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 چکیده
توانسته است  در سیرۀ فردی که عمالً بلکه نظری  صورتبه نهچگونگی تحقق یک نظام تمدنی براساس دین، 

مبتنی بر در نظامی است که  یمبانی فلسفی تمدنبررسی . مسئله این تحقیق نیاز به مبانی دارد تمدن دینی بنا نهد
اکنون به چهل سالگی خویش رسیده است. این پژوهش درصدد است دریابد اندیشۀ بوده و می ایدئولوژی اسال

تمدن در معنای کلی خود،  ، براساس کدام مبانی فلسفی ایشان بوده است؟امام خمینی)ره(سیاسی و اجتماعی 
مبنای چهارگانه بر)ره( بر اخالق و قانون است. تأسیس حکومت توسط امام خمینینظامی اجتماعی شهری مبتنی

به نظام فقه، کالم، فلسفه و عرفان اسالمی استوار بود و از همین رهگذر مفهوم نظم تمدن دینی را داشت. توجه
احسن در خلقت، وجود یک علت غایی، برهان نظم و برهان حکمت، مبانی فلسفی امام خمینی برای ایجاد نظم 

)ره( سی مبانی نظم تمدنی در اندیشۀ فلسفی امام خمینیدنبال بررجدید تمدنی اسالمی است. این پژوهش به
ای است، از منابع کتابخانه)ره( های فلسفی امام خمینیرو مواردی که دال بر مفهوم نظم در انگارهاین است. از

های این پژوهش حاکی آوری شده و براساس روش توصیفی با مفهوم نظم تمدنی تطبیق گردیده است. یافتهجمع
را در دانست که آنجهان را داری نظم الهی میاوال براساس مبنای فلسفی خود:  )ره(ست که امام خمینیاز آن ا

به دارای سازوکاری عملی در قالب نظام عّلی ـ معلولی و منتهی را این نظامدوم  نمود.قالب نظام احسن تبیین می
را استنباط نمود که معتقد  اجتماع انسانی براساس این مبانی مواد انتظام بخشسوم  .پنداشتمییک علت غایی 

 را در پی دارد. انسان سعادت دنیا و آخرت بود
 فلسفه)ره( و  تمدن، نظم، اخالق، قانون، امام خمینی: کلیدی هایهواژ
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)در اینجا امر  هایی دارد تا امر درستبه مبانی و ایدئولوژیهر جامعۀ شهری برای وضع قوانین خود نیاز
خش( را تعریف کرده و براساس آن بتواند قوانینی برای ایجاد نظم اجتماعی ایجاد کرده و بد )بی نظام ب

تالش نماید. در پیدایش « خوب»نظمی( و خوب )نظم( را برای جامعه تعریف کرده و برای اجرای امر 
کادمیک تمدن اشتراک زیادی در مورد شهرنشینی و خلق شهری است.   مفهوم آ

تالش نمود تا حکومت پهلوی را از میان برده و حکومت جدید ایجاد نماید؛  )ره(خمینی که امامهنگامی
دنبال به وضع قوانین و مواضع اخالقی جدیدی بود تا براساس آنها نظم مطلوب را ایجاد نماید. بهنیاز

ایشان باید به مبانی فکری  )ره(یافتن امر خوب و بد در وضع قوانین و اخالقیات مطلوب امام خمینی
بر فقه در علوم مختلفی از جمله فلسفه و کالم و عرفان تبحر داشت. عالوه )ره(رجوع کرد. امام خمینی

رو در ورای فتاوی فقهی و قوانینی که بعدا به تأیید ایشان رسید، باید حسن و قبح و ارتباط آنها را با ایناز
سازد. کالمی امام در مورد نظم رهنمون می مفهوم نظم  پیدا کرد. همین امر محقق را به مبانی فلسفی و

است تا در  )ره(رو دغدغۀ اصلی این پژوهش جستجوی نظم در مبنای کالمی و فلسفی امام خمینیایناز
 های بعد بتوان نظم تمدنی در مراحل اجرایی را براساس این مبانی تبیین و ارزیابی نمود. گام

در تأسیس یک تمدن دین  )ره(حکمی و کالمی امام خمینیاگر مسئلۀ این تحقیق بررسی مبانی فلسفی، 
گذار یک رو اهمیت دارد که بدون فهم و دریافت صحیح مبنا و پیشینه فکری بنیاناینمحور است، از

توان به بازشناسی آن تمدن موفق گردید. این مهم همان وجه تمایز پژوهش حاضر با معدود تمدن نمی
تمدن »مقالۀ  در کار شده است. فوزی و صنم زاده )ره(ز نگاه امام خمینیمقاالتی است که دربارۀ تمدن ا

بررسی کلیدواژه  14یادداشت اینترنتی نیز در و محمودی کیا  «اسالمی از دیدگاه امام خمینی)ره(
ساز حکمی در ساختار بررسی مبانی تمدنیک بههیچ جلدی صحیفه امام 22در مجموعه « تمدن»

 اند و این وجه تمایز و جنبه نوآوری پژوهش حاضر است.نپرداخته )ره(ذهنی امام خمینی
 

 توضیح مفاهیم اصلی
همه دال  (Civilization) واژۀ تمدن در میان فارسی زبانان، حضاره در زبان عربی و در زبان انگلیسی

د بر مفهوم شهر هستند. مدنیت و تمدن از این جهت در ارتباط هستند که در زندگی شهری نظمی موجو
است که مفاهیم تالی تمدن مانند پیشرفت، اخالق، احترام و .. را در خود دارد. بدین ترتیب این نگاه 

در زندگی شهری با تحصیالت، رفاه و آسایش شهری است.  -در معنای کلی خود-اشتراک معنی تمدن 
هر و شهر نشینی به معنی ش Civilتمدن از مادۀ "مدن" به معنای زندگی شهر نشینی است واژه انگلیسی 
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است. در لفظ عربی هم "حضاره" به معنای حاضر در برابر بدوی و بادیه است. بدین ترتیب معنای تمدن 
در شهرنشینی مشترک است. دربارۀ تمدن و تعاریف و مصادیق آن، تفاوت آن با ،های گوناگوندر زبان

 فرهنگ و سایر مطالب، نظرات گوناگونی وجود دارد. 
خلدون، تکثر مورد تأیید داند. ظاهرا از نظر ابنها میرا از لوازم اجتماعی بودن انسان خلدون تمدنابن

ًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا»خدای متعال است که در آیه شریفه  ( مورد تأیید قرار 19)حجرات: « َوَجَعْلَناُکْم ُشُعو
های حکومتی در آن مناصب و پایگاه اما این جامعه باید با ایجاد حاکمیت، نظم پذیر شده، ،گرفته است

سوی زندگی شهری و شهرنشینی تشکیل شود تا بر حفظ نظم نظارت نماید و از حالت زندگی فردی به
 .است« مدنیت»روی آورده و موجب تعالی فضایل و ملکات نفسانی، چون علم و هنر شده، حایز 

 ( 03: 1931)عروتی موفق، 
و اخالقی  مندقانون دار،نظم زیست به را تمدن انسانی، زندگی دنیم وجه بهموافقان این رویکرد نظر

 را تمدن کند. ویآدمیان نسبت می دهند. ابن خلدون تمدن را براساس انتظام اجتماعی تعریف می
 گسترش اثر بر آن، در و نمایدمی رخ از شهرنشینی پس که است شمرده اجتماعی تکامل از ایمرحله

 439: 1 ، ج0111 خلدون، )ابن. آید می پدید صنایع و فنون گوناگون هنر، نواعا خواهی، تجمل و رفاه
 ( 419، 414و

ای موضوع نظم و گونهدر تعریف و تحلیلی که دربارۀ چیستی تمدن ارائه نموده، به ،عالمه جعفری نیز
کید قرار داده است؛ وی نخست مهمهماهنگی در روابط میان انسان ها در اهترین دیدگها را مورد تأ

 نویسد: میو محوری دانسته محوری و قدرتبر انسانتعریف تمدن را دو نظریۀ بنیادین مبتنی
های از برقراری آن نظم و هماهنگی در روابط انساناستتمدن عبارت

های ویرانگر را منتفی ساخته و مسابقه در ها و تزاحمیک جامعه که تصادم
که زندگی اجتماعی طوریها بنماید، بهقام آنممسیر رشد و کمال را قائم

های آن جامعه موجب بروز و به فعلیت رسیدن استعدادهای افراد و گروه
 (091: 14 ، ج1931)جعفری، .سازنده آنان بوده باشد

های بنیادین در مفهوم تمدن والیتی نیز در تعریف خود از تمدن، پذیرش نظم اجتماعی را یکی از مؤلفه
توان چنین تعریف کرد: تمدن، حاصل طورکلی، این مفهوم اساسی را میبه»شود: و یادآور می برشمرده

نهادن در شاهراه نشینی و گامتعالی فرهنگ و پذیرش نظم اجتماعی است؛ یعنی خروج از مرحله بادیه
 (13: 1931)والیتی،  «شدن امور اجتماعینهادینه
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عنای نظم اجتماعی یا مفاهیمی مشابه آن معرفی شده است. حال متمدن بهگاه گفته های پیشدر تعریف
ای پیوند گونهآنکه باید گفت گرچه میان این دو مفهوم یعنی تمدن و نظم اجتماعی در مباحث تمدنی به

ای بنیادین در و شاخصه معنای تمدن، بلکه همچون مؤلفهارتباط وجود دارد؛ ولی نظم اجتماعی نه به
ط و توسعه تمدن مطرح است؛ ضمن اینکه باید اذعان نمود پذیرش نظم اجتماعی از گیری، بسشکل

های دیگری در این ها و شاخصهگر تمام حقیقت و واقعیت تمدن نیست؛ چراکه مؤلفهسوی افراد، بیان
  تعریف شی به اخص اجزای آن خواهد بود.« نظم اجتماعی»موضوع دخالت داشته و تعریف تمدن به 

ین وجه پیشرفت یک تمدن و تضاد آن با بربریت یا توحش، اشتراکی در انتظام یا سازمان توان بمی
توان عاملی که باعث این پیشرفت و توسعه در سطح زندگی مادی و معنوی تعبیری میاجتماعی یافت. به

. شودشود را نظم دانست. نظمی که البته در زندگی شهری بیش از جامعه غیر شهری لحاظ میبشر می
-گردد که تمدن مالزم با خصوصیات اجتماعیپیچیدگی و ابعاد گوناگون جامعه شهری سبب می

( این ابعاد مانند تمرکززدایی، Boyden, 2004:7–8). اقتصادی در ابعاد گوناگونی باشد-سیاسی
های فرهنگی ذاتی پیشرفت و نمودن موجودات زنده ، تخصص در کار ، ایدئولوژیغرابت زدایی و اهلی

دهند که در ظرف مکانی ای را تشکیل میبرتری، معماری ، مالیات ، کشاورزی و توسعه سیستم پیچیده
-بر طبیعت و پیشرفت را برای آنها فراهم می )شهر( و دستور معنوی خاص)فرهنگ( امکان تسلط خاص

م پیچیده به نظم پیچیده است و این نظبه بیان ساده زندگی شهری ملزم (Adams, 1966: 13). آورد
توان تعریف در یک جمع بندی کّلی می همراه می آورد.برای آن پیشرفت در ابعاد مادی و معنوی به

 مختار برای تمّدن را ایجاد یک ساختار نظام مند اجتماعی با عرف شهری و بر مبنای قانون دانست.
م مختلف از جهتی به آن تعاریف متفاوتی ارائه شده است که هریک از دانشمندان علو یت همدربارۀ شهر

ترین تعاریفی که توسط جامعه شناسان ارائه شده است، شهر محل زندگی اند. در یکی از معروفپرداخته
 ,Bairoch) .اندعلت جمعیت زیاد، کارها شکل تخصصی به خود گرفتهجانشین است که بهیک

اند. بنابراین داشتن گی شهریرو تدوین قوانین ثانویه و پیچیده سامان بخش زندایناز (1988:3-4
بودن تر نهاد قضاوت، وجه تمایز شهر از روستا است. بدین ترتیب اساس شهریبیان دقیققانون و به

 داشتن قانون است. 
وجود اهمیت قانون و نهاد داوری برای نظم اجتماعی و تمدن آنچه که در مصادیق تمدن نمایان است؛ با

میزان قابل توجهی کند بلکه بهنها با قوانین ثانویه نظم پیدا نمیسطح کالن زندگی اجتماعی بشر ت
نمایند. این نگاه در میان هایی را به اعضای خود تحمیل میها و نبایدها بایدساختارهای اجتماعی و نهاد
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 عنوان یکیبه( 1311)مرگ:  1شناسان کارکردگرا رواج زیادی داشته است. در این میان امیل دورکیمجامعه
عنوان نظم دهنده اجتماع داشته ترین نظریه پردازان کارکردگرا، نقش مهمی در تبیین اخالق بهاز برجسته

 است.
 

 مبانی تمدن اسالمی
 احسن و تمدن اسالمی  ـ نظام1

اش همه موجودات عالم اعم از مادیات و مجردات تکوینا براساس نظام احسن خلق شدند که دامنه
ای از ترشحات نظام احسن عنوان تمدن اسالمی ذرهن گفت انقالب اسالمی بهتوابسیار وسیع است. می

است، اما نظام احسن به چه معناست؟ در فلسفه اسالمی، وجود شرور در عالم با قضیه نظام احسن که 
شود، چرا که بودن خدای متعال است از راه دوگانگی خالقیت خیر و شر حل نمیبر قادر مطلقمبتنی

 فه اسالمی، اصواًل وجود شّر، یک مسأله عدمی است.براساس فلس
 قال به یزدان، ثّم اهرمن  و الشّر اعداٌم فَکم قد ضّل َمن 

 (19: 2290)سبزواری، 
گوید مبنا عالم سراسر خیر و براساس نظام احسن طراحی شده است. از همین رهگذر غزالی میهمینبر

د و بعد بخواهند طرحی نو برای عالم بریزند، به این نتیجه ها تمام خیرات و شرور را واقف شوناگر انسان
ای با آنچه اآلن هست و آفریده توانست باشد، به اندازه بال پشهرسیدند که هر آنچه در آن نظام میمی

 (222: 0 تا، ج)غزالی، بی .داشتشده است، نباید تفاوت می
نی خود برای تبیین یک منظومه تمدنی از سه عنوان شخصیتی ذو وجوه، در چینش مبابه )ره(امام خمینی

عنوان زیر بنایی برای اجتماع سازی، سیاست ورزی و ایجاد یک نظام عنصر فلسفه، عرفان و فقه به
حقوقی استفاده نموده است. امام در نظام فلسفی خویش قائل به نظام احسن آفرینش هستند. امام 

نوعی متقارب با معنای فطرت در ( قرآنی و به03تین: « )احسن تقویم»نظام احسن را همان  )ره(خمینی
هایش ورد وردها و خواستهتعبیر ادعیه شیعه، تمام داند. ایشان معتقد است کسی که بهکالم اسالمی می
و همه چیزش برای رضای خدا بود، این فرد در نظام  (613: 2022 )شیخ طوسی،. واحد شده باشد

( امام براساس نظام صدرایی معتقد است عنایت الهی 277ـ276الف: 2392احسن است.)خمینی، 
 ونُ کَ  َي ِه  ةُ گوید: العنایَ اقتضای همان ایجاد نظام اتم و خیر محض و اکمل است. چنان که مالصدرا می

                                                                 

1 . Durkheim 
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: 2، ج 2912)مالصدرا،  االعظِم  االخیرِ  َو  م  تَ االَ  ظاِم ي النّ وُد فِ ُج الُو  یهِ لَ ما َع بِ  هِ ِلذاتِ  )تعالي( عاِلماً  ِل االّو 
باید نظام  )ره(مبنای اراده عنایی الهی به وجود آمده باشد، به بیان امام خمینی( نظامی که بر27ـ26

قدر مهم نیست چون در عوالم اعلی نیز احسن باشد. از نظر امام، این مسأله در عالم کثرات و ناسوت آن
رگ و عالم ذره غیر محسوسی است همین اراده الهی نافذ شده است: زمین در مقابل یک همچو سطح بز

و تمام عالم در مقابل عالم ماوراء طبیعت، ذره غیر محسوسی است و تمام عالم ماورای طبیعت، چه 
: 6، ج 2319)خمینی،  .ماقبل الطبیعه و چه مابعد الطبیعه در مقابل اراده الله قدر محسوسی ندارد

263) 
ْکُر َعَلی َقَضاِئَك  َفَلَك اْلَحْمُد »در تفکر کالمی و براساس دعای  َعَلی َتْقِدیِرَك اْلَحَسَن اْلَجِمیَل َو َلَك الشُّ

ْعِلیل ْکَمِل التَّ ِل ِبَأ ( که سخن از تحمید و ستایش خدا بر تقدیرات 222: 99 ، ج2033)مجلسی، « اْلُمَعلَّ
م معتقد به ست، اماا ها ترین علتهای آن کامل نیکو و بدون نقص خدا و شکر بر قضای اوست که علت

گیری و تقدیر ابتدایی خویش در بهترین وجود احسن التقدیر هستند. بدان معنا که همه امور در اندازه
( حال اگر قضاوت و 23اند.)طه: حالت ممکن خود آفریده شده و در مسیر بایستۀ خویش قرار داده شده

ده و براساس عملکرد خودشان و معلول دلیلی کامل  بو ،گردد، این نیزقضای الهی بر ایشان جاری می
شوند تا در صورت توبه، عمل آنان جبران و به خروج بشر از نظام احسن تقدیر، دچار قضای الهی می

شود امام مسیر تقدیر بازگردند و در غیر این صورت به جزای خویش برسند. همین اندیشه باعث می
ویش مطرح کنند که اگر ملک بشریت سایۀ عنوان مبنایی در تمدن بنیادین خنظریه نظام احسن را به

 مالکیت و ملکیت الهی باشد، همۀ امور آن در جای خویش قرار گرفته و دارای نظام احسن است:
ُهمَّ ماِلَك اْلُمْلِك » اگر ملك به معنی حکومت و فرمانروایی به یک مملکت باشد چنانچه در آیه ُقِل اللَّ

آل «)دهیای خداوند صاحب ملك، مملکت را به هر که بخواهی می ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتشاُء ؛ بگو
 گاه فاخریت ملك و عظمت وحیدیت او به اعتبار آنچه در حکمت(، به این معناست آن04عمران: 

های قابل تصور است( ترین و بهترین نظاممتعالیه با دلیل لّمی به اثبات رسیده )که نظام موجود کامل
که این نظام سایه نظام ربانی است که خود تابع جمال جمیل مطلق حالینباشد درخواهد بود؛ چرا چنین 

 1930)خمینی،  .است. افخریت نیز به اعتبار مراتب غیبی و مجرد آن و نظام عقلی و نشئه تجردّیه است
 (191ب: 

بشری ممکن است این شبهه پیش بیاید که برقراری این تناسب میان نظام احسن در ملک الهی با ملک 
تواند با اختیار خویش نظام احسن را دچار خلل نماید. امام که بشر اختیار دارد و میدرست نیست، چرا
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نماید. از نظر ایشان، برای پاسخ به این شبهه باز به قاعدۀ فلسفی دیگری تمسک می )ره(خمینی
و عدم برای ممکن،  که در نظام حکمت متعالیه صدرایی به اثبات رسیده است که نسبت وجودهمانگونه

مساوی است، در تمامی صفات دیگر وجودی )صفات حسنه( و عدمی )صفات رذیله( نیز به یک اندازه 
توان فرار کرد، رو که از حکومت الهی نمیآناما از ،(003-911: 1 ، ج1931)خمینی،  قابلیت دارد

 گوید: می )ره(لذا امام خمینی ،اندناخواسته به اتقان خارجی حکمت الهی پرداخته ،حتی فاسقان نیز
به مقتضای حکمت و عنایت خداوند، در خلق طبایع اشیا حکمت و »

مصلحتی است که طبایع برای استیفای آن جعل شده است و چون قسر 
این خالف حکمت، بردائمی و یا اکثری منافی با حکمت است، بنا

مخالف علت غائیه هر موجودی است. پس حذرًا از لزوم خالف 
« .حکمت که در حکیم محال است، قسر دائمی و اکثری محال است

 (003-911: 1 ، ج1931)خمینی، 
در این وادی نوعی اندیشۀ سینوی داشته و معتقدند علم عنایی سبب خواهد شد که همۀ  )ره(امام خمینی

ایت الهی عنوان جنود الله عمل کرده و به نظام احسن الهی کمک کنند. این بخشی از عنموجودات، به
بود. امام البته تفاوت است که البته اگر فقط همین عنایت علمی بود و بس، جبر بر جهان الهی حاکم می

کند: از این جهت به آن علم عنایی علم عنایی مورد نظر عارفان را با علم عنایی مشائین اینگونه تبیین می
: 0 ، ج1931)خمینی، . م برپا شده استگویند که این نظام با عنایت به ذات، به این نحو اکمل و ات

034) 
دیگر از عنایت نیز هستند و آن ِاحکام و اتقان در فعل است. عنایت به این نوعیقائل به )ره(امام خمینی

که مصالح از آن طوریمعنی از شعب قدرت و از جلوات اوست؛ چون اتقان عمل، قدرت الزم داشته به
( امام این عنایت فعلی را همان حکمت الهی دانسته و راه 911: 1 ، ج1931)خمینی، . استنتاج گردد

حل ایشان برای حل مسأله جبر، جریان حکمت الهی است که اوال عالم را براساس امکان برگزیدن خیر 
-گردد که باعث برانگیختهطراحی کرده است و ثانیًا همین حکمت به عنوان علت غایی از آن لحاظ می

 نوعی علت فاعلی است. شود و بهقرار گرفتن در مسیر حکیمانه الهی می شدن انسان مختار به
بردن به واسطه پیها علت فاعلی است، یعنی تصورًا و ماهیًة علت است که انسان به علت غایی ماهیت

ها معلول بوده و مؤخر از فعل است و  ها و اّنیتوجودها و حقیقتشود و لو اینکه بهاو متحرك به فعل می
 شود.د از آن موجود میبع
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-داند. چراریزی او برای آیندۀ خویش میهمین حکمت را سببی برای برنامه، علم بشر به)ره(امام خمینی

به خاطر علم به بقای این نظام اتم و »که نظام جاریه عالم حکیمانه است و از روی علم به آن و هم 
( 113: 0، ج1931)خمینی،  «میل مطلق استو عدم زوال جمال مطلق از ج احسن استحکام این نظام

ارادۀ  )ره(توان نتیجه گرفت که از نگاه امام خمینیریزی کنیم. بنابراین میتوانیم برای آینده برنامهکه ما می
تشریعی نیز مانند ارادۀ تکوینی، غیرقابل خدشه بوده و مخالفت بشر در کلیت این نظام احسن، یعنی 

های جامعه شناختی ای از جامعه شناسان براساس شاخصهگذارد. عدهاثر نمیرساندن آن به علت غایی، 
بریم، اما امام اند که اکنون در بهترین وضعیت جهان به سر میو روشی آماری معتقد به این بوده

تواند بهتر از ها که براساس مبانی فلسفی و کالمی معتقدند که جهان نمینه براساس شاخصه )ره(خمینی
 .موجود باشدوضعیت 

مملکت الهی باید در کل و مجموع آفرینش نظام احسن حاکم باشد و علت  )ره(در نگاه امام خمینی
چنانچه هر کاملی مرغوب فیه کنیم جزئی نگری ماست. آنکه ما نظام آفرینش را دارای نقص تصور می

یتی جز خود است، پس غایت همه حرکات و افعال ذات مقدس است، و از برای خود ذات مقدس غا
و ایضا، چون ذات مقدسش در غایت القصوای جمال و کمال « ال ُیْسَأُل َعّما َیْفَعُل َو ُهْم ُیْسَألوَن ».نیست

دایره وجود، که ظل آن ذات جمیل است، و در غایت القصوای کمال ممکن است، و این  است، نظام
ت و غرض و فایده سوالی از روی جهل و های متصور است، پس سوال از لّمّیت و غاینظام کلی اَتم نظام

الف: 2392 )خمینی، .است نقصان است، چنانچه از ابلیس لعین در هفت سوال معروف واقع شده
732) 

اولین مبنای ایجاد تمدن،  )ره(رسیم که از نگاه امام خمینیاز مجموعۀ آنچه بیان گردید به این نتیجه می
عنایت علمی و سپس قرار گرفتن در این نظام و  شناخت نظام احسن حاکم در آفرینش براساس

که جزئی نگری از نظر مکان و زمان در شدن با آن براساس عنایت فعلی )حکمت( است. چنانهماهنگ
ی در تشکیل تمدن گردد که آفرینش را دارای نقص ببینیم، جزئی نگرچینش مملکت الهی سبب آن می

شود اقتضای زمان را از دست داده و اصل تدریج را نپذیرفته و بی مهلت دادن به کلیت اسالمی باعث می
 نظام، آن را دور از نظام احسن بیان نماییم.

کنند؛ این است که ایجاد یأس ها می هایی که ایناز جمله خرابکاري
خوب، خانه شما ندارید، »افتند که کنند در ملت. دنبال این و آن میمی

ها. حاال جمهوری اسالمی شد، پس کو خانه شما؟ پس چه شد آن خانه
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اسالمی شد،  تان چه شد؟ جمهوریجمهوری اسالمی ]شد[ زراعت
اینها همه برای این است که نگذارند جمهوری اسالمی « کارتان چه شد؟

داشته باشد. جواب این است که جمهوری اسالمی آن محتوایی که باید 
باشد تا حاال نشده. جمهوری اسالمی هست؛ یعنی نظام را به هم زدید 
شما، نظام دیگر پیدا شد، لکن مهلت ندادند این َمْفَسده جوها، و این 

خواهند نگذارند ملت ما به کنند و میهایی که برای دیگران کار میانگل
اده گذارند که محتوای جمهوری اسالمی پیسعادتش برسد. اینها نمی

  (191: 11 ، ج1933)خمینی،  .بشود
 

 تمدن اسالمی و برهان نظم.2
دیدیم که نظام  )ره(و تأثیر این نگاه در تمدن دینی از منظر امام خمینی« نظام احسن»در بررسی مبنای 

نگرانه در تمامیت عاَلم، بدون با نگاه کلی« نظم»احسن حاوی دو مطلب است. نخست وجود عنصر 
از زمان بلکه در کنار سایر جزئیات و بدون لحاظ متغیر  یات به تنهایی و در یک پارهلحاظ کردن جزئ

در کلیت آفرینش که دو بستر را برای ساخت « حکمت»زمان و دوم وجود عنایت فعلی یا همان عنصر 
ای آن مبننمود. بستر اول وجود اتقان و استحکام در قوانین آفرینش که بشر برتمدن از سوی بشر آماده می

زدن کلیت این حکمت با اختیار همریزی نماید و بستر دوم عدم امکان برتواند برای آینده برنامهمی
نماید و با ها را تبدیل به فرصتی دوباره در کلیت نظام میانسانی، بدان معنا که نظام احسن الهی، مفسده

 نماید. شریت فراهم میبیان راه سعادت و شقاوت، امکان بازگشت به راه سعادت را برای ب
تنهایی از مبانی بینشی یک بهها پرداخته شد هراین دو مفهوم که در بررسی نظام احسن به اجمال بدان

در ترسیم یک تمدن دینی هستند. برهان نظم از سوی عموم فالسفه برای اثبات وجود  )ره(امام خمینی
، این برهان را به شأن اجتماعی )ره(ما امام خمینیا ،برده شده استکارآفریدگاری ناظم در عاَلم منظم به

تنها در حیطۀ تکوینیات اثبات کنندۀ وجود خداست بلکه این تر نموده و معتقد است برهان نظم نهنزدیک
بودن احکام تشریعی برهان در حوزۀ تشریعیات نیز همین کاربرد را داشته و اتقان و همخوانی و منظومه

د نظمی در تشریعیات و از همین رهگذر اثبات کنندۀ وجود مشّرعی منِظم با یکدیگر، حاکی از وجو
کردن احتیاجات عایله خود است که بنای ساخت تمدنی یکپارچه برای بشر را داشته و  در پی برطرف

 یعنی آفرینش بوده است.
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ند که یك کآن ما را هدایت می که اتقان خلقت کائنات و حسن ترتیب و نظمطوراز نظر امام، همین
موجودی منظم اوست که علمش محیط به دقایق و لطایف و جالیل است، اتقان احکام یك شریعت و 

که متکفل تمام احتیاجات مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، اجتماعی و حسن نظام و ترتیب کامل آن
احتیاجات عایله  کند به آنکه مشّرع و منظم آن یك علم محیط مطلع بر تمامفردی است، ما را هدایت می

 (302: 3 ، ج2312)خمینی،  .بشر است
براساس همین برهان نظم در تشریعیات، وجود واسطه در نظم تشریعی برای بشر را  )ره(امام خمینی

تحت عنوان انبیا مطرح نموده و بر این نظرند که تفاوت این رهبران منصوب الهی با سایر تمدن سازان 
و بدون اتکا به حقیقت وحی، آن است که انبیا نظم دهندۀ درون و روح  خودساخته بر مبنای اومانیسمی

-شود، ناظم آخرت انسانمنظر قانون جعل شدۀ الهی که از سوی انبیا مطرح میهمینبشر نیز هستند و از

 ها نیز هست.
ین سلسله جلیله مثل منظمین عاَلم نیستند که هّم اینها فقط در تنظیم ا

نسان باید مالیات بدهد، اگر مالیات را داد، دیگر با این عالم است؛ مثاًل ا
گویند: او کسی کاری ندارد، و اگر خیلی مقدس و روحانی باشند می

مردم منافیات عفت را انجام ندهند و یك قانون برای انتظام هم جعل 
گویند: در شود انتظام بدهند، بلکه میکنند، اما درون مردم را که نمیمی

واهی بکن، و دیگر هیچ کاری با تو ندارند. البته خچه میخلوت هر
عالوه بر انتظام عالم طبیعت که به طور الیق  -معلوم است نظر انبیا

: 2312)خمینی، . آخرت، بیشتر است عالم به نظم -اندمالحظه کرده
307 ) 

انسان با طبیعت، بر روابط بین انسانی و روابط عنوان سرچشمۀ نظم باید عالوهدر تمدن الهی، قانون به
صورت جداگانه نیز ناظم  شخصیت فردی و استقامت روحیات و ذاتیت درونی هریک از افراد بشر به

بوده و به عبارتی رابطۀ میان فرد با خودش و با خدای خویش را نیز لحاظ کند. آنچه در نظام تمدن انسان 
گیرد، در تمدن دینی از قرار نمیگزار محور، زندگی شخصی قلمداد شده و در حوزۀ استحفاظی قانون

مداران اگر فردیت شخص قوام یابد، مجموعۀ روابط بین فردی و فرد نقاط ثقل بوده و براساس مبانی دین
ِه َأْصَلَح »کند. شاید بتوان روایت با محیط زیست خویش نیز تقویم پیدا می َمْن َأْصَلَح َما َبْیَنُه َو َبْیَن اللَّ

ُه َما َبْیَنهُ  ُه َلُه َأْمَر ُدْنَیاه اللَّ اِس َو َمْن َأْصَلَح َأْمَر آِخَرِتِه َأْصَلَح اللَّ ( را نیز بر 29: 2ج  ،2362)برقی،  «َو َبْیَن النَّ
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همین مبنا توضیح داد که در تمدن دینی با اصالح رابطه خود و خدا، بالتبع سایر روابط را در دنیا و آخرت 
به برهان نظم در میان سایر فالسفه از  )ره(نوع نگاه امام خمینی حال اینهراصالح خواهد نمود. به

 کنند.های اندیشۀ فلسفی امام است که مسألۀ نظم تشریعی را مطرح میویژگی
همچون سایر  )ره(در منظومۀ فکری تمدن ساز امام خمینی« نظم»نکتۀ دیگری که در بررسی مبنای 

برد. مسائلی است که برهان نظم را زیر سؤال می فالسفه و متکلمین از آن بحث شده است، توجیه
براساس همین  )ره(مسائلی همچون بالیای طبیعی و نواقص در خلقت موجودات، از نگاه امام خمینی

عبارتی اگر کسی به جریان کلیت نظام احسن آفرینش کند. بهقرار گرفتن در کلیت آفرینش معنا پیدا می
کنیم، بدان خاطر است که عنوان حادثه و اتفاق از آن یاد می پی ببرد، خواهد دانست که آنچه تحت

تصور ما چنین بوده که علت غایی این پدیده چیزی دیگر بوده و اکنون این پدیده به غایت خویش نرسیده 
را بدانیم و تصور خود از غایت این پدیده را اصل نگیریم، که اگر علت غایی واقعی آنحالیدر ،است

ه عدم نظم در عالم وجود نداشته و این مسأله نیز بی فایده نبوده است. از نظر امام خواهیم فهمید ک
 نماید: شود، دو اشکال ایجاد میبی نظمی و این حرکات غیر منظم که در عالم مشاهده می )ره(خمینی

کند که پشت پرده اول اینکه: علت غایی ندارد و دوم اینکه: کشف می
ای نداشته تا به دهنده صفحه وجود نظم دست منتظمی در کار نبوده و

ها به غایت  تنظیم امور قیام نموده باشد. اما جواب این اشکال که این
اند، گذشت که: رسیدن گل به میوه، فایدهبراین جزاف و بیاند، بنانرسیده

فعل اینها نبوده، بلکه فعل غیر است چون هر حرکتی که اینها داشته باشند 
را خود محرك که اینها را « و ما ألجله الحرکه»رسیده « رکهما إلیه الح»به 

 ( 232: 2، ج2392مجموعه نویسندگان، ). داندتحریك نموده است، می
ی و انسان محورانه، بسیاری از چراهای آفرینش نیز از تدر تمدن دینی، با رنگ باختن محوریت اومانیس

تکوینی و یا در مورد احکام تشریعی پیش آمده  هایخصوص پدیدهتواند دررود. این چراها میبین می
عنوان ضرر بر کلیت نظام بیند بهباشد. با رنگ باختن محوریت انسان، آنچه ضرر خویش را در آن می

ساز دین در عالم تشریع را زیر کند و اتقان و استحکام عالم تکوین و احکام تمدناحسن تفسیر نمی
 برد.سوال نمی

در برهان نظم این است که معتقدند که در یک  )ره(منحصر به فرد امام خمینییکی دیگر از نظریات 
نامیم در محدودۀ جزئیات، سبب نقض قرض و در نظام کلی، منظومۀ کلی، گاه رعایت آنچه ما نظم می
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و  سازد، نظممطلوب بّنایی که بنایی را می )ره(که از نظر امام خمینیایجاد کنندۀ بی نظمی است. چنان
روی است که با کثرت نظر در جزئیات همینازتنها شخص آجر. یب و آرایش جمال عمارت است نهترت

نظمی در آن مورد جزئی خواهد شدن از نقش آن در کلیت سیستم، باعث احساس نقص و بیو غافل
ت عبارتی خرده گیری حاصل خرده بینی است و اگر کلیکه در واقع امر چنین نیست. بهحالیگردید، در

ها بیان خواهد شد که براساس این مبنا امام سیستم لحاظ شود، عدم وجود نظم قابل حل است. بعد
. دانست و هم امر کلی نظام اجتماعیهم امر شخصی وجدان را بر نظم امور موثر می )ره(خمینی

 (320: 2 ، ج2312خمینی، )
شود، آن تحت عنوان نظام یاد می ها برای حفظ نظم کلیت جامعه که ازمعتقدند جنگ )ره(امام خمینی

زائیدۀ همین بنای عقال بر حفظ نظم کلی در برابر اعتراض جزئی است ولو آنکه در نگاه جامعه شناسی 
ترین جزء ساختار جامعه، اصیل بوده و جامعه امری اعتباری است اما  عنوان کوچکمدرن، انسان به

قیاس امام همین( بر327: همان). ست فردی استدادن به نظم جمعی در مقابل خوابنای عقال در بها
ند که در مقام حفظ ا های دینی توجیه کرده و قائل به این مطلب، حکم قصاص را در تمدن)ره(خمینی

( امام همان) .نظام عاَلم، قصاص و مؤاخذه، خود جزء نظام بوده و در سلسله نظام مستحسن است
 با ذکر این بیت: )ره(خمینی

 مغَ ن نِ عٍض مِ بَ ونًا لِ وُز مَ  یَس ما لَ 
 

 مَظ نتَ مُ  ل  ل  کُ الکُ  ظاِم ي نِ فِ فَ 
 (232: 2290)سبزواری، 

دهند گرچه از نگاه ایشان احکام فقهی، اموری اعتباری هستند اما براساس نگاه فلسفی ایشان توضیح می
ظ نظِم ساختار به برهان نظم و تالزم نظم با کلیت یک مجموعه و منظومه، وضع قوانین و حقوق برای حف

نبودن به حفظ آن بر مقیدبودن آن را دلیلیدانند و اعتباریکلی یک مجموعه را امری غیرقابل خدشه می
 شمارند.نمی

بیند که بتواند سر تا پای این نظام کل را حسن این نظام اَتم را آن کسی می
 ببیند. پس نگویی که برای حفظ این نظام اعتباری که غیر از این افراد
واقعیت دیگری ندارد، نباید کوشش کرد؛ چون عقال هم در حفظ این 

کوشند. مگر ملکیت غیر از اعتبار است؟ پس اگر مالت را بردند نظام می
تو باید بگویی: نباید کسی که اعتباری را برده است اذیت کرد و زوجیت 
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مگر غیر از اعتبار عقالست؟ و نیز احکام شرع مگر غیر از اعتبار است؟ 
 (326: همان)

معنی آزادی این نیست که هرکس برخالف »زنند و معتقدند براساس همین مبنا، امام آزادی را حد می
خواهد بگوید. آزادی قوانین برخالف قانون اساسی یك ملت، برخالف قوانین ملت هم هرچه دلش می

، )ره(گاه امام خمینیبا این بیان از ن (232: 6 ، ج2319)خمینی،  «.در حدود قوانین یك مملکت است
زدن نظام، به بهانۀ آزادی یا منفعت یا هر چیز دیگر، مخالفت با نظم همنظم عینًا همان نظام است و به

 است.
برهان فلسفی نظم را به جز در اثبات وجود خدا، در پدیداری آفرینش نیز لحاظ کرده و  )ره(امام خمینی

م خارج(، به علم حضوری، حضور دارد و آنچه در نظام گویند معلول پیش علت )و نه لزومًا در عالَ می
ترتیب امام برمبنای فلسفی خویش عاَلم را نظام اینوجود به نظم درآمده عینًا همان علم الله است و به

، 2312 )خمینی،. دانسته و آن هم نظامی که احسن الوجوه را در چینش و هماهنگی اجزای خویش دارد
یابد و امور جز با داشتن قوانین در امام معتقدند این نظم جز با تشریع قوام نمی( از دیگر سو، 270: 2 ج

 دیگر برآنسویدانند و ازهمین علت وجود نبوت عامه را با اثبات برهان نظم الزم میآیند. بهنظام در نمی
ورد نظر خواهند مبانی تمدن مند که با اثبات لزوم وجود شریعت، حقانیت دین اسالم که امام میا

ای اثبات خواهد شد چون این دین در قیاس با موارد خویش را بر این دین استوار کنند، بی هیچ مقدمه
معتقدند بعد از اثبات نبوت عامه و لزوم وجود  )ره(دیگر ناظم و منظظمی برتر است. امام خمینی

ر آورد، و دلیل اّنی و و نظام د شریعت، ثابت است که این دو برای آن وضع شده که بشر را تحت نظم
ذاتی این مسأله هم احتیاج بنی االنسان به وجود معارف حقه و ملکات نفسانیه است، تا وظایف نوعیه و 

 (232: 2393)خمینی،  .شخصیه و تکالیف فردیه و اجتماعیه خودش را درک کن
برای ساخت تمدن دین نمایند و معتقدند عنوان یک شاخصه نیز باز تعریف میمبنای نظم را به )ره(امام

محور، مسلمانان باید مجهز به نظم و ترتیب باشند تا بتوانند در مقابل استعمار، تمدنی نوین را برقرار 
عنوان یکی دیگر از مبانی فکری در بینش امام، تبدیل به یک متغیر و شاخص در کنند. بنابراین نظم به

گردد. امام ن تمدن نوین اسالمی میشان در امور مملکت داری و ساخت روش ایشان و پیروان
سه گانه تهذیب درونی افراد، تجهیز بیرونی اجتماع مسلمانان و وجود یک نظام و ترتیب  )ره(خمینی

: 1931)خمینی،  .دانندصحیح را راه حل مفاسد و مشکالت احتمالی در فرایند یک تمدن اسالمی می
41) 
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 تمدن اسالمی و حکمت فلسفی .3
براساس فلسفه اسالمی در نظام احسن، در عین وجود شر نسبی و قلیل، خیر کثیر وجود اگر بپذیریم که 

شود چراکه قرآن های قرآنی رابطۀ میان حکمت فلسفی و تمدن اسالمی مشخص میدارد، براساس آموزه
، به او خیر کثیر داده به هر کسی حکمت داده شود« َوَمْن ُیْؤَت اْلِحْکَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْیًرا َکِثیًرا»گوید: می

(  بنابراین تمدن اسالمی مطلوب، تمدنی است که برمبنای حکمت بنیان گذاری 279 شده است. )بقره:
دادن به عقل، متکی به وحی الهی است. پیشتر دیدیم که شده باشد. حکمت متعالیه در عین حجیت

شود، اصل ن بر آن نهاده میبخش دوم مبنای نظام احسن، در اندیشۀ فلسفی امام که بنیان یک تمد
چیزی واضح و یقینی است که حکم )امر و نهی( برمبنای آن « حکمت»است. از منظر لغتی « حکمت»

و « مباحث علمی»و « احکام فقهی»گویند و به گردد و به همین مناسبت قضا را حکم میمتحقق می
ن باشد و متشابه نباشد، محکمات شود و به امری که متقنیز حکمت اطالق می« اتقان در امور عاَلم»

ها برمبنای معارف شود و از آن جهت که در نگاه دین پژوهان درون دینی، معارفی که اساس آنگفته می
قطعی الصدور از میان منقوالت و حقایق یقینی از میان معقوالت بینان گذاشته نشده باشد، حکمت 

 ( 272: 2 ، ج2969)راغب اصفهانی،  .نیست
توان میان فلسفه و حکمت تفاوت قائل شده و معتقد شد فلسفه، شناخت حقایق اشیا بنا میهمین مبر

که حکمت، شناخت حقیقت اشیا براساس وحی الهی است. در چنین حالیبر فکر بشری بوده درمبتنی
ت، معنای اولیات و بدیهیاشود و البته عقلیات بهنگاهی میان عقل و نقل، به منقوالت برتری داده می

پذیرفته و در سایر موارد، عقل در معنای فکر دانسته شده که احتمال خطا در آن وجود دارد. امام 
دانند را در اصطالح به معنای عدم وجود لغو و بیهودگی در یک کلیت و نظام می« حکمت»، )ره(خمینی

ین علت غایی نه آن چیزی دانند. البته او الزمۀ این بیهوده نبودن را ابتنای هر مسأله بر علتی غایی می
کند بلکه آن غایتی سنجد و تعیین میاست که بشر با فکر خود در مورد مصالح و مفاسد امور و اشیا می

است که در علم ازلی الهی بر وجود آن شی و امر، مترتب شده و آن شی و امر برای آن هدف خلق 
محتاج به غایتی  ن وجود هر چیزیچو -گردیده است. برای اینکه در فعل حکیم لغویت الزم نیاید

باید برای سلسله نظام وجودات، غایتی مراعات شده باشد و به خاطر فرار از لغویت در علم ازلی  -است
و صالح اَتم، مراعات غایات  الهی که بر وجود هر چیزی غایتی مترتب است، باید به مقتضای حکمت

 (299: 2 ، ج2312)خمینی، .شده باشد
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-زدن قوانین اغلبی طبیعت عاَلم پذیرفته میهمعنوان بر، گرچه اعجاز به)ره(فی امام خمینیدر نگاه فلس

شود، اما قسر دائمی و اکثری و اغلبی بی معناست. براساس این نگاه خدای متعال در کنار اراده تکوینی 
زان طغیان ننماید و اراده تشریعی، میزان و قوانینی را وضع نموده و از بشر خواسته است که از این می

 ؛09 )فتح:. های الهی تبدیل و تحویل، منتفی است( و خود نیز فرموده است که در سنت3)الرحمن: 
اند رفتهکارهای آفرینش هستند که گاه در ُبعد مادی آفرینش به( این سنن الهی همان حکمت11 اسراء:

د مثل قانون بقای حکومت عادالنۀ کافر و مانند قوانین علت و معلول و گاه در ُبعد فرامادی جریان دارن
 )ره(( امام خمینی113تا: )شعیری، بی د.رفتن قطعی حکومت جائر و ظالم ولو حاکم مؤمن باشازبین

صورت شاّذ و نادر و در مقام اظهار معجزات ممکن است اتفاق بیفتد و معتقدند تخطی از این قوانین به
مور براساس نظام حکمی آفرینش است که همان نظام احسن و اال در غیر از این موارد، اصل جریان ا

 (911: 1 ، ج1931)خمینی،  .عنایت فعلی است
قسر عبارت از جبر و قلب مقتضای طبایع است، مثاًل اگر ما بخواهیم جلوی اقتضای سنگی را که به 

معموله  ف حکمتمقتضای طبیعت، میل به مرکز خود دارد، بگیریم و قوه قاهره را اعمال نماییم، خال
ایم. و همچنین اگر بخواهیم طبیعتی را که مانند آتش به مرکز خود مایل است، قسر و قلب عمل نموده

واسطه عمل شده است. پس اگر فرض کنیم آتش برای تسخین خلق شده، ولی به نماییم، خالف حکمت
، برودت از آن استفاده شود، خاطر قلب طبیعتقسر از طبیعت هیچ تسخینی از آن به ثمر نرسد، بلکه به

آید؛ زیرا جعل طبیعت آتش برای تسخین است. لذا باید عمل شده و لغویت الزم می خالف حکمت
در تکوینیات اگر آتش  (299: 2 ، ج2312)خمینی،  .گفت: قسر دائمی و اکثری و اغلبی، محال است

عنوان اعجاز مطرح و سالم بشود به ، برد)ع(برای تسخین است، این مسأله که آتش بر حضرت ابراهیم 
 شود. می

را در تمام نظام وجود ساری و این نگاه به حکمت را در تالزم با معنای نظم دانسته و آن )ره(امام خمینی
عنوان نقص دانند و معتقدند کامل من جمیع الجهات باید عاَلمی کامل خلق کند و آنچه ما بهجاری می

تواند با این مبنای اثبات شده یعنی برهان کنیم نمیدان و حس میعالم با حواس ناقص خود، وج
 حکمت تعارض داشته باشد. 

ای که من جمیع الجهات در نهایت مرتبه کمال است و علم و ما که بر طبق برهان یك وجود کامله قویه
-بوده و بهدر حد کمال دارد اثبات کردیم و معنای حکیم این است که هیچ کم و کاستی در او ن حکمت

تواند این وجدانیات و طوری کامل است که هیچ خالف نظمی در او متصور نیست، پس نمی
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محسوسات به حواس قاصر و غیر محیط به سر تا پای نظام وجود، با آن اولیات که برهان از آن تشکیل 
 (322:  2 ، ج2312)خمینی، .یافته معارضه نماید

با  )ره(برند، امام خمینیکار میکمت را در اثبات وجود خدا بهبرهان ح اغلببرخالف سایر فالسفه که 
رسانند. اخذ معنایی صدرایی از حکمت، لزوم تشریع و لزوم نبوت را نیز با برهان حکمت به اثبات می

گونه است که حکمت )به معنای قواعد عقلی( با تقریر امام در لزوم تشریع برمبنای قاعده حکمت این
-رد برخالف فقه که براساس عرف و فهم مردمان، قوانین خود را مورد شناسایی قرار میواقع سر و کار دا

دهد. بنابراین اگر از نظر فلسفی معتقد باشیم انتقال عرضیات بدون انتقال جوهر ممتنع است، هرکس به 
-مان است نمیما بگوید این رنگ خون است و خون نیست، ما براساس قاعدۀ حکمی که مبنای اندیشه

گویند خدا متکلم است پس حقیقت تکلم در توانیم بگوییم این خون نیست. با همین مقیاس، اگر می
مورد او معنا دارد یعنی اواًل کالم الهی عارضی نیست و ثانیًا اگر کالم اظهار ما فی الضمیر معنا شده 

-ظهور میاست، درخصوص خدای متعال اظهار غیب است. خدای متکّلم خدایی است که غیب را به 

 ، ج2312)خمینی، .رساند و وحی تشریعی چیزی جز همین ظهور مغّیبات بر نفوس قابلۀ انبیاء نیست
عنوان واسطۀ فیض و ظهور کالم الهی برمبنای قاعدۀ حکمت دیگر امام وجود انبیا را بهسوی( از306: 2

که حالعینق متعلق باشند درتوانند بالواسطه به ذات حهمه موجودات نمی»کنند که اینگونه اثبات می
دیگر در خصوص لزوم ارسال سوی( از326: 2 ، ج2312)خمینی،  «.باشندهمه آنها تعلق و ربط می

 گویند: می )ره(انبیا براساس مبنای حکمت، امام خمینی
مبدأ انبیا بعد از آنکه به مقام فنا رسیدند و از کثرت، حتی کثرات اسمائی گذشتند، و اسما را فانی در 

الزم بود  افول قائل شدند؛ به مقتضای حکمت -)ع(مانند حضرت ابراهیم -دیدند و برای همه کثرات
، برای به منصه )ره(تمدن الهی از نگاه امام خمینی (113: 9 ، ج1931)خمینی، . برای هدایت برگردند

به تکلم )اظهار  ظهور رسیدن برمبنای حکمت و در چهارچوب نظام احسن، از جانب خدای متعال نیاز
ها نیاز به وجود شهوت و رغبت است. در عالم تکوین و تشریع از غیب به عین خارج( و از جانب پدیده

این میان انبیا برمبنای تشریع وحیانی حدود و قوانین شهوات و رغبات انسانی را مشخص کرده و بدین 
نه گراصل الشهوه و اصل الرغبه باشد و، باید گردد. چون در نظام اَتم و حکمتترتیب جوامع ایجاد می

 ، ج1931)خمینی، . ستا ها گردد، لذا شأن انبیا هم تحدید و قانونی کردن اینبقای نوع بشر ممکن نمی
9 :993) 



 2032علم و تمدن در اسالم / سال سوم /  شماره یازدهم / بهار  

  
 

11                                                                                      
 
 

کنند و معتقدند ذات بشر با دو معرفی می و حّریت را دو اصل در کمال انسانی حکمت )ره(امام خمینی
معنای علمی شود. آنگاه حکمت را در اینجا بهته و از کدورات عاری میاصل حکمت و حّریت صفا یاف

دیگر حّریت ذاتی از نگاه امام، سویشود. ازواسطۀ آن انسان با نظام وجود هماهنگ میدانند که بهمی
از رهگذر مبنای حکمت، و یعنی انسان بتواند از عبودیت شهوت و حرص، خود را خالص نماید. 

ریزی نظام تمدنی عرفانی، شیعی خویش را پایه )ره(اسطۀ فیض است که امام خمینیبراساس قاعدۀ و
کرده و معتقدند حکومت باطنی و ظاهری از شئون واسطۀ فیض معصوم بوده که معدن حکمت هستند و 

مانند و یا در باطن غرق تمدن کامل بدون وجود راهبری معصوم، ممتنع است و دیگران یا در ظاهر می
 گویند: لذا امام می شوند.می

عیسوّیه، من حیث ال یشعرون، دم  بالجمله، اهل تصوف از حکمت
موسوّیه، و محّمدّیون از هر دو و اما شارح  میزنند و اهل ظاهر از حکمت

و مبین آن، ذوات مطهره معصومین از رسول خدا تا حجت عصر عّجل 
و وحی و  تالّله فرجه، که مفاتیح وجود و مخازن کبریا و معادن حکم

 )خمینی،. اصول معارف و عوارف و صاحبان مقام جمع و تفصیلند
2390 :210) 

-، اتخاذ معارف الهی از سوی شیعیان از این ذوات مقدسه را دلیلی بر امت وسط و الگو)ره(امام خمینی

عی در اصل ها دانسته و معتقدند مبانی تمدن شیبودن و شهدا بودنشان بر سایر اّمتبودن آنان و خیر امت
 تر از سایران استتوحید که اصل االصول سایر مسائل است، به برکت تمسک به این خاندان بسیار مترقی

ای که به برکت اهل بیت وحی و عصمت و خّزان علم و در بین طوایف اشهد بالّله و کفی به شهیدا طایفه
تعالی ممتازند، طایفه شیعه اثنی از جمیع طوایف عائله بشری در توحید و تقدیس و تنزیه حق  و حکمت

 ( 71: 2392)خمینی،. عشری است
به حکمت را براساس تفکر و سیر فکری محض محال دانسته و حکمت را ، دستیابی)ره(امام خمینی
همین مناسبت است که امام در به سیر الی الله و تهذیب نفس نیز هست. به دانند که منوطحقیقتی می

ری مشائین را در بازار اهل معرفت بی رونق دانسته و معتقدند برای دریافت این وادی روش صرفًا فک
در توضیح  )ره(امام (913: 9 ، ج1931خمینی، حکمت باید از معارف ثقلین با روش عرفانی بهره برد. )

عید نیست قرآن روی کنند که ب( عنوان می043 )بقره:« َو َمْن ُیْؤَت اْلِحْکَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْیرًا َکِثیراً »آیۀ 
که در لسان نوع مردم است باشد. البته حکیم در  اصطالح حرف نزده باشد، بلکه مراد همان حکمت
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تفاهم عرفی آن کسی را گویند که کارش از روی اتقان و سنجش باشد؛ یعنی کسی که امر معاد و معاش 
یدش را با موازین متقنه تحصیل نمود، و رفتار و کردار خود را روی میزان اتقان و احکام بنا گذاشت و عقا

عنوان یکی از مبانی فکری حکمت را از آن لحاظ به )ره(است. بنابراین امام خمینی صاحب حکمت
شود و نسبت حق را با خلق و کنند که باعث اتقان کارهای بشر میخویش در تشکیل تمدن عنوان می

دانند تا از این هذیب نفس و طی مراتبی عرفانی میخود را با حق فهمیده است. امام این حکمت را ثمرۀ ت
 ( 949: 9 ، ج1931)خمینی،  .طریق کبریا از دل او بیرون رود و وارسته شود

 
 گیرینتیجه

شود. تمّدن دینی بر اساس تمّدن با دو رکن نظام شهری و قانون مداری، میان جامعه شناسان تعریف می
رًا برخاسته از فقه یا کالم است. اّما اّدعای این پژوهش آن بود که گیرد مبانی که اکثمبانی دینی شکل می

 )ره( بنانهاده شد، ریشه در اندیشه فلسفی ایشان نیز دارد.امام خمینیمبانی تمّدن اسالمی که به وسیله 
ایجاد تمدن، شناخت نظام احسن حاکم در آفرینش براساس عنایت علمی و سپس  فلسفی اولین مبنای
که جزئی شدن با آن براساس عنایت فعلی )حکمت( است. چناندر این نظام و هماهنگقرار گرفتن 

گردد که آفرینش را دارای نقص ببینیم، نگری از نظر مکان و زمان در چینش مملکت الهی سبب آن می
شود اقتضا زمان را از دست داده و اصل تدریج را جزئی نگری در تشکیل تمدن اسالمی باعث می

مهلت دادن به کلیت نظام، آن را دور از نظام احسن بیان نماییم. نظام احسن حاوی  بدونو نپذیرفته 
« حکمت»با نگاه کلی نگرانه در تمامیت عاَلم، و وجود عنایت فعلی یا همان عنصر « نظم»وجود عنصر 

مدن نمود. در تبستر را برای ساخت تمدن از سوی بشر آماده می ،دواین  که  است در کلیت آفرینش
بر روابط بین انسانی و روابط انسان با طبیعت، ناظم   الهی، قانون به عنوان سرچشمۀ نظم باید عالوه

صورت جداگانه نیز بوده و شخصیت فردی و استقامت روحیات و ذاتیت درونی هریک از افراد بشر به
را در « حکمت»، )ره(مینیعبارتی رابطۀ میان فرد با خودش و با خدای خویش را نیز لحاظ کند. امام خبه

دانند و الزمۀ این بیهوده نبودن را معنای عدم وجود لغو و بیهودگی در یک کلیت و نظام میاصطالح به
دانند. البته این علت غایی نه آن چیزی است که بشر با فکر خود در ابتنای هر مسأله بر علتی غایی می

کند بلکه آن غایتی است که در علم ازلی الهی ن میسنجد و تعییمورد مصالح و مفاسد امور و اشیا می
اساس همینبر وجود آن شی و امر، مترتب شده و آن شی و آن امر برای آن هدف خلق گردیده است. بر
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در تشکیل یک تمدن حکیمانه و منظم اسالمی که امور در آن در نظام احسن خویش  )ره(امام خمینی
 گوید.است، از مبانی عرفانی سخن می
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