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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.

Keywords: Creativity, Rationality, Modern Islamic Civilization, Theorizing,
Transcendent Wisdom, Mulla Sadra.
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طرح مسئله
شناسی،روانشناسی،

طورکلیدرنظریاتعلمیدرحوزهیعلومانسانی(جامعه


به
علومسیاسیو)...ازدوتواناییبزرگدرانسانحکایتمیکنند؛ایندوتوانایی،
یکیعقالنیتاستکهدرخدمتکشفوبهکارگیریقواعدوقوانیندرجهان

اجتماعیوبرایتثبیتوپایداریزندگیاجتماعیاستودیگری،خالقیتاست
یتغییروتحولدرجهاناجتماعیاست.بحثوگفتگودربارهیخالقیتو

کهبرا
عقالنیت ،نه تنها همواره یکی از مهمترین جدالهای مفهومی در نظریههای
اجتماعیبودهاستبلکهدرمباحثتمدنشناختینیزاینمنازعه،تسریپیداکرده

است .
پرسشاصلیواساسیمادراینمقاله،ناظربه ایننکتهاستکهبارهیافت
( )Attitudeحکمت متعالیه ،چگونه میتوان در نظریهی تمدن نوین اسالمی،
جایگاه خالقیت و عقالنیت را صورتبندی کرد؟ به سخنی دیگر ،با توجه به
جایگاه برجسته و تعیینکنندهی این دو مفهوم ،چه تحلیلی میتوان از تعریف و
نحویکهدرفرآیندنظریهیکالنتمدن


مبرقرارکرد،به
نسبتمیانایندومفهو
نویننویناسالمی،جایگاهمتناسبیرادریابد؟ 
 .1پیشینه تحقیق
یکلیدیدرجهانهایاجتماعی

توجهبهخالقیتوعقالنیتبهمثابهدوتوانوقوه

انسان،درشناساییوتعریف کلیدیترین مفاهیمزندگیآدمیتأثیری مهم داشته
است .فهرستی از تعاریف مهم و پرکاربرد از تمدن ،ناظر به کاربرد انگارهی
خالقیتوعقالنیتدرتعریفتمدناست.بهعنواننمونه :
علیاکبروالیتی تمدنراپیامدونتیجهیتعالیفرهنگیوپ یرش
 دکتر 
نظماجتماعیدانستهاست(والیتی،1331،ج،1ص)32؛ 
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 این رویکرد  در بنیاد و تعریف از تمدن در کار برجسته و مهم ویل
دورانت  نیزمطریاست؛ازنگاهاوتمدن،نظمیاجتماعیاستکهپیامد
آن ،امکانپ یری و تحقق خالقیت فرهنگی است (دورانت ،1395 ،ص
)5؛ 
نیزتمدنرامرحلهایازفرهنگدانستهاند

آرنولدتوینبیوهنریلوکاس


ایمعین،محققیافتهونتیجهینبوغاقلیتیاستکه

کهدرعصرو 
دوره
اهل ابتکار و نوآوری است (توینبی ،1379 ،ص  43و لوکاس،1399 ،
ص)19؛ 
 از نگاه گولد و کولب در فرهنگ علوم اجتماعی ،تمدن ،دامنهای از
خالقیت انسانی در پیوند با نظام فناوری و علم است (گولد و کولب،
،1379ص)297؛ 
نتیجهی فرآیند ویژهای از خالقیت فرهنگی
 دارسن نیز تمدن را پیامد  
میداند که بر اساس کار گروهی خاص از مردم جامعه است (موالیی،

)123؛
،1334صص -127
 عبدالحسینبینش دربازشناسیوتعریفتاریخ تمدناسالمی،آندردو
جنبه بیان کرده است :یکی ناظر به خالقیت و ابتکار مسلمانان در پرتو
معارم الهی و وحیانی اسالم و دیگری تداوم میراث تمدنی پیشینیان
(بینش،1333،ج،1ص.)19
اهمیت کاربرد انگارهی خالقیت و عقالنیت در تعریف تمدن ،از این حیث
هایطریشدهدرتعریف،همان


شودکهبدانیمهموارهعواملومؤلفه

ترمی

برجسته
هانیزمؤثرخواهندبود(نک:استنفورد،


یتمدن

ندکهدرتداوموآینده
عواملیهست
؛توینبی .)1379،

1332
تمدنسازیاسالمی
مؤلفههای 
بارویکردیساختاری،پیروزمندوخورشیدیبه 
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مجموعهای از عوامل منسجم اشاره کردهاند که با ترکیب

توجه کردهاند و به 
شبکهی روابط عناصر در نظام
آنها با یکدیگر  ،
مطلوب و تنظیم روابط منطقی  
تمدنسازی
مؤلفههای اصلی بُعدساختاری  
یگیرد.دراینپژوهش  ،
تمدنی شکلم 
جامعهی

نالملل اسالمی ،
اسالمی با عناوین :حکومتمداری اسالمی ،فضای بی 
شکلگیری انقالب اسالمی و نظامسازی اسالمی بیان شدهاند
کارآمد اسالمی  ،
(پیروزمندوخورشیدی.)1313،
 .1چارچوب مفهومی
از حیث هستیشناختی ،عقالنیت ،خصیصهای انسانی است که بیشتر بر ابعاد
هایعقالنیبهرهمیگیرد.براین


هایفکریواستدالل

عقالنیواستفادهازظرفیت
اساس،عقالنیت،تمایلداردتاسازههاییکلیراطراحیکندکهفعاالناجتماعی

دردروناینسازههابهتعاملبپردازند.بااینتوضیح،عقالنیت،نظریهمداراستو

مدارینیزبرقیاسمیانپدیدههاورویدادهااستواراستکهدر


ینظریه

خصیصه
آن ،تمایز ،شفافیت و قضاوت کردن مطری است .بر اساس این تمایز است که
مدلها و سازههای ساختاری ارائه میشوند و آنگاه که چندین مدل با یکدیگر

تشریک مساعی معرفتی داشته باشند ،به نظریهی اجتماعی منتهی میشود .این
کندودرپیارائهیقوانینعامو

)ساختوسازتأکیدمی

دیدگاهبرنظام(System
فراگیری است که نظام ساختاری یا سیستمی را به رسمیت بشناسد؛ ل ا «نظم»
اصالت پیدا میکند .در برابرِ عقالنیت ،در خالقیتِ هستیشناختی ،نه جامعه و
نظام هایاجتماعیبلکهاینعامالناجتماعیهستندکهاصالتدارندواصالتآنها

نیز بر این اساس است که بسیاری از تغییرات ساختاری در تاریخ را فعاالن و
کاریوتأکیدنظامهابهحفظ


رغممحافظه
کُنشگرانفردیانجامدادهاندواینامربه
نظم،بهوجودآمدهاست.تایلوروکاالهان،خالقیترادر پیوندبامعنویاتنیز
کنندوآنرابهبسیاریازجوانبزندگیوحیاتانسانیپیوندمیدهند.


مطریمی
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ایازتوسعهیفیزیکی،اجتماعی،شناختیوحتیمعنویاستکه


خالقیت،جنبه
«
یادگیریوعملکردفردی،گروهی،فرآیندیوسازمانیراارتقامیبخشد»(تایلور

)؛بنابرایندرخالقیتهستیشناختی،اصالتبافرد

وکاالهان2115،م،ص 247
است و مهم ترین ابزار وی هم خالقیت است .خالقیت انسانی ،حوزهای
بیحدوحصر از ساختوساز اجتماعی است .خالقیتها بر اساس نظریههای از

شدهبهوجودنمی آیندبلکهبراساسعملکنشگراناجتماعیومبتنی

پیش  
مطری
بر درک ،فهم و تفسیر آنها از واقعیت و در فضای متن عمل اجتماعی محقق
میشوند.عقالنیت،فرآیندآگاهانهوبازاندیشانهاستکهتفکرانسانیرادرسطح

خطی،تعادلیو اطمینانی،پایدارمیسازدوناظربهجنبهی تعیینشده،محدودو
مستقرشده یطبیعتانساناست؛درحالیکهخالقیت،فرآیندفعالیتخودآگاهانه

وخودبازاندیشانهاستکهتفکرانسانیرابهسطحیباالترازتفکرتقلیلگرایانهو

خطی میرساند .خالقیت ،جنبهی تعییننشده و نامشخص طبیعت بشری است.
انگاره های عقالنیت و خالقیت در نگاه اسالمی ،معنای متمایز و دقیقتر دارند.

یخداوندمتعالوابستهاستوهیچکاقادر


عقالنیتپارادایمیدراسالمبهاراده
نیستاینارادهوبرنامهیراهبردی(سنتاهلل)راتغییردهدوهدمعلمودانش
اعداستکهشاملقوانینطبیعیواجتماعیمیشود؛بنابراین

نیزکشفهمینقو
شناختیاسالمیارجاعبهوجهیهستیشناختیداردکهماهیتنظم

عقالنیتهستی
آدمیدرهستیرانشانمیدهد.در

کائنات،نسبتانسانباایننظمومیزانتأثیر 
خصیصهیخالقیت

اسالم،انسانموجودیعقالنیاستوبههماننسبتنیزاز
بهره منداستواینویژگی،انسانرادرمیاندیگرموجوداتمتفاوتکردهاست.

خالقیتانسانیدراسالمبهاینمعناستکهانسانتاچهحدمختاراستوقادر
استدرساخت وسازهایانسانیدرهستیوکائناتوجهاناجتماعیخودمنشأ

ایالهیوکمککنندهبهیکیاز

اثروعاملتغییرباشد.دراسالم،خالقیتخصیصه
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مهمترین ویژگیهای انسانی ،یعنی خصلت کمالجویی اوست (ایمان و

کالتهساداتی ،1312 ،صص  .)591-541دوگانهی عقالنیت و خالقیت در

اندیشه هایاجتماعی،بیشاز همهبرآمدهازارتباط معنایی ومفهومیمیانمبانی

شناختیدرسطحپارادایمهایفکریاست .


یوانسان
هستیشناخت

 .9روش تحقیق
پرسش اصلی و اساسی ما در این مقاله ،ناظر به این نکته است که با رهیافت
( )Attitudeحکمت متعالیه ،چگونه میتوان در نظریهی تمدن نوین اسالمی،
جایگاه خالقیت و عقالنیت را صورتبندی کرد؟ به سخنی دیگر ،با توجه به
جایگاه برجسته و تعیینکنندهی این دو مفهوم ،چه تحلیلی میتوان از تعریف و
نحویکهدرفرآیندنظریهیکالنتمدن


نسبتمیانایندومفهومبرقرارکرد،به
نویننویناسالمی،جایگاهمتناسبیرادریابد؟ 
دراینمقالهباروشتحلیلمضمونی()Thematic analysisوبارویکرد
مقایسهای و تطبیقی( ،)approach Comparativeتالش کردهایم در شبکهای
مضمونیمرتبطباعقالنیتوخالقیت،برآیندنظریهیفرهنگی– تمدنیمبتنیبر

حکمتمتعالیهراارائهکنیم .
 .4یافتههای پژوهش
 .1-4تمدن نوین اسالمی
مادیومعنویپیشرفتهایهدفمند،

تمدننویناسالمیدرتعریف،ظهوروبروز
نظام مند و نوظهور امت اسالمی با محوریت [انقالب اسالمی] ایران ،بر اساس

تعالیماسالمیدرتمامیعرصههایاجتماعیاستکهشکلیمعنادارومنضبطرا
یاسالمیرابهمقاصدخودنزدیکمیکند(غالمی،

بهخودگرفتهاستوجامعه
،1319ص. )43دراینتعریفبررویچندعنصرومؤلفهتأکیدشدهاست:دو
جنبهیتوأمانمادیومعنویدرتمدننویناسالمی؛پیشرفتهاینوظهوریکهتا
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حدیمرزماباتمدنتاریخیرامشخصمیکند؛محوریتایرانکهمحوروکانون
تمدننویناسالمیاست؛تعالیماسالمیکهدرونمایهوجهتتمدننویناسالمی

را معین میکند؛ تمامی عرصههای اجتماعی که از طریق آن ،حرکت تمدن نوین
گرانفیمیشود(همان) .


ساحتییامادی
سمتتمدنهایتک

اسالمیبه
 .1-4تحلیل دوگان خالقیت د عقالنیت در پارادایمهای مدرن
عقالنیت،توانواستعدادیانسانیاستدرخدمتکشفوبهکارگیریقواعدو

قوانیندرجهاناجتماعیوپیامدونتیجه یآنتثبیتوپایداریزندگیاجتماعی

استوخالقیتنیزاستعدادوتوانمندیانسانیاستبرایتغییروتحولدرجهان
علتنقصانهاییکهدر


هایمتعارمواصلیغربمدرن،به

اجتماعی.درپارادایم
معرفتشناختی آن حاکم است ،اشکال و اختالالتی در

مبانی هستیشناختی و 
تعریفازایندوتواناییبزرگومهمپدیدآمدهاست :
 درپارادایماثباتی،باتمرکزبرنظمطبیعیوتبعیتعقالنیتانسانیازآن،
دچارتفکرسختوابزارمندازانسانروبروهستیم؛ 
یبهذهنیگراییانسان،دچار

درپارادایمتفسیری،بارجوعواصالتبخش


نسبی گراییشدید،اختیارمطلقانسانودرنتیجهبهاصالتخالقیتدر

برابرعقالنیتمواجهیم؛
درپاردایمانتقادی،بااستفادهیهدفمندازخالقیتجمعیانساندرقالب


جبریت تاریخ ،با نوعی جبرگرایی پویا و هدفمند و در نتیجه اصالت
برابرخالقیتانسانروبروایم(ایمانوکالتهساداتی،1312،

عقالنیتدر 
صص.)547-549
دوگانهیعقالنیتوخالقیت،ازسوییبرخاستهازدوگانهیفلسفیوالهیاتی

شناختیومسائلجهانهای

جبرواختیاراستکهدرتداومبحثبهمباحثجامعه
اجتماعی،منشأمسئلهیدیرینهوپررنگدوگانهیساختاروعاملیتاست.ازنگاه
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کالین های  ،مناسبات ساختار و عاملیت در جهان اجتماعی ،مسئلهی محوری در
نظریه هایاجتماعیوسیاسیاستکهبرنسبتکنشفردبرساختارهایاجتماعی

تگرایی،
نظریهی عاملی 
متمرکز است دارد و دستکم متناظر با این دوگانه ،سه  
ساختارگراییونظریهیتلفیقیمطریشدهاست(های،1373،ص .)329
گیدنز مبتنی بر نظریهی ساختاربندی ( )Structurationمعتقد است زندگی
اجتماعی چیزیاست بیش ازرفتارهای انفرادی تصادفی و اتفاقیو تنهانبایدبا
نیروهایاجتماعیشناختهوتوصیفشود.عاملانسانیوساختاجتماعیهردو
با هم در ارتباطند و تکرار کنشهای افراد ،ساخت اجتماعی را بهطور مداوم
کندتادوگانهیساختارهه


).اوتالشمی
بازسازیمیشود(گیدنز،1334،ص13

عاملیت را پایان ببخشد .از نگاه او ساختار ،بهمثابه قوانین و منابعی است که
کنشگران اجتماعی در متنها تعامل میکنند ،متنهایی که در طول زمان و مکان
می یابند؛دراینشیوه،استفادهازقوانینومنابع،کنشگرانساختارهارادر
توسعه 

کنند.برایناساس،اینداوریرامیتوان


زمانومکانحفظکردهوبازتولیدمی
مطری کرد که در نظریهی ساختاربندی ،به نوعی ساختار ارجح است و نقش
عامالن اجتماعی را بازتولید این ساختارها معرفی میکند (ایمان و کالتهساداتی،
ص .)543
شناسانبرجستهدرمدرنیتهیمتأخر،بوردیونیزمبتنیبراصول

ازدیگرجامعه
روششناختی خاصی که بیان کرده است ،تالش کرده چالش مفهومی و نظری

دوگانهی ساختار هه عاملیت را حلوفصل کند .او با قرار دادن فرهنگ در مرکز

جامعهشناسی برای تحلیل پویشهای سلطهی اجتماعی و نیز با طری مفهوم

یگرایی و
عادتواره ( ،)Habitusنظریهی خود را برای غلبه بر دوگانگی عین 
عادتواره ،هم برآمده و نتیجهی

ذهنیگرایی بیان کرده است؛ در این نظرگاه ،

ساختاراجتماعی وهمایجادگرساختاراجتماعی است؛درعینحالهممفهومی
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خُرد(درسطحعاملیت ها)وهممفهومیکالن(درسطحساختارها)است.هرچند
در نظرگاه بوردیو نیز ساختار اجتماعی نقطهی عزیمت تحلیل اجتماعی بوردیو
است(سیدمن2114،م،صص .)113-115
دونتیجهیمهمقابلاستنتاجاست:نخست

براساسآنچهمطریشد،دستکم

هایجامعهشناختیمدرن،میانساختاروعاملیت،نوعیاز

آنکههموارهدرنظریه
تعارض،دوگانگیوتقابلمفهومیودیرینهوجودداشتهاست،بهنحویکهنهایتاً

دوگانهی عاملیت هه ساختار را در یک فضای قطبی معنایی قرار داده است؛ دو

دیگر آنکه هر چند در دورهی مدرنیتهی متأخر ،جامعهشناسانی همچون گیدنز و
بوردیوتالشکرده اندایندوگانگیرارفعکنندونوعیهمگراییوتعاملرامیان

هاگرفتهاند .


ایندوبرقرارکننداماهردو،جانبساختاررادربرابرعاملیت
وقوحاکمیتعمیقاندیشهیبنیادینایدئالیسم

ایندونتیجهراالبتهبایددرتف
در مبانی این نظریههای جامعهشناختی نگریست .ایدئالیستها ،همواره به جانب
هاسوقوتمایلپیداکردهاند .

ساختارهایفراترازاختیارگراییعاملیت
درفلسفهیایدئالیسموازدکارت بهبعد،علموآگاهیبروجود،تقدمیافته،
هستی به آگاهی تحویل میگردد .فیلسوفان ایدئالیست همواره در این اندیشه
بودهاندکه از طریق بیان ساختار «علم» در معنای خاصیکهاز آن مرادمیکنند،

ساختار معقول هستی را نیز توضیح دهند .این اندیشه با کانت ،اینگونه به اوج
رسیدکهدرفلسفهیاو،حیثوجودییاثبوتیعالم،بهحیثشناختییااثباتی
هاههبهویژهازکانتبهبعد


یاصلیایدئالیست
آن،فروکاستهشد.درمجموع،داعیه
واسطهیتجربهبه


یتجربهوآنچهبه

وجهازدایره
ههایناستکهشناختبه 
هیچ

آگاهیدادهشدهاست،بیروننمیرودوهرگزبهمابعدالطبیعه،یعنیقلمرو هستیِ

خارج از آگاهی ،و همان امر متعالی از تجربههای زمانی و مکانی بازنمیگردند
(رجبی،1311،ص .)133
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توضیح این نکته ،از این جهت مهم و برجسته است که از نگاه ریتزر ،بحث
ریشههایمحکمتریدرفلسفه»داردونزاع
یدوگانهیعاملیتههساختار «،


درباره
تفاوتهای ریشهای نظری» یافت

ارهی این دوگانه را باید در «
و اختالم درب 
(ریتزر،1311،ص .)717
 .9-4تحلیل دوگان خالقیت د عقالنیت در پارادایم متعالیه
استوسنتهای الهی

آفرینش انسانهدفمندودرهماهنگی کاملباغایت هستی 
برزندگیانسانحاکماست(همان)؛
با رهیافت حکمت متعالیه ،دوگانهی عقالنیت هه خالقیت و بهتبع ،دوگانهی
پردازیقرارمیگیرد.مبادی


ساختارههعاملیتبهنحودیگریموردبحثونظریه
،درچندحوزهوبهتفکیکموردبحثبودهاندودر

وبراهیندیدگاهاینپارادایم
بندیآنهارامتناسببااینمسئله،مطریمیکنیم؛ ازجملهدیدگاهاین


اینجاجمع
پارادایم دربارهی اختیارگرایی و جبرگرایی ،هستی جامعه و نسبت فرد با جامعه،
شناختی،انسانشناختیوجامعهشناختیواصالترفتاریا


دیدگاهپارادایمیهستی
کنش .
الف .هستی جامعه و نسبت فرد با جامعه
راساسآنمیتوانبهاثبات

حکمتمتعالیه ،اصولوقواعدیرابنامینهدکهب
وجود جامعه (فراتراز جمع و اجتماع افراد) پرداخت؛ این اصول عبارتند از)1 :
اصالتوجود؛)2حرکتاشتدادیوجود؛)3جسمانیةالحدوثوروحیانیةالبقاء
بودنِنفا؛)4تجردادراکاتبشری؛)5اتحادعلم،عالمومعلوم؛)9اتحادعامل،
عملومعمول.براساسایناصول،حیاتانسانیباحرکتوجودیوجوهری
خود،صوَرمعدنی،نباتیوحیوانیرایکیپاازدیگریطیمیکندتاآنکهبه
جهان انسانی وارد می شود و در قلمرو حیات انسانی به ادراک صور و معانیِ
متنوعیدسترسیپیدامیکندکهدرقلمروحیاتانسانیقابلوصولاست.صور
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معرفتی،بهعلتمجردبودنبهامورمادیمقیدنیستندودرآنهاتغییروحرکتراه
سویآنهارهسپارمیشوند.نفوسانسانی،


نداردونفوسانسانیباحرکتخودبه
مبتنیبراصل«اتحادعالمباعلمومعلوم»،بامتحدشدنبهصورعلمی،ازیکسو
آنها را به عرصهی زندگی و حیات انسانی وارد میکنند و از دیگرسو ،از طریق
وحدتبامعلومِخود،بایکدیگروحدتویگانگیپیدامیکنند.آنصورعلمیکه
گیرند،نقطهیاتصالوحدتویگانگی


هاقرارمی

یزندگیمشترکانسان

درحوزه
شوندکهباآنهاوحدتپیدامیکنندوبهبیاندیگر،اینصوردر


هاییمی

انسان
حکمرویوجانواحدبراینفوسمتعددیمیشوندکهباآنهااتصالوجودپیدا
میکنند(پارسانیا،1311،صص .)121-117

رابطهی فرد و جامعه ،دالّ بر استقالل فرد است و انسانها در جبر محیطی

جامعه،گرفتارومسلوباالختیارنیستند،اماجامعهنیزدارایحیات،قانون،سنّت،

وجدان و مانند آن است .در این دیدگاه ،رابطهی انسانها با یکدیگر – که در
حقیقتهمانرابطهی فردبا جامعهاست – منجرّ بهیک«کینونت جدید»یعنی
وجودجدیدمیشودشبیهبهترکیبهایطبیعی–و نه دقیقاً عین آن–کهاگردو
د،ترکیبیحقیقیرخمیدهد(یعنیروییکدیگراثر

مادهبایکدیگرترکیبشون
،یکشیءجدیدازایندوبهوجودمیآید؛

واقعیمیگ ارند)وازبرآینداینتأثیر

بنابراینتأثیر  افراددریکدیگرسبببهوجودآمدنیکواقعیّتجدیداستبهنام
؛نیزنک :مطهری،1311،ج،4ص .)25براساسمنطق

جامعه (طباطبائی1391،
قرآن نیز انسان ،بالطّبع و به حسب خلقت و فطرت ،اجتماعی است (مطهری،
،1311ج،4ص  )25وآیاتمتعدّدیدالّبرحقیقیبودن(ونهاعتباریبودن)
ترکیبجامعهاست(مطهری،1311،ج،4صص .)711–735
براساسمنطققرآن،وحدتجامعه،یکوحدتواقعیاستنهیک وحدت
اعتباری.جامعه،یککلّاعتبارینیست؛ومعنیاینقضیهایناستکههمینطور
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که در طبیعت اجزاء طبیعت با یکدیگر در میآمیزند و در اثر تأثیر و تأثر (تأثیر
کردنِدردیگریومتأثرشدنازدیگری)بهاصطالیفالسفهیک«صورت»واحد
پیدا میکنند ،افراد در جامعهی انسانی در یکدیگر تأثیر و تأثر میکنند؛ یعنی در
وتأثرهابهروحیهها

کنندوازیکدیگرمتأثرمیگردندواینتأثیر 

یکدیگرتأثیر  
می
وحدتمیبخشدودرنتیجهمجموعامورروحیکهبهیکجامعهتعلقدارد-که

فرهنگ جامعه نامیده میشود  -یک وحدت خاص و یک واقعیت خاص پیدا
خودشقرارمیدهد؛یعنیجامعهواینکلدارای

میکندکهافرادراتحتتأثیر 

یک روی ،یک وحدت ،یک ذوق خاص ،یک احساس خاص ،یک سلسله
حساسیتهای خاص و دارای طرز تفکر خاص و قهراً دارای ارادهی خاص و

وجدانخاصمی شود.پارویایننظریه،ماعالوهبروجدانافرادیکوجدان

یوارادهیاجتماعیداریم

یکارادهیکلّ

برارادهیافراد ،


اجتماعیداریموعالوه
قاهروغالبِبرارادهووجدانافراد(مطهری،1311،ج،4ص .)715
ب .ساحات اندیشهی اجتماعی متعالیه
درحکمتمتعالیه،نشئهیدنیا،محلّاجرایهمهیشرایعالهی(فردیواجتماعی)

است(صدرالدینشیرازی،1354،ص)572ودرتفسیر«الدّنیامزرعةاألخرۀ»،از
بابضرورتعقلی،تدبیرواصالیدنیاراضروریمیداند(صدرالدینشیرازی،

،1339ص .)372
بهکار
دراندیشهیفلسفیمالصدرا،درمواردمتعددومکرّریواژهی«السیاسة» 
بردشناسیاینواژهازسویمؤلف،برخیزمینههای

رفتهاستوپیجوییوکار

رانشانخواهدداد.نکتهیمهمایناست

اندیشهیفرهنگیواجتماعیمالصدرا 
که واژهی «السیاسة» در این متون ،به معنای امروزین و متعارم سیاست

( )Politicsنیستبلکهآنچنانکهعالمهطریحی (درگ شتهی1135ق)درمجمع
البحرین  گفته است :مقصود از آن ،معنای اصطالحی سیاست و به معنای «تدبیر
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حاکمشدنبرامورجامعهوادارهی آن»است

اموراجتماعیوعامدرزندگیو 
(طریحی1171 ،ق ،ص  .)73با این وصف ،گزارهها و آموزههای اجتماعی در
فلسفهیصدراییرابایدازرهگ رکاربردشناسیاینواژهپیگرفت .
اندیشه هایاجتماعیوتدابیرامرجامعهرادردوساحتمعرفیکرده

مالصدرا
.اندیشههاوتدابیراجتماعیدرساحتالهی،

است:ساحت الهیوساحت انسانی
مجموعه ایازتدابیراستکهازسویشارعمقدسبرایاصالیحیاتاجتماعی

انسانآمدهاست؛بهتعبیراودرالشواهد الربوبیة«:البُدّمنشارعیعیّنلهممنهجاً
یسلکونهالنتظاممعیشتهمفیالدّنیا»(صدرالدینشیرازی،1339،ص)391؛وانبیاء
گانه(علیهمالسالم)متولیانحقیقیاینساحتهستند

الهیوامامانمعصومِدوازده
(صدرالدین شیرازی 1392 ،الف ،ص  .)23واژگانی از جمله «سیاسة عادلة»،
«سیاسة قاهرۀ»« ،سنّت عدل» و «قانون عدالت» بهاین ساحت از حوزهی اندیشه
اشارهمیکنند(مهاجرنیا،1337،ص .)232

تدابیراجتماعیدرساحتانسانیدرنظامفکریمالصدرا،تالشعقالنیانسان
هایحاکمبرپدیدههایارادیاستکهباتدبیر،

برایکشفحقایقوقانون 
مندی
حیاتجمعیبشرراازوضعموجودبهوضعمطلوبرهنمونمیشود(همان) .

مالصدرا تأکید می کند نباید در تدابیر اجتماعی ،ساحت جامعه را از ساحت
وذیلفلسفهیامامت

الهیمنفککرد.درکتابدیگریازاو،شریاصولکافی 
آمده است« :انسان در وجود و بقایش ناگزیراز مشارکت است و مشارکت تمام
نمی شودجزبهتعاملبادیگران؛وتعاملبادیگران،ناگزیرازسنّتالهیوقانون

عدلاست؛وسنتوعدلنیزمستلزمسنتگ اروقانونگ ارعادلاستوروا

نیستمردمراباآراءوهوسهایشاندرآنچالهرهاکنندتابهاختالممنجرشود

وهرکهآنچهبهنفعشاستعدلپنداردوآنچهبهضررشاست،ظلموجور
بداند(صدرالدینشیرازی،1397،ج،2ص .)312
223

دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی ،دوره  ،3شماره (1پیاپی  ،)5بهار و تابستان 1311

او در صفحات دیگری از این کتاب بر «مشارکت همهی مردم جامعه در
فرآیند تدبیر امور» تأکید میکند و میگوید« :اِنتظام اَمر عموم النّاس على وجهٍ
یؤدّىالىصالیالدّینوالدّنیایفتقرالىرئاسةٍ عامّةٍ فیها»؛« نظامیافتن حکومت
دریک جامعه-بهصورتی کهبهمصلحتدین ودنیای آنهامنجرشود-نیازمند
ریاست برتمامی مردمانآناجتماعاست»(صدرالدینشیرازی،1397،ج،2ص
 .)471
ستنادبهقاعدهیلُطفبهاین

مالصدرا بااستفادهازقواعدکالمیوعقلیوباا
کندکهخداوندبرخودالزممیداندبرایسیرتکاملیانساندرنشئهو


اشارهمی
عالم دنیا ،هدایت و تدبیر الزم را در اختیار او قرار دهد تا تدابیر اجتماعی در
ساحتانسانی،حریمشریعتراپاسبداردوالّاتدابیر اجتماعی بدون شریعت،
پیکرهای بدون روح است؛ به تعبیر دقیق مالصدرا در کتاب الشواهد الربیوبیة:
«السّیاسةالمجرّدۀعنالشّرعکجسدٍالرویفیه»(صدرالدینشیرازی،1339،ج،1
ص .)394
چکیدهی براهین و دیدگاه مالصدرا در بیان فلسفهی فرهنگی و اجتماعی

حکمتمتعالیهرامیتواناینگونهبازگفت :
 دنیا،مقدمهیآخرتوآخرت،تداومدنیااست؛ 
 انسان،بهمقامخلیفهیخداوندبودننامبرداراست؛ 
 انسان،مدنیبالطبعاستوگرایشاجتماعیدارد؛ 
انسان،ناگزیرازمشارکتوتعاملبادیگرانسانهااست؛ 


 تعاملبادیگران،ناگزیرازسنّتالهیوقانونعدلاست؛
مستلزمسنتگ اروقانونگ ارعادلاست؛ 

 سنتوعدلنیز
براساسقاعده یلُطفالهی،خداونداسبابهدایتوسعادتانسان(از


جملهسنتگ اریوقانونگ اری)رافراهممیکند؛ 

224

تحلیل تطبیقی میان عقالنیت و خالقیت تمدّنی در دو پارادایم مدرن و اسالمی

 ادایحقّخلیفةاللهیواصالیحیاتاجتماعی،جزباتدبیراموراجتماعی
زندگیامکانپ یرنیست؛ 

 اصالیدنیا،ضرورتیعقلیاست .
ج .هستی فرهنگ و تمدن
مبتنی برنظریهی «وحدت وجود» ولوازم آن و همچنین قاعدهی «اتحاد عاقل و
یهستیجامعهوساحاتاندیشهیاجتماعی


وبراساسبراهینیکهدرباره
معقول»
متعالیهبیانشد،راهبرایتوضیحدربارهیهستیفرهنگوتمدنگشودهخواهد

شد .
مبتنیبردیدگاهاصالتوجود،فرهنگِجامعهیککلیتانتزاعینیستبلکهکلیتی
استکهحقیقتاًدرعالمخارجباحفظوحدتوجودخوددرافرادمتعدداجتماع،
حاضروساریاستودرحقیقت،فراترازمشابهتافراداجتماع،نشانگراتحاد
وجودیآناندریکحقیقتسِعیوفرامادیاست.دراینمبنا،درعیناصالتو
فردیتافراد،افراداجتماعدرمراتبفرامادیوجودخویشبادستیابیبهسعهی

وجودیعالممثالوباالترازآن،سعهیوجودیعالمعقل،ازموجودیتمقیدبه

روندوبهتبعسعهیوجودیآنعوالم،موجودیتیاز


تعیناتفردیخودفراترمی
ادرکمی کنندکهمنافیحضورسایرافراددرهمانموطننیستل اافراد

خویشر
متعددجامعه،درعینتعددبدنمادیوتفاوتدردیگرشئونمثالیوعقلی،به
لحاظ بار یافتن به سعهی این حقیقت عقلی یا مثالی مشترک ،حقیقتاً با یکدیگر
اتحادوجودییافتهاند؛ایناتحادوجودی،حاکی ازامریاستکهبدان«فرهنگ»
گوییم.دراینتوضیح،فرهنگازباطنجامعهخبرمیدهد،باطنیکهفراتراز


می
یکوحدتمفهومیِذهنیوانتزاعیاست.فرهنگدرتقرریفرامادیدرساحات
مثالیوعقلیعالَم،حقیقتاًدارایوحدتیسِعیاستودرکاینحقیقت،تلقیما
را از جامعه و فرهنگ بهمثابه یک امر اعتباری محض و محدود به عالم ماده به
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امری ذومراتب تغییر میدهد؛ پیوستاری که پایینترین مرتبهی وجودی آن،
اعتباراتمادیاستوباطنیترینمراتبآنتاعوالمعقلیوبلکهباالترازآنقابل
امتداداست(خانی،1315،ج،1صص.)131-121براین اساس،هستیتمدنبه
مراتبوجودیمادیووجوهتحققیافتهیفرهنگناظراست.تلقیوتعریفمااز

یتعریفماازتمدنخواهدبود.بهسخنیدیگر،تمدنبهمعنای


فرهنگ،برسازنده
حیاتی اجتماعی است که مبتنی بر فرهنگ و روی مشترک یک جغرافیای وسیع،
بهصورتچندفرهنگیدریکعصرمعین،تحققیافتهاست.دراینتعریف،روی

جامعه ،همان فرهنگ است و کالبد آن تمدن است که در حقیقت صورت
رهنگاست(جهانبین،1313،ص )23

یافتهیف
تجسدیافتهوعینیت 

کنندهی نظریهی
بر این اساس ،تلقی و تعریف از فرهنگ ،همواره تعیین 
ورزیدربارهیفرهنگنیزدر


یفرهنگواندیشه
تمدنسازیخواهدبود.نظریهها

شوندواصولوگزارههای

فضایمعناییوچارچوبپارادایمهازادهواستوارمی

سازدرتولیدنظریههایفرهنگیو


شناختی،هموارهازعناصرهویت
تجویزیروش
تمدنیمحسوبمیشوند .


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

د .جهان اجتماعی
در رهیافت حکمت متعالیه ،جهان اجتماعی به تقدیر الهی برساختهی آگاهی و
اراده ی انسانی است .انسان که بر مبنای حرکت جوهری و به بیان بهتر ،حرکت
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وجودی خود ،جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء است ،از مسیر حرکت به
آگاهیواردمیشودودرآنجاباصوَرعلمیکهحقایقمجردوغیرمادی

عرصهی

هستنداتحادوجودهونهمفهومییاماهویهپیدامیکند.بهدنبالآن،نفاآدمی

چونباحفظوحدتخوددارایمراتباستومشتملبرهمهیقوایادراکیو

تحریکیاست،پاازاتحادباصورمجردعلمی،بهاقتضایآنصور،رفتارخود
راسامانمی دهد.بهبیاندیگر،صورتعلمیراازمسیروجودیخودبهافقرفتار

هایروزانهواردمیکند.معانیایکهانساندرحرکت


یکنش

وازآنجابهعرصه
شودچونبهلحاظوجودیانتولوژیک،مجردوغیرمادی


جوهریباآنهامتحدمی
یتجردوکمالخودمیافزایدوثانیاًبهرغم

هستندبافراگیریآنها،اوالًبردامنه
کثرتیکهدرجهانمادیوفردیدارد،بهعلتاتحادیکهافرادآنبایکوجود
دارند،بایکدیگروحدتواتحادیپیدامیکنندکهمنافیکثرتوتعددآنهانیست.
افراد انسانی به مقداری که با معانی اتحاد وجودی پیدا میکنند به معنا ،اجازهی
یکثرترامیدهند.حضورمعنایواحد


ورودبهعالمطبیعتوحضوردرصحنه
درمتنامورمتکثر،ازبابحضوریاظهوروحدتدرکثرتاست؛اینامرسبب
پدیدآمدننظاموساختاریواحددرمتنحقایقمتکثرمیشود.ایننظموساختار
قابلتقلیلوارجاعبهموجوداتمتکثرنیست(پارسانیا،1311،صص.)134-133
دررهیافتحکمت متعالیه،جهاناجتماعی،جهانیتوحیدیاست.اعتقادبهتوحید
مانع از این می شود که موجودات ،مستقلّ از علم ،قدرت ،اراده و دیگر اوصام
کمالی خداوند باشند؛ زیرا استقالل دیگر موجودات نیز بهمعنای محدود بودن او
خواهد بود .همهی هستی ،آیات و نشانههای خداوند تعالی هستند؛ این آیات و
نشانهها از اویند و بهسوی او نیز بازمیگردند .انسان ،بزرگترین آیت و نشانهی

خداونداست؛ یعنی موجودی استکه بیشاز دیگر موجوداتمیتواند نامها و
صفاتخداوند نامحدودراآشکارسازد.درایننگاه،خلقت،خالقبودنحقرا
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نشان می دهد و مخلوقات ،حکیمانه و بر اساس حکمت آفریده شدهاند .اولین
مخلوقدراینجهان،عقلاستونظامجهانینیزعقالنیاست(پارسانیا،1311،
صص .)271–291
ه .پیدایی و تداوم فرهنگ و تمدن
ینحوهیتداومنیزحاوینکاتعمیقو


حکمتمتعالیه،تتبعدرباره
درپارادایم
نوآورانهای استکه در افقگشایی در حوزهی علوم اجتماعی و تکوین و تکامل

نظریهیفرهنگیبرجستهومهمخواهدبود.دراینپارادایم وبنابراصل«جسمانیة
بههمهیملکاتوکماالت،

الحدوثوروحانیةالبقاء»بودنِ علوموملکاتنفسانی ،
ازجملهملکاتوکماالتعلمیپرداختهاند(جوادیآملی،1313،ج،11ص.)211
مبتنی بر این اصل ،میتوان درباره ی پیدایی و پدیداری جسمانی جامعه و مانایی و
بقایفرهنگیآنسخنگفت.درایندیدگاه،پیدایشجامعه،بهپیوستگیوهمبستگی
و اتحاد چند انسان با سلسلهای از معانی رخ مینماید که آن معانی ،در حکم روی
واحد و نفا مشترک و هموند آنها قرار میگیرد .به سخنی دیگر ،آغاز زایش
همدیگروبرپایهییک

لحظهایاستکهبیشازیکانسانبا
(حدوث)جامعه،آنو 
نظاممعناییمتحدوپیوستهمیشوند.چوناینپیوستگیواتحادبامعانی-یعنیعلم
انسانها–درآنوزمانیویژهوهمچنیندرجایومکانیویژهرخمیدهد
وادراک 
ازاینروی،لحظهوحدوثجامعه،پیدایشیجسمانیوتَنمایهاست.آشکاروهویدا
استکهمادیواینجهانیبودن،جزدردیواروبارویزمانومکان،معنایینداردو

آنچهرهیدهازپرچیناینگیتیاست،فرامادیومیناییاست.جامعهنیزازسوییبر
انسانهابهزمانومکان،وابستهاستو
وبدن 

هایپیوستهبرتن


هاوجان

یروی

پایه
ازسویدیگروبراساسپیوستگیواتحادباسپهرمعانی(فرهنگ)،فراتراززمانو
مکان است .مانایی و دوام جامعه ،وابسته به فرهنگ خواهد بود ،یعنی تا آنگاه که
یباسپهرمعناییوفرهنگیشانحرکتکنند،

چندیازانسانهادر سایهوهمبسته
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دوام و مانایی آن جامعه نیز مستدام خواهد بود؛ اگر در چنین وضعی ،افراد یک
فرهنگ،ازسپهرمعناییآنرویگردانشوندوبهسپهرونظاممعناییدیگریبپیوندند،
جامعهی نوینی زاییده و پیدا خواهد شد (لبخندق1317 ،ریال ص .)292


و.اصالترفتاریاکنشانسانی 
دربرخیرویکردهاازجملهرویکردرفتارگرایانه،نظربرایناستکهانساننیز
همچونحیوانات،براساسمحرّکبیرونیرفتارمیکندوارزیابیآننیزباهمین
شود؛درمقابلودررویکردکنش گرایانه،انساندرهنگاممواجهه


رویکردانجاممی
بارویدادهاوپدیدههابهتفسیرآنهامیپردازدوبراساسآنتفسیر،واکنشانجام

دهد؛بنابرایندوگانهیرفتار()Behaviorیاکنش(،)Actionناظربهوجه


می
اختیا ری انسان در برابر محیط پیرامونی مطری است .در ادامهی مباحث
شناختیدرحوزهیاصالترفتاریاکُنش،ایناصلروششناختینیزمطری


روش
است که در فضای معناییِ دوگانهی رفتار ه کُنش« ،نمود رفتارها یا کنشهای
انسانی»چگونهاست.اگردرفرآیندپژوهشونظریهپردازی،اصالترابهبازخورد
( )Feedbackبدهیم ،ناگزیر همهی رفتارهای انسانی را متأثر از عوامل محیطی
قلمداد کردهایم؛ و در مقابل ،در اصالت به بازتاب ( )Reflectionیا انعکاس،
انسانباتفسیردرونیخود،رفتارهاییرادرمحیطانجاممیدهد؛وبااینوصف،
ما با بازتاب تفسیر های انسانی روبرو هستیم که متمایز از اصالت بازخورد (در
پارادایم اثباتی) است ،بدین معنا که انسانها بر اساس تفسیر خود از محیط ،به
پردازند(ایمانوکالتهساداتی،1312،ص .)912


کنش،ارزیابیوواکنشمی
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نمودار ( .)1تقابل اصالت رفتار (بازخورد) با اصالت کُنش (بازتاب)

در فرآیند پژوهش و نظریهپردازی ،بازتاب یا انعکاس ،باعث میشود تأثیر کنش
(اقدام) در بینش و رفتار کنشگران و شرکتکنندگان در تحقیق ،روشن شود؛
بنابراین در انعکاس یا بازتاب ،آنچه رخ میدهد یک فرآیند رفت و برگشتِ
است.حاصلاینفرآیندمیتواندتغییر

چرخشییادیالکتیکیمیان«فکر»و«عمل»
توأمباتعالیورشدباشد.انعکاسیابازتابنسبتبهعمل،باعثمیشودموارد

مختلفبرایانسان،بامعناشودوازاینطریققدرتانساندرتشخیصومواجهه
بامسائلافزایشمییابد(برایکوهمکاران1113،م،بهنقلازایمان،1311،ص

 .)117
ویژگی بازتابندگی موجب تقویت دیدگاه رابطهای ()Relation view
شود؛ورابطهیمیان


خوبیتبیینمی

یفکروعملبه
میشود؛بدینمعناکهرابطه

افراد برای استفاده از فرصتها برای یادگیری و ارتقای بیشتر ،شفام میگردد
(برایکوهمکاران1113،م،بهنقلازایمان،1311،ص .)117
مهمتریننکتهدرتحلیلمقولهیبازتابندگی،شناختوارزیابیمنشأآناست.

به لحاظ مبانی تحلیلی ،قائل بودن به اصالت بازخورد یا بازتاب ،نقش اساسی و

شناختیخواهدداشت.دربنیاداندیشهیمدرن ،دکارت


مهمیرادرمباحثروش
«اندیشه»را بر «وجود»مقدمکردوبراینبنیاد،امکانشناختدربستروجودرا
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محالومرتفعکرد؛درنتیجهدرایندیدگاه«،خداوند»«،جهان»و«انسان»بهتصور
و ایده مبدل گردیدند .با این مبنا و در برابر پرسش از چگونگی شناخت خدا،
جهانوانسانوپدیدارهایانسانی،تنهاراهیراکهدکارتبرایحصولشناخت
درایدههایفکر ،امتداد وکمال بودکهازنگاه او،از مسیر

مطریکرد «بازتاب» 
شهودعقالنیمحققمیشود.پاازدکارت،اینبنیادومیراثفکری،باقیماندو

یاندیشهایبنیادینبرایکسانیچونجانالک،ایمانوئلکانت

پاازاوجانمایه
معماریوطالبزاده،1314،سراسرمقاله) .

شد(نک:

وفیشته
شناختیمدرنودرپارادایمهایاثباتیوتفسیری،باتوجهبه


درمباحثروش
تلقیازعملیاکنشانسانی،دوگانهیبازخوردیابازتابنیزطریوبسطشده

نمودرفتارهایاکنشهایانسانی»موضوعبحث

استودرهردو،مسئلهیاصلی«
و پرسش بوده است .در نگاهی مبنایی به این دوگانه و با اشارهای که به مبنای
اندیشهی دکارتی شد ،به نظر میرسد هر دونگاه بهنمود رفتار وکنش انسانی،
تحت تأثیر نوعی ایدئالیسم دکارتی (( )Descartes's idealismمبنی بر
مضمونِ تقدم اندیشه بر وجود) است .دکارت بر اساس همین مبنا ،اصل مهم و
دوگانهگرایی»()Dualism؛اوقائل

روششناختیدیگریرامطریکردباعنوان«

(نک:دکارت .)1391،
بهوجودِدوجوهرمستقلنفاوبدناست 
گراییودرنگاهیکلی،هرچندبراصالتعینیگراییتمرکز


درپارادایماثبات
میشودوهموارهاینپارادایمِرئالیستیدرنقطهیمقابلپارادایمایدئالستیمطری

بودهاستامادرپارادایماثباتگرایی،تنهابه«واقعیتِبرابرباطبیعت»توجهشده
است؛ پرسش این است چرا در این پارادایم ،طبیعت بهمثابه تمام هستی انگاشته
طبیعت،همهی

شدهاست؟پاسخایناستکهدراینپارادایمنیزایدهوانگارهی«
هستیاست» حاکماست،یعنیهمایدهواندیشهرابروجودمقدمدانستهاندوهم
وجودرابهطبیعتفروکاستهاند .
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،ایننکتهبهنحودیگریقابلپیجوییاست.اینپارادایم

درپارادایمتفسیری
سوژه
درون  
به  
عالم واقعبصورتبیرونی(  )Objective
به  
نگرشنسبت  

باتغییر 
وذهنانسانومحوریت دادنبهآگاهی ،کشفحقیقت رامنوطبهدقتبرذهن
از ایدئالیسم دکارتی کهدر
انسان،جدای ازمحتویاتش میدانست.هوسرل با گ ار  
ذهنگرایی( )Subjectivismجدیدی رابنا
یمعنابود ،
ذهن ب 
آنعالمواقعبدون  

کردکهبراساسآن ،هرابژهبرای آگاهی انسانابژهاست؛بهسخنیدیگر ،اصل
در مقابلآگاهی انسانوجود
بنیادین فلسفهی پدیدارشناسی ،همین استکهاشیاء  
دارند .بنا به تصریح هوسرل ،ذهن انسان قوامدهنده و قائم بر اشیاء عالم خارج
است (هوسرل .)1311،بااینمبناودرپارادایمتفسیرگرایی«،دنیایاجتماعیرا
لحاظذهنیتجربهکردنهبهلحاظعینیکهمستقلازرفتارروزانهیمردم


توانبه

می
باشد»(ایمان،1311،ص) 55؛دراینپارادایمنیزباتأکیدبروجودذهنیشناخت
ونفیشناختعینیوتأکیدبرامکانشناختازطریقادراکوذهنیتانسانی،
تقدم«اندیشهبروجود»هویدااست .
در برابر انگارهی بنیادینِ «تقدم اندیشه بر وجود» ،در حکمت متعالیه ،انگارهی
«اصالتوجود»و«تقدموجودبراندیشه»مطریاست.مالصدرادرجلدنخستاز
میگوید«:ازآنجاکهحقیقت هرپدیدهای عبارتاستازخصوصیت
اسفاراربعة  
یکنیم ،باید خودوجود،برای حقیقت داشتن،
وجودی کهبرای آن پدیده اثباتم 
ستهتر از
اولویت داشته باشد؛ چنانکه خود سفیدی به صفت سفید ،اولی و شای 
یگیرد.بنابراین،
چیزی استکهبا عروضسفیدی ،مصداقصفت«سفید» قرارم 
دهها که غیر از
دهای ،خودش موجود است و ماهیت این پدی 
وجود ،درهر پدی 
وجودشاناست،خودشانموجودنیستند،بلکهبهوسیلهیوجودشانموجودند.در
نتیجه ،آنچهواقعیت دارد،همین وجوداست»(صدرالدینشیرازی1131،م،ج،1
ج .)33
232

تحلیل تطبیقی میان عقالنیت و خالقیت تمدّنی در دو پارادایم مدرن و اسالمی

مبتنیبراینمبنا،وجودبراندیشهتقدمداردوحقیقتاندیشهوعلمبهوجود
وابستهاست؛چراکهعلم،همانوجوداست؛ووجود،کُنهعلماست(صدرالدین
؛نیزنک:خسروپناهوپناهیآزاد،1333،ص.)41

شیرازی1131،م،ج،3ص211
مبنایایناندیشه،منشأطریفلسفهومبانیرئالیسمودرتقابلوتضادبافلسفهو

مبانیایدئالیسماست .
اینمبنادرفضایجهاناجتماعیومتناسبباکُنشهایانسانینیزقابلتداوم
وتوسعهاست.درفضایکنشانسانی،بادومقولهیاختیاروخودآگاهیانسان

روبروهستیم.ازسویدیگر،میان«عالم،علمومعلوم»ترکیبیاتحادیبرقراراست
(صدرالدین شیرازی1131 ،م،ج ،4ص .)274بایدتوجهداشتکهدرفهمنسبت
انسان با مقولهی اختیار ،انسان دارای الیههای وجود متفاوتی است (اصل مراتب
تشکیکی وجود) که از مراتب مادی شروع میشود و سپا تا مراتب برزخی و
عقلی ادامه مییابد و گسترهی اختیار انسان ،بسته به اینکه به کدامین مراتب
وجودیخویشخودآگاهییافتهباشد،متفاوتخواهدبود.درواقع،انسانهرقدر
که خودآگاهی بیشتری نسبت به الیههای عمیقتر وجود خویش داشته باشد از
اختیاربیشتریبهرهخواهدبردزیرااختیاربرمحورخودآگاهیمعنامییابدوتا

موجودی،درکیازخودنداشتهباشد،اختیاروانتخابنیزبرایاواساساًبیمعنا
استوازآنجاکهانسان دارایمراتبمتعددوجودیاست،متناسبباخودآگاهی
ازآنمراتب،عمقاختیاراونیزمتفاوتخواهدبود(خانی،1315،صص-193
 .)171
برایناساسبایدمیانگسترهیاختیاروعمقاختیارانسانوجامعهتفکیک
گسترهی اختیار» انسان و جامعه ،ناظر به امکان بهرهمندی از انواع

قائل شد« .
داشتهها در هر مرتبهی وجودی است و «عمق اختیار» انسان و جامعه ناظر به

خودآگاهیانسانوجامعهبهسلسلهمراتبیوجودیوشناختجایگاهخوددرآن
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مراتباست .



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

بنابرای ن متناسب با اعتقاد به اختیار و آزادی فرد در جهان اجتماعی متعالیه،
مسئلهی بازخورد و طبیعتواره بودن انسان ،بهکلی منتفی است .اما متناسب با
مقوله یبازتابوانعکاسکهدرپارادایمتفسیریموردتوجهاست،چالشمفهومی

دیگریناظربهاختیاروارادهیفرددرجهاناجتماعیمطریاست؛اینکهآیاافراد

تحت جبر اجتماعی قرار دارند یا خیر؟ این محدود چه هویتی دارد و مراتب و
سطویآنچگونهاست؟ 
بایددرنظرداشتاعتقادبهرئالیسموذاتگراییدرجهاناجتماعی،منافاتو

تعارضیبااختیاروارادهیافرادندارد.آنچهبهعنوانمداراتحادوجودیافراددر

یکجامعهمطریاست،معارموملکاتمشترکافرادآنجامعهاستوروشن
است(مبتنیبرقاعده یاتحادعالم،علمومعلوم)اینمعارموملکات،درعین
آنکهسبباتحادوجودیافرادیکجامعهدرساحاتفرامادیاست،بااختیارآنها
متعارض نیست؛ چون اوالً دستیابی به این معارم و ملکات مشترک از مسیر
یانسانهاست؛ثانیاًبادستیابیبهآنغایاتو

اعتباراتیمیگ ردکهمالزمبااراده
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تعیناتفردیواجتماعی،ضرورتبروزآثارآنغایاتنیزبااختیارافرادجامعهدر
تعارضنخواهدبودزیراکهانسانهاباخودآگاهیبهاینملکاتفردیواجتماعی

و با میل خویش ،آثار آن را از خود بروز میدهند؛ ثالثاً از آنجا که انسان دارای
مراتب مختلف وجودی است حتی در صورت متعیّن شدن به ذاتی خاص در
حیاتفردییااجتماعی،می تواندباافزایشخودآگاهیفردیواجتماعی،ازاین

دوبهسویتعینیدیگرحرکتکند؛برایناساس

تعینفعلیتیافتهنیزرهایییاب

یانسان،درهیچکدامازاینمراحل،باشرایطوموقعیتاجتماعی


اختیارواراده
متعارضنیست.افزونبرایندرجهاناجتماعیمتعالیه،تمامیابعادوجودیفرد
(و عضو یک جامعه) ،ذیل باطن و مدار اتحاد وجودی جامعه نیست؛ چراکه در
موضوعیتپیدامیکردوفردمحصوردرهمهیمراتب

اینصورت«اصالتجامعه»

وشئونجامعهبود؛امادرایننگرش،همانگونهکهساحاتجامعهقابلتقلیلبه
ساحات فردی نیست ،ساحات فردی نیز قابل انتقال و اضمحالل در ساحات
اجتماعی نخواهد بود و بر این اساس ،هویت اجتماعیِ جامعه ،محیط بر تمامی
شئونحیاتفردینیستبلکهجامعهمحیطبهآندستهازاموریاستکهفردبا
اختیاروخودآگاهی،برمداراتحادوجودیجامعهقرارگرفتهاست(خانی،1315،
صص .)111-117
در جمع بندی از این مباحث و در پاسخ به پرسش دربارهی اصالت رفتار یا
کنشهه«در  جهاناجتماعیمتعالیه،اصالتبارفتاراستیاکنش؟»ههپاسخاین
است کهرفتار ،اقدامی طبیعتوارهازسوی انسان استکه این تلقی در پارادایم
گراییتعریفشدهاست؛وکنشنیزاقدامیذهنیگرایانهازسویانساناست


اثبات
وتلقی،بهلحاظمبناییبارئالیسم

کهدرپارادایمتفسیرگرایی،پدیدآمدهاست؛هرد
حاکم بر حکمت متعالیه در تعارض است و در حیات اجتماعی متعالیه« ،انسانِ
منشها،
نشها  ،
مختار»اصیلاست؛براینمبنانیز شئونفرهنگیانسانی،شامل:بی 
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کششها وکردارهایمختارانهیانساناصالتخواهدداشت.جامعهنیزمبتنیبر

شئوناختیاریانسان،وحدتوانسجاموقواممیگیردوبنابردالیلیکه

همین
گفتهایم،جبراجتماعیعلیهانسانِمختار،وجودنداردورابطهیانسانباجامعهو

پیرامون،مبتنیبرنوعی«تعامل وجودی»است .
اینتوضیح،مبناییمیشودبرایپاسخگفتنبهپرسشازاصالتبازخوردیا
بازتابهه« درجهاناجتماعیمتعالیه،اصالتبابازخورداستیابازتاب؟»ههو
پاسخرابایددرنمودانسانِمختاردرجهاناجتماعیمتعالیهنگریست؛ایننمود،
نه مبتنی بر بازخورد در پارادایم اثباتی ،انسان را مجبور در برابر عوامل محیطی
تفسیریومبتنیبرذهنیگرایی،انسانرا

میداندونهبراساسبازتابدرپارادایم 

فاعلوکنشگرمطلقمی خواند؛نمودانسانِمختاردرجهاناجتماعیمتعالیه:اوالً

یشئونفرهنگیانسانراشاملمیشود،

صرفاًدرسطحکردارهانیستبلکههمه
ها،کششهاوکردارها؛ثانیاًهمهیاینشئون،مختارانهاست؛


ها،منش

یعنیبینش
ثالثاًباحیاتوفرهنگجمعیغیرمتعارضاستبلکهدرتعاملوهمراستاباآن
است؛بنابرایننمود شئونفرهنگیانسان،از سنخ «تجلّی مختارانه» انساناست؛
تجلیمختارانهیانسان،براساساصلاتحاد«عامل،معلوموعمل»بهدستآمده
است .
جدول ( .)1مضامین کلیدی در پارادایمهای مدرن و اسالمی
پارادایم:
هویتانسان :

اثباتی (مدرن)
مجبور
(طبیعتگرا) 


تفسیری (مدرن)

متعالیه (اسالمی)

مختار(عینیگرا) 

مختار(ذهنیگرا) 


رابطهیانسانبامحیط :


رفتار 

کُنش 

تعاملوجودی 

نمودانساندرجامعه :

بازخورد 

بازتاب 

تجلّیمختارانه 

نظریهیبنیادی :


رفتارگرایی 

ذهنیگرایی 


عینیگرایی 
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نتیجهگیری
یفرهنگیههتمدنیمتعالیهدربارهیدوگانهیعقالنیتوخالقیترا


برآیندنظریه
میتواندرچندبندبیانکرد :

یک  .تحقق وجودی جامعه به وجود و حضور افراد جامعه وابسته است؛ جامعه،
دانسانهاومغایرباآنهانداردبلکهجامعهترکیبیاتحادیبا

وجودیجدایازافرا
هاداردوافراددرحکممادهایهستندکهازطریقمعرفتوعملباصورت


انسان
نوعیجامعهوحدتپیدامیکنند .

دو .صورتنوعی جامعهصورتی مجرد و روحانی است و بر همین اساس ،افق
وحدتوترکیباعضایجامعه،افقیمعرفتیومعنویاست؛دلیلاصلیتأکیدبر
هاوارزش هایاخالقیومعنویو...درهمیننکتهنهفتهاستکههرچقدر


آرمان
مبنای وحدت جامعه ،متعالیتر باشد ،ارزش و مرتبهی وجودی آن جامعه نیز
متعالیترخواهدبود .

سه.ترکیباتحادیجامعهباافرادآن،هرچندترکیبیحقیقیاستوجامعهنوعی
«کینونتوبودنِجدید»استامااینترکیب،مانندترکیبهایشیمیایینیستکه
عناصرنخستینهدرفرآیندترکیب،هویتوهستیخودراازدستبدهند؛دراین
ترکیب،اجزایمادی(افراد)،ذیلصورتمعنویودراستخدامآن،کامالًمختارانه،
ها،ارزشهایاصلیوهنجارهای


وصورمشترکعلمی(نظیرآرمان
فعالمیشوند

مهمّاجتماعی)،مسیرارادهوعملافرادیراتعیینمیکنندکهبهتناسبدرجهو
شدتاتحادافرادباآنصورمشترکعلمیمتحدشدهاند .

چهار .در حیات اجتماعی متعالیه« ،انسانِ مختار» ذیل سنن الهی حاکم بر هستی
منشها،
نشها  ،
اصالت دارد؛ بر این مبنا نیز شئون فرهنگی انسانی ،شامل :بی 
کششها وکردارهایمختارانهیانساناصالتخواهدداشت.جامعهنیزمبتنیبر
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همینشئوناختیاریانسان،وحدتوانسجاموقواممیگیردوبنابردالیلیکه

وجودنداردورابطهیانسانباجامعهو

گفتهایم،جبراجتماعیعلیهانسانِمختار ،

پیرامون،مبتنیبرنوعی«تعاملوجودی»است.بهسخنیدیگر،افرادنهتنهاپااز
شوندبلکهدرحرکتبهسوی


اتحادباآنصورمشترکعلمی،مضمحلونابودنمی
ایمختاروفعالبرخوردمیکنندوتاهنگامیکهدرعالمطبیعت

آنصور،به 
گونه

سرمیبرندامکانبازگشتواعراضازآنصوررادارند .


به
پنج  .افراد انسانی به دلیل اتحاد عالم و معلوم و اتحاد عامل و معمول ،از طریق
اتحاد با هر مجموعه از این معانی (علم و عمل) که از الیهها ،سطوی و اجزای
مرتبطبرخوردارند،ضمنآنکههویتخودرانشانمیدهند،راهورودآنمجموعه

سازیوتمدنسازیهموارمیکنند.مبتنی


یزندگیاجتماعی،فرهنگ

رابهعرصه
برایناصل،افرادبااتحادیکهباآنصورمشترکعلمیپیدامیکنند،نوعیعلم

آفرینند؛پیشتراین علمرافرهنگ

راکهباآنهابهلحاظوجودی متحد است،می

گفتهایم.فرهنگ،ازطریقوحدتافراددرساحتجامعهحاصلمیشودوتداوم

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

حضوریکهدرمقامکثرتبههم  
می

فرعبرحضورآناست؛یعنیساختار،کهوجودیرابطو تعلقیداردبههستیِ
جامعهبازمیگرددووجودجامعهبهساختار،قابلارجاعنیست .

جامعه،ازاتحادوجودیافرادحاصلمیشود؛ودربسترجامعهنیزفرهنگ

شش .
متولد میشود« ،فرهنگ در حقیقت صورت تنزلیافتهی معنا به عرصهی فهم
مشترکوکنشهای اجتماعی است»؛تجلیوتعینفرهنگدر

عمومیورفتارهای
فضایعمومیجامعه(ودرمقامکثرت)داراینوعیروابطقوامدهندهدرفضای

اجتماعیاست(ساختار)،بااینوصف،ساختار،حیثیتوویژگیِفرهنگاستنه
دهندهیآن؛قوام بخشِفرهنگ،جامعهاستوقوامجامعهنیزازافراداست.
قوام 
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بنابراینتقابلوتع ارضیمیانفرد(عاملیت)باجامعهوفرهنگ(ساختار)وجود
نداردوسیرحرکتفردوتوانوامکانفردی(خالقیت)نیزدرتقابلوتعارض
بانظموساختارجامعه(عقالنیت)نیست .
جدول( .)1دوگانهی عقالنیت و خالقیت در پارادایمهای مدرن و اسالمی
پارادایم اثباتی (مدرن)
پارادایم تفسیری
(مدرن)

اصالت عقالنیت در برابر خالقیت
اصالت خالقیت در برابر عقالنیت

پارادایم انتقادی (مدرن)

اصالت عقالنیت در برابر خالقیت

پارادایم متعالیه

تعامل مثبت (زوجیت) خالقیت با

(اسالمی)

عقالنیت

هفت .رابطهی میان خالقیت با عقالنیت در فضای رابطهی انسان با جامعه و
فرهنگ و تمدن و همچنین رابطهی میان عاملیتها با ساختارها ،مبتنی بر نوعی
«تعاملوجودی»استونه«تقابلوتعارضذاتی» .
هشت .جوامع با وجود پارهای تفاوتها ،تحت تأثیر سنن الهی وقوانین تکوینی
مشترکوفراگیرهستند؛مختاربودنانساننیزیکیازسنتهایالهیاست .

تردربارهیاصالتمیانفرآیندونتیجهنیز


متناسبباایننکات،همچنانکهپیش
ایننکتهمطریشدهبود،درنظریهیفرهنگیهه تمدنی متعالیهنیزرابطهیمیان
خالقیتباعقالنیت،رابطهایتعاملی،مثبتوتعاضدیاست(الگویب)؛هرچند
شناسی هایاثباتی،تفسیریوانتقادی،عمدتاًرابطهی

درپاردایمهایغربیو  
روش

یتضاد،نوعیرابطهیقطبیوتقابلیرا

میانخالقیتباعقالنیت،براساسدوگانه
طریکردهاند(الگویالف) .
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الگویالف.رابطهیمیانخالقیت( )x


الگویب.رابطهی میانخالقیت

)درپارادایمهایاثباتی،

وعقالنیت(y

( )xو عقالنیت ( )yدر پارادایم

تفسیریوانتقادی(مدرن) 

متعالیه(اسالمی) 

نمودار ( .)4رابطهی میان خالقیت و عقالنیت در پارادایمهای مدرن و اسالمی
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کتابنامه
استنفورد ،مایکل( ،)1332درآمدی بر فلسفهی تاریخ ،ترجمه احمد گل محمدی،
تهران:نی .

روششناسی علوم انسانی نزد
ایمان ،محمدتقی و کالته ساداتی ،احمد(  ،)1312
اندیشمندانمسلمان.قم:پژوهشگاهحوزهودانشگاه .
فلسفهی روش تحقیق در علوم انسانی .قم :پژوهشگاه
ایمان ،محمدتقی(  ،)1311
حوزهودانشگاه .
بینش،عبدالحسین(،)1333آشناییباتاریختمدناسالمی،قم:زمزمهدایت .
جهانهایاجتماعی.قم:کتابفردا.
پارسانیا،حمید( ،)1311

تمدنسازی
پیروزمند ،علیرضا و خورشیدی ،محمد( ،)1313مؤلفههای ساختاری  
ندهپژوهی) .مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی،)1( 2 ،
اسالمی (با رویکرد آی 
.353-321
دورهی دوازده جلدی بررسی تاریخ تمدن،
خالصهی  

توین بی ،آرنولد( ،)1379
ترجمهمحمدحسینآریا،تهران:امیرکبیر .
جوادیآملی،عبداهلل(،)1313تسنیم(تفسیرقرآنکریم).قم:نشراسراء .

درسگفتار تمدن نوین اسالمی (اولین دورهی تربیت
جهانبین ،فرزاد(  ،)1313

مدرستمدننویناسالمی).انتشاراتآفتابتوسعه .

شناسیحیاتهایاجتماعیبر

جامعهشناسیمتعالیه(هستی
خانی،ابراهیم(  ،)1315
مبنای فلسفه و عرفان اسالمی) ،جلد  .1تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق
(علیهالسالم) .

خسروپناه ،عبدالحسین ،پناهی آزاد ،حسن( .)1333نظام معرفتشناسی صدرایی.
تهران:پژوهشگاهفرهنگواندیشهیاسالمی .
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.ترجمهیدکتراحمداحمدی.تهران:

تدرفلسفهیاولی

دکارت،رنه(،)1391تأمال
نشرمرکزدانشگاهی .
مشرقزمین گاهواره تمدن ،ترجمه احمد آرام ،ع .پاشایی،

دورانت ،ویل( ،)1395
امیرحسینآریانپور،تهران:سازمانانتشاراتوآموزشانقالباسالمی .
رجبی،احمد( ،)1311تحویل هستیبهآگاهی،مفهومحقیقتدرایدئالیسمپااز
کانت .سورهی اندیشه ،شهریور و مهر  ،1311شمارهی  92و  ،93صص – 132
.135
ریتزر ،جورج( ،)1311نظریهی جامعهشناسی در دوران معاصر .ترجمهی محسن
ثالثی.تهران:انتشاراتعلمی .
سیدمن ،استیون(2114م) .کشاکش آرا در جامعهشناسی .ترجمهی هادی جلیلی.
تهران:نشرنی،چاپدهم( .)1313
صدرالدین شیرازی (مالصدرا)( ،)1354المبدأ و المعاد ،تهران :چاپ جاللالدین
آشتیانی .
صدرالدین شیرازی (مالصدرا)( .)1392رسائل فلسفی ،قم :چاپ جاللالدین
آشتیانی.
صدرالدین شیرازی (مالصدرا)( ،)1397شری اصول الکافی (جلد  .)2تصحیحِ
محمد خواجوی .تهران :وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،مؤسسه مطالعات و
تحقیقاتفرهنگی(پژوهشگاه) .
صدرالدین شیرازی (مالصدرا)( ،)1339الشواهد الربوبیة فی المنهاج السلوکیة ،با
حواشیحاجمالهادیسبزواری،قم:چاپجاللالدینآشتیانی .

صدرالدین شیرازی (مالصدرا)(1131م) .الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة
االربعة،لبنان:بیروت.
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جامعهی

طباطبائی ،سید محمدحسین ( ،)1391المیزان فی تفسیرالقرآن ،قم :
علمیهیقم .
مدرسینحوزهی 

طریحی ،فخرالدین بن محمد(1171ق) .مجمع البحرین .به تحقیق احمد حسینی
اشکوری.تهران:مکتبةالمرتضویة(.)1375
غالمی ،رضا( .)1315درنگی در دو راههی اسالم و غرب در اندیشه پیشرفت.
دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی (چیستی ،چرایی و چگونگی) .اسفندماه
 .1315
گولد،جولیوسوویلیامکولب(.)1379فرهنگعلوماجتماعی،تهران:مازیار .
گیدنز ،آنتونی( .)1334مسائل محوری در نظریهی اجتماعی .ترجمهی محمد
رضایی.تهران:انتشاراتسعاد .
لبخندق ،محسن( ،)1317حدوث جسمانی جوامع و بقای فرهنگی آنها .قبسات،
شمارهی،37بهار،1317صص .272–243

لوکاس،هنری(،)1399تاریختمدن،ترجمهعبدالحسینآذرنگ،تهران:کیهان .
(مجموعهیآثار،جلد.)4تهران:انتشارات

مطهری،مرتضی(،)1311فلسفهیتاریخ
صدرا .

طالبزاده،حمید( ،)1314رفلکشنوسیرتطورمفهومیآندر
معماری،زهره و  
،شمارهی،1بهاروتابستان،1314صص 17

.نشریهیفلسفه،سال43

تفکرفیشته
– .115
حاکمیتوحقوقبینالملل.تهران:علم .

موالیی،یوسف(،)1334
.در:روششناسی

مهاجرنیا،محسن( ،)1337روشتفکرسیاسیدرحکمتمتعالیه
دانشسیاسیدرتمدناسالمی(بهکوشش:داودفیرحی).قم:بوستانکتاب،چاپ
دوم .
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والیتی،علیاکبر(،)1332پویاییفرهنگوتمدناسالموایران،تهران:وزارتامور
خارجه .
ساختاروکارگزار.در:روشونظریهیعلومسیاسی.دیوید

های،کالین( ،)1373
مارش و جری استوکر .ترجمهی امیرمحمد حاجی یوسفی .تهران :انتشارات
پژوهشکدهیمطالعاتراهبردی.
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