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تكاملدرحركتهاياجتماعي

شهيد صدر اعتقاد داشت بررسي تحوالت تاريخ نشانگر آن 
است كه سير تكاملي جامعه و فرد در رويدادهاي تاريخي، 
به طور عمده داراي دو بعد اصلي است: 1- حركت به سمت 
زندگي بهتر، پيشبرد توسعه و افزايش مطلوبيت 2- حركت به 
سمت تعالي در افكار و بينش و تهذيب نفس. ايشان تحقق اين 
دو بعد را هم عرض با دو عبارت »جهاد اصغر« و »جهاد اكبر« 
برمي شمرند كه در روايات به آن اشاره شده است. به عبارتي 
كاميابي در ميدان جهاد اصغر، زمينه ساز سعادت و استقالل 
دنيوي خواهد بود و جهاد اكبر، مسير زندگي را به سوي بينش 

درست و خدايي شدن فرد و جامعه پيش مي برد. 
انديشه صدر، يك حركت تحول خواهانه مباني اساسي دارد 
كه شامل مواردي چون »وجود ايدئولوژي و مكتبي انساني 
كه به خواست فط��ري افراد پاسخ دهد و ب��ر اساس بينش 
و تعقل استوار باشد«، »حاضر ب��ودن امكانات و مقتضيات 
متناسب زمان«، »آزادي انسان به طوري كه بتواند دست به 
انتخابگري بزند« و »حركت پيشروانه انسان به سوي تحول 
در اطراف خويش« است. براي تحقق اين اركان، شهيد صدر 
وجود اسالم را بهترين منبع مي داند كه به نخستين شرط 
پاسخ داده است. همچنين در خصوص شرايط و مقتضيات، 
وي معتقد است سنن الهي تبيين گر ويژگي ها و اقتضائات 
هستند. از سوي ديگر آزادي انسان، موضوعي است كه اسالم 
آن را هديه اي به انسان برشمرده است. لذا مهم ترين قسمت 
در ايجاد يك تحول اجتماعي، پيشرفت و حركتي است كه 
بايد به سمت افراد آن جامعه صورت گيرد. اين حركت مبتني 
بر خردورزي، خروش احساسات و عواطف و نيز بسيج عملي 
ظرفيت ها و نيروي انساني محقق مي شود و يك انقالب را رقم 

خواهد زد. در ادامه بيشتر به اين عوامل اشاره خواهد شد. 
مفهوموماهيتانقالب

شهيد صدر، در بحث پيرامون انق��الب، دو نوع نهضت را به 
صورت كلي برمي شمرد:

گونه نخست، نهضت ه��اي اصالح گرانه ك��ه ذات و ماهيت 
سيستم موجود را به طور كلي نفي نمي كنند و در صدد مرمت 
آسيب هاي وارد شده به اين سامانه هستند. ايشان در خصوص 
اصالح گري چنين مي نويسد: »دعوت به اصالح هدفش ترميم 
بخشي معين از جامعه است و در چارچوب فعاليت عملي خود 
از ساير جنبه هاي فاسد واقعيت اجتماعي نيز كه از پايه هاي 
اساسي و شالوده زيربناي اصلي است، چشم پوشي مي كند.«

و اما نهضت دوم كه شهيد صدر آن را »الثوره« يا همان انقالب 
مي داند، حركتي ريش��ه دار تر و منطبق با بينش عميق در 
راستاي تحول بنيادين است: »نهضت انقالبي در حالي كه 
از واقعيتي كه امت دست به گريبان آن است، درك دقيق و 
برداشت عميق دارد، مطلقاً تسليم جو موجود و شرايط جاري 
نمي شود و چون جو را نسبت به اصول مكتبي و فكري خودش 
در تعارض و تضاد مي بيند، »سرسختانه« به دگرگوني عميق 
و تحول بنيادين آن همت مي گمارد و در اين رهگذر با مدد از 
غناي رسالتي كه بر دوش دارد، نويد زندگي جديد و مبتني 
بر پايه مكتب و بارور از غناي ايدئولوژيك مي دهد، حياتي كه 
معيارهاي گذشته را به گورستان تاريخ فرستاده و در طرح 
جديد و انقالبي، زندگي ف��ردي و اجتماعي و فعاليت هاي 

دولتي را سر و سامان مي دهد.«
با توجه به مت��ن فوق مي توان تعريف جامع��ي از انقالب در 
انديش��ه شهيد صدر ارائه كرد كه قابل تطبي��ق و بررسي با 
تعاريف نظريات انديش��مندان بزرگ غربي از انقالب است. 
چنين تعريفي شامل چندكليدواژه اصلي »آگاهانه بودن«، 
»مقابله با وض��ع موجود«، »سرسختان��ه و كوبنده بودن«، 
»عميق و در پي تحول بنيادين«، »به دنبال شكل دادن به 
زندگي نوين«، »مبتني بر يك مكتب و ايدئولوژي« و »كنار 

گذاشته شدن معيارهاي گذشته« خواهد بود. 
زماني كه محورهاي اين تعريف را با تعاريف نظريه پردازان 
بزرگ انقالب همچون »آرن��ت« و »هانتينگتون« مقايسه 
كنيم، متوجه دو وجه تمايز اصلي و اختالف در اين تعريف 

مي شويم كه عبارتند از:
1- اعتقاد شهيد صدر به ض��رورت شكل گيري درك دقيق 
از واقعيت هاي موجود توسط مردم. جامع��ه در اين حالت 

ابتدا به جايگاه و وضعيت خودش پي مي برد، و فضاي حاكم 
و رويه هاي موجود را غيرمنطبق با هنجارهاي ارزشي خود 
تلقي مي كند و با چنين تشخيصي به مقابله با وضع موجود 
برمي خيزد. با چنين تعريفي شهيد ص��در، برخي تعاريف 
انقالبي از جمله در مكتب ماركسيست را زير سؤال مي برد 
چراكه ماركسيست ها، انقالب را اثر جب��ر تاريخ مي دانند و 
آگاهي و بينش انسان ها را در تحقق يافتن يا نيافتن انقالب 
عامل اصلي برنمي شمرند. شهيد صدر ب��ا تأكيد بر ارادي و 
آگاهانه بودن انقالب، اينگونه نظر ماركسيسم را رد مي كند: 
»از آنجا كه ماركسيسم مي خواهد قانون انقالب اجتماعي را 
از جهش در طبيعت يا تركيبات شيميايي استخراج كند بايد 
گفت نتيجه عكس خواهد گرفت. چون در اين حالت انقالب 
اجتماعي صرفاً با عوامل بيروني و ديالكتيكي تفسير مي شوند 
و در واقع اين شرايط خارجي هستن��د كه با تكميل شدن، 
انقالب ها را شكل مي دهند و در غير اين صورت هيچ حركت و 
جهشي رخ نمي دهد. )همچون آب كه براي جوشيدن به عامل 
خارجي حرارت نياز دارد(، در اين حالت، ديگر نمي توان طبق 
ادعاي آنها، انقالب را امري قهري دانست چراكه همان طور 
كه مي توان آب را از عوامل گرم كننده بيروني دور نگه داشت، 
مي توان جامعه را نيز از عوامل به وجود آورنده انقالب ها، به 

دور نگه داشت.«
2- »مكتبي بودن« انقالب؛ بدين معني كه هر حركت انقالبي 

مبتني بر مجموعه اي از اصول فلسفي و فكري شكل مي گيرد. 
شهيد صدر اديان آسماني را »مكاتبي« مي داند كه ذات آنها 
انقالبي بوده اس��ت و انقالب يك��ي از رسالت هاي پيامبران 
اولوالعزم بوده است چراكه اين پيامبران به دنبال رهايي مردم 
از قيد ظلم و بي عدالتي هاي فراگير شده عصر خود بوده اند. 
مبتني بر همين باور مكتبي است كه شهيد صدر مي نويسد 
»ما ايمان داريم كه انقالب حقيقي به هيچ عنوان از وحي و 
نبوت و امتداد آن در زندگ��ي انسان ها نمي تواند جدا باشد. 
همان گونه كه نبوت و رسالت الهي از انقالب اجتماعي عليه 

بهره كشي، آسايش طلبي و طغيان، جدا نيست.« 
اصالتاصالحاتياانقالب؟!

در اينجا سيدمحمدباقر صدر به شبهه اي نيز اشاره مي كند 
و آن علت استفاده از كارب��رد واژه »اصالح« در بيان حركت 
ائمه و انبياست كه سبب شده، برخي حركت انبيا را معارض 
با انقالب و از جنس رفرميست��ي بدانند. شهيد صدر معتقد 
است در حركت هاي انبياي اله��ي در تعبير قرآني همه جا 
»اصالح« به كار رفته است. مثل سخ��ن شعيب پيامبر در 
قرآن: »ما اريد اال االصالح؛ جز اصالح چيزي نمي خواهم«. 
در تفسير اين واژه اصالح شهيد ص��در معتقدند اينجا لفظ 
اصالح الزاماً منطبق بر كاربرد »رفرم« به معني رايج نيست. 
اصالح در قرآن نه ب��ه معني تغيير شك��ل بي محتوا آن هم 
صرفاً در بخش��ي از ساختارهاي جامعه بوده، بلكه به عنوان 
اقدامي براي حركت به سوي خي��ر و »صالح« و ساماندهي 
به وضعيت مطلوب تر مدنظر از كاربرد اين واژه است. چنانچه 
حتي اباعبداهلل الحسين)ع( نيز در توصيف حركت خود، اين 
عبارت را بيان مي كنند: »انما خرجت لطلب االصالح في امه 
جدي؛ من خروج كردم براي اصالح امت جدم...«؛ حال آن 
كه نگاه به مؤلفه هاي قيام امام حسين)ع( و مقابله رودررو با 
حكومت يزيد كه به نهايتاً ختم به شهادت ايشان نيز مي شود؛ 
خروجي است از جنس انقالب و با چارچوب مكتبي اسالم 
راستين پيامبر)ص( كه امام )ع( مي كوشد آن را در جامعه 
حاكم كند. پس اينج��ا عبارت اصالح، ناف��ي انقالبي بودن 

حركت نمي تواند باشد.  
ايشان البته نكته ديگري نيز بيان مي كنند و آن اينكه غالباً 
طرفداران وضع موجود، انقالبيون را به فساد در جامعه، ايجاد 
هرج و مرج يا حركت ارتجاعي مته��م مي كنند و از همين 
رو انقالبيون در پاسخ به آنه��ا حركت خودشان را »اصالح« 
جامعه و تالش براي حركت جامعه به سوي خير و مصلحت 

معرفي مي كنند. 
نهاي��ت اينكه شهيد ص��در در مقاالت خ��ود و كتبي چون 
»رسالتنا« و »المحنه«، حركت انقالبي را اصيل برشمرده و 
در مبارزات اجتماعي جاري زمانه خود )چه در عراق و چه در 
ايران( ضرورت »انقالب اسالمي« را يادآور مي شوند: »در حال 
حاضر انسان معاصر در مبارزه گسترده عليه عقب ماندگي هاي 
اجتماعي خود به سر مي برد؛ لك��ن در پي همه تالش هاي 
پسنديده يا ناپسندي كه انجام مي ده��د، جز يك راه براي 

پيروزي خود نخواهد يافت: انقالب در پرتو اسالم.« 
عواملمؤثردرانقالب

شهيد صدر، عالوه بر بيان مفهوم انقالب و ذكر ويژگي هاي 
حركت انقالبي، در مبحثي به عوام��ل مؤثر در شكل گيري 

انقالب نيز مي پردازد. از نظر ايشان اين عوامل عبارتند از: 
1-مكت�ب:همان گونه كه تفصياًل بي��ان شد، شهيد صدر 
معتقد است هر انقالب نيازمند مكتبي انساني و جهاني است 
كه بتواند حيات اطراف خود را تفسير كند: »عامل اصلي براي 
جنبش يك ملت – هر ملتي كه باشد- وجود مكتبي غني 
است كه توسط آن بتواند اه��داف و مقاصد خود را بسنجد 

و به زندگي مردم جامعه جهت دهي كند و مردم با اعتماد به 
رسالت و اهدافي كه اين مكتب دارد، از ايدئولوژي آن الهام 
گرفته و رهسپار انقالب شون��د«. عامل مكتب از نظر شهيد 
صدر خود با سه ش��رط قابل تحقق اس��ت: »اوالً وجود يك 
مكتب، ثانياً تلقي صحيح جامع��ه از آن مكتب و ثالثاً ايمان 
جامعه به آن مكتب«. اين سه عام��ل مي توانند مكتب را به 
عامل محرك اساسي براي نهضتي انقالبي تبديل كنند. به 
نظر ايشان مسلمانان اين مكتب را به صورت كامل در اختيار 
دارند و كافي است با شناخت صحيح از آن و ايمان به اصول 

مكتب بتوانند نهضت اسالمي به پا كنند. 
2-ش�رايطزمانيوموقعيت: شهيد ص��در اعتقاد دارد 
پديده انقالب را نمي توان به عواملي همچون تصادف، اقبال 
يا حتي مشيت الهي نسبت داد چراكه اين خالف سنت الهي 
و نافي اراده بشر خواهد بود. گرچه ايشان بر »امداد الهي« و 
تأثير ياري خداوند در تحقق انقالب تأكيد مي ورزند اما آماده 
بودن شرايط خارجي را نيز جزو عواملي مي دانند كه گاهي 
نقش اساسي در چگونگي پيشبرد يك نهضت ايفا مي كنند. 
ايشان انقالب شوروي را اينگونه مثال قرار مي دهد: »در مقام 
مقايسه مي توانيم از انقالبي كه لنين در روسيه رهبري كرد 
مثال بزنيم كه به عواملي همچون جنگ جهاني اول، تزلزل 
امپراتوري تزار و )نهايتاً( ايجاد محيط مناسب براي دگرگوني 
و عواملي جزئي تر چون سالم مان��دن لنين در سفري كه به 
روسيه داشت و در آن انقالب را رهبري كرد، بستگي داشت« 
لذا موقعيت و شرايط از نگاه شهيد ص��در در وقوع انقالب، 
مسئله مه��م و تعيين كننده است، چراكه به گفته ايش��ان: 
»برنامه خدا اين است كه بايد شرايط به سبك طبيعي و عادي 

معمول حاصل بشود.«
3-عاملرهبري: شهيد صدر معتقد است انقالب توسط 
عاملي قابليت اجرا مي يابد كه خود از نظر فكري بر مكتبي 
كه انقالب بر اساس آن شكل مي گيرد، مسلط باشد. ايشان 
به عنوان مثال در خصوص انقالب امام زمان )عج( نيز اينگونه 
مي نويسد: »مسلم است بايد حجم فكري آن شخص بزرگ 
انديش��ه كه در مقام اجراي تحول در سراسر جامعه بشري 
است؛ از حجم محيطي كه مي خواه��د آن را دگرگون كند 

بيشتر باشد«. 
4-تشكيالتوتحزب: يكي از مهم ترين ابزارهاي مورد 
اشاره شهي��د صدر كه عام��ل تحقق انقالب اس��ت، وجود 
تشكيالتي است كه مردم را در اجراي نهضت، بسيج عمومي 
كند. چنين تشكيالت و تحزبي در نگاه ايشان جزو ضروريات 
يك نهضت انقالب��ي است و حتي ايش��ان شكل گيري اين 
زمينه را جزو واجبات حرك��ت اجتماعي مي دانند: »مسلماً 
اگر پيامبر)ص( در زمان م��ا مي زيست، به اقتضاي حكمت 
خود روش هاي تبليغي و تشكيالتي دوران معاصر را به كار 
مي گرفت. حقيقت آن است كه روش دعوت ايشان با شيوه 
سازماندهي و تش��كيالت بيگانه نبوده است. همسو كردن 
تالش هايي كه در راستاي اسالم صورت مي گيرد، يكپارچه 
كردن آنها و برگزيدن شيوه اي ب��ارور و ثمربخش در جهت 
ايجاد فضاي تش��كيالتي در عصر ما نه تنها مجاز و مشروع 
است؛ بلكه چون تغيير جامعه و بسيج آن در راه خدا و مقابله با 

كفر منوط با آن است، واجب مي باشد.« 
5-سايرعوامل: شهيد صدر عوامل ديگري را نيز در آثار 
خود به عنوان عامل موفقيت ي��ك نهضت بيان كرده اند كه 
از ميان آنه��ا مي توان به نق��ش »اراده انسان ها و تصميم به 
حركت«، »وحدت و اتحادنظر«، »اميد«، »شعور اجتماعي« 
و... اشاره كرد كه همگي اين شرايط نهايتاً در وقوع يافتن يك 

نهضت انقالبي مؤثرند.

يكيازمهمترينابزارهايمورداش�اره
شهيدصدركهعاملتحققانقالباست،
وجودتش�كيالتياس�تكهمردمرادر
اجراينهضت،بسيجعموميكند.چنين
تش�كيالتوتحزبيدرنگاهايشانجزو
ضرورياتي�كنهضتانقالبياس�تو
حتيايش�انش�كلگيرياينزمينهرا
جزوواجباتحركتاجتماعيميدانند

ش�هيدص�دراعتقادداش�تبررس�ي
تحوالتتاريخنشانگرآناستكهسير
تكامل�يجامع�هوف�رددررويدادهاي
تاريخي،بهطورعمدهدارايدوبعداصلي
اس�ت:»حركتبهس�متزندگيبهتر،
پيش�بردتوس�عهوافزايشمطلوبيت«
و»حرك�تبهس�متتعال�يدرافكارو
بينشوتهذي�بنفس«ك�هتحققاين
دوبعدراهمعرضب�ادوعبارت»جهاد
اصغ�ر«و»جهاداكب�ر«برميش�مرند

 درس انقالب
پاي مكتب صدر

تأمليدرنظريهانقالباسالميشهيدصدر

حجت االسالم علي اكبر رشاد مؤسس و رئيس پژوهشگاه فرهنگ 
و انديشه اسالمي و رئيس شوراي حوزه هاي علميه استان تهران، 
در خصوص اهميت انقالب اسالمي امام خميني)ره( در مقايسه 
با ساير انقالب ها با توجه ب��ه شرايط و وضعيت اجتماعي اظهار 
داشت: »آنچه امام )ره( در اين قيام عظيم انجام دادند، در قياس 
با اقدام بعضي از انبيا موفق تر بود. م��ا در تاريخ، انبياي بزرگي 
داشتيم كه به رغم تالش مستمر، ممتد، متمادي و ايثار و نثار 
وصف ناشدني، توفيق چنداني به كف نياوردند. خداوند متعال 
به اين بزرگ��وار توفيق داد تا اتفاقاتي را رق��م بزند كه به جهت 
مساعد بودن شرايط اين دوره، و مساعد نبودن ظروف و شرايط 
در مقاطع ديگر تاريخي، بعضي از انبيا و اوليا هم نتوانستند اين 

 مايه و اين ميزان توفيق را كسب كنند. 
انقالبي كه اوالً در اوج نش��اط و قوت مدرنيت��ه، در نقد و نقض آن واقع ش��د، و ثانياً به ظاهر، در 
اوج حاكميت ادبيات مبارزاتي ماركسيسم و چپ اتفاق افت��اد و ادبيات مبارزه را تغيير داد. اين 
انقالب، زبان مبارزه، منطق مبارزه، ابزار مبارزه و فرهنگ مبارزه را تغيير داد و با تغيير ساختاري 
آرمان هاي انقالب��ي، آرمان هاي جديدي را جايگزين آرمان هاي راي��ج در ميان مبارزان سراسر 

جهان كرد. 
در يك سوي جهان گفته مي شد كه دين جزو عهد سنت اس��ت، روزگار آن سپري شده و ديگر 
متعلق به اين زمانه نيست و قابل احيا نيست اما ايشان آمد و دين را محور حيات قرار داد. در ديگر 
سوي جهان گفته مي شد كه دين افيون توده هاست و به كار مبارزه نمي آيد اما ايشان آمد و دين 
را نه ابزار، بلكه مبناي مبارزه و جهاد قرار داد و دقيقاً ناق��ِض هر دو جامعه مسلط جهاني، يعني 

ليبراليسم و ماركسيسم، شد و اين دو نگرش و نگاه را نسخ كرد. 
مهم تر اينكه اين انقالب در روزگاري اتفاق افتاد كه رسم انقالبي گري در حال زوال منسوخ شدن 
بود و ليبراليسم موفق شده بود انقالبي گري را قبيح نشان دهد و تحت عنوان اصالح گرايي، راه 
ديگري را پيش روي انقالبيون قرار دهد تا آنها را با شع��ار اصالح گرايي، از انقالبي گري بازدارد. 
همه سعي قدرت ها اين شده بود كه انقالب ها را منكوب كنند و كساني را كه داعي و مدعي انقالب 
هستند به رفرميسم دعوت كنند و همه انقالب ها نيز منكوب و سركوب شد؛ يعني اكنون در كره 
زمين هيچ انقالبي سرپا نيست. درست در همان اواني كه امام انقالب كرد، همه انقالب ها در حال 
افول بودند و همگي هم نابود شدند. اگر پيش از پيروزي انقالب يا احياناً مقارن با انقالب اسالمي، 
در گوشه  و كنار جهان، چيزي هم از تحركات انقالبي به چش��م مي خورد همگي از ميان رفت و 

ديگر جايي نيست كه مدعي انقالبي گري باشد. 
اين در حالي است كه امام از نو روح انقالبي گري و حماسه را در كالبد بشر دميد و برخالف تدابير 
بسيار طوالني و پيچيده اي كه قدرت هاي جهان و كانون هاي قدرت و ثروت به كار بسته بودند تا از 
شر انقالبي گري راحت شوند و تصور مي شد كه ديگر روزگار انقالبي گري و سخن  گفتن از انقالب 
سپري و منسوخ شده و عماًل هم همه  انقالب ها منكوب شدند، امام انقالبي را بنا گذاشت كه دوام 
آورد. انقالب ها عمر كوتاهي داشتند و معموالً در حد يك قيام جواب مي دادند. انقالب هايي كه 
حتي ما متأثر از آنها بوديم و عالقه مند بودي��م و پيوسته با شوق خاصي از آنها سخن مي گفتيم، 

مثل انقالب الجزاير، عمرشان به پنج سال يا 10 سال نمي رسيد.«

حجت االسالم مسع��ود اسماعيلي، عضو ش��وراي علمي گروه 
فلسفه پژوهشكده حكمت و دين پژوهي پژوهشگاه فرهنگ و 
انديشه اسالمي در يادداشتي توضيحاتي پيرامون جديدترين 
اثر خود با نام »فلسف��ه فرهنگ« ارائه كرد. در بخش��ي از اين 
يادداشت ب��ا توضيح موضوع اي��ن كتاب و چيست��ي آن آمده 
است: »فلسف��ه فرهنگ در يك نگاه كلي، دانش��ي است كه به 
تفكر فلسفي درباره فرهنگ و عناصر و مقومات آن مي  پردازد و 
هستي و چيستي فرهنگ را مورد مطالعه قرار مي  دهد و در مورد 
مقومات و عناصر آن و نسبت آنها با هم مي  انديشد. بدين  ترتيب 
فلسفه فرهنگ، كوشش��ي فلسفي است براي فه��م و تحليل 

موجودي به نام فرهنگ. 
از سويي، وجه انتقادي فلسفه فرهنگ، آن را با مسائل معاصر و روز پيوند مي  زند و به تالشي براي 
بهتر زيستن و فرهنگيدن مبدل مي  سازد. از اين رو، فلسفه فرهن��گ در مورد بنيان موجودات 
فرهنگي نظير علم و دين و اخالق و زبان و سياست و هنر و فلسفه تأمل مي  كند و چون انسان به 
لحاظ برخورداري از زبان، دين، هنر، اقتصاد، نظام سياسي، تكنولوژي و علم و...، موجود فرهنگي 
است، در فلسفه فرهنگ، بنياني گذاشته مي  شود تا اين امور در ارتباط با يكديگر و انسان، مورد 

تفكر قرار گيرند. 
مسائل فلسفه فرهنگ، هم تاريخ��ي و عرفي اند و هم در سطحي عميق  تر ب��ه نحو فراتاريخي و 
فراعرفي نيز پديدار مي  شوند و بدين سان هر مسئله پديدآم��ده در فلسفه فرهنگ، در اين اليه 
ژرف  تر، مسئله تمامي فلسفه  هاي پيشين و پسين و تمام تاريخ خواهد بود لذا قابليت بررسي از 

منظر تمام فلسفه  ها و سنت  هاي عقلي )خواه قبل و خواه بعد( را خواهد داشت. 
بدين  ترتيب، فلسفه فرهنگ دانشي است كه ضمن برخورداري از ظرفيِت پوشش دادن تمامي 
مسائل روز در ساحتي فرهنگي، مي  تواند در اين بررسي از تمامي ظرفيت عقلي گذشته و حال 

بهره  مند گردد. از اين منظر، مسئله بومي  سازي فلسفه فرهنگ بسيار جدي خواهد بود. 
در واقع، فلسفه فرهنگ به طور مطلق، يا فعاًل وجود ندارد چراكه اگر با نگاهي جزئي به سراغ تاريخ 
دانش  هاي فرهنگ  شناسانه از جمله فلسفه فرهنگ برويم، خواهيم ديد كه اين دانش  ها همواره در 
بستر تفكر بوم خاص و فلسفه  هاي بومي مختلف شكل گرفته  اند و در همان بوم مورد بهره  برداري 
قرار گرفته و كارا بوده  اند. هرچند البته از منظر فراتاريخي، مسئله هر فلسفه، در صورت مهيا بودن 
طرح آن در چارچوب فلسفه  هاي ديگر، مسئله هم��ه فلسفه  هاي ديگر هم خواهد بود اما روشن 
است كه كارآيي ويژه و تناسب خاص فلسفه فرهنگ و ديگ��ر دانش هاي فرهنگي نسبت به بوم 

خاص، زماني كاماًل قابل تحقق است كه از آبشخور تفكر بومي سيراب گردد. 
به عبارت ديگر، فلسفه فرهنگ- همان  طور كه گذشت- افزون بر وجه دانشي صرف، وجهي كاماًل 
كاربردي دارد كه قرار است از طريق آن مسائل جاري يك اجتماع در سطح فرهنگي، مورد بررسي 
و چاره  جويي قرار گيرد و اين وجه موجب مي  شود كه فلسفه فرهنگ را ضرورتاً در نسبت با فلسفه 
و دانش هاي عقلي بومي سامان دهيم. به دليل آن كه پراهميت  ترين اليه شكل  دهنده بوم جامعه 
ما، دين است، روشن است كه هرگونه تعريف جغرافياي خاص براي آن، در درجه اول، منجر به 
تقيد آن به اسالم مي  گردد لذا بررسي فلسفه فرهنگ با عقبه سنت عقلي بومي، در وهله نخست، 
به بررسي فلسفه فرهنگ در جو سنت عقلي اسالمي تحويل مي  گردد و از اين جاست كه مفهوم و 

ضرورِت تحقيِق »فلسفه فرهنگ در سنت عقلي اسالمي« روشن مي  شود. 
البته از آنجا كه حجم اعظم سنت عقلي اسالمي، در ايران بزرگ- كه ما ميراث  دار اصلي آن ايران 
بزرگ هستيم- رقم خورده است، اين پژوهش، افزون بر نسبت اصيل و عامي كه با جامعه ما دارد، 

نسبتي خاص  تر يعني نسبتي ايراني نيز با ايران دارد. 
همان  طور كه ورود ابتدايي در هر دانش��ي، نيازمند يك راهنماي كلي در مورد كليت آن دانش 
است، و نيز ورود در فلسفه فرهنگ به  ويژه در كشور ما- كه دانشي بسيار نوپا است- به يك تحقيق 
در باب هويت اين دانش، موضوع، مسائل، روش، غايت و تاريخ آن و... نيازمند است، قدم نهادن 
در تحليل فلسفي فرهنگ از منظر سنت عقلي اسالمي، نيازمند يك درآمد تحقيقي است كه در 
آن، هويت اين دانش، موضوع، مسائل، روش، غايت و تاريخ آن و... در بستر عقلي اسالمي مورد 
بررسي قرار گيرد. پژوهِش »فلسفه فرهنگ در سن��ت عقلي اسالمي« متكفل چنين وظيفه  اي 

خواهد بود.«

حجتاالسالمعلياكبررشاد:

حجتاالسالماسماعيليتوضيحداد

 انقالب اسالمي در اوج قدرت مدرنيته 
ادبيات مبارزه را تغيير داد

»فلسفه فرهنگ« چيست؟

درنگ

پيشخوان


