امام خمینی(س) و نظام فرهنگی و ارزشی غرب
محمد حسين جمشيدي
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«...و شرق اراده كند كه در مقابل غرب قيام كند»
(امام خميني ،8731 ،ج )1 :81
چكيده:

انقالب اسالمي ایران ارزشهای جدیدی را به بشریت عرضه كرد و هویت ما را
بازسازی نمود .تحول در زاویه دید ما نسبت به غرب و وضعيت جهان معاصر از نتایج
این دگرگوني است .بر همين مبنا ضرورت اتخاذ موضعي متناسب با ارزشهای
انقالب اسالمي و هویت ایراني ـ اسالمي در برابر غرب و نظام فرهنگي ـ ارزشي آن به
وضوح آشكار ميگردد .امام خميني به عنوان رهبر انقالب اسالمي و بنيانگذار
جمهوری اسالمي ،رویكردی را نسبت به غرب مطرح ميسازد كه از سویي با كليت
فرهنگ ما سازگار است و از سویي دیگر موضع انقالبي ما را در برابر غرب ترسيم
مينماید .در این مقاله پرسش ما این است كه امام خميني چه موضعي را برای جامعة
انقالبي ما در برابر غرب و نظام فرهنگي ،فكری و ارزشي آن ترسيم كرده است؟
رویكرد امام خميني در این حوزه ،نه تنها رد غربزدگي ،بلكه نفي گرایش به
فرهنگ غرب ،با توجه به شاخصهای آن ،همچون اومانيسم ،مادهگرایي و
سكوالریسم ،فردگرایي و سلطه محوری و مقابله در برابر رفتار تهاجمي آن و طرح
احيای هویت خودی با توكل و اعتماد بر مبدأ جهان هستي است .در این رویكرد،
غرب ،مغربِ حقيقت قدسي و شرق ،اشراقِ حقيقت و تجلي نور است .بر این مبنا
انسان به خویشتن حقيقي یا فطرت خداگونه و مخموره خود بازگشته و با نفي
غربگرایي به سوی كمال و سعادت حقيقي گام برميدارد.
كليدواژهها :غرب ،غربگرایي،غربزدگي ،اومانيسم ،شرق ،بازگشت به خویشتن.

 . 8عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس

Email:jamshidi@modares.ac.ir
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طرح مسئله
از پانصد سال پيش اندیشة مدرن و مدرنيته به عنوان راه خاصي برای توسعه و پيشرفت فرا راه بشریت
مطرح شده است و بخش عمدة جهان با سرعت در این راه به پيش ميرود؛ راهي كه نه تنها اقتصاد و
امور مادی محض بلكه فرهنگ ،سياست ،اخالق و ایمان را باز تعریف نموده و كليّتي فرهنگي و تمدني
همه جانبه را ساخته است كه برای تمام شئون انسانها برنامه و راه و رسم دارد .لذا به تعبير لوكاس این
امر یک دگرگوني مهم فرهنگي در اروپا تلقّي ميشود (لوكاس ،8711 ،ج .)7 :1دنيای مدرن نه تنها
این فرهنگ را برساخته و خود را منادی آن ميداند بلكه بدان حقانيت نيز بخشيده و سلطه و هژموني
جهاني آن را ميطلبد و برای تحقق این امر ميكوشد .در پروتكل صهيونيسم كه یكي از نمادهای مهم
غرب و نگرش مدرن است چنين آمده است:
ما برای حفظ سيطرة خود بر جهان ميبایست اشخاصي را از ميان ملّتها با دقّت و به
صورت حساب شده انتخاب كنيم و آنها آمادگي كامل برای خدمت داوطلبانه به ما
داشته باشند( ...واعظي.)12 :8731 ،

از آنجایي كه زادگاه ،محل پرورش و شكوفایي این اندیشه و نگرش ،جهان مغرب زمين یا غرب
بوده است؛ لذا داعيهدار این فرهنگ خاص و جایگاه اصلي آن نيز غرب ميباشد .حركت اندیشه مدرن
به سوی شرق عمالً مسئلة مواجهه و برخورد ما با غرب جدید یا همان فرهنگ مدرن را به دنبال داشت.
هرچند مواجهة ما با دنيای مغرب زمين و دید آنها از پيش ،اهميت این امر را خاطر نشان ساخته و
بسياری از اندیشمندان و محققان را به اندیشه و پژوهش در اینباره واداشته است؛ اما با توجه به تحوالت
جهان معاصر بهویژه در عرصه ارتباطات و فرهنگ و رسانهها از یک سو و گسترش عرصة روابط
بينالملل از سوی دیگر روزبهروز بر اهميت این مسئله افزون ميگردد .طرح جهاني كردن جهان از
زاویه دید اقتصاد و سياست مورد باور اندیشه مدرن و غرب بهویژه ایاالت متحده امریكا به عنوان
نماینده قدرت غرب و پرچمدار اندیشة مدرن و مكتب ليبراليسم نيز بر اهميت این مسئله افزوده است.
همچنين سلطة ایاالت متحده امریكا بر افغانستان و عراق كه در همسایگي سرزمين ما قرار دارند،
ضرورت توجه با این مسئله را بيش از پيش آشكار ميسازد؛ زیرا امروزه نمایندگان فكری ،فرهنگي و
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مشغول هستند .در ميان رجال علمي و سياسي ما نيز  ،در بعد اندیشهورزی و نگرش ،كم نبودهاند كساني
كه بر برتری و سلطة فكری غرب ،ضرورت تحقق و گسترش این سلطه بر جامعة ما تأكيد داشتهاند.
برای نمونه ميرزا ملكم خان در رساله دفتر تنظيمات خود مينگارد:
 ...من همين قدر ميگویم كه ما در مسائل حكمراني نه ميتوانيم و نه باید از پيش
خود اختراعي نمایيم .یا باید علم و تجربه «فرنگستان» را سرمشق خود قرار بدهيم یا
باید از دایره بربریگری خود قدمي بيرون نگذاریم (ملكم.)88-80 :8713 ،

همچنين ميتوان از رجزهای تقي زاده یاد كرد« :بمب تسليم به فرنگي را در این محيط در اندازیم
و منفجر كنيم و باالخره از فرق سر تا ناخن پا فرنگي شویم» (شریعتي ،بي تا ب  .)18:این در حالي است
كه در مقابل چنين نگرشي ،بسياری از اندیشمندان بزرگ ما مسئله نفي غرب و رهایي از غربزدگي را
به مثابه یک بيماری مطرح ساخته و در برابر آن مسئله «بازگشت به خویش» را مطرح نمودهاند .برای
نمونه جالل آل احمد در وصف غربزده ميگوید:
آدم غربزدهای كه عضوی از اعضای دستگاه رهبری مملكت است پا در هواست.
ذره گردی است علق در فضا ،یا درست همچون خاشاكي بر روی آب .با عمق
اجتماع و فرهنگ و سنت رابطهها را بریده است ...چيزی است بيرابطه با گذشته و
بيهيچ دركي از آینده .نقطهای در یک خط نيست بلكه یک نقطه فرضي است بر
روی صفحهای .یا حتي در فضا .عين همان ذره معلق (آل احمد.)818 :8718 ،

شریعتي نيز دربارة غرب و ضرورت نفي آن چنين ميگوید:
من كه از غربت وحشتناك غرب ميگریزم و به بازگشت به خویش ميخوانم...
وحشت من ناشي از نشناختن نيست و دعوتم به «بازگشت به خویش» نيز از سر
كهنهپرستي و گذشتهگرایي نيست ،وحشت از تبدیل یک روح شرقي است به یک
هيكل امریكایي( ...شریعتي ،بي تا الف .)821-818:
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این در حالي است كه زاویه دید ما نسبت به غرب نيز در صور گوناگون تجلي یافته است .گاه
«تمایل به غرب» داشته و زماني دیگر «غربزده» گشتهایم .گاهي «غرب ستيزی» را پيشه خود ساختهایم
و زماني «غرب گریزی» و دوراني دیگر به «غربستایي» رو آوردهایم .به لحاظ تاریخي حداقل دو دهه
پيش از شروع نهضت مشروطيت ،تمایل به غرب یا غربگرایي بر اذهان بسياری از رجال فكری و
سياسي ما سایه افكند و پس از آن دوره غربزدگي آغاز شد كه تا پيروزی انقالب اسالمي در بهمن
 8723ادامه یافت .از آن پس تا چندسال پس از پيروزی انقالب غربستيزی (تقریباً تا پایان جنگ
تحميلي رژیم عراق بر ایران) و به دنبال آن ،مدتي غرب گریزی را شعار خود ساختيم؛ ولي پس از آن
بار دیگر كم و بيش به ستایش غرب و غرب گرایي رو آوردیم.
در نتيجه نميتوان آیندهای روشن را در برابر چنين حركت و روندی تصویر كرد .آیا دگرباره با
توجه به توسعه ارتباطات و تحول فرهنگها در جهان معاصر ،غربگرایي بهویژه در ابعاد فرهنگي و
سياسي ،و در نهایت غربزدگي به سراغ ما نخواهد آمد؟ آیا اگر این روند همين گونه به پيش رود
مجدداً به سوی هویتي دیگر یا بيهویتي كشيده نخواهيم شد؟ اگر چنين شود ،خواه خواسته یا
ناخواسته ،آیا خطری بزرگ در راه استقالل جامعة ما و حفظ ارزشهای آن نخواهد بود؟
اینگونه است كه تعيين موضع ما در برابر غرب اهميت ميیابد و این نياز به شناخت غرب از
یکسو و دیدگاه اندیشمندان ما از سویي دیگر و اقتضائات هویتي و نيز زمانه از سوی سوم دارد .پس ما
حق داریم دست به گزینش بزنيم و موضع خود را بدون اعوجاج و لغزش اندیشهای تعيين كنيم .اما برای
گزینش و انتخاب ،آگاهي و شناخت ضروری است .بهعالوه ،آگاهي و شناخت نيز هرچه انسانيتر،
پيراستهتر و هماهنگ با هویت خودی و خویشتن خویش ما باشد بهتر ميتواند ما را در انتخاب موضع
یاری كند .از همين روی در این نوشتار مختصر به بررسي مسئله؛ یعني موضع ما در برابر غرب و نظام
فرهنگي ،اندیشهای و ارزشي از منظر امام خميني ميپردازیم .پس پرسش اصلي ما در این نوشتار ،این
است كه امام خميني چه نگرشي نسبت به فرهنگ مدرن و نظام ارزشي غرب داشته و چه موضعي را در
قبال آن اتخاذ كرده است؟
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 .1تقابل نگرشی و فرهنگی
در این تردیدی نيست كه فرهنگ غالب در مغرب زمين ،فرهنگ مدرنيته یا فرهنگ تجددگرایي است
كه با تكيه بر ریشههای یوناني ،رومي ،یهودی و مسيحي بهویژه سه مورد اول از رنسانس به بعد بهتدریج
شكل گرفته و در جوامع غربي به صورت خاص رسوخ یافته است .این است كه فرهنگ آكسفورد
مدرنيسم را به مثابه شيوهها و اندیشههای نویني تلقّي كرده كه جانشين افكار و آرای سنّتي شده و
مشتمل بر همة جنبههای حيات فردی و جمعي انسان غربي ،به ویژه جوانب مرتبط با دین است
( .)Hornby,1980:750در بخشهای دیگر جهان نيز این نگرش كم و بيش تبدیل به فرهنگ مسلّط
گشته است .اما در جامعة ما امام خميني به مثابه اندیشمندی برجسته و متكلمي صاحبنظر و رهبر
انقالبي بزرگ و بنيانگذار نظام جمهورری اسالمي در جهان معاصر ،كه شاید مهمترین شاخصة آن
غربستيزی بود ،و پيروانش در قالب انقالب اسالمي و جمهوری اسالمي طرح دیگری را مطرح
ساختند؛ لذا دیدگاه او در مورد غرب ميتواند در تعيين موضع ما نقشي تعيينكننده داشته باشد .به
معنایي مي توان نگرش امام خميني و انقالب اسالمي را نگرشي در برابر اندیشة مسلط غرب در دوران
معاصر دانست كه بر اومانيسم ،فردگرایي و اصالت نفع مبتني است؛ بهویژه كه انقالب اسالمي و حركت
امام خميني به نوعي ،خود مقابله با غربزدگي و فریفتگي در برابر غرب محسوب ميشود.
در این ارتباط او اسالم را به عنوان مكتبي زنده ،پویا به صحنة اجتماع و سياست بازگرداند و آن را
به عنوان یک مكتب رهایي بخش در برابر فرهنگ غرب وتجدد گرایي مطرح ساخت .اسالمي كه امام
خميني نماینده آن بود ،انسان بریده از آسمان و زمينگير شده را به خود آورد و به او نشان داد كه در
عصر سلطة فن و تصرف در طبيعت و غلبه اندیشه «اومانيسم» و «اصالت تمایالت نفساني» چگونه
ميتواند بر پای خود بایستد و نه تنها بر ماده كه بر نفس خویش نيز مسلّط گردد .به نظر امام خميني
غربيان و تجددگرایان:
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مبنای نظری و مفهومی
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 ...با دید مادی و محاسبات غلط به این پدیده الهي مينگرند ...و ارزشها را با
دیدهای مادی خود ،خالصه در سلطهجویي و استضعاف ملتهای زیر ستم ميكنند...
(امام خميني ،8731 ،ج.)11 :81

به عالوه ،در جهان معاصر به دليل تحوالت فن آورانه و پيشرفت تكنولوژی ،فرهنگ غربي صورت
و محتوایي جدید پيدا كرده كه مالزم با ماشين و تكنيک است .به تعبير جالل آل احمد چون این
فرهنگ بر شرق غلبه كرده و در شرق هنوز از ماشين خبری نيست كه از فرهنگش خبری باشد ،ورود
فرهنگ جدید كه به دنبال غلبة نظامي و اقتصادی غرب پيش ميآید ،در فرهنگ شرق اغتشاش و
اختالل ایجاد ميكند ،و این مفهوم دیگری از غربزدگي است (آل احمد 27-21 :8723 ،و .)13-11
آغاز غربزدگي در ایران را ميتوان پس از سالهای انقالب مشروطيت دانست ،افرادی كه برای
تحصيل به خارج از كشور رفته بودند پس از بازگشت به ميهن محو تمدن غرب شده و به تبع آن
خواستند ایران را به سبک كشورهای غربي وارد فرایند مدرنيزاسيون كنند (نقوی.)32-33 :8718 ،
هرچند در مقابل این جریان پس از پایان جنگ جهاني دوم در بين برخي از روشنفكران ایراني نوعي
انتقاد از غرب شكل گرفت (بروجردی)11 :8733 ،؛ اما انقالب اسالمي ایران به رهبری امام خميني
اصول ،شاخصها ،معيارها و موازین و ارزشهای پذیرفته شده در فرهنگ غرب را زیر سؤال برده و به
جای آنها ارزشهای متعالي نشأت گرفته از اسالم محمدی(ص) را مطرح ساخت .این انقالب ،در عصر
بردگي جمعي از ملل محروم ،در برابر غرب نه تنها انگيزه مردميترین قيام رهایيبخش و عدالتخواه
شد كه با آزادسازی نيروهای قدرتمند دروني جامعه ایراني ،شگفتيساز دوران گشت و همين مسئله بود
كه چالش تمدن غرب با انقالب اسالمي را به دنبال آورد.
 .2ما و شناخت غرب
مسلّم است كه بدون آگاهي در هيچ راهي نميتوان قدم گذاشت و انتخاب ،كه امری انساني و ارادی
است تنها در سایه آگاهي صورت ميگيرد .امير مؤمنان علي(ع) خطاب به كميل ميفرماید« :یا كميل ما
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تالشي نيست مگر اینكه تو نسبت به آن نيازمند شناخت باشي.
پس اگرمسئلة اصلي در اینجا چگونگي مواجهه ما با غرب و تعيين مواضع ما در برابر آن است ،این
كار بدون آگاهي از ابعاد فرهنگ غرب و مدرنيته ممكن نيست .بنابراین ،یكي از ابعاد مهم این مسئله
شناخت غرب است ،هرچند شناخت ما و شناخت نحوه و چگونگي برخورد ،مواجهه و موضع گيری ما
نيز حائز اهميت است .مسئلة غرب یا غربي شدن یا غرب شناسي كه معموالً از آن با واژه اكسيدانت1یا
اكسيدانتاليزم 2یاد ميشود و در نقطه مقابل آریانت 3و آریانتاليزم 4به معنای شرق ،شرقي شدن یا
شرقشناسي قرار دارد ،ميتواند دارای ابعاد گوناگوني باشد.
 .8گاه ميتوان غرب را از منظر جغرافيایي مورد نظر قرار داد؛ یعني به صورت خاص اروپا و
بالتبع امریكا؛
 .1غرب یه مفهوم جوامع پيشرفته به لحاظ تكنولوژی و اقتصاد؛
 .7غرب به مفهوم تاریخي ،یعني پدیدهای تاریخي از یونان تا اروپا و آمریكای شمالي؛
 .1گاه غرب را از لحاظ دستاوردهای آن مورد بررسي و شناخت قرار مي دهند.
 .2همچنين ميتوان غرب را از منظر دانش سياست ،جامعهشناسي سياسي ،یا از نظر اقتصاد و ...
(یعني از بعد خاص علمي) مورد توجه قرار داد.
 .1شناخت غرب از منظر فرهنگي و بة مثابه یک فرهنگ ،یعني شناختي مفهومي و كلّي،
شناختي كه متوجه چيستي ،ماهيت غرب ،مباني و بنيانهای فكری و اندیشهای و به طور كلي
نگرش و جهانبيني آنان است.
8. occident
1. occidentalism
7. ariyant
1. ariyantalism

امام خميني (س) و نظام فرهنگي و ارزشي غرب

من حركه اال و انت محتاج الي معرفه» (مجلسي ،8183 ،ج  .)113 :33یعني :ای كميل هيچ حركت و
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بنابراین ،امام خميني در اینجا به اولين گام یعني شناخت تكيه كرد؛ چرا كه تا این گام برداشته نشود
برداشتن گامهای بعدی غيرممكن ميگردد .به نظر ایشان ،غربيان و طرفداران آنها با جلوگيری از
اندیشيدن ما دربارة غرب ،مانع شناخت صحيح ما از آنان ميشوند.
در اصطالح عام منظور از غرب ،بخشي از دنياست كه از لحاظ صنعتي و اقتصادی ،پيشرفته و به
اصطالح توسعهیافته است .در معنای سياسي ،نيز غرب بخشي از جهان امروز است كه با شاخصهای
پيشرفت صنعتي ،توسعه اقتصادی ،تكنولوژی و درآمد سرانة باال مشخص ميگردد؛ یعني اروپای غربي
و امریكای شمالي .در بعد وسيعتر ،جهان غرب را به لحاظ موضوعي ميتوان شامل ژاپن ،روسيه،
اسرائيل و نيز بخشهایي از اروپای شرقي دانست.
اما باید دانست كه از بعد فرهنگي و مفهومي یا نگرشي ،غرب نه یک موقعيت جغرافيایي یا صنعتي
و تكنولوژیک ،بلكه یک مكتب با نحوه تفكر ،نگرش و كنش تاریخي خاص خود است .جهاننگری
این مكتب ،جهاننگری اومانيستي و سكوالر و دیدِ حاكم بر آن «دید مكانيكي» (ریفيكين و هوارد
 )71-13 :8731است .عقل محاسبهگر ،تجربهگرایي ،سودگرایي ،ليبراليسم و اصالت فرد اساس این
مكتب را تشكيل ميدهد .حاصل چنين بينشي امروزه فرهنگ و ایدئولوژی سرمایهداری و نظام ليبرال
دموكراسي است .در این ميان ستون اساسي بنای غرب را اومانيسم تشكيل ميدهد كه در معنای عام
همان اصالت دادن به انسان ،تمایالت و خواستهای او ،آن هم انسان مادینگر است.
بنابراین نگاه ما در این نوشتار نگاهي مفهومي و هستي شناسانه به غرب است و غرب را یک مكتب
ميدانيم كه دارای جهاننگری ،عقاید و ایدئولوژی خاص خود است و بنيان آن را اصالت بشر شكل
ميدهد.
 ...اگر ما بتوانيم اقوال مشاهير فلسفه و ایدئولوژی غربي را تحليل كنيم ،پي ميبریم كه
مرجع همه آنها اصول مذهب اصالت بشر است؛ یعني نویسندگان رنسانس و
منورالفكران قرن هجدهم ،كه منورالفكرها و روشنفكران ما ميخواستهاند به ایشان
تأسي كنند (داوری اردكاني ،بيتا.)88 :
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یا سكوالریسم تشكيل مي دهد ،نه جوامعي كه برجستگي آنها صنعت و تكنولوژی است و هركدام از
آنها نظامي سياسي و اجتماعي خاص خود را دارد؛ زیرا تمام این جوامع در نگرش سكوالریستي،
مادهگرایانه ،اینجهاني ،سودطلبي و فردگرایي مشترك هستند و از این لحاظ تفاوتي ميان امریكا با
اروپا یا ژاپن و  ...وجود ندارد .شناخت غرب بدین معنا و از این منظر است كه ميتواند جهتگيری ما
را در برخوردها و مناسباتمان با غرب تعيين كند و معنا ببخشد .شناخت غرب به این معنا از دید امام
خميني مسئلهای اساسي است و به همين دليل یكي از زیانهای غربزدگي از نگاه او این است كه مانع
تفكر ما در مورد غرب ميگردد:
اصالً تفكر در اینكه این غرب كه اینقدر از او تعریف ميشود چي است ،تفكر در
این (را) هم ازمان گرفتهاند .نميگذارند تفكر هم بكنيم كه آن غربيها چه ميكنند با
بشر( ...امام خميني ،8731 ،ج.)10 :1

.3امام خمینی و مفهوم غرب
امام خميني در آثار خود ،واژههای غرب ،غربي ،و  ...را به تكرار به كار برده است .از این كاربردها
بهدست ميآید كه او گاه غرب را در مفهوم جغرافيایي و گاه به عنوان ممالک پيشرفته و صنعتي بهكار
برده است .ولي در بسياری از موارد نحوه بهكارگيری واژهها در عبارات به گونهای است كه به وضوح
ميتوان فهميد كه منظور امام از غرب نه معنای جغرافيایي و نه به مثابه یک موضوع اقتصادی ،سياسي و
اجتماعي است؛ بلكه به مثابه یک نگرش و یک مكتب یا جهان نگری است .بهعنوان مثال ،زماني كه
امام از وابستگي اقتصادی یا صنعتي سخن ميگوید ،بيشتر به غرب موضوعي توجه دارد:
صنعت ما یک صنعت وابسته به غرب است و ایران را به صورت یک كشور
مونتاژكننده درآورده است .كشاورزی ما را نابود كرده است .تمام معادن زیرزميني و
رو زميني ما ،یعني جوانان عزیزمان را در اختيار غرب قرار داده است (امام خميني،
 ،8731ج .)822 :88

امام خميني (س) و نظام فرهنگي و ارزشي غرب

در این نگرش ،غرب به مثابة فرهنگي واحد دیده ميشود كه محور آن را نگرش مادی و اینجهاني
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سخن از وابستگي صنعتي و اقتصادی ،بيانكننده این است كه كشور ایران به صنعت و اقتصاد غرب
وابسته است و غربيان (ممالک غربي) سعي كردهاند بخشي از صنعت خود را در قالب صنعت مونتاژ و
تكميلي در كشور ما ایجاد كنند .مدیریت عمده در این نوع اقتصاد ،مدیریت غربيان است نه مدیریت
ایرانيان؛ لذا در ادامه این بيان نيز ميافزاید:
شاه ،ایران را از نظر سياسي در موضع امریكا قرار داده است و هميشه ایران را طرفدار
ظالمان و مستكبران قرار داده است (امام خميني ،8731 ،ج .)822 :88

هرچند او در چنين بياني ،به غرب موضوعي نظر دارد كه سردمدار آن امریكاست ،اما در عين حال
با تكيه بر دو اصل ظلممداری و استكبارگرایي این جوامع و در رأس آنها امریكا ،ميتوان گفت توجه
امام به غرب در اینجا به عنوان مكتبي با نگرش مسلّط ظلممداری و استكبارگرایي است .بهطوركلي
توجه عمده و اساسي امام خميني به غرب ،توجه موضوعي نيست بلكه او در بسياری از بيانات و
نوشته های خود غرب را در قالب مفهومي و به مثابه یک جهان نگری كلي مورد توجه قرار ميدهد.
برای نمونه ميگوید:
ما سالهای طوالني زیر بار غرب بودیم  ...اصالً قلوبمان قلوب غربي است متبدل
شدیم به یک انسان غربي (امام خميني،8731 ،ج .)770 :1

به عالوه ،در اینگونه موارد در نگاه امام ،آنچه در برابر غرب مطرح است «مكتب اسالم» یا
«جهانبيني اسالمي» ميباشد ،نه كشورهای مسلمان یا جهان سوم .ایشان ميفرماید:
ما باید سالهای طوالني زحمت و مشقت بكشيم تا از فطرت ثاني خود متحول شویم و
خود را بيابيم و روی پای خویش بایستيم  ...تنها مقصدمان تحول انسان غربي به انساني
اسالمي باشد (امام خميني ،8731 ،ج .)701-780 :82

در اینجا سخن از تحول «انسان غربي» به «انسان اسالمي» است كه مسئلهای فرهنگي و نگرشي است.
بهعالوه به زعم امام خميني ،این انسان غربي در غرب جغرافيایي زندگي نميكند بلكه در سرزمين
ماست .بنابراین ،در اندیشه امام خميني غرب نگرش خاص به انسان و جهان است و هركس كه این
نگرش را بپذیرد و بدان باور نماید ،غربي خواهد بود .غربگرایان و غربزدهها نيز غربي هستند،
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خواه در سرزمين دیگر .این معنا را امام خميني در مورد شعار معروف «نه شرقي ،نه غربي» بارها مطرح
ساخته است .برای مثال مي فرماید:
آری ،شعار «نه شرقي و نه غربي» ما ،شعار اصولي انقالب اسالمي در جهان گرسنگان
و مستضعفين بوده و ترسيم كننده سياست واقعي عدم تعهد كشورهای اسالمي و
كشورهایي است كه در آینده نزدیک و به یاری خدا اسالم را به عنوان تنها مكتب
نجاتبخش بشریت ميپذیرند و ذرهای هم از این سياست عدول نخواهد شد  ...و
كسي گمان نكند كه این شعار ،شعار مقطعي است كه این سياست ،مالك عمل ابدی
مردم ما و جمهوری اسالمي ما و همه مسلمانان سرتاسر عالم است .چرا كه شرط ورود
به صراط نعمت ،حق برائت و دوری از صراط گمراهان است كه در همه سطوح و
جوامع اسالمي باید پياده شود (امام خميني :8731 ،ج .)781 :10

درواقع در این نگاه دو صراط مطرح است :یكي صراط گمراهان یا همان نگرش غربي و دیگری
صراط نعمت یا راه اسالم .در جایي دیگر ،امام از مسير انقالب اسالمي بهعنوان «راه مستقيم» در برابر
راه شرقي 1و راه غربي یا همان غرب یه معنای كلي آن یاد ميكند .این راه و مسير مستقيم همان راه و
روش انبيا و فرهيختگان الهي است:
ایران از همان بدو انقالب و از قبل از بدو انقالب كه شالوده انقالب ریخته ميشد،
مسير ،مسير انبياء بوده ،مسير ،مسير راه مستقيم نه شرقي و نه غربي بود (امام خميني،
 ،8731ج .)813 :82

 . 8در اینجا منظور از راه شرقي راه ماركسيسم و مكتب ماتریاليسم است كه در بنيان تفاوت اساسي با اومانيسم غربي ندارد.
بلكه هردو انسان را مادی مي بينند و لذا یک راه بيش نيستند .اما كاربرد آن مفهومي رایج است كه در زمان امام خميني
بر نگرش ماتریاليستي اطالق ميشد .لذا هرچند گاهي امام بر مبنای آنچه رایج بوده است در بسياری از موارد شرق
سوسياليسم را از غرب ليبراليسم جدا دانسته است و این دو را با هم آورده است.
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آنچه در این شناخت مورد نظر است همانا ماهيت غرب است .منظور از ماهيت هر چيز  ،چيستي یا
هویت حقيقي آن است؛ یعني آنچه كه ذات و هویت آن را تعيين ميكند .در اغلب موارد شناخت
ماهيت و هویت از طریق بنيانها و ویژگيهایي صورت ميگيرد كه عامل تمایز یک پدیده از سایر
پدیدهها ميشود .بنابراین برای شناخت ماهيت و حقيقت غرب باید ویژگيهای اساسي ،فلسفي و مباني
نظری و اعتقادی تشكيلدهنده آن را مورد بررسي قرار داد.
در نتيجه در این نگاه ،منظور از غرب ،غرب صنعتي یا صنعت و تكنولوژی و فناوری غربي و مدرن
نيست؛ زیرا كه صنعت و تكنولوژی نيز خود ابزار سلطة غرب مدرن هستند .پس درست است كه
غرب مدرن بدون این تكنولوژی نميتوانست و نميتواند خودش باشد؛ اما حساب این ابزار از خود
غرب جداست .چه عين طبيعت و انسانهای دیگر به بردگي غرب در آمده و بهتدریج خود عامل
توسعه و گسترش این بردگي شده است .این است كه در خصوص تكنولوژی ،فناوری ،صنعت و
فنون غربيان ،نگاه و موضع ما گونه دیگر است و آن ،استفاده صحيح و غيراستكباری از آن است ،نه
نفي یا طرد آن.
بر همين مبنا غرب همان غرب فرهنگي و ارزشي است كه در قالب مدرنيته و به مثابه یک نظام
فكری و فرهنگي در طول تاریخ دوران مدرن شكل گرفته و ایجاد شده است .پایهها و مباني اوليه
این نظام فرهنگي را اصولي چون اومانيسم ،عقلگرایي ،سيانتيسم ،سكوالریسم ،بينش مادی یا
مادهگرایي ،طبيعتگرایي ،جهانگرایي ،ناسيوناليسم ،سلطهطلبي ،استكباریت و امپریاليسم تشكيل
ميدهد.
لذا در این مقال با توجه به اهميت این مباني در ساخت هویت و حقيقت غرب ميگویيم كه در
نگاه معنویتگرای امام خميني غرب همان اصول و مباني فرهنگي و ارزشي است .بر همين اساس در
اینجا به اختصار از ميان این اصول و مباني غرب ،به مهمترین آن مباني كه نقشي اساسيتری در تعيين
هویت و ماهيت غرب مدرن دارند ميپردازیم و دیدگاه امام خميني را در مورد آنها بيان ميكنيم.
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 .1اومانیسم یا اصالت انسان
شالوده اصلي و چهره بنياني فرهنگ غرب یا مدرنيته را اومانيسم یا ایمان راسخ به قدرت و مقام انساني
و اصالت دادن به خواستهها و تمایالت او تشكيل ميدهد .ریشة اومانيسم به یونان باستان ــ دوران پيش
از سقراطيان ــ باز ميگردد« .در آنجا خدایان رقيب انسان هستند» (آشنایي با مكاتب و اصطالحات
عقيدتي و سياسي .) 1-7 : 8730،این نظریه در رنسانس به شكل جدیدی مطرح شد و با تكيه بر
نفسانيات و تمایالت انسانيِ صرف تبدیل به فلسفهای گردید كه بعد مادی بشر را معيار و ارزش هر
امری ميداند .به عبارت دیگر ،در اومانيسم انسان بریده از آسمان و معنویت و دارای نيازهای طبيعي و
تصنعي معيار همه چيز است ،به بيان رنه گنون:
درواقع منظور از این واژه این بود كه همه چيز را محدود به موازین بشری محض
سازند و  ...به بهانه تسلط بر زمين از آسمان روی برتابند (گنون.)81-10 :8711،

بنابراین بنيان اومانيسم چيزی جزپذیرش اصل نفسانيت انسان نيست و نفسانيت بيانكننده بعد وانهاده
و رهاشده انسان از معنویت و تعالي است كه انسان را از نيروی معنوی جهاني یا ایدهآل مطلق هستي
مستقل مي داند .نفسانيت بيانگر بعد غيرمتعالي وجود انسان است كه تحت فرمان عقل متصل به حق
نيست و تنها او را بر طبيعت مسلط ميسازد و بس؛ پس در مقابل بعد معنوی و روحاني وی قرار دارد.
این بعد از انسان به دنيا تعلق دارد ،و به همه چيز انسان بعد مادی و دنيوی ميدهد .شریعتي در مورد
اومانيسم به معنای غربي آن ميگوید:
یک بشریت موهوم دروغيني كه وجود ندارد .اصالت بشری یعني شركت همه ملتها
در یک معني ،در یک حقيقت یعني شریک شدن انساني كه دستش خالي است با
انسان سرمایهدار ...اصالت انسان غربي( ...شریعتي.)13 :8731 ،

فوئر باخ آن را با صراحت بيشتری اینگونه بيان كرده« :برای انسان ،خداوند ،انسان است»
(زرشناس. )71 :8717 ،
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بنیانهای هویت غرب مدرن
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در مقابل ،امام خميني به عنوان یک عالم دین و دارای جهاننگری توحيدی برخاسته از آیين
محمدی نگرشي كه از انسان دارد كامالً با اومانيسم متفاوت است .در بينش امام ،انسان مظهر سایه و
خليفه خدا بر روی زمين است و دارای فطرتي خداآشنا ،حقآشنا ،حقيقتخواه و عدالتخواه است.
انسان مركب از دو بعد وجودی یعني عنصر ملكوتي و به تعبير قرآن «وَ نُفخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ» (سجده )1:و
عنصر مادی به بيان قرآن« :و لَقَدْ خَلَقْنَا االنسانَ مِن صلْصلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ» (حجر )11:است و این دو
از هم جدایي ندارند .امام خميني در بيان این نوع نگاه به انسان ميگوید:
هر مكتبي را به استثنای مكتب اسالم كه مالحظه كنيد  ...انسان را حيوان تصور كرده
است ،یک موجودی كه (كارش) همان خوردن و خوابيدن است ،منتهي بهتر خوردن
و بهتر خوابيدن ...انسان مراتب دارد ...اسالم برای این انساني كه همه چيز است؛ یعني
از طبيعت تا ماورای طبيعت تا عالم الهيت مراتب دارد ،اسالم تز دارد ،برنامه دارد...
(امام خميني،8731 ،ج.)1 :1

بهعالوه او رویگرداني انسان از حق تعالي ،معنویت و جدا شدن او از آسمان و تعاليم آسماني مبتني
بر وحي را ،نوعي انحراف از فطرت حقيقي انسان ميداند؛ فطرتي كه كمالجو و كمالطلب است.
بنابراین «نظریه فطرت» كه امام بارها بر آن تكيه و تأكيد دارد ،درست نقطه مقابل نظریه اومانيستي غرب
قرار ميگيرد (امام خميني ،8731 ،ج .)102-101 :81
در نگاه امام خميني بر عكس نگرش اومانيستي ،كمال انسان كمال معنوی و روحاني اوست و رشد
فطرت وی و حركت در مسير توحيد و حنيفيت است؛ پس انسان كامل را جانشين خدا در زمين و محل
تجلي صفات حق تعالي ميداند .انسان كامل از نظر امام متعالي و خداگونه است .انساني نيست كه در
جهت تأمين خواستههای خود خوب اراده ميكند ،خوب مياندیشد ،خوب ميخورد و خوب ميزید؛
بلكه او كتاب خدا و مثل اعالی اوست؛ آیينهای است كه حق خود را در آن ميبيند:
انسان كامل از آنجا كه كون جامع و آیينه تمام نمای همه اسماء و صفات الهيه است...
همان كتاب الهي است ...و مثل اعالی اهلل است ...اوست كه به صورت حق تعالي
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.)871

بنابراین اومانيسم كه به معنای اصالت دادن به تمایالت و نفسانيات انسان است در اندیشة امام
خميني مردود است؛ زیرا هرچند او را در كشف قوانين طبيعت و تسلط بر آن و همچنين تأمين زندگي
مادی و رفاهي موفق ميسازد ،ولي از آنجا كه معنویت او را تأمين نميكند ،صرفاً وجود مادیِ محض
برای او قائل است .در حالي كه انسان حيوان مستقيمالقامت نيست و دارای بعد معنوی ،روحاني ،متعالي
و خدایي نيز هست .بر این مبنا موضع ما درخصوص اومانيسم غربي نميتواند ایجابي باشد؛ زیرا این امر
به معنای تک بعدی دیدن انسان و نادیده گرفتن بعد معنایي و رواني او و در نتيجه گرفتار شدن در
مادهگرایي است.
 .2عقل گرایی اومانیستی
حال باید دید چرا انسان ميتواند معيار همه ارزشها و امور باشد؟ نگرش اومانيستي بر این باور است
كه انسان صاحب عقل است و ميتواند سود را از زیان تميز دهد؛ یعني موجودی عقالني است .عقل در
نگرش غربي برابر است با محاسبهگری سودنگرانه كه جایگزین تعقل انساننگرانه شده است .به بيان
جان رالز:
مفهوم عقالنيت باید حتي المقدور به معنای خاصي باشد كه در تئوری اقتصادی است،
یعني اتخاذ مؤثرترین ابزار برای رسيدن به اهداف معين تفسير شود( ...سریع القلم،
.)82-81 :8711

این شيوة نگرش به عقل ،خود بيانگر جهانبيني غرب است:
برخورد محاسبهگرانه با حيات و محيط زندگي  ...خود یک نوع جهان بيني است كه
در طول چند قرن در اروپا به دنبال كنشها و واكنشها نسبت به دوره وسطایي پدید
آمده است (.) Rawals 1971: 14
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آفریده شده است و كليد باب معرفت خدای تعالي است( ...امام خميني ،بي تا-873 :
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عقالنيت مدرن ،درواقع فرزند دوران عقلگرایي جدید و یا «عصر روشنگری» است كه پس از
رنسانس در غرب رخ نمود (ر.ك :.باربور .)11-38 :8731 ،این عقالنيت از یک سو تقليل عقالنيت
انساني به محاسبهگری و سنجش سود و زیان است و از سویي دیگر ،عقل مدرن هدفش صرفاً تصرف
در دنيا و استيالجویي بر طبيعت است .عقل مدرن سيطره آشكار نفسانيات بر انسان مدرن و
سكوالراندیش است كه انسان را مالک الرقاب هستي و محور آن قرار داده است؛ بهعالوه عقالنيت در
این نگاه غير دیني است .به بياني:
قصه سكوالریزم ،قصه عقل غير دیني است كه اگر چه ضد دیني نيست ،دیني هم
نيست (سروش.)87 :8731،

امام خميني عقل را آنگونه كه غربيان به مفهوم محاسبهگری و تشخيص سود از زیان ميدانند،
هرگز نميداند .بنابراین عقل به این معنا كه صرفاً سودنگر است با دیدگاه امام خميني در باب عقل و
خرد (انساني كه با خداوند و معنویت پيوند دارد ،از غيب بهره ميگيرد و توانایي رام ساختن قوای
سركش نفس انسان را دارد) كامالً متفاوت است؛ زیرا عقل عامل عبودیت انسان ،راه رهایي و رسيدن
انسان به سعادت ،كمال و مهمترین و برجستهترین عامل تمایز انسان از غيرانسان و انسان كامل از انسان
ناقص است .برای نمونه امام خميني مينویسد« :آن قوه عاقله ،یعنى قوه روحانيهاى است كه به حسب
ذات ،مجرّد و به حسب فطرت ،مایل به خيرات و كماالت و داعى به عدل و احسان است» (امام خميني،
.)18 :8733
همچنين در مورد محجوب نبودن عقل به طبيعت و آثار آن مي فرماید:
چون عقل به حسب فطرت ذاتيّه مخموره خود ،محتجب نيست ،و حجاب از رجوع
به طبيعت است كه شجره خبيثه است ،و آن در عالم تنزّل ،شجره مَنهيّه مىباشد؛ از این
جهت ،به حسب فطرت اصليه خود ،معرفت فطرى به حق تعالى دارد (امام خميني،
.)870: 8733

عقل گرایي در غرب به دليل اتكایي كه بر حس و تجربه داشت تنها انعكاسي از طبيعت و ماده ،به
مفهوم عام بود كه در قالب سيانتيسم یا علمگرایي تجلي و نمود یافت .در نتيجه ،هدف دانش نيز به

13
طرحي كه برای مدینة فاضله خود در كتاب نو ارغنون ارائه نمود ،سيادت مطلق را در اختيار علم قرار
داد و علم ــ آن هم علم محسوس ــ را تنها راه بشر به سوی زندگي سعادتمندانه معرفي كرد .پس از او
ولتر فرانسوی در قرن هجدهم نوشت« :ما باید حساب كنيم ،بسنجيم ،اندازه بگيریم ،مشاهده كنيم،
ماهيت فلسفه این است و بقيه خيالبافي است» (آشنایي با مكاتب و اصطالحات عقيدتي و سياسي :8730
.)13
بنابراین هدف اساسي در علم نيز صرفاً افزایش قدرت انسان ،گسترش و ازدیاد تسلط او بر طبيعت
ميباشد؛ از همين روی انسان را از شناخت حقيقت خود و تهذیب نفس دور ساخته است .علمگرایي
غربي با یک چشم به جهان و انسان مينگرد .انسان را تک بعدی و به دور از اخالق ،معنویت و سعادت
تلقي ميكند و او را از فطرت خویش دور ميسازد .اما در اندیشه امام خميني ،اینگونه نگاه به علم
محكوم است .از دیدگاه او ،انسان خود موضوع دانش خاصي است و آن دانش انساني است كه دانش
انبيا و پيامبران الهي است .برنامه رسول اهلل(ص) برنامه تربيت و پرورش انسان است؛ بنابراین قبل از هرچيز
انسان باید شناخته و كشف شود تا بتواند به پرورش استعدادهای الیتناهي خود برسد:
اگر برای هر علمي موضوعي است ...علم همه انبياء هم موضوعش انسان است ...تمام
انبياء موضوع بحثشان ،موضوع تربيتشان ،موضوع علمشان انسان است .آمدهاند انسان
را تربيت كنند .آمدهاند این موجود طبيعي را از مرتبه طبيعت به مرتبه عالي
مافوقالطبيعه ،مافوق الجبروت برسانند (امام خميني ،8731 ،ج .)711 :1

بنابراین تربيت و پرورش ،رشد و شكوفایي و به كمال رساندن استعدادهای انساني و انسان شدن او
خود قبل از هر چيز موضوع اصلي دانش است .دانشي كه هدف از آن سلطه بر طبيعت و افزایش سود
و قدرت انسان نيست ،بلكه قبل از آن ،سلطه بر خود انسان و تهذیب او و رساندنش به كمال ميباشد و
اینكه همه علوم و معارف برای این است كه این انسان ساخته شود و هر دانشي كه مانع ساختن انسان
گردد ،حجاب است و حجاب مانع تكامل و رشد انسان است و باید آن را برداشت:
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شناخت قوانين طبيعت برای تسخير آن و تحصيل قدرت هرچه بيشتر منحصر شد .فرانسيس بيكن در
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 ...علم الهي هم ميزان نيست .علم توحيد هم ميزان نيست .علم فقه و فلسفه هم ميزان
نيست .هيچ علمي ميزان نيست .آن علمي ميزان است و آن علمي برای بشر سعادت
است كه ...از كسي كه تربيت الهي شده است القاء بشود به بشر( ...امام خميني،8731 ،
ج.)280 :87

و یا ميفرماید:
اگر تهذیب در كار نباشد ،علم توحيد هم به درد نميخورد« .العلم هو الحجاب
االكبر» (امام خميني.)110 :8731 ،

همچنين علم وابسته و علم بدون تهذیب ،به وابستگي و انحطاط ميانجامد و بر ماست كه برای
پرهيز از وابستگي ،علم را در خدمت پرورش و تهذیب نفس به كار گيریم .نظریه اسالمي كردن
دانشگاهها كه از سوی امام خميني مطرح شد ،نظریهای بود در همين راستا و از اهداف مهم آن این بود
كه ما بتوانيم از غرب رهایي بجویيم و استقالل واقعي خود را به دست آوریم .زیرا فرهنگ مستقل در
سایه تربيت و پرورش نفوس انساني بهوجود ميآید ولي علم و آموزش بدون تهذیب نفس و پرورش،
از دیدگاه امام به فساد ،وابستگي یا جنگ و اختالف ميانجامد .این است كه امام ميفرماید:
معني اسالمي شدن دانشگاه این است كه استقالل پيدا كند و خودش را از غرب جدا
كند و خودش را از وابستگي به شرق جدا كند (امام خميني ،8731 ،ج-121 :81
.)128

امام خميني در عين تأكيدی كه بر پرهيز از علمِ عاری از پرورش و دانشِ عاری از تهذیب و
ارزشها داشت ،هرگز با مظاهر تمدن همچون تكنولوژی و صنعت مخالفت نداشت؛ بلكه اینها را در
ذیل پرورش و در ذیل معنویات صاحب ارزش ميدانست .اما از هدف قرار گرفتن آنها یا از جدا شدن
آنها از تهذیب نفوس ،پرورش ،هدف متعالي انسان ،كمال و فطرت پاك انسانيِ انسان نگران بود:
اگر مراد از مظاهر تمدن و نوآوردها ،اختراعات و ابتكارات و صنعتهای پيشرفته چه
در پيشرفت و تمدن بشر دخالت دارد ،هيچ گاه اسالم و هيچ مذهب توحيدی با آن
مخالفت نكرده و نخواهد كرد ،بلكه علم و صنعت مورد تأكيد اسالم و قرآن مجيد
است (امام خميني 8731 ،ج.)101 :18
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برخورد محاسبهگرانه و عقل حسابگر درجریان حركت روشنگری و اصالح دیني در غرب به تدریج به
بينش مادی و اینجهاني انجاميد .حتي در دوران روشنگری نوعي از فلسفه و حكمت الهي دنياگرا و
سكوالر بهوجود آمد .سكوالریسم در اصل به معني این جهانيگرایي یا مخالفت با شرعيات و معنویات
و روح دینداری و رهایي از قيد حاكميت الهي است ،آن در اصل از واژه التيني «ذوكولوم» یا
«سكولوم» به معنای «سده و قرن» اقتباس شده است ،ولي بهتدریج معنای دنيایي شدن ،اینجهاني و
دنيوی شدن را یافته است .بر اساس بينش سكوالریستي:
اوالً ،انسان باید از حاكميت معنویات ،خدا و عالم قدس رها و آزاد باشد؛
ثانياً ،واقعياتي كه در قلمرو دین و فلسفه قرار دارند به محدوده امور غيرمقدس ،طبيعي و تجربي
انتقال ميیابند؛
ثالثاً ،حاكميت دنيا بر دین و بعد معنوی اولویت و تحقق پيدا ميكند؛
رابعاً ،معيار اساسي در اداره جهان پيشرفت است و «پيشرفت عبارت است از كسب هرچه بيشتر
فزوني مادی ،كه بنا به فرض ،جهاني منظمتر به وجود ميآورد» (ریفيكين و هوارد.)11 :8731 ،
در حيات اجتماعي و سياسي ،جدا شدن سياست از دین و اخالق و غيردیني ساختن نهادهای سياسي
و اجتماعي و بهطور كلي تقدس زدایي از بعد تقدسآميز برخي از مظاهر جهان و انسان و انجام كارها
برای مقاصد این جهاني نتيجه این بينش بوده است .به عقيده امام خميني غرب در مادیت و نگرش
اینجهاني و عالم طبيعت غرق شده است« :غرب هم غرق در طبيعت دنياست و هيچ ملتفت به ماورای
طبيعت نيست» (امام خميني ،8731 ،ج )80 :1؛ بنابراین پيشرفت آنها نيز پيشرفت در انسانيت ،اخالق و
معنویت نيست ،بلكه پيشرفتي است یک بعدی و مادی محض كه به انحطاط انسانيت ميانجامد .امام
خميني ميفرمایند ...« :پيشرفت كرده اند ،اما پيشرفت قتاله؛ پيشرفتي كه بشر را به نيستي دارد ميرساند»

امام خميني (س) و نظام فرهنگي و ارزشي غرب

 .3بینش مادی و سكوالریسم

20
فصلنامه انديشه سياسي در اسالم  /سال اول/شماره  /1پاييز 1131

(امام خميني  .)10 :8731درحالي كه« :قرآن مجيد اساس تفكر مادی را نقد ميكند» (امام خميني،
 ،8731ج .)111:18
در همين ارتباط امام خميني بهصراحت مسئله جدایي سياست و حكومت از دین و معنویات را
مردود ميشمارد و مطرح ميسازد كه دین برنامه زندگي انسان است كه با فطرت او انطباق دارد؛
بنابراین نميتواند نيازها و خواسته های انساني او را نادیده بگيرد وگرنه ناقص خواهد بود .دین صرفاً
معنویات محض نيست بلكه دین اداره امور جامعه را جزو برنامههای خود قرار داده است و برای انسان
از گهواره تا گور و حتي از آغاز شكلگيری نطفه انسان تا جهان آخرت برنامه ،طرح و نقشه دارد:
اسالم فقط عبادت نيست؛ فقط تعليم و تعلم عبادی و امثال اینها نيست .اسالم سياست
است .اسالم از سياست دور نيست .اسالم ،یک مملكت ،یک حكومت بزرگ به
وجود آورده است ...و اسالم از هيچ چيز غافل نيست .یعني اسالم انسان را تربيت
ميكند به همه ابعادی كه انسان دارد (امام خميني ،8731 ،ج .)100 :1

او همچنين به متون فقهي اسالم اشاره ميكند كه:
از یک دوره كتاب حدیث كه حدود پنجاه كتاب است و همه احكام اسالم را در
بردارد ،سه ـ چهار كتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است؛
و مقداری از احكام هم مربوط به اخالقيات است؛ بقيه همه مربوط به اجتماعيات،
اقتصادیات ،حقوق ،و سياست و تدبير جامعه است (امام خميني.)2 :8737،

بهعالوه وی موضوع ورود نگرش اینجهاني و دنيایي به حوزه تمدن اسالمي و جدایي دین و دنيا،
دین و سياست و دین و اجتماع از یكدیگر را از توطئههای بيگانگان ميداند:
 ...و مع األسف تبليغ به وجه دوم در بعض از روحانيان و متدینان بيخبر از اسالم تأثير
گذاشته كه حتي دخالت در حكومت و سياست را به مثابه یک گناه و فسق ميدانستند
و شاید بعضي بدانند! و این فاجعه بزرگي است كه اسالم مبتالی به آن بود (امام
خميني ،8731 ،ج .)102 :18

نفي مادهگرایي ،سكوالریسم و دنياگرایي در آثار متعدد امام خميني مانند كشف اسرار ،كتابالبيع،
درسهای والیت فقيه و در بيانات ایشان به دفعات و با صراحت آمده است.

28

از مهمترین ویژگيهای غرب در برخورد با جوامع دیگر خصلت استعمارگری ،سلطهجویانه،
امپریاليستي و استكباری آن است .این ویژگي تا حد جهانگرایي و سلطه بر بشریت استمرار مي یابد .در
نگاه هانتينگتون جهاني شدن به معنای غربي سازی است (هانتينگتون 208 :8731 ،ـ  .)112فوكویاما نيز
اعتقاد دارد« :جهاني شدن ،همان امریكایي شدن است و امریكایي شدن به معنای پذیرش ارزشهای
امریكایي در دو دهه  10و  20از سده بيستم ميالدی است» (جام جم )1 :8718 ،داعيه جهانگرایي غرب
در پي شكستن مرزها مطابق اهداف و منافع خود و ایجاد مرزهای جغرافيایي تصنعي تحت سلطه و انقياد
خودش ميباشد كه هرگونه تعلق و وابستگي غيرغربي و هر نوع اتحاد ،وحدت و همگرایي غيرغربي را
نابود ميسازد و شرایط را برای سلطة كامل غرب و شكلگيری امپریاليسم غربي هموار ميكند .به بياني:
«غرب یک داعيه است ،اما این داعيه ...غرب داعيه سلطنت بشر است( »...داوری اردكاني.)87 :8737 ،
روشهای تحقق سلطهگری و جهانگرایي غربي نيز متعدد بوده است :استعمار قدیم ،استعمار
جدید ،تشكيل سازمانهای جهاني چون جامعه ملل و سازمان ملل متحد ،حق وتو ،نظم جهاني و  ...همه
و همه راههای تحقق این خواسته غرب بودهاند .امپریاليسم كه از واژه امپریو 1به معنای سلطه و نفوذ
اخذ شده است بهطور عام بيانكننده هر نوع سلطهطلبي و خوی استكباری از سوی غرب نسبت به
سایرجوامع است .از دید لنين «امپریاليسم در معنای خاص به مفهوم آخرین مرحله سير تكاملي جامعه
سرمایه داری صفتي بوده و درواقع مرحله حاكميت انحصارها و صدور سرمایه ميباشد» (سادات:8710،
.)11-11
در نگاه امام خميني نگرش استكباری و سلطهطلبي غرب نه تنها با خواست و مقاصد سایر جوامع
ناسازگار است بلكه امری غير انساني است ولي غربيان برای تحقق آن دست به استعمار و سلطه

8.imperiu

امام خميني (س) و نظام فرهنگي و ارزشي غرب

 .4سلطه جویی و نگرش استكباری و امپریالیستی
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برممالک دیگر زده و ثروتهای خداداد آنها را از طرق گوناگون غارت ميكنند .همچنين
استعمارگران در این جوامع سعي ميكنند هرگونه مانعي را كه سدی در راه تأمين خواستههای آنان
محسوب ميشود به هر بهایي و با هر شيوهای بردارند:
چنگال خبيث استعمار تا اعماق سرزمينهای بزرگ ملت قرآن فرو رفته و تمام ثروت
و مخازن بزرگ ما در قشر ملي بودن به كام آنان فرو ميریزد ،فرهنگ مسموم
استعمار تا اعماق قصبات و دهات ممالک اسالمي رخنه كرده  ...الزم است از فرصت
استفاده كرده به فكر چاره باشيد ( ...امام خميني 8731 ،ج .)711 :1

از دیدگاه امام خميني شيوع نگرش سكوالریستي و الئيسيسم و طرح جدایي سياست از دین و
اخالق در جوامع ما نيز از نقشهها و توطئههای استعمارگران غربي برای تحقق سلطه است ،زیرا تحقق
سياست مبتني بر اسالم و اخالق مانع تحقق خواستهای آنان ميگردد:
این را كه دیانت باید از سياست جدا باشد و علمای اسالم در امور اجتماعي و سياسي
دخالت نكنند ،استعمارگران گرفته و شایع كردهاند (امام خميني.)81 :8737 ،

همانطور كه گذشت معيارشكني و ایجاد مرزهای ساختگي نيز از سوی غرب در كشورهای
مسلمان و شرقي تحقق یافته است تا با تجزیه این جوامع و كوچک كردن آنها و ایجاد مرزهای
جغرافيایي اختالفبرانگيز بهتر بتوانند به مقاصد و منافع خود دست یابند:
از طرفي وطن اسالم را  ،استعمارگران و حكام مستبد و جاهطلب تجزیه كردهاند .امت
اسالم را از هم جدا كرده و به صورت چندین ملت مجزا درآوردهاند( ...امام خميني،
.)71 :8737

امام خميني در جایي دیگر این مسئله را با وضوح بيشتری مطرح ميسازد:
آنوقتي كه اروپایيها راه پيدا كردند به ممالک شرق و دیدند كه طعمه خوبي است
ممالک شرق و برای بلعيدن این طعمه مطالعات كردند ،این مسائل پيدا شده است...
بيدار بشوید آقا! ای جوانهای ما بيدار بشوید! بدانيد نقشهها چه است .برای چه شما را
ميخواهند دور كنند از اسالم ،برای چه شما را ميخواهند به مكتبهای دیگر نزدیک
كنند (امام خميني ،8731 ،ج .)781-770 :1

27
شامل موارد زیر ميدانند:
 .8ضربه زدن به اسالم به نام اسالم و مخفي نگاهداشتن ابعاد مهم اسالم ؛
 .1تحميل عمال و وابستگان خویش بر جوامع مسلمان؛
 .7تحریف حقایق و ارزشهای اسالم ومعرفي اسالم به صورت ناقص در جهان؛
 .1نابودی طرفداران اسالم ناب محمدی؛
 .2تفرقه افكني و ایجاد اختالف بين مسلمانان؛
 .1شيوع فرهنگ سرمایهداری و نگرش مادی ،فایدهگرایانه  ،سكوالریستي و ناسيوناليستي در
جوامع اسالمي.1
بر همين مبنا ناسيوناليسم نيز با دارابودن منشأ نژادی ،قومي وعوامل غيرانساني دیگر در جدا كردن
آدميان و نوع بشر از یكدیگر نقشي بسزا داشته و به پيدایش ایدئولوژیهای محدود و منطقهای و
اختالف برانگيز انجاميده است و جز تضييع حقوق و بهكارگيری تعصبات گروهي از سوی امام خميني
طرد و نفي شده است:
از مسائلي كه طراحان برای ایجاد اختالف بين مسلمين طرح و عمال استعمارگران در
تبليغ آن به پا خاستهاند ،قوميت و مليت است ...آن مليگرایي كه به دشمني بين
مسلمين و شكاف در صفوف مؤمنين منجر ميشود برخالف اسالم و مصلحت مسلمين
و از حيلههای اجانب است كه از اسالم و گسترش آن رنج ميبرند (امام خميني،
 ،8731ج .)101 :87

 . 8در این موارد برای نمونه ر.ك :امام خميني ،8731 ،ج 277 ،717 :83؛ ج 81 :1؛ ج 710 :87؛ ج 11 ،81 ،18 :81؛ ج :18
121؛ ج 111 :1؛ ج 31 :81؛ ج 131 :87؛ ج 118 ،110 ،177 :1؛ ج 30 :3؛ ج 101 :87؛ ج 31 :81؛ ج 711 :1؛ ج 812 :1؛ ج
111 :1؛ ج 817 :83؛ ج 711 ،11 ،8 :1؛ ج 101 :18؛ و ....

امام خميني (س) و نظام فرهنگي و ارزشي غرب

امام خميني همچنين برخي از روشهای دیگر غربيان را برای تسلط امپریاليستي بر جوامع اسالمي
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امروزه غرب با هدف سلطه بر آدم و عالم ،اسالم را هدف خود قرار داده است .به تعبير امام خميني،
آنها :این را یافتهاند كه اسالم است كه ميتواند جلویشان بایستد .از این جهت ،آن چيزی كه از همه
چيز برای آنها مطرح است ،اسالم است (امام خميني ،8731 ،ج .)13 :87
در سالهای اخير نمونههای متعددی را در جهتگيریهای غربيان ميتوان یافت كه با هدف حمله
به اسالم یا انقالب اسالمي صورت گرفته و این موضوع مورد اعتراف آنها هم هست .برخي از
نمونههای برجسته در ميدان فرهنگ و سياست را ميتوان دیدگاه برخورد تمدنها ،انتشار كتاب آیات
شيطاني ،برنامه هستهای ایران ،مقابله با جمهوری اسالمي ایران ،خشونتگرا نشان دادن اسالم ،طرح
گفتمان تروریسم ،ایجاد پایگاهها در خاورميانه ،اشغال افغانستان ،عراق و ...دانست .رافائل گوميس پارا،
روزنامهنگار اسپانيایي ،گوید :انتشار كتاب آیات شيطاني از سوی غرب با هدف حمله به اسالم و نهایتاً
یک مبارزه بينالمللي عليه جمهوری اسالمي ایران بوده است (مجموعه مقاالت.)37 :8731 ،...

مسئلة وحدت و همسانی غرب
گاه تصور ميشود كه غرب مدرن دارای نگرشهای فرهنگي و ارزشي متعددی است كه گاه در تقابل
با هم قرار مي گيرند و لذا برخي انسانيتر بوده یا خواهان سلطه به بشریت نيستند؛ در حالي كه اینگونه
نيست ،بلكه غرب مدرن به مثابه فرهنگ و نظام ارزشي مدرن در ویژگيهای هویتي چندان دچار
اختالف نيست .بنابراین غرب به عنوان یک مفهوم كلي ،یعني یک فرهنگ یا یک نگرش فكری و
عقيدتي با مباني نظری و ارزشي خاص ،دارای یكساني و وحدت است .بدین معنا كه تمام اجزا و
جوامع تشكيل دهنده كليت فرهنگ غرب در دوران معاصر دارای طرز تفكر و جهاننگری كم و بيش
یكساني هستند .این وحدت ،یكساني نظری و فكری در مسائل كلي ،مصالح و نوع نگرش مادهگرایانه و
مكانيكي محض است و دو گونه بودن نظامهای سياسي و اجتماعي آنها در مقابل آن ،یعني ليبراليسم و
سوسياليسم ،امری سطحي است .مبدأ ،اساس و منشأ هر دو نظام غربي یكي است و هر دو در اصول
كلي اومانيسم ،ماده گرایي ،فایده گرایي ،سلطهطلبي و سكوالریسم مشترك هستند.

22
ليبراليسم و سوسياليسم توجه دارد ،گهگاه واژههای شرق و غرب را با هم بهكار ميبرد و هر دو را در
اهداف و آرمانها یكسان و مشترك دانسته و آنها را با عبارات كامالً مشابه معرفي مينماید .گاه نيز از
هر دو تحت عنوان «ابرقدرتهای جنایتكار» و «استعمارگر» یاد ميكند .یا اینكه هر دو را دارای
هدف واحد ــ سلطه بر عالم و آدم ــ ميداند یا هر دو را قدرت شيطاني ميشمارد .بنابراین ميتوان
گفت كه به طور كلي از دیدگاه امام دو دیدگاه و دو مكتب در جهان مطرح است :اسالم و غير اسالم.
غير اسالم ،قدرتهای شيطاني ،مادهگرا و سلطهطلب هستند و نيز حاميان آنها در كشورهای اسالمي و
این ها همه ظالم هستند و جنایتكار و مسلمانان راستين و مستضعفان عالم تحت سلطه آنها قرار دارند.
درواقع از چنين منظری در عالم دو خط وجود دارد و بس:
 .8خط استكبار و مادهگرایي كه همان تفكر و خط غرب است و امروزه امریكا رهبری آن را بر
عهده دارد .این خط به تعبير حضرت امام خط ظلم و ستم ،خط ستمگران جنایتكار ،خط استعمار و
استعمارگران ،خط سلطه ،خط غرب ،خط شرق ،خط اسالم امریكایي ،خط مرفهان بي درد ،خط
مفسدان رفاهطلب ،خط طاغوتيان و ...است .این خط ،دارای جبههای است كه امام خميني از آن به
عنوان جبهه كفر یاد ميكند.
 .1خط توحيد و معناگرایي كه امروزه ــ در برابر غرب ــ خط استضعاف ،خط اسالم ناب محمدی،
خط تشيع سرخ ،خط مظلومان در بند ،خط مظلوميت و خط مستضعفان عالم است .امام خميني ،برای
نمونه ،در بيان این دو خط یا دو طرز تفكر در جوامع اسالمي ميفرماید:
امروز استكبار شرق و غرب چون از رویارویي مستقيم با جهان اسالم عاجز مانده
است ،راه ترور و از ميان بردن شخصيتهای دیني و سياسي را از یک طرف و نفوذ و
گسترش فرهنگ اسالم امریكایي را از طرف دیگر به آزمایش گذاشتهاند ...متأسفانه
هنوز برای بسياری از ملتهای اسالمي مرز بين «اسالم امریكایي» و «اسالم ناب
محمدی»  ...كامالً مشخص نشده است ...وظيفه همه علماست كه با روشن كردن این

امام خميني (س) و نظام فرهنگي و ارزشي غرب
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دو تفكر ،اسالم عزیز را از ایادی شرق و غرب نجات دهند (امام خميني ،8731 ،ج
.)810-818 :18

این خط دارای جبهه ای است كه حضرت امام از آن تحت عنوان جبهه حق یا جبهه اسالم یاد
ميكند .او در پيامي خطاب به مسلمانان مظلوم و مستضعفان ميفرماید:
مسلمانان تمامي كشورهای جهان ،از آنجا كه شما در سلطه بيگانگان گرفتار مرگ
تدریجي شدهاید ،باید بر وحشت از مرگ غلبه كنيد؛ و از وجود جوانان پرشور و
شهادت طلبي كه حاضرند خطوط جبهه كفر را بشكنند استفاده نمایيد .به فكر نگه
داشتن وضع موجود نباشيد؛ بلكه به فكر فرار از اسارت و رهایي از بردگي و یورش
به دشمنان اسالم باشيد؛ كه عزت و حيات در سایه مبارزه است .و اولين گام در مبارزه
اراده است .و پس از آن ،تصميم بر اینكه سيادت كفر و شرك جهاني ،خصوصاً
امریكا را برخود حرام كنيد (امام خميني ،8731 ،ج .)11 :18

امام خميني غرب را نگرش واحدی ميداند كه دارای ویژگيهایي چون ستمگری ،استعمارگری،
نفعطلبي ،سلطه طلبي و  ...است .غرب در این نگاه شامل دو نوع نگرش سوسياليسم و ليبراليسم است؛
زیرا پيروان نگرش اول نيز همان ویژگيهای كلي غرب را دارند و به ایفای همان نقشي در جهان
پرداختهاند كه پيروان ليبراليسم یعني امریكا و اقمارش ميپردازند.
همچنين باید دانست كه امام خميني با توجه به اصل وحدت غرب گاه مفهوم شرق را در كاربرد
رایج آن روزگار؛ یعني بلوك شرق یا شوروی سابق و اقمارش بهكار نبرده است .بلكه این مفهوم را
معادل واژههایي چون ضعفای عالم ،دردمندان ،محرومان و مسلمانان و به اصطالح رایج آن زمان ــ
جهان سوم ــ به كار ميبرد و در مقابل آن واژه غرب را قرار ميدهد .در این موارد نيز عالوه بر اینكه
امام به غرب به مثابه یک نگرش كلي توجه دارد ،تمامي حامالن این نگرش را واحد و متحد ميبيند.
این است كه در جایي و بياني اینگونه داد سخن ميدهد:
...شرق باید ،شرق كه خودش را گم كرده پيدا كند ...شرق همه چيز دارد .فرهنگش
از فرهنگ غرب بهتر است ،فرهنگ غرب از شرق رفته است ،همه چيزش از غرب
بهتر است ،فقط تهياش كردند از خودش ...ما را از خودمان تهي كردند بهطوری كه
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خودش را پيدا نكند ،تا این گمشده پيدا نشود ،نميتوانيم سرپای خودمان بایستيم .باید
از مغزهای ما اسم «غرب» زدوده بشود (امام خميني، 8731 ،ج .)710 :80

در اینجا دو نوع مكتب و دو نوع طرز تفكر از منظر او مطرح است كه یكي شرق است و دیگری
غرب و هر یک از این دو فرهنگ ،معيارها و شاخصهای خاص خود را دارد .فرهنگ و مكتب امام
خميني در تقابل با غرب قرار ميگيرد .این است كه هفته نامه آبزرور مطرح مي كند« :امام خمينى
مردى هم پاى پيامبران كهن است كه دنيا را به پيروى از اصول دینى دعوت كرد .پيام وى براى مردم
جهان خلوص عقيده و پيروى از سادگى در مقابل پيچيدگى و آلودگىهاى غرب بود ،و این رمز
موفقيت وى و احساس افتخار پيروان اوست» (محمدی8717 ،به نقل از آبزرور) .به بيان ميشل فوكو،
محقق فرانسوى ،امام خميني منادى معنویت و روحى جدید براى جهان بى روح در عصر حاضر گردید
(فوكو . )18 :8710 ،سامي زبيده نيز ميگوید« :امام خميني چنان سخن مي گوید كه گویي غرب
وجود ندارد» (سعيد .)10 :8731 ،هنری كسينجر ،مشاور رئيس جمهوری آمریكا نيز در دهه8130
ميالدی اعتراف كرد« :آیت اهلل خميني غرب را با بحران جدی برنامهریزی مواجه كرد ،تصميمات او
آن چنان رعد آسا بود كه مجال هر نوع تفكر و برنامه ریزی را از سياست مداران و نظریهپردازان
سياسي ميگرفت .هيچ كس نميتوانست تصميمات او را از پيش حدس بزند ،او با معيارهای دیگری
غير از معيارهای شناخته شده دردنيا سخن ميگفت و عمل ميكرد ،گویي از جای دیگر الهام
ميگرفت ،دشمني آیت اهلل خميني با غرب برگرفته از تعاليم الهي او بود او در دشمني خود نيز خلوص
نيت داشت» (مجله سروش.)8710/88/10 :

نتیجه
بررسي آثار امام خميني نشان ميدهد كه او در برابر نگرش غربي ،نگرش اسالم ناب محمدی یا تشيع
علوی یا آیين محمدی قرآن را مطرح ميسازد و با احيای تفكر اسالمي و دیني یا تفكر شرقي ــ به

امام خميني (س) و نظام فرهنگي و ارزشي غرب

ما خيال ميكنيم هر چيز كه هست از آنجاست .ما تا خودمان را پيدا نكنيم ،تا شرق
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لحاظ مفهومي ــ در پي ارائه طرحي نودر جهان معاصر است؛ بنابر این او در پي احيا و بازنمایي اندیشه
دیني و اسالمي است .این احيا و بازنمایي ،اندیشه و نگرشي را ارائه ميدهد كه غير از نگرش و اندیشه
غرب و مدرنيته است و با آن همخواني و همسویي ندارد .از منظر او گرفتار شدن انسان در درون چاه
غرب و غربزدگي به نوعي اسارت او در مادهگرایي و هواپرستي است؛ زیرا در قاموس دین و حكمت
الهي غرب گرایي و غربزدگي یعني محجوب ماندن از آفتاب حقيقت شرق و فروافتادن در مغاك
ظلمت غرب و دائر مدار ساختن نفس اماره و عقل معاش بشر ،به جای خدای ادیان و عقل معاد
(جباری ،8718 ،ج .)111 :8
بر این مبنا موضع ما در برابر غرب از منظر امام خميني نه تنها نفي غربزدگي بلكه رها كردن
غرب گرایي و بازگشت به خویشتن شرقي و الهي خود یا همان اسالم ناب محمدی یا تشيع راستين
علوی است .در این عرصه هرگونه غربگرایي به وابستگي سياسي ،ایدئولوژیک و فرهنگي یا نظری
مي انجامد كه از نظر امام خميني محكوم به شكست و انحطاط بوده ودارای نتایج دردآوری است.
برخي از عناصر مهم چنين موضعي به اختصار عبارتند از:
 .8نفي اومانيسم مبتني بر نفسانيات و در برابر احيای نظریه فطرت انساني؛
 .1باور به سياست وحكومت مبتني بر دین و اخالق و معنویت و نفي نگرش سكوالریستي و طرح
جدایي سياست از دین و اخالق؛
 .7باور به اصل موازنه بين دنيا و آخرت با توجه به برتری و اولویت آخرت و كشتزار بودن دنيا و
منزل و مأوا بودن جهان آخرت؛
 .1باور به اصل موازنه بين جسم و روح با قائل شدن به اولویت روح و نيازهای روحي؛
 .2نگرش ابزاری به علم و دانش و قدرت و هدفدار دانستن آنها ،آن هم در جهت هدفي متعالي و
برتر یعني لقاء اهلل؛
 .1باور به اصل تهذیب نفساني و تربيت هماهنگ و همراه با آموزش در علوم و معارف؛
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عقلي كه قدرت ارزشگذاری دارد نه محاسبهگری و سودسنجي صرف ،عقلي كه در پي راه بردن
انسان و هدایت او در مسير فطرت است؛
 .1قطع كردن تمام ریشههای استعمار و امپریاليسم؛
 .1نفي كامل و همه جانبه وابستگي به غرب در تمام اركان زندگي اعم از فرهنگ و سياست و
اقتصاد؛
 .80باور به اصل ظلم ستيزی ومبارزه با بيگانگان ،استثمارگران و ظالمان؛
 .88نفي همه جانبه غربزدگي و گرایش و تمایل به غرب؛
 .81متخلق شدن انسان به اخالق اهلل و تأكيد بر فضيلتهای اخالقي و انساني؛
 .87تأكيد بر تحقق نقش خليفه اللهي و جانشيني انسان از سوی خدا در زمين؛
 .81اعراض و رویگرداني از غرب و مقابله با اصول و بنيانهای غربي مغایر با فطرت انسان؛
 .82مبارزه و مقابله سرسختانه با غربزدگي ،غربگرایي و خودباختگي در برابر غرب؛
 .81بازگشت به خویشتن راستين خویش و بازیابي حقيقت خویش در مقابل از خودبيگانگي غربي؛
 .83اعتماد و اتكا به خداوند بزرگ و تقویت معنوی انسانها برای رسيدن به كمال مطلوب؛
 .81ترجيح عدالت و اولویت دادن به آن در تمام مظاهر زندگي فردی و اجتماعي و نفي توسعه
اقتصادی بدون عدالت اجتماعي؛
 .81باور به اصل برابری نوع انسان و توجه و عنایت به مستضعفان و انسانهای مظلوم در جهت
رهایي آنها از سلطه غرب؛
 .10تأكيد بر وحدت دیني و اعتقادی و جلوگيری از تفرقه و نفي مرزگذاریهای تصنعي.

1

 . 8در این موارد برای نمونه ر.ك :صحيفه امام ج 181 ،73 ،810 :88؛ ج  :83ج 773 :10؛ ج 118 :7؛ ج 117 :83؛ ج :81
717؛ ج 812 :81؛ ج 880 ،10 ،1 ،1 ،2 :81؛ ج 808 :1؛ ج 711 :2؛ ج 771 :81؛ ج 11 :83؛ ج 13 :81؛ ج 771 :18؛ ج :10
811؛ ج  111 ،112 ،773 :81و ....

امام خميني (س) و نظام فرهنگي و ارزشي غرب

 .3احيای عقل انساني ،به مفهوم عقل متصل به حق ،عقلي كه قدرت سنجش خوب از بد را دارد،
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درنهایت اینكه در نگاه امام خميني ،غرب ،غروب حقيقت قدسي و دیني است؛ پس در برابر آن
باید اشراق دین و قداست آن بر قلب آدميان بتابد تا آنها با نور خدایي به جهان و انسان بنگرند و تا اتكا
و وابستگي خود را از غرب ببرند و بدانند كه اتكای به خود بعد از اعتماد به خدا منشأ خيرات است و
بازگشت به خویشتن حقيقي یا فطرت انساني ـ الهي خویش برترین جایگزین برای غربگرایي،
غربباوری و غربزدگي است .این است كه مي فرماید« :نترسيد از غرب ،اراده كنيد ..و شرق اراده
كند كه در مقابل غرب قيام كند( »...امام خميني: 8731 ،ج .)1 :81
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