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 بررسی ابتناء سیاست گذاری فرهنگی بر زیرساخت های 

فکری در مطالعه موردی مساله اخالقی توبه

 از دیدگاه مالصدرا
مهدیه السادات مستقیمی1    مریم اسعدی2

چکیده
 سیاست گذاری فرهنگی در ترویج مسائل اخالقی در امتداد اندیشه های بنیادین فلسفی امری الزم وضروری 
است.  این مقاله ضمن ارائه تبیینی از این مدعی، درمطالعه موردی مسئله توبه نشان می دهد که چگونه مباحث 
انتزاعی و نظری فلسفه صدرایی از طریق حکمت مدنی می تواند کاربردی شده و به پیشنهادهایی در زمینه 
خط مشی گذاری در فرهنگ توبه بر اساس دیدگاه های علم النفسی و معرفت شناسی صدرایی با روش توصیفی- 
تحلیلی- استنباطی دست یابد .توبه از دیدگاه صدرا دارای سه مؤلفه معرفت، ندامت و اراده است. پس از تبیین 
فلسفی این موارد ثابت شده معرفت به ضرر گناه و نفع توبه که از آن تعبیر به انگاره می شود به عنوان اصلی ترین 
مؤلفه توبه تلقی می شود. تحلیل های فلسفی صدرایی می تواند نشان دهد که مراتب ندامت و اراده در توبه تابعی 
از مراتب معرفت است و معرفت شهودی مبتنی بر فطرت می تواند در سطح کمی و کیفی بیشترین تأثیر را در 
انگیزش افراد به سوی توبه داشته باشد و از این جهت در راستای شکوفایی معرفت شهودی برنامه ریزی های 
فرهنگی باید مبتنی بر تکوین و تکامل معرفت فطری و شهودی باشد. با توجه به اهمیت انگاره هایی که افراد 
در جوامع نسبت به ضررهای گناهان و منفعت توبه دارند باید عالوه بر راه های ایجاد "معرفت یقینی" و عالوه 
بر در نظر گرفتن مسئله "احتمال معرفت شناختی" باید به انگاره های مربوط به صور خیال توجه ویژه ای نمود و 
همچنین باید برای گسترش و تعمیق معرفت شهودی فطری تالش کرد. از فوائد ابتناء سیاست گذاری فرهنگی 
بر تحلیل های فلسفی فرهنگ توبه می توان به مصونیت سیاست گذاری های فرهنگی از تصمیمات مقطعی و 

استحکام و ثبات و صحت بیشتر آن ها اشاره نمود.
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1- مقدمه

فرهنگ اگر بخواهد دارای هویت واحد و دارای انسجام درونی باشد باید بر اساس اندیشه های 

زیرساختی بازتعریف شده و سیاست گذاری های مرتبط با آن نیز باید بر همین اساس طراحی 

شود. اگربتوان »بازتعریف خاصی« از فرهنگ و سیاست گذاری فرهنگی ارائه داد و فرهنگ توبه و 

سیاست گذاری های مربوط به آن را بر اساس تحلیل هایی در حوزه علم النفس فلسفی و حکمت 

عملی بازخوانی کرد، انگاه می توان قدرت انگاره ها در ترویج و تعمیق توبه را از این منظر یادآور 

شد .در هر حال این نکته  باید خاطر نشان شود که در راستای خط مشی گذاری فرهنگی می توان 

با تحلیل های صدرایی پیش رفت و در این جهت می توان به تصمیم گیری و تصمیم سازی های 

فرهنگی متقن و ریشه داری دست یافت.

ترویج فرهنگ توبه در بین افراد جامعه اولین و مهم ترین اقدام برای اصالح جامعه دینی است 

و به همین جهت بهینه سازی سیاست های فرهنگی در راستای ترویج و تعمیق فرهنگ توبه از 

زیرساختی ترین اقدامات فرهنگی می باشد.تحلیل های صدرایی بر اساس مبانی فلسفی وی اهمیت 

اصالت بخشی به این انگاره ها را نشان می دهد. در این مقاله سعی شده است که این نوع سیاست 

گذاری فرهنگی در یک مطالعه موردی کاماًل تبیین شود و از چشم انداز اخالق و حکمت مدنی 

به فرهنگ توبه و سیاست گذاری های فرهنگی مربوطه نگریسته شده و به مفهوم انگاره و قدرت 

آن بذل توجه ویژه ای معطوف گردد.

مقاله حاضر برای نشان دادن این مطلب پس از بیان مؤلفه های سه گانه توبه یعنی 1-معرفت 

2-ندامت 3- قصد و اراده، از دیدگاه صدرا بر اساس تحلیل فلسفی مدعی شده که ضعف فرهنگ 

توبه به این نقطه بازمی گردد که معرفت و انگاره ها نسبت به ضررهای گناه و سودمندی توبه مطلوب 

نیست زیرا تحقق توبه در جامعه با انگاره های مربوطه رابطه معناداری دارد انگاره که نوعی تصویر 

ذهنی مرتبط با اراده و عمل است در رفتارهای اخالقی تاثیر فراوان دارد. گاهی انگاره ها برخاسته از 

یک معرفت یقینی ذهنی و بر اساس صورت بندی منطقی هستند و گاهی با بهره وری از تبادرهای 

روانی و صورت بندی های خیالی و زمینه های ذهنی و گاهی بر اساس واقعیت های نفس االمری و... 

ساخته  شده اند و از این جهت خط مشی سیاست گذاری در فرهنگ توبه و انگاره سازی های مربوطه 



163

بررسی ابتناء سیاست گذاری فرهنگی بر زیرساخت های فکری

در سطح جامعه با نگرش های زیرساختی فلسفی رابطه دارد.  

 سؤاالت اصلی که در این مقاله به آن پاسخ داده می شود این است که اوالً چگونه می توان در 

سیاست گذاری فرهنگی بر اساس اندیشه فلسفی و اخالقی جهت گیری نمود و ثانیاً مطالعه موردی 

خط مشی گذاری در توسعه و تعمیق فرهنگ توبه در جامعه بر اساس تحلیل های فلسفی چه نتایجی 

را نشان می دهد؟ برای پاسخ گویی به این سؤال به این پرسش های فرعی پاسخ  داده شده است که:

اوالً: سیاست گذاری فرهنگی چرا و چگونه می تواند از اندیشه های فلسفی و اخالقی متأثرشود؟

ثانیاً: در مطالعه موردی سیاست گذاری فرهنگی در ترویج فرهنگ توبه چگونه می توان با تحلیل 

مراتب معرفت و انگاره های آن در نگاهی صدرایی جهت گیری نمود؟

ثالثاً: در مطالعه موردی مدنظر، چگونه می توان با تحلیل های صدرایی، مراتب ندامت به عنوان 

کیف نفسانی و مراتب اراده برای جبران گناه را به مراتب معرفت بازگرداند و در سیاست گذاری 

فرهنگی برای انگاره سازی توبه بر این اساس جهت گیری نمود؟

رابعاً: چه سیاست های راهبردی فرهنگی ای را می توان برای تقویت و ارتقاء انگاره ها و درنتیجه 

برای باال بردن ضمانت توسعه و تعمیق فرهنگ توبه پیشنهاد نمود؟

2- بایستگی ابتناء باز تعریف فرهنگ در حوزه اخالق بر تفکر فلسفی 

فرهنگ از واژگان فارسی باستان و مرکب از دو بخش »فر«و »هنگ« می باشد. بیش از دویست 

و هفتاد تعریف از فرهنگ ارائه شده است )شریفی و فاضلی،1391: 61(. از آن جا که مطالعه 

موردی این مقاله بحث سیاست گذاری در یک مسئله اخالقی نظیر توبه است به همین جهت 

باید برای باز تعریف فرهنگ در این حوزه نیز مبانی فلسفی مربوطه مورد مالحظه قرار می گیرد. 

مفهوم فرهنگ می تواند در دیدگاه های مختلف مورد توجه قرار گیرد به عنوان نمونه :

1( از دیدگاه تضاد گرایی مفهوم فرهنگ بر اقتصاد بنا شده است و  این دیدگاه فرهنگ را روبنایی 

بر مبنای اقتصاد می داند.

 2( از دیدگاه تکامل گرایی مفهوم فرهنگ وابستگی بسیار قوی با تکامل تاریخی و پیشینه 

میراث فرهنگی دارد.

 3( از دیدگاه ساختی مفهوم فرهنگ تکیه بر الگوسازی و سازمان فرهنگ دارد.
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 4( از دیدگاه کارکردگرایی مفهوم فرهنگ عمل گرا است و باید ناظر به  غایت و علت غایی باشد 

و این دیدگاه تصویر فرهنگ را بر اساس نتایج عملی ترسیم می کند.

 5( از دیدگاه عام گرایی فرهنگی مفهوم فرهنگ برخاسته از مردم شناسی کالسیک است و سعی 

می کند که سنت باقی مانده از پیشینیان را در جامعه به عنوان فرهنگ تلقی کند. این دیدگاه 

فرهنگ را بر اساس عرف فرهنگی تبیین می نماید )رک.جعفری،1373: 22(.

این مقاله مدعی است که می توان مفاهیم اخالقی را با تحلیل های علم النفسی و معرفتی به 

گونه ای تبیین کرد که سیاست گذاری های فرهنگی بر آن اساس مشخص شود. بنابراین فرهنگ 

هم می تواند به مثابه جلوه ای از اندیشه های زیربنایی بازتعریف شود و اندیشه های بنیادین می توانند 

در همه سرشاخه های فرهنگی تجلی نمایند و به تعبیر دیگر فرهنگ می تواند تجلی گاه اندیشه های 

بنیادین درباره انسان، جهان و معرفت و اخالق ...در ساحت های مختلف زندگی گردد.

1-2- بایستگی باز تعریف مفهوم سیاست فرهنگی مبتنی بر اندیشه فلسفی

)خان  است  فرهنگی  امور  در  هدایت کننده  اصول  و  ارزش ها  معنای  به  فرهنگی  سیاست 

را مجموعه پیچیده ای  محمدی،1386: 4(. یک فرهنگ شناس ممکن است سیاست فرهنگی 

از فعالیت های گوناگونی بداند که به صورت نظام مند و در ساختاری پیچیده با هم در ارتباط اند 

است  مقوله ای  فرهنگی  سیاست  سیاست گذاری  علم  دیدگاه  از  اما   .)287 )پهلوان،1382: 

دارای اهمیت راهبردی که بر توسعه پایدار تأثیر می گذارد و در واقع بخش اساسی آن است 

)اشتریان،1381: 10(. سیاست های فرهنگی دو جنبه ی اصلی را مدنظر دارند: اول، پرداختن به 

مسائل فرهنگی روشن و آشکار و دوم، تنظیم بستگی با زمینه های مؤثر بر فرهنگ یا تأثیرپذیر از 

آن که در چارچوب یک رویکرد نظام مند به مجموعه کالن فرهنگ و خرده نظام های فعال در آن 

نظیر نهادهای مؤثر در سیاست گذاری و اجرا، بخش ها و زیرمجموعه های عملیاتی، منابع، امکانات 

و نیروها و محیط داخلی و خارجی مطرح می شوند )همایون و جعفری،1387: 14(. با این اوصاف 

سیاست فرهنگی اشاره به مجموعه اقدامات هدفمند و به نسبت ثابت دارد که در یک بازه زمانی 

برای رفع مسائل عمومی در حوزه فرهنگی اجرا می شود.
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بازتعریفی که می توان برای این مفهوم در مقاله مورد نظر انجام داد می تواند در امتداد اندیشه های 

فلسفی باشد با این نگاه سیاست گذاری فرهنگی در حوزه اخالق نوعی خط مشی گذاری در عرصه 

ترویج فرهنگ مسائل اخالقی و در امتداد اندیشه های بنیادین فلسفی است و به تعبیر دیگر اگر 

خاستگاه های اندیشه های زیرساختی امتداد یابد و تا سرشاخه های مسائل فرهنگی در حوزه اخالق 

و خرده فرهنگ های اخالقی پیش رود مستلزم سیاست گذاری های خاصی در این زمینه خواهد بود. 

از این  جهت طراحی اصول سیاست ها می تواند با آن اندیشه های بنیادین رابطه بسیار تنگاتنگی 

داشته باشد.

3- بایستگی ابتناء نظام سازی و فرهنگ سازی بر اساس جهان بینی فلسفی

 درباره بایستگی ساخت و پرداخت شبکه های فرهنگ و تمدن و یافتن راه های برون رفت از 

تعارضات سلیقه ای 

مدیران فرهنگی، بایسته ترین و شایسته ترین امر این است که دین و عقالنیت دینی را فصل 

برنامه ریزی های  باشد  بنا  اگر  الخطاب تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های فرهنگی قرار داد و 

فرهنگی برمبنای فکر دینی به انجام رسد از آن جا که خطوط اصلی زیر ساخت های فکری دین 

با فلسفه تبیین می شود می توان این بنیان های فلسفی را )مشروط به آن که شواهد دینی بر آن 

وجود داشته باشد( امتداد داد و به نقاط عطفی در جهت گیریی های فرهنگی دست یافت. این 

دیدگاه های بنیادین اند که می توانند به فرهنگ جهت و روح بدهد. زیرا »نقش فرهنگ نقش روح 

در کالبد اجتماع است« )بیانات در دیدار با اعضای انجمن سرای اهل قلم،1381( و فرهنگ هر 

کشور بستر عمومی حرکت آن کشور می باشد)دیدار با رؤسای دانشگاه ها، 1383.( از دیدگاه رهبری 

نیز باید در سیاست گذاری فرهنگی به فلسفه اصالت بیشتری داد. ایشان در این زمینه می فرمایند: 

»نقص فلسفه ما این است که به این ذهنّیت فلسفی امتداد سیاسی و اجتماعی بخشیده نمی شود. 

فلسفه های غربی برای همه ی مسائل زندگی مردم، کم وبیش تکلیفی معّین می کند، سیستم اجتماعی 

را معّین می کند، سیستم سیاسی را معّین می کند، وضع حکومت را معّین می کند، کیفیت تعامل 

مردم با همدیگر را معّین می کند؛ اما فلسفه  ما به طور کلّی در زمینه  ذهنیات مجّرد باقی می ماند 

و امتداد پیدا نمی کند.« )دیدار با جمعی از نخبگان حوزوی،1382(
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مسلم است که مراد ایشان این است که فلسفه اسالمی بالقوه ظرفیت فرهنگ و تمدن سازی را 

دارد هرچند برخی از افراد به ضرورت این امر نرسیده اند ولی در هر حال باید با زیرساخت فلسفه، 

فرهنگ سازی و تمدن سازی و سیاست گذاری فرهنگی نمود.

ایشان به این نکته تصریح می فرمایند که: »می توان در مبانی موجود فلسفِی ما نقاط مهمی را 

پیدا کرد که اگر گسترش داده شود و تعمیق گردد، جریان های بسیار فّیاضی را در خارج از محیط 

ذهنّیت به وجود می آورد و تکلیف جامعه و حکومت و اقتصاد را معّین می کند. دنبال این ها بگردید، 

این نقاط را مشّخص و رویشان کار کنید؛ آنگاه یک دستگاه فلسفی درست کنید. از وحدت وجود، 

از »بسیط الحقیقة کّل االشیاء«، از مبانی ماّل صدرا، اگر نگوییم از همه  این ها، از بسیاری از این ها، 

می شود یک دستگاه فلسفِی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی درست کرد، این کار را هم هیچ کس 

غیر از شما نمی تواند بکند، شما باید این کار را انجام دهید.«)همان( در راستای این دیدگاه یکی 

از مواردی که می توان با تأمل در زیرساخت های فکری فلسفی آن را یافت و تأثیر آن را در اصالح 

فرد و جامعه مشاهده کرد، مسئله ایجاد فرهنگ توبه است. توبه هرچند که ماهیتی اخالقی دارد 

ولی در تحلیل های علم النفسی و معرفت شناسانه می توان به ترسیم کم و کیف خط مشی گذاری 

فرهنگی در این رابطه دست یافت.

 4- تبیینی از تأثیر اندیشه های بنیادین بر سیاست گذاری فرهنگی

ارائه  به دیدگاه های مختلفی که تعریف فرهنگ ذکر شد وقتی دیدگاه فردی در  با توجه 

سیمای فرهنگ مطابق دیدگاه اول باشد1، فرد در سیاست گذاری های فرهنگی، اقتصاد را بسیار 

مؤثر می داند و اگر در اندیشه اقتصادی خود مثاًل یک فرد دیالکتیکی باشد در افکار فرهنگی خود 

متأثر از این فکر فلسفی نوعی تضادگرایی خواهد داشت. متأسفانه برخی از برنامه ریزان، فرهنگ 

را به جزئی از حوزه اجتماعی و اقتصادی تقلیل داده اند ولی فرهنگ عرض و طولی گسترده دارد. 

در طول تاریخ بشر سیاست گذاری فرهنگی یکی از کارکردهای وظایف مدیران و سیاست گذاران و 

برنامه ریزان بوده است. اگر این سیاست گذاران به میراث فرهنگی و تکامل تاریخی گرایش داشته2 

1. مفهوم فرهنگ در دیدگاه تضاد گرایی
2. دیدگاه تکامل گرایی
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و یا تابع مطالعات فرهنگی بوده و یا براساس گرایش های سیاسی و یا هر امر دیگری سیاست گذاری 

فرهنگی می کرده اند؛ هرگز به بهترین الگو در این جهت دست نیافته بودند؛ زیرا اقدامات فرهنگی 

ایشان نیز متأثر از تصویرسازی های فرهنگی روبنایی بوده است. ولی آنچه که بایسته و شایسته به 

نظر می رسد و می توان از آن قاطعانه دفاع نمود این است که در خطمشی گذاری سیاست های کلی 

فرهنگی و همچنین در برنامه ریزی های ناظر به اجرا می توان و باید اصالت را به بنیادهای فکری زیر 

ساختی ای داد که با اندیشه فلسفی مؤید به شواهد دینی تأیید می شود. مثاًل اگر سیاست گذاران 

فرهنگی درباره معرفت و چگونگی بازگشت مراتب اراده به معرفت و رابطه معرفت وعمل بر اساس 

مبانی فلسفی ای که مؤیدات دینی دارد تصویر صحیحی داشته باشند می توانند بهترین تأثیر را در 

خط مشی گذاری فرهنگی مربوط به توبه بگذارند. ولی در اینجا ادعای مقاله این است که باید هم 

تصویر فرهنگ را بر اساس اصالت بخشی به جهان بینی و اندیشه فلسفی مؤید به نور وحی بازتعریف 

نمود و هم باید مؤلفه های سیاست گذاری فرهنگی را بر همین اساس هویت و جهت داد. وقتی که 

فرهنگ از چنین چشم اندازی نگریسته شود و دارای خاستگاه و ریشه فلسفی مؤید به نور وحی و 

منطق دفاعی عمیقی باشد سیاست گذاری های فرهنگی نیز باید مبتنی بر تحلیل های زیر ساختی 

باشد در این صورت خط مشی های فرهنگی دیگر متخذ از سالئق سیاسی و گرایش های سلیقه ای 

نخواهد بود بلکه آبشخور و سرچشمه طراحی های فرهنگی منابع ناب فلسفی و اندیشه های پایه ای 

و زیرساختی خواهد بود. فقط در صورتی که سیاست گذاری فرهنگِی جامعه اسالمی سیستمی 

و نظام وار باشد و ارتباطی نظام مند بین همه اجزاء آن وجود داشته باشد و بتواند همچون یک 

کل واحد عمل کند این سیاست گذاری ها موفق خواهند بود. )لطیفی، ظهوریان ابوترابی،1394(.

 گذاری و برنامه ریزی فرهنگی در مسئله توبه بر اندیشه های 

فلسفی صدرایی

فرهنگ توبه یکی از زمینه های تحول اصالح فرهنگی است و فرهنگ توبه هرچند به ظاهر 

یکی از خرده 

فرهنگ های عمومی است ولی در حقیقت فرمایشی است که ترویج و توسعه آن می تواند 

تحوالت گسترده و 

4-1- مطالعه موردی ابتناء سیاست
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ژرفی را در جامعه ایجاد کند. برای اینکه بتوان نشان داد که مدل سیاست گذاری پیشنهادی 

مقاله یعنی اصالت 

بخشی به تفکر بنیادین فلسفی مدل کارآمد و قابل استفاده ای است در اینجا به مطالعه 

موردی خط مشی گذاری

در فرهنگ توبه بر اساس دیدگاه های علم النفسی و معرفت شناسی صدرایی پرداخته می شود.

اگر سیاست فرهنگی عبارت از اصول کلی هدایتگر فرهنگ تلقی شود )همایون و جعفری، 

1387: 15( یکی از بایستگی های سیاست گذاری فرهنگی در بازگرداندن عامه مردم از گناهان 

به سوی خدا، این است که بتوان آن را مبتنی بر اندیشه های بنیادین تفکر دینی جهت دینی نمود 

و از آن جا که در بسیاری از رویکردهای هستی شناسانه، نفس شناسانه و معرفت شناسانه حکمت 

متعالیه، در راستای نگاه دینی ظرفیت های وسیعی وجود دارد که نشان می دهد کم و کیف و 

نوع معرفت و نوع انگاره های مردم نسبت به گناه است که می تواند مبدأ احتراز و گریز ایشان 

از گناه تلقی شود آنگاه در سیاست گذاری ها و مدل سازی ها می توان به خط مشی هایی در این 

رابطه دست یافت. به عنوان مثال از طریق فلسفه می توان به این نتیجه رسید که باید به قدرت 

انگاره های مردم در این رابطه بها داد و باید برای انگاره سازی به تقسیم کار دستگاهی پرداخت و 

طی بازه زمانی مشخص و مطابق فرمول های سیاست گذاری فرهنگی با برنامه مستمر به نتایجی 

رسید و از آن طریق در خرده فرهنگ ها و برنامه ریزی های فرهنگی و حتی مهندسی فرهنگی تأثیر 

گذاشت. خاستگاه فرهنگ پذیر نمودن توبه در اجتماع، هندسه جهان بینی است و امتداد بخشی 

به خطوط و رسوم و زوایای نگرش های بنیادین دینی است که می تواند فلسفه سیاست گذاری 

فرهنگی را در امور فرهنگی تدوین نماید و نمودهای فرهنگی مبنی بر بنیان و بناهایی مبتنی 

بر زیربنا بسازد. واکاوی جوانب برخی از روی کردها در سیاست گذاری فرهنگی پیرامون توبه، 

آسیب هایی را نشان می دهد که مهم ترین آن ها فراموش شدن توبه به عنوان زیربنایی ترین مرحله 

اصالح است و این فراموشی ردپای خود را در کتب درسی و در برنامه های فرهنگی و در فیلم 

های تلویزیونی و در سینما و تراکت های تبلیغ فرهنگی و...برجای گذاشته است و از سوی دیگر 

اقدامات و فعالیت هایی که در راستای ترویج فرهنگ توبه  صورت می گیرد کمتر برخاسته از تأمالت 
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علم النفسی و رویکردهای معرفت شناسانه نسبت به جایگاه انگاره های مردم نسبت به گناه بوده 

است و این مطلب نشان می دهد که گاهی برخی از ظرفیت ها به جهت برخورد شعاری و سطحی 

و مبتنی بر پایه ها و تفکر فلسفی نبودن از دست می روند.

5- چارچوب مفهوم اخالقی توبه در دیدگاه صدرایی

توبه مفهومی است که ماهیتی اخالقی و عرفانی دارد و معانی توبه را می توان در این چهار 

محور کلی خالصه نمود:

مکرم،بیتا:  بن  محمد  78؛  فیومی،1425:   399؛  )مصطفوی،1430:  گناه  از  بازگشت   .1

449؛الجوهری،1418: 125؛ زبیدی،1414: 328.(

2. ترک گناه به بهترین وجه )اصفهانی،1392: 169.(

3. مطلق بازگشت )ابوالحسین احمد بن فارس،1404:  357؛ الطریحی،1362:  14.(

4. استحیاء )الفراهیدی،1414:  229.(

 معنای اصطالحی توبه در دیدگاه عرفا به معنای لغوی آن نزدیک است. چنانچه درشروح 

منازل السائرین

حقیقت توبه را رجوع از عالم اسفل به عالم اعلی )تبادکانی، 1382: 97( و یا رجوع از معصیت 

الل معرفی می نمایند. )کاشانی،1381: 255(

علمای اخالق نیز توبه را خالی ساختن دل از قصد معصیت و رجوع به درگاه الهی )نراقی،1371: 

674( و یا بازگشت از بی راهی و بازآمدن به راه )غزالی، 1988م: 115( و یا مفاهیمی نظیر آن 

معرفی کرده اند.

مالصدرا در تبیین معنای توبه بر اساس مبانی تفکر فلسفی خویش نظر داده است. وی معتقد 

است توبه دارای این سه مؤلفه است:1. معرفت به گناه و ضررهای آن 2. پشیمانی )ندامت( 3. قصد 

و اراده و در این مقاله مراد از توبه همان مفهومی است که مالصدرا ترسیم می نماید.

مبانی فکری صدرا درتبیینی که وی درباره توبه دارد تاثیرگزاراست. چنان که بیان شد اجزا و 

فصول توبه ازنظر وی عبارتنداز:1. معرفت به گناه و ضررهای آن 2. ندامت 3. قصد و اراده جبران 

گناه و عدم بازگشت به آن.
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 وی می فرماید: توبه با سه امر حاصل می شود: اول شناخت ضررهای گناه که حجاب بین عبد 

و موال و سمی کشنده برای کسی است که مرتکب آن می شود. پس زمانی که آن را شناخت در 

مرحله دوم حالتی از تأسف برایش حاصل می شود و تأسف همان پشیمانی است پس زمانی که 

تألم و درد غلبه پیدا کند حالت سوم برایش حاصل می شود که همان قصد است. بنابراین توبه 

شامل سه امر است: اولین آن ها مربوط به حال است یعنی در زمان حال از گناهانی که پیش رو 

دارد خودداری کند و دومین آن ها مربوط به آینده است اینکه تصمیم بگیرد تا آخر عمر خود بر 

آن ها برنگردد )بر گناهان گذشته( و سومی مربوط به گذشته است که باید آنچه که درگذشته 

از او فوت شده را جبران کند پس سه امر معرفت، پشیمانی و قصد را در مجموع توبه گویند. 

)ر.ک.صدرالدین شیرازی، 1366، ج 3: 138(.

5-1- سیاست گذاری فرهنگی مبتنی بر تحلیل معرفت شناسانه صدرایی درباره مراتب معرفت 

)انگاره(
اولین مؤلفه توبه معرفت نسبت به ضررهای گناه و منفعت توبه است. در اینجا به جای واژه 

معرفت از تعبیر انگاره استفاده می شود.1 اگر کسی انگاره خاصی نسبت به گناهی نداشته و نسبت 

به ضررهای گناه جاهل باشد اهل توبه نیست از این جهت جنبه تمهیدی علوم نظری برای توبه 

مشخص است و تحصیل این علوم درواقع مقدمه تهذیب نفس و تحصیل فضایل می باشد. )امام 

خمینی،1371:  21-20( ولی همیشه این سؤال ساده و مهم مطرح بوده که چرا با آن که افراد 

به ضررهای گناه و حسن توبه آگاه اند ولی موفق به توبه نمی شوند و یا آنکه اگر توبه نمایند زود 

توبه خود را می شکنند و دوباره مرتکب همان عمل می شوند؟! بازگشت پاسخ این سؤال به این 

امر است که به مراتب معرفت، آگاهی حاصل شود و مشخص شود که آیا هر معرفتی می تواند علت 

تامه عمل باشد و یا فقط برخی از مراتب علم و معرفت می توانند علت تامه در عمل باشند؟ با 

1.  انگاره مفهوم جدیدی است و در ادبیات فلسفی و هنری و داستانی و در دهه اخیر در اخالق کاربردی بسیار استفاده شده 
و جایگاه مهمی یافته است. انگاره با پیش فرض و پارادایم نسبت قابل توجهی دارد و عبارت از تصویرهای ذهنی است که 
افراد درباره موضوعات و مسائل دارند اعم از آن که این تصاویر واقعی بوده یا در اثر صورت پردازی خیال به وجود آمده 
باشد و اعم از این که این تصویرها تصور یا تصدیق منطقی باشند و اعم از آن که این انگاره ها در ضمیر خودآگاه یا ناخودآگاه 
باشند. انگاره هایی که افراد درباره ضررهای گناه دارند می تواند نشان دهنده جهت گیری و میزان مدیریت و خویشتن داری 

ایشان باشد. انگاره ها بیشتر با صور خیال مرتبط است ولی گاهی به معرفت عقلی تبدیل شده و در آن مندمج می شوند.
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تحلیل دیدگاه های صدرایی در پاسخ به این سؤال باید گفت بین مراتب معرفت )انگاره( و مراتب 

عمل نوعی همبستگی و تناظر است و معرفت اگر از سطح آگاهی ذهنی فراتر رفته و به هسته 

کانونی هویت ادراکی انسان نفوذ کرده و بهره ای از شهود ببرد می تواند ضامن صادق تری برای 

عمل محسوب شود و اگر حتی این معرفت و انگاره ها از شهود فطری نه شهود قلبی حاصل شود 

بازهم مؤثرتر از سایر اقسام معرفت است بنابراین اگر انسان فقط از طریق گفت وشنود و یا مطالعه 

و انتقال معلومات به ذهن به یک سری آگاهی های ظاهری درباره ضرر گناهان و قبح توبه دست 

یابد لزوماً نمی تواند مطابق علم خود عمل کند و باور به این آگاهی ها و تبدیل آن ها به معرفت 

و ایمان است که جزمیت تحقق توبه را در برخواهد داشت. تبدیل علم حصولی به حضوری و به 

تعبیر دیگر به ایمان و معرفت به نحوی که از قالب مفهومی فراتر رفته و قلب انسان آن را درک 

نماید و یا فطرت انسان بر آن متنبه شود می تواند توفیق توبه را نصیب افراد نماید. بسیاری از افراد 

به ضررهای گناهان اعم از ضررهای دنیوی و ضررهای اخروی آگاه اند ولی هرگز ندامت عمیقی از 

ارتکاب گناه بر قلب ایشان عارض نمی شود و این دلیل موجهی برای این مدعی است که معرفت 

ایشان معرفتی سطحی است یا برخی از موانع ذهنی و معرفتی دیگر و یا حتی برخی از عوامل 

غیرمعرفتی ممکن است جنبه های بازدارندگی داشته باشند.

 بر اساس مبانی صدرا در علم حصولی ماهیت معلوم و ماهیت انگاره ها نزد عالم حاضر می شود 

و ازآنجاکه صورت معلوم و نه حقیقت آن نزد عالم حاضر است، این علم ضعیف و ناتوان است و 

حتی بحث از مطابقت این صورت ذهنی با واقع نیز مطرح می شود ) رک، مالصدرا، 1981م، ج3:  

298 و رک، جوادی آملی 1375، ج 3:  457(.البته علم حصولی در بین مبادی عمل جایگاه 

رفیعی دارد ولی هرگز نمی تواند عمل را تضمین نماید. تحلیل این ناتوانی را می توان با تحلیل 

جایگاه علم در مبادی عمل به دست آورد و سمت وسوی سیاست های فرهنگی را بر اساس طراحی 

انگاره هایی که حاصل این تحلیل های علم النفسی است تنظیم نمود. از این مبنای فلسفی صدرایی 

می توان به یک سیاست فرهنگی رسید و آن سیاست فرهنگی این است  که در روش های تبلیغی 

و گفتمان سازی باید به شهود فطری توجه ویژه ای مبذول داشت و اگر بتوان در یک سیاست 

گذاری کالن فرهنگی اولویت تبلیغی و ارشادی را در همه دستگاه ها، منعطف به بازیافت مشهودات 
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فطری نمود می توان در وصول به اهداف و آرمان های فرهنگی موفق تر عمل کرد؛ اگر انگاره ها صرفاً 

مفاهیم ذهنی ای باشند که نتوانند با کماالت ذاتی فطری ارتباط برقرار نمایند قدرت کمتری در 

ایجاد توفیق توبه دارند؛ بنابراین بر اساس این تحلیل نفس شناسانه و با توجه به این که معرفت 

فطری سریع تر و عمیق تر می تواند اراده را تحریک نموده و مبدأ عمل شود باید جهت انگاره سازی 

به انگاره یابی تغییر کند. به  عبارت  دیگر اگر انگاره های فطری بازیافت شوند دیگر نیازی به خلق 

جدید انگاره در ساحت معرفت وجود ندارد.

البته صدرا عباراتی دارد که نشان می دهد اراده قطعی در صورتی محقق می شود که خاستگاه 

آن علم و معرفت حضوری و شهودی باشد. ازآنجاکه انگاره های مرتبط بامعرفت فطری به نوعی 

دارای عنصر حضور و شهودند دارای قدرت فوق العاده ای در تحریک اراده می باشند. وی می گوید: 

»اراده و کراهت در ما از امور وجدانی )مثل درد و لذت( است، به گونه ای که شناخت جزئیاتشان 

آسان است، زیرا علم به آن به وسیله عین حقیقتش آن که در نزد مرید و مکره موجود است، 

حاصل می شود« )همان، 1918 م، ج 6:  336(. از سخن صدرا شاید بتوان استنباط نمود که اراده 

مرتبط با انگاره های فطری چون به علم حضوری ادراک می شود از انگاره های ذهنی مؤثرتر است 

و در این صورت نتیجه راهبردی که از این تحلیل صدرایی می توان در بحث سیاست گذاری های 

فرهنگی گرفت این است که باید به انگاره های فطری اهمیت ویژه ای داد و به تعبیر ساده تر اگر 

بتوان شرایطی فراهم کرد که انسان به فطرت خود بازگشت نماید حتماً از گناه توبه خواهد کرد 

و به سمت خدا بازخواهد گشت. 

5-2- سیاست گذاری فرهنگی مبتنی بر ایجاد ألم نفسانی از تصور و انجام گناه 

ندامت به عنوان کیف نفسانی تابعی از مراتب نفس و همچنین تابعی از مراتب علم و معرفت 

به ضررهای گناه است. ندامت دارای ألم نفسانی است. صدرا الم را کیف نفسانی می داند )رک، 

صدرالدین شیرازی،1981 م، ج 4: 32؛ رک، همان،1389:  33( و باید ندامت را هم نوعی کیف 

نفسانی تلقی نماید.

بیانات مالصدرا در شواهد الربوبیه ناظر به این است که الم در هر نفسی عبارت از ادراک امر 

نامالئم با آن نفس است. )همان،1417 ه: 233( بنابراین وقتی نفسی با ادراک ضرر گناه می فهمد که 
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چه خسارت هایی نموده، با ادراک این امر نامالئم محزون می شود. وی تأکید می نماید که الم دارای 

مراتب متفاوتی است و هر چه انسان )در اثر گناه( وجود قوی تر و کمال عالی تری را ازدست داده 

باشد ادراک این نامالئم بودن برای نفسش بیشتر می شود. )همان: 334(

ازآنجا که ادراک اعم از ادراک حسی و خیالی و عقلی است )رک، طباطبایی،1434 ه: 214( 

احساس ندامت گاهی از طریق ادراک صور خیالی و گاه از طریق ادراک مفاهیم عقالنی است 

درهرحال هم ساحت ادراک عقلی و هم متعلقات آن باالتر از ساحت ادراک خیالی و متعلقات آن 

است؛ بنابراین ادراکات دارای مراتب تشکیکی می باشند و این تشکیک هم به تفاوت مراتب ابزارهای 

ادراکی نفس و هم به تفاوت مراتب درجات وجودی و کمالی نفوس مدرک مربوط می شود؛ بنابراین 

حصول این ندامت به جهت تناظری که با مراتب ادراک دارد دارای مراتبی می شود. هرچند که 

درهرحال مدرک اصلی الم ناشی از درک ضررهای گناه نفس است. الزم به ذکر است که صدرا 

مفهومی به نام الم عقالنی را نیز ابداع فرموده و معتقد است که این الم، از باالترین مدارج درد والم 

است. )رک، صدرالدین شیرازی،1981 م، ج 4: 132( بنابراین ندامت و حزن ناشی از گناه هم در 

باالترین درجه به سر حد الم عقالنی می رسد.

 نتیجه امتداد بخشی به این مسئله فلسفی به اینجا می انجامد که اوالً باید مطابق الیه های مختلف 

فرهنگی و سطوح و مراتب کمالی افراد از ابزارها و برنامه ریزی های مختلف فرهنگی استفاده نمود 

و در ترویج فرهنگ توبه نیز از مراتب مختلف زبان تفهیم استفاده کرد و مراتب متفاوت ضررهای 

گناه را به صورت های متفاوتی در مراتب طولی و تشکیکی طراحی کرد و بنابراین در برنامه های 

فرهنگی هم باید به انگاره  سازی و پردازش و ترویج تصاویری درباره آالم حسی و مکافات دنیوی 

گناه و هم به انگاره سازی و پردازش و ترویج تصاویری خیالی از آالم گناهان و هم به انگاره سازی 

استدالل ها و تصاویری عقلی از آالم گناهان پرداخت و آن ها را از طرق مختلف و با تقسیم کار 

دستگاهی در جامعه ترویج کرد.

 از سوی دیگر مطابق یک تحلیل نفس شناسانه صدرایی، در بحث اخالقی توبه می توان مدعی 

شد اگر کیف نفسانی راسخ در نفس باشد ملکه است و اگر راسخ نباشد حال است. )همان:  110؛ 

رک، طباطبایی1434 ه ش:  207( از آنجا که بین ملکه و حال نیز نوعی نسبت ضعف و شدت 
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است بنابراین ندامت راسخ در نفس، شدید و ندامت گذرا ندامتی ضعیف است و شدت و ضعف این 

ندامت در توبه به شدت و ضعف ادراک حضوری ضرر گناه بازمی گردد. چنانچه مالحظه می شود 

با این تحلیل نفس شناسانه بازهم مراتب ندامت به مراتب علم حضوری و معرفت بازمی گردد.

استفاده ای که می توان از این بحث اخالقی ایی که بر اساس مبانی فلسفی استوار است نمود 

این است که اگر در سیاست های فرهنگی گاهی فقط موجی برای ترویج و تحکیم توبه در جامعه 

ایجاد شود ولی این موج زودگذر باشد، جزمیت تحقق توبه در طول زمان آسیب خواهد دید و 

توبه ها، زود شکسته خواهند شد ولی اگر سیاست های ترویجی اخالقی به گونه ای طراحی شود 

که تذکرهای مکرر و  مستمر در زمینه توبه همواره در سطح فرهنگ و اجتماع وجود داشته باشد 

آنگاه این ملکه اخالقی در وجود افراد نهادینه و ریشه دار می گردد.

5-3- سیاست گذاری فرهنگی مبتنی بر توجه به تأثیر ادراکات خیالی بر اراده ترک گناه 

 مالصدرا از »اراده« مفهوم خاصی بیان می کند که بر آن اساس »اراده بر ترک گناه« با  »مراتب 

معرفت« رابطه ویژه ای دارد. با تبیین این رابطه می توان نشان داد که چگونه با انگاره سازی می توان 

در سطح جامعه به ترویج تحقق توبه و نهادینه سازی آن پرداخت؛ زیرا مراتب قصد و اراده به عدم 

بازگشت به گناه در دیدگاه های صدرایی به  مراتب علم و معرفت نسبت به ضرر گناه بازمی گردد و 

چون بیشتر مردم جامعه در سطح معرفت های خیالی به سر می برند و کمتر خود را تحت مدیریت 

معرفت عقالنی درآورده اند از این  جهت انگاره های مرتبط با صور خیالیه بیشتر برای افراد ایجاد 

انگیزه می نمایند حتی صدرا قوای تحریکی را هم به قوای ادراکی بازمی گرداند. بنابراین انگاره می 

تواند قوه شوقیه را تحریک کند و قوه شوقیه سبب انگیزش اراده می شود.

 مالصدرا گاهی از قوای »غضبیه« و »شهویه« تعبیر به قوای ادراکی کرده است درصورتی که 

این دو از قوای تحریکی نفس حیوانی اند - قوای غضبیه و شهویه که از اقسام قوه  شوقیه )نزوعیه 

یعنی میل( هستند با قوه  ادراکی متخیله مرتبط و متصل می باشند؛ صورتی که در متخیله نقش 

می بندد اگر شوق را به جانب امر مطلوب و لذیذ برانگیزاند، شهویه نامیده می شود و اگر برای دفع 

امر مکروه و ناخوشایند باشد غضبیه خواهد بود. او از مقایسه  قوه  متخیله و عاقله نتیجه می گیرد 

که آنچه از مبدأ ادراکی قوی تر، یعنی قوه  عاقله نشئت می گیرد، شریف تر و با فضیلت تر از چیزی 



175

بررسی ابتناء سیاست گذاری فرهنگی بر زیرساخت های فکری

است که از متخیله پدید می آید. وی همین تفاوت را میان قوای مدرکه و محرکه  حیوانی نیز 

قائل است و قوای مدرکه را برتر از قوای محرکه و قوای مدرکه  داخلی یا باطنی )حس مشترک، 

خیال، واهمه، حافظه، متصرفه و متخیله( را برتر از قوای مدرکه  خارجی )حواس پنجگانه( می داند. 

)مالصدرا،1382، ج 8: 58-59 و 148-147(

 ولی چون سطح ادراکی اکثریت مردم جامعه در قوه عاقله نیست بلکه در حد متخیله است 

باید برای تحریک اراده مردم بیشتر از انگاره های خیالی استفاده کرد.

به تعبیر دیگر چون اکثریت مردم خود را تحت مدیریت و تسلط قوه عاقله درنمی آورند مگر 

از طریق واسطه گری خیال، از این جهت شاید در سیاست گذاری فرهنگی تالش برای انگاره سازی 

مهم تر از هر امر دیگری بتواند در راستای ایجاد زمینه برای اقبال به توبه تأثیر گزار باشد. 

5-4- سیاست گذاری فرهنگی در گسترش و تعمیق توبه مبتنی  بر تحلیل فلسفی از  مراتب اراده 

ذومراتب بودن قصد و اراده را می توان با ذو مراتب بودن وجود مرتبط نمود. از نظر صدرا اراده  

در تمام موجودات ذو اراده به یک معنی نیست و بلکه تابع وجود آن ها است و همان طور که وجود 

تشکیکی است اراده  ساری در موجودات صاحب اراده  نیز این گونه  است. انگاره ها و مراتب معرفت 

که در وجود انسان ها وجود دارد بر اراده تأثیر می گذارند اما ساحت وجودی این انگاره ها و مراتب 

معرفت متفاوت است هرچه که ساحت وجودی این انگاره ها و معرفت ها باالتر باشد تأثیرگذاری 

آن ها بیشتر است )رک، صدرالدین شیرازی،1981 ه ، ج 6:  339-340(. مسلماً با توجه به چنین 

مبنای صدرایی می توان به این نتیجه رسید که: 

اوالً در سیاست گذاری های فرهنگی باید به اراده و ذو مراتب بودن آن توجه کرد. 

ثانیاً باید نقاط عطف سیاست های فرهنگی را به ویژه در مسئله توبه و بازگشت به گناه به 

سمت وسویی برگردانید که شوق و محبت و جاذبه به  سوی امری که تحقق آن مدنظر است در 

سر حد نصاب اعالیی متحقق شود که تحریک اراده را قطعاً در پی داشته باشد در بحث توبه نیز 

امر به همین منوال است. اگر منافعی که بر توبه مترتب می شود در دستور کار تبلیغی و آموزشی 

همه دستگاه ها و مراکز قرارگرفته و تصویرهای بسیار جذابی از آن ارائه شود، ایشان به بازگشت 

از گناه شوق مؤکد و درنتیجه اراده پیدا می کنند و این همان است که شاعر می فرماید: اگر لذت 
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ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت ندانی. بنابراین باید انگاره هایی راترویج کرد که افکار عمومی 

جامعه اینگونه بیندیشند که »ترک لذت گناه« یعنی بهشت، سعادت و لذت بیشتر و این انگاره ها 

باید تکرار شود.

ثالثاً به همخوانی در سیاست های فرهنگی به همخوانی مفاد و روش های تبلیغی باوجود و مراتب 

وجودی انسان ها و مقتضیات وجودی شان باید توجه خاص شود مثاًل بر اساس اصل سریان عشق 

در موجودات و اصل سریان اراده در موجودات باید در پی این بود که برای آحاد افراد جامعه این 

تصویرها را ارائه داد که گناه آن ها را از معشوق بازمی دارد. نمونه این مطلب در این انگاره شعاری 

دیده می شود »گناه یعنی خداحافظ حسین )ع(«

 در تحلیل دیگر می توان به این نکته اشاره کرد که صدرا معتقد است در انسان دو گونه اراده 

و مشیت وجود دارد یکی زائد بر ذات که مغایر با ذات مرید است و این همان اراده نشات گرفته 

از انگیزه است و در انسان این اراده برخاسته از تصور و تصدیقی است که به سبب تفکر و اندیشه 

درباره فرمایشی سودمند یا زیان بار به وجود می آید ولی صورت دیگر مشیت یا اراده، اراده  برخاسته 

از نفس فاعل است. اراده و مشیت برخاسته از نفس اگر به سبب شوق فطرت نسبت به کمال بوده، 

و به  واسطه قصد زائد بر ذات و علم عارض خارج ذات و یا صور تخیل و تفکر و اندیشه و یا حتی 

علم حضوری نباشد. )همان، 1378:  34( بلکه اتحاد خاصی با نفس فاعل داشته و در فطرت او 

ریشه داشته باشد می تواند از تأثیرگزاری قابل توجهی برخوردار گردد. با این نگاه می توان در ذو 

مراتب بودن قصد و اراده در توبه این تحلیل را به دست آورد که گاهی فرد تائب با بازگشت به 

فطرت و فطریات خویش به این نتیجه رسیده که باید از گناه خاصی به سوی خدا بازگشت کند 

و گاهی نتوانسته این مفهوم را در فطرت خود بازیابی نماید بلکه فقط از طریق یک سری علوم 

اکتسابی و مفاهیم و استدالالت عقلی به این امر پی برده و در این صورت این قصد و اراده در 

مرتبه پایین تری قرار دارد.

چنانکه مشاهده می شود با این تحلیل علم النفسی می توان مراتب قصد و اراده برای جبران 

گناه را هم به مراتب انگاره ها و مراتب معرفت برگردانید و مسلم است اگر بنا باشد سیاست گذاری 

فرهنگی در امتداد این مبنای فلسفی صورت گیرد نتیجه آن این است که باید با تجاذب های 
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فطری شوق فطری به سوی توبه را برانگیخت زیرا شوق است که اراده را برمی انگیزد و انگیزش 

شوقی ارادی در ایجاد زمینه های توبه تأثیرگذار است و در برنامه ریزی های فرهنگی تقسیم کار 

بین دستگاهی باید برنامه ریزی های فرهنگی را به سمت وسویی سوق داد که به بازیافت انگاره های 

فطری و شکوفایی فطرت بیشتر از انتقال آگاهی های صوری به ذهن بها داد.

6- بایستگی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی در راستای شهودی و قلبی نمودن انگاره های توبه

صورت بندی های منطقی و تجارب ذهنی تا حدودی می تواند تأمین کننده تحقق توبه در مراتب 

پایین تر باشند ولی مسلم است در اینجا صرف آگاهی ذهنی نمی تواند علت تامه ایمان و شهود 

قلبی محسوب شود و تهذیب نفسانی است که می تواند زمینه را برای این امر آماده نماید. لذا 

گاهی وعظ یک روح مهذب و قدسی اگر با کلمات و ادبیات لطیف و در فضا عرفانی و در شرایطی 

روحانی به القاء حقایقی پیرامون توبه بپردازد می تواند نه تنها زمینه انتقال مطالب به ذهن بلکه 

زمینه انتقال آن ها به قلب را نیز فراهم نماید؛ بنابراین برای بهره وری از قدرت اصالح گری انگاره 

بایسته و شایسته است که به موارد زیر توجه گردد: 1. توجه به زمینه های تهذیب نفس افراد 2. 

همت برای ایجاد مقتضیات درونی سازی معرفت های ذهنی 3. همت برای رفع موانع سلوکی و 

تالش برای رفع موانعی که سد تبدیل معرفت ذهنی به معرفت شهودی می باشد.

 های توبه در راستای رساندن آن ها به سرحد معرفت یقینی منطقی

حرکت فکر و استدالل و صورت بندی ذهنی و منطقی حاصل می

ثابت مطابق با واقع را که نوعی یقین است به دست می آورد به ساحت عمل نزدیک می شود در 

هرحال علم حصولِی حاصل از دریافت عقل دارای اوصاف یقینی و ضروری و کلی و ابدی بودن 

است )البته به شرطی که مطابق واقع باشد( )ابن سینا، 1364:  122 ).

بنابراین باالترین مرتبه ادراکات عقلی که همان ادراکات یقینی است از ادراکات ظنی و ادراکات 

متاخم به علم 

به گونه ای  فرهنگی  در سیاست های  باید  بنابراین  می گذارد  تأثیر  بیشتر  عمل  تحقق  برای 

زمینه سازی نمود که فرد به یقین نسبت به منفعت توبه واقف شود. البته قباًل بیان شد که صرف 

6-1- بایستگی توجه به انگاره
 معرفت دارای سطوحی است، سطح اول علم، حصولی و اکتسابی است و از طریق فرایند 

 شود نفس وقتی اعتقاد جازم 
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حصول آگاهی به ضرر گناه اگر در حد ساخت و پرداخت انگاره ها و در مرحله ذهنی باقی بماند و 

صبغه ایمانی و معرفتی به خود نگیرد نمی تواند همیشه و همه جا مبدأ مهمی برای تحقق توبه باشد. 

ولی مسلم است که دربسیاری موارد بدون رسیدن به  یقین ذهنی نمی توان به یقین قلبی رسید.

از این جهت در خرده سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی برای بهره وری از قدرت یقین 

منطقی و استداللی باید به موارد زیر توجه کرد:

1. تجزیه وتحلیل معارف مربوط به گناه و آثار وضعی آن و بجا آوردن استدالل بر معرفت های 

مربوط به تجسم اعمال 2. انگاره سازی و معرفت  افزایی نسبت به معاد و قواعد پاداش و جزاء 3. 

تحلیل انتقادی مربوط به انگاره های عرفی درباره مفهوم و مصداق گناه و توبه 5. عرضه انگاره های 

رایج در اذهان عامه بر اخبار متواتر مربوطه 6. بیان معیارهای عقلی و شرعی برای سنجش انگاره ها 

7. استفاده از نتایج شهود عقلی و مکاشفات و مقتضیات فطرت در راستای انگاره سازی.

7- بایستگی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی با توجه به »احتمال معرفت شناختی« 

در انگاره ها

تعبیر احتمال معرفت شناختی اصطالحی در علم معرفت شناختی است که به استفاده معرفتی 

از گذر زمینه های روان شناختی اشاره دارد. مهم ترین کارکرد عقل واصل نمودن انسان به ادراکات 

یقینی است که گاهی از طریق صورت بندی منطقی و گاهی از غیر طریق آن عاید می شوند. برای 

آشنایی به معرفت یقینی یعنی معرفتی که احتمال خالف نسبت به آن وجود نداشته باشد، به 

تعبیر دیگر برای تحصیل یقین منطقی، باید از طریق علم حصولی وارد شد. یقین منطقی به ضرر 

گناه وقتی حاصل می شود که مثاًل یقین به مسئله p به یقین به قضیه q برسد ولی گاهی می توان 

از گذرهای روانشناسی در این زمینه بهره گرفت. در این مورد برای ایجاد یقین به ضرر گناه با 

استفاده از نوعی یقینی روان شناختی ایجاد آگاهی نسبت به ضررهای گناه به انجام می رسد این 

نوع یقین حالت روانی بالفعلی است که می تواند در مواجهه با گناه به دلیل عوامل مختلف معرفتی 

و غیرمعرفتی و اعم از مالزمات منطقی و غیر آن در فرد نوعی مصونیت را پدید آورد؛ بنابراین بین 

یقین منطقی و یقین روان شناختی عموم خصوص من وجه می باشد. )رک، مصباح،1390:  267 

و 268( ولی درهرحال یقین به ضرر گناه از هر راهی که حاصل شود می تواند در تحقق جزمیت 
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توبه تأثیرگذار باشد و مسلم است که زمینه های روانشناسی ساحت پهناوری برای ساخت و پرداخت 

انگاره های مختلف مربوط به ترک گناه اند.

اگر بنا باشد در سیاست های فرهنگی رویکردهای علم النفسی مرتبط با شناخت زمینه های 

روان شناختی را در نظر گرفت باید به احتمال معرفت شناختی نیز توجه ویژه نمود. در خرده 

سیاست های فرهنگی برای بهره وری از قدرت انگاره در اصالح گری و توبه باید به موارد زیر توجه 

شود:1. شناسایی زمینه های روانی فرد و جامعه در جهت انگاره سازی 2. رصد حساسیت های 

عاطفی و هیجانی و عالیق و سالیق افراد برای بهره وری در ایجاد انگاره های موثرترو موردعالقه تر 

3. اصطیاد زمینه های نفرت و گریز روانی افراد و جامعه در راستای ساخت و پرداخت انگاره های 

مرتبط با ضررهای گناه و...4. استفاده از جذابیت های فطری و عرفانی 5. بهره وری از قدرت هوش 

معنوی و بازیافت انگاره های مؤثر در ضمیر ناخودآگاه و مدیریت آن ها

8- فوائد ابتناء سیاست گذاری فرهنگی بر تحلیل های فلسفی با تأکید بر مطالعه موردی ترویج 

و تعمیق فرهنگ توبه

1( ایستادگی در زیرین ترین الیه اندیشه وری یعنی فکر فلسفی، به ایجاد مرزها و تحکیم 

چارچوب های 

محکمی برای اندیشه های فرهنگی می انجامد که مانند سدی از نفوذ سایر فرهنگ ها جلوگیری 

می نماید و امکان انعطاف رویکردهای فرهنگی از فرهنگ های بیگانه کم می شود.در توبه نیز 

ممکن است فرهنگ هایی نظیر معنویت های نوپدید، با تلقین های کاذب وارد شده و توبه 

هایی سطحی را به وجود آورند ولی استفاده از فکر فلسفی در سیاست گذاری فرهنگی مربوطه 

می تواند مانع از نفوذ این فرهنگ ها شود.

2( هم سویی و هم راستا بودن سیاست گذاری در عرصه فرهنگ با مبانی فکری فلسفی وقتی 

بسیار پرفایده است که سبب انسجام درونی سیاست گذاری فرهنگی می شود. مهم ترین نقطه 

ضعف سیاست گذاری فرهنگی ناهماهنگی زیرساخت ها با روبناها است.

3( وقتی جهت گیری فکری درسیاست گذاری فرهنگی دقیقاً براساس اندیشه فلسفی سوگیری 

نماید امکان احتراز از کلی گویی درسیاست گذاری ها کمتر می شود؛ زیرا زوایای ظریفی در 
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اندیشه های فلسفی موجود است که خود را در جزئیات برنامه ریزی های فرهنگی نشان می دهد.

در بحث توبه نیز می توان به این نتیجه رسید که تحریک عواطف و هیجانات و قوه شوقیه 

مؤثرترین عامل در تحریک اراده بر ترک گناه است.

4( پرهیز از تصمیمات مقطعی و موضعی یکی دیگر از فواید این نوع سیاست گذاری است. 

ازآنجاکه فکر فلسفی در عین انعطاف و پویایی دارای نوعی استحکام واتقان است که به آسانی 

ابتناء اصول وخط مشی های  اعوجاج نمی رود.  به  بادهای تصمیم های موضعی  برابر وزش  در 

فرهنگی بر فکر فلسفی سبب ساز ثبات بیشتر اقدامات فرهنگی می شود. به عنوان مثال در نمونه 

موردنظر تحلیل های صدرایی نقطه عطف تحریک اراده مبادی شوقیه می داند و تحریک مبادی 

شوقیه را نیز با تعمیق ایمان و معرفت حضوری وابسته می داند از این جهت سوگیری فعالیت ها 

و برنامه ریزی های فرهنگی باید در راستای تحریک این مبادی باشد و تغییر ذائقه تصمیم گیران 

یا تغییر مهره های تصمیم ساز و تصمیم گیر نمی تواند عقربه خط مشی گذاری فرهنگی در زمینه 

مورد نظر را تغییر محسوسی دهد.

5( طراحی اصول و سیاست های فرهنگی بر اساس خطوط و رسوم هندسه فلسفی می تواند به 

ایجاد منطق دفاعی قوی از پیشنهادهای مطرح در حوزه سیاست گذاری فرهنگی بیانجامد؛ 

زیرا متأسفانه گاهی منطق طراحی فرهنگی یا دفاع از یک طراحی فرهنگی تابعی از احساس 

سلیقه و عالقه و حتی گرایش سیاسی می شود ولی وقتی این منطق تابعی از فکر فلسفی باشد 

و فصل الخطاب با خط کش فکر فلسفی تعیین شود بسیاری از سیاست های فرهنگی جایگاه 

اصیل و حنیف و منطق دفاعی قابل قبولی پیدا می کنند. در نمونه مذکور نیز ممکن است انگاره 

سازی های مختلف در مقاطع متفاوت بدون دفاع باشد ولی وقتی بر اساس تحلیل فلسفی حکم 

یک امر فرهنگی تعیین شود به جهت دارا بودن منطق قوی کمتر دچار تشتت می گردد و در 

مسئله توبه نیز امر به همین منوال است.

9- جمع بندی و نتیجه گیری

مبانی حکمت متعالیه ظرفیت آن را دارد که کارمایه و خاستگاهی برای ایده پردازی در مسائل 

اجتماعی فرهنگی قرارگرفته و از حالت انتزاعی صرف خارج شود. در سیاست گذاری فرهنگی باید 
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بر اساس اندیشه فلسفی جهت گیری نمود و بازتعریفی که می توان برای این مفهوم ارائه نمود این 

است که سیاست گذاری فرهنگی نوعی خط مشی گزاری در عرصه فرهنگ درامتداد اندیشه های 

بنیادین فلسفی است و به تعبیر دیگر اگر جهان بینی و خاستگاه های اندیشه های زیرساختی امتداد 

یابد و تا سرشاخه های مسائل فرهنگی و خرده  فرهنگ ها پیش رود مستلزم سیاست گذاری های 

خاصی در عرصه های مختلف فرهنگی خواهد بود ازاین جهت طراحی اصول سیاست ها با آن 

اندیشه های فلسفی رابطه بسیار تنگاتنگی خواهد داشت.

این امر را می توان با مطالعه موردی خط مشی گذاری در توسعه و تعمیق فرهنگ توبه در 

جامعه بر اساس تحلیل های هستی شناسانه و معرفت شناسانه و نفس شناسانه نشان داد. تحلیل 

صدرایی، مراتب ندامت به عنوان کیف نفسانی و مراتب اراده برای جبران گناه را به مراتب معرفت 

بازگرداند و درسیا ست گذاری فرهنگی برای انگاره سازی توبه بر اساس زیرساخت های فکری 

اندیشه صدرایی به این نتیجه می رسد که جایگاه انگاره و معرفت و تصویرهای ذهنی افراد جامعه 

نسبت به ضررهای گناهان و منفعت توبه اهمیت بسیاری دارد و ازآنجا که توبه از نخستین و 

مهم ترین گام هایی است که بسیاری از اقدامات فرهنگی و اصالحی بر آن مترتب می شود، سیاست 

گذاری در راستای اصالح این انگاره ها می تواند در ترویج فرهنگ توبه تأثیر شایانی داشته باشد و از 

این جهت هرچند که توبه از دیدگاه صدرا مرکب از سه رکن 1( علم و معرفت 2( ندامت 3( قصد و 

اراده برای جبران گناه است ولی مؤلفه اول در آن اصالت بیشتری دارد؛ زیرا دو مؤلفه دوم و سوم 

هم به مؤلفه اول بازگشت دارد. از دیگر نتایج مهم که باید در سیاست های فرهنگی ملحوظ گردد 

این است که کسب معرفت حصولی یقینی مقدمه ای برای رسیدن به معرفت شهودی است و هر 

چه معرفت مرتبه باالتری داشته و از عنصر حضور و شهود بیشتری بهره برده باشد ضمانت انجام 

عمل بیشتر است و در این مقاله با مطالعه موردی توبه این امر نشان داده شده است؛ بنابراین باید 

سیاست های فرهنگی در راستای پردازش انگاره ها در امتداد اندیشه های فلسفی باشد و عالوه بر 

توجه به معرفت یقینی و توجه به احتمال معرفت شناختی و انگاره های مربوط به صور خیال برای 

تعمیق ایمان دینی باید به تبدیل معرفت حصولی به معرفت شهودی تالش کرد و باید به قدرت 

بهره وری از انگاره در اصالح جامعه توجه خاصی مبذول داشت و برای ارتقاء معرفت و تحکیم 
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انگاره به این نکته توجه کرد که مردم جامعه در بسیاری از موارد از صور خیال و انگاره های حاصل 

از گذر روانی و )عالوه بر انگاره های عقالنی( متأثر می شوند.
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