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سید محمدعلی غمامی

چکیده

هــدف ایــن تحقیــق طــرح چارچوبــی هستیشــناختی بــرای سیاســتگذاری در حــوزه فرهنــگ،

تحــت عنــوان «تحــول فرهنگــی معرفتــی» اســت؛ بدیــن معنــا کــه چگونــه سیاســت ،اقتصــاد و
اجتمــاع بــا رویکــردی فرهنگــی و مبتنــی بــر معرفــت ،متحــول میشــود .مؤلــف ایــن مقالــه هماننــد
متفکـران قــارهای ،قائــل بــه تقــدم معرفــت فرهنگــی بــر علــوم طبیعــی و معرفــت تجربــی اســت؛ امــا
بــر اســاس حکمــت صدرایــی بــه تقــدم معرفــت عقلــی بــر فرهنــگ نیــز تأکیــد دارد .بدینترتیــب
معرفــت فرهنگــی میــان دو نــوع معرفــت قــرار گرفتــه اســت کــه خصلتهــای دوگانــهای بــرای
آن بــه وجــود م ـیآورد .ایــن خصایــص دوگانــه و متناقضنمــا ،بســیاری از اندیشــمندان قــارهای و
تجربهگـرا را ســرگردان کــرده اســت؛ امــا در حکمــت صدرایــی بــا توجــه بــه نظریـه «خیــال» ،مـی
تــوان فرهنــگ را بــا خصلتهــای دوگان ـهای تشــریح کــرد و قائــل بــه ارادهای حقیقــی ب ـرای انســان
ـی معرفتــی اســت
بــر طبــق «حرکــت جوهــری» بــود .رویکــرد مختـ
ـار ایــن متــن ،تحــول فرهنگـ ِ
ً
ً
کــه در مقابــل رویکردهــای صرفــا فرهنگــی یــا صرفــا معرفتــی و رویکردهایــی کــه فرهنــگ را تابــع
اقتصــاد و سیاســت و اجتمــاع یــا مســتقل از آنهــا میداننــد ،متمایــز میکنــد .درنهایــت اصولــی
ب ـرای تحــول در عرص ـه فرهنگــی مطــرح شــده اســت.

کلیدواژههــا :فرهنــگ ،فلســفه ،معرفــت فرهنگــی ،سیاســتگذاری ،حکمــت صدرایــی،
نظریــه خیــال ،تحــول

 . 1دکترای فرهنگ و ارتباطاتs.ghamami@gmail.com :
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مقدمه
پژوهشــگر در ایــن تحقیــق تــاش میکنــد 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 بــهعنوان موضــوع و ابــژه ،مطالعه
کــرد یــا خود یــک منظــر و رویکــرد بـرای مطالعــه پدیدههــای اجتماعی و انســانی اســت؟ بایــد مبناگرا
بــود یــا عملگـرا؟ آیــا امــکان جمــع میــان ایــن دوگانههــا وجــود دارد؟
در ایــن مقالــه ،پــس از بررســی رابطـه تحــول ،معرفــت و فرهنــگ و پاســخ بــه ســؤاالت یادشــده
در چارچــوب حکمــت اســامی ،اصولــی را در حــوزه سیاسـتگذاری پیشــنهاد خواهیــم کــرد.
فرهنگ و فرهنگی :فرهنگ به عنوان موضوع یا رویکرد
تمایــز میــان فرهنــگ و فرهنگــی در ایــن مقالــه ،اهمیــت زیــادی دارد .هنگامیکــه از مفهــوم
«فرهنــگ» اســتفاده میکنیــم ،آن را ب ـه عنــوان یــک موضــوع در نظــر داریــم؛ امــا هنگامیکــه
اصطــاح «فرهنگــی» را بــه کار میبریــم ،آن را بــه عنــوان یــک رویکــرد ،منظــر یــا اندیشــه
مدنظــر داریــم کــه موضوعــات دیگــر را تبییــن یــا تفســیر میکنــد.
امــر «فرهنگــی» در تقابــل یــا همنشــینی بــا رویکردهــای زیــادی شــناخته میشــود؛ گاهــی
در تقابــل بــا امــر اجتماعــی ،گاهــی بــه معنــای خاصگرایــی ،در برخــی مــوارد در برابــر امــر
اقتصــادی ،و در مــواردی ب ـرای اشــاره بــه کنشهــای مبتنــی بــر هــدف ،گاهــی در تقابــل بــا
ماتریالیســم و عقالنیــت اب ـزاری و گاهــی حتــی در برابــر تمــدن.
روژه باســتید از «تقلیــل امــر فرهنگــی بــه امــر اجتماعــی» انتقــاد میکنــد (کــوش  .)1381زیمــل
بــه امــر فرهنگــی ازآنجهــت توجــه کــرد کــه بــه «کنشهــای متقابــل اتمهــای جامعــه» م ـی
پــردازد .وبــر رویکــرد فرهنگــی را بــر اســاس «کنــش معطــوف بــه ارزش» و در برابــر «کن ـش
 . 1عقــل موهبــت خداســت و ادب بــا رنــج و ســختی بــه دســت آیــد .پــس كســی كــه در كســب ادب زحمــت كشــد،
آن را بــه دســت آرد و كســی كــه در كســب عقــل رنــج بــرد ،بــر نادانــی خویــش افزایــد .مفهــوم ادب یکــی از
نزدیکتریــن مفاهیــم از جهــت معنــا بــه  cultureاســت.
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معطــوف بــه هــدف» تبییــن میکنــد .کولــی نیــز بــر «روش همدالنــه» و درک «معانــی ذهنــی
کنشــگران» تأکیــد دارد (ریتــزر  .)1383توجــه دوپارتــو بــه «تهنشسـتهای کنــش انســانی» نیــز در
خــورتأمــل اســت .او معتقــد اســت کــه انگیــزه بیشــتر کنشهــای انســانی غیرمنطقــی اســت؛
اگرچــه انســان تمایــل زیــادی بــه عقالنــی جلــوه دادن آن دارد .پارتــو اصطــاح تهنشســتها
را بـرای تبییــن همیــن مســئله مطــرح کــرده اســت (کــوزر  .)1372پارســونز نیــز بــه پیــروی از وبــر،
بــه الگوهــای کنــش عقالنــی کــه بــه عقیــده او دشــمن مشــترک تمــام رویکردهــای فرهنگــی
هســتند ،حمــات زیــادی کــرد (ف .اســمیت  )46 ,1383و معتقــد بــود «ارزشهــای فرهنگــی،
عناصــر هنجــاری عالــی هســتند ،نــه ارزشهــای نظــام اجتماعــی ،کــه بایــد بهروشــنی از
ِ

آنهــا متمایــز شــوند .بنابرایــن فرهنــگ بـه عنــوان نظــام نمادیــن معنــادار (الگوهــای ایدههــا ،ارزشهــا)

هــم رفتــار انســان و هــم نتایــج حاصــل از آن را شــکل میدهــد .درمقابــل ،جامعــه یــا نظــام
ً
اجتماعــی بــه دســتگاهی مشــخصا رابطـهای 1از کنــش متقابــل میــان افـراد و جمعهــا 2مربــوط
میشــود» .هابرمــاس نیــز بــا تفکیــک میــان «نظــام جهــان» و «زیســت جهــان» ،بــه کنــش
ارتباطــی در مقابــل کنــش راهبــردی اشــاره ،و رویکــرد فرهنگــی را از رویکــرد ابـزاری در کنـش
هــای اجتماعــی تفکیــک میکنــد (ســوینج وود  .)1380الگوهــای فرهنگــی در مقابــل الگوهــای
ً
کنــش عقالنــی قـرار دارنــد .کنشهــای عقالنــی اصــوال مبتنــی بــر رویکردهــای پوزیتیویســتی و
اقتصــادی هســتند .رفتارگرایــی (محــرک  -پاســخ) ،مبادلــه اجتماعــی (ســود) ،نظریهبازیهــا و انســان
اقتصــادی از مهمتریــن نظریههــای عقالنــی هســتند .هابرمــاس بــا تقســیم کنــش بــه عقالنــی
و ارتباطــی ،ایــن تمایــز را پررنــگ کــرد.
در نــگاه رمانتیس ـتهای آلمانــی ،نظــام فرهنگــی و نظــام تمدنــی ،تضــاد دو نظــام ارزشــی را
نشــان میدهــد .آنچــه بــا اصالــت پیونــد دارد و بــه غنــای فکــری و معنــوی کمــک میکنــد،
حاصــل نگاهــی فرهنگــی اســت و آنچــه جــز ظاهــری درخشــنده و ســطحی نــدارد ،از تمــدن
برآمــده اســت.
گاهــی واژه «فرهنگــی» ،متـرادف بــا امــر تربیتــی و گاهــی بــه معنــای معرفتــی بــه کار مـیرود که
بیشــتر بــه ریشـههای تطــور ایــن واژه برمیگــردد و هنــوز در زبــان فارســی ،فرانســوی و آلمانــی
چنیــن کاربردهایــی دارد (دولــو ( )57 ,1384جعفــری .)24 ,1379
1 . Specifically Relational System.
2 .Collectivities.
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هنگامیکــه حــرف «ی» را از انتهــای واژه فرهنگــی حــذف میکنیــم ،دیگــر بــا یــک رویکــرد
مواجــه نیســتیم ،بلکــه آن را یــک پدیــده یــا موضــوع میدانیــم کــه میخواهیــم تعریفــش کنیــم.
اســمیت رونــد تغیی ـرات معنــای فرهنــگ در زبــان انگلیســی را اینچنیــن تشــریح میکنــد:
1.1پرورش حیوانات و به عمل آوردن محصوالت زراعی؛
2.2آموزش انسانها؛
3.3تمدن (اروپاییهای بافرهنگ و آفریقاییهای وحشی)؛
4.4رشد معنوی (با ظهور رمانتیسیسم)؛
5.5سنت و زندگی روزمره.
ریمونــد ویلیامــز نیــز کاربــرد رایــج واژه فرهنــگ را در ســه محــور تشــریح کــرده کــه برآمــده از
تحــوالت تاریخــی آن اســت:
1.1اشاره به رشد فکری ،روحی و زیباییشناختی فرد ،گروه و جامعه؛
2.2در بر گرفتن تعدادی از فعالیتهای ذهنی ،هنری و محصوالت آنها؛
ـی تعــدادی از مــردم ،یــک گــروه یــا یــک
3.3بـرای مشــخص کــردن کل راه و رســم زندگـ ِ
جا معه .
آلفــرد کروبــر و کالیــد کلوکهــون در ســال  1950توانســتند شــمار زیــادی از تعاریــف فرهنــگ
را از منابــع مردمــی و دانشــگاهی گــرد آورنــد .آنهــا تعاریــف فرهنــگ را در شــش دســته منظــم
کردنــد :توصیفــی (منطبــق بــا محــور ســوم ویلیــام) ،تاریخی(میراثــی از گذشــته) ،هنجــاری (شــیوه زندگــی
و ارزشهــا) ،روانشــناختی (حـ ّـال مشــکالت و بــرآوردن نیازهــای عاطفــی) ،ســاختاری (عناصــر فرهنــگ ماننــد

تعریــف تیلــور) ،و ژنتیکــی (فرهنــگ کنــش متقابــل انســانها و تحــوالت بینانســلی).
اما از نظر اسمیت امروز کاربرد فرهنگ ،حول مضامین ذیل است( :ف .اسمیت )17 ,1383

1.1در مقابل مادیات و فناوریها و امور دارای ساختار اجتماعی؛
2.2قلمرو امور فکری ،معنوی و غیرمادی؛
3.3استقالل فرهنگ در مقابل قدرتهای زیربنایی اقتصادی؛
4.4از نظر ارزشی ،مفهومی خنثی و بیطرف.

در میــان اندیشــمندان مســلمان ،عالمــه جعفــری از معــدود افـرادی 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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ـده آن بــوده اســت» (جعفــری .)21 ,1379
مظاهــر زندگــی فکــری ،هنــری و شــکل ظریفشـ 

جامعتریــن تعریفــی کــه عالمــه جعفــری از فرهنــگ انتخــاب میکنــد ،چنیــن اســت« :فرهنــگ
عبــارت اســت از کیفیــت یــا شــیوه بایســته و یــا شایســته بـرای آن دســته از فعالیتهــای حیات مــادی و
معنــوی انســانها کــه مســتند بــه طــرز تعقــل ســلیم و احساســات تصعیدشــده آنهــا در حیــات معقول
تکاملــی باشــد» (جعفــری  .)10 ,1379ایــن تعریــف از فرهنــگ بــا رویکــردی کــه در ایــن مقالــه تشــریح
میشــود ،تناســب زیــادی دارد .جعفــری معتقــد اســت تأکیــد بیــشاز انــدازه تعاریــف فرهنــگ بــر
عرصههــای فیزیکــی و «برونذاتــی» فرهنــگ ،موجــب شــده از مهمتریــن بعــد فرهنــگ ،یعنــی جنبـه
«درونذاتــی» آن غافــل شــوند و همیــن امــر موجــب تعــدد تعاریــف فرهنــگ بــه بیــش از صــد تعریف
شــده اســت .بــه اعتقــاد او ابعــاد برونذاتــی نیــز اگر جنبــه تصعیدی نداشــته باشــند ،هرقدر هــم جالب
باشــند ،داخــل در تعریــف فرهنــگ نخواهنــد بــود .دو بخــش ایــن تعریــف بـرای ما مهــم خواهــد بود:
اول ،توجــه آن بــه رشــد و تصعیــد؛ و دوم ،تأکیــد آن بــر مســتند بودنــش بــه عقل ســلیم .عالمــه جعفری
بــا ایــن تعریــف ،توانســته نگاهــی انتقــادی بــه دیگــر تعاریــف و دیدگاههــای فرهنــگ اتخــاذ کنــد.
بــا توجــه بــه آنچــه در مــورد فرهنــگ و فرهنگــی بیــان شــد ،در یک نــگاه ،فرهنــگ از لحــاظ اقتصادی
یــا سیاســی و جامعهشــناختی نگریســته میشــود؛ در مقابــل ،نگاهــی وجــود دارد کــه بــا رویکــرد
فرهنگــی بــه اقتصــاد ،سیاســت یــا جامعــه مینگــرد .در نــگاه اول ،فرهنــگ درون سیاســت و اقتصــاد
و اجتمــاع اســت؛ امــا در نــگاه دوم ،فـرای اقتصــاد و سیاســت و اجتمــاع قـرار دارد.
فرهنگ ،فردیت و ذهنیت
الزم اســت در خصــوص چنــد مفهــوم دیگــر نیــز توضیحاتــی داده شــود .گاهــی فرهنــگ بــا
صفاتــی همچــون «عینــی -ذهنــی» و «فــردی – جمعــی» معرفــی میشــود .فرهنــگ امــری
اســت عینــی یــا ذهنــی؟ فــردی اســت یــا جمعــی؟
زیمــل فرهنــگ عینــی را از فرهنــگ ذهنــی متمایــز میکنــد و شــکاف میــان آنهــا را تحــت عنــوان
فرهنــگ عینــی ،امــری فــرای ســوژه و
«تــراژدی فرهنــگ» توضیــح میدهــد .از نظــر زیمــل
ِ
ذهــن اســت و از انرژیهــای زندگــی 1پدیــد آمــده اســت .فرهنــگ ،عینیتــی مســتقل از اف ـراد و

ذهنهــا دارد و فرهنــگ ذهنــی فقــط تــاش میکنــد فرهنــگ عینــی را درونــی کنــد (اکــس .)1387
 . 1زیمــل متأثــر از اگزیستانسیالیستهاســت و اصطــاح وجــود و زندگــی را از فیلســوفانی همچــون نیچــه و کیرکــه
گارد گرفته اســت.
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سال اول ،شماره یکم؛ بهار و اتبستان 1396

هابرمــاس بــا مشــخص کــردن رابطــه فرهنــگ ،جامعــه و شــخصیت ،بــه ایــن ســؤال جــواب
میدهــد .از نظــر هابرمــاس فرهنــگ ،ناظــر بــه جهــان عینــی اســت و متمایــز از جهــان ذهنــی
شــکل میگیــرد (شــوتس ایشــل :)322 ,1391
ـ فرهنگ :جهان عینی.
ـ جامعه :جهان اجتماعی.
ـ شخصیت :جهان ذهنی.
فرهنــگ ،فــردی یــا جمعــی نیســت؛ بلکــه اصطــاح «فرهنــگ فــردی» و «فرهنــگ جمعــی»
بدیــن معناســت کــه فرهنگــی گرایــش بــه فردگرایــی دارد و فرهنگــی گرایــش بــه جمعگرایــی.
فرهنــگ امــری بنیادیتــر 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
یــا جمعگرایــی .فرهنــگ حیثیتــی غیــر از فــرد و جمــع دارد و میتوانــد آنهــا را در خــود جمــع
کنــد .بــهبیــاندیگــر فردگرایــی یــا جمعگرایــی نیــز بــه فرهنــگ نیــاز دارنــد .ازهمیـنرو نظریــه
فرهنگــی نســبت بــه نظریـه روانشناســی و جامعهشناســی 1جامعیــت دارد؛ زیـرا مســئله نظریــه
فرهنگــی ،فراتــر و بنیادیتــر از دوگانــه فــرد و جمــع اســت؛ امــا ایــن دوگانــ ه مســئله روان
شناســی و جامعهشناســی اســت.
تعریف فرهنگ با تکی ه بر فلسفه اسالمی (تأکید بر فلسفه صدرایی)
تأکیــد بــر امــر فرهنگــی ب ـه جــای فرهنــگ ،بدیــن معناســت کــه فرهنــگ در کنــار اقتصــاد و
سیاســت و اجتمــاع نیســت و بــدون فرهنــگ امــکان زندگــی بـرای انســان وجــود نــدارد؛ فرهنــگ
بــر اقتصــاد و سیاســت و اجتمــاع مقــدم اســت .حامیــان ایــن نــگاه ،فرهنــگ را «معانــی
مشــترک ساختهشــده» (اســتوری ( )18 ,1385ســوینج وود  )1380تعریــف میکننــد .تــاش بســیاری از
اندیشــمندان برســاختگرا 2همچــون وبــر ،زیمــل ،باســتید و مطالعــات فرهنگــی بیرمنــگام در
دفــاع از ایــن دیــدگاه بــوده اســت؛ امــا آنهــا هنــوز نتوانســتهاند ایــن تقــدم را بهخوبــی اثبــات و
 . 1جامعــه ممکــن اســت در برخــی دیدگاههــا همــان فرهنــگ باشــد؛ امــا در جامعهشناســی بــه کنشهــای متقابــل
تعریــف میشــود کــه مبتنــی بــر روابــط جمعیتــی اســت.

 . 2برســاختگرایان از مهمتریــن حامیــان نــگاه فرهنگــی هســتند کــه ازنظــر بــور چهــار ویژگــی اساســی دارنــد.1 :
رویکــرد انتقــادی بــه ارزشهــای بدیهــی؛  .2نــگاه تاریخــی و ضدمبناگرایــی؛  .3پیونــد میــان فرایندهــای اجتماعــی
و کنــش اجتماعــی؛  .4پیونــد میــان دانــش و کنــش اجتماعــی (فیلیپســن و یورگنســن .)21 ,1389
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تعریــف کننــد؛ زی ـرا بــا چنــد مشــکل جــدی مواجــه هســتند:
1.1تقلیــل فرهنــگ بــه امــری فــردی بـرای اثبــات اراده انســان :حامیــان رویکــرد فرهنگی
بـرای آنکــه امــر فرهنگــی را اثبــات کننــد ،آن را بــه امــر فــردی یــا ذهنیــت یــک فــرد
تقلیــل دادهانــد .اســمیت نظریــهای را فرهنگــی میدانــد کــه بــه عاملیــت توجــه
نشــان میدهــد؛ درحالیکــه امــر فرهنگــی بیتردیــد فراتــر از امــر فــردی اســت؛
امــا اگــر امــر فرهنگــی بــا «مشــخصه عاملیــت» از امــر اجتماعــی یــا اقتصــادی یــا
کنشهــای عقالنــی متمایــز شــود ،بــه یــک امــر فــردی تنــزل مییابــد کــه دیگــر
فرهنــگ نیســت« .متأســفانه نظریهپــردازان انتقــادی نیــز ماننــد بیشــتر مارکسیسـت
ً
هــا و جامعهشناســان غالبــا نمیتواننــد میــان آگاهــی فــردی و فرهنــگ تمایــز
روشــنی قائــل شــوند و پیوندهــای گوناگــون میــان ایــن دو را مشــخص نمیســازند»
(ریتــزر  .)207 ,1383گرایــش رویکردهــای فرهنگــی بــه فــرد ،علــت مهمــی دارد .آنهــا بــا
ایــن تقلیــل تــاش دارنــد اراده انســانی را اثبــات کننــد کــه هیــچ امــری نمیتوانــد آن
را خدش ـهدار کنــد؛ امــا اثبــات اراده انســان بدیــن طریــق بــه حــذف صورتمســئله
(امــر فرهنگــی) شــبیه اســت تــا یــکراهحــل منطقــی(ن.ک :ف .اســمیت .)89 :1383 ،وقتــی
اندیشــمندانی همچــون پارســونز تــاش میکننــد فرهنــگ را امــری فراتــر از امــر
فــردی مطــرح کننــد و از جبــر اجتماعــی ،طبیعــی و سیاســی خالصــی یابنــد ،بــه
ـب ارزش
جبــر فرهنگــی فرومیغلتنــد« .پارســونز بــا گفتــن اینکــه در عمـ
ـل کسـ ِ
ِ
هــای فرهنگــی عــام ،پیوندهــای میــان فــرد و فرهنــگ هنجــاری عمــق مییابــد،
در معــرض انتقــاد اتنومتدولوژیس ـتهایی مثــل هارولــد گارفینــکل ق ـرار میگیــرد،
ً
مبنــی بــر اینکــه عامــل انســانی صرفــا "آدمــک فرهنگــی" 1اســت؛ بهطوریکــه
کنشهایــش مطابــق بــا انتظــارات استانداردشــده اســت و کســی اســت کــه بــا
عمــل بــر طبــق بدیلهــای از قبــل ایجادشــده کــه فرهنــگ عــام فراهــم م ـیآورد،
ویژگــی پایــدار جامعــه را تولیــد مینمایــد» (ســوینج وود .)1380
حتــی اصطــاح فرهنــگ فــردی در مقابــل فرهنــگ جمعــی و فرهنــگ تــوده نیــز
نمیتوانــد بــه حــل تقابــل اراده فــرد بــا جبــر ناشــی از فرهنــگ کمــک کنــد؛ زی ـرا
همانطــور کــه توضیــح داده شــد ،ایــن فرهنــگ اســت کــه فردگرایــی را تعریــف
میکنــد و الگویــی را در اختیــار اف ـراد ق ـرار میدهــد .ازای ـنرو صفــت فــردی ب ـرای
فرهنــگ ،نمیتوانــد داللتــی بــر کنشــگر بــودن افــراد در قبــال فرهنــگ داشــته باشــد.
2.2نداشــتن رویکــردی واقعگرایانــه :دیدگاههــای مبتنــی بــر کنــش عقالنــی ،رویکــرد
اقتصــادی و ســاختارگرایانه ،ادعاهــای رئالیســتی دارنــد و «فرهنــگ» را بــا نــگاه
1 . Cultural Dope
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ابــزاری و مــادی تعریــف میکننــد؛ امــا رویکردهــای «فرهنگــی» ،محــدود
بــه معرفتشناســی و تکثرگرایــی هســتند و مقایســه میــان ایــن دو دیــدگاه ،بــه
قیاســی معالفــارق تبدیــل میشــود کــه بهظاهــر بــه نفــع نگاههــای رئالیســتی
– پوزیتویســتی ســنگینی میکنــد.

3.3نبــود امــری ثابــت و جوهــری :وبــر ،زیمــل و مهمتــر از همــه ،دیلتــای و کســانی
کــه فرهنــگ را بــر دیگــر ســاحتهای انســانی مقــدم میدارنــد ،معتقدنــد فرهنــگ،
تاریخــی اســت؛ درحالیکــه در دیــدگاه رئالیســتهای تجربهگــرا ،بهخصــوص
پوزیتویسـتها ،فرهنــگ درون اصولــی ثابــت مقیــد میشــود .بیتردیــد امــر ثابــت
ً
نیــز بــر امــر تاریخــی مقــدم اســت و درصورتیکــه فرهنــگ کامــا تاریخــی باشــد،
نمیتــوان اف ـرادی را کــه در دو زمــان متفــاوت هســتند ،در یــک فرهنــگ بــه شــمار
آورد .حتــی تاریخــی بــودن فرهنــگ ســبب میشــود هیــچ دو انســانی ذیــل یــک
فرهنــگ قـرار نگیرنــد و چــارهای نداشــته باشــند جــز اینکــه فرهنــگ را فــردی بدانند؛
و ایــن تناقــض بــزرگ را بپذیرنــد کــه فرهنــگ همــان فــرد اســت! یــا آنکــه در برابــر
پوزیتویس ـتها ســر تســلیم فــرود آورنــد.
 4.4ناتوانــی در داوری میــان فرهنگهــا :نــگاه فرهنگــی بــا نســبیت نیــز همـراه اســت و نمـی
توانــد میــان فرهنگهــا داوری و گزینــش کنــد؛ درحالیکــه نگاههایــی کــه فرهنــگ را
ذیــل تفکرهایی همچــون کنش عقالنــی ،اقتصــادی ،پوزیتویســتی و ماتریالیســتی تحلیل
میکننــد ،دچــار نســبیت نمیشــوند و حــق گزینــش را ب ـرای خــود محفــوظ میدارنــد.
ـان نــگاه فرهنگــی بـه
انســان ناگزیــر از گزینــش اســت و ایــن گزینــش در فلســفه حامیـ ِ
شــدت متزلــزل اســت.
5.5اومانیســم :دیدگاههــای ایدئالیســتی آلمانــی و دیدگاههــای فرهنگــی ،در مقابــل دیــدگاه
هایــی کــه ب ـرای مــاده اصالــت قائــل میشــوند ایســتادند و انســان را دارای ارادهای فراتــر
از جبــر مــادی یــا طبیعــی در نظــر گرفتنــد .بدینترتیــب آنهــا فرهنــگ را ســاخته انســان
میداننــد ،نــه ســاخته روابــط مــادی .مقابلــه آنهــا بــا نگاههــای داروینــی ،ماتریالیســتی
و پوزیتویســتی در خــورتحســین اســت؛ امــا هنگامــیکــه فرهنــگ ســاخته بشــر باشــد،
نمیتوانــد فراتــر از اقتصــاد و سیاســت ق ـرار گیــرد؛ زی ـرا همــه ســاخته بشــر هســتند.
بــه نظــر میآیــد اندیشــمندان فرهنگــی حداقــل میبایســت ایــن مســائل را حــل میکردنــد تــا بتواننــد
بـرای فرهنــگ نســبت بــه دیگــر حوزههــا تقــدم و اصالــت قائــل شــوند .نمیتــوان بهســادگی ادعــا کــرد
کــه رویکردهــای فرهنگــی پاســخی ب ـرای ایــن ســؤاالت ندارنــد؛ بااینحــال چالشهــای زیــادی در
برخــورد بــا ایــن ســؤاالت وجــود دارد.
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امــا از نــگاه فلســفه اســامی ،بهخصــوص فلســفه صدرایــی ،میتوانیــم بــا عمقــی دینــی –
فلســفی از امــر فرهنگــی دفــاع کنیــم .هستیشناســی صدرایــی ،نظریـه اصالــت وجــود و اعتبــار
ـور ب ـه
داشــتن ماهیــت ،حرکــت جوهــری و نظریــه تشــکیک ،بهخوبــی میتوانــد جایــگاه امـ ِ

ظاهــر متناقــض ذیــل را توضیــح دهــد:
ِ
 .1جبر جمع یا اراده فرد؛
 .2غیرمادی یا واقعی؛
 .3داشتن ذات یا تغییر و تحول؛
 .4تفاهمی یا انتقادی؛
 .5اراده انسانی یا جبر مادی.

در دســتگاه فکــری صدرالمتألهیــن امــور غیرمــادی (امــور مجــرد) نیــز واقعــی بلکــه واقعیتــر
هســتند .ازای ـنرو فرهنــگ ،ب ـه امــری واقعــی و دارای هســتی تعریــف میشــود .هنگامــیکــه
فرهنــگ امــری مجــرد باشــد ،از جهــت وجــودی ،مشــرف و محیــط بــر تکتــک انســانها و
مــاده خواهــد بــود .تجــرد و محیــط بــودن آن بهخوبــی نشــان میدهــد کــه امــری فراتــر از امــر
فــردی و مشــترک میــان انسانهاســت .فرهنــگ اســت کــه جســم و روان انســانی را میســازد؛
زیـرا در مراتــب تشــکیک ،فراتــر از ابعــاد جســمی و روانشــناختی اســت .از جهــت شــمول ،از
تجــرد ذهــن تکتــک انســانها نیــز فراگیرتــر اســت؛ زیـرا ذهــن انســان ،تنهــا مخصــوص یــک
ِ
انســان اســت و در زمــان و مــکان مقیدتــر اســت .فرهنــگ –بــهاصطــاح زیمــل -امــری فــوق
ِ
ســوبژکتیو (فراذهنــی) اســت .در نــگاه تشــکیکی ،ذهــن نیــز معلــول حقیقــی فرهنــگ اســت؛ زیـرا
بــدون ایــن معانــی مشــترک ،حتــی ذهــن انســانها نیــز نمیتوانــد موجــود باشــد .فرهنــگ،
محیــط بــر اذهــان و جهــان مــادی اف ـرادی اســت کــه درون آن فرهنــگ هســتند .اراده اف ـراد و
ً
اذهــان دربــاره طبیعــت مــادی ،بهخوبــی در ایــن نــگاهاثباتپذیــر اســت و اصــوال بــدون ایــن
نــگاه ،اراده معنایــی نــدارد .اگــر فرهنــگ نباشــد ،مســیرهای مختلــف و متضــادی ب ـرای ذهــن
تصورپذیــر نیســت تــا از آنهــا پیــروی کنــد یــا آنهــا را کنــار بگــذارد .فرهنــگ بـه عنــوان «معانــی
مشــترک دادهشــده» ،گزینههــای مختلفــی را بــه افـراد عرضــه میکنــد تــا اراده بـرای آنهــا شــکل
بگیــرد (فَأَلْ َه َمهــا فُ ُجو َرهــا َو تَقْواهــا (شــمس .)8:البتــه فــرد ،محکــوم بــه مســیرهای فرهنگــی آنطــور کــه
بوردیــو بیــان کــرده نیســت؛ 1بلکــه میتوانــد بــه کمــک معرفــت عقلــی (مراتــب باالتــر تشــکیک) بــر
 .1جامعهشناســی انعکاســی بوردیــو ،بــه رابطــه متقابــل ســاختار و عامــل اشــاره دارد .ازنظــر بوردیــو practice
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ـگ مرتبطــش مؤثــر افتــد و آن را تغییــر دهــد و در مراحــل باالتــر ،بــا معرفــت وحیانــی و
فرهنـ ِ
شــهودی حتــی میتوانــد معرفــت عقلــی را متأثــر و متحــول ســازد .بدینترتیــب برخــاف نــگاه
پارســونزی ،جبــر فرهنگــی نیــز حاکــم نخواهــد بــود و فــرد در حرکــت جوهــری همــواره راهــی
ب ـه ســوی بــاال دارد و میتوانــد هرگونــه جبــری را درنــوردد.
بنابرایــن فرهنــگ از یــکســو بــا مــاده در ارتبــاط اســت و از ســوی دیگــر مــورد قضــاوت معرفت
عقلــی ق ـرار میگیــرد .بــا ایــن نــگاه ،فرهنــگ ،معانــی دادهشــده «خیالــی» 1اســت؛ خیــال بــه
همــان معنایــی کــه در فلســفه اســامی «حافــظ صورتهــای جزئــی» اســت و واســطه میــان
عالــم عقــل و عالــم مــاده اســت(صدرالمتألهین ،1981 ،ج ،8ص .)60ب ـرای نمونــه اگــر محبــت را یــک
مفهــوم در نظــر بگیریــم ،در معرفــت وحیانــی ،در نســبت بــا توحیــد ،بــا وحــدت و تعلــق آن بــه
پــروردگار شــناخته میشــود؛ در عالــم عقــل ،محبــت را بـه عنــوان یــک معنــا ،بــا اساسـیترین
حقایــق همچــون هســتی ،معرفــت و زمــان بررســی میکننــد؛ در عالــم خیــال ،در نســبت بــا
صــور جزئــی ماننــد محبــت بــه والدیــن ،محبــت در محــل کار و محبــت بــه فرزنــد در روز
تولــدش ،معنــا مییابــد؛ و در عالــم حــس ،تجلــی مــادی آن ماننــد شــیرینی یــا هــر چیــزی کــه
معنــای محبــت در تعلــق بــه آن مــاده نشــان داده میشــود ،ق ـرار دارد.
بــا ایــن نــگاه ،ذهــن بــه ســبب اشــرف بــودن نســبت بــه مــاده و طبیعــت ،وابســته بــه مــاده
نیســت و بــر آن مســلط اســت و بهخوبــی اختیــار و اراده انســان نســبت بــه طبیعــت و جهــان
مــادی را نشــان میدهــد؛ درعینآنکــه فرهنــگ نیــز نســبت بــه ذهــن و مــاده و طبیعــت مقــدم و
اشــرف اســت و وجــودی غیرمــادی و مجــرد و درعینحــال فراتــر از امــر فــردی اســت.
اگــر بخواهیــم فرهنــگ را از نــگاه صدرایــی تعریــف کنیــم ،میتوانیــم آن را «معانــی مشــترک
حاصــل تفاســیر ذهنــی و روابــط عینــی اســت .در مقابــل  practiceمنــش عادتــی ( )Habitsقــرار دارنــد کــه
ناخــودآگاه و غیرانعکاســی اســت و بــه بازتولیــد نابرابریهــا و طبقــات منجــر میشــود .ســرمایه فرهنگــی نیــز
همیــن نابرابریهــا را تولیــد میکنــد .ســرمایهها در میــدان ،عمــل میکننــد .توضیــح بوردیــو در خصــوص
عامــل ،آن اســت کــه عامــان میتواننــد بــا کســب ســرمایه و تغییــر میدانهــا مؤثــر باشــند .بااینحــال بــه عقیــده
ـه دیگــر آن اســت کــه ســلیقه تنهــا مبتنــی بــر طبقــه
ویلیــام ســوئل نظریــه بوردیــو خصلــت ضدعامــل دارد .نکتـ 
تعییــن نمیشــود و عوامــل دیگــری نیــز در آن مؤثرنــد (مهــدوی ,دیــن و ســبک زندگــی .)1387
بوردیــو در تعریــف خــود از ســلیقه ،بــه ایــن تقابــل پرداختــه اســت :ســلیقه حاصــل درونــی کــردن نظام قشــربندی
اجتماعــی اســت .بدینترتیــب 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 میشــود.

 .1خیال متصل
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دادهشــده در عالــم خیــال» تعریــف کنیــم .ایــن تعریــف در مقابــل تعریفــی قـرار دارد کــه فرهنگ
را «معانــی مشــترک ساختهشــده» میدانــد« .دادن» در تعریــف ،مســتلزم نوعــی «خواســتن»

اســت .انســان هرچــه را در هــر ســطحی «بخواهــد» ،در همــان ســطح بــه او «میدهنــد» ُ یـ ِ
ـر ْد
ً
ثَــوابَ الدُّنْیــا نُؤْتِـهِ مِنْهــا وَ مَـنْ یُـرِدْ ثَــوابَ الْخِـرَةِ نُؤْتِـهِ مِنْهــا( آلعمـران .)45 :اصــوال شــأن انســانی

خواســتن اســت؛ همانطــور کــه صــدرا انســان را «وجــود رابــط» میدانــد و در معــارف
اســامی بیــان شــده اســت :اغفــر لمــن الیملــک اال الدعــا 1.آنچــه از معانــی مشــترک «داده»

میشــود ،عیــن حــق اســت و باطــل در آن راهــی نــدارد و منتســب بــه پــروردگار اســت و

جعلناکــم شــعوبا و قبائــل( ...حجـرات .))13 :بدینترتیــب هماننــد آنچــه برســاختگرایان و حامیــان
فرهنگــی بیــان میدارنــد ،نمیتــوان فرهنگــی را مؤاخــذه کــرد؛ امــا نــه بــه ســبب آنکــه آنهــا
ً
جهانهایــی کامــا جــدا و ساختهشــده هســتند ،بلکــه بــه ســبب آنکــه آنچــه بــه آنهــا «داده

شــده» ،جــز حقیقــت و حــق نیســت وَ لِـكُل ٍّوِجْهَـةٌ هُـوَ مُوَلِّیهــا( بقــره .)148 :بااینحــال نــگاه
صدرایــی و اســامی در مــورد فرهنگهــا داوری میکنــد؛ زی ـرا هنگامــیکــه از شــأن انســانی

بــه آن بنگریــم و در ســطح معرفتشــناختی بــدان توجــه کنیــم  -همانطــور کــه بیــان شــد -
بــا شــأن «خواســتن» روب ـهرو هســتیم .آنچــه انســان «میخواهــد» ،میتوانــد مــورد «داوری»
ق ـرار گیــرد و از آن جهــت کــه حــق یــا باطــل اســت مؤاخــذه شــود .ارتباطــات میانفرهنگــی
مبتنــی بــر همدلــی تنهــا بــا ایــن نــگاه حقیقــت مییابــد .همدلــی فقــط بــا آن چیــزی ممکــن
اســت کــه ب ـرای دو طــرف ارتبــاط« ،حــق» بــه شــمار آیــد و بــدان بــاور داشــته باشــند .آنچــه
بــه انســانها از خــال فرهنــگ «داده» شــده ،حــق اســت کــه بــدون پی ـشداوری و بــا همدلــی
میتوانــد مبنــای ارتبــاط باشــد .فرهنگهــا ازآنجهــت کــه چیــزی «خواســتهاند» ،ارزیابــی
میشــوند و حــق یــا باطــل شــناخته میشــوند؛ امــا معانـی مشــترکی کــه بــه آنهــا «داده» شــده،
حقایقــی هســتند کــه «ارتبــاط میانفرهنگــی» را میســر میســازند .تحلیــل فرهنگــی ،بــر
اســاس «خواســتن» اســت کــه دو ســوژه را در نظــر میگیــرد و ارتبــاط میانفرهنگــی را ممکــن
میکنــد؛ امــا تحلیــل مبتنــی بــر «دانســتن» (پوزیتویس ـتها) و تحلیــل بــر اســاس «توانســتن»
(ســازهگرایان) ،تنهــا یکطــرف را ســوژه در نظــر میگیرنــد.
یــک معنــا در فرهنگهــای مختلــف بــه شــکلهای مختلــف میتوانــد بــه صــور جزئیــه (مرتب ـه

خیــال) داده شــود .بـرای نمونــه در فرهنــگ ایرانــی معنــای عدالــت در نســبت بــا فــرد شــکل مـی
 . 1حضرت 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
تعریــف میشــود .هرچــه بیشــتر از معرفــت عقلــی بــه معرفــت فرهنگــی «داده شــود» ،در
نســبت بــا ســاحتهای بیشــتری از جهــان انســانها تعریــف میشــود و گســترش مییابــد و
ایــن منــوط بــه آن اســت کــه در معرفــت فرهنگــی ،مطالبـ ه آن (خواســتن) از معرفــت عقلــی شــکل
بگیــرد.
فرهنــگ بـه عنــوان معانــی مشــترک دادهشــده «خیالــی» ،ازآنجهــت کــه در مرتبـه خیــال قـرار
دارد و میــان عالــم عقــل و عالــم حــس اســت ،معانــی عالــم عقــل را بــه عالــم حــس مرتبــط
میکنــد و بــه همیــن ســبب دو بعــد دارد :بعــد مــادی؛ و بعــد فرامــادی و مجــرد .بــه همیــن
اعتبــار میتــوان بــرای فرهنــگ ،جنبههــای مــادی و جنبههــای غیرمــادی در نظــر داشــت
کــه معنــا را تکویــن میبخشــد.
نکتــه آخــر آنکــه ،چگونــه میتــوان بــر ایــن بــاور بــود کــه فرهنــگ همــواره در زمــان و مــکان تغییــر
میکنــد ،درعینحــال افـراد میتواننــد در زمانهــا و مکانهــای مختلــف ذیــل یــک فرهنــگ یکســان
باشــند؟ فرهنــگ را بــه «معانــی مشــترک دادهشــده 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
انقبــاض مییابــد و حضــور در آن میتوانــد متناظــر بــا زمانهــا و مکانهــای بیشــتر نســبت بــه
عالــم مــاده و ابعــاد روانشــناختی و ذهنــی انســان باشــد.
نــگاه صدرایــی بــا طــرح عالــم خیــال چنــان قوتــی یافتــه کــه تمــام ویژگیهــای متناقضــی را
کــه رویکــرد فرهنگــی از آن ســخن میگویــد ،در بــر میگیــرد و بــا ســؤاالتی کــه آن را محکــوم
میکنــد ،مواجــه نخواهــد بــود .نــگاه صدرایــی بــه مــا کمــک میکنــد تــا از ثنویــت میــان
ســاختار و عامــل و نگاههــای برســاختی نیــز خالصــی یابیــم.
 .1بنابــر 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 لطیفتــر
ـه کثیــف ،لطیــف و الطــف تقســیم میکند
وجــود دارد .قاضــی ســعید قمــی بــر همیــن اســاس زمــان را بــه ســه مرتبـ 
(ن.ک :مهــدی فدایــی مهربانــی ،ایســتادن در آن ســوی مــرگ ،نشــرنی ،ص « ،319مفهــوم زمــان»؛ و هانریکربــن،
تاریــخ فلســفه اســامی ،نشــر کویــر ،ص .)489
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ب ـرای آنکــه رابطــه فرهنــگ و عقــل را توضیــح دهیــم ،فرهنــگ را تعریــف کردیــم و الزم اســت
منظــور از عقــل نیــز در ایــن مقالــه مشــخص گــردد .تعریــف موردنظــر ،بــر اســاس حکمــت
اســامی و دســتهبندیهایی اســت کــه از علــم وجــود دارد.
«علــم در جمیــع اقســام حصولــی و حضــوری و در همـه مراتــب آن ،اعــم از آنكــه علــم حصولی
حســی ،خیالــی یــا عقلــی بــوده و یــا علــم حضــوری خیالــی ،عقلــی و یــا قلبــی باشــد ،از
ســنخ وجــود اســت؛ یعنــی علــم هماننــد وجــود ،یــك مفهــوم اســت و ماهیــت نیســت و بلكــه
دو مفهــوم علــم و هســتی ،از جهــت مصــداق ،واحــد هســتند  ...در هم ـه مــوارد حصولــی و
حضــوری و در جمیــع مراتــب حســی ،خیالــی و عقلــی ،نفــس وجــود اســت كــه ماهیــت و
مفهــوم مختــص بــه خــود را بالعــرض در ظــرف ذهــن آشــكار میســازد» (رحیــق مختــوم ،ج ،2-1

ص .)195
در ایــن مقالــه م ـراد از «معرفــت عقلــی» ،علــم حصولــی در مرتب ـه عقــل اســت کــه علـ ِـم بــه

صورتهــای کلــی و اتحــاد بــا آنهاســت.
رابطه تحول ،معرفت و فرهنگ

هنگام ـی کــه صحبــت از «خواســتن» 1در خصــوص فرهنــگ میشــود ،تحــول معنــادار م ـی
گــردد« .خواســتن» ،حــوزه اراده انســان و داوری در مــورد فرهنــگ اســت .آنچــه انســان از معانــی
«میخواهــد» ،میتوانــد داوری شــود و متحــول گــردد ،نــه آنچــه «دادهشــده».
فرهنــگ را «معانــی مشــترک دادهشــده در مرتبـه 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 .ازایـنرو ســاحتهای اقتصــاد ،اجتمــاع و طبیعــت انســانی را میســازد.
امــا نســبت آن بــا معرفــت چیســت؟
از جهــت هستیشــناختی ،معرفــت نیــز هماننــد فرهنــگ ،امــری وجــودی ،مجــرد و بــی
 .1تمایــز مفهــوم دانســتن ،خواســتن و توانســتن در ایــن گفتــار اهمیــت زیــادی دارد کــه پیشازایــن توضیــح داده شــد.
در دانســتن ،فقــط معرفــت اهمیــت دارد و در توانســتن ،فقــط اراده مهــم میشــود؛ امــا درخواســتن ،معرفــت و اراده
ـه دوســویه اســت کــه در ایــن مقالــه مــورد توجــه
باهــم در نظــر گرفتــه میشــوند .خواســتن – دادن یــک رابطـ 
قــرار گرفتــه اســت.
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تردیــد فراتــر از امــر فــردی اســت 1.فرهنــگ و معرفــت ،هــردو ،معیارهــای درســتی و نادرســتی
کنشهــای انســانی را شــامل میشــوند .اگــر تمــام مراتــب معرفــت در نظــر گرفتــه شــود،
فرهنــگ نیــز نوعــی معرفــت اســت.
فرهنــگ یکــی از مراتــب معرفــت اســت کــه در مرتبــه خیــال قـرار دارد و بــا صــور جزئیه ســروکار
دارد؛ درحالیکــه معرفــت ،اعــم از آن اســت .در ایــن نــگاه ،معرفــت مراتبــی دارد کــه هــر
مرتبــه بــدون مرتبـه بــاال ممکــن نمیشــود .مرتبــه خیــال بــدون معرفــت عقلــی ممکــن نیســت
و معرفــت عقلــی 2نیــز بــدون مراجعــه بــه علــم حضــوری و شــهود و معــارف الهــی ،راهــی از
پیــش نمیبــرد .فرهنــگ بــر اســاس شــعور عامــه ،رفتارهــای درســت را از نادرســت متمایــز
ً
میکنــد؛ ولــی همیــن تمایــز ،کامــا مبتنــی بــر معرفــت عقلــی ،ممکــن شــده اســت .عقــل بــر
اســاس اصــل عــدم اجتمــاع نقیضیــن و عــدم اجتمــاع مثلیــن و ...صــادق را از کاذب تشــخیص
میدهــد کــه بــدون بازگشــت بــه علــم حضــوری قــادر بــه آن نیســت .بــر ایــن اســاس فرهنــگ
بایــد تابــع عقــل باشــد و عقــل نیــز تابــع معــارف الهــی .عقــل ازآنجهــت بایــد تابــع علــم
حضــوری و معــارف الهــی باشــد کــه از تسلســل داللتهــای زبانــی ،بــازی مفاهیــم و سفســطه
رهایــی یابــد و امــکان فهــم عقلــی میســر شــود .ایــن همــان نتیج ـهای اســت کــه فارابــی در
کتــاب الحــروف خــود ،ذیــل عنــوان «الصلــة بیــن الفلســفة و الملــة» توضیــح میدهــد (فارابــی  339ه

 .ق .)153 ,بااینحــال تمایزهایــی نیــز میــان دیــدگاه فارابــی و صــدرا وجــود دارد .اردکانــی در
ً
کتــاب فارابــی ،فیلســوف فرهنــگ توضیــح میدهــد کــه مدین ـه فاضل ـه فارابــی کامــا مبتنــی
بــر معرفــت عقلــی بــوده اســت و بــه معرفــت وهمــی و خیالــی یــا حضــوری توجهــی نداشــته
اســت .همیــن امــر ســبب شــده اســت غــرب بــا کمــک وهــم و خیــال ،مدینــه جمهــور و
نظــام دموکراتیــک پدیــد آورد ،امــا مدینــه فاضلـه فارابــی محقــق نشــود (داوری اردکانــی .)270 ,1382
ـه مراتــب آن ،اعــم از آنكــه علــم حصولــی حســی ،خیالــی
« .1علــم در جمیــع اقســام حصولــی و حضــوری و در همـ 
یــا عقلــی بــوده و یــا علــم حضــوری خیالــی ،عقلــی و یــا قلبــی باشــد ،از ســنخ وجــود اســت؛ یعنــی علــم همانند
وجــود ،یــك مفهــوم اســت و ماهیــت نیســت و بلكــه دو مفهــوم علــم و هســتی از جهــت مصــداق ،واحــد هســتند...
ـه مــوارد حصولــی و حضــوری و در جمیــع مراتــب حســی ،خیالــی و عقلــی ،نفــس وجــود اســت كــه ماهیت
در همـ 
و مفهــوم مختــص بــه خــود را بالعــرض در ظــرف ذهــن آشــكار میســازد» (رحیــق مختــوم ،ج  ،2-1ص .)195

 .2در ایــن مقالــه معرفــت عقلــی را تعریــف ،و از معرفــت حضــوری و وحیانــی متمایــزش کردیــم .درعینحــال
تمایــزش بــا علــم حســی ،خیالــی را حفــظ کردیــم .بنابرایــن منظــور از معرفــت عقلــی در ایــن مقالــه« ،علــم
حصولــی عقلــی» اســت و منظــور از معرفــت شــهودی« ،علــم حضــوری عقلــی» اســت.
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حکومــت میتوانــد بــا نــگاه صدرایــی بــه وجــود آیــد؛ زی ـرا او تمــام معرفــت را در حکمــت
متعالی ـه خــود مدنظــر داشــت.
تقلیلمعرفت

بــر اســاس نــگاه صدرایــی میتــوان دو نــگاه دیگــر بــه معرفــت را شناســایی کــرد :نگاهــی
کــه معرفــت را فقــط بــه معرفــت فرهنگــی منحصــر کــرده اســت و نگاهــی کــه معرفــت را بــه
معرفــت حســی تقلیــل داده اســت.
 .1اگــر معرفــت بــه فرهنــگ تقلیــل یابــد و مفهــوم عقــل ذیــل فرهنــگ تعریــف گــردد ،هم ـه
حوزههــای انســانی شــامل تجربــه و فلســفه و عرفــان از نــگاه فرهنــگ نقــد میشــود .حاصــل
ایــن نــگاه ،قیاسناپذیــری فرهنگهاســت .هــر فرهنــگ ،معرفــت فلســفی و تجربــی موردنظــر
خویــش را میســازد کــه درون همــان فرهنــگ قابلیــت ارزیابــی خواهــد داشــت .ازایــنرو
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
کــه معیــار صــدق و کــذب را میســازد و مبنایــی پیــش از فرهنــگ نیســت.
برســاختگرایان ،بهخصــوص نیچـه ،زیمــل و فوکــو چنیــن نگاهــی بــه معرفــت دارنــد .ضدیــت بــا
مبنــا از خصیصههــای برســاختگرایی 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.
همهچیــز زمانمنــد و فرهنگــی اســت؛ دوم آنکــه روابــط پیچیــده و پایانناپذیــر علــت و معلــول،
مانــع از آن اســت کــه انســان بتوانــد تمــام عوامــل را در نظــر بگیــرد و در یک فلســفه گــرد آورد .ازاین
رو نمیتــوان جهــان را بــه یکســری از مبانــی تقلیــل داد و بــر اســاس آنهــا عمــل کــرد.
 .2ایــن نــگاه بــه معرفــت ،بــه دیدگاههــای پوزیتویس ـتها نزدیــک میگــردد و هم ـه حــوزه
هــای انســانی ،از فرهنــگ تــا فلســفه و عرفــان ،بــا روشهــای تجربــی ارزیابــی میشــود .فلســفه
و عرفــان در ایــن نــگاه یــا از دایــره علــم خــارج میشــوند (پوزیتویســت منطقــی) یــا ماهیتــی ابـزاری
نســبت بــه حــس و تجربــهدارنــد (پراگماتیســم کالســیک).
دیــدگاه اول کــه معرفــت را بــه فرهنــگ تقلیــل میدهــد ،نمیتوانــد ســخن از تحــول بگویــد
و همانطــور کــه بیــان شــد ،حتــی فرهنــگ نیــز معنایــی نخواهــد داشــت .ب ـرای نمونــه آنجــا
کــه زیمــل ســعی میکنــد فرهنــگ را از محــاق فردیــت نجــات دهــد و بـرای آن حیثیتــی «فــوق
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ســوبژکتیو» قائــل شــود ،اعتــراف میکنــد کــه بــا تناقضــیحلناشــدنی در فرهنــگ مواجــه
هســتیم کــه آن را بــه شــیءوارگی میکشــاند (اکــس  )57 ,1387و فرهنــگ ،مهمتریــن خصوصیتــش
 یعنــی غیرمــادی بــودن – را از دســت میدهــد؛ امــا در نــگاه صدرایــی ،فرهنــگ وجــود مـییابــد؛ زیـرا معرفــت عقلــی وجــود دارد .معرفــت عقلــی از جهــت وجــودی ،اشــرف بــر مرتبـه
وجــودی فرهنــگ اســت و نهتنهــا معیــار فرهنــگ اســت ،بلکــه فرهنــگ را میســازد.
ـول مبتنــی بــر معرفــت در حــوزه فرهنگ
در نــگاه دوم (تقلیــل معرفــت بــه معرفــت حســی) نیــز نمیتــوان از تحـ ِ

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

هــای حســی بــه عنــوان معتبرتریــن دادههــا ،باید مبنــای قضــاوت در معرفت ،فرهنــگ و تحــول در حوزه
فرهنــگ و معرفــت باشــند .ایــن نــگاه بــه فرهنــگ و معرفــت ،عقالنیــت ابـزاری را تکویــن میدهــد و
بــه حــذف عقــل ،عاطفــه ،عشــق و هرچیــزی میانجامــد کــه فراتــر از مشــاهده و تجربــه اســت و بــه
اصطــاح وبــر بــه قفــس آهنین مبــدل میشــود .ایــن عقالنیــت را تونیــس ،هابرماس ،شــلر و بســیاری
ِ
از اندیشــمندان غــرب نقــد کردهانــد .معرفــت فرهنگــی و معرفــت عقلــی در ایــن نــگاه ،تابــع حــس و
تجربــه اســت .از نــگاه صدرایــی معرفــت عقلــی نهتنهــا فرهنــگ و تجربــه را ارزیابــی میکنــد ،بلکــه
منشــأ آن از جهــت وجــودی اســت.
تحول فرهنگی از نگاه حکمت اسالمی
همانطــور کــه بیــان شــد ،فرهنــگ ،امــری وجــودی ،مجــرد ،فراتــر از امــر فــردی ،و از جنــس
معرفــت اســت کــه محیــط بــر اجتمــاع ،اقتصــاد و سیاســت ق ـرار میگیــرد ،آنهــا را میســازد و
1
ـال معرفــت اســت کــه آن را در
معیــار صــدق و کــذب آنهاســت .فرهنــگ در مرتبـه وهــم و خیـ ِ

مرتب ـهای پایینتــر نســبت بــه معرفــت عقلــی ق ـرار میدهــد؛ بهنحویکــه معرفــت عقلــی نیــز
ت عقلــی،
فرهنــگ را میســازد و معیــار صــدق و کــذب آن اســت .چنیــن رابطـهای میــان معرفـ 
معرفــت فرهنگــی و دیگــر ســاحتهای 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 میکنیــم (در اصطالحــات ذیــل ،بـرای رعایــت
 1بــرای نمونــه هنگامــی کــه زنــی مســلمان در ترکیــه ،بــدون حجــاب در خیابــان تــردد میکند ،غیرمســلمان شــناخته
نمیشــود و حتــی مــا نیــز آنهــا را مســلمان میدانیــم –اگرچــه رفتــار او را نادرســت میدانیــم-؛ امــا در ایــران
اگــر کســی بــدون حجــاب تــردد کنــد ،او را مســلمان نمیداننــد .بهواقــع حجــاب در ایــن دو کشــور معنایــی
فرهنگــی دارد و در اجتمــاع بــر اســاس ایــن معنــای فرهنگــی عمــل میشــود.
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اختصــار ،منظــور از معرفــت ،معرفــت عقلــی اســت کــه در بخشهــای پیشــین تشــریح گردیــد)

 .1تحول معرفتی فرهنگ.
 .2تحول فرهنگی معرفتی.
معرفتی فرهنگ
تحول
ِ

الزم اســت یــک نکتــه دســتوری را در ایــن عبــارت توضیــح دهیــم .در ایــن عبــارت ،واژه
«معرفتــی» ،صفــت ب ـرای تحــول اســت؛ امــا فرهنــگ نقــش مضافالیــه را ب ـرای تحــول دارد.
بدینترتیــب آنچــه «تحــول» مییابــد ،فرهنــگ خواهــد بــود کــه بــا رویکــرد معرفتــی ،ب ـرای
تحــول فرهنــگ برنامهریــزی میشــود .در ایــن نــگاه ،معرفــت مبنــای تحــول اســت و هــدف،
فرهنــگ اســت.
ـی فرهنــگ ،تقــدم معرفــت عقلــی را بــر فرهنــگ میپذیــرد و بـرای تحــول در فرهنــگ،
تحــول معرفتـ ِ
رویکــرد معرفتــی اتخــاذ میکنــد؛ امــا فرهنــگ را همعــرض اقتصــاد و سیاســت در نظــر میگیــرد و
از «تحــول معرفتــی اقتصــاد» و «تحــول معرفتــی سیاســت» نیــز ســخن میگویــد .در ایــن نــگاه ،یکی
از مهمتریــن شــئون زندگــی انســانی ،یعنــی فرهنــگ ،هماننــد و همت ـراز اقتصــاد و سیاســت در نظــر
گرفتــه میشــود.
ایــن رویکــرد ازآنجهــت موردتوجــه قـرار گرفتــه اســت کــه رویکــرد مختــار مــا دربــاره تحــول،
در تقابــل بــا آن بهتــر شــناخته میشــود.
فرهنگی معرفتی (رویکرد مختار)
تحول
ِ

در ایــن اصطــاح« ،فرهنگــی» صفتــی بـرای تحــول اســت و «معرفتــی» ،صفتــی بـرای فرهنگی.
ایــن رویکــرد بــر ایــن امــر صحــه میگــذارد کــه تحــول بایــد فرهنگــی باشــد؛ بدیــن معنــا کــه
فرهنــگ بــا معنایــی کــه بیــان شــد ،بــر اجتمــاع ،اقتصــاد ،سیاســت و ســاختارهای تمدنــی مقــدم
اســت .اجتمــاع و اقتصــاد و سیاســت یــا ســاختارها ،فرهنــگ را نمیســازند ،بلکــه فرهنــگ و
ـرد مثالــی اســت کــه اجتمــاع ،اقتصــاد و سیاســت یــا ســاختارها را بــه وجــود
حقیقــت ،مجـ ِ

مـیآورد .امــا ایــن نــگاه فرهنگــی ،خــود تابــع معرفــت (عقلــی) اســت و توســط آن ســاخته مـی
شــود .اگــر سیاس ـتهایی در حــوزه اقتصــاد ،سیاســت یــا اجتمــاع ،بــدون توجــه بــه فرهنــگ
اتخــاذ شــود ،بــا خســارتها و مشــکالت جــدی مواجــه خواهــد بــود .حتــی اگــر سیاس ـت
هایــی کــه در یــک حــوزه نگاشــته میشــود ،مبتنــی بــر معرفــت عقلــی باشــد ،امــا بــه فرهنــگ
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ب ـه عنــوان حلق ـه پیونــد معرفــت عقلــی بــا سیاســت و اقتصــاد توجــه نکنــد ،نتیج ـهای کســب
نخواهــد شــد .معرفــت عقلــی در حکمــت صدرایــی ،تــا هنگامــیکــه امــام خمینــی(ره) در
رویکــردی فرهنگــی آن را بازتولیــد نکردنــد ،نقشــی در تحــول نداشــت.
منظــور از تقــدم در ســطور گذشــته ،تقــدم زمانــی نیســت؛ حتــی بــه معنــای آن نیســت کــه
میتــوان 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
اجتمــاع و اقتصــاد و سیاســت اســت و معرفــت عقلــی ،محیــط بــر معرفــت فرهنگــی اســت.
بهعبارتدیگــر تحــول در حــوزه فرهنــگ هنگامــی رخ میدهــد کــه از یــکســو اجتمــاع،
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 بــود 1و در چارچــوب نظریــه جســمانیة الحــدوث
و روحانیــة البقــا درک میشــود .تــا سیاســت و اقتصــاد نخواهنــد ،معرفــت فرهنگــی بــه آنهــا
داده نمیشــود و تــا هنگامیکــه معرفــت فرهنگــی نخواهــد ،معرفتــی عقلــی بــه آن داده نم ـی
شــود و تــا زمانــی کــه اســتعداد و «درخواســت» معرفــت عقلــی نباشــد ،معرفــت وحیانــی داده
نمیشــود .بهبیاندیگــر بایــد تحولــی اقتصــادی در چارچــوب تحولــی فرهنگــی صــورت گیــرد
ـوب بزرگتـ ِـر تحــول معرفتــی ق ـرار داشــته باشــد .همینطــور
و ایــن تحــول فرهنگــی در چارچـ ِ
بایــد تحولــی سیاســی در چارچــوب تحــول فرهنگــی روی دهــد کــه ایــن تحــول فرهنگــی در

چارچــوب تحــول معرفتــی (عقلــی) باشــد .مهمتــر آنکــه بایــد تحولــی اجتماعــی در چارچــوب
تحــول فرهنگــی پیگیــری شــود کــه ایــن تحــول فرهنگــی ریشــه در تحولــی معرفتــی دارد .امــام
خمینـی(ره) انقــاب اســامی را بــا یــک تحــول سیاســی (نظــام و حکومــت اســامی) آغــاز کــرد؛ امــا
ایــن تحــول سیاســی ،درون یــک تحــول فرهنگــی (والیــت فقیــه) برنامهریزیشــده بــود و ایــن
تحــول فرهنگــی ،درون معرفتــی عقلــی (فلســفه و فقــه) بــود و ایــن معرفــت عقلــی در چارچــوب
معرفتــی الهــی و وحیانــی شــکلگرفتــه بــود.
الل أن یجرى األمور ّإل بأسبابها» و «اذا اراد ّ
« . 1أبى ّ
الل شیئا هیأ اسبابه».
همانطــور کــه امــام خمینــی (ره) تحــول سیاســی و رهبــر انقــاب تحــول اقتصــادی را از جهــت زمانــی مقدم داشــته
انــد امــا فرهنــگ را مهمتــر از اقتصــاد و سیاســت تعریــف میکننــد.
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تحــول فرهنگــی اگــر درون تحــول معرفــت عقلــی برنامهریــزی نشــود ،بــه تحولــی فرهنگــی
منجــر نمیشــود و اگــر درون تحــول معرفــت فرهنگــی ،تحــول در اقتصــاد و سیاســت نباشــد
نیــز تحولــی فرهنگــی بــه دســت نمیآیــد.
بــا روشــن شــدن تمایــز میــان ایــن نــگاه بــا نگاههــای دیگــر ،اهمیــت ایــن رویکــرد بیشــتر
ـی فرهنــگ» تنهــا بــه بخــش اول ایــن تحــول
مشــخص خواهــد شــد .بـرای نمونــه «تحــول معرفتـ ِ

(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» 1نیــز بــه ســبب
آنکــه معرفــت [عقلــی] و فرهنــگ را در یــک مرتبــه میبینــد ،ممکــن اســت میــان فرهنــگ و
عقــل در تناقــض و حیرانــی بغلتــد.
فرهنگــی معرفتــی ،نگاهــی جامــع بــه حــوزه فرهنــگ و مبتنــی بــر هستیشناســی
در تحــول
ِ
اســامی مدنظــر اســت و همانطــور کــه در بخشهــای گذشــته بیــان شــد ،نهتنهــا فرهنــگ و
تحــول فرهنگــی معنــادار اســت ،بلکــه امــکان تحقــق آن نیــز میســر خواهــد بــود .ایــن رویکــرد
بــه تحــول فرهنگــی ،رویکــرد مختــار مــا خواهــد بــود.

جمعبندی و طرح اصولی برای سیاستگذاری
در ایــن مقالــه کوتــاه تــاش شــد رابطه معرفــت عقلــی ،معرفت فرهنگــی ،اقتصــاد ،سیاســت ،اجتماع
و تمــدن بــر اســاس هستیشناســی 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
 1در اصطالح «تحول معرفتی -فرهنگی» ،معرفت و فرهنگ صفتهایی برای تحول هستند.
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در زبــان و ذهــن توضیــح داده شــد و معرفــت وحیانــی محیــط بــر تمــام ســاحتهای معرفتی و انســانی
پدیــدار گردید.
مهمتریــن نتیج ـه سیاســتی در ایــن تحقیــق ،آن اســت کــه نبایــد جایــگاه واســطهگران ه 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 میگــذارد؛ همــان

ـاس فـی َ
ـر ِ
ـد َص َّر ْفنــا لِل َّنـ ِ
آن
طــور کــه قــرآن بــه شــیوهای زبانــی و بــا بهکارگیــری تمثیــل َ و لَ َقـ ْ
 هذا الْ ُقـ ْ

ِمـنْ ُ كلِّ َمثَــل( اســراء)89 : میــان حقیقــت آنجهانــی و اینجهانــی واســطه شــده اســت و تمــام
حیــات بشــری را در تمــام مکانهــا و زمانهــا متأثــر از خویــش ســاخته اســت و همانطــور

کــه ســعدی ،ســهروردی ،مولــوی و بســیاری از اندیشــمندان مســلمان بــه کمــک همیــن خصلت
عالــم خیــال (تمثیــل) ب ـرای تمــام جهانیــان در طــول تاریــخ الهامبخــش بودهانــد.
فرهنگی معرفتی استنتاج کرد:
بنابر این اصل میتوان اصول سیاستی دیگری را برای تحول
ِ

 .1تحــول فرهنگــی بــدون آنکــه تحولــی سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی درون آن تعریــف شــود،
ممکــن نیســت .تــا در چارچوبــی فرهنگــی« ،خواســتهای» از ســوی سیاســت و اقتصــاد و ...
پدیــد نیایــد ،معرفــت فرهنگــی داده نمیشــود و در وهلـه بعــد تــا خواســتهای از ســوی فرهنــگ
پدیــد نیایــد ،معرفــت عقلــی 1بــه آن داده نمیشــود .بهعبارتدیگــر بایــد ضــرورت ،اســتعداد
و خواســت تحــول در مرتبـه سیاســت و اقتصــاد و اجتمــاع وجــود داشــته باشــد تــا بتــوان آنهــا را
مبتنــی بــر مقتضیــات فرهنگــی ،متحــول ســاخت؛
 .2تحــول سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی نمیتوانــد مســتقیم و بــدون آنکــه درون چارچوبــی
فرهنگــی باشــد ،از معرفــت عقلــی یــا وحیانــی متأثــر شــود؛
ً
 .3تحــول فرهنگــی صرفــا واســطه میــان تحــول سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی بــا تحــول
معرفتــی عقلــی نیســت ،بلکــه نوعــی رابطــه اشــتدادی میــان آنهــا برقــرار اســت کــه درون
یکدیگــر تعریــف میشــوند .انســان حرکتــی جوهــری در میــان ایــن مراتــب دارد .بنابرایــن نبایــد
نگاهــی ابـزاری بــه فرهنــگ داشــت؛ بلکــه فرهنــگ ،هســتی و وجــودی برتــر از عالــم مــاده دارد؛
 .4تحول فرهنگی در صورتی ممکن است که درون معرفتی عقلی تعریف شود؛
 .5تحــول معرفتــی عقلــی نیــز بایــد تابــع معرفــت شــهودی و وحیانــی ،تعالــی یابــد .معرفــت
عقلــی در جامع ـه اســامی همــواره بایــد رشــد یابــد و مرزهــای معرفــت را درنــوردد؛
 . 1همانطور که تعریف شد ،منظور از معرفت عقلی مرتبهی حصولی آن منظور است نه شهودی.
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 .6جایــگاه معرفــت عقلــی و معرفــت فرهنگــی همــواره بایــد بـه عنــوان امــر فـرای ســوژه حفــظ
شــود .تقلیــل ایــن معرفتهــا بــه امــری ذهنــی و مــادی ،آنهــا را بــه امــوری فهمناپذیــر ،نشــانه
هایــی بــدون معنــا ،و ســاختارها و ســاختمانهایی مــادی تبدیــل میکنــد.
 .7اراده انســان نبایــد در معرفــت فرهنگــی و معرفــت عقلــی محــدود شــود .معرفــت عقلــی نباید
بــه قفســی بـرای اراده انســان مبــدل شــود و انســان در مرتبـهای از معرفــت متوقــف گــردد؛ بلکــه
بایــد مبتنــی بــر معرفــت شــهودی و وحیانــی رشــد یابــد.
چنیــن نگاهــی ،یــک کل واحــد و چارچــوب واحــد را بــرای تحــول فرهنگــی در نســبت بــا
معرفــت عقلــی ،معرفــت شــهودی و وحیانــی از یــکســو و اقتصــاد و سیاســت و اجتمــاع از
ســوی دیگــر تعریــف میکنــد کــه جبــر اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و حتــی فرهنگــی و
عقلــی را برنمیتابــد؛ اراده انســان را اثبــات میکنــد و از ثنویــت رهــا میشــود .انقــاب
اســامی زمین ـه مناســبی ب ـرای رشــد رویکردهــای فرهنگــی همت ـراز بــا اندیش ـههای وحیانــی
انقــاب پدیــد نیــاورده اســت .فلســفه و فقــه بــه عنــوان مهمتریــن معرفتهــای عقلــی،
موفقیــت چشــمگیری نداشــتهاند .پروژههــای اقتصــادی ،خــارج از نــگاه فرهنگــی انقــاب
اســامی طراحــی میشــوند و پروژههــای فرهنگــی بیــش از آنکــه مبتنــی بــر معــارف عقلــی
و وحیانــی باشــند ،پراگماتیســمی و نتیجهگ ـرا هســتند .سیاســت ،مبتنــی بــر اصــول دیپلماتیــک
و بیشــتر متأثــر از اقتصــاد و عملگرایــی شــبهآمریکایی طراحــی میشــود و کمتــر نگاهــی
فرهنگــی را شــامل میشــود و در مــوارد معــدودی کــه نگاهــی فرهنگــی دارنــد ،معرفــت عقلــی
جایگاهــی نــدارد و حتــی در مقابــل نــگاه معرفتــی (عقلــی و وحیانــی) تعریــف میشــوند.
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