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 چکيده
زي فرهنگي، ديدگاههاي متعدّدي مطرح شده است. گروهي با پذيرش امکان ري در خصوص امکان، ضرورت و چگونگي برنامه

زنند که با سلب آزادي و  عيار دست مي سازي اجتماعي، به مديريتي تمام مديريت فرهنگ و تأکيد بر ضرورت آن، با هدف همسان
امکان مديريت کالن فرهنگ را به خاطر خواه، رويکرد ليبرالي،  اختيار بشري نيز همراه است. در نقطة مقابل اين رويکرد تمامت

کنند و قائل به نظم خود انگيخته  ها و به عبارتي؛ وجود محيط باز، نفي مي هاي موجود در آن و نيز تعدّد ورودي گستردگي مؤلّفه
ورد بحث و را از منظر حکمت متعاليه در اين خصوص م "نگاه معقول اسالمي"باشند. مقالة حاضر بر آن است تا  در اين حوزه مي

ريزي فرهنگي با توجه به دو مسئلة محيط تربيتي باز و آزادي و اختيار  بررسي قرار دهد و به اين پرسشها پاسخ دهد که: اوالً، برنامه
پذير است؟ ثانياً، با فرض امکان، چه ضرورتي در اين خصوص وجود دارد؟ بدين منظور، اشاره خواهد شد  انسان، چگونه امکان

شود. رکن اعتقادي به عنوان الية زيرين است. در اين  سه الية اصلي مظاهر فرهنگي، ارزشها و عقايد تشکيل ميکه فرهنگ از 
انجامد. از اين رو،  باشد؛ بدين معنا که تأثير بر آن به تأثير بر کل حوزة فرهنگ مي اي کليدي مي اليه، مؤلّفة تعقّل به عنوان مؤلّفه

يريت فرهنگ را در فضاي باز موجود، توأم با حفظ اختيار و آزادي، به سمت فرهنگ مطلوب محور، امکان مد ريزي عقل برنامه
 کند. در برابر فرهنگهاي مهاجم را نيز ايجاد مي« مقاومت فرهنگي»فراهم خواهد کرد و امکان 
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 مقدمه
گونه که استمرار حيات و رشدد گيداه و حيدوان در     اي، عامل فرهنگ است و همان ترين عنصر در هر جامعه ترين و محوري اصلي

پذير است، جوامع نيز در محيط زيست فرهنگيِ قابدل حيداتخ خداصِ انسدان کده وجده        محيط زيست طبيعي و مشترك آنها امکان

توانندد بده حيدات و رشدد خدود ادامده دهندد. از جملده مسدائل مهدم در ايدن حدوزه،              دهدد، مدي   گياه را نشان ميتمايز او با حيوان و 

 ريزي و فرهنگ تعريف شوند. ريزي و فرهنگ است. در تبيين اين نسبت الزم است که دو مفهوم برنامه بررسي نسبت برنامه

ي، سددازماندهي، بسددي  منددابع، هدددايت و    ريددز نددة مددديريت لشددامل برنامدده   گددا  وظددايف پددن  يکددي از   ريهه   برنامهه 

ريدزي، شدامل اندواخ مختلفدي      نامده . بدر (180،ص1379لر.ك.به:رضدائيان، سرپرستي،کنترل( است که برساير وظايف مديران اولويدت دارد 

ر و تصدوّ "ريدزي آن را   توان به طور اجمال در تعريدف برنامده   ريزي استراتژيک، عملياتي و تخصصي است. امّا مي از جمله: برنامه

بده  . (179-183لر.ك.بده: همدان، ص   بيدان کدرد   "بيني کدردن راههدا و وسدايل نيدل بده آن اهدداف       طرّاحي وضعيت مطلوب و يافتن و پيش

بدراي دسدتيابي    بدالقوّه و بالفعدل  از مندابع   ،تددابيري اتّخاذ ي و ف ذهني و فنّتصرّ تا با يک فرد بر آن است ،ريزي برنامه عبارتي؛ در

 استفاده کند. 1شده تعريف از پيشهدفهاي به اهداف مطلوب و 

لر.ك.بده:  اندد  تا بدان حد گسدترده اسدت کده برخدي تعدداد آنهدا را بده سيصدد رسدانده          فرهنگتعاريف ارائه شده در خصوص 

 هداي فرهندگ را اعتقدادات، هنرهدا، صدنايع،      تدوان مؤلّفده   . امّا با يک نگاه سداده و اجمدالي بده ايدن تعداريف مدي      (17، ص 1378پهلوان، 

برشدمرد. بدده   (5، ص 1378لر.ك.بده: عيوضدي،   اخدال،، قدوانين، آداب و رسدوم، عدرف و سدّنتهاي نسدبتاً پايددار و بدا دوام در يدک جامعده          

، ص 1384لر.ك.بده: کاشدفي،   عبارتي؛ فرهنگ از سه جزء نظام شناختها و باورهدا و نظدام ارزشدها و گرايشدها و نظدام رفتارهدا و کردارهدا       

کل جامعه را اعم از افراد، گروهها و اقشار مختلدف اجتمداعي و نيدز بخشدهاي متنداظر بدا        عمالً تعريفي چنين شود. تشکيل مي (27

بسدياري امدور از ايدن قبيدل      يده و ذيعني کار، رفتار اجتماعي و ارتباط متقابل افراد و گروهها، بهداشت، مصدرف، ت   ؛اين گروهها

 گيرد. را در بر مي

تالشدي آگاهانده بدراي ت ييدر در زميندة نظدام       "ريدزي فرهنگدي را    تدوان برنامده   فدو،، مدي  حال با توجه به دو تعريف مقددماتي  

شناختها و باورها و نظام ارزشها و گرايشها و نظام رفتارها و کردارهاي يدک جامعده در جهدت رسديدن بده وضدعيت مطلدوبي کده         

  تعريف کرد. "ريز آن را از پيش تعيين کرده است برنامه

نمايد که آيا اساساً امکان و نيز ضرورت چنين کنتدرل و هددايتي در عرصدة فرهندگ      جا رخ مي همينپرسش اساسي دقيقاً در 

 در راستاي اهداف و الگوهاي ثابت پيشين وجود دارد يا خير؟ و اگر امکان دارد، چگونه؟

در  وداشدته  ريدزي فرهنگدي وجدود     برنامده و ضدرورت  کدان  ما ةبشري ندوعي چدالش نظدري دربدار     ةانديشدر تمام طول تاريخ 

هدا و   اي دارد کده دگرگدوني   پاسخ به اين سؤال مهم، دو ديدگاه کالن مطرح شده است. در رويکرد اول، فرهندگ سداختار ويدژه   

اي  تدوان از بيدرون و مطدابر طدرح و برنامده      اش اسدت و بده هديو رو نمدي     ت ييرات آن کامالً تابع ساز و کارهاي دروني و تداريخي 

اي در آن پديد آورد. امّا رويکرد دوم با پذيرش امکدان مدديريت فرهندگ و تأکيدد بدر ضدرورت        بيني شده خاص، ت ييرات پيش

                                                 
1. Prior.  



گيدرد   سدازي اجتمداعي صدورت مدي     عيار که با سلب آزادي و اختيار بشري نيز همراه است و با هدف همسان آن، به مديريتي تمام

 فرمايند: اعتقاد دارد. مقام معظم رهبري در اين خصوص مي

يم با نگاه افراطي به مقولة فرهندگ نگداه کنديم. بايسدتي نگداه معقدول اسدالمي را مدالك قدرار داد و ندوخ           خواه ما نمي

دهدد، تنظديم کدرد. برخدورد افراطدي از دو       برخورد با آن را بر طبر ضوابطي که معارف و الگوهاي اسالمي به ما نشدان مدي  

اي غيدر قابدل اداره و غيدر قابدل      لدة فرهندگ را مقولده   شود. يکي از اين طرف کده مدا مقو   پذير است و تصوّر مي سو امکان

اي رها و خودرو که نبايد سر بده سدرش گذاشدت و وارد آن شدد. متأسدفانه ايدن تفّکدر در جاهدايي          مديريت بدانيم. مقوله

نظارتي در امدر فرهندگ هسدتند. ايدن تفّکدر، تفّکدر درسدتي نيسدت و           اعتنايي و بي اي طرفدار رها کردن و بي هست و عده

آميدز بسديار دقيدر     گيري خشدن و نظدارت کنتدرل    افراطي است. در مقابل آن، تفکّر افراطي ديگري وجود دارد که سخت

 (www.khamenei.ir. نقل از: 23/10/1382.لبيانات مقام معظم رهبري، است، اين تفکّر هم به همان اندازه غلط است

نگداه معقدول   "مدت متعاليده عرضده داشدته و در راسدتاي فهدم       گفتده را بده مکتدب حک    اين نوشتار بر آن است تا سؤاالت پديش 

تي اصدطالح حکمدت متعاليده بده معنداي مکتدب خاصدي از حکمدت سدّن         در اين باب قدمي بردارد. الزم به ذکر است که  "اسالمي

ز تدداوم  که از زمان خود وي آغداز شدد و تدا بده امدرو      اي يارنامگذ .عموميت يافته استو تدوين کرده آن را که مالصدرا است 

. از اين رو، نويسنده در تحقير حاضر از قائلين بده ايدن مکتدب هم:دون: مالصددرا، امدام خمينديلره(،        (141، ص 1382لنصر، يافته است

عالمه طباطبايي و عالمه مطهري بهره خواهد گرفت. پس از طرح اجمدالي ديددگاه و داليدل دو رويکدرد فدو،، بده تبيدين مسدئلة         

 يه به عنوان رويکرد سوم خواهيم پرداخت.تحقير از منظر حکمت متعال

 

 ريزي و فرهنگ دو رويکرد کالن در نسبت برنامه

 . ديدگاه ليبراليستي1

ترين نماينددگان مدوت تدازة ليبراليدزم در بعدد       است که يکي از مهم "فردريش اگوست فون هايک"از جمله قائلين به اين ديدگاه 

شدة بازسدازي جامعده بده صدورت عقالندي، بيهدوده و عبدث بدوده و نظدم موجدود در            باشد. از نظر وي، اندي از جنگ جهاني دوم مي

"خودجدوش "شده، بلکده   جامعه، نه حاصل يک طرح عقالني و از پيش تعيين
اسدت. وي بدا تميدز دو ندوخ عقالنيدت معطدوف بده         1

بده شدناخت کامدل و هددايت      پدردازد. عقالنيدت ندوخ اول بدر اعتقداد      به رد عقالنيدت ندوخ اول مدي    3و عقالنيت تکاملي، 2سازندگي

ريدزي اسدت و عقالنيدت ندوخ دوم بدر تکامدل تددريجي و خودجدوش نهادهداي           جامعه بنا شده و پاية انديشة سوسياليسدم و برنامده  

بدرد؛ يکدي از جهدت نهادهداي اجتمداعي       کند. هايک نظم خودجوش را در مورد جامعه از دو حيث به کار مي اجتماعي تأکيد مي

آيند، امّا نتيجة طدرح و نقشدة آگاهاندة او نيسدتند و دسدتي پنهدان در تکدوين ايدن نهادهدا           عمل انسان پديد ميکه هر چند به واسطة 

لر.ك.بده:  وجود دارد و ديگري، دربارة روند انتخاب طبيعي در ميان سّنتهاي رقيدب کده تکامدل فرهنگدي نتيجدة همدين روندد اسدت        

شدود. آقداي    مدّ نظر هايک، بدا تبيدين مفهدوم بدازار آزاد در اقتصداد ممکدن مدي        . به عبارتي؛ فهم نظام فرهنگي(80-85، ص 1379بشيريه، 

                                                 
1. Catallany. 
2. Constructive Rationality. 
3. Evolutionary Rationality. 



 نويسد: بشيريه در اين خصوص مي

تدرين نموندة نظدامي خودجدوش اسدت کده        اي نزديک دارد. بازار، مهم مفهوم نظم خودجوش با مفهوم بازار آزاد رابطه

تدوان نظدام اقتصدادي را بدا سدازمانهاي       بدر آن اسدت کده نمدي    گيرد ... هايک  ها و شناخت پراکندة افراد بهره مي از توانايي

سداختگي ماننددد ارتددش يدا شددرکت تجدداري يدا مدرسدده مقايسدده کدرد و بددازار را نيددز مانندد چنددين سددازمانهايي هدفمنددد        

 (85لهمان، ص دانست.

کده خدارت از ارادة   آيندد   از نظر هايک، همة نظمها از جمله نظمهاي اجتماعي، بده طدور خودجدوش و تحدت قواعددي بده وجدود مدي        

به: پوالدي، بخش انسانهاست. سازمان  (105، ص 1383لر.ك.

گدرا را کده    هداي کدل   اشاره کرد.کارل ريموند پدوپر نظريده   "پوپر"توان به  از ديگر متفکّراني که قائل به همين ديدگاه است مي

وي نگرشدهاي  . (127لر.ك.بده: همدان، ص   دهدد  مدّعي پيداکردن اصولي عام براي ساختمان سراسري جامعه هسدتند، مدورد نقدد قدرار مدي     

اندد و نيدز نگرشددهاي    گرايدي را کدده بده دنبدال پيشدنهاد يدک طددرح سراسدري بدراي بازسدازي تمدام وجددوه کدالن جامعده            مبتندي بدر کليدت   

رح جامعده  خواهانه را که باور به مهندسي تمام وجوه نظدام جامعده از جاندب دولدت دارندد، از بدارزترين ممّيدزات تفّکدر بسدته و طد           تمامت

ان، ص داند بسته مي  .(132-133لهم

هدداي عيندي و مددادي؛ جهددان دوم، جهددان ذهنددي و    از منظدر پددوپر، سدده جهددان وجددود دارد: جهدان اول، جهددان اشدديا و پديددده   

االذهاني و جهان سوم، جهان محصوالت عيني ذهن و عقل انسان يدا معقدوالت اسدت. ايدن جهدان شدامل زبدان، ادبيدات، هندر،           بين

ين، حقو،، اخال،، علم، هنر، حکومت و ديگدر نهادهداي اجتمداعي اسدت کده در قالبهداي عيندي و مدادي مانندد کتداب           فلسفه، د

اي از پديش انديشديده نيسدت و محصدول نقدد و       اند. اين جهان، محصول عمل انسدان اسدت؛ لديکن نتيجدة طدرح و نقشده       ضبط شده

 (64، ص 1379لر.ك.به: بشيريه،حدس و ابطال است.

گرايي يدا يوتوپدايي، نداقر غرضدند؛ بدراي اينکده معمدوالً کوشدش بدراي           ريزي و مهندسي اجتماعي کل برنامه از منظر وي،

کندد. در نتيجده،    شود و با منافع مسدتقر گروههداي اجتمداعي برخدورد مدي      بازسازي کلّي جامعه با مخالفتهاي گسترده رو به رو مي

کوب يدا بده سدکوت و اطاعدت وادار کنندد. از ايدن رو حکومدت، مداهيتي         بايد مخالفدان را سدر   مهندسان اجتماعي يا انقالبيون مي

دهدد   کند. چنين حکومتي تماس خدود را بدا جامعده از دسدت مدي      يابد و هر گونه انتقاد و مخالفتي را سرکوب مي اقتدارگرايانه مي

جامعدة بداز و   ايدن رو، وي در کتداب   . از (74-75لهمدان، ص  هداي مدورد نظدر دريابدد     تواند حدود توفيدر خدود را در برنامده    و حتّي نمي

"نظرية مهندسي اجتماعي تدريجي "،دشمنانش
کند. بنا به اين نظريه، تالش ما بده جداي بازسدازي سراسدري جامعده       را مطرح مي 1

ا . ايدن امدر از آن جهدت اسدت کده مد      (127، ص 1383لر.ك.بده: پدوالدي،   هاي جامعه باشد بايد متوجّه رفع تدريجي و جزء به جزء نارسايي

تدرين   رسدد مهدم   بده نظدر مدي   . (83، ص 1379لر.ك.بده: بشديريه،   به جزييات زندگي اجتماعي اشراف نداريم و جامعه در حدال پويدايي اسدت   

انگيزة قائلين بده ايدن رويکدرد، حفدظ آزادي افدراد انسداني و پرهيدز از تسدليم آنهدا بده قدوانين قطعدي اجتنداب ناپدذيري باشدد کده توسدط                  

شددود. پددوپر در ايدن خصددوص بددا رد نظريدات اصددالت تدداريخي مابعددالطبيعي و فلسددفي و علمددي، بيددان       ح مدي فاشديزم و سوسددياليزم مطددر 

                                                 
1 -piecemeal social engineering 



لهمدان، ص  ريدزي بدراي آنهدا نداممکن اسدت      بيندي تحدوّالت اجتمداعي و برنامده     دارد که تحوّل تداريخ، تدابع قدوانين جبدري نيسدت و پديش       مي

ريددزي بددراي نظامهدداي مصددنوعي، بدده زيددان   ودجددوش بدده شدديوة برنامده ريدزي بددراي نظامهدداي خ  . هايدک نيددز معتقددد اسددت کدده برنامدده  (73

اسددت و آزادي ندده صددرفاً يددک   . وي معتقددد اسددت کدده تکامددل و ترقّددي، محصددول آزادي (87لهمدان، ص  شددود هدداي فددردي تمددام مددي  آزادي

پددذيري عقددل نيددز   ل ددزشدر کنددار ايددن انگيددزه از بدداور بدده ندداتواني و   . (88لهمدان،ص  تددرين ارزشهاسددت ارزش،بلکدده منبددع و شددرط اخالقددي 

پدردازان يداد کدرد. طبدر ديددگاه فلسدفي و معرفدت شدناختي هايدک کده ريشده در سدّنت              تدرين دليدل ايدن نظريده     توان به عندوان مهدم   مي

تدوان فدار     هدا و امدور آن، چنان:ده در واقعندد، عاجزاسدت. وي اعتقداد دارد کده نمدي         فلسفة انتقادي کانت دارد، آدمدي از درك پديدده  

عالير بشدري بده موضدعي بدرين و خدارجي و عيندي دربدارة جهدان دسدت يافدت يدا از لحدا  اجتمداعي در موضدعي ايسدتاد                 از تجارب و

که بتوان بر کدل جامعده اشدراف داشدت و از آن موضدع، جامعده را دگرگدون کدرد. اوحتدي معتقدد اسدت کده ذهدن قدادر نيسدت درك                

 (81-83، ص 1379يريه، لبشکاملي از قواعد حاکم بر انديشه آگاهانه خود ارائه دهد.

کنندد،   ريزي هم:ون م ز و سلسله اعصاب که کارهداي جسدماني مدا را هددايت مدي      هايک اين تصوّر را که يک مرکز برنامه

 (107، ص 1383لپوالدي، داند. به هدايت جامعه و فرايندهاي مش ولند، يک تصوّر زيانبار مي

لر.ك.بده: پدوالدي،   باشدد  طرفدي انسدان در شدناختها و آزمونهدا خطاپدذير مدي       گرايي انتقادي معتقد است که از پوپر نيز با طرح عقل

و از طددرف ديگددر، وي اشددرافي بدده جزئيددات زندددگي اجتمدداعي نداشددته و زندددگي اجتمدداعي نيددز دائمدداً در حددال پويددايي      (133، ص 1383

 (83، ص 1379لبشيريه، تواند به مهندسي و راهبري کالن اجتماعي بپردازد. است و چنين است که او نمي

 

 . ديدگاه توتاليتر2

لر.ك.بده:  گانة نازيسم، فاشديزم و اسدتالينيزم ظداهر شددند     در مقابل نظرية ليبراليستي، جنبشهاي توتاليتر که در قرن بيستم در انواخ سه

آزادي و عيدار کده بدا سدلب      ، با پذيرش امکان مديريت فرهندگ و تأکيدد بدر ضدرورت آن، بده مدديريتي تمدام       (65، ص 1384ملکوتيان،

گيدرد، اعتقداد پيددا کردندد. توتداليتر در ل دت برابدر بدا          سازي اجتماعي صورت مدي  اختيار بشري نيز همراه است و با هدف همسان

 رود که برخي از مشخصات آن عبارت است از: فراگير است و به عنوان صفت براي رژيمهايي به کار مي

 تماعي؛هاي فعّاليت اقتصادي و اج نظارت دولت بر همه جنبه .1

 انحصار قدرت سياسي در دست حزب حاکم؛ .2

 حذف هرگونه نظارت آزادانة جامعه؛ .3

 تالش براي شکل دادن به جامعه بر اساس ايدئولوژي حزبي؛ .4

 (240-241، ص 1376لآشوري، هاي فردي. از ميان بردن آزادي .5

بده طدور عمدده از طريدر يکسدان       هاي فو، نمايان است، دولت فراگير بر آن است تا از طريدر خشدونت يدا    چنان:ه از ويژگي

اي  هدا و مجراهداي خبدري، جامعده     کردن آموزش و نظارت شديد بر فعاليتهاي ادبي و هنري و با در دسدت گدرفتن تمدامي رسدانه    

 لهمان(همسان و در خدمت اهداف خود ايجاد کند.

 



 ريزي فرهنگي در حکمت متعاليه حکومت و برنامه

 رورتريزي فرهنگي به عنوان يک ض . برنامه1

پدذيري عقلندد. لدذا بدر ايدن       هداي اجتمداعي و اقتصدادي معتقدد بده ل دزش       ريزي دولتي در عرصه چنان:ه اشاره شد، مخالفان برنامه

متعددّد وجدود دارد و نده در ذهدن افدرادي مشدخا؛ زيدرا بده جهدت تفکيدک ميدان دو             افدراد در ذهن  حقاير و مفاهيم باورند که

از همدين رو، ايدن ديددگاه بده طدور اساسدي بده وجدود فدرا روايتدي و            اي از حدر دارندد.   بهدره حوزة بود و نمود، هر کدام از افدراد  

اي که بدان پناه برده شود معتقد نيست و قائل به اين نکتده اسدت کده حقداير در يدک کدنش ارتبداطي و تعداملي          مرکزيت انديشه

به: پوالدي، شوند ساخته مي  جود ندارند.و اهداف مطلوب پيشيني و (130-136، ص 1383لر.ك.

خدالقي و صدانعي عدالم و قدادر و حکديم وجدود        ،که براي عالم ندبرآن اما در مقابل، فالسفة اسالمي و از آن جمله مالصدرا،

بايدد بددان سدو     اين صانع حکيم از براي خلقت خود، غايتي متعدالي دارد کده بنددگان مدي    و  (391، ص 1367لر.ك.به: صددرالمتألّهين،  دارد

 :نويسد مي« و المعاد ءالمبد»در کتاب خصوص اين غايت  وي در حرکت کنند.

عقدول را   ،بفرمايدد و شدهوات   شهادت را خددمت  ،بدان که غرض از وضع شرايع و ايجاب طاعات آن است که غيب

معقدول شدود و از عکدس ايدن امدور منزجدر گدردد تدا          ،خدمت کنند و جزء به کل و دنيا به آخرت برگدردد و محسدوس  

وخامت عاقبت و سوء مآل نشدود. پدس طلدب آخدرت، اصدل هدر سدعادت اسدت و          زم نيايد و موجبآنکه ظلم و وبال ال

 (568، ص 1362لهمو، .معصيت حب دنيا رأس هر

 فرمايد: گري در اين باره مييوي در جاي د

 پس به تحقير دانسته شد که مقصودخ شرايع نيست مگر معرفت اهلل و صعود به سوي او، به سلم معرفدت نفدس بده ذلّدت    

اي از لمعددات نددور پروردگددارش و بددودنش مسددتهلک در آن. پددس ايددن اسددت غايددت قصددوا در بع ددت      و بددودنش لمعدده

 (572لهمان، ص انبيالصلوات اهلل عليهم(.

به جوار بداري تعدالي و سدعادت لقداي آن حضدرت و ارتقداي از       »ايشان در بياني ديگر، مقصود همة شرا يع را رسانيدن خلر 

 (571لر.ك.به: همان، ص کند. معرفي مي« و از هبوط اجساد دانيه به شرف ارواح عاليه حضير نقا به ذروة کمال

که از مندازل متعددّد بايدد عبدور کندد      است و انسان مسافري  باشد دنيا منزلي از منازل سائرين الي اللّه ميمعتقد است که  يو

لر.ك.بده:  اسدت  "کدون جدامع  "کده   انسدان  کمدال ت و اسد  آخرت به صلدنيا متّ ،رو نايل شود. از اين تا به مطلوب حقيقي خويش

اسدت بددراي  ي "مدرآت "و  "معبدر "و دنيدا وسديله و    کندد  معندا و مفهدوم پيدددا مدي    ،دنيدا و آخدرت   ةبرحسدب دو نشدئ   (498، ص 1363همدو،  

حکومددت را  مبتنددي بدر ايدن نگداه توحيددي، مالصددرا نهداد       .(113، ص 1360لر.ك.بده: صددرالمتألّهين،   حرکدت بده سدمت امدور اخدروي و ديدن      

داندد   کند. وي سياست را بده منزلدة عبددي در خددمت شدريعت مدي       به عنوان وسيله و محملي در تحقّر اين اهداف تعريف مي

که اگر اين عبد به اطاعت موالي خود مش ول شد، ظاهر عالم مطيع باطن آن شدده و انسدان بده جاندب خيدرات کشديده خواهدد        

 نويسد: ف حکومت مي. وي در خصوص وظاي(496، ص 1375لهمو، شد

خواهد که معّين نمايد از براي مردم منهجدي را کده بده سدلوك آن مدنه ، معيشدت ايشدان در دنيدا          و ناچار شارعي مي



تنظيم گردد و سنّت قرار دهد از براي ايشان طريقي را که وصول به جوار خدا به واسدطة آن حاصدل شدود و بده يداد آورد      

-558، ص 1362لهمدو،  پروردگدار خدود ... و هددايت کندد ايشدان را بده طريدر مسدتقيم.        ايشان را امور آخرت و رحيل به سدوي  

557) 

ريدزي در جهدت اصدالح ديدن مدردم در کندار دنيداي         ايشان در جاي ديگري با اشاره به اهميت توجّه حکومت به امر برنامده 

 نويسد: تر مي اي مهم آنها و بلکه به عنوان وظيفه

کده بده صدالح ديدن و دنيداي آنهدا بينجامدد، نيازمندد رياسدت عامده اسدت کده آن دو را در             انتظام امر عموم مردم بده شدکلي   

بگيرد ... اگر رياست حکومدت محددود بده امدر دنيدا شدود، امدر ديدن فدوت خواهدد شدد؛ در حدالي کده غدرض اصدلي و مقصدد                 

 (471، ص 1367لهمو، اهمّ، تحقّر همين امر است.

ناپدذير،   امور معيشتي مردم بايد به صورت جدّي و به عندوان يدک وظيفدة تخلّدف    به عبارتي؛ حکومت اسالمي عالوه بر تنظيم 

هسدتند، اقددام کندد؛     (474لهمدان، ص  «اهدمّ و اتدمّ و ابقدي   »نسبت به آموزش و پرورش مردم در امور مربوط به منافع آخرت که منافع 

. وي از حداکم انتظدار دارد کده    (470ص ، : همدان لر.ك.بده دارد قدرار هدا   و مفسدده  فدتن  آدمي در معدرض اندواخ  به خصوص در دنيايي که 

کده مقصدود   چدرا   ؛(563، ص 1362لهمدو،  «احکام الهيه را جاري گرداند و با دشمنان خدا محاربه کند ... تا برگردند به سدوي امدر خددا   »

 لهمان(از فرستادن رسوالن و وضع شرايع، به نظام آوردن احوال مردمان است در کار معاش لزندگاني دنيا( و معاد.

يعندي تمدام وجدوه ارتبداط      ؛بيش از آنکه سياسي يا نظامي يا اقتصادي باشد، فرهنگدي اسدت   مالصدرااز منظر  هيلال کار خليفه

و سياسددت و اقتصدداد و  اسددتدر خدددمت آمددوزش و تربيددت مددردم در جهددت تبددديل شدددن بدده انسددانهايي متعددالي    ،او بددا مددردم

هددف غدايي   کده   تعليم و تربيت و ارتقداي معندوي انسدانها    که در خدمتباشند  اي مي جملگي صورتي آلي و وسيله ،گري نظامي

ريدزي دولتدي خواهدد     آمدوزش و پدرورش اولويدت نخسدت را در برنامده      ،اي . طبيعتداً در چندين نظدام سياسدي    گيرند قرار مي است

 در اين خصوص، ذکر دو نکته ضروري است: داشت.

را بده عندوان سده سدفر مقددماتي انجدام        اربعده  سده سدفر نخسدت از اسدفار    ي که . در تعاليم مالصدرا، هر کس نه، بلکه حکيم1

از  از نظدر رتبده   و اسدت چهارم که همانا هدايت و رهبدري مدردم    ةمرحل تواند در مي آميز اين سه مرحله، پس از طي موفقيتداده، 

فنداء فدي   "بده مقدام   من الحدر الدي الخلدر     چنين انساني در سفر ، به عنوان رئيس حکومت اقدام کند.قبل برتر است ةگان مراحل سه

و  (13-16، ص 1، ت 1981لر.ك.بده: همدو،   ده شد مندد   مراتب کمال را بدا موفقيدت بده پايدان بدرده و از فيوضدات الهدي بهدره        رسيده و  "الذات

 "عبوديدت "از روي اي  چهدره  .بدين عدالم امدر و عدالم خلدر قدرار گرفتده و پدذيراي حدر و خلدر اسدت            ةو واسط "حد مشترك"در اينک 

خداوندد اسدت و هدم رهبدري و      ةسدوي خلدر. هدم خليفد    ه بد  "رحمدت "و  "شدفقت "از روي  اي سدوي حدر دارد و چهدره   ه بد  "محبت"و 

به: همول.رياست انسانها را بر عهده دارد  (379، ص 1379، ر.ك.

بده   ،بايدد کامدل باشدد   افاضدات وحيداني   ة نين انساني که مظهر دين و سياست است، عالوه بر اينکه در علوم حقيقي به واسطچ

بدين حدر و    ةتواندد واسدط   نمدي  ،ر دارد، کامل باشد. اگر چندين نباشدد  بايست در اموري که به احکام و سياست ديني تعلّ ناچار مي

 .بين خلر و حر باشد ةتواند واسط خلر باشد و بلکه نمي

ر و نداقا انسداني بدا انفکداك از وحدي،      پدذي  کندد و عقدل ل دزش    در نظام اسالمي، حکومت در چارچوب دستورات الهي عمل مي. 2



 ةوظيفد  بده عبدارت رسداتر؛   جسدد آن اسدت.    ةم ابد ه بد  ،روح و سياسدت  ةمنزلد ه بد  ،شدريعت  ؛در چنين نظدامي گيرد.  در مسند الهي قرار نمي

درا مالصدد ،رو . از ايددن(496، ص 1375لهمددو، نظددر قددرار دهددد  دّاجددراي شددريعت را مدد  ،شا  خدددا آن اسددت کدده در عملکددرد سياسددي   ةخليفدد

و اوليالخ( يکي بوده و خالفي از آنان در ميان خودشان و پيروانشدان در چيدزي از اصدول و معدارف و       آيين انبيا»کند:  تصريح مي

 (412، ص 1363همو، ل.«اعمال و سياسات و اداره کردن امور، با اختالف زمان از ايشان نقل نشده است

 در دسدت  "رياسدت کبدري  "و  ومتي است که در آن، قددرت مطلدر سياسدي   حک ةدنبال تفسير و ارائه بدين ترتيب، مالصدرا ب

، ص 1367لهمدو،  و به عبدارتي بدر ديدن و دنيداي مدردم واليدت دارد.       است که فرمانرواي سياسي نيز هستعالم حقيقي و عارف ربّاني 

478) 

است کده سياسدت مددن، تددبير و     بر اين باور  ،کند او که سياست مدن را در چارچوب نظام فلسفي خود، ارزيابي و تحليل مي

جهت اصالح خود و حيات جمعي و بدراي نيدل بده سدعادت و غايدات الهدي در پديش گرفتده         ه تالشي انتخابي و عقالني است که ب

 هداي نظام سداير  د بده ديدن نيسدت و بدا    ايدن سياسدت مددن کده مالصددرا ترسديم کدرده، يدک نظدام صدرفاً فلسدفي و بددون تقّيد             شدود.   مدي 

مالصددرا نيداز بده هددايت      باشدد.  مدي  اخدال، و سياسدت ديندي و عرفداني    پيوسدتگي  قائدل بده    ؛ بددين معندا کده   وت داردکامالً تفا ،سياسي

داندد و معتقدد اسدت کده ايدن هددايت در راه سدعادت و توسدعة ديندي و حقيقدي،            تدر مدي   ديني را از نياز به خوراك و پوشداك ضدروري  

بندددي مکاتددب سياسددي بدده دو   بدده عبدارتي؛ درتقسدديم  .(484، ص 1367بده: همددو،  لر.ك.آيددد فقدط از عهدددة حکومددت دينددي و حاکمددان آن بدر مددي   

زايدي،   .لر.ك.بده: لدک  اسدت  "دولتدي هدادي  "، مالصدرا از قائلين بده مکتدب هددايت اسدت و دولدت وي      "مکتب هدايت"و "مکتب قدرت"شر

 (20-23، ص 1381

مالصددرا بدا اثبدات و محدور قدرار دادن       نيداز از وحدي اسدت،    شناسي ليبرال کده قائدل بده عقدل خودبنيداد و بدي       بر خالف انسان

داندد و   مدي  ا  از حقيقدت حدر تعدالى     رقيقده را وجدود انسدان    ،ندام امکدان فقدر    ه طرح معنى بديعى از امکان بد  ابو اصالت وجود 

دم بده دم و مددام بداقى بده بقدا  فدير وجدود  حدر         و  عدين فقدر و نيداز اسدت     به معنداي واقعدي کلمده    وجودش معتقد است که

خدوبى فهميدده شدود، در    ه و بد  دريد ه قدرار گ روشن است که اگر چنين نگرش عميقى مدورد توجّد  . (244ص ، 1373مطهر ، لر.ك.به: است

 ر  خواهد داشت.معنادار کردن زندگى آدمى نقش مؤثّ

شدناختي مالصددرا، خلقدت بدر اسداس هددف        شدناختي و معرفدت   بتني بر نگاه هستيپس چنانکه در جمالت فو، اشاره شد، م

بايد در اين هدف، همساز با خلقت باشد. امّا از آنجا که آدمي سدر تدا بده پدا نيداز و فقدر اسدت،         صورت گرفته است و آدمي نيز مي

و حکومت ديني نيدز منطبدر بدر ايدن برنامده بده       بايد از طرف خداي متعال، برنامة سير مادي و معنوي وي توسط انبيا ارائه شود  مي

 ناپذير بپردازد. ارشاد و هدايت و تربيت افراد جامعه به عنوان يک ضرورت اجتناب

 

 ريزي فرهنگي . چگونگي برنامه2

ريدزي فرهنگدي در جهدت نيدل جامعده از فرهندگ موجدود بده سدوي           در بخش پيشين به خوبي نشان داده شد که مالصددرا برنامده  

داند و انجام وظدايف ديگدر از سدوي دولدت، بده       ترين وظيفة حکومت ديني مي لوب و از نقا به سمت کمال را مهمفرهنگ مط

باشد. به عبارتي؛ فلسفة اصلي وجود حکومدت ديندي همدين امدر اسدت.       اي براي رسيدن به اين هدف غايي مي عنوان ابزار و وسيله



 بددين معندا کده    دانندد؛  فرهندگ مدي   "رژيمانتاسيون"موجب ي براي فرهنگ را ريز امّا بيان شد که از طرف ديگر، مخالفان، برنامه

اي شددن جامعده    ، بده تدوده  (1386لر.ك.بده: فاضدلي،   ، رقابت و آزادي و ابتکار فدردي را از بدين بدرده   ريزي و رژيمي شدن فرهنگ برنامه

نان:ده ذکدر شدد، مجموعده رفتارهدا و      در کنار اين مشکل، مسئلة گسدترده بدودن دامندة فرهندگ نيدز مطدرح اسدت. چ       . انجامد مي

گيرند و همين امر، حيطة انسداني فرهندگ را بسديار گسدترده و متندوّخ       هنجارها و ارزشهاي يک جامعه، در حيطة فرهنگ قرار مي

باشدد و همدين امدر اسدت کده      ام دروندي  جکه داراي وحددت و انسد   نيست يفرهنگ، واحد منسجم ؛تر به عبارت روشنسازد.  مي

هديو ندوعي هم:دون ندوخ بشدر        نويسدد کده   سازد. مالصدرا خود با وقوف بده ايدن اخدتالف مدي     را با چالش مواجه مي ريزي برنامه

ايندک در ميدان   . (123-124، ص 1360ر.ك.بده: صددرالمتألّهين،   لدبدا هدم اخدتالف داشدته باشدن      يتشددّ  چندين نيست که يکايک افدرادآن بده   

ريدزي در حدوزة فرهندگ، چده بايدد کرد؟بده نظدر         دارد و دشدواري امدر برنامده    ريزي فرهنگي که مالصدرا بيان مي ضرورت برنامه

رسد که با سيري در حکمت متعاليه بتوان به راه حلي مناسب در اين خصوص دست يافت. پيش از پاسخ بده ايدن سدؤال، بايدد      مي

 به عنوان مقدمه اشاره کنيم.به سه نکتة مهم 

مداي اسدالمي، اعتقداد مسدتحکمي نسدبت بده مختدار بدودن انسدانها وجدود دارد. بده            شدناختي مالصددرا و ديگدر حک    . در نگاه انسدان 1

سدهيم   آنمدردم در  خدود   بايدد بده نحدوي باشدد کده      ،شدود ي آنهدا  اي که منتهدي بده اصدالح ديدن و دنيدا      گونهه انتظام امرمردم بعبارتي؛ 

اي اسدت...   ود دارد، داراي طبدع ويدژه  هدرآن چيدزي کده در عدالم ملدک و ملکدوت وجد       »نويسدد:   مالصدرا در ايدن خصدوص مدي    باشند.

به جز انسدان؛ زيدرا انسدان در اختيدار نيدروي خدويش اسدت... بندابراين، مختاريدت درطبدع انسدان قدرار داده شدده و اضدطراري وجدود او                

،«.باشد مي مو 13له 1-181، ص 76 80) 

قائدل   بدراي او "عدالم  ةهمد " د کده ند ندا آزادي را اولدين حدر بشدري مدي     اند، حکمت متعاليه پيروانلره( نيز که از حضرت امام

 (265 ص ،2  ت، 1371، لر.ك.به: امام خميني.است

بده  »فرمودندد:   کردندد و مدي   بيدان مدي  از همدين زاويده    را شداه   ترين انتقادات خود ازحکومت برخي از مهم بر اين اساس، ايشان

داشدته باشدند در    ده اسدت کده مدردم اراده   وقت نبو هيو چون ؛است ارتجاعي و کهنه ربط، بي رژيميطور کلي، رژيم سلطنتي، 

 (284 لهمان، ص«.تعيين يک سلطان

کده حّتدي اگدر سدلطنت قدانوني باشدد، اّمدا اگدر آزادي و اراده مدردم را          اندد   حضرت اماملره( در جاي ديگري اشداره فرمدوده  

ت، آزادي را نيدز از مدردم   بدر اينکده منتخدب مدردم نيسد      شاه عالوه»حکومت نخواهد داشت:  برايناديده بگيرد، ديگر صالحيت 

 از بدراي سدلطنت و بدر فدرض اينکده سدلطنت ايدن قدانوني         نيستت را کرده، صالح سلب آزادي ملّ کسي که .سلب کرده است

 (35-36همان، ص ل«.بوده، االن ديگر سلطان نيست

 دانسدتند و  آراي ملّدت   نيز دليل مخالفت خود را با سلطنت، ناديدده گدرفتن   خارجي خبرنگاراندر گفتگو با  لره(حضرت امام

نوخ حکدومتي اسدت    ،سلطنت به دليل اينکه اساساً شاهنشاهي ايران هستم، رژيممن مخالف اصل سلطنت و »فرمودند که: تأکيد 

 (172ص  ،1362همو، ل«.ت نيستملّ يکي به آراکه متّ

سدوي سدعادت، نبايدد اختيدار و      ريزي و هدايت فدرد و جامعده بده    ذکر اين مقدمه از آن جهت ضروري است که در امر برنامه



 بايد بر اين اساس طرّاحي شود. ريزي مي ناديده گرفته شود و برنامه مردمارادة 

حکومدت موظّدف    وي از نظدر  اي بددان دارد.  کده مالصددرا توجده ويدژه     تعبيري بسديار مهدم اسدت   « فضاي زندگي براي مسلمانان». 2

ر.ك.بدده: «لفضدداي زندددگي بددراي مسددلمانان »ا هدددف نگهددداري و محافظددت از بدد اسددت کدده بدده تددأمين امنيددت در ابعدداد فددردي و اجتمدداعي  

لّهين،  لمتأ 1-212، ص 1363صدرا  .اقدام کند (0

حالت فراغت از هرگونه تهديد يدا حملده يدا آمدادگي بدراي رويدارويي بدا هدر تهديدد يدا حملده را گويندد.              به امنيت در ل ت

آسيب رسديدن بده جدان يدا مدال يدا آبدروي خدود يدا از دسدت دادن آنهدا             فار  از ترس ،حالتي است که در آن فرد« امنيت فردي»

نيز حالت فراغت همگاني از تهديدي است که کردار غيرقانوني دولت يا دسدتگاهي يدا فدردي يدا     « امنيت اجتماعي» .زندگي کند

از دسدت دادن تمدام يدا     تدي فدار  از تهديدد   حدالتي اسدت کده ملّ   « يامنيدت ملّد  »گروهي در تمامي يا بخشي از جامعه پديدد آورد.  

 (38-39، ص 1376لآشوري، بخشي از جمعيت، دارايي يا خاك خود بر سر برد.

رسد که مالصدرا از مفهوم امنيت عدالوه بدر نبدود تهديددهاي سدخت، بده مسدائل فکدري و روحدي و نبدود تهديدد در ايدن              به نظر مي

احکدامي چدون ازدوات و طدال، و ار  و بندده      ،امدور فدردي   ةميند بدراي امنيدت در ز   خصوص نيز توجّه ويژه دارد. بده عندوان نمونده، وي   

در شدريعت موجددود اسدت و توسددط حدداکم   را کدده گدرفتن و آزاد کددردن و حددود لم ددل حدد زنددا و شددرابخواري و دزدي( و ام دال آن      

هدداي ناشدي از امددر   از دغدغده بده عبددارتي؛ فدرد بتواندد فددار     . (577، ص 1354ر.ك.بدده: صددرالمتألّهين،  لکندد  ، مطددرح مدي دشدو  اسدالمي اعمدال مددي  

توجّه بده امدر معداش و حفدظ     معاش، به زيست معنوي خود بپردازد و سايرافراد جامعه تهديدي روحي براي فرد به وجود نياورند. 

هداي مدردم و ايجداد فدرا  بدراي پدرداختن بده مسدائل          اي است براي رفع دغدغه انفس و اموال از تهديدها توسط حکومت، وسيله

 (572-573، ص 1362لهمو،ل به هدف اصلي که همان سعادت است.تربيتي و ني

حالتي اسدت کده در آن چيدزي محددود و     آزادي ترين معناي کلمه،  در وسيعآزادي چنان:ه گفته شد حر افراد انساني است. 

شدخا بدراي   « ةاراد»مدورد انسدان، حدالتي اسدت کده درآن       بده جدا شدود. در    وابسته به چيزهاي ديگر نباشد و بتواندد در فضدا جدا   

. از ايدن رو، حکومدت موّظدف اسدت تدا هدر آن:ده موجدب دغدغده          (20، ص 1376لآشوري، رسيدن به مقصودش به مانعي برخورد نکند

 شود، رفع کند. و سلب آزادي حقيقي مردم مي

نه باشدد و يدک وظيفدة مقددماتي و بسترسدازا      سازي فضاي مناسدب بدراي زيسدت معقدول مدي      . در کنار وظيفة فو، که آماده3

نويسدنده اسدت، محددود     مدّ نظدر ريزي فرهنگي به طور اثباتي وارد شود. آن:ه در اين خصوص  است، حکومت بايد در امر برنامه

ريدزي چنددان    باشدد و از ايدن رو، بده بده مراحدل مختلدف برنامده        ها بدر آن اسداس مدي    دهي برنامه به تعيين اهداف کليدي و جهت

ريدزي يدا رعايدت تناسدب ميدان قالدب و        هاي مخاطب در برنامده  ي چون توجّه به ويژگيشود؛ هم:نان که نکات مهم توجّهي نمي

اي و از آن جملده   الزمة دسدتيابي بده اثربخشدي در هدر حدوزه     شک  شود. از اين رو، بي ابزار انتقال پيام با پيام و ... ذکر نمي

هداي   جزاي مختلف با کارويژههاي کليدي و همگرايي و تمرکز ا حوزة فرهنگ، تخصيا منابع محدود به مؤلّفه

هاست. به عبارت ديگر؛ براي دستيابي به همگرايي، بايد به جاي تخصيا منابع محدود در  متفاوت براي آن مؤلّفه

هدا و ابعداد فرهندگ، چندد      اختيار به موضوعات متعدّد و کاهش اثربخشي در هر موضوخ و در مجموخ کل حدوزه 



هاي فرهنگي بر آن موضدوعات متمرکدز گردندد.     انتخاب شود و برنامه مؤلّفة محوري و کليدي به عنوان سرشاخه

محور به سمت آن ضرورتي است که متأسفانه  تعيين مؤلّفة کليدي و عطف تمام فعاليتهاي نهادهاي فرهنگي برنامه

 گيرد، مورد غفلت است. هاي فرهنگي که در جامعة ما صورت مي ريزي در برنامه

حدبّ الددنيا رأس کددل   »زنددم. در روايتدي از امدام صداد،لخ( نقدل شدده اسددت کده فرمودندد:         بدراي تبيدين موضدوخ م دالي مدي     

اندد.حال اگدر مدا بده      . در اين روايت شريفه، ريشه و منشدأ هدر گنداهي را دوسدتي دنيداي مدذموم دانسدته       (2، ص 4تا، ت  لکليني، بي«خطيئه

و همّدت اصدلي را    –اي اسدت   خود البته امدر پسدنديده   که -جاي اينکه تالش کنيم تک تک گناهان را در خودمان از بين ببريم 

کدن کنديم، احتمدال رسديدنمان بده مقصدد اصدلي کده همدان سدعادت ابددي             بر اين بگذاريم که حبّ دنيا را از ذهن و قلبمان ريشه

 تر خواهد بود.   باشد، بيشتر و سريع

شدر قدرار داده اسدت و کليددهاي آن قفلهدا را       خدداي تعدالي قفلهدايي بدراي    »اندد کده:    در روايت ديگري امام باقرلخ( فرموده

 (35-36، ص 4لهمان، ت «.شراب قرار داده است و دروغگويي از شراب بدتر است

آيد که اگر فرد دروغگو باشد، آرام آرام به ساير گناهدان نيدز آلدوده خواهدد شدد. حدال اگدر فدرد          از حديث فو، چنين بر مي

اندد و اثرگدذاري    اي هدا ريشده   گناهان نيز اجتناب خواهد شد. به عبدارتي؛ ايدن مؤلّفده    تالش کند که درو  نگويد، از ورود در ساير

 شود. هاي مرتبط مي بر آنها، منجر به حداک ر اثرگذاري در ساير حوزه

از سوي ديگر، چنان:ده گفتده شدد، نظدام فرهندگ از سده رکدن اصدلي مظداهر فرهنگدي و اعتقدادات و باورهدا و نيدز ارزشدها تشدکيل                

بده   نظريدة ادراکدات اعتبداري   شدک موتدور محرّکدة ايدن نظدام، همدين بخدش اعتقدادات اسدت. مرحدوم عالمده طباطبدايي در              بيشود.  مي

و بيددان  (205 ص ،2ت  ،1382طباطبددايي، لر.ك.بدده: فرماينددد اصددل متابعددت علددم اشدداره مددي   بدده االجتمدداخ( يکددي از اعتبددارات عمددومي لقبددل  عنددوان 

. بده عبدارتي؛ در ايدن موجدود، اراده از     دهدد  کارهاي خود را با ادراك و فکر انجدام مدي   و است علمي يانسان موجوددارند که  مي

کننددگي اليدة اعتقدادات بدا اليدة ارزشدها و مظداهر و رفتارهداي          . پدس بدا توجّده بده رابطدة تعيدين      (186لهمدان، ص  کند علم تبعيت مي

 بايست مؤلّفة کليدي را در اين اليه جستجو کرد. فرهنگي، مي

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

هدا توجّده    اينک در هدايت فرهنگ از وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب، در عين حال که به ساير اليه

ها و فعاليتها معطوف به اليدة اعتقدادات و باورهدا و     بايد عمدة برنامه گيرد، مي شود و اقدامات متناسب انجام مي مي

 رفتار و مظاهر فرهنگي

 اعتقادات

 

 ارزشها

 



 مؤلّفة کليدي مستخرت، طرّاحي و اجرا شود.

 

 

 

 

 

 

بايدد   از ذکر مطالب فو،، ببينيم که در الية اعتقادات و باورها بده عندوان اليدة کليددي، بدر کددام مؤلّفدة کليددي مدي          حال بعد

که امکان تصرّف حداک ري در وضدعيت موجدود را در نيدل بده وضدعيت مطلدوب فدراهم کدرده و          اي تمرکز کرد؛ مؤلّفة کليدي

و همزمدان آزادي و اختيدار و مشدارکت واقعدي      کندد  اجم را نيز فراهم ميدر برابر فرهنگهاي مه "مقاومت فرهنگي"امکان ايجاد 

نويسنده در حد بضاعت اندك و آشنايي مختصر خدود بدا آثدار مالصددرا و ديگدران در سدّنت فکدري         کند. مردم را نيز سلب نمي

غايدت آن را ايجداد رفتداري کده بدر      باشد. مالصدرا در تعريدف خدود از فلسدفه،     متعاليه معتقد است که اين مؤلّفه، مؤلّفة تعقّل مي

اعلدم أن الفلسدفه اسدتکمال الدنفس اننسدانيه بمعرفده حقدائر        »داندد:   گيدرد، مدي   شکل مدي  "ظن و تقليد"مبناي برهان و نه بر مبناي 

قلدت   اننسداني و نن شدئت   عليها و الحکم بوجودها تحقيقا بالبراهين ال أخذا بالظن و التقليد بقددر الوسدع   الموجودات علي ما هي

 (10، ص 1، ت 1981لصدرالمتألّهين، «.بالباري تعال نظم العالم نظما عقليا علي حسب الطاقه البشريه ليحصل التشبه

، (169عمدران، آيدة    لآل«وال تحسبن الذين قتلوا فدي سدبيل اهلل امواتدا بدل هدم احيداء عندد ربهدم يرزقدون...         » شريفهوي در تفسير آية 

. (146، ص 1360لصددرالمتألّهين،  داندد کده مخدتا بده کداملين اسدت       مدي  "حيات عقلدي "رفته است را  حياتي که در اين آيه از آن سخن

 تر از عقل نيافريده است: در حديث شريفي از امام باقرلخ( داريم که خداوند موجودي محبوب

گداه   مدد؛ آن پدس پديش آ   .گداه بده او فرمدود: نزديدک بيدا      آن ؛او را استنطا، کرد ،عقل را آفريد خداوندکه  هنگامي

تر از تدو بدراي    مخلوقي را محبوب ،گاه خداوند فرمود: قسم به عزّت و جاللم پس عقب رفت. آن .خداوند فرمود: بازگرد

کدنم و تنهدا تدو     تر نکردم مگر در انساني که دوست دارم. پس تنها به تو امدر مدي   کامل !اي عقل و تو را  خويش نيافريديم

 (10-11 ، ص1ت تا،  بي کليني،لدهم. کنم و پاداش مي زات ميکنم و تنها تو را مجا را نهي مي

انددازة  ه بنگر؛ زيدرا خداوندد او را بد    شخاميزان عقل ه ب»لص(مي فرمايند: برامپياز امام صاد،لخ( به نقل ، ديگريدر روايت 

 (13لهمان، ص .«عقلش ثواب يا عقاب خواهد داد

انددازة عقلدش پداداش    ه مدن او را بد  ؛ «اُثيبُه علي قَدرِ عَقخلدهخ ...»ده است: د که خداوند فرمونکن روايت ميلخ(صاد، هم:نين امام

 لهمان(.خواهم داد

گناهدان ايشدان را بدا ميدزان عقلدي کده        ،قضاوت دربارة بندگان در روز رسدتاخيز  هنگامخداوند در »فرمايد:  ميلخ( نيزباقر امام

 (12 لهمان، ص«.خواهد سنجيد ،در اين جهان بدانها عطا فرموده است

   نويسد: در تفسير فرمودة امام باقرلخ( ميمالصدرا 

متفاوت هسدتند. عقدول مکتسدبة ايشدان نيدز در کمدال و نقدا بدر          ،دليل شدّت و ضعف اصل جوهره عقول افراد بشر ب
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هاي  چرخش جهت فرهنگ با تأثير بر مؤلّفه
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تدري   پدس آن کدس کده عقدل قدوي      .متناسب با عقول ايشان است ،يابند. نيز دانستي که تکاليف انسانها يکديگر برتري مي

داراي تکليف شديدتري است. پدس اهدل فطاندت و عقدول قدوي در روز رسدتاخيز        ،تر نسبت به دارندة عقل ضعيف ،ددار

لصددرالمتألّهين،  مؤاخدذه نخواهندد شدد.    مدوارد پاسخگوي مسائلي خواهند بود کده دارنددگان عقدول ضدعيف و نداقا در آن      

 (237-238، ص 1366
از لحدا  کمدال يدا نقدا و      ،اساس هويتهداي عقلدي خدود    فراد انساني برپس آشکار شد که ا»نويسد:  مي ديگريوي در جاي 

 (316 لهمان، ص.«داراي تفاوتهاي فراواني هستند ،تري نبرتري يا فرو

ديگر در اين خصوص که به جهت اجمال از ذکدر آن صدرف نظدر شدد، حداکي از اهميدت        مبحثهمه آن:ه ذکر شد و دهها 

سعادتمندانه است که در مقدام نيدل بده حقداير و هدم در اختيدار گدرفتن ابزارهدا و هدم در          بديل عقل و جايگاه تعقّل در زندگي  بي

ها، جايگاه ممتازي دارد. البته بدديهي اسدت کده منظدور نويسدنده از عقدل، عقلدي اسدت کده در چدارچوب ديدن             بررسي و ارزيابي

دارندد کده اولدين اصدل در تعلديم و       نيدز بيدان مدي   باشد. استاد مطهريلره(  گاه عقالنيت منفک از وحي مدّ نظر نمي باشد و هيو مي

است. ايشان با تفکيک ميان دو حوزة تعلديم و پدرورش، وظيفدة اصدلي نظدام آموزشدي را        "تعليم و پرورش عقل"تربيت اسالمي، 

م نده تنهدا بده علدم و     فرمايندد کده اسدال    . ايشان در ادامده مدي  (17-26، ص 1371لر.ك.به: مطهري، دانند دادن قوّة تجزيه و تحليل به متعلّم مي

تعلّم توصيه کرده، بلکه به پرورش عقل نيز مکرّر در مکرّر توصيه نموده و آن را عبادت دانسدته و تأييدد خدود را از عقدل خواسدته      

است. در مواردي به صراحت دعوت به تعّقل کدرده و فرمدوده کده بنددگان واقعدي خددا کسداني هسدتند کده تدا حرفدي را کدامالً             

و  (272-276لهمدان، ص  کنندد  کنند، بلکه بعد از دريافدتخ بدا دّقدت مطلدب، آن را غربدال و تجزيده مدي        اند رد نمي کردهنشنيده و درك ن

در مواردي ديگر، مستقيماً موضوعاتي را براي تفّکدر در اختيدار انسدان قدرار داده و از او خواسدته کده در مدورد آنهدا فکدر کندد و           

 (379-386لهمان، ص دت به تفکّر است.يکي از عوامل مهم اصالح و تربيت همين عا

اي اهل تفکّر و تأمّل باشد و از آفات عقل نيز دور باشد، توان تشخيا خواهد داشدت و ايدن يعندي اينکده جامعده       اگر جامعه

تواندد در مواجهده بدا پيشدامدها و مسدائل جديدد        آنکه مدام نيازمند پايش و بازرسدي باشدد، خدود مدي     اي تربيت شده که بي به گونه

هدا دا  شدود و بده حرکدت درآيدد       سدازي  اهل تشخيا باشد و انتخاب کند. به عبارتي؛ به جاي آنکه جامعه مدام با تبلي ها و موت

شدوند و از درون   هدا سدرد شدود و از حرکدت بداز ايسدتد، افدراد جامعده بده خودشدان متّکدي مدي             پراکندي  تدرين يدأس   يا با کوچک

ايسدتند. بددين منظدور، تمدام مراکدز فرهنگدي بدا اسدتفاده از          د يدا از حرکدت بداز مدي    آين غرّند و به حرکت در مي جوشند و مي مي

اي هم:ون نمايش، مسابقه و مانند آن و با استفاده از ظرفيتهاي فرهنگدي هم:دون مناسدبتهاي ديندي      قالبهاي متک ّر و خلّاقانة برنامه

ين ک رت نهادهاي فرهنگي و نيدز ک درت قدالبي، شداهد وحددت      پردازند. به عبارتي؛ در ع و ملّي، به تحقّر اين مؤلّفه در جامعه مي

هدا افدزايش و بده تبدع، اثربخشدي       هاي کليدي در الية کليدي خواهيم بود و از رهگدذر آن، همگرايدي   محتوايي با  تمرکز بر مؤلّفه

 نيز افزايش خواهد يافت.

 



 

 

 گيري نتيجه

ريزي و فرهنگ، دو رويکرد کالن وجود دارد. در ايدن مقالده بدر آن بدوديم تدا       ارتباط با نسبت برنامههمان گونه که اشاره شد، در 

را در اين مسئله مبتني بر تعاليم حکمت متعاليده بيدان کنديم. رويکدرد ليبدرال بدا نگداه تفريطدي و بدا انگيدزة            "نگاه معقول اسالمي"

ريدزي را غيدر ممکدن و     ناقا بدودن عقدل انسداني، بده طدور کلدي امدر برنامده        پذير و  حفظ و دفاخ از آزادي انساني و به دليل ل زش

هدا و از آن   ريدزي دقيدر در همدة عرصده     خواه با تأکيدد بدر ضدرورت برنامده     داند و در مقابل، رويکرد فراگير و تمامت نامطلوب مي

در  "عقدل سداختمانگر  "مسداز بدا   کند که همگان با سلب آزادي و اختيار، بده شدکلي همسدان و ه    جمله فرهنگ، به نحوي عمل مي

 آيند.

در ميانة اين دو افراط و تفريط، حکمت متعاليه معتقدد اسدت کده عدالم، صدانعي حکديم دارد و هموسدت کده منحصدراً حدر           

ريزي براي بشر را دارد و اين برنامه را از طرير انبيا ارسال کرده است. به عبارتي؛ با پدذيرش نقدا عقدل بشدري و تأکيدد بدر        برنامه

داندد کده از طدرف آن خدداي حکديم و علديم ندازل شدده اسدت. حکمدت متعاليده در عدين              حکومت را مجري دستوراتي مي آن،

پذيرش اختالفات موجود ميان بشر و پدذيرش اختيدار و حدر آزادي بدراي فدرد، معتقدد اسدت کده سدعادت حقيقدي در پيدروي از            

ار است و از ايدن جهدت نيدز بدا نگداه فراگيدر تفداوت بنيدادين         دستورات الهي است و البته بشر در پذيرش يا عدم پذيرش آن مخت

 دارد.

ريزي، بيان شد که فرهندگ در يدک نگداه کدالن از دو اليدة اعتقدادات و رفتدار و         در عملياتي کردن اين سبک ويژه از برنامه

ايد در اليدة اعتقدادات بده دنبدال     کنندگي بر الية دوم دارد. حال ب شود و البته الية اعتقادات، نقش تعيين مظاهر فرهنگي تشکيل مي

هايي بگرديم که تأثير بر آن به تأثير بر کل اين اليه و به تبع بر کل حوزه فرهنگ بينجامد. از نظدر حکمدت متعاليده بده نظدر       مؤلّفه

 رسد اين مؤلّفه تعقّل و تفکّر باشد. مي
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