دﯾﺒﺎﭼﻪ
ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺎﻫﺮاﻫﯽ از داﻧﺶ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺳﺘﺮگ ﻓﻠﺴـﻔﯽ از ﺳـﭙﻬﺮ ﻋﻘـﻞ ﺑـﻪ
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی روزآﻣﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ازاﯾﻦرو ،ﻫﺪف از ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ آن ،ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ ﮔﺰارﺷـﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺣﮑﯿﻤﺎن ﮐﻬﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر ﻋﻘﻞ ﺑـﻪ ﮔﺴـﺘﺮه ﻧﻈﺎﻣـﺎت
ﭘﺎﯾﺪار زﯾﺴﺖ ﺑﺸﺮ و ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻠﺴﻔ ِﯽ ﭘﺮورشﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ ،داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی اﯾﺪﺋﺎل
ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ در دو ﮔﺴﺘﺮه ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ و ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻈﺮی؛ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻋﻘـﻞ از
ﺟﻬﺎن اﻧﺴﺎن و ﮐﻨﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه و ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻈﺮی ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ
اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ اراده اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﮑﻤـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ ﺑـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻦ اﻣﮑـﺎن ورود
ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی اﯾﺪﺋﺎل ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﺪﺑﯿﺮاﺗﯽ ﺑـﺮای ﻧﻈﺎمﺑﺨﺸـﯽ ﺑـﻪ ﮐﺮدارﻫـﺎی ﻓـﺮدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل دارد؛ ﻫﻤﺎن اﻣﺮی ﮐﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ /اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑـﺮ آن اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻋﻬـﺪهدار آن ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻧﻈﺎﻣﺎت اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻘﻞ ﮐﻪ ﺣﮑﻤـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ ﺑﯿـﺎنﮐﻨﻨـﺪه
آﻧﻬﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ از آﺳﯿﺐﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫﺎی
ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﺑـﻪ واﻗﻌﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﻓـﺮدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از ﺣﮑﻤـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ ﻣﯽﮔـﺬرد و درواﻗـﻊ،
ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿـﺎن ﻓﻠﺴـﻔﻪ و ﻋﻠـﻢ اﻧﺴـﺎﻧﯽ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﺮﭼـﻪ
ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺐ ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در دورهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺣﮑﻤﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷـﺪه ،آن را ﺑـﻪ داﻧﺸـﯽ
راﻧﺎ ،ﺑﺮوز و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﻣﻘﺎم اﯾﺠﺎد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب اﺳـﺖ ﺗـﺎ آﺷـﮑﺎر ﺳـﺎزد
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺎری ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب از ﮐﻨﺪی ،ﻓﺎراﺑﯽ،
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر ،ﻟﻮﮐﺮی ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﺎﻣﺮی ،اﺑﻮزﯾﺪ ﺑﻠﺨـﯽ ،اﺑـﻦﻣﺴـﮑﻮ ﯾﻪ ،ﺧﻮاﺟـﻪ ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
ّ
ﻃﻮﺳﯽ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ،ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﺳـﻬﺮوردی ،ﺷـﻬﺮزوری ،ﻣﯿﺮداﻣـﺎد ﺗـﺎ ﻣﻼﺻـﺪرای ﺷـﯿﺮازی و
ﺳﭙﺲ از ﻋﺼﺮ ﻣﻼﺻﺪرا از ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ داراﺑﯽ ،ﺣﮑﯿﻢ ﻣﻼﻋﻠـﯽ ﻧـﻮری ،ﻣﻼاﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﻮاﺟـﻮﺋﯽ،
ﺣﮑﯿﻢ ﺳﺒﺰواری ،آﻗﺎﻋﻠﯽ ﺣﮑﯿﻢ ﻃﻬﺮاﻧﯽ زﻧﻮزی ،ﻣﻼﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ زﻧـﻮزی ﺗـﺎ ﻋﻼﻣـﻪ رﻓﯿﻌـﯽ ﻗﺰو ﯾﻨـﯽ و
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﮔﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻤﺎن راﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻏﺎﯾـﺎت وﺟـﻮدی
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎی ارﺳـﻄﻮ ،ﻓـﺎراﺑﯽ ،اﺑﻦﻣﺴـﮑﻮﯾﻪ ،اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ،
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﻼﺻﺪرا ،رﻧﻪ دﮐﺎرت ،اﯾﻤﺎﻧﻮﺋﻞ ﮐﺎﻧـﺖ ،اﻣﯿـﻞ دورﮐـﯿﻢ ،ﻣـﺎﮐﺲ وﺑـﺮ،
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺟﺎن ﺳﺮل و آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮔﯿﺪﻧﺰ در ﺑﺎب ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺰارش و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺪه اﺻﻠﯽ
ﮐﺘﺎب ﯾﻌﻨﯽ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﺑﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﭼـﻪ در ﻏـﺮب و ﭼـﻪ در
دورهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ آن ،دﭼﺎر ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎزهای در ﻏﺮب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮوﻧﺘﯿـﮏ« 1ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﺣﯿـﺎی ﺟﺎﯾﮕـﺎه
واﻗﻌﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺖ ﮔﻤـﺎرده اﺳـﺖ .رو ﯾﮑـﺮد ﺟﺪﯾـﺪ ﻋﻠـﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮوﻧﺘﯿﮏ )= ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻓﺮوﻧﺴـﯿﺲ( ﭘـﺎراداﯾﻤﯽ ﻧـﻮ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﺪﯾـﺪهﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ از ﻣﻔﻬﻮم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﻓﺮوﻧﺴﯿﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳـﺖ و
ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﮑﻢ ﻋﻤﻠﯽ 2،ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ 3و ﻓﻬﻢ ﻋﺎﻣﻪ 4از آن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮐـﻪ
در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺧﻮد را واﻣﺪار ﻧﯿﭽﻪ ،ﮔﺎداﻣﺮ و ﻓﻮﮐﻮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺖ ﻓﻠﻮﺑﯿﯿﺮگ 5اﺳﺘﺎد داﻧﺸـﮕﺎه
آﮐﺴﻔﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺎراداﯾﻢﻫﺎی ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ،ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮑﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮی و
اﻧﺘﻘﺎدی ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺳﻨﺦ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ از ﺳﻨﺦ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎم اﺣﯿﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠـﯽ و
ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/اﻧﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ،ﺗﺼـﻮ ﯾﺮ رو ﯾﮑـﺮد »ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻓﺮوﻧﺘﯿـﮏ« از
ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ از دوﺳﻮ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﺗﻮﺻـﯿﻒ
ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دو روﯾﮑـﺮد از ﯾـﮏﺳـﻮ در ﺗﺼﻮ ﯾﺮﺷـﺎن از ﻓﺮوﻧﺴـﯿﺲ ارﺳـﻄﻮ در
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ﺗﻔﺎوﺗﻨﺪ و از دﯾﮕﺮﺳﻮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﻣﻘﺎم آن اﺳﺖ ﺗﺎ در اداﻣﻪ ﺳـﻨﺖ ﻓﮑـﺮی ﺣﮑﯿﻤـﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ در دوره اﺳﻼﻣﯽ از وﺟـﻮد ﻗـﺎﻧﻮن و ﺷـﻨﺎﺧﺖ در ﺣﮑﻤـﺖ
ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی آن ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ ﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل ﺗﻼش ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ذﯾﻞ ﯾﮏ ﮐﻼن ﭘـﺮوژه
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه در راﺳﺘﺎی ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﻣﻄﻠﻮب در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺗﺪو ﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﯿـﺪ آن را دارد ﮐـﻪ ﺗﻮﻓﯿـﻖ ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﮔـﺎﻣﯽ ﺟﻬـﺖ
اﺣﯿﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺰد ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﯿـﺎی ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﺻـﺮ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮهای ﻓﺮاخ ،راﻧﺎ و ﭘﻮ ﯾﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب ،ﻓـﺮا راه
دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ/اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺗﻮان آن را ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه ﺷﮑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺪر آﯾﯿﻢ ﮐـﻪ در ﺗـﺪو ﯾﻦ
اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ ،ﻫﻤﺪﻟﯽ ،دﻟﮕﺮﻣﯽ ،ﺗﺸﻮ ﯾﻘﺎت و ﻧﻈﺎرت دو اﺳﺘﺎد ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ﺑﺰرﮔﻮارﻣـﺎن ﺣﮑـﯿﻢ
ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﻋﺎﺑﺪی ﺷﺎﻫﺮودی و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎد ﻓﻘﯿﺪ ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ
اﺣﻤﺪی را ﻧﺼﯿﺒﻤﺎن ﮐﺮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ،ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ اﯾـﻦ دو ﻓﯿﻠﺴـﻮف ﻧﺤﺮﯾـﺮ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﺛـﺮ،
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺤﺚ از ﻟﺰوم ﺟﺎﯾﮕﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑـﻪﻣﺜﺎﺑـﻪ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ.
ﺑﯽﺷﮏ اﮔﺮ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪی ﺑـﻪو ﯾـﮋه در راﺳـﺘﺎی اﺣﯿـﺎی
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و روزآﻣﺪﺳﺎزی آن در ﺣﻮزه ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠـﯽ و در ﻗﯿـﺎس ﺑـﺎ اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫـﺎی
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻏﺮب ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻧﺖ ،دﮐﺎرت ،ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ ،اﻣﯿﻞ دورﮐﯿﻢ ،ﺟﺎن ﺳﺮل و آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮔﯿـﺪﻧﺰ
ً
ﻧﺒﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﺒﻮدﯾﻢ .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺷﻮق اﯾﺸﺎن و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪﺷﺎن در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳـﯿﺪن اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎب ،اﻧﮕﯿﺰهﺑﺨﺶ ﻣﺎ در ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﻧﮕﺎرش آن ﺑﻮد.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ آن را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻓﯿﻠﺴـﻮف و ﺣﮑـﯿﻢ ﻣﺘﺄﻟـﻪ
اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ ﻣﺎ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﻋﺎﺑﺪی ﺷﺎﻫﺮودی ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﺑﺪ و وامدار ﻧﮑﺘﻪﺳﻨﺠﯽﻫﺎ ،ﻧﻈـﺮورزیﻫـﺎ
و ژرفاﻧﺪﯾﺸﯽﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﮐﻪ ﮐﺘﺎب را از آﻏﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ دﻗـﺖ ﺗﻤـﺎم
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮑﺎت و ﻧﻈﺮات ﺻﺎﺋﺐ ﺧﻮد را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻓﻀـﻞ اﻟﻬـﯽ
اﻋﻤﺎل ﺷﺪ .اﻓﺰونﺑﺮاﯾﻦ ،اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﻀـﺮت اﺳـﺘﺎد ﺑـﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺎب ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب )ﮐـﻪ
در ﭘﺎورﻗﯽ ﺻﻔﺤﺎت و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ درﺷﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﻀﺎی اﯾﺸﺎن )ع ش( آﻣﺪه اﺳﺖ( ﻗﻠﻤـﯽ ﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ.
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اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت درواﻗﻊ ﻣﮑﻤﻞ اﺛﺮ ﻓﺎﺧﺮ اﯾﺸﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼق ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻘـﻞ اﺳـﺖ و ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯽ ﻋﺎﺑﺪی ﺷﺎﻫﺮودی ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺎب ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻧـﺎﻓﻊ و
ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ.
اﻓﺰونﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ذﺑﯿﺤـﯽ رﺋـﯿﺲ ﻣﺤﺘـﺮم
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻤﺖ ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺧﺎدﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻗﻢ و رﺋـﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﺗﺤﻘﯿـﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﺣﻤﺪوﻧﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﻓﺘﺮ ﻗﻢ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪن اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ
ﺳﯿﺪﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺣﺴﻨﯽ و ﻫﺎدی ﻣﻮﺳﻮی
۱۳۹۷/۵/۱۴

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ً
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﻈﺮﯾـﻪای را در ﺑـﺎب
ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺮوراﻧﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺣﻀـﻮر ﺣﮑﻤـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ در
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ/اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ آﻧﭽـﻪ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ/اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ،ﻧﻈﺮﯾـﻪای در ﺣـﻮزه ﺣﮑﻤـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ
اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ رو ﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪد
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺷـﺪهاﻧﺪ .درواﻗـﻊ ،ﻧﻈﺎمﻫـﺎی ﻓﮑـﺮی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺗﺪﺑﯿﺮی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺟﺎری ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﭘـﯿﺶ رو
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﺛﺎر اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ارﺳﻄﻮ ،ﻓـﺎراﺑﯽ ،اﺑﻦﻣﺴـﮑﻮ ﯾﻪ ،اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ ،ﺧﻮاﺟـﻪ ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﻼﺻﺪرا ،رﻧﻪ دﮐﺎرت ،اﯾﻤﺎﻧﻮﺋﻞ ﮐﺎﻧﺖ ،اﻣﯿﻞ دورﮐﯿﻢ ،ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ ،ﮔﯿـﺪﻧﺰ و ﺟـﺎن ﺳـﺮل و
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ،ﻧﺸـﺎن ﺧـﻮاﻫﯿﻢ داد ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ رو ﯾﮑﺮدﻫـﺎی ﻋﻠـﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ/اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درواﻗﻊ ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﺑﺎب ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾـﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﺎﻓﺖ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ دو دﺳـﺘﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اراده اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﻮﺟـﻮداﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻞ از اراده
اﻧﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ارادهای ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻈﺎم ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﺮای اﻧﺴـﺎن و ﻋـﺪم
ﭘﺬﯾﺮش آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﺪه در ﻋﻠﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ را اﯾﺠـﺎد ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮔﺮوﻫـﯽ ﺑـﺮ
وﺣﺪت روش در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ روﺷﯽ در اﯾـﻦ دو دﺳـﺘﻪ از ﻋﻠـﻮم
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﺗـﻼش ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﮐـﺮد اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎن را در ﺑﺮﺧـﯽ از ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪﺗﺮﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺣﻮزه ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ؛ ﮔﺮﭼـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﮐـﺎری را ﻣﯽﺗـﻮان در
ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ.

 6ﺟﺎﯾﮕﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ

اﯾﻦ ادﻋﺎ از آنروﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳـﻄﺢ
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﮑﻤـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ
اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ از داﻧﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮی و اﺧﻼﻗـﯽ در ﻧﻈﺎﻣـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .اﯾـﻦ وﺟـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک را
ﻣﯽﺗــﻮان از ﺟﺮﯾــﺎن ﭼﮕــﻮﻧﮕﯽ ﺣﻀــﻮر ﺣﮑﻤــﺖ ﻋﻤﻠــﯽ در اﻧﺪﯾﺸــﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴــﻔﯽ و ﻋﻠــﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ/اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ رﺻﺪ ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠـﯽ دﺳـﺖ ﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ
ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ/اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﺣﻮزه ﺣﮑﻤﺖ
ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺶﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻋﺮﻓﺎن ،اﺻﻮل ،ﻓﻘﻪ و ...ﻧﯿﺴﺖ؛
ﺑﻠﮑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر داﻧﺶﻫــﺎﯾﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﭘﺪﯾــﺪهﻫﺎی اﻧﺴــﺎﻧﯽ در ﺳــﻄﺢ ﮐﻨﺶﻫــﺎی
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ازاﯾﻦرو اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﺮوز ﻧـﺎم ﺑﺒـﺮﯾﻢ
ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و داﻧﺶﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻨﺶ ﻓﺮدی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻓﮑﺮی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺘﻌﺪد،
ﻧﻈﺮﯾــﻪﻫﺎ و ﺗﻌــﺎرﯾﻒ ﻣﻨﺤﺼــﺮﺑﻪﻓــﺮدی را در ﻃــﻮل ﺗــﺎرﯾﺦ از ﺧــﻮد ﺑــﻪ ﺟــﺎی ﮔﺬاﺷــﺘﻪاﻧﺪ،
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫـﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺪهاﻧﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﮑﺮی وﻗﺘﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ و زﻧـﺪﮔﯽ ﺟـﺎری اﻧﺴـﺎﻧﯽ وارد
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺗـﺪﺑﯿﺮی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ را در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﺸـﺮی در ﺟﺮﯾـﺎن ﻣـﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﮔﺮﭼـﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻮزه ﮔﺴﺘﺮدهای از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻓﻠﺴـﻔﻪ و
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻃﻮﺳﯽ در اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮی ﻣﻮﺟﻮدات دو دﺳـﺘﻪاﻧﺪ :ﯾـﺎ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اراده ﻣـﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اراده ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اراده ﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻈﺮیاﻧﺪ و
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اراده ﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽاﻧﺪ .ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ اراده ﻣـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﮐﻨﺶﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﮐﻨﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺮدارﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﮑﻔﻞ ﺗﺒﯿـﯿﻦ آﻧﻬـﺎ ﻣﯽداﻧﻨـﺪ.
ﻫــﺮ ﯾــﮏ از ﭘﺎراداﯾﻢﻫــﺎی ﻋﻠــﻮم اﻧﺴــﺎﻧﯽ از رو ﯾﮑﺮدﻫــﺎی ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴــﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺗــﺎ رو ﯾﮑﺮدﻫ ـﺎی
ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮑﯽ و ...ﻫﻤﮕﯽ درﺻﺪد اراﺋﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ از اﯾﻦ اﻣﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﮕﯽ از ﺳـﻨﺦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ
ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾـﮏ ﺣﮑﻤـﺖ
ﻋﻤﻠﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رو ﯾﮑﺮدﻫﺎی ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آﮔﻮﺳـﺖ ﮐﻨـﺖ
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ً
اراده اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺘـﺄﺛﺮ از
ً
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ازاﯾﻦرو ﻋﻠﻞ رﻓﺘـﺎر اﻧﺴـﺎن را ﺻـﺮﻓﺎ در ﻋﻠـﻞ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ وﺣﺪت روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﮑـﻢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ؛ ﯾﻌﻨـﯽ ﻫﻤـﺎن
ﺳﻨﺦ ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ را در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺎاﯾﻦوﺻﻒ ،در ﺗﺒﯿـﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﻠﺖﻫـﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ و ازاﯾـﻦرو ﻟﺰوﻣـﯽ ﻧـﺪارد ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ روش و
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺘﻔﺎوت از ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ از ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در آن ﻋﻠـﻞ
رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻣﺤﺪود داﻧﺴـﺘﻦ ﻋﻠﺖﻫـﺎی رﻓﺘـﺎری ،ﭘـﺎراداﯾﻢ
ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ را از ﺳﻨﺦ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ 1ﺑﻮدن ﻧﻤﯽاﻧﺪازد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴـﺘﯽ ﻧـﻮﻋﯽ
از ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﺤﺪودی ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ رﻓﺘﺎر دارد .ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺳـﺎن دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا ﮐﻪ در داﯾﺮه ﻋﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی اﻧﺴـﺎن را
ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮای اراده ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴـﺎن ﻫﻨـﻮز ﺗـﺎﺑﻌﯽ از ﻋﻠـﻞ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﺎز در ﻣﻘﺎم اراﺋﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻬﺎدن ﺗﺼﻮ ﯾﺮی دﯾﮕﺮ از اﻧﺴﺎن و ﻃﺮح ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮی در ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﮐـﻨﺶﺷﻨﺎﺳـﯽ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم ،ﻧﺤﻠﻪ دﯾﮕﺮی از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ؛ آن دﺳﺘﻪ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اراده
اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻠﺘﯽ دروﻧﯽ )ﻧﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ(
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؛ ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪﮐﻠﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ رو ﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮑﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺎز ﺳﻨﺦ اﯾﻦ
رو ﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ رو ﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻧﯿﺰ درﺻﺪدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ از رﻓﺘـﺎر
اﻧﺴﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻋﻠـﻞ ﻗﺒﻠـﯽ
ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻋﻠﺘﯽ دروﻧﯽ ﮐﻪ آزادی ﻓﺮد را از ﻋﻠﺖﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل دارد و ﺑﺮاﯾﻦاﺳـﺎس
ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠ ّﯿﺘـﯽ رﻓﺘـﺎر اﻧﺴـﺎن ﺑﺮاﺳـﺎس ﻋﻠﺖﻫـﺎی ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﮐﺎﻣﯿـﺎب ﺑﺎﺷـﻨﺪ .اﯾـﻦ ﻧـﻮع از
رو ﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﺳﻨﺦ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺑـﺎ
ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎاﯾﻦوﺻﻒ ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ
ﺑﺤﺚ ،ﻧﮕﺎه ﻣﺎ درﺟﻪ دوم ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎم اﻧﺠﺎم ﺑﺤﺜﯽ ﻫﻨﺠﺎری ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
 .١در اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺎ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﮐـﺮدار ﻧﻬـﺎده ﺷـﺪه ﺑـﺮ ّ
ﻗـﻮه ﻋﻘﻠـﯽ

ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﻗﻮای ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ آن ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )ع ش.(۱۳۹۶/۹/۱۰،
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ﺣﺎل ﮔﺎه اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻋﻠﺘﯽ ﺑﯿﺮون
از ﻋﻠﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺷﯽءواره )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،و ﮔﺎه ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد از
ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺘﯽ از ﺳﻨﺨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻋﻠﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻠـﻞ ﻣﻮﺟـﻮد
در ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻈﺮی در ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺣﮑﻤـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت از ﻋﻠـﻮم
1
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﺑﺘﻨﺎء ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﺑﺎب ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ
آﻧﭽــﻪ اﻣــﺮوزه ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان ﻋﻠــﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/اﻧﺴــﺎﻧﯽ و روشﺷﻨﺎﺳــﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤــﯽ و روشﻫــﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪهای درﺑﺎب ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن و ﺑﻪو ﯾﮋه ﺗﺼﻮ ﯾﺮی
در ﺑـﺎب اﻧﺴــﺎن اﯾــﺪﺋﺎل ﮐﻠﯿـﺪ ﺧــﻮرده اﺳــﺖ؛ ﺗﺼـﻮ ﯾﺮی ﮐــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑـﻪﻋﻨــﻮان ﻃﺒﯿﻌــﺖ اﻧﺴــﺎن
ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،اﯾﺪه ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻢاﻟﻨﻔﺴﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ذﻫﻨـﯽ ﺻـﺮف در ﻣـﻮرد
اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ از ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻠﺴـﻔﻪ را ﺑـﺎ ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﮐﻨــﺪ و ﻫــﻢ ﺑــﻪﻋﻨﻮان واﺳــﻄﻪای در ﻓﻬــﻢ ﻣﻌﺎدﻟــﻪ ﻣﯿــﺎن ﻋﻠــﻮم اﻧﺴــﺎﻧﯽ و ﺣﮑﻤــﺖ ﻋﻤﻠـﯽ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
درواﻗﻊ ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ /اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ،راﻫﯽ ﺑﺮای
ّ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ را از ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﮐﻠﯽ ﺑﻪ داﺧـﻞ ﺟﺮﯾﺎﻧـﺎت زﻧـﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﺸﺎن در ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻔﺎظ ﺧﻮ ﯾﺶ از ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ّ
ﺗﺒـﺮی ﻣﯽﺟﻮﯾﻨـﺪ،
اﻣﺎ واﻗﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺰی از ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ در ﺟﻬﺎن ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ )ر.ک :ﺣﺴﻨﯽ و ﻣﻮﺳﻮی،
۱۳۹۵اﻟﻒ( .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮی از ﺑﯿﺮون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻈـﺮ ﮐﻨـﯿﻢ ،ﮐـﺎر
آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و در ﻣﻘﺎم ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻸﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺒـﻮر از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ )ﺑﻪ اﺻﻄﻼح( ﻋﻠـﻮم داﻧﺴـﺖ .آﻧﭽـﻪ اﻣـﺮوزه ﻋﻠـﻢ ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد در
ﺳﺎزوﮐﺎری از آﻣﻮزهﻫﺎ ،ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﻣﺘـﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺘـﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻗـﻮاﻧﯿﻦ روشﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻧﻈﺮﯾـﺎت
ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،روش و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕـﺮ ﺑﺨﺶﻫـﺎی
 .١دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﺎﻟﻪای از ارﯾﮏ وﯾﻠﻨﺪ ) (Eric Wilandدر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ در ﺑـﺎب ﻋﻘـﻞ
ﻋﻤﻠـﯽ ) (theories of practical reasonﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐـﺮد .اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻏﯿﺮﺻـﺮﯾﺢ ﺑـﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ،درواﻗـﻊ ﻧـﻮﻋﯽ از ﺗﻘﺮﯾـﺮ در ﻣـﻮرد ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ اﺳـﺖ
).(see: Wiland: 2002
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ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﻌﺎرض ﻧﺒﺎﺷﺪ 1.از اﯾﻦ و ﯾﮋﮔﯽ ،اﻣﺮوزه ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
»ﭘﺎراداﯾﻤﯽ ﺑﻮدن ﻋﻠﻮم« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻮدن« آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮاد از »ﭘﺎراداﯾﻢﻣﺤﻮر ِ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺴـﺐ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای ﺳـﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﻧﻈﺎمﻣﻨـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان در
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﮕﺮش ﻓﺮاﭘﺎراداﯾﻤﯽ )ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و
اﻋﺘﻘﺎدی( اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ آن ﺑﺎور دارد .ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑـﺎ ﺻـﺒﻐﻪ
ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻘﻠﯽ اﻣﻮر ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﯽرﺳـﻨﺪ،
ً
آﻧﮕﺎه ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻣﻨﻄﻖ ،ﻋﻘﻞ و ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺗﻮأم ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺮای ورود ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺘـﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑـﻪ
ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻢ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣـﺪل ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑﻪﺳـﻮی ﻋﻠـﻢ ﻧﻈـﺮ دارد و
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﺟﺰای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻋﻠﻢ را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ﻋﻠـﻢ از ﻣﻨﺒـﻊ ﻋﻘـﻞ ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ،ﻓﻠﺴـﻔﻪ و
ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻠـﻢ ﺑﮕـﺬارد .از اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﺮ ،ﻋﻠـﻢ،
ﻣﻔﺮوﺿﺎت از ﭘﯿﺶ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ،ﺑـﺮای ورود ﺑـﻪ واﻗﻌﯿـﺖ ﺑﺮﻃﺒـﻖ ﻓﺮاﯾﻨـﺪی ﻋﻤـﻞ
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل و
ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ »ﭘـﺎراداﯾﻢ« ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘـﺎراداﯾﻢ ﻋﻠـﻢ ﺑـﻪﻟﺤـﺎظ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻋﻠﻢ )و ﺑﻪو ﯾﮋه ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ( اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس آﻧﻬـﺎ
ﻫﻮ ﯾﺖ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻋﻠﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﻪ روشﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻋﻠﻤـﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس اﯾـﻦ
ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺎ اﺟﺮای آن ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ،ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﻪ اﯾﻨﮑـﻪ روشﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻟﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻋﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧـﻮردار از اﺻـﻮل ﻧﻈـﺮی اﺳـﺖ.
 .١ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ در ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻋـﺪم ﺣﻀـﻮر
ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ،اﯾـﻦ ﻧﮕـﺎه ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ وارد ﻓﻀـﺎی ﻋﻠـﻮم ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ از آﻧﺠﺎ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘـﯽ ﭘـﺲ از ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﻣﺘﻔﮑـﺮان ﻏﺮﺑـﯽ ﺑـﻪ ﻫﻮﯾـﺖ
ً
ﭘﺎراداﯾﻤﯿﮏ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻋﻠﻮم ،و ﺗﺒﻌﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ارزﺷﯽ ،ﻫﻨـﻮز ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﺪهای
از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺧﺮج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺒـﺎﻧﯽ دﯾﻨـﯽ و ﻓﻠﺴـﻔﻪ اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗـﻮان
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
وﺟﻪ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺧﺎﺻـﯽ از اﻧﺴـﺎن ،روشﻫـﺎ،
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ،ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﺣﻘـﻮق،
اﺧﻼق ،اﻗﺘﺼﺎد و دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴـﺘﺮۀ وﺳـﯿﻌﯽ از ﻧﻈﺮﯾـﺎت
ً
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /اﻧﺴﺎﻧﯽ راﯾﺞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺘـﯽ ،وارد ﻓﻀـﺎی ﻓﮑـﺮی ﮐﻨـﻮﻧﯽ
ﺷﺪه و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ روﯾﮑﺮدﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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وﻇﯿﻔــﻪ اﯾــﻦ اﺻــﻮل ﻧﻈــﺮی ،راﻫﺒــﺮی ﭼﮕــﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﯿــﻖ در ﺑﺴــﺘﺮ ﯾ ـﮏ ﭘــﺎراداﯾﻢ ﺧــﺎص اﺳــﺖ
).(See. Harding, 1987: 2; Lather, 1992: 87
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻨﺶﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن
ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪو ﯾﮋه ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺘﮑﯽ اﺳـﺖ ،ﻧﻤﯽﺗـﻮان از
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺗﺼﻮ ﯾﺮ ﻫﻮ ﯾﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی آن ﭘﺎراداﯾﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد .در ﮐﻨـﺎر
اﯾﻦ ﺗﺼﻮ ﯾﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿـﻮع ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ/اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﯾـﮏ دﺳـﺘﻪ از
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮه ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﺪﯾـﺪهﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ» ،ﮐﻨﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد .ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﻧﯿـﺰ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی آن ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ،اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨـﺎ
در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ را از دﯾﮕﺮ اﺻﻨﺎف اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺻﻄﻼح اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺮوزه ﮔﺎه ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢاﻟﻨﻔﺴﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ذﻫﻨﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎه
ً
از آن ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ )ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎو ﯾﻦ اﻧﺘﺮوﭘﻮﻟـﻮژی ،ﻗﻮمﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﻮمﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( اراده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢاﻟﻨﻔﺴﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﺟﺰء ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴـﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ وﺳﺎﯾﻄﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط
ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ و ﻋﻠﻮم ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕـﺮ ،ﻣﻨﻈـﻮر از ﻣﺒﺎﺣـﺚ اﻧﺴـﺎنﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ،
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮژ ﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧـﻮع ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻧﯿـﺰ از ﺷـﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﻠـﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر و روش اﺻـﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿـﻖ در اﯾـﻦ ﻋﻠـﻮم را
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺮاد از ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺷﺎﺧﻪای از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢاﻟـﻨﻔﺲ و
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮد ،ﻫﻮ ﯾﺖ اﻧﺴﺎن را از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻮ ﯾﺖ ﮐـﻨﺶ اﻧﺴـﺎﻧﯽ را از
ﺟﻬــﺖ ﻣﺒــﺎﻧﯽ آن و ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺷــﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐــﻨﺶ در ﺳــﻄﺢ ﻓــﺮدی و اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳ ـﯽ ﻣﯽﮐﻨــﺪ.
ﺑﺎاﯾﻦوﺻﻒ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘـﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑـﻪ
ً
ﮐﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮری از اﻧﺴﺎن اﯾﺪﺋﺎل ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﺑﺪون
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ﭘﯿﺶﻓﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻓﻌﻞ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮ
ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺴـﺎن اﯾـﺪﺋﺎل وارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺴﺎنﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻏﺎﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ،ﺗﺒﯿـﯿﻦ ،ﺗﺤﻠﯿـﻞ و ﻓﻬـﻢ ﻣﻌﻨـﺎی
ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ،اﻧﺴﺎن از آن ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﮐﻨﺸـﮕﺮ اﺳـﺖ
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺳﻨﺦ از ﻋﻠﻮم را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ؛ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﻨﺶﺷﻨﺎﺳﯽ
از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﯿﺎر راﻫﺒﺮدی در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﺣﮑﻤـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ ،ﮔﺴـﺘﺮهای از
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠـﯽ در ﻣـﻮرد ﮐـﻨﺶ اﻧﺴـﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر ﻣـﺎ ﻣﯽﻧﻬـﺪ .اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪ از
ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ از ﺳﻨﺦ »ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ درواﻗﻊ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﮐﻨﺶﻫـﺎی اﻧﺴـﺎﻧﯽ را
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ازاﯾﻦرو ﻫﺮ رو ﯾﮑﺮدی در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /اﻧﺴﺎﻧﯽ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾـﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ،ﺑـﻪ
ﻧﺎﮔﺰ ﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﺑﺎب ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ و از ﺳﻨﺦ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠـﯽ ﻣﻠﺘـﺰم اﺳـﺖ؛ زﯾـﺮا ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﮔﺰ ﯾﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ زﯾﺮ ﺑﭙﺮدازد:
 .۱ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺶ ﺑﺮاﺳﺎس دﻻﯾﻞ و ﻋﻠﻞ آن؛
 .۲ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ دﻻﯾﻞ و ﻋﻠﻞ آن؛
 .۳ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﯾﺎ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺑﺮاﺳﺎس دﻻﯾﻞ و ﻋﻠﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪﮐﻨﻨﺪه آن.
ً
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در دﯾﺪﮔﺎه ارﺳﻄﻮ» ،ﻓﺮوﻧﺴﯿﺲ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﺑﺎب ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠـﯽ ﮐـﺎﻣﻼ
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﺼﻮ ﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه ارﺳﻄﻮ ،ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻠﮑﻪ و اﺳـﺘﻌﺪادی
ﻋﻘﻼﻧﯽ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ اﻧﺴـﺎن ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی از
ﻗﻮاﻋﺪی ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨﺶﻫﺎ و اﻓﻌﺎل ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗـﯽ ﮔـﺎم ﺑـﺮدارد .درواﻗـﻊ،
ﮐﺮدن ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ رو ّﯾـﻪ 1و ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑـﺎ ﺗﻔﮑـﺮ درﺳـﺖ در ﺣـﻮزه
ﺣﺎﻟﺖ
ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ
ِ
ِ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﻤﻞ ِ
اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آدﻣﯽ ﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮای آدﻣﯽ دﺳـﺖﯾـﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳـﺖ .ﻣﻮﺿـﻮع ﺣﮑﻤـﺖ
ﻋﻤﻠﯽ ارﺳﻄﻮ ﯾﯽ ،ﻋﻤﻞ و ﻓﻌﻞ اﺧﻼﻗﯽ اﺳـﺖ و ﺣﮑﻤـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ ﻣﻌﯿﻦﮐﻨﻨـﺪه »ﭼـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﮐـﺮد« و
»ﭼﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد« اﺳﺖ ).(NE, 1143b
1. deliberation
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در دﯾﺪﮔﺎه ارﺳﻄﻮ ،ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ،داﻧﺶ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺶﻫﺎ و اﻣﻮری اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ 1.ازاﯾﻦرو ،ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ:
ً
 اوﻻ ،در ﺣﻮزه اﻣﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛
ً
 ﺛﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع آن ﺗﺄﻣﻞ و رو ّﯾﻪ در اﻣﻮری ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ )ﮐﻨﺶ اﻧﺴﺎن( و در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
ﻏﺎﯾﺘﯽ )ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؛
ً
 ﺛﺎﻟﺜﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت ﺳﺮوﮐﺎر ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻋﻤـﻞ ﺑـﺎ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﺮوﮐﺎر دارد ).(NE 1141b
اﺑﺘﻨﺎء ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ/اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی از اﻧﺴﺎن اﯾﺪﺋﺎل
از ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﭘﺎراداﯾﻢﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﺼﻮ ﯾﺮی اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ از اﻧﺴﺎن اﯾﺪﺋﺎل 2ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼـﻮ ﯾﺮ ،ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﻌﯿـﯿﻦﮐﻨﻨـﺪهای در
ﻫﻮ ﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﺎراداﯾﻢ و ﺑﻪو ﯾﮋه در ﺗﮑﻮ ﯾﻦ »روشﺷﻨﺎﺳﯽ« آن دارد.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺘﯽ روشﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ آن از ﻣﻨﻄـﻖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﻣﻨﻄﻖ )= ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮری( ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﺻﻮری و ﻏﯿﺮﻣﺎدی ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد و درواﻗﻊ ،وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑـﺮ
از ﺧﻄﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎم اراﺋﻪ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﻋﻤﻠ ـﯽ و ﻣــﺎدی )= ﻏﯿــﺮ ﺻــﻮری( ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻤﯿﯿــﺰ دادن ﺗﻔﮑــﺮ ﺻــﺤﯿﺢ از ﻧﺎﺻــﺤﯿﺢ اﺳــﺖ.
ﺑــﻪدﯾﮕﺮﺳــﺨﻦ ،ﻣﻨﻄــﻖ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺳــﺘﯽ و ﻧﺎدرﺳــﺘﯽ »ﺷــﮑﻞ و ﻗﺎﻟـﺐ« اﻧﺪﯾﺸــﻪ ﻣـﯽﭘــﺮدازد و
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳـﯽ اﻋﺘﺒـﺎر و ارزش »ﻣﺤﺘـﻮا«ی ﯾـﮏ ﻓﮑـﺮ و اﻧﺪﯾﺸـﻪ اﺳـﺖ .درواﻗـﻊ،
ﻣﺘــﺪﻟﻮژی ،ﻣﻨﻄــﻖ ﮐﺸــﻒ اﺳــﺖ و در ﻣﻘــﺎم ارزﯾــﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘــﻮای اﻧﺪﯾﺸــﻪ اﺳــﺖ) 3ر.ک :ﻣﯿﺮزاﯾـﯽ
اﻫﺮﻧﺠﺎﻧﯽ.(۲۸-۲۷ :۱۳۸۵ ،
در ﯾﮏ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻋﻠﻤﯽ ،روشﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫـﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﯾﺠـﺎد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺑـﺮده ﻣـﯽﺷـﻮد ،اﯾـﻦ
 .١ﭘﺲ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ ،داﻧﺶ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ اﺳﺖ.
2. ideal man
 .٣روشﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻋﻢ از ﺷﯿﻮه اﻋﻤﺎل ﺿﻮاﺑﻂ و از ﺷـﯿﻮه دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﻣﻨﻄـﻖ ﮐﺸـﻒ ،داﻧـﺶ آﻟـﯽ و

اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ع ش.(۱۳۹۶/۸/۱۰ ،
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ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧـﻪ دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎی
ﻧﻈﺮی ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﯾﺎﺑﻨﺪ )ﺑﻠﯿﮑﯽ.(۶۴ :۱۳۹۱ ،
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻣﺒـﺎﻧﯽ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﭘﺎراداﯾﻤﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل و ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺸـﺘﻤﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺪاﯾﺖ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ﻗﻮاﻋﺪ ،ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و رو ﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ) .(See. Neuman, 1997: 9ازاﯾﻦرو ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ در ﻣـﻮرد
ﺟﺎﯾﮕــﺎهﺷﻨﺎﺳ ـﯽ روشﺷﻨﺎﺳ ـﯽ در ﭘــﺎراداﯾﻢ ﻋﻠﻤ ـﯽ ﺑﺎﯾــﺪ ﺗﻮﺟــﻪ داﺷــﺖ ﮐــﻪ ﮐــﻞ ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘ ـﯽ از
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ...ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ واﻗﻌﯿـﺖ ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﯿـﻖ،
ﻫﻤﻪ درﮔﯿﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی روشﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺑـﻪدﯾﮕﺮﺳـﺨﻦ ،ﯾـﮏ ﻣﺒﻨـﺎی اﻧﺴﺎنﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧـﺎص،
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﺧـﻮد را ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺗﻌﺮﯾـﻒ روشﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ» :روشﺷﻨﺎﺳـﯽ« ،ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﮐـﻪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﻣﺴـﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ ﻣﺤﻘـﻖ را ﺑـﻪﻣﺜﺎﺑـﻪ ﯾـﮏ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﮑﺮی از ﺳﻄﺢ ﻣﺒـﺎﻧﯽ و اﺻـﻮل ﭘـﺎراداﯾﻤﯽ و ﻧﻈـﺮی )و از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺒـﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و
ﺗﺼﻮ ﯾﺮی ﮐﻪ در ﭘﺎراداﯾﻢ از اﻧﺴﺎن اﯾﺪﺋﺎل اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد( ﺗﺎ ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻮﺿـﯿﺢ
داده ،آن را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﻨﻈﻢ و ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ).(See. Lather, 1992: 87
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روشﺷﻨﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم و
ﺑﺎ ﺗﺼﻮ ﯾﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﺪﺋﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﺼـﻮ ﯾﺮی از اﻧﺴـﺎن ﻧﻤـﯽﺗـﻮان
اﻟﮕﻮ ﯾﯽ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻤـﺎم ﺣﯿﺜﯿـﺖ
ﮐﺎرﮐﺮدی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /اﻧﺴﺎﻧﯽ( ﺑﻪدﺳﺖ داد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﻧﻮع روشﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎی راﯾـﺞ در اﯾـﻦ
ﺳﻨﺦ از ﻋﻠﻮم و ﻫﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪای در اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﻪﻃـﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﯾـﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻣﺘـﺄﺛﺮ از دﯾـﺪﮔﺎﻫﯽ از اﻧﺴـﺎن
اﯾﺪﺋﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮ ﯾﺮ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻬﻢ و راﻫﺒﺮدی و ﻫﺴـﺘﻪ ﻣﺮﮐـﺰی در ﺗﮑـﻮن روشﺷﻨﺎﺳـﯽﻫـﺎ و
ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ).(De Coppens, 1976: 1
ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﻠﺰاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﺪﺋﺎل ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد ،درواﻗـﻊ
ﻧﻈﺮﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮ ﯾﺮ در ﺑﺎب ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ )=ﺣﮑﻤﺖ ﮐﺮداری( اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﻫﻤﯿـﺖ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ رو ﯾﮑﺮد ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﺒﯿﯿﻦ )و ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨـﺎی( ﮐـﻨﺶﻫـﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .درواﻗـﻊ ،ﺗﻤـﺎم رو ﯾﮑﺮدﻫـﺎی ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ /اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﻣﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮ ﯾﺮی از اﻧﺴﺎن اﯾـﺪﺋﺎل ﺑـﻮدهاﻧـﺪ .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،ﭘﯿﺘـﺮ دﮐـﻮﭘﻨﺰ در ﮐﺘـﺎﺑﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
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اﻧﺴﺎن اﯾﺪهال در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن اﻧﺴـﺎن اﯾـﺪﺋﺎل از ﻣﻨﻈـﺮ آﮔﻮﺳـﺖ ﮐﻨـﺖ ،اﻣﯿـﻞ
1
دورﮐﯿﻢ ،و ﯾﻠﻔﺮدو َﭘ ِﺮﺗﻮ ،و ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﺑﺎب ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ؛ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺮ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﺮ روشﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در اﯾـﻦ ﺣـﻮزه
ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢ و راﻫﺒﺮدی ﺗﺼﻮ ﯾﺮی از اﻧﺴﺎن اﯾﺪﺋﺎل اﺳﺖ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاران ﻫﺮ ﯾﮏ از
رو ﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮی ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪاﻧـﺪ ﻧﻈﺮﯾـﻪای را در ﺑـﺎب
ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ آن دﺳـﺖ ﯾﺎزﯾـﺪه ،و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑـﺎ اﯾـﻦ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ را اراﺋـﻪ دﻫﻨـﺪ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ
روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻮ ﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ رو ﯾﮑﺮدﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻔﻬـﻮم
واﺣﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ )= ﺣﮑﻤﺖ ﮐﺮداری( ﮐﻪ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ،ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐـﺮد و
اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .درواﻗﻊ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺋـﺮ ﺑـﯿﻦ
ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎت ،ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی را در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ ،دو دﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:
 .۱ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ در وﺟﻮدﺷﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )= ﻣﻮﺟﻮدات دﺳﺘﻪ اول(؛
 .۲ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ در وﺟﻮدﺷﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ )= ﻣﻮﺟﻮدات دﺳﺘﻪ دوم(.
ﻫﻮ ﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و زﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﻫﻮ ﯾﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد و ﻋﺪمﺷـﺎن واﺑﺴـﺘﻪ
ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻮ ﯾﺖﻫﺎی ﮐﻨﺸﮕﺮاﻧﻪ ،اﻋﻢ از ﮐﻨﺶﻫـﺎی ﻓـﺮدی ﯾـﺎ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ )ﻧﻬـﺎدی ﯾـﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ( ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ...ﻫﻮ ﯾﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺎ اﻧﺴـﺎن و ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﭘﺪﯾـﺪ
ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .ﻣﻮﺟﻮدات دﺳـﺘﻪ اول ﻣﻮﺿـﻮع ﺣﮑﻤـﺖ ﻧﻈـﺮی ﺑـﻮده و ﻣﻮﺟـﻮدات دﺳـﺘﻪ دوم ،ﻣﻮﺿـﻮع
ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻮ ﯾﺖ ﮐﻨﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻣـﻊ اﻣـﺮوز ﻧﺒـﻮده
اﺳﺖ ،داﻧﺶ واﺣﺪی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﮐﻨﺶﻫﺎی اﻧﺴـﺎﻧﯽ
را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻫﺮ ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾـﻦ ﮐـﻨﺶﻫـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﻋﻠـﻢ ﻣﺴـﺘﻘﻠﯽ ﺷـﺪهاﻧﺪ.
اﺟﺘﻤﺎع و ﮐﻨﺶﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﻣﻮﺿـﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ؛ ﮐـﻨﺶﻫـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺿـﻮع ﻋﻠـﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ؛ ﮐﻨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻗﺴـﺎم ﮐـﻨﺶ ﺑـﻪ
 .١ﺣﮑﻤﺎ و ﻋﺮﻓﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ]= ﺗﻬﺬﯾﺐ اﺧﻼق ،ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻨﺰل و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣـﺪن[
ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎمواره ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎمواره ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه و ﭘﯿﻮﺳـﺘﺎری اﺳـﺖ و

ﻃﻔﺮه و ﺗﺒﻌﯿﺾ در آن رﺧﻨﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ )ع ش(۱۳۹۶/۸/۱۰ ،
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ﻋﻠﻢ ﺧﺎﺻﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻓـﺮدی در
ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﺗﻬﺬﯾﺐ اﺧﻼق )ﻧﻪ ﻋﻠﻢ اﺧﻼق( ،ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻋﻠـﻢ ﺗـﺪﺑﯿﺮ ﻣﻨـﺰل ،و
ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از ﻋﻠﻮم اﻓﺰونﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ،در ﭘﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ و اﻣـﻮر اﺧﻼﻗـﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﮐﻨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﺷـﺎﺧﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮ ﯾﯿﻢ دﺳﺘﻪ دوم از ﻣﻮﺟﻮدات )ﯾﻌﻨـﯽ آﻧﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ وﺟﻮدﺷـﺎن
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ( ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎاﯾﻦوﺻﻒ ،ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﻣﺪرن ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺪرن اﺳﺖ؛ 1ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪﮐﻪ ﻫـﺮ رو ﯾﮑـﺮد دﯾﮕـﺮی در ﺑـﺎب ﻋﻠـﻮم
ً
2
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺿﺮورﺗﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﺑﺎب ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ )= ﺣﮑﻤﺖ ﮐﺮداری( اﺳﺖ.
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 .۱ﻋﻘﻞ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻘﻞ در ﺳﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎری ﺑﺲ دﺷﻮار اﺳﺖ؛ زﯾـﺮا ﺑـﺎ وﺟـﻮد وﺟـﻮه
ﻣﺸﺘﺮک در ﺗﻠﻘﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺨﺼـﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﮔـﺰارش ﺷـﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗـﻮان ﺗﻤـﺎﯾﺰات
ﮔﺴﺘﺮدهای را در ﺗﻌﺮﯾﻒ آن و ﺣﻮزه ﮐﺎرﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪیﻫﺎی ﻋﻘـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐـﺮد .ازاﯾـﻦرو اﮔـﺮ از
ﮔﺰارش ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧـﻮ ﯾﺶ در وﺿـﻌﯿﺖ ﮐﻨـﻮﻧﯽ دﺳـﺖ ﻧﮕـﻪ دارﯾـﻢ ،ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺑـﺪون ﮔـﺰارش
ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻋﻘـﻞ در دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻠﺴـﻔﯽ و ﺗﻘﺴـﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔ ـﯽ ﮐــﻪ اﺷــﺎره ﺑــﻪ اﻗﺴــﺎم ﮐﺎرﮐﺮدﻫــﺎی ﻋﻘــﻞ در اﯾــﻦ ﻧﻈﺎمﻫــﺎی ﻓﻠﺴــﻔﯽ دارﻧــﺪ ،ﺗﻌﺮﯾــﻒ
روﺷﻦﮐﻨﻨﺪهای از ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻋﻘﻞ اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﻘﺒﻮلﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮرد آن ﺗﻠﻘـﯽ از
 .١ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺪرن را ﺑﯿﺮون از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻼﺳﻔﻪ درﺑﺎره ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻼﺳـﯿﮏ ﺗﻔﺴـﯿﺮ
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ّ
ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻼﺳﯿﮏ

ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﭙﺮدازد )ع ش(.
ً
 .٢ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ادﻋﺎی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ادﻋﺎی اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺒﻮﻧﺰ ) (Gibbonsاﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﻔﺴـﯿﺮی را
ً
دارای اﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .او ﻋﻨﻮان »ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺪرن« را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫـﺎی ﺗﻔﺴـﯿﺮی اﻃـﻼق ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
وارد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ روﯾﮑﺮدﻫـﺎی ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ ،ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻧـﻮﻋﯽ ﺣﮑﻤـﺖ
ﻋﻤﻠﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻮع ﻣﺪرن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

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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ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴـﺎﻧﯽ دارد .ﻋﻘـﻞ در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ،ﺷـﺎﻣﻞ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻫﻮ ﯾﺎت ﺷـﻨﺎﺧﺘﺎری و ﺷـﻨﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻃﺒﯿﻌـﺖ و ﺟﻬـﺎن ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ و راﻫﺒﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﻧﯿـﺮو در
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻘﻞ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﻃﻮل دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧـﺪ
ﺗﺎ ﻫﻮ ﯾﺖ ﻋﻘﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن و ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨـﺪ
و ازاﯾﻦرو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪیﻫﺎی
ﻋﻘﻞ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ را در ﻃﻮل ﮐﺘﺎب ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺑﺎرز آن را ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻋﻘﻞ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺑـﻪرﻏﻢ
ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی در ﻃﻮل اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﺎه ﻣﺤﺘﻮای ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ
دو ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ ﻋﻘﻞ ﭼﻨﺎن دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﺜﯿﺖﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﮔﺮدﯾـﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ ﺑـﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی ﻧﻈـﺮی،
ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ را از دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺣﺬف ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ارﺳﻄﻮ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﻋﻘـﻞ ﻧﻈـﺮی آن ﻋﻘﻠـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ در ﺧﻮﯾﺶ دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ از ﺳـﻨﺦ داﻧـﺶ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺣﺎل اﯾﻦ داﻧﺶ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﯾـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻣـﻮری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻫﺴـﺘﯽﻫﺎﯾﯽ
ً
ﻏﯿﺮ از ﻓﻌﻞ اﻧﺴﺎن .اﻣﺎ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﻧﻈـﺮی را
ﻣﯽﺷﻨﻮد 1و از آﻧﻬﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﻈﺮ او ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻏﯿﺮ از ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ
ﯿﻠﺖ ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ
ﮐﺎر ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس "ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠـﯽ" ﻓﻀـ ِ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻋﻤﻞ در ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠـﯽ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻃﺒـﻖ اﯾـﻦ دو
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ،ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺰء اول ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮد
را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ در ﺧﻮﯾﺶ دارد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷـﻨﺎﺧﺖ را اﻧﺠـﺎم
 .١ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎدﺷﺪه ،دﯾﮕﺮ واﺟﺪ ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻋﻘﻞ ﭼﻮﻧﺎن ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑـﻪﻋﻨـﻮان

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

اﻓﺰونﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪان ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺎ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺪانﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ در ﻧﻘـﺪ ﻗـﻮه ﺷـﻨﺎﺧﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ،
ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﮐﺮدار ﻧﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان در ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ ﮔﻔـﺖ :ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ دﺳـﺘﻮرﻫﺎی ﻋﻘـﻞ

ﻧﻈﺮی را ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد )ع ش.(۱۳۹۷/۴/۲ ،
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ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺧﻮاه اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻣـﻮری
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻋﻤـﻞ اﻧﺴـﺎﻧﯽ و راهﻫـﺎی دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ رﻓﺘـﺎر
ﻓﻀﯿﻠﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻓﻀﯿﻠﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺟﺰء دوم ﻋﻘﻞ را ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدن دارد ،ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺨﺸﯽ از
ً
ﻋﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻤﻞ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣـﯽآورد؛ اﻣـﺎ ﺣﮑﻤـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ ،ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
دﺳﺘﻪای از ﮔﺰارهﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ و ﻫﻤﯿﻦﻃـﻮر اﺳـﺘﻨﺘﺎج ﺟﺰﺋﯿـﺎت از ﮐﻠﯿـﺎت ،ﺳـﺮوﮐﺎر دارد؛ آن
ﻧﺤﻮه از اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺟﺰﺋﯽ از ﮐﻠﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﺷـﻮد ) .(see: NE, 1141 b 17ﺑﺎاﯾﻦوﺻـﻒ،
ﮐﻠﯿﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارد از ﺳﻨﺦ ﮔﺰارهﻫﺎی ﮐﻠـﯽ و ﺟﺰﺋـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
در ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ داﻧﺸﯽ ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻧﻈﺮی )ﺧﻮاه از ﺳﻨﺦ
ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه از ﺳﻨﺦ ﺟﺰﺋﯿﺎت( ،ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﺑﺮای او آﻣـﺎده ﻣﯽﺷـﻮد .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،ﻋﻘـﻞ
ً
ﻋﻤﻠﯽ ارﺳﻄﻮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﮐﻪ در ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻤﺖ
ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎری از ﺳﻨﺦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ؛ ﺑﻠﮑـﻪ زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎی ﻧﻈـﺮی
)= از ﺳﻨﺦ داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻨﻮان »ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ« در ارﺳﻄﻮ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﯿﺶ
از آﻧﮑﻪ از ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی و ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫـﺪ از ﺗﻘﺴـﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی
دﯾﮕﺮی آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی اوﻟﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻣـﻮر اﻧﻀـﻤﺎﻣﯽ ﺷـﺒﺎﻫﺖ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻓﻀﺎی ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ را در ﻓﻠﺴﻔﻪ ارﺳﻄﻮ ﻧﺸـﺎﻧﻪﮔﺬاری ﮐﻨـﯿﻢ  -ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی دوﮔﺎﻧﻪ او از ﻋﻘﻞ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از آن را ﺧﺮد ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی واﻗﻌـﯽ و ﺟﺰﺋـﯽ دﯾﮕـﺮ را
دارای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪن ﯾﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدن ﻣﯽداﻧﺪ -ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ )= ﻓﺮوﻧﺴﯿﺲ( داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻋﻘـﻞ
ﻧﻈﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﺷﻬﻮدی ،ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻈﺮی ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺨﻨﻪ و
ﺣﺘﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫـﺎ ،ﻓﻀـﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﺟﺰء اول ﻋﻘﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰء ﻧﻈﺮی ﻋﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آن را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻋﻘـﻞ ﻧﻈـﺮی
دارای ادراﮐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ادراک دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺎﺋﻞ ﺷـﺪ ادراﮐـﺎﺗﯽ ﺧـﺎص ﻋﻘـﻞ
ً
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎ از ادراﮐﺎت ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳـﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ راﻫﺮوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺳﻮی ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دو دﺳﺘﻪ ﺳﺆال دارﯾﻢ :ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادراﮐﺎت ﺧﺎص ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ و دﺳـﺘﻪ
دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ از ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی .اﯾﻦ ﺳﺆال و ﺳـﺆاﻻت ﺑﺴـﯿﺎر دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻋﻘﻞ را در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد در ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷـﺘﻪای دور
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ ﻋﻘـﻞ در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ داﻧﺶ و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری و اﻧﮕﯿﺨﺘﺎری ﺧﻮ ﯾﺶ ﻓﺮو اﻓﺘﺪ.
 .۲ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻈﺮی

ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از دو اﺻﻄﻼح ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻼش ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻇـﻮاﻫﺮ
اﻟﻔﺎظ و اﺻﻄﻼﺣﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪیﻫﺎی ﻋﻤﻠـﯽ و
ﻧﻈﺮی در ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن دوره اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕـﺮی اﺳـﺖ.
ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻓﻠﺴـﻔﯽ ﺑﺮﻃﺒـﻖ اﯾـﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺻﻠﯽ در آﺛﺎر اﯾﺸﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را در آﺛﺎر ارﺳﻄﻮ در
ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ...ﯾﺎﻓﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺳـﺎدﮔﯽ
در آﺛﺎر او ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ از ﻋﻘـﻞ را داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ روﺷﻨﯽ در آﺛﺎر او ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .در ﺑﺨﺸﯽ از اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ دو
ﺟﺰء ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد ﮐﻪ ﺑﻬﺮهور از ﺧﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ دو ﺟـﺰء را اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن دو
اﺻﻄﻼح ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﺟﺰء ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻧﻔﺲ ،دارای دو ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ ﺧﺮد را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ در ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دارد و ﺟﺰء دﯾﮕﺮ دارای اﯾـﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
»ﺑﺸﻨﻮد« ﯾﻌﻨﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪﮐﻪ ﮐﻮدک ﺳـﺨﻦ ﭘـﺪر را ﻣﯽﺷـﻨﻮد ) .(NE, 1103 a 2اﮔـﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻋﻨﻮان ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی و ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺑﻪﮐـﺎر ﺑـﺮﯾﻢ ،ﺗﻌـﺎرﯾﻒ ﺑﺨﺶﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻘﻞ از دﯾﺪﮔﺎه ارﺳﻄﻮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮ ی :ﺟﺰﺋﯽ از ﻧﻔﺲ ﮐﻪ ﺧﺮد را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ در ﺧﻮد دارد؛
ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ :ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺮد را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ در ﺧﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ دارای ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اﻃﺎﻋـﺖ از
ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ.
اﺻﻠﯽ ﺑﻮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ را از آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﯾﺎدﺷـﺪه،
ً
ﻓﻀﺎﯾﻞ را ﻧﯿﺰ دو ﻧﻮع ﻣﯽداﻧﺪ :ﯾﮑﯽ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ و دﯾﮕﺮی ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ .ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻋﻘﻠـﯽ ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ
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ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻔﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮد را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ در ﺧـﻮد دارﻧـﺪ و ﻓﻀـﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗـﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻃﺎﻋﺖ دارﻧﺪ .ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻋﺒﺎرتاﻧـﺪ از :ﺣﮑﻤـﺖ ﻧﻈـﺮی،
ّ
ﺣﺪت ذﻫﻦ ]= ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی[ و ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ؛ اﻣﺎ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗـﯽ ﻋﺒﺎرتاﻧـﺪ از :ﮔﺸﺎدهدﺳـﺘﯽ و
ﺧﻮ ﯾﺸﺘﻦداری ) .(NE, 1103 a 6ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺰء اول ﻋﻘـﻞ ﯾﻌﻨـﯽ ﻋﻘـﻞ
ﻧﻈﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻋﻘﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻓﺎراﺑﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ و ﯾﮋﮔﯽ ﻧﻬـﺎدﯾﻦ ﻫﺮﯾـﮏ از اﯾـﻦ دو ﺑﺨـﺶ از
ﻋﻘﻞ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ارﺳﻄﻮ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷـﺪ،
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﺑﻨﯿﺎن اﺧﻼق در ارﺳﻄﻮ »ﻓﺮد ﻓﻀﯿﻠﺖﻣﻨﺪ« اﺳﺖ ،ﺑﺎ ورود ﻓﺎراﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن داﻧـﺶ در
دوره اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﻓﺮد ﻓﻀﯿﻠﺖﻣﻨﺪ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ »ﺑﻨﯿﺎدﻫـﺎی ﻓﻀـﯿﻠﺖ« ﻋﺒـﻮر ﻣﯽﮐﻨـﺪ و دﺳـﺘﮕﺎه
اﺧﻼﻗﯽ ارﺳﻄﻮ را در ﻋﯿﻦ ﻧﮕﻪداﺷﺖ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮی آن ،ﮔﺴـﺘﺮش ﻣﯽدﻫـﺪ؛ ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐـﻪ ﻫـﻮ ﯾﺘﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت از آن دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ در ﮐﻞ ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان ﻗـﺎﻧﻮن ﺣﺴـﻦ و ﻗـﺒﺢ
ﻋﻘﻠﯽ 1ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ر.ک :ﻋﺎﺑﺪی ﺷﺎﻫﺮودی.(۱۴۲ :۱۳۹۵ ،
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻇﺎﻫﺮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻓﻼﺳـﻔﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺑـﺎ ﮐﺘـﺎب اﺧﻼﻗـﯽ ارﺳـﻄﻮ،
ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺲ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه اﺧﻼﻗﯽ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻧﻈﺎمﻫـﺎی ﻓﻠﺴـﻔﯽ ﺑـﻪﻧﺤﻮی ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ از دﺳـﺘﮕﺎه
ارﺳﻄﻮ ﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد و ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد.
ﻓﺎراﺑﯽ در ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻮل ﻣﻨﺘﺰﻋﻪ و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪای را ﺑـﺮای ﻧﯿـﺮوی ﺗﻌﻘـﻞ ﯾـﺎ ﺧﺮدﻣﻨـﺪی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد :ﮐﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،رو ّﯾﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؛ ﻋﻠـﻮم
و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨـﺪ؛ و ﺗﻤـﺎﯾﺰ ﻣﯿـﺎن اﻓﻌـﺎل ﻧﯿـﮏ و ﺑـﺪ در اﯾـﻦ ﻋﻘـﻞ رخ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﯾﻦ و ﯾﮋﮔﯽ اﺧﯿﺮ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﻪ اﺳﺖ دﺳـﺘﮕﺎه اﺧﻼﻗـﯽ ﻓـﺎراﺑﯽ
)و در اﻣﺘﺪاد آن دﯾﮕﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ( از دﺳﺘﮕﺎه ارﺳـﻄﻮ ﯾﯽ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿـﺮد و ﺧـﻮد را ﺑـﻪﻋﻨﻮان
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻮ ﯾﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد؛ زﯾﺮا ﻋﻘﻞ ،ﻋﻬﺪهدار ﺳﻨﺠﺶ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ اﻓﻌـﺎل
ُ
 .١ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻋﻘﻠﯽ از ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه در دوره ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و در اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﻣـﺎﺧﻮس ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾـﻪ
ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در دوره اﺳﻼﻣﯽ از آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ُ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼق ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی از ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻋﻘﻠﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .آن ﺗﻔﺴﯿﺮ درﺑﺮدارﻧـﺪه ﺗﻨﻘـﯿﺢ
ﻣﻨﺎط ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ .ﻧﻬﺎده ﺑﺮ آن ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﻨﺎط ،دﺳﺘﻮرﮔﺎن اﺧﻼق در ﺗﺮاز ﻓﺮاﮔﯿـﺮ ﻗـﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠـﯽ در ﺳﺮاﺳـﺮ
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ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼﻗـﯽ ﻋﻘـﻞ ،در ﻓـﺮد ﻓﻀـﯿﻠﺖﻣﻨﺪ ﭘﺪﯾـﺪ ﻣﯽآﯾـﺪ.
ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﻮری ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﻀﯿﻠﺖﻣﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺤـﯽ ﮐـﻪ ﻋﻘـﻞ در
اﻓﻌﺎل درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻼک اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮدن ﮐﻨﺶ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی در دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺎراﺑﯽ آن ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ آن ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺄن آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و از ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫـﯿﻢ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﯾـﻦ
ﺑﺨﺶ از ﻋﻘﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻨﺶ ﻣﺎ ﺷـﻮﻧﺪ ،ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ
ﻗﺮار دارد .ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ،آن ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯿﺎن اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺄن آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ و از ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ،ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ )ﻓﺎراﺑﯽ.(۲۹ :۱۴۰۵ ،
»ﺗﻤﯿﯿﺰ« ،ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ »ﺗﻤﯿﯿﺰ« ﻣﯿـﺎن اﺷـﯿﺎء ،اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ از زﺷﺖ در ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ دارد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ و ﯾﮋﮔـﯽ اﺻـﻠﯽ ﻋﻘـﻞ
ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﻬﺎدن ﻣﯿﺎن اﻓﻌﺎل ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از اﺷﯿﺎء ،اﻣﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ اراده اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﻋﯽ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ و
دﯾﮕﺮی ﺑﺨﺶ ﻓﮑﺮی آن.
ﺟﺰء ﺣﺮﻓﻪای و ﺻﻨﺎﻋﯽ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠـﯽ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪواﺳـﻄﻪ آن ﺣﺮﻓـﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﺠـﺎری،
ﮐﺸﺎورزی ،ﻃﺐ و ﻣﻠﻮاﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺟـﺰء ﻓﮑـﺮی آن ،ﺑﺨﺸـﯽ از ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺷﯿﺌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آن را ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﮑـﺎن ﻋﻤـﻞ
آن وﺟﻮد دارد و اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺰاوار اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮ ِی ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻮ ﯾﺖ ﮐﻨﺶﻫﺎ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔـﺰاره ﺑﺮﺧـﻮرد
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﻌﺎل ،ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ّ
ﺷﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ و اﺣﻮال اﻧﺴﺎن در ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ
ﻓﺮاوان و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﯿﺮاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ّ
ﺷﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬـﺎ دوﺳـﺖ داﺷـﺘﻨﯽ و
ّ
ﻣﻀـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﺮوهاﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ زﯾﺒﺎ و ﺑﺮﺧﯽ زﺷﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺑﺮﺧـﯽ
و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در اﺣﻮاﻻت اﻧﺴﺎن و اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﻣﻼﮐـﺎت اﺻـﻠﯽ در ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧـﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻘﻞ در ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ اﻓﻌـﺎل ،ﻣﺴـﺘﻘﻞ از
ﻓﺮد ﻓﻀﯿﻠﺖﻣﻨﺪ ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؛ و ﯾﮋﮔﯽﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺟﻬـﺎن ﺧـﺎرج
وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ را دارد .ﺑﻪدﯾﮕﺮﺳﺨﻦ ،ﮐﻨﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺒـﺎدی
آن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﺼـﻒ ﺑـﻪ ﺧﯿـﺮ و ﺷـﺮ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻮﻋﯽ از دﺳﺘﮕﺎه اﺧﻼﻗﯽ در ﻓﻀﺎی ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
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ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ داﺷﺘﻦ ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ ﺑﺪان ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرده اﺳﺖ ،ﻃﺮﺣـﯽ ﻧـﻮ را در داﻧـﺶ
اﺧﻼق دراﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾـﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ،ﻫـﻢ دﺳـﺘﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻫـﻢ
ﻫﺴﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ.
ﻣﯽﺗﻮان در ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﻣﻘﻮﻻت ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﻤﻠـﯽ را ﺑـﻪ وزان ﻣﻘـﻮﻻت ﻋﻘـﻞ ﻧﻈـﺮی
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ ذﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ارادی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾـﻦ
ﻣﻘﻮﻻت را ﻣﯽﺗﻮان »ﻣﻘﻮﻻت ارادی« 1ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺣﻀﻮر اراده در ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺟـﻮد
ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﺑﻠﮑﻪ اراده در ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺣﮑﺎم ﺗﺪﺑﯿﺮی را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،اراده ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪﻣﺜﺎﺑـﻪ ﻋﻨﺼـﺮی وﺟـﻮدی،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎﯾﻞ و رذاﯾﻞ و اﻣﻮر ﺗـﺪﺑﯿﺮی را دارد ،ﺑﻠﮑـﻪ در
ﭘﺲ اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ،ﻋﻨﺎﺻﺮی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ در ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠـﯽ و داﻧـﺶ
ﻋﻤﻠﯽ را ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﺎﺧﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻇﻬﻮر اراده را در ﺟﻬـﺎن ﭘﺪﯾـﺪ
ﻣﯽآورد و اراده اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ارادهﭘﺬﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﺎﺧﺖ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺸـﺘﺮک در
ﻣﯿﺎن ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
در ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽّ ،
ﻣﺘﻘﻮم ﺑﻪ اراده اﺳﺖ .ﺑﺪون اراده ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮری از ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮان داﺷﺖ .در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﺎراﺑﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،اﺧﻼق اﺑﻦﻣﺴﮑﻮ ﯾﻪ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﻃﻮﺳ ـﯽ ،ﻓﻠﺴــﻔﻪﻫﺎی ﺳــﻬﺮوردی،ﻣﯿﺮداﻣﺎد ،ﻣﻼﺻــﺪرا و ﺷــﺎرﺣﺎن و ﺳــﭙﺲ در ﻣــﺪارس ﮐﻼﻣ ـﯽ
)اﺷﻌﺮی ،ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ و اﻣﺎﻣﯿﻪ( ،ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ در ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ،ﻗـﻮه اراده اﺳـﺖ ،آن ﻫـﻢ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻗـﻮه
ارادهای ﮐﻪ اﮔﺮ در ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺪرﺳﻪ اﺷﻌﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺨﻦ از ﺟﺎﯾﺰ و ﺣﺮام و واﺟﺐ
ﯾﺎ اﻣﮑﺎن و اﻣﺘﻨﺎع و اﺑﺎﺣﻪ در ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد .در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﮏﻫﺎ ﭼﻪ در ﻣﺴﻠﮏ ﮐﺴـﺐ در
اﺷﺎﻋﺮه ،ﭼـﻪ در ﻣﺴـﻠﮏ ﺗﻔﺴـﯿﺮ اﻋﺘﺰاﻟـﯽ اﺧﺘﯿـﺎر ،ﭼـﻪ در ﻣﺴـﻠﮏ ﺗﻔﺴـﯿﺮ اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺮاﺳـﺎس اﻣـﺮ
ﺑﯿﻦاﻻﻣﺮﯾﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﻗﻮه اراده ،ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ...ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺎﻣـﻞ اراده ﻧـﻪ
ﺗﺼﻮری ﺑﺮای ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ ﻧﻪ ﺗﺼـﺪﯾﻘﯽ .ﮐـﻞ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﺎرﺑﺮد دارﻧـﺪ و
ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را اﻋﻤﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻮه اراده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﺎﺑﺪی ﺷﺎﻫﺮودی.(۳۷۳ :۱۳۹۵ ،
ﭘﺲ از دوره اﺳﻼﻣﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺑﻪوﯾﮋه آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻓﻀـﺎی
 .١ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ارادی در ﭼﻨﺪ رده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺮدﻧﺪ .در ﻣﺘﻮن و ﺷﺮوح ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻨـﻮز ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻣﺸـﺨﺺ

ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺮ رده از ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻫﺮ رده از ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد ،دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﻢ) .ع ش.(۱۳۹۷/۴/۶ ،
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ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼق ﺑﺎﺷﺪ را از دﺳﺖ داد و ﺑﻪ ﻋﻘﻠﯽ اﺑﺰاری ﺗﻘﻠﯿﻞ داده ﺷﺪ و در ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﻤـﺪهای از اﯾـﻦ
ﺗﻔﮑﺮات ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻮ ﯾﻞ ﺑﺮده ﺷﺪ.
دورﮐﯿﻢ در اﺑﺘﺪای ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮاﻋﺪ روش ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﺨﻦ ﻣﻬﻤـﯽ
در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮد درﺑﺎره وﻗﺎﯾﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ دارد .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫـﻢ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﺎن او و ﻣﯿﺎن ﻓﻼﺳﻔﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻠﺴـﻔﯽ ﻣﺒﺎﺣـﺚ
او در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﯽ دوره ﺟﺪﯾﺪ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .او واﻗﻌﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﺑﺮآﻣـﺪه
از ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او در واﻗﻌـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع اﺻـﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ
)دورﮐﯿﻢ (۴ :۱۳۶۸ ،ﺗﻌﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﻗـﺮار دارد .ﺗﻌﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ ﻧـﻮﻋﯽ از ﺗﻔﮑـﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﻬﺪهدار آن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻣﺪات و ﻃﺒﯿﻌـﺖ
و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اراده اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع آن وﻗـﺎﯾﻊ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
اﺳﺖ؛ اﻣﻮری ﮐﻪ اﻧﺴﺎن و ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﻌﻘﻠـﯽ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل
اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮوﮐﺎر دارد .ازاﯾﻦرو او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ از ﺳـﻨﺦ ﺗﻌﻘـﻞ در
ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﮐﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ اذﻋﺎن دارد:
ﻫﺪف ﻋﻤﺪه ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﻪ رﻓﺘﺎر آدﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ و ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﯾـﻦ
ً
رﻓﺘﺎر ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ رواﺑﻂ را ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻌـﺪا
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻞ آﯾﻨﺪه درآورد )ﻫﻤﺎن(.

ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻞ و روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دورﮐﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮاﻋﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎد آﻧﻬﺎ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺑـﺎ ﻓﺮوﮔﺸـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ
ﻋﺒﺎرات ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ )ﻃﺒﻖ ﻣﺘﻦ اوﻟﯽ ﮐﻪ از او ﮔﺰارش ﺷﺪ( ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ را ﻣﺒﻨـﺎی
اﯾﺠﺎد واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ )ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﺘﻦ اﺧﯿـﺮ (،ﺑـﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ واﻗﻌﯿـﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ ﮐـﺎر ﺷـﻨﺎﺧﺘﺎری را در
ﺣﻮزه واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐـﻨﺶ ﮐـﻪ ﻧﻘﺸـﯽ اﺳﺎﺳـﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ دارد،
ﻧﻈﺮﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺻـﻄﻼح ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ ﺑﺮﻗـﺮار ﻣﯽﮐﻨـﺪ؛ زﯾـﺮا ﭘﯿـﺪاﯾﺶ ﮐـﻨﺶ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدی از ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،و ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﻨﺶ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ« از آن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دورﮐـﯿﻢ اﺻـﻄﻼح ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ را در
ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮ ﯾﺶ ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ آن ﮐﻪ ﻣﻼﮐﺎت اﺻﻠﯽ اﺧﻼق ﺑﺎﺷﺪ،
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اﺧﻼق را ﺑﻪ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻪ و ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ را ﺗﻨﻬﺎ در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻞﮔﺮی اﺑـﺰاری ﺗﻨـﺰل داده
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ دوره ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮد را از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ دورﮐﯿﻢ در ﻧﻬﺎد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ در دوره ﻣﻌﺎﺻـﺮ،
داﻧﺶ ﺧﻮد را در ﻣﺤـﺪودهﻫﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼـﻮر ﮐﺮدهاﻧـﺪ؛ ﺑـﻪﻧﺤـﻮیﮐـﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ
اﯾﺪﺋﺎلﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺦ از داﻧﺶ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﺑﺰارﮔـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در اﺧﺘﯿـﺎر
ﻋﻘﻞ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫـﺎی ﺧـﺎص ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﮔﯿـﺪﻧﺰ در
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﺷﺎره دارد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻋﻠﻤﯽ ﻋـﺎم ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐـﻞ ﺟﻮاﻣـﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻧﻤـﯽداﻧﻢ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺷـﺎﺧﻪای از ﻋﻠـﻢ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ روی ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺪرن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد )ﮔﯿﺪﻧﺰ.(۱۱ :۱۳۹۶ ،

اﮔﺮ داﻧﺶ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺎت اﻣـﻮر اﻧﺴـﺎﻧﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻓـﺮد،
ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮد و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ در دوره ﺧﺎﺻـﯽ از
ّ
ﻣﺨﺼﺺ )= و ﯾﮋﮔﯽ ﻫﻮ ﯾﺖﺑﺨﺶ( دﯾﮕﺮی ﺑـﺮ آن اﻓـﺰوده
زﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﻦ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺼﻞ
ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﺗﻌﯿﻦ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾـﺪﮔﺎه ﮔﯿـﺪﻧﺰ را ﻣﯽﺗـﻮان داﻧﺸـﯽ ﻋﻠﻤـﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧـﻮد را از ﻓﻠﺴـﻔﻪ دور ﺑﺪارﻧـﺪ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد را ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ )ﻫﻤﺎن( ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﻋﯽ »ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠـﯽ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﯽ« را در اﯾـﻦ
رﺷﺘﻪ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾـﻦ داﻧـﺶ را ﺑﺘـﻮان اداﻣـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ از
ﺳﻨﺦ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ
واﺳﻄﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﺷﮑﺎرﺗﺮی ﺑﯿﺎن ﺷـﻮد .ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ در ﺑﺮﺧـﯽ
ﻣﻮارد ﮔﯿﺪﻧﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ واﺳﻄﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﯿـﺎن ﮐﻨـﺪ .ﻧﻤﻮﻧـﻪ آن را ﻣﯽﺗـﻮان در
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ او در ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﯿـﺎن ﻧـﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓﻠﺴـﻔﯽ در ﻣـﻮرد ﮐـﻨﺶ اﻧﺴـﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ).(Giddens, 1983: 28
اﺑﺰاری ﺑﻮدن ﻋﻘﻞ ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ ﺑـﻪ روﺷـﻨﯽ ﻗﺎﺑـﻞ
درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،ﻣـﺮاد از ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻋﻘﻼﻧـﯽ ،ﮔـﺰ ﯾﻨﺶ اﺑـﺰاری اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺑـﺪان ﻣﯿـﻞ دارد )=اﻫـﺪاف( را ﺑـﺮای او ﻣﯿﺴـﺮ ﻣـﯽﺳـﺎزد .ﺑـﻪ
دﯾﮕﺮﺳﺨﻦ ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺑﺰار رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾـﻦ اﻫـﺪاف اﺳـﺖ .اﯾـﻦ درﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از
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دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎن ﺳﺮل ،ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ» ،ﮐﺸﻒ اﺑﺰار دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف« ﻧﯿﺴﺖ و ﻟـﺬا اﯾﻨﮑـﻪ
ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻣﯿﺎل ﮐﺎرﺑﺴﺖ دارد ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾـﺮا اﯾـﻦ ﺗﻠﻘـﯽ از ﻋﻘﻼﻧﯿـﺖ
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم دو اﻣﺮ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ،ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻣﯿﺎل وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و ﻣﺴـﺘﻘﻞ از
ﻣﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮان دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﻤـﻞ ﯾﺎﻓـﺖ؛ دوم آﻧﮑـﻪ ،ﺗﻤـﺎﯾﻼت ﭘﺎﯾـﻪ و ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ،ﺑـﻪ ﻣﺤـﮏ داوری
ﻋﻘﻼﻧﯽ درﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ.
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﺪف ) (Searle, 2001: 10-11و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺑـﻪ ﻗـﻮه
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺪارد .ﺳﺮل ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻮه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ
اﻓﺰونﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮه زﺑﺎن ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،اﺣﺴﺎس و دﯾﮕﺮ ﺻﻮرتﻫﺎی ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻔﺎﺗﯽ ،ﻗﻮه ﻣﺴـﺘﻘﻠﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ در ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .وی اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻼﻧﯿـﺖ را ﻫﻤـﺎن ﻋﻨﺎﺻـﺮ ذاﺗـﯽ »ﺣﯿـﺚ اﻟﺘﻔـﺎﺗﯽ« و
ً
»زﺑﺎن« و ﺻﺮﻓﺎ روش ﻣﺎ در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻔﺎﺗﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﭘﯿﺶﻓﺮض ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن
ﻋﻠﺖ ﮐﻨﺶ و ﺧﻮد ﮐﻨﺶ اﺳﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه او ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻓﺰونﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ،در ﻣﻮرد ﻋﻘﻞ ﻧﻈـﺮی ﻧﯿـﺰ
ً
ﺻﺎدق اﺳﺖ ) .(Ibid: 22-24از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺮل وﺟﻮد دﻻﯾﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻣﯿﺎل ﺑﺮای ﮐﻨﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر
اﺳﺖ و در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ) .(Ibid: 26-29ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻋﻘـﻞورزی
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ داوری ﻣﯿﺎن اﻣﯿﺎل و دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﺘﻌﺎرض اﺧﺘﺼـﺎص دارد .آﻧﭽـﻪ در
واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رو ّﯾﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
اوﻟﻮ ﯾﺖﮔﺬاریﻫﺎ .درواﻗﻊ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﻈﻤﯽ از اوﻟﻮ ﯾﺖﮔﺬاریﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ رو ّﯾﻪ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭘﯿﺶﺷـﺮط
آن ) .(Ibid: 30-31ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻘﻠﯽﮔﺮی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﻘـﻞ را ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼـﺮی ﻣﺴـﺘﻘﻞ از دﺳـﺘﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮی ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿـﺰ از ﻣﻮﻫﺒـﺖ ﺣﻀـﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ اﯾـﻦ
ﻋﻨﺼﺮ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد.
 .۳ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻈﺮی ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻈﺮی

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻧﺸﺎنﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮ ﯾﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ در
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ و ﭼﯿﺴﺘﯽ
ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ،اﮔـﺮ ﺑﺨـﻮاﻫﯿﻢ وﺿـﻌﯿﺖ
اﺟﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﮑﺎن ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ را
ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ آن ﺳﻨﺨﯽ از داﻧﺶ ﺣﮑﻤﺖواره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺪﺑﯿﺮ
ﻧﻈﺎﻣﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺪﺋﺎل ﻋﻘﻞ و دﺳﺘﻮرات ﺟﺰﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﻼﮐـﺎت ﻋﻘﻠـﯽ
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ﻫﺴﺘﻨﺪ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮد و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .اﯾـﻦ ﺳـﻨﺦ از داﻧـﺶ ﻫﻤـﺎنﮔﻮﻧـﻪﮐـﻪ از
داﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻈﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻈﺮی در ﻓـﺮد اﻧﺴـﺎﻧﯽ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ راﻫﺒﺮ اﻧﺴﺎن در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ .اﯾـﻦ راﻫﺒـﺮی ﺑـﻪواﺳـﻄﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺪﺋﺎل اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﺪﺑﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺣﮑﻤﺖ در ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻈـﺮی اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪه ﺷـﺪه
اﺳﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ راﺑﻄﻪای دوﺳـﻮ ﯾﻪ را ﻣﯽﺗـﻮان در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐـﺮد.
ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ،ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺪﺋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،وﻟـﯽ ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺗﻮﻗـﻊ داﺷـﺖ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮ ﯾﺮ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈـﺎم ﻓﻠﺴـﻔﯽ ﺧـﻮ ﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻬـﺮهای از اﯾـﻦ ﺗﺼـﻮ ﯾﺮ اﯾـﺪﺋﺎل را ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ً
ﮔﺬاردهاﻧﺪ .ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ دارد ،ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠـﯽ
ّ
ﻣﻤﻠـﻮ از ﮔﺰارهﻫـﺎی
ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در دو ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠـﯽ
ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی اﺳـﺖ :در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ در ﯾـﮏ دﺳـﺘﮕﺎه ﻓﻠﺴـﻔﯽ ﺣـﺬف ﻣﯽﺷـﻮد و
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻮ ﯾﻞ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد؛ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞﮔـﺮی
اﺑﺰاری ﺗﻘﻠﯿﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺣﺬف ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﺧـﯽ از
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ در ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﺼﻮ ﯾﺮی از ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ در دﯾﺪﮔﺎه ارﺳﻄﻮ اراﺋﻪ ﮐﺮد ،ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ
ً
ﺑﺮای آن ﺗﺼﻮ ﯾﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی اﺳـﺖ .در ﻧﻈـﺮ او ﻋﻘـﻞ
ﻋﻤﻠﯽ ﻏﯿﺮ از ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎر ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴـﺖ.
ﯿﻠﺖ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻋﻤﻞ در ﻋﻘـﻞ
"ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ" ﻓﻀ ِ
ﻋﻤﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ دو ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ،ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐـﻪ از ﻓﻀـﺎﯾﻞ ﻋﻘﻼﻧـﯽ اﺳـﺖ،
ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺰء اول ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮد را ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی واﻗﻌـﯽ در ﺧـﻮ ﯾﺶ دارد و اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻫﻤـﺎن
ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮری ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﻋﻠﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻞ آﻧﻬـﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ ،ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ
ﻧﻘﺸﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،و راهﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
رﻓﺘﺎر ﻓﻀﯿﻠﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻓﻀﯿﻠﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻋﻘـﻞ ﻧﻈـﺮی اﺳـﺖ .از ﻧﻈـﺮ او ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ
ً
ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻤﻞ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد؛ اﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ آن ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
دﺳﺘﻪای از ﮔﺰارهﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺟﺰﺋﯿﺎت از ﮐﻠﯿﺎت ﺳﺮوﮐﺎر دارد .آن ﻧﺤـﻮه
از اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺟﺰﺋﯽ از ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ) .(see: NE, 1141 b 17ﺑﺎاﯾﻦوﺻـﻒ ،ﮐﻠﯿـﺎت و
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ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارد از ﺳﻨﺦ ﮔﺰارهﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
در ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ داﻧﺸﯽ ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻧﻈـﺮی ﭼـﻪ از ﺳـﻨﺦ
ﮐﻠﯿﺎت و ﭼﻪ از ﺳﻨﺦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﺑﺮای او آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎاﯾﻦوﺻﻒ ،ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠـﯽ
ً
ارﺳﻄﻮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ .اﻣﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﮐﻪ در ﻋﻘـﻞ ﻧﻈـﺮی ﺗﻮﺳـﻂ ﺣﮑﻤـﺖ
ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎری از ﺳﻨﺦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ؛ ﺑﻠﮑـﻪ زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎی ﻧﻈـﺮی
)= از ﺳﻨﺦ داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﺗﺪارک ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ دوره اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .در دوره ﻓﮑـﺮی اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ
ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺧﻼق را ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی آﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﻮار ﮐـﺮد .ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ در اﯾﻦ دوره ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد وﺟﻮﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در
ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد؛ وﺟﻮﻫﯽ ﮐـﻪ ﻧﻈﺎﻣـﺎت اﺧﻼﻗـﯽ و ﻋﻤﻠـﯽ و ﺻـﻨﻌﺘﯽ را در اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان
ﻣﺴﻠﻤﺎن از دوره ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﻣـﺎ ﮔـﺰارش آن را ﺑـﺎ
ﻓﺎراﺑﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻤﯽ از ﺳـﻨﺦ
ﻋﻠﻢ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
وﺟﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﺣﻮزه ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎی ﻧـﻮﻋﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼـﻮص ﺑـﻪ
ﻋﻤﻞ و ﮐﻨﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﻧﺶ ﻣﺨﺼﻮص آن را ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﻮﻋﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓـﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﻣﺴـﮑﻮ ﯾﻪ،
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﻼﺻﺪرا و ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزیﻫﺎی اﯾـﻦ ﺣـﻮزه
از داﻧﺶ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ داﺷـﺘﻪاﻧﺪ ﮐـﻪ ﭼﻨـﺪان ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ و آن اﻧﺘﺨـﺎب
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .واژه »اﺷﯿﺎء ارادی« اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و
ﻧﻈﺮﯾــﺎﺗﯽ را در ﺧــﻮد دارد )ر.ک :ﺣﺴــﻨﯽ و ﻣﻮﺳــﻮی (۱۳۰ :۱۳۹۶ ،ﮐــﻪ ﻓــﺎراﺑﯽ در آﺛــﺎر ﺧــﻮد و
اﺑﻦﻣﺴﮑﻮ ﯾﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺧﻼق ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ )اﺑﻦﻣﺴﮑﻮ ﯾﻪ(۳۴ :۱۳۷۱ ،؛ اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐـﻪ
اراده آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را از ﺻﺤﻨﻪ وﺟﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﻧﺶ ِﺣﮑﻤﯽ ﺣـﺬف ﻣﯽﮐﻨـﺪ.
ً
اﺷﯿﺎء ارادی ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﻮری وﺟﻮدی ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اراده اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ،ﻣﻠﮑﺎت و ﯾـﺎ
ﺧﻠﻖ و ﺧﻮﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ً
ﺷ ـﯽء ﺑــﻮدن ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت ﺣﮑﻤــﺖ ﻋﻤﻠ ـﯽ ﻧــﺰد اﻧﺪﯾﺸــﻤﻨﺪان ﻣﺴــﻠﻤﺎن ﻟﺰوﻣــﺎ آنﮔﻮﻧــﻪﮐــﻪ
ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﺌﯿﺖ واﻗﻌﯿﺖﻫـﺎی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺎور دارﻧـﺪ ﻧﯿﺴـﺖ؛ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ
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اﺷﯿﺎی ارادی ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻮری ذﻫﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ دﯾﮕـﺮ
اﺷﯿﺎء ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻠﻤﺮو وﺟﻮدی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ و اراده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی
آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺷﯽء ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ و آﺛﺎری ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرج اذﻫـﺎن اﯾﺠـﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺷﯿﺎء در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﺷـﯿﺎی ﺧﯿـﺮ و اﺷـﯿﺎی ّ
ﺷـﺮ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ.
"وﺟﻮد" ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪواﺳﻄﻪ اراده ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﺷـﺪن آﻧﻬـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ در اﯾـﻦ ﻧﻈﺎﻣـﺎت
ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﯾﻦ اﻣﻮر وﺟﻮدی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺑـﻪ
ﺑﻠﻨﺪای ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻈﺮی و ﺑﻠﮑﻪ رﻓﯿﻊﺗﺮ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺎاﯾﻦوﺻﻒ ،ﻫﺮ دو ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ،ﻋﻘﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ.
ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻏﺎﯾـﺎت آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﻏﺎﯾـﺖ ﻋﻘـﻞ ﻧﻈـﺮی،
داﻧﺴﺘﻦ و ﻏﺎﯾﺖ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ در ﻣـﻮرد ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ؛
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ در اﯾﻦ دوره دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺄﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﻓﮑﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻓﺎراﺑﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌﻠﻢ
و ﯾﻌﻤﻞ؛ ﻓﮑﻤﺎﻟﻪ أن ﯾﻌﻤﻞ« .اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺴﺘﻦ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن دارد؛ اﻣﺎ "ﮐﻤﺎل" )= ﻏﺎﯾﺖ( آن
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن اﺳﺖ و ازاﯾﻦرو ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻧﻈﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠـﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻏﺎﯾـﺖ
ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد از ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽﻫﺎی ﻋﻘـﻞ ﻧﻈـﺮی
ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮ ﯾﺶ دﺳـﺖ
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﺎﺑﻘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﻪ در ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻫﻮ ﯾﺖ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ در اﯾﻦ دوره اﺳـﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾـﺪ ﻣﯽآﯾـﺪ ،ﺗﮑﺎﻣﻞﻫـﺎی
ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ در دوره اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘـﯽ آﺛـﺎری ﮐـﻪ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺧـﻮ ﯾﺶ از
ﮐﺘﺎب اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس ﭘﯿـﺮوی ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،در ﻣﺤﺘـﻮا و اﺻـﻮل ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻨﯽ ﮐـﻪ وارد اﯾـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻣﮑﺘﺐ اﺧﻼﻗﯽ ارﺳﻄﻮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗـﺪو ﯾﻦ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﮐﺘـﺎب اﺧـﻼق
ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس در ﮐﻨﺎر ورود ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻤﺎﯾﺰﺑﺨﺶ -ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺧﻼق و ﺗﻄﻬﯿـﺮ اﻻﻋـﺮاق
اﺑﻦﻣﺴﮑﻮ ﯾﻪ اﺳﺖ -ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺟﻬـﺖ ﭘﯿـﺪا
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﺷﺮح ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﻓﺰودن دو ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻘﻠﯽ و دﯾﻨﯽ اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ
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اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ و ﺑـﻪدﻧﺒﺎل آن ﺣﮑﻤـﺖ
ﻋﻤﻠﯽ در دوره اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖﮔﺮاﯾﯽ ارﺳﻄﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ؛ ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐـﻪ ﺑﻨﯿﺎدﻫـﺎی
ﻓﻀﯿﻠﺖ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻮرد ﮐﺎوش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻋﻘﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ واﻗـﻊ
ﺷﺪه و ﻣﻼﮐﺎت اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرج اذﻫﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷـﺪه ،ﻧﻈـﺎﻣﯽ از ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﺧﻼﻗـﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻘﻠﯽ در ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﻨﺎی اﺧﻼق از ﻓﺮد ﻓﻀﯿﻠﺖﻣﺤﻮر
ّ
ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ "ﺳﻄﻮح ﺗﺠﻠﯽ اﺧﻼق" ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺧﻮد ﻋﻘﻞ ﮐـﻪ ﻣﻨﺸـﺄ آن اﺳـﺖ اﺳـﺘﻮار ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ر.ک :ﻋﺎﺑﺪی ﺷﺎﻫﺮودی.(۱۳۹۵ ،
ﻋﻘﻞ ﺗﺪﺑﯿﺮی و ﻋﻘﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺻﻠﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﮑﻤـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﮓﺑﻨﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺮای ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ آراء اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان ﻣﺴـﻠﻤﺎن
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ آراء ﺗﺪﺑﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳـﺎزﻫﺎی اﻧﺴـﺎﻧﯽ در ﺣﮑﻤـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ اﺷـﺎره دارد و آراء
اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﺎلﻫﺎی اﺧﻼق اﺳﺖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ،در اﻧﺠﺎم
ﯾﮏ ﮐﻨﺶ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﯿﺚ اﺧﻼﻗـﯽ )=ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ( ﮐـﻨﺶ و
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺗﺪﺑﯿﺮی )=ﺳﺎﺧﺘﺎری( ﮐﻨﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺒﺎط آراء
ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﮐﻤﮏ ﮔﯿﺮد ،ﻋﻘﻞ در اﯾﻦ ﻓﺮض ،ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮی اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ،ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ
داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻓﺮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ )= ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ( و ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ )= ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ( ﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺸﻬﻮری )=آراء ﻣﺤﻤﻮده( ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺒﺎط آراء ﺟﺰﺋـﯽ اﺧﻼﻗـﯽ
ﮐﻤﮏ ﮔﯿﺮد ،ﻋﻘﻞ در اﯾﻦ ﻓﺮض ،ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺗﻨﻬﺎ »آراء ﻣﺤﻤﻮده« ،ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻘﻞ اﺧﻼﻗﯽاﻧﺪ .اﯾﻦ آراء ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﻼء ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و
ازاﯾﻦرو ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﺷﺮاﯾﻊ اﻟﻬﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻋﻘﻞ از ﺣﯿﺚ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در راﺳﺘﺎی آراء ﺟﺰﺋﯽ
اﺧﻼﻗﯽ ،ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ آراء ﺟﺰﺋﯽ اﺧﻼﻗﯽ از اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠـﯽ ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ آراء ﺟﺰﺋﯽ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺘﺪﻻلﭘﺬﯾﺮﻧﺪ )ر.ک :ﻫﻤﻮ.(۴۴ :۱۳۹۱ ،
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ،از ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﮐﻪ در ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠـﯽ وﺟـﻮد دارد و ﯾـﮏ ﺑﺨـﺶ
ﺧﺎص آن را ﭘﯿﮕﯿﺮی و در اداﻣﻪ آن ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺟﺪﯾﺪ را اﺑﺘﮑـﺎر ﮐـﺮده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را در آﺛـﺎر
دورﮐﯿﻢ و وﺑﺮ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﯾﻢ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﻧﺘـﻮﻧﯽ
ﮔﯿﺪﻧﺰ و ﺟﺎن ﺳﺮل ﻣﯽرﺳﯿﻢ ،اﻧـﺪﮐﯽ از اﯾـﻦ وﺿـﻮح ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺣﺘـﯽ در ﮔﯿـﺪﻧﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
ﺣﮑﻤﺖ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢرﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ رﯾﺸﻪ داﺷﺘﻦ در ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻋﻘﻠـﯽ ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﮐﻠﯿﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ .ازاﯾـﻦرو وﻗﺘـﯽ ﺳـﺨﻦ از ﻗﺎﻧﻮنﻫـﺎی
ﻋﻘﻠﯽ در ﺗﻬﺬﯾﺐ اﺧﻼق ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮنﻫـﺎ و راهﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﯾـﺎ اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﺧﺎﺻﯽ اﺷﺎره ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮ ﯾﺶ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺗـﺪﺑﯿﺮ
ﻣﻨﺰل ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از ﺗﺪﺑﯿﺮ و اداره ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﻄﺢ زن و ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان و دوﺳﺘﺎن و اﻗﻮام اﺳﺖ ،ﺑـﻪ
راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اداره ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻮ ﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺷﺎره دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ
از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻏﺮض اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﮐﻼن در اداره ﺷﻬﺮ ،ﮐﺸـﻮر و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫـﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ و زﻣـﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻـﯽ ﻣﺤـﺪود
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻪ ﻋﻘﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ دارد.
ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ در ﭘـﺎراﮔﺮاف ﻗﺒـﻞ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﺷـﺪه ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ؛ ﻧﺤـﻮه
دﯾﮕﺮی از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از داﻧﺶ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ وﺟـﻮد دارد.
اﮔﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺎت اﻣـﻮر اﻧﺴـﺎﻧﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻓـﺮد ،ﺧـﺎﻧﻮاده و
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ در دوره ﺧﺎﺻﯽ از زﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﻦ ﯾﺎﺑﺪ،
ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺼﻞ ﻣﺨﺼﺺ )= و ﯾﮋﮔﯽ ﻫﻮ ﯾﺖﺑﺨﺶ( دﯾﮕـﺮی ﺑـﺮ آن اﻓـﺰوده ﺷـﻮد ﺗـﺎ در ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﯽ
ﺧﺎص ﺗﻌﯿﻦ ﯾﺎﺑﺪ .ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﮔﯿﺪﻧﺰ ﻧﻈﺮﯾﻪ او در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎرﭘﺮدازی 1ﻧﻈﺮﯾﻪای
ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﯿﺪﻧﺰ و ﻣﻮاﻓﻖﻫﺎی وی را ﻣﯽﺗﻮان داﻧﺸـﯽ ﻋﻠﻤـﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻓﻠﺴـﻔﻪ دور ﺑﺪارﻧـﺪ،
ﺷﮑﺴــﺖ ﺧــﻮد را ﺣﺘﻤ ـﯽ ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧــﺪ )ﮔﯿــﺪﻧﺰ ،(۱۱ :۱۳۹۶ ،ﻣﯽﺗــﻮان ﻧــﻮﻋﯽ »ﺣﮑﻤــﺖ ﻋﻤﻠ ـﯽ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ« را در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ داﻧـﺶ را ﺑﺘـﻮان
اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ از ﺳﻨﺦ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ واﺳﻄﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﺷﮑﺎرﺗﺮی ﺑﯿﺎن ﺷﻮد.
ﺑــﺮﺧﻼف آﻧﭽــﻪ درﺑــﺎره ادﺑﯿــﺎت ﻓﮑــﺮی اﻧﺪﯾﺸــﻤﻨﺪان ﻋﻠــﻮم اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ وﺟــﻮد دارد ،ﺧﻮاﺟــﻪ
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾﯽ از
ﺧﻮد ﺑﻪﻧﺤﻮ ﻋﺎم و ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
1. structuration
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او ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ را ﻧـﻪ ﻣﺨﺼـﻮص ﺟﺎﻣﻌـﻪای ﺧـﺎص ﯾـﺎ ﮔﺮوﻫـﯽ ﺧـﺎص از اﻧﺴـﺎنﻫﺎ
ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ در ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﻪ زﻣﺎن و ﺗـﺎرﯾﺦ در دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ آن ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺮتﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و آﺛﺎری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ در زﻧـﺪﮔﯽ از ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺟـﺎی
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻖ ﻃﻮﺳﯽ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ از ﺣﮑﻤـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ را ﺑـﻪ ﻃﺒﯿﻌـﺖ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧـﺪ؛
ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و ازاﯾﻦرو ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺨﺸﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ آراء او ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻃﺒﻌﯽ را ﺑـﺮای آن ﺑﺮﮔﺰ ﯾـﺪﯾﻢ] .اﻣـﺎ ﺑﺨـﺶ
دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐـﻪ در ادﺑﯿـﺎت ﻣﻌﺎﺻـﺮ ،ﺑﺨﺸـﯽ از
ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ ،ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) [.ر.ک :ﻃﻮﺳﯽ.(۴۱-۴۰ :۱۳۶۰ ،
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎت ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ دﻗﯿـﻖﺗﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻠـﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد ﻣﯽﺗـﻮان در ﻣـﺘﻦ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه از ﻣﺤﻘـﻖ ﻃﻮﺳـﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺳـﺘﻪای از ادراﮐـﺎت ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ
ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ،ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺨﺶ ﺗﺎزهای از داﻧﺶ را ﮐﻪ در دل ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠـﯽ ﻧﻬﻔﺘـﻪ ﺑـﻮد ﻫﻤـﻮار
ﮐﺮد .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ از داﻧﺶ ،ﺑﻪﻧﺤﻮی اﻓﺮازﻧﺸﺪه در دل ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻮده و ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺎمﻣﻨـﺪی آن و ﺗﻌـﯿﻦ آن ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻗﻠﻤﺮو ﯾـﯽ ﺗـﺎزه از ادراﮐـﺎت را
ﻣﺪﯾﻮن ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎت ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﻨﺶ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑـﺎ ﻇﻬـﻮر
ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎت ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯽ از داﻧﺶ دوره اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن آن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ّﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

