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 چکیده

 یدئولوژین پرسش، تابع ایاز پاسخ به ا یفا کند؟ بخشید ایبا ییهاا نقشیفرهنگ چه نقش  دولت در حوزه
 یهانظام یاساس یهادگاهیو د یفکر یهاتوان چارچوبیستا، من رایاست. در ا یاسیس یهاحاکم بر نظام

ل، یا تفصیاجمال  رهبران آنها به یهادگاهیا دی یآنها چون قانون اساس یکرد که در اسناد باالدست یرا بررس یاسیس
امام  یهادگاهی، دیاسالم یشده در چارچوب نظام جمهورپاسخ به پرسش طرح یحاضر در پ ان شده است. مقالهیب

 ی، طراحیپردازهی، افزون بر نظریاسالم یعنوان مؤسس جمهورشان بهیرا محور قرار داده؛ چراکه ا راحل
 شهین رجوع به اندیآن نقش داشته و بنابرا یندهایفرا ا دریز بر عهده داشته یآن را ن یت و رهبریو هدا یساختار

ن خصوص، یر است. در ایزناپذینظام، ضرورتی گر ینهادها ینیآفرنقش یهاها و حوزهن دامنهییشان، در تعیا
ت یریو مد یاسین موضوعات سییان و تبیت بی، که هر دو شأنفهیصحو  هیت فقیوالامام در دو کتاب  یهادگاهید

شان است، با روش یا یفرهنگ یهاشهیشامل اند ی، و دومیحکومت شهیعمدتاً ناظر بر اند یجامعه را دارند و اول
، ی، بر پنج مفهوم محوریل اطالعات مندرج در متون مورد بررسیو کاوش شده است. تحل ، مطالعهیلیتحل
فرهنگ،  ید مفهومیف و تحدیاند از: تعر فرهنگ داللت دارد که عبارت حوزه در یدولت اسالم یهاعنوان نقش به

 .یهنگش فریو نظارت و پا یفرهنگ یگذار استیفرهنگ، س یمحورسازفرهنگ، جامعه یت و راهبریهدا
 

 .ینی، امام خمیفرهنگ ی، تعالیت فرهنگیدولت، فرهنگ، هدا های کلیدی:  واژه

                                                           

 57/58/17 تاریخ پذیرش:؛    56/7/17 تاریخ دریافت:. 1

 یافسر یها و مدرس دانشگاه یدفاع مل یدانشگاه و پژوهشگاه عال یفرهنگ یت راهبردیری. دانشجوی دکتری دوره هفتم مد2
 .m.mazinani@sndu.ac.irارتش؛ 

 .mortazavi55870@gmail.com. مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم؛ 3

 قوق، دانشکده الهیات، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، البرز؛. استادیار گروه معارف و مدرس مدعو گروه فقه و مبانی ح4
h.mohammadi58@yahoo.com. 



 

 

584 

 9311 بهار و تابستان، 7ره ، شما4سال  /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

 مقدمه. 1
شکل گرفته،  یمحور ییهاا پرسشیرامون پرسش ی، پیمختلف بشر یو معرفت یعلم یهاحوزه
 یفکر یهاها و نحلهافتیها، رهمکتب دهندهمتفاوت به آنها، شکل یهاابند و پاسخییسامان م

ك به آن مانند فرهنگ و یرات نزدیا تعبیگون است. پرسش از نسبت و مناسبات دولت و فرهنگ گونا
از  یکی (75، ص5715)محمدی اصل،  استیو فرهنگ و س (37، ص5717)فاضلی و قلیچ،  قدرت

 یمطالعات یکردهایا رویها گر رشتهیو د یفرهنگ و مطالعات فرهنگ حوزه در یچند پرسش اصل
 یو عمل ینظر یهات است که پاسخیریو مد ی، مهندسیگذاراستی، سینفرهنگ چون حکمرا

 به آنها داده شده است.  یگوناگون

گر اصل یشد، اما امروزه دیفرهنگ و دخالتش در آن پرسش م حوزه از اصل ورود دولت به یزمان
اند در فرهنگ تویاست که دولت م یارفته شده و پرسش از اندازه و گسترهین حوزه پذیورود دولت به ا

 یف دولت و نگاهین پرسش، تعریبه ا یدهاثرگذار در پاسخ یرهایاز متغ یکیدخالت و ورود کند. 
بر  یمبتن یاسیوجود دارد. نظام س یگوناگون حکومت یهانظام یاسیس است که به دولت در فلسفه

ورود  یبرا اندازهكیی تیت و مسئولی، مشروعیاسیس یهاگر فلسفهیبر د یمبتن یاسیسم با نظام سیبرالیل
ن یز چنیوجود دارد ن یاسیس ك فلسفهیکه در  ییهاکنند و مرامیف نمیدولت به ساحت فرهنگ تعر

 رند.یگیش نمیرا در پ یکردیرو
 یعال یل ستاد و سپس شورایل و تکمیبرخاسته از آن، با تشک یاسیران و نظام سیا یانقالب اسالم

)مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب  پس از آن یهاو سال 5751در سال  یانقالب فرهنگ
خود در قبال  یاست إعمالیکالن و س یریگکرد و جهتی، رویروزی، از همان آغاز پ(5778فرهنگی، 

آن  یه بوده و هست که برخین پاید بر همین حوزه، آشکار کرد و شاینه به ایشیبر ورود ب یفرهنگ را، مبن
ها یگذارن نامیاند؛ اما ادهینام (788، ص5776)وحید،  فرهنگ در عرصه یرا دولت حداکثر

با فرهنگ در  یان مواجههیاز چن یاسالم یرا که نظام جمهور یتیت و مراد و غایت و هویتواند ماه ینم
، اصول و یفرهنگ یهارنظامین حجم از ورود به زین کند؛ چراکه عماًل و برخالف ایینظر دارد، تب

هفتاد مطرح شد،  که در دهه یکشور، در حد چند گزاره کالن و کل یاسیسنظام  یفرهنگ یهااستیس
، روستاها و یآموزش یاز فرهنگ، مانند مصنوعات و ُنمادها، فضاها یگوناگون یهامانده و حوزه یباق

 اند. دا نکردهیپ یفرهنگ یگذاراستیه در نظام سیا اولی یکامل، کاف یگاهینها، بهره و جایمانند ا
 گردد؛ اما بهیآن برم یهارنظامیساحت فرهنگ و ز ین کمبودها و نبودها به گستردگیاز ا یبخش

رهبران و طراحان نظام، معناها و  یمکتب فکر یو حت یو فلسف یرسد تفاوت خاستگاه فقهینظر م
کرده که با وجود  یو طراح یدر ساحت فرهنگ، تداع یدخالت نظام اسالم یالگو یبرا ییهاانیبن

ز با ین ین تفاوتیفتاده و چنیاتفاق ن یران به فرهنگ، ورود حداکثریا یدولت اسالم یاکثرکرد حدیرو



  

 

585 

 )ره(نقش فرهنگی دولت از منظر امام خمینی

ن مناسب و ییتواند تبیت نمیریو مد یو مهندس یا مانند حکمرانیموجود دن ییو معنا یمفهوم یهاالگو
 توان طرح کرد: ه، این پرسش را میین پایشود. بر ا یدرست

 کدام است؟ یدر قبال فرهنگ در جامعه اسالم یت اسالمحاکم بر نقش دول یمفهوم 1یالگو

 ان مسئلهی. ب2
و  ی(، کمتر خطیو فرهنگ ی، اجتماعی، اقتصادیاسی)س یاجتماع یهارنظامیامروزه مناسبات ز

شود. یده میزمان دهم یریو اثرپذ یاثرگذار یده و دارایچیشتر پیده شده و بیروبنا( د -ربنای)ز ینیتع
ن یگونه است. بر ا نیز همین یبا نظام فرهنگ یاسینظام س ندهین ُنماد و نمایتر ان مهمعنونسبت دولت به

 شود:یشود، دو پرسش طرح م ین دو نظام بررسیه، هرگاه قرار است وجه ارتباط ایپا
 با فرهنگ دارد؟ یدولت چه نسبت و مناسباتـ 
 با دولت دارد؟ یفرهنگ چه نسبت و مناسباتـ 

با  یدر سپهر جامعه اسالم یادشده وقتیبر پرسش نخست است. پرسش  ق، ناظریهدف این تحق
 کند.یدا میپ یگرید ازها و اهداف تازهینشیها، پشود، صورتیمطرح م یك نظام انقالبیت یریمد

ن یده شد، ایبرگز 5753حاکم بر کشور از سال  ینظام نوپا یکه برا« یاسالم یجمهور»عنوان 
 یهانظام در قبال خرده یا نقش دولت اسالمیکند که رابطه، مناسبات یلت مو تبادر و دال یمعنا را تداع

 رد. ید اثر بگیا بایرد یپذی، اثر میاسیو عرف س یفقه اجتماع یعنی، یجامعه، عمدتًا از دو ساحت اصل
که  یفقه اجتماع یعنیجامعه،  یاصل یهااز ستون یکیرفته شود، یه پذین داعیات ایت و کلیاگر کل

گر یران از دیا یاسالم حاکم بر جامعه یاسیدولت و نظام س یزگذاریدر تما یه و شاخص اساسزیمم
در هر  یاثرگذار به هر مفهوم و قالب یااست، در قالب مؤلفه یراسالمیو غ یاسالم یاسیس یهانظام
ات و یدبا یامدش، ناتوانید وارد شود که پیا بایان وارد شده یرانیا یو جمع یفرد یاز زندگ یاحوزه

د و یجوین نظام میاست که ا یت و مقصودیج و متعارف از درك مراد و منظور و غایاصطالحات را
ا برساخت و ینش یش و آفریدایدر پ یسته، نوآورین و باینخست یازهایاز ن یکیه ین پایبر ا 2د.یگو یم

مورد  یه بتواند معناهااست ک ییهاهیا نظری ینظر یهادگاهیها، دها، اصطالحات، عنوانکاربست واژه
                                                           

و  یمختلف نظر یها ار به کار رفته است؛ اما چون اصول حاکم بر حوزهیا معیاصل  یجا ن مقاله به معنای و بهی. الگو در ا1
 یمعنا« الگو»د واژه یکپارچه باشند، به نظر رسیاهنگ و هم یتید منطقًا و عقاًل در ارتباط با هم و برسازنده کلیبا یعمل

متعارف و  ین اصل و الگو در معنایب یزیشود، چیتًا مراد میار و اصول داشته باشد؛ اگرچه آنچه نهاینسبت به مع یارساننده
ت یت، قابلید که در نهاباشیارها میحاکم بر روابط اصول و مع یاز تارنما ییع آن است. درواقع منظور از الگو، دورنمایشا

 خاص را دارد. یبا عنوان ینظر یدر چارچوب یدهسامان

ن اصطالح را برنهاد یگاه که ا، آنیاسالم یگذار جمهورانیخبرنگاران و بن یوگوها در گفت یان مناقشهیو اثبات چن ی. بررس2
 پذیر است.  و به کار بست، امکان
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( و نهاد و یگذاراستیعنوان مرجع سن نهاد قدرت )بهین صورت خود منتقل کند و بیترنظر را در کامل
پذیر است:  ر تحققیظاهرًا از دو مس یتین مسئولین فهم و تفاهم برقرار شود. چنیشتریساحت اجرا ب

 هیك نظریعنوان به« یاسالم یجمهور»آن )همچنان که در خصوص  ین معناییوضع عنوان و تب
و مقاصد مورد نظر رهبران و طراحان و سپس وضع عنوان  یل معانیداد(؛ کاوش و تحل یتازه رو یاسیس

 آنها. ینظر یبندا صورتیآنها  یشامل و جامع برا
و  یفقه اجتماع یعنیادشده، یدو ستون  هید بر پایدر قبال فرهنگ با یکه دولت اسالم یظاهرًا نقش

باشد. یم ینظر یگذاردر معنا و عنوان یان مناقشهیکند، گرفتار چن یریگیو پ یزیریپ یاسیعرف س
و  ینظر یهاها و برچسبن نقش را با عنوانیج امروز جامعه تالش دارد ایو را یات دانشگاهیادب

شه در یر ین کند که جملگییتب 4یا حکمرانی 3تیریمد 2،یمهندس 1،یگذاراستیچون س یاصطالحات
را  یاك از آنها، نزاع و منازعات گستردهین جهت باشد که طرح هر یهم د بهیدارند و شا یاسیعرف س

 ز باعث شده است. ین
ا نظر و یتواند عنوان و معنا یران عصر انقالب، میدر ا یطراحان نظام اسالم یهاشهیبر اند یگذر

آن  یفرهنگ و راهبر حوزه یبنددر نظامن، و خاستگاه بحث و اصول حرکت ییه مورد توجه آنها را تبینظر
ا ی یفلسف یصرفًا دقت ین تالشینه را پوشش دهد. چنین زمیدر ا ییمبنا یازیق و مشخص کند و نیرا تدق

را هم که  یریم مسید حدود و ترسیحًا، تحدیا تلویحًا یست، بلکه تصریك عنوان و الگو نیدر  ینظر
 رد، به همراه دارد.یش گید در پیبا یران اسالمیدر برابر فرهنگ ا یدولت اسالم

ت و تقدم دارد که یاولو یاز جهات امام راحل یهاشهیق بر اندیتحق یگذارانیان، بنیم نیدرا
آن  یهاانین بنیو تدو« یاسالم ینظام جمهور»گذار و طراح انیعنوان بنشان بهین آنها به نقش ایتر مهم

ه، ین پایگردد. بر ایشان، برمیا یاز سو یاسیل سو عم یاسی، فقه سیاسیس فلسفه یهادر عرصه
 شود:ین به این پرسش فروکاسته میپرسش نخست

 کدام است؟ ینیدگاه امام خمیدر قبال فرهنگ، از د یحاکم بر نقش دولت اسالم یمفهوم یالگوـ 
 شود:یدنبال م یفرع یهان پرسش، در چارچوب این پرسشیپاسخ به ا

 ست؟یچ ینیامام خم یاسیس یهاشهیمنظور از دولت در اندـ 
 مسلمانان کدام است؟ یاجتماع یزندگ یهاآفرینی دولت در ساحت اصول حاکم بر نقشـ 
 فا کند؟ید در قبال فرهنگ ایرا با ییهانقش ادشده، چه نقش/یبر اصول  ی، مبتنیدولت در جامعه اسالمـ 

                                                           

1. Policy. 

2. engineering. 

3. management. 

4. governance. 



  

 

583 

 )ره(نقش فرهنگی دولت از منظر امام خمینی

 یو نظر یات مفهومی. ادب3
ارات و یخود، حدود اخت یاسیس ن از دولت در چارچوب فلسفهفشایتعر هیبر پا یاسیس یهانظام

 یعمل نهیشیناظر بر دولت و پ یهاشهیاند ینگیریکنند. دین مییش را تعیهاتینقش دولت و مسئول
م یکم دو مفهوم قدجاد کرده و دستیا یاگسترده یو نظر یل آن در سطح جوامع، تحوالت مفهومیتشک

 اد نهاده است. یدولت بن یند، براد را که جدا و مشخص هستیو جد
دار دارد و از نظر ین تسلط پایمع ین بر مردمانینی معیاند که در سرزمدانسته یدولت را ساخت قدرت

ك یکاین و منافع ملت و یت سرزمیپاسدار تمام ید و از نظر خارجیآیشمار م، نگهبان نظم بهیداخل
ه، دولت در نسبت با جامعه )مردم( ین پای. بر ا(567، ص5737، ی)آشور ش استیشهروندان خو
از  یکیرود. یاز آن انتظار م ییاست، و کارکردها یتینقش و مسئول یشود، دارایدرك و فهم م

 یتیبر فلسفه و مأمور یاست خود در قبال آن را مبتنید به آن بپردازد و سیجامعه که دولت با یها رنظامیز
 ت.اس« فرهنگ»که دارد، روشن و مشخص سازد، 

نخستین تعریف روشن علمی از  1تیلور (Kroeber & Kluckhohn, 1952, p. 9)که ادعا شده  چنان
ای است شامل  تافته فرهنگ یا تمدن... کلیت درهم»م به این شرح ارائه داد: 5735را در سال « فرهنگ»

وندی  و هرگونه توانایی و عادتی که آدمی همچون هم دانش، دین، هنر، قانون، اخالقیات، آداب و رسوم
های متفاوت و  (. از آن زمان تا کنون، تعریف43، ص5731)آشوری، « آورد از جامعه به دست می
که هرکدام از جهت یا جهاتی درخور دفاع و  2مطرح شده است« فرهنگ»بسیار زیاد دیگری از 

ها یا  ست که یک اندیشمند برای فرهنگ در متنهایی ا کاربردی است. گاهی این تفاوت در تعریف
( و گاهی در تعابیر و اصطالحاتی 61، ص5777دهد )پهلوان،  اش ارائه می های مختلف زندگی دوره

شود یا از جهت کارکردی و  است که برای بیان آن چیزی به کار رفته که عمومًا با نام فرهنگ شناخته می
تراز فرهنگ  پژوهان، هم آن هستند و در نتیجه، در نگاه فرهنگ ایفای نقش، نزدیک به فرهنگ و همانند

امیری،  های نخستین )صالحی شوند، مانند ایدئولوژی خصوصًا در آثار مارکسیست در نظر گرفته می
 (.765، ص5774( یا طبیعت ثانویه در آثار لوکاچ )کرایب، 581، ص5717

ها مورد توجه است،  بیش از مکاتب و رهیافتهای اصطالحًا کالسیک که در آن، نقش افراد،  دیدگاه
ها و باورهای ذهنی مسلم و بدیهی  که فرهنگ را همچون ارزش»گرایانه از فرهنگ  های ذهن به دریافت

                                                           

1. E.B. Taylore. 

  (Baldwin, Faulkner, Hecht & Lindsley, 2006, p.137) کار کروبر و کلوکان این اثر است: روزشده به . نمونه2

 های آن دارد: همچنین منبع زیر تحلیل مناسبی در خصوص فرهنگ و تعریف
 نگ چیست؟ برخط:. فره5شناسی فرهنگ و بهگشت فرهنگی:  ساالر کاشانی، جامعه

http://anthropology.ir/article/18406 
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در دیدگاه »(، بیش از دیگر رویکردها توجه دارند؛ برای نمونه 475، ص5776)رضایی، « پندارد می
)توسلی، « اند ت از تجربیاتی که همه افراد بشر فهمیدههای متعالی اس هوسرل، فرهنگ، ترکیب ذهنیت

کند: فرهنگ ذهنی یا روح  (، یا زیمل، فرهنگ را در دو ُبعد ذهنی و عینی بررسی می753، ص5778
، 5717امیری،  که باقیمانده سطح پرورش نفِس افراد و هدف تمام فرایندهای فرهنگی است )صالحی

کند و فرد منفرد بر آن  یایی است که یک فرهنگ تولید می( و فرهنگ عینی که عبارت از اش585ص
هایی، متمایز و  ها و گونه های این حوزه در دسته اگرچه تعریف (.765، ص5774تأثیری ندارد )کرایب، 

تمایزات  ها، برآیندِ  گذاری ، درنهایت، این تفاوت(Kroeber & Kluckhohn, 1952)  اند بندی شده طبقه
گذاری  هایی نیست که از فرهنگ شده، بلکه برخاسته از کانون توجه و ارزش معنایی و مفهومی تعریف

ها تنها  بندی شوند. به تعبیر دیگر، این طبقه هایی است که برای تعریف فرهنگ گزینش می در مؤلفه
یا باورها، مقدم هستند یا آنچه ها  های مربوط به ارزش اشاره دارد به اینکه در تعریف فرهنگ، آیا مؤلفه

که کاربر در استفاده از فرهنگ دارد  یازیه، نین پایمربوط به نمادها و رفتارها هستند و مانند این. بر ا
 دهنده است.نباشد، اثرگذار و جهت ییو نها یف آن، اگر محوریتعر یبرا

ش گرفته یدر پ یناگونگو یو مطالعات ینظر یکردهاین نقش دولت در قبال فرهنگ، روییتب یبرا
و  4ریزی فرهنگی برنامه 3مدیریت فرهنگی، 2گذاری فرهنگی، سیاست 1شده است: مهندسی فرهنگی،

در  یکردها هستند که همگین رویاز ا 6و سیاست فرهنگی 5حتی عناوینی چون مطالعات فرهنگی
نظام  شده یری راهبریفرض داللت دارند و آن، الزام یا امکان تغییرپذ تعاریفی بر یک مفهوم یا پیش

 فرهنگی جامعه از سوی دولت است.
 گوئیگان های( گوناگونی ارائه شده است. مک ها و سبک ها نیز الگوها )مدل ك از این حوزهیدر هر 

کند. در گفتمان  سه گفتمان دولتی، بازاری، و ارتباطی را شناسایی و معرفی می (544-71، ص5777)
صورت فرض  شنگرانه دولت برای بازمهندسی روح جامعه بهدولتی سیاست فرهنگی، مداخله رو

دمکرات، مشروعیت  طلب و اقتدارگرا تا لیبرال و سوسیال ها، از تمامیت عمومی و مشترک تمام دولت
کننده سه سوژه آرمانی هستند که در  دار و مصرف دهنده، سهام کند. در گفتمان بازاری، مالیات پیدا می

فرهنگی نقش دارند؛ و در گفتمان ارتباطی، نقد ترتیبات غیردموکراتیک و  های تعیین و اجرای سیاست
                                                           

1. Cultural Engineering 
2. Cultural Policy 

3. Cultural Managment 

4. Cultural planning 

5. Cultural Studies 
6. Cultural Politics 
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گذاری، مورد توجه است. استیونسون )به نقل از:  فهم و شناخت الزم برای ارتباطات، فرهنگ و سیاست
، سه گفتمان با مفهومی نزدیک به شهروندی فرهنگینیز در کتاب  (37، ص5715شریفی و فاضلی، 

 ن شناسایی و معرفی کرده است.گوییگا تعابیر مک
بین و  ( دو اصطالح دولت خودبزرگ717، ص5776وحید، نقل از:  .م به5115میشل کروزیه )

بین این  گیرد. دولت خودبزرگ گذاری در جامعه به کار می دولت فروتن را برای معرفی نحوه سیاست
گیرد و دولت فروتن شرایطی را جای شهروندان و برای آنها تصمیم ب حق را برای خود قائل است که به

کند که افراد بین خود و برای خود تصمیم بگیرند. وحید نیز با تمرکز بر میزان و شیوه مداخله  ایجاد می
شیوه »توان  پردازد که آن را می بندی دیگری می گذاری فرهنگی، به دسته ها در فرایند سیاست دولت

د. وی دو رویکرد اصلی را تحت عنوان رویکرد نامی« گذاری فرهنگی در کشورها سازمانی سیاست
شمرد که رویکرد دوم را نیز به  گری )یا مالکیت و مداخله تام( و رویکرد نظارتی و حمایتی برمی تصدی

کند: مداخله دولتی حداکثری که نمونه کالسیک آن فرانسه است و مداخله دولتی  دو بخش تقسیم می
 (.78، ص5773است )همایون و جعفری هفتخوانی،  حداقلی که تجلی آن دولت ایاالت متحده

گذاری  گرا را برای سیاست گرا و واقع ( دو سرمشق آرمان66، ص5771آزاد ارمکی و منوری )
ها و پالودن حوزه فرهنگ عمومی  دار تحقق آرمان اند که در نخستین، حکومت عهده فرهنگی برشمرده

دومی، حکومت، واقعیات و تکثر موجود در فضای ها دارد. در  است و تعبیر ایدئولوژیک از آرمان
گذاری  ها و تمایالت اقشار مختلف، معیار سیاست فرهنگی و اجتماعی را در نظر گرفته و خواسته

کنند که در آن، حکومت  گرایی را نیز در کنار این دو سرمشق اصلی ذکر می است. آنها سرمشق توسعه
اندیشی  داند، اما در کنار آن با تکیه بر منبع مصلحت خود را مسئول توسعه اقتصادی و اجتماعی می

کند  متخصصان امور و تبلیغات مناسب با توسعه کشور، فرهنگ مردم را در میان مردم نهادینه می
 (.55، ص5715)مقتدائی و ازغندی، 

 ( به الگوهای پدرساالرانه و دمکراتیک در این زمینه اشاره777-775، ص5715اشتریان )
 کند که طی آن، گر، دیدگاهی را در اداره امور ترویج می دولت پدرساالر و مداخله کند. یک می

گیرنده اصلی است و هم در مرحله  گذاری، تصمیم دولت، هم در مرحله تشخیص مسئله سیاست
الخطاب است. چنین دیدگاهی بیش از هرچیز،  های عمومی، فصل گیری و اجرای سیاست تصمیم

داند؛ اما دیدگاه  مراتبی و تابعی از روابط قدرت رسمی می ای سلسله گونه هگذاری را ب اجرای سیاست
های عمومی به بخش خصوصی را دنبال کرده و الگوی  ها در اجرای سیاست مقابل، حداکثِر واگذاری

ای استوار است که  مندانه های داوطلبانه و عالقه ها و فعالیت مدیریت فرهنگی در آنها، بر گسترش شبکه
 کشاند. ای از شهروندان را به کار فرهنگی و اجرای اقدامات فرهنگی می بسیار گستردهشمار 

 سازی فرهنگی، تکثرگرایی فرهنگی، و وحدت در تکثر فرهنگی نیز در حوزه الگوی یکسان
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های مقدس وجود  سازی، نوعی اصول و ارزش گذاری فرهنگی مطرح شده است. در یکسان سیاست
کانونی و هنجارین را  های فرهنگی، یک نقطه را بپذیرند. این طرح هندسی ارزش دارد که دیگران باید آن

گیری  بخشد. نتیجه این طرح، شکل های خود را سامان می اختیار کرده که بر مبنای آن، تمایزگذاری
 های واالست. هدف این الگو، کنترل فرهنگی است مراتبی مبتنی بر ارزش ای هندسی و سلسله جامعه

شوند و امکان رشد  ها به رسمیت شناخته می فرهنگ . در تکثرگرایی، خرده(57-53، ص5775)کاشی، 
کید بر اشتراکات  و گسترش آنها فراهم می شود و هدف، وحدت نمادی است. در الگوی سوم، ضمن تأ

شود. در این الگو، وحدت نمادی و کنترل  فرهنگی، تنوع و تکثر فرهنگی نیز به رسمیت شناخته می
 .(587-15، ص5775آبادی،  )صالحی امیری و عظیمی دولتشود  زمان دنبال می هم فرهنگی

گر یترازان خود در دشه امام، با همیدولت و فرهنگ در اند یو مفهوم ییم معنایازآنجاکه حر
که دولت در برابر فرهنگ در  ین دو و ازجمله نقشی، متفاوت است، ارتباط و مناسبات ایفکر یها نحله

 فا کند نیز متفاوت است.ید ایبا یمجامعه اسال

 قیتحق نهیشی. پ4
، پرشدت و گسترده دنبال و مطالعه یدانشگاه یها یعلم و بررس حوزه ما، فرهنگ در در جامعه

مرتبط با آن  یات و آثار علمیل، حجم ادبین دلیهم ن توجه نگذشته و بهیاز ا یشود، اما عمر چندان یم
ات مورد یاست که ادب ییهااز حوزه دگاه امامیفرهنگ و دولت از د ندارد. مناسبات یکسانیع یز توزین
 اند از:  نه عبارتین زمیها در ا د نشده است. برخی پژوهشیاز درباره آن تولین

از  یفرهنگ یگذاراستیس یهااست و فرهنگ: شاخصیس»( در مقاله 5715) یو باباخان یافتخار
پاسخ  ین پرسش اصلیاند به ادهیاد انجام شده، کوشیبنهل دادیکه با روش تحل« ینیدگاه امام خمید

 آنها درمجموع، یاند؟ بررس ران کدامیا فرهنگ در جامعه یگذاراستیدهند که اصول حاکم بر س
عنوان اصول ك، چهار اصل را بهیل هر ی، و ذیتیو هو یمحور، حقی، نگرشیتیچهار شاخص ماه

 کرده است. یمعرف ینیاز نگاه امام خم یفرهنگ یگذار استیس
گر، یاست. به عبارت د نکرده یها متمرکز بوده و نقش دولت را بررسادشده بر شاخصی مقاله
ف نقش و یمتأخر از تعر یاکه مرحله یابیبحث ارز ی، تنها برایگذارو شاخص یابیشاخص

 ن دلیل با مقاله حاضر فاصله دارد. یاست، قرار دارد به هم ینیآفر نقش
دگاه امام یاست از دیمناسبات فرهنگ و س»با عنوان  یا( در مقاله5717ار )یفندو اس ییزالك

دو فطرت،  هی، بر اساس نظرامام محتوای اندیشه یاند که با بررسدهیجه رسین نتیبه ا« ینیخم
شود. در این نگرش، امام یا رهبر قبل از یعنوان امری بنیادین تعریف مجایگاه فرهنگ و سیاست، به

 کند تا جامعه استعداد پذیرش پیدا کند.یم یحکومت، کار فرهنگ تشکیل
قبل از  ز ناظر بر نقش دولت در مرحلهیجه نیان نکرده و از جهت نتین مقاله روش کار خود را بیا
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در  یق حاضر که نقش دولت اسالمین جهت با محور بحث تحقیس دولت است و از ایل و تأسیتشک
 اوت دارد. ت است، تفیس و فعالیتأس مرحله

نسبت « ینیدگاه امام خمیاز د یفرهنگ یگذاراستیدولت و س»( در مقاله 5776) یمحمدخان
اسالم را  یو مبان ی، نقش مردم، حدود دخالت دولت، کرامت انسانییگراقانون ،یخودباور یهامؤلفه

 کرده است. یبررس یفرهنگ یگذاراستیبا س
لحاظ آن را به یها افتهیادشده، ی یهاانتخاب مؤلفه ییق و چرایسکوت مقاله درخصوص روش تحق

 کند.یاعتبار، قابل اعتماد نم
ن یر از آنچه ایغ یاگاه و رابطهیا به جایمشکل دارند  یا به جهت روشی قات موجود،یمعدود تحق

 اند.مقاله مورد توجه قرار داده، پرداخته

 . روش5
، یفیقات کیل اطالعات در تحقیتحل یااست. بر یلیق، تحلیشده در این تحق روش استفاده

استفاده شده است که از  1«ادیبنل دادهیتحل»ق، از روش ین تحقیوجود دارد. در ا یگوناگون یها روش
تواند یده است که میك پدیاز  3استقرا ین روش، نوعیشود. ایل متن محسوب میتحل 2یفیک یهاروش

 یگر، محقق در راستای. به عبارت د(57، ص5774 فرد، یی)دانا ده باشدیاز آن پد یانگر مدلینما
اطالعات، مستند به  یا سند حاویك متن ی یو چندبارخوان یق، با تأمل و بازخوانیل موضوع تحقیتحل

 ییهاهم را در قالبك بهیاز آن کرده و استنباطات نزد یموجود در متن، استنباط و برداشت یهاگزاره
 کند. یم یبندچون مقوله و مفهوم دسته

دار است و متناسب با موضوع و با هدف و جهت 4، کاماًل هدفمندیریگاد، نمونهیبنل دادهیدر تحل
م را در موضوع ین مفاهیشتریکه ب ین شکل که ابتدا متنیشود؛ به ایه و مدل انجام میك نظریدن به یرس

ب یترتبه یبعد یهاتیلورد و سپس اویگیکار قرار م یمبنا 5،«نمونه اول»عنوان مد نظر دارند، به
 شود.یل میج تکمیتدر مد نظر به یشوند و الگو می یبررس

شان در آن یا یو حکومت یاسیس هیکه نظر حضرت امام هیت فقیواله، ابتدا متن کتاب ین پایبر ا
ف یل و وظاین ضرورت تشکیین متن، ناظر بر تبیکار قرار گرفت. ا یاول، مبنا عنوان نمونهان شده، بهیب
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حضرت  یهاشهین اندییتب یبرا یاستیو س یاسین متن سیترین دلیل، غنیاست و به هم یولت اسالمد
ن کتاب، با وصف مطلقه به کار یدر ا ه حضرت امامیت فقیوال هین، نظریاست. افزون بر ا امام

در  یدولت اسالم یف و کارکردهایات وظایجزئ یا حتین اصول ییآن، تب یرفته که معنا و اقتضا
 ن کتاب، شش اصل استخراج شد.یاست. از ا یفرهنگ ی ، ازجمله حوزهیمختلف اجتماع یها بخش

ن متن، یانتخاب شد. ا یبعد عنوان نمونهجلد، به 77در  ینیامام خم فهیصحسپس متن 
درباره هر موضوع و ازجمله فرهنگ است که  حضرت امام یهادگاهیموضوعات متنوع و د رندهیدربرگ

ن یموجود در ا یهایها و سخنرانها، نامهامیدر غالب پ گفته شده و چون امام« انیب»از موضع 
« نقش»ن مقاله، یآنچه در ا شان، بهیگر آثار ایکتاب نسبت به د یاند، محتواان بودهیکتاب، در مقام ب

 تر است. كیشود، نزدیاز آن برداشت م« طلب و مطالبه و انتظار»، «کنش»ده شده و مفهوم ینام
و « یفرهنگ»، «فرهنگ» یهادواژهیکل رندهیکه دربرگ ییهایها، احکام و سخنرانها، نامهامیپ یتمام

شد که  نییتع یکدگذار یاز کتاب برا یشد. مطالب یبودند، استخراج، مطالعه و کدگذار« انیفرهنگ»
 ر را داشتند:یز یهایژگیاز و یکیفرهنگ،  دواژهیضمن داشتن کل

 ردان بودند؛مخاطب آن، دولتمـ 
 آن مربوط به خطاب به دولتمردان بود؛  یمحتواـ 
 ن شده بود.ییدولتمردان در آن تع یبرا یا هدفیا مطالبه یا نقد یخواسته ـ 

 ن کتاب استخراج شد. یا یکد از محتوا 787در مجموع 
هم در هك بینزد یها، در قالب بیست دسته )مقوله(، و مقولهیو مفهوم ییکدها براساس تشابه معنا

 ل شدند. یدولت در قبال فرهنگ بودند، تحل یاصل یهاقالب پنج مفهوم که همان نقش

 هاافتهی. 6
ق، به ین تحقیا یهاك از پرسشیهر  یادشده، برایشده در چارچوب روش یآوراطالعات جمع

 این شرح است:

 ینیامام خم یا شهینظام اند. 6-1

گرا هستند، ورز و نفعکه غالبًا غرض یاسیس یهانظرگاه یاو فر یورزشهیدر نگاه اند ینیامام خم
در مقام  یدانسته و گاه حیاو را تجسم مس یشده که گاه یمانند معرفکم یتیو شخص یچندُبعد یانسان
 یها، براهین داعید اییاند. تأب کردهیه و تقریتشب یاافسانه یهاتیت او را به شخصیف، شخصیتوص
شان ممکن و مقدور است. یا یو عمل ینظر رهیاند، از ارجاع به آثار و سه و درك نکردهدیکه او را ند یکسان
که در  یاسیت سیز شخصیافت و نی یت تجلیت مرجعیکه در مقام و موقع یت فقهیاز شخص یجدا
ز در وجود ین یگرید یو عمل یران خود را نشان داد، ابعاد علمیا یو انقالب یاسالم ت جامعهیو هدا یرهبر
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 ن بهیب نیافتند. درای یو تجل ی، مراتب وجودیا عملی یك در اثریافت که هر یت یشان برجسته شد و فعلیا
ت داشته و محل یت و ارجحیشان محوریگر ابعاد وجودید یشان، برایا یت عرفانیرسد شخصینظر م

لله الله و رضاً لیسبی، فی، هر سکون و حرکتیتین نظام شخصین معنا که در چارچوب ایا رجوع بودند؛ به
نگاه و  در گستره یلین خصایخدشه ایجاد نشود. چن ین مبانیبوده و مراقبت داشتند که در ا اهللیالقربةو 
ن جهت یکند و به همیدا میت پیت و مرجعیانسان، معنا و مفهوم و محور یبرا یر و سلوك عرفانیس
ا یت یاز شخص یریگر قرار باشد تصوکرد. ا ینظر یبندصورت« عرفان»توان آن را تحت عنوان  یم

 ر کشد:یبتواند آن را به تصو 5د شکل یشان ارائه شود، شایا یاشهیکم نظام اند دست
 1ینیامام خم یشگانی: منظومه اند1شکل 

 
 ینیامام خم شهیاند      . اصول ناظر بر دولت در6-2

بحث حاضر  یار، و برا، ممکن است دشوینیامام خم یشگانیاند اشراف بر نظام و منظومه
شان تمرکز یا یهاشهیاند یاسیوجه دولت، بر ُبعد س ی ن دلیل با توجه به غلبهیهم باشد. به یرضروریغ

دگاه یدولت از د یکشف معنا ی، براهیت فقیوالکتاب  یعنین بحث، ین منبع و مرجع ایتر شده و مهم
عنوان به یادشده، این اصول محوری کتاب یل محتوایمد نظر قرار گرفته است. از تحل ینیامام خم

 شد: یی، شناسایاصول ناظر بر دولت اسالم

 ینیامام خم یاسیشه سی: اصول ناظر بر دولت در اند1جدول 

  ینهاد فقاهت در جامعه اسالم یابزار ذات 0

  هاحوزه یت در تمامیمسئول یدارا 2

 یمعه اسالمنه در جاینه نه کمیشیت بیمسئول 3

 یحق بودن دولت در جامعه اسالم یذ 4

 یدولت در جامعه اسالم یتیمأمور یها فرهنگ در حوزه حوزه تیت و محوریاصالت، اولو 5

  یبودن نقش دولت در اصول فرهنگ در جامعه اسالم یمولو 6

                                                           

ت و یخداوند و در جهت رضا یاز عرفان مراد شده و آن، همان سکون و حرکت برا یعام ین شکل، معنایاست در ا ی. گفتن1
 یگر ابعاد وجودیآن نسبت به د تر بودنادشده، برجستهیدر شکل  یبعد عرفان یه، معناین پایقصد قربت اوست. بر ا به

 تواند باشد.یم ره امامین بعد در سیا ست، بلکه احاطه و اصالتین حضرت امام
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 یاز براید نقدرت مور ندهین و نمایابزار د ینیشه امام خمیادشده، دولت در اندیه اصول یپار ب
 عت اسالم است.یاحکام و شر یاجرا

 یاسالم گر نقش دولت در برابر فرهنگ در جامعهنییتب هی. نظر6-3

ت یهدا»کند که  یپذیر م دولت امکان یرا برا یف پنج نقش اصلی، تعریم استخراجیمفاه
نقش »حاکم بر  هیعنوان نظرادشده و بهیم یتواند جامع مفاهیم« فرهنگ یگرایمحور و تعال جامعه

ه به شرح جدول ی( نظریعناصر اصل ها/مؤلفه  باشد. ارکان )« یدولت در قبال فرهنگ در جامعه اسالم
 اند: ذکر شده 7

 ینیشه امام خمیدر اند یدولت در جامعه اسالم یه نقش فرهنگیبرسازنده نظر یهامؤلفه :2جدول 

 هینظر مفهوم دسته )مقوله( فیرد

 تبیین معنا و مفهوم فرهنگ 0

 ن حدود آنییف فرهنگ و تعیتعر

یهدا
عه

جام
ت 

 
عال

و ت
ور 

مح
 ی

گرا
 ی

گ
هن

فر
 

 فرهنگ( یهاستیها و ن)هست های فرهنگی تقابل 2

 نقد فرهنگ سابق 3

 گذاری فرهنگی هدف 4

 یفرهنگ یت و راهبریهدا

 ضرورت نگاه تخصصی به فرهنگ 5

 رهنگاهمیت و جایگاه ف 6

 ترویج فرهنگی 7

 تبیین دستاوردهای فرهنگی 8

 الگوسازی 9

 حمایت فرهنگی 01
 یامور فرهنگ یمحورسازجامعه

 تعیین متولی 00

 شناسی فرهنگی محیط 02

 فرهنگ یگذاراستیس

 تعیین الزامات حصول به نتایج و اهداف فرهنگی 03

 هی فرهنگی ساماند 04

 یزی فرهنگیر برنامه 05

 تقسیم کار فرهنگی 06

 پیوست فرهنگی 07

 پایش و پاالیش فرهنگی 08
 نظارت و مراقبت

 امنیت فرهنگی 09

 ق حاضر، به این شرح است:یتحق یهاافتهیمؤلفه برابر  ح هریتشر

 یاسالم د فرهنگ در جامعهیف و تحدینقش دولت در تعر. 6-3-1

ن معنا و یید انجام دهد، تبیکه با یولت در قبال فرهنگ و تالشن نقش دیرسد نخستینظر م به
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فرهنگ، با توجه به  یبخش است. اشتراك لفظدهنده و حرکتد مفهوم آن است. مفهوم، جهتیتحد
 سازد. یم یو ضرور یهیرا بد ین موضعیار مختلف و گاه متضاد آن، چنیبس یمعان

کادمینسبت به فهم اند یثقل متفاوتمعنا و مرکز  طهیح امام یهادگاهیفرهنگ در د ك و یشمندان آ
مطرح، و در جدول  که از فرهنگ در نگاه امام ییهافین تفاوت را از معدود تعریدارد. ا یدانشگاه

 د کرد:ییتوان برداشت و تأ ل و خالصه شده، مییتحل 7

 ینیامام خم یهاشهیاند یف فرهنگ در آثار منتشره بر مبنای: تعار3 جدول

 دگاه امامیف فرهنگ از دیتعر ات اثرمشخص

مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام 
 ار(ی، اسفندیی)لک زا خمینی

که زمینه رشد و  یهای دینای از اعتقادها و ارزش مجموعه
 سازد. یی معنوی جامعه را فراهم میشکوفا

های سیاستگذاری  شاخص؛ سیاست و فرهنگ
اصغر ) فرهنگی از دیدگاه امام خمینی

 افتخاری، مجتبی باباخانی(

)جامع  یانسان -ی، فرهنگ وابسته، فرهنگ اسالمیفرهنگ غرب
 ا و آخرت(یات دنیشئون و ح

ضرورت توجه به توسعه فرهنگی از دیدگاه امام 
مهدی محمدعلی  وحید جباریاده،) خمینی
 نیا( عادل حسین، تباربائی

 های فرهنگ مطلوب: ویژگی
 رای رشد و تعالی انسان باشد.دارای نظام تربیتی بـ 
گاه دچار تحجر، انفعال و غرب فعال، پیشرو و روزآمد باشد و هیچـ 

 نشود. یزدگ
کننده استقالل فرهنگی با محوریت فرهنگ خودی  تأمینـ 

 باشد.

در  امام یهادگاهیز جامع نظریات و دیادشده نی یهافیق حاضر، تعریتحق یهاافتهیاما برابر 
به دو نگرش  از فرهنگ در نگاه امام یفیافت تعریدر یستند. ظاهرًا برایو مفهوم فرهنگ نن معنا ییتع

ن یا یگری؛ د«ستین»ا ی« هست» یزین نگرش که فرهنگ چه چیا یکید توجه داشت: یبا یراهبرد
 «. است» یزینگرش که فرهنگ چه چ

ن دو گونه از یشان بیه ااشاره کرد ک یپرتکرار یمفهوم یهاتوان به تقابلینگرش نخست م یبرا
نشان  یعنیگرند؛ یکدی یها«ستین»و « هست»ا یو اثبات  یها، نفن تقابلیکند. ایارائه م 1فرهنگ

م یمفاه»از  یکیل یالزم دارد تا بر اساس آنها ذ ییها، چه شاخصه«بودنش» یدهند که فرهنگ برا یم
 رد. یقرار گ« متقابل فرهنگ

 آمده است:)صفحه بعد(  7ه ادشده در جدول شماری یهاتقابل

                                                           

کم گونه دوم را د امام، دستید انجام شود؛ چرا که از دیگونه دوم از باب تسامح با یواژه فرهنگ برا یریکارگ رسد بهینظر م. به1
 د.یتوان فرهنگ نام ینم
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 ینیشه امام خمیفرهنگ در اند یمفهوم ی: جدول تقابلها3جدول 

 فرهنگ یها ستین مربوط یکدها فرهنگ یها هست

 -فرهنگ قرآن، فرهنگ اسالمی
انسانی، فرهنگ قرآن و اسالم، 
فرهنگ صحیح، فرهنگ حق، 

بخش  فرهنگ نجاتفرهنگ الهی، 
فرهنگ خودمان، فرهنگ شیعه، 

مستقل صحیح، فرهنگ استقاللی، 
سو با  فرهنگ همفرهنگ مترقی، 

 ،فرهنگ حقیقی واقعی، تمدن
فرهنگ خودی،  فرهنگ صحیح،

فرهنگ اسالمی و فرهنگ انسانی، 
ملی،  -فرهنگ آموزنده اسالمی

فرهنگ الهی، فرهنگ اصیل 
 اسالم

C18، C21، C22، C24، 
C25، C26، C32، C33، 
C34، C35، C36، C39، 
C40، C49، C51، C52، 
C54، C55، C57، C63، 
C65، C66، C75، C76، 
C82، C84، C85، C92، 

C95، C98، C99، C100، 
C107، C113، C118، 
C120، C189، C211، 
C242، C257، C259، 
C260، C276، C281، 

C282، C283 

فرهنگ مسموم استعمار، فرهنگ اجنبی، فرهنگ فاسد 
، فرهنگ استعماری و نگ استعمار نواستعماری، فره

، فرهنگ )صورت فرهنگ( انگلی، فرهنگ صورت
فرهنگ فرمایشی، فرهنگ ، فرهنگ استعماری، وابسته

فرهنگ استعماری که آنها برای ما درست کردند، 
فرهنگ تحمیلی به دستور ناسالم، فرهنگ فلج، 
فرهنگ ، افتاده فرهنگ عقبدیگران، فرهنگ آلوده، 

، فرهنگ استعماری و ها خانه سفارتتَبَع اراده 
افتاده،  فرهنگ عقب، فرهنگ فاسدشده،  داشته نگه عقب

، فرهنگ فرهنگ دستوری، فرهنگ استعماری
نشانده،  استعماری مانع از رشد انسانی، فرهنگ عقب

، فرهنگ فاسد استعماری، فرهنگ وارداتی، نافرهنگی
های  فرهنگ اجنبی، فرهنگ بدآموز غربی، فرهنگ

 ده شرق و غربپوسی

 حرکت و اعالم نظر یبرا یتواند خاستگاه یم 4جدول شماره  یهانگرش دوم، داده یبرا
 باشد.

 یو مصداق یلحاظ مفهوم: فرهنگ به4جدول 

فرهنگ به معنی دانشگاه، فرهنگ و قوانین اسالمی، اسالم عامل تکامل فرهنگی بشر، 
نشگاه، فرهنگ در معنای دانشگاه، جایگاه و مفهوم مذهب و معنی دانش و دا فرهنگ به

رهبری مذهبی در فرهنگ اسالمی و فرهنگ شیعه، شستن رنگ و بوی سابق از فرهنگ و 
اصالح آن در تراز جمهوری اسالمی، اصالح فرهنگ یعنی در خدمت ملت و مردم بودن، 

به حال دیگر و نه پیشبرد های فرهنگی، انقالب فرهنگی یعنی تحول از حالی  تبیین سیاست
 .چیزی که هست همان

C1، C17، C30، 
C78، C93، C102، 
C163، C226، 
C227، C235، 
C284 

 فرهنگ یت و راهبرینقش هدا. 6-3-2

گاه و یشود. جا محقق می یاسالم در جامعه ین اهداف فرهنگییم و تعین نقش عمدتًا با ترسیا
خ، یآن در طول تار وهیامعه است که سطح و نحوه و شت جیو هدا ی، راهبریمنطق دولت در هر نظام

ن نقش از یا یفایا یاسالم جاد کرده است. در جامعهیها را اها و حکومتمختلف دولت یهاشکل
 یبرا امام یشده از سونییشود. اهداف تعیدنبال م ین اهداف فرهنگییو تع یگذارق هدفیطر

 اند:درج شده 5ول شماره در جد یاسالم از طرف دولت در جامعه یریگیپ
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 یدولت در جامعه اسالم یاز سو یریگیقابل پ ی: اهداف فرهنگ5جدول 

ساخت انسان مسلم )نمونه عرب مسلمان در برابر امپراتوری روز دنیا(، 
تربیت انسان در قالب فرهنگ، فرهنگ برای منفعت مسلمین، احکام 

های  نگ برای تربیت، دفاع از ارزشفره مربوط به فرهنگ اسالمی،
فرهنگی، مقابله با سینماهای فاسدکننده اخالق جوانان و مخرب فرهنگ 

نفع رشد سالم اخالقی و علمی جامعه،  کننده و به های تربیت اسالمی، برنامه
تربیت جوان فرهنگی صحیح، فرهنگ برای تربیت جوان سازنده، فرهنگ 

ازندگی فرهنگ، تجدید فرهنگ، برای رشد انسانی، تحول فرهنگی، س
تحول فرهنگ استعماری به فرهنگ استقاللی، گزینش معلمین و اساتید 
برای تربیت صحیح جوانان، رشد انسانی آنان، تبدل فرهنگ از استعماری 
به استقاللی، تغییر فرهنگ برای پیشگیری از تربیت انسان مؤثر، اسالم 

نگ، تربیت انسان مستقل و برای تربیت بُعد فرهنگی انسان، اصالح فره
معتمد به نفس با استقالل نفسانی، اصالح فرهنگ خودمان، انقالب 

کننده،  فرهنگی، اصالح فرهنگی، فرهنگ برای تربیت اشخاص بزرگ قیام
ترین تحول، تحول فرهنگ، فرهنگ تازه  عنوان بزرگ تحول در فرهنگ به

مستقل اسالمی، و متحول )فرهنگ انسانی، اسالمی و استقاللی(، فرهنگ 
فرهنگ )مدارس( برای تربیت انسان امین، انسان رحیم، انسان عطوف، 
رهایی مغزها از وابستگی فکری، طرح نجات ملت در فرهنگ و در 

شدن از افکار وابستگی، تربیت فرهنگی نسل جوان برای  ها، تهی دانشگاه
آگاهی از فرهنگ خودشان، خودباوری فرهنگی، برگرداندن فرهنگ 

ماری به فرهنگ استقالل، استقالل فرهنگی و انفصال از فرهنگ استع
کردن از غیر، جایگزینی مغز استعماری با  غربی، استقالل فرهنگی و منفصل

کردن عالِم، خودباوری فرهنگی و دوری از فرهنگ  مغز استقاللی، درست
استعماری غرب، استقالل فرهنگی، لزوم قطع وابستگی فرهنگی به آمریکا، 

سازی فرهنگ برای تربیت افرادی که به درد اسالم و مردم یاسالم
بخورند، تبدیل فرهنگ استعمار زمان سابق به فرهنگ مستقل اسالمی، 
استقالل فرهنگی، استقالل فرهنگی و توجه به پیامدهای وابستگی 
فرهنگی، تحول انسان غربی به انسان اسالمی، کار شجاعانه فرهنگی، 

المی، نشر فرهنگ اسالمی، انجام کارهایی گسترش فرهنگ و معارف اس
که ملت بتواند از آن استفاده اسالمی و فرهنگی بکند، تالش و پشتکار 

تر شدن و بهترشدن اساس آموزش و پرورش، گسترش فرهنگ  برای غنی
ها بر اساس  جا، افزایش تبلیغات فرهنگی، تنظیم برنامه اسالمی در همه

فرهنگ، استقالل فرهنگی، ادب و  بینش و فرهنگ اسالم، غیرمتعهد در
فرهنگ غنی اسالمی، ایجاد خودباوری فرهنگی، همت و کار بیشتر، تامین 

کردن آن،  الزامات فعالیت فرهنگی، هدایت دانشگاه به طرف اسالم و الهی
 مظلوم بودن فرهنگ اسالم و لزوم زنده کردن آن،

C8، C9، C10، C13، C37، 
C38، C47، C59، C60، 
C64، C67، C68، C69، 
C70، C71، C73، C74، 
C77، C86، C87، C90، 

C96، C97، C106، C115، 
C116، C119، C121، 
C122، C123، C129، 
C130، C131، C133، 
C134، C135، C136، 
C138، C139، C140، 
C142، C149، C151، 
C152، C157، C159، 
C160، C161، C162، 
C164، C165، C166، 
C167، C180، C181، 
C182، C183، C186، 
C188، C190، C191، 
C193، C194، C197، 
C199، C200، C201، 
C203، C204، C206، 
C207، C208، C214، 
C218، C224، C230، 
C232، C239، C240، 
C246، C250، C251، 
C254، C255، C258، 
C261، C262، C265، 
C267، C270، C273، 
C275، C277، C278، 
C285، C287، C298، 

C300 

 یداف متعالاه

 یاخرو
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اقتصاد فرهنگ برای فقرزدایی، فرهنگ برای منفعت اهل ملت، فرهنگ 
عنوان  کردن تحصیالت به برای منفعت مسلمین، قطع هر نحو سلطه، تمام

نماد رشد فرهنگ، فرهنگ برای زندگانی سیاسی، تربیت نسلی با فکر 
برابر تربیت نسل جوان مقاوم در  صحیح و مستقل برای اداره مملکت،

عنوان سدی در برابر وابستگی، فرهنگ برای تربیت  استعمار، فرهنگ به
های فرهنگی، مقابله با  های صحیح و دانشمند مستقل، دفاع از ارزش آدم

سینماهای فاسدکننده اخالق جوانان و مخرب فرهنگ اسالمی، فرهنگ 
برای تربیت علمی، فرهنگ برای تربیت جوان سازنده، اداره مستقل 

گ از سوی جوانان، فرهنگ صحیح برای تربیت متخصص کارآمد، فرهن
ها  کردن فوری تمام مراکز علمی و فرهنگی از مدارس و دانشگاه آماده

برای شروع تحصیالت، تربیت اطفال همچون شیربچگانی که پشت جبهه 
اند، زدودن  مقاومت علیه آمریکا و صهیونیست و سایر چپاولگران نشسته

 ها، گزینش معلمین و ری، مواجهه با آشفتگیغبار فرهنگ استعما
سازمان[ فرهنگ، تبدل فرهنگ  اساتید برای تربیت صحیح جوانان، ]تصفیه

]سازمان[ فرهنگ، تحول ]سازمان[  از استعماری به استقاللی، تحول
فرهنگ، تغییر فرهنگ اقتصادی، تهذیب معلم در دانشگاه، تحقق احکام 

ه فرهنگ، جایگزینی مغز انسان یک ارکان جامعه ازجمل شرع در یک
جای مغزهای وابسته، رهایی از غربزدگی و  خودمانی و اسالمی ایرانی به

ها، فعالیت  های استعمار، طرح نجات ملت در فرهنگ و در دانشگاه آموزش
در اموری که مربوط به خودمان است، تربیت فرهنگی نسل جوان برای 

استعماری به فرهنگ  آگاهی از فرهنگ خودشان، برگرداندن فرهنگ
استقالل، رفع هرگونه تبعیض فرهنگی، لزوم قطع وابستگی فرهنگی به 
آمریکا، توجه فرهنگیان به مأموریت خود و مراقبت برای عدم انحراف، کار 

تر شدن و بهتر شدن اساس  تالش و پشتکار برای غنی شجاعانه فرهنگی،
زایش تبلیغات جا، اف آموزش و پرورش، گسترش فرهنگ اسالمی در همه

ها بر اساس بینش و فرهنگ اسالم، ضرورت توسعه  فرهنگی، تنظیم برنامه
و اصالح مراکز آموزشی و انقالب فرهنگی، همت و کار بیشتر، تامین 

های فرهنگی و هنری، مبارزه با  الزامات فعالیت فرهنگی، تعیین اولویت
 فرهنگ مصرفی

 یاهداف متعال

 یویدن

است که در  ییهاشتر برگرفته از همان اهداف و آرمانی، بد نظر اماممور یجنس اهداف فرهنگ
د شده است. مدار و مرکز در یو تأک یریگیآن، پ یشناسانسان یهاو گفتمان ینین اسالم و منابع دید

فطرت بر  غلبه یکه در تالش برا یفرهنگ، انسان است، اما نه انسان بماهو انسان، بلکه انسان حوزه
 یو حقوق یقیحق یهاتیو شخص یاجتماع یهاد نظامیر باین مسینا بر ماده است و در اعت، و معیطب

ها را نهی، بسترها و زمیرا دارند، از جمله دولت اسالم یمنابع و مواهب اله یریکارگ ت بهیکه مشروع
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 او فراهم کنند.  یبرا

 فرهنگ یمحورساز جامعه. 6-3-3

 ینده و نماد تفکر اجتماعیعنوان نما. اگرچه دولت بهفرهنگ، برآمده از جامعه و مولود آن است
که  یااست و برنامهیست. فرجام هر سیف و نقش مردم نیاتمام وظا یمعن فرهنگ است، به یمردم، متول

د اقدام به جلب یگفته باشیتحقق اهداف پ یبرا یدارد، مردم هستند. دولت اسالم یوصف فرهنگ
 کند.  یمشارکت مردم در امور فرهنگ

 م شده است:یترس 6ازمند اقدامات دولت است که در جدول شماره یادشده نیتحقق اهداف 

 یبه اهداف فرهنگ یابیدست یالزم برا یها: گام6جدول 

 مفهوم )مقوله( دسته گر کد نشان کدها

جلب مشارکت فرهنگی مردم، جلب مشارکت 
مشارکت فرهنگی مردم برای اصالح فرهنگ، جلب 

فرهنگی مردم برای بازسازی و اصالح، آشناسازی 
مردم با وظایف فرهنگی خودشان در مسجد، 

امداد برای دهی عناصر فرهنگی،  ساماندهی و سازمان
های فرهنگی، کمک به انقالب  جبران خسارت

های انسانی  گیری از ذخایر و ظرفیت بهره فرهنگی،
 ی مشارکتبرای امور فرهنگی، آماده کردن زمینه برا

 فرهنگی مردم

C94، C110، 
C112، C117، 
C176، C184، 
C195، C202، 
C238، C243، 
C245، C289 

جلب مشارکت 
 فرهنگ

عه
جام

ساز
ور

مح
 ی

گ
هن

فر
گزاران فرهنگ، علما و  عنوان خدمت روحانیت به 
عنوان فرهنگیان،  دانشمندان، فرهنگیان، علما به

ات فرهنگی عنوان طبق فرهنگیان و اساتید دانشگاه به
عنوان  معلمین علوم اسالم و فرهنگیان بهجامعه، 

 سازی اقشار فرهنگی مسئول آدم

C16، C19، 
C41، C62، 

C156 

تعیین متولیان 
 یمرکز

 فرهنگ

 یفرهنگ یگذار استیس. 6-3-4

 یاز است تا اهدافین یندیفرا نقش در چارچوب آنها، یفایا یمردم برا یسازن اهداف و آمادهییبا تع
ل شوند و یتبد یت و اقدام فرهنگیدارند، به زبان برنامه و فعال یخواهانه و متعالآرمان یهابعضًا جنبهکه 
و به شرح  یفرهنگ یگذاراستیند با عنوان سیفرا نیتحقق آنها برداشته شود. ا یبرا ییاجرا یهاگام

 شد: یسازمفهوم 3جدول شماره 
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 یدولت در جامعه اسالم یفرهنگ یگذار ستای: نقش س7جدول 

رشد و استقالل و آزادی فرهنگی نیازمند قطع ایادی اجانب راست و چپ، 
فرهنگ ناظر فرهنگ مستقلی که بنایش را خود عقالی قوم ریخته باشند، 

فرهنگ باید مربوط به خود مردم بر مسائل داخلی و مناسب برای رفع آنها، 
بخشی فرهنگی؛ تبیین خطوط  آگاهینگی؛ حمایت از رهبران فره باشد؛

فرهنگی؛ جلب مشارکت فرهنگی مردم؛ حمایت از عناصر فعال فرهنگی؛ 
ها و عناصر فرهنگی؛ حمایت معنوی از فعاالن  دهی سازمان سازمان

فرهنگی؛ حمایت از فرهنگیان و فعاالن عرصه فرهنگ؛ حمایت از فعاالن 
 فرهنگی

C48، C53، C56، 
C61، C79، C80، 
C81، C88، C94، 

C228، C229، 
C231، C233، 

C234 

تعیین الزمات 
حصول به 

نتایج و اهداف 
 فرهنگی

یس
ت

س
ا

 
ذار

گ
 ی

نگ
ره

ف
ی

 

رعایت حدود مأموریت و مسئولیت در تغییر فرهنگی از سوی شورای عالی 
تعیین های فرهنگی؛  ها در مسئولیت انقالب فرهنگی؛ حفظ حدود و حریم

آغاز انقالب فرهنگی از خود؛ ؛ رهنگیمسئولیت و مأموریت هر بخش ف
ها بر اساس  مشی فرهنگی آینده دانشگاه های مختلف؛ خط ریزی رشته برنامه

سازی اساتید شایسته متعهد و آگاه و دیگر  فرهنگ اسالمی؛ انتخاب و آماده
گذاری فرهنگی با رویکرد  امور مربوط به انقالب آموزشی اسالمی؛ سیاست

های  فرهنگی تدریجی؛ تدوین و اجرای سیاستالهی و اسالمی؛ انقالب 
 فرهنگی کشور؛ حفظ و توسعه مراکز فرهنگی

C216، 
C217،C219، 
C220، C221، 
C223، C241، 
C294، C304 

ریزی  برنامه
 فرهنگی

سازی؛ دعوت مردم به معنویات و دعوت به  فرهنگسازی فرهنگی؛  آگاه
آشناسازی  ردها و آثاراخالق اسالمی و آداب فرهنگ اسالمی؛ تبیین دستاو

بخش اسالم و تعلیمات علمی و عملی آن؛  مخاطبان با مکتب جامع و روان
بخشی فرهنگی؛ شروع از زیر صفر تا رسیدن به صفر در وضعیت  آگاهی

 فرهنگی )تغییر محتوای فرهنگ در رژیم سابق(

C236،C248، 
C266،C268، 
C244، C271، 

C272 

ترویج فرهنگی 
و تبین 

دستاوردهای 
 فرهنگی

حمایت از فعاالن فرهنگی؛ حمایت از ابتکارات فرهنگی برای ترویج فرهنگ 
اسالمی؛ صرف منابع مالی و وجوهات دینی برای امور فرهنگی؛ حمایت و 
تقدیر از فعاالن فرهنگی؛ حمایت و قدرشناسی از فعاالن فرهنگی؛ حمایت و 

های  وجه به دغدغهتحمایت از عناصر مؤثر فرهنگی؛ سازان؛  تقدیر از فرهنگ
الگوهای فرهنگی؛ حمایت مالی از مراکز فرهنگی؛ حمایت مالی از مراکز 

تأمین اقتصاد های فرهنگی از محل فروش نفت؛  تأمین هزینهفرهنگی؛ 
 فرهنگ با روش اسالمی )زور شمشیر(

C11، C252، 
C27، C269، 

C274، C279، 
C290، C291، 
C292، C305، 
C307، C105 

حمایت 
 فرهنگی

 یش فرهنگینظارت و پا. 6-3-5

ابوت و »ا و هوشمند است و در قالب نقش یست، بلکه پوین یکی، مکانیاسالم دولت در جامعه
چ یگاه و در هچیفرزندان و اتباع خود، ه ییاستقالل و خوداتکا با مالحظه یعنید رفتار کند؛ یبا« یپدر
ك بر آنها نظارت داشته باشد. از دولت در یو نزدآنها را بتمامه به حال خود رها نکند و از دور  یطیشرا

 رود.یانتظار م ین نقشیچن یاسالم جامعه
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 دولت و مفهوم متناظر با آن ی: نقش نظارت8جدول 

 مفهوم مقوله گر کد نشان کد

پذیر  های آسیب ها؛ توجه به کانون دانشگاه حفاظت از اموال فرهنگی؛ تصفیه
سازی آموزش و پرورش از فرهنگ استعماری؛ پایش و  اکفرهنگی؛ پ

پاالیش دانشگاه؛ پایش و پاالیش برای رسیدن به استقالل فرهنگی؛ 
 پذیر؛ پایش و پاالیش فرهنگی های احتماالً آسیب رسیدگی به کانون

C170، C192، 
C213، C114، 
C124، C153، 
C225، C222، 
C253، C256، 
C288، C299 

پایش و 
پاالیش 

ت سخ
 فرهنگی

یپا
اال

و پ
ش 

ی
نگ

ره
ش ف

ی
 

استفاده از  یپیشگیری از دخالت غیرمسئوالن در فرهنگ؛ هشدار برا
های  بخشی نسبت به توطئه عنوان ابزار ایجاد اختالف؛ آگاهی فرهنگ به

 { فرهنگی بدتر از تعهد نظامییفرهنگی؛ تعهد}وابستگ

پایش و 
پاالیش نرم 

 فرهنگی

 یریگ جهی. نت7
 ینیدگاه امام خمیاز د یاسالم نقش دولت در قبال فرهنگ در جامعه یق، بررسیهدف این تحق

شان را گسترده و یا یو فکر یاشهیاند ، گسترهامام یاالطراف و چندُبعدت جامعیبود. شخص
و  یاشهیاستخراج نظام اند یبرا یر منطقید سیکرد. شایحال منسجم و همگن م نیه و درعیچندسو
 یل تمامی، و درك و تحلیاسیس شهیاند       و یفقه شهیاند       ،یفلسف شهیاند      ن، آغاز ازشایا یفکر منظومه

دهد. یقرار م یاشهیباشد که خدا را در مرکز و مدار هر حرکت و اند یعرفان یها در چارچوبافتهی
 دود کرد. شان محیا یاسیس یهاشهیبحث را به اند حاضر، دامنه یبررس یهاتیمحدود حال، نیدرع

ا ی یدولت اسالم یبرا یست، اصولیشان نیا یفقه شهیاند       ر ازیتأثیامام که ب یاسیس شهیاند       در
، یاجتماع یزندگ یهااز ساحت یف شده که در مواجهه با هر ساحتیتعر یاسالم دولت در جامعه

ن هم ییه است و اگر تبیفق یول هین اصول، اقتضائات نظریت شود. ایرد و رعاید مورد توجه قرار گیبا
 شدند. افت و برداشت مییآن، در یفقه یهاو پشتوانه ینظر یق تعمق و تأمل در مبانیشدند، از طر ینم

پدرانه است که بنا به التزام و اقامت  یفاگر نقشیا یاسالم ن اصول، دولت در جامعهیدر چارچوب ا
نقش پدر در ساحت خانواده، با  ییمعناجامعه و تبادر  یاسین نقش در ساحت سیو نمودار شدن ا

اد شود. ید از آن یبا« تیهدا» یعنیشتر، یب یاسیحال با بار سنیتر و پرمعناتر و درعیعنوان متعال
داللت دارد و « ساختن وسیله فراهم»اگر در بافت دینی و اسالمی آن معنا شود، بر « هدایت» کلیدواژه

آن، با در اختیار گذاردن وسایل الزم، انسان با میل و اراده خود شود که طی  گاهی از آن به توفیق یاد می
 .(577، ص4، ج5734)شریعتمداری،  کند تا به غایت و مقصودی برسد از آن استفاده می

 یمعن نه است، اما بهیشین ورود، بیکند و ایفرهنگ ورود م حوزه ن نقش، بهیدولت در چارچوب ا
ت جامعه ی، هدایدولت اسالم ییهدف غا»است.  یاکثرت حدیست، بلکه هداین یدخالت حداکثر

 است... هدف و فلسفه یدن به قرب الهین سعادت بشر است که همان رسیم و تأمیصراط مستق یسوبه
 «ن مسئله بوده استیز همین نیمعصوم ا و ائمهیخلقت و ارسال رسل و انزال کتب و ظهور انب
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، یاز امور فرهنگ یدر هر بخش و امر یاسالم جامعه . دولت در(573، ص5715، ییزا ان و لكی)رکاب
ت، و برابر یریها را مدتیآن، اولو یفایده و طرح است، اما در اینظر و ا یبر اصول خود دارا یمبتن

 کند. یاقدام م« همفاال االهم» قاعده
ع یعت و تشریگاه شریعنوان تجلاست که در خدمت نهاد فقاهت به یابزار امام شهیاند       دولت در

 ر بوده است:یاز موارد ز یکی، یخ و بنا به حصر عقلیقرار دارد و نسبت آنها در طول تار ینینظام د

 ین )نهاد فقاهت( و دولت در جامعه اسالمید یو منطق یخی: مناسبات تار9جدول 

 ها نمونه ها حالت

 حالت اول

 

نهاد فقاهت در دوره 
 یطنتسل یها نظام

 عهیرشیغ

 حالت دوم

 
نهاد فقاهت در دوره 

 عهیش یسلطنت یها نظام

 حالت سوم

 

نهاد فقاهت در دوره 
 یاسالم یجمهور

د ید به قدر بسط یار نداشته باشد، خود بایادشده را در اختین اگر ابزار ید ندهیعنوان نمانهاد فقاهت به
 یو اجتماع یفرد یزندگ یهاساحت ( در همهیاد، اقتصی، اجتماعیاسی)س مرتبط یهانقش یفایبرای ا

کند تا با توجه  یض میف را تفوین وظایاز ا یار داشته باشد، بخشین اقدام کند؛ اما اگر آن را در اختیمؤمن
ن دولت یرد. ایتر صورت گعیند تحقق اهداف، مؤثرتر و سریفرا ار دولت است،یکه در اخت یابه ِعده و ُعده
ن یاز ا یکیت است. یف و مسئولیوظا یاش، داراینیو د یت نظام اعتقادیل جامعی، به دلیدر هر ساحت

 دارد.  یاتیو ح ییربنایز ی، نقشامام یهاشهیها فرهنگ است که در اندساحت
در آن  یدگاهیچ ورود و ابراز دیست که مردم امکان هین« هستهتمام» یر، فرهنگ امرین مسیدر ا

توانند تا آن زمان که با یار آنان است که میالفراغ در اختنام منطقهترده بهگس یینداشته باشند، بلکه فضا
ه ین پایعت خود رفتار کنند. بر همیا طبیفطرت  هیدا نکنند، بر پایتعارض پ یعت، تقابل و گاهیشرع و شر

و مورد  توجه ستهیشا یامر ینیامام خم شهیاند       ، دریاست که مشارکت مردم در فرهنگ و امور فرهنگ
 یمحورن بخش، مفهوم جامعهیشود. در ایدولت گذاشته نم ن بار بر عهدهید است و تمام ایه و تأکیتوص

 یهاشین نکته داللت داشته باشد که گرایحًا بر ایوضع گردید و به کار گرفته شد تا تلو ییگراو نه جامعه
ست، بلکه ین یفرهنگ یو کارهامورد توجه است، مدار فرهنگ  یکه در فرهنگ غربچنانجامعه، آن

 دولت فقاهت

 فقاهت ـ دولت

 دولت فقاهت
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 )ره(نقش فرهنگی دولت از منظر امام خمینی

اش در یو مرکز یادیگاه بنیل جایدل، مد نظر و محور توجه است و جامعه بهیو اله ینید یها شیگرا
 رد.یگیات و اهداف قرار مین غایت، محور و مدار حصول به ایارسال رسل و انزال کتب و امر هدا

 یگرات جامعهیهدا»توان به یرا م یاسالم درمجموع، نقش دولت در قبال فرهنگ در جامعه
و  یت، با تعالیز مورد توجه است؛ اما محوریجامعه ن یهاشیمحدود کرد که در آن، گرا« محور یتعال

مورد توجه  یجامعه تا زمان یهاشیاست و گرا یاسالم یشناختشدن جامعه در مفهوم انسان یمتعال
 ب نرساند. ین اصل و محور آسیاست که به ا
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