فرهنگ در منظر امام خمینی
اهمیت و نقش فرهنگ
“دسثبس ٜفشٞ ًٙٞش چٌ ٝفت ٝضٛد وٓ استٔ .ی دا٘یذ ٔ ٚی دا٘یٓ اٌش ا٘حشافی دس فش ًٙٞیه سطیٓ پیذا ضٛد  ٕٝٞ ٚاسٌبٖ ٞب
ٔ ٚمبٔبت آٖ سطیٓ دس صشاط ٔستمیٓ ا٘سب٘ی  ٚاِٟی پبیجٙذ ثبضٙذ  ٚثش استمالَ  ٚآصادی ّٔت اص لیٛد ضیطبٖ عمیذ ٜداضت ٝثبضٙذ ٚ
آٖ سا تعمیت وٙٙذ ّٔ ٚت ٘یض ث ٝتعجیت اص اسالْ  ٚخٛاستٞ ٝبی اسص٘ذ ٜآٖ پبیجٙذ ثبضٙذ دیشی ٘خٛاٞذ وطیذ و ٝا٘حشاف فشٍٙٞی
ثش  ٕٝٞغّج ٝوٙذ  ٕٝٞ ٚسا خٛاٞی ٘خٛاٞی ث ٝا٘حشاف وطب٘ذ ٘ٚسُ آتی ٝسا آٖ چٙبٖ وٙذ و ٝا٘حشاف ثصٛست صیجب ٔ ٚستمیٓ سا
سا٘ ٜزبت ثذا٘ذ  ٚاسالْ ا٘حشافی سا ث ٝربی اسالْ حمیمی ثپزیشد  ٚثش سش خٛد  ٚوطٛس آٖ آٚسد و ٝدس ط َٛستٓ ضبٞی ٚ
خصٛصبً پٙزب ٜسبَ سیب ٜثش سش وطٛس آٔذ ”.سخنرانی در تاریخ 61/11/22

“ثجیٙیٓ و ٝفشٚ ًٙٞاسداتی ثٔ ٝب چ ٝوشد ٔ ٚب دس ٔمبثّص چ ٝثبیذ ثىٙیٓ[سخنرانی در تاریخ ]61/9/28؟
“خشٚد اص فش ًٙٞثذآٔٛص غشثی ٘ ٚفٛر  ٚربیٍضیٗ ضذٖ فش ًٙٞآٔٛص٘ذ ٜاسالٔی ّٔی  ٚا٘مالة فشٍٙٞی دس تٕبْ صٔیٞ ٝٙب دس
سطح وطٛس آٖ چٙبٖ ٔحتبد تالش  ٚوٛضص است و ٝثشای تحمك آٖ سبِیبٖ دساص ثبیذ صحٕت وطیذ  ٚثب ٘فٛر عٕیك سیط ٝداس
غشة ٔجبسص ٜوشد “.سخنرانی در تاریخ 63/9/19

“ٞز ْٛدا٘طزٛیبٖ پس اص طی وشدٖ دٚسٞ ٜبی تحصیّی ث ٝآٔٛصش ٞبی غشثی  ٚضشلی دس دثیشستبٖ ٞب  ٚدا٘طٍبٞ ٜبی ایشاٖ
ثسٛی غشة  ٚاحیب٘بً ضشق و ٝس ٜآٚسی رض فش ًٙٞغشثی  ٚضشلی ٘ذاضت چٙبٖ فبرع ٝای ثجبس آٚسد و ٕٝٞ ٝی اثعبد ربٔعٔ ٝب
سا ثی لیذ  ٚضشط ٚاثست ،ٝثّى ٝتسّیٓ ث ٝاثشلذست ٞب وشد” .سخنرانی در تاریخ 60/6/31

“صذٔبتی و ٝوطٛس ٔب اص فش ًٙٞسطیٓ ضب ٜخٛسد ٜاست لبثُ ٔمبیس ٝثب ضشسٞبی التصبدی  ٚغیش٘ ٜجٛد ٜاست ٔتأسفب٘ ٝدس صٔبٖ
ایٗ پذس  ٚپسش دست ارب٘ت ثبصٌشدیذ ٔ ٚشاوض آٔٛصضی و ٝثبیذ تىیٌ ٝبّٔ ٜت ثبضذ ث ٝضذش تجذیُ ضذ).
سخنرانی در تاریخ 60/7/24

“ٔب اآلٖ دس  ٕٝٞچیض ثٌٕ ٝبٖ یه ٘حٚ ٛاثستٍی داسیٓ و ٝثبالتش اص ٚ ،ٕٝٞاثستٍی افىبس است ،افىبس رٛاٖ ٞبی ٔب؛ پیشٔشدٞبی
ٔب ،تحصیُ وشدٞ ٜب ،سٚضٙفىشاٖ ٔب ،ثسیبسی اص افىبس ٔب ٚاثست ٝث ٝغشة است” .صحیفه نور ج ۱۰/۵۶

“عّٕبء ثالد  ٚوطٛسٞبی اسالٔی ثبیذ سارع ث ٝحُ ٔطىالت ٔ ٚعضالت ٔسّٕیٗ ٚخشٚد آ٘بٖ اص سیطش ٜلذست حىٔٛت ٞبی
رٛس ثب یىذیٍش ث ٝثحج ٔ ٚطٛست  ٚتجبدَ ٘ظش ثپشداص٘ذ  ٚثشای حفظ ٔٙبفع ٔسّٕیٗ سیٞ ٝٙب سا سپش وٙٙذ  ٚرّ ٛتٟبرٓ فشٍٙٞی
فشٞ ًٙٞبی ٔتجذَ ضشق  ٚغشة سا و ٝث٘ ٝبثٛدی ٘سُ  ٚحشث ّٔت ٞب ٔٙتٟی ضذ ٜاست سا ثٍیش٘ذ  ٚثٔ ٝشدْ وطٛسٞبی خٛد
آحبس سٛء ٘ ٚتبیذ خٛد ثبختٍی دس ٔمبثُ صسق  ٚثشق غشة  ٚضشق سا ثبصٌٕ٘ ٛبیٙذ” .فریاد برائت

“أب لضی ٝدا٘طٍب ٜاص ا ٓٞأٛس استٕٞ .بٖ طٛسی و ٝثشای دضٕٙبٖ ٔب  ٚثشای آٟ٘ب ؤ ٝی خٛاٙٞذافىبس رٛا٘بٖ ٔب سا ٔٙحشف
وٙٙذ  ٟٓٔ ٓٞاست .چ ٖٛدا٘طٍبٔ ٜشوض  ٕٝٞچیض است  ٚثبیذ ایٗ ٔسئّ ٝسا د٘جبَ وٙیٓ و ٝدا٘طٍب ٜاسالٔی ضٛد تب ثشای وطٛس

ٔب ٔفیذ ٌشدد ٚ ،ثبیذ سعی ضٛد و ٝتب دا٘طٍب ٜث ٝیىی اص د ٚلذست ٌشایص پیذا ٘ىٙذ  ٚایٗ احتیبد ث ٝصشف ٚلت ٘ ٚظبست
وبُٔ احتیبد داسد) .سخنرانی در تاریخ 64/1/20

“ آٖ ٔعٙبیی و ٝاص عّ ْٛدا٘طٍبٞ ٜب ٔب ٔی خٛاٞیٓ  ٚاسالْ ٔی خٛاٞذ ایٗ است و ٝتٕبْ عّ ْٛطجیعی  ٚغیشطجیعی ٟٔبس ضٛد ثٝ
عّ ْٛاِٟی  ٚثشٌطت ث ٝتٛحیذ وٙذٞ .ش عّٕی و ٝدس آٖ رٙج ٝی اِٞٛٚیت ثبضذ یعٙی ا٘سبٖ طجیعت سا ؤ ٝی ثیٙذ خذا سا دس اٚ
ثجیٙذٔ ،سبیُ ٔٛرٛدات سا ؤ ٝطبٞذٔ ٜی وٙذ خذا سا دس ا ٚثجیٙذ .ا ٚو ٝاسالْ ثشای ا ٚآٔذ ٜاست ثشای ثشٌشدا٘ذٖ تٕبْ
ٔٛرٛدات طجیعی ث ٝاِٟیت  ٚتٕبْ عّ ْٛطجیعی ث ٝعّ ْٛاِٟی  ٚاص دا٘طٍبٞ ٜب  ٓٞایٗ ٔعٙی ٔطّٛة است عّ ْٛطجیعی  ٕٝٞثبیذ
ثبضذٔ .عبِزبت ثذ٘ی ثبیذ ثبضذ ِىٗ آٖ ٔشوض حمُ است ؤ ٝشوض تٛحیذ است .اسالْ طجیعت سا ٟٔبس ٔی وٙذ ثشای ٚالعیت ٚ
 ٕٝٞسا ثٚ ٝحذت  ٚتٛحیذ ٔی ثشد” .سخنرانی در تاریخ 64/1/20

“ د ٚاثشلذست ثشای ثذست آٚسدٖ سطّ ٝی استعٕبسی ،ثٟتشیٗ سا ٜسا دس حّٕ ٝث ٝفشٞ ًٙٞبی ّٔت ٞب دا٘ست ٚ ٝدا٘طٍبٞ ٜب سا ثٝ
خذٔت ٌشفت ٝا٘ذ  ٚثب ثذست آٚسدٖ ایٗ ٔشاوض اص س ٜآٚسدٞبی آٖٔ ،زّس ٞبی فشٔبیطی سبخت ٝحىٔٛت ٞبی دِخٛا ٜثذست
آٚسد ٜا٘ذ ٘ ٚظبْ ٞب سا سش تب لذْ غشثی یب ضشلی وشد ٜا٘ذ  ٚآ٘بٖ و ٝدس ایٗ وطٕىص اص  ٕٝٞثیطتش صذٔ ٝدیذ ٜا٘ذ  ٚس٘ذ
وطیذ ٜا٘ذ وطٛسٞبی اسالٔی ثٛدٞ ٚ ٜستٙذ” .فشیبد ثشائت
“فشص٘ذاٖ عضیضتبٖ سا دس سش والس ٞب ثصٛستی تشثیت ٕ٘بییذ وٚ ٝلتی فبسغ اِتحصیُ ٔی ض٘ٛذ رٛا٘بٖ ثشٙٔٚذی تحٛیُ ربٔعٝ
ٌشد٘ذ و ٝثب تٕبْ ٚرٛد ٔعتمذ ثبضٙذ و ٝآ٘چ ٝثذثختی داضتٙذ اص اثشلذست ضشق  ٚغشة  ٚضشق صدٌی  ٚغشة صدٌی است”.
سخنرانی در تاریخ 61/7/1

“رٛاٖ ٞبی عضیض ٔب و ٝسشٔبیٞ ٝبی ٔیٞ ٟٗستٙذ ثبیذ ثذا٘ٙذ و ٝسفتٗ ث ٝغشة  ٚضشق ثشای آٔٛختٗ عّٔ ْٛختّف ،آ٘بٖ سا اص
سسیذٖ ثٔ ٝمصٛد و ٝاستمالَ  ٚآصادی است ثبص ٔی داسد ٚ ٚاثست ٝتشضبٖ خٛاٞذ ٕ٘ٛد  ٚدضٕٙبٖ ٔب و ٝث ٝوطٛسٞب چطٓ طٕع
دٚخت ٝا٘ذ ٞشٌض ٘خٛاٙٞذ ٌزاضت ٔب استمالَ پیذا وٙیٓ  ٚاص ٚاثستٍی سٞب ضٛیٓ  ٚثبیذ ث ٝخٛد تّمیٗ وٙیٓ و ٝدس غشة ٞیچ
خجشی رض عمت ٍٟ٘ذاضتٗ ٔب اص لبفّ ٝی تٕذٖ  ٚتعبِی ٘یست  ٚثبیذ  ٕٝٞثذا٘یٓ و ٝدضٕٙبٖ غبستٍش ٔب چطٓ طٕع ث ٝدا٘طٍبٞ ٜب
دٚخت ٝا٘ذ و ِٛٚ ٝدس آیٙذ ٜای دٚس ث ٝدا٘طٍبٞ ٜب سخ ٝٙوٙٙذ  ٚرٛاٖ ٞبی پبوذَ سا ثب افسب٘ٞ ٝب  ٚدسٚغ پشداصی ٞب ٔٙحشف
ٕ٘بیٙذ  ٚسا ٜسا ثشای خٛد  ٚچپبٍِٚشی ٞب  ٚاستخٕبسٞب ثبص ٕ٘بیٙذ) ..سخنرانی در تاریخ 62/11/22

“دا٘طٍبٞ ٜب سا دس ٘ظش ثٍیشیذ و ٝاسالٔی ثطٛد  ٚاٌش دا٘طٍبٞ ٜب اسالٔی ثطٛد ٔسبئُ ٔب دس آتی ٓٞ ٝحُ است.
سخنرانی در تاریخ 64/6/13

“ٔجبدا اسبتیذ ٔ ٚعّٕیٙی و ٝثٚ ٝسیّ ٝی ٔعبضشت ٞب ٔ ٚسبفشت ث ٝرٟبٖ ث ٝاصطالح ٔتٕذٖ ،رٛا٘بٖ ٔب سا و ٝتبص ٜاص اسبست
استعٕبس سٞیذ ٜا٘ذ تحمیش  ٚسشص٘ص ٕ٘بیٙذ  ٚخذای ٘بوشد ٜاص پیطشفت  ٚاستعذاد خبسری ٞب ثت ثتشاضٙذ  ٚسٚحی ٝی پیشٚی ٚ
تمّیذ ٌ ٚذاصفتی سا دس ضٕیش رٛا٘بٖ تضسیك ٕ٘بیٙذ  ٚث ٝربی ایٗ وٌ ٝفت ٝضٛد و ٝدیٍشاٖ وزب سفتٙذ ٔ ٚب وزب ٞستیٓ ثٝ
ٛٞیت ا٘سب٘ی خٛد تٛر ٝوٙٙذ  ٚسٚح تٛا٘بیی  ٚسا ٚ ٜسسٓ استمالَ سا ص٘ذٍٟ٘ ٜذاس٘ذ .سخنرانی در تاریخ 67/4/29

“أشٚص ٜرٟبٖ تط ٝٙفش ًٙٞاسالْ ٘بة ٔحٕذی (ظ) است ٔ ٚسّٕب٘بٖ دس یه تطىیالت ثضسي اسالٔی س٘ٚك  ٚصسق  ٚثشق
وبخ ٞبی سفیذ  ٚسشخ سا اص ثیٗ خٛاٙٞذ ثشد ”.سخنرانی در تاریخ 67/4/29

“ٕٟٔتشیٗ عبُٔ دس وست خٛدوفبیی  ٚثبصسبصی تٛسعٔ ٝشاوض عّٕی  ٚتحمیمبت  ٚتٕشوض ٞ ٚذایت أىب٘بت  ٚتطٛیك وبُٔ ٚ
 ٕٝٞرب٘جٔ ٝختشعیٗ ٔ ٚىتطفیٗ ٘ ٚیشٞٚبی ٔتعٟذ ٔ ٚتخصصی است و ٝضٟبٔت ٔجبسص ٜثب ر ُٟسا داس٘ذ  ٚاص الن ٍ٘شش
ا٘حصبسی عّٓ ث ٝضشق  ٚغشة ث ٝدس آٔذ٘ ٚ ٜطبٖ داد٘ذ ؤ ٝی تٛا٘ٙذ وطٛس سا سٚی پبی خٛدضبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذ.
سخنرانی در تاریخ 63/7/11

“خشٚد اص فش ًٙٞثذآٔٛص غشثی ٘ ٚفٛر  ٚربیٍضیٗ ضذٖ فش ًٙٞآٔٛص٘ذ ٜاسالٔی ّٔی  ٚا٘مالة فشٍٙٞی دس تٕبْ صٔیٞ ٝٙب دس
سطح وطٛس آ٘چٙبٖ ٔحتبد تالش  ٚوٛضص است و ٝثشای تحمك آٖ سبِیبٖ دساص ثبیذ صحٕت وطیذ  ٚثب ٘فٛر عٕیك سیط ٝداس
غشة ٔجبسص ٜوشد ”.سخنرانی در تاریخ63/9/19

ویژگی های فرهنگ مادی
“ثبیذ ٔذت ٞب صحٕت وطیذ  ٚثبٚس وٙیٓ و ٝخٛدٔبٖ داسای یه فش ًٙٞثضسي ا٘سب٘ی ثب اسصش ٞبی اسالٔی ٞستیٓ.
” صحیفه ی نور ج ۱۸/۱۶۲

“ ثبیذ سبَ ٞبی طٛال٘ی صحٕت ٔ ٚطمت ثىطیٓ تب اص فطشت حب٘ی خٛد ٔتح َٛضٛیٓ  ٚخٛد سا ثیبثیٓ  ٚسٚی پبی خٛیص
ثبیستیٓ ٔ ٚستمُ ٌشدیٓ ”.سخنرانی در تاریخ60/7/24

