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مج دنهری ن نییت زاماسی یازبازج ماب ی فرهنم و سهاست انا
سید محمدعلی غمامی1

چکیده
ــگ،  ــوزه فرهن ــت  گذاری در ح ــرای سیاس ــناختی ب ــی هستی  ش ــرح چارچوب ــق ط ــن تحقی ــدف ای ه

ــاد و  ــت، اقتص ــه سیاس ــه چگون ــا ک ــن معن ــت؛ بدی ــی« اس ــی معرفت ــول فرهنگ ــوان »تح ــت عن تح

اجتمــاع بــا رویکــردی فرهنگــی و مبتنــی بــر معرفــت، متحــول می  شــود. مؤلــف ایــن مقالــه هماننــد 

متفکــران قــاره  ای، قائــل بــه تقــدم معرفــت فرهنگــی بــر علــوم طبیعــی و معرفــت تجربــی اســت؛ امــا 

کیــد دارد. بدین  ترتیــب  بــر اســاس حکمــت صدرایــی بــه تقــدم معرفــت عقلــی بــر فرهنــگ نیــز تأ

ــرای  ــه  ای ب ــای دوگان ــه خصلت  ه ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــوع معرف ــان دو ن ــی می ــت فرهنگ معرف

ــاره  ای و  ــه و متناقض  نمــا، بســیاری از اندیشــمندان ق ــن خصایــص دوگان ــه وجــود مــی  آورد. ای آن ب

تجربه  گــرا را ســرگردان کــرده اســت؛ امــا در حکمــت صدرایــی بــا توجــه بــه نظریــه   »خیــال«، مــی 

تــوان فرهنــگ را بــا خصلت  هــای دوگانــه  ای تشــریح کــرد و قائــل بــه اراده  ای حقیقــی بــرای انســان 

ــی اســت  ــن، تحــول فرهنگــِی معرفت ــن مت ــار ای ــود. رویکــرد مخت ــق »حرکــت جوهــری« ب ــر طب ب

 معرفتــی و رویکردهایــی کــه فرهنــگ را تابــع 
ً
 فرهنگــی یــا صرفــا

ً
کــه در مقابــل رویکردهــای صرفــا

ــی  ــت اصول ــد. درنهای ــز می  کن ــد، متمای ــا می  دانن ــتقل از آنه ــا مس ــاع ی ــت و اجتم ــاد و سیاس اقتص

بــرای تحــول در عرصــه   فرهنگــی مطــرح   شــده اســت.

کلیدواژههــا: فرهنــگ، فلســفه، معرفــت فرهنگــی، سیاســت  گذاری، حکمــت صدرایــی، 
ــول ــال، تح ــه خی نظری
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مقدمه
پژوهشــگر در ایــن تحقیــق تــاش می  کنــد جایــگاه معرفــت عقلــی را در زمینه تحــول در حــوزه فرهنگ 

مشــخص کنــد. تحــول در حــوزه فرهنــگ بایــد بــا نــگاه معرفتــی باشــد یــا فرهنگــی؟ فرهنــگ در قبــال 

اقتصــاد و سیاســت و اجتمــاع، تابــع اســت یا پیشــرو؟ بایــد فرهنگ را بــه   عنوان موضــوع و ابــژه، مطالعه 

کــرد یــا خود یــک منظــر و رویکــرد بــرای مطالعــه   پدیده  هــای اجتماعی و انســانی اســت؟ بایــد مبناگرا 

بــود یــا عمل  گــرا؟ آیــا امــکان جمــع میــان ایــن دوگانه  هــا وجــود دارد؟

در ایــن مقالــه، پــس از بررســی رابطــه   تحــول، معرفــت و فرهنــگ و پاســخ بــه ســؤاالت یادشــده 

در چارچــوب حکمــت اســامی، اصولــی را در حــوزه سیاســت  گذاری پیشــنهاد خواهیــم کــرد.

فرهنگ و فرهنگی: فرهنگ به   عنوان موضوع یا رویکرد 
ــوم  ــه از مفه ــادی دارد. هنگامی  ک ــت زی ــه، اهمی ــن مقال ــی در ای ــگ و فرهنگ ــان فرهن ــز می تمای

ــم؛ امــا هنگامی  کــه  ــوان یــک موضــوع در نظــر داری ــه   عن ــم، آن را ب »فرهنــگ« اســتفاده می  کنی

ــه  ــا اندیش ــر ی ــرد، منظ ــک رویک ــوان ی ــه عن ــم، آن را ب ــه کار می  بری ــی« را ب ــاح »فرهنگ اصط

ــد. ــیر می  کن ــا تفس ــن ی ــر را تبیی ــات دیگ ــه موضوع ــم ک ــر داری مدنظ

ــی  ــود؛ گاه ــناخته می  ش ــادی ش ــای زی ــا رویکرده ــینی ب ــا هم  نش ــل ی ــی« در تقاب ــر »فرهنگ ام

ــر امــر  ــه معنــای خاص  گرایــی، در برخــی مــوارد در براب ــا امــر اجتماعــی، گاهــی ب ــل ب در تقاب

ــا  ــل ب ــی در تقاب ــدف، گاه ــر ه ــی ب ــای مبتن ــه کنش  ه ــاره ب ــرای اش ــواردی ب ــادی، و در م اقتص

ــر تمــدن.  ــی در براب ــزاری و گاهــی حت ماتریالیســم و عقانیــت اب

ــد )کــوش 1381(. زیمــل  ــه امــر اجتماعــی« انتقــاد می  کن ــل امــر فرهنگــی ب روژه باســتید از »تقلی

بــه امــر فرهنگــی ازآن  جهــت توجــه کــرد کــه بــه »کنش  هــای متقابــل اتم  هــای جامعــه« مــی 

ــر »کنــش    ــه ارزش« و در براب ــر اســاس »کنــش معطــوف ب ــر رویکــرد فرهنگــی را ب ــردازد. وب پ

1  . عقــل موهبــت خداســت و ادب بــا رنــج و ســختی بــه دســت آیــد. پــس کســی کــه در کســب ادب زحمــت کشــد، 
ــر نادانــی خویــش افزایــد. مفهــوم ادب یکــی از  ــرد، ب ــج ب ــه دســت آرد و کســی کــه در کســب عقــل رن آن را ب

ــه culture اســت. نزدیک  تریــن مفاهیــم از جهــت معنــا ب
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ــه هــدف« تبییــن می  کنــد. کولــی نیــز بــر »روش همدالنــه« و درک »معانــی ذهنــی  معطــوف ب

کیــد دارد )ریتــزر 1383(. توجــه دوپارتــو بــه »ته  نشســت  های کنــش انســانی« نیــز در  کنشــگران« تأ

خــور   تأمــل اســت. او معتقــد اســت کــه انگیــزه   بیشــتر کنش  هــای انســانی غیرمنطقــی اســت؛ 

ــت  ها  ــاح ته  نشس ــو اصط ــوه دادن آن دارد. پارت ــی جل ــه عقان ــادی ب ــل زی ــان تمای ــه انس اگرچ

را بــرای تبییــن همیــن مســئله مطــرح کــرده اســت )کــوزر 1372(. پارســونز نیــز بــه پیــروی از وبــر، 

ــده   او دشــمن مشــترک تمــام رویکردهــای فرهنگــی  ــه عقی ــه ب ــی ک ــش عقان ــه الگوهــای کن ب

ــی،  ــای فرهنگ ــود »ارزش  ه ــد ب ــمیت 1383, 46( و معتق ــرد )ف. اس ــادی ک ــات زی ــتند، حم هس

ــنی از  ــد به  روش ــه بای ــی، ک ــام اجتماع ــای نظ ــه ارزش  ه ــتند، ن ــی هس ــاری عال ــِر هنج عناص

آنهــا متمایــز شــوند. بنابرایــن فرهنــگ بــه   عنــوان نظــام نمادیــن معنــادار )الگوهــای ایده هــا، ارزش  هــا( 

ــا نظــام  ــل، جامعــه ی ــج حاصــل از آن را شــکل می دهــد. درمقاب ــار انســان و هــم نتای هــم رفت

 رابطــه ای1 از کنــش متقابــل میــان افــراد و جمع  هــا2 مربــوط 
ً
اجتماعــی بــه دســتگاهی مشــخصا

ــش  ــه کن ــان«، ب ــت جه ــان« و »زیس ــام جه ــان »نظ ــک می ــا تفکی ــز ب ــاس نی ــود«. هابرم می ش

ارتباطــی در مقابــل کنــش راهبــردی اشــاره، و رویکــرد فرهنگــی را از رویکــرد ابــزاری در کنــش 

ــای  ــل الگوه ــی در مقاب ــای فرهنگ ــوینج وود 1380(. الگوه ــد )س ــک می  کن ــی تفکی ــای اجتماع ه

 مبتنــی بــر رویکردهــای پوزیتیویســتی و 
ً
کنــش عقانــی قــرار دارنــد. کنش  هــای عقانــی اصــوال

اقتصــادی هســتند. رفتارگرایــی )محــرک - پاســخ(، مبادلــه اجتماعــی )ســود(، نظریه    بازی  هــا و انســان 

ــا تقســیم کنــش بــه عقانــی  اقتصــادی از مهم  تریــن نظریه  هــای عقانــی هســتند. هابرمــاس ب

و ارتباطــی، ایــن تمایــز را پررنــگ کــرد. 

ــی را  ــام ارزش ــاد دو نظ ــی، تض ــام تمدن ــی و نظ ــام فرهنگ ــی، نظ ــت  های آلمان ــگاه رمانتیس در ن

ــد،  ــک می  کن ــوی کم ــری و معن ــای فک ــه غن ــد دارد و ب ــت پیون ــا اصال ــه ب ــد. آنچ ــان می  ده نش

حاصــل نگاهــی فرهنگــی اســت و آنچــه جــز ظاهــری درخشــنده و ســطحی نــدارد، از تمــدن 

برآمــده اســت. 

گاهــی واژه »فرهنگــی«، متــرادف بــا امــر تربیتــی و گاهــی بــه معنــای معرفتــی بــه کار مــی  رود که 

بیشــتر بــه ریشــه  های تطــور ایــن واژه برمی  گــردد و هنــوز در زبــان فارســی، فرانســوی و آلمانــی 

چنیــن کاربردهایــی دارد )دولــو 1384, 57( )جعفــری 1379, 24(.

1 .  Specifically Relational System.
2  .Collectivities.
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ــک رویکــرد  ــا ی ــم، دیگــر ب هنگامی  کــه حــرف »ی« را از انتهــای واژه فرهنگــی حــذف می  کنی

مواجــه نیســتیم، بلکــه آن را یــک پدیــده یــا موضــوع می  دانیــم کــه می  خواهیــم تعریفــش کنیــم. 

اســمیت رونــد تغییــرات معنــای فرهنــگ در زبــان انگلیســی را این  چنیــن تشــریح می  کنــد: 
پرورش حیوانات و به عمل آوردن محصوالت زراعی؛. 1

آموزش انسان  ها؛. 2

تمدن )اروپایی  های بافرهنگ و آفریقایی  های وحشی(؛. 3

رشد معنوی )با ظهور رمانتیسیسم(؛. 4

سنت و زندگی روزمره.. 5

ریمونــد ویلیامــز نیــز کاربــرد رایــج واژه فرهنــگ را در ســه محــور تشــریح کــرده کــه برآمــده از 

تحــوالت تاریخــی آن اســت: 
اشاره به رشد فکری، روحی و زیبایی  شناختی فرد، گروه و جامعه؛. 1

در بر گرفتن تعدادی از فعالیت  های ذهنی، هنری و محصوالت آنها؛. 2

بــرای مشــخص کــردن کل راه و رســم زندگــِی تعــدادی از مــردم، یــک گــروه یــا یــک . 3
. معه جا

آلفــرد کروبــر و کایــد کلوکهــون در ســال 1950 توانســتند شــمار زیــادی از تعاریــف فرهنــگ 

را از منابــع مردمــی و دانشــگاهی گــرد آورنــد. آنهــا تعاریــف فرهنــگ را در شــش دســته منظــم 

ــاری )شــیوه زندگــی  ــی از گذشــته(، هنج ــام(، تاریخی)میراث ــا محــور ســوم ویلی ــق ب ــی )منطب ــد: توصیف کردن

ــد  ــاختاری )عناصــر فرهنــگ مانن ــرآوردن نیازهــای عاطفــی(، س ــناختی )حــّال مشــکات و ب و ارزش  هــا(، روان  ش

ــل انســان  ها و تحــوالت بینانســلی(.  ــش متقاب ــگ کن ــی )فرهن ــور(، و ژنتیک ــف تیل تعری

اما از نظر اسمیت امروز کاربرد فرهنگ، حول مضامین ذیل است: )ف. اسمیت 1383, 17(
در مقابل مادیات و فناوری  ها و امور دارای ساختار اجتماعی؛. 1

قلمرو امور فکری، معنوی و غیرمادی؛. 2

استقال فرهنگ در مقابل قدرت  های زیربنایی اقتصادی؛. 3

از نظر ارزشی، مفهومی خنثی و بی  طرف.. 4

در میــان اندیشــمندان مســلمان، عامــه جعفــری از معــدود افــرادی اســت کــه بــه تحلیل تعاریــف فرهنگ 

پرداختــه اســت. او معنــای فرهنــگ را در زبــان فارســی و بیــش از بیســت زبــان دیگــر بررســی کــرده و معتقد 

اســت »جامــع همــه آن معانــی، کاشــتن و اســتعداد از زراعــت و زندگــی حیوانــی تــا رســیدن بــه مجموعــه 
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مظاهــر زندگــی فکــری، هنــری و شــکل ظریف  شــده   آن بــوده اســت« )جعفــری 1379, 21(. 

ــگ  ــت: »فرهن ــن اس ــد، چنی ــاب می  کن ــگ انتخ ــری از فرهن ــه جعف ــه عام ــی ک ــن تعریف جامع  تری

عبــارت اســت از کیفیــت یــا شــیوه   بایســته   و یــا شایســته بــرای آن دســته از فعالیت  هــای حیات مــادی و 

معنــوی انســان  ها کــه مســتند بــه طــرز تعقــل ســلیم و احساســات تصعید  شــده   آنهــا در حیــات معقول 

تکاملــی باشــد« )جعفــری 1379, 10(. ایــن تعریــف از فرهنــگ بــا رویکــردی کــه در ایــن مقالــه تشــریح 

می  شــود، تناســب زیــادی دارد. جعفــری معتقــد اســت تأکیــد بیــش   از انــدازه   تعاریــف فرهنــگ بــر 

عرصه  هــای فیزیکــی و »برون  ذاتــی« فرهنــگ، موجــب شــده از مهم  تریــن بعــد فرهنــگ، یعنــی جنبــه   

»درون  ذاتــی« آن غافــل شــوند و همیــن امــر موجــب تعــدد تعاریــف فرهنــگ بــه بیــش از صــد تعریف 

  شــده اســت. بــه اعتقــاد او ابعــاد برون  ذاتــی نیــز اگر جنبــه   تصعیدی نداشــته باشــند، هرقدر هــم جالب 

باشــند، داخــل در تعریــف فرهنــگ نخواهنــد بــود. دو بخــش ایــن تعریــف بــرای ما مهــم خواهــد بود: 

اول، توجــه آن بــه رشــد و تصعیــد؛ و دوم، تأکیــد آن بــر مســتند بودنــش بــه عقل ســلیم. عامــه جعفری 

بــا ایــن تعریــف، توانســته نگاهــی انتقــادی بــه دیگــر تعاریــف و دیدگاه  هــای فرهنــگ اتخــاذ کنــد. 

بــا توجــه بــه آنچــه در مــورد فرهنــگ و فرهنگــی بیــان شــد، در یک نــگاه، فرهنــگ از لحــاظ اقتصادی 

یــا سیاســی و جامعه  شــناختی نگریســته می  شــود؛ در مقابــل، نگاهــی وجــود دارد کــه بــا رویکــرد 

فرهنگــی بــه اقتصــاد، سیاســت یــا جامعــه می  نگــرد. در نــگاه اول، فرهنــگ درون سیاســت و اقتصــاد 

و اجتمــاع اســت؛ امــا در نــگاه دوم، فــرای اقتصــاد و سیاســت و اجتمــاع قــرار دارد. 

فرهنگ، فردیت و ذهنیت
ــا  ــگ ب ــی فرهن ــود. گاه ــی داده ش ــز توضیحات ــر نی ــوم دیگ ــد مفه ــوص چن ــت در خص الزم اس

ــری  ــگ ام ــود. فرهن ــی می  ش ــی« معرف ــردی – جمع ــی« و »ف ــی ذهن ــون »عین ــی همچ صفات

ــا جمعــی؟ ــا ذهنــی؟ فــردی اســت ی ــی ی اســت عین

زیمــل فرهنــگ عینــی را از فرهنــگ ذهنــی متمایــز می  کنــد و شــکاف میــان آنهــا را تحــت عنــوان 

ــوژه و  ــرای س ــری ف ــی، ام ــِگ عین ــل فرهن ــر زیم ــد. از نظ ــح می  ده ــگ« توضی ــراژدی فرهن »ت

ذهــن اســت و از انرژی  هــای زندگــی1 پدیــد آمــده اســت. فرهنــگ، عینیتــی مســتقل از افــراد و 

ذهن  هــا دارد و فرهنــگ ذهنــی فقــط تــاش می  کنــد فرهنــگ عینــی را درونــی کنــد )اکــس 1387(. 

1  . زیمــل متأثــر از اگزیستانسیالیست  هاســت و اصطــالح وجــود و زندگــی را از فیلســوفانی همچــون نیچــه و کیرکــه -
ــت. گارد گرفته اس
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ــن ســؤال جــواب  ــه ای ــا مشــخص کــردن رابطــه فرهنــگ، جامعــه و شــخصیت، ب هابرمــاس ب

می  دهــد. از نظــر هابرمــاس فرهنــگ، ناظــر بــه جهــان عینــی اســت و متمایــز از جهــان ذهنــی 

ــرد )شــوتس ایشــل 1391, 322(: ــکل می  گی ش
ـ فرهنگ: جهان عینی.

ـ جامعه: جهان اجتماعی.

ـ شخصیت: جهان ذهنی.

ــردی« و »فرهنــگ جمعــی«  ــا جمعــی نیســت؛ بلکــه اصطــاح »فرهنــگ ف ــردی ی فرهنــگ، ف

ــی.  ــه جمع  گرای ــی دارد و فرهنگــی گرایــش ب ــه فردگرای ــن معناســت کــه فرهنگــی گرایــش ب بدی

فرهنــگ امــری بنیادی  تــر و فراتــر از فــرد یــا اجتمــاع اســت. فرهنــگ امــری فــردی یــا جمعــی 

نیســت، بلکــه »توافقــی« یــا »اشــتراکی معنــادار« اســت بــر ســر معنــای خاصــی از فردگرایــی 

ــا جمع  گرایــی. فرهنــگ حیثیتــی غیــر از فــرد و جمــع دارد و می  توانــد آنهــا را در خــود جمــع  ی

کنــد. بــه   بیــان   دیگــر فردگرایــی یــا جمع  گرایــی نیــز بــه فرهنــگ نیــاز دارنــد. ازهمیــن  رو نظریــه 

فرهنگــی نســبت بــه نظریــه   روان  شناســی و جامعه  شناســی1 جامعیــت دارد؛ زیــرا مســئله   نظریــه 

ــئله   روان  ــه   مس ــن دوگان ــا ای ــت؛ ام ــع اس ــرد و جم ــه   ف ــر از دوگان ــر و بنیادی  ت ــی، فرات فرهنگ

ــت. ــی اس ــی و جامعه  شناس شناس

تعریف فرهنگ با تکیه   بر فلسفه اسالمی )تأکید بر فلسفه صدرایی(
ــار اقتصــاد و  ــن معناســت کــه فرهنــگ در کن ــه   جــای فرهنــگ، بدی ــر امــر فرهنگــی ب ــد ب کی تأ

سیاســت و اجتمــاع نیســت و بــدون فرهنــگ امــکان زندگــی بــرای انســان وجــود نــدارد؛ فرهنــگ 

ــی  ــگ را »معان ــگاه، فرهن ــن ن ــان ای ــت. حامی ــدم اس ــاع مق ــت و اجتم ــاد و سیاس ــر اقتص ب

ــیاری از  ــاش بس ــد. ت ــف می  کنن ــده« )اســتوری 1385, 18(  )ســوینج وود 1380( تعری ــترک ساخته  ش مش

اندیشــمندان برســاخت  گرا2 همچــون وبــر، زیمــل، باســتید و مطالعــات فرهنگــی بیرمنــگام در 

دفــاع از ایــن دیــدگاه بــوده اســت؛ امــا آنهــا هنــوز نتوانســته  اند ایــن تقــدم را به  خوبــی اثبــات و 

1  . جامعــه ممکــن اســت در برخــی دیدگاه  هــا همــان فرهنــگ باشــد؛ امــا در جامعه  شناســی بــه کنش  هــای متقابــل 
تعریــف می  شــود کــه مبتنــی بــر روابــط جمعیتــی اســت.  

2  . برســاخت  گرایان از مهم  تریــن حامیــان نــگاه فرهنگــی هســتند کــه ازنظــر بــور چهــار ویژگــی اساســی دارنــد: 1. 
رویکــرد انتقــادی بــه ارزش  هــای بدیهــی؛ 2. نــگاه تاریخــی و ضدمبناگرایــی؛ 3. پیونــد میــان فرایندهــای اجتماعــی 

و کنــش اجتماعــی؛ 4. پیونــد میــان دانــش و کنــش اجتماعــی )فیلیپســن و یورگنســن 1389, 21(.
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تعریــف کننــد؛ زیــرا بــا چنــد مشــکل جــدی مواجــه هســتند:
تقلیــل فرهنــگ بــه امــری فــردی بــرای اثبــات اراده انســان: حامیــان رویکــرد فرهنگی . 1

بــرای آنکــه امــر فرهنگــی را اثبــات کننــد، آن را بــه امــر فــردی یــا ذهنیــت یــک فــرد 
ــه  ــت توج ــه عاملی ــه ب ــد ک ــی می  دان ــه  ای را فرهنگ ــمیت نظری ــد. اس ــل داده  ان تقلی
ــت؛  ــردی اس ــر ف ــر از ام ــد فرات ــی بی  تردی ــر فرهنگ ــه ام ــد؛ درحالی  ک ــان می  ده نش
امــا اگــر امــر فرهنگــی بــا »مشــخصه   عاملیــت« از امــر اجتماعــی یــا اقتصــادی یــا 
ــر  ــه دیگ ــد ک ــزل می  یاب ــردی تن ــر ف ــک ام ــه ی ــود، ب ــز ش ــی متمای ــای عقان کنش  ه
فرهنــگ نیســت. »متأســفانه نظریه  پــردازان انتقــادی نیــز ماننــد بیشــتر مارکسیســت 
ــز  ــگ تمای ــردی و فرهن ــی ف گاه ــان آ ــد می  نمی  توانن

ً
ــا ــان غالب ــا و جامعه  شناس ه

روشــنی قائــل شــوند و پیوندهــای گوناگــون میــان ایــن دو را مشــخص نمی  ســازند« 
)ریتــزر 1383, 207(. گرایــش رویکردهــای فرهنگــی بــه فــرد، علــت مهمــی دارد. آنهــا بــا 

ایــن تقلیــل تــاش دارنــد اراده   انســانی را اثبــات کننــد کــه هیــچ امــری نمی  توانــد آن 
را خدشــه  دار کنــد؛ امــا اثبــات اراده   انســان بدیــن طریــق بــه حــذف صورت  مســئله 
ــا یــک   راه  حــل منطقــی)ن.ک: ف. اســمیت، 1383: 89(. وقتــی  )امــر فرهنگــی( شــبیه اســت ت

ــر  ــر از ام ــری فرات ــگ را ام ــد فرهن ــاش می  کنن ــونز ت ــون پارس ــمندانی همچ اندیش
ــه  ــد، ب ــر اجتماعــی، طبیعــی و سیاســی خاصــی یابن ــد و از جب ــردی مطــرح کنن ف
ــن اینکــه در عمــِل کســِب ارزش  ــا گفت ــد. »پارســونز ب ــر فرهنگــی فرومی  غلتن جب
ــد،  ــق می یاب ــاری عم ــگ هنج ــرد و فرهن ــان ف ــای می ــام، پیونده ــی ع ــای فرهنگ ه
در معــرض انتقــاد اتنومتدولوژیســت  هایی مثــل هارولــد گارفینــکل قــرار می گیــرد، 
ــه  ــت؛ به  طوری  ک ــی"1 اس ــک فرهنگ  "آدم

ً
ــا ــانی صرف ــل انس ــه عام ــر اینک ــی ب مبن

ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــت و کس ــده اس ــارات استانداردش ــا انتظ ــق ب ــش مطاب کنش  های
ــی آورد،  ــم م ــام فراه ــگ ع ــه فرهن ــده ک ــل ایجادش ــای از قب ــق بدیل  ه ــر طب ــل ب عم

ــد« )ســوینج وود 1380(.  ــد می نمای ــه را تولی ــدار جامع ــی پای ویژگ

ــز  ــوده نی ــگ ت ــی و فرهن ــگ جمع ــل فرهن ــردی در مقاب ــگ ف ــاح فرهن ــی اصط حت
ــرا  ــد؛ زی ــگ کمــک کن ــر ناشــی از فرهن ــا جب ــرد ب ــل اراده ف ــه حــل تقاب ــد ب نمی  توان
ــف  ــی را تعری ــه فردگرای ــت ک ــگ اس ــن فرهن ــد، ای ــح داده ش ــه توضی ــور ک همان  ط
ــرای  ــار افــراد قــرار می  دهــد. ازایــن  رو صفــت فــردی ب می  کنــد و الگویــی را در اختی
ــد. ــته باش ــگ داش ــال فرهن ــراد در قب ــودن اف ــگر ب ــر کنش ــی ب ــد داللت ــگ، نمی  توان فرهن

نداشــتن رویکــردی واقع  گرایانــه: دیدگاه  هــای مبتنــی بــر کنــش عقانــی، رویکــرد . 2
ــگاه  ــا ن ــگ« را ب ــد و »فرهن ــتی دارن ــای رئالیس ــاختارگرایانه، ادعاه ــادی و س اقتص

1  . Cultural Dope
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ابــزاری و مــادی تعریــف می  کننــد؛ امــا رویکردهــای »فرهنگــی«، محــدود 
ــه  ــدگاه، ب ــن دو دی ــان ای ــه می ــتند و مقایس ــی هس ــی و تکثرگرای ــه معرفت  شناس ب
ــتی  ــای رئالیس ــع نگاه  ه ــه نف ــر ب ــه به  ظاه ــود ک ــل می  ش ــارق تبدی ــی مع  الف قیاس

– پوزیتویســتی ســنگینی می  کنــد.

ــای و کســانی . 3 ــر از همــه، دیلت ــر، زیمــل و مهم  ت ــت و جوهــری: وب ــود امــری ثاب نب
کــه فرهنــگ را بــر دیگــر ســاحت  های انســانی مقــدم می  دارنــد، معتقدنــد فرهنــگ، 
ــوص  ــرا، به  خص ــت  های تجربه  گ ــدگاه رئالیس ــه در دی ــت؛ درحالی  ک ــی اس تاریخ
پوزیتویســت  ها، فرهنــگ درون اصولــی ثابــت مقیــد می  شــود. بی  تردیــد امــر ثابــت 
 تاریخــی باشــد، 

ً
نیــز بــر امــر تاریخــی مقــدم اســت و درصورتی  کــه فرهنــگ کامــا

نمی  تــوان افــرادی را کــه در دو زمــان متفــاوت هســتند، در یــک فرهنــگ بــه شــمار 
ــک  ــل ی ــانی ذی ــچ دو انس ــود هی ــبب می  ش ــگ س ــودن فرهن ــی ب ــی تاریخ آورد. حت
فرهنــگ قــرار نگیرنــد و چــاره  ای نداشــته باشــند جــز اینکــه فرهنــگ را فــردی بدانند؛ 
و ایــن تناقــض بــزرگ را بپذیرنــد کــه فرهنــگ همــان فــرد اســت! یــا آنکــه در برابــر 

ــد. ــرود آورن پوزیتویســت  ها ســر تســلیم ف

ناتوانــی در داوری میــان فرهنگ  هــا: نــگاه فرهنگــی بــا نســبیت نیــز همــراه اســت و نمــی . 4
ــگ را  ــه فرهن ــی ک ــه نگاه  های ــد؛ درحالی  ک ــش کن ــا داوری و گزین ــان فرهنگ  ه ــد می توان
ذیــل تفکرهایی همچــون کنش عقانــی، اقتصــادی، پوزیتویســتی و ماتریالیســتی تحلیل 
می  کننــد، دچــار نســبیت نمی  شــوند و حــق گزینــش را بــرای خــود محفــوظ می  دارنــد. 
انســان ناگزیــر از گزینــش اســت و ایــن گزینــش در فلســفه   حامیــاِن نــگاه فرهنگــی بــه 

شــدت متزلــزل اســت. 

اومانیســم: دیدگاه  هــای ایدئالیســتی آلمانــی و دیدگاه  هــای فرهنگــی، در مقابــل دیــدگاه . 5
هایــی کــه بــرای مــاده اصالــت قائــل می  شــوند ایســتادند و انســان را دارای اراده  ای فراتــر 
از جبــر مــادی یــا طبیعــی در نظــر گرفتنــد. بدین  ترتیــب آنهــا فرهنــگ را ســاخته   انســان 
می  داننــد، نــه ســاخته   روابــط مــادی. مقابلــه   آنهــا بــا نگاه  هــای داروینــی، ماتریالیســتی 
و پوزیتویســتی در خــور   تحســین اســت؛ امــا هنگامــی   کــه فرهنــگ ســاخته بشــر باشــد، 

نمی  توانــد فراتــر از اقتصــاد و سیاســت قــرار گیــرد؛ زیــرا همــه ســاخته   بشــر هســتند. 

بــه نظــر می  آیــد اندیشــمندان فرهنگــی حداقــل می  بایســت ایــن مســائل را حــل می  کردنــد تــا بتواننــد 

بــرای فرهنــگ نســبت بــه دیگــر حوزه  هــا تقــدم و اصالــت قائــل شــوند. نمی  تــوان به  ســادگی ادعــا کــرد 

کــه رویکردهــای فرهنگــی پاســخی بــرای ایــن ســؤاالت ندارنــد؛ بااین  حــال چالش  هــای زیــادی در 

برخــورد بــا ایــن ســؤاالت وجــود دارد.
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ــی –  ــی دین ــا عمق ــم ب ــی، می  توانی ــفه صدرای ــوص فلس ــامی، به  خص ــفه اس ــگاه فلس ــا از ن ام

فلســفی از امــر فرهنگــی دفــاع کنیــم. هستی  شناســی صدرایــی، نظریــه   اصالــت وجــود و اعتبــار 

ــه  ــه تشــکیک، به  خوبــی می  توانــد جایــگاه امــوِر ب داشــتن ماهیــت، حرکــت جوهــری و نظری

ظاهــر متناقــِض ذیــل را توضیــح دهــد:
1. جبر جمع یا اراده فرد؛

2. غیرمادی یا واقعی؛ 

3. داشتن ذات یا تغییر و تحول؛

4. تفاهمی یا انتقادی؛

5. اراده انسانی یا جبر مادی. 

ــر  ــه واقعی  ت ــی بلک ــز واقع ــرد( نی ــور مج ــادی )ام ــور غیرم ــن ام ــری صدرالمتألهی ــتگاه فک در دس

ــه   امــری واقعــی و دارای هســتی تعریــف می  شــود. هنگامــی   کــه  ــن  رو فرهنــگ، ب هســتند. ازای

ــان  ها و  ــک انس ــر تک  ت ــط ب ــرف و محی ــودی، مش ــت وج ــد، از جه ــرد باش ــری مج ــگ ام فرهن

مــاده خواهــد بــود. تجــرد و محیــط بــودن آن به  خوبــی نشــان می  دهــد کــه امــری فراتــر از امــر 

ــان انسان  هاســت. فرهنــگ اســت کــه جســم و روان انســانی را می  ســازد؛  ــردی و مشــترک می ف

زیــرا در مراتــب تشــکیک، فراتــر از ابعــاد جســمی و روان  شــناختی اســت. از جهــت شــمول، از 

تجــرد ذهــِن تک  تــک انســان  ها نیــز فراگیرتــر اســت؛ زیــرا ذهــن انســان، تنهــا مخصــوص یــک 

 زیمــل امــری فــوق 
ِ

انســان اســت و در زمــان و مــکان مقیدتــر اســت. فرهنــگ –بــه   اصطــاح

ســوبژکتیو )فراذهنــی( اســت. در نــگاه تشــکیکی، ذهــن نیــز معلــول حقیقــی فرهنــگ اســت؛ زیــرا 

ــگ،  ــد. فرهن ــود باش ــد موج ــز نمی  توان ــان  ها نی ــن انس ــی ذه ــترک، حت ــی مش ــن معان ــدون ای ب

ــراد و  ــتند. اراده اف ــگ هس ــه درون آن فرهن ــت ک ــرادی اس ــادی اف ــان م ــان و جه ــر اذه ــط ب محی

 بــدون ایــن 
ً
اذهــان دربــاره طبیعــت مــادی، به  خوبــی در ایــن نــگاه   اثبات  پذیــر اســت و اصــوال

نــگاه، اراده معنایــی نــدارد. اگــر فرهنــگ نباشــد، مســیرهای مختلــف و متضــادی بــرای ذهــن 

  تصورپذیــر نیســت تــا از آنهــا پیــروی کنــد یــا آنهــا را کنــار بگــذارد. فرهنــگ بــه   عنــوان »معانــی 

مشــترک داده  شــده«، گزینه  هــای مختلفــی را بــه افــراد عرضــه می  کنــد تــا اراده بــرای آنهــا شــکل 

بگیــرد )فَأَلَْهَمهــا فُُجورَهــا َو تَْقواهــا )شــمس:8(. البتــه فــرد، محکــوم بــه مســیرهای فرهنگــی آن  طــور کــه 

بوردیــو بیــان کــرده نیســت؛1 بلکــه می  توانــد بــه کمــک معرفــت عقلــی )مراتــب باالتــر تشــکیک( بــر 

 practice ــو ــل اشــاره دارد. ازنظــر بوردی ــل ســاختار و عام ــه رابطــه متقاب ــو، ب 1 . جامعه  شناســی انعکاســی بوردی
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ــی و  ــا معرفــت وحیان ــر، ب ــر دهــد و در مراحــل باالت ــد و آن را تغیی ــر افت ــِگ مرتبطــش مؤث فرهن

شــهودی حتــی می  توانــد معرفــت عقلــی را متأثــر و متحــول ســازد. بدین  ترتیــب برخــاف نــگاه 

پارســونزی، جبــر فرهنگــی نیــز حاکــم نخواهــد بــود و فــرد در حرکــت جوهــری همــواره راهــی 

ــوردد.  ــه جبــری را درن ــد هرگون ــاال دارد و می  توان ــه   ســوی ب ب

بنابرایــن فرهنــگ از یــک   ســو بــا مــاده در ارتبــاط اســت و از ســوی دیگــر مــورد قضــاوت معرفت 

عقلــی قــرار می  گیــرد. بــا ایــن نــگاه، فرهنــگ، معانــی داده  شــده   »خیالــی«1 اســت؛ خیــال بــه 

ــان  ــی« اســت و واســطه   می ــی کــه در فلســفه اســامی »حافــظ صورت  هــای جزئ همــان معنای

ــه اگــر محبــت را یــک  ــرای نمون عالــم عقــل و عالــم مــاده اســت)صدرالمتألهین، 1981، ج8، ص60(. ب

مفهــوم در نظــر بگیریــم، در معرفــت وحیانــی، در نســبت بــا توحیــد، بــا وحــدت و تعلــق آن بــه 

پــروردگار شــناخته می  شــود؛ در عالــم عقــل، محبــت را بــه   عنــوان یــک معنــا، بــا اساســی  ترین 

ــا  ــال، در نســبت ب ــم خی ــد؛ در عال ــق همچــون هســتی، معرفــت و زمــان بررســی می  کنن حقای

ــد در روز  ــه فرزن ــت ب ــل کار و محب ــت در مح ــن، محب ــه والدی ــت ب ــد محب ــی مانن ــور جزئ ص

تولــدش، معنــا می  یابــد؛ و در عالــم حــس، تجلــی مــادی آن ماننــد شــیرینی یــا هــر چیــزی کــه 

معنــای محبــت در تعلــق بــه آن مــاده نشــان داده می  شــود، قــرار دارد. 

ــاده  ــه م ــته ب ــت، وابس ــاده و طبیع ــه م ــبت ب ــودن نس ــرف ب ــبب اش ــه س ــن ب ــگاه، ذه ــن ن ــا ای ب

ــه طبیعــت و جهــان  ــار و اراده انســان نســبت ب ــی اختی ــر آن مســلط اســت و به  خوب نیســت و ب

مــادی را نشــان می  دهــد؛ درعین  آنکــه فرهنــگ نیــز نســبت بــه ذهــن و مــاده و طبیعــت مقــدم و 

ــت. ــردی اس ــر ف ــر از ام ــال فرات ــرد و درعین  ح ــادی و مج ــودی غیرم ــت و وج ــرف اس اش

ــترک  ــی مش ــم آن را »معان ــم، می  توانی ــف کنی ــی تعری ــگاه صدرای ــگ را از ن ــم فرهن ــر بخواهی اگ

حاصــل تفاســیر ذهنــی و روابــط عینــی اســت. در مقابــل practice منــش عادتــی )Habits( قــرار دارنــد کــه 
ــه بازتولیــد نابرابری  هــا و طبقــات منجــر می  شــود. ســرمایه فرهنگــی نیــز  ناخــودآگاه و غیرانعکاســی اســت و ب
ــوص  ــو در خص ــح بوردی ــد. توضی ــل می  کنن ــدان، عم ــرمایه  ها در می ــد. س ــد می  کن ــا را تولی ــن نابرابری  ه همی
عامــل، آن اســت کــه عامــالن می  تواننــد بــا کســب ســرمایه و تغییــر میدان  هــا مؤثــر باشــند. بااین  حــال بــه عقیــده 
ویلیــام ســوئل نظریــه بوردیــو خصلــت ضدعامــل دارد. نکتــه   دیگــر آن اســت کــه ســلیقه تنهــا مبتنــی بــر طبقــه 

ــد )مهــدوی, دیــن و ســبک زندگــی 1387(. تعییــن نمی  شــود و عوامــل دیگــری نیــز در آن مؤثرن
بوردیــو در تعریــف خــود از ســلیقه، بــه ایــن تقابــل پرداختــه اســت: ســلیقه حاصــل درونــی کــردن نظام قشــربندی 
اجتماعــی اســت. بدین  ترتیــب ســلیقه، هــم فــردی اســت و هــم اجتماعــی. فــردی اســت زیــرا بــه انتخــاب فــرد 

اســت و اجتماعــی اســت زیــرا بــه درونــی کــردن ســاختارها و هنجارهــای اجتماعــی منجــر می  شــود.
1 . خیال متصل
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داده  شــده در عالــم خیــال« تعریــف کنیــم. ایــن تعریــف در مقابــل تعریفــی قــرار دارد کــه فرهنگ 

ــتن«  ــی »خواس ــتلزم نوع ــف، مس ــد. »دادن« در تعری ــده« می  دان ــترک ساخته  ش ــی مش را »معان

اســت. انســان هرچــه را در هــر ســطحی »بخواهــد«، در همــان ســطح بــه او »می  دهنــد« ُیــِرْد.

 شــأن انســانی 
ً
ثَــوابَ.الدُّنْیــا.نُؤْتِــهِ..مِنْهــا.وَ.مـَـنْ.یُــرِدْ.ثَــوابَ.الْخِــرَةِ.نُؤْتِــهِ..مِنْهــا )آل  عمــران: 45(. اصــوال

خواســتن اســت؛ همان  طــور کــه صــدرا انســان را »وجــود رابــط« می  دانــد و در معــارف 

اســامی بیــان   شــده اســت: اغفــر.لمــن.الیملــک.اال.الدعــا.1 آنچــه از معانــی مشــترک »داده« 

ــت و. ــروردگار اس ــه پ ــب ب ــدارد و منتس ــی ن ــل در آن راه ــت و باط ــق اس ــن ح ــود، عی می  ش

جعلناکــم.شــعوبا.و.قبائــل... )حجــرات: 13((. بدین  ترتیــب هماننــد آنچــه برســاخت  گرایان و حامیــان 
ــا  ــه آنه ــبب آنک ــه س ــه ب ــا ن ــرد؛ ام ــذه ک ــی را مؤاخ ــوان فرهنگ ــد، نمی  ت ــان می  دارن ــی بی فرهنگ

ــا »داده  ــه آنه ــه ب ــه آنچ ــبب آنک ــه س ــه ب ــتند، بلک ــده هس ــدا و ساخته  ش  ج
ً

ــا ــی کام جهان  های

ِّیهــا )بقــره: 148(. بااین  حــال نــگاه  ٍّ.وِجْهَــةٌ.هُــوَ.مُوَل   شــده«، جــز حقیقــت و حــق نیســت وَ.لِــکُل

ــرا هنگامــی   کــه از شــأن انســانی  ــد؛ زی ــی و اســامی در مــورد فرهنگ  هــا داوری می  کن صدرای

ــد   ــان ش ــه بی ــور ک ــم  همان  ط ــه کنی ــدان توج ــناختی ب ــطح معرفت  ش ــم و در س ــه آن بنگری ب

ــد مــورد »داوری«  ــه  رو هســتیم. آنچــه انســان »می  خواهــد«، می  توان ــا شــأن »خواســتن« روب ب

ــا باطــل اســت مؤاخــذه شــود. ارتباطــات میان  فرهنگــی  ــرد و از آن جهــت کــه حــق ی ــرار گی ق

مبتنــی بــر همدلــی تنهــا بــا ایــن نــگاه حقیقــت می  یابــد. همدلــی فقــط بــا آن چیــزی ممکــن 

اســت کــه بــرای دو طــرف ارتبــاط، »حــق« بــه شــمار آیــد و بــدان بــاور داشــته   باشــند. آنچــه 

بــه انســان  ها از خــال فرهنــگ »داده« شــده، حــق اســت کــه بــدون پیــش  داوری و بــا همدلــی 

ــی  ــته  اند«، ارزیاب ــزی »خواس ــه چی ــت ک ــا ازآن  جه ــد. فرهنگ  ه ــاط باش ــای ارتب ــد مبن می  توان

می  شــوند و حــق یــا باطــل شــناخته می  شــوند؛ امــا معانــی   مشــترکی کــه بــه آنهــا »داده« شــده، 

ــر  ــی، ب ــل فرهنگ ــازند. تحلی ــر می  س ــی« را میس ــاط میان  فرهنگ ــه »ارتب ــتند ک ــی هس حقایق

اســاس »خواســتن« اســت کــه دو ســوژه را در نظــر می  گیــرد و ارتبــاط میان  فرهنگــی را ممکــن 

ــتن«  ــاس »توانس ــر اس ــل ب ــتن« )پوزیتویســت  ها( و تحلی ــر »دانس ــی ب ــل مبتن ــا تحلی ــد؛ ام می  کن

ــد. ــر می  گیرن ــوژه در نظ ــرف را س ــا یک  ط ــازه  گرایان(، تنه )س

یــک معنــا در فرهنگ  هــای مختلــف بــه شــکل  های مختلــف می  توانــد بــه صــور جزئیــه )مرتبــه   

خیــال( داده شــود. بــرای نمونــه در فرهنــگ ایرانــی معنــای عدالــت در نســبت بــا فــرد شــکل مــی 

1  . حضرت علی ، دعای کمیل
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گیــرد و در فرهنــگ دیگــر در نســبت بــا امکانــات مــادی و در جــای دیگــر در نســبت بــا جمــع 

ــود«، در  ــی »داده ش ــت فرهنگ ــه معرف ــی ب ــت عقل ــتر از معرف ــه بیش ــود. هرچ ــف می  ش تعری

ــد و  ــترش می  یاب ــود و گس ــف می  ش ــان  ها تعری ــان انس ــتری از جه ــاحت  های بیش ــا س ــبت ب نس

ایــن منــوط بــه آن اســت کــه در معرفــت فرهنگــی، مطالبــه   آن )خواســتن( از معرفــت عقلــی شــکل 

بگیــرد.

فرهنــگ بــه   عنــوان معانــی مشــترک داده  شــده   »خیالــی«، ازآن  جهــت کــه در مرتبــه   خیــال قــرار 

دارد و میــان عالــم عقــل و عالــم حــس اســت، معانــی عالــم عقــل را بــه عالــم حــس مرتبــط 

ــه همیــن  ــه همیــن ســبب دو بعــد دارد: بعــد مــادی؛ و بعــد فرامــادی و مجــرد. ب می  کنــد و ب

ــت  ــر داش ــادی در نظ ــای غیرم ــادی و جنبه  ه ــای م ــگ، جنبه  ه ــرای فرهن ــوان ب ــار می  ت اعتب

ــد.  ــن می  بخش ــا را تکوی ــه معن ک

نکتــه   آخــر آنکــه، چگونــه می  تــوان بــر ایــن بــاور بــود کــه فرهنــگ همــواره در زمــان و مــکان تغییــر 

می  کنــد، درعین  حــال افــراد می  تواننــد در زمان  هــا و مکان  هــای مختلــف ذیــل یــک فرهنــگ یکســان 

باشــند؟ فرهنــگ را بــه »معانــی مشــترک داده  شــده در عالــم خیــال« تعریف کردیــم. عالم خیــال عالمی 

اســت کــه هــم زمــان دارد و هــم زمــان نــدارد.1 بــه عبــارت دیگــر زمــان در آن، نســبت بــه عالــم مــاده 

ــه  ــبت ب ــتر نس ــای بیش ــا و مکان  ه ــا زمان  ه ــر ب ــد متناظ ــور در آن می  توان ــد و حض ــاض می  یاب انقب

عالــم مــاده و ابعــاد روان  شــناختی و ذهنــی انســان باشــد.

ــه تمــام ویژگی  هــای متناقضــی را  ــه ک ــی یافت ــان قوت ــال چن ــم خی ــا طــرح عال ــی ب ــگاه صدرای ن

کــه رویکــرد فرهنگــی از آن ســخن می  گویــد، در بــر می  گیــرد و بــا ســؤاالتی کــه آن را محکــوم 

ــان  ــت می ــا از ثنوی ــد ت ــک می  کن ــا کم ــه م ــی ب ــگاه صدرای ــود. ن ــد ب ــه نخواه ــد، مواج می  کن

ــم. ــی یابی ــز خاص ــاختی نی ــای برس ــل و نگاه  ه ــاختار و عام س

1 . بنابــر نظــر اکثــر حکمــای مســلمان در عالــم خیــال زمــان وجــود نــدارد و منظــور، »زمانــی« اســت کــه بــا تعریــف 
مــادی باشــد. امــا اگــر قائــل بــه تشــکیک در وجــود باشــیم، هرچــه در عالــم طبیعــت باشــد، شــدیدترش در عوالم 
باالتــر )بــه حمــل حقیقه-رقیقــه( وجــود دارد. بنابرایــن »زمــان« در مراتــب بــاال بــه صــورت دیگــر و لطیف  تــر 
وجــود دارد. قاضــی ســعید قمــی بــر همیــن اســاس زمــان را بــه ســه مرتبــه   کثیــف، لطیــف و الطــف تقســیم می  کند 
)ن.ک: مهــدی فدایــی مهربانــی، ایســتادن در آن ســوی مــرگ، نشــرنی، ص 319، »مفهــوم زمــان«؛ و هانری  کربــن، 

تاریــخ فلســفه اســالمی، نشــر کویــر، ص 489(.
 
.
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معرفت عقلی 
بــرای آنکــه رابطــه فرهنــگ و عقــل را توضیــح دهیــم، فرهنــگ را تعریــف کردیــم و الزم اســت 

ــر اســاس حکمــت  ــه مشــخص گــردد. تعریــف موردنظــر، ب ــز در ایــن مقال منظــور از عقــل نی

ــود دارد.  ــم وج ــه از عل ــت ک ــته  بندی  هایی اس ــامی و دس اس

»علــم در جمیــع اقســام حصولــی و حضــوری و در همــه   مراتــب آن، اعــم از آنکــه علــم حصولی 

ــد، از  ــی باش ــا قلب ــی و ی ــی، عقل ــوری خیال ــم حض ــا عل ــوده و ی ــی ب ــا عقل ــی ی ــی، خیال حس

ســنخ وجــود اســت؛ یعنــی علــم هماننــد وجــود، یــك مفهــوم   اســت و ماهیــت نیســت و بلکــه 

ــی و  ــوارد حصول ــه   م ــتند ... در هم ــد هس ــداق، واح ــت مص ــتی، از جه ــم و هس ــوم عل دو مفه

ــت و  ــه ماهی ــت ک ــود اس ــس وج ــی، نف ــی و عقل ــی، خیال ــب حس ــع مرات ــوری و در جمی حض

ــوم، ج 2-1،  ــازد« )رحیــق مخت ــکار می  س ــن آش ــرف ذه ــرض در ظ ــود را بالع ــه خ ــص ب ــوم مخت مفه

ص 195(.

ــه  در ایــن مقالــه مــراد از »معرفــت عقلــی«، علــم حصولــی در مرتبــه   عقــل اســت کــه علــِم ب

ــت.  ــا آنهاس ــاد ب ــی و اتح ــای کل صورت  ه

رابطه تحول، معرفت و فرهنگ
ــادار مــی  هنگامــی   کــه صحبــت از »خواســتن«1 در خصــوص فرهنــگ می  شــود، تحــول معن

گــردد. »خواســتن«، حــوزه   اراده انســان و داوری در مــورد فرهنــگ اســت. آنچــه انســان از معانــی 

ــه آنچــه »داده   شــده«.  ــد داوری شــود و متحــول گــردد، ن »می  خواهــد«، می  توان

فرهنــگ را »معانــی مشــترک داده  شــده در مرتبــه   خیــال« تعریــف کردیــم و توضیــح داده شــد کــه 

آنهــا قریــن »خواســته  « انســان هســتند. ایــن معانــی مشــترک، امــوری وجــودی، مجــرد و فراتــر 

از امــر فــردی هســتند. ازایــن  رو ســاحت  های اقتصــاد، اجتمــاع و طبیعــت انســانی را می  ســازد. 

امــا نســبت آن بــا معرفــت چیســت؟

ــی  ــرد و ب ــودی، مج ــری وج ــگ، ام ــد فرهن ــز همانن ــت نی ــناختی، معرف ــت هستی  ش از جه

1 . تمایــز مفهــوم دانســتن، خواســتن و توانســتن در ایــن گفتــار اهمیــت زیــادی دارد کــه پیش  ازایــن توضیــح داده شــد. 
در دانســتن، فقــط معرفــت اهمیــت دارد و در توانســتن، فقــط اراده مهــم می  شــود؛ امــا درخواســتن، معرفــت و اراده 
باهــم در نظــر گرفتــه می  شــوند. خواســتن – دادن یــک رابطــه   دوســویه اســت کــه در ایــن مقالــه مــورد توجــه 

قــرار گرفتــه اســت.
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تردیــد فراتــر از امــر فــردی اســت.1 فرهنــگ و معرفــت، هــردو، معیارهــای درســتی و نادرســتی 

ــود،  ــه ش ــر گرفت ــت در نظ ــب معرف ــام مرات ــر تم ــوند. اگ ــامل می  ش ــانی را ش ــای انس کنش ه

ــت. ــت اس ــی معرف ــز نوع ــگ نی فرهن

فرهنــگ یکــی از مراتــب معرفــت اســت کــه در مرتبــه خیــال قــرار دارد و بــا صــور جزئیه ســروکار 

ــر  ــه ه ــی دارد ک ــت مراتب ــگاه، معرف ــن ن ــت. در ای ــم از آن اس ــت، اع ــه معرف دارد؛ درحالی  ک

مرتبــه بــدون مرتبــه   بــاال ممکــن نمی  شــود. مرتبــه خیــال بــدون معرفــت عقلــی ممکــن نیســت 

و معرفــت عقلــی2 نیــز بــدون مراجعــه بــه علــم حضــوری و شــهود و معــارف الهــی، راهــی از 

ــز  ــت متمای ــت را از نادرس ــای درس ــه، رفتاره ــعور عام ــاس ش ــر اس ــگ ب ــرد. فرهن ــش نمی  ب پی

 مبتنــی بــر معرفــت عقلــی، ممکــن شــده اســت. عقــل بــر 
ً
می  کنــد؛ ولــی همیــن تمایــز، کامــا

اســاس اصــل عــدم اجتمــاع نقیضیــن و عــدم اجتمــاع مثلیــن و... صــادق را از کاذب تشــخیص 

می  دهــد کــه بــدون بازگشــت بــه علــم حضــوری قــادر بــه آن نیســت. بــر ایــن اســاس فرهنــگ 

ــم  ــع عل ــد تاب ــت بای ــل ازآن  جه ــی. عق ــارف اله ــع مع ــز تاب ــل نی ــد و عق ــل باش ــع عق ــد تاب بای

حضــوری و معــارف الهــی باشــد کــه از تسلســل داللت  هــای زبانــی، بــازی مفاهیــم و سفســطه 

ــی در  ــه فاراب ــت ک ــه  ای اس ــان نتیج ــن هم ــود. ای ــر ش ــی میس ــم عقل ــکان فه ــد و ام ــی یاب رهای

کتــاب الحــروف خــود، ذیــل عنــوان »الصلــة بیــن الفلســفة و الملــة« توضیــح می  دهــد )فارابــی 339 ه 

ــی در  ــود دارد. اردکان ــدرا وج ــی و ص ــدگاه فاراب ــان دی ــز می ــی نی ــال تمایزهای . ق, 153(. بااین  ح

ــی   مبتن
ً
ــا ــی کام ــه   فاراب ــه   فاضل ــه مدین ــد ک ــح می  ده ــگ توضی ــوف فرهن ــی، فیلس ــاب فاراب کت

بــر معرفــت عقلــی بــوده اســت و بــه معرفــت وهمــی و خیالــی یــا حضــوری توجهــی نداشــته 

ــور و  ــه   جمه ــال، مدین ــم و خی ــک وه ــا کم ــرب ب ــت غ ــده اس ــبب ش ــر س ــن ام ــت. همی اس

نظــام دموکراتیــک پدیــد آورد، امــا مدینــه فاضلــه   فارابــی محقــق نشــود )داوری اردکانــی 1382, 270(. 

1 . »علــم در جمیــع اقســام حصولــی و حضــوری و در همــه   مراتــب آن، اعــم از آنکــه علــم حصولــی حســی، خیالــی 
یــا عقلــی بــوده و یــا علــم حضــوری خیالــی، عقلــی و یــا قلبــی باشــد، از ســنخ وجــود اســت؛ یعنــی علــم همانند 
وجــود، یــک مفهــوم اســت و ماهیــت نیســت و بلکــه دو مفهــوم علــم و هســتی از جهــت مصــداق، واحــد هســتند... 
در همــه   مــوارد حصولــی و حضــوری و در جمیــع مراتــب حســی، خیالــی و عقلــی، نفــس وجــود اســت کــه ماهیت 

و مفهــوم مختــص بــه خــود را بالعــرض در ظــرف ذهــن آشــکار می  ســازد« )رحیــق مختــوم، ج 1-2، ص 195(.
ــال  ــم. درعین  ح ــزش کردی ــی متمای ــوری و وحیان ــت حض ــف، و از معرف ــی را تعری ــت عقل ــه معرف ــن مقال 2 . در ای
ــه، »علــم  ــن مقال ــن منظــور از معرفــت عقلــی در ای ــم. بنابرای ــی را حفــظ کردی ــا علــم حســی، خیال ــزش ب تمای

ــی« اســت. ــم حضــوری عقل ــت شــهودی، »عل ــی« اســت و منظــور از معرف ــی عقل حصول
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ــت  ــت را در حکم ــام معرف ــرا او تم ــد؛ زی ــود آی ــه وج ــی ب ــگاه صدرای ــا ن ــد ب ــت می  توان حکوم

متعالیــه   خــود مدنظــر داشــت. 

تقلیل معرفت 
ــی  ــرد: نگاه ــایی ک ــت را شناس ــه معرف ــر ب ــگاه دیگ ــوان دو ن ــی می  ت ــگاه صدرای ــاس ن ــر اس ب

ــه  کــه معرفــت را فقــط بــه معرفــت فرهنگــی منحصــر کــرده اســت و نگاهــی کــه معرفــت را ب

ــت. ــل داده اس ــی تقلی ــت حس معرف

ــف گــردد، همــه    ــگ تعری ــل فرهن ــد و مفهــوم عقــل ذی ــل یاب ــگ تقلی ــه فرهن ــت ب 1. اگــر معرف

ــگاه فرهنــگ نقــد می  شــود. حاصــل  ــان از ن ــه و فلســفه و عرف حوزه  هــای انســانی شــامل تجرب

ایــن نــگاه، قیاس  ناپذیــری فرهنگ  هاســت. هــر فرهنــگ، معرفــت فلســفی و تجربــی موردنظــر 

ــن  رو  ــت. ازای ــد داش ــی خواه ــت ارزیاب ــگ قابلی ــان فرهن ــه درون هم ــازد ک ــش را می  س خوی

معرفــت، فرهنگــی خواهــد بــود؛ البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه حــق و باطلــی وجــود نــدارد، 

بلکــه بــه معنــای آن اســت کــه حــق و باطــل در هــر فرهنــگ متفــاوت اســت و فرهنــگ اســت 

ــی پیــش از فرهنــگ نیســت.  ــار صــدق و کــذب را می  ســازد و مبنای کــه معی

برســاخت  گرایان، به  خصــوص نیچــه  ، زیمــل و فوکــو چنیــن نگاهــی بــه معرفــت دارنــد. ضدیــت بــا 

مبنــا از خصیصه  هــای برســاخت  گرایی اســت. ضدمبناگرایــان دو اســتدالل اصلــی دارنــد: اول آنکــه 

انســان در هیــچ ســاحتی صاحــب امــر ثابــت نیســت و معرفــت نیــز از ایــن امر مســتثنا نخواهــد بود. 

ــول،  ــت و معل ــر عل ــده   و پایان  ناپذی ــط پیچی ــه رواب ــت؛ دوم آنک ــی اس ــد و فرهنگ ــز زمان  من همه  چی

مانــع از آن اســت کــه انســان بتوانــد تمــام عوامــل را در نظــر بگیــرد و در یک فلســفه گــرد آورد. ازاین 

رو نمی  تــوان جهــان را بــه یک  ســری از مبانــی تقلیــل داد و بــر اســاس آنهــا عمــل کــرد. 

ــوزه  ــه   ح ــردد و هم ــک می  گ ــت  ها نزدی ــای پوزیتویس ــه دیدگاه  ه ــت، ب ــه معرف ــگاه ب ــن ن 2. ای

هــای انســانی، از فرهنــگ تــا فلســفه و عرفــان، بــا روش  هــای تجربــی ارزیابــی می  شــود. فلســفه 

و عرفــان در ایــن نــگاه یــا از دایــره علــم خــارج می  شــوند )پوزیتویســت منطقــی( یــا ماهیتــی ابــزاری 

نســبت بــه حــس و تجربــه   دارنــد )پراگماتیســم کاســیک(. 

ــد  ــول بگوی ــخن از تح ــد س ــد، نمی  توان ــل می  ده ــگ تقلی ــه فرهن ــت را ب ــه معرف ــدگاه اول ک دی

ــه آنجــا  ــرای نمون ــز معنایــی نخواهــد داشــت. ب ــان شــد، حتــی فرهنــگ نی و همان  طــور کــه بی

کــه زیمــل ســعی می  کنــد فرهنــگ را از محــاق فردیــت نجــات دهــد و بــرای آن حیثیتــی »فــوق 
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ــه  ــگ مواج ــدنی در فرهن ــی   حل  ناش ــا تناقض ــه ب ــد ک ــراف می  کن ــود، اعت ــل ش ــوبژکتیو« قائ س

هســتیم کــه آن را بــه شــیء  وارگی می  کشــاند )اکــس 1387, 57( و فرهنــگ، مهم  تریــن خصوصیتــش 

 یعنــی غیرمــادی بــودن – را از دســت می  دهــد؛ امــا در نــگاه صدرایــی، فرهنــگ وجــود مــی 

یابــد؛ زیــرا  معرفــت عقلــی وجــود دارد. معرفــت عقلــی از جهــت وجــودی، اشــرف بــر مرتبــه   

ــازد. ــگ را می  س ــه فرهن ــت، بلک ــگ اس ــار فرهن ــا معی ــت و نه  تنه ــگ اس ــودی فرهن وج

در نــگاه دوم )تقلیــل معرفــت بــه معرفــت حســی( نیــز نمی  تــوان از تحــوِل مبتنــی بــر معرفــت در حــوزه فرهنگ 

ســخن گفــت؛ بلکــه خــود معرفــت عقلی اســت که بایــد بر اســاس تجربــه دچــار تحــول گــردد. داده 

هــای حســی بــه   عنــوان معتبرتریــن داده  هــا، باید مبنــای قضــاوت در معرفت، فرهنــگ و تحــول در حوزه 

فرهنــگ و معرفــت باشــند. ایــن نــگاه بــه فرهنــگ و معرفــت، عقانیــت ابــزاری را تکویــن می  دهــد و 

بــه حــذف عقــل، عاطفــه، عشــق و هرچیــزی می  انجامــد کــه فراتــر از مشــاهده و تجربــه اســت و بــه 

 وبــر بــه قفــس آهنین مبــدل می  شــود. ایــن عقانیــت را تونیــس، هابرماس، شــلر و بســیاری 
ِ

اصطــاح

از اندیشــمندان غــرب نقــد کرده  انــد. معرفــت فرهنگــی و معرفــت عقلــی در ایــن نــگاه، تابــع حــس و 

تجربــه اســت. از نــگاه صدرایــی معرفــت عقلــی نه  تنهــا فرهنــگ و تجربــه را ارزیابــی می  کنــد، بلکــه 

منشــأ آن از جهــت وجــودی اســت.

تحول فرهنگی از نگاه حکمت اسالمی
همان  طــور کــه بیــان شــد، فرهنــگ، امــری وجــودی، مجــرد، فراتــر از امــر فــردی، و از جنــس 

معرفــت اســت کــه محیــط بــر اجتمــاع، اقتصــاد و سیاســت قــرار می  گیــرد، آنهــا را می  ســازد و 

معیــار صــدق و کــذب آنهاســت.1 فرهنــگ در مرتبــه   وهــم و خیــاِل معرفــت اســت کــه آن را در 

ــز  ــی نی ــرار می  دهــد؛ به  نحوی  کــه معرفــت عقل ــی ق ــه معرفــت عقل ــر نســبت ب ــه  ای پایین  ت مرتب

فرهنــگ را می  ســازد و معیــار صــدق و کــذب آن اســت. چنیــن رابطــه  ای میــان معرفــت   عقلــی، 

معرفــت فرهنگــی و دیگــر ســاحت  های انســانی، بدیــن معناســت کــه معرفــت عقلــی مقــدم بــر 

فرهنــگ، و فرهنــگ مقــدم بــر اقتصــاد و سیاســت و اجتمــاع اســت.

بــا توجــه بــه ایــن نکتــه، دو رویکــرد در تحــول را تشــریح می  کنیــم )در اصطاحــات ذیــل، بــرای رعایــت 

1  بــرای نمونــه هنگامــی کــه زنــی مســلمان در ترکیــه، بــدون حجــاب در خیابــان تــردد می  کند، غیرمســلمان شــناخته 
نمی  شــود و حتــی مــا نیــز آنهــا را مســلمان می  دانیــم –اگرچــه رفتــار او را نادرســت می  دانیــم-؛  امــا در ایــران 
ــی  ــن دو کشــور معنای ــع حجــاب در ای ــد. به  واق ــلمان نمی  دانن ــد، او را مس ــردد کن ــدون حجــاب ت ــر کســی ب اگ

فرهنگــی دارد و در اجتمــاع بــر اســاس ایــن معنــای فرهنگــی عمــل می  شــود.  



127 مج دنهری ن نییت زاماسی یازبازج ماب ی فرهنم و سهاست  انا

127

اختصــار، منظــور از معرفــت، معرفــت عقلــی اســت کــه در بخش  هــای پیشــین تشــریح گردیــد(

1. تحول معرفتی فرهنگ.

2. تحول فرهنگی معرفتی.

تحول معرفتِی فرهنگ
ــارت، واژه  ــن عب ــم. در ای ــح دهی ــارت توضی ــن عب ــتوری را در ای ــه   دس ــک نکت ــت ی الزم اس

»معرفتــی«، صفــت بــرای تحــول اســت؛ امــا فرهنــگ نقــش مضاف  الیــه را بــرای تحــول دارد. 

ــرای  ــی، ب ــرد معرفت ــا رویک ــه ب ــود ک ــد ب ــگ خواه ــد، فرهن ــول« می  یاب ــه »تح ــب آنچ بدین  ترتی

ــای تحــول اســت و هــدف،  ــگاه، معرفــت مبن ــن ن ــزی می  شــود. در ای تحــول فرهنــگ برنامه  ری

فرهنــگ اســت. 

تحــول معرفتــِی فرهنــگ، تقــدم معرفــت عقلــی را بــر فرهنــگ می  پذیــرد و بــرای تحــول در فرهنــگ، 

رویکــرد معرفتــی اتخــاذ می  کنــد؛ امــا فرهنــگ را هم  عــرض اقتصــاد و سیاســت در نظــر می  گیــرد و 

از »تحــول معرفتــی اقتصــاد« و »تحــول معرفتــی سیاســت« نیــز ســخن می  گویــد. در ایــن نــگاه، یکی 

از مهم  تریــن شــئون زندگــی انســانی، یعنــی فرهنــگ، هماننــد و هم  تــراز اقتصــاد و سیاســت در نظــر 

ــود.  ــه می  ش گرفت

ایــن رویکــرد ازآن  جهــت موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت کــه رویکــرد مختــار مــا دربــاره تحــول، 

ــا آن بهتــر شــناخته می  شــود. در تقابــل ب

تحول فرهنگِی معرفتی )رویکرد مختار(
در ایــن اصطــاح، »فرهنگــی« صفتــی بــرای تحــول اســت و »معرفتــی«، صفتــی بــرای فرهنگی. 

ایــن رویکــرد بــر ایــن امــر صحــه می  گــذارد کــه تحــول بایــد فرهنگــی باشــد؛ بدیــن معنــا کــه 

فرهنــگ بــا معنایــی کــه بیــان شــد، بــر اجتمــاع، اقتصــاد، سیاســت و ســاختارهای تمدنــی مقــدم 

ــگ و  ــگ را نمی  ســازند، بلکــه فرهن ــا ســاختارها، فرهن اســت. اجتمــاع و اقتصــاد و سیاســت ی

ــود  ــه وج ــاختارها را ب ــا س ــت ی ــاد و سیاس ــاع، اقتص ــه اجتم ــت ک ــی اس ــرِد مثال ــت، مج حقیق

مــی  آورد. امــا ایــن نــگاه فرهنگــی، خــود تابــع معرفــت )عقلــی( اســت و توســط آن ســاخته مــی 

ــه فرهنــگ  ــدون توجــه ب ــا اجتمــاع، ب شــود. اگــر سیاســت  هایی در حــوزه اقتصــاد، سیاســت ی

ــود. حتــی اگــر سیاســت  ــا خســارت  ها و مشــکات جــدی مواجــه خواهــد ب اتخــاذ شــود، ب

هایــی کــه در یــک حــوزه نگاشــته می  شــود، مبتنــی بــر معرفــت عقلــی باشــد، امــا بــه فرهنــگ 
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بــه   عنــوان حلقــه   پیونــد معرفــت عقلــی بــا سیاســت و اقتصــاد توجــه نکنــد، نتیجــه  ای کســب 

ــی  )ره( در  ــام خمین ــه ام ــی   ک ــا هنگام ــی، ت ــت صدرای ــی در حکم ــت عقل ــد. معرف ــد ش نخواه

رویکــردی فرهنگــی آن را بازتولیــد نکردنــد، نقشــی در تحــول نداشــت.

ــه  ــت ک ــای آن نیس ــه معن ــی ب ــت؛ حت ــی نیس ــدم زمان ــته، تق ــطور گذش ــدم در س ــور از تق منظ

می  تــوان تحــول فرهنگــی بــدون تحــول اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی داشــت؛ بلکــه تقــدم 

بــه معنــای تقــدم رتبــی )بــه معنــای صدرایــی در تشــکیک وجــود( اســت. معرفــت فرهنگــی، محیــط بــر 

ــر معرفــت فرهنگــی اســت.  ــط ب اجتمــاع و اقتصــاد و سیاســت اســت و معرفــت عقلــی، محی

ــاع،  ــو اجتم ــک   س ــه از ی ــد ک ــی رخ می  ده ــگ هنگام ــوزه   فرهن ــول در ح ــر تح به  عبارت  دیگ

اقتصــاد، سیاســت و ســاختارها در چارچــوب )و حضــور( آن فهــم و متحــول گــردد و از ســوی دیگر، 

معرفــت فرهنگــی، تابــع معرفــت عقلــی باشــد و همــواره در ســایه   معرفــت عقلــی درک گــردد. 

اگــر تقــدم را بــه معنــای زمانــی آن در نظــر بگیریــم، تحــول اقتصــادی یــا سیاســی و اجتماعــی 

در ظاهــر، مقــدم بــر تحــول فرهنگــی خواهــد بــود1 و در چارچــوب نظریــه جســمانیة الحــدوث 

ــا  ــه آنه ــی ب ــت فرهنگ ــد، معرف ــاد نخواهن ــت و اقتص ــا سیاس ــود. ت ــا درک می  ش ــة البق و روحانی

داده نمی  شــود و تــا هنگامی  کــه معرفــت فرهنگــی نخواهــد، معرفتــی عقلــی بــه آن داده نمــی 

شــود و تــا زمانــی کــه اســتعداد و »درخواســت« معرفــت عقلــی نباشــد، معرفــت وحیانــی داده 

نمی  شــود. به  بیان  دیگــر بایــد تحولــی اقتصــادی در چارچــوب تحولــی فرهنگــی صــورت گیــرد 

ــِر تحــول معرفتــی قــرار داشــته باشــد. همین  طــور  و ایــن تحــول فرهنگــی در چارچــوِب بزرگ  ت

ــن تحــول فرهنگــی در  ــد تحولــی سیاســی در چارچــوب تحــول فرهنگــی روی دهــد کــه ای بای

چارچــوب تحــول معرفتــی )عقلــی( باشــد. مهم  تــر آنکــه بایــد تحولــی اجتماعــی در چارچــوب 

تحــول فرهنگــی پیگیــری شــود کــه ایــن تحــول فرهنگــی ریشــه در تحولــی معرفتــی دارد. امــام 

خمینــی  )ره( انقــاب اســامی را بــا یــک تحــول سیاســی )نظــام و حکومــت اســامی( آغــاز کــرد؛ امــا 

ــن  ــود و ای ــده ب ــه( برنامه  ریزی  ش ــت فقی ــی )والی ــول فرهنگ ــک تح ــی، درون ی ــول سیاس ــن تح ای

تحــول فرهنگــی، درون معرفتــی عقلــی )فلســفه و فقــه( بــود و ایــن معرفــت عقلــی در چارچــوب 

معرفتــی الهــی و وحیانــی شــکل   گرفتــه بــود.

1  . »أبی الّل أن یجری األمور إاّل بأسبابها« و »اذا اراد الّل شیئا هیأ اسبابه«.
همان  طــور کــه امــام خمینــی )ره( تحــول سیاســی و رهبــر انقــالب تحــول اقتصــادی را از جهــت زمانــی مقدم داشــته -

انــد امــا فرهنــگ را مهم  تــر از اقتصــاد و سیاســت تعریــف می  کننــد.
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ــی  ــی فرهنگ ــه تحول ــود، ب ــزی نش ــی برنامه  ری ــت عقل ــول معرف ــر درون تح ــی اگ ــول فرهنگ تح

ــت فرهنگــی، تحــول در اقتصــاد و سیاســت نباشــد  منجــر نمی  شــود و اگــر درون تحــول معرف

ــد. ــت نمی  آی ــه دس ــی ب ــی فرهنگ ــز تحول نی

ــتر  ــرد بیش ــن رویک ــت ای ــر، اهمی ــای دیگ ــا نگاه  ه ــگاه ب ــن ن ــان ای ــز می ــدن تمای ــن ش ــا روش ب

مشــخص خواهــد شــد. بــرای نمونــه »تحــول معرفتــِی فرهنــگ« تنهــا بــه بخــش اول ایــن تحــول 

)فرهنــگ تابــع معرفــت عقلــی( نظــر دارد و »تحــول فرهنگــی« نیــز ناظــر بــه بخــش دوم ایــن تحــول 

)فرهنــگ مقــدم بــر اجتمــاع و اقتصــاد و سیاســت( اســت. »تحــول معرفتــی – فرهنگــی«1 نیــز بــه ســبب 

ــگ و  ــان فرهن ــت می ــن اس ــد، ممک ــه می  بین ــک مرتب ــگ را در ی ــی[ و فرهن ــت ]عقل ــه معرف آنک

عقــل در تناقــض و حیرانــی بغلتــد. 

ــی  ــر هستی  شناس ــی ب ــگ و مبتن ــوزه فرهن ــه ح ــع ب ــی جام ــی، نگاه ــِی معرفت ــول فرهنگ در تح

ــان شــد، نه  تنهــا فرهنــگ و  اســامی مدنظــر اســت و همان  طــور کــه در بخش  هــای گذشــته بی

تحــول فرهنگــی معنــادار اســت، بلکــه امــکان تحقــق آن نیــز میســر خواهــد بــود. ایــن رویکــرد 

بــه تحــول فرهنگــی، رویکــرد مختــار مــا خواهــد بــود.

جمع  بندی و طرح اصولی برای سیاست  گذاری 
در ایــن مقالــه کوتــاه تــاش شــد رابطه   معرفــت عقلــی، معرفت فرهنگــی، اقتصــاد، سیاســت، اجتماع 

و تمــدن بــر اســاس هستی  شناســی صدرایــی مشــخص گــردد و نحــوه   تقــدم معرفــت فرهنگــی بــر 

اقتصــاد، سیاســت و اجتمــاع و تأخــر آن از معرفــت عقلــی روشــن شــود. ســپس جایــگاه معرفت عقلی 

1  در اصطالح »تحول معرفتی- فرهنگی«، معرفت و فرهنگ صفت  هایی برای تحول هستند.
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در زبــان و ذهــن توضیــح داده شــد و معرفــت وحیانــی محیــط بــر تمــام ســاحت  های معرفتی و انســانی 

ــدار گردید.  پدی

مهم  تریــن نتیجــه   سیاســتی در ایــن تحقیــق، آن اســت کــه نبایــد جایــگاه واســطه  گرانه   فرهنــگ 

را میــان عقــل و تجربــه فرامــوش کــرد. معرفــت فرهنگــی در حکمــت اســامی، مبتنــی بــر نظریه   

»خیــال« اســت کــه بــر اهمیــت تمثیــل و زبــان در حــوزه   فرهنــگ صحــه می  گــذارد؛ همــان 

ْفنــا.لِلنَّــاِس.فــی..هَذا.الُْقــْرآِن. طــور کــه قــرآن بــه شــیوه  ای زبانــی و بــا به  کارگیــری تمثیــل َو.لََقــْد.َصرَّ

ِمــنْ.ُکلِّ.َمثَــل.)اســراء: 89(  میــان حقیقــت آن  جهانــی و این  جهانــی واســطه شــده اســت و تمــام 
ــور  ــت و همان  ط ــاخته اس ــش س ــر از خوی ــا متأث ــا و زمان  ه ــام مکان  ه ــری را در تم ــات بش حی

کــه ســعدی، ســهروردی، مولــوی و بســیاری از اندیشــمندان مســلمان بــه کمــک همیــن خصلت 

عالــم خیــال )تمثیــل( بــرای تمــام جهانیــان در طــول تاریــخ الهام  بخــش بوده  انــد.

بنابر این اصل می  توان اصول سیاستی دیگری را برای تحول فرهنگِی معرفتی استنتاج کرد:

1. تحــول فرهنگــی بــدون آنکــه تحولــی سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی درون آن تعریــف شــود، 

ــی فرهنگــی، »خواســته  ای« از ســوی سیاســت و اقتصــاد و ...  ــا در چارچوب ممکــن نیســت. ت

پدیــد نیایــد، معرفــت فرهنگــی داده نمی  شــود و در وهلــه   بعــد تــا خواســته  ای از ســوی فرهنــگ 

ــتعداد  ــرورت، اس ــد ض ــر بای ــود. به  عبارت  دیگ ــه آن داده نمی  ش ــی1 ب ــت عقل ــد، معرف ــد نیای پدی

و خواســت تحــول در مرتبــه   سیاســت و اقتصــاد و اجتمــاع وجــود داشــته باشــد تــا بتــوان آنهــا را 

مبتنــی بــر مقتضیــات فرهنگــی، متحــول ســاخت؛

2. تحــول سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی نمی  توانــد مســتقیم و بــدون آنکــه درون چارچوبــی 

فرهنگــی باشــد، از معرفــت عقلــی یــا وحیانــی متأثــر شــود؛

ــول  ــا تح ــی ب ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــول سیاس ــان تح ــطه   می  واس
ً
ــا ــی صرف ــول فرهنگ 3. تح

ــه درون  ــت ک ــرار اس ــا برق ــان آنه ــتدادی می ــه   اش ــی رابط ــه نوع ــت، بلک ــی نیس ــی عقل معرفت

یکدیگــر تعریــف می  شــوند. انســان حرکتــی جوهــری در میــان ایــن مراتــب دارد. بنابرایــن نبایــد 

نگاهــی ابــزاری بــه فرهنــگ داشــت؛ بلکــه فرهنــگ، هســتی و وجــودی برتــر از عالــم مــاده دارد؛

4. تحول فرهنگی در صورتی ممکن است که درون معرفتی عقلی تعریف شود؛

5. تحــول معرفتــی عقلــی نیــز بایــد تابــع معرفــت شــهودی و وحیانــی، تعالــی یابــد. معرفــت 

عقلــی در جامعــه   اســامی همــواره بایــد رشــد یابــد و مرزهــای معرفــت را درنــوردد؛

1  . همان  طور که تعریف شد، منظور از معرفت عقلی مرتبه  ی حصولی آن منظور است نه شهودی.
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6. جایــگاه معرفــت عقلــی و معرفــت فرهنگــی همــواره بایــد بــه   عنــوان امــر فــرای ســوژه حفــظ 

شــود. تقلیــل ایــن معرفت  هــا بــه امــری ذهنــی و مــادی، آنهــا را بــه امــوری فهم  ناپذیــر، نشــانه 

هایــی بــدون معنــا، و ســاختارها و ســاختمان  هایی مــادی تبدیــل می  کنــد.

7. اراده انســان نبایــد در معرفــت فرهنگــی و معرفــت عقلــی محــدود شــود. معرفــت عقلــی نباید 

بــه قفســی بــرای اراده انســان مبــدل شــود و انســان در مرتبــه  ای از معرفــت متوقــف گــردد؛ بلکــه 

بایــد مبتنــی بــر معرفــت شــهودی و وحیانــی رشــد یابــد.

ــا  ــبت ب ــی در نس ــول فرهنگ ــرای تح ــد را ب ــوب واح ــد و چارچ ــک کل واح ــی، ی ــن نگاه چنی

ــک   ســو و اقتصــاد و سیاســت و اجتمــاع از  ــی از ی ــی، معرفــت شــهودی و وحیان ــت عقل معرف

ــی و  ــی فرهنگ ــی و حت ــی، اجتماع ــادی، سیاس ــر اقتص ــه جب ــد ک ــف می  کن ــر تعری ــوی دیگ س

عقلــی را برنمی  تابــد؛ اراده انســان را اثبــات می  کنــد و از ثنویــت رهــا می  شــود. انقــاب 

ــی  ــا اندیشــه  های وحیان ــراز ب ــرای رشــد رویکردهــای فرهنگــی هم  ت ــه   مناســبی ب اســامی زمین

ــی،  ــای عقل ــن معرفت  ه ــوان مهم  تری ــه   عن ــه ب ــفه و فق ــت. فلس ــاورده اس ــد نی ــاب پدی انق

ــاب  ــی انق ــگاه فرهنگ ــارج از ن ــادی، خ ــای اقتص ــته  اند. پروژه  ه ــمگیری نداش ــت چش موفقی

ــی  ــارف عقل ــر مع ــی ب ــه مبتن ــش از آنک ــی بی ــای فرهنگ ــوند و پروژه  ه ــی می  ش ــامی طراح اس

و وحیانــی باشــند، پراگماتیســمی و نتیجه  گــرا هســتند. سیاســت، مبتنــی بــر اصــول دیپلماتیــک 

ــی  ــر نگاه ــود و کمت ــی می  ش ــبه  آمریکایی طراح ــی ش ــاد و عمل  گرای ــر از اقتص ــتر متأث و بیش

فرهنگــی را شــامل می  شــود و در مــوارد معــدودی کــه نگاهــی فرهنگــی دارنــد، معرفــت عقلــی 

ــوند.  ــف می  ش ــی( تعری ــی و وحیان ــی )عقل ــگاه معرفت ــل ن ــی در مقاب ــدارد و حت ــی ن جایگاه
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