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Abstract 

The cultural system as a coherent set of beliefs, values and norms that are organized to 
achieve a specific purpose and have social effects and functions, is one of the important 
components of social systems of society and has a high importance and position in achieving 
goals and aspirations. Considering the superiority of culture over other social systems in the 
dominant thought of Muslim thinkers, the importance of recognizing and realizing a desirable 
cultural system in accordance with the ideals and goals of the Islamic system becomes more 
apparent. In this research, the necessities, obstacles, solutions and results of the realization of 
a desirable cultural system from the perspective of the founder of the Islamic system, Imam 
Khomeini, have been studied. For this purpose, six important messages among  the messages, 
letters and speeches of Imam in 1987 and 1988 have been selected and analyzed using the 
grounded theory approach. After reaching theoretical saturation, the final model is designed 
using the paradigm model of Strauss and Corbin. Based on the findings of this study, causal 
conditions (including the centrality of true (political) Islam and confrontation with deviant 
Islam Pretender to piety, the basis of the book (Quran) and Tradition (manner of the Ahl al-
Bayt (The family of the Prophet and the Imams)) and attention to the design of a native model 
in culture, Underlying conditions (having a rich and original Shia culture, guardianship 
governing system and loving relationship between government and nation, having an ancient 
Iranian civilization, benefiting from dense and active popular force), mediating conditions 
(inductions and hostile actions of enemies, inefficiency of cultural policies) upcountry, the 
emergence of dependent and pro-Western officials, self-doubt and intimidation of the 
artificial Glory of Western civilization), and appropriate strategies for the realization of the 
desired cultural system (formation of the rule of law, creation of self-confidence in society, 
creation of unity, integration and social determination, employment of competent manpower) 
from Imam Khomeini perspective and the consequences of this system (Modeling for other 
nations of the world, decent life and worldly peace, implementation of divine commandments, 
general movement of society towards the hereafter, laying the groundwork for the formation 
of the Mahdavi government (the government which will be ruled by Imam Mahdi), realization 
of the holy goals and aspirations of Islam) are also explained. 
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 چکیده
 شوند می داده سامان خاص یهدف نیتأم یبرا که ییهنجارها و ها ارزش، باورها از منسجم یا مجموعه عنوان به یفرهنگ نظام

 باال یگاهیجا و تیاهم از و شود یم محسوب جامعه یاجتماع نظامات مهم یاجزا از یکی، هستند یاجتماع کارکرد و آثار یدارا و
 شهیاند در یاجتماع نظامات ریسا بر فرهنگ تفوق به توجه با است. برخوردار جامعه کی یرو شیپ یها آرمان و اهداف تحقق در

 یاسالم نظام در نظر مد اهداف و ها آرمان با متناسب، مطلوب یفرهنگ نظام کی تحقق و شناخت تیاهم، مسلمان شمندانیاند غالب
 گذارانیبن منظر از مطلوب یفرهنگ نظام کی تحقق یاه هثمر و راهکارها، موانع، ملزومات پژوهش نیا در .شود یم آشکار شتریب

 امام یها یسخنران و ها نامه، ها امیپ انیم از مهم پیام شش منظور ندیب .است شده بررسی، (ره   )ینیخم امام حضرت، یاسالم نظام
 یینها مدل، ینظر اشباع به دنیرس از پس .اند شده لیتحل 9ادیبن داده روش از استفاده با و انتخاب 9913 و 9911 یها سال در راحل
 )شامل یعلّ طیشرا، پژوهش نیا یها افتهی اساس بر است. شده یطراح نیکورب و استراوس یمیپارادا یالگو از یریگ بهره با

  )ع((تیب اهل رهی)س سنت و )قرآن( کتاب دادن قرار مبنا، مآب( )مقدس یانحراف اسالم با مقابله و (یاسی)س یقیحق اسالم تیمحور
 و ییوال یحکومت نظام، یعیش لیاص و یغن فرهنگ از ی)برخوردار یا نهیزم طیشرا، فرهنگ( در یبوم یالگو یطراح به توجه و

 )القائات یا واسطه طیشرا، (یمردم فعال و متراکم یروین از یمند بهره، یرانیا کهن تمدن از یبرخوردار، ملت و دولت یحُبّ رابطه
 و ینیب خودکم، زدهغرب و وابسته النمسئو آمدن کار یرو، داخل در یفرهنگ یها استیس یناکارآمد، دشمنان خصمانه اقدامات و

 جادیا، حق حکومت لی)تشک مطلوب یفرهنگ نظام تحقق یبرا مناسب یهبردهارا و غرب( تمدن یساختگ منهیه از شدن مرعوب
 امام منظر از (ستهیشا یانسان یروین یریکارگبه، یاجتماع عزم و یکپارچگی، وحدت جادیا، جامعه در نفس به اعتماد و یخودباور

 یاجرا، یویدن آرامش و ستهیشا یزندگ، نجها یها ملت ریسا یبرا ی)الگوساز نظام نیا تحقق یامدهایپ و شده مشخص (ه)ینیخم
 یها آرمان و اهداف تحقق، یمهدو حکومت  لیتشک یبرا یساز نهیزم، یاخرو سعادت یسو به جامعه یعموم حرکت، یاله احکام
 .است شده نییتب زین اسالم( مقدس شارع یعال

 

 ادیبن داده هینظر ،رانیا یاسالم یجمهور، )ره(ینیخم امام، یفرهنگ نظام، فرهنگ :ها کلیدواژه
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1. Grounded Theory  
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 مقدمه
 نظ ر  م د  انی  رانیا یاجتماع اتیح به یده جهت یبرا یمشخص یفرهنگ نظام یپهلو حکومت

 نیا تالش داشت. هیزاو ینید انیجر با و بود گرا هم غرب یفرهنگ یها ارزش با شدت به که داشت

 ب ود  گس ترده  و دیشد یحد به رانیا یهنگفر نظام از آن حذف و نید راندن هیحاش به یبرا خاندان

 زدن ب رهم » :کن د یم   ادعا نیچن یمعز یلمید که ینحوبه ؛شد مواجه رانیا مردم تند واکنش با که

 ب ه  بلندم دت  در ام ا ، ساخت دگرگون را جامعه ظاهر مدتکوتاه در هرچند، یفرهنگ نظام بیترک

 یفرهنگ   امنظ   در واق ع  در (.21 :9931، مع زی  دیلم ی ) «ش د  منج ر  یپهلو یاسیس نظام یسرنگون

 و مه م  اق دامات  از یک  ی، تیمشروط انقالب از پس و رضاشاه آمدن کار یرو» با یپهلو حکومت

 یه ا  حکومت از لیتجل و بزرگداشت کردیرو اتخاذ و ییگرا باستان لهئمس به توجه، رضاشاه خاص

 آن از بع د  تح والت  و اول ری  گ عالم جنگ انیپا از پس حوادث بود. اسالم از قبل رانیا یشاهنشاه

 یران  یا  تی  مل س اختمان  در نی  د نق ش  ک ه  ش د  یم یسامانده ینحوبه یمل تیهو هک دهد یم نشان

 رضاشاه دوره در ییگرا باستان بر یمبتن یمل تیهو نفوذ و دامنه گسترش باشد. زیناچ و اندک اریبس

 ت ه نک (.93 :9931، مع زی  دیلم ی ) «داش ت  یوس تگ یپ م درن  یساز ملت    دولت پروژه شرفتیپ با

 یها ارزش و یرانیا یبوم یها ارزش نیب که آنجا، ییگرا باستان پروژه نیهم در نکهیا توجه درخور

 یل  یتعط و ح ذف  یس و ب ه  غ رب  نف ع  ب ه  دیبا یمل یها ارزش، داد یم رخ یتعارض ای منافات یغرب

 .بود ریپذ امکان یغرب یها ارزش با یهمراه در تنها آنها تنفس و شدند یم رانده

 ب ا  همسو و یپهلو مطلوب یفرهنگ نظام اب تقابل در )ره(ینیخم امام یرهبر به یسالما انقالب

 عن وان به و دارد اسالم نید یهاآموزه در شهیر یاسالم انقالب .ستا یاسالم مطلوب یفرهنگ نظام

 یاجتم اع  نظامات ریسا محور، فرهنگ حوزه علت نیهم به و شود یم شناخته کیدئولوژیا یانقالب

 و یفک ر  جنب ه  ش تر یب رانی  ا یاس الم  انق الب  در شدهمطرح یها آرمان و شعارها .شود یم محسوب

 مطل وب  یفرهنگ   نظ ام  کی   م تقن  یطراح   ب ا  جز آنها تحقق است یهیبد نیبنابرا ؛داشته ینگفره

 هض م  ی ا  یجه ان  س لطه  نظام در یرانیا فرهنگ هضم دنبالبه نه یفرهنگ نظام نیا نباشد. ریپذ امکان

 است )ص(یمحمد ناب اسالم از برخاسته ینظام بلکه، است یرانیا کهن یهاسنت در ینید میمفاه

 .شود قیتدق و نییتب آن ابعاد است الزم که

 یحت   ای   دارد را تی  اهم نیش تر یب یفرهنگ   نظام )ره(ینیخم امام شهیاند در کرد ادعا توان یم



 )ره(الگوی نظام فرهنگی مطلوب از منظر امام خمینیطراحی 

31 

 یب را  یاریبس   تی  اهم ()رهین  یخم ام ام  .اس ت  یاجتم اع  نظام ات  ریس ا  یری  گ شکل یمبنا و منشأ

 فساد هرگونه که نددان یم «ملت کی یها یبدبخت و ها یخوشبخت همه مبدأ» را آن و اند قائل فرهنگ

 :95ج، 9911، ین  یخم )ام ام  ش ود  یم   حق ریمس از جامعه انحراف و فساد موجب آن در انحراف و

 و یاس  تعمار هن  گفر از یدور را ه  ا عرص  ه هم  ه در کش  ور اس  تقالل منش  أ و ش  هیر ش  انیا (.035

 ریس ا  منشأ هنگفر، شانیا یا شهیاند منظومه در نیبنابرا .کنند می انیب یفرهنگ استقالل به یابی دست

  است. برخوردار اهآن از یشتریب تیاهم از و است یاجتماع نظامات

 دهیرس   خ ود  مختل    یاج زا  در یساز نظام بلوغ به شیخو عمر دوم گام در یاسالم انقالب

 ادراک آن در، یفرهنگ   نظ ام  خصوص به، گوناگون نظامات قیتدق و میترس به ازین یبخوبه و است

 یه ا  نظام ریسا از یبردار گرته به تواند یم یمبان و یدئولوژیا بر یمبتن یساز نظام از غفلت .شود یم

 از انح راف  س از  ن ه یزم توان د  یم   مس ئله  نیهم و شود ختم   دشمن ای بیرق بعضاً و   موجود یفرهنگ

  باشد. لیاص یمبان

 آن اگ ر  ژهی  و ب ه  اس ت؛  یاتی  ح یضرورت، یحکومت نظام هر یبرا یفرهنگ نظام کی یطراح

 ینظ ام  نیچن   یطراح   باش د.  اس الم  بر یمبتن قاًیعم یها انیبن یدارا و کیدئولوژیا نظام کی، نظام

 یفرهنگ   ظ م ن باش د.  داش ته  زی  ن جامع ه  اداره نظام ات  ریس ا  در یجینت ا  و اتی  تجل، آث ار  توان د  یم

 پ ژوهش  در .اس ت ، )ره(ین  یخم ام ام ، آن گ ذار  انی  بن یه ا ش ه یاند از أثرمت قطعاً یاسالم یجمهور

 نظ ام  مطل وب  یفرهنگ   نظام یبرا )ره(ینیخم امام شهیاند بر یمبتن ییالگو شود یم تالش زین حاضر

، گونگون  ا طیش  را گ  رفتن نظ  ر در ب  ا دی  با ض  رورتاً الگ  و آن یطراح   در ش  ود. نیت  دو یاس  الم

 ت ا  ش ود  یابی  ارز زین الگو آن به عمل یامدهایپ و نییتب اهداف به دنیرس یبرا مشخص ییراهبردها

 انج ام  کش ور  یفرهنگ   تیریم د  رانی  گ میتص م  یب را  یمناس ب  یسازمیتصم، یبخشتیجامع ضمن

 .ردیگ

 هستند: شرح نیا به شوند می یبررس پژوهش نیا در که ییها سؤال
 

 یاصل سؤال

 ست؟یچ یاسالم انقالب و اسالم با متناسب یفرهنگ نظام به دنیرس یراهکارها

 



 9311 پاییز و زمستان، 22هم، شمارة دسال پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی،  -دوفصلنامة علمی

04 

 یفرع یها سؤال

 داشت؟ خواهد ییاه هثمر چه مطلوب یفرهنگ نظام .9

 ست؟یچ یاسالم انقالب با متناسب یفرهنگ نظام کی ملزومات .2

 دارد؟ وجود مطلوب یفرهنگ نظم به دنیرس راه در یموانع چه .9

 ییگ و پاس خ  دنبالبه، )ره(ینیخم امام از ماندهیبرجا آثار از یتخبمن به مراجعه با پژوهش نیا

 بود. خواهد مطلوب یفرهنگ نظام تحقق یالگو یطراح تینها در و اه الؤس نیا به
 

 قیتحق اتیادب
 فرهنگ . 9

 اتی  واقع نی ی تب یب را ، خ ود  خ اص  نحل ه  و مکتب به توجه با متفکران از کدام هر میبدان دیبا

 :9911، همکاران و ی)جواد اندپرداخته فرهنگ از خاص یفیتعر به خود اطراف یانسان و یاجتماع

 و ادب» یمعن ا ب ه  واژه نی  ا ک ه  دهد یم نشان یفارس اتیادب و زبان در فرهنگ یلغو یبررس (.935

 :9931، 2ج، نی)مع   اس ت  رفت ه  ک ار ب ه  «رس وم  و آداب مجموع ه  و معرف ت  و عل م ، دانش، تیترب

 س ال  در، یسیانگل شناس مردم 9، لوریتا ادوارد را فرهنگ از  یرتع نیاول فتگ بتوان دیشا (.2093

 یا تافت ه  دره م  تی  کل از اس ت  عبارت فرهنگ» کرد: ارائه خود 2«ییابتدا فرهنگ» کتاب در 9339

 هرگون ه  و رس وم  و آداب، ع ادات ، نیق وان ، اتیاخالق، هنرها، اعتقادات، نید، ها یدانستن شامل که

 (.992 :9911، ی)آشور «آورد یم دستبه جامعه از یعضو عنوانبه انسان که است یگرید ییتوانا

 «یفرهنگ   یه ا اس ت یس» یجه ان  کنف رانس  در (ونسکوی) متحد ملل یفرهنگ و یعلم سازمان

، یروح   متف اوت  اتیخصوص   از افت ه یبیترک است یتیکل فرهنگ» :کرد  یتعر نیچن را فرهنگ

 و هنره ا  فق ط  ن ه  فرهن گ  .اس ت  گ روه  کی   ای   جامعه کی شاخصه که یاحساس و یفکر، یماد

 را باوره ا  و ه ا نس بت ، یارزش   یه ا  نظ ام ، انس ان  یادی  بن حق وق ، یزن دگ  ح االت  بلک ه  نوش تارها 

 را م ا  فرهن گ  ده د. یم   را خود مقابل در دادن نشان واکنش امکان انسان به فرهنگ .ردگی یدربرم

 م ا  ب ه  یاخالق   تعه د  احس اس  و نقادان ه  قض اوت ، ی ی عقال اتی  ح کن د. یم   انس ان  مشخص طور به

 را خ ود  یه ا ض ع  ، شود یم آگاه خود از، کندیم انیب را خود، فرهنگ قیطر زا نسانا بخشد. یم
 

1. Edward bunt Taylor 

2. Primitive Culture 
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 خل ق  یدیجد یکارها و ابدییم دست دیجد یابزارها به، پرسدیم خود یهاتیموفق از، ردیپذیم

 (.21 :9931، یمی)سل کند فبرطر را خود یهاتیمحدود آنها قیطر از تا کندیم

، یاساس   یباوره ا  و دی  عقا» از یامجموع ه  ب ه  کش ور  یفرهنگ   یمهندس   سند در را فرهنگ

 و رفت ار ، ادراک ات  ک ه  یمص نوعات  و نمادها و رپاید و دارشهیر یرفتار یالگوها و آداب، ها ارزش

 یمهندس   تاد)س   اند کرده  یتعر «سازد یم را آن تیهو و دهد یم شکل و جهت را جامعه مناسبات

 (.9 :9919، یفرهنگ

 را فرهن گ  )ره(امام حضرت .است شده ارائه فرهنگ از یفیتعار زین مسلمان شمندانیاند انیم

 دانن د  یم   مملک ت  اص الح  راه و (03 :3 ج، 9911، ین  یخم )امام ملت کی تیمل و استقالل اساس

 در ک  ه عنص  ر  ت  رینواال و ب  االترین ش  ک ب   » ک  ه معتقدن  د و (915 :9ج، 9911، ین  یخم )ام ام 

 هوی ت  جامعه هر فرهنگ اساساً است. جامعه آن فرهنگ دارد اساس  دخالت جامعه هر موجودیت

 بُع  دها  در جامع ه  چن د  ه ر ، فرهن گ  انح راف  ب ا  و ده د  م    تش کیل  را جامع ه  آن موجودی ت  و

 «اس ت  ته   می ان  و پ وک  و پ و   ول   ، باش د  ق و   و قدرتمند نظام  و صنعت ، سیاس ، اقتصاد 

 (.209 :90ج، 9911، ینیخم )امام

 و اتی  خلق یعن  ی فرهنگ» :ندیفرما یم فرهنگ  یتعر در (ظله  دام)یا خامنه اهلل تیآ حضرت

 یمب ان  دهن ده لیتش ک  نهایا ش؛یها آرمان، مانشیا، تفکراتش ملت؛ کی یبوم و جامعه کی اتیذات

 و ه ا  س نت  و باوره ا  و ها نمایا و ها شهیاند و اتیذهن از عبارت فرهنگ است... کشور کی فرهنگ

 و اخ الق  و ع ادات ، عل م ، هنر، اتیادب شامل فرهنگ است... یفرهنگ و یفکر یها رهیذخ و آداب

، ش ان یا نگ اه  از (.30-31 :9919، یا )خامنه «است یمل یها خصلت شامل و جامعه در موجود سنن

 میانی الیه بینی(؛جهان و اباوره، اساسی )مفروضات بنیادی الیه :شود یم لیتشک هیال سه از فرهنگ

 ای ن  ک ه  هس تند  عناصری الیه هر در (.ارفتاره و نمادها، آداب، زبان، )خط بیرونی الیه (؛ها ارزش)

 (.9939، یا )خامنه «گیرند می قرار یکدیگر با تعامل در عناصر

 از اس ت  عب ارت  فرهن گ » :س د ینو یم   فرهنگ  یتعر در یجعفر یمحمدتق عالمه نیهمچن

 و یط  یمح عوام ل  مس اعدت  و زم ان  گذش ت  ب ا  ک ه  یزن دگ  تی  فیک یب را  شدهانتخاب یها وهیش

 ، 9933، ی)جعف ر  «دی  آ یم   وج ود  ب ه  جامع ه  کی   اتی  ح در ناف ذ  یدادهایرو و یروان یها دهیپد
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 ب ه  معن ا  افت ه یتن زل  ص ورت » :کن د یم  یتعر نیچن را فرهنگ ایپارسان االسالمحجت (.290 :91ج

 (.920 921 :9919، ای)پارسان «یاجتماع یها کنش و مشترک یهارفتار و یعموم فهم عرصه

 

 مطلوب فرهنگ . 2

 ه ر  .داد زی  تم ه م  زا را فرهن گ  ن وع  س ه  توان یم )ره(ینیخم امام شهیاند به یلیتحل ینگاه با

، گ  رید یس و  از و اس ت  خ  ود خ اص  یه ا  شاخص  ه یدارا، س و  کی   از ه  ا فرهن گ  نی  ا از کی  

 .داشت خواهد دنبال   هب یمشخص یها دهیفا و ارآث آنها از کی هر یریارگک به

 ک ه  فرهن گ  نی  ا اس ت.  «یغرب فرهنگ» )ره(راحل امام شهیاند در فرهنگ یها گونه از یکی

 تی  ترب ب ه  صرفاً، است آن یماد ینیب جهان بر یمبتن و نیزممغرب تمدن از برگرفته ملموس شکل به

 تجرب ه  ب ه  ینگ اه  .اعتناس ت  یب   او یمعن و  تکام ل  و س عادت  ب ه  و دارد توج ه  یم اد  بعد در انسان

 توس عه  موج ب  هرچن د  یغرب   فرهن گ  ک ه  ده د  یم نشان غرب تمدن در فرهنگ نیا یریکارگ به

 داش ته  یپ   در را تم دن  نی  ا یمعنو سقوط و انحطاط اما، شده غرب تمدن یصنعت شرفتیپ و یماد

 (.953 :3ج، 9933، ینیخم )امام است

 ای وابسته فرهنگ»، است قیتحق قابل )ره(امام حضرت شهیاند در که فرهنگ از یگرید گونه

 تب ع ب ه  بلک ه ، دانس ت  فرهن گ  از مستقل یا گونه توان ینم را فرهنگ نیا هرچند .است «یاستعمار

 تی  ماه عل ت ب ه  ام ا ، ن دارد  مس تقل  یتیه و  و دی  آ یم   وجودبه آنان از تیتبع در و ها فرهنگ ریسا

 ب رخالف  و نداشته هاملت یبرا یا ثمره یمعنو ای یماد لحاظ از، تیبشر خیتار طول در، اش وابسته

، 9933، ین  یخم )ام ام  ک رد  نخواه د  نیت أم  زی  ن را هاملت یماد منافع و تیهو یحت، یغرب فرهنگ

 (.951 :9ج

 ب ا  آن از ک ه  اس ت  «یانسان   یاسالم فرهنگ» )ره(راحل امام منظر از فرهنگ گونه نیسوم اما

 اوام ر  از برگرفت ه  ک ه  فرهنگ نیا .اندکرده ادی «یاستقالل فرهنگ» و «یاله فرهنگ» چون یریتعاب

 یمعن و  و یم اد  مختل    یه ا  جنب ه  ب ه  نگاه در تیجامع ینوع یدارا، است یآسمان احکام و یاله

 هم ه  کنن ده نیت أم  را آن، فرهن گ  نی  ا ف راوان  دیتمج ضمن )ره(امام حضرت .است انسان یزندگ

 خواه د  نیتض م  را ه ا ملت آخرت و ایدن، تحقق صورت در که اندد یم انسان یمعنو و یماد شئون

 (.951 :9ج، 9933، ینیخم )امام کرد
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 انق الب  گذارانیبن نگاه از مطلوب یفرهنگ نظام ای فرهنگ عنوان به پژوهش نیا آنچه نیبنابرا

 زم ه ال ک ه  اس ت  یاستقالل و یاله فرهنگ یعنی، فرهنگ سوم گونه، است آن نییتب دنبالبه یاسالم

 .است یاسالم نظام در نظر مد یها آرمان و اهداف تحقق

 

 یفرهنگ نظام . 3

 نیت أم  منظ ور ب ه  ک ه  ش ود  یم   گفت ه  ه م  ب ه  مرتبط عناصر ای واحدها از یامجموعه به 9«نظام»

 مجموع ه  کی   (.91 :9910، ی)چلب   کنن د  م ی  عمل گریدهم با تعامل در شدهنییتع شیپ از یاهداف

 د؛باش ن  مرتبط هم با اجزا، دوم د؛باش اجزا از مرکب دیبا، نخست :است یژگیو چند یدارا مند نظام

 باش د  یجمع   ک ارکرد  و اث ر  یدارا، چه ارم  ؛باش د  واح د  یه دف  یراب   اجزا ارتباط و تعامل، سوم

 (.93 :9932، ی)اورع

 ب ه ، خ ود  هی  نظر کالن در که دانست هاستمیس حوزه پردازهینظر نیترمهم را پارسونز توان یم

 نق ش ، جامع ه  س اختار ، خ ود  یستمیس هینظر در» او .است پرداخته یلیتفص صورتبه یفرهنگ ظامن

 ک انون  در را یاجتم اع  نظ ام  گون اگون  یه ا  مؤلف ه  نیمابیف روابط و ساختار نیا حفظ در فرهنگ

 فرهنگ یاتیح نقش بر آشکارا، ستمیس باب در خود هینظر ارائه با پارسونز .دهد یم قرار خود توجه

، مس تقل  ینظام ای حوزه منزله به فرهنگ کردن زهیتئور با یو دارد. تأکید یاجتماع ستمیس هینظر رد

 از فرهن گ  اس تقالل  ب ه  اعتق اد  ض من  و دنک یم زیمتما گریهمد از را یاجتماع و یفرهنگ ینهادها

 انس جام  یب را  الزم یه ا  ف ر   شیپ  ، مش ترک  یارزش   ستمیس است معتقد، یتجرب لحاظ از جامعه

 (.990 :9931، یریام ی)صالح «آورد یم فراهم را یماعاجت

 ک ه  است معتقد خود کنش هینظر در یو اوست. کنش هینظر با مرتبط پارسونز فرهنگ هینظر

 تح ت  انس ان  ک نش ، گ ر ید انیب به و دارد یرعقالنیغ ای یهنجار بعد کی همواره یانسان یها کنش

 توان د  ینم   یاجتم اع  ک نش ، پارس ونز  اعتق اد  به نیابنابر دارد. قرار عام ادراکات و ها آرمان تیهدا

 است یفرهنگ یها نهاده با آن تیمحور که دارد یفرهنگ یمفهوم بلکه، شود دهید یکیمکان رطو به

 اتفاق داوطلبانه صورتبه یانسان کنش .شود یم محسوب یفرهنگ و یاجتماع نظام خرده از یبخش و

 نین ابرا ب افرادند. درون، کنند می تیهدا را ها کنش که یکاتادرا و ها آرمان رایز ؛یاجبار نه افتد یم

 

1. System 



 9311 پاییز و زمستان، 22هم، شمارة دسال پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی،  -دوفصلنامة علمی

00 

 ه ا  مح رک  برابر در یکیمکان یواکنش همچون نه است یذهن و خالقانه و فعاالنه فراگرد کی کنش

 (.03 :9933، تزری)ر

 اهنجاره و ها ارزش، باورها از مرتبط و منسجم یا مجموعه توان یم را «یفرهنگ نظام» رو نیا از

 ش ان  یش ناخت  معرف ت  و یش ناخت  انسان، یشناخت یهست یمبان بر هیتک با که    خاص یهدف نیتأم یبرا

 نظ ام ، )ره(ین  یخم امام نگاه از .هستند یاجتماع کارکرد و آثار یدارا که دانست   شود یم مشخص

 ریس ا  ب ر  م ؤثر  احاط ه  و توف ق  ین وع  یدارا ک ه  اس ت  یاجتماع نظامات از جزء نیتر مهم یفرهنگ

 .است و... یاقتصاد نظام، یاسیس نظام مچونه نظامات

 

 پژوهش نهیشیپ

 موض وعات  ام ا ، گرفت ه  صورت یمفصل یهاپژوهش )ره(ینیخم امام شهیاند باب در چند هر

 متأس فانه  حاض ر  پ ژوهش  موضوع وبچچار در و بوده تیامن و عرفان، فقه، استیس آنها در غالب

 :شوند می یبررس ها قیتحق نیا ریز در .است شده انجام یاندک قاتیتحق

 ام ام  دگاهی  د از ییدانش جو  یاسیس فرهنگ مطلوب الگوی» ةمقال در (9910) نفر و زرگر .9

 از مان ده یبرج ا  آث ار  همه، انیدانشجو یاسیس فرهنگ مشخص محدوده در «)ره(ینیخم

 فرهن گ  یه ا  مؤلف ه  نیترمهم، پژوهش نیا جینتا در .اند کرده یبررس را )ره(ینیخم امام

 ام ور  در س الم  فعالی ت ، نفس تهذیب» :اند شده یبنددسته شرح نیا به ییدانشجو یاسیس

 با دانشجو وحدت، مستقل یفرهنگ داشتن و نبودن هوابست، سیاسی تقوای داشتن و سیاسی

 در انح  راف از جل  وگیری، دانش جویی  فک  ری اص الح ، اس  تعمار علی ه  مب  ارزه، روح انی 

 پاکس ازی ، اس المی    مل ی  فراگی ر  گ روه  ش کیل ت و دانشجویی هایگروه اتحاد، دانشگاه

 اج رای  ب ه  کم ک ، همک اری  هروحی   حف ظ ، آن شناس اندن  و اسالم شناخت، هادانشگاه

 ک  ه ه  ادانش  گاه در اس  المی تربی  ت و اجتم  اعی ع  دالت و واقع  ی اس  المی جمه  وری

 (.903 995 :9910، نفر و زرگر) «ورزند اهتمام آن به باید دانشجویان

 یه  اش  اخص ؛فرهن  گ و اس  تیس» عن  وان ب  ا یق  یتحق در (9910) یباخ  انبا و یافتخ  ار .2

 در یفرهنگ یگذاراستیس نهیزم در «)ره(ینیخم امام دگاهید از یفرهنگ یگذار استیس
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 روش از اس تفاده  ب ا  و )ره(ین  یخم ام ام  مه م  یه ا  امی  پ یبرخ   یبررس با، امام)ره( شهیاند

 مسئوالن به فرهنگ حوزه در و ناسبم یگذاراستیس کی یبرا ییها شاخص، ادیبن داده

، یفرهنگ   یگ ذار اس ت یس یمبان یبررس ضمن، پژوهش نیا در آنها .اند داده ارائه کشور

 :9910، همکار و ی)افتخار کردند نییتب زین را امام نظر مد یهااستیس جینتا و هاشاخص

33.) 

 رزمن دگان  یطلب  شهادت فرهنگ یابیشهیر» قیتحق در (9910) یالماس و یدریح یرکیز .9

 یریتفس   جیت رو  ای  آ که پردازند یم سؤال نیا به «)ره(ینیخم امام افکار منظومه در اسالم

 فرهن  گ» یعمل   ب  روز و ظه  ور در )ره(ین  یخم ام  ام توس  ط ش  هادت مفه  وم از دی  جد

 ریتفس   نیب که رسند یم جهینت نیا به آنها است؟ بوده مؤثر «اسالم رزمندگان یطلب شهادت

  دارد. وجود رابطه رزمندگان یطلبتشهاد هیروح و شهادت مفهوم از (امام)ره دیجد

 اسالمی جمهوری استراتژیک فرهنگ بر خمینی امام هایدیدگاه تأثیر» در (9910)یطارم .0

 اس تفاده  یکرده ا یرو و رانی  ا یراهب رد  فرهن گ  ب ر  ام ام)ره(  ش ه یاند اتتأثیر به، «ایران

 ش ه یاند که است دهیرس جهینت نیا به و پرداخته یالمللنیب معادالت در قدرت از حکومت

 فرهن گ  در ینظ ام  ق درت  یاص ل  عام ل  عنوانبه هیروح و مانیا بر تمرکز وجبم یعیش

  است. شده رانیا یراهبرد

 تالش «)ره(ینیخم امام شهیاند در یجیبس فرهنگ و تفکر» در (9911) یاسالم و یدیجمش .0

 نی ی تب )ره(ین  یخم ام ام  ش ه یاند بر یمبتن را یجیبس فرهنگ و تفکر مختل  ابعاد اند کرده

 اتکا، یشیاندخداگونه :اندکرده احصا مفهوم نیا یبرا را ریز یها مؤلفه تینها در و کنند

، یم دار تیوال، ییگراآرمان، ینگرعواق، بودن یمنطق و ییعقال، یانسان میسل فطرت بر

، یش  یاندوف اق  و ی ی گرادتح  و، ییگراتخصص، بودن هدعمت، یباورعلم، یریپذمانیا

، ییش ورا عا نگ رش ، یزیس ت  ظل م  و یخ واه ع دالت ، تح ول  و ینوآور، یشناستمصلح

  .ییگرااسوه و یطلب تشهاد

 منظ ر  از حکوم ت  و م ردم  سطح در یفرهنگ یدهایتهد» مقاله در (9910) یقرب و دیجمش .1

 انق الب  فرهن گ  هیعل یجهان استکبار اقدامات یعنی سکه گرید یرو به «)ره(ینیخم امام

 چ ون  یم وارد  و ک رده  احص ا  )ره(امام شهیاند منظر از را اقدامات آن و پرداخته یاسالم
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 عناص ر  از را یمل   تیهو کردن مخدوش و یفرهنگ و یفکر یوابستگ، یفرهنگ استحاله

   .اند دانسته موضوع نیا

 منظر از آن با ارزهمب هایراه و آمریکایی فرهنگ» عنوان با یقیتحق در (9919) یسلحشور .3

 براب ر  در ام ام)ره(  یفرهنگ   ش ه یاند مواجه ه  ب ه ، نیشیپ پژوهش همانند، «خمینی)ره( امام

 حف ظ ، آمریک اگرایی  با مقابله راه ترینمهم که دیگو یم و پردازد یم ییکایآمر فرهنگ

  .است اسالمی   ایرانی فرهنگ

 ام ام  دگاهی  د ب ر  تأم ل  با یسالما دانشگاه تحقق یگذاراستیس» مقاله در (9910) یموسو .3

 پرداخت ه  امام)ره( شهیاند در   دانشگاه یعنی   یفرهنگ یها نظامریز از یکی به «)س(ینیخم

 یکی که دارند عمده کردکار دو هادانشگاه، خمینی امام نظر از نکهیا انیب از پس و است

 تحق ق  یردهاراهب، است متخصصان و دانشمندان تربیت یگرید و انسان اصالح و تربیت

  .کند یم نییتب را هدف دو نیا

 در یاس  یس   یفرهنگ   یه ا دالل ت  یبن د مفصل یچگونگ» در (9911) همکاران و استاک .1

 یاس  یس نظ ام  ب ا  ام ام)ره(  مطل وب  یفرهنگ   نظ ام  نیب   رابطه به «)ره(ینیخم امام گفتمان

، )ره(ام ام  هش  یاند یفرهنگ   یمرک ز  دال ن د معتقد و پردازند یم شانیا توسط شدهتأسیس

 اتینظر از دیجد ینسل، رانیا یاسیس نظام در تأثیر بر عالوه توانسته که است اسالم همان

  .آورد وجود به جهان در یاسیس علوم حوزه در را پردازانهینظر و

 در یتیه و  یگ ذار اس ت یس اص ول » عن وان  ب ا  یق  یتحق در ع رف  و ییشکارس را  یغالم .95

 در یتیه و  موض وعات  ب ه  «)ره(ین  یخم ام ام  یگفتم ان  رس په  در رانیا یاسالم یمهورج

 یس و ب ه  دوم و اول یپهل و  در گرا باستان سمیونالیناس از گذار و پردازند یم اقوام به توجه

 .کنند می نییتب را یاسالم یجمهور در ینید اتحاد
 

 پژوهش روش

 ینوع یفیک پژوهش است. شده استفاده یفیک پژوهش بر یمبتن یهاروش از حاضر قیتحق در

، یمس لم  و ف ر ین)خ هاس ت  افت ه ی و رفتاره ا ، مس ائل  ب ه  یاب زار ریغ یحت و بامعنا، قیعم، عیوس نگرة

 ب ا  ک ه  ده د  یم   دس ت  ب ه  را ییها افتهی که یپژوهش نوع هر از است عبارت یفیک پژوهش» (.9911
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، نیک ورب  و )اس تراوس  «ان د  ش ده  کس ب  کردن یکم هرگونه ای آماری های روش از ریغ ییها وهیش

، ردی  گ یم   قرار ییرگرایتفس میپارادا در که پژوهش نیا در استفاده مورد یفیک روش (.93 :9915

 ه ا  برچس ب  نی  ا ش ود  تالش نکهیا بدون دارد؛ تأکید ها داده از مقوالت و ها تِم، الگوها یداریپد بر

، آذر و یال وان ، ف رد  یی)دان ا  دش و   یتحر نگارنده نگاه و نظر اساس بر قتیحق و لیتحم ها داده به

 .اس ت  ش ده  اس تفاده  «ادی  بن داده» روش از، پ ژوهش  نیا هایداده لیتحل و هیتجز برای (.90 :9913

 و ف رد  یی)دانا دانست یفیک پژوهش یها راهبرد نیترمهم از یکی توان یم را ادیبن داده یپرداز هینظر

 روش نی  ا اتی  کل و هی  پا میاهمف   9«ادی  بن داده هی  نظر کش   » عنوان با یکتاب در (.35 :9931، یامام

 را ادیبن داده یپرداز هینظر یاصل یها دهیا کتاب نیا (.Glaser & Strauss, 1967) است شده حیتشر

 عم دتاً  ک ه     مند نظام افتیره از پژوهش نیا در (.Creswell, 2005: 396) است هکرد یگذار هیپا

، آن اس اس  بر که شده استفاده اند  دهکر زهیتئور (Strauss & Corbin, 1998) نیکورب و استراوس

 0«یانتخ اب  کدگ ذاری » و 9«مح وری  کدگذاری» 2،«باز کدگذاری» مرحله سه در ها داده گردآوری

  .(Lee, 2001: 41) ردیگ یم انجام

 فرهن گ  نظ ام » یمیپ ارادا  م دل  یطراح   ب رای ، آم ده  دس ت  ب ه  یکدها به استناد با تینها در

 لح اظ  مطل وب  یعم وم  فرهنگ، پژوهش یمحور مقوله :دش دهاستفا مدل نیا از «مطلوب یعموم

 طیش را ، یعل   طیشرا شامل طیشرا نوع سه، آن به دنیرس یبرا آمده دست به یکدها براساس و شد

 ییراهبرده ا  )ره(ین  یخم ام ام ، آم ده  دس ت  به یکدها در .آمد دست به یا واسطه طیشرا و یا نهیزم

 بی ان  زین را مطلوب فرهنگ آن به دنیرس یامدهایپ و هداد ارائه مطلوب فرهنگ آن به دنیرس یبرا

 آن حاتیتوض ادامه در که کرد دایپ یاساس بُعد پنج پژوهش نیا از حاصل مدل نیبنابرا اند. فرموده

 آمد. خواهد

 

 پژوهش یها داده یگردآور

 انی  م در .اس ت  9913 و 9911 یها سال در )ره(ینیخم امام آثار بر پژوهش نیا یاصل تمرکز

 زیتم ا  و یبرت ر  از مکتوب یها امیپ شانیا عمر آخر یها سال در )ره(راحل امام از مانده یبرجا ارآث
 

1. Grounding Grounded Theory 

2. Open Coding 

3. Axial Coding 

4. Selective Coding 
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 ش ان یا  یش ر  عم ر  آخ ر  سال دو یها امیپ نیتر مهم، دیق دو نیا به توجه با برخوردارند. یمحسوس

 و یفرهنگ   مباح    نیش تر یب ک ه  )ره(ام ام  حض رت  نام ه  تیوص، اساس نیا بر .شد لیتحل و احصا

 امی  پ پنج ادامه در و گرفت قرار لیتحل مورد اول نمونه عنوان به است گنجانده خود در را یاختارس

 ب ا  بن ابراین  ؛نش د  هاض اف  یدی  جد مقول ه  چیه  ، آخر امیپ دو یبررس با .شد یبررس شانیا گرید مهم

 از دهاس تفا  ب ا  یینه ا  یمیپ ارادا  یالگ و  و متوق    ه ا  امی  پ لی  تحل رون د  ادامه، ینظر تیکفا اعالم

 .دش میترس آمده  دست به مقوالت

 
 مطلوب یفرهنگ نظام استخراج برای (ره)ینیخم امام منتخب یهاامیپ .9 جدول

 کد تاریخ امیپ عنوان فیرد

 ال  91/1/9911 )ره(ینیخم امام یاله   یاسیس نامهتیوص 9

 ب 21/0/9913 (013 قطعنامه رشی)پذ مکه خونین کشتار سالگرد در ایران ملت به امیپ 2

 ج 1/0/9911 مشرکان( از )برائت الحرام اهلل بیت زائران و جهان و ایران مسلمانان به امیپ 9

 د 9/92/9913 (تیروحان )منشور جماعات و جمعه ائمه و مدرسین، مراجع، روحانیون به امیپ 0

 ه  95/3/9913 (یبرادر )منشور انصار  محمدعل  االسالم حجه آقا  جناب به امیپ 0

1 
 به دعوت و سمیمارکس شکست ینیب شی)پ گورباچ  لیخائیم یآقا به امیپ

 (اسالم
 و 99/95/9913

 

 ها داده لیتحل و ها افتهی

 :است شده استفاده یکدگذار یبرا زیر مدل از پژوهش نیا در

 .اندگرفته قرار یبررس مورد که است ییهاامیپ از هریک بیانگر و، ه ، د، ج، ب، ال   

 از هشتم کلیدی نکته دهنده نشان «3 ب» مثال رایب ؛است کلیدی نکته شماره بیانگر اعداد  

 .است گرفته قرار یبررس مورد امیپ نیدوم یعنی ب امیپ
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 یمیپارادا مقوالت و میمفاه استخراج و یکدگذار از یا دهیگز .2 جدول

 )ره(ینیخم امام نامهتیوص

 کد
 مدل در نقش

 یمیپارادا
 فیرد گرافپارا دهیگز میمفاه

 یعل طیشرا .9 9 ال 
 قرآن در داشتن شهیر .9
 عترت در داشتن شهیر .9

َ ََقال   ا)ص(: َرسال   ََاّناا َاللَّ ََتالر      ُ ََفاك   
ااك  َالّثقل 

َ )َ َكتلب 
ََعترتيَوَاللَّ مالَبكتاي َأها   ه  نَّ ََفإ  ا   ر قالَل 

ت  ف  َي 
ّت  اََح  ر د 
ََي  يَّ ل  ََع  لض  ح    .ال 

9 

 یا واسطه طیشرا .9 2 ال 
 یه ا  حکوم ت  لیتشک .9

 یضدقرآن

 ش د.  شروع )ع(عل  حضرت شهادت از پس
 را ک  ریم ق  رآن، طاغوتی  ان و خودخواه  ان

 ه   ا  حکوم   ت ب   را  کردن   د ا  وس   یله
 و ق  رآن حقیق    مفس  ران آنه  ا .قرآن ض  د

 از را ق رآن  سراس ر  ک ه  را حق ایق  به آشنایان
  ند.زد عقب اکرم)ص(... پیامبر

2 

 9 ال 
 یا واسطه طیشرا .9
 یا اسطهو طیشرا .2

  قرآن گذاشتن کنار .9
 حکومت گذاشتن کنار .2

 یاله عدل

 ورود تا بشریت برا  که   را قرآن حقیقت در

 ماد  زندگان  دستور ترین بزرگ، حو  به
 خ  ارج ص  حنه از   س  ته و هب  ود معن  و  و

 از یک    که   اله  عدل حکومت بر و کردند
   هس ت  و ب وده  مقدس کتاب این ها  آرمان

 .شیدندک بطالن خط

9 

 0 ال 
 یعلّ طیشرا .9
 یا واسطه طیشرا .2

 ق رآن  دادن قرار محور .9
 تیبشر رشد در
 یاله   ب ردن  الؤس   ریز .2

 قرآن بودن

 نقطه و جهانیان رشد برا  که را کریم قرآن 

 از، بش ر   عائل ه  بلک ه ، مس لمانان  هم ه  جمع
 ت   ام کش     ب   ه اح   دیت ش   امخ مق   ام

 داد... تنزل، است محمد )ص(

0 

 0 ال 
 یا واسطه طیشرا .9
 یا واسطه طیشرا .2
 یا واسطه طیشرا .9

 گر توطئه دشمنان نقش .9
 جاهل دوستان نقش .2
 در ق  رآن نق  ش تن  زل .9

 جامعه

 و گ  ر توطئ  ه دش  منان دس  ت ب  ه األس    م  ع

 کت    اب ای    ن ق    رآن، جاه    ل دوس    تان
 و ه ا  گورس تان  در ج ز  نقش   ، ساز سرنوشت

 ایدب که آن و ندارد و نداشت مردگان مجالس
 کت  اب و بش  ریت و مس  لمانان جم  ع وس  یله

 اخ تالف  و تفرق ه  وس یله ، باش د  آنان زندگ 
 .شد خارج صحنه از کل  هب یا گردید

0 
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 کد
 مدل در نقش

 یمیپارادا
 فیرد گرافپارا دهیگز میمفاه

 1 ال 
 یا واسطه طیشرا .9

 یا واسطه طیشرا .2

 استیس از نید ییجدا .9

 مان      دن محج      ور .2

 یاسالم حکومت

 اس  الم  حکوم  ت از دم کس    اگ  ر دی  دیم
 ب  زرگ نق  ش ک  ه، تسیاس   از و آورد برم   
 آل ه  و  علیه  اللَّه  صل )بزرگوار رسول و اسالم

، اس ت  آن مش حون  س نت  و ق رآن  و (سلم و 
 معص یت  ترین بزرگ گوی ، گفت م  سخن
 «سیاس    آخون د » کلم ه  و ش ده؛  مرتک ب  را

 نی ز  اکنون و بود شده دین ب  آخوند با موازن
 هست.

1 

 یا واسطه طیشرا 3 ال 
 منح رف  یها حکومت .9

 یاسالم ظاهر به

 وس  یله ب  ه ب  زرگ ش  یطان  ه  ا  ق  درت اخی  راً و
، اس الم   تعلیمات از خارج منحرفِ ها  حکومت

 مح و  ب را  ، ان د  بسته اسالم به دروغ به را خود که
 را ق رآن  ها ابرقدرت شیطان  مقاصد تثبیت و قرآن
 و فرس تند  م  اطراف به و کنند م  طبع زیبا خط با
 خ  ارج ص  حنه از را ق  رآن ش  یطان  حیل  ه ای  ن ب  ا
 .کنند م 

3 

 قرآن دادن قرار محور .9 یعلّ طیشرا 3 ال 

 جمیع از بشر دهنده نجات نسخه ترین بزرگ قرآن
 او عق ل  و قل ب  و دست و پا  بر که است قیود 
  است. پیچیده

3 

 یعلّ طیشرا 1 ال 
 ائم    ه از یریالگ    وگ .9

 (ع)نیمعصوم

 و  هاللَّ    ص لوات ) م ا  معصومین ائمه که مفتخریم ما
 راه در و اس الم  دی ن  تع ال   راه در (عل یهم   سالمه
 راه در عاقب   ت و ک   ریم... ق   رآن ک   ردن پی   اده

 زم ان  طاغوتی ان  و جائرانه ها  حکومت برانداز 
  شدند. شهید خود

1 

 ال 

95 
 یا نهیزم طیشرا

 یمل   وحدت و انسجام .9

 یتع   ال تحق   ق ریمس    در

 ق   رآن مقاص   د و اس  الم 

 میکر

 و خ رد  و جوان و پیر زنان و وانبان که مفتخریم ما
 نظ ام   و اقتصاد  و فرهنگ  ها  صحنه در کالن
 راه در آن ان  از بهت ر  ی ا  م ردان  همدوش و، حاضر
 .دارند فعالیت کریم قرآن مقاصد و اسالم تعال 

95 

 راهبردها 90 ب
 حکوم ت  قلمرو گسترش

 یاسالم

 کسب برا  ما مبارزه و مشرکین از ما برائت فریاد
 و مان سیاس  قدرت کسب مسیر در ها تمل آزاد 
 است. اسالم  حکومت جغرافیا  قلمرو گسترش

99 
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 کد
 مدل در نقش

 یمیپارادا
 فیرد گرافپارا دهیگز میمفاه

 امدهایپ 10 و
 جامع  ه یجمع   حرک  ت

 یاخرو سعادت یسو به

 واقع  نیازها  از نیاز  هیچ جوابگو  مارکسیسم

 ب ا  و، م اد   اس ت  مکتب    ک ه  چ را  نیست؛ انسان

 اعتق اد  ع دم  بح ران  از را بشریت توان نم  مادیت

 در بش ر   جامع ه  درد ترین اساسی که، معنویت به

 .آورد در به، است شرق و غرب

92 

 امدهایپ 10 ب

 قب   ال در م   ردم ف   هیوظ

 جامعه در گریکدی تیهدا

 یاسالم

 اس   ت. آین  ده  ه  ا  نس   ل ه  دایت  روز ام  روز 

 نک رده  تغیی ر  چی ز  هیچ که ببندید را کمربندهاتان

 است.

99 

 

 قال ب  در مربوط های ولجد سپس و شد اجرا یآمار نمونه همه یرو یکدگذار از نمونه نیا

 :رفت شیپ نظر مد یالگو یطراح یسو به بتوان تا شدند یدنب دسته زیر جدول

 
  مطلوب یفرهنگ نظام یمیپارادا مدل دوم و اول سطح یها مقوله .3 جدول

 (ره)ینیخم امام نامهتیوص در

 فیرد
 مقوالت

 یمیپارادا
 میمفاه 9 سطح مقوالت

 یعموم فرهنگ یمحور مقوله 9

 دادن سامان ملزومات

 یعموم یفرهنگ به

 جامعه

 یعموم فرهنگ بودن یمردم

 فرهنگ در دولت ینظارت نقش

 در یبوم یالگو یطراح

 یعموم یساز فرهنگ

 یاجتماع نظامات ریسا یبرا فرهنگ بودن مبنا و شهیر به توجه

 جامعه کی در فرهنگ و فکر کینزد رابطه

 یاسالم تمدن لیتشک یربنایز، فرهنگ

 یعلّ طیشرا 2

 در اسالم نید تیجامع

 و یفرد یها جنبه همه

 یاجتماع

 هیپا بر یاسالم حکومت ییبرپا لزوم و اسالم نید تیجامع

 اسالم نیمب نید یها آموزه و احکام

 و یاجتماع   یاسیس

 احکام دنید یرفردیغ

 اسالم نید

 احکام بودن یاسیس   یعباد به توجه

 اسالم

 برای یاسیس شعائر از استفاده

 نیمسلم وحدت
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 فیرد
 مقوالت

 یمیپارادا
 میمفاه 9 سطح مقوالت

 یفرد ارکان همه بودن نید بر یمبتن لزوم و استیس و نید رابطه

 یاسالم جامعه در یاجتماع و

 یمنابع از یبرخوردار
 کتاب مانند سنگ گران

 رهی)س سنت و )قرآن(
 )ع((تیب   اهل

 قرآن به تمسک

 تیب اهل به تمسک

 فرهنگ از یبرخوردار
 یعیش

 )ع(تیب اهل محبت از یبرخوردار و ییوال رابطه وجود

 حضرت از تیتبع به حق ریمس در یطللب شهادت و جهاد هیروح
 )ع(نیالحس اباعبداهلل

 جامعه در انتظار حیصح فرهنگ جیترو تیاهم

 یا نهیزم طیشرا 9

 روح ؛یاعتقاد نهیزم
 و ییگرا تیمعنو، مانیا

 جامعه در یدمحوریتوح

 وجود با جامعه در اخالق و تیمعنو به یقو شیگرا وجود
 امروز جهان در تیمعنو فقدان

 یبشر مکاتب محض ییگرا ماده مقابل در فراماده عالم به اعتقاد

 عمل و نظر در شرک ینف و دیتوح به اعتقاد

 نظام ؛یساختار نهیزم
 رابطه و ییوال یحکومت
 ملت و تدول یحبّ

 جامعه یکپارچگی و وحدت محور، هیفق تیوال

 مردم توسط دولت مسائل دانستن خود مشکل

 نهیرید و کهن یتمدن از یبرخوردار یخیتار نهیزم

 شرفتهیپ تمدن وجود
 زمان در رانیا در
 انییاروپا تیبربر

 و لیاص فرهنگ
 انیرانیا نهیرید

 امکان ؛یاجتماع نهیزم
 یروین از یمند بهره
 یمردم فعال و متراکم

 کارآمد و متعهد یانسان یروین تیاهم
 کی یها آرمان و اهداف شبردیپ در

 ملت

 یروین تیترب لزوم
 و متعهد یانسان

 کارآمد

، یساز فعال، تیحما
 و یریگ بهره

 یده جهت
 یانسان یها تیظرف

 کشور در موجود
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 فیرد
 مقوالت

 یمیپارادا
 میمفاه 9 سطح مقوالت

 نسل کنندگان تیترب تیوضع اصالح

 (تاداناس و نی)معلم ندهیآ

 و نیمعلم اخراج

 و گرا غرب تاداناس

 وابسته

 و نیمعلم یریارگک به

 و ستهیشا تاداناس

 متعهد

 یانقالب و متعهد عناصر به دادن دانیم

 مختل  امور در

 مناسب یفضا جادیا

 یفرهنگ تیفعال برای

 یمردم

 فعاالن از تیحما

 یفرهنگ

 یها انیجر با مقابله

 یفرهنگ منحرف

 آنان دست به امور سپردن و مردم به اعتماد لزوم

0 
 طیشرا

 یا واسطه

 اقدامات و القائات

 دشمنان خصمانه

 مختل  هایقشر کردن منحرف

 فرهنگ از جوانان خصوص هب جامعه

 یخود یها ارزش و

 قشر کردن جدا

 کرده یلتحص

 از یدانشگاه

 تیروحان

 مراکز گرفتن دست به

 توسط تیترب و میتعل

 گانگانیب

 و فساد جیترو

 جوانان در یبندوبار یب

 نفوذ تحت جوامع

 جوانان فکر انحراف

 و مهم مسائل از

 با جامعه یاساس

 به آنان نکرد مشغول

 و تیاهم کم مسائل

 لغو
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 فیرد
 مقوالت

 یمیپارادا
 میمفاه 9 سطح مقوالت

 ندهیآ از مردم کردن وسیمأ و یینما اهیس

 هایقشر انیم یغرب فرهنگ جیترو و یفرهنگ نفوذ برای تالش
 جامعه مختل 

 یها ارزش و فرهنگ دادن جلوه ارزش یب و نامناسب، کهنه
 جوامع جوانان چشم در یبوم

 شیخو به اعتماد سلب و یخودباختگ جادیا

 یناکارآمد

 یها یگذار استیس

 داخل در یفرهنگ

 فرهنگ در یمردم یروین از استفاده عدم

 فرهنگ به دولت مآبانه میق نگاه

 نمسئوال آمدن کار یرو

 وابسته و زده غرب

 مستضع  ممالک یفکر نخبگان تیترب و جذب برای تالش

 در یغرب یها ارزش و ها آموزه بر یمبتن یآموزش ستمیس یطراح
 سلطه تحت ممالک و مناطق

 نیهم انیم از مستضع  ممالک دولتمردان انتخاب برای تالش
 زدگان غرب و زدگان شرق

  

 شدن متأثر و ینیب مخودک

 تمدن یساختگ منهیه از

 غرب

 نفس به اعتماد گرفتن
 ها ملت از یخودباور و

 و غرب و شرق از کورکورانه دیتقل
 خود به اتکا عدم

 هایقشر در یگانگیخودب از جادیا
 جامعه مختل 

 به نسبت ها ملت داشتن نگاه جاهل
 به اعتماد سلب برای شیخو گذشته

 هاآن نفس

 غرب تمدن اقتدار و شوکت دادن نشان برای فراوان غاتیتبل
 تیواقع حد از شیب

 راهبردها 0

 حق حکومت لیتشک

 عالم همه در مستضعفان از تیحما برای تالش

 در عدالت یبرقرار و ظالمان با مبارزه برای یآمادگ کسب لزوم
 عالم اسرسر

 و یخودباور جادیا

 جامعه در نفس به اعتماد

 مسائل حل در یداخل توان به وربا

 نفس ضع  و ینیب خودکوچک از زیپره

 غرب تمدن یساختگ منهیه از ترس از زیپره

 بدون نفس به اتکال و خدا به اعتماد با که یامر هر در تیموفق
 .شد انجام داخل در گانگانیب به داشت چشم
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 فیرد
 مقوالت

 یمیپارادا
 میمفاه 9 سطح مقوالت

، وحدت جادیا

 عزم و یکپارچگی

 یاجتماع

 جادیا با مقابله

 یاجتماع یها شکاف

 یمذهب و یقوم یها شکاف با مقابله

 ...و

 انیم شکاف جادیا با مقابله

 و یحوزو کردگان لیتحص

 یدانشگاه

 یمل عزم جادیا

 اهداف به لین ریمس در همه حرکت

 خود توان قدر به یمتعال

 و مال کردن فدا و یذشتگگازخود

 آرمان تحقق ریمس در فرزند

 در یبوم یالگو یاحطر

 یمبنا بر فرهنگ

 یاسالم لیاص یها ارزش

 غرب و شرق از کورکورانه دیتقل از زیپره

 یبرا اسالم نید تیقابل

 جامع یمدل یطراح

 فرهنگ رشد برای

 جامعه یعموم

 و ییمحتوا یغنا از یبرخوردار

 فرهنگ حوزه در ینظر

 یالگو و سابقه از یبرخوردار

 یریگ بهره قابل یخیتار

 یاسالم نظام در مردم یفرهنگ یارتقا برای یزیر برنامه لزوم

 امدهایپ 1

 و اهداف تحقق

 شارع یعال یها آرمان

 اسالم مقدس

 یاله احکام یاجرا

 یاجرا برای مساعد نهیزم جادیا

 جامعه در یاله احکام

 تحقق الزمه ؛یاسالم حکومت

 اسالم نید یاله احکام یاجرا

 جامعه یجمع حرکت

 سعادت یسو به

 یاخرو

 برای جامعه در مساعد نهیزم جادیا

 یسو به مردم یعموم حرکت

 سعادت

 رفاه نیتأم برای یاسالم دولت فهیوظ

 جامعه حرکت دادن سوق و یویدن

 یاخرو سعادت یسو به

 گریکدی تیهدا قبال در مردم فهیوظ

 یاسالم جامعه در

  یاصل کمبود ت؛یمعنو فقدان

 مدرن جهان
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 فیرد
 مقوالت

 یمیپارادا
 میمفاه 9 سطح مقوالت

 و ستهیشا یزندگ به لین

 یویدن آرامش

 رفاه نیتأم برای یاسالم دولت فهیوظ

 جامعه حرکت دادن سوق و یویدن

 یاخرو سعادت یسو به

 نیتأم به یاسالم دولت توجه لزوم

 یزندگ و یمعنو آرامش، یماد رفاه

 مردم ستهیشا

 ستهیشا یالگوساز

 یها ملت ریسا یبرا

 جهان

 عامل، رانیا ملت شدن الگو از ترس

 ها یدشمن یاصل

 به رانیا انقالب یصدا رساندن لزوم

 (انقالب )صدور ها ملت ریسا

 عامل یاسالم نمونه جامعه جادیا

 اسالم به نیریسا جذب

 در مساعد نهیزم جادیا

 لیتشک برای جهان

 یمهدو عدل حکومت

 انقالب مقدمه، رانیا مردم انقالب

 یمهدو یجهان

  و فعال انتظار جیترو لزوم

 جامعه در سازنده

 

 توس ط  ش ده  نیتدو ندیفرا اساس بر )ره(ینیخم امام اناتیب لیتحل و یکدگذار با بیترت نیبد

 مقول ه  دس ته  پ نج  قال ب  در، مطل وب  یفرهنگ   نظ ام  ب ا  مرتبط یاصل مقوالت، نیکورب و استراوس

 نظ ام  نیا تحقق برای نظر مد یراهبردها و یا واسطه طیاشر، یا نهیزم طیشرا، یعلّ طیشرا، یمحور

 است. شده برشمرده زین آن تحقق از یناش یاه هثمر و آثار و احصا

 

 یریگ جهینت

 در اس الم  نیمب   نی  د تیجامع» چون یعوامل، فرهنگ رامونیپ )ره(راحل امام اناتیب لیتحل با

 س نت  و )ق رآن(  کت اب  مانن د  سنگ گران یمنابع از یبرخوردار»، «یاجتماع و یفرد یها جنبه همه
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 نظام تحقق یعلّ طیشرا عنوان به «یعیش لیاص و یغن فرهنگ از یبرخوردار» و «)ع((تیب  اهل رهی)س

 ل زوم  ای   امکان علت که شود یم شامل را یعوامل و طیشرا واقع در که    جامعه در مطلوب یفرهنگ

 .شدند ییشناسا   شوند می محسوب امر کی تحقق

 ب رای  الزم ن ه یزم ک ه  شود یم گفته یعوامل به زین مطلوب یفرهنگ نظام تحقق یا نهیزم طیشرا

 ییه ا  نهیزم وجود، )ره(امام حضرت نگاه از .سازد یم فراهم را شده گرفته نظر در یراهبردها تحقق

 هرابط   و ی ی وال نظ ام  ؛یساختار نهیزم»، «جامعه در ییگرا تیمعنو، مانیا روح ؛یاعتقاد نهیزم» مثل

 ؛یاجتم اع  ن ه یزم» و «ن ه یرید و که ن  یتم دن  از یبرخ وردار  ؛یخیت ار  نهیزم»، «ملت و دولت یحبّ

 در یب وم  یعم وم  فرهن گ  تحق ق  ب رای  یمس اعد  بستر «یمردم فعال و متراکم یروین از یمند بهره

 است. کرده فراهم جامعه

 ب رای  راهبرده ا  نج ام ا مقاب ل  در یمانع توانند یم که شود یم گفته یعوامل به یا واسطه طیشرا

 یع وامل ، ش ان یا نگ اه  از ک ه  دهد یم نشان )ره(راحل امام شهیاند لیتحل باشند. یمحور مقوله تحقق

 یرو»، «داخ ل  در یفرهنگ   یه ا  اس ت یس یناکارآمد»، «دشمنان خصمانه اقدامات و القائات» چون

 یس اختگ  من ه یه ب ل مقا در ش دن  مرعوب و ینیب خودکم» و «وابسته و زده غرب نمسئوال آمدن کار

 جامع ه  در مطل وب  یفرهنگ   نظ ام  تحق ق  مقابل در یمانع توانند یم که هستند یعوامل «غرب تمدن

  باشند.

 مقول ه  تحق ق  ب رای  ییراهکاره ا  دی  با، موج ود  موان ع  و مساعد یها نهیزم و عوامل به توجه با

 نظ ام  تحق ق  برای راهکار نیتر مهم را «حق حکومت لیتشک» )ره(ینیخم امام کرد. زیتجو یمحور

 ج اد یا» مثل ییراهبردها، آن آمدن وجود به هیسا در که دانند یم یاسالم جامعه در مطلوب یفرهنگ

 یطراح  » و «یاجتم اع  ع زم  و یکپارچگی، وحدت جادیا»، «جامعه در نفس به اعتماد و یخودباور

 .کنند می دایپ یاسالم جامعه در اجرا و تحقق امکان «یاسالم یها ارزش اساس بر یبوم یالگو

 نظ ام  س اختن  ن ه ینهاد و راهکاره ا  نیا موفق یاجرا امدیپ نیتر مهم معتقدند )ره(امام حضرت

 ب ا  ک ه  اس ت  «مق دس  ش ارع  یعال یها آرمان و اهداف تحقق»، جامعه در یاسالم مطلوب یفرهنگ

 و هس ت یشا یزندگ نیتأم»، «سعادت یسو به جامعه یعموم حرکت»، جامعه در «یاله احکام یاجرا»

 حکوم ت  لیتش ک  ب رای  یس از  ن ه یزم» و «جه ان  یه ا  ملت ریسا یبرا یالگوساز»، «یویدن آرامش

  بود. خواهد همراه «یمهدو
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 گاهیجا از یاسالم یها آموزه بر یمبتن مطلوب یفرهنگ نظام تحقق گفت توان یم بیترت نیبد

 یاه   هثم ر ، جامع ه  در آن تحق ق  و ب وده  برخوردار )ره(راحل امام شهیاند در ییباال اریبس تیاهم و

 .داشت خواهد دنبال به شیخو مطلوب کمال یسو به آن حرکت و جامعه یتعال و رشد در یانیشا

 یه ا  داده ب ر  یمبتن   ت وان  یم که رسد یم نظر به، اهآن لیتحل و آمده دست هب یها داده اساس بر

 یفرهنگ   نظ ام  تحق ق   ی  ک و ک م  نی ی تب ب رای  9یمیپ ارادا  مدل کی یطراح به اقدام، شده کسب

 ام ام  ش ه یاند اس اس  ب ر  مطل وب  یفرهنگ نظام یمیپارادا مدل، 9 یروندنما .دکر جامعه در مطلوب

 نش ان  بهت ر ، اس ت  ش ده  حاص ل  لی  تحل ن د یفرا در آمده دست به مقوالت اساس بر که را راحل)ره(

 :دهد یم

 
 

 )ره(ینیخم امام منظر از مطلوب یفرهنگ نظام یالگو .9 ینما روند

 

1. Logic Paradigm 
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