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 چکیده

علمی هاي پارادایمی است که یهاشناسی رایج از جمله معرفتشناسی در معنایی غیر از رشته انسانانسان

پارادایم . آگوست کنت بعنوان آغازگر جریان پوزیتیویستی، ندستهدر ساختار و روش خود مبتنی برآن 

کند اي تصویر میبنا کرد. او انسان را به گونه نوینی شناسیی را بر انسانشناسعلم جامعه پوزیتیویستی و

 آنآید. این فرایند شاهدي بر فیزیک اجتماعی پدید میعلم  آن و به تبع یاجتماعزندگی آن  رونکه از د

شکل  شناختیو انسان شناختیهاي جهانطرف نسبت به گزارهاست که معرفت علمی در چارچوبی بی

گوید و نه ناپذیري است که علم نه از آنها سخن میهاي مشاهدهرد و معرفت علمی مبتنی بر گزارهگینمی

هاي انسان شناختی آگوست کنت و ترسیم رابطه ابزارهاي الزم براي بررسی آنها را دارد. استخراج گزاره

ي علوم انسانی در رویکردها دهدنشان میهاي مختلف علوم انسانی پوزیتیویستی ها با بخشآن گزاره

نوع  ،سطحی از معرفت ماقبل علمی اوالً قیاس پذیرند و ثانیاً با تغییر مبانی انسان شناختی یک رویکرد
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 مقدمه

باشد از جملـه  گیرد که واجد عناصر متعددي میشکل می چارچوبی معرفتیعلم در 
هایی محدودتر راجع به موضوعات خاص و ابزارهـا و  هاي متافیزیکی کلّی، نظریهگزاره

بـر  شـوند. ایـن سلسـله معـارف مترتـب      فرایندهاي خاصی که موجب تولید علـم مـی  
هاي مرتبه باالتر، تغییـرات بنیـادینی   یکدیگرند و بر این اساس با تغییر هر یک از گزاره

 دهد.ها رخ میدر مرتبه علمی این چارچوب
یک و جا افتاده، در یک علم کامل در این نوشتار این دیدگاه مورد پذیرش است که 

را جـه  مو علمـىِ  تگیرى فعالیـ چارچوب و جهت ،که استانداردها ردپارادایم وجود دا
هـا و  مجموعـۀ فراگیـرى اسـت کـه حـاوى تمامیـت نگـرش       » پـارادایم « .کندتعیین مى

ها و قـوانین؛  اى از مفاهیم، نظریههاى دانشمندان است و مشتمل است بر مجموعهبینش
هـاى  هاى بکارگیرى آنها جهت تولید سـاخته گیرى، شیوهاى از ابزارهاى اندازهمجموعه

شـناختى و  اى از اصول و قواعـد روش تعدیل و تصحیح آنها؛ مجموعهتجربى، و نحوه 
هـاى  اى از تعهدات و اصول مابعدالطبیعى و توصیهشناختى؛ و باالخره، مجموعهمعرفت

مراتبی از بـاال بـه پـایین متشـکل از     نیمه یا شبه اخالقى این مجموعه به صورت سلسله
 مراتب زیر است:

شـکل  یـک پـارادایم   ، همـواره در  یک علم کامل این دیدگاه مورد پذیرش است که
 .کنـد را تعیین مىجه مو علمىِ گیرى فعالیتچارچوب و جهت ،که استانداردها گیردمی

هـاى دانشـمندان و   ها و بینشمجموعۀ فراگیرى است حاوى تمامیت نگرش» 1پارادایم«
ز ابزارهـاى  اى اهـا و قـوانین؛ مجموعـه   اى از مفـاهیم، نظریـه  مشتمل است بر مجموعه

هاى تجربى، و نحوه تعـدیل و  هاى بکارگیرى آنها جهت تولید ساختهگیرى، شیوهاندازه
شناختى؛ و باالخره، شناختى و معرفتاى از اصول و قواعد روشتصحیح آنها؛ مجموعه

هاى نیمه یا شـبه اخالقـى. ایـن    اى از تعهدات و اصول مابعدالطبیعى و توصیهمجموعه
 ز باال به پایین متشکل از مراتب زیر است: مراتبی اسلسلهمجموعه به صورت 

                                            

 چـارچوب  به ارهاش براي صرفاً و نگرفته صورت آن کوهنی ادبیات لزوما در مقاله این در "پارادایم" واژه . بکارگیري1
 در اساسی هايدگرگونی آنها، تغییر با که هستند زیربناهایی مثابه به علم پارادایمی مبانی اي کهبگونه است ترّتبی معرفتی

 .دهدمی رخ علمی روبناهاي
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 اي از مفروضات متافیزیکیمجموعه-
نمـون (=  نظریاتی در مورد موضوعات خاص، مسائل حل شـده خـاص و نـوع   -

 ها و مسائل مهم پارادایمیک)مثال
  )4، ص2012آزمایشی (ال ابیت،تعهدات به ابزار و فرایندهاي تجربی و -

ــ ــارگیري   چگــونگی ادراك ع ــا بک ــر از آن ب ــی معتب ــع و بدســت دادن درک الم واق
  1»محـور پـارادایم «شناسی معتبر از جمله کارکردهاي پارادایم است. بـا توجـه بـه    روش

روند و بدون وجود ها بخشی ضروري در فعالیت علمی به شمار میبودن علوم، پارادایم
ادایم را نه به عنوان جزیـی از  شود. لذا پارگیرد و دانشی تولید نمیآن، علمی شکل نمی

 علم، بلکه به مثابه خود علم باید در نظر گرفت.

هاي به دست آمده تحقیقـات  روشن کردن اجزاء این ایده که مبانی پارادایمی بر داده
هاي گذارند به ما کمک خواهد کرد اوالً: نشان دهیم پارادایمو اکتشافات علمی تأثیر می

اند و ثانیاً: تأثیرات گوناگونی که عناصر بل سنجش و قیاسعلم در سطحی از معرفت، قا
) از جمله این 37، ص2012ها داشته باشند را نشان دهیم. (ال ابیت،توانند بر پارادایممی

شناسی پارادایم است. اهمیت این عنصر از عناصر، شناخت هویت انسان یا مبانی انسان
رفتـار و کـنش انسـان و سـازماندهی      این جهت است که هر پارادایم علوم انسـانی بـا  

هاي دیگـر انسـانی   ریزي براي آن مرتبط است؛ جداي از اینکه ویژگیشناخت و برنامه
نیز مانند چیستی قواي انسانی و درجه بندي قوا، جایگاه هر دسته از قوا و اموري از این 

 اي دارند.دست در اجزاي مختلف یک پارادایم، نقش تعیین کننده
شناختی پارادایم پوزیتیویستی بررسی و تبیین مبانی انسان این نوشتار بهستا در این را

گرایـی از  گذار مکتـب اثبـات  به عنوان پایه )1857-1798( تصویري که آگوست کنت و
هاي رابطه انسان و علوم انسانی اشاره ه و سپس به برخی گونهپرداخت ه استانسان داشت

شـناختی  مبانی انسانبحث مهم یثیتی مقدماتی براي ح ، ضمن اینکه. این نوشتار2کندمی
                                            1. paradigmMbased

In(ناپذیري طرح این موضوع، مسأله قیاس .2 commensurability( تأمل برانگیز ساخته و نشان  و نسبیت معرفت پارادایمی را
هاي نادرست یک توان پارادایمی را نسبت به دیگري ترجیح داد یا در تعدیل بخشدهد با سنجش مبانی فراپارادایمی میمی

گیري نوع جدیدي از پارادایم پارادایم تجدید نظر کرد که در این صورت تغییر برخی از مهمترین مبانی موجب شکل
تواند تأثیرات ساختاري در پارادایم ایجاد ن مبانی، وجوه انسان شناختی یک پارادایم است، که هم میشود. از جمله ایمی

 کند و هم تأثیرات روشی.
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 شناسـی جامعـه پارادایم اثباتی و از جملـه  گذار مبانی فکري بنیان دارد،در علوم انسانی 
 دهد تا ایده مذکور آشکار شود.را مورد واکاوي قرار می مدرن

 شناختی گال و تأثیرپذیري کنت از آن هاي انساندیدگاه

دکتـر فـرانتس جـوزف     هـاي ندي قواي انسانی متأثر از دیدگاهبدر تقسیمآگوست کنت 
  .است   1758)-(1828 1لاگ

ل برخالف نظریات رایج در قرون وسطاي غرب قائل به نفس یا روح مجرد نبود اگ
بـود کـه او را در مقابـل اربـاب کلیسـا قـرار داد و        خالف جریـان رایـج  و همین نکتۀ 

ناسـازگاري بـا عقایـد    ل بـه جهـت   ا. آمـوزه گـ  زدسرنوشتی مانند گالیله براي او رقـم  
مورد توجـه قـرار   و شهرتی که براي وي به ارمغان آورد  گیرغم تازبه حکومت زمانش

نگرفت و عمده قضاوت و گزارشی که از آن شد توسط شـاگردان او صـورت گرفـت.    
ل به حدي است که با اینکه روش او ترکیبی از روش فلسفی و تجربی ااعتبار نظرات گ

د، نظرات او راجع به سیستم عصبی و آناتومی مغزي انسان در قرن نوزدهم مجدداً به بو
 عنوان نظراتی علمی کشف شدند. 

و  هـویتی نامحسـوس  داراي  را ، آنبـه ذهـن  رایـج  ل نگـاه  اهـاي گـ  پیش از نوشته
سـازمان   طریـق انسـان را از  تـالش کـرد   ل ا. گـ دانسـت میذاتی غیرمادي  برخوردار از

                                            

Franz( لاگ. 1 Joseph Gall( هاي پس از خـود  ستیدر نظرات فالسفه و فیزیولوژ آلمانیفیزیولوژیست کالبدشناس و
اي کاتولیـک و در  گال در خانواده دانند.گذار فیزیولوژي مغزي میا بنیانبه حدي که برخی او ر نقش اثرگذاري داشت،

آلمان به دنیا آمد. او که در ابتدا قصد داشت کشیش شود تعلیماتی دینی را  )Tiefenbronn(روستایی از توابع تیفن برون 
در دوره تحصـیل بـا   پشت سر گذاشت اما پس از آن در استراسبورگ به تحصیل در رشته پزشکی مشغول شـد. گـال   

 دانشمندي به نام یوهان هرمن
Johann Hermann

) که مطالعاتی تطبیقی بر روي انسـان و میمـون انجـام    1738-1800( 
داد و قائل به ارتباط نزدیک میان انسان و میمون بود آشنا شد. نگاهی به آراء گال تأثیرپذیري وي از این ایده هـرمن  می

 میلیـان اسـتول  ادامه تحصیل به وین رفت. استاد او در وین، مکسی کند. او سپس برايرا آشکار می
Maximilian Stoll

 

اي از شـواهد تجربـی را   بایـد مجموعـه  گیري می) که فیزیکدان مشهوري بود تأکید داشت پیش از نتیجه1742-1787(
 ) 2001-1999فراهم کرد، که این ایده بعدها تأثیر روش شناختی محوري بر کارهاي گال داشت. (واي، 

PhilosophischMmedicin(گال در اولین کتاب خود با نام مطالعاتی ژرف در پزشـکی فلسـفی    ischeUnler su cliungen M uber(    و در کرسی تدریسی که در وین داشت آراء اصلی خود را بیان کرد که منجر شد حکومت نظرات وي را بـراي
به پاریس داشت در آنجا مانـدگار شـد. تـا     1819در سفري که در دین خطرناك تشخیص داده و او را محکوم کند. او 

  )1848(فاولر،   درگذشت. 1828اینکه در 
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که حالـت   مشاهده این نتیجه مغز و سیستم عصبی وبا مطالعه د. او نی کاش بررسمادي
هـاي ذاتـی و   ایـده  ،معادل حالت ذهنی است نتیجه گرفت که قوانین وراثـت  ،ارگانیک

بعنـوان علـم مغـزي نگـاه     و دین کنند. او حتی به فلسفه اخالق صور ذهنی را تبیین می
ات موجود، سلسله توسعه مغـز و سیسـتم   مقایسه سازمان انسان با حیوانبا  گالکرد. می

 تر زندگی حیوانی تا جایی که شدیداً نزدیک انسان است ردیابیعصبی را از انواع پایین
تر اسـت گـذر   هاي پایینذهن انسان حتی از مراتبی که شبیه ارگانیزماز دیدگاه او کرد. 

دار شدن قواي انسانی بیزمان به عنوان اي را توانیم هیچ نقطهما نمی؛ اگرچه کرده است
 )75-74، ص1891-1890(هالندر، مشخص کنیم. 

کـرد کـه نویسـندگان در علـم     ل بیش از دو قرن پیش به چیزي فکر مـی اواقع گ در
تـرین  نوشت که عالی 1790ی تنها در طول یک قرن بعد به آن رسیدند. او درشناسذهن

مغز است که بنیان مادي همه  ها، یا سطح خاکستريها، پیچپیشرفت ماده مغز در نیم کره
، )خواندکه آن را مقرّ روح میرا ( این بخش از مغز  گالفعالیت ذهنی و اخالقی است. 

از  .دانسـتند آن را عضـو واحـدي مـی    1870 در حالی که تـا  ،دانستعضو واحدي نمی
تمایز تشکیل شده است که هر یـک  مکامالً  1بخش از تعدادي اعضاي دیدگاه گال، این

اند کـه بعـداً توسـط کنـت پرورانـده      همه اینها اصولی نها کارکردهاي خاصی دارند.از آ
 شدند.

هـاي  امور انسانی را بواسـطه تبیـین   تمامل در مورد انسان که انظرات گ ،با این همه
روح یـا نفـس را رد    بـه مثابـه  داد و وجود هر گونه امري فوق طبیعی مادي توضیح می

تمسخر یا بدون مطالعـه دقیـق    باان قرار نگرفت و عموماً کرد مورد استقبال دانشمندمی
چند فیزیولوژیسـت فرانسـوي بودنـد کـه     ،لاشد. در مقابلِ مخالفانِ بسیار زیاد گرد می

بـه   نیـز کردند. آگوست کنت نبودند اما از نظرات او جانبداري می اوگرچه از شاگردان 
  )76، ص1891-1890(هالندر،  پرداخت. گال طرفداري از نظریات

را به عنـوان  هاي او کرده، دیدگاهل اذعان اکنت از همان ابتدا به وامداري خود به گ
او  )82. (هالنـدر، ص فتپـذیر هاي اصلی قواي انسـان  بنديدر دسته خودعلمی مرجع 

                                            1 . organs
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باشـد را از گـال گرفتـه اسـت.      2بـر عقـل   1اثبـاتی خـود کـه برتـري قلـب     آموزة مهم 
   )541، ص1،ج 1875(کنت،

 شناسی آگوست کنتبیولوژي مغزي در انسانجایگاه 

بندي او از علـوم،  است. بر اساس طبقه» فیزیک اجتماعی«ترین علم، در نظر کنت، کامل
ها (که ترین پدیدهبندي از عامگیرند. او در این تقسیمعلوم در یک ترتیب طولی قرار می

تـرین نیـز هسـت)    پیچیـده ترین آنها (که کند و به خاصترین آنها هستند) آغاز میساده
تـرین  آشکار اسـت کـه سـاده     3به نحو پیشینی معتقد است کهرسد. وي در این باره می

هـاي  ها کمیت بیشـتري از پدیـده  ترین پدیدهساده د؛ زیراترین نیز باشپدیدارها باید عام
هـا  تـر از آن هـاي سـاده  هاي پیچیده داراي قیودي هستند که پدیدهپیچیده دارند، و پدیده

اي سـاده مصـادیق بیشـتري دارد تـا     برخوردار نیستند. براي مثال، جسم به عنوان پدیده
اي پیچیده؛ زیرا جسم بودن عالوه بر اینکه شامل اجسـام جامـد و   انسان به عنوان پدیده

باشـد. بـه همـین جهـت مـا بـراي       شود شامل بدن انسان نیز میگیاهان و حیوانات می
اخت جسمیت او نیـز هسـتیم امـا بـراي شـناخت اجسـام       شناخت انسان نیازمند به شن

نیازمند شناخت انسان نیستیم؛ زیرا جسم، عنوان عامی است که بـا قیـود خاصـی مثـل     
تـرین  شود. بنابراین سـاده شامل انسان می زیستمندي، حرکت، تفکر و اجتماعی بودن ...

تـر از  تـر آسـان  ههـاي سـاد  اند و شـناخت پدیـده  ترینها (به طور مثال جسم) عامپدیده
بنـدي علـوم، علـومی کـه بـه      تر است. بر این اساس در طبقههاي پیچیدهشناخت پدیده
تـر در طبقـات   علـوم پیچیـده  پردازند در طبقات اولیه، و تر میهاي سادهشناخت پدیده
   )25، ص1، ج1853گیرند. (کنت،بعدي قرار می

ت به فیزیک اجتمـاعی یـا   تر بودن نسببا این وصف، بیولوژي مغزي به جهت ساده
 4همان جامعه شناسی، نوعی تقدم رتبی دارد.

                                            1 . heart2 . intelect3. apr ior
بندي معرفتی است خصوصاً اینکه کنت جامعه شناسی را بندي هیچ بار ارزشی با خود ندارد، بلکه صرفاً رتبه. این رتبه4

 داند، علمی که در آخرین مرتبه از مراتب علم قرار دارد. علم میبرترین 
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از دیگر سو کنت بر آن است که اگر علومی مانند بیولوژي براي شناخت انسـان از   
توان نظریات برآمده از آنها را شناسی کمک نگیرند علمی ناقص تلقی شده و نمیجامعه

نها را رد کرد)؛ زیرا انسـان کارکردهـایی   توان آپذیرفت (گرچه بنحو سالبه کلیه نیز نمی
توان به شناخت ایـن  کنند و در یک فضاي ایزوله نمیدارد که صرفاً در اجتماع بروز می

دسته از کارکردها نائل آمد.  بر این اساس، کنت براي شناخت جامعی از انسان، روشی 
 ) 455، ص1، ج1875(کنت، 1ترکیبی از تحلیل و ترکیب را اتّخاذ کرده است.

انگاري نفـس و بـدن و انحصـار انسـان در بـدن      کنت به جهت انکار نظریه دوگانه
کنـد. او  مادي، شناخت فیزیولوژیک انسان را به مثابه شناخت جامع انسـان مطـرح مـی   

شناسی را (که به نظر او با نگاه اجتماعی به انسان، کامل شده) نقطه آغازي نوعی زیست
شناسی داند که به نظر او همان جامعهگار از علم کلی میبراي ارائه طرحی از نظامی ساز

تالش  2»نظام سیاست اثباتی«در این راستا او در بخشی از کتاب ). 548(همان، صاست
یافته را در تبیین ساختار مغزي انسان بالفعل کند تا به تعبیـر او  دارد این بیولوژي تکامل

ارائـه   ،ان منبع طبیعی تربیـت احسـاس  مند بواسطه بیکه بیولوژي نظامرا خدمت بزرگی 
  )568(همان، ص احساسی که همه انتظام نژاد ما وابسته بدان است. د؛کند نشان دهمی

 شناسی کنت در شناخت انسانروش

بخـش تشـکیل شـده     سـه عملکرد کنت در فرایند شمارش کارکردهاي مغزي انسان از 
قـانون و سـپس اصـل     است: بخشی از آن مربوط به روش و بخش دیگري مربـوط بـه  

دهـی  بنیادینی است که در طول مسیر اکتشـاف کارکردهـاي انسـانی روش او را جهـت    
کنند. او در مرحله روشی، اعمال روش را بطور مطلق یعنی بدون اصول نظام بخـش  می

رها نکرده است. روش او در مرحله اول، ترکیبی از دو روش فلسفی تحلیـل و ترکیـب   
شده است با این تفاوت که و ارسطو در متافیزیک استفاده می است که از زمان افالطون

دهد و سپس هاي معرفتی را مشاهدات تجربی قرار  میاو منبع شناخت براي کسب داده
معرفت حاصل از اعمال روش تحلیل و ترکیب را بواسطه اصـول نظـام بخشـی دسـته     

 کند.بندي می
                                            

2  . توضیح این روش در ادامه خواهد آمد.1 . System of posit ive polity
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پیش چشـم داشـتن عملکـرد     شناسان دوره خود، وکنت با مشاهده عملکرد زیست
هاي قـدیمی شـناخت آناتومیکـال    روشی گال و همچنین با مالحظه نکات مثبت روش

انسان به این نتیجه رسید که هر یک از رویکردهاي مـذکور واجـد نـواقص و فوایـدي     
باشند. از این رو، وي روش گال را بـه جهـت   هستند که بدون تکمله قابل پذیرش نمی

هـاي  بود کامل ندانست؛ چون معتقد بود با صـرف تحلیـل گـرایش    اینکه صرفاً تحلیلی
تـوان تمـامی کارکردهـاي    هاي ابتدایی یا پایه نمیانسانی و حیوانی و رسیدن به گرایش

  1ها، اصطالح موتـور انسان را شناسایی کرد. کنت براي اشاره به مبدأ ایجادکنندة گرایش
یـا   قـوه اصـطالح  از و فلسفه اسالمی  برد. البته در فضاي فلسفه کالسیکرا بکار می

 شود. براي اشاره به این مبادي استفاده می 2قوا
» موتورهـاي مغـزي  «شناسی کنت گرچه تحلیلی بودن شرط الزم شـناخت  در روش

است، اما به هیچ وجه شرط کافی نیست. این تغییر روش در کنت نسبت به گال، خـود  
هـاي  دهد؛ جایی که کنت هیچ یک از یافتهان میبه خوبی نش» موتورهاي عقالنی«را در 

انسان بـه غیـر از   » موتورهاي انفعالی«پذیرد. این در حالی است که کنت در گال را نمی
یابی آنهـا قبـول   تغییرات جزئی، تقریباً تمامی نظرات گال را در شناسایی و حتی موضع

 کند.  می
گر استنتاج کنش«ی قدیمیِ شناسان جدید از روشهمچنین کنت، عدم استفاده زیست

دانسـت. از ایـن رو بـراي رفـع نقـص      نقطه ضعفی براي زیست شناسی مـی  3»از کنش
گال، ترکیب را نیز وارد سازوکار روشی خود کرد بدین نحـو کـه نـه تنهـا بـه تحلیـل       

هاي بنیـادین پرداخـت، بلکـه ارتبـاط     هاي مشاهده شده براي رسیدن به گرایشگرایش
ف بدن با مغز، تأثیرات غرایز نباتی بر مغز یا بالعکس را نیز در کار خود هاي مختلبخش

هاي ایـن کارکردهـا نتـایج خـود را     لحاظ نمود و آنگاه با مالحظه روابط و بر هم کنش
استنتاج کرد. او همچنین در فرایند اکتشافی خود از نقش مهـم ارتبـاط کـنش بـا عامـل      

دانست) کمـال  شناسان جدید وارد میبه زیستظهور و بروز آن، (براي رفع اشکالی که 
                                            1.motor2 . facu lt ies

است که کنش از آن نشأت گرفته است، بنابراین  گريکنشواسطه این اصل، وجود هر کنشی دالّ بر وجود ه ب. 3
آنها در نبات، حیوان و انسان هستند. این  ةایجاد کنند گرکنشاي اصیل نباتی، حیوانی و انسانی دالّ بر وجود هکنش
 شوند. شناخته می هابا عنوان غرایز یا کارکرد گرهاکنش
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هاي اصـلی او در طـول اسـتفاده از روش    استفاده را نمود؛ به نحوي که یکی از دغدغه
اي بود کـه قابـل تحویـل بـه     هاي پایهتحلیل، بعد از مرحله مشاهده، رسیدن به گرایش

فراوان باید طـی  تر نباشند. بعد از طی این فرایند حساس که با دقت هاي بنیادینگرایش
آیـد. ایـن فهرسـت، نمـاي کـاملی از      هاي پایه بـه دسـت مـی   شود، فهرستی از گرایش

کنـد،  دهد که هر گرایش و فعلی که از انسان بروز میهاي پایه انسان بدست میگرایش
یا در آن فهرست وجود دارد، یا با ترکیب عملیات چند گرایش پایه ایجاد شـده اسـت.   

کند که غریـزه  اي نظیر آن میرایشی پایه است که حکایت از غریزهبطور مثال، تغذیه، گ
اي با نام است، اما خیال یا حافظه، ترکیبی از چندین عملیات پایه است و لذا قوه 1غاذیه

 خیال یا حافظه نداریم. 
هاي پایه، شناسی کنت بعد از کامل شدن تعداد گرایشمرحله بعدي در فرایند روش

گـر از  استنتاج کنش«هاي بدست آمده را به دست اصل ست گرایشاین است که او فهر
هـا حکایـت از غریـزه یـا     گیرد که هر یک از ایـن گـرایش  سپارد و نتیجه میمی» کنش

توان به عـدد  شوند و با این روش میکنند که عامل آن گرایش محسوب میموتوري می
اي حکایت از وجود غریزههاي ترکیبی، غرایز انسانی دست یافت. با این وصف، گرایش

 کنند.نظیر آنها نمی
هـاي  کنت یکی از کارهاي عمده خود نسبت به گال را نه تنها در شناسایی گـرایش 

تـر از آن،  داند، بلکه مهـم می» کارکردهاي عقالنی«ابتدایی (یا پایه) بخصوص در بخش 
تـی بـه آن   بندي و نحوه چینش عناصر مغزي کار مهمی است که گال حبه نظر او دسته

دهـد  شـناختی انجـام مـی   فکر هم نکرده بود. او این کار مهـم را بواسـطه اصـلی روش   
). این اصل، همان اصـلی اسـت کـه کنـت در کتـاب      548- 545، ص1، ج1875(کنت،

بندي بندي علوم از آن استفاده کرده و نحوه اعمال آن در دستهبراي دسته  2فلسفه اثباتی
 )25، ص1،ج1853است. (کنت، علوم را به خوبی تبیین نموده

بنـدي قـواي انسـانی    کنت گرچه در این کتاب چندان به توضیح این اصل در دسـته 
 داند که براي کنترلرا قانون عامی می» ترینترین به خاصعام«پردازد، اما ترتیب از نمی

                                            1. nutr it ive inst inct2 . Posit ive philosophy
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کـم  ها طبق قـانون  بنديدسته«گوید: شود. این قانون عام میها اعمال میبنديهمه دسته
از ایـن قـانون عـام، اصـلی در     ». شـوند شدن عمومیت و افزایش پیچیدگی مرتـب مـی  

کارکردها یا غرایـز، مطـابق انـرژيِ    «آید مبنی بر اینکه: بندي کارکردها به دست میدسته
ترین و در شوند. غرایزي که در انرژي، قويمرتب می 2یافتهو رتبۀ افزایش  1یافتهتقلیل

تـرین و در  اند در ابتداي فهرست و آنهایی که در انرژي، ضعیفرینتشأن و رتبه، پایین
، 1، ج1875(کنـت، » گیرنـد قرار میبندي اند در انتهاي فهرست رتبهشأن و رتبه باالترین

بندي عی از آن بعنوان مالك درجه). کنت در توضیح این قانون عام و اصل انتزا559ص
مل کرده است، به نحوي که شاید استنتاج غرایز، بسیار خالصه و بدون هیچ توضیحی ع

 اصل مذکور از قانون عام اندکی مبهم به نظر برسد. 
را نیـز  » فلسـفه اثبـاتی  « توان نقل قول مذکور از رسد و میتوضیحی که به ذهن می

تـرین در شـأن و   ترین غرایز در انرژي و پایینشاهدي براي آن آورد این است که قوي
ستند؛ چون در مـوارد پرشـمارتري نسـبت بـه آن غرایـزي کـه در       ترین آنها هرتبه، عام

 3تر (که کنت غریزة غاذیـه انرژي، کمتر و در رتبه باالترند قرار دارند. این غرایزِ پرانرژي
شوند، هم در حیوان و هم در دهد)، هم در نبات دیده میرا در ردیف اول آنها قرار می

و یـا   5یـا انسـانیت   4اي مانند عشق کلیاما غریزهترند. انسان، بنابراین از نظر عددي عام
شوند و از همـین رو از نظـر عـددي    ، در باالترین درجه فقط در انسان دیده می6تکریم

ترین ترین و عشق کلی یا انسانیت، عاماند. پس غاذیه، خاصبسیار کمتر از غریزه غاذیه
کنـد. در  وجودات زنده مـی حکایت از جایگاه رتبی میان م افزایش رتبهاست. اما قید 

اي بـاالتر و  ترین درجه قرار دارد، بعد از آن حیوان در درجـه این ترتیب، نبات در پایین
گیرد. بنابراین غرایزي که تنها در سپس انسان در باالترین درجه موجودات زنده قرار می

ند بایـد  شـو شوند، باید باالترین رتبه، و غرایزي که در نبات یافـت مـی  انسان یافت می
                                            1. decrease of energy2 . increase of dignity3. nutr it ive inst inct4 . univer sal love5. humanity6. venerat ion
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تـرین و  ترین رتبه را واجد باشند. غریزة غاذیه چون در نبـات وجـود دارد، پـایین   پایین
شود، باالترین رتبـه  عشق کلی یا انسانیت چون درجات باالي آن تنها در انسان دیده می

 یا شأن را دارد.
هـاي او بـراي   دهد مـالك با این همه نگاهی به فرایند کارهاي علمی کنت نشان می

، 1، ج1875هـاي محکمـی نیسـتند. (کنـت،    غرایز انسان، چندان مـالك بندي قوا و تهدس
   )549ص

 دوگانگی غرایز انسان از دیدگاه کنت

مجرد و جـداي از بـدن را نفـی کـرده، بـه       کنت به تبع دکتر گال، وجود هرگونه نفس
 دوگانگی نفس و بدن قائل نبود. از دیـدگاه او کارکردهـایی کـه بـه نفـس نسـبت داده      

شود، در واقع کارکردهاي مختلف مغزند. مغز در عین یکپارچگی، کارکردهاي بسیار می
گر گوناگونی افعال منتسب به انسان است و از این رو احتیـاجی  مختلفی دارد که توجیه

انگـارانی قـرار   به فرض نفس یا روحی جداي از بدن نیست. بنابراین کنت در رده یگانه
دهند. با این حـال او هنـوز   ی و نفسانی را به مغز نسبت میگیرد که کارکردهاي ذهنمی

بیند براي اشاره به عملیات ترکیبی بیان شده در نظـرات جدیـد از واژه روح   مانعی نمی
استفاده کند. از طرفی دیگر او به نوعی دیگر از دوگانگی باور دارد: دوگانگی اخالقی و 

 در انسان. » عقل«و » قلب«عقالنی بودن در غرایز انسان، یا دوگانگی 
رود گاهی براي بیان احساسی که براي اشاره به غرایز انفعالی به کار می» قلب«واژه 

دارد و گاهی براي بیان قدرتی است که آن احسـاس را بـه   است که ما را به کنش وامی
اي در قلـب  بنـدي دوگانـه  برد. این دو کارکرد قلب موجب دسـته سوي تأثیرگذاري می

یعنی قلب، منشـأ دو  ». هاي فعالگرایش«و بخش » هاي انفعالیانگیزش«خش شود: بمی
دسته از قواست: قوایی که صرفاً انفعالی بوده و قوایی دیگر که انسان را به سمت انجام 

 رسیم: دهند. با این وصف، به سه اصطالح میفعل سوق می
 نفعالی؛ هاي ا(با مالحظه معناي محدود) براي اشاره به انگیزش» قلب«·
 براي بیان قواي عقالنی؛ » عقل«·
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 هاي فعال. براي اشاره به گرایش 1»شخصیت«·
هـاي فعـال   هاي فردي و گرایشگرچه قلب در تقسیم اولیه شامل هر دوي انگیزش

بـر  » قلـب «انـد، نـام   ، انفعـالی »قلـب «هـاي  شود، اما به جهت اینکـه بیشـتر ویژگـی   می
هـاي فعـال   براي اشاره به گـرایش » شخصیت«وان هاي انفعالی نهاده شده و عنانگیزش

» شخصیت«انتخاب گردیده است. دلیل اینکه براي دسته دوم از کارکردهاي قلب عنوان 
کنیم تمـامی ارگـانیزم خـود را در    انتخاب شد این است که ما به عنوان انسان تالش می

دیت انسان را عملیات فعال خود نشان دهیم و همین فعال بودن است که شخصیت و فر
 تر است.براي این دسته از غرایز مناسب »شخصیت«کند، بنابراین عنوان کامل می

کـارکرد را   18این سه عنوان، حکایت از سه دسته کارکرد مغزي دارند کـه جمعـاً    
(البتـه در معنـاي محـدودش کـه کارکردهـاي      » قلـب «تا مختص به  10شوند: شامل می

، 1، ج1875(کنـت، » شخصیت«کارکرد براي  3؛ و »عقل«تا مختص به  5انفعالی است)، 
 شود.مشاهده می 1). نمودار این کارکردها در شکل شماره 553-551ص

 

                                            1. character
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اي برقرار نیست؛ چرا که عقـل بـه کّلـی نـه تنهـا      در این دوگانگی هیچگونه موازنه
متیازي خدمتکار، بلکه بندة قلب است. بنابراین عقل در نظام اثباتی کنت هیچگونه وجه ا

اي این همان ایدهشود. براي انسان نیست، بلکه امري است که در حیوانات نیز یافت می
است که گال پیش از کنت بدان معتقد بود. به نظر کنـت تمـایالت برخاسـته از بخـش     

هاي درونی به سـوي  اند. تمایالت، اشتیاقانفعالی ما کامالً مستقل از کارکردهاي عقالنی
هستند که مستقل از هـر تعـین عقلـی خـاص بـوده و متضـمن        غایات خارجی خاصی

پیگیريِ دانسته و آگاهانۀ شیء نظیر خارجی نیستند یـا حتـی ضـرورتاً [متضـمن] درك     
 )  17-16،ص1901(اینگرم، باشند.نمی متمایزي از چنان شییء

 ،هـاي خـاص بـا فعـل    گیـري واقع آنها امیال باطنی کوري هستند کـه در جهـت  در 
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 در مـورد عقالنـی قـادر نیسـتند     کارکردهـاي امـا جـداي از مداخلـه     ،ندشوهمزمان می
 .نمایند شایستگی غایات مطلوب حکم کنند یا بر ابزارهاي رسیدن به آن غایات داللت 

هاي بسیار هرکدام از آنها در درجات مختلفی از قوت و فعالیت وجود دارند؛ از اشتیاق
بـراي   هایی عـادي . البته محدودیتشدید گرفته تا صرف احساسات یا حاالت احساس

به دیگران کمک کرده یـا در  و برخی از آنها ممکن است  وجود داردهاي مربوطه انرژي
 مقابلشان عمل کنند.

کننده که وجه مشخصۀ رویکرد اثبـاتی در همـه ادوار آن و   کنت در یک اصل تعیین
نسـانی بسـیار تـأثیر    گرایی بوده و بر تعریف انسـان در علـوم ا  حتی در رویکرد نواثبات

 این غرایز انفعالی طبیعت انسان اسـت کـه ایجادکننـدة انگیـزش    «گذارده، معتقد است: 
در مقابـل،   )17،ص1901(اینگـرم، ».شوداست؛ انگیزشی که موجب صدور فعل از ما می

توانـد  کارکردهاي عاقله دخالتی در ایجاد انگیزه ندارند، گرچه عقل بـا تصـوراتش مـی   
انفعـالی   1ك، صرفاً حکم صادر کند، اما انگیـزة عملـی کـامالً در اصـول    براي فعل یا تر

نهفته است. کارکردهاي عقالنی به خودي خود کارکردي ندارند و تنها با اصول انفعالی 
هاي انفعالی طبیعت انسان نباشد قـواي عقالنـی   شوند، یعنی تا دادهاست که انگیخته می

 شود. متوجه واقعیت خارجی نمی

                                            

گانۀ مغز را به سه دسته  18بندي کلی، و در ادامه تقسیم غرایز انسان به قلب و عقل، کارکردهاي . کنت در یک تقسیم1
pr(کلی: اصل  incip le�(  ابزارها)means(  و نتیجه)r esu lt( کند.دي میتقسیم بن 

affect(کند که تشکیل دهنده بخش موتورهاي انفعالی را به کارکردهایی اطالق می» اصل«او عنوان   ive motor s( انسان
)means(» ابزارهـا «نامد. بخش می)heart(شود) قلب است. کنت این بخش انفعالی را (که شامل ده کارکرد مغز می

intellectu(نیز دربردارندة کارکردهاي عقالنی  al funct ions(     مغز است. از دیدگاه کنـت ایـن کارکردهـاي عقالنـی
r(اند. و نتیجه جنبه بنیادینی در انسان ندارند بلکه صرفاً خدمتکار بخش انفعالی esu lt( هاي عملـی  به بخش کیفیت

pr(اشاره دارد. موتورهاي انفعالی کـه اصـل    incip le(        در طبیعـت انسـان هسـتند بـه کمـک ابزارهـا)means(  کـه
رسند. که نتیجه در این فرایند همان عمل یا کنشی است که ) میکارکردهاي عقالنی انسان هستند به نتیجه (

 کند.از فرد بروز می
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  1انفعالیي موتورها

گوید کـه از  کنت در اولین مرحله از تحلیل روح انسانی از موتورهاي انفعالی سخن می
و  3کند. این موتورها در اولین مرحله به دو دسـته شخصـی  یاد می 2»اصل«آنها با عنوان 

 شوند:تقسیم می  4اجتماعی

 موتورهاي انفعالی شخصی 

شـوند.  تقسـیم مـی    6طلبـی و جـاه  5ییجوموتورهاي شخصی به دو دسته: غرایز منفعت
 شوند.تقسیم می 8سازيو به  7جویی نیز به دو دستۀ: غرایز صیانتغرایز منفعت

. 10است و یا براي حفاظـت از نـژاد    9غرایز صیانت نیز یا براي محافظت از شخص
اي کـه بـراي   و غریـزه  11) غریزه غاذیـه 1اي که براي محافظت از شخص است (غریزه

 است.  14یا والدینی 13) غریزه مادري3و ( 12) غریزه جنسی2نژاد است ( محافظت از
سازي سازي از طریق تخریب؛ و بهسازي باشد به دو غریزة: بهبهدسته دوم که غرایز 

) 5( و دومـی را  15) غریـزه جنگـی  4شود. کنت اولـی را ( از طریق سازندگی، تقسیم می
 نامد.می 16غریزه سازندگی

باشـد بـه دو  غریـزة:     17رایـز شخصـی کـه غرایـز جـاه طلبـی      اما دسـته دوم از غ  
                                            1. affect ive motor s2 . pr incip le3. per sonal4 . social5. inter est6. ambit ion7. preservat ion8. improvement9. individu al10. r ace11. nutr it ive12 . sexual13.maternal14 . parental15.milit ary16. indu str ial17. ambit ion18. pr ide



 1392بهار و تابستان / 74-75ش / 19س/  شناسی علوم انسانیروش

است. این دو غریزة  3و دیگري روحانی  2شود که اولی جسمانیتقسیم می 1) غرور7و (
اخیر دو غریزه انتقالی نیز هستند؛ انتقالی بودن آنها از این جهت است که ترتیب غرایـز  

یـدگاه کنـت، بـه طـور کلـی موتورهـاي       رسـانند. از د شخصی را به غرایز اجتماعی می
هـاي  اند که غلبه آنها بر غرایز اجتمـاعی، انسـان  در انسان  4شخصی، منشأ خودمحوري
 کند.اجتماعی را از هم دور می

 جوییغرایز منفعت

سـه  که دسته اول از غرایز انفعـالی منفعـت جـویی اسـت،       5ذیل عنوان غریزه صیانت،
ت از شـخص و دو تـاي دیگـر بـراي حفاظـت از      گنجد که یکی براي حفاظمیغریزه 

بـراي   8مـادري غریـزه  و  7جنسـی و غریـزه  ، براي حفاظت از فرد 6غاذیهغریزه  اند؛نوع
بنـدي مبتنـی بـر آن اسـت بـه      کاهنده که تقسـیم رتبه فزاینده و انرژي  حفاظت از نوع.

  .)562، ص1، ج1875(کنت،. برجسته است بنديدر این تقسیم روشنی
شود از اولـین لحظـات   ه موجب تحریک انسان به سوي غذا خوردن میاي کغریزه

تواند در مسیر حفظ نـوع  شود. غریزه جنسی نیز میزندگی موجب بقاء فردي انسان می
قدم بردارد. نجابت و حکمت انسانیت، غریزه مادري را مبناي پیشـرفت اخالقـی قابـل    

نیـاد ازدواج اسـت. همچنـین    ستایشی قرار داده که براي هر دو جنسیت موجب ایجاد ب
غریزه مادري (یا پدري) ضرورتاً متعلق به بخش خودمحوري  انسان است کـه گـرایش   

احساس همدلی کـه از   اولیه آن نه براي عشق که براي کنترل و مدیریت فرزندان است.
آیـد، یعنـی منشـأ یـک     هاي اجتماعی است از همین نقطه به تدریج پدیـد مـی  احساس

 )21، ص1901(اینگرم،. ر یک احساس شخصی نهفته استاحساس اجتماعی د

                                            1. vanity2 . Temporal3. Spir itu al4 . Egoism5. preservat ion6. nutr it ive7. sexual8.maternal
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گنجنـد. ایـن دو   سـازي مـی  اي دیگر دو قوه داریم که ذیل عنوان غرایز بهدر مرحله
توانند بواسطه واکنشی که نسبت اند، اما میغریزه گرچه براي برآوردن رضایت شخصی

. انسـان و دیگـر   برندة غایات مهـم اجتمـاعی نیـز باشـند    به اوضاع و احوال دارند پیش
حیوانات برتر، تمایل دارند جایگاه خود را باال ببرند و این به دو روش مختلـف اتفـاق   

افتد: با از بین بردن موانع و با ساختن ابزار. و چون آشکارترین نتیجه اجتماعی آنهـا  می
توانند دو نام براي غرایز نظیر کنش جنگی و سازندگی است، این دو کنش به خوبی می

نامیـده   2و دومـی را غریـزه سـازندگی    1ا باشند، بنابراین کنت اولی را غریزه جنگـی آنه
 است.

خواران عجیب نیست، اما خودش را در گیاهان نیز وجود غریزه جنگی براي گوشت
دهد که براي بقاء خود باید بسیاري چیزها را خراب کنند و گاهی در حیوانات نشان می

هاي هایی که بر سر غذا یا انگیزهد خصوصاً در ستیزهشوخوار نیز مشاهده میغیرگوشت
هاي این قاعده در مورد انسان نیز جریان دارد، اما در جوامع یا طبقه شود.جنسی پیدا می

رسـد  شوند. به نظر میها منجر به غلبه پایدار نمیاجتماعیِ کمتر توسعه یافته، این ستیزه
ن باید کارکردي در کنار یکـدیگر داشـته   این دو غریزه براي ساخت مراحل زندگی انسا

باشند، گرچه در دوره تاریخ انسان، عنصر سازندگی تمایل بیشتري به برتـري داشـته و   
هنوز تمایل دارد تا برتري قطعی داشته باشد. در مورد انـرژي جنگـی نیـز از آنجـا کـه      

گـاه از  هیچ کنند،توان گفت کاهش پیدا میروند و تنها میشیاطین اجتماعی از بین نمی
 )  23-22، ص1901شویم. (اینگرم،نیاز نمیاجبار بی

  3غرایز جاه طلبی

رسـیم کـه   هاي میانی میغریزه خودمحوري، به گرایش 5بعد از مشخص کردن ترتیب 
رسند. این دو غریزه تفـاخر یـا عشـق بـه     نهایتاً با انتقالی تدریجی به غرایز اجتماعی می

ولیت هستند که  به رغم شخصی بودن به سوي غایات یا عشق به مقب  4قدرت، و غرور
                                            1.milit ary2 . indu str ial3. ambit ion4 . vanity
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شوند ویژگی کنند. ابزارهایی که این غرایز از طریق آنها برآورده میاجتماعی حرکت می
هاي تفاخر و غرور، دو نام براي حالـت افراطـی ایـن دو    دهد. واژهاجتماعی به آنها می

یکسـان بـه برتـري شخصـی      هر یک از این غرایز بطوراند، نه حالت عادي آنها. غریزه
و  و دیگري با عقیده و قدرت فیزیکی به دنبال برتري است اما یکی با زور ،دناشاره دار

یـا دسـتور بـه     موقعیت فرمانبه دست آوردن . بنابراین تفاخر بدنبال قدرت غیرفیزیکی
 دیگران تأثیر مشورتی محکوم یا اقناع کردن کسب غرور در جستجوي ، امااست دیگران
اگرچـه گـاهی بـا هـم      ترنـد. دهان و مدیران از بقیه قـوي این دو غریزه در فرمان است.
اما در واقع کـامًال متفاوتنـد. غـرور، بـاالتر اسـت چـون از دوتـاي دیگـر          ،آمیزنددرمی

در صدد ایجاد تفوق شخصی نه بر اساس زور، بلکه بر پایه نظر است. ، تر بودهاجتماعی
با نفوذ معنويِ تدبیر مـرتبط اسـت.    ، بیشتری، و غرور، بیشتر با قدرت امر جسمانتفاخر

این طبیعت اصیل در چند نژاد حیوانی مشترك است، که گـاهی بـا شـدت بیشـتري از     
اي کـه  شود. همچنین دیده شـده کـه آن حیوانـات، از اثـرات عقالنـی     انسان نمایان می

که اجتماع بر آنها اند رها هستند و از اثرات عجیبی پیشرفت جوامع انسانی در پی داشته
اند و بنابراین شخصیت ذاتی آنها مسلماً بهتر قابل کشف اسـت  گذارد، تأثیر نپذیرفتهمی

ترین هاي توسعه و اجتماع درافتاده است. در واقع قويتا طبیعت انسان که در پیچیدگی
ع کنندة حضور آنها در انواشواهد قانع ،شاهد براي وجود طبیعی این دو غریزه در انسان

 )24، ص1901؛ اینگرم،  564-563، ص1، ج1875(کنت،. تر استپایین
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 موتورهاي انفعالی اجتماعی  

 اند، یا عام. اند: یا خاصاما دسته دوم موتورهاي انفعالی که غرایز اجتماعی
هسـتند. غریـزه اجتمـاعی عـام،      2) تکریم9و ( 1) دلبستگی8غرایز خاص، غرایز:  (

غریـزه   7اسـت. بـر خـالف    5(و یا انسانیت 4کلی (همدلی) یا عشق 3) خیرخواهی10(
 نوع بشرند.  6قبلی این غرایز، منشأ نوعدوستی

از دیدگاه کنت منشأ همه این غرایز انفعالی، قلب انسان است.  مـراد او از قلـب در   
دار امور اینجا به معناي عضو صنوبري بدن انسان نیست، بلکه به بخشی از مغز که عهده

گوید؛ اموري کـه موجـب تحریـک فـرد بـه سـوي انجـام فعـل         است، قلب میانفعالی 
شوند. این غرایز انفعالی ویژگی خاص دیگري نیز دارند که حکایت از حالت دوگانه می

اند. وقتـی   8»متعدي«و در برخی دیگر از موارد،  7»الزم«آنها دارد. آنها در برخی موارد، 
اند؛ بدین معنا که اگر به سوي متعلقی در  10احساساند، و وقتی الزم  9اند، امیالمتعدي

اند و »متعدي«گیري شده باشند و سعی در برآوردن آن داشته باشند خارج از خود جهت
گیـري نشـده باشـند    شوند، اما اگر به سوي امري خارج از خود جهتمیل محسوب می

 ست. شوند که همان احساس احساب می» الزم«بلکه صرفاً پذیرنده باشند، 
شود زندگی اخالقی تقسیم غرایز انفعالی به دو دستۀ شخصی و اجتماعی موجب می

ها در درجـات  انسان در اثر کشاکش دائمی میان این دو دسته شکل گیرد. این کشمکش
ضعیفی در حیوانات نیز وجود دارند. موتورهاي انفعـالی شخصـی در حیوانـات تمایـل     

اعی سلطه پیدا کنند. این اتفاق همچنین وقتی انسـان  دارند تا بر موتورهاي انفعالیِ اجتم
رغـم اینکـه   جداي از جامعه لحاظ شود صادق است. اما وقتی انسان اجتماعی باشد بـه 
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هـاي  سـازي انـرژي  تمامی تمایالت شخصی هنوز پابرجـا هسـتند، تمـایلی بـه وارونـه     
است که این  دوستانه وجود دارد. مشکل پیش روي در اینجا،خودبینی و موتورهاي نوع

اجتماعی قـرار بگیـرد.    2احساسیِ-تواند تابع نوعاجتماعی چگونه می 1احساسیِ -خود
. اي نیست که موضوع مباحث بیولوژیک باشـد بلکـه موضـوع اخـالق اسـت     این مسأله

 )19-18، ص1901(اینگرم،
دوسـتی در انسـان و حتـی در برخـی     غرایز اجتماعی، غرایزي هستند که منشأ نـوع 

شوند به غرایزي که کاربرد خاص دارند باشند. این غرایز در ابتدا تقسیم میمی حیوانات
دوسـتانۀ  است. انگیزش نوع  3اولین آنها غریزه دلبستگی و غرایزي که کاربرد عام دارند.

برآمده از آن، دو وجود انسانی یا حیوانی را در زمانی خـاص و گـاهی در تمـام طـول     
گـی داوطلبانـه دائمـی    مبناي طبیعی تک همسري و بیوه دهد کهزندگی به هم پیوند می

قدرت کامل آن تنها  تر، نیز وجود دارد.است که حتی گاهی میان حیوانات مراتب پایین
دهـد. زنـدگی خـانواده    شـود کـه دو فـرد را بـه یکـدیگر پیونـد مـی       وقتی احساس می

آن اثـرات  مـا   در مـواردي اسـت.   این غریزهترین سپهر براي کنش ترین و کافیمناسب
 .یابیمدر درجاتی برتر از انسان میحتی  ،توسعه یافته ررا در میان حیوانات بسیاغریزه 

اسـت.   4تکـریم غریـزة   ،خـاص اجتماعی  غریزة از دو غریزه دومیناز دیدگاه کنت 
تري از آنچه که راجـع  موضوع این غریزه همیشه مشخص است، اما گستره بسیار وسیع

انقیـاد داوطلبانـه اسـت.     ،تکـریم غریزة پذیرد. ویژگی اصلی می به آن صحبت کردیم را
کنـد،  برتر ظهور میموجودات بسوي نمود این غریزه در انسان و حیوان بنابراین اصوالً 

کرد. ما این غریزه اصیل را یکسان عمل میموجودات بطور در حالیکه غریزه قبلی میان 
را تا نقطه پرستش مرده  حیوانات برخییزه این غر .بینیمدر میان بسیاري از حیوانات می

که بعد  ها و صاحبانشان ضبط شده استکشاند، چنانکه در مورد بسیاري از سگمینیز 
)567، ص1، ج1875(کنت، اند.شان هنوز به او وفادار ماندهاز مرگ صاحب
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توان گفت در یک گرایش بطور خالصه در تفاوت میان این غریزه و غریزه قبلی می
عالی اجتماعی شاهدیم که فرد در پـی پیوسـتگی بـا طـرف مقابـل اسـت. اگـر ایـن         انف

اي باشد که گرایش فرد به سـمت پیوسـتگی، بـدون برتـري یکـی بـر       گونهپیوستگی به
اي باشد کـه  دیگري باشد، مربوط به غریزه دلبستگی است اما اگر این پیوستگی به گونه

 ر باشد مربوط به غریزة تکریم است.فرد تمایل داشته باشد تا طرف مقابل او برت
است. کنت این غریزه را،  1سومین غریزة اجتماعی، غریزه اجتماعی عام خیرخواهی

نیز نامیده است. ویژگی خاص غریزه خیرخواهی، هدف جمعـی   3و عشق کلی2همدلی
آن است. بدین معنا که مانند موارد پیشین در پی رابطه فرد با فـرد نیسـت، بلکـه در آن    

تواند قبیلـه، ملـت،   د گرایشی براي رابطه فرد با جمع هستیم. این هدف جمعی میشاه
تـر  تر شـود، ضـعیف  نژاد یا حتی همه موجودات باشد. هرچه دایره خیرخواهی گسترده

شود. این نوع از گرایش در حیوانات بسـیار کمتـر از دوتـاي قبلـی اسـت. بنـابراین       می
توان تنهـا مخصـوص بـه انسـان     ما آن را نمیتوان گفت این ویژگی انسانیت است، امی

دانست بلکه تنها درجات برتر آن، ویژگی خاص انسان است. زندگی فـردي مـا بطـور    
انسـانیت؛ و بـاالترین   طبیعی و ضروري تابع سه وجود جمعی است: خانواده، کشور، و 

، 1875(کنـت، . حکمت و بهترین شادکامی ما در معرفت و شناخت عملـی اینهـا اسـت   
 هر یک از خـانواده، کشـور و انسـانیت نمـودي از مراتـب غریـزه       )568-567ص، 1ج

  خیرخواهی یا همدلی هستند.
این مرتبه، نقطه اوج غرایز انفعالی اسـت کـه در آن اصـل افـزایش رتبـه و کـاهش       
انرژي، برجستگی کامل دارد. در اینجا دو افزونه جبران کنندة کمبود انرژي ایـن غرایـز،   

هـاي ناسـازگار، و   برد: اولی ایجاد تعامـل میـان احسـاس   را باالتر می کارکرد این غرایز
توانـد اشـتراکی باشـد. ایـن     دومی افزایش لذت حاصل از احساس جمعی است که می

تواند ظهور کند، گرچـه اولـین نمـود آن در    ویژگی، تنها در نژاد انسان به طور کامل می
تر در زمینه بحثی کاملتواند پیشمیشود اما شناسی آشکار میحیوانات و در علم زیست
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شناسی باشد. روش کشف این غرایز نیز همان مبنـاي عینـی غرایـز قبلـی، یعنـی      جامعه
شـناختی،  اي دیگر همراه با مطالعات جامعـه مشاهده آن در حیوانات است که در مرحله

 رسد.این مطالعه به نقطه کمال خود می
توان تی است. نوع کامل این وحدت را میتمایل اصلی این غرایز، ایجاد وحدت حیا

اسـت کـه غرایـز خودمحـوري همیشـه      در حیات اجتماعی مشاهده کرد. این در حالی 
تمایل دارند تا بر غرایز اجتماعی غلبه کنند، و غرایز اجتماعی براي ایجاد ایـن وحـدت   

ا اگـر  هاي مذکور، باید غرایز خودمحوري را کنترل کننـد؛ زیـر  حیاتی و با کمک افزونه
هاي رفتـاري  رو که هر یک محركعنان عمل به دست غرایز شخصی سپرده شود از آن

 هاي رفتاري غرایز شخصی نیز متعددندگیرند و محركخود را از منابع فرديِ صرف می
توان توقع داشت غرایـز شخصـی بـراي حـاکم     و هویات گوناگونی دارند، بنابراین نمی

، 1875(کنـت، دارنـد.  زیرا با هر ثبات عملی منافات  شدن بر قواي انسان مناسب باشند،
  )564، ص1ج

کنت در ادامه عالوه بر مشکل عدم ثبات عمل موجود در غرایز شخصی در صورت 
کند. اشاره می تسلط آنها بر دیگر غرایز به انگیزه دیگري نیز براي سلطه غرایز اجتماعی

دهـد  ونی است. او توضـیح مـی  این انگیزه بیشتر براي برانگیختن احساس و وجدان در
اي است کـه  اي که بر اساس تسلط غرایز شخصی بنا شده باشد، زندگی حقیرانهزندگی
ها نیـز قابـل کنتـرل نیسـتند. بنـابراین بهتـرین       اي دارد که حتی همانمایههاي بیهیجان
 زندگی براي دیگـران  کند، شعاراي که او براي شعار اخالقی اثباتی انتخاب میگزینه
   )564-563، ص1، ج1875(کنت، است.

شناسی (که منظـور از آن  در همین موقعیت است که کنت به اهمیت بنیادین زیست
کننـدة ریشـه ایـن    شناسی را مشخصکند و زیستهمان شناخت انسان است) اشاره می

. آگوسـت  )564، ص1، ج1875(کنـت، دانـد  اصل اخالقی (غرایز اجتماعی انسـان) مـی  
داند و اخالقی بودن از نظر او به معناي ق را در غرایز انفعالی انسان میکنت ریشه اخال

کنت، اصل اخالق در انسان، غرایز اجتماعی انسان  اجتماعی بودن است. بنابراین از نظر
 است.

شناسی در عین عنوان عامش براي کلیه موجـودات زیسـتمند،   منظور کنت از زیست
انسان و حیوان را به کارکردهاي بـدن و مغـز   شناخت انسان است. او همه کارکردهاي 

برد و چیزي فراي مغز به عنوان روح یا نفس قائل نیست و لذا علم دیگـري  تحویل می
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داند. بنابراین اگر بنا به شناخت انسان باشد چیـزي جـز   دار شناخت انسان نمیرا عهده
ایـن مسـؤولیت    شناسی است که عهده داربدن و مغز او نباید کاویده شود و این زیست

 است. 

 ترانسان پوزیتیویستی، حیوانی اجتماعی

از دیگر حیوانـات   ترحیوانی اجتماعیتاکنون مشخص شد که تعریف کنت از انسان، 
اند و از دیگر سو است؛ زیرا چنانکه گفته شد انسان و حیوان در اجتماعی بودن شریک

تعقـل هسـتند و کنـت تعقـل را      چنانکه در ادامه خواهد آمد حیوانات نیز واجد کارکرد
داند. او ویژگی برجسـته انسـان را نـه اجتمـاعی بـودن بلکـه       ویژگی خاص انسان نمی

داند و از همین روست که به برتـري بخـش انفعـالی بـر     تر بودن از حیوان میاجتماعی
 بخش عقالنی یا برتري قلب بر عقل معتقد است.

ه قاعدة تعریـف فلسـفه کالسـیک از    رسد تعریف کنت تعریفی بدر ابتدا به نظر می
گیـري قضـاوتی   ، در حالی که این نتیجـه »االنسان حیوان ناطق یا عاقل«انسان است که 

شود حیـوان،  خطاست؛ زیرا در آنجا که انسان به عنوان حیوان ناطق تعریف میه کامالً ب
 جنس و ناطق، فصل تعریف است. بدین معنی که ویژگی نطق که حکایت از قوه عاقله

دارد به هیچ وجه در حیوانات نیست، بنابراین انسان بالذات متفاوت از حیوان اسـت، و  
هـاي نـوع انسـان اسـت.     این بدان جهت است که فصل انسان حکایتگر تمامی ویژگـی 

توان فصـل قریـب را   اند که به جاي تعریف حدي میدانان تصریح کردهبرخی از منطق
ساس است که فصل قریب شـیء بـراي مجـرد تمییـز     تنهایی آورد، و آن نیز بر این ابه 

، 1378نیست، بلکه براي مشخص کردن حدود حقیقت و ماهیت شیء است (مالصدرا،
). اما در تعریفی که کنت از انسان دارد اجتماعی بودن، فصل ممیز انسان نیست، 353ص

سـت.  بلکه اجتماعی بودن مراتبی دارد و صرفاً باالترین درجات آن مختص بـه انسـان ا  
شود هم موش حیوان است و هم سگ، با این تفاوت که سگ، درجـه   مانند اینکه گفته

را دارا هستند. مطـابق تعریـف کنـت،     1تري از غریزه جنگیباالتر و موش، درجه پایین
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 ذات انسان و حیوان یکی است تنها در درجه اجتماعی بودن تفاوت دارند. 
ندي غرایز انفعالی همچنانکه بـر گـروه   باز همین روست که از منظر کنت این دسته
هاي مختلف تشکیل دهنـدة آنهـا متعـین    اجتماعی یا ملتی که در نسبت خاصی از گروه

اند، با اصالحاتی به همه نژادهاي مهم حیوانـات و شخصـیت انـواع، قابـل اطـالق      شده
   )27، ص1901است. (اینگرم،

 عامل ثبات عمل در بخش انفعالی

عاملی براي ایجاد وحدت حیـاتی   یافتن ي انسان،در تبیین قوا هاي کنتیکی از دغدغه
تواند محقق شود. از جمله است. وحدت حیاتی آرمانی است که در درجات مختلفی می

تر و توأم با آسایش و امنیت و حس عشق کلی است. این وحدت فواید آن زندگی آرام
وه و یـا کـل انسـانیت بـه     توان در یک فرد، دو فرد، یک خانواده، یک گـر حیاتی را می

گیرد تعیین شأن و دست آورد. از جمله نتایجی که آگوست کنت بعد از تقسیم غرایز می
کند که اگر غرایز جایگاه سلطۀ هر یک از غرایز بر دیگري است. به نحوي که تبیین می

شخصی کارکرد عمده انسان را در اختیار بگیرند، آن فرد تبدیل به شخصـی خودمحـور   
. اگر دو غریزه غرور و تفاخر در فردي برجستگی داشـته باشـد فـرد عمومـاً از     شودمی

دار تنظیم روابط غرایز مدیران یا فرماندهان است. همچنین اگر کارکردهاي عقالنی عهده
افتد. عمده مشکلی که خودمحـوري در  باشند، به ناچار انسان در ورطه خودمحوري می

رفتار و در نتیجه عدم تحقق وحدت حیاتی اسـت.   کند عدم ثباترفتار انسان ایجاد می
هـا بـا   شود که بتوان قوانین ثابتی براي تنظیم روابط انساناین عدم ثبات مانع از این می

یکدیگر ایجاد کرد. تنظیم روابطی که موجب انتظام بخشی به حیـات بشـري و اصـالح    
ي نظم اجتماعی در اي براي برقرارمشکالت آنهاست. بر همین اساس کنت عامل موازنه

 کند.زندگی بشري پیشنهاد می
از جمله اصول محوري کنت در موازنـه کارکردهـاي انسـانی، سـنگین کـردن کفـه       
ترازوي بخش انفعالی است؛ این هم به جهت تعداد بیشتر آنها و هم بـه جهـت انـرژي    
بیشتري است که از آن برخوردارند. در کشمکشی که ممکن است میان عناصر مختلـف  

ز صورت گیرد، اگر همه آنها به حال خود رها شوند غرایـز خودمحـوري بـه انـدازه     مغ
هاي همدالنه را خنثی کنند. از طرفی دیگـر اگـر انسـان را    کافی قوي هستند که گرایش

خالی از تأثیرپذیري فرض کنیم (که این به معنی حاکم شـدن کارکردهـاي عقالنـی در    
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قالنی انسان بعـد از اینکـه خودشـان را در    انسان است)، در این صورت، کارکردهاي ع
اي هدر دادند، در سستی عالج ناپذیري فروخواهنـد رفـت. از   هاي وحشیانهگريافراط

گیرد براي ایجاد وحدت فردي یا جمعی که مبنـایی دائمـی   اینجاست که کنت نتیجه می
، 1875ت،هاي ناهمجنس و هم ستیز تقارب ایجاد کنیم (کنداشته باشد باید میان گرایش

). این وظیفه در مراحل اولیه که تالش براي ایجاد تقارب دارد به شکل 21-17، ص1ج
کند و در شکل پیشـرفته آن در غرایـز   شخصی در غرایز انتقالیِ غرایز شخصی بروز می

شود. کنت در شعار معروف اجتماعی و نهایتاً در غریزه عشق کلّی یا انسانیت، کامل می
کند و هم به برتري و تداوم ه بودن کارکردهاي عقالنی اشاره میخود هم به خسته کنند

 غرایز اجتماعی بخش انفعالی: 
ما هرگز از عشق ورزیـدن  اشویم؛ ما از فکر کردن و حتی از عمل کردن خسته می

   )557(همان، ص شویم.خسته نمی

 کارکردهاي عقالنی

اسـت. از جملـه    1یـا ذهـن   هاي قلب بر عقـل منبع اصلی فعالیت عقالنی، انعکاس داده
هاي عقل همیشه این بوده که میل شـدیدي بـراي تصـمیم گیـري دارد و شـاید      ویژگی

همین طبیعت ذاتی است که باعث شده متافیزیک بخواهد براي هر علم و تفکري تعیین 
 تکلیف کند.

کنـد، عقـل تمایـل دارد تـا از     اشـاره مـی   نقد عقل محضایمانوئل کانت در کتاب  
یـابیم  لم تجربه عبور کند اما به جهت وجود قضایاي جدلی الطـرفین درمـی  مرزهاي عا

طبیعت عقل اینگونه است که بخواهد از مرزهاي عالم تجربه عبور کنـد امـا شایسـتگی    
اند کند عقیمچنین عبوري را ندارد؛ چون احکامی که او دربارة عالم غیرتجربی صادر می

                                            

است که در دو یا چند عبارت که معناي کند و شاهد آن نیز این . آگوست کنت عقل و ذهن را به یک معنا استفاده می1
لب بر گوید: منبع اصلی فعالیت عقالنی انعکاس قکند. براي نمونه میواحد دارند از هر دو واژه به جاي هم استفاده می

گوید: در حالیکه میل شـدیدي بـراي   و در جایی دیگر در بیان مطلبی مشابه می) 576، ص1، ج1875(کنت، ذهن است
گیري در ذهن هست اما واقعیت خارجی که آن را توجیه کند وجود ندارد، این  بر اساس ادله صرف داخلی بنـا  تصمیم

  )575، ص1، ج1875(کنت، است.قلب بر عقل هاي دادهشود. دلیل این ابتنا انعکاس می
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اند. بنابراین متافیزیکی کـه او  قل قابل اثباتو هر دو سوي نفی و اثبات قضیه بواسطه ع
زد متــافیزیکی متکــی بــر کارکردهــاي عقــل در عــالم تجربــه اســت. ر. ك بــه ســامــی

A، ص1964(کانت،
 797 B 825  ( 

آگوست کنت نیز از این نظریه استفاده کرده و کارکرد اصلی عقل را در همان حیطه  
ل شدیدي بـراي تصـمیم گیـري دارد، امـا     داند. به تعبیر او در حالیکه ذهن میتجربه می

واقعیت خارجی که آن را توجیـه کنـد وجـود نـدارد. بنـابراین چـون ذهـن از خـارج         
شود. از نظر کنـت بـا ایـن    نصیب است استداللش صرفاً بر اساس ادله داخلی بنا میبی

شرطی که براي کارکردهاي استداللی گذاشته شد عقل نه تنها خدمتکار قلب، بلکـه بـه   
رو کنـت بـه   . از این)576-757، ص1، ج1875(کنت،  شودارت بهتري بنده قلب میعب

گیـرد. بـه نظـر او اگـر عقـل      کلی نقش فرماندهی را از کارکردهاي ذهنی و عقالنی می
خودش را برتر تصور کند به جاي فرمانبري از غرایز اجتماعی از غرایز شخصی پیروي 

عدم ثبات در عمل و فرومـایگی زنـدگی    و در پی آن، مشکالت )13(همان، ص کندمی
 شود.  انسانی پیدا می

تواند عقل را به کلّی از موقعیـت برتـر خـود کنـار بگـذارد. او      با این همه کنت نمی
در حالیکه قلب مشـکالت مـا را ارائـه    درباره نقش عقل در حلّ مشکالت معتقد است 

  )14. (همان، صکندکند، عقل است که آنها را حل میمی
این وصف، قواي ذهنی و عقلی، ابزارهاي الزم براي برآورده شدن برخـی امیـال    با

رغـم  شـود. بـه  کنند. از همین جاست که مسیر کنت از گال جدا میانفعالی را فراهم می
، بـه جهـت عـدم امکـان     1برخورداري گال از روش علمی مناسب براي کشـف غرایـز  

                                            

هاي انسانی را بدون سر در گمی کشف کرد، باید به جایی رجوع کرد که این . گال معتقد بود براي اینکه بتوان گرایش1
هـاي  ها با گـرایش آمیخته نشده باشند. بهترین جایی که این گرایشها با دیگر گرایشها در اجتماعات انسانی گرایش

گانه تکـاملی بـراي   ده باشند در دنیاي حیوانات است. به همین جهت از آنجا که او به مراتب سهاجتماعی آمیخته نش
انسان قائل بود و مرتبه حیوانیت، نزدیکترین مرتبه به انسانیت بود، مطالعه حیوان را مدلی مناسب براي شناخت انسان 

 کرد. لحاظ می
هاي اجتماعی نیز در حیوان وجود دارند؟ اگر وجـود  گرایش پارادوکسی در روش کاري گال و کنت وجود دارد که آیا

شـود در  هاي اصیل انسانی به حیوانات رجوع مـی چگونه براي کشف گرایش مثبت است،دارند که نظر کنت و گال 
هاي اجتماعی و یا چنانکه پیشتر گفته شـد بـا   هاي حیوان با گرایشآمیخته نشدن گرایش ،حالیکه که دلیل این رجوع

 هاي عقالنی است؟شگرای
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گذارد. اگرچه کنت ش او را کنار میگیري کارکردهاي عقالنی در حیوانات، کنت روپی
دانست و معتقد بود جامعه شناسـی  روش گال را در مشاهده حیوانات روش درستی می

تـوان در  باید بر اساس علوم مادون واکنش نشان دهد، اما بر آن بود که بیولوژي را نمی
او این مسیر، علم کاملی دانست و براي شناخت کاملی از انسـان و کارکردهـاي عقلـی    

جهـت  نظریه اثباتی از تکامل جمعی نژاد انسان باید لحاظ شود. از دیدگاه کنت، گال بی
داد. ایـن در حالیسـت کـه    هاي عقالنی را براي القاء احتیاج اجتماعی افزایش میقدرت

وي آن را در غرایز انفعالی انسان گنجاند. او قواي عقالنـی را کـامالً بیگانـه بـا بخـش      
 نگاشت.اانفعالی انسان می

افعال بخش انفعالی همیشه به عنوان افعالی کور و محدود در احساس کردن و میـل   
هدف آنها ، دهندتحت تأثیر قرار میاند، اما آنها کارکردهاي ذهنی را داشتن لحاظ شده

هیجان و انگیـزش از غرایـز انفعـالی     کنند.می کاره آنها را تحریک بساخته، را متعین 
 )29، ص1901کنند. (اینگرم، قالنی دامنه آنها را تعیین میهستند، اما غرایز ع

 حیثیت ترکیبی حافظه

شود، حکم، از جمله کارکردهاي پایه یا ابتدایی که عموماً به ذهن و عقل نسبت داده می
حافظه و اراده است. از منظر کنت، حکم برعهـده بخـش انفعـالی نیسـت و کـارکردي      

داند. در توضیح اینکه حافظـه  ق به قواي انفعالی نمیعقالنی است. او حافظه را نیز متعل
 گوید:نه متعلق به بخش انفعالی است و نه کارکرد ابتدایی دارد می

تـوانیم  به رغم اینکه ما تمایل داریم امور گذشته را به یـاد آوریـم امـا اغلـب نمـی      
ه از بخش خاطرات گذشته را به یاد آوریم، از دیگر سو هر گاه بخواهیم هیجانات برآمد

اند، به یاد آوریـم، بـراي یـادآوري آن بایـد     انفعالی خود را که در زمان گذشته رخ داده
فرایندي عقالنی طی شود. شرط الزم فرایند یـادآوري ایـن اسـت کـه هیجـانی کـه در       

                                                                                                                                                                                   
توان از جانب گال و کنت داد این است که اگرچه کارکرد عقالنی و غریزه اجتماعی پاسخی که براي این پارادوکس می

در حیوانات نیز وجود دارد، اما قطعًا وجود این گرایشـات در حیوانـات در سـطح انسـان نیسـت. بـا ایـن وصـف،         
اشته باشند؛ چـون هرچـه کارکردهـا بـا رفتارهـاي اجتمـاعی و تعقلـی        تري باید نسبت به انسان دکارکردهاي اصیل

 تر خواهد بود.تر شوند، کشف منشأ آنها سختپیچیده
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گذشته رخ داده ردپایی از خود تا زمان حال از خود باقی گذاشته باشد تا عقل از طریق 
 ) 29، ص1901برگردد و آن هیجان را بازتولید کند. (اینگرم، آن بتواند به عقب 

تـوان یـک کـارکرد انفعـالی یـا عقالنـی       با این وصف، از نظر کنت حافظه را نمـی  
محسوب کرد. حافظه، ترکیبی از چنـد عمـل مشـترك عقالنـی و انفعـالی اسـت؛ تنهـا        

که آن هم متعلـق   دهند اراده استها به عقل نسبت میدانکارکردي که برخی متافیزیک
اراده حقیقی  به بخش انفعالی مغز است. از دیدگاه کنت اراده، آخرین حالت میل است؛

 1کند هرگز از عقل صادر نشده و محصول غرایز انفعـالی اسـت.  که فعل ما را متعین می
تـوان  اند، اما آنها را نمیهاي عقالنیبنابراین حکم، حافظه و خیال اگرچه داراي ویژگی

وان کارکردهاي بنیادي در نظر گرفت؛ آنها واقعاً نتـایج ترکیبـی چنـدین عملیـات     به عن
در مقام قضاوت، عقل در آنِ واحد، هـم متعـدي اسـت و هـم الزم؛ همیشـه       اند.اصلی

 ترکیبی از مشاهده و استدالل است.

 تقسیم دوگانه عقل

کردهـاي  هاي تحویـل ناپـذیر عقـل کـه صـرفًا منتسـب بـه کار       از دیدگاه کنت عملیات
بـه ترتیـب بـا    اند، در اولین تقسیم، داراي دو نوع کارکرد هستند. این دو کـارکرد  ذهنی

اند. اینکه اینها متمایزند و یک کارکرد نیستند به جهـت  مرتبط3و قوه بیان 2قواي ادراکی
اسـت. قـدرت    4انفعاالت برجسته آنهاست. قوه بیان در حالت عادي، تابع قواي ادراکی

ها پیش از آنکه واقعاً فهمیده شوند فرمول. ران کودکی زودترین رشد را داردبیان در دو
ایـن دو نـوع    ،هاي متفاوتشوند. انواع متفاوت انسانی و حیوانی به نسبتیادگرفته می

 )32(همان، ص را دارند. کارکرد

                                            

2  . راجع به اراده بیشتر بحث خواهیم کرد.1 . concept ion3. expression4 . concept ion
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  1ادراك

مارد. ذیـل  شرا برمی  3و تفکر  2اندیشه :کنت ذیل عنوان قواي ادراکی، دو دسته کارکرد
، و ذیـل عنـوان   5) اندیشـه انتزاعـی  12، و ( 4) اندیشه انضمامی11عنوان قواي اندیشه، (

 دهد.را قرار می 7) تفکر استنتاجی14و (  6) تفکر استقرایی13قواي تفکر، (
هاي منعکس شده از سـوي  داده =( 8اي که اعیان خارجیقواي اندیشه ،به باور کنت

اسـت، یعنـی    9دو الیه هستند. قسمتی از آن ترکیبـی  ،کنندرا مشاهده می )بخش انفعالی
رود و بنابراین براي هنر سـودمند  ترکیبی انضمامی که در مشاهده موجودات  به کار می

کنـد و  است، وقایع را بـه نحـو انتزاعـی درك مـی    10است. قسمت دیگر آن که تحلیلی
 بنابراین در علم فعال است. 

پـذیر هسـتند. چنانکـه بخـش     کنند نیـز تقسـیم  میکه قوانین را کشف  11قواي تفکر
سـازد. در کنـار آن   کند و کلی مـی بندي میها را مقایسه و صورتاستقرائی تفکر، گروه

رود را هاي معرفتی که براي استدالل بکار مـی بخش استنتاجی تفکر سلسله مراتب داده
. بنابراین اندیشه، کندمند میبندي و در نهایت نظامکند، سپس صورتسازي میمتناسب

کند؛ تفکر اصول را تبیـین کـرده، سـپس    را مشاهده می 13و سپس رویدادها  12وجودات
   )34، ص 1901(اینگرم،  کند.نتایجی را استنتاج می

                                            1. concept ion2 . contemplat ion3.meditat ion4 . concrete5. abstr act6. induct ive7. deduct ive8. object ive mater ial9. Synthet ical10.Analyth ical11.mediat ion12 . beings13. event s
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  1بیان

تواننـد از آن بـه   هـا مـی  دهند. انسانکارکردهاي ارتباطیِ (گویا) زبان، تن به تقسیم نمی
تـرین  در پایینت و ابزارهاي پیشرفت آنها استفاده کنند.عنوان آزمونی براي کمال تفکرا

آیـد.  از خود فعل بدست مـی » بیان«انواع حیوان جایی که زندگی صرفاً شخصی است، 
هر گاه به جاي آواهاي زبانی از فعل براي بیـان تفکـرات و نظـرات یـا حتـی اهـداف       

گیـرد داللـت   شـأت مـی  هـایی کـه از آنهـا ن   استفاده شود، آن فعل نیز عمدتاً بر انگیزش
شـود. وقتـی روابـط،    هاي طبیعی آغـاز مـی  زبان به عنوان نهاد با تقلید از نشانهکند.می

شود. هاي طبیعی، زبان پیدا میشوند از این نشانهپیچیده و مکرر و کمابیش ساختگی می
یج زبان به تدرآیند.عناصر اولیه زبان از تجزیه صداها یا اشارات خودانگیخته بدست می

شود تا جایی که بایگـانی پیوسـتۀ حـس جمعـی جامعـه      مند میکند و نظامپیشرفت می
ارزشمندترین بخش ارثیه هر فرد انسانی و پایه  زبان مادريشود. انتقال خانوادگیِ می

رد، اختـراع و یـادگیري   هاسـت. مسـئولیت ضـروري ایـن کـارک     اولیه همه دستورالعمل
کارکرد خود را به درستی انجام دهد » بیان«نکه قوه براي ای)35(همان، ص هاستنشانه

 به تعامل با کارکردهاي عقالنی و بلکه تبعیت از آن احتیاج دارد.
به طور کلی زبان باید از چهار قدرت عقلی تبعیت کنـد. تبعیـت آن از دو کـارکرد     

جواهر و ، به ترتیب براي نامگذاري  4، و اندیشه انتزاعی 3یعنی اندیشه انضمامی 2اندیشه
   7و تفکر اسـتنتاجی   6یعنی تفکر استقرایی  5و اعراض است و تبعیت آن از دو قوه تفکر

 ) 36، ص1901 ینگرم،ابندي است. (براي مقایسه و فرایند دسته
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 تحلیلی از انگیزه کنت براي اهمیت به بخش انفعالی

م در دشـمنی  اي که کنت به عقل و کارکردهاي عقالنی دارد و خـود را، هـ  نگاه بدبینانه
بنـدي کارکردهـاي مغـز نشـان داده، جـداي از      معروف او با متافیزیـک و هـم در رتبـه   

اي بوده است که هاي تاریخی و اجتماعی یا سیاسی به جهت مشکل سوبژکتیویتهتحلیل
برخی از فالسفه (از دکارت و کانت و هگل گرفته تا شاگردان آنها) موجب آن بودنـد.  

کند ریشه سوبژکتیویته را از ریشه که ار از این مشکل تالش میبا این حال کنت براي فر
اند قطع کند و در عوض فلسـفۀ خـود را بـر غرایـز     به نظر او همان کارکردهاي عقالنی

پذیرند انفعالی بنا کند؛ غرایزي که در ارتباط با عالم خارج هستند و از آن تأثیر عینی می
باشـند.  الت عقالنی بودن و تفکر سوبژکتیو مـی و بنابراین راه مناسبی براي فرار از مشک

رسد کنت در اینجا دچار خلط میان ذهن و عقل شده است؛ خلطـی  در واقع به نظر می
  گرایی، قواي عقالنی را بنده غرایز انفعالی بداند.که باعث شده براي فرار از ذهنی

 عقل ابزاري در پارادایم اثباتی

عقل از هیچ جایگاه شناختی برخوردار نیسـت؛   شناسی آگوست کنت،در دستگاه انسان
تواند از مرزهاي عالم تجربه عبور کند، بلکه در همین عالم تجربی نیـز  یعنی نه تنها نمی

گونه شناختی از عالم را به دست دهـد و از  تواند هیچهاي غرایز انفعالی نمیبدون داده
کرد. عقل تنهـا خدمتگـذار و    توان از آن به عنوان یک منبع شناخت استفادهاین رو نمی

 ابزاري در اختیار غرایز انفعالی است؛ ابزاري که واسطه غرایز انفعـالی و کیفیـات فعـال   
است تا انفعاالت انسانی را به سوي فعل هدایت کنند و با این حال، هیچ نقـش تعیـین   

گونـه برتـري نسـبت بـه غرایـز      اي در تحقق یا عدم تحقق فعل ندارد. عقل هـیچ کننده
اش بـراي قـواي انسـانی، غرایـز     گانـه بندي سـه انفعالی ندارد. از دیدگاه کنت در عنوان

انفعالی در انسان اصل بوده، کارکردهاي عقالنی ابزار این اصل براي رسیدن به کیفیـات  
 اند) هستند.عملی (که نتیجه

ل در هاي نسبتاً اساسی کنت از ایمانوئل کانت، روندي که عقبا توجه به تأثیرپذیري
کند تا محصور در عالم تجربه شود، تجسم علمی خـود را  نظام استعالیی کانت طی می

افتد و در حـد ابـزاري در   کند. جایی که عقل از پادشاهی فرو میدر نظام اثباتی پیدا می
)، 28، ص1909کند. کانت سخن گفتن از اخالق (کانـت،  اختیار غرایز انفعالی تنزّل می

) را در کتاب 220) و خدا (همان، ص218، جاودانگی (همان، ص)65آزادي (همان، ص
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پی گرفت، و دست عقل نظري را از قضاوت راجـع بـه ایـن امـور       1»نقد عقل عملی«
کوتاه کرد و عقل نظري را محدود به عالم تجربه کرد. پیامد عملی تعطیـلِ حکـم عقـل    

در علوم اجتمـاعی  نظري در امور مذکور، خود را در علوم (به شکلی که آگوست کنت 
گر از این واقعیت است که اگر ویژگـی  دهد. این رخداد، حکایتتصویر کرد) نشان می

شناختی عقل به عنوان یکی از منابع شناخت در حیطه دانش نظري نادیده گرفته شـود،  
توان عقالنیت را به عنوان عنصري هویت بخش وارد علوم انسـانی کـرد. دیگـر در    نمی

اهی دارد، نه آزادي و نه جاودانگی و نه اخالق. گرچه کنـت تـالش   علوم نه خدا جایگ
کرده تا اخالق را در نظام اثباتی خود حفظ کند اما نوع نگاه او بـه اخـالق نـه نگـاهی     

تـر بـودن را مسـاوي    اخالقی بلکه نگاهی اجتماعی به اخالق است؛ زیـرا او اجتمـاعی  
 )19، ص1901تر بودن دانسته است. (اینگرم،اخالقی

هـاي  بدین ترتیب در پارادایم اثباتی نه عقل ابهت حقیقی خود را دارد و نه معرفـت 
توان معارفی عقالنی دانست؛ زیرا اگر مقصود اشاره به برون آمده از مکتب اثباتی را می

توان عنصر هویت بخش در این ماهیت و منشأ این معارف باشد، هویت عقالنی را نمی
 گوید: براي اشاره به موقعیت فروتر عقل می در عبارتیکنت معارف دانست. 

 )12، ص1، ج1875(کنت،  عقل براي خدمت است نه براي پادشاهی.     

 جبرگرایی در پارادایم اثباتی 

توان به دو دسته مبدأ اراده و در تحلیلی مستقل از ادبیات رایج کنت، قواي انسانی را می
انـد. قـواي   انـد امـوري انفعـالی   مبـدأ اراده  غیر مبدأ، تقسیم کرد. به نظر کنت، قوایی که

اراده به هیچ حالت  معتقد است توانند منشأ اراده باشند. کنتغیرانفعالی مانند عقل نمی
، 1901(اینگـرم،  بلکه صرفاً آخرین حالـت میـل اسـت.     ،کندفعالی در انسان اشاره نمی

 او دارد.  دیدگاهی که حکایت از مبنایی جبرگرایانه در انسان شناسی )32ص
دهند ها به عقل نسبت میدانچنانکه گفته شد تنها کارکرد مهمی که برخی متافیزیک

گفته، از اراده است که به نظر کنت متعلق به بخش انفعالی مغز است. بنابر مباحث پیش
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انگیزش برتر را به  ،عقل کهدرصورتیالبته دیدگاه کنت، اراده، آخرین حالت میل است، 
 ممکـن اسـت  همچنانکـه   که مجاز است به فعل گذر کند درك کند. یعنیعنوان چیزي 

نیـز   نامکـ اهاي متعددي بتوانند انسان را به سمت انجام فعلـی بکشـانند، ایـن    انگیزش
که تنها یک انگیزه براي انجام کاري وجـود داشـته باشـد و در آن صـورت      دارد وجود

ها همگی امـوري هسـتند کـه بـه     هشود. این انگیزهمان انگیزه نیز موجب انجام فعل می
هـاي  اند، حال چه تک انگیزه باشد یا انگیـزه واسطه جنبه انفعالی ما از خارج پدید آمده

هاي مختلف یا تنهـا انگیـزش موجـود بـه ایـن      متعدد. هنگامی که عقل از میان انگیزش
میل  ۀدر واقع این آخرین مرتب ،تواند موجب بروز فعل شودرسد که این انگیزش میمی

ك کرده است. کار عقل در این مرحله این است که تنها آن مرحلـه  ادرابه انجام فعل را 
 »اراده«این مرتبه نهایی، همان چیزي است کـه   .کند نه اینکه آن را تولید کندرا درك می

ـ  ،اي که آزاد نیستنام دارد. اراده ابراین در بلکه در گروي انگیزش ایجادگر آن است. بن
و  بلکه شرایط محیطـی  ،نیستیمکننده نقش تعیین برخوردار از یک فاعلِ اممرحله فعل، 

ترین تـأثیر را دارد،  بر ما تأثیرگذارند و از میان آنها آن امري که قوي دیگر امور خارجی
اراده حقیقی که قادر بر متعـین سـاختن    دارد. کنندهنقش تعییندر صدور فعل از انسان 

 شود و همیشه محصول غرایز انفعالی است.یفعل است هرگز از عقل صادر نم
گرایـان رویکـردي   این دیدگاه جبرگرایانه کنـت، نـه تنهـا موجـب شـده تـا اثبـات       

بلکه رویکرد جبرگرایانۀ نواثباتگرایی را نیـز بـه    ،جبرگرایانه در علوم انسانی اتخاذ کنند
 . کرده استدهی روشنی جهت

  1هاي عملیکیفیت

د. سپس قواي اخالقی کنمیا به قواي اخالقی و عقالنی تقسیم کنت ابتدا، قواي انسان ر
بخـش اول  ابتدا به بندي قوا نماید. او در دستهی و عملی تقسیم میرا به دو دسته انفعال

آنگاه  را مطرح نموده، سپس بخش عقالنیپردازد، ) میقواي انفعالی(= از قواي اخالقی 
بنـدي قـرار   ) را در انتهاي مراتب دسـته هاي عملی(=کیفیتبخش دوم از قواي اخالقی 
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اینکه چرا قواي عقالنی را در وسط قـواي اخالقـی، یعنـی     در مورددهد. توضیح او می
پذیرد انسان ابتدا انفعالی را می :ست کها هاي عملی قرار داده اینقواي انفعالی و کیفیت

له به عمل یـا فعـل   کند و در آخرین مرحبعد این انفعال از مسیر قواي عقالنی عبور می
هاي عملی بعد از کارکردهاي عقالنی و در شود، بر اساس همین تبیین، کیفیتتبدیل می

 عبارتند از: این استعدادهاي عملیگیرد. انتهاي تقسیم بندي قرار می
 ؛دار شدن عملیاتبراي عهده 1) جرأت16( 
 ؛اداره کردن عملیاتبراي  2(یا احتیاط) حزم) 17( 
 براي ادامه عملیات.  3یا پشتکار)) ثبات (18( 

از منظر کنت اگر کسی بخواهد موفقیتی در عمل به دست آورد این سه کیفیت باید 
همانند طبیعت انفعـالی  (اینها به خودي خود  به شکل متناسبی با یکدیگر ترکیب شوند.

، یعنی در اصل عملکرد خود وابسـته بـه بخـش انفعـالی یـا عقالنـی       اندمستقل )و عقل
اگر آنها به خودشان واگذار شـوند   .ستند، اما استعمال آنها، مانند هیجانات، کور استنی

هاي توانند طرحهاي بد را عملی کنند، به همان اندازه میبه همان اندازه که قادرند طرح
تواننـد از  اي کـه مـی  یب به همان اندازهتخوب را به منصه ظهور برسانند. و به همین تر

هاي اجتماعی اطاعـت کننـد، بـه همـان انـدازه      اي شأن باالتر مثل انگیزههایی دارانگیزه
تـر مثـل تمـایالت خودمحـوري را بـرآورده کننـد.       استعداد دارند تمایالت مراتب پایین

گیري مثبت یا منفی در نحوه عملکرد این کیفیات وجود ندارد. حتی بنابراین هیچ جهت
هاي ناممکن باشـند. بـر ایـن    و پروژه ممکن است آنها در پی عملی کردن اهداف واهی

اساس این نکته در تشخیص ماهیت این دسته از کیفیات مهـم اسـت کـه ویژگـی ایـن      
کارایی عملی است و کارایی عملی از احساس درست و فکـر صـحیح بسـیار     ،کیفیات

فاصله دارد. بر این اساس این کیفیات صرفاً در پی عمل هستند و هیچگونـه تشخیصـی   
 ،هدفی که در پی تحقـق آن هسـتند   یا ممکن و ناممکن بودن ست و غلطیراجع به در

   )37-36، ص1901 ینگرم،ا( ندارند.

                                            1. courage2 . prudence3. per severan ce



 اختی آگوست کنت در پارادایم اثباتیشنتبیین و تحلیل مبانی انسان

 

  اثباتی علوم انسانی پارادایمر تاثیرات آن بنگاه به انسان و 

 تعین روشی.1

بخش انفعـالی او  نیز رفتارهاي انسان را  رفتار انسان است. موضوع علوم انسانی اثباتی،
انـد. از  همان علل طبیعی ،این امور .کنندتعیین می) خارج از انسان هستند یعنی اموري(

، موضوع علوم انسانی است طبیعت و علل آن ،آنجا که موضوع شناخت در علوم طبیعی
اي که علل طبیعیاست: آن آن قید این؛ ، اما با یک قیدخواهد بوداثباتی نیز علل طبیعی 
 گذارند.بر رفتار انسان تأثیر می

شـان تفـاوتی   بر این اساس چون موضوع علوم انسانی و طبیعی در ماهیت طبیعـی  
روش تعامل با آنها نیز نباید تفاوت کند؛ اگر تفاوتی هست تفـاوت در موضـوع    ،ندارند

بنابراین با توجه به تعریف پارادایم همسنخ است نه تفاوت در ماهیت وجودي موضوع. 
نهایتاً به شناخت علل طبیعی ولـو بـه نحـو    ی اثباتیعلوم انسان موضوعاثباتی از انسان، 
 میان روش در علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوتی نباید باشد.و  گرددمحدودتر برمی
بـا انتخـاب    .شودکند باید مشخص ابتدا منشأ فعلی که از انسان بروز می از این رو،

شـود.  یز مشخص مـی براي پاسخ به این سؤال، موضوع تحقیق ن موارد موجود یا ممکن
انسان، مستقل از خارج یـا  معتقد باشیم و  را ارادة آزاد او بدانیم اگر منشأ فعل در انسان

جستجو در « :شودموضوع علوم انسانی می ،دهدبا درجاتی از استقالل، فعل را انجام می
هـاي اصـلی در علـوم    و در نتیجـه روش یـا روش   »درون انسان براي یافتن منشأ اراده

ـ پردازهایی که به تحقیق در درون انسان میروش« :شودنی میانسا کـه عمومـاً ایـن     »دن
هرمنــوتیکی بــا خصوصــیت کیفــی  ،هـا را در علــوم انســانی بــا ویژگــی تفهمــی روش

 شناسند. می
ـ    ، نه ارادة آزاد، بلکه انسان را اما اگر منشأ فعل ، انیمداراده کـامالً منفعـل از خـارج ب

و خواهد بود ها انفعال اینو در عالم خارج براي یافتن منشأ جستج در پیعلوم انسانی 
. اشـت دخواهیم سروکار  کنندبا طبیعت و امور فیزیکی که در انسان ایجاد انفعال می لذا

که در طبیعت بـه جسـتجو    خواهد بودروشی همان در این صورت روش علوم انسانی 
ین اسـت  با علوم طبیعی در ا اما فرق آن ،پردازد و در پی کشف قوانین طبیعت استمی

 که بـر افعـال انسـان    بیعتآن دسته از رفتارهاي طبه  است که در اینجا موضوع محدود
 ند.باشهاي کمی میروش همانها مؤثرند. این دسته از روش
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 هاي کسـب معرفـت دیگـر)   باالتر از همه روش( گرایی، علم،اثباتاز منظر پارادایم 
       1»اطالعـات خـام  « تـوان ر چیزي است که  آن را مـی جستجوي تجربی است و مبتنی ب

به  .؛ اطالعاتی که نتیجه قضاوت، تفسیر یا هر عملیات سوبژکتیو ذهنی دیگر نباشندنامید
کـه بـه    عالمان علوم طبیعـی ان روش سباید بهدانشمندان علوم اجتماعی نیز بیان دیگر، 

شان را تعریف و مطرح مورد توجه هاي، پدیدهپردازندمیشکل، اندازه، حرکت، و غیره 
گرایـی از طرفـی ریشـه در اصـل     . این ایدة اساسـی اثبـات  )36، ص1990(هیوس،بکنند
چیـزي اسـت کـه در دسـترس      واقعیت،«گوید: شناسانه این پارادایم دارد، که میهستی

و از طرفی دیگر ریشه در تعریف انسـان دارد کـه انسـان     )20(همان، ص »حواس باشد
ها را شود. بنابراین منشأ این انفعالراه انفعاالتش به سوي انجام فعل کشیده میصرفاً از 

 باید در عالم خارجی یافت که در دسترس حواس است.
شناسـی پـارادایم   بنابراین نوع نگاه به انسان و تعریف آن، دو گونـه تـأثیر در روش  

ی و طبیعـی. و دوم،  گذارد: اول، تأثیر در نظریه وحدت روش در علـوم انسـان  اثباتی می
 باشد.تأثیر در نوع روش مورد استفاده که از سنخ روش کمی می

 بندي علومرتبهنقش قواي انسان در  .2

. 2ارگن آرگیومنت یا » برهان کارکردي« برهانی از زمان ارسطو شناخته شده است با نام
و  نهـا آبنـدي  شـود و بـر اسـاس درجـه    قواي انسان شمارش مـی  نوع استدالل،این  در

بـا  عموماً در اخـالق  نیز  »گراهاکمال«شود. انتخاب می ، علم برترترین قوهشناخت مهم
اسـت را  وابسـته  ترین ویژگی که انسانیت انسـان بـدان   مهمابتدا  برهان،استفاده از این 

کنند براي اینکه انسانیت انسان به کمال نهـایی  مشخص کرده، بر اساس آن استدالل می
در راستاي تعالی آن ویژگی تالش کرد. از این رو علمی کـه مـرتبط بـا    خود برسد باید 

تعالی آن ویژگی و قوه است برترین علم در میان علوم محسوب شده و باقی علـوم بـر   
 شوند. اساس آن درجه بندي می

 گرایی چنین است:خالصه استدالل ارسطو در مورد کمال

                                            1.Brute data2 . ergon argument
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 هاي متعدد است.انسان داراي ویژگی.1

ها مختص بـه انسـان و برخـی مشـترك میـان انسـان،       ن ویژگیبخشی از ای.2
 حیوان و گیاه است.

 هاي خاص (یا متوقع از) اوست.کمال انسان در بالفعل کردن ویژگی.3

 ویژگی خاص انسان، فعالیت مطابق عقل است..4

 )31-30ص.  1385(ارسطو, کمال انسان در فعالیت مطابق عقل است. .5
گونـه  ا، نیچه، آگوست کنت و مارکس نیـز ایـن  خواجه نصیرالدین طوسی، اسپینوز 

گرایی این است که با تغییر در بند چهارم اسـتدالل،  اند. نکته مهم در کمالاستدالل کرده
 گیرد.  مکتبی متفاوت از مکاتب دیگر شکل می

به خوبی قابـل اسـتخراج    نظام سیاست اثباتیگرا بودن آگوست کنت از کتاب کمال
در ایـن اسـت    -البته به غیر از مارکسگرایان و با دیگر کمالترین تفاوت ااست. مهم

شـمرند و  گراها عمومـًا ویژگـی برجسـته در انسـان را مخصـوص انسـان مـی       که کمال
دانند، اما کنـت حیوانـات را نیـز داراي    حیوانات یا دیگر موجودات را با او شریک نمی

جات پـایین اجتمـاعی بـودن را    با این تفاوت که آنها در ،داندویژگی اجتماعی بودن می
این نحوه از استدالل براي تبیـین برتـري    نظام سیاست اثباتیدارند. براي مثال در کتاب 

، 1، ج1875(کنـت،   جامعه شناسی به عنوان علم برتر به خـوبی قابـل اسـتنباط اسـت.    
)565ص

به نظر کنت برترین ویژگی انسان، اجتماعی بودن آن است و برترین  گذشتچنانکه 
است و براي ایجاد ثبات عمل در زنـدگی،    2خیرخواهییا  1غریزه انسان غریزه همدلی

هاي انسانی باید تحت رهبري یک گرایش برتر قـرار گیرنـد. بـه جهـت     تمامی گرایش
ترین گزینه براي سلطه یـک غریـزه بـر    برتري غریزه همدلی بر دیگر غرایز انسان، الیق

از همین روست کـه کنـت    (همان) اجتماعی است.دیگر غرایز، غریزه همدلی از غرایز 
علمـی کـه شـناخت کارکردهـاي و      ؛دانـد برترین علـم را علـم فیزیـک اجتمـاعی مـی     

 دار است. این علم همان جامعه شناسی است.هاي مرتبط با این غریزه را عهدهویژگی
                                            1. ytapmys2 .benevolence
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 نقش غرایز انسان در قوانین ثابت اجتماعی .3

شمارد که این غرایز ي اجتماعی براي انسان میهمانطور که گذشت آگوست کنت غرایز
ترین درجات آن مثـل رابطـه دو نفـر تـا روابـط      ها از پایینمنشأ روابط اجتماعی انسان

اجتماعی میانی مثل خانواده و کشور تا کل نوع انسان هسـتند. او وجـود ایـن غرایـز را     
دانـد، و بـر   اجتماع میها و در واقع منشأ منشأ رفتارهاي اجتماعی در حیوانات و انسان

اند و آن است که قوانین حاکم بر این غرایز، قوانین ثابتی هستند که بر اجتماع نیز حاکم
از همین روست که پذیرش اصالحات گسترده از سوي جامعـه را شـاهدي بـر وجـود     

) از آنجا که انسان واجد غرایز 23(همان، ص داند.هاي اجتماعی میقوانین دائمی پدیده
عی است و اجتماعات بشري نیز ناشی از این غرایز است، لذا قوانینی که بر همـه  اجتما

نشأت گرفته از این غرایزند. بر این اساس جوامع، هم واجد قوانینی  جوامع اطالق شود
عام و ثابت خواهند بود و هم اینکه از اعمال و یا عدم اعمـال ایـن قـوانین اصـالحات     

بنابراین از دیدگاه کنت انسان منشأ دهد. وامع رخ میگسترده یا انحرافات گسترده در ج
 باشد. این قوانینِ ثابت حاکم بر اجتماع می
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