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Raising the issue of the new Islamic civilization, in fact, indicates the theoretical unity which is manifested among Muslim nations 
and the oppressed of the world in confronting the monopoly of arrogant nations and the powerful presence of such a civilization 
in every aspects of the world shows its scientific existence. The components of such a civilization based on the view that a 
unipolar look is not acceptable in every aspects of the world and by relying on A and non-A thinking does not reject the 
civilization based on the material world of the West and believes that fuzzy thinking and multivalued law is granted to this world 
by the Lord of the whole world. The thing that other nations and civilizations are either with us or against us, that other 
governments and nations are either under our domination or are sentenced to destruction, i.e. A or non-A, has no place in the 
new Islamic civilization. The first component of this civilization is the element of wisdom; since the basis of the teachings of 
Islam is on wisdom: “and he who is given wisdom, is certainly given an abundant good.” (Al-Baqarah: 269). The component of 
man, but not the secular man who is away from God, rather who is the caliph of God and with fuzzy thinking and secondary 
functions like the issue of freedom, dignity, eternity, justice and security is highly important in this civilization. A new look at the 
world and the Lord of this world and injecting the element of doubt and hierarchy in fuzzy worldview, from the necessary 
existence as the pure potential to the first material which there is no potential except the lack of potential is another important 
component of this civilization. Purposefulness of this world is fundamental in this civilization meaning that this world is not the 
result of accidental opposition of a lifeless and ignorant material and there is a purpose in the creation of the world especially 
the masterpiece of creation, man, and without having an appropriate theory about the meaningfulness of the world, man and his 
appropriate living conditions cannot be considered. Having a comprehensive look towards all affairs of the world and the levels 
of man’s existence are also considered. Removing one or more dimensions of man and inclining towards unidimensionality and 
reduction is being unjust to man; that is the methodology of zero and one (all or nothing) of the contemporary West is highly 
criticized in the fuzzy system. Justice and justice-based peace are other components. Justice is not subordinate to religion and 
is not adopted from it, rather it is an absolute and independent concept and peace is also the same and the realization of these 
two in the new Islamic civilization is done simultaneously and if they are separated, there would be no justice and no peace.  
Since the foundation of civilizations depend on free humans who consider themselves as partners in all ups and downs of the 
civilization by beings trained appropriately and fundamentally, democracy is basic in the new Islamic civilization and in addition 
to the three components of rationality, justice and law, religion is one of its criteria and as a result, man’s freedom and dignity 
based on intellect and piety gain meaning in the great puzzle of this civilization and the reality of freedom is realized in the 
framework of religious rationality with two principles of disobedience and rebellion and surrender and scholarly criticism. Lifestyle 
and its central issue, i.e. family, as the foundation of human civilization is highly important. The everlasting companionship of 
practice and theory and intellect and narration is also another component of the new Islamic civilization. In the epistemological 
geometry of the new Islamic civilization, the restrictionist and unidimensional approach is rejected and the comprehensive 
approach with two features of dynamism and reliability is dominant. 
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  ؛اسالمی نوین تمدن
 A 1 ریغ و A ازی  ف تفکر
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(231-222) 

 

 چکیده

 بانن کا  اسا  نظار  وحاد  نشاننرر درواقع ،اسالمی نوین تمدن موضوع طرح
 ب  ،استکبنر جهنن حصرگرایی بن تقنبل در ،جهنن مستضعفنن و مسلمنن  هنمل 

 ،جهاننی معاندت  تمان  در تمادنی چنانن مقتدرانا  حضاور و رساند  ظهور منص 
 نران  کا  نننابن نیاا بان تمادن نیاا  هانمؤلفا  اسا   آن عنلمنن  وجود از حنکی
 قباو  قنبل ،یجهنننیا و ییمنورا  هنسنح  از کیچنه در کی و صفر ی  قطبتک

 ماردود زنن را یغرب ۀمند جهنن بر یمبتن تمدن ،A رنغ و A تفکر بر  نتک بن و س نن
 توسا  جهانن، نیاا در یچندارزش قننون و  فنز  تفکر ک  اس  معتقد و شمنردینم

 بان نی ،هنتمدن و هنمل  و هندول  نک یا اس   شد  نهند  ع یود  ب یهست  خدا
 نیا هساتند مان ۀطر نسا تحا  نیا ،هانملا  و هندول  نک یا من، ضدبر  نی و هستند من

  نادارد یرانهیجن یاساالم نیناو تمادن در ،A رناغ یان A یعنی ، ننبود ب  محکو 
  هانآماوز  نننابن چراکا  اسا   ییدانان و حکما  عنصر ،تمدن ینا ؤلف م نناول

وتِ  َفَقْد  اْلِحکَمةَ  ْؤَت ی   َمن» :اس  حکم  بر اسال 
 
 ( 962 )بقر : «را  یکثِ  را  یْ َخ  َی أ

 ۀشایاند بان و خادا ۀفانخل بلکا  ،خادا از د یبر  و سکوتر انسنن   ن  یول انسنن مؤلف 
 و عادال  ،یجانودانر راما ،ک ، آزاد ۀقولام چاون یفرعا  هانژ ینروک بن و  فنز 
 جهانن جانن و یهسات و جهنن ب  نرن  نوع اس   مهم نرنبس تمدن، نیا در  نامن

 از ، فاانز  یشننسااجهانن در یذومراتباا و یکنتشااک عنصار قیااتزر  و خداونااد یعنای
  نافعل عاد  جاز یتانفعل کا   نااول ماند  تان محض  نفعل عنوانب  الوجودواجب

م، نکا یا با  یهسات باودن هدفمناد اس   تمدن نیا مهم مؤلف  ررید ،س نن  عانلم
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 عانلم خلقا  در یهادف و سا نن شاعوریبا و جاننیبا مند  یندفتص تضند حنصل
 دربانر  مننساب ا  ینظر  داشتن بدون و دارد وجود ،انسنن ،خلق  شنهکنر ژ یو ب

م    معنندار 
 مننساب یزنادگ  یشرا و انسنن ،یمننسب ۀگون ب  توانینم ،یهست عنلم

 اماور هما  با   نرار جانمع  اسا  یاسنسا تمدن نیا در اد،د قرار توج  مورد را او
    وجود ابعند از بعد چند نی کی حذف اس   نظر مد انسنن  وجود مراتب و یهست

 یعنای  اسا  انسانن با  ظلم ،ییگرافروکنهش و  گرو سنح تک ب  شیگرا و  و 
 اس   محکو  شد ب   فنز  یهندس نظن  در امروز غرب   کی و صفر یشننسروش

 و نیاد تانبع  امار  عادال   هنسا مؤلفا  ررید از عدال  بر یمبتن صلح   و عدال 
 ننچن زنن صلح و اس  مستقل و مطلق یمفهوم خود،  کبل ،س نن نید از برگرفت 
 در و ردناگیما صاور  توأمنن ،یاسالم نینو تمدن در دو نیا ی  عمل تحقق و اس 

 شانکل  ازآنجنکا  عادال   نا  و مننادیما صالح نا  رر،یدکای از آنهن یی  جدا صور 
 و نیندنابن و حنصاح  ناترب بان کا  اسا  وابسات   مختنر   هنانسنن ب  هنتمدن
 تمادن در  سانتر مرد  دانند،یم تمدن نیا  هنفرازوفرود کیشر  را خود ،یاصول

 نن ید قننون، و عدال   ،نعقالن مهم مؤلف  س  بر عالو  و اسنس ،اسالمی یننو
 زنان اتقو  و عقل اسنس بر یانسنن کرام  و  آزاد تبع،ب  و اس  آن  هنشنخص  از
 ینید  نعقالن چهنرچوب در  آزاد ق نحق و نبدییم معنن تمدن نیا بزرگ پنز  در
 و یزنادگ سبک  دپذیر یم تحقق عنلمنن  ندنانق و منتسل و تمّرد و نننعص نکر  دو بن
 تاالز   اسا  مهام نرنبسا ،تمادن ی  انسنن شنکل  عنوانب  خننواد  ،آن ی محور  در

 منظاور یاساالم نیناو تمادن  هنمؤلف  از زنن نقل و عقل و نظر بن عمل ی  همشر
 و حصارگرا ردکایرو ،یاساالم نیناو تمادن ی  معرفتا هندس  مجموع   در اس   شد 
  اس   حنکم نینییپ و ینییپو یژگیو دو بن نررجنمع ردکیرو و مردود نرر، بعد یک

 انسنن نرر،جنمع ایدئولوژ  فنز ، تفکر اسالمی، نوین تمدن کلیدی: واژگان

 مقدمه

 پاسایی توانا می توحی ی تم ن موضوع طری درواقع یا اسالمی نوین تم ن موضوع طری
 چاه آن، بار مبتنای تما ن و صنعت و ینولوژکت تیمکحا عصر در که شبهه این برای باش 

 و لکم ا چاه مبااحیی، چنین طری و سته م ارانهدین تم ن و حکومت و حیات به یازین
 خصاو  در نگااهی جاادیا ایا وجاود از پرسا  ایان درواقع .ستگوپاسخ را ما از یازین

 یاا اسالمی تم ن همچون وصفی هر با دینی تم ن و حکومت ای ئولوژی، دین، ناکارآم ی
 بارای پاسایی توانا مای و کنا مای تیاکح ب ر ینونک زن گی   م یریت در توحی ی تم ن
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 نظاری وحا ت ن اانگر یاا هاانتینگتونی هایتم ن و هافرهنگ بین نزاع پیام خوان ن مردود
 جهاان حصارگرایی تقابال در جهان مستضعف هایانسان و مسلمان یهاملت بین که باش 

 دو زا تارجاامع اخیار، ماورد البته .است رسی ه ظهور منصه به آنها هایتازیتک و استکبار
 هسات، اگر و هست تم نی چنین آیا که است این سؤال درهرحال .باش  توان می فوق مورد

 ؟است ک ام آن چیستی و ماهیت

 ای اان .ساتگ اراه بسیار آن، در معنادار تکرارهای با رهبری بلن  کالم بحث، مطلع در
 : فرمایمی

 را ییوزدادئولوژییوا نعنووا غربوی نموایلسوو یف توا چنود ... .دارد وجوود ایمغالطه یک

 نجوایا هو  ایعوده کیو ... .ردک اداره شودینم دئولوژییا با را جامعه آقا ... .ردندک مطرح

 را حور  نیوا ابعواد هکونیا بودون و ننودک درک را حور  نیوا عمو  هکونیا بدون وار،طوطی

 بودون دارد، سازیتمدن هیداع هک ملتی چیه اما ... ؛ردندک رارکت را همان ست،یچ بفهمند

 بوودن دارا بودون ملتوی چیه است. ردهکن تکحر  امروز تا و ندک تکحر  تواندینم دئولوژییا

 اموروز هکو ییهوانیهمو ند.ک سازیتمدن تواندینم تبکم کی و دئولوژییا کی  و رکف کی

 وارد دئولوژییوا بوا نهوایا انود،آورده وجوود بوه را موادی تمدن ایدن در دینکیم مالحظه شما

 ارکو دنبوالش دنود،یورز اعتقواد آن بوه ... ، یسوتیمونک موا گفتند گفتند؛ ه  حیصر شدند؛

 از مقلدنود؛ شوورهاک از بعضوی البتوه ... شود. گذاشته آنها دوش بر ه  اینهیهز … ،ردندک

 ... .سوتندین سوازتمودن نهوایا … .انودگرفتوه را زییوچ کی مادی تمدن سازندگان از غرب،

 رشوانیگ آنهوا هوایانیوز هموه اموا ... ،دیوآموی رشوانیگ غرب مادی تمدن منافع از برخی

  آنها ... .دیآمی
ا
 ... .شوده حک آنها شانییپ روی د،یتقل فرودستی و دیتقل ذلت مقلدند؛ اول

 موانیا بوه اجیاحت .آورد وجود به را تمدن کی توانینم دئولوژییا بدون و تبکم بدون پس

 توبکم هکوآن ... .بوود خواهود هو  عتصون دارای بود، خواهد عل  دارای تمدن نیا است.

 بوور متوقوو  هکوو را راتووییخ نیووا همووه ... ،دهوودیموو قوورار خووودش ارکوو مبنووای را دیووتوح

 خواهود دارشوهیر و  یوعم و بوزر  تمودن کیو آورد؛ خواهود دسوت بوه است، سازیتمدن

 بوه جامعوه شواندن  ک ... .داد خواهود گسوترش ایودن در را خوودش فرهنو    و رکف و ساخت

 آن دنبوال اسوالمی سوازیتمودن دشومنان هکو است ییهاتوطئه همان از یکی نی،مایابی

 گورانید دل در خواهنودیمو ... .ننودکیمو دنبوال دارنود را نیوا شدت با ه  ناآل و اندبوده
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 نگواه ... .دارد دیوتهد دارد،  یتحور دارد، دردسر دارد، نهیهز آقا، ندیگویم .ندازندیب واهمه

 بودون جامعوه نود.ااطوال بوی و انود...نخوانده خیتار نهایا  ییبگو هک است نیا نانهیبخوش

 آن اموا برسود، قودرت بوه برسود، ثوروت بوه اسوت نکمم مان،یا بدون تب،کم بدون آرمان،

 ارزش و ؛قدرتمنود و ریسو وانیوح کیو شوودیمو توازه برسد، قدرت و ثروت به هک ه  وقتی

 دارطور  اسوالم خواهود.ینمو را نیوا اسوالم .اسوت شوتریب ریسو وانیوح از گرسنه انسان

 ... .باشود خودا بنوده و رکشا ه  و باشد، قدرتمند ه  باشد، برخوردار ه  هک است انسانی

 اسوالم هکو اسوت زییوچ آن نیا ،بودن خدا عبد و خدا ۀبند و بودن قدرتمند بودن، انسان

 اسوالم، اتیواخالق در ... .اسوت سوازیانسان الگوی .بسازد انسان خواهدیم خواهد؛یم

 نهوایا دیوبا . ینوک دایپ  یتوانیم ماست، ازین مورد هک را آنچه همه اسالمی، زندگی آداب در

 (.، 11/7/1131ایخامنه امام )بیانات  یده قرار خودمان    یتحق و بحث محور را

 صافرویکی   و قطبایتاک نگاه رغمبه گذشته، سال چن  همین در که است آن قضیه واقع
 هاافرهناگ گویوگفت که گاهآن تم ن، ازجمله لئمسا از بسیاری خصو  در غرب جهان

 در و شاودمای شاناخته غالا  طرفیات باه اساالمی، ایاران تما ن و فرهنگ ،شودمی آغاز
 تما ن هماان یاا اساالمی نوین تم ن اذعان، و اعتراف ع م رغمبه امروز، جهانی معادالت
 و تحقا  عینیات، و برافراشاته ق  ترازو سنگین ۀوزن صورتبه و بوده الیطابفصل توحی ی

 هااییتما ن انکار یارای را کسهیچ آن، از گذشته است. کرده اعالم را تم نی چنین حضور
 صاورتبه را رونیب جهان   اسالمی، نوین تم ن نیست. آن امیال و یونان و مصر و ایران چون

 جاای به ها،تم ن ازجمله هاپ ی ه همه بیان و شناخت در رونیازا و دان می مت رج وستاریپ
 ایا کیا و صافر انیام میتلاف ماوارد تا گوی می سین A ریغ و A از ،A ریغ ای A از سین

 مبتنی هایتم ن که روست همین از و نگذارد مغفول زین را  یسف و اهیس انیم یهایسترکخا
 با ماده هانج است معتق  و شماردنمی مردود نیز را غربی تم ن ازجمله جهانیاین حیات بر

 جهاان، ایان در چن ارزشای و فازی تفکر و قانون و است کمال حال در اشگوهری حرکت
 ماا با یا ،هاتم ن و هاملت و هادولت اینکه است. ش ه نهاده ودیعت هب هستی خ ای توسط
 نابودی، به محکوم یا هستن  ما سیطره تحت یا ،هاملت و هادولت اینکه ما، ض بر یا هستن 

  ن ارد. جایگاهی اسالمی نوین تم ن در بینیم،می ما که دی  گونهآن بای  را جهان کهاین
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 سفساطه و مغالطاه و بیاان فان از استفاده با یونان یانیسوفسطا که هنگامی پی ، هاقرن
 آنارشیزم مرداب در را معرفت و شناخت هایبنیان کوشی ن می امروز، غرب دنیای همچون
 حقیقات، و حا  از دفااع باه افالطاون و سقراط چون کسانی مقابل،در ،کنن  غرق معرفتی

 راهای آغااز دیاالکتیکی، روش با سقراط شفاهی هایتالش کردن . آغاز را ایوقفهبی تالش
 ص درصا  جاای باه تاوانمی که معنا این به ؛هستی و حقیقت بودن ذومرات  فهم برای بود

 چاون کساانی نیاز کناونی دنیاای در 1.گفات سین ترکاذب و ترصادق از کاذب، یا صادق
 جاای باه حتای و انا کرده دنبال را هابحث این تر،جامع و ترعمی  متعالیه، حکمت پیروان
 کاه انا داده هئاارا قرآنی الگوی با اسالمی فلسفی نظام هستی، جهان به فازی صرف نگرش
 جهان به فازی حکمتی و کرده هضم خود، معرفتی نظام خا  بوی و رنگ با را فازی نگرش
 اماا ،خود اسالمی گذشته در تم نی نمادهای به غیرمغرور و ان کرده عرضه دانایی و ان ی ه

 اگر ان دریافته عالمانه چراکه ان ؛ش ه خود زمانه و زمان فرزن  ها،گذشته و هاداشته دوش بر
 یتما ن کاه یانساان یا الهی مکتبی و دین هر است، اجتماعی واح  ترینبزرگ همان ،تم ن
 یک میابهبه بیواه  اگر نیز اسالم بود. خواه  اجتماعی قلمرو ترینوسیع در مؤثرترین شود،
 در بای  بمان ، محفوظ امت یک مقیاس در مسلمانان اسالمی هویت و باش  مؤثرترین دین،
 کن . پی ا تجلی تم ن قال 
 هامقوله غال  تح ی  و یفتعر چون و ،شناخت بای  را قوت این با تم نی چنین یقینبه

 به را تم ن این ،است متعذر و دشوار فصل، و جنس به تم نی و اجتماعی هایپ ی ه ویژهبه
  کنیم.می بازخوانی های مؤلفه و خوا  اخص
 باوده مطاری اریبس فاضله، نهیم  عنوان تحت یآرمان جامعه از سین دور هایگذشته از
 ترسایم تاوانمای اسالمی نوین تم ن در یمکح   ل  کشیهرم نظام اساس بر آنچه اما است؛

 ترتیا ایانباه و اسات معرفت و حکمت آن، ضلع دو و قرآن رأس ، که است نظامی کرد،
 بیا  چنا  از لکمت ا تاوانیما را ی یاتوح تم ن در فاضل اجتماع ای فاضله نهیم  انکار

 حاکمیات فقاطناه البتاه .یمتعاال قانون یمجر و یمتعال گذارقانون ،یمتعال قانون دانست:

                                                             
 .(692 تا:بی ،ی... )طوسنیحیست در کالم اسالمی تحت عنوان ارتکاب اقّل القبهبحث مهمی  .5
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 در حکمات کاردن وارد هکابل ،اسات ی یاتوح تما ن ج اناپاذیر اصاول از دین، و مکت 
 معاصار گرایاانسانت کاه است جاوی انی حکمت همان سیاست، در عقالنیت و حکومت

 به که اسالم در یتم ن قوی بسیار پی ینه هستن . خود جوامع در آن تحق  دنبال به نیز جهان
 ؛دارد ایا ئولوژی یک اساس بر حرکت لزوم از حکایت خود ش ه، آغاز میعل حرکت برکت

 الگاوی در رس می نظر به آن بر افزون و ساحتی،یک و بع یتک نه و گذرا و مادی نه همآن
 در ماردم حضور و اسالمی اصول سر   بر ایستادگی هایمؤلفه والیت، مقام توسط ش همطری
 دو این  فرمایمی ای ان است. دشمنان هایتوطئه  نش خنیی برای اساسی عامل دو ،صحنه
 صادقانه ایمان به منوط را عامل دو این تحق  ای ان .است فرج و فتح کلی  جاهمه در عامل

 و صا ق کاه ملتای  افزایامای و  دانامای صادقانه تبیین و میلصانه تالش و الهی وع ه به
 هرجاا و بی ا ؛می رون  خود برکتپر حضور از را صحنه کن ، باور را پی وایان صمیمیت

 داشات نیواها  را آن دادن شکست توان ق رتی هیچ ،بمان  صحنه در راسخ عزم با ملت که
 پیچی ه کار به را اسالم جهان نظرانصاح  ای ان .(، 1/2/5312ایخامنه امام بیانات)
 و اساالمی واحا ه امات بای  را نهایی ه ف استهفرمود و دهکر توصیه سازینظام دشوار و

 اماام بیاناات) دهایم قرار اخالق و علم و عقالنیت و دین پایه بر ج ی  اسالمی تم ن ایجاد
 .(، 20/0/5310ایخامنه

  دانایی و حکمت

 قررآن هاایآموزه تأکی  چراکه است؛ ییدانا و حکمت عنصر ،اسالمی نوین تم ن مؤلفه اولین
وتِ  َفَقْد  اْلِحکَمةَ  ْؤَت ی   َمن» :است آن بر

 
 مارور و پلکانی حکمتی همآن (؛623 :بقره) «را  یکثِ  را  یْ َخ  َی أ

 و اختیاار ازسار ،عاالم حقاای  به یافتن دست برای زیرین م ارج همه درک و گذشته مرات  از
 گااوهری حرکاات بااا صاا رایی بیااان بااه و ایاامشاا ه آفریاا ه خاااک از ،قرررآن تعبیاار بااه اراده.

 ت وین و انسانی حیات تکوین برای عالمانه ایاراده اب نیز .البقاییمروحانیه و الح وثجسمانیه
 پاای عقالنیت حیات به و شویممی خارج نفسیت از و یمراسپمی ره توحی ی و وحیانی تم ن

 ناه و عالماناه بن گی و خضوع کورکورانه، تقلی  نه و اجتهاد تحقی ، تعم ، یقینبه گذاریم.می
َما» جاهالنه تسلیم َه  یْخَش ی ِإنَّ َلَماء   ِعَباِدهِ  ِمْن  اللَّ  راه توشاه و تما ن ایان عناصار (،62 :فاطر) «اْلع 
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 یفِ  یَتَر  َما» :ن کینم درمان را یدرد ی، یان یکتار ایجاد جز  ،یتحق نه و تعص  زیرا است؛
ْحمِن  َخْلِق  ت   ِمن الرَّ ور   ِمن یَتَر  َهْل  اْلَبَصَر  َفاْرِجِع  َتَفاو  ط  مَّ  ف  تَ  اْلَبَصَر  اْرِجِع  ث   َخاِسئاا   اْلَبَصر   کیِإلَ  نَقِلْب ی ِن یکرَّ
َو   در خضاوع و میتسال باه سر ،خردمن انه و آگاهانه تعم  این ثمره 1(.4-9 )ملک: «ر  یَحِسئ َوه 

 باه و دنکار اقارار وجاود هماه باا ت یرباان و تیخالق به و آوردن لیب یب نظام نیا ناظم   بربرا
ِِ    َهئاا َخَلْقئَ   َمئا َنئاَربَّ » :است داشتن باور عاَلم بودن   مانهیکح  ساین .(737 :عمارانآل) «َبئا

 باه جاز و نگفتن سین ح به جز و (9 :نجم) «یاْلَهَو  َعِن  نِطق  ی َما» شاه انه قضاوت و عالمانه
َنا هَاا» نکردن دعوت ح   گذشاتگان کورکورانه عصبیت و (63 :هیجاث) «ِباْلَحق   کمیَعلَ  نِطق  ی کَتاب 

ئئْر یَو  یَصئئْدرِ  یِلئئ اْشئئَرْ   َرب  » ن اشااتن را ْمئئِر  یِلئئ س 
َ
 تماا ن ایاان در همگاای (،62-62 :طااه) «یأ

 ن  یاد اساالم هک دفرمو  من انیان  و انیدان گاه به خطاب ینیخم امام کنن .می نماییچهره
 آنها مطال  طری از و هراس ینم قلم و انیب یآزاد از و است منط  بر یکمت و یبرهان و مستن 

 (.7/1/7922 خمینی، امام )بیانات ن ارد یکبا (دیگران)

 انسان اللهیةخلیف

 از بری ه و سکوالر انسان نه ولی ؛است انسان ،اسالمی نوین تم ن اصلی هایمؤلفه دیگر از
 انساان البته و اب ییم ژهیو یمعنا  گاهید نیا در انسانی چنین .اللهیةخلیف انسان بلکه ،خ ا

 یانسان علوم در واسطهیب صورتبه مباحث طری زهیانگ نهات اساسا   و نکر نیترمهم عنوانبه
 گااه و متفااوت اتیانظر  یاتول خاساتگاه و توجاه انونکا همواره علوم، ریسا در باواسطه و

 آن انکاار و ومتکح نوع زین و یتیریم  ای یاسیس فلسفه حوزه یقینبه و است بوده متعارض
 در تعارضای و تفااوت چناانآن بعضا   زیرا بود؛ خواه  ژهیو انسان، نیا به نگاه نوع بهباتوجه

 علام و خ اسات هماان کاه ،خا ا میلاوق نه انسان، گویی که دارد وجود انسان به هانگاه
 نیسات، موجاودات و عناصر بین در موجود روابط ک ف جز چیزی که او ان ی ه از حاصل

 واقعیات ایان یاایگو ج یا ، تم ن در انسان به نگاهینیم است. هستی کل بالمنازع قانون
 انساانیت حاذف بارای ناوین اساتعمار ابزارهای از یکی درواقع امروز ب ر   حقوق که است

                                                             
ن  و در هماة اوقاات یتکرار نمان عمل بهین  و خلقت کنن  و ای، ت بر در آفرقرآن یبه فرمان  ارشاد ن  کها من ان آن کسانیان » .5

لل و ع م  انتظام در هستیتکرار، اما هاد و ذکر خال   آن باشن  و هرچه بهین معنا به یبه ا  .«ابن ین یچ خ 
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 )محبای، اسات الهای ادیاان با مبارزه و لیبرالیسم توسعه مستقل، یهاملت تضعیف انسان،
 مااده ح  در شأنی اما ،خ ا جای به و خ ا از منسلخ انسان لیبرالی، نگاه در .(76/4/7931

 از اومانیسام واژه .اسات برانگیازسؤال و مبهم هاولیتئمس و حقوق آمییتگی   و رابطه و دارد
 از بحاث در باساتان رم در باارنیستین برای و ش  گرفته انسان معنای به Homo التین ری ه
 بایا  انساان عقیا ه، ایان مطااب  گرفات. قرار توجه مورد الهی انسان برابر در انسانی انسان
 ،ساانبا ین باش . آسمانی هایبرنامه و مکات  همه توجهات کانون و ائناتک م ار و محور

 میازان باه چیازهماه ترتیا اینبه بود. خواه  او فهم و انسان آن از هازمینه همه در اصالت
 است. خود نهایت و غایت خود که ب ری ؛شودمی مح ود ب ری

 باا ماالزم خ اونا  دوجاو و ،آزاد انساان چاون معتق نا  ملحا  طیاف هایاومانیست
 .ن ارد وجود خ ایی ،است انسان هایخواسته مح ودیت

 ما عی خاود بلکاه شا ، آسمانی دین منکر تنهانه که رفت پی  جایی تا محوریانسان
 )پروتااگوراس ۀگفتا ایان شا . آن باانی   کنات گوساتآ هکاچنان ؛گردی  ج ی  دین اختراع

Protagoras) است چیزهمه مقیاس انسان گفتمی که باشیم داشته یاد به را.  
 ب ار حقاوق است. غربی سکوالریستی بینیجهان بر مبتنی غربی ب ر حقوق در انسان 

 داوری ایبر ،ب ر عقل جزبه مرجعی هیچ که است باور این بر ،راسیونالیسم بر اتکا با غربی
 شودمی آغاز انسان شیص با حقوق این کن می کی أت هم ومانیسما بر تکیه با و ن ارد وجود

 حقاوق است. انسانی صرفا   حقوق، این مفهوم و اعتبار من أ روازاین .رس می پایان به او با و
 عطاا وی به آنکه نه است، برخوردار آن از بودن انسان دلیل به فرد هر که است حقوقی ،ب ر
 ان ی اه، ایان در روازاین .ن ارد دین یا وحی یا خ ا با ارتباطی حقوق این اصال   و باش  ش ه

 چیزی قانون و حقوق اینجا در .شودمی قلم اد هاارزش همه محور و خ ا گزینجای انسان
 در لیبرالیسام باه اومانیسام کاه اینجاست و کن می وضع خود میل مبنای بر انسان که است

 م هور نویسن ه(Dostoievski)  داستایوسکی که گونهنامه و شودمی تب یل گریاباحه ایمعن
 باه باشایخوش و گراییلذت و شودمی روا چیزی هر نباش ، خ ایی اگر ،است گفته روسی

 چیازی هار یعنی خیر مفهوم و ،گیردمی قرار کار اساس انسان، تکلیف و تعالی ان ی ه جای

https://en.wikipedia.org/wiki/Protagoras_(disambiguation)
https://en.wikipedia.org/wiki/Protagoras_(disambiguation)
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 در انساان اراده و میال کاه اسات هابز توماس سین ان ی ه، این ری ه باش . آفرینلذت که
 ایقاعا ه و ماالک هایچ باا و اسات مطل  او اراده و نیست تکلیفی هیچ تابع طبیعی، وضع

 است؛ مطل  ح  طبیعی، ح  و است طبیعی ح  همان جهتی از تکلیف شود.نمی مح ود
 (.5334 )وکیلی، باالتر نیقانو از نه ،خیزدبرمی انسان اراده سرشت از زیرا

 و محا  انساان همواره بلکه ن ارد، متالزم و متقابل رابطه تکالیف با حقوق نگاه، این در
 خا ا، جای به که اومانیستی، دی گاه .شودمی قلم اد ض ارزش و مانع و مح ودیت تکلیف

 اسااس بار را ندیا محا وده کاه نه می پا جا ب ان تا ده ،می قرار ارزش کانون در را انسان
 بارای ماا یاا ماسات بارای دین آیا» که پرس  این طری با و کن می تعیین دین از ب ر انتظار

 اینکاه ناه خواهیم،می چه دین از ما ببینیم گوین می آن، قلمرو تعیین و دین تعریف با ،«دین
 نه .می ما برعه ه تکلیفی چه و خواه می چه ما از دین

 تکحر انسان، خلقت از یاصل ه ف و ژهیاروک ،یاله تیریم  و یرهبر با ینظام در اما
 یبارا زیان یفرعا یهااژهیاروک البته است؛ آخرت یسرا و یخ امحور یعنی ح  و تعالی به

 ؛اسات یاللهافاهیخل ی  شناساانساان باا ارتباط در قا  یدق هک شودیم فیتعر ،یتیریم  نیچن
 خود اخیر، هایمقوله همین که ؛تینام و ع الت ،یجاودانگ رامت،ک ،یآزاد مقوله همچون

 انساانی نفاس تکامال و پیا ای  متعالیه، حکمت در ان .اسالمی نوین تم ن هایمؤلفه از
 حرکت اساس بر ایوستهیپ و سیال رابطه ماده، یماورا و ماده رابطه لیستی،ادو تفکر برخالف
 ناام انساان از کاه هنگاامی که است سیال و مت رج چنان انسانی تکامل این است. جوهری

 را خود که است این به بسته انسانی هر زیرا ده ؛می پوش  را میتلفی مرات  ،شودمی برده
 نوع یک دیگر انسان، صورت این در است. کرده تعریف و داده جای هستی از مرتبه ک ام در

 یاالحقیقاهمیتلف افراد که است جنسی بلکه ،کنن می تصور سادگیبه منطقیون که نیست
 را انساان اسالمی حکمت که روستازاین است. ت کیکی مرات  دارای که دشومی شامل را

 موجاودات صاورتباه اش،ارادی نفساانی ملکات بروز واسطهبه آخرت، و معاد مباحث در
 حتای و ماادی ب ن نظیر انسان از یخاص بع  بر تمرکز کهدرحالی بین ؛می مح ور میتلف

 است. نظر م  امروزه که است چیزی ،انسان وجودی ابعاد رسای از غفلت و قل  یا عقل
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 پیوساتار بار عالوه است فازی که جهتازآن اسالمی نوین تم ن در فازی شناسیانسان 
 درحقیقات اسات. داده جاای خود دل در نیز را نگریجامع انسان، وجودی سیالیت و بودن

 جامع نگرش ع م و است عرضی رپیوستا دارای ،اشت ادی و طولی پیوستاری بر عالوه انسان
 منجر یک و صفر شناخت و او وجود تجزیه به ،انسان با ساحتیتک برخوردی صرفا   و وی به

 در انا .نامیا ه ایتجزیاه روش را انساان شناخت در روشی چنین معاصران برخی .دشومی
 کاون و الهای صافات و اسما جامع مظهر ؛است کاملی موجود وی انسان، به حکیمانه نگاه

 .(372 :ق5451 ،شیرازی) است اکبر عالم که ،کبیر عالم تنهانه که جامع

 مداریحق

 این در است. ساالریزن یا مرد مقابل در یم ارح  ،اسالمی نوین تم ن هایمؤلفه دیگر از
 ِمئن َکْم » :آن مناط و مالک پیروزی، نه و است حقانیت برای حجت و دلیل کیرت، نه تم ن،

اِبِر  َمَع  َوالّله   الّلِه  ِبِإْذِن  َرة  یکثِ  ِفَاة   َغَلَبْ   ة  لَ یَقلِ  ِفَاة   ئِا  َولکنَّ » ؛(643 :بقره) «َن یالصَّ وا َن یالَّ وَن ی کَفئر   ْفَتئر 
ْم  اْلکِاَب  الّلِه  یَعلَ  ه  کَثر 

َ
وَن ی لَ  َوأ  و امریکاا اینکاه صرف روازاین .(23 :توبه ؛709 :مائ ه) «ْعِقل 

 در آنچه سفانهأمت نیست. حقانیت ان بر دلیل باشن ، داشته رتق  یا باشن  اکیریتی متح ان 
 امنیتی شورای ملل سازمان در اساس همین بر و است ق رت است، ح  مبنای هاغربی نگاه

 هماان ب اود، بایا  بگوینا  جهاان اول قا رت پنج آنچه و دارن  وتو ح  و ان کرده درست
 اسات قا رت دارد، وجاود های ااننپیماا باه آنهاا پایبنا ی برای که تضمینی تنها شود.می

 (.76/4/7931 )اراکی،

 الهی بینیجهان

 خ اونا  یعنای جهاان جان و یهست و جهان به نگاه نوع ،اسالمی نوین تم ن هایمؤلفه دیگر از
 میاان تا رج ایان است. ش ه تزری  حکیمانه شناسیجهان در ذومراتبی و ت کیکی عنصر است.
 کاه اولای هیاوالی و طرفازیک ،است الحّ ی حّ ش که محض تفعلی عنوانبه الوجودواج 
 و وجاوب ارتبااط لاذا .اسات کارده پی ا سیالن ن ارد، بودن محض قوه و فعلیت ع م جز فعلیتی
 کاه اسات کماال و نقاص میاان رابطه بلکه ،نیست متناقض یا متعارض امر دو میان رابطه امکان
 بی اتری وجاودی  یاتأک شاود، نزدیک ج وا سمت به اشوجودی رتبه لحاظ به موجود هرچه
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 نااوعی اخااتالف هرگااز ،رابااط و مسااتقل موجااود اخااتالف (.26 :7926 ،)شاایرازی یاباا ماای
 الوجودنا .واجا  ،امکاان و احتیاج عین در عاَلم، موجودات و (،93 :7926 )طباطبایی،نیست

 یاک و رصاف عاالم، موجاودات و هساتی خاال  ارتباط حتی تم ن، این در که شودمی مالحظه
 کئل الحقیقئه یطبسئ» :دارد حاکمیت هستی در توزیعی نگاه با تم ن، این در خ اون  بلکه ،نیست
 ؛اسات هساتی دل در جاری و ساری خ اون  (.26 :7926 ،)شیرازی «منها بشیء ولیس الشیاء

 از الوجاودواجا  برسا . خا اییهماه و یازماپانتاه یاا شرک به تا شودنمی متوقف ح  این به اما
 کاه است وحیانی هایآموزه از برگرفته درحقیقت نگرش این .نیست یکی آنان با و ج ا وجوداتم

   آنها. از خارج نه و اشیاست داخل نه خ اون 
 باه متضااد عناصار و مطاری لابس، از بع  لبس شکل به هم تضاد بحث تم ن، این در

 در دهنا .می شکل را موجود اشت ادی کمال پوشانی،هم یک در و شون می نزدیک یک یگر
 شاکل باه بلکاه ،باشن  محض تباین در که داشت نیواهیم A غیر یا A فقط ما که اینجاست

 .شون می موج  را وجودی اشت اد -A غیر و A یا خلع ب ون لبس
 در آنچاه عماال   ،اسات براباری و تسااوی از ساین اگرچاه ماده، دنیای ج ی  تم ن در
 اسات: منظاور عالم موجودات همه در دوالیستی نگاه ،شودمی م اه ه و ،تزری  هاان ی ه
 . و... یکدرجه شهرون  ما، ض بر یا و ما با یا سفی ، و سیاه مرد، و زن جان، و جسم

 هستی هدفمندبودن

 حاصال عااَلم، نکاهیا به است یهست بودن ه فمن  ،اسالمی نوین تم ن هایمؤلفه دیگر از
 شااهکار ویاژههب عالم خلقت در ه فی بلکه ،ستنی شعوربی و جانبی ماده تصادفی تضاد

ْم » :دارد وجود انسان یعنی خلقت َفَحِسْبت 
َ
َما أ نَّ

َ
 سؤال بارهدراین .(772 :مؤمنون) «َعَبثا   َخَلْقَناکْم  أ

 تکنولاوژی و رفاه دنیای در ض عصبی، هایقر  مصرف بی ترین چرا :شودمی پی ا مهمی
 خصو  در ش ی  هایبحث غرب، ویژههب و امروز دنیای در چرا و شودمی داده آمار مریکاا

 و صنعت و تکنولوژی در که است این نه مگر است؟ ش ه آغاز آن معناداری و زن گی معنای
 واقاع نیسات؟ دینای تما ن و دیان به نیازی دیگر امروز، شگرف هایپی رفت و فضا و هوا

 باه تواننمی هستی، عاَلم   اریمعناد درباره مناس  اینظریه داشتن ب ون که است آن مطل 
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 ایان در اینکاه و داد قارار توجاه ماورد را او مناسا  زنا گی شارایط و انساان مناسبی، گونه
 طورهب و اخالقی هایارزش مناسبات، و روابط ها،فعالیت برگزینیم، دی گاهی چه خصو 

 معناای لهئمس معتق ن  نامحقق ش . خواه  تحول دستیوش ما زن گی ارزشمن  نقاط کلی
 زنا گی بارای که ه فی بهباتوجه هاانسان دارد. زن گی ه ف مسئله با وثیقی ارتباط ،زن گی

 معتقا  (7930 )ولاف، ولف سوزان بی ن .می معنا خود زن گی به گیرن ،می نظر در خود
 در انساان دینای و شاناختیروان فلسافی، موضوعات ترینمهم از یکی زن گی معنای است
 از تاواننمای خا ا وجاود باه اعتقاد ب ون ن کیم اضافه و است حاضر صرع و ج ی  دوران

 کاه است معنادار ما دنیوی زن گی گفت توانمی صورتی در تنها گفت. سین زن گی معنای
 .است عبث هک ،ستین بامعنا فقطنه ه ف، ب ون آفرین  باش . داشته وجود اخروی زن گی
 قررآن تعبیر به ،متأثرن  ج ی  عصر در نهیلیسم  رشروبه رون  از غرب فالسفه بی تر اگرچه

ئوا لَ » :اسات ردهکا فراماوش را خود حقیقت ،کن می فراموش را خ ا که انسانی ،میکر  َتکون 
ِا  وا َن یکالَّ َه  َنس  ْم  اللَّ نَساه 

َ
ْم  َفأ َسه  نف 

َ
 باشا ، کارده گام را خاود کاهآن اسات روشن .(73 :ح ر) «أ

 باه معتقا  ساویی از متا ین انساان هکاچرا باود؛ واها خ معنابی و ه فیب برای  زن گی
 آن در کاه دانا می دیگرگونه زن گی آغاز که زن گی، پایان نه را مرگ و است خود جاودانگی

 را یهسات گر،ید یسو از و بود اه خو متنعم خود، دنیاییاین هایک  ته سفره سر بر زن گی،
 باه را او بااز باشان ، زیااد که هم ان ازه هر یزن هاناکامی و هارنج رونیازا .دان یم مانهیکح

 ک انن .نمی پوچی
 ماننا  هااانساان ،دونال مک تمارگار   کالم صراحت به غربی، تم ن در مقابل نقطه در

 ان ن  ه خل  خاصی ه ف برای باش ، ش ه ساخته خاصی ص اهای تولی  برای که پیانویی
 انگااریپاو  و نهیلیسام جاز پیام ی فکر، طرز این آیا نیست. م یص خلقت از ه ف و

 داشت؟ خواه 

  انسان یوجود مراتب و یهست امور به ینگر جامع

 انساان یوجاود مرات  و یهست امور همه به ینگرجامع ،اسالمی نوین تم ن هایمؤلفه دیگر از
 اشپیراماونی طبیعات باا ارتباط در و دیگران با خودش، خ ای ، با رابطه در را انسان میال   .است
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 عااطفی، فکاری، گونااگون ابعااد با خ ا خلیفه و موجودات اکمل عنوانبه انسان کن .می منظور
 و وی وجاودی   ابعااد از بعا  چنا  یاا یاک حذف است. .و.. ترس شادی، غم، حاالت و روانی

 میان فاصله در دیگر سوی از است. انسان به ظلم گرایی،فروکاه  و گرویساحتتک به گرای 
 کاه اسات یافتاه امت اد ایچن مرحله شناخت وسعت به راهی )خ اون (، مقص  تا ان()انس أمب 

ول   َعْنه   اَن ک» کرد: سیراب را انسان وجودی ابعاد همه توانمی نگریجامع با  .(91 ء:اسارا) «َمْسئؤ 
 هماه ،(943 :7926 ،)شایرازی تم نی چنین واقع عالم با منطب  و نگرجامع شناسیمعرفت در

 یاک باه تمساک و شاناختیروش حصرگرایی رود.می کار هب هایافته همه و شودمی دی ه الگوها
 غارب سیاسات و تما ن در کاه یاک و صافر روش یعنی هاساحت دیگر نفی و معرفتی ساحت

 نظاام و فلسافه هر و است محکوم چن تباری هایپ ی ه تبیین در ویژهبه کن ،می حاکمیت امروز
 .دپرهیزب آن از ش تبه دی ن، یفاز برای بای  فازی هن سی

 عدالت

  :آن بر مبتنی صلح و است ع الت ،توحی ی یا اسالمی تم ن مهم هایمؤلفه دیگر از
ْ   َو  ، و ِصدقا   َک ربّ  لمهک َتمَّ ل ل عدل  بِدّ والسم و لماتهکلِ  م   .(111:انعام) میالَعل ع  یه 
 و رییوتغ تووان سکو چیه و دیرس مالک حد به عدالت و یراست یازرو تو پروردگار المک

   داناست. و شنوا او هک یدرستبه ندارد. را آن لیتبد

 از اساالم در عا الت است. ع الت قت  یحق بودن   مطل  فهم   ی  برا انیب نیباتریز ،یهآ این
 یاجتماع اه اف   نیترمهم از یکی جامعه، در آن ینیع تحق  هک است میمفاه نیترییربنایز
 خود، هکبل ،ستین نید از برگرفته و نید تابع یامر ع الت است. ش ه رکذ نید نیا یاسیس و

 اسیامق عا ل، هکبل ،ستین ع ل اسیمق ن،ید گرید انیب به است. مستقل و مطل  یمفهوم
 تاهکن نیا به ما ،سین نیا اب قتیحقرد دارد. اشاره مسئله نیهم به ور،کمذ هیآ و ،است نید

 بر ،ینید امکاح و میمفاه هک است یاریمع و کمال خود، ع الت هک میشویم رهنمون مهم
 نق ای ،عا الت جاادیا در نیاد نقا  البتاه .شون یم  هیسنج و ن ریگمی لکش آن اساس
 عامال ی،الها انیااد توساط یساانان یهافطرت  ییتأ لیدل به تنهانه نید رایز ؛است یاساس
 قاانون عا الت، اسااس بار نید هکبل ،رودیم شماربه آن ت  یتقو و ع الت یی  برپا در یمهم
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 هماراه باه یبیتاأد - یقیت و و یروان - یروح یی  اجرا ضمانت چون نیهمچن .ن کیم وضع
م   و رکمذ نیبهتر توان یم دارد،   .شود شمرده جامعه رد ع الت یاجرا مقوِّ

 ،البالغر نهر ) «َمواِضئعها یفئ المئَور َضئع  یَ  دل  الَعئ» :ساته یعل مولی از ب یعی فرمای 
 مهام عنصار باشا ، هماراه بایا  همی اه انتها تا ابت ا از مسیر این همه در آنچه (.437 متکح

 باه ناه ؛اسات چیا مان و تاوازن معناای باه و حقه ح ذی کل یاعطا مفهوم به که است ع الت
 باودن   ساانیک و هافرصت بودن   سانیک معنای به بلکه ،هابرخورداری در بودن سانیک معنای
 حتای و اجتمااعی عا الت ویاژههبا و ناوعی هار از ع الت غربی، تجربه در کهدرحالی ؛حقوق

 ،ایخامنااه امااام بیانااات) نیساات برخااوردار واقعاای معنااای چنااین یااک از دمکراساای
 تاا چراکاه است؛ نگریجامع و حکمت به مسبوق ع الت مفهوم که است وشنر .(51/2/5334

 مسایر، تماام در ساپس رسا .نمای آنهاا چیان  و توازن به نوبت نباش ، میان در چیز چن  پای
 تما ن ملزوماات از و یاساسا یهااارزش از و ناپذیرنا جا ایی رفیقاان نگری،جامع و ع الت

 و ظلام ره و شاودنمی خارج دانایی و حکمت دایره از یتم ن چنین که است طبیعی ان .ی یتوح
 م امول و نگیارد قارار ساقوط سراشیبی در تا گیردنمی پی  زمین روی فساد و ع التیبی و ستم

َر  ِتْلک» :ن ود الهی عذاب ْم  یاْلق  ْهَلکَنئاه 
َ
ئا أ ئوا َلمَّ  دارد کاه کلیتای باا آیاه ایان .(11 :کهاف) «َظَلم 

 فرمایا :مای کاه علای ماولی ساین و است کرده اعالم ظلم را هانتم  نابودی علت صراحتا  
 هااتما ن یپاشفرو یعنی ؛است الهی قاع ه این بر ناظر ،«لمالظ   َع َم  یبقیَ  ول فرالک   َع َم  یبقیَ  لکالم  »
وَن  اْلَقْوم   ِإلَّ  ْهَلکی َهْل » قاع ه تحت و فساد، و ظلم خاطربه اِلم   است. (43 :انعام) «الظَّ

 مکمح و یناگسستن یون یپ و ارتباط و است انیاد در یدار هیر و لیاص مسئله زین صلح
 از یکای سات.صفا و صالح ایمعنا به سلم  هیر از اسالم لمهک یحت و دارد انیاد  گاهید با

 به ات، یهااناام از یکای و اسات بودن امان در و آرام  یمعنا به سالم ،خ اون  یهانام
 مفهاوم بارخالف صالح، هکا اسات آن تهکن اما است. ح  جوار در  ن  یآرم یمعنا به سالم
 اال و ؛شاودیما معناادار عا الت، ارزش   بار    یتطب با و است ینسب یمفهوم ع الت، مطل   

 هکا میشاویم متوجه ،یاله انیاد در مطالعه کان  با سلطه. جهان اریاخت در گرددیم یابزار
 شاان،یعملا تحق  یول ،ان انیاد یهاآموزه ات  یاول از صلح، و ع الت چون یادیبن میمفاه

 عا الت. ناه و مان یم صلح نه گر،ی کی از آنها یی  ج ا صورت در و ردیگیم صورت توأمان
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 مهم اصل از ع الت، نار  ک در اسالم، لذا . باییم یتجل صلح، در ع الت ۀثمر ن،ید نگاه در
 اسات یامار ،آراما  و صالح  یفرمایم و ردهک ادی رحمت و آرام  و صلح نام هب یگرید

 ،اسالم در خ اون  هکآن خالصه 5شود.یم نازل هاانسان بر میرح خ اون  یسو از هک یدرون
 یخ اون  ع الت   بر یمبتن رحمت، و صلح نیا یول ش ه؛ یمعرف رحمت و صفا پارچهیک

 انیاجهان یبارا رحمات ،ای اان فرساتادن از ها ف و اسالم یگرام رسول وجود است.
 امال  ک ع الت و صلح مفهوم دو ز،ین یحیمس رکتف سّنت در 2.است بوده مؤمنان خصو هب

 در باشا . مکحاا عا الت هکا شودیم  اریپ  آنجا تنها ،نیراست صلح  . ان مربوط گری کی با
 تحقا  صالح رد تنهاا ،عا الت و  یاآیما باار باه صالح در ع الت ۀثمر است آم ه لیانج

 خ ا از ع الت و صلح ،تیحیمس باور طب  هک روستازآن نیا .(53 ،3 :عقوبی) ردیپذیم
َس   یرساتگار در .نا کیم ن انیتضم و است ردهک ابالغ مردم به را آنها هک اوست ؛دارن  ن 

 آغاوش در ار گری کای صالح و عا الت و زنا یآمیما هام در یوفاادار و لطف ،یخ اون 
 امار در اسات داده التکو آنها به و فراخوان ه را هاانسان خ اون  .(55 ،31 :زبور) رن یگیم

 هکا هام ان ازه هر ؛شون  میسه ،یخ اون  خواهانهصلح و عادالنه عزم   به  نیبی  تیواقع
 اساالمی نوین تم ن ،(5374  ر،یاشنا) باش  نارسا و زیناچ رهگذر نیا در یانسان دستاورد

 مضمون به  یقر گفته نیا دان .می خود عناصر از باش ، ع الت پایه بر که را صلحی چنین
 مظلاوم وت  کسا هکاچرا ؛ظاالم از تاا متنفرم  تریب مظلوم از من هک است یعل امام سین
 در قررآن هکا مبناسات نیهما بار نا .کیما تاریجار و تریشق ظلم  بر را ظالم هک است

 ،ع الت استقرار به یومتکح و یانسان ،یاجتماع ،یفرد روابط در ،یانسان اتیح یجایجا
 در یالها امانت نیتربزرگ را آن و کن می اشاره است، یهست یخ ا یسو از آن سرمن أ هک
 اللااهتآیاا حضارت ،رانیااا یاسااالم انقاالب معظاام رهبار امیااپ در داناا .یما انسااان انیام

 باه ،ملال ساازمان در صالح یبرا یروحان و یمذهب رهبران هزاره اجالس هب ،ایخامنه
 معرفت با و ع الت یمبنا بر  یبا صلح : یفرمایم  انیا است. ش ه توجه دقتبه فوق تهکن

 بار میتسال و وتکسا لیاتحم باش . عالم م ارانق رت اغراض از دور به و انسان رامتک به
                                                             

یم   » .5 ح  بٍّ رَّ ن رَّ  (.22 :سی)«  َساَلٌم َقْوال  مِّ

یَن  َوَما» .2 ْلَعاَلم  ّ
 ل 

اَلّ َرْحَمة   (.701 :اءی)انب«  َأْرَسْلَناَك إ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya107.html
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 صلح   آوران  امیپ هک ستین یصلح آن ان ،برخاسته خود هش مالیپا ح  از دفاع به هک یمردم
 کاه داشات توجاه بایا  .(، 3/0/5371ایخامناه اماام) ان ردهک دعوت آن به ،یآسمان

 در را آن بایا  .نیسات کاافی آن دربااره گفتن سین و آن به ورزی ن   ع   و ع الت تحسین
 گوارا آب از ت نه، هایانسان اب که نیست این د.کر عملیاتی و نهادینه اجتماعی هایمناسبت

 کنیم. عرضه شور آب آنها به عمل در و وییمگ سین

 ساالریمردم

 در جمعای زنا گی یعنی تم ن است. یساالرمردم ،اسالمی نوین تم ن هایمؤلفه از دیگر یکی
 ، هبارر فرماوده به و ده  نتیجه را فرهنگی و قانونی معرفتی، شبکه سه که پیوستههمبه هایسیستم

 شون .می شمرده تم ن نق ه برای َاَبرسیستم سه و مؤلفه سه ،حقوق و اخالق و خردورزی
 رونیاازا .آنهاسات بودن بالطبع یم ن لیدل به هاانسان تم ن   ه،یمتعال یماکح نظر طب 

 و جامعاه نیا تیماه مهم، موضوع اما آورن ؛یم یرو یاجتماع یزن گ به تیدرنها هاانسان
 است وابسته میتار هایانسان به هاتم ن شاکله که است این جز آیا است. یاعاجتم یزن گ

 ؟داننا مای تم ن این هایفرازوفرود شریک را خود اصولی، و بنیادین و صحیح تربیت با که
ْصَبَح  َمْن »

َ
مورِ  َیْهَتم   ل أ

 
ْسلمیَن  ِبأ ْسِلم   َفَلْیَس  اْلم    .(502 :2 ج ، ق1407 )کلینی، «ِبم 

 و عا الت عقالنیت، مهم مؤلفه سه بر عالوه اسالمی، نوین تم ن دینی   ساالریدممر در
 نیچنا در نید اثر و حضور تیاهم تا است آن یهامؤلفه نیترمهم از یکی زین انتید ،قانون
 ن .ک م یص را ینظام

 نقل با عقل و نظر با عمل یهمراه

 در اسات. نقال باا عقال و ظارن باا عمال یهمراه ،اسالمی نوین تم ن هایمؤلفه دیگر زا
وَن  ِلَم » :است شنی نی قرآن سین اول خصو  ول  وَن  لَ  َما َتق  َر  َتْفَعل  ِه  ِعنَد  َمْقتا   کب  ن اللَّ

َ
ئوا أ ول   َمئا َتق 

وَن  لَ   ی  زیاریپا درص د هک است ینید یفلسف نظام تنها حکیمانه، نگاه در .(6 :صف) «َتْفَعل 
 هکا یانیاب به .است ی یتوح تم ن در خ اون  ی  عالمت وجود محور بر یخاص ی  تیریم  م ل

 و اعتا ال آن، سات  یز ۀویش و کسب و عمل و یهست محور  ،یتوح و تیعبود یعنی ،گذشت
 یتما ن چناین یایااح ی  م ع درواقع ران،یا ی  اسالم نهضت کلی، نگاه در و ستاتقو و نظم
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 رایاز ؛دارد ژهیاو یمعناا زیان یزنا گ و بن ایمی خا  تیهو هاانسان ،تم ن نیا در است.
 خا ، انسان یاقتضا (یزن گ یمعنادار و ن یآفر یه فمن  و ای)دن یهست به نگرش جنس

ذ   » ی   گیهم تالزم دارد. یخاص ست  یز و خا  تیریم  و خا  یایدن
ُلاوا آَمُنوا َن یاَلّ  َوَعم 

َحات   ال   بار که است یملع و ینظر ی  مبان ی  وابستگ از تیاکح ،ی یتوح تم ن نیا در « الَصّ
 ترکیا  در اسات. یعمل متکح اقسام از یقسم تیوال و ییوال اتیح ینید اتیادب اساس

 ارتبااط :اسات شفاف و شاخص مطل  دو ،نیز رهبری نگاه در اسالمی نوین تم ن واژگانی  
 ای اان زیارا اساالمی؛ امات باا اساالمی تما ن تاالزم و انساانی زنا گی با اسالمی تم ن
 هاایعینیات و عمال عرصه با است نظری مباحث جنس از بی تر که را تم ن شناسیمفهوم

 ازلحااظ فضاا آن در انساان کاه فضاایی آن یعنی اسالمی تم ن . دانمی خوردهگره محیطی
 کنیم باور ولی ؛(، 74/2/7934ایخامنه امام بیانات) کن  رش  توان می مادی و معنوی

 کاه ،انا گرفتاه تنگ خود بر هاانسان فقطنه .ن ارد وجود انسانی حیات ،کنونی جهان در که
، َوضاَقِ  » :است انسان با قهر در نیز آسمان و زمین ِنَعِ   اَلْرض  ئماء   َوم   در فارج( دعاای«)الَسّ

 و ابتکااارات همااه و اساات ذلیالنااه و مااادی شااریف، موجااود ایاان حیااات کنااونی جهااان
 پوش .می عمل جامه و... قتسر و غارت و قتل هایراه ک ف راستای در ب ر هایخالقیت

 انسانی کرامت و آزادی

 نیناو تما ن در اسات. یانساان کرامات و یآزاد ،اساالمی ناوین تم ن هایمؤلفه دیگر از
 و انیعصا اول، نکار دارد: نکار دو ،یناید تیعقالن چهارچوب در یآزاد قتیحق ،یاسالم
 حاصال اساارت و ودکر تمرد، و نایعص ب ون (.الله اّل  اله ل) ادیانق و میتسل دوم، نکر ؛تمرد

 یدرونا جنبه به انسان، یآزاد نیا و آی ،می بار به ومرجهرج اد،یانق و میتسل ب ون و شودیم
 بار راماتک کاه اسات حاالتی چنین در شود.یم مربوط است، خواهیآزاد و آزاد روی هک او

  ِإنَّ » معنای و یاب می ویژه جایگاه تم ن، این بزرگ پازل در نیز اتقو و عقل اساس
َ
 ِعنَد  ْم کَرَم کأ

ِه  ْتَقئا اللَّ
َ
 م اتمل دلیال باه غربی ب ری  حقوق نگاه در اما ؛دشومی روشن (79:حجرات«)ْم کأ
کی  و سکوالر و اومانیستی هایآموزه بر بودن  انگاشاتن نادی ه مالکی،خوی تن ان ی ه بر تأ

 موضاوع درنتیجاه و شا ه تهگرف نادی ه انسان واقعی هویت گرایی،لذت و هستی جهان أمب 
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 شامرده اساالم دین خصو هب و الهی ادیان تعالیم ترینمهم از که انسان کرامت و فضیلت
 باا دانلای کَجا اسات. گرفتاه قارار آمیازانحاراف تفسیرهای مورد یا مان ه مغفول ،شودمی

 ب ار حقوق از برداشت ب ر، حقوق از غیرغربی اصطالیبه هایبرداشت گوی می صراحت
 از ب ار، حقاوق جهاانی اعالمیاه در احیاناا   اگار اسات معتقا  میال استوارت جان نیست.

 شاباهت مازای به بی تر و است منطقی ۀپ توان ب ون رفته، سین اخالقی صحیح مقتضیات
 مصلحت جای به ب ر خواست اصالت   و هاارزش نسبیت مبنای بر چون واقعیت؛ به تا دارد
 حقاوق از و دفاع قابل و مق س بلکه نیست، ناپسن  تنهانه ،اخالقی کارهای ترینشنیع وی،
  .(7924 )وکیلی، شودمی قلم اد ب ر طبیعی و ممسلّ 

 پایایی و پویایی

 رویکارد، ایان در است. حرکت در استقامت و راستمرا بیانیبه و پایایی و یاییپو هامؤلفه دیگر از
 و دشومی تأمین هماهنگ و منطقی نسبت یک در و واح  نظریه یک در پایایی و پویایی عنصر دو

 .اسات شااخص اصول به پایبن ی عین در اجتهاد و زمان مقتضیات لحاظ و تج د عنصر همواره
 عالماان :شکساتن  اسات، حقیقای اساالم کمر درواقع که مرا کمر گروه دو» :فرمود علی امام
 باز و حقیقی نوگرایی و تج د» :ددار ظهور نیز رهبر کالم در نگاه این 1«دار.دین جاهالن و درپرده

 (.، 74/77/7930ایخامناه اماام )بیانات «است اسالم مطلوب زن گی تازه هایمی ان کردن
 ماورد تحقیقی طریقه به دین اصول قبول که روست همین از و است عالمانه پویایی همان اجتهاد

 کاه اسات جالا  اما ؛هستیم نامجته  و علما به اتکا به ملزم فروع، در اما ؛است پذیرش و قبول
 در ولی ؛است محکوم محق   عالمان   از شریعت فرعی   مسائل در مسلمان تقلی  امروز، دنیای در

 )بیانات است استکبار جهان از مردم کورکورانه تقلی  مروج و مبّلغ متم ن، دنیای همین مص اق،
   .(، 69/1/7937ایخامنه امام

 خانواده ریتومح بر زندگی سبک

 اسات؛ خاانواده آن، محوریات در و زنا گی سابک اسالمی نوین تم ن هایمؤلفه دیگر از
                                                             

ا » .5 َتَنس  ااَس ب  ُل َیُغا   َالنَّ ک. َفاْلَجاه  ٌل ُمَتَنس  ک َو جاه  ٌم ُمَتَهتَّ اه  َقَصَم َظْهری َرُجالن  عال  ک 
َتَهت  اُرُهْم ب  ُم ُیَنفِّ ه  َو َاْلَعاال   « ک 

 .(602 :7 جق، 7409 ،ی)مجلس
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 و عقالنیات خاانواده، در انساان این و گیردمی شکل خانواده در تم ن انسانی   شاکله چراکه
 محققاان تعبیار در حتای .آماوزدمی را دیگران و خود به احترام عزت، و کرامت خردورزی،

 دهنا ه،ت اکیل جازء ساه فرهنگای، هویات و اجتمااعی تهویا فردی، هویت نیز، غربی
 هاایتفااوت تماام و دهن می ت کیل را فرد کلی هویت که واح ن  پ ی ه یک از هاییجنبه

 مارتبط افراد ارزشی هایگیریجهت و هاارزش به نوعیبه افراد، رفتاری الگوهای در موجود
 در دوساتان از گااهآن و خاانواده و  ینوالا طری  از اوال   فرد قبول مورد هایارزش .شون می

 مراحال طای رسانه مانن  اجتماعی نهادهای دیگر طری  از طورهمین و کار محل یا م رسه
 جایگااه اماروز، دنیای در اما شود؛می منتقل فرد به سازی،اجتماعی و سازیفردی میتلف
 آن، تباع باه و معرفتی تم کال کربن، هانری بیان به و گ ته ویران و متزلزل امال  ک خانواده،

 دوالیستی فلسفه بنیادی شکاف همین به اش،عملی و علمی رویکردهای در غرب گراییماده
 دان می میال یا خیال عالم یعنی عقل و حس میانی جهان در را حلراه او .گرددبازمی دکارت

 میاان انتقال مهتس کربن، تعبیر به و کرد خواه  ُپر را معقول و محسوس میان موجود خأل که
 عملای حکمات آنچه در نظری، شناخت در گراییتقلیل سیر این .است معقول و محسوس

 بای ها و انسانی مق ورات تبیین که عملی حکمت در .است ش ه پیموده نیز، شودمی نامی ه
 مبتنی ُم ن سیاست و منزل ت بیر اخالق، حوزه سه از است، آدمی سعادت ه ف با نبای ها و

 این اخیر، قرون در متأسفانه که دشومی بحث انسان اجتماعی و منزلی فردی، احتس سه بر
 فرباه   علاوم آن، حاصال کاه شا  فروکاساته اجتمااعی و فاردی سااحت دو باه ساحت سه

 علاوم، ایان در خاانوادگی و منزلای وجاه آنکهبی است، انسان شناسیجامعه و شناسیروان
  (.764 :7936 سلگی، و نیکرما) باش  داشته مستقلی و ج ی جایگاه

 جاادیا باا اسات توانساته پلورالیسام، مکتا  و جهاانی اساتکبار کاه داشت اذعان بای 
 در انسان بع یتک نیازهای یگوپاسخ خا ، یمقطع در یخاص ی  زن گ کسب و ینیبجهان

 زنا گی خاواهی، که گونهآن هر دنیا این در که بقبوالن  و باش  ظاهری و مادی امور ساحت
 مراتا  دارای نیز، تسلیم معنای هب اسالم کهدرحالی ؛یاد کن  دل بای  بین ، دی ه هرچه و کن

 تکاوین با دین تطبی  خواستار و است فطری دین اسالم چون و است جسمی و قلبی عقلی،
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 از سااحتی هر در و ابعادش همه در احکام، و اخالق اعتقادات، با را انسان کوش می است،
  سازد. تسلیم احکام، و ع   برهان، هایارابز با و خود سنخ

 قارار یساازبحاران دوگاانگی در تما نی، چنین وجود رغمبه مسلمین، و اسالم جهان امروز
 منظور ان .ش ه دوگانگی دچار زن گی، سبک در سکوالر ولی ،فکر در مت ین افراد متأسفانه .دارد

 را باورهاای  به خود حساسیت فرد که است آن مراد بلکه ،نیست جامعه دینبی افراد سکوالر، از
 گاروی،حاس گاروی،تجرباه محاوری،انسان ویژگی پنج دارای امروز دنیای باش . داده دست از

 خا امحوری، باا را فاوق یهاایژگایو تاوانمای چگونه که کرد تأمل بای  است. کمیت و رسانه
 و فارد در یواقعا هتوساع و رشا  شااخص رایاز کرد؛ گزینجای تفکر و گرویقل  گروی،عقل

 باه اگر است. خالص عبودیت فراگیری و خ ا حضور احساس ،یالمللبین یهاسازمان و جامعه
 سار بار بحاث ،زنا گی سبک بحث ش . خواه  معنادار ما زحمات تمام ،کردیم حرکت سو این

 یعنی ،اسالمی زن گی سبک گوییممی وقتی است. اسالم اصلی مایهدرون و بزرگ تم ن محتوای
 جهات از الزم ریتا اب آن، یغناا باا اساالم ی   یاتوح تما ن در هک است روشن اسالمی. ویته

 زمیناه ایان در روایاات و آیاات یعنای آن افزارنرم و است ش ه  هی یان  زین زن گی سبک محتوای
 و زنا گی سبک خصو  در نباشیم. کت  دیگر ترجمه به نیازمن  که دارد وجود تیفاک و لزومبه

 :است شنی نی بسیار رهبر کالم این عملی، الگوی
 عقول و اسوالمی اخالق در دیبا  ؛یاردهک ارک ادیز اسالمی حقوق و اسالمی فقه در ما

 دارند، تیمسئول هاحوزه . یده انجام تییفیکبا و پرحج  ارک کی ه  اسالمی عملی

 دانشووگاه دارنوود، تیمسووئول پژوهشووگران و محققووان دارنوود، تیمسووئول دانشوووران

 خودمان هایآموزش در را آن . یده قرار مانزییربرنامه مبنای را آن .دارد تیمسئول

 نیوا  .ینوک دنبوال دیوبا و  یودار اجیاحت آن به ما امروز هک است زییچ نیا . ینک وارد

 به دنیرس و آوردن دست به و اسالمی نینو سازیتمدن باب در اول تهکن و اول مطلب

 مون هک ییزهایچ نیا از دامکچیه است. عملی کسلو  به تمدن، از اساسی بخش نیا

 کیو تحوت ایو خاص، صورتبه ای هک دینک دایپ دیتوانینم شما گفت ، و ردمک فهرست

 ،ایخامنووه امووام بیانووات) باشوود نشووده پرداختووه آن بووه اسووالم در عووام، عنوووان

 مهو  امور این تحق  به قادر ،سازینظام بدون که باشی  هوشهب اما ؛(11/7/1131

 .(، 11/3/1131ایخامنه امام بیانات) بود نخواهی 
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 گیریجهینت

 ردکایرو آن، هایمؤلفه همه با اسالمی نوین تم ن یمعرفت هن سه مجموع در که ش  روشن
 نظر تطبی    معرفتی نظام و است حاکم ،نگرجامع ردکیرو و مردود نگر،یبع یک و حصرگرا

 و رکاتف نیاا آثاار د.شو «ینیالع للعالم ا  یمضاه ا  یعقل ما  عالَ » انسان تا است منظور نیع عاَلم   با
 هسات هکا گوناهآن را تیاواقع نا کیما کماک ما به هکچرا است؛ تکپربر اریبس زین تم ن
 ییحصارگرا و یایگرااه کافارو از و میینماا کیانزد گری کی به را میتلف علوم م،یب ناس
 چاه و میلوق چه را جهان همه تا میزیپرهب یچن تبار یها هیپ  شناخت در یشناختروش

 چناین تحقا  بارای و کنایم پیا ا هم مقابل در نه و باهم سیاسی چه و فرهنگی چه مصنوع،
 عالماناه شناخت هایی،پژوه  و مقاالت چنین وظیفه نیز و جوامع نیبگان وظیفه اه افی،

 باا که است دمکراسیلیبرال حقوقی   مانظ در و اسالمی نوین تم ن در حقوقی نظم تطبیقی   و
 دمکراسیلیبرال حقوقی نظام نیم.ک اعالم و ابراز را خود عقالنی و منطقی میالفت شناخت،

 آزادانه نظر اظهار حقوق آزادی، از حمایت لباس در رود،می پی  به امریکا سردم اری با که
 هاایارزش برداشتن میان از مسیر در اکیریت، توسط ک ور سیاسی ساختار انتیاب و مردم

 است. اسالم ویژهبه الهی ادیان با میالفت و نسانیا

 ناوین یاا توحی ی تم ن نام هب است یتم ن یایاح ی  م ع درواقع ران،یا ی  اسالم نهضت
 تما ن، نیا ست  یز وهیش و کسب و است یزن گ محور  ،یتوح و تیعبود آن، در هک اسالمی
 انیابن حکیمانه ایان ی ه و قلع بر یومتکح م ل اگر هکآن ترمهم .استتقو و نظم و اعت ال

 کیا حضور به باور و احساس نیز و بود خواهن  گری کی با یمنطق و یعقل یتعامل در ،شود
 و عالم همه و کرد خواه  متحول را ما ی  زن گ کسب و تیریم  نحوه ،یعقالن انسجام و نظم
  ش . خواهن  میترس یاله یعقالن واح  منظومه در آن یاجزا

 گرفتاه شاکل عملی توان   و ایان ی ه ق رت   همه با اسالمی نوین تم ن هاینک کالم جان
 مجّ اناه، وحا ت و عالمانه شناخت   که باشیم هوشهب اما دارد؛ قی َر  من لَه  ن ای و است
 ِن یالد   َعلَی  ْظِهَره  ی  لِ » :یاب  تحق  الهی نهایی وع ه تا است آن بقای ضامن نیز و آن تحق  عامل

هک  .(1 :صف) «ل 
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 کتابنامه
 کری . قرآن

 البالغه.نهج

 تقریب. خبرگزاری ،«امریکایی بشر حقوق جشنواره سومین» (.11/1/1137) محسن اراکی،

 نیروهوای برخوورد صوحنه در عودالت گیوریلکش التکمش» (.1171 )اسفند هاینریش اشنایدر،

 اندیشومندان دیدگاه از ادیان بین و المللبین روابط در عدالت اجالس در: ،«جهانی سیاست

 مسیحی. و مسلمان

 .www.khamenei.ir در: دسترسی رهبری، معظ  مقام بیانات

 و تعلی  ،السلوکیه المناهج فی الربوبیه الشواهد (.1111) ابراهی  بن محمد صدرالدین شیرازی،

 دینی. مطبوعات ق ، آشتیانی، الدینسیدجالل تصحیح

 دار بیوروت، الودین، شمس جعفر محمدشیخ تصحیح ،الکریم القرآن تفسیر ق(.1113) ووووووووووووو

 .1 ج للمطبوعات، التعار 

 السالمی. النشر مؤسسه ق ، ،الحکمه نهایه (.1111) سیدمحمدحسین طباطبایی،

 مطهور بون یوسو  بن حسن عالمه تألی  ،االعتقاد تجرید شرح تا(،)بی حسن بن محمد طوسی،

ی،
ّ
 المصطفوی. مکتبه ق ، حل

 اسالمیه. تهران، ،االنوار بحار ق(،2043) محمدباقر مجلسی،

 ق.1117 السالمیه، الکتب دار تهران، ،کافی اصول یعقوب، بن محمد کلینی،

 بوا عملوی حکموت در انسوان خوانوادگی حیات تحلیل» (.1131) سلگی فاطمه و طوبی کرمانی،

، پواییز و زمسوتان، 1 ش ،11 س ،اسالمی کالم و فلسفه دوفصلنامه ،«سینا ابن آرای بر تأکید

 .111-111ص 

 تقریب. خبرگزاری امریکایی، بشر حقوق جشنواره سومین (.11/1/1137) جواد محبی،

، 11 ش ،نقاد کتاا  فصولنامه ،«غربوی بشور حقووق اومانیسوتی مبانی» (.1111) هادی وکیلی،

 .113-111پاییز، ص 

  .111 ش ،دین اهم کتا  مجله ،«زندگی معنای» (.1131 )تیر سوزان ول ،
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