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ABSTRACT 
Does every paradigms of human/social sciences base on a 

theory of practical wisdom? Historical analysis of the presence 

of practical wisdom in philosophical and human/social 

thought, shows us that everything we call human/social 

sciences, are theories in the field of practical wisdom. The 

outcome of different philosophical approaches in the history 

and in different geographical situations, is a special kind of 

human/social sciences. This reveals us that different systems 

of thought can produce different educational and strategic 

systems. With a glimpse to the works of Aristotle, Nasir al-Din 

al-Tusi, Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx, Max 

Weber and Hans-Georg Gadamer we show that how they 

proceed a theory in practical wisdom as it is equal to 

human/social sciences. Metaphysical foundation of this theory 

is the division of existence into creatures who are independent 

of human will and dependent ones 
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 چکیده

هستند؟  پذیرامکان عملی حکمت باب در اینظریه بر ابتناء بدون انسانی/اجتماعی علوم آیا

لوم های فلسفی و عبا تحلیلی تاریخی از جریان چگونگی حضور حکمت عملی در اندیشه

ت یافت که آنچه امروزه با عنوان علوم توان به این قاعده کلی دسانسانی/اجتماعی می

 گیری انواعای از سنخ حکمت عملی است. شکلانسانی/اجتماعی با آن مواجهیم، نظریه

های توسط رویکردهای فلسفی گوناگون در طول تاریخ و در موقعیت خاصی از علوم انسانی

ربیتی و های تامتوانند نظهای فکری مختلف میجغرافیایی متعدد نشانگر آن است که نظام

تدبیری متفاوتی را در جوامع بشری جاری سازند. در این مقاله با نگاهی به آثار اندیشمندانی 

چون ارسطو، خواجه نصیرالدین طوسی، آگوست کنت، امیل دورکیم، کارل مارکس، ماکس 

وبر و گادامر در یک فرایند تاریخی نشان خواهیم داد که هر جریان خاصی از علوم 

کی است. بنیادهای متافیزیای در باب حکمت عملی ارائه کرده /اجتماعی درواقع نظریهانسانی

توان در تقسیم موجودات مورد مطالعه فلسفه یافت؛ آنجا که موجودات را این نظریه را می

وجوداتی آیند و مکنند: موجوداتی که با اراده انسانی پدیده میبندی میبه دو دسته تقسیم

ای مستقل از نظام راده انسانی وجود دارند. در این موقعیت، پذیرش ارادهکه مستقل از ا

طبیعی برای انسان و عدم پذیرش آن توانسته است حداقل دو جریان عمده در علوم انسانی 

ایجاد کند که گروهی بر وحدت روش در علوم طبیعی و انسانی و گروهی دیگر بر تمایز 

اند. در این نوشتار تالش خواهیم کرد این جریان کرده روشی در این دو دسته از علوم تأکید

ترین اندیشمندان حوزه حکمت عملی و علوم انسانی نشان دهیم؛ را در برخی از برجسته

توان در مورد تمام اندیشمندانی که حوزه مستقلی در حکمت عملی گرچه چنین کاری را می

 .یا علوم انسانی دارند نیز تطبیق کرد
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 مقدمه

 های انسانی واندیشمندان و فیلسوفانی که در حوزه دانش
ای در اند، درواقع نظریهدهکار کر 1علوم انسانی/ اجتماعی

و هر کدام از آنها تحلیلی  باب حکمت عملی پرورانده
های انسانی در سطح فردی و اجتماعی ارائه برای کنش

شناسایی کنش در سطح فلسفی، بخش بنیادین  2اند.کرده
ز هایی احکمت عملی است. تحلیلی تاریخی در موقعیت

ی وضوعات مشترکتواند نوعی تمرکز بر مدانش انسانی می
را در اندیشه تدبیری و اخالقی در نظامات مختلف ترسیم 

توان از جریان نماید. این وجه مشترک را به روشنی می
های فلسفی و چگونگی حضور حکمت عملی در اندیشه

علوم انسانی/اجتماعی رصد کرد و از این طریق به این 
 هر آنچه امروزه تحت عنوان»قاعده کلی دست یافت که: 

علوم انسانی/اجتماعی با آن مواجه هستیم، درواقع مبتنی بر 
 «. ای در حوزه حکمت عملی استنظریه

موضوع مورد بحث در این نوشتار گرچه نیازمند مطالعه حوزه 

ای از اندیشمندان فلسفه و علوم انسانی است اما به جهت گسترده

، رسطومحدودیت این نوشتار با نگاهی به آثار اندیشمندانی چون ا

خواجه نصیرالدین طوسی، آگوست کنت، امیل دورکیم، کارل 

مارکس، ماکس وبر و گادامر در یک فرایند تاریخی نشان خواهیم داد 

ای در باب حکمت عملی ارائه چگونه از منظر آنها علوم انسانی نظریه

 اند. کرده

یم توان در تقسبنیادهای متافیزیکی این نظریه را می
العه فلسفه یافت، آنجا که موجودات را موجودات مورد مط

کنند: موجوداتی که با اراده انسانی به دو دسته تقسیم می
آیند و موجوداتی که مستقل از اراده انسانی وجود پدیده می

ای مستقل از نظام دارند. در این موقعیت، پذیرش اراده
طبیعی برای انسان و عدم پذیرش آن توانسته است حداقل 

                                                           
های انسانی در سطح هایی هستند که به مطالعه پدیدهعلوم انسانی دانش مراد از .1

اخالق و فقه.  ،هایی چون فلسفهدانشنه  ،پردازندهای فردی و اجتماعی میکنش
 علوم تربیتی و ،روانشناسی ،طیف علوم اجتماعیبنابراین از دید این نوشتار، 

یقی مصاد پردازنددی انسانی میهای ناشی از کنش فرهایی که به مطالعه پدیدهدانش

عمده در علوم انسانی را ایجاد کند که گروهی دو جریان 
بر وحدت روش در علوم طبیعی و انسانی و گروهی دیگر 

د. انبر تمایز روشی در این دو دسته از علوم تأکید کرده
، موجودات به اخالق ناصریطبق تقریر محقق طوسی در 

دو دسته: وابسته به اراده ما، و مستقل از اراده ما تقسیم 
ها موضوع جودات مستقل از اراده انسانشوند. مومی

اند و موجودات وابسته به اراده ما موضوع حکمت نظری
باشند. موجودات وابسته به اراده ما حکمت عملی می

و هویات ها های فردی و اجتماعی انسانچیزی جز کنش
نیستند که علوم انسانی و اجتماعی خود را برآمده از آنها 

نند. هر یک از رویکردهای علوم دامتکفل تبیین آنها می
ها، ها گرفته تا هرمنوتیستانسانی از پوزیتیویست

ها و ... که در صدد ارائه تبیینی از این ها، انتقادیتفسیری
موجودات هستند، همگی جز از سنخ حکمت عملی سخن 

گویند و هر یک، حکمت عملی خاص به خود را تقریر نمی
 کنند. می

وزیتیو در پی آگوست کنت، با از یکسو رویکردهای پ
های نفی اراده انسانی به عنوان علت پدیدآورنده کنش

انسانی، افعال انسانی را صرفاً متأثر از عوامل بیرونی و علل 
به  دانند ورفتار انسان را صرفاً منحصر در علل طبیعی می

شناختی علوم طبیعی همین جهت، حکم به تساوی روش
از این منظر، از آنجا که علل مؤثر کنند. و علوم انسانی می

در علوم طبیعی، علل مؤثر در علوم انسانی نیز محسوب 
های شوند، تبیین رفتارهای انسانی علتی فراتر از علتمی

شناختی و یابد و لزومی به تمایز روشطبیعی نمی
ساختاری بین علوم انسانی و علوم طبیعی احساس 

 ینی که از حکمت عملیشود. درواقع این دیدگاه در تبینمی
های دهد در مقام تبیین رفتار انسانی، علتبدست می

  هستند.علوم انسانی از 
شناسی حکمت عملی؛ در جستجوی جایگاه. این ایده را به تفصیل در کتاب 2

 ایم که بزودی منتشر خواهد شد.توضیح داده علوم انسانی
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یابد. نکته قابل مالحظه این است که رفتاری را محدود می
های رفتاری، علم پوزیتیویستی را این محدود دیدن علت

کند، بلکه علوم انسانی از قلمرو حکمت عملی خارج نمی
ستند ت عملی هپوزیتیویستی درواقع تلقی خاصی از حکم

که نگاه محدودی به علل پیدایش رفتار دارند. به بیان دیگر، 
این تلقی از حکمت عملی قائل به عینیت حکمت عملی 
با حکمت نظری است و علتی بیرون از علل طبیعی و 

پذیرد. برخی ءواره )مانند ساختارهای اجتماعی( را نمیشی
نفی نقش  های علمی مانند ساختارگراها نیز ضمناز نحله

اراده معتقدند این ساختارها هستند که رفتارهای انسان را 
کنند. در علوم انسانی/اجتماعی این دیدگاه جهت دهی می

نیز سنخی از حکمت عملی ارائه شده است که گرچه در 
دایره علل پیدایش رفتار توسعه داده اما هنوز نقشی برای 

رونی ز علل بیاراده قائل نیست و رفتار انسان هنوز تابعی ا
 شود.تلقی می

های هرمنوتیکی و این در حالی است که پارادایم
تفسیری با پذیرش نقش اراده انسانی به مثابه علتی درونی 
)نه بیرونی بسان عوامل طبیعی و عوامل ساختاری 
اجتماعی( در پیدایش کنش انسانی، سنخ دیگری از علوم 

اده انسانی دارای اند. از این منظر، ارانسانی را عرضه کرده
این توانایی است که گونه مطالعه رفتار انسانی را به کلی 

های از مطالعات علوم طبیعی متفاوت سازد. درواقع پارادایم
هرمنوتیکی و تفسیری با پذیرش نقش اراده انسانی علتی 
جدید و با سنخی متفاوت از علل مورد نظر رویکردهای 

اند؛ مدهانی به میدان آهای انسپوزیتیویستی در تکوین کنش
علتی درونی که آزادی فرد از عوامل و علل بیرونی را به 
دنبال دارد و بر این اساس تبیین علّی رفتار انسان بر اساس 

داند. به روشنی پیداست های بیرونی را کامیاب نمیعلت
که این نوع از رویکردها نیز در پی شناخت موجود یا 

                                                           
( Eric Wilandای از اریک ویلند )توان در مقاله. دیدگاه مشابهی از این تقریر را می1

( مشاهده کرد. theories of practical reasonاله نظریاتی در باب عقل عملی )در مق

 های مختلف در روانشناسیبر آن است که دیدگاه ،این مقاله گرچه به طور غیر صریح

ز نی مبتنی بر تلقی خاصی اموجوداتی با عنوان کنش انسا
حکمت عملی هستند. به بیان دیگر، این رویکردهای علمی 
نیز در مقام ارائه تبیینی از کنش انسانی، از تصویری از 

کنند که )برخالف دیدگاه حکمت عملی پشتیبانی می
 ها( متمایز از حکمت نظری است.پوزیتیویست

مرو نظریه در قلها چیزی جز بنابراین علوم انسانی
حکمت عملی نیستند. حال گاه قائل به عینیت حکمت 
عملی با حکمت نظری هستند و علتی بیرون از علل طبیعی 

پذیرند، و واره )مانند ساختارهای اجتماعی( را نمیو شیء
گاه قائل به تمایز حکمت عملی از حکمت نظری بوده، 
علتی از سنخی متفاوت از علل طبیعی و علل موجود در 

های ی در حکمت عملی برای تکوین کنشحکمت نظر
  1کنند.انسانی تصویر می

 

ای هانسانی بر نظریاجتماعی/علوم  سنجی ابتناءامکان

 در باب حکمت عملی 

 رعنص پای  آیدمی میان به عملی حکمت از سخن که آنگاه
 انمید به قدم نیز «انسان» عنوان با علم در  شناختیروش

 سألهم این عملی حکمت اصیل ارآث به کوتاه نگاهی نهد؛می
 توضعی این مشابه ادبیاتی در. سازدمی آشکار ما برای را

 و انسانی/اجتماعی علوم عنوان با امروزه آنچه علمی
 مواجه آن با تحقیق هایروش و علمی هایشناسیروش
 نسانا طبیعت باب در ایایده با که دارند خاستگاهی هستیم

. تاس خورده کلید ایدهال نانسا باب در تصویری بویژه و
 انسانی ومعل با انسان طبیعت عنوان به تواندمی که تصویری

 فلسفه و النفسی علم یا متافیزیکی ایده کند برقرار ارتباط
 نوعی از نگاهی بلکه نیست، انسان مورد در صرف ذهنی
 نسانیا علوم با فلسفه نسبت تواندمی هم که  است دیگر

 :seeبرای تبیین رفتار انسانی، درواقع نوعی از تقریر در مورد عقل عملی است. )
Wiland: 2002) 
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 معادله فهم در ایواسطه عنوان به هم و نماید ترسیم را
 .کند عمل عملی حکمت و انسانی علوم میان
د تا در تالشندرواقع فیلسوفان علوم انسانی/ اجتماعی  

راهی برای اندیشیدن به علوم  ،گیری از متافیزیکبهره با
داخل  انتزاعی و کلّی به سطحانسانی باز کنند و فلسفه را از 

گرچه ایشان  دهند. سوقها زندگی روزمره انسان جریانات
اقع جویند اما ودر ظاهر الفاظ خویش از متافیزیک تبرّی می

ست که گریزی از حضور متافیزیک در جهان علم ا این
اگر  از این رو .الف( 1395نیست )ر.ک: حسنی و موسوی، 

بخواهیم به عنوان ناظری از بیرون بر این جریان نظر کنیم، 
قعیتی در میانۀ فلسفه و علوم در مو توانرا می کار آنها

انسانی و در مقام پر کردن خألیی برای عبور از سرزمین 
روزه آنچه ام .دانست علوم (به اصطالح)فلسفه به سرزمین 

نظریات  ،هاشود در سازوکاری از آموزهعلم نامیده می
و  شناختیو غیرمتافیزیکی، قوانین روش متافیزیکی

 هر نظریه، روش و ردگینظریات فلسفی و علمی شکل می
 های ساختار جامعو قانونی در موافقت کامل با دیگر بخش

از  1.ای که با آنها در تعارض نباشدآید، به گونهپدید می
این ویژگی امروزه با عنوان پارادایمی بودن علوم یاد 

 موآنچه امروزه عل« محور بودنِپارادایم»مراد از  .شودمی
شود این است که فرایند علمی نامیده می اجتماعی/انسانی

ه مند است کیافته و نظامای سازمانکسب معرفت، مجموعه
. نماینداندیشمندان در تحقیقات علمی از آن استفاده می

چنین فرایندی بر پایه نگرش فراپارادایمی )متافیزیکی و 
اعتقادی( که اندیشمند از پیش به آن باور دارد انجام 

این سطح با صبغه منطقی و عقلی شود. بر این اساس در می
                                                           

ر فضای فکری فالسفه مسلمان نیز به نوعی قابل دریافت . گرچه این نوع تفکر د1
است اما به جهت عدم حضور تفکر فلسفی اسالمی در فضای علوم انسانی معاصر، 

این  .این نگاه ساختارمند وارد فضای علوم تجربی طبیعی و انسانی کنونی نشده است
هویت  امر از آنجا نگران کننده است که حتی پس از تمایل متفکران غربی به

ساختارمند علوم، و تبعاً وابستگی علوم انسانی به مبانی متافیزیکی و ارزشی، هنوز 
ر شود که آیا بای از پتانسیل فکری جامعه علمی ما بر سر این خرج میبخش عمده

 توان علوم انسانی اسالمی داشت یا خیر؟اساس مبانی دینی و فلسفه اسالمی می

امور مواجهیم و زمانی که این مباحث به سطح علم و 
رسند، آنگاه علم با خصیصه منطق، عقل معرفت علمی می
شود. طبعاً برای ورود مباحث متافیزیکی و عینیت توأم می

به سطح علم، نیازمند داشتن یک مدل منطقی هستیم. این 
کوشد اجزای مورد د و میمدل منطقی به سوی علم نظر دار

های علم از منبع عقل فرضنیاز علم را به مثابه پیش
همگانی، فلسفه و متافیزیک یا دیگر منابع اعتقادی معین و 
مشخص در اختیار علم بگذارد. از این منظر، علم، متکی 
بر اصول و مفروضاتِ از پیش اتخاذ شده، برای ورود به 

عیین ت« پارادایم»ند که کواقعیت بر طبق فرایندی عمل می
کند. بنابراین، پارادایم علم به لحاظ مفهومی، مجموعه می

بانی )و بویژه م های متافیزیکی و فلسفی علمفرضپیش
است که براساس آنها هویت نظری و  شناختی(انسان

ی شناسشود. بدین معنا که روشعملیاتی علم تعیین می
با اجرای آن، ها طراحی و فرضعلمی بر اساس این پیش

ناسی ششود چه اینکه روشفرایند تولید علم، عملیاتی می
نیز مدلی است متأثر و منطبق بر مدل منطقی پارادایم علم 
که برخوردار از اصول نظری است. وظیفه این اصول 
نظری، راهبری چگونگی تحقیق در بستر یک پارادایم 

 :See. Harding, 1987: 2; Lather, 1992)  خاص است

87) . 

ابتناء حکمت عملی و علوم انسانی/اجتماعی بر تصویری 

 الاز انسان ایده

تصویر هر رویکرد علمی و حتی رویکردهای مختلف  
نقش بسیار  (Ideal Man)ال انسان ایدهحکمت عملی از 

بویژه  و رویکرد علمیای در هویت بخشیدن به کنندهتعیین

که هر یک از این رویکردهای علوم انسانی، متکی روی دیگر سکه از این قرار است 
ها و نظریاتی در قالب نظریات ها، ساختارها، قانونبر تصویر خاصی از انسان، روش

جامعه شناختی، روانشناختی، علوم سیاسی، علوم تربیتی، حقوق، اخالق، اقتصاد و 
عی ترۀ وسیهای مطالعات انسانی ایجاد کردند. این در حالی است که گسدیگر رشته

خی های تاریاز نظریات علوم اجتماعی/ انسانی رائج عموماً بدون مالحظه این پیشینه
و معرفتی، وارد فضای فکری کنونی شده و از آنها برای حل مشکالت جامعه ما 

شود بدون توجه به اینکه رویکردهای مختلف علوم اجتماعی/ انسانی بر استفاده می
 فکری مختلف مبتنی هستند. ها و فضاهای مبانی، موقعیت
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 آن دارد. « شناسیروش»در تکوین 
ر توضیح این مطلب الزم است نگاهی کوتاه به منظو

مایز کنند وجه تهایی که تالش  میدیدگاه داشته باشیم به
 . بطوررا برای ما آشکار سازند شناسی و منطقروش میان

خالصه منطق )= منطق صوری( معرفتی است که با ارائه 
قواعد و معیارهای صوری و غیرمادی به سنجش اندیشه و 

درواقع، وظیفه بازداشتن اندیشه و تفکر  پردازد وتفکر می
شناسی از خطا را بعهده دارد. این در حالی است که روش

های عملی و مادی )= ها و شاخصدر مقام ارائه مقیاس
غیر صوری( به منظور تمییز دادن تفکر صحیح از ناصحیح 
است. به بیان دیگر، منطق به بررسی درستی و نادرستی 

شناسی مسئول پردازد و روشمی اندیشه« شکل و قالب»
ی یک فکر و اندیشه است. «محتوا»بررسی اعتبار و ارزش 

درواقع، متدلوژی، منطق کشف است و در مقام ارزیابی 
: 1385محتوای اندیشه است. )ر.ک: میرزائی اهرنجانی، 

27-28) 
شناسى در مورد این بحث در یک پارادایم علمی، روش

شوند و مورد آزمون یجاد مىها چگونه اکند که نظریهمى
رده کار بگیرند، برای این منظور چه نوع منطقى بهقرار مى

ها از چه معیارهایى باید برخوردار شود، این نظریهمى
ها شبیه چه چیزى هستند و چگونه باشند، نظریه

توانند با مسائل تحقیقى معین هاى نظرى معین مىدیدگاه
 .(64: 1391)بلیکی،  ارتباط یابند

شناسى، تجزیه و تحلیل چگونگى انجام یک روش
تحقیق علمی است که مبتنی بر مبانی بنیادین پارادایمی 

شناسی مشتمل بر اصول و معیارهایى گیرد. روششکل می
است که هدایت و مدیریت تحقیق علمى را برعهده دارد 

ها و رویکردهایی و راجع است به عقاید، قواعد، تکنیک
 .See)گیردعلمی مورد استفاده قرار می که در یک جامعه

Neuman, 1997: 9) . از این رو به این نکته مهم در مورد
شناسی در پارادایم علمی باید توجه شناسی روشجایگاه

-شناسی، معرفتداشت که  کل فرایند معرفتی از هستی

شناسی و... گرفته تا واقعیت شناسی، جامعهشناسی، انسان
 شناختی هستند.رگیر فرایندهای روشمورد تحقیق، همه د

شناختی خاص، به بیان دیگر، یک مبنای انسان
طلبد و در نتیجه مبانی شناسی خاص خود را میمعرفت
شناسی خاص خود را نیز به همراه دارد. بنابراین در روش

 توان گفت:شناسی میتعریف روش
، تبیین چگونگی تولید معرفت از عالم «شناسیروش» 

ای که فرایند منطقی مسیر تحقیقاتى ست به گونهواقع ا
محقق را به مثابه یک چارچوب فکری از سطح مبانی و 

 شناختیاصول پارادایمی و نظری )و از جمله مبانی انسان
( شودال اتخاذ میو تصویری که در پارادایم از انسان ایده

تا ورود به دنیای اجتماعی و تجربی توضیح داده، آن را به 
ید. نمایافته، منظم و قابل دفاع توجیه مىای سازمانگونه

(See. Lather, 1992: 87) 

م شناسی در یک پارادایبنابراین، ارتباط مستقیم روش
شناسی بطور عام و با تصویر انسان علمی، با مبانی انسان

ای است که بدون چنین ال به طور خاص به گونهایده
 شناختی برایروشتوان الگویی تصویری از انسان نمی

ی )به مثابه های انسانفرایند دستیابی به کشف و تبیین کنش
تمام حیثیت کارکردی علوم اجتماعی/ انسانی( بدست داد. 

های رائج در این سنخ از علوم و شناسیبه بیان دیگر روش
ای در این علوم به طور آگاهانه یا ناآگاهانه متأثر هر نظریه

ال هستند و این تصویر، مفهوم هاز دیدگاهی از انسان اید
ها شناسیکلیدی و راهبردی و هسته مرکزی در تکون روش

 Deشود. )و نظریات انسانی و اجتماعی محسوب می

Coppens, 1976: 1) 
ال برای یک یکی از استلزامات تصویر انسان ایده

ای است که این تصویر در باب نظریه ،پارادایم علمی
د. اهمیت این امر برای یک کنارائه می حکمت عملی

رویکرد علوم اجتماعی/ انسانی که در مقام تبیین )و کشف 
اشد. بنیاز از توضیح میهای انسانی است، بیمعنای( کنش
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در واقع تمام رویکردهای علوم اجتماعی/ انسانی مستظهر 
وپنز اند. برای نمونه پیتر دکال بودهبه تصویری از انسان ایده

« کشناسی کالسیال در جامعهانسان ایده»ان در کتابی با عنو
ال از منظر آگوست کنت، امیل دورکیم، به بیان انسان ایده

 ویلفردو پَرِتو، و ماکس وبر پرداخته است.
 

 سانشناسی انکنش به مثابهانسانی اجتماعی/علوم 

علمی بویژه بر مبانی پارادایم یک گیری شکلاز آنجا که 
توان عناصری که این نمیمتکی است،  شناختیانسان

تصویر از هویت انسان بر ساختارهای ان پارادایم علمی 
پوشی کرد. در کنار این تصویر آنچه که سازد چشموارد می

تواند به عنوان موضوع علوم انسانی/اجتماعی مورد می
های علمی قرار بگیرد نه مطالعه مطالعه یک دسته از رشته

که  هایی استطالعه پدیدهوجوه ثابت انسانی است، بلکه م
 توان درها را میشوند. این پدیدهتوسط انسان تولید می

های انسانی معرفی کرد. گرچه کنش اولین مرحله کنش
هایی را بر حقایق این جهان انسانی امریست که پدیده

افزاید اما خود نیز از منابع و نیروهایی که آن را تولید می
ن رو بخش مهمی از علوم کنند، متمایز است. از ایمی

اجتماعی امروز بر شناساییی کنش انسانی و بنیادهای آن 
مبتنی است. و این نکته اساسی است که انسان شناسی در 

شناسی متمایز علوم انسانی را از دیگر اصناف انسان
 سازد.می

 مباحث علم النفسیشناسی امروزه یا بر اصطالح انسان
مباحث علم گاه از آن،  کند وداللت می و فلسفه ذهنی

 ،ن انتروپولوژیویعموماً با عنا )که شناسیانسان
 .ودش( اراده میشوندشناختی شناخته میشناختی و بومقوم

مباحث علم النفسی گرچه جزو مبانی علوم انسانی 
شوند اما همه آنها بالواسطه با علوم انسانی محسوب می

میان آنها  رتباطمرتبط نیستند، بلکه وسایطی الزم است تا ا
از مباحث منظور  ،و علوم برقرار شود. از طرف دیگر

مباحث انتروپولوژیک نیز شناختی علوم انسانی، انسان

های چرا که خود این دست مباحث نیز از شاخه نیست؛
مختلف علوم انسانی هستند و این نوع نگاه به انسان است 

م یاین علوم را ترس تحقیق در که ساختار و روش اصلی
 کند. می

 ای ازشاخه ،مبانی انسان شناسی علوم انسانی مراد از
علم است که واسطه میان علم النفس و علوم انسانی است. 

هویت انسان را از جهت  ،این شاخه در بخشی از خود
 موردتواند موضوع مطالعات علمی قرار بگیرد اینکه می

 یهویت کنش انسان ،د و از سوی دیگردهمیتحقیق قرار 
 در سطح کنشگیری را از جهت مبانی آن و فرایند شکل

 این نوع ،کند. با این وصففردی و اجتماعی بررسی می
نگاهی  اگرچهنگاه، نگاهی متافیزیکی به خود انسان نیست، 

مراه نگاهی که ضرورتاً ه ؛متافیزیکی به کنش انسانی هست
است به نحوی که بدون پیش  الایده با تصوری از انسان

ان توان در مورد فعل انسض گرفتن تعریفی از انسان نمیفر
 سخن گفت. بدین ترتیب به نحو پیشینی تعریف انسان

در قالب علوم  شناختیوارد مطالعات انسان الایده
بنابراین غایت مهم علوم خواهد شد.  اجتماعی/انسانی

اجتماعی/انسانی، بررسی، تبیین، تحلیل و فهم معنای 
هاست و به همین لحاظ، جتماعی انسانهای فردی و اکنش

انسان از آن حیث که کنشگر است موضوع این سنخ از 
 الف( 1395دهد. )حسنی، موسوی، علوم را شکل می

 

 شناسیحکمت عملی؛ مبنای کنش

از مباحث بسیار راهبردی در شناسایی علوم انسانی و 
ای از شناخت است که نسبت ان با حکمت عملی، گستره

نهد. در مورد کنش انسانی در اختیار ما می حکمت عملی
 «حکمت عملی»ها معرفتی از سنخ این دسته از شناخت

های انسانی را راهبرد است که درواقع پشت صحنه کنش
کند و از این رو هر رویکردی در حوزه علوم اجتماعی/ می

 ای در بابانسانی، آگاهانه یا ناآگانه، بناگزیر به نظریه
ز سنخ حکمت عملی ملتزم است؛ چرا حکمت عملی و ا
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های فردی و اجتماعی انسانی که هرگونه تحلیل کنش
ناگزیر از آن است که حداقل به سه عنصر زیر بپردازد 

(Wiland,2002: 452:) 
 چگونگی تبیین کنش بر اساس دالئل و علل آن؛ (1

شناختی کنش توسط چگونگی توجیه معرفت (2
 دالئل و علل آن؛

 ش توسط کنشگر یا کنشگرانچگونگی اقدام به کن (3
 بر اساس دالئل و علل توجیه کننده آن.

به عنوان « فرونسیس»برای نمونه در دیدگاه ارسطو، 
کامالً در این راستا مطرح  حکمت عملیای در باب نظریه

-شده و بر این اساس علوم اجتماعی/ انسانی را در حوزه

. دکنهای فردی، خانوادگی و اجتماعی عرضه و تصویر می
عبارت از ملکه و  از دیدگاه ارسطو حکمت عملی

استعدادی عقالنی در انسان است که وجود این استعداد 
گیری از قواعدی شود تا انسان بتواند با بهرهموجب می

ها و افعال خود در راستای نیل به فضائل همواره در کنش
اخالقی گام بردارد. درواقع حکمت عملی حالتِ استعدادِ 

پیوسته با  و (Deliberation) همراه با رویّه عمل کردنِ
تفکر درست در حوزه اموری است که برای آدمی خیر یا 
شر بوده و برای آدمی دست یافتنی است. موضوع حکمت 

حکمت و ، عمل و فعل اخالقی است ارسطویی عملی
. است« چه نباید کرد»و « چه باید کرد»کننده عملی معین

(Aristotle, NE: 1143b) 
نابراین در دیدگاه ارسطو حکمت عملی، دانش متعلق ب

 اند انجامها و اموری است که شایستهبه شناسایی کنش
  1شوند.

 :از این رو حکمت عملی
 اوالً: در حوزه امور انسانی است؛ 
  ثانیاً: موضوع آن تأمل و رویّه  در اموری تغییرپذیر

                                                           
ارسطویی به مثابه یکی از فضائل عقلی، دانش کارهای نیک  . پس حکمت عملی1

است و لذا با فضیلت اخالقی و نیز با حکمت عملی اختیاری که حد وسط بین 

 جربزه و سفاهت است تفاوت دارد.

)کنش انسان( و در راستای دستیابی به غایتی )فضائل 
 آید؛ خالقی( است که از طریق عمل ما به دست میا
  ثالثاً: تنها با کلیات سروکار ندارد، بلکه جزئیات را

نیز باید بروشنی ببیند؛ زیرا عمل با جزئیات سر و کار 
 ( Ibid: 1141bدارد. )

 

ای در باب حکمت عملی؛ بنیان ضرورت وجود نظریه

 هر علوم اجتماعی/ انسانی

، هر گونه علوم اجتماعی/ انسانی نمقدمات پیشی بر اساس
اجتماعی در این حوزه معرفتی،  شناسی و نظریهو هر روش

مبتنی بر مفاهیم کلیدی و راهبردی تصویری از انسان 
ال است و بنیادگذاران هر یک از رویکردهای علوم ایده

ند ااجتماعی/ انسانی با اختیار چنین تصویری توانسته
را ارائه کرده و مبتنی بر آن  ای درباب حکمت عملینظریه

شناسی متناسب با آن دست یازیده و در به نوعی روش
ه دهند. شناسی را ارائنتیجه روش تحقیق منطبق با این انسان

رغم گوناگونی رویکردهای مختلف در علوم در نتیجه به 
ا توان بانسانی هویت تمامی این رویکردها را میاجتماعی/

که از فلسفه  حکمت کنشی( حکمت عملی)= واحد مفهوم
 ستربتواند و این می معرفی کرد ،کالسیک وام گرفته شده

اگر ع درواقبرای ترسیم هویت علوم انسانی باشد.  مناسبی
ر بین نفی و اثبات هر موجودی را در عالم ئبخواهیم دا

 بندی کنیم، دو دسته موجود خواهیم داشت:تقسیم
ا ها انسانموجوداتی که در وجودشان وابسته به م (1

نیستند، )در این مقاله از این به بعد به این دسته از 
 شود.( اطالق می« موجودات دسته اول» ،موجودات

ا هموجوداتی که در وجودشان وابسته به ما انسان (2
هستند. )در این مقاله از این به بعد به این دسته از 

 شود.( اطالق می« موجودات دسته دوم»،موجودات
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 زیستی همگی هویاتی و یکی، شیمیاییهای فیزهویت
اما  ها نیستشان وابسته به ما انسانهستند که وجود و عدم

های فردی یا اجتماعی های کنشی، اعم از کنشهویت
هویاتی هستند  ،ها و...)نهادی یا سازمانی(، نهادها، سازمان

آیند. که تا انسان و جامعه انسانی نباشد پدید نمی
موضوع حکمت نظری بوده و موجودات دسته اول 

موجودات دسته دوم موضوع حکمت عملی بودند. چون 
های اجتماعی به پیچیدگی جوامع امروز نبوده هویت کنش

است، دانش واحدی با نام حکمت عملی وظیفه بررسی و 
های انسانی را برعهده داشته مطالعه همه سطوح کنش

لم ها موضوع عاست. اما امروزه هر بخشی از این کنش
های اجتماعی موضوع اند، اجتماع و کنشمستقلی شده

های سازمانی موضوع علم شناسی شده است، کنشجامعه
موضوع علم  ،های اقتصادیمدیریت شده است، کنش

اقتصاد و به همین ترتیب هر یک از اقسام کنش به علم 
های مختلف علوم انسانی مرتبط است. اما خاصی از شاخه

های فردی در قالب علم ونه بود کنشاوضاع در گذشته چگ
های خانوادگی در ، کنشاخالق )نه علم اخالق( تهذیب

های سیاسی در قالب علم و کنش ،قالب علم تدبیر منزل
که  با این تفاوت گرفت.میقرار بررسی مورد سیاست مدن 

 هایتوصیف این کنش افزون براین سه دسته از علوم 
و امور اخالقی حاکم بر این  گانه، در پی تبیین هنجارهاسه

حال اگر بخواهیم موضوع تمامی  سه دسته کنش بودند.
های مختلف آن را مشخص کنیم، علوم انسانی با شاخه

دسته دوم از موجودات یعنی آنهایی که وجودشان وابسته 
ها است، موضوع علوم انسانی خواهند بود. با به ما انسان

 مبتنی بر مدرن،توان گفت علوم انسانی این وصف می

                                                           
( است که Gibbons. بنابراین ادعای این مقاله فراتر از ادعای افرادی مانند گیبونز )1

عقل عملی »داند. او عنوان صرفاً رویکردهای تفسیری را دارای این خصیصه می

اند. کند که وارد علوم سیاسی شدهرا صرفاً به رویکردهای تفسیری اطالق می« مدرن

اما از دیدگاه این مقاله تمامی رویکردهای علوم انسانی، مبتنی بر حکمت عملی، البته 

 (See. Gibbons, 2006: 563)هستند. از نوع مدرن آن 

گونه که هر رویکرد ، همانحکمت عملی مدرن است
دیگری در باب علوم اجتماعی/ انسانی ضرورتاً مبتنی بر 

 1.ای در باب حکمت عملی )= حکمت کنشی( استنظریه
 

نگاهی تاریخی به مناسبات علوم اجتماعی/انسانی و 

 حکمت عملی

وم عل بر آن هستیم تا ابتناءتاریخی  مروردر یک  اینک
اجتماعی /انسانی بر حکمت عملی را از منظر برخی از 

 ترین فیلسوفان برجسته کالسیک واکاویم:مهم
 

 «فرونتیک-تخنه» انسانی علوم و ارسطو

ذیل تقسیم  اخالق نیکوماخوس ارسطو در کتاب ششم 
ور از خرد و عاری از خرد یک نفس به دو جزء بهره

وید گمهم است. او می کند که برای مابندی ارائه میتقسیم
 دو جزء خردمند در انسان وجود دارد: 

الف( جزء علمی: به موجوداتی نظر دارد که علل 
 وجودشان تغییرناپذیرند. 

ب( جزء حسابگر: به موجوداتی نظر دارد که ]علل 
 (Aristotle,NE: 1139 aتغییرپذیرند. ) 2وجودشان[

 چونگوید: بندی را اینگونه میاو دلیل این تقسیم
موجودات برحسب جنس با یکدیگر اختالف دارند، اجزاء 
نفس هم که با آنها سر و کار دارند باید از لحاظ جنس غیر 
از یکدیگر باشند زیرا هر جزء به علت شباهت و قرابتی 

. شناسدکه با موضوع شناسایی خود دارد آن موضوع را می
(Ibid: 1139 a) 

گانه نجبندی پتقسیمبندی را در کنار حال اگر این تقسیم
دیگری از او قرار دهیم روشن خواهد شد که هر یک از 

. این عبارت به قرینه عبارتی که در جمله قبل بود اضافه شده است؛ زیرا برای 2

بندی جامع باشد باید اقسام به نحوی مطرح شوند که جامع مقسم و دائر اینکه تقسیم

 بین نفی و اثبات باشند.   
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 اند:این دو قسم از چه اجزایی تشکیل شده
( 'thechne' =tekhneتوانایی عملی )هنر یا فن= تخنه= 

با امور تغییرپذیری سروکار دارد که موضوع ساختن هستند 
 (Ibid: 1140 aنه موضوع عمل کردن. )

( حالت توانایی بر epistemeاپیستمه=  شناخت علمی )=
 (Ibid: 1139 b 39اقامۀ برهان است. )

( با امور phronēsis حکمت عملی )= فرونسیس= 
( poiesis)= "ساختن"تغییرپذیری سروکار دارد که موضوعِ 

( هستند. praxisکردن )= "عمل"نباشند بلکه موضوعِ 
(Ibid:1140 b) 

قلِ شهودی پیوسته (  عSophia 1حکمت نظری )=فلسفه=
 (Ibid:1141 a 19با شناخت علمی است. )

( نیرویی است که مبادی نخستین = nousعقل شهودی )
کند. اشیایی که موضوع شناخت علمی هستند را شناسایی می

(Ibid: 1141 a) 

ارسطو تخنه و فرونسیس را متعلق به جزء حسابگر 
 گوید: امور تغییرپذیر بعضی موضوعداند؛ وی میمی

« عمل کردن»است و بعضی موضوع ( poiesis)= «ساختن»
=(praxis( )1140 a) (Ibid: 1140 a).  تخنه  حوزهساختن به

فرونسیس ناظر است. با این  قلمروشود و عمل به مربوط می
خنه شود که از تگفته می «ساختن»به آن فعالیتی  ،وصف

صادر شده و دارای حیثیت آلی )= غایت بیرونی( است 
(Ibid: 1140b6) آن  «عمل»اما  .نفسه مقصود نیستو فی

ت شود و خودش غایفعالیتی است که از فرونسیس صادر می
 ،این ترتیب هب  .(Ibid: 1139b1)و  (Ibid: 1140b7)است 

 . ستنده به جزء علمی نفس متعلق «اپیستمه»و  «سوفیا»، «نوس»
ا توان گفت جزء حسابگر نفس، بگیری میدر یک نتیجه

وداتی سرو کار دارد که علل آنها تغییرپذیر است. این موج
هستند؛ « پراکسیس»و « پویسیس»همان  ،موجودات

                                                           
را در مقابل  Sophiaکوماخوس نامه ترجمه انگلیسی اخالق نی. دیوید راس در واژه1

wisdom  آورده است اما در توضیح آن نوشته است: ارسطو این واژه را به حکمت

 (Aristotle/Ross, p. 270فلسفی محدود کرده است. )

، ها هستند. به بیان دیگرموجوداتی که وابسته به ما انسان
موضوعات علوم انسانی را تشکیل « دسته دوم از موجودات»

ها علت وجودی پویسیس و پراکسیس هستند دهند. انسانمی
ار دبیر ارسطو، جزء حسابگر امری است که عهدهو به تع

بررسی موضوعات علوم انسانی است؛ اموری که اعم هستند 
هایی که های انسانی. ساختهای انسانی و عملاز ساخت

هایی که موضوع اخالق بوده و مقصود بالذات نیستند و عمل
یزی بخشی از آن چشوند. این جزء حسابگر نفسه قصد میفی

کنار این . در شوندمینامیده « حکمت عملی»است که 
اطالق « فرونسیس»است که بر « عقل عملی» اصطالح

 شود.می
کنیم که در دیدگاه ارسطو مشاهده می ،با این وصف

عالوه بر تفکیک حیطه علوم انسانی از حیطه علوم طبیعی، 
تمامی علومی که مربوط به موجودات دسته دوم هستند در 

شوند؛ یعنی در بخشی از حکمت میحکمت عملی مطالعه 
که با موجوداتی سرو کار دارد که انسان آنها را به وجود 

آورد حال این موضوعات از سنخ امور ساختنی باشند می
 یا از سنخ عمل.

بنابراین به روشنی پیداست که از دیدگاه ارسطو حوزه 
 علوم اجتماعی/انسانی در قلمرو حکمت عملی قرار دارند.

 

 علوم گردی از انسانی علوم علیتی تمایز و یطوس محقق

یک  اخالق ناصریخواجه نصیر الدین طوسی در کتاب 
د کنمیارائه بندی از موضوع حکمت عملی و نظری تقسیم

ده شنزدیک به تقسیم بندی ارائه  (هاییکه )البته با تفاوت
 گوید:است. او میتوسط ارسطو 

قوف موجودات دو قسمند: یکى آنکه وجود آن مو

بر حرکات ارادى اشخاص بشرى نباشد. دیگرى 

آنکه وجود آن منوط به تصرف و تدبیر این جماعت 
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بود. پس علم به موجودات نیز دو قسم بود: یکى 

علم به قسم اول و آن را حکمت نظرى خوانند و 

دیگرى علم به قسم دوم و آن را حکمت عملى 

 (7: 1413خوانند. )طوسی، 

ودات از ارسطو گزارش تقسیمی که در مورد موج
کردیم به روشنی بر این تقسیم خواجه قابل تطبیق است. 
در تقسیم ارسطو موجودات به موجوداتی که علل آنها 
تغییرپذیر است و موجوداتی که علل آنها تغییرناپذیر است، 
تقسیم شدند، اما خواجه همین تقسیم را با نگاه دیگری 

 شود:ه میگونبیان کرده است که تطبیق آنها این
را به عنوان موجوداتی  خواجه موجودات دسته اول

موقوف بر حرکات ارادى  آنهاوجود »کند که میتعریف 
که این معادل است با این سخن « باشد.میاشخاص بشرى ن

موجوداتی که علل آنها »آنها را به عنوان ارسطو که 
 .شماردبرمی «تغییرناپذیر است

ول را به عنوان همچنین خواجه موجودات دسته ا
 تصرفه منوط ب هاوجود آن» کند کهموجوداتی تعریف می

که این معادل است با این سخن « و تدبیر این جماعت بود.
موجوداتی که علل آنها »ها را به عنوان آنارسطو که 

 .کندمعرفی می «تغییرپذیر است
 محقق عملیِ حکمت درموجود  اصلی هایپیشرفت اما
 ار دانش از متمایزی حوزه که است عاملی نشانگر طوسی

 هک است علیت از نوعی آن و ه استداد اختصاص خود به
 علیت برابر در ؛است فعّال انسانی هایعامل درون در

 هاآن بواسطه هستی جهان هایپدیده مکانیزم که طبیعی
 .شودمی تبیین

 : وجود دارد علیت دوگونه طبیعت در
 کار و ساز و بزارا از که علیتى طبیعی؛ علیت. 1   

 انىمک حرکت از آید؛مى بر طبیعت قواى یعنى طبیعت،
 تعلی نوع یک این .جهانى و فلکى هاىحرکت تا گرفته
 . هست
 قسم دو بر نیز ارادى فاعلیت ارادى؛ فاعلیت. 2   

 :است
 نفس که رو آن از نفس، از ناشى فاعلیت یکى: 1 

 از تابعى هاهانگیز این که است هایىانگیزه داراى و است

 راهنمایى نفس، هاىقوه این. اندنفس هاىقوّه

 قوا خاص جهات آن در خارجى و داخلى گرهایحس

 خاصى جهات آن حسب بر هاانگیزه و دهندمى ترجیح را

 در اراده نوعى منشأ شده، منتقل نفس گرهاىحس از که

 . شوندمى نفس

 حاصل طبیعت در نیز آن که دیگرى فاعلیت: 2

 در فاعلیت این رو آن از. است عقلى فاعلیت شود،مى

 خشىب به تعلق جااین در عقل که شودمى حاصل طبیعت

 نبد طریق از عقل. باشد انسان بدن که دارد طبیعت از

 در ىتأثیرات طبیعى جهان در سپس بدن، در ابتدا انسانى

 که رو آن از عقل که است این مهم. کندمى ایجاد خارج

 هب نسبت امکانى فاعلیت و علیت تواندىم است، عقل

 رادها بنابراین. باشد داشته هست، اراده متعلق که کارهایى

 عابدی. )عقالنى اراده و نفسانى اراده: است قسم دو بر

 (148: 1395 شاهرودی،

 دانش از ایحوزه عملی حکمت حوزه وصف این با
 مشقس دو هر به ارادی فاعلیت که است اخالقی و تدبیری

 مبنای عقلی و نفسانی فاعلیت از باشد عبارت که
 .اندگردیده آن گیریشکل

 
 علمی و نظری حکمت معادله و کنت آگوست

یای به دنورود از این فضای تاریخی و  فاصله گرفتنبا 
پیدایش علوم انسانی مدرن، به عنوان خاستگاه مدرن 

مناسبات تنگاتنگ بین علوم اجتماعی/ انسانی و حکمت 
 . دهدتر نشان میای روشنرا بگونهعملی 

آگوست کنت با انکار حالت فعالی در انسان با عنوان 
را « فیزیک اجتماعی»های زمینه (Ingram, 1901: 19)اراده 

انکار اراده و تفسیر  .(Cf. Comte, 1875: 545) آوردفراهم 
 :Ingram, 1901)یل اراده به عنوان آخرین بخش مرتبه مِ
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های و کنش مطالعه اجتماعکه اگرچه  شدآن ( موجب 32
 دانست، امااز علوم طبیعی نمیمتمایز  ایحوزهرا  انسانی

 مطالعه به مثابه مطالعه اجتماع را همچون علوم فیزیکی
. از این رو گرچه کردتلقی میعلل مؤثر بر جوامع انسانی 

ما ا اشتغال داشت،جوامع انسانی ها و کنشمطالعه به کنت 
مطالعه انسان و جوامع انسانی همان ی در شناسی وروش
 بنابراین علوم علوم طبیعی بود.شناسی حاکم بر روش

 کنت،وست آگاجتماعی/ انسانیِ پوزیتیویستی یا به تعبیر 
 به بررسی موجودات دسته دوماگرچه  ،فیزیک اجتماعی

 و ختپردامی (که در وجود خود وابسته به انسان هستند)
اما  دید،اراده انسان نمی از ید آمدهرا پداین موجودات  او

دانست و با نگاه خاصی که به میوابسته به انسان آنها را 
ای هانسان داشت در مقام تبیین چیستی و چگونگی کنش

فیزیک اجتماعی از نظر آگوست  ،. با این وصفانسانی بود
)که  است ای در باب حکمت عملیدرواقع نظریه ،کنت

حکمت سنخی از ، اما باشد(می حوزه موجودات دسته دوم
به همین دلیل پذیرد و را نمی آزاد که علیت اراده عملی
 بیینفهم و تهای طبیعی را برای مطالعه علت شناختی،انسان
به دیگر سخن  داند.جوامع انسانی کافی میها و کنش

اگرچه به تعبیر گادامر علوم اجتماعی/ انسانی پوزیتیویستی 
سد ربه نظر میکند، اما ی فعالیت میدر قلمرو حکمت نظر

 خهمچنان از سن، علوم انسانی پوزیتیویستی کارکردکه 
شناسی حکمت عملی است اگرچه بواسطه مبانی انسان

خاص خود این کارکرد را در قلمرو حکمت نظری 
 کند.جستجو می

 

 لومع مبنای عنوان به اجتماعی شعور و دورکیم امیل

 اجتماعی

و  تفشناسی شکل پویاتری به خود گرجامعه ،دورکیم با
 ستاز همین رو او توان و تر شدحوزه مطالعاتی آن منسجم

. یدنمات یثبتای دانشگاهی آن را به عنوان رشته جایگاه
ماعی مطالعه واقعه اجت ،دورکیم در ادامه سنت پوزیتیویستی

راه  ،(42 :1368)دورکیم،  دانستهرا همانند مطالعه اشیاء 
شناسی را در همین راستا ومی مانند جامعهعلمی شدن عل

شناسی باید به عنوان که جامعه شد بر آن کرده،ترسیم 
باید  شناسی نیزای مستقل درآید. حتی به نظر او روانرشته

این  .(8 :شناسی از بیرون مطالعه شود )همانمانند جامعه
ن دارد که علیت درونی در این مطالعات، آحکایت از  ،نظر
 ،اند به صورت علمی پذیرفته شود. با این وصفتونمی

دورکیم نیز همانند کنت گرچه قائل به تمایز حوزه علم 
، اما روش مطالعه بودشناسی از دیگر علوم طبیعی جامعه
 (از بیرون)و همانند روش علوم طبیعی  حوزه رااین 

 . دانستمی
 هب طبیعتاً دانستمی گراعقل یک را خود که دورکیم

 از او تصویر. داشت باور نظری و عملی به قلع تقسیم
 ارهایرفت توانمی واسطه بدان که بود دستگاهی عملی عقل

 عملی عقل او نظر به(. 4:همان) کرد مطالعه را انسانی
 دلیل همین به و کند مطالعه را انسانی روابط تواندمی

 عمل شده مستحکم هایشیوه را اجتماعی هایواقعه
 فهم به قادر انسان عملی عقل که( 35:همان) دانستمی

 تهنک این دورکیم گرچه البته. است آن عملی ساختارهای
 کفایت او از مانده بجا اندک جمالت اما نکرد، باز چندان را

 اهدستگ در را عملی عقل و عملی حکمت ارتباط تا کندمی
 هاتن. کنیم مستحکم انسانی علوم و شناسیجامعه با او

 یعمل حکمت سنت با اجتماعی واقعه همطالع در او تفاوت
 ماا پذیرفتنمی را انسانی اراده او که بود این در ارسطویی

( دوم دسته موجودات) موجودات، دست این اینکه در
 این اب. نداشت تردیدی هستند هاانسان ما وجود به وابسته
 کیمدور دیدگاه از انسانی علوم توانمی نیز اینجا در وصف،

 یعمل عقل بواسطه تنها که دانست عملی حکمت نوعی را
 .شودمی فهمیده

 
 «کار» عملی عنصر و مارکس کارل

مسأله علوم انسانی در مارکس به کلی دستخوش دگرگونی 
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ه و دآمپردازی به پایان زمان نظریه اوشود؛ زیرا به نظر می
فرا رسیده است. با این حال  (praxis)اکنون زمان عمل 

گیرد و ل اجتماعی به خود میپراکسیس در نظر او شک
 :seeپراکسیس اجتماعی در او نمود فراوانی دارد )

Rubinstein, 1981:1 ریشه بحث حکمت عملی در .)
مارکس را باید در ایده او در مورد کار و ارتباط آن با 

 گذاری کرد. از نظر تاریخیگرایی نشانهرویکرد کمال
ق اخالدر کتاب و گرایی ریشه در آراء ارسطو کمال رویکرد

ین اگرایی کمالنکته کلیدی در رویکرد دارد.  نیکوماخوس
 و آل طبیعت انسانیمبتنی بر ایدهاست که این رویکرد 

 دهد. ال را بدست میدرواقع تصویری از انسان ایده
اهمیتی است که به گرایی رویکرد کمالنکته مهم در 

بنابر رویکرد دهد. طور ضمنی به کنش انسانی می
گرایی خیر انسان در طبیعت انسان نهاده است و این مالک

به   ،یسپراکس ،ارسطوبه تعبیر خیر جز با کنش انسانی یا 
آید. متفکرانی مانند ارسطو، ابن مسکویه، خواجه دست نمی

ایده  ایننصیرالدین طوسی، آکوئیناس، مارکس، و نیچه از 
ین ا واند استفاده کردهشناسی خود در تبیین مدل انسان

 . ت این ایده استجذابیقدرت و نشانگر 
ریشه این رویکرد در استدالل همانگونه که بیان شد، 

وان تکه آن را می نهفته است اخالق نیکوماخوسارسطو در 
 -Aristotle, NE: 10 97 a 22) به شرح زیر گزارش کرد:

1098 a ) 

 های متعدد است.انسان دارای ویژگی .1

تص به انسان و برخی ها مخبخشی از این ویژگی .2
 مشترک میان انسان، حیوان و گیاه است.

های خاص )یا کمال انسان در بالفعل کردن ویژگی .3
 متوقع از( اوست.

 ویژگی خاص انسان فعالیت مطابق عقل است. .4

 کمال انسان در فعالیت مطابق عقل است. .5
این استدالل تغییراتی صورت  5و  4مارکس در مقدمه 

ست ا« کار» ،ترین ویژگی انسانیاصلیبه نظر او  زیرا داد؛

 .کند تا بالفعل شودو این کار است که به انسان کمک می
 (47-46 : 1373 )ر.ک: فروم،

به هر ترتیب مشخص کردن ویژگی خاص انسانی در 
ی از میزان اهمیتی است که کنوعی از کنش خاص، حا

 . از دیدگاه اومارکس برای مطالعه کنش انسانی قائل است
انی های انسبرای کنش را اینکه بتوان مسیر درستیبرای 

لعه باید به مطا شود، مسیر کمال او مشخصتا ترسیم کرد 
انسان پرداخت. مارکس در جهت ضرورتِ پرداختن به 

 د:گویام میهای خود علیه بنتسان در استداللطبیعت ان
اگر انسان بخواهد بداند که چه چیز برای سگ مفید  

 ,Tucker) طبیعت سگ را بررسی کند.است؟ باید ابتدا 

2001: 18) 

وان برای تبه نظر او تا طبیعت انسان شناخته نشود، نمی
ریزی علمی، سیاسی، اقتصادی و غیره کرد. همین او برنامه

گرا ریزی برای انسان است که ویژگی کمالضرورت برنامه
کند. از دیدگاه مارکس، بودن مارکس را بیشتر نمایان می

متعالی انسان موجب تکامل کامل نژاد انسانی فردیت 
های انسان برای تکامل بخشیدن به شود. او از نیازمندیمی

به عنوان نتیجه روند بیگانگی، « های ناکاملانسان»خود و از 
هایی که مسیر (؛ انسان55: 1373)فروم،  کندصحبت می

اند و از همین رو از حقیقی تکامل نوع بشر را نپیموده
اند. وقتی فردی از حقیقت ت انسانیت دور شدهحقیق

انسانیت دور شود، بدین معناست که سلسله حرکت 
وه دارد و نحاش در مسیری غیر از حقیقت قدم برمیطبیعی

وجودی متفاوت از انسان حقیقی دارد. در واقع این فرد با 
انسانیت حقیقی تناسبی ندارد و با آن بیگانه است. از این 

اند. های ناکامل روند بیگانگی را طی کردهنروست که انسا
 د.شوجا وارد ادبیات مارکس میاز همین« بیگانگی»مفهوم 

 برداشت، فروم یکی از شارحان مهم مارکسبه تعبیر 
توان تفسیری تاریخی از می را تاریخ از نظر مارکس

ان و ها نویسندگعقیده مارکس انسانبه شناسی نامید. انسان
 ( 25خ خویش هستند. )همان: بازیگران تاری
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بررسی  بنابراین مالحظه شد که مارکس نیز به
انسانی چه در سطح فردی، و چه های مختلف کنشحیطه

مطالعه  اشتغال دارد؛سیاسی و ...  ،در سطح اجتماعی
 ها است. اینکه وجودشان وابسته به ما انسان هاییپدیده»

را با خود  نوع از مطالعات ولو اینکه عنوان حکمت عملی
نوعی  ؛نداشته باشد، اما همان کارکرد حکمت عملی را دارد

 پردازد.های انسانی میاز دانش که به مطالعه کنش

 
 اجتماعی حسابگر عقل و وبر ماکس

اسان شنترین فیلسوفان و روشوبر به مثابه یکی از مهم
سان اناین دسته از علوم را به نگاه علوم اجتماعی/ انسانی، 

بر اساس و  مندنیتست که نادمی یه کنشگربه مثاب
ول به ق. کندیاقدام به کنش میچیده و بامعنا پ هایییزهانگ

و  یقصد یهادر انسان و بروز کنش یزهوجود انگ
و مهمی  یکل هاییژگیاو، از جمله و یاز سو مندیزهانگ

 در فلسفه علوم انسانی را تشکیلوبر  دیدگاه محوراست که 
 به طور وبری اجتماعیِ /علوم انسانیمنظر،  ایناز  دهد.می

کلی در مقام شناسایی، تحلیل و درک تفسیری از 
در پی یافتن تعبیری علّی از ماهیت و و « های انسانکنش»

اسی شندانش جامعه بودها هستند. وی معتقد آثار این کنش
شناختی آن در پی آن است تا از راه تفسیر های روشو بنیان

 نیااجتماعى، به تبیین علّى روند و تأثیرات تفهمىِ کنش 
 :Weber, 1964(؛ )3: 1374وبر، ) دست یابد نوع کنش

طبیعی است که این فهم تفسیرى، معطوف است به  (.88
گران اجتماعى، سیاسی، اقتصادی درک حاالت ذهنىِ کنش

گیری از آنها اقدام به یک کنش اى که با بهرهو ... و معانى
ارهای رفت آن دسته از، «کنش»مراد وبر از این بنابرکنند. مى

، معنایی را به آن اقدامانسانی است که کنشگر در هنگام 
دهد. این توضیح مختصر بخوبی نشان از آن دارد نسبت می

از آنجا که در فلسفه وبر، انسان از آن حیث که کنشگر 
از این رو، انسان  و باشداست، موضوع علوم اجتماعی می

کنشگر و از آن حیث که دارای اراده و اختیار است، به مثابه 

 اجتماعیِ وبری است. /مبنای علوم انسانی 

از نگاه به انسان به مثابه کنشگر و صاحب اراده، 
تقسیم جهان به دو ساحت صاحب اراده و فاقد  اتماستلزا

 )=اراده است. در ساحت فاقد اراده که همان طبیعت
لّی و دترمینیستی حاکم است، جبر ع (موجودات دسته اول

کشف سپهر است و از این رو رویکرد علوم طبیعی، 
که به حکمت نظری یا  استهای ناشی از جبر علّی انتظام

علوم  سپهرتعلق دارد. اما « اپیستمه»به تعبیر ارسطو به 
احت س، پارادایم علوم انسانی تفسیریدر انسانی/ اجتماعی 

 مندو انسان ارادهقلمر وصاحب اراده ظهورات و تجلیات 
 یا به «حکمت عملی»که به  است دوم(موجودات دسته = )

ن از آنجا بنابراید. ربمی نسب« فرونسیس»تعبیر ارسطو به 
، رویّه ساحت اراده در وبر، ساحت علوم انسانی، که

(deliberation) های اجتماعیِ بامعناست،و انجام کنش 
ر لم انسانی قراهرمنوتیکی که وبر آن را اساس عطبیعتاً 

 .  بازگشت دارد نوعی حکمت عملی دهند، به می
 

 ارسطو فرونسیس به بازگشت و گادامر

گادامر به مثابه یکی از منادیان و احیاکنندگان ضرورت 
رجوع به حکمت عملی در علوم انسانی در دوران معاصر، 

ا و هها، هرمنوتیسترغم پوزیتیویستبر آن بود که به
انسانی از سنخ حکمت عملی ارسطویی  ها علومتفسیری

 حکمتبه معنای فرونسیس است. از منظر وی بر اساس 
حکمت آمیخته با عمل است.  به مثابه فرونسیس، عملی

 ابتدا از طریقر جریان واقعی حیات، دنیست که اینگونه 
شود  حاصلبه یک دسته قواعد کلی یابی عقل نظری دست

 ، بلکه فرونسیسفته شوددر مقام عمل بکار گرو سپس 
ناپذیر است. نوعی فهم عملی است که از کنش، جدائی

همانگونه که پیش از این بیان شد، از منظر ارسطو 
کار با امور تغییرپذیر سرو (بر خالف اپیستمه)فرونسیس 

 این در حالی. دائمیعام و ناپذیر، دارد نه با مسائل تغییر
ر اشتمال بلیل بدفرونسیس است که از دیدگاه گادامر، 
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:Gadamer, 1994)دارد  تشابهنیز متجربه، با فن یا تخنه 

 نفسه غایتفیاگرچه از حیث اینکه به رغم تخنه ( 314 
 از تخنه متمایز است ،ه غایتدستیابی بنه وسیله است 

(Ibid:  315 - 321.) 
 رسدنمی نظر به گذشت، آن توضیح چنانکه حال این با
 فرونسیس بخش در را یارسطوی عملی حکمت بتوان

 عملی حکمت در مهمی بازیگر تخنه که چرا کرد؛ محدود
  .است ارسطویی

 
 بندیجمع

تمامی اندیشمندانی که در حوزه علوم انسانی و علوم 
ای در باب حکمت ظریهدرواقع ناند، اجتماعی کار کرده

 در مقام ارائهاند؛ چرا که هر کدام از آنها عملی پرورانده
های انسانی در سطح فردی و اجتماعی ی کنشتحلیلی برا

. این شناسایی کنش در سطح فلسفی آن، همان اندبوده
، که در مراحل بعدی حکمت عملی استبخش مقدماتی 

در نظامات سنتی وارد فضای تدبیری و یا به تعبیری دیگر 
های فردی ]= تهذیب اخالق[، تربیتی و مدیریتیِ کنش

]= تدبیر منزل[ و های اجتماعی سطح کوچک کنش
های اجتماعی در سطح اداره شهر و کشور ]= سیاست کنش

هایی ها و پیشرفتشود. از رو مبنای تمامی توصیهمدن[ می
که در اخالق، تربیت و اداره جوامع وجود دارد، بر اساس 
تقسیم بندی است که در بن حکمت قرار دارد و آن تقسیم 

طبق  نی است.بندی موضوع حکمت بر محور اراده انسا
 اخالق ناصریدر  الدین طوسیتقریر خواجه نصیر
اند: یا وابسته به اراده ما هستند، یا موجودات دو دسته

وابسته به اراده ما نیستند. آنها که به اراده ما وابسته نیستند، 
اند اند و آنها که به اراده ما وابستهموضوع حکمت نظری
ه به اراده ما وابست اند. موجوداتموضوع حکمت عملی

های فردی و اجتماعی های ما نیستند. کنشچیزی جز کنش
ی این موجودات هستند که علوم انسانی یهاها نمونهانسان

از  ند. هر یکشابتبیین آنها میو فهم و اجتماعی، متکفل 

ز پوزیتیویسم گرفته تا رویکردهای علوم انسانی ا
و  تبیینتفسیری و... همگی در صدد ارائه  ،کیهرمنوتی

نی آنها مبتهمگی  این فرایند در و ی از این امور هستندفهم
هر یک  پذیرد، اگرچهمیصورت حکمت عملی بر نوعی 

برای مثال ند. نکحکمت عملی خاص به خود را تقریر می
رویکردهای پوزیتیو که به دنبال آگوست کنت در 

اراده انسانی به عنوان علت پدید آورنده  نیادگذاری شد،ب
اً و افعال انسانی صرف مورد پذیرش واقع نشدال انسانی افع

ین ااز این رو  تبیین و فهم شد.متأثر از عوامل بیرونی 
به  و ددانعلل رفتار انسان را صرفاً علل طبیعی میرویکرد، 

علوم طبیعی و  شناختی بینبه وحدت روشهمین جهت 
یعنی همان عللی که در علوم  ؛شودمیقائل علوم انسانی 

از این رو و  بیعی مؤثرند نیز در علوم انسانی مؤثرندط
ها و انسانی روشاجتماعی/ علوم  تالزومی ندارد 

 یند. انساختارهای متفاوتی از علوم طبیعی داشته باش
ی، شناسانساناز  ای خاصتحلیل درواقع مبتنی بر نظریه

بر حکمت عملی است که ال و در نتیجه از انسان ایده
یین در تب اگرچهکند انسانی را تبیین می آن رفتار اساس
 ویژگیهای رفتاری را محدود کرده است و این علت کنش،

د. علوم شوحکمت عملی نمیحوزه از  آن موجب خروج
حکمت  ای در بابانسانی پوزیتیویستی مبتنی بر نظریه

 عملی است که نگاه محدودی به علل پیدایش رفتار دارد. 
 ایحلهن مثابه به اما تفسیری و هرمنوتیکی رویکردهای

 عنوان به را انسان اراده انسانی،/اجتماعی علوم از دیگر
 است قادر علت این معتقدند و پذیرندمی درونی علتی
 علوم مطالعات از کلی به را انسانی رفتار مطالعه گونه

 ایهنظری بستر در نیز هانحله این. سازد متفاوت طبیعی
 فهم صددند در و کنندمی تنفس عملی حکمت از خاص

 .کنند ارائه انسانی رفتار از تبیینی و
حکمت عملی در بستر علوم انسانی جز  ،بنابراین

 ،حکمت عملی در نظریه خود در باب. حال گاه رویدنمی
 علتی بیرون از علل رسد ومیحکمت نظری به عینیت با 
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واره )مانند ساختارهای اجتماعی( را طبیعی و شی
ر د رسد ومیحکمت نظری  باگاه به تمایز  پذیرد، ونمی

علتی از سنخی  به وجودقائل خود حکمت عملی نظریه 
متفاوت از علل طبیعی و علل موجود در حکمت نظری 

شود و بر اساس این نظریه از حکمت عملی، علوم می

ارزیابی متفاوت از علوم طبیعی اجتماعی/ انسانی را 
 . کندمی
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