
 
 
 
 

 نقش تقریرهاي مختلف اختیار در تمایز علوم انسانی از علوم طبیعی 
 

 ∗محمد حسین زاده 
 

 چکیده 
رو اختیار انسان ، ازاینکندمیافعال اختیاري انسان بحث    يهعلوم انسانی دربار

 طورکلیبه  اینکه  به  توجه  با  علوم انسانی از علوم طبیعی است.ترین مبناي تمایز  مهم
 طورکلیبه، الزم است تا  ارائه شدهدو تقریر سازگارگرایانه و ناسازگارگرایانه از اختیار  

تمایز علوم انسانی از علوم طبیعی با این دو تقریر    يهدربارهاي مختلف  نسبت دیدگاه
 به توجه باعلوم انسانی و علوم طبیعی  ، کلی از اختیار سنجیده شود تا از این طریق

تعریف نسبت قرب و بُعد خود با یکدیگر را شود، تقریرهایی که از اختیار ارائه می
هاي مختلف اختیار در تقریر ی کهنقش ، تحلیلیـروش توصیفیکنند. این مقاله با 

بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است   داشتند،  تمایز علوم انسانی و علوم طبیعی
صرفاً بر مبناي نوعی تقریر   ، که تمایز ذاتی و جوهري علوم انسانی از علوم طبیعی

تواند علوم انسانی را ناسازگارگرایانه از اختیار امکان دارد و نگرش سازگارگرایی نمی
 ، مگر ازطریق عوامل بیرونی (عارضی).از علوم طبیعی متمایز کند

 . دیلتاي  .6  ،ارسطو   .5  ،علوم طبیعی  .4  ،سازگارگرایی  .3ی،علوم انسان.2  ،اختیار.1واژگان کلیدي:
 

 مقدمه. 1
، میان علوم اندبندي کردهبسیاري از کسانی که علوم را طبقه ،از زمان ارسطو تا به امروز

. از قرن هفدهم انداساسی قائل شده  یشود، تفاوتطبیعی و آنچه امروزه علوم انسانی نامیده می
 به  دانشمندان روزافزون علوم طبیعی و توقف علوم انسانی موجب شد تا يهمیالدي، توسع

آیا این تفاوت   د.نی چه تفاوتی با علوم طبیعی دارکه علوم انسان  کننداین پرسش بیشتر توجه  
 هادر آن اي براي علوم انسانی باز کرد واي باید حساب جداگانهگونهذاتی و جوهري است، به
علوم انسانی تفاوت ذاتی با علوم طبیعی ندارند  اینکهیا  ؛کار گرفتبهروش علمی متفاوتی را 
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کار گرفت و با  طبیعی را در علوم انسانی نیز به هاي پژوهش در علومتوان همان روشو می
 .)8 :1393فروند، ( ؟ماندگی علوم انسانی از علوم طبیعی را جبران کردتالش مجدانه، عقب

طبیعی، اختیار انسان است؛ زیرا علوم انسانی یکی از مبانی تمایز علوم انسانی از علوم 
هاي طبیعی که انسان را از سایر پدیده  مهمی  کنند و از اموربحث می  او  انسان و افعال  يهدربار

 ،این نکته بهباتوجهاست.  انسانی ت اختیار و نقش آن در تولید کنشکند، قدرمتمایز می
نقشی مؤثر و  تمایز علوم انسانی از علوم طبیعیشود، در تبیین تقریري که از اختیار ارائه می

تقریرهاي مختلف اختیار،  يهپس از توضیح مختصري دربار ،در این مقالهکننده دارد. تعیین
دهیم که تمایز ذاتی کنیم و نشان میبیان می را نقش تقریرهاي مختلف اختیار در این تمایز

 تواند استوار شود. می یک از تقریرهاي اختیارلوم انسانی از علوم طبیعی بر مبناي کدامع 
 

 . تقریرهاي مختلف اختیار2
شود. نامیده می 1سازگاري يهسازگاري یا ناسازگاري ضرورت علی با اختیار، مسأل

شوند میهاي مختلفی تقسیم  اند، به گروههایی که به این مسأله دادهفیلسوفان به تناسب پاسخ
کنند. بیشتر فیلسوفان ضرورت علی را با اختیار هریک تقریري خاص از اختیار ارائه می و

 باکنند تا هستند. سازگارگرایان اغلب سعی می 2دانند، این گروه سازگارگرایانسازگار می
ضرورت   يسازگار  )،شده نیز صادق استافعالِ متعینخصوص  که در(  تعریفی از اختیار  يه ارائ

 ، شودبر مبناي تعریفی که از اختیار ارائه می، تبیین کنند. در این رویکردرا علی با اختیار 
به طرف دیگر ممکن نباشد، باز ها آن  باشد و تعلق  کردهمتعین    رااراده و فعل    علت،  حتی اگر

بودن اراده و فعل بودن یک طرف، به اختیاري مختار است و متعینها آن دربابهم شخص 
ند؛ ر معتقدکند. برخی دیگر از فیلسوفان به ناسازگاري ضرورت علی و اختیاوارد نمیاي  لطمه 

وجه هیچبه گروهی از ناسازگارگرایان اختیار را  شوند.نامیده می 3این گروه ناسازگارگرایان
یا قائالن به موجبیت  جبرگرایان ،کننددانند، این گروه که اختیار را انکار مینمی پذیرتبیین 

مقابل، گروهی از ناسازگارگرایان بر اختیار انسان تأکید  يههستند؛ در نقط 4علی افراطی
را کسانی  يهاشتباه همشوند. بنابراین نباید بهنامیده می 5اختیارگرایان، کنند، این گروهمی

بر اختیار، به ناسازگاري چراکه اختیارگرایان عالوه  ؛اختیارگرا دانست  ،که به اختیار اعتقاد دارند
 ). 261ـ260: 1389، پالمرضرورت علی و اختیار نیز معتقدند (

 

 اختیارگرایی و تمایز علوم انسانی از علوم طبیعی . 3
آزاد را در    يهیعنی تقریرهایی که اراد  ،میان تقریرهاي اختیار، تقریرهاي اختیارگرایانهاز  

بیشترین تفاوت و تمایز را براي علوم انسانی در ، دنکنتبیین می علیفضاي عاري از ضرورت 
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 مقابل علوم طبیعی قائل هستند؛ تنها در تقریرهاي اختیارگرانه است که افعال اختیاري انسان
 توانندیو م  را دارند  (قدرت انتخاب یکی از دو طرف فعل یا ترك)  ویژگی امکان بدیل  حقیقتاً

هاي اختیاري انسان در نگرش کنشي  گریزضروري محقق شوند. ضرورت   علیخارج از روابط  
 ازجمله ،  هااز سایر پدیدهاند)  موضوع علوم انسانی  (کهاین افعال    کهشود  سبب می  ،اختیارگرایی

تحلیل ایز  نحوي متم، بههاسایر پدیده  ي بادر مقایسهذاتاً متمایز باشند و    ،موضوع علوم طبیعی
 و بررسی شوند.

 ،گیردکار می دي که در تبیین ناسازگارگرایی بهتوان اختیارگرایی را برحسب راهبرمی
 ساحتی و اختیارگرایی دوساحتی تقسیم کرد.به دو قسم اختیارگرایی تک

از راهبرد  ،ساحتی تقریري از اختیارگرایی است که براي تبیین اختیاراختیارگرایی تک 
کند. اختیارگرایانی که در این دسته قرار دارند استفاده می علیضرورت  يهشکاف در سلسل

خارج   علیانسانی را از شمول قانون ضرورت    يهاراد،  هاي گوناگونبه شیوهکه  کنند سعی می
و استاد فیاضی که براي تبیین  شهید صدر محقق نائینی، ،در میان متفکران مسلمانکنند. 

کنند، در این قسم استفاده می  ،البته با تقریرهاي مختلف،  «سلطنت نفس»   يه اختیار از نظری
 .)42-33:  1391فیاضی،  ؛  37-2/34  :1417،  صدر؛  92  -1/90  :1352نائینی،  (  گیرندقرار می

استناد گیرد. او با  دیدگاه برخی ناسازگارگرایان غربی مانند رابرت کین نیز در این قسم قرار می
، یک فضاي انسان  يهعلل اراد  يههاي کوانتم و آشوب معتقد است که باید در زنجیربه نظریه
تحقق  يهزمین ،ترتیباینوجود داشته باشد که ضرورت در آن حاضر نباشد و به نامتعین

 . )kane,2005:120-131( آزاد فراهم شود يه اراد
از راهبرد جداکردن اختیارگرایی دوساحتی تقریري ناسازگارگرایانه از اختیار است که 

دو امر ناسازگار  اینکهجاي ند. در این راهبرد بهکموطن اختیار از موطن ضرورت استفاده می
ضرورت با یکدیگر   يه خاطر شکاف در سلسلو اختیار) در یک ساحت باشند و به  علی(ضرورت  

در موطنی خاص و علی، انگارانه، هریک از اختیار و ضرورت در یک نگاه دوگانهتالقی نکنند، 
ناسازگار از یکدیگر کامًال   يهقولماین دو  ،  شوند تا از همان ابتداجدا از موطن دیگر تبیین می

که هریک از ضرورت    انگاري دکارتیوجود نداشته باشد. دوگانه  هاآن  جدا باشند و امکان تالقی
که با  انگاري کانتیدوگانه کند وو اختیار را در دو موطن وجوديِ جداگانه تبیین می علی

نفسه و اختیار و ضرورت را در دو موطن معرفتیِ شئ فی تفکیک عقل عملی از عقل نظري،
هبرد هستند که این را هاییتقریر هایی ازنمونه ،)526: 1394، کانت( کندپدیدار مستقر می

 گیرند.برند و در قسم دوم اختیارگرایی قرار میکار می را به
که بر مبناي نگرش  کنیمبیان می دو دیدگاه مهم را بندي، در ادامهاین تقسیم  بهباتوجه
 يهنمایند کهارسطو دیدگاه  :اندقائل به تمایز ذاتی علوم انسانی از علوم طبیعی ،اختیارگرایی
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 نگرش يهنمایند کهو دیدگاه دیلتاي  شود؛محسوب می ساحتیاختیارگرایی تکنگرش 
به  کههاي فیلسوفان بعدي یک از این دو فیلسوف بر دیدگاه. هراست دوساحتی اختیارگرایی

 اند.داشته بسیاري، تأثیر معتقدندتمایز ذاتی علوم انسانی از علوم طبیعی 
  ارسطو  يهیعی در نگرش اختیارگرایانعلوم طب. تمایز علوم انسانی از  1.  3

 6ارسطو علوم (فلسفه به معناي عام) را به سه دسته تقسیم کرده است: علوم نظري
 8و علوم تولیدي (هنر یا دانش فنی) 7اولی، ریاضیات و طبیعیات)، علوم عملی يه(فلسف

دفتر  هاي بحث،جایگاه، 812: 1390  و ب1064، 363 و ب1025، 194: 1389، ارسطو(
ابتدا حاصل دو تقسیم طولی است. ارسطو  ،گانهبندي سهاین تقسیم ).الف145ششم (زْدِتا)، 

 ،علوم نظري از حیث موضوع و هدفکند. علوم را به علوم نظري و علوم غیرنظري تقسیم می
اند و ضروريکنند که اموري بحث می يهند. علوم نظري دربارابا علوم غیرنظري متفاوت

اما موضوع علوم  ).208و  211: 1385، ارسطو( که هستند باشند گونهتوانند غیر از آننمی
 ،هستند آنچهجز ، دیگري يه گونتوانند بهیعنی اموري که می ؛ستا امکانی غیرنظري، امور

 :)208و  213 :(همان باشند
آن به شناخت  يهوسیلیکی آن جزء که به :شودجزء عقالنی نفس نیز دو قسمت می

تواند چیز دیگري باشد و جزء هست، نمی آنچهجز ها آن  مباديپردازیم که موجوداتی می
(امور پردازیم و چون این امور به شناخت امور ممکن می ،آن است که به کمک آندیگر 

که هریک مستعد رو اجزاي نفس هم ضروري و امور ممکن) از یک جنس نیستند، از این
هستند، از یک جنس نخواهند بود؛ زیرا گفته شده است در معرفت ها آن شناخت هرکدام از

و شناسایی، نوعی مماثلت و تجانس بین فاعل شناسایی و متعلق شناسایی وجود دارد. یکی 
گرفتن و احتساب خوانیم. تصمیماز این اجزا را علمی یا نظري و دیگري را حاسب می

 عقالنی نفس است  يیک جزء از اجزا  ،درنتیجه گوییم جزء حاسب؛  یک چیز است  ،(محاسبه)
 . )2/11: 1391، ارسطو(

است،  گونه غرضبدون هیچ ،حقایقدرك  ،بارتیهدف علوم نظري صرفًا دانستن و به ع 
هاي راه   يه ارائ  بهساختن این علوم  اما هدف علوم غیرنظري صرفاً دانستن نیست، بلکه معطوف

تنها مثًال شناخت طبیعتِ اخالقی و اجتماعِی انسان، نه ؛دخالتِ موفق در رونِد رخدادها است
ی دانستن یک واقعیت و ارضاي یک تمایل عقالنی، بلکه شناخت یک مبنا براي ساختن نظام

 .)30ـ29: 1393، تیلور( حیح از تعلیم، تربیت و حکومت استص
: علومی که موضوع شوندارسطو علوم غیرنظري خود به دو دسته تقسیم می  يهدر اندیش

، 213 :1385، ارسطو( 10اندو علومی که موضوع براي کنش و عمل 9ندبراي ساختن و تولید
علوم  ،دوم يهش فنی) و علوم دستعلوم تولیدي (هنر یا دان ،اول يه ). علوم دستالف1140
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 ،در نظر ارسطو علوم تولیدي از علوم عملی متمایز و درنتیجه  چه موجب شدهآن  .عملی هستند
عملی، غایت در خودِ فعل است،  این نکته است که در علوم ،کردن باشدغیر از عمل  ساختن

یک امر  ،غایتي، خود مطلوب است، اما در علوم تولیدخودينفسه و بهکه فعل فیطوري به
 يه دن به آن غایت، جنببراي رسی ،که این فعلطوري فعل خاص است، بهبیرونی و فراتر از 

 ).ب1140، 216-215 :1385ارسطو، ( ابزاري دارد
، دنشوبه علوم انسانی تعبیر میعلوم عملی و تولیدي همان علومی هستند که امروزه 

بحث تمایز علوم در    ،ازجمله علوم طبیعی  ،از علوم نظري  هاآن  بردن به مالك تمایزرو پیازاین 
این نکته روشن  ،فوق  يهگانست. با دقت در تقسیم سهگشاانسانی از علوم طبیعی مفید و راه

 ،از علوم نظري عملی و تولیدي (علوم انسانی)علوم  تمایز در دیدگاه ارسطو، شود کهمی
توانند اند و نمی؛ موضوع علوم نظري اموري است که ضروري ستهاآن  تمایز موضوعات  اسبراس

به اختیار و  ،در پذیرفتن محموالت و احکام خود ،دلیلهمین، بهاي دیگر موجود شوندگونه به
که موضوع علوم عملی و نیز علوم تولیدي، امور  آزاد انسان وابسته نیستند؛ درحالی يه اراد

و در این چگونه  اي دیگر موجود شوندگونهتوانند بهیعنی اموري که می ؛امکانی است
شود تمایز موضوعات موجب می. همین اندآزاد انسان وابسته  يهموجودشدن، به اختیار و اراد

 . این تمایز11در غایت و هدف نیز از یکدیگر متمایز باشند ،که علوم نظري و علوم غیرنظري
علوم عملی و تولیدي   ،است؛ زیرا از یک طرف  مبتنی  آزاد  يهاختیارگرایانه از ارادبر یک نگرش  

در فضایی عاري از ضرورت انجام  فعل رااین اراده  ،دیگراند و ازطرفانسان وابسته  يهبه اراد
شده اي که فعل انجامگونهبه؛ سازد (در علوم تولیدي)یا شئ را می، دهد (در علوم عملی)می

 :اي دیگر محقق شوندگونهبه ندتوانو می رندامکان بدیل دا ،شدهساختهیا شئ 
بعضی  ،گونه باشند که هستندکه قابلیت این را دارند که غیر از آن از امور تغییرپذیر

 ).ب1140، 213: موضوع ساختن است و بعضی موضوع عمل (همان
ساحتی راهبرد اختیارگرایی تکگیرد که هایی قرار میدیدگاه يهدیدگاه ارسطو در زمر

 ي هداند و در سلسلنحو ضروري نمیحوادث عالم را به   يه چراکه او تحقق هم؛  اندرا اتخاذ کرده
: 2007، کرم( کند: اتفاق و اختیارتعبیه می ، دو نوع شکاف امکانی راحوادث ضروري عالم

 .)140ـ139
 دیلتاي  يهنگرش اختیارگرایانعلوم انسانی از علوم طبیعی در  تمایز  .  2.  3

انگاري بر دوگانه،  انگاري دکارتی و پس از آنبر دوگانه  ،راهبرد دوساحتی پیش از دیلتاي
با احکامی و مبتنی شده بود. دکارت بیان کرده بود که روح و بدن دو موجود متمایز کانتی 
به  علیضرورت  ،دیدگاهند؛ روح موجودي مجرد و بدن موجودي مادي است. در این امتفاوت

محدود کند. این  ،استمربوط تواند اختیار را که به روح شود و نمیموطن ماده مربوط می
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با علوم  )شوندکه به روح انسان مربوط می(نگرش مبنایی شد براي این قول که علوم انسانی 
 تواننمی و نداذاتاً و ماهیتاً متفاوت )کنندموجودات مادي بحث می يهکه دربار(طبیعی 

انگاري . کانت دوگانه)9 :1393،فروند(کرد تأویل هاي فیزیکی به پدیده را هاي انسانیپدیده
به این صورت که اختیار   ؛تبدیل کردشناختی  انگاري معرفتبه دوگانهوجودشناختی دکارت را  

. )526:  1394،کانت(  کردرا در موطن پدیدارها ترسیم    علینفسه و ضرورتفیرا در موطن شئ
 ي همقول  يهکاربست دوگان  با  ،علیجداسازي موطن اختیار از موطن ضرورت  ،  در دیدگاه کانت

 دهند،میانجام  هاوارهشکل را پدیدارهاي تجربیبراي : کاربست علیت گیردعلیت صورت می
 : 1389،  کورنر(  شوداي استفاده نمیوارهاز هیچ شکل   ،ذوات معقولبراي  در کاربست علیت    اما

کاربست نخست، کسب شناخت حقیقی (منحصراً شناخت   يه نتیج ).261-260و 210
 خاص از علیت است که یترسیم نوع  ،کاربست دوم يه و نتیج است عقل نظري باتجربی) 

در این نگرش   .کندمیجعل    پدیدارهاي طبیعی  خارج از روابط ضروري میان  را عقل عملی،آن 
ارزش شناختی و عینیت ها کنش ،کندهاي انسان بحث میکنش يهعلوم انسانی که دربار

 شوند.اعتبار میو تحت حاکمیت عقل عملی ندارند 
کردن معرفت دهد و ضمن محدودرا ادامه می  ایدئالیسم انتقادي کانت  دیلتاي به یک معنا

شناخت و عینیت  يهبارکانت در را آنچهبا انجام برخی اصالحات، کند تا به تجربه، سعی می
شجاعی ؛  112  :1395،  پالمر(  است، در علوم انسانی نیز پیاده کند  علوم طبیعی بیان کردهدر  

داند و در را با اختیار انسان ناسازگار می  علیضرورت    . او همانند کانت)43  :1396،  جشوقانی
انگاري ، دوگانهو اختیار علیتعارض ضرورت  حلداستان است که راه نکته نیز با کانت هم این

 .)122-121 :1394، دیلتاي( نیست دکارتی
انگاري حلی در چهارچوب دوگانهراه  يههمچنین او همانند کانت به دنبال ارائ

جاي مستقرکردن اختیار و ضرورت در دو موطن وجوديِ روح و تا بهشناختی است معرفت
این دو موطن معرفتی،  ،بدن، آن دو را در دو موطن معرفتی مستقر کند؛ اما برخالف کانت

نیستند،  )گیرداخت انسان قرار نمینوجه متعلق شهیچکه به(نفسه موطن پدیدار و شئ فی
 يه(تجرب زیسته) و معرفت بیرونی يهدرونی (تجربند از معرفت ابلکه این دو موطن عبارت

 .)122 :(همان حسی)
با عنایت به ، شوندصورت دو علم طبیعی و انسانی نهادینه میاین دو نوع تجربه که به 

ناپذیر و بلکه دو منبع ناسازگار و منبع قیاس دو منشأ و، و اختیار علیناسازگاري ضرورت 
 يهاند. علوم انسانی در قالب تجربمتداخل و مندرج 12حیات يهدارند که در شبک متناقض

واحد حیاتی استخراج و انتزاع   يهحسی، از این شبک يه زیسته و علوم طبیعی در قالب تجرب
 شوند:می
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تنی اوست که صورتی است که هستی حیات ذهنی انسان جزئی از واحد حیاتی روان
توان حیات ذهنی را انتزاع می يهواسطفقط به. شودمیبشري و حیات بشري در آن آشکار 

 .)131 :1394دیلتاي، ( تنی متمایز کرداز واحد حیاتی روان
با این   ؛کنداین دو نوع تجربه را تبیین می  ،تأثیر کانت، با استفاده از مقوالتدیلتاي تحت

استعالیی ریشه داشته باشند، در خودِ حیات و  يه در سوژ اینکهجاي تفاوت که مقوالت او به
. تفاوت دیگر )83: 1396، شجاعی جشوقانی( مستقرند ،زندگی که یک واقعیت تاریخی است

یند ا، مقوالتی که در فراین است که در نظر کانت ،دیلتاي با کانت در استفاده از مقوالت
از آن نظر حسی را  يهه تجربصرفًا مقوالت صوري هستند ک، شوندکار گرفته میشناخت به

در  ،اما در نظر دیلتاي ،به همراه دارند است، یک شناخت مفهومی از پدیدارهاي طبیعی که
ها آن يه وسیلکنار مقوالت صوري، مقوالت دیگري به نام مقوالت واقعی نیز هستند که به

شهودي و بدون واسطه) صورت  هاي انسانی را در قالب نوع دیگري از شناخت (بهتوان پدیدهمی
. بنیاد مکریل) يه، مقدم26 و مکریل يه، مقدم23 و 167 :1392 ،دیلتاي( تجربه کرد

 حیات است  يهمقوالت صوري در مقوالت واقعی است و بنیاد مقوالت واقعی هم در شبک
 ي ه از شبک  ،زیسته  يه رو علوم انسانی که در قالب تجربازاین   ؛)85  :1396شجاعی جشوقانی،  (

صورت حسی به  يه هاي علوم طبیعی که در قالب تجربشوند، شامل بنیانحیات استخراج می
  شوند نیز هستند:مفهومی ادراك می

درونی وجود دارد و چون هر  يهبه موجب این تجرب ،چون هرچه براي ما موجود است
فقط در   هست،  که   به همان صورت  ،ارزش یا غایتی براي ماست  يهدهندکه تشکیل را  چیزي  

اصول حاوي درونی  يه، علم تجربکنیممیدریافت  نماهاحساس و اراد يه زیست يه تجرب
تواند براي ما میها، طبیعت براساس آنکه  کندرا تعیین می که حدودياست اي معرفتی

ها را توضیح وجود غایات، خیرهاي اعال و ارزش موجود باشد و نیز حاوي اصول فعل ماست که  
 .)123 :1394دیلتاي، ( است قائم به این امر ،دهند؛ کل مراودات عملی ما با طبیعتمی

هاي طبیعی که از ناسازگاري دترمینیسم و هاي انسانی با واقعیتناپذیري واقعیتقیاس
شود که ما نتوانیم قواعد حاکم میگیرد، موجب ت میأ آزاد انسانی نش يهبا اراد علیضرورت 
 هاي طبیعی را در علوم انسانی جاري کنیم:بر پدیده
[یعنی موطن روح یا ذهن  اگر بکوشیم روابط بین امور واقع در یکی از این دو منطقه... 

تناقض بروز  ،دیگر کنیم يه را تابع روابط بین امور واقع در منطق و موطن نظام مکانیکی]
پذیري : در مقابل نظم مکانی و تقسیمنظر استمدچیزي است که همان مالً کند و این ع می

ماده و ضرورت مکانیکی که بر رفتار هریک از اجزاي آن حاکم است، وحدت حیات انسانی 
شود و وحدت آگاهیِ مرتبط با آن، ي امور واقع متعلق به خودآگاهی نشان داده میواسطه به
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یابد هاي حیات اخالقی که متناظر با اختیار است، نمود میي اختیار و واقعیتبه واسطه 
 ). 128-127 :1394دیلتاي، (

بنابراین در نظر دیلتاي، علوم انسانی و علوم طبیعی از دو منبع ناسازگار و متناقض در 
این دو انتزاع   که نتوانشود  این دو منبع موجب می  شوند. ناسازگاريحیات انتزاع می  يه شبک

هر عمل، تنها بتوان یکی از این دو علم خصوص و در هر زمان و در کردبا یکدیگر جمع 
 (طبیعی و انسانی) را تجربه کرد:

واقعیت حیات  ،دهد و درنتیجهنی و بیرونی هرگز در یک عمل واحد رخ نمیورادراك د
اي که زمانی ندارد. به این سبب، براي رویکرد عملیذهنی انسان هرگز با واقعیت جسم او هم

که در این  است نحويهمین  در پی درك ارتباط دو بخش ذهنی و مادي زندگی انسان به
به ناپذیر  ضرورتاً دو دیدگاه متفاوت و تحویلتنی انسان انعکاس یافته است،  واحد حیاتی روان

شده ه یابم که کل جهان خارج داددرونی آغاز کنم، درمی يهوجود دارد. اگر با تجربیکدیگر 
در آگاهی من است و تمام قوانین طبیعت تابع شرایط آگاهی من است و بنابراین به این 

را پیش که آنچنان ،توانم با جهان طبیعت ماديدیگر من میاست... ازطرف وابسته شرایط 
در درون زمان   یافتهانتظام  صورتبه  آغاز کنم و امور واقع روانی را  ،کنمشاهده میروي خود م

خود در معرض و تابع   ،ون حیات روحیرکنم که تغییرات دو مکان دریابم؛ سپس مشاهده می
زیکیِ اثرگذار بر دستگاه یکه متشکل از تغییرات ف  )طبیعی یا آزمایشی(خارجی است    یدخالت

 زندرقم میها آن تضاد بین فیلسوف و عالِم طبیعی را مبادي متضادعصبی است... پس 
 .)132 - 131:(همان

اتی علوم انسانی و خوبی گویاي این نکته است که دیلتاي تمایز ذبه یادشده مطالب
بر یک نگرش اختیارگرایانه از  )نباشند  پذیریک به دیگري تحویلطوري که هیچبه (طبیعی را  

که در عالم طبیعت جاري است، شامل  علیکه ضرورت طوريکند، بهآزاد مبتنی می يه اراد
 هاي انسانی نشود:پدیده

شمارد، اما در تنی گسترده میحیات روان يعلیت را تا قلمرو يهزنجیر علوم طبیعی
تأثیر این نوع از  امور جسمانی و روانی، تحت  يه رابط  ،یابیم که در آنجا حالتی از تغییر میاین

 .)133 :(همان نیست علیرویکرد 
انسان... در درون خودآگاهی خود، حاکمیت اراده، مسئولیت در قبال افعال خویش، 

اندیشه و قابلیت مقاومت در مقابل هر نوع تعدي با تکیه بر  يه چیز در بوت نهادن هر قابلیتِ
ترتیب اینکند... بهطبیعت متمایز می يه یابد. این امر انسان را از بقی یاختیار خود را درم

کند که در آن، در متن ضرورت عینی طبیعت، اي تاریخی را از طبیعت متمایز میانسان حوزه 
کند. برخالف جریان مکانیکی تغییرات شمار خودنمایی میاختیار در مواضع و اَشکال بی
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پیشاپیشْ حاوي هر چیزي است که ناشی از آن است، اعمال اراده... چیزي   ،طبیعی که در آغاز
 :1394دیلتاي،  (  کننده و توخالی در آگاهی از جریان طبیعت ...بندي کسلاست بیش از جمع

119- 120.( 
کند که تقابل علوم طبیعی تاي نقل میخاطر همین باشد که ژولین فروند از دیلبسا بهچه 

 :1393 ،فروند( و علوم انسانی، معادل تقابل میان جبر و اختیار (یا ضرورت و آزادي) است
اراده با واقعیت، مرکز ثقل علوم،  يه مکریل، ازنظر دیلتاي، رابط يه به گفت اینکهچه ؛ )80
 ، بیان شد  آنچه  بهباتوجه .  مکریل)  يهمقدم  ،48  :1394  ،دیلتاي(  خصوص علوم انسانی استبه

سانی ذاتًا از علوم طبیعی شود که بر مبناي نگرش اختیارگرایی، علوم اناین نکته روشن می
 ند.متمایز

 

 . سازگارگرایی و تمایز علوم انسانی از علوم طبیعی 4
علوم براي تمایز ذاتی ، نگرش سازگارگرایی در هاي اختیارگرا،مقابِل دیدگاه يه نقطدر 

همانند سایر هاي انسانی  پدیده  ،وجودندارد؛ چراکه در این نگرشوجهی  طبیعی  انسانی از علوم
 کنند.و از یک قاعده و قانون پیروي میضروري هستند    علیمحکوم روابط  ،  هاي طبیعیپدیده
هاي پدیده  ،شوندبینی  تبیین و پیش  علیروابط    ازطریق  بایدهاي طبیعی  طور که پدیدههمان

و هرگونه  کرد بینیصورت و با همین کیفیت، تبیین و پیشهمینبه  توانمی نیز را انسانی
اکثر قریب به اتفاق گیرد. صورت می علیها، در قالب تبیین تبیین ازطریق دالیل و انگیزه

 يهدربارها آن رو دیدگاهند؛ ازاینمعتقد و اختیار علیبه سازگاري ضرورت  حکماي مسلمان
در ادامه   .ستمناسبی براي بحث کنونی ما  يه وجه تمایز حکمت عملی از حکمت نظري، نمون

 کنیم.بیان می را تمایز حکمت عملی از حکمت نظري يهدیدگاه حکماي مسلمان دربار
 حکماي مسلمان  يهحکمت عملی از حکمت نظري در نگرش سازگارگرایانتمایز  .  1.  4

از ارسطو تأثیر  ،حکمت عملی از حکمت نظري حکماي مسلمان در تبیین تمایز
(فلسفه و حکمت  علم هاآنند. اهمان تقسیم او را مطرح کردهبا اندکی تغییر، و  اندپذیرفته

اما قسم سوم تقسیم  ،اندنظري و عملی تقسیم کرده يهبه معناي عام) را به دو قسم عمد
، متعدد مواضعدر سینا اند. ابنارسطو (یعنی علوم تولیدي) را در تقسیم خود لحاظ نکرده

این تقسیم را تبیین کرده است. این تقسیم که علوم نظري و  ،الهیات شفاو  منطقازجمله 
 کند، به صورت زیر است:عملی را براساس موضوعات از یکدیگر متمایز می

از حقایق اشیا آگاه شود.  ،گیري فلسفه این است که انسان در حد توان خودغرض از فرا
ی یبه اختیار و فعل ما وابسته نیست، یا اشیا  هاآناي هستند که وجود  گونهموجود یا به  ياشیا

 نظري   يهفلسف  ،اول  يهشناخت دست  ؛به اختیار و فعل ما وابسته است  هاآنهستند که وجود  
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 . )4  -3:الف1404،همان؛  12  /1:ب1404،سیناابن (عملی است يهفلسف ،دوم يهو شناخت دست
سینا ـ همانند ارسطو ـ غایت متفاوت علوم نظري و عملی را نیز بیان کرده البته ابن 

و اصالتاً اند  برخاسته هاي متفاوت، از موضوعات متفاوت علوم نظري و عملی  است، اما این غایت
 شوند:حکمت نظري و عملی نمیو بالذات موجب تمایز 

کامل این علوم با دانستن صرفاً  نظري این است که انسان نفس خود را يهغایت فلسف
عملی این است که نفس انسان با دانستن آنچه باید عمل کند و  يه، اما غایت فلسفکند
 .(همان) کامل شود )نه با صرف دانستن(کردن به آن عمل

در  بندي ارسطو این است کهبندي با تقسیمترین تفاوت این تقسیمترین و اساسیمهم
اند علوم عملی براساس یک نگرش اختیارگرایانه از علوم نظري متمایز نشده  بندي،این تقسیم 

 ي همطابق با مبناي حکماي مسلمان در مسأل  ،و اختیاري که در موضوع علوم عملی اخذ شده
بندي مبناي تقسیماست؛ این در حالی است که ارسطو    علی  یک اختیار سازگار با تعین  ،راختیا

آزاد قرار داده بود و بیان کرده بود که موضوع علوم  يهتقریري اختیارگرایانه از ارادخود را 
آزاد  يه و موجودیتشان به اراد دارندند که امکان بدیل ااموري فاقدضرورت ،عملی و تولیدي

توجه  مهم يه این نکتبه حکماي مسلمان چندان که رسد انسان وابسته است. به نظر می 
که   حکماي مسلمان سازگارگرا هستند، تقسیم ارسطو راجمهور    اینکه؛ زیرا با وجود  اندنکرده

همین امر موجب شده  اند.کار گرفتهاي بهبدون تغییر عمده،  بر مبناي اختیارگرایی ارائه شده
ات و با ابهام ،تمایز علوم عملی از علوم نظري يهتا تبیین دیدگاه حکماي مسلمان دربار

برخی از این اشکاالت را  هاي الهیات شفادرس مطهري در    جدي مواجه شود. استاد  یاشکاالت
  13برشمرده است.
یز موضوعی براي تما ،اشکال این است که برخالف ظاهر کالم حکماي مسلماننخستین  

نیست؛ زیرا موضوع علوم عملی، افعال مالك مناسبی کردن علوم عملی از علوم نظري جدا
چیز دیگري غیر از افعال اختیاري انسان است؛ افعال   هر  ،اختیاري انسان و موضوع علوم نظري

ز یک معلولی جهان هستند و ا ـعلیاختیاري انسان همانند سایر موجودات، جزئی از نظام 
توانند و نمی ها ندارندپدیدهبا سایر  یرو تفاوت بنیادینازاین ؛کنندقاعده و قانون تبعیت می

 .)228 :1378مطهري، ( تمایز موضوعی علوم عملی از علوم نظري را توجیه کنند
این اشکال در صورتی وارد است که فعل اختیاري انسان بر مبناي یک تقریر 

فعل اختیاري انسان ،  سازگارگرایانه، موضوع علوم عملی قرار گرفته باشد؛ چراکه در این صورت
ضروري   يو محموالتشان یک رابطه  هاآن مانند موضوعات سایر علومِ نظري است که میان 

 استاد دلیل است که همینبه. شان کردبینیتبیین و پیش توان می برقرار است و از طریق آن
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داند؛ چراکه او نیز همانند جمهور حکماي مسلمان، به یک اشکال را وارد می مطهري این
 از اختیار اعتقاد دارد: يتقریر سازگارگرایانه

علوم به نظري و عملی، اختالف موضوعات  حقیقت این است که مبناي تقسیم اولیِ
قدر اختالف ندارد که مبناي یک نیست؛ موضوع حکمت عملی با موضوع حکمت نظري آن 

 .(همان) تقسیم به این شکل بشود
تمایزِ موضوعیِ علوم عملی از علوم نظري در نگرش سازگارگرایی، موجب   يپذیرناتوجیه 

 ،تمایز حکمت نظري و عملی را اصالتًا و بالذات کهسازگارگرایان تمایل پیدا کنند تا  شده
یافتن استعداد خودِ علم و فعلیت ،هدف ،ازطریق غایت علم توجیه کنند: در حکمت نظري

 14.)229 :(همان کردن استهدف عمل ،عقالنی بشر است، اما در حکمت عملی
 دهد:این رویکرد اشکال دیگري را در مقابل سازگارگرایان قرار می

 ، علوم فنی يهمنطق و طب و هم که آیدالزم می ،هدف و غایت را مالك قرار دهیماگر 
جزءِ علوم عملی قرار گیرد؛   ،ازقبیل کتابت و خیاطی و حتی بسیاري از علوم طبیعی و ریاضی

 .(همان) ها عمل استاین يهزیرا هدف نهایی از هم
 نحو نظري و عملی بههاي اصطالحدهد که صدرالمتألهین این اشکال را چنین پاسخ می

حکمت  ،شود منطق، هنگامی که گفته میدنروکار میاشتراك لفظی در معانی مختلفی به
قصود از علم عملی، علمی است که به عملی، طب، خیاطی و کتابت از علوم عملی هستند، م

عملی اخالق و سیاست از علوم شود شود؛ اما هنگامی که گفته میکیفیت عمل مربوط می
اما کتابت، خیاطی و طب از علوم نظري هستند، مقصود از علم عملی، علمی است  ،هستند

نظري، علم عملی در   که موضوع آن عمل اختیاري انسان است. در تقسیم حکمت به عملی و
 .)7 -1/6 :1382، مالصدرا( کار رفته استمعنا بههمین 

گردد پاسخ صدرالمتألهین به این نکته برمی،  است  مطهري بیان کرده  استادطور که  همان
 کهدرحالی  ،)229  :1378مطهري،  (  علوم عملی و نظري، تمایز موضوعات است  تمایزکه مالك  

د؛ چنین تمایزي در نگرش سازگارگرایی توجیه مناسبی ندار ،طور که بیان شدهمان
 نیست. فتنیدلیل این پاسخ صدرالمتألهین پذیرهمینبه

اشکال  این دیگر اي مطرح کرد کهگونهی حکمت نظري و عملی را بهیغا توان تمایزمی
عقالنی  يه یافتن جنببه این صورت که غایت حکمت نظري فعلیت ؛مطرح نشودآن  يهدربار

کردن نفس تنفس ازطریق انتقاش صورت موجودات در آن باشد و غایت حکمت عملی مبادر
و  15تدبیري نفس، هیئت استعالیی نفس بر بدن يه که در جنبطوري به انجام عمل خیر؛ به

هیئت انقیادي و انقهاري بدن از نفس حاصل شود. در این صورت علومی مانند طب و منطق 
حال کاربرد کنند و درعینحکایت می )خارجی یا ذهنی(خود، از واقعیتی که وراي قضایاي 
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استعالیی نفس بر بدن  ي ه چراکه به جنب؛ شوندعملی نیز دارند، در حکمت عملی وارد نمی
نوعی  غرض، يه وسیلبه توانبا این بیان می .)21 -1/20 :1981مالصدرا، ( مربوط نیستند

انسانی ترسیم کرد، اما باید توجه داشت که این تمایز، یک تمایز ذاتی تمایز را براي علوم 
با دو امرِ  تواندلیل است که میهمینخارج از حقیقت شئ است و به ،غرض کهنیست؛ چرا

همچنین باید توجه داشت که این   غرض از یکدیگر متمایز کرد.  يه وسیلبه   حقیقت یکسان را
 ، بندي ارسطو که در تقسیم  شودشامل نمی  آن دسته از علوم انسانی را  ،تمایز (ازطریق غرض)

تدبیري و استعالیی نفس بر بدن  يه چراکه این علوم به جنب ؛اندعلوم تولیدي نامیده شده
 حکمت عملی قرار گیرند. يهتا در زمر شوندمربوط نمی

 

 گیرينتیجه. 5
تمایز علوم انسانی از علوم  مهم یاز مبانیکی این نکته روشن شد که  ،در این مقاله

  مهمی است   یکی از فیلسوفان  کههمین امر موجب شده تا ارسطو  طبیعی، اختیار انسان است؛  
یعنی آنچه امروزه تحت عنوان ( ، علوم عملی و تولیديبندي علوم کردهکه اقدام به تقسیم
از علوم نظري متمایز   ،اختیارگرایانهبراساس یک نگرش را  )شودها یاد میعلوم انسانی از آن 

 ،دیلتاي ،آنهایی است که براساس ، ازجمله مؤلفه این نگرش اختیارگرایانه. همچنین کند
علوم ذاتًا  را از سایر علوم انسانی ،تمایز علوم سخن گفته يهدیگر فیلسوف مهمی که دربار

مایز ذاتی علوم انسانی از علوم متمایز دانسته است. در این مقاله این نتیجه به دست آمد که ت
جز از طریق   ،و نگرش سازگارگرایی یابدمیامکان  صرفاً بنابر نگرش اختیارگرایی ،طبیعی
 تواند علوم انسانی را از علوم طبیعی متمایز کند.نمی، نظیر غرض ،و عارضی بیرونی عوامل

ازجمله ثمرات مهم بحث تمایز علوم انسانی از علوم طبیعی این است که تمایز ذاتی و جوهري 
مستلزم آن  )، نگرش اختیارگرایانه امکان دارداساس که صرفاً بر(علوم انسانی از علوم طبیعی 

هاي هرمنوتیکی و تفسیري) (مانند روشهایی کامالً متفاوت روش ،در علوم انسانیاست که 
کارگیري گرفته شود، برخالف تمایز غیرذاتی علوم انسانی از علوم طبیعی که مستلزم به  کاربه

 .استمشترك در علوم انسانی و طبیعی  علیهاي تبیین روش

 هایادداشت 
1. Compatibility.                2. Compatibilists.                 3. Incompatibilists. 
4. Hard determinism.         5. Libertarians.                     6. Episteme. 
7. Phronesis.                       8. Techne.                            9. Poiesis. 
10. Praxis. 

دارند (افعال امکانی)  طور که بیان شد، علوم عملی و علوم تولیدي هردو موضوع واحدي  البته همان.  11
 شوند. غرض از یکدیگر متمایز می   يه وسیلو صرفاً به
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دیگر حیات  عبارت آورد؛ به. حیات چیزي است که فرد ازطریق تجربه و در حس زنده به دست می12

هاست که واقعیت تاریخی و اجتماعی زندگی نوع بشر را هاي فرديِ انسانهمان مجموع زندگی
 ). 80-79:  ، صص13سازد (می
ن روشن نشده است و  امبناي تقسیم قدما براي متأخر ، ما يهنویسد: «به عقید می باره او دراین . 13

اي اشکاالت در  حتی در میان خود قدما هم کمتر فردي به عمق این مطلب رسیده است و لهذا پاره 
ذکر  ،ایمکه خود انتخاب کرده حلی در اینجا این اشکاالت را با راه این زمینه الینحل مانده است. ما

 ).228:  ، ص20کنیم» (می
طور که بیان بودن غایت حکمت نظري و عملی در کلمات ارسطو نیز آمده است، اما همان. متفاوت14
و بالذات نیست، بلکه از    لۀهاي خود دارند، باالصادر دیدگاه ارسطو تمایزي که این علوم در غایت  ،شد

 گرفته است.  تأنشها  تمایز موضوعات آن 
که شامل تدبیر و استعالي حاکم  طوري به ،توان این هیئت استعالیی و تدبیري را توسعه داد. می15

علوم  ، بنديتوان در این تقسیمبر جامعه و رئیس خانواده بر اهل منزل نیز بشود؛ در این صورت می
 مربوط به خانواده را نیز گنجاند.   اجتماعی و مباحث
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