
 

 
 
 
 

 علت و دلیل در علوم اجتماعی
 * نظریآقا حسن

 
 چکیده

اند نه مترادف. تحویل دالئل به علل ادعایی بدون دلیل است. با توجه علت و دلیل دو مفهوم متفاوت
های بیرونی و نظم حاامم دنبال شناخت مشابهتگرایانه در علوم اجتماعی بهبه این تفاوت نگاه علت

رونی و نظم حاامم بار آنهاا را های بیهای طبیعی مشابهتبر آنهاست. واقعیت این است مه در پدیده
رو تعقال  اندیشاه  اختیاار  قاانونی بیاان مارد. ای ایانه توان مشاهده و آنگااه آن را در قالار راب امی

هااا و اعمااال اجتماااعی  اارف اعتبااارات در ایاان راب ااه قااانونی تااد یری ناادارد ول اان در واقعیت
گیری ایان ناو  شاد. ییارا در شا لتواند راهبرد من قای بارای درآ آنهاا باهای بیرونی نمیمشابهت

گاهی انسان  اختیار  اعتباارات  ماورد پاشیرو او  باه اعمال و واقعیت هایی حیات اجتماعی  عنصر آ
های طبیعی و اجتماعی  آ ار و نتایجی نسبت به عنوان دلیل تد یر تمام دارد. با توجه به تفاوت واقعیت

وری و نظریه علمی  در دو حویه علوم طبیعای و شناسی  مارمرد روو تجربه  جنس ادرامات  تئروو
 گیرد.اجتماعی ش ل می
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 تفاوت مفهوم دلیل و علت -1

علت مرتبط با ایجااد اسات و ها، علت با حصول معلول، مرتبط است و دلیل با صدق و کذب گزاره
شود. اکنون مورد ادعا، این گزاره ها به کار گرفته میدلیل برای اثباِت موجه بودن و موجه نبودن گزاره

دارد نه علت؛ در واقع، علات این مدعی به نوبه خود دلیل برمی« دلیل غیر از علت است»است که 
شود و هر دلیلی، علت به حساب آید، در این اثبات آن، این دلیل است که اگر دلیل به علت تحویل 

دلیلی دارد، یا علت؟ « آیدهر دلیلی علت به حساب می»صورت این سؤال مطرح است که آیا گزارۀ 
تاوان دلیال آن را باه علات شود این گزاره با علت ارتباطی نادارد و نییاگر دلیل دارد پس معلوم می

ای با علت خاص خودش به وجاود آماده ن، چنین گزارهتحویل نیود و اگر علت داشته باشد؛ بنابرای
است و دلیلی برای صدق و اثبات ندارد؛ در واقع، تحویل دلیل به علت مجالی برای معرفات بااقی 
نخواهد گذاشت و مسیر اثبات و ابطال عقلی را مسدود خواهد کرد. اعتقاد به اینکاه هیاه دلیال را 

توان خفته ن است که عقل هیه آدمیان را در هیه احوال میتوان تحویل به علل برد، مدلول آن ایمی
 ها نشاند.پنداشت و هر باوری را با علتی هیانند تلقین در ذهن انسان

تاوان آن را نیی 1گیرد با معلل کردن موضاوعیبه عبارت دیگر، علت هیچگاه جای دلیل را نیی
ن، پیادای  آن را در جااان ذهان ای در ذهامثاًل چرایی )علت( ورود فکر و اندیشاه 2مدلل ساخت

کند. زیرا دلیل از جنس ادراک و شاعور کند اما موّجه بودن و صادق بودن آن را اثبات نییتفسیر می
ای را صادق، موجه دانست؛ ناه باا علات ایجااد آن در عاال  توان اندیشهاست با ادراک و شعور می

تاوان د نه علت چون با ادراک و شاعور میدارذهن. حتی نفی دلیل ه  به عنوان یک ادعا دلیل برمی
 این ادعا را پذیرفت یا نپذیرفت.

گرائی را انتخاب نیاود. توان طریق علتبر این اساس در تبیین پدیدارهای انسانی اجتیاعی می
ها با هیه استعداد فکری و اند. انسانواسطه علِل بیرونی شکل گرفتهها بهدر این نگاه، این نوع پدیده

های اجتیاعی باه وجاود شان در مسیر این علل خارجی قرار گرفته و این پدیدهای عقالنیهسنج 
های بیرونای مادد جساته، فاا  و شاعور و درک عقالنای نیاز اند. رفتارهای اجتیاعی از علتآمده

توان برعکس نیروها و عوامال بیرونای را محرکاات و هاست. هیچنانکه میهدایت شده، این علت
گذار در راستای کار عقل دانست تا با باره جستن از نور درونی و توان خوی  راهای را شرایطی تأثیر
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هایی هست بیرونی که عقل را ها  گرایی هرچه هست علتبرای رفتن انتخاب نیاید. در نگاه علت
گرایانه شرایط بیرونی و درونی و حالت فاردی و جیعای، کشاند ولی در نگاه دلیلبه دنبال خود می

گیری و خوانناد و نتیجاهباشند که عقل را باه محاسابه و انتخااب فارا میکنندگانی بی  نییدعوت
گذارند. با حذف استدلل عقالنای و باا تبعیات عقال نسابت باه علال و داوری را در اختیار او می

گاهاناه و سوزد، وانسانمحرکات نیرومند بیرونی و درونی، ریشه عقل و اختیار می ها خواه نااخواه آ
گاهانه به راهی مین هاای مختلا ، اند، تناا قدرتی که با بررسای راهها ترسی  نیودهروند که علتاآ

کند عقل است. زیرا جاان انسانیت عال  اختیار و تعقل اسات. عقال باا دلیال اختیار را تضیین می
ختل  را درک های مگرایی، عقل راهباشد، با دلیلکند و دلیل ه  جز در عقل، تأثیرگذار نییکار می

 کند.و اختیار مجال واقعی خود را پیدا می
تاوان مثاًل پدیده توق  ماشین در هنگام چراغ قرمز، ه  دلیال دارد و ها  علات و دلیال را نیی

جایگزین علت نیود. زیرا علت توق  ماشین ترمز گرفتن است و دلیل ترمز گارفتن رانناده رعایات 
توان تحویل به علت برد؛ زیرا آنگاه که سؤال گرفتن را نییشک دلیل ترمز قانون راهنیایی است. بی

شود چرا ترمز گرفته شد صحیح نیست که جواب داده شود، علت ترمز قانون است بلکه جاواب می
صحیح این است که رعایت قانون راهنیایی دلیل ارادۀ وتصیی  راننده بر گذاشتن پاا بار روی ترماز 

گوناه توان تحویل به دلیال بارد و اینبت به توق  ماشین را نییبوده است. هیچنانکه تأثیر ترمز نس
ترمز نسبت به توق  حرکت ماشاین علات بیرونای گفت که ترمز دلیل توق  ماشین بود. زیرا تأثیر 

 (.18، ص8591است و دلیل با تعقل وشعور و اراده و اختیار انسان مرتبط باشد )وینچ، 

 اجتماعی های طبیعی و. تفاوت و تشابه واقعیت2

کند؛ زیرا هیچنانکه برای تصرف در هار شایم ماادی بایاد موضوع هر دانشی روش آن را معین می
ابزار مناسب با هیان شیم را انتخاب کنید، مثاًل برای بریدن سنگ از اّره خاص باید اساتفاده کنیاد، 

رو، از ایانباید روش متناسب با هیان موضوع انتخااب شاود. برای روش تحقیق هر موضوع نیز می
شناسی علوم انسانی بحث کنی  باید موضوع این علاوم و تفااوت و تشاابه پی  از اینکه دربارۀ روش

هاای آن با موضوع علوم طبیعی مورد بحاث قارار گیارد؛ در واقاع، بحاث تفااوت و تشاابه واقعیت
شناسای موضاوع، در شناسای و معرفتاجتیاعی و طبیعای از ایان جاات اهییات دارد کاه هستی

شناسی آن تأثیر تیام دارد. بر این اساس اگر جامعۀ انسانی از نظر چیساتی از جانس طبیعات وشر
شااک نگاااه گرائی را در پاای  خواهااد گرفاات. بیدانسااته شااود، علااوم انسااانی، مساایر طبیعاات

شود، زیارا کشا  های انسانی به دنبال فا  علت و در جامه قانون آشکار میگرایانه به پدیدهطبیعت
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گرایانه در جستجوی فا  دلیل رفتار و و دلیل مثابۀ کش  قانون است؛ در مقابل نگاه انسانیعلت به
جاان انگاشاته شود. در صورتی که رفتار اجتیاعی انسان هیانند موجاود بیبه عنوان قاعده بیان می

ده و توان نظ  حاک  بر آن را مشاهشود و موضوع علوم انسانی بررسی ظاهر چنین رفتاری باشد، می
هیانند نظ  حاک  بر طبیعت آن را بررسی نیود. جان استوارت میل بر هیین عقیاده باود کاه علاوم 

شود. تفاوت این دو حوزه از علوم تفاوت در درجه اسات ناه انسانی بر وزان علوم  طبیعی ساخته می
د باه دنباال بایاشود، در علوم انسانی نیز میتفاوت در نوع. اگر در علوم طبیعی از علت جستجو می

های علت بود. به دیگر تعبیر کار اساسی عل  این است که نظ  موجود در جااان طبیعات و پدیاده
انسانی را در قابل قانون علیی بیان کند. از این جات، بین علوم انساانی و طبیعای تفااوت اساسای 

طبیعای و های توان این نظا  حااک  بار هیاه پدیادهوجود ندارد و با یک روش علیی ا تجربی می
 (.841، ص8815انسانی را کش  و در قالب قانون تبیین نیود )صیدی، 

پذیر و مشابه نباود، ها بود. اگر طبیعت بستر امور تکراربرای تدوین قانون باید به دنبال مشابات
باشاند کاه قابال هایی در کش  قانون تأثیرگاذار میقانون ه  زمینه نداشت، بدیای است مشابات

های بیرونی به جات قابل مشاهده باودن، در کشا  رو، در طبیعت مشابات. از اینمشاهده باشند
توان آنااا را های بیرونی نییقانون تأثیر تیام دارند ولکن در رفتارهای اجتیاعی با مشاهدۀ مشابات

گیری آنااا را تبیاین نیاود. ماثاًل محاکیاه نیایشای هیانناد درک کند تا اینکه قانون حاک  بر شکل
یک نیایشی توان دریافت که کداماند اما با صرف مشاهده نیییه واقعی، یکسان قابل مشاهدهمحاک

ای از طبیعات گرایان که انسان را پارهیک واقعی است. بر هیین اساس در نقطه مقابل طبیعتو کدام
اه کنناد، دیادگهای بیرونای تعریا  میشناسی و اقتصاد را کش  مشاباتدانند و وظیفه جامعهمی

های اجتیااعی را باا هیاان روش طبیعای دیگری وجود دارد کاه تحقیاق و پاژوه  درباارۀ پدیاده
هاایی وجاود تابد مثاًل ویلا  دیلتای بر این باور است که بین طبیعت و جامعه انساانی تفاوتبرنیی

را  ا فرهنگایهای اجتیاعیهای کاماًل متیایزی است. به نظر وی عال  پدیدهدارد که مستلزم روش
های انسانی ا برخالف عال  طبیعای کاه رابطاه باید از درون مشاهده و دریافت. زیرا روابط فعالیت

هاسات. تحقیقاات عاال  انساانی بایاد جاات هاا و هدفعّلی و میکانیکی است ا براساس ارزش
های انسانی، به تفا  زندگی بپردازد که تیام نیروهای احساسی و شاناختی در آن باه شناخت تالش
(. در واقع رفتاار انساانی هیانناد یاک پدیاده فیزیکای 48، ص8891شود )باماتور، کار گرفته می

گاهی خاص باید آن را تفسیر نیاود. زیارا انساان  نیست که با مشاهده بتوان آن را درک کرد بلکه با آ
ی گیرجوید. نقا  علال بیرونای در شاکلدارای ذهن و اندیشه و رفتار خود از عقل و فکر باره می
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رفتار فردی و اجتیاعی هیانند تأثیر سردی شدید هوا در ایجاد سرماخوردگی نیست بلکاه حاداکثر 
به عنوان شرط و محرک تأثیرگذار است. به دیگر تعبیر انسان و رفتار خاود باه دنباال دلیال عقالنای 

عی که موجودات طبیجوید؛ در حالیهای اخالقی، حقوقی، فلسفی استیداد میاست که از اندیشه
تاأثیر علات بیرونای قارار کنناد بلکاه باه طاور ناخواساته تحتها عیل نییبداعی این نوع اندیشه

رو، انسان نسبت گیرند. از این گذشته انسان موجودی مختار است و طبیعت اختیار ندارد. از اینمی
پاساخ دهد. تفاوت واکن  و نشان می 2و طبیعت در مقابل عناصر بیرونی واکن  1به حوادث پاسخ

گاهاناه و  این است که پاسخ سنجیده و مسبوق به دلیل و اختیاار ولای واکان  معلاول جباری و ناآ
دهد نه واکن ، ولی چش  انسان در مقابال ناسنجیده است. انسان به سؤال پس از فا  آن پاسخ می

یاار دهد. به دیگر تعبیر جاان انسانیت جاان اختیار و تعقال اسات. اختنور شدید واکن  نشان می
گاهاناه و مساتند باه دلیال  فرع تعقل، و با قدرت تعقل و تفکار اختیاار شاکوفا و رفتاار اختیااری آ

گیری رفتارهاای مشاابه و امکاان گردد؛ از این رو، بررسی قلیرو و گسترش تأثیر دلیل در شاکلمی
 تبیین نظ  نشأت گرفته از آن ضرورت دارد.

 گرایی در تفسیر رفتارهای اجتماعی. دلیل3

پذیرد که آناا را توصای  و تبیاین هایی انجام میهای طبیعی با ابداع مفاهی  و نظریهاخت پدیدهشن
 کند.می

رو، نظریاۀ دانشیند باید طبیعت را چنانکه هسات از بیارون ماورد تحقیاق قارار دهاد؛ از ایان
ساند، اما رمتناسب با مسأله مورد مطالعه را انتخاب و در چارچوب آن پژوه  خود را به سامان می

های مداوم خاود آن های اجتیاعی به فا  حیات اجتیاعی نیاز دارد که مردم با فعالیتپدیده همطالع
آورند و ها برای تعامالتشان با یکدیگر معانی را به وجود مینیایند. انسانسازند و باز تولید میرا می

شایندان علاوم اجتیااعی، دارای رو، جاان اجتیاعی پای  از آغااز کاار داندهند. از اینتوسعه می
شود. دانشیندان علوم طبیعی معنایی است که از جانب سازندگان این جاان اجتیاعی به آن داده می

های عینای و خاارجی بار دوش باشاند. پدیادهبا جاانی سروکار دارند که دارای معنای خاصی نیی
های آن دارای ارتباط دارند که پدیدهخود بار معنایی ندارند ولی دانشیندان علوم اجتیاعی با جاانی 
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دانند. شناخت یک زباان گرایان درک جامعه انسانی را به مثابه فا  یک زبان میباشند. دلیلمعنا می
های لفظی میکن نیست بلکه باید معانی الفاظ را فایید تا اینکاه مادلول آنااا را از طریق مشابات

ولای معناای مختلا  داشاته باشاند، هیچنانکاه درک کرد. میکن است دو جیله مشابه گفته شود 
میکن است دو جیله متفاوت از نظر لفظ، معنای یکسان و متارادف داشاته باشاند؛ بناابراین، فاا  

گاهی از دلیل مشترک کنشگران است. دلیلمشابات گرایان های درونی رفتارهای اجتیاعی مستلزم آ
ی هستند که به طور فشارده ماورد بررسای قارار های متفاوتها و دیدگاهدر تفسیر و تفا  دارای روش

 گیرند.می

 الف( معناگرایی در شناخت رفتارهای اجتماعی
تیاایز « کان  اجتیااعی»و « کان »ترین مفاوم اجتیاعی است. وی بین کن  از نظر وبر اساسی

عبارت است از تیام رفتارهای انسانی که فرد کنشگر هنگام آن کان ، معناایی « کن »قائل است. 
معناسات کاه در آن معناایی کاه از ساوی بدین« کن  اجتیاعی»دهد؛ اما هنی را به آن نسبت میذ

شود و این رابطه است که مسیر شود، با رفتار شخص دیگری مرتبط میکنشگر یا کنشگران قصد می
 (.11، ص8514کند )وبر، تداوم کن  را تعیین می

مورد عالقه دانشایندان علاوم اجتیااعی بنابراین، آنگاه یک کن ، کنشی اجتیاعی محسوب و 
های مردم دیگار باشاد. شود که کنشگر معنایی برای آن داشته و کن  او معطوف به فعالیتواقع می

هاای هاای متقابال خاود در چارچوبمرکز توجه وبر آن معانی ذهنی است کاه اشاخاص باه کن 
رچوب و تاای از معاانی فاوق دهند. رفتارهایی که خاار  از ایان چااتاریخی ا اجتیاعی معین می

، 8838گیارد )صادیق سروساتانی و هیکااران، شاناختی قارار نییباشد، در قلیرو مباحث جامعه
العیال (. در واقاع، او عکس51، ترجیه حسنی و هیکاران، ص8858و هیچنین بلیگی،  891ص

ها ساعی انسان دانست.شده نییتنظی  های مختل ، بازتابی میکانیکی و از پی ها به محرکانسان
هیاهنگ سازند؛ مثاًل کسای کاه کاالیی را از مهاازه  آلی از کن دارند رفتار خود را با دریافت ایده

آل گیری رفتار خود دارد. پس یک نوع ایدهکند، معیارهایی برای اندازهای بازی میخرد، یا با بچهمی
موارد واقعی، نیونه تقریبای آن اسات. در ها وجود دارد که خرید کردن از مهازه یا بازی کردن با بچه

تاوان آن را ها معنای رفتاار اسات کاه میگیری رفتار خرید یا بازی با بچهواقع، این معیارهای اندازه
کش  و از روی آن نظ  رفتاری را چنین تبیین کرد که در بیشتر مواردی که افراد ایان ناوع انگیازه یاا 

تاوان هاایی خواهناد رفات و در تبیاین هیاین نظا  میقصد و نیت دارند، به ساوی چناین فعالیت
پردازی و آنگاه آن را آزمون نیاود. و بار جاات کشا  معناای رفتاار اجتیااعی کنشاگران از نظریه
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های انتزاعی دانشیندان علاومی اسات، کاه ها بر ساختهجوید. این نیونههای آرمانی باره مینیونه
ها آرماانی شوند. بدیای است که ایان نیوناهار گرفته میبرای فا  و درک موقعیت معنایی رفتار به ک

ها کاه هیاان انگیازه و قصاد و نیات فااعالن باید از ویژگی معنای رفتارهاای اجتیااعی انساانمی
آنااست، برخوردار باشد تا به باترین وجه میکن انسجام منطقی با رفتارهای میدانی را داشته باشاد 

 (.880و  805، ص8514)وبر، 
ها متیایال باه کان  دهد. برخی از این نیونههای آرمانی را ارائه میاساس انواع نیونه بر هیین

پذیرناد کاه شوند و برخی دیگر از احساسات تأثیر مینامیده می اند که به عنوان کن  سنتیگذشته
ای کاه ناوع معینای از کان  باا گوناهقسیتی نیز مربوط به نظام هنجاری اسات، به کن  عاطفی،

شود. نوع دیگار نامیده می نظر از پیامدهای آن برای کنشگر یا دیگران، کنشی عقالنی ا ارزشیقطع
نامند. هیین نوع کن  ماورد توجاه خااص می «کن  عقالنی هدفدار»گراست و آن را کن  عیل

د داناداری جدید هیاهنگ میآل یعنی مفاوم سرمایهوبر قرار گرفت؛ زیرا آن را با مایترین نوع ایده
(؛ بنابراین، هر کن  اجتیاعی معنایی دارد کاه باا 899، ص8838)صدیق سروستانی و هیکاران، 

تاوان رفتاار را درک کرد تا قصد و انگیزه کنشگر تفاا  نشاود نیی« کن »توان آن درک آن معنا، می
 اجتیاعی او را فایید.

 گرایی در تفسیر رفتارهای اجتماعیب( قاعده
باشاد. معناای ترین مفاوم اجتیاعی و دارای معنا میه اشاره شد، اساسیکن  از نظر وبر هیچنانک

توان آناا را آل میرفتار از نظر او عبارت است از قصد و نیت و انگیزه کنشگر که از طریق نیونه ایده
ای گرایان نیز رفتار انسانی را دارپردازی و آنگاه آن را آزمون نیود. قاعدهدریافت و براساس آناا نظریه

اند. مثاًل وینچ بر این عقیده اسات کاه را به کار گرفته  دانند؛ اما در تفسیر معنا، واژه قاعدهمعنا می
مناد تواناد معناادار باشاد کاه قاعدهاند، زیرا رفتار در صورتی میتیامی رفتارهای معنادار اجتیاعی

ار معنادار یعنی رفتااری کاه باشد و فرض بر این است که قواعد صبهۀ اجتیاعی دارند. در واقع، رفت
                                              
1. traditional 

2. emotional 

3. Value-rational 

4. purposively rational 

5. Rule 
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باشند و جیع محکوم به قاعده جیعی است. مثاًل الفاظ زبان معنادارند زیرا دارای قاعده جیعی می
بر سر معنای آناا قرارداد کرده است. اگر کسی آن قراردادهایی که برای واژه شده است نداناد، زباان 

منادی جتیاعی و طبیعی را در هیاین قاعدههای افاید. از نظر وینچ تفاوت اساسی میان پدیدهنیی
باشد بلکاه داند، زیرا در طبیعت قاعده به معنای قرارداد جیعی، کارساز نییرفتارهای اجتیاعی می
های طبیعی حاک  است ولکن رفتارهای جیعی محکوم به قاعدۀ قراردادهای رابطه واقعی بین پدیده

دهاد لزم اسات ه شخص چاه کااری انجاام میباشند. بر این اساس برای فاییدن اینکجیعی می
قاعدۀ پیروی شده درک شود، این قواعد خصوصی نیستند بلکه مشترک بین افراد جامعاه و ماردم در 

 نیایند.روابط مختل  اجتیاعی از آناا پیروی می
داند. تیامی رفتارهای خااص درواقع، وینچ مفاوم رفتار معنادار را با تابع قاعده بودن مرتبط می

تناا رو، قواعاد ناه(. از این91، ص8591مند هستند )باشند که قاعدهدار مینسان از آن جات معناا
دهند بلکه یادگیری بارای زیساتن در طاراز موجاودی های رفتار را در اختیار قرار میدلیل و انگیزه

قاعاده اسات  اجتیاعی وابسته به یادگیری این قواعد است. رفتار اجتیاعی را باه دلیال اینکاه تاابع
توان فایید نه به دلیل اینکه تابع نظ  برخاسته از علت بیرونی است. بر این اساس، علوم طبیعی می

پردازد و علوم اجتیاعی فا  معنای رفتار انساانی را از آن جاات کاه ها میبه زنجیرۀ علت و معلول
 دهد.مند است مورد تحقیق قرار میقاعده

اجتیاعی آنگاه قابل فا  است که براساس قاعاده انجاام پاذیرد؛ و به دیگر تعبیر، چیستی رفتار 
قوام قاعده به قرارداد جیعای اسات کاه ماهیات اعتبااری دارد و در قالاب هنجارهاا، آداب، رساوم 
اجتیاعی، تحسین و تقبیح، خوب و بد، ریاست، مالکیت، مبادلاه، ظااور و باروز دارد. در حیاات 

زبان وجود ندارد هیچنانکه بارای تحلیال حیاات اجتیااعی  تر ازاجتیاعی هیچ رس  و مدلی قوی
باشد. بر این اساس، در تفسیر و تبیین ها هیچگونه الگویی هیانند الگوی زبان کارآمدتر نییانسان
های طبیعی قواعد رفتاری، اعتبارات اجتیاعی، هنجارها، قراردادهاای جیعای تاأثیری نادارد پدیده

بارات است، پس فا  معنای رفتار باه فاا  ایان اعتباارات بساتگی ولکن عیل انسانی آمیخته به اعت
گیرد. بدون درک این دارد. عیل اجتیاعی انسان براساس قواعد که ماهیت اعتباری دارند، انجام می

 باشند، شناخت این عیل میکن نیست.قواعد که در واقع دلیل این نوع عیل می

 گرایی. نقد قاعده4

نسان معطوف به شخص دیگری انجاام پاذیرد و دیگاری در انجاام ایان ال ( در صورتی که عیل ا
(. 18، ص8811عیل موردنظر باشد؛ به چنین عیلای، عیال اجتیااعی گویناد )صادیق اورعای، 
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شک هر رفتار اجتیاعی قاعده، چارچوب پذیرفته شده دارد اما برخی رفتارهای اجتیاعی حامال بی
کردن صفتی برای فعل اجتیاعی مثاًل در مواجه با فارد  باشند. اعتبار یعنی محسوبعنصر اعتبار می

شود؛ یعنی در روابط اجتیاعی این ناوع حرکات دیگری دست بلند کردن، سالم کردن محسوب می
شاود بلناد آوری  هیچنانکه در مقابل کسی کاه وارد مجلاس میدست را سالم کردن به حساب می

ا برخی دیگر رفتارهای اجتیاعی با اینکاه قاعاده و آید؛ امشدن و ایستادن احترام به او به حساب می
باشند، نه اینکه دارای یاک معناای اعتبااری باشاند. وقتای دسات چارچوب دارند قابل تعری  می

رسانی ، عیل اجتیاعی کیاک کاردن گیری  و او را به آن طرف خیابان میای را میفتادهپیرمرد زمین
  دارد و آن را باه عناوان دساتگیری و کیاک تعریا  داری . این عیل در عین قاعده داشاتن تعریا

کنی . پول گارفتن از باناک قاعاده دارد و در عاین کنی  اما صفتی را که ندارد، برای آن اعتبار نییمی
آید؛ هیچنانکه پول سپردن به بانک با اینکه چاارچوب حال به عنوان ادای قرض بانک به حساب می

دار باودن د؛ بنابراین هر فعل اجتیاعی قاعده دارد ولی قاعدهآیمعین دارد، قرض دادن به حساب می
باشد. قوام قاعاده باه پاذیرش جیعای اسات ولکان پاذیرش مساوی با اعتبار و قرارداد جیعی نیی

در مواردی باا عباارت « مندفعل اجتیاعی قاعده»باشد. جیعی به مثابۀ قرارداد جیعی و اعتبار نیی
شاود، شود و در مواردی دارای اعتباار و باا عباارت محساوب میشود، تعری  میچنین دانسته می

شود. و در گفتیان عرفی آن را دارای ایان صافت و ویژگای باه صفتی را که ندارد، برای آن اعتبار می
 آوری .حساب می

تواند از سویی اعتباری باشد و از سویی دیگر قابل تعریا  باشاد و ب( یک فعل اجتیاعی می
کند از جات اینکاه قارارداد کااری دارد، کاار او  کارمندی که برای اداره کار میاعتباری نباشد مثالً 

آید ولای زحیات کشایدن او تعریا  محفوف به اعتبار است و بر هیین اساٌس اجیٌر به حساب می
های یک زبان براساس قرارداد اجتیاعی دللت بر معانی دارناد اماا بعاد از ایان دارد. هیچنین واژه

مناد اسات تعریا  دارد ناه اینکاه دهی . عیل خبر دادن با اینکه قاعدهمی« خبر»کلیات قرارداد با 
اند و دارای از جات اینکه کلیاتی به کار گرفتاه شاده« خبر دادن»رو، کار هیراه اعتبار باشد. از این

باه ای سااخت  و باشند، هیراه با اعتبار است و از جات اینکه از این کلیات جیلاهمعانی معین می
 عنوان خبر، به دیگری اطالع دادم، تعری  دارد.

اناد اماا هاای اجتیاعی ( امور اعتباری بعد از اینکه در روابط اجتیاعی پذیرفته شدند واقعیت
هاای اجتیااعی بار دو تاوان گفات واقعیتای کاه میهای اجتیاعی درعال  اعتبار، به گونهواقعیت

های اجتیاعی اعتباری. بر این اساس برخی افعاال قعیتهای اجتیاعی واقعی و وااند: واقعیتقس 
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کنند، به باشند و بر مبنای این اعتبار دللت بر معنای موردنظر میاجتیاعی که محفوف به اعتبار می
 گردند.عنوان واقعیت اجتیاعی پذیرفته شده، تلقی می

 نتایج

 . تفاوت موضوع علوم طبیعی و علوم اجتماعی8
تواند دلیل آناا باه حسااب ای که این اعتبار میگونهپوش  اعتباری دارند به برخی اعیال اجتیاعی

اند. با این نگااه روش شاناخت ایان ناوع رو، فا  این اعیال وابسته به درک این اعتباراتآید. از این
های اناد از روش شاناخت پدیادههای اجتیاعی متفاوتاعیال اجتیاعی به عنوان برخی از واقعیت

شااود ولکاان در های طبیعاای از علاال بیروناای تحقیااق میت زیاارا در شااناخت پدیاادهطبیعاای اساا
گیری های اجتیاعی علل بیرونی به عنوان شرایط و مقدمات تأثیرگذارند و باید دلیال شاکلواقعیت

ها از قبیل قصد، انگیزه، قاعده رفتار انسانی را تفا  و درک کرد. و باا توجاه باه و تحقق این واقعیت
شود، تیایز موضوع علوم طبیعی ش شناخت علیی متناسب با ساختار موضوع آن تعیین میاینکه رو

های و علوم اجتیاعی به طور منطقی تیایز این روش شناخت را باه دنباال دارد. در شاناخت پدیاده
گرایی باه کاار هاا و اعیاال اجتیااعی، روش دلیالگرایی و در تحقیق از واقعیتطبیعی روش علت

. در واقع، در علوم طبیعی به دنبال شناخت علل بیرونی هستی  و تناا راه شناخت آناا شودگرفته می
مشاهده و تجربه است ولکن در علوم اجتیاعی به دنبال دلیل هستی  که باید آن را درک کارد، حتای 
اگر دانشیند علوم اجتیاعی به دنبال شناخت علل پیدای  این اماور اعتبااری در حیاات اجتیااعی 

باز ه  این نوع علل با علل طبیعی فرق اساسی دارند؛ زیارا جانس ایان علال پیادای  اماور باشد. 
های توساعه اعتباری در روابط اجتیاعی، از خانواده علل بیرونای نیساتند بلکاه نیازهاا و ضارورت

اند. برخالف آنچاه کاه اند، منشأ پیدای  این امور اعتباری شدهحیات اجتیاعی که از جنس دلیل
(، که اگر از علل پیدای  این امور اعتباری تحقیاق 431، ص8831اند )سروش، صور کردهبرخی ت

دنبال علال پیادای  و ایجااد ایان اماور اعتبااری و گرایانه خواهی  دانست چون باهکنی  نگاه علت
باشد تا اینکه های طبیعی نییباشی ، علل پیدای  این امور اعتباری هیانند علل پدیدهقراردادی می

گرایی در علوم طبیعی در پی  گیری . درواقع، تحقیق ر شناخت علل این امور اعتباری روش علتد
دنبال دربارۀ قدرت اعتبارسازی انسان از اعیال قدرت اعتبارسازی تفکیک نشده است؛ زیرا اگار باه

 گرایانه خواهی  داشتجواب این سؤال باشی  که علت قدرت اعتبارسازی انسان چیست، نگاه علت
و به طور طبیعی باید علت قدرت اعتبارسازی انسان به عنوان جواب بیان شود. ولکن اگار ساؤال از 
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اعیال قدرت اعتبارسازی انسان نیایی ، چرایی اعیال این قادرت معطاوف باه جساتجوی از دلیال 
ل خواهد بود نه علت. دقیقًا مانند عنصر اختیار انسان نسبت به انجام فعل کاه اگار از چرایای اعیاا

گرایانه خواهی  داشت. بین سؤال از قدرت اعتبارسازی انسان و اختیار انسان تحقیق شود، نگاه دلیل
اعیال این قدرت خلط شده است و چنین تصور شده است که هرگااه جساتجو از منشاأ ایان اماور 

بیعای های طگرایی در پدیادهگرایانه به نوع علاتاعتباری در حیات اجتیاعی نیایی  باید نگاه علت
داشته باشی  ولکن واقعیت این اسات کاه متناساب باا حاوزه مساائل اجتیااعی، از اعیاال قادرت 

کنی  اماا قادرت اعتبارسازی، اعیال اختیار در انجام فعل اجتیاعی، اعیاال خالقیات تحقیاق مای
های تکوینی و وجودی انسان قارار اعتبارسازی، قدرت عقالنیت، قدرت خالقیت، در حوزه ویژگی

 پردازد.ها میو شناخت فلسفی از انسان، بداندارد، 

 . اختالف کارکرد روش تجربی در دو حوزه علوم طبیعی و اجتماعی0
ای که محفاوف باه اعتباار اسات تأییاد شود تخل  از قاعدهآنگاه که دلیل فعل اجتیاعی قاعده می

یاد بطاالن آن را باه دنباال بطالن آن قاعده را به دنبال ندارد ولکن در امور طبیعی تخل  از قانون تأی
 10کند اما جوش نیامدن آب در دارد. تخل  از چراغ راهنیایی بطالن قاعده راهنیایی را تأیید نیی

 کند.درجه حرارت، بطالن رابطه قانونی بین این درجه حرارت و جوش آمدن آب را تأیید می
 

جویند، تئاوری باره می دانشمندان علوم اجتماعی و طبیعی که از روش فرضی ـ استنتاجی .3
باشد. تئوری ذهنی دانشیند علوم اجتیاعی از جنس ادراکاات ذهنی آناا از یک جنس ادراکات نیی

واقعی ا اعتباری است ولکن تئوری ذهنی دانشیند علوم طبیعی هییشاه از جانس ادراکاات واقعای 
ر هیین اساس، در تأثیر است. بهای طبیعی عنصر اعتبار بیاست؛ زیرا در ساخت شناخت واقعیت

هاای اجتیااعی، اقتصاادی، سیاسای صورتی که ناادهای اجتیااعی در پیادای  اعیاال و واقعیت
ها، به این عناصر ناادی توجه خاص شود کاه پردازی علیِی این حوزهتأثیرگذار باشند باید در نظریه

 ت.باید بدان پرداخدر این مقاله مجال تفصیل بحث نیست و در جای مناسب خودش می
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