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 سخن پژوهشگاه

 هـای یـدهپد یتو ضبط و هـدا یزیر به منظور شناخت، برنامه یپژوهش در علوم انسان

اسـت و اسـتفاده از عقـل و  یرانکارناپذ یبشر ضرورت یسعادت واقع یدر راستا یانسان

فرهنـگ و  ینی،ع های یتو در نظرگرفتن واقع یتجرب یها در کنار داده یانیوح یها آموزه

هـا  پژوهش گونه ینا ییو کارآ یینما واقع یایی،پو یجوامع شرط اساس یلاص یها ارزش

 در هر جامعه است.
جامعـه از  هـای یـتدر گرو شـناخت واقع یاسالم یرانپژوهش کارآمد در جامعه ا

مؤلفـه فرهنـگ  تـرین یو اساسـ یـانیوح یهـا آموزه  ینتر متقن عنوان بهو اسالم  سو یک

و  یاز معـارف اسـالم یـقو عم یـقدق یآگـاه رو، یـناسـت؛ از ا یگـرد یسواز  یرانیا

از  یو مسـائل علـوم انسـان یمبـان سـازی یو بـوم یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ بهره

 برخوردار است. ای یژهو یگاهجا
 جمهـوری بنیانگـذار ،»ره«ینـیامام خم یاز سو یراهبرد یقتحق ینتوجه به ا

 ۱۳۶۱ سـال در را »دانشـگاه و حـوزه  همکـاری دفتـر« گیری شکل زمینه اسالمی،

 نهاد این دانشگاه، و حوزه استادان همت و ایشان عنایت و راهنمایی با و کرد فراهم

 آن هـای فعالیـت گسـترش برای را زمینه نهاد، این موفق تجربه. گرفت شکل علمی

 پژوهشکده« ۱۳۷۷ سال در عالی آموزش گسترش شورای تصویب با و آورد فراهم

 سه



 و حـوزه پژوهشـی مؤسسـه« بـه ۱۳۸۲ سـال در و شـد تأسـیس »دانشگاه و حوزه

  .یافت ارتقا »دانشگاه و حوزه پژوهشگاه« به ۱۳۸۳ سال در و »دانشگاه
خـود خـدمات  ینرسـالت سـنگ یفـایپژوهشگاه حوزه و دانشگاه تـاکنون در ا

 یف،تـأل یـه،بـه ته توان یارائه نموده است که از آن جمله م یبه جامعه علم یفراوان

  اشاره کرد. یعلم یهعنوان کتاب و شش نشر ۵۶۰از  یشترجمه و انتشار ب

و  ییراهنمـا ی،بـا همکـار شـود ینظران ارجمند تقاضا مـ از استادان و صاحب
پژوهشگاه را در جهـت اصـالح کتـاب حاضـر و  ینخود، ا یاصالح یشنهادهایپ

 دهند. یاری یدانشگاه ۀجامع یازآثار مورد ن یگرد ینتدو
 ی،بـا همکـار شـود ینظـران ارجمنـد تقاضـا مـ از استادان و صـاحب یاندر پا

پژوهشگاه را در جهت اصـالح کتـاب  ینخود، ا یاصالح یشنهادهایو پ ییراهنما
 یاثـر گـام یـندهند. ا یاری یدانشگاه ۀامعج یازآثار مورد ن یگرد ینحاضر و تدو

 یدانش اجتماع یکبه  یدنرس یبرا یازمورد ن یها مؤلفه ییشناسا یدر راستا یننو
 .شود یمحسوب م یلاص

 یمؤلفان محترم اثـر، دکتـر هـاد یها از تالش داند یپژوهشگاه الزم م یاندر پا
ــر سو  یموســو ــزنو  یحســن یدحمیدرضــادکت ــ ی ــرم، اســتاد گرام ــاظر محت  یاز ن

 کند. یسپاسگزار ینظر آقا  حسن ینوالمسلم االسالم تحج

 چهار



 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 ۱ ............................................................................................................... مقدمه
 ۴ ........................................................................... یاجتماع علوم مثابه به یانسان علوم
 ۴ ............................................................................. یخیتار  علوم مثابه به یانسان علوم
 ۷ ............................................................................... یروح علوم مثابه به یانسان علوم
 Moral Sciences( ................................................ ۹( یاخالق علوم مثابه به یانسان علوم
 ۱۱ ............................................... مسلمان حکیمان نزد اخالقی علوم مثابه به انسانی علوم
 Moral Philosophy( ........................................... ۱۴( خلقی فلسفه مثابه به انسانی علوم
 Practical Wisdom( .......................................... ۱۷( یعمل حکمت مثابه به یانسان علوم

 ۲۶ ................................................................................................. کتاب به نگاهی
 

 ارادي شناسی کنش :اول جستار
 

 کنش فلسفۀ چیستی :اول فصل
 ۳۸ ......................................... تحلیلی کنش فلسفه در کنش شناسی ماهیت به کوتاه نگاهی
 ۳۹ .................................................... دیویدسن دانلد کنش فلسفه در کنش شناسی ماهیت
 ۴۶ ..........................................................سرل جان کنش فلسفه در کنش شناسی ماهیت

 
 کنش تکوین: دوم فصل

 ۵۲ ....................................................................................... سینوی کنش تکوین. ۱
 ۵۳ .......................................................... سینوی کنش فلسفه در سازی تصمیم فرایند

 پنج



 ۵۶ ...................................................... مسکویه ابن دیدگاه زا انسانی کنش علّیتی تبیین. ۲
 ۵۹ ....................................................................................... صدرایی کنش تکوین. ۳

 ۵۹ ..................................................................................... کنشگر مثابه به انسان
 ۶۱ .......................................................... صدرایی کنش فلسفه در کنش تکوین فرایند
 ۶۱ ........................................................ نظری عقل در کلی های دیدگاه حصول. ۱
 ۶۱ ...................................متصرفه قوه کمک با کلی ادراکات در عملی عقل تصرف. ۲
 ۶۴ .................................................................... شوقیه قوای شدن برانگیخته. ۳
گاهی از بعد) عقلی امری مثابه به( اراده پیدایش. ۴  ۶۵ ............................................ آ
 ۶۷ .............................................................................. کنش فیزیکی تحقق. ۵

 ۶۷ ............................................................... طباطبایی عالمه دیدگاه در کنش تکوین. ۴
 ۶۷ ............................. طباطبایی عالمه دیدگاه از ارادی فعل تکوین مبادی و اراده چیستی

 ۶۸ ................................................... طباطبایی عالمه دیدگاه از اراده تکوین های مؤلفه
 ۷۰ .................................................. آزاد ذهن کنشگری نظریه مثابه به اعتباریات نظریه

 
 »انسانی کنش سازی هویت« تا »انسانی هویت کنشگری« از :سوم فصل

 ۷۴ .........................................................دیلتای شناسی کنش انسان در انسان هویت ثبات
 ۷۵ ............................صدرایی شناسیکنش انسان در انسانی کنش و انسان هویت دوسویه رابطه
 ۷۸ ............................................................................. کنشگر ساز هویت مثابه به کنش

 

 ارادی کنش چیستی :چهارم فصل
 ۸۱ ............................................................................................................. مقدمه

 ۸۲ ....................................................................................... انسان گر کنش قوای. ۱
 ۸۲ .................................................................................................. نظری عقل
 ۸۲ .................................................................................................. عملی عقل
 ۸۴ .................................................................................................. داوری عقل

 ۸۵ ............................................ ارادی کنش تولید در نظری عقل و عملی عقل تعامالت. ۲
 ۸۵ .................................................................................................. عاونالف) ت

 ۸۶ .................................................................................................... قارنب) ت
 ۸۸ ...................................................................................................... مایزج) ت

 ۸۹ ...................................................... اراده بخشیتعین در لیعم عقل های گونه نقش. ۳

 شش



 

 

 ۸۹ ..................................................................................... شناختاری عملی عقل
 ۹۰ ......................................................................................... تدبیری عملی عقل
 ۹۰ ...................................................................................... دینامیکی عملی عقل
 ۹۲ ........................................................................................ اخالقی عملی عقل

 ۹۳ ................................................................... اراده های بخش تعین مثابه به ها مقوله. ۴
 ۹۵ ............................................................................................... مقوالت اقسام
 ۹۵ .................................................................................... نظری عقل های مقوله
 ۹۸ ..................................................................................... عملی عقل های مقوله

 ۹۸ ..................................................................... عملی عقل مقوالت کارکرد چیستی
 ۱۰۱ ........................................................ یعمل عقل و ینظر  عقل مقوالت نیب تناظر

 ۱۰۳ ................................................................ عملی عقل مقوالت مثابه به اعتباریات. ۵
 ۱۰۷ .................... طباطبایی عالمه دیدگاه در عملی عقل مقوالت و اعتباریات بین مناسبات

 ۱۱۱ .......................................................اعتباریات برای واهمه قوه بودن ظرف از مراد
 ۱۱۳ ....................................................... عملی عقل مقوالت تصاویر مثابه به اعتباریات. ۶

 ۱۱۴ ....................................................................... عملی ذهن و عملی عقل تفاوت
 ۱۱۸ ................................................... ارادی های کنش در اراده قوه بخش تعین سامانه. ۷

 ۱۱۸ .................. )پیشااختیار(=  ارادی کنش صدور در »عملی عقل« کارکرد فرایندشناسی) الف
 ۱۱۹ ...............................................)اراده پیشا(=  اختیار قوه عملکرد فرایندشناسی) ب

 ۱۲۰ ............................................................................................ اختیار چیستی
 ۱۲۲ ...................................................................... اختیار چیستی وقوعی امکان مالک
 ۱۲۴ ..................................................................................... اختیار قوه کارکرد فرایند

 ۱۲۶ ........................................................................... اراده خاستگاه مثابه به اختیار قوه
 ۱۳۱ ..................................................... ترجیح های عامل نبود فرض نخست، موقعیت
 ۱۳۲ ...................................................... ترجیح های عامل تساوی فرض دوم، موقعیت
 ۱۳۲ ..................................................... ترجیح های عامل تفاضل فرض سوم، موقعّیت

 ۱۳۲ ........................................................................... اراده تعّین شناسی فرایند) ج
 ۱۳۳ ................................................................................................... اراده چیستی

 ۱۳۵ ................................................................................... اراده آرمانی تعین سوی به
 ۱۳۷ ................................................................... ساز کنش های الیه مثابه به اعتبارات. ۸
 ۱۴۱ ....................................................................................... ارادی کنش تعریف. ۹

 هفت



 
 اشتراکی و اجتماعی فردی، های کنش :پنجم فصل

 ۱۴۳ ................................................................. اجتماعی کنشگر تا کنشگر اجتماع از. ۱
 ۱۴۸ ...................................................... »اجتماعی کنش« مقابل در »اشتراکی کنش. «۲
 ۱۵۱ ........................................................................... کنشگر مثابه به اجتماع اعتبار. ۳

 
 اجتماعی اراده :ششم فصل

 ۱۵۳ ............................................................... اجتماعی کنش در اراده شناسی جایگاه. ۱
 ۱۵۴ ............................................................ مسلمان حکیمان نزد اختیار و جبر بحث
 ۱۵۴ ........................................................................... الهی جبر مثابه به جبر. ۱
 ۱۵۵ ...................................................... )دترمینیسم(=  علیتی جبر مثابه به جبر. ۲

 ۱۵۹ ...................................................................... اجتماع افراد ارادۀ یا اجتماع ارادۀ. ۲
 ۱۶۱ ...................................................................... یاجتماع یآزاد یهست و یستیچ. ۳

 
 »ارادی پدیدۀ مثابه به اجتماع« فلسفه :دوم جستار

 
 اجتماع و متافیزیک نسبت :اول فصل

 ۱۷۰ ....................................................................................... اجتماع پیدایش فلسفه
یگاه  مثابه به اجتماعی علوم

ّ
 ۱۷۱ ...................................... انسانی علوم و دین متافیزیک، تجل

 ۱۷۲ ................................... اجتماعی های واقعیت شناسایی به متافیزیک مند نظام ورود لزوم
 

 اجتماعی ترکیب های نظریه و اجتماع متافیزیک :دوم فصل
 ۱۷۷ ........................................................................................................... مقدمه

 ۱۸۱ ................................................................................ جامعه ُحّبی ترکیب نظریه. ۱
 ۱۸۵ .......................................................................... جامعه انضمامی ترکیب نظریه. ۲

 ۱۸۷ .................................................. عملی حکمت و انضمامی ترکیب نظریه مناسبات
 ۱۹۰ ................................... اجتماعی های هستی با  انضمامی و اتحادی ترکیب مناسبات

 ۱۹۳ ....................................................تعامل یا تقابل ؛»انضمامی« و »اتحادی« ترکیب
 ۱۹۴ .................................................... جدید های ویژگی طریق از حقیقی ترکیب شناسایی

 ۱۹۶ ................................... اتحادی از انضمامی ترکیب تمایز مالک اجزا؛ بقای عدم و بقا

هشت

 
 چهار 



 

 

 ۱۹۷ ......................................................................... انضمامی ترکیب بودن حقیقی
 ۱۹۹ ........................................ عامل و ساختار بحث با  انضمامی ترکیب نظریه مناسبات

 ۲۰۰ ................................ انسان به اجتماع بخشی هویت گر تبیین انضمامی؛ ترکیب نظریه
 ۲۰۱ ............................................................................ جامعه اعتباری ترکیب نظریه. ۳

 ۲۰۲ ............................................. اعتباری ترکیب نظریه و انضمامی ترکیب نظریه پیوند
 ۲۰۵ ........................................................... اجتماع نیتکو در استخدام اعتبار عملکرد

 ۲۰۶ ......................................................... »کار تقسیم« و »استخدام اعتبار« مناسبات
 ۲۰۷ ............................................................................ تحلیلی اجزای ترکیب نظریه. ۴

 ۲۰۸ .......................................................... اجتماعی کنش در اجتماعی هویات تجّمع
 ۲۰۸ ............................................................)اجتماع در عرضی و طولی های الیه(
 ۲۱۱ .............................. اجتماعی رابطه کننده تسهیل اجتماعی؛ عرضی الیه مثابه به زبان

 
 اراده با اجتماعی کنش های الیه نسبت :سوم فصل

 ۲۱۴ ........................................................... ارادی های هستی و اجتماعی جبر پارادوکس
 ۲۱۶ ........................................ اسالمی معاصر فلسفه در اجتماع پیدایش های نظریه تعمیق

 
 ارادی های هستی دانش پی در :سوم جستار

 
 شناخت و اراده جهان :اول فصل

 ۲۲۴ ..................................................................... اراده جهان ابژه و انسانی سوژه اتحاد
 ۲۲۶ ........................................................................ غیرسوبژکتیو عینیت جستجوی در

 
 اجتماعی علوم و عملی عقل جامع عملی؛ حکمت :دوم فصل

ی
ّ
 ۲۳۱ ...................................... عملی حکمت ورود با اجتماعی/انسانی علوم در »عقل« تجل

 ۲۳۸ ................................................... اجتماعی علوم و عملی حکمت در اصلی های مؤلفه
لق به علم. ۱

ُ
 ۲۳۹ ............................................................................................ خ

لق تعداد. ۲
ُ

 ۲۴۰ ........................................................................................... ها خ
لق چیستی. ۳

ُ
 ۲۴۰ ....................................................................................... ها خ

لق بهترین شناسایی. ۴
ُ

 ۲۴۰ ............................................................................ ها خ
لق شناسایی. ۵

ُ
 ۲۴۰ ........................................................................ رتبهدون های خ

 نه



لق کسب چگونگی شناسایی. ۶
ُ

 ۲۴۰ .................................................................. ها خ
لق تثبیت شناسایی. ۷

ُ
 ۲۴۱ ................................................................ نفس برای ها خ

لق کردن بیرون و زدودن چگونگی شناسایی. ۸
ُ

 ۲۴۱ ..................................... نفس از ها خ
 ۲۴۲ .......اجتماعی علوم و عملی حکمت در اصلی مؤلفه نخستین شناسایی؛ دستگاه) الف

 ۲۴۳ .............................................................. ارادی های مقوله و عملی فلسفه
 ۲۴۷ ......................................................... نظری و عملی عقل مقوالت و کانت

 ۲۵۰ .................................................... اجتماعی علوم دانش در ها مقوله کارکرد
 و عملی حکمت در اصلی مؤلفه دومین اجتماعی؛/انسانی ارادِی  های هستی شناسایی) ب

 ۲۵۶ ........................................................................................ اجتماعی علوم
 ۲۵۷ ......................................................................... عملی حکمت در علّیت

 ۲۵۸ ................................................... عملی فلسفه موضوعات ،»ارادی اشیاء«
 ۲۶۰ ............................................  یانسان علوم یکردهایرو زیتما و کنش یستیچ

 ۲۶۴ ................................................................ یالتفات کنش و یاعتبار  کنش
 ۲۶۸ .................................................................................. اجتماعی کنش
 ۲۷۳ ..................................................... عملی حکمت در پویایی و پایداری اصل

 ۲۷۷ ................................................................. خاص های موقعیت شناسایی
 ۲۷۹ ..................... اجتماعی علوم و عملی حکمت در اصلی مؤلفه سومین ها؛ ایدئال) ج

 ۲۸۱ ...................................................................... نیک های ایدئال: نخست
 ۲۸۳ ................................................................. اجتماعی علوم و ها ایدئال
 ۲۸۸ .................................................... عملی حکمت در اجتماع های ایدئال

 ۲۹۱ ........................................... )ها نظمی بی= ها آنومی(=  بد های ایدئال: دوم
 

 ارادی های هستی دانش مثابه به عملی حکمت :سوم فصل
 ۳۰۱ ...................................................................................................... منابع

 
 ها هینما

 ۳۰۷ ............................................................................................. اصطالحات نمایه
 ۳۰۹ .................................................................................................اشخاص نمایه

 

 ده



 

 بسم الله الرحمن الرحیم

  والحمدلله رب العالمین
 محمد و آله الطیبین الطاهرینو نبینا  و صلی الله علی سیدنا

 بـود أتییه و تییبحکم آنکه هر مرکبی را حکمی و خاص
 در او بـا را او اجـزای و باشـد منفرد و متخصص بدان که
 روی از زیـن را انسانی اشخاص اجتماع نبود، مشارکت آن

 بخـالف بـود تییخاصـ و أتییه و حکمی ترکب، و تألف
 .  بود موجود اشخاص از شخصی هر در آنچه

 )۲۳۷ ،یاخالق ناصر (

 مقدمه

 هـای یکیبـر تـار یآن نـور یاسـت کـه همراهـ یبا حکمت و دانش، موهبت یدوست

 روی بـه را خم و پیچ پر های راه کوره مشکالت و افکند می فسرده جهان این زندگانی

 حاضـر انسـانی جمـع در کـه آنگاه داشتنی دوست آشنای این. دارد می گشوده انسان

 هـای راه به تا سازد می واحد ای پیکره چون را ایشان کرده، سعادتمند را اجتماعی شود

 درونـی نامالیمـات دانـش، ایـن. بپیمایند را خوشبختی مسیرهای و شوند وارد جهان

 دامـان از برآمـده گـوهری همچـون را ایشان داده، تراش جمع با پیوستن برای را افراد

 را انسـان افـراد موانـع، زدودن که همچنان. سازد یم جامعه به پیوستن آماده صنعتگر،

 هنرمنـدی و حکیم دستان نیازمند نیز اجتماع پیکره کند، می اجتماع به پیوستن مهیای

 حکیمـی چنین. دهد تراش بشری تمدن به خدمتگزار ای پیکره عنوان به را آن که است

 او اراده در گرفتـه شکل موجودات جهان و انسان جهان بتواند که است دانشی نیازمند

 آن در اجتمـاعی کالن هویات تا انسانی خرد واقعیات از که جهانی کند؛ شناسایی را

 تجربیـات و الهـی راهنمایـان تعـالیم اثـر در بشـر. نـوع ریزند می فرو و آیند می پدید

 برقـراری بـه نیازمنـد خوب زندگی برای که است رسیده دانش این به تاریخی سنگین

 جوانـه که ای دوره هر در بشری های تمدن که روست ازاین. هاست انسان دیگر با پیوند

 اجتماعـات و انسـانی اراده هدایت و مطالعه توانایی که هستند دانشی پی در زنند می
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 را اجتماع در گرفته شکل »ارادی های هستی« بتواند که دانشی باشند؛ داشته را انسانی

 .سازد تر مستحکم را امیال بنِد  از آزادشده ارادۀ ستبرِ  هاِی  سازه و کند حفظ

خـود و برسـاختن  یو حفـظ دسـتاوردها یـدئالاهـداف ا یشبردپ یدر پ یهر تمدن 

متناسـب بـا  ییاز دانش معتبر در راسـتا یریگ را با بهره یرمس یناست؛ و ا یجوامع انسان

 اسـت توانسـته همـواره متمـدن، جامعه یک معتبر دانش. پیماید یم یشخو یها یدئالا

داشته باشـد. امـا  یبشر در پ یخاز تار یریرا در خط س یبشر یوسازها ساخت از بنایی

 ای گسـترده کـارکرد چنـین بتواند تا باشد هایی دانش سنخ چه از باید دانش این راستی به

خـود و  یـازآنهـا  و علـوم مـورد ن تـاریخ جامعـه، انسان، بتواند که دانشی باشد؟ داشته

 ینخود قرار دهد و بد ییرا متعلق شناسا یو اخالق یانسان های یدئالبه ا یدنرس یها راه

 .  یدنوع بشر بگشا یبرا یدانجاو ای یندهآ یبه سو یواسطه راه

 یآنچـه ضـرورت دارد نگـاه ی،علوم انسان یادانش و  ینا یستیچ ییشناسا یبرا 

آن  یهـا یببا توجه به فراز و نش ی،بشر یخسنخ از دانش در طول تار ینبه سرنوشت ا

علـم معاصـر و  یخمختلف است. برگرفتن نگاه از دوره خاص تار یها تمدن یاندر م

را بـه  یرتصو یندر حّد ممکن ا تواند یم یدانش بشر یخیعبور به فراز تار یتالش برا

 تحـت کـه هسـتند هـایی دانش ی،دانش در دوره کنون یننمونه ا ین. بارزتریاندما بنما

آشـکار شـدن  یوصـف، بـرا ین. با ااند شکل گرفته ی/اجتماعانسانی علوم عام عنوان

را بـر عهـده  یو بشـر یتمـدن یبزرگ دانش که امروزه سـاخت و سـازها یتهو ینا

تـا بـا آزاد  یمرها ساز یاجتماع یاتگرفته، الزم است خود را از بار واژگان و سلطه ادب

 .یمکن ییرو را بازگشا یشموضوع پ ییدها،تق ینشدن فکر از بند ا

 از فرازهـایی هسـتیم، مواجـه آن بـا ساز و دانش تمدن یآنچه با عنوان علوم انسان 

 تـوان یفـراز و فرودهـا نمـ یـنا ییرا پشت سر گذرانده اسـت و بـدون شناسـا تاریخ

 چـه در اکنـون سـازد آشـکار کـه قضـاوتی. داشت خصوص این در کاملی قضاوت

 آن فراسـوی راهـی آن، بـا خـود نسبت تعیین با تا داریم قرار انسانی علوم از موقعیتی
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دارد که  تاریخ در ای پیشینه مواجهیم آن با انسانی علوم عنوان با امروزه آنچه. بگشاییم

آن را  تـوان یکـه م ای یشینههنوز زنده است؛ پ یعلم یها یتموقع یدر برخ یشینهآن پ

 و سـاز دانست. اما سلطه نگاه محـدود بـه دانـش تمـدن یدجد یجزو آباء علوم انسان

دانـش «عنـوان  بـه آنهـا طـرح بـرای مجالی موجود، انسانی علوم قالب در آن تعریف

 یدانشـ یثیـتکه بتواند افزون بر ح یدهد؛ دانش نمی »انسانی و اجتماعی های یهست

 زنـدگی هـای راه و بیندیشند واسطه بدان ها کند تا انسان یداپ یزن یاجتماع یثخود، ح

 در عقلـی دانش این تا. بپیمایند و بیابند ها انسان دیگر با منسجم و پیوسته نحوی به را

 .بود آن سازی تمدن کارکردهای منتظر توان نمی نشود شناسایی خود اجتماعی شکل

 موقعیـت بـر بنـا کـه »انسـانی و اجتمـاعی هـای هسـتی های دانش« از هریک

 موقعیـت و تـاریخی دوره در بودنـد، کـرده پیدا نیز اجتماعی حیثیتی خود تاریخی

 کارکردی چنان از انسانی علوم امروزه که اند داشته کارکردی خود، خاص جغرافیایی

 ایـن بـر حاکم های جریان میان موجود های تفکیک وصف، این با. است برخوردار

 یـنفقـدان تبـادالت ا یمعنـا بـه) پرداخـت خـواهیم آنهـا به ادامه در(که  ها دانش

بلکـه در  یسـت؛ن یکـدیگربـا  یمختلف از دانـش سـاخت تمـدن بشـر یها سنخ

هـا و موضـوعات،  ها افـزون بـر سـاختارها، اسـتدالل دانش ینا یانم یدادوستدها

 موجـود  یـجرا یکـردنمونـه در رو یشـدند. بـرا یگرفتـه مـ یـتبـه عار یزواژگان ن

شاهد  یج،را یکردرو ینو در ا شود؛ یم یدهد 1»اجتماعی علوم مثابه به یعلوم انسان«

لقـ«تحت عنوان  یعلوم انسان یاناز جر یرپذیریتأث
ُ

 2»یعلـم اخالقـ یـا یدانش خ

اند سـلطه خـود را بـر  ها توانسته ها با ظهور و افول تمدن دانش ین. درواقع، ایمهست

 را به کمون ببرند. یگریگسترش دهند و د یعلوم انسان یها یتلق یگرد یاتادب

                                                           

1. Social Sciences 

2. Moral Sciences 
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و  اجتمـاعی هـای هسـتی دانـش در ایـدئال رویکـردی بـه دسـتیابی منظور به اینک

 یمسـنخ از دانـش خـواه یـنحاکم بـر ا یاناتجر ترین به مهم یخیتار ینگاه ی،انسان

 داشت: 

 

 یمثابه علوم اجتماع به یعلوم انسان

ــ ــا تقس ــت، ب ــت کن ــار میآگوس ــه دوره اله خیت ــه س ــب ــاف ،یاتی ــم  یکیزیمت و دوره عل

 مجـال نیا ،یستیویتیبر اساس روش پوز یشناس ضمن ابداع علم جامعه ،یستیویتیپوز

 لیـتحل و هیـتجز بـه یکیزیومتـاف یاتیاله یها نییتب حد از رفتن فراتر با تا آورد فراهم را

 از ،یشناسـ جامعـه. بپـردازد یعلمـ شـکل به یاقتصاد و یاسیس ،یاجتماع یها دهیپد

 یاجتمـاع یها دهیپد که بود »یاجتماع کیزیف«مثابه  به خاص یعلم هم کنت، دگاهید

گرفـت کـه  یرا دربرمـ یعام بود که علوم مختلفـ یکرد و هم علم یم لیتحل و هیرا تجز

 یاجتمـاع یهـا دهیـپد و جامعـه کـه است آن نیّ مب نیا. میخوان یم یامروزه علوم انسان

کننـد و  یمـ یرویـپ یثـابت نیقوان از که است یعیطب ینظام مرتبط، هم به یامور مثابه به

 یدق یشناس کارکرد جامعه
ً
 نیقـوان منظـر، نیـا از. اسـت نیقـوان نیـا کشف از عبارت قا

 از اعم علوم، نیب زین روش ثیح از و اند نوع کیاز  یعیطب علوم نیو قوان یشناس جامعه

 علم وحدت به معتقد کنت آگوست نیبنابرا است؛ حاکم وحدت ،یاجتماع و یکیزیف

 علوم« به یانسان علوم هیو تسم ی). تلق۶۲−۶۱: ۱۳۷۲(فروند،  بود کلمه یمعن تمام به

 .است یفکر انیجر نیدار ا راثیم »یاجتماع

 

 یخیمثابه علوم تار به یعلوم انسان

 همـه اریـمع را کیـزیف علم یها روش و نیگفته که قوان شیپ ۀانیگرا عتیطب یرغم تلق به

 یفرازمـان و یخیشـمرد، و بـالتبع آنهـا را فراتـار یبرمـ یانسـان علـوم جملـه از و علوم

بـر آن بودنـد کـه هرگونـه  ،یلتاید لهلمیو ژهیو به ،یآلمان سمیرمانت انیجر انگاشت، یم
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 )؛۶۷۷ : ۱۳۸۸ ،یلتـایدارد (د یتجربـ یخیدر مشاهدات تار شهیشناخت از انسان، ر

 ینهادهـا و ینـید ،یهنـر ،یادبـ ،یفلسـف آثـار صـاحبان و مؤلفان سو کی از رایز

 ،یانسـان علوم موضوعات مثابه به یخیحوادث تار یطور کل به و یاجتماع/ یاسیس

 زیـن مـورخ و مفسـر سـو، گـرید از و هسـتند یخیتار یها و موجودات دهیپد یهمگ

مواجه  یرا با دشوار یعلوم انسان تینیع که بود نکته نیو هم دارد یخیتار یوجود

 یتجربـ را) یانسـان چـه و یعـیطب(چـه  یعلمـ هـر زین یلتایساخت. اگرچه د یم

انسـان بـدون توجـه بـه  ییهرگونه شناسـا )، اما معتقد بود۴۱۸  (همان: دانست یم

 یرو تطـورات آن در سـ تـاریخ از بریده امر مثابه آن و مواجهه با آن به یخیسابقه تار

نه بر سـر  یتیویسم،پوز یکردمنظر با رو یناست. درواقع تقابل ا یرناپذ امکانزمان، 

تجربـه،  یرتفسـسـر بلکـه بـر  ی،بودن موضوعات علوم انسان یرتجربیغ یا یتجرب

 مقـام در کانـت کـه سـان همـان به تا شد آن بر یلتایدجهت  ینمتمرکز بود. به هم

ــار ــ اعتب ــناخت معرفت دنیبخش ــه یش ــوم ب ــیطب عل ــه یع ــد (ب ــه  برآم ــوص ک خص

 مطلـق قـتیحق و علـوم نیـا اصـالت بـر کیزیمثل ف یعلوم تجرب یها ییکامروا

 یبـرا یمیقـو یشناخت معرفت یمبنا)، بود گذاشته هیتوج و دییتأ مهر آنها پنداشتن

 بـا مواجهـه یلتـاید ۀدغدغـ نیتـر مهـم رو، نیازا. کند کشف ای ابداع یانسان علوم

بنابر آن، حوادث فقط در دوران خود (قرن نوزدهم آلمان) بود.  1ِی خگرویتار دگاهید

خود  یخیو تار یزمان تیشده و برآمده از وضع یمتجل ،یخیظرف زمان و مکان تار

 توجه با و دهیعصر آن پد یفضا در دیرا با یا  دهیپد و شهیهر اند یطور کل هستند و به

 و یعصـر ،یخیها در بـاب علـوم تـار وصف، همه فهم نیآن درک کرد. با ا خیتار به

اعصـار  یهـا شـهیها و اند دهیپد فهم عصر، نیا یارهایمع کمک با و هستند زمانمند

 سـت؛ین خیتـار علـم تنها یخیتار علوم از مراد البته بود؛ خواهد ریناپذ گذشته امکان
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 ارادي يها یهست دانش کتاب دوم:   6

 یخیتـار راثیداشته، به فهم و درک م یریاست که ُبعد تفس یبلکه مراد از آن هر علم

 مثابـه بـه یانسان علوم انه،یگرا خینگاه تار نیکه بنا بر ا داستیپ یروشن اشتغال دارد. به

 . خواهند شد رمطلقیو غ ینسب ییها هینظر ،یخیعلوم تار

 علوم مثابه به یانسان علوم یمتدولوژ ابداع ای کشف یراستا در تالش در یلتاید

 و یقطع فهم ساختن ریپذ امکان و علوم نیا یبرا یادیبن افکندن در مقام در یخیتار

 درک و فهـم دهد نشان تا بود آن بر یخیتار عقل نقد در او. برآمد علوم نیا از ینیع

 آنهـا مقاصد و اتیکنشگران به ن یبامعنا1اظهاراِت  و افعال از انتقال و یانسان علوم

 او، دگاهید از. هستند ینیع ارزش یدارا که کند یم تیتبع یا یاصول کل و قواعد از

 نیتبـا هم با روش ثیح از هم و موضوع ثیح از هم ،یعیطب علوم و یانسان علوم

 تفــاوت در علــوم از دســته دو نیــا نیبــ یروشــ زیتمــا و کیــتفک درواقــع،. دارنــد

ک با یلتاید. است نهفته آنها موضوعات یشناخت یهست  نیب یموضوع تفاوت بر دیتأ

بـه وجـود  2»ستهیز تجربه« بر تمرکز با) یانسان علم(=  یخیتار علم و یعیطب علم

 دگاهیـدو نوع علم توجه نمود. از د نیاز ا کیتفاوت در ساختار تجربه مؤثر در هر 

گر و موضوع تجربـه، فاصـله برقـرار اسـت و علـوم  تجربه نیب یعیدر علوم طب یو

در  یانفکـاک نیکه چن یهستند، در حال اتیح واسطه یدربردارنده تأثرات ب یعیطب

 و یانسان علوم تجربه اساس، نیا بر. ندارد وجود یخیتار علوم مثابه به یعلوم انسان

 علـوم موضـوعات از یلتاید ل،یدل نیهم به و است اتیح تجربه بر یمبتن یخیتار

 لحـاظ بـه ان،یـب نیکند. به همـ یم ریتعب 3اتیح آثار و ناتیتع مظاهر، به یخیتار

 حاالت حدس روش، تنها ،یخیتار علوم مثابه به یانسان علوم در زین یشناخت روش

 محقــق و مفســر »ینیگزیجــا« ۀویشــ بــه و »همدالنــه« یا گونــه بــه افــراد یذهنــ

                                                           

1. manifestations 

2. erlebnis 

3. manifestations 
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 بـا ینیگزیجـا نیـا اگر. است یخیتار آثار صاحبان و مؤلفان یجا به یانسان علوم

 صـورت نیـا در رد،یگ صورت قیتحق موضوع یخیتار یمکان و یزمان طیشرا تمام

 دیشـیاند گرانید بسان درواقع و افتی دست قیتحق موضوع تین و قصد به توان یم

 یانسـان علـوم محقق که شد آن بر التفات عنصر کردن وارد با یلتاید لذا. دیفهم و

بتوانـد بـه  حیصـح ینیگزیقرار دهد تا با جا گرانید خیتار بستر در را خود تواند یم

 .)Mueller -Vollmer, 1986: 159-161( ابدیآنان راه  تیقصد و ن

 
 یمثابه علوم روح به یعلوم انسان

 در وانت می را انسانی علوم برای جایگزینی عنوان به آن تلقی و روحی علوم از بحث

 یدر سنت آلمان یشهر یتلق ینا)؛ C.f: Gadamer, 1989( آورد دست به گادامر آثار

 یلسـوف،دان و ف یزیـکآمپـر، ف یژان مـار یبنـد دارد. در طبقـه یآلمان یسمو رمانت

خـود  خودبـه یگریبه د یکیآورد و عبور از  یم یدرا پد یگرد یاز علوم، علم یکهر

 ی،شناسـ مربـوط بـه قلمـرو روح یهـا پدیده میان تمییز پایۀ بر آمپر. یردگ یانجام م

بـه دسـت داد. از  یو انسـان یعـیدانش به دانـش طب یبند طبقه یبرا یفلسف ییمبنا

و علـوم موصـوف بـه  یعـیعلـوم طب یـا یشناسـ علوم جهان یانآمپر م یگر،د یسو

 شود که تقر یقائل م یا عمده یزعلوم مربوط به روح، تما یا یشناس روح
ً
در همـه  یبا

همواره بـه چشـم  یلتای،د یهدر نظر یژهو به ی،متأخر راجع به علوم انسان یها یهنظر

 یو علوم مربوط بـه روح، امـر یعیعلوم طب ینب یزتما ینآمپر، ا یدگاهخورد. از د یم

 .)۲۰−۱۷: ۱۳۷۲تواند با آن مخالفت کند (فروند:  ینم یاست که کس یهیبد

 نهادهـا، هگل، منظر از. است نزدیک بسیار »ینیروح ع« یبه مفهوم هگل یرتعب ینا

مثابـه موضـوعات علـوم  اقتصـاد، حقـوق و امثـال آنهـا بـه ین،ها، هنر، د ارزش قوانین،

 مـراد شـد، بیـان نیـز ایـن از پـیش که گونه اند. همان جامعه یکظهورات روح  ی،انسان

 معنا (و نه دق ینمشابه هم یات،ح یها تجلی و مظاهر مفهوم از دیلتای
ً
همان) است؛  یقا
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 یـاتتجل یـانگرو ... ب یها، ظهـورات فرهنگـ آداب و رسوم، ارزش ین،نهادها، قوان یراز

بـاور او  ه. بـیـدفهم یخبـر بسـتر تـار یدرا با ینیوح عر یلتای،د یداند. از د جامعه یاتح

 یـابلکـه ذهـن فـرد  یسـتی،ز یهـا یـزهانگ یااقتصاد  یط،در جامعه نه مح یمحرک اصل

 بـا زین یخیمثابه علوم تار به یانسان علوم شود یم روشن نجایا ازاست.  1و روح ِیستگا

روح  دهیـا نیـاسـتفاده از ا ابـ یـزن یلتـاید و کند یم دایپ ارتباط یهگل یجمع روح دهیا

 .  یدنام  2شناسی علوم روح یارا علوم مربوط به روح  یعلوم انسان ،یهگل

 و مظهـر ،یخبرقرار است. تـار ینیتعالم و روح آن ع یختار نیب هگل، منظر از

 یقفهم دق یبرا رسد ینظر م به). ۳۳: ۱۳۷۲ فروند،(ر.ک:  است جمعی روح تعین

 یـا ِیسـتمفهـوم و کـاربرد واژه گا یـدبا ی،مثابه علـوم روحـ به یمراد از علوم انسان

 در فلسفه هگل را مورد مداقه قرار داد. » روح«

علـوم  مثابـه را بـه یعلوم انسان ی،آلمان یگادامر، آنچه در سنت فلسف یدگاهاز د

ک ضـمن اواسـت.  3»بیلدونگ« آلمانی مفهوم است، کرده مطرح یروح  بـر دیـتأ

 علـوم مثابـه بـه یانسان علوم مفهوم نیا بود معتقد یانسان علوم در لدونگیب مفهوم

 ۀبـا نحـو لـدونگیساختار ب رای؛ ز)Gadamer, 1989: 11( سازد یم ممکن را یروح

. افتد یاتفاق م یشناس روح نجایدارد و در ا یارتباط ذات ست،یِ همان گا ایروح  بودن

 یکـامل یهمـاهنگ یانسـان علـوم و روح، ایـ سـتیگا یکلـ دهیا نیب ثیح نیا از

 .شوند یم یبررس ُبعد نیا از علوم نیشود و ا یم مشاهده

                                                           

1. Geist 

2 . Geisteswissenschaften 

 یـرنظ ییهـا بـا معـادل یسـیامـروزه در زبـان انگل (bildung) یلدونگب ی. مفهوم واژه آلمان3
education ای cultivation ایـ ،»تیـو ترب میتعلـ«معـادل  یو در زبان فارسـ شود یترجمه م 

آلمـان  ینید  یبه سنت عرفان لدونگیواژه ب یخیاست. سابقه تار  »یختگیفرهنگ و فره«
کـرد  ریـتعب» شـدن ییخـدا یدر راستا یخودساز« یمعنا توان به یگردد که از آن م یبازم

(See: Gadamer, 1989: 11). 
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 Moral Sciences(1( یمثابه علوم اخالق به یعلوم انسان

برخاسـته از نگـاه بـه انسـان ) Ibid: 312( یمثابه علوم اخالقـ به یعلوم انسان یتلق

 اسـت؛ علـوم نیـعنـوان موضـوع ا بـه یاخالق یمثابه کنشگر همراه با ساختارها به

 عـدم فـرض در و کنـد یمـ یکنشـگر اراده بـدون یحت ای اراده، یرو از که یانسان

 کـه عـتیطب قلمـرو نیبـ زیشود. وجود تمـا یم یکی رفتار با او کنش اراده، حضور

  جبر طرهیس تحت
ّ
 همـواره یانسان اریاخت و اراده ساحت و است یستینیدترم و یعل

 مشاهده است.  تفکر بشر قابل خیتار در

 تــوان یرا مــ یمختلفــ یهــا دوره »یاخالقـ علــوم« اصــطالح یخیتــار یریـگیدر پ

ــاهد ــو ش ــفه فرانس ــارت در فلس ــود. در دوره دک ــو  یب ــوان  ای ــا عن ــان ب ــه در آلم آنچ

 ایـ یاصـطالح علـوم اخالقـ یبـرا یا شـود، در واقـع ترجمـه یم شناخته  یروح علوم

 Moral Sciences  بـه  ییها اشاره به دانش یاصطالح را برا نیا لیاستوارت ماست. جان

شـدند.  یمـ شـناخته  یعلـوم اجتمـاع ایـ یکه بعدها با عنـوان علـوم انسـان برد یکار م

 یاجتمـاع علـوم کیکالسـ شـمندانیتـوان در آثـار اند یمـ را مطلـب نیاز ا ییها نشانه

کردنــد  یمــ اســتفاده یاخالقــ واژه از یاجتمــاع واژه یجــا بــه گــاه کــه کــرد مشــاهده

)Durkheim, 1993: 12; 1984: XXVیفلسـف آثـار نیتـر مهـم از یکـیکانت  ۀگان ). سه 

 عالم دو آزاد، اراده قلمرو و عتیطب قلمرو او، دگاهید در. است رابطه نیمانده در ا یبرجا

 اصول تحقق یبرا ن،یا وجود با. است برقرار آنها نیب قیعم یانفکاک که هستند جداگانه

 یعملـ فلسـفه و عـتیطب فلسـفه نیبـ رابـط حلقـه کیـ یپـ در دیبا یم کنش در عقل

                                                           

بـا آثـار  ی. اما بـه جهـت همراهـشد ی" ترجمه میاصطالح به "علوم ُخلق ین. بهتر بود که ا1
اصـطالح در آثـار  یـن. ایـدیمرا برگز  یخصوص اصطالح علوم اخالق ینترجمه شده در ا

علـوم  یها رشـته یگـرفلسـفه و د  یریت،مد یتی،علوم ترب ی،شناس مختلف جامعه یها حوزه
 ترجمه شده است.  یعمدتًا به علوم اخالق ی/اجتماعیانسان
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 ). Kant, 1964: XII( اسـت انسـان آزاد اراده مفهـوم بـر یمبتنـ کـه میباشـ یاخالقـ ایـ

» نقـد قـوه حکـم«و » ینقـد عقـل عملـ«، »نقد عقل محـض« ۀگان سه نگارش بیترت

 در قیـتحق سـوم، نقـد در کانت هدف کورنر، ریتعب به. است یفکر انیجر نینشانگر ا

 یهی). بد۳۰۳:  ۱۳۶۷(کورنر،  انسان در اریاخت قلمرو و است عتیطب جهان نیب رابطه

 انسـان اریـاخت قلمـرو و عتیطب قلمرو نیب زیتما به قول یقیتحق نیچن فرض شیپ است

 سیفرونسـ مفهوم در شهیر ،یمثابه علم اخالق به یانسان علم از یتلق یاصل لیدل. است

 دارد. ییارسطو اخالق در »یعمل حکمت« همان ای

 یعلمـ ینهادهـا و مؤسسات یگذار نام در را یانسان علوم به نگاه نوع نیا ریتأث

 یا دانشکده جیکمبر دانشگاه در نوزدهم قرن مهین در. بود شاهد توان یم زین جوامع

 عبـارت دانشـکده نیـا یهـا شد که رشـته سیتأس یبا عنوان دانشکده علوم اخالق

 و مـدل. اخـالق فلسـفه و فلسـفه ،یروانشناسـ ،یاسـیس علـوم اقتصاد،: از بودند

شده  گرفته الهام فرانسه در نام نیمشابه با هم یا دانشکده از دانشکده نیا یها رشته

 عنـوان از استفاده در فرانسه سابقه رسد ینظر م ). گرچه بهHacking, 2013: 38( بود

 کشورهاست، گرید از شتریب ی/اجتماعیعلوم انسان جیرا نیعناو یبرا یاخالق علوم

 در یمحـور ینقشـ کـه میدورک. است داشته انیم نیا در یمهم نقش اسکاتلند اما

 یاخالق واژه از یاجتماع واژه یجا به یاریبس موارد در دارد معاصر یاجتماع علوم

 اخـالقدر مقدمه کتاب  1هال. ی). رابرت تDurkheim, 1993: 16کند ( یم استفاده

 : دیگو یم 2اتیاخالق یشناس و جامعه

 را یخودکشـ زانیـم و سـتینگر  یمـ »یآمار اخالق«مثابه به یخودکش به میدورک

 ).ibid( گرفت یدر جامعه در نظر م یاخالق یهمبستگ مقدار یر یگ اندازه یبرا

                                                           

1. Robert T. Hall. 

2. Ethics and the Sociology of Morals. 
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به  یزیچ یرا برا »یاخالق یهمبستگ«است که هال چگونه عبارت  نیپرسش ا 

خواننـد. متفکـر بـا  یم »یاجتماع یهمبستگ«محققان آن را  یبرد که تمام یکار م

 یاخالقـ علـوم حوزه در یاصل فعاالن از زین کندورسه، نام با م،یاز دورک یتر سابقه

اسـت.  کیـاکونوم ویاو سوسـ یاصل یها دهیاز ا یکیکه  یفرانسو یبود؛ دانشمند

 یا واژه از برگرفتـه میکنـ یم ادی آن از اقتصاد عنوان با امروزه که کیاکونوم خچهیتار

 و منـزل تیریمد یمعنا به ایکونومیاست. او oikonomia ایکونومیبا عنوان او یونانی

 لیاست که ارسطو ذ یهمان دانش نیاست. ا Household Management ای خانواده

 در دانـش نیـشـمرده اسـت. ا بر یاخالق یها از جمله دانش یاقسام حکمت عمل

بود  ییکارها یمعنا به ایکونومیاو. شد ترجمه »منزل ریتدب«عنوان  به یاسالم یفضا

درآمـدزا گرفتـه تـا  یدهد؛ از کارها یم انجام خانواده حفظ یبرا خانواده سیکه رئ

ممکـن نباشـد  یسـادگ بـه آنهـا کیـتفک دیشـا کـه یگـرید امـور و فرزنـد تیترب

)See:Austin & Vindal-Naquet, 1997: 9.( 

 

 مسلمان یماننزد حک اخالقی علوم مثابه به یعلوم انسان

و به تبع ارسطو حاصل  یخیبه لحاظ تار یاخالق علوم مثابه به یانسان علوم از یتلق

 بوده است. شیاز هزار سال پ شیدر ب یرانیبزرگ مسلمان و ا شمندانیاند قاتیتحق

 اخالقی علوم مثابه به یعلوم انسان یرتعب یهدر توج یناس که از عبارات ابن یریتقر

گـردد. در  یکنـد، بـازم یبا بدن برقرار م یکه عقل عمل یبه ارتباط یافتدر توان یم

 یها و قوا ویژگی و انسان مطالعه به متافیزیکی دانشی مثابه النفس به منظر، علم ینا

 »اختیار قوه« عنصر پای انسان درباره متافیزیکی مباحث ذیل در. پردازد یم یانسان

 یهـا یههـا، توصـ ییکـه در کنـار شناسـا یدآ یم یانانتخاب در انسان به م  توانایی و

 یـناز ا یکـی یمختلـف انسـان یروهـایشـمارش ن ۀکند. در عرص یم یزن یهنجار

 آن از نیرو این. گیرد یرا برعهده م یانسان یروهایقوا و ن یگرد یرهبر یگاهجا یروهان
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 منظـر یندر ا یشود. عقل عمل یم یدهنام عملی عقل دارد، ارتباط بدن با نفس که حیث

 یکه بـا بـدن بـرا یرود و در ارتباط یشمار م به یانسان یقوه از قوا یناز جمله برتر

شـود کـه راه  یمـ یهنجـار یدانش یدایشدارد، موجب پ یانسان یها انتخاب یرتدب

 مـدل در. اسـت »اخـالق علـم« دانـش، ایـن. کنـد یمـ  یزرا از راه شّر متمـا یکن

 یتکـامل یردر سـ ییبه مرتبه عقل مستفاد، هدف غـا یابیدست ینویس یشناس انسان

استکمال نفس را  یالزم برا یداتاست که تمه یعقل عمل یناست و ا ینفس انسان

بـه بـدن و ارتبـاط  یازمنـدهـدف ن یـنبه ا یلن ینفس انسان برا یراکند؛ ز یفراهم م

عنوان  یچمند باشد تا به ه شده و ضابطه کنترل یدارتباط با ینداشتن با آن است؛ لذا ا

 یـثح یـننفس از ا ینا،س ابن تعبیر به. یردبدن قرار نگ یعیاقتضائات طب یرتحت تأث

 یانسـان یقـوا یگـرنسبت به د یسمثابه رئ به یکه ارتباط با بدن دارد، قوه عقل عمل

 ی،فـرد یطبـر محـ یعقل عملـ یها یهو توص کند تا با حاکم کردن اخالق یعمل م

از انسـان و نحـوه  یفتعر یناستکمال نفس را فراهم کند. ا ی،و اجتماع یخانوادگ

بـا  یا یدهشود تا با پد یو ارتباط نفس با بدن موجب م یکدیگراو با  یروهایارتباط ن

 یراتدر ارتبـاط بـا تـدب اخـالق یراز یم؛مواجه باش یاخالق یها و دانش نام اخالق

 کند: یم یدانسبت به تعامالت نفس با بدن معنا پ یعقل عمل

شـفا،  ینا،سـ ] (ابـنیو االخالق تکون للنفس من جهة هذه القوة [=العقل العمل

 ).۱۸۶: ۱، فصل۵، مقاله ۶فن یعیات،طب

 یچگونگ ییناز علوم که در مقام تب یسنخ ینوی،س یرو، در حکمت عمل ینازا

از  یـرهستند، و راه کنش درست از نادرست و خ یانسان یها و کشف مراد از کنش

 و حسـنی(ر.ک:  شـود نامیـده »یعلـوم اخالقـ«توانـد  یدهنـد، مـ یشر را نشان م

 ).۱۱ :۱۳۹۶موسوی،

علوم  ینو تکو یندر تدو یانسان یها کنش ۀدر مطالعاتش دربار یزن یهمسکو ابن

 یروابط اجتماع یینتب یخرج داده و برا به یتالش وافر اخالقی علوم مثابه به یانسان
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رد و چه در سطح کالن از نظر یانسان
ُ

 اخـالق. کند یاستفاده م یاتیچه در سطح خ

ق«جمع  یتموقع یندر ا
ْ
ل

ُ
 نـه لـذا ؛بـا خـود نـدارد یبـار ارزشـ یچهکه  است» خ

غو یبلکه در معنا یانسان یواال یها ارزش یمعنا به
ُ
آن اسـتفاده  یاللفظ و تحت یل

جهـت  یو اجتمـاع یفـرد یما را در زنـدگ یکه کردارها یذهن یژگیو شده است؛

از  یا دسـته بـه اشـاره عام وصفی مثابه معنا به یندر ا اخالق یگر،د یاندهد. به ب یم

هـا بـا  انسـان یتکـه شخصـ ییهـا یژگیانسان است؛ و یممکن برا یحاالت ذهن

 یحاک منظر، واژه اخالق ینرو، در ا ینازاشود.  یفقدان آنها دگرگون م یا یبرخوردار

انسان است. انسـان  یاست که در انسان و برا یشناخت و انسان یزیکیمتاف یاز عنصر

از آنهـا را  یتوانـد برخـ یکنـار بگـذارد؛ مـ یـاها را به دست آورد  یژگیو ینتواند ا یم

 یـایی،جغراف یها یتخلق و خوها مربوط به موقع یناز ا یکند. برخ یلتکم یااصالح 

 یـنهـا اسـت و بـا ا انسـان یو فرد یبدن یستز یو حت یخانوادگ یخی،تار ی،فرهنگ

کـه  یا گونه هاست؛ به انسان یبرا یعادت یا یروح یا ینفسان یوصف، مربوط به حالت

را  یکه دارنـد افعـال ییو آب و هوا یاییجغراف یتمردم مناطق مختلف برحسب موقع

 آن را دارد. یآنها اقتضا یو فرهنگ یو بدن یدهند که ساختار وجود یانجام م

مطالعـه جوامـع و  ینـوع یبه شکل علم اخالق مطالعه مسکویه، ابن دیدگاه از

مختلـف اسـت. او در مقالـه دوم از کتـاب  یآنهـا در رفتارهـا یعملـ یساختارها

ق اشاره م یف، به تعر»االخالق و الطبائع«تحت عنوان  االخالق یبتهذ
ْ
ل

ُ
 کند: یخ

ق
ْ
ل

ُ
 افعـال انجام سوی به1روّیه بدون و فکر بدون را آن که است نفس از حالتی خ

 طبیعی خلقی حالت آن اقسام از یکی: است قسم دو به حال این و انگیزاند برمی

 دسـت بـه تمرین و عادت طریق از که دیگر یکی و..... آید برمی مزاج از که است

 ).۵۱: ۱۳۷۱ مسکویه، ابن( آید می

                                                           

 است.   یتأمل و فکر کردن عمل ّیه،. مراد از رو 1
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 یـاکند بحث در مورد حـاالت نفـس  یم یمما ترس یبرا یهمسکو که ابن ییفضا

را انجـام دهـد، بـدون  یخـود افعـال دارد خودبه یذهن انسان است که انسان را وام

کـنش  یمعنا، مطالعـه اخـالق، مطالعـه مبـاد ینراجع به آنها فکر کند. در ا ینکها

 یتهـدا یو اجتماع یفرد یرا در زندگ یانسان یاست که کردارها یو امور یانسان

 در نظریـاتی بـه که هستند علومی مسکویه نزد ابن یعلوم اخالق ین،کنند. بنابرا یم

را در  اخـالق یـنپردازنـد و اصـول ا یافراد در جوامع مختلف مـ یوخو خلق مورد

مؤلفـه  ی،انسان یها کنش یمطالعه علمکنند.  یم یانب یو اجتماع یفرد یکردارها

آنها به سـمت  یده و جهت یاتخلق ینا یگذار در خود دارد و آن هدف یزن یگرید

 .است انسان جمعی و فردی سعادت مثابه به یرخ یاتغا

 

 )Moral Philosophy( یمثابه فلسفه خلق به یعلوم انسان

در  یاریبسـ یهـا مؤلفـه ج،یـرا ِی و علوم اجتمـاع یاخالق علوم انیم ارتباط نیا یفرا

مرتبط دانست.  گریکدینتوان آنها را با  یبه سادگ دیمعاصر هستند که شا یعلوم انسان

لقـ علـوم« بـه یروشـن به نایس ابن و مالصدرا آثار در که است روشن امر نیاما ا
ُ

 »یخ

 ِی نویسـ ِی بنـد میتقس نییدر تب شفا اتیاله بر هیحاشپرداخته شده است. مالصدرا در 

کنـد کـه وجودشـان وابسـته بـه  یاشاره م یبه موجودات یعمل حکمت با مرتبط علوم

لق یعمل حکمت در یعنی ماست؛ فعل و اریاخت
ُ

و  یو اجتماع یفرد اتیبه مطالعه خ

 شود:  یبخش آنها پرداخته م نظام عوامل نیو همچن یو اجتماع یفرد یها کنش زین

 عن الباحثة 1ةیالعمل الحکمة من العلمان هذان. ةیاسیس أو ةیخلق إما العلوم ألن

 اتیــاله علـی ةیالحاشـ مالصـدرا،( فعلنـا و ارنـایباخت وجودهـا یالتـ الموجـودات

 ).۵: الشفاء

                                                           

در  ینکـهبا توجه به مـتن و ا ینجاآورده شده که در ا» یةالعلم«شده به اشتباه  . در متن چاپ1
 شده است. تصحیحکند، عبارت  یصحبت م یمورد موضوع حکمت عمل
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لق ای علوم رایز 
ُ

 در کـه هستند یعمل حکمت از علم دو نیا. یاسیس ای هستند یخ

 .ماست فعل و اریاخت به وجودشان که شود یم گفته سخن یموجودات از آن

 بـا. یاجتماع علوم و یفرد علم: کرد میتقس عام دسته دو به توان یم را علوم نیا

 دسته سه به موضوعشان حسب بر علوم نیتر، ا یجزئ یبند میتقس کی در حال، نیا

هاست، در سـه  را که وجودشان مربوط به ما انسان یشوند. در واقع افعال یم میتقس

لق یبند توان دسته یم عام اریحالت بس
ُ

 ایـ فرد کی به مربوط که یاتیکرد: افعال و خ

لق انسان از یجمع به مربوط
ُ

 باشـد، موردنظر یانسان فرد اتیهاست. اگر افعال و خ

 ایـ باشـد یانسـان اجتمـاع بـه مربوط ات،ینظر اگر اما رد؛یگ یشکل م اخالق علم

ـرد، اجتماعـات. کـالن اجتماعـات ای است موردنظر خرد، اجتماعات
ُ

 موضـوع خ

 علـوم وصـف، نیـا بـا. اسـت نهیمد ریتدب موضوع کالن، اجتماعات و منزل ریتدب

لق
ُ

 شوند: یم میتقس علم اخالق کیو  یبه دو دسته دانش اجتماع یاسیو س یخ

است کـه  یاتیاختصاص دارد، مربوط به نظر نهیمد ریتدبکه به  استیعلم س ·

 ابد؛ی یم نظم یانسان عام مشارکت آنها یریکارگ با به

 مشـارکت آنهـا یریکـارگ بـه بـا کـه است یاتیمربوط به نظر منزل ریعلم تدب ·

 ابد؛ی یم نظم یانسان خاص

 شـخص حـال آنهـا یریکـارگ بـه بـا که است یاتیمربوط به نظر علم اخالق ·

 (همان). ابدی یم نظم یانسان

 یشناخت روش و یانسان علوم نیادیبن یها از مؤلفه یتوان بخش مهم یم یروشن به

دهـد،  یعلم نشـان مـ خیکه تار گونه همان. افتیها  دانش نیعلوم انسان امروز را در ا

کـه تحـت  افـتی ییها دانش یبند میتوان در تقس یامروز را م یعلوم انسان یها شهیر

 شده است.  فیُمُدن تعر استیمنزل و س ریاخالق، تدب بیعنوان تهذ

در  یدانشـ ین،در مغرب زمـ یمعاصر علوم انسان های یماز پارادا یاز برخ یشپ

بشـر مطـرح بـود کـه آن را بـا  یعتطب یدبا عنوان علم جد یدوره فالسفه اسکاتلند
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لق
ُ

نوع از فلسفه، در واقع، درصـدد  ین. اگرفتند یمعادل م 1یاتیاخالق یا یفلسفه خ

 ی،شناسـ بـود. گرچـه بعـدها در جامعـه یتجرب یبشر به شکل یعتمطالعه نوع طب

عنـوان  بـه »یعلوم اخالقـ«تالش شد تا  یمختلف علوم اجتماع یها فلسفه و رشته

مسـبوق بـه تـالش  یهمگـ ینهـاشـود؛ امـا ا یمعرفـ» بشـر یعـتطب یدعلم جد«

لق یاسکاتلند
ُ

طـور  به یومکه در دوره ه یا بود؛ فلسفه یاتیاخالق یا یها در فلسفه خ

از  یعتمنجر بـه خـروج مابعـدطب یجتدر و به یلتبد یفلسفه تجرب یکبه  یارع تمام

 شد.  یعلوم انسان یگردونه سرور

 یبا معرفـ کار خود را یدر باب فاهمه بشر یکاوشکتاب  یدر ابتدا یومه یویدد

لق ۀفلسف«
ُ

 یـن. ا)Hume, 2007: 3( کند می آغاز »بشر طبیعت جدید علم« یا »یخ

 یجـاداز خـود داشـت، بـا ا یشپـ یهـا متفاوت بـا فلسـفه یتیکه هو یدفلسفه جد

 اخالقی علوم تعبیر. شود یم یدجد یعلوم انسان یاندانش، بن یدتول یبرا ییها ینهزم

 یدهفراوان د یفرانسو یشمندانو اند) Durkhiem, 1984: xxv( یمدورک یاتکه در ادب

لقشوند یم یناش یفلسف یاتادب یناز ا شود یم
ُ

 یـزیتـر از آن چ که عام ی. فلسفه خ

از انسان را تحـت پوشـش خـود  یوجوه شود، یشناخته م Ethicاست که با عنوان 

 یعـتطب یـرنظ یاست؛ موضـوعات یکه از سنخ موضوعات علوم انسان دهد یقرار م

لق
ُ

نـوع از  یـنهـا. ا یکنشگر ینا ینقوان ینبشر و همچن یها یکنشگر یات،بشر، خ

عنـوان  فلسـفه بـه یگـاهانسان بود که درصدد گرفتن جا یمطالعه تجرب یفلسفه نوع

بـا آن  یعلـوم انسـان یهـا فلسفه آنچه را امروزه با عنوان رشـته ینسرور علوم بود. ا

 یها علم اقتصاد بود که بر طبق مبـان دانش ینا ینتر آورد. مهم یدپد یم،مواجه هست

لق
ُ

  ).Smith, 2004( شد ظاهر »یاسیاقتصاد س«در قالب  یتآدام اسم یفلسفه خ
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 )Practical Wisdom( یمثابه حکمت عمل به یعلوم انسان

 تیـاهم حـائز یانسـان علـوم یسـتیچ مـورد در نوشتار نیا دگاهید از آنچه انیم نیا در

 عنـوان تحـت تـوان یمـ آن از که است مسلمان مانیحک توسط شده ارائه ریتصو است،

افـزون بـر قـدمت  ریتصـو نیـا تیـاهم 1کـرد. ادی یمثابه حکمت عمل به یانسان علوم

 گـذارده، یانسان علوم جهان بر که است یا کننده نییتع ریتقدم آن، تأث لتیو فض یخیتار

 کـرد ادیـ معاصـر یهـا یانسان علوم یاین عنوان به قتیحق به توان یم آن از که یا گونه به

 شهیر که »یمثابه حکمت عمل به یانسان علوم« ریتصو). ۳: ۱۳۹۸ ،یو موسو ی(حسن

 خواجــه ه،یمسـکو ابــن نا،یسـ ابـن ،یفــاراب ریـنظ مسـلمان، لســوفانیف یهـا دگاهیـد در

 حکمت دانش از دیجد یتیوضع دارد، ییطباطبا عالمه و مالصدرا ،یطوس نیرالدینص

دوره  یحکمـت عملـ اتیـرا عرضه کرده است که گرچـه از سـنخ واژگـان و ادب یعمل

 یاست اما ماه یونانی
ً
مسلمان بـر  مانیدر دوره حک یبا آن متفاوت است. حکمت عمل تا

از خـود  شیپـ ِی چتـر خـود را بـر حکمـت عملـ »یکردار انسـان یقانون جهان« یمبنا

 منـد لتیفض 2تیتنها بر شخص ییارسطو یبود که حکمت عمل یدر حال نیگستراند. ا

 لتیفضـ ادیـبه بن ،یانسان یها لتیفض انیافزون بر ب یتمرکز داشت، اما در دوره اسالم

نوع  یریگ عبور کرد و موجب شکل −ناظر بر کردار انسان است یجهان یها که قانون−

و  »ی/ اجتماعیعلوم انسان« نیمناسبات ب نییبه اختصار به تب نکیاز دانش شد. ا یا تازه

 :میپرداز یم »یحکمت عمل«

انسـان اسـت از آن  ییمسـتلزم شناسـا یز،قبل از هر چ ی،علوم انسان ییشناسا

 یلسـوفاناز ف یاریگونه کـه بسـ همان. یردگ یسنخ از علوم قرار م ینا یانکه بن یثح

                                                           

 یناز ا یشکرد که پ یرتعب توان یم یزن» یعلوم اخالق«با عنوان  یمدل از علوم انسان ین. از ا1
 مطرح شد.

2. character 
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 که کنشـگر  یثاند، انسان از آن ح کرده یحتصر یزن یو معاصر علوم انسان یککالس

 امروزه آنچه دیگر، تعبیر به. یردگ یقرار م یساز) است، موضوع علوم انسان یده(و پد

 یی،در مقـام شناسـا یموسوم اسـت بـه طـور کلـ یو اجتماع یعنوان علوم انسان به

  یریتعب یافتن ی، و در صورت امکان در پ»انسان یها  کنش«و درک  یلتحل
ّ
از  یعل

 یانسـان یکردارها یتمام ییستند. مراد از کنش از سوها ه کنش ینو آثار ا یتماه

و  مندانه یتدهد و ن یرا به آن نسبت م ییاست که فرد کنشگر در هنگام کنش، معنا

 یدر معان یزرا ن یگراناگر کنشگر، کردار د یگرد یشود. از سو یقصد واقع م یاز رو

کنشـگران، در  یـاقصدشـده توسـط کنشـگر  یخود مدنظر قرار دهد و معنـا یذهن

 یـینتـداوم کـنش را تع یررابطه، مسـ ینشکل گرفته باشد و ا یگرانارتباط با کردار د

صورت، کـنش مـورد اهتمـام علـوم  یندهنده کردار انسان باشد، در ا کرده، جهت

و  یقها مورد تحق دانش ینهاست و در ا دانش ینبوده و موضوع ا ی/ اجتماع یانسان

 . یردگ یقرار م یبررس

 یـاراراده و اخت یکـه دارا یـثمثابه کنشـگر و از آن ح روشن شد انسان به ینبنابرا

مثابـه کنشـگر و  بـه انسان به نگاه. شود یواقع م یو اجتماع یعلوم انسان یاست، مبنا

» فاقـد اراده«و » صـاحب اراده«جهـان بـه دو سـاحت  یمصاحب اراده، مستلزم تقس

ـ عتیاست. در ساحت فاقد اراده که همان طب
ّ
حـاکم  ینیسـتیو دترم یاست، جبر عل

  یناش یها انتظام کشف ،یعیعلوم طب یکردرو، رو یناست و ازا
ّ
است کـه  یاز جبر عل

 اراده صاحب ساحت اما. دارد تعلق »یستمهاپ«ارسطو به  یربه تعب یا یبه حکمت نظر

 از کـه اسـت اجتمـاعی/ یمند است، ساحت علوم انسـان اراده انسان قلمرو همان که

باشد و بـه آن)  یمرتبط م 1»یسفرونس«ارسطو به  یربه تعب یا( عملی حکمت به جمله

 بازگشت دارد. 

                                                           

1. pheronesis 
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آن  یدر ابتنا یونانی، یبا حکمت عمل یدوره اسالم یحکمت عمل یتفاوت اصل

 یرا وارد فضا یحوزه بحث یککه  یاست؛ قانون »یشمول کردار انسان قانون جهان«بر 

 یحوزه دانش ینا یها بنیان از »یشناختار یا قوه«عنوان  به یسازد. عقل عمل یدانش م

ارسـطو مشـاهده شـد.  یکه در حکمت عملـ» عملگر یا قوه«است، نه فقط چونان 

اسـت کـه اسـتحقاق  یمحـض و شـروط یـرخ یـینتب یدر پ یعقل عمل یطور کل به

عقـل  یـقاست که تنهـا از طر قانون اخالق یرو، در پ ینکند؛ ازا یسعادت را فراهم م

هسـت  یـزکه چه چ یستن ینا یدر پ یرو، عقل عمل یناست. ازا یحقابل توض یعمل

عقـل  یسـتیمشـروط اسـت و... . چ یـزیچـه چ یاشرط است  یزیچه چ یست،ن یا

و عنصر اراده آزاد است و با حذف عنصر اراده آزاد، عقـل  یاراخت یدهوابسته به ا یعمل

 بـه متقّوم ،یعقل عمل ی،اسالم ۀنخواهد داشت. در فلسف یگاهیمعنا و جا یزن یعمل

توان داشت. در فلسفه کانت  ینم عملی عقل از تصوری هیچ اراده بدون و است اراده

 همـان ،ی، امکان ورود ندارند. عقـل عملـیمقوالت عقل عمل یار،اخت یدهبدون ا یزن

کـردار  یرو که بـرا ازآن بودن، عقلی در خود بودن ناب عین در که است محض عقل

 »عملی عقل« کند، تعیین خود قانون طبق بر را اراده است قادر و کند می گذاری قانون

و » عقل عملـی« یکیشد:  یمدو جنبه از عقل خواه یااست. در واقع، دارای دو عقل 

های صـورت  عقل عملی، متضمن دستورهای عملی و جنبه». عقل اخالقی«  یگرید

 ایـن واقـع، در. باشد یم گذاری است، و عقل اخالقی، متضمن معانی اخالقی  قانون

اسـت  یدر حـال ین). ا۶۸: ۱۳۹۱؛ ۱۳۹۵ ی،شاهرود ی(عابد یکدیگرند مکمل دو

اسـت:  یریعقـل تـدب یفـهبرنامه، وظ یربکنش، روش ساخت و تد یوۀکه چون ارائه ش

اگر اراده تنهـا تحـت  ینقرار دارد؛ بنابرا عملی عقل حوزۀ در »تدبیری عقل« رو، ینازا

 یطور محض، اخالق فرض، کنش به ینشود، در ا یختهمحض برانگ ِی عقل عمل یرتأث

 یباشد کنش اخالقـ یلقوه م یاز سو یختهصورت، اگر برانگ ینا یرخواهد بود و در غ

و حسـابگر را  یـزیر عقـل برنامـه یمعنـا بـه یریعقل تـدب ینناب نخواهد بود؛ بنابرا
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هـا را از  ممکـن، برنامـه یدربـاره کردارهـا یریدانست. عقل تدب یتوان عقل عمل یم

کنـد و سـپس قـوه اراده در  یکشـف مـ یو احتمـاالت یو تجرب یاستدالل عقل یقطر

کنـد.  یمـ یـتفعال یریتحت نظـر عقـل تـدب قانون اخالق یدر راستا یا یلم یراستا

از  یبخشـ ،یاخالقـ ثیبلکه ح ست،ین یاخالق عقل با مساوق ،یعقل عمل ینبنابرا

 یبـرا هیـمثابـه پا (بـه یافزون بـر عقـل نظـر ،یاست. درون دستگاه عقل یعقل عمل

آنهـا را راه  ینظـر عقـل گرچـه کـه دارد وجـود زیـن گـری) دو کـارکرد دیعقل دستگاه

 ثیح از را عقل دارند، تعلق افعال اریاخت یبرا هیّ رو که به ِاعمال رو اندازد، اما ازآن یم

 »عیهـا و صـنا کـنش ریتـدب«دو بـه  نیاز ا یکی. نامند یم یعمل عقل کارکرد، دو نیا

 »یاخالقـ یکلـ یآرا هیپا بر یعمل ِی جزئ یآرا صدور« به زین یگریشود و د یم راجع

 زیـن عیصـنا و راتیدهند. در تدب یرا تحقق م یاخالق یعمل حکمت که دارد بازگشت

 جهـت، نیبـد. سـتندین یاخالقـ یآرا سـنخ از کیل م،یدار یعمل یجزئ و یکل یآرا

 ) بر دوگونه است:یعمل یرأ زی(و ن یعمل عقل

 ؛یریتدب ی. عقل عمل۱

 .یاخالق ی. عقل عمل۲

و چـه  شـفا در چه زین نایس را در آثار ابن یو اخالق یریبه تدب یعمل عقل میتقس

 شود. ینم دهید یو گفتار در میتقس نیا عنوان چند هر افت،یتوان در یماشارات در 

 کرد: یانتوان ب یگونه م ینرا ا یدرباره عقل عمل یناس حاصل سخن ابن

 تجربـی، اّولی، مقدمات اساس بر که جهت آن از است،  عقل همان عملی عقل 

 برگرفتـه مقدمات از اگر حال. کندمی استنباط را عملی جزئی آراء ،...و مشهوری

 فـرض، این در عقل گیرد، کمک تدبیری جزئی آراء استنباط برای نظری عقل از

 ساخت و مدن و منزل تدبیر ابدان، طّب  عقل، این از و است تدبیری عملی عقل

 از مشـهوری، مقـدمات از اگر و. آید می پدید] انسانی علوم کلی طور به و[ صنایع

 گیـرد، کمـک اخالقـی جزئی آراء استنباط برای مقدمات آن محموده آراء بخش

 از دیگـر برخـی از گیـری کمـک با. است اخالقی عملی عقل فرض، این در عقل


