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چکیده
پرسش از چیستی علوم انسانی در ایران معاصر پرسشی زنده و پویاست .اینک ه عل وم انس انی ب ه
چه کار میآید؟ یا اینکه آیا علوم انسانی اصالً باید به کاری بیاید؟ اینکه علوم انسانی با دین چ ه
نسبتی دارد؟ و پرسشهای بسیار دیگری اکنون میان صاحبنظران این ح وزه در ای ران س اری و
جاری است .اما پرسش از چیستی علوم انسانی که از ابتدا یکی از پرسشهای فلسفۀ علوم انس انی
بوده است ،خاستگاهی در آلمان قرن نوزدهم دارد .به همین دلی  ،پرسش از چیستی علوم انس انی
بیدرنگ در خاستگاه این پرسش ،ناتمام خواهد بود .در این مقاله تالش خواهد ش د ت ا در واژۀ
 ،Geisteswissenschaftenکه معادل آلمانی علوم انسانی اس ت ،ت دقیق بیش تری ش ود .در ابت دا
نشان خواهیم داد که ریشۀ این کلمه چیست و چ ه طنین ی در زب ان آلم انی دارد؟ پ س از آن ب ه ای ن
موضوع خواهیم پرداخت که این واژه در آلمانی چه مباحثی را پیش کشید؟ و متفکرانی مانن د دیلت ای
و گ ادامر در ای ن خص وص چ ه گفتن د؟ پ س از آن ب ه ترجم ۀ  Geisteswissenschaftenدر
انگلیسی و پیامدهای آن خواهیم پرداخت و در آخر تالش میکن یم ت ا ب ا مداق ه درHumanities
و Sciences Humanدر انگلیسی ،رب و نس بت آن را ب ا  Geisteswissenschaftenنش ان
دهیم.
واژگان کلیدی :علوم انسانی ،Geisteswissenschaften ،فلسفۀ علوم انسانی،humanities ،
human sciences
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از اصل واژه استفاده شد.
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مقدمه

پرسش از چیستی علوم انسانی در ایران معاصر پرسشی زنده و پو یاست .اینکه علوم انسانی ب ه چ ه
کار میآید؟ آیا علوم انسانی اصال باید به کاری بیای د؟ عل وم انس انی ب ا دی ن چ ه نس بتی دارد؟ و
پرسشهای بسیار دیگری اکنون می ان ص احبنظران ای ن ح وزه در ای ران س اری و ج اری اس ت.
پرسشهایی از این دست ،در باب علوم انسانی ،به این معناست که علوم انسانی موج ود بهگون های
نضج یافته و بالیده است که نارر به ح ل مش کالت نیس ت و ه د دیگ ری را دنب ا میکن د .از
اینرو ،پرسش از ناکارآمدی علوم انس انی پرسش ی اس ت از بنیانه ای ای ن عل م و اندیش یدن در
بنیانهای علوم انسانی ،ما را به سمت فلسفه علوم انسانی رهنمون میشود .سابقۀ پرسش از چیستی
علوم انسانی به آلمان قرن  ۱۹بازمیگردد .در ای ن مقال ه واژۀ  Geisteswissenschaftenک ه ب ه
زبان آلمانی معاد علوم انسانی است ،بررس ی و ریش هیابی میش ود .پ س از آن ب ه ای ن موض وع
خواهیم پرداخت که این واژه در آلمانی چه مباحثی را پیش کشید و متفکرانی مانند دیلتای و گادامر
در این خص وص چ ه گفتن د .پ س از آن ب ه ترجم ۀ  Geisteswissenschaftenب ه انگلیس ی و
پیامدهای آن خ واهیم پرداخ ت و در آخ ر ت الش م یکنیم ت ا ب ا ایض اح کلم ۀ  Humanitiesو
 Human Sciencesدر انگلیسی ربط و نسبت آن را با  Geisteswissenschaftenنشان دهیم.

1

خاستگاه Geisteswissenschaften

واژۀ ) Geiswissenschaft (GWرا ی اکوب ش یل2ب هعنوان مع اد واژۀ انگلیس ی Moral

) Sciences (MSکه جان استوارت میل در کتاب  The logic of moral sciencesآورده ب ود،
پیشنهاد کرد (گادامر ،۱۹۸۹3،ص4.)۳ابتدا هیوم  MSرا پیش نهاد ک رد (ه و یروپ .)۲۰۰۰5،هی وم
به دنبا آن بود که براسا این علم پدیدهایی را که او  passionمیخوان د و نیازه ا ،احساس ات و
انگیزههای انسانی مصادیق آن بودند ،تبیین کند؛ علمی که پهلو به پهلوی علم فیز یک و شیمی بزند
و از رهگذر آن نظریه سیاسی استخراج شود .هیوم به همین اشارت بسنده میکند و در م ورد اینک ه
این علم چگونه باید باشد ،چیزی نمیگو ید .جان استوارت میل این مفهوم را از هیوم گرفت و آن را
 .1برای پرهیز از اطناب و تکرار پس از ایتن بته جتای  Geistwissenshcaftاز  ،GWبته جتای  Humanitiesاز  Hاستتفاده
خواهد شد.
2. Jakob Scheil
3. Gadamer
 .4واژۀ  moralدر زبان انگلیسی هم به معنای اخالقی است و هم به معنای روحیه و خلتق و ختو و قتوۀ تشتخیص و تمیتز بته
همین دلیل ترجمۀ آن به علو اخالقی چندان دقیق نیست و افادۀ معنا نمیکند.
5. Hoyrup
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گسترش داد .او بر این باور بود که  MSهنوز گرفتار ابهامات و تلقیهای عوامانه است ،اما میت وان
آن را با به کار گرفتن روشهایی که در علوم طبیعی موفق بودهاند نجات داد .به ب اور او  MSعلم ی
است برای تبیین حاالت و رفتارهای آدمی مبتنی بر قوانین بنیادین روانشناسی .روش مورد قب و ب ه
باور میل ،استقرای منطقی1بود؛ او حتی تبیین رفتار جوامع را براسا قوانین روانش ناختی ،ممک ن
میدانست .به باور میل قوانین اجتماعی ،مانند قوانین ف ردی ،ثاب ت و قاب ل پیشبین ی نیس تند ،ب ه
همین دلیل باید برای تبیین جامعه از روانشناسی آغاز ک رد .ب ه ای ن ترتی ب ،هم انطور ک ه عل وم
طبیعی بر علم مکانیک بنا شده بودند MS ،هم نیاز به قوانینی عام و جهانشمو داشت که مبتنی بر
روانشناسی فردی بود (اندرسون.)۲۰۰۳2،
مطابق طرح میل و هیوم ،علم انسانی تفاوت ماهوی با علوم طبیعی ندارد؛ زیرا همان روشها را
به کار میگیرد و فقط موضوعش متفاوت است .به این ترتیب ،میتوان نتیجه گرفت که میل ادع ای
بنا نهادن علمی جدید را که در تقابل و تباین با علوم طبیعی تجربی باشد ،نداشت ،بلک ه بن ا نه ادن
علمی را مراد کرده بود که با روشهای عل وم طبیع ی ب ه مطالع ۀ رفت ار و ح االت انس ان بپ ردازد.
جستجو در پی علمی که بتواند به پیشبینی و کنتر رفتار انسانی بپردازد ،در اروپا ،به و ی ژه پ س از
انقالب کبیر فرانسه ،بسیار رواج یافته بود؛ زیرا قیام مردم فرودست که س رنگونی رژ ی م پادش اهی و
تحوالت اجتماعی و سیاسی بیسابقهای در پی داشت به موضوع مهم و قابل توجهی برای متفک ران
سراسر اروپا بد شده بود (ریچمن۱۹۷۹3،؛ اندرسون.)۲۰۰۳ ،
با این همه ،این رو یکرد پوزیتو یستی به علوم انسانی ،در جهان آلمانیزبان ،مورد پ ذیرش ق رار
نگرفت .این از یک سو ،بدین سبب بود که زبان آلم انی ای ن امک ان را ف راهم م یآورد ک ه نس بت
 Geisteswissenschaftenو  Naturwissenschaftenمورد پرسش و تأمل قرار گیرد؛ زیرا ه ر
دو در خ انوادۀ  wissenschaftق رار میگیرن د4.واژۀ  Wissenschaftدر آلم انی متس امحا
معاد  Scienceبه کار میرود؛ زیرا بر مبنای ریشهشناس ی و ترکی ب واژهه ایی ک ه ای ن کلم ه را
ساختهاند ،به معنی معرفت تولید شده5است (س ینربرینک ،۱۳۹۵ ،ص .)۷۳−۵۹ب ه ای ن ترتی ب،
برخال  Scienceکه بعد از قرن هفدهم معنای صرفا پوزیتو یستی −به معنای علوم طبیعی −از آن
1. logical induction
2. Anderson
3. Richman

 .4این شبیه تجربه ما در زبان فارسی است که هتم علتو طبیعتی و هتم علتو انستانی از ستنخ علتو هستتند و از ایتن حیتث
همخانواده محسوب میشوند در صورتی که در زبان انگلیسی  scienceبرای علتو طبیعتی و  humanitiesبترای علتو
انسانی به کار میرود که هیچ قرابتی از این حیث با هم ندارند.
5. Producing knowledge
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مراد میشود Wissenschaft ،در آلمانی به هر معرفتی که به شکل نظاممند و آگاهانه کسب ش ده
است ،اطالق میشود و ای ن الج رم ب ار پوزیتیو یس تی از ای ن واژه را میزدای د (گ ادامر.)۱۹۸۹ ،
 Geistدر آلمانی به معنای روح ،ذهن و خرد است1.این واژه نارر به ام ری درون انس ان اس ت ک ه
هم فرد فرد انسانها و هم اجتماع انسانی آن را دارا میباشند ک ه ه م طنین ی رومانتی ک دارد و ه م
اسرارآمیز(2سینربرینک ،۱۳۹۵ ،ص۷۳−۵۹؛ آریانپور ،۱۳۸۶ ،ص .)۳۴۷وانس هایمر در مقدم ۀ
ترجمۀ انگلیسی «حقیقت و روش» به نکتۀ رریفی اشاره میکند .او نش ان میده د ک ه ای ن تب این
معنایی  scienceو  ،Wissenschaftبه و یژه هنگامی که گادامر از  Scientific theologyسخن
میگو ید ،سبب سردرگمی خوانندگان انگلیسیزبان شده است؛ زی را چن ین اس تنباط میش ود ک ه
الهیات علمی تجربی و محصل3است! از سوی دیگر ،پذیرفتن رو یکرد پوزیتو یستی به منزل ۀ دس ت
شستن از بس یاری از دس تاوردهای مکت ب ت اریخی آلم ان ،مانن د زب انشناس ی ،انسانشناس ی،
اسطورهشناسی و ...بود .این در حالی بود که همزمان در جهان انگلیس یزب ان ،اقتص اد سیاس ی و
روانشناسی ،که با تعریو میل هماهنگ بودند ،ب هعنوان نمون ههایی از  MSبرمیش مرده میش د
(اندرسون۲۰۰۳ ،؛ فیگا  ،۲۰۱۰4،ص .)۴۹−۵افزون بر آن ،بخشی از آموزش دبیرستانی مت داو
در آلمان آن روزگار که شامل ادبیات ،زبان التین و یونانی ب ود ،ب ه ب اور قاطب ۀ جامع ۀ آ کادمی ک،
متمایز از علوم طبیعی بود و معرفتی معتب ر تلق ی میش د5.هلمه ولتز6می ان عل وم انس انی و عل وم
طبیعی هم در موضوع7و هم در روش ،تمایزی جدی قائل بود .او بر ای ن ب اور ب ود ک ه روش عل وم
انسانی ،استقرای زیباشناس انه8و روش عل وم طبیع ی ،اس تقرای منطق ی9اس ت .در عل وم انس انی،
برخال علوم طبیعی ،قوانین عام وجود ندارد و به همین دلیل ،دانشمند عل وم انس انی بای د ت الش
 .1ترجمۀ مصطلح  GWبه علو روحی ترجمۀ دقیقی نیست و همۀ معنای واژه را افاده نمیکند.
 .2واژۀ رو در فارسی از این حیث که هم برای فرد به کار میرود و هم برای جم به  Geistنزدیک است ،اما رو بتا ذهتن
و خرد چندان قرابتی ندارد .ذهن هم در فارسی فقط برای فرد فر ید بته کتار متیرود و کاربستت آن بترای جمت چنتدان
مصطلح نیست ،به همین دلیل گزیدن یک واژه در فارسی که تما معنای  Geistرا دربرداشته باشد ،دشوار است.

3. positive
4. Figal

 .5آموزش در متدارس آلمتان در زمتان تفتاوتی بتا دیگتر کشتورهای اروپتا داشتت .آنهتا مطتالبی را تحتت عنتوان Schone
 wissenschaftتدر یس میکردند Schone .در آلمانی به معنای ز یباست .تحت این عنتوان خوانتدن متتون کالستیک،
شعر و ادبیات و متون به زبان التین و یونانی تدر یس میشد که مهمتر ین هدف آن پروردن ذوق ز یبتایی در دانشآمتوزان
بود ،این در اروپای آن زمان بیسابقه بود.
 .6هرمتتان لودوی تگ فردینانتتدفون هلمهتولتز ( )1894−1821پزشتتک و فیزیکتتدان آلمتتانی بتتود کتته ستتهم قابتتل تتتوجهی در
شکلگیری علم مدرن داشت.
7. subject matter
8. artistic induction
9. logical induction
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کند که برای فهم پدیدهها ،ارتباط میان آنها را با عناصر فرهنگی برقرار کند .به عالوه ،عل وم انس انی
به ارزش1التفات دارد ،در حالی که سروکار علوم طبیعی با مادۀ بیاحسا 2است (همان).
در دو دهۀ پایانی قرن نوزدهم ،با آنکه اکثر جامعۀ آ کادمیک آلمان تعریو پوزیتیو یستی از علوم
انسانی را برنمیتافتند ،اما در مورد ماهیت و چیستی علوم انسانی هم یک رأی نبودند .سه گ روه در
اردوگاه ضد پوزیتو یستها بودند .اولی دیلتای بود که بر روش تفهمی در  GWتأ کید داشت که ب ر
فهم 3هرمنوتیکی مبتنی بود .ووندت4موضع دیگری داشت؛ او بر این باور ب ود ک ه بنی ان  GWبای د
بر پایۀ روانشناسی باشد و تا اینجا با میل همداستان بود ،اما تلقی او از روانشناسی به ش کلی ب ود
که روشهای آن را دور از دستر عل وم طبیع ی میدانس ت .نئوکانتیه ا ه م در مقاب ل دیلت ای و
ووندت و هم در مقابل پوزیتو یستها صوآرایی کرده بودند .آنها بر این باور بودند که علوم انسانی
خودمخت اری و اس تقال روشش ناختیای دارد ک ه ب ه تف اوت م اهوی می ان  Geistو Nature

برمیگردد .اما هر سه گروه ضد پوزیتو یست ،به نوعی آموزۀ هلمهولتز را دنب ا میکردن د :تعری و
علوم انسانیای مستقل از علوم طبیعی از رهگذر یافتن روش خ اص ی ا موض وع خ اص ی ا ه ر دو
(همان).
دادن ب ه GW

از میان سه گروهی که برشمردیم ب ه دیلت ای میپردازیم؛زی را اوال ،در تش خ
تأمالت جدی کرد و تأثیر بسیاری بر متفکران پس از خود ،حت ی در جه ان انگلیس ی زب ان داش ته
است؛ دوم آنکه ،گادامر در «حقیقت و روش» تأمل در  GWرا از دیلتای میآغازد .تأمالت دیلت ای
در باب علوم انسانی ما را با حا و هوای آن دوران و پرسش اصلی او بیشتر آشنا میکند .او جامع ه
را به کارخانهای تشبیه میکند که هر کدام از علوم ،مانند فیز یک و شیمی ،در آن مش غو ب ه ک اری
هستند و محصولی تولید میکنند ،اما در این میانه مشتغلین به تاریخ ،سیاست ،ادبیات و الهیات به
کارگرانی میمانند که به کار خود مسلط هستند ،اما نمیدانن د در ای ن کارخان ه دقیق ا ب ه چ ه ک ار
میآیند و نوع همکاری آنها با دیگران هم روشن نیست .استعارهای ک ه دیلت ای ب ه ک ار میگی رد ب ه
خوبی نشاندهندۀ دغدغۀ او در مورد  GWاست .او در کاربلدی اصحاب علوم انس انی مناقش های
نمیکند ،بلکه پرسش وی کارآمدی علوم انسانی برای جامعه و چگونگی همکاری اص حاب عل وم
انسانی با دیگر علوم است .نکتهای که در کار دیلتای بسیار نمود دارد ،توجه به کاربرد علوم انس انی
در حل مشکالت جامعه است که حتی در زمانۀ ما هم یکی از ابزارهای دفاع اصحاب علوم انسانی
1. value
2. indifferent
3. verstehen
4. Wundt
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از خو یش است .او هجمۀ علوم طبیعی به علوم انسانی را برنمیتابد و تالش میکند ت ا ب رای عل وم
انسانی تشخصی دست و پا کند .اهمیت انقالب فرانسه و تأثیر آن در بن ا ک ردن علم ی انس انی در
دیلتای بسیار مشهود است .او نشان میدهد که پس از انق الب فرانس ه ،پرس ش از قواع د س ازندۀ
اجتماع ،عواملی که باعث شورش میشوند و راههایی که میتوان اجتماع را به سمت س المت ب رد،
هم ه و هم ه پرس شهایی اس ت ک ه نی از ب ه عل م انس انی را نش ان میدهن د (پینک ارد،۱۳۹۴ ،
ص۳۱−۱۱؛ دیلتای.)۱۹۸۸1،
در راستای تبیین تفاوتهای بنیادین  GWو  ،NWدیلت ای در ابت دا ت الش میکن د تعریف ی از
علم2ارائه دهد .به باور او علم سه و یژگی اساسی دارد :نخس ت آنک ه ،اج زای عل م بای د مف اهیمی
کامال تعریو شده در یک نظام کلی منطقی ،با اعتبار دائمی و جهانشمو باشند؛ دوم ،ارتباط میان
این مفاهیم علمی باید به خوبی تبیین شده باشد؛ سوم آنکه اجزای آن به یک کلیت م رتبط باش ند،
این و یژگی سبب میشود هر جزء از حقیقت را که یافتهایم ،بتوان با کل و ب ا قلم رو فعالی ت آدم ی
پیوند زد .این تعریو از علم معنایی موسعتر و گستردهتر ارائه میکند و علم را صرفا در قالب عل وم
طبیعی (چنانکه در زبان انگلیسی ( )scienceچن ین اس ت) مح دود نمیکن د .در ض من ت الش
میکند نسبت علم را با قلمرو انسانی تعریو کند ،چیزی که دیلتای از آن به کل یاد میکن د .چن ین
تعریفی از علم بستری فراهم میکند ت ا بس یاری از مع ار بش ری ک ه ب ا تعری و پوزیتو یس تی و
محدود ،خارج از دای ره عل م محس وب میش دند ،وارد جرگ ۀ عل م ش وند .او ب ه آنتروپول وژی و
روانشناسی و [جامعهشناسی] عالقۀ وافر داشت (گادامر ،۱۹۸۹ ،ص )۵۹۶و ب رای نخس تین ب ار
آنها را در زمرۀ  GWآورد و این چیزی بود که پیش از این در زبان آلم انی س ابقه نداش ت .ب ه ای ن
ترتیب ،دیلتای نخستین مورد ایستادگی اهالی علوم انسانی در برابر تهاجم روشهای عل وم طبیع ی
بود (گادامر ،۱۳۹۰ ،ص.)۲۲
دیلتای برای تمایز افکندن می ان  GWو  ،NWاز اس تعارۀ س اختار ب ا اله ام از معم اری به ره
میگیرد .ساختار در معماری نشاندهندۀ تعامل و کنش متقابل آثار ب ا یک دیگر اس ت و ن ه رواب ط
علت و معلولی میان آنها .کانون توجه دیلتای نه تف اوت می ان عل ت  /م ؤثر و معل و  /اث ر ،بلک ه
بستگی و رابطهای است که هر اثر با آثار دیگر دارد .به دیگر سخن ،در یک اثر معماری بخشه ای
گوناگون بنا ،نه رابطۀ علت و معلولی بلکه تأثیر و تأثر متقابل دارند و این تعامل است که س اختار را
شکل میدهد .به این ترتیب ،نخستین تفاوتی که او میان این دو حوزه پیش میکشد ،این اس ت ک ه
1. Dilthey
2. wissenschaft
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 NWبه دنبا کشو علیت است و  GWبه دنبا فه م س اختار (هم ان ،ص .)۲۳−۲۲او دوم ین
تفاوت را در و یژگی − GWعلم انسان ،تاریخ و اجتماع −میدانست که ه د آن ن ه تس لط1بلک ه
ابتدائا و اساسا فهم است (گادامر ،۱۹۸۹ ،ص.)۲۷۸
اما همانطور که اشاره شد ،میان  GWو  NWنسبت خانوادگی هم وجود دارد .ینس ه و یروپ
نشان میدهد اینکه  GWو  NWهر دو پسوند  wissenschaftدارد و این الزم میآورد که به رب ط
و نسبت آنها بیاندیشیم (هو یروپ .)۲۰۰۰ ،دیلتای در «مقدمه بر علوم انسانی» ( )۱۸۸۳ب ا تأم ل
در ربط و نسبت علوم انسانی و علوم طبیعی تالش میکند ،توجیهی فلسفی برای بنیان علوم انسانی
فراهم کند .او بر این باور است که برخال اگوست کنت و جان استوارت میل ،که واقعیت تاریخی
را تکهتکه میکردند تا آن را جذب مفاهیم و روشهای علوم طبیعی کنند ،در علوم انسانی نمیت وان
صرفا از روشهای علوم طبیعی تقلید کرد .تحقیق در علوم انسانی نه از انطباع ات حس ی ،بلک ه از
اراده و تفکر آغاز میش ود .ب ه ای ن ترتی ب ،جه ان خ ارج ن زد انس ان ب ا هم ان قطعی ت حض ور
خودآگاهی حاضر است .از آنجا که انسان یک واحد زندۀ دارای نفس و بدن اس ت ،عل وم انس انی
مشتمل بر شناخت علمی طبیعی نیز خواهد بود .به این شکل ،دیلتای تالش میکند نشان ده د ک ه
علوم انسانی و علوم طبیعی یکسره متفاوت و متباین نیستند و با هم رب ط و نس بتی دارن د .ب هعنوان
مثا  ،من برای عبور از رودخانه پلی میسازم ،اما برای ساختن پل الزم است علوم طبیعی را بدانم و
آنها را به کار گیرم .در عین حا  ،میتوانم بر دیگر انسانها هم تأثیر بگذارم؛ زیرا آنها نیز از این پ ل
استفاده میکنند .این شناخت حاصل از علوم طبیعی ،یعنی نظام علی بیرونی برای علوم انسانی ک ه
با جهان روحی و ذهنی سروکار دارد ،دارای اهمیت است .دیلتای استدال میکند که علوم انس انی
نیازمند یک روششناسی منحصر به فرد و متفاوت از روش علوم طبیعی است .او به روش نی اش اره
میکند که روش تجربی2برای علوم انسانی الزم است ،اما تبیین پوزیتو یستی از علم را ک ه ب ر توف ق
علوم طبیعی بنا نهاده شده است را هم برنمیتابد (گادامر ،۱۹۸۹ ،ص .)۲۷۸علوم طبیعی پدیدهها
را از رهگذر گنجاندن تحت قوانین علی کلی تبیین میکند ،در حالی که علوم انسانی معانی ذهن ی
یا روحی را که در نشانههای بیرونی و رفتاری متبلور میشوند ،فهم میکنند .هرچن د عل وم انس انی
گاهی نیازمند شناخت نشئت گرفته از علوم طبیعی است ،نتایج این علوم مربوط ب ه قلم رو درون ی
معانی انسانی است (اشمیت ،۱۳۹۵ ،ص .)۹۳−۵۹در مجموع دیلت ای س ه خصوص یت را ب رای
 GWبرمیشمرد :او آنکه ،علوم توصیفی−تاریخی هستند؛ دوم آنکه ،تعمیم نظ ری وق ایع جزئ ی
1. master
2. empirical method
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هستند؛ سوم آنکه ،قدرت ارزشداوری و ارائۀ راهکارهای عملی دارند.
به باور گادامر ،دیلتای از قید و بند باورهای سنتی به معرفتشناسی رها نشد .ب ا وج ود آنک ه او
آگاهی را نسبت جزء−کل در امر حاض ر زن ده ب ا تجرب ۀ زیس ته21مینام د ،ام ا نتوانس ت آن را ب ا
واقعیات تاریخی پیوند بزند (اشمیت ،۱۳۹۵ ،ص)۹۳−۵۹؛ زیرا واقعیات تاریخی بزرگ در جامعه
همیشه هر تجربۀ زندگی را از پیش رقم میزنند .به این ترتیب ،اتوبیوگرافی و تأمل در خو یش تن ک ه
دیلتای آنها را بسیار مهم میشمرد ،پایه و اسا محکمی برای هرمنوتیک نیستند؛ زیرا به این شکل
دوباره به یک تاریخ شخصی میرسیم .در حقیقت تاریخ متعلق به ما نیس ت ،ای ن م ا هس تیم ک ه
متعلق به تاریخ هستیم .پیش از اینکه م ا خ ود را در تأم ل در خو یش تن بی ابیم ،ابت دائا خ ود را در
خانواده یا جامعه یافتهایم .بنابراین ،تأکید بر سوبژکتیو یته ،در اصل نگریستن در آینهای است که م ا
را معوج مینمایاند .دیلتای با وجود اینکه تجربهگرایان انگلیسی را به واسطۀ نداش تن دی د ت اریخی
تخطئه میکند (گادامر ،۱۹۸۹ ،ص ،)۳۴۱اما به باور گ ادامر مانن د دیگ ر همنس النش در س یطرۀ
پوزیتو یسم بود و به دنبا  GWعینی میگشت .بنابراین ،گادامر بر ای ن ب اور اس ت ک ه دیلت ای در
دست و پا کردن روشی مستقل برای  GWدر مقابل  NWموفق نبوده است؛ زیرا ت الش میک رد ت ا
هرمنوتیک تاریخی را به شاخهای از روانشناسی تبدیل کند.
همخانواده شدن  GWو  NWالهامبخش دیلت ای ب ود .ب رای تأم ل در نس ب ای ن دو و تم ایز
افکندن میانشان ک ه ب ه ش کل گ رفتن فلس فۀ عل وم انس انی ی ا هم ان wissenshaftentheorie

انجامید3،گادامر  GWرا از جهت دیگری م ورد مالحظ ه ق رار داد ک ه وجه های ن و و ب دیل ب ه آن
بخشید .همانطور که پیشتر هم اشاره شد ،هنر جزئی از  geiswissenschaftمحسوب نمیش ود
و واژۀ آلمانی  kunstمعاد هنر اس ت geiswissenschaft .از تولی د معرف ت حکای ت دارد ،در

4

حالی که واژۀ  Kunstاز  konenمیآید که به معنای «توانایی برای خلق چیزی» است (آری انپور،
 .)۱۳۸۶به همین دلیل ،هنر در آلمانی از جنس معرفت نبود و از این دیدگاه میتوان موضع کانت را
در مورد امر زیباشناختی بهتر درک کرد« :قرار دادن یک مثا یا مصداق ذیل یک قاعده معرفت ما را
نسبت به آن قاعده افزایش نمیدهد یا بهبود نمیبخشد .گفتن اینکه "این گل سرخ است" چی زی ب ه
 .1دیلتای بر این نکته تأکید میکند که آنچه وحد حضور را در جر یان زمان شکل میدهد ،چون واجتد معنتای یکپارچتهای
است ،کوچکتر ین واحدی است که بهعنوان تجربۀ ز یسته قابل تعر یف است.
2. erlebnis
 .3پس داعیۀ ورسیون آلمانی این بود که  GWو  NWبهطور مبنایی با هم فرق دارنتد ،در حتالی کته در زبتان انگلیستی ایتن
تمایز به این شکل وجود ندارد (.)Brotz, 1975
 .4این برخالف  humanitiesیعنی معادل انگلیسی علو انسانی است که هنتر را هتم شتامل میشتود .در زبتان فراستی هتم
علو انسانی و هنر متمایز هستند.

درنگی بر مفهوم علوم انسانی آلمانی ()Geiteswissenschaft

37

معرفت ما از گلهای سرخ یا حتی به معرفت ما از مفهوم کلی گل نمیافزاید» (وانس هایمر،۱۳۸۱ ،
ص۷۶−۷۱؛ گادامر ،۱۹۸۹ ،ص.)۴۷−۳۷
گادامر نقد سوم کانت را نقطۀ شروع کتاب حقیقت و روش قرار میده د .او اش اره میکن د ک ه
پیریزی مطالعۀ تاریخ به نحو فلسفی مستلزم نقد عقل محض یا حتی نق د عق ل ت اریخی نیس ت،
بلکه مستلزم نقد حکم زیباشناسانه است؛ حکمی که مبنای نقد سوم کان ت ق رار گرف ت .گ ادامر،
برخال کانت ،نشان میدهد که زیباشناسی میتواند مولد معرفتی باشد؛ البته نه معرفت به معن ای
به دست دادن قواعد عام ،بلک ه معرف ت نمون هوار (وانس هایمر ،۱۳۸۱ ،ص .)۷۶−۷۱ام ر جزئ ی
تاریخی فرصتی برای افزایش معرفت فراهم میآورد ،دقیقا تا آنجایی که همانند امر زیب ا ،نمیت وان
آن را در ذیل مفاهیم ثابتی که از پیش مشخ

شده است ،گنجاند (همان ،ص .)۸۷به این ترتیب،

میتوان به دومین دستاورد  GWدر تفکر آلمانی اشاره ک رد .در آلم انی هن ر در زم رۀ  GWنب ود و
بهعنوان نوعی  wissenschaftهم تلقی نمیشد ،پس پرسش نس بت می ان عل وم انس انی و هن ر و
بهکارگیری زیباشناسی بهعنوان نوعی فهم معرفتبخش به مسئلۀ مهمی در فلسفۀ علوم انس انی ،ب ه
و یژه در آثار هایدگر و گادامر ،تبدیل شد.
زبان در جهان انگلیسیGeisteswissenschaften

تأمل در  GWدر جهان انگلیسیزبان الجرم با این پرسش آغاز میشود که معاد انگلیسی این واژه
چه باید باشد .این پرسش از آن حیث دارای اهمیت اس ت ک ه  moral scienceک ه ص د و ان دی
سا پیش در انگلیسی متداو بود و  GWبهعنوان معاد آلمانی آن برگز یده شد ،از رونق افتاده بود
(اندرسون .)۲۰۰۳ ،این مشکل را مترجم کتاب مقدمهای بر علوم انسانی دیلت ای دریافت ه اس ت و
اش اره میکن د ک ه منظ ور دیلت ای از  GWه م humanities1اس ت و ه مsocial sciences2

(دیلتای ،۱۹۸۸ ،ص .)۵۶نکتۀ جالب توجه آن است که ابتدا کتاب حقیقت و روش گادامر در سا
 ۱۹۷۵به زبان انگلیسی ترجمه شد و مجموعه کتابهای دیلتای ،با یک دهه فاصله از سا ،۱۹۸۸
به انگلیسی برگردانده شدند .وانساهایمر مترجم کتاب حقیقت و روش هم در مقدمهای که بر کتاب
نوشته است ،به نکتۀ مشابهی اش اره میکن د .او بی ان میکن د ک ه  Wissenschaftدر آلم انی ب ه
معرفتی جامع ،کامل و نظاممند اطالق میشود که ب ر پای ۀ آگ اهی خردورزان ه بن ا ش ده باش د .در
ترجمۀ انگلیسی به نظر میرسد گادامر همۀ آنچه در انگلیسی  scienceنامیده میش ود را ب ا تم ام
 .1در زبان انگلیسی شامل ادبیات ،تار یخ ،فلسفه ،الهیات و هنر میشود.
 .2در زبان انگلیسی شامل جامعهشناسی ،انسانشناسی ،روانشناسی و علو سیاسی میشود.
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آنچه  humanitiesنامیده میشود ،رو در روی هم قرار میدهد ،اما چنین طنین ی در زب ان آلم انی
وج ود ن دارد؛ زی را  GWو  NWه ر دو پس وند  Wissenschaftدارن د و همخ انواده هس تند.
وانس هایمر  Human Sciencesرا ب هعنوان مع اد  GWب ه ک ار میب رد .ت ا پ یش از ای ن ،واژه
 Human sciencesب هعنوان مع اد  des sciences humintesدر آث ار ژاک دری دا اس تفاده
میشد ،که کتابش برای نخستین بار در سا  ۱۹۶۶به انگلیسی برگردانده شد .وانسهایمر در مقدمۀ
ترجمهاش به این نکته اشاره میکند که حتی مراد گادامر از  GWچیزی نیس ت ک ه اکن ون پ س از
جنبشه ای فرانس وی س اختارگرایی و پساس اختارگرایی  des sciences humintesی ا human
 sciencesخوانده میشود و بیشتر به علوم اجتماعی ( )SSنزدیک اس ت .ب ه ای ن ترتی ب ،ب ر م ا
روشن میشود که آشنایی اولیۀ خوانندگان انگلیسیزبان با دیلتای در پرتو گادامر است و شاید متأثر
از فیلسوفان پستمدرن فرانسوی که آنها به نوعی هم متأثر از فلسفۀ علوم انسانی آلمانی بودند.
اما به هر رو ،در ترجمۀ انگلیسی حقیقتت و روش ،وانس هایمر از واژۀ  human sciencesب ه
جای  GWاستفاده کرد .مترجمان کتاب دیلت ای ه م از هم ین واژه به ره گرفتن د ،ام ا ریچم ن در
کتابش با عنوان دیلتای پیشتاز مطالعات انسانی ب ه ج ای  GWاز  human studiesاس تفاده ک رد
(ریچمن .)۱۹۷۹ ،در مراجعه به اکثر فرهنگهای معتبر زبان انگلیسی م دخلی ب هعنوان human
 sciencesوجود ندارد ،اما دایرة المعارف فلسفی استانفورد آن را متسامحا به ج ای Humanities

و  science socialبه کار میبرد1.اما وقتی به سیر تطور  human sciencesنگاه م یکنیم ،بیش تر
ارجاعات به این واژه در متون مربوط بحثهای دیلتای است ،بن ابراین ،ب ه نظ ر میرس د ای ن واژه
غالبا بهعنوان معاد  GWبه کار رفته اس ت .ب ه ای ن ترتی ب ،ب ه نظ ر میرس د ک ه  HSدر اص ل
گرتهبرداری از  GWباشد و به همین دلیل در زبان انگلیسی کلمۀ پرتواتر و مت داولی نیس ت .ب رای
نمونه ،با جستجو یی ساده در سایت گوگل میتوان تواتر کلمات را یافت و ت واتر کلم ه خ ود نش ان
میدهد که در جهان انگلیسیزبان HS ،چه اندازه رایج است .تعداد م دخلی ک ه ب رای  HSنش ان
داده شد  ۸۰۰هزار بود که در مقایسه با کلیدواژۀ  Humanitiesکه تعداد آن به  ۱۱۱میلیون م دخل
میرسید ،خود به خوبی گو یای چندان رایج نبودن آن است .به هر رو ،اگ ر  HSرا ب هعنوان ترجم ۀ
تحتالفظی  GWبپذیریم (چیزی شبیه ترجمۀ سیبزمینی به فارسی!)  HSدر جهان انگلیسیزبان
طنین دیگری هم دارد که از این مفهوم به غایت دور اس ت و فه م آن را دش وارتر میکن د .دانش گاه
آ کسفورد HS ،را مطالعۀ علمی انسان بهعنوان جانوری زیستی ،اجتماعی ،فرهنگ ی تعری و ک رده

1. Stanford encyclopedia of philosophy, Dilthey
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است .در این رشته ،از یک س و ،بومشناس ی1و زیستشناس ی ت دریس میش ود و از س وی دیگ ر،
انسانشناسی و جامعهشناسی .هد این مطالعات بین رشتهای ،ک ه در س ا  ۱۹۶۹تأس یس ش ده
است ،فهم مهمترین چالشهای فراروی جوامع معاصر است؛ مباحث اصلی در این ح وزه تکام ل
انسان ،رفتار انسان ،ژنتیک مولکولی و جمعیتی ،رشد جمعیت ،سالمندی ،تنوع نژادی و فرهنگی و
2
تعامل انسان با محیط مانند بیماری و تغذیه است.
اما جنبۀ دیگری از جایگاه  GWدر انگلیسی را ینس هو یروپ3تشریح کرده است .او در مقدم ۀ
کتابش که مجموعۀ در هایی با عنوان نظریۀ علوم انسانی4است اشاره میکند که تعبیر نظریۀ عل وم
انسانی به کلی در جهان انگلیسیزبان ن امفهوم و غری ب اس ت .او ب ه س نت آلم انی  GWاش اره
میکند تا نشان دهد که این پرسش از کجا آمده است :یک ی تف اوت در معن ای  Wissenschaftو
 scienceاست که پیش از این هم بدان اشاره شد و معن ای  scienceبس یار مح دودتر از معن ای
Wissenschaftاس ت؛ ب ه بی ان دیگ ر ،در جه ان انگلیس ی زب ان  scienceمع اد Natural
 Scienceاست ،در حالی که واژۀ آلم انی ن ارر ب ه ه ر ن وع معرف ت نظاممن د و مدرس ی5اس ت
(هو یروپ)۲۰۰۰ ،؛ دوم آنکه ،نظریۀ عل م6در انگلیس ی ب رای عل وم تجرب ی7اس تفاده میش ود در
حالی که ( wissenschattheorieتئوری علم) بسیار فراتر از آن اس ت و ب ه ه ر معرفت ی اط الق
میشود (صادقزاده ،۲۰۱۵ ،ص.)۷۸۹
اما نکتۀ دیگری را هم باید مورد مداقه قرار داد که به تفاوت  GWو  Hبرمیگ ردد .اگ ر تئ وری
علوم انسانی به شیوۀ آلمانی آن فهم شود GW ،و  NWباید و یژگیهای مشترکی داشته باش ند ،اگ ر
نه لزوما در همۀ ابعاد .این بدان جهت الزم است که هر دو  wissenschaftهس تند و ای ن هم ان
نکتهای بود که در مورد فهم دیلتای از این دو حوزه هم بدان اشاره شد .اما اگر منظور از علوم انسانی
همان  Humanitiesانگلیسی باشد ،آن وقت ،همانگونه که بیان ش د Humanities ،و Science

از یک خانواده نیستند و یکسره با هم متفاوتند و از اینرو ،پرسش از ش باهت و رب ط و نس بت آنه ا
بیوجه خواهد بود .اما با این همه ،نو یسنده اذعان دارد که در هر دو جهان زبانی ،علوم انس انی (H

یا  )GWفقط معرفت نیست ،بلکه گونهای پراکتیس اجتماعی هم محسوب میشود که این وجه ب ه
1. ecology
2. https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses-listing/human-sciences?wssl=1
3. Human sciences rephrasing through history and philosophy
4. Theory of humanities
5. scholar
6. Theory of science
7. empirical sciences
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و یژه در آرای گادامر برجسته است .به هر رو ،مطلبی که نو یسنده آن را بس یار پررن گ میکن د ای ن
اس ت ک ه نبای د  Humanitiesرا مع اد  sciences concerned human beingب دانیم
(هو یروپ.)۲۰۰۰ ،
اما پیش از آنکه بیشتر در مورد ربط و نسبت علوم انسانی و عل وم طبیع ی در جه ان انگلیس ی
سخن بگو ییم ،ناگز یریم از اینکه مرزهای میان سه حوزه را با هم روشن کنیم :علوم طبیع ی (،)NS
علوم اجتماعی ( )SSو علوم انسانی ( NS1.)Hش امل فیز ی ک ،ش یمی و زیستشناس ی اس ت در
حالی که روانشناسی ،جامعهشناسی ،انسانشناسی ،علوم سیاسی و اقتصاد در زمرۀ  SSهستندH .
به دو معنا به کار م یرود؛ یک ی ب ه معن ای زب ان و ادبی ات روم و یون ان ک ه ب ه آن  Classicsه م
میگو یند و دیگری ،شاخهای از معرفت که شامل فلس فه ،ادبی ات ،ت اریخ و هن ر میش ود و ب ه آن
 Liberal artsهم اطالق میشود .طن ین واژۀ  humanitiesک ه در اص ل جم ع واژۀ humanity

است و نشانی از انسانیت و خصائل انسانی را دارد ،نباید فراموش کرد ،طنین ی ک ه در واژۀ آلم انی
کمتر به گوش میرسد .جروم کیگان در کتاب سه فرهنگ :علتوم طبیعتی ،علتوم اجتمتاعی و علتوم
انسانی در قرن 221تالش میکند تا با  ۹معیار میان  SS ،NSو  Hتمایز بگ ذارد .ای ن ن ه معی ار ب ه
این شرح هستند( :نگاه کنید به جدو )۱
معیار او در مورد پرسشهایی است که هر علم در بادی امر میپرس د و اینک ه ب ه چ ه می زان ب ه
پیشبینی ،تبیین و توصیو پدیدهها التفات دارد .به بیان دیگر ،هر کدام از ای ن س ه ح وزۀ معرفت ی در
بادی امر چقدر به اینکه بتوانند امری را پیشبینی کنند ،التفات دارند؟ معیار دوم آنکه ،جنس ش واهدی
که استنتاج براسا آنها صورت میگیرد کدام است و تا چه میزان کنتر بر شرایطی که ش واهد از آنه ا
به دست میآید وجود دارد؟ به بیان دیگر ،هر کدام از این سه حوزۀ معرفتی ،ش واهد خ ود را براس ا
چه شرایطی به دست میآورند؟ آیا شرایط کنتر شده است یا پژوهشگران کنترلی ب ر ش رایط ندارن د؟
معیار سوم آنکه ،چه واژگانی برای گزارش یافتهها ب ه ک ار گرفت ه میش ود و ت ا چ ه می زان یافت هها ب ه
زمینهای 3که از آن برخاستهاند ،وابسته هستند؟ تا چه میزان نتایج به دست آمده وابسته به زمین ه اس ت و
آیا پژوهشگران راهکارهایی دارند که با گذر از زمینه نتایج را تعمیم دهند؟ معیار چهارم آنکه ،پ ژوهش
تا چه میزان متأثر از عوامل تاریخی است؟ به بیان دیگر ،یافتههایی که به دست آمده است تا چه می زان
به تاریخ و شرایط تاریخی گره خورده است؟ معیار پنجم آنکه ،اخالق تا چه اندازه در پژوهش آن نقش
 .1این مطلب را بار دیگر باید عنوان کرد که  human sciencesدر اصل کلمۀ متتداولی در زبتان انگلیستی نیستت و ترجمتۀ
آلمانی−فرانسوی محسوب میشود ،بنابراین در این تبیین جایی ندارد.
2. The three cultures: Natural sciences, social sciences and, humanities in21stcentury
3. context
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دارد؟ آیا پژوهش در آن حوزه مستلزم رعایت اخالق است یا اصال چنین د مشغولیای وجود ن دارد؟
معیار ششم آنکه ،منابع مالی در انجام پژوهش تا چه اندازه دخیل هستند؟ پژوهش گر ی ا پژوهش گران
برای انجام دادن پژوهش خود تا چه میزان به منابع مالی1وابستگی دارند؟ معی ار هف تم آنک ه ،احتم ا
اینکه پژوهشگری به تنهایی بتواند کار پژوهش را انجام دهد ،چقدر است؟ آیا پژوهش گر ب رای انج ام
پژوهش خود نیاز به کار گروهی دارد یا انجام پژوهش به ش کل انف رادی میس ر اس ت؟ معی ار هش تم
آنکه ،برای پژوهش تا چه میزان مشارکت ملی مورد نیاز است؟ به بیان دیگر ،آیا ب رای انج ام پ ژوهش
نیاز به هماهنگی من ابع و سیاس تگذاریها در س طح مل ی وج ود دارد؟ و نهایت ا معی ار نه م آنک ه،
معیارهایی که با آن جامعۀ علمی آن را کاری ارزشمند تلقی میکند ،چیست؟ به دیگر سخن ،پ ژوهش
باید به چه شکلی ارائه شود تا در نظر جامعۀ علمی مرتبط مقبو افتد؟ در ادامه در جدو این تمایزه ا
و تفاوتها به تفصیل توضیح داده شده است.
جدول  :۱تفاوتهای علوم طبیعی ،علوم اجتماعی و علوم انسانی از دیدگاه جروم کیگن

معیار اول
معیار دوم
معیار سوم
معیار چهارم
معیار پنجم
معیار ششم
معیار هفتم
معیار هشتم
معیار نهم

علوم طبیعی ()NS

علوم اجتماعی ()SS

پیشبینی و تبیین تمام
پدیدههای طبیعی
ً
مشاهدات تجربی کامال کنترل
شده
تبیین ریاضی مقوالت فیزیکی،
شیمیایی ،زیستی و تعمیم آنها
حداقل
کم
بسیار وابسته
گروه تحقیقاتی بزرگ یا کوچک
زیاد
نتایج باید براساس شواهد به
دست آمده از ماشینها باشند و
با ریاضی توصیف شوند.

پیشبینی و تبیین رفتارها در سطوح
روانشناختی و جامعهشناختی
رفتار کالمی و غیر کالمی تحت شرایط
مشخص که چندان کنترلپذیر نیست.
تبیین رفتارهای فردی و جمعی با
لحاظ کردن محدودیتهای تعمیم
متوسط
زیاد
وابستگی متوسط
گروه تحقیقاتی کوچک یا انفرادی
متوسط
نتایج با تئوریهایی که رفتار انسانی را
توصیف میکنند منطبق باشند.

علوم انسانی ()H

فهم واکنشهای آدمی به وقایع و
فهم معنای تجارب انسانی در
بستر تاریخ ،فرهنگ و زندگی
متون و رفتارهای آدمی در حداقل
کنترل
وابستگی تام به شرایط و بستر
شدید
زیاد
ً
نسبتا غیر وابسته
انفرادی
کم
ً
بحث مستدل و درونا سازگار با نثر
آراسته و موقر

در جهان انگلیسیزبان شاید امروزه بهترین راه برای فهم  humanitiesآن است که آن را یکسره
مستقل از علم تصور کنیم .در عر متداو علمی2علوم اجتماعی را از لحاظ روششناسی به
 .1مراد از نیاز به منب مالی در اینجا نه ارتزاق پژوهشگر ،بلکه توجه به این نکته است که آیا پژوهش مورد نظر میتوانتد بتدون حمایتت
مالی صورت پذیرد .مثال نگاه کنید به شتابدهندۀ هستهای در سرن سوئیس که نیاز به حمایت مالی بینالمللی دارد.
2. Conventional scholarly common sense
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علوم طبیعی نزدیکتر میدانند ،در حالی که  humanitiesاصوال غیر علمی (غیر تجربی) است
(کاگان )۲۰۰۹1،و همانطور که به روشنی پیداست این با مفهوم  GWبسیار فاصله دارد.
سیر تطور تاریخی GW

حاال که سیر تاریخی  GWدر جهان انگلیسیزبان تشریح ش د ،بای د ب ه ای ن معن ا بازگش ت ک ه
GWدر جهان آلمانیزبان ،آنطور که دیلتای صورتبندی کرد ،متوقو نشده است ،بلک ه تط وری
تاریخی داشته است و نباید از آن تلقی مفهومی صلب و ایستا بشود .گادامر سیر تاریخی  GWرا به
خ وبی ترس یم میکن د .او نش ان میده د ،چگون ه چی زی ک ه  GW romanticو classical

 historical GWمیخواند تحت تأثیر روش علمی آنگلوآمریکن و فلسفۀ تحلیلی به سمت آماری
شدن و منطق صوری رفته است .رشتههایی مانند روانشناسی و جامعهشناسی که ب ه عل وم طبیع ی
نزدیکتر شدند و به تعبیر دیگر تجربی محسوب میشوند ،از زمرۀ  GWخارج ش دهاند ،ب ه گم ان
گادامر انسانشناسی2و روانشناسی اکنون در زمرۀ  NWهستند (گادامر ،۱۹۸۹ ،ص.)۶۶۹
با نگاهی به برنامۀ درسی دانشگاه آزاد برلین GW3رشتههایی مانند فلسفه ،مطالع ات یون انی و
التین ،ادبیات تطبیقی و ادبیات را شامل میشود .پس همانطور که پیداست  GWبه تدریج بیش تر
رنگ و بوی غیر تجرب ی4گرفت ه اس ت .دانش گاههای آلم انی  GWرا ب ه رش تههای جزئیت ری ب ا
مرزهای نامشخ

و غیر دقیق تفکیک کردهاند و به همین دلیل کاربردهای عجیب و گاه متض اد از

این واژه میبینیم که هنوز هم در جامع ۀ آ کادمی ک آلم ان مح ل مجادل ه اس ت (رین التر و برن ر،
 .)۲۰۱۱اما هنوز هم در مفهوم واژۀ  GWهمنوایی کام ل ب ه چش م نمیخ ورد .واژۀ  GWگ اه ب ه
معنای  non-empirical scienceیا علوم غیر تجربی به کار گرفت ه میش ود ک ه ب ه ای ن ترتی ب،
 Social Sciencesاز شمو آن خارج میشود .اما از حیث روششناسی موضوع برعکس اس ت؛
به این معنی که فلس فه در دای رۀ  GWنمیگنج د و  GWدربرگیرن ده ت اریخ و فیلول وژی −ک ه ب ا
دادههای تجربی مثل مدارک ،کتب و گفتار سروکار دارند −در کنار عل وم اجتم اعی و روانشناس ی
−که بیشتر جنبۀ تجربی5دارند −است که هد آن فهم6اعما و رفتارهای انس ان اس ت .ب ه ه ر رو،
1. Kagan
2. anthropology
3. Freie Universität Berlin

 .4در اینجا مراد از غیر تجربی این است که بیشتر به سمت و سوی فلسفی جهتگیری داشت.

5. empiric
6. verstehen
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جهان انگلیسیزبان که با ترجمۀ  Human Sciencesمواجه میشود نمیتواند چنین دیالکتیکی را
که در این مفهوم وجود دارد درک کند.
از سا  ،۱۹۸۱طبقهبندی جدیدی از علوم ارائه شده است که بر مبن ای آن ،عل وم ب ه دو دس تۀ
علوم طبیعی ( )NWو علوم فرهنگ ی ی ا ) Kulturwissenschfat (KWتقس یم میش ودNW :
شامل فیز یک ،شیمی ،نج وم و زیستشناس ی میش ود KW .دو بخ ش اس ت :بخ ش او GW

−علوم تاریخی ،الهیات ،زبانشناسی و زیباشناسی −و بخش دیگر علوم اجتماعی و اقتص اد اس ت
(همان) .اما باید توجه داشت که مجادله دربارۀ این طبقهبندی می ان متفک ران آلم انی هن وز ادام ه
دارد؛ آنچنان که در کنفرانسی با عنوان  GWبه سا  ،۱۹۹۱دو نظری ه در ای ن زمین ه مط رح ش د:
طرفداران یکی از این نظریهها بر این باور بودند که  GWچارهای ن دارد ک ه خ ود را ب هعنوان عل م
مطرح کند و طرفداران نظریۀ مخالو عقیده داشتند ک ه  GWح افظ س نت اس ت و در ای ن عص ر
حاضر که همه امور مغلوب جریان مدرن شدن است GW1،همچون سدی اس ت ت ا بت وانیم براب ر
این جریان مدرنیته تاب بیاوریم (همان).
تولد مطالعات بین رشتهای در جهان انگلیسیزبان و تأثیر آن بر جهان آلمانیزبان

مطالعات بین رشتهای2مفهومی است که در سنت انگلیسی−فرانسوی ش کل گرف ت .ای ن رو یک رد
این پیشفرض را در د خود نهفته دارد که رشتهها موجودیتهای مس تقلی دارن د ،ام ا روشه ای
علمی در آنها یکسان است؛ به هم ین دلی ل در بس تری میانرش تهای میتوانن د ب ا ه م ب ه تعام ل
بپردازند .چند رخداد در شکلگیری رو یکرد بین رشتهای دخیل بود؛ او آنکه ،علم شتابان به سمت
تخص گرایی میرفت و این رو یکرد در اصل واکنشی بود به این تخص گرایی مفرط؛ دوم آنک ه،
نظریۀ سیستمها در دهۀ  ۵۰و  ۶۰میالدی کمکم با اقبا روبهرو شده ب ود و ای ن نظری ۀ چ ارچوب
نظریای را فراهم میکرد که میانرشتگی در آن میسر میشد و تنوع نظری هها و پارادایمه ا ب هعنوان
ناسازگاری تلقی نمیشد .به اینها بیفزایید جو آنارشیستیای که بر اروپا ،مخصوصا فرانسۀ دهۀ ،۶۰
حاکم بود که عصیان علیه همۀ سنتهای نهادینه شده در جامعه بود که رش تههای دانش گاهی ه م
یکی از مهمترین نمادهای آن به شمار میرفت .سیر تاریخی مطالعات میانرشتهای خود نمای انگر
بستری است که این تفکر در آن نضج گرفته است .با مطرح شدن این رو یکرد در دهۀ ۶۰و تأس یس
رش تههای میانرش تهای ن ه تنه ا حرکت ی ب ه س مت ن وعی ک لنگری رخ ن داد ،بلک ه ب رعکس
 .1در آخر ین ویترایش فرهنتگ  Dudenواژۀ  GWرا شتاخههایی از  Wمیدانتد کته بته مطالعتۀ فرهنتگ و زنتدگی معنتوی
( )Geisteslibenمیپردازند ،معرفی میکند.
2. interdisciplinary studies
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تخص گرایی تشدید شد .جفری بنینگتون این را ب ه خ وبی در واژۀ  interdisciplinaryردی ابی
کرده است inter .در انگلیسی کاربردی دوگانه و مبهم دارد ،از یک سو ،در واژههایی مانن د inter-

 nationalبه معنای بین کشورها یا همان بینالمللی است ،اما  interطنین دیگری ه م دارد ک ه ب ه
معنای فصل و انفصا است مثل واژۀ  intervalو ( intercalateم وران .)۲۰۰۲1،گ و یی در ای ن
بستر تاریخی که اصل بر تمایز و  demarcationعلم از غیر علم ب وده اس ت ،حت ی رو یک رد ب ین
رشتهای هم به همان مسیری میرود که بیشتر نشان از انفصا دارد تا اتصا و خود دوباره مش کلی
را که برای حل آن پیشنهاد شده بود ،بازتولید میکند.
به نظر میرسد چند دلیل وجود دارد که بحث مطالعۀ بین رشتهای در آلمان شکل نگرف ت .او
آنکه ،تعریو آلمانیها از علم یا همان  Wissenschaftenبه قدری وسیع بود که همۀ معرفتها را
در خود جای میداد .بنابراین ،عمال این تنگنظری علمی که در واژۀ  scienceانگلیسی−فرانس وی
بود ،در آلمانی وجود نداشت .از سوی دیگر ،چون آلمانیها اصوال به استقال این دو ن وع دان ش،
یعنی  GWو  ،NWباور داشتند ،سخن گفتن از پیوند میان رش تهها محل ی از اع راب نداش ت .در
آلم انی مع اد میانرش تگی واژۀ  inter-disciplinareاس ت ک ه از خاس تگاه آن س نت
انگلیسی−فرانسوی اخذ شده است2.این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در آلم انی واژهای ک ه از
زبان دیگری اخذ میشود به همان شکل به کار میرود و حتی تلفظش ه م ب ه هم ان ش کل حف ظ
میشود.
اما با اینکه مفهوم میانرشتگی در جهان آلمانیزبان نضج نگرفته است ،ب ه نظ ر میرس د کمک م
3

فضای فکری آلمان را تحت تأثیر ق رار میده د .هم انطور ک ه اش اره ش د GW ،در می ان متفک ران
آلمانیزبان هنوز محل بحث است و تشتت در کاربرد آن سبب شد که دانشگاهیان آلمان گرد هم آین د
تا مانیفستی برای  GWتدارک ببینند .آنها تعبیر فعلی  GWرا ناکارآمد میدانند و تالش دارند با اجماع
در مورد تعریو آن به جمعبندی برسند .ابتدائا مطلبی که رخ مینماید ،این است که آنها  GWرا اع م
از  SSو  NSمیدانند .پیشنهاد آنها این است که برای انجام تحقیقات جامع و یکپارچه ،افزون ب ر SS

و  ،NSنیاز به  GWهم داریم و این تعامل باید در بستر مطالعات میانرشتهای صورت پذیرد .دو نکت ه
در اینجا هست که باید بر آن تأکید شود .او آنکه ،این تعبی ر ب ه ص ورتبندی انگلیس ی H-SS-NS

بسیار نزدیک است پس به نظر میآید که میراث  GWکمکم به دست فراموش ی س پرده میش ود .ای ن
1. Moran

 .2در آلمانی رشته را  fachمیگو یند و  disciplineواژهای آلمانی نیست.
 .3توجه به این نکته الز به نظر میرسد که در آلمتانی ایتن واژه دقیقتا مشتابه واژه در انگلیستی استت و ایتن ختود نشتان از
وارداتی بودن این واژه دارد.
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معنا را گادامر ه م در پسگفت ار1کت اب حقیقتت و روش ،وقت ی در پ ی افکن دن تم ایز  GWو NW

است ،نشان میدهد .او وقتی از  NWیاد میکند ،از فیزیک ذرات مثا میآورد ی ا ب ه روانشناس ی و
جامعهشناسی اشاره میکند ،اما وقتی به  GWاشاره میکند ،از علم تاریخ مث ا م یآورد ک ه ب ر پای ۀ
شواهد و مدارک مطالعه میکند و اینگونه از فحوای ک الم برمیآی د ک ه فلس فه از دای رۀ  GWبی رون
است .به نظر میرسد که جهان آلمانیزبان در تعامل با جهان انگلیسیزبان دچار تطوراتی شده اس ت
که یکی در مرزبندی علوم است و دیگری در بهره گرفتن از مفهوم مطالعات میانرش تهای ب رای س ر و
سامان دادن به وضعیت ( GWگادامر ،۱۹۸۹ ،ص.)۵۵۵
جمعبندی

در این مقاله به سیر عل وم انس انی و رب ط و نس بت ب ا عل وم طبیع ی ،در دو جه ان آلمانیزب ان و
انگلیسیزبان ،پرداخته شد .برخال تصور جهان انگلیسیزبان از علوم انسانی ،که در پی تأس یس
علمی انسانی با روش علوم طبیعی بود ،جهان آلمانیزب ان در ت الش ب رای تعری و عل وم انس انی
بهعنوان علمی مستقل و متمایز از علوم طبیعی بود که هم در موضوعات و ه م در روشاش تف اوت
ماهوی دارد .تالشهای دیلتای و گادامر برای تشخ بخشیدن به عل وم انس انی میراث ی ب ر ج ای
گذاشته که در فلسفۀ علوم انسانی به جای مانده است .پرسش نس بت می ان عل وم انس انی و عل وم
طبیعی در جهان انگلیسیزبان پرسشی جدی و مطرح نبود .در زب ان انگلیس ی  scienceرا مع اد
 natural scienceمانند فیز یک و شیمی به کار میبرند و  humanitiesکه معاد علوم انسانی بود
از خانوادۀ  scienceمحسوب نمیشد .پس پرسش از ربط و نسبت عل وم انس انی و عل وم طبیع ی
بیوجه بود .اما همانطور که اشاره شد  GWبه هم ان تعبی ر دیلت ای در جه ان آلمانیزب ان دیگ ر
موجود نیست ،ولی هنوز مجادالت زیادی پیرامون آن وجود دارد .به نظر میرسد با نفوذ فلسفۀ علم
آنگلو−آمریکن در جهان آلمانی  GWاندک اندک میرود که به سهگانۀ  NS-SS-Hنزدیک ش ود و
پیشنهاد رو یکرد بین رشتهای برای سامان دادن به  GWهم یکی از دالیل این امر است.
تنش میان معاد های این دو واژه در دو زبان و سیری که ب ا ترجم ۀ  MSب ه آلم انی آغ از و ب ا
ترجمۀ  GWبه انگلیسی ،خود را به غایت امری هرمنوتیکی به ما مینمایاند که به قو گادامر ناشی
از دشواری یا اختال در فهم است .نوشتار حاضر در پی آن نبود که نشان دهد معاد  GWیا سپس
برگردان آن به انگلیسی حاصل نوعی بدفهمی است ،بلکه برجسته کردن این امر بود که فهم هر واژه
در بستر سنتی که در آن شکل گرفته است رقم میخورد.
1. Afterword
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در اینجا بصیرتهای گادامر دربارۀ ترجمه میتواند به فهم این مطلب مدد رس اند« .هرج ا ک ه
ترجمه ضروری است ،شکا میان روح کالم اصلی و برگردان آن را باید پذیرفت»[ .بدین ترتی ب]
ترجمه به واسطۀ شیوهای که مترجم متن را میفهمد ،هدایت میشود[ .و در نتیج ه] ترجم ه تأو ی ل
است و نه یک بازتولید صر  .الزام به وفاداری ترجمه به متن اص لی نمیتوان د ش کا بنی ادین دو
زبان را نادیده انگارد[ .و] هرجا ترجمه ضروری است شکا میان روح اصلی کالم و برگردان آن را
باید پذیرفت (گادامر ،۱۳۷۹ ،ص .)۲۰۷−۲۰۴به این شکل در این گفتار ،گادامر به روشنی نش ان
میدهد که چگون ه ترجم ۀ  GWاز  MSو مج ددا ترجم ۀ  GWاز آلم انی ب ه  HSدر انگلیس ی
بازسازی فرایند ذهنی نو یسنده نیست ،بلکه بازآفرینی متن است که به واس طۀ ش یوهای ک ه مت رجم
متن را آن را میفهمد .به بیان دیگر ،ترجمه همان فهم است و به همین دلی ل هم واره مت ون ترجم ه
شده از متن اصلی روانترند به همین دلیل ترجمۀ وفادار به متن نمیتواند ش کا می ان دو زب ان را
نادیده انگارد و هرگاه در ترجمه بخواهیم بر جنب های تأ کی د کن یم ،جنب ههای دیگ ر ی ا بیاهمی ت
خواهد شد یا یکسره نادیده گرفته میشوند (گادامر ،۱۳۷۹ ،ص .)۲۰۷−۲۰۶به همین دلیلGW ،

را باید در زمینه و زمانۀ ایدئالیسم و مکتب تاریخی سنت تفک ر آلم انی فهمی د و تجرب هگرایی ک ه
سنت تفکر در جهان انگلیسی زبان فهم از  HSرا رقم میزند .این مقاله با پرسش از چیس تی عل وم
انسانی آغاز شد و برای پاسخ دادن به بنیانهای این علم و فلسفه علوم انسانی نظ ر ک رد .پرس ش از
تلقی ما از واژۀ علم و طنینی که در زبان ما دارد ،تفاوتهایی که با معاد ه ای آلم انی و انگلیس ی
خود دارد و تمایزی که ما میان علوم انسانی و علوم طبیعی میافکنیم ،پرسشهای پیش رو هس تند.
تمهیداتی که در این مقاله عرضه شد و چارچوبی که فراهم آمد میتوان ب رای فه م آنچ ه م ا عل وم
انسانی میخوانیم ،به کار گرفته شود که این راهی میگشاید برای پژوهشهای آینده.
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