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   )ره(نقش بنيادين فرهنگ براي اصالح جامعه در انديشه امام خميني
  

 1منش حسين محبوبي

  چكيده
  

رفتاري تلقي  ـ الگوهاي مشترك فكريو ،  روش زندگي ، معرفت مشترك ، ، حافظه جمعي فرهنگ به مثابه گنجينه انباشته بشري
ها و  ، توانايي ، عادات ، آداب و رسوم ، قوانين ، علم بيني جهان ، مذهب ، ، عدالت ، آزادي ، هنر ، احساس اخالق ، شود كه افكار مي

، نمادها و  ، هنجارها ها ، ارزش باورها:  اند از عناصر اساسي فرهنگ عبارت. بخشد هاي ما را رنگ و كيفيت خاص مي ناتواني
بخشي به زندگي  ، امنيت هاي اوليه و ثانويه انسانينيازتأمين : هاي بنياديني چون  هاي مادي و اجتماعي كه مبناي كاركرد آوري فن

،  تكوين هويت اجتماعي ، ، ايجاد ارتباطات جمعي و احساس تعلق جمعي تضمين بقا و تداوم تاريخي جامعه ، اجتماعي و تداوم آن
  .شناسان دارد جامعه باشد كه اهميت بااليي نزد متفكران اجتماعي خصوصاً نظاير آن مي... ايجاد و حفظ همبستگي اجتماعي و 

انديشه امام  درجايگاه و نقش بنيادين فرهنگ در اصالح جامعه  ، اهميت، ملي كوتاه درباره مفهومأت ، هدف از اين مقاله
، سپس تالش گرديده  شده شناسي جامعهمفهوم فرهنگ از ديدگاه  بر نظري به همين منظور ابتدا مروري. است) ره(خميني
و بدبختي و نيز در اصالح و خوشبختي جامعه  انحرافو نقش بنيادين فرهنگ در  استقالل فرهنگيري و هاي فرهنگ استعما شاخص

  .شودارائه ) ره(بر اساس رويكرد و ديدگاه امام خميني
 .اصالح جامعه ،، استقالل فرهنگي استعمار فرهنگي ،شناسي جامعه ،فرهنگ ،)ره(امام خميني: واژگان كليدي

  

                                                            
 طباطبائي عالمه دانشگاه ارتباطات علوم دكتري دانشجوي و انتظامي علوم دانشگاه علمي هيات عضو -  1
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  ئلهمقدمه و طرح مس -1
نوع نگرش رهبران و نخبگان جامعه  ،نگ در انسجام و نيز تحوالت جامعهش بنيادين فرهقبا توجه به ن

ست تا ضمن مروري نظري بر مفهوم ا در اين مقاله قصد آن .يابد مينسبت به فرهنگ اهميت بااليي 
 داشته باشيم؛كوتاه  مليأتنسبت به فرهنگ ) ره(درباره ديدگاه حضرت امام خميني ، شناختي فرهنگ جامعه

خواهي  ، آزادي ، عادلي منصف و راهبري مخلصمتهورعارفي  ديدگاه شخصيتي كه سياستمداري متدين و
، نماد اسالميت با  خشونت نماد قاطعيت بي همواره به عنوان رهبري كه ست؛ گرا گرا و مصلحي اصول ارزش

به  ايران حافظه جمعي و تاريخي ملت در خواهي يآزادو  استبداد و نماد استقالل ، نماد اقتدار بي جمهوريت
  .خواهد ماند بها ماندگار اي گران بديل وگنجينه اي بي مثابه سرمايه

فرهنگي جامعه گرديد و سياسي و  كه موجب دگرگوني سريع و بنيادين در نظام شخصيتيديدگاه فرهنگي 
ا رهبري كرد كه معطوف به تحول اساسي سال فرهنگ شاهنشاهي و استبدادي خاتمه داد و انقالبي ر 2500به 

، از سكوت و بيگانگي به  ستيزي پذيري به ظلم ، از ستم خواهي پذيري به عزت هاي فرهنگي از ذلت در ارزش
انديشه فرهنگي رهبري كه . طلبي بود طلبي به شهامت و شهادت اعتراض و يگانگي و باالخره از ترس و نفع

ملت بزرگ ايران با هر گرايش سياسي و  آحاد، پدري مهربان براي  دير بودنگر و م ، بسيج ايدئولوگعالوه بر 
منادي خدا و معنويت در عصر تا ، عصر جديدي را بشارت داد  مردي كه در ربع آخر قرن بيستم. اجتماعي بود

  .گذاشتساالري ديني را در جهان به نمايش  مردم ،»ملت استرأي  ميزان« و با تز .معنايي باشد خودي و بي بي
هاي  شود كه اين منادي ارزش اساسي مطرح مي اين مسئله) ره(در بررسي انديشه فرهنگي حضرت امام

، مورد خطاب و  شد را كه جزيره ثبات تلقي مي 50، جامعه ايران دهه  ، بر مبناي چه مفروضات فرهنگي الهي
ن را به عمل آاي را تكوين نمود و  نظريه سياسي ،، و بر پايه چه بينش فرهنگي و منظر فكري تحول قرار داد

گرا صادره از  توان به عنوان نظريات معطوف به علوم تجربه را نمي) ره(البته هر چند نظريات امام ؟پيوند داد
در ايجاد تحول فرهنگ و ) ره(حضرت امام اما،  اي مورد تحليل قرار داد شناس يا يك فيلسوف حرفه يك جامعه
فالسفه همواره دير بر سر صحنه حضور « به قول هگل. انشمندان كالسيك بودتر از همه اين د جامعه جلو

به طوري كه براي  ؛شناسان نيز دير به صحنه رسيدند و البته در مورد وقوع انقالب اسالمي، جامعه »يابند مي
بيني  گير شده و آن را پيش مي در ايران غافلشناس با وقوع انقالب اسال پردازان جامعه مثال اكثر نظريه

، تلقي و تفسيري كه امام از جامعه و فرهنگ داشتند و در عرصه عمل موجب  لذا يافتن نوع درك. كردند نمي
اي با فرهنگ و  آن تحول عظيم شدند، همچنين تعمق و مداقه بر نگرش فرهنگي فردي كه توانست جامعه

بنابراين كوشش . نمايد به نظر مي بنيادي قرار دهد ضروري اصالح تمدن ديرينه را در مسير دگرگوني سريع و
راجع به مقوالت فرهنگ، آزادي، عدالت، ) ره(ها و مواضع امام از نظر 1̎نوع متعالي̎ يك الگو و براي ساختن

پردازان قرار  ، معيار قضاوت نظريه چارچوبي مرجعبه عنوان  دتوان چرا كه مي ؛توسعه و نظاير آن الزم است
وسويي مطلوب در  ها و مفروضات اساسي ياري كند و آنان را به سمت فرض گرفته و آنها را در تدوين پيش

  .تكوين مدينه فاضله هدايت نمايد
                                                            

1. Idial Type 
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زيرا مطالعه مستقيم و بالواسطه  ،اي بايد از استادان درس فرا گرفت هر رشته درجا كه براي پيشرفت  از آن
ما را در زمينه  ده و درك و حيطه شناختيوق سليم عقلي، بهتر ياري داذبه سبك و  استادان، ما را در دستيابي

نگارنده به طور متواضعانه و به  ،در اين نوشتار نيز ،)5:1375 كوزر،(دهد  حل آن افزايش مي ل مهم و راهئمسا
در ابتدا براي آشنايي . تلقي امام از فرهنگ را بازنمايي كند ،قدر بضاعت خود قصد دارد به طور بسيار مختصر

گاه بر ديدگاه  آن ،شناسي نموده حوزه جامعه مروري نظري در ،قلمروي مفهومي فرهنگ اي و با فضاي واژه
 ،، استقالل فرهنگي و راه اصالح جامعه استعمار فرهنگي ،مصاديق فرهنگ ،راجع به اهميت فرهنگ) ره(امام
  .نماييم ي كوتاه ميتأمل

  

 چارچوب نظري -2
باشد كه هم نيازمند توصيفي غني و هم  بهم و پيچيده ميآشنا ولي م ،فرهنگ يكي از مفاهيم سهل اما ممتنع

شناسي مورد مالحظه نظري  فرهنگ را از منظر جامعه كنيم در اين مطالعه تالش مي وباشد  تبييني قوي مي
  .مختصر قرار دهيم
نمايند كه تعريف  فرهنگ چيست؟ اغلب به طور ضمني يا صريح اذعان مي، شناسان بپرسيم اگر از جامعه

طيف وسيعي از تعاريف مفهومي مختلف از فرهنگ  ،در ادبيات مربوط. نيست ،اي گ كار چندان سادهفرهن
فرهنگ را ، كنند و در طرف مقابل تعريف مي »سبك زندگي« وجود دارد كه فرهنگ را در معناي وسيعي معادل

 )54:1375 ،چلبي.(نمايند تلقي مي »اه ها و ارزش انديشه«

تاكنون  ،هاي شناخت انسان و فرهنگ ات در اواخر قرن اخير و گسترش زمينهبا توجه به انفجار اطالع
اند كه تعريفي جامع و مانع از فرهنگ به دست  بسياري از انديشمندان و پژوهشگران اجتماعي تالش نموده

 ،هپژوهند(»گرديده استارائه نوع تعريف از فرهنگ  450بيش از «: شود  به طوري كه هم اكنون گفته مي. دهند
و دريچه فكري خاص  روزنزيرا هر يك از : كدام مورد اجماع همگان قرار نگرفته است ولي هيچ ؛ )67:1374

سرعت شتابان  ،عالوه بر اين. اند به تعريف فرهنگ مبادرت نموده ،هستندقائل خود و كاربردي كه براي آن 
اين وصف هر يك از تعاريف به  با. تغييرات اجتماعي ـ فرهنگي نيز در اين عدم اجماع مؤثر بوده است

  .اند وضوح مفهوم فرهنگ كمك كرده
  :تعبير جالبي از فرهنگ كرده است ،1ژانوسبا تشبيه فرهنگ به دو چهره  تن بروك

  )20:1378 ،پهلوان. (»انسان خالق و در همان حال مخلوق فرهنگ است«
 ،هنر، كه اخالق »آميزي و توجيه رنگ«نيز از فرهنگ به عنوان ) 4:1378(مرحوم عالمه محمد تقي جعفري 

ياد  ،بخشد و رسوم و قوانين حقوقي را كيفيت خاصي مي 2بيني و علم و اخالق تابو جهان، مذهب، آزادي
دهي ادراك و  نمايد كه در شكل تلقي مي »انقياد« در واقع به منزله را فرهنگ) 1375(دي استنلي ايتزن. كند مي

تعريف  »معرفت مشترك«نيز فرهنگ را ) 1379( افروغ. سيار مؤثر استبخشي به آنان ب نگرش افراد و هويت

                                                            
  .يكي از اساطير يونان باستان با دو چهره - 1
  .نع شده استآنچه م - 2
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ترين اليه به ترتيب شامل  ترين تا سطحي داند كه از عميق هاي تودرتو مي نموده و آن را مشتمل بر اليه
آوري اجتماعي  و فن )مهارت به كارگيري و ساخت اشيا(آوري مادي  فن ،نماد، هنجار، ارزش، بيني جهان

  .باشد مي) و سازماندهي اجتماعيمديريت (
وي به نقل از . كند تشبيه نموده كه رفتار را كنترل ميافزار ذهن  نرم فرهنگ را به) 1378( تري يانديس

  : نويسد  كالكن مي
 )46ص ( »همچون حافظه است براي افراد ،فرهنگ براي جامعه«

ان است كه آن را بين خود و محيطش رهنگ به عنوان يك ويژگي منحصر به فرد انسف« كار نيروبه تعبير 
  )48:1376 ،پناهي. (»دهد تا امنيت و بقاي خود را تضمين كند قرار مي

تلقي  »انديشه و عمل ،شيوة احساس«فرهنگ را  لينتونو  »بشريگنجينه انباشته «فرهنگ را  بركلي
اني خود يك پديده فرهنگي توان گفت هر انس شناسي مي كلي از ديدگاه جامعه به طور .)1372 ،فرهادي(كند مي

ها در طول زندگي اجتماعي در  است و يك نوع رابطه ديالكتيكي ميان انسان و فرهنگ برقرار است و انسان
  .گيرند سازند و هم از فرهنگ تأثير مي واقع هم فرهنگ را مي

صريحاً  شناسي كه خالصه با توجه به تعاريف مختلف فرهنگ و عناصر اساسي آن در حوزه جامعه به طور
تلقي نمود  الگوهاي مشترك فكري و رفتاريتوان به عنوان  ها تأكيد شده است، فرهنگ را مي يا تلويحاً بر آن

  )1380 ،منش محبوبي: ك.ر: (كه شامل عناصر اساسي ذيل است
دهد و  ها مربوط است و به نگرش انسان به جهان و هستي شكل مي ، كه به هست و نيست1باورها) 1

  ها است؛  ش ارزشبخ مشروعيت
ها و بدها  دار اكثريت يك جامعه درباره خوب هاي كلي قضاوت و احساسات ريشه ، كه به مالك2ها ارزش) 2

دهد و حقوق اساسي بشر را مشخص  ها معنا بخشيده و به كنش او جهت مي پردازد و محيط را براي انسان مي
  گردد؛ ها واقع مي بخش هنجار كند و مشروعيت مي ترسيم اهداف و وسايل نيل به اهداف را براي وي .سازد مي
ها و قواعدي است كه نحوة عمل و  ها و نبايد هاست و بايد ، كه بيشتر برآمده از دل ارزش3هنجارها) 3

كند و مشتمل بر وظايف مورد انتظار از هر شهروند  ها تعيين مي بازي را در زندگي اجتماعي براي انسان قاعده
  است؛

  سازد؛ ها را فراهم مي ه امكان ذخيره و تبادل دانش و ارتباطات براي انسان، ك4نمادها) 4
دهد و بر دو نوع نرم و  مهارت و دانش استفاده از ابزار را در اختيار انسان قرار مي ،، كه ابزار5آوري فن) 5

  .گردد سخت تقسيم مي
، دو نگاه عمده  يرات يا اصالح جامعهاما در زمينه مطالعه فرهنگ و نقش كيفي و بنيادي آن در ارتباط با تغي

اكثر مباحثي كه ). 1386 ،بهار: ك.ر( به فرهنگ نگاه از درون دومبه فرهنگ، نگاه از بيرون  يكي: وجود دارد 
                                                            

1. Belifs 
2. Values 
3. Norms 
4. Symbols 
5. Technology 
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ها به  ، مبتني بر نگاه از بيرون به فرهنگ است كه بر حسب مقايسه با ديگر فرهنگ درباره فرهنگ شاهد هستيم
گرايي  چندگانگي فرهنگي و نسبيت ،مداري هايي چون قوم فرض و بر اساس پيشپردازد  قضاوت ارزشي مي

شناسي فرهنگ و حوزه مطالعات  اي است كه بيشتر در جامعه اما نگاه از درون به فرهنگ شيوه ؛فرهنگي است
 ،سلطه فرهنگي ،هاي فرهنگ كاركرد ،ها مربوط به عناصر فرهنگ فرهنگي مطرح است و مسائل اساسي آن

 ،مصرف و بازتوليد فرهنگي ،توزيع ،، توليد فرهنگ عمومي و فرهنگ واال ،ها فرهنگ خرده ،يه فرهنگيسرما
  .باشد تغيير و توسعه جامعه و نظاير آن مي ،نقش فرهنگ به مثابه رسانه ارتباطي و هم به عنوان عامل اصالح

شرايط جديد و فهم  شناسي مشخص ساخته است كه فرهنگ ثابت نيست؛ بلكه بر حسب مطالعات جامعه
 كه فرهنگ داراي فرهنگ تاريخ دارد و باالخره اين. شود افراد خصوصاً نخبگان و رهبران جامعه دچار تغيير مي

بخشي به زندگي  ساماندهي و امنيت ،متعددي است، از جمله تأمين نيازهاي اوليه و ثانويه انسانيهاي  كاركرد
ايجاد احساس تعلق  ،فردي و جمعي ميان ،امكان ارتباطات فردي ،تضمين بقا و تداوم تاريخي جامعه ،اجتماعي
: ك.ر(تغيير و اصالح جامعه و نظاير آن  ،ايجاد و حفظ همبستگي اجتماعي ،تكوين هويت اجتماعي ،جمعي
  ).1386 ،و بهار 1376 ،پناهي

  :داد  توان با پنج رويكرد اصلي مورد بررسي قرار شناسي را مي مطالعه فرهنگ در حوزه جامعه
  رويكرد كاركردگرايي  -1
  رويكرد تضاد  -2
  رويكرد تفسيري و كنش متقابل نمادين  -3
  رويكرد ساختارگرايي  -4
  پسا ساختارگرايي  -5

هاي فرهنگي از جمله  بيشتر به طبيعت انساني و نيازهاي زيستي و كاركرد پديده در رويكرد كارگردگرايي
شود و اميل  پرداخته مي …مناسك ديني و  ،وجدان جمعي ،ي مشتركها ارزش ،عقايد و باورها ،آداب و رسوم

هاي  عد فرهنگي پديدهباشند كه بر ب نظران اصلي آن مي تالكوت پارسونز و رابرت مرتون از صاحب ،دوركيم
كنش  ،و نيز در تحول دروني جامعه نظم اجتماعي ،ها در همبستگي نقش وجدان جمعي و ارزش ،اجتماعي

استقالل نسبي خرده نظام فرهنگي در نظام كلي اجتماعي در مقابل خرده  ،ها به ارزش اجتماعي معطوف
؛ 1375، چلبي؛ 1375 ،اسكيدمور ؛1372 ،كوزر: ك به .ر. (كنند ، تأكيد مياجتماع و اقتصاد ،هاي سياست نظام

 ) 1379 ،هميلتون ؛1379 ،استونز ؛1378 ،ورسلي ؛1378 ،كرايب

نيستي و ارگانيستي به جامعه و فرهنگ به نقد كشيده شده، به نظم مبتني بر ، نگاه مكا در رويكرد تضاد
و رقابت و تضاد بر سر منابع كمياب در جامعه  تغييرنگرش مكانيكي يا ارگانيكي اصالتي نداده؛ بلكه بر 
 مشروعيت و ،بيگانگي اجتماعي ،آگاهي و ايدئولوژي ،متمركز شده و بر مفاهيمي چون استعمار و استثمار

با طرح مفاهيم  كارل ماركس. اند هاي فرهنگي يا مرتبط يا فرهنگ اهميت مضاعفي داده سلطه به عنوان پديده
با طرح مفهوم هژموني فرهنگي يا سيطره فرهنگي كه در نظام  آنتوني گرامشي ،اليناسيون ،ايدئولوژي

. دهد ه را مشروع جلوه مياز طريق آن به سلطه جامعه يا جوامع ديگر پرداخته و اين سلط داري سرمايه
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را  "صنعت فرهنگ "نيز مفهوم  )نظران مطالعات انتقادي مكتب فرانكفورت از صاحب( هوركمايمر و آدورنو
داري اشاره  استاندارد شدن و انبوه شدن فرهنگ در نظام سرمايه ،كنند كه طي آن به كااليي شدن طرح مي

بليت تفكر و وابستگي فكري و شخصيتي افراد در زندگي سلب استقالل و قا ،ال افرادانفعكند كه موجب  مي
: ك به .ر. (گردد داري مي هاي اجتماعي شده و نهايتاً سبب ادغام در نظام سرمايه روزمره بدون توان نقد فرآيند

  ).1385 ،كوسه و آبه ؛1384 ،نوذري ؛1385 ،كارنرتون ؛1372 ،كوزر
 استعمار فرهنگي و ،)1387(ماركوزهازهاي كاذب ساحتي و ني توان به مفاهيم انسان تك همچنين مي

  .ها را نداريم اشاره نمود كه در اين مجال قصد ورود به آن) 1378(شيلر و تامپسونامپرياليسم فرهنگي توسط 
ارتباط متقابل و  ،نيز بر تفسير ذهني كنش و ارزيابي اذهان و كنش متقابل نماديندر رويكرد تفسيري 
كنند  به عنوان امري فرهنگي و مستقل تأكيد مي ذهنيتط معنادار در كنش متقابل بر تعامالت اجتماعي و رواب

گئورگ  هربرت بلومر ،ماكس وبرشناساني از جمله  توان جامعه نظران مطرح در اين رويكرد را مي كه از صاحب
  .اشاره نمود زيمل و سايپر

بر خالف ) 1930( »داري ه سرمايهاخالق پروتستاني و روحي«ليف پژوهش خود به نام أبا تماكس وبر 
كرد نشان داد  هاي توليد به عنوان عامل تحوالت انقالبي و اجتماعي تأكيد مي ماركس كه بر اقتصاد و شيوه

تواند عاملي اثرگذار بر تحوالت انقالبي در  فرهنگ و دين به مثابه هسته اصلي فرهنگ نيز در شرايطي مي
يكي از عوامل عمده شكل گيري نظام  ،در اين اثر وبر. آيد هاي اقتصادي و اجتماعي به حساب عرصه
دهد  گيري اخالق و فرهنگ پروتستاني نسبت مي و شكلكالون داري در غرب را به اصالحات مذهبي  سرمايه

و بر ثروت به عنوان مالك تقوا تأكيد ...  ،پس انداز ،پشتكار ، )گري محاسبه(عقالنيت  ،كه در آن بر قناعت
  )1371 ،وبر: ك به.ر. (شود مي

كند كه به معناي فاصله  اشاره مي »تراژدي فرهنگ«خود به مفهوم  »فلسفه فرهنگ«نيز در كتاب  زيمل
معنايي به موازات  گرفتن فرهنگ مادي از فرهنگ ذهني يا معنوي است و به زعم زيمل مشكالت بشري و بي

  .خواهد شد بيشتر ،افزايش اين فاصله و سيطره فرهنگ مادي بر فرهنگ معنوي
كند كه از طريق آن معنا در بين افراد يك گروه يا  نيز فرهنگ را يك نظام ارتباط ميان فردي تلقي ميسايبر 

هاي اجتماعي و  وي به جاي تصورات جوهرگرايانه از فرهنگ بر تحليل فرآيند. گردد جامعه منتقل مي
، اينگلهارت ؛1371، تنهايي: ك به .ر. (گردد ميها فرهنگ تكوين  كند كه از طريق آن هاي متقابل تأكيد مي كنش
  ).1388 ،تنهايي ؛1386 ،بهار ؛1379 ،گي روشه ؛1373

توان  را مي پيربورديوو نظريه سرمايه فرهنگي لوي اشتراوس نيز نظريه ساختارگرايي در رويكرد ساختاري 
روابط  ،مقررات زناشويي ،ند زبانهاي نمادي است مان اي از نظام فرهنگ مجموعه ،اشتراوسدر انديشه . نام برد

هاي  در فرهنگ "ها تغييرناپذير"در مطالعه خود در صدد كشف  سلوي اشتراو. علم و مذهب ،هنر ،اقتصادي
منع زناي با "مانند  ،ها محدودند مختلف است كه از فرهنگي به فرهنگ ديگر همواره يكسان هستند و شمار آن

  ."محارم
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دهد  نيز برداشتي نظري از فرهنگ درباره طبقات اجتماعي به دست مي "رديوپير بو"مفهوم سرمايه فرهنگي 
هاي خاصي از طبقه  با استفاده از مفهوم سليقه و ذائقه گروه بورديو. كه جايگزين مفهوم طبقه كارگر شد

اع آورد كه منجر به تبعيض و تمايز در ميان انو به شمار مي "سرمايه فرهنگي"سليقه را نوعي از  ،اجتماعي
بورديو در واقع به سرمايه جهت فرهنگي داده و آن را به حوزه آموزش . گردد هاي منزلتي در جامعه مي گروه
ادان، معلمان، هنرمندان و است: از  اند عبارتكه برخي از دارندگان آن (كشاند و سرمايه فرهنگي  مي

 منشأبر بر اين دو نوع سرمايه را دهد و سلطه نابرا را مقابل سرمايه اقتصادي قرار مي) نگاران روزنامه
  .داند هاي ساختاري در جامعه مدرن مي نابرابري

سازي و  اشاره نمود كه با غني ميشل فوكوتوان به متفكر برجسته آن  نيز ميدر رويكرد پساساختاري 
زبان و  رابطه ديالكتيكي ميان بافت فرهنگي و ،شناختي به دنبال شناسايي جامعه گفتمانسازي مفهوم  برجسته

ها،  صوير، عالئم، نشانهاعم از گفتار، نوشتار، ت(هاي متن  تأثير متقابل آن بر شكل و محتوا، معاني و ساختار
 ؛1386 ،فوكو ؛1385 ،شويره و فونتن ؛1387 ،پور و محمدي جالئي: ك به .ر. (باشد مي) ها ناگفته ها و كنايه

  ).1386 ،بهار ؛1380 ،عضدانلو
، نقش محوري در تبيين رابطه قدرت 1گفتمانو ) به عنوان محصول اصلي فرهنگ(ان ، زب فوكودر انديشه 

هاي مختلف جامعه پخش و توزيع  در منطق فوكو، قدرت در ميان گروه. و ساختن سلسله مراتب قدرت دارند
ين فوكو بر اساس هم. جوشد نه از باال شده است و قدرت خصلتي غيرآشكار و غيرمتمركز دارد كه از زير مي

افزاري و فيزيكي است، ايستاد  چگونه چهرة سخت": پردازد كه  مي "انقالب اسالمي"منطق است كه به تحليل 
جوشيد، قدرتي كه از يك كتاب، از يك متن  و پيروز شد، قدرتي كه از يك پوستر، يك كلمه، يك سخنراني مي

افزاري رژيم  شكار، فيزيكي و سختاز زير جوشيد و در مقابل قدرت آ اين قدرت. جوشيد نامه مي و يك شب
  .)64:1382به نقل از فرقاني، ("شاه ايستاد و پيروز شد

خواه به پيروزي  با پشتيباني ملت آزادي حال بايد ديد فرهنگ در انديشه شخصي كه اين انقالب اسالمي را
صالح جامعه نقش در ا تواند هايي مي اي دارد و بر حسب چه شاخص هايي عمده رساند، چه جايگاه و ويژگي

  .داشته باشد
 
  روش -3

. نظري استوار است تحليل استقراييبا اتكا بر  روش توصيفي بر اساس به طور كلي روش مطالعه حاضر 
مقاله از دو سطح نظري و تجربي تشكيل شده است كه در سطح نظري براي تدوين چارچوب نظري از روش 

مند شده و در سطح تجربي نيز با  شناسي بهره دگاه جامعهاز دي "فرهنگ"اي براي توصيف و تحليل كتابخانه
توجه به پراكندگي اطالعات در مورد موضوع خاصي مانند فرهنگ از ديدگاه شخصيتي خاص چون امام 

 باشد؛ از روش تشريحي در قالب مقاالت مروري استفاده شده است كه متكي بر روش استقرايي مي) ره(خميني
ها صفحه از مجموعه آثار امام و مقاالت متعددي كه درباره ديدگاه  ست با مرور دهبدين ترتيب كه تالش شده ا

                                                            
1. Discourse 
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هاي اطالعاتي اينترنت درج شده است با توجه به  امام درباره فرهنگ به چاپ رسيده است و يا در پايگاه
استعمار  هاي مختلف امام كه درباره فرهنگ، اجزا و عناصر فرهنگ، استقالل فرهنگي، ها و بيانيه سخنراني

البته با توجه به . گردد استنتاجحضرت امام  ديدگاه كلي فرهنگي و اصالح جامعه ايراد و صادر شده است،
 و 2كفايت عينياست تا  1كفايت ذهني هاي نظري نگارنده از نظرات امام، روش كار بيشتر مبتني بر استنباط
تر مبتني بر روش  نياز به تحقيق پردامنه لذا براي رسيدن به كفايت عيني .بودن مطالعه استگشا  رههدف 

  .3باشد كه در اين مجال كوتاه ميسر نيست پيمايش و تحليل محتوا مي
 
  ها  يافته -4

 )ره(اهميت فرهنگ در انديشه امام) الف
: 1376 ،پناهي(به گفته لسلي وايت . كاركردهاي فرهنگ، در پراهميت تلقي نمودن فرهنگ، نقش دارند

در . »است تا زندگي را امنيت و تداوم بخشد مين نيازهاي دروني و بيروني انسانأرهنگ تكاركرد ف« )53-50
، فرهنگ، جايگاه وااليي داشته و براي  يابيم كه در انديشه وي درمي) ره(اين راستا با توجه به آثار و گفتار امام

الترين و واالترين عنصري كه در شك با بي«: فرمايند  كه مي است؛ چنانقائل آن نقش بسيار اثربخشي در جامعه 
موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد، فرهنگ آن جامعه است، اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و 

  )243:  15ج ،امامصحيفه . (»دهد موجوديت آن جامعه را تشكيل مي
شود  لوم ميمع) ره(، اهميت اين گفته امام بخشي و حفظ بقا و يكپارچگي فرهنگ با توجه به كاركرد هويت

چه فرهنگ را به مثابه  چنان) 57:  7ج  ،همان.(»فرهنگ اساس ملت است، اساس مليت يك ملت است« :
آوري تلقي نماييم،  ها، هنجارها و فن الگوي مشترك فكري و رفتاري مشتمل بر عناصري چون باورها، ارزش

  : فرمايند  ه حضرت امام ميك چنان. شك سهم منحصر به فردي در سعادت يا تباهي يك جامعه دارد بي
چرا كه خوشبختي و يا . )306:  3ج ،همان(»هاي ملت است ها و بدبختي همه خوشبختيمبدأ فرهنگ، «

هاي فكري و  بدبختي يك جامعه، اساساً مرتبط با كاركرد مثبت يا منفي اين عناصر فرهنگي است و پويايي الگو
هاي فكري و رفتاري  اما همين الگو. كند يك جامعه ايفا مياي در تعالي و پيشرفت  رفتاري فرهنگ، نقش عمده

زا و بيگانه  هاي برون ، تحجر و فسيل شدن گردد و يا بر مبناي شبه ارزش فرهنگ در صورتي كه دچار انجماد
) ره(سازد و به همين جهت هست كه امام شكل پذيرد، اسباب انحطاط و بدبختي يك جامعه را فراهم مي

  : فرمايد مي
يا به اوج عظمت و قدرت  كشد، به تباهي مي يا اي است كه ملت را ترين مؤسسه بزرگ... نگ فره«
  )473:  7ج  ،همان(»كشد مي

                                                            
1. Subjective Adequacy 
2. Objective Adequacy 

  2001 برايمن،: رجوع شود به  ،مطالعه سطوح كفايت ذهني و عيني در تحقيقات تجربي اجتماعي براي - 3
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نقشي كليدي و ) ره(بنابراين، فرهنگ، خصوصاً بخش غيرمادي و بر حسب نوع محتواي آن در انديشه امام
قدرت و هم در مسخ، ذلت، بدبختي و  بخشي، سعادت، عظمت و بدين ترتيب كه هم در هويت .دو سويه دارد

  .تباهي يك ملت نقش دارد
  
  )ره(مصاديق فرهنگ از ديدگاه امام) ب

بلكه به عنوان رهبري آگاه به زمان  ،پرداز و دانشمند علوم اجتماعي نه به عنوان يك نظريه) ره(حضرت امام
شد، با نوعي بينش اجتماعي به با و مكان كه واجد حساسيت بااليي نسبت به مسائل اجتماعي جامعه خود مي

گرايانه، بلكه بر پايه ديدگاهي ارزشي  نگرد كه نه بر مبناي ديدگاهي طبيعت موضوعاتي چون فرهنگ مي
لذا هر چند . پيرامون پديده فرهنگ به اظهارنظر پرداخته است ،هاي ديني از ارزش متأثرمعطوف به تكليف 

درباره مفاهيمي چون فرهنگ، تعريفي، تحليلي، انتزاعي به دست ) ره(هاي امام رود از مجموع نظريه انتظار نمي
ها و مفروضات اساسي يك نظريه بومي و  فرض توان از مجموع آن در جهت ساختن پيش داد؛ با اين وصف مي

  .گيري نمود گيري آن بهره جهت
طلبد كه از  را مي البته اين مهم نياز به احاطه و تسلط علمي كافي دارد كه خود، مطالعه عميق و دقيقي

راجع به ) ره(هاي امام با توجه به نظريه كنيم بنابراين در اين جا تالش مي. حوصله اين نوشتار خارج است
گاه به  يم؛ آنارائه نمايرا ) ره(هاي فرهنگي موجود در انديشه امام فرهنگ، ابتدا برخي از عناصر و مصداق

  .فرهنگي از ديدگاه امام بپردازيم فرهنگ استعماري و فرهنگ استقاللي و راه اصالح
نسبت به فرهنگ بايد گفت، اين است كه ديدگاه وي راجع به فرهنگ، ) ره(اي كه در تلقي حضرت امام نكته

  .پردازد خصلت انتزاعي، ذهني و پيچيده ندارد؛ بلكه با زباني ساده به معرفي وجوه عيني و ملموس فرهنگ مي
ها و مراكز آموزش  ساز يعني دانشگاه هاي فرهنگي و فرهنگ از مكانبه عنوان مثال در مورد ماهيت يكي 

  :فرمايد گرايي غربي، كاركرد داشتند، مي عالي كه در جامعه قبل از انقالب در جهت وابستگي و شبيه
كه يك فرهنگي داشته  در ايران بنا بر اين بوده است كه يك فرهنگ وابسته، فرهنگ وابسته به معناي اين«
  )270: 4ج همان،( »... دانشسرا ودانشگاه،  د دانشگاه نداريم، دانشكده،انشگاه داشته باشيم، نگويند ،ما باشيم

همچنين در مورد يكي ديگر از عناصر فرهنگي يعني وضعيت تحصيالت در قبل از انقالب، كه در جهت 
  : فرمايد نمود، مي ماندگي فرهنگي عمل مي عقب

جا تحصيالت  هاي ما تحصيالتشان در اين به طوري كه االن جوان ،گه داشتهعقب ن) شاه(فرهنگ ما را اين ... «
  )14:  6ج ،همان. (»... تام تمام نيست و 

 يها را در واقع از اجزا مفاهيم و هنجار ،ها ها و برداشت ، تلقي مجالت و نشريات) ره(حضرت امام خميني
هاي  ها و رسانه دانشگاه ،يعني مدارس ،ركه همه اين عناص ،)15:  17ج ،همان(آورد فرهنگ به شمار مي

ها در آنان دارند كه بسته به باورها  پذيري افراد جامعه و القاي ارزش سزايي در جامعه نقش به ،ارتباطات جمعي
ها  برداشت ،گيري هنجارها پذيرد و موجب شكل تفاوت مي ،ها محتواي اين ارزش ،گيري ارزشي جامعه و جهت
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از جمله مصاديق و عناصر فرهنگ در انديشه  ،به طورخالصه. گردد ها مي آن ارزشهاي متناسب با  و نگرش
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود امام مي

 ،ها باورها و ارزش ،هنجارها ،هاي فكري گرايش ،اخالق و عمل ،اعتقادات ،تعليم و تربيت ،ادب ،دانش
توان  مي) ره(جه به مصاديق فرهنگي مورد تأكيد امامبا تو .)14:  1375عزتي ( اجتماع و قواعد ،هنر ،ها برداشت

اين بخش از  ،نيز بيشتر تهديد نرمنتيجه گرفت كه بخش غيرمادي فرهنگ براي وي بيشتر اهميت دارد و 
  .)1388 ،جعفر زاده: ك به.ر براي مطالعه بيشتر. (رود فرهنگ را نشانه مي

  
  ) ره(خميني استعمار فرهنگي از ديدگاه امام) ج

لذا آن اصالت و اهميتي كه ديگران براي  ،استقائل اي  هاهميت ويژ ،براي فرهنگ) ره(جا كه امام ناز آ
اما ). 518:  9ج  ،امام صحيفه( »ستازيربنا اقتصاد «: فرمايند  كه مي چنان. كنند ايشان نفي مي ،اقتصاد متصورند

 ،هاي اقتصادي تر از استعمار در عرصه تر و خطرناك زننده هژموني فرهنگ و استعمار فرهنگي را بسيار آسيب
صنعتي و  ،سياسي ،هاي اقتصادي عدهر چند جامعه در ب ،با انحراف فرهنگ«داند؛ چرا كه  سياسي و نظامي مي

اي وابسته و مرتزق از  اگر فرهنگ جامعه. ميان تهي است پوك و ولي پوچ و ،قدرتمند و قوي باشد ،نظامي
كند و باالخره در آن  ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرايش پيدا مي ، ناچار ديگر فرهنگ مخالف باشد

  )243:  15ج  ،همان. (»دهد موجوديت خود را در تمام ابعاد از دست مي و شود مستهلك مي
  : فرمايند حضرت امام در جاي ديگر مي

فرهنگي و علمي  هاي فرهنگ و برنامه در نيم قرن اخير كوشش داشتند و دارند ،خصوصاً آمريكا ،اجانب«
 ،همان. (»هنگ استعماري استبدادي بنشانندخود خالي و به جاي آن فر ملي ،اسالمي، انسانيما را از محتواي 

  )81:  10ج 
كه در  اي هستند استعمار و استبداد دو عامل در هم تنيدهشود  استنباط مي) ره(از اين جمله حضرت امام

  .اي دارند دهاستحاله فرهنگي و وابستگي فرهنگي نقش عم
   :داند در واقع وابستگي فرهنگي را عامل وابستگي در ابعاد ديگر نظام اجتماعي مي) ره(حضرت امام

دنبالش  ،وابستگي فرهنگي را داشته باشيم ما اگر. هاست كه ما داريم همه وابستگي منشأاين وابستگي سر«
ج  ،همان. (»ها هست همه اين ،ستسياسي هم ه ،وابستگي اجتماعي هم هست ،وابستگي اقتصادي هم هست

10  :357(  
براي به دست آوردن سلطه ... دو ابر قدرت«: فرهنگ بهترين راه براي استعمار نو است ،در انديشه امام

  )342ص ،19ج ،همان( .»ها دانسته هاي ملت حمله به فرهنگدر بهترين راه را  ،استعماري نو
بيند؟  عامل استعمار فرهنگي و وابستگي فرهنگي را در چه ميترين  مهم) ره(پرسيد حضرت امام ،و اما بايد

  :كنيم توجه مي) ره(داوري ابتدا به اين سخنان امام جا بدون هيچ پيش در اين
افكار . است وابستگي افكار ،ما االن در همه چيز به گمان همه يك نحو وابستگي داريم كه باالتر از همه«
 ،است بروابسته به غ ،بسياري از اين افكار ،روشنفكرهاي ما ،هاي ما كرده تحصيل ،هاي ما پيرمرد ،هاي ما جوان
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خواهند خدمت بكنند به  كنند مي وابسته به آمريكاست و لهذا حتي آنهايي كه سوءنيت ندارند و خيال مي
بايد همه چيز را از غرب ما دانند و باورشان آمده است كه  كه راه را درست نمي از باب اين ،مملكت خودشان

  ) 357:  10ج  ،همان( ».اين وابستگي را دارند ،بگيريم
در صدد باشيد كه  .ها و ملت ما نيز هست هاي ملت اكثر بدبختي منشأ ،عقلي و مغزي ،وابستگي فكريين ا

ما كه فرهنگ اصيل خود را گم كرده است و ش ،شرق. بيرون بياييد و گمشده خود را پيدا كنيدزدگي  غرباز 
. بناي اين را بگذارند كه خودشان باشند ،بايد مقاومت كنيد و بايد همه قشرها ،خواهيد مستقل و آزاد باشيد مي

  ) 7-4:  12ج  ،همان(
  )229:  10ج  ،همان. (»توانيم استقالل پيدا كنيم نمي ...هست در ما وابستگي فكريتا اين «
  

بينيد  مي "عامل دروني" ،ترين عامل استعمار فرهنگي را مهم) ره(شود كه حضرت امام بنابراين مالحظه مي
اين عامل دروني همانا خودباختگي و . شود هاي ديگر اجتماع مي ساز وابستگي در عرصه كه زمينه

و در يك  ،هاي فرهنگ خودي فراموش كردن خود و زمينه ،زدگي و غرب ،گشتگي فرهنگي گم ،ازخودبيگانگي
آوري از غرب مخالفتي  با كسب علم از غرب و فراگيري فن) ره(ه حضرت امامالبت. است وابستگي فكريكلمه 
  :فرمايند كه مي چنان. كنند و بلكه غربي شدن، هويت فكري و اسارت افكار را نفي مي ،ندارند
بايد اول  ...بخواهند آزادي خودشان را ...بخواهند استقالل خودشان  ما اگر شما آقايان و همه ملت«

را يك جوري بار بياوريد كه  هاي ما جواناين ... افكار ما االن در قيد و بند است. آزاد كنندافكارشان را 
اگر از غرب هم . شرقي باشند ...غرب باشيم گيرنگويند كه ما بايد  ،اند خودشان بفهمند كه خودشان يك چيزي

مغز را غربي كردن و از ياد گرفتن مسئله يك چيزي است و . اما غربي نشوند ،يرندبگآيد ياد  صنعتي مي
  )25:  12ج ،همان. (»مسئله ديگر است ،خودش غافل شدن

اگر «: همچنين بايد گفت اين وابستگي فكري ممكن است به شكل وابستگي به مواد مخدر بروز پيدا كند
امثال اين  و اعتياد به هروئين هب ،اعتياد به مشروبات هبگيرند؟ ب چه طور فكر را ،بگيرند اوبتوانند فكر را از 

  .)395-396،  8ج ،همان( »...كند انسان را از ميان تهي مي ،گيرد مخدرات كه فكر انسان را مي
جوانان  ،است؛ چرا كه استعمار فرهنگي در وهله اول تأمل قابل جوانانبر ) ره(جا نقطه تأكيد امام در اين

هاي ديني و ملي و فراهم  ارزش لذا تقويت احساس هويت جوانان بر مبناي. گيرد يك جامعه را نشانه مي
ترين اهداف فرهنگي يك جامعه با ساختار جوان  تواند از مهم شغل و مسكن آنان مي ،نمودن امكان ازدواج

عناصر فرهنگي يك جامعه از يك به هم پيوستگي خاصي  ،كه ديگر اين تأمل اما نكته قابل. تلقي شود
خواه ناخواه عناصر ديگر آن فرهنگ را نيز به  ،بيگانه برخوردار است؛ به طوري كه ورود يك عنصر فرهنگي

ولي از ورود و نفوذ اخالق  ،آوري غربي را وارد نمود توان با خيال راحت فن لذا نمي. كند همراه خود وارد مي
براي ايجاد مصونيت مقابل هژموني فرهنگي غرب بايد ضمن تعامل لذا . هاي غربي غافل باشيم شبه ارزش غربي و
ها  پويايي و همچنين تقويت اهداف فرهنگ بومي در جهت انطباق هنجار ،با فرهنگ غرب با حفظ انعطاف فرهنگي

هاي غربي به محض ورود  ها و اهداف فرهنگ اسالمي تالش نمود تا ارزش و امكانات عيني و ساختاري با ارزش
برابر قدرت نرم غرب كه از  در نتيجه در. هاي غربي نفي و طرد شود در درون فرهنگ بومي هضم و شبه ارزش
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هاي نوين ارتباطي تحت تسلط خود به  هاي جمعي و تكنولوژي رسانه ،دانش جهاني ،هاي اطالعاتي طريق بزرگراه
  . مصونيتي پويا يابيم. پردازد اعمال سلطه فرهنگي مي

  
  

  )ره(استقالل فرهنگي از ديدگاه امام) د
هاي مختلف منوط به استقالل فرهنگ آن كشور  عرصه استقالل يك كشور و جامعه را در) ره(حضرت امام

  : گويد  و جامعه دانسته و مي
انديشي است كه گمان شود  گيرد و ساده مينشأت استقالل و موجوديت هر جامعه از استقالل فرهنگ آن «

تفاق نيست ن باب اجهت و م بي. پذير است ها امكان استقالل در ابعاد ديگر يا يكي از آن ،با وابستگي فرهنگي
. »هجوم به فرهنگ جوامع زير سلطه است ،تمام اهداف آنان استرأس كه هدف اصلي استعمارگران كه در 

  )243:  15ج  ،همان(
كه از عرصه اقتصاد به  2،مطرح است 1»جهاني شدن« شود امروز اين هجوم فرهنگي تحت عنوان گفته مي

هاي ملل مختلف و  سازي فرهنگ گرايي و يكسانعرصه فرهنگ نيز كشيده شده است و در واقع هدف آن هم
) 1380(كه به گفته مجتهدزاده  چنان. آن آمريكا قرار داردرأس داري جهاني است كه در  ادغام در نظام سرمايه

فرهنگ  ،زبان آمريكايي ،هاي كنوني است شدن جا كه ايالت متحده سكوي اصلي پرتاب موشك جهاني از آن
ها  بدنه فرهنگي و تمدني اين جهاني شدن... هاي آمريكايي و  اخالقي اخالق يا بي ،يمفاهيم آمريكاي ،آمريكايي

ه اوي ضمن تأكيد بر اين كه جهاني شدن در واقع بار عظيمي از آمريكايي شدن را به همر. دهد را شكل مي
  :گويد مي ،دارد
ها را به چالش  ويتي همه ملته ـفرهنگي  ها و استقالل هويت ،اين دگرگوني بنيادين در جهان ژئوپوليتيك«
خواهي را در سراسر جهان  از سوي ديگر همين چالش است كه بازگشت به هويت ملي و استقالل. گيرد مي

بلكه  ؛البته فرايند جهاني شدن را نبايد به عنوان يك پروژه امريكايي تلقي نمود .)8ص (» .كند تحريك مي
  .گسترش آن در جهان كوشيد تقويت هويت فرهنگي خود و توان به آن به مثابه يك فرصت نگريست و در مي
  
  

  ها شاخص
هاي نظام  فهلّؤبنابراين در مقابل استعمار فرهنگي و فرهنگ استعماري كه موجب وابستگي در تمام م 

هاي مادي  گيرد كه سبب استقالل در تمام زمينه قرار مي استقالل فرهنگي و فرهنگ استقاللي ،شود اجتماعي مي
سياسي و اقتصادي معطوف به هويت فرهنگي  ،گردد و در واقع كليه مناسبات اجتماعي جامعه مي و معنوي

باشد  كه در چارچوب فرهنگ اسالمي مي) ره(هاي استقالل فرهنگي در انديشه امام از شاخص. مستقل است
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود مي

                                                            
1. Globalization 

رود و  هاي جغرافيايي كه به روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنده است از بين مي فرآيند اجتماعي كه در آن، قيد و بند«شدن به مفهوم  جهاني - 2
  .)15:  1379واترز، ( »شوند ها آگاه مي مردم به طور فزاينده از كاهش اين قيد و بند
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  :خود باوري و احساس هويت  -1

فرهنگش  ،شرق همه چيز دارد... خودش را كه گم كرده پيدا كند كه بايد شرق  ،شرق ، بايد ما نه ما تنها«
 ،حيفه امامص. (»همه چيزش از غرب بهتر است ،فرهنگ غرب از شرق رفته است ،از فرهنگ غرب بهتر است

  )390:  10ج 
آمريكا و شوروي كم بدانيد كه نژاد آريا و عرب از نژاد اروپا و « :نامه خويش آورده است امام در وصيت

ما تا خودمان را پيدا « :فرمايد  همچنين در جاي ديگر مي .)537: 13جهمان، (»اگر خودي خود را بيابد و ندارد
بايد از . توانيم سرپاي خودمان بايستيم نمي ،تا اين گمشده پيدا نشود ،تا شرق خودش را پيدا نكند ،نكنيم

مان خودمان هم فرهنگ ،ما خودمان هم فرهنگ داريم« .)390: 10جهمان، (»شودبمغزهاي ما اسم غرب زدوده 
  .)53: 10جهمان، (».همه چيز داريم ،خودمان هم ،غني است

  
  خواهي  استقالل فكري و آزادي -2

  :گويد  امام با تأكيد بر تحول فرهنگ استعماري به فرهنگ استقاللي مي
يك  ،اين تحوالت حاصل بشود ايدب ،د يك مملكت مستقل براي خودتان باشدياگر مملكت بخواه«

هاي استعماري  مغز ،همه چيز بايد عوض بشود. مستقل ،فرهنگ استقاللبرگردد به يك  فرهنگ استعماري
  )470:  10ج  ،همان. (»توانيم به آن پيروزي نهايي برسيم ما نمي ،تا اين نشود ،مغزهاي مستقلبرگردد به يك 

  

من  ،خواهم آزاد باشم حق اوليه بشر است كه من مي«: داند  تمدن مي آزادي را حقوق اوليه بشر و پايه ،امام
  .)510ص:  3ج ،همان(» خواهم حرفم آزاد باشد مي

 آزادمملكت متمدن آن است كه ... تمدن ندارد ،ندارد آزاديمملكتي كه  ،ملت است آزادي ،اول مرتبه تمدن«
  .)33-32ص ،5ج ،همان(» ... شان ايد و رايباشند در اظهار عق آزادمردم  ،باشد آزادمطبوعاتش  ،باشد

هاي اسالم دانسته و خواهان  را با هم ديده و هر دو را از ويژگي خواهي آزاديامام استقالل و  حضرت
  :در چارچوب اسالم و قانون اساسي است  آزاديتأمين 
خواهيم  ميما هرگز ن« )433ص:  21ج ،همان(».است خواهي آزادييگانه مكتب استقالل و  كهاسالم «
كس و هيچ جا اسالم تحميل  بر هيچ. نه بر شرق و نه بر غرب ،كنيم تحميلهاي اسالمي را بر غرب  ارزش
شرح حديث (»عاشق حريت و آزادي است ،ن به حسب فطرتانسا«. )157-156ص:  11ج ،همان(»شود نمي

تأمين سي به بهترين وجه و قانون اسا اسالم در حدود قوانين مقدسها  آزادي« ).102جنود عقل و جهل، ص
  ).356ص:  13ج ،صحيفه امام(» طرفي حفظ گردد شود و بي

كه  آزاديو با ) 535ص  ،7جلد ،نك به صحيفه امام(در حدود قانون است  آزاديالبته امام طرفدار 
ند ك تعبير مي "آزادي استعماري "و  "آزادي وارداتي "گردد و از آن به  موجب تباهي جوانان دختر و پسر مي

 )38:  5، ص  10ج ،صحيفه امام: ك به .ر(مخالف است 
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ملهم از همان جنبه ضداستبدادگري فرهنگ  خواهي آزاديهمچنين بايد گفت شاخص استقالل فكري و 
در خطاب به پاپ كه براي آزادي ) ره(امام .اسالمي و جنبه جمهوريت حكومت اسالمي است ـاستقاللي 
به ايران آمده بر نفي ديكتاتوري در اسالم و تابعيت از آزادي ملت تأكيد  1358هاي آمريكايي در سال  گروگان

  :دارد  نموده و اظهار مي
. مان بكنيم و اسالم به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم به ملت ياين نداريم كه يك تحميل بر ما بناي«

  )297ص:  9ج ،همان( ».كنيم ت ميتبعي اهد ما هم از آناطور رأي د ملت ما هر. ملت هستيم ءما تابع آرا
  
  

  1حق انتقاد و تبادل افكار -3
استقالل بدون آزادي فكر و بيان انتقاد و انتقادپذيري و تبادل افكار وتضارب آرا در محيطي عقالني دوامي 

 غرض كه منصفانه و بي ،خيرخواهانه ،همدالنه ،به فرهنگ انتقاد اما انتقاد صحيح) ره(حضرت امام. ندارد
  :نمايد پويايي و آرامش جامعه گردد تأكيد ميموجب 

  )499ص ،8ج ،صحيفه امام(» همه چيز را انتقاد كنيد «
ها را پر نكنيد دوباره از بدگويي از هم و از انتقاد از  روزنامه ،با هم جنگ نكنيدگويم  ن من ميابه همه آقاي «
تواند انتقاد صحيح  هر كس از هر كس مي. يد بشودانتقاد صحيح با ،انتقاد. است جويي انتقامانتقاد غير . هم

اين ميزان دستش ... اين همان قلم شيطان است  ،جويي كند براي انتقامتش گرفت انتقاد اما اگر قلم كه دس. بكند
» استشيطان است يا زبان رحمان زبان زبان  ،نويسد يا دست رحمان است دست شيطان است مي ،باشد كه قلم

  .)205ص ،13ج ،همان(
دهد كه از روي مصالح باشد و نويسنده توجه به اين داشته باشد كه مسئوليت الهي  انتقادي وضع را آرامش مي«

  ).384ص ،14ج ،همان(» دارد و پيش خدا مسئول است
پر از تهمت و افترا بدون  ،ملتهب رويه و هوچيگري مطبوعاتي و ايجاد فضاي حضرت امام با انتقاد بي

  :هاي سياسي در مطبوعات بسيار مخالف بود توسط گروهرعايت مصالح مملكت 
سرِ مسند جنگ  ،دهيد كه يك مملكتي كه خونش را داده و شما را به مسند نشانده شما انصاف مي« 
هم را  ،ها هر روز انتقاد بكنند هر روز انتقاد بكنيد روزنامه ،هر روز صحبت بكنيد ،دعوا بكنيد ،بكنيد
خواهد شد اين؟  آخر اين انصاف است؟ پيش خدا چه مي ،به هم افترا بزنندبه هم تهمت بزنند  ،بكوبند

خواهد كه شما  كنند؟ آنها همه دلشان مي ها چه استفاده از آن مي پيش ملت چه انعكاسي دارد؟ خارجي
ضربه  ،سرو كله هم بزنيد و از مصالح مملكت غافل باشيد و آنها يك وقتي كار خودشان را] توي[

  ).201، ص13ج ،همان(» ندخودشان را بزن
نمايد  همچنين امام بر تبادل افكار و تضارب آرا براي طرح حقايق جامعه به دور از افراط و تفريط تأكيد مي

:  

                                                            
نگاه كنيد به مقاله، ابوالفضل مروي مندرج  ،ي جمعي از ديدگاه امام خمينيها تر در زمينه جايگاه ارتباطات اجتماعي و رسانه مطالعه بيش براي - 1

  .در سايت نويد شاهد
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ها را از آلودگي و انحراف و افراط و تفريط بايد پاك  مسير رقابت ،هاي سازنده با تبادل افكار و انديشه«
  )180ص ،21ج ،همان(» .نمود

  :كرد ك فضاي مبتني بر فرهنگ مستقل بر حق اظهارنظر همه چه موافق و چه مخالف تأكيد ميامام در ي
. چيزي را بفهمند و نگويند يككدام هم برايشان حتي جايز نيست كه  شان را بدهند و هيچخود همه بايد نظر«

 ،13ج ،همان(» .باشد د،باشد؛ مخالف هر كه هم باش ،اين موافق هر كه باشد ،اظهار كنند ،فهمند بايد وقتي مي
   ).102ص

  
  انسانيت و اسالميت -4

دو واژه انسانيت و اسالميت در انديشه امام اغلب كنار هم و به صورت عطف  ،)1388(به گفته فيرحي 
در بيانات  »حفظ جهات انسانيت و جهات اسالميت«عرض مانند  تعابيري هم .يكي بر ديگري به كار رفته است

  :كند  امام در فرهنگ استقاللي بر انسانيت تأكيد مي .)به نقل از سايت نويد شاهد(شود  امام فراوان ديده مي
اند كه فرهنگ ما را  اساس استقالل يك ملت است و لهذا آنها كوشش كرده... فرهنگ اساس ملت است «

  )94:  6ج  ،همان( »ترسند مي انسانآنها از  ،پيدا بشود انسانكوشش كردند كه نگذارند  ،استعماري كنند
  :دانست اي براي ايجاد روح انسانيت در ملت مي امام همه چيز را در يك جامعه ديني مقدمه

تحول  ،شودبدر آن باشد پيدا  انسانيتيك ملتي كه روح . پيدا بشود انسانمقدمه اين است كه يك ملت «
. درست كنند انساناهند خو مي... است انسان پيدا بشود در خود اشخاص آن چيزي كه مطرح است پيش انبيا،

  )65ص ،8ج ،همان. (»شود همه چيز درست مي ،كه درست شد انسان
  

  معنويت و توحيد  -5
بلكه ايشان رفاه و عدالتي  ؛هدف نهايي نيست ،رفاه و عدالت اقتصادي جامعهتأمين ) ره(در انديشه امام

  :داند  معطوف به معنويت كه ما را به توحيد برساند اصيل مي
اسالم براي تهذيب انسان آمده  ،تهديب نفس ،اخالق ،تامعنوي. ت را در پناه معنويت اسالم قبول داردمادي «

  )531:  7ج  ،همان. (»است
  ).437:  5ج  ،همان. (»ت نبايد غافل بود كه كليد دردهاستاز معنوي«
  ).531:  7ج  ،همان. (»معنويست ...اسالم يك مكتب مادي «
  ).65:  8ج  ،همان( »الهي باشد... كنيم بنوراني پيدا خواهيم يك جمعيتي  ما مي«

دار بودن آن  همانا هدف ، )ره(هاي استقالل فرهنگي مبتني بر فرهنگ اسالمي در انديشه امام از شاخصه
فرهنگ است كه چيزي جز توحيد به عنوان مقصد اعلي و ارزش نهايي در مكتب اسالم نيست كه مطابق با 

  :ت فطرت خداخواهي انسان اس
. »بريمباعتال به اين نيست كه شكم ما سير باشد؛ اعتال به اين است كه ما مسلكمان را و مكتبمان را به پيش «
  ).129:  11ج  ،همان(
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به عنوان اين است كه  ،اگر نظر به انسان بكند... را خواسته  مقصد اعليآن  اصلش اسالم در همه چيزش«
  )435:  8ج  ،همان( »درست كرد د الهيموجوشود يك  يك موجودي است كه از او مي

اين « .)497: 16ج  ،همان(»طوري است انسان اين است كه هيچ وقت بس ندارد، فطرت اين فطرتدر «
آن گم . هر كس هر چه بيابدهايي است كه  اين يكي از فطرت. است خداخواهيفطرت . فطرت انسان است

قدرت مطلق . رود و لهذا آنكه دنبال قدرت ميآن گم شده يك چيز ديگري است . ش را نيافتهشده خود
  )252:  19ج  ،همان. (»خواهد قدرت مطلق خداست مي
  
  )ره(راه اصالح جامعه از ديدگاه امام) هـ

 شود مي ترين مصلح قرن بيستم ياد بزرگكه از وي توسط انديشمندان جهاني به عنوان ) ره(در ديدگاه امام
بلكه قابل  ؛ك واقعيتي غير قابل دستكاري و بدون تأثيرپذيري نيستجامعه ي، )1385 ،فر شهرتي: ك به .ر(

فرهنگ و  ،باشد و در اين راستا عامل اساسي و بنيادين در اصالح جامعه را مي پذيري پذيري و تحول اصالح
  :داند اصالح فرهنگي آن جامعه مي

  ).356:  10ج  ، حيفه امامص. (»است اصالح فرهنگ ، همه اصالحاترأس «
اگر فرهنگ ... شود باصالح بايد از فرهنگ شروع . فرهنگ آن مملكت است ،اصالح يك مملكتي راه«

  ).390:  1ج  ،همان( .»شود يك مملكت اصالح مي ،درست بشود
 ،بايد فرهنگ را يك جوري درست بكنيد... در فرهنگ بايد بشود  ،ترين تحولي كه بايد بشود بزرگ«

  ).474-473:  7ج  ،همان. (»براي ملت شما مفيد باشد فرهنگي را يك جوري بار بياوريد كه
. »تمدنبا فرهنگ بايد يك فرهنگي باشد موافق  كه تمدن بزرگ واقع شدهرأس فرهنگ يك ملت در «

  ).270-269:  4ج  ،همان(
تكوين و گسترش سريع تمدن اسالمي در قرون دوم و سوم هجري است كه  ، )ره(شاهد گفته اخير امام

در نتيجه اين فرهنگ اسالمي  ؛دار بود اسالمي هدف ،ل فرهنگي و ايجاد يك فرهنگ استقالليمسبوق بر تحو
قوم و عشيره ) ص(در ظرف يك قرن پس از رحلت حضرت محمد "بود كه بخش  متسامح و حركت ،گشوده
 ،ودندهاي سياسي مشترك ب با آنكه فاقد يك دولت متشكل واقعي و فاقد يك قشون ثابت و فاقد آرمان ،او را

اسپانيا را مغلوب كنند و فرانسه را مورد تهديد  ،مع ذلك قادر كرد كه بر سواحل آفريقايي مديترانه استيال يابند
  )36:  1375جعفري، . (»قرار بدهند

 توسعه فرهنگيبريم كه اصالح جامعه در وهله اول مستلزم  پي مي) ره(بنابراين با تعمق در نظريات امام
سياسي و  ،تحوالت اساسي در ساختارهاي اقتصادي منشأو اصالح فرهنگي سر است و در واقع تحول 
 ،اكنون بايد عامل عمده و بنيادين در تحول و اصالح فرهنگي را در انديشه امام. باشد اجتماعي يك جامعه مي

ايشان براي  رسد به نظر مي) ره(هاي امام وجو نماييم كه چيست؟ با توجه به گفتار و نظريه جست ،عليه اهللا رحمه
هاي جمعي در تربيت نوجوانان  ها و همچنين رسانه حوزه علميه و دانشگاه ،و نقش مدارس آموزش و پرورش
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روي يك  كجانحراف و  ،توانند هم در جهت نابساماني است كه ميقائل و جوانان جامعه اهميت ويژه و اساسي 
  :فرمايند كه مي امعه عملكرد داشته باشد؛ چنانبهبود و استقالل يك ج ،جامعه عمل نمايد و هم در جهت سامان

آموزشي به  اگر مشكالت فرهنگي و. كشور است مسائلمسئله فرهنگ و آموزش و پرورش در رأس «
 ،اجانب با فعاليت خود... گردد ديگر مسائل به آساني حل مي ،كند حل شود صورتي كه مصالح كشور اقتضا مي

تند خواس آنها مي. هم شد تالبته حمالت زيادي به روحاني. خالي كردند هاي ما را از محتوا مدارس و دانشگاه
تغيير  ،اي مقاوم باقي ماندند ولي عده ،را هم بردند يوناي از روحان دهند و عدهروحانيت را هم تغيير بنيادي 

بيابيم هاي طوالني زحمت و مشقت بكشيم تا از فطرت ثاني خود متحول شويم و خود را  ما بايد سال. نكردند
و روي پاي خويش بايستيم و مستقل گرديم و ديگر احتياجي به شرق و غرب نداشته باشيم و بايد از همان 

-309:  15ج  ،حيفه امامص( ». اسالمي باشد يتحول انسان غربي به انسان ،ها شروع كنيم و تنها مقصدمان بچه
310.(  

نمايد؛ به  تأكيد مي ش و پرورش جوانانآموز براي نيل به فرهنگ مستقل اسالمي بر) ره(حضرت امام
  :فرمايند طوري كه مي

شما كوشش كنيد كه . فرهنگ صحيح باشد ،قضيه تربيت يك ملت به اين است كه فرهنگ آن ملت«
هايي  همان ،شوند هايي كه در اين فرهنگ تربيت مي جوان. فرهنگ مستقل اسالمي درست كنيد ،فرهنگ را

ن به يام ،همه خدمتگزار به مردم ،ها درست بار بيايند اگر اين. آنهاستهستند كه مقدرات كشور در دست 
 ،طور تربيت بشود اگر يك ملتي فرهنگش اين. كند ها تحت رهبري اسالم تحقق پيدا مي المال و همه اين بيت

-88:  8ج  ،همان. (»فرهنگ غني اسالمي است و مملكت يك مملكت آرام مترقي خواهد بود ،اين فرهنگ
89( .  

كنم  اندركاران سفارش مي من به همه مسئولين و دست«: دارد اظهار مي 598قطعنامه امام به مناسبت پذيرش 
علمي و هنري جوانان را فراهم سازيد و آنان را تا  و اعتقادي و كه به هر شكل ممكن وسايل ارتقاء اخالقي

الل و خودكفايي را در آنان زنده نگه ها، همراهي كنيد و روح استق ها و نوآوري مرز رسيدن به بهترين ارزش
  ).96، ص 21، ج همان(» داريد

  
دانشجويان و اقشار فرهنگي  ،معلمان ،اي را براي استادان رسالت ويژه) ره(حضرت امام ،بر همين اساس

  :فرمايند كه مي براي رسيدن به استقالل فرهنگي و اصالح جامعه قائل هستند؛ چنان
ها و دانشسراها و نويسندگان و روشنفكران و  دانشجويان دانشگاهشما استادان و فرهنگيان و «

وشو دهيد و با اين  ها را از اين وابستگي فكري شست بايد كوشش كنيد و مغز ،دانشمندان معظم
  ).79:  10ج  ،همان. (»خدمت بزرگ و ارزنده ملت و كشور خود را نجات دهيد

اي در راستاي تربيت  نقش عمده) صدا و سيما(ملي  خصوصاً رسانه هاي جمعي رسانههمچنين امام براي 
  :افزايش آگاهي جامعه قائل استو 
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 ،همان. (»مطبوعات بايد يك مدرسه سيار باشند تا مردم را از همه مسائل به خصوص مسائل روز آگاه نمايند«
  ).61: 18ج

را تربيت كند و حتي آن را  كند كه بايد مردم تلقي مي "دانشگاه عمومي"امام خميني راديو تلويزيون را يك 
  ).468: 18و ج 399:  6ج ،صحيفه امام: ك .ر(داند  مركزي براي دفاع از حقوق مظلومان مي

  
 گيري نتيجه

  :راجع به فرهنگ را به شرح ذيل استنتاج نمود ) ره(توان ديدگاه حضرت امام بنابراين به طور خالصه مي
مصداقي است كه از جمله مصاديق و عناصر فرهنگي  تعريف انضمامي و ،از فرهنگ) ره(تعريف امام -1

 ،هاي فكري گرايش ،اخالق و عمل ،اعتقادات ،تعليم و تربيت ،ادب ،دانش: از اند عبارت) ره(به زعم امام
  .ها در جامعه اجتماع و قواعد آن ،هنر ،ها برداشت ،ها ارزش ،باورها ،هنجارها

باشد  مي) ره(آن داراي جايگاه بلندي در انديشه امامفرهنگ خصوصاً بخش غير مادي  ،از جهت اهميت -2
  .داند و آن را در اصالح يا انحراف جامعه بسيار مؤثر مي

 هاي بنيادين جامعه است؛  مؤلّفهفرهنگ از  -3

 ؛اين كه اقتصاد، عامل اساسي در اصالح و تحول جامعه نيست ،روشن است) ره(اما آنچه در انديشه امام
  .مراتبي توسعه فرهنگي بر توسعه اقتصادي و حتي توسعه سياسي ارجح استبلكه از لحاظ سلسله 

  .پردازد استعمار نو بر اساس استعمار فرهنگي به سلطه بر جوامع مختلف مي -4
ساز وابستگي اقتصادي  ساز وابستگي فرهنگي و وابستگي فرهنگي نيز زمينه طور كه استبداد زمينه همان -5

كند كه موجب استقالل در  شرايط استقالل و پويايي فرهنگي جامعه را فراهم مي آزادي نيز ،شود و سياسي مي
  .گردد اقتصادي و اجتماعي مي ،تمام مناسبات سياسي

) عاطفي(عقلي و قلبي  ،ترين شاخص وابستگي فرهنگي و استعمار فرهنگي همانا وابستگي فكري مهم -6
  .است
: از  اند عبارتارچوب فرهنگ اسالمي ـ استقاللي هاي استقالل فرهنگي در چ ترين شاخص از مهم -7

داشتن حق انتقاد و تبادل  ،خواهي و ضد استبدادگري آزادي ،استقالل فكري ،خودباوري و احساس هويت
  .معنويت و توحيد ،انسانيت و اسالميت ،افكار
  .استه همانا توحيد و الهي شدن انسان ،ترين اهداف يك فرهنگ اسالمي ـ استقاللي از مهم -8
 ،بستر استقالل فرهنگي و هسته اصلي فرهنگ مستقل و واال مكتب توحيدي اسالم است كه به فرهنگ -9

  .بخشد بندوباري نجات و رهايي مي هدفي و از فساد و بي هدف و جهت داده و افراد انساني را از پوچي و بي
 ،جامعه) يا انحراف(ح اصالح فرهنگ است و عامل اساسي در اصال ،همه اصالحات در جامعهرأس  -10

هاي جمعي و  ها همچنين رسانه مدارس و دانشگاه ،هاي علميه مقوله آموزش و پرورش جوانان است كه حوزه
پذيري جوانان و  تربيت و جامعه ،بخشي در آگاهي) صدا و سيما(وسايل ارتباطات جمعي خصوصاً رسانه ملي 

  .اي دارند اجتماعي و فرهنگي نقش عمده ،ياسيس ،هاي اقتصادي جلب اعتماد و مشاركت آنان در عرصه
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  منابع و مĤخذ

نشر : ، ترجمه مهرداد ميردامادي، چاپ اول، تهران شناسي متفكران بزرگ جامعه). 1379(استونز، راب  -
  .مركز

محمد حاضري و ديگران، چاپ دوم،  ، ترجمه عليشناسي هاي جامعه نظريه). 1375. (اسكيد مور ويليام -
  .تابان: تهران 

  .، تهران، فرهنگ و دانششناسي و حقوق فرهنگي فرهنگ) 1379.(افروغ، عماد -
: ، ترجمه ويم ونر، چاپ اول، تهران تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي) 1373. (اينگلهارت، رونالد -

  .كوير
  .27فرهنگ، شماره  الدين، نامه ، ترجمه ضياء تاج "فرهنگ به مثابه معرفت مشترك". استنلي. ايتزن، دي -
 سمت: اصول و مباني، تهران :  مطالعات فرهنگي) 1386. (بهار، مهري -

  .تهران، نشر ني. شناسي فرهنگ) 1378.(پهلوان، چنگيز -
 .انديشه حوزه، سال اول، شماره دوم "مفهوم فرهنگ از ديدگاه متفكران ") 1374(وهنده، محمد حسينژپ -

فرهنگ علوم . "عناصر فرهنگي بيگانه هاي نفوذ گوني فرهنگي و زمينهدگر") 1376.(پناهي، محمد حسين -
  .، تابستان و پاييز22-23اجتماعي، شماره 

مؤسسه : ، تهران ، چاپ اول ، ترجمه مسعود اوحدي  ايدئولوژي و فرهنگ مدرن) 1378. (ب. ، جان تامپسون_
 .فرهنگي آينده پويان

  .ترجمه نصرت فتي، تهران، رسانش،. تار اجتماعيفرهنگ و رف،  )1378(س. تري ياند يس، هري -
  .بهمن برنا: ، تهران گرايي نمادي هربرت بلومر و كنش متقابل) 1388. (ا.تنهايي، حسين -
  .مرنديز: شناسي، چاپ اول، مشهد هاي جامعه درآمدي بر مكاتب و نظريه) 1371. (ا.تنهايي، حسين -
مؤسسه فرهنگي والء : ، تهران  )ره(از ديدگاه امام خميني منشور فرهنگ )1388. (جعفر زاده، محمد حسن -

 منتظر

تهران، دفتر نشر فرهنگ . سكوالريسم يا حذف دين از زندگي دنيوي) 1377.(جعفري، محمد تقي -
  .اسالمي،

  .،4_8، ص 157، كيهان فرهنگي، شماره  "فرهنگ") 1378.(جعفري، محمد تقي -
نشر : ، چاپ اول، تهران شناسي هاي متاخر جامعه نظريه). 1387. (پور، حميد رضا و محمدي، جمال جاليي -
  .ني
 .نشر ني:، چاپ اول، تهرانشناسي نظم جامعه) 1375(چلبي، مسعود -

  .نشر ني: ،ترجمه مرتضي كتبي، تهران واژگان بورديو) 1385. (شويره، كريستي و فونتن، اوليويه -
: ، به نقل از سايت" خارجي ه روايت انديشمندانب) ره(امام خميني ") 1388. (شهرتي فر، محمد -
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مؤسسه تنظيم و نشر آثار : هاي مندرج در متن مقاله، تهران  ، جلد )مجموعه آثار امام خميني( صحيفه امام -
  .امام خميني

پژوهش،  نامه. ") ره(رابطه فرهنگ و توسعه از ديدگاه حضرت امام خميني"، )1375.(عزتي، مرتضي -
  .شماره يكم،

  نشر ني: ، تهران گفتمان و جامعه ،)1380. (عضدانلو، حميد -
. ، دانشكده علوم اجتماعي عالمه طباطبايي،)درسنامه( "شناسي فرهنگي مردم"، )1372(فرهادي، مرتضي -
  )منتشر نشده(
جهانديده، چاپ ، ترجمه نيكو سرخوش و افشين روح روح يك جهان بي: ايران ، )1386. (فوكو، ميشل -

  .نشر ني: پنجم، تهران 
فرهنگ : بررسي تحول گفتمان توسعه سياسي در ايران، تهران : راه دراز گذار، )1382(فرقاني، محمد مهدي  -

  و انديشه
 ، به نقل از "مفهوم انسان در انديشه امام خميني "، )1388. (فيرحي، داود -

" www.Navideshahed.com  سايت :" 

  .اختران: ، ترجمه حسن چاوشيان، چاپ اول، تهران شناسي انتقادي جامعه، )1385. (، پلكانرتون -- 
، ترجمه عباس مخبر، چاپ اول، نظريه اجتماعي مدرن از پارسونز تا هابر ماس، )1378. (كرايب، يان -

  .آگاه: تهران 
  .انتشارات علمي،: تهران ترجمه محسن تالثي. شناس ، زندگي و انديشه بزرگان جامعه)1373.(كوزر، ليوئيس 
  .نشر ني: ، ترجمه افشين جهانديده، تهران واژگان مكتب فرانكفورت، )1385. (كوسه، ايو و آبه، استفن -
 دانشگاه فردوسي: زاده، چاپ چهارم، مشهد  ، ترجمه هما زنجانيكنش اجتماعي، )1379. (گي روشه -

مرداني گيوي و سياوش مريدي تهران، سازمان ترجمه اسماعيل  .جهاني شدن، )1379.(واتزر، مالكوم -
  .مديريت صنعتي

اطالعات سياسي اقتصادي، شماره . "جهان سياسي در سالي كه گذشت"، )1380(مجتهدزاده، پيروز -
  .،4_30، ص 163_164

نامه مقطع كارشناسي ارشد،  ، پايانسلسله مراتب ارزشي دانشجويان، )1380. (منش، حسين محبوبي -
  .م انساني، دانشگاه تربيت مدرسدانشكده علو

  خوارزمي:، تهران ، ترجمه حميد عنايت ماركوزه ،)1387(، السدر مك اينتاير -
، چاپ اول، اجتماعي و انساني نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت در علوم، )1384. (نوذري، حسينعلي -

  .آگاه: تهران 
  .تبيان: فر، چاپ اول، تهران  ، ترجمه سعيد معيدنظم اجتماعي، )1378. (ورسلي، پيتر -
  .1373 ،)س(مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني: ، تهران نامه سياسي ـ الهي امام خميني وصيت -
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  .هرمس: ترجمه احمد تدين، چاپ اول، تهران  تالكوت پارسونز،، )1379. (هميلتون، پيتر -
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