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  خواننده سخنی با
  اگر اصلی در قانون اساسی [ایاالت متحده] وجود داشته باشد 

  که بیش از هر اصل دیگری الزامًا دلبستگی آورد، 
  این اصل آزاداندیشی است. 

  نه آزاداندیشی برای کسانی که با ما موافق هستند؛ 
  که از آن متنفریم.ای  بل آزادی اندیشه

  الیور وندل هولمز
  

 و موضـوعاتهـا  و روشها  وم طبیعی متمایز است و این تمایز به نظریهعلوم انسانی از عل
ه هـر دوی علـوم طبیعـی و انسـانی وجـه تجربـی دارنـد و بـگردد. با این حال  میبازها  آن

گـروه زننـد. زمینـه اجتمـاعی پـرداختن  مـی واقع تکیه تجربه چونان رجوع سیستماتیک به
شـرایط پیوسـته از گـردد کـه  مـیبر شـان زنـدگیسـبک خاصی به این علـوم بـه اجتماعی 

نحـوه تفکـر و کنـد. ایـن احـوال مبـین  مـی تاریخی در متون خاص فرهنگی بـروز-روانی
نیز به حفـظ ایـن ها  آن است. بقای ارزششان و موضوعاتها  و روشها  بینش سازماندهی

 هـایرویکرداز سوی دیگر درونـی کـردن ایـن متفاوت است. های  توازن در زمانه و زمینه
و  ها انسـانتصوراتی درباره ماهیت متمـایز و جامعه منجر به تغییر  تماتیک به انسانسیس

و یـا زمینـه  دنباشـ فـرض پیشممکن است در علوم انسـانی گردد که یا  می جامعه انسانی
و  گردنـد سـاز تمدن ،را فراهم آورنـد و بـه لحـاظ تـاریخی شان فرهنگی -اجتماعی تحقق

ادی اعم از اقتصاد و سیاست و خانواده و مدرسه و دیـن و معنای انسان را در قالب هر نه
وهـا  نمـادینش متمـایز دارنـد. توضـیح کـنش و واکنش تـأمالتحتـی سـازمان و زبان و 
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توانـد از علـوم انسـانی فراتـر  می البتهیا معنای واقعی ارتباطات انسانی  ها انسان تعامالت
تکیه زند؛ اما انسان اجتمـاعی شناسی هم  و سیستم شناسی زیسترفته و به علومی چون 
وجـود های  پیچیـدگیاو بـا آزادی معنـادار پـذیرد و  نمـی تقلیـلهـا  آن یا جامعه انسانی بـه

گاهی و زندگی نفیانسان    گردد.  نمی و ارتباطات انسانی و تاریخ بشریت در آ
هـا  آن گـاهیکسان اسـت.  قطعاً وجودی انسان نه کامًال مشخص و نه های  این جنبه

هم توضیح او و هـم  سان بدینو  کنند می یکدیگر را شرطیو زمانی گسترند  می ایکدیگر ر 
انسـان را  سو یناسازند. همین که از یونان به  می مشکلرا  شبرای ریزی برنامهیا  یکار با و 

سـاز  غفلت از زهدان زایـای انسـان زمینـهکنند، شاید به بهانه  می متمایز از حیوان تعریف
و فرهنـگ ملی أتـتفکر  ،نمادها ،انتخاب زبانآدمی از خاک گشته و تکمیل آن با برآمدن 

اش را  و انطباق بیرونی علوم انسانی و انسجام درونیکنند که  می ی را نمایندگاریعالیق و
در همین  دارند. می متأثراجتماعی و امثالهم  شناسی رواناز دستور زبان تا تاریخ ادبیات و 

فیزیکـی را کاویـد و  -بـا علـوم طبیعـی اجتمـاعی-انیعلـوم انسـتوان مشـترکات  می پرتو
   پی گرفت. را و امثالهم فلسفه اخالق و هنر و شناخت ش برتأثیر 
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