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 The so−called "Social Sciences" today inherit the 

Scottish and French philosophical tradition. Classical 
German philosophers referred to what their French 
counterparts understood as the social sciences, under the 
headings "Historical Science", "Geisteswissenschaften" 
or "Moral Sciences". All of this predates the so−called 

"Moral Philosophy". All of this shows the difference 
in perspective that these views have taken on the 
nature of human. From the point of view of Wilhelm 
Dilthey, the Human Sciences are Historical Sciences 
because he understood human as a historical being. On 
the other hand, others, because they considered human 
as a Voluntary creature, therefore, portrayed the field 
of Human Sciences as the realm of will and morality. 
Gadamer, therefore, consider Human Science to be the 
legacy of Aristotelian Phronesis. From the point of 
view of this article, although the focus on Aristotelian 
Practical Wisdom cannot bring much to Human 
Sciences, but another period of Practical Wisdom has 
been formed in the space of Muslim thinkers, which, 
in addition to preserving the name of Practical 
Wisdom, has changed its identity in general. That was 
the cornerstone of the law of human action in the 
knowledge of Practical Wisdom; A universal law that 
promoted practical wisdom from the study of the 
virtuous to the knowledge of recognizing the human 
world and the world of morality, and thus established 
itself as the great ancestor of the Human Sciences. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

دار سرن  شود، میررا میاز علوم انسانی یاد « علوم اجتماعی»آنچه امروزه با عنوان 
فلسفی اسکاتلندی و فرانسوی اس . فیلسوفان کالسری  آممران آنچره را امتایران 

علرروم »فهمیدنررد، بررا عنرراوی  شرران بیرررتر بررا عنرروان علرروم اجتمرراعی مرری فرانسوی
مطرح کردند؛ اینهرا امره مسر وه بره « علوم اخالقی»و یا « علوم روحی»، «تاریخی

اا   امه نران از تفاوت منظری اس  که ای  دیدگاهاصطالح فلسفه ُخلقی اس . ای
در مورد ماای  و چیستی انسان اختیار کرده بودنرد. از منظرر املرای دیلترای، علروم 

فهمیدنرد؛ یرا اند که انسان را موجودی تاریخی مریانسانی، از آن جه  علم تاریخی
رو حروزه  ازایر دانسرتند، برخی دیگر، از آنجا که انسان را موجودی صاحب اراده مری

رو، املای گرادامر نیر   کردند. ازامی  علوم انسانی را ساح  اراده و اخاله تصویر می
دانند. از دیدگاه ای  نوشتار، اگرچره دار فرونسیس ارسطویی میعلم انسانی را میرا 

تواند آورده چندانی برای علروم انسرانی داشرته  تمرک  بر حکم  عملی ارسطویی نمی
ه دیگری از حکم  عملی در فضای اندیرمندان مسلمان شکل گرفته باشد، اما دور 

طورکلی متحروی کررد و آن  اس  که در کنار حفظ نام حکم  عملی، اوی  آن را بره
سنگ بنای قانون کردار انسانی در دانر  حکمر  عملری برود؛ قرانونی جهرانی کره 

ن و مند به دانر  شناسرایی جهران انسرا حکم  عملی را از مطامعه شخص فضیل 
عنوان نیرای بر رع علروم انسرانی تل یر   جهان اخاله ارتقا داد و درنتیجه خود را به

 کرد؛ نقری که در طوی تاریخ به فراموشی سپرده شد.
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      3 چیستی علوم انسانی

 

 مقدمه

 باه ینگااه دارد ضرورت آنچه ،یانسان علوم یستیچ ییشناسا یبرا
 و فاراز باه اشااره و بشاری تااریخ طاول در دانش از سنخ نیا خیتار
 یتمادن هار زیارا ؛اسا  مختلف یهاتمدن انیم در آن یهابینش
 سااختن و شیدساتاوردها حفا  و خاود لئادیا اهداف شبردیپ یبرا

 از شیخاو یهاالئادیاا باا متناسب یریمس و یدانش یانسان جوامع
 دانش که معنا ینبد اس ؛ برده کار به را مهم نیا معتبر دانش و دانش
 یساازها و سااخ  از ییبنا اس  توانسته که بوده جامعه کی معتبر

 برگارفتن نیاا. باشاد داشته یپ در یبشر خیتار ریس خط در را یبشر
 یبارا تالش و میهست آن در ما امروزه که یخیتار خاص دوره از نگاه
 کاه انادیبنما ماا به تواند یم ممکن حد   در یبشر خیتار فراز به عبور
 ییهاا ناام چاه ،میهست رو روبه آن با یانسان علوم عنوان با ما که آنچه

 یامرحلاه در تاا اسا  گذراناده سار پش  را یسرنوشت چه و داشته
 قارار یانسان علوم از یانقطه چه در ما اکنون که مییبگو میبتوان گرید

 یتالشا روشیپا نوشاتار. مینک مشخص آن با را خود نسب  و میدار
 در داناش از موجاود یهاابرداش  نیتر مهم از یبرخ به اشاره یبرا

 رهیااذخ نیااا. اساا  یبشاار تماادن ساااختن یباارا انسااان تجربااه
 یهاا ناام بااسااز  تمدن دانش یستیچ مورد در تلفمخ یها فرهنگ
 یهاا  یاموقع در هاا نام نیاا کاه اسا  شاده یما خوانده یمختلف

 خااص عنصار کیا باه یبخشا یااولو جه  به یخیتار مختلف
 ماا آنچاه ،وصاف نیاا با ؛اس  شده نهاده دانش آن تارک بر یدانش

 دارد خیتاار در یانهیشیپ ،میمواجه آن با یانسان علوم عنوان با امروزه
 نگااه سالطه و اسا  زناده هناوز یعلما یها یموقع یبرخ در که

 یانساان علوم عنوان به آنها طرح یبرا یمجال یانسان علوم به محدود
 ییهاا سانخ کاه سا ین معنا ینباد هاا کیاتفک نیا. دهدینم لیاص

 تباااد ت گریکاادی بااا یبشاار تماادن ساااخ  دانااش از مختلااف
 افاوون ها دانش نیا انیم یستدها و داد در عکسرب بلکه ،اندنداشته

 گرفتاه  یاعار به وین واژگان موضوعات و هااستد ل و ساختارها بر
 علاوم کاه موجاود یکردهاایرو از یکای در نموناه رایبا ؛شدندیم

 باا یانساان علوم از یراتیتأث ،داندیم یانسان علوم همان را یاجتماع
 دهید( Moral sciences) «یاخالق علم» ای «یُخلق دانش» عنوان

 هاا تمادن افاول و ظهاور باا هاا داناش نیا بیترت نیهم به. شود یم
 علاوم از ییهاا برداشا  گارید اتیاادب بار را خود سلطه اندتوانسته

 .ببرند کمون به را یگرید و دهند گسترش یانسان

 یاجتماع علوممثابه  به یانسان علوم

 علام دوره و یکیویمتاف ،یئتیهال دوره سه به را خیتار کن  آگوس 
براساا   یشناسجامعه علم ابداع با یو. کرد میتقس یستیویتیپوز

 لیاتحل و هیاتجو باا تا آورد فراهم را آن مجال ،یستیویتیپوز روش
 یئتیهال یهانییتب حد از یاقتصاد و یاسیس ،یاجتماع یهادهیپد
 یعلما هام یشناساجامعاه کنا ، دید از. رود فراتر یکیویمتاف و

 را یاجتماع یهادهیپد که اس « یاجتماع کیویف»مثابه  به خاص
 را مختلاف علوم که اس  عام یعلم هم و کندیم لیتحل و هیتجو
 واقاع در. میخاوانیما یانساان علومرا  آنها امروزه که ردیگیم دربر

. اسا  بودن جامع آن کار که باشد یم یخاص علم ،یشناسجامعه
 هام و مساتقل یعلم هم یشناسجامعه علوم، یبندطبقه دگاهید از

 شاکل گرید علوم از پس یخیتار لحاظه ب رایز اس ؛ ینسب یعلم
 باه یامور ،یاجتماع یهادهیپد که باشد یم آن نیمبو  اس  گرفته

 یثاابت نیقاوان از کاه اسا  یعایطب ینظام جامعه و ندا مرتبط هم
 نیاا کشاف از عباارت قا  یدق یشناسجامعه فهیوظ و کندیم یرویپ

 از یعایطب علوم و یشناسجامعه نیقوان منظر، نیا از. اس  نیقوان
 و یکاایویف از اعاام علااوم، نیباا ویاان روش نظاار از و ناادا نوع کیاا

 باه معتقاد کنا  آگوسا  پاس. اسا  حاکم وحدت ،یاجتماع
، 1738 فرونااد،) بااود کلمااه یمعنااا تمااام بااه علاام وحاادت

 1،«یاجتمااع علاوم» به یانسان علوم هیتسم و یتلق(. 18−11ص
 بیارق انااتیجر هماواره اگرچه. اس  یفکر روند نیا دارراثیم

 بار رفتارگراشناسان  روان مانند که بودند وین یاجتماع علوم کردیرو
 .کردند یم تحف  یانسان علوم در انهیفردگرا کردیرو

 
 یخیتار علوممثابه  به یانسان علوم

 کاه گفتاهشیپا ی  ساتیویتیپوز و اناهیگراعا یطب برداش وجود  با
 علوم جمله از و علوم همه اریمع را کیویف علم یها روش و نیقوان

 یفرازمااان و یخیفراتااار را آنهااا جااهیدرنت و شاامردیبرماا یانسااان
 شهیر انسان، از شناخ  گونه هر که بود آن بر یلتاید انگاش ، یم

 ؛(133، ص1722 ،یلتااید) دارد یتجربا یخیتار مشاهدات در
 دانسا  یما یتجربا را( یانساان و یعیطب) یعلم هر وین اواگرچه 

 باودن یرتجربایغ ای یتجرب سر بر مسئله یعنی ،(012ص، همان)
                                                           

1. social sciences. 



     1441/ تابستان 111/ ش82شناسی علوم انسانی/ س روش  4

 

 متمرکاو تجربه ریتفس بر مسئله بلکه ،نبود یانسان علوم موضوعات
 یخیتاار ساابقه بادون را آن انساان ییشناساا یبارا ما نکهیا ؛بود

 زماان ریسا در آن تطاورات و خیتاار از دهیابر امار کیا ای میبنگر
 .میکن مشاهده
 ییهااتجرباه و موضاوعات که بود نیا یلتایدمورد توجه  نکته

 بااودنیخیتااار یژگاایو از ،پاردازد یماا آنهااا باه یانسااان علااوم کاه
 ،یهنار ،یادبا ،یفلساف آثار صاحبان و مؤلفان یعنی برخوردارند؛

 ،یاجتماع و یاسیس ینهادها و یخیتار حوادث یطورکل هب و ینید
 و مفسار طاور نیهم. هستند یخیتار یموجودات و هادهیپد یهمگ

 علاوم  یانیع که بود نکته نیهم و دارد یخیتار یوجود وین مورخ
 یلتااید جها  نیهما به ؛ساخ یم رو روبه یدشوار با را یانسان

 دنیبخشا اعتباار مقاام در کانا  کاه ساان هماان باه تا شد آن بر
 یهااییکامروا آنکه ژهیو هب) برآمد یعیطب علوم به یشناخت معرف 

 مطلا  قا یحق و علاوم نیاا اصاال  بر کیویف مثل یتجرب علوم
 یمبنااا ،(بااود گذاشااته هیااتوج و دییااتأ مهاار آنهااا پنداشااتن

ه با. کناد کشف ای ابداع یانسان علوم یبرا یمیقو یشناختمعرف 
 ،«محض عقل نقد» یعنی کان ، عمده اثر سه کنار در یلتاید نظر

 گارید کاار کیا سا یبایم« حکم قوه نقد» و« یعمل عقل نقد»
 یلتاید ارک واقع در بود؛« یخیتار عقل نقد» آن و گرف یم انجام

 عا یطب علاوم عرصه در ان ک ارک یمابازا یانسان علوم عرصه در
 از یکای دیابا را 1سامیسیستوریه ایا یخگرویتاار باا تقابال. باود
 ناوزدهم قارن در کاه آورد حساا  هب یلتاید یهادغدغه نیتر مهم

 و شاهیاند هار ،یگارو خیتاار دگاهید بنابر. اس  داشته رواج آلمان
 توجاه باا و دهیپد آن عصر یفضا در دیبا را یادهیپد هر یطورکل به
 مکاان و زماان ظارف در تنها حوادث یعنی کرد؛ درک آن خیتار به

 آنهاا یخیتار و یزمان  یوضع از برخاسته و شده یمتجل یخیتار
 امکاان عصار، نیا یارهایمع و هامالک کمک با رو نیا از و اس 

 وجاود گذشاته اعصاار یهااشاهیاند و هاادهیاپد فهام و یابیدست
 یایگراینسب به یگرو خیتار که داس یپ یروشن به. داش  نخواهد

 ینساب ییهاهینظر ،یخیتار علوم آن، رشیپذ با رایز برد؛یم نسب
 علاوم باا  در هافهم همه سخن گرید به. شد خواهند رمطل یغ و

 یخیتار علوم از منظور البته. شوند یم زمانمند و یعصر ،یخیتار
                                                           

1. Historicism 

 ُبعاد کاه اسا  یعلما هر آن از مراد بلکه س ،ین خیتار علم تنها
 از اعام دارد؛ اشتغال یخیتار راثیم درک و فهم به داشته، یریتفس

 را خیتاار علام هماان کاه باشد یخیتار حوادث راث،یم نیا نکهیا
 ات،یاادب شاعر، هنار، همچون ییهادهیپد نکهیا ای دهدیم لیتشک

 و یاساایس ینهادهااا مقااد ، متااون ان،یاااد فلساافه، ،یمعمااار
 هیانظر موضاوع تواننادیمو  بوده مند خیتار که باشد... و یاجتماع

 یلتااید یاصال یهاادغدغاه از یکی پس. رندیگ قرار یگرو خیتار
 افکنادن و یخیتار علوم یمتدلوژ ابداع ای کشف یراستا در تالش

 و یقطعا فهام سااختن ریپاذامکاان و علوم نیا یبرا راسخ یانیبن
 .اس  بوده مفسر یبرا علوم نیا از ینیع

 درک و فهام دهاد نشان تا بود آن بر یخیتار عقل نقد در یلتاید
 باه کنشاگران یمعناا باا 2اظهاارات   و افعال از انتقال و یانسان علوم

 یدارا کاه اس  یکل اصول و قواعد یکسری تابع آنها مقاصد و اتی  ن
 ،یعایطب علاوم و یانسان علوم ،یلتاید دگاهید از. هستند ینیع ارزش

 ریمسا و دارناد نیتباا هام باا روش نظار از هم و موضوع نظر از هم
 دو نیا نیب یروش ویتما و کیتفک واقع در ند؛یمایپ یم را یاجداگانه

 البته. اس  نهفته آنها موضوعات کیانتولوژ تفاوت در علوم از دسته
 یخیتاار علام و یعیطب علم نیب یموضوع تفاوت بر دیتأک با یلتاید

 وجاود باه واقاع در ایا 3«ستهیز تجربه» بر تمرکو با( یانسان علم)= 
 اصارار علام نوع دو نیا ازک ی هر در مؤثر تجربه ساختار در تفاوت
 تجرباه موضوع و گرتجربه نیب یعیطب علوم در یو دگاهید از. داش 
 یخیتاار علاوم در یانفکااک نیچنا کاه یحال در اس  برقرار فاصله
 تاأثرات دربردارنده یعیطب علوم برخالف درس  یعنی ندارد، وجود

 یخیتاار و یانسان علوم تجربه بیترت نیبد هستند؛ اتیح واسطهیب
 موضاوعات از یلتااید لیادل نیهم بهو  اس  اتیح تجربه بر یمبتن

 نیاا. کنادیما ریتعب اتیح آثار و ناتی  تع اظهارات، به یخیتار علوم
 منظار از. اسا  کیانود اریبسا «ینیع روح» یهگل مفهوم به ریتعب

 همانند و حقوق اقتصاد، ن،ید هنر، ها،ارزش ن،یقوان نهادها، هگل،
. انادجامعاهک ی روح ظهورات ،یانسان علوم موضوعاتمثابه  به آنها
 معناا نیهما مشاابه اتیح یهایتجل و مظاهر مفهوم از یلتاید مراد

 رسااوم، و آدا  ن،یقااوان نهادهااا، رایااز اساا ؛( همااان قااا  یدق نااه و)
                                                           

2. Manifestations 

3. Erlebnis 
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اتجل انگریاب... و یفرهنگا ظهورات ها،ارزش  و انساان اتیاح اتی 
 خیتاار بساتر بار دیابا را ینیع روح ما یلتاید دید از البته. اندجامعه

 ایا اقتصااد ط،یمحا ناه جامعاه در یاصال محرک او باور با. میبفهم
 علوم یو رو، نیااز اس ؛ 1روح ای فرد ذهن بلکه ،یستیز یهاوهیانگ

 راه تنهاا. دیانام 2محاورروح علاوم ایا روح به مربوط علوم را یانسان
 را خاود همد نه میبکوش که اس  نیا وین افراد یذهن حا ت حد 

 نااود در ینیگویجااا از مااراد. میبگاذار یو یجااا بااه و او طیشارا در
 طیشارا تماام باا مؤلاف نیگویجاا مثال   را خود که اس  نیا یلتاید

 را او  یان و قصاد میبتاوان تاا میده قرار اش یخیتار یمکان و یزمان
 عنصار یلتااید پاس. دیافهمیم یو که میبفهم طورهمان و میابیدر
 نکاهیا یعنای کرد؛ وارد  یقصد ای التفات عنصر در را 3سمیستوریه

  یان و  یقصاد به تا دهد قرار گرانید خیتار بستر در را خود انسان
 :دهاااد صاااورت یدرسااات ینیگویجاااا بتواناااد و ابااادی راه آناااان

(Mueller−Vollmer, 1985 pp. 159−161). 
 
 یروح علوممثابه  به یانسان علوم

 یا پا بار داش  یسع او. بود لسوفیف و دانکیویف ،آمپر یمار ژان
 یفلسف ییمبنا ،یشناس روح قلمرو به مربوط یهادهیپد انیم وییتم
 در. دهاد دس  به یانسان و یعیطب دانش به دانش یبندطبقه یبرا

 و آوردیما دیاپد را گارید یعلم علوم، از کی هر آمپر، یبندطبقه
 لحااظ نیاا از. ردیاگیم انجام خودخودبه یگرید به یکی از عبور
 کنا  اگوسا  یبندطبقه یمقدمات طرح ای هیطال آمپر، یبندطبقه

 بااه موصااوف علااوم انیاام آمپاار گاارید سااوی از. اساا  علااوم از
 باه موصاوف علاوم و عا یطب باه مرباوط علاوم ایا یشناسجهان

 که شودیم قائل یاعمده ویتما روح به مربوط علوم ای یشناس روح
 در یژهو باه ،یانساان علوممورد  در متأخر یهاهینظر همه در با  یتقر
 آن نجاایا در مهام نکتاه. خاوردیما چشم به همواره یلتاید هینظر

 سااختن ویمتما گونه نیا بپرسد خود از یکس اس  ممکن که اس 
 نیا آمپر، نظر به. دارد اعتبار اندازه چه تا گریکدی از روح و ع یطب
 آن ابا توانادینما یکسا کاه اسا  یهیباد و یعایطب چناان ویتما

 (.84−13ص ،1738 ،فروند) کند مخالف 
                                                           

1. Geist 

2. Geisteswissenschaften 

3. Historism 

 را یانساان علاوم ،یهگلا روح دهیاا مشاابه یاوهیش در یلتاید
 مفهاوم بار دیاتأک ضامن ویان گاادامر. دانسا  محاور روح علوم

 علوم که اس  مفهوم نیا که شد معتقد یانسان علوم در 4لدونگیب
 ساختار رایز ؛(11، ص1121)گادامر،  سازدیم نکمم را 5یانسان

 درواقاع نجاایا در و دارد یذات ارتباط 6روح بودن نحوه با لدونگیب
 علاوم و روح یکلا دهیا نیب نظر نیا از. افتد یم اتفاق یشناسروح
 ُبعاد نیاا از علوم نیا و شودیم مشاهده یکامل یهماهنگ یانسان
 دهیاا باا ویان یخیتاار علاوممثابه  به یانسان علوم. شوند یم یبررس
 خیتاار نیباآن باود کاه  بر قائل هگل. ابدی یم ارتباط یجمع روح
 روح نیتعا و مظهار خیتاار. باشد می برقرار  ینیع آن روح و عالم
 یبرا رسد یم نظر به(. 77ص ،1738 فروند،: ک.ر) اس  یجمع
 کاربرد و مفهوم ،یروح علوم مثابه به یانسان علوم از مراد  یدق فهم
 دگاهیاد از. داد قارار مداقه مورد دیبا را هگل فلسفه در «روح» واژه

 علاوم باا را یانساان علاوم یآلماان یفلساف سن  در آنچه گادامر،
 مفهاوم نیا. اس  لدونگیب یآلمان مفهوم اس ، داده وندیپ یروح

 ایا education مانناد ییهاا معادل با یسیانگل زبان در امروزه که
cultivation معاادل تاوان یما یفارسا زباان در شود، یم ترجمه 

 نهیشایپ. کارد ترجماه یختگایفره و فرهناگ ای ،« یترب و میتعل»
 کاه گرددیم باز آلمان ینید یعرفان سن  به لدونگیب واژه یخیتار

 ریتعب دنیرس خدا به یراستا در یخودساز یمعنا به آن از توانیم
 (.  11، ص21)ر.ک: گادامر،  کرد

 
 یاخالق علوممثابه  به یانسان علوم

، 1121)گااادامر،  7یاخالقاا علااوممثابااه  به یانسااان علااوم یتلقاا
 موضوععنوان  به کنشگرمثابه  به انسان به نگاه از برخاسته( 718ص

 اراده بادون یحتا ایا اراده یرو از کاه یکنشاگر اسا ؛ علوم نیا
 وجاود. شاودیم یکی رفتار با او کنش جهیدرنت و کندیم یکنشگر

ا جبار طرهیسا در کاه ع یطب قلمرو نیب ویتما  یساتینیدترم و یعل 
 بشار تفکار خیتار در همواره یانسان اریاخت و اراده ساح  و اس 
 .  اس  مشاهده قابل

 را یمختلفا یهاا دوره یاخالقا علاوم اصاطالح یریشگیپ در
                                                           

4. Bildung 

5. Geisteswissenschaften 

6. Geist 

7. Moral Sciences 
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 در آنچه ای و یفرانسو فلسفه در دکارت دوره در بود؛ شاهد توان یم
 Geisteswissenschaften ایاا یروحاا علااوم عنااوان بااا آلمااان
 ای یاخالق علوم اصطالح یبرا یاترجمه واقع در شود،یم شناخته

Moral Sciences  را اصاطالح نیاا لیام اساتوارت جان. اس 
 علاوم عناوان با بعدها که گرف یم کار به ییهادانش به اشاره یبرا

 نیاا از ییهاانشاانه. شادندیما شناخته یاجتماع علوم ای یانسان
 یاجتمااع علاوم کیکالسا شامندانیاند آثار در توانیم را مطلب

 واژه از یاجتمااع واژه یجاا باه اوقاات یبرخ در که کرد مشاهده
 ,Durkheim, 1993, p.12; 1984) کردندیم استفاده یاخالق

p. XXV .)یبرجاا یفلساف آثاار نیتر مهم از یکی کان  گانه سه 
 اراده و عا یطب قلمارو انا ک دگاهید در. اس  رابطه نیا در مانده
 برقارار آنهاا نیبا  یاعم یانفکاک که هستند جداگانه عالم دو آزاد،

 یپ در دیبایم کنش در عقل اصول تحق  یبرا ،آن وجود با اس ؛
 میباش یاخالق ای یعمل فلسفه و ع یطب فلسفه نیب رابط حلقه کی
(. Kant, 1933: XII) اسا  انساان آزاد اراده مفهوم بر یمبتن هک

 و« یعملد عقدل نقدد» ،«محض عقل نقد» گانه سه نگارش بیترت
 کاورنر انیاب باه. اسا  یفکار روناد نیا نشانگر« مکح قوه نقد»

 و عا یطب جهاان نیبا رابطاه در  یتحق سوم، نقد در ان ک هدف
 یهیباد(. 747، ص1713 ورنر،)کا اس  انسان در اریاخت قلمرو
 ع یطب قلمرو نیب شدن قائل ویتما یقیتحق نیچن فرض شیپ اس 

 مثاباه هبا یانسان علم از برداش  یاصل لیدل. اس  انسان اریاخت و
 «یعملا حکم » همان ای سیفرونس مفهوم در شهیر یاخالق علم

 .دارد ییارسطو اخالق در
 و اتمؤسسا یگاذار ناام در یانساان علاوم باه نگااه ناوع نیا

 در ناوزدهم قارن مهین در. بود رگذاریتأث وین جوامع یعلم ینهادها
 یاخالقا علاوم دانشاکده عناوان باا یادانشاکده جیکمبر دانشگاه

 اقتصااد،: از بودناد عبارت دانشکده نیا یهارشته که شد سیتأس
 و ماادل. اخااالق فلساافه و فلساافه ،یشناساا روان ،یاساایس علااوم
 فرانسه در نام نیهم با مشابه یادانشکده از دانشکده نیا یهارشته

 نظاار بااه گرچااه(. Hacking, 2013, p.38) بااود گرفتااه الهااام
 آنچه یبرا یاخالق علوم عنوان از استفاده در فرانسه سابقه رسد یم

 گاارید از شااتریب میخااوانیماا یاجتماااع ایاا یانسااان علااوم امااروزه
 اساکاتلند کاه داد میخاواه نشان بعد نیعناو در اما کشورهاس ،

 در یاتیاح نقاش که میدورک. اس  داشته انیم نیا در یمهم نقش

 واژه یجااا بااه یاریبساا مااوارد در دارد، معاصاار یاجتماااع علااوم
، 1117 م،ی)دورکاا کناادیماا اسااتفاده یاخالقاا واژه از یاجتماااع

 یشناسجامعه و اخالق کتا  مقدمه در 1هال. یت رابرت(. 11ص
 : دیگویم 2اتیاخالق

 و سا ینگریما «یآماار اخالقا»مثابه  به یخودکش به میدورک
 در یاخالقا یهمبساتگ مقدار یریگاندازه یبرا را یخودکش وانیم

 )همان(. گرف یم نظر در جامعه
 «یاخالقا یهمبساتگ» عبارت چگونه هال که اس  نیا پرسش

 یهمبساتگ» را آن محققاان یتماام کاه باردیم کاربه یویچ یبرا را
 کندورساه نام با میدورک از یترباسابقه متفکر. خوانندیم «یاجتماع

 یفرانسو یدانشمند بود؛ یاخالق علوم حوزه در یاصل فعا ن از وین
 خچاهیتار. اسا  کیااکونوم ویسوسا او یاصل یهادهیا از یکی که

 از برگرفتاه م،یکنایما ادی آن از اقتصاد عنوان با امروزه که کیاکونوم
  یریماد یمعناا باه که باشد یم 3ایکونومیاو عنوان با یونانی یاواژه

 لیاذ ارساطو کاه باشاد یم یدانش همان نیا. اس  4خانواده و منول
. اسا  شامردهبار یاخالق یهادانش جمله از یعمل حکم  اقسام

. شاود یم ترجمه «منول ریتدب»عنوان  به یاسالم یفضا در دانش نیا
 حفا  یبارا خاانواده سیرئا کاه باود ییکارها یمعنا به ایکونومیاو

 و فرزناد  یاترب تاا گرفته درآمدزا یکارها از دهد؛یم انجام خانواده
 :See) نباشاد ممکان یساادگ به آنها کیتفک دیشا که یگرید امور

Austin & Vindal−Naquet, 1977: 9.) 
 یاجتمااع علاوم و یاخالق علوم انیم یارتباطات نیچن یفرا البته

 باه دیشا که هستند معاصر یانسان علوم در یاریبس یهامؤلفه ج،یرا
 یهیباد امار نیاا اماا دانسا ، مرتبط گریکدی با را آنها نتوان یسادگ
 یُخلقا علاوم باه یروشان باه نایساابان و مالصادرا آثار در که اس 

 نیایتب در شداا ئد یهال بد  هیحاشد در مالصدرا. اس  شده پرداخته
 اشاره یموجودات به یعمل حکم  با مرتبط علوم ی  نویس ی  بندمیتقس

 در یعنای ماسا ؛ فعال و اریااخت باه وابساته وجودشاان که کندیم
 یهاکنش وین و یاجتماع و یفرد اتیُخلق مطالعه به یعمل حکم 

 :  شودیم پرداخته آنها بخشنظام عوامل وین و یاجتماع و یفرد
                                                           

1. Robert T. Hall 

2. Ethics and the Sociology of Morals 

3. oikonomia 

4. Household Management 
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کماة الح مان العلماان هذان. ةیاسیس أو ةیخلق إما العلوم ألن
 فعلناا و ارناایوجودهاا باخت یالت الموجودات عن الباحثة 1ةیالعمل

 (.5، صتا یب مالصدرا،)
 حکما  از علام دو نیا هستند؛ یاسیس ای یُخلق ای علوم رایز

 کاه شاودیما گفتاه ساخن یموجودات از آن در که باشند یم یعمل
 .ماس  فعل و اریاخت به وجودشان

 تاوانیما یاجتمااع و یفارد علوم عام دسته دو به را علوم نیا
 علاوم نیاا تار،یجوئا یبندمیتقس کی در حال نیا با کرد؛ میتقس

 یافعاال واقع در. شوندیم میتقس دسته سه به موضوعشان اسا بر
 عاام اریبس حال  سه در را هاس انسان ما به مربوط وجودشان که
 ایا فارد کی به مربوط که یاتیُخلق و افعال: کرد یبنددسته توانیم

 یانسان فرد اتیُخلق و افعال اگر. هاس انسان از یجمع به مربوط
 اتیانظر اگار یولا رد؛یاگیما شکل اخالق علم باشد، نظر مورد

 ماورد کاالن ایا خارد اجتماعات ای باشد یانسان اجتماع به مربوط
 کاالن اجتماعات و منول ریتدب موضوع ُخرد اجتماعات. اس  نظر

 یاسیس و یُخلق علوم وصف، نیا با باشد؛ یم نهیمد ریتدب موضوع
 :شوندیم میتقس اخالق علم کی و یاجتماع دانش دسته دو به

 بااه مربااوطو  دارد اختصاااص نااهیمد ریتاادب بااه: اساا یس علاام• 
 ابد؛ییم نظم یانسان عام مشارک  آنها یریکارگبه با که اس  یاتینظر

 یریکاارگباه باا که اس  یاتینظر به مربوط: منول ریتدب علم• 
 ابد؛ییم نظم یانسان خاص مشارک  آنها

 آنهاا یریکاارگبه با که اس  یاتینظر به مربوط: اخالق علم• 
  (.همان) ابدییم نظم یانسان شخص حال

 علاوم نیادیابن یهاامؤلفاه از یمهما بخاش تاوانیم یروشنبه
. افا ی هادانش نیا در را امروز یانسان علوم یشناختروش و یانسان

 یانساان علاوم یهااشاهیر دهاد،یم نشان علم خیتار که گونههمان
 نیعنااو باا کاه افا ی ییهااداناش یبندمیتقس در توانیم را امروز

 .  اس  شده فیتعر مدن اس یس و منول ریتدب اخالق، بیتهذ
 
لق فلسفه مثابه به یانسان علوم

ُ
 یخ

 فالسافه دوره در زماینمغر  در انسانی علوم جریانات برخی از پیش
 را آن که بود مطرح بشر طبیع  جدید علم عنوان با دانشی اسکاتلندی

                                                           

با توجه به متتن و  نجایکه در ا شده آورده «ةیالعلم»اشتباه . در متن چاپ شده به 1
شتده  حیعبتار  تحتح کند،یصحبت م یدر مورد موضوع حکمت عمل نکهیا

 است.

 واقاع در فلسافه از ناوع ایان. گرفتناد مای معاادل اخالقیاتی فلسفه با
 بعادها گرچاه. باود تجربی شکلی به بشر طبیع  نوع مطالعه درصدد

 تاالش اجتمااعی علاوم مختلف های رشته و فلسفه شناسی،جامعه در
 اماا شاود، معرفی بشر طبیع  یدعنوان علم جد به اخالقی علوم تا شد

 باود، اخالقیااتی فلسفه در هااسکاتلندی تالش به مسبوق همگی اینها
 تبادیل تجربی فلسفه یک به عیارتمامطور  به هیوم دوره در که ای فلسفه

 انساانی علاوم ساروری گردونه از مابعدطبیع  خروج به کم کم و شد
 بشد   فاهمده بدا  در کاوشدی کتا  ابتدای در هیوم دیوید. انجامید

 آغااز بشار طبیعا  جدیاد علم یا 2خلقی فلسفه معرفی با را خود کار
 باا متفاوت هویتی که جدید فلسفه این(. 7، ص8443 یوم،)ه کند می

 دانااش تولیااد باارای هاااییزمیناه داشاا ، خااود از پاایش هااایفلسافه
 در کاه اخالقای علوم تعبیر. شد  جدید انسانی علوم بنیان که کرد  ایجاد

 فرانساوی اندیشمندان و (Durkhiem, 1984: xxv) دورکیم ادبیات
 فلسافه. شاوند مای ناشی فلسفی ادبیات این از شود، می دیده فراوان
 شاناخته Ethic عناوان باا کاه اسا  چیاوی آن از تار عام که ُخلقی

 از کاه دهاد می قرار خود پوشش تح  را انسان از وجوهی شود، می
 طبیعا  همچاون موضاوعاتی اس ؛ انسانی علوم موضوعات سنخ

 ایاان قااوانین همچنااین و بشاار هااایکنشااگری ُخلقیااات، بشاار،
 تجربای مطالعاه ناوعی واقاع در کاه فلسافه از نوع این. هاکنشگری

عنوان سرور علوم بود و  به فلسفه جایگاه گرفتن درصدد که بود انسان
 آن باا انساانی علاوم هاایرشته عنوان با امروزه کهآورد  یدپد را آنچه
 نظار تح  که بود اقتصاد علم ها دانش این ترین مهم. هستیم رو روبه

 اقتصاااد» قالااب در( 8447) اساامی  آدام ُخلقاای فلساافه مبااانی
 .  شد ظاهر« سیاسی

 
 یعمل حکمت مثابه به یانسان علوم

 لسوفانیف یهادگاهید در شهیر ،یعمل حکم مثابه  به یانسان علوم
 و یطوسا نیرالدینصا خواجاه نا،یسا ابن ،یفاراب همچون مسلمان

 کاه یعمل حکم  دانش از دیجد یتیوضع. دارد ییطباطبا عالمه
 یوناانی دوره یعمل حکم  چونان اتیادب و واژگان سنخ در گرچه
 در یعملا حکما  رایاز باشد؛ یم متفاوت آن با تا  یماه اما اس ،

 بار را خاود چتار یانساان کاردار یجهاان قاانون یمبنا بر دوره نیا
                                                           

2. Moral philosophy 
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 ارساطو در کاه یعمل حکم . دیکش خود از شیپ ی  عمل حکم 
 یاساالم دوره در داشا ، تمرکاو مناد ل یفض 1 یشخص بر تنها

 یهاا قاانون کاه ل یفض ادیبن به یانسان یها ل یفض انیب بر افوون
 یریاگ شکل موجب و کرد عبور اس ، انسان کردار بر ناظر یجهان

 علاوم» نیبا مناسبات نییتب به کوتاه نکیا. شد دانش از یا تازه نوع
 :میپردازیم« یعمل حکم » و« یاجتماع و یانسان

 ییشناساا مساتلوم ویاچ هار از پایش ،یانساان علوم ییشناسا
. ردیاگیم قرار علوم از سنخ نیا انیبن که جه  آن از ؛اس  انسان
 یانسان علوم معاصر و کیکالس لسوفانیف از یاریبس که گونه همان

( سااز دهیاپد) کنشاگر کاه نظار آن از انساان اند،کرده حیتصر وین
 آنچاه ،ساخن گارید باه ؛ردیگیم قرار یانسان علوم موضوع اس ،
 یطورکل باه ،اسا  موسوم یاجتماع و یانسان علوم عنوان به امروزه

 صاورت در و «انسان یهاکنش» درک و لیتحل ،ییشناسا مقام در
ا یریتعب افتنی یپ در امکان  هااکانش نیاا آثاار و  یاماه از یعل 
 فارد کاه اسا  یانساان یرفتارهاا یتمام وین کنش از مراد. هستند

 و دهاادیماا نسااب  آن بااه را ییمعنااا کاانش، هنگااام در کنشااگر
 کنشاگر، اگار طاور نیهم. شودیم واقع قصد یرو از و مندانه  ین

 یمعنا و دهد قرار نظر مد خود یذهن یمعان در وین را گرانید کردار
 گارانید کاردار با ارتباط در نشگرانک ای نشگرک یسو از قصدشده

 رده،کا نیایتع را نشکا تاداوم ریمسا رابطه نیا و باشد گرفته شکل
 اهتمام مورد کنش صورت، نیا در ؛باشد انسان کردار دهندهجه 

 نیاا در و هاسا داناش نیاا موضاوع و ،یاجتماعو  یانسان علوم
 . ردیگیم قرار یبررس مورد هادانش

 کاه جها  آن از و کنشگر مثابه به انسان که شد روشن نیبنابرا
 واقاع ی  اجتمااع و یانساان علوم یمبنا اس ، اریاخت و اراده یدارا

 مساتلوم اراده صااحب و کنشاگر مثاباه به انساان به نگاه. شود یم
. اسا « اراده فاقاد» و« اراده صاحب» ساح  دو به جهان میتقس

اا جباار اساا ، عاا یطب همااان کااه اراده فاقااد ساااح  در  و یعل 
 کشاف ،یعایطب علاوم کردیرو رو ینازا و اس  حاکم یستینیدترم

 باه ایا ینظار حکم  به که باشدیم یعل   جبر از یناش یهاانتظام
 کاه اراده صاحب ساح  اما. دارد تعل  «ستمهیاپ» به ارسطو ریتعب

و  یانسااان علااوم ساااح  اساا ، منااداراده انسااان قلماارو همااان
                                                           

1. Character 

 باه ارساطو ریتعب به) یعمل حکم  به جمله از که اس  یاجتماع
 . دارد بازگش  آن به و( باشدیم مرتبط 2سیفرونس
 

 یلتیفض یعمل حکمت یستیچ

 و «خارد از وربهره» جوء دو به را نفس ،یبندمیتقس کی در ارسطو
 در خردمناد جاوء نیهمچنا او. کنادیما میتقسا «خرد از یعار»

 : داند یم جوء دو یدارا را انسان
 وجودشاان علال کاه دارد نظار یموجودات به که یعلم جوء• 

 . رندیرناپذییتغ
 وجودشاان علل که دارد نظر یموجودات به که حسابگر جوء• 

 (.NE 1139 a) رندیرپذییتغ
 عقال احسا ، مرحله سه یدارا را نفس افالطون، بسان ارسطو

 هرگاو یحسا ادراک و حاس اگرچاه ،یو نظر به دانس ؛یم لیم و
 لیام هام و عقل هم یاخالق عمل در اما س ،ین یاخالق عمل مبدأ
 هام انتخا  و دارد سروکار انتخا  با یاخالق ل یفض رایز لند؛یدخ

 هام خاو ، انتخاا  یبارا پاس. اس  تعقل با همراه و مواف  ل  یم
 قارار عقال دییاتأ مورد دیبا لیم هم و باشد ع یطب مواف  دیبا تعقل

 و اس  ق یحق شناخ  نفس، خردمند جوء دو هر عمل پس. ردیگ
 باه بتواناد آنهاا از کیا هار کاه اس  یحالت آنها از کی هر ل یفض

 (.NE 1139a−1139b) بشناسد را ق یحق حال ، آن واسطه
 باه ریاز گاناهپانج حاا ت سابب باه نفاس ارسطو، دگاهید از

 :  ابدییم دس  ق یحق
 ؛(تخنه) یعمل ییتوانا  .1
 ؛یعلم شناخ   .8
 ؛یعمل حکم   .7
 ؛(فلسفه)=  ینظر حکم   .0
 .یشهود عقل  .5

 یاساتعداد و ملکاه از عبارت« یعمل حکم » دگاهید نیا در
 تاا شاودیم موجب استعداد نیا وجود که اس  انسان در یعقالن
 افعاال و هااکانش در هماواره یقواعد از یریگبهره با بتواند انسان
 حکم  درواقع بردارد؛ گام یاخالق لیفضا به لین یراستا در خود
 تفکار باا وستهیپ( هی  رو با همراه) کردن   عمل استعداد   حال    یعمل

                                                           

2 . Pheronesis 
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 یبارا بوده، شر ای ریخ یآدم یبرا که اس  یامور حوزه در درس 
 از ریاغ 1«عمال» کاه اسا  روشن البته. اس  یافتنی دس  یآدم

 یولا دارد، خاود از رونیاب در یتیغاا سااختن،. اس  2«ساختن»
 حکما  که میریگیم جهینت پس. اس   یغا خودش خو  عمل
 حکما  در رایز س ؛ین ل یفض 3تخنه یول اس  ل یفض یعمل
 قابال تخناه در یولا سا ،ین یپوشاچشام قابل کردن خطا یعمل

 ؛(.NE 1140b) دارد وجاود کماال مرحلاه و اسا  یپوشچشم
 و یعمل حکم  اگرچه .اس  تخنه از ریغ یعمل حکم  رو نیازا

 اناد،نفاس حسابگر جوء از یبخش دو هر( تخنه)=  یعمل ییتوانا
 تخناه، موضوع و یاخالق کنش و عمل ،یعمل حکم  موضوع اما

 در اس ؛ یرونیب یهدف به دنیرس یبرا یعنوان تفکر به «ساختن»
 و «کارد دیبا چه» کنندهنیمع یعمل حکم  دگاه،ید نیا در جهینت
  (.NE 1143b) اس  «کرد دینبا چه»

 باه متعلا  داناش ،یعملا حکما  ارسطو دگاهید در نیبنابرا
 حکم  پس. انجامند ستهیشا که اس  یامور و هاکنش ییشناسا

 از و اس  کین یکارها دانش ،یعقل لیفضا از یکیمثابه  به یعمل
 تفااوت یاریااخت یعمل حکم  با وین و یاخالق ل یفض با رو نیا

 حکما  پاس. باشاد یما سفاه  و جربوه نیب وسط حد کهدارد 
 تأمل آن موضوع دوم، اس ؛ یانسان امور حوزه در نخس  ،یعمل

 یابیدسات یراستا در و( انسان کنش) ریرپذییتغ یامور در 4هی  رو و
 و دیاآیما دس  به ما عمل با که اس ( یاخالق لیفضا) یتیغا به

 باه دیابا ویان را اتیاجوئ بلکاه نادارد سروکار اتیکل با تنها سوم،
 (.NE 1141b) دارد سروکار اتیجوئ با عمل رایز ند؛یبب یروشن

                                                           

را  ی( است که فعتل االق تسی)= فرونس یاز حکمت عمل یناش یتیفعال ،. عمل1
 نته عمتل. استت ارستوو االتق  فلسفه یبنا سنگ مفهوم نیشود. ایموجب م

 نفسته یفت تیتثیشتود و حیمت انجتام الود یبرا بلکه الود از رونیب یهدف یبرا
 .دارد یرآلیغ

فنتون  دیت( استت کته بته تولیعملت ییاز تخنته )= توانتا یناشت یتیفعال ،. ساالتن2
 نفسته یفت امتور نیت. اانجامتد یم یگرینظام ای یمعمار ،یمختلف مانند نجار

 از غرض. هست امور نیا یریادگیدر پس  یشوند بلکه دائمًا اهدافینم الواسته
 ستاالت یمعمتار از هدف است، یصندل و زیم مانند یاهداف به دنیرس ینجار
 غلبه بر دشمن است. یگر ینظام از هدف و شهر و الانه

 آنهتا از یبرالت هستتند  نتوع دو بتر ممکتن و ریرپت ییتغ امتور ارستوو دیدگاه از. 3
 تعلق ساالتن به تخنه. «کردن عمل» موضوع یبرال و هستند «ساالتن» موضوع

 یرهبتر تحتت ساالتن به متوجه حالت تخنه ای یعمل ییتوانا پس. عمل نه دارد
 آمتدن وجتود بته بتا هنرهتا و فنتون هتا،حرفته همته وا ع در است  درست تفکر

 کته یزیتچ مشتاهده و آزمتودن»: از استت عبار  تخنه نیبنابرا دارند، سروکار
 در نته استت ستازنده در علتت  و دیتاین ایت دیایب وجود به که دارد را نیا تی ابل

 (.NE 1140b) «شودیم ساالته آنچه

4 . Deliberation 

 اداره» ،«یفاارد اداره» حااوزه سااه در را ییتوانااا نیااا ارسااطو
 یعمل حکم  که بود آن بر و کرد مطرح «کشور اداره» و «خانواده

 حاوزه ساه در تاوانیما یاخالقا لیفضا به یابیدست یراستا در را
 .  کرد ریتصو قسم سه در مذکور
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (NE 1141b) ارسطو دگاهید در 5یعمل حکمت اقسام

 «یعمل حکمت» و «یعمل عقل» نیب مناسبات

 از وربهاره» جاوء دو باه را نفس گر،ید یبند میتقس کی در ارسطو
 خردمند جوء او دگاهید از. کندیم میتقس «خرد از یعار» و «خرد
 : اس  جوء دو یدارا انسان در نفس
 دارد؛ خویش در واقعی معنای به را عقل که جوئی. 1

[ بلکه ندارد، خویش در واقعی معنای به را عقل که جوئی. ]8
 NE) کناد اطاعا  یعنای «بشانود» کاه اس  توانایی این دارای

1103 a.)  

 بهتارین «عملی عقل» و «نظری عقل» عناوین رسدمی نظر به
 باا بگاذاریم؛ عقل از قسم دو این برای توانیممی که اس  عناوینی

 را عقل که اس  عقلی آن نظری عقل ارسطو دیدگاه از وصف، این
انجاام  را شاناختی کارهای یعنی دارد، خویش در واقعی معنای به

                                                           

عنوان  بته یعملت حکمت گاهیجا چون که است یگفتن نمودار در نکته این ذکر. 5
 یانستان اعمال در را یاالق  لیفضا یسو  به راهبرد که است یملکه و استعداد

 انستان یشخحت و یفترد حتوزه بته کته را اول  ست  رو نیتازا شتود یم موجب
 گرچتته انتتد کتترده یگتت ار نتتام «االتتق  بیتهتت »عنوان  بتته دارد، االتحتتا 

 از یبرالت. استت امدهین یریتعب نیچن ارسوو متن در شد مشاهده که گونه همان
 ستتنت در ارستتوو االتتقف بتته ریتتتعب نیتتا کتته استتت آن انگریتتب یهتتا پژوه 

 بتزر  دائرةالمعتارف ،مندل  ریتدب : ک.ر) استت منستو  یاسکندران−یهلن
 (.یبجنورد یکاظ  موسو  رنظریز  ،یاسقم
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 باه مرباوط یاا داناش این اکنون هستند؛ دانش سنخ از که دهد یم
 باشاد می اماوری باه مربوط یا تغییرپذیر آنها علل که اس  اموری

 انساان فعال باه مرباوط چاه یعنای اس ؛ تغییرناپذیر آنها علل که
 عملی عقل اما انسان، فعل از غیر هاییهستی به مربوط چه باشد،

 خردپاذیر عقال مثاباه باه صارفا   بلکه دهدنمی انجام شناختی کار
 .اس  نظری عقل ادراکات از پیروی مقام در صرفا  

 بارای فضایل  دساته دو عقال، بخش دو ینبراسا  ا ارسطو
: از عبارتناد عقلای فضاایل. اخالقای و عقلی: شماردبرمی انسان

ت نظری، حکم   اخالقای فضاایل و عملای حکم  و ذهن حد 
 (.NE 1103 a) داریخویشتن و دستیگشاده: از عبارتند

ها  بادان پیشاین گانهپنج بندیتقسیم در که مواردی از یکهیچ
 نیاو عملای حکم  حتی نیستند، اخالقی فضایل جوء ،اشاره شد

حکما   رو یانازا آیاد؛مای شامار به عقل اول بخش فضایل جوء
 کارهااای ساانخ از کاااری و اساا  نظااری عقاال از بخشاای یعملاا

  .دهدمی انجام دانشی و شناختی
 نظار در 1شاد، داده توضایح کاه تقسیماتی از دسته دو لحاظ با

 عقال کاار. اسا « عملای حکما » از غیر« عملی عقل» ارسطو
 فضایل    ،«عملای حکما ». نیسا  عملی حکم  تولید عملی،

 در عمال نظاری هاایزمینه عملی حکم  بلکه نیس ، عملی عقل
 دیادگاه از بنادیتقسیم دو این براسا . کندمی فراهم را عملی عقل

 از بخشای اسا ؛ عقالنی فضایل از یکی که عملی حکم  ارسطو
 ایان. دارد خویش در واقعی معنای به را خرد که اس  عقل اول جوء

 امااور و ورزی اندیشااه باه کااه اساا  عقال از بخشاای همااان بخاش
 اماوری باه مرباوط یاا شاناخ  ایان اکنون. دارد اشتغال شناختاری

 به مربوط یا تغییرپذیرند آنها علل که اس ( انسانی های کنش مانند)
 تغییرناپاذیر آنهاا علال کاه اسا ( طبیعی های پدیده مانند) اموری

 هاای راه و انسانی عمل شناسایی کار دیدگاه، این در بنابراین هستند؛
 عقل عهده بر نیو مندانهغیرفضیل  و مندانهفضیل  رفتار به دستیابی

 خاود   دار عهاده کاه اس  عقل در توانایی عملی، عقل. اس  نظری
 کاه اسا  شناسی کنش فضیل  عملی حکم  اما اس ، کنشگری

 آیااد ماای کنشااگری کااار بااه جوئاای و کلاای هااای گااواره از نااوعی بااا
(NE1141 b 17.) 

                                                           

کته بته دو جتزق عقتل  یمیتقست  ها اشاره شدبدان  یپ عنوان در که یماتی. تقس1
از  کیتهتر  لیعقل، فضتا یدو جزئ  یکه براساس تقس یمیاشاره داشت و تقس

 کرد. یدو جزق را مشخص م نیا

  یانسان کردار دانش مثابه به یعمل حکمت

 دوره یعملا حکما  باا یاسالم دوره یعمل حکم  یاصل تفاوت
 شمول جهان قانون بر آنها یابتنا در( گذش  آن شرح که) آن از شیپ

 داناش یفضا وارد را یبحث حوزه کی که یقانون اس ؛ یانسان کردار
 نیاا یهااانیابن از یشاناختار یاقاوه عنوان به یعمل عقل. سازدیم

 در کاه عملگار یا قاوه چوناان فقاط ناه اس ، دانش از دیجد حوزه
 یپا در یعملا عقال یطورکلهب ؛شد مشاهده ارسطو یعمل حکم 

 فاراهم را ساعادت اساتحقاق کاه اس  یشروط و محض ریخ نییتب
 عقال راه از تنهاا کاه باشاد می اخالق قانون یپ در رو ینازا و کندیم

 چاه که س ین نیا یپ در یعمل عقل پس. اس  حیتوض قابل یعمل
 اسا  مشاروط یویاچ چه ای شرط یویچ چه س ،ین ای هس  ویچ
 آزاد اراده عنصار و اریااخت دهیاا باه وابسته یعمل عقل یستیچ... . و

 یگااهیجا و معناا ویان یعمل عقل آزاد، اراده عنصر حذف با و اس 
م ،یعمل عقل یاسالم فلسفه در. داش  نخواهد  اسا  اراده به متقو 

 فلسافه در. داش  توانینم یعمل عقل از یتصور چیه اراده بدون و
 عقال. ندارناد ورود امکاان مقاو ت ار،یااخت دهیاا بدون وین کان 

 عقلای در خود بودن نا  نیع در که اس  محض عقل همان یعمل
 رناابب را اراده تواناد می و گذاردیم قانون کردار یبرا که روازآن بودن،
 عقال دو دارای واقاع در ؛اس  «یعمل عقل» کند، نییتع خود قانون

 عقال»  گریید و «عملی عقل» یکی: شد میخواه عقل از جنبه دو ای
 هااای جنباه و عملای دساتورهای متضامن عملای عقال. «اخالقای
 معااانی متضاامن اخالقاای عقاال امااا بااوده، قانونگااذاری صااورت
 ،یشاااهرود یعابااد) گرناادیدکی ماالکم دو نیااا و اساا   اخالقاای

 (.12ص ،1711 ،همو ؛1715
 برناماه، ریتادب و سااخ  روش کانش، ۀویشا ارائاه که آنجا از

 عقال ۀحاوز در« یریتادب عقل» نیبنابرا اس ، شناخ  قوه فهیوظ
 محاض ی  عملا عقال ریتاأث تنهاا تحا  اراده اگر. دارد قرار ینظر

 خواهد یاخالق محض طور به کنش فرض، نیا در شود، ختهیبرانگ
 ،باشاد لیام قاوه یساو از ختهیبرانگ اگر صورت نیا ریغ در و بود

 .بود نخواهد نا  یاخالق کنش
 باه توجه با) را یویر برنامه عقل یمعنا به یریتدب عقل نیبنابرا

 یعملا عقال تاوانیما( اسا  ختنیبرانگ و الوام ثیح فاقد نکهیا
 باا را هاابرناماه ممکان، یکردارهاا دربااره یریتادب عقل. دانس 
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 قاوه ساپس و کندیم کشف یاحتما ت و یتجرب و یعقل استد ل
 عقال نظار تحا  اخاالق قانون یراستا در ای لیم یراستا در اراده

 .  کندیم  یفعال یریتدب
 از بلکاه سا ،ین یاخالقا عقال با مساوق یعمل عقل بنابراین

 دساتگاه درون در. اسا  یعملا عقال از یبخشا یاخالقاجه  
 دو( یعقلا دساتگاه یبارا هیمثابه پا )به ینظر عقل بر افوون ،یعقل

 راه را آنهااا ینظاار عقال گرچااه کاه دارد وجااود ویان گاارید کاارکرد
عمال به که رو ازآن اما اندازد،یم  تعلا  افعاال اریااخت یبارا هی  رو ا 

 از یکای. نامند یم یعمل عقل کارکرد، دو نیا نظر از را عقل دارند،
 باه ویان یگرید و شودیم راجع« عیصنا و هاکنش ریتدب» به دو نیا

 راجااع« یاخالقاا یکلاا یآرا هیااپا باار یعملاا ی  جوئاا آراء صاادور»
 راتیتادب در. دهندیم تحق  را یاخالق یعمل حکم  که شودیم
 یآرا سانخ از یولا م،یادار یعملا یجوئ و یکل یآرا وین عیصنا و

 گونه دو بر( یعمل یرأ و) یعمل عقل جه  نیبد ستند؛ین یاخالق
 :اس 
 ؛یریتدب یعمل عقل. 1
 . یاخالق یعمل عقل. 8

 ویان نایساابن آثار در را یاخالق و یریتدب به یعمل عقل میتقس
 نیاا عناوان هرچناد اف ،یدر توانیم اشارات در چه و شاا در چه

 دربااره ساینا ابن سخن حاصل .شودینم دهید یو گفتار در میتقس
 :کرد بیان توانمی گونه این را عملی عقل

براسااا   کااه جهاا  آن از اساا ،  عقاال همااان عملاای عقاال
 را عملاای جوئاای آرای ،...و مشااهوری تجرباای، ی،مقاادمات اولاا

 بارای نظری عقل از برگرفته مقدمات از اگر اکنون. کندمی استنباط
فرض، عقال  ینعقل در ا گیرد، کمک تدبیری جوئی آرای استنباط

منول و مادن  یرعقل، طب  ابدان، تدب این از و اس  تدبیری یعمل
و اگار از  آیدیم پدید[ انسانی علوم طورکلی ه]و ب یعو ساخ  صنا

 باارای مقاادمات آن محمااوده آرای بخااش از ی،مقادمات مشااهور
فرض، عقال  ینعقل در ا گیرد، کمک اخالقی جوئی آرای استنباط

 یواز مقدمات ن دیگر برخی از گیریکمک با. اس  اخالقی یعمل
 باه مقادمات آن چاون اماا باشاد، اخالقای توانادمی یعقل عمل
 عقاال هم  تصدی  منشأ توانندینم نیستند، محموده آرای استواری

مطابق  کنند  یهاله یعطور عام با شرا به توانندنمی همچنین باشند؛

 دیادگاه از. اناداخالقای عقل مبنای 1محموده آرای تنها رو اینو از
 یانا بین رو ازاین و دارند تعل  عقالء همه به محموده یآرا سیناابن

 یاثتطاب  هس  و چون عقل از ح یهاله یعشرا ینآراء مشهوره و ب
 اخالقای عملای عقال اخالقی، جوئی آرای یکاربرد آنها در راستا

 عملای عقال استد ل از اخالقی جوئی آرای گف  توانمی اس ،
 پذیرناداساتد ل اخالقای جوئی آرای جه  بدین و اندشده نتیجه

 (.51−54ص ،1711 ،یشاهرود یعابد: ک.ر)
 دلیال باه اصاولیان و مسالمان معاصار حکیمان میان، این در
 مناسابات وجاود و فقاه علام در اجتماعی مفاهیم پررنگ حضور

 موضاوعات و احکاام باا اجتمااعی هویاات و مفاهیم میان عمی 
 ایان در را گوناگونی رویکردهای با همراه و مفصل مباحث شرعی

 اس  1طباطبایی عالمه حکیمان این جمله از اند؛ داده سامان مورد
 از تقریاری باه خاود فلسافی نظاام از بخشی در بدیع کاری در که
 نظریاه این در طباطبایی عالمه. اس  پرداخته« اعتباریات نظریه»

 وجااوه از بساایاری اساا  توانسااته آزاد ذهاان کنشااگری بیااان در
 شاناختیمعرفا  وجاوه حتای و شاناختیانساان شناختی،هستی

 ایجااد منشاأ جمله از. سازد روشن را اعتباری هایپدیده و مفاهیم
 دار عهااده مفاااهیم ایاان اینکااه معرفاا ، دسااتگاه در مفاااهیم ایاان

 روش آنهاا، در کثارت وقاوع نحوه هستند، هویاتی چه از حکای 
 ... .  و مفاهیم این شناخ 

 تحلیال دنباال باه انساانی علاوم در ماا گذشا ، که گونه همان
 در باشند؛ برآورده سر آدمی آزاد اراده از که هستیم انسانی یها کنش
 نظریاه)=  اعتباریاات نظریاه فلسافی هاایبنیاان سارآغاز که حالی

 نشاائ  اراده از معااانی ایاان پیاادایش نحااوه و( آزاد ذهاان کنشااگری
 و یاباد می معناا ممکان اماور باا اراده وجودی هوی  زیرا گیرد؛می

 تارجیح دیگاری بر را فعل عدم و وجود طرفین از یکی اراده که آنگاه
 ترتیب بدین و گذاردمی وجود عرصه به پاعدم  کتم از کنش دهد،می

 تعلا  ممکان اماور باه کاه اسا  امری اراده شودمی گفته که اس 
 ایان. بخشادمای «وجاو » ممکن، امر آن طرف یک به و گیردمی

 اعتباریات نظریه در انسان ذهن های کنش از کنش نخستین وجو ،
 در عاملیاا )=  اراده مساائله کااه جاساا  همااین از و اساا  عالمااه

 از طبیعتاا  . یابادمای ارتبااط اعتباریات به( اجتماعی علوم اصطالح
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 معاانی ایان اسا ، اراده مبدأ عملی عقل عالمه، تصریح به که آنجا
 از ماراد پاس. انادمارتبط عملای عقال باا کنشاگر ذهن در موجود

 ارادۀ باا هماراه کاه هستند آزاد کنشگر برساخته مفاهیم» اعتباریات،
عنوان عامال،  باه انساان یعنی ؛«شوندمی ایجاد عملی عقل از ناشی

 اعتباریاات نظریاه. ساازدمای کانش هنگاام در را مفاهیم دسته ینا
 تبیاین در تاکنون که اس  دیدگاهی تریندفاع قابل طباطبایی، عالمه

 اجتمااعی هایپدیده و مفاهیم همچنین و انسانی کنشگری چیستی
 مبحاث در طباطباایی عالماه کاه تحولی ترینمهم. اس  شده بیان

 :داد نشان که اس  این کرده، ایجاد اعتباریات
 رابطه یک اجتماعی هایپدیده و نهادها و اعتبار نظام بین: او   

  دارد؛ وجود نهادینه و واقعی
 اجتماااعی مفاااهیم موجااد کااه جهاا  آن از اعتبااارات: ثانیااا  

 بیاان علم در که باشد می معنایی به ادبی اعتبارات از فراتر هستند،
 بنیاانی دارای) شود می تبیین سکاکی وسیله به و استعاره مبحث در

 از سانخ ایان کاه داد نشاان عالمه دیگر بیان به(. اس  غیرفلسفی
 نظریاه و برخوردارناد طبیعای مابعاد و فلسافی مبنای از اعتبارات

 اعتبارات نظام بین که شده استنتاج فلسفی پایه یک بنابر اعتباریات
 ارتبااط ایان اگر که ایگونهبه اس ، کرده برقرار ارتباط واقع نظام و

 .شد خواهند پایه بدون و گواف اعتبارات نشود، منظور
 عالمااه نظریااه از برآمااده اساا  دیاادگاهی اعتباریااات نظریااه
 از را چیاو یک تعریف و حد کنشگر ذهن نظریه این در طباطبایی؛

 که را چیوی حد   واقع در و کند می منتقل عملی عقل به نظریه عقل
 کاه دهادمای عملای عقل در دیگری چیو به باشد، نظری عقل در

 روی استعارات در که فرایندی همان سان به اس ، تعریف آن فاقد
 شایر تعریاف ماثال  ) شودمی اعتبار بهمشبه جای به مشبه و دهدمی

 (. شودمی داده شجاع شخص به
 با همراه که اس  مفاهیمی» تولید آزاد، ذهن کنشگری از مراد

عنوان  باه انساان یعنای ،«شوندمی ایجاد عملی عقل از ناشی ارادۀ
 کاه آنجاا از. ساازدمای کنش هنگام در را مفاهیم دسته ینعامل، ا

 گیاریبهره با منظور بدین دارد؛ مرجح به نیاز یافتن تعین برای اراده
 کاه) عملای اعتباارات دارد، وجاود نظری عقل در که مفاهیمی از
 شااکل ذهاان در( شااوندماای تولیااد اسااتعاری اعتبااارات سااان به

 انتقاال عمل حوزه به نظری مفاهیم با که صورت این به گیرند؛می

. گیرناد قرار مفهومی انضباط یک تح  اراده مرجحات تا یابند می
 انساان فعاله قوه بین موجود واقعی   و ضروری رابطه اسا ، این بر
 و فعالاه قاوه باین کاه شاود یم داده ایرابطاه به آن واسطهبی اثر و

 برقارار( اس  گرسنه انسان مطلو  که شدن سیر مثل) آن مطلو 
طور  باه تعریاف، آن فاقاد شایء باه تعریاف شدن داده این. اس 

 نتیجا  و رسادمی انجام به ادراکی دستگاه سازوکار نابرخودکار و ب
 را مرجحاتی انسان سان بدین پس. نیس  قراردادی و گیریتصمیم

 و آورددرمای انضاباط تح  اعتبار راه از هستند، اشاراده منشأ که
 برقارار ایعنوان ضاابطه باه اسا ، اعتباری ضرورت که را «باید»

 جاای باه خاود واقعی جای از ضرورت سرای  بیانگر که سازدمی
 تاابع تنهاا ضارورت اعتباار اگر اکنون. اس ( فعل رجحان) دیگر

ی ادراک ی، ادراک زوال با باشد؛ حس   از هام ضارورت اعتبار حس 
 مانناد اسا  همیشگی باشد، عقلی ادراک تابع اگر و رودمی میان

 بناابراین عملای؛ عقال هاایادراک مورد در قبح و حسن اعتبارات
 و دهندمی قرار تأثیر تح  را اراده که هستند واقعی امور   این اگرچه

 مفهومی   انضباط بیانگر اعتباری مفاهیم اما بخشند،می تعین آن به
 باا بتواناد عمال از پیش اراده که ایگونه به هستند، مرجحات این

 ایاان براسااا  تنظیمااات، ایاان راهنمااایی بااا و رجحانااات تنظاایم
ها  بادان عالمه که مفاهیمی پس. اندواقعی کهکند  رفتار رجحانات

 .اس  ذهن کارکرد حوزه در کندمی اشاره یاتبا عنوان اعتبار
 اساالمی دوره عملای حکما  حاوزه در مباحاث دسا  این

 تواناد مای که اس  انسانی دانشی عم  و اهمی  بیانگر روشنیبه
 ایانما به ارمغان آورد.  یرا برا یرفتار و اجتماعی تبیین هایزمینه
 باشاد می هااییدانش از شناخته، عملی حکم  عنوان با که دانش

 همچناین و انساانی ُخلقیاات و انساان شناساایی آن غایات از که
 راه ایان از تاا اسا ؛ سیاسای و فاردی ساطوح در او زندگی تدبیر
 باا. بیاباد را خاود مسایر طبیع  جهان در عقل از برخاسته تمدن

 علاوم مختلاف عناوین با امروزه که آنچه ادبیات و واژگان پیگیری
 حکما  از ناوع ایان سازوکارهای توان می شد، یاد آنها از انسانی
 .کرد مشاهده آنها در را عملی
 

 یریگ جهینت

در  یم،هسات رو روباهباا آن  یعنوان علوم انساان بهکه امروزه  یدانش
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تالش  نتیجهاس  که  یو اجتماع یمختلف علم یکردهایواقع رو
 ی و ترب یدر حوزه ساخ  تمدن بشر یمختلف فکر یکردهایرو

 یکه حاوزه علاوم انساان معنا ینبد ؛انسان به اشکال مختلف اس 
و  کااه موضااوع مشااخص و روش یساا از دانااش ن یواحااد رونااد
داشته  یو روشن یهمسائل کامال  متف  عل یو حت عینم یشناس روش
 یو فرهنگا یفکار یهاا یدگاهحوزه محل جو ن د ینبلکه ا ،باشد

 یحاال انساان و زنادگ یانباا ا ؛بشر اس  یخمختلف در طول تار
بشار در  یرو یشو مساائل پا یو اجتمااع یدر سطح فرد یانسان

هاا را شاکل داناش ینتواند وجوه مشترک ایخود م یشکل حداقل
، دانش مورد نظر را باا توجاه باه یکردهارو ینازا یکهر  پسدهد. 

 یانکاه ا معنا ینبد ؛ده اس کر ینامگذار یشاصول و فرهنگ خو
 یری و ماد یانسان و جامعه انساان ی دانش آنگاه که مواجه با ترب

 یهاایمختلف، تجلا یو فرهنگ یفکر یها ی ر موقعناببآن شده، 
داناش  یانآنگاه که عقل در ا پسداشته اس .  یخدر تار یگوناگون

 ؛شاکل گرفا  یدوره اساالم یمعرفتا یحاکم شد، حکم  عمل
 یدهنام یعلوم اجتماع ،دانش شد ینل ائایدا ییگرایع آنگاه که طب

شاکل  ییارساطو یمبنا شد، حکم  عملا یل آنگاه که فض ؛شد
و روح محاور بحاث در ماورد امار  یخآنگااه کاه تاار نیوگرف  و 

و علاوم  یخیدانش ناام علاوم تاار ینا ،ساز و انسان ساز شدتمدن
 تنسای  یاون یفلسافه خلقا یاا یلقابه خود گرف . علام ُخ  یروح

باثبات وجاود  یاس  که بر ساختارها یدانش انسان یناز ا یگرید
 ینبا ا ؛او باشند یاتاخالق یال  که همان ُخ  شد یم متمرکو یانسان

 یواحاد و ناه در دوره خاصا یکردینه در رو یعلوم انسان ،وصف
 ییارتغ یخبلکه تنها واژگاان هساتند کاه در طاول تاار ،ظهور کرده

 یامار یانسان و جوامع انساان ییو شناسا اند و دانش ساختنکرده
 وجود داشته اس . یابوده که همواره در هر دوره
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