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 ناشرانسخن 

 یهـادر رشـته یبا نگرش اسـالم یبه متون علوم انسان یو دانشگاه یحوزو یگسترده جوامع علم ازین
 یهـاتیبا توجه بـه محـدود یمراکز پژوهش از،ین نیرفع ا یاست. برا ریانکارناپذ یقتیحق یعلوم انسان
 یکمـ یبر ارتقا زونو ارائه کنند تا اف نیتدو یآثار مشترک گر،یکدی یو همکار یاریبا  توانند یموجود، م

رو، پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه و  نیـشـود. از ا یریجلوگ یکار یها، از تکرار و موازپژوهش یفیو ک
کار مشترک خـود را  نیدهم ادشده،یبه اهداف  لین یبرا یآستان قدس رضو یاسالم یهاپژوهش ادیبن

و  نایسـابـن یشـناختانسان یمبان یشناستیظرف ،ییشاصدرایپ انیحکم یشناس »کنشانسان«با عنوان 
 .کنندیم میتقد یبه جامعه علم یعلوم انسان یبرا هیمسکوابن

 یشـنهادهایو پ ییراهنمـا ،یبـا همکـار شـود ینظران ارجمنـد تقاضـا مـ استادان و صاحب از
 ۀجامعـ ازیـآثـار مـورد ن گـرید نیکتاب حاضـر و تـدو یفیک یخود، ما را در جهت ارتقا یاصالح
 دهند. یاری رانیا یاسالم یجمهور یدانشگاه
 و  یحسـن درضـایدحمیاثـر، دکتـر س نیـمؤلفـان محتـرم ا یها از تالش میدان یالزم م انیپا در
 کند. یسپاسگزار یدکتر محسن جواد یمحترم آقا ابیاز ارز زیو ن یموسو یدکتر هاد
 

 یآستان قدس رضو  یاسالم یهاپژوهش ادیبن                            دانشگاه و حوزه پژوهشگاه
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 پیشگفتار
برخـوردار ای  های اسـالمی از جایگـاه ویـژه سـرزمیندر  ،های دور در گذشته های انسانی دانش
هنجـار کـردن اوضـاع و احـوال افـراد انسـانی و ه هایی کـه بـرای سـامان دادن و بـ دانش ؛بودند

هایی داشتند. این  ها و توصیه کارها، روشها، راه آل ایدهها،  آموزه ،و کالن انسانی اجتماعات ُخرد
ی ا نهوگ به هستند، ظری از انسان و کنش انسانیخود مبتنی بر شناختی نهایی از  ها در بخش دانش

مثابه دانشی برای تدبیرات فردی  به های انسانی ها امکان ورود به حوزه دانش که بدون این شناخت
در  آنچنـاناسالمی  هفالسفنقش این بخش از دستاوردهای  ،ل. با این حاردو اجتماعی وجود ندا

ساز در طول تاریخ مغفول مانده است که دانـش تهـذیب اخـالق بـیش از آنکـه  تمدنهای  دانش
هـای اخالقـی  ها تلقی شود، متونی حاوی گزاره دانشی برای تدبیر اموری فردی و اجتماعی انسان

سـت کـه ایـن ابـوده  بر اینعمدتًا د. تلقی عمومی اهل فلسفه وش همراه با بار ارزشی شناخته می
هـای  دانش مربـوط بـهو  عمومًا همراه با نام اخالق هستندکه  کالسیک ما فلسفی متوناز دست 

ی هـای اخالقـ درصـدد بیـان قانون ،شوند تهذیب اخالق، تدبیر منزل و سیاست مدن شناخته می
 امـانیز در آنها یافت،  را یی اخالقها توان نشانی از اصول و قانون گرچه میدیدگاه از این هستند. 
هـا اسـت. در ایـن  ها تقریر این اصـول و قانونتوان دانشی دانست که هدف آن نمی ها را این دانش

 آن هـم بـا بـه دسـت آورد، از هویـت امـر اخالقـی تـوان صـحبتی ها به شکل مختصر می دانش
 کسی را یارای ورود به آنها نیست.تحقیقات سنگین و پرتالطمی که هر 

صـناعت ی در این راستاست که دانش یـا آنچه کتاب حاضر درصدد بیان آن است، ارائه تبیین
 گوییم؛  می ، معادلی است تغییریافته برای آنچه امروزه بدان علوم انسانی تهذیب اخالق

هـای وجـودی  هایی هستند که به مطالعه وجـودات و موقعیت مقصود از علوم انسانی دانش
هایی چـون فلسـفه، فقـه، بخشـی از  رو، دانش هستند. از این پردازد که تابعی از کنش انسانی می
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گیرنـد، گرچـه در تلقـی اجتمـاعی  های الهیاتی و اصول فقه در رده علوم انسانی قـرار نمی دانش
گیری عمده مـا  حال جهت  شوند. با این ها ذیل عنوان علوم انسانی قرار داده می امروزین این رشته

شناسی است. به همین دلیل بیش از آنکه بخـواهیم  ب به سمت علوم اجتماعی و رواندر این کتا
شـده   ها بـدین سـو جهـت داده ارائه کنیم، تبیین مسکویه های ابن ی جامع و فلسفی از نظریهتبیین

تلقیـات و فاقـد  مسـکویه های ابن گیری بـدین معنـا نیسـت کـه نظریـه جهـتاست و البته ایـن 
. با این حال اذعان داریم نوع نگاه فلسفی که در ُبن ایـن کتـاب مشـاهده استاستلزامات دیگری 

های اخالقی و تهـذیب اخـالق بـر فضـای امـروزی سـایه  کتاب» خوانش«شود، با آنچه در  می
اجتمـاعی  ای از نقاط اتصال میان علوم انسـانی/ این کتاب، نمونه 1ت متفاوت است.انداخته اس

 ،فکری و بالخصوص اخالقی گذشته را گزارش کرده است. با این وصف−امروز و ادبیات فلسفی
اجتمـاعی دانسـت،  توان تنها متأثر از مطالعه آثار متجددین در علوم انسـانی/ این رویکرد را نمی
گرفتـه تـا فیلسـوفان امـروز جهـان، گرایشـات و  در پیوستاری تاریخی از ارسطو بلکه این جریان

 گذارد. اجتماعی را به نمایش می های مختلف تفکر در حوزه علوم انسانی/ شاخه
 مسـکویه از جمله اندیشمندانی کـه در دوران معاصـر تـالش وافـری در تقریـر نظریـات ابن

است. این در حالی است که خوانش و تقریر ارائه شده در این نوشتار  خرج داده، محمد ارکون  به
و امثـال وی در  تر از آنچه محمد ارکـون ای عمیق در الیه مسکویه ویژه ابن و به سینا از نظریات ابن

کنند قرار دارد. ارکـون تصـویر خـود از علـوم اجتمـاعی معاصـر را  مطرح می مسکویه تفسیر ابن
 کند:  بیان می گونه  این

تـا سـر دادن شـعارهای  شناسی جدید بیشتر در پی کشف حقیقت است علم تاریخ و جامعه
 ).۷۶ص ،۱۳۹۴ ،ایدئولوژیک (ارکون

تـوان بـا ایـن تلقـی ارکـون از علـوم انسـانی (کـه حتـی توسـط  به روشنی پیداست کـه نمی
هایی که برای خوانش  اندیشمندان غربی نیز مورد وفاق نیست) همراهی کرد. ارکون روش یا روش

 کند:  بیان می گونه  این انتخاب کرده را مسکویه ابن
                                                                        

هستیم. در ایـن  نیکوماخوساخالق مسکویه را مدیون مطالعه آثار ارسطو و بالخصوص  این نوع خوانش از آثار ابن. ١
هایی در مطالعه آثار فکری حـوزه حکمـت  ) بصیرت۱۳۹۵(عابدی شاهرودی،  قانون اخالقمسیر کتاب برجسته 

عملی از ارسطو تا فالسفه مسلمان و سپس فیلسوفان دوره مدرن غرب در اختیار ما نهاد که جریان اصیل فالسـفه 
گـذارد. از دیـدگاه ایـن نوشـتار ایـن   رب را بـرای مـا بـه نمـایش میاسالمی در فهم آثار یونان، دوره اسالمی و غ

است که ما را  های دیگر ترجیح دارد و فرایندی را در تاریخ تفکر حوزه اخالق شناسایی کرده  خوانش بر خوانش
 کند. های جریان علوم انسانی امروز متصل می به سرچشمه
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از آنجا که هدف پژوهش ما ادغام یک حرکت فرهنگی خاص درون یک کل اجتماعی بـود، 
هــای دانــش  و واژگــانی، روشروش پدیدارشناســیک و تحلیــل زبــانی  بــر عــالوهالزم آمــد کــه 

 ). ۸۰−۷۹ص ،شناسی را هم به کار گیریم (همان جامعه
شناسـی او  و اینکه با اصول و رویکرد جامعه شناسی دورکیم جامعهارکون تأثیرپذیری خود از 

 کند.  بیان می گونه  اینکند را  کار می
کادمیـک و سـنتی دربـاره مسـکویه: فیلسـوف و مـورخ  من در آغاز می« خواستم پژوهشی آ

و آثـارش بررسـی شـود و بـدین  های زندگی یـک انسـان بنویسم؛ پژوهشی که در آن همه بخش
چند خـود  ای که این شخص در آن زیسته اولویت یابد، هر ترتیب بر همه معاصرانش و بر جامعه

هـای  ... ولی وقت بسیاری که صرف شـناخت روش  در آن جامعه جایگاهی کوچک داشته است
عکس کـنم، بـه بر کشاند که این نگاه را کامالً  جا بدان علوم انسانی و اجتماعی کردم مرا مختلف

 ).۸۰، ص(همان» این معنا که اولویت با جامعه است نه با فرد
فارغ از اینکه این رویکرد ارکون درست است یا نیست و فارغ از اینکه تکثر روشی مورد نظـر  

بررسی چگونگی  شناسی کنش انسانهای  او تا چه میزان روامند است، رویکرد ما در سلسله کتاب
شناسی و علوم اجتماعی مغرب زمین است. به بیان دیگر دغدغه مـا  جامعه پیدایش علومی چون
های  هـا و نظریـه رغم او نه روش بلکه مطالعه چگونگی پیـدایش روش  ها به در این سلسله کتاب

را  مسکویه ارکون در مطالعه ابن گرایانه است. البته در اینجا قصد نقد رویکرد انسان شناختی روش
کند و سطحی  ای است به تفاوت معرفتی سطحی که او در آن کار می نداریم، بلکه مراد تنها اشاره
یم. ارکون تنهـا نگـاهی ا شناسی در پیش گرفته کنش های انسان کتاب  که در این کتاب و در سلسله

کـه در ایـن کتـاب بـه بررسـی  سطحی به جریان علوم اجتمـاعی مغـرب زمـین دارد، در حـالی
مبـانی  که چنانپردازیم.  های پیدایش این علوم در آثار اندیشمندان غربی و دوره اسالمی می ریشه
 یشناسـ کنش انسانو  یسـتیویتیپوز یشناس کنش انسانرا در دو کتاب  یعلوم اجتماع یشناخت انسان

ایـم خاسـتگاه علـوم  ایم. در آن دو کتـاب نشـان داده بررسی کرده و انتقادی ، تفسیریهرمنوتیکی
و امیـل  چون آگوست کنت توان در آثار اندیشمندان پوزیتیویستی اجتماعی در جهان غرب را می

های ایشان نیست به همـین دلیـل در  یافت و از آنجا که علوم اجتماعی منحصر در دیدگاه دورکیم
به بررسی نحوه پیدایش علوم اجتمـاعی  و انتقادی ، تفسیریشناسی هرمنوتیکی کنش انسانکتاب 

تر از  ای عمیق شود رویکرد این کتاب در الیه پرداختیم. با این توضیح آشکار می غیرپوزیتیویستی
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ایم اما او از علـوم  های پیدایش علوم اجتماعی متمرکز شده قرار دارد. ما بر ریشه آثار محمد ارکون
 کند.  اجتماعی برای تفسیر جریانات اسالمی استفاده می

علـوم  براسـاسرا  سـینا و ابن مسکویه وجه بر آن نیستیم که ابن که به هیچ این در حالی است
های امکان علوم اجتمـاعی در  ها و ریشه اجتماعی جدید تفسیر کنیم بلکه در پی بررسی ظرفیت

 1ارکون است. کار توان گفت: پایان کار ما، آغاز آثار ایشان هستیم. در واقع می
نکته مهم دیگری که در مطالعه کتاب حاضر باید به آن توجـه داشـت ایـن اسـت کـه بـدون 

اجتماعی معاصر پدید آمده است و همچنین  های وسیعی که در علوم انسانی/ نظرداشت پیشرفت
میان های بنیادینی که میان تلقی فالسفه اسالمی از خدا، جهان و انسان و  با در نظر گرفتن تفاوت

سـادگی   ای که علوم انسانی مدرن از خـدا، جهـان و انسـان دارنـد بـه تلقی مبتنی بر سوبژکتیوته
همان بـا  فالسفه مسلمان که از جمله آنها تهذیب اخالق است را این های انسانی توان دانش نمی

هـای  نی مدرن دانست؛ بلکه به جهت تفاوت مـاهوی ایـن دو سـنخ از دانـش در بنیانعلوم انسا
هویـات متفـاوت و بلکـه از شناسـی،  و حتـی معرفت شناسـی شناسی، انسان خداشناسی، جهان

ارد و آن هدف این دو دسـته ای مشترک در این میان وجود د دارند، اگرچه هنوز نکتهبرخورمتباینی 
ای بـا یکـدیگر مشـترک  در نقطه و هدف علوم انسانی های انسانی هدف دانشها است.  از دانش
ی که در یکی به جهت عـدم همراهـی بنیادهـای  »تدبیر«امور انسانی است. » تدبیر«و آن  است

انجامـد و در  طبیعـت میطـور کلـی  هبـها، حیوانـات و  اعم از انسـان ،اخالقی به تعرض به غیر
و عقالنی در راه رسیدن بـه فضـایل انسـانی و  های اخالقی دیگری به جهت پیوستگی با فضیلت

 دارد. اجتماعی قدم برمی
هـای  راه اگرچـه ،نی در این دو دانش مشترک استاصل هدف تدبیر امور انسا ،با این وصف 

                                                                        
هـایی کـه  حتـی شـارح باشـد، یـک متتبـع اسـت. وی در بخشرسد ارکون بیش از آنکه یک متفکـر و  . به نظر می١

مسکویه یا واژگان محوری در فضای اسالمی نیـاز بـه توضـیح فنـی دارد، شـانه خـالی کـرده و  واژگان اصلی ابن
» علم«عنوان  را به» صناعت«طور نمونه واژه حیاتی  انگارد. به انگارانه حل شده می مسئله را با یک نقل قول ساده

ادعای مترجم کتاب مبنـی بـر اینکـه او در  به رغم). جدای اینکه ۲۰۵، ص۱۳۹۴ ،کند (ر.ک: ارکون معرفی می
) و همچنـین ۱۳، صهای شرقی و غربی را نادیده بگیـرد (همـان ها و تمایز میان تمدن کند فاصله آثارش تالش می
کتـاب خـود در تقریـر ) در ۸۰ص عنوان فردی که طرفدار آزادی پژوهش علمـی اسـت (همـان، ادعای خود او به

برد و آن القای تسلط فرهنـگ عربـی، فلسـفه عربـی و عقـل  مسکویه از یک مشکل جدی نژادپرستانه رنج می ابن
، ۹۱، ۹۰، ۸۵ ،۸۳، صعربی به جای فرهنگ اسالمی و فلسفه اسالمی و متفکرین اسالمی است (ر.ک: همـان

عنوان یک  معناست که یک متفکر مسلمان ایرانی را به ها و آزادی علمی بدین ). اگر فراتر رفتن از تمدن۱۸۷ ، ۹۲
 ماند. متفکر عرب و حامی فرهنگ عربی جا بزنیم، جایی برای بحث علمی باقی نمی
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کنـد. یکـی بـه دنبـال  های متفـاوتی را دنبـال می اهداف و روش ،هر یکرسیدن به این تدبیر در 
تصرف و در اختیار گرفتن انسان و طبیعت است و دیگری به دنبال معرفی راه کمال هویات فردی 

پیرامـونی بـرای رسـیدن بـه کمـال حقیقـی  گیری امکانات فردی، اجتماعی وکار بهو اجتماعی و 
 انسانی است.

 و علـوم انسـانی فیلسـوفان مسـلمان های انسانی میان دانش بر این اساس، امکان داد و ستد
هـای تـدبیری الزم اسـت از اصـول  حضـور عناصـری کـه در دانش؛ کامًال متصور اسـت مدرن

از تواند شناخت بیشتری از این حوزه برای مـا بـه بـار آورد.  مشترکی است که پرداختن به آنها می
 انسان و کنش انسانی مبتنی بر شناختی از  هر دو حوزه ،اصول مشترک، آن است که اوالً  اینجمله 
 ،ثالثاً ؛ باشند میهای فردی و اجتماعی  پیشرفت به دنبال سعادت، کماالت و دو هر ،ثانیاً  ؛هستند

هـای  کنند که این اهداف به تدریج و در طول دوره هر دو اهدافی را برای فرد و اجتماع تعریف می
شوند. این اهداف گرچه  می» ارزش«دهند و تبدیل به  تری نشان می خود را به شکل قوی ،طوالنی

 شوند.  می اما اصول انکارناپذیر این رویکردها  ،در ظاهر عنوان ارزش را با خود ندارند
 علـوم انسـانی شـناختی تـوان عناصـر روش میها  بـدانو امور متعدد دیگری که  عناصراین 

توانـد  از جمله عناصری هستند که اتخاذ رویکردهـای گونـاگون در مـورد آنهـا مـی ،اطالق کرد
های ما ایجاد کند. ایـن کتـاب درصـدد نیسـت تـا ایـن اصـول را  های بنیادینی در دانش دگرگونی

 ترین ایـن اصـوِل  به یکـی از اصـلی ،اوالً است تا بر آن بلکه  ،آنها بپردازدگردآوری یا به برشمارد 
ای دیگر تالش کند  در مرحله ،ثانیاً  ؛است بپردازد که شناخت انسان و کنش انسانی شناختی روش

 فالسفه اسالمی نمایان کند. های انسانی تا استلزامات و تبعات آن را در دانش
 که میبا آن مواجه هست یبا عنوان علوم انسان هو امروز یانسان یها آنچه در گذشته با عنوان دانش

دارد کـه بـا  یخاسـتگاهخاص خـود برخوردارنـد،  قیتحق یها و روش یعلم یها یشناس روشاز 
نگـاه  یبـر نـوع یمبتنـ ،هـر دو میو قد دیخورده است. علم جد دیکل انسان عتیطب باب در یا دهیا

قابـل مشـاهده  هـا حوزه نیـا شمندانیاند که به صورت آشکار و نهان در آثار اند به انسان یکیزیمتاف
و  وبـر، مـاکس یلتـاید لهلمیو، کارل مارکس، آگوست کنتمانند  یشمندانیاند که ی. هنگاماست
مشـخص  یدر علـوم انسـان بیرق یکردهایخود را نسبت به رو تیوضعتا ند بر آن بود میدورک لیام

 کند. آگوسـت یده را جهت یفکر انیجر کی یها انیبن توانست یکردند که م یم اشاره  یکنند، به امور
 کیـزیف جـهینت در و قـوا نیانسان را برتر یاجتماع ی، قواارائه داد یانسان یکه از قوا یریبا تقر کنت

 میدورک لیام .)Cf. Comte, 1875, 565-568( دانست دانش نیرا برتر یشناس عهجام ای یاجتماع
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بـا  »آن یاجتمـاع طیانسـان دوگانـه و شـرا«در مقاله  یمتفاوت یشناس انسان با اما مشابه یانیجر در زین
 یا هینظرارائه با  .Le dualisme de la nature humaine et ses conditions socialesعنوان 

 دیـنما اسـتوارخـود را  یشـناخت و جامعه یتـیترب یها هینظر انیبنتالش نمود  انسان تیباب هودر 
)Durkheim, 1973, 149،(  دیلتـای کـه عمـده دغدغـه او  ،تییسـرویکـرد پوزیتیواین اما در مقابل

 هپایـبر  ،بود ، مستقل از علوم طبیعیهای علوم انسانی ها و روش بخشی به آموزه یافتن راهی برای عینیت
سـاختارهای  براسـاسرا  در علـوم انسـانی روش هرمنـوتیکی ایـده اسـتفاده از ،یطبیعت مشترک انسان

گانه در  سـه ت علوم انسانی که به یـکتعیین هوی درپیش روی دیلتای   نقشهد. ی مطرح کرمشترک انسان
 از این قرار است: ،ی اشاره داردساختارهای مشترک انسان

در  1اند. بنـا شـده» فهـم«و ]» تعبیر [این تجربـه«، »هتجربه زیست«این علوم بر همین شبکه  
وم انسـانی را مشخصـًا توانیم حدود عل آوریم که به واسطۀ آن می اینجا معیار روشنی به دست می

 .)۱۷۱ ، ص۱۳۸۹(دیلتای،  تعیین کنیم
بـر  پوزیتیویسـتی های کرده بود، در نقد جریان ارائهرویکردی که دیلتای  هادامدر  ماکس وبر

رویکردهـایی  بـه مثابـه ؛ زیـراخواهی را بـا خـود بـه همـراه دارنـد یـتنوعی تمام آنها که آن بود
به مفاهیم علوم دقیقۀ طبیعی باشند باید مشا تمام مفاهیم علوم فرهنگیکه اند  مدعی  آگزیوماتیک
 .)۱۳۸ ، ص۱۳۸۲(ر.ک: وبر، 

معنـا در کنـار علیـت را از اصـول شـناخت  همقولـدخالـت  در رویکرد مورد نظر خود، وبر
شمارد که بـر آگـاهی از سـاختار  علوم انسانی را به مثابه دانشی برمی و کند محسوب میفرهنگی 

معتقـد بـود تـالش انسـان در جهـت  او). ۱۳۶ ، صهمانی مبتنی است (ر.ک: های انسان کنش
سو و شناخت جامعه و طبیعـت و   شناختی و غریزی خود از یک شناخت و تسلط بر ابعاد زیست

هـای جهــان در خطـر غفلــت از ابعـاد عــاطفی و احساسـی انســان و  تسـلط بـر منــابع و انرژی
در  .(Weber, 1958, 128)... اسـت  های او در راستای عشق ورزیدن، ایمـان داشـتن و توانایی

مباحث نظری را به  ،با غوغایی که در جهان کارگری به راه انداخت کارل مارکس ،رویکردی دیگر
 عنوان ویژگی خاص انسانی، هویتی را برای علوم انسـانی تصـویر به» کار«کناری نهاد و با تقریر 
کـرد. او در مـورد تحقـق یـافتن  ی تثبیـت میترین دانش اجتماع ای عنوان پایه کرد که اقتصاد را به

 : معتقد استشناخت انسان در کار انسانی 
                                                                        

کیـد داشـته اسـت، بـرای » فهـم«و » تعبیر«، »تجربه زیسته«گانۀ:  . دیلتای در موارد دیگری نیز بر اهمیت این سه١ تأ
 .)۲۳۰ص ،۱۳۸۹ر.ک: دیلتای، (نمونه، 
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آهنی، هیچ تلگراف الکتریکی و جـز آنهـا  راهطبیعت، هیچ ماشینی، هیچ لوکوموتیوی، هیچ 
ل تسـلط انسـانی بـر یهای صنعت انسانی، مواد طبیعی تبدیل شده به وسا سازد. آنها فراورده نمی

نها اند؛ آ ورده دست انسانیال مغز آدمی و فریاند. آنها وسا فعالیت آن در طبیعتل یطبیعت یا وسا
 .)۱۲۳ ، ص۱۳۸۹(مارکس،  اند شناخت هیافت مادیتقدرت 

سازد. شـناخت  گر می خود جلوه» کار«از همین روست که به نظر مارکس، انسان خود را در  
مفیدنـد کـه خـود را در عـالم طبیعـت های مثبت او هنگـامی  عاقله او و ویژگی هقوو آگاهی او، 

، بیان قوای روحی، فردی و فیزیکی انسان اسـت. تحقـق »کار«گر کرده و مادیت پیدا کنند.  جلوه
در تفـریح صـرف و در سـرگرمی «رو  و در تولید یافت شود و به هیچ» کار«نفس انسانی باید در 

  .)۱۱۴ ، ص۱۳۸۷(وود،  »شود یافت نمی
شان از انسـان شـکل  نوع تلقی هواسطه بکه گوناگون در علوم انسانی های  جریانعنایت به با 
تـوان  میعلـوم انسـانی را تکوین ترین عنصر در  محوری و به برخی از آنها اشاره شد، ه استگرفت

که چـه نشان دهیم اگر بخواهیم  این در حالی است کهی دانست. های انسان و کنش هویت انسان
بر جریانات فکری کالن در علوم انسانی حـاکم  گونه  اینتواند  نوع شناختی از انسان است که می

هـای مختلـف  انسان در طـول دورهموضوع زیرا  بینیم؛ میمواجه دشوار ای  مسئلهخود را با باشد، 
به دنبال شناختی از انسان هسـتیم  ونتلفی مورد مطالعه قرار گرفته است و اکنتاریخ به اشکال مخ

آورد  ای کـه ره گونه به ،که بتواند راهکاری تدبیری برای زندگی فردی و اجتماعی ما به ارمغان آورد
 .آن، علوم انسانی خواهد بود

، ذهنـی هفلسـفی و النفس علمای متافیزیکی یا  ایدهنه صرفًا ، از انسان این ایدهمسلم است که 
د ایـن این کتاب آن است که نشان ده هدف اساسی و مهم. باید باشدبلکه نگاهی از نوعی دیگر 

هـای  از چه سنخی بوده و چگونه توانسـته اسـت فضـای میـان فلسـفه و دانش به انسان نوع نگاه
اند و  عبور اندیشمندانی که چنین طریقی را طی کرده هنحورا طی کند. شناسایی چیستی و  انسانی

نیـاز امـروز جامعـه ماسـت؛  ،انـد کرده گـذراجتمـاعی   /های انسانی از خأل میان فلسفه و دانش
 دستیابی به علوم انسانی مطلوب است.تالش برای  ای که در جامعه

 تـــرین  دو تـــن از مهم شـــناختی و کنش شـــناختی های انسان در ایـــن کتـــاب بـــه دیـــدگاه
 مسـکویه رازی  محمـد بـن یعقـوب   یعنـی ابـوعلی ،فیلسوفان مسلمان در سـنت فلسـفی مشـاء

ا ه ش) و استلزامات این دیدگاه ۴۱۶−۳۵۹سینا ( الرئیس ابوعلی شیخش) و ۴۲۱−۳۲۶یا  ۳۲۰(
ای  گونـه به مسکویه ابنو  سینا ابنبرای علوم انسانی خواهیم پرداخت. با این وصف، مواجهه ما با 
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آنها و شناخت بنیادهای این نظریات در » کنش شناختی  انسان«است که در پی توضیح نظریات 
 شناختی از دیدگاه این نوشتار، این بنیادهای روش راستای کشف دانش تدبیر امور انسانی هستیم.

علـوم  هفلسـفهای این فیلسوفان مسلمان به مثابه  دهد تا با بازخوانی دیدگاه این امکان را به ما می
 ،در واقـعانی نوینی مبتنی بر این مبانی برداشـته شـود. گامی در راستای ترسیم علوم انس ،انسانی

و در  فیلسوفان دانش انسانی همثاب به ،در کنار شأنی که در متافیزیک داشتند مسکویه ابنو  سینا ابن
راهی برای اندیشیدن بـه دانـش  1گیری از متافیزیک علوم انسانی توانستند با بهره ،تعبیری امروزی

باز کنند و راهی برای عبور فلسفه از عرش مباحث انتزاعی و کّلی به فرش زندگی روزمـره  انسانی
قرار  های انسانی انشها ترسیم کنند. به همین جهت کار آنها در موقعیتی در میانۀ فلسفه و د انسان

. سـتها دارد و در مقام پر کردن خألیی علمی برای عبور از سـرزمین فلسـفه بـه سـرزمین دانش
و علـوم انسـانی در  هـای انسـانی های رشـد دانش توجه بـه ایـن نقطـۀ راهبـردی بـود کـه زمینـه

 رب زمین فراهم کرد.های اسالمی و مغ سرزمین
های  عنوان فیلسوفی که بیش از ما بعدطبیعت بر دانش به ،مسکویه ابندر این میانه البته نقش 

و  شـناختی کـنشنظریـاتی  ،خـواهیم دیـد ادامـهدر  کـه چنانتمرکز داشت بیشتر اسـت.  انسانی
همراهـی  های انسانی او موجود است که او را برای ورود به سرزمین دانش آثار درشناختی  جامعه
 عقل عملی هقومختلف  در تقریر وجوه سینا ابنهای  شمندیتوان هو نمی ،اند. با این حال کرده می

 .نادیده گرفتانسان در تعیین جایگاه دانش و اخالق 
مطمح نظر قـرار داده اسـت، توجـه  هیمسکوو ابن نایس ابن آثار مطالعه در نوشتار نیکه ا یطرح

دسـت از  نیـا ِی شناسـ تیظرف یاسـت، در راسـتا یو حکمـت عملـ یخاص به مباحث عقل عمل
 انسان تیبرآمده از هو یشناخت استلزامات روش یو در حد امکان، بررس یعلوم انسان یمباحث برا

جوامـع  ریتدب یدر راستا تواند یمکه  یکردیسنخ از علوم؛ رو نیا یدو متفکر بزرگ برا نیا دگاهیاز د
 شـود یاگر مشاهده م رو نی. از ادیما بگشا یرا فرارو یا تازه یها و افق ردیمورد استفاده قرار گ یانسان

اشاره شده اسـت،  میدروک لیمعاصر از قب یعلوم انسان شمندانیاز اند یکه در کتاب حاضر به مباحث
نبـوده اسـت و در مقـام آن  هیمسـکو و ابن میدورکـ انیـمـثًال م یا سـهیمقا ای یقیتطب یمراد ارائه بحث

کـرده اسـت!! بلکـه  انیب شیدر هزار سال پ هیمسکو را ابن میدورک یها دگاهید میکه نشان ده میا نبوده
                                                                        

. گرچه بیشتر این اندیشمندان مدعی هستند با مباحث متافیزیکی میانه چندانی ندارند، اما در این کتاب خواهیم دید ١
ای جـز  ترین بخش تفکرات آنها بوده است؛ بدین معنا که برای تبیین نظام علمی خود چاره که متافیزیک، اساسی

 اند. توسل به متافیزیک نداشته
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و  هیمسـکو ابن فلسـفه یهـا تیظرف و اسـتلزامات و اقتضـائات کـه اسـت منظور نیبد اشارات نیا
مطلوب نشـان داده شـود. اگرچـه بـه نظـر  یعلوم انسان یبرا یعلوم انسان لسوفانیبه مثابه ف نایس ابن
 ایـ میدورکـ یبردار مختلف امکان بهره یها به زبان هیمسکو با توجه به وجود ترجمه آثار ابن رسد یم

 ما کامًال فراهم بوده است. شیهزار سال پ لسوفیاز ف یو دیاسات
عنـوانی جدیـد و متعلـق بـه در بدو امر،  ،عنوان علوم انسانیممکن است گرچه در هر حال 

حقیقـت آن اسـت نهاده است، اما  دکارت هسوبژکتیویتکه بنای خود را بر شود تلقی دنیای مدرن 
ای که حتی در عنـوان  گونه به ،پیش از خود دارد های انسانی ریشه در دانشکه این شاخه از علوم، 

هایی که تحت عنـاوین  دانش گذشته است؛ »های انسانِی  دانش«ادل معاصر، مععلوم انسانی نیز 
در  ،رو همـینهـا از  اند. این دانش گنجیده می تهذیب اخالق، تدبیر منزل و سیاست مدن :گانه سه
هنـوز هـم ؛ شدند شناخته می 1علوم اخالقی فراگیر با عنوان طور بهای از تاریخ مغرب زمین  ورهد

این در حـالی اسـت شود.  برای اشاره به علوم انسانی استفاده می عنوان علوم اخالقی غرب ازدر 
شـود و  نیـز از آنهـا یـاد می اجتمـاعی /علـوم انسـانیکه امروزه با عنـوان  عنوان علوم اخالقیکه 
از  کـه در ایـن کتـاب یشوند، طبق دو تقریـر های علوم انسانی ذیل آن تدریس و تحقیق می رشته

در سـنت کالسـیک فلسـفه  هـایی هسـتند کـه دانش ،شـود ارائه می مسکویه ابنو  سینا ابندیدگاه 
 قرار داشتند. ذیل عنوان حکمت عملی اسالمی

 
 علوم انسانی مثابه بنیاد  بهاخالق 

هـای کالسـیک علـوم  ای از تاریخ اروپا و کتاب در دوره ،به علوم انسانی اطالق فراگیر علوم اخالقی
 معاصـراجتمـاعی  گذاران علـوم انسـانی/ در آثار اندیشمندانی که بنیاناین عنوان مشاهده  وانسانی 
 چرا به علوم انسـانی علـوم اخالقـی ؛استو جالب توجه بوده برانگیز   همواره برای ما سؤال ،هستند

   ؟ندا هدکر تلقی میی امور اخالق را چرا گاهی امور اجتماعی ؟شود) ه است (یا میدش اطالق می
علـوم انسـانی از علـوم  شـناختی تمـایز روش در بحث مهـم ویژه به ،علوم انسانی هفلسفتاریخ 

ه ظـاهرًا بـ. کـردبررسـی  و پیگیـریدر آن توان  را می هایی است که این هدف از جمله حوزه طبیعی
  3کـه تبیـین ه اسـتبـود از پیشـگامانی )۱۸۸۹−۱۸۰۸( 2یوهـان گوسـتاو درویـزن لحاظ تاریخی

                                                                        
1. moral sciences    2. J. G. Droysen  
3. explanation (=erklärung) 
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ــوم طبیعــی و را  ــمخــاص عل ــژرا  1تفّه ــ( هوی ــر اوب ــی« )ه تعبی ــوم اخالق ــی » عل ــت م   ه اســتدانس
)Valsiner, 1986, 9(تلقی خاص اندیشـمندان  نشانگر ،برای امور ذهنی . قرار دادن علوم اخالقی

ــرای ۱۸۷۳−۱۸۰۶( جــان اســتوارت میــل ،از دیگــر ســواســت. » اخــالق«آن دوره از عنــوان   ) ب
  نـیم، معـادلک مـیترجمـه کـه امـروزه آن را علـوم انسـانی  Geistesvissenschaftenآلمانی  هواژ

moral sciences  گـذاری بـرای ایـن  بهتـرین معادل ،ندهد که به تعبیر برخی از محققـا میقرار را 
عنـوان  کتـاب ششـم را بـا، system of logicمیل در کتـاب  .)Makkreel,1992, 36واژه است (

عنـاوینی  .کنـد آغـاز می) On the logic of the moral sciences» (اخالقی درباره منطق علوم«
 :عبارتند ازبرخی از آنها  هک ،کنند بسیار جالب توجه است که در این بخش خودنمایی می

  2؛و آزادی جبر هدربار
  3؛وجود دارد یا آیا امکان وجود آن هست یآیا علمی، درباره طبیعت انسان

 4؛قوانین ذهن هدربار
  5؛گیری شخصیت شناسی یا علمی درباره شکل قوم 

  .).see: Mill, 2011, Book VI( 6عام درباره علوم اجتماعیمالحظاتی 
مباحثی که امروزه ذیـل  ن داردحکایت از آ ،توان ارائه کرد که میاینها و شواهد بسیار دیگری 

نـوان علـوم ای از تاریخ اروپا ذیـل ع در دوره ،کنیم انسانی از آنها بحث می  /عنوان علوم اجتماعی
 .  اند قرار داشته اخالقی

کادمیـک  مراکز علمـیگذاری  را در نام عنوان علوم اخالقی نیـز  علـوم انسـانی در غـربو آ
بـا عنـوان  7در فرانسـه فرهنگسـتانی )،۱۷۹۵م (از قرن هجدهنمونه، برای ؛ توان مشاهده کرد می

کادمی علوم  کنـون نیـز وجـود دارد. فرهنگسـتان علـوم ا تشکیل شده کـه هم 8سیاسیو  اخالقیآ
بحث درباره فلسفه، حقوق جزا، اقتصاد سیاسی و که به و سیاسی فرانسه پنج بخش دارد  اخالقی

 .پردازد مییریت و اقتصاد آمار، تاریخ کلی و فلسفی، سیاست، مد
                                                                        

1. Verestehen   2. Of Liberty and Necessity  
3 . That There Is, Or May Be, A Science of Human Nature 
4 . Of The Laws of Mind 
5 . Of Ethology, Or The Science of the formation of character 
6 . General Considerations On the Social Science 

علـوم انسـانی از سراسـر جهـان  ه. آدرس سایت این فرهنگستان که سالیانه چندین جایزه و مدال به اندیشمندان حوز ٧
 http://www.asmp.fr/sommaire.htmکند، عبارت است از:  اهدا می

8 . Acadmie des Sciences Morales et Politiques 
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 و اخالقی دو تقریر از معادله علوم انسانی
اخالقی خواندن علوم انسـانی بـه لحـاظ آن است که حاکی از  به خوبینوشتار حاضر تحقیقات 

حاصل تحقیقات اندیشمندان بزرگ مسـلمان  تبع ارسطو  به، داشتهروشن ای کامًال  تاریخی ریشه
که تاکنون بیان شد ایـن نوشـتار در پـی  گونه هماندر بیش از هزار سال پیش بوده است. و ایرانی 

 مسـکویه ابـنو  سینا ابن یعنی ،دو اندیشمند بزرگ تاریخ بشر شناختی انسانهای  بازخوانی دیدگاه
مثابه بنیـادی  بهنظریات آنان  ،این دو فیلسوفدیدگاه از  کنش هفلسفبا بررسی ای که  گونه ست بها

مبـانی  تبیـین ،دف ایـن کتـابهـ ،بـه بیـان دیگـر شوند.سنجی  برای تولید علوم انسانی ظرفیت
  است. مسکویه ابنسینا و  ابوعلیآرای در  های انسانی دانش شناختی و کنش شناختی انسان

دهـد کـه چـرا در یم نشان یروشن به مطالعات نیا خواند، دیخواه کتاب نیگونه که در ا همان
 ی) بـا عنـوان علـوم اخالقـیانسـان یهـا دانش(=  علـوم از سنخ نیا ،یانسان علوم خیاز تار یا دوره

کـه نشـان  میافتیـدست  ریبه دو تقر هیمسکو و ابن نایسابن یرابطه در آرا نی. در ااند شده یشناخته م
تـوان یم و بوده مرتبط اخالق با مینامیم یاز سنخ آنچه امروزه علوم انسان ییهادهند، چرا دانشیم

بـه علـوم  یو از علـوم انسـان رفتـهیصـورت پذ یخیلحاظ تار که به یامر د؛ینام یآنها را علوم اخالق
 علوم انیم معادله یبرقرار در ریشود. در واقع، در کتاب حاضر به دو تقریم ایشده یم ریتعب یاخالق
وضـوح نشـان بـه د،یآ یبه دست م نایس اول که از عبارات ابن ری: تقرمیا افتهیدست  یو انسان یاخالق

 یریـگموجـب شـکل یانسـان یروهـایقـوا و ن ریو تسلط آن بر سا یعمل عقل ریتدب چگونه دهد یم
بـدن  ریتـدب یبـا بـدن بـرا یعمل عقل که یا رابطه در و شود یم رهایتدب نیا مطالعه یبرا ییها دانش

تـوان در آثـار یکـه آن را مـ گـرید ریـ. تقردیـآ یم دیپد یاخالق و امور اخالق تیهو کند، یم جادیا
 تواننـد یمـ یچگونـه مطالعـات اخالقـ دهد ینشان م گرید یا وهیبه ش زیمشاهده کرد، ن هیمسکو ابن

 :میپردازیم ریدو تقر نیا یچگونگ نییتب به نکیباشند. ا یشناختو جامعه یاجتماع یمطالعات
 

یر اول  سینا ابنو علوم انسانی از دیدگاه  معادله میان علوم اخالقی :تقر
کـه عقـل  یبـه ارتبـاط» دانست؟ یاز سنخ علوم اخالق دیرا با یچرا علوم انسان« نکهیاز ا نایس ابن ریتقر
مطالعـات  ریدر سـ» اخـالق«عنصـر  شیدایـپ دگاه،یـد نیـ. اگـردد یبازم کند، یبا بدن برقرار م یعمل
کـه از  یکیزی. در مباحث متـافدهد یقرار م یخود از علوم اخالق ریتقر هیدر مورد انسان را پا یکیزیمتاف

 شـوند، یها، اقسام و احکام موجودات مختلف با ابزار عقل مطالعه م و در آن علت شود یموجود آغاز م
 یکیزیمتـاف یدانشـ النفس، علم. شود یم دهینام النفس علم که میرس یم یکیزیاز دانش متاف یا به مرتبه
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 مباحـث لیـذ در. اسـت یانسـان ی) قـوا(=  روهـاین و یانسـان یهـا یژگیو و انسان مطالعه یراستا در
 عـالم از تـازه یعنصـر یپـا)، بـود عـالم نیا یها یحال در مورد هستبه تا(که  انسان درباره یکیزیمتاف
 انسـان برابـر در را ییدهاینبا و دهایبا و کند یم زین هیتوص ها، ییشناسا کنار در که دیآ یم انیم به یانسان
 نیانتخاب در انسان و همچنـ  ییو توانا اریاخت قوه وجود جهت به یهنجار یها هیتوص نیا. دهد یم قرار

 آنهاست. انیاز م نهیگز کیمختلف و امکان انتخاب  یها زهیو انگ روهایاز ن یبرخوردار
شأن رهبـری را نیروها یکی از این  ،شود در این میان که نیروهای مختلف انسان برشمرده می 

(از آن حیث که نفس بـا بـدن ارتبـاط  نیرون . ایکند انسانی از آن خود میدیگر نیروهای در میان 
شمار   هب یبرترین قوه از قوای انسان ،که از این حیث . عقل عملیشود نامیده می دارد) عقل عملی

موجـب پیـدایش دانشـی  ،هـای انسـانی دارد در ارتباطی که با بدن بـرای تـدبیر انتخاب ،رود می
الگوی است. در  این دانش، علم اخالق؛ کند میمتمایز  شود که راه نیک را از راه شّر  هنجاری می

 عقل مستفاد، هدف نهایی در سیر تکاملی انسان است. همرتبدستیابی به  سینوی شناسی انسان
نفس انسانی برای استکمال و نیل به این هدف نیازمند به بدن و ارتباط داشـتن بـا آن اسـت؛ 

هیچ عنوان تحت تـأثیر اقتضـائات ای که به  گونه به ،مند باشد شده و ضابطه  این ارتباط باید کنترل
در مقام تدبیر بدن و ارتباطی که نفـس انسـانی بـا بـدن دارد،  طبیعی بدن قرار نگیرد. عقل عملی

این قوه نسـبت بـه  ،ارتباط داردبا بدن از این حیث که نفس  سینا و به تعبیر ابن کند میایفای نقش 
تمهیـدات الزم بـرای  عقـل عملـی ،در واقـعکنـد.  رئیس آنها عمل می همثاب به یانسانسایر قوای 

 های عقل عملی بدین صورت که با حاکم کردن اخالق و توصیه، کند استکمال نفس را فراهم می
باشد، اگرچه در این  نیز می ساز استکمال عقل نظری زمینهبر محیط فردی، خانوادگی و اجتماعی 
را  جزئـی عملـیآرای احکـام و  بوده و با کمک عقل نظری امدادرسانی خود متأثر از عقل نظری

او با یکدیگر و ارتباط نفس با بـدن  نیروهایارتباط  هنحوکند. این تعریف از انسان و  استنباط می
اخـالق در  زیـراهای اخالقی مواجـه باشـیم؛  ای با نام اخالق و دانش شود تا با پدیده موجب می

 :کند مینسبت به تعامالت نفس با بدن معنا پیدا  ارتباط با تدبیرات عقل عملی
 .)۱۸۶ ،ق۱۴۰۵، سینا العقل العملی] (ابن [= ههذه القو هو االخالق تکون للنفس من جه

چگونگی و کشف مراد  سنخی از علوم که در مقام تبیین ،سینوی در حکمت عملی ،رو از این
 دتوان دهند، می ی هستند و راه کنش درست از نادرست و خیر از شر را نشان میهای انسان از کنش

 بر افزون . در این کتاب نشان داده خواهد شد که ادراکات عقل عملیه شودنامید» علوم اخالقی«
 .هستندحیث هنجاری از بعد شناختاری نیز برخوردار 
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یر   مسکویه ابنو علوم انسانی از دیدگاه  معادله میان علوم اخالقی: دومتقر
مباحـث ی بر های انسان کنش بارهدر ،مطالعات خود در ،آثارش ای از در بخش عمده مسکویه ابن

تـا از  اسـت خـرج داده هوافری بـ در تدوین این دانش تالش ویتمرکز کرده است.  علوم اخالقی
ه در سطح ُخرد و چه در سطح کالن استفاده کنـد. چروابط اجتماعی انسانی  نظریاتی برای تبیین

 و بـه جهـت فهـمخـوانیم  باره آنچه امـروزه علـوم انسـانی میدیدگاه وی در برداشت ازبه منظور 
و چیسـتی اخالقـی  و علـوم انسـانی در برقراری معادله میان علوم اخالقیتقریری که از آثار وی 

 بتوانیم مفاهمـه بهتـری بـا علـوم انسـانیبرای اینکه  توان دریافت، دانستن سنخ علوم انسانی می
اندیشـمند  ،امیـل دورکـیمآثـار از  کنیم در این مجال میتالش  ،برقرار کنیم معاصر در این رابطه
 کمک بگیریم.  ،شناسی و جامعه 1حوزه تعلیم و تربیت

را  توان مطالعات دورکـیم آنقدر پررنگ است که آشکارا می در آثار دورکیم مطالعات اخالقی
شناسـی  جامعهدانـش که بنیادی برای را پردازی در باب اخالق دانست. نظریه اجتماعی او  نظریه

بخش عمده و . (Durkheim, 1993, 12)توان دیدگاهی در باب اخالق دانست  می ،شده است
با عنوان  اودکتری  هرسال. ه استرسیدن به دیدگاهی در باب اخالق بود دورکیمبلکه تمامی پروژه 

کتـاب  نیـز و رود شـمار مـی  هبـشناسی  که از کتب مهم کالسیک در جامعه اجتماعی تقسیم کار
 تقسیم کاردر مقدمه  دورکیماخالق هستند.  آثاری در راستای مطالعه علمِی واقع  او در خودکشی
 گوید: می اجتماعی

 میرا بسـاز اخـالق علـم میخواه یم بلکه م،یکن استنتاج علم از را اخالق که ستین نیقصد ما ا
عمـل کـه  یبـرا یهسـتند و عبارتنـد از: قواعـد ها دهیپد گریمانند د ییها دهیپد یاخالق اتی... واقع
 ها، خصلت نیا ۀمشاهد پس. شوند یها بازشناخته م همان خصلتدارند و به یزیمتما یها خصلت

 نیـا مـا هدف. باشد ریپذ امکان دیکننده آنها با نییتب نیقوان دنیکش رونیب و یبند طبقه آنها، فیتوص
 ).۳۹ ، ص۱۳۵۹، می(دورک میده انجام ها دهیپد نیا از یبرخ مورد در را کار نیهم که است

 Ethics and theبـا عنـوان  میبـر کتـاب دورکـ یسـیدر مقدمـه انگل 2هـال. یطبق نظر رابرت ت

sociology of morals، او، در نظـر داشـت. بـه نظـر » یآمـار اخالقـ«عنـوان را به یخودکش میدورک
 گرفـت یدر جامعـه در نظـر مـ یاخالقـ یمقـدار همبسـتگ یریگ اندازه یرا برا یخودکش زانیم میدورک

                                                                        
هـای علمـی خـود را  ای از تالش شناسی از دیدگاه دورکیم که بخش عمـده . در مورد مقدم بودن تعلیم و تربیت بر جامعه١

 ).۱۳۹۵در راستای تدریس پداگوژی یا تعلیم و تربیت به خرج داده است (ر.ک: حسنی و موسوی، 
2. Robert T. Hall 
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)Durkheim, 1993, 16 همـه کـه بـرد یم کار به یزیچ یرا برا» یاخالق یهمبستگ«). هال عبارت 
». اخـالق«بـه واژه  گردد یهمه باز م نیو ا خوانند یم یاجتماع یهمبستگ را آن یشناس جامعه محققان

و  یُلغـو یبلکـه کـامًال در معنـا ،یانسـان یواال یهـا ارزش ینـه بـه معنـا تیـموقع نیـاخالق در ا
 خـود بـا یارزشـ بـار چیاست و واژه ُخْلق هـ» ُخْلق«آن استفاده شده است. اخالق جمع  یالفظ تحت
 .دهد یم جهت یاجتماع و یفرد یزندگ در را ما یرفتارها که است یذهن یژگیو ُخلق،. ندارد

و هـم اشـاره بـه باشـد تواند اشاره به خلقیات خـوب  هم می ،افراد هایخو  و  خلق یااخالق 
ای از حـاالت  دسـتهاخالق در این معنا وصفی عام بـرای اشـاره بـه  دیگر سخن،به خلقیات بد. 

اشـاره هایی  از ویژگینوعی بیش از آنکه باری ارزشی با خود داشته باشد، به  وذهنی انسان است 
ها آن فقدانبا یا  از آنها برخورداریها با  هایی که انسان ویژگی ؛تواند داشته باشد که انسان می دارد

 از شـود. یـا اخـالق آنهـا نمایـانگر می خـو  و  ها در ُخْلق شخصیت انسان زیرا ؛دشون ن میدگرگو
بیش از آنکه حاکی از صفات پسندیده باشد، حاکی از عنصری  اخالق واژه ،رو، در این منظر این

 ،مختلـفهـای  گاهدیـدو متافیزیکی است که در انسان و برای انسان است. طبـق  شناختی انسان
تواند برخی از آنها را اصـالح یـا  می ؛ها را به دست آورد یا کنار بگذارد تواند این ویژگی انسان می

 تکمیل کند.
و  یخـانوادگ ،یخیتـار ،یفرهنگ ،ییایجغراف یها تیخوها مربوط به موقع وخلق  نیاز ا یبرخ

بـه  نکـهیاز ا شیبـ ات،یـادب نیوصف، اخالق در ا نیها است و با ا انسان یو فرد یبدن ستیز یحت
 یعـادت ایـ یروح ای ینفسان یحالت به مربوط باشد، مرتبط دهیپسند یعنوان علم به رفتارهااخالق به

 ییهـوا و آب و ییایـجغراف تیـموقع برحسب مختلف مناطق مردم که یا گونه به هاست؛ انسان یبرا
 .دارد را آن یاقتضا آنها یفرهنگ و یبدن و یوجود ساختار که دهند یم انجام را یافعال دارند، که

نوعی مطالعه جوامـع و سـاختارهای عملـی  ،مطالعه اخالق به شکل علمیبا این توصیف، 
بـه  تـوان اخـالق را صـرفًا مشـیر این اندیشمندان نمیدیدگاه آنها در رفتارهای مختلف است. در 

اقـوام،  ها، ها، جوامع، گروه سخ در انسانبلکه اشاره به حالتی را مندانه دانست، رفتارهای فضیلت
 دوران تاریخی دارد.  دوره یا های یک ها، ملل و انسان سازمان

و عنـاوین  مسـکویه کتاب ابن عنوان بهشود که نگاهی  این ایده هنگامی با بحث ما مرتبط می
 خالق بیاندازیم: و تعریف وی از اها و فصول آن  بخش

، »االخـالق و الطبـائع«عنوان با  کتاب نیاز ا او در مقاله دوم .است االخالقبیتهذعنوان کتاب، 
 :کند یم اشاره ُخْلق فیبه تعر
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انگیزانـد  به سوی انجام افعال برمی 1هُخْلق حالتی از نفس است که آن را بدون فکر و بدون رویّ 
و  ... آیـد و این حال به دو قسم است: یکی از اقسام آن حالت خلقی طبیعی است که از مـزاج برمی

 .)۵۱، ص۱۳۷۱، مسکویه ابنآید ( یکی دیگر که از طریق عادت و تمرین به دست می
نشان از این دیـد  ،از واژه اخالق برای اشاره به این حالت خلقی نفسانی مسکویه استفاده ابن 

بـار  ،کنـد بـرای مـا ترسـیم می مسـکویه ابندارد. فضایی که  االخالق تهذیبعلمی او در کتاب 
حالتی که انسـان را  ؛بلکه بحثی در مورد یکی از حاالت نفس یا ذهن انسان است ارزشی ندارد،

طبیعـی اسـت ؛ خود به خود افعالی را انجام دهد، بدون اینکه راجع به آنها فکـر کنـد ،دارد امیو
خوهـای   و  شود و هم اخالق یا خلـق خوهای خوب می  و  چنین حالتی هم شامل اخالق و خلق

امـوری کـه  و اسـت مطالعـه مبـادی کـنش انسـانی ،مطالعـه اخالقـیدر این معنا  ،بنابراین بد.
تهـذیب ؛ اند اخالق نامیده شده ،کنند رفتارهای انسانی را در زندگی فردی و اجتماعی هدایت می

اخالق نیز از همین باب است. چه بسیار جوامع و افرادی که اخالق ناپسند داشته و علم تهذیب 
 گذارد.  اخالق آنها را مطالعه و راه اصالح آنها را در اختیار می

وی افـراد در خـ  و  علومی هستند که به نظریاتی در مـورد خلـق ،علوم اخالقی ،در این تقریر
  2کنند. د و اصول این اخالق را در رفتارهای فردی و اجتماعی بیان میپردازن جوامع مختلف می

 خواهد آمد. ،مسکویه ابنو  سینا ابنمباحث در  ،ادامهتفصیل بیشتری از این دو تقریر در 
 

  های انسانی تفکیک حوزه علوم طبیعی از دانش؛ عامل حکمت عملی
نشـانگر آن اسـت کـه  ،اجتمـاعی در مغـرب زمـین انسانی/علوم تاریخی تکوین نگاهی به سیر 

پردازان و  مهـم نظریـهپرسـش همواره علوم طبیعی و انسانی  شناختی روشوحدت یا تمایز مسئله 
 »تفّهـم«از  »تبیـین« مناسـبات بـینوجـود مباحـث گسـترده پیرامـون  فیلسوفان علم بوده است.

 اهمیت این بحث است.شاهد  ،شناسی علوم  روشترین مباحث مربوط به  عنوان یکی از مهم به
 نیبـ یشـناخت روش انهیگرا وحدت دگاهید رابطه نیا در ها دگاهید نیتر مهم از یکی یخیبه لحاظ تار

 ییهـا همان روش دیبا یاجتماع /یاست که بنا بر آن، دانشمندان علوم انسان یو علوم انسان یعیعلوم طب
 توسـعه کـه اسـت آن بـر دگاهید نیا. اند کرده ثابت را خود یعلم اعتبار یعیرا اتخاذ کنند که در علوم طب

                                                                        
 فکر کردن عملی است.  و. مراد از روّیه، تأمل ١
گـذاری ایـن خلقیـات و  هـای انسـانی، مؤلفـه دیگـری نیـز در خـود دارد و آن هدف . این جنبه مطالعه علمی کنش٢

 دهی آنها به سمت غایات خیر است؛ خیراتی که سعادت فردی و جمعی انسان را به دنبال دارد. جهت
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 اکنـون هـم کـه مسیری در ن،یآغاز مراحل در اجتماعی علوم. است نبوده کسانی طور به علم نوع دو این
 نیـا براسـاس واقـع، در. اسـت نداشـته قرار است، سیر حال در آمیزی موفقیت صورت به طبیعی علوم
 را پاسـخ نیـا یاریبسـ نکـهیا رغـم به البته هستند، طبیعی علوم از نازل یدیتقل اجتماعی علوم دگاه،ید
 نیـا امـا اسـت، مطـرح یانسـان علوم یستیچ باب در جیرا دگاهید کی عنوان به زین اکنون هم و رفتندیپذ

نظـران معاصـر صـاحب از دنزیـگ یآنتـون. نکـرد حـل را علوم نیا یستیچ مشکل یسادگ نیا به پاسخ
 جملـه از و کنـد یمـ ریـعنوان اجمـاع ارتـدوکس تعببه گفته شیپ دگاهیکه از د یمطرح در علوم اجتماع

 :سدینو یم نیچن باره نیا در است، یاجتماع علوم و یعیطب علوم نیب زیتما به معتقدان
ها و تحقیق تجربی منضبط  علوم اجتماعی و علوم طبیعی از این نظر که باید در تدوین نظریه 

شتی بخار فرسـوده ک کولی علم اجتماعی ی ی برخوردار باشند، با هم مشترکند،از شفافیت منطق
، بلکـه ناِو مجلل علوم طبیعی روان باشـد پت کنان و کورکورانه به دنبال رزم ه پتکسیاری نیست 

ن اسـت از کـچنـد مم ننـد، هـرک های متفاوتی سـیر مـی این دو تا حد زیادی اساسًا در اقیانوس
های ژرفی بین علوم طبیعی و علـوم  ی برخوردار باشند. بنابراین، تفاوتکفرایندهای ناوبری مشتر

 .)۱۵۵، ص۱۳۹۱به نقل از بلیکی، ،  (Giddens, 1987, 18 اجتماعی وجود دارد
امر مطلقی تاریخ و فلسفه علوم امری پوشیده نیست که ما در این بازار با  بر آگاهان به ،رو ایناز 

مـواجهیم  متفاوت های علمی روشها و  شناسی روشو عمًال با  ریمسروکار ندابه مثابه روش علمی 
بخـش  ،در ایـن راسـتا .های علمی هستند حاکم بر جریان برآمده از مبانی پارادایمیکه هر کدام نیز 

 ،مثـل صـاحب اراده و آگـاه بـودن او ،همتـای انسـان هـای بی مهمی از دانشمندان برآنند که ویژگی
 متفـاوتیبـه علـم زنـدگی اجتمـاعی مـردم  همطالعـبرای  ،علوم طبیعی بر افزونآن است که مستلزم 
   (Cf. Neuman, 1997, 61).نیازمندیم
ها در قبال افعـالی اسـت کـه  بودن انسانمسئول مبتنی بر جوامع  ههماین، سازوکار  بر افزون
ــد  انجــام می ــه بخشــی از آن ددهن ــدا میک ــور پی ــوقی ظه ــور حق ــد ر ام ــن. از کن  اصــل ،رو ای
مـه جوامـع هدانـد و  عهـده آنهـا می های افراد انسانی را بـر استلزامات کنشکه پذیری  مسئولیت
البتـه از علوم داللـت دارد. رت متفاوت بودن سنخ این دسته ضرو بر نیز ،کنند آن کار می براساس
علـومی کـه بـه مطالعـه  مثابـهاجتماعی به   از دیدگاه برخی، علوم انسانی/گونه که گذشت  همان
باید براساس همان روش و اصول علـوم طبیعـی  ،پردازند های انسانی می و پدیدهها  کنش ،انسان

های خـاص انسـان و  یژگیسامان پذیرد و در مقابل، رویکردهای دیگر بر آن بودند که به جهت و
 امور طبیعی مطالعه کرد.بسان همه) آنها را  کم دستتوان ( امور انسانی نمی
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 ،یلتـاید لهلمیومانند  ،ستیهرمنوت شمندانیاند شیدایبا پ بود یروش زیتما به قائل که یانیجر
 دیرسـ یستیپراگمات اناتیکرد تا به جر دایادامه پ ماکس وبر ییرگرایو با تفس دیبه نقطه قوت خود رس

 منحـل یفـیو ک یکّمـ یهامحور در مورد استفاده از روشموضوع یها هیکشمکش را با توص نیکه ا
 ایـ یعّلـ وجـه چی، انسـان هـداند یم یعیا صرفًا تابع علوم طبر یکه علوم انسان ،. در نگاه اولندکرد
 نـدارد. قـانون جبـر ،کنـد یبـر او وارد مـ عتیکه طب ییروهایواکنش نسبت به ن بر عالوه ،یجادگریا

 نیـا در یعـیدر علوم طب جیرا  روش ،رونیهمحاکم است و از  زین یانسان یکنشگربر سپهر  عتیطب
 یشناسـ که به روش ،اما در نگاه دوم؛ شود یم یتلق انسان مطالعه یبرا انتخاب نیبهتر یفکر یفضا
 ریانسـان تصـو ی) بـرادیـمق ایـ، اراده آزاد (به صورت مطلـق قائل است یعلوم انسان یبرا یزیمتما
 .  دهد یعلوم نم نیرا به پژوهشگر ا یعیامر اجازه مطالعه به سبک امور طب نیکه ا شود یم

های  دیـدگاه ،است که اوالً  آنمهم مسئله  دهد که نشان می به خوبیاینک این سابقه تاریخی 
و علـوم  ورود پیـدا کـردهعلـوم  بـه فراینـد تکـوینبا استفاده از چه نـوع فراینـدی  شناختی انسان

هــا، نظامــات و اصــول  چگونــه مفــاهیم، روش ،ثانیــاً ؛ انــد را ایجــاد کرده های موجــود  انســانی
  کننده، این علوم را تحت سلطه خود دارند. هدایت

(در مقابل حکمت نظـری)،  حکمت عملیدهد که  بندی علوم نشان می طبقه تاریخِی سابقه 
را متمـایز از حکمـت  هـای دانـش انسـانی توانـد بنیان است که می سنخی از دانش مابعدطبیعی

، دانشـنامه عالئـییعنـی  ،در تنها کتاب خود به زبان فارسی سینا . ابنکندقریر و تنسیق طبیعی، ت
 :تعریف کرده است گونه  اینحکمت (یا به تعبیر او علم) عملی را 

نش ما آگاهی دهد و ایـن را که از حال کای آن ُبود  گونه: ندَو مت دو گونه بُ کهای ح پس علم
 .)۱ ، ص۱۳۸۳، سینا (ابن ... خوانندعملی   علم

ها و ایجاد  ، آن دسته از موجوداتی است که وجودشان وابسته به ما انسانموضوع حکمت عملی
عـالم  که حکمت طبیعی به شناخت آن دسته از موضوعاِت  در حالی .انسانی است هارادشده توسط 

تـوان نتیجـه گرفـت  می ،بنابراین 1.ها و اراده ما هستند طبیعت اختصاص دارد که مستقل از ما انسان
علوم طبیعی، علوم انسـانی در  به رغمکه وجه تمایز علوم انسانی نسبت به علوم طبیعی، آن است که 

                                                                        
ــا حکمــت نظــری کــه موضــوع آن همــه موجــوداتی اســت١ ــا هســتند، از حکمــت طبیعــی کــه مســ . ام  تقل از اراده م

تر است، اما با ایـن حـال اصـولی کـه در حکمـت نظـری حـاکم  (که اختصاص به موجودات عالم طبیعت دارد) عام
رو، به رغم تمایز دو حوزه حکمت طبیعـی و عملـی، ایـن دو  ها جاری است. از این است در هر دوی این سنخ دانش
 ی مطالعاتی مشترکی برخوردارند که همان حوزه عام حکمت نظری است.ها حوزه دانشی از اصول و روش
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 شـناختِی  انسان از مطالعـهایـن سـنخ  با این وصف،هستند.  بندی علوم از سنخ حکمت عملی طبقه
شود. این نوع نگاه بـه  ی و فلسفۀ ذهنی متمایز میالنفس علممعهود مورد نظر این نوشتار از مطالعات 

موضـوع علـوم  تبیـین همرحلـطبیعت در مرحله حضور در علوم انسـانی و در  انسان، نوعی از مابعد
ای از تعریـف انسـان کـه خـود را در گیـرودار  ؛ مرحلهاست» انسان کنشگر«انسانی است که همان 

   1کند. میفالسفه محبوس نآرای مسائل نظری در مورد انسان در 
توانـد ایـن غـرض را  اینک پرسش این است که این چه نوعی از شناخت انسان است کـه می

نه  ای که گونه بهو نقش آن را در تکوین این سنخ از علوم نشان دهد،  برای علوم انسانی فراهم کند
ایم بگسلد و نـه مـا را در دام تکرارهـای  از مبانی مابعدطبیعی که با استدالل و برهان به آن رسیده

 گرفتار کند؟ ررسی صرف هویت انسانتاریخی در مورد ب
 

 یانسان یها دانش تکوین در انسان ایده نقش یشناسای ؛یشناس»  کنشانسان«
هـای متـافیزیکی  ای از معرفت دسـته در این کتاب، اشاره به ،»شناسی کنش  انسان« اصطالح مستحدث

از و علوم انسانی نفوذ معرفتـی دارنـد.  های انسانی دانش هحوزکه در  دارد در مورد انسان و کنش انسانی
از آن  ،شـناختی به منظور اشـاره بـه سـنخ خاصـی از مباحـث انسان تعبیرابداع این  ،دیدگاه نگارندگان

 کنونی امری ضروری است. هدوردر  ،شوند حیث که مبدأ علوم انسانی واقع می
آنها به مباحث  برخی ازشود که  در معانی گوناگونی استعمال می» شناسی انسان«امروزه واژه 

، علمی تجربی از مطالعاتآنها به نوعی متافیزیکی و فلسفی گسیخته از علوم انسانی و برخی از 
علـوم  یابتنـاآوریم و قصد داریم  میان میه ب شناسی وقتی سخن از انسان ،رو اینهستند. از  ناظر

زدایی و  میـان ایـن معـانی مختلـف، بـه جهـت ابهـام اسـت، الزم کنـیمانسانی بر آن را بررسی 
 شناختی مبانی انسان«با وضع عنوانی جدید برای مبحث  ،شناختی های زبان فهم سوءجلوگیری از 
کـه ، »شناسـی انسان«از ابهامات احتمالی و خلط بحث با دیگر اسـتعماالت واژه » یعلوم انسان

علـوم  شناسـی انسان«عنـوان بـا فراوانی اینکه در دوران ما آثار  ویژه به؛ نیماحتراز ک ،نیز شده  واقع
کلی متفاوت از رویکردی است که در این کتـاب مـدنظر  هشده که برخی از آنها بمنتشر  »انسانی

 نگارندگان بوده است.
                                                                        

پردازی تمام شده است و اکنون زمان عمل است، یا بـه تعبیـر دورکـیم نظریـات  . به تعبیر مارکس، دیگر زمان نظریه١
آیـد را  خورد، چون چیزی از هویت انسان که امـروز بـه کـار مـا می فالسفه مانند افالطون و کانت به درد ما نمی

 ).cf: Durkheim, 1973, 157-185( کند برای ما آشکار نمی
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از  علوم انسـانی هفلسفهای مربوط به  برگزیدن عنوان جدید برای این حیث از دانش ،در واقع
 شناسـی دارد کـه بـا عنـوان انسان هـویتی متفـاوت از مباحـث معهـودیایـن جهـت اسـت کـه 

عمومًا متفاوت  ،»یعلوم انسان شناختی مبانی انسان«که بحث از این در حالی است اند.  معروف
خصی برای ارجـاع بـه شوند، اما نام مش شناخته می شناسی هایی است که با عنوان انسان از آموزه

 النفس علمدر یعنی  ،به همین جهت عمومًا با مباحث مربوط به انسان در فلسفهآن وجود ندارد و 
 ،ترجمـه شـده اسـت شناسـی بـه انسانآن نیز که  1یا با مباحث رشته انتروپولوژی ذهن، هفلسفو 

از مباحث » یعلوم انسان شناختی مبانی انسان«اینکه چه بسا برای بررسی  ویژه بهشود؛  مشتبه می
شود و این عدم عنوان خاص به خلط مباحث و  نیز استفاده می یا مباحث انتروپولوژی النفس علم

 شود. منجر می سوء فهم
                                                                        

برای تعریف یک رشته علمی، بـه حـدود اوایـل قـرن شـانزدهم    Anthropologyشناسی کاربرد واژه انسان . نخستین ١
فیزیولـوژی کـه در گردد. از آن پس نویسندگان اروپای میانه این واژه را برای اشـاره بـه آنـاتومی و  میالدی بازمی

بردنـد. در قـرون  کار مـی شناسی فیزیکی یا زیستی بود، به عنوان انسان واقع برای پوشش بخشی از آنچه که بعدًا به
هـای انسـانِی شـبیه بـه خـدا اسـتفاده  دانان اروپایی نیز این واژه را برای اشـاره بـه ویژگی هفدهم و هجدهم، الهی

در مقـام توصـیف صـفات قـومی  Anthropologieشناسـی  آلمانی انسان هکردند. در اواخر قرن هجدهم، واژ  می
ها مـورد اسـتفاده  مختلف توسط برخی نویسندگان روسی و استرالیایی مورد استفاده قرار گرفت که البته تـا مـدت

، دانشـمندان بـرای مطالعـه هـر دوِی ۱۹و اوایـل قـرن  ۱۸های دیگـر قـرار نگرفـت. در قـرن  دانشمندان در بخش
) استفاده کردند؛ این ethnologyشناسی ( های فرهنگی و شناختن انسانیت مشترک مردم جهان از واژه قوم تفاوت

زبــان دنیــا واژه  هــای انگلیســی مریکــا مــورد اســتفاده اســت. در انگلســتان و بیشــتر بخشآواژه هنــوز در اروپــا و 
شناسـی اجتمـاعی بـه  اصـطالح انسان شود. اگرچه نیز استفاده می social anthropologyشناسی اجتماعی  انسان

 (Cf. Barnard, 2004, 1-2; Morris, 2012, 29).  شود شناسی انگلیس اطالق می مکتب انسان
عنوان مترادفـی  شناسـی اجتمـاعی نیـز بـه شناسی فیزیکی دارد. انسان هنوز تمایل به انسانanthropology در اروپا واژه 

 cultural anthropologyشناسـی) متـرادف بـا  (قوم ethnologyشـود. در آمریکـا واژه  کار برده می شناسی به برای قوم
، دو اسـتفاده متفـاوت Völkerkundeو  VÖlkskundeشـود. در آلمـان دو واژة  شناسی فرهنگی) استعمال می (انسان

دارند که مترادفی در انگلیسی برای آنها نیست؛ اولی برای مطالعه رسوم فولکلور و بـومی از قبیـل صـنایع دسـتی یـک 
نیـز  ethnologieتری دارد کـه البتـه بـه جـای آن گـاهی واژه  شـود و دومـی گسـتره معنـایی وسـیع کشور استفاده می

تـوان گفـت دو حیطـه  شناسی یک زمینه کاری نیستند، بلکه حتی به راحتی نمی شناسی و قوم شود. انسان استعمال می
 اند؛ هر یک از آنها معنای واحد مورد توافقی ندارند. کاری
 ژیکیبیولـو شناسـی انسان: رود یبـه کـار مـ یفرعـ ینـهنشـان دادن چهـار زم یبـرا یشناسـ و کانادا، انسان یکادر آمر 

)biological anthropologyیکه گـاه پردازد یجوانب نوع انسان م ی) که به بررس physical anthropology  بـه  یـزن
) کـه archaeology( شناسـی باستان)؛ شـود یاستفاده مـ یزن یقیتطب یو آناتوم یدر آناتوم ی(البته گاه شود یآن گفته م

) anthropological linguistic( یزبـان یشناسـ انسان پردازد؛ یم یکهن انسان و جوامع کهن انسان یها به مطالعه نسل
) cultural anthropology( یفرهنگـ یشناسـ که به مطالعه زبان با مالحظه تنوع آن اختصـاص دارد؛ و سـرانجام انسان

گشـودن سـاختار  ی،فرهنگـ یـاتکل یجسـتجو  ی،است و به مطالعه تنوع فرهنگ یشناس شاخه انسان ینتر  که گسترده
 .(Cf. Barnard, 2004, 2-4) پردازد یم یگرو مشکالت متعدد د  یینمادگرا یرتفس ی،اجتماع
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نامی تازه برای آن ضروری بود  شناسی انسان  رو برای تفکیک و تمایز این سنخ از دانش ایناز 
گونه که در این کتاب معرفی شده است، بـه  آن» علوم انسانی شناسی انسان«تدوین  .معرفی کنیم

ــد، ــازه متول ــوزادی ت ــه ن ــود می مثاب ــرای خ ــد ب ــامی جدی ــت ن ــن جه ــد. از ای ــوان  ،طلب عن
علـوم  شـناختی مبـانی انسان«را برای بحـث از » Human Actology«یا » شناسی  کنش انسان«

 برگزیدیم.» یانسان
ر مباحث د شناسی انسان]، شناسی کنش انساندر این کتاب [=  شناسی مراد از انسان ،بنابراین

، در مبـاحثی کـه عمومـًا بـا عنـوان انتروپولـوژی شناسـی انسانی و فلسفه ذهنی و نیز النفس علم
مبـانی جـزء ی گرچـه النفس علممباحث ، نیست؛ زیرا شوند شناختی شناخته می شناختی و بوم قوم

شوند، اما همه آنها بدون واسطه با علوم انسانی مـرتبط نیسـتند، بلکـه  علوم انسانی محسوب می
مــراد از مبــانی کــه  در حــالیبرقــرار شــود.  وســایطی الزم اســت تــا ارتبــاط میــان آنهــا و علــوم

تواند مبنای تولید علوم  ای نگاه به انسان است از آن حیث که می نحوه یعلوم انسان شناختی انسان
فلسـفه ی النفسـ علماز مباحـث  این کتابهای مهمی از  در بخش ،انسانی واقع شود. با این حال

، یعلـوم انسـان شـناختی ساناز مبـانی ان مـا منظور ،دیگرسوی اسالمی استفاده خواهیم کرد. از 
های علوم انسـانی بـه  خود این دست مباحث نیز از شاخه زیرامباحث انتروپولوژیک نیز نیست؛ 

کند.  وم را ترسیم میروند و این نوع نگاه به انسان است که ساختار و روش اصلی این عل شمار می
شـامل  ،چون این دسته از علوم انتروپولوژیک نیز متأثر از تعریـف مـا از انسـان هسـتند ،بنابراین

د بود. به بیان دیگر، مسائل بحث ما ناظر و حاکم به این علم است نـه نموضوع این کتاب نخواه
 داخل در مباحث آن. 

 همطالعـبـه کـه  1شناختی شناسِی  مانند انسان ،های دیگری نیز دارد شاخه شناسی انسانالبته 
هـای مختلـف،  کـه چگونـه فرهنگاز ایـن حیـث  ویژه به پردازد، مینگارانه کارکردهای ذهن  قوم

شناختی نسبت بـه  شناسِی  نسانکلی، ا طور بهکنند.  بندی و بر آنها استدالل می مقوالت را صورت
تری داشـته، اشـتراک کمتـری بـا علـوم انسـانی  شناسـانه اجتماعی رویکـرد زیست شناسِی  انسان
 (Cf. Morris, 2012, 41).  دارد

از آن  2یاخالقـ یشناس کرده که با نام انسان دایکاربرد پ یبه تازگ زین یشناس انسان از یگرینوع د
 یبـه شـکل» یاخالقـ یشناسـ انسان« اصـطالح ابـداع یبـرا تـالش رسـد یمـ نظر به. شود یم ادی

                                                                        
1. Cognitive anthropology  2. moral anthropology  


