
 

 
 
 

 1(Geiteswissenschaft) یآلمان یانسان علوم مفهوم بر یدرنگ
 *یمنجم رضایعل

 
 دهیچک

 ب ه  یانس ان  ل وم ع نک ه یا. استیپو و زنده یپرسش معاصر رانیا در یانسان علوم یستیچ از پرسش
 چ ه  نید با یانسان علوم کهنیا د؟یایب یکار به دیبا اصالً یانسان علوم ایآ نکهیا ای د؟یآیم کار چه
 و یس ار  رانی  ا در ح وزه  نیا نظرانصاحب انیم اکنون یگرید اریبس یهاپرسش و دارد؟ یبتنس
 یانس ان  علوم ۀفلسف یهاپرسش از یکی ابتدا از که یانسان علوم یستیچ از پرسش اما. است یجار
 یانس ان  علوم یستیچ از پرسش  ،یدل نیهم به. دارد نوزدهم قرن آلمان در یخاستگاه است، بوده
 ۀواژ در ت ا  ش د  دخواه تالش مقاله نیا در. بود خواهد ناتمام پرسش، نیا خاستگاه در نگدریب

Geisteswissenschaften، ابت دا  در .ش ود  یش تر یب قیت دق  اس ت،  یانسان علوم یآلمان معادل که 
 نی  ا ب ه  آن از سپ   دارد؟ یآلم ان  زب ان  در ین  یطن چ ه  و ستیچ کلمه نیا ۀشیر که داد میخواه نشان

 یلت ا ید مانن د  یرانمتفک و د؟یکش شیپ را یمباحث چه یآلمان در واژه نیا که پرداخت میواهخ موضوع
 در  Geisteswissenschaften ۀترجم   ب ه  آن از پ س  گفتن  د؟ چ ه  خص وص  نی  ا در گ ادامر  و

 Humanities رد مداق ه  ب ا  ت ا  میکن  یم تالش آخر در و پرداخت میخواه آن یامدهایپ و یسیانگل

 نش ان  Geisteswissenschaften ب ا  را آن نس بت  و رب    ،یسیانگل در  Human Sciencesو
 .میده
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 مقدمه

 چ ه ب ه یانسان علوم نکهیا. استیپو و زنده یپرسش معاصر رانیا در یانسان علوم یستیچ از پرسش
 و دارد؟ ینس بت چ ه نی د ب ا یانس ان عل وم د؟ی ایب یکار به دیبا اصال   یانسان علوم ایآ د؟یآیم کار

. اس ت یج ار و یس ار رانی ا در ح وزه نی ا نظرانص احب انی م اکنون یگرید اریبس یهاپرسش
 یاگون هبه موج ود یانسان علوم که معناست نیا به ،یانسان علوم باب در دست، نیا از ییهاپرسش

 از. کن دیم دنب ا  را یگ رید ه د  و س تین مش کالت ح ل به نارر که است دهیبال و افتهی نضج
 در دنیش یاند و عل م نی ا یه اانیبن از اس ت یپرسش  یانس ان علوم یناکارآمد از پرسش رو،نیا

 یستیچ از پرسش ۀسابق. شودیم رهنمون یانسان علوم فلسفه سمت به را ما ،یانسان علوم یهاانیبن
 ب ه ک ه Geisteswissenschaften ۀواژ مقال ه نی ا در. گرددیبازم ۱۹ قرن آلمان به یانسان ومعل

 موض وع نی ا ب ه آن از پ س. ش ودیم یابیش هیر و یبررس  است، یانسان علوم معاد  یآلمان زبان
 رگادام و یلتاید مانند یمتفکران و دیکش شیپ را یمباحث چه یآلمان در واژه نیا که پرداخت میخواه

 و یس یانگل ب ه Geisteswissenschaften ۀترجم  ب ه آن از پ س. گفتن د چ ه خص وص نیا در
 و Humanities ۀکلم  ض احیا ب ا ت ا میکنیم  ت الش آخ ر در و پرداخ ت میخ واه آن یامدهایپ

Human Sciences با را آن نسبت و ربط یسیانگل در Geisteswissenschaften 1.میده نشان 
 

 Geisteswissenschaften خاستگاه
 Moralی س  یانگل ۀواژ مع  اد عنوان ب  ه 2لیش   اکوبی   را Geiswissenschaft (GW (ۀواژ

Sciences (MS) کتاب در لیم استوارت جان کهThe logic of moral sciences  ب ود، آورده 
 ومی ه(. ۲۰۰۰ 5روپ،یه و) ک رد ش نهادیپ را  MS ومیه ابتدا 4(.۳ص ،۱۹۸۹ 3گادامر،) کرد شنهادیپ

 و احساس ات ازه ا،ین و خوان دیم passion او که را ییهادیپد علم نیا براسا  که بود آن با دن به
 بزند یمیش و کیزیف علم یپهلو به پهلو که یعلم کند؛ نییتب بودند، آن قیمصاد یانسان یهازهیانگ

 نک هیا م ورد در و کندیم بسنده اشارت نیهم به ومیه. شود استخراج یاسیس هینظر آن رهگذر از و
 را آن و گرفت ومیه از را مفهوم نیا لیم استوارت جان. دیگوینم یزیچ باشد، دیبا چگونه علم نیا

                                                           

استتفاده  H از Humanities یبته جتا ،GWاز  Geistwissenshcaft یجتا بته نیتا از پس تکرار و اطناب از زیپره یبرا 1.
 خواهد شد. 

2. Jakob Scheil 

3. Gadamer 
 بته زیتتم و صیتشتخ ۀقتو  و ختو و خلتق و هیروح یمعنا به هم و است یاخالق یمعنا به هم یسیانگل زبان در moral ۀواژ . 4

 .کندینم معنا ۀافاد و ستین قیدق چندان یاخالق علو  به آن ۀترجم لیدل نیهم
5. Hoyrup 
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 ت وانیم اما است، عوامانه یهایتلق و ابهامات گرفتار هنوز MS که بود باور نیا بر او. داد گسترش
 یعلم  MS او ب اور به. ادد نجات اندبوده موفق یعیطب علوم در که ییهاروش گرفتن کار به با را آن

 ب ه قب و  مورد روش. شناسیروان نیادیبن نیقوان بر یمبتن یآدم یرفتارها و حاالت نییتب یبرا است
 ممک ن ،یش ناختروان نیقوان براسا  را جوامع رفتار نییتب یحت او بود؛ 1یمنطق یاستقرا ل،یم باور

 ب ه س تند،ین ین یبشیپ قاب ل و ثاب ت ،یدف ر نیقوان مانند ،یاجتماع نیقوان لیم باور به. دانستیم
 عل وم ک ه طورهم ان ب،ی ترت نی ا ب ه. ک رد آغاز شناسیروان از جامعه نییتب یبرا دیبا لیدل نیهم
 بر یمبتن که داشت شمو جهان و عام ینیقوان به ازین هم MS بودند، شده بنا کیمکان علم بر یعیطب

 (.۲۰۰۳ 2اندرسون،) بود یفرد شناسیروان
 را هاروش همان رایز ندارد؛ یعیطب علوم با یماهو تفاوت یانسان علم وم،یه و لیم طرح قمطاب

 یادع ا لیم که گرفت جهینت توانیم ب،یترت نیا به. است متفاوت موضوعش فقط و ردیگیم کار به
 دننه ا بن ا بلک ه نداشت، باشد، یتجرب یعیطب علوم با نیتبا و تقابل در که را دیجد یعلم نهادن بنا

. بپ ردازد انس ان ح االت و رفت ار ۀمطالع  ب ه یع یطب عل وم یهاروش با که بود کرده مراد را یعلم
 از پ س ژهی و به اروپا، در بپردازد، یانسان رفتار کنتر  و ینیبشیپ به بتواند که یعلم یپ در جستجو
 و یپادش اه می رژ یس رنگون که فرودست مردم امیق رایز بود؛ افتهی رواج اریبس فرانسه، ریکب انقالب

 متفک ران یبرا یتوجه قابل و مهم موضوع به داشت یپ در یاسابقهیب یاسیس و یاجتماع تحوالت
 . (۲۰۰۳ اندرسون، ؛۱۹۷۹ 3چمن،یر) بود شده بد  اروپا سراسر
 ق رار رشیپ ذ مورد زبان،یآلمان جهان در ،یانسان علوم به یستیتویپوز کردیرو نیا همه، نیا با

 نس بت ک ه آوردیم  ف راهم را امک ان نی ا یآلم ان زبان که بود سبب نیبد سو، کی از نیا. نگرفت
Geisteswissenschaften و Naturwissenschaften ه ر رایز رد؛یمورد پرسش و تأمل قرار گ 

 متس   امحا   یآلم   ان در Wissenschaft ۀواژ 4.رن   دیگیم ق   رار wissenschaft ۀخ   انواد در دو
 را کلم ه نی ا ک ه ییه اواژه بی ترک و یشناس شهیر یمبنا بر رایز رود؛یم کار به  Scienceمعاد 
 ب،ی ترت نی ا ب ه(. ۷۳−۵۹ص ،۱۳۹۵ نک،ینربریس ) است 5شده دیتول معرفت یمعن به اند،ساخته

 آن از −یعیطب علوم یمعنا به− یستیتویپوز صرفا   یمعنا هفدهم قرن از بعد که Science برخال 

                                                           

1. logical induction 

2. Anderson 

3. Richman 

 ثیتح نیتا از و هستتند علتو  ستنخ از یانستان علتو  هتم و یعتیطب علتو  هتم که است یفارس زبان در ما تجربه هیشب نیا. 4
 علتو  یبترا humanities و یعتیطب علتو  یبرا science یسیانگل زبان در که یصورت در شوندیم محسوب خانوادههم

 .ندارند هم با ثیح نیا از یقرابت چیه که رودیم کار به یانسان
5. Producing knowledge 
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گاهانه و مندنظام شکل به که یمعرفت هر به یآلمان در Wissenschaft شود،یم مراد  ش ده کسب آ
(. ۱۹۸۹ گ ادامر،) دی زدایم را واژه نی ا از یس تیویتیپوز ب ار الج رم نی ا و شودیم اطالق است،
Geist ک ه اس ت انس ان درون یام ر به نارر واژه نیا 1.است خرد و ذهن روح، یمعنا به یآلمان در 

 ه م و دارد کی مانتور ین یطن ه م ک ه باشندیم دارا را آن یانسان اجتماع هم و هاانسان فرد   فرد هم
 ۀمقدم  در مریوانس ها(. ۳۴۷ص ،۱۳۸۶ پور،انیآر ؛۷۳−۵۹ص ،۱۳۹۵ نک،ینربریس) 2زیاسرارآم

 نیتب ا نی ا ک ه ده دیم نش ان او. کندیم اشاره یفیرر ۀنکت به «روش و قتیحق» یسیانگل ۀترجم
 سخن Scientific theology از گادامر که یهنگام ژهیو به ،Wissenschaft و science یی  معنا

 ک ه ش ودیم اس تنباط نیچن  رای ز است؛ شده زبانیسیانگل خوانندگان یسردرگم سبب د،یگویم
 دس ت ۀمنزل  به یستیتویپوز کردیرو رفتنیپذ گر،ید یسو از !است 3محصل و یتجرب یعلم اتیاله

 ،یشناس انسان ،یشناس زب ان مانن د آلم ان، یخیت ار بمکت  یدس تاوردها از یاریبس  از شستن
 و یاس یس اقتص اد زب ان،یس یانگل جهان در زمانهم که بود یحال در نیا. بود... و یشناساسطوره

 ش دیم ش مردهیبرم MS از ییهانمون ه عنوانب ه بودند، هماهنگ لیم ویتعر با که ،شناسیروان
 مت داو  یرستانیدب آموزش از یبخش آن، بر افزون (.۴۹−۵ص ،۲۰۱۰ 4گا ،یف ؛۲۰۰۳ اندرسون،)

کادم ۀجامع  ۀقاطب  ب اور ب ه ب ود، یونانی و نیالت زبان ات،یادب شامل که روزگار آن آلمان در  ک،ی آ
 عل وم و یانس ان عل وم انی م 6هلمه ولتز 5.ش دیم یتلق  معتب ر یمعرفت و بود یعیطب علوم از زیمتما

 عل وم روش ک ه ب ود ب اور نی ا بر او. بود قائل یجد یزیتما روش، در هم و 7موضوع در هم یعیطب
 ،یانس ان عل وم در. اس ت 9یمنطق  یاس تقرا ،یع یطب عل وم روش و 8باشناس انهیز یاستقرا ،یانسان

 ت الش دی با یانس ان عل وم دانشمند ل،یدل نیهم به و ندارد وجود عام نیقوان ،یعیطب علوم برخال 

                                                           

 .کندینم افاده را واژه یمعنا ۀهم و ستین یقیدق ۀترجم یروح علو  به GW مصطلح ۀترجم. 1
 ذهتن بتا رو  اما است، کینزد  Geist به جم  یبرا هم و رودیم کار به فرد یبرا هم که ثیح نیا از یفارس در رو  ۀواژ . 2

 چنتدان جمت  یبترا آن کاربستت و رودیمت کتار بته دیفر  فرد یبرا فقط یفارس در هم ذهن. ندارد یقرابت ندانچ خرد و
 .است دشوار باشد، دربرداشته را Geist یمعنا تما  که یفارس در واژه کی دنیگز  لیدل نیهم به ست،ین مصطلح

3. positive 

4. Figal 

 Schone عنتوان تحتت را یمطتالب آنهتا. داشتت اروپتا یکشتورها گترید  بتا یتفتاوت زمتان در آلمتان متدارس در آموزش. 5
wissenschaft  کردندیم سیتدر .Schone ک،یعنتوان خوانتدن متتون کالست نی. تحت اباستیز  یبه معنا یدر آلمان 

زان آمتو در دانش ییبتایهدف آن پروردن ذوق ز  نیتر که مهم شدیم سیتدر  یونانیو  نیو متون به زبان الت اتیشعر و ادب
 سابقه بود.یآن زمان ب یدر اروپا نیبود، ا

 در یتتتوجه قابتتل ستتهم کتته بتتود یآلمتتان کتتدانیز یف و پزشتتک( 1894−1821) هلمهتتولتز نانتتدفونیفرد  گیتتلودو  هرمتتان. 6
 . داشت مدرن علم یریگشکل

7. subject matter 

8. artistic induction 

9. logical induction 
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 یانس ان عل وم عالوه، به. کند برقرار یفرهنگ عناصر با را آنها انیم ارتباط ها،دهیپد فهم یبرا که کند
 (.همان) است 2احسا یب ۀماد با یعیطب علوم سروکار که یحال در دارد، التفات 1ارزش به

کادم ۀجامع اکثر آنکه با نوزدهم، قرن یانیپا ۀده دو در  علوم از یستیویتیپوز ویتعر آلمان کیآ
 در گ روه سه. نبودند یرأ کی هم یانسان علوم یستیچ و تیماه مورد در اما تافتند،یبرنم را یانسان

م روش بر که بود یلتاید یاول. بودند هاستیتویپوز ضد اردوگاه  ب ر که داشت دیکأتGW  در یتفه 
 دی با GW انی بن ک ه ب ود باور نیا بر او داشت؛ یگرید موضع 4ووندت. بود یمبتن یکیهرمنوت 3فهم

 ب ود یش کل به شناسیروان از او یتلق   اما بود، داستانهم لیم با نجایا تا و اشدب شناسیروان یۀپا بر
 و یلت اید مقاب ل در ه م ه اینئوکانت. دانس تیم یع یطب عل وم دستر  از دور را آن یهاروش که

 یانسان علوم که بودند باور نیا بر آنها. بودند کرده ییآراصو هاستیتویپوز مقابل در هم و ووندت
 Nature و Geist انی  م یم  اهو تف  اوت ب  ه ک  ه دارد یایش  ناختروش اس  تقال  و یخت  ارخودم

 وی تعر: کردن دیم دنب ا  را هلمهولتز ۀآموز ینوع به ست،یتویپوز ضد گروه سه هر اما. گرددیبرم
 دو ه ر ای  خ اص موض وع ای  خ اص روش افتنی رهگذر از یعیطب علوم از مستقل یایانسان علوم

 (.همان)
، رای م؛زیپردازیم یلت اید ب ه میبرشمرد که یگروه سه نایم از  GW ب ه دادن تش خ   در اوال 

 داش ته زب ان یس یانگل جه ان در یحت  خود، از پس متفکران بر یاریبس ریتأث و کرد یجد تأمالت
 یلت اید تأمالت. آغازدیم یلتاید از را GW در تأمل «روش و قتیحق» در گادامر آنکه، دوم است؛

 جامع ه او. کندیم آشنا شتریب او یاصل پرسش و دوران آن یهوا و حا  با را ما یانسان معلو باب در
 یک ار ب ه مش غو  آن در ،یمیش و کیزیف مانند علوم، از کدام هر که کندیم هیتشب یاکارخانه به را

 به اتیاله و اتیادب است،یس خ،یتار به نیمشتغل انهیم نیا در اما کنند،یم دیتول یمحصول و هستند
 ک ار چ ه ب ه ق ا  یدق کارخان ه نی ا در دانن دینم اما هستند، مسلط خود کار به که مانندیم یکارگران

 ب ه ردی گیم ک ار ب ه یلت اید ک ه یااستعاره. ستین روشن هم گرانید با آنها یهمکار نوع و ندیآیم
 یامناقش ه یانس ان علوم اصحاب یکاربلد در او. است GW مورد در او ۀدغدغ ۀدهندنشان یخوب

 عل وم اص حاب یهمکار یچگونگ و جامعه یبرا یانسان علوم یکارآمد یو پرسش بلکه کند،ینم
 یانس ان علوم کاربرد به توجه دارد، نمود اریبس یلتاید کار در که یانکته. است علوم گرید با یانسان

 یانسان علوم باصحا دفاع یابزارها از یکی هم ما ۀزمان در یحت که است جامعه مشکالت حل در

                                                           

1. value 

2. indifferent 

3. verstehen 

4. Wundt 
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 عل وم یب را ت ا کندیم تالش و تابدیبرنم را یانسان علوم به یعیطب علوم ۀهجم او. است شیخو از
 در یانس ان یعلم  ک ردن بن ا در آن ریتأث و فرانسه انقالب تیاهم. کند پا و دست یتشخص یانسان

 ۀس ازند قواع د زا پرس ش فرانس ه، انق الب از پس که دهدیم نشان او. است مشهود اریبس یلتاید
 ب رد، س المت سمت به را اجتماع توانیم که ییهاراه و شوندیم شورش باعث که یعوامل اجتماع،

، ۱۳۹۴ نک  ارد،یپ) دهن  دیم نش  ان را یانس  ان عل  م ب  ه ازی  ن ک  ه اس  ت ییهاپرس  ش هم  ه و هم  ه
 (.۱۹۸۸ 1،یلتاید ؛۳۱−۱۱ص

 از یف یتعر کن دیم ت الش ابت دا در یلت اید ،NW و GW نیادیبن یهاتفاوت نییتب یراستا در
 یمیمف اه دی با عل م یاج زا آنک ه، نخس ت: دارد یاساس یژگیو سه علم او باور به. دهد ارائه 2علم

 انیم ارتباط دوم، باشند؛ شمو جهان و یدائم اعتبار با ،یمنطق یکل نظام کی در شده ویتعر کامال  
 باش ند، م رتبط تیکل کی به آن یاجزا کهآن سوم باشد؛ شده نییتب یخوب به دیبا یعلم میمفاه نیا
 یآدم  تی فعال قلم رو ب ا و کل با بتوان م،یاافتهی که را قتیحق از جزء هر شودیم سبب یژگیو نیا
 عل وم قالب در صرفا   را علم و کندیم ارائه ترگسترده و ترموسع ییمعنا علم از ویتعر نیا. زد وندیپ

 ت الش ض من در. کن دینم مح دود( اس ت نیچن ( science) یسیانگل زبان در کهچنان) یعیطب
 نیچن . کن دیم ادی کل به آن از یلتاید که یزیچ کند، ویتعر یانسان قلمرو با را علم نسبت کندیم

 و یس تیتویپوز وی تعر ب ا ک ه یبش ر مع ار  از یاریبس  ت ا کندیم فراهم یبستر علم از یفیتعر
 و یآنتروپول وژ ب ه او. ش وند عل م ۀجرگ  ردوا ش دند،یم محس وب عل م رهی دا از خارج محدود،

 ب ار نینخس ت یب را و( ۵۹۶ص ،۱۹۸۹ گادامر،) داشت وافر ۀعالق[ یشناسجامعه] و شناسیروان
 نی ا ب ه. نداش ت س ابقه یآلم ان زبان در نیا از شیپ که بود یزیچ نیا و آورد GW ۀزمر در را آنها
 یع یطب عل وم یهاروش تهاجم برابر در یسانان علوم یاهال یستادگیا مورد نینخست یلتاید ب،یترت
 (. ۲۲ص ،۱۳۹۰ گادامر،) بود

 به ره یمعم ار از اله ام ب ا س اختار ۀاس تعار از ،NW و GW انی م افکندن زیتما یبرا یلتاید
 رواب ط ن ه و اس ت گریک دی ب ا آثار متقابل کنش و تعامل ۀدهندنشان یمعمار در ساختار. ردیگیم

ت  بلک ه اث ر، / معل و  و ثرؤم  / عل  ت انی م تف اوت نه یلتاید توجه کانون. آنها انیم یمعلول و عل 
 یه ابخش یمعمار اثر کی در سخن، گرید به. دارد گرید آثار با اثر هر که است یارابطه و یبستگ

ت ۀرابط نه بنا، گوناگون  را س اختار که است تعامل نیا و دارند متقابل تأثر و ریتأث بلکه یمعلول و عل 
 ک ه اس ت نیا کشد،یم شیپ حوزه دو نیا انیم او که یتفاوت نینخست ب،یترت نیا به. دهدیم شکل

                                                           

1. Dilthey 

2. wissenschaft 
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NW و است تی  عل کشو دنبا  به GW نیدوم  او(. ۲۳−۲۲ص هم ان،) س اختار فه م دنبا  به 
 بلک ه 1تس لط ن ه آن ه د  که دانستیم −اجتماع و خیتار انسان، علم− GW یژگیو در را تفاوت
 (. ۲۷۸ص ،۱۹۸۹ گادامر،) است فهم اساسا   و ابتدائا  

 روپیه و نسی. دارد وجود هم یخانوادگ نسبت NW و GW انیم شد، اشاره که طورهمان اما
 رب ط به که آوردیم الزم نیا و دارد wissenschaft پسوند دو هر NW و GW نکهیا دهدیم نشان

 تأم ل ب ا( ۱۸۸۳) «یانسان علوم بر مقدمه» در یلتاید(. ۲۰۰۰ روپ،یهو) میشیاندیب آنها نسبت و
 یانسان علوم انیبن یبرا یفلسف یهیتوج کند،یم تالش یعیطب علوم و یانسان علوم نسبت و ربط در

 یخیتار تیواقع که ل،یم استوارت جان و کنت اگوست برخال  که است باور نیا بر او. کند فراهم
 ت وانینم یانسان علوم در کنند، یعیطب علوم یهاروش و میمفاه جذب را آن تا کردندیم تکهتکه را

 از بلک ه ،یحس  انطباع ات از نه یانسان علوم در قیتحق. کرد دیتقل یعیطب علوم یهاروش از صرفا  
 حض ور تی قطع هم ان ب ا انس ان ن زد خ ارج جه ان ب،ی ترت نی ا ب ه. ش ودیم آغاز تفکر و اراده

گاه  یانس ان عل وم اس ت، بدن و فسن یدارا ۀزند واحد کی انسان که آنجا از. است حاضر یخودآ
 ک ه ده د نشان کندیم تالش یلتاید شکل، نیا به. بود خواهد زین یعیطب یعلم شناخت بر مشتمل

 عنوانب ه. دارن د ینس بت و رب ط هم با و ستندین نیمتبا و متفاوت کسرهی یعیطب علوم و یانسان علوم
 و بدانم را یعیطب علوم است الزم پل نساخت یبرا اما سازم،یم یپل رودخانه از عبور یبرا من مثا ،

 پ ل نیا از زین آنها رایز بگذارم؛ ریتأث هم هاانسان گرید بر توانمیم حا ، نیع در. رمیگ کار به را آنها
 ک ه یانسان علوم یبرا یرونیب یعل   نظام یعنی ،یعیطب علوم از حاصل شناخت نیا. کنندیم استفاده

 یانس ان علوم که کندیم استدال  یلتاید. است تیاهم یدارا ،دارد سروکار یذهن و یروح جهان با
 اش اره یروش ن به او. است یعیطب علوم روش از متفاوت و فرده ب منحصر یشناسروش کی ازمندین
 توف  ق ب ر ک ه را علم از یستیتویپوز نییتب اما است، الزم یانسان علوم یبرا 2یتجرب روش که کندیم

 هاهدیپد یعیطب علوم(. ۲۷۸ص ،۱۹۸۹ گادامر،) تابدیبرنم هم را است شده نهاده بنا یعیطب علوم
 یذهن  یمعان یانسان علوم که یحال در کند،یم نییتب یکل یعل   نیقوان تحت گنجاندن رهگذر از را
 یانس ان عل وم هرچن د. کنندیم فهم شوند،یم متبلور یرفتار و یرونیب یهانشانه در که را یروح ای

 یدرون  قلم رو ب ه مربوط علوم نیا جینتا است، یعیطب علوم از گرفته نشئت ناختش ازمندین یگاه
 یب را را تیخصوص  س ه یلت اید مجموع در(. ۹۳−۵۹ص ،۱۳۹۵ ت،یاشم) است یانسان یمعان

GW یجزئ  عیوق ا ی  نظ ر م  یتعم آنکه، دوم هستند؛ یخیتار−یفیتوص علوم آنکه، او : شمردیبرم 
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 . دارند یعمل یراهکارها ۀارائ و یداورارزش قدرت آنکه، سوم هستند؛
 او آنک ه وج ود ب ا. نشد رها یشناسمعرفت به یسنت یباورها بند و دیق از یلتاید گادامر، باور به

گاه  ب ا را آن نتوانس ت ام ا نام د،یم 12س تهیز ۀتجرب  ب ا زن ده حاض ر امر در کل−جزء نسبت را یآ
 جامعه در بزرگ یخیتار اتیواقع رایز ؛(۹۳−۵۹ص ،۱۳۹۵ ت،یاشم) بزند وندیپ یخیتار اتیواقع
 ک ه ش تنیخو در تأمل و یوگرافیاتوب ب،یترت نیا به. زنندیم رقم شیپ از را یزندگ ۀتجرب هر شهیهم

 شکل نیا به رایز ستند؛ین کیهرمنوت یبرا یمحکم اسا  و هیپا شمرد،یم مهم اریبس را آنها یلتاید
 ک ه میهس ت م ا نی ا س ت،ین ما به متعلق خیتار قتیقح در. میرسیم یشخص خیتار کی به دوباره
 در را خ ود ابت دائا   م،یابی ب ش تنیخو در م لأت در را خ ود م ا نکهیا از شیپ. میهست خیتار به متعلق

 م ا که است یانهیآ در ستنینگر اصل در ته،یویسوبژکت بر دیتأک ن،یبنابرا. میاافتهی جامعه ای خانواده
 یخیت ار دی د نداش تن ۀواسط به را یسیانگل انیگراتجربه نکهیا وجود با یلتاید. اندینمایم معوج را

 ۀطریس  در نس النشهم گ رید مانن د گ ادامر باور به اما ،(۳۴۱ص ،۱۹۸۹ گادامر،) کندیم تخطئه
 در یلت اید ک ه اس ت ب اور نی ا بر گادامر ن،یبنابرا. گشتیم ینیع GW دنبا  به و بود سمیتویپوز

 ت ا ک ردیم ت الش رایز است؛ نبوده موفق NW مقابل در GW یبرا مستقل یروش کردن پا و دست
 . کند لیتبد شناسیروان از یاشاخه به را یخیتار کیهرمنوت
 زیتم ا و دو نی ا نس ب در تأم ل یب را. ب ود یلت اید بخشالهام NWو  GW شدن خانوادههم
 wissenshaftentheorie هم ان ای  یانس ان عل وم ۀفلس ف گ رفتن ش کل ب ه ک ه انشانیم افکندن

ب ه آن  لین و و ب د یام ورد مالحظ ه ق رار داد ک ه وجه ه یگریرا از جهت د GW گادامر 3د،یانجام
 4ش ودینم محسوب geiswissenschaft از یجزئ هنر شد، اشاره هم شتریپ که طورهمان. دیبخش

 در دارد، تی حکا معرف ت دی تول ازgeiswissenschaft . اس ت هنر معاد kunst  یآلمان ۀواژ و
 پور،انی آر) است «یزیچ خلق یبرا ییتوانا» یمعنا به که دیآیم konen از Kunst ۀواژ که یحال

 را کانت موضع توانیم دگاهید نیا از و نبود معرفت جنس از یآلمان در هنر ل،یدل نیهم به(. ۱۳۸۶
 را ما معرفت قاعده کی لیذ مصداق ای مثا  کی دادن قرار»: کرد درک بهتر یباشناختیز امر مورد در

 ب ه یزی چ "است سرخ گل نیا" نکهیا گفتن. بخشدینم بهبود ای دهدینم شیافزا قاعده آن به نسبت

                                                           

ک نکته نیا بر یلتاید . 1  یاکپارچتهی یمعنتا واجتد چون دهد،یم شکل زمان انیجر  در را حضور وحد آنچه که کندیم دیتأ
 .است فیتعر  قابل ستهیز  ۀتجرب عنوانبه که است یواحد نیتر کوچک است،

2. erlebnis 
 نیتا یستیانگل زبتان در کته یحتال در دارنتد، فرق هم با ییمبناطور به NW و GW که بود نیا یآلمان ونیورس یۀداع پس. 3

 .(Brotz, 1975) ندارد وجود شکل نیا به زیتما
 هتم یفراست زبتان در. شتودیم شتامل هتم را هنتر که است یانسان علو  یسیانگل معادل یعنی humanities برخالف نیا. 4

 .هستند زیمتما هنر و یانسان علو 
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 ،۱۳۸۱ مر،یوانس ها) «دیافزاینم گل یکل مفهوم از ما معرفت به یحت ای سرخ یهاگل از ما معرفت
 (. ۴۷−۳۷ص ،۱۹۸۹ گادامر، ؛۷۶−۷۱ص

 ک ه کن دیم اش اره او. ده دیم قرار روش و قتیحق کتاب شروع ۀنقط را کانت سوم نقد گادامر
 ،س تین یخیت ار عق ل   نق د یحت ای محض عقل   نقد مستلزم   یفلسف نحو به خیتار ۀمطالع یزیریپ

 گ ادامر،. گرف ت ق رار کان ت سوم نقد یمبنا که یحکم است؛ باشناسانهیز حکم نقد مستلزم بلکه
 یمعن ا به معرفت نه البته باشد؛ یمعرفت مولد تواندیم یسباشنایز که دهدیم نشان کانت، برخال 

 ی  جزئ  ام ر(. ۷۶−۷۱ص ،۱۳۸۱ مر،یوانس ها) وارنمون ه معرف ت بلک ه عام، قواعد دادن دست به
 ت وانینم ب ا،یز امر همانند که ییآنجا تا قا  یدق آورد،یم فراهم معرفت شیافزا یبرا یفرصت یخیتار
 ،بیترت نیا به(. ۸۷ص همان،) گنجاند است، شده مشخ  شیپ از که یثابت میمفاه لیذ در را آن
 و دنب و GW ۀزم ر در هن ر یآلم ان در. ک رد اشاره یآلمان تفکر در GW دستاورد نیدوم به توانیم
 و رهن  و یانس ان عل وم انی م نس بت پرسش پس شد،ینم یتلق هم wissenschaft ینوع عنوانبه
 ب ه ،ینانس ا علوم ۀفلسف در یمهم ۀمسئل به بخشمعرفت فهم ینوع عنوانبه یباشناسیز یریکارگبه
 .شد لیتبد گادامر، و دگریها آثار در ژهیو

 
Geisteswissenschaften یسیانگل جهان در   زبان

 واژه نیا یسیانگل معاد  که شودیم آغاز پرسش نیا با الجرم زبانیسیانگل جهان در GW در تأمل
 یان د و ص د ک ه moral science ک ه اس ت تیاهم یدارا ثیح آن از پرسش نیا. باشد دیبا چه

 بود افتاده رونق از شد، دهیبرگز آن یآلمان معاد  عنوانبه GW و بود متداو  یسیانگل در شیپ سا 
 و اس ت افت هیدر یلت اید یانسان علوم بر یامقدمه کتاب مترجم را مشکل نیا(. ۲۰۰۳ اندرسون،)

 2social sciences ه  م و اس  ت 1humanities ه  م GW از یلت  اید منظ  ور ک  ه کن  دیم اش  اره
 سا  در گادامر روش و قتیحق کتاب ابتدا که است آن توجه جالب ۀنکت(. ۵۶ص ،۱۹۸۸ ،یلتاید)

 ،۱۹۸۸ سا  از فاصله دهه کی با ،یلتاید یهاکتاب مجموعه و شد ترجمه یسیانگل زبان به ۱۹۷۵
 کتاب بر که یامقدمه در هم روش و قتیحق کتاب مترجم مریوانساها. شدند برگردانده یسیانگل به

 ب ه یآلم ان در Wissenschaft ک ه کن دیم انی ب او. کن دیم اش اره یمشابه ۀنکت به است، نوشته
گ اه ی ۀپا ب ر که شودیم اطالق مندنظام و کامل جامع، یمعرفت  در. باش د ش ده بن ا خردورزان ه یآ
 تم ام ب ا را ش ودیم دهینام science یسیانگل در هآنچ ۀهم گادامر رسدیم نظر به یسیانگل ۀترجم

                                                           

 .شودیم هنر و اتیاله فلسفه، خ،یتار  ات،یادب شامل یسیانگل زبان در. 1
 .شودیم یاسیس علو  و شناسیروان ،یشناسانسان ،یشناسجامعه شامل یسیانگل زبان در. 2
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 یآلم ان زب ان در ین یطن نیچن اما دهد،یم قرار هم یرو در رو شود،یم دهینام humanities آنچه
. هس  تند خ  انوادههم و دارن  د Wissenschaft پس  وند دو ه  ر NW و GW رای  ز ن  دارد؛ وج  ود
 واژه ن،ی  ا از شیپ  ت  ا. ب ردیم ک  ار هب  GW مع اد  عنوانب  ه را Human Sciences مریوانس ها

Human sciences مع  اد  عنوانب  ه des sciences humintes اس  تفاده دای  در ژاک آث  ار در 
 ۀمقدم در مریوانسها. شد برگردانده یسیانگل به ۱۹۶۶ سا  در بار نینخست یبرا کتابش که شد،یم

 از پ س اکن ون ک ه س تین یزیچGW  از گادامر مراد یحت که کندیم اشاره نکته نیا به اشترجمه
 human ای des sciences humintes  ییپساس اختارگرا و ییس اختارگرا یفرانس و یه اجنبش

sciences یاجتماع علوم به شتریب و شودیم خوانده (SS )م ا ب ر ب،ی ترت نی ا ب ه. اس ت کینزد 
 متأثر دیشا و است گادامر پرتو در یلتاید با زبانیسیانگل خوانندگان یۀاول ییآشنا که شودیم روشن

 . بودند یآلمان یانسان علوم ۀفلسف از ثرأمت هم ینوع به آنها که یفرانسو مدرنپست لسوفانیف از
 ب ه human sciences ۀواژ از مریوانس ها ،روش و قتتیحق یسیانگل ۀترجم در رو، هر به اما

 در چم نیر ام ا گرفتن د، به ره واژه نیهم  از ه م یلت اید کتاب مترجمان. کرد استفاده GW یجا
 ک رد اس تفاده human studies از GW یج ا ب ه یانسان مطالعات شتازیپ یلتاید عنوان با کتابش

 human عنوانب ه یم دخل یسیانگل زبان معتبر یهافرهنگ اکثر به مراجعه در(. ۱۹۷۹ چمن،یر)

sciences یج ا به متسامحا   را آن استانفورد یفلسف المعارف رةیدا اما ندارد، وجود Humanities 
 ش تریب م،یکنیم  نگاه human sciences تطور ریس به یوقت اما 1.بردیم کار به social science و

 واژه نی ا رس دیم نظ ر ب ه ن،یبن ابرا است، یلتاید یهابحث مربوط متون در واژه نیا به ارجاعات
 اص ل در HS ک ه رس دیم ظ رن ب ه ب،ی ترت نی ا ب ه ت.اس  رفته کار به GW معاد  عنوانبه غالبا  
 یب را. س تین یمت داول و پرتواتر ۀکلم یسیانگل زبان در لیدل نیهم به و باشد GW از یبردارگرته

 نش ان خ ود کلم ه ت واتر و افتی را کلمات تواتر توانیگوگل م تیسا در ساده ییجستجو با نمونه،
 نش ان HS یب را ک ه یم دخل دتعدا. است جیرا اندازه چه HS زبان،یسیانگل جهان در که دهدیم

 م دخل ونیلیم ۱۱۱ به آن تعداد که Humanities ۀدواژیکل با سهیمقا در که بود هزار ۸۰۰ شد داده
 ۀترجم  عنوانب ه را HS اگ ر رو، هر به. است آن نبودن جیرا چندان یایگو یخوب به خود د،یرسیم

 زبانیسیانگل جهان در HS( !یفارس به ینیزمبیس ۀترجم هیشب یزیچ) میریبپذ GW یالفظتحت
 دانش گاه. کن دیم دش وارتر را آن فه م و اس ت دور تیغا به مفهوم نیا از که دارد هم یگرید نیطن

کسفورد،  ک رده وی تعر یفرهنگ  ،یاجتماع ،یستیز یجانور عنوانبه انسان یعلم ۀمطالع را HS آ

                                                           

1. Stanford encyclopedia of philosophy, Dilthey 
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 گ ر،ید یس و از و ش ودیم سیت در یشناس ستیز و 1یشناس بوم س و، کی از رشته، نیا در. است
 ش ده سیتأس  ۱۹۶۹ س ا  در ک ه ،یارشته نیب مطالعات نیا هد . یشناسجامعه و یشناسانسان
 تکام ل ح وزه نیا در یاصل مباحث است؛ معاصر جوامع یفرارو یهاچالش نیترمهم فهم است،
 و یفرهنگ و ینژاد تنوع ،یسالمند ت،یجمع رشد ،یتیجمع و یمولکول کیژنت انسان، رفتار انسان،
  2.است هیتغذ و یماریب مانند طیمح با انسان تعامل

 ۀمقدم  در او. است کرده حیتشر 3روپیهو نسی را یسیانگل در GW گاهیجا از یگرید ۀجنب اما
 عل وم یۀنظر ریتعب که کندیم اشاره است 4یانسان علوم یۀنظر عنوان با ییهادر  ۀمجموع که کتابش

 اش اره GW یآلم ان س نت ب ه او. اس ت بی غر و ن امفهوم زبانیسیلانگ جهان در یکل به یانسان
 و Wissenschaft یمعن ا در تف اوت یک ی: است آمده کجا از پرسش نیا که دهد نشان تا کندیم

science یمعن ا و شد اشاره بدان هم نیا از شیپ که است science  یمعن ا از مح دودتر اریبس  
Wissenschaftزب  ان یس  یانگل ه  انج در گ  ر،ید انی  ب ب  ه اس  ت؛ science  مع  اد Natural 

Science ،اس ت 5یمدرس  و من دنظام معرف ت ن وع ه ر ب ه ن ارر یآلم ان ۀواژ که یحال در است 
 در ش ودیم اس تفاده 7یتجرب  عل وم یب را یس یانگل در 6عل م یۀنظر آنکه، دوم ؛(۲۰۰۰ روپ،یهو)

 اط الق یمعرفت  ه ر ب ه و اس ت نآ از فراتر اریبس( علم یتئور) wissenschattheorie که یحال
 (. ۷۸۹ص ،۲۰۱۵ زاده،صادق) شودیم

 یتئ ور اگ ر. گ رددیبرم H و GW تفاوت به که داد قرار مداقه مورد دیبا هم را یگرید ۀنکت اما
 اگ ر باش ند، داشته یمشترک یهایژگیو دیبا NW و GW شود، فهم آن یآلمان ۀویش به یانسان علوم

 هم ان نی ا و هس تند wissenschaft دو هر که است الزم جهت بدان نیا. ابعاد ۀهم در لزوما   نه
 یانسان علوم از منظور اگر اما. شد اشاره بدان هم حوزه دو نیا از یلتاید فهم مورد در که بود یانکته

 Science و Humanities ش د، انیب که گونههمان وقت، آن باشد، یسیانگل Humanities همان

 آنه ا نس بت و رب ط و ش باهت از پرسش رو،نیا از و متفاوتند هم با کسرهی و ندستین خانواده کی از
 H) یانس ان علوم ،یزبان جهان دو هر در که دارد اذعان سندهینو همه، نیا با اما. بود خواهد وجهیب
 ب ه وجه نیا که شودیم محسوب هم یاجتماع سیپراکت یاگونه بلکه ست،ین معرفت فقط( GW ای

                                                           

1. ecology 

2. https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses-listing/human-sciences?wssl=1 

3. Human sciences rephrasing through history and philosophy 

4. Theory of humanities 

5. scholar 

6. Theory of science 

7. empirical sciences 
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 نی ا کن دیم پررن گ اریبس  را آن سندهینو که یمطلب رو، هر به. است برجسته گادامر یآرا در ژهیو
 میب  دان sciences concerned human being مع  اد  را Humanities دی  نبا ک  ه اس  ت

 (.۲۰۰۰ روپ،یهو)
 یس یانگل جه ان در یع یطب عل وم و یانسان علوم نسبت و ربط مورد در شتریب آنکه از شیپ اما
 ،(NS) یع یطب علوم: میکن روشن هم با را حوزه سه انیم یمرزها نکهیا از میریناگز ،مییبگو سخن
 در اس ت یشناس ستیز و یمیش  ک،ی زیف ش امل 1 NS.(H) یانسان علوم و( SS) یاجتماع علوم
 H. هستند SS ۀزمر در اقتصاد و یاسیس علوم ،یشناسانسان ،یشناسجامعه ،شناسیروان که یحال

 ه م Classics آن ب ه ک ه ون انی و روم اتی ادب و زب ان یمعن ا ب ه یک ی رود؛یم  ارک به معنا دو به
 آن ب ه و ش ودیم هن ر و خیت ار ات،ی ادب فلس فه، شامل که معرفت از یاشاخه ،یگرید و ندیگویم

Liberal arts ۀواژ نیطن . شودیم اطالق هم humanities ۀواژ جم ع اص ل در ک ه humanity 
 یآلم ان ۀواژ در ک ه ین یطن کرد، فراموش دینبا دارد، را یانسان خصائل و تیانسان از ینشان و است
 علتوم و یاجتمتاع علتوم ،یعتیطب علتوم: فرهنگ سه کتاب در گانیک جروم. رسدیم گوش به کمتر
 ب ه اری مع ن ه نی ا. بگ ذارد زیتما H و NS، SS انیم اریمع ۹ با تا کندیم تالش 212 قرن در یانسان

 (۱ جدو  به دیکن گاهن: )هستند شرح نیا
 ب ه زانی م چ ه ب ه نک هیا و پرس دیم امر یباد در علم هر که است ییهاپرسش مورد در او  اریمع

 در یمعرفت  ۀح وز س ه نی ا از کدام هر گر،ید انیب به. دارد التفات هادهیپد ویتوص و نییتب ،ینیبشیپ
 یش واهد جنس آنکه، دوم اریمع دارند؟ اتالتف کنند، ینیبشیپ را یامر بتوانند نکهیا به چقدر امر یباد
 آنه ا از ش واهد که یطیشرا بر کنتر  زانیم چه تا و است کدام ردیگیم صورت آنها براسا  استنتاج که
 براس ا  را خ ود ش واهد ،یمعرفت ۀحوز سه نیا از کدام هر گر،ید انیب به دارد؟ وجود دیآیم دست به

 ندارن د؟ طیش را ب ر یکنترل پژوهشگران ای است شده کنتر  طیشرا ایآ آورند؟یم دست به یطیشرا چه
 ب ه هاافت هی زانی م چ ه ت ا و ش ودیم گرفت ه ک ار ب ه هاافتهی گزارش یبرا یواژگان چه آنکه، سوم اریمع
 و اس ت ن هیزم به وابسته آمده دست به جینتا زانیم چه تا هستند؟ وابسته اند،برخاسته آن از که 3یانهیزم

 پ ژوهش آنکه، چهارم اریمع دهند؟ میتعم را جینتا نهیزم از گذر با که دارند ییراهکارها پژوهشگران ایآ
 زانی م چه تا است آمده دست به که ییهاافتهی گر،ید انیب به است؟ یخیتار عوامل از متأثر زانیم چه تا
 نقش آن وهشپژ در اندازه چه تا اخالق آنکه، پنجم اریمع است؟ خورده گره یخیتار طیشرا و خیتار به

                                                           

 ۀترجمت و ستتین یستیانگل زبتان در یمتتداول ۀکلم اصل در human sciences که کرد عنوان دیبا گرید  بار را مطلب نیا. 1
 .ندارد ییجا نییتب نیا در نیبنابرا شود،یم محسوب یفرانسو −یآلمان

2  . The three cultures: Natural sciences, social sciences and, humanities in21stcentury 

3. context 
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 ن دارد؟ وجود یایمشغولد  نیچن اصال   ای است اخالق تیرعا مستلزم حوزه آن در پژوهش ایآ دارد؟
 پژوهش گران ای  پژوهش گر هستند؟ لیدخ اندازه چه تا پژوهش انجام در یمال منابع آنکه، ششم اریمع
 احتم ا  آنک ه، هف تم اری مع دارند؟ یوابستگ 1یمال منابع به زانیم چه تا خود پژوهش دادن انجام یبرا

 انج ام یب را پژوهش گر ایآ است؟ چقدر دهد، انجام را پژوهش کار بتواند ییتنها به یپژوهشگر نکهیا
 هش تم اری مع اس ت؟ س ریم یانف راد ش کل به پژوهش انجام ای دارد یگروه کار به ازین خود پژوهش

 پ ژوهش انج ام یب را ایآ گر،ید انیب به است؟ ازین مورد یمل مشارکت زانیم چه تا پژوهش یبرا آنکه،
 آنک ه، نه م اری مع ت ا  ینها و دارد؟ وج ود یمل  س طح در هایگذاراس تیس و من ابع یهماهنگ به ازین

 پ ژوهش سخن، گرید به ست؟یچ کند،یم یتلق ارزشمند یکار را آن یعلم ۀجامع آن با که ییارهایمع
 زه ایتما نیا جدو  در ادامه در افتد؟ مقبو  طمرتب یعلم ۀجامع نظر در تا شود ارائه یشکل چه به دیبا
 . است شده داده حیتوض لیتفص به هاتفاوت و

 
گنیک جروم دگاهید از یانسان علوم و یاجتماع علوم ،یعیطب علوم یهاتفاوت: ۱ جدول  

 (Hعلوم انسانی ) (SSعلوم اجتماعی ) (NSعلوم طبیعی ) 

بینی و تبیین تمام پیش معیار اول
طبیعیهای پدیده  

بینی و تبیین رفتارها در سطوح پیش
شناختیشناختی و جامعهروان  

های آدمی به وقایع و فهم واکنش
فهم معنای تجارب انسانی در 
 بستر تاریخ، فرهنگ و زندگی

مشاهدات تجربی کاماًل کنترل  معیار دوم
 شده

رفتار کالمی و غیر کالمی تحت شرایط 
پذیر نیست.مشخص که چندان کنترل  

تون و رفتارهای آدمی در حداقل م
 کنترل

تبیین ریاضی مقوالت فیزیکی،  معیار سوم
 شیمیایی، زیستی و تعمیم آنها

تبیین رفتارهای فردی و جمعی با 
های تعمیملحاظ کردن محدودیت  وابستگی تام به شرایط و بستر 

 شدید متوسط حداقل معیار چهارم
 زیاد زیاد کم معیار پنجم
ار وابستهبسی معیار ششم  نسبتًا غیر وابسته وابستگی متوسط 
 انفرادی گروه تحقیقاتی کوچک یا انفرادی گروه تحقیقاتی بزرگ یا کوچک معیار هفتم

 کم متوسط زیاد معیار هشتم

 معیار نهم
نتایج باید براساس شواهد به 

ها باشند و دست آمده از ماشین
 با ریاضی توصیف شوند.

رفتار انسانی را هایی که نتایج با تئوری
کنند منطبق باشند.توصیف می  

بحث مستدل و درونًا سازگار با نثر 
 آراسته و موقر

 
 کسرهی را آن که است آن humanities فهم یبرا راه نیبهتر امروزه دیشا زبانیسیانگل جهان در
 به یشناسروش لحاظ از را یاجتماع علوم 2یعلم متداو  عر  در. میکن تصور علم از مستقل

                                                           

 تیتحما بتدون توانتدیم نظر مورد پژوهش ایآ که است نکته نیا به توجه بلکه پژوهشگر، ارتزاق نه انجیا در یمال منب  به ازین از مراد 1.
 . دارد یالمللنیب یمال تیحما به ازین که سیسوئ سرن در یاهسته ۀدهندشتاب به دیکن نگاه مثال  . ردیپذ صورت یمال

2. Conventional scholarly common sense 
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 است( یتجرب ریغ) یعلم ریغ اصوال   humanities که یحال در دانند،یم ترکینزد یعیطب علوم
 .دارد فاصله اریبس GW مفهوم با نیا داستیپ یروشن به که طورهمان و( ۲۰۰۹ 1کاگان،)

 
 GW یخیتار تطور ریس

  ک ه بازگش ت معن ا نی ا ب ه دی با ش د، حیتشر زبانیسیانگل جهان در GW یخیتار ریس که حاال
GWیتط ور بلک ه است، نشده متوقو کرد، یبندصورت یلتاید که طورآن زبان،یآلمان جهان در 

 به را GW یخیتار ریس گادامر. بشود ستایا و صلب یمفهوم ی  تلق آن از دینبا و است داشته یخیتار
 classical و romantic GW ک  ه یزی  چ چگون  ه ده  د،یم نش  ان او. کن  دیم میترس   یخ  وب

historical GW یآمار سمت به یلیتحل ۀفلسف و کنیآنگلوآمر یعلم روش ریثأت تحت خواندیم 
 یع یطب عل وم ب ه که یشناسجامعه و شناسیروان مانند ییهارشته. است رفته یصور منطق و شدن

 گم ان ب ه اند،ش ده خارج GW ۀزمر از شوند،یمحسوب م یتجرب گرید ریتعب به و شدند ترکینزد
 (. ۶۶۹ص ،۱۹۸۹ گادامر،) هستند NW ۀزمر در اکنون شناسیروان و 2یشناسانسان گادامر
 و یون انی مطالع ات فلسفه، مانند ییهارشته GW 3نیبرل آزاد دانشگاه یدرس ۀبرنام به ینگاه با

 ش تریب جیتدر به GW داستیپ که طورهمان پس. شودیم شامل را اتیادب و یقیتطب اتیادب ن،یالت
 ب ا یت ریجزئ یهارش ته ب ه را GW یآلم ان یهادانش گاه. اس ت گرفت ه 4یتجرب  ریغ یبو و رنگ

 از متض اد گاه و بیعج یکاربردها لیدل نیهم به و اندکرده کیتفک قیدق ریغ و نامشخ  یمرزها
کادم ۀجامع  در هم هنوز که مینیبیم واژه نیا )رین التر و برن ر،  اس ت مجادل ه مح ل آلم ان کی آ

 ب ه گ اه GW ۀواژ. خ وردینم چش م ب ه کام ل یینواهم GW ۀواژ مفهوم در مه هنوز اما. (۲۰۱۱
 ب،ی ترت نی ا ب ه ک ه ش ودیم گرفت ه کار به یتجرب ریغ علوم ای non-empirical science یمعنا

Social Sciences اس ت؛ برعکس موضوع یشناسروش ثیح از اما. شودیم خارج آن شمو  از 
 ب ا ک ه− یلول وژیف و خیت ار رن دهیدربرگ GW و گنج دینم GW ۀری دا در فلس فه که یمعن نیا به

 شناس یروان و یاجتم اع عل وم کنار در −دارند سروکار گفتار و کتب مدارک، مثل یتجرب یهاداده
 رو، ه ر ب ه. اس ت انس ان یرفتارها و اعما  6فهم آن هد  که است −دارند 5یتجرب ۀجنب شتریب که−

                                                           

1. Kagan 

2. anthropology 

3. Freie Universität Berlin 

 .داشت یریگجهت یفلسف یسو  و سمت به شتریب که است نیا یتجرب ریغ از مراد نجایا در. 4
5. empiric 

6. verstehen 
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 را یکیالکتید نیچن تواندینم شودیم مواجه Human Sciences ۀترجم با که زبانیسیانگل جهان
 . کند درک دارد وجود مفهوم نیا در که

 ۀدس ت دو ب ه عل وم آن، یمبن ا بر که است شده ارائه علوم از یدیجد یبندطبقه ،۱۹۸۱ سا  از
 NW: ش ودیم میتقس  Kulturwissenschfat (KW) ای  یفرهنگ  علوم و( NW) یعیطب علوم

 GW او  بخ ش: اس ت بخ ش دو KW. ش ودیم یشناس ستیز و نج وم ،یمیش ک،یزیف شامل
 اس ت اقتص اد و یاجتماع علوم گرید بخش و −یباشناسیز و یشناسزبان ات،یاله ،یخیتار علوم−
 ادام ه هن وز یآلم ان متفک ران انی م یبندطبقه نیا ۀدربار مجادله که داشت توجه دیبا اما(. همان)

: ش د مط رح ن هیزم نی ا در هی نظر دو ،۱۹۹۱ سا به  GW عنوان با یفرانسکن در که چنانآن دارد؛
 عل م عنوانب ه را خ ود ک ه ن دارد یاچاره GW که بودند باور نیا بر هاهینظر نیا از یکی طرفداران

ت ح افظ GW ک ه داشتند دهیعق مخالو یۀنظر طرفداران و کند مطرح  عص ر نی ا در و اس ت س ن 
 براب ر میبت وان ت ا اس ت یسد همچون GW 1است، شدن مدرن انیجر مغلوب امور همه که حاضر

 (.همان) میاوریب تاب تهیمدرن انیجر نیا
 
 زبانیآلمان جهان بر آن ریتأث و زبانیسیانگل جهان در یارشته نیب مطالعات تولد

 ک ردیرو نی ا. گرف ت ش کل یفرانسو−یسیانگل سنت در که است یمفهوم 2یارشته نیب مطالعات
 یه اروش ام ا دارن د، یمس تقل یهاتیموجود هارشته که دارد نهفته خود د  در را فرضشیپ نیا

 تعام ل ب ه ه م ب ا توانن دیم یارش تهانیم یبس تر در لی دل نیهم  به است؛ کسانی آنها در یعلم
 سمت به شتابان علم آنکه، او  بود؛ لیدخ یارشته نیب کردیرو یریگشکل در رخداد چند. بپردازند

 آنک ه، دوم مفرط؛ ییگراتخص  نیا به بود یواکنش اصل در کردیرو نیا و رفتیم ییگرا تخص
 چ ارچوب ی ۀنظر نی ا و ب ود شده روروبه اقبا  با کمکم یالدیم ۶۰ و ۵۰ ۀده در هاستمیس یۀنظر
 نوانعب ه ه امیپارادا و هاهی نظر تنوع و شدیم سریم آن در یرشتگانیم که کردیم فراهم را یاینظر

 ،۶۰ ۀده ۀفرانس مخصوصا   اروپا، بر که یایستیآنارش جو دییفزایب نهایا به. شدینم یتلق یناسازگار
 ه م یدانش گاه یهارش ته که بود جامعه در شده نهینهاد یهاسنت ۀهم هیعل انیعص که بود حاکم

 انگری نما خود یارشتهانیم مطالعات یخیتار ریس. رفتیم شمار به آن ینمادها نیترمهم از یکی
 سیتأس  و ۶۰ۀده در کردیرو نیا شدن مطرح با. است گرفته نضج آن در تفکر نیا که است یبستر

 ب  رعکس بلک  ه ن  داد، رخ ینگرک  ل ین  وع س  مت ب  ه یحرکت   تنه  ا ن  ه یارش  تهانیم یهارش  ته
                                                           

 یمعنتو  یزنتدگ و فرهنتگ ۀمطالعت بته کته دانتدیم W از ییهاشتاخه را GW ۀواژ  Duden فرهنتگ شیرایتو  نیآخر  در. 1
(Geistesliben )کندیم یمعرف دازند،پر یم. 

2. interdisciplinary studies 
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 یابی رد interdisciplinary ۀواژ در یخ وب ب ه را نیا نگتونیبن یجفر. شد دیتشد ییگراتخص 
-inter مانن د ییهاواژه در سو، کی از دارد، مبهم و دوگانه یکاربرد یسیانگل در inter. است کرده

national اما است، یالمللنیب همان ای کشورها نیب یمعنا به inter ب ه ک ه دارد ه م یگرید نیطن 
 نی ا در ییگ و. (۲۰۰۲ 1م وران،) intercalate و interval ۀواژ مثل است انفصا  و فصل یمعنا
 نیب  ک ردیرو یحت  اس ت، ب وده علم ریغ از علم demarcation و زیتما بر اصل که یخیتار بستر
 یمش کل دوباره خود و اتصا  تا دارد انفصا  از نشان شتریب که رودیم یریمس همان به هم یارشته

 . کندیم دیبازتول بود، شده شنهادیپ آن حل یبرا که را
 او . نگرف ت شکل آلمان در یارشته نیب ۀمطالع بحث که دارد وجود لیدل چند رسدیم نظر به
 را هامعرفت ۀهم که بود عیوس یقدر به Wissenschaften همان ای علم از هایآلمان ویتعر آنکه،

 یفرانس و−یسیانگل science ۀواژ در که یعلم ینظرتنگ نیا عمال   ن،یبنابرا. دادیم یجا خود در
 دان ش، ن وع دو نیا استقال  به اصوال   هایآلمان چون گر،ید یسو از. اشتند وجود یآلمان در بود،

 در. نداش ت اع راب از یمحل  هارش ته انیم وندیپ از گفتن سخن داشتند، باور ،NW و GW یعنی
 س   نت آن خاس   تگاه از ک   ه اس   ت inter-disciplinare ۀواژ یرش   تگانیم مع   اد  یآلم   ان

 از ک ه یاواژه یآلم ان در که دارد تیاهم جهت آن از نکته نیا 2.است شده اخذ یفرانسو−یسیانگل
 حف ظ ش کل هم ان ب ه ه م تلفظش یحت و رودیم کار به شکل همان به شودیم اخذ یگرید زبان

  3.شودیم
 ک مکم رس دیم نظ ر ب ه است، نگرفته نضج زبانیآلمان جهان در یرشتگانیم مفهوم نکهیا با اما

 متفک ران انی م در GW ش د، اش اره ک ه طورهم ان. ده دیم ق رار ریثأت تحت را آلمان یفکر یفضا
 ن دیآ هم گرد آلمان انیدانشگاه که شد سبب آن کاربرد در تشتت و است بحث محل هنوز زبانیآلمان

 اجماع با دارند تالش و دانندیم ناکارآمد را GW یفعل ریتعب آنها. نندیبب تدارک GW یبرا یفستیمان تا
 اع م را GW آنها که است نیا د،ینمایم رخ که یمطلب ابتدائا  . برسند یبندجمع به آن ویتعر مورد در
 SS ب ر افزون کپارچه،ی و جامع قاتیتحق انجام یبرا که است نیا آنها شنهادیپ. دانندیم NS و SS از
 نکت ه دو. ردیپذ صورت یارشتهانیم مطالعات بستر در دیبا تعامل نیا و میدار هم GW به ازین ،NS و

 H-SS-NS یس یانگل یبندص ورت ب ه ری تعب نیا آنکه، او . شود دیتأک آن بر دیبا که هست نجایا در

 نی ا. ش ودیم س پرده یفراموش  دست به کمکم GW راث  یم که دیآیم نظر به پس است کینزد اریبس

                                                           

1. Moran 

 .ستین یآلمان یاواژه discipline و ندیگو یم fach را رشته یآلمان در 2.
 از نشتان ختود نیتا و استت یستیانگل در واژه مشتابه قتا  یدق واژه نیتا یآلمتان در که رسدیم نظر به الز  نکته نیا به توجه. 3

 .دارد واژه نیا بودن یواردات
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 WN و GW زیتم ا افکن دن یپ  در یوقت  ،روش و قتتیحق کت اب 1گفت ارپس در ه م گادامر را معنا
 وشناس ی روان ب ه ای  آوردیم مثا  ذرات کیزیف از کند،یم ادی NW از یوقت او. دهدیم نشان است،
 ی ۀپا ب ر ک ه آوردیم  مث ا  خیتار علم از کند،یم اشاره GW به یوقت اما کند،یم اشاره یشناسجامعه
 رونی ب GW ۀری دا زا فلس فه ک ه دی آیبرم ک الم یفحوا از گونهنیا و کندیم مطالعه مدارک و شواهد

 اس ت شده یتطورات دچار زبانیسیانگل جهان با تعامل در زبانیآلمان جهان که رسدیم نظر به. است
 و س ر یب را یارش تهانیم مطالعات مفهوم از گرفتن بهره در یگرید و است علوم یمرزبند در یکی که

 (. ۵۵۵ص ،۱۹۸۹ گادامر،)GW  تیوضع به دادن سامان
 

  یبندجمع

 و زب انیآلمان جه ان دو در ،یع یطب عل وم ب ا نس بت و رب ط و یانس ان عل وم ریس به مقاله نیا در
 سیأس ت یپ در که ،یانسان علوم از زبانیسیانگل جهان تصور برخال . شد پرداخته زبان،یسیانگل
 یانس ان عل وم وی تعر یب را ت الش در زب انیآلمان جهان بود، یعیطب علوم روش با یانسان یعلم

 تف اوت اشروش در ه م و موضوعات در هم که بود یعیطب علوم از زیمتما و مستقل یعلم عنوانبه
 یاج  ب ر یراث یم یانس ان عل وم به دنیبخش تشخ  یبرا گادامر و یلتاید یهاتالش. دارد یماهو

 عل وم و یانس ان عل وم انی م نس بت پرسش. است مانده یجا به یانسان علوم ۀفلسف در که گذاشته
 مع اد  را science یس یانگل زب ان در. نبود مطرح و یجد یپرسش زبانیسیانگل جهان رد یعیطب

natural science و برندیم کار به یمیش و کیزیف مانند  humanitiesبود یانسان علوم معاد  که 
 یع یطب عل وم و یانس ان عل وم نسبت و ربط از پرسش پس. شدینم محسوب science ۀخانواد از
 گ رید زب انیآلمان جه ان در یلت اید ری تعب هم ان به GW شد اشاره که طورهمان اما. بود وجهیب

 علم ۀففلس نفوذ با رسدیم نظر به. دارد وجود آن رامونیپ یادیز مجادالت هنوز یول ست،ین موجود
 ش ود و کینزد H-SS-NS ۀگانسه به که رودیم اندک اندک GW یآلمان جهان در کنیآمر−آنگلو

 .است امر نیا لیدال از یکی همGW سامان دادن به  یبرا یارشته نیب کردیرو شنهادیپ
 ب ا و زآغ ا یآلم ان ب ه MS ۀترجم  ب ا که یریس و زبان دو در واژه دو نیا یهامعاد  انیم تنش

 یناش مرگادا قو  به که اندینمایم ما به یکیهرمنوت یامر تیغا به را خود ،یسیانگل به GW ۀترجم
 پسس ای GW معاد  دهد نشان که نبود آن یپ در حاضر نوشتار. است فهم در اختال  ای یدشوار از

 واژه هر فهم که بود امر نیا کردن برجسته بلکه است، یبدفهم ینوع حاصل یسیانگل به آن برگردان
 . خوردیم رقم است گرفته شکل آن در که یسنت بستر در

                                                           

1. Afterword 
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 ک ه رج اه». رس اند مدد مطلب نیا فهم به ندتوایم ترجمه ۀدربار گادامر یهارتیبص نجایا در
[ بی ترت نیبد]. «رفتیپذ دیبا را آن برگردان و یاصل کالم روح انیم شکا  است، یضرور ترجمه
 لی تأو ترجم ه[ ج هینت در و. ]شودیم تیهدا فهمد،یم را متن مترجم که یاوهیش ۀواسط به ترجمه

 دو نیادی بن ش کا  توان دینم یاص ل متن به جمهتر یوفادار به الزام. صر  دیبازتول کی نه و است
 را نآ برگردان و کالم یاصل روح انیم شکا  است یضرور ترجمه هرجا[ و] .انگارد دهیناد را زبان

 ننش ا یروشن به گادامر گفتار، نیا در شکل نیا به(. ۲۰۷−۲۰۴ص ،۱۳۷۹ گادامر،) رفتیپذ دیبا
 یس یانگل در HS ب ه یآلم ان از GW ۀجم تر مج ددا   و MS از GW ۀترجم  چگون ه که دهدیم

 مت رجم ک ه یاوهیش  ۀواس ط به که است متن ینیبازآفر بلکه ست،ین سندهینو یذهن ندیفرا یبازساز
 رجم هت مت ون هم واره لی دل نیهم به و است فهم همان ترجمه گر،ید انیب به. فهمدیم را آن را متن
 را زب ان دو انی م ش کا  تواندینم متن به داروفا ۀترجم لیدل نیهم به ترندروان یاصل متن از شده

 تی اهمیب ای  گ رید یهاجنب ه م،یکن  دی کأت یاجنب ه بر میبخواه ترجمه در هرگاه و انگارد دهیناد
 GW ل،یدل نیهم به(. ۲۰۷−۲۰۶ص ،۱۳۷۹ گادامر،) شوندیم گرفته دهیناد کسرهی ای شد خواهد

 ک ه ییگراتجرب ه و دی فهم یآلم ان تفک ر سنت یخیرتا مکتب و سمیدئالیا ۀزمان و نهیزم در دیبا را
 ل ومع یس تیچ از پرسش با مقاله نیا. زندیم رقم را HS از فهم زبان یسیانگل جهان در تفکر سنت
 از پرس ش. ک رد نظ ر یانسان علوم فلسفه و علم نیا یهاانیبن به دادن پاسخ یبرا و شد آغاز یانسان

 یس یانگل و یآلم ان یه امعاد  با که ییهاتفاوت دارد، ما بانز در که ینیطن و علم ۀواژ از ما یتلق
. هس تند رو شیپ یهاپرسش م،یافکنیم یعیطب علوم و یانسان علوم انیم ما که یزیتما و دارد خود
 ل ومع م ا آنچ ه فه م یب را توانیم آمد فراهم که یچارچوب و شد عرضه مقاله نیا در که یداتیتمه

 .  ندهیآ یهاپژوهش یبرا دیگشایم یراه نیا که شود گرفته کار به م،یخوانیم یانسان
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