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 چکیده
 ینیامام خم یبراساس منظومه فکر یفرهنگ یاتنظر یبند مسهله مقاله حاضر صورت

 یوه. نظرشووند یمو یبنود طاقوه یو متودان یکتن متعال یفدر دو ط یفرهنگ یاتاست. نظر
 یهنظر ینقابل ااست. در م یو استم یبوم ای یهجامع و نظر یتوضع یدارا یمتعال یفرهنگ

 یبنوددسوته یبعودو سوه یدوبعود ی،بعدسه سطح تک درقرار دارند که  یگرد یههفت نظر
 و  یلویهسوتند. روش مقالوه تحل یچیودهپ یارو بسو یچیودهساده، پ یتوضع یو دارا شوند یم

 ینیامام خم یشناس انسان یهفطرت و نظر یهاز نظر یایهم ترک یو چارچوب نظر یاستنااط
 وکوتن  یبنودطاقوه ومی،بو یمقاله عتوه بر استفاده از چوارچوب نظور این یاست. نوآور

 است.به هشت نو   یفرهنگ های یهنظرخرده
 ی،تنوازع یفرهنگو یهنظر ی،ماد یفرهنگ یهنظر ،ینیفطرت، امام خم :یدیکل واژگان

 .، نظریه فرهنگی متعالییطانیش یفرهنگ یهنظر

                                                 
 (.rlakzaee@gmail.comالمللی المصطفی) (؛ ) . پژوهشگر همکار پژوهشگاه بین 1
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 مقدمه
کوه آثوار یطووربوه شوود؛ یمحسوب مو یراننو در ا دانش یک ی،فرهنگ یهمطالعات نظر

کمتر از انگشتان دست است. با توجه به  ی،ا و ترجمه یفیدرباره آن، اعم از کتاب و مقاله تأل
 دشوار است.  یکار یفرهنگ یاتو سابقه، بح  از نظر یشینهپ ینا

 ییهوا بخش یگاه یحت ؛متفاوت هستند یها فرهنگ یدارا ،مختلف یها و ملت جوامع
کوار  یبور دشووار یوزمسوهله ن یونگوناگون هسوتند. ا یها فرهنگ یدارا ،کشور یکاز افراد 

 .افزاید یم
است کوه  ینمسهله ما ا یگر،د یراست. به تعا یفرهنگ یاتنظر یبند مقاله صورت مسهله

که در سوطح جهوان وجوود دارد، و را  یمختلف و متشتت و گوناگون یها فرهنگ توان یم یاآ
 ینرا احصا نمود؟ بر فر  انجام ا ،مدون ارائه نشده باشد ای یهاز آنها نظر یخبر یبرا یدشا

 یوهعنووان نظرفرهنگ را بوه یهنظر یک ی،فرهنگ های یهآن نظر یاناز م کهامکان دارد  یاکار، آ
 یکوه پاسوخ مثاوت باشود، چگونوه امکوان دارد بورا یبرتر انتخاب کرد؟ در صورت یفرهنگ
 یوک  هسوتند، یمتفاوت یایها و جلراف زبان ها، یتها، جنس ها، رنگنژاد یکه دارا ییها انسان

 داد؟  یشنهادرا پ یفرهنگ یهنظر
بوه مسوهله کوتن مقالوه کوه  ،خورد یهوا پرسش ینتتش دارد با پاسخ دادن به ا نگارنده

  است، بپردازد. یفرهنگ یاتنظر یبند صورت
  یچارچوب نظر مفاهیم و 

  ینیخمفرهنگ از نظر امام  یفتعر الف ی 
هر جامعوه  یتو موجود یتاست که هو یعنصر ارزشمند ینیاز نظر امام خم فرهنگ

ت هور جامعوه یون عنصوری کوه در موجودین و واالتوریشك بواالتر بی: »دهد یم یلرا تشک
ت یت و موجودیهو ،فرهنگ آن جامعه است. اساسًا فرهنگ هر جامعه ،دخالت اساسی دارد

 :1394هاشومیان و نوامخواه، ر.ک: ؛ 243 ، 15 : د1385 ینوی،ام خم)امو« دهد ل مییآن جامعه را تشک

 سوه بعود یانسان حداقل دارا ینی،امام خم یشناس آنکه، براساس انسان یح. توض(62 - 45 
 . یو بدن یجسم ی،و قلا ینفس ی،و عقل یاست: روح

انسوان  اینکوهنوه  ؛سوازد یانسوان را مو یوتو موجود یوتابعاد، هو ینا :یگرعاارت د به
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داشوته باشود.  یو معنوو یوجود روحو یکفقط  یاو  یوجود ماد یکباشد و فقط  یبعدتک
 یودپد (http://isin.ir/node)«انسوان یطرز زندگ»انسان،  یو رفتارها ها یشباورها، گرا یندبرآ

 .آورد یم
 یانسان اسوت. زنودگ یطرز زندگ ینی،امام خم یدگاهاساس دفرهنگ بر یفتعر ،بنابراین

 ،احساسات ،یجاناته ،یتترفتارها، تما ،از اعمال یا جز مجموعه یستن ییزانسان هم چ
 ؛گیرد یشکل نم ییموارد در تنها ین. روشن است که اها ینشباورها و ب ،ها یشهاند یشات،گرا

 آن خانواده و جامعه است. یریگ بلکه بستر شکل
یفب ی    یهنظر  تعر
از متفکران  یارائه شده است. برخ یگوناگون یفهم مثل مفهوم فرهنگ، تعار یهنظر برای

 :اند کرده یمرا به دو مدل تقس یهنظر
 . مدل متعارف1
 یخونگرم بودن برخو یاها انسان یباز بودن برخودلدست یهما براساس نظر»مثال  برای 

در خودموان را  یما حک کرده است، رفتارها یها ها که گذشت زمان در ذهناز انسان یگرد
 یامر پو ینمثال شما براساس تجارب گذشته، به ا ی. ... براکنیم یم یمتنظ یافراد ینچن برابر
. در یوداو حرف نزن یتتا زمان فروکش کردن عصاان یدپدرتان با یت  د که هنگام عصاانیا برده

 ینهوا هوم همو المثول. ضوربیدا را ساخته یتبا پدر در هنگام عصاان رفتار یهواقع شما نظر
 یونا .دسوت صودا نودارد یوک: یریودالمثول را در نظور بگضورب نیوکارکرد را دارند. مثًت ا

کنده»المثل و امثال آن، ضرب در  .(25  :1389 یف،)هوچ و کوانل« از شعور متعوارف هسوتند آ
 . شود یبر شعور متعارف گفته م یماتن های یهنظر ها یهنظر ینبه ا پردازی،یهعالم نظر

 علمی. مدل 2
خوود را در  یوهخوود دارنود، نظر یپژوهش یتدر فعال یشتریب دقت نظرکه  پردازانیهنظر 

متنو   یو از ابزارها کوشند یآن م یدر اصتح خطاها دهند، یقرار م یگرانمعر  قضاوت د
 .(12 )همان:  برند یو متکثر بهره م

بوه  شووند، یمو یبنودو طاقوه یشناسوگونه ،یچیدهاز ساده به پ یفیکه در ط ها یهنظر این
 یمجلوس بورا یندگاناز نما یکی ،مثال ی. براکنند یکمک م یدادهابا روها در برخورد  انسان
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 یهوا از برناموه یکویدر  یزگوردیبوه م ،کشور یکدر  یخودکش یزانم یشافزا یرامونبح  پ
را  یخودکشو یودهرا در ذهن دارد کوه پد هایی یهنظر ینده،نما ین. اشود یدعوت م یماصداوس

در  ی: هرچوه انسوجام اجتمواعکه است یمدورک یهنظر ها یهنظر یناز ا یکیاند.  کرده یزهتهور
 ،یوهنظر یونمجلس بوا اتکوا بوه ا ینده. نمارود یباالتر م یخودکش یزانم یابد،جامعه کاهش 

 : کند یم یینتا ینصورت ساده چنرا به یخودکش یلدال
 . شود یم یشترب یکمتر باشد، خودکش ی: هرچه انسجام اجتماعیکل قانون

 است.  ییندر کشور پا یاع: انسجام اجتمرخداد
 ست.باال یخودکش یزاناست، م ییندر کشور پا ی: چون انسجام اجتماعنتیجه
 یریتمود های یهبا نظر ییرا بدون آشنا یریتکه پست مد یریدرا در نظر بگ یریوز اکنون

 یوهاحتموااًل براسواس شو دهود؟ یحل ارائوه مودر برخورد با مسائل چگونه راه ی. وپذیرد یم
نخواهد بود؟ الاته ممکن  آورینههز یریتمدل مد ینا یاصورت آ ینخطا. خوب در اآزمون و 

را آموخته باشند، اما از به کاربستن آن ناتوان باشند؛ چرا که به کاربردن  یاتینظر یاست برخ
شوده کوه یچیدهاست پ یا نسخه ییمنفعل که گو ینه اقدام ،ختقانه است یکار یه،نظر یک

کواربرد آن  یرا شناخت و هم به چگوونگ یههم نظر یدبا ،ینکرد. بنابرا براساس آن عمل یدبا
گاه  .(13  )همان:داشت  یآ

منسجم و سازگار و سازوار است که به ما قودرت  یا مجموعه یه،اساس مراد از نظرینابر
 بینوی یش( و پویودو ناا ید)با یز(، تجویی)چرا یین(، تای)چگونگ یل(، تحلیستی)چ یفتوص

 .دهد یم
  ینیاز منظر امام خم یفرهنگ های یهنظر  یبند صورت ج ی 
دارد. به  یدیکل ینقش یه،نظر یو نقد و بررس یینو تا یددر تول ،یبند و طاقه یبند صورت 

صوورت  یبند که طاقه یو تا زمان هاست یهنظر یانبن یبند طاقه ،یشمنداناز اند یاعتقاد برخ
 .(25  )همان:خلق نخواهد شد  یهنظر یرد،نگ

 یول،تحل یف،در عرصه فرهنگ، به موا قودرت توصو تواند یم ینیامام خم یفرهنگ یهرنظ
و  یدو بعود سولا یدارا ینویاموام خم یفرهنگو یوهرا بدهد. نظر یندهآ بینی یشو پ یزتجو یین،تا
را  یبرق های یهنظر تحلیلو  یبند فهم و طاقه ییمعنا که که هم به ما توانا ینبه ا ؛است یجابیا
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 .کند یم یموضع مطلوب را ترسو هم  دهد یم
الزم اسوت بوه  ،ینیاز منظر امام خم یفرهنگ های یهنظر یبند از پرداختن به صورت قال

 یوهگاه به تعداد انوا  انسان، انوا  نظرکه انوا  انسان کدام است؟ آن یمپرسش پاسخ بده ینا
 داشت. یمخواه یفرهنگ
 یوندناال کمال مطلق هسوتند و در ا ها به همه انسان ،ینیفطرت  امام خم یهاساس نظربر

 یکوایی،و آمر یقواییآفر یی،و اروپوا یاییآسو یی،و روسوتا یو مدرن، شهر یانسان سنت ،امر
با هوم  ،و جوان یرپ و زرد و سرو، زن و مرد، ید،و سف یاهو آنگلوساکسون و ژرمن، س یاییآر

ر کودام، یوک چیوز چوون هو. آیود یم یدکمال پد های قاصدم ازو تفاوت  یزتماند و امشترک
 یناموام را توأم یفرهنگو یوهنظر المللیینبعد ب یه،نظر یناپندارد.  محدود را کمال مطلق می

 . کند یم
دچار اشتااه  یقیکمال حق یصچرا انسان در تشخ ،ینیامام خم یاساس دستگاه فکربر

؟ پاسخ دارد ینیامام خم یفرهنگ های یهنظر یبند در صورت یتأثیراشتااه چه  ینو ا شود یم
 یکو عاقله. هر یهوهم یه،غضا یه،شهو :چهار قوه است یاست که انسان دارا یناختصار ابه

و  کنود یمو یوینهموان تع یوزکشور انسان باشود، کموال مطلوق را ن وداز قوا که حکمران وج
 . یفرهنگ یهنظر یکبود و نه  یمرو خواهروبه یفرهنگ های یهما با نظر ،اساسینبرا

است و از  یبر مطالعه تجرب یکه ماتن ینیامام خم یابتکار یشناس اناساس نگاه انسبر
ب در یوقووا بوه ترت ینانسان چهار قوه دارد. ا ،شود یاو شرو  م یقوا یحمشاهده نوزاد و توض

خوردن و  ،که در آغاز دهد یشود. زودتر از همه، قوه شهوت خود را نشان م انسان حاصل می
 آیود؛ یمو یودف پدیلی ضوعیصورت خبه یهرتاه بعد، قوه غضادارد. در م هدهرا بر ع یدنآشام

. پس از کند یم یهد و گریآ مادر منع کنند، در مقام دفع برمی یرچون اگر نوزاد را از خوردن ش
 شود. ر مییطنت تعایکه گاهی از آن به قوه ش شود یم یجادقوه واهمه ا ،ینا

. اگر قوه شهوت نااشد، بقای نو ، دپرداز یقوا م ینا یدبه فوا ینیامام خم ،بخش دوم در
فی یار قوه شری. قوه واهمه هم بسافتد یبه خطر م یز،بلکه بقای شخصی ن ؛یستن یرپذامکان

ر اقودام کنود، یر نداشته باشود و در کارهوای خوود بودون قووه تودبیرا اگر انسان تدبیاست؛ ز
 د.یتواند زندگی خود را ادامه دهد و امور معاش خود را اصتح نما نمی
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ندارنود و  یصگانه قدرت تشوخسه ین قوایراجع به عقل است. ا ،یدگاهد ینسوم ا بخش
و  ینظوام انسوان ،مووارد یدر برخو یبترت ینو به ا روند یم ،آنها را برد یتتشانتما کههر جا 
خودسر باشند و آزادی نامحدود داشته باشند و بدون  قوا ین. اگر اکنند یرا مختل م یاجتماع
. پوس کننود یمو یجادو فساد ا کشند یو سرک م زنند یبه همه جا سر م ند،ار کنک یتمحدود

بوا اجوازه  ،داشوتند یولزی کوه تمایح حرکت کنند و به هر چیزان صحیك میالزم است طاق 
 گری الزم است به نام قوه عاقله.یجه، قوه دیدست بزنند؛ در نت

بواور اسوت کوه  ینبر ا ینی. امام خمپردازد یبه کارکرد عقل م یدگاهد ینچهارم ا بخش
عقل بر آن قوا سوخت   پس غلاه .شده است یجادن قوه در مملکت بدن، بعد از آن سه قوه ایا

ر یگانوه را تحوت تسوخسه یری کند و طوری مستقر شود که قوایگ قلعه یدعقل با یرااست؛ ز
انود و  سوتقر شودهکه آنها قاًت میکند؛ درحال یبه آنها امر و نه بتوانداورد تا یحکومت خود ب

های آنها از قلب، امور مشوکلی  شهیاند و خارد کردن ر قلب گسترده ینخودشان را در سرزم
ف آنها کوار دشوواری اسوت. یغلاه بر آنها مشکل و تسلط بر آنها بدون تضع ،یناست. بنابرا

 ست.ین افیی کیقوه عاقله به تنها رو ازاین
تصرف قلعه و  یمورد است که عقل برا نیدر ا ینیامام خم یدگاهد یانیپنجم و پا بخش

و علما را برای  یاو اول یات، انایحضرت احد رو ازاین ؛داد یازقوا به کمک ن یربر سا یحکمران
را کنترل و رام کنند و تحت فرمان عقل، بلکه عقل  ین قوه فرستاده تا آنو کمک به ا یاانیپشت

 .(366و  365 ، 3 د :1381 ینی،)ر.ک: امام خمشر  درآورند  تورکل و دس
 یفرهنگو یهاست که ما از آن به نظر ینیامام خم یفرهنگ یهنقطه، محل تولد نظر همین

. انسان بدون شود یجدا م یوانانسان از ح یکه طرز زندگ ینجاستاز ا .کنیم یم یرتعا یمتعال
نامحدود  یاما با امکانات ؛است یواناتح یرافق با سا هم یانی،وح یتو ترب یماز تعل یمند بهره

دسوت  یوعرف یو مقوام یگاهتواند به جا یآن امکانات هستند، م ینتر که فطرت و عقل از مهم
انسوان »کنند که  یحاطتق کنند و تصر یوانندارند که به انسان ح ییابا یکند. الاته برخ یداپ

 .(12 : 1383 ینی،االم)روح« است با فرهنگ یوانیح
اند تا با کنتورل آن  آمده یبه کمک عقل باطن ،یقل  اهرعنوان عبه یاو اوص یاانا ،بنابراین

 یوفبوا تعر یواانا ،سوخن یگورحکمران روح و جسم انسان شود. به دکه به عقل کمک کنند 
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 ،با عنوان حتل و حرام و واجب و مستحب و مکوروه و مشورو  و نامشورو  ییها چارچوب
 ،یوینتا یون. عقل در اگمارند یمقدرت عقل همت  یتکنند و به تقو یقوا را رام و آرام م یرسا

 ؛یستآن ن یضعف هم ذات یناست و ا یففقط ضع ؛یستمؤن  و مذکر ندارد و ناقص هم ن
 یرونویعقول ب یماز تعوال یتضعف با تاع ینشکوفا شدن آن است و لذا ا یرتربلکه به ساب د

د خوو یووانیح یقووا یرتحت تسخ انانس یت،. بدون معنوشود یبرطرف م یاله یایانا یعنی
و  یوتعقتن ینانسوان وارد سورزم یپوا نگذاشوته اسوت. زموان یتعقتن یقرار دارد و به واد

حرکوت، در عوالم  ینا یرونیحرکت کند. نمود ب یاله یایکه طاق نقشه انا شود یم یتمعنو
: 1377 ینی،)امام خمدر رأس هرم قدرت است  یربان یو علما یاو اوص یاقرار گرفتن انا یاستس

 .(80-55  :1390، ندق؛ لاخ 149   :1388همو،   ؛14 
از  یوککدام اینکهبسته به  .بر کشور وجود انسان است یاستقوا، ر یناز ا یکهر دغدغه

چهار نو  انسان شکل خواهد  یرد،جسم و جان انسان را به دست بگ یریتمد یرو،چهار ن ینا
 ت. داش یمخواه یفرهنگ یهگرفت و به تاع، چهار نو  فرهنگ و چهار مدل نظر

قووه » یعنوی، کوه دو قووه ییها انسان برد؛ یهم اسم م یایترک یها از انسان ینیخم امام
قووه »و  «یطانیه+ قووه واهموه شو یمیوهبه یهقوه شوهو»و  «یهساع یه+ قوه غضا یمیههب یهشهو
 یه،+ قووه غضوا یمیوهبه یهقوه شوهو» یعنی ،سه قوه یاو « یطانیه+ قوه واهمه ش یهساع یهغضا
 یعتاً انوا  انسان و طا ،یندر کشور وجود آنها فعال هستند. بنابرا «یطانیهواهمه ش + قوه یهساع

 .(1)ر.ک: جدول شماره هشت مدل خواهد بود  ینیاز منظر امام خم یفرهنگ یهانوا  نظر
و براسواس  یطراحو ینویاموام خم یابتکوار یبنودطاقوه یهبر پا ،یشناسمدل انسان این

ارائوه  اسوت، یمصداق بارز فلسوفه اسوتم ینیامام خم یرعاکه به ت یهدستگاه حکمت متعال
بلکه جنس اسوت کوه انووا  پرشومار و بلکوه  ؛یستانسان نو  ن ،یلتحل ینشده است. در ا

و اثاوات تناسوخ  یرشو پذ  ءالاقا یهالحدوث و روحان مانیهجسدارد. قاعده معروف  شمار یب
 یوکو  بورد یفراتر م یهرا از تشا یشناسدستگاه انسان ینا ،بر مانای حکمت متعالیه یملکوت

 .کند یم یمعرف یامر واقع
و  یرفتار شخصو»و  رف بروز و  هور فرهنگ، عاارت است از:  یاسمق یل،تحل ینا طاق

 یربناسوتکه فرهنگ ز شود یروشن م جا ین. از هم«المللیناجتما  و ب» و «خانواده» ،«یفرد
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روشون  یگر،د ی. از سوشوند یوبنا محسوب مامور همچون قدرت و ثروت و رسانه، ر یگرو د
دو رکون  یعنیو اقتصاد  یاستو بلکه س دهد یاست و اقتصاد جهت میکه فرهنگ به س شود یم

مثلو  را  یوکسوه ضولع  یاسوت،فرهنگ و اقتصواد و س ین. بنابراسازد یرا م یمهم تمدن بشر
  .دهد یو اقتصاد جهت م یاستفرهنگ است که به س ینو ا دهند یم یلتشک

 کنید. در جدول ذیل، چارچوب نظری مقاله حاضر را متحظه می

 (1جدول شماره )

ف
ردی

 

یات  انواع انسان انواع نظر
 فرهنگی

بندی کالن  صورت
یات فرهنگی  نظر

مالک وحدت و کثرت 
یات فرهنگی  نظر

نقش دین در 
بندی  صورت

یات  نظر
 فرهنگی

 نظریه فرهنگی متعالی محورانسان عقل 1
نظریه فرهنگی 

متعالی که مشکک 
 است

براساس فطرت، به دناال 
کمال حقیقی است و 

است،  چون کمال واحد
 وحدت دارد.

 

 نظریه فرهنگی مادی محورانسان شهوت 2

های فرهنگی  نظریه
متدانی که متکثر 

 هستند

 

انسان  3
 نظریه فرهنگی تنازعی محورخشونت

در تشخیص مصداق 
کمال حقیقی که مطلوب 
فطرت است، اشتااه کرده 

و به دناال مصادیق 
غیرواقعی رفته، در نتیجه 

دچار تشتت و کثرت 
 است. شده

مصداق کمال 
واقعی را به 
بشر معرفی 

 کند. می

انسان  4
 محورشیطنت

نظریه فرهنگی 
 شیطانی

5 
محور انسان شهوت

+ انسان 
 محورخشونت

نظریه فرهنگی مادی 
 تنازعی

6 
محور انسان شهوت

+ انسان 
 محورشیطنت

نظریه فرهنگی مادی 
 شیطانی

7 

انسان 
محور + خشونت

انسان 
 محورشیطنت

نظریه فرهنگی تنازعی 
 شیطانی

8 

محور انسان شهوت
+ انسان 

محور + خشونت
انسان 

 محورشیطنت

نظریه فرهنگی مادی 
 تنازعی شیطانی
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و ارائه  یلو تحل یهتجز ینیامام خم یفرهنگ یهگانه نظرمختصات انوا  هشت ،در ادامه
 ینویاز منظور اموام خم یفرهنگو یاتنظر یبند مقاله حاضر ارائه صورت ی. نوآورشود یم

 .شود یارائه م باریناول یاست که برا
در سوطوح  یفرهنگو یوانبوا هشوت جر ،یفرهنگ یههشت نظر یبر مانا که است روشن

 یگورد یپرداختن به آن مجوالبود که  یمرو خواهروبه المللینمختلف و از جمله در سطح ب
 .طلاد یم

 یساحتتک یفرهنگ های یه. نظر الف
و کموال  یوتاست که براساس محور هایی یهنظر یساحتتک یفرهنگ های یهاز نظر مراد

 . یابند یگانه وجود انسان سامان و سازمان مچهارگانه یقوه از قوا یک یتتدانستن تما
 یماد یفرهنگ یه. نظر 1

مقاله، با  یاست که طاق چارچوب نظر ینا ،دارد یتموضوع یفرهنگ هینظر یندر ا آنچه
. اموام شووند یمو یینمصداق کمال تع ی،چند امر ماد یا یککمال مطلق،  یصخطا در تشخ

 :گفوت تووان یکه مچنان ؛برد یبه کار م یفرهنگ یهنظر ینا یمثال گاو را برا یانماد  ینیخم
مناسوب اسوت.  یهنظر ینا یینو تا یفتوص یبرا« رَز »استعاره  ،یستیمارکس یاتبراساس ادب

که بر بدن  یفرهنگ های یهو نظر یتکه درباره نژاد و جنس یفرهنگ های یهنظر یج،را یاتدر ادب
 .(509و  441   :1394 یلی،و را یت)ر.ک: اسم گیرند یقلمرو قرار م ینتمرکز دارند، در هم

 تبیین
« مویینفوس به»کوه آن را   هیت. قووه شوهواس یهبر قوه شهو یماتن ی،ماد یفرهنگ نظریه

)امام و ازدواد است  ها یدنیو آشام ها یند، مادأ شهوات و جلب منافع و لذات در خوردنیگو

 یخاقارون و زل ،یمدر قرآن کر یفرهنگ یهنو  نظر یننمونه بارز ا یدشا .(149   :1388 ینوی،خم
و  یدهدارد؛ مانند: ثروت، رفاه، فا یگوناگون یتتو قوم لوط باشند. روشن است که انسان تما

 است.  یماد یذجلب و جذب منافع و لذا یهقوه شهو یژهاساس، کارویناحترام. برا
 یقی،موسو یوورآالت،ز یاوایی،ز یجراح یش،آرا ،خوراک، پول، پوشش :یگرعاارت د به

از  ،یجنسو یوزهمنوزل و غر یلوسوا یوت،مکان و متراژ خانوه، شوهرت، محاوب ین،مدل ماش
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 یهبوارز قووه شوهو ینامشرو  بودن، محول تجلو یانظر از مشرو  هستند که صرف یییزهاچ
هستند. در ادامه به دو مؤلفه  یو بدن جسمانی یها که معطوف به خواسته شوند یمحسوب م

 .کنیم یثروت و لذت اشاره م
   ( ثروتالف
ستن وبلون است، تور یستهمنظر به انسان نگر ینکه به طور ماسوط از ا یاز متفکران یکی

  :نویسد یاست. او م
 پوذیر یریثروت در افوراد، کمتور سو یبه گردآور یلم یعی،در حالت طا»

 یوعاسوت. توز یورممکنموال غ یگوردآور یولشودن از م یراست و عمومًا س
و ثروت جامعه هور چقودر  اشدمنصفانه ب یاعادالنه  یع،ثروت، هر اندازه وس

 ای ینوهزم ینو ا کند ینم یریکند، باز هم شخص احساس س یداپ یشهم افزا
. یوردگ یشیپ یگراناز د ،ثروت یتا در گردآور انگیزد یاست که هر فرد را برم

 یوامعواش روزموره  یندر حود توأم یانودوزموال یوزهانگ یاگر به فر ، زمان
 یشورفتاز پ یا کوه در مرحلوه شوتامکوان دا شد، یمحدود م یبدن یازهاین

ماوارزه  ینچون ا یتوقف شود؛ ولبه انااشت ثروت در جامعه م یلم یدی،تول
 یز،انگ رشک یسهمقا یداندر م یشترکسب اعتاار ب یاست برا یا اساسًا مسابقه

 .(77 : 1386)وبلن،  «یستن یرپذامکان حد مطلق یکبه  یدسترس
ها  خواسته یشترو برآوردن هرچه ب یراحت یشکه افزا کند ینکته را مطرح م یندر ادامه ا او

است که فرد به دناال کسب ثروت  یگرید یلاز دال ،خاطر یتترام و رضابه اح یافتنو دست 
اموا  ؛را در نظر گرفوت هایی یتاولو توان یشخص م یکماالت ماد یانم .(78 :)همان رود یم
 یوهنوو  نظر یونهسوتند. براسواس ا ی، ماد«کماالت» ینیامام خم یربه تعا و ها یتاولو ینا

 .(232 : 1390)بلوومارا،نودارد  یو فروش کرد، ارزش دیاگر ماه را هم نتوان خر یحت یفرهنگ
  :کند یم یحالاته وبلن تصر

 ینید یمانهستند که به ا یافراد ی،قاعده کل ینبارز ا یاز استثناها یکی»
 .(76   :1386 وبلن،)« محکم شهرت دارند

 ( لذتب
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 یدهز چکتامس جون یلیامسخن گفته بنتام است. و یفرهنگ ماد ینهکه در زم یگرید متفکر
 :کند یطور ختصه م ینتفکر بنتام را ا

که در هر موورد در برابور موا وجوود  یامکانات مختلف یاناز م»
 یعنویسوعادت ) ینتور کوه بوزرا ینیمآن امکوان را برگوز یددارد، با

: 1373)جوونز، « کنود یجوادافوراد ا رحداکث یلذت( را برا ینتر بزرا

 1078)  . 
 یوافتندسوت  یدر گردش است و برا یزدگ و مصرف یدگز مانا، فرهنگ لذت و رفاه ینبر ا
افراد که ممکون اسوت بوه قوانون هوم  یو شهوان ینفسان یها جز خواسته یتیمحدود ،به لذت

 شده باشند، وجود ندارد.  یلتاد
   ها ویژگی
هاسوت.  بلکه وجود فرهنگ وابسته به وجود انسوان ؛خودش وجود مستقل ندارد فرهنگ

مودل  یوناسوت کوه در ا ییهوا انسوان های یژگیو ی،فرهنگ ماد های ییژگمراد از و ینبنابرا
 .کنند یفرهنگ تنفس م

 یبرا یو جنس یجسم یها گرا هستند، خواسته محور و حس فرهنگ منفعت ین. افراد در ا1
: 1387 یگوران،)چارلز اس و دبه سرعت برآورده شوند  انیازهایشآنها اصالت دارد و توقع دارند همه ن

و ...  یامکان دارد گرفتار قسواوت، سورقت، اخوتتس، رشووه، کتهاوردار یجهتدر ن؛ (396 
 د.نشو

 یور. به تعایهفرار از تنا یااست و  یقبه تشو یافتندست  یا ،فرهنگ ین. محرک افراد در ا2
به دست آوردن ثروت، پول، لذت، احترام، شوهرت،  ،فرهنگ ینمحرک اشخا  در ا :یگرد
 و زندان و ... است. یساز درد، ترس از پل نیختگر یده،مقام، فا یاایی،ز

 ناپوذیریریاست که سو ینا دهد یرا جهت م یکه فرهنگ ماد یهقوه شهو یت. خصوص3
در انسان طوری است که اگر   هیقوه شهو»دارد:  یروزافزون و خاموش نشدن ییاست و اشتها

گور اسوت و یر دهای شوهد، باز متوجه زنیایك شهر، به فر  محال، به دست او بیهای  زن
شوه آنچوه نودارد یگور اسوت و همیمملکوت د وجوهاش شود، متیك مملکوت نصویواگر از 

 (19   :1377 ینی،)امام خم« خواهد. می
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تنوو  ازدواد و مصورف  ی،دارند، تجواوز جنسو یفرهنگ ینکه چن یرو در جوامع ینا از
شوده  یآنها عاد یاها برزن یدند حجاب یب اند یمدع که ایندارد و با  یو انوا  مواد مخدر ش

 تجاوز به عنف هستند. یآمار باال یدارا
و انود اصوالت قائول شوده یامور مواد یچون برا ترسند؛ یفرهنگ از مرا م ین. افراد ا4

امور  یک یماد یفرهنگ یهمرا در نظر یاد یراهستند؛ ز یزانهراسان و گر یزمرا ن یاداز  یحت
شهادت، خسارت و ضرر  یعنی ،لاانه آننو  داوط یژهونامطلوب و ضدارزش است و مرا به

 .(212و 211   ،17 : د1385 همان،) شود یصددرصد انگاشته م
و  یمواد یوتها هو و ارزش یستن یخار یمعنو یها از ارزش یفرهنگ یهنظر ین. در ا5

ن است که چنود توا سوگ دارد و چنود توا یهای انسانی ... عاارت از اارزش»دارند و  یویدن
 .(212   ،17 : د1385همان،)« ند تا پارك دارد و چند تا نوکر داردل دارد و چیاتوما

دارد و موتک سونجش  یوتو اولو یوتاقتصاد اصالت، اول یهنظر یندر ا :سخن یگرد به
و  یاقتصاد ارزش ماهو ی،فرهنگ یهنظر یندر ا یرااست؛ ز یحساب بانک یصفرها یزهمه چ

 .(85،   8 : د1385 همان،) یدارد نه ارزش ابزار یذات
 یوااسوت؛ لوذا افوراد، کسوان و  یاز امور ماد یمند فرهنگ، بهره یندر ا ی. متک برتر6

و  دانند یهستند، برتر و ارزشمندتر از خود م یو ماد یامکانات رفاه یرا که دارا ییکشورها
نفس خوود را حس اعتمادبه ،یبترت ین. به ابینند یم یربا آنها کوچک و حق یسهخود را در مقا

 .گیرد یشخص در وجودشان شکل م یابه آن کشور  یهند و احساس وابستگد یم از دست
 یگوراز د ،پوسوتانیاهبور سو یدپوسوتانسف یمثال برتوررای و ب یو نژادپرست گراییی. مل7

 گرایوییبوا ملو دوسوتییهناست. الاته روشن است کوه مو یماد یفرهنگ یهنظر های یژگیو
 نامطلوب است. راییگ یمطلوب و مل دوستییهنتفاوت دارد. م

قابل  های یژگیهم از و ین. ااند یخود ناراض یتاز وضع یماد یفرهنگ یه. ساکنان نظر8
 :نویسد یم ینهزم یندر ا ینیاست. امام خم یهنظر ینتأمل و قابل تجربه ا

طان است و تو را دعووت یآن انسانی که در صورت انسان و از جنود ش»
ن کورد، قودری در ید توأمیی مادی را باد زندگانیگو کند و می به شهوات می

ت یا خودش از وضعین آیحال خود او تأمل کن و قدری از او سؤال کن و با
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چواره یخواهود ب ا آنکه خوودش ماوتت اسوت و موییراضی است؟  یشخو
 .(7   :1377 همان،) «گری را هم ماتت کند؟ید

تجمووتت و  یشو نمواجنسووی  یمحتواهوا ،فرهنووگ یونا یهووا و رسوانه هووا یلم. در فو9
 دارد. یانی هور و بروز نما ی،زدگ مصرف
 ،حتل و حرام و مشورو  و نامشورو  معنوا نودارد و مهوم ی،ماد یفرهنگ یه. در نظر10

شود، همان مناسب است  ینخواسته بهتر تأم ینبه خواسته خود است و هر طور که ا یدنرس
 ضرر است.  خود نفع و شود، یکه حدود شمرده م یزی. تنها چشود یم یهو توص
 یتلق یتتتما یرتر از سا مهم ،فرهنگ یکدر  یشهوان یتتاز تما یکیممکن است  .11

و تزاحمات کودام موورد را  ها یکه فرد در دوراه دهد یمطلب به ما نشان م ینشود. توجه به ا
مقام،  یاشهرت  یابه دست آوردن احترام  ی. مثًت ممکن است که شخص براکند یانتخاب م

 انجام دهد. ،است یرکه در  اهر خ یکار یا ،کمک کند قرابگذرد و به فاز پول 
 یمواد یفرهنگو یوهنظر یهمچنان در فضوا یشخص ینچن ،یمتعال یفرهنگ یهنظر طاق
او آن را کموال  کوه آنچوه یورااو را از آن هوا و فضا جودا دانسوت؛ ز شود یو نم کند یتنفس م

بودنش، شکل خاطر حفظ را که به یکس یااست.  یو ماد یویمنفعت صرفًا دن یک ،داند یم
درد بوا  هوم یوازاهد  یا یستزانسان ساده توان ینم ،خورد یم هساد یغذا یا خورد یکم غذا م

   گرسنگان دانست.
 یتنازع یفرهنگ یه. نظر 2

است که در قرآن نمونه بارز آن فرعون و نمرود  ینفس ساع ،یتنازع یفرهنگ یهنظر محور
به کار  یفرهنگ یهنظر ینا یمثال پلنگ را برا یانماد  ینی. امام خمو اصحاب ُاخدود هستند

و  یفتوصو یبرا« زور»استعاره  ،یستیمارکس یاتبراساس ادب :گفت توان یکه مچنان ؛برد یم
 است.  ناسبم یهنظر ینا یینتا

 تبیین
 یلسووفعنووان فبوه ینویاسوت. اموام خم یهبر قوه غضا یماتن ی،تنازع یفرهنگ نظریه

اسوت.   انجوام داده یغضب، بحو  مفصول ییشناس، در مورد شاکه معنا و انسان یاعاجتم
با استناد به کتب للت آن  یینو در تا داند یم یآدم یهقوه غضا یغضب را حالت افراط یشانا
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غلظووت، شووّدت،  :نویسوود یموو (168   ،11: د1405منظووور، ؛ ابوون2462   ،6: د1405 ی،جوووهر)
 ،اموام خمینوی)است  ین و رّقت و نرمیکه متضاد ل ،نامند یم وتقلب را قسا یصتبت و سخت

1388:   239). 
خون انسان با هدف گرفتن انتقام به جوش  شود یاست که باع  م  ینفسان یحالت غضب

کنوده از  یور و فضوا آتش غضوب را شوعله یرد،ن جوشش شدت بگیا ی. وقتیایدب ذهون را آ
  باع  اختتل و انحراف کارکرد  یظ،متراکم و غل و یرهدود ت ین. اکند یم یظك و غلیتار یدود

ندارد،  ای یدهفا ینانسان خشمگ یحت برایتنها موعظه و نصنه ت،ن حالی. در اشود یعقل م
شوخص و  یاستر یموجود ینچن یوقت .(240  :)همان کند یم یشتربلکه آتش خشمش را ب

 یفرهنگو یوه، در آن فضا، نظرفرد و جامعه شود یریتدار مد و عهده یردجامعه را بر عهده بگ
 .گیرد یشکل م یتنازع

چون معتقود بوه حوق  زور هسوتند؛  ؛اساسًا عدل و  لم معنا ندارد یفرهنگ یهنظر ینا در
 یمعوروف آلموان یلسوفف ،یچهن از سوی یهنظر ین. ادانند یاز زور م یرا ناش یهر حق یعنی

قودرت  ینکوها یبرا ،اند را  کردهرا ضعفا اخت یندارد که د یحتصر یچهدناال شده است. ن یزن
همچوون  یمیاسوت کوه مفواه ینبه بشر ا یند یانتخ یچه،ن یدهعق بهرا محدود کنند.  یااقو

 یامردم منتشر کرده و بعد اقو ینو عدالت را ب یخوب یت،بخشش، جود، رحم، مرّوت، انسان
 .(169   ،23: داتیب ی،)ر.ک: مطهراز قدرت خود بکاهند  یاند کم و مجاور شده  خورده یبفر

و صوودام  (245 -246 ، 1388) یتلووره (208   ،18 : د1385) یلاسوورائ ،ینوویامووام خم 
 یتنوازع یفرهنگو یوهکه در چوارچوب نظر داند یم یکسان یقاز مصاد را (58   ،17: د1385)

برجسوته  یصودام زموان یتاز شخصو ینویاموام خم یفرهنگ یلتحل ینا یتقرار دارند. اهم
را  یروهوایشکه صدام ن یزمان ،ینیامام خم یلتحل اینچند سال بعد از  یمکه بدان شود یم

حرکت صدام ناتوان بودند  ینا یلز تحلا ها یکاییمستقر کرده بود، آمر یتمرز کو یکیدر نزد
حملوه  یوتصدام بوه کو اینکهنه. بعد از  یارا دارد  یتاو قصد حمله به کو یاآ دانستند یو نم

 .(16   :1371)وود وارد، شد  یرکامًت غافلگ یکاکرد، آمر
کوه در  یبوود؛ دسوتگاه یشوانا یشناسودسوتگاه انسوان ،ینویاموام خم بینی یشپ مانای

 است.  یتپرقدرت و پر رف یاربس ها یهمکاتب و نظر یربا سا یآورد و در هم یاسیس های یلتحل
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 ها ویژگی
، عموق و تووان است و به علت سرعت شمار یقوه پرشمار و بلکه ب ینا یها . خسارت1 
ن قّوه با سرعت برق گواهی کارهوای یرا ایز»تر است؛  تر و خطرناک قوا مخرب یراز سا ،تأثیر

ا و آخورت یوقه انسان را از تمام هستی و سعادت دنیك دقیسوز کند و با  ار بزرا خانمانیبس
 .(371   :1388 همان،)« ساقط کند

قّوه غضوب در »نامحدود هستند.  خواهان سلطه و قدرت یفرهنگ یهنظر ین. افراد در ا2
ك مملکت شوود، متوجوه مملکوت یالرقاب مطلق  انسان طوری مخلوق است که اگر مالك

 .(253   :1388 همان،)« اوردهیشود که آن را به دست ن گر میید
رنگ متزلزل و کم یارصورت بسمحات و رحمت و عطوفت به ی،فرهنگ یهنظر ین. در ا3

 .(254 : 1388 همان،) رود یفراتر نم یوانیو ح یزیحضور دارد و از حد غر
ا و بلکوه یا و اولیانا یحت ،نه و بلض به بندگان خدایممکن است ک یفرهنگ یهنظر ین. ا4

 کند.  ینهو نهاد یجنه و بلض به خداوند متعال را ترویک
 .(138   :1377 ینوی،)ر.ک: اموام خماسوت  یفرهنگ تنازع های یژگیو یگر. حسادت از د5

 کنود یرا که فکور مو یو نعمت شود یبتفاصله به قدرت متوسل م ینظام فرهنگ یندر احسود 
 .برد یم یناز ب ،و اگر نتواند کند یمال خود م ،دارد یگرکشور د یاشهر  یاخانواده  یاشخص 

مقودس و  یهوا به اشخا ، اهانوت بوه مقدسوات، شکسوتن حرموت مکوان ین. توه5
 یگوران،د یتجاوز، فواش کوردن رازهوا گناهان، یمقدس، مجروح کردن و کشتن ب یها زمان

 یشمار فرهنگ تنوازع یاز مفاسد ب ،یاله یها شکستن حرمت و خانواده یکآجر کردن نان 
 .(138 ص :1377 ینی،)ر.ک: امام خم است «شرد هر یه و کلیام امرا  نفسان»فرهنگ  یناست. ا

 ییها در رسانه یتنامحور هستند و عنصر خشونت و ج فرهنگ خشونت ینا های یلم. ف6
 دارند. یفرهنگ هستند، نمود بارز ینو نماد ا یندهکه نما
و  یو جسوم یخشونت زبوان یری،خشم، نزا ، حمله، درگ ی،تنازع یفرهنگ یه. در نظر7

 یوا یگور)شوخص د یگوریکه بور د یزانیاصالت دارد و آن فرد و جامعه به م یگرانسلطه بر د
 .داند یم یروزا موفق و پ( تسلط داشته باشد، خود ریگرکشور د

 یتنازع یفرهنگ یهبرجسته و پررنگ است. ساکنان نظر یفرهنگ یهنظر ین. کار هم در ا7
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 دفوا  ینواتوان و بو یز،را کوچک، نواچ یگرانو د دانند یم یگرانچون خود را برتر و باالتر از د
د. نرا بسووزان نیگوراومان دبتفاصله با آتش خشمشان، خان دهند یبه خود اجازه م بینند، یم

 رو هستند. روزافزون روبه یشلو  و ناامن یهاها و دادگاه با زندان یجوامع چنین یجهدر نت
قابل مشاهده  یلدر جدول ذ ،یفرهنگ تنازع یدیکل  عنوان شاخصهکار، به ییمعنا شاکه

 .(398   :1388 ینی،)ر.ک: امام خماست 

 

 نگ تنازعیعنوان شاخصه کلیدی فرهشبکه معنایی ِکبر به
ار منشأ  استستم استکاار مقابل خودخواهی و نییخودب ک 

است. استستم به معنای 
 روی از اطاعت  اهری

. است باطنی میتسل
 ادییانق هر نه پس،

 هر نه و است استستم
 سرکشی و نافرمانی

 استکاار.

مفهوم 
ار  ک 

 و باالتر ترشود خود را بزرا حالت نفسانی که باع  می
 ان بایند.گریاز د

مفهوم 
 تکار

بر   اهر در و کند رفتار ینفسان آن حالت طاق اگر
 کرد. تکار ندیگو فروشد، بندگان خدا بزرگی

مفهوم 
 استکاار

 سرکشی و نافرمانی نفسانی، یایکار نیا روی از اگر
 و نافرمانی استکاار، پس. نمود ند استکااریگو کند،

 است. کار از حاصل سرکشی
 
یه3  فرهنگی شیطانی . نظر

شویاطین این نو  فرهنگ، در قرآن نمونه بارز محور است.  نظریه فرهنگی شیطانی فریب
نماد یا مثال شیطان را برای این نظریه فرهنگی بوه کوار  امام خمینیجنی و انسانی هستند. 

برای توصویف « تزویر»توان گفت: براساس ادبیات مارکسیستی، استعاره  که می برد؛ چنان می
 تایین این نظریه مناسب است. و

 تبیین
« طنتیقووه شو»نظریه فرهنگی شیطانی، ماتنی بر قوه واهمه است. قوه واهموه کوه آن را 

و دیگوران را  دیوگو مویدرو  کمک هموین قووه به کودک و دارد وجود کودک م، در گویی می
ای ملکوات اش دار رهیشد و باطن و سوردر انسان نهادینه طنت یهم و شدهد. اگر و فریب می

کی یصورت نیز ش  ا ی، صورت ملکوتشد اتیغخارچینی و  ل خدعه، تقلب،یاز قا  هیطانیش
 .(15   :1377)همان، شود  مین یاطیاز ش
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وشووی ملوزی، اگاندا، تالیلات، جنگ روانی، شسوتماهیت این نظریه فرهنگی را پروپ
؛ فیندلی، 1379انیس و آرنسون، )ر.ک: پراتک دهد و درو  تشکیل مینفاق، ریا، تهمت  ،فریب، تزویر

وسیله اهالی همین فرهنگ اتفاق  . معنا کردن سیاست به نیرنگ، فریب و خدعه، به(1378 
 کمال با کهاست  ای مسهله است،یس از نید بودن جدا مسهله ،امام خمینیافتد. به نظر  می
 .(41   ،6 : د1385)همان، شده است  طرح خدعه و ریتزو

 ها ویژگی
 ر کار در این فرهنگ، نرم و از جنس کتم و تصویر و هنرهای متنو  و گوناگون است. . ابزا1

 هوای یکی از ویژگویاعتماد نداشتن به خود، خودباختگی و ناامیدی و ترویج یأس و . 2
 شود. کلیدی نظریه فرهنگی شیطانی است که در قاال سایرین از آن استفاده می

 های این نظریه است. دانستن آنها، از دیگر ویژگیارزش  و بی ها تحقیر سایر فرهنگ. 3

 ،نظریهاین در  ها قش کلیدی و حساسی دارد. رسانهرسانه در نظریه فرهنگ شیطانی ن. 4
ها بر محوریت شایعه، درو ، فریوب،  هستند. رسانه«   فریایجهان»محور و به دناال شیطنت

اعتموادی  میدی و بیارویج نانمایی، ترور شخصیت، تحقیر و ت تهمت، قلب حقیقت، بزرا
به دناال فریب دادن  ،وشوی ملزیو شست لات مزورانهیها با تال کنند. این رسانه حرکت می
 .ها هستند سایر ملت

گیرد؛ چون ماتنی بور  . در این نظریه فرهنگی میان مقام نظر و عمل تفکیک صورت می5
 نفاق، ریا، تظاهر و شیطنت است.

گیرند، از کلموات شوکیل، زیاوا، جوذاب و  خیرخواهانه می. اهالی این فرهنگ ژست 6
پسند مثل خلق، مجاهد، جهاد، حقوق بشر، ماارزه با تروریسم، ماارزه با محور شرارت  مردم

 کنند. کنند؛ اما ضد آن شعارها اقدام می و ... استفاده می

 کند. می . این فرهنگ نگاه ابزاری به دین دارد و از مقدسات به شکل ابزاری استفاده7

وتار و پور از مشوکتت اقتصوادی و غیراقتصوادی آینده را تیرهنظریه فرهنگی شیطانی . 8
 کند. ترسیم می

هوای گونواگون . روش کار در این فرهنگ، تهاجمی است و با هدف فریب و اغوا از راه9
 ماند که آنها بیایند. رود و منتظر نمی به سرا  دیگران می
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کنود و بورای رسویدن بوه  ریزی و محاساه عمل موی با برنامه. نظریه فرهنگی شیطانی 10
 دار و مختلف است. ها و سناریوهای دنااله اهدافش، دارای برنامه

یه  های فرهنگی دوساحتی ب. نظر
یه فرهنگی مادی تنازعی1  . نظر

، ترکیای از خوی دو حیوان گاو و پلنگ اسوت. در این نظریه براساس مثال امام خمینی
د و نکشو برنود. هوم موی از دو اهرم بهره می ،خوداهداف در راستای افراد هنگی نظریه فراین 

ماهیوت رژیوم  ینویاموام خم د.نوبر ند و هم از کشتن و غارت کردن لذت مینک غارت می
بورد  نایتکاری که از جنایت لوذت مویکند؛ ج بر همین مانا تحلیل می کش اسرائیل را کودک
قرآن بخشی از اعوراب جواهلی را دارای ایون نوو  فرهنوگ  .(85 ،17 د :1385 ،خمینی امام)ر.ک: 

)انعوام: کشوتند  داند؛ همان کسانی که از ترس گرسنه ماندن خود یا فرزندانشان، آنها را می می

 گناه، نماد فرهنگ تنازعی است. غذا نماد فرهنگ مادی و کشتن یک طفل بی. (31و اسراء:  151
یه فرهنگی مادی شیطانی2   . نظر

 در این مدل، ترکیای از خوی گاو و شیطان است. یه براساس مثال امام خمینیاین نظر
د. هم فریب نبر از ابزار فریب بهره می ،های خود خواسته وبرای دست یافتن به تمایتت  افراد
بوه آن افتخوار شووند و  خوشوحال موید و نوبر د و هم از فریب دادن دیگران لذت مینده می
تور  و جنس را گران« گذارد سر مشتری را کته می»به قول معروف،  مثًت وقتی کسی د.نکن می

فروشد، در این فضای فرهنگی  دهد یا جنس معیوب را به جای جنس سالم به او می به او می
 شود. قرار دارد و براساس این نظریه کار او تایین می

یه فرهنگی تنازعی شیطانی3  . نظر
رکیای از خوی پلنگ و شیطان است. در ادبیات ، تاین نظریه براساس مثال امام خمینی

این نو  زنند. در نتیجه  سیاسی رایج، به جای شیطان به روباه و به جای پلنگ به شیر مثال می
 ؛ها را برانودقدر قدرتمند است که گراشیر آن»از شیر و روباه. است ترکیای  گینظریه فرهن

اموا  ؛بتواند پرهیز کند. روبواه زیورک اسوت قدر زیرک نیست که از گرفتار آمدن در تلهاما آن
در این مدل، باید هم شیر باشد و نظریه فرهنگی  .(30  ،3: د1391)کلسکو،  «قدرتمند نیست

 .)همان( ها را رماند ها را شناخت و شیر باید بود تا گراهم روباه. روباه باید بود تا دام
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ز موذهب و طرفوداری از . او در آغواز ژسوت طرفوداری ااسترضاخان مثال این بخش 
قودرت را بوه دسوت  اما وقتوی ؛ها را به راه انداخت روحانیت را گرفت و دسته عزاداری قزاق

فریب بوه اضوافه  ،ن ترتیبحجاب ماارزه کرد. به ایعزاداری و  با مذهب، روحانیت،گرفت، 
 داد.  او را تشکیل میی خشونت، بخشی از ماهیت فرهنگ

یه  یساحتهای فرهنگی سه ج. نظر
تر وجود  صورت پیچیده، بهنظریه فرهنگی به شکل ترکیای و شوراییدر این نو ، هر سه  
 گوری.هوم حیلوهخویی و جویی، هم درندهپلنگ، هم گاو و هم شیطان؛ هم لذتهم  ؛دارد

، دولوت ها بیشتر است. نمونه بارز این نو  نظریه فرهنگوی رو، خطر آن از سایر فرهنگازاین
 آمریکا را شیطان بزرا نامید. ن دلیل امام خمینیبه همی مریکاست.آ

یه فرهنگی مادی تنازعی شیطانی .1  نظر
عموموًا ایون  .)ر.ک: خارگوزاری ایرنوا( تترین کشور در تاریخ جهان اسدوستآمریکا جنگ

. مثًت آمریکوا بوه شود و اهداف اقتصادی داردو  میکاری شرکاری و دغلها با فریب جنگ
 بعد به عراق حمله کورد )قوه شیطنت(،  اق ستح کشتار جمعی دارددرو  مدعی شد که عر

)قووه  که هدفش تاراد ثروت عراق و مخصوصًا نفت ایون کشوور بووددرحالی ؛)قوه غضایه(
کنود کوه شواو دارد، اموا عقول نودارد  از آمریکا به گاوی تعایور موی امام خمینی شهویه(.

 .(20  ،18 د :1385خمینی ،  )امام
 :فرماید دهد و میشیطنت را هم به آمریکا نسات می امام خمینی

وَد  موا» کوه اسوت عقلی آن ،کنم می عر  من که عقلی نیا»  وه   ُعا   ب 
ْحمن  .(208 :  )همان« دارند هم نهایا را ریتدب و طنتیش ،ریتدب ااّل  و «الرَّ

بندی نظریات فرهنگی متدانی بیوان شود، در جودول  آنچه در این بخش در مورد صورت
 قابل مشاهده است: ذیل

 بندی نظریه نو  طاقه
ساحات 

 نظریه
 وضعیت نو  نظریات

نظریات فرهنگی 
 متدانی

نظریات 
 ساحتی تک

 نظریه فرهنگی مادی
 ساده

 نظریه فرهنگی تنازعی
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 نظریه فرهنگی شیطانی

نظریات 
 چندساحتی

 دوساحتی
 نظریه فرهنگی مادی تنازعی

 شیطانینظریه فرهنگی مادی  پیچیده
 نظریه فرهنگی تنازعی شیطانی

 ساحتیسه
نظریه فرهنگی مادی تنازعی 

 شیطانی
 بسیار

 پیچیده
 

یه فرهنگی جامع  د. نظر
یه فرهنگی متعالی1  . نظر

تعایور  نظریه فرهنگی متعالیکه از آن به  برای درک و تایین نظریه فرهنگی امام خمینی
خ دهویم کوه مسوهله اموام خمینوی چیسوت؟ نظریوه کنیم، الزم است به چند پرسش پاس می

کنود؟  دهد و کدام درد از دردهای بشر را درمان می فرهنگی ایشان، به چه مشکلی پاسخ می
 یک نسخه به نام نظریه فرهنگی متعالی برای تمامی بشر پیچید؟ توان اساسًا آیا می

رویوه  واهری  روسوت. گرچوهبشر امروز با بحران معنویت روبه ،از نظر امام خمینی
ترین درد جامعه بشری در  های اقتصادی است؛ اما در حقیقت اساسی مشکتت بشر، بحران

)ر.ک: هموان، شرق و غرب، عدم توجه به معنویت، خدا و مسائل اعتقادی است؛ نه اقتصادی 

 .(221  ،21 : د1385
نظریه بوه بنابراین، نظریه فرهنگی متعالی به دناال حل بحران معنویت است که آن هفت 

دناال حل آن ناودند؛ چون مسوهله یکوی منفعوت، مسوهله دیگوری سولطه و مسوهله سوومی 
 مهندسی اطتعات و مدیریت افکار عمومی و یا ترکیای از اینها بود. 

معتقد است که بشر یک مسهله دارد و آن مسهله بحوران معنویوت اسوت.   امام خمینی
دهد. این  امام خمینی این کار را انجام می پاسخ هم توجه به معنویت است که نظریه فطرت

 کند.نکته، نظریه فرهنگی متعالی را از آن هفت نظریه متمایز می
مصداق بارز این معنویت از نظر امام خمینی استم است؛ استم ناب محمدی نوه هور  

 اسووتم دربوواری، فیووکث مّتهووای اسووتم ان،یابوسووف اسووتم ت،یاشووراف اسووتم»اسووتمی. 
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 و پوول اسوتم نکاوت، و ذلت استم دانشگاهی، و علمی های حوزه شعوریب هاینما مقدس
 و نیمظلووم بر دارانهیسرما و هیسرما تیحاکم استم اسارت، و سازش و بیفر استم زور،

منظور نیست. بنابراین صرفًا با اسم   (80:  )همان« ییکایمرآ استم کلمه كی در و ها، پابرهنه
 شود. رهنگی، متعالی و استمی نمیدین و استم، نظریه ف

 تبیین
تورین رویوداد  ترین و مهوم ترین، بزرا در تحلیلی کتن از تاریخ، شریف امام خمینی

تور از آن توا ابود رو  داند؛ رویودادی کوه بوزرا می تاریخ را بعثت حضرت ختمی مرتات
ر، بحران معنویوت ترین بحران بش از طرفی گفتیم که بزرا .(419   ،12 )هموان: دنخواهد داد 

 است. پس آن رویداد بزرا، پاسخ این بحران فراگیر است.
، سونخ و جنسوی معنووی، الهوی، بنابراین سنخ نظریه فرهنگی متعالی اموام خمینوی 

های مکتب  توحیدی و دینی دارد. در واقع نظریه فرهنگی امام، یکی از محصوالت و فراورده
ای اسوت کوه قووه عاقلوه  متعوالی آن نظریوهاستم ناب محمدی است. پس نظریه فرهنگوی 

 عنوان پیامار بیرون هدایت قوای انسان را بر عهده دارند. عنوان پیامار درون و دین بهبه
 ، موارد زیر مهم است:این نظریه فرهنگی براساس مااح  امام خمینیبرای تحقق 

سوت کوه انسوان . اولین گام برای تحقق بخشیدن و تقویت نظریه فرهنگی متعالی این ا1
 کوهای گونهبه نماید؛ شرعی و عقلی انسان را خود صورت و عزم خویش را جزم کند تا  اهر

 رسوول  واهر یعنوی  واهرش است؛ انسان شخص این که کنند حکم در  اهر عقل و شر 
 .)همان(باشد  اکرم

ن اصتح  اهر و منطاق نمودن  اهر خویشتن با دستورات شر  است. ای ،. مؤلفه بعدی2
 :گام، به منزله پی ساختمان نظریه فرهنگی متعالی است. به تعایر حضرت امام خمینی

 ُکَنود ابتودا آنکوه مگور ؛شوود نمی پیموده الهیه معارف در راهی هیچ» 
 .)همان(« شریعت  اهر از انسان

. تفکیک  اهر و باطن یک اشتااه راهاردی است؛ زیرا  اهر و باطن در هم تأثیر دارند 3
 گوذارد. اموام خمینوی شرو  تأثیر، از  اهر است و ابتدا  اهر در باطن توأثیر مویو نقطه 

 .)همان(کند  گویند: اصل دل است، رد می دیدگاه کسانی را که می
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ها و  تهمت تا جایی که در امور شخصیحسن  ن داشتن به خدا مرحله دیگر است؛ . 4
 :1395سسه تنظویم آثوار اموام خمینوی، )مؤ اندن را هم لطفی از سوی خدا بدپایاافتراها و آزارهای بی

تعالی، در امور سیاسی و اقتصادی وه سرشار از حسن  ن به خدای تاارکهمین نگا .(127 
م اقتصوادی و یجنوگ و تحورکه امام خمینوی ؛ چناندارد دوجو نیزالمللی های بین تحریمو 

روی پوای خوود بایسوتد دانست، تا مملکت  میالهی   ای تحفهرا  اخراد کارشناسان خارجی
 .(433و  434  ،21 : د1385)امام خمینی، 

 ،فضوایل انسوانی های مادی است و تر از ارزش های معنوی مهم ارزش در این نظریه. 5
: 1385)همان،  تر از شکم و نیازهای فیزیولوژیک است مهم ،عزت و استقتل ،کرامت ،شرافت

 .(269  ،15د
 ها ویژگی

 . جامعیت1
شووند؛ بلکوه هموه قووا بوه رسومیت شوناخته  یک از قوا حوذف نمویهیچ در این نظریه

ها و تموایتتی کوه دارنود، در چوارچوب  شوند. الاته تمام قوا باید برای رسیدن به خواسته می
ها و قواعد کلی، حتل و حرام گفتوه  عقل و عدل عمل کنند که در زبان دین به آن چارچوب

 کنیم:را مرور می نگری امام خمینیشود. در ادامه چند مورد از جامع می
داند؛ بلکه معتقد است کوه ایون  امام خمینی ذات تکنولوژی را سکوالر و یا ضددین نمی

 ابزار استفاده دوگانه دارند و استفاده صحیح از آنها اشکالی ندارد. 
ا بندوباری فرویدی موافق است و نه ب گسیختگی و بیایشان درباره قوه شهویه، نه با لجام

گیری از آن براساس قوانون اسوتم و در  وار آن؛ بلکه بر بهرهو بودایی  سرکوب نمودن مسیحی
 چارچوب خانواده اصرار دارد. 

با نفوی اقتصواد لیارالیسوتی و دهد و  میها اهمیت  اقتصاد و رفاه انسانبه  امام خمینی
ه کواری کننود کوه هوای اقتصوادی عادالنو خواهد که با ارائوه طورح از علما می ،مارکسیستی

 ،20 )هموان: د مستضعفان و پابرهنگان در محرومیت و در حسرت یک لقمه نان به سور نارنود

 .(339و  340 
ایشان در مورد قوه غضایه معتقدند که اصل این قوا مثل سایر قوا الزم و مفید است؛ زیرا 
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ن قدرت و قّوه یاه که حفظ نظام عالم کند، در پرتو یاسات الهیرات و سیاجرای حدود و تعز»
کنود و هوم خویی،  لم و استکاار را نکوهش می؛ اما هم درنده(242  :1388)« ه استیاله
شوجاعت  پذیری و انفعال نشان دادن در برابر  الم را. از نظر امام خمینیتفاوتی، ستم بی
 .(143   :1377)ر.ک: امام خمینی، ددار  خشونت تفاوت با

 عدالت و معنویت. حرکت بر مدار عقتنیت و 2
دهود. نظریوه فرهنگوی  هویت و موجودیت جامعه توحیدی را شکل می ،این سه شاخصه 

کند و لذا  لم در ساحت آن راه ندارد و از انسوان و حیووان و  متعالی بر محور عدل حرکت می
ل اختقی به رسمیت شناخته یحتی اگر آن انسان مسلمان نااشد. فضا ؛شود نمی گیاه حقی تااه

صووررت شوند. معنویوت توحیودی بوه امور نسای تلقی نمی ،ود و اختق و حق و باطلش می
 شود.  توجه می معاد توأمانها و ساحات حضور مؤثر دارد و به معاش و  جدی در همه عرصه

 فهم و به زبان مردمصورت صادقانه، شفاف، همه. طرح مسائل به3
 را مردم درد مردم زبان با باید. فهمند نمی را روشنفکرمآبانه هایصحات ما مردم امروز» 
 بوارذلوت سولطه تحت از و شوند می شما پشتیاان مردم که است موقع این در تنها. کرد بیان

ه إال إله ال کلمه حصین حصن در و آیند می بیرون  آنان وابستگان و هاابرقدرت  درخواهند اللَّ
 .(343 ،18 : د1385)« آمد

 

یهنوع طبقه  وضعیت صهشاخ  بندی نظر

 انسان و جامعه عاقل عادل توحیدی نظریه فرهنگی متعالی
جامع؛ دنیوی و اخروی، 

 اهری، باطنی، شخصی، 
 خانوادگی، اجتماعی

 

 بندیجمع
تووان  بندی کتن میهدف ما در این مقاله تایین انوا  نظریات فرهنگی بود. در یک طاقه

وب تقسیم کرد. نظریه فرهنگی مطلووب این هشت نو  نظریه را در دو دسته مطلوب و نامطل
دارای یک طیف است که از آن به نظریه فرهنگی متعوالی تعایور کوردیم. نظریوات فرهنگوی 

 گیرند.  ساحتی قرار میساحتی، دوساحتی و سهنامطلوب در هفت طیف و ذیل سه طاقه تک
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هوا  ناست که براساس آن، همه انسوا نظریه فطرت امام خمینیبندی،  متک این طاقه
عاشق کمال مطلق و متنفر از نقص هستند؛ اما در زمینه تشخیص مصداق کمال، دچار خطا 

شوند که این امر براساس قوای وجودی انسوان منجور بوه پدیود  و اشتااه عمدی یا سهوی می
 شود. آمدن انوا  نظریات فرهنگی می

بعود سولای و  با ارائه هشت مدل نظریه فرهنگی، دارای دو دستگاه فکری امام خمینی
صوورت ایجوابی موفوق اسوت، ایجابی است و ضمن آنکه در ارائه نظریه مطلووب خوود بوه

توانود از  هوای فرهنگوی رقیوب را دارد و موی خوبی توانایی تحلیل و بررسی و نقود نظریوهبه
 های آن در امان بماند و از نقاط مطلوب آنها استفاده کند. آسیب
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