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Abstract 
Rationality is a human ability and talent at the disposal of discovering and 

applying rules and regulations in the social world. The result is the stabilization of 

social life. Creativity is also a human talent and ability to change the social world. 

The notion of culture and cultural theory will determine the meaning and theory of 

civilization. In both cultural theories and definitions and theories about 

civilization, the duality of creativity-rationality has been prominent and important. 

In modern paradigms, different interpretations of these two designs have been 

proposed. The analysis of these theories, and more importantly, the conceptual and 

analytical formulation of this duality based on paradigmatic and fundamental ideas 

in transcendent wisdom, will open a new conceptual path and framework for 

theorizing in the field of modern Islamic civilization. In this paper, by 

summarizing the views of transcendent wisdom about the existence of society and 

the relationship of the individual with society, the areas of transcendent social 

thought, the existence of culture and civilization, the social world, the emergence 

and continuity of culture and civilization, the originality of human behavior or 

action, and the result of a theory about the duality of creativity and rationality have 

been proposed with the transcendent wisdom approach. 
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در دو  ینتمدّ تیو خالق تیعقالن انیم تحلیل تطبیقی

 )مبتنی بر لکمت متعالیه( یمدرن و اسالم پارادایم
1*شهرام باسیتی

2**سعید اشیری

 چکیده
درجهاننیقواعدوقوانیریکارگاستدرخدمتکشفوبهیانسانیتوانواستعدادت،یعقالن

استعدادوزینتیاستوخالقیاجتماعیزندگیداریوپاتینتثبآیجهیونتامدیوپیاجتماع

یفرهنگی،تلقیازفرهنگونظریه.یوتحولدرجهاناجتماعرییتغیاستبرایانسانیتوانمند

نظریهکنندهتعیین و نظریهیمعنا همدر و همتعاریفویتمدنیخواهدبود؛ هایفرهنگیو

دربارهنظریه دها پارادایمیتمدن، در است. هایوگانخالقیتههعقالنیتبرجستهومهمبوده

بندیترازآن،صورتهاومهمطریشدهاست.تحلیلایننظریه،تفاسیرمختلفیازایندو،مدرن

هایپارادایمیوبنیادیندرحکمتمتعالیه،مسیرمفهومیوتحلیلیازایندوگانمبتنیبراندیشه

یتمدننویناسالمیخواهدگشود.درپردازیدرحوزهینوینیرابراینظریهوچارچوبمفهوم

طریچکیده با دربارهیدیدگاهاینمقاله، باهایحکمتمتعالیه نسبتفرد و یهستیجامعه

یاجتماعیمتعالیه،هستیفرهنگوتمدن،جهاناجتماعی،پیداییوتداومجامعه،ساحاتاندیشه

برآیندنظریهفرهنگوتمدنو یدوگانخالقیتوایدربارهاصالترفتاریاکنشانسانی،نهایتاً

عقالنیتبارهیافتحکمتمتعالیهطریشدهاست.
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 طرح مسئله

شناسی،شناسی،روانعلومانسانی)جامعهیطورکلیدرنظریاتعلمیدرحوزهبه

کنند؛ایندوتوانایی،علومسیاسیو...(ازدوتواناییبزرگدرانسانحکایتمی

کارگیریقواعدوقوانیندرجهانیکیعقالنیتاستکهدرخدمتکشفوبه

اجتماعیوبرایتثبیتوپایداریزندگیاجتماعیاستودیگری،خالقیتاست

یخالقیتویتغییروتحولدرجهاناجتماعیاست.بحثوگفتگودربارهکهبرا

مهم از یکی همواره تنها نه جدالعقالنیت، نظریهترین در مفهومی هایهای

شناختینیزاینمنازعه،تسریپیداکردهاجتماعیبودهاستبلکهدرمباحثتمدن

است.

ناظربه ایننکتهاستکهبارهیافتپرسشاصلیواساسیمادراینمقاله،

(Attitudeمی چگونه متعالیه، حکمت نظریه( در اسالمی،توان نوین تمدن ی

صورت را عقالنیت و خالقیت بهجایگاه توجه با دیگر، سخنی به کرد؟ بندی

تعیین و برجسته تحلیلیمیکنندهجایگاه چه مفهوم، تعریفویایندو از توان

بهنسبتمیانایندومفهو یکالنتمدننحویکهدرفرآیندنظریهمبرقرارکرد،

نویننویناسالمی،جایگاهمتناسبیرادریابد؟

 تحقیق  پیشینه .1

هایاجتماعییکلیدیدرجهانمثابهدوتوانوقوهتوجهبهخالقیتوعقالنیتبه

درشناساییوتعریفکلیدی داشتهیمهمتأثیرترینمفاهیمزندگیآدمیانسان،

انگاره کاربرد به ناظر تمدن، از پرکاربرد و مهم تعاریف از فهرستی یاست.

خالقیتوعقالنیتدرتعریفتمدناست.بهعنواننمونه:

 پیامدونتیجهاکبروالیتیعلیدکتر یتعالیفرهنگیوپ یرشتمدنرا

(؛32،ص1،ج1331نظماجتماعیدانستهاست)والیتی،
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  رویکرد این مهم و برجسته کار در تمدن از تعریف و بنیاد ویلدر
نیزمطریاست؛ازنگاهاوتمدن،نظمیاجتماعیاستکهپیامددورانت

امکان آن، است)دورانت، تحققخالقیتفرهنگی ص1395پ یریو ،

(؛5

 اندایازفرهنگدانستهنیزتمدنرامرحلههنریلوکاسوبیآرنولدتوین

ینبوغاقلیتیاستکهایمعین،محققیافتهونتیجهدورهکهدرعصرو

نوآوریاست)توین و اهلابتکار ص1379بی، ،43 لوکاس، ،1399و

(؛19ص

  نگاه گولداز کولبو اجتماعیدر علوم فرهنگ دامنهتمدن، ازای،

خالقیتانسانی پیوند در با نظام علم کولب،فناوریو و است)گولد

؛(297،ص1379

 دارسن نیز تمدن پیامد ویژهینتیجهرا فرهنگیفرآیند خالقیت از ای

اساسمی بر که گروهداند مردمیکار است)موالیی،جامعهخاصاز

 (؛123-127صص،1334

 تمدناسالمی،آندردودربازشناسیوتعریفتاریخعبدالحسینبینش

ابتک بهخالقیتو یکیناظر است: بیانکرده پرتوجنبه مسلماناندر ار

پیشینیان تمدنی میراث تداوم دیگری و اسالم وحیانی و الهی معارم

 (.19،ص1،ج1333)بینش،

انگاره اهمیتکاربرد حیثخالقیتی این از تعریفتمدن، عقالنیتدر و

شدهدرتعریف،همانهایطریشودکهبدانیمهموارهعواملومؤلفهترمیبرجسته

:استنفورد،هانیزمؤثرخواهندبود)نکیتمدنندکهدرتداوموآیندهعواملیهست

(.1379بی،؛توین1332

یاسالمیسازتمدنیهامؤلفهبارویکردیساختاری،پیروزمندوخورشیدیبه
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کرده بهتوجه و یامجموعهاند کردهمنسجمعواملاز کهاشاره ترکاند بیبا

تنظ منطقمیمطلوبو آنیروابط با نظامیشبکه،گریکدیها در عناصر روابط

یسازتمدنیبُعدساختاریاصلیهامؤلفه،.دراینپژوهشدگیریشکلمیتمدن

عناویاسالم نیبا ،یاسالمیمدارحکومت: یجامعه،یاسالمالمللنیبفضای

اسالم اسالمیریگشکل،یکارآمد نظامیانقالب شدهاسالمیسازو بیان اندی

 (.1313)پیروزمندوخورشیدی،

 چارچوب مفهومی .1

هستی حیث خصیصهاز عقالنیت، ابعادشناختی، بر بیشتر که است انسانی ای

گیرد.براینهایعقالنیبهرهمیهایفکریواستداللعقالنیواستفادهازظرفیت

جتماعیهاییکلیراطراحیکندکهفعاالنااساس،عقالنیت،تمایلداردتاسازه

مداراستوهابهتعاملبپردازند.بااینتوضیح،عقالنیت،نظریهدردروناینسازه

هاورویدادهااستواراستکهدرمدارینیزبرقیاسمیانپدیدهینظریهخصیصه

استکه تمایز اساساین بر است. مطری قضاوتکردن شفافیتو تمایز، آن،

سازهمدل و ارائها ساختاری میهای یکدیگره با مدل چندین که آنگاه و شوند

نظریه به باشند، داشته معرفتی مساعی میتشریک منتهی اجتماعی اینی شود.

یقوانینعاموکندودرپیارائهوسازتأکیدمی(ساختSystemدیدگاهبرنظام)

 ل ا رسمیتبشناسد؛ به را سیستمی یا ساختاری نظام استکه «نظم»فراگیری

میاص پیدا هستیالت خالقیتِ در عقالنیت، برابرِ در وکند. جامعه نه شناختی،

هایاجتماعیبلکهاینعامالناجتماعیهستندکهاصالتدارندواصالتآنهانظام

و فعاالن را تاریخ در تغییراتساختاری از بسیاری اساساستکه این بر نیز

هابهحفظکاریوتأکیدنظامرغممحافظههاندواینامربکُنشگرانفردیانجامداده

 است. بهوجودآمده معنویاتنیزکاالهانوتایلورنظم، پیوندبا در خالقیترا ،

دهند.کنندوآنرابهبسیاریازجوانبزندگیوحیاتانسانیپیوندمیمطریمی
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ستکهیفیزیکی،اجتماعی،شناختیوحتیمعنویاایازتوسعهخالقیت،جنبه»

)تایلور«بخشدیادگیریوعملکردفردی،گروهی،فرآیندیوسازمانیراارتقامی

 بنابرایندرخالقیتهستی247م،ص2115وکاالهان، فرد(؛ اصالتبا شناختی،

مهم و حوزهاست انسانی، خالقیت است. خالقیت هم وی ابزار ایترین

ساختبی از خالقیتحدوحصر است. اجتماعی اساسنظریهوساز بر ازها های

آیندبلکهبراساسعملکنشگراناجتماعیومبتنیشدهبهوجودنمیمطریپیش

محقق اجتماعی عمل متن فضای در واقعیتو از آنها تفسیر و فهم درک، بر

شوند.عقالنیت،فرآیندآگاهانهوبازاندیشانهاستکهتفکرانسانیرادرسطحمی

اطمی تعادلیو پایدارمیخطی، محدودویتعیینسازدوناظربهجنبهنانی، شده،

یطبیعتانساناست؛درحالیکهخالقیت،فرآیندفعالیتخودآگاهانهمستقرشده

گرایانهووخودبازاندیشانهاستکهتفکرانسانیرابهسطحیباالترازتفکرتقلیل

می جنبهخطی خالقیت، تعیینرساند. نامشخصی و است.نشده طبیعتبشری

دقیقانگاره و متمایز معنای اسالمی، نگاه خالقیتدر عقالنیتو دارند.های تر

کاقادریخداوندمتعالوابستهاستوهیچعقالنیتپارادایمیدراسالمبهاراده

تغییردهدوهدمعلمودانشیراهبردی)سنتنیستاینارادهوبرنامه اهلل(را

بنابرایناعداستکهشاملقوانینطبیعیواجتماعیمینیزکشفهمینقو شود؛

شناختیداردکهماهیتنظمشناختیاسالمیارجاعبهوجهیهستیعقالنیتهستی

دهد.درآدمیدرهستیرانشانمیتأثیرکائنات،نسبتانسانباایننظمومیزان

انسانموجودیعقالنیاستوبههماننسبتنیزاز یخالقیتخصیصهاسالم،

منداستواینویژگی،انسانرادرمیاندیگرموجوداتمتفاوتکردهاست.بهره

خالقیتانسانیدراسالمبهاینمعناستکهانسانتاچهحدمختاراستوقادر

وسازهایانسانیدرهستیوکائناتوجهاناجتماعیخودمنشأاستدرساخت

کنندهبهیکیازایالهیوکمکالم،خالقیتخصیصهاثروعاملتغییرباشد.دراس
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ویژگیمهم کمالترین خصلت یعنی انسانی، وهای )ایمان اوست جویی

کالته 1312ساداتی، صص دوگانه541-591، در(. خالقیت و عقالنیت ی

ارتباطمعناییومفهومیمیانمبانیاندیشه از بیشازهمهبرآمده هایاجتماعی،

هایفکریاست.شناختیدرسطحپارادایمیوانسانشناختهستی

 روش تحقیق .9

رهیافت با استکه نکته این به ناظر مقاله، این در ما اساسی و پرسشاصلی

(Attitudeمی چگونه متعالیه، حکمت نظریه( در اسالمی،توان نوین تمدن ی

صورت را عقالنیت و خالقیت جایگاه با دیگر، سخنی به کرد؟ بهبندی توجه

تعیین و برجسته تحلیلیمیکنندهجایگاه چه مفهوم، تعریفویایندو از توان

به یکالنتمدننحویکهدرفرآیندنظریهنسبتمیانایندومفهومبرقرارکرد،

نویننویناسالمی،جایگاهمتناسبیرادریابد؟

ارویکرد(وبThematic analysisدراینمقالهباروشتحلیلمضمونی)

تطبیقی)مقایسه و تالشکردهComparativeapproachای شبکه(، در ایایم

تمدنیمبتنیبر–یفرهنگیمضمونیمرتبطباعقالنیتوخالقیت،برآیندنظریه

حکمتمتعالیهراارائهکنیم.

 های پژوهش یافته .4

 تمدن نوین اسالمی .4-1

هایهدفمند،مادیومعنویپیشرفتتمدننویناسالمیدرتعریف،ظهوروبروز

اساسنظام بر ایران، اسالمی[ ]انقالب محوریت با اسالمی امت نوظهور و مند

هایاجتماعیاستکهشکلیمعنادارومنضبطراتعالیماسالمیدرتمامیعرصه

بهمقاصدخودنزدیکمیبهخودگرفتهاستوجامعه کند)غالمی،یاسالمیرا

.دراینتعریفبررویچندعنصرومؤلفهتأکیدشدهاست:دو(43،ص1319

هاینوظهوریکهتایتوأمانمادیومعنویدرتمدننویناسالمی؛پیشرفتجنبه
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کند؛محوریتایرانکهمحوروکانونحدیمرزماباتمدنتاریخیرامشخصمی

تمدننویناسالمیمایهوجهتتمدننویناسالمیاست؛تعالیماسالمیکهدرون

معینمی تمامیعرصهرا حرکتتمدننوینکند؛ طریقآن، از هایاجتماعیکه

شود)همان(.گرانفیمیساحتییامادیهایتکسمتتمدناسالمیبه

 های مدرن تحلیل دوگان خالقیت د عقالنیت در پارادایم .4-1

توانواستعدادیانسانیاستدرخدمتکشفوبه کارگیریقواعدوعقالنیت،

یآنتثبیتوپایداریزندگیاجتماعیقوانیندرجهاناجتماعیوپیامدونتیجه

استوخالقیتنیزاستعدادوتوانمندیانسانیاستبرایتغییروتحولدرجهان

هاییکهدرعلتنقصانهایمتعارمواصلیغربمدرن،بهاجتماعی.درپارادایم

هستی ومبانی درمعرفتشناختی اختالالتی و اشکال است، حاکم آن شناختی

تعریفازایندوتواناییبزرگومهمپدیدآمدهاست:

 ،درپارادایماثباتی،باتمرکزبرنظمطبیعیوتبعیتعقالنیتانسانیازآن

دچارتفکرسختوابزارمندازانسانروبروهستیم؛

 گراییانسان،دچاریبهذهنیبخشدرپارادایمتفسیری،بارجوعواصالت

گراییشدید،اختیارمطلقانسانودرنتیجهبهاصالتخالقیتدرنسبی

 برابرعقالنیتمواجهیم؛

 یهدفمندازخالقیتجمعیانساندرقالبدرپاردایمانتقادی،بااستفاده

اصالت نتیجه در و هدفمند و پویا جبرگرایی نوعی با تاریخ، جبریت

،1312ساداتی،برابرخالقیتانسانروبروایم)ایمانوکالتهعقالنیتدر

 (.547-549صص

یفلسفیوالهیاتییعقالنیتوخالقیت،ازسوییبرخاستهازدوگانهدوگانه

هایشناختیومسائلجهانجبرواختیاراستکهدرتداومبحثبهمباحثجامعه

یساختاروعاملیتاست.ازنگاههیدیرینهوپررنگدوگاناجتماعی،منشأمسئله
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مسئلهکالینهای اجتماعی، جهان عاملیتدر و مناسباتساختار یمحوریدر،

یاجتماعیساختارهاهایاجتماعیوسیاسیاستکهبرنسبتکنشفردبرنظریه

م استتمرکز دستدارد و دوگانه، این با متناظر نظریهسهکم ،ییگراتیعاملی

.(329،ص1373مطریشدهاست)های،یقیتلفینظریهوییساختارگرا

نظریه بر مبتنی استStructuration) یساختاربندیگیدنز معتقد یزندگ(

اتفاقیتصادفیانفرادیازرفتارهاشیبیاستزیچیاجتماع نبایدباو تنها یو

ونیروهایاجتماعیشناختهوتوصیفشود.عاملانسانیوساختاجتماعیهرد

کنش تکرار و ارتباطند در هم بهبا را اجتماعی ساخت افراد، مداومهای طور

یساختارههکندتادوگانه(.اوتالشمی13،ص1334شود)گیدنز،بازسازیمی

به ساختار، او نگاه از ببخشد. پایان را کهعاملیت است منابعی و قوانین مثابه

متن اجتماعیدر تعاملمیکنشگران متنکنها مکانند، و زمان طول در هاییکه

یابند؛دراینشیوه،استفادهازقوانینومنابع،کنشگرانساختارهارادرمیتوسعه

میزمانومکانحفظکردهوبازتولیدمی اینداوریرا برایناساس، توانکنند.

نظریه در که کرد نقشمطری و است ارجح ساختار نوعی به ساختاربندی، ی

معرفیمیع اینساختارها بازتولید اجتماعیرا کالتهامالن و )ایمان ساداتی،کند

(.543ص

،بوردیونیزمبتنیبراصولمتأخریشناسانبرجستهدرمدرنیتهازدیگرجامعه

نظریروش و چالشمفهومی تالشکرده است، کرده بیان که خاصی شناختی

حلدوگانه عاملیترا هه مرکزوفصلیساختار فرهنگدر دادن قرار با او کند.

پویشجامعه تحلیل برای سلطهشناسی های طری با نیز و اجتماعی مفهومی

نظریهHabitus) واره عادت ،) غلبه برای را خود دوگانگی بر وینیعی گرایی

ذهنی بیان استگرایی نظرگاه،کرده این در ،وارهعادت؛ نتیجههم و یبرآمده

درعینوهمیساختاراجتماع حالهممفهومیایجادگرساختاراجتماعیاست؛
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ها(وهممفهومیکالن)درسطحساختارها(است.هرچندخُرد)درسطحعاملیت

نقطه اجتماعی ساختار نیز بوردیو نظرگاه بوردیودر اجتماعی عزیمتتحلیل ی

(.113-115م،صص2114است)سیدمن،

یمهمقابلاستنتاجاست:نخستدونتیجهکمبراساسآنچهمطریشد،دست

میانساختاروعاملیت،نوعیازهایجامعهآنکههموارهدرنظریه شناختیمدرن،

نحویکهنهایتاًتعارض،دوگانگیوتقابلمفهومیودیرینهوجودداشتهاست،به

دودوگانه است؛ داده یکفضایقطبیمعناییقرار در را ساختار یعاملیتهه

دوره آنکههرچنددر جامعهمتأخرییمدرنیتهدیگر شناسانیهمچونگیدنزو،

اندایندوگانگیرارفعکنندونوعیهمگراییوتعاملرامیانبوردیوتالشکرده

اند.هاگرفتهایندوبرقرارکننداماهردو،جانبساختاررادربرابرعاملیت

ایدئالیسمیبنیادینوقوحاکمیتعمیقاندیشهایندونتیجهراالبتهبایددرتف

ایننظریه مبانی ایدئالیستهایجامعهدر جانبشناختینگریست. به همواره ها،

اند.هاسوقوتمایلپیداکردهساختارهایفراترازاختیارگراییعاملیت

،بهبعد،علموآگاهیبروجود،تقدمیافتهدکارتیایدئالیسموازدرفلسفه

می تحویل آگاهی به اندیشههستی این در همواره ایدئالیست فیلسوفان گردد.

بوده ازطریقبیانساختار علم»اندکه می« آنمراد از معنایخاصیکه کنند،در

 با اندیشه این دهند. توضیح نیز را هستی معقول اوجکانتساختار به اینگونه ،

ثبرسیدکهدرفلسفه اثباتییاو،حیثوجودییا بهحیثشناختییا وتیعالم،

ویژهازکانتبهبعدهاههبهیاصلیایدئالیستآن،فروکاستهشد.درمجموع،داعیه

یتجربهبهواسطهیتجربهوآنچهبهوجهازدایرههیچههایناستکهشناختبه

هستیِرودوهرگزبهمابعدالطبیعه،یعنیقلمروآگاهیدادهشدهاست،بیروننمی

تجربه از متعالی امر همان و آگاهی، از بازنمیخارج مکانی و گردندهایزمانی

(.133،ص1311)رجبی،
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 نگاه از که است برجسته و مهم جهت این از نکته، این بحثریتزرتوضیح ،

داردونزاع«تریدرفلسفههایمحکمریشه»یعاملیتههساختار،یدوگانهدرباره

درب اختالم ارهو در باید را دوگانه این ریشهتفاوت»ی نظریهای ای یافت«

(.717،ص1311)ریتزر،

 تحلیل دوگان خالقیت د عقالنیت در پارادایم متعالیه .4-9

یالهیهااستوسنتیهستتیکاملباغایانسانهدفمندودرهماهنگنشیآفر

 انسانحاکماست)همان(؛یبرزندگ

رهیافت دوگانهمتعالیحکمتبا بهه، خالقیتو دوگانهیعقالنیتهه یتبع،

گیرد.مبادیپردازیقرارمیساختارههعاملیتبهنحودیگریموردبحثونظریه

اندودر،درچندحوزهوبهتفکیکموردبحثبودهپارادایموبراهیندیدگاهاین

متناسببااینمسئله،مطریمیاینجاجمع ازجملهدیدگاهاینکنیم؛بندیآنهارا

جامعه،پارادایمدرباره با ونسبتفرد هستیجامعه یاختیارگراییوجبرگرایی،

پارادایمیهستی انساندیدگاه شناختیواصالترفتاریاشناختیوجامعهشناختی،

کنش.

 الف. هستی جامعه و نسبت فرد با جامعه

بنامی اصولوقواعدیرا توانبهاثباتراساسآنمینهدکهبحکمتمتعالیه،

 ایناصولعبارتنداز: پرداخت؛ اجتماعافراد( )فراترازجمعو (1وجودجامعه

(جسمانیةالحدوثوروحیانیةالبقاء3(حرکتاشتدادیوجود؛2اصالتوجود؛

(اتحادعامل،9(اتحادعلم،عالمومعلوم؛5(تجردادراکاتبشری؛4بودنِنفا؛

براساسایناصول،حیاتانسانیباحرکتوجودیوجوهریعملومعمو ل.

یکیپاازدیگریطیمی نباتیوحیوانیرا کندتاآنکهبهخود،صوَرمعدنی،

می وارد انسانی معانیِجهان و صور ادراک به انسانی حیات قلمرو در و شود

است.صورکندکهدرقلمروحیاتانسانیقابلوصولمتنوعیدسترسیپیدامی
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معرفتی،بهعلتمجردبودنبهامورمادیمقیدنیستندودرآنهاتغییروحرکتراه

شوند.نفوسانسانی،سویآنهارهسپارمینداردونفوسانسانیباحرکتخودبه

سو،بامتحدشدنبهصورعلمی،ازیک«اتحادعالمباعلمومعلوم»مبتنیبراصل

عرصه به را مییزندآنها طریقگیوحیاتانسانیوارد از دیگرسو، از کنندو

کنند.آنصورعلمیکهوحدتبامعلومِخود،بایکدیگروحدتویگانگیپیدامی

یاتصالوحدتویگانگیگیرند،نقطههاقرارمییزندگیمشترکانساندرحوزه

میهاییمیانسان وحدتپیدا آنها اینصوردرکنندوبهبیاندشوندکهبا یگر،

شوندکهباآنهااتصالوجودپیداحکمرویوجانواحدبراینفوسمتعددیمی

(.121-117،صص1311کنند)پارسانیا،می

رابطه و فرد انسانجامعهی استو فرد استقالل بر دالّ محیطی، جبر در ها

ات،قانون،سنّت،االختیارنیستند،اماجامعهنیزدارایحیجامعه،گرفتارومسلوب

رابطه دیدگاه، این در است. آن مانند و انسانوجدان ی یکدیگر با در–ها که

جامعهاستحقیقتهمانرابطه با کینونت جدید»بهیکمنجرّ–یفرد یعنی«

کهاگردو–آنعیندقیقاًنهو–هایطبیعیشودشبیهبهترکیبوجودجدیدمی

بایکدیگرترکیبشون ترکیبیحقیقیرخمیماده دهد)یعنیروییکدیگراثرد،

آید؛،یکشیءجدیدازایندوبهوجودمیتأثیرگ ارند(وازبرآینداینواقعیمی

افراددریکدیگرسبببهوجودآمدنیکواقعیّتجدیداستبهنامتأثیربنابراین

نیزنک1391)طباطبائی،جامعه ؛ براساسمنطق.(25،ص4،ج1311:مطهری،

است اجتماعی فطرت، حسبخلقتو به و بالطّبع انسان، نیز )مطهری،قرآن

برحقیقیبودن)ونهاعتباریبودن((25،ص4،ج1311 وآیاتمتعدّدیدالّ

(.711–735صص،4،ج1311مطهری،)ترکیبجامعهاست

وحدت،وحدتجامعه،یکوحدتواقعیاستنهیکقرآنبراساسمنطق

طوراعتباری.جامعه،یککلّاعتبارینیست؛ومعنیاینقضیهایناستکههمین
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می در یکدیگر طبیعتبا طبیعتاجزاء در که اثر در )تأثیرآمیزندو تأثر تأثیرو

دردیگریومتأثرشدنازدیگری(بهاصطالیفالسفهیک واحد«صورت»کردنِ

می جامعهپیدا در افراد یاکنند، یکدیگر میتأثیرنسانیدر تأثر یعنیدرو کنند؛

هاوتأثرهابهروحیهتأثیرگردندواینکنندوازیکدیگرمتأثرمیمیتأثیریکدیگر

که-بخشدودرنتیجهمجموعامورروحیکهبهیکجامعهتعلقداردوحدتمی

می نامیده فرهنگجامعه یکواقعیتخاصپید-شود ایکوحدتخاصو

تحتمی یعنیجامعهواینکلدارایخودشقرارمیتأثیرکندکهافرادرا دهد؛

سلسله یک خاص، احساس یک خاص، ذوق یک وحدت، یک روی، یک

خاصحساسیت تفکر طرز دارای خاصو ارادههای دارای قهراً خاصوو ی

دانشود.پارویایننظریه،ماعالوهبروجدانافرادیکوجوجدانخاصمی

یاجتماعیداریمیوارادهیکلّیکاراده،یافرادبرارادهاجتماعیداریموعالوه

.(715ص،4،ج1311مطهری،)برارادهووجدانافرادقاهروغالبِ

 ی اجتماعی متعالیه ب. ساحات اندیشه

یشرایعالهی)فردیواجتماعی(یدنیا،محلّاجرایهمهدرحکمتمتعالیه،نشئه

،از«الدّنیامزرعةاألخرۀ»(ودرتفسیر572،ص1354است)صدرالدینشیرازی،

تدبیرواصالیدنیاراضروریمی ،صدرالدینشیرازیداند)بابضرورتعقلی،

(.372،ص1339

کاربه«السیاسة»ی،درمواردمتعددومکرّریواژهمالصدرایفلسفیدراندیشه

برخیزمینهجوییوکاررفتهاستوپی ازسویمؤلف، هایبردشناسیاینواژه

یمهمایناسترانشانخواهدداد.نکتهمالصدرایفرهنگیواجتماعیاندیشه

واژه که السیاسة»ی سیاست« متعارم و امروزین معنای به متون، این در

(Politics)مجمعق(در1135ی)درگ شتهطریحینیستبلکهآنچنانکهعالمه

معنایرینالبح به معنایاصطالحیسیاستو آن، از مقصود است: تدبیر»گفته
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است«آنیحاکمشدنبرامورجامعهوادارهاموراجتماعیوعامدرزندگیو

 ص1171)طریحی، گزاره73ق، وصف، این با آموزه(. و درها اجتماعی های

یگرفت.یصدراییرابایدازرهگ رکاربردشناسیاینواژهپفلسفه

هایاجتماعیوتدابیرامرجامعهرادردوساحتمعرفیکردهاندیشهمالصدرا

هاوتدابیراجتماعیدرساحتالهی،.اندیشهساحت انسانیوساحت الهیاست:

ایازتدابیراستکهازسویشارعمقدسبرایاصالیحیاتاجتماعیمجموعه

البُدّمنشارعیعیّنلهممنهجاً:»الربوبیةالشواهدانسانآمدهاست؛بهتعبیراودر

(؛وانبیاء391،ص1339)صدرالدینشیرازی،«یسلکونهالنتظاممعیشتهمفیالدّنیا

دوازده السالم(متولیانحقیقیاینساحتهستندگانه)علیهمالهیوامامانمعصومِ

شیرازی) صدرالدین ،1392 ص 23الف، جمله از واژگانی ،«عادلةسیاسة»(.

قاهرۀ» «سیاسة سنّتعدل»، » قانونعدالت»و اینساحتازحوزه« یاندیشهبه

(.232،ص1337کنند)مهاجرنیا،اشارهمی

،تالشعقالنیانسانمالصدراتدابیراجتماعیدرساحتانسانیدرنظامفکری

تدبیر،هایارادیاستکهباهایحاکمبرپدیدهمندیبرایکشفحقایقوقانون

شود)همان(.حیاتجمعیبشرراازوضعموجودبهوضعمطلوبرهنمونمی

میمالصدرا ساحتتأکید از را ساحتجامعه اجتماعی، تدابیر در نباید کند

درکتابدیگریازاو، یامامتوذیلفلسفهشریاصولکافیالهیمنفککرد.

 است: مش»آمده بقایشناگزیراز و ارکتاستومشارکتتمامانساندروجود

شودجزبهتعاملبادیگران؛وتعاملبادیگران،ناگزیرازسنّتالهیوقانوننمی

وسنتوعدلنیزمستلزمسنت گ ارعادلاستورواگ اروقانونعدلاست؛

هایشاندرآنچالهرهاکنندتابهاختالممنجرشودنیستمردمراباآراءوهوس

ظلموجوروهرکهآن چهبهنفعشاستعدلپنداردوآنچهبهضررشاست،

(.312،ص2،ج1397بداند)صدرالدینشیرازی،
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 بر کتاب این از دیگری صفحات در ی مردم جامعه در  مشارکت همه»او

می«فرآیند تدبیر امور میتأکید و کند اَاِ»گوید: النّنتظام عموم اسعلىوجهٍمر

حکومتافتنینظام»؛«فیهاةٍعامّنیایفتقرالىرئاسةٍینوالدّدّىالىصالیالیؤدّ

ازمندین-آنهامنجرشودیایودننیکهبهمصلحتدیبهصورت-جامعهکیدر

2،ج1397،صدرالدینشیرازی«)مردمانآناجتماعاستیبرتماماستیر ص،

471.)

یلُطفبهاینستنادبهقاعدهبااستفادهازقواعدکالمیوعقلیوباامالصدرا

داندبرایسیرتکاملیانساندرنشئهوکندکهخداوندبرخودالزممیاشارهمی

در اجتماعی تدابیر تا دهد قرار او اختیار در را الزم تدبیر هدایتو دنیا، عالم

 پاسبداردوالّا تدابیر اجتماعی بدون شریعت،ساحتانسانی،حریمشریعترا

ای بدون روح پیکره دقیق تعبیر به است؛ کتابمالصدرا الربیوبیةدر :الشواهد

،1،ج1339،صدرالدینشیرازی«)السّیاسةالمجرّدۀعنالشّرعکجسدٍالرویفیه»

(.394ص

چکیده دیدگاه و براهین ی فلسفهمالصدرا بیان اجتماعیدر و فرهنگی ی

تواناینگونهبازگفت:حکمتمتعالیهرامی

 یآخرتوآخرت،تداومدنیااست؛نیا،مقدمهد

 یخداوندبودننامبرداراست؛انسان،بهمقامخلیفه

 انسان،مدنیبالطبعاستوگرایشاجتماعیدارد؛

 هااست؛انسان،ناگزیرازمشارکتوتعاملبادیگرانسان

 وقانونعدلاست؛یازسنّتالهریناگزگران،یتعاملباد 

 ؛گ ارعادلاستگ اروقانونمستلزمسنتزیسنتوعدلن

 یلُطفالهی،خداونداسبابهدایتوسعادتانسان)ازبراساسقاعده

کند؛گ اری(رافراهممیگ اریوقانونجملهسنت
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 ادایحقّخلیفةاللهیواصالیحیاتاجتماعی،جزباتدبیراموراجتماعی

پ یرنیست؛زندگیامکان

 ورتیعقلیاست.اصالیدنیا،ضر

 ج. هستی فرهنگ و تمدن

وحدتوجود»یمبتنیبرنظریه آنوهمچنینقاعده« لوازم عاقلو»یو اتحاد

یاجتماعییهستیجامعهوساحاتاندیشهوبراساسبراهینیکهدرباره«معقول

برایتوضیحدرباره راه یهستیفرهنگوتمدنگشودهخواهدمتعالیهبیانشد،

شد.

مبتنیبردیدگاهاصالتوجود،فرهنگِجامعهیککلیتانتزاعینیستبلکهکلیتی

استکهحقیقتاًدرعالمخارجباحفظوحدتوجودخوددرافرادمتعدداجتماع،

فراترازمشابهتافراداجتماع،نشانگراتحاد حاضروساریاستودرحقیقت،

ت.دراینمبنا،درعیناصالتووجودیآناندریکحقیقتسِعیوفرامادیاس

دستیابیبهسعه افراداجتماعدرمراتبفرامادیوجودخویشبا یفردیتافراد،

یوجودیعالمعقل،ازموجودیتمقیدبهوجودیعالممثالوباالترازآن،سعه

یوجودیآنعوالم،موجودیتیازروندوبهتبعسعهتعیناتفردیخودفراترمی

کنندکهمنافیحضورسایرافراددرهمانموطننیستل اافرادادرکمیخویشر

متعددجامعه،درعینتعددبدنمادیوتفاوتدردیگرشئونمثالیوعقلی،به

سعه یافتنبه یکدیگرلحاظبار با حقیقتاً مثالیمشترک، یاینحقیقتعقلییا

«فرهنگ»ازامریاستکهبداناند؛ایناتحادوجودی،حاکیاتحادوجودییافته

دراینتوضیح،فرهنگازباطنجامعهخبرمیمی باطنیکهفراترازگوییم. دهد،

یکوحدتمفهومیِذهنیوانتزاعیاست.فرهنگدرتقرریفرامادیدرساحات

مثالیوعقلیعالَم،حقیقتاًدارایوحدتیسِعیاستودرکاینحقیقت،تلقیما

جامعه از فرهنگبهرا بهو عالمماده به محدود اعتباریمحضو یکامر مثابه
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می تغییر ذومراتب پایینامری که پیوستاری مرتبهدهد؛ آن،ترین وجودی ی

ترینمراتبآنتاعوالمعقلیوبلکهباالترازآنقابلاعتباراتمادیاستوباطنی

اساس،هستیتمدنبه(.براین131-121،صص1،ج1315امتداداست)خانی،

یفرهنگناظراست.تلقیوتعریفماازیافتهمراتبوجودیمادیووجوهتحقق

معناییتعریفماازتمدنخواهدبود.بهسخنیدیگر،تمدنبهفرهنگ،برسازنده

رویمشترکیکجغرافیایوسیع، فرهنگو مبتنیبر حیاتیاجتماعیاستکه

عصرمعین،تحققیافتهاست.دراینتعریف،رویصورتچندفرهنگیدریکبه

صورت حقیقت در که است تمدن آن کالبد و است فرهنگ همان جامعه،

(23،ص1313بین،رهنگاست)جهانیفیافتهتجسدیافتهوعینیت

تعیین همواره فرهنگ، از تعریف و تلقی اساس، این نظریهکنندهبر یی

یفرهنگنیزدرورزیدربارهیفرهنگواندیشههاسازیخواهدبود.نظریهتمدن

هایشوندواصولوگزارههازادهواستوارمیفضایمعناییوچارچوبپارادایم

هایفرهنگیوسازدرتولیدنظریهشناختی،هموارهازعناصرهویتتجویزیروش

شوند.تمدنیمحسوبمی



 

 
 

 

 ی تمدن ی فرهنگ و نظریه نظریه ترتیب و نسبت میان پارادایم، (.1)نمودار 

 د. جهان اجتماعی

برساخته الهی تقدیر به اجتماعی جهان رهیافتحکمتمتعالیه، ودر آگاهی ی

حرکتاراده بهتر، بیان به مبنایحرکتجوهریو بر انسانکه یانسانیاست.
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به حرکت مسیر از است، البقاء روحانیة و الحدوث جسمانیة خود، وجودی

شودودرآنجاباصوَرعلمیکهحقایقمجردوغیرمادیآگاهیواردمییعرصه

کند.بهدنبالآن،نفاآدمیهستنداتحادوجودهونهمفهومییاماهویهپیدامی

یقوایادراکیوچونباحفظوحدتخوددارایمراتباستومشتملبرهمه

قتضایآنصور،رفتارخودتحریکیاست،پاازاتحادباصورمجردعلمی،بها

دهد.بهبیاندیگر،صورتعلمیراازمسیروجودیخودبهافقرفتارراسامانمی

ایکهانساندرحرکتکند.معانیهایروزانهواردمییکنشوازآنجابهعرصه

لحاظوجودیانتولوژیک،مجردوغیرمادیشودچونبهجوهریباآنهامتحدمی

فرا بردامنههستندبا اوالً بهیتجردوکمالخودمیگیریآنها، رغمافزایدوثانیاً

کثرتیکهدرجهانمادیوفردیدارد،بهعلتاتحادیکهافرادآنبایکوجود

کنندکهمنافیکثرتوتعددآنهانیست.دارند،بایکدیگروحدتواتحادیپیدامی

معانیاتح با مقداریکه انسانیبه میافراد وجودیپیدا اجازهاد معنا، به یکنند

دهند.حضورمعنایواحدیکثرترامیورودبهعالمطبیعتوحضوردرصحنه

درمتنامورمتکثر،ازبابحضوریاظهوروحدتدرکثرتاست؛اینامرسبب

شود.ایننظموساختارپدیدآمدننظاموساختاریواحددرمتنحقایقمتکثرمی

(.134-133،صص1311تقلیلوارجاعبهموجوداتمتکثرنیست)پارسانیا،قابل

متعالیه،جهاناجتماعی،جهانیتوحیدیاست.اعتقادبهتوحیدحکمتدررهیافت

اینمی اوصاممانعاز دیگر و اراده قدرت، علم، از مستقلّ موجودات، که شود

موجوداتن استقاللدیگر زیرا باشند؛ بهکمالیخداوند اویز بودن معنایمحدود

همه نشانهخواهدبود. آیاتو اینآیاتویهستی، هایخداوندتعالیهستند؛

بهنشانه اویندو از بازمیها نیز بزرگسویاو انسان، نشانهگردند. یترینآیتو

دیگرموجوداتمی بیشاز یعنیموجودیاستکه وتواندنامخداونداست؛ ها

خالقبودنحقراصفاتخداوند درایننگاه،خلقت، آشکارسازد. نامحدودرا
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می شدهنشان آفریده اساسحکمت بر و حکیمانه مخلوقات، و اولیندهد اند.

،1311پارسانیا،مخلوقدراینجهان،عقلاستونظامجهانینیزعقالنیاست)

(.271–291صص

 تمدن  . پیدایی و تداوم فرهنگ و ه

تتبعدربارهدرپارادایم یتداومنیزحاوینکاتعمیقوینحوهحکمتمتعالیه،

افقنوآورانه اجتماعیوتکوینوتکاملگشاییدرحوزهایاستکهدر یعلوم

جسمانیة»وبنابراصلپارادایمدراینیفرهنگیبرجستهومهمخواهدبود.نظریه

یملکاتوکماالت،بههمهسانی،علوموملکاتنفبودنِ«ءالحدوثوروحانیةالبقا

(.211،ص11،ج1313)جوادیآملی،تهاندازجملهملکاتوکماالتعلمیپرداخ

می ایناصل، دربارهمبتنیبر ماناییوتوان و پدیداریجسمانیجامعه یپیداییو

پیوستگیوهمبستگیجامعه،بهبقایفرهنگیآنسخنگفت.درایندیدگاه،پیدایش

 سلسلهو چندانسانبا اتحاد درحکمرخمیمعانیایاز آنمعانی، روینمایدکه

مشترک نفا و هموندواحد میو قرار آنها گیرد. دیگر، سخنی به زایشآغاز

یکیهمدیگروبرپایهانسانبایککهبیشازایاستلحظه)حدوث(جامعه،آنو

یعنیعلم-اتحادبامعانیینپیوستگیواچون.شوندمیوپیوستهنظاممعناییمتحد

دهدرخمیویژهمکانیویژهوهمچنیندرجایوزمانیآنودر–هاانسانادراکو

مایهاست.آشکاروهویداازاینروی،لحظهوحدوثجامعه،پیدایشیجسمانیوتَن

عنایینداردوجهانیبودن،جزدردیواروبارویزمانومکان،ماستکهمادیواین

آنچهرهیدهازپرچیناینگیتیاست،فرامادیومیناییاست.جامعهنیزازسوییبر

هابهزمانومکان،وابستهاستوانسانوبدنهایپیوستهبرتنهاوجانیرویپایه

ازسویدیگروبراساسپیوستگیواتحادباسپهرمعانی)فرهنگ(،فراتراززمانو

آنمکان یعنیتا بود، فرهنگخواهد به وابسته جامعه، دوام ماناییو کهاست. گاه

انسان درسایهوهمبستهچندیاز سپهرمعناییوفرهنگیها شانحرکتکنند،یبا



 

یمدرن و اسالم یمارادادر دو پ یتمدّن یتو خالق یتعقالن یانم یقیتطب یلتحل  

 

 

 
221 

یک افراد وضعی، چنین در اگر بود؛ خواهد مستدام نیز جامعه آن مانایی و دوام

دوبهسپهرونظاممعناییدیگریبپیوندند،فرهنگ،ازسپهرمعناییآنرویگردانشون

جامعه )لبخندق، شد خواهد پیدا و زاییده نوینی 1317ی ص  (.292ریال

انسانی یاکنشرفتار اصالتو.

نظربرایناستکهانساننیز ازجملهرویکردرفتارگرایانه، دربرخیرویکردها

ارزیابیآننیزباهمینکندوهمچونحیوانات،براساسمحرّکبیرونیرفتارمی

گرایانه،انساندرهنگاممواجههشود؛درمقابلودررویکردکنشرویکردانجاممی

پردازدوبراساسآنتفسیر،واکنشانجامهابهتفسیرآنهامیبارویدادهاوپدیده

بنابرایندوگانهمی کنش)Behaviorیرفتار)دهد؛ یا )Actionناظربهوجه ،)

ادامهاختیا در است. مطری پیرامونی محیط برابر در انسان مباحثری ی

شناختینیزمطرییاصالترفتاریاکُنش،ایناصلروششناختیدرحوزهروش

دوگانه معناییِ فضای در که است کُنش، ه رفتار کنش»ی یا رفتارها هاینمود

صالترابهبازخوردپردازی،اچگونهاست.اگردرفرآیندپژوهشونظریه«انسانی

(Feedbackهمه ناگزیر بدهیم، عواملمحیطی( از متأثر یرفتارهایانسانیرا

کرده بازتاب)قلمداد اصالتبه در مقابل، در و انعکاس،Reflectionایم؛ یا )

دهد؛وبااینوصف،انسانباتفسیردرونیخود،رفتارهاییرادرمحیطانجاممی

بازتاب با )درتفسیرما اصالتبازخورد از متمایز که هستیم روبرو انسانی های

انسان که معنا بدین است، اثباتی( بهپارادایم محیط، از خود اساستفسیر بر ها

(.912،ص1312ساداتی،پردازند)ایمانوکالتهکنش،ارزیابیوواکنشمی
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 کُنش )بازتاب( تقابل اصالت رفتار )بازخورد( با اصالت (.1)نمودار 

نظریه فرآیندپژوهشو باعثمیدر انعکاس، بازتابیا پردازی، کنشتأثیرشود

شرکت و کنشگران رفتار و بینش در شود؛)اقدام( روشن تحقیق، در کنندگان

می رخ آنچه بازتاب، یا انعکاس در برگشتِبنابراین و رفت فرآیند یک دهد

تواندتغییراست.حاصلاینفرآیندمی«ملع»و«فکر»چرخشییادیالکتیکیمیان

شودمواردتوأمباتعالیورشدباشد.انعکاسیابازتابنسبتبهعمل،باعثمی

مختلفبرایانسان،بامعناشودوازاینطریققدرتانساندرتشخیصومواجهه

،ص1311م،بهنقلازایمان،1113یابد)برایکوهمکاران،بامسائلافزایشمی

117.)

رابطه دیدگاه تقویت موجب بازتابندگی ویژگی (Relation view)ای

یمیانشود؛ورابطهخوبیتبیینمییفکروعملبهشود؛بدینمعناکهرابطهمی

فرصت از استفاده برای میافراد شفام بیشتر، ارتقای و یادگیری برای گرددها

(.117،ص1311ان،م،بهنقلازایم1113برایکوهمکاران،)

یبازتابندگی،شناختوارزیابیمنشأآناست.تریننکتهدرتحلیلمقولهمهم

نقشاساسیوبه بازتاب، یا اصالتبازخورد به بودن قائل مبانیتحلیلی، لحاظ

دکارت،یمدرنشناختیخواهدداشت.دربنیاداندیشهمهمیرادرمباحثروش

دمکردوبراینبنیاد،امکانشناختدربستروجودرامق«وجود»بررا«شهیاند»
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بهتصور«انسان»و«جهان»،«خداوند»محالومرتفعکرد؛درنتیجهدرایندیدگاه،

چگونگیشناختخدا، پرسشاز برابر در و مبنا این با گردیدند. مبدل ایده و

یحصولشناختجهانوانسانوپدیدارهایانسانی،تنهاراهیراکهدکارتبرا

بازتاب»مطریکرد ایده« ازمسیردر او، نگاه از که وکمالبود امتداد هایفکر،

،اینبنیادومیراثفکری،باقیماندودکارتشود.پاازشهودعقالنیمحققمی

ایمانوئلکانت،جانالکیبنیادینبرایکسانیچونایاندیشهپاازاوجانمایه

،سراسرمقاله(.1314زاده،معماریوطالب:شد)نکفیشتهو

هایاثباتیوتفسیری،باتوجهبهشناختیمدرنودرپارادایمدرمباحثروش

دوگانه کنشانسانی، بازتابنیزطریوبسطشدهتلقیازعملیا یبازخوردیا

موضوعبحث«هایانسانینمودرفتارهایاکنش»یاصلیاستودرهردو،مسئله

اشاره با و ایندوگانه نگاهیمبناییبه در است. پرسشبوده مبنایو به ایکه

میاندیشه نظر به وکنشانسانی،یدکارتیشد، رفتار نمود به نگاه رسدهردو

 تأثیرتحت بر(Descartes's idealism)ایدئالیسم دکارتی نوعی )مبنی

اساس دکارتبر است. بروجود( اندیشه تقدم اصلمهمومضمونِ همینمبنا،

اوقائل؛(Dualism)«ییگرادوگانه»شناختیدیگریرامطریکردباعنوانروش

.(1391:دکارت،)نکبهوجودِدوجوهرمستقلنفاوبدناست

گراییتمرکزگراییودرنگاهیکلی،هرچندبراصالتعینیدرپارادایماثبات

رئمی یمقابلپارادایمایدئالستیمطریالیستیدرنقطهشودوهموارهاینپارادایمِ

برابرباطبیعت»گرایی،تنهابهبودهاستامادرپارادایماثبات توجهشده«واقعیتِ

طبیعتبه اینپارادایم، در پرسشایناستچرا هستیانگاشتهاست؛ تمام مثابه

یطبیعت،همه»یهشدهاست؟پاسخایناستکهدراینپارادایمنیزایدهوانگار

اندوهمحاکماست،یعنیهمایدهواندیشهرابروجودمقدمدانسته«هستیاست

اند.وجودرابهطبیعتفروکاسته
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جوییاست.اینپارادایم،ایننکتهبهنحودیگریقابلپیتفسیریدرپارادایم

سوژهدرونبه(Objective)یرونیواقعبصورتبعالمبهنگرشنسبترییباتغ

رامنوطبهدقتبرذهنقتیکشفحقی،دادنبهآگاهتیوذهنانسانومحور

کهدریدکارتسمیدئالیاازگ ارباهوسرل.دانستیماتشیازمحتویانسان،جدا

رابنایدیجد(Subjectivism)گراییذهنمعنابود،یبذهنآنعالمواقعبدون

بهسخنیدیگرانسانابژهاستیآگاهیهرابژهبرا،کردکهبراساسآن اصل،؛

انسانوجودیمقابلآگاهدراءیاستکهاشنیهم،یدارشناسیپدیفلسفهنیادیبن

 به بنا قوامتصریحدارند. انسان ذهن هوسرل، بر قائم و خارجاءیاشدهنده عالم

است پارادایمتفسیرگرا.(1311)هوسرل، اینمبناودر با دنیایاجتماعیرا»یی،

یمردملحاظعینیکهمستقلازرفتارروزانهلحاظذهنیتجربهکردنهبهتوانبهمی

(؛دراینپارادایمنیزباتأکیدبروجودذهنیشناخت55،ص1311)ایمان،«باشد

ونفیشناختعینیوتأکیدبرامکانشناختازطریقادراکوذهنیتانسانی،

هویدااست.«شهبروجوداندی»تقدم

انگاره برابر در بنیادینِ وجود»ی بر اندیشه انگاره«تقدم متعالیه، حکمت در ی،

درجلدنخستازمالصدرامطریاست.«تقدموجودبراندیشه»و«اصالتوجود»

تیعبارتاستازخصوصیادهیهرپدقتیازآنجاکهحق»گوید:میاسفاراربعة

برادیبام،یکنیاثباتمدهیپدآنیکهبرایوجود داشتن،قتیحقیخودوجود،

سفتیاولو خود چنانکه باشد؛ صفتسفیدیداشته شایاولد،یبه ازترستهیو

عروضسفیزیچ بنابراردیگیقرارم«دیسف»مصداقصفت،یدیاستکهبا ن،ی.

پد درهر ماه،یادهیوجود، و است غهادهیپدنیاتیخودشموجود ازریکه

وجودشانموجودند.دریهلیبلکهبهوسستند،یوجودشاناست،خودشانموجودن

،1م،ج1131)صدرالدینشیرازی،«وجوداستنیدارد،همتیآنچهواقعجه،ینت

(.33ج
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مبتنیبراینمبنا،وجودبراندیشهتقدمداردوحقیقتاندیشهوعلمبهوجود

کُنهعلماست)وابستهاست؛چراکهعلم،همانوجود صدرالدیناست؛ووجود،

(.41،ص1333:خسروپناهوپناهیآزاد،؛نیزنک211،ص3،جم1131شیرازی،

ومبنایایناندیشه،منشأطریفلسفهومبانیرئالیسمودرتقابلوتضادبافلسفه

مبانیایدئالیسماست.

هایانسانینیزقابلتداوماینمبنادرفضایجهاناجتماعیومتناسبباکُنش

دومقوله با درفضایکنشانسانی، یاختیاروخودآگاهیانسانوتوسعهاست.

برقراراستیاتحادیبیترک«عالم،علمومعلوم»انیمروبروهستیم.ازسویدیگر،

.بایدتوجهداشتکهدرفهمنسبت(274،ص4،جم1131،یرازیشنی)صدرالد

مقوله با انساندارایالیهانسان متفاوتیاست)اصلمراتبیاختیار، هایوجود

می مراتبمادیشروع از که مراتببرزخیوتشکیکیوجود( سپاتا و شود

می ادامه گسترهعقلی و مراتبیابد کدامین به اینکه به بسته انسان، اختیار ی

انسانهرقدروجودیخویشخودآگاهییافتهباشد،متفاوتخواهدبود.درواقع،

الیه نسبتبه بیشتری خودآگاهی عمیقکه ازهای باشد خویشداشته وجود تر

می اختیاربرمحورخودآگاهیمعنا یابدوتااختیاربیشتریبهرهخواهدبردزیرا

بی اختیاروانتخابنیزبرایاواساساً درکیازخودنداشتهباشد، معناموجودی،

دارایمراتبمتعددوجودیاست،متناسبباخودآگاهیاستوازآنجاکهانسان

 عمقاختیاراونیزمتفاوتخواهدبود)خانی، -193،صص1315ازآنمراتب،

171.)

انسانوجامعهتفکیکبرایناساسبایدمیانگستره یاختیاروعمقاختیار

 شد. اختیارگستره»قائل ی بهره« امکان به ناظر جامعه، و انواعمندانسان از ی

مرتبهداشته هر در ها استو وجودی اختیار»ی عمق به« ناظر جامعه و انسان

خودآگاهیانسانوجامعهبهسلسلهمراتبیوجودیوشناختجایگاهخوددرآن
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مراتباست.





 

 

 

 
 

 

 ی اسالمی )حکمت متعالیه( ی مدرن و فلسفه تقابل بنیادین میان فلسفه (.9)نمودار 

متعالیه،بنابرای اجتماعی جهان در آزادیفرد و اختیار به اعتقاد متناسببا ن

طبیعتمسئله و بازخورد بهی انسان، بودن باواره متناسب اما است. منتفی کلی

یبازتابوانعکاسکهدرپارادایمتفسیریموردتوجهاست،چالشمفهومیمقوله

جتماعیمطریاست؛اینکهآیاافرادیفرددرجهانادیگریناظربهاختیارواراده

مراتبو و هویتیدارد چه اینمحدود خیر؟ دارندیا اجتماعیقرار تحتجبر

سطویآنچگونهاست؟

گراییدرجهاناجتماعی،منافاتوبایددرنظرداشتاعتقادبهرئالیسموذات

ادوجودیافراددریافرادندارد.آنچهبهعنوانمداراتحتعارضیبااختیارواراده

معارموملکاتمشترکافرادآنجامعهاستوروشن یکجامعهمطریاست،

یاتحادعالم،علمومعلوم(اینمعارموملکات،درعیناست)مبتنیبرقاعده

آنکهسبباتحادوجودیافرادیکجامعهدرساحاتفرامادیاست،بااختیارآنها

دستی اوالً چون مسیرمتعارضنیست؛ از مشترک ملکات و معارم این به ابی

بادستیابیبهآنغایاتویانسانگ ردکهمالزمباارادهاعتباراتیمی هاست؛ثانیاً
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تعیناتفردیواجتماعی،ضرورتبروزآثارآنغایاتنیزبااختیارافرادجامعهدر

فردیواجتماعیهاباخودآگاهیبهاینملکاتتعارضنخواهدبودزیراکهانسان

می بروز خود از آنرا آثار میلخویش، با انساندارایو که آنجا از ثالثاً دهند؛

خاصدر ذاتی به شدن متعیّن صورت در استحتی مراتبمختلفوجودی

تواندباافزایشخودآگاهیفردیواجتماعی،ازاینحیاتفردییااجتماعی،می

برایناساسدوبهیافتهنیزرهایییابتعینفعلیت سویتعینیدیگرحرکتکند؛

باشرایطوموقعیتاجتماعییانسان،درهیچاختیارواراده کدامازاینمراحل،

متعارضنیست.افزونبرایندرجهاناجتماعیمتعالیه،تمامیابعادوجودیفرد

چراکه نیست؛ وجودیجامعه اتحاد مدار ذیلباطنو در)وعضویکجامعه(،

یمراتبکردوفردمحصوردرهمهموضوعیتپیدامی«اصالتجامعه»صورتاین

وشئونجامعهبود؛امادرایننگرش،همانگونهکهساحاتجامعهقابلتقلیلبه

ساحات در اضمحالل و انتقال قابل نیز فردی ساحات نیست، فردی ساحات

هویتاجتماعیِ ایناساس، بر و بود تمامیاجتماعینخواهد محیطبر جامعه،

شئونحیاتفردینیستبلکهجامعهمحیطبهآندستهازاموریاستکهفردبا

،1315خانی،اختیاروخودآگاهی،برمداراتحادوجودیجامعهقرارگرفتهاست)

(.111-117صص

جمع پرسشدربارهدر پاسخبه در اینمباحثو یابندیاز یاصالترفتار

ههپاسخاین«جهاناجتماعیمتعالیه،اصالتبارفتاراستیاکنش؟در»کنشهه

اقدامیطبیعت پارادایماستکهرفتار، اینتلقیدر ازسویانساناستکه واره

گرایانهازسویانساناستگراییتعریفشدهاست؛وکنشنیزاقدامیذهنیاثبات

لحاظمبناییبارئالیسموتلقی،بهکهدرپارادایمتفسیرگرایی،پدیدآمدهاست؛هرد

 حیاتاجتماعیمتعالیه، در تعارضاستو در حکمتمتعالیه بر انسانِ »حاکم

ها،منشها،نشیبشئونفرهنگیانسانی،شامل:اصیلاست؛براینمبنانیز«مختار
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جامعهنیزمبتنیبروکردارهایمختارانههاکشش یانساناصالتخواهدداشت.

گیردوبنابردالیلیکهشئوناختیاریانسان،وحدتوانسجاموقواممیهمین

مختار،وجودنداردورابطهگفته یانسانباجامعهوایم،جبراجتماعیعلیهانسانِ

است.«تعامل وجودی»پیرامون،مبتنیبرنوعی

مبناییمی شودبرایپاسخگفتنبهپرسشازاصالتبازخوردیااینتوضیح،

بازتاب؟»بازتابهه بازخورداستیا اصالتبا ههو«درجهاناجتماعیمتعالیه،

مختاردرجهاناجتماعیمتعالیهنگریست؛ایننمود، پاسخرابایددرنمودانسانِ

عواملمحیطی برابر در مجبور را انسان اثباتی، پارادایم در بازخورد بر مبتنی نه

گرایی،انسانراتفسیریومبتنیبرذهنیپارادایمرداندونهبراساسبازتابدمی

مختاردرجهاناجتماعیمتعالیه:اوالًفاعلوکنشگرمطلقمی خواند؛نمودانسانِ

درسطحکردارهانیستبلکههمه شود،یشئونفرهنگیانسانراشاملمیصرفاً

همهها،کششها،منشیعنیبینش ثانیاً ئون،مختارانهاست؛یاینشهاوکردارها؛

باحیاتوفرهنگجمعیغیرمتعارضاستبلکهدرتعاملوهمراستاباآن ثالثاً

ازسنخ بنابرایننمودشئونفرهنگیانسان، تجلّی مختارانه»است؛ انساناست؛«

بهدستآمده«عامل،معلوموعمل»یانسان،براساساصلاتحادتجلیمختارانه

است.
 های مدرن و اسالمی مین کلیدی در پارادایممضا (.1)جدول 

 متعالیه )اسالمی( تفسیری )مدرن( اثباتی )مدرن( پارادایم:

هویتانسان:
مجبور

گرا()طبیعت
گرا(مختار)عینیگرا(مختار)ذهنی

تعاملوجودیکُنشرفتاریانسانبامحیط:رابطه

نهتجلّیمختارابازتاببازخوردنمودانساندرجامعه:

گراییعینیگراییذهنیرفتارگرایییبنیادی:نظریه



 

یمدرن و اسالم یمارادادر دو پ یتمدّن یتو خالق یتعقالن یانم یقیتطب یلتحل  

 

 

 
237 

 گیری نتیجه

یعقالنیتوخالقیترایدوگانهیفرهنگیههتمدنیمتعالیهدربارهبرآیندنظریه

تواندرچندبندبیانکرد:می

جامعه،یک وابستهاست؛ افرادجامعه وحضور بهوجود تحققوجودیجامعه .

هاومغایرباآنهانداردبلکهجامعهترکیبیاتحادیبادانسانوجودیجدایازافرا

ایهستندکهازطریقمعرفتوعملباصورتهاداردوافراددرحکممادهانسان

کنند.نوعیجامعهوحدتپیدامی

افقدو. برهمیناساس، وروحانیاستو صورتنوعیجامعهصورتیمجرد

فقیمعرفتیومعنویاست؛دلیلاصلیتأکیدبروحدتوترکیباعضایجامعه،ا

هایاخالقیومعنویو...درهمیننکتهنهفتهاستکههرچقدرهاوارزشآرمان

متعالی جامعه، وحدت مرتبهمبنای و ارزش باشد، نیزتر جامعه آن وجودی ی

ترخواهدبود.متعالی

حقیقیاستوجامعهنوعیترکیباتحادیجامعهباافرادآن،هرچندترکیبیسه.

هایشیمیایینیستکهاستامااینترکیب،مانندترکیب«کینونتوبودنِجدید»

عناصرنخستینهدرفرآیندترکیب،هویتوهستیخودراازدستبدهند؛دراین

ترکیب،اجزایمادی)افراد(،ذیلصورتمعنویودراستخدامآن،کامالًمختارانه،

هایاصلیوهنجارهایها،ارزشوصورمشترکعلمی)نظیرآرمانشوندفعالمی

تعیینمی اجتماعی(،مسیرارادهوعملافرادیرا کنندکهبهتناسبدرجهومهمّ

اند.شدتاتحادافرادباآنصورمشترکعلمیمتحدشده

چهار. حیاتاجتماعیمتعالیه، مختار»در انسانِ ذیلسننالهیحاکمبرهستی«

نیز مبنا این بر دارد؛ اصالت شامل: انسانی، فرهنگی ها،منشها،نشیبشئون

جامعهنیزمبتنیبروکردارهایمختارانههاکشش یانساناصالتخواهدداشت.
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گیردوبنابردالیلیکههمینشئوناختیاریانسان،وحدتوانسجاموقواممی

مختار،گفته یانسانباجامعهووجودنداردورابطهایم،جبراجتماعیعلیهانسانِ

تنهاپاازاست.بهسخنیدیگر،افرادنه«تعاملوجودی»پیرامون،مبتنیبرنوعی

سویشوندبلکهدرحرکتبهاتحادباآنصورمشترکعلمی،مضمحلونابودنمی

طبیعتکنندوتاهنگامیکهدرعالمایمختاروفعالبرخوردمیگونهآنصور،به

برندامکانبازگشتواعراضازآنصوررادارند.سرمیبه

ازطریقپنج. عاملومعمول، اتحاد و معلوم عالمو دلیلاتحاد انسانیبه افراد

الیه از که عمل( اینمعانی)علمو از مجموعه هر با اجزایاتحاد سطویو ها،

هند،راهورودآنمجموعهدمرتبطبرخوردارند،ضمنآنکههویتخودرانشانمی

بهعرصه مبتنیکنند.سازیهموارمیسازیوتمدنیزندگیاجتماعی،فرهنگرا

کنند،نوعیعلمبرایناصل،افرادبااتحادیکهباآنصورمشترکعلمیپیدامی

به آنها کهبا میرا پیشلحاظوجودیمتحداست، فرهنگآفرینند؛ تراینعلمرا

شودوتداومرهنگ،ازطریقوحدتافراددرساحتجامعهحاصلمیایم.فگفته

و سیطره با فرهنگ، اساس، این بر است؛ جامعه افراد حضور و وجود به آن

کندکهرساند،ساختاروروابطیراایجادمیمیحضوریکهدرمقامکثرتبههم

تعلقیدا کهوجودیرابطو یعنیساختار، بههستیِفرعبرحضورآناست؛ رد

گرددووجودجامعهبهساختار،قابلارجاعنیست.جامعهبازمی

شود؛ودربسترجامعهنیزفرهنگجامعه،ازاتحادوجودیافرادحاصلمیشش.

می متولد د»شود، حقفرهنگ تنزلقتیر عرصهیافتهیصورت به فهمیمعنا

تجلیوتعینفرهنگدر؛«استیاجتماعیهامشترکوکنشیورفتارهایعموم

دهندهدرفضایفضایعمومیجامعه)ودرمقامکثرت(داراینوعیروابطقوام

اجتماعیاست)ساختار(،بااینوصف،ساختار،حیثیتوویژگیِفرهنگاستنه

قوادهندهقوام افراداست.میآن؛ جامعهاستوقوامجامعهنیزاز فرهنگ، بخشِ
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باجامعهوفرهنگ)ساختار(وجودبنابراینتقابلوتع ارضیمیانفرد)عاملیت(

نداردوسیرحرکتفردوتوانوامکانفردی)خالقیت(نیزدرتقابلوتعارض

بانظموساختارجامعه)عقالنیت(نیست.
 های مدرن و اسالمی ی عقالنیت و خالقیت در پارادایم دوگانه (.1)جدول

 عقالنیت در برابر خالقیت اصالت پارادایم اثباتی )مدرن(

پارادایم تفسیری 

 )مدرن(
 اصالت خالقیت در برابر عقالنیت

 اصالت عقالنیت در برابر خالقیت پارادایم انتقادی )مدرن(

پارادایم متعالیه 

 )اسالمی(

تعامل مثبت )زوجیت( خالقیت با 

 عقالنیت

رابطهرابطههفت. فضای در عقالنیت با خالقیت میان انسانی وی جامعه با

همچنینرابطه و تمدن عاملیتفرهنگو نوعییمیان مبتنیبر ساختارها، با ها

«.تقابلوتعارضذاتی»استونه«تعاملوجودی»

پارههشت. وجود تحتایتفاوتجوامعبا سننالهیوقوانینتکوینیتأثیرها،

ایالهیاست.همشترکوفراگیرهستند؛مختاربودنانساننیزیکیازسنت

یاصالتمیانفرآیندونتیجهنیزتردربارهمتناسبباایننکات،همچنانکهپیش

درنظریه بود، تمدنیمتعالیهنیزرابطهایننکتهمطریشده یمیانیفرهنگیهه

ایتعاملی،مثبتوتعاضدیاست)الگویب(؛هرچندخالقیتباعقالنیت،رابطه

رابطهشناسیروشهایغربیودرپاردایم یهایاثباتی،تفسیریوانتقادی،عمدتاً

یقطبیوتقابلیرایتضاد،نوعیرابطهمیانخالقیتباعقالنیت،براساسدوگانه

اند)الگویالف(.طریکرده
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(xیمیانخالقیت)الگویالف.رابطه

هایاثباتی،(درپارادایمyوعقالنیت)

مدرن(تفسیریوانتقادی)

رابطه یمیانخالقیتالگویب.

(x( عقالنیت و )yپارادایم در )

متعالیه)اسالمی(

 های مدرن و اسالمی عقالنیت در پارادایمو خالقیت  انیم ی رابطه (.4)نمودار 
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