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 های دانش کالم در مطالعات تمدنی ظرفیت

  محمدتقى سبحانى

  

  چكيده

هـا و  ه تعريفدر بخش نخست با اشاره بـ: مقاله از دو بخش اصلى تشكيل شده است اين

بنـدی دانشـى مطلـوب، جايگـاه دانـش كـالم در ايـن  مفاهيم اصلى ماننـد تمـدن و طبقه

ظرفيـت . شـود های دانش كـالم در مطالعـات تمـدنى نشـان داده مى بندی و ظرفيت طبقه

مند و جــامع از  كــالم در دو قلمــرِو تبيــين رويكــرد تمــدنى از ديــن و نيــز ارائــه دســتگاه

توان به مباحـث  در اين مورد به صورت استقرايى مى. شده استهای دينى خالصه  آموزه

عنوان  شناسى و نظريـه امامـت در انديشـه كالمـى بـه شناسى، انسان شناسى، معرفت هستى

در بخـش دوم بـا تبيـين . اشـاره كـرد  پژوهى های كالمى برای تمـدن مايه ترين درون مهم

شود كه دانش كـالم بـر خـالف  مىشناسى كالمى بر محور عقل و اراده نشان داده  انسان

هـای تمـدنى  ريـزی دانش تواند بنيادهـای الزم را بـرای پى های فلسفى و عرفانى مى نگره

 .اسالمى عرضه كند

  ها كليدواژه
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  مقدمه

عنوان وضعيت  ى از تمدن آينده اسالمى بههای متفاوت امروزه رويكردهای مختلف و تحليل

در برخى از اين رويكردها، . يا فرايند مطلوب در زندگى مسلمانان ارائه شده است

د؛ شو مىهای اسالمى بررسى  يكى از دانش پايهسازی بر  پژوهى و تمدن های تمدن ظرفيت

استخراج كرده، آن را  مانند برخى از فيلسوفان يا فقيهان كه عناصر تمدنى را از فلسفه يا فقه

در اين رويكردها به نظر . )1386و1385سبحانى، ( نندك مىلحاظ  و عينى در ساخت نظام فكری

 سبب شرايط های اسالمى قرار داشت، اكنون به دانش كالم كه زمانى در مركز دانش رسد مى

ى در آن تاريخى مسلمانان به يك دانش دفاعى و اقناعى تنزل يافته و ظرفيت مطالعات تمدن

 البته تأمل در جايگاه اصلى اين دانش، مفاد آن و نسبتى كه با منابع. شدت كاهش يافته است به

های معرفتى و جايگاه كنونى ديگر  دينى دارد و در مقابل، مشكالت آشكاری كه در بنيان

بندی  بديل در صورت ای بى های اسالمى وجود دارد، در عمل اين دانش را به گزينه دانش

های كالم در مطالعات  در اين نوشتار در دو بخش به ظرفيت. سازد مىلعات تمدنى بدل مطا

ها از منظر شناختى و بر  د؛ در بخش نخست به فرايند تأسيس تمدنشو مىتمدنى پرداخته 

 گيری تمدن شناسى كالمى در فرايند شكل انسان آن پردازيم كه در محوريت اصالت اراده مى

های ميراث كالمى در غنابخشى به مطالعات  ش دوم، به ظرفيتد و در بخشو مىمنظور 

های مقاله برای تبيين همين دو محور تفصيل  ديگر بخش. تمدنى اشاره خواهيم داشت

معنای  پژوهى به های كالمى در عرصه تمدن كه گذشت باور به وجود ظرفيت چنان. يابد مى

های اين علم در  است كاستىعيب و نقص ديدن دانش كالم موجود نيست، ولى الزم  بى

  .بندی تفكر تمدنى استفاده شود های آن در صورت رويكرد تمدنى اصالح شده، از ظرفيت

  بندی دانش و جايگاه دانش كالم نظام مطلوب طبقه

های انسـانى در بسـتر حيـات فـردی و  ها و مطلوب يافتن ارزش از نگاه نويسنده، تمدن عينيت

ی كالبدی واقعيت نيست، بلكـه ابعـاد نـرم ها هينيت نيز تنها جنبالبته مراد از ع. اجتماعى است

ايـن . هـا هسـتند در نظـر اسـت هـا، رويكردهـا و روش ، ارزشها هفرهنگى نيز كه همان انگار

گيرد،  تنها مجموعه عناصر فرهنگى را كه سازنده كالبدهای تمدنى هستند در برمى تعريف نه

  .دشو مىرا نيز شامل ) فرهنگ بَعد از تمدن(ن بلكه فرايندهای بين اذهانى حاصل از تمد
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محور، با شناسايى وضـعيت موجـود در  بر اين اساس، مطالعات تمدنى در رويكرد دانش

هــای انســانى را در  هــا و ارزش يــك حــوزه تمــدنى، در پــى آن اســت كــه بيشــترين مطلوب

د؛ بـه بيـان پيوسـته تحقـق بخشـ هم منـد و به شكلى روش ترين قلمرو عمل و زندگى به بزرگ

در يـك . هـا در زنـدگى خواهـد بـود بخش باورهـا و ارزش ديگر، اين مطالعات بستر عينيت

عقالنيت عام كـه از طريـق : يكم :توان به چهار اليه دانش به ترتيب ذيل اشاره كرد نگاه، مى

يك مكتب و فرهنگ  پايهمنظومه معرفتى كه بر : دوم د؛شو مىقواعد عام فلسفه عمومى بيان 

گـر چگـونگى رابطـه نظـر و  مطالعات تمـدنى كـه تبيين: سوم گردد؛ تبيين و توليد مىخاص 

ی معرفتى چگونه به سـاحت عمـل و ها ههد كه عناصر فلسفى يا مؤلفد مىعمل است و نشان 

هـای كـاربردی تعلـق دارد كـه همزمـان از  ايـن اليـه بـه دانش: چهـارم يابند؛ زندگى راه مى

ند و در صـدد طراحـى و اجـرای الگوهـای عملـى در مقـام ك مى گانه باال تغذيه ی سهها هالي

  .)1382سبحانى، ( عينيت خارجى است

بندی عموميت دارد و در مورد هر تمدن و جامعه انسانى قابل اجراست، ولى بـا  اين طبقه

سـازی  هـای اسـالمى در تمدن تر دانش توان از نقش واضح نگاهى به فضای تفكر اسالمى مى

 .سخن گفت

دليل  گرديد، ولى بـه بايست با دانش فلسفه تأمين مى يخ تفكر اسالمى، اليه اول مىدر تار

.عدول فلسفه اسالمى از اين رسالت، مشكالت بسياری پديـد آمـده اسـت
1
اليـه دوم، يعنـى  

فرهنگ و مكتب خاص اسالمى در دانش فقه استخراج شده و مبانى نظری آن با دانش كالم 

هـای  ويژه در دوران نخسـتين اسـالمى تمـامى فضـای دانش بـهفقه و كـالم . تبيين شده است

ی نظـری و هـا هادند؛ فقه با استنباط خـود بيـانگر هـر دو دسـته از گزارد مىاسالمى را سامان 

.دين بود) احكام و اخالق(عملى 
2

را در هـر دو  هـا هكالم نيز وظيفه دفاع و تبيـين ايـن گزار 

هـا  تـدريج در نظـام دانش ، امـا به)7: 1391انى، سـبح(دار بـوده اسـت  بخش نظری و عملى عهده

ی عملـى و هـا هسـو، فقـه بـه حـوزه اسـتنباط گزار  يك گسستى پديد آمد و سبب شد كه از

سـو، كـالم نيـز بـه تبيـين و دفـاع  ديگر هم بيشتر در حد احكام فردی منحصر گردد و از آن

                                                              
 .المى اشاره خواهد شددر ادامه به برخى از موانع و مشكالت فلسفه اس. ١

ها و  ندۀ هـر دو حـوزه هسـترردابها و مناسبات معرفتى درون يك مكتب است كه در معنای فهم مؤلفه در اين تعريف، فقه به. ٢

های اعتقادی نظری نيـز بـوده  بايدهاست و با توجه به تقسيم فقه به فقه اكبر و فقه اصغر شاهديم كه گستره فقه شامل كارويژه

  .های كالمى تهى گشته است ر كاربردهای بعدی و در پى انحصار فقه در حيطه احكام عملى، فقه از حوزه انديشهاست، اما د
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خى از آن جهت اهميـت فهم اين وضعيت تاري. ی نظری دين محدود شودها هاقناعى از گزار

بايسـت نـاظر بـه تـاريخ گذشـته و  دارد كه هرگونه بازسازی دانش كالم از منظر تمـدنى مى

در مورد اليه سوم، يعنى حـوزه مطالعـات تمـدنى بايـد . شرايط كنونى اين دانش سامان يابد

ای مـا و  های جدی در تبـار انديشـه گفت كه اساساً گسست ميان نظر و عمل يكى از شكاف

تـوان نقـص و  بر اسـاس همـين مشـكالت مى. خأل بزرگ در تاريخ تفكر اسالمى است يك

 .های كاربردی در جهان اسالم را شناسايى كرد كاستى دانش

يكى ديگر از امور مهم درباره وضعيت مطلوب علوم عقلى در جهـان اسـالم فهـم دقيـق 

سـفه قائـل نيسـتند و نسبت كالم و فلسفه است؛ برخى مدافعان كالم هيچ جايگـاهى بـرای فل

نند، اما ك مىهای دانش كالم را به فلسفه واگذار  كلى تمام نقش بهبرخى طرفداران فلسفه نيز 

بايد گفت هرچند كالم و فلسفه با يكـديگر داد و سـتد دارنـد، ولـى نبايـد ايـن دو دانـش را 

هـا و  نترين تبيي دار عـام تر آن اسـت كـه فلسـفه را عهـده همپوشان تلقى كرد، بلكـه درسـت

دهنده مفاهيم ناظر به كل حوزه نظر و عمل بدانيم و كالم را در جايگاه بيـان  ها و ارائه تحليل

نياز ارائـه چـارچوب كـالن  به بيان ديگر، فلسفه پيش. منظومه معارفى و نظری اسالم بشناسيم

هرگونه تفكر منسجم است
1

ا هـ تا بتوان آن را دانش انسانى و زبان مشترك برای همه مكتب 

معنای الهيات نظری كه بازبسته يك مكتب خـاص و منـابع خـاص  دانست، اما دانش كالم به

معرفتى است، چنين رسالت عمومى ندارد و وظيفه آن تطبيق مبانى و قواعـد عـام فلسـفى در 

ی ها هبه حوز  رو، ورود فلسفه موجود اسالمى از اين. است حيطه مكتب و منبع معرفتى خاص

شـمار آورد؛  بايد عدول از مرزهای اين دانـش و ورود بـه حيطـه كـالم به الهياتى را در عمل

ی نظری دين نيـز فروكاسـتن كـالم بـه علـم ها هكه تمركز صرف كالم بر دفاع از آموز چنان

 .دفاعى صرف است

توانـد دو  اش پـيش از هـر چيـز مى كالم مطلوب با لحاظ موقعيت كنونى و تبار تـاريخى

در امـوری ماننـد خـدا، انسـان، جامعـه، (ها  ی دين در حيطه هسـتنقش ارائه و تبيين باورها

. ی ارزشـى و عملـى را ايفـا كنـدهـا هتبيين عقالنى آموز و نيز) طبقات موجودات و آفرينش

ی دينـى و دفـاع عقالنـى از آن بـا ارجـاع بـه هـا ه وار آمـوز مراد از تبيين در اينجا ارائـه نظـام

                                                              
های ميـان ايـن امـور از مسـائل چنـين  شـناختى و نسـبت شـناختى، ارزش شـناختى، جامعه شـناختى، انسان های عام هستى انگاره. ١

  .ای است فلسفه
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بنابراين، دانش كالم در تعريف . بت ميان آنهاستچارچوب عام عقلى و وحيانى و تعيين نس

ی اعتقـادی اسـالم، كـاری فقيهانـه در حـوزه عقايـد و ها هسازی گزار جديد، افزون بر موجه

منــد و كــاربردی از  تبيينــى پيچيــده، غايت بــدين ترتيــب، در دانــش كــالم. نــدك مــىباورهــا 

 .گيرد ی نظری و عملى دين انجام مىها هآموز تمامى

سـازی يـك مكتـب فكـری،  ، در مقياس تمدنى كـه ضـرورت اوليـه بـرای عينىبنابراين

تبيين همـاهنگى و   ی آن مكتب است، كارويژه كالم اسالمىها ههماهنگى ميان اجزای آموز

  .عنوان مقدمه مطالعات تمدنى خواهد بود ی عملى و نظری بهها هپيوستگى آموز هم به

 دنىهای كالمى در غنابخشى به مطالعات تم ظرفيت

سـازی  های دانش موجود كالم اسالمى در تمدن در يك نگاه تفصيلى و با بازخوانى ظرفيت

هـای  های محتـوايى آن بـه دو دسـته ظرفيت و تأمين نيازهای دانش مطالعات تمدنى، ظرفيت

كم از دو منظر قابل مطالعـه  عام و خاص قابل تقسيم است؛ ظرفيت عام در دانش كالم دست

ی دين ها همند از آموز يين رويكرد تمدنى از دين و ديگری تبيين دستگاهيكى تب: خواهد بود

های خاص دانش كالم استقرايى اسـت  البته شمارش ظرفيت. با دو ويژگى استناد و عقالنيت

شـناختى  شـناختى در كـالم قـديم، مباحـث دين توان به برخى موارد مانند مبانى معرفت و مى

ز منظر دانـش كـالم، بحـث تكليـف، فلسـفه بعثـت انبيـا، علم كالم، نظام فاعليت در هستى ا

شناسى كالمى، نگرش به دنيا و آخرت و نسبت ميان آن دو و سرانجام نگاه كالمى بـه  انسان

سـازی بـه  ی مختلـف تمدنها هبحث امامت و واليت اشاره كرد كه هركدام متناسب با عرص

  .آيد مىپژوهان  ياری تمدن

تـوان  پژوهى بايـد گفـت زمـانى مى مدنى از دين در تمدندربارۀ اهميت تبيين رويكرد ت

تمدنى را دينى دانست كه در چارچوب دين برای تمدن جايگاهى تأثيرگذار قائـل بـود، امـا 

د مگر اينكه از دين تفسيری عرضه شود كه كامًال پذيرای فكر تمدنى شو مىاين امر ممكن ن

ايـن اكنـون بـا توجـه بـه . باشـد عنوان يـك عنصـر مهـم در حيـات دينـى و پذيرای تمدن به

 شـد، ارائـههـای كـاربردی  از فكر عام فلسفى تا دانش معرفتكه از چهار اليه  ای بندی طبقه

شناسـى بـه انجـام رسـاند  تواند چنين مأموريتى را در حوزه دين تنها دانشى كه مى گمان ما به

مـرو عقـل و وحـى در دانش كالم با تبيين ماهيت دين اسالم، جايگاه و قل. دانش كالم است
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پيشبرد حيات طيبه انسانى، تأمين سعادت دنيوی و اخروی و نيز با ارائه قلمـرو وسـيع حضـور 

ی مختلف زندگى فردی و اجتماعى، به بازنمود واقعى رسالت انبيای الهـى در ها هدين در الي

  .رساند سازی مدد مى تمدن

هـای  ين نيز تنها در حيطه توانايىی دها همند آموز كارويژه عام ديگر، يعنى تبيين دستگاه

ماننـد (اند  های ديگر هنوز يا وارد حوزه معارف خاص اسـالم نشـده دانش. دانش كالم است

ماننـد (انـد  مند ديـن ناتوان نگر هستند و از ارائه دستگاه های ُخردنگر و جزئى يا دانش) فلسفه

افـزون بـر عـدول از حيطـه  البته در مورد فلسفه موجود بايد گفت اين دانـش). فقه و اخالق

دانشى،
1

آنكـه  شناختى نيز نگاه استنادی و جزء به جزء به منابع دين ندارد و حال از نظر روش 

  .كالم ضمن برخورداری از نگاه استنادی و استنباطى، دارای روش عقلى عام نيز هست

شناختى بايد گفـت بـرخالف كسـانى  درباره ظرفيت خاص كالم در حيطه مبانى معرفت

ويژه در دوران نخسـتين از سـدهٴ  انند، دانـش كـالم بـهد مىتر  ه فلسفه را از اين حيث پرمايهك

ی ها هجنبـ در مدرسـه بغـداد در اماميـه و مدرسـه بصـره در معتزلـهدر دوم هجری تا اوج آن 

ی ها هشناختى اوالً، دارای مسئل كالم در عرصه معرفت. تر است تر و عينى گوناگون بسى غنى

شناسى برخالف فلسفه موجود كه عقالنيـت  تى متنوع است؛ ثانياً، از حيث روششناخ معرفت

فروكاسته، از منابع متعـدد اعـم از  )axiomatic( ای را تنها به دستگاه قياسى و اصول موضوعه

مشهودات، تجربيات و حتى خواطر
2

 روشـى برد؛ يعنى دانـش كـالم دسـتگاهى چند بهره مى 

)polymethodic( روشى و نه تك )monomethodic( گمان ما فلسفه موجـود اسـالمى  به. است

اسـت، در عمـل بـه  )ی اخـصامعنـدر (معنای ضـروری  كه تنها در پى دستيابى بـه يقـين بـه

كه متكلمان بـا تأكيـد بـر مراتـب  ی تحليلى يا شبه تحليلى محدود شده است، درحالىياقضا

دومى را در مدار مباحـث  ،اختىشن شناختى و يقين معرفت معرفت و تفكيك ميان يقين روان

معنای كاشـف  بينانه در كـالم اسـت كـه عقـل را بـه اين البته ناشى از نگرش واقع. قرار دادند

ی مفهـومى و اصـل موضـوعى؛ ثالثـاً، مبحـث ها هاند و نه دستگاد مىواقعيت خارجى حجت 

                                                              
پـردازد و در بخشـى بـه مباحـث  يه دانشى است؛ در سطحى بـه مباحـث بنيـادين عقالنـى مىای از چند ال فلسفه موجود ملغمه. ١

  .شود های عملى نظر دارد و با همان منظر وارد مباحث حكمت عملى مى شود و در اليه ديگر به دانش الهياتى خاص وارد مى

معرفتى در فرايند معرفت  گاه و عناصر بروناين بحث نسبت وثيق با بحث معرفت اضطراری در كالم دارد و از عوامل ناخودآ. ٢

 .شود شناسى معرفت و روان شناسى ادراك مربوط مى نوعى به جامعه دارد و به پرده برمى
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باحث عقـل هرچند بر م ـسازی دارد  بسيار مهمى مانند عقل عملى كه نقش مستقيم در تمدن

ضـمن آنكـه عقـل . در دانش كالم بسيار بيشتر از فلسفه بحث شده است ـ نظری مبتنى است

بـا شكسـت ) سـكوالر(عملى در فلسفه اسالمى با گرفتار آمدن در گرداب عقالنيت يونـانى 

عقل عملى در فلسفه در نهايت به مشهورات و مقبوالت عامه فـرو كاسـته شـد و . مواجه شد

انگاشـتن  سـاز يافـت، امـا در دانـش كـالم بـا حقيقى و اقناعى و نه معرفت ای جدلى كارويژه

 پايـهريزی حكمت عملى اسالم بـر  بخشيدن به عقل عملى راه پى های اخالقى و اعتبار ارزش

  .اصل عدل و حسن و قبح عقلى هموار گرديد

موانـع انگاری مقوالت عملى در فلسفه موجود اسالمى، يكى از  پرده بايد گفت ناواقع بى

های اخالقـى و ارجـاع  بودن ارزش سازی اسالمى است، زيرا بنابر اعتباری جدی بر سر تمدن

آنها به امور مشهور و مقبول اجتماعى، ديگر در نظـام فكـری مسـلمانان جـايى بـرای جـدی 

گرفتن حكمت عملى اسالمى نخواهد بود و ايـن امـر راه را بـرای تمـدنى سـكوالر خواهـد 

سازی كـه در مباحـث تمـدنى  های خاص دانش كالم در تمدن ظرفيتيكى ديگر از  .گشود

شناسى است؛ مباحثى چون قلمـرو ديـن، نيـاز انسـان بـه  شدن دارد، مبانى دين ضرورت طرح

دين، جايگاه ديـن در حيـات فـردی و جمعـى، رابطـه ديـن و زنـدگى و ماننـد آن، همگـى 

اند و اكنون نيز در دانـش  بودهشناختى دانش كالم مطرح  مقوالتى هستند كه در مباحث دين

 شناسى ما اين مباحث تا چه اندازه بر دينناگفته پيداست كه . اند كالم جديد دوباره احيا شده

  .سازی تأثير خواهد داشت در عرصه تمدن

ظرفيت ديگر دانش كالم مباحث نظام فاعليـت در هسـتى اسـت؛ در علـم كـالم اوالً، از 

تعـالى تـا همـه  اند و ثانياً، نظام ارتباطى عالم از حق ذاشتههمان آغاز ميان فعل و علت فرق گ

رو، بر اسـاس مبـانى كالمـى  از اين. ها بر اساس فاعليت شكل گرفته است موجودات و انسان

سـازی  خطـاب كـرده و او را در فراينـد تمدن» كـائن حـّى مريـد«عنوان  توان انسان را بـه مى

اساس نگرش عليتى كـه همـه چيـز از پـيش و بـه كه بر  حالى شمار آورد، در كنشگر اصلى به

صورت جبری شكل گرفته است و ميان انسان، شجر و حجر تفاوتى نيست، چنين خطابى در 

در همين راستا بايد با اشاره به ظرفيت ويژه برخـى مباحـث . عمل جايگاه و كاركردی ندارد

هـای كالمـى  كـه كتاباشاره كرد و يادآور شـد » تكليف«شده در دانش كالم با عنوان  بيان

مدار تقريـر  د و جهـان را نظـامى مسـئوليتشـو مىمتكلمان پيشين از موضوع تكليف شـروع 
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پذيری انسـان در  تعـالى براسـاس مسـؤليت نند؛ به اين معنا كـه رابطـه ميـان انسـان و حقك مى

  .هستى و از جمله تغيير مناسبات در جهت مطلوب است

ی مستقيم و پيوسته ميـان ايـن ها هى يكى از حلقدر كالم اسالم» امامت و خالفت«مبحث 

تنها از نگـره  ی امامت در تـاريخ كـالم اسـالمى نـهها هنظري. ی تمدنى استها هدانش و عرص

ارد، بلكه از تجربه عينى مديريت دينـى د مىمذاهب به شيوه تحقيقى در عرصه جامعه پرده بر

پژوهى نشـان از  يراث بلند امامـتمراجعه به م. در صحنه سياسى و اجتماعى نيز حكايت دارد

در اين ميـان، . های عينى است های دينى و واقعيت سازی ارزش تالشى مستمر برای هماهنگ

هـد از جملـه د مـىدارد كه آن را در افق عالى نگرش تمدنى قرار  ىهاي امامت شيعى ويژگى

ف دينـى، راه را ی فهم دين و مرجعيّت معـارها هامامت شيعى با اتصال به سرچشم ،آنكه اوالً 

بنـدد؛ ثانيـاً، امـام خليفـه الهـى اسـت و بـه نيابـت  هـای سـكوالر از تمـدن مى بر ورود قرائت

ند؛ يعنى در نظريه امامـت شـيعى، ظرفيـت تغييـر و تحـول انسـانى بـه ك مىتعالى تصرف  حق

د، شـو مىرو گستره واليت او به جامعه ايمانى منحصـر ن دست امام سپرده شده است و از اين

بنابراين، تَراز امامت در انديشه قرآن  .گيرد كه همه بشريت و سراسر تاريخ انسانى را فرا مىبل

فراتر از واليت سياسى است، بلكه واليت اجتماعى و بـاالتر از همـه هـدايت  :و اهل بيت

تواند  گيرد؛ ثالثاً، امام مى نفوس و راهبری تمام مناسبات انسانى را در جهت توحيدی دربرمى

تشريع باشـد كـه ايـن بـه معنـای توانـايى ايجـاد مناسـبات جديـد و تكامـل در رونـد مصدر 

های اجتمـاعى و تـاريخى اسـت؛ رابعـاً، افـق مهـدويت در امامـت اسـالمى در واقـع  حركت

هـد و مسـئوليت حركـت بـه سـمت د مـىاتوپيايى واقعـى و نـه فرضـى را پـيش چشـم قـرار 

بر آنكه اعتقاد به امام حّى و نـه امـامى كـه در  افزون. هدد مىهای بلند انسانى را شكل  آرمان

رساند و كنشگر مسـلمان  آفرين كمك مى های تمدن د، به پويايى حركتشو مىآينده متولد 

بيند و تالش  ساز مى خود را در پرتو حضور معنوی و اثرگذار يك شخصيت جهانى و تاريخ

با اعتقاد بـه نظريـه واليـت همچنين . بيند خود را همسو با حركت يك راهبر بزرگ الهى مى

های امامت در شـرايط زمـانى و  در واقع به اجرای آرمان 7فقيه در عصر غيبت امام معصوم

گيری  د؛ خامسـاً، ضـرورت حضـور انسـان الهـى در شـكلشو مىمكانى محدود خود معتقد 

تمدن جهانى بر اساس نگره امامت شيعى بدين معناست كه امكان وصول بـه غايـت، تنهـا بـا 

سك به شريعت و دستورهای دينى وجود ندارد، بلكه تغييـر مناسـبات در جهـت مطلـوب تم

د؛ امامى كه البته در همين مناسبات دنيايى متولد شده شو مىتنها با حضور انساِن الهى ممكن 
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 .ندك مىاست و در همين شرايط زيست 

مـى اسـت كـه شناسى متعادل كال پژوهى انسان های كالم در تمدن از موارد ديگر ظرفيت

كه نه عرصه را برای حيـات  ارد؛ چناند مىای متعادل عرضه  در نسبت ميان روح و بدن نظريه

در اينجـا . سـازد مىند و نه روح را از مدار حيات بشری خارج ك مىمادی و نقش بدن تنگ 

شــناختى در دانــش كــالم، بــه يكــى از مباحــث تأثيرگــذار در عرصــهٴ  از ميــان مباحــث انسان

نيم تا شايد الگويى برای گسـترش معـارف كالمـى بـه ك مىتفصيل اشاره  مدنى بهمطالعات ت

  .عرصه مطالعات تمدنى باشد

  شناسى كالمى محوريت عقل و اراده در انسان

ای چگـونگى رسـيدن بـه حيـات متمـدن را  توان تـا انـدازه با تحليل عناصر هويت انسانى مى

سـاز  از نيازهـای انسـان و عناصـر هويتتوضيح داد، زيرا تمدن محصولى انسـانى و برآمـده 

سـاز آدمـى  درونى اوست، ولى يك شرط موفقيت در اين مسير آن است كـه عناصـر هويت

ی وجـودی انسـان بـه ها هكدام از نيازها و مؤلف ای واقعى و جامع توصيف شود و هيچ گونه به

خوبى با  تواند به اين رويكرد واقعى و جامع به شناخت انسان مى. نفع ديگر ابعاد منحل نشوند

 .شكل بگيرد شناسى كالمى انسان

انسان يك هويت فقری اسـت كـه  ای پايههای كالمى، هويت اساسى و  بر اساس نگرش

تواند از او پس گرفتـه شـود؛  همه كماالت و از جمله عقل و اراده به او اعطا شده است و مى

عطـای اراده بـه او، ُمريـد گـردد و بـا ا اسـت كـه بـه نـور عقـل آراسـته مى» من«انسان همان 

.گردد مى
1

انسانى، بـين دو عنصـر اراده و عقـل وحـدتى » منِ «واسطه حضور  در اين ميان، به 

البته اين به معنای نفى ديگـر وجـوه حيـات انسـانى ماننـد عواطـف و . دشو مىتركيبى ايجاد 

، عقل سازد ىماميال نيست، ولى در نظرگاه كالمى آنچه انسان را مسئول و متفاوت از حيوان 

بـر . رهاند ها مى و اراده است، زيرا عقل و اراده انسان را از محكوميت در برابر قوانين و سنت

  .شده عنصر اساسى و ديگر عناصر تبعى هستند اين اساس، دو عنصر ياد

در مورد جايگاه عقل و اراده در هويـت انسـانى نيـز بايـد گفـت كـه ايـن دو در عـرض 

                                                              
در بررسى كماالت اعطايى به انسان بايد فطرت معرفتى و تمايالت را نيز بـه ميـان آورد، ولـى در ايـن نوشـتار بـرای رعايـت . ١

  .گردد شود و بحث بر محور دو عنصر عقل و اراده تبيين مى اره چندانى نمىاختصار به اين دو مؤلفه اش
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ده است با اين تفاوت كه عقل كار تشخيص و اراده كار گزينش را يكديگر به انسان داده ش

قلمـرو  و ها هی عقلى و چگونگى اِعمال اين يافتها هكاربست يافت به بيان ديگر،. هدد مىانجام 

ضمن آنكه اراده نيز به خالف قول مشهور در فلسفه اسـالمى عاطفـه . آن كاری ارادی است

البتـه عقـل در معنـای خـاص . بر فعل و تـرك اسـت شديد نيست، بلكه سلطنت واقعى انسان

همان كمال اعطايى و حجت نهايى است كه حجيت هر حجت ديگر بايد بـدان خـتم شـود، 

زيرا عقل تنها مصدر تشخيص درونى است و علم برخاسـته از هـر دليـل بيرونـى نيـز بـا ايـن 

در كـاربرد » جهل« :توان گفت ی بسيار مىها هبر اساس قرين. گردد حجت درونى ارزيابى مى

بـا » عـدم علـم«قـرآن از . قرآنى در مقابل عقل به همين معناست و به معنای نبود علم نيسـت

كه در مفهوم قرآنى از جهل، ادعای علم و تمييز هست  حالى ند؛ درك مىياد » َاليَعلَُمون«تعبير 

در آن بـه كـار های علمى مانند محاسبه، حفظ، تدبير و ايجـاد مناسـبات  و بسياری از توانايى

  .دشو مىگرفته 

های عقل غافل مانده اين موضوع در نسبت ميان دانش كالم  البته نبايد از گستره دريافت

بر اساس تفاوت معقـوالت و متعلقـات عقـل، . و حوزه مطالعات تمدنى اهميت بسياری دارد

كـه بـه اول، عقـل نظـری : توان برشـمرد گونه كاركرد برای عقل مى چهار نوع عقل يا چهار

ها مربـوط اسـت؛ دوم، عقـل عملـى كـه بـه شـناخت بايـدها و نبايـدها  حوزه هست و نيست

و چهـارم، عقـل  يابـد مىها را در پردازد؛ سوم، عقل استكشافى كه معانى، نمادها و داللت مى

ــا ارزش ــزاری كــه مناســبات ميــان اهــداف ي ديگر  هــا را ازســوی ســو و واقعيت هــا را يك اب

يری يا عقل معاش كـه در معـارف وحيـانى از آن يـاد شـده و از شـئون عقل تدب. گيرد مى پى

البته . پردازد ها مى عقل ابزاری است، به تدبير شئون حيات آدمى براساس امكانات و مطلوب

ها را ادامه داد و برای مثال نشان داد كه عقل نظری گاه امور كلـى و  بندی تقسيمتوان اين  مى

توان از نسبت ميان عقـل و حـس  رو مى ند و از همينك مىك گاه امور جزئى و طبيعى را در

  .سخن گفت

  نسبت عقل و اراده

در . پس از روشن شدن معنا و جايگاه عقل و اراده، بايد از نسبت ميان آن دو سخن گفت

كارگيری عقل از سوی اراده در كاربردهای مختلف  توان از تعقل به معنای به اين زمينه مى

ی عقلى است؛ عامل اين ها هيافتن به فرآورد يندی ارادی برای دستتعقل فرا. دفاع كرد
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حاصل اين فرايند عقالنيت نام دارد؛ در . فرايند، اراده و ابزار مورد كاربست، عقل است

واقع، عقالنيت نوع بينش و نگرش انسان از خود و جهان پيرامون است كه متأثر از كاربست 

عقل كاشف از واقع . وه مختلف حيات بشری استدر نسبت با وج ـ يا همان تعقل ـ عقل

بسا  گيرد، چه است و خطا ندارد، اما وقتى اراده انسانى كاربست اين عقل را به دست مى

فرايندی را سامان دهد كه حاصل آن تركيب عقل با جهل باشد و در نتيجه آگاهى نادرست 

آمده از  دست ات ساده بهورزی تنها به مدرك اراده انسانى در عقل. يا نادقيق شكل گيرد

. پردازد سازی مى ند، بلكه در امتداد شناخت علمى، به دستگاهك مىدرون و بيرون بسنده ن

. گيرد های انسانى در موطن نفس انجام مى پردازی با استفاده از ظرفيت سازی و نظريه دستگاه

بسيار مهم است؛  عنوان كاشف حقيقت عنوان عامل سازنده و عقل به توجه به جايگاه اراده به

حال از  شناخت در همه. ند، نه اينكه خود بشناسدك مىدر فرايند يادشده اراده كاری شناختى 

در فرايند تعقل و شناخت نوعى . پردازد وظايف عقل است و اراده نيز به فعل و صنعت مى

هد، اما صنعت فعل پيوسته اراده است كه گاه شناختى و گاه عينى و د مىصنعت هم رخ 

  .يرونى استب

تواند شناخت را توسعه دهد يـا  گيرد، مى سازی كه از سوی اراده صورت مى اين دستگاه

ريشـه  :چنين نگاهى كه در كالم اسالمى و الهيـات مكتـب اهـل بيـت. در تنگنا قرار دهد

نـد كـه يكـى همـه ك مـىدو حد افـراط و تفـريط در شـناخت ايجـاد  دارد، مرز ظريفى ميان

انــد و ديگـری هـر شــناختى را سـاختگى و خــالى از د مـىكــار عقـل  های انسـان را شـناخت

توليـد «اين ظرفيـت انسـانى در تعامـل عقـل و اراده همـان معنـای . ندك مىنمايى تصوير  واقع

  .است» فكر

بنابراين، تفاوت تعقل و عقالنيت حاصل از آن، در اين است كه گاه انسـان بـا كاربسـت 

. هـدد مـىب صـنعت اراده شـناخت خـود را سـامان شناسد و گاه درچارچو مستقيم عقل مى

اول اينكـه آدمـى در مـوطن نفـس : تفكيك ميان تعقل و عقالنيت از چند جهت مهـم اسـت

تواند سبب خلـط ميـان آن دو شـود؛  و به همين دليل مى يابد مىخويش اين دو را توأم باهم 

ى توضـيح دهــد و از های معرفتــ سـازی توانـد قــدرت انسـان را در فراينــد نظام دوم اينكـه مى

های معرفتى و نسبت آنها با تعقل اصيل پرده بردارد؛ سـوم اينكـه امكـان ارتبـاط  تفاوت نظام

نكته سـوم از آن جهـت مهـم اسـت كـه در . دستگاه شناختى با عينيت خارجى را حفظ كند

گاه امكان اِخبـار از خـارج و اعـالم علـم وجـود نخواهـد  صورت قطع ارتباط با خارج، هيچ
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عنوان محصـول  عنوان راه دستيابى به شـناخت و عقالنيـت بـه با تفكيك ميان تعقل به. داشت

ی ها هها و دسـتگا تواند انسان را از تطابق و عـدم تطـابق شـناخت های عقالنى، عقل مى تالش

تعقـل : بنابراين، آدمى همواره با دو كاربست عقـل مواجـه اسـت. شناختى با واقع آگاه سازد

مثابه يك معيار شناخت  ند و بهك مىباط انسان با موضوع شناخت را حفظ اولى كه هميشه ارت

 .گيرد شده صورت مى ی توليدها هقابل مراجعه است و تعقل ثانوی كه در چارچوب دستگا

خالصه آنكه تعقل حاصل ديالكتيك ميان عقل و اراده انسان است و منوط و محدود بـه 

اين وصف، عقل در هر صورت حاكم در تشخيص با . مندی از عقل و اراده است ميزان بهره

های خود رصد نمايد، زيرا برای اتمام  تواند مدخليت شهوت را در تشخيص است و حتى مى

ــى اعــم از  ــى و درون ــری بيرون ــط جب ــد هرگــز محكــوم رواب ــل نباي ــر انســان، عق حجــت ب

عقلى است با استناد به همين حاكميت معرفت . شناختى، اجتماعى و تاريخى قرار گيرد روان

تواند در هر لحظه، شرايط و مناسبات پيرامونى، بلكـه تـاريخى را بـرهم زده، بـا  كه انسان مى

دعوت قرآنـى بـه . ريزی كند ريختن آنها حيات تازه يا مدنيت جديدی را پى انقالب و درهم

هجرت و قيام و فراخوانى به اصل توبه در تحول درونى نيز شاهد بر همين امكان فـراروی از 

 .رايط محيطى و محكوم نشدن عقل و اراده انسان از شرايط محيطى استش

هـای رايـج در ايـن  تواند خلط گانه عقل، تعقل و عقالنيت و تفكيك ميان اين سه مى سه

اشتباه تعقل را برابر عقل گرفته اسـت  توان گفت هگل به برای نمونه مى. زمينه را روشن سازد

گرايـان در  نيـز تاريخى. )1356هگـل، ( خن گفتـه اسـتو از حركت و تكامل عقل در تاريخ س

رو، كسانى همچون محمد اركون يـا محمـد  اند و از اين واقع عقل را با عقالنيت اشتباه گرفته

گوينـد، در واقـع عقالنيـت را در  الجابری وقتى از عقل اسالمى يا عقل عربى سـخن مى عابد

ابن خلدون نيز ميـان عقـل و  رسد مىحتى به نظر  .)11: 1999؛ طرابيشى، 65: 1998اركون، ( نظر دارند

 .)343: 1997العروی، ( عقالنيت خلط كرده است

ورزيم  رغم تأكيدی كه بر حاكميت نهايى عقل داشتيم، همچنـان اصـرار مـى در اينجا به

و تمايالت جايگـاه  ها هها و حتى در نظام انديش واسطه تأثير مستقيم در تصميم كه عقالنيت به

های انسـان در مقـام عمـل بـه طـور  بنـدی نظام كـالن ارزشـى انسـان و اولويت. دارد ای ويژه

به عبارت ديگر، راهبری حيات انسـانى را عقالنيـِت . مستقيم به عقالنيت نهادينه وابسته است

هـد؛ د مـىرسيده از فرهنگ و تمدن انسانى صورت  توليدی خود انسان و يا عقالنيت به ارث

شناسى و تغييـر ايـن عقالنيـت همـواره وجـود دارد و  امكان آسيب كه گفته شد هرچند چنان
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سـّر حضـور فعـال عقالنيـت در . طور طبيعى در اين مسير دارای اختيار و اراده است آدمى به

حيات آدمى آن است كه معموالً آدمى به طور پيوسته به محاسـبه خودآگـاه عقالنـى دسـت 

موجـودش كـه همـان عقالنيـت  پـيش از لكه بر اساس دسـتگاه فكـری و گـرايشزند، ب نمى

زنـد و همـين نيـز بخشـى از  هايش را رقـم مى ای ناخودآگاه بسياری از تصميم گونه است، به

  .هدد مىهويت ثانوی او را شكل 

طور طبيعى از مرحله تعقـل اوليـه گـذر  د انسان بهشو مىاز جمله داليل ديگری كه سبب 

انسـان نيازمنـد : مفاهيم را برسازد، موارد ذيل است و ها هورزی، نظامى از نظري كند و با اراده

ی خويش و در صدد پاسخ بـه مجهـوالت خـويش از طريـق ها هتنظيم، تبيين و توضيح دانست

ی خود ها هكردن دانست همچنين او در پِى كاربردی. ی پيشين استها هايجاد ارتباط ميان داشت

سـازی فكـری و  طور طبيعـى، نظام بـهنيازهـای فـوق . ويژه در پى تفاهم با ديگران اسـت و به

به هر ميزان كه  ـ كه مرحله تمدنى است ـ ند، اما در مراحل بعدك مىپردازی را ايجاب  نظريه

های مفهـومى و معرفتـى آنهـا تـأثير خواهـد  آدمى درصدد تفاهم با ديگران باشد، از ظرفيت

سفى و عرفـانى اسـت ی فلها هچنين تفسيری از تفكر و معرفت انسانى برخالف نگر. پذيرفت

اقـدام  پايـهكه اساساً برای اراده نقشى قائل نيست؛ مبنای اين نگرش فلسفى نيز آن است كـه 

جوارحى و عملى انسان را در اقـدام جـوانحى و درونـى انسـان، يعنـى فعـل معرفـت انسـانى 

 .ارادی است انند و فرايند معرفت از نظرگاه فيلسوفان مسلمان امری جبری و غيرد مى

تواند از دريچه اين نظام مصـنوع معرفتـى  ی ذهنى، انسان مىها هگيری ساخت از شكلپس 

هـای نـو را  نـام ايـن دريافت. های نويى داشته باشد دوباره به عالم و آدم نگاه كند و دريافت

، زيـرا انسـان ناميـدنيـز » تعقـل جمعـى«تـوان  اين تعقل ثانويـه را مى. گذاريم تعقل ثانويه مى

سازی، بيشتر از ادبيات، فرهنگ، علوم زمانه و حتى نظام ارزشى محـيط  و نظام هنگام تفكر به

گيرد، هرچند در تعقل اوليه نيز زبان، زمان و مكان تأثير دارد، اما نقش آنهـا  خويش مدد مى

 .در فرايند فهم امری تبعى است

عقالنيـت «گيری  شـكل ـ هـدد مـىكه تنهـا در شـرايطى خـاص رخ  ـگام سوم در تعقل 

اســت و آن هنگــامى اســت كــه محوريــت فــردی، يعنــى بــاور، فرهنــگ، ارزش و » مــدنىت

در ايـن مرحلـه . دشـو مىهای فردی به باور، فرهنگ، ارزش و نيـاز جمعـى تبـديل  نيازمندی

د كه اهداف، فرهنـگ و نيـاز مشـترك شو مىتنيده و هماهنگ  پيوندهای جمعى چنان درهم

قل جمعى كـه افـراد تنهـا در نسـبت بـا ديگـران و برخالف مرحله زيست و تع يابد مىشكل 
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های يكپارچـه مشـترك و  ساختند، در مرحله تمدنى، هويت هويت خودشان را هماهنگ مى

عنوان الگـوی تفكـر و رفتـار مـورد تبعيـت افـراد قـرار  گيـرد و بـه مستقل از افراد شـكل مى

وليد فرهنگ مسـتقل كه به ت رسد مىای  در مرحله تمدنى مناسبات جمعى به مرحله. گيرد مى

ای جـز  كه حتى مخالفان آن فرهنـگ نيـز در حيطـه جمعـى چـاره د؛ چنانشو مىجمعى بدل 

باورمنـد در » مـنِ «ضرورت مشاركْت  در چنين حالتى مشاركت فرد به. همراهى با آن ندارند

ها، نيازهـا و فرهنـگ جمعـى، مبنـای تفكـر و اراده در  مناسبات اجتماعى نيست، بلكه ارزش

بـرد،  در اين مرحله، اراده فرد يا تك تك افراد نيسـت كـه جمـع را بـه پـيش مى. استافراد 

هويت مستقلى يافتـه اسـت عمـل نسبت  بهچوب اراده جمعى كه ری افراد در چاها هبلكه اراد

ند؛ بر اين اساس، در وضعيت تمدنى ممكن است افراِد دانشمند بـدون اعتقـاد شخصـى ك مى

  .گ حاكم قرار گيرنددر خدمت پيشبرد دانش و فرهن

شـناختى  شناسايى اين مراحل در حيات انسانى و جوامع بشری، هم امكان توصـيف روان

اجتماعى از مراحل  ـ آورد و هم امكان تحليل تاريخى از خود انسان و حالت او را فراهم مى

گونه  نكته مهم آن است كه چـه بسـا همزمـان سـه. سازد مىتطور اجتماعات بشری را ممكن 

در وضـع تمـدنى حتـى . و تمدنى در انسـان وجـود داشـته باشـد) جمعى(ل اولى، ثانوی تعق

عنوان فصـل مشـترك حـاكم  هايى مانند فلسفه قابل تحويل به باور افراد نيست، بلكه به دانش

بنابراين، دانش و فرهنـگ در وضـعيت تمـدنى . ندك مىی جمعى عمل ها هبر مناسبات و اراد

ولى اين محصول خود هويت مستقلى يافته است كه تغييـر آن ست، ها ههرچند محصول اراد

 .توان اين هويت را متحول ساخت ی فردی نمىها هنيازمند سازوكارهای ويژه است و با اراد

هـا،  گيرد كه بشـر بـه توليـد مشـترك ارزش خالصه آنكه جوهره تمدن زمانى شكل مى

ه در اينجـا بـاز گفتـيم تنهـا آنچـ. مفاهيم و باورها، بر اساس اهداف و مقاصـد خـاص برسـد

هماننـد ايـن . ی تمـدنى بـودها های به توان مبانى دانش كالم اسالمى در بازتوليد نظريـ اشاره

  .توان به اجرا گذاشت گفته در دانش كالم مى های پيش نمونه را تقريباً در تمام ظرفيت
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