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  )ره(جايگاه فرهنگ و تحول فرهنگي از ديدگاه امام خميني
  )ارائه مقاله در بخش دانشجويي كنگره(

  
  1محسني مريم

  
  چكيده

جا كه  از آن. گيرد مختلف علوم انساني بسيار مورد استفاده قرار مي هاي شاخههاي پركاربرد است كه در  فرهنگ يكي از واژه
نظراني كه با حكومت و مردم در ارتباط هستند و  شود، لذا سياستمداران و رهبران و صاحب يفرهنگ به عنوان روح جامعه تلقي م

  .بايست به آن توجه ويژه داشته باشند نمايند، مي هاي مختلف اقدام مي ريزي طرح براي پيشبرد اهداف نظام به برنامه
رخورداراست، بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران، كه مقوله فرهنگ در انديشه و تفكرشان از جايگاه خاصي ب اشخاصياز جمله 
لذا نويسنده . ايشان به لزوم تغيير و تحول در فرهنگ استعماري و وابسته رژيم پهلوي تأكيد بسيار داشتند. باشند مي) ره(امام خميني

در صحيفه امام گردآوري شده  هاي قبل و بعد از انقالب كه در سال) ره(مقاله بر آن است تا با مراجعه به متن بيانات امام خميني
به عنوان رهبر و معمار انقالب اسالمي ايران ) ره(است و با روش تحليل محتوا، به بررسي جايگاه فرهنگ از ديدگاه امام خميني

  .بپردازد
از  فرهنگ: ها خواهيم بود در اين مقاله ضمن بيان نظرات و سخنان امام خميني در خصوص فرهنگ، در پي پاسخ به اين سؤال

اند؟  باشد؟ و ايشان اساساً جهت ايجاد تحول فرهنگي در جامعه چه راهكارهايي ارائه داده ديدگاه امام خميني داراي چه جايگاهي مي
، اهميت ايجاد تحول در فرهنگ، مسئولين )ره(و براي پاسخ به اين سؤاالت به بيان تعريف فرهنگ و انواع آن از نگاه امام خميني

  .در فرهنگ خواهيم پرداخت متصدي ايجاد تحول
   .، تحول فرهنگي، استقالل فكري)ره(فرهنگ، اسالم، امام خميني: هاي كليدي واژه

                                                            
 mohseni514@yahoo.comاسالمي؛  انقالب شناسي جامعه ارشد كارشناسي دانشجوي -1
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  مقدمه

اي را  شود و حوزه گسترده فرهنگ از جمله مفاهيمي است كه در معاني متعدد و مختلفي به كار گرفته مي
گستردگي و معاني مختلف فرهنگ موجب . كنند گيرد؛ به طوري كه از آن به عنوان روح جامعه ياد مي در برمي

اما اين خصلت باعث نشده است . شده است كه تاكنون نظريه جامع و مانعي در خصوص فرهنگ ارائه نشود
هاي مختلف كه با  ريزان در حوزه به فرهنگ نپردازيم و بسياري از انديشمندان و متفكران و طراحان و برنامه

  .توانند بدون توجه به اين مقوله موفقيت كامل را به دست آورند ، نميانسان و جامعه سرو كار دارند
كه فرهنگ در تفكر ايشان حائز اهميت ويژه است، بنيانگذار و معمار جمهوري  انديشمندانياز جمله 

ايشان در مهندسي جامعه پس از پيروزي انقالب اسالمي نقش . باشند مي) ره(اسالمي ايران حضرت امام خميني
اما بايد اذعان داشت كه محوري بودن توجه ايشان به فرهنگ به معناي هدف . اند براي فرهنگ قائلمحوري 

گيرند همان  جهتي كه ايشان براي فرهنگ در نظر مي. قرار دادن آن بدون در نظر گرفتن جهت براي آن نيست
طور نبوده  وجود داشت و ايناسالم است؛ چرا كه در زمان قبل از پيروزي انقالب اسالمي نيز در ايران فرهنگ 

است كه رژيم پهلوي به فرهنگ توجه نداشته باشد؛ اما نگاه امام خميني به جايگاه فرهنگ با نگاه پيشينيان 
هويت تاريخي و فرهنگي جامعه ايراني مبتني : توان اذعان داشت چنين است كه مي. تفاوت بسيار زيادي دارد

 انقالب اسالمي كامالً، و )137: 1381دادفر، ( اجتماعي است بر پذيرش نقش دين در عرصه حيات فردي و
بر همين  .نمايد ساز معرفي مي جا كه اسالم خود را دين انسان آن باشد؛ متأثر از رهيافت فرهنگي اسالم مي

افتخاري، (است  هاي انقالبي خويش قرار داده را در رأس برنامه »تربيت انسان صالح«) قدس سرّه(اساس، امام 
 :دارد صراحت اظهار ميه بو ) 157: 1377

قدر كه انسان غيرتربيت شده مضر است به جوامع، هيچ شيطاني و هيچ حيواني و هيچ موجودي آن  آن"
قدر  اي و هيچ موجودي آن قدر كه انسان تربيت شده مفيد است براي جوامع، هيچ مالئكه قدر مضر نيست و آن

 ).153، ص 14، ج امامصحيفه ( "ستاساس عالم بر تربيت انسان ا. مفيد نيست

اهميت توجه به فرهنگ از ديدگاه امام خميني براي : پاسخ گوييم  سؤالدر اين مقاله برآنيم به چند  
باشد؟ فرهنگ از ديدگاه امام خميني داراي چه  هاي فرهنگ مطلوب از ديدگاه ايشان چه مي چيست؟ ويژگي

  اند؟  تحول فرهنگي در جامعه چه راهكارهايي ارائه داده باشد؟ و ايشان اساساً جهت ايجاد جايگاهي مي
ها مورد نظر  شوند؛ اما پرداختن به تمام آن مؤلّفه هاي بسياري زيرمجموعه فرهنگ قلمداد مي عناصر و مؤلّفه

تمامي جمالتي كه در صحيفه حضرت امام، ايشان لفظ  بررسيبه  روش تحليل محتوالذا به . باشد نويسنده نمي
الزم . پردازيم و درصدد پاسخ به سؤاالت مطرح شده خواهيم بود اند مي ا به طور مشخص به كار بردهفرهنگ ر

بندي بيانات امام  پذير نيست، به دسته جا كه آوردن تمام جمالت در اين مقاله امكان به ذكر است از آن
براي . نماييم ان بسنده ميپردازيم و از ميان جمالتي كه مضمون مشابه دارند به يكي از آن مي) ره(خميني

عيناً استفاده شود و مدعاي مطلب ) ره(سير به رأي سعي بر آن است كه از جمالت امام خمينيجلوگيري از تف
  .از سخنان ايشان استنباط گردد
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. بندي و تعريف از فرهنگ از ديدگاه انديشمندان ديگر ارائه دهيم قبل از ورود به بحث بهتر است يك جمع
  .تر مورد توجه قرار دهيم كند تا جايگاه فرهنگ از ديدگاه امام خميني را عميق مك مياين مسئله ك

  

  فرهنگ از ديدگاه انديشمندان تعريف
حيوانات و به عمل آوردن محصوالت  "پرورش"اولين كاربردهاي فرهنگ در زبان انگليسي مربوط به 

كامل ذهني افراد بشر و رفتار شخصي از راه اي براي تبيين ت به شكل گسترده 19تا  16زراعي بود و از قرن 
كم اين واژه جاي خود را در علوم انساني باز كرد و به  كم). 14ص: 1383اسميت، (آموزش به كار گرفته شد 

  .هفتاد تعريف از فرهنگ ارائه شده است و تاكنون بيش از دويست. مرور زمان تعاريف متعدد گرفت
اند، به معناي علم، دانش، ادب،  ي دارد و معرّب آن را فرهنج گفته، فرهنگ كه ريشه پهلوفارسيدر زبان 

هاي يك زبان و  معرفت، تعليم و تربيت و آثار علمي و ادبي قوم يا ملّت و نيز به معناي كتابي كه شامل لغت
يوسفي نژاد، ( معناي اصلي به زبان پهلوي همان تعليم و تربيت است. ها باشد، آورده شده است شرح آن

  ).به نقل از عزتي 115: 1382 
فرهنگ  :بندي نموده است در پژوهشي مجموعه تعاريف فرهنگ را در دوازده طبقه دسته كاليد كلوكوني 

، »ذهنيت رفتار«، »روش تفكر، احساس و اعتقاد مردم«، »ميراث اجتماعي«، »كل روش زندگي«به مثابه 
، »مكانيسم قواعد هنجاري رفتار«، »رفتار اكتسابي«، »معيار تكرار امور«، »ها مخزن آموخته«، »چگونگي رفتار«
دهد كه هر كدام  بندي فوق نشان مي تحليل طبقه. »ماتريس رفتار«و » رسوب تاريخ«، »تكنيك تطبيق با محيط«

هاي اجتماعي، مادي و معنوي  نظران با توجه به قلمرو، دامنه و ميزان حضور فرهنگ در عرصه از صاحب
  ).132: 1382، ابوالقاسمي( اند اشت خود را از فرهنگ ارائه دادهانساني تعريف و برد
  :باشد پردازان يافته است به شرح زير مي ترين اقبال از طرف نظريه تعريفي كه بيش

فرهنگ شامل الگوهايي است آشكار و ناآشكار از رفتار و براي رفتار كه به واسطه نمادها «: كروبوسي.ل.ا
هاي آنها را در  هاي انساني و از جمله تجسم ابد؛ نمادهايي كه دستاوردهاي متمايز گروهي شود و انتقال مي حاصل مي
. هاست هاي وابسته به آن هسته اصلي فرهنگ شامل عقايد سنتي و به خصوص ارزش. دهند ها تشكيل مي كار ساخت

 »مل بعدي تلقي كردكننده ع هاي عمل و از سوي ديگر مشروط توان از سويي فرآورده هاي فرهنگي را مي نظام
  ).630ص: 1376گولد، (

و ) 724ص: 1381خو،  آراسته(ركن مادي و ركن غيرمادي : دانند برخي فرهنگ را داراي دو ركن اصلي مي
  ).47ص: 1383مالينوفسكي، (اند  برخي عالوه بر اين دو ركن، بخشي از فرهنگ را انساني قلمداد كرده

ها  ها، هنجارها و فناوري باورها، ارزش: اند ي فرهنگ قائل شدهنيز چهار جزء اصلي برا ها ديدگاهبعضي 
  ).6: 1383: باقري(

اند، ليكن  اگرچه تعريف مشخصي از فرهنگ ارائه نداده) ره(امام خميني: نويسد عزتي در مقاله خويش مي
  :دتوان فرهنگ را از ديدگاه ايشان تشريح نمو ها مي بندي آن اند كه با جمع به زوايايي پرداخته

هاي فكري، باورها،  فرهنگ عبارت است از دانش، ادب، تعليم و تربيت، اعتقادات، اخالق و عمل، گرايش«
  ).14: 1376عزتي، (» ها در جامعه ها، هنر اجتماع و قواعد آن ها، برداشت ارزش
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اند كه  بار لفظ فرهنگ و مشتقات آن را به كار برده 1200امام خميني در گفتار و نوشتار خويش بيش از 
در اين بخش به اهميت و جايگاه فرهنگ از . دهد ميزان اهميت فرهنگ از ميان سخنان ايشان را نشان مي

  .پردازيم مي) ره(ديدگاه امام خميني
  

  )ره(اهميت و جايگاه فرهنگ در بيانات امام خميني
اهميت فرهنگ با خواستيم به  اي براي مقوله فرهنگ قائل بودند و اگر مي اهميت ويژه) ره(حضرت امام

جا فقط به  گرفت و در اين شديم كه بخش اعظم بيانات ايشان را در برمي هاي آن بپردازيم متوجه مي مؤلّفه
  . پردازيم جمالتي كه لفظ فرهنگ توسط ايشان به كار گرفته شده است مي

  ).153 :17 امام، ج صحيفه(» است صحيح فرهنگ سازد مى را ها ملت كه چيزى آن صورت، هر در«
»306 :3 ج همان،(» است ملت هاى بدبختي ها و خوشبختي مبدأ همه فرهنگ(  
 آن فرهنگ دارد اساسى دخالت جامعه هر موجوديت در كه عنصرى واالترين و باالترين شك بى«

 انحراف با و دهد مى تشكيل را جامعه آن موجوديت و هويت جامعه هر فرهنگ اساساً. است جامعه
 ولى باشد قوى و قدرتمند نظامى و صنعتى سياسى، اقتصادى، بعدهاى در هجامع چند هر فرهنگ،

  ).243، ص15همان، ج(» است تهى ميان و پوك و پوچ
  ).134 :4 ج ،همان(» بكند تواند مى سياسى زندگانى فرهنگش با ملت دارد، فرهنگ به احتياج ملتى يك«
) 57: 7 ج همان،(» است ملت يك لاستقال اساس است، ملت يك مليت اساس است، ملت اساس فرهنگ«

  ).21: 1377پيمان، (و 
 باشد؛ مفيد شما ملت براى كه بياوريد، بار جورى يك را فرهنگى بكنيد، درست جورى يك را فرهنگ بايد«

 لكن نداشت هم ايمان كه شد پيدا جامعه يك در نفر، دو نفر، يك اگر. باشد ايمان كه جز شود نمى اين و
  ).474: 7 ج امام، صحيفه(» است جامعه ميزان نيست؛ تا دو يكى ـ انميز بود، خوب كارش
 پيدا رژيم يك فرهنگ در انحرافى اگر دانيم مى و دانيد مى و. است كم شود گفته چه هر فرهنگ درباره«
 آزادى و استقالل به و باشند، پايبند الهى و انسانى مستقيم صراط به رژيم آن مقامات ها و ارگان همه و شود

 هاى خواسته و اسالم از تبعيت به نيز ملت و كنند، تعقيب را آن و باشند داشته عقيده شيطانى قيود از لتم
 نخواهى خواهى را همه و كند، غلبه همه بر فرهنگى انحراف كه گذشت نخواهد ديرى باشد، پايبند آن ارزنده

 و بداند، نجات راه را مستقيم و بازي صورت به انحراف كه كند چنان آن را آتيه نسل و كشاند، انحراف به
   ).323: ص ،17 ج همان،( »حقيقى اسالم جاى به را انحرافى اسالم

دانند؛ به نظر ايشان فرهنگ  ها مي گونه كه مالحظه گرديد ايشان فرهنگ را عامل ساخته شدن ملت همان
رغم قدرت داشتن بعدهاي  دهد؛ علي ساز است، هويت و موجوديت جامعه را تشكيل مي باالترين عنصر جامعه

. گردد شود و نابود مي ، اگر فرهنگ جامعه دچار انحراف شود جامعه مستهلك مي...سياسي، نظامي، اقتصادي و 
ها است؛  ها و بدبختي فرهنگ مبدأ همه خوشبختي. بدون استقالل فرهنگي استقالل در ديگر ابعاد امكان ندارد

و حضرت امام به قدري براي فرهنگ نقش كليدي ... جامعه است شود؛ مفيد براي  موجب استقالل جامعه مي
ها و نهادها هم سالم باشند، اما انحرافي در فرهنگ  فرمايند حتي اگر تمام ملت و سازمان قائل هستند كه مي
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هاي آينده را  جامعه به وجود آيد، ديري نخواهد گذشت كه در كل جامعه انحراف به وجود خواهد آمد و نسل
از اين جمله به جايگاه بسيار مهم فرهنگ در هر جامعه و باالخص جامعه ايران . انحراف خواهد كشاندنيز به 
  .بريم پي مي

  
  )ره(انواع فرهنگ از ديدگاه امام خميني

شويم  چه در ادامه به بيان انواع فرهنگ از نگاه ايشان خواهيم پرداخت، متوجه مي در نگاه امام خميني چنان
بندي كه از فرهنگ  از ميان جمالت ايشان تقسيم. دانند گي را مطلوب براي جامعه نميكه ايشان هر فرهن

در مقابل فرهنگ ) شامل فرهنگ استعماري و فرهنگ وابسته(فرهنگ ناصالح . گردد، دو قسم است استخراج مي
  ).همان فرهنگ الهي و حق(صحيح 

  

  فرهنگ ناصالح) الف 
  :دفرماين در بيان ويژگي فرهنگ ناصالح مي

»در ها اين ناصالح، فرهنگ هاى تربيت اين به شوند مى تربيت كه هايى جوان اين شد، ناصالح اگر فرهنگ 
  ).306 :3 ج همان،(» كنند مى ايجاد فساد آتيه

كند و تربيت ناصالح موجب فساد جامعه  هاي بعد بروز و ظهور پيدا مي فرهنگ ناصالح آثارش در سال
هاي فرهنگ  از جمله نمونه. شود كه جامعه نتواند به رشد و تعالي دست يابد شود و اين فساد باعث مي مي

  . برند فرهنگ وابسته، نام مي -2فرهنگ استعماري و  -1ناصالح، ايشان از 
  

  :گونه است هاي فرهنگ استعماري اين ويژگي :فرهنگ استعماري -1
 فرمايشى يعنى است؛ استعمارى هنگفر فرهنگ اين كه بينيم مى كنيم، مى مالحظه را فرهنگش كه وقتى«
 به را مملكت بنشاند، عقب را ها اين بكند، ضايع را وطن هاى جوان اين را، وطن اين كه دارد مأموريت ...است
  ).63 :4 ج همان،(» نشود حاصل رشد آن در كه بدارد نگه ماندگى عقب حال
 قلدرها اين اسلحه اين از حتى چيزها، همه از فرهنگ اينو است؛  انگلى و استعمارى فرهنگ فرهنگ اين«
 و روند مى ما دست از هستند چيز تأسيس همه زيربناى كه ما هاى جوان شد، فاسد فرهنگ وقتى ...است بدتر
  .)306 :3 ج همان،(» آيند مى بار زده غرب آيند، مى بار انگل
 حد يك به را ها اين. بكند رشد انسانى نيروى اين نگذارد كه است استعمارى فرهنگ يك ما فرهنگ«

  ).35 :6 ج همان،( »بدارد نگه محدودى
 فرهنگ كه بگويند توانستند نمى ديگر جا آن كه كردند درست جورى يك را، هايش برنامه را، فرهنگ« 
  ).78 :8 ج همان،(» نخورد ملت خود درد به كه شد درست جورى ها برنامه اما باشد؛ گفتند مى نباشد،
 آنها براى را غرب مسائل اين طورى كنند، مى طورى يعنى آورند؛ مى بار را آنها زده غرب توانستند اگر«
همان، (» شوند مى خود بي كلى به خودشان از ها اين كه دهند مى تأثير قرار تحت را آنها طورى كنند، مى طرح
  ).263 :5 ج
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شود، انگل صفت  راد ميدارد، مانع رشد اف يعني اين فرهنگ فرمايشي است، جامعه و مردم را عقب نگه مي
خورد و انسان را از خود بيگانه  آورد، به درد ملت نمي زده بار مي كند، انسان را غرب است، محدوديت ايجاد مي

كنيم كه حضرت امام چقدر حساسيت روي جوانان و مردم و تربيت صحيح  در اين بيانات مالحظه مي. كند مي
  .آنان دارند

  

  :هايي به شرح ذيل است يژگيكه داراي و :فرهنگ وابسته -2
  )  134 :4 ج همان،(» نيست مردم خود به مربوط و ندارد استقالل كه است فرهنگى يك فرهنگمان ما«
 داشته فرهنگى يك كه اين معناى به »وابسته« فرهنگ وابسته، فرهنگ يك كه است بوده اين بر بنا ايران در«
 با موافق الفاظ اين همه دانشسرا، دانشگاه، دانشكده، نداريم، هدانشگا نگويند باشيم، داشته دانشگاه ما، باشيم
 كه اولى از! خالى تو ولى تمدن شبيه صورت كه باشد نداشته محتوا لكن باشيم داشته را الفاظش تمدن، فرم

 بوده طور اين اول تأسيس شده ـ از ايران در بكند ـ رشدى يك كه خواسته مى كه اى مدرسه ايران ـ در مدارس
 واقعى معناى به فرهنگ يك نگذارند كه است بوده اين بر بنا كه بوده طور اين اول از نبوده ـ فساد اين به نتهام

  )271 :4 ج همان،(» بكند پيدا تحقق ايران در
 كه نگذارند خواهند مى. كند فكر مستقل كه بشود پيدا مستقل صحيح كرده تحصيل هاى آدم يك نگذارند«
  ).208 :4 همان، ج(» بگيرند دست بخواهند آنها را مملكت زمام و بكند فكر تقلمس كه بشود پيدا نسلى

فرهنگ وابسته، فرهنگي است كه استقالل ندارد، مربوط به مردم نيست، همه چيز وجود دارد اما محتوا 
  .باشد ندارد و توخالي است، مانع استقالل فكري محصالن و زمامداران مي

  

  )الهي(فرهنگ صحيح ) ب
شود، نافع براي ملت است و صلحا  باشد كه باعث تربيت صحيح افراد مي ن نوع فرهنگ الهي ميدومي 

  .كنند جامعه را اداره مي
 فرهنگ باشد، حق فرهنگ فرهنگ اگر. آيند مى بار صحيح ما هاى جوان باشد صحيح فرهنگ فرهنگ اگر«
 صلَحا دست در ما فرهنگ ... باشد لمينمس منفعت براى ملت، اهل منفعت براى كه باشد فرهنگى باشد، الهى

  ).306 :3 ج همان،(» كند نمى اش اداره صالح نيست،
نگاه به فرهنگ از . باشد فرهنگ اسالم مي) ره(شود كه فرهنگ مطلوب از ديدگاه امام خميني مشاهده مي

از . دانند ب نميگيرد و هر فرهنگي را براي جامعه الزم و مطلو بيني توحيدي و الهي ايشان نشأت مي جهان
جا كه مقصدشان اعتالي اسالم در جامعه و در زندگي افراد است وسيله دستيابي به آن را فرهنگ مبتني بر  آن

  .دانند اسالم مي
 زيرا. گيرند كار به را آيين اين و بازگردند اسالم فرهنگ سوى به اسالمى هاى ملت همه كه اميدوارم من«
 .بيايند بيرون استعمار سلطه از تا باشند اسالم خط در همه كه ميدوارما و. مترقى است فرهنگى اسالم كه

 اسالمى جوامع ميان در خدا، به توجه با مردم خدمت در كرده پيدا تحقق ايران در كه نهضتى اين اميدواريم
 دست به را خودشان كيان مسلمين و كنند؛ قطع خود كشورهاى از را اجانب دست جوامع اين. كند پيدا تحقق
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 همان،(» كردند غلبه كشورها ديگر بر اند داشته كه غنى فرهنگ با مسلمين اسالم صدر در كه طور همان. آورند
  ).358 :8 ج

 بار آورد، متعهد بار آورد، انسان كه شد فرهنگى يك فرهنگ، اگر. بكند را ها عقده حل تواند مى فرهنگ«
  ).432 :7 ج همان،(  »دارد مسئوليت اين باشد ديگرى از ناي اگر كه اين به معتقد بار آورد، ماورا يك به معتقد
  ).429 :7 ج همان،(» نبى از هستند اى سايه ها فرهنگي و نبوت؛ از است اى سايه فرهنگ كانَّه«
  ).53 :10 ج همان،(» كنند ادراك ها اين توانند نمى است، غنى فرهنگ ما فرهنگ«
 بايد اسالمى فرهنگ اين با. است ترين فرهنگ ، مترقيفرهنگ بلندترين كه دارد اسالمى فرهنگ يك شرق«
  ).385 :10 ج همان،(» كند اصالح را احتياجاتش تمام
  ).320 :12 همان، ج(» ما از گرفتند آنها و خارج، به است شده صادر كه است بوده طورى ما فرهنگ«

هاي گذشته به  و در زمان اي از نبوت است دانند كه سايه ايشان فرهنگ اسالم را فرهنگ مترقي و غني مي
شود، جامعه به استقالل دست  شده است؛ موجب كوتاه شدن دست اجانب مي كشورهاي ديگر صادر مي

اين سخنان بدان معني نيست كه امام . شود يابد، در خدمت مردم است، موجب رفع تمام احتياجات مردم مي مي
شند اين سخنان را به زبان آورند؛ بلكه ايشان افراد كه خود يك مسلمان و يا يك روحاني با خميني به خاطر اين

خواهند كه افراد بررسي نمايند و خود فرهنگ صحيح و مترقي  دهند و تفكر در آن، و مي را به تاريخ ارجاع مي
  .را بشناسند

چنين فرهنگي با اين خصوصيات از همان آغاز اسالم وجود داشته است اما استعمارگران سعي در از بين 
اند كه فرهنگ استعماري خويش را اشاعه دهند تا بدين وسيله به منافع خويش  اند و سعي كرده آن نمودهبردن 

در ممالك ديگر دست يابند و از طرق مختلف سعي كردند در جوامع به خصوص جهان سوم، فرهنگ مد نظر 
زوي و ايجاد تفرقه بين كرده، اعم از دانشگاهي و حو از جمله با رسوخ در قشر تحصيل. خود را اشاعه دهند

، در نهادهاي آموزشي از دبستان تا مقاطع باالتر و حتي در ارتش و رسانه تالش )حوزه و دانشگاه(  اين دو نهاد
نمودند جوامع را وابسته نمايند و استعمار خويش را بر آن كشورها اعمال كنند و نهايت سعي خويش را 

  . نمودند تا فرهنگ اسالم را مسلمين بگيرند
 خودمان به را خودمان بگيرند؛ ما از را ما محتواى كه اين براى زياد تبليغات كه است اين اين، از باالتر«
  ).78 :8 ج همان،(» بكنند بدبين
. باال آن به برسند تا كنند مى مطالبى هى هايشان ذهن توى اول، هاى كالس همان از اول، همان از را ها اين«
  ).306 :3 ج همان،(» آيند مى بار صحيح ما هاى جوان باشد صحيح فرهنگ فرهنگ اگر

 مقاوم اى عده ولى بردند، هم را روحانيون از اى عده و دهند بنيادى تغيير هم را روحانيت خواستند مى آنها«
  ).309 :15 ج همان،(» نكردند تغيير ماندند؛ باقى
 طور آن خودشان كار به كه توانستند نمى توانند، نمى دانشگاه اساتيد ... دهند؛ نمى تحويل سالم فرهنگ يك«
  ).134 :4 ج همان،(» دهند ادامه بايد كه
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 عده و! اند آمده مستشار نفر هزار شصت. است انگل كه است ارتشى يك كه بيند مى ارتشش، سراغ رود مى«
  ).135: 4 ج همان،(» اند گرفته دست به را ارتش و آمدند كه اند هايى اين كثيرشان

 هجوم است، آنان اهداف رأس تمام در كه استعمارگران اصلى هدف كه نيست اتفاق باب نم و جهت بى«
  ).243 :15 همان، ج(» است سلطه زير جوامع فرهنگ به

اين بيدادگران خودپسند لغت عربي را كه از فرهنگ خدا و دين اخذ شده و در عين حال با بهترين «
ما داده به جرم آنكه به گفته اينان لغت اجنبي است، از كشور پايان به فرهنگ  بي اي اسلوب و زيبايي توسعه

  ).182: 1323خميني، (» خواهند بيرون كنند مي
 بشود، پيدا ايران در صحيح هاى كرده تحصيل يك و واقعى حقيقى فرهنگ يك اگر كه دانستند مى آنها«

 است، ملت اين مال كردن چپاول عشانمناف كه آنها، منافع با و دارند آنها كه مقاصدى با كرد؛ خواهند مزاحمت
  ).270 :4 ج امام، صحيفه(» دارد مزاحمت

 جدا روحانى از را دانشگاهى بكنند؛ بدبين خودمان به را خودمان بگيرند؛ ما از را ما محتواى كه اين براى«
  ).78: 8 ج همان،(» ...بكنند دشمن بلكه بكنند، جدا دانشگاهى با را روحانى كنند؛ دشمن بلكه كنند،
 تربيت همين پايه بر معلمانى و استادان با مواجهيم امروز ما و دارد تاريخى ريشه ما فرهنگ انحراف البته«

 انگل هاى و وابستگان تمام. دهد نمى وفق وجه هيچ به ما كشور و اسالم مصالح با كه غربى فرهنگى با و
  ).309 :15 ج همان،» اند بوده غربى دانشگاه اين از شده زاييده خارجى

  
  

  تحول فرهنگي
اشاره كرديم، ) ره(ها و انواع فرهنگ از ديدگاه امام خميني پس از اين كه به بيان اهميت فرهنگ و ويژگي

آيا اساساً . پردازيم اكنون به بحث تحول فرهنگي و متصدياني كه مسئول ايجاد تحول فرهنگي هستند مي
ند؟ اگر پاسخ مثبت است چه راهكارهايي براي ايجاد حضرت امام به ايجاد تحول در عرصه فرهنگ معتقد بود

  هايي هستند؟ اند؟ و در نهايت متصديان ايجاد تحول چه كساني و يا چه ارگان چنين تحولي ارائه نموده
از قبل پيروزي انقالب اسالمي ايران در سخنان خويش ) ره(در پاسخ به سؤال اول بايد گفت امام خميني

تر متحول شود و تا زماني كه چنين كاري  آن زمان كه استعماري بود هرچه سريع فرمودند كه بايد فرهنگ مي
ايشان براي ايجاد چنين تحولي راهكارهايي را پيشنهاد . هاي ديگر فايده نخواهد داشت صورت نگيرد، تالش

  .پردازيم ها مي اند كه به آن داده
 را ملت كه است اى مؤسسه ترين بزرگ كه ينا براى بشود؛ بايد فرهنگ در بشود بايد كه تحولى ترين بزرگ«

 ادارات ساير از غير اين. بشود متحول بايد فرهنگ ...كشد مى قدرت و عظمت اوج به يا كشد، مى تباهى به يا
كمك [است  مادى امر يك اين. است فرهنگ در كه است آن شما، اساسى كار ،... است زياد مشكالت. ..است

 معنوى كارهاى آن شما كار مهم آن لكن ...اين دارد معنوى ارزش...البته كه ست؛ا مادى فقر يك ؛]به مستمندان
 مفيد شما ملت براى كه بياوريد، بار جورى يك را فرهنگى بكنيد، درست جورى يك را فرهنگ بايد كه است
  ).473-474 :7 ج همان،(» باشد ايمان كه جز شود نمى اين و باشد؛
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 بسى هاى سال در كه است استعمارى اجنبى فرهنگ روزافزون رواج ست،ا االمراض ام گفت توان مى آنچه«
 فرهنگ يك از و اند زده  دامن آن بر استعمار داخلى عمال و داده پرورش مسموم افكار با را ما جوانان طوالنى
 حاضر فرهنگ مفاسد كنيد كوشش بايد. شود نمى حاصل استعمارزده كارفرماى و كارمند جز استعمارى فاسد

 فرهنگ آن جاى به زده، عقب را آن متعال خداوند خواست با و برسانيد ها ملت اطالع به و كرده بررسى را
 تربيت است، پرورى عدل و سازى انسان آنكه روش با آينده هاى نسل تا كنيد جايگزين را اسالمى ـ انسانى

  ).346: 2 ج همان،(» شوند
 و بيابيم را خود و شويم متحول خود ثانى فطرت از تا بكشيم مشقت و زحمت طوالنى هاى سال بايد ما«
 همان از بايد و. باشيم نداشته غرب و شرق به احتياجى ديگر و گرديم مستقل و بايستيم خويش پاى روى
  ).310- 309: 15 ج همان،(» باشد اسالمى انسانى غربى به انسان تحول مقصدمان تنها و كنيم شروع ها بچه

 اصوالً. كرد شروع صفر زير از را آن بايد جا اين در شود شروع صفر از يدبا جا هر در كه چيزى هر«
 و كنيم شروع صفر زير از بايد ما كنم مى عرض كه اين و است، ارشاد وزارت و فرهنگ به مربوط كه چيزهايى
  ).215 :18 ج همان،(» برسد صفر به تا بكشيم زياد زحمت

 را مملكت اين بايد آتيه در كه هايى جوان اين. بشوند درست ما هاى جوان اين كه است اين مطلب اول«
  ).439: 10 ج همان،(» بشوند اصالح و بشوند تربيت درست بايد ها اين بكنند، اداره را مملكت اين كنند، حفظ
 هاى پراكني دروغ به اسالمى، فرهنگ تبليغ با بايد شما است؛ زياد ما عليه خارجى تبليغات كه دانيد مى شما«

  ).243 :17 ج همان،(» دهيد پاسخ خارجى صداهاى
  . )244 :17 ج همان،(» شود تنظيم اسالم فرهنگ و بينش اساس بر ها برنامه بايد«
 و رونق اسالمى بزرگ تشكيالت يك در مسلمانان است و محمدى ناب اسالم فرهنگ تشنه جهان امروز«
  ).87 :21 ج همان،(» برد خواهند بين از را سرخ و سفيد هاى كاخ برق و زرق
 كرده عادت تر ها بيش واقعيت لمس و تجربه با كه است صورتى به اى غيرحوزه مراكز ها و دانشگاه فرهنگ«
 در هم دانشگاه و حوزه ها، فاصله كردن كم و فرهنگ دو اين تلفيق با بايد. فلسفى و نظرى فرهنگ تا است،
  .)99: 21 ج همان،(» ر گرددت وسيع اسالم معارف بسط و گسترش براى ميدان تا شوند، ذوب
 و داخلى توليدات به تشويق و است انقالبى جامعه يك آفت ترين بزرگ كه مصرفى فرهنگ با مبارزه«
  .)159: 21 ج همان،( »توسعه جهت در ريزى برنامه
 ينا بر بناى همه بگذاريم، االن اين بر بناى كه اين به كنيم كوشش بايد ما و است بهتر خارج از مان فرهنگ«

  ).180 :11 ج همان،(»  كنيم مستقل كنيم، منفصل غير از را خودمان كه بگذاريم
  ).381: 10 ج همان،(» بشود درست تدريج به بايد ... فرهنگ«
 برخورد و جهان در اسالم مبناى بر جديد فرهنگى ريزى پايه و امروز دنياى دول فرهنگ به كردن پشت«
 را راه اين ما مردم و دارد دنبال به را گرسنگى و شهادت و سختى و رفشا شوروى، و با آمريكا اسالمى قاطع
 كه است روشن اين. كنند مى افتخار هم امر اين بر و پرداخت خواهند هم را آن بهاى و اند كرده انتخاب خود

  .)327 :21 همان، ج(» نيست ميسر شهادت بى غرب، و شرق فرهنگ شكستن
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 عزيز دانشجويان فعاليت اساس مختلفه هاى رشته در تخصص وردنآ دست به و علم راه در كوشش بايد«
 شما .... شود خودكفا شما كوشش با ما كشور و برآورده آنها خود دست به ميهن هاى نيازمندي كه باشد؛
 انسانى نيروى از و. برآوريد را خودتان كشور احتياجات و آييد بيرون وابستگى اين از كه كنيد كوشش عزيزان

 از و. كنيد بيمه ابعاد تمام در را خود استقالل و بپرهيزيد؛ اجانب به اتّكال از و نباشيد، غافل خودتان ايمانى و
  ).81-80 :10 همان، ج(» شماست با متعال خداوند كه نهراسيد  زدگان غرب و غرب هياهوى

 لغت نيست؛ ما از هم عربى لغت كه نگوييد نكنيم ـ استعمال را خودمان لغت نكنيم، پيدا را خودمان تا ما«
 ما كه است هايى ايسم اين نيست ما از آنكه است؛ همه از اسالم است؛ اسالم لغت عربى لغت ماست؛ از عربى

 نروند، بيرون دام اين از ما گويندگان نروند، بيرون دام اين از ما نويسندگان تا انداخته ـ گرفتارى به را
 دواها نگذارند ـ آن روى كذايى اسم را ما اجناس نكند، تغيير ائشاسم ما هاى خيابان نشود، تطهير ما هاى كتاب

 مغزهايمان و نكنيم، پيدا را خودمان ما تا گذارند ـ مى آن روى فرنگى اسم و كنند، مى درست خودشان را
  ).227 :11 ج همان،(» بشويم مستقل توانيم نمى نشود، عوض
 بايد اسالمى فرهنگ اين با. است ترين فرهنگ رقيفرهنگ، مت بلندترين كه دارد اسالمى فرهنگ يك شرق«
  ).385 :10 ج همان،(» نكند دراز غرب پيش را دستش و كند، اصالح را احتياجاتش تمام
 تا كنند كوشش هستند ملى ها اگر دولت و مسلمان هاى ملت كه است آن اساسى مقدمه يا و چاره،«

 الهام كه را ـ اسالم مترقى فرهنگ و بيابند، را خود لتاصا و فرهنگ و بزدايند غرب از را خود فكرى وابستگى
  ).395 :10 ج همان،(» بشناسانند و بشناسند گيرد ـ مى الهى وحى از

  ).396: 10 ج همان،(» كنند مبارزه صادراتى فرهنگ با شديداً و بايستند خودشان پاى روى بايد«
  

و بعد مادي و معنوي قائل هستند و به بعد براي فرهنگ د) ره(شود امام خميني گونه كه مالحظه مي همان
بررسي فرهنگ : اند از  دهند عبات از جمله راهكارهايي كه ارائه مي دهند و تري مي معنوي فرهنگ اهميت بيش

ايراني با فرهنگ فاسد، ـ انساني ـ رساني به عموم مردم، جايگزين كردن فرهنگ اسالمي  و اجنبي و اطالعفاسد 
كه افراد فرهنگ مفيد به حال ملت را با نيروي ايمان تحقق بخشند و سعي در شناخت اسالم نمايند،  اين

ها بر اساس بينش و فرهنگ اسالم  ههاي خارجي، تنظيم برنام پردازي تبليغات اسالمي در مقابل تبليغات و دروغ
و انتشار فرهنگ اسالم ناب محمدي، تلفيق فرهنگ تجربي و عيني با فرهنگ نظري و فلسفي، كم كردن فاصله 
حوزه و دانشگاه، مبارزه با فرهنگ مصرفي و تشويق به توليد داخلي و افزايش روحيه اعتماد به نفس و 

  . خودباوري در ميان مردم
و پيشبرد همه امور را در گرو آن . اي دارد خودباوري در نگاه امام جايگاه ويژه دهد كه ميكمي تعمق نشان 

ي و يترين قدم براي رسيدن به خودكفا اولين و اساسي ،فكري حل شود اگر اين معماي روحي و. داند مي
  ). 37: 1382، فر شيباني( استقالل برداشته شده است

ر عرصه فرهنگ كار طوالني مدتي است و نياز به ساليان مديد دارد و ايشان اذعان دارند كه ايجاد تحول د
اگر براي اصالح و تغيير جاهاي ديگر الزم باشد كه از صفر شروع شود، براي اصالح و تحول در فرهنگ بايد 
از زير صفر شروع كرد و اين كار نيز، كار دشواري است و بايد بابت آن هزينه پرداخت؛ زيرا بايد فشارهاي 
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از جمله فشارهاي استكبار، . شورهاي استعمارگر در راستاي به دست آوردن استقالل فرهنگي را تحمل نمودك
اما امام خميني اعتقاد دارند كه . مثالً تلقين اين فكر است كه لغت عربي بايد از زبان فارسي برداشته شود

فرمايند كه بايد فرهنگ و زبان  از سوي ديگر مي. فرهنگ و لغت اسالم با فرهنگ ايراني عجين شده است
لذا . دار كنند خواهند استقالل ما را خدشه ها قصد سوء دارند و مي غربي، از فرهنگ ما جدا شود؛ زيرا آن

 استقالل فرهنگي در نظام فكري و ارزشي حاكم بر كشور مبناي دستيابي به ساير ابعاد استقالل است و سلطه
). 16: 1384گلستاني، ( ها خواهد بود ه استعماري و مبناي ديگر سلطهترين نمودهاي سلط فرهنگي يكي از مهم

  . و در اين راستا بايد با فرهنگ صادراتي مبارزه كرد
كه، اگر قرار است فرهنگ ايراني باشد، چرا ايشان قائل به اين نيستند  اين. شود جا سؤالي مطرح مي در اين

طور كه از بيانات ايشان مشخص  ؟ در پاسخ همانكه فرهنگ عربي و فرهنگ غربي هر دو بايد حذف شود
جا  كنند و از آن هر فرهنگي را كه مضر به حال فرهنگ ايران است طرد مي) ره(امام خميني: توان گفت است مي

كه به فكر اعتالي فرهنگ كشور هستند تعصبي روي فرهنگ ايراني صرف ندارند و معتقدند هرچه به اعتالي 
از . وب است، چه غربي چه شرقي و يا هرجاي ديگر؛ اما بايد درست گزينش كردكند خ اين فرهنگ كمك مي

باشد و فرهنگ ايراني با اين  كه همان فرهنگ الهي براي هدايت بشر مي(طرف ديگر فرهنگ اسالم مالك است 
 گويند، آن بخشي را كه نه فرهنگ عربي و در مقابل اگر ايشان از فرهنگ غربي سخن مي) فرهنگ عجين است

كنند و  آورد را طرد مي شود و ما را وابسته بار مي موجب از خود بيگانگي و از دست رفتن استقالل فكري مي
كنند و همين امر ما را بدين اصل  هر جا كه پيشرفتي به استعالي فرهنگ ايراني كمك نمايد، از آن استقبال مي

ر دقت نماييم و بهترين را انتخاب نماييم؛ سازد كه براي گزينش فرهنگ مطلوب و صحيح بايد بسيا رهنمون مي
كند  چرا كه انحراف از فرهنگ صحيح بسيار نامحسوس است و متاسفانه آثار آن در گذر ايام خود را نمايان مي

  . و آن زمان براي برگرداندن فرهنگ به مسير صحيح بسيار مشكل و گاهي غيرممكن است
  

  هستند؟ چه كساني مسئول ايجاد تحول فرهنگي در جامعه
برند كه هريك  هاي بسياري نام مي هاي مختلف و گروه امام خميني براي ايجاد چنين تحولي از بخش 
از جمله سازمان تبليغات، وزارت ارشاد، رسانه، نهادهاي . بايست در ايجاد تحول فرهنگي نقش ايفا كنند مي

ها و نهادها در  شان براي تمامي مردم و گروهبه عبارتي اي. دانند را متصدي چنين امري مي... حوزه و دانشگاه و 
  .شمارند هايي را برمي ايجاد تحول نقش قائل هستند، اما به فراخور براي هريك مسئوليت

  

  همه مردم -1
  .دانند، اعم از زن يا مرد تمام مردم را در ايجاد چنين تغيير و تحولي سهيم مي) ره(امام خميني

 فرهنگى و علمى جبهه در مردها كه طورى همان هستند، مشغول نآقايا كه طورى ها همان خانم شما«
  ).9 :20 ج امام، صحيفه(» باشيد مشغول بايد هم شما هستند، مشغول
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  ها ها، سازمان تبليغات و سفارتخانه رسانه -2
هاي  يپرداز خواهند تا با تبليغات درست، اسالم را به مردم بشناسانند و دروغ ها مي ايشان از مسئولين رسانه

كنند افرادي تربيت شوند و  گذرد پيشنهاد مي همچنين براي تبليغ اسالم و آنچه در ايران مي. اجانب را افشا كنند
  .داند ها را نيز مسئول مي در اين راستا وزارت ارشاد و سفارتخانه

 ما شمناند كه قدرى آن. كند مى حركت تبليغات با دنيا يعنى حساس، و پراهميت است اى مسئله تبليغات«
 دهيم اهميت بسيار تبليغات مسئله به بايد هم ما و. كنند نمى ديگرى طريق از كنند مى استفاده تبليغات حربه از
 تلويزيون و راديو در خصوصاً ما فرهنگى تبليغات بايد. كنيم توجه آن به تر بيش هست، كه چيزهايى همه از و

 به اسالمى، فرهنگ تبليغ با بايد شما است؛ زياد ما عليه ىخارج تبليغات كه دانيد مى شما ... باشد؛ تر بيش
 نشينى كاخ اخالق كه كنيم كوشش بايد ما« .)243 :17 ج ،همان(»دهيد پاسخ خارجى صداهاى هاى پراكني دروغ

 تعالى و تبارك خداى كه طورى آن به را اسالم و بماند جاويد شما ملت بخواهيد اگر. بزداييم ملت اين از را
  ).375 :17 ج همان،(» كند پيدا تحقق ما جامعه در هد،خوا مى

 سال چند اين در ما كشور و است امور اهم از كشور، از خارج در خصوصاً تبليغات، توسعه و تقويت«
 به را آنان عزيز اسالم كه خارج، در خواران جهان تبليغاتى هاى بوق همه مقابل در ما. است بوده آن فاقد تقريباً

 وزارت« و اند نداده انجام مثبتى عمل ما هاى سفارتخانه .هستيم صحيح تبليغات فاقد است، هانداخت وحشت
 كشور و. دهد توسعه را حياتى و مهم امر اين است نتوانسته تاكنون اخيرش هاى تالش از نظر قطع ،»ارشاد

 است الزم و. است هشد واقع پراكنى دروغ هاى دستگاه و گروهى هاى رسانه هجوم مورد مظلومانه ما اسالمى
 توسعه در جهان به مظلومان صداى رساندن براى و كند؛ رفع را نقيصه اين توانايى و قدرت مقدار به دولت
 كشورها به مناسب هاى فرصت در تبليغ و روشنگرى براى هايى گروه و ...نمايند جديت راديويى هاى شبكه
 به و برسانند، جهان مظلومان و ها ملت اطالع به را ستمگر قدرتمندان جرايم و ملت مظلوميت صداى كه اعزام
 شود، مى ظاهر به خوبى اعمالشان و اقوال از كه گونه همان ايران، اسالمى جمهورى مخالفان كه بفهمانند آنان

همان، (» نمايند مى مخالفت اينان برود جا هر اسالم و است، اسالم با]  مخالفت[ هدفشان و اصلى مخالفت
  )44 :16 ج

 هاى خدمت توانند مى عمومى پرورش و آموزش مراكز اين سيما، و صدا به ويژه گروهى، هاى انهرس«
 تماس ها آن با كشور سراسر در ملت روز، و شب كه هايى بنگاه. نمايند ايران و اسالم فرهنگ به را اى گرانمايه
 ها نمايشنامه و ها برنامه در صداوسيما چه و خود نوشتارهاى و مقاالت در مطبوعات چه دارند، بصرى و سمعى

 و گردانندگان از و كنند؛ كار تر بيش و گمارند همت بايد آموزنده هنرهاى ها و فيلم انتخاب و هنرها انعكاس و
 راه و گرفته، نظر در را قشرها تمام وضعيت جامعه تهذيب و صحيح تربيت راه در تا بخواهند متعهد هنرمندان

 و بدآموز هنرهاى از و بياموزند، ملت به ها نمايشنامه و هنرها با را ادمنشانهآز و شرافتمندانه زندگى روش و
  ).159 :19 ج همان،(  » كنند جلوگيرى مبتذل
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  )دانشگاه، مدارس، حوزه(نهادهاي تعليم و تربيت  -3
  دانشگاه) الف

دهند با  كه تعليم مي خواهند تا اساتيد توجه به اسالم را مدنظر قرار دهند و دانشجوياني را از دانشگاه مي
هاي  معارف صحيح آشنا نمايند و از غربي شدن آنان جلوگيري كنند و با ايجاد خودباوري و اعتماد به داشته

هاي بزرگي  التحصيالن دانشگاه انسان گردد تا فارغ و اين موجب مي. خود، آنان را از وابستگي نجات دهند
ش را با هم حفظ كنند و با حوزه پيوند داشته باشند و يك خواهند تا وحدت خوي باشند و از دانشجويان مي

گروه اسالمي ـ ملي تشكيل دهند تا مملكت را از اسارت نجات دهند و به اعتال برسانند و در اين راستا تنها 
خواهند از  از ايشان مي. دانند به تخصص قناعت نمي كنند، بلكه تعهد در كنار تخصص را بسيار الزم مي

ترين موضوعي كه در سد  مهمايشان . ي و فرهنگي خارج شوند تا بتوانند جامعه را اصالح كنندوابستگي فكر
غربي هاي  مهاجم نقش مؤثري دارد، مسئله شناخت كافي و درست از فرهنگهاي  كردن راه نفوذ فرهنگ

  ).113: 1375پژوهنده، (دانند  مي
 بيرون بزرگ رجال دانشگاه اين از باشد، خواهيم مى ماها كه مستقلى صحيح دانشگاه يك اگر دانشگاه«
 همه و بكنند ما مملكت به تعدى خواهند مى كه آنهايى مقابل در بعد كه آيد مى بيرون رجالى ها اين از آيد، مى

  ).263 :5 امام، ج صحيفه(» ايستند مى آنها مقابل در ببرند، را ما مخازن
 دانشمندان و روشنفكران و نويسندگان دانشسراها و ها و دانشگاه دانشجويان و فرهنگيان و استادان شما«
 ارزنده، و بزرگ خدمت اين با و. دهيد وشو شست فكرى وابستگى اين از را مغزها و كنيد، كوشش بايد معظّم
اسالمى  گروه يك تشكيل و دانشجويى هاى گروه اتحاد ،است پيروزى رمز ...دهيد نجات را خود كشور و ملت

 برداريد، قدم كشور تعالى راه در نگذارند و...  بيفكنند، تفرقه دارند كوشش كه منحرفان مقابل در است ملى ـ
 بايد و. كنيد پيدا اشتغال است ـ كهنه و نو استثمار و استعمار از رهايى و پيشرفت مايه كه ادب ـ و علم به و

  ).80-79 :10 همان، ج(» هاست اسارت و ها بدبختي تمام سرچشمه تفرقه و اختالف بدانيد
 آن از عبارت آن است، مفيد كشور براى است، مفيد ملت براى كه كند مى بارور را دانشگاه كه چيزى آن«

 در تخصص. است مضر تخصص نباشد، تخصص پهلوى ايمان اگر... است درس نه است، دانشگاه محتواى
 همه اين. رساند مى ستگىب به رساند، مى هالكت به را كشور تخصص نباشد، تويش ايمان كه باشد كشورى يك

 ملت هى جز ما؟ متخصصين اين كردند چه ملت اين براى سابق، زمان در اى، رشته هر در داشتيم ما متخصص
  ).153 :17 همان، ج(» شد وابسته چيز همه كردند، وابسته هى راندند، عقب به را

خواهيم دانشگاهي  باشد، ما ميخواهيم دانشگاه ن گوييم دانشگاه و فرهنگ اصالح بشود، ما نمي ما كه مي«
  ).98:  1384حسيني، : به نقل از( »كه براي ملت و براي خودمان باشد باشد
مستقل متبدل هاي  به دانشگاه ،وابستههاي  متحول بشود، دانشگاهها  در جمهوري اسالمي بايد دانشگاه«
  ).95: 1384حسيني، : به نقل از(» فرهنگ ما بايد متبدل بشود؛ فرهنگ استعماري، فرهنگ استقالل شود. شود
  

  مدارس) ب
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آموزان نهايت سعي  كنند كه در تعليم و تربيت دانش امام خميني در راستاي اين تحول به معلمان توصيه مي
هاي صالح و مفيد براي  خويش را به كار گرفته و مسئوليت انبيا را درست به انجام رسانند تا نسل آينده انسان

اهللا هستند و از خود چيزي ندارند، معلمان نيز بايد راه انبيا را ادامه دهند  ونه كه انبيا، ظلگ جامعه باشند و همان
خواهند تا پيوند خود را با حوزه و  آموزان نيز مي و سايه انبيا باشند و تماماً در راه خدا گام بردارند و از دانش

آشنايي پيدا كنند تا اجانب نتوانند آنان را  دانشگاه برقرار كنند و نسبت به تاريخي كه بر ايران گذشته است
  .فريب دهند

 مسئوليت به ثانياً و انبياست، شغل كه خودشان شريف شغل به اوالً، باشند داشته توجه معلمين بايد«
 بيرون درست مسئوليت از كنند؛ مى عمل ها آن درست لكن مسئولند؛ انبيا. انبياست مسئوليت همان كه خودشان

 ظل ها هم، فرهنگي... كنند مى تربيت و هستند، تربيت به مأمور آنها. آيند مى بيرون درست متحانا از آيند، مى
  ).429 :7 صحيفه امام، ج(» باشيد بايد انبيا

 به آموزشى و فرهنگى مشكالت اگر. است كشور رأس مسائل در پرورش و آموزش و فرهنگ مسئله«
  ).309 :15 همان، ج(» گردد مى حل آسانى به مسائل گردي شود، حل كند مى اقتضا كشور مصالح كه صورتى

 يك فرهنگى استقالل و اسالمى جمهورى و اسالم به خيانت تربيت و تعليم در انگارى سهل و مسامحه«
 را مان اسالمى انقالب تاريخ كنند سعى بايد آموزان دانش امروز. كرد احتراز آن از بايد و باشد مى كشور و ملت

 شما، و را شما روحانيون، اگر زيرا بياموزند؛ روحانيون با را و دانشگاهيان خودشان بين وحدت نقش و
 و منافقان از زده شرق و زده غرب هاى جناح كه باشيد مطمئن كنيد، تفاهم هم با و بشناسيد را روحانيون

 طمع هم گرا و كرد؛ نخواهند طمع تان اسالمى كشور و شما بر منحرفان و كاران خراب ديگر و گرايان چپ
  .)4-3: 17 همان، ج(» شد خواهند مواجه قطعى شكست با كنند،
  

  حوزه) ج
پردازند؛ بلكه در حوزه نيز توجه ويژه به مجتهدين و پاسخگو بودن  ايشان تنها به دانشگاه و مدارس نمي

سؤاالت روز بايست توجه به زمان و مكان داشته باشند و سعي در برطرف نمودن  كه فقها مي آنان دارند و اين
خواهند كه ارتباط خود را با دانشگاه و مراكز آموزشي حفظ كند و  همچنين از روحانيت مي. مردم داشته باشند

  .تر نمايد بيش
 فقه تمامى عملى فلسفه واقعى مجتهد نظر در حكومت ...اجتهادند در كننده تعيين عنصر دو مكان و زمان«
 معضالت تمامى با برخورد در فقه عملى جنبه دهنده نشان حكومت .است بشريت زندگى زواياى تمامى در

 گور تا گهواره از انسان اداره كامل و واقعى تئورى فقه، .است فرهنگى و نظامى و سياسى و اجتماعى
  ).289 :21 همان، ج(»است

  
  وزارت ارشاد -4

زيرصفر شروع كنند تا  تري را به عهده دارند كه بايد از نهاد فرهنگ و وزارت ارشاد نيز مسئوليت سنگين
  .پس از تالش فراوان تازه به صفر برسند
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 اصوالً. كرد شروع صفر زير از را آن بايد جا اين در شود شروع صفر از بايد جا هر در كه چيزى هر«
 و كنيم شروع صفر زير از بايد ما كنم مى عرض كه اين و است، ارشاد وزارت و فرهنگ به مربوط كه چيزهايى
  ).215 :18 همان، ج(» برسد صفر به تا كشيمب زياد زحمت

  
  گيري نتيجه

به مقوله فرهنگ به ) ره( توانيم به اين مطلب برسيم كه نگاه امام خميني با نگاه اجمالي به موارد ذكر شده مي
ايشان زماني . گيرد مينشأت بيني توحيدي و الهي ايشان  مانند نگاه ايشان به ساير مباحث و موضوعات از جهان

اي نزد  آورند، هر فرهنگي را مدنظر ندارند و اگرچه فرهنگ از جايگاه ويژه سخن از فرهنگ به ميان مي كه
تواند در راستاي شناخت بهتر  اما اين جايگاه به خاطر كاركردي است كه فرهنگ مي  ايشان برخوردار است،

طور كه  همان. يابد ي اهميت مياسالم داشته باشد و در جهت رشد و اعتالي اسالم در زندگي فردي و اجتماع
پرداختيم كه ايشان به لفظ ) ره(در اين مقاله تنها به بررسي بخشي از جمالتي از امام خميني ،عنوان شد

اند و و به موضوع مقاله نيز مرتبط بوده است و مسلماً ايشان در بسياري از بيانات  اشاره داشته "فرهنگ"
شده است كه مجال  اند كه غيرمستقيم به فرهنگ مرتبط مي اره داشتههاي فرهنگ اش مؤلّفهخويش به عناصر و 

فرهنگ ناصالح كه استعماري و : برند ايشان از دو قسم فرهنگ نام مي. باشد ها در اين مقاله نمي پرداختن به آن
باشد كه براي رسيدن به اسالم ناب محمدي مورد  وابسته است و فرهنگ صحيح كه فرهنگ الهي و حق مي

اين فرهنگ در زمان (دانند تحولي در فرهنگ استعماري پپيشين صورت گيرد  لذا الزم مي. گيرد اده قرار مياستف
همچنين براي فرهنگ دو بخش مادي و . تا به فرهنگ اسالم منجر شود) داشتپيش از انقالب بسيار نمود 

براي . دانند تر مي از آن مهمباشند كه اگر چه فرهنگ مادي مهم است، اما فرهنگ معنوي را  معنوي قائل مي
رسيدن فرهنگ به جايگاه واقعي خود و ايجاد تحول در فرهنگ گذشته، ايشان همه مردم اعم از مرد و زن، 

ها و تشكيالت را سهيم  و نهادها و سازمان... آموز و پدر و مادر  معلم و استاد و روحاني و مبلغ و دانش
شان نقش  هايي كه امام براي ترين بخش از مهم. شمرند هايي را برمي دانند و به فراخور براي هريك مسئوليت مي

هاي  زيرا معتقدند كه تا انسان ؛باشد اساسي قائل هستند مراكز آموزشي اعم از دانشگاه و حوزه و مدارس مي
توان به استقالل فرهنگي رسيد و  توان به جامعه صالح دست يافت و در نتيجه نمي صالحي تربيت نشوند نمي

هاي ديگر قدرتمند باشد، بدون استقالل فكري و  اگر چنين امري حاصل نشود هرقدر هم كه جامعه در عرصه
 هاي سنگيني در قبال جامعه سازمان تبليغات و وزارت ارشاد نيز مسئوليت. فرهنگي دچار شكست خواهد شد

ن برسانند و در زماني كه استعمار خود و جامعه جهاني بر عهده دارند تا بتوانند پيام ايران اسالمي را به جها
البته ايجاد   سعي بر منفي نشان دادن چهره اسالم دارد، آنان بايد بتوانند اسالم واقعي را به جهانيان نشان دهند،

هاي طوالني نياز دارد، زيرا براي ايجاد تحول فرهنگي بايد از  تحول نيز كار يك سال و دوسال نيست و به سال
اگرچه اكنون بيش از سي سال از انقالب اسالمي و حدود ربع قرن . و تالش فراوان نمودزير صفر شروع كرد 

 به آنچه مورددستيابي گذرد و كارهاي زيادي صورت گرفته است، اما هنوز تا  از ايراد سخنان امام راحلمان مي
نظر امام  گي كه مدبه آن فرهندستيابي داريم و الزم است براي نظر ايشان است راه بسيار طوالني در پيش 

هاي ايشان مراجعه شود و بررسي دقيق و موشكافانه روي نظرگاه  بوده است به بيانات و كتاب) ره(خميني
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هاي كوتاه مدت مورد  هاي كالن و زيربنايي در كنار طرح ريزي و براي تحقق آن برنامه صورت پذيردايشان 
  .توجه قرار گيرد
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