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چكیده
هدف از برپائي حكومت از منظردین؛ به خدمت گرفتن قدرت سیاسي براي رسيید بيه مصا يد وادي دیين م يین،
همچو عدالت و نهادینه نمود فرهنگ ناب اسالمي در جامعه ميباشد .اما در برابر این هدف مصدس ،آسيی هيا و
چالشهایي وجود دارد كه رسید به اهداف مورد نظر را مي تواند مورد تهدید قرار داده و این مسياله هميواره ميورد
دغدغه و باعث نگراني ره ر و بنیا گذار جمهوري اسالمي بوده؛ در این بین شناخت و تحلیل آسی هاي فرهنگيي
با توجه به رویكرد حكومت دیني اهمیت مضاعفي پیدا مي كند؛ لذا مروري بر مهمترین دغدغهها و نگرانيهاي امام
خمیني (ره) در این خصوص كه در زما حیات پر بركت ایشا با نگاه آسی شناسانه مطرح شده ،ميتوانيد ميا را در
حفظ حكومت دیني یاري نماید؛ چرا كه ایشا با زكاوت ،هوشیاري ،شناخت و شيجاعتي كيه داشيت بيه معرفيي و
شناساند آسی ها و ارائه راهكارها پرداختهاند .در این تحصیق تالش شده آسی هایي فرهنگي كه در يورت عيدم
توجه مي تواند حكومت دیني را تهدید و از رسید به اهداف و آرما ها دور و زمینهي روي كارآمد آموزههاي غیير
دیني را فراهم كرده و به تدریج موج تسلط آنها شود ،ميورد بررسيي قيرار گیيرد .از منظير دیگير بيروز آسيی در
زمینه هاي فرهنگي مي تواند جدي ترین و مهم ترین آسی باشد چراكه با بروز این آسی ها،اساس حكومت دینيي،
رفتهرفته دچار مشكل و استحاله ميشود.

سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931
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مقدمه
فرهنگ هر جامعه ،زیر بنای رفتار ،اعمال و مواضع آن جامعه است ،بدان گونهه
که میتهوان توهول و دگرگهونی در سیاسهت ،ادتوهاد و ...را بازتهابی از دگرگهونی
فرهنگی دانست.
حكومت دینی بر اساس اصول و اهداف خود ،همه چیز را در مسهیر ههدایت و
سعادت جاودانه انسانها می نگرد و توقق این مهم چیزی نیسهت کهه بها شهعار یها
تومیل موقق شود .مهمترین رسالت حكومت دینی هموار کردن راه رشد جامعهه و
ساختن بستر های فرهنگی برای شكوفائی شخویت حقیقی انسهانهها اسهت( .له
زایی؛  )83 ،5831بنابر این ،هدف اصهلی تهيمین نیازههای جمسهانی و ایهن جههانی
نیست ،بلكه جسم را در خدمت تعالی روح و دنیا را در مسیر آخرت مینگرد.
همه امور اعم از سیاست ،ادتواد ،صنعت ،درمهان ،کشهاورزی و ...زمهانی دارای
ارزشاند که با تعالیم دیهن ماهابق باشهند( .آژینهی )81 ،5881 ،لهاا ويیههه خایهر
حكومت دینی این است که عالوه بر جهتگیری ددیق در همه برنامهههها ،بهر روی
اهداف اصلی یعنی اهداف فرهنگی سرمایه گااری بنیادین کند چرا که بروز آفهت و
آسیب در این مقوله ،رسیدن جامعه به کمال مالوب را با مشكل مواجه میکند.
نكته دابل توجه دیگر اینكه ،زیر بنای تمهام اصهالحات در حكومهت دینهی بهه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

اصالحات فرهنگی بر می گردد و کسب استقالل در ایهن زمینهه ،اسهتقالل در سهایر
زمینهها را تضمین میکند .حضرت امام خمینی (ره) ریشه تمامی معضهالت جامعهه
را در بیماریهای فرهنگی میدانسهتند و کهراراخ خها رنشهان مهیکردنهد کهه آفهات
فرهنگی سموم کشندهای هستند که سیاست و ادتواد جامعه را هالك میکنند.
چنین بینشی ،ایشان را بیش از هر چیز ،به آسهیب شناسهی فرهنگهی در جامعهه
سوق میداد ،به همین دلیل در بیشتر آثهار ایشهان نهوعی جههت گیهری آگاهانهه در
راستای تبین و توضیح مسائل فرهنگی مشهود است.
ایشان غربزدگی ،استعمار فرهنگی ،جهل فرهنگی و بسهیاری از آفهات فرهنگهی
دیگر را از موانع اصلی دستیابی به الگوی جامع توسعه میشناختد( .خهالقی؛ ،5835
 )09بنابراین شناخت و تولیل اندیشه ایشان در آسیب سناسهی فرهنگهی حكومهت
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دینی دارای اهمیت مضاعف است.

"بیش

باالترین و والترین عنوهری کهه در موجودیهت ههر جامعهه دخالهت

اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است .اساساخ فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیهت
آن جامعه را تشكیل میدهد و با انوهراف فرهنهگ ههر چنهد جامعهه در بعهدههای
ادتوادی ،سیاسی ،صنعتی و نظامی ددرتمند و دوی باشد ولی پوچ و پهوك و میهان
تهی است( ".ستاد بزرگداشت صدمین سال میالد امام)910 ،5883 ،
"فرهنگ مسموم استعمار ،تا اعماق دوبات و دهات ممال

اسالمی رخنه کرده

و فرهنگ درآن را عقب زنده و نوباوگان ما را فوج فوج در خدمت بیگانگهان و
مستعمرین درمیآورد و هر روز نغمه تهازه ،بها اسهامی فریبنهده ،جوانهان مها را
منورف میکنند( ".امام خمینی (ره)؛  ،5883جلد)519،58

تبیین اهمیت مقوله فرهنگ
فرهنگ ،دارای تنهو حهوزههها ،رویكهردهها و دیهدگاههها مهیباشهد؛ از جملهه
حوزه هایی که فرهنگ به ور مستقیم یا غیر مستقیم با آنها ربط یافته است ،عبارتند
از :الف) فرهنگ به عنوان مههوم تكهاملی؛ (عیوضهی)85 ،5831 ،؛ ب) فرهنهگ بهه
عنوان مههوم توصیف کننده یا توصیهی؛ ج) فرهنگ به عنوان ریقه زندگی یا رفتار
انسانی( .حسنی؛ )11 ،5883
از فرهنگ تعاریف بسیار زیادی شده است که دلیل آن این است کهه فرهنهگ از
ی

مقوله متجانس نیست بلكه شمار زیادی از عناصر را در ساوح مختلهف در بهر

میگیرد؛ از آن جمله اند :عقائد ،ارزشها ،هدفها ،کردارها ،تمایالت و اندوختهها.
نقاه مشترك تعاریف انسان شناسی از فرهنگ عبارت است از:
فرهنگ مجموعه الگوهای اجتماعی رفتار یا عادات یها توانهائیههایی اسهت کهه

آسی شناسي فرهنگي
حكومت دیني از
منظر امام خمیني (ره)
( 7تا )94

آدمی به عنوان عضو جامعه کسب میکند .به عبارت دیگر مهههوم فرهنهگ مسهتلزم
تراکم تجارب آدمی در زندگی به عنوان میراث ی

دوم یا ادهوام اسهت و از سهوی

دیگر ،مستلزم افراد انسانی است که برای زیستن باید کم و بیش این میراث را از آن
خود کنند و آنرا به باور برسانند ( .کاردان؛ ،5835ص).18
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ضرورت و اهمیت شناختآسیبهاي فرهنگی
پس از تبین اهمیت و ضرروت شناسایی آفات و آسیبهای فرهنگی در جامعه؛
بر اساس اندیشه حضرت امام به بررسی و تبین ضرورتهای (بایهدهها و نبایهدهها)
مراکزی که در شكل گیری فرهنگ عمومی نقش به سزائی دارند و انوهراف در آنهها
موجب انوراف در همه جهات میشود ،میپردازیم .بر همین اساس مراکز فرهنهگ
ساز را بهه دو دسهت  .5 :مراکهز آمهوزش و تربیتهی  .2مراکهز رسهانهههای گروههی
دستهبندی کرده و آسیبهای هر ی

را به صورت مجزا مورد بررسی درار دادهایم.

آسیب شناسی مراکز آموزشی ،تربیتی

مراکز آموزشی و تربیتی اعم از حوزههای علمیه ،مراکز دانشگاهی ،مراکز تربیت
معلم ،مدارس و کودکستان ها ،در اندیشه امام خمینی (ره) از جایگاه بسهیار واالئهی
برخوردارند .بر اساس اندیشه ایشان رسیدن ی

جامعه به کمال مالوب مرهون این

مراکز میباشد( .انوری ،حسن )19 ،5889 ،چرا که افرادی که در این مراکز تربیهت
میشوند ،در آینده در رأس امور اجرائی ،دانونگااری ،دضاوت و ...درار میگیرند و
اگر در تربیت آنان انورافی وجود داشته باشهد ،ایهن انوهراف بهه ارکهان حكومهت
سرایت خواهد کرد.
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علـمــی
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ایشان در این زمینه فرمودهاند:
"دانشگاه ی

کشور اگر اصالح شود ،آن کشور اصالح مهیشهود بهرای اینكهه

کسانیكه در رأس امور اجرائی و دانونگااری یا دضاوت وادهع مهیشهوند ،ایهن
دانشگاهیان و روحانیون می باشند .بنابراین با اصالح این دانشگاه ،امهور کشهور
اصالح میشود و با انوراف دانشگاه کشور منورف مهی شهود( ".امهام خمینهی
(ره)؛  ،5883جلد )210 ،51

بنابر این مراکز آموزشی و تربیتی در شكل گیری فرهنگ ی

جامعه نقش بسهیار

بسزائی دارند و این مراکز از دو جهت در معرض آسیب اند ،یكی از جههت تو ئهه
مخالهین حكومت دینی ،که به دنبال نهوذ در این مراکز با ههدف اسهتواله جامعهه و
تغییر ارزشها و فرهنگی دینی اند و آسیب دیگر از ناحیه خود این مراکز اسهت کهه
01
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اگر به مرور زمان از آرمانها و ارزشها دور شده و به فرهنهگ غیهر دینهی نزدیه

شوند؛ حكومت دچار آسیب جدی خواهد شد ،چرا که خود دین بهه لوهام منشها
الهی از انوراف و آسیب منزه است و انورافاتی که از بیرون بر دیهن وارد مهیشهود
موجب آسیب خواهد بود.
عدم توجه به تربیت همراه با تعلیم

از منظر امام خمینی ،فراگیری دانشها ،باید منشي اثر روانی و اخالدی و اجتمهاعی
باشد ،توویل و تدریس اگر همراه با تربیت درست نباشد و تيثیری مثبت بر اخالق
آدمی نداشته باشد و ذهن و دل و زبان وی را به رنهگ رحمهانی در نیهاورد ،با هل،
عبث و خسران دنیا و آخرت است.
"سلوك عارفانه و عاشقانه اولیای حق ،در ددم های روشن و الهام بخهش آنهان
تجلی میکند؛ نه در دال و دیل درس و بوث و حمل کتب! تا از رهگار ماالعه
و تعلیم تهكر در آیات خداونهد و فلسههه خلقهت و انگیهزه بعثهت ،سههری از
بیعت ،به ملكوت آن نیاغازیم و به حقایق کلمات راهی نگشاییم ،بی گمان در
جهل و جور و جهایی برخلق ،غو ه وریم .از این پیر بینوا بشنو که این بهار را
به دوش دارد و زیر آن خم شده است ،به این اصالحات که دام بهزر

ابلهیس

است ،بسنده مكن و در جست و جوی او «جهل و عهال» بهاش" (امهام خمینهی
(ره)؛ ،5883جلد )811 ،22
"دانشگاهها را مرکز تربیت درار دهید .عالوه بر دانش تربیت الزم است( ":امهام
خمینی (ره)؛  ،5883جلد .)503 ،55
"جدیت کنید در توویل ،جدیت کنید در یاد گرفتن معارف الهیه ،جدیت کنید

آسی شناسي فرهنگي

در این که خودتان را خوب بار بیاوریهد( ".امهام خمینهی (ره)؛  ،5883جلهد،1

حكومت دیني از

)508

منظر امام خمیني (ره)

اهمیت تربیت همراه با تعلیم از منظر امام خمینی از آن جههت اسهت کهه منشهي

( 7تا )94

بسیاری از شقاوتها علم بدون ایمان و تربیت است.
امام خمینی ضرر افرادی که در علم به مرتبه أعلی رسیدهاند اما تربیهت انسهانی
ندارند را بسیار زیاد میدانند:
"مهم دردانشگاهها ،دانسراها ،تربیت های معلم ،تربیتهای دانشجو ،اینست کهه
با تعلیمات و تعلمات ،تربیت انسانی باشد ،چه بسا اشخاصهی کهه در علهم بهه

00

مرتبه أعال رسیده اند ،لكن تربیت انسهانی ندارنهد ،کهه یه

همشهو اشخاصهی

ضررشان بر کشور ،ضررشان بر ملت ،ضررشان بر اسالم ،از دیگهران زیهاد تهر
است( ".امام خمینی (ره)؛  ،5883جلد )251 ،8
"علم ودتی در ی

نهس غیر سالم وادع شد ،مثل بارانی مهیمانهد کهه ببهارد در

جایی که عهونت بار است ،عههونتش را زیهاد مهیکنهد ( ".امهام خمینهی (ره)؛
 ،5883جلد )258 ،52
نفوذ اساتید و معلمین منحرف در اين مراکز

عامل مهم پرورش نیروهای انسانی کارآمد و مهوثر در تعیهین سرنوشهت ملهت؛
اساتید این این نیروها میباشد .اهمیت این مقوله به اندازهای است که امهام خمینهی
این شغل را (در صورت عمل به شرائط) همسنگ شغل انبیها معرفهی مهی نماینهد.
(امام خمینی (ره)؛  ،5883جلد  )39 ،3اما اگر خدایی نخواسته اسهاتید منوهرف در
مراکز آموزش رسوخ کنند ،بر اساس فرمایش امام خمینی ،کشور به انوراف کشهیده
میشود.
به فرمایشات ایشان در این زمینه توجه میکنیم:
"انوراف اساتید دانشگاه ها ،انوراف خودش تنها نیسهت ،انوهراف یه

گهروه

است ،چه گروهی؟ آن گروهی که میخواهند ممكلت را اداره کننهد گهاهی بهه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
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سال دوم
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انوراف ی

کشور منجر میشود .انوراف ی

نیست ،انوراف ی

روحانی ،انوراف خهودش تنهها

ملت است .بنابراین این دو ایههه هسهتند کهه مهیتواننهد

خدمت کنند و کشور را نجات بدهند و ممكن است که مسیرشهان ،مسهیر حهق
نباشد و کشور را به تباهی بكشند( ".امام خمینی (ره)؛ ،5883جلد )213 ،9
"منشي تمام این بدبختیها ،این اساتیدی بودند که متعهد نبودند و زیر دست آنهها
افرادی بیرون آمدند که آن افراد جامعه ما را به هالکت رساندند( ".امام خمینی
(ره)؛ ،5883جلد )558 ،51
"ضربه های مهلكی که بر کشور مظلوم ما در این  19سهال اخیهر از دانشهگاهها
واساتید منورفی که با تربیت غربی بر مراکز علم و تربیت حكمهرما بودند وارد
آمد؛ از سر نیزه رضاخان و پسرش وارد نشود( ".امام خمینی (ره)؛ ،5883جلهد
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)298 ،51

امام خمینی در وصیتنامه خود ،به حوزههای علمیه سهارش میکنند کهه یكهی
از راههای نهوذ مخالهین ،نهوذ دادن افراد منورف و تبهكار در حوزههای علمیه
است که دارای دو خار کوتاه مدت و بلند مدت است.
خار کوتاه مدت عبارت است از :بدنام نمودن حوزههها بها اعمهال ناشایسهته و
اخالق و روش انورافهی و خاهر درازمهدت آن عبهارت اسهت از :رسهیدن بهه
مقامات باال و آگاهی بر علوم اسالمی و به دنبال آن وارد آوردن ضرب مهل

بر

حوزهها ،اسالم عزیز و کشور( .امام خمینی (ره)؛  ،5893وصیت نامه)15 ،
عدم توجه الزم در متون آموزشی

از منظر امام خمینی یكی از راه های خود کهائی در فرهنگ ،آموزش و پهرورش
صویح میباشد( .امام خمینی (ره)؛ ،5883جلد  )251 ،52آموزش صویح زمانی بهه
دست میآید که متون آموزشی این مراکز صویح باشد .ایشان رهآورد آمهوزشههای
غربی و شردی در مراکز آموزش کشور را ،موجهب سهلاه فرهنهگ شهرق و غهرب
عنوان و نتیجه آن را به بار آمدن فاجعهای که همه ابعاد جامعهه را بهیدیهد و شهر
کرده میدانند .در این زمینه فرمودهاند.
"اتهادی نیست که مراکز تربیت و تعلیم کشورها و از آن جمله کشهور ایهران از
دبستان تا دانشگاه مورد تاخت و تاز استعمارگران خووصاخ غربیها و اخیراخ آمریكها
و شوروی درارگرفت ...هجوم دانشجویان پس از ی کردن دورههای تووهیلی بها
آموزشهای غربی و شردی در دبیرستانها و دانشگاههای ایهران بهه سهوی غهرب و
احیاناخ شرق که رهآوردی جز فرهنگ غربی و شرق نداشت ،چنان فاجعههای بهه بهار

آسی شناسي فرهنگي

آورد که همه ابعاد جامعه ما را بی دید و شهر وابسهته بلكهه تسهلیم بهه ابردهدرتها

حكومت دیني از

کرد( ".امام خمینی (ره)؛  ،5883جلد )599 ،51

منظر امام خمیني (ره)
( 7تا )94

بر همین اسهاس امهام خمینهی ،یكهی از تغییهرات بنیهادین الزم را ،تغییهرات در
برنامههههههای تووههیلی و روش آمههوزش و پههرورش بههه منظههور رهههایی از فرهنههگ
غربزدگی و آموزشهای استعماری مهیداننهد( .امهام خمینهی (ره)؛  ،5883جلهد ،5
)538
01

بروز تفرقه بین مراکز آموزشی

یكی از آسیبهای جدی در حكومت دینی گسست بین مراکهز آموزشهی اسهت
چرا که هدف حكومت دینی إحیا و اجرای آموزههای دینهی اسهت و اجهرای ایهن
مهم نمی بایست منووهر در دشهر خاصهی باشهد بكلهه تمهام جریانهات فكهری در
حكومت دینی خود را می بایست ملزم به توقق آن بدانند و رسیدن بهه ایهن ههدف
مهم در پیوند بین مراکزی است که متودی این امر میباشند.
ایشان در این زمینه فرمودهاند:
"این جانب در این نهسهای آخر ،امید بهه بقهه جهوان عمومهاخ و دانشهجویان
خارج و داخل أعم از روحانی و غیره میباشد .امید است دانشمندان و متهكران
روشن ضمیر ،مزایای مكتب نجات بخش اسالم که کهیل سهعادت همهه جانبهه
بشر و هادی سبل خیر و در دنیا و آخرت و حافظ استقالل و آزادی و ملتهها
و مربی نهوس و مكمل نقیوههای نهسانی و روحانی و راهنمای زندگی انسانی
است ،برای عموم بیان کنند( ".امام خمینی (ره)؛  ،5883جلد )228 ،5

بنابراین توقق این هدف مهم (تبین آموزههای دین) با وحدت و احترام متقابهل
کههه همههواره مههورد نظههر و توصههیه امههام خمینههی بههوده اسههت بههه دسههت مههیآیههد.
(جمشیدی )19 ،5885،بی گمهان کوتهاهی و تنهگ نظهری در ایهن زمینهه موجهب
گسست شده که نتیجه آن انزوای دین از جامعه خواهد بود .نتیجه اینكه پیونهد بهین
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مراکز آموزشی اعم از مراکزی که در زمینه علم و مسائل دینهی فعالیهت مهیکننهد و
سایر مراکز ،عامل مهمی است در رسیدن حكومت دینی به اهدافش.
عدم استقالل اين مراکز

یكی از عوامل رسیدن مراکز آموزشی بهه اههداف مهورد نظهر؛ داشهتن اسهتقالل
است .استقالل جنبههای مختلهی دارد همشون اسهتقالل در اداره امهور ،اسهتقالل در
تومیم گیریهای آموزشی و تربیتی ،اسهتقالل فكهری و . ...امهام خمینهی در زمینهه
استقالل دانشگاهها فرمودهاند:
"اگر دانشگاه ما ی

دانشگاه صهویح اسهتقاللی بهود و اشخاصهی کهه در آنهها

هستند میتوانستند کاری را که میخواهند و صالح است انجام بدهند ،روزگهار
01

01

مملكت ما به اینجا نمیرسید( ".امام خمینی (ره)؛  ،5883جلد )281 ،5

"دانشگاه ما را نگه داشتهاید در ساح پائین ،نمیگاارید دانشگاه اسهتقالل پیهدا
کند ،نمیگاارید اساتید توی دانشگاه به کار خودشان ادامه بدهند ،فرهنگ ما را
شما عقب افتاده درار دادید ،فرهنگ استعماری یعنی فرهنهگ دسهتوری" (امهام
خمینی (ره)؛  ،5883جلد )511 ،1

یكی دیگر از جنبههای استقالل از نظر امام خمینهی؛ حههظ ارزشههای انسهانی
است ایشان در وصیت نامه خهود ،از جوانهان ،دختهران و پسهران مهیخواهنهد کهه
استقالل و آزادی و ارزشهای انسانی را ولو با تومل زحمت و رنج فدای تجمهالت
و عشرتها و بیبند و باریها و حضور در مراکز فساد و فوشا که از هرف غهرب و
عمال بی و ن عرضه میشود ،نكنند .چهرا کهه ههدف ایهن اسهتعمارگهران از ایهن
اددامات ،به وابستگی کشیدن کشورها و مورفی نمودن آنهان اسهت( .امهام خمینهی
(ره)؛  ،5893وصیت نامه)19 ،
امام خمینی (ره) کسب استقالل برای ی
میدانند و دانشگاه ی

کشور را در گرو دانشهگاه آن کشهور

کشور زمانی میتواند این مهم را موقق کنند که خهود ،مهال

خود ملت اسالمی باشد نه توت تيثیر شهرق یها غهرب .یكهی دیگهر از جلهوهههای
استقالل ،استقالل فكری میباشد .امام خمینی ،مهمترین آفت برای حكومت دینی را
وابستگی فكری و از دست دادن استقالل فكری میدانند و معتقدند« :بایسهتی تهكهر
اینكه ما باید از خارج چیزی وارد کنیم را از سر بیهرون کنهیم» (امهام خمینهی (ره)؛
 ،5883جلد )83 ،51
نكته مهم اینست که شكلگیری تهكر انسان از دوران کهودکی و دوران آمهوزش

آسی شناسي فرهنگي

او است و آموزش صویح است که روحیه استقالل را در انسان به وجهود مهیآورد.

حكومت دیني از

امام خمینی در این باره فرمودهاند:

منظر امام خمیني (ره)

"ما باید سالهای والنی زحمت و مشقت بكشیم تها از فاهرت ثهانی خهود را

( 7تا )94

بیایم و روی پای خویش بایستیم و مستقل گردیم و دیگر احتیاجی به شهرق و
غرق نداشته باشیم .و باید از همان بشه ها شرو کنیم و تنها مقوهدمان توهول
انسان غربی به انسان اسالمی باشد .اگر این مهم را انجام دادیم ،مامهئن باشهید
که هیچ کس و هیچ ددرتی نمیتواند به ما ضربه بزند .اگهر مها از نظهر فكهری
مستقل باشیم آنها چگونه میتوانند به ما ضربه بزنند".

01

نبود آرامش در محیطهاي آموزشی

امام خمینی ضمن تيکید به روحانیون و دانشگاهیان مبنی بهر حضهور در میهدان
سیاست و امور کشور (امام خمینی (ره)؛ ،5883جلد )529 ،51؛ همواره بر ضرورت
جلوگیری از تنش و بلوا به بهانههای سیاسی در مویطهای آموزشی ،تيکید داشتهاند
و یكی از سیاستهای مخالهین را نا آرام کردن این مویطها عنوان داشتهاند:
"هرچند ودت یكدفعه میریزند این مدرسه را سرتاسر آنرا اینها میزنند و چهه
میکنند .دیگر مویط آرام االن ما نداریم در مویط آرام لبه توویل کند یها در
آن مویط آرام ،دانشگاهی توویل کند( ".امام خمینی(ره)؛  ،5883جلد)580 ،2
"هر روز توی دانشگاه بیائید ی
کنند ،ی

بسا ی درست کننهد ،یه

میتینگهی درسهت

اغتشاشی ایجاد کنند که جوانههای مها درس نخواننهد؟ ایهن بهه نههع

کیست؟ به نهع مملكت ماست این؟" (امام خمینی (ره)؛  ،5883جلد )592 ،8
"یكی از نقشه هایشان این بود که نگاارند در دانشگاههها درس بخواننهد .یه
دسته را درست بكنند به اسم چپگرا بریزند توی دانشگاه و شلوغ بكنند و دعوا
راه بیاندازند و امثال ذال  ...اینها همه چیزهای اسهت کهه روی نقشهه درسهت
شده است که ما ها از مقدرات مملكتمان غافهل بشهویم( ".امهام خمینهی (ره)؛
 ،5883جلد )535 ،3
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آسیب شناسی رسانههاي گروهی

یكی از عناصر تشكیل دهنده و سهازند فرهنهگ یه

جامعهه (عهادات ،رفتهار،

کنشهای اجتماعی و )...رسانههای عمومی میباشد.
رسانههای گروهی به معنای وسایل ارتبا جمعی که مورداستهاده درار میگیرند،
مانند رادیو ،تلویزیون ،مابوعات و ،...ترکیبات جدیدی است که در ادوار اخیر و در
پی تعامل و دادوستد فرهنگی با غرب به سایر جوامع راه یافتهه اسهت ،در گاشهته،
وسائل ارتبا فكری ابنای بشر با یكدیگر ،منوور به نوشتار و مكتوبات بود.
در دوران معاصر استقبال از رسانههای نويهور به حد فزآینده ای گسترش یافتهه
و اندك اندك رسانههای سهنتی از گردونهه خهارج شهدهانهد .رسهانهههای گروههی

01

01

امروزین را ،در ی

دسته بندی میتوان به دو نو رسهانهههای صهوتی و توهویری

(شامل رادیو ،تلویزیون ،ویهدئو ،مهاهواره ،رایانهه و )...و رسهانهههای نوشهتاری یها
مكتوب (شامل کتاب ،روزنامه ،مجالت ،نشریات و )...تقسهیم بنهدی نمهود( .فخهار
وسی؛ )8 ،5835
یكی از کارکردهای رسانههای گروهی؛ کهارکرد فرهنگهی اسهت .چهرا کهه ایهن
رسانهها سهم ویژهای در توسعه فرهنگی دارنهد .امهروزه وسهائل ارتبها جمعهی از
جامعه موسوب میشوند .ایهن

عوامل بسیار مهم دگرگونی ارزشهای فرهنگی ی

وسائل دادرند با برنامهریزیهای ددیق و کنترل شده ،اندیشههای مردم ی

جامعه را

شكل دهند و رفتار آنان را به صورت دلخواه دالب ریهزی نماینهد( .فخهار وسهی؛
 )3 ،5835این رسانهها می توانند با ارائه برنامههای مهیهد ،آموزنهده و علمهی سهاح
فرهنگ جامعه را باال برده و یا با ارائه برنامههای مخرب در فرهنهگ اصهیل جامعهه
رسوخ کرده و فرهنگ جامعه را به استواله نمایند .اگر رسانههای گروهی را وسهیله
ارتبا فرهنگی یافتههای ذهنی بشر بدانیم ،در ی

سوی این ارتبا  ،نخبگان جامعه

و در دیگر سو مردم عادی درار میگیرند .بر این اساس ایهن رسهانههها دو رسهالت
عمده و اساسی دارند:
الف) هدایت و رشد افكار عمومی.
ب) مبارزه با انوراف و جلوگیری از ناهنجاریها.
به همین منظور در آسیبشناسی فرهنگی حكومت دینی از منظهر امهام خمینهی،
می بایست به بررسی آسیبها و آفاتی بپردازیم که رسانههای عمهومی را در توقهق
این دو هدف مهم با چالش مواجه میسازد.

آسی شناسي فرهنگي

ابتدا به تعریف رسانههای گروهی از نظر امام خمینی (ره) میپردازیم؛

حكومت دیني از

امام خمینی ضمن یاد آوری مودود بودن تبلیغهات در ادوار گاشهته و منووهر

منظر امام خمیني (ره)

بودن آن به منبر و مسجد؛ نقش امروزین رسانههای گروهی را بسیار حهائز اهمیهت

( 7تا )94

دانسته به گونهای که این دستگاه را ،دستگاهها تربیتی عنهوان کهه مهیبایسهت همهه
ادشار مختلف جامعه را تربیت نمایند .به جملهای از ایشان توجه میکنیم:
"این دستگاهها (رسانههای گروهی) ،دستگاههای تربیتی است ،باید تمام ادشهار
ملت با این دستگاهها تربیت بشوند ،ی

دانشگاه عمومی است ...و این ويیههه

دارد که با مردم حكم معلم و شاگرد داشته باشد( ".فخار وسی؛ )59 ،5835

07

ایشان آموزندگی این دستگاهها را به نهع همه ملت دانسته و انوراف در آنهها را
موجب به انوراف کشیده شدن همه ملت عنوان نمودهانهد( :فخهار وسهی؛ ،5835
" )52ضرر رسانههای گروهی ،از خرابی های تهو

و تانه

و سهالحهای مخهرب

باالتر است چرا که ضررهای فرهنگی بادی و به نسلهای بعد انتقال پیدا مهیکنهد".
(امام خمینی (ره)؛  ،5883جلد )510 ،50
با توجه به حساسیتی که امام خمینی (ره) در خووص وسائل ارتبا جمعی در
فرهنگ سازی جامعه و ملت داشتهاند؛ ويائف ههر یه
تهكی

از ایهن دسهتگاه هها را بهه

مورد توجه درار میدهیم.

الف) رسانههاي صوتی و تصويري

رسانههای صوتی و توویری در میان رسانههای گروهی ،از اهمیت و حساسیت
بیشتری برخوردار است چرا که نقش بارزی در اصالح و ارشاد جامعه ایها میکنند
و از رفی به راحتی میتوانند جامعه را به تباهی و فساد بكشانند.
این رسانه به دلیل داشتن مخا بین زیاد و امكان پیام رسانی به أدوی نقها دنیها
همواره مورد توجه نخبگان بوده است.
امام خمینی (ره) نیز پس از شكل گیری حكومت اسالمی ،همواره این نهاد را از
عوامل مهم در بسط اهداف حكومت دینی بر شهمردند و بهه مسهيولین توصهیههها
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فراوانی داشتهاند.
"من کراراخ به آدایانی که از رادیو ه تلویزیون اینجا آمدهاند تهاکر دادم کهه ایهن
دستگاهی که شما ها اداره میکنید ،حساسترین دستگاهی است کهه در کشهور
است سایر رسانه ها از دبیل مابوعات و اینها ميثرند،لكن در دشر خاص" (امام
خمینی (ره)؛ ،5883جلد)50،11

به همین منظور برخی از آسیبهای این گونه رسهانههها را مهورد بررسهی دهرار
میدهیم.
عدم توجه به محتوي برنامهها و ترويج آموزههاي ضد دينی و غیر ارزشی

رسانه های صوتی و توویری نقش بسزائی در اشهاعه فرهنهگ دیهن در جامعهه
08

08

ایها می کنند و نظام سنتی جامعه ،خانواده و تعلیم و تربیت را به شدت توت تهيثیر

خود درار میدهند .نوو این تيثیر گااری بستگی به نو برنامههای سهاخته و ارائهه
شده در این نو رسانهها دارد.
تيثیر پایری فرهنگ جامعه از برنامههای این رسهانه بهه گونههای اسهت کهه بهه
فرمایش امام خمینی (ره) باعث توت تيثیر درار گرفتن میلیونها آدم مهیشهود و بها
انوراف و اشتباه در آن میلیونها آدم را منورف میکند( .شیدائیان؛ )05 ،5880
بنابراین راهكاری که امام خمینی برای جلوگیری از بروز اینگونهه آسهیبهها در
این رسانه مارح کرده اند؛ نظارت افراد کارشناس و مالع از شرئط است( .شیدائیان؛
)02 ،5880
با توجه اینكه در حكومت دینی این رسانه میبایست نقهش تربیتهی و ههدایتی
داشته باشد و آموزههای دینی را ترویج نماید به نظر امام یكی از بایسهتههای ایهن
رسانه بر مسیر ملت و اسالم بودن است چرا که این رسانه میتواند از هنر به وسیله
گردانندگان و هنرمندان متعهد استهاده کرده و نقش خود را در راه تربیت صهویح و
تهایب جامعه ایها کند( .امام خمینی (ره)؛  ،5883جلد  )510 ،50امهام خمینهی در
این زمینه فرمودهاند:
 این فیلمها باید ی

فیلمهای آموزنده باشد .فیلمههای کهه ودتهی نگهاه کننهد

جوانهای ما ،منورف بشوند ،اینها را باید از آنها احتراز کهرد( .امهام خمینهی
(ره)؛ ،5883جلد )509 ،55
 ایشههان ضههمن تيکیههد براینكههه دو دسههتگاه رادیههو و تلویزیههون ی ه

بنگههاه

تعلیمی اند ،آنهم تعلیمات دینی (امهام خمینهی (ره)؛ ،5883جلهد ،)829 ،52

آسی شناسي فرهنگي

اسالمینبودن صددرصد این رسانهها را دلیل بر عدم اجرای اسالم در کشور

حكومت دیني از

دانستهاند( .امام خمینی (ره)؛  ،5883جلد )209 ،52

منظر امام خمیني (ره)

 یكی دیگر از تيکیدات ایشان در زمینه موتوی برنامههای این رسانهها؛ تيکید

( 7تا )94

بر دوری از مسائل شوخی و هزل و توجه به سهاخت فهیلمههای سهازنده و
جدی می باشد چرا که فیلم های غیر سازنده موجب تيثیر منههی بهر جوانهان
خواهد بود( .شیدائیان؛ )01 ،5880
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نفوذ افراد منحرف و فرصت طلب

باتوجه به اهمیتی که برای ایهن رسهانههها ماهرح شهد و نظهر امهام خمینهی در
خووص نقش حداکثری آن در تربیت افراد جامعه به تبیین نقش دسهت انهدرکاران
این رسانه میپردازیم.
یكی از مواردی که مورد تيکید حضرت امام بوده است؛ ضرورت بهه کهارگیری
افراد متعهد ،اسالمی ،غیر منورف و دلسوز در این رسانه بوده است( .امهام خمینهی
(ره)؛ ،5883جلد )828 ،52
چرا که نتیجه عدم رعایت این شر از نظر امام خمینی عبارتست از:
 رادیو تلویزیون نباید در دست یه

عهده مهسهده جهو باشهد ...اگهر رادیهو

تلویزیون در خدمت دسته ای یا گروهی که منورف و اعو جاج دارنهد دهرار
داده شود ،ممكن است که سر تا سر مملكت را به فساد بكشد( .امام خمینی
(ره)؛ ،5883جلد )828 ،52
 ایشان کسانیكه در این زمینه متودی امهور هسهتند را بهه عنهوان امانهت دار
کشور اسالمی معرفی (سروش )81 ،5898،و بهر ضهرورت عهدم هیشگونهه
مالحظه ای در توهیه افراد منورف از این رسانه تيکید کردهاند( .امام خمینی
(ره)؛  ،،5883جلد )230 ،53
 البته ایشان در درجه اول بر نویوت این افراد تيکید داشهته کهه در صهورت
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

عدم اصالح می بایست توهیه شهوند( .امهام خمینهی (ره)؛ ،5883جلهد ،55
)501
 یكی دیگر از مواردی که مورد تيکید ایشان بوده است بررسی سوابق ،وضهع
روحی ،وضع زندگی ،وضع معاشرت ،سابقه و ...افرادی هسهت کهه در ایهن
رسانه به تولید برنامه میپردازد چرا کهه ایهن افهراد مهیتواننهد برنامههههائی
بسازند کهه موتهوی ایهن برنامهههها جههت دار باشهد( .امهام خمینهی (ره)؛
،5883جلد )501 ،55
ضعف در زمینه اطالع رسانی و تبلیغات
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با توجه به اینكه ،نقش رسانههای گروهی را در حكومهت دینهی مهورد بررسهی
درار دادهایم؛ ضعف در زمینه ا ال رسهانه و تبلیغهات ایهن رسهانه را در دو حهوزه

می توان مورد بررسی درار داد ،یكی ضعف در زمینهه تبلیغهات دینهی اسهت کهه بها
نگاهی به تيکیدات مكرر امهام خمینهی ،اهمیهت آن بهه منظهور مقابلهه بها دروغهها،
تهمتها و تو ئه مخالهان حكومت دینی و همشنین نشان دادن چهر نورانی اسهالم
مشخص میشود " :اگر این چهره با آن جمال جمیل که درآن و سنت در هم ابعهاد
به آن دعوت کرده است از زیر نقاب مخالهان اسالم و کج فهمیهای دوستان خهود
نمایی نماید ،اسالم جهان گیر خواهد شد و پرچم پر افتخار آن در همه جا به اهتراز
خواهد آمد".
بنابراین معلوم میشود یكی از آسیبها ،بی تهوجهی و ضهعف تبلیغهات درایهن
زمینه است و امام بر آن هستند که ددرت تبلیغات ما بسیار ضعیف و ناتوان است و
حال آنكه امروز جهان روی تبلیغات میچرخد.
حوزه دوم که ضعف در آن موجب آسیب خواهد بود ،عهدم ا هال رسهانی در
زمینه عملكرد است چرا که عدم ا ال رسانی شهاف و صویح از عملكردها بهترین
زمینه و مناسبترین فرصت برای تهاجم تبلیغات و ایجاد جنگ روانهی و گسهترش
شایعات بی اساس است .همشنین ضعف ا ال رسانی و عدم پاسخگوئی بهه مهردم
باعث می گردد که مسيوالن به مرور از چارچوب اصول کلی فاصله گرفته و دچهار
انوراف کردند و از سوی دیگر بی اعتنایی به افكار عمهومی موجهب بههرهبهرداری
دشمنان حكومت دینی خواهد شهد .عهدم ا هال رسهانی شههاف ،از دیهدگاه امهام
موكوم بوده و ایشان اجازه نمیداد کهه مسهيوالن از ا هال رسهانی و پاسهخگویی
هره بروندو در این زمینه فرمودهاند:

آسی شناسي فرهنگي

"من کراراخ به متودیان امور عرض کردهام که کارهای که انجهام دادهایهد بها آن

حكومت دیني از

حجم بسیار ،به ملت باز گو کنید؛ خووصاخ میبینید که تمام رسانههای گروههی

منظر امام خمیني (ره)

و تمام اشخاص منورف دنیا دائماخ به گهوش جهانیهان القها مهیکننهد کهه ایهن

( 7تا )94

پیروزی برای اسالم تاکنون حاصل نشده است ،بلكه این جمهوری رو بهه زوال
است( ".امام خمینی (ره)؛ ،5883جلد )882 ،58
"در هر صورت ويیهه داریم ما ،ی

ويیه اسالمی ،ی

ويیهه انسهانی داریهم

که آن چیزهائی که در این جمهوری اسالمی شدهاسهت بگهوئیم و برسهانیم بهه
مردم( ".امام خمینی (ره)؛  ،5883جلد )135 ،58
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بنابراین یكی از شیوههای بسیار تيثیر گهاار در جلهب حمایهت و نظهر مهردم و
همشنین خنثی سازی تو ئه دشمنان ا ال رسهانی شههاف و تبلیغهات مثبهت اسهت
(جمشیدی )98 ،5831 ،و ا ال رسانی در حوزه عملكردهای مدیریتی اثر مثبتی در
خنثی کردن شبهه عهدم کهارآیی حاکمیهت دیهن در عرصههههای مختلهف و اثبهات
توامندی مسيوالن در رفع معضالت را دارد .جنب دیگر ا ال رسانی اینست که اگر
ا العات به صورت صویح ،ددیق و جامع از وضعیت اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و
ادتوادی جامعه در اختیار مسيوالن درار گیرد آنان میتوانند بر مبنای این ا العهات
و بر اساس وادعیات تومیم گیری نموده و سیاستهای حكومت را ترسیم نمائید.
ترويج روحیة تقلیدي ،خود باختگی و انفعال در برابر ساير فرهنگها

فرهنگ جامعه را می توان لُب آن جامعه دانست و تهوان و ضهعف جامعهه را از
ضعف و دوت فرهنگ حاکم بر آن میتوان باز شناخت ،پیوند فرهنگهها یه

امهر

پرهیز ناپایر است و گستردگی پیوند فرهنگهی بها فرهنهگههای دیگهر ،بنیهه آن را
می تواند نیرومند سازد ،ولی هر گونه پیوندی این نتیجه را به دنبال ندارد .اگر در داد
و ستد فرهنگی گزینش آ گاهانه صورت نگیرد ،ممكن است ی

جامعه و حكومهت

عناصر بسیار مهید خود را از دست بدهد و فرهنگهی ناسهازگار را وارد و منجهر بهه
خود باختگی فرهنگی که نتیجه آن سست شدن عقیهده و ایمهان و حتهی عهدول از
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

آنست بشود.
امام خیمنی به عنوان رهبر حكومت دینی و با آگاهی از منابع و ذخهایر عظیمهی
که در آموزه های دینی وجود دارد از وابستگی فرهنگی ابراز تيسف شدید کردنهد و
فرمودهاند:
"ويیهه نویسندگان و گویندگان در بین بقات مسلمین اسهت ،ایهن اسهت کهه
هشدار بدهند به این ممال

اسالمی که ما خودمان فرهنگ داریم ،مها خودمهان

فرهنگ غنی داریم ،فرهگ ما وری بوده است که فرهنگ ما صادر شده اسهت
به خارج که آنها گرفتند از ما" (امام خمینی (ره)؛ ،5883جلد )250 ،9

یكی از تو ئهها و نقشهای دیرینه مخالهان حكومت دینی؛ تهرویج بیگهانگی از
11
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هویت دینی و استیال بر فرهنگ کشورهای اسالمی بوده اسهت تها بتواننهد روحیهه
تقلید از بیگانگان را ترویج نمایند.

یكههی از دسههتگاههائی کههه در تههرویج ایههن فرهنههگ نقههش بسههیار مهمههی دارد؛
رسانههای گروهی (صوتی و توویری) است چرا که درصد بسیار باالئی از مردم از
مخا بین این رسانه میباشند و به گهته حضرت امام اگر این رسهانه اصهالح شهود،
ی

کشور را می تواند اصالح کنهد و اگهر خهدای نخواسهته در آن انوهراف باشهد،

میتواند ی

کشور را به انوراف بكاشند( .امام خمینی (ره)؛ ،5883جلد )553 ،59

ایشان در وصیت نامه خود فرمودهاند:
"رادیو تلویزیون و مابوعات و سینماها و تئاترهها از ابزارههای مهيثر تبهاهی و
تخدیر ملتها ،خووصاخ نسل جوان بوده است .در این صد سال اخیر بهه ویهژه
نیمه دوم آن ،چه نقشههای بزرگهی از ایهن ابهراز چهه در تبلیهس ضهد اسهالم و
روحانیت خدمتگاار ،و چه در تبلیس استعمارگران غرب و شرق ،کشیده شهد و
از آنها برای درست کردن بازار کاالها خووصاخ تجملی و تزئینی از هر دمهاش،
از تقلید در ساختمانها و تزئینات و تجمالت آنها و تقلید در اجناس نوشهیدنی
و پوشیدنی و در فرم آنها استهاده کردند به وری که افتخار بزر

فرنگی مآبی

بودن در تمام شئون زندگی از رفتار و گهتار و پوشهش و فهرم آن بهه ویهژه در
خانمهای مرفه و نیم مرفه بود و( ."...امام خمینی (ره)؛  ،5893وصیتنامه)99 ،

امام خمینی یكی از ضرورت های صدا و سیما را عدم تقلید از شرق و یا غهرب
بیان داشته و علت آن را اینگونه بیان داشتهاند " :زیرا تقلید از شرق و غرب با رادیو
ه تلویزیون اسالمی نمیسازد"( .امهام خمینهی (ره)؛  ،5883جلهد  )205 ،52ایشهان
نقش برنامههای این رسانه را در فرهنگ سازی جامعه مهورد توجهه دهرار داده و بهر

آسی شناسي فرهنگي

ضرورت هماهنگی برنامه های تولیدی با وضعیت و مولوت کشور تيکید کرده چرا

حكومت دیني از

که در صورت عدم رعایت این ضوابط به مرور جوانان ،استقالل خهود را از دسهت

منظر امام خمیني (ره)

داده و وابسته به دیگران میشوند( .امام خمینی (ره)؛  ،5883جلد )821 ،52

( 7تا )94

عدم حفظ استقالل

یكی دیگر از آسیبهائی که این رسانهها را مورد خار درار میدهد عهدم حههظ
استقالل است .حهظنشدن استقالل را در دو حوزه میتوان مورد بررسهی دهرار داد،
یكی سیاستهائی که بر این دستگاهها اعمال میشود و دیگهر عهدمحههظ اسهتقالل
درتولید برنامهها و وابستگی به سایرین در این زمینه.
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ایشان حساسیت دستگاه های تبلیغی را بارها مورد توجه درار داده و بر ضرورت
هوشیاری مسيولین در عدم تيثیر پایری از ایدهها و سیاستهای اشخاص مختلهف
تيکید کردهاند( .امام خمینی (ره)؛ ،5883جلد )525 ،59
یكیدیگر از جنبههای مورد تيکید امام خمینهی ،رسهیدن بهه اسهتقالل در تولیهد
برنامههای مختلف است .ایشهان اکثهر فهیلم ههای وارداتهی را اسهتعماری عنهوان و
خواهان حاف اینگونه فیلمها شده اند مگر اینكه تابیق صددرصد داشته باشهند .بهه
توصیه ایشان به مدیر عامل ودت صدا و سیما توجه میکنیم:
"فیلمهائی که از خارج به ایران میآید اکثهراخ اسهتعماری اسهت .لهاا فهیلمههای
خارجی استعماری را حاف کنید مگر صد درصد صویح باشد .در هر صهورت
این به عهد شما و مسيولین آنجاست"( .امهام خمینهی (ره)؛  ،5883جلهد ،52
)202

بنابرآنشه ذکرشد صدا و سیما در درجه اول میبایست استقالش حهظ شود و از
سیاست بازی در جهت تيمین منافع و موالح کشور موون بماند و در درجه بعد در
تولیدات خود با توجه به نیازهای بومی و ماابق بها آمهوزهههای دینهی بهه اسهتقالل
برسد.
ب) رسانههاي نوشتاري
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

یكی از اساسیترین زمینه ها و عوامل توول جامعه ،توول فكهری مهیباشهد در
همین راستا مهمترین رسات رسانههای نوشتاری در ی

جامعه را میتوان سهمت و

سودادن به افكار جامعه و به دنبال آن شكل گرفتن فرهنگ آن جامعهه دانسهت .بهر
همین مبنا است که امام خمینی (ره) ضرر رسانههای گروهی را از خرابیهای تو
تان

و

و سالحهای مخرب باالتر و بدتر دانستهاند به این دلیل که ضرر سالحها گارا

است اما ضررهای فرهنگی بادی و به نسلهای بعد منتقل مهیشهود( .امهام خمینهی
(ره)؛ ،5883جلد )209 ،50
یكی دیگر از کار ویژههای این رسانه تبلیغات است .امام خمینی ضمن تيکید بر
نقش تبلیغات و ضررهای ناشی از تبلیغات منهی؛ سالح تبلیس را برنده تر از کهاربرد
11
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سالح در میداننهای جنگ عنهوان کهردهانهد ( .امهام خمینهی (ره)؛ ،5883جلهد ،59
)558و در این این خووص فرمودهاند" :مسال تبلیغهات یه

امهر مههم اسهت کهه

میشود گهت که در دنیا در رأس همه امور درار گرفتهاست و میتوان گهت دنیا بهر
دوش تبلیغات است"( .امام خمینی (ره)؛ ،5883جلد )11 ،51
بنابراین یكی از ابزارهای بسیار مهم تبلیغی که حكومتها میتواننهد در رسهیدن
به اههداف خهود از آن اسهتهاده نماینهد رسهانهههای نوشهتاریانهد .حكومهتههای
استعمارگر با به راهانداختن امواج سهمگین تبلیغات به وسیله این رسانهها ،فرصهت
فكر کردن و اندیشیدن را از مخا بان گرفته و موجب فریهب اذههان مهیشهوند بهر
همین اساس است که ويیهه این رسانهها در حكومت دینی بسهیار خایهر اسهت و
حكومت میبایست بهترین استهاده را در ترویج آموزههای دینی از این رسانه ببرد.
بنابراین این رسانهها می توانند به عنوان راهنما ،مربی و پرورش دهنهد جامعهه،
نقش به سزائی ایها کنند و به همین نسهبت بها بهروز انوهراف در آنهها ،نقهش ایهن
رسانهها ،نقش تخریبی شده و موجب به انوراف کشیده شدن جامعهه مهیشهوند و
همانگونه که اشاره شد؛ بروز انورافات فكری یكی از راههای سیار سلاه جویهان
و مخالهان حكومت دینی است .بنابراین مهمترین آسیبها و انورافات ایهن رسهانه
(نوشتاری) را از منظر حضرت امام مورد اشاره درار میدهیم:
انحراف از دين و مصالح کشور

اهمیت این موضهو آنقهدر بهاال اسهت کهه تنهها مهوردی کهه امهام خمینهی در
وصیت نامه خود با لون مخووص و صراحت مهردم و جوانهان حهزبالههی را بهه
میدان عمل فراخواندهاند؛ انوراف در مابوعات است:
"اکنون وصیت من به مجلس شورای اسالمی در حال و آینده و ریس جمههور

آسی شناسي فرهنگي
حكومت دیني از

و رؤسای جمهور ما بعد و به شورای نگهبان و شورای دضائی و دولت در ههر

منظر امام خمیني (ره)

زمان ،آن است که نگاارند این دستگاههای خبری و مابوعهات و مجلهههها از

( 7تا )94

اسالم و موالح کشهور منوهرف شهوند ....و تبلیغهات و سهخنرانیها و کتهب و
مجالت بر خالف اسالم و عهت عمهومی و موهالح کشهور حهرام اسهت و بهر
هم ما و هم مسهلمانان جلهوگیری از آنهها واجهب اسهت .و مهردم و جوانهان
حزباللهی اگر برخورد به یكی از امور ماکور نمودنهد بهه دسهتگهای مربو هه
رجو کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند ،خودشان ملكف به جلوگیری هسهتند".
(امام خمینی (ره)؛ ،5893وصیتنامه90 ،و)93
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فعالیت با انگیزه توطئه

یكی دیگر از آسیبهائی که امام خمینی برای مابوعات ماهرح کهردهانهد سهو
استهاده از آزادی و فعالیت با انگیزه تو ئهه اسهت .ایشهان ضهمن تيکیهد بهر اینكهه
مابوعات میبایست دارای استقالل باشند؛ نقش مابوعات را در هر کشوری نقشهی
اساسی در ایجاد جو سالم و یا ناسالم عنوان و فعالیت با هدف اجرای مقاصد شهوم
راست یا چپ در کشور را از موادیق سو استهاده از آزادی و استقالل دانسهتهانهد.
(امام خمینی (ره)؛ ،5883جلد )298 ،52
" دلم آزاداست که مسائل را بنویسد؛ لكن نه اینكه تو ئه بر ضد انقالب بكند".
فاصله گرفته از نقش تربیتی

امام خمینی یكی از نهادهای مربی جامعه و فرهنهگ سهاز را مابوعهات عنهوان
کرده اند که با اصهالح مابوعهات ،جامعهه اصهالح مهیشهود ( .امهام خمینهی (ره)؛
،5883جلد  )518 ،58ایشان یكی از آسیبهای مهم این رسانه در زمان هاغوت را
فعالیت بر اساس تيمین منافس اغوتی عنوان و ايهار داشتهاند " :صدمهای که اسالم
از مابوعات و رسانههای اغوتی خورد از کمتر دستگاههایی خورد.تنها چیزی کهه
در رسانه اغوتی دیده نشد ،تهایب جامعه ،ترویج اخالق و آموزههای دینهی بهوده
است( " .امام خمینی (ره)؛  ،5883جلد )519 ،58
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

بر اساس اندیشه امام ،رسانهای که در خدمت اغوت بوده اسهت بها موتویهات
خود (فیلم ،عكس و مقاله) موجب به فساد کشیده شدن جوانان جامعه شده و آنهان
را از علم و ادب دور می نموده است چرا که جوانان همانند یه

نههال نهورس بهه

سرعت آسیب میبینند (امام خمینی (ره)؛  ،5883جلد 519 ،58و )518بنابراین یكی
از آسیبهای جدی رسانههای نوشتاری فاصله گرفتن از نقش تربیتی و روی آوردن
به موتویات ضد ارزشی و ضد دینی است.
عدم جلوگیري از انحراف

یكی از آسیب های رسانههای نوشتاری عهدم جلهوگیری از بهروز انورافهات در
جامعه است چرا که فلسهه شكل گیری مابوعات ا هال رسهانی عمهومی و تبیهین
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انورافات و ارائه راهكارهائی علمی است ،بر همین است که امام خمینی مابوعهات

را به مدرسه سیار و بنگاه هدایت تشبیه کردهانهد کهه مهیبایسهت همهه مهردم را از
مسایل آگاه نموده و به صورتی شایسته از انورافات جلوگیری نمایند( .امام خمینهی
(ره)؛ ،5883جلد )95 ،53بنابر این فاصله گرفتن از این ويیهه خایر که شاید بتهوان
گهت موداق امر به معروف و نهی از منكر هم میباشهد یكهی از آسهیبههای ایهن
رسانه میباشد.
اختالف انگیزي

یكی از تيکیدات دیگر حضرت امام در خوهوص مابوعهات ،پرهیهز از ارائهه و
درج ماالبی است که مضربه به وحدت جامعه میباشد لاا آنشه که میبایست مورد
نظر مسيولین این رسانه باشد( .امهام خمینهی (ره)؛ ،5883جلهد  )182 ،58خهدمت
است و خدمت زمانی توقق پیدا میکند کهه از پهرداختن بهه مسهائل مضهربه حهال
جامعه دروی میشود و بر اساس حهظ مولوت جامعه مسائل رح شود.
به کارگیري افراد غیر متعهد

نهوذ افراد غیر متعهد به مابوعات از دو جهت موجهب ضهرر اسهت و ایهن دو
جهت مورد توجه امام خمینی بوده است .و بر همین اسهاس ایشهان انتخهاب افهراد
برای مابوعات را امر خیلی مهمی عنوان داشته اند و از نهوذ افراد منورف با ياهری
فریبنده به این رسانهها هشدار دادهاند( .امام خمینی (ره)؛ ،5883جلد )188 ،58
پرداختن به امور غیر مفید

یكی دیگر از توصیه های حضرت امام به مابوعات پرهیز از رح ماالهب غیهر
مهید برای مردم و جامعه و همشنین ماالب تكراری است .اهمیت این مسيله از نظر
ایشان به اندازه ای اسهت کهه در توصهیه بهه مسهيوالن مابوعهات کشهوری ايههار

آسی شناسي فرهنگي
حكومت دیني از
منظر امام خمیني (ره)
( 7تا )94

داشتهاند:
"آنشه راجع به خودم میگویم این است که اگر درار است عكس مرا بگااریهد،
به جای آن ،عكس ی

رعیت را بگاارید و زیرش بنویسید این رعیت چه کهار

مهم کرده است ...مسيله دیگر ،عمده اینست کهه تكهرار نباشهد" (امهام خمینهی
(ره)؛  ،5883جلد )892 ،50
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نتیجه
پس از تبین اینكه یكی از ويائف مهم حكومتی دینهی؛ همهوار کهردن راه رشهد
جامعه و ساختن بسترهای فرهنگی الزم برای شكوفائی شخویت حقیقی انسهانهها
است به آسیب شناسی مراکز فرهنگ ساز پرداخته و این مراکز را به دو دسته مراکهز
آموزشی و تربیتی و همشنین رسانههای گروهی دستهبندی نمودیم .سپس بهه تبهین
جایگاه ویژ مراکز آموزشی ،تربیتی در ساختن فرهنهگ جامعهه اشهاره کهرده و بهه
آسیب مهم این مراکز به این شرح پرداختیم:
 .5عدم توجه به تربیت
 .2نهود اساتید و معلمین منورف
 .8عدم توجه الزم در متون آموزشی
 .1بروز تهرده
 .1عدم استقالل
 .9نبود آرامش در این مویطها.
در ادامه به آسیبشناسی رسانههای گروهی پرداخته و این رسانه را به دو دسهته
تقسیم نمودیم:
الف) رسانههای صوتی و توویری
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

ب) رسانههای نوشتاری.
مهم ترین آسیبهای رسانههای صوتی توویری را به این شهرح مهورد بررسهی
درار دادیم:
 .5عدم توجه به موتوی برنامهها
 .2نهوذ افراد منورف و فرصت لب
 .8ضعف در زمینه ا ال رسانی
 .1ترویج روحیه تقلیدی
 .1عدم استقالل
و در ادامه آسیبهای مربو به رسهانهههای نوشهتاری را در ایهن مهوارد مهورد
بررسی درار دادیم:
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 .5انوراف از دین و موالح کشور

 .2فعالیت با انگیزه تو ئه
 .8فاصله گرفتن از نقش تربیتی
 .1عدم جلوگیری از انوراف
 .1اختالف انگیزی
 .9به کارگیری افراد غیر متعهد
 .8پرداختن به امور غیر مهید.
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