
19  

 
ۀ 
ول
مق

»
ن
د
تم

« 
قه
طب

ر 
د

 
ى
الم

س
م ا
لو
 ع
ی
د
بن

  

  

  

  

  

  

  

  

  »تمدن«مقولۀ 
  بندی علوم اسالمی در طبقه

  اّهللاٰ بابايى حبيب

  

  چكيده

هايى كه تاكنون در مورد علوم انجام گرفته يا برپايۀ سلسله نظام آفرينش بـوده  بندی طبقه

عنوان شده و يـا ) و عاقله قوای حافظه، متخيله(اكات انسانى س طبقات ادريا بر اسااست 

های ممكـن  بندی برمبنای مراحل كماالت سلوك آدمى شكل يافته است، ولى همۀ طبقه

های اسـالمى را  ها از جمله دانش در علوم، در اين سه رويكرد منحصر نيست، بلكه دانش

و نظام خألهـا ) نيازهای مادی و نيازهای معنوی اعم از(توان بر اساس نيازهای انسانى  مى

در اين مقالـه، پـس از تبيـين جايگـاه مقولـۀ . بندی كرد ی بشِر امروز نيز طبقهها هو خواست

هـای موجـود علـوم،  بنـدی اجتمـاعى در طبقهـ  تـرين واحـد انسـانى مثابه كالن به» تمدن«

ــاعى  ضــرورت طــرح مالك را در طراحــى هــای تمــدنى و منطــق نظــام نيازهــای اجتم

های دوسـويه ميـان حـوزه عمـل و  كرده و بر لزوم ارتباط بندی علوم اسالمى مطرح طبقه

  .نيمك مىنظر و حتى تقدم عمل بر نظر در سطوح تمدنى اصرار 

  ها كليدواژه

  .بندی علوم، نظر و عمل، نظام نيازها تمدن، طبقه
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  مقدمه

روابط ميان علـوم انجـام يافتـه يـا بـرای  بندی علوم در تمدن اسالمى تنها برای تبيين آيا طبقه

ی متعـدد علمـى ها هايجاد روابط ميان علوم نيز صورت گرفته است؟ آيا فراينـد زايـش شـاخ

ی ها هنيازهـای واقعـى و خواسـت پايـهبراساس نگرشى منطقى بوده است يا آنكه اين فرايند بر 

ی علمـى ها هسـترش رشـت؟ اساساً تطورات علمى و گ)منطق نياز(اجتماعى انجام گرفته است 

های علمـى در جامعـه اسـالمى چگونـه رخ  بندی در تمدن اسالمى چه فرايندی داشته و طبقه

تـوان  ها و تطورات اجتمـاعى چـه بـوده اسـت؟ اساسـاً آيـا مى داده و نسبت آن با دگرگونى

ن ها بوده است؟ اگـر چنـي بندی علوم در آن تمدن ها به تمايز طبقه گفت كه تمايز ميان تمدن

گـاه در وضـعيت امـروز  بندی تمدن وجـود دارد، آن بندی علوم و صورت ارتباطى ميان طبقه

كه در آن علوم انسانى و حتى اسالمى بسيار متعدد و مختلف هستند و سـير تطـور علـوم نيـز 

های مختلـف علـوم وجـود دارد،  و سـاحت ها های ميان رشـت شتابان است و ارتباطات پيچيده

  خواهد داشت؟ ساخت تمدن اسالمى چه مفهومىبندی علوم در  طبقه

بندی علوم تنها برای توصيف ارتبـاط ذاتـى  در اين مقاله تأكيد خواهد شد كه اوالً، طبقه

بندی برای تحول در علـوم و نيـز تحـول در  و تكوينى ميان علوم نبوده است، بلكه اصل طبقه

ته هرگز به معنای نگرش نسبى و البته اين نك. جامعه و زندگى دينى و دنيايى مردم بوده است

بودن علم،  معنای نسبى بندی علوم به به بيان ديگر، تكثر در طبقه. زده به مقوله علم نيست عمل

در ايـن زمينـه بايـد ميـان نگـاه . علمـى نيسـت هـرج و مـرجتغيير در معيـار صـدق و ايجـاد 

های علوم تفكيك  بندی بقهگرايانه به مقولۀ دانش و ثبات معرفتى در آن و نيز تغيير در ط واقع

، )هـای نهفتـه در معلومـات حيثيت(قائل شد كه بر اساس اهـداف مختلـف و جهـات متعـدد 

  .دشو مىی متنوع علم و نيز انواع كاركردها و كاربردهای علم متعدد ها هخاستگا

های موجود برخـى بـر پايـۀ سلسـله نظـام آفـرينش، برخـى بـر اسـاس مراتـب  بندی طبقه

و برخى نيز بر مبنای مراحل كماالت سلوكى ) قوای حافظه، متخيله و عاقله( ادراكات انسانى

توان در سـه معيـار  های ممكن در علوم را نمى بندی آدمى صورت يافته است، ولى همۀ طبقه

تـوان بـر اسـاس نيازهـای انسـانى  های اسالمى را مى فوق محدود و منحصر كرد، بلكه دانش

از . بندی كـرد ی بشر امروز نيز طبقهها هو نيز خألها و خواست )اعم از نيازهای مادی و معنوی(

بنـدی  طبقه) الـف: نندك مىبندی  اين نظرگاه، عالمان و دانشمندان در دو مرحله علوم را طبقه

  .بندی در مرحله تحقق عينى و تأمين نيازهای بشری طبقه) در مرحلۀ كشف واقع؛ ب



21  

 
ۀ 
ول
مق

»
ن
د
تم

« 
قه
طب

ر 
د

 
ى
الم

س
م ا
لو
 ع
ی
د
بن

  

تنيـدۀ انسـان امـروز معطـوف  فراگيـر و درهم بندی علوم افزون بر اينكه به نيازهـای طبقه

بندی و تعيين  ، اصل طبقه)بندی معطوف به نيازهای تمدنى طبقه(گويد  است و بدان پاسخ مى

های ديگـر  بندی نيازهای انسـانى، هويـت يـك تمـدن را از تمـدن های دانشى و رتبه اولويت

تـوان بـه  ز سوی ديگـر، مىا). بندی معطوف به هويت تمدنى طبقه(ند ك مىمتمايز و متفاوت 

بندی علوم دست يافت كه از رهگذر آن بـه تحـولى در علـوم  بندی جديدی از طبقه صورت

وار بـود ميـدانسانى و اسالمى رسـيد و در پـى آن بـه تحـولى اجتمـاعى و رنسـانس تمـدنى ا

بندی خـاص علـوم كـه درآن  شك از رهگذر طبقه بى). بندی معطوف به تحول تمدنى طبقه(

بندی جامعـه  گيری علوم انسانى و نيـز در صـورت المى بتوانند سهم مؤثری در شكلعلوم اس

و مقاصـد دينـى در مقيـاس  يابـد مىن يـك تمـدن نيـز سـامان شد مىاسالمى ايفا كنند، اسال

  .يابد مىتمدنى در آن تحقق 

اجتمـاعى در  ــ ترين واحد انسـانى مثابه كالن به» تمدن«در ادامه نخست به جايگاه مقولۀ 

های مختلـف را در  پردازيم و رويكردها و مالك های موجود در علوم اسالمى مى بندی طبقه

های تمدنى و منطـق  گاه بر ضرورت طرح مالك آن. نيمك مىاختصار بيان  بندی علوم به طبقه

سـپس بـا توجـه بـه منطـق عمـل و نيـاز در . مند اجتماعى تأكيـد خـواهيم كـرد نيازهای نظام

، لـزوم توجـه بـه جايگـاه تمـدن و مطالعـات )تمـدن(» العات اجتماعىترين واحد مط بزرگ«

را به بحث خواهيم ) در تمدن(و عمل ) در دين(بندی علوم و نسبت ميان نظر  تمدنى در طبقه

های دوسويه ميان حوزه  گذاشت و بر تقدم عمل بر نظر در سطوح تمدنى و ضرورت ارتباط

بنـدی علـوم را در عصـری  سش از امكـان طبقهعمل و نظر اصرار خواهيم كرد و سرانجام پر

  .های بشری در وضعيت كثرت و سرعت قرار دارند، مطرح خواهيم كرد كه دانش

شـناختى و  شـناختى، انسان منطق هستى( بندی علوم اسالمى در طبقه» تمدن«جايگاه ) الف

  )شناختى روش

ها  در قالب ديگر موضوعبندی علوم نيامده است، ولى از واقعيت تمدن  در طبقه» تمدن«واژۀ 

» تمـدن«های مرتبط با مقولـۀ  برخى از اين موضوع. ها در مراتب علوم ياد شده است و عنوان

، مقولـۀ )در برابر علم گفتارها(بندی علوم بدان پرداخته شده است، علم كردارها  كه در طبقه

در (عملـى  و نيز حكمـت) در برابر عقل نظری(، عقل عملى )در مقابل مقوالت نظری(عمل 

ای متفـاوت  كه درآن به شـيوه التنبیه علی سبیل السعادهفارابى در . است) مقابل حكمت نظری



22  

  

ل 
سا

م 
ده
وز
ن

ه 
ار
شم

 ،
7

5
، 

يز
اي
پ

 
13

93
  

  : نــدك مــىپــردازد، معــارف را بــه دو گــروه تقســيم  بنــدی علــوم مى بــه طبقه احصـاء العلــوماز 

  علومى كه انسان بايد بداند، مانند اينكـه عـالم حـادث اسـت و خداونـد واحـد اسـت؛ ) الف

ومى كه بايد دانسته شود و سپس بـه آن عمـل گـردد، ماننـد اينكـه نيكـى بـه والـدين عل) ب

از نظر فارابى، هـر كـدام از ايـن دو دسـته از . خوب است و خيانت قبيح و عدل جميل است

شناسيم و صـنايعى كـه بـا آن امـور  علوم، صنايعى دارند؛ صنايعى كه با آن امور نظری را مى

ها بـا  صنفى كه انسان: اند هند دو صنفد مىعى كه به ما علم عملى صناي. يابيم عملى را درمى

نند؛ مانند تجارت، كشاورزی، پزشكى؛ و صنفى كـه آدمـى ك مىآن در امور شهرها تصرف 

از . هدد مىگيرد و با آن كارهای نيك را تشخيص  در روش فردی و اخالقى خود به كار مى

نخسـت معرفـت : دشـو مىفتش بـر دو قسـم اين نظرگاه، صناعت فلسفه به لحاظ متعلـق معـر

  گوينـد؛  موجوداتى كه انسـان درآنهـا تصـرفى نـدارد كـه بـه آن فلسـفه نظـری و علمـى مى

نـد كـه بـه آن ك مـىدوم، معرفت موجوداتى كه آدمى در آنها تصرف كـرده و بـدان عمـل 

  .)64: 1412فارابى، : نك(گويند  فلسفه عملى يا مدنى مى

از ايـن منظـر، . ندك مىفلسفه را به نظری و عملى تقسيم  شفاءدمه نيز در آغاز مق ابن سينا

. گيرد اشيايى كه وجود آنها در حوزه اختيار و عمل ما نباشد، در قلمرو فلسفه نظری قرار مى

از . گنجـد در مقابل، بخشى كه در حوزه عمل و اختيار ما باشـد، در حيطـۀ فلسـفه عملـى مى

رايى مربـوط اسـت كـه بـا آن مشـاركت عمـومى و عـادی ، فلسفه عملى يا به آابن سينانظر 

د يـا اينكـه بـا آن امـور شـو مىاطالق » تدبير مدن يا سياست«د كه بدان شو مىها تنظيم  انسان

گاهى نيز اين آرا به تزكيـه . دشو مىگفته » تدبير منزل«د كه بدان شو مىخصوصى بشر تدبير 

غايت در فلسـفه نظـری، معرفـِت . ييمگو مى» علم اخالق«ند كه به آن ك مىنفس فرد كمك 

حسـين . )14: 1405ابـن سـينا، : نك(حق است و غايت در فلسفه عملى، معرفت خير و خوبى است 

  :گويد مى ابن سينای آن از منظر ها هنصر در تبيين فلسفه عملى و گون

اصولى كـه مشـاركت . 1: دشو مىفلسفۀ عملى به يادگيری يكى از امور زير مربوط 

  اصــولى كــه مشــاركت شخصــى مــردم بــر. 2ردم برآنهــا مبتنــى اســت؛ همگــانى مــ

مورد اول عبارت اسـت . اصولى كه امور فرد بر آنها مبتنى است. 3آنها مبتنى است؛ 

ــم سياســت  ــه كــه عل ــدبير مدين ــدهاز ت ــارت اســت از شــو مى نامي ــورد دوم عب   د؛ م

د شـو مى ميـدهناتدبير منزل و مورد سوم عبارت است از تدبير امور فرد كـه اخـالق 

  .)403: 1383نصر و ليمن، (



23  

 
ۀ 
ول
مق

»
ن
د
تم

« 
قه
طب

ر 
د

 
ى
الم

س
م ا
لو
 ع
ی
د
بن

  

در تقسـيم (توان در آثـار انديشـمندان ديگـر ماننـد غزالـى  را مى بندی تقسيمگونه از  اين

در تقسيم افعال فـردی، افعـال در خانـه و (الدين شيرازی  ، قطب)علوم معامله و علوم مكاشفه

يى نيـز بـر سـخن غزالـى وارد مشاهده كرد كه البته انديشمندان معاصر نقـدها) افعال در شهر

.اند كرده
1

  

های عملى اسـت كـه در قلمـرو عقـل عملـى يـا فلسـفه و  موضوع تمدن يكى از موضوع

دانـش عمـران را  ابن خلـدونالبته . گيرد حكمت عملى و در بخش علِم تدبير مدينه قرار مى

تلقى ) شايد مستقل از حكمت و فلسفه عملى(به لحاظ موضوع، روش و غايت علمى مستقل 

از نظـر ايشـان دانـش عمـران، . كرده و مدعى است كه دانش عمران، دانشى نوظهـور اسـت

دانشى مستقل است، زيرا هم دارای موضوعى است كه همان عمران بشری و اجتماع انسـانى 

ــان كيفيت ــا و عوارضــى اســت كــه يكــى پــس  اســت و هــم مســائلى دارد كــه همــان بي   ه

  ، و اين امر، يعنى داشـتن موضـوع و مسـائل خـاص يابد مىاز ديگری به ماهيت عمران پيوند 

  » های هر دانشى اسـت و معنـای علـم همـين اسـت؛ خـواه وضـعى باشـد يـا عقلـى از ويژگى

  .)69: 1362ابن خلدون، (

توانـد بسـتر مناسـبى بـرای گسـترش  بنـدی علـوم مى هايى كـه در طبقه از ديگر موضـوع

احصـاء فـارابى در . اسـت» طبقات العلوم«ر موضوع تمدن و علوم تمدنى باشد، علوم مدنى د
علـم : ؛ دوم)علـم اللسـان(علم زبـان : اول: پردازد علوم مى بندی تقسيمدر پنج فصل به  العلوم

. علم طبيعى و الهى و پنجم علم مدنى، علم فقه و علم كـالم: علم تعاليم؛ چهارم: منطق؛ سوم

؛ تعريـف سـعادت اسـت )الـف: دشو مىاز منظر فارابى، علوم مدنى خود به دو بخش تقسيم 

علـم فقـه نيـز دو جـزو . تربيت اخالق و رفتارهای پسنديده در شهرها و درميان مردمـان )ب

وی همچنـين . )2008فـارابى، : نـك(و ديگری درباره اعمال است  ها هدارد كه يكى درباره انديش

و  هـای وسـطى هـای صـغری، جماعت جماعت: ها را نيـز بـه سـه قسـم كـرده اسـت جماعت

                                                              
بندی علوم را آيۀ محكمه، فريضـۀ عادلـه و  طبقه پايه 8بن جعفر با استناد به حديثى از امام موسى ;برای مثال، امام خمينى. ١

ايشـان اشـكال غزالـى را در . ستا  و از اين منظر هم كالم غزالى و هم سخن مالصدرا را نقد كرده ستا  قرار داده سنت قائمه

اند كه اوالً، علم فقه را از علوم دنيايى دانسته و فقيهان را عالمان دنيا تلقى كـرده اسـت، در حـالى كـه ايـن علـم از  اين دانسته

ه مكاشـفات را جـزو علـوم قـرار داده و در تقسـيمات علـوم آورده اسـت كـه ايـن آخرت است؛ ديگر آنك علوم ترين گرامى

را چيزی بدانيم كه تحت نظر فكـر و برهـان درآيـد و حاصـل فكـر آدمـى باشـد » علوم«حق آن است كه . خالف واقع است

 ).64: 2، ج1368امام خمينى، : نك(
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البته اگر مراد ايشـان از . دشو مىهای عظمى كه برای كسب سعادت قصوی تشكيل  جماعت

منـد و  هـای آبـاد، پيچيـده، نظام های عظمى نگرشى كالن و جهانى بـه همـه اجتماع جماعت

در . )153: 1382داوری، : نـك(تواند بر مقولۀ تمـدن انطبـاق يابـد  پيشرفته در سطح زمين باشد، مى

رو، هويـت،  عظمى، يك جماعت و نه چندين جماعـت اسـت و از همـين حقيقت، جماعت

. را اطـالق كـرد» امـت«دارد كه شايد بتوان بر آن اصطالح قرآنـى  همكاری و نظام ارتباطى

ــين، جماعــت عظمــى تشــكيل . اســت) هــای مختلــف ملت(يافته از چنــدين جماعــت  همچن

بخش عناصـر و  توانـد الهـام سان تحليل مفهومى جماعت عظمـى در ادبيـات فـارابى مى بدين

  .مفاهيمى برای موضوع تمدن باشد

در . گيـرد اند كه هم انسان و هـم جامعـه را دربرمىد مىفارابى علم مدنى را علمى جامع 

از . دشـو مىاين علم، از نوع باورها و ملكات و افعالى كه شهروندان بايد داشته باشـند بحـث 

گيـرد و رسـيدن بـه  طبيعى و علم الهى قرار مى نظر ايشان، موضوع اين علم بين موضوع علم

نكتـه مهـم در . سعادت قصوی در آخرت نيز در گرو سـعادت دنيـايى در ايـن جهـان اسـت

شناسـى،  شناسـى، جامعه به طور كلى، علـم انسان«فلسفۀ مدنى فارابى آن است كه اين فلسفه 

گيـرد و از  را در برمىالـنفس عملـى، اخـالق و ادارۀ امـور جامعـه و مـردم  فلسفۀ قانون، علم

وشـد بـرای رشـتۀ ك مـىفارابى «. )181: 1389بكـار، (» ترين شاخۀ علوم انسانى است رو، جامع اين

او از ايـن علـم . جديد علم مدنى خود در قلمرو عقالنـى اسـالم جايگـاه وااليـى قائـل شـود

م فقه و كـالم ند؛ به طوری كه علوك مىمنزلۀ علمى جامع و عالى برای انسان و اجتماع ياد  به

عثمان بكار در مورد جايگاه علم مدنى و اهميت آن از نظر فارابى . )183: همان(» تابع آن باشند

  :گويد مى

بـا . آينـد شـمار مى علم رياضى و علم مدنى، پس از علم الهى، سودمندترين علوم به

. تـر و سـودمندتر اسـت نمايد كه علم مدنى از علـم رياضـى مهم اين حال، چنين مى

پردازد و در صدد تمايز ميـان سـعادت حقيقـى و  لم مدنى به كمال غايى انسان مىع

و ابزارهايى را كه از رهگذر آنها سعادت  ها هوشد تا راك مىسپس . آيد مىخيالى بر 

د شناسايى كند و شرح دهد و آنها را از آنچه مـانع رسـيدن او شو مىحقيقى ممكن 

نكـه ايـن علـم بـه چهـار فضـيلت اصـلى خالصه آ. د جدا كندشو مىبه اين سعادت 

اين علم در نسـبت بـا . آيند پردازد كه شهروندان از آن طريق به سعادت نايل مى مى
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گيرد؛ يعنـى تـا آنجـا  همۀ علوم و صناعات ديگر، در مقامى تقريباً هدايتگر قرار مى

.)143: همان(برآنها نظارت و چيرگى دارد  يابد مىكه با زندگى اجتماعى ارتباط 
1

  

بـرای مثـال، . توجه به امور مدنى در ادبيات ديگـر انديشـمندان نيـز برجسـته بـوده اسـت

نصيرالدين طوسى سـعادت را بـه سـعادت نفسـانى، سـعادت بـدنى و سـعادت مـدنى تقسـيم 

با ادبياتى متفاوت به علوم تدبير دنيا اشـاره دارد و آن را  رسائل اخوان الصفاهمچنين . ندك مى

علوم رياضـى از نظـر اخـوان . ندك مى بندی تقسيمعى و فلسفه حقيقى به سه علم رياضى، شر

ى وضع گرديده ايآدابى است كه بيشتر برای طلب معاش و اصالح حيات دني شناخت ،الصفا

كتابـت و قرائـت؛ لغـت و نحـو؛ حسـاب و معـامالت؛ شـعر و : است و شـامل نُـه علـم اسـت

فـروش و (و صنايع؛ بيع و شراء  ها هفعروض؛ زجر و فال؛ سحر و غرائم و كيميا و حيل و حر

  .)37ـ  28، 1370محقق، : نك(ير و اخبار و سِ ) توليد(و نسل ) كشاورزی(؛ تجارت و حرث )خريد

بندی علوم تأكيد شـده اسـت، ولـى بـا  در طبقه »مدينه«و » عمل«با وجود اينكه بر مقوله 

م اسـالمى رشـد الزم را تأويل و تقليل آن به حوزه علم فقه، در عمل دانـش تمـدنى در علـو

در حقيقـت، . نداشته است و دانش فقه نيز بيشتر به حوزه احكام اجتماعِى افراد گراييده است

ترين دانش عملى و دانش مـدنى لحـاظ شـده، علـم فقـه  عنوان مهم آنچه در سنت اسالمى به

بوده است كه قوانين حقوقى جهت تنظيم امور معـاش فـردی در جامعـه درآن آمـده اسـت، 

بوده است؟ آيا علم فقـه توانسـته اسـت دانـش ) به تعبير فارابى(ولى آيا علم فقه علمى جامع 

اجتماعى مسلمانان را توسعه دهد و نظام اجتماعى و تمدنى در دنيای اسالم را سامان بخشد؟ 

تـوجهى  و بى) فقه حكومتى و فقه فـردی(از سوی ديگر، آيا تنها با تمركز بر سياست شرعى 

تـوان تمـدنى اسـالمى را بنـا كـرد؟ اينهـا  ، مى)تدبير منزل و سياسـت مـدن(قلى به سياست ع

  .هايى هستند كه دانش فقه، فلسفه فقه و تاريخ فقه بايد بدان پاسخ گويد پرسش

                                                              
لم مدنى نوع باورهايى را كه شـهروندان دولـت فاضـله بايـد بـه ع: نويسد وی در ادامه در مورد اهميت و گسترۀ علم مدنى مى. ١

علم به علت نخستين، عقـول مجـرده، جـواهر مـادی، : اند از اين باورها عبارت. كند طور مشترك واجد آن باشند مشخص مى

م دهنـد نيـز علم مدنى نوع افعالى را كه شهروندان بايد انجا. انسان و موجودات خاكى ديگر، سعادت و زندگى پس از مرگ

ايـن علـم جايگـاه . گيرد كه برای ستايش خداونـد و تجليـل فرشـتگان اسـت اينها اعمال و افعالى را دربرمى. كند مشخص مى

بـرای فـرد و هـم ) هـم(شود كه همـه  عالى خود را مرهون اين حقيقت است كه موضوع اصلى آن شامل نبوت و شريعت مى

علم مـدنى بـه . منزله مفيدترين علم محفوظ است اين همه، جايگاه علم الهى بهبا . برای جامعه سرچشمه زندگى اخالقى است

دهد، امـا ايـن سـعادت را  اين علم راه سعادت حقيقى را نشان مى. است» تجويزی«رغم جايگاه وااليش اساساً همچنان علمى 

  ).183: 1389بكار، (دهد  مستقيم در اختيار آدمى قرار نمى
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  بندی علوم های مختلف در طبقه رويكردها و مالك) ب

ندان برخـى از انديشـم. هـای مختلفـى طراحـى شـده اسـت بندی علـوم بـر اسـاس منطق طبقه

بنـدی مـدركات  را پايۀ طبقه) كنندۀ معلومات عنوان درك به(مراتب قوای نفس انسانى  سلسله

اين گروه مقوالت حس، خيـال و عقـل را اسـاس مراتـب علـوم حسـى، . اند انسانى قرار داده

هـا  بنـدی دانش شناختى به طبقه برخى ديگر با رويكرد هستى. اند خيالى و عقلى در نظر گرفته

  . انـد كرده بندی دسـتهاند و با نگاه به عوالم هستى، معلومات برآمده از آن حقـايق را  پرداخته

و سـپس  رسد مىد و به فرشتگان شو مىاز اين نظرگاه، اينكه مراتب هستى از خداوند شروع 

  توانـد اساسـى  ، مىيابـد مىاز فرشتگان به اجسـام آسـمانى و از آن بـه اجسـام زمينـى انتقـال 

  علوم به علوم الهى، علـوم دربـاره فرشـتگان، علـوم دربـاره اجسـام آسـمانى  بندی برای طبقه

ــى باشــد ــوم زمين ــای انسان. و عل ــر از مبن ــز  شــناختى و هستى غي ــای ارزشــى ني ــناختى، مبن   ش

  بنـدی علـوم بـر اسـاس  در ايـن رويكـرد، طبقه. بندی علوم مـورد توجـه بـوده اسـت در طبقه

گيـرد  نسانى مانند فضايل نظـری و عملـى شـكل مىخير نسبى و خير مطلق و ترتيب فضايل ا

  .)137و 124: 1389بكار، : نك(

علوم توجـه  بندی تقسيمشناختى نيز در بر رويكرد روش ،گفته افزون بر رويكردهای پيش

ها بـه  هـا و اسـتدالل مراتب برهان شده است؛ برای نمونـه، غزالـى از جهـت روشـى و سلسـله

ی ها هتوان گرو نظر غزالى، چهار سنخ از انديشمندان را مىاز . بندی علوم پرداخته است طبقه

غزالـى . متكلمـان، فيلسـوفان، تعليميـه و اهـل عرفـان: ای برای علوم در نظر گرفت چهارگانه

از نظـر وی، چنـين گروهـى در پـى . هـدد مـىقـرار ن هـا هگرايان را در زمـرۀ ايـن گرو تجربه

  .)250: همان: نك(اند  ود نداشتهاساساً در جامعه اسالمى هم وجو حقيقت نيستند 

گاه علوم . های تقدم و تأخر هر علمى، چندين معيار مطرح شده است اما در مورد مالك

گـاهى تقـدم علـوم نـه بـه . مانند عرفان و فلسفه ،يابند به جهت شرافت در موضوع، تقدم مى

دقـت ماننـد هندسـه كـه  ،موضوع، بلكه به عمـق داليلـى اسـت كـه درآن علـم وجـود دارد

هـا در آن  گاهى نيز تقدم علـوم بـه فراوانـى منفعت. ها در آن بيشتر از ديگر علوم است برهان

توان در علوم شرعى، علوم فنى و ديگر علومى دانست كـه در  علوم است كه نمونه آن را مى

  .)70: همان: نك(د شو مىهای عملى و حتى معنوی به كار گرفته  جهت نيازمندی
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بندی  در طبقه» نظام نيازهای اجتماعى«های تمدنى و تأكيد بر منطق  ضرورت طرح مالك) ج

  علوم اسالمى

انـد؛ زيـرا  نادرست به بـار آورده ای نتيجه) هرچند درست هم باشند(ها  بندی گونه از طبقه اين

اوالً، ورود به حوزه مسائل عملى باز هم از منظر نظری رخ داده و به جای نگرش عملـى، در 

های عملـى تأكيـد گرديـده  لى به چيستى و بنيادهـای نظـری در آن موضـوعبررسى ابعاد عم

شناختى و  شناختى، معرفت شناختى، انسان های هستى بندی تقسيمای كه در كنار  گونه است؛ به

بندی علوم بر پايۀ نيازهای اجتماعى و تمـدنى مغفـول واقـع شـده اسـت؛  شناختى، طبقه روش

های عمـل در مباحـث علمـى و  حت عمل بـه غفلـت از سـاحتشدِن سا رتبه تلقى ثانياً، پايين

های نظـری در  به بيان ديگر، اينكه ساحت عمل در مقايسـه بـا سـاحت. است انجاميدهنظری 

تری قرار دارد، موجـب شـده اسـت كـه سـاحت عمـل و امـور عملـى در انديشـه  رتبۀ پايين

لـى و عقالنيـت تـدبيری ی نظرِی حكمـت عمها هكلى رها شود و جنب فيلسوفان و متكلمان به

پيامد چنـين سـهوی در سـير توسـعه علـوم . ناديده گرفته شود) در تدبير منزل و تدبير مدينه(

اسالمى و انسانى در ميان انديشمندان مسلمان ساحت نظر را از ساحت عمل تفكيك كرده و 

ت ی عملـِى معقـوالها های كـه جنبـ گونه از امور عينى شده است؛ به ها هموجب گسست نظري

های عملى مبهم باقى مانده  ی نظری با ساحتها هنظری، آثار عملِى آنها و فرايند ارتباط حوز

اسـت كـه عقالنيـت عملـى و تـدبيرِی مسـلمانان در تـدبير  انجاميدهاين خطا تا بدانجا . است

شدن جامعه  شان شكل گرفته و راه برای عرفى مدينۀ خود غيرمتناسب با مبانى و اصول نظری

حسـن حنفـى در . ی دينى از متن زنـدگى مسـلمانان همـوارتر شـده اسـتها هآموز و جدايى

  :سدينو باره مى نيا

مـت را از ديگـر امـور كه حكـى از نتايج فعاليت عقلى در ميراث مـا ايـن اسـت كي

. هاى عملى ارجمندتر دانسـتند ردند و فضايل نظرى را از فضيلتكارزشمندتر تلقى 

اى را بـه خـود اختصـاص داد و در  جايگـاه ويـژه در فضايل نظرى، انديشـه و تأمـل

در علـوم، الهيـات، . تـر شـد ارزش ار و توليد از هر چيـزى بـىكهاى عملى،  فضيلت

ه جـزو كـشناسـى  سياست و زيبايى ،منطق و رياضيات ارج و قرب يافت، اما اخالق

همين بيـنش نسـبت بـه علـوم . تر تلقى گرديد م ارزشكشد،  علوم عملى شمرده مى

ه كـنند؛ يعنى پيش از آنكيم، انديشمند و فيلسوف تلقى كح كشد پيامبر را ي باعث

عنوان  و رهبر سياسـى باشـد، بـه عنوان فردى مجاهد و مؤسس نهضت اجتماعى او به
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سيسـتى كدر غـرب بـا طـرح انديشـه مار. ردنـدكر از او يـاد كـانديشمند و متف كي

ار كـبـيش از انديشـه بـه سيسـتى كخالف اين امر پديد آمـد؛ يعنـى ايـدئولوژى مار

مرحله : ردكيه كارزش داد و با بينش تاريخى خاص خويش به دو موضوع اساسى ت

بيــنش قــديم را دربــاره انديشــه و عمــل در ميــراث ] نيــز[مــا . تبيــين و مرحلــه تغييــر

ردنـد كوشـش كه مصلحان در جوامـع اسـالمى كهرچند . مان به ارث برديم گذشته

ــازند، ا ــته س ــل را برجس ــودارزش عم ــا وج ــا ب ــود نتوانســت  م ــت موج ــن، واقعي اي

  .)59ـ  58: 1380حنفى، (الشعاع آن نظرها قرار بگيرد  تحت

بنـدی علـوم انسـانى و اسـالمى در تـاريخ علـوم مسـلمانان از آن  سان آنچه در طبقه بدين

های تمدنى است تا معلوم گردد كـه فـارغ  های كالن اجتماعى و مالك غفلت شد، موضوع

های ارزشـى و  پوشى از مالك های انسانى و با چشم و به دور از نظام ادراكاز چينش هستى 

ــدی فضــيلت ــواع نيازمن ــه ايــن  محور، ان های اجتمــاعى در عصــر حاضــر چيســت و پاســخ ب

شـك منطـق  بى. نـدك مـىبندی علوم را در عصر حاضـر اقتضـا  ها چه نوعى از طبقه نيازمندی

از . ی خاص خـود را خواهـد داشـتها هطبق ها و مالك ،عملى در مقياس اجتماعى و تمدنى

ی اجتمـاعى ها هاين نظرگاه، مالك تقدم و تأخر علوم انـدازه و قلمـرو اثرگـذاری در عرصـ

چــه علــوم اســالمى و چــه علــوم انســانى در رويكــرد تمــدنى از نظــر گســترۀ . خواهــد بــود

ز براسـاس گيرنـد و جـای هـر كـدام نيـ بندی قرار مى های اجتماعى در اين طبقه تأثيرگذاری

  .دشو مىهمين معيار تعيين 

بنـدی ثابـت و هميشـگى  های تمـدنى، ايـن طبقه افزون بر نگرش اجتماعى و اثرگـذاری

و تطورهای روزافـزون نيازهـای ) processمثابه  تمدن به(نيست، بلكه با توجه به فرايند جامعه 

ی مختلـف ها هر دوری كالن اجتماعى دها های نيز بر اساس خواست بندی اجتماعى، چنين طبقه

ای اخالق مسـلمانان  اگر در دوره. دگرگونى پذيرد) ی كوتاه زمانىها هو شايد دور(تاريخى 

بندی علـوم تمـدنى در دنيـای اسـالم، اخـالق را در مركزيـت علـوم  گرايد، طبقه به زوال مى

يـرد، گ هد و اگر زمانى به لحاظ معنا و معنويت در وضعيت بحرانى قرار مىد مىاسالمى قرار 

همچنـين اگـر زمـانى . گيـرد بنـدی علـوم مى عرفان اسالمى جای اخالق اسـالمى را در طبقه

مـثًال بـا (قدرت اقتصادی اولويت نخست مسلمانان باشد، چيـنش علـوم نيـز حتـى در عرفـان 

گونـه  البته ناگفته نماند كـه اين. گرايد به سوی حل مسئله معاش مسلمانان مى) تأكيد بر زهد

علوم غربى در تاريخ تمدن غرب نيز صورت گرفته اسـت؛ بـرای  بندی دستهر ها د دگرگونى



29  

 
ۀ 
ول
مق

»
ن
د
تم

« 
قه
طب

ر 
د

 
ى
الم

س
م ا
لو
 ع
ی
د
بن

  

مثال در سير تاريخى علوم در غرب، زمانى علم اقتصاد ذيل علم اخالق قرار داشت، ولى در 

ها با توجه به نيازهای جديدی كه برای نظام بـورژوازی پديـد آمـد،  قرن هفدهم فيزيوكرات

  .)3ـ  11: 1380؛ ژيد، 66: 1356بودن، (لمى مستقل تبديل كردند آن را از اخالق جدا كرده و به ع

ی ديگر علوم نيست، بلكه در صـدد جبـران خألهـای ها هگفتنى است اين منطق نافى طبق

فشـارد كـه  های موجود و تكميل آنها از منظر تمدنى است و بر اين نكتـه پـای مى بندی طبقه

ی جديـدی بـا ها هكافى نيست و بايد طبقـ ی موجود علوم برای ورود در عرصۀ تمدنها هطبق

بـدون . ی آفرينش تمدن اسالمى فراهم شودها ههای تازه به اين مجموعه افزود تا زمين مالك

ها بر علوم نظـری و فلسـفى رايـج در مسـير ايجـاد  ها و تأكيد ها، تالش بندی گونه از طبقه اين

  .تمدن اسالمى نافرجام خواهد بود

 )منطق عمل و نياز(بندی علوم  در طبقه» مطالعات تمدنى«و » تمدن« ضرورت ارتقای جايگاه) د

بندی علوم پرداخت، بايد موضوع تمـدن را نيـز  افزون بر اينكه بايد با رويكرد تمدنى به طبقه

در مـوارد . بندی علوم لحاظ كـرد ها و طبقه عنوان يكى از مفاهيم مركزی در نظام موضوع به

يـابى  هـای مربـوط بـه مدينـه موقعيت م، مسـئله مدينـه و دانشهای علو بندی متعددی از طبقه

ی ها هو اندوختـ ها هترين مجموعۀ ساخت به معنای بزرگ(اند، ولى تمدن به معنای فراگير  شده

در اين  )46و  9و  5: 1359؛ شريعتى، 129ـ  128: 1380آشورى، : نك() مادی و معنوی در عرصۀ اجتماعى

در حقيقت، سـخن . درستى معلوم گشته است و نه جايگاه آن به ها نه شناخته شده، بندی طبقه

معنای يـك جامعـه سياسـى و فنـون  معنای تمدن، بلكه بـه از ساحت عمل و مسئله مدينه نه به

های كـالن اجتمـاعى  هـا و سـاحت كشورداری بوده است كه در آن به ارتباطـات ميـان نظام

هـت كاسـتن مفهـوم مدينـه بـه جامعـه و جالب اينكه همين مقدار نيز بـه ج. توجه نشده است

شناسى و پـرداختن بـه  های ارتباطى در آن سبب شده است كه مدينه توجهى به معنا و نظام بى

تر قـرار گيـرد و در نتيجـه در علـوم اسـالمى  عقل عملى و احكام آن همواره در مقامى پايين

و  شــد مىم وارد بنــدی علـو كـه اگــر موضـوع تمـدن در طبقه كلى مغفـول مانــد؛ در حالى بـه

افكند، تحـوالتى را در نظـام علمـى و عملـى  ها سايه مى بندی رويكرد تمدنى نيز بر اين طبقه

های  ای ميـان سـاحت ترين آن ايجاد يك نظام ارتبـاطى و چنـد رشـته آورد كه مهم پديد مى

مختلف علوم و نيز نگرش كلى به مسئله علوم و ايجاد هويتى واحد در علوم اسالمى و سپس 

  .در دنيای اسالم بود
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ها و  سـبب شـرافت موضـوع، كمتـر از موضـوع شناسى به بسا بحث تمدن از اين منظر، چه

پژوهى كـه بـا  ها در تمـدن معقوالت نظری بوده باشد و شايد حتـى بـه دليـل سـطح اسـتدالل

هـای نظـری متـأخر  گيرد، به لحـاظ رتبـى از بحث استفاده از مشهورات يا تجربيات انجام مى

د شـو مىها موجـب ن ای بعد قرار بگيرد، با اين همه، اين كاسـتى رو، در مرتبه و از همينباشد 

 پايـهبنـدی علـوم كـه براسـاس  پژوهى معقـوالت تمـدنى در رتبه كه موضوع تمدن و تمـدن

ای  گيرد، جايگاه خـود را از دسـت بدهـد و در مرتبـه نيازهای انسانى و اجتماعى صورت مى

مثابـه يـك فراينـد پيوسـته، ماننـد  حقيقت، تمـدن و نگـرش تمـدنى بهدر . تر قرار گيرد پايين

تمدن . ی علمى حضور داردها همعقوالت نظری مؤثر در حوزه عمل، همواره در تمامى حوز

های فـردی و اجتمـاعى و مـادی و معنـوی را  ترين قلمرو دنيايى است كه همه سـاحت وسيع

. نـدك مـىی دينـى و وحيـانى را تضـمين هـا هيـافتن آموز شدن و عينيت گيرد و عملى دربرمى

تواند هويت دينى، هويـت ملـى، هويـت انسـانى و هويـت اخالقـى را در  تمدن است كه مى

كم امت مسـلمان  تنيده را در ميان بشر يا دست در هم آميزد و هويتى درهم ای گستردهرو مقل

د؛ شـو مىجاد ناساساً امت اسالمى، هرگز در مقياس يك كشور يا يك جامعه اي. پديد آورد

رو، تمـدن و  از ايـن. آيـد مىانسـانى و اخالقـى بـه وجـود  كارامـدبلكه در قالب يك تمدن 

ها  های عينى و عملى، اگر هم در رتبه نخست قرار نگيرد، جزو اولين شناسى در ساحت تمدن

، »تمـدن«حسن حنفى در تعيين جايگـاه . گيرد ويژه علوم عملى قرار مى بندی علوم به در رتبه

الم را هـم دفـاع از كـفـه دانـش يای كـه وظ گونـه ای باالتر قرار داده است؛ به ن را در مرتبهآ

الم سـنتى كـگيـرد و بـا نقـد علـم  پـى مى التراث والتجدیدده را در ين ايوى ا. داند تمدن مى

  :ندك ح مىيتصر

ار وارداتى اسـت و امـروزه كشه دفاع از تمدن و هجوم بر افيالم، همكفه دانش يوظ

پـس . ده اسـتيها رسـ ثروت ن، مردم ويشه گذشته و به سرزميهجوم از مرز اندن يا

جـاد دگرگـونى در مـواد آن بـراى دفـاع از تمـدن و يالم را بـا اكـتـوان دانـش  مى

ن خـود يـطلب نگه داشت و ا هاى جنگ بردن بر تمدن ورشيدار ساختن آن و  شهير

ن اسـت شـگفت ير چنـهـا خواهـد بـود و اگـ ن، مردم و ثروتيمقدمه دفاع از سرزم

ردن كت و بـازگويى به نداى واقعيگو ه انسان به وحى تن دهد و براى پاسخكست ين

ند و اسـالم، تنهـا عـاملى كفشانى  شده و دربند و قربانى، جان نجهكاق مردمان شياشت
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تواند صـلح داخلـى  سازد و مى ها آزاد مى ها و بردگى ه او را از همه خشونتكباشد 

  .)61و 60: 1383شرفى، : ، به نقل از134: ۱۹۹۲حنفى، : نك(را فراهم سازد 

  بندی علوم و نسبت ميان نظر و عمل طبقه) ه

بندی علوم از منظر تمدنى، جايگاه دين و علوم دينى در مقايسـه  يكى از مسائل مهم در طبقه

مقوله دين در تمدن اسالمى اهميت بسـزايى دارد و در . با جايگاه تمدن و علوم تمدنى است

نـد، ولـى در ايـن زمينـه بـا ك مـىيجاد انسجام، وحدت، هويت و معنويت نقش مهمـى ايفـا ا

پرسش مهم در اينجا آن اسـت كـه مـالك پـذيرش ديـن در . های فراوانى مواجه است ابهام

ی ها هتمدن اسالمى، آيا خود دين است يا كاركردهای تمدنى آن؟ به ديگـر بيـان، در عرصـ

رد يا پذيرش، معياری تمدنى است يا دينى؟ اگـر عقالنيـت  تمدنى، آيا مالك و ميزان برای

عمومى كاركردهای تمدنى را در دين تشخيص ندهد و در آن جامعه نيز بـه لحـاظ ايمـانى، 

های دينـى و تمـدنى كـدام يـك مقـدم  درباره آن مسئله اتفاق نظر نباشد، از دو گونه مالك

های دنيوی، حسى و  رد تمدنى، آيا دانشبندی علوم با رويك د؟ به تعبير ديگر، در طبقهشو مى

  گيرند؟ های دينى، غيبى و نقلى در رتبه نخست قرار مى د يا دانششون مىعقلى مقدم 

، نـاتوانى )شـريعت( ةالّملـ كتـابفارابى علت پرداختن مسلمانان به روش وحيـانى را در 

در اسـالم از آنجا كه غايت حكمت عملـى . اندد مىعقل در ادراك جزئيات احكام زندگى 

تنها سعادت دنيايى، بلكه سعادت آخرتـى نيـز هسـت، عنـان كـار بـه دسـت وحـى سـپرده  نه

در مورد سعادت دنيايى نيز وحى اسالمى سرشار از بايدها و نبايدهای اخالقى درباره . شد مى

همين امر فيلسوفان مسلمان را در استخراج حكمت عملى يـاری رسـاند . همين زندگى است

  .نياز كرد ی تجربى و خطاپذير عقل عملى بىها هپرداختن به گزارو آنها را از 

اصـول فلسـفۀ «: نويسـد در فلسـفه عملـى مى ابـن سـيناسيدحسين نصر نيز در تبيين نظريه 

د و تعاريف كامل آنها بـه وسـيلۀ شـريعت الهـى روشـن شون مىعملى از شريعت الهى مشتق 

ــيمن، (» دشــو مى ســى نيــز معتقــد اســت در تمــدن اســالمى، نصــيرالدين طو. )403: 1383نصــر و ل

بنابراين، از آنجا كه مقـدمات حكمـت عملـى در . سرچشمه فلسفه عملى احكام قرآنى است

د، از دانش عمران كه مقـدمات خـود را از شو مىی وحيانى گرفته ها هتمدن اسالمى از آموز

  .)1390، حسينى: نك(گيرد، تفاوت دارد  مى) با استفاده از روش تجربى(علوم طبيعى 
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ــ ابــن خلــدونشــايد از همــين نظرگــاه بــود كــه دانــش عمــران  ی ها هكــه نخســتين جوان

از . گيری دانش اجتماعى نظـری در تمـدن اسـالمى بـود، پـس از وی اسـتمرار نيافـت شكل

در تمـدن  ابـن خلـدون، علـت اسـتمرارنيافتن انديشـه تـاریخ فلسـفه اسـالمیديدگاه كربن در 

ی وی بـه معنـای ها هز مبانى اسالمى بوده است و اينكه انديشی او اها هاسالمى گسست انديش

و موضـوع مـورد اهتمـام او مبـين  ابن خلدوناز اين ديدگاه، روش . دقيق كلمه اسالمى نبود

گردانـى  های مابعد الطبيعى فيلسوفان اسالمى بوده است و علـت روی امری بيگانه با پژوهش

هانری كـربن . جهانى بود ر واقع به ابعادی اينوی از فلسفه سنتى نيز در حقيقت فروكاست ام

  :نويسد با حكمت الهى مى اوبودن  و بيگانه ابن خلدوندر نقد انديشه 

عوامـل لطيـف در ايـن  و حكمت تاريخ بر اين فرض مبتنى است كه نيروهای الهـى

تواند بر پايۀ عليتى استوار شود كـه هرگونـه  فلسفۀ تاريخ مى. نندك مىجهان مداخله 

شــدن  عرفى«توانــد نــوعى  بــرد؛ فلســفه تــاريخ مى ت اســتعاليى را از ميــان مىوضــعي

حكمت شيعى به نوبـۀ . حكمت تاريخ و يا نمونه بارز سكوالريزاسيون باشد» بنيادين

نويسان فلسفه را به  ند كه تاكنون نظر تاريخك مىخود، نوعى حكمت تاريخ پيشنهاد 

هد كـه او كـامًال د مىنشان  دونابن خلی ها هدر عوض طعن. خود جلب نكرده است

نسبت به آنچه كه حكمای الهى درك كرده و از طريق وحدت عقل انسانى با عقل 

شناسى، جای پديدارشناسـى  جامعه. نند، بيگانه استك مىالقدس تجربه  فعال يا روح

القـدس جـز بـه  وحگيرد كه به جای تحقق وجودی و استعاليى ر القدس را مى روح

  .)400: 1380كربن، : نك(نهد  در بشريت تاريخى ارجى نمى لّ خرد جهانى و حا

بـر اسـاس . ند كه شايد پاسخى بـه كُـربن باشـدك مىدر اينجا فارابى نكته ديگری را بيان 

بندی فارابى از علوم، بيشتر متفكران در تمدن اسالمى ذيل دو شـاخه از علـوم بـه بحـث  طبقه

بررسى تاريخ علم در تمدن اسـالمى . و فقه حكمت عملى: پرداختند مى) مدنى(علوم انسانى 

های اخالقـى و شـرعى محـدود شـدند و بـه  هد اين دو حوزه در ارائه دسـتورعملد مىنشان 

مطــابق . نــدميدگيری دانشــى نظــری در حــوزه علــوم انســانى در تمــدن اســالمى نينجا شــكل

ه بر روشى حسى و ای ديگر از علوم وجود دارد كه به طبيعيات با تكي بندی فارابى شاخه طبقه

نيز با نقد روش فلسفى در حوزه نظری و عملى، حـوزه عملـى  ابن خلدون. پردازد تجربى مى

را به فقه واگذارد، ولى برای نخستين بار در تمدن اسالمى كوشيد مبتنـى بـر روش طبيعـى و 

. بپـردازد عمـرانتجربى به تبيين نظری پديدارهای عينى اجتماعى و انسانى در دانش جديـد 
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گيری دانش نظری در حوزه اجتماعى در تمدن اسـالمى  ی شكلها هبدين ترتيب، اولين جوان

  .)183: 1390حسينى، (انديشه او ادامه نيافت  ابن خلدوننضج گرفت، ولى پس از 

وجود دارد آن است كه آيـا تمـامى  ابن خلدونابهام ديگری كه در سخن كربن در نقد 

ی تمدنى را دارنـد؟ ها هشدن در عرص يبى آن امكان عملىی غها هويژه آموز ی دين بهها هجنب

هـای  پذيری غيب و جايگاه آن در تحليل ، فهم»تمدن«و » غيب«پرسش اصلى در نسبت ميان 

هـای اجتمـاعى،  آيا سـاحت تمـدن و شـبكۀ نظام. تمدن دينى و در تأسيس تمدن دينى است

ى تصـور كـرد كـه چيـدمان آن از توان تمدن ساحِت امور مفهوم و معلوم است، يا نه؟ آيا مى

ــوعى نظام ــد ن ــين حــال، بتوان ــانى باشــد و در ع ــا ايم ــوری تنه ــان  ام ــاهنگى مي ــدی و هم من

های تمدنى برای امدادهای  یريز برنامهتوان در  های تمدنى ايجاد كند؟ چگونه مى نظام خرده

ای تأثير غيبى سهمى قائل شد و انتظار داشت در حل مشكالت اجتماعى، آنجا كه امكانى بر

پذير و انسانى وجود نـدارد، امـدادهای غيبـى در حـل مسـائل تمـدنى سـهمى  عوامل محاسبه

تـوان بـا رويكـرد تمـدنى تفسـير كـرد و  را مى) در قـرآن(ی غيبى ها هداشته باشند؟ آيا آموز

گاه آن را در تدبيرهای تمدنى و تأسـيس نهادهـای كـالن اجتمـاعى بـه كـار بسـت و بـه  آن

دان اجتمـاعى و  داشت؟ بـرای مثـال، آيـا يـك الهـى ميدهای غيبى در جامعه اپشتيبانى امداد

ــا در توصــي تمــدنى، در تحليل ــد  هــای تمــدنى و طراحى ها ههــای تمــدنى ي مالئكــۀ «اش باي

»مدبرين
1
ی پيدا و پنهان در جامعه را ها هو يا گنا) های غيب در قرآن مثابه يكى از مصداق به( 

، »ننـدك مـىجهانى دخالـت  های اين مالئكه ارضى در تدبير« در نظر آورد؟ آيا اين سخن كه

جهـانى اسـت و آيـا  تنها برای اعتقـاد بـه دخالـت عوامـل طـولى و مـاورايى در حـوادث اين

پذير در تحليل رخدادهای اجتماعى كافى خواهد بـود يـا  پرداختن به عوامل حسى و محاسبه

هـای اجتمـاعى نيـز آن را  در تحليل اينكه اثرگذاری اين عوامل غيبى جداگانه اسـت و بايـد

جداگانه در نظر آورد و نقش اين عوامل غيبى را به طور مستقل برجسته سـاخت؟ اگـر قـرار 

است به كاركرد مالئكۀ مدبرين در سطح جامعه و تمدن پرداختـه شـود، چگونـه بايـد آن را 

                                                              
اين دسـته از مالئكـه بـه ازای اخـتالف و . اند ، موجوداتى روحانى، ولى متعلق به عالم اجسام»َدبَراِت َأْمًرافَالْمُ «مالئكۀ مدبرين . ١

هايى كه در مـورد مالئكـة ارضـى  از روايت. اند تفاوت ميان انواع مالئكه عقلى، اجناس، انواع و طبقات گوناگونى پيدا كرده

كنند  گری مى اند و ميان خداوند و مخلوقات واسطه گرفته رضى تمام زمين را فراتوان دريافت كه مالئكه ا وارد شده است، مى

: 1، ج1377فـيض كاشـانى، : نك(تا امر خداوند را در زمين تحقق بخشند ) 7 ـ 6: 17؛ همان، ج200: 20، ج1417طباطبايى، (

 ).360 ـ 358
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امـور غيبـى بـه  ربط بـودن معنای بـى ها نـه بـه فهم كرد يا از آن بهره بـرد؟ بيـان ايـن پرسـش

هايى است كه پاسخ به آن در رويكرد كُربن آسـان  ی تمدنى، بلكه تصريح در ابهامها هعرص

  .نخواهد بود

تا زمانى كه به روش عقالنى تبيـين (خالصه اينكه استناد امور معمولى به امور غيرمعمول 

معـه ی فـرد و جا»خـوف و رجـا«، هرچند در حيطـۀ ايمـان فـردی و در راسـتای )نشده است

. های اجتمـاعى نـه شـدنى اسـت و نـه ممـدوح ويژه در ساحت شدنى و گاه ممدوح است، به

ويژه آنجا كه اين استنادها از سوی عـوام و عمـوم مـردم انجـام شـود و مـالك و معيـاری  به

تكاليف فرد و جامعه نيز نه بـر اسـاس امـور غيرعـادی، بلكـه بـر . مشخص برای آن ياد نشود

بسـا بـاوری در زنـدگى فـردی و  بـه بيـان ديگـر، چه. ل بشـری اسـتی معموها هاساس دانست

توان از اين باور فـردی،  اجتماعى به لحاظ روحى و روانى آثار مفيدی داشته باشد، ولى نمى

قُـْل «مفاد آيۀ . ی اجتماعى قرار دادريز برنامهبه يك قاعده جمعى دست يافت و آن را مبنای 

 ُ ثْل َما َأنَا بََشٌر م َ يْم كِإن نـاظر بـه همـين جنبـۀ بشـری اسـت كـه پيـامبران و  )110: كهف(» ىوَحى ِإل

شـان، بلكـه بـر اسـاس علـم عـادِی  رغم داشتن علم غيبى، نه بر اساس علم غيبى به :امامان

توان به زبـان آيـات و  البته شكى نيست كه امدادهای غيبى را مى. يابند شان تكليف مى بشری

نظمـى  نوعى بى در توصيف و تحليل حوادث اجتمـاعى بـه روايات بيان كرد، ولى تطبيق آن

د كـدام غيبـى و كـدام دسـتاورد معمـول بشـری شـو مىكه معلوم ن(در تفسير امور اجتماعى 

د كـدام عمـل را شـو مىكـه معلـوم ن(های بشری در عرصۀ اجتماع  و در ايفای فعاليت) است

ايـن امـر بـه معنـای نفـى . نجامدا مى) بايد از غيب انتظار كشد و برای كدام بايد خود بكوشد

  : د، مـوارد زيـر اسـتشـو مىتوكل در امور عادی بشری نيسـت، بلكـه آنچـه در اينجـا نفـى 

مثًال سستى و كاهلى در ساخت مصـالی (كردن امور معنوی به جای امور مادی  جايگزين. 1

غيبـى و  مالك و بـدون ميـزان از امـور اسـتفادۀ بـى. 2؛ )يك شهر و جبران آن با دعا و انعام

مثـل (گذارنـد  هايى كه در زندگى مـردم اثـر مى های اجتماعى و اقدام یريز برنامهمعنوی در 

تفسـيرهای غيبـى و . 3؛ )نظرها در مسائل اقتصادی بـا ذكـر صـلوات بخشى به اختالف خاتمه

ماننـد (معنوی از حوادث اجتماعى بدون تبيينى معقول از ربط ميـان عـالم مـاده و عـالم معنـا 

آنچه گفته شد هرگـز بـدان معنـا نيسـت ). های اجتماعى به گناه بدحجابى دادن شورش پيوند

عنصر غيب بر خالف تصور اوليه، قابـل . كه ايمان به غيب در زندگى اجتماعى ممكن نباشد
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فهم و اخذ در نظام دينى و تمدنى است و اجـرای آن نيـز بـا روش تأويـل اجتمـاعى شـدنى 

است و به اجتهـاد در مـتن ديـن و مـتن جامعـه نيـاز دارد تـا  دادن آن دشوار است، ولى انجام

بتواند آيات معطـوف بـه غيـب را  ;ای همچون امام خمينى عارف، فقيه و دانشمند اجتماعى

و غيرمؤمنان تفسير كنـد، ) با مراتب مختلف ايمانى(با زبان و روش مشترك در ميان مؤمنان 

بـه صـحنه زنـدگى وارد سـازد و بـر آن تطبيـق آنكه پيام دين آسيب بيند، آن را  گاه بى و آن

  .)1393بابايى، : نك(نمايد 

  ی تمدنى اسالمها هتقّدم عقل عملى بر عقل نظری در عرص) و

را ارزشـمندتر از عقـل و  یمـت نظـركشـمندان، در مقـام مقايسـه، عقـل و حياز اند یاريبس

طوسـى، : نـك(دين طوسى از تعبيرهای برخى دانشمندان مانند نصير ال. اند دانسته ىمت عملكح

فيـاض الهيجـى، : نـك(، الهيجـى )353ـ  352: 2ابن سينا، ج: نك(، قطب الدين رازی )388ـ  387: 2، ج1413

د كه عقل نظری متـأثر از عـالم شو مىو ديگران روشن  )74: 1995غزالى، : نك(، غزالى )150: 1383

ازآنجـا . نـدك مىدنى تصرف أكه عقل عملى با تأثيرگذاری بر بدن درعالم  باالست، درحالى

 ىنـد و عقـل عملـيآ ىكه علوم حاصل ازعقل نظری از توجه نفس به عالم عقول به دسـت م

ّ  یند، بايد عقل نظرك ىعت مير بدن و عالم طبينفس را متوجه تدب نفس و عقـل  ىموجب ترق

  .سبب تنّزل نفس باشد ىعمل

عملى نسبت به عقـل نظـری با توجه به تقدم رتبى عقل نظری بر عقل عملى، برتری عقل 

عقـل «اند كـه  از جهتى ديگر مورد تأكيد قرار گرفته و برخى از محققان بدين مسئله پرداخته

قلمـداد  ىتر از عقـل عملـ مرتبه است، بلند ىه و علوم قدسي، چون مربوط به معارف الهینظر

 و عمل، مقصـود باشد، چون علم وسيله تر از عمل مى شود؛ وگرنه اساساً منزلت علم، پايين مى

  .)14: 1371مدرسى، (» تر از مقصود است شه پستيله هميم، وسياند مىه كطور است و همان

های آن  فارغ از موضوع(با در نظر گرفتن منزلت عمل و اهميت آن در مقايسه با منزلت علم 

 مت نظری تلقّىكمت عملى و عقل عملى را از اين جهت بايد برتر از عقل نظری و حكح) دو

نـد، ك ىعمـل را اسـتوار مـ ىمعرفتـ یادهـايو بن یركف های پايه یرا گرچه عقل نظريد؛ زرك

. )13: همـان: نك(شود  تنها با عقل عملى ممكن مى) عنوان غايت علم به(فردی و اجتماعى  كسلو

هـای اجتمـاعى، بيشـتر جلـب توجـه  بندی نظام اين برتری در صحنه عمِل تمـدنى و صـورت
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» ها هسـت«دربـاره  پايـهنى و هويت آن، بر مبانى نظری و مباحـث هرچند شكل تمد. ندك مى

بندی  هـای زنـدگى اجتمـاعى و صـورت مبتنى است، ولى در مرحلـه تعيـين اهـداف و غايت

توانـد بـدان اهتمـام  های آن، تنها عقل عملى است كـه مى مناسبات رفتارهای تمدنى با غايت

تر اينكه  افزون. درستى ايفا كند شايسته بهبندی زندگى ِ  ورزد و نقش مدبرانۀ خود را در شكل

تواند با نظام تمدنِى سكوالر در تضاد افتد و راه را بـرای  عقل عملِى مبتنى بر انديشه دينى مى

به بيان ديگر، نظام تمدنِى سكوالر، حاصل عقالنيِت عملى مبتنـى . زندگِى دينى هموار سازد

رهگذر  نين نظام تمدنِى سكوالر نيز تنها ازبرنظام فكرِی سكوالر است و در تضاد بودن با چ

  .دشو پذيرمى امكانعقالنيِت عملى و تمدنِى مبتنى بر نظام انديشه دينى 

البته بايد اين نكته را نيز افزود كه اساساً در مقام عمل امكـانى بـرای تقـدم منطـق نظـری 

به ديگـر . رداختتوان با عقالنيت نظری به حل مسائل عملى پ وجود دارد و در آن مقام نمى

بيان، رابطه ميان حوزه عمل و عقل نظری، رابطه ملكه و عدم ملكـه اسـت كـه تناسـبى ميـان 

ساحت عمل و عقل نظری در آن وجود ندارد و ورود عقل نظـری در امـور عملـى نـوعى از 

به بيان ديگـر، اساسـاً عقـل عملـى، عاقـل . آيد مىشمار  به )category mistake( خطای مقولى

عمل است؛ در حالى كه عقـل نظـری عاقـل امـور كلـى اسـت و عاقـل امـور كلـى  جزئيات

گونه كـه در امـور كلـى تقـدم بـا  رو، همان از اين. های جزئى ورود يابد تواند در ساحت نمى

عقل نظری است و اساساً امكانى برای ورود عقل عملى در آن عرصه وجود ندارد، در عـالم 

. و اساساً امكانى بـرای ورود عقـل نظـری در آن نيسـت جزئيات نيز تقدم با عقل عملى است

بنـدی  گاه در طبقه اگر اين استدالل در تقدم نسبى عقل عملى و عقل نظری درست باشد، آن

در سـاحت (علوم در رويكرد تمدنى نيز علوم عملى نسبت به علوم نظـری بايـد تقـدم نسـبى 

  .داشته باشند) كاربردها

  گيری نتيجه

د، بلكه بر مسـئله شو مىارائه ن» تمدن«بندی جديدی ازعلوم بر پايۀ موضوع  در اين مقاله طبقه

های علمى و ضرورت رويكرد تمدنى و توجه به نظـام نيازهـای  بندی موضوع تمدن در طبقه

های جديد و تقدم علوم عملـى بـر علـوم نظـری در  بندی اجتماعى مسلمانان در طراحى طبقه

  .ددگر ی تمدن اسالمى تأكيد مىها هعرص
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و پويـايى نيازهـای » تمـدن«در پايان بايد تأكيد دوباره كرد بـر موضـوع فراينـدی بـودن 

بنـدی پويـا، متغيـر و  ی فكـری و علمـى كـه نـوعى از طبقههـا هانسانى و تغيير شتابان در حوز

تـوان بـر ايـن نكتـه  به بيان ديگـر مى. ندك مىمعطوف به نيازهای اجتماعى و انسانى را اقتضا 

بندی علوم نه  كه اساساً امروزه به موجب سرعت، كثرت و پيچيدگى علوم، طبقهاصرار كرد 

تعريـف گـردد كـه ) process(، بلكه بايد به صـورت يـك فراينـد )condition(يك وضعيت 

همواره در ديالكتيك ميان حوزه عمل و نظر و با توجه به نيازهـای نوپديـد انسـانى در حـال 

چه بسا جای متن و حاشيه، اصل و فرع، زيربنا و روبنا  در اين وضعيت پويا،. دگرگونى است

آنكه چارچوب معرفتى و ارزشى  البته بى. دگرگونى پذيرد) جهانى در حل مسائل كالن اين(

  .گرايى بر آن غالب شود آن در هم ريزد و نسبى

ای را هم بر اين وضعيت سـيال افـزود  ای و فرا رشته ای، چندرشته رشته بايد مطالعات ميان

ی علوم را در هم ريختـه و زمينـه را ها هها را درنورديده و ديوار كه مرزهای بسياری از دانش

در ايـن موقعيـت، . گيری يـك علـم پيوسـته و و يكپارچـه فـراهم سـاخته اسـت برای شـكل

سـنجى ميـان علـوم مختلـف اسـالمى و  بندی علوم دشوارتر از پيش خواهد بود و نسبت طبقه

مل دشوار، متغير و گاه سيال و متناسب بـا نيازهـای زمـان و مكـان علوم مختلف انسانى در ع

  .شكل خواهد گرفت
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