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 سخنی با خواننده
  دشوار است که چیزی را بدانیم

  م.دانی طوری عمل کنیم که انگار آن را نمیو 
  ویتگنشتاین لودویگ 

شناخت، آفرینش ذهن است. این آفرینش از یک سو فرایندی تاریخی است و از 
تواند جدا از  طرفی زمینه اصلی آن تاریخ است. به عالوه اصول منطقی شناخت نمی

گاهی آدمی  های زیستی انسان باشد، یعنی شناخت هم به حدود فاهمه و ویژگی اعمال آ
متکی است و هم بر پایه هدایت نظری تجربه یا تجربه نظریه به جای شناخت ذوات، 

  ساخت ارتباطاتی پدیدارها را مد نظر دارد.
علوم انسانی چونان فلسفه زندگی، نگرشی تاریخی است به نیات آدمیان که در 

و منطق و روش و  شود. موضوع چارچوب تعامالت اجتماعی تکوین یافته و متحول می
غایت این علوم از خاصیت زیست اجتماعی ارگانیسم آدمی در بستره تاریخ استنتاج 

  های مزبور را به علوم طبیعی فروکاست. توان مؤلفه گردد و لذا نمی می
توان نظم  شناخت علوم انسانی، دستاوردی فرهنگی در دل تمدن بشری است و می

های بررسی رفتار انسان در  مندی کاوید. ضابطهای وا  و ترتیب آن را در چنین گستره
 - های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، منوط به شرایط تاریخی زمینه

 تواند در ابعاد اقتصاد، سیاست یا علم حکومت، جغرافیایی تکوین و کاربرد آنها است و می
 شناسی اسطورهکالم) و  دانششناسی ( شناسی اعم از دین شناسی و حقوق، فرهنگ جامعه
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شناسی و نظایر  شناسی و ادبیات و هنرشناسی، تکنولوژی و صنعت، روان و اخالق و زبان
  آن به تحلیل گذاشته شود.

قضایای معطوف به شناخت علوم انسانی نه طبیعی و منطقی و اخالقی که تولیداتی 
یست؛ بلکه است نظری و برآمده از تعامالت اجتماعی. این قضایا، علم به جواهر ثابت ن

جغرافیایی، فرهنگی  -های آدمیان را در متن شرایط تاریخی حرکت کنش و واکنش
کند. خیری که در غایت شناخت علوم انسانی نهفته، نتیجه تعامالت اجتماعی و ناظر  می
زیستی آدمی در پرتو حیاتی سعادتمند است. این مطلوب بالذات به نحو بیناذهنی از به به

زند و لذا چنین شرایطی که به شناخت علوم انسانی ارجاع  می تعامالت آدمیان سر
ترین مالک اصالح هنرمندانه امکان زیست خودش  ترین خیر و موثق یابد، عالی می
  آید. شمار می به

  عبارت دیگر تعامالت آدمیان متوجه رفع نیازهای متقابل آنان است و علمی که به به
شود. حال قضایایی که از  انسانی خوانده می پردازد، علوم این اوضاع می بندی صورت

گیرند تا سمت و سوی تعامالت آدمیان را جهت بخشند، کمال  همین علوم نشأت می
کنند که جز به مدد شناخت علوم انسانی  مطلوب متمایزی را از علوم طبیعی تداعی می

  یافت. اجتماعی توفیق -سیاسی آنها در حیات انسانی -توان به کارسازی اخالقی نمی
بر این اساس محتوای علوم انسانی به مطلوبیت مقوالتی چون آزادی و برابری و 

ساالری واقف گردیده و مقتدای تعامالت آدمیان واقع شده  استقالل و عقالنیت و مردم
توان به لحاظ نظری، کلیت متمایز از اجزای  است. برای شناخت چنین محتوایی می

عنوان نمودی نوظهور و در اشکال ایستا (ساخت و  اجتماعی را به -مراودات انسانی
ترکیب) و پویا (استمرار و تداوم) مورد توجه قرار داد و به لحاظ عملی چون ترکیب 
عضویت انسانی در جامعه برخالف امکان تحلیل عناصر مجزای طبیعی تا استخدام 

با اصالحات  توان از این شناخت در همایندی رود، می کلیت جامعه برای انسان پیش می
  ای اوضاع زیست او یا بروز حرکات جهشی رادیکال سراغ گرفت. برنامه

های  نظام به ترقی از همین تعامل خرده توافق بیناذهنی بر سر طرز تفکر راجع
رود. به دیگر  شمار می های آن به زند که آدمی کانون کنش و واکنش اجتماعی سر می
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ایط و موقعیت علوم طبیعی را چونان وسوی شر  تواند سمت سخن علوم انسانی می
تحوالت صنعتی و اقتصادی رقم زند و متقابًال تقویت قوای ذهنی را  بندی صورت

  دستمایه حیاتی سعادتمند گرداند.
یابد.  درک عملکرد علوم انسانی در این چارچوب به تمایز قانون و قاعده ارجاع می

چه در مناسبات اجتماعی پرده  قانون از روابط علت و معلولی چه در صحنه طبیعت و
گیرد؛ ولی قاعده از روابط دال و مدلولی در مناسبات اجتماعی حکایت دارد. قواعد  برمی

های انسانی در راستای تعیین راه و روش زندگی و منش و  چونان مجموعه ارزشگذاری
د نجایگاه آدمی در متن مناسبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، آنگاه خواه

توانست به نحو کارآمد بر هدایت مشارکتی و بیناذهنی قوانین توسط آدمیان همبرابر و 
مندی تاریخ و مغایرت استبداد با طبع بشر و برآمدن ارزش از  د که قاعدهنساالر مؤثر افت بی

شرایط در عین امکان هدایت ارزشی شرایط فاش گردد تا هم از این رهگذر، قوانین 
مند انسانی از قوانین طبیعی به دژکارکرد نگرایند و  استفاده قاعده موضوعه ناظر بر روش

  نیافتند.
علوم انسانی بر این اساس برگرفته از حیات فرهنگی و معادل همان حیات و در عین 

کننده آن است. حیات فرهنگی انسان نه در قالب کلی نوع انسان که در  حال هدایت
عالوه عواطف و احساسات افراد و عقاید  یابد. به افراد عینی و خارجی و تاریخی تبلور می

شان،  و افکار آنها و نهادهای اجتماعی و حقوقی و دینی و هنری و صنعتی و ادبی
هائی را به مدد روش توان چنین مولفه جملگی از عناصر فرهنگی زندگی انسانند که نمی

سانی نه صرف انتزاع عقلی محض و فراتجربی مورد شناسایی قرار داد. تجربه در علوم ان
مفاهیم از اعیان خارجی که گوهر معنابخشی به اشیا نیز بوده؛ چرا که ادراک تجربی از 
تفسیر انسانی منفک نیست و انسان ضمن مشاهده اشیا به آنها معنی داده تا صاحب 

بینی شود. دستاوردهای عقل حاصل تجربه و دارای شأن تاریخی است و لذا نقد  جهان
گردد، گویای حدود فاهمه در  که در تکامل تاریخی ذهن انسان برمال میعقل تاریخی 

  اتکا بر عناصر پیشینی آن تواند بود.
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بنیاد روش علوم انسانی بر این پایه عالوه بر توصیف و احصاء شرایط عینی و 
فرهنگی قواعد مأخوذ از  -ها، فهم تاریخی احتساب روابط عّلی مؤثر بر تکوین پدیده

یان تا حد حاکمیت قانونمند آنها است. آنگاه که منویات و مقاصد آدمیان تعامالت آدم
متعامل از این زاویه مکشوف گردید، نظام ارزشی معطوف به علوم اعم از طبیعی و 

شناسی در علوم انسانی است.  مند شده و البته جایگاه این ارزش انسانی، ضابطه
ابدیت، از جمله  -مندی اهی و زمانمتن -شر، نامتناهی -کیفیت، خیر -معیارهای کمیت

های برآمده از تعامالت آدمیانند که رجحان تمدنی آزادی و برابری و استقالل  این ارزش
طلبی  را در زمانه ما برای هماهنگی با طبیعت و دیگران و حتی خودمان نسبت به قدرت

یگاه اند. این بدان جهت است که جا جویی و هرگونه ساالری مبرهن داشته و سلطه
ها، شعور یا وجدان اخالقی است و چون شعور یا وجدان اخالقی از تعامالت  ارزش

در هر برهه، سهم خاصی از  هر کسزند،  تاریخی آدمیان و منویات مستور در آن سر می
فرد در تجدید بنای زندگی وفق  های اخالقی را دارا بوده و نقشی منحصربه کشف ارزش
  توان علل آن را شناخت و دالیلش را فهماند. د که البته میها را بر عهده دار  همین ارزش

هایی است که  های نظر و عمل حاصل تجلی و تعیین ارزش زندگی انسان در عرصه
ها نیز سر زده است. به سخن دیگر اگر  چون تاریخی است، پس از دل همین ارزش

نفسه که  فیتعامل آدمیان چونان کاری معطوف به طبیعت و خود و دیگری نه غایتی 
ماند جز آنکه  متوجه ارزش نوسازی همواره تمدن بوده است، در این صورت راهی نمی

شناسی تاریخی چنین تعامالتی بپردازد و این همان اساس  علوم انسانی به ارزش
  نماید. سازی علوم انسانی در شرایط مختلف و ازجمله ایران معاصر می بومی

  
  عباس محمدی اصل                                                                                                          

 دانشگاه عالمه طباطبائی


