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- سروویس مبانی علومماانسانی  
گزااررشش اازز هھھھمایش «تارریخ وو علومم سيیاسی»/بخش ددوومم؛ 

سهھ نسبتت تارريیخ با علوومم سيیاسی 

 !
علومم ااجتماعی بهططورر عامم ددیگر کاررکردد نظرووررززیی نداارردد٬، بلکه کاررکردد آآنن 

مالحظهیی ووضعيیت خاصص شبکهاایی اازز رربط وو نسبتهھھھا ددرر موقعيیتهھھھایی خاصص 
ااست؛ به ااین معنا کامالً تارریخی ااست وو عيین تارریخ ااست٬، ددرر ااین صوررتت چه 

چيیزیی براایی علومم سيیاسی میماند؟ ااین یک نوعع ااغرااقق ااست وو 
علوممسيیاسیهھھھا نيیز نباید به تارریخدداانانن اامتيیازز ددهھھھند. ددرر ااینجا اانحاللل علومم 

سيیاسی وو ااجتماعی یا هھھھمهیی علومم ددرر تارریخ نيیست٬، ووااقعيیت ااین ااست که هھھھم 
هھھھست وو هھھھم نيیست. 

فرهھھھنگ اامرووزز/ززهھھھراا ررستگارر: هھھھمایش تارریخ وو علومم سيیاسی توسط گرووهه تارریخ وو 
هھھھمکاررییهھھھایی ميیاننررشتهاایی برگزاارر شد. ااین هھھھمایش ددرر ررووززهھھھایی چهھھاررشنبه وو پنجشنبه ٢۲٨۸ 
وو ٢۲٩۹ خردداادد برگزاارر شد. نشست چهھھاررمم با حضورر ررضا نصيیریی حامد با عنواانن سخنراانی 
«حقيیقت٬، ررخداادد وو اامر سيیاسی با نگاهھھھی به آآرراایی االن بدیو»؛ ددکتر غالمرضا کاشی با 
موضوعع «دداانش سيیاسی بهمنزلهیی تارریخ»؛ محمد علی ااکبریی با عنواانن «رروویکردد تحليیلی 
اافقی نو ددرر هھھھمکاررییهھھھایی ميیاننررشتهاایی مورردد تارریخ سيیاسی» وو حسيین مصباحيیانن با عنواانن 
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تالقی تارریخ وو سيیاست ددرر یک پرسش فلسفی٬، حقوقق جهھھانی بشر یا تکليیف جهھھانی 
ددوولتهھھھا برررسی شد. 

  
سه نسبت بيین تارریخ وو علومم سيیاسی 

ددکتر جواادد غالمرضا کاشی ااووليین سخنراانن نشست چهھھاررمم بودد وو ددرر اابتداایی سخنراانی خودد 
ااظظهھھارر ددااشت: ااگرچه بحث من مقداارریی بُعد نظریی دداارردد٬، ااما نظر من نيیز به یک ووااقعيیت 
عيینی وو ملموسی ااست که ددرر دداانشکدهههھھھایی حقوقق وو علومم سيیاسی موجودد ااست. تصورر 
میکنم علومم سيیاسی وو بهططوررکلی علومم اانسانی وو ااجتماعی ددرر اایراانن با چنيین ووضعيیتی 
ررووبهرروو ااست. ااما علومم سيیاسی ووضعيیت ااسفبارریی ددرر اایراانن دداارردد٬، خيیلی هھھھم مواافق نيیستم 
با ااینکه بگویيیم که ااجاززهه ندااددند وو فشارر ووجودد دداارردد٬، محدووددیتی ااست وو ااینهھھھا مؤثرند٬، ااما 
هھھھميیشه فکر میکنم ما ااشکاالتی دداارریم٬، ما علوممسيیاسیهھھھا مشخص نيیست که به چه 
ددررددیی میخورریم وو من چنيین ااحساسی رراا ددااررمم. با ااساتيید علومم اانسانی ااررتباططاتی ددااررمم وو 
ً متوجه میشومم ددرر بخشهھھھایی جامعهشناسی به کارر آآمدهه ااست٬، هھھھمچنيین ددرر  فرضا
بخشهھھھایی مشکالتی رراا حل کرددهه ااست٬، تحليیلهھھھا وو اایدهههھھھایی رراا ددرر جاهھھھایی توليید کرددهه 
ااست٬، ااما علومم سيیاسی اانصافاً به ااین صوررتت نيیست. مشکلی ووجودد دداارردد٬، من به ااین فکر 
میکنم که ااین مشکل ددرر کجا ااست. ما دداانشآآموختگانن علومم سيیاسی یک توااناییهھھھایی 
رراا نداارریم٬، هھھھميیشه فکر میکنم که ضعف ما ددرر کجاست وو اازز گفتووگو با ررشتههھھھایی متفاووتت 
به ااین جهھھاتت ااستقبالل میکنم که شاید ززااوویههھھھایی رراا براایی ما بازز کند تا بفهھھميیم مشکل ددرر 
کجا ااست. یکی اازز آآنن ززااوویههھھھایی ااررززشمند بدوونن شک تارریخ ااست وو من ااینجا ددرر ااین مقامم 
بابب نسبت دداانش تارریخ رراا بازز میکنم وو به نظرمم ااین کارر رراا با جامعهشناسی٬، با فلسفه وو 
با سایر حوززههییهھھھایی علومم ااجتماعی وو علومم اانسانی هھھھم میتواانن اانجامم دداادد. تصورر میکنم 

بتواانم به ررنجی که خودد ددرر دداانشکدههیی علومم سيیاسی میبرمم پاسخ ددهھھھم. 
 تصورر میکنم ٣۳ نسبت بيین تارریخ وو علومم سيیاسی -ددرر ااین ١۱٨۸-١۱٧۷ سالی که من نيیز حاضر 
وو ناظظر بوددمم وو پيیش اازز من- میتواانن بحث کردد. ٣۳ نسبت رراا من تجربه کرددههاامم وو تصورر 
میکنم میتواانن به چيیزیی بيیروونن اازز ااین ٣۳ نسبت توجه کردد. یکی آآنکه تارریخ وو علومم 
سيیاسی هھھھيیچ نسبتی با یکدیگر ندااررند٬، تارریخ ددرر بابب ووقایع تارریخی سخن میگوید وو 
دداانشمنداانن ااین ررشته (علومم اانسانی) هھھھستند که صالحيیت ددااررند بگویند که مشرووططه 
بهمنزلهیی یک ووااقعيیت تارریخی چگونه ررخخ ددااددهه ااست وو کارر علومم سيیاسی ااین ااست که 
بتوااند ددررباررههیی ااین اامورر نظرووررززیی کند؛ بنابرااین کارریی با یکدیگر نداارریم. تارریخدداانانن بلد 
نيیستند ددرر بابب یافتههھھھایی تارریخ نظرووررززیی کنند به ااین معنا ما آآننهھھھا رراا ممکن ااست براانيیم وو 
بگویيیم کارریی با آآننهھھھا نداارریم. آآننهھھھا ممکن ااست ما رراا متهھھم کنند که نظربافی میکنيیم وو 
نمیفهھھميیم ددرر تارریخ اایراانن چه خبر ااست٬، چناننکه هھھھر تارریخی متخصص علومم سيیاسی 
هھھھرچه ددررباررههیی مسائل تارریخ بگوید٬، میبيینيیم که یک دداانشمند تارریخ سندیی رروو میکند که 
شما نمیدداانيید که چه خبر شدهه ااست. ما میتواانيیم آآننهھھھا رراا متهھھم کنيیم که هھھھمهیی 
سندهھھھا پيیش شما ااست وو اازز ااین مواارردد چه چيیزیی میخوااهھھھيید به ددست بيیاووررید وو چگونه 

میخوااهھھھيید یک قابب نظریی براایی ااینهھھھا بساززید؟ 
 یک نسبت ددیگر نيیز ووجودد دداارردد (االبته نسبتهھھھایی که من میگویم ممکن ااست منطقی 
نباشد٬، بلکه تجربههھھھایی ااست که من ددیدههاامم) یک گرووهھھھی اازز تارریخدداانانن مسحورر ااین 
االگوهھھھایی نظریی میشوند که ااهھھھل علومم ااجتماعی وو سيیاسی وو ... میساززند؛ بنابرااین 
بهعنواانن دداانشآآموختگانن ددووررهههھھھایی تارریخ ددررست مانند علوممسيیاسیهھھھا یک قابی اازز 



متفکراانن متفاووتت ددررست میکنند٬، نظرووررززییهھھھایی که ددرر علومم سيیاسی ااست٬، ااستفاددهه 
میکنند وو قابی ددررست میکنند وو ااساتيید تارریخ میگویند علوممسيیاسیهھھھا به چه ددليیل به 

ما تعلق ددااررند٬، آآنن ززمانن ااهھھھل تارریخ آآننهھھھا رراا جدیی نمیگيیرند. 
  

ااصل نظرووررززیی با وویتگنشتاین شرووعع شد 
ااستاددیارر دداانشکدههیی حقوقق وو علومم سيیاسی دداانشگاهه عالمه ططباططبایی ددرر اادداامه بيیانن 
ددااشت: یک گراایش سومی که من آآنن رراا تجربه کرددههاامم بحثهھھھایی پستمدررنن ااست؛ یعنی 
ووقتی میگویيیم هھھھمه چيیز رروواایت وو هھھھمه چيیز ددااستانن وو قصه ااست وو هھھھمهیی قصههھھھا نيیز با 
هھھھم براابرند. ممکن ااست فرددیی که تارریخ میددااند یک قصه بگوید وو فرددیی که علومم سيیاسی 
خوااندهه ااست یک قصه بگوید٬، هھھھيیچ معيیارر بيیروونی ووجودد نداارردد براایی آآنکه ددرر بابب ترجيیح ااین 
مواارردد نسبت به هھھھم سخن بگویيیم٬، ااما ااحساسس میکنم ااین گفتووگوهھھھا ثمربخش نيیست. 
باالخرهه چيیزیی ددرر سبد نمیماند که بگویم ااتفاقی اافتاددهه ااست. اازز ااین موضع نگاهه میکنم 
که ببيینم آآیا اازز موضع ددیگر هھھھم میشودد به چهھھاررمی نيیز فکر کردد یا خيیر؟ ووااقع ااین ااست 
خودد وویتگنشتاین هھھھيیچووقت ددرر بابب علومم اانسانی بحث نکردد٬، ااوو یک فيیلسوفف بودد وو هھھھميیشه 
فيیلسوفف نيیز ماند. وویتگنشتاین ددرر حوززههیی فلسفه مباحثی مطرحح کردد که به شدتت توسط 
ددیگراانن ددرر علومم اانسانی جارریی شد. موضع وویتگنشتاین ااگرچه ددرر جاهھھھایی یک 
ً نسبتی با  شباهھھھتهھھھایی به برخی اازز موااضع پستمدررنن ددااشته ااست٬، حقيیقتا
پستمدررنيیسم به آآنن معنا نداارردد. یک موضع متفاووتی ااست که وویتگنشتاین میگيیردد. 
وویتگنشتاین وو تمامم کسانی که موااضع وویتگنشتاین رراا به حوززههیی علومم اانسانی برددههااند 
ً ددرر مقولهیی نظرووررززیی وو توليید نظریه با بحراانن موااجه شدند (االبته بحثی که مطرحح  ااساسا
میکنم عامم علومم اانسانی ااست ااما من مورردد خاصص علومم سيیاسی رراا هھھھم وواارردد میشومم). 
 ااصل نظرووررززیی با وویتگنشتاین شرووعع شد. نظرووررززیی مقوماتی دداارردد -االبته تنهھھا به محصولل آآنن 
ددرر علومم اانسانی ااشاررهه میکنم- یکی آآنکه ددرر جهھھانن چيیزهھھھایی ووجودد ددااررند٬، آآددمم ووجودد دداارردد٬، 
اانقالبب وو جامعه وو ... ووجودد ددااررند٬، ااین مواارردد چيیزهھھھایی اامورریی وو ااشيیایی هھھھستند که ددرر 
جهھھانن ووجودد ددااررند. بيین ااین ااموررااتت بهحسب شباهھھھت -هھھھمانن کارریی که ااررسطو میکردد- 
میتواانن ططبقهبندیی کردد وو نامم نهھھادد٬، اامورر کامالً نامتشابه؛ یعنی نقدیی که بر نظرووررززیی 
ً بیااررتباطط باووااسطهیی شباهھھھت ظظاهھھھریی کنارر هھھھم قراارر  میشودد ااین ااست که اامورر ااساسا
میگيیرند وو نامی میگيیرند وو به ااعتبارر آآنن نامم چيیزیی میشوند. فرضاً ددرر فراانسه یک عدههاایی 
به خيیابانن میرریزند وو حکومتی جابهجا میشودد٬، ددرر اانگليیس وو اایراانن وو ... هھھھم ممکن ااست٬، 
باشد. ااین مواارردد رروویدااددهھھھایی هھھھستند که ااین رروویدااددهھھھا بهحسب ظظاهھھھر به یکدیگر شبيیه 
هھھھستند٬، ااما ما با یک نامم تحت عنواانن اانقالبب ااین مواارردد رراا تبدیل به یک چيیز میکنيیم. ااین 

پایهیی ددوومم نظرووررززیی ددرر علومم اانسانی ااست. 
ً متشابهھھی که یک نامم  ً وو ظظاهھھھراا  پایهیی سومم ااین ااست که ااین اامورر نامتشابهھھی که صرفا
گرفتهااند بعدااً به ااعتبارر نسبت ددااددنن با یک علت پنهھھانن٬، موضوعع تمجيید ووااقع میشوند؛ مثالً 
با یک موضع چپ شما اانقالبب فراانسه وو آآمریکا وو اانگليیس وو اایراانن وو ... هھھھمهیی ااین مواارردد رراا 
به یک پدیدههاایی به نامم فالنن متغيیيیر ااقتصاددیی یا توليیدیی نسبت میددهھھھيید. هھھھيیچیک اازز آآنن 
باززیگراانن وو هھھھيیچیک اازز آآنن کنشگراانن نسبت به ااین اامر ووقوفی ندااررند. به آآننهھھھا میگویيید ما به 
خيیاباننهھھھا آآمدیم وو ددليیل آآنن پنهھھانن بودد٬، ما مطلع نبوددیم٬، باززیگراانن به آآنن ووااقف نبوددند. ااین 
ااست که علم وو نظرووررززیی کمووبيیش کارریی میکنند که فيیلسوفانن قدیم اانجامم میددااددند که 



شما ددرر ززندگی ررووززمرههیی خودد نمیدداانيید که چه خبر ااست وو چه حسنی ووجودد دداارردد که من 
بهعنواانن فيیلسوفف آآنن رراا پيیداا میکنم. 

  
جهھھانن٬، شبکهاایی اازز رربط وو نسبتهھھھا 

ددکتر جواادد غالمرضا کاشی ددرر اادداامه گفت: االبته ااینجا جایی براایی گفتووگو نيیست٬، ااما ااگر 
بحث وویتگنشتاین رراا مطرحح کنم٬، میگوید ااین مواارردد بیمعنا ااست٬، عمالً ددیگر قابل توجيیه 
ددرر علومم اانسانی نيیست. االبته ددرر علومم اانسانی٬، علومم سيیاسی اازز هھھھمه مظلوممتر بودد٬، 
ززووددتر اازز هھھھمه پس گرفته شد. علومم سيیاسی ٣۳-٢۲ ددهھھھه بيیشتر با ااین نامم ددوواامم نيیاوورردد. علومم 
سيیاسی ددوو سه ددهھھھه ددرر اامریکا با االگوهھھھایی ررفتاررگراایی وو با ااین نامم اازز خودد ددفاعع میکردد وو 
پس اازز آآنن ااساساً علومم سيیاسی به political studies  تبدیل شد. بعدهھھھا جامعهشناسی 
اازز سوشالل ساینس وو سوشالل ااستاددیز٬، ااین تغيیيیر ساینس به ااستاددیز یعنی ااددعایی علمی 
بوددنن وو توليید نظریه کرددنن رراا پس گرفتند٬، به هھھھمانن معنایی وویتگنشتاینی که میتواانن ااین کارر 
رراا اانجامم دداادد. با مددد گرفتن اازز فلسفهیی وویتگنشتاینی نهھھایتاً ااین اامر شد که نقطهیی ااتصالل 
هھھھمهیی ررشتههھھھایی علومم اانسانی با تارریخ ااست٬، ااگرچه ااین نقطهیی ااتصالل هھھھماننقدرر که 
ررشتههھھھایی علومم اانسانی رراا ددچارر لرززهه میکند تارریخ رراا نيیز ددچارر لرززهه میکند. ااین نقطهیی 
ااتصالل کجاست؟ ما هھھھموااررهه با رربط وو نسبتهھھھا وو نه با چيیزهھھھا سرووکارر دداارریم. جهھھانن وو علومم 
اانسانی شبکهیی چيیزهھھھا نيیست که شما به ااعتبارر شباهھھھت ظظاهھھھریی آآننهھھھا رراا یکی کنيید وو 
ناممگذاارریی کنيید٬، ما با چيیزهھھھا سرووکارر نداارریم٬، بلکه ما با رربط وو نسبتهھھھا سرووکارر دداارریم. جهھھانن 
موجج ااست وو شبکهاایی اازز رربط وو نسبتهھھھاست٬، به ااعتبارر رربط وو نسبتهھھھاست که چيیزهھھھا 
چيیزیی میشوند. چيیز یک اامر بیززمانن ااست٬، مانند اانسانن که بهمنزلهیی یک موجودد 

جسمانی ااست. ااینکه اانسانن تن دداارردد ااررتباططی با تارریخ وو ززمانن وو فرهھھھنگ نداارردد. 
 ااما هھھھنگامی که شما بحث رراا تبدیل به رربط وو نسبت میکنيید یعنی چيیز ددرر جهھھانن ندااررید وو 
چيیزهھھھا نقطهیی تالقی رربط وو نسبتهھھھا هھھھستند. ااین رربط وو نسبتهھھھا هھھھميیشه تارریخمند٬، 
موقعيیتمند٬، ززمانمند وو یونيیک هھھھستند وو تکرااررپذیر نيیستند. ما هھھھميیشه ددرر جهھھانن وو اامورر 
اانسانی بهططورر خاصص با رربط وو نسبتهھھھایی خاصص اامورر سرووکارر دداارریم. هھھھر منظومهاایی اازز رربط وو 
نسبتهھھھایی یونيیک ووااقعشدهه ددرر ززمانن وو فرهھھھنگ وو مکانن وو موقعيیت٬، یک رربط وو نسبت خاصص 

ااست. جایی ددیگر هھھھميین چيیزهھھھا ططورر ددیگریی ووااقع میشوند. 
ااینگونه که به بحث نگاهه میکنيیم علومم ااجتماعی بهططورر عامم کاررکردد آآنن ددیگر کاررکردد 
نظرووررززیی نيیست٬، بلکه کاررکردد آآنن مالحظهیی ووضعيیت خاصص شبکهاایی اازز رربط وو نسبتهھھھا ددرر 
موقعيیتهھھھایی خاصص ااست٬، به ااین معنا کامالً تارریخی ااست وو ااین عيین تارریخ ااست٬، ددرر ااین 
صوررتت چه چيیزیی براایی علومم سيیاسی میماند؟ ااین یک نوعع ااغرااقق ااست وو ما 
علوممسيیاسیهھھھا نيیز نباید به تارریخدداانانن اامتيیازز ددهھھھيیم. ددرر ااینجا اانحاللل علومم سيیاسی وو 
ااجتماعی یا هھھھمهیی علومم ددرر تارریخ نيیست٬، ووااقعيیت ااین ااست که هھھھم هھھھست وو هھھھم نيیست. 
به یک معنا نيیست به چه معنا نيیست؟ ااگرچه هھھھموااررهه ما با نسبت خاصص رربط وو نسبتهھھھا ددرر 
موقعيیتهھھھایی خاصص موااجهھھيیم٬، ااما ااینکه ددرر ااین مورردد با چه APPROCH موااجه بشویم٬، اازز چه 
ززااوویهاایی به ااین پدیدهه نزددیک شویم٬، ددرر ااینجاست که علومم سيیاسی نسبتش با علومم 
ااجتماعی تغيیيیر میکند. هھھھویت ررشتهاایی ما معنادداارر میشودد. ااین کارریی ااست که فوکو 
اانجامم میددهھھھد وو ااوو پيیشاپيیش هھھھمانن متفکریی ااست که نظرووررززیی نمیکند. ددیدگاهه فوکو ااین 
ااست که فوکو به رربط وو نسبتهھھھایی ووااقف شدهه ددرر یک موقعيیت خاصص اازز منظر موااززنهیی 
قدررتت نظر میکند. ددرر ووااقع موااززنه وو رربط وو نسبتهھھھا رراا اازز ززااوویهیی قدررتت یا پاوورر میبيیند. 



علوممسيیاسیهھھھا قاددررند هھھھر رروویدااددیی که یونيیک ووااقع شدهه٬، ددرر یک مقطع تارریخی رراا اازز 
ززااوویهیی موااززنهیی قدررتت به آآنن نظر کنند٬، ااما ددرر رراابطه با آآنن نظرووررززییهھھھایی کالنن نمیکنند که 

ااین نظرووررززییهھھھا اازز حوززههیی موااززنهیی قواا چيیست وو چه مشخصاتی دداارردد. 
  

بومیساززیی٬، یک ططرحح اایدئولوژژیک 
ااستاددیارر دداانشکدههیی حقوقق وو علومم سيیاسی دداانشگاهه عالمه ددرر اانتهھھا توضيیح دداادد: بحثی 
ااست به نامم بومیساززیی که ددرر ااین ساللهھھھا ددرر اایراانن مطرحح شد. ااین ططرحح صدددررصد 
اایدئولوژژیک بوددهه وو ااست. ددعواا بر سر ااین ااست که علومم اانسانی آآننگونه که ما میخوااهھھھيیم 
سوژژههیی رراامم توليید نمیکند٬، سوژژهه رراامم تابع اایدئولوژژیی ااست. به نظر من ااین نگاهه وو ااین 
گفتووگویی علومم سيیاسی با تارریخ به ااین معنا که نگاهه خودد رراا به جایی کارربرددیی کرددنن 
تئوررییهھھھا ددرر ااین ووضعيیت وو آآنکه ززوودد خوشحالل شودد که یک مجموعه اازز یافتههھھھایی تارریخی رراا 
رردداایی ووبر بپوشاند وو بگوید من چه آآفریدههاامم٬، ااین منظر یونيیک رراا به رروویدااددهھھھا وو رربط وو 
نسبتهھھھا ددرر ااین موقعيیت تارریخی ددااشته باشد. من فکر میکنم گشوددنن ااین بابب نظرووررززیی 

ددررباررههیی اایراانن شاید ثمربخش باشد. 
  

مطالعاتت چندررشتهاایی وو مطالعاتت بيینررشتهاایی 
ددکتر حسيین مصباحيیانن اازز ددیگر سخنراانانن ااین نشست بودد که بحث خودد رراا ااینگونه آآغازز 
کردد: من نيیز عالقهمندمم که بحث ددکتر کاشی رراا پيیگيیریی کنم. به ااین معنا که تصورر میکنم 
ددغدغهیی مشترکی هھھھمهیی ااهھھھالی علومم اانسانی ددااررند. ووقتی ما با یک موضوعی موااجه 
میشویم که ددرر ماهھھھيیت خودد چندررشتهاایی ااست با آآنن باید چه کنيیم؟ فرضاً پدیدههاایی مانند 
جهھھانی شدنن٬، هھھھویت٬، حقوقق بشر وو ... موضوعی نيیست که ددرر اانحصارر یک ررشتهیی 
مشخصی باشد٬، هھھھمهیی ررشتههھھھا میتواانند به آآنن بپرددااززند. حالل ما بهعنواانن یک موررخخ وو 
کسی که صاحبنظر علومم سيیاسی یا ااهھھھلفلسفه ااست با ااین اامر چگونه باید موااجه 
شویم. پرسشی که من مطرحح کرددمم ددوو پاسخ دداارردد٬، پاسخی که ددرر تارریخ به آآنن ددااددهه شدهه 
ااست وو پاسخی که من اازز ططریق نقد به آآنن خوااهھھھم ررسيید. پس اازز جنگ جهھھانی ددوومم ددرر 
١۱٩۹۴۴ به موااززااتت آآنکه مسائل پيیچيیدهه شد وو مسائلی نظيیر مهھھاجرتت وو... پيیش آآمد٬، 
ااحساسس شد که ااین موضوعاتت نمیتوااند ددرر ددااخل ررشتههھھھایی تخصصی که بعدااً ررشتههھھھایی 
سنتی ناميیدهه شد مانند تارریخ وو علومم سيیاسی وو جامعهشناسی وو فلسفه٬، به آآنن پاسخ 

ددااددهه شودد. 
 بنابرااین ددرر دداانشگاهه ميیشيیگانن ددرر سالل ١۱٩۹۴۴ ددرر دداانشکدههیی هھھھنرهھھھا وو علومم ااجتماعی یک 
DIVISION به ووجودد آآمد (بخش تقسيیمی علومم اانسانی وو ااجتماعی) وو کارر آآنن ااین بودد که 
ااین موااررددیی که اازز ررشتههھھھایی ددیگر بزررگگتر هھھھستند به ااین ددیویژنن سپرددهه شوند وو سپس ااین 
بخش به مطالعاتت چندررشتهاایی تغيیيیر نامم دداادد وو بعدهھھھا به مطالعاتت بيینررشتهاایی تبدیل شد 
که ددرر حالل حاضر ااین مطالعاتت بيینررشتهاایی بهعنواانن یک ررشته ددرر دداانشگاهههھھھایی مختلف 
تدرریس میشودد. ااین ررشتهیی بيینررشتهاایی به سایر ررشتههھھھا٬، ررشتههھھھایی سنتی میگوید. 
تفاووتی که بيین مطالعاتت ووجودد دداارردد ااین ااست که هھھھر ررشتهاایی حدوودد خودد رراا حفظ میکند؛ 
فرضاً ااگر من بخوااهھھھم ددرر مورردد ااعالميیهیی حقوقق بشر صحبت کنم٬، اازز منظر فلسفی بحث 
میکنم وو ددکتر کاشی نيیز اازز منظر علومم سيیاسی بحث میکند وو مجموعع ااین مباحث یک 
سنتزیی اایجادد میکند وو ددید هھھھمگانیتریی اارراائه میددهھھھد. ااماinter disciplinary  که بهعنواانن 
تهھھدید براایی ررشتههھھھایی تخصصی ددرر مقالهاایی مطرحح کرددمم٬، ووضعيیت آآنن به ااین صوررتت نيیست. 



 inter ررمزگشایی کنم٬، یک مؤلفهیی آآنن inter disciplinary studies ااگر بخوااهھھھم اازز ٣۳ مؤلفه 
یکی disciplinary وو ددیگریی studies ااست. ااین مواارردد ناظظر به ااین ااست٬، موضوعی که محل 
نزااعع ااست رراا مثالی میززنم٬، مانند هھھھویت٬، هھھھم ددرر جامعهشناسی٬، علومم سيیاسی وو 
ررووااننشناسی وو ... ووجودد دداارردد. inter disciplinary studies معتقد ااست که آآنچه محل نزااعع 
ااست رراا ددرر ررشتههھھھایی سنتی گرفت وو ددرر ااین ااینتر ددیسيیپليینریی ااستاددیز آآوورردد وو مطالعه کردد. 
ددووميین ااددعایی که دداارردد ااددغامم بصيیرتتهھھھا ااست. هھھھنگامی که مطالعهیی تارریخی میکنيیم فقط 
بصيیرتت تارریخی دداارریم٬، ااین ررووشش تمامم بصيیرتتهھھھا رراا ددرر هھھھم ااددغامم میکند وو یک بصيیرتت نوینی 
اایجادد میکند که فرااتر اازز هھھھمهیی بصيیرتتهھھھایی ممکن ااست وو اازز ططریق آآنن دداانش جدیدیی وو 
معرفت اایجادد میکند؛ ااین ووااقعيیت ااینتر ددیسيیپليینریی ااستاددیز ااست. االبته خودد ددیسيیپليینریی 
که یعنی ررشتهاایی بوددنن وو آآززاادد بوددنن ددرر آآنن ااست٬، تعيیيین نمیشودد که چه ددیسيیپليینی باید 
ددرر موضوعع به کارر گرفته شودد٬، ددرر ووااقع ددرر ااین رروویکردد هھھھمه چيیز برررسی میشودد. هھھھنگامی 
که موضوعع وو ررووشش ااین رروویکردد رراا برررسی کنيید متوجه میشوید موضوعاتی که اازز موضوعاتت 
ررشتههھھھایی تخصصی به لحاظظ قلمروو دداامنه بزررگگتر ااست رراا میگيیردد وو خودد مطالعه میکند. 
 بنابرااین٬، ااین رروویکردد به نظر من باززگشتی به فلسفهیی آآتن وو یونانن ااست که هھھھمهیی علومم 
وو معاررفف ددرر آآنن جمع بوددهه ااست. حالل ما با ااین رروویکردد موااجه هھھھستيیم وو ٣۳ ررااهه دداارریم. ررااهه ااوولل 
ااین ااست که بگویم تمامم ررشتههھھھایی که اازز حد وو ااندااززههیی خودد بزررگگتر ااست رراا به ااین 
رروویکردد میددهھھھيیم٬، ااین اانحاللل رروویکرددهھھھایی سنتی رراا باعث میشودد٬، ااما ااین رروویکردد اازز آآنن 
ررشتههھھھا به ررشتههھھھایی سنتی یادد میکند؛ بنابرااین اانحاللل ررشتههھھھا اامریی گریزناپذیر ااست. 

ددرر جهھھانن نيیز اازز آآنن بهعنواانن یک تهھھدید صحبت میشودد. 
  

جهھھاننشمولی ااعالميیهیی حقوقق بشر٬، یاددآآوورر اامپرااتوررییهھھھایی قدیمی 
ااستاددیارر گرووهه فلسفه دداانشگاهه تهھھراانن ددرر اادداامهیی صحبتهھھھایی خودد خاططرنشانن کردد: ررااهه ددوومم 
ااین ااست که آآنن رراا نفی کنيیم٬، ااما ااین ددررست نيیست؛ چونن ررشتهاایی ااست که به ووجودد 
آآمدهه وو ٨۸٠۰٠۰ دداانشگاهه آآنن رراا تدرریس میکنند وو اافراادد ززیاددیی ددررگيیر آآنن هھھھستند. ررااهه سومم ااین 
ااست که چيیزیی که ووجودد دداارردد وو موجوددیت پيیداا کرددهه ااست رراا ااذذعانن دداارریم ووجودد دداارردد٬، ااما 
ااددعایی آآنن رراا به پرسش بکشانيیم. بنابرااین هھھھنگامی که اازز هھھھمکاررییهھھھایی بيینررشتهاایی صحبت 
میکنيیم ااین ااست که ما اازز موضوعاتت چندررشتهاایی بيیشتر صحبت میکنيیم وو پرسش ما 
ااین ااست که یک موضوعی که چندررشتهاایی ااست رراا چگونه میتواانيیم مورردد مطالعه قراارر 

ددهھھھيیم؟ 
حالل با ددید معرفتشناسانه ااعالميیهیی حقوقق بشر رراا که یک موضوعع چندررشتهاایی ااست رراا 
چگونه باید مطالعه کردد؟ من بهعنواانن یک فلسفهپژووهه هھھھنگامی که به ااین ااعالميیه نگاهه 
میکنم٬، ااووليین مورردد که توجه من رراا جلب میکند٬، جهھھانی ااست. ااین اامر بویی 
اامپرااتوررییهھھھایی قدیم رراا ددرر ااین سنت میددهھھھد٬، پس هھھھميین اامر جهھھاننشمولی مهھھمترین وو 
ااووليین مسئله ااست. سپس کلمهیی حق ااست وو پرسشی که اایجادد میشودد ااین ااست که 
چگونه میشودد حق یا حقوقق رراا فهھھرست کردد؟ ما ددوو نوعع حق ددااررمم: یکی حقی ااست که 
فهھھرست میشودد وو ددیگریی حقی ااست که ددرر ررااهه ااست؛ بنابرااین چونن اامکاننپذیر ااست که 
حقوقق بشر رراا بتواانن ليیست کردد٬، وواارردد متن میشومم. ااعالميیهیی ١۱٩۹۴٨۸ با یک مقدمه وو ٣۳٠۰ 
ً بر  ماددهه ااست. مقدمه مبتنی بر کراامت اانسانی ااست٬، هھھھمچنيین ٣۳٠۰ ماددهه دداارردد وو عمدتا
حقوقق فرددیی وو سيیاسی بشر متمرکز ااست. بازز هھھھم ددرر چاررچوبب سنت فلسفی به یادد 
میآآووررمم که ستونن فلسفی مدررنيیته سابجکتيیویته وو سر ززددنن به سوژژههیی شناسا ااست؛ 



بنابرااین فرددگراایی با محورریت آآززااددیی فرددیی وو بيیانن ددرر تمرکز قراارر میگيیردد وو متوجه میشومم 
که ااین ااعالميیه که جهھھاننشمولل ااست یک رروواایت فلسفی اازز یک رروواایت غربی فلسفی اازز 

اانسانن وو جهھھانن ااست که بهصوررتت حقوقق مشخصی خودد رراا نشانن ددااددهه ااست. 
 بنابرااین ترددید من نسبت به ااین ااعالميیه بيیشتر میشودد. چگونه ممکن ااست ااین اافراادد که 
فلسفی هھھھم بوددند٬، هھھھمه حقوقق بشر رراا به آآززااددییهھھھایی سيیاسی وو مدنی خالصه کنند؟ 
سپس میبيینم بندهھھھایی به آآنن ااضافه شدهه وو ددرر آآخر متوجه میشومم براایی جلوگيیریی اازز 
جنگ جهھھانی سومم منشورریی به نامم منشورر حقوقق بشر تهھھيیه میشودد٬، ددوولت مردداانی بوددند 
که منشورریی براایی جلوگيیریی اازز اایجادد جنگ جهھھانی تنظيیم کرددند؛ ددررحالیکه ددرر فلسفه ااگر 
هھھھم قراارر ااست جهھھاننشمولی باشد باید اازز ططرفف متفکرین وو نه اازز سمت ددوولتمردداانن باشد. 
ددوو ددیدگاهه ددرر ااین باررهه ووجودد دداارردد٬، یکی آآنکه تمامم نيیرووهھھھایی اانسانی ااین ااعالميیه رراا قبولل 
میکنند وو کسانی که مسئله ددااررند ااین ااعالميیه رراا نفی میکنند. براایی من مشخص 
میشودد آآنن کسانی که ااین ااعالميیه رراا نوشتهااند ددوولتهھھھا رراا مکلف کرددههااند که یکسریی 
ااصولل رراا ررعایت کنند وو من ااسم ااین ااعالميیه رراا تکليیف جهھھانی ددوولتهھھھا میگذااررمم. ااین 
ااعالميیه بههھھھيیچووجه ااعالميیهیی جهھھانی حقوقق بشر نيیست٬، چونن ااگر حق بشر ددرر ررااهه ااست٬، 
الیهبهالیه قراارر ااست خودد رراا نشانن ددهھھھد. ددوومم آآنکه سيیاستمداارر صالحيیت تبيیيین فکریی وو 
فلسفی حق بشر رراا نداارردد. من پيیشنهھھادد میکنم تکليیف جهھھانی ددوولتهھھھا رراا به جایی 
ااعالميیهیی جهھھانی حقوقق بشر بگذاارریم. االبته من ااصالً ااین ااعالميیه رراا نفی نمیکنم٬، ااما 
هھھھميین حدااقلهھھھا شرطط الززمم براایی تأسيیس حقی اانسانیتر٬، حقی گسترددههتر براایی اانسانن 

ااست. 
  

نخستيین ووظظيیفه٬، ووفادداارریی به ررشتهیی خودد 
ددکتر حسيین مصباحيیانن ددرر اانتهھھا بيیانن کردد: سؤاالل ااوولل من ااین بودد که ااگر یک موضوعی چند 
ررشته ااست ما چگونه با آآنن موااجه شویم؟ مانند مثالل ااعالميیهیی حقوقق بشر که من با آآنن 
بهصوررتت فلسفی برخورردد کرددمم؛ بنابرااین نخستيین ووظظيیفه خودد رراا ووفادداارریی به ررشتهیی خودد 
میدداانم. ااووليین کارریی که اانجامم میددهھھھم کارر فلسفی ااست وو ااگر اازز حوززههیی فلسفی خاررجج 
شومم هھھھيیچکس هھھھيیچ اانتقاددیی نمیتوااند به من ددااشته باشد که وورروودد ددررستی بتواانم به 
ررشتههھھھایی ددیگر ددااشته باشم. ما به جایی هھھھمکارریی بيینررشتههھھھا به جنگ بيینررشتههھھھا 
ااحتيیاجج دداارریم٬، جنگ بيینررشتههھھھا یعنی پافشارریی بر حدوودد وو ثغورر هھھھر ررشته ااست. نتيیجه 
میگيیرمم که ما ددرر جهھھانی ززندگی میکنيیم که حولل موضوعاتت اازز ررشتههھھھا بزررگگتر ااست. ما 
به ددوورراانن آآتن وو فلسفهیی کهھھن نمیتواانيیم باززگرددیم وو هھھھرکسی باید به ررشتهیی تخصصی 
خودد ووفادداارر بماند وو بهھھترین کارریی که میتواانن به نظر من صوررتت دداادد٬، مطالعاتت چندررشتهاایی 

ااست٬، ددرر آآنن صوررتت میتواانن ددررکک بهھھتریی اازز موضوعع ددااشته باشيیم.


