
 

  

 

 

 

 

 

   یباچهد

از سـپهر عقـل بـه  یسترگ فلسـف های یشهعبور اند یاز دانش است برا یشاهراه یحکمت عمل

 یبـه گزارشـ یـلآن، ن ییهدف از شناسـا ،رو ینازا. یو اجتماع یفرد یروزآمد زندگ های یتواقع

عبور عقل بـه گسـتره نظامـات  یرمس ییبلکه شناسا ؛یستکهن ن یمانحک های یشهاز اند یخیتار

  است. یبشر و تمدن انسان یستز یدارپا

 لئااید های قانون با همراه است دانشی ،کالسیک حکیمان توسط یافتهپرورش  ِی فلسف یشهاند

عقـل از  ییبر شناسـا یحکمت عمل ؛یو حکمت نظر یدر دو گستره حکمت عمل یجهان هست

 یمتمرکز است که هست یبر موجودات ینهاده شده و حکمت نظر یانسان یها و کنش جهان انسان

بـا فـراهم سـاختن امکـان ورود  یحکمـت عملـ ،یننباشـند. بنـابرا یبرساخته اراده انسان یشانا

 یو اجتمـاع یفـرد یبـه کردارهـا یبخشـ نظام یبـرا یراتیتدب ،یبه جهان انسان یدئالا یها قانون

دار آن باشـد.  معاصر بـر آن اسـت تـا عهـده یاجتماع /یکه علوم انسان یدارد؛ همان امر دنبال به

 کننـده یـانب یعقل که حکمـت عملـ ینتنها همراه با قوان یو اجتماع یانسان های یشهنظامات اند

 های یشـهعبور اند یرمس زیرابشر بکاهند؛  یستز های یبکه از آس یابند یامکان را م ینآنهاست ا

و درواقـع،  گـذرد یم یاز حکمـت عملـ یو اجتمـاع یفـرد یزنـدگ یـتبـه واقع یو عقل یفلسف

گرچـه  ،ین. بنـابرایفلسـفه و علـم انسـان یـانرابطه م ییشناسا یاست برا یتالش یحکمت عمل

کـه  ییها اما قانون برد، یچند هزار سال گذشته نسب م یشمنداناند های یشهبه اند یحکمت عمل

 یشـده، آن را بـه دانشـ ییبخش از حکمت شناسا یندر ا یاسالم یها بار در دوره یننخست یبرا

  است.  کرده یلرانا، بروز و مستقل از گذشته تبد

تـا آشـکار سـازد  اسـت فلسفه شرق و غرب یانم یعلم ییگفتگو یجادنوشتار در مقام ا ینا
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 ،یفاراب ،یفلسفه غرب از کند یجار یانمتفاوت از جر یبه شکل مسلمان یمانونه فلسفه حکچگ

 یرالدینخواجـه نصـ ،یهمسـکو ابـن ،یبلخـ یدابوز ،یابوالحسن عامر ،یلوکر ،یاربهمن ،یناس ابن

  ،یطوس
ّ
و  یرازیشـ یتـا مالصـدرا یردامـادم ،یشـهرزور ،یسـهرورد ینالد شهاب ،یعالمه حل

 ،یخواجـوئ یلمالاسـماع ،ینـور یمالعلـ یمحک ،یاز شاه محمد داراب سپس از عصر مالصدرا

و  ینـیقزو یعـیتـا عالمـه رف یمالعبدالله زنـوز ،یزنوز یطهران یمحک یآقاعل ،یسبزوار یمحک

 یوجـود یـاتکـه بـه غا ییاند و همچنان در همان راستا مبحث گام نهاده ینبه ا ییطباعالمه طبا

 ،سـینا ابن ،مسـکویه ابن ،ی، فـارابارسـطو های یـدگاهکتاب د ین. در اکنند یم یشرویپ انجامد یم

 ،وبـر مـاکس ،دورکـیم امیـل ،کانـت ایمانوئل ،دکارت رنه ،مالصدرا ،طوسی نصیرالدین خواجه

 اصلی ایده به نسبت و گزارش عملی حکمت باب در گیدنز آنتونی و سرل جان ،ییطباطبا عالمه

  .است شده سنجیده ،انسانی علوم فلسفه مثابهبه عملی حکمت جایگاه آشکارسازی یعنی کتاب

چـه در غـرب و چـه در  یو علوم انسـان یحکمت عمل ینب یخیاست که ترابط تار یدرحال ینا

 یراخ یها بوده است. در دهه هایی یبآن، دچار فراز و نش یقیحق یگاهنسبت به جا یاسالم یها دوره

 یگـاهجا یـایاح کـه بـه یمهسـت 1»یـکفرونت یعلوم اجتماع«در غرب با عنوان  یا تازه یانشاهد جر

علـوم  یـدجد یکـردهمت گمـارده اسـت. رو یدر علوم اجتماع یو عقل عمل یحکمت عمل یواقع

 های پدیـده مطالعـه در نـو پـارادایمی) یسبـر فرونسـ یمبتنـ ی(= علوم اجتمـاع یکفرونت یاجتماع

 و اسـت مبتنی فرونسیس ارسطویی کالسیک یونانی مفهوم از معاصر تفسیری بر که است اجتماعی

کـه  یانجر ینشده است. ا یاداز آن  4و فهم عامه 3یعقل عمل 2،عملی حکم نظیر گوناگونی تعابیر با

استاد دانشـگاه  5ییرگو توسط بنت فلوب داند یم و فوکو گادامر ،یچهدر دوران معاصر، خود را وامدار ن

کسفورد پ و  یریتفس ،یکیهرمنوت ،یتیویستیپوز های یمپارادا وجود ابر آن است که ب شود یم یگیریآ

  .  یاست نه از سنخ عقل نظر یاز سنخ عقل عمل یعلوم انسان ،یانتقاد

و  یحکمت عملـ یقیحق یگاهجا یایدر مقام اح یزنوشتار ن یناست که اگرچه ا یدرحال ینا

 از »یـکفرونت یعلـوم اجتمـاع« یکـردرو یراسـت، تصـو ی/انسـانیدر علوم اجتماع یعقل عمل

 یفکتـاب توصـ یـنکـه در ا یمثابه فلسفه علوم انسانبه عملی حکمت با دوسو از عملی حکمت

در  ارسـطو یساز فرونسـ یرشـانسـو در تصویـک از رویکـرد دو این. باشد یمتفاوت م یم،ا کرده

                                                       
1. phronetic social sciences  2. practical judgment  

3. practical wisdom   4. common sense  

5. Bent Flyvbjerg 
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مسـلمان بـا  یمـانحک ینوشتار در مقام آن است تا در ادامه سـنت فکـر ینا یگرسوتفاوتند و از د

از وجـود قـانون و شـناخت در حکمـت  یدر دوره اسالم یحکمت عمل های یشرفتاستفاده از پ

  . یدمطلوب سخن بگو یبه علوم انسان یلآن جهت ن های یتو ظرف یو عقل عمل یعمل

کالن پـروژه  یک یلآن است که ذ یسندگاننو یاز ده سال تالش علم یشنوشتار حاصل ب ینا

 یکشف علوم انسـان یپژوهشگاه حوزه و دانشگاه در راستا یکه در گروه فلسفه علوم انسان یعلم

جهـت  یبرداشـتن گـام یـقآن را دارد کـه توف یـدشده است و ام یناست، تدو یانمطلوب در جر

ر را معاصـ یعلـوم انسـان یـایمثابه نمسلمان به یماننزد حک یحکمت عمل یواقع یگاهجا یایاح

مطلوب، فـرا راه  یعلوم انسان یسو به یافراخ، رانا و پو یا رهگذر بتواند گستره ینداشته باشد و از ا

  . یدمعاصر بگشا ی/اجتماعیمندان علوم انسان دغدغه

 ینکـه در تـدو ییمبدر آ یکه از عهده شکر خداوند تبارک و تعال یمطور قطع توان آن را ندارهب

 یمو بزرگوارمـان حکـ یختهو نظارت دو استاد فره یقاتتشو ی،دلگرم ی،همدل ی،اثر، همراه ینا

دکتر احمد  یناالسالم والمسلم تحج ید،استاد فق یزو ن یشاهرود یعابد یالله علیتآ یه،گرانما

اثـر،  یـنبـه ا یـرنحر یلسـوفدو ف یـنا یتطور قطع، توجه و عنا ه. بکرد یبمانرا نص یاحمد

مثابـه بـه یحکمت عمل شناسی یگاهبحث از لزوم جا یو علم یفلسف یگاهجا یتاهم دهنده    نشان

  در دوران معاصر است. یفلسفه علوم انسان

 یـایاح یدر راسـتا یـژهو هبـ یمرحوم استاد دکتر احمد های یگیریها و پ شک اگر دغدغهیب

 هـای یشـهبـا اند یـاسو در ق یآن در حوزه حکمت عملـ یو روزآمدساز ییفلسفه عالمه طباطبا

 یـدنزگ یو آنتون جان سرل ،یمدورک یل، ام، دکارت، ماکس وبرکانت یرمعاصر غرب نظ یلسوفانف

 . یماثر نبود یننبود، شاهد ا
ً
 یـنا یدنشان در به ثمر رسـعالمانه رهنمودهای و ایشان شوق حقیقتا

  نگارش آن بود.  های یکتاب و تحمل سخت ینما در به انجام رساندن ا بخش یزهکتاب، انگ

متألـه  یمو حکـ یلسـوفآن را داشته است که تحت نظارت ف یقاثر توف یناست که ا یدرحال ینا

هـا یها، نظـرورزیسنجدار نکتهو وام بدیانگارش  یشاهرود یعابد یالله علیتما، آ یهاستاد گرانما

که کتاب را از آغاز تا به انجام سطر به سطر به دقـت تمـام یا گونههاست؛ ب یشانا های یشیاند و ژرف

 یشدند کـه بـه فضـل الهـ یادآور یسندگانو نکات و نظرات صائب خود را جا به جا به نو یستندنگر

 یبرخوردار بـوده اسـت کـه حضـرت اسـتاد بـرا یزن یقتوف ین، اثر حاضر از اینبرا افزوناعمال شد. 

کتاب (کـه  ینبر ا یقاتدر قالب تعل یدر باب حکمت عمل راخود  های اهیدگاز د یبار برخ یننخست

انـد.  نمـوده ی(ع ش) آمده است) قلمـ یشانا یصفحات و با قلم درشت و همراه با امضا یدر پاورق
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 توانـد یاسـت و مـ نقد عقل به عقـل یهبر پا قانون اخالق یشاندرواقع مکمل اثر فاخر ا یقاتتعل ینا

 و نـافع بسـیار عملی حکمت باب در ویژههب یشاهرود یعابد علیمندان به فلسفه استاد هعالق یبرا

  .خواستاریم را ایشان از استفاده توفیق و سالمتی و عمر طول متعال خداوند از. باشد مغتنم

 رئـیس محتـرم یحـیدکتـر محمـد ذب ینوالمسلم االسالم تبه نوبه خود از حج ،ینبراافزون

و  یـقپژوهشـکده تحق یسدفتر قم و رئـ یرمد یخادم یدرضادکتر حم یمت، جناب آقاسسازمان 

که در  یسلطان یجناب آقا ینقم، و همچن دفتر یاحمدوند کارشناس پژوهش یتوسعه، جناب آقا

  . ییمنمایم یرساندند قدردان یاریاثر به ما  ینا یدنبه انجام رس

  

  العالمین رب الحمدلله

  موسوی هادی و حسنی سیدحمیدرضا

۱۴/۵/۱۳۹۷  

   



 

  

 

 

  

  مقدمه
  

  یو علوم انسان یحکمت عمل ۀمعادل

 اند،  کار کرده یو علوم اجتماع یکه در حوزه علوم انسان یشمندانیاند
ً
در بـاب را  ای یـهنظر عموما

در  یحضـور حکمـت عملـ یچگـونگ یاناز جر یخیتار یلیاند. با تحل پرورانده یحکمت عمل

کـه هـر آنچـه  یافتدست  یقاعده کل ینبه ا توان یم ی/اجتماعیو علوم انسان یفلسف های یشهاند

 یدر حـوزه حکمـت عملـ ای یـهنظر یم،با آن مواجه هسـت ی/اجتماعیامروزه با عنوان علوم انسان

متعدد  یاییجغراف های یتو در موقع یخگوناگون در طول تار یفلسف یکردهایاست. حال آنکه رو

مختلـف  یفکـر یهـا نظام ،اند. درواقـع شـده یاز علـوم انسـان یانواع خاص یریگ موجب شکل

رو  یشنوشـتار پـ در. کنند یجار یرا در جوامع بشر یمتفاوت یریو تدب یتیترب یها نظام توانند یم

 یرالدین، خواجـه نصـیناسـ ابن، یهمسـکو ابن ،ی، فـارابچون ارسطو یشمندانیبه آثار اند یبا نگاه

و  و جـان سـرل یـدنز، گماکس وبر ،یمدورک یل، امرنه دکارت، ایمانوئل کانت، مالصدرا ،یطوس

علـوم  یکردهـایرو یداد چگونـه تمـام یمنشـان خـواه یخی،تـار یندفرا یکدر  ییعالمه طباطبا

 یـنا یزیکیمتاف یادهایاند. بن ارائه کرده یدر باب حکمت عمل ای یهدرواقع نظر ی/اجتماعیانسان

آنجا که موجودات را به دو دسـته  ؛یافتموجودات مورد مطالعه فلسفه  یمدر تقس توان یرا م یهنظر

 اراده از مسـتقل کـه موجـوداتی و آیند می پدید انسانی اراده با که موجوداتی: کنند یم بندی یمتقس

 عـدم و انسـان بـرای طبیعـی نظام از مستقل ای اراده پذیرش موقعیت این در. دارند وجود انسانی

 بـر گروهـی کـه کنـد ایجـاد را انسـانی علوم در عمده جریان دو حداقل است توانسته آن پذیرش

 علـوم از دسـته دو ایـن در روشی تمایز بر دیگر گروهی و انسانی و طبیعی علوم در روش وحدت

کید  ترین برجسـته از برخـی در را جریـان ایـن کـرد خـواهیم تـالش نوشـتار ایـن در. انـد کرده تأ

در  تـوان یرا م یکـار ینگرچـه چنـ ؛دهیم نشان انسانی علوم و عملی حکمت حوزه اندیشمندان

  دارند.  یعلوم انسان یا یدر حکمت عمل یکه حوزه مستقلکرد  یقتطب یشمندانیمورد تمام اند
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در سـطح  یانسان یها کنش یبرا یلیاند تحل روست که هر کدام از آنها خواسته ادعا از آن ینا

 یحکمـت عملـ یادینبخش بن ی،کنش در سطح فلسف ییشناسا ینارائه کنند. ا یو اجتماع یفرد

تمرکـز بـر موضـوعات  ینـوع توانـد یم یاز دانش انسان هایی یتدر موقع یخیتار یلیاست. تحل

 را مشـترک وجـه ایـن. یـدنما یمدر نظامـات مختلـف ترسـ یو اخالقـ یریتدب یشهرا اند یمشترک

 علــوم و فلســفی های اندیشــه در عملــی حکمــت حضــور چگــونگی جریــان از تــوان می

کـه  یافـتدسـت  یقاعده کلـ ینبه ا توان یم یقطر ینرصد کرد. از ا یبه روشن ی/اجتماعانسانی

در حوزه حکمت  ای یهنظر یم،با آن مواجه هست ی/اجتماعیهرآنچه که امروزه با عنوان علوم انسان

 ؛یستصول، فقه و... نچون فلسفه، عرفان، ا ییها دانش یاست. البته منظور از علوم انسان یعمل

ــور دانش ــه منظ ــا بلک ــه پد ییه ــه مطالع ــه ب ــتند ک ــدههس ــان های ی ــطح کنش یانس ــا در س    یه

 یمامروز نـام ببـر ینمونه آنها را در علوم انسان یماگر بخواه رو ینازا. پردازند یم یو اجتماع یفرد

کـه بـه مطالعـه  شـود یاطالق م ییها و دانش یتیعلوم ترب ی،شناسروان ی،علوم اجتماع یفبه ط

 متعدد، فلسفی فکری نظامات اینکه به توجه با. پردازند یم یانسان یاز کنش فرد یناش های یدهپد

ــه ــاریف و ها نظری ــربه تع ــردمنحص ــار یف ــول ت ــ یخرا در ط ــود ب ــا هاز خ ــته یج    ،اند گذاش

 یـاییجغراف هـای یتو در موقع یخدر طـول تـار یاز علوم انسـان ینوع خاص یریگ موجبات شکل

وارد  یانسـان یجـار یو زنـدگ یعملـ یـتبه واقع یوقت یفکر یندفرا یناند. در ادامه ا متعدد شده

. گرچـه بینیم یمـ یـاندر جر یرا در جوامـع بشـر یمتفـاوت یریو تـدب یتیترب یها نظام شویم یم

فلسـفه و  یشمنداناز اند یا  مطالعه حوزه گسترده یازمندن یمبخش مطرح کرد ینکه در ا یموضوع

  است.  یعلوم انسان

وابسـته بـه اراده مـا  یـااند:  موجودات دو دسـته یاخالق ناصردر  طوسی محقق یرطبق تقر 

و  اند  یموضوع حکمت نظر ،یستندآنها که به اراده ما وابسته ن ؛یستندوابسته به اراده ما ن یاهستند، 

که وابسته بـه اراده مـا هسـتند  ی. موجوداتاند یموضوع حکمت عمل ،اند  آنها که به اراده ما وابسته

ها  انسـان یو اجتمـاع یفرد ی. کردارهایستندها ن انسان یها متعلقات کنش یاها  جز کنش یزیچ

. داننـد یآنهـا م یـینخود را متکفل تب یو اجتماع یموجودات هستند که علوم انسان ینا یها نمونه

ــا رو یتیویســتیپوز یکردهــایاز رو یعلــوم انســان هــای یماز پارادا یــکهــر  ــه ت  یاهــیکردگرفت

از سـنخ مباحـث  یهمگ ،ینبنابراامور هستند.  یناز ا ییندرصدد ارائه تب یو... همگ یکیهرمنوت

حکمـت  یـکتفاوت که هر  ینبا ا گویند، ینم یجز حکمت عمل یزیهستند و چ یمت عملکح

گوسـت کنـت دنبال بهکه  یتیوپوز یکردهایمانند رو یکی. کنند یم یرخاص به خود را تقر یعمل  آ
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 متـأثر از  یو افعال انسان پذیرد ینم یافعال انسان یدآورندهعلت پد عنوان بهرا  یاراده انسان
ً
را صرفا

 در علـل طب رو ینازا .داند یم یرونیعوامل ب
ً
  و  کنـد یجسـتجو م یعـیعلل رفتـار انسـان را صـرفا

همـان  یعنـی کنـد؛ یمحکـم  یو علوم انسان یعیعلوم طب یشناخت به وحدت روش دلیل ینبه هم

 یرفتارهـا یـیندر تب ،وصف ینباا. داند یمؤثر م یرا در علوم انسان یعیسنخ علل مؤثر در علوم طب

و   روش ینـدارد علـوم انسـان یلزومـ رو یـنازاو  یسـتن یعـیطب یهـا فراتر از علت یعلت یانسان

است کـه در آن علـل  یاز حکمت عمل یینیتب ینداشته باشد. ا یعیمتفاوت از علوم طب یساختار

 یمپـارادا ی،رفتـار یهـا محدود دانسـتن علت ین، اهرحال بهرا محدود کرده است.  یرفتار انسان

 ینـوع یتیویسـتیپوز یبلکه علوم انسان ؛اندازد یبودن نم 1یرا از سنخ حکمت عمل یتیویستیپوز

 های یـدگاهسـان د ینرفتار دارد. به همـ یدایشبه علل پ یاست که نگاه محدود یاز حکمت عمل

انسـان را  یسـاختارها هسـتند کـه رفتارهـا ینعلل توسعه داده و معتقدند ا یرهساختارگرا که در دا

از علـل  یرفتار انسـان هنـوز تـابع یستنداراده قائل ن یبرا یو گرچه هنوز نقش کنند یم یده جهت

  هستند.  یحکمت عمل یباز در مقام ارائه نوع دانند، یم یرونیب

 یشناسـنشکـن یـیدر تب یگریگر از انسان و طرح علل دید یریاما با پا به عرصه نهادن تصو 

کـه اراده  یآن دسته از علوم انسان آید؛ یم یدپد یاز علوم انسان یگریانسان به عرصه علوم، نحله د

) یاجتمـاع یو عوامـل سـاختار یعـیمانند عوامـل طب یرونی(نه ب یدرون یعنوان علترا به یانسان

متفاوت  یعیاز مطالعات علوم طب یکل را به یگونه مطالعه رفتار انسان تواند یکه م یعلت ؛پذیرد می

 ینباز سنخ ا یول ؛نهند یم یدانقدم به م یریو تفس یکیهرمنوت یکردهایه روک ینجاستدر ا. کند

از رفتـار  یینیدرصددند تا تب یزن یکردهارو ینا یراز یست؛خارج ن یاز حکمت عمل یزن یکردهارو

 یمتفاوت از علـل قبلـ یبا سنخ یو بلکه علت یدعلت جد یکتفاوت که  ینارائه کنند. با ا یانسان

 اسـاس ینبرادارد و  دنبال به یرونیب یها فرد را از علت یکه آزاد یدرون یآمده است؛ علت یدانبه م

نـوع از  یـنباشـند. ا یـابکام یرونـیب یهـا رفتـار انسـان براسـاس علت ّیتـیعل یینتب گذارد ینم

بـا  یموجودات یاشناخت موجود  یهستند که در پ یمعنا از سنخ حکمت عمل ینبد یزن یکردهارو

 .  باشند یم یعنوان کنش انسان

ن یـه در اکـالبتـه روشـن اسـت  .یستن یجز حکمت عمل یزیچ یعلوم انسان ،وصف ینباا

  م. یستین یهنجار یبحث، نگاه ما درجه دوم بوده و در مقام انجام بحث

                                                       
 یکـردار نهـاده شـده بـر قـّوه عقلـ یـانگرو عنوان حکمت که ب باشیم یمواجه م یعیطب یفرض با دانش عمل یندر ا. ١

 ).۱۰/۹/۱۳۹۶(ع ش، کند یاست بر آن صدق نم یعیطب یاز قوا یزمتما
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 یرونب یرا علتیز است؛ نظری حکمت با خود یهمان یناقائل به  یحکمت عمل ینحال گاه ا

 از خود تمایز به قائل گاه و پذیرد، نمی را) یاجتماع ی(مانند ساختارها واره یءو ش یعیاز علل طب

و علـل موجـود  یعیمتفاوت از علل طب یاز سنخ یعلته کرا بر آن است یز ؛است نظری حکمت

متفـاوت از علـوم  یرو حکمـت عملـ یناز هم وجود دارد و یدر حکمت عمل یکمت نظردر ح

   1است. یعیطب

  

   یدر باب حکمت عمل یاهیبر نظر  ی/انسانیابتناء علوم اجتماع یسنج امکان

ــوم اجتماع ــوان عل ــا عن ــروزه ب ــه ام ــانیآنچ ــ و روش ی/انس ــ های یشناس ــا و روش یعلم    یه

 یریتصو یژهو هو ب انسان یعتدرباب طب ای یدهدارند که با ا یخاستگاه یمبا آن مواجه هست یقتحق

   انســان یعــتعنــوان طببـه توانــد یکــه م یریتصـو ؛خــورده اســت یـدکل الئیــددر بـاب انســان ا

صـرف در مـورد  یو فلسفه ذهنـ یالنفسعلم یا یزیکیمتاف یدهارتباط برقرار کند، ا یبا علوم انسان

 ینسبت فلسـفه را بـا علـوم انسـان تواند یاست که هم م یگرد یاز نوع یبلکه نگاه ؛یستانسان ن

   یو حکمــت عملــ یعلــوم انســان یــاندر فهــم معادلــه م یا واســطه عنوان بــهکنــد و هــم  یمترســ

  د.یعمل نما

 یبرا یراه یزیک،از متاف یریگ در تالشند تا با بهره ی/ اجتماعیعلوم انسان یلسوفانف ،درواقع 

  یباز کنند و فلسفه را از سطح انتزاع یبه علوم انسان یشیدناند
ّ
 یزنـدگ یانـاتبه داخـل جر یو کل

 ،جوینـد  یم یتبـّر  یزیکاز متاف یشدر ظاهر الفاظ خو یشانها سوق دهند. گرچه ا روزمره انسان

 ی،و موسو ی(ر.ک: حسن یستدر جهان علم ن یزیکاز حضور متاف یزیاست که گر یناما واقع ا

کـار  یم،نظـر کنـ یانجر ینبر ا یروناز ب یناظر عنوان به یماگر بخواه دلیل ینالف). به هم۱۳۹۵

عبـور از  یبرا ییو در مقام پر کردن خأل یفلسفه و علوم انسان یانۀدر م یتیدر موقع توان یرا م آنها

در  شـود یم یـده(به اصطالح) علـوم دانسـت. آنچـه امـروزه علـم نام ینفلسفه به سرزم ینسرزم

 یـاتو نظر یشـناخت روش ینقـوان یرمتـافیزیکی،و غ یزیکیمتـاف یـاتها، نظر از آموزه یسازوکار

 یهـا بخش یگـردر موافقت کامل با د ی،روش و قانون یه،و هر نظر گیرد یشکل م یو علم یفلسف

                                                       
 عقـل بـاب در نظریاتی مقاله در) Eric Wiland( ویلند اریک از ای مقاله در توان می را تقریر این از مشابهی دیدگاه. ١

 کـه اسـت آن بـر غیرصـریح طـور بـه گرچـه مقالـه ایـن. کـرد مشـاهده) theories of practical reason( عملـی

 اسـت عملـی عقـل مـورد در تقریـر از نـوعی درواقـع انسانی، رفتار تبیین برای شناسیروان در مختلف های دیدگاه

)see: Wiland: 2002.(  
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امروزه بـا عنـوان  ،یژگیو یناز ا 1ه با آنها در تعارض نباشد.کیا گونهبه آید یم یدساختار جامع پد

  شود. یم یاد» بودن علوم یمیپارادا«

است که  ینا شود یم یدهنام ی/انسانیآنچه امروزه علوم اجتماع» بودِن  محور یمپارادا«مراد از 

در  یشـمندانه اندکـمنـد اسـت  و نظام یافتـه سـازمان یا سـب معرفـت، مجموعـهک یعلم یندفرا

و  یکیزی(متاف فراپارادایمی نگرش پایه بر فرایندی چنین. نمایند یاز آن استفاده م یعلم یقاتتحق

سطح بـا صـبغه  یندر ا اساس ینبرابه آن باور دارد.  یشاز پ یشمنده اندک شود یانجام م) یاعتقاد

 رسـند، یم یمباحث به سطح علم و معرفـت علمـ ینه اک یو زمان یمامور مواجه یو عقل یمنطق

 . شود یتوأم م ینیتمنطق، عقل و ع یصهبا خصآنگاه علم 
ً
بـه  یکمتـافیزی مباحث ورود برای طبعا

علـم نظـر دارد و  یسـو به یمـدل منطقـ ین. ایمهست یمدل منطق کیداشتن  یازمندسطح علم، ن

فلسـفه و  ی،علـم از منبـع عقـل همگـان های فرض یشمثابه پعلم را به یازمورد ن یوشد اجزاک یم

منظـر، علـم،  یـنعلـم بگـذارد. از ا یارو مشخص در اخت ینمع یمنابع اعتقاد یگرد یا کیزیمتاف

عمـل  ینـدیفرا برطبـق یـتورود بـه واقع یاتخاذ شده، بـرا یشاز پ مفروضاِت  و اصول بر یکمت

مجموعـه  ی،لحـاظ مفهـومعلـم بـه یمپـارادا ین،نـد. بنـابراک مـی تعیـین »یمپـارادا«ند کـه ک یم

ه براسـاس آنهـا کـ) است یشناخت انسان یمبان یژهو هب(و  علم فلسفی و یکیزیمتاف های فرض یشپ

 یـنبراسـاس ا یعلمـ یشناسـ ه روشکـمعنـا  ین. بدشود یم یینعلم تع یاتیو عمل ینظر یتهو

 یشناسـ روشه کـینچه ا ؛شود یم یاتیعلم، عمل یدتول یندآن، فرا یو با اجرا یطراح ها فرض یشپ

اسـت.  یه برخـوردار از اصـول نظـرک علم یمپارادا یاست متأثر و منطبق بر مدل منطق یمدل یزن

                                                       
 حضـور عـدم دلیـل بـه امـا اسـت، دریافت قابل نوعی به نیز مسلمان فالسفه فکری فضای در تفکر نوع این گرچه. ١

 و طبیعـی تجربـی علـوم فضـای وارد سـاختارمند نگـاه ایـن معاصـر، انسانی علوم فضای در اسالمی فلسفی تفکر
 هویـت بـه غربـی متفکـران تمایـل از پـس حتـی که است کننده نگران آنجا از امر این. است نشده کنونی انسانی

  و علوم، ساختارمند و پارادایمیک
ً
 ای عمـده بخـش هنـوز ارزشی، و متافیزیکی مبانی به انسانی علوم وابستگی تبعا

 تـوان می اسـالمی فلسـفه و دینـی مبـانی براسـاس آیا که شود می خرج این سر بر ما علمی جامعه فکری پتانسیل از
  خیر؟ یا داشت اسالمی انسانی علوم
 هـا، روش انسـان، از خاصـی تصـویر بر متکی انسانی، علوم رویکردهای از هریک که است قرار این از دیگر وجه

 حقـوق، تربیتی، علوم سیاسی، علوم شناختی،روان شناختی،جامعه نظریات قالب در نظریاتی و ها قانون ساختارها،
 نظریـات از وسـیعی گسـترۀ که است درحالی این. کردند ایجاد انسانی مطالعات های رشته دیگر و اقتصاد اخالق،

  رایج انسانی/ اجتماعی علوم
ً
 کنـونی فکـری فضـای وارد معرفتـی، و تاریخی های پیشینه این مالحظه بدون عموما

 رویکردهـای اینکـه به توجه بدون شود می استفاده ما جامعه مشکالت و مسائل حل و شناسایی برای آنها از و شده
 .  هستند مبتنی مختلف فکری فضاهای و ها موقعیت مبانی، بر انسانی/ اجتماعی علوم مختلف
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  خــاص اســت  یمپــارادا کیــدر بســتر  یــقتحق یچگــونگ یراهبــر ی،اصــول نظــر یــنا یفــهوظ

See. Harding, 1987: 2; Lather, 1992: 87) .(  

  

  انسان یشناس کنش مثابه به ی/انسانیعلوم اجتماع

از  تـوان یاسـت، نم یمتک یشناخت انسان یبر مبان یژهو به یعلم یمپارادا یک یریگ لکش ازآنجاکه

کرد. در کنـار  یپوش چشم یعلم یمآن پارادا یبر ساختارها ت انسانیر هویتصورگذار یعناصر تأث

دسـته از  یـکمـورد مطالعـه  ی/اجتماعیموضـوع علـوم انسـان عنوان به تواند یآنچه م یرتصو ینا

اسـت کـه  هایی یـدهبلکـه مطالعـه پد ی،نه مطالعه وجوه ثابت انسـان یردقرار بگ یعلم یها رشته

 یمعرف »یانسان یها کنش«مرحله،  یندر اول توان یرا م ها یدهپد ین. اشوند یم یدتوسط انسان تول

 یـزاما خود ن افزاید، یجهان م ینا یقرا بر حقا هایی یدهاست که پد یامر یکرد. گرچه کنش انسان

 یاز علوم اجتماع یبخش مهم رو ینازااست.  یزمتما کنند، یم یدکه آن را تول یروهاییاز منابع و ن

مبنـا  یشناسانسان ی،نکته اساس یناست. ا یآن مبتن یادهایو بن یکنش انسان ییمعاصر بر شناسا

  د.کن یم یزمتما یشناس اصناف انسان یگررا از د یدر علوم انسان

کند و گاه یداللت م یو فلسفه ذهن یالنفسامروزه گاه بر مباحث علم یشناساصطالح انسان

 با عناو یشناس از آن، مباحث علم انسان
ً
 یشـناخت و بوم یشـناخت قوم ،یانتروپولـوژ ین(که عموما

محسـوب  یعلـوم انسـان یمبـانجزء گرچه  یالنفس علمشود. مباحث می اراده) شوند یشناخته م

الزم است تا ارتباط  یطیبلکه وسا ؛یستندمرتبط ن یاما همه آنها بالواسطه با علوم انسان ،شوند یم

 ی،علـوم انسـان یشـناختمنظـور از مباحـث انسـان یگـر،آنها و علوم برقرار شود. از طرف د یانم

مختلـف علـوم  یها از شـاخه یـزمباحـث ن نـوع ینخود ا زیرا یست؛ن یزن یکمباحث انتروپولوژ

علـوم را  یـندر ا یـقتحق ینوع نگاه به انسان است که سـاختار و روش اصـل ینهستند و ا یانسان

  .  کند یم یمترس

و  الـنفسعلم یاناز علم است که واسطه م یا شاخه ی،علوم انسان یشناسانسان یمراد از مبان

موضوع  تواند یم ینکهرا از جهت ا انسان یتاز خود، هو یشاخه در بخش یناست. ا یعلوم انسان

را از  یکـنش انسـان یتهو یگر،د یو از سو دهد یقرار م یقمورد تحق یردقرار بگ یمطالعات علم

ــان ــدآن و فرا یجهــت مب ــرد یریگ شــکل ین ــد یم یبررســ یو اجتمــاع یکــنش در ســطح ف . کن

بـه  یزیکیمتـاف یاگرچه نگاه یست،به خود انسان ن یزیکیمتاف ینوع نگاه، نگاه ین، اوصف ینباا

 با تصور یهست؛ نگاه یکنش انسان
ً
که بدون ینحوبه ؛همراه است الئیداز انسان ا یکه ضرورتا
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به نحـو  یبترتیندر مورد فعل انسان سخن گفت. بد توان یاز انسان نم یفیفرض گرفتن تعریشپ

 ی/انسـانیدر قالـب علـوم اجتماع یشـناخت وارد مطالعـات انسان الئیـدانسـان ا یفتعر یشینیپ

 یو فهـم معنـا یـلتحل یـین،تب ی،بررسـ ی/انسانیمهم علوم اجتماع یتغا ،ینخواهد شد. بنابرا

که کنشـگر اسـت  یثلحاظ، انسان از آن ح ینهاست و به همانسان یو اجتماع یفرد یهاکنش

  دهد. یسنخ از علوم را شکل م ینموضوع ا

  

  یشناسکنش یمبنا ؛یحکمت عمل

از  یا گسـتره ،یو نسبت آن با حکمـت عملـ یعلوم انسان ییدر شناسا یراهبرد یاراز مباحث بس

 از دسـته ایـن. نهـد یمـا م یـاردر اخت یدر مـورد کـنش انسـان یشناخت است که حکمت عملـ

را  یانسـان یهـاکنش صحنه پشت درواقع که است »عملی حکمت« سنخ از معرفتی ها شناخت

گاهانه  ی،/ انسانیدر حوزه علوم اجتماع یکردیهر رو رو ینازاکند و یم یینتب گاهانـه، بـ یـاآ  هناآ

هرگونـه  زیـراملتـزم اسـت؛  یو از سنخ حکمت عملـ یدر باب حکمت عمل یایهبه نظر یرناگز

  بپردازد: یراز آن است که حداقل به سه عنصر ز یرناگز یانسان یو اجتماع یفرد یهاکنش یلتحل

 آن؛ علل و لیدال براساس کنش تبیین .۱

 ل و علل آن؛یکنش توسط دال یشناختمعرفت یهتوج .۲

  کننده آن.یهل و علل توجیکنشگران براساس دال یااقدام به کنش توسط کنشگر  یچگونگ .۳

  یدر باب حکمت عملـ یاهینظر عنوان به »سیفرونس«، ارسطو دگاهیدر د ،نمونه یبرا
ً
کـامال

 و یخانوادگ ،یفرد یهارا در حوزه ی/ انسانیعلوم اجتماع اساس نیبراراستا مطرح شده و  نیدر ا

 یعبارت از ملکه و اسـتعداد یحکمت عمل ،ارسطو دگاهیکند. از دیم ریتصو و عرضه یاجتماع

از  یریـگ تـا انسـان بتوانـد بـا بهره شـود یاستعداد موجب م نیدر انسان است که وجود ا یعقالن

 ،گـام بـردارد. درواقـع یاخالقـ لیفضابه  لین یها و افعال خود در راستا همواره در کنش یقواعد

بـا تفکـر درسـت در حـوزه  وسـتهیو پ 1هّیـحالِت استعداِد عمل کردِن همراه بـا رو یحکمت عمل

 حکمـت موضـوع. اسـت یافتنیـدسـت یآدم یشر بوده و برا ای ریخ یآدم یاست که برا یامور

   و »کـرد دیـبا چـه« کننـده نیمع یعملـ حکمـت و اسـت یاخالق فعل و عمل ،ییارسطو یعمل

   .)NE, 1143b( است »کرد دینبا چه«

                                                       
1. deliberation 
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اسـت  یها و امور کنش ییدانش متعلق به شناسا ،یحکمت عمل ،ارسطو دگاهیدر د ،نیبنابرا

  :یحکمت عمل ،رو نیازا 1انجام شوند. اند ستهیکه شا

  
ً
  است؛ یدر حوزه امور انسان ،اوال

 یثان 
ً
 بـه یابیدست یراستا در و) انسان(کنش  ریرپذییتغ یامور در هیّ موضوع آن تأمل و رو ،ا

    د؛یآ یعمل ما به دست م قی) است که از طریاخالق لیفضا( یتیغا

  
ً
 بـا عمـل رایز ند؛یبب یروشن هب دیبا زین را اتیبلکه جزئ ؛ندارد سروکار اتیتنها با کل ،ثالثا

  .)NE 1141b( دارد سروکار اتیجزئ

  

  دئالیااز انسان  یر یبر تصو یاجتماع/یو علوم انسان یابتناء حکمت عمل

است کـه  یریتصو ی،/انسانیعلوم اجتماع یهایمپارادا ییمبنا یها مهم در بحث یاراز نکات بس

در  یاکننـدهیـینتع یارنقـش بسـ یر،تصـو یندهند. ایدست م هب 2الئیداز آنها از انسان ا یکهر

  آن دارد.  »یشناسروش« یندر تکو یژهو بهو  یمبه پارادا یبخشیتهو

 آن از منطـق یزو تما یشناس روش یستیکوتاه به چ یمطلب الزم است نگاه ینا یحتوض برای

 یارهایاست که با ارائه قواعد و مع ی) معرفتیمنطق (= منطق صور ،طور خالصه ه. بیمداشته باش

و تفکـر  یشهبازداشتن اند یفهپردازد و درواقع، وظیو تفکر م یشهبه سنجش اند یرمادیو غ یصور

 یهاها و شاخصیاسدر مقام ارائه مق یشناساست که روش یدرحال ینعهده دارد. ا هاز خطا را ب

ــر(= غ یو مــاد یعملــ ــه) یصــور ی ــز منظــور ب . اســت ناصــحیح از صــحیح تفکــر دادن تمیی

پــردازد و یمــ یشــهاند» بشــکل و قالــ« یو نادرســت یدرســت ی، منطــق بــه بررســســخنیگرد  بــه

اسـت. درواقـع،  یشـهفکـر و اند یـک ی»محتـوا«اعتبـار و ارزش  یمسئول بررسـ ،یشناس روش

 ییــیرزا(ر.ک: م 3اســت یشــهاند یمحتــوا یــابیمنطــق کشــف اســت و در مقــام ارز ی،متــدلوژ

  .)۲۸-۲۷: ۱۳۸۵ اهرنجانی،

 یجـادچگونـه ا هـا یـهه نظرکند ک بحث می ینشناسی در مورد ا روش ی،علم یمپارادا یکدر 

 یـنشـود، ا ار بـرده مـیک منظور چه نوع منطقی به ینا یبرا یرند،گ شوند و مورد آزمون قرار می می

                                                       
 .است نیک کارهای دانش عقلی، فضایل از یکی مثابهبه ارسطویی عملی حکمت پس. ١

2. ideal man 

 و آلـی دانـش کشـف، منطـق امـا محتواهاسـت، بـه دسترسـی شـیوه از و ضوابط اعمال شیوه از اعم شناسی، روش. ٣

 ).  ۱۰/۸/۱۳۹۶ ش، ع( است نشده تدوین هنوز که است اکتشافی
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 های یـدگاههسـتند و چگونـه د یزیچه چ یهشب ها یهباشند، نظر داشته یدبا یارهاییچه مع ها یهنظر

  .)۶۴: ۱۳۹۱ یکی،(بل یابندارتباط  ینمع یقیتوانند با مسائل تحق می یننظری مع

 یبـر مبـان یاسـت کـه مبتنـ یعلمـ یقتحق یکچگونگی انجام  یلو تحل یهشناسی، تجز روش

و  یته هـداکـاسـت مشـتمل  یارهـاییبر اصول و مع یشناس . روشگیرد یشکل م یمیپارادا یادینبن

که در است  یکردهاییو رو ها یکقواعد، تکن ید،علمی را برعهده دارد و راجع به عقا یقتحق یریتمد

نکتـه مهـم در مـورد  ینبه ا ،رو ینازا. ) (See. Neuman, 1997: 9دشو یاستفاده م یجامعه علم یک

از  یمعرفتــ ینــدکــل فرا توجــه داشــت کــه یــدبا یعلمــ یمدر پــارادا یشناســ روش یشناســیگــاهجا

 یـق،مـورد تحق یـتو... گرفتـه تـا واقع یشناسجامعه ،یشناسانسان ی،شناسمعرفت شناسی، یهست

خـاص،  یشـناخت انسان یمبنـا یـک، سـخنیگرد  هسـتند. بـه یشـناخت روش یندهایفرا یرهمه درگ

بـه همـراه  یـزخاص خـود را ن یشناس روش یمبان یجهو در نت طلبد یخاص خود را م یشناس معرفت

 یـدتول یچگـونگ یـینتب ،»یشناسـ روش«گفـت:  تـوان یم یشناسـ روش یـفدر تعر ،یندارد. بنابرا

 یـکمثابـه محقـق را بـه یقـاتیتحق یرمسـ یمنطقـ ینـده فراکـیا گونهبه ؛معرفت از عالم واقع است

و  یشـناخت انسان ی(و از جملـه مبـان یو نظـر یمیو اصـول پـارادا یاز سطح مبـان یچارچوب فکر

 یحتوضـ یو تجرب یاجتماع یایشود) تا ورود به دنیاتخاذ م لئایداز انسان ا یمکه در پارادا یریتصو

 ).See. Lather, 1992: 87( یدنما می یهمنظم و قابل دفاع توج یافته، سازمان یا گونهداده، آن را به

طور عام و  هب یشناسانسان یبا مبان ی،علم یمپارادا یکدر  یشناسروش یمارتباط مستق ین،بنابرا

تـوان یاز انسـان نمـ یریتصـو یناست که بدون چنـ یاگونهطور خاص بهبه الئیدانسان ا یربا تصو

 یثیـتمثابه تمـام ح(به یانسان یهاکنش یینبه کشف و تب یابیدست یندفرا یبرا یشناختروش ییالگو

 یـنج در ایـرا یهایشناسهر نوع روش ،یگرد یانبه ب دست داد. هب) انسانی/ یعلوم اجتماع یکارکرد

گاهانـه علوم به یندر ا یایهسنخ از علوم و هر نظر گاهانـه متـأثر از د یـاطـور آ از انسـان  یـدگاهیناآ

هـا و یشناسـ در تکـون روش یو هسـته مرکـز یاهبردو ر مهم یمفهوم یر،تصو ینهستند و ا الئیدا

  .)De Coppens, 1976: 1شود (یمحسوب م یو اجتماع یانسان یاتنظر

بـه همـراه دارد، درواقـع  یعلمـ یمپارادا یک یبرا الئاید انسان تصویر که استلزاماتی از یکی

 یـتکنـد. اهممی ارائه) ی(=حکمت کردار یدر باب حکمت عمل یرتصو یناست که ا یایهنظر

 یهـاکـنش) معنـای کشف(و  تبیین مقام در که انسانی/ یعلوم اجتماع یکردرو یک یامر برا ینا

 ی/ انسـانیعلـوم اجتمـاع یکردهـایتمـام رو ،باشد. درواقـعیم یحاز توض یازنیاست، ب یانسان

 بـا عنـوان  یدر کتـاب دکـوپنز یتـرپ ،نمونـه یانـد. بـرابـوده الئیـداز انسان ا یریمستظهر به تصو



 شناسی حکمت عملی جایگاه   14

گوسـت کنـت الئیـدانسـان ا یـانبـه ب یککالس یشناسال در جامعهیدهانسان ا  یـل، اماز منظـر آ

  1پرداخته است. ، و ماکس وبرَپِرتو یلفردوو ،یمدورک

  

  یانسان/ یاجتماع علوم هر انیبن ؛یدر باب حکمت عمل یاهیضرورت وجود نظر 

حـوزه  یـندر ا یاجتمـاع یهو نظر یشناسروش هر و انسانی/ اجتماعی علوم هرگونه ،اساس ینبرا

از  یکهر  یادگذاراناست و بن یدئالااز انسان  یریتصو یو راهبرد مهم یمبر مفاه یمبتن ی،معرفت

بـاب  دررا  یایـهانـد نظرتوانسـته تصـویری چنـین اختیار با انسانی/ یعلوم اجتماع یکردهایرو

و در  یازیـده،متناسب بـا آن دسـت  یشناس روش یبر آن به نوع یمبتن و نندارائه ک یحکمت عمل

 گونـاگونی وجـودبـه  یجـهرا ارائـه دهنـد. در نت یشناسـ انسان یـنمنطبق بـا ا یقروش تحق یجهنت

توان با مفهـوم یرا م یکردهارو ینا یتمام یتهو یانسان /اجتماعی علوم در مختلف رویکردهای

 و کـرد معرفـی شـده، گرفته وام کالسیک فلسفه از که) ی(= حکمت کردار یواحد حکمت عمل

 یندائـر بـ یماگر بخواه ،درواقع. باشد انسانی علوم هویت ترسیم برای مناسبی بستر تواند می این

  داشت: یمدو دسته موجود خواه یم،کن بندی یمرا در عالم تقس یو اثبات، هر موجود ینف

  )؛ اول دسته موجودات(=  نیستند ها انسان به وابسته وجودشان در که موجوداتی .۱

  ها هستند (= موجودات دسته دوم).  که در وجودشان وابسته به انسان یموجودات .۲

شـان وابسـته  هستند که وجود و عدم یاتیهو یهمگ یستیو ز یمیاییش یزیکی،ف یهایتهو

 یـا ی(نهـاد یاجتمـاع یـا یفـرد یهـاکنشگرانه، اعم از کنش های یتاما هو ؛یستها ن به انسان

 یـدنباشـد پد یهستند کـه تـا انسـان و جامعـه انسـان یاتیها و... هو )، نهادها، سازمانیسازمان

بـوده و موجـودات دسـته دوم، موضـوع  ی. موجودات دسـته اول موضـوع حکمـت نظـرآیند ینم

جوامـع امـروز نبـوده  یچیـدگیبه پ یاجتماع یها کنش یته هوکهستند. از آنجا  یحکمت عمل

 یانسـان یهاو مطالعه همه سطوح کنش یبررس یفهوظ یبا نام حکمت عمل یاست، دانش واحد

اند.  شـده یهـا موضـوع علـم مسـتقلکـنش یـناز ا یاما امروزه هر بخشـ ؛را برعهده داشته است

موضـوع علـم  ی،سـازمان یهـاکـنش ی؛شناسـ موضـوع جامعه ی،اجتمـاع یهـااجتماع و کنش

از اقسـام کـنش بـه  یکهر  یبترت ینموضوع علم اقتصاد و به هم ی،اقتصاد یها کنش یریت؛مد

                                                       
] مـدن سیاست و منزل تدبیر اخالق، تهذیب[=  عملی حکمت قانونی نمونه را کامل انسان اسالمی عرفای و حکما. ١

 و اسـت پیوسـتاری و شـده مشخص وارهنظام یک اسالمی عملی حکمت وارهنظام جهت بدین. اند داشته منظور

  )  ۱۰/۸/۱۳۹۶ ش، ع( است نکرده رخنه آن در تبعیض و طفره
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در  یفـرد یها مرتبط هستند. اما در گذشته کنش یمختلف علوم انسان یها از شاخه یعلم خاص

، و منـزل یردر قالـب علـم تـدب یخـانوادگ یهاکنش، )(نه علم اخالق اخالق یبتهذقالب علم 

 یـنتفاوت کـه ا ین. با اگرفتند یقرار م یمورد بررس مدن یاستدر قالب علم س یاسیس یها کنش

 یهنجارهـا و امـور اخالقـ یینتب یگانه، در پسه یها کنش ینا یفتوص بر افزونسه دسته از علوم 

 یها بـا شـاخه یعلوم انسان یموضوع تمام یمسه دسته کنش بودند. حال اگر بخواه یناحاکم بر 

کـه وجودشـان  ییآنهـا یعنـیم دسته دوم از موجودات (یید بگویبا یم،مختلف آن را مشخص کن

 یگفـت علـوم انسـان تـوان ی، موصف ینبااهستند.  یهاست) موضوع علوم انسان وابسته به انسان

در بـاب علـوم  یگـرید یکـردکه هـر روگونههمان 1؛مدرن است یبر حکمت عمل یمدرن، مبتن

  انسانی/ یاجتماع
ً
 2.است) ی(= حکمت کردار یدر باب حکمت عمل یانظریه بر مبتنی ضرورتا

  

   یحکمت عمل شناسی یگاهجا

 عقل. ۱

وجـوه وجـود  بـارا یـبس دشوار است؛ ز یکار یانسان های یشهاند یرعقل در س یگاهجا ییشناسا

 یزاتتمـا تـوان یاند، م کتـاب گـزارش شـده یـنکـه در ا هایی یتشخصـ یدگاهد یمشترک در تلق

اگـر از  رو یـنازاعقـل مشـاهده کـرد.  های یآن و حوزه کارکرد و توانمنـد یفرا در تعر یا گسترده

بـدون گـزارش  تـوان ینم یـم،دسـت نگـه دار یکنـون یتدر وضـع یشگزارش نظر منتخب خـو

 های بندی یمو تقسـ یمختلـف فلسـف یها عقـل در دسـتگاه یستیمختلف در مورد چ یرهایتفس

ــ ــه اقســام کارکردهــا یمختلف ــنعقــل در ا یکــه اشــاره ب ــد، تعر یفلســف یهــا نظام ی ــفدارن  ی

از  یمورد آن تلقـ یندر ا یدگاهد ینتر مقبول ،ینا وجودعقل ارائه کرد. با  یستیاز چ یا کننده روشن

                                                       
 تفسـیر کالسـیک عملی حکمت درباره فالسفه تعریف از بیرون را مدرن عملی حکمت بتواند که تعریفی هیچ هنوز. ١

 کالسیک تعریف مکّمل عنوان به بتواند تا باشد شده استنباط دیگری تأسیس آنکه مگر است، نرسیده انجام به کند

  ).  ش ع( بپردازد عملی حکمت تعریف به

  که است) Gibbons( گیبونز مانند افرادی ادعای از فراتر نوشتار این ادعای بنابراین،. ٢
ً
 را تفسـیری رویکردهای صرفا

  را »مدرن عملی عقل« عنوان او. دانند می خصیصه این دارای
ً
 کـه کنـد می اطـالق تفسـیری رویکردهـای به صرفا

 حکمـت نـوعی بـر مبتنـی انسـانی، علـوم رویکردهـای تمامی نوشتار این دیدگاه از اما. اند   شده سیاسی علوم وارد

  .  هستند آن مدرن نوع از البته عملی،

See. Gibbons, Michael T., (Nov 2006), Hermeneutics, Political Inquiry, and Practical Reason: An 

Evolving Challenge to Political Science, The American Political Science Review, Vol. 100, No. 4. 

P. 563.  
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صـورت، شـامل  یـندارد. عقـل در ا یدر دستگاه شـناخت انسـان ییعقل است که اشاره به توانا

و جهـان تجربـه بـه دسـت  یعـتاسـت کـه از طب ییها و شـناخت یشـناختار یاتو هو یممفاه

در  یـرون یـناست. ا یتجرب یها شناخت یریکارگ هتوسعه و ب یبرا یریو راهبر ما به مس اند یامدهن

در برابر عقل  یککه هر  هایی یتبا توجه به مرزها و محدود یمختلف و فلسف یفکر یها دستگاه

انـد   ردهکتالش  یخیتار یها در طول دوره یشمندان. اندشود یم یدستخوش دگرگون دهند یقرار م

کننـد  ییکه در آن نهفته است، شناسا یروهاییآن و ن یکارکردها یلتحل یقعقل را از طر یتتا هو

 های یاشـاره بـه کارکردهـا و توانمنـد یبرا یمتعدد یماتکرد که تقس یممشاهده خواه رو ینازاو 

کـه نمونـه  یما کرده یرا در طول کتاب بررس ها یلتحل ینا یها نمونه یلاند. به تفص عقل ارائه کرده

رغم  مشاهده کرد. بـه یو عمل یعقل نظر یعقل به دو بخش کل بندی یمدر تقس توان یبارز آن را م

 یـناز ا یـکهـر  یمختلف، گاه محتوا یها دوره های یشهدر طول اند بندی یمن تقسیحفظ ظاهر ا

 یـدهعقل گرد های یثیتاز ح یکیشده که موجب حذف  یعقل چنان دچار دگرگون یلکدو بخش 

 ی،نظـر یبـه کارکردهـا یعقـل عملـ یها با فروکاستن کارکردها دگاهید یبرخ ،نمونه یاست. برا

  اند.  ردهکحذف  یرا از دستگاه فلسف یعقل عمل

اسـت کـه  یآن عقلـ یکرد عقـل نظـر یمخواه یبررس یلبه تفص که چنان ارسطو های یدگاهدر د

کـه از سـنخ دانـش  دهـد یانجـام م یشناخت یکارها یعنی ؛دارد خویش در واقعی یاعقل را به معن

 یمربـوط بـه امـور یـااست  ییرپذیراست که علل آنها تغ یمربوط به امور یادانش  ینهستند؛ حال ا

 هایی یچه مربوط به فعل انسان باشد چه مربوط بـه هسـت یعنیاست؛  ییرناپذیراست که علل آنها تغ

  ؛دهد یانجام نم یکار شناخت یاما عقل عمل. از فعل انسان یرغ
ً
را  یعقل نظـر یدستورهابلکه صرفا

 یگرد یراست. به تعب یاز حکمت عمل یرغ ی. در نظر او عقل عملکند یو از آنها اطاعت م 1شنود یم

 یعقـل عملـ یلِت " فضـی"حکمت عملـ اساس ینبراو  یستن یحکمت عمل یدتول ،یکار عقل عمل

 دو ایـن طبـق. کنـد یرا فـراهم م یعمل در عقل عملـ ینظر های ینهزم یحکمت عملبلکه  ؛یستن

 خرد که است عقل اول جزء از بخشی است عقالنی فضایل از یکی که عملی حکمت بندی، تقسیم

 انجـام را شـناخت کار که است عقل از بخشی همان بخش، این. دارد خویش در واقعی یامعن به را
                                                       

 عنـوانبـه همچنان که است بایسته اگر. نیست عقل چونان عقل چیستی واجد دیگر یادشده، تعریف با عملی عقل. ١

. بمانــد خــود جــای بــر عملــی عقــل در عقــل چیســتی کــه دارد ضــرورت فــرض، ایــن در گــردد منظــور عملــی عقــل

 اسـت، آمـده شـناخت قـوه نقـد در کـه گونـهبدان و اند کرده تفسیر را نظری عقل حکما که گونه بدان براین افزون

 عقـل دسـتورهای عملـی عقـل: گفـت عملـی عقـل تعریـف در بتـوان تـا ندارد کردار درباره فرمانی هیچ نظری عقل

 ).۲/۴/۱۳۹۷ ش، ع( برد می فرمان را نظری
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 امـوری بـه مربـوط یا است تغییرپذیر آنها علل که باشد اموری به مربوط شناخت این خواه دهد؛ می

بـه رفتـار  یابیدسـت یهـا و راه یعمـل انسـان ییشناسـا ،بنابراین. است تغییرناپذیر آنها علل که باشد

  است. یبر عهده عقل نظر یزن مندانه یرفضیلتو غ مندانه یلتفض

از  یبخش یعقل عمل یم،بدان یعقل عمل ،اطاعت کردن دارد ییکه توانارا اگر جزء دوم عقل 

 عمل را پد
ً
اسـت کـه بـا  ای ییتوانـا ،یامـا حکمـت عملـ ؛آورد یمـ یدعقل خواهد بود که صرفا

سـروکار دارد؛ آن  یـات،از کل یـاتطـور اسـتنتاج جزئینو هم یو جزئ یکل یها از گزاره یا دسته

 ،وصـف ینباا). see: NE, 1141 b 17کـه منجـر بـه عمـل شـود ( یاز کل ینحوه از استنتاج جزئ

هسـتند  یو جزئـ یکلـ یها با آنها سروکار دارد از سنخ گزاره یکه حکمت عمل یاتیو جزئ یاتکل

  .آیند یکه به کار مقام عمل م

(خواه از سنخ  یبلکه هرگونه کار نظر ؛ندارد یوجه دانش گونه یچه یعقل عمل در نظر ارسطو

جـه، عقـل ینت در. شـود می آمـاده او برای نظری عقل توسط)، یاتباشد خواه از سنخ جزئ یاتکل

 بخش فرمان ارسطو یعمل
ً
توسط حکمت  یعمل که در عقل نظر های ینهبر نفس است و زم صرفا

   ینظـر های ینـهبلکـه زم ؛یسـتن یعقـل عملـ یاز سنخ کارها یکار شود یم یدهتدارک د یعمل

  .شود ید میتمه یسنخ دانش و علم) است که در عقل نظر(= از 

 یشاو ب ینکها ویژه به. یمچندان موفق نباش یدشا در ارسطو »یعقل عمل«عنوان  یدر جستجو

 های بندی یماز تقسـ دهـد یم یحکند تـرج یتتبع یو عقل عمل یعقل نظر بندی یماز آنکه از تقس

شـباهت داشـته  یباشند به امـور انضـمام یکنزد یهاول یاز آنکه به مباد یشآغاز کند که ب یگرید

بـا  - یمکنـ یگذار نشـانه ارسطو فلسفهرا در  یعقل عمل یفضا یماگر بخواه ،ینا وجودباشند. با 

 را دیگـر جزئـی و واقعـی یااز آن را خرد بـه معنـ یدوگانه او از عقل که جزئ بندی یمتوجه به تقس

 عقـل منطقـه داخل) فرونسیس(=  عملی حکمت -داند می کردن اطاعت یا شنیدن توانایی دارای

و  تخنه ،یشناخت علم ،یحکمت نظر ،یعقل شهود یها حوزه ینظررد. عقل یگ می قرار نظری

مربـوط بـه  یلفضـا هـا، ییتوانا یـنمربوط به ا یلفضا یراز شود؛ یرا شامل م یحکمت عمل یحت

  عقل هستند.  یجزء نظر یعنیجزء اول عقل، 

 یطورکه عقـل نظـرهمان یااست که آ ینا یمدهیبخش آن را پوشش م ینکه در ا یله مهمئاما مس

خـاص عقـل  یقائل شـد ادراکـات توان یم یاآ یر؟خ یاادراک دارد  یزن یاست، عقل عمل یادراکات یدارا

 از ادراکات عقل نظر یعقل عمل یاآ یم؟ز دارین یعمل
ً
و اگر پاسخ مثبت اسـت  کند یاستفاده م یصرفا

   یابد؟ یامتداد م یبه عقل عمل یعقل نظر یاز سو یاطالعات یراهرو ینچگونه ا
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است و دسـته  یدسته مربوط به ادراکات خاص عقل عمل یک: یمدو دسته سؤال دار ،ینبنابرا

کـه  یگـرید یارسؤال و سـؤاالت بسـ ین. ایاز عقل نظر یمربوط به نحوه استفاده عقل عمل یگرد

 دور یا گذشـتهکه از  یعلم یانیآشکار سازد در جر ینقش عقل را در دستگاه علوم انسان تواند یم

اسـت عقـل در   متعدد موجب نشده یها پاسخ یناما ا ؛اند یافته یمختلف یها پاسخ شود، یآغاز م

  فرو افتد. یشخو یختاریو انگ یشناختار یگاهاز جا یسرتاسر دانش و سرتاسر جهان انسان

   

  یو نظر یمناسبات عقل عمل. ۲

 یـنکـه در ا یشمندانیاند یدر تمام یو عقل نظر یاز دو اصطالح عقل عمل ینتوان به سادگ یدشا

با عبور از ظـواهر  یما نوشتار تالش کرده یناما در ا ؛اند استفاده کرد قرار گرفته یکتاب مورد بررس

و  یعملـ های یتوانمنـد کننده یانکه ب یمبپرداز ییمحتوا یبه جستجو یشانالفاظ و اصطالحات ا

اسـت.  یگـریبه شکل د یدوره اسالم یلسوفانله در فئمس ینا ،ینا وجوددر عقل است. با  ینظر

 یـنا برطبـق یمباحـث فلسـف یمو تنظـ یو عمل یعقل به دو بخش نظر یمتقس توان یم یبه روشن

در  را در آثار ارسطو یمتعدد های بندی یمتقس توان یرا مشاهده کرد. م یشاندر آثار ا یاصل یمتقس

 یبه سـادگ یو نظر یعقل عمل یماما تقس ؛یافتو...  یانسان یلو فضا یانسان های یمورد توانمند

داشـته را دو بخش از عقـل  ینکه اشاره به ا ییمحتوا ین،ا وجودست. با یدر آثار او قابل مشاهده ن

دو  که ارسطو یکوماخوساخالق ناز  یدر آثار او به دست آورد. در بخش یبه روشن توان یم ،باشد

دو جـزء را اشـاره بـه همـان دو  ینا توان  یور از خرد هستند م که بهره شمارد ینفس برم یجزء برا

دو بخش خواهـد  یدانست. به نظر او جزء خردمند نفس، دارا یو عقل نظر یاصطالح عقل عمل

 کـه اسـت توانـایی ایـن دارای دیگر جزء و دارد خویشتن در واقعی یاخرد را به معن یبود که جزئ

). اگـر NE, 1103 a 2( شـنود یکه کودک سـخن پـدر را مگونههمان کند، اطاعت یعنی »بشنود«

 یهـا بخش یفتعـار یم،کـار بـر هدو بخش ب ینا یرا برا یو عقل عمل یعنوان عقل نظر یمبخواه

  خواهد شد: گونه ینا ارسطو یدگاهمختلف عقل از د

  ؛دارد خود در واقعی یامعن به را خرد که نفس از جزئی :یعقل نظر 

اطاعـت از  ییتوانـا یبلکه دارا ؛ندارد خود در واقعی یامعن به را خرد که جزئی :یعقل عمل

  است. یعقل نظر ینفرام

، یادشـده بندی یمتقس یهبر پا که ارسطو یافتدر توان یرا از آنجا م یکیتفک ینبودن چن یاصل

  عقلـی فضایل. اخالقی فضایل دیگری و عقلی فضایل یکی: داند یدو نوع م یزرا ن یلفضا
ً
 طبیعتـا
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 اخالقـی فضـایل و دارنـد خـود در واقعی معنای به را خرد که شوند می نفس از بخشی به مربوط

 ،یحکمـت نظـر :نـد ازا عبارت عقلی فضایل. دارند اطاعت توانایی که هستند بخشی به مربوط

ت ذهن [= هوشمند
ّ

و  یدسـت گشاده :نـد ازا عبارت یاخالقـ یلاما فضا ؛ی] و حکمت عملیحد

عقـل  یعنـیاز جزء اول عقـل  یبخش ،یحکمت عمل ین،). بنابراNE, 1103 a 6( داری یشتنخو

 کنیم یمشـاهده مـ یکوماخوسکه در کتاب اخالق ن یمختلف یلفضا یتخواهد بود. وضع ینظر

  .خورد یم یونددر عقل پ یادینبن یکتفک ینبا ا ینحو به

دو بخـش از  یـناز ا یـکهر یننهـاد یژگیبه و یو عمل یعقل نظر یزهایتما ییندر تب یفاراب

بدان اشاره شـد،  عقل با آنچه در ارسطو یها بخش یسهآن را در مقا توان یکه م کند یعقل اشاره م

به جهان دانـش در  یاست، با ورود فاراب »مند یلتفرد فض« اخالق در ارسطو یانکرد. بن یبازخوان

و دسـتگاه  کنـد یعبـور م »یلتفضـ یادهـایبن«بـه عمـق  مند یلتفلسفه از فرد فض یدوره اسالم

 یتیهـو کـه ینحو به دهـد؛ یآن، گسـترش م یداشت صورت ظاهر نگه ینرا در ع ارسطو یاخالق

با عنـوان قـانون حسـن و قـبح  ین مبنا در کل فالسفه اسالمی. اکند یم یدامتفاوت از آن دستگاه پ

  .)۱۴۲: ۱۳۹۵ ی،شاهرود یشناخته شده و به کار گرفته شده است (ر.ک: عابد 1یعقل

، ارسـطو یفالسـفه مسـلمان بـا کتـاب اخالقـ یاخالق یها دستگاه یو ظاهر یشباهت ساختار

له ئمسـ یـناست. ا شدهفالسفه مسلمان  یاخالق یدگاهد یردر تفس یبس بزرگ یخیموجب انحراف تار

از دسـتگاه  یزمتمـا ینحو بـه یفلسـف یهـا نظام یـنکـه در ا یفراوان های یتموجب شده است تا ظرف

  فراهم نشود. یزن یعلم یاستفاده از آنها در فضا ییآن توانا دنبال بهنشود و  یدهد دنوجود دار ییارسطو

 یخردمنـد یـاتعقـل  یـروین یرا بـرا یا چندگانـه های یژگیو فصول منتزعهدر کتاب  یفاراب

ممکن است؛ علـوم  یرون ینواسطه ا هب ّیهرو شود، یها شناخته متعقل بدانکه : شمارد یبرم یانسان

عقـل رخ  یـنو بـد در ا یـکافعـال ن یـانم یزو تمـا آینـد؛ یبه دست م یرون ینواسطه ا هب یعو صنا

   یفـاراب یاست دسـتگاه اخالقـ  خاصه ترین یادینو بن یناول که یراخ یژگیو یناواسطه  هب. دهد یم

 عنوان بـهو خـود را  گیـرد یفاصـله م یی) از دستگاه ارسـطویفالسفه اسالم یگر(و در امتداد آن د

و بد افعـال  یکدار سنجش ن عقل، عهده یراز سازد؛ یم یاننما یزمتما یتیبا هو یاخالق یدستگاه
                                                       

سن. ١
ُ

 پایـه عنوان بـه نیکومـاخوس اخالق در و است اسالمی فلسفه دوره در شده تبیین های قانون از عقلی قبح و ح

 منظور پایه عنوانبه همواره تفسیر چند با تاکنون آغاز از اسالمی دوره در اما است؛ نیامده عملی عقل های فرمان

سن از دیگری تفسیر اخالق قانون نوشتار در. است شده
ُ

 تنقـیح دربردارنـده تفسیر آن. است آمده عقلی قبح و ح

 سراسـر در عملـی قـانون فراگیـر تراز در اخالق دستورگان مناط، تنقیح آن بر نهاده. است عقلی قبح و حسن مناط

 ).۲/۴/۱۳۹۷ ش، ع( یابد می استقرار جهان
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. آیـد یم یـدپد مند یلتعقـل، در فـرد فضـ یقانون اخالقـ یناز ا یمثابه تابع به یلتو فض شود یم

کـه عقـل در  یبلکه حسن و قبحـ ؛گیرد یتعلق نم مند یلتبه فرد فض ی، عنصر محوراساس ینبرا

  .گردد یبودن کنش م یراخالقیغ یا یمالک اخالق کند، یافعال درک م

 یستن ینا که شأن آنها یواسطه آن موجودات هکه باست  یآن عقل یفاراب یدگاهدر د یعقل نظر

 یـن. در مقابـل اشـوند یشـناخته م یمدهـ ییرتغ یگرد یبه حال یو از حال یمکه ما آنها را انجام ده

 یمتعلق کنش ما شـوند، عقـل عملـ توانند یهستند که نم یبخش از عقل که موضوعش موجودات

است که آنها را انجام  ینا که شأن آنها اشیائی یانکه با آن م است یآن عقل ،یقرار دارد. عقل عمل

  .)۲۹: ۱۴۰۵ ،ی(فاراب شویم یقائل م ییزتم یم،ده ییرتغ یگرد یبه حال یو از حال یمده

 توانـایی بـه اشـاره اشـیاء، میـان »تمییز« ویژگی. است عملی عقل اصلی خاصیت ،»ییزتم«

عقـل  یاصـل یژگـیو دهـد می نشـان نکته این. دارد عملی عقل در زشت از نیکو عمل شناسایی

 یهستند که بـا اراده انسـان یامور یاء،و بد است. منظور از اش یکافعال ن یاننهادن م ییزتم یعمل

است و  یعقل عمل یبخش صناع یکیشده است:  یلاز دو بخش تشک ی. عقل عملآیند یم یدپد

  آن.  یبخش فکر یگرید

 ی،ماننـد نجـار ییها واسـطه آن حرفـه هآن اسـت کـه بـ یعقل عملـ یو صناع یا  جزء حرفه

 کـه اسـت عملـی عقـل از بخشـی آن، فکـری جـزء. آیند یبه دست م یطب و ملوان ی،کشاورز

امکـان عمـل  یاکه آمبنا  ینبر ا اندیشد یم یمآن را عمل کن خواهیم یکه م یئیند در شک یشه میاند

  آن وجود دارد و اگر ممکن است چگونه سزاوار است انجام شود.

گـزاره برخـورد  ینبا ا رسیم یها م کنش یتبه هو یوقت یعقل عمل ِی ساختار فکر یندر کنار ا

شّر هستند. امور عالم و احوال انسان در نسـبت بـا آنهـا  یو برخ یراز افعال، خ یکه برخ کنیم یم

و  یاز آنهـا دوسـت داشـتن یشّر، برخ یو برخ اند  یراز آنها خ یفراوان و گوناگون است؛ پس برخ

 یـن. اهسـتند مضـّر  یو برخـ از آنها سودمند یو برخ زشت یو برخ یباز یبرخ اند،  مکروه یبرخ

 یها گونـه ییدر شناسـا یدر احواالت انسان و امور عالم وجود دارد، به مالکـات اصـل ها یژگیو

افعـال، مسـتقل از  ییعقل در شناسـا شود یو موجب م کند، یاشاره م یانسان یها مختلف کنش

کـه در جهـان خـارج  هـایی یژگیو شر داشـته باشـد؛ و یرخ یکتفک یبرا یمالک مند یلتفرد فض

 یو مبـاد یانسان یها ، کنشسخنگریدآنها را دارد. به ییشناسا ییتوانا یوجود دارند و عقل انسان

و  شـوند یو شـر م یـرهستند متصـف بـه خ یکه موضوع مطالعه حکمت عمل اشیائی عنوان بهآن 

 کنـد یرا فـراهم م یفالسفه اسالم یدر فضا یاز دستگاه اخالق ینوع یدایشامر موجبات پ ینهم
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نـو را در دانـش  یبدان همت گمارده است، طرحـ مشابه آنچه که ارسطو یاتیرغم داشتن ادب که به

مشـخص شـده اسـت و هـم  ییدسـتگاه، هـم دسـتگاه شناسـا یـناخالق درانداخته است. در ا

  .یانسان یاتیواقع عنوان به گیرند یقرار م ییکه متعلق شناسا هایی یهست

 یرا بـه وزان مقـوالت عقـل نظـر یکارکرد عملـ یااز مقوالت  ینظام یدر عقل عمل توان یم

 یـنا دلیل ینبه هم هستند. یموجودات اراد گیرند یآنها قرار م یلکه ذ یجستجو کرد که موجودات

وجـود  ینه فقط به معنا ی. حضور اراده در عقل عملیدنام 1»یمقوالت اراد« توان یمقوالت را م

و  یماز مفـاه ینظام یبلکه اراده در عقل عمل ؛سازد یما آشکار م یرا برا یاراست که اخت یعنصر

 ی،وجـود یمثابـه عنصـربـه تنهـا نه اراده معنا، بدین. سازد یم یسررا م یریو احکام تدب ییشناسا

را دارد، بلکـه در  یریو امور تـدب یلو رذا یلو فضا یبا عنوان کنش انسان هایی یدهپد یجادا ییتوانا

و دانـش  یاز معرفت عملـ یوجود دارند که نظام یدر عقل عمل یشینیپ یعناصر یاء،اش ینپس ا

 یـدظهور اراده را در جهـان پد ینهدستگاه شناخت، زم ینکه ا مسئله ین. ادهند یم یبرا ترت یعمل

مشـترک در  یموضع کند، یم یجاددستگاه شناخت را ا یرپذ اراده موجودات یو اراده انسان آورد یم

  است. یفالسفه اسالم یانم

 یاز عقـل عملـ یتصور یچمتقّوم به اراده است. بدون اراده ه ،یعقل عمل یدر فلسفه اسالم

 یرالدینفلسفه خواجه نص ،یهمسکو اخالق ابن ،یناس فلسفه ابن ،یداشت. در فلسفه فاراب توان ینم

 یو شــارحان و ســپس در مــدارس کالمــ مالصــدرا ،یردامادم،یســهرورد یها فلســفه ،یطوســ

 قـوه عنوان بـه هـم آن اسـت، اراده قـوه ،عملی عقل در اصلی عنصر)، یهو امام یمعتزل ی،(اشعر

و حرام و واجب  یزسخن از جا توان ینم یطبق مدرسه اشعر یحت ،بود نمی کار در اگر که ای اراده

در  ها چه در مسلک کسـب آورد. در همه مسلک یانبه م یامکان و امتناع و اباحه در عقل عمل یا

 امـر براسـاس یـاراخت یرچـه در مسـلک تفسـ یـار،اخت یاعتزالـ یر، چـه در مسـلک تفسـاشاعره

است... بدون در نظر گرفتن عامـل اراده نـه  ی، قوه اراده، عنصر اصلیهدر مدرسه امام االمرین ینب

 و دارنـد کـاربرد صـورتی در مفـاهیم کـل. یقیداشت نه تصـد توان یم یعقل عمل یبرا یتصور

  .)۳۷۳: ۱۳۹۵ ی،شاهرود ی(عابد باشد داشته وجود اراده قوه که کرد اعمال را آنها توان می

 یعقل به فضـا ینآنگاه که ا ویژه هدر جهان غرب ب یعقل عمل یتوضع یپس از دوره اسالم

                                                       
مشـخص تفسـیر هنـوز عملی های فلسفه شروح و متون در. گردند تفسیر توانند می رده چند در ارادی های مقوله. ١

 گونـه این به تا ایمکوشیده نوشتارها از برخی در. است نرسیده انجام به ویژه جایگاه در ها مقوله از رده هر کننده

  ).  ۶/۴/۱۳۹۷ ش، ع( .یازیم دست سازد، می مشخص را مقوله از رده هر نشانگان که تفسیر
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از  یبانیخـود کـه پشـت یاصـل یاز کارکردهـا یبرخ یاساس یمنتقل شد، به شکل یعلوم اجتماع

 یـناز ا یا داده شد و در قسـمت عمـده یلتقل یابزار یباشد را از دست داد و به عقل قانون اخالق

  برده شد.  یلتحو یبه عقل نظر یزن یهمان کارکرد حداقل یتفکرات حت

 یسخن مهمـ ،یشناس جامعهقواعد روش  یعنیآثار خود  ینتر از مهم یکی یدر ابتدا یمدورک

 یعبارت هـم ارتبـاط یندارد. ا یبا عقل عمل یاجتماع یعوقا بارهدر مورد ارتباط مباحث خود در

مباحـث  یفلسـف یتماه یق،طر ینو هم از ا کند یبرقرار م گذشته فالسفه میان و او میان یخیتار

را برآمـده  ی. او واقعه اجتمـاعکند یرا آشکار م یددوره جد یو مباحث اخالق یشناس او در جامعه

اسـت  یشناسـ جامعه یه موضـوع اصـلکـ ی. به نظر او در واقعـه اجتمـاعداند یم یاز عقل عمل

از تفکـر  ینـوع یقـرار دارد. تعقـل عملـ یدر مقابل تعقل نظر ی) تعقل عمل۴: ۱۳۶۸ یم،(دورک

 یعـتو جامدات و طب یاهانمانند گ یاما موضوع آن نه موجودات ؛دار آن است است که عقل عهده

 یع اجتمـاعیمتعلق به اراده انسـان اسـت، بلکـه موضـوع آن وقـا یرعالم وجودات غ یطورکل و به

بـا اعمـال  یتعقلـ ینچنـ ،نیبنابرا. آورند یم یدآنها را پد یکه انسان و جوامع انسان یاست؛ امور

از سـنخ تعقـل در  یعملـ تعقـل ینوع به یزاو ن رو ینازاها در جوامع مختلف سروکار دارد.  انسان

  اذعان دارد:  یکنش انسان یامورد عمل 

 یـنبه گذشـته ا یوقت یمو معلوم کن یمگسترش ده یرا به رفتار آدم یاست که تعقل عمل ینهدف عمده ما ا

  توانـد یم یگرید یروابط را عقل عمل یناست و ا یلبه روابط علت و معلول قابل تبد کنیم یرفتار نگاه م
ً
بعـدا

   .)هماندرآورد ( یندهبه صورت قواعد عمل آ

 کند، یم یهتوص و کار گرفته هب یمطالعه امور اجتماع یبرا یمکه دورک ییها قواعد عمل و روش

 ایـن فروگشـایی بـا. دهـد یم یلآنها را تشـک یادبن یاست که به نظر او عقل عمل یاز قواعد یناش

 یرا مبنـا ی) عقـل عملـگزارش شدکه از او  یافت که او نه تنها (طبق متن اولیدر توان می عبارات

 یـتواقع ییه شناسـاکـ) بـر آن اسـت یـر،متن اخ برطبقبلکه ( داند، یم یاجتماع یتواقع یجادا

را در  یکـار شـناختار یکه عقـل عملـینحوبه ؛ر استیپذ امکان یتوسط عقل عمل یزن یاجتماع

دارد،  یشناسـ در جامعه یاساسـ یکـنش کـه نقشـ یهدار است. نظر عهده یاجتماع یتحوزه واقع

کـنش  یـدایشپ یـراز کنـد؛ یبرقـرار م یاست که ارتباط خود را با اصـطالح عقـل عملـ ای یهنظر

 یخنهاده شده اسـت کـه در تـار یکنش برعهده عقل ینو فهم ا ی،از عالم انسان یموجود عنوان به

را در  یاصـطالح عقـل عملـ یمدورکـ ینکهشده است. با ا  یاداز آن  »یعقل عمل«فلسفه با عنوان 

اخالق باشد،  یآن که مالکات اصل یاما با حذف عنصر اصل ؛محفوظ داشته است یشتفکر خو
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تنـزل داده  یابـزار یگرعمل یرا تنها در راستا یعقل عمل فروکاسته و یبه امور اجتماعاخالق را 

 رها کند یتیوضع یننتوانسته است خود را از ا یزتا دوره معاصر ن یشناس کار، جامعه یناست. با ا

  نهاده است.  یبخش از علوم اجتماع یندر نهاد ا یمکه دورک

در دوره معاصـر،  یشناسـ برجسته جامعه یشمنداناست که اند یافتهتداوم  ینحوروند به ینا

کـه نـه تنهـا ینحـوبـه ؛نـدا همحصـور کرد یـاییو جغراف یخیتـار یها دانش خود را در محـدوده

 یـارکـه در اخت یابزارگـان یسنخ از دانش رخت بربسته است، بلکه حت یناز ا یاخالق یها یدئالا

در  یـدنزخـاص شـده اسـت. گ هـای یتبود محـدود بـه موقع یجوامع انسان ییشناسا یعقل برا

  : گوید یاشاره دارد م یشناس در جامعه یاساس یتموقع ینکه بد یعبارت

از علـم  یا بلکـه شـاخه دانم، ینمـ یعـام مربـوط بـه مطالعـه کـل جوامـع انسـان یرا علم یشناس من جامعه

 رو  دانم یم یاجتماع
ً
  .)۱۱ :۱۳۹۶ یدنز،(گ شود یمدرن متمرکز م یا یشرفتهجوامع پ یکه مخصوصا

فـرد،  یـتدر موقع یامـور انسـان یاتکه ناظر به کل یاز حالت عقل یاگر دانش حکمت عمل

از  یدر دوره خاصـ یا یاییاز منطقه جغراف یخاص یتخانواده و کشور باشد خارج شود و در موقع

 افـزوده آن بـر دیگری) بخش یتهو یژگیالزم است فصل مخّصص (= و یابد، ینتع یخزمان تار

  .یابد تعین خاص موقعیتی در تا شده

 یعلمـ یدانشـ تـوان یرا م یـدنزگ یـدگاههمانند د ی،شناخت جامعه های یدگاهد ینکهبه جهت ا

که خـود را از فلسـفه دور بدارنـد  یاند و در صورت مطرح شده یفلسف یاصول یدانست که بر مبنا

 یـنرا در ا »یتیمـوقع یحکمت عملـ« ینوع توان یم ،)همان( انگارند یم یشکست خود را حتم

از  یدانـش را بتـوان ادامـه مطالعـات یـنا ینکها یبرا ،ینا وجودشاهد بود. با  یرشته از علوم انسان

است، الزم است  یافتهدانست که در جوامع خاص مانند جامعه مدرن تداوم  یسنخ حکمت عمل

 یدر برخـ رسـد یشـود. بـه نظـر م یانب یدانش به شکل آشکارتر ینارتباط فلسفه با ا یها واسطه

در  تـوان یکنـد. نمونـه آن را م یـانب یها را به شکل قابل قبول واسطه ینتوانسته باشد ا یدنزموارد گ

و مطالعـه  یدر مـورد کـنش انسـان ینـوع مطالعـه فلسـف یـانم یـککه او در تفک یافت یحیتوض

  .)Giddens, 1983: 28( کند یم یرتقر یشناخت جامعه

قابـل  یدارند بـه روشـن یکه دغدغه علوم اجتماع یلسوفانیف انیدر م یحت بودن عقل یابزار

اسـت کـه امکـان  یابـزار نشیگـز ،یعقالنـ یریگ میمـراد از تصـم ،اساس نیبرااست.  افتیدر

بـه. سـازد یمـ سـریاو م یدارد (=اهـداف) را بـرا لیـکه کنشگر بـدان م یزیبه هر آن چ یابیدست

اسـت کـه از  یدرحـال نیـااهـداف اسـت.  نیـبه ا دنیابزار رس صیتشخ ت،یعقالن ،سخنگرید
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ه کـنیو لـذا ا ستین» به هدف یابیکشف ابزار دست« ،یعقل عمل یهسته مرکز ،جان سرل دگاهید

 تیـعقالن از یتلقـ نیـا رایـز ست؛ین حیصح دارد، کاربست الیتنها در چارچوب ام یعقل عمل

وجـود نـدارد و مسـتقل از  الیمستقل از ام یعقل عمل ،آنکه نخست: است امر دو مستلزم یعمل

 یبـه محـک داور ن،یو نخسـت هیـپا التیتمـا ،دوم آنکـه ؛افـتیعمـل  یبرا یلیدل توان ینم لیم

  .  ندیآ یدرنم یعقالن

بـه قـوه  صیتشـخ نیو البته ا (Searle, 2001: 10-11)تنها ابزار است نه هدف  یمتعلق عقل عمل

مستقل در انسان معتقد اسـت  یقوه شناخت کیمثابه  به تیبازگشت ندارد. سرل با انکار عقالن یمستقل

 یقوه مسـتقل ،یالتفات ثیح یها صورت گریاحساس و د شه،یمانند قوه زبان، اند ییها ییتوانا بر افزون

و  »یالتفـات ثیـح« یرا همـان عناصـر ذاتـ تیـالزامات عقالن یودر ما وجود ندارد.  تینام عقالن  به

 روش ما در به» زبان«
ً
 انیوجود فاصله م یامر نیچن فرض شی. پداند یم یالتفات ثیح یریکارگ و صرفا

 زیـن یدر مورد عقل نظـر ،یعقل عمل بر افزونمسئله  نی، ااو دگاهیدعلت کنش و خود کنش است. از 

 قابل تصور  یبرا الیمستقل از ام لیدال وجودسرل  دگاهید. از (Ibid: 22-24)صادق است 
ً
کنش کامال

 یورز بخش عمده عقـل .(Ibid: 26-29)آن را مشاهده کرد  توان یم یزندگ ینیع یها در نمونهاست و 

ناسازگار و متعارض اختصـاص دارد. آنچـه در  لیدال گریو د الیام انیم یطور معمول به داور به یعمل

دادن مجموعـه  بیترت :عبارت است از زیاز هر چ شیب هیّ است که رو نیا دهد، یرخ م یزندگ تیواقع

 شـرط شیموفق است، نه پ هیّ رو جهینت ها یگذار تیاز اولو یمنظم فهرست. درواقع، ها یگذار تیاولو

مسـتقل از دسـتگاه  یعنصـر عنوان بـهکه عقـل را  یشینپ گری یکنار گذاشتن عقل). (Ibid: 30-31 آن

 یـناز موهبـت حضـور آگاهانـه ا یـزن یموجب شده است علوم انسان گذارد، یکنار م یشناخت بشر

  محروم شود. یشناخت عنصر روش

  

  یو نظر یبا حکمت عمل یو نظر یمناسبات عقل عمل. ۳

در  یاز عقـل عملـ یمختلف یرهایاست که تصو یناگر نشان ی،فلسف های یشهبه اند یخیتار ینگاه

 یستیو چ یتروشن ساختن وضع یت،موقع یناست که در ا یعیشده است. طب یمترس ها یشهاند ینا

 یتوضـع یماگـر بخـواه ،یـنا وجـودنخواهـد بـود. بـا  یرپذ به نحو مطلق امکان یزن یحکمت عمل

را  یهپا ینامکان طرح مباحث خود بر ا یم،کن ییکار شناسا یگوناگون را در ابتدا یاتتلق ینا یاجمال

 یراست که تـدب واره حکمتاز دانش  یآن سنخ یحکمت عمل یت،وضع ینکرد. طبق ا یمخواه یداپ

 یاز مالکـات عقلـکه برآمده را  یعقل و دستورات جزئ یدئالا ینبراساس قوان یبشر ینظامات زندگ
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کـه از گونـهسـنخ از دانـش همـان یـناجتماع برعهده دارد. ا یهپا یفرد و نهادها یهستند در رفتارها

و جامعـه  یدر فـرد انسـان یتوسعه حکمت نظر یرا برا ینهزم برد، یبهره م یحکمت نظر یها داشته

واسـطه  هبـ یراهبـر یـناست. ا ینظر یچدر پ یچپ یرهایراهبر انسان در مسد که کن یفراهم م یانسان

شـده  یشـیدهاند یبخش از حکمت در حکمت نظـر ینکه توسط ا یراتیو تدب یاخالق یدئالا ینقوان

مشـاهده کـرد.  یـانم یـندر ا تـوان یرا م یهدوسـو یا که رابطهینحوبه ؛خواهد بود یرپذ است امکان

توقـع داشـت  تـوان ینم ولـی ،دکنـ مـی ترسیم را عملی حکمت برای ییدئالانقطه  ی،تلق ینگرچه ا

به تناسب  یکبلکه هر ؛به دور باشند یرتصو یناز ا یزکتاب ن یندر ا یمورد بررس یشمنداناند یتمام

 یشرا بـه نمـا یـدئالا یرتصـو یـناز ا یا بهـره اند، یشـیدهاند یشخـو یکه در نظـام فلسـف یامکانات

 بد یبا حکمت عمل یکه عقل عمل یاند. نسبت گذارده
ً
 یکه حکمت عملـ یستشکل ن یندارد، لزوما

 یهـا مملـّو از گزاره یحکمت عملـ یت،بلکه حداقل در دو موقع ؛باشد یسراسر محصول عقل عمل

و  شـود یحـذف م یدسـتگاه فلسـف یـکدر  یکـه عقـل عملـ هـایی یتاسـت: در موقع یعقل نظر

 یگـرتنهـا بـه عمـل یکه عقل عمل یتیو در موقع شود؛ یبرده م یلتحو یآن به عقل نظر یکارکردها

از  یکه طبـق برخـ یبلکه وجوه شناخت ؛شود یحذف نم یاما به شکل کل ؛شود یداده م یلتقل یابزار

  .شود یمنتسب م یقرار دارد به عقل نظر یدر عقل عمل ها یدگاهد

 ییشناسـا یارائه کرد، توانمنـد ارسطو یدگاهد در یاز عقل عمل یریکه بتوان تصو یدر صورت

  یتموقع یندر ابلکه  ؛نشده است یرآن تصو یبرا
ً
و عقـل . در نظـر ااسـت یعقل نظرتابع صرفا

. یسـتن یحکمت عمل یدتول یکار عقل عمل ،یگرد یرو به تعب است یاز حکمت عمل یرغ یعمل

عمل در عقـل  ینظر های ینهزم یبلکه حکمت عمل ؛یستن یعقل عمل یلِت " فضی"حکمت عمل

 ،اسـت یعقالنـ یلاز فضـا کـه یحکمت عمل بندی، یمدو تقس ین. طبق اکند یرا فراهم م یعمل

بخـش همـان  یـندارد و ا یشدر خـو یواقعـ یااز جزء اول عقل است که خرد را به معنـ یبخش

باشـد کـه  یمربوط به امور چه ییشناسا ینا. ستا بر عهده آن ییشناسااز عقل است که  یبخش

 ی، عقـل عملـاسـت ییرناپـذیرباشد که علل آنهـا تغ یمربوط به امور یااست  ییرپذیرعلل آنها تغ

بـه  یابیدست یها و راه ی،عمل انسان ییشناسا یدگاهد یندر ا ،ین. بنابراآن ندارد ییدر شناسا ینقش

 یاسـت. از نظـر او عقـل عملـ یبر عهده عقـل نظـر یزن مندانه یرفضیلتو غ مندانه یلترفتار فض

 عمل یبخش
ً
اسـت کـه بـا  ییتوانـا آن یاما حکمت عمل ؛آورد یم یدرا پد از عقل است که صرفا

سروکار دارد. آن نحـوه  یاتاز کل یاتطور استنتاج جزئینو هم یو جزئ یکل یها از گزاره یا دسته

و  یـاتکل ،وصـف ینباا). see: NE, 1141 b 17شود (منجر که به عمل  یاز کل یاز استنتاج جزئ
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هستند که در مقام  یو جزئ یکل یها با آنها سروکار دارد از سنخ گزاره یکه حکمت عمل یاتیجزئ

  .آیند یعمل به کار م

چـه از سـنخ  یبلکه هرگونه کار نظـر ؛ندارد یوجه دانش گونه یچه یعقل عمل در نظر ارسطو

 یعقل عملـ ،وصف ینباا. شود یاو آماده م یبرا یتوسط عقل نظر یات،و چه از سنخ جزئ یاتکل

 بخش فرمان ارسطو
ً
توسـط حکمـت  یعمل که در عقـل نظـر های ینهبر نفس است. اما زمصرفا

   ینظـر های ینـهبلکـه زم ؛یسـتن یعقـل عملـ یاز سنخ کارها یکار شود یم یدهتدارک د یعمل

  .شود یتدارک م ی(= از سنخ دانش و علم) است که در عقل نظر

 یعقـل عملـ ی،اسـالم ی. در دوره فکـرکنـد یم ییـرتغ یبا ورود به دوره اسالم یتوضع ینا

. بـه جهـت کـردآنهـا اسـتوار  یبـر مبنـا توان یکه نظام اخالق را م یابد یخود م یبرا ییها قانون

در  توان یرا م یشناخت یوجوه شود یدوره برخوردار م یندر ا یعقل عمل یرکه تقر های یتوانمند

 یشـمندانرا در اند یو صـنعت یو عملـ یکـه نظامـات اخالقـ یوجوه ؛کرد ییشناسا یعقل عمل

کتـاب مـا گـزارش آن را بـا  یـندوره کـه در ا یند. در اکن یم یزفلسفه متما یونانیمسلمان از دوره 

از سـنخ  یبلکه علم ،شود یقطع نم یبا عقل نظر ینه تنها رابطه حکمت عمل یما آغاز کرده یفاراب

  . شود یم یرتقر یعلم عمل

مخصـوص بـه  ییشناسـا ینـوع های ینـهزم تواند یم یوجود شناخت در حوزه حکمت عمل

از شناخت  یداشته باشد؛ نوع دنبال بهدانش مخصوص آن را  یجهو در نت یانسان یها عمل و کنش

، یهمسـکو ابنو  یاز جمله فـاراب یاسالم یشمندان. اندرود می شمار به یکه موضوع حکمت عمل

حـوزه  یـنا های یسازدر مفهوم ییو عالمه طباطبا مالصدرا ،یطوس یرالدینخواجه نص ،یناسابن

اند کـه چنـدان برجسـته نشـده اسـت و آن انتخـاب  داشـته یقابل تـوجه های یشرفتاز دانش، پ

کاربردها و  یم،از مفاه یانبوه »یاراد یاءاش«است. واژه  یموضوع حکمت عمل عنوان به یمفهوم

در آثــار خــود و  ی) کــه فــاراب۱۳۰: ۱۳۹۶ ی،و موســو یرا در خــود دارد (ر.ک: حســن یــاتینظر

کـه  اشیائی)؛ ۳۴: ۱۳۷۱ ،یهمسکو (ابن کند یبا آنها کار م االخالق یبتهذدر کتاب  یهمسکو ابن

. کنـد یحـذف م یدانش ِحکم یجهآنها را از صحنه وجود و در نت یاو  آورد یاراده آنها را به وجود م

 به افعال، ملکات و  یوجود یمثابه امور به یاراد یاءاش
ً
 یـاکه وابسته به اراده انسان هستند، عموما

  .شوند یاطالق م یو اجتماع یفرد یخلق و خوها

ــ ــ  یءش ــت عمل ــوعات حکم ــودن موض ــزد یب ــمنداناند ن   یش
ً
ــا ــلمان لزوم ــه آنمس ــه  گون ک

 معناسـت کـه  ینبلکـه بـد ؛یسـتبـاور دارنـد ن یانسـان هـای یتواقع یئیتبه ش ها یتیویسیتپوز
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 یگـرالزم اسـت هماننـد د که پذیرند یهست هایی یتواقع و یستندن یذهن یتنها امور یاراد یایاش

 یریگ اما شـکل ؛است دانش و اراده یگاهجا در ها یتواقع ینا یمطالعه شوند. قلمرو وجود یاءاش

 یجـاداذهـان ا خارج یتکه در واقع ینها و آثاربودن آ یءش یبرا یستن یمانع یگاهجا یناآنها در 

. شـوند یم یمتقسـ شـّر  یایاشـو  یـرخ یایاشـبه  یعموم بندی یمتقس یکدر  یاءاش ین. اکنند یم

نظامـات  یـنمعدوم شـدن آنهـا موجـب شـده اسـت در ا یاواسطه اراده امور به ینا یافتن"وجود" 

بـه  یوابسته به انسان، حکمت یامور وجود ینا یت. با محوریرنداز فلسفه قرار بگ یبخش ی،فلسف

  . یردگ یشکل م یاز آن با عنوان حکمت عمل تر یعو بلکه رف یفلسفه نظر یبلندا

برخوردارنـد.  ییشناسـا ییعقل هسـتند و از توانـا ی،واقع یهر دو عقل به معنا ،وصف ینباا

 ی،عقـل نظـر یـت. غاگردد میآنهـا بـاز یـاتبه تفاوت غا یو نظر یعقل عمل یانم یتفاوت اصل

گمان شـده اسـت  ینمنطقه موجب ا ینعمل کردن است و البته هم ،یعقل عمل یتدانستن و غا

 ؛گویـد یم یدر مـورد عقـل عملـ است که ارسطو یزیمسلمان همان چ یشمندانکالم اند ینکه ا

نظام  یندر ا یعقل عمل یبرا یشناخت یدوره دگرگون شده است و شأن یندر ا یتوضع که یدرحال

علم یو ما شأنه أن : «گوید یعقل م یندر مورد ا یفاراب دلیل، ینشده است. به هم یشیدهاند یفکر

) آن یتاما "کمال" (= غا ؛دانستن و عمل کردن دارد ییعقل توانا ینا». عملیماله أن کعمل؛ فیو 

راسـتا  یـندر ا شود یعقل بدان پرداخته م ینکه در ا یعلمالزم است  رو ینازاعمل کردن است و 

 یعقل عملـ یها شناخت یانباشد، در م یمقاصد نظر یکه تنها برا ییشناساآن قرار داشته باشد. 

 یـتبه غا یمستقل از عقل نظر یکه عقل عمل یستمعنا ن ینبد ینا ،حال ینبا ا .ندارد یگاهیجا

 یعقـل نظـر های ییمخصوص به خود از شناسـا یها بلکه در کنار شناخت ؛یابد یخود دست م

دسـت  یشبه کمال مخصوص به خو یمعتقد است عقل عمل یفاراب رو همین از. برد یبهره م یزن

  همراه با عمل داشته باشد. یاکه قبل از عمل  یمگر با علم سابق ،یابد ینم

 یهـا تکامل آیـد، یم یـدپد یدوره اسـالم یندر ا یعقل عمل یتهو یرکه در تقر یا با توسعه

از  یشکـه در سـاختار خـو یآثـار یو حتـ کند یم یشرفتپ یدر دوره اسالم یهپا ینبر ا یزن یبعد

سـاختار  یـنکـه وارد ا یـادینیانـد، در محتـوا و اصـول بن کرده یـرویپ یکوماخوساخالق نکتاب 

اخـالق و اسـتفاده از سـاختار کتـاب  ین. تـدوگیرند یفاصله م ارسطو یاز مکتب اخالق کنند یم

 االعـراق یـراالخالق و تطه یبتهذکه نمونه آن  -یزبخشتما یدر کنار ورود محتوا یکوماخوسن

 یـداسمت جهـت پ ینبه ا یفکر یها دستگاه یناز ا یعموم یموجب شد تلق -است یهمسکو ابن

 یـلکـه تحلیدرحالاست؛  ینیو د یعقل یمحتواشرح همان کتاب با افزودن دو کتب  ینکند که ا
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آن حکمـت  دنبال بـهو  یکه عقـل عملـ دارد ینکته پرده برم یناز ا یکدیگرها در کنار  دستگاه ینا

 یادهـایبن کـه ینحو به ؛گرفته اسـت ارسطو گرایی یلتبا فض یادیفاصله ز یدر دوره اسالم یعمل

واقـع  یمورد بررس ینهزم ینعقل در ا یها ها مورد کاوش قرار گرفته، قانون دستگاه یندر ا یلتفض

 یاز شـناخت اخالقـ یشـده، نظـام یگیریاذهان پ خارج یتها در واقع قانون ینت امالکا و شده

 محور یلتاخالق از فرد فض یبنا ی،در نظامات اخالق یعقل های یشرفتپ یناستخراج شده و با ا

  مثابه به
ّ
  عقل کـه منشـأ آن اسـت اسـتوار شـده اسـت خود بر  واخالق" عبور کرده  ی"سطوح تجل

  .)۱۳۹۵ ی،شاهرود ینمونه ر.ک: عابد ی(برا

هسـتند کـه  یدر عرصه حکمـت عملـ یاصل یعقالن های یثیتح یو عقل اخالق یریعقل تدب

مسـلمان  یشـمندانآراء اند یبازخوان یبرا یقابل اعتماد یبناسنگ تواند یبرجسته کردن نقش آنها م

 ءاشـاره دارد و آرا یدر حکمـت عملـ یانسـان یوسـازهاکه به ساخت یریتدب ءآرا که ینحو بهباشد؛ 

در انجام  یک،تفک ینشوند. براساس ا یزمتما یکدیگراست از  اخالق یها یدئالاکه ناظر به  یاخالق

) کـنش و یی(=محتـوا یاخالقـ یثبه ح توان یاست، م یاز موضوع علوم انسان یکنش که بخش یک

استنباط آراء  یمقدمات برا یناز ا ی) کنش اشاره کرد. اگر عقل عملی(=ساختار یریتدب یثبه ح یزن

 یرنظ یعقل، معارف یناست و از ا یریتدب یفرض، عقل عمل ینعقل در ا یرد،کمک گ یریتدب یجزئ

 ید) پدها ی(= تکنولوژ یع) و ساخت صنایفرد، خانواده و جامعه (= علوم انسان یرتدب ی،دانش پزشک

 یاخالقـ یاستنباط آراء جزئـ ی) برا(=آراء محموده یاز مقدمات مشهور ی. اما اگر عقل عملآید یم

  خواهد بود.  یاخالق یفرض، عقل عمل ینعقل در ا یرد،کمک گ

آراء به همه عقالء تعلق دارند و  ین. ااند یعقل اخالق ی، مبنا»آراء محموده«تنها  یناس ابن یدگاهاز د

 یآراء جزئ یکاربرد آنها در راستا یثتطابق برقرار است و چون عقل از ح یاله یعآنها و شرا ینب رو ینازا

 یجـهنت یاز استدالل عقل عملـ یاخالق یگفت آراء جزئ توان یاست، م یاخالق یعقل عمل ی،اخالق

  .)۴۴ :۱۳۹۱، همو(ر.ک:  یرندپذ استدالل یاخالق یجهت آراء جزئ یناند و بد شده

توسـعه  یقرون متماد یط یو علوم انسان یبا عنوان علوم اجتماع یکه در منطقه غرب یانیجر

بخـش  یـکوجـود دارد و  یکه در حکمت عملـبهره برده  یاز عناصر یی،ها است در بخش یافته

را در آثـار  موضـوع یـناسـت. ا کـرده  را ابتکـار یدجد یو در ادامه آن مباحث یگیریخاص آن را پ

 یرابطـه ماننـد آنتـون ینمعاصر در ا یشمندانبه اند یاما وقت ؛یما نشان داده یروشنو وبر به یمدورک

 یـتموقع یـدنزدر گ ی. حتـشـود یموضـوح کاسـته  یـناز ا یانـدک ،رسیم می و جان سرل یدنزگ

  .  شود یرنگ مکم یاربس یعلوم انسان حکمت در
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کـه موضـوع آن  هـایی یتنسـبت بـه موقع ی،عقلـ یها داشتن در قانون یشهر یلدل بهحکمت 

 یهـا سـخن از قانون یوقتـ رو یـنازابرخـوردار اسـت.  یشمول جهان یجهو در نت یتهستند از کل

 یانسـان یـا یاجتمـاع یـتهـا بـه موقع هـا و راه قانون ینا آید، یم یاناخالق به م یبدر تهذ یعقل

 یردر تـدب یبترتینهماند. به قرار داده یشرا مخاطب خو یانسان یتبلکه کل ؛اشاره ندارند یخاص

و اداره خانواده در سطح زن و شوهر و فرزندان و دوستان و اقوام است، بـه  یرکه سخن از تدب منزل

صحبت  یوقت ،یندارد. همچناشاره در سراسر نوع بشر  یاجتماع یتهو یناداره چن یبرا ییها راه

 هـای یتکالن در اداره شهر، کشـور و موقع یرغرض اشاره به تداب شود، یمطرح م مدن یاستاز س

محـدود  یخاصـ یو زمـان یـاییجغراف یتدر موقع یزحکمت ن ینا ،ینا وجوداست. با  یحکومت

 دارد. یاستس یبلکه اشاره به وجه عقل ؛یستن

نحـوه  کنـد؛ یداده شـده عمـل نم یحقبـل توضـدر پـاراگراف  که ینحو بهتنها  یحکمت عمل

وجـود دارد.  یزن یو اجتماع یخاص انسان های یتبخش از دانش در موقع یناز عملکرد ا یگرید

فـرد، خـانواده و  یـتموقع در یامـور انسـان یاتکه ناظر به کل یاز حالت عقل یحکمت عمل گرا

 یابد، ینتع یخاز زمان تار یدر دوره خاص یا یاییاز منطقه جغراف یخاص یتدر موقع کشور است،

 یتیتـا در مـوقع ودبـر آن افـزوده شـ یگـری) دبخش یتهو یژگیالزم است فصل مخصص (= و

 ای یهنظر 1یساختارپردازبا عنوان  یشناس او در جامعه یهنظر یدنزگ ی. طبق ادعایابد ینخاص تع

  مخصوص به جوامع مدرن است. یدانش ،یشناسجامعه یمخصوص جوامع مدرن است و حت

 یعلمـ یدانشـ توان یرا م یو یهاو موافق یدنزگ یشناخت جامعه های یدگاهکه دینا دلیلاما به 

 ،که خود را از فلسـفه دور بدارنـد یاند و در صورت مطرح شده یفلسف یاصول یدانست که بر مبنا

 یحکمــت عملــ« ینــوع تــوان یم ،)۱۱: ۱۳۹۶ یــدنز،(گ انگارنــد یم یشکســت خــود را حتمــ

دانـش را بتـوان  یـنا ینکـها یبرا ،حال ینشاهد بود. با ا یرشته از علوم انسان ینرا در ا »یتیموقع

 یافتهدانست که در جوامع خاص مانند جامعه مدرن تداوم  یاز سنخ حکمت عمل یادامه مطالعات

  شود.  یانب یدانش به شکل آشکارتر ینارتباط فلسفه با ا یها است، الزم است تا واسطه

وجــود دارد، خواجــه  یعلــوم اجتمــاع یشــمنداناند یفکــر یــاتبــرخالف آنچــه دربــاره ادب

از  ییهـا در بخش یداده است که دانش اجتمـاع یحرا توض مسئله ینا یخوببه یطوس یرالدیننص

. کند یعمل م یتیبه شکل موقع یگرد یها و در بخش شود یشمول واقع منحو عام و جهانبه خود

                                                       
1. structuration 
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ها  خـاص از انسـان یگروهـ یـاخـاص  یا را نـه مخصـوص جامعـه یاز حکمت عمل یاو بخش

 یرآن تـأث یدر دگرگـون یخدارد که نه زمان و تـار یدر حکمت عمل یتیبلکه اشاره به موقع داند، یم

 یاز خـود بـه جـا یکـه در زنـدگ کند یم ییرغت یو آثار یانسان های یرتس ییرو نه با تغ گذارد یم

 ؛گردانـد یبازم یانسـان یعـترا بـه طب یبخـش از حکمـت عملـ یـنا طوسی محقق. گذارند یم

کـه بـه  یدر بخش بنابراینو  یستن ییرپذیرتغ رو ینازامشترک است و  هاکه در همه انسان یعتیطب

امـا بخـش [. یـدیمآن برگز یرا بـرا یطبع یپرداخت، عنوان حکمت عمل یمآراء او خواه یبررس

از  یبخشـ ،معاصـر یـاتآنچه کـه در ادب یابر وضع باشد  یآن است که مبتن یحکمت عمل یگرد

    .)۴۱-۴۰: ۱۳۶۰ ی،(ر.ک: طوس ].شود یه مگفت یاعتبار یحکمت عمل ی،علوم عقل

علـوم  توانـد یم تری یـقکه به شـکل دق ییعالمه طباطبا یاتاعتبار یهنظر ییمحتوا های یشهر

 یگـزارش شـده از محقـق طوسـ در مـتن تـوان یسازد م یانخاص نما های یتدر موقعرا  یانسان

از ادراکـات متعلـق بـه  یا  دسـته عنوان به یاتاعتبار یهبا طرح نظر ییمشاهده کرد. عالمه طباطبا

همـوار  نهفتـه بـود یرا که در دل حکمت عملـاز دانش  یا  بخش تازه یدایشپ یرمس ،یعقل عمل

و مـورد اسـتفاده  هافرازنشده در دل حکمت موجـود بـود ینحو بهشاخه از دانش،  ین. گرچه اکرد

تـازه از ادراکـات را  یـیقلمرو عنوان بـهآن  ینآن و تعـ یمنـد گفت نظام توان یاما م ،هگرفت یقرار م

در  یعقـل عملـ یشناختار یمکه مفاه ای یهنظر یم؛هست ییعالمه طباطبا یاتاعتبار یهنظر یونمد

بـا ظهـور  رسد ی. به نظر مسازد یم یانما نما یرا برا یو اجتماع یکنش فرد یادینبن های یتموقع

بـود کـه  یاز دانش دوره اسالم یبخش ییشاهد شکوفا توان یم ییعالمه طباطبا یاتاعتبار یهنظر

  فّعال نشده است. یعموم یپنهان آن تاکنون به شکل های یتظرف




