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 پژوهشگاهسخن 
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یهـا  ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ـ  یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده ل جوامـع، شـرط   یاص

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیجامعه ا مد درآاركپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
ـ یفه فرهنگ اترین مؤل های وحیانی و اساسی وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقیتوجه به ا ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن (ره)ین
 ییفراهم سـاخت و بـا راهنمـا    1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
ـ  نهـاد ن ید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا و ـ  یعلم موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كش
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

ـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش ـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهش  1382 سـال  در س شـد و یس
ـ « به  »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهش

  افت.ی  ارتقا
ـ   یرسـالت سـنگ   یفـا ینون در اكپژوهشگاه تا ـ    ین خـود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم

ـ توان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده ـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تـأل ی  یه علم
  رد.ك اشاره
  

 سه



  

زمینه فلسفه علـوم انسـانی و   در همین راستا گروه فلسفه علوم انسانی تاكنون تحقیقاتی را در 
تـرین ایـن    د. یكی از مهمرپردازی در باب علم دینی به انجام رسانده و نیز در دست انجام دا نظریه

شناختی علوم انسانی است. این پـروژه بـا آغـاز از شناسـایی و      پروژۀ مبانی انسان نتحقیقات، كال
شناسـی   انسانی در غرب به ظرفیـت شناختی برخی از رویكردهای عمده علوم  بررسی مبانی انسان

. انجامد شناختی برخی از اندیشمندان و حكیمان مسلمان برای علوم انسانی می های انسان دیدگاه
، تفسیری و انتقادی های علوم انسانی هرمنوتیكی شناختی پارادایم انسانهای  كتاب حاضر دیدگاه

توانـد   . این كتاب مـی ظر قرار داده استرا از منظر ویلهلم دیلتای، ماكس وبر و كارل ماركس مد ن
شناسـی دوره   اجتمـاعی و نیـز مباحـث انسـان     به عنوان منبع درسی دروس فلسفه علوم انسانی/

  .های مختلف علوم انسانی مورد استفاده قرار گیرد تحصیالت تكمیلی رشته
پیشـنهادهای  شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و      نظران ارجمند تقاضا مـی  از استادان و صاحب

اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح كتاب حاضر و تـدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز      
  جامعه دانشگاهی یاری دهند.

داند از مؤلفان این اثر دكتر سیدحمیدرضا حسـنی و دكتـر هـادی     در پایان پژوهشگاه الزم می
ر جناب آقای دكتـر محمـدتقی   موسوی اعضای گروه فلسفه علوم انسانی و نیز ناظر محترم این اث

  .شناسی دانشگاه شیراز تشكر و سپاسگزاری كند ایمان استاد جامعه
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  مقدمه
  

؟ از اهـداف  هسـتند مباحثی  سنخشناسی علوم انسانی از چه  پاسخ به این پرسش كه مبانی انسان
ج با علـوم انسـانی چیسـت؟ و    یشناسی را مباحث انسان میاناصلی این كتاب است. اینكه رابطه 

شوند؟  های دانش را شامل می تواند مبنای علوم انسانی باشد كدام حوزه شناسی كه می مبانی انسان
شـناختی   كه در این كتاب به آنها پرداخته خواهد شد. مبانی انسـان  مسائلی هستندترین  از اساسی

نشـان دادن   ،رو اجتماعی است. از ایـن  /ترین مباحث فلسفه علوم انسانی علوم انسانی از محوری
های گسترده  شناسی های پیدایش این علوم و روش آشكار ساختن زمینه ،درواقع ،حوزه شمول آن

ها و نظریـاتی   ها، مفاهیم، روش های فكری، آموزه ارچوبهاست. چ 1ج علم امروزی یا ساینسیرا
ندیشمندان علوم انسـانی در مـورد   های ا كه در علوم انسانی امروز موجود است، ریشه در اندیشه

های  ترین خاستگاهی است كه این اندیشمندان، آگاهانه اندیشه هویت انسان دارد. انسان، محوری
هـای   اند. این كتاب در مقام توضیح و تبیـین ایـن مبـانی و نحـوه     خود را بر آن اساس بنیان نهاده

ـ     انسان بر اندیشه ۀتأثیرگذاری انگار  ،در علـوم انسـانی و درنهایـت    اركسهـای دیلتـای، وبـر و م
  های آنهاست. مختلف براساس دیدگاه های گیری علوم انسانی شكل

  شناسی علوم انسانی پروژه مبانی انسان النكمعرفی 

شـناختی   ن مبـانی انسـان  ییاز رهگذر بررسی و تب ،ای ی سه مرحلهفرآیندم تا در ین پروژه برآنیدر ا
ـ بـه ظرف  ،نیزم در مغرب ،و معاصر یكالسكانات علوم انسانی ین جریتر از مهم یبرخ سـنجی   تی

ـ شـمندان مسـلمان بـرای تول   یشناختی اند های انسان دگاهین دیتر برخی از مهم د علـوم انسـانی   ی
                                                           

1. science 
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شـناختی   شنهاد نگارنـدگان در مـورد مبـانی انسـان    ین به ارائه پیانجام ۀم. مرحلیاسالمی نائل شو
  شرح است: نین سه مرحله بدیعلوم انسانی مطلوب اختصاص دارد. گزارشی از ا

، »پوزیتیویسـتی «ابتدا با پرداختن به جریانات كالسیك علوم انسانی و با آغـاز از رویكردهـای    _
گیرنـد.   شناختی قرار می مورد واكاوی انسان» انتقادی«و سپس » تفسیری«، »هرمنوتیكی«های  رویكرد

پـردازیم كـه از    همچنین در سیری دیگر از این دیدگاه به جریانات معاصر علوم انسانی در غرب مـی 
  شود. می الدنب» آنتونی گیدنز«و » جان سرل«شناختی موجود در: آثار  آن جمله مبانی انسان

هـای علمـی در    دار جریـان  ای سـكان  كـه در دوره  ،اسالمی ۀدر ادامه، این جریان در فالسف _
شـود.   ری مـی یگیپ ،ندراكنون نیز از ابهت علمی باالیی در میان فالسفه برخوردا جهان بودند و هم

عالمـه  «و » مالصـدرا «، »اسـین  ابـن «، »همسـكوی  ابـن «های افرادی از جمله  دیدگاه ،ن مرحلهیدر ا
ی را دارد، بررسی و رگذاری در علوم انسانیت تأثیبه نحوی كه ظرف ،در مورد ایده انسان» طباطبایی

  شود. گزارش می
ـ ید ،ن پژوهشین مرحله از ایدر آخر _ شناسـی مطلـوب    اندگاه نگارندگان در مورد مبانی انس

  جهت علوم انسانی اسالمی ارائه خواهد شد.
در  ،شـناختی علـوم انسـانی اسـت     بررسی مبانی انسان ۀكتاب از دور دومینكه  ،حاضر كتاب

 هرمنوتیكی، تفسـیری  های تأثیرگذاری آنها در علوم انسانیِ این مبانی و نحوهمقام توضیح و تبیین 
ـ  متفـاوت   هـای  علوم انسـانی این گیری  شكلتبیین چگونگی و  و انتقادی  هـای  واسـطه ایـده  ه ب

  .ستآنها ا شناختی انسان
معاصر غربـی بـرای مـا كـه در دوره تـاریخی       های علوم انسانی ۀشناسایی مبانی پشت صحن

ای دارد؛ زیـرا   اهمیـت ویـژه   ،ایـم  ر نداشته یا حضور فعال نداشتهگیری آنها حضو تكوین و شكل
های مختلف علوم انسانی مواجه هستیم كـه چنـان    ها و نحله اینك با مفاهیمی برآمده از رشته هم

توان بـرای   ها را نمی قدرتمندانه بر افكار ما نفوذ شدید دارند كه گویی جز این مفاهیم و این روش
قدر زیاد است كـه سـبك زنـدگی     كار برد. نفوذ این مفاهیم آنه نسانی بساخت و پرداخت علوم ا

كنـیم، ایـن مفـاهیم     اند؛ ما با این مفاهیم زندگی می شدت تحت تأثیر خود قرار داده هعادی ما را ب
اند. ادامه این وضعیت با رویكردهای تازه در علوم انسانی از رویكردهای  بخشی از زیست ما شده

كـرده كـه گـویی     رو روبـه ما را بـا وضـعیتی    3و آشوب 2گرفته تا رویكردهای پیچیده 1قراردادگرا
                                                           

1. conventional 2. complicated  

3. chaos 
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در  ،كارگیری آنها در ادبیات علمی و عمومی خـود  های جز پذیرش مفاهیم تازه ابداع شده و ب چاره
ج غربـی و  یندازیم به فضای علوم انسانی رای و انسانی نداریم. اگر نگاهی بیعرصه مسائل اجتماع

هـا بودنـد ایـن     پرداز ایـن نحلـه   افرادی كه به مثابه پیامبران دوران معاصر، آغازگر و نظریهویژه  به
انـد؟ آیـا    ها از چـه خاسـتگاهی پدیـد آمـده     مهم قابل طرح است كه این مفاهیم و انگاره پرسش

امكان ایراد سخنی تازه در این عرصه هست یا اینكه باید پنداشت آنها گوی سبقت را از ما ربوده، 
اصطالح علمی موجود، سازوكاری نیست؟ آیـا   اند و جز این سازوكارهای به گفته ،رچه الزم بوده

ـ را های این زمین بازی كه برای دانشمندان و مؤسسان علوم انسانی ج غربـی فـراهم شـده، تنهـا     ی
تـوان   زیگری كرد یا اینكه میتوان و باید در این زمینِ آماده، با زمین بازی ممكن است و صرفاً می

  ها گشود؟ های انسانی، فراروی انسان فضاهای جدیدی را در افق دانش
ترین افرادی است كه نخواستند در محیطـی كـه    این نوشتار، روایتگر علمی سه تن از برجسته

انسانی فـراهم كـرده بـود غـرق شـوند.       برای تفكر در مورد انسان و هویات پارادایم پوزیتیویستی
گرفت. ایـن اندیشـمندان    های خود نادیده می های انسانی فراوانی را در تبیین پارادایمی كه ویژگی

اصطالح علم كردند، بلكه فضایی نو در برابـر اندیشـمندان و    تنها خود را وارد سپهری تازه از به نه
 ،شودند. فضایی كه فارغ از صـحت و سـقم آن  طور كلی گ مداران و كنشگران اجتماعی به سیاست

ای را برای محققان و بازیگران حوزه علوم انسانی فراهم كرد. ایـن امكانـات اعـم از     امكانات تازه
هـای تحقیـق بـود. فـارغ از مقـام نقـادی و        ها و روش شناسی های جدید و روش مفاهیم و آموزه
اندیشمندان توانسـتند اندیشـه خـود را     مهم این است كه این ،رسد ها به نظر می سنجش دیدگاه

ـ  نندوارد تعامالت اجتماعی ك حیـات فـردی و اجتمـاعی     ۀ، آن را به مثابه سبك زندگی بـه عرص
ای كه بتوان در مورد آن اندیشه كرد، تبیین نمود و توان توصـیه و   گونه ها وارد كنند به نعادی انسا

هـایی كـه مطـرح     كرد. آنها توانستند بـا ایـده  بینی را وارد حیطه كاری اندیشمندان اجتماعی  پیش
  بخشی اجتماعی را در سطح كالن فراهم كنند. های نظام زمینه ،كنند می

غایـت مهـم ایــن نوشـتار آن اسـت كــه نشـان دهـد آنچــه امـروزه بـا عنــوان علـوم انســانی،          
ای در  خاستگاهی دارد كه بـا ایـده   ،های تحقیق با آن مواجه هستیم های علمی و روش شناسی روش

النفسـی و   متافیزیكی یا علـم  ۀكلید خورده است. با این وصف، این ایده یك اید باب طبیعت انسان
این متفكران به  ،فلسفه ذهنی صرف در مورد انسان نیست، بلكه نگاهی از نوعی دیگر است. درواقع

راهی برای اندیشیدن بـه   1گیری از متافیزیك با بهره ،اجتماعی توانستند مثابه فیلسوفان علوم انسانی/
                                                           

اما در ایـن كتـاب نشـان     ،بیشتر این اندیشمندان مدعی هستند با مباحث متافیزیكی میانه چندانی ندارند گرچه. 1
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هـا راه   مباحث انتزاعی و كلّی به فرش زندگی روزمره انسان علوم انسانی باز كنند و فلسفه را از عرشِ
دهند. به همین جهت كار آنها در موقعیتی در میانۀ فلسفه و علـوم انسـانی قـرار دارد و در مقـام پـر      

اصطالح علوم. توجـه بـه ایـن     ی علمی است برای عبور از سرزمین فلسفه به سرزمین بهئالكردن خ
  در غرب فراهم كرد.را های رشد علوم انسانی  نقطۀ راهبردی بود كه زمینه

این نوع نگاه از چه سنخی بـوده و   ،ایده اساسی و مهم این كتاب آن است كه نشان داده شود
چگونه توانسته است فضای میان فلسفه و علوم انسانی را طی كنـد. شناسـایی چیسـتی و نحـوه     

تنها نیاز امروز جامعه  اجتماعی نه عبور این اندیشمندان از خأل فكری میان فلسفه و علوم انسانی/
شاید از همـین   ،كنند أل شكایت میماست، بلكه جوامع غربی نیز در برخی مناطق از وجود این خ

كنند تا نوع نگاه امثـال   جهت است كه رویكردهای پیشرفته امروزی در علوم انسانی نیز تالش می
  ).189، ص2005 1(ر.ك: سایر، ركیم را در مطالعات خود حفظ كنندو دو آگوست كنت

متافیزیكی،  نظریات متافیزیكی و غیر یها هشود در سازوكاری از آموز آنچه امروزه علم نامیده می
هـر نظریـه، روش و قـانون تـازه، در     . گیرد شناختی و نظریات فلسفی و علمی شكل می قوانین روش

 ،ای كه با آنها در تعارض نباشد آید، به گونه های ساختار جامع پدید می موافقت كامل با دیگر بخش
اما به جهـت   ،نوعی قابل دریافت است مان نیز بهگرچه این نوع تفكر در فضای فكری فالسفه مسل

سـاختارمند وارد   تفكر فلسفی اسالمی در فضای علوم انسـانی معاصـر، ایـن نگـاه    نداشتن حضور 
كننده اسـت كـه حتـی     این امر از آنجا نگران. فضای علوم تجربی طبیعی و انسانی كنونی نشده است

لوم و تبعـاً وابسـتگی علـوم انسـانی بـه مبـانی       پس از تمایل متفكران غربی به هویت ساختارمند ع
ای از پتانسیل فكری جامعـه علمـی مـا بـر سـر ایـن خـرج         متافیزیكی و ارزشی، هنوز بخش عمده

توان علوم انسانی داشـت یـا خیـر؟ ایـن در      شود كه آیا براساس مبانی دینی و فلسفه اسالمی می می
موجـود بـرای    های ر رویكردهای علوم انسانیپردازی د حالی است كه اندك آشنایی با فرآیند نظریه

توانـد   شناختی خاصی مـی  شناختی و معرفت ما آشكار خواهد كرد كه نظریه صرفاً در ساختار هستی
های كشـف آن تصـویر    توان یك نظریه را گسیخته از مبانی و نظام فلسفی و روش نمی. شكل بگیرد

طـور در علـوم تجربـی نیـز بایـد بـه مبـانی و         همـین . بتـوان آن را پـذیرفت  كرد، چه رسد به اینكه 
تعریـف موضـوع   . پایبنـد بـود   ،كند هایی كه فلسفه به عنوان معرفت فراعلمی ترسیم می ارچوبهچ

                                                                                                                                              
معنا كه برای تبیین نظام علمی خود  بدین ؛ترین بخش تفكرات آنها بوده است كه متافیزیك اساسی شود داده می

  اند. ای جز توسل به متافیزیك نداشته چاره
1. Sawyer 
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ارچوب هستی آن موضوع را صـرفاً در  هشناختی خاصی است كه چ علوم، وابسته به نظریات هستی
ای كه برای هسـتی   ای دیگر با توجه به ساختار وجودی مرحله رسپس دو  توان بحث كرد فلسفه می

نگاهی بـه كتـب فلسـفی     ،طور نمونه به. شود هایی برای مطالعه آن تجویز می شود، روش موضوع می
در مـورد فرآینـد شـناخت انسـان، ایـن      سـوم و هفـتم)   اشارات (نمـط   و شرح) اسفار (جلد هشتم

بـه عنـوان فرآینـدی از ترسـیم      اخالق ناصریتوان به كتاب  یا می ،كند موضوع را برای ما آشكار می
گیری علم اخالق، تدبیر منزل و سیاست مدن با مالحظه مبـانی متـافیزیكی و ارزشـی     ساختار شكل

در آنجا محقق طوسی ابتدا موضوع علم اخالق و تربیت را به شكلی فلسفی تصـویر و  . دست یافت
  .دهد استخراج قوانین اصولی آن علوم نشان میهایی را برای  كند و سپس روش اثبات می

مدرسـی بـوده   ۀ شـده در فلسـف  در غرب به دنبال رویكردهـای اتخاذ پیدایش علوم اجتماعی 
كه مجذوب فرضـیات  (تنها فالسفه و علمای دینی  م،1800زمین تا ابتدای سال  در مغرب. است

پردازان كالسیك بـا نشـان    نظریه. زدند راجع به رفتار انسانی مطالعه كرده، قلم می) مدرسی بودند
. ای به تمدن جدید كردنـد  ان مطالعه در عالم اجتماعی با استفاده از علم، خدمت عمدهكدادن ام

كه با تفكر منطقی دقیق تركیـب   ،آنها قانع شده بودند كه مشاهده سخت و دقیق از عالم اجتماعی
در دوره . روابط انسانی به دست دهدتواند نوعی معرفت جدید و با ارزش در مورد  می ،شده باشد

ـ انقالبی پذیرش ام  ۀاید ،بنابراین. مدرن، علم راه مورد قبولی برای كسب معرفت بود ان مطالعـه  ك
  .علمی بر روی جامعه با انشعابات مهمی گسترش یافت

این علم شبیه به چیسـت و چـه جریـانی    : له مطرح شد كهئبا پذیرش ایده علم اجتماعی، این مس
گـرایش  ) شناسی، شـیمی  فیزیك، زیست(مورد پذیرش بود  پیشتربرخی به سوی علم طبیعی كه دارد؟ 

مشـروعیت علـوم طبیعـی مبتنـی بـر      : استدالل آنها ساده بود. های آنها را كپی كردند پیدا كردند و روش
اری بسی. اجتماعی باید همان روش را اتخاذ كنند دانشمندان علوم انسانی/ ،روش علمی است، بنابراین

  :از محققان این پاسخ را پذیرفتند، اما این پاسخ برخی مشكالت خاص خود را به همراه داشت
اول اینكه حتی در علوم طبیعی بحث از چیستی علم و مراد از آن همچنان پابرجاسـت. آنچـه   

اسـت  شده از اصول انتزاعی و مبهمـی   بندی ای سرهم شود صرفاً مجموعه روش علمی خوانده می
ای  های چندگانـه  علم راه ۀكنند. متخصصان در تاریخ علم و فلسف ر جزئی هدایتگری میطو كه به

هـای   اند كه دانشمندان در تحقیقـات علمـی روش   را برای تحقیق علمی شناسایی كرده و دریافته
هـای   رو امر مطلقی به مثابه روش علمی نداریم و عمالً با روش گیرند. از این كار میه متعددی را ب

  ؛مواجهیم كه هر كدام نیز با مشكالت خاص خود دست به گریبانندعلمی 
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دوم اینكه برخی دانشمندان برآنند كه نوع بشر، متفاوت از موضوعات مورد مطالعـه در علـوم   
كننـد، یـاد    ها فكـر مـی   انسان. است) ها، سیارات، تركیبات شیمیایی سنگ ها، تخته ستاره(طبیعی 

. ها و دالیـل خـود آگاهنـد    ها، انگیزه خود، داشته ۀاز خود، گذشتهستند و  ، صاحب ارادهگیرند می
همتای انسان به معنای آن است كه در كنار علوم طبیعی به علم خاصـی بـرای    های بی این ویژگی

  .)61، ص1997 1: نیومن،ر.ك ،برای نمونه( زندگی اجتماعی مردم احتیاج است ۀمطالع
رقّه اختالف میان دو طیف گسترده با انشعابات مختلف در علـوم  ج نخستیناز همین منطقه، 

اجتماعی به معنای علومی كه به مطالعـه انسـان و    انسانی زده شد. از دیدگاه برخی، علوم انسانی/
باید براساس همان روش و اصول علوم طبیعی سـامان پـذیرد و در    ،پردازند های انسانی می پدیده

هـای خـاص انسـان و امـور انسـانی       ن بودند كه به جهـت ویژگـی  مقابل، رویكردهای دیگر بر آ
ای از ایـن دو جریـان از    توان (الاقل همه) آنها را مانند امور طبیعی مطالعه كرد. بخش عمـده  نمی

كردند. در نگـاه   یك از آن رویكردها از انسان ترسیم می لحاظ فكری متكی به تصویری بود كه هر
دانست، انسان هیچ وجه علّی یا ایجـادگری   ابعی از علوم طبیعی میاول كه علوم انسانی را صرفاً ت

  رو روش طبیعت بر سپهر انسانی نیز حـاكم اسـت و از همـین    عالوه بر طبیعت ندارد و قانون جبر
شـود. امـا    ج در علوم طبیعی در این فضای فكری بهترین انتخاب برای مطالعه انسان تلقی مییرا

شود كه ایـن امـر اجـازه     آزاد (به صورت مطلق یا مقید) برای انسان تصویر می ۀاراد در نگاه دوم،
دهد. این ایده كه نگاه خاص به انسـان   مطالعه به سبك امور طبیعی را به پژوهشگر این علوم نمی

هـای   شود، یكـی از دغدغـه   گیری نوعی متمایز از علوم به نسبت با علوم طبیعی می موجب شكل
  به عنوان جریان غالب و رایج علوم انسانی شد. تیویسممخالفان پوزی

هـا و نظریـاتی در    ها، سـاختارها، قـانون   یك از این رویكردها در تكامل علمی خود روش هر
شناختی، علوم سیاسی، علوم تربیتی، حقوق، اخالق، اقتصـاد   شناختی، روان قالب نظریات جامعه

های مطالعات انسانی تولید كردند كه بخشی از آنها متكی بر تصویر خاصی بـود كـه    شتهو دیگر ر
انسـانی   _ از همین نقطۀ فكری كه به رویكردهای مختلف به علـوم اجتمـاعی   2.از انسان داشتند

بنـای  ها و فضاهای فكری مختلف نهاده شد.  اشاره دارد، زیربنای ایجاد علوم انسانی در موقعیت
                                                           

1. Neuman 

غالبـاً بـدون مالحظـه ایـن     این در حالی است كه در فضای علوم انسانی امروزی، متخصصان علوم انسانی مـا  . 2
های تاریخی و معرفتی، گسترۀ وسیعی از نظریات علوم انسانی را وارد فضای فكری كنونی كرده و از آنهـا   پیشینه

  كنند. برای حل مشكالت جوامع ما استفاده می
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های مختلف علوم اجتماعی و انسانی براساس مفـاهیمی   شناسی و بسیاری از شاخه معهامروزین جا
هـای   شاید ساختار كلـی، روش اند.  خلق كرده كه امثال كنت، دوركیم، وبر، دیلتای و ماركساست 

و  آنها، نظام علمی آنها و حتی نظریات آنها در فضای امروزین علوم انسانی مورد پـذیرش نباشـد  
تری از آن نظریات وارد فضای علمی شده باشد، اما مفاهیم  تر و حتی قوی تر، پیچیده نظریات تازه

هایی كه آنها برای اندیشیدن در علوم انسانی تولید كردند، قابل انكار نیست. برای این كار  و گزاره
جـود در  ست مفاهیمی كه ایـن اندیشـمندان وارد فضـای علمـی كردنـد را بـا مفـاهیم مو       ا كافی
 .)1387گیـدنز،  : شناسی و جدیدترین نظریات علمی مقایسه كنیم (ر.ك های درسی جامعه كتاب

ایـن مفـاهیم    ،شـناختی خـاص ایـن اندیشـمندان نبـود      شناختی و معرفت های انسان اگر دیدگاه
شد تا وارد فضای علمی شود. پس نكته مهم این است  اجتماعی و انسانی خاص اصالً ایجاد نمی

مفـاهیم و   ،بخشی از علوم انسـانی امـروزین غـرب را تشـكیل داده     ۀترین امری كه شالود كه مهم
كار دارند و این مفاهیم از ذهن علمـی ایـن اندیشـمندان    ت كه این علوم با آنها سروتصوراتی اس

شناختی آنها از این جهت برای مـا اهمیـت دارد كـه نشـان      انسان یجاری شده است. مطالعه آرا
هـایی را   هـا، نظریـات و روش   تواند مفاهیم، گـزاره  دهد چگونه یك دیدگاه در مورد انسان می می

ها را داریم؛ و نه اینكـه از بـازخوانی    در این نوشتار نه دغدغه نقادی این دیدگاه ،رو از اینتولید كند. 
 زیـرا انجام سرخورده هسـتیم؛  سرو كردن های كالسیك و قدیمی، احساس مالل  مجدد این دیدگاه

های بنیادین این اندیشمندان بوده كه جریان اصلی علوم انسانی غـرب و بـه    درست یا غلط، دیدگاه
 اجتماعی در جهان را با خود همراه كـرده اسـت.   های علوم انسانی/ ای از جریان تبع آن بخش عمده

ـ را هـای  های بنیادگذاران علوم انسانی دیدگاه ۀگاه این نوشتار، صرف مطالعاز دید ،بنابراین ج در ی
ی اسـت كـه طـی آن یـك     فرآیندتر،  بلكه مهم ،مورد انسان از درجه اول اهمیت برخوردار نیست

. ایـن  شـود  نگاه خاص از انسان وارد عرصه مطالعات علمی از سنخ علوم انسانی و اجتماعی مـی 
ای از سیر فكـری ایـن اندیشـمندان و بـه تبـع،       مطالعه به مثابه نقشۀ راهی است كه بخش عمده

هـای   اگرچـه ایـن دیـدگاه    ،دهـد  تولید علـوم انسـانی در غـرب عـالم را نشـان مـی       مراحل پیش
 توان دینی كه ایـن  نمی ،اند، اما از سویی های معاصر گم شده علوم انسانی  شناختی در پوسته انسان

طبیعی این مفاهیم و النباید از پشتوانه مابعد ،ها بر علوم دارند را نادیده گرفت و از دیگرسو دیدگاه
  ها این مفاهیم فروخواهند ریخت. بدون این دیدگاه زیراعلوم غفلت كرد؛ 

شناختی با استفاده از چه نـوع   های انسان دیدگاه ،له مهم این است كه اوالًئدر این مرحله، مس
چگونـه مفـاهیم،    ،انـد. ثانیـاً   را ایجـاد كـرده   موجود  های وارد علوم شده و علوم انسانی یفرآیند
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با این وصـف، ایـن   كننده، این علوم را تحت سلطه خود دارند.  ها، نظامات و اصول هدایت روش
فسی و فلسفۀ ذهنـی متمـایز   الن شناختی مورد نظر این نوشتار از مطالعات علم سنخ مطالعه آثار انسان

در مرحله حضور در علوم انسانی و در مرحلـه   هطبیعالشود. این نوع نگاه به انسان، نوعی از مابعد می
ای از تعریف انسـان كـه    باشد؛ مرحله می» انسان كنشگر«تبیین موضوع علوم انسانی است كه همان 

  كند. فالسفه محبوس نمی یمورد انسان در آراخود را در گیرودار مسائل نظری در 
توانـد ایـن غـرض را     اینك پرسش این است كه این چه نوعی از شناخت انسان است كه می

ایـم   برای علوم انسانی فراهم كند؟ نه از مبانی مابعدطبیعی كه با استدالل و برهـان بـه آن رسـیده   
  سی صرف هویت انسان گرفتار كند.رربگسلد و نه ما را در دام تكرارهای تاریخی در مورد ب

  شناختی علوم انسانی شناسایی ایده انسان به مثابه مبنای انسان

شناسی تبدیل به واژه مبهمـی شـده اسـت كـه در معـانی گونـاگونی        انسان ،در فضای امروزین ما
كـا  اما میزان ات ،های تجربی در آنهاست گرچه نقطه اشتراك آنها در غلبه دیدگاه ،شود استعمال می

 ،شناسی در اصطالح انسان ،ریختگی ها مختلف است. این به هم یك از این حوزه به تجربه در هر
میان آوریم و ابتناء علوم انسانی بر آن را ه شناسی ب خواهیم سخن از انسان موجب شده وقتی ما می

منظور بـه   ، از میان این معانی مختلف، تلقی خود از این عنوان را روشن سازیم. بدینكنیمبررسی 
آن شدیم تا با وضع عنوانی جدیـد   شناختی بر های زبان فهمزدایی و جلوگیری از سوء هت ابهامج

از ابهامـات احتمـالی و خلـط بحـث بـا دیگـر       » شناختی علوم انسانی مبانی انسان«برای مبحث 
ـ   كه واقع»شناسی انسان«استعماالت واژه  د بـرای  نیز شده احتراز كرده باشیم. برگزیدن عنوان جدی

مـا هـویتی    از دیدگاههای مربوط به فلسفه علوم انسانی از این جهت است كه  این حیث از دانش
یعنـی   ،با اینكه ایـن دانـش   ،اند. درواقع شناسی معروف متفاوت از مباحثی دارد كه با عنوان انسان

ـ     عموماً متفاوت از آمـوزه » شناختی علوم انسانی مبانی انسان«بحث از  ا عنـوان  هـایی اسـت كـه ب
شوند، اما نام مشخصی برای ارجاع به آن وجود ندارد. به همـین جهـت    شناسی شناخته می انسان

كه  1،نتروپولوژیآس یا با مباحث رشته النف یعنی علم ،عموماً با مباحث مربوط به انسان در فلسفه
مبـانی  «اینكـه چـه بسـا بـرای بررسـی      ویژه  هشود؛ ب شناسی ترجمه شده است مشتبه می به انسان

شـود و   نتروپولوژی نیز استفاده مـی آس یا مباحث النف از مباحث علم» شناختی علوم انسانی انسان
                                                           

1. anthropology 
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رو ضـروری بـود بـرای     از ایـن شـود.   فهم منجر مـی  این عدم عنوان خاص به خلط مباحث و سوء
تـدوین   زیـرا اسـی نـامی تـازه بـرای آن معرفـی كنـیم؛       شن انسان  تفكیك و تمایز این سنخ از دانش

گونه كه در این كتاب معرفی شده است، به مثابه نوزادی تازه متولـد،   آن» شناسی علوم انسانی انسان«
ـ  كـنش  انسان«طلبد. از این جهت عنوان  نامی جدید برای خود می را  "human actology"یـا  » یشناس

  برگزیدیم.» شناختی علوم انسانی مبانی انسان«حث از برای ب
  :كنیم را در عناوین ذیل روشن میشناسی كه منظور ما نیست  چند تلقی از انسان

  ؛النفسی و فلسفه ذهنی شناسی در مباحث علم انسان. 1
شـناختی   شـناختی و بـوم   نتروپولـوژی، قـوم  آشناسی در مباحثی كه عموماً با عنـوان   انسان. 2

 كنیم. یاد می» نتروپولوژیآ«این شاخه از علوم انسانی را با عنوان  پس،شوند. از این  شناخته می

شـوند، امـا همـه آنهـا بـدون       مبانی علوم انسانی محسوب می ءالنفسی گرچه جز مباحث علم
واسطه با علوم انسانی مرتبط نیستند، بلكه وسایطی الزم است تا ارتباط میان آنها و علـوم برقـرار   

س فلسـفی نیسـت، بلكـه    النف شناختی علوم انسانی مباحث علم شود. بنابراین مراد از مبانی انسان
تواند مبنای تولید علـوم   ای نگاه به انسان است از آن حیث كه می منظور نحوه ،گفته شدكه  چنان

  انسانی واقع شود.
ـ  كـنش  شناختی علوم انسانی [= انسان منظور از مبانی انسان ،دیگر سویاز  ، مباحـث  ی]شناس

هـای علـوم انسـانی بـه شـمار       شاخه خود این دست مباحث نیز از زیرانتروپولوژیك نیز نیست؛ آ
كنـد.   روند و این نوع نگاه به انسان است كه ساختار و روش اصلی ایـن علـوم را ترسـیم مـی     می

شـامل   ،نتروپولوژیك نیز متـأثر از تعریـف مـا از انسـان هسـتند     آبنابراین چون این دسته از علوم 
ین علم است نه و حاكم به ا ، مسائل بحث ما ناظرسخن موضوع این كتاب نخواهد بود. به دیگر

  داخل در مباحث آن.

  آنتروپولوژی

 ،ر حدود اوایل قـرن شـانزدهم  د 1،شناسی شود نخستین كاربردهای واژه انسان كه گفته می آنچنان
نویسندگان اروپای میانه ایـن   ،ای دیگر توان شاهد بود. در دوره ای علمی را می برای اشاره به رشته

شناسی فیزیكی یا زیستی بود،  كه بعداً به عنوان بخشی از انسان ،فیزیولوژیواژه را برای آناتومی و 
                                                           

1. anthropology 
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گونه در قرون هفدهم و هجـدهم در الهیـات كـاربرد بعـدی      های انسانیِ خدا كار بردند. ویژگیه ب
در اواخر قرن هجـدهم بـا واژه    این واژه بود. كاربرد دیگر آن برای توصیف صفات مختلف قومی

هـای دیگـر    ها مورد استفاده دانشـمندان در بخـش   بود. این كاربرد تا مدت 1شناسی آلمانی انسان
  نگرفت.  قرار

هـایی بـا آنتروپولـوژی دارد از     كه شباهت 2،شناسی مریكایی از واژه قومآدانشمندان اروپایی و 
هـای فرهنگـی و شـناختن     برای مطالعه هر دویِ تفاوت ،تا دوران كنونی 19و اوایل قرن  18قرن 

های انگلیسی زبان دنیـا   كنند. در انگلستان و بیشتر بخش مشترك مردم جهان استفاده می انسانیت
شناسـی اجتمـاعی بـه     اگرچه اصـطالح انسـان   ،شود نیز استفاده می 3شناسی اجتماعی واژه انسان

؛ 2و  1، ص2004 4: برنـارد، ر.ك ،بـرای نمونـه  ( شـود  شناسی انگلیس اطـالق مـی   مكتب انسان
  ).29، ص2012 5موریس،

شناسی  شناسی فیزیكی تمایل دارد. انسان اروپا بیشتر به انسان در "anthropology"امروزه واژه 
 "ethnology"شـود. در آمریكـا واژه    كار برده میه شناسی ب اجتماعی نیز به عنوان مترادفی برای قوم

شـود. در   ی) استعمال میشناسی فرهنگ (انسان "cultural anthropology"شناسی) مترادف با  (قوم
دو استفاده متفاوت دارند كه مترادفی در انگلیسی  "völkerkunde"و  "völkskunde"آلمان دو واژه 

صنایع دستی یك كشور اسـتفاده   مانندبرای آنها نیست. اولی برای مطالعه رسوم فولكلور و بومی 
نیـز   "ethnologie"تری دارد كه البته به جـای آن گـاهی واژه    شود و دومی گستره معنایی وسیع می

راحتـی   شناسی یك زمینـه كـاری نیسـتند، بلكـه حتـی بـه       شناسی و قوم شود. انسان استعمال می
  توافقی ندارند.یك از آنها معنای واحد مورد   اند؛ هر توان گفت دو حیطه كاری نمی

  ند از:ا شناسی در آمریكا و كانادا عبارت چهار شاخه انسان
 "physical anthropology" بررسی جوانب نوع انسان كـه گـاهی   6:یشناسی بیولوژیك . انسان1

  ؛شود می البته گاهی در آناتومی و آناتومی تطبیقی نیز استفاده ،شود نیز به آن گفته می
  ؛های كهن انسان و جوامع كهن انسانی نسل ۀمطالع 7:شناسی . باستان2
مطالعـه زبـان بـا مالحظـه تنـوع آن. ایـن رشـته بیشـتر بـا دیـدگاه            8:یشناسی زبان . انسان3

                                                           

1. anthropologie 2. ethnology  

3. social anthropology 4. Barnard  

5. Morris 6. biological anthropology  

7. archaeology 8. anthropological linguistic  
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كه در ابتدای قرن بیست چشم بـه جهـان   ی در ارتباط است شناسی فرهنگ گرایی در انسان نسبیت
  1؛شناسی فرانز بوز گشود؛ انسان

شناسی اسـت بـه مطالعـه     ترین شاخه انسان این رشته كه گسترده 2:یشناسی فرهنگ . انسان4
تنوع فرهنگی، جسـتجوی كلیـات فرهنگـی، گشـودن سـاختار اجتمـاعی، تفسـیر نمـادگرایی و         

كنـد و   های فرعی دیگر ارتباط برقرار مـی  پردازد. این رشته با همه رشته دد دیگر میمشكالت متع
شناسـان   اینكه اغلـب انسـان   با وجودمریكای شمالی آشناسان  بسیاری از انسان ،به همین جهت

شناسـی   تأكید بر حفظ یكپارچگی علم انسـان  ،برند كار میه مریكای شمالی همین یك رشته را بآ
بلكه بـه   ،عنوان یك زیررشتهه شناسی كاربردی نه ب خالصه شاید بتوان گفت انسان طور دارند. به

، گفتـه  پـیش یك از چهـار زمینـه كـاری     یك از این چهار زمینه باشد؛ زیرا هر عنوان بخشی از هر
  .)4_2، ص2004: برنارد، ر.ك ،برای نمونه( ی دارندكاربردهای مهمی در اجتماع بشر

نگارانـه   ای قـوم  شناسی است كـه مطالعـه   های دیگر انسان از جمله شاخه 3شناسیِ شناختی انسان
بنـدی   های مختلف، مقـوالت را صـورت   اینكه چگونه فرهنگ ،برای شناخت كاركردهای ذهن است

موجـب   ،شناسیِ شـناختی هسـت   شناختی كه در انسان كنند. رویكرد زیست كرده و بر آنها استدالل می
: ر.ك ،بـرای نمونـه  ( شناسی اجتماعی داشته باشد نسانی نسبت به انسانشده اشتراك كمتری با علوم ا

  ).41، ص2012موریس، 
كاربردهای این واژه است. استفاده از این واژه از همـان ابتـدای ریشـۀ    دیگر از  4یشناسی اخالق انسان

مبـادی متافیزیـك   در كتـاب   شود كه كانت تلقی میگونه  اغلب این ،است. درواقع داشتهابهام كانتی آن، از 

(كاربردی) به عنوان نقطه مقابل تجربـی   5این اصطالح را برای تعریف پروژه فلسفه اخالق عملی اخالق
ـ   انسـان  :ابداع كرده است. كانت در ایـن زمینـه معتقـد اسـت    » متافیزیك محض«برای  ی، شناسـی اخالق

خـود را   هاست، اگرچه او هرگز توصیفی جامع از این بخش از فلسفه عملـی  اخالقی كاربردی برای انسان
بخـش دوم  «: )1، ص2012(فایسـن،   دهـد  كـه او در كنفرانسـی توضـیح مـی     بندی نكرد. چنان صورت
دقیقاً سازمان هنجاری است كه در راستای تحقـق بخشـیدن بـه قـوانین اخالقـی اسـت كـه او         »اخالق

امـا   ،هاسـت  سازی اخالق در ارتباط با انسان شناسی، ابزاری برای پیاده كند. در این معنا، انسان توصیف می
شـود   تلقـی مـی   ها ندارد؛ یعنی چیزی كه عموماً ربطی به افراد و فرهنگ ،كه ممكن است انتظار برود چنان

                                                           

1. Franz Boas 2. cultural anthropology  

3. cognitive anthropology 4. moral anthropology  

5. applied ethics 
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طور كامل مرتبط اسـت و دسـتاورد آن    شناسی با نوع انسانی به شناسی است. این نوع انسان موضوع انسان
  شناسی در ماهیت خود كلی است. این انسان ؛آید كار میه در راه پیشرفت اخالقی ب

ای  شود، اساسـاً پـروژه   گفته می» یشناسی اخالق انسان«در زبان امروزین علمی وقتی اصطالح 
این تلقی از  __ كانتی است كاری غیر كم دستكانتی،  اگر نگوییم ضد __متفاوت مورد نظر است 

 هـایی  تفاوتبا وجود  __توان به عنوان برنامه عملی دوركیمی یا وبری  ی را میشناسی اخالق انسان
تلقی عـام   1تقسیم كار در جامعه كتاب اول چاپ مقدمه در دوركیم امیل. دانست __ دارند آنها كه

كنـد كـه بـه جـای      را ارائه می های علوم پوزیتیویستی خود از مطالعه زندگی اخالقی مطابق روش
تمـایلی نـدارد   كنـد   كند. دوركیم تصـریح مـی   ای از رویكردی توصیفی دفاع می رویكردی توصیه

از خواهد علم اخالق را كه بسیار متفاوت اسـت، بسـازد.    اخالق را از علم استنباط كند، بلكه می
شـناس   ایـن جامعـه   ،واقـع ها هسـتند. در  ی مانند دیگر پدیدههای او حقایق اخالقی، پدیده دیدگاه

راجـع بـه    یهـای  دیـدگاه درگذشـت،  ، درباره اخالق ،از اتمام كتاب بزرگ خود پیشكه  فرانسوی
داشت كه به نظر او ممكن است در آنها مشترك نباشیم.  »قوانینی برای تبیین آنها«و  »قواعد عمل«

شناسان اخالقی جاری است كه ما احتماالً هنوز بتوانیم طرفدار ایـن ایـده    این ایده در میان انسان
بـرای  ( مطالعه شـود دیگر موضوعات  تواند مانند دوركیم باشیم كه اخالق موضوعی است كه می

این  ،تفصیل بیان خواهد شد كه در مباحث آتی به چنان). 2و  1، ص2012 2: فاسین،ر.ك ،نمونه
ای كه بیـان   آموزه ،كند علمی در علوم تبعیت می از آموزه وحدت روش ،شناسی به انسان ،رویكرد

  بیعی مطالعه شوند.های علوم تجربی ط كند همه علوم باید با روش می
ــاهی فلســفه   3»یشناســی فلســف انســان« ،شناســی از دیگــر كاربردهــای انســان اســت كــه گ

اساسی ایـن رشـته بـا متافیزیـك و پدیدارشناسـی       های پرسششود.  نیز خوانده می 4شناسانه انسان
 شـناخت علمـی از  شناسی به  بازگشت واژه انسان 5فردی مرتبط است. شخص انسانی و روابط میان

                                                           

1. The Division of Labor in Society 2. Fassin  

3. philosophical anthropology 4. anthropological philosophy  

شناسی عمومی دانسته شده است و در توضـیح   ای از انسان اشتباه شاخه البته در برخی منابع فارسی این رشته به. 5
كه همان تفسیر  ،سالت علمی خود رای در میان نظریه و تجربه، رشناسی فلسف شناسی گفته شده: انسان این انسان

ای  ای از فلسفه نیست، بلكه رشته ی شاخهشناسی فلسف كند. انسان دنبال می ،فلسفی از نتایج به دست آمده است
نیـا و   های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و حقوقی وضع شده است (فرخ است كه بر پایه مباحث جدید در حوزه

روشـنی منافـات میـان     شده در منبع مـذكور بـه   بیانرجوع به مطالب فلسفی  ،). با این حال7ص ،1391قائمی، 
  .كند (ر.ك: همان) ی را آشكار میشناسی فلسف شده از فالسفه به عنوان انسان توضیح مذكور و مطالب نقل
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نظـر فـردی و    تواند به مفهوم یا برنامـه وجـود انسـانی نیـز از نقطـه      . با این حال میاشاره داردانسان 
توان به جهت تأملی بودن، مشتمل بودن بر اسـتدالل   ای را می اشاره كند. چنین برنامه 1خودمختاری

توانـد   ی مـی شناسی فلسـف  در این تبیین، انسان نامید.» فلسفی«د، و تبعات برهانی قابل تعمیمی كه دار
 ).v، ص2006 2(هینـز،  ای تجربی برای شناخت انسـان باشـد   و برنامه ای در میان فلسفه عملی اندیشه
هـای   ای فلسفی شد و با دیگـر زیرشـاخه   در آلمان تبدیل به رشته م1920ی در دهه شناسی فلسف انسان
شناسی به رقابت پرداخت. ایـن رشـته    شناسی، فلسفه اخالق، متافیزیك و زیبایی معرفت مانند ،فلسفه

های مختلف فهم رفتار انسـان، هـم بـه عنـوان خـالق محـیط        تالشی است در راستای متحد كردن راه
توان گفت بسیاری از فالسـفه در طـول    های خود. اگرچه می خالق ارزشاجتماعی خود و هم به عنوان 

شناسـی   كرده است، اما انسان اند كه تفكر آنها را تقویت می ی متمایزی داشتهشناسی فلسف تاریخ، انسان
هـای   دوره مدرن به عنوان حاصل پیشـرفت روش  ای خاص در فلسفه، در اواخر ی به عنوان رشتهفلسف

  ).2009 3: وان آریس،ر.ك ،برای نمونه( فلسفی مانند پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم بود

  شناسی علوم انسانی به مثابه انسان» یشناس ْكُنش انسان«

شود، شیوه نـوینی اسـت كـه     میشناسی كه در این كتاب مشاهده  تدوین خاصی از مباحث انسان
گونـه   معنا كه هـر  ی یاد كرد. بدینشناسی به عنوان مبانی علوم انسان توان از آن با عنوان انسان می

بلكـه   ،شـناختی علـوم انسـانی دانسـت     توان مبانی انسـان  دانش و شناختی در مورد انسان را نمی
شـناختی علـوم    توانند مبـانی انسـان   ای خاصی از شناخت ما در مورد انسان است كه میه حیثت

سـی را بـرای اشـاره بـه ایـن شـیوه خـاص از        شنا كـنش  انسـان  ۀواژ ،رو انسانی باشند. از همـین 
س الـنف  علـم  شناسی علوم انسـانی از مباحـث   مبانی انسان ،شناسی برساختیم. در این راستا انسان

آنچـه در ایـن كتـاب تحـت عنـوان       كند، امـا  فلسفی و نیز مباحث رشته آنتروپولوژی استفاده می
كدام از این دو مبحث بـه نحـو خـاص نیسـت. بـرای       ، هیچشده استمطرح  سیشنا كنش انسان

یا به تعبیر دیگـر بـه جهـت تبیـین مـراد از آنچـه آن را       شناسی در این كتاب،  تبیین مراد از انسان
  ایم، توجه به مطالب زیر ضروری است: نامیده» یشناس كنش انسان«

  

                                                           

1. self determination 2. Hinze  

3. Von Iris 
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  و مبدأهای آن به مثابه موضوع علوم انسانی كنش انسانی )الف
از آن حیـث كـه    ،ز، مستلزم شناسایی انسان استاز هر چی پیششناسایی علوم انسانی،  ،تردید بی

گونه كه بسـیاری از فیلسـوفان كالسـیك و معاصـر      گیرد. همان در بنیان این سنخ از علوم قرار می
تر از آن حیث كـه   (یا به تعبیر دقیق اند، انسان از آن حیث كه كنشگر علوم انسانی نیز تصریح كرده

آنچـه امـروزه بـه عنـوان علـوم       ،گیـرد. درواقـع   ساز) است، موضوع علوم انسانی قرار مـی  پدیده
، »های انسـان  كنش«طور كلی در مقام شناسایی، تحلیل و درك  به ،اجتماعی موسوم است انسانی/

هـا   و نیات پشت صـحنه ایـن كـنش   و در صورت امكان در پی یافتن تعبیری علّی از ماهیت، آثار 
در هنگام كـنش، همـراه بـا     های انسانی است كه فرد كنشگر پدیده همههستند. مراد از كنش نیز 

شود. گرچه ارادی بودن  مندانه و از روی قصد واقع می دهد و نیت ، معنایی را به آن نسبت میاراده
های معنایی ایجاد شده  از تمامی الیه گرنش لزوماً به معنای اطالع كنشن كو همچنین معنادار بود
آگاهانـه درك   اما حیثیاتی از این معنا دائماً در هنگام كنش توسط كنشـگر  ،در هنگام كنش نیست

 كند. آزاد خود آنها را ایجاد می ۀبا اراد ،شود و انسان می

نظـر قـرار دهـد و معنـای      رفتار دیگران را نیز در معانی ذهنی خود مـد  ،گرطور اگر كنش همین
نشگران، در ارتباط با رفتار دیگران شكل گرفته باشـد و ایـن رابطـه،    كیا  نشگركشده توسط قصد

شـی از  دهنـده رفتـار انسـان باشـد، در ایـن صـورت، بخ       رده، جهتكنش را تعیین كمسیر تداوم 
هـایی   كنش ،بخش دیگر این موضوعگیرد.  اجتماعی شكل می موضوع مورد اهتمام علوم انسانی/

آنجـا كـه    ویژه بهتوان بدون در نظر گرفتن ارتباط انسان با دیگران تبیین كرد.  هستند كه آنها را می
شود، ایـن مبـادی تنهـا در درون افـراد انسـانی شـكل        ها و مبادی كنش می صحبت از سرچشمه

دهنـده افعـال    گیری افعال فردی و گـاه شـكل   های فعل گاه موجب شكل گیرد. این سرچشمه می
كـه موضـوعات علـوم    را هـای انسـانی    اجتماعی هستند، به نحوی كه اگـر مـا بخـواهیم كـنش    

موجودات واقعی بدانیم، هم شاهد هویات فـردی در جهـان هسـتیم و     ،هستند اجتماعی انسانی/
بوییدن گل هویات كنشی واقعی هسـتند  و غذا خوردن  ،هم شاهد هویات اجتماعی. هم قدم زدن

این  همۀاین انسان است كه حامل  ،ها و رفتارهای اجتماعی. بنابراین سازمان ،نهاد ،و هم خانواده
اسـت. انسـان هـم حامـل معـانی       ،های فردی و اجتماعی دو دسته كنش یعنی هر ،هویات واقعی

هـای فـردی اسـت و     كنش» كنندهتولید«رو، هم  فردی است و هم حامل معانی اجتماعی و از این
حامـل كـنش اجتمـاعی و     ،های اجتماعی و انسان از این جهت گیری كنش شكل» ساز زمینه«هم 

گیرد. از  فاً با در نظر گرفتن رفتار فرد مقابل شكل میساز آن است كه یك كنش اجتماعی صر  زمینه
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تنهایی یـك كـنش اجتمـاعی را شـكل دهنـد و       توانند به معانی اجتماعی درون انسان نمی ،رو این
 ، كنش انسـانی »سیشنا كنش انسان«ساز كنش اجتماعی باشند. با این وصف، موضوع دانش  زمینه

مـورد    های انسانی هستند و در ایـن دانـش   های انسانی است كه مبادی كنش و آن دسته از ویژگی
های اقتصادی، سیاسی، اجتمـاعی، تربیتـی،    كنش مانندهایی  گیرند؛ كنش تحقیق و بررسی قرار می

، هـا  انـد، یعنـی ویژگـی    شناسـی  هـایی كـه مربـوط بـه روان     ها و كنش مدیریتی و همچنین ویژگی
هـای مـا اثرگذارنـد و دارای ایـن توانـایی هسـتند كـه         توانمندی و حاالتی از انسان كه بر كـنش 

  دهی كنند. های ما را جهت كنش
توانـد   و اختیاری است كه بدان واسطه می و از آن حیث كه دارای اراده انسان به مثابه كنشگر

و  بـه مثابـه كنشـگر    ،شود. نگاه بـه انسـان   باشد، مبنای علوم انسانی و اجتماعی واقع می كنشگر
ارادی  هـای غیـر   ی و پدیـده هـای اراد  ، مستلزم تقسیم جهان به دو سـاحت پدیـده  صاحب اراده

ـ  ها نیـز بـه مثابـه بخشـی از موجـودات مـی       های ما انسان بندی كنش در این تقسیم ،است د توانن
  موضوع مباحث فلسفی قرار گیرند.

حاكم اسـت و از   1و دترمینیسم كه همان طبیعت است، جبر ،ارادی های غیر در ساحت پدیده
حكمـت  كـه بـه    اسـت  های ناشی از این جبر ها و نظم رویكرد علوم طبیعی، كشف قانون ،رو این

كـه همـان قلمـرو     ،اما ساحت موجودات ارادی ،تعلق دارد» اپیستمه«به  نظری یا به تعبیر ارسطو
و یـا بـه تعبیـر     اجتماعی است كه به حكمت عملـی  مند است، ساحت علوم انسانی/ انسان اراده
فارغ از نظریـات مختلفـی كـه در     ،و به آن بازگشت دارد. البته استمرتبط » فرونسیس«ارسطو به 

ی مـا  ادهـای ار  وجود دارد، در ساحت پدیـده  یا عقل عملی یك از حكمت عملی باره هویت هر
هـای   هـایی كـه توسـط اراده    یا پدیـده  دهنده به اراده یا جهت اراده ۀكنندتوانیم از مبادی تولید می

 كه حول محور اراده ،سخن به میان آوریم. این موضوعات خاص ،شوند فردی و جمعی تولید می
  ند كه علوم انسانی متكفل آنهاست.موضوعاتی هست ،كنند معنا پیدا می

ی است. اینكـه هویـت انسـان    های اراد فرض بر این است كه انسان مبدأ پدیدهدر علوم انسانی 
 و عقـل عملـی   تر، هویت حكمت عملـی  چیست و در مباحثی عمیق چیست، هویت كنش انسانی
واحد در میان فالسفه و اندیشمندان برجسته علـوم انسـانی    دیدگاهیچیست، موضوعی نیست كه 

یـك از ایـن اندیشـمندان     در مورد آن وجود داشته باشد و با توجه به دسـتگاه فكـری فلسـفی هـر    
 ،نبنـابرای  ترسیم كـرد.  و حكمت عملی توان هویت یا هویات گوناگونی برای انسان، عقل عملی می

                                                           

1. determinism 



  شناسی هرمنوتیكی، تفسیری و انتقادی »كنش انسان«      16

  

تصویر ما از انسان و چیستی و چگونگی كنشگری او  میانروشن شد كه ارتباط وثیق و مستحكم 
متكثر در دنیای آنچه امروزه علم نامیـده   های ما را با علوم انسانی ناگزیر هبا هویت علوم انسانی، ب

 1لئاهـر تصـویری از انسـان ایـد     مواجه ساخته است؛ یعنی هر نگاه خاص به انسـان و  ،شود می
انـد.   هـای علـم شـكل گرفتـه     مستلزم علوم انسانی مختص به خود است و اینجاست كه پارادایم

شناسـی اسـت كـه     متكفل این سنخ از مباحث انسان "human actology"یا » سیشنا كنش انسان«
  دار تشریح و تبیین آن است. عهده این كتاب

ـ ته حتماً درست است كه مالك علمی بودن یك گـزاره علمـی از آن حیـث    كگرچه این ن  ه ك
ل و وجـود  ئامشروط به تصـویر خاصـی از انسـان ایـد    » به لحاظ ثبوتی«توان  علمی است را نمی

و مـالك علمـی بـودن، كاشـفیت از واقـع بـوده و        مقبولیت اجتماعی در جامعه عالمان دانسـت 
نای خاص و یك جامعه علمی به عنوان مالك علمی بـودن وجـود   حقیقتی فرای پذیرش یك مب

ای جز تن دادن به رویكردهـای   ، چاره»در مقام اثبات«دارد، اما به این نكته نیز باید اذعان كرد كه 
های مختلف علمی نیست و ساحت علم ناگزیر از مواجهه با رویكردهـای   متكثر و ایجاد پارادایم

های بشـرِ عـادی و غیـر معصـوم در دسـتیابی بـه        محدودیت مختلف علمی خواهد بود. حاصل
بخشـد. از   ساحت ناب علم، ایجاد رویكردهای گوناگون علمی در عرصـه علـم را ضـرورت مـی    

نگاه پارادایمی به علم  ،طور قطع هها میسر بود، ب رو، اگر نیل به حقیقت علم و واقع برای انسان این
، تكثر معرفتی اصالً امكان سخن پذیر هم نبود. به دیگر نتنها ضرورتی نداشت، بلكه اصالً امكا نه

توجـه   ،داشت. بنـابراین  امكان ایجاد رویكردهای مختلف وجود نمی ،رو یافت و از این وقوع نمی
مند و پارادایمی به علم، لزوماً مستلزم پذیرش تكثرگرایـی   به این نكته ضروری است كه نگاه نظام

مقام ثبوت و  میاندر مورد این نوع نگاه به علم باید  ،ینكهشناختی نیست. حاصل سخن ا معرفت
گرایی معرفتـی و   مقام اثبات علم تفكیك كرد و قول به رویكردمحور بودن علم را مساوق با نسبی

  گرایی در علم ندانست. نفی واقع

  »ها« علوم انسانی )ب
انسـان، اصـول، روش یـا    و   علوم انسانی در نظامی از اصول خاصی در مورد جهـان ویژه  بهعلم و 
تحقیق و نظریات علمی و   شناسی و روش های كسب معرفت نظری و تجربی، منطق، روش روش

هـا در   گیرد. این تنـوع مؤلفـه   فرانظریات و... در تعاملی با هم در اجتماعی از دانشمندان شكل می
                                                           

1. ideal man 



 17      مقدمه

و اثبات دخالـت یـا   یك از این امور یا نفی  ها در مورد چیستی هر گیری علوم و تنوع دیدگاه شكل
 گونـاگون های  های دیگر موجب شده تا امكان پیدایش دیدگاه ها یا مؤلفه عدم دخالت این مؤلفه

هـای   علمی در جوامع مختلف یا حتی در یك جامعه وجود داشته باشد. این امكان در طول دوره
مختلف تاریخی و حتی در یـك دوره خـاص تـاریخی بـه فعلیـت رسـیده و موجـب پیـدایش         

از وابستگی یـك نظریـه یـا دیـدگاه      ،رو های علمی گوناگونی در میان ما شده است. از این یانجر
های پشت صحنه آن نباید غافل شد. در جریانات علمی مـا بـا یـك علـم كـه در       علمی به مؤلفه

اجتماعی ما با علوم  در درون علوم انسانی/ ویژه بهمواجه نیستیم.  ،درون خود پیشرفت كرده باشد
هایی كه هر یك تصویر خاصی از جهان و انسان  هستیم. علوم انسانی رو روبهمختلف  های نیانسا

ها موجب شده تا در صحنه علوم نیز ما  ها در شناخت همین مؤلفه و معرفت انسانی دارند. تفاوت
تـوان ادعـا كـرد     می ،رو مواجه شویم. از این گوناگونیهای علمی  ها یا نظام با رویكردها یا پارادایم
علمی در ارتباط با یكدیگر شـكل   ارچوبی از عناصر مختلف علمی و غیرهكه معرفت علمی در چ

  ر بودن یا پارادایم محوری نامید.توان رویكرد محو این رویكرد را در سطحی از خود می ؛گیرد می
ایـن اسـت    ،شود آنچه امروزه علم نامیده می »محور بودنِ پارادایم«یا » رویكردمحوری«مراد از 

ه اندیشمندان و اهالی كمند است  یافته و نظام ای سازمان سب معرفت، مجموعهكعلمی  فرآیندكه 
ـ  فرآینـد نـد. چنـین   كن آن رویكرد و پارادایم علمی در تحقیقات علمی از آن استفاده می  ۀی بـر پای

بـر ایـن    ،شـود  ش به آن بـاور دارد انجـام مـی   ه اندیشمند از پیكی و فوق تجربی كنگرش متافیزی
ه این مباحث به سطح علـم  كاساس در این سطح با صبغه منطقی و عقلی امور مواجهیم و زمانی 

شـود. طبعـاً بـرای     رسند، آنگاه علم با خصیصه منطق، عقل و عینیت توأم می و معرفت علمی می
 فرآینـد ایـن   ،منطقـی هسـتیم   آینـد فر كی به سطح علم، نیازمند داشتن یكورود مباحث متافیزی

های علـم از   فرض وشد اجزای مورد نیاز علم را به مثابه پیشك منطقی به سوی علم نظر دارد و می
علـم   یا دیگر منابع معین و مشـخص معرفتـی در اختیـار    كمنبع عقل همگانی، فلسفه و متافیزی

مفروضـات از پـیش اتخـاذ شـده، بـرای ورود بـه        ی بر اصول وك، علم، متدیدگاهبگذارد. از این 
نـد.  ك تعیـین مـی  » پـارادایم «یا » رویكرد«، »نظام علمی«ند كه ك ی عمل میفرآیندواقعیت بر طبق 

هـای   فـرض  بنابراین، نظام، رویكرد و پارادایم علم به لحاظ مفهومی، مشتمل بـر مجموعـه پـیش   
شـود.   ظری و عملیـاتی علـم تعیـین مـی    ه براساس آنها هویت نكی و فلسفی علم است كمتافیزی
 فرآینـد ها طراحی و بـا اجـرای آن،    فرض اساس این پیششناسی علمی بر كه روشصورت  بدین

شناسی نیز مدلی است متأثر و منطبق و برآمده از مدل  ه روشكچه این ،شود تولید علم عملیاتی می
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وظیفه این اصول نظری، راهبـری چگـونگی    ،ه برخوردار از اصول نظری استكمنطقی نظام علم 
 ك رویكرد علمی خاص است.تحقیق در بستر ی

بینـی و فلسـفی    جهان ،انداز اساس چشمی این است كه هر رویكرد علمی، برفرض اساس پیش
مبنـایی از ایـن    هایی پرسشبه  دد. بر این اساس، بایشو خاص خود، طراحی نظری و عملیاتی می

گیرنـد؟   های انسانی چگونـه شـكل مـی    ماهیت انسان چیست؟ كنش :دست پاسخ داده شود كه
توان آن را شناخت؟ ماهیت هر شناختی چیسـت؟   ماهیت واقعیت اجتماعی چیست؟ چگونه می

هـا در حـوزه علـم     شـود؟ سـهم ارزش   مداخله در هستی و واقعیت اجتماعی چگونه انجـام مـی  
ـ می هسـتند كـه در چ  هـای پـارادای   چیست؟ این موارد، سؤاالتی مبنایی در قالـب  هـای   ارچوبه

  كنند. خاص و متفاوتی را ابالغ میمختلف، معانی و مفاهیم 
های متفـاوت نسـبت بـه واقعیـت و      كننده نگرش مند علم، پارادایمی، تعیین ارچوب نظامهچ

كند با توجه به مبانی فلسفی خود و نیز  ارچوب فكری تالش میهانداز و چ هستی است. هر چشم
بدهد. در ایـن راسـتا،    ها پرسششناختی خود، پاسخی متفاوت به این  اهای هستیبا توجه به اتك

ـ  ،هستی ۀنگاه به هم انـدازهای   ... در چشـم اهیمی چـون اعـداد و روابـط ریاضـی و    حتی فهم مف
كنـد.   كنند، مسیرهای متفاوتی را ابـالغ مـی   های علمی از موضوعات ارائه می متفاوتی كه رویكرد

ای  شـود. پـارادایم علـم، حـوزه     های علم ارائه می بانی، در قالب پارادایمبیشتر مسائل حول این م
سو به نظریات علمی مـرتبط  به انتزاعیات فلسفی و از دیگر سو، دهد كه از یك معرفتی را شكل می

). این حوزه معرفتی، تالش دارد تا ارتباطی قوی میـان مبـانی   1390و  1388ایمان،  است (ر.ك:
ـ ظری از واقعیت ارائه دهـد. بنـابراین، چ  های ن فلسفی و تبیین تنهـا   هـای پـاردایمی، نـه    ارچوبه

ـ كن تعریفی از ماهیت و هستی را با خود حمـل مـی   ا نیـز  د، بلكـه چگـونگی ورود بـه واقعیـت ر    ن
  .كنند شناسایی و معرفی می

ـ   شـناختی، معرفـت   گیری هر رویكرد علمی، افزون بر مبـانی هسـتی   لكش ویـژه   هشـناختی و ب
های خاص خود نیازمند است؛ زیرا این مجموعه با هم و در  تی، به منابع، ادله و روششناخ انسان

دیگر بوده و انسجام منطقی در تولید دانش خواهند داشـت. در ایـن   كارتباط درونی و سازگار با ی
هـای علـوم    رادایمشـناختی پـا   نظر فرار گرفته، توجه به مبانی انسـان  آنچه در این كتاب مد ،میان
  ی است.انسان
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  ها انسانی ، خاستگاه علومو كنش انسانی ایده طبیعت انسان )ج
هویتی است كه علوم انسانی آنها را هدف خود قرار داده است. علـوم انسـانی بـه     انسان و كنش انسانی

هـا و   پردازد و چگونگی تعامل انسـان  های انسانی می مطالعه جامعه و رفتارهای اجتماعی و دیگر پدیده
رو، یكی از اركان جدی هر رویكرد علمـی بـه چیسـتی و     . از اینكند میپیشرفت فرهنگی آنها را بررسی 

كنـد   شود؛ اینكه ماهیت انسان چیست، جهان اجتماعی كه در آن زنـدگی مـی   هیت انسان مربوط میما
شـود كـه    بـه تعـاریفی منجـر مـی     ،چه خصیصه و ماهیتی دارد و نسبت میان انسان و جهـان چیسـت  

. آنچه امـروزه بـا عنـوان    شود ها به حوزه علم منجر می درنهایت به ماهیت علم و چگونگی ورود ارزش
خاسـتگاهی دارد كـه    ،هستیم رو روبههای تحقیق با آن  های علمی و روش شناسی انسانی و روش علوم

 ،ل كلیـدخورده اسـت. درواقـع   ئاو تصویری از انسان اید ، كنش انسانیای در باب طبیعت انسان با ایده
كننـد   گیری از متافیزیك راه اندیشیدن به علوم انسانی را باز می بهرهاجتماعی با  فیلسوفان علوم انسانی/

دهنـد. بـه همـین     هـا راه مـی   و فلسفه را از عرش مباحث انتزاعی و كلّی به فرش زندگی روزمره انسان
ـ جهت كار آنها در موقعیتی در میانۀ فلسفه و علوم انسانی قرار دارد و در مقام پـر كـردن خال   ی علمـی  ئ

بور از سرزمین فلسفه به سرزمین به اصطالح علوم. توجه به این نقطۀ راهبـردی بـود كـه    است برای ع
  های رشد علوم انسانی در غرب را فراهم كرد. زمینه

النفسـی و فلسـفه    مباحـث علـم   ،شناسی در ایـن كتـاب اوالً   بیان شد كه مراد ما از انسان ،پیش از این
شـناختی   شناختی و بـوم  نتروپولوژی و قومآنچه عموماً با عنوان شناسی و آ مباحث علم انسان ،ذهنی و ثانیاً
مبـانی علـوم انسـانی     ءالنفسـی موجـود در متافیزیـك گرچـه جـز      شوند، نیست. مباحث علم شناخته می

اما همه آنها بالواسطه با علوم انسانی مرتبط نیسـتند، بلكـه وسـایطی الزم اسـت تـا       ،شوند محسوب می
س الـنف  شناختی علوم انسانی، مباحث علم مراد از مبانی انسان ،برقرار شود. بنابراینارتباط میان آنها و علوم 

تواند مبنای علـوم انسـانی واقـع     ای نگاه به انسان است كه می فلسفی بما هو هو نیست، بلكه منظور نحوه
هـای   خود این مباحث نیـز از شـاخه   زیراباشد؛  نتروپولوژیك نیز نمیآمنظور، مباحث  ،دیگر سویشود. از 

مختلف علوم انسانی هستند و این نوع نگاه به انسان است كه ساختار و روش اصلی این علـوم را ترسـیم   
نتروپولوژیك نیز متأثر از تعریف ما از انسان هستند، از بحـث مـا   آچون این دسته از علوم  ،كند. بنابراین می

ـنش انسـانی   ولوژی را مینتروپآهویت ساختاری  زیرا ند؛ا خارج  ،داریـم  توان با نوع نگاهی كه به انسان و ك
  1تواند مبنای علوم انسانی باشد. شناسی] نمی آنتروپولوژی [= علم انسان ،تعریف كرد. با این وصف

                                                           

نتروپولـوژی تـأثیر   آتوانـد بـر سـاختار     های انسانی مـی  در مورد اینكه چگونه تعریف ما از انسان و هویت كنش. 1
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س و الـنف  شـناختی علـوم انسـانی از مباحـث علـم      اگرچه در بحث از مبـانی انسـان   ،بنابراین
نفسـه مـورد نظـر نیسـتند،      كدام از این دو به صورت فی آنتروپولوژی استفاده خواهد شد، اما هیچ

توانـد منجـر بـه علـوم      نگاه به انسان است از آن حیث كـه مـی  » سیشنا كنش انسان«بلكه مراد از 
شـناختی و روشـی بـرای     ویژه استلزامات روش هانسانی شود و اقتضائات و استلزامات خاصی و ب

و تحلیل آن و نگـاه بـه انسـان بـه      بحث از هویت كنش انسانی ،رو این علوم به دنبال دارد. از این
گیـری كـنش در سـطح فـردی و      شـكل  فرآینداز جهت مبانی آن و » ساز پدیده«و » كنشگر«مثابه 

ایـن نـوع    ،جمله مباحثی است كه در این مجال باید مورد توجه قرار گیـرد. بنـابراین  اجتماعی از 
اسـت؛ نگـاهی    نگاه، نه نگاهی متافیزیكی به خود انسان، بلكه نگاهی متافیزیكی به كنش انسانی

ـ    كه ضرورتاً همراه با تصوری از انسان است. به نحوی كه بـدون پـیش   ی از فـرض گـرفتن تعریف
بـه نحـو    ،ترتیـب  توان در مورد كنش انسان سـخن گفـت. بـدین    انسان و تصویری از انسان نمی

  شناختی خواهد شد. مطالعات انسان پیشینی تعریف انسان وارد این نوع از
انسـانی  عمـده و رایـج علـوم      در چند پارادایم» سیشنا كنش انسان«دار مباحث  این كتاب عهده

های متفاوتی دارند و این تفاوت دیدگاه در نگاه آنان  است كه در مورد چیستی ماهیت انسان دیدگاه
» سـی شنا كـنش  انسان«تأثیرات شگرفی ایجاد كرده است. مراد این نوشتار از مبحث  ،به علوم انسانی
  ست.ها و نشان دادن این تأثیرات ا بیان این دیدگاه

  اجتماعی: سی چند پارادایم مشهور در علوم انسانی/شنا كنش اندازیم به انسان اینك نگاهی كوتاه می
هـای او تحـت تـأثیر     ، انسان موجـودی اجتمـاعی اسـت كـه كـنش     در رویكرد پوزیتیویستی
نـامیم، چیـزی جـز     آنچه ما در این رویكرد كـنش مـی   ،رو از اینگیرد.  نیروهای خارجی شكل می

تـوان نظامـاتی    با این حـال بـرای رفتارهـای او مـی     ،واكنش نسبت به امور بیرون از انسان نیست
هـای فـردی    تعریف كـرد تـا در دام گـرایش    ،هاست كه برآمده از حیث اجتماعی انسان ،اخالقی

گیـرد و   ساس علل و عوامل اجتماعی خـارجی شـكل مـی   ا. رفتار اجتماعی انسان همواره برنیفتد
تـوان   دهـد، مـی   با مشاهده رفتار انسان و آنچه در واقعیت بیرونی (و نه ذهنـی) رخ مـی   بنابراین،

هـای   كبراساس این تلقی خاص از انسان، علل و محر ،رو انسان را مورد شناسایی قرار داد. از این
ـ ها به همراه خواهد داشت. داشتن تصـور م  نانسا  همۀسانی را برای كسان، اثرات یكی ی از كانیك

  بینـی  ها را قابل پیش ها دانستن، رفتار فردی و اجتماعی انسان كانسان و او را تابعی از علل و محر
 ، اختیارشود؛ اراده های ذهنی تحویل برده میفرآیندها به  انسان در این نگاه، اراده ،د. درواقعكن می

هـا جایگـاهی    در تحلیل رفتار اجتماعی انسان بنابراین،هویتی غیر علمی داشته و  و آزادی انسان، 
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حقیقـت علـل ناشـناخته    نامـد، در  یـا آزادی مـی   ، اختیـار دهندارند. آنچه شعور عامیانه آنها را ارا
شـناختی   شناختی، روان ه با تحقیقات زیستكآیند  ی، روانی یا اجتماعی به حساب میكفیزیولوژی 

هـا تحـت    هـای انسـان   كنش رو، از نگاه پوزیتیویسم شناختی باید شناسایی شوند. از این و جامعه
ـ    محیطـی و نهادهـای    رمحیط خارج از خود قرار داشته و رفتارهای اجتماعی آنها بـر اسـاس جب

ی بـر قـوانین علّـی عـام محـیط شـكل       كاند) و مت (= تجربی) و قابل مشاهده  اجتماعی (كه عینی
 های ها و گرایش های انسانی تحت تأثیر نگرش گونه فراورده گیرد. به تعبیر دیگر، فرهنگ و هر می

های حاكم بر پارادایم  ان مبتنی بر ارزشكند. در این پارادایم، شناسایی انس محیطی تكوین پیدا می
ـ ی بر قـوانین محیطـی   كثبات، نظم و تعادل و مت مانند پوزیتیویستی  و از ه توسـط اندیشـمندان  ك

  پذیرد. شود، صورت می كشف میگرایانه  های تجربی كمی طریق روش
ـ دانند  انسان را موجودی معناساز می ،هایی با تفاوت ،های هرمنوتیكی و تفسیری پارادایم ه از ك

پروراند، بـه   می ه در ذهن كاساس دالیلی تفسیر مفاهیم برخوردار است و بر سازی و توانایی مفهوم
ها به دلیل عدم امكان شناسـایی   پردازد. بر این اساس، در این دیدگاه های جدید می خلق واقعیت

شود تـا بـا فهـم دالیـل      وشش میكهای انسانی و اجتماعی، به جای آن  وع پدیدهعلل مؤثر در وق
در مقایسه بـا دیگـر    دیدگاهد. از این شو كها معنای رفتار آنها در های انسان كنش ۀنندك پشتیبانی 

 ،اسـاس ایـن مبنـا   كـنش اجتمـاعی او دارد. بر  عوامل اجتماعی، آگاهی انسان بیشترین تأثیر را بر 
اسـاس  كـه بر هـا   ی انسـان 1»هـای بامعنـا   نشك«انی همگی با معنا هستند. رفتار و های انس كنش

سازهای انسـانی  و از ویژگی معنایی برخوردار بوده و ساخت ،شوند سیستم معانی مشتركی ابراز می
ایـن دو پـارادایم، واقعیـت     دیـدگاه ، از برخالف پارادایم پوزیتیویسـتی  ،كنند. بنابراین را تولید می

ه بایـد  كای  شده تعیین پیششود و انسان تابع قوانین از  ها خلق می خارجی و محیط توسط انسان
ـ  بلكه  ،شف شوند، نیستك برخـورد فعـال قـرار     كانسان خالق محیط خویش است و با آن در ی

فـراهم شـده، اقـدام بـه سـاختن       پیشهای از  جای قرار گرفتن جبری در محیطه ها ب دارد. انسان
رو هستیم كه البتـه مسـتعد بـروز     هند. در این پارادایم صرفاً با قوانین خاص روبكن محیط خود می

  شود. ها می ی در این دیدگاهیگرا نسبی
رغم پـارادایم   به انسان این است كه به رو، ویژگی مهم دیدگاه هرمنوتیكی و نیز تفسیری از این

سـازد،   كـه انسـان در هنگـام كـنش مـی      ای محیط بیرونی انسان، بر معـانی  به جای  وزیتیویستیپ
یـد  كهـای او تأ  شـود و بـر اصـالت انسـان و خالقیـت      های او اصالت قائل می  ها و اندیشه ارزش

                                                           

1. meaningful actions 
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در تحلیـل   ،ترین فیلسوف در پارادایم تفسـیری  صبه عنوان شاخ ،س وبرك، مانمونهكند. برای  می
مـذهبی آنهـا    اساسی باورهای دینی و  ها، به نقش داری در میان پروتستان گیری سرمایه لكعلل ش 

داری  تر در دنیا، و معنای نمادین سـرمایه  زاهدانه  چهدربارۀ ارزش تالش هرچه بیشتر و زندگی هر
  كند. اشاره می ،خداوند قرار گرفتن توجهو توفیقات دنیوی به عنوان نمادی از مورد 

انسـان،  نسبت به هویـت   ها ، از سویی با نگاه مكانیكی پوزیتیویستهمچنین پارادایم انتقادی
ـ  انسان و مقهور شرایط دانستن آن، مخالفت مـی  ۀبه علت نادیده گرفتن اراد د و معتقـد اسـت   كن

او از خـود و نیـروی    نتیجه بیگانگیانسان و در 1شدن ءاز انسان، مستلزم شی تصویر پوزیتیویستی
انسـانی   رفتارهـای   همـۀ سو، به آگاهانه و عقالنـی بـودن   از دیگراش است. این رویكرد  قانهخال

ها گرچه از خالقیت و امكان انطباق با شرایط و محیط خـود   معتقد نیست و بر آن است كه انسان
كـدیگر را  برخوردارند، اما به دلیل اینكه همواره تحت شرایط محدود و خاص خود قرار دارند و ی

گران فراهم  ان استثمار انسان توسط سلطهكگیرند، ام خدمت میاساس توجیه شرایط موجود به بر
هـا در   نتیجه عدم توانـایی انسـان  كاذب و درهای  فهمی و آگاهی جكشود. این شرایط، موجب  می
  شود. ك صحیح واقعیت میدر

ه و قـدرت  هـای بـالقو   ه انسان با داشتن توانـایی كبر آن است  بر این اساس، پارادایم انتقادی
ـ واقع است. شناخت قوانین تاریخی حر و اختیار خالقیت برتر، در حالتی بین جبر ت جامعـه و  ك

ضـع  توانـد بـه تغییـر و    در شرایط مشابه قرار دارنـد، مـی   ه كسانی كنش جمعی فعال و هدفمند ك
  .ر كمك كندبهت ا به دنیایی یابی آنهها و دست موجود و رهایی انسان
چـه  ورد رفتـار انسـان وجـود نـدارد. اگر    قوانین غیر قابل تغییر و ثابت در م ،از دیدگاه انتقادی

ـ  انسان در محدودیت شرایط مادی، زمینه بـرد و ایـن    سـرمی  ههای فرهنگی اجتماعی و تاریخی ب
ـ كدیال گذار است، اما با شناخت قوانینها بر رفتار انسان تأثیر محدودیت م بـر محـیط،   كحـا  كتی

توان قوانین موجود در جامعـه را   پذیر است و می انكها از سوی انسان ام رهایی از این محدودیت
اسـاس خالقیـت   رشكنی و ایجاد تغییرات هدفمنـد بر بر ساختا تغییر داد. تالش پارادایم انتقادی

، انقالبات اجتماعی منجر به تغییرات اساسی دیدگاههای تحت سلطه متمركز است. از این  انسان
  گیرد.  ل میكشود كه در اثر آن، هویت طبقاتی جدید انسانی ش محیط می
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