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 ؟يا حکمت عملي يحکمت نظر :ياقتصاد اسالم
 hamid.moarefi@gmail.com عبدالحميد معرفي محمدي / استاديار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

 50/51/5930ـ پذيرش:  50/57/5930دريافت: 

 دهيچک

فاصله گرفتن علم اقتصاد متعارف از حکمت عملي و تمرکز برر حکمرت ريررو م گرس گاارت ازرعق از عوعر رت و 

تصم م در مر رد تعلرا اقتصراد اسرعمي بره حکمرت  اقتصادو شده است. هاوهريريهمچن ن غلبه عوعر ت ابزارو در 

رتايج قابل ت گهي در زم نه تب  ن رابطه ب ن ازرعق و عوعر رت در ريريراق اقتصراد اسرعمي و  ت اردميريرو يا عملي 

لي بره بررسري تعلرا اقتصراد همچن ن تعريف مفه م عوعر ت اقتصادو داشته باشد. در اين مواله با استفاده از روش تحل 

پرردازيم. برر اسرا  اسعمي به حکمت ريرو يا عملي و رتايج آن در ح زه عوعر ت اقتصادو و رابطه آن برا ازرعق مي

باعر  کنارگااشرتن ، دوران مردرنو ازعق  ي م در ح زه معرفت شناس ام دکارق و هي  س بژکتهاو تحو ا،غلبه يافته

و گارترش  ف علرم اقتصراديتعرتحل ل رابت علم و عمل م گس تغ  ر در  ر در  تغ رديد.گ به علم و عمل ييرگاه ارسط 

نه مفهر م حکمرت و عورل در  شر با ت گه بره پبنا به فرض ه مواله،  .رويکرد عوعر ت ابزارو در اقتصاد رئ کعس کي شد

 مبنرا ( رايت)عورل عملر ز عوعرا ياش بهتر است مفه ميت ازعق با ت گه به ماه ياقتصاد اسعم، يسنت فلافه اسعم

ا منفعرت يرت  رمطل ب ور رگ ت بره پ ر، عوعرين ر ع عول عملريدر اباشد. ارسط   يبر حکمت عمل يقرار دهد که مبتن

به معناو تحوا فضايل در گهت سعادق اراان است. ايرن برداشرت از عوعر رت مارتلزم بلکه  ،ابدي يل رم تول يشخص

   يابد.به عول ابزارو تول ل رمي هاو ازعقي ب ده وت گه به ارزش

 .وحکمت رير ،يحکمت عمل ت، ،عوعررئ کعس کي،اقتصاد ياسعم ها:اقتصاددواژه کل

 .JEL: A12 ،B41 ،B59 ،Z12و بندطبوه
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 مقدمه

ن کنش عوعري مفه مي بن ادو است. علم اقتصاد مبتني بر مفه م آدر علم اقتصاد، مفه م عوعر ت و به تبع 

عوعر ت بنا شده است.اين مفه م از عوعر ت ر ز مبتني بر مفه م زاصي از کنش معط ف به اهداف زاصي از 

عوعر رت در  ،در اقتصاد رئ کعس کي .فردو است که در دوران زاصي از تاريخ ارديشه غرب م ض ع ت يافت

ت گره بره ترگ حاتشران افراد با  ،در اين مدل .ش دميب ان « ارتخاب عوعري»مدل قالس مدل عوعر ت فردو 

.اين شر دمي، عوعر ت ر ز در رابطه با ارضاء هر چره بهترر ايرن ترگ حراق تعريرف رواين؛ از ش ردميتعريف 

يعني استفاده از وسايل مناسرس گهرت رسر دن بره اهرداف از پر ش ، تعريف مبتني بر مفه م عوعر ت ابزارو

 (. 054ص، 1553 معل م، است)ه پ،

هنگرامي کره  .سرتا« گارم»و « روح»ي داراو دو سراحت زتشنااز منير هاتي،اراان در رگاه اسعمي

تجربره و وحري  ،ز عول.از منير معرفت شنازتي ر ش دمياين دو ساحت درگ ر  ،دهدارجام ميرا اراان عملي 

زو پرردااگر بخ اه م برراو چنر ن اراراري ريريرهر ز  منير روش شنازتي آيند. ازمنابع شنازت به حااب مي

  بايد مد رير قرار گ رد.دو بعد  رکن م،ه

 شرنازت از ارزشتفک ر  ، اسرت ارزشري و شرنازتيهاو مؤلفرهداراو  يکنشر هرردر رويکرد اسعمي، چر ن 

)افشرار  اسرت هراو ازعقري قابرل شرنازت عولريارزشپاير ر ات. با ت گه به قاعده حارن و قربع عولري،امکان

 .استدر فهم کنش رابطه ب ن عوعر ت و ازعق  ت گه به الزمه اين امر، ضرورق (.3-91ص ،5935،ق چاري

در گرو فهم رابطه بر ن حکمرت ريررو و عملري و چگر رگي فهم رابطه عوعر ت و ازعق  ،فلافه اسعمي در

 ن ارسرط يي بر فلارفهاست.در « ارسط يي» فلافهملهم از  اين رويکردارتباط اين دو گهت رس دن به سعادق است.

ازعقري و عوعرري رفرر در « کمال»امکان او که ؛ رابطهرابطه وگ د دارد« فضايل عوعري»و « فضايل ازعقي»

کمرال  ساززم نهاسعمي ر ز حص ل فضايل ازعقي و عوعري  فلافه.در کندميرا فراهم « سعادق»گهت رس دن به 

بايد به دربال مفهر مي از علرم  ،ن به سعادق باشدگر هدف از کنش، رس د، اروايناز  .استرفر و رس دن به سعادق 

 اقتصاد در چارچ ب حکمت عملي ب د که با ازعق رابطه دارد.

 باشرددارد که از راه ترب ت قادر به کاس فضايل ميميگ هرو  را ، رفررسط ييهمارند فلافه ااسعمي فلافه 

و عولرري( در وگرر د ارارران رهادينرره ايررن فضررايل)ازعقي کرره هنگامي (.519-0، ص5935)حورري و طباطبررايي،

 ارگ زارنده و علت اعمال اراان ز اهد ب د.،د ش

، مفاه مي چ ن رفرر و گر هر، در دوران مدرن با چرزشي که با دکارق و سپر کارت در فلافه ص رق گرفت

ير   اراران، سر ژه محر ر شرد. در رگراه س بژکت  يارتي ،رگاه فلافي چ ن س ژه دادرد و گاو ز د را به مفاه مي

، 1550)رگراه ه ر مي( اسرت)فالبرو ، او از ام رالو پ چ رده شرده در مجم عره گر )رگراه دکرارتي(ماش ن محاسبه

 ت ارردميعورل ر روايرنو از  م ل تنها عامل ارگ زارنده و علرت رفترار اسرت،در اين چارچ ب فکرو، (. 059-053ص
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محاسباق الزم برراو  ت اردميعول صرفا  .رمايدکنترلي بر رفتار داشته باشد و گهت ارزشي و ازعقي کنش را تع  ن 

حکمرت عملري بره ير   رو،. از ايندرا محاسبه رمايدن به هدف بهترين ابزار براو رس ا به هدف و ي« کارا»رس دن 

(.در ايرن 4-7، ص2012يابرد)ي رگرق،تول رل مي شر د،يه مر ز گفت« عوعر ت ابزارو»، که بدان ر ع محاسبه عولي

و  فضرايل ازعقريرت جه چن ن رويکردو اين است که ارتباط بر ن عوعر ت ابزارو، فضايل ازعقي گايگاهي ردارد. 

 .  ش دارتباط ب ن حکمت عملي و ريرو گا خته  عوعري در کنش و يا

رابطره م ران فضرايل در گررو وگر د را دف ازعقري به عن ان ي  هحص ل سعادق در موابل، فلافه اسعمي، 

هرا و زر ب عوعر رت ابرزارو در مر رد ارزشگا که از آن دارد.ازعقي و عوعري )رابطه حکمت عملي و ريرو( مي

  .ارائه دهد سعادقت ارد کمکي به دست ابي به شنازت در زم نه رميب دن اهداف ساکت است، 

پردازيم که اقتصاد اسعمي براو حفظ ارتباط ز د با سنت فلافي اسرعمي، يم سؤالدر اين مواله به بررسي اين 

 بنرا بره فرضر ه .چه رابتي با حکمت ريرو و عملري دارد و در رت جره چره مفهر مي از عوعر رت را بايرد برگزينرد

قرار دهرد کره مبتنري  مبناو کار ز دمفه مي از عوعر ت را  بايداش ازعقي رويکرد اقتصاد اسعمي با ت گه به،مواله

کره علرم رئ کعس کي باشد. در اقتصاد رئ کعس کي به واسرطه اين ره عوعر ت ابزارو يي وبر حکمت عملي ارسط 

اقتصاد صرفا حکمت ريرو در رير گرفته شده، هرم ارتبراط عوعر رت اقتصرادو برا ازرعق گار خته شرده و هرم 

غلبه بر گاات ازعق از اقتصاد ماتلزم بازگشرت بره مفهر م عوعر ت به عوعر ت ابزارو صرف تول ل يافته است. 

 اقتصاد اسعمي به مثابه حکمت عملي است.

پردازيم تا گايگراه داررش اقتصراد را در داررش بندو عل م رزد ارسط  ميابتدا به توا مبراو بررسي فرض ه ف ق،

مشخص و مجرزا  را قتصاد رئ کعس کيبا مفه م عوعر ت رشان ده م. سپر گايگاه علم ا را پ شامدرن و رابت آن

در ادامره بره  ده م.کن م و رابت آن را با مفه م عوعر ت رشان مياز ساير عل م اگتماعي،در دوران مدرن بررسي مي

   پردازيم.مفه م عوعر ت در آن ميتب  ن  بررسي رابت اقتصاد اسعمي با حکمت ريرو و عملي و

 پيشينه موضوع

ارد. آرها ضرمن پردازتهعوعر ت در اقتصاد اسعمي با عوعر ت ابزارو و محدود به مواياه ( 5935دادگر و هادوو ر ا)

از رر عي عوعر رت تاتري ،عورل در ارتخراب اهرداف رود عوعر ت ابزارو، و باط مفه م عوعر ت با ت گه به کارکرد

اين است که عوعر رت اسرعمي  روطه ضعف ديدگاه ايشان ش د.ميکنند که به بعد مادو اراان محدود رصحبت مي

هاو عورل رويکرد اسعمي از عوعر ت با استفاده از تمام پتارا ل :»دارندميرا عامل تعديل يا ت سعه عوعر ت ابزارو 

 در ت سرررعه  ت اررردمي، در تعررديل رويکرررد ارترردکر مرررؤ ر باشرررد ت اررردميتنهررا  و عوررل ريرررو ررره عملررري

اسرت کره تفراوق عوعر رت در  در حرالياين  .(14، ص5935ا،)دادگر و هادوو ر  «رويکرد شنازتي ر ز کارساز باشد

.اقتصاد رئ کعس کي برر مبنراو متاف زير  دکرارتي و اقتصاد رئ کعس کي، تفاوتي متاف زيکي است و اقتصاد اسعمي

 اسعمي دارد. به عن ان مبناو اقتصاد متاف زي  و ازعق ارسط ييبا او ريشه ازعق ه  مي بنا شده که تفاوتي
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کرنش  ازت رارو-گرايشري و ارادو مبناو شرنازتي،( به تفک   سه 5930)زارو باقرو و زهره زاروو

وو تصر ير به رير آرها، استناد ي  عمل به اراان ماتلزم آن است که  .اردارااري در رويکرد اسعمي پردازته

اشرد و اراده و ازت رار وو بره تحورا آن و تص رو شنازتي از آن ب ابد،گرايش و تمايلي به تحوا آن داشرته ب

مر رد د ت ارميو  داردزرد،وو در قبال آن مائ ل ت مي معط ف گردد.هنگامي که عمل با اين مباري از فرد سر

بره  ت ارردمير در رگراه اسرعمي ز ربه رير آرها،  (.590، ص5930 ،زاروو و و م ازاه قرار داد)باقرو سؤال

و حتي رفاش اگازه هر ارضايي و به هر اردازه و به هر  گرانديبرابر زدا،در  فردمائ ل ت زيرا  ؛ابدم ل تول ل ي

 دهد.وس له او را رمي

او در براب بره ريريره، الگ يي از اراان اقتصادو منطبا با تعرال م اسرعميعل رغم ارائه  ،(5930)کرمي و ديرباز

 ارد. کنش يا عوعر ت ررس ده

. کنردميبن ادو متراف زيکي بررسري  سطع عوعر ت را در ماألهاين است که   ار پ ش ناين مواله از آوگه تمايز 

ارائره منجرر بره ، دکارتي بره اقتصرادتهن گراياره يا س بژکت  ياتي رگاه چن ن بررسي حاوو اين رکته مهم است که 

به ير   تبديل علم اقتصاد. الزمه اين امر دهدکه عوعر ت را به محاسباق تهني تول ل مي ش دميمفه مي از کنش 

چررا ؛ به مفه م م رد رير عوعر ت در اقتصاد اسرعمي منجرر شر د ت اردمي.اين رگاه دکارتي راستعلم صرفا ريرو 

تيل عول عملي و ره صرفا عول ريرو قابرل رو و از اين که عوعر ت در اسعم با مفه م ازعق پ  رد راگااتني دارد

تيرل حکمرت  ،ده م که اقتصاد اسعمي به دل ل پ  ردش برا عورل عملريرشان ميدر اين مواله  بندو است.ص رق

 عملي قابل ص رق بندو است.

 به مثابه حکمت عملي اقتصاد علم عقل در جايگاه-9

تررين وگره در دوران مردرن، روش، مهرمدهنرد. تشرک ل ميعلم را  مح رو هر مؤلفه، سه م ض ع و روش اهداف،

م ض ع و اهرداف علرم  ،است. اين در حالي است که قبل از دوران مدرن ه ع ن ت آنکنندو تضم ن علمهر مشخصه 

 يبندو عل م بره شرکلتوا مبه بار ارسط  براو اول ندر هم ن راستا،  ترو داشت.در تعريف ي  علم، اهم ت اساسي

 .پردازت مندريام

رابطره بر ن  بره دارش ارسط يي بايدبندو در توا م (Phronesis)براو فهم گايگاه حکمت عملي يا فرورا ر 

)صرناعت(ت گه  (Techne))حکمت ريرو(و تخنه (Episteme)فرورا ر و دو وگه ديگر فضايل دارش يعني اپ اتمه

را يکري از سره فضر لت  است.ارسرط  حکمرت عملري دارش تشخ ص هدف و غايرت زرردگي ،حکمت عملي .رم د

 متفراوق اسرت. ،حکمت ريرو و صناعتيعني ه ش،  ديگرت فضل از دو دارد که مي (Intellectual virtues)ه ش

شم ل،غ ر قابل تغ  ر و مارتول از دارش علمي،گهان ،همان چ زو است که در دوران مدرن (اپ اتمهحکمت ريرو)

گاهارره آمح ر و مبتني بر ي  هردف فن مح ر،پراگمات  ،متغ ر،ر ز دارشي زم نه (تخنهصناعت) .ش دميزم نه رام ده 

برر امرر  حکمرت عملري ،بر عول ابزارو داللت دارد.بر زعف ايرن دو صناعتبر عول ريرو و  حکمت ريرواست. 
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رمايرد. در واقرع، و قضراوق در مر رد اعمرال مي هراارزش درمل أتداللت داشته و اراان را قادر به  ازعقي و ارزشي

 (.  1ص  ،1551و پ تمن، ک نزلهاست )معط ف به کنش حکمت عملي، 

را  نآابرزارو گراو ، حکمرت عملري بره محراق رفرت و عوعر رت عوعر رت ابرزارو در دوران مردرنبا غلبه 

هرا اسرت و رره بره رره صررفا قابرل تول رل بره گزارهاين در حالي است که حکمت عملري  (.555، صگرفت)همان

اص هراو زر(؛بلکه فض لتي است که ما را بره قضراوق درسرت در م قع رت541 ، صدهد)همانابزارشدگي تن مي

 (.  540، ص)همان ش دميرهنم ن 

 در سنت ارسطويي دانش ات آنعقالنيت و غاي، :رابطه انواع حکمت1جدول

 عقل  عقل نظري   عقل فني)تکنيکي(  عقل عملي

ها:قضاوت تشخيص و حفظ ارزش

 ميز،انجام کار درستآمصلحت

 هدف)غايت( صدق)حقيقت( هانظريه کاربست اي اشياءتوليد 

اپيستمه )حکمت نظري(:پي گيري  تخنه)صناعت( عملي(فرونسيس)حکمت 

 صدق به خاطر خود صدق

 موضع

)عمل اجتماعي:اخالقي،  پراکسيس

انجام کار ؛سياسي يا اقتصادي

 (درست در شرايط خاص

)کنش هنري يا فني(:رعايت تناسب  پويسيس

ش ابزار با اهداف در رسيدن به يک هدف از پي

 .)عقل ابزاريمشخص:

نتزاعي و نظريه )تفکر ا تئوري

 پردازي در باره ماهيت اشياء و امور(

 کنش

 2112منبع:کينزله و پيتمن،

 ،.در مرحله بعرديابدميکنش ازعقي معط ف به ارتخاب ارزش يا هدف معنا  ،يه عول عملدر حکمت عملي و در ساي

قتصراد رئ کعسر کي ا. اسرتبهترين روش يا ابزار براو رس دن به هدف يا ارزش مراک ر  راظر به يافتن عول ابزارو،

بندو علرم اقتصراد در قالرس حکمرت ريررو دارد و بره صر رقت گه ز د را تنها به عوعر ت ابزارو معطر ف مري

و در بر ده گتمراعي تابع شررايط ااو که سازد؛ پديدهها را ر ز ضرورو ميت گه به ارزش . ظه ر عول عمليپردازدمي

هرا و امر ر متغ رر مثرل بندو مفه مي ارزشامکان ص رق ورير حکمت درابد. يچارچ ب رهادهاو تاريخي معنا مي

 تاريخي، وگ د ردارد.-کنش ارااري در قالس پراکا ر يا عمل اگتماعي

 ز يش راهنمراييکه ما را در رس دن به غاياق گ راگ ن  است هدف حکمت عملي،تني م ق اعدو ،از رير ارسط 

اصرلي تررين غايرت، ،در ايرن م ان فرع بر برزري ديگرررد. بلکه برزي ؛اين غاياق)اهداف( در ي  رديف ر اتند.کند

ارسط  بهترين زرردگي را ائ دايم ر را يعنري  .رس دن به ز ر يا بهترين زردگي براو هر عض و از اعضاو گامعه است

 (.511-519ص، 5931ل ر،رامد)ت مي سعادق يا ز شبختي

 لت اراران برهبرترو و فضر رمايد. از رير او، ارسط  در تب  ن مفه م ز شبختي و سعادق به کارکردها ت گه مي

در آن همره م گر داق زررده ر ارت؛ چررا کره  بره تغايره و رشردکردن است. البته زردگي ز ب فوط  ز ب زردگي

برر  .اسرت قاعده درست يا فضر لت هآگاهاره رفتار بر پايزردگي بر مبناو اداره ارد. زردگي ز ب تنها به معناو مشتر 

ها)در صر رق يا بهترين فضر لت زردگي فعال بر اسا  فض لت، را به معناو ز شبختيسعادق يا  رسط اين اسا ، ا

 (.514-517ص ،همان)داردتعدد فضائل( مي
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 ترب رتهمچنر ن و  ر ازمنرد شرنازت قاعرده درسرتداشتن ي  زردگي ز ب و سعادتمند  ،از رير ارسط 

زر بي را ر ز داراو دو رر ع ز بي يا فض لت گهت پ روو از آن قاعده است. وو شه اق،احااساق و ع اطف 

رک بري از زر بي مرنش، بره عنر ان ت ،از ريرر او .داردمي عول)فض لت عولي( و ز بي منش)فض لت ازعقي(

فضر لت  . اين منش يراديآميز طريا پرورش و ارضباط پديد ، اها،احااساق و بعد عاطفي طب عت ارااريمزاج

آيرد و در اراران درورري ب سر له عرادق پديرد مياسرت کره  آدمريملکه يرا حالرت  رابتي در رفرر ازعقي 

 (.513-595، صهمان)ش دمي

 اهم ت حکمرتاين امر ب ارگر  .ش دميحاصل  ريرو فض لت عول از طريا کاس حکمت از رير ارسط ،

منرد ي ر ات؛ افراد بايد از ترب ت درست ر ز بهرهفابه تنهايي کريرو حکمت لبته .ابشر استعادق در س ريرو

، فررد اگر اراده ضرع ف باشرد.تا وقتي عول قاعده درست و فض لت را تشخ ص داد،اراده ر ز تمک ن کند ش رد،

قاعده »، زعقيافراد داراو ضعف ا .کندميلزوما به عمل درست اقدام ر شنازت قاعده درست، حتي در ص رق

درواقع ي  رابطره  .همان(«)کننداز اين قاعده پ روو رمي ،ولي به دل ل سرکشي شه ق ؛شناسنددرست را مي

او کره در رابطره ؛يابردي و ديالکت کي ب ن فعل و فضايل وگ د دارد که با واسطه ترب ت امکران وگر د ميعلّ

 س است.ارديشه مدرن درباره عول ابزارو غاي

دهنرده تشرک ل مؤلفره، به فضايل عوعري و ازعقي به عن ان دو ازعق حاکم بر گامعه مدرنرود در م  اينتاير

ي از طريرا فضرايل ازعقرمر زش و آا از طرير فضايل عوعرريرمايد. سعادق و ز ر اراان از رگاه ارسط  اشاره مي

يرن تمرايعق برر ابه کارگ رو  داررد، اوتمايعق اول ه ها به ط ر طب عياراانهرچند  .ش دميپرورش عاداق حاصل 

عورل  ولري ؛ردبرلاق رمي چن ن کارهاييدر ابتدا از ارجام افراد .ش دميل فضاياسا  عول سل م باع  تبديل آرها به 

فضرايل  ،رواز اين بريم.لاق مياين کارها که از ارجام  ش دميزلا و ز و ما ط رو بتدريج  .کندميامر  به ارجامش

 (.31-39 ص ،5933 ملزوم يکديگررد)شهريارو، ازعقي و عوعري الزم و

بايد طبرا قاعرده درسرت يعنري طبرا فضر لت رفترار  ،از منير ارسط  اگر هدف اراان رس دن به سعادق باشد

 علر م عملريرو، از ايرن.قابل بررسري اسرت ره حکمت ريرو صرف و کند.عمل منطبا با فض لت در حکمت عملي

   .دنريرو صرف باش دنت ارمير ،علم اقتصاد که در گهت رس دن به سعادق است همچ ن

پررورش . دست ابي بره ايرن هردف از راه در اقتصاد اسعمي ر ز هدف رهايي کمال و سعادق ازعقي اراان است

باشرند. برر ايرن اسرا ، ميهراو تاتري و غ رر تهنري مبتني برر ارزش؛ فضايلي که ش دميفضايل ازعقي حاصل 

و رره صررف  عوعر ت م رد رير اقتصاد اسعمي،عول عملي است و اقتصاد اسعمي ر رز بايرد تيرل حکمرت عملري

   .حکمت ريرو قرار گ رد

در سرنت  ه ر مي دور اسرت.-قتصاد اسعمي از رير متاف زيکي به سنت ارسط يي رزدير  و از سرنت دکرارتيا

. در ايرن شر دميتعريرف  تش رتهن ر اسرا بي عنکنشگر به مثابه ي  س ژه يش د، گ ره که ب ان ميدکارتي، همان
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منشراء رفترار به عن ان  قابل ت پرورشو داراو  فضايل ازعقي قايم به تاقشده و ها ر ز تهني ، ارزشدستگاه فکرو

 يابد.معنا رمي، ازعقي

 جايگاه عقل در اقتصاد نئوکالسيکي 

تعريف علم اقتصاد و مفه م عوعر ت در اقتصراد ، گامعه در اراان و رابت آن با عملعلم  متاف زي رگاه متفاوق به 

شده و س ژه يرا تهرن، از متاف زي  مدرن است که با دکارق آغاز  متأ ررئ کعس کي را تغ  ر داده است. اقتصاد مدرن 

متاف زير  در موابرل،  .يابردشنازت اش اء از منيرو تهن گرايارره معنرا مي است. در اين رويکرد،ن آ مفه م مح رو

 .داردرا ممکن ميو شنازت تاق گراياره اش اء ت گه رم ده مو التي چ ن گ هر و عرض به  ارسط يي

. (059-053، ص1550فالبرو ،اسرت) يا تهن گرايري مبتني بر س بژکت  يام و از گمله علم اقتصادم مدرن  عل

گهران اگتمراعي و از گملره . ش دميو شنازته يافته معنا « س ژه»گهان از منير فاعل شنازت در موام  عل م،در اين 

و « ع ن رت»از گهرت معرفرت شرنازتي،رو،از ايرن .شر دميز طريا کنش هم ن س ژه بازت ل د ر ز ا گهان اقتصادو

 يابد.شنازت ر ز از منير هم ن س ژه معنا مي

گراياره ارسط يي به اش اء گراو زر د را بره رگراهي رگاه گ هرو و تاق بر عل م مدرن،در رويکرد دکارتي حاکم 

کره قابل رت تعر ن در  شر ردميمفاه مي کامع تهني و شخصري  ر زمو الق ارزشي  رو،از اين دهد.گراياره ميتهن

چه قابل ع ن ت يافتن از منيرر سر ژه آندر اين رويکرد، رخ اهند داشت.را قابل شنازت  مو التي چ ن فضايل ع نيِ

که صرفا از منيرر ير  و يا اين ش دميغ ر قابل شنازت تلوي  رو،ب ده و از اين باشد،امرو تهني)س بژکت  (را رداشته 

 .ش دميامرو شخصي و ره عم مي تلوي  در رت جهو  ب دهقابل شنازت س ژه زاص 

 م رابت بره ت ارمي،در ص رتي ش دميهاو ازعقي صحبت زشوقتي در علم اقتصاد از اربر اسا  رويکرد باال، 

ها شنازت داشته باش م،که ع ني ش رد.ولي چ ن عمع مع ارو فراتر از س ژه در موام فاعرل شرنازت اين گ ره ارزش

د رارب ت در مر ر در رت جهو  و به ر عي راشنازت گرايي ش ردميهار ز تهني تلوي يا فاعل ازعقي رداريم،اين ارزش

قابرل شرنازت  ،ع نيل،در قالس فضراي و ازعقيهاسنت ارسط يي ارزشدر موابل، در  رس م.مي و ازعقيهاارزش

 .درش ميبندو اول يت غايت اراان، سعادق به مثابه بر مبناوب ده و همه فضايل در ي  رديف رباشند. همچن ن مي

مررتبط  مفه م عوعر ت ت اردميرآن،  شناسيروشو  دکارتي متاف زي در ص رق اتکا بر  قتصاد اسعميا

بره  عول ابزارورمايد،ب ان ميط ر که گان دي ير هماندر رويکرد دکارتي، .را معرفي رمايدهداف ازعقي با ا

 غلبره (.17، ص1559)دير ير،گ ردپردازد؛ بلکه اهداف را مفرروض ميپردازد و به اهداف رميکارايي ابزار مي

 شرنازت امکران رفري ل ردل بره که ش دمي يزاص يشناس معرفت به منجردر علم اقتصاد  يدکارت  يز متاف

از  .اسرت رامرب ط هاارزش شنازت نآ در که دهدس ق مي وابزار ر تعوع سمت به را ما ازعقي، وهاارزش

حراکم  يکيز متافرگاه ر ازمند تغ  ر  ،ت عوعر ر ع در ر  تغ و و ازعقيهاارزش امکان شنازت يابيباز رو،اين

 .استبر علم اقتصاد 
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عورل و رابطره  زم نهدر  «ه  م»رخ داده که ريشه در رويکرد  در ح زه ازعقدر فلافه غرب تح ل ديگرو ر ز 

ترابعي از  را عورل داررد،ه  م در توابل با سنت ارسط يي که امکان کنترل ام ال از طريا عول را م ار مي .دارد م ل

رس دن به سعادق و زرردگي زر ب از طريرا شرنازت و پررورش  بر اين مبنا،  (.059ص ،5337 )ه  م،داردميال ام 

   عول ت ان و اراده کنترل ام ال را ردارد.زيرا ؛ استمعنا بي ،فضايل و عمل بر مبناو آن

 را افرراد طب عرت  ار يره و تبرديل آن بره شدن فضايل از طريا تعل م و ترب ت و پررورش درسرتدروري رسط ا

در روشري فضرايل  ،ه ر مي داررد. در رويکرردچن ن قابل تي را ممکرن رمي رگاه ه  مي. در موابل، ردداپاير مينامکا

عول ابزارو براو رس دن به تنها هدف يعنري ارضراء م رل اسرت.از  رداشته و ر روو م ل بر عول مودم است. سعادق

 همان(. « )باشد.و بايد  ب دهبرده ام ال و ه اهاو رفااري  عول فوط»رير ه  م،

عورل را بره  ت ارردميدر ايرن راه . وو بايد به دربال لاق باشد دن به سعادق،رس  هر فرد براو در سنت ه  مي،

 اقتصراد  در )ارطبراق ابرزار برا اهرداف(عوعر رت ابزارو رت جره ايرن رويکررد معرفري  عن ان ابزار به زدمت بگ ررد.

ادو به معناو بکرارگ رو درسرت ابرزار و منرابع کم راب در گهرت عوعر ت اقتص است. بر اين اسا ، رئ کعس کي

علم اقتصاد به معنراو بره کرارگ رو منرابع يرا ابرزار  در اين راستا، .ش دميرس دن به حداکثر مطل ب ت)س د( تعريف 

علرم اقتصراد بره علرم تخصر ص منرابع تول رل  رو،از ايرن. ش دميهاو رامحدود تلوي محدود، گهت ارضاء ز استه

 بنردودر چارچ ب عوعر ت ابزارو صر رقبه عن ان ي  علم ريرو، علمي. چن ن (59-50ص ،5391، يابد)راب نزمي

 ش د.هاو ازعقي قطع ميارتباطش باارزش ده وش

 مقايسه نگاه هيوم و ارسطو به حکمت عملي

در .شر ردمريو اراده برراو عمرل  هزيجراد ارگ رباع  ا ام البه رير او،  دارد.تر از عول ميل را قدرتمنده  م عامل م 

 ريريه کنش ازعقي ه ر م، اسا  بر (.059ص ،5337 )ه  م، ارگ ختن اراده براو عمل را رداردبرعول قدرق موابل،

که عول بره زر دو زر د غ رر  گامبتني بر ي  اصل غ رفعال بنا ش د.از آن ت اردميي  اصل کنشي)اصل فعال( ر»

 ر ارتاز عورل  قابل استخراج ازعقرو،از اين (.004، صمان)ه دارراو کنش برارگ زاراان را ب ت اردمير ،فعال است

 ،مران)ه باشردمين آرهرا ها و ايجاد ارتباط بر مواياه ايدهتنها قادر به عول  ،به ادعاو ه  م (.004-007، صمان)ه

بخشي رابت به وگر د يرا عردم وگر د تنها کارکردعول آگاهي ند.آفرياز ز د محت ايي رميرو، عول . از اين(044ص

 (.  003ص ،مان)ه ام ال است ءمتعلا م ل و همچن ن چگ رگي ارضا

شته و در رت جره قرادر بره ايفراو دا کارکردو ت ص في و ابزارو دگاه ه  م آن است که عول تنهايالزمه د

برر عهرده هردايت ازعقري را اراان رورش  . به رير او، احااساق اتش فعالي در تشخ ص ام ر ازعقي ررو

متعلرا شرنازت عولري که مطلا و قابل شنازت  به رام ارزش چ زودر اين رويکرد،   (.043، صمان)ه داررد

 وگ د ردارد.، قرار گ رد

. برا ايرن گ يدمي (Clever)افراد زررگ،کننداستفاده ميآن ز ا افرادو کهکند و به ميرفي ررا عول ابزارو ارسط  



  85 عملي؟حکمت نظري يا حکمت  اقتصاد اسالمي:

ولي هر فررد ؛ باشد د زررگفرد حک م باي . به رير ارسط ،استحکمت)زرد(و زررگي به تفاوق م ان  وو معتودوگ د، 

 ( .951 ص ،1557 )ک  را، زررگي لزوما حک م ر ات

زر ب ز اررد، بدان فررا ميرچه م ل آ ،ه  مرويکرد ه  مي و ارسط و در تع  ن ز ب و بد است. از رگاه تفاوق 

متعلرا  ت ارردمي ،ص داده شدوقتي ز بي تشخ دارد. به رير او،ميامرو تاتي  را بدوو ارسط  ز بي موابل،. در است

 م ل ما ر ز قرار گ رد.

م رل او برراو تشرخ ص ز رر و شرر گز فرد و  رگاه ه  مي ريشه در رگاه س بژکت  ياتي دارد که مرگعي

برراو  رمايرد. از ريرر او، ل درسرتم دام به ارتخاب دارد که اقميحک م کاي را ، ارسط در موابل، شناسد.رمي

رگراه برر اسرا   .(950، صهمان) دندر ز د پرورش ده راهاو الزم فض لتارتخاب زردگي درست افراد بايد 

قابرل  و به هم ن زراطر هاو او وگ د داردماتول از فرد و ز استهو به شکل ع ني ، ز ب ارسط  تاق گراياره

 .شنازت ت سط عول است

پايرش حان و قبع تاتي و عولي در اسعم باع  رزدي  شدن آن به رويکردارسط يي و دور شردن از رويکررد  

در ايرن راسرتا، رمايرد. اقتصاد اسعمي را قادر به ايجاد ارتباط بر ن ازرعق و اقتصراد مي،اين رويکرد .ش ده  مي مي

 .سعمي معرفي رم دت ان در اقتصاد اهاو ازعقي تاتي )فضايل ازعقي( را ميارزش

 حکمت عملي و نظري در سنت اسالمي

ي  راه براو تب  ن عوعر ت در اقتصاد اسعمي و لاا تعريف اين علم اين است که بب ن م کدام قرائت از عول عملري 

فلارفه  رگراه از ارگاردکه اراان را تهن يا س ژه مي بر زعف رگاه س بژکت  ياتي .براو اقتصاد اسعمي مناسس است

برراو اسرتکمال ز داسرتفاده  فعال و منفعل بر ده و از آن دودو گنبه داراو که و است رفر ارااري گ هر، اسعمي

رر ع  دوداراو  ول ريررو گ ينرد.عول ريرروگنبه ارفعالي عول را ع (.519-0، ص5935حوي و طباطبايي،) کندمي

در ح طره . ادراکراق رر ع دوم حکمت ريرو استمبناو  باشد کهزارج از ازت ار او مي ادراکاق. ر ع اول،ستاادرا  

 .(35ص ،5933 )رصرو، باشدميازت ار وو ب ده و اسا  حکمت عملي 

به  ما مشه د است. رزد با ارو از عالمان ديني ،اين ر ع رگاه به عول در فلافه اسعمي که ريشه در سنت ارسط يي دارد 

 ،شران.از ريرر ايدر وو براور دارد عول عملي و ريروبه وگ د  داراته وح  ان راطا اراان را  علّامه طباطباييط ر رم ره،

و ک ف ت آرها، قطع  ءحو وت اش ا هدربارر ز  عول ريرو. ب دن آن حکم مي کندرفتار اراان و ز ر يا شر  هدربارعول عملي 

الاو يدع  الي تل ] او: الي الحا[ و يأمر به ه  العول »که در دايرة رفتار ارااري قرار داررد يا ره، حکم مي کند:رير از اين

 (.505 ، صق5057 )طباطبايي،« العول العملي الحاکم بالحان و الوبع، دون العول النيرو المدر  لحوايا االش اء

هنگرامي کره اراران، :»ر ياديم فضايل در روح اراان و مفه م لاق و سعادق تأ  رشه د مطهرو ر ز در م رد 

؛ ي  ر ع مارّق و شرادو کره قابرل ت صر ف برا ش دميام داد، غرق ر عي زاص از مارّق و شادو فض لتي را ارج

 .  (73ص  ،5970، )مطهرو«لاّق حاّي ر ات
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 ؛رفر محل گ الن ام ال ر ات کره عورل را موهر ر زر د کنرد، بر زعف رير ه  م ،در ارديشه حکماو اسعم

تفار ر متفراوتي است. اين رويکرد، و عامل ارتخاب غاياق ز رحاصل از ترب ت  بلکه محل شک فايي فضايل و ملکاق

 .دارد از لاق و سعادق

؛ کنش با ت گه به ي  امرو وگ دو)گ هرو( يعني رفرر قابرل تحل رل اسرت، سنت فکرو فلافه اسعميدر 

ه ک ف رت رفرر چگ رگي کنش بر .است عامل ادرا  و هم عامل تحري  فاعل به ارجام کنشاين امر وگ دو هم 

مري ت اررد بره کمرال عولري و ازعقري ، . رفر با اتصاف به فضايل ازعقي و عوعري و از طريا ترب تاته استواب

   ن کند.برسد و ک ف ت کنش را تع  

ساز ارائه برداشرتي متفراوق از کرنش و عوعر رت در رويکررد اسرعمي اسرت؛ تفا ر باال از ماه ت رفر، زم نه

باط اين ديدگاه ر ازمند ت گه به رابطه عول ريررو و  .داردقتصاد رئ کعس کي ا برداشتي که تفاوق اساسي با رويکرد

عملي در فلافه اسعمي و تحل ل تأ  ر آن بر کنش عوعيي است. در م ان متفکران مالمان، استاد حائرو و مصرباح 

 ارد. يزدو به شکل گامعي به تحل ل رابطه عول ريرو و عملي پردازته

پردازته اسرت. ابن س نا هاو در ريريه حکمت عملي و ريروب ان دو ديدگاه در زم نه به  ،(5930)حايرومهدو 

برر ايرن اسرا ،  ق ه منتاس به عمل است. عول عملي،و  ام ر ريرو کننده عول ريرو ادرا بر اسا  ديدگاه اول،

 و عامل تحري  بدن به س و اعمرال گزيري اسرت. ءعول عملي مبدا عول عملي مجرو ادراکاق عول ريرو است.

 متعلرا ادرا  عورل ريررو . به ب ان ديگرر،ام ر مرب ط به رير و عمل است کنندهعول ريرو ادرا ،دومدر ديدگاه 

مربر ط بره افعرال اراران  امر ر گزيري بره اسرتنباط عورل عملري دهند. در موابل،تشک ل ميام ر ريرو و عملي را

 (.31 ص ،5930حايرو، )پردازدمي

دارشري را حکمرت ريررو  ،ابرن سر نادارد. به رير او،س نا را صح ع ميديدگاه اول در زم نه ارديشه ابن حايرو 

رو، از ايرن .اسرتراو و ادراکاق مرب ط به ک ف ت عمل و ره پ دايش  استکمال ق او ريرو رفر شکه هدف داردمي

 دو  ال آدمي ر ارت.اما حکمرت عملري دارشري اسرت کرهاعمال و اح،ريرو حکمتواق در متعلَّا تص راق و تصدي

ق ه ريرو رفر ب اسطه برز ردارو از علر م تصر رو و تصرديوي مربر ط بره اعمرال  رمايد: اول،را دربال ميهدف 

دسرت ابي بره غايت حکمرت عملري  ،به ب ان ديگر يابد.ميق ه عملي رفر ب اسطه ازعق کمال  يابد. دوم، استکمال

 رو،از ايرن .رسردبره کمرال ميقر ه عملري رفرر  ؛ ادراکاتي که بااسرتفاده از آنک ف ت عمل است ي در زم نهادراکات

در  .باشردمي استکمال ق ه ريرو رفر و استکمال ق ه عملري آن برا کارس ازرعق فهدو وظ داراو حکمت عملي 

قررار مودمره عمرل اسرت، مربر ط اعمال ازت ارو اراان که به ق ه ريرو رفر واقع، برزي عل م کاس شده ت سط 

 (.31 ص ،5933 )رصرو، گ ردمي

عورل ريررو کلري و » ش د. به رير حايرو،زر از عول ريرو در رير گرفته رميأمت، يعمل عولدر رويکرد باال، 

ب س له ق را  منطوري اراده گزيري بره  دهند و در مراحل مادون رفر،قرار مي تأ  رق او رفر شما را تحت  گزيي،



  89 عملي؟حکمت نظري يا حکمت  اقتصاد اسالمي:

ا  فرعي و گزيي،استنباط عول ريرو است و تا منتهي بره عمرل رشرده،از حر زه عورل عملري آيد.اين ق وگ د مي

تنها تحر  و گهش به س و عمل است کره عورل ريررو در اين ديدگاه،   (.117ص ،5930 )حايرو، «ب رون است

گفتره ه ر م و بره او ارزشري قضر ه ،کبراو قضاياو عورل عملري (.113، ص)همانکندميرا به عول عملي تبديل 

حرايرو عورل عملري را عامرل ادرا  و بر ايرن اسرا ، (. 05ص )همان، باشدمي« استي»و ره « باياتي» اورابطه

 ؟ ش دمي.اما چگ ره عول ريرو به عملي تبديل رددامي  تحري

که ادراکاق در ح زه امر ر عملري و ارگ رزش داد ت ض ع ت ان اين گ ره تبديل عول ريرو به عملي را مي

به عمل، به وگ د يا عدم وگ د برزي از فضايل و ملکاق در ما باتگي دارد.ايرن فضرايل و ملکراق برا  رابت

ادر  و تشخ ص عمل درست به ر ع ب دن ما در ير   آيد.هاو ازعقي به دست ميترب ت معط ف به ارزش

در افراد  هنجارهاها و ارزش شدندروري اع در ي  اگتماع زاص ب . زردگياگتماع ارااري زاص واباته است

وگ د اين ملکاق و فضرايل برر ادرا  و ارجامد. ميل و ملکاق رفر فضاي گ روبه شکل مرور زمانشده و به 

 گاارد. مي تأ  رتحري  فاعل به عمل 

شان برر عمرل تأ  رو از گهت  در حکمت ريرواز رير وگ دو  حاالق و ملکاق رفااري،به رير آيه اهلل مصباح، 

)از چگر رگي ايجرادو ي  ملکره  )بد ب دن(.در حکمت عملي از ز ب ب دنگ رردميگاو  در حکمت عملي ،ازت ارو

  (.90 ص ،5931 )مصباح، آيدسخن به م ان ميآن  ن(رفتب ن 

 ارزشواقع رت و  قطع ارتباط ب ن)رويکرد ه  مي از مشکعق، ما رارتباط عول ريرو و عمليتحل ل باال در م ردا

ز راه ا عول با واسطه ملکاق و فضرايل اکتارابي . در اين رويکرد،بخشدرهايي مي(ارتخاب اهدافبر و عدم تأ  ر عول 

، کارکرد عول شرنازت همره امر ر از همچن ن. (باشديروش علّبر افعال و رس دن به سعادق ا رگاار ) ت اردمي ،ترب ت

از  .قضراوق رمايرد «قربع»و « حارن»و « شرر»و « ز ر»در م رد  ت اردميعول  گمله ام ر ارزشي و ازعقي است.

کره در رگراه اسرت  در حرالييرن ا. ش دميواقع محدود ر کارکرد عول صرفا به محاسباق ريرو در م رد ام ررو، اين

کره  شر ردميتلوي  و ره ام رو شنازتي شر و حان و قبع ام رو رابي و تهني و ز رحاکم بر علم اقتصاد، ه  مي 

 (.10-10 ص ،5930 د)ززايي،نباشع احااساق،ع اطف و ام ال شخص ميتاب

عدم ي  فض لت يا ملکره در رفرر اراران )بره مثابره گر هر( برر اعمرال او ا رر /وگ دشنازتي، از منير هاتي

در حر زه حکمرت دارررد، فاعل عمرل  ادرا  و تحري  ا رو که بربه واسطه  فضايل يا ق اعد،،ن ملکاقگاارد. ايمي

اسرت؛  گررمحاسربه تهرنبا رد رفر و گ هريت آن، طرفردار  ه  ميدکارتي و در موابل، رگاه  .گ رردقرار مي عملي

 است.  الام  برز استه از مجرو هدايت ام ال سرکش به س و اهدافتهني که 

فلارفه اسرعمي در قالرس حکمرت . چنر ن رويکرردو در به رگاه ارسط يي رزدي  است ،رگاه اسعمي به کنش

آورد؛ را فرراهم مري اقتصاد اسعمي به مثابه ير  علرم ازعقري گ رواين رويکرد زم نه شکلاست. افتهتداوم يمشاء 

 .  ش دبنا مي علم النفر اسعميعلمي که بخشي از حکمت عملي ب ده و بر 
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 روش شناسي تعريف عقالنيت در اقتصاداسالمي

اررد. مطرح کرده زارو حاکم بر اقتصاد رئ کعس کيعوعر ت اباقتصادداران مالمان ارتواداق مختلفي رابت به 

 هاو مطررح شرده اسرتهاو اسرعمي از گملره اشرکالو راسازگارو با ارزش منفعت شخصيت گه صرف به 

  (.55 ص ،5931 ادگر،)د

اررد. در ايرن محووان مالمان پ شنهاداتي ر ز در زم نه مفه م بديل عوعر رت در اقتصراد اسرعمي مطررح رم ده

 ،5973 )دادگرر، اردفردو، اگتماعي و ازرروو دارارته منافعراستا، برزي با گاترش دايره منفعت طلبي، آن را شامل، 

را رفترارو رفترار عوعرري ن هدف معرفري رمر ده و برزي ر ز رستگارو در در ا و آزرق را به عن ا  (.101-107 ص

در اضافه کردن اصر ل گديرد بره عوعر رت  (.55 ص ،5931 ،و عزتي )دادگر دارندميسازگار با هنجارهاو اسعمي 

م فو رت و مصرلحت ارديشري،ترک س ز دزر اهي و ر ز ره افت ديگرو در ايرن زم نره اسرت. اقتصاد رئ کعس کي 

 (.51، صهمان)از گمله اص ل مزب ر است تر رفتار مصرفي افا گاتردهو  ديگرز اهي،

ترابع هردف  و کننردهت مصرفتعديل تابع مطل ب پ شنهادو محووان مالمان در قالس  هاولب شتر تعدي 

 تعديل در عوعر ت از طريا باط تابع مطل ب ت کنشگر مارلمان مطرح شده است. در اين رويکرد،کننده ت ل د

عوعر رت اسرعمي از مصررف کننرده ». در اين راستا،ش دمياضافه و متغ رهاو گديد ص رق گرفته و به آن

حرداکثر  فرهنگري و اگتمراعي، تراريخي، ملري، هراو دينري،ز اهد مطل ب ت زر د را برا ت گره بره ارزشمي

 (.550ص ،1550 حا ن،«)کند

هراو تابع مطل ب ت در مردل ين رگاه به عوعر ت در اقتصاد اسعمي اين است که گ يي با قبض و باطااشکال 

واقع ت اقتصرادو،  ر رهادها وتغ  که .در حاليش دميحل  ماألهکنند و اقتصادو،رهادهاو تاريخي گامعه ر ز تغ  ر مي

ارتبراط عوعر رت اقتصرادو برا رهادهراو اگتمراعي اسرت کره در آن  علرم اقتصرادگديدو از بندو ر ازمند ص رق

 به ي  علم عملي است.  وشدن علم اقتصاد از ي  علم ريراين امر ماتلزم تبديل يابد.مي

برد. در ايرن رويکررد بره گايگراه ررج مي شنازتيزطايي روشپ شنهادو محووان اقتصاد اسعمي از  هاوتعديل

حکمرت بره حر زه علمري ازعقري،  به عن ان . اقتصاد اسعمي،ت گه رشده است بندو عل ماقتصاد اسعمي در طبوه

.اين در حالي است که علم اقتصاد رئ کعس کي ي  علم ريرو صرف اسرت کره از الگر و ر ر تني ردتعلا دا عملي

 (.  4-7 ص ،1551 ي رگرق، ؛059-053 ، ص1550فالبرو ،رابتي با حکمت عملي ردارد)رم ده و علم تبع ت

صرفا به مفه م ارتخاب بهتررين ابرزار برراو دسرت ابي بره  عوعر ت در اقتصاد اسعميبر اسا  آرچه گفته شد، 

او قاعردهتنهرا رئ کعسر کي عوعئي  ريريه ارتخاب .ش در ز ميها غاياق و ارزشاهداف ر ات؛ بلکه شامل ارتخاب 

 ديربراز، ارگر ترگ حاق ما باشرد)کرمي و دهد، تا بارائه ميهاو قابل کمّي شدن در موادير پ لي زشار بندوبراو رتبه

مشرتمل برر  هرااو از ارزشبنردو مجم عرهرتبره، ارتخاب عوعيي ماتلزم ولي در رويکرد اسعمي؛ (97ص ،5930

رو، ر ارت و از ايرن گراياررهتول ل هرا رويکرردورابت به ارزش عوعر ت اسعميرويکرد  باشد.ميهاو مادو ارزش

 .ش دفروکاسته رميمنفعت و لاق  ها بهتمامي ارزش



  81 عملي؟حکمت نظري يا حکمت  اقتصاد اسالمي:

ترگ حاق قابرل پرايرش اسرت. امرا شررط  ب دنب دن و متعدوارعکاسيعر ت اسعمي، شرايطي همچ ن در عو

هراو اراراري را ارزش بنردو ک فريتر ان رتبرهگديدو ر ز بايد به اين شرايط اضافه ش د. بر اسا  اين شرط، افراد 

ترب ت ازعقري فررد و اهم ت يافتن اين امر ماتلزم وارد شدن گنبه عملي کنش در تعريف عوعر ت اقتصادو  د.ردار

او از اص ل و ق اعد اسعمي، يرا فضرايل ازعقري از مجم عهفرد مالمان در اين راستا،  .استدر ي  سازتار رهادو 

برر  رفترار افرراد هايي با رويکرد رهادگرايان قديم دارد؛ زيرا در اين الگ اين برداشت، شباهت .رمايداسعمي، تبع ت مي

رفتارگرايران گديرد کره گ رد. رويکرد مزب ر با عوعر رت اک ل ژير  )از طريا اگتماعي شدن( شکل ميمبناو عادق

 .هايي داردرد، ر ز شباهتدميعوعر ت را حاصل يادگ رو 

به صر رق مارتمر در  در گامعه اسعمي اراان مالمانبر اسا  برداشت ارائه شده از عوعر ت اسعمي، 

ملکره ها به تدريج به ص رق رزشها و فضايل ازعقي اسعمي است. اين اارزشسازو حال يادگ رو و دروري

هراو علّري در تفار ر داده، روشي رسط در الگ و امطرح فضايل  همارند ،د.اين ملکاقنيآرفااري در او در مي

ف فضايل ازعقي، اهداف و فضايل عولي، روش رس دن بره اهردا ،. در اين رويکردداررد مح طي و تع ن کنش

 «دهري عورل دارررداساسري در گهرت يفضايل ازعقي روشر»،معنا است که اين بدان .رمايندميرا مشخص 

 (.05 ، ص5933 )م اردارو،

ارتبراط معرفرت شناسري و ارزش شناسري در ريريره کرنش و عوعر رت رويکرد اسعمي م رد اشاره باع  ايجاد

 فلارفه ازرعقبراو بارط ايرن ريريره ت گره بره مباحر   است. ارتباطي که در دوران مدرن گا خته شدهش د؛مي

در هرا ارزش. تنها پر از استخراج سلاله مراترس ضرورو است، ها و فضايل دينيرزشبندو ااسعمي در زم نه رتبه

 .ب دز اه م  معط ف به سعادق،يعني رفتار مطابا با فض لت الگ يي براو عول عمليرويکرد اسعمي، قادر به ارائه 

مرب ط به ارتخاب کاراو وسايل براو حص ل به تحوا چنر ن سلارله مراترس  )ابزارو(است که عوعر تبديهي 

در ايرن رر ع عوعر ت،ير   عمرل ز اهرد کررد.، ارزشي ر ز که ب ن همه اراارها مشتر  است،تيل اين عول عملي

باعر   زرردگي فضر لتمند،بلکه رفرر  ،ن به معناو رس دن به سعادق باشدآهدف ب روري وگ د ردارد که رس دن به 

 ش د.ايجاد سعادق مي

 گيرينتيجه

به بررسي رابت اقتصاد اسعمي با حکمت ريرو و عملي و به تبع آن مفه م قابرل قبر ل از عوعر رت در اين مواله 

عوعر رت  برهصرفا  ت اردميعوعر ت اسعمي ر هاو تحو ا،اقتصادو و رابت آن با ازعق پردازت م. بر اسا  يافته

ن بر ن ازرعق و که در آ عول عملي باشد ير ع بر بلکه بايد مبتني تول ل يابد؛ابزارو م رد رير اقتصاد رئ کعس کي 

اين تعريف از عوعر ت در اقتصاد اسعمي واباته به آن است که اقتصاد اسرعمي بره مثابره  .ش داقتصاد پ  رد برقرار 

 .قرار داردکه در موابل رويکرد اقتصاد رئ کعس کي  حکمت عملي در رير گرفته ش د؛ رويکردو
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در کنار ت گره بره وگر ه ريررو آن گاار ي  علم عملي و قاعدهبه عن ان  اقتصاد اسعميدر رير گرفتن 

. در چن ن علمي معحياق ازعقري برا معحيراق علمري ش دميباع  تو يت پ  رد اقتصاد اسعمي و ازعق 

ست که غلبه رويکرد س بژکت  ياتي دکارق به شنازت و رويکرد ه  م بره رابطره ز رد. اين در حالي اگره مي

. چنر ن شر دميب ن عول و م ل در عل م اگتماعي و از گمله علم اقتصاد مارع پ  رد ازعق و اقتصاد متعرارف 

هرا ه ارزشگراياره و گ هرو ببه عوعر ت م رد رير اقتصاد اسعمي که مبتني بر رگاه تاق ت اردميرويکردو ر

 منجر ش د. ،و فضايل ازعقي است

بره راربت ارسط يي و رويکرد در پ ش گرفتن ر ازمند با ت گه به استدالل مطرح شده در مواله، اقتصاد اسعمي

و  با مفه م عول عملري پ  ررد دارداست که حکمت عملي بخشي از  علم اقتصاديي، ارسط  است. در رگاهعلم اقتصاد 

مطررح  حکمت مشاءاين رگاه به علم در قالس  ،در فلافه اسعمي .ش دبنا ميهاو تاتي و گ هرو بر فضايل و ارزش

بلکره بره گ هريرت رفرر و امکران  يابرد؛ه ر مي تول رل رميدکرارتي و اراان به س ژه شده است. در اين رويکرد، 

فضرايل ازعقري  ،در ايرن رويکررد .شر دميه ت گگاارو فضايل )ازعقي و عولي( بر ادرا  و تحري  کنشگر تأ  ر

غرايي هردف همچن ن سرعادق بره عنر ان  .رمايداهداف را مشخص مي آن اهداف و فضايل عولي روش رس دن به

 .ش دميتعريف فعال ت مطابا با فض لت صح ع، بر اسا  

تشرخ ص و تر ان عوعر ت به معنراکه در آن  ش دميعوعري معرفي الگ يي از کنش  در اين چارچ ب فکرو،

 يرورر ب هردف  يرت، عوعر ر ع نيا در . البتهش دميفضايل و عمل مطابا با آن براو دست ابي به سعادق تعريف 

. اسرت ورآلتمند،سرعادق فض يزرردگ رفرر بلکره ؛باشرد سرعادق بره دن رس ومعنا به نآ به دن رس که ردارد وگ د

رويکررد مارتلزم فاصرله گررفتن از  ،ارزش مح ر و ازعقري دارشي به عن ان اقتصاد اسعمي ، مطرح رم دنبنابراين

. رترايج اسرتبره سرمت رويکررد ارسرط يي  بازگشتو  ه  مي حاکم بر اقتصاد رئ کعس کي-سابژکت  ياتي دکارتي

 هاو زير ب ان رم د:در قالس گزاره ت انميچن ن رويکردو را 

ازرعق در درگره اول  اسرعم مکترس در.اسرتمحر ر  لاق يا س د ره مح ر و ازعق اقتصادو اسعمي، اقتصاد

اهم ت ب ده و هدف رهايي کمال و سعادق ازعقي اراان است. چنر ن هردفي از طريرا پررورش فضرايل ازعقري 

 اسرعم اقتصرادو مکترس مبنراو را عدالت و ر ز ازعق صدر اسعمي همچ ن شه د اقتصاد . بزرگانش دميحاصل 

 حکمرت اسرعمي ر رز در قلمررو است، اقتصراد عملي حکمت گزء عل م بندو  متوا در گا که ازعقاز آن .دارندمي

در موابرل، اقتصراد رئ کعسر کي برا ت گره بره پرايرش متاف زير  دکرارتي و روش رياضري و  .گ ردعملي قرار مي

 .ش دميگزء حکمت ريرو محا ب ، اکا  مات  

کره  ؛ امررواسرت درسرت کرار ارجرام هردف ،ش دميي که در چارچ ب حکمت عملي ص رتبندو عمل عول در

 طر ل دررا  وابرزار عورل بلکره ؛پرردازدمير وابزار عول يرفاين رويکرد به ها است. ماتلزم قضاوق در م رد ارزش

کرارکرد عورل  .پرردازدمي اهرداف و اقيرغا و هراارزشبه تع ر ن  يعمل عولدهد. در اين راستا، مي قرارعملي  عول



  88 عملي؟حکمت نظري يا حکمت  اقتصاد اسالمي:

از  .شر دظراهر ميف مراک ر اهرداابزارو در مرحله بعد و براو پ دا کردن بهترين روش يرا ابرزار برراو رسر دن بره 

 .کندميصرفا به عول ابزارو محدود ر را عول ،اقتصاد اسعمي به مثابه حکمت عمليرو،اين

 منفعرت باشرد؛ ولري  شخصي منفعت ت اردميها است. يکي از اين ارزش هاارزش ارتخاب هدف عملي، عول رد

 گ رروپي بره صررفا عملي، ارتخاب عوعيي را حکمت مثابه به اسعمي از اين رو، اقتصاد .ر ات ارزش ،تنهاشخصي

 رمايد.محدود رمي شخصي رفع

شکل گ رو اقتصاد اسعمي به مثابه حکمت عملي ماتلزم ت گه به عول عملي در ح زه کنش و ارتخاب اسرت. 

 است. ي م و ازعق ه ي  دکارتيز متاف وبه گا يي  و ازعق ارسط يز ت گه به متاف اتلزماين امر به ر به ز د م
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