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 )ره(دولت و سياستگذاري فرهنگي از ديدگاه امام خميني
  *محمدي خانيوسف 

  
  چكيده  

. زندگي بشر در عصر حاضر، بيش از هر دوره ديگري، با پديده فرهنگ نسبت دارد
جامعه ايراني پس از پيروزي انقالب اسالمي، سيماي فرهنگي بيشتري پيدا كرده و 
همين مسئله، ضرورت تحقيق در امر فرهنگ و سياستگذاري فرهنگي را براي 

واگذاري سياستگذاري فرهنگي به دولت يا . ده استپژوهشگران ايراني دو چندان كر
نهادهاي خارج از دولت، از مسائلي است كه انديشمندان در باب آن اجماع نظر 
ندارند؛ برخي به دخالت حداقلي دولت در فرهنگ معتقدند و برخي نيز به دخالت 

مي دربارة دخالت دولت اسال)ره(مقاله در صدد بررسي ديدگاه امام خميني. حداكثري
دولت ) ره(از آنجا كه در منظومة فكري امام خميني.در سياستگذاري فرهنگي است

عالوه بر تأمين كاال و خدمات عمومي، نقش هدايتگرانه نيز دارد، بايد به سياستگذاري 
از اين رو در اين مقاله، دولت و سياستگذاري فرهنگي از منظر امام . فرهنگي بپردازد

خودباوري، : هايي همچون حليل قرار گرفته و نسبت مؤلفهمورد تجزيه و ت) ره(خميني
قانونگرايي، نقش مردم، حدود دخالت دولت، كرامت انساني و مباني اسالم با 

  .مورد بررسي قرار گرفته است) ره(سياستگذاري فرهنگي از زاويه نگاه امام خميني 
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 مقدمه
ترديد الزمة بقا و پويايي يك نظام سياسي و اجتماعي، توجه به فرهنگ، سياستگذاري  بي

ترين الية نظام اجتماعي در تحوالت و  فرهنگي و هويت فرهنگي ـ تاريخي به عنوان عميق
د ساله اخير ايران، شاهدي بر اهميت فرهنگ و تأثير آن بر تاريخ ص. رفتارهاي اجتماعي است

بيگانگي با فرهنگ و هويت خودي، حاصلي . ميزان موفقيت سياستهاي اقتصادي و سياسي است
سنجي و  بنابراين شناخت، معرفي، ظرفيت. جز ناكامي و شكست براي ما در بر نداشته است
ياستگذاري فرهنگي نياز به پژوهش و س. كند سياستگذاري در امر فرهنگ ضروري جلوه مي

تحقيق در زيرساختهاي فرهنگي اجتماعي ايرانيان دارد وبايد مبتني بر تجزيه و تحليلهاي عميق 
  .فرهنگي باشد

. در مورد دخالت دولت در سياستگذاري فرهنگي بين انديشمندان اختالف نظر وجود دارد
ي دولت را در سياستگذاري مطرح اي ديگر، دخالت حداكثر اي دخالت حداقلي و عده عده
به عنوان يكي از تأثير گذارترين متفكران عصر حاضر در تاريخ ) ره(امام خميني. كنند مي

از نظر ايشان، در . داند معاصر ايران، فرهنگ را مبنا و پايه اي براي مسائل سياسي و اقتصادي مي
ه ناچار به بحث فرهنگ كشيده مباحث مربوط به ايران، از هر كجا و هر موضوعي آغاز كنيم، ب

هاي فرهنگي نقش مؤثري دارد،  ، گرچه دولت در سياستگذاري)ره(از ديدگاه امام. شويم مي
به عبارت ديگر؛ در منظومة فكري امام، مردم . پذيرد اما اين نقش در تعامل با مردم صورت مي

بنابراين، . ندكن هاي فرهنگي و حوزه فرهنگ عمومي نقش فعالي ايفا مي در سياستگذاري
چرايي و چگونگي دخالت دولت و . سياستگذاري فرهنگي حاصل تعامل دولت و ملت است

دغدغة اصلي مقاله حاضر ) ره(نقش مردم در سياستگذاري فرهنگي از ديدگاه امام خميني
از آنجا كه در منظومه فكري امام، دولت نه تنها موظف است به تأمين كاال و خدمات . است

سياستگذاري فرهنگي نيز يكي از . زد، بلكه نقش هدايتگري را نيز برعهده داردعمومي بپردا
گيرد از  معرفتي كه بر بنياد روشهاي علمي قرار مي. شود ترين وظايف دولت تلقّي مي عمده

شود تا از ميان  از اين رو، در اين مقاله تالش مي. اتقان و انسجام بيشتري برخوردار است
انتخاب : گيرند همچون هاي فرهنگي مورد استفاده قرار مي ذاريروشهايي كه در سياستگ

  .عمومي، انتخاب عقاليي يا نهادگرايي جديد، از روش نهادگرايي جديد استفاده شود
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نهادگرايي جديد تالشي است جهت بازگشت مجدد به مفهوم دولت و نهادهاي آن در 
زات موجود در زمينة واقعيت و بر اساس ديدگاه نهادگرايي جديد، تماي. سياستگذاري عمومي

كند كه الزم است تا از طريق علوم اجتماعي به دولت به عنوان يك  مفهوم دولت، آشكار مي
  )65، ص 1383وحيد، (. واقعيت تجربي متغير، نگاهي جديد صورت پذيرد

از اين رو، نخست . در سياستگذاري فرهنگي، مباني و اهداف از جايگاه مهمي برخوردارند
هايي   و اهداف سياستگذاري فرهنگي از ديدگاه امام بررسي شده است و در ادامه، مؤلفهمباني
خودباوري و اعتماد به نفس، قانونگرايي، نقش مردم، كرامت انساني، مباني اسالم، حدود : چون

مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار ) ره(دخالت دولت و سياستگذاري فرهنگي از ديدگاه امام
دوين چارچوب نظري مورد نياز جهت تحليل نقش فرهنگ و جايگاه ت. گرفته است

، مستلزم روشن شدن اين بحث است كه اساساً )ره(سياستگذاري فرهنگي در انديشه امام خميني
فرهنگ چيست؟ سياستگذاري كدام است و نسبت اين مفاهيم با سياستگذاري عمومي و 

مورد پيگيري ) ره(هيم را در انديشه امام توان اين مفا گاه مي سياستگذاري فرهنگي چيست؟ آن
  .قرار داد

  
  بررسي مفاهيم و چارچوب مفهومي

  فرهنگ
انداز خاص  در مورد تعريف مفاهيم، اجماع نظري وجود ندارد و هر متفكّري با مباني و چشم

بعضي فرهنگ را كامالً . كند خود به اجتماع و انسان، مفاهيم علوم انساني را تعريف و معنا مي
ما فرهنگ را به زباني كامالً ذهني و بر مبناي ارزشها، نگرشها، باورها، «: كنند ني تعريف ميذه

، 1383هانتينگتون وهريسون،(» كنيم ها و فرضيات رايج در ميان افراد يك جامعه تعريف مي سو گيري

از نظر . )1،ص 1379افروغ، (كنند تعريف مي»معرفت مشترك«بعضي ديگر، فرهنگ را. )30ص
اي از هنجارها، ارزشها و قواعد است كه مردم،  يافته ريه، فرهنگ به عنوان مجموعة سازمانبشي

. )7، ص 1379بشيريه، (كنند  اي زندگي مي كم و بيش آگاهانه يا ناآگاهانه بر اساس چنين مجموعه
اي شامل دانشها، اعتقادات، هنرها، اخالقيات، قوانين،  هم فرهنگ را مجموعة پيچيده» تيلور«
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رسوم و هر گونه توانايي و عادت ديگري كه به وسيلة انسان به عنوان عضو جامعه اكتساب 
  )8همان، ص (. كند شود، قلمداد مي
نگارنده اين تعريف را در مقاله مد نظر قرار . رسد تعريف تيلور جامع باشد به نظر مي

  .دهد مي
  

  رابطه تعريف فرهنگ با سياستگذاري فرهنگي
تعريف . گيرد  با تعريف و شناسايي متغيرهاي اساسي آن شكل ميسياستگذاري فرهنگي

تأثير . كند فرهنگ، دامنه و گستردگي سياستها را مشخص و حيطة عمل مديران را ترسيم مي
ديگري كه تعريف فرهنگ بر سياستگذاري فرهنگي دارد شناسايي متغيرها و تعيين شاخصهايي 

. سازد االمكان عيني ممكن مي تي شفاف و حتيها را به صور ريزي است كه تمركز برنامه
اند، در قالب  گويي آميخته تواند اهداف كالن را كه معموالً با ابهام و كلي تعريف فرهنگ مي

سياست مشخصي هدايت كند و مديران را از خلط سياست فرهنگي با اهداف كالن آرماني كه 
  )3، ص 1381اشتريان، ( .باز داردشوند  گاه به صورت غير موجه، سياست فرهنگي خوانده مي

  
  سياستگذاري

گيري سياست، تمايز قايل شدن ميان مطالعه سياستگذاري از  با تحليلهاي مربوط به فرايند شكل
. تواند وجود داشته باشد هيچ سياستي بدون سياستگذاري نمي. مطالعه سياست دشوار است

كنند و  ژگي سياستگذاري تأكيد ميها در تعريف و تحليل مفهوم سياستگذاري به دو وي بعضي
. داراي فروض و مفاهيم ضد و نقيض است» سياست«نيز مانند » سياستگذاري«معتقدند اصطالح 

بر اساس تحقيقات دانشمندان علوم اجتماعي، مطالعه تجربي و نظري، دو بعد و ويژگي 
» هچگون«و ) عوامل(سياستگذاري كند» چه كسي«: كنند سياستگذاري را برجسته مي

به لحاظ تاريخي، سياستگذار را عاملي واحد و عقاليي محسوب ). فرايند(سياستگذاري كند
و الگوي شخصي ) نفع عمومي(اند؛ اما تحليلگران متأخّر، سياست الگوي سازماني  كرده مي

 نيز بين تبيين "فرايند" و "عامل"رويكردهاي مربوط به . اند را نيز ارائه كرده) نفع شخصي(
  )22، ص 1379حداد و دمسكي، .(اند و رويكرد تدريجي در نوسان بوده) جامع(مالي رويكرد اج
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مجموعه : با توجه به بحثهاي ارائه شده، تعريف جامع از سياستگذاري عبارت است از
اي از بازيگران در مواجهه با يك  اقدامات هدفمندي كه به وسيله يك بازيگر يا مجموعه

اين تعريف بر آنچه انجام . شود د، سياستگذاري ناميده ميشو مشكل يا موضوع خاص دنبال مي
شود تمركز دارد؛ پس با آنچه قصد انجام دارد متفاوت است و آن را از تصميمات متمايز  مي
هاي عمومي به وسيلة نهادهاي دولتي و مقامات رسمي در خالل فرايند  سياستگذاري. كند مي

  )12، ص 1385ون،اندرس(. يابد توسعه مي) يا سياستها(سياسي 
  

  سياستگذاري عمومي
ها و تحليلهاي  سياستگذاري عمومي، يافته. سياستگذاري عمومي، مطالعه دولت در عمل است

شناسي، روانشناسي و فلسفه را  هاي عمدة علوم اجتماعي نظير اقتصاد، علوم سياسي، جامعه رشته
مات با كمترين هزينه به كار اي براي تدوين و اجراي بهترين تصمي در قالب رهيافت چند رشته

  .برد مي
 سياستگذاري عمومي را عقالني كردن عملكرد دولت در عرصة عمومي "ماكس وبر"
هاي عمومي جزئي از  توانيم به درستي قائل به اين نظر باشيم كه سياستگذاري ما مي«: داند مي

 دنياي مدرن باشند كه ماكس وبر آن را به عنوان شاخص اساسي حركت به سوي عقالنيت مي
كند تا دنياي خارج خود را بيشتر به  حركتي كه بر اساس آن تالش مي. در نظر گرفته است

  )12، ص 1384اشتريان، (. »تسلط در آورد
هاي ماكس وبر در زمينة دولت مدرن، مشروعيت عقالني و  ها و نظريه مجموعه انديشه

گيران در دولت  وندان و تصميمقانوني و رفتار عقاليي مبتني بر هدف كه رفتار غالب شهر
  . مدرن است، بدون ترديد بستر مناسبي را براي اين رشته جديد فراهم كرده است

  
  سياستگذاري فرهنگي

اي است كه بر نوع  سياستگذاري فرهنگي شامل اصول و راهبردهاي كلي و عملياتي شده
اي سامان يافته از اهداف  مهبه اين اعتبار، منظو. عملكرد فرهنگي يك نهاد اجتماعي استيال دارد

. گيرد مدت قابل سنجش و نيزابزارهاي وصول به آن اهداف را در بر مي نهايي درازمدت و ميان
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به عبارت ديگر؛ سياستگذاري فرهنگي، نوعي توافق رسمي و اتفاق نظر مسئوالن و متصديان 
ري در فعاليت ترين اصول و اولويتهاي الزم و ضرو امور در تشخيص، تعيين و تدوين مهم

 و 55، ص 1382وحيد، (. فرهنگي است و راهنما و دستورالعمل براي مديران فرهنگي خواهد بود
  )2، ص 1371ا، .ا.اصول سياست فرهنگي ج

  
  نهادگرايي جديد

نهادگرايي جديد تالشي است براي بازگرداندن دولت و نهادهاي آن در سياستگذاري عمومي 
يزات موجود در اين زمينه، واقعيت و مفهوم دولت و لزوم نگاه تما. بر اساس ديدگاه نهادگرايي

موقعيت و . كند به آن را به عنوان يك واقعيت تجربي متغير، به وسيلة علوم اجتماعي آشكار مي
وضعيت دولت در جوامع مختلف، عاملي اساسي در فهم و شناخت طبيعت سياستها و 

هاي عمومي   عدم كارامدي سياستگذاريكارامدي يا. ها در اين سيستمهاست سياستگذاري
  )65، ص 1382وحيد، (.بدون آشنايي با ساز و كار سيستم دولت، قابل بررسي و تحليل نيست

 مدعي "اولسن". ورزد نهادگرايي جديد بر استقالل بيشتر نقش نهادهاي سياسي تأكيد مي
كند كه مدلهاي رفتاري  بنابراين پيشنهاد مي. است كه نهادهاي جديد به طور نسبي جديد هستند

هاي نظري خواهد بود و اميدوار است نهادگرايي جديد نيز  تصميم گيري، منابع محتمل ايده
مطالعه سياست را بدون بازگشت به سنّت قديمي نهادگرايي تاريخي ـ توصيفي و قانوني به 

 و نظرية نهادگرايي جديد نقطة تالقي تاريخ. تر گرداند نظريه سياسي، تاريخ و حقوق نزديك
باشند، پس  با توجه به اينكه اين اجزا داراي قدمت مي. سازمان در مطالعة نهادهاي سياسي است

نهادگرايي جديد نهادها را . تواند امري ابتكاري باشد تركيب آنها هر چند جديد نيست، ولي مي
  )100، ص 1378مارش و استوكر، (.گيرد به عنوان نقطة آغازين تحليل خود در نظر مي

  
  )ره(مباني سياستگذاري فرهنگي امام خميني

شناسي اسالمي اخذ شده كه در اصول  بيني و انسان مباني فكري حضرت امام از جهان
  .باشد سياستگذاري فرهنگي جمهوري اسالمي منعكس مي

هاي حيات فردي و اجتماعي و نقش   حاكم بودن بينش توحيدي بر تمامي شئون و عرصه-
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اد به اصول و فروع دين اسالم مانند وحي، نبوت، امامت، عدالت، معاد، و تأثير بنيادين اعتق
  تبري و تولي در جامعه اسالمي؛

دار خداوند، صاحب  ـ جاودانگي، كرامت و شرافت ذاتي انسان به عنوان خليفه اهللا و امانت
در اراده و اختيار، داراي قدرت تعقّل و انتخاب در جريان سرنوشت و نيز نقش عقل و تجربه 

  استمرار حركت تكاملي وي؛
  ـ برخورداري انسان از فطرت الهي كه ريشه و منشأ رشد و خير و صالح اوست؛

ـ همانندي و برابري انسانها در آفرينش و عدم تمايز بين رنگها، نژادها و صنوف ديگر 
 شمول بودن پيام اسالم، دعوت انسانها به همكاري و تعاون همگاني در انجام انساني، جهان

  كارهاي نيك و انساني؛
ـ قائل شدن به وجود سرشت مادي و معنوي بشر و قابليت رشد و شكوفايي وي در همة 

هاي فردي و اجتماعي، مادي و معنوي، جسمي و روحي، عقلي و عاطفي و  وجوه و زمينه
  مالزمه اين وجوه با يكديگر؛

كشش فطري انسان به خواهي، ظرفيت علمي نامحدود و  جويي، آرمان  ـ خيرخواهي، كمال
  سوي علم و دانايي، جمال و زيبايي، تقدس و پرستش و خير اخالقي؛

ـ زايندگي و قدرت ايمان در خلق ارزشهاي معنوي و فضايل اخالقي و ايجاد روحية 
  استقالل، حرّيت، عزّت نفس و تحكيم مناسبات انساني در جامعه؛

ريزي  ا و خالقيتهاي وي از طريق پيپذيري آدمي و به فعليت در آمدن استعداده ـ تربيت
طلب، متكي بر جهاد و اجتهاد، متّصف به اعتدال و  خواه، دانش اي موحد، عدالت بناي جامعه

ها و تحقيقات علمي،  مند از مباحثات و مبادالت فكري نقّادي بيني و نيز بهره واقع
  هاي تاريخي؛ اندوزي ها و تجربه آموزي عبرت

 و فضايل اخالقي در جامعه اسالمي و جايگاه واالي تقوا، علم و ـ اصالت ارزشهاي معنوي
  جهاد در تعيين مرتبة كرامت و فضيلت انسانها؛

ـ تأثير پذيري انسان از عوامل مثبت و منفي محيط اجتماعي و آفات و موانع فرهنگي آن و 
دم در سازي محيط، تحقق قسط و عدل، تأمين حق مشاركت مر مسئوليت نظام اسالمي در سالم
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ساز كفر و نفاق، فقر و فساد، ظلم و  همة امور با توجه به لزوم زدودن علل و عوامل زمينه
  )2، ص 1371ا، .ا.اصول سياست فرهنگي ج( .استبداد، سلطه و استكبار

  
  حدود و وظايف دولت در سياستگذاري فرهنگي

ي اسالمي حدود و وظايف دولت در سياستگذاري فرهنگي مندرج در قانون اساسي جمهور
اكثر متفكران فرهنگي در مورد وظايف دولت در امر . ايران، مورد تأييد امام بوده است
اند؛ بعضي طرفدار دخالت حداقلي دولت در امور فرهنگي  سياستگذاري فرهنگي بحث كرده

هستند؛ مثل ليبرالها و بعضي ديگر طرفدار دخالت حداكثري دولت در امور فرهنگي؛ مثل 
  )12، ص 1379شيريه، ب(.ماركسيستها

  : وظايف دولتها را در زمينة فرهنگي چنين فهرست كرده است"پير مولينر"
 تشويق آفرينش هنري، بدون كوشش براي كنترل آن؛ .1

ايجاد ابزارهاي مالي و قانوني ضروري، به وجود آوردن زيرساختها و تأسيس نهادهاي  .2
 ه و بسط زندگي فرهنگي؛تخصصي براي حمايت از فعاليتهاي مرتبط با فرهنگ و توسع

ايجاد امكانات براي دستيابي آزادانه به زندگي فرهنگي و تشويق به مشاركت مردم در  .3
  )78، ص 1379افروغ، : به نقل از(.زندگي فرهنگي

هاي پير مولينر آشكار است، او معتقد به دخالت حداقلي دولت در  طور كه از گفته همان
اما . هاي فعاليت فرهنگي را آماده كند فقط بايد زمينهبه عقيدة وي دولت . امور فرهنگي است

به ) ره(نقش دولت پر رنگ است و در عين حال، امام) ره(در قانون اساسي و در انديشه امام
نامة الهي ـ سياسي خود كه  در وصيت) ره(حضرت امام. مشاركت فعاالنة مردم اصرار دارند

 سياسي ايشان در طول هشتاد سال است، در اي از فعاليتهاي علمي، عملي، فرهنگي و چكيده
توان كرد مگر با  بايد متذكر گرديد سياستگذاري نمي«: فرمايند مورد اهميت حكومت مي
رسد مگر با حكومت عادل و بر مبناي حقوق و  انسان به كمال نمي. تشكيل حكومت اسالمي

امام خميني، (. »استرسيدن به كمال مطلق انساني با تشكيل حكومت اسالمي . احكام اسالمي
  )11، ص 1369

در مقدمة قانون اساسي در خصوص وظايف و حدود دولت در امور فرهنگي چنين بيان 
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و «چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است «: شده است
گي انسان تا زمينة بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلّي ابعاد خداگون» اهللا المصير الي

فراهم آيد و اين جز در گرو مشاركت فعال و گستردة تمامي عناصر اجتماع در روند تحول 
  )61، ص 1377ا، .ا.قانون اساسي ج(.»تواند باشد جامعه نمي

تواند بيانگر محدودة اختيارات و وظايف فرهنگي دولت جمهوري  از اصولي كه مي
اي ديگر بيانگر  است كه به گونه14، 9، 8، 7، 4، 3، 2، 1اسالمي باشد، اصل سوم، بندهاي 

  .حقوق به ويژه حقوق فرهنگي مردم، از يك سو و وظايف دولت از سوي ديگر است
 نسبت به وظايف دولت در امر آموزش همگاني، 169تأكيد كلي يونسكو و كنوانسيون 

ي ها ارتقاي آگاهي، تأمين حقوق اجتماعي و فرهنگي و ايجاد زمينة مشاركت در عرصه
در بندهاي فوق از يك سو شاهد . مختلف، با وضوح كامل در اين اصل قابل رؤيت است

بدني رايگان، تأمين  وظايف دولت در قبال ارتقاي آگاهي عمومي، آموزش و پرورش و تربيت
جانبه و عدالت كيفري و از سوي ديگر،  هاي سياسي و اجتماعي و قانوني و حقوق همه آزادي

روا و ايجاد زمينه براي عدالت توزيعي و مشاركت گستردة مردم در تمام شاهد رفع تبعيضات نا
هرچند دراين اصل،بيشترباآن دسته از وظايف دولت كه . ها، از جمله زمينة فرهنگي هستيم زمينه

  )80، ص 1379افروغ، (.داللت ضمني بر حقوق مردم دارد رو به رو هستيم تا صراحتاً حقوق ملت
توان  دار، ايدئولوژيك و اسالمي است، نمي المي دولتي جهتجا كه جمهوري اس از آن

رسد  به نظر مي. وظايف آن را به وظايف ساير دولتهاي عرفي در دنياي غرب محدود كرد
البالغه،  نهج(»استصالح اهلها«): ع(بهترين وظيفة فرهنگي دولت همان عبارت كوتاه حضرت علي

ربيت ديني و اخالقي مردم اهتمام داشته باشد؛ يعني دولت بايد به تعليم و ت.  باشد)325، ص 1380
  .دولت نقش اساسي فرهنگي دارد

اين وظيفه در مرحله اول، معطوف به سياستگذاري فرهنگي است كه ممكن است در 
گري نيز باشد؛ چون ممكن است نهادهاي مدني واسط وارد عمل  شرايطي همراه با تصدي

گري را به  اما بهتر است تصدي.  اين وظيفه گردددار نشوند و دولت خود مجبور شود عهده
ولي در اين صورت هم ضرورت سياستگذاري فرهنگي دولت . نهادهاي واسط واگذار كند
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كند بايد  ريزي مي طور كه در در زمينه اقتصاد و سياست برنامه دولت همان. شود كمرنگ نمي
دولت . ناپذير دولت است  اجتنابريزي دقيق بكند؛ اين از وظايف در زمينة فرهنگ نيز برنامه

از . ريزي كند كه مردم بتوانند از كاالها و خدمات فرهنگي استفاده كنند بايد طوري برنامه
بهترين مردم نزد خدا رهبري است كه هم خودش هدايت شده «: منقول است) ع(حضرت علي 

مام راحل هم ا. وظيفة هدايت و اصالح مردم به عهدة دولت است. »باشد و هم هدايت كند
  :داند حكومت اسالمي را بهترين حكومت براي تربيت فرهنگي انسانها مي

گوييم و شما هم اشاره به آن كرديد كه هيچ رژيمي مثل حكومت اسالمي  اينكه ما مي«
جوانهاي ما . ]نمايد[تواند انسان را و ملتهاي انساني را آن طوري كه بايد اداره كند و تربيت  نمي

دانشگاهها موظفند اين جوانها را . دولتها موظفند جوانهاي ما را نجات بدهند. درا نجات بدهي
  )284، ص 1378فراهاني، : به نقل از(. »نجات دهند

اما نظارت برعملكرد فرهنگي دولت، هم بايد توسط مردم و نهادهاي مدني و هم توسط دولت 
  )359، ص 1381افروغ، (.ردولي سياستگذاري درهر شرايطي بايد توسط دولت صورت بگي باشد،

آنچه در سياستگذاري فرهنگي بيشتر اهميت دارد، هدفهاي آن است؛ زيرا نه تنها يكي از 
وجوه مهم هر نوع سياستگذاري، هدفهايي است كه اين سياست براي نيل به آن طراحي 

 اين .شود، بلكه يكي از راههاي ارزيابي هر نوع سياستگذاري نيز ارزيابي هدفهاي آن است مي
نخست خود هدفها و ديگري، رابطة منطقي ميان سياستها و : گيرد ارزيابي دو جنبه را در بر مي

اهداف كلي سياستگذاري فرهنگي كشور كه مستند به بيانات و رهنمودهاي امام . هدفهاي آن
  :راحل و مقام معظم رهبري است چنين بيان شده است

  
  اهداف فرهنگي جمهوري اسالمي) الف

عالي فرهنگ اسالمي انساني و بسط پيام و فرهنگ انقالب اسالمي در جامعة رشد و ت .1
 ايران و جهان؛

استقالل فرهنگي و زوال مظاهر منحط و مباني نادرست فرهنگهاي بيگانه و پيراسته شدن . 2
 جامعه از آداب و رسوم منحرف و خرافات؛
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ون و به فعاليت درآمدن به كمال رسيدن قواي خلّاقه و شايستة وجود آدمي در همة شئ. 3
 استعدادهاي خدا داده و استحصال دفاين عقول و ذخاير وجودي انسان؛

 آراسته شدن به فضايل اخالقي و صفات خدايي در مسير وصول به مقام انسان متعالي؛. 4

تحقق كامل انقالب فرهنگي در جهت استقرار ارزشهاي مورد نظر اسالم و انقالب . 5
 و فردي و نگاهباني از آنها و استمرار حركت فرهنگي براي رسيدن اسالمي در زندگي جمعي

 به جامعة مطلوب؛

درك مقتضيات و تحوالت زمان و نقد و تنقيح دستاوردهاي فرهنگي جوامع بشري و . 6
 .استفاده از نتايج قابل انطباق با اصول و ارزشهاي اسالمي

  
  اهداف سياست فرهنگي) ب

الرعايه در حركت فرهنگي كشور و   و اولويتهاي الزمتعيين و تدوين اصول راهنما. 1
گيري  رسميت دادن به آنها، با الهام از آرمانها و اعتقادات، با توجه به ظرفيتها و واقعيتها و با بهره

 از تجربيات داخلي و جهاني و امكانات و ابزارهاي مختلف و مناسب؛

ههاي مختلف نظام جمهوري ايجاد وحدت رويه و هماهنگي فرهنگي در ميان دستگا. 2
هاي فرهنگي در جهت پاسخگويي به نيازهاي  اسالمي و بسيج امكانات، تالشها و برنامه

 فرهنگي جامعه و هدايت تالشها و نيازهاي موجود؛

تكيه و تأكيد بر آرمانها و ارزشهاي معنوي و فرهنگ اسالمي و حفظ و ترويج فرهنگ . 3
ري در راه ارزشهاي اسالمي با توجه به لزوم درك بسيجي و تقويت روحية ايثار و فداكا

مقتضيات و تحوالت زمان و همچنين تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و مهيا شدن براي 
 جانبه با ضرورتها و تحوالت؛ مواجهة صحيح و همه

هاي اقتصادي،  تمهيد و تدارك الزم در جهت همسويي و عدم مغايرت طرحها و برنامه. 4
 غير فرهنگي، اما داراي نتايج فرهنگي، با سياست فرهنگي كشور؛اجتماعي و 

ريزي، نظارت و ارزيابي فرهنگي در عين حمايت از تعدد،  تسهيل و تقويت امور برنامه. 5
تنوع و آزادي فعاليتهاي فرهنگي مردمي، مبادله و مرابطة فرهنگي ميان بخشهاي دولتي و غير 
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و اجتهاد فرهنگي، ارتقاي دانش و آگاهي عمومي و دولتي در جهت افزايش تحرّك، جهاد 
 )7، ص 1371ا، .ا.اصول سياست فرهنگي ج( .اعتالي روحيه تتبع، تحقيق و ابتكار

با توجه به اهداف سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، اصول سياستگذاري فرهنگي 
اوي و بيانات و مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، طبق مدعاي اين شورا، برگرفته از فت

اي در انديشه امام  بحث فرهنگ و سياستگذاري فرهنگي اهميت ويژه. كتابهاي امام راحل است
هاي سياست، اقتصاد و فرهنگ به صورت به هم  ، مقوله)ره(با نگاه به منظومة فكري امام. دارد

ز رسد كه بحث فرهنگ و سياستگذاري فرهنگي ا پيوسته مطرح است، ولي چنين به نظر مي
هايي اشاره  توان به مؤلفه مي) ره(در آثار امام. برخوردار است) ره(اي در نزد امام اهميت ويژه

  :ها عبارتند از ها به آن توجه ويژه شود، از جملة اين مولفة كرد كه بايد در سياستگذاري
 ؛)ره(سياستگذاري فرهنگي و تقويت خود باوري و اعتماد به نفس در جامعه از نظر امام .1
 ؛)ره(تگذاري فرهنگي و قانونگرايي از ديدگاه امامسياس .2
 ؛)ره(سياستگذاري فرهنگي و اسالم از ديدگاه امام .3
 ؛)ره(سياستگذاري فرهنگي و نقش مردم از ديدگاه امام .4
 ).ره(كرامت انساني و سياستگذاري فرهنگي از نظر امام .5
  

  اهميت فرهنگ از نظر امام
  :دانند ها مي ها و بدبختي يفرهنگ را مبدأ همه خوشبخت) ره(امام خميني

اگر فرهنگ ناصالح شد، اين . هاي ملت است ها و بدبختي فرهنگ، مبدأ همةخوشبختي«
. كنند شوند به اين تربيتهاي ناصالح، اينها در آينده فساد ايجاد مي جوانهايي كه تربيت مي

گران فرهنگي كه با نقشه دي. دهد فرهنگ استعماري، جوان استعماري تحويل مملكت مي
خواهند تحويل  كنند و با صورت فرهنگ مي كشي مي شود و اجانب براي ما نقشه درست مي

جامعة ما بدهند، اين فرهنگ، فرهنگ استعماري و انگلي است و اين فرهنگ از همة چيزها، 
شكند و حاال  شان بعد از چند وقت مي اين قلدرها اسلحه. حتي از اسلحة اين قلدرها بدتر است

 اما وقتي فرهنگ فاسد شد، جوانهاي ما كه زيربناي تأسيس همه چيز هستند، از هم شكسته،
   )270، ص 1378فراهاني، : به نقل از(. »آيند غربزده بار مي. آيند روند و انگل بار مي دست ما مي
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سازي  حضرت امام در راستاي تربيت انسانهاي كارامد، از فرهنگ به عنوان كارخانة آدم
سازي است؛ چنانچه انبيا هم براي همين معنا  پس فرهنگ يك كارخانه آدم«: كنند تعبير مي

تعليم، سرمشق همه انبياست كه از طرف خداي تبارك و تعالي به . آمدند كه آدم درست كنند
آنهامأموريت داده شده، مأموريت خدا به انبيا همين است كه بيايند و آدم درست كنند و 

  )269همان،(. »ترند  آنها به مقام آدميت نزديكترند، آنهايي كه به انبيا نزديك

سه قدرت بزرگي كه واقعيت «: گويد در مورد اهميت فرهنگ مي"ياكوب بوركهارت"
پهلوان، : به نقل از(»دين، دولت و فرهنگ: اند عبارتند از هستي بشر و روند تاريخ را تعيين كرده

گي مثل اينگلهارت، هانتينگتون و به خاطر همين اهميت است كه صاحبنظران بزر. )13، ص 1378
از طرف ايران هم . اند كرده بيني  ديگران، قرن بيست و يكم را قرن برخورد تمدنها پيش

تواند يكي  فرهنگ هم مي. گفتگوي تمدنها پيشنهاد شد كه مورد پذيرش جهانيان قرار گرفت
اين موضوع را به از منابع مهم گفتگوي صلح قرار گيرد و هم منبع خشونت و جنگ باشد؛ كه 

  .گذاريم مقاله ديگري وا مي
فرهنگ واسطة ميان تفكر و تمدن است و تا وقتي مدد تفكّر منقطع نشده است به تمدن، 

تواند ماية تفكر باشد، اما  فرهنگ به خودي خود گر چه مي. بخشد نشاط و قوت و نظم مي
از اسالم ميراث ادبي چندين آشكار است كه ايران قبل . هميشه ضامن نظم و نشاط تمدن نيست

هزار ساله داشت و چون با ظهور اسالم، ايمان اسالمي نيز به اين ماية ادب و اخالق مدد رساند، 
در اين دوره، مناسبات ميان تفكّر و . دورة درخشان ديگري در تاريخ ايران بنياد نهاده شد

ني با ظهور روشنفكران استحكام نظم و سامان اجتماعي و سياسي كامالً دريافتني است؛ يع
بزرگ، سياست و تدبير نيز جان گرفته و با فروكش كردن شعله تفكّر، اختالل و پريشاني در 

يونانيان با هنر و . تفكّر، قدرت را در پي خود دارد. كار كشور و كشورداري پيدا شده است
. ي بر جهان افتادتفكّر، قوت و قدرت يافتند و اروپا پس از رنسانس، در راه اقتدار و استيال

  )246، ص 1378داوري اردكاني، (
هايي از ديدگاه  با توضيح مختصر فوق در مورد اهميت فرهنگ، در ادامة بحث به مؤلفه

هاي فرهنگي به  پردازيم كه دولتمردان و متفكّران فرهنگي بايد در سياستگذاري مي) ره(امام
  .ي كرده و كاربردي كنندآنها توجه ويژه نموده و آنها را تبديل به سياستگذار



 17 ) ره(دولت و سياستگذاري فرهنگي از ديدگاه امام خميني  
 
 )ره(سياستگذاري فرهنگي و تقويت خود باوري و اعتماد به نفس در جامعه از نظر امام. 1

كليدهاي  خود باوري و اعتماد به نفس، هم در سطح فردي و هم در سطح اجتماعي از شاه
وقتي كشورهاي جهان سوم به خصوص كشورهاي اسالمي، با . پيشرفت و بالندگي است

جانبة غرب را مشاهده كردند،  آساي تمدن غرب مواجه شدند و پيشرفت همه ت برقپيشرف
. اعتماد به نفس خود را از دست دادند و در تعامل با غرب، به صورت انفعالي برخورد كردند

ها هم به اين ناتواني  خود غربي. كنند كردند و مي خود را در مقابل آنها حقير و ناتوان تصور مي
اين تبليغات چنان مؤثر بود كه حتي . كردند كشورهاي اسالمي تأكيد ميبه خصوص در 

. دولتمردان ايران هم در رژيم سابق در هيئت دولت و مجلس شوراي ملي به آن اعتراف دارند
اي از دولتمردان به اين  شود، عده چنانچه وقتي مسئلة ملي شدن صنعت نفت ايران مطرح مي

در مقابل، . توانند صنعت نفت را اداره كنند ايرانيان نميكنند كه  دليل با آن مخالفت مي
هاي مسلمانان به خصوص  بر خالف اين جريان، معتقد به استعداد و توانايي) ره(حضرت امام

، )ره(در منظومة فكري امام. مردم ايران بود و عمالً نيز در انقالب اسالمي آن را به اثبات رساند
ه ويژه در سياستگذاري فرهنگي خود باوري و اعتماد به نفس هاي كالن؛ ب بايد در سياستگذاري

  )28-29، ص 1369امام خميني، (. تقويت شود و خود باختگي از بين برود

كنند كه براي پشرفت جامعه بايد بر روي تربيت منابع نيروي انساني به  تأكيد مي) ره(امام
كند  دولتمردان را نيز موظف مي) ره(امام . ريزي و سياستگذاري كرد صورت بسيار دقيق، برنامه

كه شأن و منزلت متخصصان و صاحبنظران را بدانند و از كمكهاي مادي و معنوي در مورد 
به يك برنامه منسجم در جامعه ) ره(هاي امام اگر اين گفته. متخصصان جامعه دريغ نورزند

جلوگيري تبديل شود، از خروج نخبگان از كشور به عنوان يكي از مسائل و مشكالت، 
به قول مرحوم دكتر حسين عظيمي پيشرفت هر كشوري وابسته و منوط به قدرداني از . شود مي

عظيمي با تأكيد بيشتر در مورد قدرداني از نخبگان معتقد است از هر هزار . نخبگان جامعه است
و ممكن است از بين صدها دكتر . نفر ممكن است ده نفر به درجه دكتري يا اجتهاد نايل شوند

اگر . مجتهد تنها سه الي پنج نفر توليدكننده علم و دانش باشند و به اصطالح، انديشمند بشوند
پردازان را فراهم نكنند يا  هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي اين نظريه جامعه و دولتمردان، زمينه
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استفاده پردازي شوند، اين سه يا پنج نفر متفكّر نيست كه بال  خداي ناكرده خود مانع نظريه
عظيمي، (افتد در نتيجه، يك نسل عقب مي. رود روند، بلكه يك نسل از بين مي مانده و از بين مي

در آثارخويش تأكيد فراواني بر حفظ كرامت و شخصيت افراد جامعه ) ره(حضرت امام. )1384
  :دانند دارند و باالترين صدمه را صدمه شخصيتي مي

نها كوشش كردند كه شخصيت ما را از ما بگيرند آ. باالترين صدمه، صدمه شخصيت بوده«
و به جاي شخصيت ايراني و اسالمي يك شخصيت وابستة اروپايي شرقي و غربي به جايش 

گرفت، اين بود  بگذارند؛ يعني تربيت فاسدي كه در رژيم سابق بود و به تدريج داشت قوت مي
 را از همان جا زمينه تبديلشان را به كه از همان كودكستان شروع كنند به اين برنامه كه اطفال ما

در طول . يك موجود وابسته فراهم كنند تا برود به مرتبه باال مثل دبيرستان، بعد هم باالتر از او
توانيم  اين مدتها كه ايران مبتال به اين بوده است، اين بيماري در او پيدا شده است كه ما نمي

حاضري و : نقل از(. »اوريم و يا استمداد كنيم از آنهاكار بكنيم، ما همه چيز را بايد از خارج بي
  )47، ص 1377عليخاني، 

هاي فرهنگي رژيم سابق طوري طراحي شده  معتقدند كه سياستگذاري) ره(حضرت امام
زمين از همان ابتداي تعليم و تربيت به شرق و غرب وابسته باشند؛ تمدن  كه فرزندان ايران

از نقدهاي امام . نه تمدن اسالمي و فرهنگ غني اسالميغرب، محور و آرزوي آنها باشد 
در حكومت اسالمي . آوردند راحل به دولتهاي رژيم گذشته اين بود كه انسانها را وابسته بار مي

كردند بايد سياستگذاري فرهنگي طوري باشد كه انسانها را خلّاق، پر  به دولتمردان تأكيد مي
  .توان و مستقل بار بياورند

ترين  باالترين وابستگي، وابستگي اقتصادي و سياسي نيست، بلكه مهم) ره(اماماز نظر 
ساز وابستگي سياسي و اقتصادي  ها، وابستگي فكري و فرهنگي است كه خود زمينه وابستگي

  :گردد مي
ما االن در همه چيز به گمان همه يك نحو وابستگي داريم كه باالتر از همه، وابستگي «

هاي ما، روشنفكرهاي ما، بسياري از  كرده وانهاي ما، پيرمردهاي ما، تحصيلافكار ج. افكار است
اين افكار وابسته به غرب است، وابسته به آمريكاست و لهذا حتي آنهايي كه سوء نيت ندارند و 

خواهند خدمت بكنند به مملكت خودشان، از باب اينكه راه را درست  كنند مي خيال مي
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است كه ما بايد همه چيز را از غرب بگيريم، اين وابستگي را دارند و دانند و باورشان آمده  نمي
اگر ما وابستگي فرهنگي داشته باشيم . هاست كه ما داريم اين وابستگي سر منشأ همه وابستگي

به دنبالش وابستگي اقتصادي هم هست، وابستگي اجتماعي هم هست، سياسي هم هست، همة 
  )68همان، ص ( .»اينها هست
ما بايد ابتدا به . توان رهايي يافت مگر با سياستگذاري فرهنگي دقيق وابستگي نمياز اين 

و ساختن افراد متفكّر، ) »تفكّرساز«و » سيستم تفكر«يك (فكر فراهم آوردن شرايط 
جوي مسائل باشند؛ زيرا پيشرفت يك كشور در همة  دوست و متّقي باشيم كه بتوانند چاره وطن
به پيشرفت علمي آن كشور ... ) مي، بهداشت، كشاورزي، اجتماعي واقتصادي، نظا(ها  زمينه

زيرساختهاي علمي و ساختن افراد متفكّر را فراهم «تا وقتي زمينة پيشرفت علمي يا . بستگي دارد
اي تحت  مرحوم دهخدا در مقاله. »توانيم داشت هاي ديگر نمي نكنيم اميدي به پيشرفت در زمينه

داند و  ماندگي ايران را نداشتن دانشمند مي  بررسي كوتاه علل عقبدر يك» علم و آدم«عنوان 
  :كند علت نداشتن دانشمند را چنين بيان مي

وكالي دوره اول مجلس ما ابداً در اين مسئله اصولي از عالم نظريات يك قدم به عالم «
 و ميل بي اطالعي قسمت غالب از لزوم چنين اقدام اساسي... عمل پيش نيامدند و علت آن هم

  )14، ص 1381پور،   رفيع :نقل از(. »بود... نداشتن ديگران به پيدا شدن علما و دانشمندان در مملكت

  
  )ره(سياستگذاري فرهنگي و قانونگرايي از ديدگاه امام. 2

در طول تاريخ ايران، . گريزي تبديل به يك ارزش شده است در فرهنگ عمومي جامعه، قانون
گذاشتند و سعي  و ملت، مردم بين قانون شرع و قوانين دولتي تمايز ميبه خاطر تضاد بين دولت 

كردند به قوانين اسالم عمل و تا حدودي از مخالفت صريح با آن پرهيز كنند؛ ولي در مقابل  مي
گريزي در بين تودة مردم تبديل به ارزش و  قوانين موضوعه حكومتي، سرپيچي از قانون و قانون

 .ودي هنوز هم ادامه داردهنجار شده بود و تا حد
با پيروزي انقالب اسالمي به دليل مردمي بودن آن، اين تضاد تاريخي بين دولت و ملت 

با فهم عجيبي كه از جامعه ايراني داشتند، در صدد بودند كه ) ره(حضرت امام. كمتر شد
به اين مسئله در نتيجه . تفاوتگذاري مردم را بين قوانين اسالم و قوانين حكومتي از بين ببرند
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كردند كه بايد همه در مقابل قانون، چه قانون اسالم و چه قانون  اساسي در جامعه تأكيد مي
  .چون حكومت، حكومت اسالمي است، همه بايد قوانين را رعايت كنند. حكومتي مطيع باشند

عمل متفكّران اجتماعي و فرهنگي معتقدند براي اينكه جامعه در تعادل باشد، بايد به قانون 
يكي از عوامل مهم در عقبماندگي جامعة ايراني، فقدان قانون يا عمل نكردن به آن . بشود

يك «است، به اين خاطر كتابهايي در اين زمينه به رشته تحرير در آمد كه از جملة آنها كتاب 
در انقالب مشروطه هم . است كه پيشرفت جامعه را مشروط به قانونگرايي كرده است» كلمه

حماسه دوم . مفاهيم عمده همين قانونگرايي بود كه بعد از انقالب هم ادامه پيدا كرديكي از 
امروز هم يكي از مشكالت اساسي جامعه . خرداد هم بيشتر به خاطر شعار قانونگرايي خلق شد

نهادينه شدن قانون در جامعه مشروط به اين . قانونگرايي بايد نهادينه شود. گريزي است ما قانون
شود مگر اينكه با  قانونگرايي تبديل به ارزش نمي. قانونگرايي تبديل به ارزش شوداست كه 

افتد مگر با  ارزشهاي اساسي كه همان ارزشهاي اسالمي است گره بخورد و اين اتفاق نمي
با تأكيد بر اينكه همه بايد ) ره(امام. به آن توجه ويژه داشتند) ره(سياستگذاري فرهنگي كه امام

  :فرمايند نون خاضع باشند و در برابر قانون هيچ كس استثنا نشده است، ميدر مقابل قا
هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي، ) ص(پيغمبر اكرم. كند در اسالم، قانون حكومت مي«
  )310 ص  ،5صحيفه نور، ج (. »توانست تخلّف بكند نمي

معه حتي پيامبر گرامي با طرح قانون اسالم و استثنا ناپذير بودن افراد جا) ره(امام
) ره(امام. كنند كه همه بايد بر اساس قانون عمل كنند ، تكليف همه را مشخص مي)ص(اسالم

  :گيرد معتقدند اگر همه بر اساس قوانين اسالم عمل كنند دموكراسي واقعي در جامعه شكل مي
. »حكومت قانون خدا، بهترين شكل از دموكراسي و دموكراسي به معناي واقعي است«

  )353همان، ص (
دانند؛ اين حرف از يك مرجع  مخالفت با قانون را مخالفت با اسالم مي) ره(حضرت امام

  :تقليد و رهبر بزرگي مثل امام خيلي مهم است
  )414همان، ص (.»كنند كنند، اينها با اسالم مخالفت مي كساني كه با قانون مخالفت مي«

م را موظف به عمل كردن به قانون و حضرت امام در جاي ديگر، همه مسئوالن و مرد
  :كنند تطبيق دادن خود، با قانون مي
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قانون اساسي را باز كنيد و هر كس مرز و حد خودش را تعيين . همه روي قانون عمل كنند«
  .»كند

  :فرمايند در جاي ديگر ضمن تأكيد بر همين مطلب مي
... با شما تطبيق بدهد) دش راخو(شماها بايد خودتان را تطبيق بدهيد با قانون، نه قانون «

آن وقت است . بايد خودشان را در مقابل قانون تسليم كنند... قانون در رأس واقع شده است
  )415همان، ص (.»شود كه كشور، كشور قانون مي

دانند و آن را  در جاي ديگر، سرپيچي از قانون را به هر عنواني ديكتاتوري مي) ره(امام
  :كنند محكوم مي

جايي عمل به قانون شد و يك گروهي در خيابانها بر ضد اين عمل بخواهند اگر يك «
ام كه قدم به قدم پيش  اندام كنند، اين همان معناي ديكتاتوري است كه مكرر گفته عرض
خواهند قانون را بشكنند اينها  اگر قانون در يك كشوري عمل نشود كساني كه مي. رود مي

اند يا به صورت آزادي و امثال اين  المي پيش آمدهديكتاتوراني هستند كه به صورت اس
بعد از آنكه قانون، وظيفه را معين كرد، هر كس بخواهد كه بر خالف او عمل بكند، ... حرفها

اين يك ديكتاتوري است كه حاال به صورت مظلومانه پيش آمده است و بعد به صورت 
  )415، ص 14همان، ج (.»هد كشيدقاهرانه پيش خواهد آمد، بعد اين كشور را به تباهي خوا

اندركاران فرهنگي اين بيانات را در سياستگذاري فرهنگي به كار گيرند و بر  اگر دست
اساس آن عمل كنند و قانونگرايي تبديل به يك ارزش اجتماعي بشود؛ كشور راه پيشرفت و 

باط اجتماعي آن ترقّي را خواهد پيمود؛ چرا كه بالندگي و نشاط هر جامعه منوط به نظم و انض
  .جامعه است

  
 )ره(اسالم و سياستگذاري فرهنگي از ديدگاه امام . 3

ها به ويژه سياستگذاري  سياستگذاري) ره(همچنان كه پيش از اين اشاره شد، از نظر امام
سياستگذاري موفق . فرهنگي، بايد با سرشت و فطرت اسالمي انسان هماهنگ باشد

چون جامعه و زيرساختهاي فرهنگي . باني اسالم باشداي است كه بر اساس م سياستگذاري
  :ها به اسالم توجه ويژه شود ايرانيان ديني است، پس بايد در سياستگذاري
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شود  اي پيدا مي اگر همه چيز يك جامعه اسالمي بشود، جامعه. بايد همه چيز اسالمي بشود«
ه باز يك جامعه هرج و مرج بيند آن جامعه و اگر بنا باشد ك آسيب ديگر نمي. غير قابل فساد

همه چيزش بايد سر جاي خودش محكم باشد و موازين بايد موازين . باشد، آسيب بردار هست
در اسالم يك چيز حكم . الهي باشد و مملكت يك مملكت اسالمي باشد، قانون اسالم باشد

زمان . پيغمبر مجري بود. كرد هم قانون حكم مي) ص(زمان پيغمبر. كند و آن قانون است مي
  .»كرد هم قانون حكم مي) ع(امير المؤمنين

مبنا . ساز فقط در درون اسالم وجود دارد ، فرهنگ كامل و انسان)ره(در منظومه فكري امام
  :پذير است تربيت جامعه و مردم، تنها از طريق فرهنگ اسالمي امكان. بايد اسالم باشد

شما . نگ صحيح باشدقضيه تربيت يك ملت به اين است كه فرهنگ آن ملت فره«
جوانهايي كه در اين فرهنگ . كوشش كنيد كه فرهنگ را فرهنگ مستقل اسالمي درست كنيد

اگر اينها درست بار . شوند همانهايي هستند كه مقدرات كشور در دست آنهاست تربيت مي
ق پيدا المال و همه اينها در تحت رهبري اسالم تحق بيايند، همه خدمتگزار به مردم، امين به بيت

  )175، ص 1378فراهاني، (. »كند مي
ساز  تواند فرهنگ انسان ضمن نقد فرهنگ غربي معتقد است فرهنگ غرب نمي) ره(امام

  :ساز، مكتب اسالم است تنها مكتب انسان. داشته باشد
بر . كند آن مكتبهاي الهي است كند، آن كه انسان درست مي غرب انسان درست نمي«

خواهند انسان درست كنند كه همه در كنار هم آسوده و  اي الهي ميخالف تمدن غرب، مكتبه
اش دنبال اين معناست كه بايد اين آنجا را بگيرد و آنجا را بگيرد،  مكتبهاي انبيا همه. آرام باشند

  )175، ص 1378فراهاني، : نقل از(. »بزند، بكشد، چه بكند
ان، به يك سؤال مقدر هم جواب با طرح امتياز دين اسالم در تربيت انس) ره(حضرت امام

پردازند تا از  دهند كه اسالم و مكتبهاي توحيدي در تربيت انسان فقط به امور معنوي نمي مي
گرايي را كه از تفكّرات ضد پيشرفت و توسعه  ايشان دنياگريزي و صوفي. اين دنيا غافل شوند
بر تأكيد بر امور معنوي، به مسائل كنند، بلكه از نظر امام، در دين اسالم عالوه  است، تأييد نمي

  :مادي هم توجه عميق شده است



 23 ) ره(دولت و سياستگذاري فرهنگي از ديدگاه امام خميني  
 

از امتيازات مكتب توحيد با تمام مكتبهايي كه در عالم هست، اين است كه در مكتبهاي «
كنند و هدايت به جانب نور  كنند و آنها را از ظلمات خارج مي توحيد، مردم را تربيت مي

اين مكتبهاي . وحيدي هستند، مكتبهاي مادي هستندتمام مكتبهايي كه مكتب غير ت. كنند مي
به وسيله . كنند گردانند به سوي عالم ظلمت و دعوت مي مادي، مردم را از عالم نور بر مي

كنند يا آنها را همان دعوت به ماده  گري و ماده و از عالم نور منصرف و منحرفشان مي مادي
مكتبهاي توحيدي كه در رأس، مكتب اسالم لكن ... كنند و ديگر آن طرفش را كار ندارند  مي

است، در عين حال كه به ماديات توجه و با ماديات سر و كار دارند، لكن مقصد اين است كه 
مردم را طوري تربيت كنند كه ماديات، حجاب آنها براي معنويات نباشد، ماديات را در 

نسبت به زندگي دنيا نظر كشند، در حالي كه نسبت به ماديات نظر دارند،  خدمت معنويات مي
. »دهند كنند و از ظلمات ماده نجات مي دارند، در عين حال مردم را متوجه به معنويات مي

  )277همان، ص (
  

 )ره(نقش مردم و سياستگذاري فرهنگي از نظر امام. 4
هايي كه در مورد  پردازي در سياستگذاري فرهنگي عالوه بر لزوم و ضرورت تأكيد بر نظريه

ها بايد در تعامل با مردم جامعه باشد؛  گيرد، تمام سياستگذاري رهنگي صورت ميمباحث ف
ها  ها و سياستگذاري چون اگر يكطرفه سياستگذاري شود و در تعامل با مردم نباشد، برنامه

ها  گذاري مشي ها و خط ريزي در تمام برنامه) ره(به اين دليل حضرت امام. خورند شكست مي
كامالً واضح و روشن است كه . كت تعامل مردم و مسئوالن بودندخواستار حضور و مشار

از ابتداي نهضت بر تودة مردم تكيه داشتند و هر چه به پايان عمر امام ) ره(حضرت امام
هاي دولتي بر مشاركت مردم بيشتر  بينيم تكيه امام در تمام برنامه شويم، مي تر مي نزديك

اگر . ها بايد با مشاركت مردم اداره شوند ام عرصهمعتقد بودند تم) ره(حضرت امام. شود مي
تواند  هيچ كس نمي) ره(از نظر امام. خورند ها شكست مي ها و سياستگذاري مردم نباشند برنامه

  :بر خالف نظر ملت حركت بكند
اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و اين . كند اينجا آراي ملت حكومت مي«

رده است و تخلّف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست و ارگانها را ملت تعيين ك
  )44، ص 1379فراهاني، : نقل از(.»امكان ندارد
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ها خيلي اساسي است؛ امام  ها و سياستگذاري ، مشاركت مردمي در برنامه)ره(در انديشة امام
ستند؛ در نتيجه به دان هايي را كه مردم در آن نباشند، غير عملي مي ها و سياستگذاري تمام برنامه

) ره(همچنان كه اشاره شد امام. )48همان، ص (فرمودند  ها تأكيد مي حضور واقعي مردم در برنامه
هاي فرهنگي خواستار دخالت مردم و تودة ملت در  ها به خصوص عرصه در تمام عرصه
سط عدم نظارت ملت و مردم را بر اجراي صحيح قوانين تو) ره(امام. ها هستند سياستگذاري

  :دانند دولتمردان، موجب تباهي جامعه و حكومت مي
ما اگر نظارت نكنيم؛ يعني ملت اگر نظارت نكنند در امور دولت و مجلس و همه چيز اگر «

كنار بروند و بسپارند دست اينها و بروند مشغول كارهاشان شوند، ممكن است يك وقت به 
ملت بايد ناظر باشد به اموري كه در دولت ما بايد ناظر به امور مردم، ما بايد، . تباهي بكشد

گذرد، نظارت و توجه داشته باشند به  گذرد، اموري كه فرض كنيد كه در مجلس مي مي
  )122همان، ص (.»اينها

عالوه بر آن، به نقد و انتقاد توسط مردم تأكيد . نظارت همگاني را خواستارند) ره(امام
اد سازنده راهگشاست و سعادت جامعه را در پي دارد؛ در انديشة ايشان نقد و انتق. فراوان دارند

) ره(امام. رسد مگر با نقد حكيمانه توسط مردم و نخبگان جامعه جامعه به رشد و بالندگي نمي
ضمن تفكيك انتقاد از توطئه در نظام اسالمي، به نقد سازنده تأكيد دارند ولي توطئه را غير 

  :دانند مجاز مي
انتقاد بجا و . خالفت نبوده و تشكّل جديد مفهومش اختالف نيستانتقاد سازنده معنايش م«

. شود انتقاد اگر به حق باشد موجب هدايت دو جريان مي. شود سازنده باعث رشد جامعه مي
البته انتقاد غير از برخورد خطي و جرياني . هيچ كس نبايد خود را مطلق و بري از انتقاد ببيند

  )179، ص 21صحيفه نور، ج(.»است
دانند كه مسئوالن بايد به آن توجه جدي  مام در جاي ديگر نقد و انتقاد را هديه الهي ميا

در نظر امام، هيچ كس نبايد خود را مطلق بداند و عملكردش را خالي از اشكال . داشته باشند
كنيم، كسي را حق اشكال  گوييم و مي البته نبايد ماها گمان كنيم كه هر چه مي«: تلقي كند

  )451، ص 20همان، ج (.»اشكال، بلكه تخطئه، يك هدية الهي است براي رشد انسانها. نيست



 25 ) ره(دولت و سياستگذاري فرهنگي از ديدگاه امام خميني  
 

ها پررنگ است، اما بايد دولت در  هر چند نقش دولت در سياستگذاري) ره(در انديشة امام
اگر چنين نباشد . سازي و سياستگذاري و اجرا در تعامل با ملت عمل بكند تمام مراحل تصميم

دولت را خدمتگزار و ) ره(امام. ها، با شكست مواجه خواهند شد گذاري مشي ها و خط برنامه
در اين زمينه جزء انديشمندان ) ره(توان ادعا كرد كه حضرت امام مي. دانند فرمانبردار مردم مي
گرفت و مردم  شوند؛ چون در گذشته، تأثير يكطرفه بود؛ دولت تصميم مي مدرن محسوب مي

  :كردند بايد اطاعت و اجرا مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل كالسيك
  

  :گير در تعامل با همديگرند اي اجرا، مجري و تصميم اما در مدل چرخه
  
  

    مجري                  تصميم گير          
  

  مدل چرخه اي اجرا
  
  

  تصميم گير
  

  مجري
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گيري و اجرا  اي بين مرحله تصميم در جوامعي كه عقالنيت بر آن حاكم است، چنين چرخه
  )164، ص 1383وحيد، (.جريان دارد

ها به ويژه سياستگذاري فرهنگي، بايد در تعامل با مردم  تمام سياستگذاري) ره(ظر امامطبق ن
سياستگذاري فرهنگي بايد بر اساس ) ره(اي امام در منظومه انديشه. و جامعه صورت بگيرد

اگر غير از . نيازها و واقعيات جامعه و طبق نظر مردم و با نظارت و مشاركت مردم صورت گيرد
  .ماند هاي فرهنگي ناكام مي اشد، برنامهاين مراحل ب

  
 )ره(كرامت انساني و سياستگذاري فرهنگي از ديدگاه امام. 5

  :به طور كلي كرامت به پنج معنا و مفهوم به كار رفته است
زده، به كرامت تعبير شده  آسايي كه از اولياي خدا سر مي از كارهاي فرا عادت و معجزه. 1
  است؛
اند يا دست  شده به آن دسته از كساني كه احساسي باال و واال داشتهشأن و منزلت داده . 2

اند؛ قهرمانان حماسي و ميهني شاهنامة فردوسي، از  اي بوده منشانه اندر كار شرافتمندانه و بزرگ
  گيرد؛ هاي شهيدان و آزادگان در اين رده جاي مي گذشتگي جان

   با اراده و مختارند؛منزلت و كرامت، به اين دليل كه اشخاص موجوداتي. 3
  كرامت در وضعيت اين جهاني و زميني فرد؛. 4
  )244 ص  ،1380رشاد، (.بها و ارزش اخالقي دروني و ذاتي. 5

  :دانند امام راحل هم كرامت را حاصل و نتيجة كار براي خدا مي
نام نيك را از خداوند بخواه؛ قلوب مردم را از صاحب قلب خواهش كن با تو ! اي عزيز«
تو كار را براي خدا بكن، خداوند عالوه بر كرامتهاي اخروي و نعمتهاي آن، عالم در . دباش

نمايد؛ موقعيت تو را در قلوب زياد  كند؛ تو را محبوب مي همين عالم هم به تو كرامتها مي
ولي اگر بتواني با مجاهده و زحمت قلب خود را از . فرمايد كند؛ تو را در دو دنيا سربلند مي مي

باطن را صفا ده تا عمل از اين جهت خالص شود و قلب متوجه . حب هم به كلي خالص نمااين 
  )162، ص 1378فراهاني، : نقل از(. »آاليش شود، كدورت نفس بر طرف گردد حق گردد، روح بي
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توان ادعا كرد كه  ، مي)ره(در يك نگاه كلي به مسئله كرامت انساني از ديدگاه امام خميني
در حقيقت، كرامت نتيجة دو رويكرد . ز دو جهت قابل تجزيه و تحليل استكرامت انساني ا
يك رويكرد، رويكرد فردي به مسئلة كرامت انساني است؛ همچنان كه گفته . جداگانه است
در حوزة فردي، كرامت نتيجة پرهيزگاري، تقواي الهي، مجاهده و تهذيب ) ره(شد از نظر امام

عي است؛ شأن و كرامت انسان بايد در جامعه حفظ شود، اما رويكرد دوم، اجتما. نفس است
، دولت در تمام )ره(از ديدگاه امام. كه در اين امر دولتمردان نقش اساسي دارند

ها موظف به توجه ويژه به حفظ حرمت انسانها و كرامت آنهاست؛ به خصوص  سياستگذاري
 كه انسانها كريم و با هاي فرهنگي كه در سياستگذاري فرهنگي بايد چنان باشد در عرصه

از نظر . كرامت تربيت شوند و حفظ حرمت انسانها تبديل به يك ارزش پايدار در جامعه گردد
شود مگر با چند عامل اساسي كه در منظومه فكري  حرمت انسانها در جامعه حفظ نمي) ره(امام
  .گيرد ، خيلي مهم است وبه شرح زير مورد توجه و تحليل قرار مي)ره(امام

  
  تشكيل حكومت اسالمي و كرامت انساني) لفا

شود مگر با تشكيل حكومت اسالمي؛  كرامت انسان در جامعه حفظ نمي) ره(در انديشة امام
در آثار ) ره(امام. شود چون فقط در ساية حكومت اسالمي است كه كرامت انساني حفظ مي

، ضمن 1358ردين اند؛ در پيامي در دوازده فرو مختلف خويش به اين مطلب تأكيد كرده
  :نويسند تبريك به ملت ايران به خاطر انتخاب نظام جمهوري اسالمي ايران توسط مردم مي

مبارك باد شما را چنين . بارد باران رحمت قرآن و سنت بر همه كس به يكسان مي«
حكومتي كه در آن اختالف نژاد و سياه و سفيد و ترك و فارس و لر و كرد و بلوچ مطرح 

فقط و فقط كرامت در پناه تقوا و برتري و به اخالق فاضله و اعمال ! برادر و برابرندنيست، همه 
 )454؛ ص 6نور، ج  صحيفة(. »صالحه است

كنند  در پيام خود، تشكيل حكومت اسالمي توسط مردم را عمل صالح معرفي مي) ره(امام
سان تنها در حمايت شود و اينكه، كرامت ان كه در سايه آن، انسان به كمال مطلوب نايل مي

نامه الهي سياسي خويش تأكيد فراوان بر  ايشان در وصيت. شود دولت صالحه است كه حفظ مي
  :رسد مگر با تشكيل حكومت اسالمي اين دارند كه انسان به واقعيت و كمال عالي خود نمي
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ا و اسالم و حكومت اسالمي پديدة الهي است كه با به كار بستن آن سعادت خود را در دني«
ها و  كند و قدرت آن را دارد كه قلم سرخ بر ستمگري آخرت به باالترين وجه تأمين مي

ها و فسادها و تجاوزها بكشد و انسانها را به كمال مطلوب خود برساند و مكتبي  چپاولگري
است برخالف مكتبهاي غير توحيدي در تمام شئون فردي و اجتماعي و مادي و معنوي و 

نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكته ولو بسيار ناچيز كه فرهنگي و سياسي و 
در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادي و معنوي نقش دارد فرو گذار ننموده است و موانع و 

امام (. »مشكالت سر راه تكامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها كوشيده است
  )11، ص 1369خميني، 
، سعادت و )ع(و اميرالمؤمنين) ص(ضمن تأكيد بر حكومت پيامبر) ره(ضرت امامح

ايشان ضمن مقايسة حكومت . دانند خوشبختي و پيشرفت جامعه را در گرو تشكيل حكومت مي
و استانداران آن حضرت با حكومت محمدرضا پهلوي، دولتمردان در ) ع(حضرت امير

كنند كه نتيجه  و داراي كرامت نفس معرفي ميرا افرادي خدمتگزار ) ع(حكومت حضرت امير
  :باشد چنين حكومتي تربيت انسانهاي متعالي مي

منتها قواي . اسالم خدمتگزار دارد. خدمتگزار هستيد؛ اسالم حكومت به آن معنا ندارد«
خواهند خيانت بكنند، و اال نه اين است كه اگر   مي]كه[انتظامي هم دارد براي سركوبي آنهايي

خواهند كه حكومت كنند به مردم و  آنها نمي. خواهند بكنند ر نباشد، ديگر چيزي نميخيانتكا
كنيد آن طور كه  شما خيال مي. فخر فروشي كنند به مردم و مردم را از خودشان بترسانند

هم با اينكه ده مقابل او سعه مملكتش بود، در ) ع(آمد، حضرت امير محمدرضا در خيابانها مي
 خوب در كوچه و بازار مثل يك ]آمد؟ مي[ي، در كوچه و بازار آن طورخيابانها آن طور

مالك اشتر كه يكي از سردارهاي بزرگ اسالم . ها شناختندش بعضي آمد كه نمي آدمي مي
دارهاي زمان طاغوت بود؟ نه، اين تو مردم  كنيد كه مثل يكي از اين درجه بود، خيال مي

ناخت و به او فحش داد و بعد هم ببينيد كرامت آن روز يك كسي نش. شناختندش آمد نمي مي
اين اخالق را، اين تاريخ اسالم را بايدمطالعه كرد و خصوصاً ! او را، رفت مسجد به او دعا كرد

  .()»حكومتهايي كه در اسالم بوده است بايد مطالعه كرد و از آن پند گرفت
شود مگر با تشكيل  ي، كرامت انسان در جامعه حفظ نم)ره(بنابر اين از ديدگاه امام
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در نظر ايشان از اصول پايدار حفظ حرمت و كرامت انسان، ايجاد حكومت . حكومت اسالمي
هاي فرهنگي، ارج  اما پس از تشكيل حكومت نيز اين حكومت بايد در سياستگذاري. است

 يكي از مكانيزمهايي كه. نهادن به شخصيت انسان را تبديل به يك ارزش و نماد در جامعه كند
گذاري به مقام انسانهاي جامعه بايد انجام دهد مشورت با مردم در تمام  دولت براي ارج

  .كارهاي حكومتي است
  

  مشورت با مردم در حوزة عمومي جهت حفظ كرامت انسانها)ب
شود كه مردم احساس  مشورت با مردم در شئون عمومي و مسائل اجتماعي موجب مي

مشورت با مردم در جامعه . به صورت فعال وارد شوندهاي اجتماعي  شخصيت كنند و در عرصه
يكي از مكانيزمهاي حفظ حرمت و كرامت . كند نشاط اجتماعي و اميد به آينده ايجاد مي

نص قرآن كريم هم به . انسانها، مشورت با مردم و دخالت دادن آنها در سرنوشت خويش است
تقدند بدون مشورت با مردم، بعضي مع. آن تأكيد كرده و حتي آن را واجب دانسته است

مبدأ شورا . عملكرد دولتمردان مشروعيت ندارد؛ چون بر خالف تأكيد قرآني عمل شده است
گيري در شئون عمومي، بايد براي عامة مسلمين ـ براي شيعي امامي در زمان غيبت  براي تصميم
ترين  ياسي از مهم در جامعه س-) ص(اهللا  و براي سنّيان از زمان رحلت رسول) ع(امام معصوم

به موجب ادلّة اصل شورا كه در كتاب و سنّت آمده است، حكومت . اصول قانون اساسي باشد
سياسي هيچ حاكم غير معصوم مشروعيت ندارد و هيچ نوع تصرف در امور عامة مسلمين 

  )120، ص 1380الدين،  شمس(. مشروع نيست مگر اينكه متكي بر اصل شورا باشد
  :اند عبارتند از م كه مشورت در امور عامه را مورد تأكيد قرار دادهدو آيه قرآن كري

 كه بر وجوب شورا براي امت در ادارة امور )37شوري، (»و امرهم شوري بينهم«آية شريفة .1
اين آيه در مقام توصيف مؤمنان نيامده است، بلكه در مقام بيان حكم شرعي، . عامه داللت دارد

ست كه بايد مسلمانان آن را در زندگاني عمومي خويش پياده وضعي و تنظيمي نازل شده ا
  .كنند تا اسالم و ايمانشان كامل شود

اين آيه پس از شكست مسلمانان در غزوة . )159عمران،  آل(»و شاورهم في االمر«آية شريفه . 2
 حاصل آراي شورا آن بود كه با مشركان در خارج از شهر مدينه رو به رو شوند. احد نازل شد
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و بعضي ) ص(رأي دوم را پيامبر. و رأي دوم اين بود كه مردم در شهر بمانند و از آن دفاع كنند
با اينكه در پايان جنگ خطاي نظر شورا از جنبة نظامي آشكار شد و صحت . از اصحاب دادند

 را بر پيروي از نظر شورا) ص(نظر مقابل را تأييد كرد، با وجود اين، صريح آية شريفه، پيامبر
را ثبت ) ص(نويسان، موارد بسياري از مشورتهاي رسول اهللا نگاران و سيره تاريخ. كند ملزم مي
 .اند كرده

هم در تمام مسائل مهم سياسي و اجتماعي كشور، نظر مردم را اصل ) ره(امام خميني
در تمام مراحل انقالب اعم از انتخاب شكل حكومت در ايران، تصويب قانون . دانستند مي

در ) ره(حتي امام. و انتخاب اركان و مسئوالن نظام، همه بايد مورد تأييد مردم باشنداساسي 
بعضي از امور سياسي و بين المللي كه به صورت عادي بر عهدة دولتمردان است و عرف نيست 

. كردند كه مردم مستقيماً نظر خود را مطرح كنند، در اين مواقع هم طبق نظر مردم عمل مي
توانند  اب نامه پاپ براي آزادي گروگانهاي آمريكايي تصريح دارند كه نميدر جو) ره(امام

هرچه مردم در اين مورد تصميم بگيرند، امام خود را . نظر خودشان را به مردم تحميل كنند
  :داند تابع تصميمات مردم مي

ا م. اي نيست كه من بتوانم بالشخصه حل كنم اين را بدانيد كه مسئله، مسئله! آقاي پاپ«
بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي به ملتمان بكنيم و اسالم به ما اجازه نداده است كه 

ما تابع آراي ملت هستيم، ملت ما هر طوري رأي داد، ما هم از آنها تبعيت . ديكتاتوري بكنيم
  )34، ص 11صحيفةنور، ج (.»كنيم مي

 مشورت با مردم در حوزة ،)ره(پس يكي از مكانيزمهاي حفظ كرامت انسان از ديدگاه امام
حضرت امام در مورد كرامت انسان از مفاهيم ديگري هم به جاي كرامت انساني . عمومي است

الملل خيلي  استفاده كرده است كه حفظ حرمت و حريم شخصيت انسانها در جامعه و نظام بين
» شرافت«ه از آنها استفاده كرد) ره(از جمله كلمات مترادف با كرامت كه امام. پررنگ است

  :معتقدند شرافت و شخصيت انسان بايد حفظ بشود و لو با نان جو) ره(حضرت امام. است
ما اگر سفره نان جوين داشته باشيم بهتر است تا در پاركهاي بزرگ زندگي كنيم، ولي از «

ي، حاضري و عليخان: نقل از(. »كند شرافت اين را اقتضا مي. آنجا دستمان به طرف ديگران دراز باشد
  )134، ص 1377
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. خواهند فرمايند پيشرفتهاي منهاي شرافت را جامعه و ملت ايران نمي اما در جاي ديگر مي
  :در اولويت اول قرار دارد) ره(پس حفظ شخصيت انسان در جامعه و جهان براي امام

 خواهيم زندگي فقيرانه داشته باشيم ولي آزاد ما مي. خواهيم زندگي كنيم ما مسلمانيم و مي«
خواهيم، ما  ما اين پيشرفت و تمدني كه دستمان پيش اجانب دراز باشد را نمي. و مستقل باشيم
خواهيم كه بر پاية شرافت و انسانيت استوار باشد و بر اين پايه، صلح را حفظ  تمدني را مي

 )136همان، ص (. »نمايد
جامعه، زماني اتفاق جانبه در  شود كه پيشرفت و توسعة همه استنباط مي) ره(از كلمات امام

اگر انسان متعالي شد، آن وقت به دنبال آن، جامعه پيشرفت . افتد كه به توسعة انساني برسيم مي
ها به خصوص سياستگذاري فرهنگي، بايد توجه شود كه انسان به  در سياستگذاري. كند مي

ه در بين ملتها كمال خود برسد و الّا اگر جامعه، پيشرفت اقتصادي داشته باشد ولي مردم جامع
  :ذليل و خوار باشند، از نظر امام مردود است

. اميدوارم ملت ايران به همان اندازه كه تا به حال خوب آمده است، از اين پس هم بيايد«
باري  ما قبالً وابستگي ذلّت. اميدوارم كل ايران با هم باشند و عزّت خودشان را حفظ كنند

 ما در مقابل آمريكا يك عده ذليل بوديم، ولي ايران داشتيم كه محمدرضا قبول كرده بود و
عمده، شرافت انساني . شكم و نان و آب، ميزان نيست. اين ذلّت را شكست و عزّت پيدا كرد

است و شرافت به اين نيست كه انسان دستش را روي سينه بگذارد تا چند شاهي به او بدهند، 
  )138همان، ص(.» بايستدبلكه شرافت انساني به اين است كه در مقابل زور

، مشورت با مردم در حوزه )ره(پس يكي از مكانيزمهاي حفظ كرامت انسان از ديدگاه امام
عمومي و كالن جامعه است؛ چون در مورد نظر امام در مورد تعامل دولت با مردم در بند 

  .شود ديگري بحث شده، به همين اكتفا مي
  

  )ره(ر امامحفظ حوزه خصوصي و كرامت انساني از نظ) ج
مطرح است، حفظ ) ره(يكي از معيارهايي كه در حفظ حرمت و كرامت انسان از نظر امام

در مورد حوزة خصوصي و حوزه عمومي بحثهاي مفصلي در بين . حوزة خصوصي انسانهاست
را در مورد ) ره(متفكران اسالمي و غرب صورت گرفته است؛ اما در اين مقاله فقط نظر امام
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امام در حفظ حرمت و شأن و منزلت فردي و اجتماعي . كنيم صي دنبال ميحفظ حوزه خصو
به همين دليل، در جاهاي مختلف بر امنيت حوزة . افراد در جامعه خيلي حساس بودند

اند، كه به فرازهايي از فرمان هشت  خصوصي افراد جامعه و حفظ كرامت آنها تأكيد كرده
  .شود اي ايشان اشاره مي ماده

صادر فرمودند، ضمن تأكيد بر 1361 آذر 24كه در تاريخ » اي فرمان هشت ماده«امام در 
كنند كه دولت و قوه قضاييه، پاسدار و  استقالل و حرمت و صيانت حوزة عمومي، توصيه مي

ايشان در فرازهايي از اين . پشتيبان آرامش و امنيت خاطر مردم در زندگي خصوصي باشند
به تعيين حوزه دخالت كارگزاران و دولت اسالمي در زندگي  4-7فرمان به ويژه در بندهاي 

خصوصي مردم پرداخته و آشكارا هر گونه دخالت غير قانوني را در حوزة خصوصي ممنوع 
  :اند اعالم كرده

هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشد، «
توقيف يا احضار به عنف، جرم . قيف كم باشدتوقيف كند يا احضار نمايد، هر چند مدت تو

هيچ كس حق ندارد در مال كسي چه منقول و چه غير . است و موجب تعزير شرعي است
منقول و در مورد حق كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم 

رد به خانه يا هيچ كس حق ندا. شرع، آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي
مغازه يا محل كار كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف 
جرم يا ارتكاب گناه، تعقيب و مراقبت نمايد يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني 

مركز اسالمي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف 
گناه گوش كند يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد يا به دنبال 
اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك 

از گناه است و بعضي از آنها چون اشاعة فحشا و گناهان ) و (تمام اينها جرم . نفر فاش كند
كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و 

آنچه ذكر شد و ممنوع اعالم شد، در غير مواردي . باشد ها از آنها موجب حد شرعي مي بعضي
ها و گروههاي مخالف اسالم و نظام جمهوري اسالمي است كه در  است كه در رابطه با توطئه
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امن و تيمي براي براندازي جمهوري اسالمي و ترور شخصيتهاي مجاهد و مردم هاي  خانه
و مؤكداً ... كنند االرض اجتماع مي هاي خرابكاري و افساد في بيگناه كوچه و بازار و براي نقشه

هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام  شود كه اگر براي كشف خانه تذكر داده مي
ي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در جمهوري اسالمي از رو

آنجا با آلت لهو يا آالت قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند، 
ترين گناهان كبيره  حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند؛ چرا كه اشاعة فحشا از بزرگ

صحيفه (. »مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايداست و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت 
  )140-143ص : 17، ج )1378(نور

را در محدود كردن دامنة قدرت دولت به حوزة ) ره(عبارات فوق تمام انديشة حضرت امام
عمومي و عدم تعدي به حوزة خصوصي، جز در شرايط احراز مصلحت عامة جامعه نشان 

 خطاب به ستاد پيگيري تخلّفات قضايي 15/10/1361رخ در حكم مو) ره(امام خميني. دهد مي
 اين حكم آمده 5در بند . فرمايند اي مطرح مي و اداري، نكات ديگري را در فرمان هشت ماده

و ... تجسس از احوال اشخاص در غير مفسدين و گروههاي خرابكارمطلقاً ممنوع است«: است
  )221همان، ص(.»كار است تجسس كننده معصيت

 قانون اساسي نيز ناظر به نكات و ممنوعيتهاي فوق 38 و 37، 32، 25، 23، 22صول البته ا
 قانون اساسي، حيثيت، جان و مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از 22بر اساس اصل . است

كند كه تفتيش   اعالم مي23اصل . تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند
اي مورد تعرض و مؤاخذه  توان به صرف داشتن عقيده  نميعقايد ممنوع است و هيچ كس را

ها، ضبط و فاش كردن  كند كه بازرسي و نرساندن نامه  تأكيد مي25همچنين اصل . قرار داد
مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، 

گفته نيز هر  اصول ديگر پيش. حكم قانوناستراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به 
و ) ره(ها و سيرة امام خميني اي بر مصونيت و احترام حوزة خصوصي در انديشه كدام به گونه

موارد گفته شده به نوعي تأكيد بر حفظ كرامت . قانون اساسي جمهوري اسالمي داللت دارند
  )293 ، ص1382فيرحي، (.باشند مي) ره(انساني در منظومة فكري امام
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  نتيجه گيري
در مقالة حاضر، چرايي و چگونگي نقش دولت در سياستگذاري فرهنگي از ديدگاه امام 

دولت عالوه بر تأمين كاال و ) ره(از نظر امام. داد ، دغدغة پژوهش را تشكيل مي)ره(خميني
اما اين حضور پر رنگ دولت در . خدمات عمومي بايد به سياستگذاري فرهنگي نيز بپردازد

ضمن تأكيد بر ) ره(مور فرهنگي به معناي نفي مشاركت مردم در اين امور نيست، بلكه اماما
ها را مشروط به هماهنگ  نقش دولت در سياستگذاري فرهنگي، موفقيت اين سياستگذاري

گذاري موفق  مشي هيج خط) ره(از نظر امام. دانند بودن آنها با مباني اعتقادي و مذهبي مردم مي
  . با توافق و مشاركت مردم و اينكه طبق نيازهاي اساسي مردم صورت بگيردگردد مگر نمي

كنند و به اصطالح، پاية  تر از اقتصاد و سياست تلقي مي فرهنگ را مهم) ره(حضرت امام
  .بر توسعة فرهنگي استوار است) ره(توسعة اقتصادي و سياسي در انديشه امام

به اين نتيجه ) ره(گي از منظر امام خمينيپس از بررسي مباني و اهداف سياستگذاري فرهن
هاي مهمي وجود دارد كه در سياستگذاري فرهنگي بايد توسط  رسيديم كه از نظر ايشان، مؤلفه

خودباوري، اعتماد به نفس، قانونگرايي، : هايي چون مؤلفه. دولتمردان مورد توجه قرار گيرند
 و كرامت انساني، محورهاي مورد تأكيد گرايي، توجه به مباني اسالمي مشورت با مردم يا مردم

  .در سياستگذاري فرهنگي هستند كه در مقالة حاضر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند) ره(امام
حفظ كرامت انسان در جامعه است كه ) ره(هاي مهم در انديشه امام از جمله مؤلفه

  :توان به شرح ذيل مطرح كرد مكانيزمهاي آن را مي
  ت تشكيل حكومت اسالمي به عنوان مقدمه؛لزوم و ضرور) الف
اجراي قوانين الهي در جامعه؛ زيرا سعادت و شكوفايي انسان در پرتو اجراي قوانين ) ب

  .اسالمي در جامعه است
  مشورت و تعامل دولت با مردم در حوزة عمومي و مسائل مهم جامعه؛) ج
  حفظ حوزة خصوصي انسانها؛) د
 بردن علم و آگاهي مردم جامعه توسط دولت؛ چون گسترش آموزش همگاني و باال)  ه

گسترش علم و آگاهي در جامعه موجب پيشرفت و توسعة كشور و جهل، ماية تمام 
  .شود مگر با خودآگاهي افراد جامعه كرامت انسان حفظ نمي. هاست بدبختي
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  منابع 
 .قرآن كريم −
تراي علوم سياسي ، جزوه درسي دوره دكسياستگذاري عمومي؛ )1385(اشتريان، كيومرث  −

 ).ع(دانشگاه باقر العلوم
 .، تهران، كتاب آشنا سياستگذاري فرهنگي؛ )1381(اشتريان، كيومرث −
، انتشارات شوراي عالي 1371، مصوب اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران −

 انقالب فرهنگي
 .، مؤسسه فرهنگ و دانشفرهنگ و حقوق فرهنگي، تهران؛ )1379(افروغ، عماد −
 .، تهران، كتاب آشنارنسانسي ديگر؛ )1381(غ، عمادافرو −
وصيت نامه الهي و سياسي رهبر كبير و بنيانگذار جمهوري اسالمي ، )1369) (ره(امام خميني −

 .، تهران، انتشارات بانك تجارت،ايران
 )ره(،  مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امامصحيفة نور، تهران؛ )1378)(ره(امام خميني −
 .، قم، نشر فلقكشف االسرار؛ )1322(، سيد روح اهللا)ره(امام خميني −
، تهران، انتشارات امير كبير با همكاري واليت فقيه؛ )1375(، سيد روح اهللا)ره(امام خميني −

 .نمايشگاه كتاب قم

؛ مقدمه اي بر سياستگذاري عمومي، ترجمه كيومرث اشتريان ، ص )1385(اندرسون، جميز −
  .ال پنجم، شماره هجدهم، تابستان، سفصلنامه فرهنگ و انديشه، 12

، موسسه فرهنگي آينده نظريه هاي فرهنگي در قرن بيستم، تهران؛ )1379(بشيريه، حسين  −
 . پويان

،  نهادهاي مولد انديشه موتور محركي براي رشد در قرن بيست و يكم؛)1383(پايا، علي  −
ي و اجتماعي، وزارت تهران، دفتر برنامه ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي معاونت فرهنگ

 .علوم تحقيقات و فناوري،
 ، تهران، انتشارات پيام امروز،  فرهنگ شناسي؛)1378(پهلوان، چنگيز −

خودباختگي و خودباوري از ؛ )1377(حاضري علي محمد و عليخاني علي اكبر : تدوين −

 ).ره(، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيديدگاه امام خميني

تبيان ـ دفتر (، تعليم و تربيت از ديدگاه امام خميني؛ )1378( فراهانيمجتبي: تدوين −
 .، چاپ دوم)ره(، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)هجدهم
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تبيان  (جايگاه مردم در نظام اسالمي از ديدگاه امام خميني؛ )1379(مجتبي فراهاني: تدوين −
 ).ره(شر آثار امام خميني، تهران، مؤسسه تنظيم و ن)36آثار موضوعي دفتر 

،  اقشار اجتماعي از ديدگاه امام خميني؛ )1381(محمدرضا طالبان و عباس پورجاني: تدوين −
، تهران، ناشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام )تبيان، آثار موضوعي دفتر سي و هفتم(

 ). ره(خميني

 .رجا، چ سوم، قم، مركز نشر فرهنگي كرامت در قرآن؛ )1369(جوادي آملي، عبداهللا −

فرايند برنامه ريزي سياست گذاري در آموزش و ؛ )1379(حداد، وادي و دمسكي، تري −

، ترجمه غالمرضا گرائي نژاد و رخساره كاظم، تهران، سازمان مديريت و برنامه پرورش
 .ريزي كشور، مركز مدارك علمي و انتشارات

، مركز پخش )ره(مينيانقالب فرهنگي از ديدگاه امام خ؛ )1360(حزب جمهوري اسالمي −
 .دفتر مركزي حزب جمهوري اسالمي،

 .، تهران، چاپ خجستهخرد و آزادي؛ )1378(داوري اردكاني و رضا؛ فرهنگ −

ترجمه حميرا شيرزاده، تهران، مؤسسه فرهنگي مطالعات فرهنگي، ؛ )1378(دورينگ، سايمن −
 .آينده پويان

 .رات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، انتشاتوسعه و تضاد؛ )1376(رفيع پور، فرامرز −

، تهران، شركت سهامي موانع علمي ايران و راه حل هاي آن؛ )1381(رفيع پور، فرامرز −
 .انتشار

 تهران، ،)س(دغدغه ها و نگرانيهاي امام خميني؛ )1384(شعاع حسني، فرامرز و داستاني، علي −
 .مؤسسه چاپ و نشر عروج

، رساله دكتري علوم سياسي، ا.ا.ج تعامل فرهنگ و سياست در ؛)1384(شفيعي، محمود −
 ).ع(دانشگاه امام صادق

، ترجمه جامعه سياسي اسالمي مباني فقهي و تاريخي؛ )1380(شمس الدين، محمد مهدي −
 .دكتر سيد مرتضي آيت اهللا زاده شيرازي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

، تهران، مؤسسه  جامعهدرباره تغيير) ره(انديشه امام خميني؛ )1373(صديق اورعي، غالمرضا −
 .انتشاراتي سوره

كاركردهاي نظام سياسي در فرايند توسعه در انديشه حسين عظيني ؛ )1384(عظيمي، حسين −

 .، مركز مدارك علميسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تهران، ناشر، آراني
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ان، ، تهراخالق و سلوك: ، جلد چهارم)ع(دانشنامه امام علي؛ )1380(علي اكبر رشاد −
 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 .، تهران، انتشارات فردوساز فرهنگ تا توسعه؛ )1379(فكوهي، ناصر −
، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب نظام سياسي و دولت در اسالم؛ )1382(فيرحي، داود −

 .،)ع(، انتشارات دانشگاه تهران و دانشگاه باقر العلوم)سمت(علوم انساني دانشگاهها
وب سايت داود فيرحي : ، در»مفهوم انسان در انديشه امام خميني«فيرحي، داود،  −

ir.Feirahi.WWW 
، تهران، مركز تحقيقات انديشه فقهي ـ سياسي امام خميني؛ )1377(قاضي زاده، كاظم −

 .استراتژيك رياست جمهوري
 .؛ اداره كل قوانين ومقررات كشور، چاپ پنجم)1377(يرانقانون اساسي جمهوري اسالمي ا −
،قم، ناشر دارالكتب االسالميه، )7 ـ 6 ـ 5(، جقاموس قرآن؛ )1378(قرشي، سيد علي اكبر −

 .چاپ سيزدهم
تهران، دفتر نشر مديريت سياسي و خط مشي دولتي، ؛ )1379(كاظمي، سيد علي اصغر −

 .فرهنگ اسالمي
فصلنامه ، )نهاد گرايي جديد( هاي نهاد در علوم سياسي؛ نظريه)1383(لك زايي، شريف −

، سال هفتم، شماره بيست و هشتم، 326، ص )ع(، دانشگاه باقر العلومتخصصي علوم سياسي
 .زمستان

، دوره دكتراي علوم سياسي، جزوه درس فرهنگ و سياست؛ )1385(لك زايي، نجف −
 ).ع(دانشگاه باقر العلوم

 به اهتمام گروه تحقيقات سياسي اسالمي ،)ره (خميني هاي انديشه سياسي امام  مؤلفه −
، تهران، ناشر پژوهشگاه علوم انساني و )1379)(پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(

 .مطالعات فرهنگي
، ترجمه امير محمد روش و نظريه در علوم سياسي؛ )1378(مارش، ديويد و استوكر، جري −

 .كده مطالعات راهبرديحاجي يوسفي، تهران، انتشارات پژوهش
، ترجمه هوشنگ نايبي، موسسه فرهنگي روش هاي سياست پژوهي؛ )1379(ماژرزاك، آن −

 .انتشاراتي تبيان
، )1384(مجموعه مقاالت يازدهمين سميناربررسي سيره نظري و عملي حضرت امام خميني −

 .تهران، نشر عروج
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ميد احمدي، تهران، نشر ، ترجمه حفرهنگ علوم سياسي اكسفورد؛  )1381(مك لين، ايان −
  .ميزان

مجموعه مقاالت دهمين سمينار بررسي سيره نظري و عملي امام ؛ )1380( مواتي زهرا  −

 .، تهران، نشر عروجدر اصفهان) ره(خميني

، ناشر موسه چاپ و نشر )س(انديشه هاي اجتماعي امام خميني ؛ )1385(مهريزي، مهدي −
 .عروج

 محققان مركز نشر و آثار امام خميني تهيه شده و ؛ كه توسط)1385(نرم افزار روح اهللا −
 .توسط مركز پخش موسسه چاپ و نشر عروج توزيع شده است

، ترجمه سيد جعفر شهيدي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ بيست 1380نهج البالغه −
 .و يكم

 .، تهران، انتشارات سمت، چاپ ششم،انسان از ديدگاه اسالم؛  )1384(واعظي، احمد −

، تهران، مركز بازشناسي اسالم سياستگذاري و فرهنگ در ايران امروز؛ )1382(وحيد، مجيد  −
 .و ايران، انتشارات باز

 .، تهران، نشر ميزانسياستگذاري عمومي؛ )1383(وحيد، مجيد −

، ترجمه گروه ترجمه اهميت، فرهنگ؛ )1383(هانتينگتون، ساموئل و هريسون، الرنس −
 .انجمن توسعه مديريت ايران

 


