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فصلنامه علمی-پژوهشی آيين حكمت
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مناسبات حکمت متعالیه و علم اجتماعی

تاريخ دريافت22/3/92 :

تاريخ تأييد22/71/71 :

نصراهلل آقاجانی *

فهم مناسبات حکمت متعالیه و علم اجتماعی در توصیف و تحلیل علم اجتماعی
با رویکرد اسالمی و چگونگی رشد و توسعه آن از آنچه بود و آنچه باید باشدد،
حائز اهمیت ویژهای است .مسئله اصلی این است که چه مناسباتی بین حکمدت
متعالیه و علم اجتماعی وجود دارد و حکمت متعالیه چه تأثیری بر آن داشدته یدا
چه ظرفیت هایی برای آن دارد؟ پاسخ بده ایدن پرسدن مندو بده بررسدی تدأثیر
حکمت متعالیه بر علم اجتماعی در سه ساحت نظری یعنی مبدانی عمیدو و عدا
علم اجتمداعی اسدالمی ،فلسدعه علدو اجتمداعی و سداحت معداهیم ،مسدائل و
حوزههای علم اجتماعی اسالمی است .این تحقیو بدا رو

اسدنادی و تعسدیر و

تحلیل محتوای متون مربو به حکمت متعالیه قابل انجا است .هر یک از مبانی
هستیشناختی ،انسانشناختی و معرفتشناختی تأثیرات خاصی بر علم اجتمداعی
اسالمی داشته و سبب هماهنگی و انسجا علم اجتمداعی بدا حکمدت نظدری و
عملی از جهت موضوع ،معاهیم ،مسائل و رو

* استاديار و عضو هيئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

شده است.

(.)nasraqajani@gmail.com

*
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واژگان کلیدی :حکمدت متعالیده ،علدم اجتمداعی ،فلسدعه علدو اجتمداعی،
مالصدرا.
مقدمه

علو و جریانهای معرفتی به اقتضای مبانی و اهداف تعریفشدده و بده تناسدب
موضوعات و مسائل خود پدید آمده و در یک بستر اجتمداعی و فرهنگدی مسدیر
خود را طی کردهاند .دانن و علم اجتماعی مسدلمانان کده پیندینهای طدوننی در
اندینه متعکران و فیلسوفان گذشته از قبیل فارابی ،بیرونی ،ابنخلدون و خواجده
نصیر دارد ،با منربهای مختلف فلسعی ،فقهی ،اخالقدی ،ادبدی و بدا اسدتعاده از
منابع عقلی ،قرآنی ،روایی و تجربی توانسته است هویت ممتازی کسدب کدرده و
ظرفیتهای خوبی را برای مواجهه با علدم اجتمداعی مددرن فدراهم نمایدد .علدم
اجتماعی که عهدهدار تبیین و تحلیل زیست اجتماعی انسان است ،شناخت هویت
انسانی و مبدأ و معاد او و نیز چگونگی معرفت صحیح و سقیم و راههای کسدب
آن را معروض خود قرار داده ،دراینباره وا دار اندینههدای فلسدعی اسدتذ لدذا
تال

برای فهم مناسبات حکمت متعالیه و علم اجتماعی میتواند هرچده بیندتر

خودآگاهی ما را در تأثیر حکمت متعالیه بر علم اجتمداعی نمایدان سدازد .بددون
تردید حکمای اسالمی مباحثی را در حکمت عملی در دو حدوزه تددبیر مندز و
سیاست مدن مطرح کردهاند که ذیل حکمت نظدری و متدأثر از آن اسدت .مسدئله
اصلی این مقاله تحقیو در مناسباتی است که بین حکمت متعالیه و علم اجتماعی
اسدالمی وجددود داردذ یعنددی حکمددت متعالیدده چدده تددأثیری بددر آن داشددته و چدده
ظرفیتهایی برای بالندگی آن دارد؟ پاسخ به این پرسن با بررسی ایدن تدأثیر در
سه ساحت نظری یعنی مبانی عمیو و عا علم اجتماعی اسدالمی ،فلسدعه علدو
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اجتماعی و ساحت معاهیم ،مسائل و حوزههای علم اجتماعی اسالمی و بدا رو
اسنادی و تعسیر و تحلیل محتوای متون مربو بده حکمدت متعالیده امکدانپدذیر
است .قبل از هر چیز نز است تصویر روشنی از دو معهدو حکمدت متعالیده و
علم اجتماعی داشته باشیم.
حکمت متعالیه

صدرالمتألهین شیرازی دانن فلسعی زمانه خوین و قبدل آن را بده کمدا خدود
رساند و نامن را حکمت متعالیه نهاد (صدرالمتألمین ،)11/1 :1891 ،هرچندد ایدن
تعبیر را قبل از او حکیم بوعلی سینا در کتداب انشدارات و التنبیهدات (لبد،سدنا،
 188 :1131و  )101و قیصری در شرح فصوص الحکم (قنصدی 19 :1131 ،و )111

به کار برده بودند .فلسعه طبو تعریف مالصدرا عبارت اسدت از اسدتکما نعد
انسانی از طریو معرفت برهانی و یقینی به اندازه توان انسانی نسدبت بده حقدایو
موجوات آن گونه که در واقع وجود دارند (صرالمتألمین .)00 /1 :1891 ،حکمدت
متعالیه فلسعهای است که در فهم هستی از همه ادله برهانی ،عرفانی و وحیانی بدا
هم بهره میگیرد (جولد ،آملی  .)11 /1-1 :1191فلسعه به اعتبار موضوعن بده دو
بخن نظری و عملی تقسیم میشودذ به این بیان که اگر موضوعن خارج از اراده
انس انی در خارج موجود باشد مثل آسمان و زمین ،دنیا و آخدرت ،مبددأ و معداد،
نقن انسان تنها علم به آن و نه ایجاد آن است .این همان حکمت نظری است که
شامل طبیعیات ،ریاضیات و الهیات میباشدذ ولی هر گاه موضوع فلسدعه تنهدا بدا
اراده انسانی موجود شود ،مثل کننها و عواطف انسانی ،بده آن حکمدت عملدی
میگویند که شامل سه قسم اخالق ،تدبیر منز و تدبیر مُدُن میباشد (یا به تعبیدر
حکما حکمت خُلقیه ،منزلیه و مَدَنیده ..صددرالمتألهین بدا توجده بدا آیده شدریعه
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«لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُووا وَعَمِلُووا
الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ» (تن )1-1 :،میگوید :این آیه شریعه اشداره بده دو
فن حکمت نظری و عملی دارد .جمله «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا» اشاره به غایدت حکمدت
نظری (ایمان به مبدأ و معاد .و جملده «وَعَمِلُدوا الصَّدالِحَاتِ» اشداره بده تمامیدت
حکمت عملی و اشعار به این مطلب دارد که کما حکمدت عملدی در تنظدیم و
تحقو نظا معا

و نجات معاد است و کما حکمت نظری علم به احوا مبددأ

و معاد و تدبر شایسته در عالم هستی است (صرالمتألمین .)01 /1 :1891 ،به تعبیدر
عالمه شهید مطهری حکمت عملی اونً محدود به انسان اسدتذ ثانیداً مربدو بده
افعا اختیاری انسان استذ ثالثاً با بایدها و نبایدهای افعا اختیاری سروکار داردذ
رابعاً از بایدها و نبایدهایی که نوعی (مربو به نوع انسانی ،.کلی ،مطلدو و دائدم
است ،بحث می کند نه بایدها و نبایدهای فردی و نسبی و موقت (مطیی:1191 ،

.)11-08 /00
علم اجتماعی اسالمی

روشن شد که علم اجتماعی در سنت فکری مسلمانان یکی از شاخههدای فلسدعه
اسالمی و حکمت متعالیه است و بخنی از حکمت عملی آن را تأمین میکند .در
عین حا به غیر از فلسعه ،در علدو دیگدر نیدز از قبیدل فقده ،تداریخ ،ادبیدات و
مطالعات مرد شناختی و فرهنگشناختی متعکران مسلمان و نیز در حدوزه تعسدیر
قرآن ،مباحث اجتماعی فراوانی را میتوان مناهده کرد که ظرفیت بازشناسدی در
قالب علم اجتماعی را دارد .تعریف علم اجتماعی و مسائل آن در درون حکمدت
عملی و ذیل حکمت نظری مسلمانان قابل فهم است .مبتنی بر حکمت اسدالمی،
علم اجتماعی به بررسی زندگی منترک انسانی از آن نظر کده بدرای رسدیدن بده
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اهداف و غایات مندترکی از قبیدل سدعادت حقیقدی بدا یکددیگر تعامدل دارندد،
میپردازد .زندگی اجتماعی و تعامل منترک انسانها به تعبیر حکمای اسالمی بده
آنها هیئت و صورتی میدهد که از فرد و یا مجرد اجتماع افراد بدون تعامل فراتر
رفته ،صورت و ساختار جدیدی پدید میآید 1.توضیح بینتر درباره چیستی علدم
اجتماعی مبتنی بر حکمت متعالیه در بحث مناسدبات حکمدت متعالیده و فلسدعه
علو اجتماعی خواهد آمد.
مناسبات حکمت متعالیه و علم اجتماعی

طرح حکمت عملی در ذیل حکمت نظری از سوی فیلسوفان مسلمان صرفاً یدک
تقارن اتعاقی و ذوقی نیستذ زیرا حکمت عملی وقتی معقو و برهانی مدیشدود
که حقیقت وجودی بسیاری از معاهیم و اصو بنیادی آن در حکمدت نظدری بده
اثبات رسیده باشد .حکمت عملی و علم مدنی درباره سدعادت و کمدا انسدان و
همه عوارض و مسائل مربو به آن و از جمله چگونگی نهادینهکردن ارز های
انسانی در جامعه و حعظ و مراقبت آن بحث میکنددذ پد

هسدتی مبددأ متعدا ،

هستی انسانی ،مراتب وجود و حقیقت معرفدت و بسدیاری از اصدو مربوطده را
معروض گرفته است کده جدای بررسدی آن در حکمدت نظدری اسدت .بندابراین
مناسبات حکمت متعالیه و علم اجتماعی (کده بخدن مهمدی از حکمدت عملدی
است ،.قابل تردید نیست .مهم بررسی نظری این مناسبات و وجدوه تأثیرگدذاری
حکمت متعالیه بر علم اجتماعی اسدت .علدم اجتمداعی بده مثابده مجموعدهای از
 .1فارابي دراينباره ميگويد« :المدينة و المنزل يأتلف كلّ واحد منهما من أجزاء مختلفة محودود
العدد ،بعضها أخسّ و بعضها أفضل ،متجاور مرتّبة مراتب مختلفة يفعل كلّ واحد منها علو حيالو
فعالً ما ،فيجتمع من أفعالها التعاون عل تكميل الغرض بالمدينة [أو المنزل]» (فارابي.)04 :1041 ،
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موضوعات و مسائل و معاهیم مربو به زیست اجتماعی انسان ،در رتبده پیندین
خود به بر دو علم دیگر یکی فلسعه به معنای عا و دیگری فلسعه علو اجتماعی
مبتنی استذ لذا حکمت متعالیه به مثابه فلسدعه خداص ،فلسدعه علدو اجتمداعی
مناسب خود را تولید میکند که درواقع تبیدینکنندده علدم اجتمداعی مناسدب آن
خواهد بود .هرچند نوع مسائل فلسعه علو اجتماعی از جن

فلسدعه و حکمدت

نظری است ،تحت فلسعه مضاف بوده ،حصه خاصی از فلسعه نظدری را تندکیل
میدهد .مناسبات حکمت متعالیه و علم اجتماعی اسالمی در سه سداحت نظدری
قابل تبیین و تحلیل است:
 .1حکمت متعالیه و مبانی عمیق و عام علم اجتماعی اسالمی؛
 .2حکمت متعالیه و فلسفه علوم اجتماعی اسالمی؛
 .3حکمت متعالیه و مفاهیم ،مسائل و حوزههای علم اجتماعی اسالمی؛
بخنی از این مناسبات در بنیادیترین و عا ترین حوزهای است که همه علو
در آن منترکاند و اختصاص به علم خاصی ندارد و اینهمان مبانی عمیو و عا
علو اجتماعی یعنی هستیشناسی ،انسانشناسدی و معرفدتشناسدی اسدت .ایدن
سطح از بحث دامنه تأثیر خود را به دو سطح فلسعه علو اجتمداعی و نیدز خدود
علم اجتماعی میکناند .سطح دو مناسباتی است که بین فلسعه آن علم و خدود
علم وجود داردذ مانند فلسعه علدو طبیعدی و علدو طبیعدی و یدا فلسدعه علدو
اجتماعی و علو اجتماعی .موضوع فلسعه علو اجتمداعی خدود علدم اجتمداعی
است ،در حالی که موضوع علم اجتماعی جامعه است .سدرانجا در سدطح سدو
سخن از مناسباتی است که بین حکمت متعالیه و معاهیم ،مسائل و حوزههای علم
اجتماعی وجود دارد .مدعای اصلی این است که حکمت متعالیه در هر سه حوزه
تأثیر آشکاری بر علم اجتماعی اسالمی دارد.

سال دوازدهم ،پاییز  ،9911شماره مسلسل 54

111

 .1حکمت متعالیه و مبانی عمیق و عام علم اجتماعی اسالمی

هر علمی از مبانی فراعلمی خود برخوردار است که بنیادیترین شالوده نظری
آن را تنکیل داده ،بر دو ساحت فلسعه علدم و ندوع معداهیم و مسدائل آن تدأثیر
عمیقی میگذارد .این مبانی کده از سده حدوزه هسدتیشناسدی ،انسدانشناسدی و
معرفتشناسی برخوردار است ،حضور و نقن فعا خود را در پیداین و هویت
آن علم ننان میدهد و علو اجتماعی هم از این قاعده مستثنا نیست .به تناسدب
نگر های بنیادی از هستی و انسان که مربو به حوزه ادراکات حقیقدی اسدت،
صورتهای مختلعی از زندگی اجتماعی و معاهیم اعتباری خواهیم داشت که بده
مثابه شاخ و برگهای آن نمایان میشود .حکمت متعالیه مبانی سهگانه فوق را به
شکل برهانی تأمین میکند.
 .1-1هستیشناسی حکمت متعالیه و علم اجتماعی

نوع نگاه ما به کلیت هستی میتواندد در تمدا حدوزههدای معرفتدی و کنندی
تأثیرگذار باشد .بهویژه از منظر حکمت متعالیه ،عالم وجود از طبیعت تا انسدان و
از انسان تا مجردات همچدون فرشدتگان ،مجموعده واحدد و هماهندگ و تجلدی
صعات و افعا الهیاند .این نگاه نگر

ما را از طبیعت تا فراطبیعت تحت تدأثیر

قرار داده ،زیست اجتماعی و هویت علدم اجتمداعی را بدهشددت متدأثر از خدود
میسازد .علم اجتماعی هم در فهم هستی موضوع یا موضوعات خود و حتی نوع
مسائل و حوزههای معرفتی و روشی خود مبتندی بدر هسدتیشناسدی اسدت .اگدر
فارابی با طرح مراتب شنگانه هستی در حکمت نظری یعنی خدا ،عقدو  ،عقدل
فعا  ،نع

ناطقه انسانی ،صورت و ماده ،حکمت عملی خدود را بدهویدژه در دو

حوزه تدبیر منز و تدبیر مدن مبتنی بر آن میکند (ف،البی  1881لمف )01-00 :و با
طرح «نظریه فیض» هستی را هرمی و تنکیکی میبیند (هت،ن 11 :و  .11و در علم
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مدنی هم سدخن از مراتدب اهدل مدینده فاضدله بده وزان مراتدب هسدتی دارد و
میگوید« :مراتب أهل المدینة العاضدلة تندبه مراتدب الموجدودات فدی العدالم و
رئیسها ینبه اهلل» (هت،ن .)81 :چنین نگاهی در حکمت متعالیه بسط مییابد و عمو
و گستره تأثیر

را در علم اجتماعی بر جدای مدینهدد .موضدوعات فراواندی در

هستیشناسی حکمت متعالیه وجدود دارد کده رویکدرد مدا را در هسدتیشناسدی
پدیدهها و مسائل اجتماعی متعین میسازد و ما تنها به یک موضوع اشاره میکنیم.
وحدت تشکیکی سه جهان

هستی در حکمت متعالیه از ویژگیهایی از قبیل اصدالت ،تندخ

 ،وحددت،

خارجیت ،تنکیک ،خیریت و مساوقت با علم برخوردار است و وجدود همانندد
نوری دارای مراتب تنکیکی و شدت و ضدعف مدیباشدد (صدرالمتألمین:1891 ،

 11/1و 111-110؛ طب،طب،ئی  .) 11-18 :1199در این رویکرد ،جهان طبیعی و مادی
به عنوان ناز ترین و جهان فراطبیعی به عنوان مراحل عالیه و جهان انسانی برزخ
بین آن دو که زمینه الحاق بده آنهدا را دارد ،هسدتیهدایی هسدتند کده در مراحدل
تنکیکی وجود معنا مییابند و هرچند احکا ویژهای دارند ،حلقات جددا از هدم
نیستند ،بلکه در پیوندی وجودی درهم تنیدهاند .جهدان انسدانی اعدم از انسدان و
پدیدههای اجتماعی ،به هستیهای همه عوالم وجود پیوند مدیخدورد و وحددتی
همراه با تنکیک آنها را جمع میکند .با این مبنای هستیشناختی ،نسدبت جهدان
اجتماعی با جهان طبیعی نه دوجهانی و تمایز کامل (آن گونه که در دیددگاههدای
اگزیستانسیالیسم ،هرمنوتیک و ویتگننتاین متأخر و پیتر وینچ وجدود دارد .و نده
یکجهانی که از وحدتی همسطح برخدوردار باشدند (آن گونده کده رویکردهدای
پوزیتیویستی کنتی و دورکیمی مدعی هستند ،.بلکه این نسبت بر اساس وحددت
تنکیکی وجود ،جهانهای مترابطی را تنکیل میدهد که امتیازات آنها در قدوس
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صعود و نزو مانع وجود اشتراک و تأثیر و تأثر آنها نمیشود و در مجموع با سه
جهان توأمان مواجه هستیم که بهویژه زیست جهان انسان در تعامل بدا دو جهدان
فراانسانی و مادون انسانی قابل فهم است .هر نوع فهمی از آن دو جهان به فهم ما
از جهان انسانی مرتبط میشودذ همان گونه که هر نوع عملی در جهان انسانی بده
فهم ما در آن دو جهان منو است و بده تعبیدر عالمده طباطبدائی اصدو نظدری
مختلف و وجود مذاهب فکری گوناگون درباره حقیقدت عدالم هسدتی و فلسدعه
آفرینن انسان و آغاز و پایدان آن ،سدبب اخدتالف در حیدات اجتمداعی شدده و
سنتها و قوانین زندگی اجتماعی متعاوتی را رقدم خواهدد زد (طب،طبد،ئی :1180

.)181 /11
 .2-1انسانشناسی حکمت متعالیه و علم اجتماعی

انسانشناسی هم از حوزههای بسیار مهمی است که در ماهیت علو انسانی از
علم سکونر تا علم اسالمی تأثیرگذار است .از نخستین نگاههای فلسدعه اسدالمی
به انسان ،آدمی از پنج قوه غاذیه ،حاسه ،نزوعیه ،متخیله و قدوه ناطقده برخدوردار
است که سه قوه حاسه ،متخیله و ناطقه مربو به ادراکات انسدان و قدوه نزوعیده
مربو به کنن و گراین اوست و در این بین قوه ناطقده رئدی
(ف،البی  .)91-90 :1881نع

همده قواسدت

ناطقه انسانی و تعقل ،مرز تمدایز حیدات انسدانی از

حیات طبیعی و حیوانی است و با توجه به اینکه همه افراد موفو بده وصدو بده
مراتب نع

ناطقه انسانی نمیشوند ،بلکه در همان قوای حیوانی توقف میکنند،

بین افراد و حتی گروهها و جوامع انسانی تعاوت ماهوی در مراتب انسانی ایجداد
میشود و برخی فرهنگها حتی به افو انسانی نزدیک هم نمیشوند .نع

ناطقده

ظرفیت رسیدن به عقل فعا را دارد و در این صورت قوه ناطقه شدبیه معارقدات
شده ،در مرتبه عقل فعا جای میگیرد و انسان به کما خود مدیرسدد (فد،البی
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 1881لمف .)03 :همین نگاه در حکمت متعالیه اوج میگیرد و بسط مییابد .از نظر
مالصدرا انسانشناسی همانند شناخت دیگر موضوعات طبیعی نیست که با ح
و تجربه و عقل متعارف بنری قابل درک باشدذ زیرا روح انسانی سرّی از اسدرار
الهی و امری از «امور ربانی» 1است و درک حقیقت آن به نور دیگدری اشدرف از
عقل انسانی نیازمند اسدتذ ندوری کده از افدو عدالبم نبدوت و ونیدت بدرخندد
(صرالمتألمین .)010 :1111 ،او مراتب وجود انسانی را در چهار رتبده بده تناسدب
مراتب وجود توضیح میدهدذ یعنی نع

مرحله حسی و خیالی تا مرحله عقلی و

نهایت آن مرحله شهودی را طی میکند و انسان در هر مرحله آثدار و اقتضدائات
خاص همان مرتبه را دارد .انسان در مرحله حسی ،خیالی و وهمی همسطح سایر
موجودات مادون خود از حیوان و غیر حیوان بوده ،با رسیدن به مرحله تعقدل بده
نخستین مرحله افو انسانی خود میرسد و آنچه را که با حد

و خیدا و وهدم

قابل درک نیست و غایب از این سطح است ،ادراک میکند .بعدد از ایدن مرحلده
وارد مرحله دیگری میشود که باب عالم ملکوت بر او بداز شدده ،ارواح حقدایو
مجرده و معارقات را شهود مینماید (صرالمتألمین .)118-119 :1110 ،بنابراین سیر
و حرکت انسان از حضیض درجه بهائم تا اوج درجه مالئکه ادامه مدییابدد و در
اینجا هم متوقف نمیشود ،بلکه به درجه عناق الهی میرسدذ یعندی کسدانی کده
مستغرق در جما الهیه و منغو

تسبیح و تقدی

اویند (هت،ن .)110 :نگاه فوق

به انسان و حرکت اشتدادی او ،معهو تازهای از تغییرات اجتماعی را رقم میزند
که مقونت آن بر حسب تغییر جوهری از مرحله حسی ،خیالی ،وهمی تا مرحلده
عقلی و فوق عقل قابل تحلیل اجتماعی است.
« .1قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي».
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تبدیل ریاست جامعه از اعتباری به تکوینی

مهمترین رکن جامعه و زیست اجتماعی ریاست آن است .ریاست جامعده یدا
نهاد حکومت و قوانین اجتماعی آن بر حسب معیارهای اجتماعی جوامع مختلف
تعیین میشودذ معیارهایی که معمونً برخاسته از عرف ،آداب و رسو و مقبولیتی
است که از اکثریت مرد جامعه برمیخیزدذ به طوری که ماک

وبر جامعهشناس

مکتب تعهمی آن را به سه نوع سنتی ،کاریزماتیک و عقالنی تقسیم میکند .جامعه
که ترکیبی خاص از افراد انسانی است ،به گوندهای کده بده تعبیدر خواجده نصدیر
طوسی هیئتی ویژه از اجتماع پدید میآید که موضوع علم مددنی اسدت (طوسدی

 ،)011 :1111فرع وجود انسانی است و علمی که به مطالعه جامعه میپدردازد ،در
ذیل علمی میننیند که موضوعن شناخت انسان است .انسانشناسی صدرایی که
از مرحله ح

تا شهود و از افو عقل تا عندو الهدی را سدیر تمدا ناشددنی انسدان

معرفی کرده است ،این اندینه اجتماعی را پین میکند که اگر کسدی واجدد همده
این مراحل شود و به مقا جَمعیه برسد ،صاحب ریاست و تدبیر جامعه خواهد بدود
و ریاست او خالفت الهیه است (هت،ن 1.)111 :بنابراین ریاست جامعه نده یدک مقدا
اعتباری محض بلکه از عمو هستیشناختی بهرهمندد بدوده و ایدن برتدری وجدودی
رئی

است که خاستگاه مقا اعتباری ریاست اجتماعی میشود و نه بالعک .
از تنوع افراد تا تکثر جوامع

تنکیک وجودی انسان و حرکت جوهری نع

انسانی در مراحدل حد

تدا

 .1مالصدرا ميگويد« :فمن اتفق في مرتبة الجمعية في كمال هذه النشآت الثالث فل رتبة الخالفوة
اإللهية و استحقاق رياسة الخلق فيكون رسوال من اهلل يوحي إلي و مؤيدا بالمعجزات منصورا علو
األعداء» (صدرالمتألهين شيرازی.)601 :1634 ،
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عقل و عنو الهی ،به تکثر نوعی افراد انسدانی و سدرانجا تکثدر ندوعی جوامدع
میانجامد و از این جهت فرضیه قیاسناپذیری جوامع و فرهنگها در بسدیاری از
حوزههای انسانی نعی میشود .جوامع انسانی به تناسب حضدور عناصدر آگداهی،
اراده و کنن انسانی و نقن آنها در صعود و سقو انسانهدا در هدر هسدتی از
یک سطح برخوردار نیستند ،بلکه با نظر به «نوع متوسط بودن انسان» ،بدا جوامدع
متکثری مواجه خواهیم بدود کده ضدمن اشدتراک در «جهدان اجتمداعی» تعداوتی
جوهری در سلسلهمراتب قوس صعود و نزو هستی خواهند داشت .ایدن همدان
مراتب جوامع بنری در هسدتی و پیدداین نگداه هرمدی بده جوامدع در اندینده
اجتماعی متعکران اسالمی است که تحت عناوینی از قبیل مدینه فاضدله و مدینده
ضد فاضله (مدینه جاهله ،فاسقه ،متبدله و ضاله .یاد میشود.
 .3-1معرفتشناسی حکمت متعالیه و علم اجتماعی

معرفتشناسی از مبانی مهمی است که رویکرد ما در علم اجتمداعی را متعدین
میکند .اگر رو
حکمت متعالیه ح

تجربی رویکدرد مسدلطی در علدو اجتمداعی بدوده اسدت ،در
و تجربه حسی به تنهایی و بدون استمداد از عقل نمیتواندد

به تصدیو برسدذ لذا علم و نظریه علمی در علو اجتماعی تنها بده کمدک حد
قابل تحصیل نیست 1.مالصدرا (ره .معتقدد اسدت حدواس در حصدو معرفدت،
جایگاه زمینهای و «واسطهای» و در عین حا اجتنابناپدذیر داردذ ولدی هرگدز بدا
 .1عالم طباطبائي ميگويد« :الذی ينال الحس -هو صور األعراض الخارجية -من غير تصوديق
بثبوتها أو ثبوت آثارها -و إنما التصديق للعقل -فالعقل يور أن الوذی ينالو اإلنسوان بوالحس-
و ل آثار خارجة من ال صنع ل في  -و كل ما كان كذلك كان موجودا في خارج النفس اإلنسانية-
و هذا سلوك علمي من أحد المتالزمين إل آخر» (طباطبائي.)014 :1611 ،
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حواس ظاهری علم ایجاد نمی شود .حواس زمینه پیداین خیا را فراهم مدیکندد تدا
عقل بتواند از خیانت صحیح ،معانی مجرد استخراج یا استنبا نماید .در این رویکرد
ح

ابزاری برای صید است که تنها برای مرحله نخسدت حرکدت علمدی ضدرورت

داردذ اما پایبندی به آن مانع معرفت میباشدد (صرالمتألمین .)113 /1 :1891 ،برخدی
از حکمای معاصر در نقد رو

حسی تصریح دارند که ح گرایدی یدک شدیوه

معرفت به جهان خارج نیست ،بلکه ندوعی سعسدطه و شدکّاکیتت پیچیدده اسدت
(جولد ،آملی  .)110 /1-1 :1191همچنین محددوده فعالیدت حدواس تنهدا ظدواهر
اشیاست نه حقیقت و باطن آنها و این تنها عقل است که میتواند حقیقت ماهیت
شیء را درک کند (هت،ن)ذ لذا معرفدتشناسدی حکمدت متعالیده ،رو

حسدی را

بهتنهایی برای فهم پدیدههای انسانی و اجتماعی که از عمو معنایی برخورداراند،
ناکافی دانسته و دیگر رو های معتبر علمی از قبیل رو

تحلیل عقلی را هم به

کمک میگیرد .از منظر حکمت صدرایی علم مبتنی بر تجرید است ،منتها تجریدد
دارای مراتبی است و از مرتبه محسوس تا متخیله و معقوله ،در همه ایدن مراتدب
تجرید وجود دارد (صرالمتألمین .)111 /1 :1891 ،فراتر از رو هدای اسدتدنلی و
تحلیل عقلی ،صدرا حدس و الها و منابه آن را هم از راههدای کسدب معرفدت
میداند (صرالمتألمین .)191 :1111 ،طبدو ایدن مبندا کدنن انسدانی و پدیددههدای
اجتماعی قابلیت تحلیل در چهار سطح حسی ،خیالی ،عقلی و شدهودی را دارد و
انحصار بر معرفتشناسی تجربی و رو

حسی پدیدههای اجتماعی تقلیلگرایانه

است .مطلب مهم دیگر این است که در حکمدت متعالیده مطدابو اصدل «مراتدب
تنکیکی وجود» همان طور که پیوند عمیقی بین هستی طبیعی و هستی فراطبیعی
وجود دارد ،میتوان گعت در حوزه علم و معرفت نیز که حوزه کندف و ظهدور
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هستی بر انسان است بین علو طبیعی ،علو انسانی و علو فراطبیعی پیوندی وثیو
و مراتبی از شدت و ضعف و ترتب معرفتی وجود خواهد داشت .معنای این سدخن
آن است که علو علی رغم تمایز موضوعی و روشی ،به دلیل پیوستگی در وجود و
هستی ،از اصو منترک معرفتی و رو شناختی برخوردارند .فهم جهان محسدوس
به دلیل پیوند

با جهان نامحسوس ،تنها از رهگذر دانن تجربی حاصل نمیشدود،

بلکه نیازمند بهرهگیری از دانن فراطبیعی و مابعدالطبیعه است .همچنین بدین جهدان
انسانی و جهان طبیعی و فراطبیعی چنان دیوار تمایزی نیست تا از ارتبدا متقابدل و
تعامل معرفتی و روشی کامالً بیگانه از هم باشدندذ در عدین حدا بدر حسدب رتبده
هستی ،جهان انسانی متمایز بوده و به فهم برتر و رو

متعالیتری از قبیل معرفدت

عقلی ،وحیانی ،شهودی و نقلی و رو شناسی آن در علو اجتماعی نیازمند اسدتذ
همان گونه که جهان فراانسانی به دلیل شرافت و برتری وجودی ،بده چندین فهدم و
رو

متعالیتری نیاز دارد .چنین مبنایی میتواندد مندابع معرفتدی ،اندواع معرفدت و

رو های آن را در حوزه علو اجتماعی بسط دهد و در نقطه مقابل روشن میکندد
که معرفت شناسی مدرن در علو اجتماعی ،نه تنها عینیت حیدات انسدانی و پدیدده-
های اجتماعی را به صورت کامل ننان نمیدهدد ،بلکده بده دلیدل تضدییو در دامنده
معرفت انسانی و تقلیل آن به معرفت تجربی ،عقل عرفدی و گعتمدانی ،بده تحریدف
واقعیت مبتال شده و ویژگی عینیتگرای ی را از دست داده است .بین از ایدن دامنده
تأثیرگذاری معرفت شناسی حکمت متعالیده را بایدد در نسدبت آن بدا فلسدعه علدو
اجتماعی و حوزه معاهیم و مسائل آن جستوجو کرد.
 .2حکمت متعالیه و فلسفه علوم اجتماعی

یکی از حوزههایی که نسدبت حکمدت متعالیده و علدو اجتمداعی را روشدن
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می کند ،مربو به حوزه فلسعه علو اجتماعی است .فلسعه علو اجتماعی حلقده
وصل فلسعه و علم اجتماعی است .فلسعه علو اجتماعی مبتنی بر حکمت متعالیه
به دنبا پاسخگویی به چیستی علم اجتماعی ،ماهیت و وجود موضوع آن ،مسائل،
غایت و رو

آن ،علمیت و برهانیبودن آن و بیدان تمدایز

بدا دیگدر علدو و

مباحثی از این قبیل است .حکمت متعالیه مثل هر فلسدعه دیگدری فلسدعه علدو
اجتماعی مناسب خود را به دنبا دارد و در این بخن به شواهدی از تأثیر آن بدر
این مقونت اشاره میکنیم.
 .1-2حکمت متعالیه و چیستی علم اجتماعی

علم اجتماعی در منظر حکمای اسالمی بده دلیدل ابتندا بدر حکمدت نظدری و
اندراج در حکمت عملی ،درواقع فلسعه زیست اجتماعی انسان و تحلیل و تبیدین
نظری و هنجاری آن است .بررسی موضوع محوری سعادت حقیقی و پندداری و
عناصر و لواز آن از قبیل ریاسدت و حاکمیدت نبدیت یدا حکدیم الهدی ،باورهدا و
ارز هایی که رئی

مدینه از حقایو عالم از طریو وحی یا عقل فعا میگیرد و

چگونگی نهادینه کردن آن در جامعه ،گونهشناسی جوامع بر حسب نوع سدعادت،
بازشناسی نظری انواع فرهنگهدا ،عوامدل همبسدتگی اجتمداعی ،آسدیبشناسدی
اجتماعی و امثا آن نمونههایی از مسائل علم اجتماعی اسدت (فد،البی  1881ب:

91-38؛ طوسی  .)10 :1111چیستی علم اجتماعی از منظر حکمت متعالیه صدرایی
را باید با نظر به قوای نعسانی انسان دنبا کردذ هرچند درباره حکمدت نظدری و
عملی یا عقل نظری و عملی اختالف نظر در ماهیت و کارکرد آنها از منظر حکما
و حتی حکمت متعالیه وجود دارد که طرح چنین بحثی مناسب این مقدا نیسدت
(ا.ک :سیوش  . )1181در هدر صدورت مالصددرا بعدد از تعریدف نعد
میگوید نع

انسانی به دلیل قابلیت پذیر

انسدانی

ادراکات کلی از مافوق خدود و نیدز

توانایی تصرفات نسبت بده مدادون خدود ،دارای دو قدوه علّامده و عمتالده اسدت.
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ادراکات تصوری و تصدیقی کلی مربو به قوه عالمه یا عقدل نظدری اسدت کده
عقل در این حوزه حکم به «حو» و «باطدل» و «صددق» و «کدذب» مدیکندد .امدا
فعالیت قوه عمتاله انسان در حوزه افعا و صناعات انسانی است و عقدل در ایدن
حوزه حکم به جمیل و قبیح و خیر و شرّ مدیکنددذ یعندی دارای احکدا ارزشدی
استذ لذا به این عقل عقل عملی میگویند .آنگاه میگوید نسبت عقل عملی بده
عقل نظری ،نسبت خداد و مخددو اسدتذ یعندی عقدل نظدری متصددی طدرح
اندینههای کلی استذ ولی عقل عملی مبتنی بر آن ،حکم و رأی جزئی مدیدهدد
تا عمل انسانی در خارج محقو شدود (صدرالمتألمین .)000-188 :1110 ،بندابراین
عقل عملی ،نع

انسان را آماده کنن و عمل جزئی در زمان و مکان خاص و در

شرایط ویژه میکند .البته این عقل عملی که تنها مربدو بده حکدم جزئدی بدرای
عملکردن یا هنگا عمل کردن است ،غیر از عقل عملی اسدت کده همانندد عقدل
نظری مدرک کلیات میباشد و تعاوت آن با عقل نظری ،در متعلدو ادراک اسدت
که اگر متعلو ادراک امور عینی خارج از اراده انسان بود ،حکمدت نظدری و اگدر
متعلو ادراک از اموری بود که با اراده انسان ایجاد میشود ،حکمت عملی خواهد
بود 1.مالصدرا حکمت عملی به معنای دو را که مقابل حکمت نظری و بخندی
از فلسعه است ،همانند دیگر حکمدا بده سده بخدن اخدالق ،سیاسدات منزلدی و
سیاسات مدنی تقسیم میکند و وجه اشتراکنان این است که متعلو آنهدا بدا اراده
 . 1برخي حكمای معاصر معتقدند هر نوع ادراك كلي مربوط ب عقل نظوری اسو  ،اعوم از اينكو
موضوع آن خارج از حوزه اراده انساني باشد يا موضوع در ظرف اراده انساني تحقق يابود و تنهوا
آنچ مربوط ب عمل انسان ميشود و سبب كنترل و تدبير آن اس تا انسان ب رضوان الهي برسود،
عقل عملي اس ؛ مثل آنچ مربوط ب ايمان ،اراده ،اخالص ،ني  ،محبّ  ،عزم و مانند آن ميباشود
(ر.ك :جوادی آملي)110-116 /1-1 :1613 ،
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انسان موجود یا به وجهی معدو میشوند .حکمدت عملدی کده شدامل اخدالق،
سیاسات منزلی و مدنی است ،عبارت است از شناخت ملکات اخالقی از جهدت
ماهیت و انواع فضایل و رذایل ،چگونگی اکتساب یا ازاله آنها و چگونگی تحقدو
سیاسات منزلی یا مدنی .همه این مباحث موضوعاتی معرفتی اسدت کده زمینده و
راهنمای کنن انسانی را فراهم میکند (صرالمتألمین .)113-111 /1 :1891 ،بددون
تردید هر دو نوع عقل عملی (چه عقلی کده مددرک کلیدات اسدت ،در حکمدت
عملی و چه عقل عملی که سبب تعین و تحقو عمل جزئدی مقیدد بده شدرایط و
زمینههاست ،.در علو اجتماعی کاربرد دارد و فلسعه علو اجتماعی باید دربداره
آنها سخن منخصی داشته باشدذ بنابراین با توجه به این مبانی در حکمت متعالیه
باید گعت علم اجتماعی علمی است که به بررسی چیستی و چرایدی پدیددههدای
انسانی در حوزه زندگی اجتماعی و در دو سداحت «هسدتی اجتمداعی محقدو» و
«هستی اجتماعی مطلوب» میپردازد .این علم نده تنهدا رسدالت توصدیف و تبیدین
زیست اجتماعی انسان و پدیده های مربو به آن را بر عهدده دارد ،بلکده مسدئولیت
هدایت و توجیه آن را هم به سوی غایت سعادت و کما انسانی بر دو
حکمت متعالیه و برهانپذیری علم اجتماعی

میکند.

همان طور که گذشت ،بسیاری از مسائل علم اجتماعی در ذیل حکمت عملی
تعریف میشود 1و یکی از اقسا آن است .قهراً ویژگیهای علدم حکمدی را دارد
که مهمترین آن برهانپذیری آن است .مطدابو حکمدت متعالیده ،مددرکات عقدل
عملی وقتی که مربو به قضایای کلیه ناظر به حوزه رفتار اختیاری انسان در سده
 . 1البت روشن اس

ك برخي مباحث و مسائل علم اجتماعي ممكن اس

ب مرز حكم عملي يا

نظری نرسد ،بلك تنها برآمده از مشاهدات عيني و تحليلهای آماری و حدس و گمانهايي باشود
ك هنوز قابلي برهانيبودن را نداشت باشد. ...
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حوزه اخالق ،سیاست منزلی و سیاست مدنی باشد ،همه ویژگدیهدای فلسدعه از
قبیل کلیت ،ضرورت و دوا را خواهد داشت و از ایدن جهدت برهدانی و معتبدر
خواهد بودذ ولی حکمت عملی به معنای احکا جزئیهای که سدبب تعدین عمدل
جزئی خارجی میشود ،قهراً مصداقی از احکا کلیه حکمدت عملدی اسدتذ لدذا
ویژگیها و اعتبار خود را از همان احکا کلیه اخذ میکندذ همچنین برهانپذیری
علم اجتماعی را باید با نگاه به عینی یا اعتباریبودن موضدوعات علدم اجتمداعی
بررسی کرد .عینی یا اعتباریبودن موضوعات علم اجتماعی از مسائل مهمی است
که با تعاسیر مختلعی مواجه شده ،قهراً نتایج گوناگونی به دست میآید .در برخی
نظریهها از قبیل رویکرد پوزیتیویسم موضوع علو اجتماعی همانند علو طبیعی،
امری عینی است که باید به دور از مالحظات ارزشی و معناکاوانه فاعل کننگر و
همچون پدیدهای طبیعی بررسی شود .در نقطه مقابل ،رویکدرد تعهمدی ،موضدوع
علم اجتماعی را به سطح معنایی فاعل کننگر به تأویل میبرد و فراتر از آن هدیچ
اصالت و واقعیت دیگری را به رسمیت نمیشناسد .کسانی که معتقد به اعتبداری
و غیر حقیقی بودن موضوع علو اجتماعی هستند و هیچ نوع حقیقتی را فراتدر از
اعتبار در حوزه علو اجتماعی و کنن اختیاری انسان به رسدمیت نمدیشناسدند،
درحقیقت با گروه دو در نسبیت آموزههای علم اجتماعی به اشتراک میرسدند و
علم اجتماعی از این منظر نمیتواند برهانپذیر باشد.
به نظر میرسد قو به اعتباریبودن ادراکات عملی و از جمله علم اجتمداعی
نمیتواند ضرورتاً به معنای غیر حقیقی بودن موضوعات مربو به ادراکات عملی
باشدذ زیرا سخن حکما که متعلو ادراکات عملی را فعل انسانی میدانند که بدون
اراده او نمیتواند تحقو خارجی یابد ،هرچند اراده و لحاظ انسدانی را در تحقدو

سال دوازدهم ،پاییز  ،9911شماره مسلسل 54

111

فعل شر میداند و از این جهت علم و نیز اعتبار انسانی به نحوی در تحقو فعل
او نقن دارد ،ولی این سخن هرگز به این معنا نیست که عمل تحقویافته انسدانی
امری اعتباری بوده و وجود عینی ندارد ،بلکه فعل انسانی تحقو خارجی مییابدد
و بسیاری از احکا وجود بر آن مترتب میشدود .از سدوی دیگدر مطدابو مبدانی
حکمت متعالیه عمل انسانی جزئی از وجود آدمی میگدردد و بدر مبندای عینیدت
عمل با عامل ،همان گونه که عامل وجود حقیقی دارد ،عمل هم از وجود حقیقدی
برخوردار خواهد بود .عمل انسانی خود عاملیت یا زمینده رفتدار دیگدر را فدراهم
میکندذ بهویژه آثار دنیوی و اخروی عمل ،اموری عینی است .مطابو عینیت عامل
با عمل و عینیت عمل با جزا ،جزا هم امدری تکدوینی اسدت و بدا عامدل عینیدت
مییابدذ لذا به دلیل آنکه موضوع حکمت عملی با اراده انسان وجدود مدییابدد و
بعد از وجود

دیگر در اختیار انسان نیست بلکه اثر

بدون اراده انسان مترتب

خواهد گنت ،باید گعت موضوعات مربو به حکمت عملی ،همه احکدا امدور
حقیقی را خواهند داشت و از جمله با حعظ شدرایطی مانندد کلیدت و ضدرورت،
برهانی خواهد بود .کنن انسانی هرچند از جهت تعین خدارجی امدری جزئدی و
غیر قابل برهان است ،بر حسب نوع و سدنخ آن کلدی ،ضدروری و دائمدی بدوده،
قابلیت برهان را دارد.
 .3-2حکمت متعالیه و موضوع و مسائل علم اجتماعی

موضددوع علددم اجتمدداعی هیئددت و صددورت تألیعیددهای اسددت کدده از اجتمدداع
ارگانیستی و هماهنگ افراد مختلف بر اساس تعاون و در راستای غایدت زنددگی
اجتماعی پدیدد مدیآیدد (فد،البی  .)10 :1101در ایدن صدورت همده عدوارض و
پدیدههای خرد و کالنی که معطوف بده چندین هیئدت یدا برخاسدته از آن باشدد،
میتواند موضوع علم اجتماعی باشد .معهدو «جامعده صدالح و فرهندگ و نظدا
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اجتماعی صالح برای تحقو سعادت شایسته انسدانی» بهتدرین تعبیدری اسدت کده
میتواند موضوع علم اجتماعی را از منظر حکمدت متعالیده نندان دهدد .غدرض
اصلی علم اجتماعی بررسی عوارض این موضوع در دو عرصه «جامعه محقو» و
«جامعه مطلوب» است .بنابراین جامعه و زندگی اجتماعی قابل تأویل بده افدراد و
زندگی فردی نیست و از این جهت هویت علم اجتماعی ممتاز از دیگر علدو از
قبیل روانشناسی است .نزاع در اینکه موضوع علم اجتماعی خرد است یا کالن یا
هر دو ،بر عاملیت تأکید دارد یا ساختار یا هر دو ،واقعگراست یا آرمانگرا یا هدر
دو ،بر نظم تأکید میکند یا بر تغییر یا هر دو و دیگر موضوعات مطرح در علدو
اجتماعی ،موضوعات متعارفی است کده علدو اجتمداعی موجدود را بده مجادلده
دامنهداری کنانده است .حکمت متعالیه ضمن تعیین موضع خود درباره مقدونت
مذکور ،موضوعات خاصی فراروی علم اجتماعی قرار میدهد که اهمیت آنها بده
مراتب بینتر از دیگر موضوعات است .در نخستین ظهور نظا مند علم اجتمداعی
در تعکر اندینوران مسلمان با معداهیمی چدون سدعادت حقیقدی و لدزو تثبیدت
عناصر آن در جامعه ،ریاست فاضله ،مدینه فاضله ،انواع مدینههای ضدد فاضدله،
محبت ،عدالت ،شریعت ،مراتب تعقل و تخیدل و تدأثیر آن در فرهندگ و حیدات
طیبه مواجه میشویم که در چارچوب حکمدت نظدری و عملدی آنهدا قدرار دارد
(ف،البی  1881ب90-90 :؛ ف،البی 110-113 :1881؛ لبد،مسدووه .)18 :1131 ،مبدانی
نظری حکمت متعالیه ،همین معاهیم و موضوعات را بسط داده است .معاهیمی از
قبیل حو ،وحی ،نبوت ،شریعت ،ونیت ،عاملیت الهدی ،عقدل ،سدعادت ،کمدا ،
خالفت انسان ،عدالت ،هدایت ،ضاللت و آنچه نقطه مقابدل ایدن معداهیم اسدت،
تعینبخدن معداهیم ،مسدائل و حدوزههدای علدم اجتمداعی اسدالمی مدیباشدد.
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دوساحتیبودن انسدان از جهدت جسدمی و روحدی ،مدادی و معندوی ،دنیدوی و
اخروی و نیز برخورداری او از اراده و اختیار میتواندد ماهیدت کدننهدای او را
تعین بخند و انواعی از کننهای اجتماعی را به صورت سلسلهمراتبی طبقهبندی
نماید .به طور کلی فلسعه علو اجتماعی مبتنی بر انسانشناسی حکمت متعالیه دو
حوزه کلی را برای علم اجتماعی ترسیم میکندذ زیرا اگر انسان به تعبیر مالصدرا
«مجمعالبحرین» است یعنی از یک سو غایت جهان جسمانی از جهت شدرافت و
کما به انسان منتهی میشود و از دیگر سوی بدایت و آغاز عالم عقلدی در سدعر
به سوی معبود حقیقی باز هم انسان است و انسان حد جامع و برزخ بین بحدرین
است (صرالمتألمین ،)011 :1111 ،در این صورت علم اجتماعی از جهت موضدوع
و مسائل در دو ساحت حیات این «مجمعالبحرین» باید سخن بگوید .از یک سدو
علم اجتماعی در ساحت حیدات و تمددن ایدنجهدانی انسدان ورود مدینمایدد و
دستاورد آن به تعبیر صدرا «نطو ظاهری» یا تعقل اینجهانی اسدت (هتد،ن.)018 :
بنابراین نخستین سطح از مسائل علم اجتماعی ناظر به حدوزه تدأمین ضدروریات
معینتی و مدنیت اینجهانی و مسدائل خاصدی از آن اسدتذ از قبیدل مندارکت،
تعاون و تعامالت اجتماعی و موضوعات و مسائل فراوان دیگری که قابدل طدرح
استذ لذا مالصدرا با نظر به عد توانایی فرد انسانی در وجود و بقای خدود ،بده
ضرورت زندگی اجتماعی ،تمدن انسانی و تعاون بدا همنوعدان تصدریح مدیکندد
(صرالمتألمین .)118 :1110 ،از سوی دیگر مبانی انسانشناسی و ضرورت زنددگی
اجتماعی او را به تبیین ضرورت قانون و شریعت الهی به واسطه نبیت میرساند و
همانند نظریه استخدا عالمه طباطبائی معتقد است در انسدان حدب فردگرایدی و
تغلب وجود دارد که اگر تحدت تددبیر و سیاسدت الهدی قدرار نگیدرد ،موجبدات

111
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هالکت دیگران را فراهم میآورد (هت،ن .)111 :او بدا عطدف توجده بده ضدرورت
سلوک انسانی در مسیر عبودیت الهی میگوید اگر قانون و سیاست مبتنی بر عد
و حکومت بازدارنده در جامعه نباشد ،انسانها بده نابسدامانی و کندتار یکددیگر
روی میآورند و از سلوک در مسیر عبودیت باز میمانندذ لدذا نز اسدت شدارع
مقدس شریعت جامعی را وضع کند تدا تمدا شدئون اجتمداعی انسدان از امدوا ،
معامالت ،نکاح ،دیون ،ارث ،نعقات ،غنائم ،صدقات ،محرمات ،قصاص و دیات،
تعزیرات و جهاد با دشمنان را شامل شود (هت،ن) .اینجاست که سدطح دیگدری از
علم اجتماعی شروع میشود که ناظر به تحقو غایت اصلی آفرینن انسانهاستذ
یعنی رسیدن به سعادت و کما نهایی و پیداین جامعدهای کده چندین غدایتی را
تأمین نماید .معاهیمی از قبیل «سلوک»« ،عبودیت»« ،شریعت»« ،نبوت»« ،اجتماع»،
«تعاون» و «سیاست» که در عبارات مالصدرا و دیگر حکمای الهدی آمدده اسدت،
چنان صحنه دانن و علو اجتماعی را تغییدر مدیدهدد کده در معداهیم ،مسدائل،
غایات ،و رو ها ،تمایزی ماهوی بدا علدو اجتمداعی مددرن مدییابدد .در ایدن
رویکرد ،علم به شریعت (شریعت به معنای عدا کده در اصدطالح بده فقده اکبدر
برمیگردد .و استتنبا روشمند اجتهادی آن ،به مثابده بنیدادی بدرای همده علدو
انسانی و اجتماعی است که انسانها برای زیست اجتمداعی در مسدیر هددایت و
سلوک توحیدی به آن نیازمندند .مطابو این مبنا ،علو انسانی و اجتماعی نه تنهدا
بیگانه با مبانی حکمت متعالیه نیستند ،بلکه باید مبتنی بر آن باشندذ لذا مالصددرا
چنین گعته است« :السياسة المجرد عن النرع کجسد ن روح فیه» یعنی سیاست و
تدبیری که از شریعت بریده باشد ،همانند جسم بدون روح است (هت،ن.)111 :
قدسیت و ذومراتببودن عناصر فرهنگ

انسانشناسی و هستیشناسی توحیددی در حکمدت متعالیده فرهندگ خاصدی
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ایجاد میکند که عناصر آن از حوزه اعتباری و زمینی محض به ساحت تکدوینی،
آسمانی و قدسی گره میزندذ همان گونه کده در مباحدث الهدی سداحت تندریع
هماهنددگ بددا تکددوین و مبتنددی بددر آن اسددت .فرهنددگ از عناصددری قدسددی بددا
سلسلهمراتب ارزشی برخوردار میشود .به بیان مالصدرا اگر هدف علیا و غایدت
قصوای آفرینن معرفت الهی و شناخت قیامت باشد ،رفتارهای انسانی به محدک
ارز

درمیآید و بهترین اعما  ،کننهایی است که چنین معرفتی را تثبیت کندذ

یعنی شهادت به توحید و ربوبیت الهی ،شهادت بده رسدالت پیدامبر و اطاعدت از
اولیاألمر را در جامعه نهادینه کند .آنگاه عباداتی که در فقه اسالمی آمده است از
قبیل نماز ،روزه ،حج ،زکات و جهاد به ایدن مدالک کده سدبب حعدظ و رسدوخ
معرفت الهی در د ها و نعوس انسانی میشود و جان افراد و جهدان اجتمداعی را
از دستبرد هواها و شک و شبهه مصونیت میبخند ،برترین اعمدا خواهدد بدود
(صدرالمتألهین ..111 :1111 ،در ذیل این مبناست که بررسی عوامل و زمینههای
اجتماعی مؤثر در نهادینهسازی معرفت توحیدی و کننهای توحیدی در جامعده
و نیز بررسی موانع آن به عنوان مهمترین دغدغه علم اجتماعی نمایان میشود.
 .4-2حکمت متعالیه و غایت علم اجتماعی

اگر فلسعه مدرن غرب به دنبا بسط تصدرف و تملدک بدر جهدان و افدزاین
قدرت و سیطره انسان بر جهان بوده و بر اساس علیت فاعلی (انسان .بده تعسدیر
جهان دست میزند نه علیت غایی ،آن گونه که مارک

میگعت فالسدعه در پدی

تعسیر عالم بودند و ما به دنبا تغییر آن (خد،یی قیلملودی  ،)111 :1181از چندین
غایتی دنیاگرایی و قدرتطلبی برمیخیزد و این غایت در نظا معاهیم اجتمداعی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی غرب خود را ننان میدهد .مبدانی حکمدت متعالیده
غایت متناسبی را برای علم اجتماعی میطلبد .اگر جامعه به غایدت تعداون بدرای
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رسیدن به «افضل کمانت انسانی» شکل میگیرد (ف،البی  ،)111-110 :1881غایت
علم اجتماعی چگونگی تبدیل جامعه به جامعه فاضلهای اسدت کده تدأمین کنندده
افضل کمانت انسانی و سعادت حقیقی باشد .غایت علم اجتماعی را میتوان بدا
نظر به غایت حکمت متعالیه در دو حوزه حکمت نظری و حکمت عملی و نیز با
توجه با غایت جامعه انسانی بازشناسی کرد .حکمدت متعالیده تدال

مدیکندد از

طریو شناخت برهانی حقایو عالم ،به استکما نعدوس انسدانی بددردازد .درواقدع
خاصیت این علم آن است که مننأ پیداین کما در انسان مدیشدودذ لدذا اصدل
استکما را غایت تما علو برهانی دانستهاند (جدولد ،آملدی ،)100 /1-1 :1191
اعم از حکمت نظری و عملی 1.مالصدرا غایت اصدلی تکدوین قدوای ادراکدی و
عملی در انسان را تحصیل خیر حقیقی و کمدا ابددی بدر حسدب علدم و عمدل
می داندذ لذا حکمت نظری و عملی و از جمله علدم اجتمداعی از منظدر حکمدت
متعالیه به دنبا رساندن انسان به کمانت ابدی است (صدرالمتألمین.)180 :1110 ،
حا با توجه به غایات فلسعه اسالمی میتوان گعت علم اجتماعی اسالمی هم به
دنبا کنف حقیقت و شناخت «آنچه هست» و «آنچده بایدد» در حدوزه زنددگی
اجتمدداعی اسددت .درنتیجدده شددناخت در مراحددل توصددیف ،تبیددین و پددینبینددی،
واقعگرایانه بوده و حتی خصلتی انتقادی و هنجاری خواهد داشت.
 .5-2حکمت متعالیه و روش علم اجتماعی

رو

از مباحث مهم فلسعه علو اجتماعی است و رویکردهای مختلعی مانند

عینیگرایی پوزیتیویستی تا تعهمی و انتقادی را دامن زده است .با نظر به ماهیدت
 .1ابنسينا هم در كتاب عيون الحكمة تصريح دارد ك « :الحكمة استكمال النفس اإلنسوانية بتصوور
األمور و التصديق بالحقائق النظرية و العملية عل قدر الطاقة البشرية» (ابنسينا ،1814 ،ص.)13
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وجود انسانی و ابعاد فردی و اجتماعی او و نیز با توجه به سطوح حیات انسان و
کننها و پدیدههای انسانی ،رو

علم اجتماعی هم از تندوع و سدطوح خاصدی

برخوردار خواهد بود .حکمت متعالیه با نظر به جایگاه وجودی هدر موجدودی و
نوع معرفتی که به آن تعلو میگیرد ،همه رو های معتبر علمی و معرفتی اعم از
رو

تجربی ،عقلی ،شهودی ،وحیانی و نقلدی را بدرای حکمدت عملدی و علدم

اجتماعی به رسمیت میشناسد.
عالمه طباطبائی میگویند همه علو اعم از حسی ،عقلی و الهامی به تعلدیم
الهی به انسان میرسددذ بندابراین اصدل ایدن علدو و رو هدای آنهدا از اعتبدار
برخوردارند .اینان در ذیل آیه شریعه «فَبَعَثَ اللّ ُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي األَرْضِ لِيُرِيَ ُ كَيْفَ
يُوَارِی سَوْء َ أَخِي ِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِیَ سَوْء َ أَخِي
فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ» (م،ئره ،)11 :در ذیل بحثی با عنوان «کال فی معنى اإلحسداس
و التعکیر» میگویند :این آیه که در نوع خود بینظیر است ،چگونگی بهدرهمنددی
انسان از ح

و اینکه نقطه آغاز علو انسان از ح

است و نیز توسلجستن به

تعکر و تعقل برای رسیدن به اغراض را بهخوبی ننان میدهد (طب،طب،ئی /1 :1180

 .)108-109بنابراین در حوزه علو نظری از رهگذر تعکر در محسوسدات ،زمینده
تحقو کما نظری در علو فکری و نظری متداو در تکوینیات محقو میشود و
در حددوزه حکمددت عملددی ،احکددا مربددو بدده بایدددها و نبایدددها و شایسددته و
ناشایستهها به الها الهی صورت میگیرد ،بدون اینکه ح

یا عقل آنها را ایجداد

کرده باشدذ لذا خدای متعا فرمود« :وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَهوا وَ تَقْواهوا
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها» (شتس .)10 :اینان به نکته مهمدی توجده
میدهد که اعطای علو مختلف از سوی خدا به انسان بده ایدن معندا نیسدت کده
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رو های ادراکی یا زمینههای عملی تحقو معرفت هیچ نقندی نداشدته باشدد و
همه چیز به صورت جبری از سوی خدا محقو شود ،بلکده پایبنددبودن بده همده
رو ها و زمینههای تحقو معرفت از معرفت حسی تا عقلی و الها قلبی ،شدر
وصو به علمی است که خداوند متعا افاضه میکند .معرفت الهامی وقتی است
که عقل نظری بر صحت و استقامت استوار بوده و از آلودگی مبرا باشدذ همچنین
موفقیت عقل نظری زمانی است که انسان در تقوا و دین فطری استقامت بدورزد.
اگر عقل کسی فاسد و سعیه گردد ،نمیتواند به مقتضای فطرت عمل کندد« :وَ مَنْ
يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِ َ نَفْسَ ُ» (بقرة )110 :ذ همچندین اگدر کسدی منکدر
حیاتی فراتر از حیات مادی باشد ،او هیچ گاه ملهم به تقدوای دیندی نمدیشدود و
نمیتواند ارز های آن را بعهمد و چنین فردی اگر دیدن فطدری خدود را فاسدد
کند ،اعتدا در قوای نع

را از دست خواهد داد و به دنبا آن ،عقل نظری هدم

عمل ادراکی صحیح خود را از دست میدهد (طب،طب،ئی  .)110-111 /1 :1180ایدن
اصل رو شناختی بسیار مهمی است که با توجه بده آن ظرفیدت علدم اجتمداعی
مضاعف میشود .نکته دیگر در رو شناسی مطلب مهمی است که حکمدا بیدان
کردهاند و در علو اجتماعی کمتر به آن توجه مدیشدودذ یعندی تهدذیب نعد

و

پاکسددازی درون از آلددودگی اخالقددی بدده عنددوان پددینشددر فهددم حکمددت
(صرالمتألمین .)111 /1 :1891 ،آنچه جامعهشناسان به عنوان خالیبدودن محقدو از
داوری ارزشی و ضرورت عینیگرایی در علم بر آن تأکید داشتهاند ،صرف نظر از
اشکا مبنایی و معرفتی ،هرگز همتراز سخن حکما نیست که بر ضرورت تخلیده
روحی و قلبی اندیندمند از صدعات ناپسدند اخالقدی تأکیدد مدیورزندد و آن را
پینشر فهم حکمت و حقایو میدانند.
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نتیجهگیری

طرح حکمت عملی و علم اجتماعی ذیل حکمت نظری نندان از پیوندد ایدن دو
علم دارد .فهم مناسبات حکمت متعالیه و علم اجتماعی در گرو بررسی آن در سه
حوزه مبانی ،فلسعه علو اجتماعی و حوزه معاهیم و مسائل آن اسدت .در حدوزه
مبانی هستیشناختی نگاه وحدتگرا به عالم اقتضا دارد هستیهدای اجتمداعی بدا
هستی همه عوالم وجود پیوند خورد و نسبت جهان اجتماعی با جهدان طبیعدی و
جهان فراطبیعی را به صورت وحددت تندکیکی درآورد .نتیجده آنکده در چندین
نگاهی از هستی توحیدی علم توحیدی بر میخیدزد و جدایی بدرای تدوهم علدم
سکونر باقی نمیماند .در حوزه انسانشناسی هدم اصدل مراتدب قدوا و درجدات
انسانی ،تعاوت در مراتب فرهنگ و جامعه را رقم میزند و بددیهی اسدت علدو
اجتماعی به مثابه دستاورد انسانی به تناسب چنین مراتبی هویت خواهد یافت .بدا
این مبنا که انسان از حضیض درجه بهائم تا درجه مالئکه و تا اوج درجه عنداق
الهی در حرکت است ،معهو «وصو به مقدا جَمعیده» مدالک ریاسدت و تددبیر
جامعه میشود و ریاست او «خالفت الهیه» خواهد بود .این مبنا ضمن اعتراف بده
تکثر علو اجتماعی ،منطو پیداین این تکثر و قیمدت آن را مدیداندد و در عدین
حا به دا نسبیت گرفتار نمیشود .در حوزه معرفتشناسی ،حکمت متعالیده بدا
ابتنای حکمت عملی بر حکمت نظری ،علمیت علم اجتماعی را برهانی میکند و
با طرح سلسلهمراتبی از قوا و ادراکات معرفتی ،ظرفیت علم اجتماعی را از حوزه
تنگ تجربی به افو گسترده حکمت عملی میننداند .تدأثیر حکمدت متعالیده بدر
فلسعه علو اجتماعی را باید در توانمندساختن فلسعه علدو اجتمداعی در اثبدات
علمیت علم اجتماعی در دو حوزه «هستی اجتماعی محقو» و «هسدتی اجتمداعی
مطلوب» دانست که برای آن رسالت توصدیف و تبیدین زیسدت اجتمداعی بلکده

111
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مسئولیت هدایت و توجیه زیست اجتمداعی انسدان بده سدوی سدعادت و کمدا
انسانی را اثبات میکند و ظرفیت رو شناختی آن را گستر

میدهد .همچندین

تأثیر حکمت متعالیه در نوع معاهیم و مسدائل علدم اجتمداعی را بایدد در ترسدیم
توحیدمحوریبودن علم اجتماعی و همه فروعات آن دانست که مانند روحی همه
شاکله علم اجتماعی را فرا میگیرد.
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