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هاهاونزاعانسانی:نامعلوم
زمانیسیدمسعود

چکیده
های  و دیدگاه« علوم انسانی»این مقاله در وهلة اول به کند و کاو در عنوان 

و سبباانمام « اخالقببی علببوم»، «فاهنگببی علببوم»پببادا:د   اش مببی رقیبب 
های فلسفی آن عنباوین   :مینه کوشد با پیش و در ضمن می«. اجتماعی علوم»

یافتبه   باگزیبده و روا   کبه «  علوم انسبانی »نیز نظای بیافکند. با دو عنوان 
نهادة نوکانتیان و نیز ماکس  که پیش« فاهنگی علوم»ویلهلم دیلتای است، و 

ای ا: نزاع با سا این دسته ا: علوم در نیمه دوم قان نو:دهم  وبا بود، گوشه
میل ایستاده ببا   استوارت  شود. در طاف دیگا این منا:عه هم جان آشکار می
بندی  درحقیقت وامدار ارسطو است و ا: طبقه او«. اخالقی علوم»پیشنهادش 

اجتماعی بیشبتا   باد. اشاره به عنوان علوم اش بهاه می علوم، اخالق و منطق
  است که آن را ناسبنمیده ببا امبام علبوم      باای هشدار با این خطای رایج

ها کار ضمنی دیگا مقالة  افاهم  کنند. پس دفع بعضی سوء انسانی اطالق می
ه پیش ا: ها چیز ا: خود عنبوان علبوم انسبانی و بعبد ا:     پیش رو است، ک
 شناسی جدید، پیش آمده است. به جامعه  انسانی فاوکاستن علوم 

علوم ، علوم اخالقی، علوم فاهنگیعلوم انسانی، علوم طبیعی، :هاکلیدواژه
 اجتماعی.

 
 
 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 

  ایاان. رایانامهعضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه   
Seyedmasoudz@yahoo.de 

 71/2/7931ااریخ پذیاش     71/77/7931ااریخ دریافت  



  7931، بهار و اابستان 99جاویدان خاد، شماره   711
  

 درآمد
ایبن قلمباو خباز ا:     ببه ی نیست که در اندیشة جدید اروپایی عنوانانها  «علوم انسانی»

و علبوم   2علم انسبان  7،علوم فاهنگی»  رد. این عنوان رقیبانی نیز دااند دادهمعافت بشای 
یبا   1ابأویلی  هامنبوایکی/  5،هم سخن ا: علوم ااریخی یگاه 1؛یا علم االجتماع 9اجتماعی
ع پیشنهاد این عناوین فقط نبزا ولی (. Meiner Enzy. Phil. 1999: 447) «رود می 1افسیای

 بیش مشبخ  نیسبت، بلکبه نبه حبدود      و  موضوعی کم بهنام درست  دادنِ لفظی با ساِ
 هبا یبا ا:   سِاش. در پب  ست و نه نظم و نسق درونبی  ا قدرها معلوم این موضوع آن خود

طاحبی مفلبل پبیش    بباای آنکبه   منا:عات فلسفی وسیعی نهفته است  ،رقی  ین عناوینِا
 آمبده  طبی  دورة جدیبد پدیبد    انبد و یبا   سبابق ببوده  علوم موجودی که یا ا:  ند در بابنهب
عنوان علوم فاهنگی، اجتماعی، ااریخی یا اخالقی و یا خبود علبوم    احتآنچه  ، اابودند 

در بااببا   شبده  بنبدی  و دسته د و به صورت مدوننند بفهمم م  طور نظا گنمد را به انسانی می
 یهبای گونباگون   و بانامبه  هبا  طبا  . ا: سوی دیگا گاهی هبم ایبن عنباوین،    دننظا بگذار

 ؛ مبالال  ببه  کادنبد  های مختلب  فکبای بباای آینبدة علبوم عاضبه مبی        هستند که مشاب
   .شان سپاد   کاد و یا باید به گذشتة ااریخی شان اأسیسپادا:ند که باید  هایی می رشته

ااین رقیبان علبوم انسبانی را ببه بحبذ بگبذارد  یکبی ا:        کوشد مهم حاضا می نوشتة
اسبت کبه    «علبوم فاهنگبی  »اش،  رو:گبار ببا دیلتبای و علبوم انسبانی      و هم رقیبان جدی

 در بُبن آن نهادنبد و   نوکانتیان بزرگی چبون هباینایش ریکبات و مباکس وببا پبیش مبی       
ببه مسبألة    خودشبان را هبم   دیدنبد و  ابدار  مبی   ی بباایش شناسی مفلل مباحذ معافت

دهبد کبه عنبوان علبوم      مبی :دند. دیدن نام ریکات و ماکس وبا نشبان   ها پیوند می ار:ش
ای  بحذ علوم انسبانی چبه اسبتادان باجسبته     فاهنگی چه معتقدان بزرگی داشت و اساسا 

باگزیبدة نظبا جبان     ، عنبوان اسبت  «علبوم اخالقبی  ». رقی  دیگا بود  کشاندهرا به خود 
ایبن عنبوان    .بود اش نیز گذاشته  نظام منطقیفلل ششم کتاب  ، که آن را بااستوارت میل

گبادد و در قباون وسبطی هبم ببه کبار        مبببی بامبی    ی کهن دارد و به دوران یونانیا سابقه
 امبامی  اسبت کبه گباه نادرسبت آن را معبادل      «علوم اجتماعی»رفته است. رقی  دیگا  می

خلبوز ا: :مبان مبارکس کبه      هباند. به ها حال علوم اجتماعی، ب می  کار علوم انسانی به
جنبان علوم انسانی ببوده اسبت. ایبن عنبوان ا:      سلسله دید، آن می یادی اقتلادی در بننبنیا

 آن را سبوی دیگبا در حببو:ة فلسبفی آنگلوساکسبون بببه دلیبل آنچبه کببه ایبن پببژوهش       
 بباای  خواند، اهمیت یافته است. می تی(ایندیویدوالیسم پو:یتیویس) «فادانگاری حلولی»
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 رو ا: ایبن   ت ودشبوار اسب   مستقل ا: فاد اندیشة انگلوساکسون فهمیدن حیالیت اجتماعیِ
. بببه همببین دلیببل سببا ا: نببوعی اصببالت  فاوبکاهببدآن  را بببه افبباادِ جامعببهکوشببد  مببی
در بُببن جامعببه، ابباریخ و اقتلبباد همیشببه   خواهببد آورد، یعنببی مببی شناسببی درمببی روان
طورکبه حتبی ببا منطبق و مباحبذ       ، همبان بگبذارد  را شناسی ن روا بعد های روانی و انگیزه

 .  کند فلسفی نیز چنین می

.علومانسانی7
در انگلیسبی و   human sciencesسبت ا:   ا لفب  فارسبی    ببه   ااجمة لفب   «علوم انسانی»

humaines sciences ها  حال به آن انگلیسی در فاانسوی. درعینhumanities   و گباهی
گوینبد.   نیبز مبی   lettresهبا بعضبا     )مطالعات انسبانی( و فاانسبوی   human studiesهم 

شبافتِن( را   )گایستِس ویسِن Geisteswissenschaftenابا این اعابیا، واژة ها در با آلمانی
بباداری ا: بااباهبای انگلیسبی و فاانسبوی نببوده و       گاابه  ،اند. اما معادل آلمبانی  گذاشته

 اصبطال  ست، با ااریخچة خاصی کبه ببه آن خبواهیم رسبید.     ا  باساختة خاز خودشان
آلمانی نه فقط به اناس  موضوع پژوهش حاضا، که قاار اسبت ببا سبنت فکبای آلمبان      
متماکز باشد، باای ما اهمیت بیشتای دارد، بلکه با نظا با خود بحذ علوم انسبانی و ببه   

سبت. بباای نشبان دادن     هبا  هبای خبود در سبایا :ببان     اا ا: معبادل  لحاظ ااریخی نیز مهم
 اش در های انگلیسبی و فاانسبوی   انی در مقابل معادلاهمیت فکای و فلسفی اصطال  آلم

های فلسفی معباوف. در میبان منبابع     نامه ست رجوعی بکنیم به دانشانزد اهل نظا، کافی 
نامبة فلسبفی    دانبش یبا در ویباایش دوم    نامبة فلسبفی پبل ادوارد:    دانشانگلیسی :بان در 

( مبدخلی احبت عنبوان    2072) ستببننفورد انامبة فلسبفی    دانبش ( و یا در 2001) میالن ما
human sciences  یاhumanities  یاhuman studies ،کبه الاقبل    درحالی 8وجود ندارد

هبای   کتباب در  3.انبد  دادهای اختلباز   مقاله اش نامة نخست به معادل آلمانی در دو دانش
نامبة فلسبفی فیلبیکس     دانبش یواخیم ریتبا و   نامة ااریخی فلسفه واژهآلمانی، یعنی  ماجع
یبن  ا یبا در  هبای فاانسبوی هبم هبی      هم وضبع ببه همبین منبوال اسبت. معبادل       ماینا
 های فلسفی مدخلی ندارند.   نامه دانش

مبدخلی احبت عنبوان     ویکیپبدیای انگلیسبی    در ویکیپدیااا  نامة عمومی اما در دانش
Humanities نامه دو مقالة خیلی کواباه  داریم و در روایت فاانسوی این دانش Lettres 

(culture)  وhumanités  مفلل  و مقالة نسبتاsciences humaines et sociales  وجود
هبای ایبن شباخه ا: علبوم      ها و رشبته  بیشتا به حو:ه Humanitiesمقالة انگلیسی  70دارد.
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های این اصبطال  یبا نظبایاش و روا  آنهبا در :ببان       پاداخته است، اا به سابقه و کارباد
چنبد سبطا و در    ی دراین لفب  را در پباراگااف کواباه   جدیداا انگلیسی. در اینما سابقة 

ایبن   77گادانبد.  )مطالعة انسانی( به دورة رنسبانس بامبی   Studia humanitasذیل عنوان 
واژه و هبم   ویکیپدیای آلمبانی متعلق به دورة رنسانس است، که هم  اصطال  الاینی اصال 
اند. جال  این اسبت کبه در    ای مستقل به آن اختلاز داده ریتا مقاله نامة ااریخی فلسفه

 humanitiesی آلمانی در پاراگاافی کوااه مطالبی کلی در ذیبل عنبوان   ویکیپدیااین مقالة 

 آورد.   می
هبای   ظاهاا  اصطال  آلمانی علوم انسانی مبنا یا الگوی پیش چشم معبادل نتیمه اینکه  

یافتبة نیمبة دوم    روا باید بسیار جدید، یعنبی   انگلیسی و فاانسوی آن بوده و اینها هم می
قبدر واضبو و روشبن، کبه منبابع مبذکور        قان بیستم، بوده باشند و منظور ا: آنها هبم آن 

سابقة کارباد آنها را جستمو کننبد، بلکبه ببه جبای آن سبابقة کباباد لفب          اند ندیدهنیا:ی 
 .دانشبنامة فلسبفی پبل ادوارد:   کنند، حتی منبع انگلیسی :بانی مالبل   آلمانی را یادآوری می

ویسبن   سخالصة کالم اینکه اعبیا آلمانی علوم انسبانی یبا گایسبتِ    ب ( 731  7915)ادوارد: 
ببه  ها اقبدم اباریخی و نیبز معنبایی دارد، یعنبی       شافتن نسبت به بااباهایش در سایا :بان

 اند. آنها را با نظا با این وضع کاده :یاد احتمال
ای هبم   ر ولبی مبورد مناقشبه   مورد سابقة لف  آلمانی علبوم انسبانی روایبت مشبهو     در
پبل ادوارد: و حتبی    دانش نامة فلسفیدارد که چون در بعضی منابع عمومی چون  وجود

ببه آن  ( .Gadamer. 1990: 9 fگباداما )  حقیقبت و روش ای چبون   ی فلسبفی در متن جد 
اجمبال ببدان    خواهیم گشت، باید در اینما به کاّات به آن با: شود، و چون بعدا  به اشاره می

آلمانی نخسبتین ببار    79شافتن را یوهانس شیل س ویسنگایستِ 72بپادا:یم. طبق این روایت
 نظبام ببه نبام    71، شش سال پس ا: انتشار کتاب مشهور جان استوارت میبل  7855در سال 
 لفب   ببه   لفب    (، باای ااجمة عنوان فلل ششبم آن ببه کبار بباد. ااجمبة     7813)75 منطق

است که شیل آن را به آلمبانی ببا    71«طق علوم اخالقیدربارة من»عنوان انگلیسی این فلل 
گایسبتس ویسبن   [دربارة منطق علوم انسبانی  »ااجمه کاد   چنینقدری الاف و افسیا 

جبان کبالم ایبن روایبت آن اسبت کبه        (.Kjǿrup. 2001: 3 f) 71«.یا علوم اخالقی ]شافتن
لبوم انسبانی   نخست جان استوارت میل در کتاب و در فلل مذکور به آنچه مبا اکنبون ع  

داد، که البته درعمل روا  نیافت، ولبی باابانهبادة شبیل     «علوم اخالقی»خوانیم عنوان  می
امبا ایبن    78م یافت و بعدا  هم نزد اهل نظا منشأ اثبا شبد.  اادریج در :بان آلمانی قبول ع به
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ابا ا:   ابا و جبا افتباده    روایت درست نیست و سابقة کارباد این لف  در :بان آلمانی قدیمی
نامبة اباریخی    واژهاش در  گویند. سیا احول این لف  اا ببه معنبای کنبونی    ست که می ا آن

ایبن  در مقاببل   «شبافتن   علوم انسانی ]گایسبتس ویسبن  »لة و به طور ضمنی در مقا فلسفه
 روایت آمده است.  

خلبوز اثبا اصبلی و     ه، اصبطال  علبوم انسبانی ببا دیلتبای و بب      طبق ایبن روایبت  
 73ریبزی مطالعبة جامعبه و اباریخ     وم انسانی. کوشبش بباای پبی   درآمدی با علمشهورش 

ا: طایبق   (.HWPh: Geisteswissenscahften, 3: 211 ؛735  7915 ،)ادوارد:روا  یافبت  
هبای مختلب  اروپبایی متبداول      معنای کنونی در :بان ااجمة این کتاب است که اعابیا هم

داسبتان   نامة ااریخی فلسبفه  واژه در (شافتن گایستس ویسن)« علوم انسانی»شود. مقالة  می
بباای   این انتشار را در حو:ه های انگلیسبی، فاانسبوی، ایتالیبایی و اسبپانیایی آورده کبه     

هاحبال مهبم    ببه  .(Ibid: 213) در اینما نیا:ی به نقل آن نیست شدن سخن گایز ا: طوالنی
بنبدی   و استقالل علوم انسانی و ابوی  و طبقبه  20مساعی اصلی دیلتای است باای رهایی

کننبده یافتبه و بسبیاری ا:     مقابل علوم طبیعبی و اماببی جدیبد، کبه رشبد خیباه       آنها در
شبان ببه سبایا علبوم انداختبه ببود. ایبن کبار را او          متفکاان را ببه وسوسبة اعمبیم روش   

 هبا ین آنانبابا باعهده گافبت. ب با علوم انسانی  یدرآمد خلوز در همان کتاب مذکورِ هب
 .  و انفعالی در باابا علوم طبیعی و ریاضی دارندسلبی  یوجه

ا: اواسبط قبان    27شبافتن  خالصه اینکه اعبیا آلمانی علوم انسانی یا گایستبِس ویسِبن
هبای   و بعد در سبایا :ببان   :بان خلوز به واسطة دیلتای در کشورهای آلمانی هنو:دهم ب
خود دارد، چون ببا دسبتة دیگبای ا:     بانایی سلبی روا  یافت و در وهلة اول مع اروپایی
مقالبه   در 22ببه قبول :انبد کبولا     .(Ibid: 213) کنبد  علوم طبیعی داللت مبی  مقابل درعلوم 

 انتشارات فیلیکس ماینا   نامة فلسفی دانشدر « علوم انسانی»
:ببان   های آلمبانی  مفهوم علوم انسانی ا: نیمة دوم قان نو:دهم در سا:مین»

ای ا: علوم را مشخ  کنند که جبزو علبوم طبیعبی     اا با آن دسته جا افتاد،
های امابی و یا کمبی )االببا (    شان آورد، چون با روش اوان به حساب نمی

 .(Meiner. I: 447) «کنند عمل نمی
 این علوم کبه خبودِ   یبه وجه ایمابا: اوجه  گایزی نداریم عالوه با این وجه سلبی،

گیاند کبه شبنون    عنوان علوم انسانی مفید آن است. در ذیل این عنوان همة علومی جا می
کننبد، ا: :ببان و ادبیبات و هناهبا و      بارسی مبی  اش نظا ا: جسم مختل  انسانی را صاف
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شناسبی،   ن های مابوط به آنها ا: نقبد ادببی و اقسبام نقبدهای هنبای گافتبه ابا روا        دانش
هبای اخللبی و    رشبته »اجتماعی و اقتلبادی. پیداسبت کبه     ااریخ، و نیز علوم سیاسی،

 اوان فهاست مستوفایی ا: آنهبا ببه دسبت داد    :یااخللی آنها به حدی متعددند که نمی
ای کبه در پشبت سباختار نظبام      اجمالی البته با القبی  این نگاه بسیار کلیِ .(9  7912 ،)فاوند

اجتمباعی، اقتلبادی و انسبانی را    کنونی دانشگاهی ما هست، افاوت دارد. در ایاان علوم 
انبد. چنبین افکیکبی     ای، یعنی در سه نهاد اداری جداگانه سا:مان داده ها یا در دانشکده

ست و نه یا قاارداد صافا  اداری، که ها اغییا سیاسی یبا اداری  ها مسلما  نه ابتکار ایاانی
علبوم انسبانی ا:    نظبا ا: اینکبه افکیبا نهبادین     جا کند. صباف  هممکنی، بتواند آن را جاب

ی اروپایی دارد، در بعد نظای هبم همبین ا ن در   یعلوم اجتماعی و اقتلادی اصل و منشأ
اروپا هستند صاح  نظاانی که علبوم اجتمباعی و سیاسبت و اقتلباد را ا: دایباة علبوم       

ای کبه ببا    دانمبارکی در کتباب آمو:شبی    29گذارند. مالال   سورن کیوروپ انسانی بیاون می
چنبین  ، دقیقبا   یافبت ر انتشب ا 2007نوشته و ااجمة آلمانی آن در سبال   انسانیعلوم عنوان 

اباین احبوالت نهبادین در     با اشارة ااریخی مختلبای ببه مهبم    او البته گیاد. موضعی می
در اواخا قان نو:دهم علوم ریاضی و طبیعی منفبا شبدند و در    کند  نیز می علوم انسانی

رأی  سبپس د. کیبوروپ  یافتنب هبا ا: نبو سبا:مان     دهة هفتاد هم سباختار نهبادین دانشبگاه   
هبای   کبه در دانشبکده   گیباد  را درببا مبی   هبایی  گوید که علوم انسانی رشته خودش را می

ایبااد باجسبته و روشبن کبار او ایبن       .(Kjǿrup 2001: 5) شوند آمو:ش داده می 21فلسفه
 در (Kjǿrup 2001: 6) گنمانبد  های ماابط با هنا را هم در این ضبمن مبی   است که رشته

 نهاد یا دانشکدة خاز خود را دارند.   نیزست که آنها ا  که عمال  دیا :مانی  حالی
خبا  دهبیم.    در بحذ علوم انسانی باید در مورد :مینة فلسفی آن نیز قدری دقبت ببه  

افاهم در اوضبیو :مینبة    اهمیت دیلتای در پیدایش و انتشار عنوان مذکور باعذ این سوء
فلسفی علوم انسانی شده است، که گاه به فلسفة :ندگانی )عنوان اندیشبة دیلتبای( نقبش    

حاظ اباریخی ایداالیسبم آلمبانی نقبش اول را در بسبط ایبن       که به ل اول را بدهند، درحالی
اجمبال اهمیبت    ببه هاچنبد   هنامة اباریخی فلسبف   واژهمعنا دارد. مالال  مقالة علوم انسانی در 

هبای   نقبش فلسبفه   ببه  بعبد ببا اوس بع بیشبتا     لبی و ،شبود  ایداالیسم آلمانی را متبذکا مبی  
اسبامو    )ببه  داالیسبتی گایسبت  مفهبوم اصبالتا  ای   هنوشبت  طببق ایبن  . پادا:د می 25:ندگانی

]گایسبتس لبِبببِن  [فاهنگبی  و  فکبای یبا :نبدگانی   « :ندگانی روحی»در شکل  «(رو »
21 

در نظبام عملبی    نتیمتبا  های اعلیم و اابیبت و   در حو:ة اندیشه خلوز ، بهیابد ادامه می
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نی :نبدگا  همبین  بدهیم که اوجهگذارد. منتهی باید  اأثیا بسیار می آن رو:گار آن در آلمان
و  داللبت دارد ، جوامبع و جماعبات   ها ها، فاهنگ ها، ملت گاوه اب (گایستس لبن)روحی 

 ( HWPh: Geisteswissenscahften, III: 212.  )اعم است ا: رو  عینی و ذهنی هگلی
عی  بزرگ و آشکار این روایت آن است که اهمیت و اأثیا مسبتقیم ایداالیسبم   آری، 

هبای   دهد و آن را به حاشبیة فلسبفه   علوم انسانی کم نشان میآلمانی را در اکوین و ااقی 
خلوز افکیا و اباین هگلی میان فلسفة طبیعبت و فلسبفة رو  را    هراند. ب :ندگانی می

( ما: کشبیدن ببه دور عبالم طبیعبت و کوشبش      7ه  )بکند  بیند، یعنی اوجه نمی نمی اصال 
آن رو:گبار در فلسبفة طبیعبت     جدیدِباای استنتا  دیالکتیکی مفاهیم بنیادین علوم طبیعی 

گیباد،   مقابل آن قااردادن فلسفة رو  که همة امور انسبانی را دربامبی   ( و بعد در2هگل )
 دادنِ ،( و سباانمام 1افلبیل بباایش )  و  پبا طبول   ی( سپس درانداختن طا  دیبالکتیک 9)

جبز  چیبزی نیسبت    . مسلما  اینها همبدان ]سشافت دس گایستِ ویسن[ «علم رو »عنوان 
هبایی کبه پبیش ا:     ا: :مینبه  نظبا  هم صباف  ، آنافکیا علوم انسانی و علوم طبیعی ا: هم

. درست اسبت کبه هگبل ببا     آورده بودند فااهم آن ش شلینگ و فیخته باایا هگل همگنان
اند، ولی ال:مة کارش استقالل علبوم انسبانی هبم     این کار در اصل نظام فلسفی خود را می

اش را ببا فلسبفة    نکند در اینکه هگل بار اصلی نظام فلسفی هست. به گمانم کسی مناقشه
اباریخ   ،رو ، درحقیقبت  رو  نهاده است، که در داستان دیالکتیکی با:گشت به خویشتنِ

ین طایق بنیان علوم انسبانی را هبم   ا کند و ا: اکوین فکا و فاهنگ بشای را با:سا:ی می
  سالمند راست و هم هگلیبان جبوان چب    ریزد. با بنیانی که او گذاشت هم هگلیان  می ی پ

های علوم انسانی به انمام رساندند. جبای مناقشبه نیسبت کبه      را در شاخه نیمطالعات نوی
و گفتمبانی   بباد  گفتمان پادامنة مارکسی در علوم انسانی هم همان اساس هگلی را باال می

 .  آورد پادامنه را در علوم انسانی در پی می
شبافتن   مبورد سبابقة کبارباد گایسبتس ویسبن      کیبورپ در به این دلیل اشبارة سبورن   

نویسبد ارابباط دو لفب  رو  )گایسبت( و علبم )ویسبن        وار مبی  اا است که اشاره درست
هبم فیختبه ببه کبار      ،را «علبم رو  »گادد. اعبیا  شافت( در اصل به ایداالیسم آلمانی بامی

رو  و طبیعبت   خلوز نزد شبیلینگ اسبت کبه اقاببل     هعالوه، ب به 21باد و هم هگل. می
 مشبباالیابببد و نهایتبا  نخسببت نماینببدگان مکتبب  شبلینگ هسببتند کببه در     اهمیبت مببی 

علوم طبیعی و انسانی را ا: هم افکیبا کادنبد. آنهبا     7825دانشگاهی خود اقایبا  ا: سال 
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دانسبتند و ریاضبیات، فیزیبا، شبیمی،      های علوم انسانی می فلسفه، ااریخ و هنا را رشته
 (. :9Kjǿrup 2001)کی را علوم طبیعی ااریخ طبیعت و پزش

علومفرهنگی.2
مبان ببا دیلتبای    :  است که هبم  «علوم فاهنگی» علوم انسانی ااین رقی  کار اولین و منا:عه

هبای   هبم ا: سبوی شخلبیت    اوایل قان بیستم مطا  شد، آن در اواخا قان نو:دهم و در
 -جامعبه ا: پبدران   ماکس وبا شاندر کنار و ای چون ویندلباند و ریکات نوکانتی باجسته

. احقیق دربارة علوم فاهنگی اصوال  بخبش مهمبی ا: کارهبای فکبای نوکانتیبان و      یشناس
 بباب در یعنبی  ااین مباحذ علوم انسانی، . آنها در مهمبود خلوز ویندلباند و ریکات هب

شبه  شان ببا دیلتبای مناق   روش و ااای  بارةماهیت آنها و ساانمام در مورد ، درشان عنوان
ریکبات آن را در عنبوان   بود، کبه   «علوم فاهنگی» عنوان مورد پسند آنانآری، کادند.  می

ابا هبم در کتباب     البته او پیش 28.علم فاهنگی و علم طبیعیکتاب مشهورش آورده است  
مفلبال   ببه ما:بنبدی علبوم      23حدود مفهوم سا:ی در علوم طبیعیمشهور دیگاش به نام 

نکتة قابل اوجه دیگا همانی است که ا: مقدمة ریکبات ببا    انسانی و طبیعی پاداخته بود.
سبخناانیی   را گویبد مبنبای کبارش    اوان کاد. وی می ( استنباط می7370چاپ دوم کتاب )

ایبااد کباده اسبت     90 «جامعة علوم فاهنگبی »در اولین جلسة  7838که در سال  قاار داده
(Rickert 1926: V.) الاقل باای  «علوم فاهنگی»ین جامعه یا انممنی در ذیل عنوان ابنابا

پس انها ریکات نیست که چنین عنبوانی را ببه    .اند شده می  مدت محدودی دور هم جمع
 باده است.   کار می

نبد، یعنبی   ا معنایی اهل فلسفة علم  خاطاشان به فلسفة کانت به ها به دلیل اعلق نوکانتی
اش در مببادی ریاضبیات و فیزیبا نیبوانی احقیبق       نقد عقل محب  همانند کانت که در 

ش به چه معنایی و به چبه صبورای ببا    ا بودن و قانونمندی  کاده و نشان داده بود که علم
شناسبی و   هبا هبم ا: درِ معافبت    ساختار و اساس معافت بشبای اسبتوار اسبت، نوکبانتی    

شبدند. منتهبی    ان به سؤال ا: چیستی علوم فاهنگی وارد میبحذ دربارة حدود ادرا  انس
اش ببه مببادی    دیدنبد کبه او در نقبدهای سبه گانبه      مبی آنها در کار کانبت ایبن نقب  را    

شبان   هبا هماننبد رقیب     شناسی علوم انسانی نپاداخته است. به همین دلیل نوکانتی معافت
ببا احقیبق درببارة مببادی      ، منتهبی کوشبیدند کبار او را انسبانی اکمیبل کننبد      دیلتای مبی 
هببا  یببن نخسببتین شببأن فلسببفة علببوم انسببانی نوکببانتی  ا شناسببی علببوم. بنببابا  معافببت
 شناسانه بودن آن است و نیز رفع نق  ا: فلسفة علم کانت.     معافت
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ین ا: سایا اختالفات نوکانتیبان ببا دیلتبای هبم چیبز دیگبای       ا اگا بخواهیم عالوه با
. بباخالف  کنبیم شبان اشباره    فباوت مبنبای فلسبفی   بگوییم، بدون شا نخست بایبد ببه ا  

گبذارد و آن را   اش را ببا فلسبفة :نبدگانی مبی    «علوم انسانی»دیلتای که سنگ بنای بحذ 
خبود را   «علبوم فاهنگبی  »های  د، نوکانتیان ستوناند های :ندگانی بشای می جزو صورت

کلی ببه قبوا    طور مبنای اقسیم علوم را به و کادند شناسی باپا می با مباحذ مفلل معافت
 «علبوم انسبانی  »در مقاببل  گاداندنبد. ببه بیبان دیگبا،      و کیفیات قوة شناخت آدمی بامبی 

و در مقاببل   دانسبت  مبی  «:نبدگانی » و ظهبورات  اهب  ا صورتر هاآنوی ویلهلم دیلتای که 
گفبت و در   سبخن مبی  « علبوم فاهنگبی  »گذاشت، مالال  ریکبات ا:   می ا: :ندگانی طبیعت

نیبز خبود    نشاند، که ایبن  را می «فاهنگ»:ای :ندگانی، که کلیدواژة فلسفة دیلتای است، اِ
  .(31  7912 ،؛ نیز  فاوندSchöllgen, 1998: 32)نشست  میدر مقابل طبیعت  ساانمام

 شناسی نوکانتیان آن است که معافت نزد ایشبان شبأنِ   ا: دیگا مبادی فلسفی و معافت
بنبابا   .نددنشبان  دارد، یعنی آن را فااسوی طبیعت و ااریخ می مستقل استعالیی یا فااسویی

معافت نه به امور طبیعی قابل احویبل اسبت و نبه ببه اباریخ، بلکبه ورای اینهبا ببه          این
مقاببل   آنبان را در  ،شبناختی  . همبین موضبع معافبت   یاعتبار د وداروجودی  خودی خود

خواستند امور انسانی و نیز علوم ایبن حبو:ه را ببا متابعبت ا:      نهاد که می اندیشمندانی می
گیانبد. ا: سبوی    روشی ابیین کنند که آنها باای فهم طبیعبت ببه کبار مبی     بهعلوم طبیعی 

د، کبه معافبت   دا مبی  شبان باابا اصالت ااریخ به معنای هگلی و مارکسی آن قاار دیگا در
ورت دیگبای ببه اباریخ اصبالت     صبه ها خود  نوکانتی ولیدانستند.  را محلول ااریخ می

گیانبد یبا    ااای  که اساسا  همة علومی که در بااببا علبوم طبیعبی قاارمبی     ند، بدینداد می
 دانستند.   ااریخی می نهایتا  علوم فاهنگی را

داشبت. اباریخ    نیبز  شبناختی  ها ار:شی روش بودن علوم انسانی باای نوکانتی  ااریخی
، طلببد  مبی ز کبه روش و منطبق خباز خبود را     امبور جزابی خبا    ناظا بادانشی است 
گیاد که ببه ابدوین و ابویب  قبوانین      مقابل روش عام علوم طبیعی قاار می روشی که در

 نبد. ا اند مشغول به امور خباز و جزابی   پادا:د. پس علوم انسانی که ااریخی می عالم کلی
امبور   سکبه ببا اسبا   اصال  قاار نیست که علوم همیشه به قوانین کلی بپادا:ند، بل بنابااین

م، واوان علم معتبا و قابل ااکا اأسیس کاد، منتهی این سبنخ ا: علب   خاز و جزای هم می
آن را باعهبده  ابدوین  د کبه فلسبفة علبوم انسبانی نوکانتیبان      دارنب منطق خباز خبود را   

کننبد  علبوم    طورکلی به دو سنخ اصلی اقسبیم مبی   نوکانتیان علوم را به خالصه،گیاد.  می
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نبد و علبوم نباظا ببا انسبان و عبالم او کبه جزابی و         ا پی قوانین کلی و عام طبیعی که در
همین اصالت ااریخ نوکانتی راه آنهبا را ا: حیبذ دیگبای     .(37-9  7912 ،)فاونداند  ااریخی

ای و اولبی در میبان علبوم     علبم پایبه  در حقیقت شناسی را  کند، که روان ا: دیلتای جدا می
شناسبانة دیگبا میبان     ال:م اسبت ببه یبا افباوت روش    . سباانمام  گیباد  فاض میانسانی 

کباربادن روش   نوکانتیبان منتقبد ببه    نوکانتیان و دیلتای اشاره کنیم، بایبد اأکیبد کنبیم کبه    
اوصیفی و اأویلی مورد نظا دیلتای در علوم انسانی هستند، که جبزو ارکبان روش او ببه    

 آید.    حساب می
کببه در  ،فاهنگببی نوکانتیببانیببا ویژگببی باجسببتة دیگببا منطببق یببا فلسببفة علببوم   

جزابی   دادن امبا خبازِ    ، اراباطگادد میموضوعات جزای و منفاد  گاد پادا:ی با روش
هبا هسبتند.    ها امورجزای منضم ببه ار:ش  به نظا نوکانتی اصوال  97«.ار:ش»است با مفهوم 

  ااین اختلاصات بحذ علوم فاهنگی در نظا نوکانتیبان درهبم   همین دلیل یکی ا: مهم  به
، یعنببی موضببوعات ایببن علببوم درپیچیببده در  «ار:ش»بببودن آنهاسببت بببا مسببألة   انیببده
هبای فاهنگبی و    گویند ار:ش ند. به بیان دیگا نوکانتیان میا های فاهنگی و اخالقی ار:ش

نبد، نقبش اعیبین    ا کادن موضوعات این علوم که خباز و جزابی   اخالقی باای مشخ 
کبه نوکانتیبان همچبون پدیدارشناسبان بباای       د اوجبه داشبت  یحال با دارند. درعین  کننده

به طور ااریخی و در جوامع گونباگون   ها گایز ا: نسبیت ااریخی و این معضل که ار:ش
انبد، کبه فااسبوی :مبان و مکبان       هبای پیشبینی شبده    مختل  و متغیاند، قاابل ببه ار:ش  

اابط هبای ثاببتِ فااسبوی :مبان مب      عام نیبز خبود ببه ار:ش    یها ین ار:شاد. بنابامعتبان
فباض امبامی علبوم انسبانی      پبیش  را آنهبا  هبای ثاببت پیشبینی    هستند. حبال ایبن ار:ش  

  .(Meiner Enzy. Phil. 1999: 447)ستند دان می

علوماخالقی.3
است که گفتیم لفظا  ا: عنوانی باآمبده اسبت کبه    دیگا رقی  علوم انسانی  «علوم اخالقی»

هبای   نامبه  . در دانبش اش داده ببود نظبام منطقبی  کتباب   فلل ششم به جان استوارت میل
 moral) ستنفورد، پل ادوارد:، فیلیکس ماینا و ریتبا مبدخلی ببه علبوم اخالقبی     افلسفی 

sciences)      اش  علبوم انسبانی   ةهبا جبزو گذشبت    به اعتببار آنکبه ببه صبورای ا: صبورت
هبا مقباالت    نامبه  ، اختلاز نیافته اسبت. پیداسبت کبه هبا یبا ا: ایبن دانبش       باشمارند
ببه علبم یبا فلسبفة اخبالق       طبیعتبا   دارنبد، کبه   Ethik/ Ethics و Moralببارة  مفللی در

ببه   لبی و انبد،  آورده را های فلسفی درباب اخالق ااین اندیشه ها سیا مهمایندر  .پادا:ند می
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 کباری  اند سابقة علوم انسانی جزو های اخالقی آنها با علوم انسانی و به اینکه نظایه ةرابط
مببی و نیبز در قباون وسبطی گباهی ببه فلسبفة اخبالق،         دورة یونانیند. اما چون در راند

سیاسبت و امبور   کادند کبه   مااد میمعنای عامی ا: آن نیز دادند و  می «علم اخالق»عنوان 
، در الببالی چنبین   گافت بامیرا هم در )در واقع امامی حکمت عملی( اجتماعی و مدنی

ببه  نکه چباا و چگونبه اخبالق معنبایی عبام      یابیم دربارة ای میمقاالای اشارات و انبیهاای 
 .  ، که حکمت عملی باشدا: علوم این دستهشد با  و عنوانی  خود گافت

ی اباریخ فلسبفه دارد   ااطالق عنوان علوم اخالقی با علوم انسانی عمای به بلنبد  پس
 گبادد، کبه ببا سباِ     خلوز ارسبطو بامبی   هسقااط، افالطون و ب ؛و به پدران آانی فلسفه

های مابوط ببه آن و نیبز رسبوم یبا      خلوز اخالق و ار:ش ه: امور انسانی و ببسیاری ا
در  یان باخاسبتند. نبزد اینبان   ی، به منا:عه با سوفسبطا اند عمین  آداب یا عاف که با اخالق

ا:  آمبده کبه با  92مشاوعیت آداب و نهادهبای مدینبه   آن رو:گار کار بدانما رسیده بود که
 دیگبا اعتببار خبود را ا: دسبت داده     اسبت، گذشبتگان   99احتباام   قاببل  و نوامیس قوانین
وضبع و   حاصبل و  ،جبز رسبوم   نیسبت  حق و حقبوق چیبزی   نیز گویی :یبایی و .ندبود

. اوانبد باشبد   نمبی االمبا یبا عبالم وجبود      ین ماجع آنها طبیعت امور یا نفسابنابا 91،اعتبار
و آداب و  ند دوبباره مشباوعیت مدینبه   سبت خوا مبی  وضع پدران فلسفه حال در مقابل این

 ,HWPh: Moral, moralisch) به مدد فلسبفه  ، منتهینندگاداعاف و قواعد :ندگی را با

Moralphilosophie 6:759.) ارسطو با نظا با مدینه، آداب، رسوم، عادات و  بدین لحاظ
دانبد کبه همبة شبهاوندان آ:اد ببه       قوانین مدینه است که سعادت را واالااین خیبای مبی  

کوشبند   د و باای احقق بخشیدن به نفس خبویش بامبنبای فضباال مبی    گزینن اختیار بامی
(Ibid .) ای اسبت بباای اأسبیس     حال اخالق عالوه با وجه فبادی آن، هبم آمبو:ه    ها  به

اساس هنمارهای اجتماعی، هم معیاری باای ابدبیا منبزل )اکونبومی یبا اقتلباد( و هبم       
  95(.Ibid: 760)اش  مدینه و قانون اساسی نظامباای اأسیس امای 

آوردن این اوضیو بدان جهت اهمیت دارد که متضمن یا افباوت بنیبادین اسبت در    
های فکای اسالمی و ااببی، کبه بیبان آن ببه فهبم بعضبی        القی معنای اخالق میان سنت

 کند.   عناوین رقی  علوم انسانی و در عین حال در  درست خود آن کما می

ییبااشارهبهسنتاسالمی.اندیشهاخالقیدردورانباستاناروپا3-7
خلوز در سنت فلسفی آلمان به ارث رسیده اسبت، ببا فهبم     هاخالق که ب ی ا:فهم یونان

خطبا  به ایاانی ما ا: آن  افاوت دارد، افاوای که اگا آن را بنیادین نخوانیم  -رایج اسالمی
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سباانمام ببا    اش مبانی دینبی  ا: اأثیابه ایاانی  -ایم. اندیشة اخالقی در سنت اسالمی هرفت
اسبت کبه در سبنت دینبی      همبانی شود، فادی که حقیقت او  رفتار و اعمال فاد اطالق می

نامند. ا: سوی دیگا شخ  با همة اعمبال و حتبی نیبااش در آخبات      می «نفس»اسالمی 
دارنبد.   حساب کبارش را معلبوم    اا ،شود انهایی در باابا خداوند و دادگاهش حاضا می به

بودن اخالق جای :یادی باای عباف    ی دربارة عقالنی یا ایاعقالنیهای کالم حتی بحذ
ببودن    حتبی منکباان عقالنبی    گذارد. باقی نمیو جامعه و مقام فاد در میانة مدینه یا جمع 

انبد،   اخالق که قاال به نسبیت و مختل  بودن امور اخالقی در جوامبع و ملبل گونباگون   
است، چبون شباایع    گوناگوننزد ملل مختل  گادانند. اخالق در  این را به شایعت بامی

ین در مفهبوم اخبالق در عبالم اسبالمی، عباف و آداب عمبومی جامعبه        ااند. بنابا مختل 
 ای و فاعی، و نبه ببه عنبوان یکبی ا: ارکبان آن. در      مندر  نیست، مگا به صورت حاشیه

ه هبم ببه   جامعب  مدینه یا آلمانی با اخالق ار:ش، رسوم و عاف -که در سنت یونانی  حالی
 کنند.   در مباحذ فلسفی دربارة نحوة اکوین آنها احقیق می و اساسا  آید میمیان 

اش  و ااجمبة الاینبی   Ethikوجه اجتماعی یا مدنی اخبالق را در خبود لفب  یونبانی     
Moral روشنی دید، چاا که در آنها همة آن مفاهیم متاادفی کبه باشبمادیم    اوان به نیز می

محبل مبألوف   »معنبای   گبادد کبه   )اِاوس( بامبی  ἦθοςدر یونانی به  Ethikمندر  است. 
. (HWPh: Ethik 2:759دارد ) 93 «رسببم و رسببوم»و  98«آداب» 91 «عببادات» 91«سبکونت 

سبت همبین معبانی را افباده     انیز که باگزیبده و یادگبار سیسباو     Moralمعادل الاینی آن 
سیساو ببا آداب داللبت    گادد که به الایو بامی moresیا  mosکند، چون به ریشة  می
معنبای   moresو هبم   ἦθοςگویبد کبه هبم     کند. در قطعة مشهوری ا: سیساو، او مبی  می

  10.(HWPh: Moral, moralisch, Moralphilosophie 6:149آداب دارند )
نظا ا: اعلقی کبه اخبالق ببه :نبدگی جمعبی دارد، افباوت مهبم دیگبای کبه            صاف

حبال    کنبد، اقبدم و درعبین    ایاانی مبا جبدا مبی    -میاخالق در افکا اابی را ا: القی اسال
بنبدی علبوم اسبت. ببدین ااایب  در       اوسع معنبایی آن در نظبام معافتبی یعنبی در طبقبه     

بنبدی   در طبقبه  و بعبدا   ببود بندی نه چندان دقیق علوم که ا: افالطون ببه جبا مانبده     طبقه
خبود، سیاسبت و ابدبیا منبزل،      هبای  ردی  ادریج نسبت به هم اا ارسطو، اخالق به دقیق

 آنهبا  ببا  ار: که دیگا علم و معافتی در کنار و هم  طوری ، بهیافتشاافت و اهمیت بیشتای 
اباا: ببا آن ببا همبة حبو:ة عمبل        یاببد و هبم   نیست، بلکه شأنی باابا با فلسفة نظای می

     این اقدم رابه و اوسع معنایی را باید با هم فهمید. پسشود.  انسانی اطالق می
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ین نکتة مهم نیز بایبد اأکیبد کباد    ا اقدم و اوسع مذکور با رواقیان شاوع شد. البته با
نببد کببه بود ا: افالطببون و آکببامی قببدیم گافتببه بنببدی را اساسببا  کبه رواقیببان ایببن طبقببه 

دانسبتند.   مابعدالطبیعه یا طبیعیات، منطق و اخالق را سه حو:ة اصلی معافبت بشبای مبی   
( نیز هماننبد افالطبون   12و :نون اهل کیتیون 17وس امپیایکوس)کسانی مالل سکس انرواقی
د و در کنبار طبیعیبات )م مابعدالطبیعبه( و منطبق بباای      داشبتن بندی علبوم   طبقه ی دردست

حال طبیعبت را ببه معنبای همبة      درعین اینان. منتهی نددبوتین قاال ساخالق هم مقامی نخ
چباا  ، نبد داک و ابیین می ندداد میقاار ای  چنین حو:ه باابا در را و اخالق افتندگ عالم می

. یبا طبیعتبی   میوه و ثماة اوجه و افطن و بعد اطبیق دادن خود است ببا چنبان عبالمی    که
درنتیمه سعادت و فضبیلت دیگبا مضبمون :نبدگانی فلسبفی انسبانی اسبت کبه رواقبی          

دیگبا جبزو    را . اپیکبور فضبایل اخالقبی   سبت دان را اساسا  ذاای نامیاا و الهی مبی  اش جان
دهبد.   ناپبذیا نفبس دسبت مبی     در آرامبش ازلبزل   ، کبه دنهبا  :ندگانی پنهان باطنی آدمی می

قبانون   ن ببا شبدن، پبذیافتن و اطبیبق یبافت     منتهی این آرامش و سکینة باطنی فقط با آگباه 
اسبت   19فا:انه یبا حکیمبی   ،نمایندة فضایل اخالقی بنابااین شود. طبیعت یا عالم میسا می

د، در درونبش حلباری ببه دور خبود     داره ببه طبیعبت یبا امبام جهبان      که با بلیاای کب 
حکبیم اسبتقالل درونبی و     ،کشد در مقابل سیاست و جامعه. پس با این رویبة اخبالق   می

و ا: بند اباس و رنبج    یابد میمعنوی نسبت به وضعیت سیاسی و اجتماعی و حتی فادی 
هبم ا: بنبد    ،اخبالق  ین ااایب  دبب  .(HWPh: Ethik. 2:760-1رهبد )  مبی و هااس مباگ  

ا: آداب و رسبوم   هبم  رهبد و  ا: بند منزل و بار ابدبیاش مبی   هم ،ااایبات سیاست عملی
(. خالصه حکیم مبورد نظبا رواقیبان ا:    Ibid: 261شود ) شان دور می متداول مادم و عاف

در نشبیند در ورای سیاسبت و آداب و رسبوم، و طبیعتبا       طایق اخالق با مقبامی واال مبی  
 عوام الناس.   ورای عادات

در قباون   11گانة علوم کبه میبااث افالطبونی اسبت     بندی سه این اقدم اخالق در طبقه
نبد و ببا   کاد آباء کلیسا نیز اصوال  در اخبالق ببه آابن رجبوع مبی      یافت.ادامه  نیزوسطی 

معباف   گانبة  او:بیوس اقسیم سه . مالال بودخلوز افالطون حاکم  هب شان اندیشة اخالقی
اخبالق را عبالوه ببا ابدبیا منبزل       لبی و فت،پذیا و منطق را می طبیعتاخالق،  بشای به

که ا: طایق قانون اساسی و قوانین جاری به رواببط همبة    ستدان ناظا با همة وظایفی می
د اکب  ین او هم اخالق را ببه امبور فبادی محبدود نمبی     ااببخشد. بنا ملت نظم و سامان می

(HWPh: Ethik, 2:763 .)مدنی اخبالق یونانیبان هنبو: در دورة    وجه اجتماعی و  خالصه
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در ببا:  . اما اقدم معنایی یا شافی اخبالق را  شتگ ن با:میداکه او نیز ب بودوس :نده یاو:ب
 کوشبید اندیشبة   مبی  د. او:بیبوس اد ای باید دید که او ببه اخبالق مبی    وجه دینی و کالمی

خبالق را وی  جمع کند. مبنبای ا  را با هم کتاب مقدسموسای « اسفار»و بخش  یافالطون
کبه چیبزی نیسبت جبز ساشبت خداونبدی. ا:        دیبد  می 15در خود طبیعت و ساشت خیا

طاف دیگا انسان چنان آفایده شده است که ساحت مقدم و اولینی دارد که ببا آن، امبا و   
ببا آن آدمبی    همبانی کبه   ، یعنبی آید میکند که مقدم با ها اما دیگای  ساحتی را لمس می
بینیم در اینمبا سباحت الهبی     که می چنان (HWPh: Ethik, 2:764)شود  مالقی خداوند می

آگوستین نیبز همبین میبااث     . بعدا شده استمعادل و جانشین طبیعت و عالم نزد رواقیان 
ستاید، چاا که ببا آن فلسبفه را    اش می گانه بندی سه آن طبقه اایباد. او افالطون را ب را می

نظبام   ،فة عملی او به :ندگی عینی و ببه عباف  به کمال رسانیده است، چون ا: سویی فلس
و ا: سوی دیگا بخش نظای آن مبادی طبیعبت و نیبز حقیقبت محب       ،دهد و قاعده می
داوود و « مزامیببا »موسببی، « اسببفار»گیبباد. او نیببز هماننببد او:بیببوس در     را دربامببی

 :HWPh) یافبت  مباحذ گوناگون علم یا فلسبفة اخبالق را ببا:می    ،سلیمان« های حکمت»

Ethik, 2: 763-4)، با: عبالم یبا طبیعبت را در ذیبل قبدرت و وجبود خداونبد         طبیعتا  لیو
 .  گافت معنای رواقی را ا: آن می در عمل د ونها می

طبورکلی دوران فلسبفه یبا علبم      اینها باید اوجه داشبت کبه قباون وسبطی ببه      همةبا 
ا کبه در آن جبز چنبد    مببی نیست، چبا   اخالق به معنای یونانی و ادامة آن در دورة یونانی

الببد   11،(HWPh: Ethik, 2:764) مورد استالنایی اثا مهمی با عنبوان اخبالق نوشبته نشبد    
. ولبی بعببدها در دورة  بببودبباای آنکبه اخالقیببات مسبیحی آن را ا: میببدان ببه در کباده      

یونبان   اندیشبة  واسطة عالم اسالمی واسطه یا با شکوفایی قاون وسطی که دوباره در آن بی
. دوبباره حیباای نبو یافبت    یگبای :نبده شبد، ببا: فلسبفه و علبم اخبالق هبم         ببه نحبو د  

کبه در آن   کنبیم یبادآوری   ببا: مورد اخالق قاون وسطایی باید این نکته را  حال در درعین
و الهیات نیبز باجبای طبیعیبات یبا      گافتخدای قاون وسطاییان جای طبیعت رواقیان را 

 . نشستمابعدلطبیعة آنان 
ا: سبوی دیگبا دو نتیمبة     کتاب مقدسهای مختل   اخالق در بخشن جستهمین با:

و ثانیبا  آن را هبا چبه     گافبت رد  نخست اینکه مقبام اوالی اخبالق را ا: او   آو پی مهم در
 شبد  نظبام آمو:شبی کلیسبایی     جبزو ابدریج   د، اا آنکبه ببه  : الهیات پیوند  و بیشتا با کالم

(HWPh: Ethik, 2:764-5). رت نهادین دانشگاهی به بسبط علبوم   صو همین ها هماما بعد
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جبزو   11اخالق در کنبار علبم الهبی    72و  77د، چاا که ساانمام در قاون کاانسانی کما 
 13«علبم انسبانی  » منتهی با عنوان، گافتقاار  18بانامة آمو:شی و امتحانی دانشکدة هناها

. گافبت هبم ببه خبود     «هناهبای آ:اد »نبام   مذکور ةدر دو سد قلماو این 50«.علم نا:ل»یا 
خلوز بنیباد بانامبة    هند که با معاوف  57«گانه هناهای هفت»همان  در واقع هناهای آ:اد

، و در آن علبوم انسبانی و طبیعبی آن رو:گبار ا: هبم      آمو:شی قاون وسطای متأخا اسبت 
اند. ابلبور ایبن افکیبا را البتبه در صبورت نهبادین و آمو:شبی علبوم هبم           افکیا شده

منطبق یبا     خطاببه،  گیباد  را در بامبی  52گانبه  آن علبوم سبه  بخش علبوم انسبانی    بینیم. می
را  حسباب،   59بخبش علبوم طبیعبی آن نیبز علبوم چهارگانبه       ، وو دستور :ببان  دیلکتیا

   هندسه، هینت و موسیقی.
 ،ارسبطو در میبان اسبت    بنبدی علبوم   اقسبیم ة اخیا قاون وسطی همچنان پای در دور

 ایی یافتبه اسبت و هبم اقبدم شبافی.     ولی با:هم به نحوی که در آن اخالق هم اوسع معن
را نبام  51ین دوران به دست دهیم باید هوگو اهل سنت ویکتبور ا ای ا: اگا بخواهیم نمونه

 پبذیاد، ولبی درعبین    بندی سه بخشی ارسطو را در فلسفة عملی مبی  ببایم که همان اقسیم
از را باد  اخالق ببه معنبای خب    دو معنای خاز و عام به کار می همان حال اخالق را به 

نشباند؛ و ببا: همبان را ببه      کند و در کنار سیاسبت و ابدبیا منبزل مبی     اطالق می 55با فاد
کنبد، چباا کبه ببا آنهبا سباحت شبای  و         اطالق مبی  نیزمعنای عام با آن دو رشتة دیگا 
د، به عالوه آداب و عاف و رسم هم با کادار خیبا فباد   آی ارجمند حیات آدمی حاصل می

نیبز   51چند دهه بعبد، نبزد میکاایبل اسبکاالندی     (HWPh: Ethik, 2:766)د شو تحقق میم
همان اولویبت و گسبتادگی معنبایی را دارد، چباا کبه آن را ببه چهبار        هنو: علم اخالق 

کنبد، چگونبه ببا     کند  به لحاظ اینکه انسبان چگونبه کشبور را اداره مبی     بخش اقسیم می
ادانبد و سباانمام چگونبه ببه     گ اش را مبی  د، چگونه خبانواده نمای می معاملهاش  وطنان هم

  .(HWPh: Ethik, 2:766)دهد  سامان میو  اش سا :ندگانی فادی
در نیمة اول قبان سبیزدهم در دانشبکدة هناهبای دانشبگاه پباریس الببة فلسبفة         با: 

بینبیم. اینبا در اینمبا بخبش      را مبی  بنبدی علبوم( او   علمبی )طبقبه   ارسطویی و نیز نظام
های دوم و سبوم   و کتاب (Ethica nova) «اخالق نو» به نام  اخالق نیکوماخوسنخست 

جزو بانامة امتحبانی دانشبمویان اسبت.     (Ethica vetus) «اخالق کهن»آن احت عنوان 
هبای    ه خواندنبد، ولبی آن را ببا امبام حبو:      مبی علم اخبالق   ها را ممموعا  همة این کتاب

 کادنبد  اطبالق مبی   هبم  فلسفة عملی، یعنی سیاست و ادبیا منزل و نحوة :ندگی نفسبانی 
(HWPh: Ethik, 2:766).  
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روشبن اسبت کبه سبنت ارسبطویی در عبالم مسبیحی نبزد اومباس آکبوینی ببه او             

اخببالق ا:  51کببِه ربدانبیم کبه او در اخببالق ااجمبة الاینبی ویلهلببم فبن اِ      رسبد. مببی  مبی 
بباد   ببا آن بهباه مبی    58را در اختیار داشت و ا: افسیا روبات گاوسه است نیکوماخوس

(HWPh: Ethik, 2:766).  هاحال اوماس آکوینی در فلسفه که اخبالق را هبم در ذیبل     به
گبادد و عقبل    کند  نظمی که به اشبیاء بامبی   داد، به دو معنا ا: نظم صحبت می آن قاار می

موضبوع فلسبفة طبیعبت     را او انسانی فقط ناظا آن است و در آن دخالتی ندارد. این نظبم 
کبه وجبود    ینامد. نظبم دیگبا   فلسفة عقالنی می هم آن را داند و گاهی مییا مابعدالطبیعه 

ین اخبالق  اکه موضوع فلسبفة اخبالق اسبت. بنبابا     ،گادد دارد به امور ارادی انسان بامی
کنبد،   ست که نظبم الهبی را در امبور طبیعبی دنببال مبی      ا یسنگ علم نظای هم نیز اوماسی
امبامی فلسبفة عملبی ا: اخبالق فبادی و       دارد وگستاده  دامنی به همان نسبت هم یعنی

 .(HWPh: Ethik, 2:767)گیاد  می با ادبیا منزل یا اکونومی و سیاست را در

تقدماخالقدردورۀجدید:گامدیگراخالقبهسویعلومانسانی.3-2
سویی ادامه دهندة میبااث گذشبته اسبت، چبون      دورة جدید ا: ،به لحاظ اندیشة اخالقی

گادانبد،   روی بامبی  نیبز  ا: آن حبال  درعبین  د، ولبی  ببان  مبی   پیش  آن را به گستادةمعنای 
 مبورد  های مسیحی و اخبالق فبادیِ   با ار:ش گذشته، خلوز بدان جهت که اخالقِ هب

. روشن است که چباخش ا: قباون وسبطی ببه دورة جدیبد      بود بنا شده ااویج مسیحیت 
ا: جهبات مختلب ، کبه یکبی ا:      هبم   ، آنباشبد اوأم با پشت کادن به سنت کلیسایی نیز 

ین یکبی ا:  انبد. بنبابا  ادک مبی   بار:ااین آنها اخالقی اسبت کبه مسبیحیت و کلیسبا وعب      
. انسبت د کهبن  جسبتن فیلسبوفان ا: اخبالق     باید دوری جدید را احتماال  خلای  دورة

 :HWPh) «انبد  ای پبیش ننهباده   هبی  نظبام اخالقبی    …فاانسیس بیکن ، دکارت و هابز »

Ethik, 2:769)، گشباید   اش را با نقد اخبالق مبی   حتی هابز باب سیاست(HWPh: Ethik, 

2:770).  
 یبن ا هبای انسبانی و ا:   در میان رشته آنحال وجه اجتماعی اخالق، که به اقدم   درعین

در آابا: دورة جدیبد دوبباره    ماند، ولی  می باقی معنایی آن انمامیده بود،  گستادگیرو به  
پبذیاد. ایبن    شبدن آن درحقبوق و سیاسبت مبی      با بسبط و انیبده  یا احول مهم دیگا را 

شبهاها   -نیافت، بلکه با پیبدایش دولبت    احول البته اافاقی و صافا  به میل اهل نظا انمام
ن به خبود و رواببط میبان افبااد     ددا  که نیا:مند سا:مان اناس  داشت، های جدید و ملیت

 .  گافت مینو شکل  باید ا: بودند، روابط و سا:مانی که اصوال   محدودة خود
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بینبیم کبه در آسبتانة     با:ااب این دگادیسی را نخست در القی اخالقی راجا بیکن مبی 
به نظا او درست است که علم اخالق یا فلسبفة اخبالق ببه عقبل     . :یست میدورة جدید 
اقبدم   نیبز  ببا آن  گسلد و ثانیا  ش با علوم نظای میا بند اراباط گادد، ولی اوال  عملی بامی

سبلطان و  » و علبم عملبی   «هبای دیگبا فلسبفه    مقدم است با همة بخبش »یابد. اخالق  می
حقبوق و   ببه حبال راجبا ببیکن علبم اخبالق را        . درعبین «انسان است 53حکماان حکمت

با:گشبت  این مباحبذ را ببا    ، منتهیدهد بسط می هم مابوط به شهاوندان مدینه 10قوانین
و به اغییا معنای الفاظ و افاوت حاکمیت شباه و قیلبا   . البته اکند طا  می باستان روم به
کنبد   به ارسطو هم نظبا مبی   اش های نظای جه کامل دارد. راجا بیکن همچنین در بحذوا
ش با قوانین و حقوق ببا عنبوان   ا اراباط با اوجه بهفلسفة اخالق را  نظا است که  ینا ا:و 
هبم   ،هاحبال او ا: دل اخبالق    به .(HWPh: Ethik, 2:768-9خواند ) نیز می 17«علم مدنی»

اباین نشبانة    که مهبم  ادکند و هم حقوق را. همچنین اأکید باید ک می  سیاست را استخاا 
 ابوان  روشبنی مبی   نزد او به ،که همانا رجوع به یونان و دورة اوایل روم باشد ،مانیسم راوا

 اش پبیش چشبم  حکومبت و دولبت روم را    اش ، چاا که در مباحذ سیاسی و حقوقیدید
 .  نهاد می

ابوان سبخنی گفبت و     طورکلی نه ا: دورة جدید مبی  بدون ذکا نام فاانسیس بیکن، به
خلبوز   هین حتی در بحذ اخبالق، بب  انه ا: علوم جدید )اعم ا: انسانی و طبیعی(. بنابا

یاببد،   در دورة جدیبد هبم ادامبه مبی     دیدیم اش که ع معناییبه جهت اولویت ذاای و اوس 
خواهبد پایبة    گذرا به اندیشة ببیکن داشبته باشبیم. اصبوال  اینکبه او مبی       باید نگاهی حتما 

ن کباری را  ابکوببد و چنب    پیشبینیان را درهبم   گایبزیِ  هبای دور و درا: و عمبل   نظاور:ی
نمایبد کبه ببه نظباش      رو با فایدة عملی علبوم اأکیبد مبی    یناو ا: ،داند فایده می اصوال  بی

عمبل انسبانی و    کبه اساسبا    نماید میین معنا داللت ا همانا اسلط با طبیعت است، خود با
خود باایش موضوعیت و اهمیت بسبیار دارد. منتهبی جبای و     خودی به ابع آن اخالق به

مکان اخالق را در نظام معافتی نوین خود که نسبت به نظبام ارسبطویی افباوت بنیبادین     
خوانبد.   مبی  19«ة مبدنی فلسف»و  12«فلسفه انسانی»دهد که  ای قاار می یافته است، در حو:ه

. او در اخبالق ا: درِ عقبل   دانبد  مین 11هم جز اشتغال به الگو و مالال خیا را وظیفة اخالق
اابیبت و   ،و حقیقبت  11خواهد رو  را با مبنای نفبع  شود و می و امابه وارد می 15عافی

خوانبد. پبس او کسبی     می 11الطی  کند. این را بیکن حاکمیت یا پاورش یا فالحت نفس
پبای حسبباب سبود و :یبان را ببه اخببالق      ،ر آابا: سببنت اندیشبة انگلیسبی   اسبت کبه د  
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حبال وظیفبة    هبا  گشاید، گو آنکه منظور ا: آن نه سود مادی، که خیا عمبوم باشبد. ببه    می
 :HWPh)اسبت   اوهبای نفبس و ببه راه فضبیلت آوردن      عمومی اخبالق درمبان بیمباری   

Ethik, 2:769).  دادن اخبالق اسبت ببه      ، رببط ارداهمیت د باای ما آنچه در اینماساانمام
 علم مدنی.

اوانیم بگوییم جان اسبتوارت میبل در چنبین سبنت بلنبدی قباار دارد، کبه         اکنون می
خلبوز ببا سیسباو     هکند، سنتی کبه بب   عنوان علوم اخالقی را با علوم انسانی اطالق می

اش  نظبام منطبق  جان گافت. میل با نظا با همین سنت است کبه در بخبش ششبم کتباب     
علم بنیادین یبا علبم    علوم انسانی در میاننهد، اا  می  را پیش 18«خُلق شناسی»علمی به نام 

بایستی در مورد خود انسان و خلق و خبوی اصبلی    میل می باشد. این علم پیشنهادیِ اولی
  .(Mill 1882: Book VI, Chap. 5)او احقیق کند 

علممدنییااجتماعیوعلمسیاسی.4
و گباهی هبم آن را همبااه     13آورند می  حساب اجتماعی را  گاه جزو علوم انسانی بهعلوم 

یبن نظبا آن   ا ا: (،.Kjǿrup. 2001: 5 ff) دهند می  با اقتلاد در صن  جداگانة دیگای قاار
یبن  ا حبال بحالبی کبه پبیش ا:     . درعبین دانست اوان رقی  علوم انسانی را در بدو اما نمی

دهبد کبه چباا صبورت      در اندیشة اابی داشتیم، نشبان مبی  دربارة وجه اجتماعی اخالق 
آورد، عالوه ببا علبوم    می  انسانی، یا آنچه ارسطو در ذیل فلسفة عملی گاد  نخستین علوم

را   «علبم سیاسبی  »و گاهی هبم   «علم اجتماعی»یا  «مدنی»اخالقی :مینة اطالق عنوان علم 
  مدنی یبا علبوم    اوان علم است که میآورده است. به اعتبار همین سابقة ااریخی  می  فااهم

عمبل   رفبت، امبا در   مبی  کبار   انسانی به  مورد علوم اجتماعی را عنوانی دانست که گاه در
، کبه گباه ایبن نیبز     «علوم سیاسبی »عنوان  اعتبار همین  بهاست.   عنوان بسیار شایعی نبوده

ابوانیم رقیب     را ببا: نمبی   شبد،  یافت و با امام حکمت عملبی اطبالق مبی    معنایی عام می
با:گشبت   واژه نامة اباریخی فلسبفه   «علوم انسانی»قطعة :یا ا: مقالة . انسانی بدانیم  علوم

 کند    بیان می چنین وار شده به همان سنت بلند اخالقی را اشاره سه عنوان گفته
شبان اهمیبت خاصبی     اجتماعی گذاری علوم انسانی ساانمام به ابع جنبة نام»

 10آدابی  -است که آنها را احت عنوان علوم اخالقی شان ه جزو سنتچدارد، 
در :بان یونانی اما اجتماعی همانا همیشه در ضمن اما  هاچندمشخ  کنند. 

دهبد و   گذاری الاینی دست می شان نخست ا: :مان نام آمد، افکیا اخالقی می
الخلوز آلمبانی ادامبه    های انگلیسی، فاانسوی، ایتالیایی و علی گذاری در نام
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علم  17  علم مدنی،شتگذاری وجود دا یابد. در الاینی در ابتدا سه دسته نام می
دادنبد.   ضمن با: بارها علم را ا: ااریخ امیز می در 19.علم اجتماعی 12سیاسی،

ابباریخی بلنببد دارد، کببه ا: سیسبباو آاببا: و ا: طایببق   علببم مببدنیسبخن ا:  
با عالم مدنی )که عالم طبیعی را در باا 15فاانسیس بیکن و ویکو 11کاسیودور،

ها و پیش ا: همبه ببه مقباالت داالمببا      فاانسوی المعارف ةدایانهاد( اا به  می
 (.HWPh: Geisteswissenschaften, 3: 214) «رسد می

 ایبن  باای آنکه این اشارة اجمبالی قبدری افلبیل یاببد، در اینمبا دو مبورد دیگبا ا:       
هبم در   11کنبیم. گوندیسبالینوس   خالصه ذکا مبی  طور  کارباد عنوان علوم اجتماعی را به 

قان دوا:دهم میالدی، یعنی در او  قاون وسطی با اوجه ببه همبان سبنت ارسبطویی ببه      
اش فضباال اعمبال اسبت، و     که موضبوع  کاد مینظا چنین فلسفة عملی و فلسفة اخالقی 

یبن او ا: ایبن معافبت ببه علبم      ا مسلما  باای هدایت :ندگی ببا طایبق حبق. عبالوه ببا     
علبم حاکمیبت   »نبام   ارا بب  11کند، اا در کنار آن ادبیا منزل اعبیا می «ویشحاکمیت با خ»

هبم   13«سیاست»یا  18«علم مدنی»ین دو ا: ا بخواند. گوندیسالینوس عالوه با «با خانواده
که به ساحت جمعی انسبان و رفتبار مبتنبی ببا آداب و بنبا ببا عبادات و         فت،گ سخن می

را اابیت حاکم کامل بنا ببا فضباال شباهانه     کارهم پادا:د. این علم،  رسوم و نظام آنها می
یبا   80«علبم سیاسبی  »و هم به نظم و ااای  در معامله با خلبق، کبه موضبوع     باعهده دارد

است و نیز علبم قبوانین دنیبوی درببارة حاکمیبت دولبت و راجبع ببه          87«دنیات عقلیمُ»
داران  ساانمام راجا ببیکن کبه ا: طالیبه    .(HWPh: Ethik, 2: 766)حقوق همة شهاوندان 

 82یبن آوردیبم، علبم اخبالق را ببه حقبوق و قبوانین       ا دورة جدید است، چنانکه پبیش ا: 
گاداند. همین نظا بنیبادینی کبه او ببه ارسبطو دارد،      بامی 89مابوط به شهاوندان و مدینه

راجبا ببیکن    هم بخواند. البته «علم مدنی»شود که فلسفة اخالق را در عین حال  باعذ می
  عبین  فهمبد، در  همة اینها را با نظا با الگوی جامعة رومی و با حاکمیت شاه و قیلا مبی 

  .(HWPh: Ethik, 2: 769)اوجه دارد  آنکه به اغییا معنای الفاظ کامال 
اطالق علم مدنی یا اجتمباعی ببا علبوم انسبانی سبابقه دارد، ولبی همچبون         ،خالصه

در قبان   آمبده اسبت، ابا آنکبه     رقابت با آن به میبان نمبی   اایعنوان علوم اخالقی هاگز ب
رو ببه جنببة اجتمباعی علبوم انسبانی       ینااخیا اوجه به وجه اجتماعی :ندگی انسان و ا:

خلبوز ا:   هبب  .(HWPh: Geisteswissenschaften, 3: 213) افزونی یافت اهمیت رو:
پبادا:ی   اجتمباعی مفهبوم  بعد ا: جنگ دوم جهانی علوم انسانی بیشتا احت عنوان علبوم  

نبد و  ا دهگسبتاان  علوم اجتماعی را با همبة علبوم انسبانی     ةدلیل گاه دامن  همین اند. به شده
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 . ایبن اافباق  انبد  کشیدهسا همة آنها به میانش  همچون اا ِ جدید گاهی نیز در فلسفة علم
در  اسبت  در حبو:ة اندیشبة مارکسیسبتی و نیبز       داده روی در دو حبو:ه   در دورة معاصا

 81یبل علبوم اجتمباعی   ذمایکایی، کبه یبا کبل علبوم انسبانی را      آ -حو:ة فلسفة انگلیسی
 گادانند.   نحوی به علوم اجتماعی با:می  به را کنند و یا آنکه علوم انسانی ادوین می

علبوم  »مایکایی ساانمام علبوم اجتمباعی را هبم احبت عنبوان      آ -در سنت انگلیسی
این ( HWPh: Geisteswissenschaften, 3: 213) دهند مورد پژوهش قاار می 85«رفتاری

افلیل به بحبذ گذاشبت، در    بحذ، و به اعتقاد نگارنده خلط، را باید در جای دیگای به
دهنبدگان ببه    کلبی اصبالت   طبور  که اندیشة مارکسیستی و بهشویم  اینما فقط باید یادآور

دهنبد و ببه ایبن     مبی شناسی ا: همان آاا: به شأن اجتماعی و مدنی انسبان اصبالت    جامعه
گذارند، یعنی آن روبنبا را ببا    اجتماعی می شناسانه بنای علوم انسانی را با علمِ انسان دلیلِ

 گبای اباریخی اقلیبل    اا به اقتلاد و مادی را آسان آنکنند، اا دوباره  این :یابنا استوار می
 دهند.   

احویبل داده  شناسبی   جامعبه   عمبل ببه   علبوم انسبانی در   ،اما در سنت فکای انگلیس
اا ببا اصبالت جامعبه در آیبین مارکسبی و اصبالت امبا کلبی و          شوند، باای آنکه آسان می

د، به این ااایب  کبه خبود جامعبه و     نی در ایداالیسم آلمانی به مقابله باخیزاندیش یااریخ
دهنبد. ایببن اصبالت فبباد    :نبدگی اجتمبباعی را ببه فبباد و وجبوه مختلبب  او اقلیبل مببی    

ته به اصالت امبا محلبل )پو:یتیویسبم( و اصبالت حبس و اماببه       )ایندیویدوالیسم( الب
گادد. درحقیقت با باگاداندن جامعه و اباریخ ببه فباد     )آمپایسم( در سنت انگلیسی بامی

هبم حبدود سبنت فکبای انگلیسبی       ،یعنی به اما محلل قابل وصول به حبس و اماببه  
 ای علبوم انسبانی قباار   شناسی را علم اولی یا سنگ بن ماند و هم در عمل روان محفوظ می

شناسبی را   شناسی جان استوارت میبل اسبت کبه خُلبق     دهند. بنیانگذار این اصالت روان می
بایستی مستقیم یا ایامستقیم ببا   دهد، که سایا علوم انسانی می ن علمی پیشنهاد میهمچو

 آن بنا شوند.  
اجتمباعی  اای ا: احویل علوم انسانی ببه علبوم    روشن اا و نزدیا باای آنکه الویا

 اش ا: کتباب  به دست دهیم، نخستین سطاهای مقدمة دکتا عبدالکایم ساوش با ااجمبه 
علبوم انسبانی و اجتمباعی     چه آسبان کنیم، اا معلوم شود  را نقل می فلسفة علوم اجتماعی

رونبد و چگونبه بخبش مهمبی ا: علبوم انسبانی هماننبد خبود          متاادف با هم به کبار مبی  
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هبای اصبلی رشبد علبوم      به :بان و نیبز اباریخ کبه سبتون     های مابوط شناسی، رشته روان
 د افت میاند، ا: قلم  انسانی بوده

، نوشتة آلن راین، ا: مدرسان دانشگاه آکسفورد، ابألی   فلسفة علوم اجتماعی»
هایی :نده ا: احقیقات جاری علوم اجتماعی،  سودمندی است که با آوردن مالال

م طبیعی امابی و فلسفه را ابیبین و  وضع کنونی این علوم و نسبت آنها با علو
کند. ااض ا: علبوم اجتمباعی در ایبن کتباب اقایببا  امبامی        نقد و داوری می

شوند ا: قبیل  علم اقتلباد،   علومی است که به نام علوم انسانی هم خوانده می
  7911)راین  «شناسی اجتماعی و ایاه شناسی، سیاست، روان شناسی، مادم جامعه

   .هفت(
کتاب نیست، بلکبه نمایانبدن ایبن     بزرگوار سخن با سا خطای متاجم پیداست کهپا 
فکای خاز در فهم علوم انسانی است. موضبوعات خبود کتباب یبا خلوصبیت       نوعِ

یبا علبوم انسبانی را     «فلسفة علبوم اجتمباعی  »د  نده دیگای ا: این نوع فکای را نشان می
مباحبذ عمبومی    خواهبد در قیباس ببا    مبی مؤل  )و البته گاوه :یادی ا: فیلسوفان علم( 

 د.نبیشتا متماکز با فیزیا است، ادوین و ابیین کن خود فلسفة علم که
شناسی فاوکاست که کم و ببیش دیاابا پبا ببه عاصبة       علوم انسانی را نباید به جامعه

علوم نهاد. ااریخ آنها را باید همااه با هم ا: آابا: دورة جدیبد در اروپبا خوانبد و فهمیبد.      
گمان خود بخشبی اسبت ا: علبوم انسبانی      وم اجتماعی به معنای عام آن را که بیحتی عل

شناسببی و  اجتمبباعی جدیببد اعببم ا: جامعببه  شببامل سیاسببت، حقببوق، اقتلبباد و علببوم  
اوان مستقل ا: علبوم انسبانی بارسبی کباد  در آابا: دورة جدیبد        شناسی و الخ، نمی مادم

ها نخسبت سیاسبت  بارسبی ابدبیا      ستجانبة علوم انسانی اوسط امانی هنگام احول همه
گبافتن حقبوق جدیبد و     :ندگی اجتماعی مادم را باعهبده گافبت، امبا همبااه ببا شبکل      

داد.  شهاها را موضوع خویش قباار مبی   -نوآیین، که آن نیز سامان روابط میان افااد دولت
هبای اجتمباعی    حتی اقتلاد به معنای ادبیا معیشت دولت و ملت را باید پبیش ا: نظایبه  

 آید. ها است که می شناسی دیااا ا: همة این رشته جزو سابقة آن لحاظ کاد. جامعه

نتیجه
ببا کتباب معباوف     یافبت و  اصبال  در سبنت فکبای آلمبان پباورش       انسبانی   عنوان علوم

. علبوم انسبانی   پیدا کاد های اروپایی نیز راه  به سایا :باندیلتای  ای با علوم انسانی مقدمه
 نهادنبد، یبا   مبی   که نوکانتیانی چون ریکبات پبیش   «فاهنگی علوم»راش پاقد انرقیب باهم 
هایا ا: ایبن عنباوین    .، پیشی گافتکه ملطلو جان استوارت میل بود «علوم اخالقی»
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انسانی را بیشبتا ببا هبویتی      کنند. روایت مشهور، علوم انسانی را آشکار می وجهی ا: علوم
فلسبفی هبم ببا ایبن      -فهمد. ببه لحباظ اباریخی    سلبی در مقابل علوم طبیعی و ریاضی می

خلوز هگل( در فهم مستقل ا: آنهبا ابأثیا    شود که ایداالیسم آلمانی )به عنوان معلوم می
هبا را الاقبل در ایبن دسبته ا:      فاهنگی نقش ار:ش دافعان عنوان علوماست. م   بسیار داشته
 اند.   داده  علوم نشان 

اوجه به عنوان علوم اخالقیِ میل چند نکتة مهم دیگا را در ببا دارد  اینکبه در علبوم    
باد کبه حکمبت عملبی ارسبطو و نیبز       اخالقی او اخالق را به معنایی چنان عام به کار می

گیاد. ا: این نظا او به سابقة بلند اخبالق نظبا دارد کبه ا: رواقیبان      ا میبیش ا: آن را در ب
دیگبا میبل موضبعی     بیبان    دادنبد. ببه   اا دورة جدید اال  آن را به معنایی عام بسبط مبی  

گیبای   رود. ولبی در ایبن موضبع    گیاد و در پی سنت اباریخی ارسبطویی مبی    ااریخی می
علبوم ارسبطو و ارسبطوایان را     بندی  آن طبقه ااریخی، میل نه فقط اخالق را، بلکه پیش ا:

گیباد، ببه    مبی   دهد. گذشته ا: اینها میل سنت کهن منطق را پی نیز مبنای کار خود قاار می
آورد.  اش مبی  نظام منطقبی اخالقی را در فلل ششم کتاب  اعتبار آنکه بحذ در باب علوم 

بنبدی   خالق، منطبق و طبقبه  اندیشد  ا خالصه او به سه اعتبار در ادامة سنت ارسطویی می
رود،  عملی ارسطو و پیباوانش مبی   علوم و حکمت  علوم. میل هاچند بسیار فاااا ا: نظام 
نبایبد خبود نبوآوری     آید. با همة اینهبا  حساب می کارهایش ساانمام ادامة کارهای آنها به

دن شناسبی و منطقبی کبه او بباای پبیش ببا       ، یعنبی روش بیاندا:یممیل را در اینما ا: قلم 
است نو. به بیان دیگبا خبود نبوآوری میبل      یهاحال کار دهد، به علوم انسانی پیشنهاد می

 ای درنظا گافت.   را باید در چنین :مینة ااریخی

هانوشتپی
 

1. Kulturwissenschaften 
2. Humanwissenschaften 
3. Sozialwissenschaften 
4. Gesellschaftwissenschaften  
5. historisch 
6. hermeneutisch 
7. interpretierend 

ای فارسبی   دانشنامة فلسفی پل ادوارد: ااجمه Geisteswissenschaften. خوشبختانه ا: مقالة 8
« علبوم روحبی  »ولی متاجم محتام فارسی آن را متأسبفانه ببه    (.739-201  7915)ادوارد: وجود دارد 
اندا: و نیز به دلیل خود محتوای مقاله که نسبتا  مفلل به شا   اند. به دلیل همین ااجمة الط باگادانده

این لف  و ایا قابل ااجمه بودنش به :بان انگلیسی پاداخته، بعید نیست اال  خوانندگان به جای آنکه 
ای دربارة علوم انسانی بخوانند، گمان کنند کبه متنبی    ن بحالی ساده، عمومی و دانشنامهمقاله را همچو
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های پیچیده فکا و سخت :ببان.   خوانند دربارة علوم اایبه یا بحذ عمی  و اایبی ا: این آلمانی می
گاامی نوشت، بلکه باید به حسباب دشبواری بحبذ گذاشبت. اسبتاد       البته این را نباید به پای متاجم

نظایه های شان ا: کتاب بسیار مفید  محمد کاردان هم در ااجمة خوب رگواری چون شادروان علیبز
اند و با: به جای علوم انسانی، علوم  ژولیند فاوند ا: چم و خم این دشواری بیاون نیامده علوم انسانی
 (31  7912اند. )ر   فاوند،  روحی گفته

 دل آلمانی مدخلی اختلاز نیافته است. به معا دانش نامة فلسفی استنفورد. پس در 3
پور است، که ببدین   . اطالعات مابوط به :بان فاانسه :حمت همکار گاامی ساکار خانم الله قد 70

 نماید.  وسیله ا: ایشان اشکا می
 «.علم انسانی». باای این بحذ ر   فلل سوم همین بخش، قسمت دوم 77
 Erich)این قبول نادرسبت دیلتبای و اریبش رُاباکِا       ظاهاا   منشأ طبق واژه نامة ااریخی فلسفه. 72

Rothacker) اند. بوده (Ritter: Geisteswissenschaften, 3: 211 )    این نظا را رُاباکِا در ایبن کتباب
 .Einleitung in die Geisteswissenschaften, Tübingen 1920 آورده است 

13. Johannes Schiel 
14. John Stuart Mill 
15. System of Logic 
16. On the Logic of the Moral Sciences 
17. Von der Logik der Geisteswissenschaften oder moralischen Wissenschaften  

در فاهنگ فلسفی پل ادوارد: نیز حاکی ا: همین   Geisteswissenschaften. جملة اول مقالة 78
پذیاد  (. اما منبع فارسی دیگای که به این قول پاداخته ولی آن را نمی739  7915قول است )ادوارد:، 

اثا ژولین فاوند است. همچنین باای مخالفت جدیداا ببا ایبن    ها در علوم انسانی آراء و نظایهکتاب 
 ..Kjǿrup. 2001: 3 fروایت ر   

19. Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das 
Studium der Gesellschaft und der Geschichte  
20. Emanzipation  

 به بعد.  731  ز 7915. باای اوضیو بیشتا این لف  آلمانی ر   ادوارد:، 27
22. Sanküler 
23. Sǿren Kjǿrup 
24. Philosophicum 
25. Lebensphilosophie 
26. Geistesleben  

، پدیدارشناسبی رو  آورد، ولبی بباای مالبال ر       ای ا: این کاربادها را نمبی  . البته کیورپ نمونه21
 .519و  131ز 1، همان،  ،علم منطق؛ 80-7، ز 9ممموعه آثار هگل،   

28 .Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft 
29.  Die Grenzen der naturwissenscahftliche Begriffsbildung 
30. Kulturwissenschaftliche Gesellschaft 
31. Wert 
32. Sitten und Institutionen der Polis 
33. ehrwürdige Nomos 
34. Satzung 

. مقلود ا: این سطور بیان بسیار اجمالی ا: اراباط سیاست و اخالق است نزد بزرگان یونان، وگانه 95
 ارسطو را بگشاییم اا این اراباط را به روشنی در آن بیابیم. اخالق نیکوماخوسخود کتاب کافی است 

36. gewohnter Ort des Wohnens 
 



  7931، بهار و اابستان 99جاویدان خاد، شماره   731
  

 

37. Gewohnheit  
38. Sitte 
39. Brauch 

، ز 7981اای ا: وجه اجتماعی و مدنی اخالق هگلی ر    بکا  . باای بیان دیگا و البته ناق 10
5-719 . 

41. Seksus Empirikus 
42. Zeno von Krtion 
43. Weise 

بندی ارسطویی علوم چه  . باای اوضیو اقدم یافتن اخالق به طور ااریخی با اوجه به اقسیم11
دهد و چبه ببه لحباظ     به لحاظ نهادهای اخالقی که به نظام وجه اجتماعی اخالق را نشان می

 .Ritter: Ethik, 2:763فادی ر   
45 .Natur des Guten 

 Ethica seu liber dictus scito) رو همین منبع اولین کتاب اخالقی قاون وسطی را کتاب ا:این. 11

te ipsum )الهیات ناظا با عاف یا آداب»داند که نوع موضوع آن را با اعبیا  آبالر می »(Theologie 

der Sitten/ theologia morum ) مشخ  می کند(Ibid)ر و قباون  . البته این اعبیا ا: آن خود آبال
گیاد.  گوید جز آنکه اخالق در ذیل الهیات و کالم مسیحی قاار می وسطاییان است، که چیزی را با: نمی

 (. Ibid: 265)نمونه های اعالی آن هم آلبات کبیا و اوماس آکوینی هستند 
47.scientia divina 
48.Artistenfakultät 
49.scientia humana 
50. scientia inferior 
51. Septem artrs 
52. Trivium 
53. Quadrivium 
54. Hugo von Sankt Viktor (* um 1097; † 11. Februar 1141) 
55 . Einzelnen/solitaria 
56. Michael Scotus (* um 1175 in Schottland; † um 1235) 
57 . Wilheln von Erbeke 
58.  Robert Grossetest 
59. Weisheit 
60. Rechten und Gesetzen (jura, leges) 
61. civilis scientia 
62.  philosophy of Humanity 
63 .civil philosophy 
64.  Das Vorbild des Guten 
65.  common sense 
66.  utility 
67   . regiment or culture of the mind, which I also call georgics of the mind 
68 . ethology  

گذاری/اأسبیس اسباس    کوشش باای پایبه »یعنی  انسانیدرآمدی با علوم . در عنوان فاعی کتاب 13
دهد که او قاال به این رأی بوده است. همچنبین   دیلتای نشان می« احقیق در مورد جامعه و ااریخ آن

دهد که او  نشان می« مالحظاای کلی دربارة علم اجتماعی»فلل ششم ا: کتاب ششم کتاب میل با عنوان 
 داده است.  ر میاین رشته را جزو علوم اخالقی قاا

یعنی ها دو عنوان را آورده است که ببه طبور    ethisch- moralische. در متن صفت ماک  10
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 روند. متاادف باای اخالق به کار می
71. scientia civilis 
72. scientia politica 
73.  scientia socialis 
74. Cassiodor یا Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator (c. 485 – c. 585) 

75.  Vico 
76.  Dominicus Gundissalinus (1110-1181) 
77. Ökonomie 
78. civilis scientia   
79. politica 
80. politica sciencia 
81. civilis ratio 
82. Rechten und Gesetzen (jura, leges) 
83. civitates 
84. social sciences 
85. behavioral sciences 
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