ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ از
ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
1

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ﻋﯿﻮﺿﯽ
ﻣﻘﺪﻣﻪ

از ﻣﺸﻬﻮرات ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻧﻘﻼب ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ رﻫﺒﺮی ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻣﺮدم
)ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮده( اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮری ﭘﺲ از رﺧﺪاد
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ اﻧﻘﻼب در آن ،ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻧﻘﻼب -در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻋﻠﻞ وﻗﻮع ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻘﺮار
ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ،آﺳﯿﺐﻫﺎ ،ﻣﻮاﻧﻊ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪه اﻧﻘﻼب -ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺤﺚ از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﻤﻮاره از وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوران ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی دارای ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ و اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺤﺚ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،در واﻗﻊ ﺑﺤﺚ از ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی
»رﻫﺒﺮی« اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از رﺑﻊ ﻗﺮن از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
ﺗﺄﻣﻞ دوﺑﺎره در ﺧﺼﻮص اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ و دوﻟﺘﻤﺮد ﻓﺮزاﻧﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( دارای ﭼﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ:
اﻟﻒ -اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮآورد ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺮای ﻧﮕﺎه ﺑﻪ
آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ب -ﻗﻮت ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و اﺑﺘﮑﺎری -اﻧﺘﻘﺎدی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( را در اﺳﻠﻮﺑﻬﺎی
ﻓﮑﺮی و ﺷﯿﻮهﻫﺎ ،روﯾﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﺮوز ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ و ﺧﻼﺻﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ آن
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺳﻨﺨﯽ ،ﺗﺠﺎﻧﺲ و ﮐﺪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪورزی اﻣﺮوز را ﺑﺎ آن
زﻣﺎن -دورهای ﮐﻪ اﻣﺎم)ره( در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ -ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ج -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ درک اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار
__________________________________________________________
 -1ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( eivazi50670@ yahoo.com
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ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از زاوﯾﻪای دﯾﮕﺮ و از ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺘﻢ و
ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
د -ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ)داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر( و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻫـ -ﺑﺤﺚ از ﻗﺪرت ﻧﺮم و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺮماﻓﺰاری در آﺳﺘﺎﻧﻪ و آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ،ﻧﺸﺎن
از ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﻓﺮﻫﻨﮓ« در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ،در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارد.
و -ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﻧﻘﻼب و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮدن آن ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺮد و ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ،ﻫﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﻪ آن )اﻧﻘﻼب( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻨﺠﮑﺎوی و
ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ »ﻧﻈﺎم« )ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ( ﻣﯽﺷﻮد و از ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ و ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آن اﻧﺘﻘﺎد ﯾﺎ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ،درک و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮری ﺑﺎ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻃﺮح اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی آن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﭘﺎک و ﺳﺎدهزﯾﺴﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاش ،از ﻇﺮاﻓﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل و ارﺗﺒﺎط ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  20ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر را در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
ی -ﺗﺪاوم رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮدن ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪورزی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ -ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﻼﺣﻈﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﻧﻮﺟﻮﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ
ﺧﻮدﺟﻮﺷﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﺤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( اﺳﺖ.
در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺑﺮ ﺳﻨﺪ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﺤﻮری و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -1اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺎﯾﻞ دروﻧﯽ و ﺧﺮد
ﻓﺮاوان ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻼن ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن -ﻣﺜﻼً رﻫﺒﺮی
آن و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻠﻮه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً
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ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺜﻼً »ﺻﺪور اﻧﻘﻼب« ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اداﻣﻪ و اﺳﺘﻤﺮار ﯾﮏ
ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﻮاردی ﭼﻮن رﻓﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ)دوﻟﺖﻫﺎ(
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ دارای ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را دﯾﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ.
 -2ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻣﮑﺎن رﺧﺪاد »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« )اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ( اﺳﺖ .و
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺴﺘﺮ ﻇﻬﻮر و ﭘﺬﯾﺮای ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را اﺳﻼﻣﯽ و
اﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاص اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺎص را ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ
ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﻢ ﻟﻄﻤﻪای ﺑﻪ درک آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وارد ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
 -3ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ دﻧﺒﺎﻟﻪدار ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ
دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش آﯾﻨﺪهﮔﺮا آﻧﺎن را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ،ﻣﻘﺎوم ،ﻣﻨﻌﻄﻒ و
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻟﺬا ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ)اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ( در اﯾﺮان ﺑﻪ
رﻫﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ،ﺑﺎ اﺗﮑﺎء و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آﻣﻮزهﻫﺎ و
وﻋﺪهﻫﺎی دﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ)ص( اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻔﺮوضﻫﺎی ﻓﻮق ،ﮔﺸﺎﯾﺶ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ آﻏﺎزﯾﻦ و ﺗﻼش ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﺳﺌﻮال اول در ﺧﺼﻮص
ﻧﻮع ﻧﮕﺮش اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺌﻮال اﺻﻠﯽ) :(1آﯾﺎ ﻧﮕﺮش اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﻓﺮﻫﻨﮓ« و »ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻣﻄﻠﻮب
اﯾﺸﺎن ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ) :(1اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮو در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺮو ﺑﻮده و »ﻧﻈﺎم
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻣﻄﻠﻮب وی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اراده ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺄﺳﯿﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ و اﮐﺘﺴﺎب ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﻓﺮﺿﯿﻪ رﻗﯿﺐ) :(1اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﺮﺧﻮردار از ﻧﮕﺮﺷﯽ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻫﻠﯿﺖ،
ﺻﻼﺣﯿﺖ و اﻗﺘﺪار ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص از ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮده و ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻄﻠﻮب وی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﭘﯿﺮوی ﺻﺮف در ﻣﻘﺎﺑﻞ اراده ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺌﻮال دوم در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺌﻮال اﺻﻠﯽ) :(2ﻧﮕﺮش اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش
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ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ) :(2اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺻﺤﯿﺢ را ،راﻫﮑﺎر آﻣﻮزش
ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺴﺘﻪ و راﺑﻄﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،راﺑﻄﻪای دو ﺳﻮﯾﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ
و ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻓﺮﺿﯿﻪ رﻗﯿﺐ) :(2اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ در آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮده و
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮل و اﺑﺰار آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺮح ﺳﺌﻮال ﺳﻮم در ﺑﺴﺘﺮ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺌﻮال اﺻﻠﯽ) :(3وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه وﻓﺎق ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﺗﺤﻘﻖ
ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزد؟
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ) :(3اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻠﻘﯽ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﻘﻼب -ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش آن از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم)ره( -را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ
روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ رواﺑﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮای
ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ -ﺧﺼﻮﺻﺎً در اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن -ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﺿﯿﻪ رﻗﯿﺐ) :(3ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ »ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی« و
»ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﺸﺪار و ﺧﻄﺮی را در ﺧﺼﻮص وﻓﺎق
ﻣﻠﯽ و ﻋﺰم ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  20ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال اول آﻧﺴﺖ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد:
-

آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﭽﻮن زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی و دﻫﻪ اول ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮد.

-

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﭼﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺪﯾﻌﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء و
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﯿﺪواراﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺮا
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

-

راه ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺷﺎﻋﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮش
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﻪ »ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮو در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺮو ﺑﻮده و »ﻧﻈﺎم

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
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ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻣﻄﻠﻮب وی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اراده ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺄﺳﯿﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ و اﮐﺘﺴﺎب ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﻓﺮﺿﯿﻪ رﻗﯿﺐ :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﺮﺧﻮردار از ﻧﮕﺮﺷﯽ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻫﻠﯿﺖ ،ﺻﻼﺣﯿﺖ و
اﻗﺘﺪار ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص از ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮده و ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻄﻠﻮب وی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﻃﺎﻋﺖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﭘﯿﺮوی ﺻﺮف در ﻣﻘﺎﺑﻞ اراده ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻓﺮﺿﯿﻪ »روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،ﺷﯿﻮهای از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮد ﻋﻤﻞ و ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ.
آﯾﻨﺪه در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺪف ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز،
روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺰﯾﻨﺶﻫﺎی »ﺣﺎل« در ﭘﺮﺗﻮ آﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺧﻮب ،ﻟﺰوﻣﺎً
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای اﺣﺘﺮاز از ﺧﻄﺮﻫﺎ و رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻄﻠﻮب ،ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛
اﯾﻦ اﺳﺖ آن اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 1اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﮔﺰﯾﻨﺶ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ،ﮐﯿﻔﯽ و ارادهﮔﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ دﻫﻪ
 ،1950ﺗﻮﺳﻂ ج .ﺑﺮﮔﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ( .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺳﻨﺠﯽ ﻋﻠﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ
اﻓﺮاطآﻣﯿﺰ اﺳﺖ و ﻧﻪ آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ زﺑﺎن ﻣﺪ روز اﺳﺖ و
ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪون ارﺟﺎع ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮﻟﯽ و اراده.
آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺷﻬﺮت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آن را ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ
ﺑﻪ ﮔﻮی ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎن ،ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ -ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ)ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ،اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ( ﻗﺒﻮل ﻋﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻓﺰاﯾﻨﺪه دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ،ﻧﺎﯾﻘﯿﻨﯽﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ و
ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﻧﻬﺎدن ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی واﮐﻨﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﺗﺨﺎذ ﻧﮕﺮش
ﺿﺪﺳﺮﻧﻮﺷﺖﮔﺮا ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ،اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ دارد و ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم
رواﺑﻄﯽ را ﮐﻪ ﺿﺮوری ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺧﺎرج از اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﭘﺬﯾﺮا ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اراده و
__________________________________________________________
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اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ،رواﺑﻂ را ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﻨﺪ.
در اﺻﻞ و رﯾﺸﻪ ﮐﻞ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،ﻓﺮض آزادی در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﯾﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ و ﻧﺎﻣﺘﻌﯿﻦ،
وﺟﻮد دارد .ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،آﯾﻨﺪه را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺪاوم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،زﯾﺮا آﯾﻨﺪه در ﻣﻌﺮض
ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺷﺎن ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ،دارﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،ﺷﯿﻮهای از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ،ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ
روﺷﻨﯽ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزﯾﻦ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺄﺛﯿﺮات دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه،
اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
-

ﻧﺨﺴﺖ؛ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
درازﻣﺪت را ﺿﺮوری ﻣﯽﺳﺎزد» :ﻫﺮ ﻗﺪر ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺮاﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺮاغﻫﺎی
ﺟﻠﻮی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ دورﺗﺮی را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ«.

-

دوم؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺴﺘﯽای ﮐﻪ ذاﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
را ﻓﺮدا درو ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺬر آن را اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻔﺸﺎﻧﯿﻢ.

ﺳﺎل  1973ﻣﯿﻼدی ﺳﺮآﻏﺎز ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ،آﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز را )ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ در روﻧﺪﻫﺎ(
ﻣﺒﺮمﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ،ﮐﺜﺮﺗﯽ از آﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ وﺟﻮد
دارد و آﯾﻨﺪه واﻗﻌﯽ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻫﺮ
ﯾﮏ از آﻧﺎن ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻨﮑﻪ آﯾﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
و ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﯿﺖﻫﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻂ ﯾﮕﺎﻧﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﻣﺘﺪاد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد؛ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮﻋﮑﺲ ،آﯾﻨﺪه ﮐﺜﯿﺮ و ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ .ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻮدن آﯾﻨﺪه و
داﻣﻨﻪ آزادی ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ آﯾﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻌﺮض
آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز از اﯾﻦ ادراک ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ،ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﺖ و آزادی ،ﻫﺮ دو،
اﺳﺖ؛ آﻧﭽﻪ در آﯾﻨﺪه رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل و اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ اراده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،آﯾﻨﺪه ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه »ﺣﺎل« ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
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ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ،ﺣﺎل را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد؛ آﯾﻨﺪه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺪان ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد،
»ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی« اﻣﺮوز اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﺘﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪ درآﻣﺪ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﻣﺼﺮف ﻓﺮد در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺧﺎص ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﺳﻂ درآﻣﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪاش)ﭘﺲاﻧﺪاز( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ درآﻣﺪ آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر وی)اﻋﺘﺒﺎر( ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﯿﯿﻦ آن
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺻﺎﻟﺢﭘﻮر و .(1-13 :1379،...
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﺪاول
ﺟﺰﺋﯽ ﻧﮕﺮ
دﯾﺪﮔﺎه

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

ﮐﻤﯽ ،ﻋﯿﻨﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

راﺑﻄﻪﻫﺎ

اﯾﺴﺘﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ

ﺗﺒﯿﯿﻦ

ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﯾﻨﺪه را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ

آﯾﻨﺪه

واﺣﺪ و ﯾﻘﯿﻨﯽ

روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﮔﯿﺮ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻮدن ،ﻫﻤﻮاره در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ روﯾﮑﺮد
ﻓﺮاﮔﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﯿﻔﯽ ،ﻧﻪ ﺿﺮورﺗﺎً ﮐﻤﯽ ،ذﻫﻨﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎن
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﯾﻤﺎن و
اﻣﺪادﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار
ﻣﯽدادﻧﺪ :ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را ﺧﺪا آزاد
ﮐﺮد.
ﭘﻮﯾﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﻣﺘﺼﻠﺐ و اﯾﺴﺘﺎ ﻧﺒﻮد .ﻣﺜﺎل:
اﻇﻬﺎر ﺧﺸﻨﻮدی از ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان،
دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ارﺗﺶ  20ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در ﻗﺒﺎل ﺗﻬﺪﯾﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ در دوران ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی ،ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
 598و ﻗﺪرت اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺻﻮل.
آﯾﻨﺪه ،ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی ﺣﺎل اﺳﺖ
ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ،
آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮای ﻇﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻋﺪهای اﻟﻬﯽ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ
اﺳﺖ ﻣﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ
ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺜﯿﺮ و ﻧﺎﯾﻘﯿﻦ
ﺗﺄﮐﯿﺪ اﻣﺎم)ره( ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻪ »ﻣﺎ
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روش

ﻣﺪلﻫﺎیﻋﻠﺖﻣﻨﺪاﻧﻪوﮐﻤّﯽ
)اﻗﺘﺼﺎدی ،رﯾﺎﺿﯽ(

ﻧﮕﺮش
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﯾﻨﺪه

اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ و اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ)آﯾﻨﺪه رخ
ﻣﯽدﻫﺪ(
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
اﻣﺎم)ره( ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ،
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺮ ﻗﺪرتﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ«.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪاﻧﻪ؛ ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ)ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺳﺎﺧﺘﺎری( و اﺗﻔﺎﻗﯽ)ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ( اﺷﺎرات
اﻣﺎم)ره( ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎ و ﺳﻨﻦ اﻟﻬﯽ و ﻗﺪرت
اﻧﺴﺎن)ﻣﺆﻣﻦ( ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶرو
ﻓﻌﺎل و ﺧﻼق)آﯾﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻣﯽﺷﻮد( ﺗﺄﮐﯿﺪ
اﻣﺎم)ره( ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ.

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و اﺛﺒﺎت ﻓﺮﺿﯿﻪ
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ درک روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز و اﻫﻤﯿﺖ آزادی ﻋﻤﻞ ،اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮ ،ﻧﻘﺶ اراده و
اﻧﺘﺨﺎب و ﻗﺪرت ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺮای ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و اﻇﻬﺎرات اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در ﺧﺼﻮص »ﻓﺮﻫﻨﮓ« و »ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن از
آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی اﯾﺸﺎن از روﯾﮑﺮدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ،
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﻣﺎم)ره( در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺠﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ و آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺶ از دﯾﻦ در راﻫﺒﺮی
ﺟﺎﻣﻌﻪ)ﺳﯿﺎﺳﺖ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
-

آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ).داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن از
دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم)ره(.(54 :1376 ،

-

ﻓﮑﺮﻫﺎ را ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪودهﻫﺎﯾﯽ و ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وارد ﺷﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓﮑﺮ آزاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮدش ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﺪ).ﻫﻤﺎن .(92 :در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺠﺎد
ﻓﺮﺻﺖ روﯾﺎروﯾﯽ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن و آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز
ﺑﺤﺚ از ﻧﻬﻀﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،دﻗﯿﻘﺎً ﺛﻤﺮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻋﺰم ﺑﺮای ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ و ﺣﻞ آﻧﻬﺎﺳﺖ)ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی
ﺑﻮﻣﯽ(.

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

-
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راه اﺻﻼح ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﺖ .اﺻﻼح ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺮوع
ﺑﺸﻮد  ...ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﺎ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ
از آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ از دﯾﮕﺮان ،ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﺎ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ را دﺳﺖ ﻣﺎ
ﺑﺪﻫﯿﺪ)ﻫﻤﺎن 62 :و (63

-

ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ دارﯾﻢ ،ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارﯾﻢ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻏﺮب در اﯾﻦ
اﻣﻮر ﻧﺪارﯾﻢ و آﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ رﺷﺪ آوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﯾﮏ ﺣﺪی ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ )ﻫﻤﺎن ،ص .(80ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ
اﻣﺎم)ره( ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺒﺐ »رﺷﺪ« ﺑﺎﺷﺪ ،آﮔﺎﻫﯽ و اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.

-

اﮔﺮ ﻣﺎ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ،ﻫﻤﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻮﯾﻢ ،در اﻗﺘﺼﺎد واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﻓﺮﻫﻨﮓ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺒﺪأ اﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻓﮑﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ).ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر ،ﺟﻠﺪ .(67 :9

-

زﻣﺎن ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم)ره( رﯾﺸﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر را
در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽداﻧﺪ .در واﻗﻊ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺻﻼح اﻣﻮر ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم)ره( ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻗﺪرتﺳﺎز اﺳﺖ و ﺑﺎ آن
ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺌﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﮑﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
و اﺻﻼح ﻓﮑﺮی ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺻﻼح ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.

-

اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی را از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ در ﻓﮑﺮ و در اﻧﺪﯾﺸﻪ و در روح واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ).ﻫﻤﺎن،
ﺟﻠﺪ .(2،3،24 :7

-

ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ »ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ« را از ﺳﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ« )...ﻫﻤﺎن،
ﺟﻠﺪ .(212 :14

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اراده اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و »اﻣﮑﺎن« اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ:
-

ﺧﻮدﻣﺎن را از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﻤﺎن اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی
ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ،آﻧﺠﺎﺳﺖ).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ.(166 -167 :9

-

ﺗﺎ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ]ﻓﮑﺮی[ ﻫﺴﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﯿﭻ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻻ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ .(256 :9

اﻣﺎم)ره( در ﺑﺤﺚ از اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راﻫﺒﺮی اﻣﻮرات ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ

ﺷﻤﺎره  9ﺑﻬﺎر 86
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اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﻓﺘﺎر و روﯾﻪ اﯾﺸﺎن را در ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن داده و
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﭽﻮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﯾﮏ ﻫﻤﭽﻮن
ﻧﻬﻀﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ،اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﻘﻼل دارد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ دﻧﺒﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ .(86 :7
-

در واﻗﻊ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ راﻫﻨﻤﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﻣﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺎم)ره( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ دﻧﺒﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و ﻫﺪف از اﯾﻦ اﻣﺮ،
»ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی« اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺰاف ﻧﺒﺎﺷﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ و ﻫﺸﺪار اﻣﺎم)ره( را از
ﺟﻤﻠﻪ رﻣﻮز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وی در رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻈﯿﻢ و دﯾﻨﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.

در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ رﻫﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در ﺗﺮﺳﯿﻢ »ﻧﻈﺎم
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺄﻣﻠﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪ دو ﻧﻬﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره
ﮐﺮدﻧﺪ :ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮ ﺣﻮزهای ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻟﻤﺲ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻈﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﯾﻦ دو ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﮐﻢ ﮐﺮدن
ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ ،ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه در ﻫﻢ ذوب ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼم وﺳﯿﻊﺗﺮ
ﮔﺮدد) .داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم)ره(.(365 -366:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﮐﻨﺎر ﺗﺄﻣﻼت ﻧﻈﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺬا
ﻃﺮح ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮی ﻧﻪ ﺻﻼح اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺻﺤﯿﺢ .ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻄﻠﻮب ،ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ اﺳﺖ.
-

اﯾﻦ دو ﻗﻄﺐ ]ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه[ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را در دﺳﺖ دارﻧﺪ ...
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﺳﺖ).ﮐﻼم اﻣﺎم ،دﻓﺘﺮ ﻫﺸﺘﻢ.(334 :1362 ،

-

در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎب اﺟﺘﻬﺎد ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم ﻫﻤﻮاره
اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات اﺟﺘﻬﺎدی -ﻓﻘﻬﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻟﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آزاداﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﺗﻮان و ﺣﻖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن را ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻣﻬﻢ،
ﺷﻨﺎﺧﺖ )اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( درﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺣﺪت روﯾﻪ و
ﻋﻤﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ).ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر ،ﺟﻠﺪ .(46-48 ،21

-

ﭘﺲ ،ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻄﻠﻮب ،ﻧﻈﺎم ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﯿﺎن دو ﻧﮕﺮش ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
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درﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻔﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و وﺣﺪت روﯾﻪ و
ﻋﻤﻞ)اﺟﻤﺎع( ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآﯾﺪ.
-

از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ »ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم ﻫﻤﻮاره اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ  «...ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
درک اﯾﻦ اﻗﺘﻀﺎء ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺮش آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی در دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم)ره( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻫﺒﺮ
اﻧﻘﻼب ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه دارد ،آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .در
واﻗﻊ اﻧﻘﻼب ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ را -ﻣﺮدم ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر -ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﯾﻨﺪهای دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ .ﭘﺲ ،زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﮔﺬر
ﻣﻮﻓﻖ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

-

ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎ از ﻏﺮب ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ ،اراده ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻏﺮب ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ  .(193 :11دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻦآوری ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ
ﻫﺴﺘﻪای ،ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ رﻫﻨﻤﻮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﺳﺖ.

-

ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺎ اﮔﺮ در اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ از آﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮآورد و
ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮدازد .از ﻣﺘﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺷﻮد و روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ .(65 :12

-

ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﻨﺪ ) .ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ :13
.(198

-

ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ اﻣﮑﺎن دارد).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ .(159 :4

-

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درازﻣﺪت ،ﻓﺮﻫﻨﮓ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدﮐﻔﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ).اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر
اﻣﺎم)ره(.(73 :1381 ،

-

دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﻋﻠﻢ ﺟﻬﺖدار اداره ﺑﺸﻮد)ﻫﻤﺎن.(75 :

-

ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﺮی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ).ﻫﻤﺎن،
ص.(79

-

اﺳﻼم اﻧﺴﺎن را آزاد ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن را ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻮدش و ﻣﺎﻟﺶ و ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺶ و
ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻮﺳﺶ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮده ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ،آزاد اﺳﺖ اﻧﺴﺎن
)ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ .(68 :1

ﺷﻤﺎره  9ﺑﻬﺎر 86
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-

روﺷﻨﻔﮑﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ راه ﭘﺮﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن
ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ  .(118 :20اﯾﻦ ﻫﻤﺎن آﯾﻨﺪهای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آن را ﻫﺪفﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
 20ﺳﺎﻟﻪ آن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

-

اول ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎورﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻫﻢ
ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ دارﯾﻢ و اﯾﻦ ﻗﺪرت در ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﺴﺖ).ﺧﻮدﺳﺎزی ﻣﻘﺪﻣﻪ دﯾﮕﺮ
ﺳﺎزی()ﻫﻤﺎن(.

-

ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﺳﺎس اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ.

در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ »ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﻧﺰد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(؛
-

ﺑﺮاﺳﺎس »آﯾﻨﺪه« ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ در آن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی را ﻧﯿﺰ در ﺣﯿﺎت ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺸﺮ وارد ﻣﯽﺳﺎزد .در
واﻗﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﺮو و ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎرﯾﺦ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم در اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮر اﻣﺎم
زﻣﺎن)ﻋﺞ( ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻧﻪ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ و ﺑﯽﻫﺪف ،ﺑﻠﮑﻪ دارای ﺗﮑﻠﯿﻒ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽداﻧﺪ.

-

ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻗﺪرتﺳﺎز اﺳﺖ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ آن »ﻓﮑﺮ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

-

در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻨﻦ و وﻋﺪهﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و ﻫﻀﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

-

ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(» ،ﻓﺮﻫﻨﮓ« را در ﺻﻮرﺗﯽ »ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ« ﺗﺒﻠﯿﻎ و
ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ آﺣﺎد ﻣﺮدم و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎء
ﮐﺸﻮر)ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ(.

 ...ﺑﺎ رﻓﺘﻦ دزدﻫﺎ و ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮﻫﺎ ﻫﻢ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ  ...ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺤﯿﺢ)ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ( ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ )...ﺗﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎء واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ( .اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻠﺖ و دوﻟﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را درﺳﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺧﯿﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺮدﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﺧﯿﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﺮوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺧﯿﺎل ﮐﻨﻨﺪ،
دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺧﯿﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،روﺣﺎﻧﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ ،اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ،ﺧﯿﺎل ﺻﺤﯿﺤﯽ
ﻧﯿﺴﺖ).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ .(109-110 :9
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻟﺬا ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
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داﺷﺘﻪ و ﺳﺎده و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ورودی آن ﻣﺤﺪود ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎز ﺧﻮرد آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آﺣﺎد ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺌﻮال اﺻﻠﯽ دوم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان :ﻧﮕﺮش اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ و راﺑﻄﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﺿﯿﻪ زﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺻﺤﯿﺢ را ،راﻫﮑﺎر آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ
داﻧﺴﺘﻪ و راﺑﻄﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪای دو ﺳﻮﯾﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت
و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ را در زﻣﺮه ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻨﯽ و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ و راه ﻣﺆﺛﺮ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ و آزادی و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
آﻣﻮزش ،ﻏﯿﺮ از ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﺗﺤﮑﻢ و اﺟﺒﺎر اﺳﺖ .آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل دادن و
ﻓﺮﺻﺖﺳﺎزی ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ وﻇﯿﻔﻪای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺧﻮد را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﻼﺣﻈﺎت دو ﻃﺮف)ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ( اﺗﺨﺎذ و اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﭘﺮورﺷﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ» ،دﻋﻮت« در
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ و در راﺳﺘﺎی آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار دارد ،اﯾﻦ دﻋﻮت و ﺗﺒﻠﯿﻎ و در ﯾﮏ ﮐﻼم
آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺳﺘﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺷﻌﺎر ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ ،ﻧﻤﻮد ﺑﺎرز و ﻣﻠﻤﻮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺘﻌﺎدل از »آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ« و »آﻧﭽﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ« را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد ،ﺗﺎ ﮔﺴﺴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﺣﻠﻘﻪ
ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮدش اﺧﺒﺎر و
اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﺸﻮر را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل دو ﺳﻮﯾﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻋﺪم
ﺗﻮازن و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز
اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ از دﯾﮕﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت درک و ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻟﺬا راﺑﻄﻪ دو
ﺳﻮﯾﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻧﻪ در اﻧﺤﺼﺎر
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ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﯽآورد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ در اﻧﺒﻮه ﻣﯿﻞﻫﺎ و ﺳﻼﯾﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزد و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن را ﺑﺮاﺳﺎس »دادهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻗﺮار داده و
ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ)ﺣﮑﻮﻣﺖ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اﻣﺎم)ره( در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
-

رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺒﺎﻫﯽ و ﺗﺨﺪﯾﺮ
ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﻮده اﺳﺖ).ﻫﻤﺎﯾﻮن.(30 :1374 ،

-

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در
ﺧﺎرج ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺖ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺻﺤﯿﺢ).ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر ،ﺟﻠﺪ .(44 :14

-

ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﺪرﺳﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻤﺎ
در ﺻﺪد اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ را راﺿﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﺪد اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ را
اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ  .(257 :14اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی و
ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻬﻢ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم داده ﺷﻮد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ و ﺗﺤﮑﻤﯽ ﻗﺼﺪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ را داﺷﺖ.

-

ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﺎﺻﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای
ﺗﻬﺬﯾﺐ اﺧﻼق ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﮐﺮدار ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺪای
ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻠﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در آﻧﻬﺎ
رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻨﺪ و اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺒﻌﻮث ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ
 .(77 :17اﺻﻮﻻً ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ »ﻋﻤﻞ« ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺒﻠﻐﺎن آن
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻘﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن آﻣﻮزشﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺠﻠﯽ و ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ در آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و
اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﺎر وﯾﮋهﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دارد .ﺗﺄﮐﯿﺪات اﻣﺎم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ:

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

-
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از ﻋﻤﻮم ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻈﯿﻢاﻟﺸﺄن و اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪه رﺣﻤﺖ و
ﻋﻄﻮﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﻣﻮر ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ارﺷﺎد و ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﺣﺴﻨﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎران را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ .(142 :14

-

اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ از اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ واﺟﺐ اﺳﺖ).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ
.(294 :11

-

ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل اﻣﺮی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎم)ره( ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮر از »ﻫﻤﻪ« ﻧﯿﺮوﻫﺎ
دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد و آن را اﻣﺮی واﺟﺐ و ﺿﺮوری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

-

ﺧﻮد ﻣﺮدم و ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را ﺑﯿﺪار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﯽ ﻓﺎﯾﺪه دارد
ﮐﻪ ﺑﯿﺪارﮔﺮ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ.(71 :2

-

ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ،ﻫﺮ ﮐﺪاﻣﺘﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺣﺎﻻ او از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﯾﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮد ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ .(188 :2در واﻗﻊ
ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﻫﺪف؛ ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺸﯽ و اﻗﻨﺎعﺳﺎزی
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ رﻓﺘﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ در اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا در رﻓﺘﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ
»ﺗﺪرﯾﺞ« را ﺑﺎور و در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و اﮔﺮ ذرهای ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﻮق در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ دو
ﺳﻮﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻣﺎم)ره( در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

-

ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ)ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ دو ﺳﻮﯾﻪ( ﺑﺮ ﻗﻠﻮب ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﯾﺮان و ﻗﻠﻮب از ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺎره ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ117: 14
(.

-

 ...ﻣﺮدم ﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ ﻣﺎ دوﺳﺖ)ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪی دو ﺳﻮﯾﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ( آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ دوﺳﺘﺸﺎن ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ.(205 :1

-

ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺎل ﻫﻤﻪ اﺳﺖ).ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎرت و
ﮐﻨﺘﺮل( .اﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﮑﻨﺪ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﮑﻨﺪ).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ.(8،47

-

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را در اﯾﺠﺎد ﺟﻮی ﺳﺎﻟﻢ و ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ دارﻧﺪ).ﻫﻤﺎن،

ﺷﻤﺎره  9ﺑﻬﺎر 86
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ﺟﻠﺪ.(23 ،12
-

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﺪﻣﺖﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪای را ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼم و اﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ .(239 ،16

-

اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮدم را ارﺷﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﻮاﻟﺸﺎن ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﺎﺷﺪ).ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ.(45-46 ،18

ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﯾﮏ اراده ﺳﺎزﻧﺪه در اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮاﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .از ﻣﻨﻈﺮ
اﻣﺎم ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻖ آن اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم)ره( ﺗﺄﺛﯿﺮ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آﯾﻨﺪهای روﺷﻦ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .از
ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم)ره( ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﻮزش ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،رﻓﺘﺎر ﺣﺴﻨﻪ ،رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ارزﺷﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪات دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه در ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی ،ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ
از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ،ﻟﺬا آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﻮاره
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮای ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺴﻞﻫﺎ درﮔﯿﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف
ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﺎﻟﺸﯽ و درازﻣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اوﻻً:
دارای ﺑﯿﻨﺶ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﻘﻦ و آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺎور ﺑﺎﺷﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً اﯾﻦ آرﻣﺎنﻫﺎ را در ﻇﺮفﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ-
ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻓﻖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای »آﯾﻨﺪه« درآورد .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  20ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﻘﻖ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﺮ اراده ،آﯾﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ارزشﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ راهﻫﺎی
وﺻﻮل ﺑﺪانﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮔﺮدد و آﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب آن آرﻣﺎنﻫﺎ »ﺳﺎﺧﺘﻪ« ﺷﻮد.

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
-

ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و  ،1379 ،...ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ،ﺗﻬﺮان:
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﭼﺎپ اول.

-

ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،ﺳﯿﺪ روح اﷲ ،1376 ،داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن از دﯾﺪﮔﺎه
اﻣﺎم)ره(.

-

ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،ﺳﯿﺪ روح اﷲ ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم)ره(.

-

ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،ﺳﯿﺪ روح اﷲ ،1362،ﮐﻼم اﻣﺎم ،دﻓﺘﺮ ﻫﺸﺘﻢ.

-

ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،ﺳﯿﺪ روح اﷲ ،1381،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم)ره(.

-

ﻫﻤﺎﯾﻮن ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ،1374 ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﮏ واژه در دو ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان:
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﭼﺎپ اول.

