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  چكيده
اگر جامعه را بـه  . است شده جامعه از سه زيرنظام سياست، فرهنگ و اقتصاد تشكيل

جامعه، فرهنگ فكر و اقتصاد اعضا و جـوارح آن   ارادةانساني تشبيه كنيم، سياست 
براي اجراي منويات خود  برد و فكر مي اراده با فكر، خواست خويش را پيش. است

از اين رو، فكر به عنوان واسطي ميان اراده و عمل، . گيرد كارمي امكانات مادي را به
در جامعه نيز فرهنگ همين نقـش را بـر عهـده    . از اهميت بسياري برخوردار است

كند و فرهنگ براي عمل، از امكانات مادي  سياست از طريق فرهنگ عمل مي. دارد
اي ميـان اراده و   گيرد؛ به عبارت ديگر، فرهنگ به مثابـة رسـانه   مي و اقتصادي بهره

آرايي  امروز، دو نظام فكري در جهان در مقابل هم صف.  كند عمل جمعي عمل مي
براي دريافت كم و كيف اين منازعه، الزم . فرهنگ ديني و فرهنگ سكوالر: اند كرده

و فرهنـگ سـكوالر    است به مطالعة فرهنگ و بررسـي تطبيقـي فرهنـگ اسـالمي    
شناخت مفهوم فرهنگ و چيستي و چگونگي آن، از ملزومات اوليه بـراي  . بپردازيم

در ايـن مقالـه   . ريزي در ايـن موضـوع اسـت    گيري و برنامه هر نوع تفكر و موضع
اي،  كوشيم تا ضمن پرداختن به چيستي و چگونگي فرهنگ، در يك نگاه مقايسه مي
در ايـن راه بـا   . فرهنگ سكوالر را معـين كنـيم   هاي رقابت فرهنگ اسالمي و نقطه

شناختي، و روش تحقيق الگـويي بـا ايـن     شناختي و هستي اتخاذ مباني تازة معرفت
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فرض قرآني كه انسان داراي سه ابزار شناخت است و اينكه در واقعيـت اگـر    پيش
شود، به ايـن نتيجـه    مي موضوعي شناسايي شود، هر سه وسيلة شناخت به كار گفته

ايم كه فرهنگ به عنوان يك واقعيت اجتماعي داراي سه اليه و سـه بعـد از    رسيده
دهنـدة   به اين ترتيب، براي دريافت عوامـل شـكل  . جنس حس، عقل و قلب است
ايم و پس  هاي جدول پرداخته بعدي، به شناسايي خانه فرهنگ، با ترسيم جدولي سه

آن در نظـام اسـالمي و نظـام     از تعيين اين عوامل، به شناسايي هريك از مصـاديق 
سكوالر در سه بخش فرهنگ سياسي، فرهنگ فرهنگي و فرهنگ اقتصادي مبادرت 

خانة متناظر فرهنگي در اين دو مكتبـي كـه    36به اين ترتيب، شناخت . ايم ورزيده
ريزي فرهنگـي توسـط    اند، زمينه را براي برنامه آرايي كرده امروز در مقابل هم صف

  .است ساخته ن رشته فراهمانديشمندان اي
  .فرهنگ، سياست، اقتصاد، سكوالريسم، فرهنگ اسالمي :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

هر اجتماع با اختيار فرهنگي خاص زمينة اجراي آنچه . فرهنگ قوة تفكر در هر جامعه است
فرهنگ به عنوان يك رسانه، ارادة جمعي را به عمـل جمعـي   . كند مي كند، فراهم را اراده مي

توان از مطالعه و دقـت   كننده، نمي با توجه به اين نقشِ بسيار حساس و تعيين. كند مي تبديل
زاهـد،  (ها در نظام جهاني، تهاجم فرهنگي و جنـگ نـرم    در اين سال. در فرهنگ غافل بود

اگـر در  . كنـد  ها عمل مـي  ساز ملت ترين جريان و وسيلة سرنوشت به عنوان گسترده) 1391
هاي سـخت در دسـتور كـار     ها در جهان، پرداختن به موضوع سالح قدرتدوران رقابت ابر

ترين زمينه بـراي   گذاران راهبردي بود، امروز پرداختن به فرهنگ و جنگ نرم عمده سياست
امروز، پيروز كسي است كه بتواند فرهنگ مورد نظر . درك بهتر درگيري عمدة جهاني است

  .حاكم كند خويش را در گسترة بيشتري از سرزمين جهان
 المللـي اسـت   ترين منازعـة بـين   امروز، رقابت بين دو فرهنگ اسالمي و سكوالر اصلي

)Huntington, 1993: 1996.( دهنــدة آن و  از ايــن رو، شــناخت فرهنــگ، عوامــل تشــكيل
گـذاران محلـي و    هاي راهبردي براي سياست سازوكارهاي تعليل و تغيير آن، از جمله دانش

به همين مناسبت، در اين مقاله تالش ما بر اين است كه اين موضوع . رود شمارمي جهاني به
كليدي و راهبردي را از منظري علمي و منطقي مورد توجه قراردهيم و ضمن ارائة تعريفـي  

هاي فرهنگ  شناختي بديع، ابعاد و اليه شناختي و هستي تازه از فرهنگ در يك قالب معرفت
سياسي، فرهنگ اقتصادي مورد توجه قراردهيم را در سه بخش فرهنگ فرهنگي و فرهنگ .
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اي بـراي   خواهيم روشن كنيم چگونه فرهنگ به مثابـة يـك رسـانه وسـيله     در اين ميان، مي
شدن چيستي و چگونگي عمل فرهنگ، در يـك   پس از روشن. شود اجراي ارادة جمعي مي
خواهيم همة  مي. شماريم هاي ميان فرهنگ اسالمي و سكوالر را برمي مطالعة تطبيقي تفاوت

هاي كالن كليدي رقابت بين فرهنگ سكوالر و اسالمي را معين كنيم و براي متصديان  نقطه
  .ريزي و تالشي سنجيده ارائه كنيم هايي براي برنامه جنگ نرم، شاخص

با توجه به اينكه در اين نوشتار به مباحثي تأسيسي در موضوع مورد مطالعـه مبـادرت   
شناسي اتخاذشده، به بحث پيرامـون   شناسي و هستي از ارائة مباني معرفت ايم، پس ورزيده
كنـيم؛ سـپس، بـه     پردازيم و تعريف مفهـوم فرهنـگ را ارائـه مـي     شناسي تحقيق مي روش

طراحي الگوي مطالعة فرهنگ مبادرت ورزيده و در ادامه به بيان چيستي فرهنگ اسـالمي  
  .پردازيم و سكوالر مي

في و فكري متفاوت در سطح كالن جهان مطرح است كه در مقابل امروزه، دو نظام فلس
نظام فكـري كـه بـر اسـاس آن تمـدن سـكوالر مـدرن نظـم         : اند آرايي كرده يكديگر صف

شـناختي ايـن دو نـوع     هـاي معرفـت   نخست، بـه تفـاوت  . است و نظام فكري اسالمي يافته
شناسـي و   ، بـه معرفـت  پردازيم و سـپس بـا الهـام از مبـاني فلسـفة اسـالمي       بيني مي جهان
در ادامـه، روش تحقيـق مقالـة حاضـر     . نگـريم  شناسي مورد توجه ايـن تحقيـق مـي    هستي
  .خواهدشد ارائه

  
  شناسي جهان اسالم مباني معرفت. 2

دانـد   ابزار شناخت انسان را حس و عقل و قلـب مـي   ،يمقرآن كرشهيد مطهري با استناد به 
از طريق تجربـه  ) گانه است همان حواس پنج كه در واقع(حس ). 42 -  27: 1361مطهري، (

عقـل اسـتدالل   . هاي ملموس و قابل مشـاهده سـروكار دارد   آزمايد و با واقعيت خود را مي
. رسـاند  هاي خـود را بـه اثبـات مـي     يافته ،كند و با ابزار منطق و استنادات منطقي منطقي مي
گيـرد، چـه از راه حـس     آنچه مورد تصديق قرارمـي . هاي قلبي از جنس باور است دريافت

از  ،باشد، اگـر بـه بـاور درآيـد     گيري شده باشد و يا با عقل و بحث منطقي نتيجه تجربه شده
هاي خود  تواند بر دريافت خود قلب از طريق اشراق نيز مي. شود هاي قلبي مي جمله دريافت

گيرد كه شواهد حسي و تجربي و يا عقلي و اسـتداللي يـا    مي اشراق زماني صورت. بيفزايد
 ،بيشـتر معمـوالً و  . وجود ندارد و يا به حد كفايت براي رسيدن به يقـين در اختيـار نيسـت   

ابـزار  ابتناع به اسـتفاده از  كاربرد اشراق و  ،يميگو زماني كه در مورد واقعيت غيب سخن مي
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عقـل ميـان ايـن دو     .عيـت مشـهود اسـت   سروكار حس بيشتر بـا واق . يابد قلب افزايش مي
بنـدي و   هـاي حسـي و قلبـي را جمـع     حاصـل دريافـت  ) واقعيت مشهود و واقعيت غيب(

هاي قلبي و عقـل ابـزاري    تر به دريافت در اين ميان، عقل نظري نزديك. كند گيري مي نتيجه
  .كند هاي حسي عمل مي تر به دريافت نزديك

ن قـراردارد و در آن پيرامـون واقعيـت غيـب و     در كانون باور انسان مسـلما  يمقرآن كر
اگر مطلبي در آن باشد كه با حس يعني از طريق تجربـه قابـل   . است شده مشهود سخن گفته

مـورد پـذيرش فـرد مسـلمان     نظـري  كـارگيري عقـل    به حكم باور قلبي با به ،اثبات نباشد
تـوان گفـت    از يكديگر درنظربگيريم، مـي  جدااز اين رو، اگر ابزار شناخت را . گيرد قرارمي

  .اساساً دريافتي قلبي است يمقرآن كربراي يك مسلمان معتقد، مطالب آمده در 
) ص(  جا به قلب مبارك رسـول اكـرم   يك كريمقرآن براي توضيح بيشتر، بايد گفت كه 
بتواند  ظرفيت قلبي ايشان، به اذن اهللا، به حدي بود كه. نازل شد و توسط او دريافت گرديد

سـال   23از اين رو، در طول . جا دريافت كند، اما ديگران اين قدرت را نداشتند همه را يك
تـدريج مجـدداً بـر     به ترتيبي كه قابل درك اجمالي و فهم ابتدايي مردم آن روزگار باشد، بـه 

هـا   شدن بر زبان آن رسول بزرگوار به گوش انسـان  آيات الهي با جاري. قلب او نازل گرديد
پس از فهم آن از طريـق عقـل، اگـر آن را    . يد و آنها با عقل خود در مورد آن انديشيدندرس

نكرده باور كردند و  برخي شنيدند و فهم. باور كردند، وارد قلبشان شد و به آن ايمان آوردند
ايمـان بـه    برخي ديگر با آنكه فهم هم كردند، بنا بر هر دليل جاهلي، آن را باور نكردند و بي

، آن زمـان  با توجه به وسعت ابزار تجربي و منطقي ،زماني ةدر هر دوربعدها . ماندند قيآن با
ترشدن بـه   ي براي نزديكعقليا و  يحسرا با ارائة شواهد  قرآنبسياري از مطالب مسلمانان 

بـه ايـن ترتيـب، علـوم قرآنـي       ).216: 1380اي،  خامنه(باور مردم بحث و استدالل كردند 
در طول زمان همواره تالش مسلمانان بر اين بوده اسـت تـا در   ر صورت، به ه. وجودآمد به

 ةبا گسترش ابزار عقلي و حسي خود بر دامنـ از طريق تهذيب نفس، كنار تقويت ابزار قلب 
   .هاي غيب و مشهود خود بيفزايند هاي واقعيت دريافت

تـوانيم در   ميشايان ذكر است كه اگر ابزار شناخت را به صورت انتزاعي درنظربگيريم، 
مورد آنها و دستاوردهايشان جدا از يكديگر سـخن بگـوييم؛ امـا، اگـر در زمينـة واقعيـت،       

بـه عبـارت   . يك از آنها جـدا از ديگـري نيسـت    ابزارها را مالحظه كنيم، دستاوردهاي هيچ
شناسـيم،   هـر موضـوعي را كـه مـي    . دهند ديگر، ابزار شناخت ابعاد شناخت ما را نتيجه مي

حسي، عقلي و قلبي است، هرچند ممكن است در مورد موضوعي بعد حسي يا  داراي بعد
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توان گفت، اين است كه هر موضـوع واقعـيِ مـورد     اما آنچه مي. عقلي و يا قلبي آن بچربد
بنابراين، وقتي موضوعي كه بـا شـواهد   . توجه در نزد شناسا ابعاد حسي، عقلي و قلبي دارد

مداقه قرارگرفته، تجزيـه و تحليـل شـده و بـه بـاور      حسي لمس شده و با ابزار عقل مورد 
كسـاني كـه دانـش را    . ت حسـي، عقلـي و قلبـي اسـت    يـ است، داراي هر سـه حيث  درآمده

هاي حسي، عقلي و قلبي را از يكـديگر   راحتي دريافت كنند، به موضوعي انتزاعي تصور مي
ي ايـن تحقيـق بـر    شناس مبناي معرفت. شوند  جدا كرده، براي هريك هويتي مستقل قائل مي
يـم هـر موضـوعي را كـه     ا بنـابراين، بـر آن  . واقعي و نه انتزاعي ديدن موضوعات قـراردارد 

اش مالحظه كنيم، دريافـت منطبـق بـا     شناسيم، اگر با توجه به ابعاد حسي، عقلي و قلبي مي
  .ايم آورده دست تري از آن موضوع به واقع

در غرب . اند نش را انتزاعي فرض كردهمعموالً، در مكاتب فلسفي گذشتة ما و جهان، دا
ديـدن   از اواخر قرن بيستم و در جهان اسالم نيـز بعـد از انقـالب اسـالمي، انديشـة واقعـي      

است، هرچند پيشـرفت ايـن    موضوعات در علم مورد توجه برخي از انديشمندان قرارگرفته
ورزيـدن   انديشه چنـدان چشـمگير نبـوده و تـا كنـون بـه عنـوان جريـان عمـومي انديشـه          

  ). Bhaskar, 1975؛ 1359طباطبايي، (است  نشده تبديل
 ،بنگريمدر جهان اسالم  فلسفي گوناگونهاي  مكتب بهكاربرد ابزار شناخت از زاوية اگر 

و جريـان   هبه عقـل اهميـت داد   ،دوش مي يم مكتبي كه به آن مكتب مشاء گفتهيتوانيم بگو مي
و  انـد  هه بـه نـداي قلـب گـوش فـراداد     كسـاني كـ  . اسـت  كـرده  ي را دنبـال يفكري ارسطو

مكتـب اشـراق را بنـا نهادنـد كـه از سـنت        ،بعد قراردادنـد ة هاي عقلي را در درج استدالل
محور قراردادن عقل و يا محور قراردادن قلب در شناخت  ،بنابراين .كند افالطون پيروي مي

  .استفارق بين اين دو مكتب 
از قرن دوم هجري بـه بعـد سـه     در دنياي اسالم توان گفت مي ،شناختي از نگاه معرفت

هاي قلبي بهـا   هاي عقلي بيش از دريافت  انديشمنداني كه به دريافت: پاگرفتفكري جريان 
دادند، كساني كه در شناخت براي قلب بيش از عقل ارزش قائل بودند و ديگراني كه بين  مي

مكتـب  ) ق  428 -  370(سـينا   ابـن . دشدن گرفتند و براي هر دو اعتبار قائل مي اين دو قرارمي
به دريافت قلبي ) ق  505 -  450(غزالي  ؛)234 -  233: 1380اي،  خامنه(رونق بخشيد مشاء را 

ششم هجري تركيـب   قرن يلدر اوا) م  1154 -  1191ق،   549 -  587( يبسنده كرد و سهرود
اما حدود  ؛)555: 1391سعيد و حسن زاهد، ( قلب و عقل را با تأكيد بر قلب معتبر شناخت

اي تركيب كرد  اين دو را به گونه) م  1640 -  1571ق،   1050 -  979(مالصدرا  ،سال بعد 400
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اما، بايد توجه داشت كـه  ). 284: 1380اي،  خامنه(تا اعتبار هر دو در كنار هم محفوظ ماند 
  .شد كماكان از نگاه آنان، دانش انتزاعي فرض مي

پـردازيم، بـراي    گفتني است كه وقتي با محوريت عقل به توليـد دانـش مـي    هرچند
شد تا ابعاد حسي و قلبـي را نيـز بـراي آن تـدارك      بخشيدن به آن مجبور خواهيم عينيت
هاي محسوس عيني كرد و در صورتي كه آن  بايد با ذكر مثال موضوع عقلي را مي. ببينيم

مطالـب قلبـي نيـز    . ه از مقولـة قلـب اسـت   را بپذيريم، الزم است به آن بـاور كنـيم كـ   
ها يك مجموعة كامل كارا به اسـم   گونه از دانش طور، اما بايد توجه داشت كه اين همين

از ايـن رو  . دهد عيار حاصل نمي ريزي در جهت توليد تمدني تمام فرهنگ را براي برنامه
ليـد و فهـم   ها هستند كه تكيـة محـوري در تو   اي از دريافت در فرهنگ بشري، مجموعه

امـا، بـراي عـرض انـدام در     . اي ديگر حس است آنان قلب، برخي ديگر عقل و در پاره
بخشيدن به خود در عمل نياز است كه همة آنها به يـك نسـبت در    سطح جامعه و كليت

  .كنار يكديگر قرارگيرند
تـوان گفـت اينكـه     شناختي مـي  معرفتة آنچه در خصوص افول تمدن اسالمي از زاوي

ضمن تضعيف هريـك  شد،  چون جمع نميهاي قلبي، عقلي و حسي  ميان دريافتمنازعه 
هـاي انديشـمندان    شدن دريافت ، موجب انتزاعيتوسط ديگران گيرندگان اين ابزار كار از به

حاصـل از   عمليِ انتزاعي انديشيدن كاربرد. شدنيز هاي غيب و مشهود  اسالمي از واقعيت
زيرا به هر صورت دانش پيرامون  ،رو كرد علمي انديشمندان را با مشكل روبه هايِ دريافت

شـد   اين گرايش موجـب . گرفت واقعيت غيب نسبت به واقعيت مشهود در اولويت قرارمي
وقتي واقعـي  . گذاردهاي حسي و تجربي در فرهنگ اسالمي رو به ضعف و افول  دريافت

غيـب و واقعيـت مشـهود را همـراه بـا هـم و در       و غيرانتزاعي به عالم نگاه كنيم، واقعيت 
شود و به تعبيـر حضـرت    نمي ديگر دنيا از آخرت جدا نگريسته. بينيم ارتباطي تنگاتنگ مي

با جداديـدن امـور قلبـي از     ،از اين رو. آيد آخرت در همين دنيا به استقبال ما مي) ره(  امام
ود را بـه صـورت تمـدن    اجـراي خـ  ة بايست پشتوان فرهنگي كه ميموارد حسي و عقلي، 

تالش مالصدرا هـم بـراي تركيـب، اوالً    . داد سازي خود را ازدست قدرت تمدن ،ايجادكند
هـم ديـدنِ وحـدت و     داد و دوم اينكه بـا وجـود بـا    حدود صد سال بعد اثر خود را نشان

ريـزي   ي مـؤثر در برنامـه  يـ كه عامل اجرا ،بين اين دو راة كثرت در حركت جوهري، رابط
همين مطلب را ديگـران در جـدايي    ).563: 1391زاهد، سعيد و حسن (د كرن نتبيي ،است

  .كنند فقه، فلسفه و عرفان ارزيابي مي
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  مدرن دنيايشناسي  معرفت. 3
و  يـل انجو  تـورات بر اساس باور خـويش بـه    اروپا از قرن اول ميالدي تا قرن پنجم، مردم

ي كـه  اختنتـرين ابـزار شـ    گفت عمدهتوان  مي ،به اين ترتيب. كردند كشيشان عمل مية گفت
با افـزايش فاصـله ميـان     ،از قرن پنجم به بعد. همان ابزار قلب بود شد، مي معتبر درنظرگرفته

مسيحي بعد از سـقوط  ة ترشدن مناسبات اجتماعي جامع ها از وحي و گسترده گفتار كشيش
كشيشان شد و به اين هاي  ي بيشتري وارد گفتهاقالم ظنّ ،)قرن پنجم ميالدي(وري روم تامپرا

اين وضع حدود . دوران سياه و تاريكي را رقم زد ،هاي آنان نگريستن به گفته جزمي ،ترتيب
يـان  يوجوشـي در ميـان اروپا   جنـب  ،از قرن دهم ميالدي به بعد. سال به طول انجاميد 500

ـ و ) 65 -  64: 1386مگـي،  ( پيداشد كه ثمرات آن از قرن پانزدهم به بعـد هويـدا گرديـد    ه ب
مشخصاً، از قـرن دهـم تـا    . )564: 1391سعيد و حسن زاهد، (دوران رنسانس شهرت دارد 

، 17و در قـرن  ) 264: 1380اي،  خامنـه (دانند  سيزدهم را دوران نهضت ترجمه در اروپا مي
  ).267: همان(شروع دوران جديد در فلسفة اروپا 
يشمندان را به امـور مـادي   مستند به وحي، باورهاي اندانفكاك از دين يا باورهاي قلبي 

گرايش به عقل و استدالل عقلي . معطوف كرد و به جاي خدا ماده مورد پرستش قرارگرفت
تا عمل بـر اسـاس بـاور بـه     . شده در اين جريان است خط طي ،و در نهايت تجربه يا حس

، زيـرا خـدا   يم قلب محور شناخت قرارداشـت يتوانيم بگو مي ،رفت مي هاي ديني پيش گزاره
از زماني كه نسبت به باورهاي ديني شك و ترديـد  . شد العلل تلقي مي علت) واقعيت غيب(

توانست  هاي منطقي مي استدالل. گرايش به عقل و واقعيات مشهود افزايش يافت ،ايجادشد
را  نظـري  هاي عقل تجربه جاي استدالل رفته رفتهاما  ،كارگيري عقل را تضمين كند اعتبار به

) 1704 -  1632(ي اصل قرارگرفت؛ به طوري كه بعد از جان الك يگرا جربههم تنگ كرد و ت
ها همـه   دانش. )102: 1386مگي، ( تجربه و يا به عبارت ديگر اقناع حس حرف آخر را زد

بـه ايـن   . داد اعتبار خـود را ازدسـت   )Science( دانش تجربي شدند و فلسفه در مقابل علم
عرفان  ؛)Gerth and Mills, 1970: 293( بزاري شدتمدن مدرن گرفتار حس و عقل ا ،ترتيب
هاي اشراقي كامالً در حاشيه قرارگرفتند و ايمان به خداوند تبارك و تعـالي هـم بـا      و دانش

حتـي،   ؛هاي تجربي بـود  ماند، اما مالك عمل اجتماعي دريافت استناد به شواهد مشهود باقي
شد دين  ي موجبيگرا طبيعت و تجربه ).ibid: 94( قوانين ديني با نگاهي سكوالر عرضه شد

زيربناي ) سكوالريزم(ي يو دنياگرا) ييگرا انسان(انسان خودمختار ة شخصي تلقي شود و ايد
  .)564: 1391سعيد و حسن زاهد، ( فرهنگ قرارگيردباورهاي قلبي و در نتيجه 
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  شناسي اين پژوهش معرفت. 4
در را موجـود  ة مسـئل  صـورت  ،تمدن مـدرن  و اسالمدنياي  شناختي نگاهي به تقابل معرفت

تأكيد تمدن مدرن بر استفاده از حـس و عقـل   . كند تر مي مقابل تمدن جديد اسالمي روشن
شناسـي   تقابل معرفتة هاي عقل نظري و قلب، نقط اعتبارخواندن فعاليت ابزاري و كم يا بي

قلبـي و عقـل نظـري و    هـاي   شدن براي دريافت اعتبار قائل ،در مقابل. غرب با اسالم است
بست تمدني است كه جهان اسالم  هاي حسي بن دادن به عقل ابزاري و دريافت كمتر اهميت

  .)565: همان( است را با خود درگير كرده
راه حل، توجـه توأمـان بـه هـر سـه ابـزار       رسد  نظرمي شده، به ا توجه به مباحث مطرحب

دريافت حسي، عقلي و قلبـي  شناخت هر وجود به . عقل و قلب است ،شناخت يعني حس
بعـد   ؛دهـد  مـي  را تشـكيل  موضوعبعد حسي وجه ملموس هر . از آن وجود معطوف است

عليـت آن  انماياند و بعد قلبي باوري است كه بـه ف  عقلي ساختمان و تركيب آن را به ما مي
هريـك از ايـن وجـوه اگـر وجـود      . كنـيم  پيـدا مـي   ،اسـت  اي كه قرارگرفته وجود در زمينه

  .شناخت ما ناقص است ،باشد نداشته
  

  اين تحقيق )Methodology( شناسي ش رو. 5
تـر منطقـي كـه     شناسـي و از همـه مهـم    شناسـي و هسـتي   تأثير معرفـت  شناسي تحت روش
بـراي اينكـه   . شناسي اين پژوهش در بـاال تشـريح شـد    معرفت. گيرد گزينيم، شكل مي برمي

بايـد   مـي  ،باشـيم  حسي، عقلي و قلبي داشـته بتوانيم شناخت تركيبي از هر موضوع در ابعاد 
تـوانيم   ترين منطقي است كه مـي  مناسباي بنگريم و به اين ترتيب منطق سيستمي  همجموع

رو  وقتي در شـناخت خـود بـا موضـوعات مركـب روبـه       .)40: 1370زاهد، (انتخاب كنيم 
تمي ايـن  منطـق سيسـ   ؛الزم است منطقي انتخاب كنيم كه وجود مركب را دربرگيرد ،هستيم

موضوع پژوهش ما در اين مقالـه فرهنـگ اسـت؛ از ايـن رو، الزم اسـت      . خاصيت را دارد
شناسي ما با توجه به اين سه عامـل   روش. اختصار بحث كنيم شناسي فرهنگ را نيز به هستي

  .خورد شناسي رقم مي شناسي و هستي يعني منطق، معرفت
 برخـي ماننـد ادوارد تـايلور    :اسـت  شـده  كنون تعاريف متعددي در مورد فرهنگ ارائه تا

)Edward Taylor(  هـا،   دانسـتني  ة همةدانند كه در برگيرند اي مي پيچيدهة مجموعفرهنگ را
اعتقادات، هنرها، اخالقيات، قوانين، عادات و هرگونه توانايي ديگري اسـت كـه انسـان بـه     

فرهنـگ را تركيبـي از    )Ralph Linton( رالف لينتـون  ؛است دهكرعنوان عضو جامعه كسب 
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شـود   معيني از نسلي به نسل ديگر منتقل مي ةجامع ياعضا توسطداند كه  رفتار مكتسب مي
فرهنـگ عبـارت از    ،)Edward Sappier( بـه نظـر ادوارد سـاپير    ؛و ميان افراد مشترك است

كند و در عين حال نظامي ارتباطي است  نظامي از رفتارهاست كه جامعه بر افراد تحميل مي
رشـد چهـار    ةدانشنام). 1389رشد،  ة الكترونيكدانشنام(كند  كه جامعه بين افراد برقرار مي

 ؛تكنولـوژي  .3 ؛تكلم .2 ؛تفكر و قدرت يادگيري .1: شمرد ويژگي عمده براي فرهنگ برمي
  ).549: 1391زاهد، سعيد و حسن (بودن  زندگي گروهي يا اجتماعي .4

  :كنند معنوي تقسيم مياغلب، فرهنگ را به دو بخش مادي و 
نيازهاي خـود و غلبـه بـر طبيعـت      يهاي انسان براي ارضا گر فرهنگ را به معني كوششا

توانيم آن را به دو قسمت فرهنگ مـادي و فرهنـگ غيرمـادي يـا معنـوي       آنگاه مي ،بدانيم
قابل لمس اسـت مثـل مسـكن، وسـايل زنـدگي،       ياشيافرهنگ مادي، شامل . تقسيم كنيم
در عناصر فرهنگ آنچه را كه مـادي  . آالت ر و ادوات، هواپيما، اتومبيل، ماشينوسايل و ابزا

فكر  ةافكار و عقايد، نحو هنر، زبان، ادبيات، فلسفه، سياست،: نيست فرهنگ معنوي گويند
اصـلي يـك    ةفرهنگ معنوي بدن. ... گيرند مي و استدالل، قوانين و علوم در اين زمينه جاي

نه است كـه قـدرت روحـي و نيـروي حيـاتي يـك ملـت را        همين بد. فرهنگ ملي است
داشـت آن كوشـيد، زيـرا     كند، همين بدنه است كه بايد به دل و جـان در نگـه   مشخص مي

  ). 1389رشد،  ة الكترونيكدانشنام( تعالي و فرازگاه حيات ملي است ةفرهنگ معنوي نقط

شـامل مجموعـه   انـد كـه فرهنـگ مـادي هـر جامعـه        بـر آن نويسندگان اين دانشـنامه  
 )Louis Monnford( از نگاه لوئيس منفـرد . وردهاي مادي يا تكنولوژي آن جامعه استادست

 ،به عبارت ديگر. ستا گيرد و برعكس جزئي از آن تكنولوژي در خارج از فرهنگ قرارنمي
زيرا پيشرفت تكنولوژي كامالً وابسته به پيشرفت علـم   ،تكنولوژي عنصري از فرهنگ است

هاي علمـي وابسـته بـه     است كه پيشرفت داده شناسي كامالً نشان اين زمينه جامعهاست و در 
هاي مذهبي يك جامعـه اسـت    يابي هاي خاص و يا در رابطه با جهت بيني ها و جهان ارزش

  ). 550: 1391زاهد، همان؛ سعيد و حسن (
فرهنـگ  . 2فرهنـگ عمـومي؛   . 1شناسان فرهنگ را به سه سـطح يـا نـوع     برخي اسالم

مراد ايشـان از فرهنـگ   ). 54: 1389پيروزمند، (كنند  فرهنگ بنيادي تقسيم مي. 3خصصي؛ ت
رو و مبـتال بـه آن    مجموعة نيازهاي فرهنگي است كه عمـوم جامعـه بـا آن روبـه    «عمومي 

دهـد و   پيروزمند ايـن مفهـوم را در مقابـل فرهنـگ تخصصـي قرارمـي      ). همان(» باشند مي
از نگاه او، فرهنـگ تخصصـي   ). همان(داند  عموم مردم مي كنندة آن را توليدكننده و مصرف

فرهنـگ  «از نظـر ايشـان   ). 55: همـان (مجموعة اطالعات تخصصـي بـر روي هـم اسـت     
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هاي اجتماعي كـه توليدكننـدگان و    آن دسته ارتكازات و پذيرش: تخصصي عبارت است از
ت و سـواد  كنندگان آن، افراد محدودي از جامعه هستند كـه داراي سـطح تحصـيال    مصرف

فرهنگ بنيادي مجموعة اموري است كه امكان «از نظر پيروزمند، ). همان(» باشند باالتري مي
؛ به عنوان )58 -  57: همان(» نمايد تحول و بالندگي در فرهنگ تخصصي جامعه را فراهم مي

  ).58: همان(شمارد  هاي مضاف را از مصاديق فرهنگ بنيادي مي فلسفه مثال، او
و  )83: 1384زاهد، ( تعريف كنيمرسيده  جمع توافق به ادراكاتة را مجموعاگر فرهنگ 

 ،فرهنـگ بـدانيم  ة شـد  ييـ با توجه به جميع جهات، اگر تمـدن را شـكل عمليـاتي و اجرا   
 ةوقتي فرهنگي به منص. باشيم داده دست تري از اين دو مفهوم به رسد تعبير شايسته نظرمي به

ة شـده و يـا رويـ    تمـدن عمليـاتي   ،به عبارت ديگـر  ؛گردد تمدني ظاهر مي ،رسد ظهور مي
  .ي يك فرهنگ استيآشكار و اجرا

تـوانيم   مـي  ،اگر ادراكات هر انسان را مشتمل بر ادراكات قلبي، عقلي و حسـي بـدانيم  
رسـيده   جمع توافق در فرهنگ هر جامعه ادراكات قلبي و ادراكات عقلي و حسي بهيم يبگو

باشـيم،   سه دسـته از ادراكـات وجـود واقعـي در نظـر داشـته       اگر براي اين. داشت خواهيم
دادن،  رسيدة قلبي، خود داراي بعد حسي، عقلي و قلبـي بـراي نشـان    جمع توافق ادراكات به

دادن و  رسـيده نيـز بـراي نشـان     جمـع  توافـق  ادراكـات عقلـي بـه   . تفهيم و باور خود است
نياز بـه بعـد عقلـي و بـراي بـه      كردنِ خود نياز به حيثيتي حسي و براي فهم خود  ملموس

رسـيدة حسـي نيـز     جمـع  توافـق  ادراكـات بـه  . باوردرآمدن خود نياز به وجهـي قلبـي دارد  
بخشيدن به خـود، بعـدي عقلـي بـراي تفهـيم و       طور؛ داراي بعد حسي براي عينيت همين

تـوان گفـت كـه داراي سـه اليـة فرهنگـي از        از اين رو، مـي . بعدي قلبي براي باور است
بود كه هريك داراي سه بعد قلبي، عقلي و حسـي   قلبي، عقلي و حسي خواهيم هاي جنس
رسـيده اسـت،    جمع توافق هاي قلبي به توانيم بگوييم الية قلبي كه شامل دريافت مي. هستند
هـا و   ارزش. زنـد  مـي  ها و اخالق جامعـه را رقـم   هاي جمعي است كه در واقع ارزش باور

از ايـن رو، آن را اليـة بنيـادي    . دهـد  مـي  فرهنگ را تشكيلهاي هر  اخالق هر جامعه بنياد
مندان جامعه آن را دريافت و  خوانيم؛ الية عقلي كه عمدتاً متخصصان و انديشه فرهنگ مي

گيرد و نام فرهنگ تخصصي را بـر   كنند، علم و معرفت آن جامعه را دربرمي بندي مي جمع
يابد، آداب  تارهاي عموم مردم تجلي ميگردد و در رف نهيم؛ الية حسي كه آشكار مي آن مي

ايـن همـان   . شـود  و رسوم و همة رفتارهاي جمعي است كه فرهنگ عمـومي ناميـده مـي   
هريـك از ايـن   . برد، اما با تعـابير انـدكي متفـاوت    كارمي اصطالحاتي است كه پيروزمند به



 65   و ديگران زاهد سيدسعيد

  

يـب گـرايش،   قلبي، عقلي و حسي هستند كه به اين ابعاد نيـز بـه ترت  سه بعد ها داراي  اليه
   .گوييم بينش و كنش مي

شناختي باال، منطق سيستمي را هـم اضـافه    شناسي و هستي اگر به بحث تركيب معرفت
. گيرد هاي هر فرهنگ را دربرمي فرهنگ بنيادي بنيان. شود تر مي شناسي ما روشن كنيم، روش

فرهنـگ تخصصـي   . و باورها در اين بخش قرارداردها، اخالق  ، ارزشترين اعتقادات اصيل
يادي است كه به صورت عقلـي، علمـي و تخصصـي    نفرهنگ ب و بر اساسهاي مبتني  يافته

؛ يعنـي،  گيرد ن هر جامعه در اين اليه قرارمياهاي رايج ميان متخصص بحث. است تنظيم شده
فرهنگ عمومي آن بخشي از فرهنگ است كه در رفتارهاي عمـومي  . علم و معرفت جامعه
ة اين فرهنگ است كـه چهـر  ة هرسه الية درآمد عمل به ظاهرِ. گردد ميمردم ساري و جاري 

وقتي اين سه اليه را به صورت يك نظام، يعنـي  . دهد را نشان ميمبتني بر آن فرهنگ تمدن 
خصلت  ،اين سه اليه با يكديگر در تعامل بوده: توانيم بگوييم نظام فرهنگ درنظربگيريم، مي

 ؛كنـد  فرهنگ بنيادي خطوط اصلي را ترسيم مي. يگر دارنديكد هبنسبت ي يي و روبنايزيربنا
ايـن اليـة فرهنـگ هـم     . شود مي در فرهنگ تخصصي اين خطوط به علم و تخصص تبديل

هـا و   دهـد ايـده   هاي تخصصي است كه به ما امكـان مـي   يافته. كند نقش رسانه را بازي مي
 يـي مومي عمليـاتي و اجرا در فرهنگ عشده در فرهنگ بنيادي را  هاي ترسيم آرزوها و آمال

مركـزي، فرهنـگ تخصصـي    ة فرهنگ بنيادي كر :ندهستتودرتو  ةاين سه مانند سه كر. كنيم
آنچـه   ،در نهايت). 84 -  83: 1384زاهد، (بيروني است  ةروي آن و فرهنگ عمومي كرة كر

  .تمدن حاصل از آن فرهنگ است ،رسد ها به ظهور مي در كُنش
شناسي اين پژوهش،  شناسي و هستي منطق و مباحث معرفتبه طور خالصه، با توجه به 

ها و ابعاد حسـي، عقلـي و قلبـي     فرهنگ به عنوان يك موضوع، نظامي است كه داراي اليه
شود؛ بعد عقلي آن  بعد حسي فرهنگ، فرهنگ عمومي است كه در جامعه مشاهده مي. است

كنند؛ بعد قلبي آن هم  فرهنگ تخصصي است كه متفكران و متخصصان در جامعه توليد مي
هـا   هر سة اين اليه. گيرد فرهنگ بنيادي است كه باورهاي بنيادي مردم آن جامعه را دربرمي

گـذاري   شد آنها را كنش، بينش و گرايش نام داراي بعد حسي، عقلي و قلبي هستند كه گفته
  :شود يما به شرح زير معين م )Method( شناسي، روش تحقيق بر اساس اين روش. ايم كرده

اگر خارج از نظام فرهنگ به جامعه بنگـريم، جامعـه را يـك نظـام داراي سـه زيرنظـام       
هـاي تبلوريافتـه در سـطح اجتمـاعي      سياست نظـام اراده . بينيم سياست، فرهنگ و اقتصاد مي

رسيده است؛ و اقتصاد صـورت مـادي امكانـات     جمع توافق است؛ فرهنگ ادراكات جمعي به
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هـايي اسـت كـه در     كـردن اراده  اي براي عملياتي ميان، فرهنگ رسانهدر اين . اجتماعي است
ها را حمل كرده، به تركيب امكانات جامعه در  فرهنگ آن اراده. يابد دستگاه سياسي انعقاد مي

 بنيادي، تخصصي، عمومي  ـ در خود فرهنگ هم سه الية فرهنگ. كند مي بخش اقتصاد تبديل
زنـد؛ فرهنـگ    ها و اخالق را رقـم مـي   فرهنگ بنيادي ارزش. ـ چنين نسبتي با يكديگر دارند 

  .شود ها و اهداف به عمل در فرهنگ عمومي مي اي براي تبديلِ اين ارزش تخصصي رسانه
  

  روش تحقيق. 6
وجهي، موضوعِ فرهنگ داراي سه اليه و سه بعد و اتخاذ  شناسي سه منطق سيستمي، معرفت

با توجه به اينكه نظام فرهنگ داراي سـه  . دهد قرارميروش استفاده از الگو را پيش روي ما 
ها، داراي سـه   الية فرهنگ بنيادي، فرهنگ تخصصي و فرهنگ عمومي و هريك از اين اليه

بعد گرايش، بينش و كنش هستند، براي پژوهش پيرامون فرهنگ، يـك جـدول يـا الگـوي     
، نُـه عامـل نظـري در    ضرب سه اليه در سه بعد فرهنـگ  از حاصل. آيد مي دست درسه به سه

بـراي  . آيد كه الگوي ما براي مطالعة فرهنگ است مي دست جايگاه و مرتبة سيستمي خود به
مطالعة هر فرهنگ بر اساس اين الگو، الزم است مصاديق نظري هريك از اين نُـه عامـل را   

  . در آن فرهنگ شناسايي كنيم
طريق بيش از يكصد ساعت هاي سكوالر و اسالمي از  در مقالة حاضر، مصاديق فرهنگ

ــگ     ــان و متخصصــان فلســفه و فرهن ــين نويســندگان و برخــي ديگــر از مطّلع ــه ب مباحث
ت و كليـ شايد، اين مصاديق تفصيلي و يقيني نباشند، اما به هـر صـورت   . است آمده دست به

براي رسـيدن بـه   . دهند مي اجمال خطوط اصلي منازعه بين دو فرهنگ مورد مطالعه را نشان
جانبة هر فرهنگ با مراجعه بـه متـون اصـلي هريـك      يني اين عوامل، مطالعة همهتفصيل يق
در زير، به بيان تفصيلي روش طراحي الگوي پايه و معرفي آن براي مطالعة . شود توصيه مي

  .پردازيم هاي گوناگون مي فرهنگ
  

  فرهنگ ةالگوي پايروش طراحي . 7
هـاي   فرهنگ ةاگر سه بعد فرهنگ را در سه الي ،براي دستيابي به الگوي فرهنگي هر جامعه

فرهنـگ   ةمـاتريس زيـر بـراي كـل مجموعـ      ،بنيادي، تخصصـي و عمـومي ضـرب كنـيم    
به دنبال كشف سه بعد سه يا جدول، ماتريس بر اساس اين  ،به عبارت ديگر. آيد مي دست به

  .فرهنگ بنيادي، تخصصي و عمومي در ارتباط با يكديگر هستيمالية 
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  فرهنگ ةماتريس يا الگوي پاي. 1جدول 
  كنش  نشيب شيگرا هاي فرهنگابعاد اليه

  ياديكنش بن  ياديبن نشيبياديبن شيگرا بنيادي
  يكنش تخصص  يتخصص نشيب  يتخصص شيگرا تخصصي
  يكنش عموم  يعموم نشيب  يعموم شيگرا عمومي

هـاي   را از ابعاد اليه باالبايد ماتريس  مي ،فرهنگي ةكامل هر فرهنگ و يا پديد ةدر مطالع
  .آن مورد مطالعه قرارداد

آن بـاوري كـه    است؛ترين باور مورد توافق جمع  اي بنيادي پايه گرايشِ باال،در ماتريس 
باورهـا و   نظـام مبنـاي   ،در واقـع . شـود  توليدات فرهنگي بر اساس اعتقاد به آن بنا مية هم

. كند توليدات فرهنگي را مشخص مياين باور ظرفيت . فرهنگ جامعه گرايش بنيادي است
بيـنش بنيـادي   . به عبارت ديگر، خط قرمز هر فرهنـگ گـرايش بنيـادي آن فرهنـگ اسـت     

بيـنش  . شـود  ها تمام مي ترين موضوع مورد توافق جمع است كه بر اساس آن حجت اي پايه
هـر عنصـري كـه در هـر     . خورد بنيادي محوري است كه ساختار فرهنگ حول آن رقم مي

شناسي  ترين اصل معرفت اي بينش بنيادي پايه. توليد شود، بر اين محور استوار استفرهنگ 
. گيرد در بين اهالي آن فرهنگ بر اين پايه و اساس شكل مي ها دانشآن فرهنگ است؛ مثالً، 

عنصـر  كـنش بنيـادي   . بينش بنيادي استوار باشـد ة بايد بر پاي اي مي شده هر دريافت پذيرفته
شده در بين اهالي آن فرهنگ  پذيرفته رفتارها اعم از قلبي، عقلي و حسيِ ةهمكنندة  هماهنگ

اگر گـرايش،  . شود شده درست و غلط مي با اين شاخص است كه رفتارهاي سنجيده. است
است؛ در غيـر   شده بينش و يا كنشي با كنش بنيادي هماهنگ بود، از نظر آن فرهنگ پذيرفته

  .آيد فرهنگ به حساب نمياين صورت، عنصر هنجاري از اين 
ن آن فرهنـگ بـا   ااي است كه متخصص شده ترين اصل پذيرفته ييگرايش تخصصي مبنا

تـرين اصـل    ييزيربنـا . ننـد ك مـي   چيـز را تعيـين   سمت و سو و جهـت همـه   ،استناد به آن
 ةبيـنش تخصصـي همـ   . گرايش تخصصي آن فرهنگ اسـت  ،در هر فرهنگ شناسي هستي
اي كه بـا   هر مجموعه. دهد مي د در هر فرهنگ را تشكيلهاي تخصصي نظري موجو دانش

تخصصـي نظـري    ةرسد و بـه عنـوان يـك رشـت     ن به توافق ميااستدالل در بين متخصص
هـاي   بـا بسـت و گسـترش بيـنش    . گـردد  ينش تخصصـي تعريـف مـي   ب ،شود شناخته مي

شود؛ يعني، با بيـنش تخصصـي مشـخص     تخصصي، ظرفيت تصرفي فرهنگ مشخص مي
كـنش تخصصـي   . شود كه جامعه تا چـه حـد قـدرت تصـرف در موضـوعات را دارد      مي
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ن آن فرهنـگ آن را  اچگونگي اعمالي كه متخصص ؛هاي هر فرهنگ ورياعبارت است از فنّ
اي هستند در دسـت افـراد جامعـه بـراي      ها وسيله اين دانش .ندا كنند و از آن مطلع ين مييتب

  .دخل و تصرف در جهان پيرامون خود
اهالي يك فرهنگ اسـت كـه رفتارهـاي     ةشد ترين اعتقاد پذيرفته اي پايهش عمومي گراي

. عاملي براي تنظيم رفتارهاسـت  ؛گيرند كنند و از آن الگو مي خود را با توجه به آن تنظيم مي
اعمال اجتمـاعي بـا اسـتناد بـه      ةهم. توان گفت عامليت هر فرهنگ است از اين جهت، مي

بيـنش عمـومي معرفـت عمـومي اهـالي هـر        .يابد مياجتماعي گرايش عمومي مشروعيت 
ي كه مردم به آن نظر دارند و بر اساس آن رفتارهاي خود را يها درست و غلط. فرهنگ است

هاي هر فرهنگ  اين بخش از فرهنگ به تبع دانش. بينش عمومي است ،كنند بد و خوب مي
كـنش  . هاي هر فرهنگ اسـت  دانشتوان گفت كه ساختار تبعي  بنابراين، مي. گيرد مي  شكل

سـازد   است؛ بخشي كه تمدن را آشكار ميزندگي اهالي هر فرهنگ ة عمومي رفتارها و شيو
در اين زمينه است كه همة عناصر ديگر فعال هستند و بر يكديگر . و زمينة هر فرهنگ است
  . تأثير و تأثر متقابل دارند

 ةفرهنـگ را ماننـد سـه كـر    ة سـه اليـ  تـوانيم   شد كه مي گفتهدر يك نگاه سيستمي پويا 
هاي فوق داراي سه بعد حسـي،   شد هريك از اليه گفته از جهت ديگر. تودرتو درنظربگيريم
ها از جنس كنش، بعد عقلي از جـنس بيـنش    بعد حسيِ هريك از اليه. عقلي و قلبي هستند

هـاي   گرايشها و نظام  ها، بينش توان گفت ميان كنش مي .و بعد قلبي از جنس گرايش است
بـه ترتيـب    ةرابطـ نيـز  جمعي و نيز فرهنگ عمومي، فرهنگ تخصصي و فرهنـگ بنيـادي   

ـ  يضمن اينكه عوامـل روبنـا   ،ي هم وجوددارديي و زيربنايروبنا خـود در عوامـل    ةي بـه نوب
شـان   كننـدگي  كمتر و تعيـين از خارج شان  ي تأثيرپذيرييعناصر زيربنا. هستندي مؤثر يزيربنا

ت فرهنگي در زمـان،  تحوالبايد گفت كه به علت تغيير و  ،در ضمن. تبيشتر اسدر داخل 
المركز و با تركيبات هندسي كامل در مورد ايـن سـه ابعـاد و يـا      منظم متحد ةترسيم سه كر

اي  ت بـه گونـه  تحوالتغيير و  ،جوامع ةدر هم. ممكن نيست اي تقريباً  در هيچ جامعه ،ها اليه
هاي آگاهانه و ناآگاهانـه بـراي رسـيدن     خورده و تالش هم بهها  م توازن و تعادلئاست كه دا

  .به تعادل در حال انجام است
بـراي   .خـورد  هاي جمعي رقـم مـي   ها در هر فرهنگي توسط گرايش گيري انسان جهت

وجودآيـد و   هـاي متناسـب بـا آن بـه     هاي جمعـي، الزم اسـت بيـنش    دن به گرايشكر عمل
ـ   . خص شودها مش شدن آن با كنش چگونگي عملياتي ديگـري بـه ايـن ابعـاد      ةاگـر بـه گون
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هاي جمعي قراردارد، بـا   نصر فرهنگي در راستاي گرايشعيم كه هر يتوانيم بگو مي ،بنگريم
  .گردد درآمدن آن تعيين مي اجرا ها چگونگي به شود و با كنش ها تعريف و تبيين مي بينش
  

  ها انواع فرهنگ. 8
ي كـه در  يهـا  فرهنـگ  :بـه دو دسـته تقسـيم كـرد    تـوان   هاي موجود در عالم را مي فرهنگ

دانند و اجتماعـاتي كـه عـالوه بـر واقعيـت       ادراكاتشان واقعيت را فقط واقعيت مشهود مي
ل شـناخت در خـدمت دريافـت    ياول وسا ةدر دست. مشهود به واقعيت غيب نيز باور دارند

اقعيـت قابـل   دوم ايـن ابـزار بـراي دريافـت و     ةفقط واقعيت قابل مشاهده است و در دست
از  ،كساني كه به هر دو نوع واقعيت قائل هسـتند . رود كارمي مشاهده و نيز واقعيت غيب به

به روايتي . اند ها در تاريخ زندگي بشر از مراحل گوناگوني گذشته دين. كنند اديان تبعيت مي
اً به پرستي و سپس بنا بر وجود پيامبران مرسل مجدد به بت ،اديان از خداپرستي شروع كرده

عقالي عالم تكامل اديـان را  . پرستي خود انواع گوناگون دارد بت. اند خداپرستي سوق يافته
پيروان اديان ابراهيمي خداپرست هستند و وجود او . كنند جو ميو در اديان ابراهيمي جست

پذيرنـد و بـه    مـي  ،آخرت را نيـز كـه قابـل مشـاهده نيسـت      ؛باور دارند ،را كه غيب است
. دانند مسلمانان آخرين پيامبر را پيامبر اسالم مي ،در اين سلسله. الهي نيز معتقدندآوران  پيام

 ترين نوع دستورات الهي است كامل) ص(شده توسط رسول اكرم از نظر آنان تعليمات ارائه
دنياگرا هستند و  ،ديگر كه فقط به واقعيت مشهود باور دارند ةدست. )83 -  82: 1390زاهد، (

  . )83: همان( گويند نان سكوالر مياصطالحاً به آ
  . ثري وجود نداردؤوراي جهان مادي چيز م ،از نظر آنان

ديـن در   ةخرافاتي كه از ناحي. گرايش به واقعيت مشهود پس از رنسانس در اروپا رواج يافت
عقـالي اروپـا را بـر آن داشـت تـا بحـث        ،بود سياه و تاريك قرون وسطا رواج يافته ةجامع

كنـار   ،پيرامون واقعيت غيب را كه هيچ مرجع ملموسي بـراي وارسـي صـحت آن نداشـتند    
  .)213: 1387زاهد، ( واقعيت مشهود نمايندبگذارند و هم خويش را مصروف تفكر پيرامون 

اي  زهتمـدن تـا   ،ي كه در تدوين و تنظيم اين فرهنگ حاصل شديها با توجه به پيشرفت
  . تحت عنوان مدرنيته در كشورهاي موسوم به كشورهاي غربي شكل گرفت

زيرا مسلمانان يك منبع اليـزال و مطمـئن بـه اسـم      ،اين حركت در جهان اسالم روي نداد
هاي ديني را با آن بسنجند و به صحت و ثقم آن  انديشهة توانند هم قرآن كريم دارند كه مي

واقعيت مشهود و غيب بـا اتكـا بـه     ةامون واقعيت غيب و رابطتفكر پير ،از اين رو. برند پي
اسـالمي   ةدر جامعـ ) شود تغييرناپذير الهي شناخته مي ةكه معجز(مالك صحت قرآن كريم 

  .)همان( ي منطقي و علمي دارديمبنا
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  فرهنگ سكوالر و فرهنگ اسالمي ةالگوي پايطراحي . 9
  .كنيم هاي مطرح موجود استفاده مي فرهنگ شده در باال براي طراحي الگوي حال از روش گفته

انديشد و يا تنها اعتبار را به اين نوع از واقعيـت   اي كه فقط به واقعيت مشهود مي در جامعه
اي كه واقعيت غيب و مشهود  اما در جامعه. شود تلقي مي »موجودات«انسان اشرف  ،دهد مي

وقتي انسان اشرف موجودات تلقي . است »مخلوقات«انسان اشرف  ،هر دو مورد نظر است
شـود و حاكميـت بالمنـازع انسـان بـر ديگـر        مي موجودات براي او درنظرگرفته ةهم ،شود

  .)213: 1387زاهد، ( گردد موجودات توجيه مي

هـاي ايـن جهـاني     عقل و خرد انساني باالترين منبع براي رسيدن به بينش ،با اين تصور
ي انسـان از عـالم موجـودات    يجو  آمد و لذت شرط براي خوشقيد و  بي ةگردد و استفاد مي
تـرين   ي بنيـادي يجـو  ي، اصـالت عقـل و لـذت   يگرا انسان ،بنابراين. شود مي راحتي پذيرفته به

  .)همان( شوند ها در جامعه تلقي مي ارزش
هاي فوق از طريق انديشمندان و ديگـر توليدكننـدگان    فرهنگ تخصصي مبتني بر بنيان

طور كه آمـد، ايـن    همان. شود ها و ديگر مؤسسات تخصصي حاكم مي دانشگاهفرهنگي بر 
تـرين گـرايش    بنيـاني . شدن فرهنگ بنيادي اسـت  اي براي عملياتي فرهنگ محمل و رسانه

صرف  ةهاي تخصصي با توجه به تجرب بينش. ي استيگرا تخصصي در اين فرهنگ تجربه
سات علمي عالي در قالب علـوم مختلـف   ها و ديگر مؤس شود و از طريق دانشگاه توليد مي
ـ . گيـرد  مـي  هاي متفـاوت شـكل   در رشته هـاي تخصصـي نيـز از طريـق      وري و مهـارت افنّ
هــاي مهندســي و ديگــر علــوم كــاربردي بــر اســاس دانــش نظــري توليدشــده   دانشــكده

به فرهنگ عمـومي و در   ،اين توليدات علمي با ابزارهاي نشر فرهنگ ةنتيج. آيد وجودمي به
اي فرهنگ تخصصي از طريق ابزار  خصلت رسانه. گردد مي مبدلزندگي مدرن  ةشيونهايت 
ي و متوسـطه و  يوسـايل ارتبـاط جمعـي، مـدارس اعـم از ابتـدا      . كنـد  اي عمـل مـي   رسانه
وردهاي فرهنگ تخصصي بـه  اكردن دست براي مبدل اي هاي هنري و هنرمندان وسيله دستگاه

شـده توسـط بشـر     قوانين و مقـررات وضـع  در فرهنگ عمومي به . فرهنگ عمومي هستند
بـا  . گيرنـد  هنجارهـاي اجتمـاعي بشـري شـكل مـي      هـا، شود و بر اساس آن مي پيدا گرايش
نبايد تعامـل متقابـل ايـن     ،در ضمن ؛شود تمدن مدرن ظاهر مي ،ها شدن اين هنجار عملياتي
ح بـه نحـوي كـه توضـي     ،خطـي صددرصـد   ةيك رابط. ها را با يكديگر فراموش كرد پديده
خود بـر فرهنـگ    ةبلكه عناصر فرهنگ عمومي به نوب ،برقرار نيست باالبين عوامل  ،شد داده

  .بر فرهنگ بنيادي تأثير دارند هاتخصصي و آن
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انسان اشرف  ،كه واقعيت غيب و واقعيت مشهود هر دو اعتبار دارند«اسالمي  ةدر جامع
اسـت بـا جهـان رفتـار      نمودهبايد طبق قواعدي كه خالق متعال وضع  مخلوقات است و مي

شود و به اين  شده توسط خداوند تبارك و تعالي حق تلقي مي قواعد آفريده. )همان(» نمايد
د بـه  تعب. شوند هاي فرهنگ مي ترين بنيان اي ي پايهيجو و تقرب ترتيب توحيد، اصالت وحي
مي و هـاي اسـال   گردد و بر ايـن اسـاس دانـش    ي دانشمندان مييوحي گرايش اصلي و مبنا

در فرهنگ عمومي گرايش به اجراي احكام . گيرند هاي اسالمي شكل مي وريامتعاقب آن فنّ
معروف و منكرهاي ديني بينش و دانش عمومي مـردم   ،آيد و به اين ترتيب وجودمي الهي به

  .گيرد تمدن اسالمي شكل مي ،شدن اين معروف و منكرها در جامعه با عملياتي. شوند مي
تـوان   مـي  ،آمده در خصوص فرهنگ مدرن دست به يت هريك از اجزابا توجه به خصل

ي كـه  ياين فرهنگ تا جـا  ،يعني ؛كند را تعيين مي در واقع ظرفيت فرهنگي يگرا گفت انسان
قدرت بسط و گسترش دارد و به عبارتي ديگر، خط قرمز در اين  ،دهد اين مفهوم اجازه مي

كس حق نـدارد ايـن ارزش    اين فرهنگ هيچ ةدر محدود. شود فرهنگ با اين عامل معين مي
 يهـا  روش يـت حج. گردد مشخص مي ييگرا جهت اين فرهنگ با تجربه. بشكندبنيادين را 

به قـوانين و   تمسكاين جهت  تحققعامليت . گردد يبازم ييگرا در جامعه به تجربه يقتحق
انين موجـب  اجراي اين قـو . است آورده دست خود به ةمقرراتي است كه بشر از طريق تجرب

  .شود اين فرهنگ مي تحقق
 يها دانش. ي محض و عقل ابزاري استوار استيمحور ساختار فرهنگ مدرن بر خردگرا

كنند؛ يعني اينكه تا چه حد قـدرت   سكوالر خصلت يا ظرفيت تصرفي فرهنگ را معين مي
 يهنجارهـا . اسـت   هـاي ذكرشـده   تصرف توسط اين فرهنگ وجوددارد، وابسته بـه دانـش  

  . يميگو از اين رو، به آن ساختار تبعي مي. گردد ها حاصل مي دانش ينبه تبع ا ياجتماع
 هستند؛دم متخلق به اين فرهنگ هاي مر فعاليت ةكنند هماهنگ ييو سودجو ييجو لذت

ي و اصالت فايـده بـا ديگـر    يجو حول محور لذت، گيرد خواهد انجام هر عملي كه مي ،يعني
ــن  ــل موجــود در اي ــي عوام ــاور. شــود فرهنــگ هماهنــگ م ــا يفنّ ســكوالر وســيله  يه

نظـام   يـك هـاي ايـن فرهنـگ را در     فعاليـت  ةزندگي مدرن زمينـ  ةآيند و شيو مي حساب به
  .نمايد مي فراهم يفرهنگ

 ةكننـد  تعـين  يتعبد به وحـ . كند يدر فرهنگ اسالمي توحيد ظرفيت فرهنگ را تعيين م
، يعامليت فرهنگ است؛ يعنـ  ياحكام اله به يشگرا. فرهنگ است يها يريگ جهت موضع
 ياسـالم  يهـا  محور ساختار فرهنگ و علـوم و دانـش   ياصالت وح. كند يم يآن را عمليات



 ... اراده و عمل جمعياي بين  فرهنگ به مثابة رسانه   72

  

تنظيم . اسالمي ساختار تبعي است يمعروف و منكرها. سازند يظرفيت تصرفي فرهنگ را م
اسـالمي   يهـا  يفنّاور. پذيرد يم كننده صورت به عنوان هماهنگ ييجو امور بر اساس تقرب

  .سازد يم فرهنگ را فراهم ةزمين يبر تمدن اسالم يزندگي مبتن ةفرهنگ و شيو ياجرا ةوسيل
  )اسالمي و سكوالر(ماتريس يا الگوي پاية فرهنگ . 2جدول 

  كنش  نشيب شيگرا هاي فرهنگ ابعاد اليه

  بنيادي
  ييجو تقرب  ياصالت وح يةبر پايشناسمعرفت ييو خداگراديتوح ياسالم

اصالت  يةبر پايشناسمعرفت  ييگرا انسان  سكوالر
  تجربه

 ـ ييجو لذت
  ييجو سود

  تخصصي
ةپايبرشناسيهستي  ياسالم

 ازيمورد ن يها يورافّن  ياسالم يةپا يها دانش يوحاصالت
  ينظام اسالم

ةبر پايشناسيهستي  سكوالر
 ازيمورد ن يها يورافنّ  سكوالر يةپا يها دانش تجربهاصالت

  تهيمدرن نظام

  عمومي
  يتمدن اسالم تحقق  ينيد يمعروف و منكرها يالهاحكامبهشيگرا ياسالم

ونيقوانبهشيگرا  سكوالر
  تهيتمدن مدرن استقرار  يبشر ياجتماع يهنجارها يبشرمقررات

 ،اگر فرهنگ را به سه بخش فرهنگ سياسي، فرهنگ فرهنگي و فرهنگ اقتصادي تقسيم كنيم
  .هستندها در دو نظام اسالمي و سكوالر  اين فرهنگة گان عوامل نه دهندة سه جدول زير نشان

  )اسالمي و سكوالر(سياسي  فرهنگ ةماتريس يا الگوي پاي. 3جدول 
  كنش نشيب شيگرا هاي فرهنگ ابعاد اليه

  بنيادي
والحول(اهللاتيوال  ياسالم

 يتحقق نظام اله(انتظار فرج  ياسياصالت احكام س )اال باهللاةالقو
  )در جهان

در  ياصالت عقل ابزار  انسان تياصالت حاكم  سكوالر
  يجهان نينظم نو استيس

  تخصصي
نظام ازيعلوم مورد ن  ياله تيوال ةفلسف  ياسالم

  ينيدياسيس
 نظام ازين مورديها يفنّاور

  اسالم ياسيس

نظام ازينموردعلوم  تياكثر تيحاكم ةفلسف  سكوالر
  سكوالرياسيس

 نظام ازين مورديها يفنّاور
  تهيمدرن ياسيس

  عمومي
 و معروفرشيپذ  هيفق تيوال تيمشروع  ياسالم

  ينيد يساالر مردم تحقق  ياسينظام سيمنكرها

براليلتيمشروع  سكوالر
 يدموكراس

 يهنجارهارشيپذ
  يدموكراس براليل استقرار  ينظام بشرياسيس
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  فرهنگي فرهنگ ةپايماتريس يا الگوي . 4جدول 
  كنش  نشيب شيگرا هاي فرهنگ ابعاد اليه

  ييگرا آخرت - ايدن  )كتاب و سنت(ينياعتقاد به منابع د علم مطلق از آن خداست ياسالم  بنيادي
  يياگرايدن  در شناخت ياصالت عقل ابزار اصالت علم بشر سكوالر

  تخصصي
 ينظام فرهنگ ازيعلوم مورد نديتول  ينيعلم د ةفلسف  ياسالم

  ياسالم
 ازيمورد ن يهايفنّاور

  ياسالم ينظام فرهنگ

 ينظام فرهنگ ازيعلوم مورد نديتول  يعلم بشر ةفلسف  سكوالر
  سكوالر

 ازين مورد يهايفنّاور
  تهيمدرن يفرهنگنظام

  عمومي
نظام فرهنگ  يهنجارهارشيپذ  ينيد معارف به شيگرا  ياسالم

  ياسالم
 يتحقق نظم فرهنگ

  اسالم

نظام فرهنگ  يهنجارهارشيپذ  يماد مكاتب به شيگرا  سكوالر
  يبشر

 يفرهنگ نظام استقرار
  تهينمدر

گيري بـاور، آگـاهي و رفتارهـاي     شده كه منشأ شكل هاي پذيرفته فرهنگ يعني شناخت
 .شود اجتماعي مي

  صاديتاق ماتريس يا الگوي فرهنگ. 5جدول 
  كنش نشيب شيگرا هاي فرهنگ ابعاد اليه

  بنيادي
وحاللرزقبهمانيا  ياسالم

حالل و  يكسب روز  ياسالم ياصالت روابط اقتصاد حرام
  يمحور عدالت

اصالت ( اتيماديارزشمند  حرص  سكوالر
  ييسودجو  )كارايوهيسرما

  تخصصي
 ازيمورد ن يهايفنّاور  ياسالم يعلوم اقتصاد  ياقتصاد اسالم ةفلسف  ياسالم

  ياسالم ينظام اقتصاد

 ازين مورد يهايفنّاور  يماد يعلوم اقتصاد  ياقتصاد ماد ةفلسف  سكوالر
  تهينرمد ياقتصادنظام

  عمومي

  ياسالم
تيبه رعاباور
 ةنيزم در شرع دستورات

 و مصرفعيتوزد،يتول

 ياقتصاد نظاميمعروف و منكرها
 ر،ياز اسراف و تبذ زيپره( ياسالم

  )اتكا به قناعت و ورع

اقتصاد  يتحقق الگو
  ياسالم

  سكوالر
به تسلط بر منابعاعتقاد

 قيبه هر طر ياقتصاد
 )تكاثر در ثروت(

 يبشر ياقتصاد نظام يهنجارها
  )حرص شيافزا(

اقتصاد  يالگو استقرار
و  يدار هيسرما( يماد

  )يستياليسوس

  .شروع كنيم 2. 1 ةبايد از خان ها مي براي ايجاد تغيير در هريك ار فرهنگ
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  گيري نتيجه. 10
اي بـراي   شناسـي تـازه   شناسـي و هسـتي   در اين مقاله، ضمن معرفي مباني منطقي، معرفـت 

مطالعة فرهنگ، به ارائة تعريف جديـدي از فرهنـگ پـرداختيم و روش مطالعـة بـديعي را      
داديم كه  كرديم و نشان بر اساس اين مباني، عوامل دخيل در فرهنگ را معرفي. كرديم معرفي

. كنـد  عمل مي) اقتصاد(و عمل جامعه ) سياست(اي بين اراده  بة رسانهچگونه فرهنگ به مثا
اي ميـان فرهنـگ بنيـادي و فرهنـگ      نيز گفتيم كه به همين ترتيب، فرهنگ تخصصي رسانه

در يك مطالعة تطبيقي، فرهنگ اسالمي را بـا فرهنـگ سـكوالر بـه مقايسـه      . عمومي است
فرهنگي و اقتصادي تقسيم كـرديم و دو   در پايان، فرهنگ را به سه بخش سياسي،. گذاشتيم

مجموعـة  . فرهنگ رقيب را در صحنة جهاني امروز در اين سه بخش بـه مقايسـه نشسـتيم   
همـة  . ريزي در مورد فرهنگ كارايي دارد شناسي و برنامه آمده براي شناسايي، آسيب دست به

و خرد بـه مطالعـة    ها، در سطح كالن توانند با توجه به اين جدول انديشمندان اين زمينه مي
  .ريزي كنند فرهنگ بپردازند و برنامه
اي بـا يكـديگر تركيـب     گونه هاي حسي، عقلي و قلبي شناخت به در اين مطالعه، بخش

انديشـيدن هـم    شده و از انتزاعي شان درنظرگرفته اند كه جايگاه هريك با عملكرد واقعي شده
شناسـي ايـن مطالعـه،     ا اسـتفاده از روش توان ادعا كرد كه ب از اين رو، مي. است پرهيز گشته

نگريستن، حـداقل در مطالعـة موضـوع     آمدن بر ضعف تاريخي انتزاعي قئپيشنهادي براي فا
توان از  ديدن موضوع مورد مطالعه، مي به همين مناسبت، براي واقعي. است شده فرهنگ ارائه

  .كرداين بحث نظري، راهكارها و يا راهبردهاي نظري و عملي استنتاج 
 50توان گفت كه در جامعة امروزي كشور ما، به علت اينكـه حـدود    در اين راستا، مي

گرفت و قبل و بعد از آن نيز  سال در دوران پهلوي تالش بر سكوالركردن فرهنگ صورت
اي از  تهاجم فرهنگي جهان غرب براي استحالة فرهنـگ اسـالمي در كـار بـود، بـا ملغمـه      

باشـيم، در هـر    مند سـخن گفتـه   اگر بخواهيم روش. داريم تركيب اين دو فرهنگ سروكار
شده، با طيفي كه دو صفت آمده در آن خانة جدول، دو سر طيـف را   هاي ارائه خانة جدول
الزم اسـت در اقشـار و فضـاهاي مختلـف فرهنگـي بـه       . رو هستيم دهند، روبه تشكيل مي

تا وضع موجـود فرهنـگ    ها بپردازيم بررسي جايگاه آن قشر و يا آن محل روي اين طيف
شناسـي كـه تحليـل     پـس از ايـن شناسـايي، بـا آسـيب     . آن قشر يا محل شناسـايي شـود  

بخـش اسـالم    ريزي عملي در راستاي تحكـيم فرهنـگ حيـات    خواهدشد، راه براي برنامه
  .خواهدشد  گشوده
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كنيم و تمدن اسالمي را  خواهيم در عمل اسالمي عمل به سخن ديگر، در صورتي كه مي
كردن، جامعـه را اسـالمي    صرف اراده. ظهور برسانيم، الزم است فرهنگ را اسالمي كنيمبه 
خواهيم در عمل سبك زندگي و تمدن اسالمي را تجربه كنـيم، الزم اسـت    اگر مي. كند نمي

ـ را   يعني فرهنگ  رساند ـ اي كه ارادة تبلوريافتة جمعي را به عمل جمعي مي وسيله يا رسانه
  .اسالمي كنيم
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