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 139فلسفه اسالمیبررسی چرایی عدم رشد بایسته حکمت عملی در 

 چكيده
  اسو شیه تقاام عملی ا د ید قام  ا دح اسو مادیه یا یار دح ارس و از رح معیافی دنیدتقاام  ر حکمو

 دناهی دا  یای  ر دی می را مین سااسو ا منزل تیدای اق ق، هادشاقح ارس و از پایاد دح داز عملی حکمو

 ا ماکویح اد  فارادی، مادنی حکامان از دیقی رح شو می م،اهیه مالمان، حکامان از مادیه دجا آثار  ر ایذر

 اد  مادنی  ینی دیقی ا ی ادیدناشتح زمانح ای   ر را رتادهایی ماتق ، ا مناجم صورک دح روسی دصای قواجح

 هاییدیرسی داای  جاتار،  ر    ادییفتح  سخ عملی حکمو از پیارنیه صورک دح تنها م صیرا ا سهیار د سانا،

رح دح رور  اسو آمیه  سو دح دتاجح ای  ادجا  ییفتح مالمانحکامان  از دیقی سخنان ا زدییادی تاریی  ر رح

 
 سالمی دانشگاه فردوسی مشهداستادیار گروه فلسفه و حکمت ا – دکتر محمدعلی وطن دوست -139

 ma.vatandoost@um.ac.ir 
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 حکمو دح دنیش دوع: از عبارتنی رح تاثاییذار دو ه اسو عملی حکمو دح آدان توجهیرم  ر عام  سح رلی

  اد،هایی دح عملی حکمو سيی ن، آدان  اران دی حارم سااسی ا اجتماعی شیای ، مالمان حکامان سود از عملی

  آدان سود از فقح وون

  فلافح سااسی، فلافح اس میااژیان رلاید: حکمو د ید، حکمو عملی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح مساله
ا حکمو عملی  دنید معیافی رح از ارس و دح یا یار مادیه اسو دح  ا قام حکمو د یدحکمو  ر تقاام

را  ردیییفتح  مین سااسو ا منزل تیدای، اق ق هادشاقح ارس و از پایاد دح داز عملی حکموتقاام شیه اسو  

 ر  ا پی اقتح عملی حکمو دح ادیودح دحا توادایی قوی   ادیی،ح فیاقور دح یک هی اس می ادیی،منیان  اسو

د حکمو داره سح شاقح ر هاآن قیار ا ن فیع ا اص  ا وییارس  دنیدتقاام  ر هاییجادجایی دا دیقی موار 

   ادیارزد دمو هادیی،ح عملی

 از رمتی    ر ای  ماانسوا دح رشتح تحییی  رآمیه ددااار رتادهاد ،مالمان  اد،منیان دح اسالح، اق ق دا   ر

 اسوا شیه پی اقتح فح سااسییا همان فلا مین سااسو منزل ا یتیدا یعنی سو  حکمو عملی شاقح  ا  ا دح همح

 آثار علمى ادت،ار جهان معاصی  ار ،  ر سااسى فلافح ی رح حکمو عملی دح ایژه  ر شاقحاهمات دا توجح دح

امید ، مالمان  اد،منیان سااسى فلافح ا دااک ا علمى سیمایح مجموعح فیاهم آار ن دا هی  پا،ا ، ادیی،منیان

 حوزه ادیی،منیان سبب آیاهی هم ا شو  فیاهم، یذشتح ارزیادى امکان هم آن پایح دی شایی تا دماییدایاتح می

  ردا دناهی یذرا   ديی ازدیتا از ای  رهنذر دح تحقاق ا پژاه   رداره فلافح سااسی اس می  یی   سااسى فلافح

یح ا قواجح دصای شو  رح دیقی از حکامان مادنی فارادی، اد  ماکوم،اهیه میآثار دجا مادیه از حکامان مالمان، 
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ادی ا ی دیقی  ینی مادنی اد  سانا، سهیار د  ر ای  زمانح دناشتحروسی دح صورک مناجم ا ماتق ، رتادهایی را 

 دا رح دماییمی رخ مهم پیس  ای  ارنون ا م صیرا تنها دح صورک پیارنیه از حکمو عملی سخ  یفتح ادی 

 صورک دح قو  آثار  ر ید ارس ویی حکمو دح د ید ا عملی،دناس می دا پذییفت  تقاام حکماد اینکح اجو 

 ویا ادیآار ه ماان دح سخ ، ادیعملی حکمو هادزییشاقح از رح، تیدای منزل ا سااسو مین اق ق از پیارنیه

رتادهایی  ر ای  زمانح تا اف  ارس و ا اف رون رح یودحآن، عملی حکمو دح مباحث جیا ا ماتق  یودح دح

دناردیه  ر ای  مقا ح روشایه اسو تا  ر سح دخ  مفهو  شناسی، یذرد  ر آثار دناشتح   ادیديی اقتح ،ادیدمو ه

دح  ،مالمانردنی حکمو عملی  ر ماان حکماد ا دیرسی عوام  رم شیه حکماد مالمان  رداره حکمو عملی

 ای  پیس  پاسی  هی 

 بخش نخست: مفهوم شناسي
 ارسطواز نگاه  عملينظري و  حكمت. 1-1

 حیت تعاا   ر رح اسو فیضالتی دییرسی پی  ر عیق دی فضای  ریح دا داکوماقوسی اق ق ش،م رتا   ر ارس و

  رستی ا حقاقو تأرای یا دفی دیاد دفس توادایی یا حا و پنج ریح رنیمیی فیض اا  رنیمی رمک اداان دح اس 

 از: عبارتنی دفس تیوادایی ییا حیا و پنج ای    ار  اجو  امور

 (فیزادنی، قی منید) عملی حکمو  ۵ ف   4 د ید حکمو  3 شهو د عق   ۲  علمی شناقو  ۱

 از نگاه ارسطو نظري حكمت. 1-1-1
از دناه اا    ادیمی ضیارد ا رلی، ثادو امورداره  ر دیهان اقیامح دیی تیوادایی همان را علمی شناقو ارس و

 ا مقیماک، دییهان دتاجح  ریاره یقانی شناقو دی ع اه شخص آیی رح سو میتنها زمادی دح  علمی شناقو

 امید ذاتی ا یقانی دخواهی دو   اا علمی شناقو صورک ر غای ای ، د،ناسی دتاجح قو  از دهتی را دییهان میبا د

 ( ۱9-3۵، همان)

 رحای  دیاد رااز ای ، شودیحاص  دمی اندیه راه از رح  ادیمی استوار هاییپایح دیی را عیلمی شیناقو ارس و

معیفو   را د،ناسی علمی شناقو رلی مقیماک اداان دح اسو ضیارد، ناقو حاص  از دتاجح یقانی داشیش

 اصول دح رساین دیاددی ای  داار اسو رح ارس و  شو مقیماک شناقو یقانی از راه دیهان ا استیالل حاص  دمی

  یای دفس اداادی از عق  شهو د دهیه می، علمی شیناقو هیییودح رلی

 تا س ا آداراایورای مادنی افیا د ا  ادیمی علمی شناقو ا شهو د عق  از تیرابی را د ید حکمو ارس و

 شناقو ا شهو د عق  ارس و ااقیِ  ر (  ۱-7، همان  )رنیمی معیفی حیکمو از دیوع ایی  دارز هاددمودح را

 را دخاتا  اصول شهو د عق  دا رح اسو رای د ید حکام ا  ادیمی د ید حکمو عنصی اساسی  ا را علمی

  اقامح دمایی دیهان راش  رسو دا اصول ای   ریافو از پس ا  ریادی
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 عملی حکمو شناسادین ،ارس و اصلی غیض ،داکوماقوسی اق ق ش،م رتا   ر توجح ای  اسو رح قاد دکتح 

هاد  ر راستاد تباا  هیوح دهتی ایژیی، شهو د عق  ا راد ح آن دا یدد  حکمو پی اقت  دح تعییف ا اسو

 یای  حکمو عملی صورک می

 از نگاه ارسطو عملي حكمت. 1-1-2
  هاد حکمو عملی ديی از روشایه اسو تا دح داان وااتی ا ایژیی داکوماقوسی اق ق شی،م  ریتا   ر ارس و

 حکمو اد   ار  آن تعلق علمی جزء دح د ید حکمو ا دفس ییحاا  جزء دح عملی حیکمو از دناه ارس و

  ا دح قی منی جزء تقاام دح توجح دا ارس و یفو توانمی  آار می حاا  دح عق دی فضالو را د یدا  عملی

 د ید حکمو ا عملی حکمو فق  را هاآن دا متناظی فضای  عیلمی جیزء ا ییحاا  جزء یعنی تیرووک جزء

 آن دیاد ثا ری شق ا ییفتح صورک داپذیی تلاای ا تلایپذیی دح موجو اک تقاام دیاسای دنیدتقاام ای    ادیمی

 ( ا ف 3-۱۲همان، ) رنی ییم تیصییح فیضالو  ا ای  دی قو  اا  دااو متصور

 سخ  اد  ر ای  داره ونا  اسو:

 ا وااو هاآد از رییا  هیی موضوع رح یفتام ا دمو یم داز را د ید حکمو ا عملی حکمو سيس»

 ( ۱7، همان «)اسو دفس قیاصت جزء یک فضالو ملکاک آن از هییک رح یفتام همچنا 

 سااسو ا اق ق ماان محکمی پاودی رنی ایا  می حکمو عملی دمودح دارزتیی  عینوان ادیسااستمیاران از  ارس و

هم قو  دح سود قای رح  شو می پاا ه دااستمیارسدایی دح اسالح  عملی حکمودا ای  توضاح رح ، ساز می دیقیار

 رام » :یوییمی داره ونا ارس و  ر ای   ار  ا هم  ر ت ش اسو  ینیان را دح سعا ک دیسادی ا ص ح یا  دیمی

(   3۵، همان « )دباشی ااال ادمیتبح  ر اق قی د ی از آ می ایی دیااو میمک  عیملی حکمو رح اسو راش 

 دیان را هاآن از هییک ا رنیمی اذعان عملی حکمو ا اق قی فضالو میتقاد  رادی ح دح داز ینی  جایی  ر

 داشی داک( اق قی)  قاق معنی دح عیملی حیکمو دییان آ می دااو ممک » یوییمی ا  ادیمی داممک   ینید

 دیان دح ادتخا » ارس و ز دناها(   30-3۱، همان «)دیاشی حکمو  اراد اق قی فضالو دیان دااو ممک  ا

 عملی حکمو ا رنیمی معا  را هی  فضالو زییا، فضالو دیان دیح ا دیاشی  رسیو اسو ممک  عملی حکمو

 (ا ف 6-۵، انهم «)رسادنیمی هی  دح را ما ریح  هیام ادجا  را رارهایی  ار می آن دی را ما

 رنی:ونا  داان می را عملی وحکم ا اق قی فضای  راد حء  ینی جاد  ر ارس و

 هی  سود دیح را  رسیو راه عملی حکمو ا داشی  رسو هی  رح شودیمی سبب اق قی فضای »

  (ا ف ۸-9، همان «) هیمی د،ان

 ر تباا   اد سخ    هیمیی  قیا و را شیهو د عیق ، د ید حکمومادنی  عملی حکمو داان وااتی  ر ارس و

 عملی حکمو مقاد   ر را شهو د عق  جااد  ر یک  راش  دااو شهو د عق  ا یعمل حکمو راد ح ماان
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، همان)   قا و  ار  د ید حکمو  ر رح اسو معنایی دح شهو د عق  ارس و مقصو   ر اینجا رح  هیمی قیار

 : ار  سیارار جزئی امور دا رح  ادیمی وازد را شهو د عیق   ینی جاد  ر( ا ف ۲۵

 فهام را آدان ا دییممی رار دح ااحی اشخاص  ردارهء را شهو د عق  ا عملی حکمو، فهم،  اارد ما»

 یعنی دهایی وازهاد دا استعیا ها ایی  هیمح رحای  دیاد  داماممی شهو د عیق  ا عیملی حکمو  اراد ا

  ر شهو د عق  از معنی  ا ای ، صورک ای   ر( ا ف ۲۵-۲۸، همان «) اردی ارتباط عملی ا فی د امور

 عق » یویی:شایی دح هما    ا  اسو رح اد  رداره عق  شهو د ونا  می  یایدیمی قییار هم مقاد 

 (  ۱0،همان «)پایان هم اسو آغاز هم شهو د

 عملي از نگاه حكيمان اسالمي و نظري حكمت. 1-2
اد اس می از ارس و پایاد  ر تقاام دنید حکمو، دح  ا قام د ید ا عملی آن ا تعییف ای   ا قام حکم

شو  ا قارج از قلمیا ها« میدوط میها ا دااوادی  دح آن  ستح از معیفتها ا شناقتهاد د،ید رح دح »هاودمو ه

رفتار ا عم  اداان اسو، حکمو د ید ا دح آن  ستح از معیفتها ا شناقتها رح دا حوزه عم  ا رفتار د،ی، راد ح 

شو  حکمو عملی یوینی  ماائلی مادنی ااجب ا ممک ، علو ا دباییها« میدوط میماتقام  ار  ا دح »داییها ا 

 معلول، مجی  ا ما د ا     دا حکمو د ید ا ماائلی مادنی اق ق، سااسو ا     دا حکمو عملی ارتباط  ار   

 ا اره ر،ور،ا اره  دح میدوط مباحث ا« د ید حکمو» عامح، از ماائ  امور دح میدوط ارس و، مباحث فلافح  ر

 (۱/۲0، ۱9۸۱)رک: م صیرا،  اسو شمی ه شیه« عملی حکمو» اق قی، از ماائ  اصول ا قادوا ه

تقاام حکمو دح د ید ا عملی از د ی متعلق معیفو اسو، ا ی ایی حکمو را از  حاظ فاع  شناسا  ر د ی 

 دوع  ا ز ای  اص  ح ای  دااو رحا بتح مقصو  ا یای را دح قو  می عملی عق  ا د ید عق  دناییم، اص  ح

عق  قوه ااحید اسو  اسو، دلکح  ا  عق  ماهاو از غای دخاو عق  ماهاو ا  ر عیض هم اجو   ار  عق 

 آن رنی، دا   رک را« هاها ا دااوهاو» رح رنی، آدجامی پایا دا  یودایودی متعلق معیفو،  ا   ا  دیح رح

 (۲/3۵۲، ۱37۵)اد  سانا،   اسو« عملی عق » آن دمایی، دا   رک را« دباییهاداییها ا » رح آدجا ا« د ید عق »

تاريخچه حكمت عملي در ميان بخش دوم: 
 انديشمندان اسالمي

دح صورک ردنی حکمو عملی  ر ماان حکماد اس می، شایاتح اسو دخاو پا  از پی اقت  دح عل  ا عوام  رم

 داان ویاییاد دی ارائح یی   تا مقیمح ،ادیاحث حکمو عملی پی اقتحرح دح مب از حکامان مالمادی یذرا یزارشی

 داشی  ماان ادیی،منیان اس می  ر  مباحث حکمو عملی ردنیرم
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 فارابي. 2-1
رح  ر ماان حکماد اس می دح صورک ماتق  ا میاتن دح  اسو دخاتا  رایفارادی شایی دح جیأک دتوان یفو 

، شناسیجامعح، من ق، فلافح، علم  ر   ای،انح اسوعی فلافح سااسی آن پی اقتمباحث حکمو عملی دح ایژه  ر د

 همچنا  ا شناسیجامعح، من ق، فلافح زمانح  ر اا آثار دا،تیی    اشو تخصص موساقی ا ریاضااک، پزشکی

 ا اف رون هادادیی،حماان   اشتنی ت ش رح  اشو تعلق دواف رودی مکتب دح فارادی  داشیمی دویای اد،نامح

 محاو  م،ایی ادیی،منیان جملح از داز اس می فلافح  ر  اد سازیارد ایجا  دماینی توحاید مباحث دا ارس و

  شو  »معلم ثادی« یا  می عنواندا  از فارادی هاد دااارد رح دی آثار ارس و دوشتح اسودح   ا  اجو  شیح  شو می

 :را دا  دی توان رتادهاد زیی می، از آثار فارادی رح  ر حکمو عملی دناشتح اسو

 پا  را شهواک از یایدرناره ا داکو اق ق، هنیسح، من ق فارادی، رتا  ای   ر: ا فلافح قب  تعلم ان ینبلی ما  ۱

  دماییمی داان م ا بی یک هی ٔ   رداره ا رنیمی ذری فلافح دح پی اقت  دااز

 هاد حکمو عملی اسو و دوشتح شیه اسو رح یکی از زییشاقحعلم سااس ٔ   رداره رتا  ای : ا میداح ا اااسح  ۲

 د ید دوشتح شیه اسو  فلافح ا اق ق ای  رتا   ر: ا اعا ه تحصا   3

 اد  رداره علم سااسو اسو رسا ح: ا اااسح فی   رسا ح4

 پی از  دح داان شهی آرمادی قو  می رتا  ای   ر فارادی: فاضلح میینح اه  هادادیی،ح  ۵

ها  ر حکمو عملی اسو رح سبب یی ییه اسو تا فارادی یود سبقو را از   ا  اجو  هما  آثار ا دوشتحدح 

هاد دعید  ر زمانح حکمو عملی قیار یای  ا تاثای دازایی  ر ادیی،حا ا نویی دیاد ادیی،منیان   ینیان دیدایی

 آدان دنذار  

 رشد ابن بر فارابي تاثير. 2-1-1
 ار   اد  ر شیح ا تباا  آثار  د ی فارادی «ا علو  احصاء» دح عملی ا د ید جزء  ا دح اسوسا اد  رشی دا تقاام

 اسو ری ه تفاای را اف رون «جمهورد» دح جا مادیه از اف رون ا ارس و از آثار فارادی دهیه دی ه اسو  اد  رشی

 از رشی اد ، ای  دی آار   افزاندمی دامی دح ماان حکومو ای  از، پذیی  می را فارادی اص  حاک اجو  اینکح دا

 جزئااک  ر، هاد فارادیدا اجو  تاثایپذیید از ادیی،ح رشی اد  یویی سخنی دمی متبی ح ا فاسقح ا ضا ح هاد میینح

 (۲6۱-۲67، صص۱3۸۲) اارد ار رادی،   ار  اقت   فارادی دا حکمو عملی

 طوسي نصيرالدين خواجه بر فارابي تاثير. 2-1-2
 می م ا بی اسو مین سااسو دح میدوط رح «داصید اق ق» سو  مقا ح از سو  فص   ر روسی دصایا یی  قواجح

 رر  پنج از اقتی، جملح آن از  اسو «ا میدی فصول» رتا  دخ،هاد از دعضی تیجمح  قاقا یفو دایی رح آار 

 ذری را 6۱ ا ۵6 ا ۵4 فصول حاکتوضا آن  دبال دح ا آار  می را ۵3 فص  م لب همان، رنی می یا  فاضلح میینح
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 دصای قواجح  ستیی  ر ا ادی قوادیه می را «ا میدی فصول» هجید هفتم قین  ر الاق ، تیتاب ای  دح  رنی می

 فصول» دح، ا  ییفتح فارادی آثار از دا،تی را مین سااسو قامو یوییمی آشکارا رح اا ا اسو دو ه روسی ا یی 

 ا اااساک» از مقتبس دا،تی «داصید اق ق» مین سااسو  ینی هاد قامو اام  اسو ری ه رجوع هم «ا میدی

 دقاح، شیه تیجمح ا اقتبای «ا میدی فصول» از رح هایی قامو  دبال دح رح ونان  اسو «ا اااسح» رتا  ا «ا میداح

 حد رح اسو «ا میداح ا اااساک( »سااسی قامو یعنی)  ا  قامو ق صح «داصید اق ق» سو  فص  م ا ب

 همان()  شو می قتم دواداو مبحث

 فلسفه سياسيو پرداختن به فارابي به حكمت عملي  دليل توجه. 2-1-3
 ر تمین ، از  حاظ سااسی ا فیهننی،  ر ادتهاد یک  اران مهم تاریخی، دح عنوان موسس فلافح اس می، فارادی

از پی حیرو فکید امامان ، ی  دااد اس  مکاتب فقه، د  ا  هجیدسیه، اییان ا اس   سیدیآار    ر ای   اره

یادی  از  حاظ سااسی شودی ا رااد  فقح شاعح ا سنی تحول اساسی میتیریج زا ه میدح، محمیداقی ا جعفیصا ق

رح معار  یودادی دا مباحث ، هاد فکید مر  اقوان ا صفایاید حلقحرا هاتام ا شک داز ما دا رشی اسماعالاح رادح

هاد قو  را دح سود فلافح یودادی ی،و دی ا ای   راازه، آمازدی  اسماعالاح  ر ق ع قو رهم میشاعی  -اس می

، ایژهد تاریخی آثار یودان دح ر ای   اره، آغازد دو  دیاد آشنایی دا حکمو عملی یوداداان  از سود  ینی

دح زدان عیدی دییی ادیه ، جو   اشوهاد یودادی ا سییادی اهاد اسکنیرد دح زداناف رون ا ارس و رح  ر حوزه

حکماد تما  عاار ا دح فلافح یودان دح مرادح علم ا معیفو  شی ا متفکیان مالمان دح اف رون ا ارس و دح مرادح

ییفتنی  ا بتح  ر ای  ماان اف رون دا  از ارس و دح »ذائقح« اینان قوش دنییاتنی ا از آدان دهیه میجهادیاا می

ها ا فلافح اق قی ا سااسی اف رون ا دان  شاعی ا اییادی اد دو  رح ماان آموزهح   ا  دز یکیآمی ا ای  دمی

فهلوادی -قایاادی، اد رلمحمعناد »شاهنامح«شاه« اف رون دا »اما « شاعی ا »شاه« اییادی )دح-م،هو  دو   »فالاو 

توان اغیاض م ا عاک ت باقی ماان د ییاک یاد اسو رح مشی   ر ونا  سااق ا زمانحمفهو ( همخوان تحلا  می

 (۱3۸9 )شییعتی، هاد »امامو« را دهتی فهماید ییحسااسی اف رودی ا 

 ابن سينا و حكمت عملي. 2-2
 عملی حکمو دح ادیی،منیان ا پژاه،نیان اد  رداره حکمو عملی دیار سانا تا اف جیایادحرا رح اد از آن

آثار ا تا افاک  همح  ر جاتجو داازمنی  رداره حکمو عملی سانارساین دح  یییاه اد  ادی دمو ه توجح رمتی سانااد 

داره دح زیور ربِ آراستح شیه اسو ااسو  شایی تنها اثید رح  ر ای  هادادیی،ح الد د از آن استخیاج اد ا

 فیهننی ا   علمیدح همو دناا ۱39۱ سال اسفنیماه  ر رح «ا یئاسشای عملی حکمو» رتادی اسو دا عنوان

سانا ت،کا  شیه اسو  تا اف شیه اسو  ای  رتا  از مجموع ه،و مقا ح  رداره حکمو عملی اد  سانادوعلی

 :اسو زیی از قیار مقاالک ای  عناای 
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 شاهیا دعادید دوشتح علی، عملی عق   رداره سانااد  د ییح دقی ا حال شیح  ۱

 اق ق شناقو راه عق  شناقو رح آدجا از ا اسوپی اقتح سانااد  لیعم عق  دقی ا شیح دح مقا ح ای   ر من ف

  پی از می اا شارحان د یاک دح سانااد  د ی از عملی عق  تعییف ضم ، اسو

  ننهاازن محمی دوشتح، سانااد  عملی فلافح  ۲

 د ی دا ونیادی تفااک داره ای  ر سانااد  د ی رح اسو معتقی سانااد  عملی فلافح تعییف  ر ای  مقا ح ضم  من ف

  دیار  ارس و

 اربید دوشتح فتحعلی، سانااد  فلافح  ر سعا ک  3

 شکوفایی ا رشی زمانح ری نفیاهم  ر دویحآل مادنی اییادی هادسلالح دق  دح اشاره از پس مو ف  ر ای  مقا ح

 اد  پی از می سانااد  ا فارادی تفااک صلیا اجح دااندح، سانااد  مادنی راادی دیاز ا ظهور ایژهدح اس می تمین

 اق ق فارادی ق   دی سانااد  اما اسوییفتح  رد ی سااسو دیاد میقلی عنوان دح را اق ق فارادی اسو معتقی

  اسوری ه  حاظ دفس تهذیب علم عنواندح ا سااسو از جیاد را

 عادید دوشتح احمی، سانااد   یییاه از  عا استجادو  4

 رح پی از می ماالح ای  توضاح دح اداان اق قی ا معنود حااک  ر  عا اهماو داان از پس مقا ح ای   ر فمن 

 اداان قواستح ا شو  عا م جارد امور رادی  ر قیاادی  قا و موجب آ می قواه  پذییفو توانمی ونودح

  یی   محقق

  یوادی امای دوشتح، عملی عق  ا حکمو  ر دبوک ضیارک  ۵

 پی از  می قادودنذارد جهو از دبوک ضیارد دااز دیرسی دح مقا ح ای 

 

 جوا د دوشتح محا ، سانااد  اق قی ییاییااقِ  6

، هاسوآن دو ن االقص دا معنی م،هوره رح را اق قی پایح جم ک مور   ر سانااد   یییاه ادتیا مقا ح ای   ر

 قاص تأ یب ا تیداو دیاسای اق قی جم ک اینکح از سانااد  میا  توضاح از پس من ف   هیمی توضاح

   ادیمی جمِ قاد  اق قی ییاییااقِ دا راآن شودیمی پذییفتح جامعح یک  ر هااداان

 دخ،ای  رضا تیجمح، داتیارث اد  دوشتح وار ز، سانااد  سااسی ادیی،ح  7

  ر سانااد  رح فیساییراقو شیای  دح ادتیا اسوشیه تیجمح دخ،ای   رتیرضا توس  رح مقا ح ای   ر دویانیه

 مفص  دحث رح سانااد  ویا رح  هی توضاح روشیمی یاهآن اد  رنیمی اشاره ری ه تصناف را قو  آثار آن

  آار می شفاء ا هااک ذی   ر را  ا آن از ادق صح، دیار  سااسو ا اق ق  رداره ماتقلی ا

 فایازروهی محمی تیجمح، االهوادی حمیفنا دوشتح ا، سانااد  سااسی د ییح  ۸
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 مختلف  هاددوشتح از اا آراد ا دیار  ماتقلی رتا  سااسو مور   ر سانااد  رح رنیمی اشاره من ف مقا ح ای   ر

 ، سیاسی رتا (۱39۱)رک: جوا د،  اسو استخیاج قاد 

 شهرزوري و حكمت عملي. 2-3
هاد ادیی،ح از جایناه دلنید دیقور ار اسو ا دی  ید ا عملید حکمو  ر اى رح آییدیمى شهیزارى آثار از

 اسو من ق  ر رح  ا  رسا ح  ر رح ونان، آیاهی رام   ار  قوی  زمان علمى قو  ا اضعاو از پا  حکامان

 حکمو  ر رح سو  رسا ح  ر ا رنیمى دق  م ا بى آدان امرال ا ادهیى ا قودجى قو  مادنی معاصیان از مکیر

 اسو ری ه تلخاص ا تیجمح عیدى دح ااسو معاصی رح را روسى دصای قواجح داصیى اق ق تقییبا ،اسو عملى

  رنیمى دق  «ا متأقیی  دعو» عنوان دا، ا  وسی ا یی  دصای قواجح از إ هااک رسا ح  ر محیا ى موار   ر ا

 (۲0 ،۱3۸3، )حبابی

 خواجه و حكمت عملي. 2-4
 ثادى حکام ا: »یویی مى داره ای   ر، قو  اا  اسو فارادى پایا، مین سااسو ا فاضلح میینح دحث  ر قواجح

 شارح ا پایا قواجح( 39۵ ص، ۱4۱3، روسى   «)ااسو دکو ا اقوال از منقول، مقا و ای  ارری رح فارادى ادودصی

 کما ت ا میان را آدها عملى حکمو ریح، «داصید اق ق» رتا  دا ا هاو داز رازى ماکویح ا سانا اد  آثار

 ت های ا االق ق تهذیب» رتا  تیجمح از، آن اصلى واروو  رح دمو ه یی آارى را رتا  ای  اى  اسو ری ه

 د یاک دح توانمى، اف روداان دو ا ارس و ا اف رون د یاک دی ع اه، آن  ر ا اسو شیه حاص  ماکویح «االعیاق

 عیا و مبحث داز   ا  هما  دح( ۱9 ص، ۱339، سىرو)  یافو  سو داز مقفِ اد  ا ماکویح، سانا اد ، فارادى

  اسو افزا ه تعلاقاتى، آن دح جاهایى  ر قواجح دعضا رح یافتح ت،کا  مذرور افیا  د یاک از تقییبا، داصید اق ق

 ا ى اسوا ارس و ا اف رون ادیی،ح از متأثی، اس مى ف سفح سایی همادنی وح یی عیا و مبحث  ر قواجح د یاک

 عیا و اقتصا ى ادعا  زمانح  ر قصوصا، ماکویح ا ارس و از تأسى دا اى   ار  اس مى ا قیآدى ی،حر عمیتا

  ااسو قو  دح مختص دا،تی، دعیى ف سفح دا   ر رح دمو ه ارایح را  رقورى هاىتفصا ، سااسى

 رح حکمو از دخ  ی ا منبِ تیی مهم رح اسو  ا ه توضاح، منزل تیدای از دحث  ر  ا  مقا ح ااائ   ر قواجح

 ا صائب آراى دح» مالمان حکامان سيس ا شیه تیجمح عیدى دح یودادى از رح اسو دیاس  از اسو مختصی ا بتح

 جهی غایو عقول اقتضاى حاب دی آن اصول ا قوادا  استنباط ا صناعو ای  تیتاب ا تهذیب  ر صافى اذهان

 ا اسو دوشتح اىرسا ح دا  ای   ر سانا اد ، جملح از( ۲0۸ ص، همان) ادیری ه میان را آن ا « اشتح مبذال

 را آدها قوی  یفتح دح قواجح ا اسو آار ه منز ى حکمو  ر را آن م ا ب ق صح رح رنیمى تصییح قواجح

 همان()  اسو ری ه «موشتح دو  منقول متأقیان ا متقیمان از رح آ ا  ا مواعظ  ینی دا»
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 ا فارادى مر  مالمادى حکامان پی اقتح آن دا،تی ا اسو یودان مواریث از  حرسا ای  محتواى از دخ،ى ای  دی دنا

 یکى تنها دح عملى حکمو زمانح  ر ا اسوا یافتح هنیمنیادح د مى، روی قواجح تواداى قلم دا رح اسو سانا اد 

 دا آدناه ا ا رمى د،مار اداادى ااالى  اد  ای  یذاردناان رتادهاى از دلکح اسو پارسى ا   از شاهکارهاى

 اس مى عیدى ا   غناى دی عملى حکمو حوزه  ر ا شیه دازیی ادیه عیدى دح شهیزار تواداى حکام مااعى

 (43، ۱3۸3، حبابی)  اسو افزا ه

 سهروردي و حكمت عملي. 2-5
 امتقا دح اما، قوریمدمى دی حکمو عملی دا   ر جیایادح اىرسا ح یا دخ،ى دح سهیار ى آثار از یک هاچ  ر

، منز اتح حکمو، اق ق دح را عملى حکمو ا، رنیمى اشاره، ری ه ذری سانا اد  اى از پا  رح ونان، فلافح دنیى

 ماائ  اما  اسو ری ه یا  «تلویحاک» رتا   ر دار یک فق  دنیى تقاام ای  از  رنیمى تقاام میداتح حکمو ا

  ساز می م یح دح صورک پیارنیه قو  سائ ر از دیقى  ر را میینح ریاسو ا حکومو ا سااسو دح میدوط

 (4۸، همان)

 

 مالصدرا و حكمت عملي. 2-6
 ر دناه م صیرا حکمو افزان دی اینکح  ر تهذیب دفس ا دا نییی راح اداان موثی اسو ا زمانح  ار شین اداان 

ق دح اق ق ا هی ا  ر ماای تخلت، یای رنی ا ردگ اق قی ا عملی دح قو  میاز یناه ا معصاو را فیاهم می

، رسادی  هما  جاسو رح از دناه م صیرارساین دح ساحو  ی   ر زمانح فی د ا اجتماعی داز اداان را یارد می

یای   سح سفی دخاو از اسفار اردعح م صیرا مقیماک الز  وهیه ا یت پایا دمو ه ا ردگ ا هی دح قو  می، حکام

رنی  از د ی م صیرا پس از شناقو قیاادی متعال از راه حکمو د ید دیاد رساین دح میحلح رهبید را فیاهم می

توادی  ر ساحو حااک اجتماعی ا سااسی اداان می، ا عم  دیاسای آن ا رساین دح قیاادی متعال ا فناد  ر اا

اربییان،  ا داز دیاد توضاحاک دا،تی رک: (4۸0، ۱3۵4، م صیرا) قیار یای  ا دح اص ح ا سامادیهی امور ديی از  

 (3-۲۱، صص ۱3۸۵

رساین دح شیح صیر غایو حکمو عملی ا رساین دح دور علم غایو حکمو د ید اسو ا م صیرا  د ی از

دمایی  اد جمِ ماان اینی دوع حکمو را رستنارد اسو رح ماان ای   ا دوع حکمو جمِ  یحکام ا هی را

  ادی دزرگ دیاد اداان می

 ا منم  هو ا  هما ا جامِ هو اإل هی فا حکام ا ن ییة ا حکمة غایة ا نور ا اةا عمل ا حکمة غایة ا صیر ف،یح»

 (9/۱40، ۱9۸۱« )م صیرا، ما ع ا ا فوز ذ ک ا ا ،ییعة دلاان ا حقاقی
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 شناقتیاداان ا شناقتیراان رایکی د  اراد ا ملختص دااار اردعح اسفار  ر عملی حکمو از صیرام  یزارش

 عملی حکمو دح داز ا هیایة  رشیح م صیرا (۱3۸0صیرا،  حکام جهادی همای  کمقاال )رک: مجموعح اسو

 ،م صیرا)  اسیو  اشتح داان را م ا ب اسو، م یح ارس ویی  رحکمو آدیچح هیمادنی تقییباً ا پی اقتح م،یاحتی

۱4۲۲، ۱3-7) 

ز ادیی،منیان اس می  ر سیتاسی دمایی رح دا اجو  اینکح م صیرا مادنی دیقی  ینی اارنون ای  پیس  مهم رخ می

سخ  دح ماان ، هاد حکمو عملی اسوآثار قو  دح صورک پیارنیه از اق ق ا عیفان رح یکی از زییشاقح

، ادییودح رح اف رون ا ارس و دیان پی اقتحآن، آار  ا ی ویا دح یودح ماتق  ا جیایادح از حکمو عملیمی

 یویی سخ  دمی

 

 

 حكمت كمرنگ شدن لياحتما داليلبخش سوم: 
 اسالمي حكماي ميان در عملي

 توان  ر  ا عام  جاتجو دمو : ر داار دناردیه پاسی ای  پیس  را می

 دوع دنیش دح حکمو عملی از سود حکماد اس می  ۱

   شیای  اجتماعی ا سااسی حارم  ر  اران حکماد اس می۲

 د اس می  سيی ن حکمو عملی دح  اد،هایی وون فقح از سود حکما3

توان  ر رمیدگ شین حکمو عملی ذری دمو  ا ی  ر داار دناردیه عمیه  الی  عوام   ینید را داز می

 داشی ردنی حکمو عملی هما  سح   ا  میرم

 اسالمي انديشمندان سوي از عملي حكمت به نگرش نوع. 3-1
 ضعف دح اشاره از ه دمو   اد پساشار اسفار دهم جلی  ر توان دح سخ  م صیرا ر توضاح عام  دخاو می

 :دویایمی ونا ، اا هادادیی،ح از دیقی دو ن  فاع قاد  یاغ ا سانااد   یییاه

  یای می سیو،مح اجو د هادهویو احیکا  ا اجیو  حقاقو دح توجهیدی از روتاهی ا ها لزش ای  امرال»

  ااهاد ذری ا ربی معا جاک تفصا  ا حاا   قایق ا  لو مادنی ضیارد غای علو   ر اقو صی  از همچنا 

 دبایی ا هیی می ان ا اسو ری ه قلق اهلی ریا  هی دیاد قیاادی رح جیزئی عیلو  ایی  از غای ا   معجودی ا مفی 

 راد تعلاماح علو  از ویا رح پیسایدی سقیاط از اقتی رح اسو   ا  هما  دح ا رننی غور علو  ای   ر

 ا عماق فهم ا شییی ذرااک ا   اف ربِ ا ا هی علم رح علو  اشی  دیح می،لول م  :یفو، ادادیهدیییی 
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 قلق از دکلح، دباشی م،لول ریاسو ا جاه رلب ا  داایی امور دح رح اسو آن ا، اسو ری ه عنایو دیلاغ اسیتعیا 

 جمِ ا قلب حضور دا، اسو شیه داامای اا غای از ا اسو ییفتح ادس قییاادی دیح ریح حا ی  ر ا رنی اعیاض

 ا دی علو  از مقیارد رح داشی آدی از دعی دایی ای  ا  ديی از  قلوک دح ا هاح امیور  ر فیکی صیی  ا همو ری ن

 (9/۱۱9 ،۱9۸۱، صیرا م ) «رنی حاص ، اسو الز  قیا راه سا کان دییاد ریح را قیلقی ا رباعی ا

 ادی ا هی را علمی می فلافح ا رنی رح دا ای  جهان ارتباط  ار فقح را از علو  معیفی می  ر جاد  ینی م صیرا

 ها:جان دح میدوط حکمو ا هی ا اسو هادین دیح مییدوط فقح دا جهان آقیک میتب  اسو  رح

، ۱3۸3، م صیرا«) دیعامکم ال ا  کیم متاعا   رااح تلک ا   دیان هذه   قیة تلک ا  لیداا هذه»

۱/۱7۱) 

 

هاد حکمو عملی یعنی از شاقح، دی دا  می قیآن اصلی از اهیا  اینکح از پس االیاک اسیار رتا  م صیرا  ر

 رنی:شییعو دا عنوان اهیا  فیعی یا  می احکا  ا سااسو علم، منزل تیدای

 ارریان حیقاقو  ر ای  ا پی ازیممی، اسو مهم رح اال دخ  سح دیح مییدوط امور دح رتا  ای   ر »ما

 تما  رح اسو ری ه دیصب را اقیوامی قیاادی، فیعی علو  قواعی دیاد اما   اسو عیفان اصول ا اییمان

 مااعی قیاادی  رننی فیادی آن تیفصا  ا شیح  ر را قو  عمی ا دیدی رار دح آن تحصا   ر را قو  ت ش

 ( ۲۲، ۱360،م صیرا)رنی« دصاب،ان اعمال ایی  سبب دیح را لاعیما جناک ا  هیی اجییا را آدان قای

صیرا« دح اشی   م  هیایح شیح تحییی االروان (  ر رتا  »میآک۱۲4۲)   ار رادی حاانی احمی همچنا  سای

 عبارک ای،ان  ر ای  داره ونا  اسو:، دو ن حکمو د ید از حکمو عملی حکم دمو ه اسو

 واز هی اسالح ا، اسو عم  اسالح عملى حکمو رح زییا، عملى موحک از اسو اشی  د یى »حکمو

 دح علم از ا ان عم  رح اسو معلو  ا، اسو عم  از ا ان عملى حکمو پس، اسو واز آن از ا ان

 ا  اسو آن عا اح جنبح رح   اسو دفس د ییتح قوته مکمت  د یى حکمو آدکح  ینی ا  اسو معار 

 دح علم د یى حکمو از آدکح  ینی اب اسو دفس سافلح جنبح رح واس عملاتح قوته مکمت  عملى حکمو

 معا  دجاک ا معاش د ا  دح علم عملى حکمو از ا شو مى حاص  عبا  قا ق صنِ  ر تیدتی ا معا  ا مبیأ

 (94، ۱37۵)حاانی ار رادی، یی     «مى حاص 

حکمو عملی دا اجو  اینکح اهماو ، نآیی ای  اسو رح  ر دنیش حکامان مالماآدچح از ای  عباراک دح  سو می

جهادی  ار  ا ی رسیا زییا حکمو د ید رایکی د آن ار  ا ی  رجح اهامو آن دح پاد حکمو د ید دمی

دح ، حکام مالمان ، ر فیضی رح رار دح یزین  یکی از ای   ا دانجآمی پسجهادی  حکمو عملی رایکی  ای 

 یای  جایناه ا میتبح  ا  قیار می هی ا حکمو عملی  ر حکمو د ید اا ویو می
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 اسالمي انديشمندان دوران در حاكم سياسي و اجتماعي شرايط. 3-2
دیقی از حکامان مالمان مادنی فارادی ا قواجح دصایا یی   ر توضاح عام   ا  داز دا دناهی یذرا دح  ارادی رح 

 توان دح سیت م لب پی دی  زیاتنی می ر آن می روسی

 دارارد حا و  ر، اس می هادیاید حکوموپس از سيید شین  اقین از شک  رح زیاومی ادی ار  ر فارادی

 آغاز جید ادیودح دح ادیی،منیان اس می ا مااحی ماان فیهننی ا علمی  ا ا ستیهاد ا دیدیمی سی دح فکید

 یی یی مالمادان دا سبب عباسی "مامون" ا "ا یشای هاران" عصی  ر آغاز تیجمح علو  یودادی دح عیدی  دو  شیه

 ر می هادمناظیه همیاه دح هاتیجمح ای   آشنا شودی اس می غای هادتمین ا ماحاو جهان ر می ا عقلی علو 

 عقلی علو   ادات  دح مالمان  اد،منیان اشتااق شی داعث، پاوسومی اقوع دح مااحی ا مالمان عا مان ماان رح

 (۱6ا  ۵-7، ۱3۵۲)دصی،  شو  افزان راز هاتمین  ینی از مادیه جا دح

 از مادیه جا دح عقلی مایاث تواداو ا فارادی دح ااج رشی ا دا نییی علمی رسای رح ونا   اره تاریخی دو   ر

 علو  ا هاادیی،ح ای  ماان ا یی   آدها دا نییی ا رشی ا سبب منتق  دمایی اس   جهان دح را پا،ا  هادتمین

دمایی  فارادی  ر راستاد فیاهم دو ن شیای  سااسی زمان قو  دو  رح  ایجا  ااتنیدای پاودید اس می عقلی

 جیأک دمو  دح تا اف آثارد  رداره حکمو عملی دح ایژه  ر دعی فلافح سااسی آن ديی از  

 رایجان  اد،هاد دی رح تال ی ا دلنی جایناه اثی  ر  ر مور  شیای  تاریخی قواجح دصای روسی داز دایی یفو اد

  یی یی  ارعهیه را موقوفاک ازارک منصب رح تاجایی آمی  ر ملول ه روقان دز یکان شمار  ر  اشو زمان

 میارز ا هارتادخادح ا یادنی دجاک ه رو ظلم از دااارد  اد،منیان تا یی یی سبب هی روقان دیی قواجح دفوذ

 ادرتادخادح، شییه غیارک رتادهاد ی آاردی دا تواداو اد  دیهنی رفت  غارک دح ا سوقت  از فیهننی ا علمی

، ۱363، روسی) آار  هم یی  را دااارد پژاهنییان ا  ادی،منیان ا  هی ت،کا  ریتا  جلی هزار صی وهار دا

 (۱۲-۱3 صص

 آن ا رینی پایا تال  ه رو فکی ا عق  دیی تییریج دح، ت،خاصخو  حا  ا زردنی ا هوش دا تواداو قواجح

 راز متناسب تمیدی ا فیهنگ اا  سو دح ا رنی اجتماعی امیور اصی ح دح اا ار را دار ا ینید دیی قیوار قیون

، دیعمح عیبیاهلل)  ساز  منی ع قح، اجتماع دهبو  دیح را اا ا  هیی شیوق تمین دح را هاتمین رننیه دادو  ا ساز  فیاهم

 (۲۸9 ص، ۱367

  ر ایژه دح عملی حکمو مباحث ریح دح تواداو قواجح رح دو  ملول حارمان سااسی حمایتهاد هما  سایح  ر

 آییمی  سو دح اا آثار از دیقی  ر قواجح سخنان از رح یودحهمان وح ایی  دمایی اقیا  آن سااسی فلافح دعی

  دو  همیاه ملول ماتبی حارمان دا ظاهید سازش ا احتااط دوعی دا قواجح سود از سااسی فلافح مباحث ریح

 رتا  اق ق داصید ونا  آمیه اسو:سخ  قواجح  ر 
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 رح قیواهی  فیعو یک دح رح رای ا آیی  ر سیروه از رح داشنی سالی مادنی راسا ا ملوک رح  ادی ریح دیایی»

 اا جادب یک تل ف ا مییارا دیح ا دیمایی مااعیک اال دح ایی اما شو ا ه ک، یی ادی سمتی دح سمتی از را آن

 مخیا  راد صی   ر سااقو ای  دیی هیم  دیی  توادی، قواهنی رح  ینی جادبی دح، یی ادی نیدل قاشاک ا قاک دح

، دفیمو  تحییص رار دیهاچ را اا دهی ا امی اجح دی، سیيی  دیایی تیدای ا   ف رییق، دو  فاا د متضم  آدچح از

  ر تیریج دح ا  هی تنباح رار عاقبو امواق دیح را اا ا دیمایی اا دا، دو  اا راد ق    ر رح مصلحتی اجح د 

 دکوهایه اا و،م  ر را راد آن،   اف حا  ا یذشتنان حیکایاک ا امیرال دح مواداو ا قلوک ااقاک

 (۲7۲ ص، ۱4۱3، روسی)«رنی

دا توجح دح فیاهم دبو ن شیای  سااسی  ر  اران حکماد اس می اسو رح آدان دتواداتنی دح تا اف رتادهاد ماتق  

 رداره حکمو عملی دح ایژه  ر دعی فلافح سااسی آن حکمو یماردی  

 اسالمي حكماي سوي از فقه چون دانشهايي به عملي حكمت سپردن. 3-3
دیقی دی ای  دااردی رح دح   ا  سنخاو ا تناسبی رح ماان مباحث حکمو عملی ا  اد  فقح اس می اجو   ار  

ث حکمو عملی  ر  اد  فلافح را ضیارد دیاداتح ا ریح ونا  دااارد از حکامان مالمان پی اقت  دح مباح

توان دح دیقی از یفتارهاد ف سفح اس می مادنی ادی   ر تأیای ای  سخ  میمباحری را دح  اد  فقح اایذار دمو ه

 دویای:اد  سانا ا محقق  اادی اشاره ری   اد  سانا  ر ای  داره ونا  می

 ا ،ییعة جهة م  ماتفا ة ا ر ثة هذه مبیأ ا قیلقاة حیکمح ا منز اة حکمح ا میداة مححک، ا عیملاة ا حیکمة »فاقاا 

 ا قوادا  دمعیفة ا ب،ی م  ا ن ییة ا قوة ذ ک دیعی فیاها یتصی  ا اال هاة دا ،ییعة تاتبا  حیا ها رماالک ا اال هاة

 ( 30، ۱400 ،سانا اد ) ا جزئااک فیی ا قیوادا  تیلک داستعمال ا مینهم ا عیملاة

 رام  حییا  مین،أ ا مبیأ  قلقی حکمو ا منزل حکمو ا میدی حکمو از اسو عبارک عملی حکمو »اقاا 

 قوادا  ا افتیمی ریار دیح اداان  ر د ید قیوهء آن از دیعی ا شو میی استفا ه ا هیی شیییعو از حکمو دوع سح ای 

 یای «می رار دح جزیی ار مو  ر ا یادی رمی را حکمو دوع سح ای  عملی

 :دویایمی داز  اادی ا یی  ج ل

 حیکمو تیفاصا  تیما  دیی را آن احارحء ا شیدی م لِ محمییح حقتح شییعو  قایق دیی ویون میتأقی حکماد»

 ص،  اادی «)ر،ایدی  سو دا  ای   ر ای،ان رتب ا حکما اقوال فوایی تتبِ از رلی دح، دمو دی می،اهیه عیملی

 (۱۲3، ۱3۸3، رباربایی از دق  دح ا۱۲4
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 گيريجمع بندي و نتيجه
پس از آدکح  ر رح حکمو عملی  آییمیدا توجح دح م ا بی رح  ر ای  مقا ح دیرسی یی یی، ای  دتاجح دح  سو 

 اره یودان داستان توس  افیا د وون اف رون ا ارس و آغاز یی یی  ر  اره اس می توس  حکامادی مادنی 

شک  مناجم ا سااتماتاک دح قو  ییفو ا ردگ  ینی پایا دمو   رادی، اد  ماکویح، قواجح دصایا یی  روسی فا

از سود   رداره حکمو عملی دح ایژه  ر  ا شاقح تیدای منزل ا سااسو مین، متاسفادح پژاه،هاد ماتق  ا مناجم

ای  دزریان یزارشهایی پیارنیه  ر ماان آثار اد  سانا، سهیار د ا م صیرا ا امح داافو ا تنها دح حکامادی وون 

سح عام  تاریی زدییادی ا سخنان دیقی از دزریان حکمو صورک ییفو هایی رح  ر تبیی  یی یی  دا دیرسی

 رح عبارتنی از: توجهی حکامان مالمان دح حکمو عملی م یح دمو اد جید  ر رمتوان دح یودحرا می

 د حکماد اس میدوع دنیش دح حکمو عملی از سو  ۱ 

   شیای  اجتماعی ا سااسی حارم  ر  اران حکماد اس می۲

   سيی ن حکمو عملی دح  اد،هایی وون فقح از سود حکماد اس می3

دی اسای مبادی فلافح  امای اسو دا پژاه،ی رح  ر ای  مختصی ادجا  ییفو راه دیاد یاتیش حکمو عملی

اد حکمو ا فلافح اس می دا  از پا  نفیاهم آیی تا دح غ معاصیارزان اس می از سود پژاه،نیان ا ادیی،ح

 افزا ه یی    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست منابع
  ۱400 دایار، ادت،اراک قم، سانا، جاپ اال، اد  رسائ  سانا، اد  .1
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 پورحاانی، تهیان، واپ اال، ادت،اراک ا قاسم ادو سای ، تیجمح:( )دیاکوماقوسی ارسی و، اق ق .2

  ۱3۸۱ان، تهی  اد،ناه

دو،  ریح   فی، واپ اال، تهیان، ادت،اراک حا  میحمی ، تیجمح:(ا ف)داکوماقوسی ارس و، اق ق .3

۱37۸  

، 46 شماره ،۱3۸۵حاضی،  عصی  ر آن اهماو ا م صیرا عملی حکمو  ر مبنایی اربییان، رضا، اص  .4

  ۲۱ تا 3 صص

ال، همیان، ادت،اراک دناا  علمی مجموعح مقاالک(، واپ ا) جوا د، محا ، حکمو عملی شای ا یئاس .5

  ۱39۱ا فیهننی دوعلی سانا، 

 ا مقیمح ،(شایازى صیرا م  هیایح شیح تحییی) االروان میآک محمی، د  احمی ،ار رادى حاانى .6

  ۱37۵ مکتو ، مایاث تهیان، اال، واپ دورادی، عبیاهلل: تصحاح

 حکمو دناا  ادت،اراک ا متأ ها ، رصی مکتب ا شخصاو زدییی، م صییرا، میحمی، سای اد،قامنح .7

  ۱379صیرا،  اس می

  ۱3۸۲ ساقی، فیهنگ، واپ اال، تهیان، د،ی فارادی، فالاو  ار رادی، رضا،  اارد .8

شییعتی،  احاان دا ایویفو  ر میینح تاساس فلافی ریح ا فضالو، فارادی شییعتی، احاان، فالاو  .9

  ۱3۸9 هفتم، آذر اال، شماره مهیدامح، سال اداادی علو  ددامحمصاحبح رننیه: زارع، حامی، ماه

 از تحقاق ا تصحاح ا ا یداداة، مقیمح ا حقایق علو  فى اال هاة ا ،جیة ا یی ، رسائ  شهیزارى، شمس .10

  ۱3۸3اییان،  فلافح ا حکمو اال، تهیان، موساح حبابی، واپ دجفقلى  رتی

  ار دایاک، سو ، واپ االردعة، ا عقلاة سفاراال فى ا متعا اة ا حکمة  ،(م صیرا) محمی ا یی ، صیر .11

  ۱9۸۱ ا تیاث، احااء

 تهیان، اال، واپ قواجود، محمی از تصحاح ا مقیمح اآلیاک، اسیار ،(م صیرا) محمی ا یی ، صیر .12

  ۱360 فلافح، ا حکمو ادجم 

پ اال، تهیان، ی، واآشتااد ا یی  ج ل سای تصحاح دح، ا معا  ا ا مبیأصیر ا یی ، محمی )م صیرا(،  .13

  ۱3۵4، اییان فلافح ا حکمو ادجم 

 واپ تهیان، محمی، قواجوى،: مصحح/محقق ا کافی، أصول شیح ،(م صیرا) محمی ا یی ، صیر .14

  ۱3۸3 ،فیهننى تحقاقاک ا م ا عاک منساح اال،
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 اال، پوا فوال رار، مص فى محمی از تصحاح االثاییة، ا هیایة شیح ،(م صیرا) محمی ا یی ، صیر .15

  ۱4۲۲ ا عیدى، ا تاریی موساة دایاک،

 همای  مقاالک مجموعح ،«ا متأ ها  صیر دیناه  ر مییدی حکمو»صیرا یی ، محمی)م صیرا(،  .16

  ۱3۸0،(متعا اح حکمو م صیرا ا) صیرا حکام جهادی

  ۱373رویی، واپ اال، تهیان، ادت،اراک ایییان،  ر سااسی ٔ  ادیی،ح زاال جوا ، رباربایی، .17

  ۱363 ربای، امیای ادت،اراک تیهیان روسی، فیلافی عیقایی ا سییذشو محمی، زدجادی، سیمیر .18

  ۱3۵۲ ا ،  فارادکلا ، تهیان، واپ آرا ، ادت،اراک احمی مالمان، تیجمح: حکام حاا ، سح دصی، سای .19

 د،ی قم، اال، واپ ا محارماک، مِ ا تنباهاک ا االشاراک شیح محمی، محمید  ا  وسى، ا یی  دصای .20

  ۱37۵ ا ب غة،

  ۱4۱3، اس ماح علماح اال، تهیان، ادت،اراک داصید، واپ محمی، اق ق روسی، محمید  دصایا یی  .21

  ۱367 اس می، ادق   آموزش ا ادت،اراک تیهیان، غضبان، جعفی سای شاعح، ف سفح عیبیاهلل، دیعمح، .22

 سازی اجتماعی امام خمینی »ره«نقش عقل نظری در نظامتبیین 

 140فاطمه کرمانشاهی

 مقدمه
سزایی در مبانی معرفتی یک نظام رفتاری منسجم دارد. از سوی دیگر، ها، نقش بهها و نیستلحاظ درک حوزه هستعقل نظری به

ها، یک رابطه منطقی است و الزامات رفتاری، ا و هستگیری نظام کنشی است، بدین معنا که رابطه بین بایدهپایه و اساس شکل
های خاصی از سوی گیرند. نظام اجتماعی نیز از جمله نظام رفتاری است که دربردارنده کنشاز الزامات اعتقادی سرچشمه می

دت در هم تنیده است،  شرو، رابطه اجزاء با کل در این نظام، یک رابطه منسجم، هماهنگ و به گران اجتماعی است، از همینکنش
 آورد.که خلل در یک جزء آن، خلل در کل و هدف آن را به بار میطوریبه

گران اجتماعی فراهم های خاصی را از سوی کنشگیری کنششده از سوی امام خمینی)ره( نیز زمینه شکلنظام اجتماعی تعریف
گیرد که از آن به  لی چون حکومت، در بستر این نظام شکل مینظام اجتماعی است و مسائترین خردهآورده است. نظام سیاسی مهم

 نظامات اجتماعی و رفتارهای اجتماعی افراد جامعه دارد.شود. این نظام، تأثیر قاطعی بر دیگر خردهحکومت ولی فقیه یاد می

و با توجه به مبانی معرفتی و ها و هنجارهای اجتماعی را از سوی دیگر، نظام فرهنگی، انگیزه کافی و شوق اکید نسبت به ارزش
نظامات دیگر گونه به رفتارهای اجتماعی مردم و خردهدهد و اینگران قرار میدرست و قابل قبول و در خدمت کنش نظریِ  عقاید

 بخشد.جهت می

سطح کالن  شدن اصل توحید درهای نظام اجتماعی امام )ره( است که ارتباط مستقیمی با پیاده استکبارستیزی از جمله ارزش
رسد که تاکنون، اصول هایی در مورد مسائل اجتماعی در مکتب امام )ره( شده، اما به نظر میکه پژوهشاجتماعی دارد. با این

های عقل عملیه نظام اجتماعی امام، از اصول نظری وی استخراج نشده است، این در حالی است که بایدهای عقل عملی از هست
 پذیر است. گرای اثبات ر اساس همین معیار، مکتب اسالم واقعآید و بدست مینظری به
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