منتزع از آنها  و عنارضىاري اختىرفتارهاآثار 

 .ار دارديبساستفاده 

بـر هـا  گر انـسانيا ديز بر خود فاعل ي نىا ا ناخواستهي آثار خواسته  گاهىاريافعال اخت
. اسـت ى از مباحث علـوم انـسانى جزئْن آثارين اييل و تبي، تحلىبررس. گذارند ى مىجا
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 آثـار ،ى بر گـوش كـسىلينواختن س.  افعالندىكولويضي و فىكي از آثار فن آثار جدايا
 ىمردگـ  همچون سرخ شدن بناگوش، خـونى آثار  دارد؛ى محتملىكولويضي و فىكيف

مطالعه در علوم ث و ن آثار موضوع بحي اىول. يىا اختالل شنواي، احساس درد، ىاحتمال
 ى و اغلب اجتمـاعى آثار انسان ند،ي آنهاىن علوم متكفل بررسي كه اىآثار. ستي نىانسان

 شخص ى براى دشمناحساسا ي، ىريگ عبرت ،ىزدگ ل خجالتي از قبى آثار افعال است؛
هـم ن آثـار يـب اّترتـ. زننـده  ىلي سـى براىمانيا پشي ، خاطرى تشف،بيخورده و تأد كتک

 اگـر در. شـود ىن افعال انتزاع و بر آنهـا مترتـب مـي است كه از اىنک عنارضمتوقف بر در
د، آثـار ناخواسـته و گـاه ن شـودهيـ رخ دهـد، و بـه غلـط فهمىن اختاللـن عنارضيدرک ا

 ىا حتــيــو ممكــن اســت موجــب ســوء تفــاهم شــوند . آورنــد ى را بــه بــار مــىنــامطلىض
در هـر صـورت، . را موجب شوند ىنيب شير قابل پي غىا اجتماعي ى فردىها العمل عكس

ست كه  انجاي ا، وشود ىا درک مي است كه از آنها اراده ىن افعال تابع عنارضىآثار اجتماع
 .شود ىملموس و آشكار مشتر يبن ن عنارضيت اياهم

ز از يـرونـد ن ىكار مـ  بهى علوم انسانىها ن دسته از موضوعات گزارهي كه در اىميمفاه
ه ٔهريو فهم آنها از دا اند ىه فلسفيجنس معقوالت ثان را در يسـاسـت؛ رون يـب حس و تج

 ٔهسيـم از مقاين مفـاهيـشـود، خـود ا ى متصف مها به آنى خارجىهمان حال كه رفتارها
م ين مفـاهيـ اىا سهيـن مقايشوند و بدون چن ىج آن رفتارها انتزاع ميا نتايرفتارها با منشأ 

 .ستيقابل حمل بر آن رفتارها ن

ت آنهـا در يـ و اهمىشـوند، در روابـط اجتمـاع ىكـه از افعـال انتـزاع مـ ىنت عنارضياهم
 كـه منـشأ انتـزاع يىز در جـاي نىاريراختي موجب شده است تا افعال غىمطالعات علوم انسان

 ى فعلـىح آنكه گـاهيتوض. رندين علوم قرار گيقات ايشوند، موضوع تحق ى مشابه مىميمفاه
معنـا  ى بـى نگاه خود فاعل، رفتارٔهل از زارضين دليم ـ و به هزند ى از شخص سرمىارير اختيغ

ا تماشـاگران و نـاظران، منـشأ يـد محققـان يـن رفتار در جامعه و از دي همىـ ولشود  ى مىتلق
 يىن معنـايـگـاه هم. ديآن عمل نام» ى عرفىمعنا«آن را توان  ىمشود كه  ىک عنوان ميانتزاع 
ر يدهنـد، منـشأ تـأث ىو به آن نسبت مـكنند  ىرک ما منش انسان ديا گفتار يگران از رفتار يكه د
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. امـده باشـديال فاعل هـم ني؛ هرچند در ذهن و خكند ىن مييان افراد را تعيمشود و روابط  ىم
  سـزا دارد  بـهى نقشى عرفى انسان، معناى رفتارهاى آثار اجتماعٔدر مطالعهخصوص  ن بهيبنابرا

  .شود ى مىت تلقيار بااهمي آن بسٔو مطالعه

  يريگ جهينت
، رونـد ىكـار مـ  بـهى علوم انسانىاي كه در قضاىمين مقاله، تالش شد تا انواع مفاهيدر ا

ن يـبر اساس ا. ميابي آنها راه ٔهشناسان  آنها به لوازم روشىل منطقي شده، با تحلىبند طبقه
 ىا اعتبـاريـانـد  ىقيا حقيروند،  ىكار م  بهى كه در علوم انسانىمي مفاهل روشن شديتحل
 و معقـوالت ٰى معقوالت اولـٔهاز دو دستن علوم يكاررفته در ا به ىقيم حقيض، و مفاهمح
 ى عمدتا منتزع از علوم حضورى در علوم انسانى معقوالت اول.ستي خارج نى فلسفٔهيثان

 ٔهيـمعقـوالت ثان. دهنـد ى به دست نمـى استفاده از روش تجى براىاست كه مستمسك
ه ويز مستقي نىفلسف ه براما با تج  ٔ كشف رابطهى حس سروكار ندارند؛ هرچند گاه تج

م ياما آنجا كه با مفاه.  دارنديىم كارآيدسته از مفاه نين انتزاع ايان طرفي مى و معلولىّعل
ر آنهـا ي، كشف معنا و فهـم و تفـسى علوم انسانٔفهيم، تنها وظي محض ريشرو هستىاعتبار

ه ـه رو، نيـاز ا. ديآ ىار نمك ز بهين موارد ني در اى حسٔاست، كه تج  در علـوم يـىگرا  تج
  . خواهد بودى منطقى فاقد مبناىانسان
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