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  چکیده
ن مسلمان پیشینۀ چندانی ندارد و فرهنگ در مفهوم امروزین آن، پرداختن به نظریۀ فرهنگ در میان فیلسوفا هدف:

آید. از سویی، با در نظر گرفتن این واقعیت که تا کنون نظریۀ محض فرهنگ،  اي مدرن به حساب می اساساً پدیده
گیري از  بهره تدوین نشده است. لذا در این مقاله با - که مورد اجماع نیز باشد -متناسب با اقتضائات بومی جامعۀ ایرانی

دیدگاههاي اندیشمندان نوصدرایی، به تبیین چیستی منشأ فرهنگ و بنیادهاي فلسفی آن از دیدگاه حکمت متعالیه 
 :ها یافته. اي انجام گرفته است با روش کیفی مطالعۀ اسنادي و تکنیک مطالعۀ کتابخانهاین مطالعه  :روش. خته شدپردا

با رویکردي بومی است. لذا در این مقاله صرفاً به » فلسفۀ فرهنگ«ی بر این کوشش نظري به نوعی درآمدي تأسیس
ساز این مطالعه؛ یعنی بازخوانی بسترهاي مفهوم امروزین فرهنگ، تبیین نسبت  الزامات و فصول محوري و زمینه
یدگاههاي فلسفی مبنا در فهم فرهنگ و پاسخ به چیستی منشأ مفهوم فرهنگ از د -ساحات معنایی آن با اصول حکمی

توان به ارائۀ تعریفی بومی از فرهنگ، تبیین اصول فلسفی  از نتایج این مطالعه می :گیري نتیجهایم.  مختلف دست یافته
دهی به هویت مفهومی  چون اصل واقعیت، اصالت وجود، فهم تشکیکی از وجود، اتحاد معانی مجرد و... در شکل

  یی آن از منظر حکمت متعالیه اشاره کرد.فرهنگ، چیستی منشأ فرهنگ و احصاي ساحات معنا
  

  .فرهنگ، نظریه، حکمت متعالیه، فلسفه، تمدن، ظاهر، باطن:  واژگان کلیدي
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  مقدمهالف) 

 پاسخ يبرا وکند  می تجربه را شیخو یتمدن و ی و ظهور عینیرونیب تیموجود شه،یاند کی که یهنگام
 با را مختلفمعنایی علوم  يها حوزه است ریناگز ،دکن می علم قد مردمانش و خود مختلف يازهاین به ادند

 است،یس اقتصاد،. کند يساز یبوم راآنها  اصطالحاً و دهد سامان نو از خود، یمعناده ۀشبک از استفاده
 الجرم ،ياریبس يها حوزه در ن،ینو يتمدنها ی؛عبارت به .اند جمله نیا از... و هنر ،فرهنگ ،یاجتماع مسائل

ة مظاهر ابزاري و دستاوردهاي کنند مصرف صرفاً ندتوان نمی ؛ چرا کهبزنند ينوآور و عابدا به دست دیبا
  .باشند ذهنی سایر تمدنها

 یجملگ آن، يها آموزه و است ساز تمدن يا شهیاندموجد  آن، از یعیش خوانش خصوصبه  اسالم،
. اما در این میان، )70-75: 1390(نامداري، ندا شده عیتشر ابعاد یتمام در بشر یزندگ به دنبخشی سامان يبرا

رود، در میان حکماي  سازي به شمار می پرداختن به موضوع نظریۀ فرهنگ که از لوازم و زیرساختهاي تمدن
اي مدرن است. لذا با توجه به  مسلمان پیشینۀ چندانی ندارد و فرهنگ در مفهوم امروزین آن نیز اساساً پدیده

اهتمام به مطالعۀ فلسفی آن، اکنون از بایستگی دوچندان برخوردار اهمیت مسئلۀ فرهنگ در روزگار ما، 
است. با این وصف، در سالهاي اخیر و با ظهور انقالب اسالمی و احیاي حیات باطنی در عالم دینی توسط 
حضرت امام خمینی(ره)، اندیشمندان معاصر با انقالب اسالمی ایران در این موضوع به تبیین دیدگاههاي 

اند. این دیدگاهها به طور عمده مبتنی بر نگاه نوصدرائیانی چون عالمه طباطبایی، شهید  اختهجدیدي پرد
  اهللا جوادي آملی بوده و از سوي شاگردان این اندیشمندان پیگیري و ارائه شده است. مطهري و آیت

از فرضهاي ما در این مطالعه آن است که هویت مفهوم بومی فرهنگ، همان مفهوم منبعث  از پیش
هاي حضرت امام خمینی(ره)  حکمت و فلسفۀ صدرایی است که در عالم پساانقالبی ایران در قامت اندیشه

هاي  هاي علمی، اعم از نظریه توان نظریه صورت بسته است. از سوي دیگر، در هر حوزة مطالعاتی می
وب تبیین، نظام یا فرهنگ را در مقام تدوین، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، در حاشیۀ یک مکتب، چارچ

 آن، بهترین چارچوب مفهومی براي تحلیل مبانی نظري و به تبعدستگاهی نظري قرار داد. با این مالحظه، 
: 1386(افروغ، دانست توان نگاه صدرایی ایشان را می در فرایند تحقق انقالب اسالمی ایران کالمی و فقهی امام

از رهگذر » حکمت متعالیه«از منظر » نظریۀ محض فرهنگ«به  . لذا با در نظرگرفتن این نکته که دستیابی)23
، الجرم رویکرد ما )8: 1390(رشاد، آید کاوشهاي فلسفی مبتنی بر حکمت اسالمی در باب فرهنگ، به دست می

در این مطالعه نیز از الگوي تبیین و نظام فکري که در حکمت متعالیه توسط صدرالمتألهین بنا شده است، 
فت و به نوعی به منزلۀ رویکردي بومی در این زمینه قلمداد خواهد شد. مطالعۀ فرهنگ در وام خواهد گر

و با روش » فلسفۀ فرهنگ«و ناظر به حوزة معرفتی » نظریۀ فرهنگ محض«مقالۀ حاضر، بیشتر به بحث از 
ر اي صورت گرفته است. از سویی، تالش نظري حاض کیفی مطالعۀ اسنادي و تکنیک مطالعۀ کتابخانه
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معطوف به تولید و تدوین مبادي و مبانی است که علوم فرهنگی را با رویکردي بومی سامان خواهد داد و از 
شناسی فرهنگی نیز سخن خواهد گفت و ناگزیر و در نتیجۀ آن، نوعی  شناسی فرهنگی و معرفت هستی

  بست. ماهیت و درك از مفهوم و تعریف بومی فرهنگ در عالم انقالب اسالمی صورت خواهد

  

  گیري مفهوم امروزین فرهنگ ب) بازخوانی بسترها و خاستگاه شکل

جلوات و ابعاد ظاهري فرهنگ همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته است، اما فرهنگ به مثابۀ یک 
نامند در مطالعۀ بنیادهاي فلسفی آن از  یا نظریه، سابقۀ زیادي ندارد. فهم دقیق آنچه فرهنگ می 1مفهوم

سیاري برخوردار است، لذا مرور سیر تطور مفهومی فرهنگ در خاستگاه آن؛ یعنی غرب مدرن اهمیت ب
رسد. مفهومی شبیه به  براي پی بردن به این مفهوم و همچنین فهم سنتی ما از فرهنگ، ضروري به نظر می

ه این مفهوم را اي ک نامیم، تقریباً از ابتداي دورة مدرن شکل گرفت و نیاز به واژه آنچه امروز فرهنگ می
منتقل کند نیز از حدود قرن هفدهم میالدي احساس شد؛ درست وقتی که متفکران عصر روشنگري، انسان 

تالش کردند.  2»شناسی انسان«گیري دانش  به ما هو انسان را موضوع مطالعۀ خود قرار دادند و در راه شکل
فرهنگی چندان متمایز نبود و موضوع این دانش شناسی  شناسی فیزیولوژیک با انسان البته در آن زمان، انسان

  )7: 1394زاده،  (صداقتوجه ممیزة انسان از غیر آن بود.

واژة فرهنگ اما از دیرباز در ادبیات فارسی در معانی ادب، عقل و ادراك، دانش و بزرگی و مفاهیم 
. این واژه در معانی )20: 1387بادي، آ (صالحی امیري و عظیمی دولتشده است مرتبط با معنی یا امري معنوي شناخته می

اند و سپس در  دیگري چون: خرد، تعلیم و تربیت، سنجیدگی و همچنین شاخ درختی که در زمین خوابانیده
  آمده است. )1305: 1360(دهخدا، جاي دیگر از آن نهال کنند و کاریز آب نیز

و  )1071: 1389(عمید، »کشیدن«ي (هنجیدن)، به معنا3»هنگ«اما به لحاظ لغوي، واژة فرهنگ از ریشۀ 
زاده،  (صداقتو در مجموع به معناي کشیدن از میان چیزي است» از خالل«و » از میان«به معناي  4»فرَ«پیشوند 

هاي  . با این حال، فرهنگ در سیر تطور مفهومی خود و متأثر از معنی فرهنگ در زبان التین طی سده)5: 1394
  به نوعی به عاریت گرفته است.اخیر، مفهوم امروزي خویش را 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Concept 
2. Anthropology 

  است.» ثنج«صورت اوستایی این ریشه  .3
  در التین. throwمعادل  .4
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است. این واژه » education«تر است، واژة  اي که در زبان التین به مفهوم اول از فرهنگ نزدیک واژه
. کاربرد این واژه شبیه همان معنایی است که )6(همان: از مصدري التین و به معناي کشش برگرفته شده است

  شود. یامروزه در فارسی به تعلیم و تربیت اطالق م

نیز » ادب«البته از زمان ساسانیان در زبان فارسی مفهومی نزدیک به مفهوم امروزي فرهنگ تحت عنوان 
. اما معناي لغوي ادب، آموزشهایی با عمق کم )5: 1391(داوري اردکانی، شده است وجود داشته و به کارگرفته می

همان مفهومی است که در ابتداي تاریخ  . مفهوم ادب، تقریباً)296: 1367(آذرنوش، و گستردگی زیاد است
قرار » nature«از آن یاد شد و در مقابل مفهوم دیگري با عنوان » culture«تحوالت غرب جدید، با عنوان 

کشیدن است، » education«، کشاورزي و پرورش گیاه و ریشۀ آن »culture«داشت. اگرچه اصل معناي 
ي مجازي این واژگان و معنی فرهنگ در ایران در همان معناي تعلیم و اما تا پایان قرن پانزدهم میالدي، معنا

  )6: 1394زاده،  (صداقتشد. تربیت به کارگرفته می

با توجه به آنچه تا کنون از معناي لغوي و اصطالحی فرهنگ گفتیم، براي دستیابی به معناي روشن و 
ند بازاندیشی این مفهوم در نسبت با بنیادهاي دقیق از فرهنگ که به فهم ما در عالم بومی نزدیک باشد، نیازم

  فلسفی آن هستیم. -حکمی

  

  فلسفی - ج) بازاندیشی مفهوم بومی فرهنگ در نسبت با بنیادهاي حکمی

فرضهاي ما در این مطالعه آن است که هویت مفهوم بومی فرهنگ، همان  پیش از این گفتیم که از پیش
اما براي فهم دقیق آن ابتدا باید مفهوم فلسفی فرهنگ را از  مفهوم منبعث از حکمت و فلسفۀ صدرایی است.

کنیم  . لذا سعی می)13: 1391(خاشعی، شناسان تفکیک کنیم شناسان و جامعه معناي عام و مصطلح آن نزد انسان
فلسفی در عالم اسالمی استنباط  -تا نشان دهیم که وجه بنیادي مفهوم فرهنگ چگونه از منظري حکمی

اي بومی، مقایسه و  دامه، این تبیینهاي متفاوت را در قالب عالم دو قطبی غربی و عالم سه درجهشود. در ا می
اشاره خواهیم کرد که براي تدوین فلسفۀ فرهنگ محض با رویکردي بومی، نیازمند پاسخ به چه پرسشهاي 

  م.باشی اساسی فلسفی می

  یعالم دوقطب. 1
، عالم از دو دکارتدر نظر  .شد ینعج یدجدو علوم  تمدن باآغاز و  2دکارتبا  یدجد ۀدر فلسف 1یسمدوآل

غرب  ۀعد است. فلسفماده، ب یتو ماه یشهنفس، اند یتماه یافته؛ یننفس و ماده تکو مستقل جوهر کامالً

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Dualism 
2. Rene Descartes 
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و جسم  مرگ، یو ب یرماديب از دو جوهر کامالً مستقل روح غمرکّو  شود میآغاز  دکارت» من« مدرن از
جسم و روان،  یا یندو جوهر مستقل ذهن و ع یادو قطب  ۀرابط یهتوجاساساً  فانی است و و يماد

و  یلیتحل ۀفلسف 1،کانتپس از  ؛شود. در واقع می یبعد از دکارت تلق یدجد ۀفلسفۀ مسئل ترین یاساس
دفع  .)151: 1386الهدي،  (علممختلف علوم نفوذ کرد يها و در رشته شد یدخاستگاه علم جد یالیسم،ماتر

. یافت توسعه یزن یبلکه در علوم انسان یان افتاد،به جر یعی، نه تنها در علوم طبيعقل نظر ةاز حوز یزیکفمتا
و  يو ماد یرپذ مقوالت مشاهده يبر مبنا انسانی و سپس علوم یعیعلوم طب یالیستی،ماتر یکرداساس رو بر

از  یر علمیشد، به نام امور غ یمربوط م یزیکمتاف ةحوز تمام آنچه به استوار شدند و یتجرب یشناس روش
عالم به دو قطب ذهن شناسنده و  یمپس از تقس ین ترتیب،بد. )151(همان: شدخارج  یقلمرو مطالعات علم

معرفت به علم  یلتقل ،و ارزشها یقحقا یا یزيو تجو یفیتوص قطب ذهن به دو یمو تقس ییموضوع شناسا
کند، متفاوت از نگاه غربی، عالمی سه ساحتی را براي  ا میاما عالمی که حکمت متعالیه بن .شد آغاز  یتجرب

  .کند میهاي مادي و معنوي معرفی  یدهپدتحلیل 

  يا درجهسه  . عالم2
 یگانۀ یقتصورتها و شئون حق بلکه همچون ،مستقل يموجودات نه به عنوان ذاتهاحکمت متعالیه، در 

 یريکارگ به یستند وچندان مطرح ن یافته یتو تمام ینعمت يبنابر این، ذاتها .ندگیر قرار می  مورد توجه ،وجود
. است فلسفه ناسازگار ینبا روح ا ،)یقطب(در عالم چندقطب یا) يانسان دوبعد عد(درهمچون ب یمیمفاه

است و  یکیتشک یزيموجودات تما یزبر رتبه و درجه است. تما یمبتن یکتشک ،اصالت وجود ۀکانون فلسف
 یقتبر حق یطور اساس اصالت وجود که به ،رو یناز ا شوند. ینم یتلق یکدیگراز  و مجزا ینمتع ذوات آنها

بعد و قطب از مفهوم  یماز مفاه یشدارد، ب یدکأمراتب آن ت یجیتدر ییراتوجود و تغ ۀمرتب چند و یگانه
  برد. بهره میدرجه و رتبه ساحت، 

به  یتماه از است؛ چرخش یدر گرو سه چرخش فلسف يا به جهان سه درجه یاز عالم دوقطب چرخش
مذکور حاصل  يچرخشها .یکیتشک یزبه تما یذات یزچرخش از تما و وجود، چرخش از کثرت به وحدت

و به  یرتفس یث،اخالق، حد ةدر حوز بلکه فلسفه، ةکه نه تنها در حوز اند یاسالم یشۀاند یجیرات تدرتطو
اما تدوین و تأسیس . اند حکمت متعالیه متبلور شده و در )159: 1386الهدي،  (علمرخ داده یخصوص عرفان اسالم

گیري و شناخت هویت این حوزة مطالعاتی با رویکردي  پردازي در این زمینه و شکل ، نظریه»فلسفۀ فرهنگ«
بومی، عالوه بر شناخت و فهم از چرخشهاي مذکور، از الزامات دیگري نیز برخوردار است. براي این امر، 

گیري مفهوم امروزین فرهنگ، باید به پرسش از منشأ،  ی بسترها و خاستگاه شکلپس از مرور و بازخوان

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Immanuel Kant 
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ازآیی و ازآنی فرهنگ پرداخته، به کمک تبیین مبانی و اصولی که فهم بومی از معناي فرهنگ را سامان 
  بخشند، ساحات معنایی فرهنگ را نیز تفکیک کنیم. می

  

  گ از منظر حکمت متعالیهفلسفی نظریۀ محض فرهن - د) بنیادها و اصول حکمی

(رشاد، قضایاي فلسفۀ فرهنگ قابل اصطیاد از منابع دینی، فلسفۀ مطلق، عقل و خصائل فطري آدمیان است

. با این مالحظه، اصولی که در بطن خود به مبادي و مبانی و بنیادهاي فلسفی فهم صدرایی از )11: 1390
  کنند عبارتند از: فرهنگ کمک می

  . اصل واقعیت1
در فلسفه است؛ چراکه هر کس بخواهد » قضایاي بدیهی اولی«یا » الصدق ضروري«واقعیت از قضایاي  اصل

عنه  واقعیت را انکار کند، قبل از هر چیز، واقعیت خود، واقعیت فهم، استدالل و نتیجه را نفی کرده و مفروغ
ار دیگري است که نفی آنها گرفته است. به معناي دیگر؛ نفی واقعیت خود، مستلزم پذیرفتن واقعیات بسی

تواند  . لذا در پذیرفتن صدق و کذب اصل واقعیت، نه اثباتی می)131: 1390(پارسانیا؛ نقل از خورشیدي، ممکن نیست
پذیرفته شود و نه ابطالی صورت گیرد. با پذیرش امر واقع، این پرسش اساسی در فهم از فرهنگ مطرح 

  مند؟ مند است یا غیرواقع گ وجود دارد و واقعشود که منشأ فرهنگ کجاست و آیا فرهن می

  یک) مناشی فرهنگ (ازآنی و ازآیی فرهنگ)

خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا فرهنگ انسانی، منشئی بیرون از  در بحث مناشی فرهنگ می
و در این گیرد، یا هردو!  ظرفیتها و استعدادهاي وجودي انسان دارد یا از درون ظرف انسانی وجود نشئت می

توان علت  ، میتر مسئله تر است؟ براي پاسخ به این پرسش و طرح هرچه دقیق میان، نقش کدام یک برجسته
فاعلی نظامهاي معنایی مختلف را نیز مورد پرسش قرار داد و سؤال را این گونه مطرح کرد که: آیا همۀ 

  ند یا خیر؟باش هاي معنایی، ساخته و پرداختۀ انسانها می حوزه

  مروري بر آراي مختلف در باب منشأ فرهنگ دو)

هاي متفاوتی دیده  در طیف نظراتی که براي فرهنگ در تکوین جامعۀ انسانی، اصالت قائلند، رویکرد
  شود: شود. بر اساس این دیدگاهها، مناشی وجود امر فرهنگی به سه دیدگاه متفاوت تقسیم می می

داند که در تعامل با یکدیگر قرار دارند. دوم،  می اول، دیدگاهی که خاستگاه فرهنگ را انسانهایی
یافتۀ  یافتۀ ذهن، خاستگاه فرهنگ را ذهنیت توسعه دیدگاهی که با تلقی فرهنگ به عنوان مرحلۀ توسعه

،  اند و سوم، دیدگاهی که اعتقاد به ظهور عنصري فرا انسانی اي از کمال رسیده داند که به مرحله نخبگانی می
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انسانی براي فرهنگ قائل  -در عرصۀ فرهنگ دارد و خاستگاه دوگانۀ فرا انسانیخدایی و الهوتی 
  )33: 1391(سیاهپوش و آقاپور، است.

هاي رایج و امروزین در باب فرهنگ، فرهنگ اساساً  در راستاي دیدگاه اول و دوم و طبق نظریه
نظر داشته باشیم و خواه چون نظریۀ تکاملی فرهنگ را در  1تیلوراي بشري است. لذا، خواه همچون  پدیده

شناسانی را در نظر داشته باشیم که قائل به سیر تکاملی فرهنگ نیستند، در هر دو  نظریۀ انسان 2ریچارد شودر
توانیم نقطۀ آغازي براي فرهنگ در نظر بگیریم. اما بنا به این دو رویکرد، مفهوم فلسفی  صورت می

نویه و در نتیجه تالش براي رفع آنها از طریق خلق مفاهیم و فرهنگ، نتیجۀ التفات انسان به نیازهاي ثا
هاي متافیزیکی و فلسفی است. این ادعا بدین معناست که فلسفه،  نظامهاي فکري و بسط آنها در قالب اندیشه

نتیجۀ فرهنگ و مؤخّر بر آن است. به دیگر سخن؛ غلبۀ انسان بر طبیعت بیرون و درون، در راستاي رفع 
سازد از  یه و ثانویه، به انسان قدرت آفرینش ارزشها و مفاهیمی را داده است که او را قادر مینیازهاي اول

 )13: 1390(ماحوزي، قلمرو حیوانی خود فراتر رود و وجوه عقلی و غیر حیوانی خود را فعلیت بخشد.

هر چند در  توان گفت رویکرد اول و دوم هاي شرق میانه و دور، می با مالحظۀ تاریخ ادیان و فلسفه
مورد برخی از وجوه رفتاري و آداب و رسوم ظاهري ملتها صحیح است، ولی در مورد مفهوم فلسفی 

گرایان که در  . به اعتقاد سنت)14(همان: فرهنگ که به معناي دقیق حکمت گره خورده است، صحیح نیست
ه این معنا که انسان نه این قضیه با دیدگاه حکمت متعالیه مشترك است، حکمت حقیقی غیر بشري است؛ ب

دار آن است. بنا به این نظریه، خداوند اصول حکمت، شامل تعریف انسان، نسبت  مبدع آن، بلکه میراث
انسان با جهان و خدا، قوانین مربوط به سعادت و آزادي انسان و جامعه و غیره را به انسان تعلیم داده و 

متناسب با مرتبۀ نازل جهان محسوس، این تعالیم و انسانهاي خردمند با نظر به هماهنگی عقل و تن و 
. لذا بنا به نظر اخیر، حکمت و (همان)اند ها را در قالب نظامهاي فکري و فلسفی متعددي عرضه داشته آموزه

  مفهوم فلسفی فرهنگ، حقیقتی ازلی و ابدي و غیر بشري دارد.

  فلسفی فرهنگ از منظر بومی -سه) منشأ مفهوم حکمی

المی، حکمت به عنوان هدیۀ الهی و حکیم به عنوان فردي که حکمت را در خود متحقق در فلسفۀ اس
ساخته، معرفی شده است. به این معنا، آغاز حکمت، تحقق معارف و حقایق حکمت در حکیم 

شناسی و خداشناسی مبتنی است و  شناسی با هستی . این اندیشه بر پیوند معرفت)20: 1، ج 1378(صدرالمتألهین، است
توان به حقایق معقول موجود در  بر این باور است که با شناخت جهان درون(نفس) و بیرون از خود، می

راه یافت. این  -اي از آنهاست و بنابر این، شعاعی از ذات خداوند است که جهان، تجلی - ذات خداوند

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Edward Burnet Taylor 
2. Richard Schweder 
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هم بنیاد حکمت و  اي است که معرفت و کمال وجودي، همانا رسیدن به مقام تقدس، سعادت و کمال عقلی
هم بنیاد مفهوم فلسفی فرهنگ است. به این معنا فلسفه، مقدم بر فرهنگ است و فرهنگ محتواي خود را از 

  گیرد. حکمت و فلسفه می

ها و شرایط مادي و غیر  عالمه طباطبایی معتقد است علل، اسباب، عوامل، زمینهدر پاسخ به این سؤال، 
توان در  هاي فرهنگ و بالندگی آن مؤثرند را می مستقیم در آفرینش مؤلفهمادي که به صورت مستقیم و غیر 

  اجتماعی و محیطی و جغرافیایی تقسیم کرد. -شناختی، فرهنگی چهار دسته عوامل وحیانی و متافیزیکی، انسان

عالمه طباطبایی در بیان منشأ فرهنگ عمدتاً به عواملی همچون: هدایت فطري و تکوینی(در بخش 
اند. از دید  و تمایالت)، میل ذاتی به خالقیت و ابداع، عقالنیت نظري و عقل عملی استناد جسته شناختها

هاي حقیقی و اعتباري است که قواي ادراکی انسان با  ایشان، فرهنگ جامعه متشکّل از دو بخش اندیشه
  )80: 1393الدین،  (شرفاستمداد از وحی در خلق آن همواره فعالند.

، »کلما حکم به الشرع حکم به العقل و کلما حکم به العقل حکم به الشرع«به قاعدة  اما مالصدرا بنا
کند. وي معتقد  دیدگاهی متکامل در باب نسبت میان معرفت بشري و معرفت الهی در این موضوع ارائه می

ر رسد و اگر عقل نیز از صحت د است همان معرفتی که مبناي حکمی فهم فرهنگ است به تأیید عقل می
. این )15: 1390(ماحوزي، اي داشته باشد، الجرم حکم عقل نیز با حکم شارع مقدس منطبق خواهد بود حکم بهره

ترین الیۀ فرهنگ است و با تحقق و  بنیاد فلسفی که در واقع در خود حکیم مجسم شده، گوهر و مغز درونی
تر معناي فرهنگ  که سطح بیرونی ؛ به این معناشوند جوشش آن، دیگر سطوح فرهنگ نیز داراي محتوا می

ترین سطح که  را که ناظر به رفتارها و اعمال فردي و اجتماعی افراد و جامعه است و به تبع آن بیرونی
  کند. هم فهم و هم تبیین می است،مصنوعات و نمادهاي فرهنگی 

و بر حسب  باید توجه داشت که تنها وجوه رفتاري و بیرونی آداب و رسوم فرهنگی، در طول تاریخ
ترین الیۀ فرهنگ که از محتوایی  اقتضائات و نیازهاي خاص پدید آمده است. با این حال، چون درونی

فلسفی برخوردار است، حقیقتی غیر بشري است و از سوي دیگر، چون وجوه رفتاري و بیرونی آداب و 
ی با مفهوم فلسفی فرهنگ ترین الیۀ فرهنگ و به عبارت رسوم و نمادهاي فرهنگی پیوندي وثیق با درونی

توان گفت همین آداب و رسوم و قوانینی که ناظر به رفتارهاي فردي و اجتماعی وضع شده است  دارند، می
نیز تماماً مولود اقتضائات مادي و تاریخی نیستند، بلکه بشر در طول تاریخ، با نظر به ارزشها و بنیانهاي فلسفی 

اولیه و ثانویۀ خود از سوي دیگر، آداب و عادات و رسوم خاصی  فرهنگ از یک سو و با نظر به احتیاجات
توان  را وضع کرده است. از سوي دیگر، چون بشر در این فعالیت، ارادة خود را به نمایش گذاشته است، می

تواند همان محتواي  گفت منشأ غیر بشري داشتن فرهنگ، مغایرتی با آزادي ارادة انسان ندارد؛ زیرا انسان می
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و  )16(همان: ازلی و ابدي حکمت را در قالبها و صورتهاي متعدد عرضه کند و از این رو سنّتهاي حکمی ثابت
  توانند با حفظ محتوا در زمانهاي متعدد، احیا و به صورت مداوم بازسازي شوند. تظاهرات فرهنگی مختلف می

  گیري بحث مناشی فرهنگ چهار) نتیجه

مند است که حقیقت آن به  گیریم که فرهنگ، وجودي واقع یجه مینتبا مرور اجمالی دیدگاههاي مختلف 
شود.  هاي حقیقی انسان آشکار می تعبیر عالمه طباطبایی در اثر فهم و شناخت عقلی انسان و بر اساس اندیشه

بر اساس بخش اصلی معناي فرهنگ که وجودي حقیقی است،  به تعبیر دیگر؛ هستۀ سخت معنا و هویت
ی و بر اساس اصل واقعیت، یک نظام معنایی است که از متن واقع برآمده، مستقل از شناسی صدرای هستی

تواند  باشد و انسان تنها می اراده و خواست و دخل و تصرف انسان است و از تجرّد عقلی برخوردار می
یین فهم . ساحات دیگر معناي فرهنگ اما نیازمند تب)148: 1390(خورشیدي، کنندة آن باشد شناسنده و دریافت

  تشکیکی و حرکت جوهري از این معناست که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

  . اصالت وجود و وحدت وجود2
اصالت به  یاست، ول یگرانآن از د ییزموجب شناخت و تم یزيهر چ یستیگرچه چبه اعتقاد مالصدرا، 

 به آنها نسبت یزهاچ یفارغ از هست دتوان نسبت دارد و نمی یهست ادر عالم واقع، تنها ب اثر بودن منشأ يمعنا
 ی،هست ینا خاص آنهاست. یهست ،برعهده دارد ینیرا در عالم ع یزهابودن چ پس آنچه منشأ اثر شود.داده 

 یدهنام یتماهیزها تما یناست و مجموع ا یزمتما هاي خاص، یهستدیگر که از  رداد هایی یژگیو
  )160: 1386الهدي،  (علم.شود می

انند ابن عربی بر وجود تأکید دارد؛ یعنی وحدت فعل وجود، که کامالً مغایر با وحدت مالصدرا به م«
ماند و  موجودات است. منظور از وحدت، فعلی است که تحت تغیرات درجات اشتدادي خود، ثابت می

ین . با ا)161: 1389(مجتهدي، »بخشد؛ وحدتی که پایه و اساس کثرت است همچنین به ماهیات کثیري، ذات می
مالحظه، فرهنگ در عالم ناسوت از ساحت انتزاعی خود تقلیل یافته و تجلیات رفتاري و تعینات مادي نیز پیدا 

  شوند. گانۀ مفهوم فرهنگ در عین تکثّر از وحدتی تألیفی برخوردار می کرده و ساحات معنایی و درجات سه

کند؛ به این معنی که  فی پیدا میاما فرهنگ در عالم ناسوت، وجود و عدمی به هم تافته و غیر فلس
االمر مفهوم خود، وجودي انتزاعی و غیبی را در نسبت با عالم ناسوت  فرهنگ به ما هو فرهنگ و در نفس

دهد. این وجود انتزاعی همان نظام معنایی مستقل از ارادة انسانی است که پیش از این نیز بدان  تشکیل می
عی در عالم ناسوت، پس از شناخت حسی؛ یعنی مشاهدة تظاهرات فعل اشاره داشتیم. این وجود غیبی و انتزا

شود. به تعبیر دیگر؛  انسانی توسط قوة بینایی مخاطبان، مجدداً از دید ناسوتی و شناخت حسی انسان پنهان می
فرهنگ در مقام تجلۀي ناسوتی و فهم غیر فلسفی، در سیري نزولی از محدودة غیبی عالم عقل و سپس عالم 

کند.  گذارد و از این طریق، وجود فرهنگ قابلیت تصدیق و تعین پیدا می به عالم محسوسات پاي می خیال
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شود؛ چرا  عدمی تلقی می -به همین دلیل است که فهم از فرهنگ در محدودة عالم ناسوت امري وجودي
اطن ملکات شود و آنی دیگر و در عین اتحاد با فعل وجود، در ب که فعلی در یک آن(لحظه) ظاهر می

شود. اما فعلی که غریزي است در عالم محسوس از جوهر معناي فرهنگ  اخالقی عامل انسانی پنهان می
  گیرد. فاصله می

  یک) تشکیک در وجود

 ،و واحد وجود یشخص یقتحق« :کهینعبارت است از ادر باب تشکیک در وجود صدرا  یۀنظر ۀخالص
همچون مقام اسما و  یکند و مقامات می یمتفاضل تجل و مراتب گوناگون صاحب مراتب است و به اطوار

  )162: 1386الهدي،  (علم.»را شامل است یو مقام عالم جسمان برزخ صفات حق، مقام عقول، مقام نفوس، مقام

  یجهان هست ۀگان درجات سهدو) 

 یتنزل طول یتوان گفت که وجود، ط وحدت وجود و کثرت موجودات می یرشدر مجموع، با توجه به پذ
 وجود ۀوجود در سه مرتب ي،بند درجه ینشود. در اول می يبند به مراتب متعدد درجه ی،درپ یج پیو تدر
صادر اول) و  یامنبسط  یضف یا ی)، وجود مطلق(نفس رحمانی(حق تعالالصدق و ضروري بالذات واجب
و  »یالخ« ،»عقل« (جهان)، خود به مراتبیدوجود مق ۀمرتب یول ؛شود می يبند (جهان) درجهمقید وجود

تنوع و  با وجود -یجهان هست یب،ترت . بدین)164: 1386الهدي،  ینانی؛ نقل از: علمدابراهیمی (شود می يبند درجه »جسم«
عالم « :از ندعبارت ساحتسه  ین. اکند ساحتی پیدا میسه  يساختار -هست مراتب وجود ي که درتعدد
  .»عالم جسم«) و یال(خ»عالم مثال«، »عقل

کند. صورت  اي پیدا می گانه و وجودي سه درجه ن اساس، معناي فلسفی فرهنگ نیز ساحاتی سهبر ای
، از صورت خیالی آن؛ یعنی فعل »امر معنوي و انتزاعی معناي فرهنگ«ذهنی وجود فرهنگ یا به تعبیري 

وجودي فرهنگی و همچنین فعل فرهنگی از صورت عینی، نمودار تمدنی و ابزاري معناي فرهنگ، از شدت 
شود. در معنی غیر فلسفی فرهنگ در عالم ناسوت نیز برتري و تفاوت میان فرهنگهاي  بیشتري برخوردار می

مندي آن فرهنگها، از منبع وجود و عوالم باطنی وجود فلسفی فرهنگ  متکثر، به سبب نسبت و شدت بهره
  شوند. ناشی می

ین ساحت از معناي آن را تشکیل تر ترین ساحت و ظاهري فرهنگ در ساحت فعل که مرز باطنی
یافتۀ معنا به عرصۀ فهم عمومی و تبلوریافته در رفتارهاي مشترك و به  دهد، در حقیقت؛ صورت تنزل می

ترین  . بر این اساس، فرهنگ در نازل)125-126: 1391(پارسانیا، شناسان، کنشهاي اجتماعی انسان است تعبیر جامعه
  کند. اسب با خود را نیز تولید میسطح معناي خود، آثار و افزار متن
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  . حرکت جوهري3
اند. فالسفۀ مشاء متأثر از  مکاتب گوناگون فلسفی تبیینهاي مختلفی از مسئلۀ تغییر و حرکت ارائه داده

دیدگاه ارسطو، تحول در چهار مقولۀ عرَضی(کم، کیف، أین و متی) را پذیرفته بودند، ولی حرکت در 
، ابتدا تبیینی دقیق از »تشکیک در وجود«و » اصالت وجود«اما ملّاصدرا بر اساس کردند.  جوهر را انکار می

حرکت ارائه و سپس مبتنی بر آن، وجود حرکت جوهري را نیز اثبات کرده است. مطابق این تبیین از 
حرکت، منحصر دانستن حرکت صرفاً در چهار مقولۀ عرضی کم، کیف، أین و وضع به معناي آن است که 

توانند فرد سیال داشته باشند. حال آنکه در فلسفۀ صدرایی بر اساس اصالت  اند که می ین چهار مقولهتنها هم
  )135: 1390(خورشیدي، توان فرد و مصداق سیال تصور کرد. وجود و تشکیک وجود، براي مقولۀ جوهر هم می

ري را در همۀ شود که او حرکت جوه العادة موضع فلسفی صدرا موقعی آشکار می اما قدرت فوق
داند. لذا فقط با قائل شدن به حرکت جوهري نفس است که  پذیر می مراتب و شئون عالم هستی تعمیم

اي از  توان تصوري از ظهور و بروز آن به دست آورد. البته وجود، حضور است؛ ولی چون فقط درجه می
ن ذات تلقی کرد و فراموش شود، باید نفس را نیز به خودي خود نوعی حضور درو آن در نفس منعکس می

یا حضور باطنی نفس  )158: 1389(مجتهدي، اي از حضور ذهن اي از آن داللت بر درجه نکرد که هر درجه
کند. به بیان دیگر؛ نفس انسان طوري خلق شده که استعداد انتقال از صورتی به صورتی دیگر را داراست  می

ئکۀ مقرّب ارتقا دهد. در این میان، بعضی افراد در رتبۀ تواند این قوه را از حد حیوان تا درجات مال و می
که نفس آنها نفس شهویه است و برخی در رتبۀ درندگانند که نفسشان نفس غضبیه است و برخی  اند بهائم

. صدرا حرکت جوهري نفس را بر )184: 7: ج 1981(صدرالمتألهین، دان در رتبۀ شیاطین و برخی در رتبۀ مالئکه
راحل شناخت در حس و خیال و عقل بررسی کرده است. در نظام فکري او، اینها مراحل و اساس درجات م
اند که امکان ندارد هیچ یک از مرتبۀ خاص خود تجافی پیدا کنند. مسلّم است که هیچگاه  مراتب مختلفی

حسی شود، بلکه حس در مقابل آنها، نوعی صورتهاي مماثل و متناسب  اشیاي خارجی عینی وارد ذهن نمی
کنند؛ یعنی عالم خارج براي حس، حکم معد را دارد، همانطور که صورت حسی براي خیال چنین  ابداع می

است و همچنین صورت خیالی براي عقل. این نظریه که تناسب خاصی با بقیۀ افکار صدرا دارد، در زمینۀ 
عقل از خیال باالتر نام گرفته است. در این سنت فلسفی، خیال از حس، و » تعالی«شناخت، نظریۀ 

  )158: 1389(مجتهدي، ».است

یابیم مراتبی که در فهم تشکیکی  اگر دیدگاه صدرایی را در درك مفهوم فرهنگ به کار گیریم، درمی
او از وجود و حرکت جوهري تبیین شده، همان مراتبی است که آدمی از مقام و ساحت خلق ثانوي 

بد حسی) تا ساحت فعل فرهنگی و از آنجا تا مقام و مصنوعات فرهنگی(محصوالت فرهنگی داراي کال
پیماید. مقام امر همان جایگاه حقیقت وجود الهی و  ساحت امر فرهنگی(ساحت انتزاعی معناي فرهنگ) می

  علت مبقیۀ ادراك ما از مفهوم فرهنگ است.
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م خیال است و اي که پیش از ادامۀ بحث باید مطرح شود، آن است که اگر قوام عالم جسم، به عال نکته
ها اساساً در جاي دیگري غیر از  یدهپداگر قوام عالم خیال نیز به عالم عقل بستگی دارد؛ بنابر این، حقیقت 

خورد. بنابر این، فرهنگ، که در ساحت دوم معناي خود ماهیتی رفتاري دارد، نمودار  عالم جسم رقم می
در واقع؛ با فهم  آن را با عوالم فرامادي متحد دانست.حقایق عوالم غیبی در قالبی ناسوتی بوده و الجرم باید 

گیرد. منشأ و  اي از روابط عرضی و طولی قرار می تشکیکی از وجود، مفهوم فلسفی فرهنگ نیز در شبکه
مبدء اتصال این شبکۀ مفهومی که هویت و جوهر اصلی مفهوم فرهنگ را در میان روابط طولی و عرضی از 

دانست. لذا » هویت فرهنگی«توان همان ظهور باطنی و ذهنی فرهنگ یا مفهوم  دهد را می معانی قرار می
انسان در حرکت جوهري خود براي نیل به هویت متکامل و فرهنگ انسانی خود نیازمند حرکت در مسیر 

  الگوي تعالی؛ یعنی حرکت از عالم حس به عالم خیال و از آنجا به عالم عقل است.

. این در حالی است که خیال است تر از عالم عقل و همانند آن، عالم پیش خلق فعل فرهنگیمقوم  اما
مجرّد و  در خصوص قوه خیال و تعریف ادراك خیالی وحدت نظر وجود ندارد. برخی آن را نیمه«

جهانی که  )؛مانند صدرالمتالّهین(دانند و برخی آن را مطلقاً مجرّد می )رئیسالمانند شیخ (دانند مادي می نیمه
منفصل یا  بلکه جهانی است که عالَم خیالِ ،رتهاي خیالی در آن تحقّق دارند. این جهان مادي نیستصو

از نظر صدرالمتالّهین، هم صورتهاي حسی و هم صورتهاي  در نهایت بحثشود و  عالَم مثُل نامیده می
در  ، نفسنفساز فهم تشکیکی  صدرایی و با استمداد یشناس معرفت در. )327: 1385نژاد،  (هاشممجرّدند ،خیالی

حرکتی که در جوهر خود  بر حسب ،)عقلملکوت (و  ناسوت(طبیعت)به دو عالم  یال به دلیل پیوندخ ۀمرتب
عینی، ظاهري  ییصورتها موجب خلق یعت،توجه به طببر این اساس، . گیرد یاز آنها قوت و ضعف م دارد،

حفظ و  ي مماثل،صورتها یدتول عالوه بر، یالخ ۀبشود. البته در مرت می ناسوتیبا موجودات  و مشابه
مشابه با موجودات  ي خیالیصورتها یبو ترک یهتجز ین؛ همچنخورد رقم می یزصورتها ن ینا نگهداشت

 ۀکمال مرتب یال،خ ۀمرتببه نوعی کند.  میفراهم نفس  يرا برا سابقه یو ب یعبد يامکان خلق صورتها یعی،طب
ازوکار خلق مصنوعات و به تعبیر دیگر کاالهاي فرهنگی نیز دقیقاً مطابق با در واقع؛ س است. یادراك حس

  اي است. همین تبیین از عوالم سه درجه

از نظر صدرالمتألهین، صورت خیالی، مبدء و نقطۀ عزیمت فعل فرهنگی است. این صورت خیالی البته 
شود و آن بازنمایی  قوة خیال صادر میترین مرتبۀ فعل فرهنگی به مدد  شود. پایین به طرق مختلف ایجاد می

د. سپس عکس این عمل انجام شو اشیاي خارجی است. در این مرتبه، صورت حسی نزد نفس حاضر می
سازد. در حقیقت؛ صورت  گیرد و انسان صورت خیالی خود را به صورت حسی خارجی مبدل می می

دهد. از نظر صدرا، هر صانعِ  ام میخارجی ثانوي، تقلیدي است که انسان از صورت خارجی اولیه انج
خواهد خلق کند، تفکر و تخیل  مصنوع فرهنگی و فاعلِ فعل فرهنگی، ابتدا در درك و فهم صورتی که می

مند و  نیاز از اشیاي مادي است و مکان دهد. این تصور به دلیل انتزاعی بودن بی و تصور جامعی انجام می
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لق ثانوي مصنوع فرهنگی، فاعل فعل فرهنگی به دنبال ماده هیوالنی مند نیست. اما پس از آن و براي خ زمان
در  یآدمآفریند.  گردد و آن مصنوع را به تعبیري با خالقیت خود می براي خلق آن وجود خارجی مادي می

به  امر واقع و امر فرهنگی، درك بهتر يبراخلق ثانویۀ مصنوعات و کاالهاي فرهنگی اعم از آثار هنري، 
از  یعقل یینبه تب یابیدست يحواس فراتر آمده و برا ياز تنگناهاو با رقم زدن فعل فرهنگی،  یالکمک خ

  )172: 1386الهدي،  (علمکند. می یممتنوع ترس یلهايکند و روابط آنها را در قالب تمث می تصویرسازي ،ها یدهپد

گی بیشتري برخوردار گانه است، از پیچید این تبیین براي فرهنگ، که امتزاجی از وجود ساحات سه
است؛ چرا که ساحت مجرّد مفهوم فرهنگ در معناي حرکت با ساحت محسوس آن تفاوتهاي ماهوي دارد. 

است. اما در سیر نزول اشتدادي وجود، این ثبات دیگر » ذات وجود«ثبات مطلق و عاري از حرکت، از آن 
شود. براي همین فهم اشتدادي از  ردار میتري از حرکت و تغییر برخو مطلق نخواهد بود و از دامنۀ گسترده

تر، ظهور ذهنی فرهنگ در  فرهنگ است که تغییر و تحول در ارزشها و باورهاي فرهنگی و به تعبیر دقیق
شود و اساساً تغییر در هویت فرهنگی از تغییر  ارتقا یافته و تحویل داده می» هویت«تر به مفهوم  عالمی باطنی

تر است. همچنین تغییر و  ري فرهنگ کندتر و در عین حال بنیادین و انقالبیدر الگوهاي رفتاري و هنجا
تر مصنوعات، ساحات ابزاري و تمدنی معناي  تحول در ساحات مادي از معناي فرهنگ یا به معناي دقیق

  گیرد. تر صورت می تر و گسترده فرهنگ، سریع

  . تجرّد ادراك4
تی وجود انسان، سه نحوة ادراك بالوجدان براي انسان ترسیم اي از استعدادهاي شناخ بر اساس فهم سه درجه

یابد. این ادراکات عبارتند از: حسی، خیالی و عقلی.  حضوري آنها را در خود می  شود که هرکس با علم می
دانستند  عاقله را که مدرك کلیات است، مجرّد از ماده می  حکماي مشاء به پیروي از فالسفۀ یونان، تنها قوة

وجودي مادي داشتند. شیخ اشراق بر تجرّد صور خیالی، برهان  -بنابر مشهور -ر ادراکات در نزد آنهاو سای
اقامه کرد و صدرالمتألهین در حکمت متعالیه، ضمن تشیید(تبیین) و تحکیم براهین او، تجرّد علوم حسی را 

ابعاد انتزاعی و غیر انتزاعی  از آنجا که فرهنگ و درك آن، ساحات و .)138: 1390(خورشیدي، نیز اثبات کرد
دارد و همچنین فهم از معناي فرهنگ و معانی قریب به آن، تشکیکی و در سیر اشتدادي با حرکت جوهري 
عامل(انسان) و فرد فرهنگی همراه است؛ ادراکات و استعدادهاي وجود انسان براي ادراك حسی، خیالی و 

گیرند؛ چرا که براي  ي و باطنی معناي فرهنگ قرار میعقلی در امتداد یکدیگر و متناظر با ساحات ظاهر
الذهن و به دور از غرض در گام اول با حس بینایی  الراي، خالی مثال، تماشاي فعل فرهنگی انسان، بادي

شود و در  درك و سپس از معبر خیال تصویرپردازي شده و به عالم عقل انسان براي تحلیل نهایی وارد می
فرهنگی نسبت به حسن و قبح عمل بر اساس نظام ارزشهاي فرهنگی از نهایت، مخاطب آن فعل 

کند. جالب آنکه این مراتب  آموخته و فطرتاً تأییدشدة خویش، امتیاز داده و آن را ارزیابی و داوري می پیش
یافتگی ادراك مخاطبِ فعل فرهنگی و توانایی او  مانند و در صورت پرورش ادراك در این سطوح باقی نمی
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که مغایر با » امر فرهنگی«تر در ساحت عقل و قلب، چه بسا قضاوت به حقیقت  تر و باطنی ادراك عمیقدر 
فعل فرهنگی عامل انسانی است، منجر شود و قضاوت در باب حسن فعلی عامل انسانی به قضاوت در باب 

  قبح فاعلی عامل انسانی بدل شود و بر عکس.

  . اتحاد عالم، علم و معلوم5
کند که انسان در مسیر حرکت نفسانی خود، هنگامی که به  م، علم و معلوم، از این حکایت میاتحاد عال

کند، در متن هویت و  شود، به دلیل اتحادي که آن صورت با وجود فرد پیدا می یک صورت علمی نایل می
(دال و و محسوس و حاس یلو متخ یالو معقول، خاتحاد عاقل  .)97: 1391(پارسانیا، گیرد حقیقت او قرار می

که انسان به  یی؛ تا جاوردآ آن را فراهم می استعالي شود و امکان تمر نفس میمس ییرات، سبب تغمدلول)
: 1375ین، لهأصدرالمت(دارد یمو بالقوه نگاه  کند میدر خود انباشته  وند، تمام عوالم وجود رااخد یفۀعنوان خل

بخش فهم ما از  عمل و معمول از منظر صدرا، در واقع تکامل. فهم از این اتحاد و همچنین اتحاد عامل، )366
» حرکت جوهري«چگونگی تحقق فعل فرهنگی با توجه به الگویی است که در نظریۀ تعالی او و مفهوم 

  پیش از این تبیین شد.

  

  گانۀ معنایی در مفهوم فرهنگ هـ) ساحات سه

سازد، سؤال  اي فرهنگ را ممکن می رجهپس از مرور بنیادهاي فلسفی که فهم صدرایی از معناي سه د
گانۀ مورد نظر  هاي سه دیگري در باب مفهوم فرهنگ، باید پاسخی در خور بیابد و آن این است که: مؤلفه

شوند؟ وکدام مؤلفه در حکم ذاتیات و کدامیک در حکم  در مفهوم فرهنگ از چه عناصري تشکیل می
که اگر  اند هایی نظور از عناصر ذاتی، آن عناصر و مؤلفهشوند؟ م عرضیات مفهوم و معناي فرهنگ تلقی می

که فقدانشان مانعی  اند هاي عرضی آنهایی تواند فرهنگ قلمداد شود و مؤلفه فراهم آیند، یک مجموعه می
در این تلقی ایجاد نخواهد کرد. پاسخ این پرسش در مقام اجمال این است که ساحات انتزاعی، مجرد، 

دهندة هویت معناي  ی و ابعاد متجلی در هنجار و رفتار، بیش از ابعاد مادي شکلمعنوي، معرفتی، باطن
اند. این ساحات در نسبت با ابعاد مادي فرهنگ، از ثبات و پایداري بیشتري برخوردار و کمتر شأن  فرهنگ

هاي  جنبهتري قرار گیریم و شئون مادي بر  عارضی دارند. اما هر چه در این نردبان انتزاع در مکان پایین
کند. لذا  معرفتی مفهوم فرهنگ افزوده شود، مفهوم فرهنگ از امري ذاتی به امري عارضی تحویل پیدا می

فلسفی فرهنگ است که ناظر به الگوهاي متکثر  -این تنها وجوه بیرونی، ظاهري و پیرامونی مفهوم حکمی
ر است. این ادعا به این معنی است که پذی بومها و اقالیم فرهنگی، تحول رفتاري انسانها و متأثر از زیست

فرهنگ در عالم اسالمی و ایرانی و حتی جهانی، با نظر به وجه بنیادین خود، نیازهاي انسان را در قالب 
پاسخ داده است. این وجه باطنی و بنیادي  )8: 1390(ماحوزي، سنّتهاي معاش و آداب و عادتهاي فرهنگی بومی
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ت معنایی فرهنگ است. با این تفاوت که سازوکار و تبیینهاي متفاوتی ترین ساح همان هستۀ سخت و عمیق
بخشی این هستۀ سخت در عالم غربی و عالم حکماي مسلمان به مفهوم فرهنگ وجود دارد. در  از هویت

نام نهادیم که در » امر فرهنگی، فعل فرهنگی و مصنوع فرهنگی«گانه را با عناوین  نهایت، این ساحات سه
  پردازیم. وضیح آنها میادامه به ت

  . امر فرهنگی1
هاي  هاي حقیقی، و عناصر پیرامونی آن به اندیشه از نظر عالمه طباطبایی، هستۀ کانونی فرهنگ به اندیشه

اعتباري بشر مستندند. بخشی از فرهنگ، به اعتبار اتّکا به عناصر فطري و سرشتی الیتغیر انسان، ثابت و دیگر 
اند، متغیرند. به بیان دیگر؛ ایشان بخشی از  رتهاي مکانی و زمانی موجودیت یافتهبخشها که به اقتضاي ضرو

  داند. فرهنگ را جهانشمول و بخش دیگر را اجتماعی و تاریخی می

بخش ثابت فرهنگ، نقشی زیربنایی براي بخشهاي متغیر و روساختهاي اجتماعی فرهنگ دارند. لذا 
ستمرار و شکوفایی فرهنگ، اصلی و جوهري و نقش برخی گیري، ثبات، ا نقش برخی عوامل در شکل

توان گفت در ساحتی انتزاعی، مفهوم  به اختصار می .)80: 1393الدین،  (شرفشود اعدادي و تمهیدي ارزیابی می
گردد و اندیشه و امر فرهنگی را  بازمی االذهانی میان اعضاي یک جامعه فرهنگ به معانی مشترك و بین

اي از شناسایی و وجدان، تا عرضه به ساحت استعدادهاي قلبی انسان،  رهنگی در گسترهدهد. امر ف شکل می
تفکر و تحلیل عقالنی و پس از آن استمداد از قوة خیال انسان و ارائۀ مجدد به ساحت محسوسات و 

  کند. استعدادهاي حسی او جریان و سریان پیدا می

خورد و ارتباط وجودي خود را با آن  نا پیوند میهنگامی که یک فرد با اراده و آگاهی خود به یک مع
ساز تحقق آن  سازد، براي ایجاد آن معنا، ناگزیر به سوي معانی دیگري که علیت یا زمینه معنا برقرار می

شود. بدین ترتیب، به  شود و از معانی دیگرِ در تعارض و تضاد با آن معنا، رویگردان می هستند نیز کشیده می
یابند و هنگامی که انسان با  ز معانی در طول و عرض یکدیگر به عرصۀ زندگی او راه میاي ا تدریج شبکه

معنایی متحد شد، ناگزیر است که به لوازم و پیامدهاي آن ملتزم باشد؛ چراکه دلبستگی به معانی و آرمانهاي 
زگاري در هویت ناسازگار با یکدیگر، به ناسازگاري در کنشها و رفتارهاي انسان و در نهایت، به ناسا

هاي  شود و او براي حل این تضادها مجبور است که به تجدیدنظر در علقه فرهنگی و شخصیت وي منجر می
وجودي خویش بپردازد. این رفتار هماهنگ و تا حدودي همسان در بستر زمان که در میان آحاد جامعه به 

اي که رفتار مغایر با  د؛ به گونهشو می شوند، موجب کسب هویتی جمعی در میان آن افراد اشتراك گذارده می
گونه که سلولهاي بدن را یک روح واحد  د. همانشو آن در میان اجتماع ایشان غیر منتظره و ناهنجار تلقی می

  )147: 1391(پارسانیا، کند. اند، سازماندهی می کند، یک نظام معنایی نیز انسانهایی را که به آن اقبال کرده منسجم می
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  هنگی. فعل فر2
فرهنگ بیش از هویت انتزاعی مفهوم خود، هویتی متجلی در رفتار داشته و از جنس رفتار و فعل است. در 

یابد. به یک معنی، امر فرهنگی عدمی  شده، فعل فرهنگی ظهور می مقام تجلی رفتاري امر فرهنگی حسی
د. پس از این شو بدل نمیاست و تا از منبع و مجراي وجود کسب هویت نکند، به تجلی و ظهور رفتاري م

معنی است که امر فرهنگی از طریق فعل فرهنگی به عالم محسوسات وارد شده و آوایی یا فعلی، از ساحتی 
یابد و براي مثال، کالمی جعل یا مصنوعی به مقام خلق ثانوي توسط  باطنی به ساحتی ظاهري تحویل می

ست و تا ارادة عمل در انسان فرهنگی براي بروز شود. از این حیث، فرهنگ امري عدمی ا انسان نایل می
د. اراده اما، خود در بستري انتزاعی و باطنی، از جنس آگاهی و شو رفتار شکل نگیرد، متجلی و موجود نمی
گیرد. فعل فرهنگی به این معنا، متناظر با عقل عملی و قوة حکم در  شناخت حاصل از عقل نظري نشأت می

  این حیث، وجه تمایز انسان از غیر انسان نیز است. شود و از آدمی قلمداد می

  . مصنوع فرهنگی3

فرهنگ، خود زیربناي تمدن است؛ به این معنی که فرهنگ در ماده نیز آثار و تجلیاتی دارد که این آثار را 
(جوادي، کنیم به عنوان وجوه مادي مفهوم فرهنگ شناخته و از آن به میراث فرهنگی یا آثار تمدنی یاد می

. مصنوعات فرهنگی در فرایند تحویل و تحول امر فرهنگی و ورود آن به عالم محسوسات پس از )65: 1390
گیرند و به لحاظ تجسد و تعین مادي، از ماندگاري در ظهور برخوردارند؛  تحقق فعل فرهنگی شکل می

را که افعال فرهنگی یعنی مصنوعات فرهنگی تعین حسی و تجسدي ماندگارتر از افعال فرهنگی دارند؛ چ
  شوند. مجدداً در عالم خیال و عقل انسان تماشاگر، مستور می - که در آن تکرار راه ندارد -پس از تجلی

به بیان دیگر؛ هر اثري که به واسطه و در نتیجۀ دخالت مستقیم و غیر مستقیم انسان در جامعه یا به 
عداد آنها ضرورتاً بیش از دو نفر است، به عرصۀ تعبیري گروهی از انسانها که در تعامل با یکدیگرند و ت

اي فرهنگی دارد و متضمن نوعی معنا در  آید، ماهیت و صبغه واقعیت محقق و ظهور و تجلی محسوس درمی
شود تا طبیعت مورد تصرّف انسان، ماهیتی  باطن خویش است. در واقع؛ مواجهۀ انسان با طبیعت موجب می

م معنایی نامحسوسی توسط خود انسان و سایر انسانهاي جامعه رمزگشایی و فرهنگی یابد و در چارچوب نظا
  )70: 1393الدین،  (پهلوان؛ نقل از: شرفتفسیر شود.

  

  گیري و) نتیجه
از منظر حکمت متعالیه یا به تعبیري فراگیرتر، حکمت اسالمی، مفهوم فلسفی فرهنگ چندرویه و چندالیه 

هاي  در مؤلفه (همان)تنیدگی گونگی، پیچیدگی و درهم وارگی، معجون مه. فرهنگ از منظو)11: 1390(رشاد، است
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بخش مفهوم فرهنگ در تالئم با  هاي هویت معنایی خود برخوردار بوده، در عین حال معانی و مؤلفه
برند. اگر بخواهیم بر اساس آنچه گذشت تعریفی از فرهنگ  یکدیگر و از اتحاد و انسجام تألیفی نیز بهره می

مند است که حقیقت آن در اثر فهم و شناخت عقلی انسان و بر  کنیم، باید گفت: فرهنگ وجودي واقعارائه 
فرهنگ، یک نظام معنایی است که از متن واقع برآمده و شود.  هاي حقیقی انسان آشکار می اساس اندیشه

د و انسان تنها باش مستقل از اراده، خواست و دخل و تصرف انسان است و از تجرّد عقلی برخوردار می
  کنندة آن باشد. تواند شناسنده و دریافت می

فرهنگ در عالم ناسوت از ساحت انتزاعی خود تقلیل یافته و تجلیات رفتاري و تعینات مادي پیدا 
ترین ساحت از معناي آن  ترین ساحت و ظاهري لذا فرهنگ در ساحت فعل ناسوتی که مرز باطنی کند. می

یافتۀ معنا به عرصۀ فهم عمومی و تبلوریافته در رفتارهاي  یقت، صورت تنزلدهد، در حق را تشکیل می
. به بیان دیگر؛ در این )125-126: 1391(پارسانیا، شناسان، کنشهاي اجتماعی انسان است مشترك و به تعبیر جامعه

ق مختلف و با ها و عالی ساحت انسان، که در عالم مادي و طبیعت قرار دارد، بر اساس برخورداري از انگیزه
کند و با ادراك و اقبال به آنها، با آنها  گیري از اختیار و ارادة خویش، به سوي معانی مجرد حرکت می بهره

کشاند. پس از اتحاد فرد با معانی مجرد، آن معانی بدون  متحد شده و آن معانی را به عرصۀ حیات انسانی می
دست بدهند، در مرتبه و جایگاه دوم؛ یعنی در عرصۀ آنکه موطن و جایگاه نخست خود و احکام آن را از 

دلیل وحدتی که فرد با عمل خود دارد، در عرصۀ عمل و  دنبال آن به   ، اندیشه و به)123: 1391(پارسانیا، ذهن
گیرند؛ یعنی انسان معانی را از مسیر وجودي خویش به افق رفتار و از آنجا به عرصۀ  رفتار انسان قرار می

بخش معناي فرهنگ را تشکیل  . این عرصه که مؤلفۀ اصلی و هویت)175(همان، سازد نه وارد میکنشهاي روزا
دهد، خود در عرصۀ دیگري امتداد یافته، تجلی فعل فرهنگی را با تولید ابزار و مصنوع فرهنگی در جهان  می

جهان سه  رفهم فرهنگ د ،مجموع درسازد.  محسوسات و در قالب کاال و مصنوع فرهنگی ماندگار می
 ۀگان مدارج سه ی، توسطو جسمان ی، مثالیعقل ۀگان عوالم سهحرکت صعودي در اي مشتمل است بر  درجه

 حس و یالعقل، خ یعنی ؛ادراك ۀگان سه مراتب ، که توسطو روح یفبدن، بدن لط یعنی ی؛وجود انسان
  )167: 1386الهدي،  (علمگیرد. مورد شناسایی انسان قرار می

توانیم به جنس و فصل دقیقی از مفهوم فرهنگ دست یابیم  از مفهوم فرهنگ ارائه شد، میبا تبیینی که 
اي از فرهنگ، محسوس و  و متوجه باشیم که چه چیزي فرهنگ و چه چیزي غیر از آن است و چه محدوده

  اي از فرهنگ، مجرّد و نامحسوس است. در دسترس حواس و قواي حسی انسان است و چه جلوه
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