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   )ره(سازي در سيره عملي امام خميني الگوي موفق فرهنگ
  

  1جعفري فرزانه
  2موسوي سيدجالل

  
  چكيده

حيات و قدرت يك جامعه   كسب و حفظ استقالل فرهنگي و فكري نشانه. هويت و استقالل اوست  فرهنگ هر ملّتي نشانه
 ملت يك شقاوت يا سعادت اساس فرهنگ ،)ره(خميني امام ديدگاه از .ويراني و انهدام يك فرهنگ، ويراني يك ملّت است .است
  . است پذير امكان فرهنگي ءاحيا و اصالح راه از جامعه هر و رستگاري است

ي است كه توانست جامعه ايراني ـ اسالمي را از قهقراهاي فرهنگي ي سازي هاي فرهنگ مقاله حاضر به دنبال يافتن الگو و روش
 پرداخته) ره(به بررسي سيره، آثار و سخنان امام) اي كتابخانه(مقاله كه با روش مطالعه اسناد ـ مداركي در اين . سربلند بيرون آورد

ها با ذكر مصاديقي در سيره  سپس شيوه اجراي آنيجاد و اصالح فرهنگ، استخراج شده، ايشان در ا تأكيدابتدا اصول مورد  .است
 از الگويي )ره(سازي امام اين شيوة خاص فرهنگ. نگي ايشان نيز نبايد غافل شدالبته از نقش مديريت فره. شان ذكر شده است عملي
  .نمود عرضه امروز جهان به را فرهنگي تعهد پرتو در فرهنگي تحول

  .سازي، الگو، سيره عملي ، فرهنگ، فرهنگ )ره(امام خميني :كليدي واژگان
  

                                                            
 jafari.12@gmail.com  ؛ طلبه سطح دو حوزه علميه . 1

 musavi14@yahoo.com ريت آموزشي؛كارشناسي ارشد مدي.  2
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  مقدمه 
. ن آن فراتر از كنجكاوي و كسـب آگـاهي اسـت   هاي درخشا در باب مقوله فرهنگ و جلوه تحقيقشك  بي

هـاي بلنـد حضـرت امـام      آن هم با رويكردي به انديشه ،هاي متنوع فرهنگ غور و جستجو و گفتگو در عرصه
بيش از هر چيز نشانه نياز و ضرورتي است كـه امـروزه نظـام و جامعـه      "معمار فرهنگ انقالب"، )ره(خميني

 ماهنامه ، موالنا حميد پروفسور( »يك انقالب فرهنگي بود ،هاي بسيار وسيع جنبهانقالب ايران از «. نمايد احساس مي
المللـي   و با سرنگوني رژيم وابسته پهلوي و با پيـروزي خـود در عرصـه بـين     )22ص ،7 و 6 ش فرهنگي، مهندسي

نـدگي بشـر   جهـان و ز  كـالن هاي مشتاق دين را به سوي خود جلب نموده و براي حل مشكالت  توانست دل
ـ   گـرش همگان ـ حتي دشمنان ايـن ن   ،ه دهد كه با گذشت سه دهه از پيروزي انقالبهايي ارائ حل امروزي راه

  .نمايند ها روشاعتراف به موفقيت اين 
، از جمله مباحثي است كه با نقد و )ره(بررسي فرهنگ و سير آن در سيره عملي امام خميني ،به همين دليل

حل بسـياري از   ها، راه كارگيري آن ج پرباري رسيد كه در زمان كنوني نيز با بهتوان به نتاي بررسي صحيح آن، مي
  .توان به يك مديريت مناسب فرهنگي دست يافت مشكالت فرهنگي جامعه پاسخ داده خواهد شد و مي

  
  تعريف فرهنگ 

ضـاي  هايي كـه اع  فرهنگ عبارت است از ارزش«. تعاريف متعدد و متنوعي وجود دارد "فرهنگ"در مورد 
؛ بـه  آنتوني گيدنز( »نمايندكنند و كاالهاي مادي توليد مييك گروه معين دارند، هنجارهايي كه از آن پيروي مي

  ).43ش ،1381 حضور، ، كيخا: نقل از
ساله دولت جمهوري اسـالمي   بخش فرهنگ و هنر، مفهوم فرهنگ را در اولين برنامه پنج ريزي برنامهكميته 

ها، هنرها، فنون، آداب و  ها، دانش ها، آرمان تافته باورها، ارزش فرهنگ كليت هم«: است ايران چنين تبيين نموده
اي از قواعد ناشناخته و  مجموعه«و يا » .باشد اعمال جامعه و مشخص كننده ساخت و تحول كيفيت زندگي مي

 بهدارونـد، ( »دارنـد  غير علمـي بسـتگي   مسائلشوند و در واقع به  چيزهايي كه به عنوان امور طبيعي گرفته مي
  .)27ص ،5ج

فرهنگ، محتواي باطني و چارچوبة ذهني افراد يك جامعـه را  توان گفت كه  فرهنگ مي تعاريفبا توجه به 
كننـد و تظـاهرات   اي است كه در آن زيست مـي از فرهنگ خاص جامعه متأثرشخصيت افراد . دهد تشكيل مي

هـا و  گرفتـه از مايـه  ريابـد، ب اجتمـاعي آنـان نمـود مـي    خارجي افراد كه به صورت آداب و سنن و هنجارهاي 
بدين صورت كه سطح ذهني . ذهني و مادي است سطحلذا فرهنگ داراي دو . هاي دروني آنان استباورداشت

 .نمايد آن به صورت زيربنا عمل نموده و با تغيير خود در سطح مادي ايجاد تغيير و تحول مي

 ، كيخـا (اسـت  بـا مسـائل  نگاه و برخورد مـا    هكننده شيوهنگ، مشخصگيريم فرشد نتيجه مي گفتهاز آنچه 
 "ايـده، آرمـان و عقيـده آن جامعـه    "معني توان آن را در اصطالح به  و به طور كلي مي ) 43ش حضور، ،1381

  . دانست )27ص ،5ج بهداروند،(
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هدايت و كنترل شود و بايست  فرهنگ حاكم بر جامعه به عنوان يك پديده پويا و اثرگذار مي ،بر اين اساس
  :فرمايد ميدر تعريف و ماهيت فرهنگ  )ره(امام خميني. به بيان بهتر مديريت شود

 كـه  هـايى  جـوان  ايـن  شـد،  ناصالح فرهنگ اگر. است ملت هاى بدبختي و ها خوشبختي همه أمبد فرهنگ«
 ،3 ج امـام،  صـحيفه (»ننـد ك مـى  ايجـاد  فسـاد  آتيـه  در ها اين ناصالح، فرهنگ هاى تربيت اين به شوند مى تربيت
  .)306ص

  .)243ص ،15 ج ،همان( »دهد مى تشكيل را جامعه آن موجوديت و هويت جامعه هر فرهنگ اساساً«
 

  سازي  جايگاه و اهميت فرهنگ و فرهنگ
 جامعـه به عبارت ديگر هرچند حفظ يك . دارد كليه مسائل آن جامعهفرهنگ يك جامعه ضرورتاً ريشه در 

روابـط سياسـي و اقتصـادي دارد، لـيكن نحـوه فعاليـت در اقتصـاد و يـا سياسـتگذاري و          بستگي به برقراري 
   .از فرهنگ آن جامعه است متأثرهاي ديگر همه  بخش

عد فرهنگي استقالل مطلوب خود را به دسـت نيـاورد، بـدون ترديـد در ابعـاد      بنابراين يك جامعه اگر در ب
زيـرا   ؛آوردر جهت فرهنگ مورد قبولش به دست نخواهـد  ديگر همچون اقتصاد و سياست، توان مطلوبي را د

در هر بخش از ساختارهاي يك جامعه اهداف خاصي مدنظر اسـت و بـه همـين دليـل اسـت كـه در جوامـع        
هـاي اقتصـادي و    نظـام . باشـد  ها نيز با فرهنگ متفـاوت مـي   مختلف امروزي، نظام اقتصادي و نظام سياسي آن

هـا را   اي بر اساس ايـده و آرمـان خـود شـكلي از آن نظـام      ند و هر جامعهسياسي داراي اشكال گوناگوني هست
تري با فرهنگ ملي خود داشته باشد تا در رسـيدن بـه هـدف، ناسـازگاري      گزيند كه تطابق و تناسب بيش برمي

  .دروني به وجود نيايد
وديت جامعـه  نخست به دليل جايگاهي است كه در هويت و موج ،اهميت فرهنگ ،)ره(از نظر امام خميني

 ،1380 حضور، اردكاني، عابدي(كند مي ايفا دارد و ديگر به سبب نقشي است كه در پيشرفت يا انحطاط جوامع
  : فرمايد در رابطه با جنبه اول، مي. )36ش

 جامعـه و واالترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد، فرهنـگ آن   باالترينشك  بي«
اسـتقالل و موجوديـت هـر    ... دهد ر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مياساساًً فرهنگ ه. است

 اسـتقالل  فرهنگى، وابستگى با شود گمان كه است انديشى ساده و گيرد ت ميأجامعه از استقاللِ فرهنگ آن نش
 سـتعمارگران ا اصـلى  هدف كه نيست اتفاق باب نم و جهت بى. است پذير امكان ها آن از يكى يا ديگر ابعاد در
  .)243ص ،15 ج امام، صحيفه( » است زيرسلطه جوامع فرهنگ به هجوم است، آنان اهداف تمام سأر در كه

 ،7 ج همـان، (»اساس اسـتقالل يـك ملـت اسـت    . اساس مليت يك ملت است. فرهنگ اساس ملت است« 
  .)57ص

فرمايد نيز مي دومعد در رابطه با ب :  
قـدرت   عظمـت و  كشـد يـا بـه اوج    بـه تبـاهي مـي    يـا  كـه ملـت را   اي است مؤسسه بزرگترين... فرهنگ«
  )473ص ،7 ج همان،(».كشد مي
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راه اصـالح يـك مملكتـي فرهنـگ آن      .)356ص ،10 ج همان،(همه اصالحات اصالح فرهنگ استرأس «
 ».شـود  اگر فرهنگ درست بشود يك مملكت اصـالح مـي  . ..اصالح بايد از فرهنگ شروع بشود .مملكت است

   )390ص ،1 ج همان،(
 پيـدا  رژيـم  يـك  فرهنـگ  در انحرافى اگر دانيم مى و دانيد مى و. است كم شود گفته هرچه فرهنگ درباره«
 آزادى و اسـتقالل  بـه  و باشـند،  پايبند الهى و انسانى مستقيم صراط به رژيم آن مقامات و ها ارگان همه و شود
 هـاى  خواسـته  و اسـالم  از تبعيـت  بـه  نيز ملت و د،كنن تعقيب را آن و باشند داشته عقيده شيطانى قيود از ملت

 نخـواهى  خواهى را همه و كند، غلبه همه بر فرهنگى انحراف كه گذشت نخواهد ديرى باشد، پايبند آن ارزنده
 و بدانـد،  نجـات   راه را مسـتقيم  و زيبـا  صـورت  به انحراف كه كند چنان آن را آتيه نسل و كشاند، انحراف به

 و شـاهى  سـتم  طول در كه آورد آن خود، كشور و خود سر بر و بپذيرد حقيقى اسالم جاى به را انحرافى اسالم
   )323-322ص ،17 ج همان،(». آمده كشور سر بر سياه سال پنجاه خصوصاً

وجود فرهنگ استعماري حاكم بر جامعـه در   ،سازي از ديد ايشان ترين داليل ضرورت فرهنگ يكي از مهم
و ملـي،   مـذهبي كشي و نفـي هويـت      شخصيت: از اند عبارتضي از آثار منفي آن كه بعدوره پهلوي بوده است 

   ... .و شوي مغزي جوانان    بند و باري، شست خبري و بي و عيش و نوش، غفلت و بي ترويج فساد و فحشا
   :دهد هشدار ميبه كرات ملت ايران را نسبت به اين فرهنگ و آثار شوم آن ) ره(امام خميني

فرهنگ تبع است، تبـع  . گذارند يك فرهنگ مستقلي ما داشته باشيم   عقب افتاده است و نمي... مافرهنگ ...«
   )468ص ،4 ج همان،(».هاست    اراده سفارتخانه

  : كند مصيبت بزرگ ياد مي عنوانو گاه از آن به 
اي مـا را  هـ  مسلمين همين فرهنگي است كه در بين مسلمين رواج پيدا كرده و جـوان  برايمصيبت بزرگ «
  .)319ص ،12 ج همان،( » ]شرق يا غرب[طرف  آنن طرف يا به كشاند يا به آ مي

  :شود، هر چه زودتر بايد اصالح يتبع، اين فرهنگ منحط و استعماري و ايشان بديهي است كه از نظر
 توى استعمار دست. بشود شروع فرهنگ از بايد اصالح است؛ مملكت آن فرهنگ مملكتى يك اصالح راه«

 ما هاى جوان دانشگاه در گذارد نمى بيايند؛ بار مستقل ما هاى جوان گذارد نمى كند؛ مى بزرگ كارهاى ما فرهنگ
 همـه  همه، ها آن و هيچ اسالم شدند، بزرگ وقتى كه كنند مى طورى يك بچگى از را ها اين. بكنند رشد درست

 هـا  وزارتخانـه  در كه است فرهنگ از كه اين براى. شود مى اصالح مملكت يك بشود، درست فرهنگ اگر. چيز
 ،1 ج همـان، (».شـود  مـى  درسـت  كارمنـد  كـه  اسـت  فرهنگ از رود؛ مى مجلس در كه است فرهنگ از رود؛ مى
  )390ص

. فرهنگ ايران را يك فرهنگ استعماري كردند و مغزهاي جوانان ما را به طـرف غـرب سـوق داده بودنـد    
   )423ص ،11 ج همان،( .د تعليمات غير استعماري، و استقاللي باشدتعليمات باي .ها را بايد اصالح كنيم جوان

ناپـذير      ترتيب از نظر امام، تبديل فرهنگ تبعي و استعماري به فرهنگ اسـتقاللي، ضـرورتي اجتنـاب       بدين
،  ، اصـالح فرهنـگ  ايشـان  يعنـي از نظـر  . از فرهنگ استقاللي، فرهنـگ اسـالمي اسـت    )ره(و منظور امام است

  :به فرهنگ اصيل و ناب اسالمي است بازگشت
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كه فرهنگمـان يـك فرهنـگ اسـالمي بشـود       بايد فرهنگ، فرهنگ اسالمي باشد، اگر ما موفق بشويم به اين
شـوند در آن فرهنـگ و در آن       افـرادي كـه تربيـت مـي    ] درآن صـورت [يك مدارس اسالمي بشود،  مدارسمان

   )108-107ص ،8 ج همان،(.مدارس، انسان هستند
  

  سازي در فرهنگ )ره(امام تأكيدصول مورد ا
  : الزم است به چند اصل زير تأكيد و توجه داشت سازي ، براي فرهنگ)ره(از نظر امام خميني

  

 گيرد مي سازي بر مبناي فرهنگ اسالمي و با هدف اسالم است و در همين چارچوب شكل فرهنگ.  
 ،21 ج همـان، (ان كه مـا مـأمور بـه تكليفـيم    جمله معروف ايش. محك حضرت امام در تمام امور اسالم بود

را هم  حدود و چهارچوب آنسازي و  بنابراين مبناي فرهنگ. نشان از عمق اين بينش در ايشان دارد ،)284ص
  . نمايد اسالم است كه تعيين مي

 ]بايد[اش، چه در انقالبات ديگرش     انسان در كارهايش، چه در تشكيل حكومتش، چه در انقالب فرهنگي«
ـ   پيش خدا ارزش دارد مثل انبيا، انبيا آننظرش اين باشد كه يك كار الهي كرده باشد،  واسـطه ايـن   ه كارشـان ب

  .)445ص ،19 ج همان،( »سعه كارشان ...ارزش داشت ـ نه براي عمق كارشان و 
  :شود ماً و در هر فرصتي يادآور مياز انحراف از هدف دائ جلوگيريو براي 

 جنـگ  داريـم  اسـالم  تبـع  مـا  و اسـت  كـار  در اسالم قضاياى و است اسالم كه اشدب متوجه بايد ما ملت«
  .)250ص ،13 ج همان،( » .كنيم مى دفاع داريم اسالم واسطه به و كنيم مى دفاع كنيم، مى

  

 گيرد سازي با همراهي همه اقشار جامعه يا اكثر آنها شكل مي فرهنگ.  
تصـميمات جامعـه خـود نقـش      هـا و  ريزي راين در طرحبناب. مردم ركن اصلي در يك نظام اسالمي هستند

، را دخالـت داد و از نقـش و وجـود آنهـا اسـتفاده كـرد       ايشـان بايست  مي سازي نيز در فرهنگ .دارندمحوري 
  :در پيام به مردم خواهان همكاري جدي آنها در اين امر است )ره(امام

از دبسـتان تـا   ـ ن جملـه اصـالح مـدارس     اصالح فرهنـگ و از آ ... مجلس و ملت و متفكران متعهد بايد «
دود قدرت ندارند تا اين امـر  عم ياشخاص. و با تمام قوا در سد راه انحراف بكوشند. را جدي بگيرند ـ دانشگاه
 همـان، (».درصد آن را اسالمي و ملي و در خـدمت كشـور قـرار دهنـد    الحجم مهم را اصالح كنند و صد   عظيم

   )323ص ،17 ج
  :فرمايد ولين ميبه مسئ توصيهو در 

خواهند درسـت      مدارسي كه مردم مي. مردم را در فرهنگ شركت بدهيد. .. مردم را در امور شركت بدهيد« 
ـ هـا بايـد مـردم     دانشگاه« )56-55ص ،20 ج همان،(».كنند كارشكني نكنيد مـردم   ؛ت داشـته باشـند  درش دخال

لكن  ؛ت نظارت بايد بكند، نظارت دولت حتمي استها دولمنت. خودشان به طور آزاد بايد دانشگاه داشته باشند
كـه   همه اعتراف دارند بـر ايـن  ... دهدبتواند همه كارها را انجام  طور نباشد كه خيال كنيد كه خود دولت مي اين

   )57ص ،20 ج همان،(».توانيم بدون ملت ما نمي
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 گيرد مدت شكل مي مدت و بلند سازي در ضمن برنامه كوتاه فرهنگ . 

بسا در  چه. مدت را در نظر داشت مدت و كوتاه ريزي بلند برنامهين يك برنامه جامع بايد هر دو نوع در تدو
هـاي يـك ملـت، بايـد بـراي آن       به دليل پيچيدگي و ممزوج شدن بـا ريشـه   مسائل،از  حل يا اصالح بسياري

در بحـث  . نتيجـه داشـت   ها و يـا زمـاني طـوالني از آن انتظـار     مدت داشت كه با گذشت نسل ريزي بلند برنامه
ها استعمار و استبداد، توجه به اين مقولـه اهميـت    در كشور ما به دليل وجود سال. گونه است فرهنگ نيز همين

  .بيشتري دارد
مثَل كشور ما مثَل بيماري است كه الاقل پنجاه و چند سال بيماري كشيده است و همه قشرها بـه بيمـاري   «

اين ... شودبها خارج شدند بيمار فوراً صحيح  دامن زن ]اينها[كه  به مجرد اين كه بودنبايد متوقع ... او دامن زدند
 ،10 ج همان،( ».رفع بشود بيست سال با هشت سال يا با بيمارى غربي را توقع نداشته باشيد كه با هشت ماه يا

   )388ص
   

 سازي، خودسازي است شرط موفقيت در فرهنگ.  
اصـلي   منشـأ دانسـتند كـه    رهبر الهي و يك انسان خودساخته به خوبي مـي به عنوان يك  )ره(امام خميني 

رده مسئولين و چه چه در  ؛نشده است ها در جامعه وجود افراد آلوده و اصالح ها و ناهنجاري فرهنگي وجود بي
 يدتأكهاي گوناگون بر اين مسئله  به همين دليل است كه در مجامع مختلف و مناسبت. تر در سطح طبقات پايين

   .كردند مي
  :شوند كه عامل سقوط، عدم خودسازي است صدر از رياست جمهوري متذكر مي بني خلعبعد از 

ب   كـه  دادم تنبه است، بشر هاى گرفتاري همه اساس كه ها، حرف از يكى] در[ من روز آن« نيا  حـالـد أْسر 
 ايـن  اگـر  اسـت؛  منال و مال و جاه و نفس حب اين روى شود مى صادر ماها از كه خطاهايى تمام ،خَطيئَة كُلِّ

  .)493ص ،14 ج همان،( »شد نمى طور اين بوديد، گذاشته پا زير را نفسانى هواهاى و بوديد كرده گوش را كلمه
   :فرمايند اصفهاني مي طالبهمچنين در جمع 

 آزادى بـه  و رديـد ك شـروع  اختنـاق  حـال  از....  رسيديد جا اين تا بحمداللَّه و كرديد، شروع صفر از شما« 
 كـه  اميـدوارم . برسـيد  همـه  -اليتنـاهى  يعنى -است انسان مقام كه جا آن تا آخر، تا كه اميدوارم من و. رسيديد
 مسـئوليتتان  اسـت،  شـريف  و محترم شغلتان كه طور همان آقايان شما. باشيد اى دهنده آگاهى و آگاه هاى انسان
 دارد، انسان كه ابعادى تمام كه اين به خودسازى. بسازيد را ملت بعد و بسازيد، را خودتان بايد شما. است زياد
  )267ص ،8 ج همان،( ».دهيد ترقى ـ را ابعاد تمام ـ آن تربيت براى آمدند انبيا و

  :كنند ، بيان ميخارج مقيم ايرانيان جمعو يا در 
 فرمـوده  هرچـه : خدا احكام از] يدكن[ تبعيت كه اين به ساختن خود. كنيد قيام بتوانيد تا بسازيد را خودتان بايد«

  )169ص ،5 ج همان،(» .اطاعت است
  :گويند هاي اصالح دانشگاه را اصالح افراد دانسته و در جمع اساتيد مي قدم اولينايشان از 
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 همـه . بكنيـد  اصـالحش  برآييـد  صـدد  در را چيزهـا  ايـن . باشيد مستقل بخواهيد اگر ...را ها اين كنيد اصالح«
 چيـز  همـه  بـر  مقـدم  كـه  بكننـد  را هـا  آدم اصـالح  اول. خودشـان  اصـالح  بـراى  بشوند مشغول بايد مملكت
   )28-27ص ،12 ج همان،(». است

  
  )ره(از نگاه امام سازي هاي فرهنگ    شيوه

اي ه توان به شيوه    مي ،براي نمونه. اند ههاي خاصي استفاده كرد از شيوه سازي براي فرهنگ )ره(امام خميني
   :زير اشاره نمود

  

 تبيين روشن راه و اصول .1
  هاي انحرافي و پرهيز از افراط و تفريط تفكيك از راه  1-1

بنابراين تعريف ايشـان از اعتـدال و   . اسالم بود ،برخورد با مسائلدر  )ره(شد، محك امام ذكرطور كه  همان
مواجهـه بـا خطـوط    در سيره عملي ايشان نيز در . راه مستقيم همان تعاريف اسالم و صراط مستقيم الهي است

هـا   باشد، ايشان با شـدت در مقابـل آن   ها، هرجا كه مخالف مباني اسالمي مي كاري انحرافي و يا افراط و تفريط
هـا   در واقع بيان صريح افـراط و تفـريط  . مسئولين مملكتي و ها گرفته تا روحانيت گروه ايستد؛ از احزاب و مي

وارد آن در سـيره ايشـان بسـيار    سازي است كه مـ  فرهنگ خود عامل بسيار خوبي در مصونيت جامعه در ضمن
  .زياد است

  سازي تعريف دقيق اصطالحات دخيل در فرهنگ  1-2
گـاه ارزيـابي و    برخورد با مسائل روز، اصرار بر توجه به باطن و عمق مسائل را داشتند و هـيچ در  )ره(امام

چـه در   چنـان . دادنـد  المللي قرار نمـي  ي بينها هاي بيگانه و سازمان مواضع خودشان را بر اساس داوري دولت
  :فرمايد هايي چون ملل متحد، شوراي امنيت و دفاع از حقوق بشر مي مورد واقعيت حقيقي سازمان

 چـه  وضعش ببينيم بكنيم، دنيا مسائل به توجهى يك ما كه است اين است، الزم ما همه براى كه امورى از«
 نـه  اسـت،  نـاامنى  سـازمان  كـه  بينـد  مـى  كند، مى مالحظه وقتى انسان را دنيا امنيت هاى سازمان ...است جورى
 همـين  كـه  بيند مى كند، مى]  نگاه[ انسان را بشر طرفدار هاى جمعيت .است امن سازمان اسمش اما ؛امن سازمان
 پـنج  چهـار  دست اختيارش دنيا بزرگ هاى سازمان كه باشد بنا وقتى ... اند، ظالم طرفدار بشر، طرفدار جمعيت

  .)431ص ،16 ج امام، صحيفه( »بشر طرفدار سازمان بشر، امنيت اين كه گفت شود نمى را اين باشد، نفر
  :است گونه در مورد اصطالحات فرهنگي و اجتماعي نيز مسئله همين

 الفاظ كه ايم شده واقع عصرى يك در ما. اند داده دست از را خودشان محتواى الفاظ همه ما، عصر اين در«
 در كند مى نگاه انسان وقتى را عدالت معناى. آمده دنبالش ديگرى معانى يك اند؛ كرده فرار دارند، كه نامع آن از

 ».دارد ديگـرى  وضـع  يـك  بينـد  مـى  كند، مى مالحظه آدم را بودن خلقى معناى است؛ ديگر جور يك ناال دنيا،
  )همان(
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هاي اسـتعماري   ها و احزاب و دولت وهبراي مثال مفاهيمي همچون آزادي كه همواره مورد سوءاستفاده گر
كارگيري اين اصطالح در بحبوحه انقالب و در پاسـخ بـه    با به )ره(امام خميني. توان مدنظر قرار داد بوده را مي

  :فرمايد داند، مي خبرنگار مجله اكسپرس در پاريس كه رژيم مورد نظر ايشان را يك استبداد مذهبي مي
 آنچه مگر است مطلق طور به آزادى اسالم در و است "اسالمى جمهورى" رژيم خواهيم، مى ما كه رژيمى«

  )419ص ،5 ج همان،(».باشد اى مفسده موجب و باشد داشته ضرر كشور و ملت حال به
 و اســتثمار و اســتعمار از جلــوگيرى و خودكفــايى و اســتقالل و عــدل و عقــل معيــار بــر آزادى«ايشــان 

همچنين اسـالم را  . دانند را از ملزومات حفظ جامعه مي )405ص ،سي ـ الهي وصيت نامه سيا ،21 ج همان،(»استعباد
  :فرمايد مدافع مباحثي همچون مدرنيته و تجددگرايي معرفي كرده و در بيان حدود آن مي

هايي كه فساد اخالق بياورند، فسـاد عفـت    مجاز است مگر آندر اسالم آثار تجدد و تمدن تمام در اسالم «
ما با تلويزيـون مخـالف   . ..فحشا مخالفيممركز ما با . ا با سينما مخالف نيستيمم« ).262ص ،5 ج همان،(»بياورند

نيستيم، ما با آن چيزي كه در خدمت اجانب براي عقب نگهداشتن جوانان ما و از دسـت دادن نيـروي انسـاني    
صـنعت مخـالف    مـا بـا  «. )15ص ،6 ج همـان، (»كرديم بـا تجـدد؟   مخالفتما كي  .يمهست مخالفبا آن ماست 
  .)7ص ،10 ج همان،(».ي مخالف استيبا ترقي محمد رضا. روحانيت با ترقي مخالف نيست... نيستيم

دقيق و برشمردن حدود و مصاديق مفاهيمي كه ممكـن اسـت مـورد سوءاسـتفاده      تعريفبنابراين ايشان با 
  .دارند دشمنان و يا ابهام مردم شود، به طور واضح راه و اصول را بيان مي

   
 ترويج روحيه خودباوري، خوداتكايي و توسعه .2

هـاي   وابستگي رژيـم بـه قـدرت    ،هاي امام در قيام عليه نظام شاهنشاهي ترين انگيزه ترديد يكي از بزرگ بي
روح هـا   سـال زدگي عناصري اسـت كـه    پذيري، از خود بيگانگي و غرب خودباختگي، سلطه. بيگانه بوده است

داشتن علم ديگـران، فرهنـگ   . ستد در آن امري طبيعي است و ها و داد ل فرهنگالبته تعام. استملت را آزرده 
بلكـه اسـالم بـه فراگيـري آن      ؛اي نيسـت  گـري نينجامـد مسـئله    جا كه به سلطه ديگران و صنعت ديگران تا آن

 . مسلمانان را واداشته است

اگر اين معماي كه  بود خودباوري و خوداتكايي به كالبد جامعه  تزريق روحيه ،)ره(تالش بزرگ امام
  . ي و استقالل برداشته شده استيترين قدم براي رسيدن به خودكفا اولين و اساسي ،دفكري حل شو روحي و

ــ« ــدم اول زدودن ي ــدهيم  ... هاســت  س از دلأق ــان را نجــات ب ــد خودم ــان باي ــا خودم ــان،(»م  ،19 ج هم
 و اسـت  پيـروزى  اساس انسان. شود مى شروع آدم خود از ها پيروزي و ها شكست همه اساس« .)410و341ص

 توانيـد  نمـى  كـه  باشـد  آمـده  باورتـان  چـه  چنان شما...  است امور تمام اساس انسان باور. است شكست اساس
 خودتان است بوده غرب به احتياج كه چيزهايى و را كوچك و بزرگ صنايع توانيد نمى و بكنيد درست صنعت

 همـان، (».كنيد درست را خودتان بايد اول. بدهيد انجام كه توانيد نمى هست، باور اين تا بكنيد، درست را ها آن
   )307-306ص ،14 ج
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هاي اسـتكباري را تهديـد    به همين دليل ايشان نه تنها تحريم اقتصادي و انزواي سياسي ايران توسط قدرت
  :تواند به خودش متكي شود دانند كه ملت مي بلكه آن را فرصتي مغتنم مي ،ندانسته

كند كـه خودمـان بـه     كه ما را وادار مي را انزوايي يك همچوكنيم  ما استقبال مي ؛ترسيم اين انزوا نمي ما از«
اين جنـگ و تحـريم اقتصـادي و اخـراج كارشناسـان خـارجي،       «. )312ص ،13 ج همان،(»فكر خودمان بيفتيم

  )433ص ،21 ج همان،( ». اي الهي بود كه ما از آن غافل بوديم تحفه
بـاوري  خودهاي  يشان نيز يكي ديگر از راهفرهنگ بومي و هويت اسالمي و ملي در سخنان اي توجه به غنا

  .فرهنگي است  و موفقّيت در توسعه

 مـا  كـه  اسـالمى  ممالـك  ايـن  بـه  بدهند هوشيار يك كه است اين ...هست...  ما همه وظيفه كه چيزى آن«
 بـه  اسـت  شـده  صـادر  كـه  است بوده طورى ما فرهنگ. داريم غنى فرهنگ خودمان ما داريم، فرهنگ خودمان
 گرفتند ها آن كه است بوده كُتبى شده نوشته اسالمى ممالك در و ايران در كه كُتبى. ما از گرفتند ها آن و خارج،

 سـف اال مـع  هسـت،  و بوده ها فرهنگترين  غنى مسلمين، فرهنگ ...شرق اين فرهنگ. اند كرده استفاده آن از و
 همـه  آن در قـرآن . چيز همه است، آورده مسلمين براى چيز همه اسالم ...كنند استفاده آن از نتوانستند مسلمين

 از بايـد  كـه  اى استفاده يعنى كردند؛ مهجورش مسلمين و ايم؛ نكرده آن از استفاده ما سفالا مع لكن است، چيز
  )320-319ص ،12 ج همان،(».نكردند بكنند آن

ايشـان بـه طـور    . شـود  ري لزوم بحث توسعه نيز به خوبي نمايـان مـي  بر خودباو )ره(ات امامتأكيداز انبوه 
داشتند كه براي دستيابي به پيشرفت و اصالح مملكت در جهت اهداف انقالب بايد فرهنگ ضـد   تأكيدصريح 
بنابراين تحـول در فرهنـگ موافـق جهـت توسـعه،      . اي به فرهنگ موافق توسعه و پيشرفت اصالح شود توسعه

   .1اي براي توسعه در ابعاد گوناگون باشد تواند مقدمه   مي
 

 سازي به كارگيري همه امكانات موجود در فرهنگ .3
سـازي دريـغ    شان از هيچ فرصـتي در جهـت فرهنـگ    در تمام طول دوران زندگي پربركت )ره(امام خميني

 مسـتقيم حبت به طور مثال در جايي كـه قـادر بـه صـ    . نمودند كردند و تنها به توصيه و سخنراني اكتفا نمي نمي
ها و يا در كالس درس و يا حتي با دادن  كردند يا در اعالميه مكتوباتشان مسئله مورد نظر را ذكر ميدر  نبودند،

براي نمونـه وقتـي ايشـان رسـاله خـود را بـه چـاپ        . داشتند فتوا ـ در مقام مرجعيت ـ مقصود خود را بيان مي 
شان آوردند كه حكم اعالميه را داشت و رسماً دولت  رسالهرساندند، برخالف ساير مراجع زمان، مسائلي را در 

 ،3ج آفتـاب،  پـاي  بـه  پـا  ،ستوده اميررضا( ايران را غاصب اعالم كرده و همكاري با آن را خيانت دانسته بودند
  .)45ص ،1373

                                                            
، 1377پـاييز   حضـور، فصلنامه ، محمدمهدي احمدي شاهرودي،  »)ره(توسعه فرهنگي از ديدگاه امام خميني«توانيد به  تر مي براي توضيح بيش. 1

، 79، ص )75تابسـتان  (، 1ه پـژوهش، شـمار   نامـه ، مرتضي عزتـي، مجلـه    »)ره(جايگاه فرهنگ در توسعه از ديدگاه امام خميني« و نيز 25شماره 
  .مراجعه نماييد

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي كنگره 

 

10  

رديـدي  ها و كالم امام و سيره عملي ايشـان، تقريبـاً ت   با توجه به سيره نظري يعني مكتوب، پيامبا اين همه 
فرهنگ عمـومي اهميـت و    ءهاي جمعي در ارتقا    و رسانهو تبليغي براي مراكز آموزشي  ايشانماند كه  باقي نمي

  .شناختند ها را به عنوان ابزاري فرهنگي مي آن و بودندقائل نقش برجسته و ممتازي 
 

  مراكز آموزشي) 3-1
در موارد متعـدد از  ي ندارد و ايشان يتمحدود هاي آموزشيدر خصوص نهاد )ره(حضرت امامرهنمودهاي 

ايـن مسـئله   بـه  االسرار و چهل حديث و در مواضع مختلف از پيـام و كـالم خـويش     آثار مكتوب مانند كشف
  .)12، ش1374 قراملكي، حضور،( سازي دارد اند و اين نشان از اهميت نقش اين مراكز در فرهنگ پرداخته

  

  و پرورش آموزش)  3-1-1
  :ولين نهادهاي آموزشي وظيفه مهمي در تزكيه همراه با تعليم بر عهده دارندمدارس به عنوان ا

 باشد، واقعيت. »پرورش و آموزش« كه نباشد اسم همان. باشد داشته پرورش بايد آموزش كنار در فرهنگ«
 همـان  كـه  اسـالمى  هـاى  تربيـت  يـك  ؛...باشـد  تربيـت  تحصيل، همراه هم و عاليه مدارج به باشد تحصيل هم
 كشـور  بـه  خيانتكـار  ديگـر  هـا  ايـن  مـا،  هاى جوان بشوند انسانى تربيت چه چنان اگر. است انسانى هاى تتربي

 امـام،  صـحيفه (».بدهنـد  ديگران به را ما كشور منافع كه اين براى نيستند طراح ديگر ها اين شوند؛ نمى خودشان
  )75ص ،9 ج

  :نقشي محوري خواهد بودآموزان،  به همين دليل نقش معلمان در جهت تزكيه روحي دانش
بايد خود را مهذب كنند تا حرفشـان در ديگـران   . معلمين در فكر اين باشند كه خودشان را تهذيب كنندهمه «

از ابتدا خـوب بـار بياورنـد كـه      ها را بايد توجه كنند كه بچه. بايد بدانند كه شغلشان بسيار مهم است ...اثر كند
هـا هـم    شـوند، ايـن  تربيت ها بد  ، اگر بچهمسئولندكنند كه پيش خدا  معلمين بايد احساس. دانشگاه دير است

  ) 190ص ،19 ج همان،(».اگر در اين مورد من و شما هم سكوت كنيم، مسئوليم مسئولند
  :دارند را از تسامح در اين باب بر حذر مي مام مسئوليناي كلي ت و در توصيه

ها وارد نشوند و در اين  آورند به مدارس و دانشگاه ار ميبايد سعي كنيم تا كساني كه فرزندان ما را فاسد ب«
 .)189ص ،19 ج ،همان( »امر مسامحه نبايد كرد

  

  دانشگاه )  3-1-2
صالح   ريشه كرده وآن بسيار مهم ارزيابي   نقش حوزه و دانشگاه را در تحوالت فرهنگي و توسعه )ره(امام

از اين رو اجرا و تحقق اصالح و توسـعه واقعـي را ابتـدا در همـين     . بيند جا مي و فساد مردم و جامعه را در آن
  . )5ش ،انديشه انقالب اسالمي ،فر شيباني( دندان مراكز الزم مي

نقش دانشگاه در هر كشوري ساختن انسان است، ممكن است از دانشگاه انساني خارج بشود كه كشـور را  
بـه   كشـوري مقدرات هـر  . كشور را به هالكت بكشاند نجات بدهد و ممكن است يك انسان درست بشود كه
تـرين مؤسسـه مـؤثر     بنابراين دانشگاه بزرگ. يند، هستآ دست دانشگاه و آنهايي است كه از دانشگاه بيرون مي

   .)93ص ،8 ج امام، صحيفه(ها را هم دانشگاه دارد ترين مسئوليت بزرگاست در كشور، 
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از دانشگاه بايد سرنوشت يك ملت تعيـين  . يك ملت استت واشقدانشگاه مركز سعادت و در مقابل «
كند و دانشگاه غيراسالمي، دانشگاه بـد، يـك ملـت را بـه      خوب يك ملت را سعادتمند مي دانشگاه. شودب

   )64،  61ص ،8 ج همان،(».دانشگاه مبدأ همه تحوالت است. ..ندز عقب مي
ها و مدارس  از طريق تباه كردن دانشگاه پهلوي جامعه در دوران كه فساددارند  تأكيدايشان بر اين نكته 

  :انجام شد
گذاشتند و با تمام قدرت دنبال اين بودنـد كـه دانشـگاه را بـه      طور كه آنها انگشت روي دانشگاه مي همان«

   )427ص ،14 ج ،همان(».دست خودشان بياورند

 :ته اساسالمي كردن دانشگاايشان براي دستيابي به دانشگاهي مستقل، توصيه 

  . )64ص ،8 ج ،همان(»اش كنيد دانشگاه را اسالمي. دانشگاه را درستش كنيد«
 )303ص ،1 ج ،همان(»؟شود با دانشگاه اسالمي، اسالم را شكست داد مگر مي«

هـا، اهـداف و خلـق و     آرمان و ها مربوط است مراد از اسالمي كردن در درجه اول به روح دانشگاهكه البته 
  .گنجد كه اين خود بحث مفصلي است كه در اين مقاله نمي سالمي گرددها بايد ا خوي دانشگاه

  

  حوزه) 3-1-3
  . ها را در برابر انحرافات و استعمار سد بزرگي دانسته است روحانيت و حوزه ايشان نقش

ترين پايگاه محكم  هاي علميه و علماي متعهد، در طول تاريخ اسالم و تشيع، مهم ترديدي نيست كه حوزه«
  )274ص ،21 ج ،همان( ».اند ها بوده روي در برابر حمالت و انحرافات و كجاسالم 
هـا را   نمايان بارها ناليده است و حوزه رگرايان و روحانيي، تحجابم ا از اجتهاد مصطلح در حوزه، مقدسام 
يشـه در  ها و روحانيت بايد نبض تفكر و نياز آينـده جامعـه را هم   حوزه«: شياري و پيشتازي دعوت كردهوبه ه

 ،21 ج ،همان(».العمل مناسب باشند اي عكسقدم جلوتر از حوادث، مهي دست خود داشته باشند، و همواره چند
  )292ص

ها، پيوند اين دو در كنار تعهد و تهذيب موجب سعادت يك ملـت   ها، به روز شدن حوزه استقالل دانشگاه 
  :و كشور و اصالح توسعه آن است

 ».كنـد  دانشگاه و فيضيه اصالح بشود، كشور شما استقالل خـودش را بيمـه مـي   توجه داشته باشيد كه اگر «
  )432ص ،14 ج ،همان(

  

   مراكز تبليغي) 3-2
حوزه هم به عنوان مركز آموزشي و هـم بـه عنـوان مركـزي تبليغـي      (توجه به مراكز تبليغي همچون حوزه 

هاي خاصي مورد توجـه   از جنبه... زا و ، سازمان تبليغات اسالمي، مساجد و منابر و مجالس ع)مورد نظر است
ها و نيز اعتمادي كـه مـردم    ها، ارتباط آسان عامه مردم با آن از جمله فراگيري زماني و مكاني آن. تواند باشد مي

چـه در تمـام طـول     چنان. نمايد تر مي ست كه امر تبليغ را آساني اهاي ترين ويژگي اند از مهم به اين مراكز داشته
  . اند هاي اصلي مبارزه مورد توجه بوده م با استبداد به عنوان كانونمبارزات مرد
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 و سـوگوارى  مجالس اين و عزا مجالس اين خاطر براى شد، ما پيروزىمبدأ  كه اى كلمه وحدت اين تمام«
 كـه  ايـن  بـدون  كـه  ملـت  بـراى  كـرد  فراهم اى وسيله يك مظلومان سيد. شد اسالم ترويج و تبليغ مجالس اين

 همـين  از كـه  اين باب از شد وسيله و داد قرار سنگر را مساجد اسالم. ندا مجتمع مردم ملت، براى دباش زحمت
 پيش به را اسالم كه امورى همه جماعات، و ها جمعه همين از جمعات، همين از ها، جمعيت همين از مساجد،

  )56-55ص ،17 ج ،همان( ».باشد مهيا برد، پيش مى به را قيام و برد مى
  :ن دليل بر حضور مردم و مبلغان در اين مراكز تصريح دارندبه همي

 يـك  هفتـه  هر در جمعه نماز.. .مرتبه دو سالى در است، عيد در اجتماعات و عيد نماز اين ،ديگر راه يك«
 دسـتور  ما براى اسالم كه اجتماعاتى كه بفهميم اگر و دارد فوايدى چه اجتماعات اين كه بفهميم ما اگر... دفعه،
 حـال  بـى  طـور  ايـن  كنـد،  مى حل را ها گرفتاري چه كند، مى حل را سياسى مسائل چه ،است كرده فراهم و داده

    )325ص ،13 ج ،همان( ».پيرمرد و پيرزن نفر چند براى بشود مركز مساجدمان كه نبوديم
و  تـر شـدن   خواسـتار سـرعت بخشـيدن، منسـجم    توجه به اهميت اين مراكز، بعـد از انقـالب،    با )ره(امام

 تبليغـات  عـالى  شـوراي  عضـاى ا ؛ ايشـان در جمـع  هسـتند گسترش دامنه فعاليت اين مراكز در خارج از كشور 
  :فرمايد و جمعي از ائمه جماعات مي اسالمى

 كـه  اسـت  موظـف  ارشـاد  وزارت و دولـت  و كنيم تقويت تر بيش هرچه را تبليغات كه موظفيم امروز ما« 
 تبليـغ  شـان  نأشـ  انبيا است، بوده تبليغ نشانأش اصل اول از كه آقايانى همه و كند تقويت خارج در را تبليغات

 سـرعت  بـه  بايـد ،  ...دارند دخالت تبليغات در كه ...آقايان همه است، بوده تبليغ نشانأش خدا ءاوليا است، بوده
 نظامى يك روى و موازينى يك روى البته. كنند تسريع را خودشان تبليغات و بدهند، زيادى ]سرعت[ خودشان

    )253ص ،16 ج ،همان(».بود خواهد بهتر البته طور آن كه سازمانى يك روى و
  

  ها رسانه) 3-3
در توسعه فرهنگي نيز يك عامل مهم به شـمار   ،گونه كه در انتقال فرهنگ نقش اساسي دارند ها همان رسانه

تلويزيون بيش از سـاير مراكـز اعتبـار    در مجموع به راديو  )ره(رسد كه امام به نظر ميها  در ميان رسانه. آيند مي
  :از نظر ايشان .دادند بودند و حساسيت نشان ميقائل 
توانـد يـك مملكـت را     راديو تلويزيون مي. تر است هايي كه هست حساس   راديو تلويزيون از تمام رسانه« 

تواند نه تبليغـات      تواند نه تئاتر مي    تواند نه سينما مي    اين را نه روزنامه مي. تواند به فساد بكشد اصالح كند و مي
تواند از     مي تلويزيونتبليغات ... ها همه شعاعشان محدود است كه اين براي اين. تواند    لفظي كه در منابر است مي

   .)154ص ،9 ج ،همان(»منهدم كند كه اين راه سمع مردم را يا تربيت كند يا
 اقشـار  تمـام  بايـد  اسـت؛  تربيتى هاى دستگاه ها دستگاه اين. است همه از تر بيش تلويزيونـ   راديو اهميت«
  )399ص ،6 ج ،همان(».است عمومى دانشگاه يك بشوند؛ تربيت ها دستگاه اين با ملت

. تواند نقش مـؤثري در اصـالح فرهنـگ داشـته باشـد         مي ايشانمطبوعات نيز ابزار ديگري است كه از نظر 
خاصـي    ها در خـدمت دولـت باشـد يـا از منـافع طبقـه       رايانه از اين كه رسانهگ با بينشي عميق و مردم )ره(امام
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ها و نشر را همچون جهاد و با اهميتـي همچـون    و نقش رسانه )363ص ،19 ج ،همان(دادهحمايت كند، پرهيز 
  : داند خون شهيدان مي

مطبوعات   اين به عهدهها باالتر است اين است كه نيروي انساني ما را رشد بدهد، و  آن كه از همه خدمت«
هـا ريختـه    هـايي اسـت كـه در جبهـه     اهميـت انتشـارات مثـل اهميـت خـون     « )498ص ،8 ج ،همـان ( ».است
 )227ص ،16 ج ،همان(».شود مي

 
  مبارزه با استبداد و مظاهر آن .4

ي نيـز كـه منـاد    )ره(امام خمينـي . هاي بارز اسالم مبارزه با ديكتاتوري، استبداد و مظاهر آن است از ويژگي
همـه   منشـأ شان را استبداد حاكم بر كشـور قـرار دادنـد كـه سر     ترين هدف مبارزاتي اسالم در عصر ما بود مهم

سـازي اسـالمي و ملزومـات آن بـا      هاي حاكم بر روح ملت بود و اساسـاً فرهنـگ   فرهنگي ها و بي ماندگي عقب
  . حاكميت استبداد در تضاد است

قائل ي عمومي اهميت و ارزش زيادي أساالري ديني و انتخاب و ر    براي مردم اسالم، نگرشايشان با همان 
و انتخابات در انحصـار هـيچ كـس     )172ص ،8 ج ،همان(ي ملت استأو بر آن تأكيد داشتند كه ميزان ر بودند
حتي امام در ديدار بـا   .هاست است، نه در انحصار احزاب، نه در انحصار گروه نوروحانينه در انحصار  ؛نيست
 ،هاي النـه جاسوسـي آمريكـا بـه ايـران آمـده بـود        ه پاپ ژان پل ششم كه براي وساطت آزادي گروگاننمايند

  :فرمايد    مي
اين نداريم بر ما بناي . نيست كه من بتوانم بالشخصه حل كنم اي    مسئله ،مسئله كه دننآقاي پاپ اين را بدا« 

ملـت   ءمـا تـابع آرا  . ده است كـه ديكتـاتوري بكنـيم   مان بكنيم و اسالم به ما اجازه ندا ملت هب يكه يك تحميل
  1)34ص ،11 ج ،همان( ».كنيم   ي داد ما هم از آنها تبعيت ميأطور ر ملت ما هر. هستيم

ي مقابله با اسـتبداد و مشـاركت دادن مـردم در    ادادن حساسيت بر از نشان )ره(مهم امام هاي   انگيزهيكي از 
ي كه در ايران بر فرهنگ يبات و قانون، آن بود كه از عوامل استبداد ديرپاامور سياسي و تأكيد بر مجلس و انتخا

و آثار شوم استبداد كه بر رفتار و روحيـه ايرانيـان مسـتقيماً تـأثير منفـي       دهعمومي حاكم بود به تدريج دور ش
مردمـي  بـر   به مسئولين حكومـت اسـالمي  هاي پيوسته ايشان  توصيه همچنين. برودبرجاي گذاشته شده از بين 
  .2باشد بودن نيز از همين دست مي

  
  برداشت عملگرا و عقالني از اسالم .5

                                                            
 دوستان نظر موارد تمام در و ندادم صدر بنى جمهورى رياست به ىأر من قسم، واللَّه«: فرمايد صدر مي در موارد ديگري مثل قضيه بني همچنين. 1
 .)331 ص ،21 ج ،همان( » پذيرفتم را

 ساير نه و وزيرش نخست نه و جمهورش رئيس نه. داده دست از داشت سابق در كه نامع آن مقامات اسالمى، جمهورى در كه دانيد مى شما«. 2
 در جامعه،  بين در ارزششان كه بينند مى ها آن. .. هستيم مقام واال بااليى، مقام يك ما كه بكنند خيال خودشان بكنند، خيال كه نيست طور اين وزرايش

 هم كه معنا اين اسالمى، جمهورى در. كنند حكومت مردم به كه است اين به ارزش نه ،باشند خدمتگزار بكنند، خدمت كه است اين جا همه
 ).445- 444ص ،16 ج ،همان( ».نيست شد، مى تخيل سابق كه مقاماتى آن مقامات
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، نگاه متفاوت ايشان بـه ديـن در مقايسـه بـا خيـل عظيمـي از       سازي فرهنگبراي  )ره(شيوه مهم ديگر امام
ندانستند؛  دمردوگرايانه را     ، عقايد اصالح»ي سنتيينمادگرا«ايشان به بهانه . خر اسالمي استأعلماي متقدم و مت

بلكـه ضـمن حفـظ مـذهب و      ؛هاي مذهبي رها نكردند را به بهانه حفظ سنت و ارزش» طلبي اصالح«همچنين 
بـه  . گيرد   اي آن را بازسازي كردند كه در خدمت اهداف و مقاصد نوين قرار     سنت و تعهد در برابر آن، به گونه

ها اسـتفاده كردنـد    اي تفسير يا از آن    و سنتي را به گونههاي ديني  نمادها و ارزش )ره(عبارت ديگر، امام خميني
خود بگيرند و قادر به ايجاد تحول و حركت و اصالح يـا   هي بيرا و عقالگكه خصلت انقالبي و امروزي و عمل

نظران، اين شيوه امام را در اصالح فرهنـگ تحـت    برخي از صاحب. 1انطباق با شرايط و مقتضيات جديد باشند
 ،اردكـاني  عابـدي ( اند    ياد كرده» بنيادگرايي«، و »راه سوم«، »مداري    جريان تمدن«، »گرايي   جديد حياتت«عناوين 
   2.)36، ش1380 حضور،

اين برداشت عملگرا و عقالني از اسالم سبب ساختارشـكني حكـومتي در جهـان نيـز شـد؛       از سوي ديگر
هايي كه  كه همه تعريف كومت مدني تشكيل داد مگر اينتوان هيچ ح چراكه بر اساس پارادايم دوره مدرن، نمي«

... ها را نگه داشت و هم حكومت كـرد  شود هم جانب فضيلت از فضيلت و اخالق شده را زير پا گذاشت؛ نمي
ممكـن اسـت    يعني نشان داد كه انقالب ديني معني داشته، جايز و. مام اين مسائل را در هم شكستت )ره(امام

هـاي اخيـر در فلسـفه     حتي خود بحث امكان انقالب را هم بعد از تحـوالتي كـه در دهـه    )ها غربي(چون آنها 
فتوحات فكري . االجتماع در غرب تحت عنوان مثالً راسيوناليزم انتقادي صورت گرفت، منتفي اعالم كردند علم

 ،پـور ازغـدي   مرحـي ( »تر از فتوحات سياسي و اقتصـادي آن اسـت   تر و بنيادي و معرفتي انقالب ايران بسا مهم
  .)8ص ،878شجم،  جام

  
 ها نهادينه كردن ارزش .6

بـر همـين   . ارزش مـادي، اسـتوار اسـت    ـدو اصل ارزش الهي  بر هاي موجود در جوامع  ريشه تمام ارزش
 ينمايد و معتقد است كـه مبنـا   بندي مي طبقه) مادي(هاي الهي و شيطاني  ها را به ارزش ارزش )ره(امام ،اساس
هاي  اساس ارزش هاي انقالب اسالمي، بر هاي مادي بودند ولي ارزش طاغوت براساس ارزشها در زمان  ارزش

مبـدأ  هـا ايـن اسـت كـه      اساس امور مادي استوار باشد، عيب بزرگ اين ارزش ها بر باشد و اگر ارزش الهي مي
    .ارزش از خود ارزش باالتر خواهد بود

 بـه  ارزش او كـه  ايـن  بـراى  است؛ تر بيش انسان زا ارزشش اسب آن شد، انسان يك ارزشمبدأ  اسب اگر«
 ارزش ايـن  آوردن، اطراف از را مد و كردن چطور مو و كردن بزك و تجمالت و قالى و فرش اگر. داده انسان
 صـحيفه (».هسـتند  ارزشمبـدأ   ها آن كه اين براى است؛ اين از تر بيش ارزششان ها آن كند، مى زياد را انسان يك
   )184ص ،17 ج امام،

                                                            
سياسي و فرهنگي نيز  جنبه كه اين فريضه عالوه بر بحث عبادي،توان به مسئله حج اشاره نمود كه از زمان ايشان به بعد است  براي نمونه مي. 1

 .مراجعه نماييد 325ص ،13 ج امام، صحيفهتوانيد به  همچنين مي. يابد مي

جله ، مترجمة سيد مصطفي شهرآييني دينا؛جعبدالعزيز سا،  »)ره(دگرگوني معناي دين تحت رهبري امام خميني«توانيد به مقاله  همچنين مي. 2
  .مراجعه نماييد 19متين، شماره 
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و همـواره انبيـاء   . هاي الهي است كه راه به سـوي انبيـا و ائمـه دارد    آنچه ارزش است، ارزش ايشاناز نظر 
ت گرفته از وحي و خداوند باشـد را از  أمنشأ آن، نشطور هر آنچه كه  علم و مكارم اخالق و همين ،ايمان، تقوا

هـا بـه مبـارزه     ارزش يـن بـود كـه بـا ضـد     سـازي ا  در فرهنگ )ره(كار بزرگ امام. ددانن اصول ارزشي اسالم مي
. رنگ شـده و يـا فرامـوش شـده اسـالمي را بـار ديگـر احيـا نمودنـد          هاي كم برخاستند و در عين حال ارزش

انقـالب  «و به تعبير شهيد مظلوم دكتر بهشتي ... توكل، ايمان به غيب، انتظار و   هايي مثل جهاد، شهادت، ارزش
با بررسـي سـخنان ايشـان    . ها در جامعه است ها، حفظ آن اين ارزش ءاز احياتر  اما مهم. شكل گرفت» ها ارزش

 طلبي گرايي و رفاه دوري جستن از تجمل، تمسك به روحانيت ،امر به معروف و نهي از منكرتوان گفت كه  مي
هـا در جامعـه    هـاي حفـظ ارزش   تـرين راه  ، برخـي از مهـم  بازگشت به خويشتنو  زيستي سادهو هواي نفس، 

 .1دهستن

  
 ايجاد وحدت كلمه و ترويج فرهنگ برادري .7

وحدت از ديـدگاه ايشـان داراي ابعـاد    . است )ره(ترين محورهاي سخنان امام از مهم يكيموضوع وحدت 
مختلف فقهي، سياسي، تاريخي و اجتماعي است كه از تنوع موضوعي هم برخوردار است ولي بـه طـور كلـي    

امل وحدت فرق اسالمي، مستضعفين جهان، اقشـار و طبقـات   ايشان به بحث وحدت ش هاي محورهاي توصيه
گوناگون اجتماعي، حوزه و دانشگاه، دولت و ملت و وحدت اجزا و عناصر دولت و حكومـت اسـالمي، مثـل    

 حضـور،  ،فاضـلي ( شـود  با كارمندان و مجريان امـور مـي   وحدت مسئولين و مديرانوحدت ارتشي و سپاهي، 
  .)56، ص6و5، ش1374

ات و توجهات خاصي كـه  تأكيدترين فقيه عصر خود و مرجع اعظم شيعيان عالوه بر  نوان بزرگايشان به ع
و فتـاواي فقهـي خـويش نيـز      عمليـه   نمودند در رساله ميارائه خويش پيرامون وحدت  هاي پيامدر گفتارها و 

ق و وحدت را همچنين نفا. داشتند نهايت دقت و تالش خود را در راه تحقق وحدت عملي مسلمين مبذول مي
ها در  افكني داشتند كه ريشه تمامي تفرقه تأكيدها دانسته و بر اين نكته  ناشي از عوامل دروني و شخصيتي انسان

  :هاست نفس انسان
م ماين مقصد بزرگ كه مصلح اجتماعي و فردي است، انجام نگيرد مگر در سايه وحدت نفوس و اتحاد ه«

افراد جامعه به طـوري شـوند كـه نـوع بنـي آدم       و اطني و ظاهريو الفت و اخوت و صداقت قلبي و صفاي ب
هـا و   تشكيل يك شخص دهند، و جمعيت به منزله يك شخص باشد، و افراد به منزله باشـد، و تمـام كوشـش   

امـام  ( ».ها، حول يك مقصد بزرگ الهي و يك مهم عظيم عقلي كه صالح جمعيت و فرد است، چرخ زنـد  سعي
   .2 )310-309مركز نشر فرهنگي رجاء، چاپ دوم، صؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، مچهل حديث، شرح خميني، 

ها بود مظهر وحدت و پرچمـدار اتحـاد واقعـي همـه      گي و او كه خود انساني مهذب و نيالوده به اين تيره 
  . مسلمين گرديد

                                                            
رجوع  229شماره  ،1379دي  ،پاسدار اسالم، علي اختر شهر، ماهنامه »ها و ارزش  )ره(امام خميني«توانيد به مقاله  تر مي ح بيشبراي توضي . 1

 .نماييد

 )56، ص6و5فاضلي، حضور، ش: ( از نقل به . 2
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 سازي  نگرش جهاني داشتن در فرهنگ .8

، اسالم بود و از آنجا كـه ديـدگاه اسـالم ديـدگاهي      )ره(ي امامساز طبق اصولي كه ذكر شد، مبناي فرهنگ
سازي در كشور، بحث جهـاني آن نيـز مطـرح     جهاني است، روشن است كه در سيره ايشان به موازات فرهنگ

  .شود
، مسائلي چون ياري همه مظلومان جهـان از همـان ابتـداي مبـارزات ايشـان، در سخنانشـان       از همين روي

مظلومان فلسطيني و ناميدن روزي به نام قدس، ياري مردم لبنان و يا حتي قطع رابطـه بـا   ياري . 1مشهود است
همه از مصاديق اين  جنوبى افريقاى كشور در نژادى تبعيض اعمال وآن  آپارتايد رژيم دليل به آفريقاي جنوبي

  .ياري هستند
د مبارزه هست، و تا مبارزه در هـر جـاي   تا بانگ الاله االّاللّه و محمد رسول اهللا بر تمام جهان طنين نيفكن«

 )148ص ،12 ج امام، صحيفه( ».جهان عليه مستكبرين هست ما هستيم

از مصاديق ديگر نگرش جهاني ايشان توجـه بـه تحـوالت كشـورهاي ديگـر و انـذار مسـئولين حكـومتي         
گوربـاچف در  . نمـود  اشـاره  بـه گوربـاچف   )ره(توان به نامه امام هاي بسيار روشن آن مي آنهاست كه از نمونه

سال بعد از دريافت نامه و زماني كه ديگر شورويي ـ طبـق پيشـگويي امـام ـ وجـود نداشـت،         11اي،  مصاحبه
مـن معتقـدم كـه ايشـان فراتـر از زمـان       . آيت اهللا خميني توانست اثر بزرگي در تاريخ جهان بگذارد«: گويد مي
 اسـالمي  جمهوري ،خياطي(».ت كه براي جهان نگران استاو كسي اس... گنجيد عد مكان نميانديشيد و در ب مي
  )8ص ،6532شماره، 

متولـد شـد، در عـين داشـتن اهـداف سياسـي و        57انقالب اسالمي ايران كه در بهمن مـاه سـال   در واقع، 
اين رويداد در بيداري مسـلمانان جهـان و نـوزايي    . بيني اسالمي داشت اجتماعي، نگاه خاصي به تمدن و جهان

هر چند تالش زورمندان جهان، به ويژه در غرب، بر آن بوده اسـت كـه   . اي ايفا كرد ديني نقش عمده باورهاي
آن بر مفـاهيم   فرهنگي و متجاوز ترسيم نمايند، ولي رهبري فرزانهضداي  همواره از انقالب اسالمي ايران چهره

تركات آن بـا دنيـا و اختصاصـات    زند تكيه نموده و بـر مشـ   اي كه در روح انقالب اسالمي موج مي بكر و تازه
هاي مختلف دنيا موجود نيست، اصـرار   هاي فكري و نحله منحصر به فرد آن، كه در مكاتب گوناگون و جريان

اي كه معتقد به پويايي و برجسته كردن و مقاومت و بيان نمـودن و تـرويج آن اختصاصـات     به گونه ؛ورزند مي
  .)5ش ،انديشه انقالب اسالمي ،ساالر( هستند
تـرين   مبارزه و دفاع با ستمگران را بـدون كوچـك   كنيم و نتيجه مان را صادر ميهاي ما به تمام جهان تجربه«
هاي پيـروزي   ها، جز شكوفه محصول صدور اين تجربه دهيم و مسلماً داشتي، به مبارزان راه حق انتقال مي چشم

 )325ص ،20 ج امام، صحيفه( ».هاي دربند نيست و استقالل و پياده شدن احكام اسالم براي ملت

هاي معنوي و الهي آن و رساندن اين رسـالت بـه    مفهوم صدور انقالب در واقع انتقال ارزش ايشاناز منظر 
 .استگوش جهانيان 

                                                            
 ).373ص ،1 ج امام، صحيفه( در آغاز دروس حوزه 1343 شهريور باشد در مي فلسطين قضيه در اسالمى دول به اخطاربراي مثال . 1
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صـدور انقـالب بـه    ... هاي ديگران نيسـت   به معناي گرفتن زمين صدور انقالب، صدور تجاوز و جنگ و«
هايي مانند استقالل، عدم وابستگي، خودكفايي،  نقالب است، صدور ارزشمعناي صدور پيام و صدور رسالت ا

 »...هاي انساني پاك، ايمان، شرف، افتخار، حمايت از مستضعفان و خصلت

  :سازي قيام منجي عالم است گفت كه منظور از صدور انقالب، زمينه توان ميو به طور كلي  
 ءاالوصيا خاتم و عالم منجى قيام براى را زمينه شهيدان، خون پيام ابالغ و انقالب صدور و خود آمادگى با«

   )38ص ،20 ج امام، صحيفه( ».سازيد فراهم ـ فداه روحى ـ اللَّه هبقي حضرت ،ءاالوليا و
ذكر شد،  سازي فرهنگذكر اين نكته نيز الزم است كه تمام مواردي كه به عنوان مصاديق نگرش جهاني در 

سازي مورد توجـه   بودن اين فرهنگ و انفعالي نبودن آن است كه بايد در فرهنگخود مصاديقي از فعال و پويا 
  .قرار گيرد

  
 توجه به فرهنگ عامه و گسترش عدالت فرهنگي .9

عد عبادي، جنبه اطالعكه عالوه بر ب... حج، مسجد، نماز جمعه و از توجه خاص ايشان به مواردي همچون
تـالش ايشـان در جهـت گسـترش عـدالت       دهـد، نظر قرار مـي  ردرساني و تبادل افكار مردم با يكديگر را مو

ـ ها جلوگيري ميرفع موانعي كه از رشد و تفكر خالق انسان. شود فرهنگي هم به خوبي نمايان مي مين أكند و ت
كـه همـه از   ـ  مـردم  هكنند و لزوم آرامـش و امنيـت بـراي همـ    امنيت نويسندگان و كساني كه كار فرهنگي مي

براي تحقق عـدالت فرهنگـي متـذكر     )ره(از اموري است كه امام خمينيباشند ـ   ت فرهنگي ميهاي عدال فهلّؤم
  .)43، ش1381 حضور، ، كيخا( گرددمي

ات ايشان در فراگيري سوادآموزي ـ كه از مصاديق بارز توسعه عدالت فرهنگي  تأكيدتوان به  براي نمونه مي
و تعليم و . داد» نهضت سوادآموزي«سيس نهادي با عنوان أتبا پيروزي انقالب دستور ايشان . است ـ اشاره كرد 

  . خواند آموزي فرا مي تعلّم در آن را عبادت دانسته و همه افراد محروم از نعمت سواد را به يادگيري و علم
كند كه طلـب   اسالم زندگي مي  در كشوري كه مهد علم و ادب بوده و در سايهكه خجلت است  يبس  مايه«

  )446ص ،11 ج امام، صحيفه( ».، از نوشتن و خواندن محروم باشداست دانسته علم را فريضه
  

  سازي مديريت فرهنگ
سازي بايد مورد توجه قرار گيرد، مديريت اجرايي  ها در الگوي فرهنگ نكته آخري كه بعد از اصول و شيوه

بدون ترديد هـر  . باشدها چيزي نيست كه بر كسي پوشيده  نقش اساسي مديريت در ترقي جامعه. استفرهنگ 
پيـروزي انقـالب    ،در كشور ايـران . اي كه نردبان ترقي را پيمود از مديريت شايسته برخوردار بوده است جامعه

سـيره   با بررسي. در روند انقالب است )ره(اسالمي و دستاوردهاي مهم آن مرهون مديريت تواناي امام خميني
. مديريت واالي ايشان ايمـان بـه هـدف و مكتـب بـوده اسـت       كه عامل مهم درشود  معلوم مي، )ره(امامعملي 

 ،21 ج ،همـان (به تكليفيم مأموره كه اساس اين ديدگا گرايانه بود و ايشان بر از ديدگاه تكليف )ره(مديريت امام
در رونـد مـديريت خـود راهـي را پيمـود و       ايشـان . كـرد  نمود و جز به تكليـف فكـر نمـي    عمل مي )284ص

فرايند مـديريت   ،صدقي(ار بست كه از مكتبش الهام گرفته بود و به درستي آن ايمان داشتدستورهايي را به ك
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هاي باالي مديريتي ايشـان   هاي شخصي و توانايي ويژگيالبته نبايد از . )12-1، ص46-45، ش1378، و توسعه
هــا و بصــيرت، تــدبير، صــراحت و پرهيــز از  ، شــجاعت، شــناخت موقعيــتاخــالص در عمــل. غافــل مانــد

   .در موفقيت هر مديري است يمهم ابزارهايكه هاي شخصيتي ايشان بود  همه از ويژگي ،...سنجي و  مصلحت
به . سازي به جهان عرضه نمايند الگوي موفقي در فرهنگ توانستندبدين ترتيب با اين شيوه مديريت ايشان 

سـازي   دهنـده ايـن فرهنـگ    شـد، ادامـه  كه امروزه ما نيز بتوانيم، در بستري كه به همت خودشان ايجاد  اميد اين
  .باشيم

  
  گيري نتيجه

ديدنـد،      مـي » فرهنـگ «گونه حركت و تحولي را در اجتمـاع   و شالوده هر منشأ) ره(جا كه امام خميني از آن
 ممتـازي نحوه اصالح و ابزارهاي اصـالح آن، از جايگـاه و اهميـت     سازي بنابراين از نظر ايشان، مقوله فرهنگ

سـازي بايـد بـه اصـول آن كـه       فرهنـگ  در جريـان البتـه  . توان و نبايد از آن غافل شـد  كه نميبرخوردار است 
مـدت و   ريـزي كوتـاه   همچنين همراهي همه اقشار جامعـه، برنامـه   .ترينش مبنا بودن اسالم است پايبند بود مهم
بـاوري، اسـتفاده از   تبيين روشن راه و اصـول، خود  ،در اين مسير .مدت و خودسازي را بايد در نظر داشت بلند

ها، ايجـاد وحـدت، نگـرش جهـاني،      امكانات موجود، مبارزه با استبداد، نوع برداشت از اسالم، توجه به ارزش
ضـمن اينكـه   . اي داشـته باشـند   سازي نقش عمده توانند در فرهنگ توجه به فرهنگ عامه و عدالت فرهنگي مي

  .لگو مؤثر خواهد بودهاي شخصيتي و نوع مديريت فرهنگي نيز در اين ا ويژگي
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