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،حفظ نظام ی فرهنگي گذار استی معنادار سۀ رابطیبررس
  الکاتوشۀ ینظریۀ  بر پاینی امام خم ویاسیس

  یرضا محمدیعل/ میرضا صم
)١٣٢-١٠٩(  

  

  دهیچک
 یاسی سیها   تا نظام است بودهیهمواره راه  آن،ی و اجرایگذاری فرهنگ استیس

 ی به کنـشگران اجتمـاعیی اجرایها ستورالعمل خود را در قالب دی و آرزوها آرمان
 یـی ابعـاد اجرای روشـمند علمـیاما پژوهشگران از بررسـ؛ )خچهیتار( منتقل سازند

ل آثـار یـان، تحلیـم  نیـدرا. )نهیشیـپ(انـد   دهیـ، غفلـت ورزاست بر فرهنـگیر سیتأث
 الکـاتوش، ناشـناخته یشناسـ  ۀ روشیـ بـر پاینـی امام خمی فرهنگیها  استیس
تـوان  شود که چگونه مـی رو، این پرسش مطرح می  این از.)مسئله( مانده است یباق

 را نـشان ینـی امـام خمی فرهنگـیهـا  استی الکاتوش بر سیشناس   روشانطباق
ن مقالـه آن اسـت کـه یـگمان ا) سئوال(ست؟ ین انطباق چیداد؟ و البته، حاصل ا

ایـن نوشـتار  .)هیفرضـ(  دهـدین پرسـش مـیـ روشن به ای الکاتوش پاسخیالگو
   )روش(الکـاتوش نظریـه به تبیین انطباق   الکاتوش،یکوشد با کاربست الگو می

                                                       
 .سندۀ مسئولینو(ی و اجتماعی مطالعات فرهنگۀ پژوهشکدیشناس  ر جامعهایاستاد(-reza.samim@gmail.com 
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mohammadi135525@yahoo.com  
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ن است که هستۀ اصلی یبه دست آمده ا جۀینت .)هدف(  پردازد امام خمینیو آثار
های فلسفی معاصـر    دارای قابلیت تطبیق با پژوهشاندیشۀ سیاسی امام خمینی

 تحقیقاتی در نظـر  ک پروژۀ یمنزلۀ   بهرا نیزتوان جمهوری اسالمی   مییحتاست و 
و افــزودن بــر غنــای معرفتــی و هــای دیگــر   نظریــهشــرط تعامــل بــا    بــهگرفــت کــه

  . )یافته (کندش کمک یپاز  شیبتواند به حفظ و استمرار خود   می،متافیزیکی خود

  يدیواژگان کل
 و یاصـل ، هـستۀیاسی، نظام سی فرهنگیگذار استیس ، الکاتوش،ینیامام خم

  ابانهیقواعد راه

  مقدمه
توانـد  یکـاتوش مـ الیشناس روش. شود یمشمرده  علم  از مباحث مهم فلسفۀ ،یشناس روش

، مورد اسـتفاده ی و اجتماعیاسی سیها شهیق با اندین در تطبی همچن، علمخ و فلسفۀیدر تار

ک یـمنزلـۀ    بهران رای ای اسالمیحکومت جمهور الکاتوش،  الگوییاقتضا  اگر به. ردیقرار گ

 بنا شده و در حال رشد ینی امام خمیها شهیراساس اندم که بیری در نظر بگیقاتی تحقپروژۀ

ن یـ مواجهه بـا ا مختلف مواجه است، نحوۀیها شرانیا پیو توسعه است و بر سر راه با موانع 

 حفـظ ینی امام خمیاسیشۀ سی اندیهستۀ اصل. الگو نشان دادن یتوان در قالب ا یامور را م

ر یـتعب  بـه( یمختلفـ یمنـی محافظ و ایت و کمربندها احکام اسالم اسیاجرامنظور   نظام به

در نظـر . رنـد تـا از گزنـد حـوادث مـصون بمانـدیگ یم را دربرین هستۀ اصلیا) یالکاتوش

 و - کـه در معـرض ابطـال قـرار ندارنـد-ای است  ی قطعیای از قضا،ی اصل، هستۀالکاتوش

ــار ــه اعتب ــا و  اســتی س،ن راســتایدر همــ. شــود یمــشــمرده منظــر واضــعان آن  از یالبت ه

 محافظ در نظر گرفت ی از کمربندهایکی منزلۀ  توان به یز می را نی فرهنگیها یرگذا استیس

ن موضـوع پرداختـه ی مقاله به اکنند که در ادامۀ ی، محافظت م نظامیعنی ،ی اصلکه از هستۀ

ق یـ بـه تطب سـپس؛شـود ی الکاتوش پرداخته می نظریون الگییابتدا به تببنابراین، . شود یم

  .دیم رسین الگو خواهیت حفظ نظام با اّی با محورنیی امام خمیاسیشۀ سیاند
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   الکاتوشي نظريالگو. 1
 ی را بـرا١ی علمـیقاتی تحقیها  برنامهی که نام متدولوژ، خودیشنهادیپالگوی الکاتوش در 

ن یـ ای اصـلیهـا ه مشخـصی، برخـ پوپر بـودیاه شهیاست و اغلب ملهم از اندبرگزیده آن 

ا ی سخت  هستۀ. ٢ یقاتی تحقیها  برنامهی متدولوژ.١ :کند یان میبشرح این  را به یمتدولوژ

 یمنـیمثبت؛ کمربند ا) ن کشفیمع (یبخش  ؛ الهامیمنف) ن کشفیمع (یبخش هام، الیاصل

رونـده و   شینحو پـ  مسئله بهر یی تغ.٣ دهنده   فیصله شی؛ آزمای کمکیها هیا فرضی یا حفاظتی

  :شده استر نشان داده ین تصوی در ا،یشناس ن روشی ایکرد کلیرو .ابندهی   انحطاطنحو  به
  

  

  

  

  

  

  )١٣٩٥:١٠٦پایا،  (یقاتی تحقیها ۀ الکاتوش دربارۀ برنامهینظر. ١نمودار

 طـراف هـستۀل شـده اسـت کـه در ای تـشک٣ای  ی کمکـیها هی از فرض٢،کمربند محافظ

   :کند یت را از ابطال شدن محافظت م سخۀ، هستیمنین کمربند ایا. رندیگ یسخت قرار م

. ن شـدن هـستندیگزی، آمـادۀ جـاهنگام تعـارض بـا تجربـه  ه ب،یکمربند محافظت] نیا[

جه دهد که در ی را نتیا ینیب شی پB و A یات کمکیهمراه فرض   بهT ۀیگر، اگر نظرید  عبارت  به

، Bا یـ A یات کمکـیفرضـ از یکـی و دور انداختن ینیگزیتوان با جا یق نشود، معمل محق

دور انـداختن    و بهینیگزی، جادهند ی که دانشمندان اغلب انجام میکار.  را حفظ کرد هینظر

                                                       
1. Methodology of Scientific Research Programme. 
2. Protective belt. 
3. Auxillary hypothesis. 

  یها فرضیه
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ــ ــیفرض ــیات کمک ــد حف ــ در یاظت کمربن ــشی ــۀ پژوه ــتیک برنام ــ. ( اس ــا  خیش   وییرض

  . )١١٢: ١٣٩١زاده،   یکرباس
ل شـده   یتـشک ) ن کشف یمع (یبخش   الهام  از دو دستۀ   یک برنامۀ پژوهش  ی،   الکاتوش  هیبر نظر  بنا

  :است

ات و ّینکـه از مـدعی ا بـری اسـت مبنـیشـناخت  روشی اصـل١ی سـلبیبخش  الهام)الف

.  دسـت شـستید در مواجهـه بـا شـواهد منفـیـ نبای پژوهـش برنامۀیاظهارات هستۀ اصل

جاد ی ای تنش و ناسازگاری تجربیها افتهی و یهش پژو برنامۀیات اصلّیان مدعی که میگامهن

  . را حفظ کردی اصل، هستۀیات کمکیل در فرضید با جرح و تعدیود، باش یم

  توسـعۀیر مـورد آنچـه دانـشمندان بـرا اسـت دییهـا هی توصـ٢یجابی ایبخش  الهام)ب

  .)١١٢ و ١١١ :همان(د انجام دهند یود با خیپژوهش

ت کـه  اسـیراتا تـذکیـشنهادها یـن از پی معیا ل مجموعه، شامیجابی ا٣ۀابانی قواعد راه

 اصـالح، ی و چگـونگ،یقـی تحقیها ر برنامهیپذ  ابطالیرهایا گسترش متغیر یی تغیچگونگ

ها در  وجود ابطال. هدد یه م را ارائی حفاظتیتر کردن کمربندها دهیچیتر و پ شرفتهیا پیل یتعد

با همی تقر،ی پژوهشهر برنامۀ
ً

 هـم ،یعنوان استراتژ   بهیجابی ایها بخش م است و الهایشگی

 یافتد که وقت ی اتفاق میگاه. دن و هضم کردن آنهاستی فهمی و هم بران کردینیب شی پیبرا

ر خالق در ییک تغیا ی کوچک یر انقالبییرد، تغیگ ی در فاز انحطاط قرار میقی تحقک برنامۀی

 ممکن است آن را مجددا اح، آنیجابی اابانۀیراه
ً

  .دا کنی

  الکاتوشالگوي  با ینی امام خميها شهیق اندیتطب. 2
 آغـاز ینـی امـام خمی سـخت الکـاتوش و حکومـت اسـالمن بخش را نخست با هستۀیا

  :میکن  یم

                                                       
1. Negative Heuristic. 
2. Positive heuristic. 
3. Heuristic. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ١١٣      الکاتوشیۀ نظریۀ  بر پاینی امام خم ویاسی،حفظ نظام سی فرهنگیگذار  استی معنادار سۀ رابطیبررس

  : سخت حکومت اسالمی امام خمینیهستۀ. 1ـ2
 ی اصـلهـستۀ، یابـد  مـی معنـا ی با وجود حکومـت اسـالمی احکام اسالمیکه اجراآنجااز

 مـورد ،گـری دیهـا  است و تمام برنامهی حفظ نظام اسالمینی امام خمیاسی سیها شهیاند

 ی اصـلن هستۀی، در ارتباط با ای و اجتماعیجمله امور فرهنگ، ازی اسالمیاجرا در جمهور

الت ی و تـشکیاسـی حفظ نظام سینیدگاه امام خمیگر، از دیعبارت د   به.کند یدا میمفهوم پ

، ینـی امـام خمشۀیـ در اندیحکومـت اسـالم. رابر است و بیکی با حفظ اسالم ،یحکومت

تبلور و تحقق اسالم راست
ّ

 یشان در راسـتایـ ای از زندگانیا  که در دورهیا هین است و نه نظری

 ینـییشان، اسـالم آیدر نگاه ا. آمده باشدوجود   حوادث به ۀی و بر پایم شاهنشاهیمبارزه با رژ

 است کـه روح و بـدن، یقتی حقاوست و انسانت و پرورش یاست که مقصد آن انسان و ترب

، ن دویـک از ایـو جـدا کـردن هـر ست  اوی از هستی مراتب،ا و آخرتیدنو ملک و ملکوت، 

 را در ینش و تفکـری هر نوع بینیامام خم. راهه رفتن استی عدم شناخت انسان و بیمعنا  به

ا یـ مکاتـب دناز همـۀاست که اسالم  یداند و مدع ی مردود مینش و حرکت اسالمیمقابل ب

  :ندیگو یشان میا. ستیگر نید  به مکاتبیازیتر است و با وجود اسالم، نشرویپ

 سـعادت ،کار بـستن آن   است که با بهی الهیا دهی پد،یاسالم و حکومت اسالم
کنـد و قـدرت آن را  ین مـین وجـه تـأمیا و آخرت به باالتریفرزندان خود را در دن

 هـا و فـسادها و تجاوزهـا بکـشد و یها، چپاولگر  یدارد که قلم سرخ بر ستمگر
 یها خالف مکتب است که بریها را به کمال مطلوب خود برساند و مکتب انسان

 و ی و فرهنگـی و معنـوی و مـادی و اجتمـاعی، در تمام شئون فردیدیتوحریغ
ار یچ نکته، ولـو بـسی و از ه؛ دخالت و نظارت داردی و اقتصادی و نظامیاسیس

 د، نقــش داری و معنــویشرفت مــادیــت انــسان و جامعــه و پیــ تربز کــه درینــاچ
 و موانـع و مـشکالت سـر راه تکامـل را در اجتمـاع و فـرد ؛فروگذار ننموده است

  .)٤٠٢ :٢١، ج ١٣٧٨، ینیخم (ده استیگوشزد نموده و به رفع آنها کوش
ا و یـت دند بـر سرنوشـیت است که بایاهمرو دارای   ازآن ،ی و اسالمینی دۀین سرمایاما ا

 انـسان نـازل ی رسـتگاری چون که از طرف خداوند متعال بـرا؛ کندیآخرت انسان حکمران
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 ملکند که پروردگار عـا یت خود را از آن جهت کسب میثیت و حی شأن،نیشده است و بنابرا

ک یـ ،در اسـالم «:نـدیگو یبـاره مـ  نیـا درینـیامـام خم. ها فرستاده اسـت  انسانیآن را برا

ند به آن ا   و همه موظف؛ک قانون است و آن قانون خدای ن حکومت خدا؛حکومت است و آ

قـانون عـدل، عـدالت اسـت؛ . د بکنـدیـکـس نبا  چی ه،تخلف از آن قانون. قانون عمل کنند

  .)٤٦٧ :١١، ج همان (.که در آن عدالت اجرا شود یا  عدل و جامعهجامعۀ

 یـیک ضـمانت اجرایـ ، شـوندد اجـرایـ که خداوند مقرر کرده است و باینین قوانیاما ا

 یی است که بدون آن، اسالم معنـای همان حکومت اسالم،یین ضمانت اجرایا. خواهند یم

  : است استین سی اسالم د،ینیکه از نظر امام خم؛ چرانخواهد داشت

اسـت ی است که در احکام او، در مواقـف او، سینی داست است؛ین سیاسالم د
 ی اجتماعـات در تمـام مـساجد کـشورها،در هـر روز. شـود یده مـیـوضوح د  به

 چنـد مرتبـه یُهـا گرفتـه تـا دهـات و قـوا و قـصبات، روز ، از شهرستانیاسالم
، از یا ، در هـر قـصبهین در هر بلـدینکه مسلمی ای جماعت و برایاجتماع برا

، همـان (.دا کننـدین اطالع پیاحوال خودشان مطلع بشوند؛ از حال مستضعف
   .)٣٣٤ :٩ج 

اسـت ی اسـت، سیقتـیک حقیـاست ی سست؛ی خدعه ن،استیس«: فرمایند  همچنین می

. اش خطاست  نها همهیست؛ ایب نیکند؛ خدعه و فر ی است که مملکت را اداره میزیک چی

، ج همـان (»ستیـب نیـ خدعـه و فراست است؛یقت سیحق است است؛یاسالم، اسالم س

١٢٥ :١٠(.  

 ی اجرا الزمۀی و حکومت اسالم استیاسی سینی، اسالم دینیدگاه امام خمیپس در د

 نخواهد یزین اسالم چی از د،ی که بدون وجود حکومت اسالمیی است؛ گوین اسالمیقوان

 یط وجـود داشـته باشـد کـه دارای جامع شرایهید فقی بای اما در رأس حکومت اسالم؛ماند

 بـا آن یهـین فقی بـدون وجـود چنـی اسـت و حفـظ نظـام اسـالمامبر اسالمیارات پیاخت

 ی بـراترسند؛ ینها از مجلس خبرگان میا«: بود مقدور و ممکن نخواهد ،صمشخارات یاخت

خواهنـد  ی مجلـس خبرگـان مـه را اثبات کننـد؛یت فقیخواهند وال ینکه مجلس خبرگان میا
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 »ترسـند ینهـا از او مـی و ا فرموده اسـت؛ی تبارک و تعالی را که خدایزیب کنند آن چیتصو

ه خواست خداوند اسـت، پـس تمـام یت فقی وال،ینیامام خم و چون از نظر ؛)٣٠٧ :همان(

 ١٣٦٣شان در سـال یـا. سـتز دارایـنولی فقیه  ، دارد را که شخص رسول اکرمیاراتیاخت

  :فرماید  می

 ۀیـ از احکام اولیکی است،  رسول اللهت مطلقۀی از والیا حکومت، که شعبه
حـاکم . زه و حج اسـت نماز و رویحته، یاسالم است و مقدم بر تمام احکام فرع

 خراب کند و پـول منـزل ،ابان استیر خی را که در مسیا منزلیتواند مسجد  یم
 و ؛ل کنـدیـتواند مساجد را در موقع لـزوم تعط یحاکم م. را به صاحبش رد کند

. ب نـشود، خـراب کنـدیـکـه رفـع بـدون تخر  یصورتِ که ضرار باشد، دریمسجد
 ی خود با مردم بسته است، در مـوقع را کهی شرعیتواند قراردادها یحکومت م
تواند  یجانبه لغو کند و م  کیداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد، که آن قرار

ان آن مخالف مصالح اسالم یکه جرـ  است یعبادریا غی ی را، چه عبادیهر امر
ـ  تواند از حج یحکومت م.  کندیری جلوگ،ن استیکه چن  ی مادام، از آناست ـ

 ی کـه مخـالف صـالح کـشور اسـالمی در مـواقع اسـت ـین مهم الهیکه از فرام
شـود،  یا گفتـه مـیـ و آنچـه تـاکنون گفتـه شـده.  کندیریً موقتا جلوگ ـدانست

  .)٤٥٤ :همان ( استی الهت مطلقۀی از عدم شناخت والیناش
 در یه نقـش محـوریـ فقت مطلقـۀیـاسـت کـه والایـن  ،تـوان گرفـت ی کـه مـیا جهینت

 یجه اجراینت و دری حکومت اسالم، دارد و بدون وجود آنینیامام خم یاسی سیها شهیاند

، و یه و حفـظ نظـام و حکومـت اسـالمیـت فقیپس وال. ل خواهد شدی تعطیاحکام اسالم

  .شوند یمشمرده  امام یاسی س شۀی اندی اصل ، جزو هستۀین اسالمی قوانیتبع آن اجرا  به
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  یکمربند حفاظتی حکومت اسالمی امام خمین. 2ـ2
  شۀیـ سـخت اندانت از هـستۀی در جهت حفظ و صینیدگاه امام خمیکمربند محافظ در د

 نقـش  دربـارۀینـیامام خم. استک کشور ی ی و درونینی، سرزمی تمام منابع انسان،شانیا

  :ندیگو ی م،) سختهستۀ (ین اسالمی قوانی و اجرایمردم در حفاظت از نظام اسالم

کـه   یطـور  لت را موفق کند و اسالم را به آن مو همۀداوند شماها را  خاللهشاء  إن
طـور در    به آن، هستی تبارک و تعالیکه خواست خدا  یطور  دلخواه است و آن

نکه تمام کشور ما و تمام ملت مـا ین محتاج است به ای و ا؛دیاده کنین کشور پیا
و  از اسـالم ی تخطـیحاضر باشند در صحنه و خودشان ناظر باشند که اگر کس

 کننـد و او را از صـحنه خـارج کننـد  او را سرزنش،ن اسالم بکندی از قوانیتخط
  .)٢٨٥ :١٤ج  ،همان(

قـدر   آن اسـالم در آن، یق حـداکثرشرط تحق  به ،یاسی و نظام سی اسالمیحفظ جمهور

داننـد و  یز مـی آن جـای فدا شدن امام معـصوم را بـرایحتت دارد که ی اهمینینزد امام خم

  :ندیگو یم

شتر یـبتش ی اهم- باشد ولو امام عصر-ک نفریحفظ  از یاسالمنظام فظ ح
همـۀ .  اسـالمیکنـد بـرا یش را فدا مـ هم خودنکه امام عصری ای برااست؛

ن خـدا مجاهـده یـ دی و بـرا حق  کلمۀیعالم تا حاال که آمدند، برا از صدر ایانب
د و یرا کــشّهمــه مــشقات    آنامبر اکــرمیــپ. کردنــد و خودشــان را فــدا کردنــد

ا کردنـد؛ همـه ها ر یّهمه زحمات را متکفل شدند و جانباز  ت معظم او آنیب  اهل
  .)٣٦٥: ٢٠همان، ج ( حفظ اسالم استیبرا

نقـش الگـو ن یـ که در ای امکانات همۀیریکارگ  ایشان که بهگونه برداشت کرد   نیتوان ا یم

  :ننددا ی حفظ نظام الزم میبراکنند،  ی میکمربند محافظ را باز

س یران بـود و رئـیـ امروز در ا-هیعل  الله   سالم-ریم که حضرت امیکن یما فرض م
 کــه بــا او یی، صــدام و آنهــایتــیک جمعیــکــرد کــه  یدولــت بــود و مالحظــه مــ

ن هجوم کرده اسـت ی، ای بعضیاستثنا  ا بهی دنیها  دولت همۀیعنیاند،   موافق
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کرده است و آواره کرده اسـت  کرده است و نفوس مردم را تلف یران و خرابیبه ا
ن اسـالم و ملـت اسـالم و ننـد کـه اآلیحـضرت بب. ی است و خرابـو غارت کرده

زد بـه یأجوج و مأجوج برین ین است که ایعراض و نفوس ملت اسالم در خطر اَا
 در تهران بکنـد و در مـشهد ، را که اهواز کرد و خرمشهر کردیران و همان کاریا

کــرد؟  ین معنــا را کــرد، چــه مــیــرت احــساس ااگــر حــض. بکنــد و در اصــفهان
کـنم؟ پـول  یگفـت کـه خـودم تنهـا درسـت مـ یکرد؟ مـ ینشست موعظه م یم

وقـت حکـم    نبود، چه بکند؟ حـضرت آنینها کافات تی نبود، مالینداشت، کاف
نهـا یدرآمـد، ا  فـۀ کـمین، طایمستضعف( شانحسب توان  نکه مردم بهیکرد به ا یم

آوردند و  یمنها هر سال دریًون مثال ایلیصد مدرآمدند، پر که ییها فهیو طا) کنار
البته نوع بازرگانان ( سائل ندارندن می به کار ای که کاریینهاً، و خصوصا آشتریب
 اما در ستند؛یطور ن  نیستند؛ نوع کسبه ایجور ن  نیستند؛ نوع تجار ایجور ن  نیا
صـد ملـۀ چندک معای) د کهیشناس ی هست، شما هم مینشان خوب اشخاصیب
برد و حساب و  یون نفع میلیشتر از صد میکند و در آن معامله هم ب ی میونیلیم

 کـه در معـرض خطـر ین کـشورین با ایرالمؤمنیام. ستی هم در کارش نیکتاب
 را یبا فشار، امـوال اشخاصـ. فرستاد جنگ ی افراد را م کرد؟ همۀ ی، چه ماست

 ی، عبـادیرسـ  ی؛ و اگـر نمـفرسـتاد یگرفـت و مـ ینها را میکه ثروتمند بودند و ا
 حفظ ی برا،داد ی کاله شما را هم مداد؛ ی من را هم میداد؛ عبا یخودش را م

  .)٢٧٤ :١٧، ج همان(ن مردم یس خود ای حفظ نوامیر اسالم؛ براکشو
ز یـ، بر همـه چ حفظ نظامینی امام خمشۀیجه گرفت که در اندیتوان نت یمانات یباین از 

ن حفـظ نظـام و حفـظ یب. شود ی، اسالم حفظ میاسیکه با حفظ نظام ست دارد؛ چرایارجح

ک یـ یافـزار   و نـرمیافـزار  ۀ امکانات سـختی کل برقرار است وی منطقی تساو، رابطۀاسالم

  . اسالمی باشدی جمهوریاسید در خدمت حفظ نظام سی با،عنوان کمربند محافظ  کشور به
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  ر امام خمینیمنظ  حکومت اسالمی ازابانۀیقواعد راه. 3ـ2
انـد    از آنی حاک، قواعدیبرخ.  و مثبت معتقد استی منفابانۀیالکاتوش به دو نوع قواعد راه

گـر ی دی برخـ.نـدیگو ی مـین دسته از قواعد، منفیبه اکرد؛ ز یپره دیق بایحقکه از کدام راه ت

ثبـت گفتـه قواعـد، ماز ن دسـته یـکـه بـه اکرد؛د دنبال ی را باییها دهند که چه راه یح میتوض

 شۀیـ سـخت اندکه با هستۀ یا هی هرگونه نگاه و نظرینی امام خمیاسی سشۀیدر اند. شود یم

ن یـتـوان ا یمـ. د کنار گذاشته شودیشود و با یشان تعارض داشته باشد، نادرست شمرده میا

 ی الکاتوشـیه بـه الگـوتوج با ینی امام خمیاسی س شۀی در اندی قواعد منفمنزلۀ  قواعد را به

  ولـو در ظـاهر را،ی اصـول اسـالمی بـه اجـرایا شان وارد آمـدن هرگونـه خدشـهیا. انستد

   :دندیپسند  ینم

د یـ و ظواهر اسـالم بازیچ   بشود همهیًن است که اوال اسالمی امسئلهّاز مهمات 
ده دارنـد کـه حـاال ظـواهر را کـار یـهـا عق ینکه بعـضیا. فرما باشد  در آنجا حکم

 کـه یزیـآن چ. خالف اسـالم اسـتنها بریراغ مکتب، ام سیم و بروینداشته باش
 کـه ی و در آن مراکزی ارتشیها ن پادگانید ظواهر در این است که بای ا،هست

 امروز که مـاه یعنی د محفوظ باشد؛ید و پاسدارها هستند، ظواهر بایشما هست
شان ی که واجب است بر ایی آنهادار باشند؛  نها روزهی ا، همۀمبارک رمضان است

 منکـر در آنجـا ی و در آنجـا، و کارهـا؛ نماز بخواننددار باشند؛  رند، روزهیوزه بگر
 ی اســالمی جمهــورد محفـوظ باشــد؛یــضــوابط اســالم با. وجــه نباشـد  چیهــ  بـه

  .)٤٠ :١٣، ج همان(ن است یش ایمعنا
ک یـ تنهـا ،الکـاتوشالگـوی ابانه در ی سخت، کمربند محافظ و قواعد راهن هستۀیاما ا

د کرد که الکـاتوش معتقـد اسـت یفراموش نبا. لسوف علم استین فی ای الگوی ماجرایرو

 یت فوری که آن را عقالن،ن اعتقاد پوپریاو با ا. ها قرار دارند ی از ناهنجارییایها در در هینظر

د یـ شـد، بایه دچار ناهنجاریک نظریمحض آنکه    بهبر آن،  که بنا؛خواند، مخالف است یم

د در ی داد تـا شـایشتریه فرصت بیک نظرید به یکاتوش معتقد است باال. آن را کنار گذاشت

 یا هیـاو معتقـد اسـت تنهـا نظر. دیـایرون بیآمده، سربلند ب  لعم  به یها نده بتواند از آزمونیآ
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 یاو باق.  انجام دهدی بهترینیب  شین بهتر و پییب بهتر باشد که بتواند تبی رق ۀیتواند از نظر یم

در بعـد . دانـد ی معتبـر مـیک رقابـت علمـی تنها با ،ی علمیها را در عرصهها  هیماندن نظر

ه ّاجـ با هم بـه محو بازنظری  ی رقابتیک فضاید در یتنها باها   نظریهز ی نیاسی و سیاجتماع

 ینـیب  شیر و پـین و قـدرت تفـسیـی تبیکه داراهایی   نظریهز ی نی در علوم تجربیحت. بپردازند

وتن را یننظریه  ی جا،نیشتیاننظریۀ  ، مثالیبرا. رندیگ یب را میرق نظریۀ ی جا، هستندیبهتر

. ن منـوال اسـتیز وضـع بـه همـیـ نی و اجتماعیاسیعلوم سنظری  یها در عرصه. ردیگ یم

 ی اسـتبدادیهـا ک حکومـتیدئولوژیـ ا، کـه بـا پـشتوانۀی علوم تجربـی برایحتالکاتوش 

 ی را بـرا١یت استعجالیست و خصوصینل ئ قای ارزش،مانند ی در صحنه میّصورت تصنع  به

، فرمـا بـود   سابق حکمی که در کشور شورویشناس ستی علم ز، مثالیبرا. برد یکار م  آنها به

 کـه بـا یشناس ستیز. داد یات خود ادامه می به حیستینی استال- یستیکموننظری  با پشتوانۀ

 به حقییار باالیکه با درصد احتمال بسـ ج امروز ی رایشناس ستیعلم ز
ّ

ک اسـت ـ ینزد قتی

کامال
ً

. دز ی بودن پـس مـیستیالی امپربهانۀ  امروز را به یشناس ستی داشت و زی سر ناسازگار

ص است که مشخ. ن منوال استیز وضع به همی نیاسی و سی علوم اجتماعیها هی نظردربارۀ

 ی علمـرصـۀ در عیستند و اگر چند صباحی نیت علمیثیت و حی شأنیداراها   گونه نظریه  نیا

فاقـد ارزش نظـری  است کـه از لحـاظ یاسی قدرت سسبب پشتوانۀ  ، بهکنند یعرض اندام م

هـای   نظریـهد بتواند در کنار یبانظریه  هر  و در الگوی او،دگاه الکاتوشیاز د.  استییمحتوا

 و نظـری یهـا ن را داشته باشد که بتواند از انواع و اقسام آزمـونیت ایبه رقابت بپردازد و قابل

لحـاظ شـأن   تواننـد بـه ی مـی تنها زمانها  نظریه ،ن حسابیبا ا. مستدل جان سالم به در ببرد

، ی و اجتمـاعیاسـی مالحظـات سیفـارغ از تمـامهـا،   نظریـهگر ی بمانند که با دی باقیعلم

 و یاجتمـاع(نظریـه  هـر ، دو مالحظـه را دربـارۀیاز منظر الکاتوشـ. پنجه نرم کنندو  دست

   :د اعمال کردیبا یم) ی و تجربیعیا طبی ،یاسیس

  طور کامل از عرصـۀ  د بهی، نباشوند ی میابنده تلقی که انحطاط ی پژوهشیها  برنامه)الف

                                                       
1. ad hoc. 
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 دوبـاره بـه صـحنۀ ، بعـدیهـا بـسا ممکـن اسـت در سـال  چه.  کنار گذاشته شوندیجتماعا

  . رونده محسوب شوند شی برگردند و پی و اجتماعی علمیها تیفعال

 ی و معرفتـیکیزید بتوانند به تعامل متافی در کنار هم با،گوناگون و متباعدهای   نظریه )ب

  ).١١٠: ١٣٩٠ محمدی،(  آنها افزوده شودی و فکری فلسفیبپردازند تا به غنا

ن وجه کـه یبه ا م؛یری را در نظر بگ٣T و ٢T، T١.... ها ی از تئوریا د رشتهیبگذار
منظـور   ، بـهی قبلـی به تئوری افزودن١ِیات کمکیذ از فرضّ متخی بعدیهر تئور

هاسـت؛ بـه  ی از تئـوریا هـا در رشـته یار ناهنجـیا وفق دادن و جـا دادن پـاره
 از شی پـی تئـور طردنـشدۀی محتـوا زۀانـدا  کـم بـه  ، دسـتی که هر تئوریوجه

 ،ی از لحاظ نظر،ها را ی از تئوریا ن رشتهیچن  نیا. خودش، محتوا داشته باشد
د ازح  شیود، بش از خی پی، از تئوریا  تازهی اگر هر تئور.میامن ی م٢رونده شیپ

ع اسـت و تـاکنون ی را کـه بـدیقعـ اگر امر وایعنی داشته باشد، ی تجربیمحتوا
 از لحـاظ یهـا ی از تئـوریا  رشـته،گـرید  عبارت   کند؛ بهینیب شی، پمنتظرهریغ

ه اکتـشاف  مـا را بـیانـد، اگـر هـر تئـور رونـده شی پـیرونده و تجرب شی پینظر
را مــسئله ض ید تعــویــســرانجام بگذار.  رهنمــون کنــدیا بالفعــل امــر واقــع تــازه

  .)Lakatos, 1977: 118(م یرونده بنام شیپ

   کمربند حفاظتی الکاتوشی حفظ نظاممنزلۀ  ل آن بهیاسناد باالدستی و تحل. 3
 بـا ،میهـ انجـام دیگـذار اسـتیم سی چون فرهنگ بخواهیا هیده و چندالیچی امر پیاگر برا

نظـران،    از صـاحبیاریکه از نظر بسچرا ؛م شدیرو خواه  ه روبی گوناگونیها موانع و چالش

ضاح روشــن از فرهنــگ و یــفقــدان ا.  کــردیزیــر ت و برنامــهیریتــوان مــد یفرهنــگ را نمــ

 کامال مشهود اسـتی امر،پردازان هی نظریگذاران و حت استی آن نزد سیگذار استیس
ً

 رایـز ؛

. دنـا  ار متعدد و متنوعیبسها   دیدگاه ،یگذار استی سۀ فرهنگ و هم در فلسفۀکه هم در فلسف

                                                       
1. Auxilary Clauses. 
2. Theoretically Progressive. 
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  ١٢١      الکاتوشیۀ نظریۀ  بر پاینی امام خم ویاسی،حفظ نظام سی فرهنگیگذار  استی معنادار سۀ رابطیبررس

 و ی معرفتـۀنگـارد با منظر و ای است که بای امریگذار استی، سها هی نظرین فراوانیفارغ از ا

 یار مهمیبخش بس.  استی معرفتۀوی به شی مهتد،یگذار استیهر س. ردیگ  صورت یفلسف

. ردیگ ی آن صورت می و نظرین بخش معرفتی در هم،یفرهنگ یگذار استی سیها از چالش

کردهـا و ی رو،می بـدانیکی ژنتی و حتی، اجتماعیاسی، سینکه فرهنگ را تابع امور اقتصادیا

 یزیـر  فرهنـگ، برنامـهۀن است کـه دربـاریت ایواقع .کند ی را بر آن مترتب میج متعددینتا

 ؛میرو هست  ه روبی و گاه متناقض مختلفیها دگاهی با د،ها  در دانشگاهی و کار فرهنگیفرهنگ

ز یـ نآنان موافقـان یـرسـد در م ینظر م  به.  نداردی و مفهوم مشخصا معنی گروهی برایو حت

 ی الگـو،یل فهـم و خاسـتگاه نظـریـدل   بـهی گروهـ:شـته باشـد وجود ندایبرداشت مشترک

 از طـرح و یمراتبـ   سلسلهها در  هدفیریگی پ،ن آنیادیکه مضمون بن ـ  متمرکز رایزیر برنامه

مـدنظر قـرار   ـمند تا حصول به هدف است مر و نظام مستیریگین پیی از باال به پایها  برنامه

 یگـذار اسـتیس «ی الگـو،ی نظـر هـا و خاسـتگاه فـرض شیل پـیـدل   گروه دوم به؛دهند یم

 یزیر  و مشارکت در برنامهیطیط محیرش شرای و پذی حداقلیگذار که به هدف» رمتمرکزیغ

ــد ــ و گــروه ســوم ن؛توجــه دارن ــیترکاز ز ی ــ از ایب ــن دو الگــو حمای ــد   مــیت ی ــکنن  یو در پ

ــتیس ــذار اس ــهیگ ــر  و برنام ــیزی ــ در چی فرهنگ ــارچوب ترکه ــوی ــیب دو الگ ــد  ی قبل  ان

 ۀ گـسترهنیـ ای متباعد در دو سـویگاههای   دیدگاه ،بنابراین .)١٢٤ :١٣٩٣، یآباد میابراه(

 اساسا برنامهیکیجود دارند که  وی فرهنگیها یگذار استیس
ً

 ی فرهنـگ را امـری بـرایزیـر 

 که یل کسانین دالیتر  مهم. ل استئ آن قای تام و تمام برایزیر برنامه یگریداند و د یمحال م

  :ر اشاره کردیتوان به موارد ز ی م، فرهنگ معتقدندی نکردن برایزیر به برنامه

کار دارد و دخالت دولت در ها سرو ت انسانیت و فردی با احساس، شخص،فرهنگ) الف

   شود؛ ی می و اجتماعی فردیها یدار شدن آزاد  باعث خدشه،آن

 آن یست کـه بتـوان بـرایـ نینـیب شی قابـل سـنجش، محاسـبه، کنتـرل و پـ،فرهنگ) ب

   کرد؛یزیر برنامه

  ا محدود در نظر گرفت؛یتوان آن را گسترده  یم.  نداردینیفرهنگ، مفهوم ثابت و مع) ج
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 ١٣٩٥پاییز و زمستان / شمارۀ دهم / سال چهارم / های سیاست اسالمی        پژوهش١٢٢

ک امـر یـتفک. ن شـده اسـتی عجـی اجتمـاع-ی اقتصادیها تیرهنگ با تمام فعالف) د

   دشوار است؛یفرهنگ

ت است، به نخبگـان ی و خالقینش فرهنگیه ناظر به آفر ک، محدودیفرهنگ در معنا) هـ

 و ی عمـومۀشـود، نـه از بودجـد از تابع داوطلبانه پرداخـت یز بای آن نیها نهیق دارد و هزتعل

  دولت؛

   مردم است؛یابی  کمک به فرهنگیدخالت دولت، تنها برا. است استی فراتر از سفرهنگ) و

 یّ کمـیهـا تـوان هـدف ی مشکل م،جهینتدر.  دشوار استی امر، کردن فرهنگیّکم) ز

، یساز  یّ در کمیل دشواریدل  ن بهیهمچن. ف کردی تعری فرهنگیزیر  برنامهیر برایپذ سنجش

  ز دشوار است؛ی نی اقدام فرهنگین بودجه براییتع

 ۀتـوان عرصـ یت و قدرت سروکار دارد، مشکل مـّیها، هو هنگ با ارزشکه فرازآنجا) ح

  .)٤٥ و ٤٤ :١٣٩٢، چی و قلیفاضل (است جدا کردیفرهنگ را از س

 یعنـیشـود؛  ی مـی فرهنگـ١ونیمانتاسـی موجـب رژیزیر برنامه« هرگونه ،ل فوقیبه دال

سـاز   امـور مـشکلی بـرا،شـدن فرهنـگ  یمـی رژ ویزیر سازد و برنامه ی میمیفرهنگ را رژ

 هستند که کامال از رژییها  نگاه، در مقابل.شود یم
ً

کنند و آن  یرهنگ استقبال مون فیمانتاسی

 کامال صح،یاسی نظام سیشبرد هدف فکریجهت پ  را به
ً

 ین راه از مهندسیدانند و در ا یح می

   ».)٤٥: همان( ندیگو یخن مس یفرهنگ

اسـت کـه کـل ر فرهنـگ یپـذ تیریفرهنگ، سطوح مورد مطالعه و مـدمنظور از سطوح 

رســد  ینظــر مــ   بــه.دهــد ی از آن را تحــت پوشــش قــرار مــیها بخــش قابــل تــوجیــجامعــه 

صـورت کـامال متمرکـز و بـا توجـه بـه    بـه، پس از انقـالبِرانی در ای فرهنگیگذار استیس
ً

 و ازجمله مهندسی ،ید باالدست شده است که خود را در اسنایبند  صورتیها و اهداف آرمان

  .سازد ی متبلور م،فرهنگی

 ی اقتـدارهاوفادار بـه یجاد اتباع و کنشگرانی ای در پ،کیدئولوژیگرا و ا ن گفتمان سنتیا

 مقبول یها  به رهبران و ارزشی و مذهبی و اعتماد و ارادت شخصیوفادار.  بوده استیتسن

                                                       
1. Governmental. 
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  ١٢٣      الکاتوشیۀ نظریۀ  بر پاینی امام خم ویاسی،حفظ نظام سی فرهنگیگذار  استی معنادار سۀ رابطیبررس

ن شـکل از نگـاه بـه یـدر ا .دهد یل می تشکن گفتمانی را در ای فرهنگیها آنها، اساس کنش

در . میارتبـاط بـا فرهنـگ مـواجه در یت راهبردیری و مدی فرهنگی مهندسی با نوع،فرهنگ

  ـران اسـتی ای اسالمی در جمهوری فرهنگیراهنمامثابۀ  که بهـ  کشور ی جامع مهندسۀنقش

: ی فرهنگـیدسـمهن «:انـد ف شـدهیـر تعریشکل ز   بهیت راهبردیری و مدی فرهنگیمهندس

 یاسی، سی، اجتماعی فرهنگیها  شئون و مناسبات نظامی، اصطالح و ارتقایند بازطراحیفرا

ات یهـا و مقتـض یژگـیط، ویشده با توجه به شـرا  ی کشور براساس فرهنگ مهندسیقتصادو ا

 نی همچنـ.)١٧: ١٣٩٢ ،رای عـالی انقـالب فرهنگـی.دبیرخانـۀ ش (» اسـتی و جهانیمل

 یده ، سازمانیهنگ کالن فریب و اعمال راهبردهاین، تصویند تدوی فرا:یت راهبردیریمد«

ه بـه  مختلـف کـشور بـا توجـیهـا  در نظـامی راهبـردیابی و نظارت و ارزیم کار ملیو تقس

  .)١٧: همان( » استی و جهانیات ملّیقضت فرهنگ و می فرهنگ و مهندسیها افتیره

 :ز آمـده اسـتیـ کـشور نیرهنگـ فی مهندسـ جامعۀکم نقشیو  ستیستم و بیدر اصول ب

 مندرج در قـانون ی اساسیها  جامعه منطبق بر ارزشی فرهنگی و راهبریزیر برنامه: ستمیب«

 یت و رهبریهدا: کمیو  ستیب . استی اسالمیف نظام جمهوری، حق مردم و از وظایاساس

  .)١٧: همان( »ه استیت فقی والی از شئون اصلیگفرهن

م توان نگاه جامع و تا ی م، کشوری فرهنگی مهندسۀ نقشیاکردهیبه اصول و رو یبا نگاه

 و با مرکـز ثقـل ی موجود در قانون اساسیها ت ارزشیو تمام حکومت را به فرهنگ با محور

ف بـا حـدود و ثغـور یـن و قابـل تعرّیت متعـ ذای نـوع،ن نگاهیدر ا.  کردیابیه ردیت فقیوال

 یر رهبریتعب (» فرهنگیتاق فرماندها«گرفته شده است که از  فرهنگ در نظر یمشخص برا

 و بـا یبـه فراخـور حـال و وضـع امـور فرهنگـ) ی انقـالب فرهنگـی عـالیانقالب از شورا

  .گردد ی صادر می فرهنگیها یمهندس

کلطور  به
ّ

 ی مهندسـ، نقـشۀ آنی و در پـ،ی فرهنگـی مهندسـن نقـشۀینامۀ تدو ، از نظامی

ب یـترت  سـتنتاج و اسـتخراج کـرد کـه بـهوان ات ین اصل و شاخص را می چند، کشوریفرهنگ

  :ر دانستیتوان به شرح ز یت میاهم
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 ١٣٩٥پاییز و زمستان / شمارۀ دهم / سال چهارم / های سیاست اسالمی        پژوهش١٢٤

 و ینـیامـام خم(ه یفق  یات ولیبودن نظر)  حق از باطل جداکنندۀ(الخطاب  فصل) الف

، ی، اجتمـاعی فرهنگـیهـا  و مناسبات نظام، اصالح، ارتقای مراحل طراحیتمام در یرهبر

 ی مهندسـن نقـشۀینامـۀ تـدو  نظـام٤١مـادۀ در کـه نیح ای توضـ. کـشوری و اقتصادیاسیس

ن اسـالم ین مبی د.١: ن شرح استی به ا،شوند ی می که معرفی، منابع و اسناد فرادستیفرهنگ

 مقـام ی رهنمودهـا.٤ ینـی امـام خمیهـا دگاهیـ د.٣ یرانی ا-یت اسالمیفرهنگ و هو. ٢

 یجمهـورانـداز  سـند چـشم. ٦ رانیـ ای اسـالمی جمهـوری قانون اساسـ.٥ یمعظم رهبر

  . نظامی کلیها استیس. ٨ کشور یانداز فرهنگ  سند چشم.٧ ١٤٠٤ران در افق ی ایاسالم

 بـا ی بـر نظـام فقـاهتیه مبتنـ اسـت کـینـیدن اسالم در سند یاشـده، ین مبیمنظور از د

 اسالم منزلۀ  به ،ه از اسالمیت فقی برداشت وال،نجایدر ا. شود یر میه تفسیت فقیت والیمحور

 ی هر امـری و عنصر اساسی اصل ن برداشت، هستۀیا. شود ی میم معرفن اسالین مبیناب و د

، اسـالم تنهـا بـا ی اسـالمیورگـذار جمهـ  انیـاز منظر بن. ران استی ای اسالمیدر جمهور

  :بین ترتیبد .ضمانت اجرا داشته باشدباید   میو یابد   می معنا یاسیت و حکومت سیحاکم

تنهـا در اسـالم حکومـت وجـود دارد،   ه نـهت دارد کـیقدر اهم هاد حکومت، آنن
 یکـی است کـه ینی، قوانی شرعست و احکامی جز حکومت نیزیبلکه اسالم چ

 مطلـوب  و بسط عدالتیت اسالمی حاکم،بیترت  نیبد. ن حکومت استئواز ش
ومـت  حکی مطلـوب بـالفرض اسـت و مقـصود از آنهـا اجـرابا الزامات و احکام،

  .)٤٧٢ :٥، ج ١٣٧٨، ینیخم (است
 ینـی امام خمیرات اصل از تفک،یگریاست با هر امر دی حکومت و سی طولۀن رابطهیا

 :کند یدار آن م  گر وجوه اسالم را وامیاست که د
آمـده ن حکـم کـه در قـرآن یهمـ.  اسـتیاسیش هم سا  یاسالم، احکام اخالق

ک حکـم یـ ؛ اسـتیک حکـم اخالقـیـن یـا؛ ن بـرادر هـستندیاست کـه مـؤمن
د مثـل یـتمـام ممالـک اسـالم با؛ .... اسـتیاسیک حکم سی ؛ استیاجتماع

 ۀ بـر همـ، بـا هـم بـرادر باشـندی اسـالمی کـشورهایها برادر باشند و اگر توده
  .)٢٣ :١٣ ج ،همان ( عالم مسلط خواهند شدیها قدرت
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 ی همـان حکومـت اسـالم،ن ضـامنیـخواهد و ا ی میی ضامن اجرا،یاسین اسالم سیا

 ینی امام خمیاسی سۀشی اند ۀّن اصل موضوعیتر   مهم،استی سی اجرابرایاست که حفظ آن 

 مقـدم بـر اسـتقالل) الف  حفظ نظام را؛ینیتوان گفت که امام خم یطور خالصه م  به .است

 ۀفهـیوظ )ه برتـر از حفـظ جـان امـام) د برتر از انجام نماز و روزه) ج  بزرگیا ضهیفر) ب

ت یمسئول) ز گرانیانت دی در برابر صیانت همگیمسئول) و  در حفظ نظامینیبزرگ عالمان د

 داننـد ی مـیر اسـالمیگـر شـعای حفـظ دمتقـدم بـر) ح گـرانیافت دی در برابـر ضـیهمگان

 .)١٠٢ :١٣٩٠، یمحمد(
ه یـت فقیـ والۀ،یـ که منبعث از نظر، حاکم بر آنیها ، حفظ نظام و ارزشیاشدهب یترت  به

د یـم و تمـام دارد و هـر تمه تـاتّیـ ارجحی حکـومت دیگـریها  بر جنبه، استینیامام خم

  .  در جهت حفظ نظام است،یدات فرهنگی از جمله تمه،یگرید
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 فرهنـگ اسـالم نـاب یا شهیـ و ریت، از عناصـر اصـلیـوال« ،ن اسـاسیدر ادامه و بر ا

، ی، اجتمـاعی فرهنگـۀ در عرصـیت الهی حاکمی است و تجلیو انقالب اسالم دمحم

ط یالشرا  ه عادل جامعی فقی، در رهبربت امام عصری است و در زمان غیاد و اقتصیاسیس

، دبیرخانۀ شورای عـالی انقـالب فرهنگـی(» شود یکه امامت امت را برعهده دارد، متبلور م

ن پـس خواهـد آمـد، یـ کـه زیگـری است تمام اصـول و اسـتنتاجات دیهی بد.)٢٣ :١٣٩٢

 .ف خواهد شدیل آن، تعریمعطوف به قسمت الف و در ذ
 از ارکــان و ،ی فرهنگــیت راهبــردیری فرهنــگ و مــدی مهندســ.ی فرهنگــیمهندســ) ب

 ۀنام  در نظام،مطلبن یاح یدر توض .ران استی ای اسالمی جمهوریاسی نظام سیکردهایرو

رویکـرد ارچوب هـچ در ی کـشور فرهنگـیمهندس نقشۀ : آمده استی فرهنگی مهندسۀنقش

 مـدیریت راهبـرد مهندسی فرهنگی و مهندسی فرهنگ، سه رویکرد از ،بنیادین خود و کالن

 .)٢٤ ۀماد (گیرد  فرهنگی بهره می
 ؛ دارنـدیانات مختلفی، بی فرهنگی فرهنگ و مهندسید مهندسیی در تأیا الله خامنه  تیآ

 :جملهاز
 ی فرهنگـیدسـ مهنۀن نقـشیاز کشور، تـدوی مورد نیدست باالی از سندهایکی

ن یـیتب. ده شـودیـازهـا دیب، نم وضـع مطلـوی ضـمن ترسـ،د در آنیاست که با
زم  ال،یگـذار هی و انجام سـرما، موارد مورد غفلتی، بررسم اجزایها، ترس تیاولو

ن ید به ایتر است و با  کشور سختی جامع علمۀن کار از نقشیا.  استیو ضرور
 .)١٣٩٠ ،ای  خامنه ( پرداختمسئله

ات و رفتـار و یـها، اخالق  نظام اعتقادات، ارزش، شامل تمامی فرهنگی مهندسۀبرنام) ج

نگـر  جانبـه   همهیا ن جهت برنامهیران است و از ای ای اسالمیاطوار تمام شهروندان جمهور

 کامال ایبا نگاه
ً

ن یـد ایی است که در تأی فرهنگونیمانتاسی رژیراستا در ک است ویدئولوژی

 . اشاره کردزین ری به موارد زتوان ی م،صه و شاخیفرض
 کـشور در یها ها، مراکز و انجمن  نهادها، دستگاهۀهم : نقشهیی قلمرو اجرا.١

 .٢ .اسـت) نهـاد   و مـردمی، خـصوصیعمـوم (یر دولتـیـ و غی دولتیها بخش
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  ١٢٧      الکاتوشیۀ نظریۀ  بر پاینی امام خم ویاسی،حفظ نظام سی فرهنگیگذار  استی معنادار سۀ رابطیبررس

ــش ــدف نق ــع ه ــۀجوام ــی مهندس ــشوری فرهنگ ــف : ک ــاع ) ال ــهروندان و اتب ش
 زبـان  یجوامـع فارسـ) ج  کشوریاسازمان و نهاده) ب رانی ای اسالمیجمهور

. انه و منطقهید بر خاورمیکشورها، ملل و جوامع با تأک:  شامل،جهان اسالم) د
 ).٢٢: ١٣٩٢دبیرخانۀ شورای عالی انقالب فرهنگی، (

 که مورد توجه طراحان سند و بالتبع رهبران نظـام یی با معنا،یت اسالمیل و عقالنتعق) د

  : شود  یف و خوانش می تعراست، یاسیس

اسـت کـه ) یوح (یرونیت بان حجی جری از بسترهایکی و یدرونت عقل، حج
 و ی، خــانوادگیه در ابعــاد فــردبــیات طیــ حیی آن موجــب شــکوفایریارگکــ  بــه

ن اسالم یناه د عقل در پی تعالیمعنا   بهیت اسالمیعقالن و ؛شود یم یاجتماع
 ۀ جامعـی فرهنگـیالار تعـیـ و مع،ین اسالم فرهنگ و تمد ۀن هستیتر یادیو بن

  .)٢٤ :همان( تر جوامع اسی با سایاسالم
  : ینی که از منظر امام خمتوان گفت ین مطلب میح ایدر توض

 نفـس، موجـب ضـعف و اخـتالل و اشـکال در یطان و هوای از شیرویهرگونه پ
ــ ــسان معرف ــل ان ــهیادراک عق ــده و ب ــم   ش ــوان مه ــر  عن ــواردیت ــع، ن م  از طم

ن یدر همـ. ب، لجاج و خشم نام برده شـده اسـت، تعصی، هوسرانیخودپسند
 نفـس مطـرح ی از هـوایروی در برابر گناه و پیعنوان سپر   تقوا بهمسئلۀ ،راستا

 ،ّ از عمـل مخـرب دشـمنان و آفـت عقـل را داردیریشود و چون نقش جلوگ یم
 را تـوان تقـوا یپـس مـ. کند یل میح و مطلوب عقل را تسهیح کارکرد صینوع  به

ن دشـمن دشـمنان عقـل یتـر  چـون مهـموست عقل و خرد دانست؛ ن دیتر  مهم
  . )٧٨ :١٣٨٢، ینیخم(است 

رد و راه یـد در آن قـرار گی است که فرد بایمیت راه مستقی، انسانشانیدگاه این از دیهمچن

) شهوت، غضب، واهمه و عقـل (ی انسانی سالم نگاه داشتن قوالۀیوس   ه ب،رین مسیورود به ا

 ی رحمـانیروین: سترویدان جنگ دو نی مانسان« و )١٢٢ :همان(است طان یّاز تصرفات ش

 ، و دستۀ و سعادتی اول او را به ملکوت اعلدستۀ. ی و جهالنیطانی شیروهای ن و،یو عقالن
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 ،ن جهتی او هستند و از ایروها قواین نیا. خوانند یم و شقاوت فرایت سفلدوم او را به درکا

 و ی فکـر منظومـۀیاجـرا ،نیبنـابرا. )١٤٢ :همان (»ست ایشگیان آنها همیال و نزاع مجد

 ی فرهنگـیهـا ، بـا برنامـهت او به راه راسـتی انسان و لزوم هدا دربارۀینی امام خمیعقالن

شـود و بـه مرحلـۀ اجـرا  یه نگارش میت فقیت و ارشاد والیر نظر و هدایکه زگردد    میر سیم

ت است که تنهـا از جانـب ی وال ۀق با مسئلی در ارتباط وث،یت اسالمین عقالنیا  و؛دیآ یمدر

ه یـفق   ی ولـ،ن عقـلیـ ای صاحب اصـل،یشود و در نظام اسالم ی او میایاولب یخداوند نص

 یِت فرهنگـی هـدا وی، راهبـریاحـ است کـه طرین همان عقلیا. ط استیالشرا   عادل جامع

 برخوردار  ـ استیالهکه از طرف نصب ـ م و تمام  تایاریآحاد مردم را برعهده دارد و از اخت

او را رد  که حکم یت و کسانسن، حکم خدایم مسلمیزعحکم ، ینیاز نظر امام خم. است

توسط گفتـۀ    هرا ب و حکم او به کسی حکومت داد اگرخدا«: کنند یحکم خدا را رد م کنند یم

یـا  خـدا واز حکم  غیر و بشر الزم است از آن اطاعت کنند  بر،االطاعه دانست   پیغمبران الزم

  .)١٧٧ :١٣٢٧ خمینی،(» شر نباید بپذیرد هیچ حکمی را ب،که خدا تعیین کرده آن

مـسئلۀ حفـظ  کـه بـا یامهنگـ ،یت فرهنگـیت و تربی موضوع هدا،الکاتوشالگوی در 

صـورت کمربنـد    ، بـهشـود یهمراه مـ) ینی امام خمیاسی سشۀی اندیهستۀ اصل(حکومت 

اللـه    ت مطلقۀ رسـولی از والیا حکومت که شعبه«: اری ز؛دیآ یمن هستۀ سخت دریمحافظ ا

  نمـاز و روزۀی، حتـهیـۀ اسالم است و مقدم بـر تمـام احکـام فرعی از احکام اولیکی، است

 از ،ی اسـالمی حفظ نظام جمهـور مسئلۀ« و )٤٥٢: ٢٠، ج ١٣٧٨، ینیخم (»ّمرجح است

 :١٩، ج همـان (».نـدک یز به آن مزاحمت نمـیچ چی است که هی و شرعی واجبات عقلّاهم

، حجـت یجملـه امـور فرهنگـاز ، امـور، در همـۀیت حاکم اسالمیعقالن ،نی بنابرا.)١٥٣

 ی تحـت امـر او در لـوا،ی اسـالم جامعـۀیهـا ت انسانی، هداجهینتشود و در یمحسوب م

،  آنیگـذار اسـتی و سینجاست که امـور فرهنگـیاز ا. ردیگ ی صورت می فرهنگیها برنامه

 و ریسـ  اگـر،نیبنـابرا. دیـآ یمـحکومـت و نظـام در جهت حفاظت از اصـل ی امر ۀمنزل   به

 بـه ، حفـظ نظـامی اصـلۀهـست  از کالن بحث و،میکن مرور  بخش رانی ایی معنایوستگیپ

ا یـ ییبـا نظـام دانـامـسئله ن یـرا ایـز؛ میرسـ ی مـی فرهنگیها یگذار استیها و س استیس
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 یین نظـام دانـایا«: کند ین میی را تعیتمسیبر هر س حاکم ی مرتبط است که فضایا   یمعرفت

 خـود را یها دهد گام یکند و به روش اجازه م یها را مشخص م  اعتبار روشۀاست که درجه

  ۀات دربـاری فرضـۀیـ، بر پایی دانایها ن نظامیا). ٤٦: ١٣٧٧قت، یحق (».در آن فضا بردارد

رگذار از انـسان یا مکاتب تأثیها  هیک از نظری که هر یفیتعر«: ت انسان استوارندیطبع و ماه

ر ی تـأثیشان در خـصوص انـسان و جوامـع انـسانیـزهایدهند، بـر نـوع نگـاه و تجو یارائه م

 ».ا کاهش دهـدیش ی آنها را افزایرهایها و تفس لی تحلییزان راهگشایتواند م یگذارد و م یم
طبـع و  از یز برداشـت خاصـیـ نی اجتماع-یاسی سۀشیپس در هر اند). ٧٨: ١٣٩٥ا، یپا(

 در یا کننـده نیـین برداشت، نقش تعی، مندرج است و ایا ضمنیت انسان، خواه آشکار یماه

 عمدۀ بر سر مسائل یاسی سی نظرها گر، تفاوتید   عبارت   به.  آن فلسفه داردیکل دستگاه فکر

حکومـت . گردد ی بازمی نگرش به نهاد و طبع آدمی چگونگ دربارۀ، به تفاوت یاسی سفلسفۀ

هرگونه شناخت و معرفـت . ستیشمندان نی اندیشناس  انسان ز جدا از مقولۀی نیاسی سو نظام

ز یـ نینـیاز منظـر امـام خم. آورد یبار مـ    خاص خود را بهی و حکومتیاسی، نظام سیانسان

 است کـه ی انسان، در اندیشۀ امام آغازین فطرت نورانی است و ای نورانی فطرتیانسان دارا

 بـه یل کلـی خود، می، بنا به خلقت نورانیفطرت آدم.  داردی مهمیماع و اجتیلیج تحلینتا

ت، تکـرار و یـر بـه شـر برحـسب تربیل از خیر مییر، و بالعکس، تغیت خیر دارد؛ اما فعلیخ

ن نـوع یت، و بنابرایم و تربی تعلیها  نظامی عمومیماید در سی است که آن را بایعادت، امر

 بـر ینـیل است کـه امـام خمین دلید به همیشا. ردوجو ک    جستیاسی سیها و جهت نظام

کیم و تربی در تعلیاسیت امر سیاولو  در بـاب اعتبـار یار داوریکند؛ اما مع ید میت انسان تأ

ن، یبنـابرا. هاسـت م انـسانی با فطرت و طبع سلیا ناسازگاری یز سازگاری نیاسی سیها نظام

کند که ضمن تحفـظ  یه می را توصیا یاسیس انسان، نظام ی فطریخواه   یه بر آزادیامام با تک
ّ

). ٣٥٤: ١٣٨٨، یفـوز( فطـرت انـسان نباشـد یر مختصات هندسیعت، مغای شریبر اجرا

ک رابطـۀ هماهنـگ هـستند و یـ در ی و فطرت انسانین الهیشۀ امام، قوانیپس در نگاه و اند

 ین الهـیان احکـام و قـویی، ضمانت اجرایت رساندن فطرت انسانیفعل    و بهییجهت شکوفا

 یرو، حفظ نظام و حکومت بـرا   نی، همان حکومت است؛ ازاییالزم است؛ و ضمانت اجرا
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 سـندن امور است؛ و یتر   ، از مهمی انسانیت رساندن استعدادهایفعل    و بهی احکام الهیاجرا

 دأییت  موردِی فرهنگی مهندس ۀبرنام با  وی اسالمۀ جامعی رهبریراهبر  آن بایاجرا  ویفرهنگ

  .کند ی عمل می اصلتۀ هسیحفاظت ربندکممثابۀ    به و دیآ یمدر  اجرا ۀمرحل به ،او

  :ان کردیصورت چند جمله ب   توان به یادشده را میمطالب ند یرآب

  آید؛   شمار می    بهینی امام خمیاسیشۀ سی اندی سخت و مرکزۀحفظ نظام، هست. ١

ه یفق   ی اول و تحت ارشادات و نظرات ول  کشور، با لحاظ نکتۀی و فرهنگیراهبرد فکر. ٢

  رد؛یگ یانجام م

ه و حـاکم یـفق   ی ولی در مراکز مختلف کشور، از منشور فکری فرهنگیگذار استیس. ٣

  رد؛یگ ی سرچشمه میاسالم

ِ کمربند محافظ هـستۀ سـخت  منزلۀ   ، بهی فرهنگیها یگذار استیها و س استین سیا. ٤
  .کند یحفظ نظام عمل م

 يریگ جهینت

بـا  ینـی امـام خمیاسی سیها شهی اندقیاول تطب:  دو هدف عمده دنبال شد، پژوهشنیا در

هــا و  اســتی سانیــ ب،گــرید  و؛ علــم الکــاتوشۀ فلــسفالگــوی حفــظ نظــام بــا تیــمحور

 حفظ نظام عمـل ۀدیا  ازی الکاتوشیکمربند حفاظت  ۀمنزل   بهکه  ی فرهنگیها یگذار استیس

 احکـام یاجـرابـرای ، حفظ نظـام ینی امام خمیمطابق منشور فکراساس و    نیبرا .کند یم

 یتـیت و نیـران است و هـر فعـل و غای ای اسالمی جمهوریاسیسنظام  یی هدف نها،اسالم

جملـه شـئون از ، شئونات و امـورۀازآنجاکه هم. ن امر مهم باشدی ای جهت اجرادرباید    می

 انگاشته شده است و در مقاله نشان داده شد یاسی نظام سی حفاظتند کمرب ۀمنزل    به،یفرهنگ

 )یجملـه امـور فرهنگـاز( یا نـهی در هـر زمیالخطـاب أن فـصله از شـیفق   یولهای    دیدگاهکه 

و ) یم احکـام اسـالیاجرامنظـور   بـه( حفـظ نظـام نی بی طولۀک رابطیبرخوردار است، در 

 یاسـی سۀشیـ اندی اصـل ۀهستن یابه  ،یعنوان کمربند حفاظت    بهی فرهنگیها یگذار استیس

ک. دیم رسی خواهینیامام خم  ی عـالی، شـورای و رهبـرینـیدات امـام خمیـمطابق بـا تأ
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  ١٣١      الکاتوشیۀ نظریۀ  بر پاینی امام خم ویاسی،حفظ نظام سی فرهنگیگذار  استی معنادار سۀ رابطیبررس

 ی عـالیشورا. شود ی کشور محسوب می فرهنگی اتاق فکر و مرکز فرماندهیانقالب فرهنگ

ات یـ نظرودنالخطاب بـ ز فصلی کشور نی فرهنگیتبع آن سند مهندس    و به،یانقالب فرهنگ

، ی فرهنگـیهـا  و مناسـبات نظـام، اصالح، ارتقای مراحل طراحیتمام در یه و رهبریفق   یول

ــاع ــی، سیاجتم ــصایاس ــتید و اقت ــسته اس ــرز دان ــشور را مح ــسا.  ک ــئم  و یل فرهنگ

از منـشور بایـد    مـی آنهـا یستند و تمـامی نان امر مستثنیز از ای نی فرهنگیها یگذار استیس

 امـام ین اصـل فکـریتـر   عنـوان مهـم   حفظ نظـام بـهرو،    نیااز.  کنندعبوره یت فقی والیفکر

کند و عامـل و  یفا می ای فرهنگیها استی سی و اجرایکننده در طراح   نیی تعی نقشینیخم

 ،انیـم   نیـدرا .ت برسـاخته شـودی مورد نظر حاکمِیدر قالب فرهنگباید    می یکنشگر فرهنگ

اسناد   حاکم بری منبعث از اصول اسالمیفرهنگ نظریۀ ازجمله ،یمختلف فرهنگهای    نظریه

 جیحـصول نتـا ونظـری  یهـا عرصه  ماندن دریباق  وییایحفظ پومنظور    به ، کشوریفرهنگ

 یغنـا بـر تـا  باشـندبیـ رقی پژوهـشیهـا   برنامه با  مستمریوگو    در گفتدیبا ی م،مطلوب

 .ندیزافیبهای    نظریه گرید  خود ویاتی و عملیکیزی و متافیمعرفت
 

  هکتابنام
 ۀ، تهـران، پژوهـشکدی آمـوزش عـالی فرهنگـیگـذار اسـتیس .)١٣٩٣(ن ی، حـسآبادی   ابراهیم

 .ی و اجتماعیمطالعات فرهنگ
  .، تهران، طرح نقدّت نقادی از منظر عقالنیلی تحلفلسفۀ .)١٣٩٥ (یا، علیپا

 سـازمان ان،تهـر ،عهی شیاسی سۀشیاند  درتیجمهور  وتیمشروع .)١٣٧٧( دصادقیس قت،یحق
  .یاسالم مدارک انقالب

 ).٢٣/٣/١٣٩٠(دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی ). ١٣٩٠ (یدعلی، سیا   خامنه
 . تنظیم و نشر آثار امام خمینیسسۀتهران، مؤ ،صحیفۀ امام ).١٣٧٨(الله    خمینی، روح

  .ینی آثار امام خمم و نشری تنظۀ، مؤسسشرح جنود عقل و جهل .)١٣٨٢ (ـــــــــــــــــ
  .کتابفروشی علمیه اسالمیه ،کشف اسرار). ١٣٢٧(ـــــــــــــــــ 

 . کشوری فرهنگی مهندس جامع ۀنقش، )١٣٩٢ (ی انقالب فرهنگی عالی شوراۀرخانیدب
  .، تهران، هرمس علمفلسفۀ با ییآشنا .)١٣٩١(زاده  ی و کرباسییرضا   خیش
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 ١٣٩٥پاییز و زمستان / شمارۀ دهم / سال چهارم / های سیاست اسالمی        پژوهش١٣٢

 .سای، تهران، تیت فرهنگاسی به سینگرش .)١٣٩٢(چ ی و قلیفاضل
 .، قم، دفتر نشر معارفینی امام خمیاسی سۀشیاند، )١٣٨٨(ییحی، یفوز

پایـان نامـۀ ، ینـی امـام خمیاسـی سۀشینظام و حدود آن در اند، حفظ )١٣٩٠(رضا ی، علیمحمد
  .ی و انقالب اسالمینی امام خمۀ ارشد، پژوهشکدیکارشناسمقطع 

Lakatos Imre & Alan Musgrave (ed.) (1922). Criticism and the growth of knowledge, Cambridge 
University Press, London. 
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  ١٦٣ خالصة المقاالت     

  

دراسةٌ حتليليةٌ حول العالقة الدالّة يف التخطيط الثقايف واحلفاظ على النظام السياسي 
  على ضوء نظرية الكاتوس ) ره(برأي اإلمام اخلميين 

    رضا محمديعلی / رضا صمیم
  
مسألة التخطيط الثقايف وتطبيقه دائماً ما تعترب سبيالً معتمداً من قبل األنظمة السياسية ألجل 

اخللفية (إشاعة أهدافها وطموحاا إىل باحثي علم االجتماع يف إطار أوامر تنفيذية 
بعاد التنفيذية بالنسبة ، إال أنّ الباحثني قد غفلوا عن إجراء دراسٍة علميٍة ممنهجٍة لأل)التأرخيية

، لذا فإنّ حتليل آثار اخلطط الثقافية لإلمام )خلفية البحث(إىل تأثري السياسة على الثقافة 
ومن هذا ). املسألة(على أساس منهجية الكاتوس قد بقيت غامضةً حتى اآلن ) ره(اخلميين 

ة الكاتوس على كيف ميكن بيان انطباق منهجي: املنطلق فال بد من وضع إجابٍة ملا يلي
) السؤال(؟ وبالتايل ما هي حصيلة هذا االنطباق؟ )ره(اخلطط الثقافية لإلمام اخلميين 

وفرضية البحث يف هذه املقالة تتمحور حول أنّ أمنوذج الكاتوس من شأنه وضع إجابٍة 
  ). الفرضية(واضحٍة عما ذكر 

أسلوب (ن مدى انطباقه اعتمد الباحثان يف هذه املقالة على أمنوذج الكاتوس ألجل بيا
: ، وأما النتيجة اليت توصال إليها فهي كالتايل)اهلدف) (ره(على آثار اإلمام اخلميين ) البحث

النواة األساسية لفكر اإلمام هلا القابلية يف االنطباق على الدراسات والبحوث الفلسفية 
ابة مشروٍع للبحث العلمي املعاصرة، وحتى ميكن اعتبار نظام اجلمهورية اإلسالمية أيضاً مبث

شريطة أن يتمكّن من احلفاظ على كيانه أكثر مما مضى حني تعامله مع سائر النظريات حبيث 
  ). نتيجة البحث(يزيد من ثرائه املعريف واملاورائي 

  کلمات مفتاحیۀ
 القواعد و، الكاتوس، التخطيط الثقايف، النظام السياسي، النواة األساسية)ره(اإلمام اخلميين 

  املوصلة 
                                                       

.          المشرف علـى کتابـۀ المقالـۀ      . ( أستاذ مساعد فی فرع علم االجتماع بمعد الدراسات الثقافیۀ واالجتماعیۀ (
reza.samim@gmail.com  

 .  ــۀ ــۀ واالجتماعی ــافی مــن معهــد الدراســات الثقافی ــی التخطــیط الثق ــوراه ف . حــائز علــى شــهادة دکت
mohammadi135525@yahoo.com  

  ٢٨/٩/١٣٩٥تأریخ الموافقة علی النشر    ٩/٧/١٣٩٥تأریخ استالم المقالة 
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