تبیین مفهوم و مؤلفه های استقالل فرهنگی در اندیشه ی سیاسی
امام خمینی(ره)
نويسندگان :مجتبی صدیقی ،1حسین مسعودنیا ،2حسین هرسیج،3

تاریخ دریافت96/3/24 :

تاریخ پذیرش نهایی96/6/14 :
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چكيده
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار انقالب از مفاهیم متعدد و پیچیدهای
نظام یافته که برای شناخت دقیق آن الزم است تمام این اجزاء مورد مداقه قرارگیرد .درمیان
این مفاهیم استقالل فرهنگی نقشی برجسته دارد .برای درک این مفهوم الزم است جایگاه
فرهنگ را دراندیشه ایشان مورد بررسی قرار داد و تأکید امام برمسأله استقالل را تحلیل نمود
و رابطه این مفهوم را با استقالل فکری ،سیاسی و اقتصادی روشن ساخت .نوشتار پیش رو
کوشیده با استفاده از روش تحلیل محتوای اسکینر به این سوال پاسخ دهد که مفهوم استقالل
فرهنگی دراندیشه امام چیست و از چه مولفههایی برخوردار است؟ یافتههای پژوهش
نشان داد از نگاه امام فرهنگ مجموعهای هویتساز ،مولد تربیت و تفكرپرور است و استقالل
فرهنگی یعنی عدم وابستگی فکری و تربیتی به غیر .مولفههای این استقالل شامل استقالل
فکری مبتنی بر هستیشناسی توحیدی ،خودباوری و اعتماد به نفس ملی ،تربیت اسالمی
مبتنی بر هویت توحیدی و رویکرد تهاجمی فرهنگ توحیدی علیه فرهنگ الحادی می باشد
که ضرورت دارد با نگاهی جهادی به تقابلی دائمی با نظام سلطه بپردازد .عنصر دیگر استقالل
اقتصادی است و اگر نظام توحیدی به خودکفایی اقتصادی نرسیده باشد در تقابل با تمدن
مادیغربموفقبهرسیدنبهاستقاللفرهنگینخواهدشد.

واژگان كليدي:
فرهنگ ،استقالل فرهنگی ،مؤلفه های اندیشه ،کنش گفتاری
 .1دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهانyaraneedalat@chmail.ir ،
 .2عضو هیات علمی دانشگاه اصفهانmasoudn@ase.ui.ac.ir ،
 .3عضو هیات علمی دانشگاه اصفهانharsij@yahoo.com ،
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-1مقدمه و بیان مسأله

وقوع انقالب صنعتی سوم در واپسین دهههای هزاره دوم میالدی ،سبب شکلگیری
انقالب دیجیتالی و طرح پدیدهای به نام جهانی شدن گردید؛ واژهای که البته در
خصوص تعریف ابعاد و پیامدهای آن میان محققین اتفاق نظر کاملی نیست .اما با این
وجود غالب پژوهشگران بر یک نکته اتفاق نظر دارند و آن هم اینکه یکی از مهمترین
ابعاد جهانی شدن گسترش فرهنگ غرب با استفاده از امکانات رسانهای آن و استحاله
فرهنگهای بومی و محلی است .وجود چنین خطری فراروی انقالب اسالمی سبب
گردید تا مسألهای به نام تهاجم یا شبیخون فرهنگی و ضرورت مقابله با آن از سوی
رهبر معظم انقالب مطرح گردد .چرا که امروز فرایند پروژهمحور یا پروسهمحور جهانی
شدن در حال نابودکردن هویتهای فرهنگی متعارض در دنیاست و یک تهاجم فرهنگی
همهجانبه علیه فرهنگ ملی و اسالمی ایرانیان شکل گرفته که به دنبال درنوردیدن
هویت و استقالل فرهنگی و سیاسی کشور است اما عمال تبیین محدودی در رویکرد
فکری امام به مسأله استقالل فرهنگی از دریچه هویت انقالب اسالمی صورت گرفته
است و در نتیجه امروز فاقد تصویری شفاف از این مفهوم میباشیم .بنابراین ضرورت
و اهمیت این موضوع محورهای ذیل را در بر میگیرد:
 یکی از شعارهای اصلی انقالب اسالمی ،مفهومی به نام "استقالل" است. استقالل از ابعاد مختلف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی قابل بررسی است. یکی از ابعاد استقالل که بسیار مورد توجه بنیانگذار انقالب بوده ،استقالل فرهنگیاست.
 تأکید ایشان بر روی این موضوع پیامد دو نکته بوده است؛ اول اعتقاد عمیق امام بر"ماهیتفرهنگیانقالباسالمی"ودیگریتأکیدایشانبرجایگاه"استقاللفرهنگی"1
به عنوان ضامن تداوم استقالل سیاسی و اقتصادی نظام اسالمی.
 وجود مناقشات گسترده فکری در حوزه مسائل کالن فرهنگی و سیاسی کشور،سیاستگذاری راهبردی در حوزه فرهنگ و سیاست را عمال متزلزل ساخته است.
بنابراین وجود تصویری شفاف و گویا از اندیشه امام در زمینه استقالل فرهنگی و
مؤلفههای آن میتواند پایانبخش بسیاری از مجادالت نظری و عملی در کشور باشد
و اجماع نخبگانی الزم در سیاستگذاری و اداره کشور را فراهمسازد .لذا با توجه به
چنین پیشینهای محور اصلی پژوهش پیشرو از دو سوال تشکیل شده است:
 -1استقالل فرهنگی از منظر امام به چه معناست؟
 -2استقالل فرهنگی در اندیشه ایشان از چه مؤلفههایی شکل یافته است؟
1. Cultural Independence

-2ادبیات نظری و پیشینه موضوع
 -1-2ادبیات نظری :تعریف مفهوم فرهنگ

اصوال فرهنگ مفهومی مبهم و پیچیده است و در حوزههای مختلف علوم انسانی از مناظر
متعددی مورد بحث قرار گرفته و تعریف و تبیین شده است .متخصصان رشتههای
مختلف تـالشهای بسیاری بـرای شناخت و تبیین مفهوم آن به خرج دادهاند اما
همچنان تعریفی روشن که همگان بر آن اتفاق نظر داشت ه باشند ،عرضه نشده است .از
جمله دالیل این امر میتوان به مشترک بودن ایـن مـفهوم در علو م مختلف همچون
روانشناسی ،جامعهشناسی ،باستانشناسی و غیره اشاره کرد .همچنین نگاه جزئی
و بخشی به عناصر فرهنگ به جای کلیت مفهوم آن ،و زمینههای فـلسفی و نظام
انسانشناسی خاصی که هریک از مکاتب علمی در علو م اجتماعی از آن متاثر گشته
و اصول خود را بر آن بنا نهادهاند ،میتواند به عنوان عاملی دیگر در این زمینه مد نظر
قرار گیرد( .فاضلی،1372،ص .)12در مجموع چهار رویکرد در تعریف مفهوم فرهنگ
وجود دارد( :معینی،1374،ص)28
 -1تعريفهاي تاريخي :که تكيه بر ميراث اجتماعي در طول تاريخ جامعه دارد .از
نگاه لينتون فرهنگ ،به معناي عامّ ،
كل ميراث اجتماعي بشريت است و به معناي خاص،
رگهاي ويژه از ميراث اجتماعي يعني ،فرهنگ يك قوم يا ملت( .آشوری1389ص)56
 -2تعريفهاي روانشناختي :كه تكيه بر الگو و روش تسهيل سازگاري با محيط و
جامعه دارد .تعاريف روانشناختي بر نقش فرهنگ به مثابه ح ّ
الل مشكالت تأكيد ميكنند.
فیلیپ اسمیت در این خصوص معتقد است فرهنگ به مردم اجازه ميدهد با يكديگر
مراوده داشته باشند ،آموزش ببينند ،يا نيازهاي مادي و عاطفي خود را برآورده سازند.
(اسمیت1387ص)16
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و به سؤاالت فرعی ذیل نیز پرداخته خواهد شد:
 -1خاستگاه توحیدی اندیشههای شیعی امام چه اثری بر شکلگیری نوع نگاه ایشان
به مسأله فرهنگ و استقالل فرهنگی داشته است؟
 -2تجربه تاریخی حکومت پهلوی چه نقشی در شکلدهی به اندیشه امام در خصوص
استقالل فرهنگی و مؤلفه های آن داشته است؟
 -3چه راهکارهایی در اندیشه امام برای تحقق استقالل فرهنگی میتوان پیدا کرد؟
براین اساس ،پژوهش حاضر با استناد به مجموعه بیانات امام در صحیفه نور ،به بررسی
سؤاالت فوق به شیوه توصیفی و تحلیلی خواهد پرداخت.
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 -3تعريفهاي ساختاري :كه در آن تأكيد بر ايجاد شدگی یک ساختار توسط اجتماع
بشري را دارد .كلوكهان معتقد است فرهنگها نه تنها داراي محتوي بلكه داراي ساختار
نيز ميباشند .آنها نظامهاي فرهنگي هستند به اين معنا كه گسسته نبوده و مستقل از
افراد خاص داراي الگوهاي سازمان يافته ميباشند .فرهنگها طرحهايي براي زندگي
كردن هستند كه در جريان تاريخ شكل ميگيرند( .بیلینگتون1380ص)33
 -4تعريفهاي تشريحي :تاكيد بر عناصر تشكيل دهنده فرهنگ را دارد .وثوقی و
همکاران در مورد مفهوم فرهنگ براین اعتقاد هستند که فرهنگ مجموعه پیچیدهای
است که در برگیرنده دانستنیها ،اعتقادات ،هنرها ،اخالقیات ،قوانین و هر گونه توانایی
دیگری است که انسان بهعنوان عضوی از جامعه بدست میآورد( .وثوقی1375ص)11
همچنین مقام معظم رهبری معتقدند" :فرهنگ به معنای هوایی است که ما تن ّفس
میکنیم؛  ..فرهنگ یعنی باورهای مردم ،ایمان مردم ،عادات مردم ،آن چیزهایی که
مردم در زندگی روزمره با آن سروکار دائمی دارند و الهامبخش مردم در حرکات و اعمال
آنهاست؛ فرهنگ این است"( .سخنرانی ،93/1/1،حرم رضوی)
در این نوشتار در وقت مقتضی به بررسی تعریف امام از مفهوم فرهنگ و شرح تفاوت
و شباهت تعریف ایشان با سایر تعاریف موجود خواهیم پرداخت.
 -2-2پیشینه پژوهش

اندیشههای امام (ره) ابعاد مختلف و مرتبطی دارد و کارشناسان و اندیشمندان ایرانی و
غیر ایرانی به کرات این ابعاد را مورد مطالعه قرار دادهاند .مفهوم فرهنگ ،جایگاه آن و
همچنین مفهوم و مولفههای استقالل ازجمله مواردی است که در این بررسیها مورد
توجه قرار گرفته اما هیچ پژوهشی که در آن استقالل فرهنگی از نگاه ایشان تبیین
و مؤلفههای آن مورد بررسی قرار گرفته باشد پیدا نشد .ذیال به چند مطالعه نزدیک
اشاره میگردد:
 -1جدول پیشینه پژوهشهای مرتبط با موضوع تحقیق
نویسندگان(سال)-روش

سوال یا اهداف

مهمترین یافته ها

صمیم و همکاران()1395
-روش تحلیل محتوا

سیاستگذاری فرهنگی در
اندیشه امام از چه ویژگیهایی
برخوردار است؟

هدایت جامعه مبتنی بر استقالل فرهنگی
براساس این نکته ضرورت پیدا میکند که
ولی فقیه وظیفه هدایت جامعه به سمت
سعادت را دارا میباشد.

مهمترین موضوعاتی که امام
فوزی و همکاران()1394
تحلیل محتوای کمی و کیفی در سخنرانیهای خود موردتوجه قرار دادند چه بوده است؟

از سال  41تا  65امام به صورت ویژه
ومرتب به اهمیت مسأله فرهنگ و استقالل
فرهنگی پرداختهاند

نصر اصفهانی وهمکاران
()1394
-روش توصیفی

وابستگی فرهنگی زمینه ساز وابستگی
چه نسبتی میان فرهنگ
استعماری و فرهنگ استقاللی اقتصادی و سیاسی است و استقالل فرهنگی
موجبات استقالل در تمام عرصه های
در اندیشه امام(ره)وجود دارد؟
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میشود

جعفری و همکاران
()1392
-روش تحلیلی و توصیفی

در اندیشه امام چه
راهبردهایی برای مقابله با
سلطه فرهنگی استکبار در
مورد توجه قرار گرفته است؟

شناخت فرهنگ خودی و استقالل فرهنگی
ضرورت مقابله با طراحیهای فرهنگی استکبار
است و استقالل فرهنگی در صورت عدم
شناخت و غفلت از این مهم آسیب خواهد دید.

موسوی و همکاران()1392
-روش تحلیلی و توصیفی

چه راهکارهایی را برای تحقق امام تهديدات فرهنگي در مواردي همچون
امنیت فرهنگی در منظومه تخريب اسالم و نهاد روحانيت ،بسترسازي
براي پذيرش فرهنگ استعماري و جلوگيري
فکری امام (ره) میتوان
از رشد جامع و ترويج فساد را عامل تهدید
مشاهده نمود؟
امنیت کشور میدانند.

جمعی از نویسندگان ( )1392مهمترین شاخصهای استقالل
و رابطه آن با استقالل سیاسی
روش توصیفیدر اندیشه امام چیست؟

وابستگی فرهنگی عامل اصلی از بین رفتن
استقالل سیاسی کشور است

موسسه فرهنگی راه
فخراالئمه()1392
-روش توصیفی

در اندیشه دینی چه مبانی برای تالشبرایغربیسازیفرهنگایراندرراستای
استکبارستیزی وجود دارد؟ سیاست مهار همه جانبه انقالب اسالمی و از بین
بردن استقالل سیاسی کشور صورت میگیرد

مصطفوی()1389
-تحلیل محتوا

امام بر عدالتورزی ،عمل به قانون ،اهلیت
تزکیه ،معنویت و تعهد به عنوان اموری که
راهگشای اصالح فرهنگی و ایجاد فرهنگی
مستقل ازتمدن غرب است تأکید میکنند.

چه راهکارهایی برای تحول
فرهنگی ایران در اندیشه امام
وجود دارد؟

همانگونه که از نقلهای باال مشهود است ،در بررسیهای متعددی که بر مفهوم فرهنگ
در اندیشه امام(ره) صورت گرفته عمال بررسی جامعی که در آن مفهوم استقالل فرهنگی
و مؤلفههای آن مورد توجه قرار گرفته باشد ،یافت نگردید .نوشتار پیش رو میکوشد
مفهوم استقالل فرهنگی را دررابطه با مؤلفههای مختلف استقالل در اندیشه امام
بررسی نموده و تصویری جامع از مفهوم و مولفههای آن ترسیم نماید.
-3روش تحقیق

ورود به اندیشه امام(ره) ،مستلزم اتخاذ یک روش است .البته به علت پیچیدگی اندیشه
و عمل سیاسی بزرگانی همچون ایشان ،به دشواری میتوان با یک روش اندیشههای
آنان را تحلیل کرد .بنابراین برای شناخت اندیشه و شخصیت امام خمینی(ره) ،باید
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نویسندگان(سال)-روش

سوال یا اهداف

مهمترین یافته ها
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تمام ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،تاریخی ،عرفانی و مذهبی ایشان را در کنار مبانی فکری
و اقتضائات زمانی مدنظر قرار داد و نوعی کثرتگرایی روشی را در پیش گرفت که البته
در نوشتاری در حد یک مقاله قطعا چنین امری میسر نیست.
در بررسی روشهای موجود در این حوزه شاید یکی از بهترینها روش "تحلیل
محتوا "1باشد که از قابلیتهای مناسبی برای تحلیل اندیشهها برخوردار است" .تحلیل
محتوا"روش تحقیقی است برای گرفتن نتایج معتبر و قابل تکرار از دادههای استخراج
شده از متن" (باردن ،1375،ص" .)6اصوال میتوان تحلیل محتوا را فنی دانست که به
کمک آن میتوان ،ویژگیهای خاص پیامها را به طور نظام یافته و عینی مورد شناسایی
قرار داد" (کریپندورف،1383،ص .)3برنارد برلسون 2تحليل محتوا را روشى براى مطالعه
كمى و سيستماتيك فرآوردههاى ارتباطى جهت رسيدن به تفسير تعريف كرده
عينىّ ،
است(همان) .برخی صاحب نظران تحلیل محتوا را هر رویه نظاممندی که به منظور
بررسی محتوای اطالعات ضبط شده باشد ،تعریف میکنند(سرمد ،1379،ص .)7برخی
دیگر آن را به عنوان یک فن پژوهشی برای ربط دادن دادهها به مضمون آن به گونهای
معتبر و تکرارپذیر تعبیر میکنند(هولستی ،1373 ،3ص .)9بنابراین ،تحلیل محتوا
عبارت است از "فنی که به وسیله آن مشخصات خاص پیام به طور روشمند و دقیق
جهت استنباط علمیشناسایی میشوند" (ازکیا ،1382،ص" .)11دقت و عینیت امر
متضمن آن است که تحلیل مبتنی بر قواعد مشخصی باشد تا به دانش پژوهان امکان
دهد از پژوهشهای مختلف به نتایج یکسان مورد نظر دست یابند" (ساده،1375،
ص .)8البته روش تحلیل محتوا در میان اندیشمندان علوم انسانی دچار تکثرگرایی
شده و با رویکردهای متفاومتی به آن پرداخته میشود .ما در این نوشتار از روششناسی
تحلیل محتوای اسکینر 4بهره خواهیم برد.
اساس روششناسی اسکینر پاسخگویی به این سوال است که در تالش برای فهم
یک متن چه روشی مناسب است؟ براساس نگاه وی دو روششناسی رایج و متعارف
اما متضاد وجود دارد؛ "روششناسی قرائت زمینهای "5که چارچوب یا "زمینه "6را
تعیین کننده معنای متن میداند و فهم متن را منوط به فهم زمینههای فکری ،دینی،
سیاسی اجتماعی و اقتصادی آن میکند .برایناساس برای فهم متن باید زمینه کلی
یا چارچوب نهایی که متن در آن پدید آمده را مورد بازشناسی قرار داد .رویکرد دیگر
1. Context Analysis
2. Bernard Berlson
3. Haulsti
4. Quentin Skinner
5. Methodology of Contextual Reading
6. Context

بنابراین فرایند تحلیل متن پاسخگوی سؤاالت زیر خواهد بود :نویسنده در نوشتن
متن نسبت به دیگر متون موجود ،که زمینه ایدئولوژیک را شکل میدهند ،چه کاری
انجام میداده است؟ نویسنده در نوشتن یک متن نسبت به کنش سیاسی موجود و
مورد بحث که زمینه عملی را شکل میدهد ،چه کاری انجام میداده است؟ ایدئولوژیها
چگونه باید شناسایی شود؟ ارتباط ایدئولوژی سیاسی و کنش سیاسی چیست و چه
تأثیری در رفتار سیاسی دارد؟ کدام اندیشهها و کنشهای سیاسی در ترویج و هنجار
مرسوم ساختن تحول ایدئولوژیک نقش دارند؟ (بهروزلک ،1387 ،ص)79
با این توضیح ،سخن گفتن فعالیتی زبان شناختی است و میتواند متشکل از دو
کنش تلقی شود :نخست آن که نویسنده یا گوینده در هنگام بیان مفاهیم ،آنها را با معنا
و داللت خاصی مطرح میسازد .دوم آن که نویسنده در هر بیانی ،در حال انجام کاری
1. The Atonomy of Text Itself
2. Illocutionary Speech Act
3. James Tully
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روششناسی قرائتمتنی نام دارد که بر "خودمختاری ذاتی متن "1به عنوان کلید
فهم آن تأکید میکند و هر تالشی را برای بازسازی زمینههای فکری و اجتماعی آن
بیهوده میداند(.مرتضوی ،1386،ص)46
او مبتنی بر نقد قرائت زمینه و متن ،روششناسی خود را بنیان مینهد و از آنجا که در
روششناسی قرائت زمینهای فرض بر این است که زمینه سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
و ...تعیین کننده متن است لذا برای فهم معنای متن باید زمینههای عینی پدید آمدن آن
را شناخت .اما در روششناسی قرائت متنی ،متن به مثابه یک ابژه خوداتکا فرض شده و بر
خودمختاری ذاتی آن و مطالعه صرف هرآنچه در آن گفته شده تأکید میگردد .اما اسکینر
مفروضات هر دو روش را نادرست دانسته (همان) و توجه محض به زمینه یا چارچوب
اجتماع یا مطالعه صرف متن را برای فهم درست آن ناکافی میداند .او معتقد است باید از
یکسونگری در این خصوص پرهیز کرد و با تلفیق این دو روش از طریق قرار دادن متن در
زمینه و چارچوب فکری ،اجتماعی و زبانی پیدایش آن به معنای مورد نظر مولف دست
یافت .اسکینر مبنای روششناسی خود را "کنش گفتاری مقصودرسان "2قرار میدهد که
منظور وی این است که مولف با نوشتن متن کاری را انجام میدهد و از انجام آن نیز قصدی
دارد .بنابراین اساس هدف را باید کشف همین قصد قرار داد (تولی ،1988،3ص" .)55برای
نیل به مقصود نیز باید زیست بوم مولف ،آثار و تالیفات وی ،حوادث سیاسی و اجتماعی
زمانه ،وضعیت مخاطبان و خوانندگان و خالصه فضای فکری و اجتماعی و زبانی زمان
نگارش متن را بازآفرینی کرد تا با درک جایگاه مولف و موقعیت مخاطبان بتوان معنای
مورد نظر وی را دریافت"( .اسکینر ،1380،ص)5
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میباشد و آن کار را با نیت قصد شدهای انجام میدهد لذا ضرورت دارد بفهمیم نیت
مؤلف در بیان آن چه بوده است؟ (همان ص .)83بنابراین در راستای تبیین موضوع و
برای تسهیل در بکارگیری روش اسکینر سه مقوله مدنظر قرار میگیرد ،ایدئولوژی یا
هنجار مرسوم ،اقتضائات تاریخی و نیت مؤلف.
به این منظور مفاهیمی با بار معنایی ایدئولوژیک در بیانات ایشان که اشاره مستقیمی
به تبیین موضوع دارند به صورت کیفی و کمی استخراج میگردد .همچنین نقش
اقتضائات و تجربیات تاریخی در بیان مفاهیم نکته دیگری است که در این راستا به
آن پرداخته خواهد شد و نهایتا نیت مؤلف در ترکیب میان ایدئولوژی و اقتضائات
تبیین میگردد .لذا سه گام برای تبیین موضوع برداشته میشود؛ در گام اول به مفهوم
فرهنگ در اندیشه امام(ره) پرداخته خواهد شد .در این راستا واژگان و مفاهیمی که
متضمن مفهوم فرهنگ هستند در اندیشه امام مورد شناسایی قرار میگیرد و ارتباط
معنایی این مفاهیم با ایدئولوژی شیعی اسالم سیاسی تحلیل میشود .در ادامه مفهوم
و اهمیت استقالل با همین فرایند مورد توجه قرار میگیرد و نهایتا مؤلفههایی که در
تبیین مفهوم استقالل فرهنگی در اندیشه ایشان کشف میشود در یک میدان اجتماعی
اقتضائات و شرایط حاکم بر کشور در دوران پهلوی و اثر آن بر شکلگیری اندیشه سیاسی
ایشان مورد واکاوی قرار میگیرد و تالش میشود تا معنایابی استقالل فرهنگی و ذکر
مؤلفههای آن در چارچوب "هویت گفتمانی "1انقالب اسالمی تبیین گردد .براین اساس
نمایه کلی تحلیل اندیشه امام(ره) در فرایند فوق به صورت ذیل میباشد:

شکل -1نمایه کلی تحلیل اندیشه امام(ره) در روش تحلیل محتوای اسکینر

-4یافته های تحقیق
 -1-4مفهوم فرهنگ در اندیشه امام

 -1-1-4معنایابی ایدئولوژیک

واژه فرهنگ 4240بار در بیانات امام تکرار شده و رتبه چهارم را در میان موضوعات
مورد توجه ایشان دارد( .فوزی و همکاران 1394ص .)188این مفهوم با یک دسته از
واژگان همراه بوده که در جدول ذیل ذکر شده است:
1. Discourse Identity
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کلید واژگان

رسته مفهومی

مقوله پیامدها

کارخانه آدم سازی ،انسانسازی
سایه نبوت ،1پیامبران الهی و اهلبیت
توحیدی ،قرآنی ،دینی و اسالمی

ایدئولوژیک

ماهیت دینی فرهنگ

سعادت ،سرنوشتساز و کمال
معنویت ،هدایت ،فالح و رستگاری

استعمال واژگان فوق در تبیین مفهوم فرهنگ ،بر نگاهی به شدت توحیدی بازمیگردد
که بر خاستگاه کامال ایدئولوژیک و جهانبینی توحیدی ایشان داللت دارد .برخالف
اکثر اندیشمندان که فرهنگ را مبتنی بر نگاهی تاریخی و جامعهشناختی تحلیل
میکنند ،ایشان بر جنبه توحیدی آن تمرکز ویژه دارند و این نگاه به شدت ارزشمحور
بوده و گویای این امر است که امام فرهنگ را عنصر هویتبخش و سرنوشتساز برای
انسان میدانند .در این راستا میفرمایند" :نظر ما به فرهنگ اسالمی است که این
فرهنگ اسالمی را از جامعه جدا کردند ،باید فرهنگ ،فرهنگ اسالمی باشد"(.دیدگاه
ها1384ص )27در این نگاه" ،فرهنگ مبدأ همه خوشبختيها و بدبختيهاي ملت
است ،اگر فرهنگ ناصالح شد اين جوانهايي كه تربيت ميشوند به اين تربيتهاي
ناصالح ،اينها در آتيه فساد ايجاد ميكنند" ( صحيفه ،ج ،1ص )273و "اگر انحرافي
در فرهنگ يك كشور پيدا شود ..ديري نخواهد گذشت كه انحراف فرهنگي بر همه
غلبه ميكند و همه را خواهي نخواهي به انحراف ميكشاند"( .صحيفه ،ج،17ص)203
-2-1-4از سیاست تا فرهنگ؛ تجربه تاریخی

برای درک بهتر مفهوم فرهنگ در اندیشه امام(ره) الزم است سیاست را هم از نگاه
ایشان تعریف کنیم .در باور ایشان "سیاست این است که جامعه را هدایت کند و
راه ببرد ،تمام مصالح جامعه را درنظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر
بگیرد ،واینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صالحشان هست .این مختص به
انبیاست"( .صحیفه ج13ص )432ایشان با اشاره به مخرب بودن سیاست فرهنگی
تمام حکومتهای غیردینی قبل از انقالب میفرمایند" :براى ساختن یك مملكتى كه
طول باید گفت 2500سال تا حاال ...آنها با تمام قوا در خراب كردن این مملكت
در
ِ
كوشش كردند ،در خراب كردن فرهنگ ،خراب كردن تبلیغات و وسایل تبلیغى از قبیل
1. Prophet Shadow
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جدول -2مفاهیم همراه با فرهنگ
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روزنامهها ،مجالت ،رادیو -تلویزیون و هر چیزى را كه شما خیال كنید؛ چیزهایى را كه
باید براى این مملكت خدمت بكند ،آموزنده باشد ،تربیت بكند مملكت را"( .صحیفه
ج10ص )21بنابراین در نگاه امام فرهنگ امری تربیتی و اجتماعی است و در محیط
جامعه توسط فرد کسب شده و در شکلدهی به هویت شخصیتی انسان و تفکر و
اخالق او نقش اساسی دارد .با این توضیح تعریف ایشان از فرهنگ ضمن اینکه کامال
ایدئولوژیک است اما با درکی از تجربه تاریخی دوران پهلوی و فرهنگ وابسته آن دوران
شکل گرفته و امام این وابستگی فرهنگی را دلیل فاسد شدن جامعه و عقبماندگی آن
میداند .بنابراین در ترکیب مبانی تفکر ایدئولوژیک ایشان با یک تجربه تاریخی ،نیت
امام تبیین مفهومی است که تربیت انسانها در بستری اجتماعی و مبتنی بر استقالل
همهجانبه را به همراه دارد .جدول ذیل نمایانگر این امر است:
جدول -3مفاهیم تربیتی اجتماعی همراه با فرهنگ
رسته مفهومی

کلید واژگان

مقوله پیامدها

هویتساز
مولد تربیت و اخالق

تربیتی /ایدئولوژیک

تفكرپرور

فرهنگ وابسته ضد تربیت

امر اجتماعی

تجربه تاریخی

جامعه فاسد

 -2-4استقالل فرهنگی

 -1-2-4قاعده ایدئولوژیک نفی سبیل

واژه استقالل در صحیفه امام در بیش از  508موضع ذکر شده و در هر موضع نیز
چندین بار تکرار شده و مجموعا تکراری بیش از1300بار را شامل میشود .این مفهوم
در لیست پرکاربردترین کلمات سیاسی در بیانات ایشان قرار دارد (فوزی و همکاران
1394ص )188و عموما همراه با مفاهیم موجود در جدول زیر استعمال شده است:
جدول -4مفاهیم نفی سبیل
کلید واژگان

رسته مفهومی

مقوله پیامدها

سیاست اسالمی
تمدناسالمی
استقالل فرهنگی ،فکری و اقتصادی
خودباوری
موجودیت و هویت

ایدئولوژیک

استقالل همه جانبه جامعه

 -2-2-4تجربه تاریخی وابستگی

تأکید بر مفهوم استقالل صرفا خاستگاهی ایدئولوژیک ندارد بلکه نتیجه درکی
تاریخیاجتماعی از آثار وابستگی فرهنگی ایران به غرب در دوران پهلوی و اثرات زیانبار آن
بر کشور بوده است واکنون که هویتی توحیدی برای کشور ایجاد شده ،استقالل فرهنگی
ضرورتی اجتنابناپذیر برای پاسداشت آن است .به همین دلیل ایشان در تبیین فرهنگ
خوب آن را فرهنگی میدانند که "مستقل و اسالمی" باشد (همان)" .از منظر امام این دو
وجه مثبت فرهنگ از یکدیگر قابل تفکیک نمیباشند .چراکه استقالل فرهنگی منوط به
اسالمی شدن میباشد و یکی از پیامدهای مهم استقرار اسالم در جامعه ،استقالل فکری و
فرهنگی و اصالت تفکر و منش اسالمی حاکم در جامعه است"( .احمدی )1386،در تبیین
آثار وابستگی فرهنگی در دوران رژیم پهلوی امام کلید واژگان زیر را استفاده کردهاند:
 .1آیه  141سوره نساء
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در تحلیل محتوای پیامها و چینش معنایی واژگان فوق یک نکته محوری آشکار
میگردد و آن هم اینکه نوع نگاه امام دقیقا براساس اصل قرآنی "ول َ ْن يَ ْج َع َل ّ
ِرين
الل للكاف َ
علي المومنين سبيال( "1آیه معروف به نفیسبیل) تنظیم شده و براین اساس استقالل
مهمترين الزمه شکلدهی به جامعهای توحیدی و عنصر هویتبخش آن بوده و هرگونه
پیشرفتی مشروط به عدم وابستگي به غیر است" .اسالم وابستگي شما را و ما خودمان
را به ديگران منكر است ،ميگويد نبايد صنعت ما وابسته باشد ،نبايد زراعت ما وابسته
باشد نبايد ادارات ما وابسته باشد ،نبايد اقتصاد ما وابسته باشد ،نبايد فرهنگ ما وابسته
به غير باشد"( .ديدگاهها،1384،ص )44در این میان فرهنگ نقشی تعيين كننده
داشته و امور ديگر تابعي از آن است:
بي شك باالترين و واالترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي
دارد ،فرهنگ آن جامعه است .اساسا فرهنگ هر جامعه ،هويت و موجوديت آن جامعه
را تشكيل ميدهد و با انحراف فرهنگ ،هر چند جامعه از بُعدهاي اقتصادي ،سياسي،
صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ و پوك و ميان تهي است .اگر فرهنگ
جامعهاي وابسته و مرتزق از فرهنگ غرب باشد ،ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب
مخالف گرايش پيدا ميكند ،و باالخره در آن مستهلك ميشود و موجوديت خود را
در تمام ابعاد از دست ميدهد( .صحيفه ج،15ص)16
براساس همین نگاه ایشان در  112موضع صراحتا از ترکیب "استقالل فرهنگی"
استفاده نمودهاند که فصل مشترک همه آنها داللت کننده اجتماعی است که هویت
فرهنگی مستقل از غیریتی به نام تمدن غرب دارد.
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کلید واژگان

رسته مفهومی

مقوله پیامدها

غربزدگی و اسالم آمریکایی
انحطاط
وابستگی و عقبماندگی
عمال غرب ،سلطه و استکبار

تجربه سیاسی

وابستگی فرهنگی عامل
عقبماندگی

استضعاف و مستضعفین

بنابراین در اندیشه امام ،تصور اینکه اسالم نسبت به وابستگی فرهنگی بیتفاوت باشد،
برداشتی انحرافی از اسالم خواهد بود و مفهومسازی امام(ره) با عنوان "اسالم امریکایی"
نیز بیانگر چنین قرائتهای تحریف شده و التقاطی از اسالم است .در این راستا صحبت
از معضلی فرهنگی در ایران به نام "غربزدگی" شده که شاید بتوان به نوعی رابطه "این
همانی" میان دو مفهوم "غربزدگی" و "وابستگی فرهنگی" در بیانات ایشان پیدا کرد
که به انحرافات غيرقابل انکار فکری فرهنگی در کشور در رابطه با فرهنگ غربی اشاره
دارد" :آنها می خواهند ما وابسته باشیم و چیزهایی که به ما میدهند چیزهایی است
که وابستگی میآورد .استقالل نمیخواهند داشته باشیم .استقالل فرهنگی نمیخواهند
داشته باشیم .استقالل فکری نمیخواهند داشته باشیم"( .صحیفه امام ،ج،12ص)6
بنابراین مبتنی بر مدل تحلیل اسکینر ،میتوان تصویر مورد نظر حضرت امام(ره)
از مفهوم استقالل فرهنگی را اینگونه ترسیم کرد؛ هویتی فرهنگی مبتنی بر توحید
که تالشش معطوف به تربیت انسان در مسیر تعالی و کمال مادی و معنوی است اما
این فرهنگ مستقل از تفکرات مادیگرایانه تمدن غرب است .در این معنا تفکر ،گفتار،
رفتار و سبک زندگی انسان کامال توحیدی و مبتنی بر هنجارها و ارزشهای دینی
بوده و مستقل از انگارهها و چارچوبهای ماتریالیستی تبیین میشود و از نمودهای
بیرونی رفتاری و گفتاری آن فاصله دارد .در این خصوص مفهوم "جهاد کبیر" که مدتی
پیش توسط رهبر انقالب مورد توجه قرار گرفت ناظر به همین امر است و بر یک تالش
جهادی برای جلوگیری از غربی شدن فرهنگ جامعه دینی اشاره دارد .دلیل تأکید
امام بر مفهوم استقالل فرهنگی نیز نتیجه درکی تاریخی از وابستگی فکری و فرهنگی
کشور در دوران پهلوی به فرهنگ غربی است و این امر عامل اصلی انحرافات در کشور و
عقبماندگیهای آن دوران بوده ،بنابراین نیت ایشان از طرح مفهوم استقالل فرهنگی،
پاسداشت فرهنگ توحیدی در جامعه در راستای حفاظت از هویت نظام اسالمی است.
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در تبیین شاخصهای "استقالل فرهنگی" امام مجموعهای از مفاهیم را بکاربردهاند
که تجزیه و تحلیل این مفاهیم مشخص کننده مؤلفههای اصلی استقالل فرهنگی
خواهد بود .همانگونه که پیشتر ذکر شد دو مقوله ایدئولوژی و اقتضائات اجتماعی
تکمیل کننده مراد نهایی ـ نیت ـ ایشان از اطالق عنوان "استقالل فرهنگی" میباشد.
جدول ذیل بیانگر این موضوع است:
-7جدول مؤلفههای استقالل فرهنگی
مقوله

رویکرد تهاجمی

2340

سازشناپذیری ،مبارزه ،جهاد

*

استقالل اقتصادی

423

خودکفایی

*
*

تربیت دینی

132

تربیت انسانی ،تربیت اسالمی

*

*

استقالل فکری

84

درون ،اندیشه ،روح

*

*

هویت اسالمی

71

هویت دینی

*

خودباوری

49

اعتماد به نفس

-1-3-4استقالل فکری

شکلگیری هویت فرهنگی
توحیدی مستقل

شاخص

بسامد با
مترادف

زیر عنوان /مترادف

ایدئولوژیک

تاریخی

نیت

*

در صحیفهنور امام در تبیین استقالل فرهنگی در 84موضع به استقالل فکری
اشاره کرده و آن را اساس استقالل فرهنگی دانستهاند" :همان طور که کرارا ً تذکر
دادهام بزرگترین وابستگی ملتهای مستضعف به اَبَرقدرتهاو مستکبرین وابستگی
فکری و درونی است ،که سایر وابستگیها از آن سرچشمهمیگیرد و تا استقاللفکری
برای ملتی حاصل نشود ،استقالل در ابعاد دیگر حاصلنخواهد شد"( .صحیفه ،ج،10
ص )79و "اول چیزی که بر ملت الزم است و بر دانشگاه ها الزم است .این است که
این نفری که حاال شده است یک نفر اروپایی یا یک نفر شرقی ،این مغز را بردارند یک
نفر انسان خودمانی ،انسانی ایرانی-اسالمی ...یک مغز اسالمی-انسانی جایش بنشانیم"
(دیدگاه ها ،1384ص )44و این حساسیت از آنجایی ناشی میشود که "فرهنگ
مسموم استعمار ،تا اعماق قصبات و دهات ممالک اسالمی رخنه کرده و فرهنگ قرآن
را عقب زده و نوباوگان ما را فوج فوج در خدمت بیگانگان و مستعمرین درمیآورد و
هرروز با نغمه تازه ،با اسامی فریبنده ،جوانان ما را منحرف میکند"( .صحیفه ،ج،۱
ص( )۱۵۶درک تاریخی)
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از نگاه امام وابستگی فرهنگی ریشه در وابستگی فکری دارد و عامل اصلی انحراف
کشور از فرهنگ توحیدی است و منتج به یک روح وابسته شده" :ما یک وابستگی
روحی پیدا کردیم ،این وابستگی روحی از همة چیزها برای ما بدتر است"( .صحیفه،
ج ،۷ص )۲۵اصوال رفتار ،هنجار و ارزشهای فرهنگی ریشه در تفکر دارد و اگر ملتی
از درونمایههای فکری خود فاصله بگیرد و تفکر خود را مبتنی بر "گفتمان فرهنگی
غیر" تنظیم کند" ،هویت فرهنگی" خود را از دست خواهد داد و این وابستگی فکری
اساس وابستگی فرهنگی و عامل اصلی مخدوش شدن استقالل فرهنگی کشور میشود.
 -2-3-4خودباوری

ذیل استقالل فرهنگی 49 ،بار امام از خودباوری ،اعتماد به نفس و ترکیبات مترادف
دیگر برای اشاره به ابعاد مختلف استقالل فرهنگی استفاده کردهاند .در نگاه ایشان
خودباوری اساس استقالل هرکشوری را تشکیل میدهد و تبلور عینی آن را در فرهنگ
یک جامعه میتوان مالحظه نمود .انسان تا خود و داشتههای فکری و فرهنگیاش
را باور نکند ،هرگز جرأت و جسارت دستاندازی به کارهای عظیم را ندارد وهرگونه
پیشرفتی را تنها باتکیه بردیگران میسر و ممکن میداند .به باور ایشان برای غارت
منابع کشورهای جهان سوم "آنها (استکبار جهانی) کوشش کردهاند که فرهنگ ما
را استعماری کنند..با تبلیغات خودشان ،ماها را ترساندند که از خودمان میترسیدیم؛
به خودمان اعتماد نداشتیم"( .صحیفه ،ج ،۶ص )4۰و "شما چنانچه باورتان آمده باشد
که نمىتوانید صنعت درست بکنید  ..و تا این باور هست ،نمىتوانید که انجام بدهید.
اول باید خودتان را درست کنید"(.صحیفه ج،14ص)309
در نگاه ایشان اگر فرهنگ جامعه نتواند برای مردمانش هویتی مستقل و متعالی
فراهم نماید نتیجه اش ازدست رفتن حس اعتماد به نفس در دل وجان مردم خواهد
بود و این یکی از خطرناکترین آسیبهای فرهنگی است که استعمار کهن و نوین
هردو در هر ارتباطی با ملتهای دیگر برایشان به ارمغان آوردهاند .با درک عمیق این
موضوع ،امام(ره) میفرمایند" :ملت عزیز ایران و سایر کشورهای مستضعف جهان،
اگر بخواهند از دام شیطنتآمیز قدرتهای بزرگ تا آخر نجات پیدا کنند ،چارهای
جزاصالح فرهنگ و استقالل آن ندارند"( .صحیفه ج،۱۵ص)۲۶۷
بنابراین امام در تحلیلی تاریخی و با اشاره به نتایج این ضعف خودباوری در دوران
پهلوی ،اعتقاد داشتند" :این پیروزى که شما به دست آوردید ،براى اینکه باورتان
آمده بود که مىتوانید ...همین باو ِر توانایى ،شما را توانا مىکند(".همان)و نهایتا از
شکلگیری روح خودباوری به عنوان آرزو و آرمان خود یاد میکنند" :من امیدوارم که

-3-3-4تربیت دینی

یکی از ابعاد وجودی ساحت فرهنگ وجود یک نظام تربیتی مشخص همراه با هنجارها
و ارزشهای ثابت مبتنی بر جهانبینی و هستیشناسی درون آن میباشد که میکوشد
رفتارهای اعضای جامعه را براساس آن تنظیم نماید .اسالم از جامعترین نظام تربیتی
مبتنی بر ارزشها و هنجارهای الهی و انسانی برخوردار است .امام در صحیفه نور در
 132موضع ذیل استقالل فرهنگی ،بر ضرورت وجود تربیت دینی به عنوان عاملی مهم
در شکلگیری استقالل کشور تأکید کرده و تربیت دینی را عاملی بازدارنده و شرط
الزم برای مقابله با وابستگی فرهنگی میدانند" :قضیة تربیت یک ملت به این است که
فرهنگ آن ملت ،فرهنگ صحیح باشد"( .صحیفة ،ج،۷ص)74
در درکی تاریخی ،ایشان به شدت فرهنگ دوران رژیم پهلوی و نظام تربیتی درون
آن را عامل ضایع شدن فرهنگ ایران و دلیل نابودی استقالل فرهنگی کشور و در
نتیجه عقبماندگی و وابستگی جامعه ایران میدانستند" :معلمین مدارس ما ،معلمین
اسالمی به حسب نوع نیست ،و تربیت در کنار تعلیم نبوده است .و لهذا آن چیزی که
از دانشگاههای ما بیرون آمده است ،یک انسان متعهد ،یک شخصی که برای مملکت
خودش دلسوز باشد ،و تمام نظرش به این نباشد که منافع خودش را به دست بیاورد،
ما نداریم"(.صحیفه،ج،12ص )249و ضرورت تربیت اسالمی را چنین برمیشمارند:
"تربیت کنید این بچهها را به تربیت انسانی ،تربیت اسالمی که همان تربیت انسانی
است .اگر این مملکت مسلمان بشود ،تربیت تربیت اسالمی باشد ،هیچ قدرتی نمیتواند
مقابلش بایستد .چنانچه دیدید که این قدرتی که شکست داد این قدرت بزرگ را همین
قدرت ایمان بود"( .صحیفه ،ج ،10ص)6
 -5-3-4هویت اسالمی

در تبیین استقالل فرهنگی امام در  27موضع از مفهومی به نام "هویت اسالمی" نام
میبرند .از نگاه ایشان ترسیم هویتی اسالمی برای مردم ،میتواند سدی محکم در
مقابل وابستگی به ابعاد وجودی فرهنگ غربی ایجاد کند و اگر این هویت به خوبی
تبیین و ترویج شود بسیاری از تبلیغات تخریبکننده چهره فرهنگ اسالمی که باعث
بیرغبتی مردم به فرهنگ دینی میشود ،خنثی خواهد شد" .ما موظفیم ابهامی را
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از این به بعد کارهاى باالتر از شما انجام بگیرد ،به طورى که دست ما به طرف غرب و
شرق دراز نباشد و خود ما بتوانیم کارهاى خودمان را انجام بدهیم .خود ما بتوانیم که
کشور خودمان را به استقالل تا ّم تمام ،بدون وابستگى در هیچ امرى از امور به غیر،
بتوانیم اداره بکنیم .باورمان بیاید که ما هم مثل سایر موجودات عالم مىتوانیم کارهایى
انجام بدهیم"( .صحیفه ،ج،14ص )306
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که نسبت به اسالم ب ه وجود آوردند ،برطرف سازیم .تا این ابهام را از اذهان نزداییم،
هیچ کاری نمیتوانیم انجام بدهیم .ما باید خود و نسل آینده را وادار کنیم و به آنها
سفارش کنیم که نسل آتیة خویش را نیز مأمور کنند این ابهامی را که بر اثر تبلیغات
سوء چندصدساله نسبتبه اسالم در اذهان حتی بسیاری از تحصیلکردههای ما پیدا
شده ،رفع کنند"(.امام خمینی )1373:۱۱8
ایشان با نگاهی به اقدامات دولت پهلوی و خروجی آن در وابستگی فکری ،فرهنگی
و اقتصادی ایران به غرب ،معتقد بودند آنها "مأموریت داشتند برای اینکه ما را عقب
نگه دارند ،نگذارند که یک دانشگاهی داشته باشیم؛ نگذارند که یک دبیرستان صحیح
داشته باشیم .یک مأموریتی بود که آن مراکزی که از آن مراکز ممکن است که انسانهای
آگاه پیدا بشوند آن مراکز را نگذارند که رشد بکند .رضاخان ا ّولی که وارد شد  ..شروع
کرد به کارهایی که مأمور بود"( .صحیفه ،ج ،10ص)2
امام غربزدگی و هنجارهای فرهنگی غربی را به عنوان مانعی اساسی بر سر راه
این هدف برمیشمردند و با نگاهی کامال ایدئولوژیک ،هویت اصلی انقالب اسالمی را
"هویتی اسالمی" میدانستند و بر این نکته تأکید داشتند که به دلیل ماهیت توحیدی
انقالب اسالمی الجرم باید یک "جامعه توحیدی" ،براساس فرهنگ توحیدی شکل داد
و تربیت انسانی هم مبتنی بر توحید و آموزههای دین مبین اسالم باشد تا استقالل
فرهنگی جامعه حفظ شده و حرکت آن به سوی سعادت و کمال ابدی میسر گردد و در
 44موضع از شکلدهی به یک جامعه توحیدی سخن گفتند که تنها در یک سخنرانی
 32بار این عبارت تکرار شده" :جامعۀ توحیدی عبارت از جامعهای است که ..همه با
حفظ مراتبشان یک مقصد داشته باشند و آن یک مقصد الهی ..اگر یک ملتی اینطور
شد ،خودش را نگه میدارد .شما دیدید که یک حدودی ملت ما با هم منسجم شدند
و غلبه کردند بر همه چیز"( .صحیفه ،ج ،11ص)417
-6-3-4رویکرد تهاجمی

واژه مبارزه  4887بار در بیانات ایشان تکرار شده و در  1238موضع در کنار استقالل،
و در  675موضع در کنار استقالل فرهنگی ذکر شده است .به عبارتی واژه مبارزه یکی
از پربسامدترین واژگان مورد استفاده توسط امام بوده است .همچنین  2579مرتبه
واژه جهاد توسط ایشان به کاربرده شده که در  691موضع همراه با مفهوم استقالل و
در  974موضع همراه با مفهوم فرهنگ استعمال شده است .تحلیل محتوای این مواضع
نشان میدهد ایشان باور عمیق داشتند که مبارزه تا نفی کامل فرهنگ کفر بنابر شواهد
مستدل قرآنی و روایی و تجربة تاریخ و تقابل بین فرهنگ کفر و ایمان ،امری بدیهی

الف -بشریت تشنة فرهنگ اسالم ناب

به دلیل هماهنگی با فطرت انسانها ،مورد توجه همة
تاکید ویژه داشتند که اسالم 
جوامع بشری خواهد بود و به دلیل انحرافات گسترده در فرهنگ ماده زده "امروز
جهان تشنة فرهنگ اسالم ناب محمدی(ص) است و مسلمانان در یک تشکیالت بزرگ
اسالمی ،رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد"( .صحیفة ج،۲۰
ص" )۲۳۵تشنه فرهنگ اسالم بودن" مشخصا در  5موضع مورد توجه قرار گرفته و
در  17موضع دیگر نیز مفاهیم مشابه استعمال گردیده است.
ب -سازش ناپذیری

مفهوم "سازشناپذیری" در 95موضع توسط ایشان به کار برده شده که در  26موضع
همراه با مفهوم استقالل استعمال شده است .از نگاه ایشان روحیه سازشناپذیری با
ظلم و طاغوت ،میراث ارزشمند نهضت انبیاء و رویکردی منبعث از تعالیم قرآن و سیره
اهل بیت(ع) است :آنهایی که به ما اشکال میکنند که شما چرا سازش نمیکنید با
این قدرتهای فاسد ،آنها از باب اینکه همه چیز را با چشم مادی مالحظه میکنند..
آنها نمیدانند انبیای خدا چه رویهای داشتند ،باظالم چهطور برخورد میکردند..
سازش با ظالم ،ظلم بر مظلومین است؛ سازش با ابرقدرتها ،ظلم بر بشر است .آنهایی
که به ما میگویند سازش کنید یا جاهل هستند یا مزدور( .صحیفة ،ج  ،۱۹ص )۱۹
من به تمام دنیا با قاطعیت اعالم میکنم که اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دین
ما بایستند ،ما در مقابل همة دنیای آنان خواهیم ایستاد و تا نابودی تمام آنان ،از پای
نخواهیم نشست( .صحیفه ،ج ،۲۰ص)۱۱۸

ج -احیای هویت اسالمی و انقالب جهانی مستضعفین

"انقالب جهانی" و "انقالب مستضعفین" در  63موضع و "مستضعفین عالم" در 35
موضع در صحیفهنور توسط ایشان استعمال شده است .مبتنی بر نگاهی ایدئولوژیک و
تحلیلی تاریخی ،باور داشتند که فقط اسالم ناب محمدی(ص) است که توانایی ادارة
جامعه بشری را دارد و برای این مهم احیای هویت اسالم انقالبی ضرورتی تردیدناپذیر
است و رسالت انقالب اسالمی این است که برای این آرمان مهم در دنیا بسترسازی و
زمینهسازی کرده و سرمایهگذاری مادی و معنوی نماید" :من ب ه صراحت اعالم میکنم
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و آشکار است و مسلمانان چه بخواهند و چه نخواهند ،درمیدان مبارزه حضور دارند
و اگر به خود نیایند و ضربه به جبهة کفر وارد نکنند ،قهرا ً باید منتظر دریافت ضربات
پیدرپی از جبهة کفر باشند( .پیام قبول قطعنامه) ایشان در زمینة رویکرد تهاجمی
در مسأله فرهنگ به مبانی زیر باور داشتند:
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که جمهوری اسالمی ایران باتمام وجود ،برای احیای هویت اسالمی مسلمانان درسراسر
جهان سرمایهگذاری میکند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول
تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاهطلبی و فزونطلبی صاحبان قدرت
و پول و فریب را نگیرد" (صحیفة ج۲۰ص )۲۳۸و برای این منظور روحیه انقالبی و
مبازه طلبی دائمی را ضرورتی همیشگی برای مستضعفین عالم میدانستند تا بتوانند
با اتکاء به این روحیه تهاجمی از زیر سلطه زورگویان بیرون بیایند و عزت و کرامت
خود را بازیافته و به استقالل نایل آیند.
-7-3-4استقالل اقتصادی

مفهوم "استقالل اقتصادی" 90بار و "خودکفایی"  333بار و در  242موضع توأمان
توسط امام استفاده گردیده است .تحلیل محتوای این پیامها نشان میدهد که ایشان
آن را از پایه های اصلی استقالل میدانستند و این به دلیل تجربه ای بود که از دوران
حکومت پهلوی و نقش وابستگی اقتصادی در وابستگی فرهنگی کشور ،بدست آورده
بودند .در اولین ماههای پیروزی انقالب روی این نکته دست گذاشتند که "ما در
مرحلهای هستیم که تازه متولد شدهایم و من میگویم اگر ما گرسنه باشیم و پیاده راه
برویم و منزوی باشیم و بهطرف خودکفایی حرکت کنیم ،این بهتر از اینست که وابسته
و مرفه باشیم و مهم این است که اعتقاد به آن نیت و ارزشهای اسالمی و استقالل
اقتصادی پیدا کنیم"( .پیام دومین سالگرد آغاز جنگ) و با اشاره به دوران طاغوت،
اعتقاد داشتند" :ملت ایران هم با استواری سرشاری که دارد میتوانست پیشرفتهای
خیلی بیشتر اقتصادی داشته باشد ،اما نگذاشتند و به عناوین مختلف جلو مردم را
گرفتند .نگذاشتند ما دانشگاه صحیح داشته باشیم .اآلن هم اجانب بیکار ننشستهاند
و میخواهند نگذارند ما دانشگاه مستقل داشته باشیم و اقتصاد مستقل ایجاد کنیم.
ّ
شاءالل متفکرین بنشینند و فکری کنند که دانشگاه و اقتصادی پیدا کنیم که ما را
ان
از تسلط اجانب آزاد کند”( .صحیفه ،ج ،12ص)474
براین اساس امام استقالل اقتصادی را پایه هرگونه استقالل میدانستند و رسیدن به
سایر جنبه های استقالل را مشروط بر آن معرفی میکردند" :ما باید زحمت بکشیم تا در
همه جناحها خودکفا باشیم .امکان ندارد که استقالل بدست بیاید ،قبل از اینکه استقالل
اقتصادی داشته باشیم .اگر ما بنا باشد که در اقتصاد احتیاج داشته باشیم ،در چیزهای
دیگر هم وابسته خواهیم شد"( .صحیفه ،ج ،10ص )433و تأکید داشتند" :استقالل با
وابستگی جمع نمیشود .فرهنگمان وابسته بشود استقالل نداریم .اقتصادمان وابسته
بشود استقالل نداریم .اول باید آن مطلب را درستش کرد .استقالل اقتصادی .اول باید

 -5جمع بندی و پیشنهادها
 -1-5جمع بندی و نتیجه گیری

در شرایطی که غالب مطالعات قبلی به صورت پراکنده و موردی به تبین موضوع استقالل
فرهنگی در اندیشه امام پرداخته بودند ،در این پژوهش ضمن تبیین همهجانبه مفهوم،
به صورت کیفی و کمی مؤلفههای آن مورد بررسی و تشریح قرار گرفت به گونهای که
خواننده مقاله با یکبار مطالعه آن میتواند تصویر کاملی از موضوع به دست آورد .در
مجموع از واکاوی کلی اندیشههای امام(ره) در رابطه با مفهوم و مؤلفههای استقالل
فرهنگی ،چنین برمیآید که اصوال ایشان با سه رویکرد کلی به موضوع پرداخته اند:
 -1نگاهی کامال ایدئولوژیک به مسأله استقالل فرهنگی
 -2درکی تاریخی از اثرات ویرانگر وابستگی فرهنگی به غرب در دوران طاغوت
 -3ترسیم نگاهی معیار به مسأله استقالل فرهنگی و ضرورت و اهمیت آن
با این توصیف فرهنگ غرب غیریتی خطرناک برای جامعه اسالمی است که میتواند با
ورود به فضای فرهنگی کشور ،هویت آن را نشانه گرفته و نابود سازد .این فرهنگ حالتی
تهاجمی دارد و تجربه تاریخی نشان داده که هرجا ورود کرده هویتها را در خود هضم
نموده و استقالل فکری ،سیاسی و فرهنگی را از بین برده است .بنابراین از نگاه ایشان:
 فرهنگ مجموعه ای هویتساز ،مولد تربیت ،اخالقمحور و تفكرپرور و امری فراگیردر جامعه است.
 استقالل فرهنگی یعنی عدم وابستگی فکری ،اخالقی ،تربیتی و اقتصادی به غیرکه باید به استقالل سیاسی منجر شود.
مؤلفههای این عدم وابستگی در مجموع عبارتند از :استقالل فکری و اصالح تفکر مبتنی
برارزشها و هنجارها و نظام هستیشناسی توحیدی؛ خودباوری و اعتماد بهنفس ملی در
راستای حرکت و پیشرفت؛ تربیت اسالمی مبتنی بر هویت توحیدی با رویکرد تهاجمی
فرهنگ توحیدی علیه فرهنگ الحادی؛ نگاهی جهادی به تقابل دائمی با نظام سلطه
که استقالل اقتصادی الزمه حرکت آن است و اگر فرهنگ توحیدی به یک خودکفایی
اقتصادی نرسد در مسیر حرکت به سمت شکلدهی به هویتی توحیدی در مقابل غیریتی
به نام تمدن غرب موفق به رسیدن به استقالل فرهنگی نخواهد شد.
از نگاه امام آرمانگرایی ،ظلمستیزی ،عدالتخواهی و ضدیت با استکبار ،الزمه
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او را درستش کرد ،تا ما بتوانیم اسم خودمان را یک مملکت بگذاریم؛ یک مملکت
مستقل بگذاریم"( .همان)
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شکلگیری فرهنگ و هویتی توحیدی است اما موانعی همچون "ازخود بيگانگي فرهنگي"

"،استعمارفرهنگي"و"سلطهفرهنگي"حرکتبهسویاستقاللفکریوفرهنگيرامختل
کرده و در این مسیر مانعسازی میکنند .در راستای مقابله با سلطه فرهنگی استکبار نیز
راهبردهایی همچون قطع وابستگی فرهنگی ،دفاع همهجانبه از ارزشهای دینی ،تحول
در فرهنگ به جا مانده از دوران پهلوی ،حضور مؤثر روحانیت ،توجه به مراکز آموزشی و
تبلیغی ،مشارکت فعال زنان ،اصالح ساختار نظام تربیتی ،توجه به جوانان ،تقویت باور
به نظام سیاسی اسالم و مبارزه با رفاهطلبی مسئوالن را ذکر میکنند.
-2-5پیشنهادها

بهنظر میرسد امروز و در شرایطی که جامعه ما دچار برخی تنشهای فرهنگی و
سیاسی شده و اختالفات گستردهای در نوع نگاه به مسایل کالن کشور در بین نخبگان
و مسئولین پدیدار شده ،راهکارهای ذیل میتواند مفید باشد:
 -1تبیین صریح و شفاف رویکرد امام به مسأله استقالل فرهنگی ،به این معنی که
یکبار برای همیشه دیدگاه ایشان به عنوان دیدگاه معیار در جامعه تبیین و ترسیم گردد
تا قرائتهای انحرافی مجال جوالن پیدا نکنند.
 -2توجیه مستمر خواص و نخبگان جامعه در خصوص نگاه امام به مسأله در راستای
کاهش گسستهای موجود میان آنها و ایجاد اجماع نخبگانی.
 -3ترسیم حقوقی رویکرد امام به موضوع در میان دستگاهها و مسئولین کشور به
عنوان رویکرد معیار به گونهای که تدوین و اجرای راهبردهای کالن سیاسی و فرهنگی
کشور به سمت اجماع بیشتر سوق داده شود.
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-6منابع
-1-6منابع فارسی
الف) مقاله ها
1 .1الجراد ،محمد خلف( .)1383امام خمینی و چالش های جهانی سازی ،ترجمه فرید فرنیا،
گزیده مقاالت همایش اندیشه امام خمینی(ره) در نگاه اندیشمندان جهان.
2 .2افتخاری ،اصغر( .)1384انقالب اسالمی در سه جهت؛ شناسایی کانونهای بحران در
دیدگاه امام خمینی ،فصلنامه علوم اجتماعی شماره ،26صص83-108
3 .3بهروزلک ،غالمرضا( .)1387جیمز تولی ،فصلنامه علوم سیاسی ،شماره  ،28صفحات
26-49
4 .4جعفری ،علی اکبر؛ قربی ،سیدمحمدجواد( .)1394راهبردهای مقابله با سلطه فرهنگی
استکبار در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) ،پژوهشنامه انقالب اسالمی ،شماره،90
صفحات69-92
5 .5سلحشوری ،احمد( .)1393فرهنگ آمریکایی و راههای مبارزه با آن از منظر امام
خمینی(ره) ،مطالعات ملی ،شماره ،60صفحات48-60
6 .6صمیم ،رضا؛ محمدی ،علیرضا( .)1395بررسی رابطه معنادار سیاستگذاری فرهنگی،
حفظ نظام سیاسی و امام خمینی برپایه نظریه الکاتوش ،پژوهش های سیاست اسالمی،
شماره ،10صفحات 109-132
7 .7طاهری ،هادی( .)1389استقالل فرهنگی رهیافت مقابله با تهدیدات نرم ،حصون،
شماره ،23صفحات 51-60
8 .8علیزاده ،سلمان( .)1393ابعاد و مولفه های امنیت فرهنگ از منظر امام خمینی(ره)،
پژوهشهای حفاظتی و امنیتی ،شماره 10صفحات90-122
9 .9فوزی ،یحیی؛ حسن پور  ،صابر؛ علیزاده ،قدسی( .)1394تحلیل آماری و محتوایی
سخنرانی های امام خمینی در سالهای 41تا ،68مطالعات انقالب اسالمی ،شماره ،43
صفحات 179-192
1010مرادپور ،امیرحسین( .)1389فرهنگ و ابزارهای سیاست خارجی دولت اسالمی از
دیدگاه امام خمینی(ره) ،فرهنگ پژوهش ،شماره ،6صفحات31-46
1111مرتضوی ،سیدخدایار( .)1386روش شناسی اسکینر ،پژوهش نامه علوم سیاسی ،سال
سوم شماره اول ،صفحات 57-79
1212مصطفوی ،سیدمحسن( .)1389تحول فرهنگی از دیدگاه امام خمینی(ره) ،فصلنامه
علوم اجتماعی ،شماره  ،89صفحات39-57
1313مهدیپور ،محمود( .)1384قرآن و استقالل فرهنگی ،فصلنامه فقه و اصول ،شماره ،72
صص4-18

85

86
فصلنامه (علمي -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال بیستم  /شماره  / 77زمستان 1396

1414موسوی،سیدصدرالدین؛قربی،سیدمحمدجواد(.)1392روشهایتحققامنیتفرهنگی

در منظومه فکری امام خمینی(ره) ،پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،شماره ،8صفحات
29-60
1515نصراصفهانی،مهدی؛نصراصفهانی،محسن(.)1394مقایسهفرهنگاستعماریوفرهنگ
استقاللیدراندیشهامامخمینی(ره) ،پژوهشهای سیاسی ،شماره  ،14صفحات 82-102
ب)کتاب ها
1 .1آشوری ،داریوش( .)1389تعریف ها و مفهوم فرهنگ ،تهران ،انتشارات نشر نو
2 .2أزكيا ،مصطفى( .)1382روش هاى كاربردى تحقيق ،تهران ،انتشارات كيهان
3 .3اسکینر ،کوئنتین( .)1380ماکیاولی ،ترجمه عزت اله فوالدوند ،چاپ چهارم .تهران،
انتشارات آگه
4 .4اسمیت ،فیلیپ ( .)1387درآمدي بر نظريه فرهنگي ،تهران ،مرکز تحقیقات و مطالعات
فرهنگی
5 .5اشتراوس ،لئو( .)1381فلسفه سیاسی چیست؟ ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی
6 .6بیلینگتون ،رازموند( .)1380فرهنگ و جامعه ،جامعهشناسی فرهنگ ،ترجمه فریبا
عزبدفتری .تهران ،نشر قطره
7 .7جمعی از نویسندگان( .)1384شخصیت و دیدگاههای حضرت امام خمینی(ره) ،تهران،
موسسه فرهنگی قدر والیت
8 .8خمینی ،روح اهلل ( .)1373والیت فقیه ،تهران ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام ،چاپ نهم
9 .9خمینی ،روح اهلل( ،)1279-1368صحیفه نور ،چاپ پنجم.
1010ساده ،مهدى( .)1375روش هاى تحقيق با تأكيد بر جنبه هاى كاربردى ،تهران ،انتشارات
بینا
1111ساالری ،مریم ،کاکائی ،عباس( .)1392اصولگرایی در اندیشه امام خمینی(ره) ،تهران،
مرکز اسناد انقالب اسالمی
1212سرمد ،زهره( .)1379روش هاى تحقيق در علوم رفتارى ،تهران ،انتشارات آگاه
1313فوزی ،یحیی ،حسن پور ،صابر ،علیزاده سیالب ،قدسی( .)1394تحلیل آماری و محتوایی
سخنرانی های امام خمینی در سال های 1341تا  .1368مطالعات انقالب اسالمی شماره
 ،43صص  179تا 192
1414كريپن،دورف( .)1383روششناسىتحلیلمحتوا ،ترجمههوشنگنايبى ،تهران:نشرنى
1515معینی ،جهانگیر( .)1374نظریه و فرهنگ ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی
1616لورنس ،باردن( .)1375تحليل محتوا ،ترجمه مليحه آشتيانى ،تهران ،دانشگاه شهيد
بهشتى
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تبیین مفهوم و مؤلفههای استقالل فرهنگی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)  /مجتبی صدیقی ،حسین مسعودنیا ،حسین هرسیج

1717هولستى ،ال ج آر( .)1373تحليل محتوا در علوم اجتماعى و انسانى ،ترجمه نادر ساالر
زاده اميرى ،تهران ،دانشگاه عالمه طباطبايى
1818وثوقی،منصور؛ نیک خلق،علی اکبر( .)1375مبانی جامعه شناسی ،تهران ،انتشارات
خردمند ،چاپ دهم
ج)منابع اینترنتی
1 .1احمدی ،محمد مهدی( .)1386توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره) ،سایت تبیان
2 .2روستایی ،مریم( .)1391نظریات فرهنگی امام خمینی(ره) ،سایت مدیر یار
3 .3سخنرانی مقام معظم رهبری  93/1/1در حرم رضوی ،سایت رهبری
4 .4فاضلی ،نعمت اله ( .)1372مفهوم فرهنگ ،سایت تبیان
5 .5همایون،محمدهادی(.)1381مفهومفرهنگدراندیشهامامخمینی(ره)،سایتگزارهنو
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