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ـ مـقـدمـه ـ

مسئله و معضله
به اقتضای حوزۀ تمحّضِ نگارنده که »نظریۀ فرهنگِی متفکراِن مسلمان« است، او 
باید در پِی »بازسازی« و »بازآفرینِی« برداشت ها و تفسیرهای آنها از واقعیت های 
پراکنده و  اندیشه های  از  باشد و صورتی »ساختاریافته« و »منطقی«  فرهنگی 
گسستۀ آنها ارائه کند، به طوری که مسیرِ دشوارِ »نظریه پردازیِ فرهنگِی مبتنی 
برای حرکت در راستای  نیست که  به بیان دیگر، روا  بر اسالم«، هموار گردد. 
و  »ذخیره  و  کرد  آغاز  نقطۀ صفر  از  اسالم،  بر  مبتنی  فرهنگِی  نظریه پردازیِ 
اندوختۀ معرفتِی« به جامانده از متفکراِن مسلماِن معاصر را نادیده انگاشت، بلکه 
باید به این منابِع ارزشمند، مراجعه کرد و آنها را »فعال« و »احیا« نمود و بر اساِس 
آنها، به تولیِد فکر و نظریۀ اسالمی، هّمت گمارد. این پژوهش، دربارۀ اندیشۀ 
»متفکِر  ایشان، هم در مقامِ  فرهنگِی حضرِت آیت اهلل العظمی خامنه ای است. 
اسالمی« و هم در مقامِ »ولیّ  فقیه«، گفتارهای عالمانه و اندیشه  وارِ فراوانی دربارۀ 
پاره ای فعالیت های معرفتِی  با آن دارد که چنانچه  فرهنگ و مقوالِت مرتبط 
دربارۀ آنها انجام شوند، می توان آنها را به »منظومۀ فرهنگی« تبدیل کرد. مسئلۀ 
نگارنده نیز پیمودنِ همین »مسیر« است؛ یعنی تبدیلِ »گفتارهای فرهنگِی« ایشان 
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به »منظومۀ فرهنگی«، از طریِق ساخته و پرداخته کردِن »روایتی ساختاریافته«. البته 
ازآنجاکه ایشان در طوِل پنج دهۀ گذشته، به ده ها مقولۀ فرهنگی مختلف پرداخته 
و مجمل یا مفصل، دربارۀ آنها سخن گفته است، در این اثر، تنها به »مسئله های 
فرهنگِی عمده و راهبردی«، اشاره شده است و نه بیش ازآن. بدین جهت، این 
اثر تنها می تواند »درآمد« و »مقدمه« ای بر مطالعات و تحقیقاِت جزئی و پُردامنه 
دربارۀ نظامِ اندیشۀ فرهنگِی ایشان باشد. پس این اثر، ادعای »جامعیت« ندارد و 

یک »روایِت بی نقص و مفصل« را پیِش روی مخاطب نمی گذارد.
به بیان دیگر، ازآنجاکه ما در وضِع »خأل نظری« به سرمی بریم و فضای نظریۀ 
فرهنگی، از سوی علومِ اجتماعیِ سکوالر، تصاحب شده است، اهتمامِ خاص 
نسبت به تبدیلِ »گفتارهای فرهنگیِ« آیت اهلل خامنه ای به »منظومۀ فرهنگی« 
و  معرفتی«  قلمرِو  »بسِط  مرحلۀ  در  نه فقط  چنان که  است؛  گرفته  صورت 
»تولیِد ادبیّاِت نظرِی دینی و بومی«، بلکه در مرحلۀ تجویز نیز، جهت گیرِی 
نظریه پردازانه در دستورِ کار بوده است، به این  معنی که تالش شده تا »نظریۀ 
راهنمای عمل«، خلق شود و برای حکمرانی و در الیۀ رسمی، و همچنین در 
عرصۀ اجتماعی و غیررسمی، سیاست ها و راهبردهایی ساخته وپرداخته شوند 
از  یا دست کم،  باشند  قابل دفاع  اتقاِن معرفتی و علمی،  از لحاِظ قوت و  که 
ظرفیت و استعدادِ الزم برخوردار باشند. بنابراین، می توان این اثر را مصداقی از 
»علومِ انسانیِ اسالمی« و به طورِ خاص، »نظریۀ فرهنگیِ اسالمی« قلمداد کرد. 
تفاوت است میاِن اندیشۀ فرهنگی ای که »ساختارِ منسجم و یکپارچه« نیافته و 
»درهم ریخته« است، با اندیشۀ فرهنگی ای که اجزا و عناصرش، »مفصل بندی« و 
»متصل« شده و در یک »چیدماِن مرتبط و همگون«، در کنارِ یکدیگر نشسته اند. 
غرض از »منظومه سازی« نیز این است که »پاره ها« و »الیه ها«ی مختلِف یک 
اندیشه، به گونه ای در کنارِ یکدیگر نشانده شوند که در نهایت، یک »کّلیِّت واحد 
و منطقی« را بسازند. این خود یک فضیلِت مهم و تعیین کننده برای اندیشۀ 
فرهنگی است که مخاطب دریابد قطعاِت متنوِع آن، چه نسبتی با یکدیگر دارند 

و این اندیشه از کجا شروع شده و چه مسیری را می پیماید.
اصطالحِ »اندیشۀ فرهنگی«، محتاِج توضیح و تدقیق است. اوالً، در اصطالِح 
رایج در میاِن نیروهای سکوالر، »اندیشه« در برابِر »نظریه« نشانده می شود و 
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داللت بر سطِح »فروتر« و »رقیق تر«ی از آن دارد، به طوری که »نظریه«، معرفتی 
دانسته می شود که متناسب با اقتضائاِت »علم« شکل گرفته است، اما »اندیشه«، 
تا حد زیادی، تابعِ این قواعد نیست و بیشتر وام دارِ »فلسفه« و »ایدئولوژی« و 
»دین« است. براین اساس، »نظریه«، معرفتی معتبرتر و متقن تر از »اندیشه« قلمداد 
می شود و معرفت هایی که نتوانند حّدنصاب های »نظریه« را فراهم آوردند، به 
منطقۀ حاشیه نشین و دورافتادۀ »اندیشه«، تبعید می شوند. نگارنده اگرچه در مقامِ 
اشاره به آنچه در این اثر فراهم امده است، از لفِظ »اندیشه« استفاده کرده، اما 
هرگز این معنای اصطالحی را اراده نکرده و معتقد نیست که مواضعِ فرهنگِی 
آیت اهلل خامنه ای، مستعِد تبدیل شدِن به »نظریه« نیستند، بلکه در اینجا، همان 
مطالعۀ  »نظریه« می رساند.  لفِظ  که  اراده شده است  »اندیشه«  لفِظ  از  معنایی 
دربارۀ جهاِن  »آگاهانه«  آیت اهلل خامنه ای، هم  که  می دهد  نشان  پژوهش  این 
فرهنگی، سخن گفته است؛ هم »مفهوم سازِی مستقل و نوآورانه« کرده است؛ 
هم مستند به »واقعیت های فرهنگی« که تجربی هستند، استدالل کرده است؛ 
هم به سبِب اینکه ایشان، »متفکِر مسلماِن نواندیش و مماس با مسئله های علومِ 
انسانی« است، باید وی را صاحب نظر در این زمینه و اهلِ علم و نظریه پردازی 
قلمداد کرد. بنابراین، هیچ مانعی در میان نیست که بتوان با تکیه بر آن، »مواضِع 

فرهنگیِ« ایشان را »نظریۀ فرهنگی« ـ در معنای مصطلح ـ تصور نکرد.
منظومۀ  دارای  »بالفعل«،  به صورِت  ایشان  که  نبوده  مدعی  نگارنده  ثانیاً، 
اندیشۀ فرهنگی است، بلکه چون خأل ها و پراکندگی هایی وجود داشته است، 
او کوشیده از »گفتارهای فرهنگی« یا »مواضعِ فرهنگی«، به »منظومۀ اندیشۀ 
فرهنگی« دست یابد. در واقع، »ارزِش افزوده« و »تالِش اجتهادی و استنباطِی« 
این اثر، پیمودِن همین رونِد »تبدیلی« و »انتقالی« است؛ ما با انجامِ یک سلسله 
فعالیت های نظری و معرفتی، »گفتارهای فرهنگِی« ایشان را به »منظومۀ اندیشۀ 
فرهنگی«، ترجمه کرده ایم؛ چنان که گزاره ها را در کنارِ یکدیگر نشانده و به آنها، 
ساختارِ واحد و منسجم داده و استدالل ها را پی درپی آورده ایم و... . این چنین 

تأملی دربارۀ جهانِ فرهنگی، منظومۀ اندیشۀ فرهنگی است.
ثالثاً، مقصود از »اندیشۀ فرهنگی«، تنها »یک« اندیشۀ فرهنگی نیست، بلکه 
»مجموعه« ای از اندیشه های فرهنگی است که در اصطالح و به طورِ کّلی، اندیشۀ 
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فرهنگی خوانده می شوند. ازاین رو، لفِظ اندیشه در اینجا، داللت بر »رویکرد« 
یا »رهیافت« یا »انگاره« یا »مکتب« دارد که »گروهی از نظریه ها« را در دروِن 
خود می گنجاند. به بیان دیگر، وقتی سخن از »اندیشۀ فرهنگِی« آیت اهلل خامنه ای 
به میان می آید، مقصود این نیست که قرار است تنها به »یک« فقره و بخش از 
اندیشۀ فرهنگِی ایشان پرداخته شود و ازاین  جهت است که به جای »اندیشه های 
فرهنگی«، از تعبیِر »اندیشۀ فرهنگی« استفاده شده است، بلکه غرض از »اندیشۀ 
ایشان  فرهنگِی  اندیشه های  بخش های  »مهم ترین«  یا  »همه«  بیاِن  فرهنگی«، 
است؛ چنان که در ادبیّاِت رایج در علومِ اجتماعی نیز، وقتی اثری دربارۀ اندیشۀ 
فرهنگی یک متفکر نگاشته می شود، در آن به اساسی ترین و بنیادی ترین اجزاء 
از اندیشۀ فرهنگِی وی پرداخته می شود. این اندیشه ها، ازآن جهت که به یک 
»متفکر« یا یک »جریاِن معرفتی« تعلق دارند، هرچند دربارۀ پاره های مختلف از 
جهاِن فرهنگی اند، اما ریشه ها و رویکردهای یکسان و واحد دارند. این »جهاِت 
مشترک«، سبب می شود که به آنها، اندیشۀ فرهنگی گفته شود. در واقع، اندیشۀ 
فرهنگی هماننِد یک »کّل« مرّکب از عناصِر مختلف در نظر گرفته می شود که 
شأن و جنسِ معرفتی دارد و معطوف به »جهانِ فرهنگی« به مثابۀ »موضوع« 
»احکام« هستند که هر یک،  و  »مسئله ها«  از  عناصر، مجموعه ای  این  است. 

مشتمل بر »موضوع« و »محمول« می شوند.
از  انبوهی  از آیت اهلل خامنه ای در اختیار است، حجِم  به هر حال، آنچه 
»منظومۀ  نه  است،  ایشان  فرهنگِی«  »گفتارها/ حرف ها/ سخن ها/ موضع های 
اندیشۀ فرهنگی«. در منظومۀ اندیشۀ فرهنگی، »مجموعه/ انبوهه/ گردایه« ای از 
گزاره ها و احکام، »به هم مرتبط/ منسجم/ مفصل بندی شده« هستند، به طوری که 
اینکه گفته  از  نظری« را پدید می آورند. غرض  یک »ساختار/ نظام/ دستگاهِ 
می شود آیت اهلل خامنه ای، منظومۀ اندیشۀ فرهنگی ندارد، این است که ایشان، 
»منظومۀ اندیشۀ فرهنگِی بالفعل« که دارای خصوصیاِت یادشده باشد ندارد، 
نه اینکه »منظومۀ اندیشۀ فرهنگِی بالقّوه« نیز نداشته باشد و نتوان بر اساِس 
اندیشۀ فرهنگی« دست یافت. تمامِ  »گفتارهای فرهنگِی« ایشان، به »منظومۀ 
اهتمام و تواِن نگارنده نیز در این پژوهش، صرِف تبدیِل همین »قّوه« به »فعل« 

بوده و این سیر، سیری کمالی است. 
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اهمیت و ضرورت
»فرهنگ« به عنواِن یکی از عرصه های زندگِی اجتماعِی انسان، از آن چنان اهمیتی 
برخوردار است که شاخه ها و رشته های مختلِف علومِ انسانی، به مطالعۀ آن 
پرداخته اند و این مطالعاِت فراوان، به شکل گیرِی حجِم انبوهی از نظریه های 
فرهنگی انجامیده است، به طوری که حتی اشارۀ به آنها نیز، مجاِل وسیع می طلبد. 
بااین حال، به سببِ اینکه این نظریه ها، ذیلِ »علومِ انسانیِ تجددی« قرار دارند 
و جوشیده از »سرچشمه های سکوالر« هستند، وضِع غالب و اکثری این است 
که ما نمی توانیم از آنها استفاده کنیم. »انقالبِ اسالمی«، ما را در مسیر و مدارِ 
تاریخِی متفاوتی قرار داده که ریشه در غایاِت ُقدسِی عالَم دارد و این تاریِخ مبتنی 
بر جهان بینیِ توحیدی، در برابرِ تاریخِ الحادیِ تجددِ غربی است؛ تاریخی که 
به جغرافیای فکری و معرفتِی غرب تعلق داشت، اما به تدریج، خویش را بسط 
داد و دسِت تعّدی و تطاول به سوی جهان های فرهنگِی همۀ جوامِع دیگر دراز 
کرد. دراین میان، انقالِب اسالمی سربرآورد و در مقابِل روایِت انحصارطلبانه و 
مادی اندیشانۀ غرب از تاریخ ایستاد و آن را آشکارا، انکار کرد. براین اساس، 
فرهنگِی جامعۀ خویش،  ابعادِ  و  اضالع  برای ساخته و پرداخته کردِن  ما  اینکه 
دسِت نیاز به سوی نظریه های فرهنگِی غربی دراز کنیم و از آنها، چاره و عالج 
بجوییم، مزاِح تلخ و گزنده ای است. ازطرف دیگر، ما باید تمامِ »بضاعت ها« و 
»قابلیت ها«ی خویش را در راستای »اندیشه ورزیِ فرهنگِی مستقل و اسالمی« 
به کار گیریم و جهانِ فرهنگِی برآمده از انقالب را، فقط و فقط در چهارچوِب 
و  بومی  توانمندِی  و  ظرفیت ها  این  از  یکی  کنیم.  بازسازی  و  مهندسی  آن، 
خودی، تأمالت و اندیشه های فرهنگِی حضرِت آیت اهلل العظمی خامنه ای است، 
که با وجودِ »عمق« و »اتقان«، آنچنان که شایسته بوده، دست مایۀ »اندیشه ورزِی 
فرهنگی« قرار نگرفته است. اثری که پیِش رو دارید، کوشِش ناچیزی در این 

امتداد است.

پیشینه
آثاری که پیش از این منتشر شده اند، یا »گردآورِی محض« هستند و »رویکردِ 
تفسیری و تحلیلی« در آنها به چشم نمی خورد، یا »بُرش ها و الیه های بسیار 
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کوچک« دربرگرفته اند و »منظومۀ فکری« و »چهارچوِب نظری« پدید نیاورده اند. 
اهتمامِ عمده این بوده که در پژوهِش پیِش رو، خألها و کاستی های یاد شده، 
برطرف شوند. ازاین رو، باید آن را از جهاِت یادشده، کاری نوپدید به شمار آورد.

سؤال ها
سؤالِ اصلی این است که منظومۀ اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای چیست؟ 
مسئله های  بنیادی تریِن  دربارۀ  ایشان  فرهنگِی  گفته های  اگر  به عبارت دیگر، 
فرهنگی، یافته و در چهارچوِب یک اندیشۀ منظومه وار بازآرایی و بازسازی 
شوند، چه صورت و مضمونی خواهند داشت؟ روشن است که سؤال های 
فرعی نیز، معطوف به مسئله های مقوّمِ منظومۀ اندیشۀ فرهنگِی ایشان خواهد 
بود که در اینجا، فصلی به هر یک از آنها اختصاص داده شده است. سؤال های 
دارد؟  منزلتی  تفسیر و  ایشان، چه  نگاهِ  فرهنگی در  امرِ  از:  فرعی عبارت اند 
و  ماهیت  غربی، چه  فرهنگِ  اسالمی چه هستند؟  فرهنگِ  ارکانِ  و  اوصاف 
جهتی دارد؟ فرهنگ در گامِ اولِ انقالب، چه سرنوشتی داشت؟ فرهنگ در گامِ 

دومِ انقالب باید به چه سمت سویی برود و در این راستا، چه باید کرد؟

هدف ها و کاربردها
این مطالعه از لحاِظ سطِح معرفتی، هم خوان و یکنواخت نیست، به طوری که 
پاره هایی از آن در »سطِح بنیادی« قرار می گیرد و پاره هایی دیگر در »سطِح 
کاربردی«. ازاین رو، الیه هایی از اثر، معطوف به »افزودِن بر اندوخته های علمی« 
و گاه، »گسترش بخشیدن به مرزهای معرفت« است، و الیه هایی دیگر، معطوف 
به »حّل مسئله ها و معضله های فرهنگِی جاری و روزمره«. نوساِن میاِن این دو 
انتزاعی و عینی، موجب می گردد که این نوشته، هم در قالِب »نظریۀ  سطِح 
قالِب  در  هم  و  باشد،  قابل استفاده  نظری،  عمیِق  تأمالِت  برای  معرفت افزا«، 
»نظریۀ راهنمای عمل«، حاجِت فعاالن و کارگزاراِن فرهنگی را برطرف سازد. 
برکات و حسناِت متنوع  این پژوهش، از جهاِت مختلف می تواند زمینه سازِ 
باشد که هدف ها و مقاصِد آن را تشکیل می دهند، از جمله: »گسترش یافتِن 
مباحثات و تأمالِت اسالمی دربارۀ فرهنگ و مقوالِت فرهنگی در میاِن نیروهای 
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فکری و فرهنگی«، »بی ثبات شدِن اقتدار و تفّوِق نظریه های فرهنگِی غربی در 
محافل و مراکِز دانشگاهی«، »عرضه شدِن یک روایِت خودی و بومی از گذشته 
و حال و آیندۀ جهانِ فرهنگِی انقالب«، »نسبت یابِی جهاِن فرهنگِی انقالب با 
فرهنگِ اسالمی و فرهنگِ غربی«، »پدیدآمدِن یک سلسله تجویزها و توصیه های 

راهبردی و عالمانه برای اصالح و بازآفرینِی جهاِن فرهنگِی انقالب و... .

روش
مطلق،  و  انحصاری  به طورِ  رایج،  از روش های  از هیچ یک  پژوهش،  این  در 
استفاده نشده و این انتخاب، نیازمنِد توضیح است. اوالً، روِش »تحلیِل محتوا« 
ماهیِت  هم  و  است  متکی  متن«،  پنهاِن  »پیام های  یافتِن  بر  هم  اینکه  به دلیِل 
نشده  گرفته  به کار  می کند،  توجه  »فراوانی ها«  به  و  دارد  »عددی«  و  »کّمی« 
است، درحالی که ازیک سو، قصِد نگارنده، شرح و تفسیِر »داللت های معنایِی 
آشکار« بوده و ازسوی دیگر، وی کّمی سازِی معانی و معارف را »ساده سازِی 
مضر و سطحی اندیشانه« می انگاشته است. ثانیاً، روِش »تحلیِل گفتمان« نیز در 
اینجا مفید نبوده، چراکه هم بر »تعیین کنندگِی عنصِر قدرت« تکیه دارد و هم 
بر  ما  بینِش  ازیک طرف،  ارائه می کند، درحالی که  از جهان  »نسبی«  تصویری 
طراحیِ »حقیقت مدارِ« جهانِ فرهنگی است، و نه قدرت مدار؛ و ازطرف دیگر، 
از پاره ای از »قطعیّت های شناختی« دفاع می کنیم. ثالثاً، روِش »تحلیِل روایت«، 
بیشتر بر »زندگِی عینی و علمی« متمرکز است، تا »زندگِی ذهنی و علمی«، 
درحالی که در اینجا، بیشتر غرض این است که »اندیشه پژوهی« صورت گیرد. 
رابعاً، روِش »تحلیِل مضمون« که تنها بر متن و مفادِ سازندۀ آن، استوار است، 
و  نمی رود  فراتر  تبویب ـ  منطِق  ـ یا  »تفکیک«  و  »دسته بندی«  سطِح  از  هم 
نظریه سازی نمی انجامد، و هم به »علِل غیرمعرفتی«، نظر نمی افکند. خامساً، 
روِش »تحلیِل داده بنیاد«، بدوِن چشم اندازِ نظری است و همه چیز را به استقرا 
گره می زند، درحالی که در مقامِ مطالعۀ اندیشه های یک اندیشمند، می توان بر 
چهارچوب های نظرِی خودِ او یا دیگری، تکیه کرد و با موضِع نظرِی غنی کننده، 

پیش رفت.
هرچند نگارنده اصرار دارد که اثرش، تسلیم و تابِع هیچ یک از منطق های 
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روشی نبوده، بلکه کوشش کرده تا از »مزیت ها« و »امکان ها«ی هر یک، استفاده 
کند و رهیافتی »چندگانه« و »چندضلعی« را به کار گیرد، اما آنچه در عمل انجام 
گرفته است، گویا بیش ازهمه به روِش تحلیِل مضمون نزدیک است؛ چراکه 
چشم  به  مضمون ها«  »یافتِن  و  »متن خوانی«  دربارۀ  فراوانی  حساسیِت  اوالً، 
می خورد؛ ثانیاً، هندسه و ساختارِ اثر، بر »اصلی ترین مضمون ها« استوار است و 
سایِر مالک ها و جهت ها، فرعی انگاشته شده اند؛ ثالثاً، سیر و حرکِت در امتدادِ 
مضمون ها، بیشتر »سه مرحله ای« و از »جزئی« به »کّلی« بوده است. درعین حال، 
تفاوت های مهمی نیز به چشم می خورد: اوالً، افزون بر گونه های »مضمون ها«، 
بر »زبان« و »الفاظ« نیز تکیه شده و از راهِ تجدیدنظرها و نوآوری های زبانی، 
افق های تازه ای گشوده شده اند؛ ثانیاً، »مضمون ها« نیز حداکثِر غایت در نظر 
گرفته نشده اند، بلکه به »جهانِ معانی« نیز وارد شده  ایم و زیست جهانِ معرفتی، 
از »متن« فراتر رفته شده و  نیز  ثالثاً، تا حدی  بازگو شده است؛  بازسازی و 
به »زمینه های برون متنی« و »علِل غیرمعرفتی« نیز پرداخته شده است؛ رابعاً، 
»نظریه پردازی« و تبدیلِ »گفتارِ فرهنگی« به »اندیشۀ فرهنگی« در دستورکار قرار 
گرفته است، نه فقط یافتِن »مضموِن نهایی«. به این ترتیب، ضلع ها و تکه هایی از 
چند روش، در کنارِ یکدیگر نشانده شده اند تا بتوان به پرسش و مسئلۀ پژوهش 
از  برخی  و  می ساختیم  را محدود  باید خود  این صورت،  غیِر  در  داد،  پاسخ 

هدف های مهم را نادیده می انگاشتیم.
فرهنگِی  نظریۀ  از  »صواب«  و  »صادقانه«  تصویری  اینکه  برای  همچنین 
آیت اهلل خامنه ای ارائه شود و یافته ها و نتایج، »بین االذهانی« و »فهم پذیر« باشند، 

این حساسیت ها و مالحظاِت روش شناختی، از نظر دور نمانده اند:
و  راهبردی،  فرهنگِی  مسئله های  از  منطقی«  »صورت بندِی  به  بنا   ]1[
همچنین لحاظ کردِن »اوضاع و احواِل کنونِی انقالب«، پنِج کالن مسئله، انتخاب 
معرفتی«  »دقت های  به این ترتیب،  شده اند.  تعریف  آنها،  اساِس  بر  فصل ها  و 
و  کانونی  مقوالِت  و  مفاهیم  یافتِن  مقامِ  در  دو  هر  عینی«،  و »ضرورت های 
ترسیِم بافِت اثر، به کار گرفته شده اند. ازاین رو، چهارچوب به گونه ای است که 
مسئله ها، هم »نسبِت منطقی با یکدیگر« دارند و بر یکدیگر، مترتب می شوند، و 

هم »ناظر به عمده ترین مناقشه ها و کشمکش های کنونی« هستند. 
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]2[ به صورِت دقیق و مفصل، به گفته ها و نوشته های وی مراجعه شده 
است، براین اساس که خودِ ایشان می گوید نظرات و مواضِع من، همین هایی 
است که به صورِت صریح، بیان می کنم. نبادا کسی تصور کند که من، نظراتی 
برخالِف آنچه به عنواِن »نظِر رسمی« مطرح می  کنم، دارم، که آنها را فقط در 
»خفا« و به بعضی از »خواص« و »ُخلَّصین«، می گویم؛ اگر کسی چنین تصور 

کند، تصورِ خطائی است؛ و اگر نسبت بدهد، گناهِ کبیره  انجام داده است.1 
]3[ به اقتضای غرضِ اصلی، که طرّاحیِ منظومۀ اندیشۀ فرهنگی در سطِح 
روش،  این  همچنین  است.  شده  گرفته  به کار  کیفی«  »روِش  است،  بنیادین 
»تصویِر واقعی تر و دقیق تر«ی نیز از اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای در اختیار 
ما می گذارد، چون در بنِد کّمی اندیشی های غلط انداز و گمراه کننده نیست و 
مخاطب را به جای یک سلسله اعداد و ارقام، با چهرۀ حقیقی و معناوارِ این 

اندیشه آشنا می سازد. 
]4[ به »منابِع گفتاری و نوشتارِی آیت اهلل خامنه ای« مراجعه، بلکه بسنده شده 
است، تا اثر از هرگونه تحمیل و تصرِف بیرونی، مصون بماند و خصوصیِت 
رواییِ آن، آسیب نبیند؛ چون مواضعِ فرهنگِی ایشان، به اندازه ای جدی و غنی 
هستند که ما را از رجوع به نظریه های رقیب و معارض و گرته برداری از عوالِم 

معرفتِی دیگر، بی نیاز کنند. 
نظری  کوشش های  از  انواعی  نظریه سازی،  و  پروراندن  مرحلۀ  در   ]5[
زمینه  های  »یافتِن  معضله پردازی«،  »مسئله پردازی/  قبیِل  از  شده اند،  انجام 
تصوری/  مبادِی  »کشِف  عینی«،  عملی/  زمینه های  »یافتِن  علمی«،  نظری/ 
تعریفی«، »کشِف مبادِی تصدیقی/ ُحکمی«، »جعِل اصطالح/ مفهوم پردازی«، 
ابهام زدایی«،  »توضیح/  بسط«،  »شرح/  منظومه سازی«،  »چهارچوب سازی/ 
»شاخص پردازی / معیارپردازی«، »اثباِت نَقلی/ دینی«، »اثباِت عقلی/ تجربی«، 
»حِل شبهه ها/ چالش ها«، »تبییِن نتایج/ تبعات«، »شناسایِی موانع/ بازدارنده ها«، 
»مقایسه/  و  الگوپردازی«،  »سرمشق سازی/  سازوکارها«،  راهکارها/  »طراحِی 
و  تحلیلی  جهت گیرِی  محسوس،  به صورِت  اثر  این  به این ترتیب،  تطبیق«. 
استنباطی دارد و در آن کوشیده شد تا افزوده هایی ارائه شوند و برداشت هایی 

1. در دیدارِ دانشجویان؛ 31 مرداد 1389.
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خالقانه از اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای صورت بپذیرند، مشروط به اینکه 
همگی در راستا و امتدادِ آن باشند و هیچ گونه تعارضی در میان نباشد.

]6[ سنتِ »تعلیقه نویسی« که در میاِن علمای مسلمان جریان داشته، یکی 
بوده و موجباِت  »مّولد« و »محّرک«  بسیار،  از »سنت های معرفتی« است که 
رشد و بالندگِی علمی را فراهم کرده است؛ چنان که گاه همین تعلیقه ها، نه فقط 
گشایش ها و فتوحاِت علمِی چشمگیر را دربر داشته و اتفاقاتی در حد جهِش 
علمی را سبب گشته، بلکه در مواردی نیز، ارزش و اثِر تعلیقه از نوشتۀ اصلی 
و اولیه بیشتر بوده است. هرچند در حوزه های علمیه و در میاِن متفکران و 
نیروهای  اما  می خورد،  چشم  به  همچنان  رویّه  این  حوزوی،  صاحب نظراِن 
دانشگاهی، با آن بیگانه اند و نتوانسته اند از این »ظرفیِت روشی« در راستای 
تعلیقه نگاری های  قبیل  همین  درحالی که  کنند،  استفاده  علم،  بسِط  و  تولید 
شرحی و انتقادی می توانست پیشروی هایی را در پی داشته باشد و از بسیاری 
از مسئله ها، گره گشایی کند. در این پژوهش، سنتِ تعلیقه نویسی، احیا شده و 
اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای، به کار بسته  در مقامِ شناسایی و شناساندنِ 
تا  اقّلی است و  بسیار محدود و  انجام گرفته،  شده است؛ هرچند کاری که 
این حاشیه نگاری،  از طرف دیگر،  دارد.  بسیار  فاصلۀ  مطلوب،  به حد  رسیدِن 
برخالِف کاری که در گذشته انجام شده، متکی بر »متِن واحد« نیست؛ یعنی 
این گونه نیست که بر رساله یا کتابی از آیت اهلل خامنه ای که در آن، اندیشۀ 
درجۀ  در  بلکه  باشد،  شده  نوشته  حاشیه ای  باشد،  موجود  ایشان  فرهنگِی 
نخست، مسئله این بوده که ما با متِن مشخصی مواجه نبودیم که بخواهیم بر 
آن متمرکز شویم و ذیِل مضمون های آن، اظهارنظر کنیم. براین اساس، باید در 
گامِ اول، در میاِن »انبوهِ مواضِع متنّوِع پنجاه سالۀ ایشان« که در دسترس است، 
»پاره های فرهنگی« را برمی گزیدیم و سپس »ساختار« و »هندسه «ای را برای 
نظم دهی به مطالِب پراکنده انتخاب می کردیم و مفادِ یافته شده را در دروِن آن 
می گنجاندیم و در نهایت، به حدی که متناسب با »اقتضای بحث« و »مجاِل اثر« 
و »بضاعتِ نویسنده« بود، به »شرح« و »توضیحِ« مواضع و گفتارهای فرهنگِی 
ایشان، همت می گماردیم. اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای با چنین »ساختار« 
و »محتوا«یی، اکنون در دسترس نیست که بتوان تنها ارزِش افزودۀ این پژوهش 
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را »تحلیل ها«یش قلمداد کرد و باقی را تکرار دانست. ازاین رو، همین تصویِر 
اجمالی و تحلیل های تنگ دامنه از اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای، دست کم 
بهتر از هیچ است و تا آن هنگام که کارهای اساسی و تفصیلی انجام گیرند، 
قابل استفاده است. همچنین نباید تصور کرد که تحلیل های این اثر، در همۀ 
موارد اندک هستند، بلکه توزیِع تحلیل ها، متوازن نبوده و در نسبِت با خأل ها و 

نیازها، تعریف شده اند. 
و  شده  انجام  »داوطلبانه«  و  »خودجوش«  به صورِت  پژوهش،  این   ]7[
از  پس  چنان که  است؛  نبوده  »تحمیلی«  و  »سفارشی«  و  برآمده،  »درون«،  از 
پایان یافتن، مطرح و ارائه شد و چون مقبول افتاد، حمایت شد. در حقیقت، 
این پژوهش، حاصِل یک »دغدغۀ دیرینۀ نهفته« بوده که در اوایِل آشنایِی جدِی 
نگارنده با اندیشه های آیت اهلل خامنه ای شکل گرفت و روزبه روز، قّوِت بیشتر 
یافت. از حدودِ بیست سال پیش که من دریافتم آیت اهلل خامنه ای، افزون بر منزلِت 
سیاسی، »وجاهِت علمی و معرفتِی چشمگیر« نیز دارد، همواره کوشیده  ام که 
از »گفته ها و نکته های معرفتِی« ایشان، »درس« بیاموزیم و بیشتر از این زاویه، 
به ایشان بنگرم. این »انگیزۀ معرفتی«، ازآنجاکه لطایف و دقایِق ِحکمِی ایشان، 
بلکه پی درپی، »شور« و »شوِق«  پُرمایه بود، هیچ گاه کاستی نگرفت،  غنی و 
بیشتری در خویش احساس می کردم و حساسیت و اهتمامم، سیِر صعودی 
طی می کرد. این »اوصاف و خصایِص معرفتِی« ایشان بود که عقِل پرسشگر 
و انتقادِی مرا را به سوی خود جلب می کرد و نه تنها به پرسش ها و ابهام های 
انقالبی ام پاسخ می داد، بلکه روِش فهِم حکیمانه و تجزیه وتحلیِل انقالبی را 
به من می آموخت. البته اگر در مراحل و ادوارِ آغازیِن این آشنایی، انگیزه و 
اهتمامِ نگارنده، هویِت معرفتِی محض داشت و این مواجهه، ذهن و عقلم را از 
معارِف اسالمی و انقالبِی متقن و مستحکم، سرشار می کرد، اما به تدریج، الیۀ 
دیگری نیز به آن اضافه گشت و آن، عبارت بود از یکی شدن و همگون شدن 
از لحاِظ »ایمانی« و »باطنی«؛ چنان که گویا گمشدۀ خویش را در ایشان یافتم و 
مصداِق عینِی انساِن کامِل آرمانی را در شخصیِت ایشان، مجّسم و محقق دیدم. 
براین اساس، از مرحلۀ »اتحادِ ذهنی و فکری« به مرحلۀ »اتحادِ ایمانی و باطنی« 
با ایشان رسیدم و او و گفته هایش، به پاره ای مهم از »هویّت بنیادی« ام تبدیل 
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شد. ازاین رو، حقیر از »سیِر معرفتی« به »سیِر وجودی« دست یافتم و با خّط و 
مدار و صیرورت ایشان، نه فقط »هم  فکر«، بلکه »هم راه« شدم. برداشِت من این 
است که باید در مقامِ مطالعه و بازگویِی اندیشه های چنین شخصیت هایی، از 
روشِ »مواجهۀ اُنسی« بهره گرفت و اسیِر چارچوب های رایج که »صوری« و 

»گردش گرانه« و »مستشرقانه« هستند، نشد:

ــو اندیشــی از آن؟!  ــا ت ــود ت  حــرف، چــه ب
رزان  ! دیــوارِ  خــارِ  بــود  چــه   حــرف، 
ــم  ــر هــم زن  حــرف و صــوت و گفــت را ب
ــم  1 ــو َدم زن ــا ت ــر ســه، ب ــن ه ــه بی  ای ــا ک  ت

مواجهۀ اُنسی، مستلزمِ یکی شدن و غرقه شدن در اثِر جذبه های باطنی و 
کشش های ُقدسی است:

ــر! ــد غرق  ت ــه باش ــد ک ــّق خواه ــرِق ح  غ
ــر!1 ــر و زب ــان زی ــر، ج ــوِج بح ــو م  همچ

اثر را مطالعه می کند، درمی یابد که در آن،  این  ]8[ هنگامی که مخاطب، 
اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای، در »کانون« نشسته و »مدارِ« بحث واقع شده، 
و »برداشت ها« و »تفسیرها«ی نگارنده نیز در گوشه وکنار، به پیشرفِت بحث 
نشان  افزوده شده  تحلیل های  متن و محتوای  اما درعین اینکه  کمک کرده اند، 
می دهند که محقق، با »نظریه های فرهنگِی معاصر« در قلمرِو علوم اجتماعِی 
پیش  ازاین رو،  نداده است.  آنها  به  نیز  ارجاعی  نیست، هیچ  بیگانه  سکوالر، 
این تصور در ذهِن مخاطب شکل بگیرد که نگارنده،  اثر، چه بسا  از مطالعۀ 
تنها اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای را مطالعه کرده و از نظریه های فرهنگِی 
متداول، »بی اطالع« بوده و از »مقایسه« و »نقادی«، محروم مانده است، درحالی که 
صرِف »ارجاع ندادن« و »نام نبردن«، به معنِی ناآگاهی و بی خبرِی معرفتی نیست، 

1. جالل الدین محّمد مولوی؛ مثنوِی معنوی؛ دفتِر اول، بیت های 1730-1729.
1. همان، بیِت 1745.
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محقق،  از سوی  به کارگرفته شده  مضامیِن  و  ادبیّات  شد،  گفته  همچنان که  و 
داللِت آشکار بر آشنایِی وی با نظریه ها و رهیافت های فرهنگی دارد:

 راه، همـــوار اســـت و زیـــرش دام هـــا
 قحــــِط معنـــــی، در میــــــاِن نام هــــا 
دام هاســـت  چـــون  نام هـــا  و   لفظ هـــا 
 لفـــِظ شـــیرین، ریـــِگ آِب عمـــِر ماســـت1  

این  هدِف  اوالً،  است:  بوده  قصد  چند  بر  مبتنی  روایت گری،  نوع  این 
ثانیاً،  دیگران؛  نه  است،  خامنه ای«  آیت اهلل  فرهنگِی  »اندیشۀ  مطالعۀ  اثر، 
مطالعۀ مقایسه ای میاِن اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای و دیگران، تنها یکی 
هم  مستقیم«  و  صریح  »اشارۀ  بدوِن  که  بوده  نگارنده  فرعِی«  »هدف های  از 
ممکن بوده است؛ ثالثاً، ازآنجاکه در اغلِب مطالعاتی ازاین دست ـ که در آنها، 
اندیشۀ یک متفکِر مسلمان، بازسازی و طراحی می شود ـ به واسطۀ مرعوبیت 
و احساِس تهی دستی، به نظریه های غربی به عنواِن عنصِر »مشروعیت بخش« 
و »اعتباردهنده« از لحاِظ علمی و دانشگاهی نگاه می شود، در اینجا کوشش 
بدوِن هیچ گونه  آیت اهلل خامنه ای  فرهنگِی  اندیشۀ  داده شود  نشانده  که  شده 
»ضمیمۀ بیرونی« و »افزودۀ بیگانه«، و بدوِن آن که نظریه های فرهنگِی تجّددی 
به صحنۀ بازِی معرفتی راه داده شوند، می تواند سِر پا بایستد و واقعیِت فرهنگی 
را توضیح دهد؛ رابعاً، آنچه مهم است، »شناختِن« نظریه های دیگر از لحاِظ 
براین اساس،  تا  آنهاست،  از سوی  مسئله ها و پاسخ های ساخته وپرداخته شده 
»خوانِش عمیق تر و جامع تر«ی از الیه های اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای 
در مقامِ استنطاق صورت گیرد، نه »نام بردن« و »ارجاع دادن« و »رویکردِ دیگران 
قبیل  این  به میدان آوردِن  با  اثر،  »محدویِّت حجمِی«  خامساً،  مطرح کردن«؛  را 

حواشی، سازگار نبوده است.
]9[ در اغلِب نوشته های پژوهشِی بومی که معطوف به »اندیشه شناسی« 
هستند، اصرارِ عجیبی بر »نقل قوِل مستقیم« وجود دارد؛ چنان که بدوِن هرگونه 

1. همان، بیت های 1061-1060.
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ضرورت و حکمتی، هرآنچه را که از دیگران است، در قالِب نقل قوِل مستقیم، 
روایت می شود، درحالی که چنین روایتی، »اجتناب ناپذیر« و »قهری« نیست و 
نباید آن را »طبیعی« انگاشت، بلکه باید نقل قوِل غیرمستقیم را »اصل« انگاشت و 
بنا به »ضرورت« و از سِر »ناچاری«، به نقل قوِل مستقیم روآورد. به حاشیه راندِن 
نقل قوِل مستقیم، به چند سبب است: اوالً، نقل قوِل غیرمستقیم به لحاظ اینکه 
»جغرافیای عبارات« و »شکِل کلمات« را تغییر می دهد، متن را »چندپاره« و 
»پراکنده« می کند و اثر را از نظِر »زیبایی شناسی«، فرومی کاهد؛ ثالثاً، »یکدستی« 
و »یکنواختِی« جمالت و عباراِت کتاب را درهم می ریزد و همواره مخاطب را 
از فضای »قلِم محقق« به فضای »قلِم دیگری« سوق می دهد. ازاین رو، حتی در 
نوشته های پژوهشِی غربی نیز، این اندازه تأکید و اصرار بر نقلِ قوِل مستقیم 
وجود ندارد، به طوری که در آثارِ دانشگاهی و معتبِر چندصد صفحه ای، مواردِ 
افزون بر  پژوهش،  این  دربارۀ  می خورد.  به چشم  مستقیم  نقل قوِل  از  نادری 
فقراِت گفته شده، چند مالحظۀ دیگر نیز وجود داشته است: اوالً، بسیاری از 
بخش ها و پاره های اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای، »آشکار« و »عیان« هستند 
و کمتر کسی در انتساِب آنها به ایشان، »تردید« دارد و »مناقشه« می کند؛ ثانیاً، 
در هر جا که احساس شده که ممکن است مخاطب در کلمه ای، »تردید« روا 
دارد و در اینکه آیت اهلل خامنه ای، آن تعبیر را استفاده کرده باشد، »شک« کند، 
آن کلمه و تعبیر در داخِل »گیومه« قرار داده شده تا تأکید شود که به طورِ دقیق، 
فرهنگِی  مواضعِ  اغلبِ  ثالثاً، چون  است؛  کرده  استفاده  را  لفظ  همین  ایشان 
ایشان، »گفتاری« هستند و گفتار نیز خواه ناخواه، »نظِم« نوشتار را ندارد و در 
آن، »پراکندگی« و »تکرار« و »جمله بندِی غیردستوری« و »زوائد« و... وجود 
دارد، تبدیِل »گفته« به »نوشته« و »قلمی کردِن سخنرانی«، هم به اثر، »همگونی« و 
»یکنواختی« می بخشد، هم نثِر آن را »روان تر« و »فهم پذیر« می سازد، و هم متن 
را از لحاِظ »ادبی« و »زیبایی شناختی«، بهبود می دهد. بر اساِس چنین دغدغه ها 
و حساسیت هایی بوده که نگارنده، به طورِ کّلی از »نقل قوِل غیرمستقیم« استفاده 
کرده و تمامِ عبارات و جمالت را »بازنویسِی ظاهری« و »بازسازِی ادبی« کرده 

است:
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یـــک ســـخن ویـــران کند را   عالَمـــی 
 روبهــــاِن مـــــرده را شیـــــران کنـــد1  

به  بوده، هیچ گاه  اثری »علمی«  پِی عرضۀ  ازآنجاکه که وی در  بااین حال، 
»اصالِت مطلب«، آسیب نزده و نه فقط »مضمون« را همان گونه که بوده، روایت 
کرده، بلکه »تعیین کننده ترین« و »مناقشه برانگیزترین« کلماِت هر جملۀ بیان شده 
از سوی آیت اهلل خامنه ای را نیز، با »همان تعبیرِ ایشان« و در »داخِل گیومه« درج 
کرده است تا اعتمادِ مخاطب نسبت به »اصالت« و »صحِت« متن، از دست نرود. 
بدیهی است که هرجا به آیت اهلل خامنه ای »ارجاع داده شده«، مطلب از ایشان 
است و جایی که »ارجاع داده نشده«، یا به صورِت صریح دربارۀ سخِن ایشان، 
اظهارنظر شده، مطلب از محقق است. به این ترتیب، میاِن »مواضِع آیت اهلل خامنه ای« 
ازیک سو، و »تحلیل ها و افزوده های محقق« ازسوی دیگر، »تمایز« ایجاد شده است.
]10[ گفته شد که در این اثر، در پِی عرضۀ روایِت منظومه وار از اندیشۀ 
فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای هستیم. محققان و پژوهشگراِن حوزۀ علومِ انسانی، 
توصیه کردند که در راستای ابداِع »منظومه های فکری«، گام بردارند و تالش 
هیئِت  و  قالب  در  را،  اسالمی  و  بومی  نظرِی  گزاره های  و  مفاهیم  که  کنند 
بر دو جزء:  ارائه کنند. »منظومۀ فکری«، اصطالحی است مشتمل  »منظومه« 
یکی »منظومه« و دیگری »فکری«. این دو، محتاِج تدقیق هستند. هنگامی که در 
مباحثِ نظری و معرفتی، سخن از »منظومه« به میان می آید، هدف عبارت است 
از انتقاد به وضعی که داللت بر »پراکندگی« و »تشتت« و »نابسامانی« دارد، یا 
اینکه وضِع موردِ انتقاد، از »بخشی نگری« و »تک بُعدی اندیشی« حکایت دارد. 
دراین صورت، توصیه می شود که برای رهایی از این چنین نقص هایی، مسیِر 
»منظومه سازی« در پیش گرفته شود. ازاین رو، »منظومه« به معنِی یک »ساخت« 
و »بافت« است که اوالً، مشتمل بر مجموعه ای از »اجزاء« و »عناصر« است، 
و ثانیاً، اجزا و عناصِر یاد شده، »ارتباطاِت منطقی« و اتصاالِت مستحکم« با 
و  »مرّکب«  به  ناظِر  نخست،  خصوصیِت  نیستند.  پراکنده  و  دارند  یکدیگر 
»چندجزئی« و »چندالیه ای« بودِن منظومه است و آن را هماننِد یک »کل« ترسیم 

1. همان، بیِت 1597.
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می کند؛ و خصوصیِت دوم، معطوف به مناسباِت »یکپارچه« و »درهم تنیده« میاِن 
درون مایه ها و مقوالِت این کل است. دراین حال، می توان سخن از شکل یابِی 
یک »منظومه« گفت که در آن، با یک »کّل مفصل بندی شده« روبه رو هستیم. 
اضافه شدنِ »فکری« به »منظومه«، »هویِت« منظومه را روشن می کند. پس غرض 
از »منظومۀ فکری«، منظومه ای است که به ساحِت »نظر« و »اندیشه« مربوط 
است و اجزا و عناصِر تشکیل دهنده اش را، سلسله »گزاره ها«یی می سازند که 
خود، مشتمل بر »مفاهیم« هستند. بنابراین، سطِح نخست را باید به »گزاره های 
فکری« اختصاص داد که هر یک، دربردارندۀ »مفاهیم« هستند و می خواهند 
دربارۀ واقعیت، موضع گیری کنند، و سطحِ بعدی، خودِ »منظومه« است که در 
آن، »گزاره ها«ی یاد شده، در کنارِ یکدیگر و به صورتی »یکپارچه« و »هماهنگ«، 

نشسته و »مضموِن« منظومه را ساخته اند. 
از لحاظِ منطقی و معرفتی، روشن است که ایجادِ »منظومۀ نظری«، بر ایجادِ 
باید تالش کرد که در  داد و  نابسمان«، ترجیح  پراکنده و  نظرِی  »گزار ه های 
نهایت، تمامِ گزاره هایی که به تدریج شکل گرفته اند، به یکدیگر متصل شوند و 
منظومه برپا کنند، اما از جنبۀ دیگری نیز می توان این »ضرورت« و »بایستگی« 
را اثبات کرد. آن جنبۀ دیگر، این است که ما به عنواِن نیروهایی که به جبهه و 
جریاِن معرفتِی انقالب تعلق داریم، خواهاِن هضم شدن در »منظومه های فکرِی 
غربی« نیستم و برخالفِ »علومِ انسانیِ  غربی« که ماهیِت »سکوالر« دارد، در 
تجدّد  امتدادِ  در  هرگز  ما  بنابراین،  هستیم.  »علوم  انسانیِ  اسالمی«  ایجادِ  پیِ 
نیست.  آن  از  پهن دامنه«  »اخِذ  »اقتباِس ساختاری« و  به  نداریم و مجاز  قرار 
دراین صورت، بدیهی است که باید در مقابِل »رهیافت ها و رویکردهای نظرِی 
غربی«، ما نیز »رهیافت ها و رویکردهای نظرِی مستقل و بومی« ایجاد کنیم، 
نماییم.  قلمداد  تمام شده  »نظریه پردازی«،  مرحلۀ  در  را  خویش  کارِ  اینکه  نه 
به بیان دیگر، ما برای اینکه بتوانیم در برابِر »منظومه های فکرِی تجددی«، سر 
فکرِی  »منظومه های  ساخته وپرداخته کردِن  چاره ای جز  بایستیم،  و  کنیم  بلند 
بدیل و موازی« نداریم و نباید انتظار داشته باشیم که »نظریه های جدا از هم« 
و »اندیشه های پراکنده«، هر اندازه هم که زیاد و انبوه باشند، بتوانند از عهدۀ 

کامیابی در این رویارویِی تاریخی برآیند.
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این دغدغه در میاِن نیروهای فکری و علمِی ما، نوپدید نیست، بلکه از 
اواخِر دهۀ چهِل شمسی شکل گرفته و تاکنون نیز ادامه یافته است. در دهۀ 
چهلِ شمسی، »ایدئولوژیِ مارکسیستی« توانسته بود سنگرهای فکرِی فراوانی 
را در ایران فتح کند و فضای انقالبی گری و اندیشه ورزی را، به تصرِف خویش 
درآورد؛ چنان که سیِل ویران گِر ایدئولوژِی مارکسیستی، بسیاری از نیروهای 
فکرِی جبهۀ اسالمی را دچارِ هراس و نگرانی کرده بود. در این نقطۀ تاریخی 
بود که نیروهای فکرِی مسلمان، به این نتیجه رسیدند که باید هماننِد ایدئولوژِی 
مارکسیستی، به »اسالم« نیز جامۀ »ایدئولوژی« بپوشانند و اسالم را فراتر از یک 
به مثابۀ یک  باورهای شخصی، عبادیاِت محض و رفتارهای معنوی،  سلسله 
»مکتِب جامع« که ساحت های مختلِف زندگِی فرد و جامعه را »تدبیر« می کند، 
بازطراحی کنند. این دغدغه، کانونی ترین و بنیادی ترین دغدغه ای بود که ذهِن 

نیروهای فکرِی مسلمان را درگیِر خود کرده بود.
اگر در دهه های چهل و پنجاهِ شمسی، اصطالحاتی همانندِ »ایدئولوژی«، 
آن  اکنون  ما  که  واقعیتی  به  اشاره  برای  »نظام«،  گاه  و  »مکتب«، »جهان بینی« 
را »منظومۀ فکری« می خوانیم، به کار می رفتند، از دهۀ شصت به این سو، اوالً، 
اصطالحِ »نظام«، جایگزین شد و سخنِ از »نظامِ سیاسیِ اسالم« و »نظامِ اقتصادِی 
اسالم« و »نظامِ فرهنگیِ اسالم« به میان آمد؛ و ثانیاً، در این دورۀ تاریخی در قالِب 
برنامۀ »انقالبِ فرهنگی«، دغدغه به سوی فضای »علومِ  انسانی« سوق یافت و 
علومِ  انسانی،  مختلِف  رشته های  چارچوِب  در  کوشیدند  فکری،  نیروهای 
»علوم  انسانیِ  اسالمی«  و  کنند  منسجم« مطرح  »کّل  به عنواِن یک  را  »اسالم« 
پدید آورند. هر چند اسالم در هندسۀ یک ایدئولوژی، مخالف خاصی نداشت 
هندسۀ  در  اسالم  اما  نمی رفت،  فراتر  الفاظ،  حوزۀ  از  مناقشات،  بیشتِر  و 
داشته  معارضاِن سرسختی  و  مخالفان  تاکنون،  آغاز  از  علوم  انسانیِ  اسالمی، 
است؛ چه بسا همین سنگ اندازی ها و کارشکنی ها، از تداومِ انقالِب فرهنگی در 
این مسیر، جلوگیری کرد و برنامۀ بنیادیِن تولیِد علوم  انسانیِ  اسالمی، تا سال ها 

به محاق رفت.
حساسیتِ نیروهای فکریِ انقالب، این بوده و هست که انقالبِ اسالمی 
به مثابۀ یک »افِق تاریخی و معرفتِی متفاوت«، خود را هرچه بیشتر از سیطرۀ 
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تجدّد رها کند و در مقابِل نظامات و قواعِد نظرِی آن، به ساخت های فکرِی 
مستقل دست یابد. در واقع، هرچه که انقالب بیشتر پیش می رفت و نزاعش با 
عالَمِ تجدّد، عمیق تر و بنیادی تر می شد، تجربۀ عینی و جاری نشان می داد که 
باید از طریِق »خالقیِت نظری« و »نگاهِ ساختارشکنانه به میراِث معرفتِی غرب«، 

ساحِت نظرِی انقالِب اسالمی را تجهیز و تقویت کرد.
پِی  در  بنیادی  به صورِت  انقالب،  از  پیش  دورۀ  از  خامنه ای  آیت اهلل 
اندیشه ورزی بود و می کوشید از اسالم، »روایِت منظومه وار« ارائه کند؛ چنان که 
کتاِب »طرِح کّلِی اندیشۀ اسالمی در قرآن«، چنین هدفی را دنبال کرد. بااین حال، 
حجِم فراواِن فعالیت های انقالبی و مبارزاتی، هیچ گاه مجال نداد که ایشان آنچه 
در ذهن داشت را محقق نماید. این مانع، به گونه ای دیگر در دورۀ پس از وقوِع 
انقالب نیز تداوم یافت؛ اما در طوِل بیش از چهار دهۀ گذشته، با انبوهی از 
سخنرانی های ایشان روبه رو بودیم که وی در آنها، مواضِع گوناگوِن خویش را 
مطرح نمود؛ سخنرانی هایی که باید بسیاری از آنها را از لحاِظ قّوت و استحکام، 
هماننِد درس گفتار قلمداد کرد. براین اساس، سخن گفتن از ساخته و پرداخته کردِن 
منظومۀ فکری از اندیشه های آیت اهلل  خامنه ای، سخِن گزاف و بی اساسی نیست 
و گرایش های سیاسی،  نظر، مالحظه ها  این  بر  که  کرد  نباید تصور  و هرگز 
سایه افکنده است. یک متفکر، متفکر است؛ چه کتاب بنویسد، چه سخنرانی 
کند، چه در مراکِز علمی تدریس کند، چه با مردم سخن بگوید، چه مشغوِل 
تحقیق و تألیف باشد، چه بر مسنِد سیاست و قدرت تکیه زده باشد. هیچ یک از 
این حواشی و جوانب، نباید ذهِن ما را نسبت به امکاِن منظومه پردازِی فکری از 
معارف فرهنگِی ایشان، متزلزل گرداند. البته این استدالل، عام و مطلق نیست؛ 
عام نیست؛ یعنی نمی توان ادعا کرد که بر اساِس اندیشه های ایشان، در بسیاری از 
زمینه ها و عرصه ها می توان منظومه سازی کرد، و مطلق نیست؛ یعنی نباید انتظار 
داشت که حتی در قلمروهای نظرِی خاص و محدودی که ایشان نظر داده است، 
بتوان به منظومۀ فکرِی جامع و بی نقص دست یافت. در دورۀ قبل از انقالب، 
ایشان یک مبارزِ سیاسی و انقالبِی فعال بود و در دورۀ پس از وقِع انقالب، ابتدا 
یک رئیس جمهور بود و سپس رهبریِ نظامِ جمهوریِ اسالمی را بر عهده گرفت 
و این همه، بدان معنی است که نباید توقِع معجزه داشت، بلکه همین اندازه که 
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ایشان، سرنخی هایی به دست داده باشد و خطوطی را گشوده باشد، کافی است.
در اندیشۀ آیت اهلل خامنه ای، »منظومه« عبارت است از یک »چرخه«،1 »سلسلۀ 
زنجیره وار«،2 »مجموعه«3 یا »واحِد دارای ابعاد«،4 و تأکید بر منظومه به این دلیل 
است که »ابعادِ« منظومه باید »با همدیگر«، موردِ مالحظه قرار بگیرد و »با هم« 
باشد و »درهم  تنیدگِی« آنها حفظ شود؛ چون هر کدام از این »جهات« تضعیف 
شوند، »کّل/ مجموعه« تضعیف خواهد شد.5 همچنین منظومه، »اّول« و »آخر« 
و »پاسِخ سؤاالِت فراوان« دارد،6 به طوری که یک »مجموعۀ فکرِی مدّون«7 را 
پدید می آورد. پس در منظومه، »قطعاِت مختلف« در جای خود نشانده  شده اند 
و در نهایت، یک »ترسیِم کامل« به وجود آمده است.8 براین اساس، ایشان از 
معناداریِ »نظامِ فکریِ اسالمی«،9 »منظومۀ فکرِی اسالمی«،10 »منظومۀ معرفتِی 
عبادِی اسالم«،13  اسالم«،12 »آرایِش منظومۀ احکامِ  اسالم«،11 »منظومۀ ارزشیِ 
نظامِ  »منظومۀ  اسالمی«،15  انقالبِ  فکریِ  »منظومۀ  قرآنی«،14  مفاهیمِ  »منظومۀ 
البتّه  می گوید.  امام خمینی«17 سخن  فکریِ  »منظومۀ  و  اسالمی«16  جمهوریِ 
برخالِف غربی ها که »منظومه های فکری« دارند،18 ما ضمِن اینکه »منابع« داریم، 
»منظومۀ فکری« نداریم.19 ازاین رو، باید به سمتِ »منظومه سازی« حرکت کنیم20 

1. در دیدارِ نخبگاِن جوان؛ 14 مهر  1389.
2. همان.

3. در دیدارِ اعضای مجلِس خبرگاِن رهبری؛ 2 مهر 1388. در دیدارِ اعضای مجلِس 
خبرگاِن رهبری؛ 4 اسفند 1399.

4. در دیدارِ اعضای مجلِس خبرگاِن رهبری؛ 2 مهر 1388.
5. همان.

6. در نشسِت اندیشه های راهبردی؛ 23 آبان 1391.
7. همان.
8. همان.

9. در دیدارِ اعضای مجلِس خبرگاِن رهبری؛ 12 شهریور 1394.
10. همان.

11. در سخنرانِی نوروزی؛ 3 فروردین 1399. در دیدارِ اعضای مجلِس خبرگاِن رهبری؛ 4 اسفند 
.1399

12. در سخنرانِی نوروزی؛ 3 فروردین 1399. در دیدارِ اعضای مجلِس خبرگاِن رهبری؛ 4 اسفند 
.1399

13. در پیام به اجالِس نماز؛ 19 مهر 1390.
14. در دیدارِ مسئوالِن نظام؛ 6 خرداد 1393.

15. در دیدارِ اعضای مجلِس خبرگاِن رهبری؛ 12 شهریور 1394.
16. در دیدارِ اعضای مجلِس خبرگاِن رهبری؛ 2 مهر 1388.

17. در مراسِم سالگردِ رحلِت امام خمینی؛ 14 خرداد 1394. در دیدارِ دانشجویان؛ 12 تیر 1395.
18. در نشسِت اندیشه های راهبردی؛ 23 آبان 1391.

19. همان.

20. همان.
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و دربارۀ مقوالِت مختلف، »منظومۀ کامِل فکری« که به همۀ سؤاالِت ریز و 
درشت پاسخ دهد، بیافرینیم.1 این چنین هدفی، نیازمنِد »کارِ جمعی« و »تسّلط« 
است.2 از جمله باید بر اساسِ »آراء« مندرج در فلسفۀ مشّاء، فلسفۀ اشراق و 

فلسفۀ مالصدرا، »منظومه سازی« کنیم.3

نقدها و ابطال ها
ازآنجاکه در دنیای کنونی، »لیبرالیسمِ فرهنگی« بر جایگاهِ نظریۀ غالب، تکیه 
زده است، و همگان باید به مؤلفه ها و تجویزهای آن وفادار باشند، بسیاری 
از مباحث این اثر، معطوف به نقِد لیبرالیسِم فرهنگی از یک سو، و بدیل سازِی 
اسالمی، ازسوی دیگر است. باید به »نظریه پردازِی متناظر با نظریه های رقیب 
و معارض« روآوریم؛ چون نمی توان از واقعیت های نظرِی معاصر که بر جهاِن 
فرهنگی، مسلط و چیره شده اند، غفلت کرد و در خأل، نظریه پردازی نمود، بلکه 
باید پاسِخ متفاوت به مجموعه مسئله های فرهنگی داد که »لیبرالیسم« برای آنها، 
نظریه پردازی کرده و مدعی است که نسخه ای بهتر و کارآمدتر از آ نچه که در 
لیبرالیسم آمده است، وجود ندارد. عمده ترین نظریه های فرهنگی که در این اثر 
نقد شده اند، عبارت اند از: نظریۀ جبرگراییِ فرهنگی )ساختارگرایی فرهنگی(، 
التقاطی و چندپاره بودِن  اقتصاد، نظریۀ  نظریه های اصالِت سیاست و اصالِت 
نسبی گرایِی  نظریۀ  اسالمی(،  فرهنِگ  خالص پندارِی  )انکارِ  اسالمی  فرهنگِ 
فرهنگی )قراردادی بودن انتخاب های فرهنگی(، نظریۀ جهانشمول بودِن فرهنِگ 
غربی )طبیعی انگاری جهانی شدنِ فرهنگِ غربی(، نظریۀ تبادلِ فرهنگی )انکارِ 
)دولِت  فرهنگ  به  نسبت  بی طرف  دولِت  نظریۀ  فرهنگی(،  تهاجمِ  وجودِ 
سکوالر(، نظریۀ تمرکزگراییِ دولتی در قلمروِ فرهنگ )دولت مداری فرهنگی(، 
نظریۀ کثرت گراییِ فرهنگی )حمایت از همۀ فعاالن و گرایش های فرهنگی(، 
این پژوهش،  البته چون  فرهنگی )رواداری فرهنگی(.  نظریۀ تساهل وتسامحِ 
تنها در راستای »نقادی« و »ابطال« نیست، در »سلب« و »نقض«، متوقف باقی 
نمی ماند، بلکه اندیشۀ فرهنگِی آیت  اهلل خامنه ای را به مثابۀ یک »بدیِل مطلوب« 

1. همان.

2. همان.
3. در دیدارِ اعضای مجمِع عالِی حکمِت اسالمی؛ 23 بهمن 1391.
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مطرح می سازد و هویِت »اندیشه پردازانه« و »فراانتقادی« دارد.
اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای، »موافق«  با  گفتنی است چون نگارنده 
و »هم داستان« است و تعارض و اصطکاکی با آن ندارد، »نقادِی« این اندیشه 
نیز برای او، موضوعیت نداشته است، حال آن که اگر احساس می کرد که در 
متفاوِت«  »نظِر  علمی،  مواجهه ای  در  و  داشته  منتقدانه«  »موضِع  باید  جایی 
خود را بگوید، مالحظه نمی کرد. بنابراین، سخِن »انتقادی« و »ابطالی« نگفتن، 
و  سیاسی  مالحظاِت  به دلیِل  »چشم فربستن«  و  »توجیه گری«  به معنِی  هرگز 
مصلحت اندیشی های غیرمعرفتی نبوده است؛ چراکه این قبیل جهت گیری ها، 
با ذاِت فعالیِت »علمی« و »محققانه«، سازگار نیست؛ اما فارغ از این، نگارنده 
همواره و در همۀ بخش های اثر، به عنواِن یک اندیشه ورز و محقِق فرهنگی، 
به اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای نگریسته و تصور نکرده که باید »مقلدانه« 

و »منفعالنه«، با این اندیشه روبه رو شود و به »تجلیل« و »تکریِم« آن بپردازد:

 آن مقلـــد، صـــد دلیـــل و صـــد بیـــان
جـــان1   هیـــچ  نـــدارد  آرد،  زبـــان   در 

سرشِت کارِ علمی، مواجهۀ عاری از »تعصب« و »سوگیری« با علم و امر 
است و واردکردِن هر نوِع »مالحظۀ علت گونه« و »محاسبۀ غیرمعرفتی« در این 
روند، ما را از قلمرِو »علم« خارج می سازد. »عقل«، قّوه ای نیست که بتوان آن 
را به زنجیر کشید و با تحکم، آن را به پذیرش و تسلیم فراخواند، بلکه عقل، 
»بی پروا« و »بی مالحظه« می تازد و پیش می رود و جز »استدالل« را برنمی تابد. 
اندیشه ای که در قفس قرار گرفته، اندیشۀ عقالنی نیست، نمی تواند هیچ کمکی 

به علم و معرفت کند.

نوآوری ها و خالقیت ها
تاکنون به اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای، آنچنان که باید، اهتمامِ  »عالمانه« 
و »منطقی« نشده است؛ به گونه ای که تنها به تعدادِ بسیار اندکی از مطالعات 

1. همان، دفتِر پنجم، بیِت 2480.
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می توان اشاره کرد که در آنها، به پاره ها و اضالعی از اندیشۀ فرهنگِی ایشان، 
پرداخته شده است. در مقایسه با چنین آثاری، این پژوهش دارای »نوآوری ها« 
اثر طراحی  برای  که  »ساختار«ی  می آیند:  پی  از  که  است  و »خالقیت ها«یی 
نقطۀ منطقی، آغاز می شود و در یک  از یک  شده، معقول و موجه است و 
»سیِر تکاملی«، از موضوع های مختلف عبور می کند تا به نقطۀ پایان می رسد؛ 
»گردآورِی محض«  که  نیست  »نقل قول«  و  »اقتباس«  بر یک سلسله  مشتمل 
آن،  ادبیّاِت  هست؛  نیز  »تحلیل«  و  »توصیف«  دربردارندۀ  بلکه  آید،  به شمار 
»استداللی« و »بین االذهانی« است؛ جهت گیرِی اثر به سوی »اندیشه پردازی« و 
تبدیِل »گفته های فرهنگی« به »اندیشه های فرهنگی« است؛ برداشت ها و تفاسیِر 
ساخته و پرداخته شده از اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای، در قالِب ادبیات و 
مسائِل »علِم اجتماعی« هستند و این رویکرد، آن را از اغلِب نوشته های فاقِد 
»سنِت نظری« و »بستِر رشته ای« متمایز می سازد؛ از لحاِظ کاربرد و عمل نیز، 
اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای در چهارچوب و هندسه ای روایت شده  که 

شامِل مجموعه ای از »تجویزها« و »توصیه ها«ی فرهنگی است.
درخورِ تأکید است که در این اثر، هیچ یک از دو عرصۀ »نظر« و »عمل«، 
مغفول و حاشیه نشین نشده است؛ چنان که هم از »نظرگراییِ عمل گریز« پرهیز 
شده است و هم از »عمل گراییِ نظرگریز«. پژوهش در امتداد سیری »ذهنی« به 
»عینی« حرکت کرده که در آن، از فهم و درِک فرهنگ و منزلِت آن آغاز شده و 
آن گاه به مصادیق و نمونه های بزرگ پرداخته شده و سپس به مباحِث تاریخی 
»توصیِف  به این ترتیب،  است.  شده  وارد  سیاست گذاری  زمینۀ  در  اکنونی  و 
بدوِن داللِت عملی« و »توصیۀ بدوِن پشتوانۀ نظری«، بیراهه های تضییع کننده ای 

بوده اند که از آنها در حد امکان، دوری گزیده ایم.
همچنین از پرداختن به وجوه و اضالعِ »ساختاریِ« اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل 
خامنه ای نیز غفلت نشده است، بلکه مسئله هایی از جنسِ »نظام های فرهنگی« و 
»نظام سازیِ فرهنگی«، مهم انگاشته شده و در طراحِی سرفصل ها و صورت بندِی 
مباحث، در نظر گرفته شده اند. از جمله، به فرهنگِ اسالمی به عنواِن یک امِر 
»ساختاری« و »پهن دامنه« که سلسله ای از ارزش ها و هنجارها را دربرمی گیرد و 
اقتضائاِت خاصی را به دنبال دارد، نگریسته شده و توضیح داده شده که این »نظامِ 
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نمادین و معنایی«، می تواند ساختارهای عینی تر و محسوس تری را ایجاد کند 
و شکل گیریِ »انقالبِ اجتماعی« و حتی »تمدن« را موجب شود. پس فرهنِگ 
اسالمی، ساختاری است که »قدرِت ساختارسازی« دارد و می تواند معادالت و 
متمایزی را پدید آورد. دربارۀ فرهنگِ غربی نیز، افزون بر  مناسباتِ ساختاریِ 
نکته های ساختارِی گوناگون، ساختاری برای ارتباطات و تعامالِت ما با آن ترسیم 
شده که اضالع و ابعادی را شامل می شود؛ چنان که اوالً میاِن علم و فرهنگ، 
تمایز در نظر گرفته شده، و ثانیاً، در علم نیز، علوم از یکدیگر تفکیک و برای 
هر دسته ای، حکمِ خاصی تعریف شده است. گذشته ازاین، گامِ اولِ انقالب از 
چشم اندازِ ساختاری، توصیف و نقادی شده است، به گونه ای مواجهۀ هر یک از 
»دولت های پس از انقالب« با امرِ فرهنگی، بازگو و مشخص شده که »دولت« 
به عنواِن یکی از مؤثرترین واقعیت های ساختاری، چه تجربه هایی را رقم زده است. 
»نظریۀ استحکامِ ساخِت فرهنگِی درونی« نیز، به نظر می رسد که بر رویکردی 
ساختاری داللت دارد و از اهمیِت ساختاراندیشی، حکایت می کند. همچنین 
»دولتِ اسالمی« به عنواِن امری ساختاری که باید در قلمروِ فرهنگ، نقش آفرینی 
کند، مطالعه و اوصاف و خصایِص فرهنگِی آن و نسبتی که باید با فرهنگ برقرار 
کند، شرح داده شده است. این همه در حالی است که در این اثر، »عاملیت های 

انسانی« نیز از نظر دور نمانده و تحلیل ها در »سطِح ُخرد« نیز جاری هستند.

مفروضه ها و اصوِل موضوعه
]1[ پژوهِش پیِش رو، مبتنی بر سلسله ای از پیش فرض هاست که نقِش اصوِل 
موضوعه را ایفا می کنند. البته این پیش فرض ها در مرحلۀ مطالعاِت مقدماتی و 
در طوِل ماه ها، به اثبات رسیده اند و محقق پس از آن که دربارۀ هر یک از آنها به 
نتیجۀ قطعی دست یافت، کارِ اصلی را آغاز کرد. سؤال های این مرحله عبارت 
بودند از: آیا آیت اهلل خامنه ای، گفتارهای فرهنگی دارد؟ وی دربارۀ فرهنگ، 
به صورِت مستقیم و مستقل سخن گفته است؟ و اگر به فرهنگ پرداخته است، 
حجمِ تأمالتِ ایشان چه اندازه است؟ مواضعِ فرهنگِی ایشان، مختصر هستند یا 
مفصل؟ آیا او به اندازه ای دربارۀ فرهنگ، سخن گفته است که بتوان در قالِب یک 
کتاب، آن را بازسازی کرد؟ این گفتارهای فرهنگی، آن اندازه غنی و قویم هستند 



ی
ه ا

من
خا

هلل 
ت ا

ی آی
نگ

ره
ۀ ف

ش
دی

ر ان
ی ب

مد
درآ

  

36

که بتوان آنها را به اندیشه تبدیل کرد؟ آیا این گفتارها، از استعداد و بضاعِت 
امتدادیافتن به سطِح اندیشه برخوردارند؟ تنّوِع گفتارهای فرهنگِی ایشان چگونه 
است؟ وی دربارۀ کدام یک از مقوالت و مسئله های فرهنگی، سخن گفته است؟ 
اندیشه های مرکزی و کانونِی او دربارۀ فرهنگ چه هستند؟ آیا می توان نقاِط 
تأکید و گرانیگاه هایی را یافت؟ او از چه موضع و منظری به فرهنگ نگریسته 
است؟ آیا نگاهِ او، ریشه های فلسفی دارد یا فقهی یا جنِس سیاست گذارانه و 
حاکمیتی؟ دیدگاه های ایشان دربارۀ فرهنگ، هویِت معرفتی و نظری دارند یا 
کاربردی و عملی؟ او در پیِ تفسیرِ جهانِ فرهنگی بوده است یا در پِی تغییِر 
آن؟ او به واقعیِت فرهنگی، نزدیک شده یا در الیۀ انتزاعی اندیشی، متوقف مانده 
است؟ در نهایت مشخص شد که: اوالً، ایشان دارای گفتارهای فرهنگی است؛ 
ثانیاً، حجِم این گفتارها، بسیار فراوان است، تاآنجاکه در این پژوهش نمی توان 
به همۀ اضالع و سطوِح آن پرداخت؛ ثالثاً، گفتارهای فرهنگِی ایشان، عمیق و 
متقن هستند و می توان آنها را به اندیشۀ فرهنگی تبدیل کرد؛ رابعاً، گفتارهای 
فرهنگِی وی، محورهای مقّوم و اصلی دارند؛ خامساً، ایشان مبتنی بر مجموعه ای 
از انگاره های فلسفی و دینی، بایدها و نبایدهای فرهنگِی سیاستی، استخراج کرده 
است که معطوف به دولت پردازی و جامعه پردازِی اسالمی هستند؛ سادساً، عالقه 
و حساسیِت ایشان، طراحِی اندیشه های فرهنگِی دگرگونی بخش و واقعی است، 
نه اندیشه ورزی های نظرِی محض و بریده از وضع و حاِل جارِی جهاِن فرهنگی.
]2[ به سبِب آن که برنامۀ علمی و معرفتِی نگارنده، معطوف به »علومِ انسانِی 
این  می کند،  فعالیت  اسالمی«  اجتماعیِ  »علمِ  در شاخۀ  او  و  است  اسالمی« 
پژوهش نیز بر این »جهت گیری« و »اولویت«، منطبق بوده است، به طوری که 
گروهِ  در  او  که  مسلمان«  متفکراِن  فرهنگِی  »نظریۀ  تمحّضِ  چهارچوبِ  در 
فرهنگ پژوهی، عهده دارِ انجامِ آن است، به اندیشۀ فرهنگِی برخی از بزرگان، 
می نگرد و کوشش می کند با تکیه بر سلسله ای از تالش های نظری، در مقامِ 
تمرکِز  نیز  اینجا  در  ازاین رو،  برآید.  فرهنگی«  »اندیشۀ  ساخته وپرداخته کردِن 
و  گفته ها  فرهنگِی  مفادِ  و  مضمون ها  و  بوده  نظریه«  »تولیِد  روی  بر  اصلی 
نوشته های ایشان، به صورتی بازسازی و بازطراحی شده اند که حاصل، »اندیشۀ 
فرهنگی« باشد. اینکه چه اندازه در راستا، موفق بوده ام، یک سخن است و اینکه 
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جهت گیری و چشم اندازِ اصلی، این چنین بوده، سخِن دیگری است. در نظِر 
من، بسیار مهم بوده که از زاویۀ یک »متفکر و اندیشمنِد فرهنگی« به ایشان 
بنگرم و گفته های ایشان را به سطوِح اجرایی و روزمره، فرونکاهم و براین باور 
باشم که می توان از همین نکته های فرهنگِی اجمالی و تفصیلی، به »اندیشۀ 
فرهنگی« دست یافت و اجازه ندهم عظمتِ شخصیتِ سیاسیِ ایشان، حجاب 
و حائِل فهم و درِک ایشان به عنواِن یک »اندیشه ورزِ فرهنگی« شود. البته سخن 
بر سِر این نیست که سیاست، امری مذموم است، یا باید سیاست را از علم 
برکنار داشت، یا شخصیِت سیاسِی ایشان با شخصیِت علمی شان، تعارض دارد، 
بلکه غرض این است که به طورِ معمول در عالَِم سیاست، اشخاص »برجسته« و 
»سرشناس« می شوند و آن گاه بر اساِس این »زمینۀ بسیار مؤثر«، اضالع و ابعادِ 
دیگری به آنها نسبت داده می شوند، درحالی که اغلب، استحقاِق این اوصاِف 
منسوب را ندارند. ازاین رو، تأکید کردیم که حضورِ آیت اهلل خامنه ای در مناصِب 
سیاسِی مهم، موجِب نشده که ما به ایشان بپردازیم و اندیشۀ فرهنگی را به وی 
نسبت دهیم، بلکه ایشان مستقل از القاب و منزلت های سیاسی و پیش از آنها، 
با بزرگاِن اهِل معرفت و فضل،  یک »متفکِر معاصراندیِش حوزوی« بوده و 
برجستگِی  پس  است.  به جاگذاشته  از خویش  را  آثاری  و  داشته  حشرونشر 
ایشان در دیدۀ نگارنده، به اعتبارِ »وجاهِت معرفتِی« ایشان است، نه »جایگاهِ 
سیاسِی« وی. ازطرف دیگر، روشن است که حضورِ ایشان در عرصۀ حکمرانی، 
موجب شده که وی بتواند »مباحث و مسئله های نظری« را به »دغدغه ها و 
چالش های معطوف به واقعیت های فرهنگِی عینی و روزمره«، پیوند بزند و 

دچارِ »انتزاعی اندیشی« و »گسستگی از آنچه که هست«، نشود:

آن ادارِک  کنـــد  دیـــدن  یـــک   آن کـــه 
زبـــان1   از  نمـــودن  نتـــوان   ســـال ها 

»عنصِر  و  »مزیت«  را  خامنه ای  آیت اهلل  سیاسِی  فاعلیِت  باید  ازاین جهت، 
مکمل« قلمداد نمود.

1. همان، دفتِر سوم، بیِت 1994.
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]3[ این مطالعه بر »چشم انداز اجتماعی« مبتنی است و در آن، »فرهنگ« 
به مثابۀ یک »واقعیِت اجتماعی« بررسی شده است، و چشم اندازهای فلسفی 
این  نداشته  است.  چندانی  اقتصادی و مدیریتی در آن، حضورِ  و سیاسی و 
آیت اهلل  فرهنگِی  اندیشۀ  بر  ناسازگار«  و  بیرونی  »تحمیلِ  یک  چشم انداز، 
خامنه ای نیست؛ چراکه خودِ ایشان نیز در عیِن کاربسِت چشم  اندازهای دیگر، 
گویا بیشتر از »چشم اندازِ اجتماعی« بهره گرفته است. ازجمله، همچنان که در 
فصل اّول این پژوهش آمده است، ایشان فرهنگ را همچون »روِح جامعه« یا 
»هویِت جامعه« معرفی کرده که بر »جامعه« و ساحات و شئوِن مختلِف آن، 
مترتب می شود و به آن، شخصیِت مستقل و متمایز می بخشد. در این تعریف، 
پیداست که »فرهنگ« به صورِت مشخص، در نسبِت با »جامعه« تعریف شده و 

سایِر ساختارها و مقوالت، در ذیِل جامعه گنجانده شده اند.
نیست  قرار  و  است،  »اجمالی«  و  »راهبردی«  مطالعۀ  یک  اثر،  این   ]4[
مطابقِ رویکردِ دائره المعارفی، همۀ اضالع و الیه های اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل 
خامنه ای، کشف و بیان شوند، بلکه تنها »پاره های مهم« و »مسئله های بنیادی« 
انتخاب شده اند تا یک »نمای کّلی« و »تصویری عام«، طراحی گردد. ازاین رو، 
این پژوهش به عنواِن »درآمد« و »مدخل« معرفی شده است که فقط »بُرش های 
اساسی« و »سرنخ های تعیین کننده« را در اختیارِ مخاطب می گذارد و به هیچ رو، 
مدعِی »جامعیت« و »دربرگیرندگی« نیست. بخِش عمده ای از این امر، برخاسته 
از محدودیِت حجمی و کّمی بوده است که نگارنده باید آن را مراعات می کرد. 
این مانع، از »تفصیل« و »امتداددهِی« هرچه بیشترِ متن جلوگیری کرد و پژوهِش را 
گرفتارِ نقِص ناخواسته نمود. به هرحال، شایسته است توقِع مخاطب در این سطح، 
شکل گرفته و نقدها به عرصه هایی که موردِ قصِد نگارنده نبوده، معطوف نشوند:

 هســـت تفصیـــالت تـــا گـــردد تمـــام 
ـــالم  1   ـــو والس ـــو ت ـــن بج ـــخن، لیک ـــن س  ای

فرهنگِی  اندیشۀ  از  کلّی  نمایی  و  فراهم گردیده  بستری  اینک که چنین 

1. همان، دفتِر اول، بیِت 2639.
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آیت اهلل خامنه ای در اختیارِ ماست، می توان به سراِغ هر یک از پاره های اندیشۀ 
آنها  از  لطایِف ِحکمی  آنها را بسط و تفصیل داد و دقایق و  ایشان رفت و 
استخراج کرد. نگارنده نیز اگر چنین پیشینه ای که اکنون فراهم آمده است را در 

اختیار داشت، همین قبیل گام های جزئی و موردی را برمی داشت.

ساختار و چیدمان
انتخاِب فصل ها وبخش ها، مبتنی بر »معیارها و مالک های موّجه و منطقی« است، 
نه دلبخواهانه و ذوقی. این معیارها و مالک ها عبارت اند از: آیت اهلل خامنه ای 
دربارۀ موضوع، از لحاِظ کّمی و کیفی، به حدی سخن گفته باشد که بتوان آن را 
از طریِق حاشیه نویسی، به بخش و فصل تبدیل کرد؛ با توجه به محدودیِت کّمی 
و حجمِی اثر، موضوع های فرهنگِی »کالن« و »عام« و »کّلی« انتخاب شوند، نه 
موضوع های ُخرد و خاص و جزئی؛ باید موضوع ها نسبت به یکدیگر، وضعیِت 
منطقی ـ یعنی تقّدم و ترجیح ترتیبی، تباین و... ـ داشته باشند؛ و موضوع ها با 

»واقعیت های فرهنگِی کنونی«، ارتباِط نزدیک داشته باشند.
نخستین جایی که اهتمام نسبت به منظومه سازی، خود را نمایان می سازد، 
»فصل بندی« یا »تبویب« است. در حقیقت، این »فصل ها« و »زیرفصل ها« هستند 
که چنانچه »هندسۀ منسجم« داشته باشند، »منظومۀ معرفتی« می سازند و منظومۀ 
معرفتی نیز چیزی نیست جز چگونگِی ارتباطات و مناسباِت همین اجزا و 
عناصر با یکدیگر. در نظِر نگارنده، چند معیارِ هم برای ساخِت منظومه وجود 
داشت: »سیر از مبادِی تصوری و تصدیقِی اندیشه به مسئله های اندیشه«، »سیِر 
از مسئله های ذهنی به مسئله های عینی«، »سیر از گذشتۀ تاریخی به اکنون و 
آینده«، »سیر از امرِ فرهنگی در گامِ اولِ انقالب به امِر فرهنگی در گامِ دوم«، 
»سیر در دروِن مسئله های فرهنگِی اساسی و بنیادی«، »یافتِن نقاِط تأکیِد فرهنگِی 
آیت اهلل خامنه ای و پرداختِن فصل ها برمبنای عنوان های آنها« و... . در نهایت، 
بر آن شدم که »رویکردِ ترکیبی« را برگزینم و تقاطعی از چند معیار را انتخاب 
کنم. براین اساس، فصل ها بدین صورت طراحی شدند: »معنا و اصالتِ فرهنگ«، 
»فرهنگِ اسالمی؛ برآمدنِ خویشتنِ فطری«، »فرهنگِ غربی؛ فروافتادِن دیگرِی 
سلطه جو«، »فرهنگ در گامِ اوِل انقالب؛ توصیف های راهبردی«، و »فرهنگ در 
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گامِ دومِ انقالب؛ توصیه های راهبردی«. »معنای فرهنگ« در نسبت با اندیشۀ 
فرهنگی، یکی از »مبادِی تصورِی« بحث و در حکِم »مقدمۀ اجتناب ناپذیر« 
است که در هر صورت، باید به عنواِن فصِل نخست، انتخاب می شد. نظریۀ 
»اصالِت فرهنگ« نیز در نسبِت با تعریِف فرهنگ شکل می گیرد و از جمله 
»مبادِی تصدیقِی« فصل های دیگر است. این هر دو، در یک فصل گنجانده 
شده اند و »زیرین ترین الیۀ مطالعه« را پدید آورده اند. پس ازاین در فصل های 
دوم و سوم، به »فرهنِگ اسالمی« و »فرهنِگ غربی« پرداخته شده است که 
ازیک سو، »بزرگ ترین« و »اثرگذارترین« مصداق های مفهومِ فرهنگ در دورۀ 
کنونی به شمار می آیند، و ازسوی دیگر، »نزاِع تاریخ ساز و مهمی« در میاِن این 
دو شکل گرفته و سرنوشِت این نزاع، هویِت آیندۀ جامعۀ جهانی را روشن 
خواهد کرد. ازاین رو، چه از چشم اندازِ حرکت از »مفهومِ فرهنگ« به »مصداِق 
فرهنگ« بنگریم؛ چه از زوایۀ »تعارض ها و تضادهای فرهنگِی بنیادی«، باید 
به این دو بپردازیم؛ و چه از منظِر ساخته وپرداخته کردِن »ابزارهای نظری« و 
بعدی. در مرحلۀ  فرهنگی در فصل های  تحلیل های  برای  »اصوِل موضوعه« 
دیگر، »تحلیل های عینی« در دستورکار قرار گرفته است، به طوری که می توان 
سه فصِل گذشته را »بخِش اول« و به مثابۀ مطالعه ای که بیشتر »ماهیِت نظری و 
معرفتی« دارد، انگاشت، و این دو فصل را »بخِش دوم« و به مثابۀ مطالعه ای که 
بیشتر »ماهیِت عملی و سیاستی« دارد، قلمداد نمود. دراین راستا، جامعۀ ایران در 
مقطِع زمانِی »پس از انقالب تاکنون« به عنواِن »گامِ اول«، و »از اکنون تا آینده« 
به عنواِن »گامِ دوم«، در نظر گرفته شده و معطوف به »مسئله های اساسِی« این 
دو گام، مباحِث »توصیفی« و »توصیه ای« ارائه شده است. این است توضیِح 
رویکردِ »چندمعیاری« و »چندمالحظه اِی« به کارگرفته شده در این پژوهش که 

در قالِب فصل بندی و هندسۀ اثر، خود را نشان داده است.
در فصلِ اولِ این اثر، به معنای فرهنگ و اثبات اصالتِ فرهنگ پرداخته 
شده است. آیت اهلل خامنه ای کوشیده است از سه راه، فرهنگ را به مثابۀ یک 
واقعیِت اجتماعی، تعریف کند. جزئیات و دقایِق این تعریف ها در این فصل، 
گردآوری و تحلیل شده اند. در بخشِ دومِ این فصل نیز از منزلتِ فرهنگ در 
قالِب نظریۀ اصالِت فرهنگ، سخن به میان آمده است. در این نظریه، از مقایسۀ 
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ساحت ها و عرصه های مختلِف زندگِی اجتماعِی انسان، نتیجه گرفته می شود 
که فرهنگ، امِر اصیل و اساسی است و سایِر ساختارها و مناسبات، فرِع بر آن 

هستند و جنبۀ ابزاری دارند.
در فصلِ دوم، به چهار مسئلۀ اساسی دربارۀ فرهنگِ اسالمی پرداخته شده 
است، که عبارت اند از: »اسالم و فرهنگ؛ واقعیت های فرهنِگ اسالمی«، »تحقِق 
فرهنِگ  تحریِف  رحمانی؛  »اسالمِ  اسالمی«،  فرهنگِ  قلمروِ  اسالم؛  تمامیّتِ 
اسالمی« و »انقالبِ اسالمی؛ بسیج کنندگِی فرهنِگ اسالمی«. در بخِش »اسالم و 
فرهنگ؛ واقعیت های فرهنِگ اسالمی«، به سه ُخرده مسئله پرداخته شده است: 
»امکان و معنادارِی فرهنِگ اسالمی«، »مطلوبیّت و حقانیِّت فرهنِگ اسالمی« 
و »کارآمدی و توانمندِی فرهنِگ اسالمی«، به طوری که ابتدا، به نسبِت اسالم 
با فرهنگ اشاره و معنادارِی فرهنِگ اسالمی مطرح گردیده و گفته شده که 
اسالم، فرهنِگ مستقلی را عرضه کرده که فرهنِگ اسالمی خوانده می شود، و 
سپس از فضیلت و برترِی فرهنِگ اسالمی، سخن به میان آمده و در نهایت، 
شواهدی برای اثباِت کامیابی های عینِی این فرهنگ، بیان شده است. »تحقِق 
تمامیِّت اسالم؛ قلمرِو فرهنِگ اسالمی«، عنواِن بخِش دوم است که در آن، نظریۀ 
سکوالریسم به چالش کشیده شده و توضیح داده شده که اسالم، قابل فروکاهیدن 
»اسالمِ  که  سوم  بخِش  نیست.  تنگ دامنه  و  اقّلی  تفسیرهای  و  روایت ها  به 
رحمانی؛ تحریِف فرهنِگ اسالمی« نام دارد، مشتمل بر مجموعه خصوصیات 
و اوصاِف اسالمِ رحمانی است، از قبیِل »اقّلی و تاریخی بودِن فرهنِگ اسالمی«، 
»اکثریت مداریِ فرهنگی«، »بی طرفیِ فرهنگیِ دولت«، »تساهل و تسامحِ فرهنگی« 
»انقالِب  فصل،  این  پایانِی  و  چهارم  بخِش  فرهنگی«.  »غرب معیارانگاریِ  و 
اسالمی؛ بسیج کنندگِی فرهنِگ اسالمی« است که در آن، به اوصاف و خصایِص 
فرهنگِی انقالب پرداخته شده و آن گاه از ذات و غایاِت فرهنگی و دینِی انقالب 
سخن به میان آمده، و سپس انقالب به مثابۀ سازندۀ هویتِ جمعی و مّلِی ما، 
فهم شده و سرانجام، مراحل و منازِل حرکِت تکاملِی انقالب برشمرده شده اند.

درونی«  قلمرِو  در  غرب  فرهنگیِ  »منطقِ  سوم،  فصلِ  نخستِ  بخشِ  در 
الهی  معنویِت  زواِل  از  برخاسته  »مادّه زدگِی«  بر  است  مشتمل  که  شده  بیان 
در فرهنگِ غربی، »ابتذال گرایِی« ناشی از طغیاِن نفسانیت در فرهنِگ غربی، 
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و »ستیزه جویی« که داللِت بر تنازِع جنگل وار در فرهنِگ غربی دارد. بخِش 
دوم، معطوف به »منطِق فرهنگِی غرب در قلمرِو بیرونی« است. در این بخش، 
ابتدا از »میِل طمع کارانه به تهاجم و استیالطلبِی« فرهنِگ غربی سخن گفته 
شده، و آن گاه به عنواِن مصداق و نمونه ای از این جهت گیری، به »تعّدی ها و 
دست اندازی های فرهنگِ غربی به جهانِ فرهنگِی مسلمانان« اشاره شده، و در 
نهایت، به »افوِل تفّوِق فرهنِگ غربی«، حکم شده و تصریح شده است که رونِد 
حرکِت فرهنِگ غربی، از سلطه به سقوط است؛ اما بخِش سوم، دربارۀ »منطِق 
فرهنگیِ انقالبِ اسالمی در برابِر منطِق فرهنگِی غرب« است. برای توضیِح این 
مسئله، ابتدا به »سربرآوردنِ دوبارۀ فرهنگِ اسالمی« در قالب و هندسۀ انقالِب 
اسالمی پرداخته شده، و سپس مسئلۀ »چگونگِی مواجهۀ ما مسلمانان با فرهنِگ 

غربی« مطرح شده که متضمِن رهیافِت »گزینش گرِی حکیمانه« است.
فصلِ چهارم، دربردارندۀ چهار بخش است: »آغاز از نقطۀ صفرِ فرهنگی؛ 
عالَمِ فرهنگیِ پیشاانقالب«، »تهاجمِ فرهنگی در دورۀ پس از انقالب؛ شبیخوِن 
»فتوحاِت  و  رسمی«  اختالل های  درون ساخته؛  فرهنگِی  »خطاهای  غرب«، 
فرهنگیِ انقالب؛ گشایش های معنوی«. در بخِش نخست، گفته شده که انقالِب 
اسالمی پس از وقوع، با چه داشته ها و اندوخته های فرهنگی روبه رو بوده و 
از کدام نقطه و موقعیت، حرکِت تاریخِی خود را آغاز کرده است. بخِش دوم، 
پُربسامدترین  و  از عمده ترین  یکی  که  دارد  اختصاص  فرهنگی«  »تهاجِم  به 
اندیشۀ فرهنگِی آیت اهلل خامنه ای است که وی در طوِل سه دهۀ  بخش های 
تهاجِم  مسئلۀ  اینکه  برای  است.  داشته  فراوان  اصرارِ  آن  بر  همواره  گذشته، 
فرهنگی به خوبی شکافته و روشن شود، ابتدا تاریِخ تهاجِم فرهنگی در دورۀ 
پس از انقالب بیان شده که در امتدادِ مبحِث به جامانده از بخِش پیشین قرار 
دارد و نوعی زنجیرۀ عّلِی تاریخی را پدید می آورد. آن گاه به مضمون و محتوای 
تهاجِم فرهنگی پرداخته شده و با ارجاعاِت متعدد، مشخص شده که غرِض 
از تهاجِم فرهنگی چیست و این واقعیِت فرهنگی، چه متعلَّق و غایتی دارد. 
دفِع تهاجِم فرهنگی، آخرین پاره از این بخش است در آن، مجموعه راه کارها 
و روش هایی برای مقابله و معارضه با تهاجِم فرهنگی، گنجانده شده است. 
»خطاها و لغزش های فرهنگِی درون ساخته«، عنواِن بخِش سوم از این فصل 
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است که در آن، به برخی از اشتباه ها و انحراف های درونی و بومی دربارۀ تدبیر 
و طراحیِ امرِ فرهنگی اشاره شده که معطوف به سیاست ها و اقدام های دولت ها 
است. سرانجام در بخِش چهارم، به »فتوحاِت فرهنگِی انقالب« پرداخته شده که 
داللت بر نتایج و ثمراِت فرهنگِی انقالب دارد و در آن اثبات شده که برخالِف 
برخی تفسیرها و تحلیل های سطحی و خام، هم بر عیارِ فرهنگِ دینی افزوده 
شده است، و هم شاهِد تداومِ وفادارِی فرهنگِی بدنۀ اجتماعِی انقالب هستیم.

فصِل پنجم به دو بخش تقسیم شده است: یکی »مرزبندِی استقالل خواهانه 
»استحکامِ  دیگری،  و  دارد،  فرهنگی«  »مقاومتِ  بر  که داللت  تجدد«  عالَمِ  با 
ساختِ درونیِ فرهنگی« که در آن از »مصونیّتِ فرهنگی« سخن گفته خواهد 
»مقاومِت فرهنگی«  ابتدا به مبادِی ذهنی و عینِی  راهبردِ  شد. در بخِش اول، 
پرداخته شده تا تصویری واضح از راهبردِ مقاومِت فرهنگی، ساخته و پرداخته 
شود، و آن گاه، سازوکارهای تحقِق  راهبردِ »مقاومِت فرهنگی« معرفی شده اند. 
سپس به عنواِن نمونه هایی برای کاربسِت راهبردِ مقاومِت فرهنگی، دو مسئلۀ 
غلبۀ فضای مجازیِ غیربومی و تحمیلِ سبکِ زندگِی غربی، تحلیل شده اند. در 
بخشِ دوم نیز، مبادیِ ذهنی و عینیِ راهبردِ مصون سازیِ فرهنگی، تبیین شده 
و در مرحلۀ بعد، سازوکارهای تحققِ راهبردِ مصون سازیِ فرهنگی مشخص 
اسالمی،  دولتِ  متعهدانۀ  فرهنگیِ  نقش آفرینیِ  از:  عبارت اند  که  گردیده اند 
خودآگاهیِ تاریخی نسبت به منزلتِ فرهنگی، تداوم و بازتولیدِ فرهنگِ اسالمی 
و انقالبی، تبدیل سازِی ارزش ها و آرمان های ذهنی به گفتمان، طراحِی کیفی 
و حکیمانۀ برنامه های فرهنگی، و بازاندیشِی مبتکرانه در فعالیت های فرهنگی.

زمانِی  بستِر  در  چندباره  تجدیدنظرهای  و  ویرایش ها  وجودِ  با  اثر،  این 
قدرِت  من،  ذهِن  و  فکر  که  دارد  کاستی هایی  و  سه ساله، همچنان ضعف ها 
شناخت یا برطرف کردن شان را نداشت. به حول و قّوۀ الهی باید در آینده، به 

اصالح و بازاندیشی هّمت گمارم. 
در پایان، از مدیرگروه فرهنگ پژوهی، دکتر علی رمضانی و از ارزیابان گرامی، 

حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم و دکتر امیر سیاهپوش قدردانی می کنم.
این اثر را به پیشرو و پیشاهنگِ کارِ فرهنگِی انقالبی، شهید سیّدمرتضی 

آوینی )رضوان اهلل تعالی علیه( تقدیم می کنم. َوَصّلیاهللَُعَلیُمَمٍَّدوَآِلهِالطَّاِهرِين. 




