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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 alBayt (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
نظام فرهنگی بهعنوان مجموعهای منسجم از باورها ،ارزشها و هنجارهایی که برای تأمین هدفی خاص سامان داده میشوند
و دارای آثار و کارکرد اجتماعی هستند ،یکی از اجزای مهم نظامات اجتماعی جامعه محسوب میشود و از اهمیت و جایگاهی باال
در تحقق اهداف و آرمانهای پیش روی یک جامعه برخوردار است .با توجه به تفوق فرهنگ بر سایر نظامات اجتماعی در اندیشه
غالب اندیشمندان مسلمان ،اهمیت شناخت و تحقق یک نظام فرهنگی مطلوب ،متناسب با آرمانها و اهداف مد نظر در نظام اسالمی
بیشتر آشکار میشود .در این پژوهش ملزومات ،موانع ،راهکارها و ثمرههای تحقق یک نظام فرهنگی مطلوب از منظر بنیانگذار
نظام اسالمی ،حضرت امام خمینی(ره) ،بررسی شده است .بدین منظور شش پیام مهم از میان پیامها ،نامهها و سخنرانیهای امام
راحل در سالهای  9911و  9913انتخاب و با استفاده از روش دادهبنیاد 9تحلیل شدهاند .پس از رسیدن به اشباع نظری ،مدل نهایی
با بهرهگیری از الگوی پارادایمی استراوس و کوربین طراحی شده است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،شرایط علّی (شامل
محوریت اسالم حقیقی (سیاسی) و مقابله با اسالم انحرافی (مقدسمآب) ،مبنا قرار دادن کتاب (قرآن) و سنت (سیره اهل بیت(ع))
و توجه به طراحی الگوی بومی در فرهنگ) ،شرایط زمینهای (برخورداری از فرهنگ غنی و اصیل شیعی ،نظام حکومتی والیی و
رابطه حُبّی دولت و ملت ،برخورداری از تمدن کهن ایرانی ،بهرهمندی از نیروی متراکم و فعال مردمی) ،شرایط واسطهای (القائات
و اقدامات خصمانه دشمنان ،ناکارآمدی سیاستهای فرهنگی در داخل ،روی کار آمدن مسئوالن وابسته و غربزده ،خودکمبینی و
مرعوب شدن از هیمنه ساختگی تمدن غرب) و راهبردهای مناسب برای تحقق نظام فرهنگی مطلوب (تشکیل حکومت حق ،ایجاد
خودباوری و اعتماد به نفس در جامعه ،ایجاد وحدت ،یکپارچگی و عزم اجتماعی ،بهکارگیری نیروی انسانی شایسته) از منظر امام
خمینی(ه) مشخص شده و پیامدهای تحقق این نظام (الگوسازی برای سایر ملتهای جهان ،زندگی شایسته و آرامش دنیوی ،اجرای
احکام الهی ،حرکت عمومی جامعه به سوی سعادت اخروی ،زمینهسازی برای تشکیل حکومت مهدوی ،تحقق اهداف و آرمانهای
عالی شارع مقدس اسالم) نیز تبیین شده است.
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مقدمه
حکومت پهلوی نظام فرهنگی مشخصی برای جهت دهی به حیات اجتماعی ایرانی ان م د نظ ر
داشت که به شدت با ارزش های فرهنگی غرب هم گرا بود و با جریان دینی زاویه داشت .تالش این
خاندان برای به حاشیه راندن دین و حذف آن از نظام فرهنگی ایران به حدی شدید و گس ترده ب ود
که با واکنش تند مردم ایران مواجه شد؛ بهنحوی که دیلمی معزی چنین ادعا م یکن د« :ب رهم زدن
ترکیب نظام فرهنگی ،هرچند در کوتاهمدت ظاهر جامعه را دگرگون ساخت ،ام ا در بلندم دت ب ه
سرنگونی نظام سیاسی پهلوی منج ر ش د» (دیلم ی مع زی .)21 :9931 ،در واق ع در نظ ام فرهنگ ی
حکومت پهلوی با «روی کار آمدن رضاشاه و پس از انقالب مشروطیت ،یک ی از اق دامات مه م و
خاص رضاشاه ،توجه به مسئله باستان گرایی و اتخاذ رویکرد بزرگداشت و تجلیل از حکومت ه ای
شاهنشاهی ایران قبل از اسالم بود .حوادث پس از پایان جنگ عالم گی ر اول و تح والت بع د از آن
نشان میدهد که هویت ملی بهنحوی ساماندهی میش د ک ه نق ش دی ن در س اختمان ملی ت ایران ی
بسیار اندک و ناچیز باشد .گسترش دامنه و نفوذ هویت ملی مبتنی بر باستان گرایی در دوره رضاشاه
با پیشرفت پروژه دولت ملت سازی م درن پیوس تگی داش ت» (دیلم ی مع زی .)93 :9931 ،نکت ه
درخور توجه اینکه در همین پروژه باستانگرایی ،آنجا که بین ارزشهای بومی ایرانی و ارزشهای
غربی منافات یا تعارضی رخ میداد ،ارزشهای ملی باید ب ه نف ع غ رب ب هس وی ح ذف و تعطیل ی
رانده میشدند و تنفس آنها تنها در همراهی با ارزشهای غربی امکانپذیر بود.
انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی(ره) در تقابل با نظام فرهنگی مطلوب پهلوی و همسو ب ا
نظام فرهنگی مطلوب اسالمی است .انقالب اسالمی ریشه در آموزههای دین اسالم دارد و بهعن وان
انقالبی ایدئولوژیک شناخته میشود و به همین علت حوزه فرهنگ ،محور سایر نظامات اجتم اعی
محسوب می شود .شعارها و آرمانهای مطرحشده در انق الب اس المی ای ران بیش تر جنب ه فک ری و
فرهنگی داشته؛ بنابراین بدیهی است تحقق آنها جز ب ا طراح ی م تقن ی ک نظ ام فرهنگ ی مطل وب
امکان پذیر نباشد .این نظام فرهنگی نه بهدنبال هضم فرهنگ ایرانی در نظام س لطه جه انی ی ا هض م
مفاهیم دینی در سنتهای کهن ایرانی است ،بلکه نظامی برخاسته از اسالم ناب محمدی(ص) است
که الزم است ابعاد آن تبیین و تدقیق شود.
میتوان ادعا کرد در اندیشه امام خمینی(ره) نظام فرهنگ ی بیش ترین اهمی ت را دارد ی ا حت ی
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منشأ و مبنای شکل گی ری س ایر نظام ات اجتم اعی اس ت .ام ام خمین ی(ره) اهمی ت بس یاری ب رای
فرهنگ قائل اند و آن را «مبدأ همه خوشبختیها و بدبختیهای یک ملت» میدانند که هرگونه فساد
و انحراف در آن موجب فساد و انحراف جامعه از مسیر حق م یش ود (ام ام خمین ی ،9911 ،ج:95
 .)035ایش ان ریش ه و منش أ اس تقالل کش ور در هم ه عرص هه ا را دوری از فرهن گ اس تعماری و
دستیابی به استقالل فرهنگی بیان میکنند .بنابراین در منظومه اندیشهای ایشان ،فرهنگ منشأ س ایر
نظامات اجتماعی است و از اهمیت بیشتری از آنها برخوردار است.
انقالب اسالمی در گام دوم عمر خویش به بلوغ نظام سازی در اج زای مختل

خ ود رس یده

است و بهخوبی نیاز به ترسیم و تدقیق نظامات گوناگون ،بهخصوص نظ ام فرهنگ ی ،در آن ادراک
میشود .غفلت از نظام سازی مبتنی بر ایدئولوژی و مبانی میتواند به گرته برداری از سایر نظام ه ای
فرهنگی موجود و بعضاً رقیب یا دشمن ختم شود و همین مس ئله م یتوان د زمین هس از انح راف از
مبانی اصیل باشد.
طراحی یک نظام فرهنگی برای هر نظام حکومتی ،ضرورتی حی اتی اس ت؛ ب ه وی ژه اگ ر آن
نظام ،یک نظام ایدئولوژیک و دارای بنیان های عمیقاً مبتنی بر اس الم باش د .طراح ی چن ین نظ امی
میتوان د آث ار ،تجلی ات و نت ایجی در س ایر نظام ات اداره جامع ه نی ز داش ته باش د .نظ م فرهنگ ی
جمهوری اسالمی قطعاً متأثر از اندیش هه ای بنی ان گ ذار آن ،ام ام خمین ی(ره) ،اس ت .در پ ژوهش
حاضر نیز تالش میشود الگویی مبتنی بر اندیشه امام خمینی(ره) برای نظام فرهنگ ی مطل وب نظ ام
اس المی ت دوین ش ود .در طراح ی آن الگ و ض رورتاً بای د ب ا در نظ ر گ رفتن ش رایط گون اگون،
راهبردهایی مشخص برای رسیدن به اهداف تبیین و پیامدهای عمل به آن الگو نیز ارزی ابی ش ود ت ا
ضمن جامعیتبخشی ،تصمیمسازی مناس بی ب رای تص میمگی ران م دیریت فرهنگ ی کش ور انج ام
گیرد.
سؤالهایی که در این پژوهش بررسی میشوند به این شرح هستند:
سؤال اصلی
راهکارهای رسیدن به نظام فرهنگی متناسب با اسالم و انقالب اسالمی چیست؟

31

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال دهم ،شمارة  ،22پاییز و زمستان 9311

سؤالهای فرعی
 .9نظام فرهنگی مطلوب چه ثمرههایی خواهد داشت؟
 .2ملزومات یک نظام فرهنگی متناسب با انقالب اسالمی چیست؟
 .9چه موانعی در راه رسیدن به نظم فرهنگی مطلوب وجود دارد؟
این پژوهش با مراجعه به منتخبی از آثار برجایمانده از امام خمینی(ره) ،بهدنبال پاس خگ ویی
به این سؤالها و در نهایت طراحی الگوی تحقق نظام فرهنگی مطلوب خواهد بود.

ادبیات تحقیق
 .9فرهنگ
باید بدانیم هر کدام از متفکران با توجه به مکتب و نحل ه خ اص خ ود ،ب رای تبی ین واقعی ات
اجتماعی و انسانی اطراف خود به تعریفی خاص از فرهنگ پرداختهاند (جوادی و همکاران:9911 ،
 .)935بررسی لغوی فرهنگ در زبان و ادبیات فارسی نشان میدهد ک ه ای ن واژه ب همعن ای «ادب و
تربیت ،دانش ،عل م و معرف ت و مجموع ه آداب و رس وم» ب هک ار رفت ه اس ت (مع ین ،ج:9931 ،2
 .)2093شاید بتوان گفت اولین تعری

از فرهنگ را ادوارد تایلور 9 ،مردمشناس انگلیسی ،در س ال

 9339در کتاب «فرهنگ ابتدایی» 2خود ارائه کرد« :فرهنگ عبارت اس ت از کلی ت دره م تافت ه ای
که شامل دانستنیها ،دین ،اعتقادات ،هنرها ،اخالقیات ،ق وانین ،ع ادات ،آداب و رس وم و هرگون ه
توانایی دیگری است که انسان بهعنوان عضوی از جامعه بهدست میآورد» (آشوری.)992 :9911 ،
سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در کنف رانس جه انی «سیاس ته ای فرهنگ ی»
فرهنگ را چنین تعری

کرد« :فرهنگ کلیتی است ترکیبیافت ه از خصوص یات متف اوت روح ی،

مادی ،فکری و احساسی که شاخصه یک جامعه ی ا ی ک گ روه اس ت .فرهن گ ن ه فق ط هنره ا و
نوش تارها بلک ه ح االت زن دگی ،حق وق بنی ادی انس ان ،نظ امه ای ارزش ی ،نس بته ا و باوره ا را
دربرمی گیرد .فرهنگ به انسان امکان واکنش نشان دادن در مقابل خود را م یده د .فرهن گ م ا را
بهطور مشخص انس ان م یکن د .حی ات عقالی ی ،قض اوت نقادان ه و احس اس تعه د اخالق ی ب ه م ا
میبخشد .انسان از طریق فرهنگ ،خود را بیان میکند ،از خود آگاه میشود ،ض ع ه ای خ ود را
1. Edward bunt Taylor
2. Primitive Culture
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میپذیرد ،از موفقیتهای خود میپرسد ،به ابزارهای جدید دست مییابد و کارهای جدیدی خل ق
میکند تا از طریق آنها محدودیتهای خود را برطرف کند (سلیمی.)21 :9931 ،
فرهنگ را در سند مهندس ی فرهنگ ی کش ور ب ه مجموع های از «عقای د و باوره ای اساس ی،
ارزش ها ،آداب و الگوهای رفتاری ریشهدار و دیرپا و نمادها و مص نوعاتی ک ه ادراک ات ،رفت ار و
مناسبات جامعه را جهت و شکل میدهد و هویت آن را میسازد» تعری

کرده اند (س تاد مهندس ی

فرهنگی.)9 :9919 ،
میان اندیشمندان مسلمان نیز تعاریفی از فرهنگ ارائه شده است .حضرت امام(ره) فرهن گ را
اساس استقالل و ملیت یک ملت (امام خمین ی ،9911 ،ج  )03 :3و راه اص الح مملک ت م یدانن د
(ام ام خمین ی ،9911 ،ج )915 :9و معتقدن د ک ه «ب ش ک ب االترین و واالت رین عنص ر ک ه در
موجودیت هر جامعه دخالت اساس دارد فرهنگ آن جامعه است .اساساً فرهنگ هر جامعه هوی ت
و موجودی ت آن جامع ه را تش کیل م ده د و ب ا انح راف فرهن گ ،ه ر چن د جامع ه در بُع دها
اقتصاد  ،سیاس  ،صنعت و نظام قدرتمند و ق و باش د ،ول

پ و و پ وک و می انته

اس ت»

(امام خمینی ،9911 ،ج.)209 :90
حضرت آیت اهلل خامنهای(دام ظله) در تعری

فرهنگ میفرمایند« :فرهنگ یعن ی خلقی ات و

ذاتیات یک جامعه و بومی یک ملت؛ تفکراتش ،ایمانش ،آرمان هایش؛ اینها تش کیلدهن ده مب انی
فرهنگ یک کشور است ...فرهنگ عبارت از ذهنیات و اندیشه ها و ایمان ها و باوره ا و س نته ا و
آداب و ذخیرههای فکری و فرهنگی است ...فرهنگ شامل ادبیات ،هنر ،عل م ،ع ادات و اخ الق و
سنن موجود در جامعه و شامل خصلت های ملی است» (خامنه ای .)30-31 :9919 ،از نگ اه ایش ان،
فرهنگ از سه الیه تشکیل میشود :الیه بنیادی (مفروضات اساسی ،باورها و جهانبینی)؛ الیه میانی
(ارزش ها)؛ الیه بیرونی (خط ،زبان ،آداب ،نمادها و رفتارها) .در هر الیه عناصری هس تند ک ه ای ن
عناصر در تعامل با یکدیگر قرار میگیرند» (خامنهای.)9939 ،
فرهنگ م ینویس د« :فرهن گ عب ارت اس ت از

همچنین عالمه محمدتقی جعفری در تعری

شیوه های انتخابشده ب رای کیفی ت زن دگی ک ه ب ا گذش ت زم ان و مس اعدت عوام ل محیط ی و
پدیده های روانی و رویدادهای ناف ذ در حی ات ی ک جامع ه ب هوج ود م یآی د» (جعف ری،9933 ،
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ج .)290 :91حجتاالسالم پارسانیا فرهنگ را چنین تعری

میکن د« :ص ورت تن زلیافت ه معن ا ب ه

عرصه فهم عمومی و رفتارهای مشترک و کنشهای اجتماعی» (پارسانیا.)920 921 :9919 ،
 .2فرهنگ مطلوب
با نگاهی تحلیلی به اندیشه امام خمینی(ره) میتوان س ه ن وع فرهن گ را از ه م تمی ز داد .ه ر
ی ک از ای ن فرهن گه ا از ی ک س و ،دارای شاخص هه ای خ اص خ ود اس ت و از س وی دیگ ر،
بهکارگیری هر یک از آنها آثار و فایدههای مشخصی بهدنبال خواهد داشت.
یکی از گونههای فرهنگ در اندیشه امام راحل(ره) «فرهنگ غربی» اس ت .ای ن فرهن گ ک ه
بهشکل ملموس برگرفته از تمدن مغربزمین و مبتنی بر جهانبینی مادی آن است ،صرفاً ب ه تربی ت
انسان در بعد م ادی توج ه دارد و ب ه س عادت و تکام ل معن وی او ب ی اعتناس ت .نگ اهی ب ه تجرب ه
بهکارگیری این فرهنگ در تمدن غرب نشان میده د ک ه فرهن گ غرب ی هرچن د موج ب توس عه
مادی و پیشرفت صنعتی تمدن غرب شده ،اما انحطاط و سقوط معنوی ای ن تم دن را در پ ی داش ته
است (امام خمینی ،9933 ،ج.)953 :3
گونه دیگری از فرهنگ که در اندیشه حضرت امام(ره) قابل تحقیق است« ،فرهنگ وابسته یا
استعماری» است .هرچند این فرهنگ را نمیتوان گونهای مستقل از فرهن گ دانس ت ،بلک ه ب هتب ع
سایر فرهنگ ها و در تبعیت از آنان بهوجود م یآی د و ه ویتی مس تقل ن دارد ،ام ا ب هعل ت ماهی ت
وابسته اش ،در طول تاریخ بشریت ،از لحاظ مادی یا معنوی ثمرهای برای ملتها نداشته و ب رخالف
فرهنگ غربی ،حتی هویت و منافع مادی ملتها را نی ز ت أمین نخواه د ک رد (ام ام خمین ی،9933 ،
ج.)951 :9
اما سومین گونه فرهنگ از منظر امام راحل(ره) «فرهنگ اسالمی انسانی» اس ت ک ه از آن ب ا
تعابیری چون «فرهنگ الهی» و «فرهنگ استقاللی» یاد کردهاند .این فرهنگ ک ه برگرفت ه از اوام ر
الهی و احکام آسمانی است ،دارای نوعی جامعیت در نگاه ب ه جنب هه ای مختل

م ادی و معن وی

زندگی انسان است .حضرت امام(ره) ضمن تمجید ف راوان ای ن فرهن گ ،آن را ت أمینکنن ده هم ه
شئون مادی و معنوی انسان میداند که در صورت تحقق ،دنیا و آخرت ملته ا را تض مین خواه د
کرد (امام خمینی ،9933 ،ج.)951 :9
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بنابراین آنچه این پژوهش به عنوان فرهنگ یا نظام فرهنگی مطلوب از نگاه بنیانگذار انق الب
اسالمی بهدنبال تبیین آن است ،گونه سوم فرهنگ ،یعنی فرهنگ الهی و استقاللی اس ت ک ه الزم ه
تحقق اهداف و آرمانهای مد نظر در نظام اسالمی است.
 .3نظام فرهنگی
«نظام» 9به مجموعهای از واحدها یا عناصر مرتبط ب ه ه م گفت ه م یش ود ک ه ب همنظ ور ت أمین
اهدافی از پیش تعیینشده در تعامل با همدیگر عمل م ی کنن د (چلب ی .)91 :9910 ،ی ک مجموع ه
نظام مند دارای چند ویژگی است :نخست ،باید مرکب از اجزا باشد؛ دوم ،اجزا با هم مرتبط باش ند؛
سوم ،تعامل و ارتباط اجزا ب رای ه دفی واح د باش د؛ چه ارم ،دارای اث ر و ک ارکرد جمع ی باش د
(اورعی.)93 :9932 ،
میتوان پارسونز را مهمترین نظریهپرداز حوزه سیستمها دانست که در کالن نظری ه خ ود ،ب ه
نظام فرهنگی بهصورت تفصیلی پرداخته است .او «در نظریه سیستمی خ ود ،س اختار جامع ه ،نق ش
فرهنگ در حفظ این ساختار و روابط فیمابین مؤلف ه ه ای گون اگون نظ ام اجتم اعی را در ک انون
توجه خود قرار میدهد .پارسونز با ارائه نظریه خود در باب سیستم ،آشکارا بر نقش حیاتی فرهنگ
در نظریه سیستم اجتماعی تأکید دارد .وی با تئوریزه کردن فرهنگ به منزله حوزه یا نظامی مس تقل،
نهادهای فرهنگی و اجتماعی را از همدیگر متمایز میکند و ض من اعتق اد ب ه اس تقالل فرهن گ از
جامعه از لحاظ تجربی ،معتقد است سیستم ارزش ی مش ترک ،پ یش ف ر

ه ای الزم ب رای انس جام

اجتماعی را فراهم میآورد» (صالحی امیری.)990 :9931 ،
نظریه فرهنگ پارسونز مرتبط با نظریه کنش اوست .وی در نظریه کنش خود معتقد است ک ه
کنش های انسانی همواره یک بعد هنجاری یا غیرعقالنی دارد و به بیان دیگ ر ،ک نش انس ان تح ت
هدایت آرمان ها و ادراکات عام قرار دارد .بنابراین به اعتق اد پارس ونز ،ک نش اجتم اعی نم یتوان د
بهطور مکانیکی دیده شود ،بلکه مفهومی فرهنگی دارد که محوریت آن با نهاده های فرهنگی است
و بخشی از خرده نظام اجتماعی و فرهنگی محسوب میشود .کنش انسانی بهصورت داوطلبانه اتفاق
میافتد نه اجباری؛ زیرا آرمان ها و ادراکاتی که کنش ها را هدایت میکنند ،درون افرادند .بن ابراین
1. System
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کنش یک فراگرد فعاالنه و خالقانه و ذهنی است نه همچون واکنشی مکانیکی در برابر مح رکه ا
(ریتزر.)03 :9933 ،
ازاینرو «نظام فرهنگی» را میتوان مجموعهای منسجم و مرتبط از باورها ،ارزشها و هنجارها
برای تأمین هدفی خاص که با تکیه بر مبانی هستیشناختی ،انسانش ناختی و معرف تش ناختیش ان
مشخص میشود دانست که دارای آثار و کارکرد اجتماعی هستند .از نگاه امام خمین ی(ره) ،نظ ام
فرهنگی مهم ترین جزء از نظامات اجتماعی اس ت ک ه دارای ن وعی توف ق و احاط ه م ؤثر ب ر س ایر
نظامات همچون نظام سیاسی ،نظام اقتصادی و ...است.

پیشینه پژوهش
هر چند در باب اندیشه امام خمینی(ره) پژوهشهای مفصلی صورت گرفت ه ،ام ا موض وعات
غالب در آنها سیاست ،فقه ،عرفان و امنیت بوده و در چارچوب موضوع پ ژوهش حاض ر متأس فانه
تحقیقات اندکی انجام شده است .در زیر این تحقیقها بررسی میشوند:
 .9زرگر و نفر ( )9910در مقالة «الگوی مطلوب فرهنگ سیاسی دانش جویی از دی دگاه ام ام
خمینی(ره)» در محدوده مشخص فرهنگ سیاسی دانشجویان ،همه آث ار برج ایمان ده از
امام خمینی(ره) را بررسی کردهاند .در نتایج این پژوهش ،مهمترین مؤلف هه ای فرهن گ
سیاسی دانشجویی به این شرح دستهبندی شده اند« :تهذیب نفس ،فعالی ت س الم در ام ور
سیاسی و داشتن تقوای سیاسی ،وابسته نبودن و داشتن فرهنگی مستقل ،وحدت دانشجو با
روح انی ،مب ارزه علی ه اس تعمار ،اص الح فک ری دانش جویی ،جل وگیری از انح راف در
دانشگاه ،اتحاد گروههای دانشجویی و تش کیل گ روه فراگی ر مل ی اس المی ،پاکس ازی
دانشگاهها ،شناخت اسالم و شناس اندن آن ،حف ظ روحی ه همک اری ،کم ک ب ه اج رای
جمه وری اس المی واقع ی و ع دالت اجتم اعی و تربی ت اس المی در دانش گاهه ا ک ه
دانشجویان باید به آن اهتمام ورزند» (زرگر و نفر.)903 995 :9910 ،
 .2افتخ اری و باباخ انی ( )9910در تحقیق ی ب ا عن وان «سیاس ت و فرهن گ؛ ش اخصه ای
سیاستگذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی(ره)» در زمینه سیاستگذاری فرهنگی در
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اندیشه امام(ره) ،با بررسی برخ ی پی امه ای مه م ام ام خمین ی(ره) و ب ا اس تفاده از روش
داده بنیاد ،شاخص هایی برای یک سیاستگذاری مناسب و در حوزه فرهنگ به مسئوالن
کشور ارائه داده اند .آنها در این پژوهش ،ضمن بررسی مبانی سیاس تگ ذاری فرهنگ ی،
شاخصها و نتایج سیاستهای مد نظر امام را نیز تبیین کردند (افتخاری و همکار:9910 ،
.)33
 .9زیرکی حیدری و الماسی ( )9910در تحقیق «ریشهیابی فرهنگ شهادتطلب ی رزمن دگان
اسالم در منظومه افکار امام خمینی(ره)» به این سؤال میپردازند که آی ا ت رویج تفس یری
جدی د از مفه وم ش هادت توس ط ام ام خمین ی(ره) در ظه ور و ب روز عمل ی «فرهن گ
شهادتطلبی رزمندگان اسالم» مؤثر بوده است؟ آنها به این نتیجه میرسند که بین تفس یر
جدید امام(ره) از مفهوم شهادت و روحیه شهادتطلبی رزمندگان رابطه وجود دارد.
 .0طارمی( )9910در «تأثیر دیدگاههای امام خمینی بر فرهنگ استراتژیک جمهوری اسالمی
ایران» ،به تأثیرات اندیش ه ام ام(ره) ب ر فرهن گ راهب ردی ای ران و رویکرده ای اس تفاده
حکومت از قدرت در معادالت بینالمللی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اندیش ه
شیعی موجب تمرکز بر ایمان و روحیه بهعنوان عام ل اص لی ق درت نظ امی در فرهن گ
راهبردی ایران شده است.
 .0جمشیدی و اسالمی ( )9911در «تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی(ره)» تالش
کرده اند ابعاد مختل

تفکر و فرهنگ بسیجی را مبتنی بر اندیش ه ام ام خمین ی(ره) تبی ین

کنند و در نهایت مؤلفه های زیر را برای این مفهوم احصا کردهاند :خداگونهاندیشی ،اتکا
بر فطرت سلیم انسانی ،عقالیی و منطقی بودن ،واقعنگری ،آرمانگرایی ،والیتم داری،
ایمانپذیری ،علمباوری ،متعهد بودن ،تخصصگرایی ،وح دتگرای ی و وف اقاندیش ی،
مصلحتشناسی ،نوآوری و تح ول ،ع دالتخ واهی و ظل مس تیزی ،نگ رش عاش ورایی،
شهادتطلبی و اسوهگرایی.
 .1جمشید و قربی ( )9910در مقاله «تهدیدهای فرهنگی در سطح م ردم و حکوم ت از منظ ر
امام خمینی(ره)» به روی دیگر سکه یعنی اقدامات استکبار جهانی علیه فرهن گ انق الب
اسالمی پرداخته و آن اقدامات را از منظر اندیشه امام(ره) احص ا ک رده و م واردی چ ون
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استحاله فرهنگی ،وابستگی فکری و فرهنگی و مخدوش کردن هویت مل ی را از عناص ر
این موضوع دانستهاند.
 .3سلحشوری ( )9919در تحقیقی با عنوان «فرهنگ آمریکایی و راههای مبارزه با آن از منظر
امام خمینی(ره)» ،همانند پژوهش پیشین ،ب ه مواجه ه اندیش ه فرهنگ ی ام ام(ره) در براب ر
فرهنگ آمریکایی میپردازد و میگوید که مهمترین راه مقابله با آمریک اگرایی ،حف ظ
فرهنگ ایرانی اسالمی است.
 .3موسوی ( )9910در مقاله «سیاستگذاری تحقق دانشگاه اسالمی با تأم ل ب ر دی دگاه ام ام
خمینی(س)» به یکی از زیرنظام های فرهنگی یعنی دانشگاه در اندیشه امام(ره) پرداخت ه
است و پس از بیان اینکه از نظر امام خمینی ،دانشگاهها دو کارکرد عمده دارند که یکی
تربیت و اصالح انسان و دیگری تربیت دانشمندان و متخصصان است ،راهبردهای تحق ق
این دو هدف را تبیین میکند.
 .1استاک و همکاران ( )9911در «چگونگی مفصلبن دی دالل ته ای فرهنگ ی سیاس ی در
گفتمان امام خمینی(ره)» به رابطه ب ین نظ ام فرهنگ ی مطل وب ام ام(ره) ب ا نظ ام سیاس ی
تأسیسشده توسط ایشان میپردازند و معتقدن د دال مرک زی فرهنگ ی اندیش ه ام ام(ره)،
همان اسالم است که توانسته عالوه بر تأثیر در نظام سیاسی ایران ،نسلی جدید از نظریات
و نظریهپردازان را در حوزه علوم سیاسی در جهان بهوجود آورد.
 .95غالمی شکارس رایی و ع رف در تحقیق ی ب ا عن وان «اص ول سیاس تگ ذاری ه ویتی در
جمهوری اسالمی ایران در س پهر گفتم انی ام ام خمین ی(ره)» ب ه موض وعات ه ویتی در
توجه به اقوام میپردازند و گذار از ناسیونالیسم باستان گرا در پهل وی اول و دوم ب هس وی
اتحاد دینی در جمهوری اسالمی را تبیین میکنند.

روش پژوهش
در تحقیق حاضر از روشهای مبتنی بر پژوهش کیفی استفاده شده است .پژوهش کیفی نوعی
نگرة وسیع ،عمیق ،بامعنا و حتی غیراب زاری ب ه مس ائل ،رفتاره ا و یافت ه هاس ت (خنیف ر و مس لمی،
« .)9911پژوهش کیفی عبارت است از هر نوع پژوهشی که یافته هایی را ب هدس ت م یده د ک ه ب ا
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شیوههایی غیر از روشهای آماری یا هرگونه کمی کردن کس ب ش دهان د» (اس تراوس و ک وربین،
 .)93 :9915روش کیفی مورد استفاده در این پژوهش که در پارادایم تفسیرگرایی قرار م یگی رد،
بر پدیداری الگوها ،تِمها و مقوالت از دادهها تأکید دارد؛ بدون اینکه تالش ش ود ای ن برچس به ا
به داده ها تحمیل و حقیقت بر اساس نظر و نگاه نگارنده تحری

ش ود (دان اییف رد ،ال وانی و آذر،

 .)90 :9913برای تجزیه و تحلیل دادههای این پ ژوهش ،از روش «داده بنی اد» اس تفاده ش ده اس ت.
نظریهپردازی دادهبنیاد را میتوان یکی از مهمترین راهبردهای پژوهش کیفی دانست (دانایی ف رد و
امامی .)35 :9931 ،در کتابی با عنوان «کش

نظری ه دادهبنی اد» 9مف اهیم پای ه و کلی ات ای ن روش

تشریح شده است ( .)Glaser & Strauss, 1967این کتاب ایدههای اصلی نظریهپردازی دادهبنیاد را
پایهگذاری کرده است ( .)Creswell, 2005: 396در این پژوهش از رهیافت نظاممند ک ه عم دتاً
استراوس و کوربین ( )Strauss & Corbin, 1998تئوریزه کردهاند استفاده شده که بر اس اس آن،
گردآوری داده ها در سه مرحله «کدگذاری باز»« 2،کدگذاری مح وری» 9و «کدگ ذاری انتخ ابی»

0

انجام میگیرد (.)Lee, 2001: 41

در نهایت با استناد به کدهای ب هدس تآم ده ،ب رای طراح ی م دل پ ارادایمی «نظ ام فرهن گ
عمومی مطلوب» از این مدل استفاده شد :مقوله محوری پژوهش ،فرهنگ عم ومی مطل وب لح اظ
شد و براساس کدهای بهدستآمده برای رسیدن به آن ،سه نوع شرایط شامل شرایط عل ی ،ش رایط
زمینه ای و شرایط واسطه ای بهدست آمد .در کدهای بهدس تآم ده ،ام ام خمین ی(ره) راهبرده ایی
برای رسیدن به آن فرهنگ مطلوب ارائه داده و پیامدهای رسیدن به آن فرهنگ مطلوب را نیز بی ان
فرموده اند .بنابراین مدل حاصل از این پژوهش پنج بُعد اساسی پیدا کرد که در ادامه توضیحات آن
خواهد آمد.

گردآوری دادههای پژوهش
تمرکز اصلی این پژوهش بر آثار امام خمینی(ره) در سال های  9911و  9913اس ت .در می ان
آثار برجایمانده از امام راحل(ره) در سالهای آخر عمر ایشان پیامهای مکتوب از برت ری و تم ایز
1. Grounding Grounded Theory
2. Open Coding
3. Axial Coding
4. Selective Coding

04
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محسوسی برخوردارند .با توجه به این دو قید ،مهمترین پیامهای دو سال آخ ر عم ر ش ری
احصا و تحلیل شد .بر این اساس ،وصیت نام ه حض رت ام ام(ره) ک ه بیش ترین مباح

ایش ان

فرهنگ ی و

ساختاری را در خود گنجانده است به عنوان نمونه اول مورد تحلیل قرار گرفت و در ادامه پنج پی ام
مهم دیگر ایشان بررسی شد .با بررسی دو پیام آخر ،ه یچ مقول ه جدی دی اض افه نش د؛ بن ابراین ب ا
اعالم کفایت نظری ،ادامه رون د تحلی ل پی ام ه ا متوق

و الگ وی پ ارادایمی نه ایی ب ا اس تفاده از

مقوالت بهدستآمده ترسیم شد.
جدول  .9پیامهای منتخب امام خمینی(ره) برای استخراج نظام فرهنگی مطلوب
عنوان پیام

ردیف

تاریخ

کد

9

وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی(ره)

9911/1/91

ال

2

پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه (پذیرش قطعنامه )013

9913/0/21

ب

9

پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیتاهلل الحرام (برائت از مشرکان)

9911/0/1

ج

0

پیام به روحانیون ،مراجع ،مدرسین و ائمه جمعه و جماعات (منشور روحانیت)

9913/92/9

د

0

پیام به جناب آقا حجهاالسالم محمدعل انصار (منشور برادری)

9913/3/95

ه

9913/95/99

و

1

پیام به آقای میخائیل گورباچ

(پیشبینی شکست مارکسیسم و دعوت به

اسالم)

یافتهها و تحلیل دادهها
در این پژوهش از مدل زیر برای کدگذاری استفاده شده است:
ال  ،ب ،ج ،د ،ه  ،و بیانگر هریک از پیامهایی است که مورد بررسی قرار گرفتهاند.
اعداد بیانگر شماره نکته کلیدی است؛ برای مثال «ب  »3نشاندهنده نکته کلیدی هشتم از
پیام ب یعنی دومین پیام مورد بررسی قرار گرفته است.

03

طراحی الگوی نظام فرهنگی مطلوب از منظر امام خمینی(ره)

جدول  .2گزیدهای از کدگذاری و استخراج مفاهیم و مقوالت پارادایمی
وصیتنامه امام خمینی(ره)
ردیف
9

گزیده پاراگراف
َّ
ّ
ّ
قال ََرسال ََاللا(ص)َ :انا َتالر ََفاكُ ََالثقلااك ََ
 .9ریشه داشتن در قرآن
َّ
َّ
كتلبََالل(ََوَعترتيَأها ََبكتاي َفإنهمالَلا ََيفترقالَ
 .9ریشه داشتن در عترت
ّ
يَالحلضَ.
حت ََيرداَعل َّ َ
مفاهیم

نقش در مدل

کد

پارادایمی
 .9شرایط علی

ال

9

پس از شهادت حضرت عل (ع) شروع ش د.
خودخواه ان و طاغوتی ان ،ق رآن ک ریم را
2

وس یلها کردن د ب را حکوم ته ا
ض دقرآن  .آنه ا مفس ران حقیق

 .9تشکیل حکوم ت ه ای
ضدقرآنی

ق رآن و

 .9شرایط واسطهای

ال

2

آشنایان به حق ایق را ک ه سراس ر ق رآن را از
پیامبر اکرم(ص) ...عقب زدند.
در حقیقت قرآن را که برا بشریت تا ورود
به حو
9

 ،بزرگترین دستور زندگان ماد

 .9کنار گذاشتن قرآن

و معن و ب وده و هس ت از ص حنه خ ارج
کردند و بر حکومت عدل اله

که یک

 .2کنار گذاشتن حکومت

از

عدل الهی

آرمان ها این کتاب مقدس ب وده و هس ت

 .9شرایط واسطهای
 .2شرایط واسطهای

ال

9

خط بطالن کشیدند.

0

قرآن کریم را که برا رشد جهانیان و نقطه

 .9محور قرار دادن ق رآن

جمع هم ه مس لمانان ،بلک ه عائل ه بش ر  ،از

در رشد بشریت

مق ام ش امخ اح دیت ب ه کش

 .2زیر س ؤال ب ردن اله ی

ت ام

ب هدس ت دش منان توطئ هگ ر و

دوس تان جاه ل ،ق رآن ای ن کت اب
سرنوشتساز ،نقش
0

 .2شرایط واسطهای

بودن قرآن

محمد (ص) است ،تنزل داد...
م عاألس

 .9شرایط علّی

ال

0

 .9نقش دشمنان توطئهگر

ج ز در گورس تانه ا و

 .2نقش دوستان جاهل

مجالس مردگان نداشت و ندارد و آنکه باید

 .9تن زل نق ش ق رآن در

وس یله جم ع مس لمانان و بش ریت و کت اب

جامعه

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

01

 .9شرایط واسطهای
 .2شرایط واسطهای
 .9شرایط واسطهای

ال

0
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گزیده پاراگراف

ردیف

دی دیم اگ ر کس

نقش در مدل

مفاهیم

کد

پارادایمی

دم از حکوم ت اس الم

برم آورد و از سیاس ت ،ک ه نق ش ب زرگ
اسالم و رسول بزرگوار(صل اللَّه علیه و آل ه
1

 .9جدایی دین از سیاست

و سلم) و ق رآن و س نت مش حون آن اس ت،

 .2محج

سخن م گفت ،گوی بزرگ ترین معص یت

ور مان

دن

حکومت اسالمی

را مرتک ب ش ده؛ و کلم ه «آخون د سیاس »

 .9شرایط واسطهای
 .2شرایط واسطهای

1

ال

موازن با آخوند ب دین شده بود و اکنون نی ز
هست.
و اخی راً ق درته ا ش یطان ب زرگ ب هوس یله
حکومت ها منحرفِ خارج از تعلیمات اس الم ،
که خود را به دروغ به اسالم بستهان د ،ب را مح و
3

 .9حکومت های منح رف

قرآن و تثبیت مقاصد شیطان ابرقدرتها ق رآن را

به ظاهر اسالمی

با خط زیبا طبع م کنند و به اطراف م فرس تند و

شرایط واسطهای

3

ال

ب ا ای ن حیل ه ش یطان ق رآن را از ص حنه خ ارج
م کنند.
قرآن بزرگ ترین نسخه نجاتدهنده بشر از جمیع
3

 .9محور قرار دادن قرآن

قیود است که بر پا و دست و قل ب و عق ل او

شرایط علّی

3

ال

پیچیده است.
ما مفتخریم که ائمه معصومین م ا (ص لوات اللَّ ه و
سالمه عل یهم) در راه تع ال دی ن اس الم و در راه
1

 .9الگ وگیری از ائم ه

پی اده ک ردن ق رآن ک ریم ...و عاقب ت در راه

معصومین(ع)

برانداز حکومتها جائرانه و طاغوتی ان زم ان

شرایط علّی

1

ال

خود شهید شدند.
 .9انسجام و وحدت مل ی

ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خ رد و
95

کالن در صحنهها فرهنگ و اقتصاد و نظ ام

در مس یر تحق ق تع الی

حاضر ،و همدوش م ردان ی ا بهت ر از آن ان در راه

اس الم و مقاص د ق رآن

تعال اسالم و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند.

کریم

فریاد برائت ما از مشرکین و مبارزه ما برا کسب
99

گسترش قلمرو حکوم ت

آزاد ملتها در مسیر کسب قدرت سیاس مان و

اسالمی

گسترش قلمرو جغرافیا حکومت اسالم است.

44

شرایط زمینهای

راهبردها

ال
95

ب 90

طراحی الگوی نظام فرهنگی مطلوب از منظر امام خمینی(ره)

گزیده پاراگراف

ردیف

نقش در مدل

مفاهیم

کد

پارادایمی

مارکسیسم جوابگو هیچ نیاز از نیازها واقع
انسان نیست؛ چ را ک ه مکتب
92

اس ت م اد  ،و ب ا

حرک ت جمع ی جامع ه

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

پیامدها

بهسوی سعادت اخروی

به معنویت ،که اساسیترین درد جامع ه بش ر در

و 10

غرب و شرق است ،به در آورد.
99

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

وظیف ه م ردم در قب ال

کمربندهاتان را ببندید که هیچ چی ز تغیی ر نک رده

هدایت یکدیگر در جامعه

است.

اسالمی

پیامدها

ب 10

این نمونه از کدگذاری روی همه نمونه آماری اجرا شد و سپس جدول های مربوط در قال ب
جدول زیر دستهبندی شدند تا بتوان بهسوی طراحی الگوی مد نظر پیش رفت:
جدول  .3مقولههای سطح اول و دوم مدل پارادایمی نظام فرهنگی مطلوب
در وصیتنامه امام خمینی(ره)
ردیف

مقوالت
پارادایمی

مفاهیم

مقوالت سطح 9
ملزومات سامان دادن
به فرهنگی عمومی

9

مقوله محوری

2

شرایط علّی

جامعه

فرهنگ عمومی

مردمی بودن فرهنگ عمومی
نقش نظارتی دولت در فرهنگ
طراحی الگوی بومی در
فرهنگسازی عمومی

توجه به ریشه و مبنا بودن فرهنگ برای سایر نظامات اجتماعی
رابطه نزدیک فکر و فرهنگ در یک جامعه
فرهنگ ،زیربنای تشکیل تمدن اسالمی
جامعیت دین اسالم و لزوم برپایی حکومت اسالمی بر پایه
احکام و آموزههای دین مبین اسالم

جامعیت دین اسالم در
همه جنبههای فردی و

سیاسی اجتماعی و

اجتماعی

غیرفردی دیدن احکام
دین اسالم

49

توجه به عبادی سیاسی بودن احکام
اسالم
استفاده از شعائر سیاسی برای
وحدت مسلمین
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ردیف

مقوالت
پارادایمی

مفاهیم

مقوالت سطح 9

رابطه دین و سیاست و لزوم مبتنی بر دین بودن همه ارکان فردی
و اجتماعی در جامعه اسالمی
برخورداری از منابعی

تمسک به قرآن

گرانسنگ مانند کتاب
(قرآن) و سنت (سیره

تمسک به اهل بیت

اهل بیت(ع))

وجود رابطه والیی و برخورداری از محبت اهل بیت(ع)
برخورداری از فرهنگ

روحیه جهاد و شهادتطللبی در مسیر حق به تبعیت از حضرت

شیعی

اباعبداهلل الحسین(ع)
اهمیت ترویج فرهنگ صحیح انتظار در جامعه
وجود گرایش قوی به معنویت و اخالق در جامعه با وجود

زمینه اعتقادی؛ روح
ایمان ،معنویتگرایی و
توحیدمحوری در جامعه

فقدان معنویت در جهان امروز
اعتقاد به عالم فراماده در مقابل مادهگرایی محض مکاتب بشری
اعتقاد به توحید و نفی شرک در نظر و عمل

زمینه ساختاری؛ نظام

والیت فقیه ،محور وحدت و یکپارچگی جامعه

حکومتی والیی و رابطه
مشکل خود دانستن مسائل دولت توسط مردم

حبّی دولت و ملت

وجود تمدن پیشرفته
در ایران در زمان
9

شرایط زمینهای

زمینه تاریخی

برخورداری از تمدنی کهن و دیرینه

زمینه اجتماعی؛ امکان

اهمیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد

بهرهمندی از نیروی

در پیشبرد اهداف و آرمانهای یک

متراکم و فعال مردمی

ملت

بربریت اروپاییان
فرهنگ اصیل و
دیرینه ایرانیان
لزوم تربیت نیروی
انسانی متعهد و
کارآمد
حمایت ،فعالسازی،
بهرهگیری و
جهتدهی
ظرفیتهای انسانی
موجود در کشور

42

طراحی الگوی نظام فرهنگی مطلوب از منظر امام خمینی(ره)

ردیف

مقوالت
پارادایمی

مفاهیم

مقوالت سطح 9

اخراج معلمین و
استادان غربگرا و
اصالح وضعیت تربیتکنندگان نسل

وابسته

آینده (معلمین و استادان)

بهکارگیری معلمین و
استادان شایسته و
متعهد
ایجاد فضای مناسب
برای فعالیت فرهنگی

میدان دادن به عناصر متعهد و انقالبی
در امور مختل

مردمی
حمایت از فعاالن
فرهنگی
مقابله با جریانهای
منحرف فرهنگی

لزوم اعتماد به مردم و سپردن امور به دست آنان
جدا کردن قشر
تحصیلکرده
دانشگاهی از
روحانیت
بهدست گرفتن مراکز
تعلیم و تربیت توسط
بیگانگان
0

شرایط

القائات و اقدامات

واسطهای

خصمانه دشمنان

منحرف کردن قشرهای مختل

ترویج فساد و

جامعه بهخصوص جوانان از فرهنگ

بیبندوباری در جوانان

و ارزشهای خودی

جوامع تحت نفوذ
انحراف فکر جوانان
از مسائل مهم و
اساسی جامعه با
مشغول کردن آنان به
مسائل کماهمیت و
لغو

43
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ردیف

مقوالت
پارادایمی

مفاهیم

مقوالت سطح 9

سیاهنمایی و مأیوس کردن مردم از آینده
تالش برای نفوذ فرهنگی و ترویج فرهنگ غربی میان قشرهای
مختل

جامعه

کهنه ،نامناسب و بیارزش جلوه دادن فرهنگ و ارزشهای
بومی در چشم جوانان جوامع
ایجاد خودباختگی و سلب اعتماد به خویش
عدم استفاده از نیروی مردمی در فرهنگ

ناکارآمدی
سیاستگذاریهای

نگاه قیممآبانه دولت به فرهنگ

فرهنگی در داخل

تالش برای جذب و تربیت نخبگان فکری ممالک مستضع
طراحی سیستم آموزشی مبتنی بر آموزهها و ارزشهای غربی در
روی کار آمدن مسئوالن
غربزده و وابسته

مناطق و ممالک تحت سلطه
از میان همین

تالش برای انتخاب دولتمردان ممالک مستضع
شرقزدگان و غربزدگان

تقلید کورکورانه از شرق و غرب و
عدم اتکا به خود
خودکمبینی و متأثر شدن
از هیمنه ساختگی تمدن

ایجاد از خودبیگانگی در قشرهای

گرفتن اعتماد به نفس
و خودباوری از ملتها

مختل

جامعه

جاهل نگاه داشتن ملتها نسبت به
گذشته خویش برای سلب اعتماد به

غرب

نفس آنها
تبلیغات فراوان برای نشان دادن شوکت و اقتدار تمدن غرب
بیش از حد واقعیت
تالش برای حمایت از مستضعفان در همه عالم
تشکیل حکومت حق

لزوم کسب آمادگی برای مبارزه با ظالمان و برقراری عدالت در
سراسر عالم

0

باور به توان داخلی در حل مسائل

راهبردها

پرهیز از خودکوچکبینی و ضع

ایجاد خودباوری و
اعتماد به نفس در جامعه

نفس

پرهیز از ترس از هیمنه ساختگی تمدن غرب
موفقیت در هر امری که با اعتماد به خدا و اتکال به نفس بدون
چشمداشت به بیگانگان در داخل انجام شد.
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ردیف

مقوالت
پارادایمی

مفاهیم

مقوالت سطح 9

مقابله با شکافهای قومی و مذهبی
مقابله با ایجاد
ایجاد وحدت،

شکافهای اجتماعی

و...
مقابله با ایجاد شکاف میان
تحصیلکردگان حوزوی و

یکپارچگی و عزم

دانشگاهی

اجتماعی

حرکت همه در مسیر نیل به اهداف
ایجاد عزم ملی

متعالی به قدر توان خود
ازخودگذشتگی و فدا کردن مال و
فرزند در مسیر تحقق آرمان

پرهیز از تقلید کورکورانه از شرق و غرب
قابلیت دین اسالم برای

برخورداری از غنای محتوایی و

طراحی الگوی بومی در

طراحی مدلی جامع

نظری در حوزه فرهنگ

فرهنگ بر مبنای

برای رشد فرهنگ

ارزشهای اصیل اسالمی

برخورداری از سابقه و الگوی

عمومی جامعه

تاریخی قابل بهرهگیری

لزوم برنامهریزی برای ارتقای فرهنگی مردم در نظام اسالمی
ایجاد زمینه مساعد برای اجرای
اجرای احکام الهی

احکام الهی در جامعه
حکومت اسالمی؛ الزمه تحقق
اجرای احکام الهی دین اسالم
ایجاد زمینه مساعد در جامعه برای
حرکت عمومی مردم بهسوی

تحقق اهداف و
1

پیامدها

سعادت

آرمانهای عالی شارع
مقدس اسالم

حرکت جمعی جامعه
به سوی سعادت
اخروی

وظیفه دولت اسالمی برای تأمین رفاه
دنیوی و سوق دادن حرکت جامعه
بهسوی سعادت اخروی
وظیفه مردم در قبال هدایت یکدیگر
در جامعه اسالمی
فقدان معنویت؛ کمبود اصلی
جهان مدرن
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ردیف

مقوالت
پارادایمی

مفاهیم

مقوالت سطح 9

وظیفه دولت اسالمی برای تأمین رفاه
دنیوی و سوق دادن حرکت جامعه
نیل به زندگی شایسته و

بهسوی سعادت اخروی

آرامش دنیوی

لزوم توجه دولت اسالمی به تأمین
رفاه مادی ،آرامش معنوی و زندگی
شایسته مردم
ترس از الگو شدن ملت ایران ،عامل
اصلی دشمنیها

الگوسازی شایسته
برای سایر ملتهای

لزوم رساندن صدای انقالب ایران به

جهان

سایر ملتها (صدور انقالب)
ایجاد جامعه نمونه اسالمی عامل
جذب سایرین به اسالم

ایجاد زمینه مساعد در
جهان برای تشکیل
حکومت عدل مهدوی

انقالب مردم ایران ،مقدمه انقالب
جهانی مهدوی
لزوم ترویج انتظار فعال و
سازنده در جامعه

بدین ترتیب با کدگذاری و تحلیل بیانات امام خمینی(ره) بر اساس فرایند تدوینش ده توس ط
استراوس و کوربین ،مقوالت اصلی مرتبط ب ا نظ ام فرهنگ ی مطل وب ،در قال ب پ نج دس ته مقول ه
محوری ،شرایط علّی ،شرایط زمینهای ،شرایط واسطهای و راهبردهای مد نظر برای تحقق این نظ ام
احصا و آثار و ثمرههای ناشی از تحقق آن نیز برشمرده شده است.

نتیجهگیری
با تحلیل بیانات امام راحل(ره) پیرامون فرهنگ ،عواملی چون «جامعیت دی ن مب ین اس الم در
همه جنبههای فردی و اجتماعی»« ،برخورداری از منابعی گرانسنگ مانن د کت اب (ق رآن) و س نت
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(سیره اهل بیت(ع))» و «برخورداری از فرهنگ غنی و اصیل شیعی» بهعنوان شرایط علّی تحقق نظام
فرهنگی مطلوب در جامعه که در واقع شرایط و عواملی را شامل میشود که علت امکان ی ا ل زوم
تحقق یک امر محسوب میشوند شناسایی شدند.
شرایط زمینه ای تحقق نظام فرهنگی مطلوب نیز به عواملی گفته میشود ک ه زمین ه الزم ب رای
تحقق راهبردهای در نظر گرفتهشده را فراهم میسازد .از نگاه حضرت امام(ره) ،وجود زمینهه ایی
مثل «زمینه اعتقادی؛ روح ایمان ،معنویت گرایی در جامعه»« ،زمینه ساختاری؛ نظ ام والی ی و رابط ه
حبّی دولت و ملت»« ،زمینه ت اریخی؛ برخ ورداری از تم دنی که ن و دیرین ه» و «زمین ه اجتم اعی؛
بهره مندی از نیروی متراکم و فعال مردمی» بستر مس اعدی ب رای تحق ق فرهن گ عم ومی ب ومی در
جامعه فراهم کرده است.
شرایط واسطه ای به عواملی گفته میشود که میتوانند مانعی در مقاب ل انج ام راهبرده ا ب رای
تحقق مقوله محوری باشند .تحلیل اندیشه امام راحل(ره) نشان میدهد ک ه از نگ اه ایش ان ،ع واملی
چون «القائات و اقدامات خصمانه دشمنان»« ،ناکارآمدی سیاس ته ای فرهنگ ی در داخ ل»« ،روی
کار آمدن مسئوالن غربزده و وابسته» و «خودکم بینی و مرعوب ش دن در مقاب ل هیمن ه س اختگی
تمدن غرب» عواملی هستند که میتوانند مانعی در مقابل تحق ق نظ ام فرهنگ ی مطل وب در جامع ه
باشند.
با توجه به عوامل و زمینههای مساعد و موان ع موج ود ،بای د راهکاره ایی ب رای تحق ق مقول ه
محوری تجویز کرد .امام خمینی(ره) «تشکیل حکومت حق» را مهم ترین راهکار برای تحق ق نظ ام
فرهنگی مطلوب در جامعه اسالمی میدانند که در سایه بهوجود آمدن آن ،راهبردهایی مثل «ایج اد
خودباوری و اعتماد به نفس در جامعه»« ،ایجاد وحدت ،یکپارچگی و ع زم اجتم اعی» و «طراح ی
الگوی بومی بر اساس ارزشهای اسالمی» امکان تحقق و اجرا در جامعه اسالمی پیدا میکنند.
حضرت امام(ره) معتقدند مهم ترین پیامد اجرای موفق این راهکاره ا و نهادین ه س اختن نظ ام
فرهنگی مطلوب اسالمی در جامعه« ،تحقق اهداف و آرمان های عالی ش ارع مق دس» اس ت ک ه ب ا
«اجرای احکام الهی» در جامعه« ،حرکت عمومی جامعه بهسوی سعادت»« ،تأمین زندگی شایس ته و
آرامش دنیوی»« ،الگوسازی برای سایر ملت ه ای جه ان» و «زمین ه س ازی ب رای تش کیل حکوم ت
مهدوی» همراه خواهد بود.
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بدین ترتیب میتوان گفت تحقق نظام فرهنگی مطلوب مبتنی بر آموزههای اسالمی از جایگاه
و اهمیت بسیار باالیی در اندیشه امام راحل(ره) برخوردار ب وده و تحق ق آن در جامع ه ،ثم ره ه ای
شایانی در رشد و تعالی جامعه و حرکت آن بهسوی کمال مطلوب خویش بهدنبال خواهد داشت.
بر اساس داده های بهدستآمده و تحلیل آنها ،به نظر میرسد که میت وان مبتن ی ب ر داده ه ای
کسب شده ،اقدام به طراحی یک مدل پ ارادایمی 9ب رای تبی ین ک م و کی

تحق ق نظ ام فرهنگ ی

مطلوب در جامعه کرد .روندنمای  ،9مدل پارادایمی نظام فرهنگی مطل وب ب ر اس اس اندیش ه ام ام
راحل(ره) را که بر اساس مقوالت بهدستآمده در فراین د تحلی ل حاص ل ش ده اس ت ،بهت ر نش ان
میدهد:

روند نمای  .9الگوی نظام فرهنگی مطلوب از منظر امام خمینی(ره)

1. Logic Paradigm
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