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چکیده
رهنگ بهعنوان شاخصی مهم در مدیریت سیاست ،در نظواسهوای م ملوف مودنظر بووده اسوت.
هرچند ب یاری از عناصر رهنضی در طول زمان و در اثور علول و عوواملی گونواگونی بوهتودریج
شکل میگیرد ،اما نایتوان نقش سیاستهای حکومت در ساماندهی به آن را نادیده انضاشوت.
یکی از وظایف مهم حکومت در تامعۀ اسالمی ،تعیوین اصوول و سیاسوتهوای کلوی در حووزۀ
مدیریت رهنگ تامعه است .اصول و سیاستهای رهنضی نظاس تاهوری اسالمی ایران که بور
مبنای آموزههای اسالمی شکل گر مه است نیز طبعاً بر اساس این آموزهها باید طراحی و ترسویم
گردد .به این ترتیب ،سؤال اصلی تحقیق حاار آن است که اصوول حواکم بور سیاسوتگوذاری
رهنضی در تامعۀ ایران کدامند؟ با توته به رویکرد عالیواتی نوی وندگان ،نظریوۀ امواس خاینوی
به عنوان محور و مبنای تحقیق انم اد شده است .برای این منظور ،با بهرهگیری از روش تحلیول
محموا ،مهمترین بیانا ایشان در این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گر مه و تالش شده مدلی
بیانضر مهمترین اصول سیاستگذاری رهنضی از نضاه اماس خاینی ارائه گردد.
واژگان کلیـدی :امواس خاینوی ،سیاسوتگوذاری رهنضوی ،تاهووری اسوالمی ایوران،
رهنگ ،سیاست.
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مقدمه

ن بت سیاست و رهنگ یکی از دغدغههای محووری السوهه و اندیشواندان علووس ان وانی
بوده اسوت .در واقوع بایود گهوت تو ثیر ممقوابلی کوه رهنوگ و سیاسوت در وتووه م ملوف
میتوانند بر رایند شکلگیری و شکو ایی یکدیضر داشمه باشند ،آشوکارتر از آن بووده کوه
بموان از انهکاک این دو مقوله س ن گهت .ت مل در آثار ممهکران برت مۀ این حووزه نشوان
می دهد که نه هاۀ آنها برداشت مشابهی از این ن بت داشمهاند و نه اتهاک نظری دربارۀ تقدس
و ت خر این ت ثیر و ت ثر ممقابل در میان اندیشاندان وتود دارد (بحرانی و علویپور.)1311 ،
از سوی دیضر ،رهنگ بهعنوان عنصری م لج در روابج اتمااعی ،نقوش ب ویار مهاوی
در هر تامعه ایها می کند .در واقوع ،رهنوگ شویوۀ کونش و واکونش موردس یوک تامعوه را
مش

میکند .در این میان ،رهنگهوای حواکم و م ولج در هور زموان توالش مویکننود

تهاو های رهنضی موتود میان توامع را بهنهع خود کارنگ کرده و در نهایت با تحایول
سلطۀ خویش ،این تهاو ها را از میان بردارند .از این منظر است که تادن غرد مویکوشود
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باورها ،نضرشها و ر مارهای مردس در سایر رهنگها را با تحایل رهنگ خویش بور آنوان
تغییر دهد و ارزشهای مدنظر خود را در سایر رهنگها نهوذ داده و بوهتودریج خوود را بور
آنان م لج نااید (شریعمی و عظیای طرقدری.)1313 ،
عنصر رهنگ ،نقش انکارناپذیری در پیروزی انقالد اسالمی و تداوس آن داشومه اسوت
و بهعنوان عنصر محوری و م ولج در تاوامی مناسوبا و تحووال اتماواعی در تاهووری
اسالمی ایران عال میکند .از سوی دیضر ،دشانان نیز میکوشند با نهووذ و اشواعۀ رهنوگ
غربی ،از طریق تغییر باورها و نضرش های مردس ،بر ر مار آنان در عرصۀ عال ت ثیر بضذارند.
نظاس تاهوری اسالمی ایران بهعنوان نظامی که شاکلۀ اصلی آن بر پایۀ اسالس ناد بنوا نهواده
شده ،دارای اصول و مبانی خاص خود ،مبمنی بور مکموب اسوالس اسوت (لطیهوی و ظهوریوان
ابوترابی .)1314 ،بی تردید این اصوول و مبوانی در م وائل گونواگون تامعوه تلووه ناووده و
سویری هد انود را بوهسووی مقصوودی مشو

در عرصوههوای م ملوف زنودگی ووردی و

اتمااعی دنبال مینااید.
بر این اساس ،تامعۀ اسوالمی کوه بور اسواس ایون اصوول شوکل گیورد ،هاچوون نظوامی
شبکهای و به هم پیوسمه عال میکند که ارتباطی نظاسمنود میوان اتوزاء م ملوف آن تواری
است و نظاسهای اتمااعی آن (یعنی نظاسهای سیاسی ،اقمصوادی و رهنضوی) هاچوون یوک

کل واحد عال میکنند .در این میان ،هرچند هاۀ مکاتب الهوی و موادی وتوود نظواسهوای
اتمااعی و ارتباط نظاسمند میان آنهوا را پذیر موهانود ،اموا آنچوه وتوه تاوایز آنهوا مح وود
می شود ،میوزان توتوه هور مکموب بوه هور یوک از ایون نظواسهوا یوا بوهعبوار دیضور ،نحووه
اولویتبندی نظاسهای اتمااعی است .بدین ترتیب ،میتوان ادعوا ناوود کوه در دیون اسوالس
بهعنوان مکمبی که غایت نهایی خویش را عبودیت بندگان و سوعاد ان وان و تامعوه قورار
داده ،عنصر « رهنگ» از اولویوت بواالتری ن وبت بوه سوایر نظواسهوای اتماواعی برخووردار
است لذا لزوس برنامهریوزی و سیاسوتگوذاری صوحی در ایون حووزه نیوز ب ویار مح ووس
خواهد بود.
از آنجایی که سیاستگذاری در امور م ملف بهویژه مقولوۀ رهنوگ ،بور اسواس اسوالس
ناد ،نیازمند شناخت و آگاهی دقیق از اصول و مبوانی اندیشوۀ اسوالمی اسوت ،دو راه بورای
دستیابی به مبانی و اصوول سیاسوتگوذاری رهنضوی مویتووان در پویش گر وت :راه اول،

ت لج بر اصول و مبانی اسالس با مراتعۀ م مقیم به قرآن کریم و احادیث معصومین( ) اسوت.
راه دوس عبار است از :بنا نهادن پایههای تحلیل بر اندیشۀ یوک اسوالسشوناس کوه پویش از
این ،آن راه را طی کرده و اسم راو اصول و مبوانی اسوالمی بور اسواس اندیشوههوای وی .از
آنجایی که با توته به محدودیتهای تحقیق ،امکان طی م یر اول وتود ندارد ،مراتعوه بوه
آرای یوک اسووالسشوناس موویتوانود راهکوواری بوورای نیول بووه هود ،باشوود .بور ایوون اسوواس،
نضارندگان در این پژوهش در پی آن ه مند تا اصوول سیاسوتگوذاری رهنضوی در تامعوۀ

اسالمی را با بهرهگیری از آراء و اندیشههای اماس خاینی(ره) اسمنباط ناایند.

ذکر این نکمه نیز اروری به نظر میرسد که بنای نضارندگان در این نوشمار بر آن بووده
که با نضاهی انمقادی به واعیت موتود سیاست گذاری رهنضی در کشوور نضری ومه شوود
لوذا تووالش شوده در عووین پووایبنودی بووه اصوول مکمووب اسووالس ،بوا نضوواهی انمقوادی بووه نووو
برداشتهای صور گر مه از این مکمب وبا بهچالش کشیدن سازوکارهای علی ،در مووارد
مورد نیاز ،از طریق انمقاد بازاندیشانهو کژیها و کاسمیهای سیاستهای موتود احصوا شوود
و ترتیباتی نو و بدیلهایی مناسب برای آنها ارائه گردد .هاچنین در این نوشمار توالش شوده
با نضاهی م مقل و رهنگمحوور بوه سیاسوتگوذاری رهنضوی نضری ومه شوود و از نضورش
ابزاری به سیاستگذاری رهنضی که رهنگ را به دستمایۀ نیل به اهدا ،موتود در سایر
حوزهها تبدیل میکند ( االی و قلیچ 16 :1312 ،و  )155خودداری گردد.
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چارچوب مفهومی و نظری

چارچود مههومی و نظری این تحقیق در دو ب ش مهاهیم و نظریۀ سیاستگذاری رهنضی
به شرح زیر مطرح میشود:
الف) مفاهیم
 .1فرهنگ

حضر اماس رهنوگ را اسواس یوک ملوت مویدانود و معمقود اسوت «بو شوک بواالترین و
واالترین عنصرى که در موتودیوت هور تامعوه دخالوت اساسو دارد ،رهنوگ آن تامعوه
است .اساساً رهنوگ هور تامعوه هویوت و موتودیوت آن تامعوه را تشوکیل مو دهود و بوا
انحرا ،رهنگ ،هر چند تامعه در بُعدهاى اقمصادى ،سیاس  ،صنعم و نظوام قدرتانود و
قوى باشد ول پوچ و پوک و میان ته است» (موسوی خاینی ،1313 ،و .)243 :15ایشوان
اهایت رهنگ برای یک ملت را چنان میداند که «اگر رهنگ تامعهاى واب ومه و مرتوزک
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م گیرد و سادهاندیش اسوت

اسمقالل و موتودیت هر تامعه از اسمقالل رهنگ آن نش
که گاان شود با واب مض

رهنض  ،اسمقالل در ابعاد دیضر یا یک از آنها امکانپذیر اسوت»

(هاانتا).
از نضاه اماس خاینی ،سه نو رهنگ از یکودیضر قابول تاوایز اسوت :نوو اول ،رهنوگ
غربی است که صر اً به تربیت ان ان در بعد مادی توته داشمه و به سعاد و تکامل معنووی
وی بیتوته است .این رهنگ هرچند موتب توسعۀ مادی و پیشر ت صنعمی تاودن غورد
شده ،اما انحطاط و سقوط معنوی این تادن را در پی داشمه است (موسووی خاینوی،1313 ،
و .) 101 :1نو دوس ،رهنگ واب مه یا اسمعااری است که نه از لحواظ موادی و نوه معنووی،
ثارهای برای ملتها نداشمه و برخال ،رهنگ غربی ،حمی هویت و منا ع مادی ملوتهوا را
نیز ت مین ن واهد کرد (هاان ،و .)306 :3سومین نوو  ،رهنوگ اسوالمیوان وانی اسوت کوه
ایشان از آن با تعابیری چون رهنگ الهی و رهنگ اسمقاللی یواد کورده اسوت .ایشوان ایون
رهنگ را ت مینکنندۀ هاۀ شئون مادی و معنوی ان ان دان مه که در صور تحقوق ،دنیوا و
آخر ملتها را تضاین خواهد کرد (هاانتا).

 .2سیاستگذاری

از آنجایی که مههوس سیاستگذاری یا خجمشیگذاری ،مههومی مم خر و برخاسمه از علووس
دانشضاهی است ،کامر از سوی اماس راحول موورد اسومعاال قورار گر موه اسوت .اموا بوا ارائوۀ
تعریف مش

از این مههوس ،میتوان اصول و شاخصههوای آن را در آراء ایشوان ت ومجو

کرد« .خجمشی یا سیاست ،مجاوعهای از اقداما ثابت و هد اند است که بهوسیلۀ ورد یوا
مجاوعهای از بازیضران برای پرداخمن به یک م وئله یوا دغدغوه دنبوال مویشوود» (صوالحی
امیووری .)23 :1317 ،بوور ایوون اسوواس ،پژوهشووضران ،سیاسووتگووذاری را «مجاوعووه اقووداما
هد اند که بهوسیلۀ یک بازیضر یا مجاوعوهای از بوازیضران در مواتهوه بوا یوک مشوکل یوا
مواو خاص دنبال میشود» (اشومریان )27 :1316 ،دان ومهانود و دربوارۀ خاسومضاه آن نیوز
معمقدند «علوس سیاستگذاری عکسالعالی است به تقاااهای روزا زون تامعه و نهادهوای
عاومی آن از سوی سیاستدانان بورای حول مشوکال و بحورانهوای سیاسوی ،اتماواعی و
اداری» (هاان  .)11 :بنابراین ،میتوان گهت سیاستگذاری عالی اسوت کوه بوهوسویلۀ آن،
خطوط کلی برای قرار گر من عالیتها در م یر خاص تعیین میشود و ترسیم ایون خطووط
بوورای مجاوعووهای از ر مارهووا بایوود در تهووت تحقووق اهوودا ،مجاوعووه باشوود .از ایوونرو
سیاستگذاری در امور رهنضی ،تعیین خطووط عریضوی اسوت کوه تامعوه بایود در عرصوۀ
رهنضی آن را در نظر داشمه باشد (وحید.)37-31 :1311 ،
ب) نظریة سیاستگذاری فرهنگی

«سیاستگذاری رهنضی» شامل اصول و راهبردهای کلی و عالیواتی شودهای اسوت کوه بور
نو عالکرد رهنضی یک نهاد یوا نظواس اتماواعی اسومیال دارد .بوه عبوار دیضور ،بوا یوک
تعریف عالیواتی بایود گهوت سیاسوت گوذاری رهنضوی نووعی توا وق رسوای و اتهواک نظور
م ئوالن و ممصدیان امور در تش ی

 ،تعیین و تدوین مهمترین اصول و اولویوتهوای الزس

و اروری در عالیت رهنضوی مویباشود و راهناوا و دسومورالعاول بورای مودیران رهنضوی
خواهد بود (خانمحادی .)4 :1316 ،این نو سیاستگذاری ،معطوو ،بوه ارادۀ دولوت در
ایجاد ،تحکیم یا دگرگونسوازی مقوررا و تنظیاوا در زمینوۀ رهنوگ اسوت ایون اراده
میتواند سلبی یا ایجابی باشد (وحید.)211 :1311 ،
سیاستگذاری رهنضی ،نوعی برنامهریزی راهبردی است که از آرمانهوا و ارزشهوای
تامعه الهاس میگیرد و شامل اصول و راهبردهای کالن و معطو ،به عالوی اسوت کوه نوو
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عالکرد یک نهاد اتمااعی در امور رهنضی را مش

مویکنود (اتاللوی .)51 :1371 ،بوه

این اعمبار ،سیاستگذاری ،منظومهای سامان یا مه از اهدا ،نهایی درازمد  ،میانبرد ،قابول
سنجش و نیز ابزارهای وصول به آن اهودا ،را دربور مویگیورد .بنوابراین ،الضووی سیاسوت
گذاری رهنضی الزاماً بر اساس هد،گذاریهای خاصی که از اصول و راهبردهای کلوی و
عالیوواتی شووده خووود اخووذ موویکنوود ،سووامان مووییابوود و سیاسووتگووذاری رهنضووی اقوود
هد،گذاریهای پیشینی ،چیزی تز ترتاان عدس سیاستگذاری رهنضوی نی وت (وحیود،
.)54-55 :1311
در حوزۀ سیاستگذاری در عرصۀ رهنگ ،نظریا گوناگونی وتود دارد که میتوان
آنها را به سه دسومه کلوی تق ویم ناوود .برخوی بوا ات واذ رویکورد ته ویری و ارائوۀ تعریوف
حداکثری از رهنگ ،م الف هرگونه سیاسوتگوذاری در حووزۀ رهنوگ ه ومند .برخوی
دیضر با در پیش گر من رویکرد اثبا گرایانه و ارائۀ تعریهی حداقلی از رهنگ ،بوا نضواهی
مکانیکی و عینی به حوزۀ رهنگ ،آن را کامالً قابل سیاستگذاری و برنامهریزی میداننود.
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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را پیشنهاد میکنند (الوانی و هاشایان .)1 :1317 ،با کای اغااض ،میتوان رویکرد سووس را
به الضوی مورد ات اذ در این پژوهش نزدیکتر دان ت.
ادبیات پژوهش

هرچند دربارۀ مواو این پژوهش کماد م مقلی که سیاسوتگوذاری رهنضوی را از منظور
اماس خاینی مورد بررسی و تحقیق قرار داده باشد ،وتود ندارد ،اموا ادبیوا موتوود در ایون
حوزه را می توان به دو دسمه کلی تق ویم کورد دسومه اول ،آثواری کوه بوه سیاسوتگوذاری
رهنضی در تاهوری اسالمی ایران پرداخمهاند و آثاری که سیاسوتگوذاری رهنضوی را از
منظر اماس راحل مورد بررسی قرار دادهاند .در ادامه به برخی از مهمتورین ایون مووارد اشواره
میشود.
الف) کتب موجود در حوزة سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران

اصول و مبانی سیاست رهنضی تاهوری اسالمی ایران بهکوشش رسول ح ینلوی در سوال
 1371برای ن

مین بار چاپ شده اسوت .از تالوه مطالوب موورد بحوث ایون کمواد ،روش

مطالعووۀ سیاسووتهووای رهنضووی یووک کشووور ،پ ویشنووویس پیشوونهادی اهوودا ،،اصووول و
سیاستهای رهنضی تاهوری اسالمی ایران ،اصوول سیاسوت رهنضوی تاهووری اسوالمی
ایران ،ارور برنامهریزی و سیاست گذاری ب وش رهنوگ ،امکوان پوذیری برناموهریوزی
رهنضی ،باورهای رهنضی مناسب توسعۀ ایران ،بررسی تطبیقی شاخ

های رهنضی ایوران

با سایر کشورهای تهان و گذری بر روند م ائل رهنضی کشور از پیروزی انقالد تا کنون
است (ح ینلی.)1371 ،
سیاستگذرای و برنامهریزی رهنضی در ایران عنوان کمابی است که پرویز اتاللوی آن
را بهرشمۀ تحریر در آورده و توسج انمشارا «آن» در سال  1371منمشر شده اسوت .صوول
ابمدایی این کماد به مباحثی پیرامون «مههوس رهنگ» و «توسعه و رهنگ» اخمصواص یا موه
و در صل سوس مههوس «سیاسوتگوذاری رهنضوی» موورد بحوث قورار گر موه اسوت .تطوور
سیاستگذاری رهنضی ،انوا سیاستگذاری رهنضی ،سیاستگذاری رهنضی کالننضور،
سیاست گذاری رهنضی خردنضور و سیاسوت گوذاری رهنضوی در ایوران ،از تالوه مباحوث
مطرح شده در صل سیاست گذرای رهنضی این کماد ه مند .صل چهوارس کمواد نیوز بوه
مبحث «برنامهریزی رهنضی و سابقۀ آن در ایران» اخمصاص دارد (اتاللی.)1371 ،
سرمشقی برای سیاسمضذاری و برنامهریزی رهنضی اثری است که مح ن راوایی آن را
نوشمه است .مبوانی سیاسوتگوذاری و برناموهریوزی رهنضوی ،تاری چوۀ سیاسوتگوذاری و
برنامهریزی رهنضی در ایران و نارسواییهوای سیاسوتگوذاری و برناموهریوزی رهنضوی در
ایران ،از تاله موارد مورد بحث در این کماد است (راایی.)1310 ،
روش برنامهریزی در ب ش رهنگ کمابی است که سازمان برنامه و بودته منمشر کورده
است نوی ندۀ کماد ح ن احادی اسوت .صول اول کمواد بوه مبواحثی پیراموون تعواریف
« رهنگ» و «برنامهریزی» و بررسوی نظورا م ملوف دربوارۀ امکوان برناموهریوزی در اموور
رهنضی پرداخمه شده است .سپس سابقۀ برناموهریوزی رهنوگ در تهوان و ایوران و م وایل
اساسی در برنامه ریوزی رهنضوی در تاهووری اسوالمی ایوران بررسوی شوده و از نضواههوای
م ملف موتود در این حوزه س ن بهمیان آمده است (احادی.)1370 ،
ب) مقاالت موجود در حوزة سیاستگذاری فرهنگی از منظر امام خمینی

یکی از مقاالتی که دربارۀ سیاستگذاری رهنضی از منظر اماس راحل نضاشمه شده ،مقالوهای
با عنوان «دولت و سیاستگذاری رهنضی از دیدگاه اماس خاینی» است کوه توسوج یوسوف
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خانمحادی به رشمۀ تحریر درآمده و در نشوریه مطالعوا معر موی در دانشوضاه اسوالمی بوه
چاپ رسیده است .او در این مقاله به بررسی نقش و میزان دخالت دولت در سیاستگذاری
رهنضی از نضاه اماس پرداخمه است .از نضاه نوی نده ،واگذاری سیاستگوذاری رهنضوی بوه
دولت یا نهادهای خارو از دولت ،از تاله م ائلی است که در میان اندیشواندان از اتاوا
نظر برخوردار نی ت .برخی اعمقاد به دخالت حوداقلی دولوت در رهنوگ و برخوی نضواهی
حداکثری دارند .آنچه این مقاله در صودد بررسوی آن اسوت ،دیودگاه امواس خاینوی دربوارۀ
دخالت دولت اسالمی در سیاستگذاری رهنضی است از آنجا که در منظومه کری امواس
خاینی دولت عالوه بر ت مین کاال و خدما عاومی ،نقش هدایتگرایانه نیز دارد ،بایود بوه
سیاستگذاری رهنضی بپردازد .از اینرو در این مقاله ،دولت و سیاستگذاری رهنضی از
منظر اماس خاینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گر مه و ن بت مؤلهههایی هاچون خوودبواوری،
قووانونگرایووی ،نقووش مووردس ،حوودود دخالووت دولووت ،کرامووت ان ووانی و مبووانی اسووالس بووا
سیاسووتگووذاری رهنضووی از زاویووه نضوواه اموواس خاینووی مووورد بررسووی قوورار گر مووه اسووت
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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عنوان مقالۀ دیضری است که توسج سیدعلیراا شوریهی و عبدالراوا ااولی نضاشومه شوده
است .این مقالوه بوا هود ،بررسوی تحلیلوی و آسویبشناسوی سیاسوتگوذاری رهنضوی در
تاهوری اسالمی ایران ،اان تعریف دو مههوس رهنگ و سیاست عاوومی سیاسوتهوای
رهنضووی و مالحظووا نظووری سیاسووتگووذاری رهنضووی را تبیووین کوورده و پووس از تشووری
سیاستهای رهنضی ،با اسومهاده از روش مطالعوۀ کماب انوهای اسونادی و مودارک علاوی و
تدوین آراء و نظرهای ا راد خبره و صاحبنظر در قالب روش دلهی ،به تدوین آسویبهوای
این حوزه و ارائه راهکارهای نظری و عالی برای مقابله با آنها میپردازد.
نمایج این تحقیق نشان مویدهود رابطوۀ دوسوویۀ رهنوگ و سیاسوت گوذاری ،ظر یوت
بالقوه مؤ ثر و راوانی در ایجاد تحوال

رهنضی و مدیریمی در کشورمان دارد که ب وش

ب وویار کوووچکی از آن بووه علیووت رسوویده اسووت .بووا نضوورش آسوویبشناسووانه بووه عرص وۀ
سیاست های رهنضی ،میتوان بهعنوان مهمترین آسیبهای سیاسوت گوذاری رهنضوی در
تاهوری اسالمی ایران به موواردی چوون تعودد ،ناهاواهنضی و ناسوازگاری میوان مراکوز
سیاسووت گووذار رهنضووی ،عوودس توودوین شوواخ

هووای قابوول رصوود ،برخووورد شووعاری بووا

سیاست های رهنضی ،عدس تعیین م وئولیت دسومضاه هوای رهنضوی ،اوعف در پویوایی و
روزآمدی سیاست های رهنضی ممناسوب بوا تغییورا

محیطوی و مقمضویا زموان ،قودان

تهاهم و دیدگاه مشمرک مجریان ،کم تووتهی بوه نهادهوای مردموی ،عودس اولویوتبنودی
سیاست هوا ،اوعف در نظوار موؤثر و کوم تووتهی بوه نظوار هاضوانی و خوودکنمرلی،
تناقض در سیاسوت هوای اعاوالی ،ابهواس در ارتبواط میوان سیاسوت هوای رهنضوی بوا سوایر
سیاست ها و ...اشاره کرد (شریهی و االی.)1311 ،
روششناسی ،فرایند تحلیل دادهبنیاد
1

در تحقیق پیش رو ،برای تحلیل محموای پیاسهای حضر امواس از روش «تحلیول دادهبنیواد»
اسمهاده شده است .این روش که یکی از روشهای کیهی 2تحلیل مومن مح وود مویشوود،
نوعی اسمقرا 3از یک پدیده است که میتواند ناایانگر مدلی از آن پدیده باشد (دانایی رد،
 .)51 :1314در تحلیل دادهبنیاد ،ناونهگیری کامالً هد اند 4و تهتدار اسوت و ممناسوب بوا
مواو و با هد ،رسیدن به یک نظریه و مدل انجاس میگیرد به این شکل کوه ابمودا ممنوی
که بیشمرین مهاهیم را در مواو مدنظر پوشش داده و به نظر میرسد همپوشانی راوانی بوا
مواو دارد ،بهعنوان «ناونه اول» 5،مبنای کار قرار میگیورد و سوپس اولویوتهوای بعودی
بهترتیب مورد بررسی قرار گر مه و مدل و الضوی مدنظر بهتدریج تکایل میشود.
در ایوون پووژوهش ،بووا توتووه بووه اینکووه هوود ،اصوولی آن احصووای «مبووانی و اصووول
سیاستگذاری رهنضی از نضاه اماس خاینی» بوده ،ممونی که بیشمرین ارتبواط را بوا مواوو
پژوهش داشمند ،انم اد گردید که ممن «وصیتنامۀ اماس خاینی» که بیشمرین مهواهیم را در
مواو مدنظر پوشش داده ،بهعنووان «ناونوۀ اول» انم واد و مبنوای تحلیول قورار داده شود.
سپس سایر پیاسها نیز بررسی شد و چهار پیاس دیضر (تدول شااره یوک) بوهترتیوب اولویوت
دسمهبندی شده و مورد بررسی قرار گر ت .پس از بررسی مورد چهارس ،با مطالعوه دو موورد
دیضر از پیاسها ،معلوس شد تحقیق به «نقطۀ اشوبا » 6رسویده ،چراکوه از ایون مووارد ،مههووس و

1.Grounded Theory
2. Qualitative
3. Induction
4. Pruposeful Sampling
5. First Sample
6. Saturation Point
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مقولۀ تدیدی بدست نیامد و پژوهشضر تنهوا بوا «دادههوای تکوراری» 1مواتوه شود« .حودس
عالاانه» محقق این بود که با ادامۀ رونود نیوز تغییور خاصوی در مهواهیم صوور نضیورد لوذا
اصطالحاً «کهایت نظری» 2حاصول شوده و الضووی نهوایی بوا اسومهاده از مهواهیم و مقووال
بهدست آمده طراحی گردید.
جدول  .1متون اصلی امام خمینی در حوزة سیاستگذاری فرهنگی
ردیف

عنوان پیام

تاریخ

کد

1

وصیتنامۀ سیاسیو الهی اماس خاینی

1366/1/11

A

2

پیاس به ملت ایران در سالضرد کشمار خونین مکه (پذیرش قطعنامۀ )511

1367/4/21

B

3

پیاس به م لاانان ایران و تهان و زائران بیتاهلل الحراس (برائت از مشرکان)

1366/5/6

C

4

پیاس به روحانیون ،مراتع ،مدرسین و ائاۀ تاعه و تااعا (منشور روحانیت)

1367/12/3

D

5

پیاس به محادعل انصارى (منشور برادری)

1367/1/10

E

6

پیاس به می ائیل گوباچف (پیشبینی روپاشی شوروی)

1367/10/11

F

پس از انم اد ممون مدنظر ،برای تحلیل محموای آن ،قطعهای از ممن (تاله ،پواراگرا،
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یا )...انم اد شده و پس از تجریۀ کامل ،مضامین موتود در آن وممناسب با مواو مدنظرو

اسم راو میگردند که اصطالحاً به آن «کدگذاری باز» 3گهمه میشود .هر یوک از مضوامین
احصاشده برای سهولت ارتا و شناخت و پرهیز از تکرار ،بوا یوک نشوانضر منحصوربه ورد
مش

میگردند.در این پژوهش از مدل ذیل برای کدگذاری اسمهاده شده است:

 :P م هف کلاۀ  Pointو نشاندهندۀ «نکمه کلیدی» است.

 A, B, C..., W, X بیوانضر هریوک از پیواسهوایی اسوت کوه موورد بررسوی قورار
گر مهاند.

 1, 2, 3... بیانضر شواارۀ نکموۀ کلیودی اسوت بوهطوور مثوال « »PB8نشوانضر نکموۀ

کلیدی هشمم از پیاس « »Bیعنی دومین پیاس مورد بررسی قرار گر مه است.
پس از اسم راو مضامین و کدگذاری آنها ،با بهرهگیری از وتوه مشمرک موتود میوان
برخی از آنها ،تعدادی از مضامین که دارای اشمراک و نزدیکی بیشمری ه مند ،تحت یوک
عنوان کلیتر که پوششدهندۀ تعودادی از آنهوا باشود ،دسومهبنودی مویشووند کوه بوه آنهوا
1. repetitive or duplicated data
2. theoretical situation
3. open coding

«مههوس» 1گهمه میشود .گاس بعدی« ،مقولهبندی» 2ممن است .در این مرحله بورای رسویدن بوه
اصولی عاستر ،چند مههوس که دارای اشمراکا بیشمری ه مند ،تحت عنووان یوک «مقولوه»

3

تاع شده و یک اصل کلیتر را تشکیل میدهند .مقوال احصاشده ،در واقع هاان اصوول
شکلدهندۀ مدل نهایی خواهند بود .طراحی مدل در واقع گاس آخور و هود ،نهوایی تحلیول
دادهبنیاد مح ود میشود .در این مرحله تالش میشود نظم منطقی موتود میان مقووال و
ارتباط علی و معلولی آنها مش

شده ،نظواس معنوایی مورتبج بوا آن اسوم راو و در قالوب

یک مدل مههومی ارائه گردد.
یافتههای تحقیق
در این ب ش ،ابمدا هر یک از پیاسهای برگزیدۀ حضر اماس برای احصوای مبوانی و اصوول
سیاسووتگووذاری رهنضووی از نضوواه ایشووان در سووه گوواس تحلیوول مضوواونی ،مههوووسسووازی و
مقولهبندی مورد بررسی قرار گر ت و سپس تالش شد بوه ارائوه مودل از مقووال بوهدسوت
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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67

موردپژوهی اول

از آنجایی که تحلیل دادههای مورد ن

ت ،مبنایی برای انم اد و تحلیل موارد بعد خواهد

بود ،انم اد مورد اول از اهایت راوانی برخوردار است .مورد ن

ت ،مووردی اسوت کوه

باید بیشمرین قابلیت را برای پاسخگویی به سؤاال تحقیق داشمه باشد .بر این اسواس ،اولوین
ممنی که بهعلت شواول و توامعیمش بوهعنووان ناونوه اول موورد بررسوی قورار گر موه ،مومن
«وصیتنامۀ اماس خاینی» است .با تحلیل ایون مومن 121 ،مضواون اسوم راو گردیود کوه در
قالووب  32مههوووس و در نهایووت در  6مقولووۀ کلووی دسوومهبنوودی شوود .در توودول شوواارۀ 2
ق اتهایی از تدول انم اد تاال منم ب وصیتنامه و اسم راو مضامین آن بوهعنووان
ناونه آمده است.

1. concept
2. categorization
3. categories
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جدول  .2تحلیل مضمونی وصیتنامة امام خمینی
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نشانگر کدها

ردیف

جمالت منتخب

کدهای باز

1

قالَ رسولُ اللَّه -صلَّ اللَّه علیه و آله و سلَّم :انّ تارکٌ
یکُمُ الثّقلَیْنک کمادَ اللَّهِ و عمرتی أهلَ بیمی إکنَّهُاا لَنْ
یَهْمَرکقا حَمّ یَرکدَا عَلَیَّ الْحَوضَ.

اهایت و محوریت قرآن

PA1

PA2

2

پس از شهاد حضر عل ( ) شرو شد خودخواهوان
و طاغوتیووان ،قوورآن کووریم را وسوویلهاى کردنوود بووراى
حکومووتهوواى اوودقرآن و و مه ووران حقیق و قوورآن و
آشوونایان بووه حقووایق را کووه سراسوور قوورآن را از پیووامبر
اکرس(ص) را گر مه بودند ،عقب زدند.

قرآن ،ابزار دست
حکومتهای نامشرو
ائاه( ) مه ران حقیقی قرآن

PA3

3

در حقیقت قرآن را -که براى بشریت بزرگتورین دسومور
زندگان مادى و معنوى بوده و ه وت -از صوحنه خوارو
کردند و بر حکومت عدل اله -که یکو از آرموانهواى
این کماد مقدس بوده و ه ت -خج بطالن کشیدند.

4

قرآن کریم که براى رشود تهانیوان و نقطوۀ تاوع هاوۀ
م لاانان بلکه عائلۀ بشرى است ،از مقاس شوامخ احودیت
به کشف تاس محادى (ص) تنزل داده شد.

( )

پایاال شدن حق ائاه

ظلم دشانان اسالس به قرآن
قرآن ،بزرگترین دسمور
زندگانی مادی و معنوی
برقراری حکومت عدل،
یکی از اهدا ،قرآن
قرآن ،منش وحد م لاین
و حمی کل تامعۀ بشری

PA4
PA5
PA6
PA7

PA8

در تدول شاارۀ  3نیز مضامینی که بهلحاظ مههومی با یکدیضر نزدیک بودنود ،ترکیوب
شده و ذیل یک مههوس کلیتر دسمهبندی شودند ب وشهوایی از ایون تودول نیوز در اداموه
بهعنوان ناونه آمده است.
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ردیف

مفاهیم

1

اهایت و محوریت قرآن

2

( )

الضوگیری از اهل بیت

3

تامعیووت دیوون اسووالس و برپووایی
حکومت براساس احکاس اسالمی

4

تحقق عدالت اتمااعی

مضامین

نشانگر کدها

قرآن و عمر  ،دو ارث پیامبر اسالس برای م لاین
قرآن ،ابزار دست حکومتهای نامشرو
ظلم دشانان اسالس به قرآن
ائاه( ) مه ران حقیقی قرآن
( )
پایاال شدن حق ائاه
( )
الضوگیری از ائاه و معصومین
ممقارن دان من آخوند سیاسی با آخوند بیدین
توطئه دشانان
برقراری حکومت عدل ،یکی از اهدا ،قرآن
برقراری حکومت عدل ،یکی از اهدا ،قرآن
عدس اخمصاص خدما به شهرها و مناطق مر ه
سرمایه داری ،م الهت عدالت اتمااعی

PA1
PA2
PA5
PA3
PA4
PA19
PA11
PA7
PA7
PA109
PA114

موردپژوهی دوم

دومین ناونهای که مورد بررسی قرار گر ت« ،پیاس به ملت ایران در سوالضرد کشومار خوونین
مکه (قبول قطعنامۀ  »)511است .این پیاس نیز بعد از وصیتناموه ،بیشومرین مهواهیم مورتبج بوا
سیاستگذاری رهنضی را در خود تای داده است .با بررسی این پیاس 131 ،مضاون احصوا
گردید که در قالب  41مههوس گنجانده شد .از میان مهواهیم بوهدسوت آموده 1 ،موورد آنهوا
تدیدند .در نهایت نیز این مهاهیم در قالوب  6مقولوه -کوه اصوول کلوی آن هاوان مقووال
اسم راو شده از وصیتنامه است ،اما تغییراتی در دسمهبندیهای ذیل آنها صور گر موه-
دسمه بندی شد .الزس به ذکر است که با توته به محدودیت حجوم تحقیوق ،از موورد دوس بوه
بعد ،از ذکر تداول تحلیل مضامین و مهاهیم خودداری شده است .مقوال احصا شوده نیوز
در پایان بررسی مورد سوس آورده شده است.
موردپژوهی سوم

پیاس دیضری که مورد ارزیابی قرار گر ت« ،پیاس به م لاانان ایران و تهان و زائوران بیوتاهلل
الحراس (برائت از مشرکان)» است .با تحلیول اولیوۀ ایون پیواس 213 ،مضواون از آن اسوم راو
گردید که در قالب  44مههوس دسمهبندی شد .از میان ایون مهواهیم ،تنهوا دو مههووس «زهود و
سادهزی می روحانیت و م ئولین» و «اهایت م جد در رهنگ» تدید ه ومند .ایون مهواهیم
نیز ذیل هاان  6مقوله قرار گر مند قج مقوله «زمینوهسوازی تهوت تحقوق اهودا ،تهوانی
انقالد» به این شکل تکایل گردید «زمینهسوازی تهوت تحقوق اهودا ،تهوانی انقوالد و
صدور انقالد».
مقوال اسم راو شده از بررسوی سوه موورد اول ،در تودول شواارۀ  4نشوان داده شوده
است .الزس به ذکر است در ایون تودول ،مقووال م وم رو از پیواس اول بوهصوور عوادی
آمده ،زیر مقوالتی که با بررسی پیاس دوس ا زوده شده خج کشویده شوده اسوت 1و مقووال

احصا شده از مورد سوس نیز پررنگ (بولد) شده است.

1. underline
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جدول  .4مقولهبندی پیام برائت از مشرکین
ردیف

1

مقوله

مبنا قرار دادن
اسالس حقیقی

مفاهیم

نشانگر کد

تامعیت دین اسالس و برپایی حکومت بر پایۀ احکاس اسالمی

PC13-PC16-PC17-PC54PC55-PC79-PC95-PC102PC128-PC148-PC150PC153-PC168-PC180PC181-PC207

پیوند سیاست و دیانت در اسالس و سیاسی اتمااعی بودن
غالب احکاس اسالمی

PC25-PC31-PC32-PC33PC36-PC40-PC143PC144-PC159-PC161

م الهت اسالس با مکاتب مادی

PC42-PC67-PC69PC103-PC118-PC162PC178-PC179

حهظ مصلحت نظاس اسالمی و م لاین
PC6-PC7-PC76-PC145PC155-PC166

تا ک به قرآن

2

فصلنامه علمیـ پژوهشی

71

3

قرآن و عمر
اصول اساسی تشیع

حرکت در تهت

تحقق اسمقالل و خودکهایی

تحقق اهدا،

تحقق آزادی مشرو

اساسی حکومت

تحقق عدالت اتمااعی

اسالمی
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تا ک به اهل بیت

( )

انجاس کار برای راای
خدا

ترویج روحیه تکلیفگرایی و
اصالح نو نضاه
مردس و م ئولین

4

دنیاخواهی

به م ائل ممناسب
با اهدا ،و
آرمانهای انقالد
اسالمی
هاراه و هادل ساخمن مردس با
آرمانهای انقالد اسالمی

PC15-PC80-PC86-PC93PC97-PC101-PC116
PC87-PC90-PC94-PC99

تحقق هاب مضی و وحد

آخر طلبی بهتای نمیجهگرایی و

PC2-PC5-PC9-PC35PC39-PC43-PC56-PC75PC89-PC92-PC130PC154-PC167-PC175PC188-PC205-PC206PC209-PC212-PC213

اولویت انجاس تکلیف
بر ک ب نمیجه
اولویت حهظ اصول و
آرمانها بر ت مین زندگی
مادی

PC88-PC96-PC208
PC23-PC24-PC123PC127-PC163
PC71-PC132-PC192

PC44-PC107-PC108PC109-PC110

ترویج روحیۀ اسمقبال از
س میها و دای هاه
چیز در راه گ مرش
نهوذ اسالس

PC1-PC18-PC34-PC45PC46-PC47-PC74-PC82PC111-PC126-PC133PC194-PC210

ایجاد امید در مردس با
تبیین واقعیتها

PC105-PC106-PC112PC129

شریک دان من مردس
در تااس امور مالکت

PC183-PC191-PC195

آگاهسازی مردس از
م ائل و ر ع شبها
آنان

ردیف

مقوله

مفاهیم

اصالح نوع نگاه به مسئولیت؛
از قدرت و فرصت به
خدمت

زمینهسازی برای

5

تحقق اهدا،

تالش برای بیداری و قیاس م لاین
علیه سلطه

تهانی انقالد و

نشانگر کد
اهایت خدمتگذاری
خالصانه به بندگان
خدا

PC134-PC142-PC169PC186-PC193-PC196

سادهزیستی و هم
سطحی زندگی
مردم و مسئولین

PC198-PC199

گ مرش ابزار تبلیغ
اسالس و آگاهسازی
ا کار عاومی م لاین
در سرتاسر عالم

PC21-PC72

دعو م لاین به
مبارزه و قیاس

PC10-PC11-PC12-PC38PC51-PC53-PC58-PC68PC104-PC172

حاا ی ت از مبارزان
عالم ،اصل اساس ی
س ی است خارت ی
و .ا .ا

صدور انقالب

تالش برای وحد مذاهب اسالمی
اهایت تربیت
نیروی ان انی
کارآمد در مقابله
با دشان
(ان انسازی)

تربیت نیروی ان انی توان و انقالبی
انم اد و
گزینش
نیروی
ان انی

اصول مقابله با

6

PC41-PC64-PC70PC100-PC113-PC201PC203-PC3-PC4-PC28
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PC23-PC77
PC37

مقابله با نهوذ عناصر
دشان

PC62-PC63-PC65

تقدس مبارزان بر
قائدین و پابرهنگان
بر مرفهان بیدرد

PC136-PC137-PC138PC139-PC182-PC184PC197

پذیرش و ترویج اندیشه
تدایی دین از سیاست

تهاتم رهنضی

مقابله با

دشان

عناصر

اخمال،ا کنی و ایجاد
تهرقه

رهنضی

ترویج غرد زدگی

PC156-PC170-PC171PC177

گ مرش اد و

PC14-PC151

اصالح شاخ

های

رهنضی تامعه

منهی
(مقابله با
اسالس
آمریکایی)

ترویج مظاهر آن
ترویج اشرا یت و
رهنگ تجالی

70
سیاست و فرهنگ؛
شاخصهای ...

ردیف

مقوله

مفاهیم

تقویت
مؤلهههای
مثبت
رهنضی
(ترویج
اسالس
ناد)

نشانگر کد
مقابله با ر اه و
راحتطلبی

PC138-PC139

مقابله با تحجر و
مقدسمآبی

PC29-PC30-PC66PC176

اسمکبارسمیزی و
حاایت از م مضعهان

PC8-PC27-PC39-PC40PC49-PC50-PC52-PC57PC59-PC78-PC81-PC140PC165-PC174-PC180PC185-PC187-PC190PC204

ترویج رهنگ
شهاد طلبی

PC48-PC83-PC94PC131-PC189-PC211

تقویت اعمااد به نهس
و خودباوری

PC115

حهظ و تحکیم هویت
ملی و اسالمی

PC19-PC84-PC119PC124-PC135-PC200

دانشضاهها و مراکز
آموزشی
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توته و داشمن

اقشار و
مراکز
مؤثر بر
رهنگ

برنامه برای عوامل
ت ثیرگذار بر
رهنگ

سیاستها
و برنامهها
برای
مراکز
آموزشی و
رهنضی

روحانیت و حوزههای
علایه

PC20-PC85-PC141PC146PC147-PC152-PC164PC174-PC175

رسانههای گروهی و
مراکز رهنضی-
تهریحی
مسجد
وحد حوزه و
دانشضاه
ا زایش توان مقابله
تبلیغاتی با دشان

PC173
PC21

PC19-PC60-PC73-PC91PC117-PC120-PC125PC149-PC158-PC121PC122

موردپژوهی چهارم
ناونۀ دیضری که مورد تحلیل قرار گر وت« ،پیواس بوه روحوانیون ،مراتوع ،مدرسوین ،طوالد و ائاوۀ
تاعه و تااعا (منشور روحانیت)» است .حاصل تحلیل ایون پیواس 53 ،مضواون اسوت کوه در 46
مههوس وکه دو مورد آن تدیدند و دسمهبندی شده است .مهاهیم تدید این پیواس عبارتنود از« :اهایوت
و ارور دشانشناسی» و «حهظ اصول و عدس ت طی از آنها در عین پویایی اتمهاد».

موردپژوهی پنجم
پنجاین پیامی که در این پژوهش مورد تحلیل قرار گر ت« ،نامه حضر اماس به محاودعل
انصارى (منشور برادرى)» است با بررسی این پیاس ،هیچ مههوس و مقوله تدیدی به مهاهیم و
مقوال گذشمه ا زوده نشد.
موردپژوهی ششم
ششاین موردی که موورد تحلیول قورار گر وت« ،پیواس بوه گوبواچف و پویشبینوی روپاشوی
شوروی» بود .با بررسی این مورد نیز هاانند مورد قبول ،مههووس تدیودی بوه مهواهیم پیشوین
ا زوده نشد.
تحلیل یافتههای تحقیق
پس از بررسی شش ناونۀ انم ابی ،به نظر میسد با ادامۀ این روند و بررسی سایر پیاسهای مهوم
حضر اماس نیز مههوس و مقوله تدیدی ااا ،نضوردد .لوذا مویتووان در ایون مرحوه بوا اعوالس
«کهایت نظری» ،پس از تبیین مهاهیم و مقوال بهدست آمده ،مدلی مههومی از نوو ارتبواط و
تایضاه هر کداس از این مقوال و مهاهیم در سیاستگذاری رهنضی کشور ارائه ناود.
 .1مبانی سیاستگذاری فرهنگی

هرچند بحث پیرامون مبانی سیاسوتگوذاری از نضواه امواس از حیطوۀ ایون پوژوهش خوارو
است ،اما با توته به لزوس بنا نهادن اصوول بور مبوانی ،بوه اخمصوار بوه ارکوان اصولی مبوانی
سیاست گذاری از منظر ایشوان اشواره موی شوود .بوا نضواهی کلوی بوه اندیشوۀ امواس خاینوی
می توان گهت از منظر ایشان ،سیاست گذاری در حووزۀ رهنوگ در تامعوۀ اسوالمی بایود
مبمنی بر اصول اسالس حقیقی و دو محور اساسی آن ،یعنی قرآن و عمر  ،صوور گیورد.
بر اساس اندیشۀ اماس راحل ،در تامعوۀ اسوالمی هاوۀ قووانین و اصوول را اسوالس مشو
کرده و « شار مقدس اسالس یضانه قدر

مقننه است» ،لذا «هیچکوس حوق قوانونگوذارى

ندارد و هیچ قانون تز حکم شار را نا توان به مورد اترا گذاشت» و وظیهۀ هاۀ قووا
و دسمضاهها ،برنامه یزی بر اساس قانون اسالس است ،نوه قوانون گوذاری (موسووی خاینوی،
 .)44 :1311بدین ترتیوب ،موی تووان گهوت تاواس اصوول و مبوانی اولیوۀ موورد نیواز بورای
سیاستگذاری در هر عرصه ای ،از تالوه رهنوگ ،بایود از درون احکواس و قووانین دیون
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اسالس و با بهره گیری از دو منبع اساسی آن یعنی ،قرآن کریم و سونت پیوامبر اسوالس(ص) و
سیره ائاه معصومین( ) اسم راو گردد.

 .2اصول سیاستگذاری فرهنگی

هاانگونه که گهمه شد ،حضر اماس مبنای سیاستگذاری در عرصههای م ملف از تالوه
رهنگ را اصول اسالس ناد محادی میدانند که باید از قرآن کریم و سیرۀ نبوی اسوم راو
گردد .اما با نضاهی به اندیشۀ ایشان میتوان برخی از اصوولی کوه م وم رو از هاوین مبوانی
بوده و باید در سیاستگذاری رهنضی در تامعۀ اسالمی موورد توتوه قورار گیورد را احصوا
ناود .البمه باید توته داشت که در نضاه اماس خاینی اسالس برای نجا کل بشر آمده است و
برای ادارۀ تهان و به سعاد رساندن کل بشر برنامه دارد ،لذا سیاسوتگوذاری رهنضوی از
نضاه ایشان بهگونهای صور میپذیرید که زمینه را برای تحقق اهدا ،تهانی اسالس راهم
نااید هر چند الزمۀ این امر برنامهریزی و سیاستگذاری صحی بورای تاهووری اسوالمی
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ایران بهعنوان الضویی بیبدیل از یک حکومت اسالمی حقیقی در عصر کنونی است .بودین
ترتیب ،میتوان گهت هر چند اماس راحل وبا توته به شرایج حاکم بر تهان امروزو در وهلوۀ
اول نضاه به درون کشور و ساخمن الضویی مناسب بورای سوایر ماالوک دارد ،اموا ایون نضواه
بدون در نظر داشمن نضاه تهانی ایشان قابل تبیین نی ت.
الزس به ذکر است که این اصول در قالب چهار شاخ
عبارتند از« :شاخ

ماهیمی انقالد اسالمی»« ،شاخ

نضرشی انقالد اسالمی» و «شاخ

کلوی تبیوین گردیوده اسوت کوه

هوویمی انقوالد اسوالمی»« ،شواخ

حوقمحووری انقوالد اسوالمی» .در اداموه بوه برخوی از

اصول قابل برداشت از اندیشوۀ امواس بورای اسومهاده در سیاسوتگوذاری رهنضوی در تامعوۀ
اسالمی و زمینهسازی رهنضی برای تشکیل حکومت تهانی اسالس اشواره مویشوود .ناوودار
شاارۀ  1شاایی کلی از این اصول را نشان میدهد.
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نمودار  .1اصول سیاستگذاری فرهنگی از نگاه امام خمینی (ره)

 .9تبیین شاخصها

در این مرحله به تبیین اصول سیاسوتگوذاری رهنضوی در تامعوۀ اسوالمی بور اسواس آرا و
اندیشههای اماس راحل ذیل چهار شاخ

ک احصاء شده در ناودار شاارۀ  1پرداخمه میشود.

الف) شاخص ماهیت انقالب اسالمی؛ حرکت در جهت تحقق اهداف اساسی حکومت اسالمی

یکی از مهمترین اصولی که باید در بحث سیاستگذاری رهنضی مورد توتوه قورار گیورد،
درونی کردن گرایش بهسات تحقق اهدا ،اساسی نظاس اسالمی است .از آنجایی که حهظ
ماهیت نظاس اسالمی به تحقق اهدا ،آن واب مه است و تحقق این اهدا ،توز بوا هاراهوی و

پذیرش مردس می ر نی ت ،از تاله اصولی که سیاستگوذاران عرصوۀ رهنوگ بایود بوه آن
توته ناایند ،تبیین درست ایون اهودا ،بورای عاموۀ تامعوه و توالش در تهوت سویر تامعوه
بهسوی تحقق آرمانهای مدنظر برای رسیدن به یک تامعه مطلود اسالمی است .در اداموه
به برخی از مهمترین اهدا ،و آرموانهوایی کوه از نضواه حضور امواس توزو ذاتیوا نظواس
اسالمی است ،اشاره میشود.
 -حرکت در مسیر تحقق استقالل و خودکفایی

اسمقالل و واژههای مشابه آن ،هاچوون خودکهوایی و نهوی واب ومضی ،بوا  31موورد تکورار،
بیشمرین راوانی را در میان مهاهیم وصیتنامۀ حضر امواس بوه خوود اخمصواص داده اسوت
(کوشکی .)17 :1371 ،این امور نشوانضر اهایوت توتوه بوه رهنوگسوازی در راسومای میول
بهسوی اسمقالل و خودکهایی تامعۀ اسالمی در عرصههوای م ملوف در نضواه ایشوان اسوت.
هرچند اسمقالل در اندیشه اماس از تنبههای گوناگونی برخووردار اسوت اموا از نضواه ایشوان،
اسمقالل در عرصۀ کر و رهنوگ بوزرگتورین واب ومضیهوا و منشو سوایر انووا واب ومضی
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مح ود میشود (موسوی خاینی ،1313 ،و« .)71 :10واب مض

کورى ،واب ومض عقلو ،

واب مض مغزى به خارو ،منش اکثر بدب میهاى ملتهاست» (هاان ،و.)4 :12
بدین ترتیب به نظر میرسد روحیۀ میل به اسمقالل و خودکهایی در عرصههوای م ملوف
سیاسی ،اقمصادی ،رهنضی و اتمااعی ،بهعنووان یکوی از مؤلهوههوای هوویمی اصولی تامعوۀ
اسالمی از تاله مواردی است که سیاستگذاران در عرصۀ رهنگ باید در تهوت تورویج
آن در تامعه برنامهریزی ناایند البمه توته به نقش دانشضاهها و مراکوز آموزشوی در تحقوق
این امر نباید مغهول واقع گردد.
 -حرکت در مسیر تحقق آزادی مشروع

اماس خاینی علیرغم اینکه آزادی را یکی از گرایشهای طری بشر میداند که ان وان ذاتواً بوه
آن مماایل بوده و از حقوک م لم هر ش

مح ود میشود که هیچکس حوق سولب آن را

ندارد (هاان ،و ،)361 :7اما قیودی را برای آن قائل بوده و معمقد اسوت هور یوک از اعضوای
تامعه ،با هر عقیده و م لکی ،بهشرط رعایت برخی اصول هاچون پرهیز از توطئوه و خیانوت،
عدس واب مضی به بیضانه و ...از آزادی کامل در تامعۀ اسالمی برخوردار خواهد بود.
نکمۀ مهم دیضری که نو نضاه اسالس به م ئلۀ آزادی و حدود آن را مش

میناایود،

ریشۀ تهاو نضاه مکاتب م ملف به مههوس آزادی است .بر اساس تهوانبینوی صور اً موادی

موتود در غرد ،آزادی نیز تنها در ابعاد مادی و دنیوی آن معنا خواهد داشت از نظور امواس
خاینی این نو آزادی «هاان است که حیوانا در صدر خلقوت آزاد بودنود! انبیواء آمدنود
این آزادى را تلویش را بضیرند» (هاان ،و .)517 :1بور اسواس تهوانبینوی اسوالمی ،ان وان
دارای دو بعد مادی و معنوی است و برای رسیدن او وو بهتبع آن تامعهو به کاال ،بایود هور
دو بعد مورد توته قرار گیرد .در این میان ،اصالت با آزادی معنوی ان ان از هواهای نه انی
خویش است که مقدس بر آزادی ت اانی ان ان از اسوار سوایر م لوقوا در دنیاسوت .از
نضاه ایشان ک ی که بندگی خدا را به هوای آزاد بوودن نپوذیرد ،در واقوع بوه بنودگی نهوس
خویش و سایر م لوقا تن داده است هرچند در ظاهر آزاد و غیر مقید باشد.
 -حرکت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی

تحقق عدالت یکی دیضر از اهدا ،اساسوی حکوموت اسوالمی اسوت .حضور امواس معمقود
اسوت احکوواس شوورعی و قووانین اسووالمی «اموووری ابووزاری ه ومند بوورای اتوورای حکومووت و
گ مرش عودالت» در تامعوه (موسووی خاینوی ،1376 ،و .)472 :2در تبیوین علوت اهایوت
عدالت میتوان گهت در نضواه توحیودی حضور امواس هود ،نهوایی خلقوت ،بوه کاوال و
سعاد رسیدن ان ان و بهتبع آن تامعه است .پیامبران الهی نیز کوشیدهاند ضوای تامعوه را
برای رشد و تعالی ان ان یا بهتعبیر اماس(ره) ،ان انسازی راهم آورند .بدین ترتیب ،عوواملی
که زمینه را برای سیر تامعه بهسوی هد ،غاییاش راهم میآورند ،بهعنوان اهدا ی میوانی
مورد توته قرار گر مه و اهایت مییابند .لذا امواس راحول بوا تاواس اهایموی کوه بورای تحقوق
عدالت قائلند ،معمقد است «مقصد ،این (عدالت اتمااعی) نی ت ،اینها هاه وسیله است کوه
ان ان برسد به یک مرتبه دیضرى که براى آن ،انبیا آمدهاند» (موسوی خاینی.)171 :1371 ،

با این نضاه ،تشکیل حکومت الهی که تااس انبیا و ائاۀ معصومین( ) در راسمای تحقوق آن

س میها کشیدهاند نیز بهخودی خود از ارزشی برخوردار نبوده بلکوه چوون الزموۀ برقوراری
عدالت اتمااعی و بهتبع آن ان انسازی در تامعه است ،مورد توته و مهم اسوت (موسووی
خاینی.)54 :1311 ،
 -حرکت در مسیر تحقق همبستگی و وحدت

«وحد و هاب مضی» یکی دیضر از اهدا ،اساسی حکوموت در تامعوۀ اسوالمی مح وود
میشود که زمینۀ الزس برای رسیدن به ب یاری از اهدا ،دیضر را راهم مویسوازد .بنوابراین،
سیاستگذاری در تهت تحقق ایون هود ،،بوا در نظور گور من ظرا وتهوایی کوه مبوانی و
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محدوده وحد را مش

می نااید ،یکوی دیضور از اصوولی اسوت کوه بایود موورد توتوه

مم صصان امر قرار گیرد.
بنیانگذار انقالد اسالمی هر چند دعو به وحد را از کاربردیتورین دسومورا الهوی
معر ی مینااید که در کنار ایاان به خدا از مهمترین عوامل مؤثر در پیروزی انقوالد اسوالمی
مح ود میشود ،اما یک قید مهوم بور آن زده و در موورد تهواو امور اسوالس بوه وحود بوا
دعو سایر مکاتب غیر الهی معمقد است «تااس دسمورهاى مردس عادى و رژیمهاى غیور الهو
این است که هاه با هم باشید قج دسمور به اتماا است .لکن دسمور خدا دسمور «وَاعْمَصِواُوا
بکحَبْلک اللَّهِ» است» یعنی از نضاه ایشان ،امر اسالس به وحد  ،امر به اتحاد بوا هور ش صوی بوا هور
م لک و اعمقادی نی ت بلکه «امر این است که هاه با هم اعمصاس به «حبل اللَّه» بکنیود .راه ،راه
حق باشد و توته به حق باشد» (موسوی خاینی ،1313 ،و.)131 :1
بنابراین ،در عین حالی که وحد یکی از اهدا ،بنیوادین حکوموت اسوالمی مح وود
میشود و زمینهساز تحقق سایر اهدا ،نیز بهشاار میآید ،دارای حدود و مبوانی مش صوی
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است که بیتوتهی به آن در تعیین سیاسوتهوای رهنضوی نظواس اسوالمی مویتوانود تامعوۀ
اسالمی را از م یر صحیحش خارو نااید.
ب) شاخص نگرشی انقالب اسالمی؛ اصالح نوع نگاه مردم و مسئولین به مسائل ،متناسب بـا
اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی

یکی از دالیل اهایت مبانی اعمقادی (تهانبینی و ان انشناسی) تهاو های عاودهای اسوت
که این مبانی در نو نضرش ا راد به م ائل م ملف ایجاد میناایند .هر یک از مکاتب الهی
و مادی ،ممناسب با مبانیای که بر آن اسوموار گردیودهانود ،نوو نضورش خاصوی را تورویج
میکنند که ت ثیر ب زایی در تاامی عرصههای اتماا  ،بهویژه مقوله رهنگ دارد .نو نضواه
ا راد به هر امری میتواند ت ثیر راوانی بر نحوۀ پیشبرد آن بضذارد .به عبوار دیضور ،نحووۀ
نضاه ان ان به تهان (ه میشناسی) و نو نضرش به ان ان (ان انشناسی) مویتوانود تغییورا
شضر ی در نو نضاه وی به امور روزموره داشومه باشود .بور ایون اسواس ،از تالوه مهومتورین
اصولی که میتوان از اندیشۀ حضر اماس برای سیاستگذاری در عرصۀ رهنوگ برداشوت
ناود ،اصالح نو نضرش ا راد تامعه واعم از مردس و م ئولینو و تالش برای ها وانسوازی
ا ق دید م ئوالن و عامۀ مردس با آرمانها و اهدا ،نظاس اسالمی است .در ادامه بوه برخوی از

مهمترین ملزوما و ثارا این امر اشاره میشود.
 -ترویج روحیة تکلیفمحوری و آخرتطلبی بهجای نتیجهگرایی و دنیاخواهی

تهانبینی و ان انشناسیک تکبعودی مکاتوب موادی منجور بوه ایوندنیوایی دیودن هاوۀ اموور
گردیده و نهایت تالش یک ش

موی توانود بوه تلوب منهعوت موادی بیشومر در ایون دنیوا

محدود شود در حالی که بنا بر تهانبینی و ان انشناسی اسالمی این دنیوا مرحلوۀ گوذار بوه
آخر است و مقدمهای برای نیل به سعاد اخروی مح ود میگردد .بور ایون اسواس ،از
نضاه اماس ،آنچه اهایت دارد ،نه دستیابی به منوا ع گ ومردهتور در ایون تهوان بلکوه «انجواس
تکلیف الهی و ک ب راای خداوند» است .بنابراین ،در انجاس هر کاری بایود ایون مالحظوه
را در نظر گر ت که چضونه میتوان به بهمرین شکل به وظیهه و تکلیف الهی خوویش عاول
ناود نه اینکه چضونه میتوان به نهایت سود و منهعت مادی در این دنیا دسوت یا وت .نمیجوۀ
این نو نضاه آن است که ایشان معمقدند «هاۀ موا مو مور بوه اداى تکلیوف و وظیهوهایوم نوه
م مور به نمیجه» (موسوی خاینی ،1313 ،و.)215 :21
از نضاه ایشان ،اعاال ان ان دو گونه است در برخی مووارد بایود شورط احماوال وصوول
نمیجه را در نظور گر موه و تنهوا در صوور اطاینوان از حصوول نمیجوه اقوداس ناوود ولوی در
مواردی خود قیاس اقداس است که مواوعیت مییابد و در این صوور هور چنود اطاینوان از
عدس حصول نمیجه وتود داشمه باشد ،رد م لاان مکلّف به قیاس و اقداس خواهد بود (هاوان،
و .)11 :5لذا از تاله وظایف سیاستگذاران رهنضی ،تالش برای اصوالح نضواه موادی بوه
تهان و نهادینه ناودن نو نضاه اسالمی است.
 -همراه و همدل ساختن مردم با آرمانهای انقالب اسالمی

اصل دیضری که سیاستهای رهنضی باید در تهت تحقق آن تدوین گردند ،توالش بورای
ایجاد نوعی هادلی و هاراهی میان مردس و آرمانهای انقالد است چراکه مقابلوه بوا سویل
دسی ه های داخلوی و خوارتی در تامعوۀ اسوالمی تنهوا در صوورتی امکوان دارد کوه موردس
انقالد را از خود دان مه و با تان و دل در راسمای تحقق آرماهای اساسی انقالد مجاهد
ناایند (هاان ،و .)214 :14حضر امواس از یوکسوو هاوۀ موردس را موظوف بوه حضوور در
صحنههای د ا از اسالس و انقالد دان مه و م امحه در این امر را از هر قشری که سر بزنود،
گناهی بزرگ و «در رأس گناهان کبیره» دان مه ( هاوان ،و )422 :21و از سووی دیضور نیوز
م ئولین را موظف به راهم ناودن شرایج حضور عوال موردس در اموور گونواگون ماکلموی
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میداند (هاان ،و.)203 :16
ایجاد امید در مردس ن بت به عالکرد گذشمه و آیندۀ انقالد و پاسخ مناسب بوه شوبها
القا شده پیرامون آرمانهای انقالد اسالمی در تامعه توسج دشان ،از دیضر موارد مؤثر در
هادل و هاصدا ناودن مردس با آرمانهای انقالد است (هاان ،و.)371 :3
 -اصالح نوع نگاه به مسئولیت؛ از قدرت و فرصت به خدمت

اصالح نحوۀ نضرش م ئولین به قدر  ،یکی دیضر از شاخههای اصالح نو نضواه ،ممناسوب
با آرمانهای انقالد بهشاار میآید .نضاه به قدر در دنیای اموروزی و ممناسوب بوا نضورش
مکاتب مادی ،موقعیت و رصمی است در اخمیوار اشو اص و گوروههوای صواحب قودر ،
برای ت مین حداکثری منا ع خویش حال آنکه با نضاه الهی اماس خاینی« ،نهسک حواکمشودنْ
و رمانروای وسیلهاى بیش نی ت و براى مردان خدا ،اگر این وسیله بوه کوار خیور و تحقوق
هد،هاى عال نیاید ،هیچ ارزش ندارد» (موسوی خاینی.)54 :1311 ،
بر اساس اندیشههای اماس راحل ،خدمت به بندگان خدا از بزرگترین عبادا مح ود
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خدمتگزار ،بهمر از این است که بضویند رهبر .رهبرى مطرح نی ت ،خدمتگزارى مطورح
است» (موسوی خاینی ،1313 ،و .)465 :10بدین ترتیب ،باید گهت یکوی از اصوول ب ویار
مهم که باید مورد توته سیاستگوذاران ع رصوۀ رهنوگ کشوور قورار گیورد ،اصوالح نوو
نضرش مردس به امور م ملف ،ممناسب با آرمانها و آموزههای اسالس است که باید بهتودریج
در میان مردس و م ئوالن نظاس ترویج گردد.
ج) شاخص حقمحوری؛ زمینهسازی برای تحقق اهداف جهانی و صدور انقالب

از نضاه اسالمی ،تهان هاواره عرصۀ تدال حق و باطل است لذا از تالوه شواخ

هوایی کوه

حکومت اسالمی باید هاواره در تهت تحقق آن تالش نااید ،حاایت از تبهۀ حق در سراسر
تهان است که در این تحقیق از آن با عنوان «حقمحووری» یواد شوده اسوت .ایون شواخ

 ،از

اصول غیر قابل ت طی در تامعۀ اسالمی است که در سیاستگذاری رهنضی بهعنوان حاایت
از حق در کل عالم و تالش برای تحقق اهدا ،انقالد اسالمی بروز پیدا میکند.
بدین ترتیب ،یکی از اصولی که باید در سیاستگذاری در عرصۀ رهنگ موورد توتوه

قرار گیرد ،تالش برای زمینهسازی تحقق اهدا ،تهانی انقوالد اسوالمی اسوت .از آنجوایی
که دین اسالس ،خواهان رهایی م مضعهان در کول تهوان از سولطۀ م ومکبران اسوت ،توالش
برای صدور ارزشهای اسالمی و ان انی به کل م مضهعین عالم و یواری رسواندن بوه ایشوان
برای رهایی از سلطۀ سلطهگران یکی از اصولی است که باید در سیاسوتگوذاری رهنضوی
در تامعۀ اسالمی مورد توته قرار گر مه و بورای تحقوق آن برناموهریوزی شوود .تو مین ایون
خواسمه نیاز به راهم آوردن زمینههایی دارد که در ادامه به برخی از مهمتورین آنهوا از نضواه

اماس خاینی(ره) اشاره میکنیم.

 -تالش برای بیداری و قیام مسلمین علیه سلطه

از تاله مهمترین موانع موتوود در راه تهوانیسوازی آرموانهوا و ارزشهوای اسوالس نواد،
حکاس و سالطین سماضر حاکم بر توامع اسالمی ه مند لذا یکوی از زمینوههوای الزس بورای
گاس نهادن در تهت تحقق اهدا ،و آرموانهوای انقوالد اسوالمی در تهوان اسوالس ،توالش
برای بیدار ساخمن م لاین و تحریک و تشویق آنان به قیاس علیه حکاس ظالم است کوه خوود
نیازمند تحقق شرایج و راهم آمدن زمینههای الزس است.
حضر اماس با اسمهاده از آموزههای عر انی ،یقظه یوا بیوداری را گواس اول در مبوارزه بوا
نهس میداند و با ت ّری این اصل به مبارزا اتمااعی ،معمقد است «این سوران قووس ه ومند
که مانع ه مند از رشد کرى و معنوى و مادى ملتهوا» (هاوان ،و )16 :13و آگواه ناوودن
م لاین از اواا و احوال تهوان و روابوج کشوورهای سولطهگور بوا ماالوک تحوت سولطه
(هاان ،و )301 :17میتواند در بیداری و قیاس آنان علیه حکاس تور مؤثر واقع گردد.
 -حمایت از مبارزان عالم ،اصل اساسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

پس از تالش برای آگاهیب شی و قیاس م لاین علیوه سولطۀ حاکاوان ظوالم ،حضور امواس
حاایت از تاامی مبارزان در سراسور عوالم را از اصوول ت طویناپوذیر در سیاسوت خوارتی
تاهوری اسالمی ایران دان مه و رسااً اعالس میکند «تاهورى اسالم ایران با تااس وتوود
براى احیاى هویت اسالم م لاانان در سراسر تهان سرمایه گذارى م کند» (هاان ،و:21
 )11و «درصدد گ مرش نهوذ اسالس در تهوان و کوم کوردن سولطۀ تهوانخوواران» بووده و
ه ت (هاان ،و.)11 :21
ایشان تاهوری اسالمی ایران را «پشمیبان و حامی مبوارزا و برناموههوای اسوالمی ...در
هر سنضری علیه ممجاوزین» (هاان ،و )345 :20معر ی ناوده که «بهعنوان یک دژ نظام و

فصلنامه علمیـ پژوهشی

80
سیاست و فرهنگ؛
شاخصهای ...

آسیبناپذیر نیواز سوربازان اسوالس را تو مین و آنوان را بوا مبوان عقیودت و تربیمو اسوالس و
هاچنین با اصول و روشهاى مبارزه علیه نظاسهاى کهر و شورک آشونا مو سوازد» (هاوان،
و )12 :21و از «حقوک گذشمه ،حال و آینده» آنان د ا خواهد کرد (هاان ،و.)345 :20
 -تالش برای وحدت مذاهب اسالمی

یکی از راهکارهای دشانان بورای تلووگیری از صودور انقوالد اسوالمی بوه سوایر ماالوک
اسالمی ،شیعی نشان دادن انقالد و ممهم ناوودن تاهووری اسوالمی ایوران بوه توالش بورای
تشکیل امپراتوری بزرگ شیعه و در نمیجه ،خطرناک تلوه دادن انقالد اسالمی بورای تاواس
کشورهای اهل سنت منطقه برای منزوی ناودن تاهوری اسالمی است .امواس راحول معمقود
است دشانان برای مقابله با نهوذ و گ مرش انقالد اسالمی ،م دوش سواخمن وتهوۀ آن را
بهعنوان بهمرین راه برای منزوی ساخمن آرمانهای انقالد بوهکوار گر موهانود .ایشوان «طورح
اخمال ،بین مذاهب اسالم » را تنایم میداند «که بهدست قدرتاندان که از اخومال ،بوین
م لاانان سود م برند و عاوال از خودا بویخبور آنوان از آن تالوه وعواظ ال والطین کوه از
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سالطین تور سیاهروىترنود ،ری موه شوده و هور روز بور آن دامون مو زننود» توا از وحود
م لاین در مقابل اسمعاارگریهایشان تلوگیری ناایند (هاان ،و.)170 :15
بنابراین ،بهنظر مویرسود در مقابول اقوداما دشوانان در راسومای اخومال،ا کنوی میوان
م لاین و تضعیف آنان ،توالش بورای رهنوگسوازی در تهوت وحود موذاهب م ملوف
اسالمی و نیز وحد کل م مضعهین و آزادیخواهان تهوان و تشوکیل اردوگواه واحود در
مقابل م مکبران ،از تاله اصول غیر قابل چشومپوشوی اسوت کوه بایود در سیاسوتگوذاری
رهنضی در تاهوری اسالمی ایران مورد توته قرار گیرد.
د) شاخص هویتی؛ اصالح شاخصههای فرهنگی بر اساس اسالم ناب

از دیضر شاخ

های اساسی در تامعۀ اسالمی ،شاخ

هویمی آن است .اساس هویت یک

تامعه بر مؤلهههای رهنضی آن اسموار است .هویت اصیل و حقیقی تامعۀ اسالمی از یک-
سو به تحقق شاخصههای رهنضی اسالس ناد در تامعه و از سوی دیضور بوه محوو شاخصوه-
های رهنضی بیضانه یا اسالس آمریکایی واب مه است .بنابراین ،یکی از اصول اساسی که بایود
در سیاست گذاری در عرصۀ رهنگ مورد توتوه قورار گیورد ،توالش بورای احیوای هویوت
اسالمی تامعه است.

تهاتم به رهنگ و تالش برای م ودوش سواخمن رهنوگ بوومی و اسوالمی تامعوه ،از
تاله مواردی است که هاواره در راسومای تضوعیف ماالوک م ومقل و آزادیخوواه موورد
اسمهادۀ گ مردۀ دشوان ان قورار گر موه اسوت .از آنجوایی کوه از خوود بیضوانضی و واب ومضی
رهنضی ،مقدمه و الزمۀ واب مه ناودن یک مالکت در سایر اموور اسوت ،مقابلوه در عرصوۀ
رهنگ ،ب یار سرنوشتساز و تعیینکننده در سایر حوزهها مح ود میشود لذا از اهایت
و ح اسیت وکالعادهای برخوردار است.
از نضاه اماس خاینی در مقابله با تهاتم رهنضی بیضانضان باید به سه عامل نیوروی ان وانی
انقالبی و کارآمد ،شاخصههای رهنضی تامعه و نیز اقشار و مراکوز ت ثیرگوذار بور رهنوگ
توته ویژهای ناود .در ادامه ،به برخی از مهمترین ملزوما هر یک از این سه اصول اشواره
میشود.
 -اهمیت نیروی انسانی در مقابله با دشمن (انسانسازی)

از نضاه اماس خاینی ان انسازی یا تربیت نیروی ان وانی ،اسواس و پایوۀ تحوول در هور اموری
است ،بهگونهای که «هر مالکم به نیروى ان ان اش [ب مه] است .اگر نیروى ان ان در کار
نباشد ،مالکت دیضر مالکت نی ت» (هاان ،و .)54 :5ایشوان تلووگیری از رشود و تربیوت
درست نیروی ان انی را مهمترین خیانت صور گر مه در دوران گذشمه دان ومه و اصوولی
را برای تربیت نیروی ان انی کارآمد و انقالبی ارائه مینااید.
حضر اماس با بررسی نقشۀ دشان برای تضعیف ماالوک تحوت سولطه ،برناموۀ آنوان را
چنین خالصه میکند« :روى هم ر مه م خواسمند که مالکت ما را از «ان ان» خوال بکننود
و نیروى ان ان را به تباه بکشند» (هاان ،و )201 :1و «این از هاۀ اوربههوای کوه بوه موا
وارد شده است بدتر است» چراکه «ان ان م تواند که اقمصادش را با یکیودو سوال ،چهوار
سال ،درست بکند ،اما ان ان را که اسد کردند و یک طبقه را که حاال چهل سواله ه ومند،
س ساله ه مند ،اینها اسد شدند ،یک عار م خواهود ایون طبقوه را دوبواره برگردانود بوه
حال که باید رشد بکند» (هاان ،و.)157 :1
بدین ترتیب ،حضر اماس تربیت نیروی ان انی ممعهد و کارآمد را از مهمترین نیازهوای
کشور در دوران پس از پیروزی انقالد اسالمی میداند که هاۀ دسمضاههای مورتبج اعوم از
دولت ،دانشضاه و حوزههای علایه بایود در راسومای تحقوق آن برناموهریوزی دقیوق داشومه و
بهسرعت گاس بردارند.
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 -اصالح شاخصههای فرهنگی جامعه

یکی از اصولی که هر چند به این ناس در کالس اماس خاینی کامر دیده میشود اما ناونوههوای
آن در سیره و س نان ایشان بهواوح وتود دارد ،تالش برای اصالح شاخصههای رهنضوی
تامعه بر اساس مبانی اسالس ناد محادی است .از نضاه اماس راحول ،رهنوگ تامعوه در اثور
دوران طوالنی سلطۀ بیضانضان و دستنشاندگانشان ،دچوار آسویبهوای راوانوی شوده کوه
اصالح آن نیازمند برنامهریزی و آموزش صحی « رهنگ آموزنودۀ اسوالمی» و توایضزینی
آن با « رهنگ بدآموز غربی» موتود ،در مد زموانی طووالنی اسوت (هاوان ،و.)111 :11
لذا یکی اصولی که باید در سیاستگذاری در حوزۀ رهنگ موورد توتوه سیاسوتگوذاران
قوورار گیوورد ،برنامووهریووزی بوورای اصووالح شاخصووههووای منهووی رهنضووی و توورویج و تقویووت
شاخصههای مثبت رهنضی اسالمی در تامعه است.
اول) مقابله با شاخصههای منفی فرهنگی (مقابله با اسـالم آمریکـایی) :حضور امواس بوا تبیوین
گونهای از اسالس که آن را «اسالس آمریکوایی» موینامنود ،بوه برخوی از شاخصوههوای منهوی
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و گ مرش رهنگ اسالس امریکای را از به آزمایش گذاشمهانود» (هاوان ،و .)121 :21لوذا
یکی از م ئولیتهای خطیر مردس و م ئوالن تامعه مبارزه با این شاخصوههوا و توالش بورای
اصالح آنهاست« .بیضانه ناودن کشوورهاى اسومعاارزده از خوویش و غوردزده و شورکزده
ناودن آنان» (هاان ،و« ،)415 :21ترویج مراکز اد و عشرتکدهها و مراکز قاار» (هاوان،
و ،)316 :14تاایل به دنیا و رهنگ تجالی و اشرا ی و گورایش بوه ر واه و راحوتطلبوی و
«اخالک کاخنشین » (هاان ،و )376 :17و مواردی از ایندست ،شاخصوههوایی اسوت کوه از
نضاه اماس راحل باید رهنگ خودی را از آن مصون داشت تا بموان هویت بوومی خوویش را
از نهوذ عناصر بیضانه حهظ و رهنگ ملی را تقویت ناود.
دوم) تقویت مؤلفههای مثبت فرهنگی (ترویج اسالم ناب) :در مقابل برخی شاخصههای منهی
که حضر اماس ذیل عنوان اسالس آمریکایی مطرح ناود ،شاخصههوایی را نیوز بورای اسوالس
واقعی و اصیل که آن را «اسالس ناد محاودی» موینامیود ،بیوان رموود .ایشوان راه نجوا و
پیروزی نهایی انقالد اسالمی را تا ک به اصول اسوالس نواد و تورویج آن در میوان اقشوار
م ملف تامعه میداند که برخی از مهمترین مؤلهههای آن عبارتند از :قیاس برای برپایی دین

خدا ،مبوارزه بوا «م ومکبرین»« ،مور هین بویدرد» و « رصوتطلبوان» و توالش بورای حاایوت
«م مضوووعهان» و «پابرهنضوووان» و «رنوووجدیووودگان» (هاوووان ،و ،)11 :21روحیوووه «تهووواد و
شهاد طلبی» و آمادگی هزینه تان و مال و ...در راه آرموانهوا و اعمقوادا (هاوان ،و:14
 )522خودباوری و اعمااد به نهس (هاان ،و ،)307 :14احیای هویت اصیل اسالمی در میان
م لاین (هاان ،و .)5 :12مواردی از ایندست ،از تاله مؤلهههای مثبت رهنضی ه مند که
اماس خاینی بر ترویج و گ مرش آن در تامعه ت کید مینااید.
 -برنامهریزی برای تقویت عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ

به نظر میرسد بر اساس اندیشههای اماس خاینی ،عوالوه بور توتوه بوه شاخصوههوای مثبوت و
منهی رهنضی و داشمن برنامه برای اصالح و بهبود این شاخصوههوا در عرصوه ا وراد تامعوه،
باید به برخی از مراکزی که ت ثیرا

راونی بر رهنگ تامعه دارند نیز توته ویوژهای شوده

و اصول و برنامه های مش صی برای آنها تودوین ناوود .در ایون میوان ،برخوی از مراکوز کوه
نقش مهای در رهنگسازی ایها میناایند ،از اهایت باالیی برخوردارند.
اول) حوزة علمیه و دانشگاه :بوا توتوه بوه تایضواه تربیوت در رهنوگ موردس ،بودیهی اسوت
مراکزی چون دانشضاههوا ،حووزه هوای علایوه و مراکوز آموزشوی ،نقوش ب ویار پررنضوی در
اندیشۀ اماس راحل دارند .ایشان هاواره از دانشضاهیان و حوزویان بهعنوان اقشار ن بۀ تامعه
یاد کرده و معمقد است «دانشضاه مبدأ هاۀ تحوال اسوت .از دانشوضاه ،چوه دانشوضاه علووس
قدیاه چه دانشضاه علوس تدیده ،از دانشضاه سعاد یک ملت و در مقابل سعاد  ،شوقاو
یک ملت سرچشاه م گیرد» (هاان ،و.)65 :1
دوم) مساجد :از دیضر مراکز رهنضی که برای اصالح رهنوگ بایود بوه آن توتوه ناوود،
م اتد ه مند .اماس خاینی ریشۀ نهضوت اسوالمی در ایوران را نیوز در م واتد مویدانود و
معمقد است « این م اتد است که نهضت را درست کرد» و حهظ و توداوس نهضوت را نیوز
در حهظ م اتد میداند .از نضاه ایشان «م جد یک محل بود که مردس را به نهضت و بوه
قیاس بر اود ظلوم تهیویج مو کورد» (هاوان ،و .)363 :13بنوابراین ،هاوانگونوه کوه آغواز
حرکت نهضت از م اتد بود ،شرط تداوس نهضت و به ثار رسویدن آن نیوز حهوظ پایضواه

م جد و احیای کارویژه های اصیل آن هاچوون م وجد پیوامبر(ص) در زموان صودر اسوالس
است (هاان ،و.)61 :1
سوم) رسانههای عمومی :عامل دیضری که حضور امواس بور تو ثیر آن بور رهنوگ عاوومی
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تامعه ت کید دارد ،رسوانه هوای تاعوی و عاوومی ه ومند .در ایون میوان ،عاوده رسوانههوای
گروهی مکمود هاچون مطبوعا  ،از آن تهت که اوالً گ مرۀ توزیعشوان محودود بووده و
در دسمرس هاه قرار نایگیرد و ثانیاً چون هاۀ توانوایی و حوصولۀ مطالعوه آنهوا را ندارنود،
به نوعی به برخی از اقشار خاص تامعه محدود میشوند در حالی که رسوانههوایی هاچوون
رادیو و تلویزیون «در هاه تاى کشور ،در روسماها و شهرها و هاۀ تا ،بچه و بزرگ از این
اسمهاده م کنند .این رک دارد با آن مطبوعا دیضر» و ت ثیر آن بهگونوهای اسوت کوه «ایون
بچههاى دووسه ساله ،سهوچهار ساله به این نضاه م کنند و از این در روح آنهوا اثور گذاشومه
م شود تا پیرمردها ،هاه تحت ت ثیر واقع م شوند».
چهارم) مراکز فرهنگی و تفریحی :مراکز رهنضی و تهریحی هاچون سیناا و تئواتر از دیضور
مراکزی است که به اعمقاد اماس راحل در دورههای گذشمه ت ثیرا

راوانی بور اسود کوردن

رهنگ تامعه داشمه است .هر چند ایشان بر نقش مهم این مراکوز در شوکلدهوی بوه ا کوار
عاومی و رهنگ تامعه اذعان دارد ،اما معمقد است بیشمرین اسمهادهای که تا کنوون از ایون
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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اخالک ان ان و اسالم باشد زحات دارد و سیناا هوم اگور ب واهود چنوین باشود نیازمنود بوه
صر ،مد ها وقت است» ،اما در راسمای اصالح آن گاس بردارند چراکوه «هرگوز در مومن
سیناا و تئاتر نوشمه نشوده اسوت کوه بایود مرکوز واد باشوند» (هاوان و .)217 :11از نضواه
حضر اماس سیاست گذاری مناسوب بورای ایون مراکوز عوال در عرصوۀ رهنوگ ،تو ثیرا
راوانی بر اصالح رهنگ مردس دارد لذا در سیاسوتگوذاری رهنضوی تامعوه بایود توتوه
ویژهای به این مراکز داشت.
جمعبندی و نتیجهگیری

در ارتباط با سیاستگوذای رهنضوی مویتووان دو الضووی اصولی سوکوالر و هنجواری را از
یکدیضر تاییز داد .در حالی که الضوی سکوالر به عر یسازی رهنگ و تبودیل ناوودن آن
به کاالیی اصرار دارد که سیاست گذاری در آن توابع اصوول ثابوت بور مبنوای نیواز وردی و
مقبولیت تاعی است در رویکورد هنجواری ،رهنوگ مقولوهای بوومی بوا ارزش اسومعالیی
ارزیابی میشود که در تعامل بنیاد اتمااعی با اصول ارزشی شوکل مویگیورد .بور ایون مبنوا،

سیاست گذاری رهنضی توابع اصوول و قواعودی مماوایز از رویکورد سوکوالر خواهود بوود.
پرداخمن به دیدگاه اماس خاینی از این حیث مهم بوده و بهعنووان رویکوردی نووین ،بوومی و
کارآمد در تهان معاصر برای معر ی این اصول و شاخ

ها مطرح است.

با نضاهی به اندیشههای اماس خاینوی مویتووان مبنوای سیاسوتگوذاری در اموور م ملوف
تامعۀ اسالمی از تاله رهنگ را ابمنای سیاستها در اصول «اسالس حقیقی» یا «اسالس نواد»
دان ت که بهمرین منابع برای اسم راو این اصول «قرآن کریم» و «سیره اهل بیت( )» اسوت.

با تحلیل صور گر موه مشو
میتوان ذیل چهار شاخ

مویشوود کوه اصوول سیاسوتگوذاری در اندیشوه امواس را

کلی دسمهبنودی ناوود« :شواخ

مواهیمی انقوالد اسوالمی» کوه

شامل مؤلهههایی است که ماهیوت انقوالد اسوالمی واب ومه بوه آنهاسوت هاچوون آزادی،
اسمقالل ،وحد و عدالت .تامعۀ اسالمی «شاخ

هویمی» که مؤلهههایی از رهنوگ را در

برمیگیرد که هویت تامعۀ اسالمی را شکل مویدهنود و مویتووان ایون اصول را در توالش
حکومت اسالمی در ترویج مؤلهههای رهنضی «اسالس ناد» و مقابله با مؤلهوههوای رهنضوی
«اسالمی آمریکایی» خالصوه ناوود« .شواخ

نضرشوی» کوه بایود بوهعنووان یکوی از اصوول

سیاستگذاری رهنضی مورد توته قرار گیرد .این شاخ

حرکت در تهوت اصوالح نوو

نضاه ا راد در تامعۀ اسالمی واعم از مردس و م ئولینو بوه م وائل و مواووعا گونواگون را
شامل میشود.
شاخ

آخری که در این پژوهش بهعنوان یکوی از اصوول سیاسوتگوذاری در عرصوۀ

رهنگ از اندیشۀ اماس خاینی اسم راو گردید« ،شاخ

حقمحوری انقالد اسالمی» است

که نشاندهندۀ حاایت حکومت اسالمی از حق در مقابل باطل در هر تای عالم اسوت .ایون
شاخ

که از اصل «مبارزۀ دائای حق و باطل» ات اذ شده ،از اصول غیر قابول چشومپوشوی

در یک حکومت اسالمی است.
در یک نضاه کلی میتوان اصول اساسی سیاستگذاری رهنضوی از نضواه امواس را در دو
ب ش کلی که هر کداس شامل دو اصلند ،خالصه ناود :ب ش اول« ،تالش در تهوت تحقوق
اهدا ،تامعۀ اسالمی در کول عوالم» اسوت کوه دو اصول «تحقوق اهودا ،مواهوی انقوالد
اسالمی» و «تحقق اهدا ،تهانی انقالد اسالمی (غلبۀ حق)» مشواول آن مویشووند .ب وش
دوس که بیشمر تنبۀ اصالحی دارد« ،تالش در تهوت برداشومن موانوع تحقوق رهنوگ اسوالس
ناد در کل عالم» است که دو اصل «اصالح نو نضاه و نضرش مردس و م ئولین» و «اصوالح
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شاخصههای رهنضی براساس اسالسناد» را شامل میگردد.
هد ،نهایی در سیاستگذاری رهنضی در تامعۀ اسالمی ،رسیدن ان ان و تامعه به سوعاد
و کاال حقیقی است لذا تااس مبانی و اصولی که در سیاستگذاری در این عرصوه موورد توتوه
قرار میگیرند ،گامی در تهت سیر تامعه و ا راد آن بهسوی کاالند .بهعبار دیضر ،در صور
تحقق آن اصول مم ذه از اسالس در عرصۀ رهنگ ،زمینه برای حرکت تامعه بوهسووی کاوال و
تعالی حقیقی راهم میشود .ناودار شاارۀ  2این رابطه را بهمر ناایان میسازد.
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Abstract
Culture is proposed as an important criterion in politics management
which has been considered in various systems. althoughlots of cultural
elements are forming gradually during the time and by the effect of
different causes, one cannot ignore the role of government policies in
organizing them. Therefore one of the important duties of government
in Islamic society is to determine the principles and general policies in
the scope of managing the culture of society. The cultural principles and
policies of Islamic Republic of Iran, that are formed based on Islamic
thoughts, of course should be designed and drawn upon these thoughts.
Accordingly, the main question of the current research is that: what are
the ruling principles in the cultural policy-making of Iran’s society?
According to the operational approach of the researchers, Imam
Khomeini’s theory has been chosen as the base of the research. For this
purpose, the content analysis method is used to study his most
important speeches in this realm and we have tried to represent a model
in which explains the most important cultural policy-making principles
in the view of Imam Khomeini.
Keywords: Imam Khomeini, Cultural
Republic of Iran, Culture, Policy.

Policy-Making,

Islamic

 The article is prepare by the support of the Center for Interdisciplinary Research
for Humanities and Islamic Studies of Imam Sadiq University.
1. Associate professor of Politics, Faculty of Islamic Studies and Politics, Imam
Sadiq University; eftekhari@isu.ac.ir.
2. Ph.D Candidate in Islamic Studies and Politics of the Iran’s problems orientation,
Imam Sadiq University (Corresponding Author); ojtabababakhani@gmail.com.

IJCR

9
Abstract

Bibliography

IJCR

10
Vol. 9
No. 3
Autumn 2016

Ahmadi, H. (1370 [1991 A.D]). Raveš-e barnāmeh rizi dar baxš-e farhang. Tehrān:
Sāzmān-e Barnāmeh va Budjeh.
Alvāni, S. M., & Hāšemiān, S. M. H. (1387 [2008 A.D]). Erā'eh-ye model-e bumi-e
siāsat gozāri-e motevāzen-e baxš-e farhang. In Majmu'eh maqālāt-e hamāyeš-e
tuse'eh va tahavol dar farhang va honar.
Aštariān, K. (1386 [2007 A.D]). Siāsat gozāri-e 'omumi-e Irān. Tehrān: Mizān.
Bahrāni, M., & 'Alavi Pur, S. M. (1391 [2012 A.D]). Pārādāym šenāsi-e ta'āmol-e
andišeh-ye siāsi va farhangi. Tahqiqāt-e Farhangi-e Irān, 3, 127-151.
Dānāyi Fard, H. (1384 [2005 A.D]). Te'uri pardazi bā estefādeh az ruykard-e
esteqrāyi: esterāteži-e mafhum sāzi-e te'uri-e bonyādin. Dānešvar-e raftār
(Dānešgah-e Šāhed), 12(11), 57-70.
Ejlāli, P. (1379 [2000 A.D]). Siāsat gozāri va barnāmeh rizi-e farhangi dar Irān.
Tehrān: Ᾱn.
Fāzeli, N., & Qelič, M. (1392 [2013 A.D]). Negareši nu beh siāsat-e farhangi;
siāsat-e farhangi az didgāh-e motāle'āt-e farhangi. Tehrān: Tisā.
Hoseyn Li, R. (1379 [2000 A.D]). Majmu'eh maqālāt-e mabāni va osul-e siāsat-e
farhangi dar jomhuri-e eslāmi-e Irān. Tehrān: Ᾱn.
Kuški, M. S. (1379 [2000 A.D]). Ta'amolāti dar andišeh-ye siāsi-e Emām Xomeyni.
Tehrān: Markaz-e Asnād-e Enqelāb-e Eslāmi.
Latifi, M., & Zohuriān Abutorābi, M. (1394 [2015 A.D]). Tadvin-e olgu-ye arzyābie šāxes hā-ye farhang-e 'omumi dar dānešgāh hā. Tahqiqāt-e farhangi-e Irān,
8(1), 47-70
Musavi Xomeyni, R. (1376 [1997 A.D]). Kitab albai'I, (Vol. 2). Tehrān: Mu'asesehye Tanzim va Našr-e Ᾱsār-e Emām Xomeyni.
Musavi Xomeyni, R. (1378 [1999 A.D]). Tafsir-e sureh-ye Hamd. Tehrān:
Mu'aseseh-ye Tanzim va Našr-e Ᾱsār-e Emām Xomeyni.
Musavi Xomeyni, R. (1383 [2004 A.D]). Sahifeh-ye sajādieh. Tehrān: Mu'aseseh-ye
Tanzim va Našr-e Ᾱsār-e Emām Xomeyni.
Musavi Xomeyni, R. (1388 [2009 A.D]). Velāyat-e faqih. Tehrān: Mu'aseseh-ye
Tanzim va Našr-e Ᾱsār-e Emām Xomeyni.
Rezāyi, M. (1380 [2001 A.D]). Sarmašqi barāye siāsat gozāri va barnāmeh rizi-e
farhangi. Tehrān: Melikā.
Sālehi Amiri, S.R. (1387 [2008 A.D]). Mabāni-e siāsat gozāri va barnāmeh rizi-e
farhangi. Tehrān: Markaz-e Tahqiqāt-e Majma'-e Tašxis-e Maslahat-e Nezām.
Šari'ati, Š., & 'Azimi Taraqdari, M. (1393 [2014 A.D]). Elzāmāt-e rāhbordi-e
Jomhuri-e Eslāmi dar modiriat-e bohrān-e jang-e narm. Tahqiqāt-e Farhangi-e
Irān, 7 (3), 127-148.
Šarifi, S. 'A. R., & Fāzeli, 'A. (1391 [2012 A.D]). Vākāvi-e siāsat gozāri-e farhangi
dar Jomhuri-e Eslāmi-e Irān; āsib hā va rāhbord hā. Majles va Rāhbord. 19 (69),
55-90.
Vahid, M. (1388 [2009 A.D]). Siāsat gozāri-e 'omumi. Tehrān: Bonyād-e Hoquqi-e
Mizān.

Vahid, M. (1389 [2010 A.D]). Siāsat gozāri va farhang dar Irān-e emruz. Tehrān:
Bāz.
Xān Mohamadi, Y. (1386 [2007 A.D]). Dulat va siāsat gozari-e farhangi az didgāh-e
Emām Xomeyni. Motāle'āt-e Ma'refati dar Dānešgāh-e Eslāmi, (34-35) 4-38.

IJCR

11
Abstract

