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1- مقدمه

»خط مشی گذاری1 فرهنگ«2 را کنشی آگاهانه در حوزه فرهنگ دانسته اند که توسط دولت 

تدوین و اجرا می گردد )مک گوییکان،1388: 10(. کنشی که با انگیزه ایجاد یا تحکیم و یا تغییر 

مقررات و تنظیمات در عرصه فرهنگ صورت می پذیرد )وحید،1386: 287(. دانش خط مشی گذاری 

فرهنگ نیز علمی است که متولی مطالعه و تحلیل عملکرد دولت ها در عرصه فرهنگ و مسایل 

مرتبط با آن است. این علم هم چون سایر علوم در پرداختن به مسایل فراروی خودش، متکی 

به یکسری گزاره های  نظری است که هر چند درستی آن ها بدیهی نیست ولیکن در این علم 

)خط مشی گذاری فرهنگ( صحیح فرض شده اند. به این سنخ گزاره ها در ادبیات »فلسفه علم« 

مدرن، »پیش فرض« گفته می شود در حالی که در ادبیات فلسفه اسالمی از آن ها با تعبیر »اصول 

موضوعه3« یاد می گردد. البته میان پیش فرض و اصول موضوعه تفاوت بنیادین هم وجود دارد. 

از منظر فلسفه اسالمی، اصول موضوعه هر علم، از جنس عوامل معرفتی و کاشف از واقع بوده و 

نیازمند اثبات علمی هستند. این گزاره ها از این جهت در علم مذکور، صحیح فرض شده  اند که  که 

قبال در یک علم دیگر اثبات گردیده اند. در حالی که در مباحث فلسفه علم مدرن، پیش فرض ها 

می توانند از جنس عوامل غیرمعرفتی باشند. به تعبیر دیگر از نگاه آنان، پیش فرض های یک علم 

یا نظریه علمی، آمیخته ای از امور معرفتی و غیرمعرفتی است که محقق یا جامعه علمی آن ها را 

به واسطه علل و زمینه های اجتماعی، فرهنگی، روانی و... پذیرفته اند)سوزن چی،1389: 107(.  

1. محافل دانشگاهی علوم سیاسی کشور ما هر دو کلمه Policy و Politics را سیاست ترجمه کرده اند و لذا در ترجمه 
Policymaking نیز از عبارت سیاست گذاری استفاده می نمایند. دکتر دانایی فرد - از صاحب نظران مباحث مدیریت 
دولتی- معتقد است چون سیاست گذاری عبارت پرطمطراقی است در عرصه علم و عمل سیاسی کشور ما متداول شده 
 Policy ،را سیاست Politics است وگرنه چنین ترجمه ای باعث ایجاد ابهام و کژتابی می شود. لذا مناسب می داند که
را خط مشی و Policymaking را خط مشی گذاری ترجمه کنیم)اسمیت و الریمر،1392: 37- پاورقی(. در مقاله جاری 

این دیدگاه آقای دکتر دانایی فرد مبنای عمل قرار گرفته است. 
2. باید بین »خط مشی گذاری  فرهنگ« و »خط مشی  گذاری فرهنگی« تمایز قایل شد. خط مشی گذاری فرهنگ یک ترکیب 
اضافی است)مضاف و مضاف الیه(، یعنی مقوله فرهنگ متعلق خط مشی گذاری محسوب می شود، لذا به معنای مداخله دولت 
در عرصه فرهنگ است )حل مسایل حوزه فرهنگ جامعه توسط حاکمیت(. در حالی که خط مشی گذاری فرهنگی یک ترکیب 
وصفی است)موصوف و صفت(، و منظور از آن خط مشی گذاری کردن از نوع فرهنگی  است، لذا به معنای مداخله دولت در 
یک عرصه )مثال حوزه عمومی یا اقتصاد یا ورزش یا ...( با استفاده از روش ها و ابزارهای فرهنگی مثل هنر، آیین، رسانه و... 
است. موضوع پژوهش جاری، خط مشی گذاری فرهنگ است. هر چند که در عمده مکتوبات در این حوزه چندان به این تمایز 
توجه نشده و عمدتا خط مشی گذاری فرهنگی و سیاست گذاری فرهنگی در معنای خط مشی گذاری فرهنگ بکار رفته است. 
3. »اصول موضوعه عبارت است از یک یا چند اصلی که برخی از دالیل آن علم، متکی به آن هاست و خود آن اصول بدیهی 
و جزمی اذهان نیست و دلیلی هم عجالتا بر صحت آن اصول نیست ولی آن اصول را مفروض الصحه گرفته ایم« )طباطبایی، 

1372،جلد3: 18( 
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تغییرات ولو جزیی در اصول موضوعه هر علم، عمدتا موجبات تغییر و تحول در گزاره های آن 

علم را فراهم می  آورد. مک گوییگان در کتاب »بازاندیشی در سیاست فرهنگی« ضمن معرفی سه 

گفتمان مدرن سیاست فرهنگی »دولتی«، »بازار« و »جامعه مدنی«، نشان می دهد که چگونه انتقاد و 

به زیرسئوال بردن تنها برخی از پیش فرض های هر یک از گفتمان ها، موجبات بروز و ظهور گفتمان 

بعدی را فراهم ساخته است)مک گوییکان،1388: 87-144(. برای نمونه، نویسنده این کتاب معتقد 

است یکی از پیش فرض هایی که موجب تقویت گفتمان دولتی در خط مشی گذاری فرهنگی می شد 

این گزاره بود که فرهنگ عامه پسند1 به طور ذاتی نسبت به هنرهای سنتی پایین تر و نازل تر است. 

خط مشی گذاران فرهنگ هم از آن جهت که می دیدند در روابط بازار، هنر سنتی در مصاف با هنر 

عامه پسند شکست می خورد و از آن جا که هنر عامه پسند را امری مبتذل می پنداشتند، از حمایت 

دولت از محصوالت و مظاهر فرهنگ و هنر سنتی )از طریق یارانه و...( دفاع می کردند. با تغییر 

پیش فرض برتری فرهنگ سنتی بر فرهنگ عامه پسند، گفتمان »خط مشی فرهنگی بازار« مجال 

بروز و ظهور یافت. باید توجه کرد که گزاره »برتری داشتن یا نداشتن فرهنگ سنتی نسبت به 

فرهنگ  عامه پسند«، مساله ای نیست که در دانش خط مشی گذاری فرهنگ رد یا اثبات شود. بلکه 

ارزیابی این گزاره عمدتا متاثر از مباحث نظریه  فرهنگ و نظریه ادبی است.

1-1- نظریه فرهنگ و خط مشی گذاری فرهنگ

در میان اصول موضوعه خط مشی گذاری فرهنگ، نظریه فرهنگ جایگاه ممتازی دارد تا آن جا 

که برخی از صاحب نظران معتقدند: »مهم ترین عنصر تاثیرگذار در سیاست گذاری فرهنگی، نگاه 

ما به فرهنگ است و این که چگونه فرهنگ را تعریف می کنیم. ولی تعریف ها در حیطه ی نظریه ها 

شکل می گیرند؛ یعنی نظریه های متفاوت تعریف های متفاوتی از فرهنگ می دهند... نظریه ها جایگاه 

اساسی در سیا ست گذاری فرهنگی دارند... هر نظریه ای که در فرهنگ پذیرفته شود، سیاست گذاری 

نیز همان طور خواهد بود.«)فیاض،1389: 388( در یک تعریف اجمالی و بسیط، نظریه فرهنگی، 

عنوانی است که به مجموعه کوشش هایی که در جهت فهم فرهنگ و پویایی های آن صورت می گیرد، 

1. محصوالت و تولیدات فرهنگی و هنری ای که عموما به وسیله توده مردم عادی مورد ستایش قرار گرفته، به گونه ای 
که حاضرند برای آن پول خرج کنند و در روابط اقتصادی بازار آن را تهیه کنند
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اطالق می گردد. اسمیت، نظریه فرهنگی را مجموعه ادراکات و الگوهای مجرد نظام مندی می داند 

که به دنبال توضیح ماهیت فرهنگ و تبعات آن برای زندگی اجتماعی هستند)اسمیت،1387: 

19(. مروری بر نظریه های فرهنگی بیان گر آن است که مهم ترین مسایل این دسته از تالش های 

نظری عبارتند از: مسایلی هم چون چیستی فرهنگ )ماهیت فرهنگ(، چگونگی)مکانیسم( ایجاد، 

تثبیت، بسط و تغییر فرهنگ، تبیین مولفه های بنیادین و سطحی فرهنگ، آثار و پیامدهای 

اجتماعی فرهنگ، رابطه فرهنگ با دیگر عوامل و عناصر اجتماعی مانند اقتصاد، سیاست، قدرت، 

جنسیت و...، رابطه فرهنگ ها با یکدیگر و... .

مبتنی بر مقدمات نظری فوق، ورود به عرصه خط مشی گذاری فرهنگ، مستلزم آن است که 

فرد آگاهانه یا ناآگاهانه، رویکرد و تئوری ای درباره ی فرهنگ اختیار کرده باشد. به تعبیر دکتر 

رجب زاده: »هر نوع برنامه ریزي]فرهنگی ای[ آشکارا یا به طور ضمني بر انگاره اي نظري1 در خصوص 

فرهنگ استوار است. این انگاره مي تواند انگاره اي در علوم انساني باشد یا طرحي مفهومي متخذ 

از فلسفه و عرف.«)رجب زاده،1379: 46-44( 

اصول موضوعه ی هر علم را می توان به مبادی هستی شناختی، مبادی معرفت شناختی، مبادی 

انسان شناختی و مبادی مربوط به سایر علوم تقسیم کرد)پارسانیا،1392: 10(. از آن جا که عمده ی 

گزاره های هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی جزء مسایل فلسفه می باشند، لذا 

می توان ادعا کرد که هر نظریه ی علمی در هر حوزه ای، آگاهانه یا ناآگاهانه در حاشیه ی یک مکتب 

فلسفی شکل گرفته است. نظریه ی فرهنگ- که در پی توضیح ماهیت فرهنگ و تبعات آن برای 

زندگی اجتماعی است2- نیز از قاعده ي فوق مستثنی نیست. از این رو هر مکتب فلسفی می تواند 

زمینه ساز سنخ خاصی از نظریات فرهنگی باشد، آن گونه فلسفه ی هگل زمینه ی طرح نظریه های 

فرهنگی مارکسیستی را فراهم ساخت و فلسفه ی هوسرل، طرح نظریه ی فرهنگی پدیدارشناسی 

را ممکن نمود. 

1. دکتر رجب زاده در مقدمه مقاله خود توضیح می دهد که مفهوم انگاره نظری، ناظر به وجه نظری پارادایم اتخاذ شده 
است. به عبارت دیگر می توان به جای انگاره نظری از پیش فرض نظری نیز استفاده کرد. 

2. فلیپ اسمیت،ص19.
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علمی  تالش های  دستاورد  مهم ترین  می توان  را  صدرایی  فلسفی  نظام  یا  متعالیه  حکمت 

فالسفه جهان اسالم دانست. در سال های اخیر حجت االسالم پارسانیا- که از یک سو به واسطه ی 

حضور در حوزه ی علمیه ی قم و بهره گیری از میراث فلسفی آن، آشنایی عمیقی با فلسفه اسالمی 

داشته و از سوی دیگر مباحث علوم اجتماعی را تا سطوح عالی در دانشگاه تهران پیگیری نموده 

است- در ذیل مباحث فلسفی مربوط به اثبات وجود جامعه، نسبت به طرح »نظریه ی فرهنگ 

صدرایی« اهتمام ورزیده است.1 در مقاله جاری تالش می گردد تا داللت های این نظریه در حوزه 

خط مشی گذاری فرهنگ بیان شوند. به عبارت دیگر، پژوهش جاری متولی پاسخ به این پرسش 

است که مفروض انگاشتن نظریه فرهنگ صدرایی، چه لوازم و الزاماتی در عرصه خط مشی گذاری 

فرهنگ در پی خواهد داشت. 

1-2- روش شناسی بنیادین

از آن جا که شناخت و بررسی علمی هر پدیده ، روش خاص خود را می طلبد)پارسانیا،1387: 

13(، بررسی علمی نسبت نظریه ها با مبادی و اصول موضوعه شان و نیز اکتشاف علمی پیامدهای 

منطقی و داللت های یک نظریه علمی در حوزه های مختلف2، نیازمند کاربست روش های خاصی 

است. حجت االسالم پارسانیا، در مقاله »نظریه و فرهنگ« ضمن تحلیل چگونگی تولید نظریات، با 

طرح موضوع »روش شناسی بنیادین« به این نیاز علمی پاسخ گفته  است: »   روش شناسی بنیادین، 

ارتباط مبادی و اصول موضوعه نظریه را با رویکردها و نظریه های درون علم به صورت قضایایی 

شرطیه دنبال می کند. مدار صدق و کذب در قضایای شرطیه بر ربط موضوع و محموِل مقدم یا 

ربط موضوع و محموِل تالی نیست بلکه مدار آن بر ربط و پیوندی است که بین مقدم و تالی وجود 

دارد. به همین دلیل صدق و کذب قضیه شرطیه، مستقل از صدق و کذب مقدم و تالی آن است. 

یک قضیه شرطیه در فرض کذب مقدم و تالی نیز می تواند صادق باشد. نظیر »لو کان فیهما الهه 

1. هر چند بخشی از یافته های علمی ایشان در این زمینه به صورت پراکنده در کتاب هایی هم چون »جهان های اجتماعی« 
و »روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی« انعکاس یافته است اما جهت آشنایی با تقریر منسجم این نظریه می توان به 
مقاله »صورت بندی نظریه ی فرهنگ صدرایی با الهام از دیدگاه های استاد حجت االسالم پارسانیا« منتشر شده در مجله 

معرفت فرهنگی-اجتماعی زمستان 1390 مراجعه کرد.    
2. آن جایی که یک نظریه علمی صحیح فرض می شود و مبنای علم دیگری قرار می گیرد.
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اال اهلل لفسدتا.«1 قضیه فوق، به رغم کذب مقدم و تالی صادق است و بر همین قیاس یک قضیه 

شرطیه با صدق مقدم و تالی نیز می تواند کاذب باشد... روش شناسی بنیادین پیامدهای منطقی 

مبادی و اصول موضوعه مختلف و گوناگون را نسبت به یک حوزه ی معرفتی و علمی به روش علمی 

جستجو می کند و عهده دار صدق و کذب مبادی و یا صدق و کذب نظریه ای نیست که بر اساس 

آن مبادی شکل می گیرد.«)پارسانیا،1392: 10-12( با توجه به این که روش شناسی بنیادین در 

جهان نخست )نفس االمر( روابط میان یک علم و مبادی و اصول موضوعه آن را می کاود، روش 

مورد استفاده اش چیزی جز »منطق« نمی تواند باشد.

2- تقریر موجز نظریه فرهنگ صدرایی

معانی)اعم از این که عقلی باشند یا وهمی و خیالی( به دلیل تجردشان، در نفس االمر خویش 

حضوری ازلی و ابدی )و نه تاریخی و فرهنگی( دارند. این معانی)در مقام نفس االمر خود( نسبت به 

یکدیگر خنثی و بی تفاوت)البشرط( نیستند، بلکه تکوینا دارای روابط، مناسبات و احکام مختلفی 

هم چون: تناقض، تضاد، تباین، تالزم، ترادف، علیت و... هستند و هریک به صورت تکوینی لوازم و 

آثاری دارند که مربوط به زمان و مکانی خاص نیست. از این رو باعث شکل گیری نظام های معنایی 

مختلف می شوند. 

انسان که در عالم مادی و طبیعت قرار دارد، بر اساس برخورداری از انگیزه ها و عالیق مختلف 

)که می توان آن عالیق و انگیزه ها را در مباحث انسان شناسی و ذیل نظریاتی هم چون فطرت و 

غریزه تبیین و بررسی کرد( و با بهره گیری از اختیار و اراده ی خویش به سوی معانی مجرد حرکت 

می کند و با ادراک و اقبال به آن ها، با آن ها متحد شده و آن  معانی را به عرصه ی حیات انسانی 

می کشاند و آن معانی را از مسیر وجودی خویش به افق رفتار و از آن جا به عرصه ی کنش های 

روزانه وارد می سازد.

هنگامي که یک فرد با اراده و آگاهي خود به یک معنا پیوند مي خورد و ارتباط وجودي خود را 

با آن معنا برقرار مي سازد، براي ایجاد آن معنا ناگزیر به سوي معاني دیگري که علیت و یا زمینه ساز 

1. سوره انبیاء)21(، آیه 22:»اگر در آسمان و زمین خدایانی جز اهلل بود، فاسد می شدند)نظام جهان بر هم می خورد(«
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تحقق آن هستند نیز کشیده مي شود و از معانی دیگری که در تعارض و تضاد با آن معنا هستند، 

رویگردان می گردد. به این ترتیب، به تدریج شبکه اي از معاني به عرصه ی زندگی او راه می یابند. 

بنابراین هنگامی که انسان با معنایی متحد شد، ناگزیر است که به لوازم و پیامدهای آن]از جمله در 

عرصه ی معانی[ تن دهد، چرا که دلبستگی به معانی و آرمان های ناسازگار با یکدیگر به ناسازگاری 

در کنش ها و رفتارهای انسان و در نهایت به ناسازگاری در شخصیت وی منجر می شود و او برای 

حل این تضادها مجبور است که به تجدیدنظر در علقه های وجودی خویش بپردازد. 

فرد نه تنها زیست جهان شخصی خود را بر اساس معانی ای که با آن ها اتحاد یافته است، سامان 

می دهد بلکه در جهت بسط آن معانی در میان سایر هم نوعان خویش نیز برمی آید تا از این طریق 

بتواند در حوزه ی اجتماعی نیز بر اساس معانی فوق عمل نماید. انسان های دیگری نیز ممکن است 

با انگیزه هایی مشابه یا متفاوت و یا تحت تاثیر افراد دیگر به معانی مذکور اقبال نمایند و با آن ها 

متحد گردند. آن گاه این معانی مشترک، در حکم روح و جان واحد براي نفوس متعددي مي شوند 

که با آن ها اتصال وجودي پیدا کرده اند. به عبارت دیگر انسان هایی که به حوزه ی معنایی مشترکی 

اقبال کرده اند، با یکدیگر نوعی ترکیب حقیقی پیدا می کنند و تبدیل به یک ارگانیزم می شوند.

به بیان دیگر، از آن جا که هر فردی که به معنایی اقبال می کند، تنها از طریق حصه ی وجودی 

خویش به آن معنا متصل و متحد می گردد و با توجه به این که معنا مجرد است و دیگرانی نیز امکان 

اتصال و اتحاد با آن معنا را دارند، لذا ارگانیزمی ذیل یک حوزه ی معنایِی مجرد شکل می گیرد 

که سلول های این جهانی آن]سلول های مادی و دنیوی آن[ انسان هایی هستند که به آن حوزه ی 

معنایی اقبال کرده اند. این انسان ها به مثابه  قوا و اندام مادی آن موجود مجرد در جهت بسط آن در 

عالم طبیعت و ماده، شروع به یارگیری می کنند و سلول های جدیدی را فراهم می سازند، در حالی 

که اگر این افراد به آن معانی متصل نمی شدند، آن معانی امکان حضور در عالم مادی را نداشتند.

باید توجه داشت که ترکیب حقیقی انسان ها ذیل یک معنای مشترک مستلزم اضمحالل افراد 

و یا نابودی اراده و اختیار آنان پس از اتحاد با صور معنایی مذکور نیست، بلکه انسان ها تا هنگامی 

که در عالم طبیعت و ماده به سر می برند در حرکت به سوی حوزه های معنایی مختلف فعال و 

مختار عمل می نمایند و همواره امکان اِعراض و بازگشت از آن صور را دارند. با عبور انسان از یک 



14

دو فصل نامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان 1399

نظام معنایی و ورود او به نظام دیگر ]که تحت تاثیر انگیزه های گوناگون صورت می پذیرد[، هم 

نوع نوینی از انسان پدید می آید و هم فرهنگ و نظام اجتماعی جدیدی شکل می گیرد

افزون بر این باید توجه داشت که ارتباط انسان ها با معانی سطوح مختلفی دارد و به تبع آن 

اتحاد و وابستگی آنان با یک معنا نیز در یک سطح نیست. گاهی ارتباط با معنا حصولی است، لذا 

دلبستگی محدود و ضعیف است و گاهی این ارتباط از سنخ حضوری و شهودی است، لذا اتحاد 

وجودی قوی تری برقرار می گردد. معانی نیز مسیر اراده و عمل افرادی که با آن ها متحد شده اند 

را به تناسب درجه و شدت اتحادی که دارند، تعیین می نمایند. گاهی فرد چنان در یک معنا فانی 

می شود که آن معنا از باطن با او رفتار و الهام گری می کند.1 بر این اساس، »امام« هر امت، کسی 

است که بیش از دیگران در آن معنا فانی شده  است. 

مبتنی بر تعریف فوق از فرهنگ، می توان علت فاعلی نظام های معنایی مختلف را مورد پرسش 

قرار داد و این سئوال را مطرح کرد که آیا همه ی حوزه های معنایی ساخته و پرداخته  ی انسان ها 

هستند؟ در پاسخ باید گفت که بر اساس هستی شناسی صدرایی و مبتنی بر اصل واقعیت، یک 

نظام معنایِی برآمده از متن واقع، مستقل از اراده، خواست و دخل و تصرف انسان وجود دارد که 

از تجرد عقلی برخوردارست و انسان تنها می تواند شناسنده  و دریافت کننده ی آن باشد. عقل در 

تمام تاریخ یک حقیقت واحد است لذاست که معانی عقالنی از وحدتی حقیقی بهره می برند، در 

حالی که معانی وهمی و خیالی، در عین حال که با یکدیگر ارتباطات و مناسباتی دارند ولی از تکثر 

و تنوع غیرقابل جمعی نیز برخوردارند .2 )همان گونه که »راست« بیش از یکی نمی تواند باشد ولی 

»دروغ« می تواند صور مختلفی داشته باشد( چرا که این سنخ معانی ساخته و پرداخته ی انسان بوده 

و اساسا منطبق بر افراد و مصادیق خارجی نیستند، بلکه نفس االمرشان خیال و وهم متصل انسان 

است. البته این که معانی وهمی و خیالی ذیل اراده ی انسان ساخته می شوند، مانع از آن نیست 

که میان این معانِی انسان ساخته به صورت تکوینی- و خارج از اراده ی انسان- روابط و مناسباتی 

حاکم باشد و هر یک از آن ها لوازم، آثار و پیامدهایی را در پی داشته باشند. 

یَاِطیَن لَیُوُحوَن إِلَىأَْولِیَائِِهْم...« )سوره انعام )6(، آیه 121( 1. » إَِنّ الَشّ
2. » تَْحَسبُُهْم َجِمیًعا َوقُُلوبُُهْم َشتَّى، َذلَِك بَِأنَُّهْم قَْوٌم اَل يَْعِقُلونَ« )سوره حشر )59(، آیه 14(
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مبتنی بر مقدمه ی فوق، پرسش دیگری که مطرح می شود آن است که آیا نسبت انسان با 

حوزه های معنایی مختلف)فرهنگ های گوناگون( یکسان است؟ و برای او هیچ یک از آن ها بر دیگری 

ترجیحی ندارند؟ طبق انسان شناسی صدرایی، انسان یک ظرف توخالی و بدون اقتضا نیست که 

بتواند با هر نظام معنایی به راحتی و با آرامش زندگی کند، بلکه مطابق نظریه فطرت، انسان از 

ادراکات و گرایش های فطری برخوردارست، لذا دلداده ی یک نظام معنایی خاص است. تنها یک 

حوزه ی معنایی با فطرت و جان انسان پیوند تکوینی دارد و انسان تا وقتی که به آن نرسد، دچار 

سیالن، سرگردانی و بی قراری است. بحران معنا، اضطراب، استرس، و... توصیف انسانی است که 

به حوزه های معنایی ای متحد شده که منطبق بر فطرت و حقیقت او نیستند و آرامش ندارند. 

این سنخ نظام های اجتماعی، بیگانگی انسان با خویش را در پی دارند و به اسارت انسانیت منجر 

می شوند، آدمي را در غل و زنجیر ساختار و محصوالت اجتماعي خود قرار داده و او را از رسیدن 

به حقیقت خود دور نگه مي دارند. به عبارت دیگر انسان که به وساطت اراده و عمل خویش، 

سازنده ی این نظام های معنایی و اجتماعی است، در فرهنگ، تاریخ و تمدنی که خود ایجاد کرده، 

همواره احساس اسارت می کند، دچار شی وارگی و از خودبیگانگی می شود و احساس می کند 

که خودش نیست. در حالی که اگر نظام های اجتماعی برآمده از معانی عقلی و منطبق بر فطرت 

انسان باشند، به شکوفایی همه ی ابعاد انسان منجر می شوند و با گشایش درهاي آسمان امکان 

بسط و توسعه حیات انساني را فراهم مي آورند. انسان از زندگی در چنین نظام  اجتماعی احساس 

رضایت و آرامش می نماید

هر چند هر جهان اجتماعی حرکت افراد درونش را به سوی نظام معنایی متناسب با خویش 

تسهیل می نماید و موانعی در مسیر حرکت آنان به سوی حوزه های معنایی دیگر ایجاد می کند، 

اما هرگز قدرت و توان این   را ندارد که مانع ارتباط و اتحاد انسان با یک حوزه ی معنایی دیگر شود. 

به عبارت دیگر همواره امکان دسترسی و اتحاد فرد با صورمعنایی مختلف وجود دارد، ولو آن که 

جامعه و نظام اجتماعی پیرامونی آن فرد مخالف آن حوزه ی معنایی باشند و در جهت جلوگیری 

از بسط آن معنا تالش نمایند. برخی از تضادها و ستیزهای اجتماعی ناشی از همین مساله است. 

یعنی فرد یا افرادی از یک جامعه، از نظام معنایِی متناسب با آن جامعه اعراض و به حوزه ی معنایی 
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دیگری اقبال کرده اند و طبیعتا سعی خواهند کرد تا مبتنی بر صور جدید آگاهی شان کنش فردی 

و اجتماعی انجام دهند و یا حتی آن صور معنایی را در میان دیگران بسط دهند، لذا میان آنان و 

سایر اعضای جامعه و ساختارها و نهادهای اجتماعی مستقر در جامعه چالش و ستیز شکل می گیرد.

می سازد.  برجسته  نیز  را  فرهنگ صدرایی  نظریه ی  انتقادی  ظرفیت  فوق،  نکات  به  توجه 

چرا که می توان از یک سو علم- به معنای کشف واقع- را به عنوان معیار شناخت نظام معنایی 

عقلی از نظام های وهمی و خیالی معرفی کرد و از سوی دیگر اتحاد با نظام معنایی عقلی را برای 

انسان ها تجویز کرد. به عبارت دیگر مبتنی بر نظریه ی فرهنگ صدرایی، می توان از تمایز فرهنگ 

حق و باطل سخن گفت و مجاهدت در جهت تحقق فرهنگ حق در تاریخ را به انسان ها توصیه 

کرد. در رویکرد مذکور، فرهنگ حق، فرهنگی خواهد بود که در سنجش های علمی، صحیح و 

صادق باشد و فرهنگ باطل، فرهنگی است که با ارزش گذاری علمی، کاذب و باطل شمرده  شود.

)خورشیدی،1390: 151-144( 

3- داللت های نظریه فرهنگ صدرایی در حوزه خط مشی گذاری فرهنگ

با توجه به این که کشف داللت های یک نظریه علمی در سایر علوم مرتبط با آن، نوعی امر 

خالقانه و استقرایی است، لذا مقاله جاری ادعای آن را ندارد که کلیه داللت های ممکن نظریه 

فرهنگ صدرا در عرصه خط مشی گذاری را احصاء و بیان می نماید. هر چند که برای استنطاق 

هر چه بیشتر نظریه فرهنگ صدرا، تالش شده تا  مسائل مختلف دانش خط مشی گذاری فرهنگ 

به آن عرضه شوند و پاسخ و داللت های آن نظریه در حوزه آن مساله استخراج گردند. به عبارتی 

تالش شده موضع و تاثیر نظریه فرهنگ صدرا بر چالش های اصلی حوزه خط مشی گذاری فرهنگ 

روشن گردد. از این رو ممکن است برخی از داللت ها با یکدیگر اشتراک داشته باشند و یا برخی 

گزاره ها در چند بخش تکرار شوند. 

3-1- چیستی خط مشی گذاری فرهنگ

بر اساس سیر منطقی، نخستین سئوالی که در زمینه داللت های نظریه فرهنگی صدرا در 

عرصه ی خط مشی گذاری فرهنگ می توان پرسید آن است که بر اساس نظریه فرهنگی صدرایی، 

اساسا خط مشی گذاری فرهنگ چیست و چه معنایی می تواند داشته باشد؟
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آن چنان که در مقدمه بیان شد، خط مشی گذاری فرهنگ ناظر به مداخالت حاکمیت در عرصه 

فرهنگ است. نظریه فرهنگ صدرایی ظرفیت آن را دارد که معنای مداخله در عرصه فرهنگ را 

شرح داده و عینی نماید. مبتنی بر این نظریه، خط مشی گذاری فرهنگ عبارت است از مجموعه 

اقدامات )فعل یا ترک فعل(1 حاکمیت که منجر به ایجاد، تثبیت یا تقویت دلبستگی مردمان تحت 

نفوذ خود نسبت به یک معنا یا یک نظام معانی می شود و نیز اقداماتی که منجر به رویگردانی، 

تضعیف یا سست شدن ارتباط آنان با یک معنا یا نظام معنایی می گردد. 

3-1-1- امکان خط مشی گذاری فرهنگ

پس از کسب تصوری اجمالی از خط مشی گذاری فرهنگ مبتنی بر نظریه فرهنگ صدرایی، 

می توان این سئوال را طرح کرد که آیا مبتنی بر نظریه ی مذکور، اساسا امکان خط مشی گذاری 

فرهنگ وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا یک نهاد اجتماعی هم چون دولت، امکان اثرگذاری بر اراده ی 

انسان  در راستای اقبال یا ادبار نسبت به یک معنا یا نظام معنایی را داراست؟ 

سئوال فوق را می توان به سه سئوال جزیی تر فروکاست: اول این که آیا اساسا مبتنی بر نظریه 

فرهنگ صدرایی امکان تغییر و تحول در فرهنگ وجود دارد؟ دوم آن که آیا می توان این تغییر و 

تحول را مدیریت کرد؟ به عبارت دیگر آیا اراده ی انسانی )اعم از فردی یا جمعی( در تغییر فرهنگ 

موثر است؟ و نهایتا سوم این که آیا نهاد دولت امکان مداخله در فرآیند تغییر فرهنگ را داراست؟ 

یعنی این که آیا حاکمیت امکان اثرگذاری بر اراده های فردی و جمعی را داراست؟

و  اراده  از  بهره گیری  با  انسان ها  بیان شد،  نظریه فرهنگ صدرایی  تقریر  آن چنان که در 

اختیار خویش و البته متاثر از انگیزه ها و عالیق مختلف خود، به سوی معانی مجرد حرکت کرده 

و با ادراک و اقبال به آن ها، راه را برای تحقق تاریخی یک فرهنگ می گشایند. اقبال و اتحاد با 

یک نظام معنایی، موجب از بین رفتن اراده و اختیار انسان های ذیل آن نظام معنایی نمی گردد 

و انسان ها تا زمانی که در دنیا زندگی می کند، همواره )هر لحظه( می توانند با اراده و اختیار، در 

هویت و مسیر حرکت خود تجدید نظر کرده و راه دیگری را در پیش گیرند.2 همین تغییر مسیر 

1. آن چنان که توماس دای »خط مشی عمومي« را شامل هر آن چه که حکومتي انتخاب مي کند تا انجام دهد یا انجام 
ندهد، معرفی می کند )هاولت و رامش،1380: 7(

2. برای آشنایی با تبیین فلسفی وبرهانی چنین امکانی را می توان به این دو پژوهش مراجعه کرد: »میثم صداقت زاده، تبیین 
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افراد انسانی و امکان پیوستن به معانی دیگر، موجب ایجاد خصیصه سیالیت در فرهنگ می گردد. 

ممکن است در برخی شرایط، هیچ فرد انسانی با فالن معنا یا فالن نظام معنایی مشخص متحد 

نشده باشد؛ ولی زمانی فرا برسد که همان معنا با اقبال افراد متعددی روبرو شود و در نتیجه آن 

فرهنگ در گستره زمین و زمان بسط پیدا کند1. همچنین ممکن است همین افراد، پس از مدتی، 

از آن فرهنگ منصرف شده، به معنایی دیگر بپیوندند و موجب زوال بروز اجتماعی آن گردند2. این 

اقبال و ادبار مردم به معانی، موجب تغییرات فرهنگ در تجلیات انسانی و اجتماعی آن می باشد.

)صداقت زاده،1395: 295( 

در پاسخ به پرسش جزیی دوم باید توجه کرد که آن چه که موجبات اقبال یا ادبار انسان ها نسبت 

به معانی مختلف را فراهم می سازد، انگیزه ها و عالیق درونی آنان است3 که بر اساس انسان شناسی 

صدرایی4، می توانند برآمده از نیازهای شئون دانی نفس انسانی باشد )غرایز( و یا برآمده از نیازهای 

شأن عالی او )فطرت( )لبخندق،1390: 60(. از این رو هر عاملی که بتواند در تحریک، سرکوب یا 

ارضا نیازهای مختلف انسان های جامعه موثر باشد، می تواند زمینه ساز و یا تسهیل گر وقوع تغییرات 

فرهنگی در آن جامعه شود. از این  جهت قید »تسهیل گر« و »زمینه ساز« گفته شد که مطابق 

مبانی صدرایی، تصمیم گیر نهایی در اقبال و ادبار به یک فرهنگ، خود انسان است و عامل اصلی 

و محوری اراده ی اوست و سایر عوامل در فرآیند، صرفا نقش اعدادی دارند. 

حال مطابق توضیحات فوق می توان به سئوال اصلی این بخش بازگشت که آیا حاکمیت امکان 

خط مشی گذاری فرهنگ جامعه را داراست؟ اگر منظور از خط مشی گذاری فرهنگ آن است که 

چارچوب مفهومی نظریه فرهنگ از منظر حکمت متعالیه، پایان نامه دوره دکتری رشته فرهنگ و ارتباطات، قم، دانشگاه 
باقرالعلوم علیه السالم،1395.« » محسن لبخندق، تبیین فرایند تکوین و تحّول فرهنگ، با تأکید بر حکمت صدرایی، پایان نامه 

دوره دکتری رشته فرهنگ و ارتباطات، قم، دانشگاه باقرالعلوم علیه السالم،1395«.
َ ال يَُغیُِّر ما بَِقوٍم َحتّى يَُغیِّروا ما بَِأنُفِسِهم: خداوند سرنوشت هیچ قوم )و ملتي( را تغییر نمي دهد مگر آنکه آنها خود  1. إَِنّ اهلَلّ

را تغییر دهند. سوره رعد)13(، آیه11.
2. فََمن تَاَب ِمن بَْعِد ُظْلِمِه َوأَْصَلَح فَِإَنّ اهلّلَ يَتُوُب َعَلْیِه: اما آن کس که پس از ستم کردن، توبه و جبران نماید خداوند توبه 

او را مي پذیرد زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. سوره مائده)5(، آیه 39.
3. شهید مطهری در این باره چنین معتقد است: انسان، بالفطره و به حکم غریزه ذاتی خودش، چیزهایی را می خواهد 
و از چیزهایی هم می ترسد. راه به حرکت درآوردن انسان این است که یا آن چیزهایی که خواسته ی انسان است بر او 
عرضه شود و او به خاطر رسیدن به آن خواسته های طبیعی و فطری خودش به سوی یک مقصد حرکت کند و یا این که 
چیزهایی که از آن ها می ترسد به او عرضه شود تا در جهت خالف آن ها حرکت کند... پس انسان طبعا هر حرکتی را 

که انجام می دهد، یا برای رسیدن به خواسته ای است یا برای فرار از ناخواسته ای. )مرتضی مطهری، 1392: 98-97(
4. خصوصا نظریه فطرت
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دولت بتواند مردم تحت نفوذ خود را مجبور به پذیرفتن یا نپذیرفتن یک فرهنگ نماید، پاسخ 

منفی است. چرا که پذیرش یا رد یک فرهنگ با اراده و اختیار انسان ها صورت می پذیرد نه اجبار 

دیگران حتی حکومت.1 اما اگر مراد از خط مشی گذاری فرهنگ آن باشد که حاکمیت زمینه ساز و 

تسهیل گر تحقق یا عدم تحقق یک فرهنگ گردد، پاسخ مثبت است. حاکمیت ابزارهای متعددی 

در اختیار دارد که با استفاده از آن ها می تواند بر عالیق و نیازهای انسان های تحت حکومتش 

اثر بگذارد. برای مثال، »از آن جا که انسان موجودی پیچیده است و انبوهی از نیازهای مادی و 

معنوی او را احاطه کرده اند، و خواهش های او تحت تاثیر نیازها قرار دارد و ضرورت یافتن یک فعل 

در شرایطی خاص نتیجه اولویت دهی به نیاز پایه آن فعل است و چون نیازها منشا خواهش ها و 

ارزش های فرد یا جامعه هستند، اولویت های ایشان تحت تاثیر نظام معرفتی و ارزشی ایشان قرار 

دارد که این خود ناشی از »توجه« بیشتر به نیازهای خاص است.« )کیاشمشکی،1390: 42( لذا 

حاکمیت از طریق امکانات تبلیغی و رسانه ای که در اختیار دارد می تواند موجبات »توجه« به 

برخی نیازها را فراهم ساخته و نتیجتا اولویت دهی به آنان را موجب شود و یا باعث غفلت از برخی 

دیگر از نیازها را شود. عالوه بر این، دولت ها عمال مداخله، تمشیت و تامین بسیاری از نیازهای 

عمومی اعضای جامعه2 را برعهده گرفته اند، لذا بدیهی است که به صورت بالقوه امکان اثرگذاری 

باالیی بر فرهنگ جامعه نیز دارا باشند. البته آن چنان که گفته شد، تمامی تالش های حاکمیت 

جهت مدیریت و کنترل رفتارها و اعمال شهروندان خود و به تبع آن، جهت دهی به فرهنگ شان، 

در حد عوامل اعدادی و زمینه ساز است. 

1. مثال قرآنی در این راستا، تعامل فرعون با ساحران، پس از ایمان آوردن شان به شریعت حضرت موسی علیه السالم است: 
َِّذي َعلََّمکُم السْحَر فأَُلقَطَعنَّ أَْيِديَکْم َو أَْرُجَلکم مِّْن ِخَلٍف َو أُلصلِّبَنَّکْم في ُجُذوع  َُّه لَکبِیُرکُم ال »قَاَل َءاَمنتُْم لَُه قَْبَل أَْن َءاَذَن لَکْم إِن
ََّما تَْقضي  َِّذي فَطَرنَا فَاْقِض َما أَنت قَاٍض إِن ُّْؤثَِرک َعلي َما َجاَءنَا ِمَن الْبَیِّنَِت َو ال النَّْخِل َو لَتَْعَلُمنَّ أَيُّنَا أَشدُّ َعَذابًا َو أَبَْقي)71( قَالُوا لَن ن
ُ َخیٌر َو أَبَْقي)73(« سوره طه )20(، آیات  ِّنَا لِیَْغِفَر لَنَا َخطیَنَا َو َما أَکَرْهتَنَا َعَلْیِه ِمَن السْحِر َو اهللَّ َّا َءاَمنَّا بَِرب نْیَا)72( إِن یَوَة الدُّ َهِذهِ الْحَ
71-73. فرعون هر آن چه که یک حاکمیت دنیوی می توانند برای جلوگیری از روی آوردن رعیتش به یک فرهنگ، انجام 
دهد، انجام داد، لیکن ساحران هم چنان بر تعلق به فرهنگ حق اصرار ورزیدند و از تغییر فرهنگی خود اعراض نکردند.

2. از جمله نیاز حقیقت جویی و نیاز ارتباطی
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3-2-  چرایی )ضرورت( خط مشی گذاری فرهنگ

نظریه ی فرهنگ صدرایی، فراتر از اثبات امکان مداخله دولت در عرصه فرهنگ، ظرفیت آن 

را دارد که از ضرورت و وجوب مداخله دولت در عرصه فرهنگ نیز سخن گوید. اثبات ضرورت 

خط مشی گذاری فرهنگ، نیازمند دو مقدمه است:

مقدمه اول، توجه به این نکته است که همه ی فرهنگ های ممکن)نظام های معنایی مختلف( 

و  اساس هستی شناسی صدرایی  بر  بلکه  نیستند.  برخوردار  یکسانی  معرفت شناختی  ارزش  از 

مبتنی بر اصل واقعیت، تنها یک نظام معنایِی برآمده از متن واقع، مستقل از اراده، خواست و 

دخل و تصرف انسان وجود دارد که از تجرد عقلی برخوردارست و انسان تنها می تواند شناسنده  و 

دریافت کننده ی آن باشد. فرهنگی که برآمده از اتحاد انسان ها با نظام معنایی فوق باشد، فرهنگ 

حق نامیده می شود. در مقابل فرهنگ حق، فرهنگ های باطل وجود دارند که برآمده از اتحاد 

برخی انسان ها با معانی کاذبی هستند که خود انسان ها، متاثر از امیال، اغراض و هواهای نفسانی 

خویش در مثال متصل خویش ساخته اند. 

مقدمه دوم، توجه به این نکته است که مطابق مبانی انسان شناسی صدرایی، خصوصا نظریه 

فطرت، انسان یک ظرف توخالی و بی اقتضا نیست1 که نسبتش با نظام های معنایی مختلف یکسان 

باشد بلکه او دلداده ی نظام معنایی حق است که با فطرت و جان او پیوند تکوینی دارد. اتحاد با سایر 

نظام های معنایی باعث »ازخودبیگانگی« انسان شده و سرگشتگی و اضطراب او را موجب می شود. 

از آن جا که هدف از خط مشی گذاری عمومی به طور کلی )الوانی،1389: 38( و خط مشی گذاری 

فرهنگ به طور خاص)ایوبی،1388: 17(، تحقق مصلحت عمومی و منفعت عمومی جامعه )مصلحت 

1. »از نظر بینش انسانی و فطری، هر چند انسان در آغاز پیدایش، شخصیت انسانی بالفعل ندارد، ولی بذر یک سلسله 
بینش ها و یک سلسله  گرایش ها در نهاد او نهفته است. انسان نه مانند ماده خام و یا ظرف و نوار خالی است که تنها 
خاصیتش پذیرندگی از بیرون است، بلکه مانند یک  نهال است که استعداد ویژه ای برای برگ و بار ویژه ای در او نهفته 
است. نیاز انسان به عوامل بیرون نظیر نیاز ماده خام به عامل شکل دهنده نیست  بلکه نظیر نیاز یک نهال به خاک و آب و 
نور و حرارت است که به کمک  آن ها مقصد و راه و ثمره ای که بالقوه در او نهفته است به فعلیت برساند. حرکت انسان 
به سوی کماالت انسانیش از نوع حرکت دینامیکی است نه از نوع حرکت مکانیکی. اینست که انسان باید »پرورش« داده 
شود نه این که »ساخته« شود، مانند یک ماده صنعتی  . تنها از نظر این بینش است که »خود« در انسان مفهوم پیدا می کند . 
»خودیابی« و متقابال »مسخ« و »از خود بیگانگی« مفهوم و معنی می یابد. این بینش از نظر روان شناسی افراد انسان را مرکب 
می داند از یک سلسله  غرائز حیوانی که وجه مشترک انسان یا حیوان است و یک سلسله غرائز عالی  و از آن جمله است 
غریزه دینی و غریزه اخالقی و غریزه حقیقت جوئی و غریزه  زیبائی که ارکان اولین شخصیت انسانی انسان و ما به االمتیاز 

انسان از سایر حیوانات است .)مطهری، 1390: 36-35(
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عموم افراد جامعه( است1، مطابق مقدمات فوق، منفعت و مصلحت عمومی جامعه جز از طریق 

اتحاد عموم انسان های جامعه با فرهنگ حق میسر نخواهد شد. لذا دولت موظف به مداخله در 

عرصه فرهنگ در راستای تحقق فرهنگ حق در جامعه است. به عبارت دیگر، غایت و هدف 

خط مشی گذاری فرهنگ، تحقق، تثبیت و تعمیق فرهنگ حق در جامعه است. 

ذیل نظریه فرهنگ صدرایی، از منظر دیگری نیز می توان به وجوب خط مشی گذاری فرهنگ از 

سوی حکومت های مختلف پرداخت. هم چنان که بیان شد هر نظام معنایی آن گاه که مجال حضور 

در زیست جهان انسان ها را می یابد)تبدیل به فرهنگ مستقر جامعه ای می شود(، ساختار خاصی را 

در میان افراد و اعضای آن جامعه، برقرار می سازد و به عبارتی جهان اجتماعی متناسب با خود را 

پدید می آورد. حکومت )نظام سیاسی حاکم بر جامعه( نیز بخشی از این جهان اجتماعی است. لذا 

مطابق این تحلیل، نسبت یک نظام سیاسی خاص )یک دولت( با همه ی فرهنگ های ممکن یکسان 

نیست بلکه نسبت به برخی فرهنگ ها واهمه دارد چرا که تحقق آن ها در جامعه پایه های آن نظام 

سیاسی را سست و متزلزل می نماید، از تحقق برخی فرهنگ ها استقبال می کند، چرا که آن ها را 

ممد استمرار سیادت خود برمی شمرند و با برخی معانی دیگر نیز معامله می کنند و کنار می آیند 

و تحمل شان می کند، چون آن ها را نه مزاحم اهداف خود تشخیص می دهند و نه تسهیل گر تحقق 

آنان. پس در منظر اخیر، دولت ها برای حفظ استمرار خود و افزایش قدرت و سیادت خود بر جامعه 

و تثبیت و بسط آن، می بایست در عرصه فرهنگ مداخله کرده و خط مشی گذاری فرهنگ نمایند.

3-3- چگونگی  خط مشی گذاری فرهنگ

پس از روشن شدن چیستی و چرایی خط مشی گذاری فرهنگ، نوبت چگونگی خط مشی گذاری 

دانشی  را  خط مشی گذاری  که  جا  آن  از  می رسد.  صدرایی  فرهنگ  نظریه  بر  مبتنی  فرهنگ 

مسایل  و  موضوعات  اصل  به  واقعی  دنیای  مشکالت  هدف حل  با  که  دانسته اند  مساله محور2 

می پردازد)قلی پور،1387: 102(، اولین سئواالتی که در این بخش می توان طرح کرد این است که 

مساله فرهنگی چیست؟ چگونه شناسایی، اولویت بندی و تجزیه و تحلیل می گردد. 

1. فارغ از چالش های نظری متعددی که پیرامون دو مفهوم مصلحت عمومی  و منفعت عمومی در میان صاحب نظران غربی 
خط مشی گذاری وجود دارد و نیز تفاوت دیدگاه های بنیادینی که میان متفکران علوم انسانی اسالمی با متفکران غربی هست. 
2. Issue oriented
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3-3-1- علم معیار ارزیابی فرهنگ 

در نظریه فرهنگ صدرایی، علم معیار ارزیابی فرهنگ است. با توجه به این که در معرفت شناسی 

صدرایی، منابع معرفت زا صرفا محدود به حس و تجربه نمی شوند و عقل و وحی نیز واجد ارزش 

معرفتی هستند، معرفت علمی نیز صرفا به گزاره های آزمون پذیر محدود نمی شود که از اظهارنظر 

پیرامون ابعادی از فرهنگ مثل ارزش ها عاجز باشد. از این رو همه ساحات فرهنگ از کالن تا جزء و 

از الیه های عمیق تا سطوح ظاهری در معرض داوری علم قرار دارد. علم  می تواند نسبت به ارزش ها، 

هنجارها، آرمان ها و دریافت های کالن از عالم و آدم و همچنین عواطف، انگیزه ها، گرایش ها نظر 

داده و داوری نماید و از صدق و کذب و یا صّحت و سقم آنها خبر دهد. فراتر از این، حتی علم 

می تواند نسبت به صورت هایی از فرهنگ که غیر واقعي اند، یعنی به عرصة واقعّیت انسانی قدم 

نگذارده اند و حّتی در قالب  آرمان های فرهنگی به صورت فرهنگ آرمانی نیز در نیامده اند، داوری 

کرده و از حقیقت و یا بطالن آنها نیز خبر دهد.)پارسانیا،1387: 62(

مبتنی بر تحلیل فوق، فرهنگ مستقر در هر جامعه را می توان در یک تقسیم بندی به دو 

بخش علمی و غیرعلمی تقسیم کرد. از سوی دیگر، گزاره های علمی را نیز می توان به دو بخش 

تقسیم کرد: گزاره هایی که وارد ذهنیت مشترک افراد جامعه شده اند )وارد فرهنگ شده اند( و 

گزاره های علمی ای که در نفس االمر خود و یا در ذهن فردی از افراد جامعه محصور مانده اند و به 

فرهنگ جامعه راه نیافته اند. شکل زیر به صورت شماتیک، تقسیم بندی مذکور را نشان می دهد. 

نمودار نسبت علم و فرهنگ
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3-3-2- سنخ شناسی مسائل فرهنگ

آن چنان که بیان شد اصل »علم؛ معیار ارزیابی فرهنگ« موجب نوعی بخش بندی فرهنگ 

جامعه می گردد، این تقسیم بندی به فهم بهتر انواع مختلف مسائل حوزه فرهنگ از منظر نظریه 

فرهنگ صداریی یاری می رساند. 

3-3-2-1- مسائل ناظر به بسط گزاره های علمی در عرصه فرهنگ و محو گزاره های کاذب از آن

با توجه به این که یکی از مهم ترین اهداف حاکمیت از مداخله و خط مشی گذاری در عرصه 

فرهنگ، تحقق کامل فرهنگ حق در جامعه است، لذا بخشی از فرهنگ موجود جامعه که مبتنی 

بر گزاره های علمی نیست )علم درباره آن، داوری منفی دارد( و نیز بخش هایی از علم که وارد 

ذهنیت مشترک جامعه نشده، بخش عمده ای از مسایل حوزه خط مشی گذاری فرهنگ را تشکیل 

می دهد. دو بخش مذکور در شکل باال به صورت هاشورخورده نشان داده شده اند. 

بر این اساس، خط مشی گذاری فرهنگ مبتنی بر نظریه فرهنگ صدرایی، محافظه کارانه و 

منفعالنه نیست. چرا که از یک سو گزاره های علمی که صرفا در ظرف ذهن و آگاهی فردی عالمان 

حضور دارند و هنوز به فرهنگ )ظرف آگاهی جمعی جامعه( راه نیافته اند را به مثابه مساله فرهنگ 

شناسایی می کند و در جهت عمومی سازی آن گزاره ها اهتمام می ورزد. )ولو که این سنخ مسایل 

هیچ گونه چالش و تنشی در جامعه ایجاد نکرده باشند.( از سوی دیگر خط مشی گذار فرهنگ 

نمی تواند نسبت به حضور فرهنگ باطل )آگاهی های کاذب در عرصه اجتماعی( بی تفاوت باشد 

و به حصه ای که فرهنگ حق از کلیت فرهنگ جامعه تسخیر کرده )هر چند که گسترده باشد( 

رضایت دهد، چرا که حضور ولو جزیی و اندک فرهنگ باطل، می تواند زمینه ساز از دست رفتن 

موقعیت کنونی و سهم فعلی فرهنگ حق گردد. توضیح بیشتر آن که مطابق نظریه فرهنگ صدرایی، 

انسان همواره با نظام های معنایی  روبروست لذا وقتی به یک معنا، علقه پیدا کرد، خود بخود به 

سوی سایر معانی مرتبط با آن هم کشیده می شود. به عبارت دیگر، نظام معنایی هم چون یک 

تور است، اتصال به یک بخش از آن زمینه ساز آن است که آن نظام معنایی کل زمام آن فرد را 

در اختیار بگیرد، مگر آن که فرد در کشمکش های درونی خویش و یا متاثر از اقدامات بیرونی آن 

علقه ابتدایی را رها کند. در جمع بندی این بخش می توان ادعا کرد که خط مشی گذاری فرهنگ 
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مبتنی بر نظریه فرهنگ صدرایی، یک رویکرد فعال و تهاجمی دارد. تالش دارد تا عرصه ای از حیات 

فردی و اجتماعی اعضای جامعه وجود نداشته باشد که بر اساس فرهنگ حق سامان نیافته باشد.

3-3-2-2- اصالح یا حذف ساختارهای بازتولیدکننده فرهنگ باطل

مطابق نظریه فرهنگ صدرایی، معانی پس از آن که از طریق اقبال انسان ها به عرصه ی زندگی 

آنان راه یافتند)تبدیل به فرهنگ آنان شدند(، با سیطره و حضوری که در مقام کثرت به هم 

می رسانند، در عرصه های مختلف اجتماع،  ساختار و روابطی را ایجاد می کنند که فرع بر حضور 

آن ها است، یعنی ساختار )که وجودی رابط و تعلقی دارد(، به هستی جامعه )و فرهنگ( باز می گردد 

و وجود جامعه )و فرهنگ( به ساختار قابل ارجاع نیست.)پارسانیا،1391: 121( 

هر ساختاری نسبت به کنش های مختلف انسان بی اقتضا و خنثی نیست بلکه برای برخی از آن ها 

ظرفیت و زمینه مهیا می سازد و برخی دیگر از آن ها را محدود و سرکوب می سازد. به عبارت دیگر، 

هر چند که شکل گیری و ایجاد ساختار وابسته به اراده ی انسان هاست )امری اعتباری است( لیکن 

الزامات و لوازم آن، امری تکوینی و خارج از ظرف اراده و خواست انسانی است.)پارسانیا،1393: 14( 

البته نکته ی اخیر به معنا نیست که انسان ها پس از آن که به واسطه اتحاد با یکسری معانی خاص 

یک ساختار و نظم اجتماعی خاصی را ایجاد کردند، کامال اسیر و تابع محض آن ساختار هستند، 

بلکه انسان به واسطه برخورداری از اراده، همواره امکان رهایی از ساختارهای اجتماعی بشرساز را 

دارد. کارکرد ساختارهای اجتماعی آن است که از یک سو، عمل بر اساس معانی زیربنایی خود را 

تسهیل سازند به گونه ای که افراد معتقد به آن معانی، به عمل بر اساس آن معانی ترغیب شوند و 

از این طریق آن معانی در ذهن و عمل شان تثبیت و تقویت گردند. لذا چنین افرادی اگر بخواهند 

کنش های خود را بر اساس معانی دیگری سامان  بخشند، اوال دچار چالش و تنش درونی می شوند 

و ثانیا چنان چه این اعراض وجهه علنی داشته باشد، دچار چالش و تنش بیرونی نیز می گردند. از 

سوی دیگر ساختارها با ایجاد موانع در مسیر کنش هایی که مبتنی بر معانی بنیادین شان نیستند، 

هزینه ی بیرونی این سنخ کنش ها را برای کسانی که به آن معانی باورمند نیستند باال می برند.

توجه به نکات فوق، خط مشی گذار فرهنگ بر آن می دارد که در شناسایی مسایل فرهنگی 

جامعه صرفا نگاه خرد نداشته باشد یعنی در شناسایی مسایل فرهنگ جامعه، فقط به دنبال تک 
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گزارهای معرفتی و کنش های نادرست و غلط انفرادی نباشد بلکه از نگاه کالن نگر و کلی نیز 

بهره برد و ساختارهای مختلف اجتماعی که باعث بازتولید معانی باطل و فرهنگ باطل در جامعه 

می شود را نیز شناسایی و نسبت به اصالح یا حذف آنان اقدام نماید. برای نمونه اگر دولت با مساله ی 

پوشش نامناسب اقشار وسیعی از جامعه روبروست، نباید صرفا به برخورد با مصرف کننده پوشش 

نامناسب اکتفا نماید، بلکه باید به ساختارهایی که چنین رفتاری را تسهیل می کنند نیز توجه نماید. 

برای نمونه می توان به ساختار )رسانه ای- فرهنگی( شکل گیری مد و منزلت اجتماعی ای که برای 

استفاده کنندگانش ایجاد می کند اشاره کرد. یا ساختار)اقتصادی- فرهنگی( توزیع لباس و پوشاک 

را مدنظر گرفت. وقتی که سازوکار عرضه پوشاک به گونه ای است که پوشاک نامناسب)ازحیث 

فرهنگی( با قیمت ارزان تر و دسترسی سهل تر نسبت به پوشاک مناسب عرضه می شود، برخورد 

با مصرف کنندگان و حتی قانع کردن آنان نسبت به نادرستی استفاده از چنین پوشش هایی به 

تنهایی کارآمد نیست، بلکه خط مشی گذار فرهنگ باید در نظام عرضه پوشاک مداخله کند و آن 

را اصالح نماید. 

3-3-2-3- تثبیت فرهنگ حق

در مقام ثبوت، انسان ها هر لحظه امکان ادبار نسبت به یک نظام معنایی و به تبع آن تغییر 

فرهنگ را دارند هر چند که در مقام اثبات ممکن است تغییر فرهنگ بواسطه ی موانع درونی 

)عادات و...( و موانع بیرونی)ساختارهای اجتماعی، نظارت های عمومی و...( با دشواری و صعوبت 

همراه باشد. . این قاعده درباره ی فرهنگ حق نیز صادق است. به عبارتی ثبات فرهنگ حق مستلزم 

آن است که معانی رقیب نتوانند با جلوه گری های فریبکارانه ی خود افراد جامعه را در جهت اقبال 

به خود و ادبار به معانی علمی اغوا کنند. بر این اساس خط مشی گذار فرهنگ، نمی تواند نسبت 

به بخشی از فرهنگ حق که در جامعه تحقق یافته بی تفاوت باشد و کار آن بخش از فرهنگ را 

تمام شده فرض نماید. او باید با مطالعه انضمامی وضعیت جامعه، گزاره هایی از فرهنگ حق که 

مورد هجوم فرهنگ های رقیب هستند را شناسایی و تثبیت نماید.  مبتنی بر این تحلیل، بخشی 

از مسایل حوزه خط مشی گذاری فرهنگ، ناظر به تثبیت فرهنگ حق در جامعه است.  
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3-3-2-4- تقویت فرهنگ حق

رسالت  خط مشی گذار نسبت به بخشی از فرهنگ حق که در جامعه تحقق یافته با تالش 

برای تثبیت وضعیت فعلی آن و صیانت از آن در مقابل فرهنگ های رقیب به پایان نمی رسد بلکه 

او می بایست با رویکردی فعاالنه در جهت تقویت فرهنگ حق نیز اهتمام داشته باشد. تحلیلی 

که نظریه فرهنگ صدرا از شیوه ی قوت یافتن یک فرهنگ بیان می کند، می تواند سنخ دیگری 

از مسایل عرصه فرهنگ را برای خط مشی گذار مشخص نماید. بر اساس نظریه فرهنگ صدرایی، 

افرادی که متعلق به یک فرهنگ هستند، میزان دلبستگی و ارتباط شان با معانی مشترک به یک 

میزان نیست. گاه به این دلیل که هر یک از افراد با یک رقیقه ای با آن معانی اتحاد پیدا می کند 

و شعاعی از آن را دریافت می کند. به تعبیر دیگر هر فردی از وجه خود و از بعد خود به آن معنا 

می رسد و متحد می شود لذا درک افراد از معنا یکسان نیست. گاه نیز این تفاوت به سبب درجه 

اتصال وجودی به آن معانی است. اساسا درک یک معنا با گرایش به آن معنا متفاوت است، فردی 

پس از درک یک معنا می تواند نسبت به آن ادبار کند، فردی می تواند بخشی از وجود خود را به 

یک معنا بدهد و فرد دیگر می تواند تمام وجود خویش را در اختیار یک معنا قرار دهد. برای مثال 

گاهی ارتباط با معنا حصولی است، لذا دلبستگی محدود و ضعیف است و گاهی این ارتباط از 

سنخ حضوری و شهودی است، لذا اتحاد وجودی قوی تری برقرار می گردد. معانی نیز مسیر اراده 

و عمل افرادی که با آن ها متحد شده اند را به تناسب درجه و شدت اتحادی که دارند، تعیین 

می نمایند. از این رو فردی که دلبستگی ضعیفی با معانی محوری فرهنگ دارد، در هنگامه ی عمل 

احتمال آن که از آن معانی غفلت کند و یا تحت تاثیر انگیزه های دیگر اعراض نماید، بیشتر است. 

لذا اگر حاکمیتی به دنبال تقویت فرهنگ حق در حیطه ی حکومتی خویش است، نباید به صرف 

حضور معانی صادق در فرهنگ جامعه و پذیرش اجمالی آن ها توسط اکثریت اعضا اکتفا نماید 

بلکه می بایست در جهت تعمیق دلبستگی و تعلق مخاطبین خود با معانی حق گام بردارد. بنابراین 

سنخ دیگری از مسایل فرهنگی ناظر به تقویت دلبستگی آحاد جامعه با معانی علمی ای است که 

در فرهنگ جامعه حضور دارند. 
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از منظر حکمت صدرایی، افزایش شمار معتقدان به یک نظام معنایی مشترک، سبب افزایش 

قوت و توان آن فرهنگ خواهد شد، چرا که انسان ها به مثابه اندام و قوای مادی آن معانی مجرد 

به شمار می آیند که افزایش تعدادشان به معنای افزایش قوت و توان مادی آن فرهنگ خواهد 

بود. هر چند زمانی که اکثریت نسبی یک جامعه نسبت به یک معنا یا نظام معنایی اقبال کنند 

می توان ادعا کرد که آن معنا یا نظام معنایی وارد فرهنگ آن جامعه شده است ولی هر چه آن 

معانی مورد وفاق تعداد بیشتری از اعضای جامعه قرار گیرد، نمود و بروز گسترده تر و قوی تری از 

آن فرهنگ ظاهر خواهد شد. بر این اساس یکی دسته دیگر از مسایل در خط مشی گذاری فرهنگ، 

هدف افزایش کمی باورمندان به فرهنگ حق در جامعه را پیگیری می کنند.

3-3-2-5- تعارض میان اجزا و مولفه های فرهنگ مستقر درجامعه  

سنخ دیگری از مسایل فرهنگ که حل آن ممکن است نیاز به مداخله حاکمیت داشته باشد 

تعارض میان مولفه های مختلف و در سطحی عمیق تر معانی مختلف موجود در فرهنگ جامعه 

است. آ ن چنان که بیان شد معانی فارغ از اراده ی انسانی، با یکدیگر روابط تکوینی مختلفی دارند، 

به طور منطقی وقتی انسان با یک معنا متحد شد می بایست از معانی ای که در تزاحم و تعارض 

با آن معنا هستند رویگردان و به معانی همراه و هم سنخ آن معنا اقبال نماید. به عبارتی به یک 

نظام معنایی که دارای انسجام درونی است، تعلق خاطر  یابد. اما در مقام واقع، برخی انسان ها به 

واسطه ی اراده و اختیار و عالیق و انگیزه های متنوعی که دارند و نیز بعضا به واسطه ناآگاهی از ربط 

منطقی میان معانی مختلف، گاه با مجموعه معانی ناسازگار با هم متحد می شوند، نتیجه چنین 

اتفاقی را می تواند در تشتت و ناسازگاری کنش ها و رفتارهای چنین افرادی مشاهده کرد. در درون 

این افراد چالش و منازعه میان معانی ناسازگار وجود دارد و هربار به هنگام عمل و کنش، بسته 

به این که کدام معنا سیطره یابد، به گونه ای عمل می نماید. چنین فردی پس از ادراک تعارضات 

درونی اش، برای رهایی از اضطراب و کشمکش های درونی ناگزیر است که در برخی علقه های 

وجودی خویش تجدیدنظر کند.

 این تصویر را می توان در یک جامعه و فرهنگ مستقر در آن نیز بکار بست. جامعه ای که دارای 

فرهنگ چندپاره و شطرنجی است )که حاصل کنار هم نشستن مکانیکی معانی متعلق به نظام های 
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معنایی  متفاوت است(  نیز در درون خود ظرفیت چنین چالش ها و منازعاتی خواهد داشت که هر از 

چندگاهی به فعلیت رسیده و افراد و جریانات مختلف وارد رقابت و کشمکش با یکدیگر می شوند. 

برای نمونه می توان به وضعیت فرهنگی بسیاری از جوامع اسالمی پس از مواجهه با فرهنگ غرب 

در دوران معاصر اشاره کرد. به طور طبیعی در ابتدای امر، حضور مستقیم مولفه ها و گزاره هایی 

از فرهنگ  غرب که به صورت صریح با فرهنگ اسالمی در تعارض بودند امکان پذیر نبود و یا با 

سختی و مقاومت جدی مواجه بود ولی به تدریج مولفه ها و مظاهر متعددی از فرهنگ غرب)از 

نظریه های علمی گرفته تا خوراک، پوشاک، کاالی مصرفی، معماری و...( که در ظاهر ستیزجدی 

مستقیم با اسالم نداشتند و یا عموم مردم بین آن ها و دین شان تضاد نمی دیدند بدون ارزیابی 

و بازخوانی، وارد فرهنگ عمومی شدند. کم کم این مظاهر فرهنگی وارداتی، مبانی و ریشه های 

پنهان و ناگفته خود - که بعضا در تضاد مستقیم با فرهنگ جوامع اسالمی بود- را در این جوامع 

رسوب دادند و بخشی از ذهنیت جامعه را در اختیار گرفتند. در نتیجه، فرهنگ این جوامع دچار 

نوعی آشفتگی و نازسازگاری درونی شد. 

نمونه ی دیگری از تعارض درون یک فرهنگ را می توان در جوامعی مشاهده کرد که مردمان 

آن ها از حیث نظری و اندیشه ای با یک نظام معنایی متحد باشند و از حیث گرایشات عملی 

ورفتاری، دلبسته نظام معنایی دیگری باشند. مدینه فاسقه ای که فارابی معرفی می کند، مثال 

مناسبی از چنین جوامعی است. در مدینه فاسقه، اعضای جامعه حق را درک  کرده اند و به آن ایمان 

آورده اند ولی به واسطه ضعف ایمان، عمال به نظام معنایی حق پایبندی ندارند. به عبارت دیگر از 

حیث نظری با معانی عقلی اتحاد دارند ولی از حیث رفتاری، بر اساس وهم و خیال عمل می کنند. 

با توجه به این که چنین منازعات و تشتت هایی ثبات و حیات یک جامعه را تهدید می کند، 

خط مشی گذار فرهنگ ناگزیر است که به این تعارضات به مثابه یک مساله فرهنگی بنگرد و در 

جهت حل آن اقدام نماید. هر چند که بخشی از این درگیری ها را می توان در قالب منازعه فرهنگ 

حق و باطل صورت بندی کرد ولی با توجه به این که فرهنگ باطل از کثرت بی انتهایی برخوردار 

است منازعه میان مولفه های مختلف فرهنگ باطلی که در جامعه محقق شده است هم قابل 

تصور است. مبتنی بر این تحلیل، حتی اگر خط مشی گذار فرهنگ معتقد به لزوم تحقق فرهنگ 



29

    داللت های نظریه فرهنگ صدرایی در حوزه خط مشی گذاری فرهنگ

حق و محو فرهنگ باطل نباشد، نمی تواند از کنار تعارضات میان معانی مختلف حاضر در فرهنگ 

جامعه بی تفاوت عبور کند چرا که چنین مسایلی در درازمدت حیات آن فرهنگ و جامعه را تهدید 

می نماید و گسست اجتماعی را در پی دارد. 

3-3-2-6- مسایل فرهنگی برآمده از تحوالت مادی و اجتماعی جامعه

آن چنان که گفته شد، نیازها و گرایش های درونی انسان او را به سمت اتحاد با معانی مختلف و 

تعلق به یک فرهنگ خاص می کشانند. تا آن جا که می توان فرهنگ هر جامعه را شیوه ي پاسخ گویی 

مردمان آن جامعه به نیازها و گرایشات  درونی شان دانست. بر اساس مبانی انسان شناسی صدرایی 

خاستگاه انگیزه ها و گرایشات درونی انسان، فطرت و طبیعت اوست. چرا که از منظر این مکتب 

فلسفی، انسان مرکب از بدن مادي و روح مجرد است، طبیعتش به بدن مادي او برمي گردد و 

فطرتش به روح مجرد او)جوادی آملی،1386: 257(. و فطرت مجرد انسان، منّزه از خصوصیات 

ماده، نظیر زمان و مکان و تغییر است)جوادی آملی،1387: 58(  استاد مطهری گرایشاتی هم چون 

حقیقت جویی، فضیلت خواهی، زیبایی طلبی، خالقیت و نوآوری، عشق ورزی و پرستش را به عنوان 

خواسته های فطری انسان معرفی می کند)طباطبایی،: جلد2، 64(. از آن جا که امور فطری)اعم از 

ادراکات و گرایشات فطری( همواره در طول تاریخ ثابتند1 لذا بخش هایی از فرهنگ حق که در پاسخ 

به این نیازها شکل گرفته اند نیز از ثبات برخوردارند. برای نمونه، شهیدمطهری فلسفه )به مثابه دانش 

پاسخ به سئواالت بنیادین انسان( را مولود نوعی خواهش فطری انسان می داند)طباطبایی،1372: 

جلد اول،10(. از این رو تغییرات جغرافیایی، اقتصادی، تکنولوژیکی، اجتماعی و... )مثل  خشکسالی، 

جنگ، قحطی، افزایش یا کاهش جمعیت، تحول در ابزار تولید و...( تاثیری بر این نیاز فطری و 

شیوه ی پاسخ گویی به آن ندارد. 

اما از آن جا که نیازها و گرایشاتی که به طبیعت انسان مرتبط می شوند در زمان های مختلف 

و مکان های مختلف تغییر می کنند2 و حتی از عوامل مادی و طبیعی دیگر نیز اثر می پذیرد3. لذا 

1. امور فطری، همواره در طول تاریخ، ثابت است و چنان نیست که فطرت موجودی در برهه ای از تاریخ، اقتضاء خاصی 
داشته باشد و در برهه دیگر، اقتضائی دیگر. )مصباح یزدی،1384: 45(

2. مثال نیاز جنسی انسان، در دوره های سنی مختلف او از شدت و ضعف برخوردار است. نیاز انسان به آب در مکان های 
مختلف)سردسیر و گرمسیر( و زمان های مختلف)زمستان و تابستان( و حاالت مختلف)استراحت و فعالیت( متفاوت است. 

3. مثال خشکسالی و کمبود یک ماده غدایی، سبب گرایش به مواد غذایی دیگر می شود. 
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بخش هایی از فرهنگ حق که ناظر به پاسخ گویی به این بخش از نیازهای انسان سامان  یافته اند 

نیز باید هماهنگ با تغییرات آن نیازها، تغییر یابند)لبخندق،1390: 65(. 

مبتنی بر مقدمه ای که بیان شد، یک سنخ از مسایل فراروی خط مشی گذار فرهنگ، برآمده 

از تغییراتی است که در خواسته ها و نیازهای طبیعی مردمان جامعه به واسطه تغییرات مادی و 

اجتماعی پدید می آید. خط مشی گذار فرهنگ می بایست تالش کند تا متناسب با تغییرات اتفاق 

افتاده در خواسته ها و نیازهای طبیعی و غریزی مردم جامعه، معانی صحیح و کارآمد را ترویج 

کند و وارد فرهنگ نماید. بی توجهی به این سنخ مسایل، فرصت رخنه را برای فرهنگ های رقیب 

فراهم می سازد و یا زمینه استحاله فرهنگ جامعه از درون را مهیا می سازد. توضیح بیشتر این که 

برای فرهنگ های رقیب، در شرایط ثبات، تغییر آداب و رسوم قوام یافته در یک جامعه سخت و 

هزینه بر است اما هنگامی که بر اثر تغییرات مادی یا اجتماعی، خواسته ها و نیازهای مردم جامعه 

تغییر می کند، خودبخود پایه های آداب و رسوم قبلی سست و جامعه تشنه یافتن پاسخ های نو 

متناسب با تغییرات است در چنین شرایطی اگر مبتنی بر مبانی و اصول ثابت فرهنگ جامعه، 

پاسخی به نیازهای جامعه داده نشود زمینه برای گرته برداری از فرهنگ های بیگانه و یا مداخله 

آگاهانه فرهنگ های رقیب مهیا می گردد. وقوع چنین رخدادی با توجه به ارتباط تکوینی ای که 

میان معانی وجود دارد و توضیح آن قبال بیان شد، می تواند آغاز رخنه و بسط فرهنگ بیگانه و 

رقیب در جامعه باشد. 

خط مشی گذار فرهنگ می بایست تغییرات و تحوالت طبیعی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، 

تکنولوژیکی و...1 جامعه را رصد کند و تحلیلی از پیامدهای آنان بر نیازها و خواسته های آحاد 

مختلف جامعه داشته باشد و متناسب با آن تحلیل، مسایل آتی فرهنگ را شناسایی کرده و وارد 

چرخه خط مشی گذاری نماید.

1. به عبارتی هر گونه تغییر و تحولی که ممکن است پیامد و داللتی در حوزه فرهنگ جامعه داشته باشد، چه این تغییر 
ناشی از اراده فردی یا جمعی انسان ها باشد )مثل جنگ، رشد فناوری، افزایش یا کاهش جمعیت و...( و چه ناشی از 

عوامل غیرارادی )مثل زلزله، سیل، خشکسالی، ....(
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3-3-2-7- رصد و برآورد مسایل آینده فرهنگ با بهره گیری از مطالعات پدیدارشناختی

معنا )اعم از حق و باطل( در نفس االمر خویش )متن واقع یا خیال متصل انسانی( نسبت به 

سایر معانی بی اقتضا نیست بلکه به صورت تکوینی نسبت به برخی از معانی تزاحم و تعارض دارد 

و نسبت به برخی دیگر همراهی و ترادف و زمینه سازی. شناخت این روابط تکوینی الزاما نیازی 

به تحقق خارجی آن ها در جامعه و فرهنگ ندارد. از این رو می توان با بهره گیری از روش ها و 

تحلیل های پدیدارشناختی لوازم و پیامدهای معانی تحقق یافته در فرهنگ جامعه را شناسایی و 

پیش بینی نمود. از جمله می توان پیش بینی کرد که استمرار حضور این معانی در فرهنگ جامعه، 

چه مسایلی را در آینده موجب خواهد شد. البته باید توجه کرد که تحقق این پیش بینی یقینی 

نیست چراکه همان طور گفته شد، انسان ها هم این امکان را دارند که از یک معنا اعراض کنند و 

تغییر فرهنگ دهند و هم با اراده خود می توانند به صورت چندپاره و شطرنجی با مجموعه ای از 

معانی متکثر و بعضا متعلق به نظام معنایی های متفاوت اتحاد یابد. اما در عین حال، خط مشی گذار 

می تواند چشم انداز و برآوردی از مسائل آتی حوزه فرهنگ به دست آورد.

3-3-3- معیارهای اولویت بندی مسایل عرصه فرهنگ

با توجه به کثرت و تنوع مسایل حوزه فرهنگ، حاکمیت برای خط مشی گذاری در این عرصه 

مجبور به اولویت بندی کردن مسایل است. لذا ضروری است که خط مشی گذار پس از شناسایی و 

مواجهه با دسته ای از مشکالت و مسایل، مراتبی از اولویت را برای هریک از آن ها در نظر گرفته 

و از میان آن ها مسایل عمده و مهم که شایسته اقدام دولت هستند را انتخاب نماید. چه بسا که 

با حل مسایل عمده، سایر مشکالت نیز حل یا تخفیف یابند)الوانی،1389: 41( کاربست نظریه 

فرهنگ صدرایی، چارچوب هایی نیز در در زمینه اولویت بندی مسایل فرهنگی به دنبال دارد.

3-3-3-1- امکان شناخت علمی میزان اهمیت هر یک از مولفه های فرهنگ در مقایسه با یکدیگر

آن چنان که در تقریر نظریه فرهنگ صدرا بیان شد، وجود نسبت های تکوینی میان معانی 

مختلف، باعث شکل گیری نظام های معنایی می گردند. طبیعتا در یک نظام معنایی، همه معانی به 

یک اندازه مهم نیستند بلکه برخی از معانی محوریت دارند و برخی در حاشیه ی معانی کانونی قرار 

می گیرند. هنگامی که یک نظام معنایی به جهان سوم راه می یابد و فرهنگ جامعه ای را تشکیل 
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می دهد، خصوصیت مذکور را نیز با خود به همراه دارد. در هر فرهنگی ارزش و اهمیت همه معانی 

متعلق به آن یکسان نیست بلکه برخی مولفه هایش در هسته کانونی آن جای دارند و نقش محوری 

ایفا می نمایند و برخی مولفه های دیگر در الیه های پیرامونی تر حضور دارند. لذاست که می توان 

فرهنگ یک جامعه را بسته به منظر تحلیلی به الیه های مختلف و سطوح متفاوت تقسیم کرد. 

برای نمونه برخی از محققین فرهنگ را در سه الیه باورها، ارزش ها و نمادها تحلیل می نمایند به 

گونه ای که باورها الیه  بنیادین و نمادها پوسته فرهنگ را تشکیل می دهند )صداقت زاده،1395: 

334(. البته بدیهی است که در تحلیل دقیق تر و جزیی نگرتر می توان هر یک از این الیه ها را 

نیز به سطوح متمایز با درجات اهمیت متفاوت تقسیم کرد. مثال در میان باورها، گزاره هایی که 

عهده دار تفسیر هستی و انسان هستند از اهمیت باالتری برخوردار هستند. گاه اهمیت یک مولفه 

فرهنگی به اندازه ای است که اگر آن مولفه را از فرهنگ مذکور بگیری، کل شاکله آن فرهنگ 

فرو می ریزد. علم انساب در فرهنگ جاهلیت عرب چنین جایگاهی داشت. توحید نیز در فرهنگ 

اسالمی چنین نقشی ایفا می کند)پارسانیا،1383: 94(. 

مبتنی بر مقدمه فوق، می توان ادعا کرد که مسایل فرهنگی نیز از حیث اهمیت و اولویت در 

یک سطح نیستند بلکه بسته به این که هر مساله ناظر به چه مولفه ی فرهنگی است و آن مولفه 

چه جایگاهی در نظام معنایی فرهنگ جامعه دارد، می توان مسایل فرهنگی را جهت قرار گرفتن 

در دستورکار خط مشی گذاری، اولویت گذاری کرد. با توجه به این که ارتباط میان مولفه های یک 

فرهنگ )معانی یک نظام معنایی( تکوینی است، درجه اهمیت آن ها نسبت به یکدیگر نیز یک امر 

واقعی و عینی است لذا علم می تواند داعیه دار شناخت این نسبت ها باشد. به عبارت دیگر علم تنها 

خط مشی گذار را در شناخت مسایل فرهنگ یاری نمی کند بلکه در اولویت گذاری میان مسایل 

فرهنگی نیز، علم محور است.1 با توجه به این که در نگاه صدرایی، علم محدود به دانش  آزمون پذیر 

نمی شود، می توان از عقل، نقل و حتی روش های تجربی جهت شناخت اولویت مسایل فرهنگ بهره 

جست. برای مثال عقل، معنایی را که از حیث منطقی برآمده از یک معنای بنیادی تر و کالن تر 

1. برخالف نظریات مدرنیسم انتقادی و پست مدرن که اغراض و تمنیات فردی یا گروهی سیاست گذاران و بازیگران 
عرصه سیاسی را معیار شناخت اولویت ها معرفی می کنند. 
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است را کم اهمیت تر از آن معنای کالن می داند و یا به طور کلی می تواند این نکته را اثبات کند 

که گزاره هایی که عهده دار بیان جهان بینی یک فرهنگ هستند از نمادهای آن فرهنگ اهمیت 

َکاِة َو  َلِة َو الزَّ بیشتری دارند. از سوی دیگر احادیثی هم چون »بُنِي اْلِْسَلُم َعَلى َخْمٍس َعَلى الصَّ

ْوِم َو الَْحجِّ َو الَْواَليِة َو لَْم ينَاَد بَِشي ٍء َکَما نُوِدي بِالَْواَليِة1«، »َو َما أَْعَماُل الْبِرِّ ُکلَُّها َو الِْجَهاُد فِي َسبِیِل  الصَّ

2« که نسبت میان مفاهیم مختلف  يٍّ ِ ِعْنَد اأْلَْمِر بِالَْمْعُروِف َو النَّْهِي َعْن الُْمْنَکِر إاِلَّ َکنَْفثٍَة فِي بَْحٍر لُجِّ اهللَّ

دینی را بیان می کنند، می توانند در شناخت اولویت های فرهنگی بکار آیند. عالوه بر این، مطالعات 

و مشاهدات تجربی نیز برای مثال می توانند کارآمدی نمادهای مختلف رایج در یک فرهنگ در 

جهت اهداف مختلف را مورد ارزیابی قرار دهند و از این منظر آن ها را اولویت بندی نمایند. 

افزون بر این، بر اساس نظریه فرهنگ صدرایی، امام هر امت، فردی است که بیش از دیگران 

در معانی آن فرهنگ فانی شده و به عبارتی اتحادی قوی تر از بقیه با آن نظام معنایی برقرار کرده 

است به گونه ای که معنا از باطن به او الهام گری می کند، او شاخص و میزان اهل آن فرهنگ است 

و زمام حرکت امت بر عهده اوست. از این رو امام هر فرهنگ نیز در جایگاهی هست که بتواند 

اولویت مسایل فرهنگی را در مقایسه با یکدیگر تشخیص دهد. 

3-3-3-2- توجه به گستره کمی و کیفی افراد درگیر با هر یک از مسایل فرهنگی

هم چنان که بر اساس نظریه فرهنگ صدرایی، تعداد نفرات متحد با یک نظام معنایی معیاری 

برای ارزیابی قوت و ضعف یک فرهنگ به شمار می رود، تعداد افرادی که درگیر با یک مساله 

فرهنگی هستند نیز در افزایش و کاهش اهمیت آن مساله موثر هستند. بدیهی است که چنان چه 

دو مساله فرهنگی از حیث محتوایی از اهمیت یکسانی برخوردار باشند، حل هر کدام از آن ها، 

به معنای تقویت فرهنگ حق به اندازه تعداد افرادی است که با آن مساله درگیر بوده اند و لذا 

خط مشی گذاری در جهت حل مسایلی که گستره ی بیشتری از افراد جامعه را شامل می شوند، 

1. امام محمد باقر علیه السالم: »بناي اسالم بر پنج چیز است: نماز و زکات و روزه و حج  و والیت و به هیچ یکي از آن پنج 
تا آن گونه که به والیت تاکید شده، تاکید نشده است. محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، جلد اول، قم: موسسه 

دارالحدیث،1391،ص234.
2. »همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر چون قطره  ای است در دریای عمیق.« 
نهج البالغه، کلمه قصار374؛ مقام معظم رهبری ذیل این حدیث می فرمایند: امر به معروف و نهی از منکر، در مقیاس 
وسیع و عمومی خود، حتی از جهاد باالتر است؛ چون پایه ی دین را محکم می کند. اساس جهاد را امر به معروف و نهی 

از منکر استوار می کند.22/04/1371
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اولویت می یابد. احراز این معیار درباره ی هر یک از مسایل فرهنگی مستلزم بهره گیری علمی از 

روش های تجربی و مشاهدات میدانی است. 

از منظر نظریه فرهنگ صدرایی، تاثیرپذیری و تاثیرگذاری فرهنگی همه افراد جامعه در همه 

مسایل به یک میزان نیست و بسته به شاخصه هایی هم چون جایگاه اجتماعی، رده سنی، ثبات 

فکری- فرهنگی، جنسیت و.... متفاوت است. از این رو این که یک مساله فرهنگی چه قشری از 

جامعه را هدف قرار داده است نیز می تواند در رتبه بندی مسایل موثر باشد. برای مثال اهمیت رواج 

یافتن یک خرافه اعتقادی در میان بازاریان با رواج همان خرافه در میان طالب حوزوی یکسان 

نیست. بدیهی است که علم عهده دار تشخیص اهمیت هر یک از اقشار جامعه نسبت به مسایل 

فرهنگی مختلف است و علم در نگاه صدرایی منحصر در روش های تجربی نمی شود بلکه از عقل و 

َغِر َکالنَّْقِش فِى الَْحَجِر«1  نقل نیز بهره می برد. برای نمونه توجه به احادیثی هم چون: » الِْعْلُم ِمَن الصِّ

»صنفان من اّمتی اذاصلحا صلحت اّمتی و اذا فسدا فسدت امتی قیل یا رسول اللَّ و من هم؟ قال: 

الفقهاء و االمراء«2، »الناس بامرائهم اشبه من ابائهم«3 و نیز پژوهش های میدانی درباره گروه های 

مرجع فرهنگی در جامعه می توانند خط مشی گذار را در شناخت درجه اهمیت هر یک از اقشار و 

اصناف جامعه در نسبت با مسایل مختلف فرهنگی، یاری رسانند.

3-3-4- امکان بهره گیری از روش  های علمی عقلی، نقلی و تجربی در تجزیه و تحلیل مسائل فرهنگ 

پس از شناسایی یک مساله، برای صورت بندی دقیق آن مساله به منظور طراحی راه حل، 

بایستی به سئواالتی از قبیل: چرا این مشکل پدید آمده است؟ این مشکل چه ابعادی دارد؟ چه 

تبعات و نابسامانی هایی در جامعه ایجاد می کند؟ و... پاسخ داد)اشتریان،1381: 42(. با توجه به 

این که در مکتب فلسفی صدرایی علم امکان بهره گیری از روش های معتبر عقلی، نقلی و تجربی 

را دارد و نیز با عنایت به ویژگی های فرهنگ بر اساس نظریه فرهنگ صدرایی، )نفس االمر داشتن 

1. امام علی علیه السالم فرمود: یادگیری در کودکی مانند کند و کاری روی سنگ است. )محمد محمدی ری شهری، میزان 
الحکمه، جلد5،ص462.(

2. پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله می فرمایند: » دو صنف از امت من اگر اصالح شوند، امت من صالح می شوند و اگر فاسد گردند، 
امت من نیز فاسد می گردند. عرض شد: یا رسول اهللَّ آنان کیانند؟ فرمود: فقیهان و حاکمان . )محمد محمدی ری شهری، 

میزان الحکمه جلد نهم،ص298.(
 http://www.hadith.net 3. تحف العقول، ص208، قابل دسترسی در
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نظام های معنایی و ربط منطقی میان معانی مختلف(، علم این امکان را می یابد تا در تجزیه و 

تحلیل، نقادی، ریشه یابی و بیان پیامدهای یک مشکل فرهنگی نیز مرجعیت و محوریت داشته 

باشد. به عبارت دیگر کار علم با شناسایی یک کاستی در فرهنگ جامعه در قالب مساله فرهنگی 

پایان نمی یابد بلکه شناخت ابعاد مختلف آن مساله را نیز برعهده دارد.

توضیح بیشتر آن که خط مشی گذار فرهنگ از یک سو پاسخ به سئواالتی از سنخ این که: چه 

معانی ای امروز در جامعه فعال هستند؟ و هر یک چه بخشی از ذهنیت مشترک جامعه را تسخیر 

کرده اند؟ افراد در چه سطح و درجه ای با این معانی مرتبط و متحد شده اند؟ چه بخش هایی از 

فرهنگ موجود با یکدیگر تعارض دارند؟ فرهنگ های رقیب برای اثرگذاری بر جامعه فعلی چه 

می کنند؟ فرهنگ موجود در پاسخگویی به کدام دسته از نیازهای افراد جامعه موفق و کارآمد 

بوده است؟ فرهنگ موجود نسبت به کدام نیازها بی اعتنا یا کم اعتنا بوده است؟ چه بخش هایی از 

جهان اجتماعی با فرهنگ جامعه هم خوانی دارد؟ و چه بخش هایی در تعارض با آن است و... را با 

رجوع به متن جامعه و با مشاهدات علمی و استفاده از روش های معتبر تجربی درمی یابد. از سوی 

دیگر این خصوصیت که معانی ای که به فرهنگ جامعه راه یافته اند، نفس االمری دارند و بین شان 

روابط منطقی برقرار است، امکان استفاده از روش های انتزاعی عقلی و گزاره های نقلی در تجزیه 

و تحلیل و ریشه یابی مسایل فرهنگ فراهم می سازد. 

3-3-5- اصول حاکم بر طراحی خط مشی فرهنگ

خط مشی گذار فرهنگ، مبتنی بر تحلیلی که از مساله فرهنگی فراروی خویش دارد، اقدام به 

طراحی و انتخاب راه حل می نماید. پذیرش نظریه فرهنگ صدرا، رهنمودهایی نیز در عرصه طراحی 

و گزینش خط مشی در پی خواهد داشت. 

3-3-5-1- امکان بهره گیری از راه حل های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... برای حل مساله ی فرهنگی

مطابق نظریه فرهنگ صدرایی، عامل اصلی سوق یافتن انسان ها به سوی معانی و یا نظام 

معنایی های مختلف، نیازهای آنان است و هر فرهنگ محقق شده، پاسخی است به نیازهای فردی 

و اجتماعی انسان های ذیل آن. به تعبیر استاد مطهری »عناصر فرهنگ مطابق است با مجموع 

غرایز فردی بشر«)مطهری،1385: 408( 
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بر این اساس اگر حاکمیت زمینه ارضاء صحیح همه نیاز های واقعی اعضای جامعه مبتنی بر 

فرهنگ حق را فراهم سازد، جذابیت اغواگری های فرهنگ باطل و به تبع آن تمایل عمومی برای 

حرکت به سمت آن کاهش می یابد چرا که فرهنگ حق متناسب با فطرت انسانی است.1 آیه 39 

َّذيَن َکَفُروا أَْعمالُُهْم َکَسراٍب بِقیَعٍة  سوره مبارکه نور)24( را می توان موید چنین تحلیلی دانست: »ال

ْمآُن ماًءَحتّى إِذا جاَءُه لَْم يَِجْدُه َشْیئًا«2 مطابق این آیه شریفه، دلیل تاللو اعمال کافران)که  يَْحَسبُُه الظَّ

مبتنی بر فرهنگ باطل است( نه در خود عمل که در شدت نیاز ناظر نهفته است. این نیاز مخاطب 

است که او را به سمت فرهنگ باطل که در حقیقت پوچ است به حرکت درمی آورد. اگر این نیاز 

او بر اساس فرهنگ حق که مبتنی بر فطرت اوست، پاسخ داده شده بود، این جلوه گری نتیجه ای 

در پی نداشت.3 برای نمونه در جامعه ای که برای تعداد کثیری از مردمش، امکان پاسخ به نیازهای 

جنسی از طریق ازدواج مشروع به سختی فراهم باشد، طبیعی است که شیوه هایی که در فرهنگ های 

بیگانه و باطل برای این منظور ابداع شده است، جذابیت بیشتری خواهد داشت و افراد بیشتری 

از آن جامعه را به سوی خود خواهد کشاند. البته آن چنان که گفته شد، کار با پذیرش این حصه 

از فرهنگ باطل به پایان نمی رسد بلکه این افراد به مثابه کسانی در تور نظام معنایی باطل گرفتار 

شده اند رفته رفته به سوی سایر معانی آن نظام نیز کشیده خواهند شد. به عبارتی ضعف فرهنگ 

حق در پاسخ گویی به هر یک از نیازهای جامعه - خصوصا نیازهای اساسی- زمینه ای برای رخنه 

فرهنگ باطل در آن  جامعه و تنگ کردن عرصه بر فرهنگ حق را فراهم می سازد. بر این اساس 

که  است  پایه ای  نیازهای  شناسایی  فرهنگ،  بخش  مسائل  برای  راه حل  طراحی  سازوکاِر  یک 

فرهنگ باطل در حاشیه پاسخ به آن ها امکان حضور در جامعه را یافته است. پس از شناسایی آن 

1. هر چند که به طور کلی از بین نمی رود چرا که انسان عالوه بر فطرت که بعد متعالی وجود اوست از غریزه و طبیعت 
نیز برخوردار است. »تمام امور غریزی تا وقتی که در حد غریزه هستند، اشباع پذیرند و مطالبه محدود دارند و شاهد 
مهم آن، نحوه عمل این غرایز در حیوانات است. اما در انسان، به خاطر برخورداری از فطرت بی نهایت طلبی، وضعیت 
فرق می کند؛ یعنی اگر به تبع وهم، شهوت یا غضب- به جای عقل- بر وجود آدمی حاکم شود، آن گاه تمامی مطالبات 
این دو، که در حالت طبیعی محدود بود، به صورت مطالبه نامحدود در می آید و به یک نیاز اشباع ناپذیر تبدیل می 

شود.«)سوزن چی، 1392: 56(
2. کسانی که کافر شدند اعمال شان هم چون سرابی است در یک کویر، که انسان تشنه آن را آب می پندارد. اما هنگامی 

که به سراغ آن می آید چیزی نمی یابد. )مکارم شیرازی،1380: جلد14، 490( 
3. البته این نکته کلی برای عموم انسان های سالم صادق است، چه این که ممکن است فردی به مرض استسقاء دچار 
باشد و در اختیار گذاشتن آب به اندازه ای که نیاز زیستی اش را برطرف سازد،  باعث نشود که او از توهم سراب رهایی 

یابد و هم چنان به انگیزه دسترسی به آب، سراب ها را دنبال نماید. 
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نیازهای پایه، حاکمیت می بایست سازوکارهایی را طراحی کند که مردم جامعه بتوانند به سهولت 

مبتنی بر فرهنگ حق، آن نیازها را برآورده سازند. از این رو یک خط مشی گذار فرهنگ برای حل 

مسایل عرصه ی فرهنگ مجبور به طراحی راه حل صرفا در حوزه فرهنگ نیست بلکه می تواند از 

طریق پیشنهادات و مداخالتی در عرصه اقتصاد، سیاست، اجتماع، جمعیت و... تسهیل کننده یا 

سخت کننده ایجاد علقه میان افراد جامعه با یک معنا یا یک نظام معنایی شود. 

3-3-5-2- امکان بهره گیری از داشته های فرهنگی جامعه برای حل مسایل فرهنگ آن جامعه

بر اساس نظریه فرهنگ صدرایی، تحقق فرهنگ باطل محض امکان پذیر نیست و فرهنگ باطل 

همواره به صورت امتزاج با حق امکان تحقق تاریخی می یابد. به تعبیر شهید مطهری: 

»فرق است بین جامعه بیمار و جامعه ای که شر درآن غالب شده باشد. شما آن  قله های شامخ 

را در نظر نگیرید، آن ها مقیاس جامعه نیستند، جامعه مثل  یک فرد است. حکما می گویند حالتی 

که حیات بدن را حفظ می کند بین دو حد است و به تعبیر آن ها مزاج نوسان دارد، مثال فشار خون 

انسان بین دو حد باید باشد، از یک حد کمتر باشد می میرد و از یک حد بیشتر هم باشد می میرد، 

یک حد تعادل دارد، انسان کوشش می کند که مزاج را در این حد تعادل نگه دارد... جامعه هم همین 

طور است، حق و حقیقت در جامعه اگر از یک حد کمتر باشد آن جامعه می میرد. اگر جامعه ای 

باقی باشد معلوم می شود در میان دو حد باطِل افراط و تفریط نوسان دارد... جامعه هایی که  قرآن 

می گوید آن ها هالک شدند کدام جامعه ها است؟ جامعه هایی ]است[ که باطل بر آن ها غلبه کرده 

است... پس مریض بودن جامعه غیر از این است که بر جامعه، باطل غلبه داشته  باشد، این دو نباید 

با یکدیگر اشتباه شود. جنگ میان حق و باطل همیشه وجود داشته است. انسان می بیند باطل 

بطور موقت می آید روی حق را می پوشاند ولی  آن نیرو را ندارد که بتواند به صورت دائم باقی بماند 

و عاقبت کنار می رود. باطل وجود تبعی و طفیلی دارد، وجود موقت دارد، آن چیزی که استمرار 

دارد حق است هر وقت جامعه ای در مجموع به باطل گرائید، محکوم به فنا شده است. یعنی به 

باطل گرائیدن بطور کامل، و از حق بریدن همان و فانی  شدن همان.«)مطهری،1389: 34-33( 

از این رو همواره در هر جامعه ای وجوهی از فرهنگ حق، تحقق تاریخی پیدا کرده و بخشی از 

زیست جهان مردم آن جامعه را به تسخیر خویش درآورده است. عالوه بر نکته فوق، مطابق نظریه 
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فرهنگ صدرایی، معانی فرهنگی در نفس االمر خویش نسبت به یکدیگر روابط تکوینی دارند و 

به صورت نظام وار با یکدیگر مرتبطند، خصوصا معانی حق که از تجرد عقالنی نیز برخوردارند، به 

صورت زنجیروار به یکدیگر متصل و مرتبط اند و از وحدت و انسجام درونی برخوردارند. 

از دو مقدمه فوق می توان چنین برداشت کرد که در هر جامعه ای، خط مشی گذار فرهنگ 

این امکان را دارد تا با تکیه بر ظرفیت وجوهی از فرهنگ حق که در آن جامعه تحقق یافته اند، 

راه حل هایی در جهت حل مسایل فرهنگی ای که ناشی از بروز و ظهور فرهنگ باطل در آن جامعه 

است اختیار نماید. به عبارت دیگر در هر جامعه ی پایداری که فرهنگ آن حاصل امتزاج حق و 

باطل است- فارغ از این که حضور و بروز فرهنگ باطل در چه حد و اندازه ای است- خط مشی گذار 

فرهنگ می تواند با طراحی راه حل هایی مبتنی بر بسط لوازم و الزامات معانی حقی که در آن جامعه 

وارد فرهنگ عمومی  شده اند، تعارضات میان آن ها و معانی باطل راه یافته به فرهنگ جامعه را 

علنی نماید و زمینه ی چالش و مبارزه بالفعل حق و باطل را در بستر فرهنگ جامعه فراهم سازد 

و فرآیند اصالح فرهنگ را آغاز نماید.1 به عبارت دیگر، خط مشی گذار فرهنگ در هر جامعه ای 

این امکان را دارد تا مبتنی بر داشته های فرهنگی جامعه، به اصالح فرهنگ آن جامعه بپردازد.

3-3-5-3- ابزارهای خط مشی گذاری فرهنگ، محدود به فعالیت هایی که با هدف تبادل معنا صورت 

می پذیرند، نیست

در گفتگوهای عمومی و ادبیات ژورنالیستی، اقدام فرهنگی، انصراف دارد به مجموعه فعالیت ها 

و محصوالتی که با انگیزه و قصد مبادله معنا تولید می شوند )اموری هم چون آثار هنری، آیین های 

مختلف، رسانه ها، ارتباطات میان فردی و...(. این تلقی در میان مدیران دولتی نیز تا حدودی رایج 

است و عمدتا خط مشی گذاری فرهنگ را حاصل مداخله حاکمیت در فرآیند تولید و توزیع این 

سنخ فعالیت ها می دانند.2 

1. بر خالف خط مشی گذاری فرهنگ مبتنی بر نظریه فرهنگ دورکیم)خورشیدی،1394: 123-145(، خط مشی گذار 
فرهنگ در نظریه فرهنگ صدرایی همواره در پی حفظ ثبات و آرامش جامعه نیست، بلکه گاهی اوقات تالش می کند 
که با هدف اصالح اجتماعی، برخی از گسل های بالقوه و غیرفعال جامعه را فعال نماید و عرصه چالش و تعارض در 
عرصه فرهنگ را فراهم سازد تا در این چالش، ابعاد باطل فرهنگ جاری جامعه حذف شوند. آن چه حضرت امام خمینی 
و شاگردان شان هم چون شهید مطهری در مواجهه با فرهنگ دینداران قبل از انقالب اسالمی و تعالی آن، انجام دادند را 

می توان در ذیل این راهبرد فهم کرد. 
2. گویی که به صورت ناخودآگاه نظریه فرهنگی ای را مبنای عمل قرار داده اند که مطابق آن فرهنگ جامعه صرفا متاثر از 



39

    داللت های نظریه فرهنگ صدرایی در حوزه خط مشی گذاری فرهنگ

هرچند بر اساس نظریه فرهنگ صدرایی، می توان ارتباطات جمعی و میان فردی )اساسا تبادل 

معنا میان انسان ها( را یکی از سازوکارهای مهم تغییر و تحول فرهنگ ها دانست ولی مطابق این 

نظریه، ارتباطات )تبادل معنا( منحصر به کنش هایی که با قصد انتقال معنا و از طریق رسانه های 

مختلف انجام می پذیرند)مثل سخن، آیین، هنر، نگارش و...( نمی شود بلکه اساسا هر فعل ارادی 

انسان واجد معناست. هر فعل ارادی انسانی برآمده از نیت و معنایی خاص است که انسان با آن 

معنا، علقه و اتحاد یافته است1، به عبارت دیگر هر فعل انسان، آشکارکننده ی بخشی از مکنونات 

قلبی اوست)نشانه ای است از معانی ای است که وجود خویش را به آن ها گره زده است(. یعنی انسان 

آگاهانه یا ناآگاهانه با اعمال ارادی خویش، درونیات و شاکله ی وجودی خویش را بیان می کند.2 از 

این رو هر فعلی داللت کننده به سوی معنایی است.3 نسبت داللت یک فعل با همه معانی یکسان 

نیست بلکه اقتضاء یکسری معانی خاص را دارد. بنابراین انسان ها با رفتارهای بیرونی خود در 

این سنخ فعالیت هاست. این سنخ مدیران، هرگاه از فرهنگسازی سخن می گویند هم عمدتا منظورشان استفاده از روش ها 
و ابزار و سازوکارهایی است که مستقیما در تبادل معنا بکار می  آیند. 

1. عالوه بر نظریه فرهنگ صدرایی، مبتنی بر نظریه اعتباریات عالمه نیز می توان معناداری افعال ارادی انسان را نتیجه 
گرفت. مثال می توان چنین گفت که: » انسان موجودی علمی است و موجود علمی کار و فعالیت خود را بر اساس 
گونه ای علم که او را به سوی عمل برانگیزد، انجام می دهد. این گونه علم، از علوم و ادراکات اعتباری است. بدین ترتیب، 
عمل و رفتار انسان تابع علوم و ادراکات اعتباری خواهد بود و هر عمل و رفتار انسان در واقع مبتنی بر یک درک یا فکر 
اعتباری است. در نتیجه در هر عمل و رفتار انسانی گونه ای اندیشه در کار است.« )یزدانی مقدم، 1389:جلد دوم، 393(

2. عالمه طباطبایی در تفسیر »ُقْل کلُّ یَْعَمُل َعلي شاکَلتِهِ« چنین می فرماید: »شاکله - به طوري که در مفردات گفته - از 
ماده شکل مي باشد که به معناي بستن پاي چارپا است، و آن طنابي را که با آن پاي حیوان را مي بندند شکال )به کسر 
شین( مي گویند، و شاکله به معناي خوي و اخالق است، و اگر خلق و خوي را شاکله خوانده اند بدین مناسبت است که 
آدمي را محدود و مقید مي کند و نمي گذارد در آن چه مي خواهد آزاد  باشد، بلکه او را وادار مي سازد تا به مقتضا و طبق 
آن اخالق رفتار کند... آیه کریمه، عمل انسان را مترتب بر شاکله او دانسته به این معنا که عمل هر چه باشد مناسب با 
اخالق آدمي است چنان چه در فارسي گفته اند »از کوزه همان برون تراود که در اوست« پس شاکله نسبت به عمل، نظیر 
روح جاري در بدن است که بدن با اعضا و اعمال خود آن را مجسم نموده و معنویات او را نشان مي دهد . ... آدمي به هر 
شاکله اي که باشد و هر صفت روحي که داشته باشد اعمالش بر طبق همان شاکله و موافق با فعلیات داخل روحش از او 
سر مي زند، و اعمال بدني او همان صفات و فعلیات روحي را مجسم مي سازد، هم چنان که انسان متکبر مغرور این صفات 
روحیش از سراپاي گفتار و سکوت و قیام و قعود و حرکت و سکونش مي بارد و شخص خوار و ذلیل و مسکین از تمامي 
حرکات و سکناتش ذلت به چشم مي خورد، و همچنین شجاع با ترسو، و سخي با بخیل و صبور با عجول و هر صاحب 
صفتي با فاقد آن صفت از نظر کردار و رفتار متفاوت است، و چگونه نباشد و حال آنکه گفتیم عمل خارجي مجسمه 
صفات دروني است و بقول معروف ظاهر عنوان باطن و صورت دلیل بر معنا است. )طباطبایی،1362:جلد 13، 266-262(

3. البته باید به دو نکته توجه داشت. اول این که گاه چند معنای مختلف ممکن است منجر به فعل واحدی شوند. آن چنان 
که به حسب ظاهر، عمل فردی که با نیت خالصانه نماز می خواند با کسی که با انگیزه ریا و یا نفاق نماز می خواند یکسان 
است. به عبارت دیگر یک فعل ممکن است اقتضاء برداشت های مختلفی داشته باشد. نکته دوم آن که برداشت معنا از 
فعل دیگری، متاثر از زمینه ها و انگیزه ها و دانسته های فرد مفسر نیز هست. لذا ممکن است فردی از مشاهده عمل فرد 

دیگر، معنایی بفهمد که فرد عامل، آن عمل را با آن قصد و نیت انجام نداده باشد. 
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جامعه، دانسته یا نادانسته در حال دعوت گری سایر اعضای جامعه به سوی فرهنگ متناسب با 

آن رفتارها هستند.1 این خصوصیت بر اقدامات و رفتارهای دولت نیز حاکم است. به عبارت دیگر، 

خط مشی های اتخاذی حاکمیت برای حل مسائل عمومی، عالوه بر آثار عینی ای که دارند )که 

حاصل از اجرای واقعی آن هاست(، ظرفیت نمادین هم دارند. طیف های مختلف مردم جامعه از 

اتخاذ یک خط مشی ممکن است معانی مختلفی ادراک کنند. توجه به این واقعیت باعث می شود 

که در اتخاذ تصمیمات حاکمیتی، صرفا نتایج موردانتظار در عرصه مدنظر، مورد ارزیابی و توجه 

قرار نگیرد بلکه برداشت معنایی ای که مردم جامعه و مخاطبین خط مشی ، از آن دارند نیز لحاظ 

گردد. چراکه ممکن است تفسیری که مخاطبان )مردم( از یک خط مشی دارند )پس از اعالم آن 

خط مشی  و فارغ از نتایج اجرای آن( منجر به تقویت یا تضعیف یک فرهنگ شود.

اقدام فرهنگی  بر مقدمات فوق، کار و  این بخش می توان گفت که مبتنی  در جمع بندی 

منحصر در رفتارهایی که به قصد بیان و انتقال معنایی به دیگران صورت می پذیرند نیست بلکه 

عموم رفتارهای انسان ها در جامعه را دربرمی گیرد. لذاست که گستره ابزارهای خط مشی گذاری 

فرهنگ نیز نمی تواند منحصر به هنر و رسانه و... گردد. حاکمیت می تواند برای تقویت فرهنگ 

حق یا تضعیف فرهنگ باطل در جامعه، در همه حوزه های عمومی )اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

و...( اقدام یا رفتار تعریف و ترویج نماید. 

3-3-5-4- خط مشی گذاری فرهنگ به دنبال ترویج فرهنگ طبقه خاصی نیست

مطابق نظریه فرهنگ صدرایی، تحقق فرهنگ حق حاصل اتحاد عموم جامعه با معانی علمی 

است و بر اساس تبیینی که فلسفه صدرایی از علم و شیوه ادراک آن دارد، ادراک و اقبال به 

گزاره های علمی )گرویدن به فرهنگ حق( در انحصار طبقه یا گروه اجتماعی خاصی )حتی علما و 

دانشمندان( نیست بلکه عموم مردم از چنین امکانی برخوردارند.2 افزون بر این، بخشی از فرهنگ 

1. انسان ها صرفا اعمال سایر انسان ها را نمی بینند بلکه مبتنی بر پیش فرض های خود، با دیدن رفتارهای دیگران، معانی 
نهفته پشت آن اعمال را نیز می فهمند،)هر چند که در این فهم ممکن است دچار خطا هم بشوند(.  لذا تکرار مشاهده 

یک فعل در جامعه، به نوعی تبلیغ یا یادآوری و تذکر آن معانی پشتیبان آن فعل را برای اعضای جامعه در پی دارد. 
2. اساسا شیوه فهم و درک معانی حق، منحصر در راه های متداول تحصیل علم)مثل آموزش، خواندن و...( نمی شود بلکه 
یک فرد عامی نیز  از طریق سیر وسلوک و تزکیه نفس می تواند با معانی حق متحد گردد و آن ها را به عرصه فرهنگ وارد 
سازد. به عبارت دیگر، تولید فرهنگ حق، در انحصار هیچ طبقه یا گروه اجتماعی خاصی نیست. »در تمام نحله هاي فلسفه 
اسالمي اثبات مي شود که هر علمي که ما به دست مي آوریم ناشي از افاضة مراتب عالي تر وجود است؛ که در ادبیات 
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حق ثابت و بخشی از آن متناسب با اقتضائات زمانی، مکانی و... متغیر است.1 تولید بخش متغیر 

فرهنگ مستلزم نوعی خالقیت، استعداد هنری و آفرینندگی است. از آن جا که این سنخ خصوصیات 

هم در طبقه خاصی منحصر نیست، امکان تولید این حصه از فرهنگ حق نیز برای عموم طبقات 

و طیف های اجتماعی فراهم است.   

مبتنی بر مقدمات فوق، حاکمیت تعهدی نسبت به ترویج فرهنگ طبقه یا گروه اجتماعی 

خاصی مثل نخبگان جامعه ندارد. دولت به دنبال استیالی فرهنگ یک قشر خاص یا یک طیف 

خاص )بدون توجه به محتوای آن فرهنگ و صرفا به واسطه جایگاه اجتماعی شان( بر عموم افراد 

و اقشار جامعه نیست و از سوی دیگر تولیدات فرهنگی هیچ قشر یا طبقه ی اجتماعی را )بدون 

توجه به محتوای آن فرهنگ و صرفا به واسطه جایگاه اجتماعی شان( تهدید فرض نمی کند. از 

این رو دوگانه »فرهنگ نخبه- فرهنگ توده«، مساله درون زای خط مشی گذاری فرهنگ مبتنی بر 

نظریه فرهنگ صدرایی نیست. بر این اساس دولت تنها در حوزه مصرف فرهنگ حق )رساندن 

محصوالت فرهنگی صحیح به مردم( وظیفه ندارد بلکه می بایست در عرصه فرهنگ، به گونه ای 

خط مشی گذاری کند که امکان مشارکت آحاد مردم در فرآیند تولید، توزیع و مصرف فرهنگ حق 

به صورت کارآمد فراهم گردد. 

دیني از آن مراتب عالي، به فرشتگان، و در ادبیات فلسفي، به عقول یا عقل فعال و... تعبیر مي شود. براساس این مبنا، هر 
چه وجود آدمي خالص تر و از پلیدي ها دورتر باشد، امکان اتصال او با عوالم برتر و دریافت حقایق اشیا بیشتر مي شود 
و مبناي عرفان و اتخاذ سیر و سلوک براي رسیدن به معرفت، مبتني بر همین نگرش است.« )سوزن چی،1388: 90( » در 
تعابیر معصومین، در عین حال که بر ضرورت »تعلم« و »طلب علم« و درس خواندن تاکیدات فراواني شده است  )که 
البته اینها به عنوان علل ُمعّد و زمینه ساز الزم هستند( اما حقیقت علم را ناشي از تعلم ندانسته اند، بلکه یک افاضه الهي 
معرفي کرده اند: »لیس العلم بالتعلم انما هو نور يقع اهلل في قلب من اراداهلل ان يهديه فاذا اردت العلم فاطلب في نفسك حقیقة 
العبودية«  و لذاست که راه ایجاد علم در وجود آدمي در تحصیل علم اکتسابي محدود نمي شود؛ بلکه مهمترین چیز ایجاد 
روحیه عبودیت و اخالص است.« )سوزن چی،1388: 94( مبتنی بر این دیدگاه است که می توان فرد بی سواد و عامی ای 

را فرض کرد که چشمه های معرفت از قلبش بر زبانش جاری شده باشد.
1. »مي توان بر اساس مفهوم »فطرت«، هر فرهنگي را به دو بخش اصیل و غیراصیل تقسیم نمود: بخش اصیل هر فرهنگي، 
بخش ثابت و پایدار آن است که همان عناصر فطري فرهنگ است. اما بخش غیراصیل هر فرهنگ، که الزاماً به معناي 
بد بودن نیست، ناظر به بُعد طبیعي جوامع است. از آنجاکه طبیعت بشر، متغیر و در حال دگرگوني است، این بخش از 
فرهنگ جوامع، متغیر خواهد بود. و از آن با عنوان »غیراصیل« یاد مي شود. عناصر فطري فرهنگ ها، از آنجاکه فطرت در 
افراد جامعه زائل نشدني است، از بین نرفتني هستند، اگرچه محجوب شوند و یا به حاشیه رانده شوند. اما بخش طبیعي 
یک فرهنگ، زائل  شدني است. به  عنوان مثال، شیوة تغذیه، پوشش، معماري و... که وابسته به بعد طبیعي انسان است، 

بنابر اقتضائات تاریخي و جغرافیایي یک ملت قابل تغییر است.« )لبخندق،1390: 65( 
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3-3-5-5- خط مشی گذاری فرهنگ به دنبال یکسان سازی و کلیشه سازی همه کنش های افراد مختلف 

جامعه نیست

تالش حاکمیت برای استقرار و تقویت فرهنگ حق در جامعه به معنای یکسان سازی رفتارها 

و کنش های افراد مختلف جامعه و کلیشه ای ساختن سبک زندگی آنان نیست، چراکه مطابق 

نظریه فرهنگ صدرایی، می توان از نوعی تنوع و تفاوت در کنش های افراد جامعه نیز سخن گفت. 

آن چنان که گفته شد، فرهنگ حق، حاصل اتحاد انسان های جامعه با نظام معنایی ای است که از 

تجرد عقلی برخوردار است. از آن جا که عقل در شرایط و اقتضائات متفاوت، احکام متفاوتی دارد 

لذا اتحاد افراد مختلف جامعه با نظام معنایی عقلی، به معنای یکسان شدن و کلیشه ای شدن کلیه 

رفتارهای آنان نیست. چرا که افراد مختلف جامعه متناسب با مولفه هایی هم چون دوره ی سنی، 

جنسیت، قوت و ضعف جسمی، شرایط جغرافیایی و محیطی و... از یک طرف احساسات و نیازهای 

متفاوتی دارند و از طرف دیگر از ظرفیت ها و توان مندی های متفاوتی برخوردار هستند و حکم عقل 

درباره ی کنش بایسته در هریک از این شرایط ممکن است متفاوت باشد. به عبارت دیگر، معنای 

عقلی در انسان هایی که به آن رسیده اند، به تناسب امکانات، توان مندی ها، محدودیت ها، نیازها 

و... آنان، به گونه ای متکثر و متفاوت عمل می کند و آن ها را به صورت های متنوع ذیل خود بکار 

می گیرد. نوعی تقسیم کار ذیل آن معنا در میان جامعه انسانی رخ می دهد. همان گونه که نفس 

انسانی، اندام های مختلف بدن )ابعاد عنصری، نباتی و حیوانی وجود انسان( را متناسب با ظرفیت 

و توانایی  مادی ای که دارند، به شیوه ی متفاوت بکارمی گیرد: مثال با یک عضو می بیند، با عضو 

دیگر می شنود، با عضو دیگر عمل می کند و... . اساسا این که نظام معنایی عقلی بخواهد همه ی 

انسان ها را کامال مشابه یکدیگر سازد و از همه یکسان کار بخواهد، خالف حکمت و عقل است. 

لذاست که برخی رفتارهایی که فرهنگ حق از یک مرد انتظار دارد، از زن انتظار ندارد، رفتارهای 

بایسته ی فردی که تمکن مالی باالیی دارد با فرد مسکین یکی نیست و ... .

به تعبیر عالمه طباطبایی در مقاله ادراکات اعتباری بیان می کنند، عواملی هم چون مناطق 

مختلف جغرافیایی و نیز محیط عمل و کار بر احساسات و نیازهای افراد تاثیر می گذارند به گونه ای 

که مثال احتیاجات فردی که در ناحیه استوایی زندگی می کند با فردی که در منطقه قطبی زندگی 
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می کند متفاوت است و هم چنین احساساتی که سبزه و آب و درخت و گل در فردی که اشتغال به 

کشاورزی دارد ایجاد می کنند متفاوت از احساساتی که تجارت و داد و ستد در تاجر ایجاد می نماید.

)طباطبایی،1372:جلد دوم، 209( اتحاد همه ی این افراد مختلف با معانی حق، سبب نمی شود 

که نیازهای متنوع این افراد کامال یکسان شود بلکه باعث می شود که هریک از آنان نیازهای خود 

را مبتنی بر فرهنگ حق و نظام معنایی عقلی برآورده سازند به گونه ای که اگر هریک از آن ها 

در شرایط دیگری بود، همان کاری را می کرد که او می کند. به عبارت دیگر معانی حق در قالب 

کنش های متفاوتی تجلی می نمایند. البته ذیل مباحث انسان شناسی صدرایی، می توان نیازها و 

احساساتی را شناسایی کرد که الزمه نوعیت نوع انسان بوده و در تمامی انسان ها به صورت ثابت 

وجود دارند. لذا ابعادی از فرهنگ حق که در راستای پاسخ گویی به این سنخ نیازها هستند، در 
بین تمامی باورمندان به این فرهنگ، مشترک خواهند بود.1 

مبتنی بر مقدمات فوق، خط مشی گذاری دولت در عرصه فرهنگ به منظور تحقق و تثبیت و 

تعمیق فرهنگ حق در جامعه، مستلزم آن است که دولت شرایط، نیازها، احساسات و اقتضائات 

اقشار و گروه های مختلف جامعه را درک نماید و مبتنی بر نظام معنایی عقالنی )معانی حق( 

پاسخ هایی کارآمد را ترویج نماید نه آن که صرفا تالش کند تا فقط یک تجلی از فرهنگ حق )که 

ناظر به نیازهای یک قشر از جامعه کارآمد و صحیح می باشد( را در بین همه اقشار و افراد جامعه 

تسری دهد. برای نمونه شکی نیست که در شرایط عادی، ازدواج دائم و تشکیل خانواده پایدار، 

یک کنش صحیح در جهت پاسخ به نیاز جنسی اکثریت افراد جامعه است، اما در شرایطی که 

برای بخش هایی از جامعه امکان مهیا ساختن مقدمات این امر نیست)هم چون اشتغال، توانایی 

مالی، رشد و مسئولیت پذیری و...( حاکمیت می بایست مبتنی بر فرهنگ حق، سازوکار صحیح 
دیگری را متناسب با شرایط آن بخش از جامعه، پیگیری نماید.2

1. لذاست که ابعادی از آموزه های پیامبران هم چون ايمان به توحید، معاد، اصول اخلقى و... در تمامى اديان مشترک 
يَن ِع است و برخى آموزه های ديگر پیامبران با يکديگر متفاوت است. قرآن کريم نیز در عین حال که مى فرمايد: »إِنَّ الدِّ

ِ اْلِْسَلُم«، خطاب به پیامبران مى فرمايد: »لِکلٍّ َجَعْلنَا ِمنکْم شْرَعًة َو ِمْنَهاجًا« نَد اهللَّ
2. توجه به تفاوت انسان ها و لزوم ارائه برنامه های متعدد برای آن ها، خصوصا در زمینه رفع نیازهای جنسی، مطلبی است 
که در گفتگوهای اصحاب ائمه علیهم السالم نیز مورد توجه  واقع شده است، چنان که هشام بن حکم )از اصحاب برجسته امام 
صادق و امام کاظم علیهماالسالم( در گفتگویی که با یونس بن عبدالرحمن)از اصحاب برجسته امام کاظم و امام رضاعلیهماالسالم( 
داشته، توضیح می دهد که خداوند متناسب با توانایی های مالی و جسمی انسان ها، مساله تامین نیاز جنسی را به انحای 
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3-3-5-6- خط مشی فرهنگی ایجابی دولت در مواجهه با فرهنگ های بیگانه، گزینش گرایانه است

مطابق نظریه فرهنگ صدرا، تنها مالک ارزیابی فرهنگ، حقانیت محتوای آن)صدق معانی 

آن( است نه خاستگاه آن )یعنی ویژگی های فرد یا افرادی که آن معانی را وارد حیات انسانی کرده  

و آن ها را تحقق بخشیده اند(. این مبنا، امکان مواجهه ی فعاالنه با فرهنگ جوامع بیگانه را برای 

دولت فراهم می سازد. دولت در راستای پاسخ به نیازها و مسایل بومی جامعه ی خود می تواند 

تجربه زیسته و فرهنگ تحقق یافته مردمان سایر جوامع را نیز مطالعه و ارزیابی نماید و ابعادی از 

فرهنگ آنان را که صحیح تشخیص می دهد را انتخاب کرده و در جامعه خویش نیز ترویج نماید. 

ابهام و شبهه ای که می توان در این جا مطرح کرد آن است که مطابق نظریه فرهنگ صدرایی، 

معانی در نفس االمرشان با یکدیگر ربط منطقی دارند لذا گزینش و بکارگیری یکی از مصادیق و 

ابعاد یک فرهنگ بیگانه در فرهنگ خودی)بومی( سبب بروز نوعی فرهنگ التقاطی شده و نظم و 

نظام فرهنگ خودی بر هم می ریزد و زمینه چالش هایی در درون جامعه مهیا می گردد. 

در پاسخ به این شبهه، می توان چنین توضیح داد که سازه های یک فرهنگ، هر چند پذیرای 

هر اقتضا و هر هدفی نیستند ولی لزوما هم فقط )انحصارا( یک اقتضا و کاربرد ندارند بلکه ممکن 

است ذیل نظام معنایی های متفاوت، کاربرد و کارکرد متفاوتی داشته باشند. مطابق انسان  شناسی 

صدرایی و نظریه فطرت )وجود ادراکات فطری و گرایشات فطری مشترک در میان انسان ها( 

نظام های معنایی کامال با یکدیگر متباین نیستند1 بلکه هر یک با دیگری ممکن است در برخی 

حوزه ها متداخل باشند. لذا فرهنگ حق، امکان یافتن مشترکاتی با همه فرهنگ ها دارد چرا که 

تحقق فرهنگ باطل محض امکان پذیر نیست و فرهنگ باطل همواره به صورت امتزاج با حق 

امکان تحقق تاریخی می یابد. 

مبتنی بر نگاه فوق، از حیث نظری، خط مشی گذار فرهنگ، همواره می تواند با نگاه کامال فعال با 

همه فرهنگ های مختلف جهان تعامل فرهنگی داشته باشد، البته ارتباط با برخی از این فرهنگ ها 

مختلفی قرار داد. در عین حال که راه کلی را ازدواج قرار داد، اما برای آن ها که استطاعت و نیاز بیشتری دارند، راه چند 
همسری را گشود، و برای آنان که استطاعت کمتری دارند و امکان ازدواج دائم و تشکیل خانواده برای شان مهیا نیست، 

راه متعه را باز کرد. )سوزن چی،1392: 55(
1. مبتنی بر این واقعیت است که امکان گفتگوی میان فرهنگ ها وجود دارد. 
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به واسطه این که قرابت بیشتری به فرهنگ حق دارند، استفاده بیشتری عاید جامعه می نماید لذا 
می بایست در اولویت قرار گیرند.1

البته باید توجه داشت که در مقام واقع، تعامل با فرهنگ های بیگانه به قدرت و قوت دو فرهنگ 

نیز مرتبط است. رویکرد ایجابی گزینش گری زمانی امکان تحقق خارجی دارد که فرهنگ خودی 

در وضعیتی برتر و یا دست کم مساوی نسبت به فرهنگ بیگانه داشته باشد. در صورتی که فرهنگ 

خودی در موقعیتی ضعیف تر و آسیب پذیرتر از فرهنگ بیگانه باشد، تعاملش حالتی انفعالی پیدا 

می کند به گونه ای که فرهنگ بیگانه به اقتضای ذات خود با آن رفتار می کند و به اقتضای منافع 

و مصالح خود، ابعادی از فرهنگ خویش را به جامعه خودی صادر می نماید.)پارسانیا،1392: 26( 

در چنین شرایطی حاکمیت جامعه خودی، می بایست به صورت مداوم مسایل جدیدی که در 

فرهنگ جامعه به واسطه مداخالت فرهنگی فرهنگ رقیب رخ می دهد را رصد کند و برای آن 

چاره اندیشی )خط مشی گذاری( نماید.

3-3-5-7- تثبیت و تقویت فرهنگ حق از طریق ایجاد ساختارهای اجتماعی کارآمد

بنا بر آن چه در نسبت فرهنگ و ساختار در بخش های پشین بیان شد، خط مشی گذار فرهنگ 

جهت تبدیل گزاره های علمی به فرهنگ نباید صرفا نگاه خرد و جزءنگر داشته باشد بلکه می بایست 

تالش کند تا مبتنی بر فرهنگ حق، ساختارهای اجتماعی کارآمدی)از قبیل ایجاد قوانین، آداب 

و آیین های اجتماعی و...( ایجاد کند که عمل بر مبنای فرهنگ حق را تسهیل نماید.  این راهبرد 

خصوصا در زمینه تثبیت فرهنگ حق، کارآمد و نتیجه بخش است. چرا که رویگردانی افراد جامعه 

از فرهنگ حق )اعراض از معانی صحیح( را هزینه مند می کند به گونه ای که فرد از باب انگیزه های 

دنیوی)مثل دفع یک ضرر مالی یا کسب یک منفعت مادی( به فرهنگ حق جامعه وفادار می ماند. 

1. می توان برای توصیف رساتر عمل خط مشی گذار فرهنگ در مواجهه با فرهنگ های بیگانه، از استعاره »معمار« استفاده 
کرد. »ممکن است معمار، در بنا کردن یک ساختمان از مصالح ساختمان های دیگر هم بهره ببرد اما آن چه برساخته او 
را از موارد مشابه جدا می کند، هیئت تألیفی یا آن هویت کلی است که مصالح مزبور را در دل خود جای داده است. 
مبارزه با التقاط اگر به معنای مبارزه با »مطلق هم سانی با غیر« باشد کوشش پسندیده ای نیست چرا که با اقتضائات تفکر 
توحیدی و فطری که همه انسان ها را مفطور به یک فطرت و مخلوق یک خدا می داند ناسازگار است... آن چه به دو جزء 
مشابه در دو متن یا دستگاه متفاوت، هویت، معنا ونقشی جداگانه می بخشد، هیئت تألیفی یا آن سامان پیوند دهنده ای 
است که به اجزاء در دل یک کل، هویتی واحد می بخشد. اقتباس از غیر تا آن جا که این هیئت تألیفی را مخدوش نسازد 

التقاط مذموم نیست.« )ترکش دوز، 1386(
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آن چنان که مکانیزه کردن و کارآمدساختن ابزارهای نظارتی پلیس راهنمایی و رانندگی، عمل به 

قوانین راهنمایی و رانندگی را در جامعه افزایش می دهد. با این نگاه شاید بتوان »امر به معروف و 

نهی از منکر« را یک ساختار اجتماعی برای دفاع از فرهنگ حق برشمرد. 

4- جمع بندی و نتیجه گیری

هر دولتی آگاهانه یا ناآگاهانه مبتنی بر نظریه ای که درباره فرهنگ پذیرفته است در عرصه ی 

فرهنگ مداخله نموده و فرهنگ جامعه ی خویش را مدیریت می نماید. با مبنا قراردادن نظریه 

فرهنگ صدرایی، خط مشی گذاری فرهنگ، )به معنای مجموعه اقداماتی از سوی حاکمیت که 

منجر به ایجاد، تثبیت یا تعمیق دلبستگی اعضای جامعه نسبت به معانی علمی و نیز رویگردانی 

آنان از معانی باطل می شود( امری نه تنها ممکن بلکه ضروری است. نظریه فرهنگ صدرایی، 

چارچوب هایی برای شناسایی مسایل فرهنگ، اولویت بندی میان آن ها، تجزیه- تحلیل و ریشه یابی 

آن ها و نیز طراحی راه حل برای آن ها ارائه می نماید. 
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