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بنياد فلسفي فرهنگ

دکتر رضا ماحوزی1

           تاریخ دریافت: 91/8/10
تاریخ تصویب: 91/9/20

چـکیده

فرهنگ، الیه ها و سطوح متعددي دارد که برخي بیروني و ملموس و 

برخي دروني و غیرمحسوس مي باشند. از این میان، دروني ترین الیه فرهنگ 

که به محتوای فلسفي گره خورده است، بنیاد الیه هاي پس از خود و بنابراین 

بنیاد سطوح خارجي فرهنگ که ناظر به اعمال و رفتار است مي باشد. حال 

پرسش این است که آیا این الیه دروني است که نظریه فلسفي پیوسته به 

آن را بنیاد مي نهد و یا آنکه این نظریه فلسفي است که مقّوم و منشأ الیه 

نظریه هاي  عام  محتواي  بر  تکیه  با  نوشتار  این  می باشد؟  فرهنگ  دروني 

بر  فلسفه  تقدم  است  درصدد  سنتي،  دیگر  به عبارت  و  پیشامدرن  فلسفي 

فرهنگ و چگونگي پیوند یک نظام فلسفي جامع با معناي فلسفي فرهنگ 

را نشان دهد. 

کلید واژه ها: فرهنگ، فلسفه، الیه هاي فرهنگ، انسان. 

1- استادیار فلسفه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
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مقدمه

فرهنگ  بلکه  نیست،  فرهنگ  زاییده  فلسفه  علمي،  نظریه هاي  از  برخي  برخالف 

نتیجه و مولود فلسفه است. به منظور فهم این ادعا الزم است نخست مفهوم فلسفي 

فرهنگ را از معناي عام و مصطلح آن نزد انسان شناسي فرهنگ تفکیک کنیم و سپس 

نشان دهیم به چه معنا فلسفه در معناي مورد نظر پیشینیان و سنت گرایان، نتیجه بسط 

تکاملي فرهنگ ابتدایي آن گونه که به عنوان مثال تایلور1 مدعي است، نیست. بنابراین 

در این نوشتار تمرکز ما بر فلسفه به عنوان حکمت است و از آنچه در عصر مدرن رواج 

داشته است سخن نخواهیم گفت. عالوه براین، در این مقاله تمرکز ما بر منشأ فرهنگ 

خواهد بود و نشان خواهیم داد وجه بنیادي فرهنگ بر حکمت و فلسفه سنتي مبتني 

است و تنها وجوه بیروني و پیراموني فرهنگ، که ناظر به رفتار انسان ها است، در طول 

تاریخ شکل گرفته و تکمیل گردیده است؛ هرچند همین جنبه ها نیز از وجه بنیادي 

فرهنگ متأثر است، به این معنا که بشر در طول تاریخ با نظر به وجه بنیادي فرهنگ، 

نیازهاي خود را در قالب رفتارها و آداب و عادات فرهنگي شکل داده و بنابراین آن ها 

را برطرف کرده است. 

مفهوم فلسفي فرهنگ

تا  اجتماعي  رفتارهاي  رسوم  و  آداب  از  و  دارد  وسیعي  معنایي  گستره  فرهنگ 

فرهنگ نامه هاي تخصصي علوم مختلف و شاهکارهاي ادبي، هنري، فلسفي و غیره را 

دربر مي گیرد. این گستره معنایي، همان معناي عام و رایج فرهنگ است. تایلور این 

مضمون را چنین بیان داشته است؛"فرهنگ یا تمدن، در گسترده ترین معناي مردم شناختي 

و  آداب  حقوق،  اخالق،  هنر،  باورها،  شناخت ها،  که  است  پیچیده اي  کل  آن  خود، 

1- Tylor
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رسوم و دیگر توانایي ها یا عاداتي را که به وسیله انسان، به عنوان عضو جامعه کسب 

مي گردد، شامل مي شود« )Tylor:1(. در کنفرانس 1982 یونسکو که در مکزیکوسیتي 

برگزار شد تعریف کامل فرهنگ به این صورت ارائه گردید؛"می توان فرهنگ را کلیتی 

دانست مرکب از خصوصیات خاص مادی، معنوی، فکری و احساسی که شاخصه 

یک جامعه یا یک گروه است. فرهنگ نه فقط هنرها و آثار مکتوب یک جامعه بلکه 

حاالت زندگی، حقوق بنیادین افراد، نظام های ارزشی، سنت ها و باورهای آن جامعه 

را دربر می گیرد. ]بنابراین[ این فرهنگ است که به انسان امکان واکنش در مقابل خود 

را می دهد، ما را از حیات بشریمان آگاه می کند و حیات عقالنی، قضاوت نقادانه و 

احساس تعهد اخالقی به ما می بخشد. از طریق فرهنگ است که انسان خود را تعریف 

موفقیت های خود  از  می پذیرد،  را  می رسد، ضعف های خود  به خودآگاهی  می کند، 

می پرسد، به ابزارهای جدید دست می یابد و آثار جدیدی خلق می کند که بواسطه آن ها 

محدودیت های خود را مرتفع سازد« )به نقل از صالحی امیری:27(. 

عالوه بر معناي عام فرهنگ، معناي خاص و فلسفي فرهنگ به عنوان "آرایش جان«، بر 

پرورش استعدادهاي روحي انسان و نیل به مقام انسانیت تأکید دارد. به دیگر سخن، بنابه 

این معنا از فرهنگ، فرهنگ خصیصه انسان و جامعه اي است که بتواند از حیات فیزیکي 

به حیات عقالني ترقي کند و به پیکره اي خردمند و مقدس تبدیل شود. الزمه نیل به این 

هدف، نخست آن است که آدمي بداند شهروند دو جهان است به این معنا که عالوه بر 

تن و علیت مختص آن، اراده و عقلي نیز دارد که ممکن است گاهي خواسته هاي این 

دو متفاوت از هم، و در برخي موارد، مقابل هم قرار داشته گیرد. و درثاني بداند مادامي 

که در این دنیا زندگي مي کند، جهت رسیدن به مقام عقالنیت محض و کامل که همانا 

نیل به مقام تقدس و تشبّه به خداوند است، باید تقابل خواسته هاي تن و علیت مکانیکي 

آن را با خواسته هاي عقل و اراده آزاد حل کند و با حفظ جایگاه هرکدام، بین این دو 
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سازگاري برقرار کند تا عقل بتواند در عین بهره مندي از کارکردهاي تن )طبیعت درون( 

و طبیعت بیرون، بدون هرگونه مزاحمتي بصورت محض و خالص بیاندیشد. این مقام 

همانا مقام"آزادي"عقل است. بنابراین توضیح، فرمانروایي عقل بر طبیعت درون و بیرون، 

محتواي اصلي مفهوم فلسفي فرهنگ است )همان:139-145(. 

انساني  بیدار کردن  آزادي را چیزي جز  مقام  به  افالطون رسیدن  در همین راستا، 

تربیت صحیح  امر،  این  به عقیده وي، الزمه  نمي دانست.  است  ما خفته  روح  در  که 

نفس در جهت زیبایي و نیک سرشتي است. زیرا مادامي که آدمي فضیلت و غایت 

حقیقي خود را نشناسد و به درستي تربیت نشود، نمي تواند هر یک از قواي نفس را 

در موضع حقیقي خود قرار دهد. افالطون معرفت حقیقي به نفس و استقرار هر یک 

از قواي نفس در جایگاه صحیح خود جهت نیل به زیبایي دروني و آزادي عقل را 

مستلزم معرفت به مراتب هستي و حکومت قانون کیهاني و پیروي از عقل )لوگوس( 

جهاني دانسته است. به این معنا، نیل به مقام"انسانیت" نتیجه پیوند انسان با جهان و 

خداوند به عنوان خالق جهان از یک سو و غایت واپسین حرکت تکاملي انسان ازسوي 

دیگر است )افالطون: 403، یگر، ج2: 69-668(. افالطون در تمثیل خط، چگونگي 

پیشرفت معرفتي انسان از پایین ترین سطح در عالم محسوس تا عالي ترین سطح در 

بنابه توضیحات فوق مي توان  عالم معقوالت را توضیح داده است )افالطون: 510(. 

گفت مراد از معناي فلسفي فرهنگ، کمال روحي و عقلي انسان و نیل به مقام آزادي 

در نتیجه پیوند انسان شناسي، هستي شناسي و خداشناسي است. 

هرچند همان گونه که پیش از این اشاره شد سخن ما درباب فلسفه صرفًا محدود به 

فلسفه هاي سنتي است اما شاید بتوان با اندکي احتیاط و با توجه به تفاوت هاي بنیادین 

میان این گونه فلسفه ها و فلسفه هاي مدرن، از دعاوي کانت در نقد قوه حکم1جهت 

1- Critique of Judgment
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رعایت  با  سوم،  نقد  در  کانت  جست.  سود  فرهنگ  فلسفي  معناي  بیشتر  توضیح 

مالحظات ایده آلیستي فلسفه نقدي، تصویري غایت مندانه از طبیعت ارائه داده است، 

چنانکه گویي1 طبیعت آگاهانه و بر مبناي یک طرح عمل مي کند و مي کوشد"صورتي"را 

متحقق سازد. ارگانیسم هاي زنده نمونه اي از این شعور و آگاهي هستند زیرا در آن ها 

تمامي اندام ها در خدمت هم و در خدمت کل عمل مي کنند تا صورت نهایي )غایي( 

عین را متحقق سازند )کانت، نقد قوه حکم:ب71(. 

کانت در گامي پیش تر، با تفکیک غایت امکاني از غایت نهایي، تصویر غایت مندانه 

از طبیعت را تکمیل کرده است. طبق این تفکیک، هر یک از موجودات طبیعت، غایت 

موجودي  خدمت  در  وسیله اي  طبیعت،  موجودات  تمامي  اما  است  دیگر  موجودي 

در خدمت  واپسین، خود وسیله اي  موجود  این  که  بنحوي  طبیعت هستند  از  بیرون 

فاعل  مقام  در  انسان  همانا  نهایي،  غایت  این  وي،  به عقیده  نیست.  دیگر  موجودات 

فاعل  به عنوان  انسان  اگر  که  است  باور  این  بر  کانت  ب82(.  است)همان:  اخالق 

اخالق، از تصویر غایتمندانه طبیعت- به عنوان مخلوق خداوند- و همراهي طبیعت 

پایدار  تثبیت صلح  براي تشکیل حکومت و  با خواسته هاي عقالني و اخالقي خود 

استفاده کند به فرهنگ مهارت2 دست مي یابد و اگر از آن براي حل نزاع سعادت و 

درسهای  کانت،  و  عملی:119  عقل  نقد  اعال)کانت،  خیر  مؤلفه  دو  به عنوان  فضیلت 

تقدس سود جوید،  مقام  و  عالي ترین خیر  به  نیل  نتیجه  در  و  اخالق: 116(  فلسفه 

ماحوزي:158(.  و  ب83  حکم:  قوه  نقد  )کانت،  مي یابد  دست  انضباط3  فرهنگ  به 

نظریه  و  عملي  عقل  نهایي  غایت  همان  انضباط،  فرهنگ  محصول  مالحظه،  این  با 
اخالق است؛ امري که کانت از آن هم در نظریه اخالق و هم در الهیات فیزیکي و 

1- as if

2- culture of skill

3- culture of discipline

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

فصلنامه تخصصی فلسفه و کالم، شماره پنجم، زمستان 90

   12  ::

غایت شناختي خود استفاده بسیار کرده است)همان: 22-121 و همان:117و همان:47(. 

منشأ مفهوم فلسفي فرهنگ

طبق نظریه هاي علمي درباب فرهنگ، فرهنگ اساسًا پدیده اي بشري است و بنابراین 

درنظر  را  فرهنگ  تکاملي  نظریه  گرفت. خواه  درنظر  آن  براي  آغازي  نقطه  مي توان 

داشته باشیم که مدعي است فرهنگ در طول تاریخ سیر خطي و تکاملي داشته است 

و بنابراین فرهنگ انسان هاي امروز کامل تر از فرهنگ انسان هاي اولیه و گذشته است 

نقد  و  اول  جهان  تکبر  نفي  در  شودر  ریچارد  چون  انسان شناساني  نظریه  خواه  و 

را  تکثرگرایي فرهنگي  قبول  پیشین و درنتیجه  بر فرهنگ هاي  امروز  برتري فرهنگ 

درنظر داشته باشیم )صالحی امیری: 9-47(، در این گونه نظریه ها نقطه آغاز فرهنگ، 

رفع نیازهاي اولیه و حفظ حیات زیستي انسان ها بوده است؛ »انسان اساسًا موجودي 

فرهنگي است. فرایند دراز مدت انسان شدن که حدود پانزده میلیون سال پیش آغاز 

انطباق  به  طبیعي  محیط  با  ژنتیکي  انطباق  از  گذر  از  بود  عبارت  اساسًا  است،  شده 

فرهنگي. در جریان این تحول که به پدید آمدن انسان اندیشه ورز یا انسان نخستین 

انجامید، پس روی شگفت انگیزی در غرایز صورت گرفت و غرایز اندک اندک جای 

خود را به فرهنگ، یعنی به انطباق ابداع و کنترل شده بدست انسان داد که از انطباق 

ژنتیکی بسیار کارآمدتر می نمود« )دنی کوش:6(. 

نیازهاي  به  انسان  التفات  نتیجه  فرهنگ،  فلسفي  مفهوم  فوق،  علمي  رویکرد  بنابه 

ثانویه و درنتیجه تالش براي رفع آن ها ازطریق خلق مفاهیم و نظام هاي فکري و بسط 

که  است  معنا  بدین  ادعا  این  است.  فلسفي  و  متافیزیکي  اندیشه هاي  قالب  در  آن ها 

فلسفه نتیجه فرهنگ و مؤخر بر آن است. به دیگر سخن، غلبه انسان بر طبیعت بیرون 

و درون در راستاي رفع نیازهاي اولیه و ثانویه، به انسان قدرت آفرینش ارزش ها و 
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مفاهیمي را داده است که او را قادر مي سازد از قلمرو حیواني خود فراتر رود و وجوه 

عقلي و غیرحیواني خود را فعلیت بخشد )مالینوفسکي: 80-90(. 

با مالحظه تاریخ ادیان و فلسفه هاي شرق میانه و دور مي توان گفت رویکرد فوق 

هرچند در مورد برخي از وجوه رفتاري و آداب و رسوم ظاهري ملت ها صحیح است 

ولي درمورد مفهوم فلسفي فرهنگ که به معناي دقیق حکمت گره خورده است، صحیح 

نیست. به اعتقاد سنت گرایان، حکمت حقیقتي غیربشري است. به این معنا که انسان 

نه مبدع آن، بلکه میراث دار آن است. بنابه این نظریه، خداوند اصول حکمت، شامل 

تعریف انسان، نسبت انسان با جهان و خدا، قوانین مربوط به سعادت و آزادي انسان 

و جامعه و غیره را به انسان تعلیم داده و یا درون وي قرار داده است و انسان هاي 

خردمند با نظر به همزیستي عقل و تن و متناسب با مرتبه نازِل جهان محسوس، این 

تعالیم و آموزه ها را در قالب نظام هاي فکري و فلسفي متعددي عرضه داشته اند )نصر: 

 .)30-34

دروني  بُعد  تفکیک  بر  درواقع  انسان  و  خدا  بین  معرفتي  تعامل  رویکرد،  این  در 

اخیر،  بعد  برمبناي  است.  مبتني  خداوند  )اگزوتریسم2(  بیروني  بُعد  از  )ازوتریسم1( 

مراتب هستي و واقعیت3 خلق گردیده است. به این معنا، بعد دروني خداوند به عنوان 

"آتما"در قالب و هیأت بعد بیروني به عنوان "مایا" تجلي مي کند و مراتب هستي خلق 

به  مراتب هستي،  با  متناسب  ایده هاي معقول در ذات خداوند،  و  مي شود و حقایق 

مراتب واقعیت موجودات نیز تسري مي یابد )بیناي مطلق: 24-19(. از آنجا که انسان 

موجودي داراي خرد و بهره مند از عقل و روح است، مي تواند با خوانش دوباره این 

حقایق و ایده هاي معقول، و به عبارت دیگر، با توسل به این ریسمان نازل شده، از 

1- esoterism

2- exoterism

3- reality
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لحاظ معرفتي و بعضًا وجودي به سرمنزل این تجلیات، یعني به مقام "مایا" یا همان بعد 

بیروني نزدیک شود و به مقام تقدس، خرد و آزادي نائل شود )شوئون: 24(. 

بنابه نظریه فوق، حکمت و مفهوم فلسفي فرهنگ، حقیقتي ازلي و ابدي و غیربشري 

است. به این معنا که اگر خود خداوند این معرفت ها را به انسان ارزاني نمي داشت، 

آدمي هرگز نمي توانست به این حقایق رهنمون شود. در قرآن مجید این مضمون در 

 » چند آیه بیان گردیده است؛"الَْحْمُد لِلِهّ الَِّذي َهَدانَا لَِهَذا َوَما ُکنَّا لِنَْهتَِدَي لَْوال أَْن َهَدانَا اللُهّ

ِ تَبِْدیال")همان  ِ فِي الَِّذیَن َخَلْوا مِن َقبُْل َولَن تَِجَد لُِسنَِّة اللَّ )قرآن مجید 7، 43( و"ُسنََّة اللَّ

33، 62( و"یُِریُد اللُهّ لِیُبَیِهَّن لَُکْم َویَْهِدیَُکْم ُسنََن الَِّذیَن مِن َقبْلُِکْم َویَتُوَب َعَلیُْکْم َواللُهّ َعلِیٌم 

َحِکیٌم« )همان 4، 26( و»َواَل تَِجُد لُِسنَّتِنَا تَْحِویاًل« )همان 17، 77(. 

گنون در کتاب L'esoterisme De Dante این متافیزیک را جهاني دانسته و محتواي 

دروني همه ادیان و معرفت هاي متافیزیکي متعلق به سنت را یکي دانسته است. زیرا 

در این باور، کالم خداوند در قالب تورات، انجیل، قرآن، اوستا و غیره که دربردارنده 

آموزه هایي براي سعادت و آزادي عقلي و فکري انسان ها است، توسط شخص واحدي 

نازل گردیده است، هرچند بنابه بعد بیروني، صورت و ظاهر قوانین هرکدام متفاوت از 

دیگري باشد، چنانکه نظام فلسفي افالطون متفاوت از نظام فلسفي ابن سینا و این دو 

متفاوت از نظام فلسفي اگوستین و آکوئیناس است )اعواني: 15(. 

افالطون نیز در نظام فلسفي خود، پیوند قوانین بشري با قوانین معقول و الهي و لزوم 

تبعیت و تقلید از آن ها را در دو کتاب جمهوري و مرد سیاسي به درستي تبیین کرده 

است. به عقیده وي، هرچند قوانین حکومت فیلسوف معقول و ارزشمند است اما شهر 

آرماني فیلسوف )جمهوري( متناسب با جهان محسوس و انسان هایي که کاماًل عاقل 

نیستند، بلکه شهروند دو جهان هستند، نمي باشد. ازاینرو باید حکومت هاي ناقص اما 

ممکني را طراحي کرد که حاکم آن ها هم نگاهي به قوانین معقول و مقدس فیلسوف 
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شاه داشته باشد و هم بنابه فرزانگي )فرونسیس( خود، آن ها را متناسب با شرایط جامعه 

عرضه دارد. کلیت این طرحواره که در اوایل مرد سیاسي در زباني تمثیلي و اسطوره اي 

و با تفکیک عصر کرونوس از عصر زئوس عرضه گردیده است )افالطون:78( درصدد 

بیان این نکته است که قوانین معقول و مقدِس حکومت فیلسوف که بیشتر با عصر 

کرونوس تناسب دارد، منشأ قوانین شهریار است که در عصر زئوس، که اختیار جهان 

به خود واگذاشته شده و هنرها توسط خدایان به انسان ها تعلیم داده شده است، بسر 

مي برد. 

نیز، حکمت به عنوان هدیه خداوند و حکیم به عنوان فردي که  در فلسفه اسالمي 

آغاز  معنا،  این  به  است.  گردیده  معرفي  است  ساخته  متحقق  خود  در  را  حکمت 

ج20:1(.  است)صدرالمتألهین،  حکیم  در  حکمت  حقایق  و  معارف  تحقق  حکمت، 

به  معرفت  ازطریق  انسان  نفس  کمال  مسلمان،  فیلسوفان  دیگر  و  ابن سینا  فلسفه  در 

عالم هستي و خداوند و درنتیجه تبدیل شدن به عالَمي عقلي، به عنوان نتیجه و هدف 

حکمت معرفي شده است )حائري یزدي:4-93(. این اندیشه بر پیوند معرفت شناسي 

با شناخت جهان  با هستي شناسي و خداشناسي مبتني است و بر این باور است که 

درون )نفس( و بیرون از خود، مي توان به حقایق معقوِل موجود در ذات خداوند- که 

جهان تجلیي از آن ها است و بنابراین شعاعي از ذات خداوند است- راه یافت. بنابراین 

با شناخت این نشانه ها مي توان به بعد بیروني خداوند یا همان »مایا« نزدیک شد. این 

معرفت و کمال وجودي، همانا رسیدن به مقام تقدس، سعادت و آزادي عقلیي است 

که هم بنیاد حکمت و هم بنیاد مفهوم فلسفي فرهنگ است. به این معنا، فلسفه مقدم 

بر فرهنگ است و فرهنگ محتواي خود را از فلسفه مي گیرد. 

مغز  و  گوهر  است،  گردیده  مجسم  حکیم  خود  در  درواقع  که  فلسفي  بنیاد  این 

نیز  فرهنگ  دیگر سطوح  آن،  تحقق و جوشش  با  و  است  فرهنگ  الیه  دروني ترین 
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محتوادار مي گردد. به این معنا که دیگر سطوح فرهنگ ازطریق شرح شارحان و تبلیغ 

معلمان و قانون قانون گذاران، محتواي خود را از آن الیه اولیه و اصلي اخذ مي کنند و 

بنابراین بیروني ترین سطح فرهنگ که ناظر به رفتارها و اعمال فردي و اجتماعي افراد 

و جامعه است را شکل مي دهند. 

نتیجه گیری

باید توجه داشت که تنها وجوه رفتاري و بیروني آداب و رسوم فرهنگي در طول تاریخ 

و برحسب اقتضائات و نیازهاي خاص پدید آمده است. با اینحال چون دروني ترین 

الیه فرهنگ که از محتوایي فلسفي برخوردار است، حقیقتي غیربشري است و ازسوي 

دیگر، چون وجوه رفتاري و بیروني آداب و رسوم فرهنگي پیوندي وثیق با دروني ترین 

الیه فرهنگ و به عبارت دیگر با مفهوم فلسفي فرهنگ دارند، به این معنا که برمبناي 

اصول و ارزش هاي تعریف شده در مفهوم فلسفي فرهنگ، آداب و روسوم و قوانین 

به رفتارهاي فردي و اجتماعي وضع گردیده است، مي توان گفت حتي همین  ناظر 

آداب و رسوم نیز تمامًا مولود اقتضائات مادي و تاریخي نیستند بلکه بشر در طول 

تاریخ، با نظر به ارزش ها و بنیان هاي فلسفي فرهنگ از یک سو، و با نظر به احتیاجات 

اولیه و ثانویه خود از سوي دیگر، آداب و عادات و رسوم خاصي را وضع کرده است. 

ازسوي دیگر، چون بشر در این فعالیت اراده خود را به نمایش گذاشته است، مي توان 

گفت منشأ غیربشري داشتن فرهنگ مغایرتي با آزادي اراده انسان ندارد، زیرا انسان 

مي تواند همان محتواي ثابت ازلي و ابدي حکمت را در قالب ها و صورت هاي متعدد 

عرضه کند. ازاینرو سنت هاي ِحکمي مي توانند با حفظ محتوا در زمان هاي متعدد احیا 

قرار مي گیرد  هایدگر  متفکریني چون  درمقابل رویکرد  تلقي  این  بازسازي شوند.  و 

که به عدم امکان احیاي سنت هاي گذشته و یا حتي تغییر گفتمان روزمره باور دارند. 
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تفصیل این نکته خود نوشتار مستقلی میطلبد. با این وجود به اختصار میتوان گفت 

در اندیشه هایدگر، وجود بمثابه حقیقتی غیر و ورای موجودات در هر دوره تاریخی 

بگونه ای متفاوت جلوه می کند و با این جلوه گری دوره ای تاریخی و فرهنگی ویژه را 

بنا می نهد. با این مالحظه، شروع و پایان هر دوره تاریخی و فرهنگ ویژه آن تمامًا از 

دسترس بشر خارج است و انسان نمی تواند برای احیا فرهنگ دوره های قبل و یا تغییر 

فرهنگ موجود- در درونی ترین الیه های آن- برنامه ریزی کند. 
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