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علوم انسانی :نامها و نزاعها
سید مسعود زمانی



چکیده
این مقاله در وهلة اول به کند و کاو در عنوان «علوم انسانی» و دیدداا هدا
رقیدد اش مددیپددادا:د «علددومفاهنگددی»« ،علددوماخالقددی» و سدداانمام
«علوماجتماعی» .و در ضمن میکوشد با پیش:مینهها فلسدیی نن عنداوین
نیز نظا بیافکند .با دو عنوان «علدوم انسدانی» کده باازیدد و رواجیافتده
ویلهلم دیلتا است ،و «علومفاهنگی» که پیشنهادة نوکانتیان و نیدز مداک
وبا بود ،اوشه ا ا :نزاع با سا این دسته ا :علوم در نیمه دوم قان نو:دهم
نشکار میشود .در طاف دیگا این منا:عه هم جاناستوارت میل ایسدتاد بدا
پیشنهادش «علوماخالقی» .او درحقیقت وامدار ارسطو است و ا :طبقهبندد
علوم ،اخالق و منطقاش بها میباد .اشار به عنوان علدوماجتمداعی بیشدتا
باا هشدار با این خطا رایج است کده نن را ناسدنمید بدا ممدام علدوم
انسانی اطالق می کنند .پ دفع بعضی سوء میاهمها کار ضمنی دیگا مقالدة
پیش رو است ،که پیش ا :ها چیز ا :خدود عندوان علدوم انسدانی و بعدد ا:
فاوکاستن علوم انسانی به جامعهشناسی جدید ،پیش نمد است.
واژگان كلیدي :علوم انسانی ،علوم طبیعی ،علوم فاهنگدی ،علدوم اخالقدی،
علوم اجتماعی.
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درآمد
«علوم انسانی» منها عنوانی نیست که در اندیشة جدید اروپایی به ایدن قلمداو خداز ا:
معافت بشا داد اند .این عنوان رقیبانی نیز دارد «علوم فاهنگی 1،علم انسان 2و علدوم
اجتماعی 3یا علم االجتماع؛ 4ااهی هم سخن ا :علوم ماریخی 5،هامنومیکی /مأویلی 6یدا
میسیا  7میرود» ( .)Meiner Enzy. Phil. 1999: 447ولی پیشنهاد این عناوین فقط نزاع
لیظی با ساِ دادنِ نام درست به موضوعی کم و بیش مشخص نیست ،بلکده نده حددود
خود این موضوع ننقدرها معلوم است و نه نظم و نسق درونیاش .در پ ِ هدا یدا ا:
این عناوینِ رقی  ،منا:عات فلسیی وسیعی نهیته است باا ننکه طاحی میصدل پدیش
بنهند در باب علوم موجود که یا ا :سابق بود اندد و یدا طدی دورة جدیدد پدیددنمدد
بودند ،ما ننچه محت عنوان علوم فاهنگی ،اجتماعی ،ماریخی یا اخالقی و یا خود علدوم
انسانی میانمد را بهطور نظاممند بیهمند و به صورت مدون و دستهبند شد در باابدا
نظا بگذارند .ا :سو دیگا ااهی هم این عنداوین ،طدا هدا و بانامدههدا اوندااونی
هستند که مشابها مختلف فکدا بداا نینددة علدوم عاضده مدیکادندد؛ مدلالا بده
رشتههایی میپادا:ند که باید مأسی شان کاد و یا باید به اذشتة ماریخیشان سپاد.
نوشتة حاضا میکوشد مهمماین رقیبان علوم انسانی را بده بحدب بگدذارد یکدی ا:
رقیبان جد و همرو:اار با دیلتدا و علدوم انسدانیاش« ،علدوم فاهنگدی» اسدت کده
نوکانتیان بزرای چون هاینایش ریکدات و مداک وبدا پدیش مدینهادندد و در بُدن نن
مباحب معافتشناسی میصلی باایش مدارک مدیدیدندد و خودشدان را هدم بده مسدألة
ار:شها پیوند می:دند .دیدن نام ریکات و ماک وبا نشان میدهدد کده عندوان علدوم
فاهنگی چه معتقدان بزرای داشت و اساساا بحب علوم انسانی چه اسدتادان باجسدتها
را به خود کشاند بود .رقی دیگا «علوم اخالقدی» اسدت ،عندوان باازیددة نظدا جدان
استوارت میل ،که نن را با فصل ششم کتاب نظام منطقیاش نیز اذاشته بود .این عندوان
سابقها کهن دارد و به دوران یونانیمآبی بامیاادد و در قداون وسدطی هدم بده کدار
میرفته است .رقی دیگا «علوم اجتماعی» است که اا نادرسدت نن را معدادل ممدامی
علوم انسانی بهکار میباند .به ها حال علوم اجتماعی ،بهخصوز ا: :مان مدارک کده
بنیانی اقتصاد در بنیاد نن میدید ،سلسلهجنبان علوم انسانی بود است .ایدن عندوان ا:
سو دیگا در حدو:ة فلسدیی ننگلوساکسدون بده دلیدل ننچده کده ایدن پدژوهش نن را
«فادانگار حصولی» (ایندیویدوالیسم پو:یتیویستی) میخواند ،اهمیت یافته است .باا
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اندیشة انگلوساکسون فهمیدن حیلیت اجتماعیِ مستقل ا :فاد دشوار اسدت و ا :ایدن رو
مدیکوشدد جامعدده را بده افددااد نن فاوبکاهدد .بده همددین دلیدل سددا ا :ندوعی اصددالت
روانشناسددی درمددینورد ،یعنددی مددیخواهددد در بُددن جامعدده ،مدداریخ و اقتصدداد همیشدده
انگیز ها روانی و بعد روانشناسی را بگذارد ،همانطورکه حتدی بدا منطدق و مباحدب
فلسیی نیز چنین میکند.
 .1علوم انسانی
«علوم انسانی» ماجمة لیظ به لیدظ فارسدی اسدت ا human sciences :در انگلیسدی و
 sciences humainesدر فاانسو  .درعینحال به نن انگلیسیها  humanitiesو اداهی
هم ( human studiesمطالعات انسانی) و فاانسو هدا بعضداا  lettresنیدز مدیاویندد.
نلمانیها در باابا این معابیا ،واژة ( Geisteswissenschaftenاایست ویسنشافتن) را
اذاشتهاند .اما معادل نلمانی ،اامدهبدادار ا :بااباهدا انگلیسدی و فاانسدو نبدود و
باساختة خاز خودشان است ،با ماریخچة خاصی که به نن خدواهیم رسدید .اصدطال
نلمانی نه فقط به مناس موضوع پژوهش حاضا ،که قاار است با سدنت فکدا نلمدان
متماکز باشد ،باا ما اهمیت بیشتا دارد ،بلکه با نظا با خود بحب علوم انسانی و بده
لحاظ ماریخی نیز مهمما ا :معادلها خدود در سدایا :بدانهداسدت .بداا نشدان دادن
اهمیت فکا و فلسیی اصطال نلمانی در مقابل معادلها انگلیسی و فاانسو اش در
نزد اهل نظا ،کافی است رجوعی بکنیم به دانشنامهها فلسیی معاوف .در میان مندابع
انگلیسی :بان در دانشنامة فلسیی پل ادوارد :یدا در ویداایش دوم داندشنامدة فلسدیی
مامیالن ( )2006و یا در دانشنامة فلسیی استددننیورد ( )2012مددخلی محدت عندوان
 human sciencesیا  humanitiesیا  human studiesوجود ندارد 8،درحالیکه الاقدل
در دو دانشنامة نخست به معادل نلمانیاش مقالها اختصاز داد اند 9.در کتدابهدا
ماجع نلمانی ،یعنی واژ نامة ماریخی فلسیه یواخیم ریتا و دانشنامدة فلسدیی فیلدیک
ماینا هم وضع به همدین مندوال اسدت .معدادلهدا فاانسدو هدم هدی یدا در ایدن
دانشنامهها فلسیی مدخلی ندارند.
اما در دانشنامة عمومیما ویکیپدیا در ویکیپدیا انگلیسدی مددخلی محدت عندوان
 Humanitiesداریم و در روایت فاانسو این دانشنامه دو مقالة خیلی کومدا Lettres
) (cultureو  humanitésو مقالة نسبتاا میصل  sciences humaines et socialesوجود
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دارد 10.مقالة انگلیسی  Humanitiesبیشتا به حو :ها و رشتهها ایدن شداخه ا :علدوم
پاداخته است ،ما به سابقه و کاربادها این اصطال یا نظدایاش و رواج ننهدا در :بدان
جدیدما انگلیسی .در اینما سابقة این لیظ را در پارااااف کومداهی در چندد سدطا و در
ذیل عنوان ( Studia humanitasمطالعة انسانی) به دورة رنسان بامدیااداندد 11.ایدن
اصطال المینی اصالا متعلق به دورة رنسان است ،که هم ویکیپدیا نلمانی و هم واژ
نامة ماریخی فلسیه ریتا مقالها مستقل به نن اختصاز داد اند .جال این است کده در
این مقالة ویکیپدیا نلمانی در پاراااافی کوما مطالبی کلی در ذیل عنوان humanities
مینورد.
نتیمه اینکه ظاهااا اصطال نلمانی علوم انسانی مبنا یا الگو پیش چشم معادلها
انگلیسی و فاانسو نن بود و اینها هم میباید بسیار جدید ،یعنی رواجیافتدة نیمدة دوم
قان بیستم ،بود باشند و منظور ا :ننها هم ننقدر واضد و روشدن ،کده مندابع مدذکور
نیا :ندید اند سابقة کارباد ننها را جستمو کنند ،بلکه به جدا نن سدابقة کداباد لیدظ
نلمانی را یادنور میکنند ،حتی منبع انگلیسی :بانی ملل دانشنامة فلسدیی پدل ادوارد.:
(ادوارد 194 1375 :ب ) خالصة کالم اینکه معبیا نلمانی علوم انسانی یدا اایسدت ویسدن
شافتن نسبت به بااباهایش در سایا :بانها مقدم ماریخی و نیدز معندایی دارد ،یعندی بده
احتمال :یاد ننها را با نظا با این وضع کاد اند.
در مورد سابقة لیظ نلمانی علوم انسانی روایت مشدهور ولدی مدورد مناقشدها هدم
وجود دارد که چون در بعضی منابع عمومی چون دانش نامة فلسیی پل ادوارد :و حتدی
در متن جد فلسییا چدون حقیقدت و روش اداداما ( )Gadamer. 1990: 9 f.بده نن
اشار میشود ،و چون بعداا بهکاّات به نن با:خواهیم اشت ،باید در اینما بهاجمال بدان
بپادا:یم .طبق این روایت 12اایست ویسنشافتن را یوهان شیل 13نلمانی نخستین بار
در سال  ،1855شش سال پ ا :انتشار کتاب مشهور جان استوارت میل  14به نام نظدام
منطق  ،)1849(15باا ماجمة عنوان فصل ششم نن به کار بداد .ماجمدة لیدظ بده لیدظ
عنوان انگلیسی این فصل «دربارة منطق علوم اخالقی» 16است که شیل نن را به نلمانی با
قدر مصاف و میسیا چنین ماجمه کاد «دربارة منطق علوم انسانی ]اایسدت ویسدن
شافتن[ یا علوم اخالقی» )Kjǿrup. 2001: 3 f.( 17.جان کالم ایدن روایدت نن اسدت کده
نخست جان استوارت میل در کتاب و در فصل مذکور به ننچه ما اکندون علدوم انسدانی
میخوانیم عنوان «علوم اخالقی» داد ،که البته درعمل رواج نیافت ،ولی باابانهدادة شدیل
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بهمدریج در :بان نلمانی قبول عام یافت و بعداا هم نزد اهل نظا منشأ اثا شد 18.امدا ایدن
روایت درست نیست و سابقة کارباد این لیظ در :بان نلمانی قدیمیما و جا افتاد مدا ا:
نن است که میاویند .سیا محول این لیظ ما به معنا کندونیاش در واژ نامدة مداریخی
فلسیه و به طور ضمنی در مقالة «علوم انسانی [اایست ویسنشدافتن » در مقابدل ایدن
روایت نمد است.
طبق این روایت ،اصدطال علدوم انسدانی بدا دیلتدا و بدهخصدوز اثدا اصدلی و
19
مشهورش درنمد با علوم انسانی .کوشش باا پدیریدز مطالعدة جامعده و مداریخ
رواج یافدت (ادوارد195 1375 ،:؛  .)HWPh: Geisteswissenscahften, 3: 211ا :طایدق
ماجمة این کتاب است که معابیا هممعنا کنونی در :بانها مختلف اروپدایی متدداول
میشود .مقالة «علوم انسانی» (اایست ویسنشافتن) در واژ نامة ماریخی فلسیه داسدتان
این انتشار را در حو :ها انگلیسی ،فاانسو  ،ایتالیدایی و اسدپانیایی نورد کده بداا
اایز ا :طوالنیشدن سخن در اینما نیا :به نقل نن نیست ( .)Ibid: 213بههاحال مهدم
مساعی اصلی دیلتا است باا رهایی 20و استقالل علوم انسانی و مبوی و طبقهبندد
ننها در مقابل علوم طبیعی و ممابی جدیدد ،کده رشدد خیدا کنندد یافتده و بسدیار ا:
متیکاان را به وسوسة معمیم روش شدان بده سدایا علدوم انداختده بدود .ایدن کدار را او
بهخصوز در همان کتاب مذکورِ درنمد با علوم انسانی باعهد اافت .بنابااین ننهدا
وجهی سلبی و انیعالی در باابا علوم طبیعی و ریاضی دارند.
21
خالصه اینکه معبیا نلمانی علوم انسانی یا اایستدِ ویسدنشافتن ا :اواسدط قدان
نو:دهم بهخصوز به واسطة دیلتا در کشورها نلمانی:بان و بعد در سایا :بانهدا
اروپایی رواج یافت و در وهلة اول معنایی سلبی با خود دارد ،چون با دستة دیگدا ا:
علوم در مقابل علوم طبیعی داللت میکند ( .)Ibid: 213بده قدول :اندد کدولا 22در مقالده
«علوم انسانی» در دانشنامة فلسیی انتشارات فیلیک ماینا
«میهوم علوم انسانی ا :نیمة دوم قان نو:دهم در سا:مینهدا نلمدانی:بدان جدا
افتاد ،ما با نن دستها ا :علوم را مشخص کنند که جزو علوم طبیعدی نمدیمدوان
به حسابشان نورد ،چون با روشها ممابی و یا کمی (غالباا) عمل نمیکنندد»
(.)Meiner. I: 447

عالو با این وجه سلبی ،اایز نداریم ا :موجه به وجه ایمابی این علوم کده خدود
عنوان علوم انسانی میید نن است .در ذیل این عنوان همة علومی جا میایاند که شدوون
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مختلف انسانی را صافنظا ا :جسماش بارسی میکنند ،ا: :بدان و ادبیدات و هناهدا و
دانشها مابوط به ننها ا :نقد ادبی و اقسدام نقددها هندا اافتده مدا روانشناسدی،
ماریخ ،و نیز علوم سیاسی ،اجتماعی و اقتصاد  .پیداست کده «رشدتههدا مخصصدی و
:یامخصصی ننها به حد متعددند که نمیموان فهاست مستوفایی ا :ننها بده دسدت داد
(فاوند .)3 1362 ،این نگا بسیار کلیِ اجمالی البته با ملقیا که در پشدت سداختار نظدام
کنونی دانشگاهی ما هست ،میاوت دارد .در ایاان علوم اجتماعی ،اقتصاد و انسدانی را
ها یا در دانشکد ا  ،یعنی در سه نهاد ادار جدااانه سا:مان داد اند .چنین میکیکدی
مسلماا نه ابتکار ایاانیهاست و نه یا قاارداد صافاا ادار  ،که ها مغییا سیاسی یا ادار
ممکنی ،بتواند نن را جابهجا کند .صافنظا ا :اینکده میکیدا نهدادین علدوم انسدانی ا:
علوم اجتماعی و اقتصاد اصل و منشأیی اروپایی دارد ،در بعد نظا هم همین اآلن در
اروپا هستند صاح نظاانی که علوم اجتمداعی و سیاسدت و اقتصداد را ا :دایداة علدوم
انسانی بیاون میاذارند .ملال ا سورن کیوروپ 23دانمارکی در کتاب نمو:شیا کده بدا
عنوان علوم انسانی نوشته و ماجمة نلمانی نن در سال  2001انتشار یافت ،دقیقداا چندین
موضعی میایاد .البته او با اشارة ماریخی مختصا به مهدممداین محدوالت نهدادین در
علوم انسانی نیز میکند در اواخا قان نو:دهم علوم ریاضی و طبیعی منیا شدند و در
دهة هیتاد هم ساختار نهادین دانشدگا هدا ا :ندو سدا:مان یافتندد .کیدوروپ سدپ رأ
خودش را میاوید که علوم انسانی رشتههایی را دربا مدیایداد کده در دانشدکد هدا
فلسیه 24نمو:ش داد میشوند ( .)Kjǿrup 2001: 5ایااد باجسدته و روشدن کدار او ایدن
است که رشتهها مامبط با هنا را هم در این ضمن مدیانماندد ( )Kjǿrup 2001: 6در
حالیکه عمالا دیا :مانی است که ننها نیز نهاد یا دانشکدة خاز خود را دارند.
در بحب علوم انسانی باید در مورد :مینة فلسیی نن نیز قدر دقت بهخداج دهدیم.
اهمیت دیلتا در پیدایش و انتشار عنوان مذکور باعب این سوءمیاهم در موضی :میندة
فلسیی علوم انسانی شد است ،که اا به فلسیة :نداانی (عنوان اندیشة دیلتدا ) نقدش
اول را بدهند ،درحالیکه به لحاظ ماریخی ایدئالیسم نلمانی نقدش اول را در بسدط ایدن
معنا دارد .ملالا مقالة علوم انسانی در واژ نامة ماریخی فلسیه هاچندد بدهاجمدال اهمیدت
ایدئالیسم نلمانی را متذکا میشدود ،ولدی بعدد بدا موسدع بیشدتا بده نقدش فلسدیههدا
:نداانی 25می پادا:د .طبق این نوشدته میهدوم اصدالتاا ایدئالیسدتی اایسدت (بدهمسدام
26
«رو ») در شکل «:نداانی روحی» یا :نداانی فکا و فاهنگدی ]اایسدت لدِبددِن[
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ادامه مییابد ،بهخصوز در حو:ة اندیشهها معلیم و مابیت و نتیمتداا در نظدام عملدی
نن در نلمان نن رو:اار مأثیا بسیار میاذارد .منتهی باید موجه بدهیم که همین :نداانی
روحی (اایست لبن) با ااو ها ،ملتها ،فاهنگها ،جوامع و جماعات داللدت دارد و
اعم است ا :رو عینی و ذهنی هگلی)HWPh: Geisteswissenscahften, III: 212( .
نر  ،عی بزرگ و نشکار این روایت نن است که اهمیت و مأثیا مستقیم ایدئالیسدم
نلمانی را در مکوین و ماقی علوم انسانی کم نشان میدهد و نن را به حاشیة فلسیههدا
:نداانی میراند .بهخصوز میکیا و مباین هگلی میان فلسیة طبیعت و فلسیة رو را
اصالا نمیبیند ،یعنی موجه نمیکند به ( )1ما :کشیدن به دور عدالم طبیعدت و کوشدش
باا استنتاج دیالکتیکی میاهیم بنیادین علوم طبیعی جدید نن رو:اار در فلسیة طبیعت
هگل ( )2و بعد در مقابل نن قااردادن فلسیة رو که همة امور انسانی را دربامیایداد،
( )3سپ درانداختن طا دیالکتیکی پا طول و میصدیل بداایش ( )4و سداانمام ،دادنِ
عنوان «علم رو » ]ویسنشافت دس اایست [ بدان .مسلماا اینها هم چیز نیست جدز
میکیا علوم انسانی و علوم طبیعی ا :هم ،ننهم صافنظا ا: :میندههدایی کده پدیش ا:
هگل همگناناش شلینگ و فیخته باا نن فااهمنورد بودند .درست است که هگدل بدا
این کار در اصل نظام فلسیی خود را میمند ،ولی ال:مة کارش استقالل علوم انسانی هم
هست .به امانم کسی مناقشه نکند در اینکه هگل بار اصلی نظام فلسییاش را با فلسیة
رو نهاد است ،که در داستان دیالکتیکی با:اشت به خویشتنِ رو  ،درحقیقت ،ماریخ
مکوین فکا و فاهنگ بشا را با:سا :میکند و ا :این طایق بنیان علوم انسانی را هم
پی میریزد .با بنیانی که او اذاشت هم هگلیان سالمند راست و هم هگلیان جوان چپ
مطالعات نوینی را در شاخهها علوم انسانی به انمام رساندند .جا مناقشه نیسدت کده
ایتمان پادامنة مارکسی در علوم انسانی هم همان اساس هگلی را باال میباد و ایتمانی
پادامنه را در علوم انسانی در پی مینورد.
به این دلیل اشارة سورن کیدورپ در مدورد سدابقة کدارباد اایسدت ویسدنشدافتن
درستما است که اشار وار مینویسد ارمبداط دو لیدظ رو (اایسدت) و علدم (ویسدن
شافت) در اصل به ایدئالیسم نلمانی بامیاادد .معبیا «علم رو » را ،هم فیختده بده کدار
میباد و هم هگل 27.بهعالو  ،بهخصوز نزد شیلینگ است کده مقابدل رو و طبیعدت
اهمیت مدی یابدد و نهایتد اا نخسدت نمایندداان مکتد شدلینگ هسدتند کده در مشداغل
دانشگاهی خود مقایباا ا :سال  1825علوم طبیعی و انسانی را ا :هم میکیا کادند .ننهدا
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فلسیه ،ماریخ و هنا را رشتهها علوم انسانی میدانستند و ریاضدیات ،فیزیدا ،شدیمی،
ماریخ طبیعت و پزشکی را علوم طبیعی (.)Kjǿrup 2001: 3
 .2علوم فرهنگی
اولین و منا:عهکارماین رقی علوم انسانی «علوم فاهنگی» است که هم:مان بدا دیلتدا
در اواخا قان نو:دهم و در اوایل قان بیستم مطا شد ،ننهم ا :سو شخصدیتهدا
نوکانتی باجستها چون ویندلباند و ریکات و در کنارشان ماک وبا ا :پدران جامعه-
شناسی .محقیق دربارة علوم فاهنگی اصوالا بخش مهمی ا :کارها فکدا نوکانتیدان و
بهخصوز ویندلباند و ریکات بود .ننها در مهمماین مباحب علوم انسانی ،یعنی درباب
عنوانشان ،در مورد ماهیت ننها و ساانمام دربارة روش و مامی شان با دیلتدا مناقشده
میکادند .نر  ،عنوان مورد پسند ننان «علوم فاهنگی» بود ،که ریکات نن را در عندوان
کتاب مشهورش نورد است علم فاهنگی و علم طبیعی 28.البته او پیشما هم در کتداب
مشهور دیگاش به نام حدود میهوم سا :در علوم طبیعی 29میصال ا به ما:بندد علدوم
انسانی و طبیعی پاداخته بود .نکتة قابل موجه دیگا همانی است که ا :مقدمة ریکات با
چاپ دوم کتاب ( )1910استنباط میموان کاد .و میاوید مبنا کدارش را سدخناانیی
قاار داد که در سال  1898در اولین جلسة «جامعة علوم فاهنگی»  30ایااد کداد اسدت
( .)Rickert 1926: Vبنابااین جامعه یا انممنی در ذیل عنوان «علوم فاهنگی» الاقل باا
مدت محدود دور هم جمع میشد اند .پ منها ریکات نیست که چنین عنوانی را به
کار میباد است.
نوکانتیها به دلیل معلقخاطاشان به فلسیة کانت به معنایی اهل فلسیة علماند ،یعندی
همانند کانت که در نقد عقل محضاش در مباد ریاضدیات و فیزیدا نیدومنی محقیدق
کاد و نشان داد بود که علم بودن و قانونمند اش به چه معنایی و به چه صدورمی بدا
ساختار و اساس معافت بشا استوار اسدت ،نوکدانتیهدا هدم ا :درِ معافدتشناسدی و
بحب دربارة حدود ادراک انسان به سؤال ا :چیستی علوم فاهنگی وارد میشدند .منتهی
ننها در کار کانت این نقدص را مدیدیدندد کده او در نقددها سده ااندهاش بده مبداد
معافتشناسی علوم انسانی نپاداخته است .به همین دلیل نوکانتیها همانند رقید شدان
دیلتا میکوشیدند کدار او را انسدانی مکمیدل کنندد ،منتهدی بدا محقیدق دربدارة مبداد
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معافددتشناسددی علددوم .بنددابا ایددن نخسددتین شددأن فلسددیة علددوم انسددانی نوکددانتیهددا
معافتشناسانه بودن نن است و نیز رفع نقص ا :فلسیة علم کانت.
ااا بخواهیم عالو با این ا :سایا اختالفات نوکانتیان با دیلتدا هدم چیدز دیگدا
بگوییم ،بدون شا نخست باید به میداوت مبندا فلسدییشدان اشدار کندیم .بداخالف
دیلتا که سنگ بنا بحب «علوم انسانی»اش را با فلسیة :ندداانی مدیادذارد و نن را
جزو صورتها :نداانی بشا میداند ،نوکانتیان ستونها «علوم فاهنگدی» خدود را
با مباحب میصل معافتشناسی باپا میکادند و مبنا مقسیم علوم را بهطور کلی به قوا
و کیییات قوة شناخت ندمی بامیااداندند .بده بیدان دیگدا ،در مقابدل «علدوم انسدانی»
ویلهلم دیلتا که و ننها را صورتها و ظهورات «:ندداانی» مدیدانسدت و در مقابدل
طبیعت ا: :نداانی میاذاشت ،ملالا ریکات ا« :علوم فاهنگدی» سدخن مدیایدت و در
ا:ا :نداانی ،که کلیدواژة فلسیة دیلتا است« ،فاهنگ» را مینشاند ،که این نیز خدود
ساانمام در مقابل طبیعت مینشست (Schöllgen, 1998: 32؛ نیز فاوند.)96 1362 ،
ا :دیگا مباد فلسیی و معافتشناسی نوکانتیان نن است که معافت نزد ایشان شأنِ
مستقل استعالیی یا فااسویی دارد ،یعنی نن را فااسو طبیعت و ماریخ مینشاندند .بنابا
این معافت نه به امور طبیعی قابل محویل است و نده بده مداریخ ،بلکده ورا اینهدا بده
خود خود وجود دارد و اعتبار  .همین موضع معافدتشدناختی ،نندان را در مقابدل
اندیشمندانی مینهاد که میخواستند امور انسانی و نیز علوم این حو :را بدا متابعدت ا:
علوم طبیعی به روشی مبیین کنند که ننها باا فهم طبیعت به کدار مدیایاندد .ا :سدو
دیگا در باابا اصالت ماریخ به معنا هگلی و مارکسی نن قاارشان میداد ،کده معافدت
را محصول ماریخ میدانستند .ولی نوکانتیها خود به صورت دیگا به مداریخ اصدالت
میدادند ،بدینمامی که اساساا همة علومی که در باابا علوم طبیعدی قاارمدیایاندد یدا
علوم فاهنگی را نهایتاا ماریخی میدانستند.
ماریخی بودن علوم انسانی باا نوکانتیها ار:شی روششناختی نیدز داشدت .مداریخ
دانشی است ناظا با امور جزئی خداز کده روش و منطدق خداز خدود را مدیطلبدد،
روشی که در مقابل روش عام علوم طبیعی قاار میایاد که به مدوین و مبوید قدوانین
کلی عالم میپادا:د .پ علوم انسانی که ماریخیاند مشغول به امور خاز و جزئیاندد.
بنابااین اصالا قاار نیست که علوم همیشه به قوانین کلی بپادا:ند ،بلکه بدا اسداس امدور
خاز و جزئی هم میموان علم معتبا و قابل امکا مأسی کاد ،منتهی این سنخ ا :علوم،
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منطق خاز خود را دارندد کده فلسدیة علدوم انسدانی نوکانتیدان مددوین نن را باعهدد
میایاد .خالصه ،نوکانتیان علوم را بهطورکلی به دو سنخ اصلی مقسیم مدیکنندد علدوم
طبیعی که در پی قوانین کلی و عاماند و علوم نداظا بدا انسدان و عدالم او کده جزئدی و
ماریخیاند (فاوند .)91-3 1362 ،همین اصالت ماریخ نوکانتی را ننها را ا :حیب دیگدا
ا :دیلتا جدا میکند ،که روانشناسی را در حقیقت علم پایها و اولدی در میدان علدوم
انسانی فاض میایاد .ساانمام ال:م است بده یدا میداوت روششناسدانة دیگدا میدان
نوکانتیان و دیلتا اشار کنیم ،باید مأکید کندیم کده نوکانتیدان منتقدد بدهکداربادن روش
موصییی و مأویلی مورد نظا دیلتا در علوم انسانی هستند ،که جزو ارکدان روش او بده
حساب مینید.
یددا ویژاددی باجسددتة دیگددا منطددق یددا فلسددیة علددوم فاهنگددی نوکانتیددان ،کدده در
روشپادا :با ااد موضوعات جزئی و منیاد می اادد ،ارمباط دادن اما خازِ جزئدی
است با میهوم «ار:ش» 31.اصوالا به نظا نوکانتیها امورجزئی منضم به ار:شها هسدتند.
به همین دلیل یکی ا :مهمماین اختصاصات بحب علوم فاهنگی در نظا نوکانتیان درهم
منیدد بدودن ننهاسددت بدا مسددألة «ار:ش» ،یعندی موضدوعات ایددن علدوم درپیچیددد در
ار:شها فاهنگی و اخالقیاند .به بیان دیگا نوکانتیان میاویند ار:شها فاهنگدی و
اخالقی باا مشخصکادن موضوعات این علوم که خاز و جزئدیاندد ،نقدش معیدین
کنند دارند .درعینحال باید موجه داشت کده نوکانتیدان همچدون پدیدارشناسدان بداا
اایز ا :نسبیت ماریخی و این معضل که ار:شها به طور ماریخی و در جوامع اونااون
مختلف و متغیاند ،قائل به ار:شهدا پیشدینی شدد اندد ،کده فااسدو :مدان و مکدان
معتباند .بنابااین ار:شها عام نیز خدود بده ار:شهدا ثابدت فااسدو :مدان مدامبط
هستند .حال این ار:شهدا ثابدت پیشدینی را ننهدا پدیشفداض ممدامی علدوم انسدانی
میدانستند (.)Meiner Enzy. Phil. 1999: 447
 .3علوم اخالقی
«علوم اخالقی» دیگا رقی علوم انسانی است که ایتیم لیظاا ا :عنوانی بانمد است کده
جان استوارت میل به فصل ششم کتاب نظام منطقدیاش داد بدود .در داندشنامدههدا
فلسیی استنیورد ،پل ادوارد ،:فیلیک ماینا و ریتا مدخلی بده علدوم اخالقدی ( moral
 )sciencesبه اعتبار ننکده بده صدورمی ا :صدورتهدا جدزو اذشدتة علدوم انسدانیاش
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باشمارند ،اختصاز نیافته است .پیداست که هدا یدا ا :ایدن داندشنامدههدا مقداالت
میصلی دربارة  Moralو  Ethik/ Ethicsدارند ،کده طبیعتداا بده علدم یدا فلسدیة اخدالق
میپادا:ند .در اینها سیا مهمماین اندیشهها فلسیی درباب اخالق را نورد اند ،ولی بده
رابطة ننها با علوم انسانی و به اینکه نظایهها اخالقی جزو سابقة علوم انسانیاند کار
ندارند .اما چون در دورة یونانیمآبی و نیز در قاون وسدطی اداهی بده فلسدیة اخدالق،
عنوان «علم اخالق» میدادند و ا :نن نیز معنا عامی مااد میکادند که سیاست و امدور
اجتماعی و مدنی (در واقع ممامی حکمت عملی) را هم دربامیاافت ،در البال چنین
مقاالمی اشارات و منبیهامی مییابیم دربارة اینکه چاا و چگونه اخدالق معندایی عدام بده
خود اافت و عنوانی شد با این دسته ا :علوم ،که حکمت عملی باشد.
پ اطالق عنوان علوم اخالقی با علوم انسانی عما به بلندا مداریخ فلسدیه دارد
و به پدران نمنی فلسیه؛ سقااط ،افالطون و بهخصوز ارسطو بامیادادد ،کده بدا سداِ
بسیار ا :امور انسانی و بهخصوز اخالق و ار:شها مابوط به نن و نیدز رسدوم یدا
نداب یا عاف که با اخالق عمیناند ،به منا:عه با سوفسطاییان باخاستند .ندزد ایندان در
نن رو:اار کار بدانما رسید بود که مشاوعیت نداب و نهادها مدینه 32کده بانمدد ا:
قوانین و نوامی قابل احتاام 33اذشدتگان اسدت ،دیگدا اعتبدار خدود را ا :دسدت داد
بودند .اویی :یبایی و نیز حق و حقوق چیز نیسدت جدز رسدوم ،و حاصدل وضدع و
اعتبار 34،بنابااین ماجع ننها طبیعت امور یا نی االما یا عدالم وجدود نمدیمواندد باشدد.
حال در مقابل این وضع پدران فلسیه میخواستند دوبدار مشداوعیت مدینده و نداب و
عاف و قواعد :ندای را بااادانند ،منتهی به مدد فلسدیه ( HWPh: Moral, moralisch,
 .)Moralphilosophie 6:759بدین لحاظ ارسطو با نظا با مدینه ،نداب ،رسوم ،عادات و
قوانین مدینه است که سعادت را واالماین خیا میداندد کده همدة شدهاوندان ن:اد بده
اختیار بامیازینند و باا محقق بخشیدن به نی خویش بامبندا فضدائل مدیکوشدند
( .)Ibidبه هاحال اخالق عالو با وجه فاد نن ،هدم نمدو :ا اسدت بداا مأسدی
اساس هنمارها اجتماعی ،هم معیار باا مدبیا مندزل (اکوندومی یدا اقتصداد) و هدم
35
اما باا مأسی نظام مدینه و قانون اساسیاش (.)Ibid: 760
نوردن این موضی بدان جهت اهمیت دارد که متضمن یا میاوت بنیادین اسدت در
ملقی معنا اخالق میان سنتها فکا اسالمی و غابی ،که بیدان نن بده فهدم بعضدی
عناوین رقی علوم انسانی و در عین حال درک درست خود نن کما میکند.
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 .1-3اندیشه اخالقی در دوران باستان اروپایی با اشاره به سنت اسالمی
فهم یونانی ا :اخالق که بهخصوز در سنت فلسیی نلمان به ارث رسید است ،با فهدم
رایج اسالمی -ایاانی ما ا :نن میاوت دارد ،میاومی که ااا نن را بنیادین نخوانیم به خطا
رفتهایم .اندیشة اخالقی در سنت اسالمی -ایاانی به مأثیا ا :مبانی دینیاش سداانمام بدا
رفتار و اعمال فاد اطالق میشود ،فاد که حقیقت او همانی است که در سدنت دیندی
اسالمی «نی » مینامند .ا :سو دیگا شخص با همة اعمال و حتی نیدامش در نخدات
بهمنهایی در باابا خداوند و دادااهش حاضا میشود ،ما حساب کارش را معلوم دارندد.
حتی بحبها کالمی دربارة عقالنی یا غیاعقالنی بودن اخالق جا :یاد باا عاف
و جامعه و مقام فاد در میانة مدینه یا جمع باقی نمیاذارد .حتی منکاان عقالندی بدودن
اخالق که قائل به نسبیت و مختلف بودن امور اخالقی در جوامع و ملدل اوندااوناندد،
این را به شایعت بامیاادانند .اخالق در نزد ملل مختلف اونااون است ،چون شداایع
مختلفاند .بنابااین در میهوم اخالق در عدالم اسدالمی ،عداف و نداب عمدومی جامعده
مندرج نیست ،مگا به صورت حاشیها و فاعی ،و نه به عندوان یکدی ا :ارکدان نن .در
حالی که در سنت یونانی -نلمانی با اخالق ار:ش ،رسوم و عاف مدینه یا جامعه هم به
میان مینید و اساساا در مباحب فلسیی دربارة نحوة مکوین ننها محقیق میکنند.
وجه اجتماعی یا مدنی اخالق را در خود لیدظ یوندانی  Ethikو ماجمدة المیندیاش
 Moralنیز میموان بهروشنی دید ،چاا که در ننها همة نن میاهیم متاادفی که باشدمادیم
مندرج است Ethik .در یونانی به ( ἦθοςاموس) بامیادادد کده معندا «محدل مدألوف
سدکونت»« 36عدادات» « 37نداب» 38و «رسدم و رسدوم»  39دارد (.)HWPh: Ethik 2:759
معادل المینی نن  Moralنیز که باازید و یاداار سیسداو اسدت همدین معدانی را افداد
میکند ،چون به ریشة  mosیا  moresبامیاادد که به مصای سیساو با نداب داللدت
میکند .در قطعة مشهور ا :سیساو ،او میاوید کده هدم  ἦθοςو هدم  moresمعندا
40
نداب دارند (.)HWPh: Moral, moralisch, Moralphilosophie 6:149
صاف نظا ا :معلقی که اخالق بده :نددای جمعدی دارد ،میداوت مهدم دیگدا کده
اخالق در میکا غابی را ا :ملقی اسالمی -ایاانی ما جدا میکندد ،مقددم و درعدینحدال
موسع معنایی نن در نظام معافتی یعندی در طبقدهبندد علدوم اسدت .بددین مامید در
طبقهبند نه چندان دقیق علوم که ا :افالطون به جا ماندد بدود و بعدداا در طبقدهبندد
دقیقما ارسطو ،اخالق بهمدریج نسبت به همردیفها خدود ،سیاسدت و مددبیا مندزل،
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شاافت و اهمیت بیشتا یافت ،بهطور که دیگا علم و معافتی در کنار و همار :با ننها
نیست ،بلکه شأنی باابا با فلسیة نظا مییابد و هممداا :بدا نن بدا همدة حدو:ة عمدل
انسانی اطالق میشود .پ این مقدم رمبه و موسع معنایی را باید با هم فهمید.
مقدم و موسع مذکور با رواقیان شاوع شد .البته با این نکتة مهم نیز باید مأکیدد کداد
که رواقیدان ایدن طبقدهبندد را اساسداا ا :افالطدون و نکدامی قددیم اافتده بودندد کده
مابعدالطبیعه یا طبیعیات ،منطق و اخالق را سه حو:ة اصلی معافت بشا مدیدانسدتند.
رواقیان (کسانی ملل سکسوس امپیایکوس 41و :نون اهل کیتیون )42نیز همانند افالطدون
دستی در طبقهبند علوم داشتند و در کندار طبیعیدات ( مابعدالطبیعده) و منطدق بداا
اخالق هم مقامی نخستین قائل بودند .منتهی اینان درعینحال طبیعت را به معندا همدة
عالم میاافتند و اخالق را در باابا چنین حو :ا قاار میدادند و مبیین میکادند ،چاا
که میو و ثماة موجه و میطن و بعد مطبیق دادن خود است با چنان عدالمی یدا طبیعتدی.
در نتیمه سعادت و فضیلت دیگا مضدمون :ندداانی فلسدیی انسدانی اسدت کده رواقدی
جاناش را اساساا ذامی نامیاا و الهی میدانست .اپیکور فضدایل اخالقدی را دیگدا جدزو
:نداانی پنهان باطنی ندمی مینهاد ،که در نرامش مزلدزلناپدذیا نید دسدت مدیدهدد.
منتهی این نرامش و سکینة باطنی فقط با ناا شدن ،پدذیافتن و مطبیدق یدافتن بدا قدانون
طبیعت یا عالم میسا میشود .بنابااین نمایندة فضایل اخالقی ،فا:انه یا حکیمی 43اسدت
که با بصیامی که به طبیعت یدا ممدام جهدان دارد ،در دروندش حصدار بده دور خدود
میکشد در مقابل سیاست و جامعه .پ با این رویة اخالق ،حکدیم اسدتقالل دروندی و
معنو نسبت به وضعیت سیاسی و اجتماعی و حتی فاد مییابد و ا :بند ماس و رنج
و هااس ماگ میرهدد ( .)HWPh: Ethik. 2:760-1بددین مامید اخدالق ،هدم ا :بندد
مامیبات سیاست عملی ،هم ا :بند منزل و بار مدبیاش میرهدد و هدم ا :نداب و رسدوم
متداول مادم و عافشان دور میشود ( .)Ibid: 261خالصه حکیم مورد نظا رواقیدان ا:
طایق اخالق با مقامی واال مینشدیند در ورا سیاسدت و نداب و رسدوم ،و طبیعتداا در
ورا عادات عوام الناس.
این مقدم اخالق در طبقهبند سهاانة علوم که میااث افالطدونی اسدت 44در قداون
وسطی نیز ادامه یافت .نباء کلیسا نیز اصوالا در اخالق به نمدن رجدوع مدیکادندد و بدا
اندیشة اخالقیشان بهخصوز افالطون حاکم بود .ملالا او:بیوس مقسیم سهاانة معداف
بشا به اخالق ،طبیعت و منطق را میپذیافت ،ولی اخالق را عدالو بدا مددبیا مندزل
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ناظا با همة وظاییی میدانست که ا :طایق قانون اساسی و قوانین جار به روابط همة
ملت نظم و سامان میبخشد .بنابااین او هم اخالق را به امور فداد محددود نمدیکداد
( .)HWPh: Ethik, 2:763خالصه وجه اجتماعی و مدنی اخالق یونانیان هندو :در دورة
او:بیوس :ند بود که او نیز بدان با:میاشت .اما مقدم معنایی یا شافی اخالق را با :در
وجه دینی و کالمیا باید دید که او به اخالق مدیداد .او:بیدوس مدیکوشدید اندیشدة
افالطونی و بخش «اسیار» موسا کتاب مقدس را با هم جمع کند .مبنا اخالق را و
در خود طبیعت و ساشت خیا 45میدید که چیز نیسدت جدز ساشدت خداوندد  .ا:
طاف دیگا انسان چنان نفاید شد است که ساحت مقدم و اولینی دارد که با نن ،اما و
ساحتی را لم میکند که مقدم با ها اما دیگا مینید ،یعنی همانی کده بدا نن ندمدی
مالقی خداوند میشود ( )HWPh: Ethik, 2:764چنانکه میبینیم در اینما سداحت الهدی
معادل و جانشین طبیعت و عالم نزد رواقیان شد است .بعداا ناوستین نیز همین میدااث
را میباد .او افالطون را باا نن طبقهبند سهاانهاش میستاید ،چاا که با نن فلسدیه را
به کمال رسانید است ،چون ا :سویی فلسیة عملی او به :ندای عینی و به عاف ،نظدام
و قاعد میدهد ،و ا :سو دیگا بخش نظا نن مباد طبیعت و نیز حقیقدت محدض
را دربامددیایدداد .او نیددز هماننددد او:بیددوس در «اسددیار» موسددی« ،مزامیددا» داوود و
«حکمتها » سلیمان ،مباحب اونااون علم یا فلسیة اخالق را بدا:مییافدت ( HWPh:
 ،)Ethik, 2: 763-4ولی طبیعتاا با :عالم یا طبیعت را در ذیدل قددرت و وجدود خداوندد
مینهاد و در عمل معنا رواقی را ا :نن میاافت.
با همة اینها باید موجه داشت که قاون وسدطی بدهطدورکلی دوران فلسدیه یدا علدم
اخالق به معنا یونانی و ادامة نن در دورة یونانیمآبی نیست ،چاا که در نن جدز چندد
مورد استلنایی اثا مهمی با عنوان اخدالق نوشدته نشدد ( 46،)HWPh: Ethik, 2:764البدد
باا ننکه اخالقیدات مسدیحی نن را ا :میددان بده در کداد بدود .ولدی بعددها در دورة
شکوفایی قاون وسطی که دوبار در نن بیواسطه یا باواسطة عالم اسالمی اندیشة یونان
به نحو دیگا :ندد شدد ،بدا :فلسدیه و علدم اخدالق هدم دوبدار حیدامی ندو یافدت.
درعینحال در مورد اخالق قاون وسطایی باید این نکته را با :یادنور کنیم کده در نن
خدا قاون وسطاییان جا طبیعت رواقیان را اافت و الهیات نیز باجا طبیعیدات یدا
مابعدلطبیعة ننان نشست.

www.SID.ir

Archive of SID

علوم انسانی نامها و نزاعها

187

همین با:جستن اخالق در بخشها مختلف کتاب مقدس ا :سو دیگا دو نتیمدة
مهم در پی نورد نخست اینکه مقام اوال اخالق را ا :او اافت و ثانیداا نن را هدا چده
بیشتا با کالم و الهیات پیوند :د ،ما ننکه بهمددریج جدزو نظدام نمو:شدی کلیسدایی شدد
( .)HWPh: Ethik, 2:764-5اما بعدها هم همین صورت نهادین دانشگاهی به بسط علدوم
انسانی کما کاد ،چاا که ساانمام در قاون  11و  12اخالق در کنار علم الهی 47جدزو
49
بانامة نمو:شی و امتحانی دانشکدة هناها 48قاار اافت ،منتهی با عنوان «علم انسدانی»
یا «علم نا:ل» 50.این قلماو در دو سدة مذکور نام «هناها ن:اد» هدم بده خدود اافدت.
هناها ن:اد در واقع همان «هناها هیتاانه» 51معاوفاند که بهخصوز بنیاد بانامدة
نمو:شی قاون وسطا متأخا است ،و در نن علوم انسانی و طبیعدی نن رو:ادار ا :هدم
میکیا شد اند .مبلور این میکیدا را البتده در صدورت نهدادین و نمو:شدی علدوم هدم
میبینیم .بخش علوم انسانی نن علدوم سدهاانده 52را در بامدیایداد خطابده ،منطدق یدا
دیلکتیا و دستور :بان ،و بخش علدوم طبیعدی نن نیدز علدوم چهاراانده 53را حسداب،
هندسه ،هیوت و موسیقی.
در دورة اخیا قاون وسطی همچنان پا مقسیمبند علدوم ارسدطو در میدان اسدت،
ولی با:هم به نحو که در نن اخالق هم موسع معنایی یافته است و هدم مقددم شدافی.
ااا بخواهیم نمونها ا :این دوران به دست دهیم باید هواو اهل سنت ویکتور54را ندام
ببایم که همان مقسیمبند سه بخشی ارسطو را در فلسیة عملی میپذیاد ،ولی درعدین
حال اخالق را به همان دو معنا خاز و عام به کار میباد اخالق به معنا خاز را
با فاد 55اطالق میکند و در کنار سیاست و مدبیا مندزل مدینشداند؛ و بدا :همدان را بده
معنا عام با نن دو رشتة دیگا نیز اطالق میکند ،چداا کده بدا ننهدا سداحت شدایف و
ارجمند حیات ندمی حاصل مینید ،به عالو نداب و عاف و رسم هم با کادار خیا فاد
متحقق میشود ( )HWPh: Ethik, 2:766چند دهه بعد ،ندزد میکائیدل اسدکاملند  56نیدز
علم اخالق هنو :همان اولویت و استادای معندایی را دارد ،چداا کده نن را بده چهدار
بخش مقسیم میکند به لحاظ اینکه انسان چگونده کشدور را ادار مدیکندد ،چگونده بدا
هموطناناش معامله مینماید ،چگونه خانواد اش را میااداندد و سداانمام چگونده بده
:نداانی فاد اش سا و سامان میدهد (.)HWPh: Ethik, 2:766
با :در نیمة اول قان سیزدهم در دانشدکدة هناهدا دانشدگا پداری غلبدة فلسدیة
ارسطویی و نیز نظام علمی (طبقهبندد علدوم) او را مدیبیندیم .ایندا در اینمدا بخدش
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نخست اخالق نیکوماخوس به نام «اخالق نو» ( )Ethica novaو کتابها دوم و سوم
نن محت عنوان «اخالق کهن» ( )Ethica vetusجزو بانامة امتحدانی دانشدمویان اسدت.
همة این کتابها را ممموعاا علم اخالق میخواندندد ،ولدی نن را بدا ممدام حدو :هدا
فلسیة عملی ،یعنی سیاست و مدبیا منزل و نحوة :ندای نیسانی هم اطدالق مدیکادندد
(.)HWPh: Ethik, 2:766

روشن است که سدنت ارسدطویی در عدالم مسدیحی ندزد مومداس نکدوینی بده اوج
میرسد .مدی داندیم کده او در اخدالق ماجمدة المیندی ویلهلدم فدن اربکددِه 57ا :اخدالق
نیکوماخوس را در اختیار داشت و ا :میسیا روبات ااوسه مست 58با نن بها مدیبداد
( .)HWPh: Ethik, 2:766بههاحال موماس نکوینی در فلسیه که اخالق را هدم در ذیدل
نن قاار میداد ،به دو معنا ا :نظم صحبت میکند نظمی که به اشیاء بامیادادد و عقدل
انسانی فقط ناظا نن است و در نن دخالتی ندارد .این نظم را او موضوع فلسدیة طبیعدت
یا مابعدالطبیعه میداند و ااهی هم نن را فلسیة عقالنی مینامد .نظم دیگا کده وجدود
دارد به امور اراد انسان بامیاادد ،که موضوع فلسیة اخدالق اسدت .بندابااین اخدالق
موماسی نیز همسنگ علم نظایی است که نظم الهی را در امدور طبیعدی دنبدال مدیکندد،
یعنی به همان نسبت هم دامنی استاد دارد و ممامی فلسیة عملدی ا :اخدالق فداد و
مدبیا منزل یا اکونومی و سیاست را در با میایاد (.)HWPh: Ethik, 2:767
 .2-3تقدم اخالق در دورۀ جدید :گام دیگر اخالق به سوي علوم انسانی
به لحاظ اندیشة اخالقی ،دورة جدید ا :سویی ادامه دهندة میااث اذشدته اسدت ،چدون
معنا استادة نن را به پیش میباند ،ولدی درعدین حدال ا :نن نیدز رو بامدیااداندد،
بهخصوز بدان جهت که اخالقِ اذشته ،با ار:شها مسیحی و اخالق فداد ِ مدورد
ماویج مسیحیت بنا شد بود .روشن است که چاخش ا :قاون وسدطی بده دورة جدیدد
موأم با پشت کادن به سنت کلیسایی نیز باشد ،نن هم ا :جهدات مختلدف ،کده یکدی ا:
بار:ماین ننها اخالقی است که مسدیحیت و کلیسدا وعدظ مدیکادندد .بندابااین یکدی ا:
خصایص دورة جدید را احتماالا باید دور جستن فیلسوفان ا :اخدالق کهدن دانسدت.
«فاانسی بیکن  ،دکارت و هابز … هی نظام اخالقدیا پدیش ننهداد اندد» ( HWPh:
 ،)Ethik, 2:769حتی هابز باب سیاستاش را با نقد اخالق میاشداید ( HWPh: Ethik,
.)2:770
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درعینحال وجه اجتماعی اخالق ،که به مقدم نن در میان رشتهها انسانی و ا :ایدن
رو به استادای معنایی نن انمامید بود ،باقی میماند ،ولی در نغا :دورة جدید دوبدار
یا محول مهم دیگا را با بسط و منید شدن نن درحقدوق و سیاسدت مدیپدذیاد .ایدن
محول البته امیاقی و صافاا به میل اهل نظا انمام نیافت ،بلکه با پیدایش دولدت -شدهاها
و ملیتها جدید مناس داشت ،که نیا:مند سا:مان دادن به خود و روابدط میدان افدااد
محدودة خود بودند ،روابط و سا:مانی که اصوالا باید ا :نو شکل میاافت.
با:ماب این داادیسی را نخست در ملقی اخالقی راجا بیکن میبینیم کده در نسدتانة
دورة جدید می:یست .به نظا او درست است که علم اخالق یا فلسیة اخالق بده عقدل
عملی بامیاادد ،ولی اوالا بند ارمباطاش با علوم نظا میاسلد و ثانیاا با نن نیدز مقددم
مییابد .اخالق «مقدم است با همة بخشها دیگدا فلسدیه» و علدم عملدی «سدلطان و
حکماان حکمت 59انسان است» .درعینحال راجا بدیکن علدم اخدالق را بده حقدوق و
قوانین 60مابوط به شهاوندان مدینه هم بسط میدهد ،منتهی این مباحب را بدا با:اشدت
به روم باستان طا میکند .البته او به مغییا معنا الیاظ و میاوت حاکمیت شا و قیصا
موجه کامل دارد .راجا بیکن همچنین در بحبها نظا اش به ارسطو هم نظا میکندد
و ا :این نظا است که فلسیة اخالق را با موجه به ارمباطاش با قوانین و حقوق با عندوان
«علم مدنی» 61نیز میخواند ( .)HWPh: Ethik, 2:768-9بههاحال او ا :دل اخدالق ،هدم
سیاست را استخااج میکند و هم حقوق را .همچنین مأکید باید کاد که مهمماین نشدانة
اومانیسم را ،که همانا رجوع به یونان و دورة اوایل روم باشد ،نزد او بهروشنی مدیمدوان
دید ،چاا که در مباحب سیاسی و حقوقیاش حکومت و دولت روم را پدیش چشدماش
مینهاد.
بدون ذکا نام فاانسی بیکن ،بهطورکلی نه ا :دورة جدید میموان سدخنی ایدت و
نه ا :علوم جدید (اعم ا :انسانی و طبیعی) .بنابااین حتی در بحب اخالق ،بدهخصدوز
به جهت اولویت ذامی و موسع معناییاش که دیدیم در دورة جدید هم ادامده مدییابدد،
حتماا باید نگاهی اذرا به اندیشة بیکن داشته باشدیم .اصدوالا اینکده او مدیخواهدد پایدة
نظاور :ها دور و درا :و عملاایدز ِ پیشدینیان را درهدم بکوبدد و چندان کدار را
اصوالا بیفاید میداند ،و ا:اینرو با فایدة عملی علوم مأکید مدینمایدد کده بده نظداش
همانا مسلط با طبیعت است ،خود با این معنا داللت مینماید که اساساا عمدل انسدانی و
به مبع نن اخالق بهخود خود باایش موضوعیت و اهمیت بسیار دارد .منتهدی جدا و
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مکان اخالق را در نظام معافتی نوین خود که نسبت به نظام ارسطویی میداوت بنیدادین
یافته است ،در حو :ا قاار میدهد که «فلسیه انسانی» 62و «فلسیة مدنی» 63میخواندد.
وظییة اخالق را هم جز اشتغال به الگو و ملال خیا 64نمیداند .او در اخالق ا :درِ عقدل
عافی 65و ممابه وارد میشود و میخواهد رو را با مبنا نیع 66و حقیقدت ،مابیدت و
ملطیف کند .این را بیکن حاکمیت یا پاورش یا فالحت نی  67میخواند .پ او کسدی
است که در نغدا :سدنت اندیشدة انگلیسدی ،پدا حسداب سدود و :یدان را بده اخدالق
میاشاید ،او ننکه منظور ا :نن نه سود ماد  ،که خیا عموم باشد .بدههداحدال وظییدة
عمومی اخالق درمان بیمدار هدا نید و بده را فضدیلت نوردن او اسدت ( HWPh:
 .)Ethik, 2:769ساانمام ننچه در اینما باا ما اهمیت دارد ،ربط دادن اخدالق اسدت بده
علم مدنی.
اکنون میموانیم بگوییم جان استوارت میدل در چندین سدنت بلندد قداار دارد ،کده
عنوان علوم اخالقی را با علوم انسانی اطالق میکند ،سنتی که بهخصدوز بدا سیسداو
جان اافت .میل با نظا با همین سنت است که در بخش ششدم کتداب نظدام منطدقاش
علمی به نام «خُلق شناسی» 68را پیش مینهد ،ما در میان علوم انسانی علم بنیادین یا علم
اولی باشد .این علم پیشنهاد ِ میل میبایستی در مورد خود انسان و خلق و خو اصلی
او محقیق کند (.)Mill 1882: Book VI, Chap. 5
 .4علم مدنی یا اجتماعی و علم سیاسی

علوم اجتماعی را اا جزو علوم انسانی بهحساب مینورند 69و ااهی هم نن را همداا
با اقتصاد در صنف جدااانة دیگا قاار میدهند ( ،)Kjǿrup. 2001: 5 ff.ا :این نظدا نن
را در بدو اما نمیموان رقی علوم انسانی دانست .درعینحال بحلدی کده پدیش ا :ایدن
دربارة وجه اجتماعی اخالق در اندیشة غابی داشتیم ،نشان میدهدد کده چداا صدورت
نخستین علوم انسانی ،یا ننچه ارسطو در ذیل فلسیة عملی ااد مینورد ،عالو با علدوم
اخالقی :مینة اطالق عنوان علم «مدنی» یا «علم اجتماعی» و ااهی هم «علم سیاسدی» را
فااهم مینورد است .به اعتبار همین سابقة ماریخی است که میموان علم مدنی یا علوم
اجتماعی را عنوانی دانست که اا در مورد علوم انسانی به کار مدیرفدت ،امدا در عمدل
عنوان بسیار شایعی نبود است .بههمین اعتبار عنوان «علوم سیاسی» ،کده ادا ایدن نیدز
معنایی عام مییافت و با ممام حکمت عملی اطالق میشدد ،را بدا :نمدیمدوانیم رقید
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علوم انسانی بدانیم .قطعة :یا ا :مقالة «علوم انسانی» واژ نامة ماریخی فلسیه با:اشدت
سه عنوان ایتهشد به همان سنت بلند اخالقی را اشار وار چنین بیان میکند
«ناماذار علوم انسانی ساانمام به مبع جنبة اجتماعی شان اهمیدت خاصدی دارد ،چده
جزو سنتشان است که ننها را محت عنوان علوم اخالقدی -ندابدی  70مشدخص کنندد.
هاچند در :بان یونانی اما اجتمداعی هماندا همیشده در ضدمن امدا اخالقدی مدینمدد،
میکیاشان نخست ا: :مان نامادذار المیندی دسدت مدیدهدد و در ندامادذار هدا
انگلیسی ،فاانسو  ،ایتالیایی و علیالخصوز نلمانی ادامه مییابدد .در المیندی در ابتددا
سه دسته ناماذار وجود داشت علم مددنی 71،علدم سیاسدی 72،علدم اجتمداعی 73.در
ضمن با :بارها علم را ا :ماریخ ممیز میدادند .سخن ا :علم مددنی مداریخی بلندد دارد،
که ا :سیساو نغا :و ا :طایق کاسیودور 74،فاانسی بیکن و ویکو( 75که عدالم طبیعدی
را در باابا عالم مدنی مینهاد) ما به دایداة المعدارف فاانسدو هدا و پدیش ا :همده بده
مقاالت داالمبا

میرسد» (.)HWPh: Geisteswissenschaften, 3: 214

باا ننکه این اشارة اجمالی قدر میصدیل یابدد ،در اینمدا دو مدورد دیگدا ا :ایدن
کارباد عنوان علوم اجتماعی را به طور خالصه ذکا میکندیم .اوندیسدالینوس 76هدم در
قان دوا:دهم میالد  ،یعنی در اوج قاون وسطی با موجه به همان سدنت ارسدطویی بده
فلسیة عملی و فلسیة اخالقی چنین نظا میکاد که موضوعاش فضائل اعمدال اسدت ،و
مسلماا باا هدایت :ندای با طایق حدق .عدالو بدا ایدن او ا :ایدن معافدت بده علدم
«حاکمیت با خویش» معبیا میکند ،ما در کنار نن مدبیا منزل 77را با نام «علدم حاکمیدت
با خانواد » بخواند .اوندیسالینوس عالو با این دو ا« :علم مدنی» 78یا «سیاست» 79هم
سخن میایت ،که به ساحت جمعی انسان و رفتار مبتنی بدا نداب و بندا بدا عدادات و
رسوم و نظام ننها میپادا:د .این علم ،هم کار مابیت حاکم کامل بنا با فضائل شاهانه را
باعهد دارد و هم به نظم و مامی در معامله با خلق ،که موضدوع «علدم سیاسدی» 80یدا
«مُدنیات عقلی» 81است و نیز علم قوانین دنیدو دربدارة حاکمیدت دولدت و راجدع بده
حقوق همة شهاوندان ( .)HWPh: Ethik, 2: 766ساانمام راجا بیکن کده ا :طالیدهداران
82
دورة جدید است ،چنانکه پیش ا :این نوردیم ،علدم اخدالق را بده حقدوق و قدوانین
مابوط به شهاوندان و مدینه 83بامیااداند .همین نظا بنیادینی کده او بده ارسدطو دارد،
باعب میشود که فلسیة اخالق را در عین حال «علم مدنی» هم بخواند .البته راجا بیکن
همة اینها را با نظا با الگو جامعة رومی و با حاکمیت شا و قیصا میفهمد ،در عدین
ننکه به مغییا معنا الیاظ کامالا موجه دارد (.)HWPh: Ethik, 2: 769
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خالصه ،اطالق علم مدنی یا اجتماعی با علدوم انسدانی سدابقه دارد ،ولدی همچدون
عنوان علوم اخالقی هااز باا رقابت با نن به میان نمینمدد اسدت ،مدا ننکده در قدان
اخیا موجه به وجه اجتماعی :ندای انسان و ا:اینرو به جنبدة اجتمداعی علدوم انسدانی
اهمیت رو :افزونی یافت ( .)HWPh: Geisteswissenschaften, 3: 213بدهخصدوز ا:
بعد ا :جنگ دوم جهانی علوم انسانی بیشتا محت عنوان علوم اجتماعی میهدومپدادا:
شد اند .بههمین دلیل اا دامنة علوم اجتماعی را با همة علدوم انسدانی اسدتااند اندد و
ااهی نیز در فلسیة علم جدید همچون ماجِ سا همة ننها به میانش کشید اند .این امیداق
در دورة معاصا در دو حو :رو داد است در حدو:ة اندیشدة مارکسیسدتی و نیدز در
84
حو:ة فلسیة انگلیسی -نمایکایی ،که یدا کدل علدوم انسدانی را ذیدل علدوم اجتمداعی
مدوین میکنند و یا ننکه علوم انسانی را به نحو به علوم اجتماعی با:میاادانند.
در سنت انگلیسی -نمایکایی ساانمام علوم اجتمداعی را هدم محدت عندوان «علدوم
رفتار » 85مورد پژوهش قاار میدهند ( )HWPh: Geisteswissenschaften, 3: 213این
بحب ،و به اعتقاد نگارند خلط ،را باید در جا دیگا بهمیصیل به بحب اذاشدت ،در
اینما فقط باید یادنور شویم که اندیشة مارکسیستی و بهطور کلدی اصدالتدهندداان بده
جامعهشناسی ا :همان نغا :به شأن اجتماعی و مدنی انسان اصالت مدیدهندد و بده ایدن
دلیلِ انسانشناسانه بنا علوم انسانی را با علمِ اجتماعی میاذارند ،یعنی نن روبنا را با
این :یابنا استوار میکنند ،ما دوبار نن را نسانما به اقتصاد و ماد اا مداریخی مقلیدل
دهند.
اما در سنت فکا انگلی  ،علوم انسدانی در عمدل بده جامعدهشناسدی محویدل داد
میشوند ،باا ننکه نسانما با اصالت جامعه در نیدین مارکسدی و اصدالت امدا کلدی و
ماریخیاندیشی در ایدئالیسم نلمانی به مقابله باخیزند ،به این مامی که خدود جامعده و
:ندای اجتماعی را بده فداد و وجدو مختلدف او مقلیدل مدیدهندد .ایدن اصدالت فداد
(ایندیویدوالیسم) البته به اصالت اما محصدل (پو:یتیویسدم) و اصدالت حد و ممابده
(نمپایسم) در سنت انگلیسی بامیاادد .درحقیقت با باااداندن جامعه و ماریخ به فداد
یعنی به اما محصل قابل وصول به ح و ممابه ،هدم حددود سدنت فکدا انگلیسدی
محیوظ میماند و هم در عمل روانشناسی را علم اولی یا سنگ بنا علوم انسانی قداار
میدهند .بنیانگذار این اصالت روانشناسی جان استوارت میل است که خُلدقشناسدی را
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همچون علمی پیشنهاد میدهد ،که سایا علوم انسانی میبایستی مستقیم یا غیامستقیم با
نن بنا شوند.
باا ننکه مصویا نزدیاما و روشنما ا :محویل علوم انسانی به علدوم اجتمداعی
به دست دهیم ،نخستین سطاها مقدمة دکتا عبدالکایم ساوش با ماجمهاش ا :کتداب
فلسیة علوم اجتماعی را نقل میکنیم ،ما معلوم شود چه نسان علوم انسدانی و اجتمداعی
متاادف با هم به کار میروند و چگونده بخدش مهمدی ا :علدوم انسدانی همانندد خدود
روانشناسی ،رشتهها مابوط به :بان و نیز ماریخ کده سدتونهدا اصدلی رشدد علدوم
انسانی بود اند ،ا :قلم میافتد
«فلسیة علوم اجتماعی ،نوشتة نلن راین ،ا :مدرسان دانشگا نکسدیورد ،مدألیف
سودمند است که با نوردن ملالهایی :ند ا :محقیقات جار علوم اجتماعی،
وضع کنونی این علوم و نسبت ننها با علوم طبیعی ممابی و فلسدیه را مبیدین و
نقد و داور میکند .غاض ا :علدوم اجتمداعی در ایدن کتداب مقایبداا ممدامی
علومی است که به نام علوم انسانی هم خواند میشوند ا :قبیل علدم اقتصداد،
جامعهشناسی ،مادمشناسی ،سیاست ،روانشناسی اجتماعی و غیا » (رایدن 1367
هیت).

پا پیداست که سخن با سا خطا متاجم بزراوار کتاب نیست ،بلکه نمایاندن ایدن
نوعِ فکا خاز در فهم علوم انسانی است .موضوعات خود کتداب یدا خصوصدیت
دیگا ا :این نوع فکا را نشان میدهند «فلسیة علوم اجتماعی» یدا علدوم انسدانی را
مؤلف (و البته ااو :یاد ا :فیلسوفان علم) میخواهد در قیداس بدا مباحدب عمدومی
فلسیة علم که خود بیشتا متماکز با فیزیا است ،مدوین و مبیین کنند.
علوم انسانی را نباید به جامعهشناسی فاوکاست که کم و بیش دیامدا پدا بده عاصدة
علوم نهاد .ماریخ ننها را باید هماا با هم ا :نغا :دورة جدید در اروپا خواندد و فهمیدد.
حتی علوم اجتماعی به معنا عام نن را که بیامان خود بخشی است ا :علدوم انسدانی
شددامل سیاسددت ،حقددوق ،اقتصدداد و علددوم اجتمدداعی جدیددد اعددم ا :جامعددهشناسددی و
مادمشناسی و الخ ،نمیموان مستقل ا :علوم انسانی بارسی کداد در نغدا :دورة جدیدد
هنگام محول همهجانبة علوم انسانی موسط امانیستها نخست سیاسدت بارسدی مددبیا
:ندای اجتماعی مادم را باعهد اافت ،امدا همداا بدا شدکلادافتن حقدوق جدیدد و
نونیین ،که نن نیز سامان روابط میان افااد دولت -شهاها را موضوع خویش قاار میداد.
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حتی اقتصاد به معنا مدبیا معیشت دولت و ملت را باید پیش ا :نظایههدا اجتمداعی
جزو سابقة نن لحاظ کاد .جامعهشناسی دیاما ا :همة این رشتهها است که مینید.
نتیجه
عنوان علوم انسانی اصالا در سنت فکدا نلمدان پداورش یافدت و بدا کتداب معداوف
مقدمها با علوم انسانی دیلتا به سایا :بانها اروپایی نیز را پیدا کاد .علوم انسدانی
هم با رقیبان پاقدرمش «علومفاهنگی» که نوکانتیانی چون ریکات پیش مدینهادندد ،یدا
«علوم اخالقی» که مصطل جان استوارت میل بود ،پیشی اافت .هایا ا :این عنداوین
وجهی ا :علومانسانی را نشکار میکنند .روایت مشهور ،علوم انسانی را بیشتا با هدویتی
سلبی در مقابل علوم طبیعی و ریاضی میفهمد .به لحاظ ماریخی -فلسدیی هدم بدا ایدن
عنوان معلوم میشود که ایدئالیسم نلمانی (بهخصوز هگل) در فهم مستقل ا :ننها مأثیا
بسیار داشته است .مدافعان عنوان علومفاهنگی نقش ار:شها را الاقل در ایدن دسدته ا:
علوم نشان داد اند.
موجه به عنوان علوم اخالقیِ میل چند نکتة مهم دیگا را در با دارد اینکده در علدوم
اخالقی او اخالق را به معنایی چنان عام به کار می باد که حکمت عملی ارسدطو و نیدز
بیش ا :نن را در با میایاد .ا :این نظا او به سابقة بلند اخالق نظا دارد کده ا :رواقیدان
ما دورة جدید اغل نن را به معنایی عام بسط میدادندد .بده بیدان دیگدا میدل موضدعی
ماریخی میایاد و در پی سنت ماریخی ارسطویی مدیرود .ولدی در ایدن موضدعایدا
ماریخی ،میل نه فقط اخالق را ،بلکه پیش ا :نن طبقهبند علوم ارسطو و ارسدطوئیان را
نیز مبنا کار خود قاار میدهد .اذشته ا :اینها میل سنت کهن منطق را پی میایاد ،بده
اعتبار ننکه بحب در باب علوم اخالقی را در فصل ششم کتاب نظام منطقیاش مینورد.
خالصه او به سه اعتبار در ادامة سنت ارسطویی میاندیشد اخالق ،منطق و طبقدهبندد
علوم .میل هاچند بسیار فااما ا :نظام علوم و حکمت عملی ارسطو و پیاوانش مدیرود،
کارهایش ساانمام ادامة کارها ننها بهحساب مینید .با همة اینها نبایدد خدود ندونور
میل را در اینما ا :قلم بیاندا:یم ،یعنی روششناسی و منطقدی کده او بداا پدیش بدادن
علوم انسانی پیشنهاد میدهد ،بههاحال کار است نو .به بیان دیگا خود ندونور میدل
را باید در چنین :مینة ماریخیا درنظا اافت.
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پینوشتها
1. Kulturwissenschaften
2. Humanwissenschaften
3. Sozialwissenschaften
4. Gesellschaftwissenschaften
5. historisch
6. hermeneutisch
7. interpretierend

 .8خوشبختانه ا :مقالة  Geisteswissenschaftenدانشنامة فلسدیی پدل ادوارد :ماجمدها فارسدی
وجود دارد (ادوارد .)193-207 1375 :ولی متاجم محتدام فارسدی نن را متأسدیانه بده «علدوم روحدی»
باااداند اند .به دلیل همین ماجمة غلطاندا :و نیز به دلیل خود محتوا مقاله که نسبتاا میصل به شدا
این لیظ و غیا قابل ماجمه بودنش به :بان انگلیسی پاداخته ،بعید نیست غال خواننداان به جا ننکه
مقاله را همچون بحلی ساد  ،عمومی و دانشنامها دربارة علوم انسانی بخوانند ،امدان کنندد کده متندی
میخوانند دربارة علوم غایبه یا بحب عمی و غایبی ا :این نلمانیها پیچیدد فکدا و سدخت :بدان.
البته این را نباید به پا متاجم ااامی نوشت ،بلکه باید بده حسداب دشدوار بحدب اذاشدت .اسدتاد
بزراوار چون شادروان علیمحمد کاردان هم در ماجمة خوبشان ا :کتاب بسیار مییدد نظایده هدا
علوم انسانی ژولیند فاوند ا :چم و خم این دشوار بیاون نیامد اند و با :به جا علوم انسانی ،علدوم
روحی ایتهاند( .رک فاوند)94 1362 ،
 .9پ در دانش نامة فلسیی استنیورد به معادل نلمانی مدخلی اختصاز نیافته است.
 .10اطالعات مابوط به :بان فاانسه :حمت همکار ااامی ساکار خانم الله قدکپور اسدت ،کده بددین
وسیله ا :ایشان مشکا مینماید.
 .11باا این بحب رک فصل سوم همین بخش ،قسمت دوم «علم انسانی».
 .12طبق واژ نامة ماریخی فلسیه ظاهاا ا منشدأ ایدن قدول نادرسدت دیلتدا و اریدش رُمداکا ( Erich
 )Rothackerبود اندد )Ritter: Geisteswissenschaften, 3: 211( .ایدن نظدا را رُمداکا در ایدن
کتاب نورد است .Einleitung in die Geisteswissenschaften, Tübingen 1920

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

 .18جملة اول مقالة  Geisteswissenschaftenدر فاهنگ فلسیی پل ادوارد :نیز حداکی ا :همدین
قول است (ادوارد .)193 1375 ،:اما منبع فارسی دیگا که به این قول پاداخته ولی نن را نمیپدذیاد
کتاب نراء و نظایهها در علوم انسانی اثا ژولین فاوند است .همچنین باا مخالیدت جدیددما بدا ایدن
روایت رک .Kjǿrup. 2001: 3 f.

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

 .21باا موضی بیشتا این لیظ نلمانی رک ادوارد 1375 ،:ز  194به بعد.

www.SID.ir

22. Sanküler
23. Sǿren Kjǿrup

Archive of SID

196

جاویدان خاد ،شمار  ،33بهار و مابستان 1397

24. Philosophicum
25. Lebensphilosophie
26. Geistesleben

 .27البته کیورپ نموندها ا :ایدن کاربادهدا را نمدینورد ،ولدی بداا ملدال رک پدیدارشناسدی رو ،
ممموعه نثار هگل ،ج  ،3ز 80-1؛ علم منطق ،همان ،ج 6،ز 496و .573

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

 .35مقصود ا :این سطور بیان بسیار اجمالی ا :ارمباط سیاست و اخالق است نزد بزرادان یوندان ،واانده
کافی است خود کتاب اخالق نیکوماخوس ارسطو را بگشاییم ما این ارمباط را به روشنی در نن بیابیم.

36. gewohnter Ort des Wohnens
37. Gewohnheit
38. Sitte
39. Brauch

 .40باا بیان دیگا و البته ناقصما ا :وجه اجتماعی و مدنی اخالق هگلی رک بکا  ،1386ز .163-5

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

 .44باا موضی مقدم یافتن اخالق به طور ماریخی با موجه به مقسیمبند ارسطویی علوم چه بده لحداظ
نهادها اخالقی که به نظام وجه اجتماعی اخالق را نشان میدهد و چه به لحاظ فاد رک Ritter:
.Ethik, 2:763

45 .Natur des Guten
 .46ا:اینرو همین منبع اولین کتاب اخالقی قاون وسطی را کتاب ( Ethica seu liber dictus scito te
 )ipsumنبالر میداند که نوع موضوع نن را با معبیا «الهیات ناظا با عاف یا نداب» ( Theologie der

 )Sitten/ theologia morumمشخص می کندد ( .)Ibidالبتده ایدن معبیدا ا :نن خدود نبدالر و قداون
وسطاییان است ،که چیز را با :نمیاوید جز ننکه اخالق در ذیل الهیات و کالم مسیحی قاار میایاد.
نمونه ها اعال نن هم نلبات کبیا و موماس نکوینی هستند (.)Ibid: 265

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
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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

مأسی اسداس محقیدق/  در عنوان فاعی کتاب درنمد با علوم انسانی یعنی «کوشش باا پایهاذار.69
 همچندین فصدل.در مورد جامعه و ماریخ نن» دیلتا نشان میدهد که او قائل به ایدن رأ بدود اسدت
 کتاب ششم کتاب میل با عنوان «مالحظامی کلی دربارة علم اجتماعی» نشان میدهد که او ایدن:ششم ا
.رشته را جزو علوم اخالقی قاار میداد است
 یعنی ها دو عنوان را نورد است که به طور متاادفethisch- moralische  در متن صیت ماک.70
.باا اخالق به کار میروند

71. scientia civilis
72. scientia politica
73. scientia socialis
74. Cassiodor  یاFlavius 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

منابع
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