
 

  
  
  
  

  يني در علم ديمدل طول
1٭نیا علیرضا قائمی  

 
اين دوگانگي، . ها در تفکر و فرهنگ غربي است ترين دوگانگي دوگانگي علوم طبيعي و انساني يکي از جاافتاده: چکيده

نگارنده با اشاره به ايـن مبنـا و   . خورد، نتايج و پيامدهاي بسياري داشته است آن گونه که در فلسفهٴ غرب به چشم مي     
با استفاده از فلسفهٴ نفس صدرايي ـ مدل طولي   در ادامه ـ . پردازد امدهاي آن، به بيان ناهمخواني آن با تفکر ديني ميپي

گرايي  گرايي و رد تقابل تبيين و تفسير و رد طبيعت سه پيامد مهم اين مدل، يعني رد تحويل. شود در علم ديني مطرح مي
اند که به تحويل و تقليل بعد اساسي  اين اقسام تا آنجا پذيرفتني. ام گوناگوني داردگرايي اقس تحويل. گردد نيز بررسي مي

گرايي به وحدت روش  طبيعت. دهند تبيين و تفسير هم يک پيوستار طولي را تشکيل مي. آدمي به جنبهٴ مادي او نينجامند
گرايي بر عدم وحدت روش اين علوم و  تدر مقابل، ضد طبيع. علوم انساني و تجربي يا وحدت موضوع آنها تأکيد دارد

اي طوالني پشت سـر   گرايي تاريخچه   گرايي با ضد طبيعت    در غرب، نزاع طبيعت   . عدم وحدت موضوع آنها اعتقاد دارد     
  .هاي بنيادي دارند بر اساس مدل طولي، علوم طبيعي و انساني تفاوت. گذاشته است

  .گرايي گرايي، ضد طبيعت بييني، علم ديني، طبيعتگرايي، تحويل ت نفس و بدن، تحويل: ها دواژهيکل
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .شناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي گروه معرفت) دانشيار( عضو هيئت علمي ٭

  .١٥/١١/٨٩: پذيرش ١٠/١٠/٨٩: دريافت
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  مقدمه
دوگـانگي  «يکي از مباني مهم فلسفي که مبناي تفکيک علوم به انساني و طبيعي قرار گرفته             

به عبارت ديگر، دوگانگي علوم بر پايهٴ دوگـانگي نفـس و بـدن اسـتوار     . است» نفس و بدن 
او به طور طبيعي ميـان  . در شهود آدمي دارداين دوگانگي هم تا حد زيادي ريشه . شده است 

از اين رو، پا فراتر گذاشتن از اين دوگانگي براي او دشوار          . گذارد  نفس و بدن خود فرق مي     
نه تنها او بر پايهٴ اين دوگانگي زندگي کرده است، بلکه زبـان او نيـز بـر اثـرِ آن            . بوده است 

يا (گردند و گاهي به نفس    دن او برمي  گاهي جمالت راجع به انسان، به ب      . شکل گرفته است  
  :دو جملهٴ زير را مقايسه کنيد). روح

  .ام سخت زخمي شده. يك
  .اندوه بسياري دارم. دو

. مـراد اسـت  ) روان(در جملهٴ نخست بدن و در جملهٴ دوم روح و سطحي از سطوح آن    
. مانـد   بـازمي شود و از کـارآيي  اگر اين دوگانگي را کنار بگذاريم، زبان بشر دچار مشکل مي   

  . دهد اين دوگانگي در زبان، از دوگانگي در تفکر بشر خبر مي
به همين  . که گفتيم، دوگانگي علوم بر پايهٴ دوگانگي نفس و بدن استوار شده است             چنان

 شناخته  )Geisteswissenschaften(» علوم روحي «دليل، علوم انساني در عصر رمانتيسم با عنوان         
ا اشياء سر و کار داشـتند؛ امـا علـوم روحـي بـا روح و تجليـات              علوم طبيعي ب  . شدند  مي

گرفت، انديشمندان واژگان خاصي  ها در آلمان صورت مي در اين عصر که نزاع . گوناگون آن 
در علوم طبيعي که به کشف قوانين جهـان       . بردند  را براي نشان دادن تفاوت علوم به کار مي        

بدين معنـا  . ر داريم که سرشت تحويلي و تقليلي دارد سر و کا)Erklären(پردازند با تبيين      مي
شـود؛ امـا    تر تبيين مـي  هاي ساده هاي پيچيدهٴ فيزيکي بر حسب پديده    که با اين روش، پديده    

دهد کـه   توان فهميد که هنگاهي رخ مي محصوالت روح بشر را تنها از راه ارتباط رازآميز مي     
.  نـام دارد  )Verstehen(اين فرايند، فهـم     . شود  يک روح نسبت به حضور روح ديگر مفتوح مي        

. پذير نيست دهد و با روش تبيين امکان       ديگر رخ مي    فهم تنها در انفتاح روح نسبت به ارواح       
)Slingerland, Edward. What Science offers the Humanities, p. 3(  

پاسخ بايد به معناي ارتباط علوم طبيعي با بدن و علوم انساني با حوزهٴ روح چيست؟ در 
  :چند نکته توجه کرد
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در علوم طبيعي نقش ادراکات حسي بسيار برجسته است؛ اما در علوم انـساني، هـر      . ۱
  .ها است چند ادراکات حسي هم نقش دارند، محور اصلي تحليل و تفسير داده

علوم طبيعي با قوانيني سر و کار دارند که در سطح مـادي عـالم در کارنـد؛ امـا در                    . ۲
  . وم انساني قوانين مربوط به عالم ماده کارآيي ندارندعل

بيـشتر بـا جنبـهٴ بـدن و آثـار و            ) شناسـي و ژنتيـک      زيـست (برخي از علوم طبيعي     . ۳
  .خصوصيات آن سر و کار دارند

دوگانگي نفس و بدن، و به دنبالِ آن، دوگانگي تبيين و فهـم، در تفکـر جديـد غربـي و           
ها ريشه دوانده و ميان مراکزي که به علوم انساني اشتغال  ههاي علمي در دانشگا  تقسيم رشته 

ناپذيري را به بـار   پردازند، شکاف و دوگانگي اجتناب     دارند و مراکزي كه به علوم طبيعي مي       
پارچـه رو بـه رو    گـرا و يـک   هـايي کـل   انگار با فرهنـگ     زماني که غرب دوگانه   . آورده است 

کند و گاهي جنبهٴ بـدني و تبيـين، و          تمام دنبال مي  انگاري خود را با جديت        شود، دوگانه   مي
با وجود اين که در مطالعات دانشگاهي،   . سازد  گاهي هم جنبهٴ روحي و فهم، را برجسته مي        

تفکيک علوم انساني از علوم طبيعي پذيرفته شده و نيز مسلم انگاشته شده است کـه ميـان               
شناسـي، ايـن تفکيـک         مانند انـسان   ها،  آنها شکافي پرنشدني وجود دارد، در برخي از رشته        

 بـه تبيـينِ   )biological anthropologists( شناسـان زيـستي   انـسان . آفرين بوده اسـت  بسيار مشکل
 cultural( يشناسـان فرهنگـ   انـسان پردازنـد، و حـال آن کـه،     مـي » هـا  ها و سـنگ  استخوان«

anthropologists( ها اين  در برخي دانشگاه.  کشف قلمرو باطني فهم اجتماعي را بر عهده دارند
اند و در برخي ديگر، تفکيک آنها بـا دشـواري همـراه            شناسي از هم جدا شده      دو نوع انسان  

  )Ibid., p. 4(. اند بوده است؛ اگرچه همچنان به همزيستيِ دشوار خود ادامه داده
گيري دوگانگي علـوم انـساني و    شايد ديدگاه دکارت بيش از هر ديدگاه ديگري در شکل  

اين ديدگاه در دوران جديد مطرح شده و به آن صـورتي کـه        . م طبيعي نقش داشته است    علو
به قول بورکهارت، . هاي انديشهٴ جديد غرب است دکارت آن را پيش کشيده است، از ويژگي

خـورد، بـه    که در دنياي متجدد در نظر و عمل به چـشم مـي   جدايي کامل روح از ماده، چنان 
بلکه، محصول تحول ذهني خاصي است که دکارت نخستين فردي هيچ وجه بديهي نيست؛    

اين جدايي در واقـع زاييـدهٴ   . آن که آن را ابداع کرده باشد بود که آن را تبيين فلسفي کرد؛ بي  
علـم  (. گرايشي عام بود به تنزّل روح به تفکر صرف و محدود کـردن آن بـه عقـل اسـتداللي     

  )٦٦-٦٥، ص جهان، علم جان
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به نظر دکـارت،  . کند گاه دکارت را با ديدگاه سنتي در اين باب مقايسه مي    بورکهارت ديد 
روح و ماده، دو واقعيت جدا از يكديگرند که به برکت نظم الهي، فقط در يک نقطه، يعنـي                    

از اين رهگذر دنياي مادي خود به خود از هر محتواي روحـاني   . آيند  در مغز آدمي، جمع مي    
اما نـزد  . گردد  روح نسخهٴ بدل انتزاعي همين واقعيت مادي ميشود؛ حال آن که  نصيب مي   بي

انـد،    هايي که باستاني نام گرفتـه       در فرهنگ . مردم ايام قديم، ماده همچون وجهي از خدا بود        
زمـين  . واسطه بود و با تجربهٴ حسي پيوند داشت؛ چراکه رمز ماده، زمين بـود     اين نظرگاه بي  

شد؛ در حالي کـه   لِ منفعل همهٴ چيزهاي مشهود محسوب مياش، اص به لحاظ واقعيت ازلي   
اين دو اصل مثل دو دست خدا بودند كه . آمد آسمان مظهر اصل فعال و خالّق به حساب مي 

آيد، در آسمان بـه عنـوان       پذيرفتند؛ زيرا هر آنچه در زمين پديد مي         جدايي و تفكيك را نمي    
م خود، به قانون آسماني شکل و قالـب  نيروي خالق حضور دارد، حال آن که زمين، به سه       

  )همان(. و هم روحاني بود» معقول«اين نگاه باستاني به امور، در عين حال هم . بخشد مي
كوشد عدم دوگانگي بدن و روح را در تفکر سنتي و باستاني نشان دهـد و       بورکهارت مي 

کنـد کـه فقـط     يد مـي او بر اين نکته تأک   . ارتباط آن با تفکر جديد و مدرنيسم را آشكار كند         
براي انسان مدرن است که ماده يک شئ است و ديگر آيينهٴ منفعل مکملِ روح نيست؛ اما در    

به سخن ديگر، مـاده  . ديدگاه سنتي ماده جنبه يا شأني از خداوند است و جدا از روح نيست 
  . گرفتن نيست به خودي خود چيزي بيش از قوهٴ شکل

رايي را با تمام ارکانش تأييد كند؛ ولي اين سخن درسـت           گ  نگارنده قصد ندارد که سنت    
بازد و بدن بـا      است که در تفکر سنتي، و اسالمي، دوگانگي موجود در تفکر جديد رنگ مي             

هاي مختلف عالم ارتباط وجود  بر اساسِ تفکر ديني، ميان حوزه. يابد روح ارتباط ديگري مي
بدن و روح هم از اين اصل . دهند شکيل مي دارد و همهٴ موجودات يک کل به هم پيوسته را ت          

هاي مختلف را يـک کـل بـه هـم پيوسـته و اجزايـي از يـک             دين کل حوزه  . مستثنا نيستند 
اگر بنا بر اين است که علـم دينـي    . اصل وحدت بر تفکر ديني حاکم است      . داند  حقيقت مي 

 معناي صحيح آن تحقق بيابد، بايد از همان تفکيک علوم انساني و علوم طبيعي آغاز کرد و   
سپس، بر پايهٴ آن معنا، تفسير درستي از ايـن دوگـانگي بـه دسـت          . را در تفکر ديني جست    

  .شناختي تفسير ديني را، تا آنجا که ممکن است، پي گرفت آورد و پيامدهاي معرفتي و روش
بهتر است در ارتباط با اصل وحدت در اسالم و تفاوت آن با تفکر جديد بـه سـخني از             

بيني اسالمي را تکثير در خـدمت   توان ويژگي جهان ميبه نظر او، .  چيتيک اشاره کنيم   ويليام
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 اين امـر  .بيني علمي جديد، تکثير بدون توحيد است در مقابل، ويژگي جهان  . توحيد دانست 
هـاي علمـي،    تـر شـدن رشـته    هاي مدرن محسوس است؛ مانند تخصصي     در ثمرات آموزش  

هـر گونـه ديـد منـسجم نـسبت بـه حقيقـت انـسان در                 اجتماعي و انساني، يـا فروپاشـي        
هاي علم براي همگان مگر متخصصانش و عدم  هاي مدرن، غيرقابل فهم بودن شاخه  دانشگاه

اي  شـود، نتيجـه   وقتي تکثير بر تفکر آدمي حاکم مي  . جامعيت کلّ ساختمان دانش و آموزش     
. دم تعادل، و تجزيهنخواهد داشت جز تحليل، تفکيک، تمييز، عدم وحدت، ناهماهنگي، ع         

با توجه به اين که علم و آموزش جديد ريشه در تکثر جهان دارند و نـه در وحـدت خـدا،                 
علـم جهـان،   : ك.ر(. بخشي و همـاهنگي  پايان است، نه وحدت     ثمرهٴ آنها تقسيم و پراکندگي بي     

  )٧٣، ص علم جان
ظ تعريف، عدم   کند که محصول علم مدرن، به لحا        چيتيک به اين سخن اقبال استناد مي      

كند که اين سخن نـشانهٴ بيـنش عـالي            وحدت و ناهمخواني است و در ادامه خاطرنشان مي        
اقبـال در  . بايست ـ پيگيري نکـرد   گونه که مي اقبال است؛ هر چند که اقبال آن بينش را ـ آن 

  : گفته است»احياي فکر ديني در اسالم«
هـاي   اي از نگـاه  تـوده ...شـود   نبايد فراموش کنيم که آنچه که علم ناميده مـي         

اي از    علـوم طبيعـي مختلـف چـون گلـه         .... متفرق نسبت به حقيقت است    
آيند و هر کدام بـا بخـشي    ٴ طبيعت فرود مي الشخوران هستند که بر بدن مرده  

طبيعت به عنوان موضوع علم امري بس سـاختگي         . گريزند  از گوشت آن مي   
ي است که علم بايـد، بـه        است و اين ساختگي بودن نتيجهٴ آن فرايند گزينش        

  .خاطر دقّت، خودش را تابع آن کند
کنـد، بلکـه شـامل     هم سخن چيتيک و هم سخن اقبال، تنها بر علوم طبيعي صدق نمي   

هـاي    اي از نگـاه     در علوم انساني نيز تکثير بـدون توحيـد و تـوده           . شود  علوم انساني نيز مي   
  . متفرق به حقيقت وجود دارد

هاي حکيم نامور ايران، مرحـوم صـدرالمتالهين، پايـهٴ     ان انديشهرسد که در مي به نظر مي  
البتّه، آن پايه بـه نوسـازي و تفـسير متناسـب       . مناسبي براي غلبه بر اين مشکل بتوان يافت       

النفس جسامنية احلـدوث و «اين حکيم در سياق بحث از رابطهٴ بدن و نفس، اصل  . نيازمند است 

 بسياري از فالسفه نفـس و بـدن را دو جـوهر متفـاوت     .را مطرح کرده است  » روحانية البقـاء
برخي از آنها قايل بودند که جوهر نفس مقدم بر بدن آفريده شده است و برخـي      . دانستند  مي

در مقابل، صدرا بر اين باور . ديگر هم قايل بودند که به موازات بدن، نفس آفريده شده است       
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ن نيست؛ اما در ادامه به جوهري مجرد است که نفس در پيدايش مادي است و چيزي جز بد         
اند و آن گونـه کـه برخـي از     از اين نظر، نفس و بدن دو مرحله از يک پديده . شود  تبديل مي 

  .اند، دو وجود جدا و مستقل نيستند فالسفه گمان برده
تجرد روح در ادامهٴ حيات بدن به ظهور مفاهيم مجرد در ادامـهٴ پيـدايي زبـان مـادي نيـز         

جسامنية احلدوث و روحانية . هاي بسياري دارد ادعاي مهم صدرا در علم النفس پيامد . مدانجا  مي

زبان در ابتدا .  بودن نفس، پيدايش مادي زبان و توسعهٴ آن را به حوزهٴ مجرد در پي دارد  البقـاء
با تجارب مادي او سر و کار دارد، اما در ادامـه بـه کاربردهـاي مجـرد و معنـوي گـسترش                

هر چند زبان، وقتي بـه کمـال   . ميان کاربردهاي مادي و مجرد، پيوستگي وجود دارد . دياب  مي
شود، در مراحل اوليه با چنـد واژه کـه    بندي و مفاهيم کلي استوار مي    رسد، بر پايهٴ مقوله     مي

زبـان  . يابـد  تر مي تر و کلي در ادامه زبان شکل پيچيده. گيرد هاي مادي دارند، شکل مي      داللت
 با زبان مجرد و انتزاعي دو قطب مقابل هـم نيـستند، بلکـه يـک پيوسـتار را تـشکيل           مادي

  .اند دهند و مراحل تشکيکي از رشد يک پديده مي
 علوم انـساني و   .کند اين سخن، در مورد تفکيک علوم به طبيعي و انساني نيز صدق مي           

وگـانگي ميـان ايـن    د. دهنـد   علوم تجربي هم مراحل و مراتبي از يک پيوستار را تشکيل مي           
علـم بـه شـئ      . علوم، آن گونه که در فرهنگ غرب شکل گرفته، خطايي محض بوده است            

 .اند ناظر به دو مرحله از رشد آدمي) علم انساني(و علم به روح ) علم تجربي(

» مـدل طـولي  «اين مدل را که در ارتباط با تفکيک علوم انساني و تجربي بيـان کـرديم،           
رايج در تفکر غربي است رابطهٴ اين علوم در غرب رابطهٴ           » مدل عرضي «ناميم که در برابر       مي

روش آنها . دهند بدين معنا که آنها در تقابل و يا کنار هم به کار خود ادامه مي           . عرضي است 
يا روش ) علوم طبيعي با تبيين و علوم انساني با تفسير سر و کار دارد(يا با هم تفاوت دارد 

هي را در اين ميـان بپـذيريم، ايـن علـوم رابطـهٴ عرضـي دارنـد و        هر ديدگا. آنها يکي است  
امـا بـر طبـق مـدل        . شوند که در عرضِ يكديگرنـد       همچنان به دو حوزهٴ متفاوت مربوط مي      

  . اند گيرند و مراحل طولي يک حقيقت طولي، اين علوم در پيوستاري واحد قرار مي
وم تجربي شد و دانشمندان بر ايـن     در دورهٴ طوالني از تفکر غربي، علوم انساني تابع عل         

علـوم انـساني بـه سـطح     . باور بودند که علوم انساني بايد از علوم تجربـي درس بياموزنـد      
اگـر علـوم   . شوند و موضوع آنها پيچيدگي خاص خـود را دارد     باالتري از وجود مربوط مي    

انـساني را بـه   انساني بايد از علوم تجربي درس بياموزند، علوم تجربي نيز بايد حريم علوم        
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  .ها بياموزند شمار آرند و از آن نکته
  :براي تبيين بيشتر اين دو مدل به برخي از نتايج مدل طولي اشاره کنيم

در علـوم انـساني بـا    . تابند  علوم انساني، تحويل و تقليل به علوم تجربي را برنمي .يک
 نـاظر بـه علـوم تجربـي         سر و کار داريم که قابل تبيين با قـوانين         » معنا«پديدهٴ سطح باالي    

تبيين با قوانين علوم تجربي هم تمام حقايق موجود در زمينهٴ علوم انساني را در بـر               . نيست
يکي، جريان قديمي پوزيتيويـستي     : اين نکته دست کم با دو جريان سر ستيز دارد         . گيرد  نمي

 جريان جديد کند علوم انساني را به علوم تجربي برگرداند، و ديگر،     گرا که تالش مي     تحويل
 فرايند شناخت، علوم انـساني و علـوم تجربـي را             كوشد با تحليل    در علوم شناختي که مي    

  .درچارچوب واحدي جاي بدهد
 تبيين و تفسير، دو قطبِ مقابل يكديگر نيستند و صد البتّه، طيفي بسيار گـسترده را       .دو

در شـماري از  . ودشـ  در برخي موارد وظيفـهٴ تبيـين در علـم برجـسته مـي           . دهند  تشکيل مي 
در برخي موارد، هم تبيين و هم تفسير . گيرد ها هم تفسير در کانون توجه عالم قرار مي نمونه

 . يابند اهميت مي

  .آيد گرايي با توجه به مدل طولي غير قابل قبول به نظر مي  طبيعت.سه
  .دهيم هر يک از اين پيامدها را توضيح مي

  گرايي رد تحويل. يک
تحويل به معنـاي برگردانـدن      .  پذيرفتني نيست  )reductionism(» گرايي  تحويل«،  در مدل طولي  

تحويل در سطوح معرفتي مختلفي، ممکن است قايل داشـته        . يک چيز به چيز ديگري است     
گرايـي،   تحويـل : گفته اسـت » گرايي گرايي و ضد تحويل تحويل«تامس نيگل در مقالهٴ    . باشد

بينـيم، بـر حـسب       اشياء به ظاهر جدا را که در جهان مـي         توانيم هر چيز پيچيده و        يعني مي 
بر طبق اين ديـدگاه، فيزيـک   . هاي مشترک نهايي آنها تبيين کنيم     اصول کلي حاکم بر مؤلفه    

  . اي در بارهٴ هر چيزي است نظريه
  :کنيم هاي مختلفي دارد که به برخي از آنها اشاره مي گرايي صورت تحويل
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  گرايي در علم  تحويل. ۱
كوشد تا يک علم را به علـم   دهد؛ يعني يک دانشمند مي  تحويل در سطح علم رخ مي  گاهي

کنـد و تمـام    بنابراين يک علم به علم ديگر انتقـال پيـدا مـي       . ديگري تحويل و تقليل بدهد    
اگر يک علـم بـه علـم ديگـري تحويـل و           . شود  مسائل آن در چارچوب علم ديگر حلّ مي       

بـه عنـوان   . گيـرد  تر بوده، قوانين آن را در بر مي        اول کل  تقليل يابد، علم دوم نسبت به علم      
شناسي استوار شـود و مـسائل دانـش     مثال، فرويد قائل بود که روانکاوي بايد بر پايهٴ زيست       

 شناسـي تکـاملي     روانهمچنـين، کـساني کـه از        . نخست در چارچوب دانش دوم حلّ شود      
)evolutionary psychology(شناسـي بايـد بـه     اعتقـاد بودنـد کـه روان   کردنـد، بـر ايـن      دفاع مي

علوم اجتماعي رفتارهاي اجتماعي آدمي را . شناسي تکاملي و نظريات داروين برگردد زيست
شناسـي تکـاملي    اي تالش کردند تـا ايـن علـوم را بـه زيـست             دسته. کند  تفسير و تبيين مي   

وم طبيعـي فـرو   پيدا است که در اين صورت دوگانگي ميان علـوم انـساني و علـ     . برگردانند
  .شود شناسي مي ريزد و علوم انساني از توابع و فروعِ زيست مي

از پيامدهاي تحويل علوم انساني به علوم طبيعي اين است كه يک بعـد انـسان بـه بعـد      
اگر روانکاوي بـه  . شود يابد و در نتيجه، يک بعد اساسي انسان حذف مي      ديگرش تحويل مي  

شـناختي او تحويـل و تقليـل      آدمي هـم بـه جنبـهٴ زيـست        شناسي تحويل يابد، روان       زيست
اگـر هـم علـوم    . يابـد  اش تقليـل مـي   يابد؛ يعني جنبهٴ رواني او به جنبهٴ بـدني و زيـستي      مي

شناسي تحويل يابد، رفتارهاي اجتماعي و بعـد ارادي آدمـي بـه عوامـل                 اجتماعي به زيست  
  .يابد شناختي تحويل و تقليل مي زيست
. يابـد  س مدل طولي هيچ بعد آدمي به بعد ديگر او تحويل و تقليل نمـي  ترديد، بر اسا    بي

هر چند بعد مجرد و . يابد هرگز بعد روحي و مجرد آدمي به بعد مادي و بدني او تحويل نمي
اي  شود، هر يک از ايـن ابعـاد احکـام جداگانـه     روحي در دامن بعد بدني و مادي او پيدا مي       

تواند بعد روحـي را کـامال دربـر           بعد بدني سر و کار دارد، هرگز نمي       دانشي هم که با     . دارد
شناختي، هر قدر پيشرفت كند، پيچيدگي رفتـاري و روانـي آدمـي را             تحقيقات زيست . گيرد
شناسي و ژنتيک، هـيچ     اين سخن بدين معنا نيست که مثالً دانش زيست        . تواند حلّ کند    نمي

ارد؛ بلکه اين گونه علوم در نهايت آغاز راه را نشان ارتباطي با بعد روحي و علوم روحي ند 
دانش آدمي هرگز بـه علـوم طبيعـي    . دهند و محقق بايد به دستاوردهاي آنها هم بينديشد     مي

  .يابد کاهش و تحويل نمي
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برخـي  . شناسي است خورد، زيست  به چشم مي  گرايي  تحويلاي که در آن       ترين حوزه   مهم
شناسي در نهايت قلمرو و حوزهٴ فيزيک        ين باورند که زيست   شناسان بر ا    از فالسفه و زيست   

در . شناسي قابل تحويل و تقليل به آن دو دانـش اسـت             و شيمي آلي است و مباحث زيست      
شناسي واليتي از واليات فيزيک و شيمي آلي، و تابعي از توابـع             واقع، به اعتقاد آنان زيست    

  )Rosenberg, Alexander. The Structure of Biological Science, p. 28(. آنها است
گيـري   هـاي چـشم    در چند دههٴ اخير پيشرفت)molecular biology(شناسي مولکولي  زيست

ايـن  . شناختي که پيشتر رازآميز بودند، پرده برداشته است  داشته و از اسرار فرايندهاي زيست     
نجـا کـه برخـي از    شناسي تأثير شگرفي داشته است؛ تـا آ  ها و جنين دانش در کشف بيماري 

 ما را بـه تبيـين       )macromolecular( کالن مولکولي دانشمندان نتيجه گرفتند که فهم فرايندهاي       
  .گرايي را پذيرفتند آنها در عمل نوعي تحويل. كند شناختي رهنمون مي همهٴ فرايندهاي زيست
بـه  . گرايي در سلسله مراتب علوم به چشم مـي خـورد         اي از تحويل    امروزه نوع گسترده  

شناسي  شناسي، و زيست شناسي به زيست شناسي، و روان شناسي به روان اعتقاد برخي، جامعه
 Van Regenmortel, Marc & Hull, David.Promises(. يابـد  هم به فيزيک و شيمي تحويل و تقليل مي

and limits of Reductionism in the Biomedical .Sciences, p. 1-15(  
تحويـل برخـي از علـوم    . يک: خورد  در ميان علوم به چشم مي       يلبنابراين سه نوع تحو   

تحويل برخي از علوم . تحويل علوم انساني به علوم طبيعي؛ سه    . طبيعي به برخي ديگر؛ دو    
آنچه با ساختار علم ديني، ناهمخوان است، تحويل علوم انساني بـه     . انساني به برخي ديگر   

 از علوم طبيعي به برخي ديگر ، تا آنجـا کـه          علوم طبيعي است؛ اما تحويل و تقليل برخي       
ارتباطي با تحويل علوم روحي به علوم طبيعي نداشته باشد، مشکلي بـراي علـم دينـي بـه            

همچنـين تحويـل   . هاي ديگر رد کـرد  وجود نمي آورد و آن را بايد به کمک ابزارها و روش        
 دينـي بـه بـار نيـاورد،     برخي از علوم انساني به برخي ديگر، اگر مشکل عقلي يا فلسفي يا    

شناسـي   شناسي را بـه روان   جامعهخلدون ابناند  گفته. كند مشکلي براي علم ديني ايجاد نمي   
شناسي  شناسي و روان هايي مانند جامعه البتّه، در عصر او دانش. داد  فردي تحويل و تقليل مي    

اي  د کـه انديـشه  آيـ  خلدون چنـين برمـي   به طور مستقل شکل نگرفته بود؛ اما از سخنان ابن        
اي  ولي براي شناخت جامعـه چـاره  . واضح دربارهٴ اجتماع متمايز از انديشه دربارهٴ فرد ندارد      

هـاي يـک      شناسي فردي را بر آن تطبيق کنـيم؛ زيـرا انديـشه             جز اين نداريم که قوانين روان     
عملکرد کـل جامعـه هـم    . هاي مجموعهٴ افراد و اعضاي آن نيست      جامعه چيزي جز انديشه   

  )٨١، صخلدون فلسفهٴ اجتماعي ابن(. هاي فرد فرد مردم نيست ير از ثمرهٴ کوششغ
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او از دو جهـت   . خـورد   هاي فرويد بـه چـشم مـي         گرايي در انديشه    يکي از موارد تحويل   
توانيم ـ به طور مکانيکي   اوال قائل بود که همهٴ رفتارهاي بشر را مي: گراي افراطي بود تحويل

ــيِ ز   ــاي روان ــه نيروه ــ ب ــدهيم  ـ ــل ب ــل و تقلي ــه تحوي ــه  . مين ــت ک ــاد داش ــا اعتق   ثاني
  .شناســي، و نـه فيزيــک، قابــل تحويـل و تقليــل اســت    روانکـاوي در نهايــت بـه زيــست  

)Weinert, Friedel, Copernicus, Darwin & Freud, p. 248(  

  گرايي در تبيين  تحويل. ۲
ه تبيين ديگري تحويـل و       است؛ بدين معنا که يک تبيين را ب        تحويل تبييني نوع دوم تحويل،    

خواهيم  فرض کنيد مي. تبيين يک پديده، ممکن است در سطوح مختلفي باشد. تقليل بدهيم 
هـاي   تبيـين . ـ تبيين کنيم Xمثال دست دادن يک تجربهٴ ديني را براي فرد  وقوع يک پديده ـ 

  :توان ارائه داد؛ مانند مختلفي از اين پديده مي
  .در حالت روحي خاصي قرار داشت، هنگام وقوع تجربه، Xـ فرد 
  .، هنگام وقوع تجربه، از داروي خاصي استفاده کرده بودXـ فرد 
  .، هنگام وقوع تجربه، در شرايط اجتماعي ـ سياسي خاصي قرار داشتXـ فرد 

کند؛  کند؛ يعني علت وقوع آن را بيان مي هر سه گزاره به نحوي وقوع تجربه را تبيين مي     
اي هم سطح آن، يعني حقيقتي روحـي          رهٴ نخست اين پديده را به پديده      با اين تفاوت که گزا    

يا اجتماعي ) استعمال داروي خاص(دهد؛ اما دو گزارهٴ ديگر، آن را به امري بدني      ارجاع مي 
  .دهند ـ سياسي ارجاع مي

هاي مربوط بـه روح بـه بعـد          روشن است که بر پايهٴ دو تبيين اخير، بعد روحي و پديده           
يابد و به همين دليل، در علم دينـي مقبـول    حوادث مربوط به آن تحويل و تقليل مي     بدني و   

  .نيست

  گرايي در نظريه تحويل. ۳
هـا اسـت؛ بلكـه        گـزاره  هـا، غيـر از تـک       نظريـه . دهـد   نوع سوم تحويل در نظريات رخ مي      

ه نظريهٴ  بT2 را داشته باشيم، تحويل نظريهٴ T2و T1اگر نظريهٴ   . ها است   اي از گزاره    مجموعه
T1 هاي   به معناي استنتاج قوانين يا گزارهT2هاي   از قوانين يا گزارهT1در اين رابطـهٴ  .  است

شـوند، از رهگـذر آنهـا تبيـين      هاي نخست استنتاج مي هايي که از گزاره اي، گزاره   نظريه ميان
 Kitcher, Philip. "1953 and All that: ATale of Two Sciences" in Philosophy of Biology, ed. by( .شـوند  مي

Alex .Rosenberg & Robert Arp, p.214(  
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  .  به عنوان مثال، قوانين گاليله از قوانين مکانيک نيوتون قابل استنتاج است
اين نوع تحويل نيز مانند صورت قبلي، تنها در صورتي در علم ديني مردود است که بـه          

  .ادي او گرددسي انسان به بعد متحويل و تقليل بعد اسا

  رد تقابل تبيين و تفسير. دو
دانـشمندان بـه تبيـين    . هاي علمي در علوم طبيعي اسـت   ترين فعاليت   تبيين يکي از مهم   

تبيـين  . هـا هـستند   آنها در فرايند تبيين در پي کشف علت پديـده       . پردازند  حوادث جهان مي  
بـه  .  هم به دنبـال دارد علمي، هر چند براي ارضاي غريزهٴ کنجکاوي باشد، اهداف عملي را    

توانند با برخي از مشکالت مقابله کنند و    عبارت ديگر، دانشمندان با کشف روابط علّي، مي       
به عنوان مثال، ما با دانستن اين که چرا اليـهٴ اوزون سـوراخ    . حلّي پيدا کنند    يا براي آنها راه   
  )٥١، ص ٴ علمفلسفه(. خواهيم براي مقابله با اين مشکل کاري بکنيم شده است، مي

بينـي   شود که آنها بتوانند پيش هاي علمي توانايي دانشمندان را باال برده، موجب مي     تبيين
اين امر تنها به علوم طبيعي اختصاص ندارد؛ در علوم اجتمـاعي هـم بـه              . علمي نيز بكنند  

 بينـي  تواننـد پـيش   براي نمونه، دانشمندان با تبيين يک بحران اقتصادي، مـي      . خورد  چشم مي 
دهد، يا بـا تبيـين يـک وضـعيت نابـسامان              کنند که در چه شرايطي بحران اقتصادي رخ مي        

بيني کنند که با تحقق چـه شـرايطي وضـعيت اجتمـاعي نابـسامان       توانند پيش اجتماعي، مي 
  .شود مي

اي پيدا  العاده  اغلب توفيق داشته و به همين دليل، جذابيت فوق علم جديد در ارائهٴ تبيين  
 Deductive-Nomological(» مدل استنتاجي ـ قانوني«هاي تبيين  ترين مدل يکي از مهم. کرده است

Model(   وي از بـسياري جهـات در تکميـل    .  است که همپل در دههٴ پنجاه ميالدي عرضه کرد
هاي او درون اين جريان قرار دارد؛ هر چند  هاي منطقي مؤثر بود و تالش      برنامهٴ پوزيتيويست 

ترين نقش او در اين ميان، توجه بـه نقـش تبيـين در فراينـد       مهم. م پرداخت گاه به نقد آن ه    
  .گيري علم است شکل

  در تبيـين، مقـدمات و نتيجـه   . به نظر همپل، ساختار تبيين همان ساختار استدالل است     
نـام گرفتـه و از آنجـا کـه يکـي از مقـدمات آن       » استنتاجي«به همين دليل، اين مدل  . داريم

اي داريم که نيازمند  در تبيين، پديده. نامبردار است» قانوني  ـ  استنتاجي «است، به قانوني کلي 
 نام دارد و قانوني داريم که آن را تبيين      )explanandum(» خواه  تبيين«آن پديده   . روشنگري است 
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مقدمه ديگر اسـتدالل را شـرايط اوليـه تـشکيل           .  است )explanans(» گر  تبيين«آن هم   . کند  مي
  .سازد مثال زير اين نکته را روش مي. دهند مي

 روي هـم سـاييده     p و مکـان     t زمـين در زمـان       هٴ پوسـت  b و   aدو سطح   : شرايط اوليه 
  .اند شده

شـوند،     زمين روي هم سـاييده مـي       هٴهر وقت سطوح پوست   . الف: وار  هاي قانون   تعميم
رکت به سطح زمين   هنگامي که انرژي اين ح    .  ب شود؛  منتقل مي امواج انرژي به سطح زمين      

  .دهد زلزله رخ مييابد، انتقال 
  . رخ دادp و مکان tاي در زمان  زلزله: خواه تبيين

که تبيين مناسبي باشد، بايد چهـار شـرط را       ها براي اين    به نظر همپل، اين قبيل استدالل     
  :داشته باشد

هاي   يه و تعميم  زلزلهٴ زمين در اين زمان و مکان خاص، بايد الزمهٴ شرايط اول           : اعتبار. ۱
به عبارت ديگر، اگر مقدمات اين استدالل راست است، نتيجـهٴ آن نيـز بايـد    . وار باشد   قانون

  .راست باشد
برخي از مقدمات اسـتدالل بايـد بيـانگر قـانوني کلـي       : وار  اي قانون   اشتمال بر گزاره  . ۲
  .کند مقدمهٴ دوم استدالل که دو قانون علمي را بيان مي. باشد
البتـه،  . بايد مقـدمات را بـه نحـو تجربـي تأييـد کـرد            : پذيري  پذيري و تحقيق    هتجرب. ۳
اي با موارد تجربي ارتباط داشته باشند که بتـوان از ايـن طريـق          هاي کلي بايد به گونه      تعميم

  .آنها را تأييد کرد
اگـر ايـن شـرط تحقـق     . اين شرط، غير از شرايط اول تا سوم است  : صدق مقدمات . ۴

الل اگرچه صورت درستي دارد ـ يعني بالقّوه از قدرت تبييني برخـوردار اسـت ـ     نيابد، استد
کنـد کـه    کند و تنها در صورتي اين استدالل بالفعـل تبيـين مـي           ولي هنوز بالفعل تبيين نمي    

  . عالوه بر اعتبار منطقي صورت، مقدماتش هم راست باشند
 آشکار سازد و تقارن ميان تبيـين و  تواند تبيين علّي را   کند که اين مدل مي      همپل ادعا مي  

  :اين دو نکته را به ترتيب بيان مي کنيم. بيني را نشان دهد پيش
همپـل رابطـهٴ   . توانيم آن را با اين مـدل نـشان دهـيم    تبيين علّي نوعي تبيين است که مي     

د، اي که بايد تبيين شو بنابراين، حادثه. دهد علّت و معلول را با يک استلزام منطقي نشان مي
تقارن تبيين با . شود وار نتيجه مي هاي قانون و از گزاره) علّت(به طور منطقي از شرايط اوليه  
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وار و شرايط اوليه، حادثهٴ هـدف را تبيـين          گزارهٴ قانون . بيني هم نتيجهٴ همين مدل است       پيش
» نون فراگيرمدل قا«همپل . کنند بيني هم مي اما آنها از جهت ديگر اين حادثه را پيش. کنند مي

)Covering Law Model( ـ قانوني، تغييـر انـدکي را     م براي تکميل مدل استنتاجي۱۹۶۵ در سال 
  . هاي مبتني بر قوانين آماري را نيز شامل شود در آن داد تا تبيين پديده

اي از غرب ميان تفسير و تبيين فرق گذاشـتند و تبيـين را بـا       بسياري از فالسفه در دوره    
گاهي فالسـفهٴ علـوم اجتمـاعي       . و تفسير را با علوم اجتماعي مرتبط دانستند       علوم طبيعي   

تبيينـي   هـر  ،گـر يبه عبـارت د .  استين ضرور يي تب ير برا ي تفس يدر علوم انسان  اند که    گفته
 يعلـوم انـسان  کـه  شـود   يان مـ ين صورت بيعا به ا  ن اد ي ا يگاه. مستلزم نوعي تفسير است   

 تـا  يلتـا ي دارد و از زمـان د يار طـوالن  ي بـس  ٴخچهيعا تار ادن  يا.  دارند يکي هرمنوت يها  مؤلفه
ن يـ د بـه ا يـ ر فرويکور در تفسير. ، بيان شده است   گادامر يک فلسف ي در هرمنوت  يامروز، حت 

  .آن بحث استدربارهٴ نکته اشاره کرده و هابرماس در آثارش 
 انـد در   عي و علوم کـامپيوتري الهـام گرفتـه         که از هوش مصنو    ياتي معاصر نظر  ٴدر دوره 

 از يا  كوشـند تـا هـوش را مجموعـه     اين نظريات مي. اند علوم انساني به منصهٴ ظهور رسيده     
ـ در ا. کننـد  ها را بـه شـکل خاصـي ترکيـب مـي            رند که داده  ي در نظر بگ   ينيات ماش يعمل ن ي
داشته و بسياري قات ي توفيعين مدل در علوم طبيا. سير و قرائت جايگاهي ندارد  فيات ت عمل

اند تا آن را در  طرفداران اين مدل تالش کرده. استافزون مواجه شده ستقبال روزي با اتا حد
فـه   مؤليم علـوم انـسان  يروشن است که اگر قائل شو     . د علوم انساني نيز به کار بگيرند      مور

  . نخواهند داشتيين علوم کارايها در ا  هرمنوتيکي دارد، اين قبيل مدل
اوال هـر  : ديگر نيستند، بلکه تي، نه تنها نافي يک   بنا به مدل طولي، اين دو فرايند شناخ       

شـوند، ثانيـا در مراحـل     يک از آنها به فازها يا مراحل مختلفي از يک پيوستار مربـوط مـي      
  .باالتر که با تفسير نيز بيشتر سر و کار دارند، تبيين ضروري است، اگرچه کافي نيست

  گرايي رد طبيعت. سه
در . انساني و تجربي يا وحدت موضوع آنها تأکيـد دارد گرايي بر وحدت روش علوم     طبيعت

گرايي بر عدم وحدت روش اين علوم و عدم وحدت موضوع آنها تأكيـد       مقابل، ضد طبيعت  
اي طـوالني پـشت سـر     گرايي، تاريخچه   گرايي و ضد طبيعت  در غرب، نزاع طبيعت   . ورزد  مي

گرايي تأکيد داشـتند و روش   تها بر طبيع در طليعهٴ عصر جديد، پوزيتيويست . گذاشته است 
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دانـستند و علـوم    البتّه، آنان اصل را روش علوم تجربـي مـي     . دانستند  همهٴ علوم را يکي مي    
در ادامه به بررسي . دانستند که با اين روش به دست آمده باشند       انساني را تا آنجا مشروع مي     

  .پردازم گرا مي هاي جديد طبيعت تفاوت مدل طولي با برخي روايت

  گرايي پوپر يعتطب
اين نکته در مورد علوم انـساني هـم   . داند مي» آزمون و خطا«پوپر روش همهٴ علوم را همان     

شـوند و بـراي حـلّ آن     اي رو بـه رو مـي   دانشمندان در همهٴ علوم بـا مـسئله    . کند  صدق مي 
م اين فرضيه ممکن است در حلّ آن مسئله توفيق داشته باشد يا ناکـا      . سازند  اي را مي    فرضيه
کنند و اين  دهند يا فرضيهٴ ديگري را مطرح مي در صورت دوم فرضيهٴ خود را تغيير مي      . بماند

کننـد و از     وقفـه خطـا مـي       نکتهٴ مهم اين است که دانشمندان بي      . يابد  روال همچنان ادامه مي   
  .آموزند خطاهاي خود درس مي

. خـورد  ز به چشم مـي    هاي مهم علوم تجربي در علوم انساني ني         به نظر پوپر، همهٴ مؤلفه    
 ميـان روش علـوم اجتمـاعي و روش فيزيـک،        )anti-naturalism(» گرايـي   ضد طبيعت «مطابق  
شود که ميان  هايي مربوط مي تفاوت در روش، به عدم تفاوت. اي وجود دارد هاي عمده تفاوت

 .Bortolotti, Lisa(: گرا، عبارتنـد از  ها، به نظر ضدطبيعت برخي از اين تفاوت. آنها وجود دارد

An Introduction to the Philosophy of Science, pp. 18-19(  
 ما در علوم فيزيکي از واقعيات جزئي به سـوي حقـايق کلـي        )generalization(: تعميم. ۱

منـدي   گيرد که در طبيعت نظم و قـانون     اين حرکت بر اساس اين فرض صورت مي       . رويم  مي
بخشد؛ زيرا يـک جامعـه در زمـان       روش سودي نمي  وجود دارد؛ اما در علوم اجتماعي اين        

از ايـن رو،  . وقفه در حال تغيير و تحول است اي رو به رو است و بي     خاص، با شرايط ويژه   
  .توانيم به تعميم روي بياوريم نمي

 در فيزيک آزمون و تجربـه راهـي بـراي جـدا کـردن      )experiment( :تجربه و آزمايش  . ۲
ورد تا بتوانيم برخي از متغيرها را کنترل کنـيم و فقـط بـر تعـداد     آ  پديدهٴ مورد نظر فراهم مي    

شناسي، به عنوان مثال، ايـن روش کـارآيي     در جامعه . محدودي از عوامل مرتبط تمرکز کنيم     
 براي تعيين عوامل مـرتبط بـا موضـوع    اي ندارد، کما اين که در اين مورد هيچ روش اصولي       

هـاي متعـددي    توانيم تجربـه را در آزمايـشگاه    ميوآنگهي، در فيزيک. مورد نظر وجود ندارد  
شناسي همـواره منحـصر    اما مشاهدات در جامعه. تکرار کنيم و به نتايج يکساني دست يابيم  

  .دهيم به فرد است و به واقعيتي بستگي دارد که مورد آزمون قرار مي
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 به اين دليـل  اين پيچيدگي فقط. اند  واقعيات اجتماعي پيچيده  )complexity( :پيچيدگي. ۳
تـوانيم کنتـرل    نيست که متغيرها را در حاالت ساختگي، به دليل امکان تاريخي آنهـا، نمـي              

کنيم؛ بلکه بايد اين واقعيت را هم در نظر گرفت که حيات ذهني و درونـي افـراد در برابـر                      
آفريند و براي فهم نقش تبييني حيات ذهنـي و درونـي           تغيير و پيشرفت جامعه مشکالتي مي     

راد، بايد از عوامل رواني و زيستي نيز کمک بگيريم و تحليل آنها را نيز در مد نظـر قـرار             اف
  .دهيم
پذير است، به دليل  بيني در علوم اجتماعي امکان     هر چند پيش   )prediction( :بيني  پيش. ۴

از ايـن گذشـته، گـاهي       . بيني آنها به غايت دشوار اسـت        پيچيدگي واقعيات اجتماعي، پيش   
بيني  براي مثال، پيش. شود، تأثير دارد  بيني مي   ي در اين علوم در خود واقعيتي که پيش        بين  پيش

هاي خود را از حـساب    گذاران پول   شود که سرمايه    يک بحران مالي در يک بانک موجب مي       
  .گردد بحران مالي خاصي در آن بانک رخ دهد آن بانک بردارند و همين امر موجب مي

آزمايد، همواره مـورد       در فيزيك رابطهٴ دانشمند و واقعيتي که مي        )objectivity( :عينيت. ۵
توانـد از موضـعي    بحث قرار گرفته و اين پرسش مطرح شده است که آيا يك فيزيكدان مـي      

طرف به آزمايش و بررسي بپردازد؟ در علوم اجتماعي اين پرسش به جـد مطـرح اسـت؛          بي
طرفـي كنـد و بـه طـور قطـع از پايگـاه        اي بيتواند ادع زيرا دانشمند در علوم اجتماعي نمي 

  .پردازد خاصي به بررسي و آزمايش مسائل مي
گرا در باب پيچيـدگي و تجربـه در         با توجه به ادعاي ضدطبيعت     )holism( :گرايي  کل. ۶

گـذارد و آن   بيني تأثير مي   آيد که در تبيين و پيش       علوم اجتماعي، مسئلهٴ ديگري هم پيش مي      
هايش است؛ اما در علـوم اجتمـاعي ايـن     ک کل در فيزيک از جمعِ بخش     ي. گرايي است   کل

جامعه همواره چيزي بـيش از      . آيد  گونه نيست؛ چون جامعه فقط از جمع افراد حاصل نمي         
تواند به سهولت در رفتار گـروه         جمع افراد است؛ زيرا روابط شخصي موجود ميان افراد مي         

ز سرنوشت افراد جدا است؛ بدين معنا که وقتي در از اين رو، سرنوشت گروه ا. تأثير بگذارد
بيني کنيم، بايد به اين نکته توجه کنـيم کـه چگونـه     خواهيم تبيين يا پيش  علوم اجتماعي مي  

تواند کل ساختار پديدهٴ اجتماعي مورد بررسي را تغييـر      حوادث و تعامل افراد با يکديگر مي      
د مجموعهٴ واقعيات اجتماعي را يکجـا در نظـر   بيني در اين زمينه باي  براي تبيين و پيش   . دهد

توان با ديدن بخشي از واقعيات و غفلت از روابـط موجـود ميـان آنهـا               بگيريم و هرگز نمي   
  .تبيين يا پيش بيني كرد
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فهميم؟ در علوم طبيعـي بـراي فهـم       ها را مي     ما چگونه واقعيت   )understanding( :فهم. ۷
گـرا، بـراي فهـم      در علوم اجتماعي، به نظر ضـدطبيعت رويم؛ اما  ميها ها سراغ علت   پديده
بنابراين، در علوم طبيعي به دنبال تبيين علّي هستيم   . ها بايد به دنبال معناي آنها برويم        پديده

يابد؛ اما در علـوم اجتمـاعي هـدف فهـم      که با مشاهدهٴ نظم موجود در طبيعت گسترش مي       
  . است که مستلزم تصور و همدردي است

ورزد و بر پيوسـتگي ميـان روش علـوم            گرايي مخالفت مي    ه شدت با ضد طبيعت    پوپر ب 
گرا ميان فيزيک     اي که ضد طبيعت     کند که مقايسه    او استدالل مي  . طبيعي و انساني تأکيد دارد    

كند، بر پايهٴ تصوير ساده و خام پوزيتيوسـتي از     شناسي مي   و اقتصاد يا ميان فيزيک و جامعه      
  .ت استوار استچگونگي بررسي طبيع

شناسي با تعميم در فيزيک تفاوت دارد، ولي باز درست  درست است که تعميم در جامعه   
ها يا قوانيني که بر ممنوعيـت     توانيم به عنوان فرضيه     ها را در هر دو زمينه مي        است که تعميم  

  :هاي خود پوپر در اين مورد چنين است مثال. داللت دارند، تفسير کنيم
  .اشيني بسازيد که هميشه حرکت کندتوانيد م ـ نمي
  .توانيد اشتغال کامل بدون تورم داشته باشيد ـ نمي

او بر ايـن نکتـه   . گرايي صورت گرفته است    به اعتقاد پوپر، برداشت غلطي از مسئلهٴ کل       
پـاره وجـود دارد کـه در     آميزي از تجـارب پـاره      هاي خوب و موفقيت     کند که نمونه    تأکيد مي 
هـدف از  «همچنـين، در ايـن ادعـا کـه      . اند  شناختي نقش داشته    امعهبندي نظريات ج   صورت

 ولي در علوم اجتماعي چنين هدفي براي  تجربه در علوم تجربي کشف نظم و قوانين است،        
  . فهمي وجود دارد خطا و کج» تجربه متصور نيست

دي مـيال ۱۹۷۴ در سـال  )Stanley Milgram(هاي مهم، تجربهٴ استنلي ميلگـرام   يکي از مثال
هاي مرجع،   او با طراحي يک آزمايش نشان داد که مردم به پيروي از سخنان شخصيت .است

ميلگرام . حتي در مواردي که سخنان آنها از نظر اخالقي نادرست باشد، تمايل شديدي دارند
فرضيهٴ او کليت بااليي دارد؛ چـرا  . اي بود که در آلمان نازي رخ داده بود        به دنبالِ فهم حادثه   

بـا وجـود ايـن، او ايـن     . به جوامع مختلف و مقاطع تاريخي گوناگون قابل اطالق است که  
شناسـي اجتمـاعي بـه     هاي متداول در روان آزمايش را در جامعه و شرايط خاصي و با روش      

انتشار فرضيهٴ او مناقشات بسياري بر سر       . نتايج تجربي فرضيهٴ او را تأييد کردند      . عمل آورد 
  .از مراجع قدرت را به راه انداختفهم نحوهٴ اطاعت تحليل رفتار آدمي و 
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روشـي   به گفتهٴ پوپر، . شود  ها تعميم داشته، شامل حالِ همهٴ جوامع مي         اين قبيلِ آزمايش  
ما . رود است که در همهٴ علوم به کار مي      » آزمون و خطا  «که در آنها به کار رفته همان روش         

اين فرضيه، يـا در  . کشيم اي را پيش مي ن فرضيهشويم و براي حلّ آ     اي رو به رو مي     با مسئله 
دهـيم يـا فرضـيهٴ     در صورت دوم فرضيهٴ خود را تغييـر مـي        . حلّ آن مسئله توفيق دارد يا نه      

آنچه اهميت دارد اين نکته است      . يابد  کنيم و اين روند همچنان ادامه مي        ديگري را مطرح مي   
  )١٠٨، ص ريفقر تاريخيگ(. آموزيم که ما از خطاهاي خود درس مي

در ارتباط با تجربه از جهت ديگري هم ميان علوم طبيعي و اجتماعي پيوسـتگي وجـود         
توانـد   ها و تجاربي وجود دارد کـه دانـشمند نمـي    درفيزيک، مانند ديگر علوم، آزمايش . دارد

دانـشمند در  . شناختي و تکنيکي، هدايت و کنترل کنـد  هاي روش  آنها را، به دليل محدوديت    
د بايد يک آزمايش ذهني را ترتيب بدهد و با استفاده از قدرت تخيل خود، نتايج را             اين موار 

بنـابراين همـهٴ علـوم، خـواه     . دهـد  او در اين موارد آزمايش واقعي انجام نمي  . بيني کند   پيش
  .آورند هاي ذهني روي مي علوم طبيعي و خواه علوم انساني، گاهي به آزمايش

 به قدري کلي است که از نشان دادن ماهيـت طبيعـت            گرايي اين است که     مشکل طبيعت 
هـاي   شناسـي  اين سخن درست است که اگر نقدهاي روش . مسائل علوم انساني عاجز است    

شناسي پوپر ناديده بگيريم، تا حدي علوم انساني هم مانند علوم طبيعي با             بعدي را بر روش   
هاي علمي در علوم انساني به       اي از فعاليت    روند، ولي بخش گسترده     آزمون و خطا پيش مي    

  . شود فهم معنا مربوط مي
سلولي ـ ماننـد آميـب ـ ادعـايش را توجيـه        پوپر، با توجه به مشاهدات موجودات تک

فـرض    اين ادعا در حقيقت بر پايهٴ پيش      . رود  يک آميب هم با آزمون و خطا پيش مي        . کند  مي
هـا، يعنـي     بـراي تبيـين رفتـار انـسان       آيا مدل پيشنهادي پـوپر،      . نادرستي استوار شده است   

گيرد که تفاوتي از اين جهـت ميـان    موجودات زندهٴ پيچيده، كارا و كافي است؟ او فرض مي      
در صـورتي کـه پيچيـدگي       . سلولي و موجودات زندهٴ پيچيـده وجـود نـدارد           موجودات تک 

  . سازد رفتارهاي موجوداتي مانند انسان، اين مدل را با مشکل مواجه مي
اس مدل طولي، مقايسهٴ قلمرو انسان و رفتارهايش بـا قلمـرو موجـودات سـطح                بر اس 

، اگـر در علـوم تجربـي    »آزمـون و خطـا   «روش  . پايين و رفتارهاي آنها نيز نادرست اسـت       
پيچيدگي موضـوع ايـن علـوم موجـب         . سودمند باشد، در علوم انساني چندان مفيد نيست       

مسئلهٴ اصلي علوم انساني فقـط آزمـون        . اشدگردد که اين روش در آنها کارآيي نداشته ب          مي
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  .ها نيست؛ بلکه تفسير و فهم رفتار آدميان نيز در آن نقش دارد فرضيه

   نتيجه
علم ديني بايد بر ديدگاهي در باب ارتباط نفس و بدن مبتني باشد که بر اساس آن، هر يـک         

توجه به مبناي فلسفيِ با . از علوم طبيعي و علوم انساني جايگاه درخور خود را داشته باشد  
دهنـد کـه در    اين علوم پيوستاري را تشکيل مي  » حدوث جسماني نفس و بقاي روحاني آن      «

بـر ايـن پايـه،    . ترين مرتبه و علوم انساني در مرتبهٴ باال قرار دارند     آن، علوم طبيعي در پايين    
و تقليـل  در صورتي که به تحويـل  ) علم و نظريه و تبيين   (گرايي در سطوح مختلف       تحويل

همچنـين، روش علـوم   . بعد اساسي وجود آدمي به بعد مادي او بينجامد، پـذيرفتني نيـست    
انساني، به خاطر پيچيدگي موضوع، با روش علوم طبيعـي تفـاوت دارد و اسـتفاده از روش     

و سـرانجام، تبيـين و تفـسير دو    . علوم طبيعي براي حلّ مسايل علوم انساني مناسب نيست  
سازند که در پايين آن، تبيـين و در مرتبـهٴ    دهند، بلکه طيفي را مي شکيل نميقطب مقابل را ت 

استفاده از تفسير به معناي غياب تبيين در مرحلهٴ باالتر نيـست؛            . باالي آن، تفسير قرار دارد    
  .کند بلکه در علوم انساني تبيين بدون تفسير، مشکلي را حلّ نمي
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