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  حميد بھشتی: برگردان و پيشگفتار از

  ٢٠١۵ مارچ ٠٨
  

  حقيقت در علوم انسانی

  
  وليت دانشمند علوم انسانیؤمس: به جای پيشگفتار مترجم

از ھانس گئورگ »  پيوست ھای فھرست–وش و حقيقت ر«از کتاب » حقيقت در علوم انسانی«فصل ۀ چکيد  

  .۴٣-٣٧صص ) ، انتشارات پاول زيبِک١٩٨۶ ص، ۵٣٣ آثار، جلد دوم ، ۀمجموع(گادامر 

پژوھش وی در مقابل منافع قدرت قرار گيرد، اين ۀ که نتيج روئی پژوھشگر با انتظارات قدرت، ھنگامیه روب

د را با آنچه قدرتمندان انتظار دارند که به عنوان حقيقت بيان  کار خوۀمشکل موجب می گردد که پژوھشگر نتيج

اما از . با اين رويکرد، کارشناسان صاحب نظر و مرجع گشته، به رسميت شناخته می شوند. گردد، ھمساز کند

دی که ئي که حاصل کار اين پژوھشگران مورد توجه عموم نيز می باشد لذا ھماھنگی با قضاوت عموم و تأئیآنجا

اختالفاتی که در اين ميان در . يقات آنھا در افکار عمومی می يابد در ناخودآگاِه پژوھشگر نھفته و مؤثر استتحق

البته اين بدان جھت . وھش ھای دانشمندان در نظام ھای مختلف به چشم می خورد شاھديست بر اين مدعاژحاصل پ

به جھت وابستگی و ھمبستگی با نظاميست که در صورت نمی گيرد که دانشمند پيشاپيش حسابگری کرده باشد، بلکه 

ھر که وسائل فنی خبرگزاری را در اختيار داشته باشد می تواند از اين راه به جّو سازی و تأثير . آن زندگی می کند

که ما بر اين باوريم که در عصر روشنگری زندگی می کنيم، اين امر به يک   و از آنجائی بر افکار مردم بپردازد

 دانشمند در اين است که علی رغم اين جّو سازی و تأثيری که بر افکار ۀحال وظيف. يطانی تبديل می گرددقدرت ش

عمومی از راه اخبار گذاشته می شود، حقايقی را که دريافته است به نسل نوجوان تحويل دھد و نسيمی از آزادی را 

  .به مشامشان برساند
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اشخاصی که بخواھند به اصل .  بيشتر نيازمند استۀآن به حوصلۀ طالعالبته اصل سخن گادامر طوالنی تر بوده و م

 متن اصلی توجه ۀگفتار اين فيلسوف بزرگ قرن بيستم در مکتب ھرمنوتيک مراجعه نمايند می توانند به ترجم

  .نمايند

 

  حقيقت در علوم انسانی

مجموعه آثار، جلد دوم ، (امر از ھانس گئورگ گاد»  پيوست ھای فھرست–روش و حقيقت « بخشی از کتاب ۀترجم

 ۴٣ -٣٧، صص »حقيقت در علوم اسالمی«، با عنوان )، انتشارات پاول زيبِک١٩٨۶ ص، ۵٣٣

  .مشخصات کتاب به زبان اصلی در پائين متن

  

  حقيقت در علوم انسانی

١٩۵٣  

ه در علوم انسانی حقيقت نمايان ساختن آنچ. ايجاد تفاھم برای نوع کار علوم انسانی در ميان مردم کار ساده ای نيست

 از علوم انسانی ئیبا اينحال در رشته ھا.  که به دست می آيند نيز کار سختی استئیتلقی می گردد و نتيجه گيری ھا

  . اين کار ساده تر است،که در زمينه ھای ملموس می باشند

 گويد، حصول تفاھم  اھميت کار خود برای رفاه مردم سخنۀاگر قرار باشد يک متخصص اقتصاد ملی در زمين

ھمچنين برای يک ھنرشناس نيز کار ساده ايست اگر قرار باشد يک اثر ھنری را به مردم . برايش کار ساده ايست

زيرا يک اثر قديمی نيز می تواند برای عموم قابل توجه . ئی از عھد عتيق باشد حتا اگر آن اثر، شی. عرضه نمايد

جای عرضه نمودن نتايج قابل ديدن يا قانع کننده برای عموم، در محصول ه اما کار يک فيلسوف اين است که ب. باشد

  .کار علوم انسانی انديشه نمايد

  اول

علوم رفته رفته قادر ۀ بشر به شکران.  ميالدی تأثير پذيرفته است١٧مفھوم مدرن علوم، از تحوالت طبيعی در قرن 

 نيز انتظار می رود قادر گردد يک چنين تسلطی را بر گشته است بر طبيعت چيره گردد و از دانش مربوط به انسان

 انسان بر طبيعت توسط علوم فزونی يافت که به ۀو حتا از زمانی که سلط. جان انسانی و تاريخی عرضه نمايد

موازات آن نارضايتی نسبت به دستاوردھای فرھنگی نيز بيشتر گشته، انتظاراتی که از علوم انسانی می رود بيش 

  . ی باشداز اينھا م

به . آنچه که درکشان برای انسان مھم است نمی توانند مفيد واقع گردندۀ روش ھای پژوھش در علوم طبيعی برای ھم

پاسخ ھای اينگونه .  از چيره گشتن بر طبيعت و انسان باشدئیويژه در مھمترين موضوع در اين زمينه که ھدف نھا

به . ند که انتظار حصولشان از علوم انسانی و فلسفه می رودموضوعات، انواع و درجات ديگری از شناخت می باش

 در علوم انسانی سخن گفت که علوم ئیپژوھش علمی بايد از ويژگی ھاۀ ھمين جھت به جای کارآئی روشھای عام

  .مزبور را قابل تأمل می نمايند

ھش را در مورد آنھا به کار  می توان عبارت پژوآيا اصالً .  حال ببينيم علمی بودن علوم انسانی چگونه است– ١

 زيرا يافتن مجدد آنچه که در آن انديشه شده است و آنچه که ھنوز شناخته نشده است، راِه يافتن به چيزی که - برد؟ 

ل باشد، تمامی اينھا به نظر می رسد در گام بعدی حاصل وقابل اطمينان باشد ودسترسی بدان برای ھمکان قابل کنتر
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. ت در علوم انسانی به نظر می رسد به شّم ھنرمندان بيشتر نزديک باشد تا به روِش تحقيقاتمثمر بودِن شناخ. گردد

 تحقيقات در طبيعت ۀاما در زمين.  امور مصداق داشته باشدۀ پژوھش در کليۀو شايد ھم که اين موضوع در بار

  .يق نھفته باشدکار بردن روش تحقه دست می آيند که گوئی اصِل دانش در به آنچنان مطالب جديدی ب

 و اين موضوع بايد پيش از طرح آن  کار بردن روش ھا خود بخشی از کار دانشمندان علوم انسانی نيز می باشده ب

 اينھا که گفته شد بيشتر به امور مادی مربوط ۀاما ھم. در کتب علمی، برای عموم و به زبان ساده، مبنای کار باشد

در اينجا حتا شايد .  سر اين نيست که علم از راه روش بتواند حقيقت را دريابدسخن بر. است تا به نتايج حاصله از آن

در . شتری را يافت تا در يک تحقيقات بی نھايت دقيق و روشمنديبتوان در يک اثر علمی غير پژوھشی حقيقت ب

 سرمشق را داشته واقع نيز می توان اثبات نمود که در تحول علوم انسانی در قرون اخير، علوم طبيعی ھمواره نقش

اما قوی ترين و مھم ترين انگيزه ھای تحقيقات در علوم انسانی از اکتشافات عظيم علوم تجربی نشأت نگرفته . اند

لمان سرچشمه گرفته و حامل آگاھی نسبت به محدوديت ھای ااند، بلکه از درون روحيات رمانتيک و ايده آليستی 

  .روشنگری و روش ھای علمی می باشند

ما آيا آنچه که آنھا را برای ما مھم می سازند، می تواند نياز به دست يابی به حقيقت در قلوب انسانھا را  ا– ٢

که علوم انسانی با موشکافی برای فھم زمينه ھای وسيعی از تاريخ پروھش می کنند، البته موجب  برآورد؟ در حالی

ا گرايش به حقيقت در زمان حال نه تنھا برآورده نمی ام.  آنھا می گردندۀ ديد انسانھا نسبت به تمامی گذشتۀتوسع

محتوای تاريخی که علوم انسانی در درون خود پرورش می دھد، موجب عادی . شود، بلکه مشکوک نيز می گردد

نيچه در دومين رويکرد غير عادی خود، نه فقط بر مفيد .  معيارھا و شک به معيارھای ما می گردندتغييرگشتن 

نگرش تاريخ . ريخی واقف بود، بلکه بر آثار سوء دانش تاريخ بر زندگی انسانھا نيز آگاھی داشتبودِن آگاھی تا

ھنر . عملی تحقيقات تاريخی می گرددۀ گرايانه و بذل توجه در کليه امور به شرايط تاريخی موجب از بين رفتن فايد

 زندگی عادی که خود مبنای اخالق استدراک ظريفی که در اين نگرش نھفته است موجب تضعيف توان ارزيابی در

 گشته، به ئیدقتی که در روش شناخت مربوطه وجود دارد موجب نسبيت گرا. در زندگی انسان است، می گردد

  .بيھودگی می انجامد

اما آگاھی بر مشروط بودن شناخِت نيروھای تاريخی و اجتماعی که زمان حال را به حرکت در می آورند فقط 

ما به شناخت نيست، بلکه بی دفاعِی شناخِت ما را نسبت به توانمندِی گرايِش دوران را نيز موجب تضعيِف باوِر 

علوم انسانی در خدمت گرايشات زمانه قرار گرفته، متناسب با ميزان زوِر اين گرايشات، شناخت . نشان می دھد

ه فشاری که قدرت بر انديشه بدين گون. ھای حاصله به لحاظ اجتماعی، سياسی، مذھبی و غيره ارزيابی می گردند

علوم انسانی در قبال ھرگونه حاکميِت وحشت، ضعيف تر از علوم طبيعی می . تحميل می نمايد تقويت می گردد

باشند، زيرا علوم انسانی فاقد ھر گونه معياری ھستند که توسط آنھا با اطمينان بتوانند درستی و اصالت را از آنچه 

اين است که حد اقل ھای مشترکی که آنھا با ساير علوم .  گفته می شود، تشخيص دھنددر خفا مطلوب بوده و به نجوا

  .دارند در معرض خطر می باشند

ھر که بخواھد شکی را که نسبت به حقيقت در علوم انسانی وجود دارد، به درستی ارزيابی کند، می تواند در ميان 

زيک دان برزگ، ِھرمان د به شاھِد قابل اعتمادی مانند فمند به علوم طبيعی ھستنه کاشفان طبيعت و کسانی که عالق

 تفاوت ميان علوم طبيعی و علوم انسانی سخن گفته است، ۀ سال پيش در بار١٠٠وی قريب به . ِھلمھُلس رجوع نمايد

ی  کار علوم انسانی را با روش ھاۀکه نحو او با اين. اظھاراتی عادالنه و حکيمانه که بسيار قابل تأمل می باشند

 که در اين علوم حاصل می شوند ئیتحقيقات در علوم طبيعی سنحيده و مطرح ساخت، اما با اينحال نتيجه گيری ھا
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 حقايق می ۀاما وی متوجه بود که به صورتی که علوم انسانی به نتيجه گيری در بار. مند نبود برای وی رضايت

بديھی است که تمامی آنچه از حافظه، خيال . ندرسند، رضايت بخش نبوده، نيازمند شرايط انسانی ديگری می باش

 جھانی برای اينکار الزم است با دستگاه ھای پژوھش علوم طبيعی تفاوت ۀپروری، رعايت، ظرافِت درک و تجرب

منتھا نه از آنگونه وسايلی که قابل تھيه . اما به ھيچ وجه چنين نيست که آنھا وسائل کار تحقيقاتی نباشند. فاحش دارد

توان بدانھا دست يافت که آدمی حاضر باشد با رواياِت تاريخ بشری خود را مشغول  اشند، بلکه بدين نحو میکردن ب

جرأت داشته باش که به خرِد خويش اتکاء : اينجا ديگر نمی توان به شعاِر عصر روشنگرائی بسنده نمود که. نمايد

  .ددر اينجا بايد به عکِس آن، به مرجعيت خبرگان توجه نمو. ئینما

مرجعيت خبره به معنی اشراف بودن قدرتی که خواھان اطاعت کورکورانه باشد و . نديشدآدمی بايد فقط درست بي

حقيقت وجود مرجعيت بر اين اساس قرار دارد که اين خالِف خرد نبوده و درست .  نيست،انديشيدن را ممنوع سازد

پيروی از مرجع . آگاھی خويشتن مشرف باشد، پذيرفتخردمندی می تواند باشد که آگاھِی ديگری را که بر  ۀالزم

ھر جوانی که گام به . بدين معنی که رأی ديگری و روايات گذشتگان می توانند بھتر از خود ما دارای بصيرت باشند

من خود به ياد دارم که زمانی که تازه کار بودم . ميدان علوم انسانی می گذارد، اين موضوع را خود تجربه می کند

د آنگاه او به من درسی دا. دانشمنِد مجّربی در يک مورد علمی که فکر می کردم خوب آگاھی دارم جدال می کردمبا 

ھر : اين را شما از کجا می دانيد؟ پاسخ او چنين بود: با تلخکامی از او پرسيدم. که در مورد آن چيزی نمی دانستم

  . را می دانيدگاه شما به ھمين سنّی که من دارم برسيد، شما نير اين

عنوان پاسخ ه اما کدام آموزگار علوم طبيعی و کدام دانش آموزی می تواند چنين سخنی را ب. و اين پاسخ درستی بود

 ً  نمی دانيم که چه بگوئيم، که چرا اين يا آن گماِن فلسفی يا تاريخی که يک تازه کار مطرح می سازد بپذيرد؟ ما غالبا

جه و مشغوليت خستگی ناپذير با امور، حاصل می گردد و قابل آموزش و نشان  و اين با بذل تو ير نيستذامکان پ

با اينحال در يک چنين وضعيِت آموزشی، بدون استثناء اين قضاوت صحت دارد که حق با آموزگاِر . دادن ھم نيست

می توان گفت لذا در رابطه با اينگونه شرايط، در رابطه با درک حقيقت . مجّرب است و شخص تازه کار حق ندارد

 قابل اطمينانی در اختيار نداريم که بتوانيم با آنھا درست و اصيل را از ادعای که ما برای پژوھش، ھيچ معيار کامالً 

 ً   . حقيقت دارد يا نهپوچ تشخيص دھيم و لذا خودمان دچار شک می شويم که آنچه را که می گوئيم واقعا

  دوم

 که در علوم انسانی می توان ، ظاھراً اين راھی است به حقيقتبه روايت گوش سپردن و بر روايت تکيه نمودن،

تمامی انتقاداتی نيز که ما در مقام تاريخدان بدانھا می رسيم در نھايت در خدمت اين است که به روايتی دست . يافت

يف شناخِت موجِب تضع)  توضيح مترجم-به شرايِط ناظر (نبنابراين مشروط بود. يابيم که بتوانيم بر آن تکيه نمائيم

و اگر که نمی خواھيم که آن بر ما مسلط گردد، بايد آن را در نظر . تاريخی نبوده، بلکه خود بخشی از حقيقت است

و اين بايد مصداق علمی بودن باشد که مفھوِم حقيقِت منفِک از ناظر را متالشی سازيم و اين درست، . داشته باشيم

بدين قرار، باوِر به روِش .  را از دچار توھم گشتن می تواند نجات دھدنشاِن پايان پذيرِی ماست که توجه بدان ما

زيرا اين نه . اما آنچه جای آن را می گيرد نسبی گرائِی گنگ نيز نمی باشد. تاريخِی عينی گرا، خود جز توھم نيست

نچه را از گذشته ھا استبدادی، که ما، به گونه ای که وجود داريم، ھستيم و آ ۀحاصل تصادف است و نه حاصل اراد

  .به مارسيده، می شنويم

شناخت در علوم انسانی ھمواره به گونه ای . آنچه که ما به لحاظ تاريخی می شناسيم، در نھايت، خوِد ما ھستيم

در ھيچ کجا گمراھی و غافل شدن به ميزانی صورت نمی گيرد که در خودشناسی و در ھيچ کجا . خودشناسی است
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از سوی ديگر فقط چنين نيست که در علوم انسانی با .  دازه ای نيست که در خودشناسی اثر داردنيز تأثيِر آن به ان

که برای  بلکه يک چيز ديگر نيز در آن ھست و آن اين. توجه به رواياِت تاريخی، خود شناسی را به دست می آوريم

ند بودِن کوشش در پژوھش نسبت به عالئق لذا نبايد تسليم ناخوشاي. ما انگيزه ای گردد که ما از خودمان فراتر رويم

و منافع خود گرديم و با پشتکار، آنجا که خالِف ميِل خود ماست، در خودشناسی بکوشيم تا قادر به دست يابی به 

  .کرانه ھای تازه ای گرديم

   مستقيم ۀفوق دارای نتيج ۀاما انديشيدن در دو زمين

   است ھر که خواھان پيشرفت علوم انسانی. نيز ھست

  .فقط در مواردی نادر می تواند بدان کمک نمايد

 که کارشان را غيرقابل ئیفقدان اطمينانی که در اين زمينه ھا ھست و معيارھا ۀبه کسانی که علی رغم ھم کمک 

 پژوھش می کنند که فقدان انگيزه، حمايت از آنھا را ضروری و ما را با وظايف ئیل می کنند، در زمينه ھاوکنتر

زيرا چشمان ما به .  و ھيج مديريت رسمی قادر به شناخت جديد و مثمر بودن آن نيست  مواجه ساخته استسختی

  .راھی که در پيش داريم دوخته است

  سوم

تا اينجا بدين پرسش می توان رسيد که چرا وضع علوم انسانی در عصر توده ھا ، در جامعه ای که به شدت سازمان 

ات اجتماعی به تناسب منافعی که دارد و متناسب با نيروی اقتصادی و اجتماعی که يافته بوده و ھر يک از دستج

پژوھش علمی ) آن دستجات اجتماعی(آنھا . پشتيبان آن است مقاصد خويش را به پيش می راند، اينچنين دشوار است

 در معرض محدوديت لذا ھر پژوھش. را در اين رابطه که به چه ميزان به سود يا زيان آنھاست ارزيابی می کنند

که  زيرا در صورتی. خوبی می داننده اين مطلب را به ويژه پژوھشگران علوم طبيعی ب. آزادی عمل قرار دارد

فشار منافع اقتصادی و اجتماعی . حاصِل کار آنھا با منافع قدرتمندان در تعارض افتد، با مشکالتی مواجه می گردند

  .  علمۀباريست بر گرد

علوم مزبور در معرض اين خطر قرار . ی فشار مزبور به گونه ای از درون آنھا عمل می کنداما در علوم انسان

 و بدين خاطر که کار آنھا تا حدی با عدم  دارند که آنچه را که توقع اين قدرت ھا باشد به مثابه حقيقت بنمايانند

اسانی که مرجع شناخته می شوند، کارشن. د ديگران برايشان بسيار دارای اھميت استئياطمينان آميخته است، تأ

 کارشان مورد توجه عموم است، ھمراھی آنھا با ۀ و از آنجائی که آنھا می دانند که نتيج مشمول اينگونه تأثير ھستند

عنوان ه ب.  کارشان در ميان مردم دارد در ناخودآگاه پژوھشگر نھفته استۀدی که نتيجئي عمومی و تأۀد عرصئيتأ

مشخص تاريخی  ۀکه تا چه ميزان يک واقع اين. پژوھش ھای تاريخی حضوری ويژه داردنمونه ميھن دوستی در 

اما اين . در نظر پروھشگراِن مليت ھای گوناگون، حتا موشکاف ھم که باشند، با ھم اختالف دارد را ھمه می دانند

ن تعلِق درونِی آنھاست که بلکه اي. تأثير پذيری بدين لحاظ مصداق ندارد که پژوھشگران، حسابگرانه عمل می کنند

با اينحال اين را نيز به سادگی می توان مشاھده نمود که وضع، يکسان نبوده و . موجب موضعگيری آنھا می گردد

  . که مطلوب عامه باشد،اشخاصی نيز ھستند که به عمد و حسابگرانه در ھمان جھتی موضعگيری می نمايند

بلکه درست، . نحراف ضمنی نيست که به خاطر ضعف انسانی رخ دھداکنون بايد اين را پذيرفت که اين فقط يک ا

.  ماست که از اين ضعف انسانی، نظامی ھمه جا گير از اعمال قدرت و حاکميت ساخته استۀتأثيِر وضعيِت زمان

م  می کند که چه می تواند به اطالع عموتعيينھر که وسايل فنی خدمات خبری را در اختيار داشته باشد، نه فقط 

که چه خبر در افواه مردم جای گيرد اين امکان را دارد که افکار عمومی را در جھت  ل اينوبرسد بلکه با کنتر

 یگريد و شناخت بودن نيذھ یک ي:نهيزم دو
 ستنينگر ازی اشن یِ خودشناس جھت در کوشش
 .شيخو عالئق و منافع به توجه با خيتار به



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

که ما در تصوِر خود به خاطر حضور روشنگری و شفافيت روی  خاطر اينه  و درست ب منافع خويش تحريف نمايد

سی که حاضر به پذيرش تأثير پذيری زيرا ک. خود حساب می کنيم، اين امکان نفوذ دارای قدرتی شيطانی است

.  که او را اسير کرده اند، ناظر استئیخويش نيست و فکر می کند که از آن استقالل دارد، با چشمان باز بر تارھا

اين . زيرا اساس حاکميت وحشت بر اين مبناست. وحشت نيز خود در معرض وحشت قرار دارد ۀحتا ايجاد کنند

  .ی انسان قرن ما که خوِد خرد نيز قابل فاسد شدن استتجربه ايست مصيبت بار برا

ھمين خاطر نيز دارای اين امکان ويژه می ه علوم انسانی که اين موضوع را در مورد خويش تجربه می کنند، ب

زيرا خودآگاھی آنھا مانع از آن می . باشند که در قبال وسواس حاکميت و خريداری شدن عقل خويش مقاومت نمايند

ھر ميزانی از علم که داشته باشند، انتظار داشته باشند کاری را که تا آن زمان قادر به انجامش نبوده اند، شود که با 

 ۀ ضد خويش اثر نموده و درست به ھمين خاطر، علوم انسانی وظيفهکمال مطلوب روشنگرائی ب. حال انجام دھند

بودِن تاريخِی کاِر علمِی خويش مقيّد مانده و از که به آگاھی بر محدوديت و مشروط : ويژه ای بر عھده می گيرند

وليت خويش شانه خالی ؤآنھا نمی توانند با اين بھانه که کار آنھا بی اثر است از مس. گرايش به خداگونگی بپرھيزند

ِل آن صورت می گيرد، از راه و نشر مدرِن آگاھی و کنترۀواسطه آنھا در مقابل تمامی تحريفات عقايدی که ب. کنند

 که آنھا حقيقتی را حمل می کنند، نسيمی از آزادی می ئیآنجا. واده و مدرسه تأثير مستقيمی بر جوانان دارندخان

  .وزد

 نھفته است “Logi„او علمی را که در بيان، در : در پايان مطلبی را يادآور می شوم که افالطون نيز گفته است

ھنگام خريِد آنھا کمتر ه انسان نمی بايست ب«. جسم اندغذای نفس می داند، ھمانگونه که خوراک و مشروبات غذای 

زيرا در خريد آنھا خطر بسيار بزرگتری نسبت به خريد اغذيه جات . دقت نمايد که به او کاالی بدی را بقبوالنند

زيرا خوراک و مشروباتی را که انسان از فروشنده تھيه می کند، می تواند در ظروف ويژه ای با خود . نھفته است

نزل برده و پيش از نوشيدن و خوردن، آنھا را به کناری نھاده و با اشخاص مجرب مشورت نمايد که چه به م

اما دانش را . ھمين جھت در خريد آنھا خطر بزرگی نھفته نيسته ب. بخورد و بيآشامد، به چه ميزان و در چه زمان

 دانش را، زمانی که بھايش را پرداخته نمی توان در ظرف ويژه ای حمل نمود و از اين نمی توان خودداری کرد که

  .»باشيم، مستقيماَ در ذھن خود وارد سازيم و بدينگونه آموزش خواھيم يافت، چه زيان داشته باشد و چه سود

سقراط حکيم با اين سخنان به جوانی اخطار نمود که بدون تأمل در مکتب يکی از مشھورترين حکمای زمان خويش 

 ۀيکی سفسطه و ديگری فلسف.  نھفته است نظر دارد“Logi„نه ای که در دانش گفتاری او به وضعيت دوگا. ننشيند

  . نيز شناخته است،اما سقراط اھميت ويژه ای را که به تشخيص درست مربوط می شود. حقيقی

علوم اين ويژگی را  ۀعلوم مزبور در مجموع. کار برده شناخت مزبور رابايد در مورد حقيقت در علوم انسانی ب

که به سواد و تربيت راه يابند، مستقيما بر تمامی امور   يا واقعی شان در صورتیئیدارند که شناخت ھای ادعا

به جز ھمان راھی که از ھمان راه . انسانی اثر می کنند و ھيچ راھی نيز برای تشخيص حق از باطل در آنھا نيست

 باالترين حقيقتی که برای بشر قابل دسترسی است از راه سخن و با اينحال سخن می تواند جايگزين: اثر می کنند

آنچه که موجب قابل تأمل بودن آن می گردد، در حقيقت ويژگِی آن است که فقط دانش گفتاری است، فقط . گردد

  .سخن
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