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 پژوهشگاهسخن 
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ ینپژوهش در علوم انسا در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یها ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تیدر گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اآاركپژوهش 
گـر  ید یاز سـو  یرانیفه فرهنگ اترین مؤل های وحیانی و اساسی وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن

و  یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ و بهره یماسال ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ توجه بـه ا  ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقی ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن ین
 یینمـا فراهم ساخت و بـا راه  1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كشـ  یعلمـ  ن نهادیحوزه و دانشگاه، ا انادتشان و همت اسیا تیعنا و
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

 1382 سـال  در س شـد و یسـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهشـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش
 »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  و حـوزه  یمؤسسه پژوهشـ « به

  افت.ی ارتقا
ـ  یرسالت سنگ یفاینون در اكپژوهشگاه تا ارائـه   یبـه جوامـع علمـ    ین خود خـدمات فراوان

 یه علمـ یتـاب و نشـر  كها  ف، ترجمه و انتشار دهیه، تألیتوان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده
  رد.ك اشاره
  

 سه



  

در » علـوم اجتمـاعی  «و » فلسـفه «هـای   ان منبع درسی برای دانشـجویان رشـته  این اثر به عنو
در مقطـع  » فلسـفه علـوم اجتمـاعی   «و » فلسـفه علـم  «مقاطع كارشناسی و كارشناسـی ارشـد و   

  كارشناسی ارشد قابل استفاده است.
شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای       نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب

خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح كتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز      اصالحی
  جامعه دانشگاهی یاری دهند.

های مؤلف محترم اثـر، جنـاب آقـای دكتـر مالـك       از تالش داند الزم میدر پایان پژوهشگاه 
  .شجاعی جشوقانی و نیز از ناظر محترم جناب آقای دكتر سیدحمیدرضا حسنی سپاسگزاری كند
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  مقدمه

  ؟چرا علوم انسانی. 1
همـواره آدمـی حتـی در    زیـرا   ؛ای به قدمت انسان دارد پیشینه به یك معنا اصطالح علوم انسانی

تجربه خلوت فردی خود، معرفت و علمی به خود و درنتیجه علم انسانی داشته است و بـه یـك   
خر است كه زمان تثبیت آن به عنـوان یـك حـوزه معرفتـی قـرن      أجدید و مت نسبتاً ای معنا پدیده

  .استفرهنگ غربی  نوزدهم میالدی و در بافت و زمینه و خاك، تاریخ و
تـاریخی   _ شـناختی و اقلـیم فرهنگـی    فكری، پایگـاه معرفـت   بسته با اینكه از كدام پارادایم
باشیم، تعاریف مختلف، متنـوع و گـاه متعارضـی از علـوم      نسانیدرصدد تحدید مفهومی علوم ا

توان ارائه داد؛ عموم تعاریفی كه در باب علوم انسانی ارائه شده، تعاریفی ناظر به یكـی   انسانی می
های موضوع (انسان و علل و معالیل رفتـار و كـنش وی)، روش (درونـی، تجربـی و...)،      از مؤلفه
، (مناسبات انسان با انسان، جامعه، طبیعت و...)، غایات (خودشناسـی، توصـیف، تبیـین   مسائل 

المثـل چـه    شناسی، تجویز، كنترل و...) و یا مشیر به مصادیق (برشـمردن اینكـه فـی    ، آسیبفهم
ی، اقتصـاد، تـاریخ،   شناسـ  شناسـی، روان  انـد؛ جامعـه   هایی مصـداق عنـوان علـوم انسـانی     رشته
  شناسی و...) است. زبان

توان به عنوان آغاز بحث و برای اینكـه تلقـی كـم و بـیش روشـنی از علـوم        با وجود این، می
را _ موقتـاً   های مربوط به علوم انسانی نظریهدر ذهن داشت، این تعریف فروند، در كتاب  انسانی

هـای گونـاگون    ز علوم انسانی، معارفی است كه موضوع تحقیق آنها فعالیـت _ پذیرفت: مراد ما ا
هایی است كه متضمن روابط افراد بشر با یكدیگر و روابط این افراد با اشـیا، و   بشر، یعنی فعالیت

  ).3، ص1393نیز آثار و نهادها و مناسبات ناشی از اینهاست (فروند، 
كـه مـا بـا طیفـی از مفـاهیم و       ییكار رفته است تا جاه ب تعابیر مختلفی در مورد علوم انسانی



  ای بر فلسفه علوم انسانی مقدمه      2

  

 ،علوم دسـتوری  ،علوم هنجاری ،علوم روحی ،علوم فرهنگی ،اصطالحات همچون علوم اخالقی
  .)4و  3(همان، ص یمهمواج ...علوم اجتماعی و ،علوم توصیف افكار ،علوم تاریخی

 ،مالت جدی در باب چیسـتی أشناسانه به ت معرفت تاریخی و به یك معنا _ فرهنگی ۀواقع دو
و غلبـه   علـوم طبیعـی  های  پیشرفت و كامیابی ،نخست ؛انجامید چرایی و چگونگی علوم انسانی

حوزه در غلبه گفتمان فلسفی دكارت  ،دوم ؛بینی علمی با پیشگامانی همچون گالیله و نیوتن جهان
  ).8، صهمانی علوم (شناس معرفت

از جملـه شـكوفایی    __به دالیل و عللی  ،یدیكه در خاك اروپای قرن هفدهم رو ،علم جدید
 __ گشایی از مشكالت بشر و اكتشاف راز و رمز و قوانین طبیعـت  سریع و اثبات كارآمدی در گره

 ،كسـانی چـون هلوسـیوس    ؛معرفتی قلمـداد شـد  ی ها حوزه دیگر 1»علمیت«الگوی تام و تمام 
و  بودنـد  براساس الگو و مدل علوم طبیعـی  ،انسان و شئون انسانی هولباخ به دنبال تبیین ،المتری
 ،این باور عمیق را ایجاد كرده بود كه كمـال علـوم انسـانی    ،بزرگانی همچون نیوتنهای  پژوهش

  .)8ص همان،باشد ( می» رنگ طبیعی دادن به آن«
، )، زبان حال عصر جدیـد را در مـدح نیـوتن   1744_1688شاعر انگلیسی (، الكساندر پوپ
  :چنین سروده است

ــت  ــوانین طبیعـ ــا قـ ــت بـ  درون ظلمت شب داشـت مسـكن     طبیعـ
ــاه    ــد آنگ ــوتن باش ــا نی ــدا گفت  جهان از پای تـا سرگشـت روشـن      خ

ترین نابغه است كه بشریت به چشم خود دیده است، بلكـه   تنها بزرگ نیوتن نه ،وشتالپالس ن«
ایـن بخـت خـوش در تـاریخ      زیرا فقط یك جهان وجود دارد و ؛ترین نابغه هم است خوشبخت

یا نمونـه   "مثل اعالء"مكانیك نیوتنی  باشد. آن تواند شد كه بیانگر قوانین می فقط نصیب یك تن
كننـده   قانع نیتبی __ در هر زمینه دیگری هعتوس و  __و نشان داد كه در علم  آرمانی كار علمی شد

  ).71، ص1379 (باربور، »یعنی چه
به شرطی علم هستند كـه   و انسانی و اینكه علوم انسانی البته قول به وحدت علوم (علوم طبیعی

وی علوم طبیعی طراحی و بازسازی شده باشند)، از همان ابتـدا بـا نقـد جـدی     براساس مدل و الگ
» علـم جدیـد  «منتقدانی همچون ژ. ب. ویكو مواجه شد. به اعتقـاد برخـی محققـان، آنچـه ویكـو      

خواند، دقیقاً طرح نوعی علوم انسانی از زاویه فلسفۀ تاریخ است؛ فلسـفه تـاریخی كـه بـیش از      می
  داشته باشد، خاستگاهی عمیق در نگرش مسیحی به تاریخ دارد.آنكه ریشه در علم جدید 

                                                           
1. scientificite 
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ای عمومی  بار، نظریه بندی علوم، شاید برای نخستین افزون بر طبقه علم جدیدویكو در كتاب 
كند كه صـاحب نظـران    دهد و با این طرح، خط سیری را ترسیم می ارائه می در باب علوم انسانی

 (همـان، انـد   تفصیل داده آن را بعداً ،...كاسیرر، هوسرل و ،نظیر دیلتایر روزگار ما، علوم انسانی د
  .)14و  13ص

نقادی جایگاه محوری تصـورات واضـح و متمـایز     ،ترین نقدهای ویكو بر دكارت از اساسی
ایـن فیلسـوف    در نظـام فكـری   )،بعدها آثار آن را در قول به اصالت علوم دقیقه باید پی گرفت(

  .فرانسوی بود
 ،مدعی طرد و نادیـده انگاشـتن آن باشـد    ،امر مبهم و تاریك نیز حتی اگر علم ،به عقیده وی«

آفریننـده   ،شعور یا خودآگاهی نیز هست كه عالوه بر علم ،انسان فقط علم نیست زیرا ؛حقی دارد
وجـه دیـدگاهی اسـت    نقد بنیـادین ویكـو مت   ،با این همه .شعر و قصه و صور دیگر تخیل است

را بـه   ،از جملـه علـوم انسـانی    ،معرفـت هـای   كوشد تا همـه حـوزه   __ می به تبع دكارت __ كه
 »تقلیـل دهـد   ،ریاضیات به عنوان علم كاملی كه علوم دیگـر بایـد از آن سرمشـق گیرنـد     الگوی

  ).15(همان، ص
هـای   است، به مطالعۀ نهادهـا، نظـام   یكه همان علوم انسان» علم جدید«معتقد است:  1ویكو

پردازد، فی حد ذاته معتبر است و اعتبار درونی دارد، نه به این  سیاسی، آداب و رسوم و حقوق می
  دهد. دلیل كه به هنجارهای یا معیارهای ریاضی تن درمی

ـ رف كند كه احترام و اعتبار ازدسـت  می ویكو در مخالفت با دكارت سعی تـاریخ و شـعر و نیـز     ۀت
هـم از   ،یا علوم انسـانی  »علم جدید. «معرفت تجربی درباره انسان و جامعه را به آنها بازگرداند

علـومی از نـوع خـاص و در عـین حـال       ،جهت اصول و هم از حیث روش و نـوع تـیقن خـود   
خود سازنده عـالم انسـانی    ،نساندلیل وجود علم انسان این است كه ا ،.. در هر حال.اند مستقل
  ).16(همان، ص است

مل در باب این أویكو بخش ششم را به طرح و ت 2،نخستین علم جدیدساز  در كتاب مهم و دوران
 یتـاكنون در آرا  __ علـوم انسـانی   __دهد كه چرا این علـم جدیـد    می پرسش جدی اختصاص
ه و به تقارب فلسفه و تاریخ به عنوان رویكردی قابل دفاع در غایب بودها  فالسفه و فیلولوژیست

  .)18، ص2002 ،(ویكو كند می مطالعات علوم انسانی دعوت
  

                                                           
1. Vico 2. The First New Science, p.18.  
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  چیستی فلسفه علوم انسانی. 2
های فلسفه اسـت كـه بـه تأمـل در بـاب چیسـتی، قلمـرو و         یكی از زیرشاخه فلسفه علوم انسانی

مصادیق، چرایی، مبانی، موضوع، مسائل، روش، غایات علـوم انسـانی و نسـبت علـوم انسـانی بـا       
  پردازد. هایی چون دین، فرهنگ، تمدن و دیگر علوم (اعم از علوم عقلی، طبیعی، هنر و...) می حوزه

طبیعی اسـت   ،فرهنگ غرب است ،اجتماعی جدید _ جا كه خاستگاه طرح علوم انسانیناز آ
اروپـایی شـكل گرفتـه    هـای   مالت فلسفی مدون در باب علوم انسانی هم در زبانأكه نخستین ت

 اقرون وسط 1،در یونان باستان های مباحث فلسفه علوم انسانی توان از خاستگاه می هرچند. باشد
ه مباحث مربوط به این حـوزه  اما واقعیت آن است كه عمد، و دوره جدید غرب هم سخن گفت

  .سو مطرح شده است از قرن نوزدهم به این
هـای   فلسفه اجتماعی در دو شاخۀ كالن  _  های عمده معاصر فلسفه علوم انسانی معموالً جریان

  شوند. بندی می ای طبقه علوم انسانیِ تحلیلی و قاره
شكل گرفتـه كـه   هایی  پیرامون پرسش عمدتاً ،یفلسف ۀدر این حوز ،ها پردازی نخستین مفهوم

نـاظر بـه    ها عمـدتاً  این پرسش. جاذبه دارند )آمریكایی _ انگلیسی عمدتاً(برای فالسفه تحلیلی 
موضـوع   ۀانسانی به مثاب عۀناشی از مطالعه جامهای  و اجتماعی و دشواری مناسبات علوم طبیعی

  است. پژوهش علمی
فاقد رویكرد  غالباً ،ثر از الگوی علوم طبیعیأمتشناسیِ  كرد به جهت غلبه گفتمان علماین روی

بـه مسـائل تجربـی     نوعـاً  بـا مطالعـاتی مـواجهیم كـه     عمدتاً. در اینجا فرهنگی است _ تاریخی
شناسـان   ویـژه جامعـه   مندند و این مطالعات توسط كنشگران و عالمان علوم اجتماعی و به هعالق

حول ایـن مضـمون كلیـدی اسـت كـه      تأمالت پرسش كلیدی این نوع . گیرد می تجربی صورت
اسـتقالل یـا وابسـتگی     ،وحدت یا تنوع(اجتماعی به لحاظ روش  _ رابطه علوم طبیعی و انسانی

تـوان   مـی  گیرد را با توجه به زمـان انتشارشـان   می چیست؟ مطالعاتی كه در این حوزه انجام )...و
گرایانه و  تجربه عمدتاً ،تعلق دارند 60و  50های  اگر این مطالعات به پیش از دهه ،ندی كردب طبقه

گیری علوم مـدرن در   های فلسفی این رویكرد عمدتاً ناظر به شكل فرض پیشهستند. پوزیتیویستی 
، گرایی (الك گرایی (دكارت و پیروان وی...) و تجربه قرن هفدهم و هجدهم و دو سنت فلسفیِ عقل

است. درواقع، این مطالعات در حال و هوای عصری هستند كه علوم  باركلی و هیوم) و پوزیتیویسم
                                                           

  :ك.المثل ر فی .1
Manicas, A History and Philosophy of the Social Sciences. 
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اجتماعی در چنین   _   االطالق بود و طبیعی است كه فلسفه علوم انسانی تجربی دارای مرجعیت علی
بـه لحـاظ روش و دیگـر     كردن این علوم بر مبنـا و الگـوی علـوم طبیعـی    » علمی«فضایی به دنبال 

  ).17، ص1390باشند (شرت،  معیارهای تضمین علمیت علوم انسانی
اجتمـاعی بـه مسـائلی چـون      _ هـای عمـدۀ فلسـفه علـوم انسـانی      برای این تلقی، سرفصل

  پردازد. ارزش و... می ، تمایز واقعیت/، قانونمندی، عینیتبینی، تبیین پذیری، علیت، پیش آزمون
 ،خواند »پوزیتیویستی _ پست« اجتماعیِ _ توان آن را فلسفه علوم انسانی رویكرد دیگر كه می

متفاوتی شكل گرفته است، در اینجا دیگر  ایدئولوژیكی دوم قرن بیستم و بر بافت و زمینه ۀدر نیم
پوزیتیویسـتی در   االطالق علم تجربی جدیـد نیسـت و تحـوالت پسـت     جعیت علیخبری از مر

شـناختی،   گرایی تا رویكردهای جامعه عمدتاً در مطالعات علم، از ابطال فلسفه و علوم انسانی __
شناسـی را بـه    __ اقتدار پیشین گفتمان پوزیتیویستی در علـم  تاریخی، فرهنگی و فمنیستی به علم

ر اینجا هم با طیفی از رویكردها مواجهیم كه از رئالیسم انتقادی تـا نظریـه   چالش كشیده است. د
شـناختی علـم در    و آنارشیسم معرفتی فایرابند از سویی و مطالعـات جامعـه   1های كوهن پارادایم

مدرنیستی و هرمنوتیكی، با همـه تنـوعی    های پساساختارگرایی و پست مكتب ادینبورا و استدالل
  2راغ گرفت، مواجهیم.توان در آن س كه می

 در فرهنگ اسالمی های طرح فلسفه علوم انسانی خاستگاه. 3

دهد كه علوم انسـانی نـاظر بـه وضـعیت انضـمامی       می نشان مل در تاریخ تكوین علوم انسانیأت
تـه تـا حـدودی    الب __بنـدی   فرهنگ و تـاریخ غـرب بـوده اسـت و اگـر بتـوان در یـك تقسـیم        

 علـوم انسـانی در غـرب را ذیـل سـه عنـوان كلیـدی پـارادایم        هـای   پـارادایم  __ نـه اگرای تقلیل
بـه   ،البته این سـه پـارادایم  (بندی كرد  پارادایم هرمنوتیكی و پارادایم انتقادی طبقه ،پوزیتیویستی

توان به طـرح ایـن ایـده     می)، دارند ترتیب تاریخی تقریباً __لحاظ زمینه تاریخی تكوین و تثبیت 
غربی است و پارادایم پوزیتیویستی  ۀناظر به جامع ،گانه علوم انسانی سههای  پرداخت كه پارادایم

سیس و تقویم جامعه مـدرن غربـی بـا محوریـت علـم      أت و به یك معنا» قانونمند تبیین«درصدد 
مدرن غربی اسـت و   ۀاین جامع »مقاصد و معانی فهم«كی درصدد پارادایم هرمنوتی ،جدید است

از  .از این وضعیت پـیش آمـده اسـت    »نقد و حتی گذار ،شناسی آسیب«پارادایم انتقادی درصدد 
                                                           
1. Barnes, B., T. S Kuhn and Social Science, New York: Columbia University Press, 1982. 

  مراجعه شود. ،ای علم های قاره فلسفهگاتینگ،  :برای تفصیل بیشتر به. 2
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 )و حتـی سـبك زنـدگی   (توان گفت كه پارادایم پوزیتیویستی مسیر عبور از جامعه  می ،این جهت
پارادایم هرمنوتیكی درصـدد فهـم مدرنیتـه     ،مدرن را هموار كرده )سبك زندگی(سنتی به جامعه 

كه همسو با مضامین فكری (یافته در سبك زندگی و جامعه غربی است و پارادایم انتقادی  تحقق
عبـور از ایـن    و بعضـاً شناسـی   آسـیب  ،است به فكر درمانگری )مدرن اندیشمندان كلیدی پست

  .گفتمان و سبك زندگی مسلط است
موجود و محقق در خاك فرهنـگ و تـاریخ    علوم انسانی ،ینجاست كه با این وصفپرسش ا

چـه   ،برای جوامع و فرهنگ غیر غربی است، و حل مسائل آن زمینه خاص غربی كه درصدد فهم
فرهنگـی   _ فكریهای  اندیشمندان علوم انسانی برای زمینه یاهمیتی دارد؟ آیا ترجمه متون و آرا

هـا و   حـل  و تاریخی غیر اروپایی كه تلقی متفاوت و گاه متعارضـی از آدم و عـالم و مسـائل و راه   
بلكـه بـه    ،گشـاید  راهگشاست و یا اینكه نـه فقـط گرهـی را نمـی     ،.. دارند.مطلوبات و غایات و

  ؟نوظهور دامن خواهد زدهای  ها و تعارض بحران
اجتماعی غربی و به تعبیـر    _  تأثیر گفتمانی علوم انسانیفرید العطاس در پژوهشی كه به واكاوی 

هـا و ادیـان غیـر     ها، تمدن پرداخته است، به تأمل در باب واكنش فرهنگ» اروپامحور«تر  شاید دقیق
اجتماعی دگـرواره و    _  پردازد. به باور وی دعوت به علوم انسانی غربی در مواجهه با علوم انسانی می

گزین برای علوم انسانی غربی، از اواخر قرن نوزدهم شكل گرفته و درواقع، واكنشـی اسـت بـه    جای
آنچه بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی آسـیایی و غیـر غربـی، فقـر و نـاتوانی علـوم اجتمـاعی        

در بـاب تـاریخ و جامعـۀ     2بخـش  و آزادی 1آمریكایی در ساختن یك گفتمـان متناسـب    _  اروپایی
  دانند. ریقایی و آمریكای التین میآسیایی، آف

های انگلیسی، آلمـانی، عربـی، فارسـی،     آمریكایی، در زبان  _  غیر اروپایی این ادبیات علوم انسانی
هندی، اندونزیایی، و مالزیایی حضور دارد و وجـه مشـترك همـه، ارائـه طرحـی در مقابـل گفتمـان        

شناسی در علوم  انسانی است. افزون بر انتقاد از اروپامحوری و شرق شناسانه علوم اروپامحورانه و شرق
ای هستند كه  های اجتماعی و تاریخی متعهد به بازسازی گفتمان«های جایگزین،  انسانی، این گفتمان

» دای را در پی دارن منطقه  و دستور كار پژوهش دارای تناسب با شرایط محلی/ توسعه مفاهیم، مقوالت
  ).122، ص1393كنند (العطاس،  و البته از حذف كامل علوم انسانی غربی هم دفاع نمی

 ،علوم اجتماعی مستقل ،سازی بومی :ند ازا غیر اروپایی عبارت متنوع علوم انسانیهای  روایت
اجتمـاعی   _ سازی علوم انسـانی  قدسی ،استعمارزدایی از علوم اجتماعی ،زا خالقیت فكری درون

                                                           
1. relevant 2. liberting  
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سازی علوم اجتمـاعی و نظریـات    ی، ملمطالعات فرودستان ،..).دانش مسیحی و ،سازی اسالمی(
  ).130_124ص ،همان( ...پسااستعماری و

اجتماعی غربی،   _  های جایگزینِ علوم انسانی بندی العطاس آن است كه گفتمان تحلیل و جمع
  ای بودن دقیقاً آن است كه: »حاشیه«اند و منظور او از  باقی مانده در حاشیه علوم اجتماعی جهانی

كننـد و در   های درسی توجه اندكی را به خود جلب می با اینكه كتاب در مورد آن هست، در دوره
هایشـان   ندرت در كنار ماركس، وبر و دوركیم هستند، به این دلیل كه اندیشه ها به سمینارها و همایش

منـدتر و   انـد تـا نظـام    پـردازان، گسـترش داده نشـده    ها و قرون به وسیله نظریه دههدر طول اعصار و 
تر شوند و این در حاشیه بـودن بـه جهـت اروپامـداری مسـتمر اسـت و بـرای عبـور از          یافتنی دست

  ).161ای باید روزآمد، بازخوانی، ارزیابی، تدریس و اشاعه شوند (همان، ص وضعیت حاشیه

  علوم یبند در طبقه یلوم انسانع 1»اریخت  _  پیشا«. 4
ـ اسـت   یموضوع  ،شناختی هر علم گاه معرفتین جاییعلوم و تع 2یبند طبقه بحث از  ه ظـاهراً ك
ارسطو  ،ر مشهوریمنسجمی مطرح كرده است؛ طبق تفس بار ارسطو آن را به صورت نسبتاً ننخستی

  :ندك یم میتقس 5یدیو تول 4یو عمل 3یعلوم را به معرفت و علوم نظر
 ،خواهنـد  مـی  علم یمعرفت و علم را برا یكه در آن معرفت را برا معرفت و علوم نظری) الف

ـ یت است و هیمعرفت غا ینجا معرفت بما هیدر ا ـ در ای  یچ غرض عمل معرفـت و   .سـت یار نك
 كو متحـر  یه ناظر بـه امـور مـاد   كات یعیطب .1 م است؛یر شاخه قابل تقسیبه سه ز یعلوم نظر

ه وجـود  كـ نیث ایت و نه از حكث حرینجا جسم از حیدر ا ،پردازد می تر یاست و به جواهر واقع
دانـش  هـای   شاخه است،ك ر متحریو غ یه ناظر به امور مادكات یاضیر .2شود؛  می یبررس ،دارد
ند، ستیجدا از ماده ن ه احتماالًك كینامتحرهای  زیاما چ ،پردازد ك مینامتحرهای  زیز به چین یاضیر
دانش  :ار داردكسرو كر متحریغ و یر مادیه با امور غكعه یا مابعدالطبیات یاله .3؛ اند ه در مادهكبل

ـ وجود مـن ح « ،پردازد و قلمرو آن ك مینامتحرهای  زیو چ ،جدا از مادههای  زین به چینخست ث ی
 ینـوع  م بـه همۀ علـو  ییارسطو یاند و طبق تلق هم دانسته ین علم را علم الهیاست. ا »هو وجود

  .)18، ص1378 (ارسطو، اند ن علمیتابع ا
                                                           
1. pre-history 2. classification  

3. theoretical 4. practical  

5. poetical 
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 ؛سیاسـت . 1 كه در آن، معرفت، ناظر و معطوف به عمل است و شامل 1معرفت و علوم عملی )ب
. علم اقتصاد است. البته در فلسفۀ اسـالمی آن را بـه سـه قسـم اخـالق،      4؛ خطابه .3؛ لشگركشی .2

  اند؛ تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم كرده
 ماننـد  ،مۀ اقسـام هنـر  ه .د و صنعت استیكه ناظر به تول عرفت و علوم تولیدی یا هنریج) م
ـ .) و غ..شـنامه و ینثـر، نما  ،شعر ،(داستان یالمك یهنرها ـ كر ی و  یسـاز  مجسـمه  ی،(نقاشـ  یالم
  .هستندبندی  ذیل همین عنوان قابل طبقه ،.)..و یمعمار

 یامدهایدر جهان اسالم و پ ییارسطوعلوم بندی  طبقه یخیر تاریدر باب سرنوشت و س تأمل
رشد  یبرا یآن چندان مجالهای  رشاخهین قسم از معرفت و زیه چرا اكنیا ؛ز استیانگ عبرت ،آن

ـ و توسعه در جهـان اسـالم پ   ـ د شـناختی،  معرفـت هـای   نیـی محتـاج تب  ،ردكـ دا نی  شـناختی،  نی
نـوع   ،انـد  ار دادهكعلـم تـذ   یقیمورخان تطب یه برخك چنان ،است یحقوق یو حت شناختی جامعه

 یعلمـ هـای   ن علـم و نظـام  یوكبا مسئله ت یتمدن _ یهر سنت فرهنگ یحقوقهای  مواجهه نظام
خاستگاه نخست علم جدیـد؛ اسـالم، چـین و    تاب كدر  »هاف ی.ب .تو« .ننده داردك نییتع ینقش

 ،وقیبا تمركز بر نقش و اهمیت ساختارهای حق ،ن سه سنتیدر ا» علم یقیمطالعه تطب«به 2غرب
 یعلم عرب«در فصل دوم با عنوان  ،پس از بیان كلیات و مبادی بحث در فصل اول .پرداخته است
ـ ها، نهادها را مطـرح   و سپس مجموعه نقش ینجوم عربهای  ابتدا دستاورد» و جهان اسالم رده ك

متفـاوت انسـان و   های  ت در اسالم و غرب، فلسفهیبا عنوان عقل و عقالن ،است و در فصل سوم
  است. كردهل یتحل ،شوند می افتیو در غرب  یاسالم _ یه در تمدن عربكعت را یطب

تالش » ها ها و دانشگاه الجكدر اروپا و  یانقالب قانون«ن یچهارم و پنجم با عناو یها در فصل
 ،ح شود. در فصل ششمین دو تمدن تشری، در اینهادساز یِو فلسف یقانون یادهایشده است تا بن

و آداب  یغرب و جو فرهنگـ  یو اجتماع یركف یاز عناصر عمده دگرگونای  خالصه تالش شده
ـ یزدهم ارائه شود. نویدوازدهم و سهای  علم در قرن ن تـالش داشـته اسـت موانـع     یسنده همچن

ـ  یه از ظهور علم جدكرا ای  یو فرهنگ ینهاد  یریجلـوگ  یاسـالم  _ ید و آداب آن در جهـان عرب
ن و ین چارچوب و موضوع علم و تمدن در چـ یا ،هشتم ند. در فصل هفتم وكمشخص  ،نندك می

  است. شده ین بررسیدر چ ین علم و سازمان اجتماعیهمچن
وضعیت رشد و افول  نگاری علم و تبیین تاریخ ۀمطالعات در حوز دیگرآنچه این مطالعه را از 

                                                           
1. practical 

2. Huff, The Rise of Early Modern Science: Islam, China, and the West. 
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ثر در تكوین ؤع حقوقی متوجه خاص آن به عوامل و موان ،كند می علم در فرهنگ اسالمی متمایز
قرار گرفته  تأملامری كه كمتر مورد  ،هافبه نظر  .است تطبیقیای  و تداوم علم تجربی در مطالعه

ل گرفته در غـرب  كش یو فرهنگ یقانونهای  ه در چارچوب آن صورتكاست ای  محدوده ،است
ـ در ا حاضـر را بـه وجـود آورد.    ینظم جهـان  یربنایزدهم، زیدوازدهم و سهای  در قرن ـ ن می  ،انی
ردند كجاد یرا ا یه مجامع گفتمان آزاد و علنكاست  ید مواردیجد ین فرهنگینخستهای  صورت

ومـت و در تجـارت شـد. علـم     كر، در حكتف یایت در دنكمشار یجهانهای  ه منجر به صورتك
هاف  ت است.كو مشار یصورت جهانشمول گفتمان اجتماع یكقابل توجه از  نمونه یكد یجد

 ،الهیـات و فلسـفه طبیعـت    :ن گفته اسـت خعامل به هم مرتبط در تكوین علم جدید س از چهار
در ایـن میـان    ؛عقالنیت و سـاختارهای نهـادی   ،در اسالم فقه و شریعت)( و تفكر حقوقی قانون

  .بیشترین نقش از آن قانون است
  

 
  . مناسبات علم، الهیات، عقالنیت و نظام حقوقی1نمودار 

  
تجربـه  گیـری   در شـكل  یدارای اهمیت بسـیار  ،فته در ساختار قانون غربیگر شكلهای  انقالب
حقـوقی) هـم در اسـالم و هـم در      _ فقهی(تفكر قانونی  .سیاسی و اجتماعی غرب است ،فكری
بـه   .قواعد پژوهش منطقی را ایجاد كرده و اَشكال پژوهش مشروع را محدود كـرده اسـت   ،غرب

اعد عملی عقالنیت برای حل و فصل اختالفاتی هستند كه قو ۀقانونی ایجادكنندهای  عالوه نظام
قانونی از یك جهت دیگر و از طریق اجبـاری  های  نظام .گیرند می تأخود نشهای  از درون حوزه

هـای   طیـف كـاملی از صـورت    ،حل و فصل اختالفاتهای  كردن اشكال روابط انسانی و روش
تفصـیل بـه انقـالب وسـیع فكـری و       به ،رمدر فصل چها .كنند می فرهنگی و اجتماعی را نهادینه
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ساز تكوین علم جدید و غیبت این نظـام   به عنوان زمینه ،دوازدهم و سیزدهمهای  حقوقی در قرن
 .پرداخته است ،حقوقی در اسالم و چین

 ،انیسـ  ابـن   ی،مرابوالحسـن عـا   ،نخلـدو  ابـن   ،یفاراب  ی،ندك مسلمان همچون  یالبته حكما
علوم را بسط و بندی  طبقه ییسنت ارسطو ینوع به و مالصدرا ین طوسیرالدینص  ی،غزال  ،رشد ابن

و  شـناختی  و انسـان  شـناختی  معرفت شناختی، هستی ،رسد مبانی الهیاتی یتوسعه دادند. به نظر م
جدی داشته اسـت.   تأثیر ،اند كه از علوم ارائه دادهای  یبند حكمای اسالمی در نوع طبقه یحقوق

 یاما فاراب ،ن امر پرداختیبه ا اقسام العلوم یفه در كتاب كن فیلسوف اسالمی بود ینخست یندك
 ایسـاغوجی بـر   ینحـو  یـی حیبراسـاس شـرح     ،العلـوم   احصاءتاب كافت و در ی یشتریق بیتوف

ن نظر ارسطو و نظـر برگرفتـه از   ید تا بیوشكاو  ؛دیمشابه ارسطو رس یا یبند به طبقه  وس،یفورفور
  .د آوردیپد یجمع و هماهنگ یا گونه ی،منابع اسالم

خ یسـت و اگـر تـار   یگانه نیب یشناخت روش قِیاز عال ،علوم یبند نكتۀ دیگر آن است كه طبقه
یونـان و حكمـای   شناسـی   علـم (عقلـی   _ یاسیقی شناس به روش شناختی ث روشیعلم را از ح

 و )تـا اواخـر قـرن نـوزدهم     ااز اواخـر قـرون وسـط    ،دورۀ جدیـد (تجربی  _ ییاستقرا ،مسلمان)
تـوان   مـی  را یبنـد  بـر طبقـه   شناختی ات رویكردهای روشتأثیر،  مینكم یپوزیتیویستی تقس پست

نـت  كگوسـت  آ یشناس و روش یسشنا ه معرفتكزان یبه همان م برای نمونه، دنبال كرد. خوبی به
 ،ز اسـت یمتمـا  یشـمندان اسـالم  یارسطو و اند یشناس و روش یشناس ) از معرفتسمیو پوزیتیو(

احصاء تاب كدر  یم تفاوت دارد. فارابز با هیآنها ن شناختی رد روشیكآنها از علوم و رو یبند طبقه
سـخن   یامـور  ۀدربـار  ینـد. علـوم نظـر   ك یم میتقس یو عمل یعلوم را به دو بخش نظر ،العلوم

 یعلم اله :ر شاخه داردیست و سه زیل نیدر وجود و تحقق آن دخ یه اختیار و فعل آدمكد یگو یم
شود: علـم   یم میر شاخه تقسیز خود به دو زین یم عملعلو .اتیعیات و طبیاضیر ،عهیا مابعدالطبی

همۀ علوم تا  ییبه دنبال احصاء استقرا ،العلوم احصاء). 16، ص1369 ،(فارابی استیاخالق و س
ه شامل علم صرف و ك. علم زبان 1: قابل طرح است یاصل ۀل پنج شاخیاست و ذ یروزگار فاراب
ر شاخه دارد: آنچه در مورد قواعد داللت الفـاظ نـزد هـر    یعر و قرائت است و خود دو زنحو و ش

صدق و  یلكن یه ناظر به قوانك. علم منطق 2 ؛استن الفاظ ین ایاست و آنچه مربوط به قوان یامت
، یقیات: شامل علم عدد، علم هندسه، علم مناظر، علم نجـوم، علـم موسـ   یاضی. ر3 ذب است؛ك

ـ است  و اعراض آن یعیه ناظر به اجسام طبكات یعیطب. 4 ؛لیلم حعلم اثقال و ع  ۀه فعـل و اراد ك
ـ  دانـد  مـی  یمفـارق  یایرا ناظر به اش یعلم اله ،ن بخشیدر ا یو .ندارد یدر آن نقش یآدم ه نـه  ك
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مختلـف افعـال و سـنن    هـای   ه درباره گونهكاست  ی: علمی. علم مدن5 ؛اند یجسم و نه جسمان
ـ ه منشأ اك ییها رتیا و سیسجا ،اخالق ،تاكن ملیو همچن یاراد انـد بحـث    ن افعـال و سـنن  ی
رشـاخه عمـده   یر شـده اسـت و دو ز  یهم تعب یو فلسفه عمل یانسان ۀن علم به فلسفیند. از اك یم

 در جامعه به عهده دارد.را ل ینترل فضاكه حفظ و ك یبخش ،و دومشناسی  سعادت ،نخست دارد:

خ علـوم  یتـار  _ شـا یاز مضامین و موضوعات مرتبط با پایی ه رگه )یعنی علم مدنی(در اینجا 
فلسفی و نـه تجربـی بـه     _ عقلی ،االصول علی شناختی، بینیم كه البته به لحاظ روش می را انسانی

 یتجرب _ یبه مطالعات مورد ینظر _ یت فلسفتأمالن نوع ید اگر ایشا .لمه استكمفهوم مدرن 
 یعلم انسان ین نوعیوكم شاهد تیتوانست ، میخورد می گره یو اجتماع یانسانی ها دهیدر باب پد

 م.یتر باش یو انضمامتر  یبا خصلت تجرب

ـ وی بـه دل  ؛ زیـرا ستیارسطو نبندی  قاً مشابه طبقهیدق ،یعلوم فاراببندی  طبقه ل اقتضـائات  ی
ن یتـر  لیر اصـ ینار تفسـ كه از قضا در ك __ الم راكعلم فقه و علم  ،جهان اسالم یتمدن _ یفرهنگ

هم مشابه  یه رازیوكرده است. مسكمطرح  یل علم مدنیذ__  هستند یعلوم خاص تمدن اسالم
ـ و قسـم اخ  كند میم یتقس یو عمل یمت را به دو قسم نظركح ،یفاراب لسـوفان  یر را مخـتص ف ی
خ، یاخـالق، تـار   یخـود پـا   شناختی علم ۀمه در منظوكاست  ییماكجزء معدود ح یو ،داند یم

  .شدك می انیاست را به میعت، فلسفه و سیشر
 یتمـدن اسـالم   ۀدر گسـتر بنـدی   ن طبقهیتر ن و منسجمیتر قیدق ،ا از علومنیس ابنبندی  طبقه

 یا ها بـه انـداز  یق اشـ ینه غرض در فلسفه، وقوف بر حقـا یهر آ :منطق شفا ت او دریبه روا ؛است
ه وجود آنهـا  كهستند  ییایا اشیموجود  اما اشیاء ،مقدور باشد انسان یه وقوف بر آنها براكاست 
ار و فعل ماست. معرفت بـه امـور قسـم    یه وجود آن به اختك ییایا اشی ،ستیار و فعل ما نیبه اخت

ـ نـه غا یشـود. هـر آ   یده مینام یو معرفت به امور قسم دوم، فلسفۀ عمل یاول، فلسفۀ نظر ت در ی
ـ  یه فقط بداند، و غاكنیل نفس است به ایمك، تیفلسفۀ نظر ـ مك، تیت در فلسـفۀ عمل ل نفـس  ی
ند. پـس  كشود، بداند، پس به آنها عمل  یه آنچه را به آن عمل مكه فقط بداند، بلكنیاست نه به ا

ـ سـت و غا یه بـه عمـل مربـوط ن   كاست  یی، اعتقاد به رأیت فلسفۀ نظریغا ـ  ی ، یت فلسـفۀ عمل
منسوب  یه به رأكنیتر است به ا ستهیشا یه در عمل است. پس فلسفۀ نظركیی است شناخت رأ

  ).12، صق1404 ا،سین (ابن باشد
تـاب  كاز  یگـر ید یه در جاكگونه  همان یعلوم فلسف« :آورده است الهیات شفان در یهمچن

ـ و ذشـده  ان آنها اشاره یم شود و بر تفاوت یم میتقس یو عمل یبه نظر ،بدان اشاره شده است ر ك
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ـ نفـس را از طر  یقوۀ نظر مالِكه ما در آن استكآن است  یه فلسفۀ نظركشده است  ق حصـول  ی
خـود   ه خودبـه ك یبه امور یقیو تصد یبالفعل با علم تصور م و عقلِینك یعقل بالفعل جستجو م

ـ پ یت در فلسفۀ نظریشود. پس غا یحاصل م ،ستندیاعمال و احوال ما ن  یو اعتقـاد  یرأش یدای
سـت. امـا فلسـفۀ    یه مبدأ عمـل اسـت، ن  كت مبدأ عمل از آن جهت یفكیت عمل و یفكیدر باب 

و  یبـه واسـطۀ دارا شـدن علـم تصـور      یمال قوۀ نظركاست ،ه در آن اوالًكاست  یا فلسفه یعمل
ـ  یقوۀ عمل ،اًیثان ؛شود یخود اعمال ما هستند جستجو م ه خودبهك یدربارۀ امور یقیتصد ه نفس ب

  ).15ص ،همان(» ندك یدا میمال پكواسطۀ اخالق است
ـ در ا یو عمل یتفاوت فلسفۀ نظر ،اسین به نظر ابن ـ ن اسـت  ی قات در یه تصـورات و تصـد  ك

ات كحقایقی كه مستقل از اعمال و احوال و مل __ نندك یت میاكاء حیق اشیاز حقا یفلسفۀ نظر
ـ یبه م یقاتیتصورات و تصد ی، پایه در فلسفۀ عملك یدر حال __ ات ما هستندیو خلق ـ آ یان م د ی

. نكتـه  اسـت  د و حسن و قبح اعمال و افعال مـا ید و نبایمستقل از این امور نبوده و ناظر به با هك
ـ احت یز بـه شـناخت نظـر   ین یدر امور عمل یه حتك ندك می حیا تصرسین مهم آن است كه ابن اج ی

 ، بـرخالف یت علوم نظریست. غاین ی، عمل اخالقیبه شناخت نظر یدون اتكام و عمل بیدار
 یه وجود آن بـه فعـل انسـان بسـتگ    كاست  یبه وضع موجودات ینیقی، اعتقاد یت علوم عملیغا

ـ یعیات (علم اوسط) و طبیاضیر ،)یعه (علم اعلیندارد. مابعدالطب  ۀرشـاخ ی) سـه ز یات (علم ادن
ب اخالق) و یا ناظر به شخص واحد (تهذیهم  یمت عملكح ،گرید یهستند. از سو یعلم نظر

  یر منزل).است مدن و تدبیگران است (سیا ناظر به دی
 علوم .ندك یم میمذموم و مباح تقس ،ممدوح ۀرا به سه دست یعلوم عقل یغزال ،اسین پس از ابن

ـ مستلزم فراگ ی،ویدن یندگت در زیه فعالكهستند  یعلوم ممدوح یعقل ـ ا یری ن علـوم اسـت و   ی
ه ك یو علوم ییفاكآنها واجب  یریه فراگك ین علوم به علومیا .اند ن مقولهیل ایطب و حساب ذ

علـوم  بنـدی   در طبقـه  ).37، صق1406 (غزالـی،  شوند یم میتقس ،آنها مستحب است یریفراگ
سیسـی و  أكوشـد تـا تـالش ت    ی مـی و حضور ندارد و با اینكه یو فلسفه مدن یاول ۀفلسف ی،غزال

ولی نتوانسته  ،علوم آغاز كند یبند و طبقه یشناس ی غیر از فلسفۀ یونان در علمائمستقلی را از مبد
و بــا نگــاهی  احیــاء العلــوم غزالــی در آغــاز كتــاب .ر دســت یابــدیــو فراگ یجــابیا یبــه طرحــ

مفـاهیم كلیـدی فرهنـگ     )و تطـور معنـایی   بـدل ت و به یك معنا( از تطور معناییِ ،شناسانه آسیب
و ریشـۀ  اسـت  آن سخن گفتـه   یخیر تاریدر س )...تذكیر و حكمت و ،توحید ،علم ،فقه(اسالمی 

 با وجـود ایـن   ،داند می فراموشی علوم حقیقی دینی را تحریف یا تخصیص همین مفاهیم كلیدی
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علـوم و نـوع   بنـدی   در طبقـه  ،لـدین احیـاء علـوم ا  لوازم رویكرد او در  ،رود می آنچنان كه انتظار
  .شود مشاهده نمی ،دهد می كه ارائهای  شناسی علم

نـوعی از   بـه  __ انـد  هـم سـخن گفتـه   شناسی  سس جامعهؤه از او به عنوان مك __ن خلدو ابن
شناسـی تـاریخی، نـاظر بـه      علـم  ؛در تمـدن اسـالمی اسـت    »تـاریخی شناسـی   علم«یشگامان پ

ایـن نـوع    .اسـت  دانشمندان و آثار آنها در علـوم خـاص   یتاریخی از آرا _ ی توصیفیها گزارش
 كنـد:  بحث می تاریخی علوم _ سیسیأناظر به مقام تحقق علوم است و از خاستگاه تشناسی  علم

بار درباره آن علم سخن گفته، اینكه اوج و افول آن علم در چه مقطعی از  ننخستیاینكه چه كسی 
ایـن نـوع    ،هـایی دربـاره آن تـألیف و تـدوین شـده اسـت       ه و اینكه چـه كتـاب  تاریخ واقع شد

وی در باب  .شود می البته گاه وارد تحلیل و نقادی علل اوج و حضیض این علوم همشناسی  علم
بـر   افـزون » فـی العلـوم و اصـنافها والتعلـیم و طرقـه و...     «تحـت عنـوان    مقدمـه ششم از كتاب 

نقش  برای نمونه، ،الت علوم و هویت آنها هم بحث كرده استهای تاریخی، از سیر تحو گزارش
نقشـی كلیـدی در    ،نخلـدو  ابـن  علم عمران .نماید ایشان را تحلیل و محكوم می یفالسفه و آرا

  .وی داردشناسی  علم
تـرین   مناسـب  یو ،نخلـدو  از میراث فكـری ابـن  شناسانه  طبق روایت مشهور و اغلب شرق

كـه در   چنـان  ،جدید در تمدن اسالمی است یابی مباحث مرتبط با علوم انسانی نمونه برای ریشه
انـد.   یاد كـرده  »شناسی علم جامعه«سس ؤكنار آگوست كنت و حتی مقدم بر او از وی به عنوان م

كـه البتـه نكـات     ،لـی طبق تحلیل دكتـر طباطبـایی از میـراث فكـری مسـلمین در حكمـت عم      
 ،علـوم ارسـطویی  بندی  حكمای مسلمان ضمن اعمال تغییرات در طبقه ،برانگیزی هم دارد تأمل
 ،در حـالی كـه نـزد ارسـطو     ،تدبیر منزل و سیاست تقسیم كردنـد  ،عملی را به اخالقهای  دانش

 نیز جزئی از علم سیاست بود و آمد و تدبیر منزل می بر سیاست به شمارای  اخالق همچون مقدمه
ارای موضوعی نبود كه بتواند به عنوان علمی مستقل مورد بحث فلسفی قرار گیرد. این وضعیت د

بـه   ،شـناختند و از سـوی دیگـر    ارسطو را نمـی  سیاست اسالمی كه كتاب ۀدر نزد فیلسوفان دور
از  ،درواقـع  ،آنـان  .اوت بـود متف ،كردند می از دیدگاه تحلیل اخالقی توجه صرفاً ،روابط اجتماعی

 ،قرار دادنـد و بنـابراین   تأملطور اساسی مورد  تنها اخالق را به ،عملیهای  میان سه بخش دانش
هـای   اگرچـه در میـان نوشـته    ،دو بخش دیگر مورد بحث و بررسی قرار نگرفت. به همین دلیـل 

اما در مضمون آنها اشاراتی از توان یافت،  می را با عنوان تدبیر منزلهایی  فیلسوفان اسالمی رساله
وجـود   ،تـوان یافـت   می »تحلیل پدیدارهای اقتصادی«ارسطو درباره های  آن دست كه در نوشته
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تـدبیر  «مربوط به های  سطو و بخشرمنسوب به ا منزل تدبیراسالمی رسالۀ  ۀفیلسوفان دور .ندارد
ـ    یـن آنان در اهای  سان نوشته شناختند و بدین در سیاست را نمی» منزل در ای  رسـاله  ۀبـاره بـر پای

 دور بـود  ارسـطو هـای   تحلیل بود كه از نوعِ، ابروسنبه نام  ،رثیاز فیلسوفی نوفیثاغو ،تدبیر منزل
  ).333، ص1374 (طباطبایی،

ارسطو در قرون دوازدهم و سیزدهم آثار نكته دیگر در این تحلیل آن است كه احیا و تصحیح 
 ،فان دوره اسالمی و بازگشت بـه دانـش و منطـق ارسـطویی    از طریق ترجمۀ آثار فیلسو ،میالدی

 ،توماس آكوینـاس  ،خرأمت ایترین فیلسوف مسیحی قرون وسط بزرگ .آغازگر تحولی اساسی بود
نامیـد و الهیـات    مـی  یا الهیات به معنای دقیـق كلمـه   "sacra doctrina"تمایزی میان آنچه كه او 

اسـتقالل عقـل در درك امـور را بـه رسـمیت       ،مسـیحی دانان  طبیعی وارد كرد و به دنبال آن الهی
ویـژه بـا ویلیـام اكـام و      و بـه  "via moderna"تر اما با الهیات متاخرین یا  تحول اساسی .شناختند

مكتب نومینالیسم صورت گرفت و همین مكتب نومینالیسم بود كه با طرح پاسخی نو بـه مسـئلۀ   
مبانی فلسفه و منطق ارسطویی و بازتفسیر  ،بود اترین مباحث فلسفۀ قرون وسط كلیات كه از مهم

بـدیع بـرای تحـولی در    ای  زمینه نسا آن در فلسفه تومیستی را به جد مورد تردید قرار داد و بدین
  ).332همان، ص( تثبیت شد ،با بیكن و دكارت ،فلسفه جدید فراهم آورد كه در قرون بعدی

وی طبـق   پیروانن و یكس بیون فرانساندیشمندانی همچ ،در غربِ جدید پس از رنسانس اما
لـه و عاقلـه   یلفـه حافظـه، مخ  ؤسـه م  علـوم براسـاسِ  بنـدی   به طبقه یشناخت نوعی رویكرد روان

خ ی(تـار  یخ در دو جنبـه مـدن  یحافظه، خاستگاه تكوین علم تار )الف :طبق این مالك پرداختند.
ـ ین شـعر  له، خاستگاه تكویمخ )عت)؛ بیطب یدادهای(ضبط رو یعیانسان) و طب ختن یا بـرانگ ی

گانه خدا، انسـان و   با موضوعات سه(عاقله، خاستگاه تكوین فلسفه  )مهارنشده و ج یها شهیاند
  .است عت)یطب

 نشـان  علوم در دوره جدیـد ی شناس ن شاله از روشیسیلیفای  یلیتحل _ نتیجه بررسی تاریخی
یعنی قرنی كـه شـاهد تكـوین و     __ز قرن نوزدهم ا پیشفنی و جامع علوم بندی  دهد كه طبقه می

امكـان تحقـق   __  اسـت  و به تبع و البته به تقلید از آن علوم انسانی آور علوم طبیعی رشد اعجاب
گوسـت  آ یبنـد  همـان طبقـه   ،ئه شـده ان قرن اریه در اای ك مدهعهای  یبند نداشته است و طبقه

  ).26، ص1378 (شاله،است  پر و هربرت اسپنسرنت، آمك
بـه   ،متصـاعد  یدگیچیل و پیت متنازل و تفصیلكعلوم براساس  ،نتكگوست آبندی  در طبقه

ات، یاضـ یرشـوند:   بندی مـی  طبقه __ نوعی ترتب عام و خاص و اخص دارند ه بهك __شش علم 
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آن است كه  یبند ن طبقهی. نكته جالب در ایشناس و جامعه یشناس ستی، زیمی، شیكزیأت، فیه
صـورتبندی   )فلسـفه (تجزیه آنها از مـادر علـوم    یخیو سیر تار یعلوم براساس نظم منطق ،در آن

ـ    بندی  ). در طبقه27همان، ص( اند خود را یافته ـ و  یاسپنسر اما علـوم براسـاس مـالك انتزاع ا ی
ـ   ۀبودن، به سـه زیرشـاخ   یانضمام ـ  مـه یات)، علـوم ن یاضـ ی(منطـق و ر  یعلـوم انتزاع و  یانتزاع

ـ یشناسـ  (سـتاره  ی) و علـوم انضـمام  یمیو شـ  یـك زی، فیكانك(م یانضمام  مهین ، یشناسـ  نی، زم
  .اند ) منشعب شدهیشناس و جامعه یشناس ، روانیشناس ستیز

كه  است بندی ویلهلم دیلتای های علوم در قرن نوزدهم، طبقه بندی ترین طبقه یكی از ابداعی
تـرین   زیربنـایی  و به یك معنا نخستینشده؛ بر این مبنا  براساس تجانس و قرابت امور روحی ارائه

ایـن   برابـر دهنـد.   شناسی تشـكیل مـی   ی و انسانشناس را دو دانش روان زیرشاخه از علوم انسانی
كه ناظر  __» علوم اجتماعی« شناسی بنیاد دو شاخه دیگر از علوم، یعنی ی و انسانشناس روان تلقی،

عـالم   كه ناظر به فهـم  __» علوم فرهنگی«و  __ به سازمان بیرونی جامعه و نهادها و صور آنهاست
 (فرونـد، شـند  با __ مـی  ها و غایات هنری، علمی، دینی، سیاسی ها و غایات، اعم از ارزش ارزش

  ).79، ص1388
و دورۀ اسالمی تا اواسـط قـرن    اقرون وسط ،علوم از یونان باستان یبند ه، در طبقهكحاصل آن

از قرن هفدهم و  پیش تا د و اساساًنعلوم ندار دیگرحضور مستقلی در كنار  یعلوم انسان ،نوزدهم
و  شـناختی  امكـان معرفـت   ،انی در قرن نـوزدهم تكوین علم جدید و به تبع آن تكوین علوم انس

شـاهد ورود   ،در قـرن نـوزدهم   .ور چنین علومی امكان نداشته اسـت ظه تمدنیِ _ فرهنگی ۀزمین
با این نگاه باید گفت كه حتـی بـه لحـاظ    علوم هستیم. بندی  به طبقهی شناس و روانشناسی  جامعه

ـ    ای به نام علوم انسانی، پدیـده  فتیسیر تاریخی تحقق علوم، حوزه معر خر أای بـدیع، نوظهـور و مت
شناسـی   های مطالعاتی سنتی مشابه همچون انسـان  نسبتی با حوزه است و علوم انسانی مدرن اساساً

  النفس و علم مدنی قدما ندارد، طبق تحلیل دكتر داوری اردكانی: فلسفی، علم
از ای  گـر مرتبـه  ی، دیست؟ انسان در علوم انسـان یه انسان چكپرسند  یمن یدر علوم انسان ،اوالً

ـ ه همـه چ كـ ای اعتبـار شـده اسـت     ه وجود او در نسبت تازهكست، بلیوجود ن ز از آن نسـبت  ی
خ غـرب  یمد تاراشیبا پ یش علوم انسانیدایصورت غرب است و پ ی،علم اجتماع ،اًید. ثانیآ یبرم

س یگران در تأسـ یشتر از دیه بكاست » روسو كژان ژا« ،یمؤسس علوم اجتماع .مناسبت دارد
 ی(بـه جـا   یو قرارداد اجتمـاع  یعموم ۀم و مؤثر بوده است. او با طرح ارادیسه یعلوم اجتماع

  را گذاشت. یعلوم اجتماع یه و مبنایگفتند)، پا می انینیشیه پكعت انسان یطب
ام كنه و احیط و مناسبات موجود در مده نه فقط روابكد یآ می به وجود یوقت یعلم اجتماع ،ثالثاً
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ـ ه اكـ ، بل)نگاه فالسفه یونان و اغلب حكمای اسالمی( نباشد یعیعالم طب ۀیم بر آن ساكحا ن ی
 یگـر، بـرا  یهم بازنگردد. بـه عبـارت د   یبشر فوق یام به مرجع قدسكروابط و مناسبات و اح

، ضامن ثابت روابـط و  یبشر مرجع و منشأ یكد ید، بایبه وجود آ یو اجتماع یه علم انسانكنیا
ـ كـ  یین باشد و البته مرجـع و منشـأ  یام و قوانكمناسبات و منشأ صدور اح ـ م، خـود با یه گفت د ی

ـ رده بود، علوم جدكسم) غلبه نیاومان(باشد. پس اگر مذهب اصالت بشر  یو اعتبار یقرارداد د ی
  ).196، ص1373 (داوری اردكانی، آمد یبه وجود نم یو مخصوصاً علوم اجتماع یلكطور  به

  به مثابه پیشاتاریخ علوم انسانی در تمدن اسالمی تحلیل وضعیت حكمت عملی. 5
بندی علوم حكمای مسلمان، آنچه در آن به مباحث مرتبط با علـوم   كه گفتیم با توجه به طبقه چنان
و  تواند باشد، بحـث حكمـت عملـی    این علوم می» تاریخ  _  پیشا«وعی ن تر است و به نزدیك انسانی

و عملـی   باشد. هرچند افالطون در آثارش به مباحث هـر دو حـوزۀ حكمـت نظـری     اصناف آن می
رسـد   تـوان یافـت. بـه نظـر مـی      بندی نمی ، اما دیدگاه منسجمی از او دربارۀ این طبقهاست پرداخته
، اخـالق نیكوماخوسـی  بندی پرداخته اسـت. وی در كتـاب ششـم     بار ارسطو به این طبقه نخستین

ل عقلی و قسیم شـناخت علمـی و عقـل شـهودی و فـن و هنـر       یحكمت نظری و عملی را از فضا
درباره سـه قسـم حكمـت فلسـفی و      اخالق نیكوماخوسیدانسته است. همچنین در جای دیگر از 

فته اما سرانجام، آنچه پس از او متداول شد، تقسیم حكمـت بـه حكمـت    عملی و سیاسی، سخن گ
  كند. بندی را تأیید می نظری و عملی بود و خود ارسطو نیز در برخی مواضع نیز این تقسیم

 نگـاهی كـه   ،داند و نظریه را مقدم بر عمل می یمت عملكرا برتر از ح یمت نظركارسطو ح
میان دو نوع امور  ،اخالق نیكوماخوسیارسطو در  .ت اسالمی هم حضور جدی داردبعدها در سنّ

حكمـت  «و امـور نخسـتین را موضـوع قلمـرو      اسـت  تغییرپذیر و تغییرناپذیر تفكیك قائل شده
ی وی أبـه ر  زیـرا  ؛افالطون محلی از اعراب نـدارد شناسی  چنین تفكیكی در علم .داند می »عملی

كنـد. از    برای فیلسوف كفایـت مـی   __ اند از آنجا كه این حقایق ثابت __یق عالم مثُل علم به حقا
تواند به امور متغیر تعلق گیرد. این با ارسطو است كه حوزۀ متغیـر   اساساً علم واقعی نمی ،نظر وی

  ).67، ص1378 (ارسطو، كند می امور بشری را از حوزه حكمت نظری به حكمت عملی منتقل
ـ  تأملتوان توقف كرد و با  می جا همین ،كه قصد تحلیل شتابزده داشته باشمبدون این  ۀبر نكت

 )ارسـطویی  ارسطو و پارادایم __ تواند به امور متغیر تعلق گیرد اینكه اساساً علم واقعی نمی(اخیر 
آل  كه الگـوی ایـده  باشد ای  به گونه ،در یك سنّت فرهنگی 1»شناسی فلسفه« نشان داد كه اگر نوعِ

                                                           
1. metaphilosophy 
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در مـورد مباحـث    ،فلسفۀ نظری با قید ضرورت و كلیت قضایای برهـانی بدانـد   ،تفكر فلسفی را
از  ،اسـت  ساز طرح فلسفۀ علـوم انسـانی   سنخ آن كه زمینه و مباحث هم مرتبط با حكمت عملی

 ،خواهد بود و یا طرح مباحث ایجابی در باب آن جدی دست به گریبانهای  همان ابتدا با پرسش
  از حد كلیات فراتر نخواهد رفت.

تـدبیر   ،را به سه شاخۀ اخالق حكمت عملی ،مĤبی دانیم كه اخالف ارسطو در دورۀ یونانی می
اخـالق   تـأثیر كـه   ،ةالتنبیـه علـی سـبیل السـعاد    در كتاب  منزل و سیاست تقسیم نمودند. فارابی
ـ  ةالفلسف«از اصطالح  ،نیكوماخوسِ ارسطو بر آن مشهود است در  ظـاهراً  .اسـتفاده كـرد   »ةالمدنی

كار برده اسـت. در ایـن    است كه این تعبیر را به یلسوفینخستین و تنها ف فارابی ،فرهنگ اسالمی
فلسفه را به دو فلسفۀ عملـی و نظـری تقسـیم كـرده و فلسـفۀ       ،به همان شیوۀ مرسوم فارابی ،اثر

امـا فلسـفۀ عملـی كـه      ،كند نظری را به سه بخش ریاضیات، طبیعیات و مابعدالطبیعه تقسیم می
از سـوی   .تنها بر دو قسم اخالق و فلسفۀ سیاسـی اسـت   ،خواند آن را فلسفۀ مدنی نیز می فارابی

كـانون مباحـث خـود قـرار      نبـوت را در  ی،مت عملكمان در بحث حدیگر، غالب حكمای مسل
سیاسـی فیلسـوفان اسـالمی را فلسـفۀ نبـوی       ۀای كه حتی هانری كُـربن فلسـف   گونه اند، به داده
  ).270، ص1373(كربن، خواند می

علـم  «بـه  از آن  اسالمی درباره آنچـه كـه فـارابی    ۀتلقی فیلسوفان دور ،طبق تحلیل طباطبایی
عربـیِ اندیشـه   هـای   كند، مبتنی بر تفسیر خاصی است كه آنان، از طریق ترجمـه  می تعبیر »مدنی

بـه مثابـۀ زمینـه و ظرفـی بـوده كـه در درون آن        ،»شـهر یونـانی  « .سیاسی یونانی پیدا كرده بودند
ـ   مهـم  ،»عمـل «از سویی در  ،این پیوند ،شد می پیوندهایی میان شهروندان برقرار نـوعی   هتـرین و ب

نیـز   »نظـر «در قلمـرو   ،شد و از سوی دیگـر  می بود كه میان شهروندان برقرارای  ترین رابطه اصیل
را به عنـوان بنیـاد    »رابطه مدنی« ،گفته پیشپردازی دربارۀ فعل اجتماعی انسان با مختصات  نظریه
 داد. می گونه كنش اجتماعی در بافت و زمینه شهر موضوع تحلیل قرار هر

یـا   »شـهر « ،فیلسوفان یونان دربارۀ فعل اجتماعی انسانی تأملمضمون محوری  ،مدر یك كال
 .بود »مدینه« به تعبیر فارابی

رسیم كـه بیشـتر بـه ارسـطو      می مسكویه رازی به ابن یاز فاراب حكمت عملی یخیر تاریدر س
، عـراق خـالق و تطهیـر األ  تهذیب األ ،ار وی در سنت حكمت عملیترین آث متمایل است و مهم

تلقـی وی از حكمـت عملـی را     .است ترتیب السعاداتو  رسالة فی ماهیة العدل، جاویدان خرد
از  »مدنی و سیاسـی «معنا كه وی دریافتی  بدین ،كردبندی   طبقه» اخالق مدنی«توان ذیل نوعی   می
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در كتـاب   . ابوالحسـن عـامری هـم   اسـت  ه سنت ارسطوییاخالق داشته و از این حیث متعلق ب
به تفسیری  ،كوشد تا در همان چارچوب سنت حكمت عملی یونانی  می االعالم بمناقب االسالم

در فرهنگ اسالمی دست یابد كه این تفسیر مبتنی بـر نگـاه متفـاوتی بـه      »امر سیاسی« عقالنی از
  .است نسبت میان عقل و شرع
ث نـاظر بـه حكمـت    ترین مباح  آن است كه مهم جایگاه حكمت عملی نكته كلیدی در فهم

خواجـه   و ذیل بحث نبـوت مطـرح شـده اسـت.     هیات شفاالدر پایان  ،اسین نعملی در فلسفۀ اب
اع سیاسات بعضـی تعلـق بـه اوضـ     :كند كه می تصریح اخالق ناصرینصیرالدین طوسی هم در 

 دارد، مانند عقود و معامالت و بعضی تعلق به احكام عقلی، مانند تـدبیر ملـك و ترتیـب مدینـه    
  ).252ص ،1364، (طوسی

گزینشی از ای  ترجمه ،تصریح كرده است این كتاب اخالق ناصری ۀخواجه در مقدم چنانچه
اخـالق  كه به تبع ارسـطو در كتـاب هفـتم     ا استسین مسكویه رازی و ابن ، ابنهای فارابی  رساله

دینـی و كالمـی   هـای   بدان پرداخته و البته آن را با توجه به بافـت فرهنگـی آمـوزه    ،نیكوماخوس
ا، سـومین شـاخه از   سـین  خواجه نصیر بـه تبـع ابـن    .توسعه داده است ،مختص فرهنگ اسالمی

 )علـم تشـریع  (سیاسی و شـریعت   ۀرا به دو زیرشاخه فلسف ،، یعنی سیاست مدنحكمت عملی
الدین منصور دشتكی،  الدین دوانی و غیاث همچون جالل ،كند. فیلسوفان مكتب شیراز  تقسیم می

  .بر همان طریق خواجه هستند هالحكمة العملیو  اخالق جاللیكتاب  در دو
نـدارد و   ) هم اثر ویژه و مستقلی در بـاب حكمـت عملـی   مالصدرا(لهین شیرازی أصدرالمت

  :هككند  می تصریح
ها است و ایـن   آن مربوط به بدن ،فقه، علم مربوط به دنیا است و فلسفۀ الهی مربوط به آخرت

د و بـه  كن ها و به این وسیله چندان به این علوم دینی مربوط به دنیا توجهی نمی مربوط به روح
هـذه للـدنیا و تلـک لالخـره هـذه لالبـدان و تلـک لـالرواح متاعـا لکـم «نهـد:   آن حرمت نمی

  ).171، صق1410لهین،أ(صدرالمت »والنعامکم

 بـرای نمونـه   ،نشـد  به حكمت عملی یو در سنّت حكمت متعالیه توجهی جد پس از مالصدرا
در  ،آیـد  شمار مـی   ترین شارحان و معلمان حكمت متعالیه به  كه از مهم ،حاج مالهادی سبزواری

حتی عالمه  و در ذیل بحث از حكمت عملی به احكام شرعی پرداخته است. الحكم اسراركتاب 
بـه   ،و عملـی  حكمت نظـری بندی  به جز اشاراتی كوتاه به تقسیم و شاگردان هم ظاهراً طباطبایی

  .اند آن نپرداختههای  فلسفی در این باب و امكانات و محدودیت تأمل
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در طـرح   یمت عملكحهای  معاصر در باب امكانات و محدودیت یها دگاهید. 6
  مباحث ناظر به علوم انسانی

ـ كت حیضی در باب تحلیل وضعمتعار های مختلف و بعضاً آرا و دیدگاه ،ها نظریه در  یمت عمل
 تأملرسد كه  می به نظر .ندارند یسانیكام و وزانت كه از استحك است شده ارائه یفرهنگ اسالم
سنّت فلسفی اسالمی در طرح های  تواند چشم ما را به امكانات و محدودیت می ها در این دیدگاه

ـ ارد یرضا داور .عزیمت این سنّت بگشاید أاز مبد ،انیو بازخوانی مسائل فلسفی علوم انس  یانك
اسـالمی و حكمـت عملـی و طـرح      ۀاز نخستین فیلسوفان معاصر است كه به نسبت میان فلسف

توجـه نشـان داده و رسـاله     ،توان از آن به علوم انسـانی تعبیـر كـرد    می كه ،مسائل ناظر به دوران
و كتاب او  یاس با فارابیافالطون و ارسطو در ق یمت عملكق حیباب تطب) در 1346( یو یتركد

 یـك و بـه   توان نخستین تالش ایرانیان معاصر برای ارائه و تبیـین   را می فلسفۀ مدنی فارابیبا نام 
  شمار آورد. به یدر سنت اسالم یمت عملكحشناسی  بیآس معنا

در باب مسائل فلسـفی   جز فارابی به یتمدن اسالم ۀهیچ فیلسوفی در گستر ،شانیت ایبه روا
). البتـه  269ص ،1382، (داوری اردكـانی  تفصیل سخن نگفته اسـت  به »مدینه و تمدن«ناظر به 

 یاسـت كرا نشـانۀ نقـص و    به حكمـت عملـی   توجهی فیلسوفان مسلمانِ پس از فارابی  شان بییا
) و بـه همـین دلیـل اسـت كـه سـیدجواد       89ص ،1361همـو،  ( داند یاسالمی نم ۀت فلسفسنّ

 ایـن،  دهـد، بـا وجـود     مورد انتقاد قرار مـی  زوال اندیشۀ سیاسیطباطبایی را به دلیل طرح نظریۀ 
كننـد و آن    اند، به نكتۀ مهمی اشـاره مـی    رداختهه زوال پین نظریكسانی كه به طرح ا است: معتقد

 یمت عملكح در باب مقوالت تأملاز  ،در جهان اسالم یاین است كه چرا و چگونه تفكر فلسف
اسـالمی   ۀمؤسس فلسـف  فارابی وی،). به نظر 270، ص1382 ،همو( شود  ژه تمدن دور مییو و به

ل نظـری باشـد و مدینـه    یل بایـد تـابع فلسـفه و فضـا    یشت كه تمام علوم و فضابود و اعتقاد دا
ـ تـه مهـم در ا  ك. نشـود مناسبات مردمان و نوامیس حاكم بر آن باید براساس فلسفه مبتنـی   و ن ی

نسـبت چنـدانی بـا     ،رو در افق مجردات عقلـی بـود و از همـین    فارابی طرح هكل آن است یتحل
به همین جهت، فلسـفۀ مـدنی    در فرهنگ اسالمی نداشت و دقیقاً »موجود یتمدنهای  واقعیت«

آن از جملـه  هـای   و شاخه یمت عملكدر ح یفلسف تأملت سنّگیری  لكگاه منشأ ش  هیچ فارابی
  .است نشدیس

 د برخی از فیلسوفان اسالمی كه معتقدند با وجود شریعت، نیازی به حكمت عملیكیأوجه ت
  نویسد:  می وی .ردكل یو تحل فهم ،نهین بافت و زمید در همینیست را هم با
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دسـتور فعـل و    ،یش متوجه شده بودند كه لزومی ندارد كه از علم نظـری ب و كم اخالف فارابی
ین امر اسـت و بـدون اینكـه    دانستند كه شریعت متكفل و متعهد ا  عمل استنباط كنند؛ زیرا می

احتیاج به علم عملی یونـانی داشـته باشـد، تكلیـف انسـان را نسـبت بـه خـدا و موجـودات و          
  .)45، ص1388؛ به نقل از: بستانی، 271، ص1382 ،داوری اردكانی( كند  اشخاص... تعیین می

ـ  ،قرن كـارِ فكـری   در طول نیم اردكانی ترین دغدغۀ دكتر داوری توان مهم می مبـانی   ان انتشـار از زم
تـاریخی    _  )، را تأمل فلسفی1390( ریزی توسعه برنامه و علوم انسانی) تا 1355( نظری تمدن غربی

 تجدد پیونـد و  علوم انسانی با تاریخِ ،به باور ایشان دانست.» ما و راه دشوار تجدد«در باب نسبت 
اند. وی  دشوار پیش آمده در طریق تجدد پدید آمدهمناسبت دارد و این علوم در تناسب با مسائل 

علـوم انسـانی در    فلسفه و«تفصیلی در باب علوم انسانی را در دو گفتار  نخستین بحث مستقل و
 ،(عنوان ویراسـت دوم كتـاب   بحران فلسفه دردر كتاب  »نظری به ماهیت علوم انسانی«و  »غرب

این كتاب از سه نوع مواجهـۀ ممكـن بـا علـوم      دهد. در می ارائه است) فلسفه در دام ایدئولوژی
 ،رسوخ در مبادی علوم انسانی ،سوم قبول طرح آن و ورود جدی و ،از علوم انسانی انسانی (تقلید
ل جامعه آینده) سـخن  ئحل مسا استفاده از تجربه تاریخی این علوم برای طرح و گذشت از آن و

داند كه  می ترین مسئله را دانستن این امر گفته شده است. در این طریق سوم است كه ایشان مهم
 ،همـو ( »برسـیم  خواهیم برویم و به كجا می بدانیم طرح جامعه جدید اسالمی چیست و اجماالً«

  ).162، ص1389
 عمـق بیشـتری   بسـط و  ،)1390( ریـزی توسـعه   برنامه و علوم انسانی ت در كتابتأمالاین 

در بـاب   تأمـل از منظر دینـی مشـروط بـه     را یشان تحول در علوم انسانیا ،این كتاب در ،یابد می
از ای  مجموعـه  ،كنـد كـه علـوم انسـانی     مـی  تصریح داند و می امكان جمع نظام دینی با مدرنیته

بلكه بیانِ عقالنیت قانونیِ (تعبیر ماكس وبر) غرب است.  ،سازنده جهان جدید نیستهای  وعظ
 تأمـل تفصـیل بـه    اال اینكـه بـه   ؛المبنا همان مباحث پیشین است علی ،مباحث وی در این كتاب

قـائالن بـه    ).273همان، ص( اند پرداخته ،های این موضوع فلسفی در باب امكانات ومحدودیت
در جهان اسالم، هرچند سـرآغازهای   یمت عملكبحث در باب ح یانحطاط و زوال سنت فلسف
دانند، اما معتقدنـد    می یمت عملكابلیت مناسب برای پردازش به حاین سنّت فلسفی را دارای ق

تدریج دچار زوال گشته و توان تأمل فلسفی در این حـوزه را از   نه بهین زمیاسالمی در ا ۀكه فلسف
سـیدجواد طباطبـایی اسـت. وی     تـرین نماینـده ایـن دیـدگاه دكتـر       برجسـته  .است  دست داده 

تمـدن  __ و  تر و در وجهی كلی __) در ایران یمت عملك(و ح صراحت از زوال اندیشۀ سیاسی به
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 ،سیاسـی یونـان و دو عنصـر مهـم آن     ۀطباطبایی با الگو قرار دادن فلسفاسالمی سخن گفته است. 
پـردازد.    یعنی تأمل عقالنی و مصلحت عمومی، به بررسی تفصیلی تاریخ حكمت عملی در ایران می

و پیروانش، بـا إعـراض از دنیـا و     در سیر نهایی خود با مالصدرا به اعتقاد طباطبایی، فلسفه اسالمی
  انجامد. از فلسفه می» مدنی غیر«توجه به مباحثی چون معاد جسمانی، به دریافتی 

اسـالمی   ۀفلسـف  معاصر بـر ایـن باورنـد كـه     برخی از محققان فلسفه اسالمیِ ،گرید یاز سو
مضاف های  تر از آن مباحث مصطلح به فلسفه و حتی عام یمت عملكهمواره قابلیت تأمل در ح

.. را .فلسـفه علـم و   ،فلسفه سیاست ،، فلسفه دینفلسفه تاریخ ،یا انضمامی همچون فلسفه ذهن
نها ضعیف نشـده، بلكـه در بسـیاری مـوارد بسـط و      ت داشته است و این توانایی در طول زمان نه

بـا  ) مضـاف هـای   فلسـفه (ای موارد، ایـن مباحـث   در پاره ،توسعه نیز یافته است. توضیح اینكه
ماننـد بخـش اعظـم     ،شـوند  های دیگری در مباحث فلسفی پیشین یافت می بندی و عنوان فصل

. البته  ...الق و یا فلسفۀ سیاست وای از مباحث فلسفۀ اخمباحث مربوط به فلسفۀ ذهن و یا پاره
  ها یكسان نیست و شدت و ضعف دارد. این فلسفه ۀاین موضوع در مورد هم

هـای فلسـفی    هـا در سـنت   حتی در فرض غیبت كلی مباحث ایـن فلسـفه   ،لین تحلیطبق ا
هـای كالسـیك نسـبت بـه      وجه به معنـای خنثـی بـودن فلسـفه     هیچ این به ،كالسیك و گذشته

خـود، بـه    ۀتوانند با توجه به مبانی و مبادی ویژ می ها تاین سنّ زیرا ؛نیست گفته پیشموضوعات 
  د.نها بپرداز بازسازی و خلق مباحث مربوط به این فلسفه

همسو با نظام فلسـفی ارسـطو    ،تا مالصدرا از فارابی ،تر آنكه چون حكمای اسالمی نكته مهم
اینكه  .1 :اند ناگزیر از پذیرش یكی از دو گزینه ،اند را موجود بما هو موجود دانسته موضوع فلسفه

مضاف های  یا اینكه برای موضوع فلسفه .2 ؛اصوالً هویت مستقلی برای این مباحث قائل نشوند
، آنها را از عوارض سخن و به دیگر بیابند» موجود بما هو موجود«یا انضمامی، جایگاهی در نظام 

هـا از عـوارض موجـودات مـادی و طبیعـی       یه و ذاتی وجود قلمداد نمایند و چون این فلسفهاول
گسترۀ مفهوم موجود بما هو موجود یـا موجـود    كنند، پس باید جایگاه موضوع آنها در بحث نمی

ۀ اسالمی فالسف ،بنا بر ضوابط كلی سنت فلسفه اسالمی .مطلق و رها از قیود مادی مشخص شود
های مضاف را از تقسیمات اولیـه موجـود بمـا هـو موجـود      القاعده موضوعات همۀ فلسفه علی

حكمـت  ، ). طبق یك تلقی غالـب در سـنت فلسـفی مـا    47، ص1391 (غفاری، خواهند شمرد
ا تـوان آن ر   آخرین دستاورد فلسفی در فرهنگ اسـالمی اسـت و از جهـاتی مـی     متعالیۀ مالصدرا

بحـث در   ،رو دانست. از همـین __  ویژه در ایران به __تاریخ فلسفه و حكمت اسالمی  همۀبرآیند 
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و علـوم   مباحث فلسفی ناظر به حكمت عملـی  در پرداختن به فلسفه مالصدراهای  باب توانایی
پـردازان زوال و قـائالن بـه امكانـات       ترین محل نزاع میان نظریه  به معنای عام را باید مهم انسانی

  ی دانست.معاصرِ سنّت فلسفه اسالم
اهللا جـوادی آملـی، دلیـل عـدم توجـه       همچـون آیـت   ،ییبه اعتقاد برخی از فالسفه نوصدرا

 یت فلسـف ن سـنّ یت آن است كه ااسیژه س یو و به یمت عملكبه مباحث مصطلح در ح مالصدرا
در شـأن   یپردازد و پرداختن به امور جزئی و انضمام  تر از سیاست می به مسائلی بسیار برتر و مهم

ای   هرگز نباید توقع داشته باشیم كه در بـاب سیاسـت و فلسـفه سیاسـی، كـه فلسـفه       :آن نیست
طـور   را به اسفاراگر نُه جلد  طور مستقیم] از حكمت متعالیه پاسخ بگیریم. شما مضاف است، [به

دقیق ورق بزنید، هرگز جوابی نخواهید یافت... از میزان عمیق و وسیع حكمت متعالیه نباید توقع 
كند، بلكه باید از این ذخیـره اساسـی مبـانی را اسـتخراج      داشت كه مواد جزئی سیاست را تبیین

مواد سیاست و امثال آن را بفهمیم. این همانند درآمدی توانیم با آن مبانی،   كنیم. در آن صورت می
توانـد پاسـخگو     پویا خواهد بود كه نیاز امروز و فردای ما را تأمین خواهد كرد و در هر حـال مـی  

  ).77، ص1387 (جوادی آملی، باشد
  
  



  
  
  

  فصل اول
  

  یلتایو آثار د یندگز
  

نخست به عنوان عالم  1،فرزند یك كشیش مسیحی اهل بیبریش ،)1911_1833( ویلهلم دیلتای
اش در زادگاه خود كه بسیار مورد توجه واقع  موعظه نخستیناما پس از  ،ات شروع به كار كردیاله
ت نظارت بر چاپ ئوی همزمان با عضویت در هی .شغل دبیری دبیرستان در برلین را برگزید ،شد

  .به دانشگاه بازگشت ،رن میراث شالیر ماخیو تدو
لیسـم آلمـانی از طریـق    ئات ایدوی در دانشگاه هایدلبرگ الهیات خوانـد و در آنجـا بـا سـنّ    

ثر از دو تن از شاگردان أدر آنجا مت .آشنا شد. سپس به دانشگاه برلین رفت 2كونو فیشرهای  درس
ـ     4و آگوست بوئـك  3ماخر یعنی فردریك ون ترندلنبرگ شالیر ه رت در دوبـود و بـه همـین جه
در همین فضاسـت كـه بـه     .ماخری است سخت دلمشغول مضامین و آثار شالیر دیلتای ،برلین
پروتستان متقـدم را   ماخر در ارتباط با هرمنوتیك جستار مهم نظام هرمنوتیكی شالیر 1860سال 
برای  تالش دیلتای .نگارد می الیر ماخردكتری خود را درباب اخالق ش ۀدهد. حتی رسال می ارائه
ماخری اولیه او دارد تـا   ریشه در عالیق شالیر ،منانؤزیسته م ۀدین و امر دینی به مثابه تجرب فهم

جایی كه معتقد است ماهیت واقعی و تجربی ایمان دینی زیر آوار الهیات و فلسـفه مصـطلح بـه    
  .)2012(مكریل،  خاك سپرده شده است

زنـدگی  را منتشر كـرد.   زندگی شالیر ماخرگاری ن ، جلد اول از تكسالگی37سن  در دیلتای
دهد و برحسب  می زندگانی و آثار شالیر ماخر را در پیوند با تاریخ عمومی روح قرار ،شالیر ماخر

هـایی   جنـبش ویـژه   گـار و بـه  مراحل مختلف زندگی شالیر ماخر، مراكز روحی و معنـوی آن روز 
بـه تشـویق اشـپرانگر     ،كند. مارتین ردكـر  می فیایدئالیسم و رومانتیسم را توص ،روشنگری چون

                                                           
1. Biebrich on the Rhine 2. Kuno Fischer  

3. Friedrich von Trendelenburg 4. August Boeckh  
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در باب سیستم فلسـفی و كالمـی شـالیر مـاخر را      های پراكنده دیلتای یادداشت ،1966سال  در
  منتشر كرد.
در  ،كیـل و برسـالو   ،تجربـۀ اسـتادی در بـازل    در بـرلین و  ایكترپس از اخذ درجه د دیلتای

ن یدر ا دعوت شد. ،یعنی دانشگاه برلین ،ترین دانشگاه آلمانی آن زمان سالگی دوباره به مهم پنجاه
) 1883( مقدمه بر علوم انسـانی  یعنی ،مند خود ه وی تصمیم به انتشار اثر مهم و نظامكزمان بود 

رفت. از این اثر نیز بیش از جلد اول كه دو دفتر نخست را در برداشت به چاپ نرسید. كارهـای  گ
در ضمن  1924و  1914های  مقدماتی مربوط به بقیۀ دفترهای این اثر به صورت خالصه در سال

سـاختار كـل   كه هایی  نوشته عمدۀ دست .) منتشر شد6و  5، 2(جلد  دیلتایهای  مجموعه نوشته
به عنوان جلد نـوزدهم   1982سال پس از انتشار جلد اول، یعنی در سال  99 ،كند می اركاثر را آش

هـایی   لـف كتـاب  ؤم ،تا آخر عمـر  ترتیب دیلتای منتشر شد. بدین دیلتایهای  از مجموعه نوشته
  باقی ماند. »ها مرد جلد اول«ناتمام و 

 یو ،خـود را بیـان كنـد   ی افكار و آرا در برلین توانست ،به عنوان عضو آكادمی علوم ،دیلتای
بـه بحـث دربـاره     1تجربـۀ زیسـته و شـعر   با عنوان  یدر اثر 1907در سال  هكمشهور شد  یزمان

در باب تاریخ روح  دیلتای یعلمهای  تیعمدۀ فعال .نوالیس و هولدرلین پرداخت ،گوته ،لسینگ
شامل اثری موجز در باب الیب نیتز، فریدریش كبیـر   شجلد سوم از مجموعه آثار 2است؛ آلمانی

  باشد. ی میو روشنگر
زایـش   از آنكه نیچه به دانشگاه بازل دعـوت شـود و پـس از آنكـه     پیش، 1867در تابستان 

 ،بـه مـدت یـك سـال     دیلتـای  ،دكنخود را منتشر  مالحظات نابهنگامو  تراژدی از روح موسیقی
دانشگاه بـازل بـا عنـوان     در ،ۀ دیلتاییافتتاح یسخنران .سمت استادی فلسفه را در آنجا پذیرفت

كوششی بود برای اینكه اثبات كنـد فلسـفه    ،»1800تا  1770جنبش شاعرانه و فلسفی در آلمان «
كه بـا توجـه بـه روح اندیشـه علمـی جدیـد، پیوسـتگی بـا         ای  به گونه ،هماهنگ با زمان است

  دستاوردهای بزرگ روزگار گوته را حفظ كند.
بـه تفكـر فلسـفی     ، فیشته، شلینگ و هگلی نو در كانتتأملهمواره درصدد بود تا با  دیلتای

بلكه در تحلیل انتقادی اینكـه جهـان    ،جود اعلیانتقادی نه در جهت اثبات مابعدالطبیعی یك مو
  :. به باور دیلتایچگونه به ما داده شده است، بپردازد

                                                           
1. Das Erlebnis und die Dichtung: Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin 
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