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 مقدمه.1
و رنساةشويم كه در اروپا بعد از دور اگر اندكي با تاريخ اروپا آشنا باشيم، متوجه مي سن فترت

و نوع زندگي مر بهتغييرات بنياديني در انديشه ت دم غرب كه براي گستردهثيراتأوجود آمده را

و تمدن ملت ازة دور. است اشتهدهاي ديگر ها دكارت در فرانسهي انديشه با آرا نظرجديد

الك) گرايي جريان عقل( و جان .شد آغازدر انگلستان)گرايي جريان تجربه(و فرانسيس بيكن

ب تالش براي يافتن،ويژگي مشترك هر دو جريان در اين. كار بردن عقل استهروش جديد

در« دكارت روش خود را در كتاب،راستا ب گفتار و فرانسيس بيكن،»كار بردن عقلهروش

ص»ارغنون جديد« مي را در برابر منطق هر وري ارسطو ارائه دو دهد كه در  افكار،يك از آن

و فالسفةمتفكران دور دراز. است شده يونان باستان نقدة مدرسي ةحوز اين دوره تاكنون

و تفكر شاهد انديشه و افكار انديشه نهي هستيمها هاي فالسفه گذشته تطابق تنها با انديشهكه

هم. هستند در تعارض گاهيدارند، بلكه حتي اندكي كه دكارتةتكيه بر روش واحد در  علوم

ب كههمنادي آن بود تا و دانشماز سوي كار بردن روش تجربي گرا بيان ندان تجربهفالسفه

كه به عصر مدرن يا در ترجم شد، همگي نشان از شروع دوره مي ةاي در تاريخ بشري دارد

نه. مشهور است» تجدد«فارسي در اين دگرگوني و افكار، بلكه در حوزةحوزتنها ةانديشه

و زندگي مردم در عصر جديد. داده استخرها نيز زندگي دنيوي انسان وراند،تغيير نگرش

.گذاري شده است مدرن نام

و غرب از مهم و چالش ترين دغدغه تجدد و ها ن در انامسلم هايي است كه ما ايرانيان

آن دهه بي. ايم بودهروبهروهاي اخير با كه نقش در يكي از كساني ايرانيان با رويارويي بديلي

و انديشه و از همه مهمهاي او توانسته راهگشاي بسياري از مسائل غرب داشته تر ايران باشد

و ساختار آن مبتني بر آراي اوست، امام خميني اوكه بررسي ديدگاهاستانقالب اسالمي هاي

. ما در مسير آينده باشد نمايراهمي تواند 

مي نگارنده و تحليل محتوا به ايندكن در اينجا تالش  پرسش با روش اسنادي، توصيفي

چهد پاسخ ده به تحوالت جديدكه امام خميني و چگونه با توجه به تجدد داشت نگاهي

به تجدد،به عبارت ديگر.درصدد آن بود كه اسالم را در ايران نهادينه نمايد  نگاه امام خميني

چ) اسالم(و راهكار او براي سازگاري سنت گونه استچ  ويسندة اين مقالهن؟ يستبا تجدد

و محتوا كه امامد اين فرض را اثبات نمايداردسعي  خميني غرب را كل متشكل از ظاهر

مي مي كه آن ديد و كهبه(آميختدررا با محتواي اسالمي توان جزئي از غرب را گرفت شرطي

و مباني اسالم سازگار باشد و،در نظر نگارنده).با اصول و تحوالت مادي  امام خميني تكنيك

و فلسفه و صنعت را چيزي غير از اصول غر ابزارها ميهاي ميدر؛ديدبي را نتيجه توان صنعت

ب و  در اين.را قرار دادجاي آن محتواي اسالميهگرفت، اما محتواي الحادي آنرا حذف نمود
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كه اصل هر چيزي بر اساس فلسف  اسالمي، صورت آن است، با آمدن صورتةصورت از آنجا

و ابزارهاي جديد، آنها اسالمي مي به صنعت . شوندو محتواي اسالمي

در در اينجا به بررسي ديدگاه و تكنيك فرهنگ، دانشگاه خصوصهاي امام خميني ها، علوم

و بررسي.پردازيم غرب مي و رابطبهامام خميني نگاه آنگاه به تحليل  اسالم با تجددةتجدد

.خواهيم پرداخت

در ديدگاه.2 و تجددةرابط خصوصهاي مختلف  سنت
و عمل بهاسالمي خصوصهبغربيي غرب در جوامع غيرهنگامي كه تحوالت نظري  ويژهو

و رويكردهاي مختلفي گيري موضع،ايران پديدار شد بها آنسبت انواع. شكل گرفتنه

مي رويارويي به صورت زير تقسيم نمود ايرانيان با غرب را .توان

مي) الف و تالش و تجدد توجه داشتند راكر كساني كه به غرب ةحوزهم در دند ايران

و هم در حوز در بيشتر اينان. متجدد نمايندكامالً انديشهةزندگي با فرهنگ سنتي اسالمي ايران

به سنت را باعث عقب و توجه مي ستيز بودند اين گروه از متفكران. دانستند ماندگي ايرانيان

به غرب ليبرال  و يا به غرب سوسيالتمايل ايراني يا كنون فعالتاپيشايهكه از دهه،داشتند

ص 1389خسروپناه،( اند بوده ،22(.

و اصالًيادشدهدر برابر گروه)ب به، برخي نيز كامال به سنت ايران اسالمي توجه داشتند

بدادند شان نمينروي خوش تجدد به تحوالت جديد هم . بودنداعتنايو نسبت

كه طيفة دست)ج مياي گسترده سوم به تحوالت هستند كساني،دنگير را دربر كه هم

و هم فرهنگ ايران يا اسالم را لحاظ رويبه هويت خودي كرده،دنياي متجدد توجه دارند

را.اند آورده بهمياين دسته :گونه تقسيم نمود طور كلي اين توان

كه با توجه به تحوالت دور- تةكساني وأ تجدد سعي دارند اسالم را مطابق غرب ويل

ون ميايبه عبارت؛تفسير نمايند و هم در فروع،اسالمتجدد  سازگاري، هم در اصول

.وجود آورند به

 برخي مسائل در سنت،هاي تجدد را اخذ نمودهيگروهي كه تالش دارند برخي ويژگ-

ت و يا را خود اين طيف گروه. ارائه دهنداز آن ويل جديديأرا نقد كنند  هاي مختلفي

مي شامل مي كه د، شريعتي، مطهري اشاره نمو)هضت آزادين(توان به بازرگان شود
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ص 1389خسروپناه،( ،21(.

و تحليل برخي از ديدگاه هاي امام خميني، حال در اين جستار تالش داريم تا با بررسي

و رويارويينوع  راةرابطايشان به تجدد .دريابيمتجدد با سنت

و فرهنگ.3  امام خميني
و فرهنگ اي است از تكنيك، تمدن غرب مجموعه و حقوقي، حكومت  قوانين اجتماعي

به بيان ديگر فرهنگ را در حوز فرهنگ نيز مجموعه. خاص و و رسوم ةايست از باورها، عقايد

و و فلسفه، عقايد، اخالق به. توان جمع نمودمي...هنر، دين امام خميني فرهنگ غرب را

و فرهنگ استعماري تقسيم مي ا«: كند فرهنگ اصيل و ين غنىفرهنگ به اى كنار زده شده است

نه فرهنگ اصيل غرب، فرهنگ استعمارى غربآن. اند به فرهنگ غرب چسبيده غرب همه. هم

همه چيز استعمارى دارد،. فرهنگ استعمارى دارد. طب استعمارى دارد. چيز استعمارى دارد

به اصطالح آنها، آن چيزى كند براى كشورهايى كه عقب افتاده صادر مى كه مناسب با اند

كه وابستگى داشته باشد آنجاست، به ج امامةصحيف(» طورى بر اين اعتقاد امام خميني.)6ص،12،

به كشورهاي ديگر صادر مي كه آنچه غرب به عنوان فرهنگ كند، فرهنگ استعماري است

ةامام خميني فرهنگ شايع در ايران دور. خود قرار دهدةها را با آن در سيطر است تا ملت

مي پهلوي را نمونه كه باعث عقب اي از فرهنگ استعماري غرب و تخدير داند ماندگي ايران

و. در قبل اين پنجاه سال هم بوده است«: جوانان شده است لكن در اين پنجاه سال اخير،

خصوصاً در اين زمانى كه اين شخص فاسد، اين محمد رضاى فاسد، زمامدار اين كشور بود، 

به رشد به كمال خودش رسيد غرب. خودش رسيداين مسائل در همه جهت وابستگى. زدگى

ج امامةصحيف(» پيدا شد  تبليغ وترويج فرهنگ استعماري غرب باعث شده،در نظر امام.)6ص،12،

كه جامع و اگرة ما يك جامعةاست و همه چيز را از غرب بداند و وابسته به غرب شود  مقلد

و بدتر از آن، اين است كه محتواى اشخاص را بگيرند«:ردچيزي مارك غرب نداشت آنرا نپذي

به خودش هم نداشته باشد كه ايران طبيب ندارد؛الًمث!كه اطمينان نه اين است  ما طبيب داريم؛

مىاهللاطبيب دارد؛ الى ما شاء كه يك مريض وقتى پيدا چه شده است كنيم فوراً طبيب داريم؛

كه برود ارو هاى خودمان بدبين اين براى اين است كه ما را به طبيب!پاصحبت اين است

و بدبين شديم توانيم بگوييم مهندس ما نداريم؛ اما ما مهندس داريم؛ نمى. كردند؛ طبيب داريم

Sat-31
Sticky Note
سطر  بیوه 

Sat-31
Sticky Note
سطر خالی ؟



67و تجدد)ره(امام خميني

از اند كه اگر بخواهيم يك جاده اين محتوا را از ما گرفته اى را آسفالت كنند، مهندسش بايد

يك كارخانه بخواهيد درست كنيد، يك بناى بزرگ بخواهيد.دآوردن خارج بيايد؛ از خارج مى

از. درست كنيد، از خارج بايد بيايد كه ما را اين براى اين است كه همچو تبليغات كرده بودند

ما يك آدمهايى بوديم. محتواى ما را بيرون كشيده بودند. خودمان به خودمان بدبين كرده بودند

بهكه همه جفةصحي(»دبو غرباش توجهمان .)80ص،8 امام،

و رشد نداشتن،امام نه تنها عامل بدبختي به غرب را و توجه ملت ايران نيافتن خودباوري

و بعد از انقالب تالش خود را براي اصالح اينة بلكه در طول دور،داند مي  مبارزاتي خود

ب ا وي اصالح فرهنگ را مهم. كار برده استهفرهنگ صالح وضع موجود ترين راه حل براي

و فرهنگي در برابر غرب. داند كشور مي : استدر نظر او راه عظمت ملت ايران استقالل فكري

را شما اگر بخواهيد از همه وابستگي« ها خارج بشويد، اين بايد اين وابستگى مغزى را، قلبى

آن. كنار بگذاريد ك. ها دارند خوب است گمان نكنيد كه هر چه ه يك اگر يكى فرض كنيد

 امام،ةصحيف(»پيشرفتى داشته باشد در صنعت، اين دليل اين نيست كه پيشرفت دارد در فرهنگ

وةبنابراين انديش.)7ص،12ج  امام خميني رهايي از وابستگي فكري يعني تحول در فرهنگ

كه بايد بشود در فرهنگ بايد بشود؛ براى«: استمستقل بازگشت به فرهنگ بزرگترين تحولى

مى بزرگترين مؤسسهاينكه و قدرت اى است كه ملت را يا به تباهى به اوج عظمت كشد، يا

جةصحيف(»هاى فرهنگى تحول الزم دارد، فرهنگ بايد متحول بشود برنامه. كشد مى .)159ص،9 امام،

و وابستگي ما شده اگر فرهنگ استعماري در ايران باعث عقب درما راه اعتالي،ماندگي

؛ حال اين پرسش مطرح يابدميتحقق در تحول فرهنگي چنين چيزيو استگي وابست نداشتن

و به سوي چه فرهنگي بايد باشد؟ يعني كدام فرهنگ باعث چه فرهنگي كه تحول در است

و  و فكري مي سپساستقالل فرهنگي و سياسي شود؟ امام در پاسخ به اين استقالل اجتماعي

به مكتب انسانيت را راه ميپرسش، توجه :داند اعتالي فرهنگي

به معناى« كه متمدن باشد، آزاديخواه كه يك كشورى درست بكند آنكه ضامن اين است

به معناى حقيقى حقيقى او اش باشد، استقالل داشته باشد اش، آن مكتب انسانيت است، غير از

به مردم بدهد هيچ نيست، آنكه مى ى آن آزادى كه در غرب است يك قدر. تواند آزادى

و بندى نباشد، آزادند فحشاست كه هر جورى دلشان مى خواهد عمل كند در شهوات، هيچ قيد

جصحيفة(»ور شوند خواهد در فحشا غوطه هر طورى دلشان مى .)75ص،9 امام،

و انبيا :اما در نظر امام خميني انسان پرورش پيدا نمي كند مگر در دامان تعاليم اسالم

مىكن غرب انسان درست نمى« . هاى الهى است كند آن مكتب د، آنكه انسان درست

كه تمام هم انبيا اين بوده كه آدم درست كنند مكتب  اگر يك مملكتى آدم.هاى توحيدى است

به غير نزند؛ استقالل فكرى، استقالل روحى، استقالل انسانى به جورى كه ضرر . داشت، آزادى
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مىب انسانقرآن كتا. خواهند درست بكنند آنها انسان مى خواهد انسان درست سازى است؛

مى. كند جصحيفة(»شود انسان اگر درست شد، آرامش در يك مملكتى پيدا .)96ص،8امام،

به مكاتب توحيدي راه انسان موضوع اين،سازي است حال پرسش اين است كه اگر توجه

به حوز. يابدمهم در جامعه چگونه بايد تحقق  و قرار امام خميني بيش از همه و دانشگاه ه

ت و نقش تربيت در كنار علم :كيد دارداگرفتن آن دو در كنار هم

به استقالل همين دانشگاه« و فيضيه استقالل كشور ما منوط و فيضيه. هاست ها دانشگاه

و استقالل كشور خودشان را حفظ كنند و اميد خودشان را از غير. دست به دست هم بدهند

و غي به.ر فيضيه اسالمى، اميد خودشان را از ديگران ببرنددانشگاه اسالمى كه اعتناى اين نكنند

مى] گويندمى[مثالً مىةآنها از ساي. كنند دانشگاهى با آخوند چرا با هم پيوند ! ترسند آخوند هم

كه دانشگاه را از فيضيه جدا كنند ها برنامه آن آن در سال.شان اين است ها هاى طوالنى، بناى

و استقالل يك ملت بسته اين و عظمت يك ملت كه اين دو قشر را، كه سعادت يك ملت  بود

و قشر دانشگاهى اينها مغز متفكر يك ملت هستند-به اين دو قشر است - قشر روحانى

و شما. كوشش كردند كه اين دو قشر را از هم جدا كنند، كه با هم دشمن كنند و ما ديديم

كه اين دو قشر با و اسالم دعوت. هم دشمن بودندديديد تا اين انقالب اسالمى پيدا شد

و فيضيه. خودش را شروع كرد و خصوصاً پيوند دانشگاه و دعوت اسالم پيوند همه قشرها

و تا اين دو قشر با هم پيوند داشته باشند، استقالل كشور شما محفوظ مى  امام،ةصحيف(»ماند است

ص14ج ر432، ا.ك.؛ همچنين جصحيفة ص12 مام، ،26(.

كه در اين مختصر از امام خميني در و خودباوري گفته خصوصبر اساس بياناتي فرهنگ

و فرهنگ انسان،شد به خود و پيشرفت را در توجه ساز اسالمي روشن است كه امام راه رهايي

كه صرفاً،داند مي به اين معنا نيست در اما اين نكته و نوع زندگي و سبك  هايرهدوبه گذشته

و از تحوالت دوران اخير غافل باشيميگذشته توجه نما به عمال. يم امام خميني در پاسخ

به افكار امام مي كه تهمت ارتجاع مي،زدند پهلوي مس. كند ايستادگي به اين له توجهئدر اينجا

و كهنهالزمة كه امام خميني كنيم مي و توجه به اسالم را ارتجاع به اسالم تي پرس بازگشت

.داند نمي

و.4  تهمت ارتجاع به اسالم امام خميني
و احكام تركيب يافته است تعاليم اسالم به كه.طور كلي از دو بخش معارف  دستوراتي هم

و اجتماعي صادر شده به انسان است،براي مسائل حقوقي يعني چون؛ مبتني بر نگاه قرآن

و تعالي خود، انسان را خلق نموده و ابعاد انسان،خداوند تبارك و بر آگاه از كليه قوا اين است

چه قوه كه كمال انسان در كه تعادل قوا حفظ شود اساس .اي است، دستوراتي را صادر نموده
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و حقيقت دستورات اسالم چون دليلبه همين و حقيقت انسان صادر شده بر اساس ماهيت

و احكام اسالمي هم يعني با تغيير.؛ تغييرپذير نيستانسان در طول اعصار ثابت است، تعاليم

و دستورات نوع زندگي، انسان تغيير نمي  مثال رايب. دگرگون شوديابد تا الزم شود احكام

و اگر اين ميل كنترل نشود  انسان از تعادل انساني خارج،درهر انساني ميل شهواني وجود دارد

د. شود مي و حجاب بنابراين اسالم براي كنترل اين ميل دستوراتي را ر قرآن همانند غض بصر

هم. صادر نموده است از انسانةچون ها در تمام اعصار ميل شهواني دارند، با تغيير نوع زندگي

و  كه؛ماند صنعتي اين دستور اسالمي معلق نمينيز زندگي دامداري به كشاورزي  چراكه انساني

ميةدر حال حاضر در جامع د صنعتي زندگي كه. اردكند، ميل شهواني هم بنابراين دستوري

 سال قبل براي كنترل ميل شهواني ارائه نموده، امروز هم با پيشرفت زندگي 1400قرآن در 

اين ديدگاه برخالف ديدگاه كساني است كه معتقدند با تغيير زندگي،. صنعتي قابل اجراست

و قوانين آن هم تغيير مي و احكام به. يابد فرهنگ اسالمي مسامام خميني خوب له توجهئاين

كه كتاب همه. خداست كه محيط بر همه چيزهاست؛ بر همه اعصار است«: دارد قرآن است

كه براى همه اعصار استاهللادستورات رسول. اعصار است جةصحيف(» است اما.)172ص،8 امام،

ا،داند امام در تكميل بيان خود، اسالم را مخالف مظاهر تمدن نمي  مظاهر يشان بلكه در نظر

و اساساً و پيشرفت در زندگي بشري مورد قبول اسالم است  اسالم است كه متمدن است تمدن

ما در اعال مرتبه تمدن هستيم؛ اسالم در اعال مرتبه تمدن است؛ مراجع«: سازدو تمدن مي

،ج(»عاليقدر اسالم در اعال مرتبه تمدن هستند كه موضاينامام خميني تبليغ.)1،305همان  وع را

و مي توطئه،براي زندگي در جوامع قديم نازل شده اسالم يك دين قديم است از اي كه داند

ميةناحي و ترويج :شود دشمنان اسالم تبليغ

به ملت« كه در نظر مردم سبك آنكه اسالم را يك جورى معرفى كنند و داخل به خارج ها،

و و بشود، يك مطلب خرافى باشد، يك مطلب كهنه باشد  مشغول تبليغات شدند در خارج

و چهار صد سال پيش از اين بوده كه اسالم بله، اگر هم يك چيزى بوده است مال هزار داخل

يك. است كه اين عرب آن وقت مث وقتى بوده است يك اشخاص وحشى بودهالًها، اند، اين هم

ك تعليماتى براى آن و در آن وقت يك چيزى بوده است؛ اما حاال و ها ه تمدن پيدا شده است

و به درد نمى نمى چه پيدا شده است، ديگر اسالم كهنه شده است تعليمات اسالم. خورد دانم

كه مخالف با اين ترقيات است، مخالف با آزادى است؛ مردم ديگر در اسالم  تعليماتى است

اص آزاد نيستند، زن و تعليمات در اسالمالًها در اسالم ممنوع است، نبايد آزادى ندارند؛

اگر اسالم پيدا بشود، ديگر شما طياره هم نبايد سوار بشويد،. يك از اين آثار تجدد باشد هيچ

از اين! شان هم نبايد بيرون بيايند هايتان از خانه ديگر شما مدرسه هم نبايد برويد، ديگر زن

به حرف و .)49ص،4جامام،صحيفة(»اند طور وسيع، در دنيا پخش كرده ها، طوالنى
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و طرف اگرچه امام خميني تجدد را مي و علماي اسالم را متمدن و اسالم دار تمدن پذيرد

و تكنيك مي و از ابزارها مي داند هاي ديگري با محتواي كند، اما در بيان هاي تجدد استفاده

كه حكومت وقت  ميآن را فاسد تجدد : مخالف است،كند ترويج

مىشما مظاهر تمدن را وقتى« مى كه در ايران كنيد آيد همچو از صورت طبيعى خارجش

كه حاال در ايران. كنيدكه چيز حالل را مبدل به حرام مى اين راديو براى اين بساطى است

كه اينها راه انداخته هم مرسوم است؟ اين تلويزيون براى اين بساطى است اند؟ در ممالك ديگر

كه آقاياندههمين طور است؟ ممالك متمدنه هم استفا شان از اين آالت جديد همين جور است

كه بتواند فرهنگ. كنند؟ تربيت بد در اين مملكت است اينجا استفاده مى  ما يك فرهنگى نيست

جةصحيف(»داين مملكت را اداره كن .)300ص،1 امام،

و اگر حكومت اسالمياينكه تبليغ،در نظر امام  روحانيت اسالم با تجدد مخالف است

، يشانا به باوربلكه؛گردد، كامال سخن غلطي است سيس گردد، ايران به زمان قديم بازميأت

مي اسالم اين اجازه كه مظاهر تمدن استفاده گردد را بارا امام علت مخالفت خود.دهد

و غيراسالمي،زمان پهلويدر تحوالت  امامةدر انديش،به عبارتي. داندميآن محتواي فاسد

و في تكنيكابزار و جديد مييانفسه خوب هاي مدرن  شيوةبهتوانند بد نيستند، بلكه آنها

: اين نكته به خوبي در عبارت زير روشن است. شونداستفادهبدياخوب

بهاين« كه اگر يك حكومت اسالمى پيدا بشود، ديگر زندگى مردم را هم جور نيست

و اين چيزها ديگر نمى مى و تانك و توپ مى زند؛ و ما خواهيم االغ سوار بشويم؛ خواهيم

مى حرف كه كه خود. زنند هاى مفت است كجاى قرآن، كجاى احكام قرآن، كجاى احكامى

كه ما با مظاهر يك همچو كلمه] دارند[روحانيون  ما. مخالفيمتجدد اى ازشان صادر شده است

1»با مظاهر انحرافات مخالفيم آقا
جصحيفة( ص4 امام، ،54(.

مي افزونام ام و روحانيت اصيل اسالمي دور داند، ظواهر بر اينكه تهمت ارتجاع را از اسالم

آن تجدد را براي اداره كشور مي و ب.كند را نفي نمي پذيرد و خالفهالبته كه انحراف شرطي

آناسالم در محتوا .شودن مشاهدهي

و دانشگاه.5  امام خميني
به يكي از پديده كه ميهاي جديدي و دانشگاه عنوان نماد تمدن جديد تلقي ها شود، علم جديد

به.1 و نوآو«:همچنين بنگريد و صنعتريزيرا اگر مراد از مظاهر تمدن و ابتكارات هاى پيشرفته كه در پيشرفت ها، اختراعات
و صنعت موردو تمدن بشر دخالت دارد، هيچ و نخواهد كرد بلكه علم و هيچ مذهب توحيدى با آن مخالفت نكرده گاه اسالم
و قرآن مجيد است ح. تأكيد اسالم و تمدن به آن معنى است كه بعضى روشنفكران مى رفهو اگر مراد از تجدد كه اى گويند

و فحشا حتى همجنس و عقال با آن مخالفند گرچه آزادى در تمام منكرات و دانشمندان و از اين قبيل، تمام اديان آسمانى بازى
و شرق مى غرب ،ةصحيف(»كنند زدگان به تقليد كوركورانه آن را ترويج ص21ج امام ،406(.
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به دانشگاه بررسي ديدگاه. است مي هاي امام خميني نسبت ا ها  را نسبت به يشانتواند موضع

.1تجدد آشكار نمايد

و(امام خميني در ابتدا به تبليغات فراوان در جدايي اين دو قشر فرهنگي يعني حوزه

و يا آموزش و جديده دانشگاه مي كند) اي سنتي :اشاره

و طبق« معةشما و كه هر دو يك شغل داريد؛ هر دو شغل واحد داريد؛ األسف روحانيين

كه مربى جامعه هستند دستهاى ناپاك از هم جدا كرد ما تا حاال با آقايان. اين دو قشر را

مى. شديم نمىرو روبه ما را قبول نداشتيد؛ ما هم كرديد، ما هم از شما، شما يعنى شما از ما فرار

مى. شما را قبول نداشتيم مى شما براى ما يك چيزى »گفتيم گفتيد؛ ما هم براى شما يك چيزى

،ج( ص9امام خميني ،380(.

و دانشگاه وحدت ايجاد نمايدميابه همين دليل امام خميني تالش دارد كه ايشان.ن حوزه

باز كه جوانان را غربي مي دانشگاه از آن جهت آن ار و آمال مي آورد  انتقاد،دهد ها را غرب قرار

مي مي و پيشرفت ايران ضروري و دانشگاه اسالمي را براي كمال عبارت دانشگاه. داند كند

برخي اسالمي شدن. اي است كه نزد متفكران محل اختالف استاسالمي يا علم اسالمي، واژه

به اين مي كه در برابر فيزيك، فيزيك را و دانند اسالمي شدن گروهي اسالمي داشته باشيم

مي دانشگاه و غيره و اصول و حوزوي همانند فقه امام خميني.2دانند ها را تدريس علوم قديم

 
 اول كوشش:ها نقش داشتند دو عامل در تحقق دانشگاه. در اروپاي غربي استها رن سيزدهم ميالدي قرن ظهور دانشگاهق.1

د پاپ و و تربيت و كليسا براي حاكميت مستقيم بر نظام تعليم و گسترش امور فرهنگييها دانشگاه. گر بزرگ شدن شهرها
اس1200پاريس در سال  و، فيليپ اوگوست،شاه فرانسهو دانشجويان مدارس كليساي جامع با موافقت پادتادانم از اجتماع

 مدارس تشكيلةدانشگاه هم از مجموعاين. دانشگاه اكسفورد قرار دارد،بعد از دانشگاه پاريس. پاپ اينوسنت سوم ايجاد شد
و در سال مي و حكومتم1214شد  جريان اگوستيني،در دانشگاه اكسفورد برخالف دانشگاه پاريس. از آن حمايت كرد پاپ

و متفكران اين حوزه برخالف دانشگاه پاريس منتقدان تفكر مشايي بودندو افالطون به.ي حاكم بود در دانشگاه اكسفورد
و اوكامي در اين دانشگاه، شكل و با حضور متفكراني چون راجر بيكن گيري تفكر انگليسي طبيعيات ارسطو بيشتر توجه شد

و علم نظر داشت، مشاهده مي هاي صليبي دوم جنگ).336-346ص،1382، ايلخاني.ك.ر(شود كه بيشتر به تجربه، منطق
و تحوالت آن در جهان اسالم آشنا شونديباعث شد كه اروپا و كليسا در اروپاي آن روز، دانش در اختيار پاپ. يان با علم ها

و دانش و چهارسهةها به دو طبق بود مي گانه براين هنرهاي آزاد يا هنرهاي«.شد گانه تقسيم مي هفتگانه :شد دو دسته تقسيم
و نطق باشدييكي سه تا ، يعني تمام هنرهايي كه مربوط به كالم و جدل و نحو، معاني، بيان و ديگري چهارتاي كه صرف يي،

و موسيقي، يعني همان علومي كه افالطون تحصيل آن و هيات و هندسه ها را براي فهميدن فلسفه الزم كه عبارت از حساب
ص1377برهيه،(»نستدا مي مج).71، وعه تالشهايي كه در زمان قاجار با اعزام دانشجويان به كشورهاي غربي آغازمهمچنين

.هاي غربي در ايران تشكيل شود در دوره پهلوي دانشگاه تهران با الگوبرداري از دانشگاهگرديدشد، باعث 
شدطور كلي از حدود دويست سال پيش كه علم غربي واربه.2 هاي مختلفي در برابر پذيرش علم واكنش،د جهان اسالم

و آنرا طرد كردند. جديد رخ داد را.برخي علم جديد را ناسازگار با اسالم تلقي كردند گروهي با آغوش باز علم جديد
بهها در قرن گذشته در كشورهاي اسالمي واكنش. بعضي هم در پي سازگاري علم جديد با اسالم بودند. پذيرفتند يي نسبت

و علم غربي شكل يافته و مالزي حركت اسالمي كردن دانشگاه شكل گرفت. استاسالم و اقبال الهوري. در پاكستان مودودي
و نقيب العطاس در مالزي پيگير اين پروژه بوده  در ايران قبل از انقالب از طرف كساني مانند طباطبايي، مطهري. اند در پاكستان

 سروشوبرخي از جمله ملكيان«در حال حاضر. خصوص با رويكرد نقد علوم غربي شكل گرفت صدر مباحثي در اينو
و نه ضروري مي و علم ديني را پارادكسيكال مي دانند علم ديني را نه ممكن و ضرورت .... داند برخي مانند گلشني به امكان
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مي اين گونه برداشت و تغيير محتواي دانشگاه را رد و ها از اسالمي شدن اسالمي روش كند

را شدن دانشگاه مي اينها :پندارد چنين

دا« مىبايد در . شود، علوم معنوى تدريس بشود نشگاه همان طورى كه علوم مادى تدريس

و بدانند چه است كه بدانند تربيت اسالمى به دست اشخاصى بايد آن امور انسانى، امور تربيتى

به]. تدريس بشود[اسالم چه است،  گمان نكنند بعض از اين اشخاص كه در اسالم راجع

كه- جامعه چيزى نيست يا راجع به تر از همه اسالم عميق. امور تربيتى كم است-فرض كنيد

و از همه مكتب به امور تربيتى جا و راجع به امور انسانى دارد كه در رأس] نظر[ها راجع

.)415ص،15ج امام خميني،(»مسائل اسالم است

و آموختن دانش و تهذيب در كنار علم جديد به تربيت ا توجه ز هاي جديد، مراد امام را

و اصالح دانشگاه روشن مي :كند اسالمي شدن

كه كسانى كه اصالح مقصود ما از اصالح دانشگاه« ها چيست؟ بعضى گمان كردند

مى دانشگاه مى ها را و كه خواهند دانشگاه خواهند كه گمان كردند -ها اسالمى باشد اين است

ا: علوم دو قسم است-اين اشخاص توهم كردند كه يكى.ستهر علمى دو قسم علم هندسه

از اين جهت. علم فيزيك يكى اسالمى است، يكى غيراسالمى. اسالمى است، يكى غيراسالمى

و غيراسالمى ندارد به اينكه علم، اسالمى كه. اعتراض كردند و بعضى توهم كردند كه اينها

و اصو قائلند به اينكه بايد دانشگاه و تفسير ل در آنجا ها اسالمى بشود؛ يعنى فقط علم فقه

. ها هم همان تدريس بشود يعنى همان شأنى را كه مدارس قديمه دارند بايد در دانشگاه. باشد

كه بعضى مى مى اينها اشتباهاتى است به اشتباه ما. اندازند كنند، يا خودشان را كه آنچه

 ما هاى دانشگاه. هاى وابسته است هاى ما، دانشگاه خواهيم بگوييم اين است كه دانشگاه مى

مى دانشگاه.هاى استعمارى است دانشگاه مى هاى ما اشخاصى را كه تربيت كنند، كنند، تعليم

و جوان شان غرب معلمين بسيارى. زده هستند اشخاصى هستند كه غرب را زده هستند هاى ما

مى غرب مى.آورند زده بار هايى كه براى ملت ما مفيد هاى ما يك دانشگاه گوييم كه دانشگاه ما

ص12ج همان،(» باشد ،248(.

به تبيين اسالمي شدن :پردازدميها دانشگاه امام در جاي ديگري به صراحت

مى« و اسالمى ما كه و تغييرات بنيادى داشته باشد گوييم دانشگاه بايد از بنيان تغيير بكند

كه فقط علوم اسالمى را در آنجا تدر نه اين است هر. نه اينكه علوم دو قسمند. يس كنندباشد،

و يكى غيراسالمى: علمى دو قسم است مى. يكى اسالمى يا ما كه در اين پنجاه سال گوييم

 
و داشتن رويكردي خداباورانه جهت تفسير دستاورد هاي علمي، براي ديني ناميدن علم را كافي قلمداد علم ديني باور دارد

آن.كنند مي و قدسي است برخي مانند نصر بر اند كه علومي كه مسلمانان در دوران تمدن اسالمي توليد كردند،علومي ديني
به در  دنبال اثبات امكان حالي كه ميرباقري معتقد است كه علوم در هيچ مقطع از زمان ديني نبوده اند، آقاي زيبا كالم در مقابل

،.ك.ر(»علم ديني است .)15ص،1390 حسني
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كه ما دانشگاه داريم، فرآورده مى. هاى دانشگاه را براى ما عرضه داريد بيشتر كه ما گوييم

و خاك است دانشگاه آب مىم.هاى ما مانع از ترقى فرزندان اين گوييم كه دانشگاه ما مبدلا

مى. شده است به يك ميدان جنگ تبليغاتى هاى ما اگر علم هم پيدا كردند گوييم كه جوان ما

1»به تربيت اسالمى نيستند مربى. تربيت ندارند
ص12جهمان،( ،249(.

و شكل، در نظر امام،بنابراين ن بنياديتاتغيير اما بايد،وارد نيستدانشگاه اشكاليبه ظاهر

و محتواي آن اي به گونهبايد بر تربيت اسالمي در كنار علم، علوم افزونو،شودداده در باطن

و مردم را رفع نمايد مي. باشد كه نيازهاي داخلي در در اين صورت است كه دانشگاه تواند

و مردم قرار گيرد انتاداسشود مگر اينكه اما اين شرط محقق نمي.خدمت استقالل كشور

نه غربي است، باشند و نه شرقي  واال اگر شعار؛دانشگاه مروج تفكر اسالمي كه همان تفكر

و شرق را مي جوانان را غرب،خود قرار دهندةسرلوحغرب به غرب بار و وابسته .آوردند زده

مى« كه مى ما در هاى ما بايد خواهيم بگوييم كه دانشگاه گوييم بايد بنياداً اينها تغيير بكند،

نه در خدمت اجانب كه ملت دارند، در خدمت ملت باشند، كه. احتياجاتى ما معلمينى

كه در دانشگاه .هاى ما هستند بسيارى از آنها در خدمت غربند درمدارس ما، اساتيدى

مى جوان مى جوان. دهند هاى ما را شستشوى مغزى خواهيم ما نمى. كنند هاى ما را تربيت فاسد

ج كه بعضى ما نمى. خواهيم ديده را نمىبگوييم ما علوم كه علوم دو قسم است خواهيم بگوييم

مى. عمداً يا از روى جهالت. كنند مناقشه مى هاى ما اخالق اسالمى خواهيم بگوييم دانشگاه ما

و اخالق اسالمى اگر دانشگاه. دانشگاه ما تربيت اسالمى ندارد. ندارد هاى ما تربيت اسالمى

و اگر اخالق.شد خورد عقايدى كه مضرّ به حال اين مملكت است نمىداشت، ميدان زد

كه براى ما بسيار سنگين است، تحقق پيدا اسالمى در اين دانشگاه و خوردهايى ها بود اين زد

و تربيت اسالمى ندارند اينها براى اين است كه اسالم را نمى. كرد نمى ها بايد دانشگاه.دانند

و باي به تربيتتغيير بنيانى كند كه جوانان ما را تربيت كنند . هاى اسالمىد از نو ساخته بشود

به اگر تحصيل علم مى كنند، در كنار آن تربيت اسالمى باشد، نه آنكه اينها را تربيت كنند

ج(»هاى غربى تربيت .)250ص،12 همان،

از افزون و اصالح آن و لزوم تغيير هن ديدبر دانشگاه و فرهنگي امام خميني، مقوالت ري

و تلويزيون همچون جديد  . مورد توجه امام خميني است، فرهنگ غربي استةكه زادسينما

و تلويزيون هر كدام تهستندهاييهپديدسينما ازأكه در حال حاضر  نبةجثيرات فراواني

و فرهنگ نه.دنسازي دار فرهنگي آن،تنها با اين دو پديده مخالف نيست امام خميني راها بلكه

و مي تجلينماد ت. داند تجدد وأاما بر اين نكته كيد دارد كه اين دو پديده بايد محتواي اسالمي

 
به.1 مى جوان«همچنين بنگريد مى هاى ما در مقابل خودشان و براى امريكا كار مى. كنند ايستند ها را طورى خواهيم دانشگاه ما

و براى ملتشان كار كنند كنيم كه جوان جةصحيف(»هاى ما براى خودشان .)251ص،12 امام،
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و كامالً : اسالمي شوداخالقي داشته باشد

با. ما با سينما مخالف نيستيم، ما با مركز فحشا مخالفيم. سينماى ما مركز فحشاست« ما

درما. راديو مخالف نيستيم، ما با فحشا مخالفيم با تلويزيون مخالف نيستيم، ما با آن چيزى كه

آن خدمت اجانب براى عقب نگه و ازدست دادن نيروى انسانى ماست، با داشتن جوانان ما

كى مخالفت كرديم. مخالف هستيم ص6ج همان،(»با تجدد؟ با مراتب تجددما ،15(.

ب تردر جاي ديگري امام و تلويزيون ممكن. سينماثالًم«دارد كيدأ تغيير محتواي سينما

مى است كه كسى در سينما نمايش كه هاى آموزنده هاى اخالقى باشد، نمايش دهد نمايش هايى

كه براى فساد اخالق جوان و اما سينمايى كه اين را هيچ كس منع نكرده؛ و باشد، هاى ماست،

كه در اين عصر متعارف اگر چند روز جوان و در زمان شاه هاى ما در اين سينماهايى  بود

آيد، ديگر به درد متعارف است، اگر چند وقت يك جوان برود در آنجا فاسد بيرون مى

مى... خورد نمى اند، هايى كه اينها درست كرده يعنى تمام برنامه. خواهند همين بشودو اينها

واهند اينهاخمى. اند استعمارى است هاى هنرى، هرچه درست كرده هاى فرهنگى، برنامه برنامه

به درد مملكت خودشان هاى ما را يك جوان جوان نه به درد آنها بخورند، كه هايى بار بياورند

ص5ج همان،(»بخورند ،261(.

و بررسي.6  تحليل
مينكات زير گفته پيشاز مباحث :شود برداشت

ميبه)الف كل نظر به عنوان يك و تجدد به غرب او رسد، امام خميني يجزامركب از

از آن بدون توجه به اجزاي ديگر يك جزء را تنها توانميدر اين صورت؛ توجه داردمختلف

را،طوركه مالحظه كرديم همان.و پذيرفتگرفتكل  و ظواهر تجدد  امام خميني تكنيك غرب

و روحانيت اسالم را طرف مي و اسالم مي پذيرد به دار تمدن شدت با پذيرش محتواي داند، ولي

و علم استعماري استتجدد مي،كه همان فرهنگ استعماري به. كند مقابله شهيد مطهري

يكي از شاگردان  درةبرجستعنوان :داردتمدن غرباز برداشتامام خميني اين نگاه را

مس« مسأدر وأله اخذ تمدن، كه درعين استفاده از تجدد، استقالل فكري له عمده اين است

اند براي اين نكه بعضي مانند نهرو حتي لباس هندي را حفظ كردهاي. سازمان روحي حفظ بشود

مي. شان محفوظ بماند است كه استقالل فكري  كند؟ چرا انگلستان شعرهاي قديمي را حفظ

و استقالل فكري محفوظ نمي و معني به. ماند چون تا شعار حفظ نشود، روح ةمنزلشعار

و استقالل فكري به ج1386مطهري،(»هستهةمنزلپوسته است .)160ص،1،
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مي،در برابر اين ديدگاه و نظر كساني قرار دارد كه كل غرب را يك ماهيت يكپارچه دانند

و انسان مي آن را اومانيستي و شيطاني به عبارت ديگر الحادي و .1پندارند محور

ميبه)ب يك نظر و علم غرب به عنوان  كه طرفبيةپديدرسد، امام خميني به تكنولوژي

و فلسف ن انا امام خميني، سنت علمي مسلمةدر انديش. كندمي نگاه غربي ارتباطي نداردةبا افكار

. يكى هم از مسائل، همان مسئله طب قديم است«: تا همين اواخر مورد توجه غربيان بوده است

مىةآنها هم كه اآلن هست با همين دواهاى علفى معالجه و معالجه اين دردهايى نشا كردند

و اروپا از طب بوعلى تا همين آخر استفاده مى تا كتاب. كردند يك معالجات اساسى بود  بوعلى

نه اين است كه ندانم. دهند همين آخر، شايد حاال هم مورد نظر آنها باشد، بروزش نمى من

طور است طور است، همه مسائل اين دانم اشكاالت زياد است، لكن همه چيز اين اينها را، مى

و اينهاكه  و همه چيز آنها هستند كه خودتان هيچ چيز نيستيد، به ما اين طور فهماندند

امام(» انسانيت بيرون بكنند، بگويند ما اصلًا هيچ چيز نداريمةخواستند همچو ما را از صحن مى

2.)8ص،9خميني، جلد 

ميبه)ج  خود اسالمةرسد امام در صدد سازگاري اسالم با غرب نبود، بلكه در انديش نظر

ميئجزاز نگاه او، اگرچه.بودرا اساس قرار داده و صنعت غرب را توان اخذ نمود،ي از علم

و غرب  مياما آنجا كه تعارض بين اسالم تآيد پيش كند، بلكه ويل نميأ، اسالم را براي غرب

به كناري مي در؛نهد غرب را به ناسازگاري برخورد توضيح اينكه برخي و با غرب قائل اند

بهمدر نزد گروهي از انديش. برخي قائل به تطبيق مي ندان معاصر، غرب اصل و شمار آيد

به مي ت گونه بايست اسالم را و كه با غرب سازگار باشدأاي تفسير اين گروه بر اين.3ويل نمود

 
ص1380 نصيري،و نيز؛313و 332ص، 1389فراتي،.ك.ر.1 ،11.
مى كتاب. شرق ياد بگيرندة غرب اآلن هم محتاج به اين هستند كه از فالسفةفالسف«.2 تا هاى ابوعلى اآلن هم، من گمان كنم

و اآلن هم همين طور، مورد استفاده اطباى غرب است مى بوعلى رسماً قانون. چند وقت پيش از اين شده آنجا؛ استفاده تدريس
و ما خودمان گم كردهةلكن اين تحف. شده از آن مى را شرقى رفته غرب، غرب از آن استفاده كرد ايم خودمان را، بوعلى

ص2ج امام خميني،ةصحيف(»شناسيم نمى به.)39، دانيم كه علومى كه در شرق بود،و نه اينكه ما نمى« همچنين بنگريد
و به جاى او علوم غرب را بياورندها اسبا دسيسه و اروپا ازآن دانش-ب اين شد كه عقب بزنند آنها را، هايى كه در شرق بود

مى تقليد مى و محتوا را از ما گرفت، اآلن وضع ما وضعى شده است كه خيال و آنها را عقب زد هر كرد، دستهايى آمد كنيم كه
و ما هيچ چيز نداريم يك. تواى خودمان را گرفتندمح. چه هست، در غرب است يعنى مغزهاى ما را شستشو كردند؛ جايش
و اين يك مطلب مهمى است كه بايد بتدريج اين مملكت از زير آن بار. كند مغز ديگرى گذاشتند كه از همان غرب ارتزاق مى

هس. يكى هم از مسائل، همان مسئله طب قديم است. بيرون برود ت با همين دواهاى علفى آنها همه اين دردهايى كه اآلن
و معالجه معالجه مى مى كردند و اروپا از طب بوعلى تا همين آخر استفاده ،2ج همان،(كردند شان يك معالجات اساسى بود

به.)8ص ج(» از شرق رفته به غرب، تمدن از شرق رفته به غربطب« همچنين بنگريد ص12 همان، ،21(.
ت، تجددةدوركساني كه با توجه به تحوالت.3 و تفسير نمايندأ سعي دارند اسالم را مطابق غرب ن اسالم ميا به عبارتي؛ويل

و هم در فروع با تجدد سازگاري به و اجتماعي اسالم با غربكه بر اين باورند،وجود آورند هم در اصول بين مسائل حقوقي
به؛دكرتون ديني بازنگريمدرتعارض وجود دارد، اما براي اينكه اين تعارض ازبين برود بايد  اي تاويل گونه يعني متن ديني را

و اجتماعي سازگار گردد با. نمود كه با تحوالت مدرن از جهت حقوقي در نظر اينان بايد قرائت جديدي از اسالم داشت تا
به«.د نمود در اصول دين هم اجتها،بر اجتهاد درفروع دين افزون به همين منظور بايد شود؛تحوالت جديد سازگار  توسل
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و اجتماهاي غرب ويژگيوها پديدهر ديگبر تكنيك، افزونباورند كه عيهمانند احكام حقوقي

بهمي،با آنها مخالف است در ظاهرو اگر اسالم پذيرفت بايدرا  جديداي گونه بايست اسالم را

و تفسير كرد تا با غرب سازگار باشدأت .ويل

مي)د كه امام خميني بر اساس سنت فلسف به نظر ميةرسد از آنجا در اسالمي انديشيد،

به نام رابط  اسالمية در سنت فلسف.اده با صورتمةفلسفه اسالمي بحث مهمي مطرح است

از هستندموجودات طبيعي از چهار علت برخوردار و: كه عبارتند علت صوري، مادي، فاعلي

و مادي. غايي و علت غايي وفاعلي،علت صوري  علت، علت دروني موجود طبيعي است

ع.1باشدميآن بيروني و صوري كه همه موجودات طبيعي از اين دو لت در علت مادي

ميندبرخوردار و قوام و صورت آن است كه فعليت اما آنچه. دهد؛ ماده هميشه پذيرنده است،

نه ماده حقيقت و صورت هميشه همراهةماد«.و وجود يك چيز است، صورت است  نخستين

و هرگز از يكديگر جدا نمى شود، بدان دليل اما اينكه ماده از صورت جدا نمى. شوند هم بوده

كه حقي و ازاينةقت ماداست و استعداد محض نيست رو براى تحقق نخستين، چيزى جز قوه

يافتن بايد به يك فعليت جوهرى اتكا داشته باشد، تا با آن متحد گردد، زيرا هيچ موجودى 

مى بدون فعليت، تحقق نمى كه و از طرف ديگر، تنها صورت است را يابد تواند چنين نقشى

از يعني در سير حركت جوهري آنچه مرحله؛)178ص،2ج،1361طباطبايي،(»ايفا كند ةمرحلاي را

ميبعد كامالً نه ماده،كند جدا ؛گونه است پذيرش تجدد نيز اين خصوصدر. صورت است،

و تكنيك را اخذ كه ابزار به آن دهيم، در نظر كنيميعني هنگامي و محتواي اسالمي و صورت

بهمي اسالميامام خميني آن ابزار كامالً و ديگر نيازي به. تكنولوژي اسالمي نيستتوليدشود

ميي تكنيك،عبارتي  هنگامي كه زيرا دارد؛ با تكنيك غربي تفاوت شود كه ذات آن كامالً ايجاد

و ابزار خام حمل گردد و وجود چيزي است بر ماده كه فعليت و صورت آن،محتوا  حقيقت

مس. شود متحول مي وئاين كه بر اين پديد است؛تلويزيونله مانند سينما ة غربيهنگامي

و حرج، قاعدةها همچون شرط ضمن عقد، قاعدحل برخي از راه وة عسر  اضطرار، تعطيل حدود شرعي در زمان غيبت
مي جلوگيري از وهن اسالم، نمي شود ،در حالي كه راه حل، تواند تعارض را حل كند چراكه تنها به اجتهاد در فروع اكتفا

و در مقابل آن نوعي اجتهادمياجتهاد در اصول است زيرابه نظر  رسد اجتهاد در فروع به پايان عمر تاريخي خود رسيده است
و اصول پيشنهاد مي به.)137ص،1388شريفي،(»شود در مباني و به عبارتي اين دسته از افراد جاي آنكه در تقابل اسالم

ميتمدرني تاله جانب اسالم را نگه دارند جانب مدرنيته را حفظ و بهدارندش كنند اي منعطف نمايند كه كامال گونه دين را
و جهد فكري خويش را معطوف به اين كرده اين متفكران مهم«.سازگار با تحوالت جديد شود با ترين ممارست اند كه

و با ارائ انعطاف ب هايي چندژهوپرةپذير نمودن دين و با توسل ه مباني فكري وجهي، ناسازگاري دين با دنياي جديد را بزدايند
و پرسش و عقل مدرن و اقتضائات آن بنيان نهندو معرفتي متفاوت، تفسيري هماهنگ با دنياي مدرن ، 1388شريفي،(»ها

.)116ص
به.1 مى«:بنگريد و خارجى منقسم مى. گردد در يك تقسيم ديگر علت به داخلى شوند، علل داخلى، كه علل قوام نيز ناميده

و صورتند، و اجزاى تشكيل[ كه همان ماده مىةدهند قوام] دهنده و علل خارجى، كه علل وجود هم ناميده. باشند معلول
و غايت هستند مى و به علت غايى) چه سبب وجود معلول استآن(الوجود چه بسا به علت فاعلى، مابه. شود، همان فاعل

مى نيز) آنچه وجود معلول به خاطر آن است(ماالجله الوجود ج1361طباطبايي،(دشو گفته ص2، ،266(.



77و تجدد)ره(امام خميني

شد ارزش هم،هاي اخالقي بار و ذات آن و تلويزيون غربي كامالًتغيير يافته، ماهيت  با سينما

ميوتفام .شودت

 نتيجه
ب و زندگي مدرن و اظهارت امام خميني نسبت به تجدد كهميرآنچه از عبارات آيد، آن است

صيشانا نه نگاه نه نگاهبه تجدد و نه،به عبارتي. ايجابي كامالًددرصد سلبي دارد  امام خميني

مي،ستيزان همانند برخي از تجدد و زندگي مدرن را نفي نه مانند روشنفكران، تجدد و  كند

ميبه.دپذيرميطور كامل تجدد را به  امام خميني تجدد از دو بخش تشكيلةرسد در انديش نظر

و يكي ماده وظاه؛استه شد و صورتر از تعبيري ديگر،به.ديگري محتوا در نظر امام، تجدد

و تكنيك بهو نيزها ابزارها و و اخالق، عقايد و، انسان شناسي طور كلي معرفت فرهنگ شناسي

به خود شكل گرفته است هستي كه گذشت همان. شناسي مختص به،گونه  امام خميني نسبت

كه همان مباني و هستي شناسي، معرفت انسانمحتواي فرهنگ غرب  نگاه،شناسي است شناسي

و هرگز آن را نمي و فرهنگ اسالمي نقادانه دارد و اسالم بر_پذيرد ازايراني را  محتواي تر

و ابزارهاي زندگي جديد؛داند تجدد مي  اما از طرف ديگر ظواهر زندگي غرب همانند وسايل

.داند را مخالف اسالم نمي
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