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در اين مقاله ،پس از اش��اره به ضرورت مطالعات فلس��في در باب فرهنگ،
تالش ميشود با رويكردي تأسيسي ،بهطور فشرده به ده پرسش اساسي درباره
فلس��فه فرهنگ پاسخ داده ش��ود .از نظر نگارنده ،فلسفه فرهنگ عبارت است
از «معرفتدستگاهوار برآمده از مطالعه فرانگر ـ عقالنيِ احكام كلي فرهنگ».
مقاله با ارائه س��اختار تفصيلي محورهاي فلسفه فرهنگ كه مشحون از مباحث
بديعي است پايان ميپذيرد.
واژگان كليدي:
فرهنگ ،فلسفه فرهنگ ،علوم انساني

درباره فلسفه فرهنگ

علياكبر رشاد

استاد خارج فقه و اصول حوزه علميه تهران و دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي
rashad@iict.ir
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دستيابي به «نظريه فرهنگ» اسالمي ،از رهگذر كاوشهاي فلسفي مبتني بر حكمت اسالمي
در باب فرهنگ ،فراچنگ ميآيد؛ پـرداختن بهنظريه فرهنگ در ميان فيلسوفان مسلمان پيشينه
چنداني ندارد؛ با توجه به اهميت و خطورت مسئله فرهنگ در روزگار ما ،اهتمام به مطالعه فلسفي
فرهنگ ،اكنون از بايس��تگي دوچندان برخوردار ش��ده است؛ در اين مسودّه مختصر ،ما درصدد
بازگفت كوتاه و گذراي پارهاي نكات اساس��ي درباره فلس��فه فرهنگ هستيم كه صورت تكميل
و تفصيليافته آنها را ميتوان «فلس��فه فلسفه فرهنگ» ناميد؛ مباحثي همچون« :معنا و معيار
فلسفهانگاري فلسفه فرهنگ»« ،تعريف فلسفه فرهنگ»« ،جايگاه فلسفه فرهنگ در جغرافياي
معارف فلس��في»« ،نس��بت و مناسبات فلسفه فرهنگ با دانشهاي هموند و همگن»« ،موضوع
فلس��فه فرهنگ»« ،روش فلس��فه فرهنگ»« ،هويت معرفتي فلسفه فرهنگ»« ،غايت و فائدت
فلس��فه فرهنگ»« ،منابع فلسفه فرهنگ»« ،مسائل فلس��فه فرهنگ» ،را عجالتاً در اين وجيزه
مورد بحث قرار ميدهيم ،مباحث ديگري همچون «منطق ترتيب و طبقهبندي مباحث فلسفه
فرهنگ»« ،هندس��ه معرفتي فلس��فه فرهنگ»« ،قلمروشناسي فلسفه فرهنگ»« ،گونهشناسي
تطبيق��ي مطالعات فلس��في فرهنگ» و ...نيز ،در ذيل عنوان مقال��ه قابل طرحاند كه اين موجز
مجال طرح آنها نيست و پرداختن بدانها را به فرصتي ديگر احاله ميكنيم .از آنجا كه اين مقال
درآمدي است تأسيسي بر «فلسفه فرهنگ اسالمي» ،فصولمحوري فلسفه فرهنگ ،بهنحو ممتع
1
و مشبع آورده شده و در ذيل هر فصل نيز نمونههايي از فروع مباحث آن درج گرديده است.
بهلح��اظ رعايت اختصار ،نكات و جهات پيشگفته را بيپيرنگ و پيرايه ،در قالب چند بند،
تقديم ساحت فرهمند شما ميدارم:
يك .فلس��فه عهدهدار «كش��ف»« ،تحليل» و «تعليل» عقالني احكام كلي موضوع خويش
است؛ هر معرفت دستگاهواري كه به تبيين ،تحليل و تعليل احكام يك موضوع كه داراي قابليت
مطالعه فلس��في است بپردازد ،يك دانش فلسفي قلمداد ميگردد .فرهنگ كالنْمقولهاي است
كه از قابليت مطالعه فلس��في الزم برخوردار اس��ت؛ از آنجا كه فلس��فه فرهنگ متصدي مطالعه
عقالني فرهنگ است ،ميتواند در شمار دانشهاي فلسفي قرار گيرد.
فلس��فه فرهنگ را ميتوان با عبارت «معرفت دس��تگاهوا ِر برآمده از مطالعه فرانگر عقالني
اح��كام كلي فرهنگ» يا «دانش عه��دهدار تبيين ،تحليل و تعليل عقالني احكام كلي فرهنگ»
تعريف كرد.
دو .فلسفه را ميتوان به اعتبارات مختلف دستهبندي و طبقهبندي كرد ،برخي از معيارهاي
 .1اين كمترين مدتي است سلسله بحثهايي را با حضور جمعي از فضالي دانشگاهي و حوزوي صاحبنظر
در باب فرهنگ ،تحت عنوان «فلسفه فرهنگ» ارائه ميدارد كه از سوي يكي از فضالي حاضر در جلسات ،به
تدريج تدوين و آماده انتشار ميگردد ،طرح نظرات انتقادي در پيرامون اين مقاله ميتواند به تصحيح و تتميم
مباحث مذكور پيش از نشر آنها ،كمك كند ،صاحب اين قلم نظرات حضرات را بر ديده منت خواهد نهاد.
فروتنانه و ش��ائقانه از اصحاب نظر و ارباب معرفت تقاضا ميكنم ،به اين مختصر به عين عنايت نگريس��ته،
از ارائه نظرات انتقادي مشفقانه خويش ،اين كمين را محروم نفرمايند.

درباره فلسفه فرهنگ

تقسيم فلسفه« ،ماهوي» و برخي ديگر «صوري»اند .معيارهاي ماهوي را به مؤلفهها و متغيرهايي
از قبي��ل «موض��وع»« ،غايت»« ،روش» و ،...كه در «تك��وُّن ماهيت دانشها» دخيلاند ،اطالق
ميكنيم؛ معيارهايي از قبيل «بستر تمدني و فرهنگي پيدايش و بالش»« ،دوره تاريخي تكون
و ت��داوم»« ،مؤس��س و مدوِّنان» و ،...را كه «هويت دانشها» را مش��خص ميكنند ،معيارهاي
صوري ميناميم.
سه .موضوع و متعلق مطالعه دانشهاي فلسفي يا «وجود بماهو وجود» است يا «وجودهاي
مقي��د» .وجوده��اي مقيدي ك��ه مورد مطالعه فلس��فهها ق��رار ميگيرند ،يا از س��نخ مقوالت
«معرفتي»اند ،مانند موضو ِع «فلسفه علم فيزيك»« ،فلسفه علم حقوق» و «فلسفه وحي» يا از
جنس امور «غيرمعرفتي»اند ،مانند «فلس��فه فيزيك» (طبيعيات)« ،فلس��فه حقوق» و «فلسفه
هنر» .فلس��فههاي مضاف به علمها همگي از نوع فلس��فههاي مضاف به معرفتاند .مراد از علم،
مجموعه قضاياي انباشته و سازواري است كه در يك قلمروي گسترده ،يك دستگاه معرفتي را
پديد آوردهاند .فلس��فههاي مضاف به مقوالت معرفتي« ،معرفت درجه دو» تلقي ميش��وند ،اما
فلسفههاي مضاف به «غيرعلمها» و مقوالت غيرمعرفتي« ،معرفت درجه يك» بهشمار ميآيند.
بدينسان فلسفه فرهنگ در عداد فلسفههاي مضاف به امور غيرمعرفتي و از سنخ معرفت درجه
يكم بهشمار است.
چهار .شرح نسبت و مناسبات فلسفه فرهنگ با دانشهاي هموند و همگني همچون «علم
فرهنگ»« ،علمهاي مضاف به فرهنگ» (مانند جامعهشناسي فرهنگ)« ،انسانشناسي»« ،فلسفه
علم فرهنگ»« ،فلسفه علوم انساني» ،از جمله مباحث پراهميتي است كه ميبايد در ذيل عنوان
«درباره فلسفه فرهنگ» بدان پرداخته شود.
در مق��ام مقارنه و بازشناس��ي تفاوتهاي اين حوزههاي معرفتي نيز بايد به همس��انيها و
ناهمس��انيهاي آنها از زواياي موضوعشناختي ،روششناختي ،غايتشناختي ،كاركردشناختي،
مسئلهش��ناختي و ...نگريس��ت ،اما مقصد اين مقال مقتضي چنين تفصيلي نيست ،از اينرو به
اشارتي كوتاه به برخي تفاوتهاي فلسفه فرهنگ با علم فرهنگ (فرهنگشناسي علمي) بسنده
ميكنيم.1
روش تحقيق در فلسفه فرهنگ ،عقالني و رويكرد مطالعاتي آن فرانگر و داورمآبانه و مسائل
آن ،احكا ِم كلي هستيش��ناختي ،معرفتشناختي ،ماهيتشناختي و ...فرهنگ (از آن جهت كه
فرهنگ است) و مؤلفههاي آن (با لحاظ انضمامي) است؛ كاركرد اساسي فلسفه فرهنگ ،اثبات
موض��وع براي علم فرهنگ و دانشه��اي پيرافرهنگي و تبيين احكام كلي اين مقوله نرمافزاريِ
خطي ِر حيات آدمي است؛ اما علم فرهنگ عالوه بر كاربست روش عقلي از روش تجربي بهوفور
 .1ش��رح تفاوتهاي اين دو دس��تگاه معرفتي را در سخنرانياي كه در اولين همايش ملي مهندسي فرهنگي
صورت بس��ت ،معروض داش��تهام ،اين همايش علمي در ديماه س��ال 1385از سوي شوراي عالي انقالب
فرهنگي برگزارش��د؛ خواهندگان ميتوانند متن س��خنراني را در پايگاه منس��وب به اين ناچيز يا مجموعه
سخنرانيهاي آن همايش مالحظه فرمايند.
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بهره ميجويد؛ جزءنگر و جزئيبين و درونگراست؛ عالوه بر وصفگري ،توصيهگري و تجويزوري
نيز ميكند ،يعني اين دانش چونان ديگر دانشها (در مقابل فلسفهها) افزون بر تبيين ،درصدد
تغيير نيز ميباش��د (مانند ديگر علوم ،توأماً مش��تمل بر گزارههاي «توصيفي»« ،توصيهاي» و
«تجويزي» است) از جمله كاركردهاي فرهنگشناسيِ علمي ،توانمندسازي آدمي براي «مهندسي
فرهنگ» و «مهندسي فرهنگي» است.
پنج .واژه فرهنگ مركب از پيشاوند «فر» و كلمه «هنگ» است .اين كلمه به معاني گوناگوني
بهكار رفته است :دانش ،ادب ،خرد ،تعليم و تربيت ،بزرگي و سنجيدگي ،از جمله آنهاست .شاخ
درختي را كه در زمين خوابانيده ،سپس آن را در جاي ديگر نهال كنند ،همچنين كاريز آب را
ني��ز گويند( .لغتنام��ه دهخدا ،ذيل كلمه فرهنگ) همه اين موارد معاني لغوي واژه فرهنگاند.
موضوع فلسفه فرهنگ معناي اصطالحي آن است.
براي معناي اصطالحي فرهنگ تعاريف مختلفي ارائه ش��ده؛ فرهنگ از نظر نگارنده عبارت
است از «مجموعه تافته و تنيده سازوارشدهاي از بينشها ،منشها و كنشهاي پايدار ،در بستر
زميني و بازه زماني مشخصي كه چون هويت جمعي و طبيعت ثانويِ طيفي از آدميان ،صورت
بسته باشد».
به تعبير ديگر :فرهنگ «جهانزيست نافيزيكيِ جمعيِ آدميان زمان و زمين معين» است ،از
اينرو انسان بالفرهنگ و فرهنگ بالانسان بيمعناست .مطالعه فرهنگ درحقيقت «انسانشناسي
انضمامي» اس��ت ،يعني آنگاه كه انس��ان به انضمام «محيط»« ،زمان»« ،مكان» و ديگر ظروف
زيستي او مورد مطالعه قرار ميگيرد درحقيقت فرهنگ مطالعه ميشود.
ش�ش .مس��ائل فلس��فه فرهنگ ،احكام كل��ي (مباحث هستيش��ناختي ،گونهش��ناختي،
معرفتشناختي ،ارزششناختي ،روششناختي ،قاعدهشناختي و )...فرهنگ است.
تذكار :مباحث فلسفه فرهنگ در دو سطح قابل طبقهبندياند:
يك) احكام كليِ «فرهنگ» بماهو فرهنگ،
دو) احكام كلي مؤل ّفههاي آن (بينش ،منش و كنشهاي سازوار پايدارشده) ،البته آنگاه كه
بهشرط شئ و با نگرش انضمامي لحاظ شوند.
در ادامه مقاله ،فهرست تفصيلي مباحث فلسفه فرهنگ را خواهيم آورد.
هفت .غايت فلس��فه فرهنگ ،دس��تيابي به احكام كلي فرهنگ است؛ از جمله اهم فوايد آن
نيز مبناپردازي براي دانشهاي مربوط به فرهنگ و ايجاد بستر نظري بايسته براي «مهندسي
فرهنگ» و «مهندسي فرهنگي»ست.
نگارنده مهندسي فرهنگ را با عبارت زير تعريف ميكند:
«فرايند آگاهانه تهذيب و تنقيح ،تنسيق و صورتبندي ،ارتقاءبخشي و ترفيع ،روزآمدسازي
فرهنگ ملي براساس آسيبشناسي و سنجشگري علمي و معطوف به مباني و
ِ
و كارآمدس��ازي
مبادي پذيرفته و مقتضيات بومي و جهاني».

درباره فلسفه فرهنگ

مهندسي فرهنگي را نيز عبارت ميداند از:
«فرايند آگاهانه بازطراحي ش��ؤون و مناس��بات آموزشي ،علمي ،قضايي ،اقتصادي ،تجاري،
سياس��ي ،اداري ،امنيتي ،خانوادگي و ...يك جامعه ،براس��اس آسيبشناس��ي علمي و كاربردي
بايسته و با اشراب مؤلفههاي فرهنگ مورد نظر».
ط��ي فرايندهاي دوگانه باال ،بدون دس��تيافتن به احكام كل��ي فرهنگ (بماهو فرهنگ) و
مؤلفههاي تشكيلدهنده آن ميسر نميگردد.
هشت .در زمينه «هويت معرفتي» فلسفه فرهنگ به موارد زير ميتوان اشاره كرد:
فلسفه فرهنگ از علوم حقيقي عقلي است؛ در زمره فلسفههاي مضاف به امور بهشمار است
و از قس��م معرفتهاي درجه يكم اس��ت؛ قضاياي آن قابل اصطياد از منابع ديني ،فلسفه مطلق،
عقل و خصائل فطري آدميان است.
ن ُه .اما س��اختار و سرفصلهاي مباحث فلسفه فرهنگ و مجموعه مباحث اساسي اين حوزه
معرفتي ميتواند در بيست محور بهشرح زير تنظيم و تفصيل يابد:
فصل يكم) چيستيشناسي فرهنگ

ـ نقد خلطِ شايع ميان معاني لغوي فرهنگ با معناي مراد و مورد بحث در فلسفه فرهنگ.
ـ بازشناسي و ارزيابي تعاريف گوناگون.
ـ ارائه تعريف مطلوب و مختار.

فصل دوم) اوصاف و خصائل فرهنگ

ـ مراد از اوصاف و خصائل.
ـ تفاوت اوصاف با احكام.
ـ نمونههايي از اوصاف و خصائل فرهنگ:
 .1انسانمدار و جامعهزاد بودن.
 .2چندرويهگي و چنداليهگي.
 .3منظومهوارگي و معجونگونگي.
 .4پيچيدگي و ديريابي (تنيدگي و تودرتو بودن).
 .5آيينوري و روشمندي.
 .6پايداري و ديرندگي.
 .7تطورپذيري در عين برخورداري از عناصر ثابت.
 .8روانساني و رسوخ مشاعگونه در همه عرصهها و آثار ،شئون و امور يك جامعه.
ـ مباني و منطق دستهبندي و طبقهبندي اوصاف و خصائل فرهنگ.
ـ بازشناساني و ارزيابي الگوها و نظرات گوناگون در زمينه صورتبندي اوصاف و خصائل فرهنگ.

11

راهبرد فرهنگ  /شماره دوازدهم و سیزدهم  /زمستان  1389و بهار1390

ـ ارائه الگوي مطلوب براي دستهبندي و طبقهبندي اوصاف و خصائل فرهنگ.
فصل سوم) چهايي (مؤلفهها و عناصر) فرهنگ

12

ـ مراد از «مؤلفهها» و اضالع« ،عناصر» و اجزاء فرهنگ چيست؟
ـ فرهنگ از چه «مؤلفهها» و«اضالع»« ،اجزاء» و «عناصري» تشكيل ميشود؟
ـ هر مؤلفهاي از چه عناصري تشكيل ميگردد؟
ـ «ذاتيات» و «عرضيات» فرهنگ كدام اس��ت؟ چه عناصري اگر فراهم آيند يك مجموعه
ميتواند فرهنگ قلمداد ش��ود و كدامها اگر فراهم نباش��ند نيز خدشه در صدق عنوان فرهنگ
نخواهد افتاد؟
ـ آي��ا علوم ،فنّاوري ،اش��ياء ،افزارها ،نمادها ،عالئم ،زبان ،ادبي��ات و ...نيز از عناصر فرهنگ
قلمداد ميشوند؟
ـ آيا دين و باورها ،اخالق و ارزشها و افعال و رفتارها ،در هر حال بخش��ي از فرهنگاند يا
به شرط انضمام و با لحاظ هويت انضمامي آنها؟
ـ بازشناسي و ارزيابي الگوها و نظرات گوناگون در اين زمينه و ارائه ديدگاه مطلوب.
فصل چهارم) هندسه فرهنگ

ـ مراد از هندسه فرهنگ چيست؟
ـ س��اختار و چيدمان س��احات و س��طوح مؤلفهها و عناصر فرهنگ چگونه است؟ (نسبت و
مناسبات اضالع و مؤلفهها ،عناصر و اجزاء فرهنگ با همديگر چسان است؟)
ـ آي��ا ميان «بينشها» و «منشها» و «كنشها» كه مؤلفههاي فرهنگاند ،رابطهاي طولي
و ترتبي برقرار است يا عرضي و تعاملي؟
ـ آيا ساختار و بافتار فرهنگ ،هرمسان است يا شبكهوار ،يا...؟
ـ تطورات هركدام از مؤلفهها و عناصر چه تأثيري بر ديگر مؤلفهها و عناصر مينهـد؟
ـ چه ش��روط و ش��رائطي موجب اندفاع و انجذاب عناصر و اجزاء در تركيب مؤلفههاي يك
فرهنگ ميگردد؟
ـ بازشناسي و ارزيابي الگوها و نظرات گوناگون و ارائه ديدگاه مطلوب.
تذكار :برخي پرسشهاي اين بخش ميتواند در فصل هفدهم (قواعد) پاسخ بيابد.
فصل پنجم) هستيشناسي فرهنگ

ـ آيا فرهنگ وجود دارد؟ آيا فرهنگ واقعمند است يا غيرواقعمند است؟
ـ آيا فرهنگ از امور حقيقي است يا از امور اعتباري؟
ـ آيا وجود فرهنگ قابل اثبات است؟ (امكان تصديقي فرهنگ)

درباره فلسفه فرهنگ

ـ بازشناسي و ارزيابي نظرات گوناگون و ارائه ديدگاه مختار در زمينههاي فوق.
ـ نسبت فرهنگ و جامعه (آيا جامعه «ماده» و فرهنگ «صورت» است؟)
فصل ششم) معرفتشناسي فرهنگ

ـ آيا فرهنگ فهمپذير است و ميتوان فرهنگ را شناخت؟ (امكان تصوري فرهنگ)
ـ آيا شناخت فرهنگ روشمند است؟
ـ منابع شناخت فرهنگ كدام است؟
ـ موانع شناخت فرهنگ چيست؟
ـ آيا فرهنگ داراي كاركرد معرفتي است؟
ـ بازشناسي و ارزيابي نظرات گوناگون و ارائه ديدگاه مختار در زمينههاي فوق.

فصل هفتم) روششناسي مطالعه فرهنگ

ـ آيا فرهنگ را بايد به روش تجربي مطالعه كرد يا فلسفي و يا هر دو روش؟
ـ روشهاي گوناگونِ بايسته براي مطالعه فرهنگ (شيوههاي كشف و فهم ماهيت ،اوصاف،
احكام ،گونهشناسي ،تطورشناسي و)...
ـ روش فهم ماهيت فرهنگ (سرشتشناسي) چيست؟
فصل هشتم) گونهشناسي فرهنگ

ـ چندگانگي و چندگونگي فرهنگ (آيا فرهنگ متكثر و متنوع است؟)
ـ معيارهاي دستهبندي فرهنگها كدام است؟
ـ ويژگيهاي انواع فرهنگها (ديني و سكوالر ،پيشرو و پيرو ،مترقي و منحط ،كالن و خُ رد
و )...كدام است؟
فصل نهم) نسبت و مناسبات فرهنگها

ـ كداميك از ن ِسب اربعه (تباين ،تساوي ،عام مطلق ،عام من وجه) بين فرهنگها جاري است؟
ـ آيا فرهنگها ترتب طولي بر هم دارند و از يكديگر زاده ميشوند يا با همديگر ترابط عرضي
دارند و با هم تعامل ميكنند؟
ـ آيا نس��بت جاري ميان همه فرهنگها با ديگري يك نوع اس��ت يا روابط متفاوت بين آنها
برقرار است؟
فصل دهم) بايايي فرهنگ

ـ بايستگي فرهنگ (آيا انسان ،بالفرهنگ ممكن است؟)
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ـ نسبت فرهنگ و فطرت.
ـ نسبت و مناسبات فرهنگ و جامعه.
فصل يازدهم) برآيي و كاركردهاي فرهنگ

ـ غايت و كاركردهاي فرهنگ چيست؟

فصل دوازدهم) ازآني و ازآيي فرهنگ

ـ مراد از «مناشي» و «منابع» فرهنگ چيست؟
ـ آيا فرهنگ انس��اني منش��أ برونوجودي دارد يا درونوجودي ،ي��ا هر دو؟ نقش كداميك
برجستهتر است؟
ـ نقش فطرت آدمي ،جامعه ،دين ،حكومت ،نخبگان ،تودهها ،اقليم ،اقتصاد و ...در تكون و
تطور فرهنگها.
ـ بازشناسي و ارزيابي نظرات گوناگون و ارائه ديدگاه مختار در زمينههاي فوق.
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فصل سيزدهم) كجاييِ فرهنگ

ـ نسبت و مناسبات فرهنگ با دين ،تمدن ،هنر ،تاريخ ،امنيت ،زبان ،ادبيات ،حكمت ،علم،
فنّاوري ،اقتصاد ،اقليم ،قدرت ،هنجارها ،آداب و ...چيست و چسان است؟ (اگر مؤلفهها و عناصر
نامبرده البهشرط لحاظ گردد)
ـ جايگاه فرهنگ در مجموعه مقوالت نرمافزاري حيات آدمي كدام است؟
فصل چهاردهم) نسبت فرهنگ و علوم انساني

ـ اشتراكات فرهنگ با علوم انساني (در زمينه منابع ،منطق ،مسائل و)...
ـ افتراقات فرهنگ با علوم انساني.
ـ نس��بت و مناس��بات فرهنگ با علوم انساني (كداميك از ن ِس��ب اربعه بين فرهنگ و علوم
انساني جاري است؟)
ـ آيا فرهنگ و علوم انساني ترتب طولي بر هم دارند يا باهمديگر ترابط و تعامل عرضي؟

فصل پانزدهم) شايايي و روايي ،ناشايايي و ناروايي فرهنگ

ـ آيا فرهنگ به شايا و ناشايا ،روا و ناروا تقسيم ميشود؟
ـ مالك يا مالكهاي حسن و قبح فرهنگ كدام است؟
ـ مالكهاي حسن و قبح فرهنگ مطلق است يا نسبي است؟

درباره فلسفه فرهنگ

فصل شانزدهم) برينگي و زيرينگي فرهنگ

ـ آيا فرهنگها به برتر و فروتر طبقهبندي ميشوند؟
ـ مالك يا مالكهاي برينگي و زيرينگي فرهنگ كداماند؟

فصل هفدهم) آيينوري و ياساگري فرهنگ

ـ آيا فرهنگ قاعدهمند است؟
ـ مفهومشناسي مهندسي فرهنگ.
ـ تفاوتهاي مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي.
ـ آيا مهندسي فرهنگ ممكن است؟ (نقش و سهم اراده انسان در فرايند مهندسي فرهنگ)
ـ علل و عوامل انحطاط و ارتقاء فرهنگ چيست؟
ـ آيا فرهنگ ياساگر است؟ (آيا فرهنگ خود چونان قاعده عمل ميكند؟)
ـ مراد از مهندسي فرهنگي چيست؟
ـ آيا مهندسي فرهنگي ممكن است؟
ـ بازشناسي و ارزيابي نظرات گوناگون و ارائه ديدگاه مختار در زمينههاي فوق.

فصل هجدهم) قواعد اساسي فرهنگ

ـ منطق كشف و طبقهبندي احكام و قواعد حاكم بر فرهنگ و جاري در آن.
ـ برخي احكام و قواعد «حاكم بر» و «جاري در» فرهنگ:
 .1فرايندمندي زاد و زيست و زوال ،فراز و فرود ،فتوح و فتور فرهنگ.
 .2تأثيرگذارندگي و تأثيرپذيرندگي برونساختاري( .فرهنگ با ديگر فرهنگها و نيز ساير
نرمافزارهاي حيات آدمي ترابط و تعامل دارد)
 .3مايعوارگي و تعامل اجتنابناپذير درونساختاري( .آلودگي و پالودگي هر مؤل ِّفه يا عنصر،
الجرم در ديگر مؤلفهها يا عناصر آن نيز نمود مييابد).

فصل نوزدهم) كاركردشناسي فرهنگ

ـ منطق كشف و طبقهبندي كاركردهاي فرهنگ.
ـ بررسي برخي كاركردهاي فرهنگ:
 .1هويتسازي جمعي،
 .2انسجامبخشي اجتماعي،
 .3رواسازي و روانسازي (هنجارپردازي و ايجاد حس قبول و اقبال)
 .4پايدارسازي باورها ،ارزشها و رفتارهاي شايا و ناشايا،
 .5ايجاد امنيت.
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فصل بيستم) آيندهپژوهي فرهنگ

ـ گمانهزني درباره آينده فرهنگ در جهان و سرنوشت خردهفرهنگها.
ـ جهانيشدن و فرهنگ.
ـ فلسفه فرج و فرهنگ جهاني.
ـ بازشناسي و ارزيابي نظرات گوناگون و ارائه ديدگاه مختار در زمينههاي پيشگفته.

جمعبندي
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فرهن��گ را عب��ارت دانس��تيم از «مجموعه تافته و تنيده سازوارش��دهاي از بينشها ،منشها و
كنشهاي پايدار در بستر زميني و بازه زماني مشخصي كه چون هويت جمعي و طبيعت ثانويِ
طيفي از آدميان ،صورت بس��ته باش��د» ،پس فرهنگ برحس��ب تغليب امري است غيرمعرفتي.
فلسفه فرهنگ را نيز به «معرفت دستگاهوا ِر برآمده از مطالعه فرانگر عقالني احكام كلي فرهنگ»
اطالق كرديم؛ بدينسان فلسفه فرهنگ در عداد فلسفههاي مضاف به امور غيرمعرفتي و از سنخ
معرفت درجه يكم بهش��مار خواهد بود .فلس��فه فرهنگ عهدهدار تبيين ،تحليل و تعليل احكام
هستيشناختي ،معرفتشناختي ،ماهيتشناختي و ...فرهنگ (از آن جهت كه فرهنگ است) و
مؤلفههاي آن (با لحاظ انضمامي و بهش��رط ش��ئ) است؛ مجموعه مباحث اين دانش ،در بيست
محور ارائه ش��د؛ هرچند كه اين فهرس��ت پيشنهادي ،شبه استقرايي است و تكميل و تغيير در
آن ممكن بلكه ضرور است.

