
  هاي چهارگانه ایمان در پرتو پایهبازآفرینی تمدن اسالمی 
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  31/1/1399، تاریخ پذیرش: 26/9/1397تاریخ دریافت: 

   چکیده

اي جدید در حـوزه تمـدنی از سـوي اندیشـمندان     به عنوان نظریه تمدن نوین اسالمی

 اهمیت ویژه مسلمان به ویژه مقام معظم رهبري در سالهاي اخیر مطرح گردیده و به خاطر

در این مقاله از منظـر  ت. از ابعاد و زوایاي مختلف بررسی گردیده اس ،در عصر حاضرآن 

، تمـدن نـوین اسـالمی،    روایت ارکان ایمان امام علـی دادن  و با محوریت قرار روایی

هاي تأسـیس و ایجـاد تمـدن،     با ویژگیهاي خاص خود در حوزه» ایمان«تمدنی مبتنی بر 

هاي چهارگانه ایمان، براساس ایـن   گردد. پایهمه حیات آن تمدن مطرح میدوام و بقا و ادا

شـناختیِ   روایت عبارتند از: صبر، یقین، عدل و جهـاد. در کنـار تعریفهـا و تلقیهـاي روان    

ارائه شده » ایمان«صرف از ایمان، تعریف و تلقی دیگري از جانب پیشواي مؤمنان درباره 

شده است؛ امـا تأمـل عمیـق در     نه به ایمان برداشت میاست که تاکنون با نگرش فردگرایا

توانـد پشـتوانه    دهـد و مـی   را نشـان مـی  » ایمان«سازي  این تعریف و تلقی، کارکرد تمدن

پردازیهاي اسالمی اصیل در باب تمدن نـوین اسـالمی قـرار گیـرد. توصـیف امـام        نظریه

دهـد   د از ایمان را ارائه میمانن ، تصویري بدیع و بی»ایمان«هاي چهارگانه  از پایه  علی
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که در میان روایات معصومین نیز، از نظر سبک و سیاق مفهومی، برجسـتگی منحصـر بـه    

هاي ایمان، در حدیث مذکور، مورد دقـت خـاص    فردي دارد. جهاد به عنوان یکی از پایه

قرار گرفته و کارکرد تمدنی آن تبیین گردیده است. نتیجه آنکه با نگرش تمـدنی بـه ایـن    

شود که براي استقرار، دوام و ادامه حیات تمدن اسـالمی، ایـن    ها، این مطلب تبیین می پایه

  توانند نقشه راه عینی و شفافی را ارائه دهند. می  ها پایه

  : تمدن، ایمان، صبر، عدل، جهاد.واژگان کلیدي
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  مقدمه

و تشـکیل   نهیبه مد مسلمانانو هجرت  پیامبربا بعثت ی فرایندي بود که تمدن اسالم

 روایات ،قرآن ي ناب اسالمی درها آموزهتکیه بر مسلمانان با  حکومت اسالمی آغاز گردید.

بـا   ، ولـی در ادامـه  به اوج رسـاندند  يهجر 5قرن  تارا  تمدن اسالمی ،و ائمه امبریپ

 یجهـان اسـالم، تمـدن اسـالم     یو سقوط اندلس و مشکالت داخل هامغول ،یهابیحمالت صل

ـ و گورکان هـا یعثمان یه،صـفو  دورهدر  ردید که البتهگ طاطدچار انح هنـد، مجـدداً رونـق     انی

 یو دوبـاره تمـدن اسـالم    ه، استعمارگران به مسلمانان حمله کردمیالدي 19گرفت. در قرن 

مقابلـه بـا تمـدن     يبـرا  ،کشورها ریمصر و سا ران،یدر ا ی. متفکران اسالمدیدچار رکود گرد

ــت  ــه اســالم راس ــرب، بازگشــت ب ــر نیغ ــد رحا مط ــري و رضــایی،  کردن ش، 1393(اکب

 دنیـاي  در بودنـد  معتقد که شناسان جامعه از اي گسترده طیف باور خالف ). بر86و85صص

 بـه  مـیالدي  1960 دهه اوایل و 1950 دهه اواخر این گروه از است، افول به رو دین مدرن،

را  غیـره  و الجزایـر  بـی، لی مصر، خاورمیانه، جمله از اسالم، جهان گرایی اسالم از موجی بعد،

ـ و بـا پ گردیـده  قاجار شـروع   دورهاز  رانیدر ا یاسالم يداریبگسترش دادند. البته   يروزی

ـ و باعث ب دیبه اوج رس ینیامام خم يرهبر هب یانقالب اسالم در جهـان   یاسـالم  يداری

در حقیقت انقـالب اسـالمی سـرآغاز فراینـدي بـود کـه پـس از طـی مراحـل           .شدعرب 

ز تشکیل نظام اسالمی، دولت اسالمی و جامعه اسالمی، به مرحله سـاخت تمـدن   آمی موفقیت

رسد. نوع ارتباط این مراحل و شرایط الزم و کافی براي دستیابی به هریک  نوین اسالمی می

از آنها، و نیز سطوح و مراتب هر کدام، مباحثی است که در جاي خود باید بـدان پرداخـت.   

مباحث مقدماتی، تعریف تمدن، تمدن اسالمی و تمـدن نـوین   رو پس از طرح  در مقاله پیش

و  هاي ایمان در کالم امـام علـی   اسالمی مطرح گردیده و در ادامه از تمدن ایمانی و پایه

  نیز تمدن اسالمی سخن گفته خواهد شد.

  پیشینه پژوهش

درخصوص تمدن اسالمی مقاالت و کتب متعددي نگاشته شده اسـت کـه برخـی از    

  نها عبارت است از:ترین آمهم
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ـ تقر یبا چاشـن  یتمدن اسالم يایاح) «1  تمـدن ) «2؛ محمدحسـن شـاهنگی.   »بی

) 4. هایدیجمشـ  غالمرضـا ؛ »یاسـالم  تمـدن ) «3ي. رآبـاد یخ ید اشـرف یحم؛ »یاسالم

 یو مباحث یو تمدن اسالم شهیاند) «5ی. ثقف محمد دیس؛ »یتمدن اسالم یشناسبیآس«

از منظـر امـام    یامـت واحـده و تمـدن اسـالم     رکانا) «6ی. حنف حسن؛ »آنها رامونیپ

  یی.زارضا لکو پور ینیمع مسعود؛ »يو مقام معظم رهبر ینیخم

دوره همایش ملی تمدن نوین اسالمی از سـوي دانشـگاه شـاهد     5همچنین تاکنون 

  ترین محورهاي آنها شامل موارد ذیل است:برگزار گردیده که مهم

 نیو تمدن نـو  یدولت اسالمی، اسالم یبک زندگسی، اسالم نیتمدن نو یمعناشناس

 يسـاز  نظامی، اسالم نیو تمدن نو یعلوم انسان، شرفتیپ یرانیا یاسالم يالگوی، اسالم

 بیرق يالگوهای، اسالم نیو تمدن نو یجامعه اسالمی، اسالم نیو تمدن نو يو نهادساز

علـم در   گـاه یجانقـش و  ی، اسالم نیو تمدن نو یاسالم يداریبی، اسالم نیو تمدن نو

بـه دولـت    یابیراه دست نقشهی، مطالعات دولت اسالم یشناسروشی، اسالم نیتمدن نو

 الگوهـا ی، کارگزاران دولت اسالم منشی، و جامعه اسالم یدولت اسالم نسبتی، اسالم

و  سـاختارها ی و و اجتمـاع  ياقتصـاد  ،یاسیس ،یو نظامات اداره کشور در ابعاد فرهنگ

  ی.دولت اسالم ينهادها

رغم آنکه آثار مطرح شده همگی به نـوعی بـه بسـط و گسـترش اندیشـه تمـدن        به

سـازد، نـوع    اند، اما آنچه مقاله حاضر را از آثار معرفی شده متمایز مـی   اسالمی پرداخته

نگاه نگارندگان در خصوص بازآفرینی تمدن اسالمی، براساس عناصر چهارگانه ایمـان  

تاکنون بدان پرداخته نشده است و از این جهـت،  است. چیزي که  در کالم امام علی

باشد. الزم به ذکـر اسـت روش پـژوهش در ایـن مقالـه       رو داراي نوآوري می اثر پیش

  اي صورت پذیرفته است. توصیفی ـ تحلیلی بوده و بر مبناي مطالعات کتابخانه

سـیر   تر، ارتقا و رشد گیري یا به تعبیر دقیق رو، مرحله شکل محور اصلی مقاله پیش

ها و عوامل تمدن نوین اسالمی، روشـها،   تکوینی تمدن نوین اسالمی است. درباره مؤلفه
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بـرداري از   تواند اتخاذ شود. یکی از این روشها، بهـره  منابع و رویکردهاي گوناگونی می

، بـراي اصـطیاد و اسـتنباط ایـن     منابع نقلی؛ یعنی قرآن کریم و روایـات معصـومان  

تمـدن  «جانبه درباره  اگرچه دستیابی به یک نظریه جامع و همه ها و عوامل است. مؤلفه

برداري توأمان و روشمند از منابع عقلی و نقلی اسـت، امـا    ، مستلزم بهره»نوین اسالمی

توانـد   مراجعه به منابع نقلیِ صرف و حتی تأمل در برخی آیات یا روایات روشنگر، می

می، دستاوردهاي مفیدي داشته باشد. در هاي تمدن اسال به عنوان رهیافتی در باب مؤلفه

بـرداري از رهنمودهـاي اساسـی یـک روایـت نسـبتاً طـوالتی از         این مقالـه، بـا بهـره   

، که از طریق سه منبع معتبر از منابع روایی قرون چهارم و پنجم هجري امیرالمؤمنین

رایند به ما رسیده، تالش شده است که روشنگریهايِ کاربردي مفید در عرصه عمل در ف

  تعالی و رشد تمدن نوین اسالمی ارائه گردد.

  مفهوم شناسی تمدن اسالمی

  تمدن. 1

تمدن، همچون بسیاري از مقوالت انسانی و اجتمـاعی، تعریـف روشـن و واحـدي     

ندارد که همگان بر سر آن اتفاق نظر داشته باشند. اساساً تعریف مفاهیمی همچون تمدن، 

اي اسـت کـه    وابسته بـه دیـدگاه، فلسـفه و نظریـه     فرهنگ، دین و ...، تا حدود زیادي

اي اسـت کـه در فرهنگهـاي     واژه» تمـدن «گاه آن تعریف اسـت. واژه   خاستگاه یا تکیه

مختلف، تعاریف متعددي از آن ارائه گردیده است. برخی از این تعاریف مرتبط با حوزه 

  عبارت است از:» تمدن«لغوي 

گزیدن و با اخالق مردم آشنا شـدن،   شهرنشین شدن، خوي شهريیعنی » تمدن) «1

همکاري مردم با یکدیگر در امور زندگانی و فـراهم کـردن اسـباب     ،زندگانی اجتماعی

  ).530، ص1ج ش،1389ترقی و آسایش خود (عمید، 

 معنـاي اقامـت کـردن اسـت     و بـه اخذ شـده  » مدن«در عربی از  »تمدن«) واژه 2

بوده از لغت عبري و سریانی  برگرفتهنیز » مدن«واژه  ).33ص، 1ج ش،1384(والیتی، 
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و به معناي پذیرش و خضوع در برابـر  » دین«مشتق از ماده » مدینه«و  »مدین«و واژه 

  ).55ص ،11ج ش،1360(مصطفوي، باشد  میها، قوانین و مقررات  برنامه

استفاده شده که آن  »ةحضار«از کلمه فرهنگهاي عربی براي واژه تمدن ) در عموم 3

بار در  25دانند. واژه حضر و مشتقات آن  عکس بداوت (بادیه) میو بر شهري را به معنا

ـ  که به کار رفتهقرآن   ش،1385ي حضـور، وجـود و اسـتعداد اسـت (سـپهري،      ابه معن

  ).30-27صص

نیز تاکنون تعـاریف متعـددي صـورت    » تمدن«واژه تعریف اصطالحی در خصوص 

  گرفته است:

در اینکه اجتمـاع نـوع انسـان    «کرده است: ریف تع گونه را اینمدنیت  خلدون) ابن1

ست و حکیمان این معنی را بدین سان تعبیر کننـد کـه انسـان داراي سرشـت     ا ضروري

یعنی ناگزیر است اجتماعی تشکیل دهد که در اصطالح ایشان آن را مدنیت  ؛مدنی است

  ).77ص، 1ج ش،1375خلدون، (ابن» گویند و معنی عمران همین است

عبارت است از برقراري نظـم و  تمدن «گوید:  میتمدن در تعریف  فريعالمه جع) 2

هماهنگی در روابط انسانهاي یک جامعه که تصـادمها و تزاحمهـاي ویرانگـر را منتفـی     

ساخته و مسابقه در مسیر رشد و کمال را قائم مقام آنها بنماید، به طـوري کـه زنـدگی    

بـه فعالیـت رسـیدن اسـتعدادهاي     اجتماعی افراد و گروههاي آن جامعه موجب بروز و 

  ).233ص ش،1373(جعفري، » سازنده آنها باشد

نهادینگی، ته نشست و رسوب فرهنـگ در زنـدگی اجتمـاعی    به معناي » تمدن) «3

چندین نسل یک جامعه و بسط آن به سایر جوامع، از جمله به جغرافیاي فرهنگی جهان 

ـ    اسـت اسالم و جهان بشریت  دگی فرهنـگ همـراه بـا    . خاصـیت پویـایی و بسـط یابن

قابـل تعریـف اسـت    » سـازي  تمدن«سازي و نهادینگی فرهنگ در فرایندي به نام  نظام

  .)ش1393(باقري، 
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برآمده از نظاماتی اجتماعی است که در متن و واقعیت یک جامعـه جریـان   » تمدن) «4

شـر و  دارد. تمدن عبارت است از ساختارها، سازوکارها و نمادهاي انتظام امور اجتمـاعی ب 

  ).62ش، ص1384چگونگی نظام زندگی او در امور مادي و معنوي (دان، 

شود؛ بلکـه ارزش   در این تعاریف، تمدن لزوماً یک امر ارزشی و مقدس شمرده نمی

ها و معیارهایی است کـه آن تمـدن از آنهـا نشـئت      هر تمدنی، وابسته به شاخصها، پایه

  کند. گرفته است یا آنها را باز تولید می

 یتمدن به آن وابسته است، وجهـه فرهنگـ   کی تیکه ماه یوجوه نیتر از مهم یکی

برخوردار است که اگر  یتیتمدن از چنان اهم يایفرهنگ در جفراف گاهیتمدن است. جا

ـ خود را حفظ نما لیداشته باشد و فرهنگ اص یفرهنگ دینتواند تول یتمدن و  یهسـت  د،ی

-65ش، صـص 1393(بـاقري،   ده استو فنا قرار دا یستیخود را در معرض ن یستیچ

پژوهـی   ). رابطه بین فرهنگ، تمدن و دین، از مسائل بسیار مهـم در مباحـث تمـدن   70

است. اصل رابطه بین این سه مقوله؛ یعنی ابتناي هر تمدنی بر یـک فرهنـگ خـاص و    

وابسته بودن هر فرهنگی به یک دین و مسلک خاص، تقریباً مورد قبول است؛ ولی نوع 

گذاري هریک بر دیگري، بر حسب نوع تمدنها، فرهنگهـا و   و چگونگی تأثیر این رابطه

  ادیان، و مصادیق خاصی که براي هر کدام وجود دارد، متفاوت است.

  اسالمی تمدن. 2

ـ   ییایتمدنها با نام جغراف ماًعمو کـه   دنشـو  یمحل تولد و رشد و نمو خود خوانـده م

است؛  زین نیل از نام اقوام ساکن هر سرزممتقاب یمشخص بوده و البته برداشت يا محدوده

تمدن هند در دره رود گنـگ و سـند، تمـدن     ل،یدر کنار رود ن يتمدن مصربراي مثال 

ـ یتنها تمدن د ). تمدن اسالمی27ش، ص1386ي، جان احمد( در دره رود زرد نیچ  ین

قـوام  ادر میان تمدن،  نی، ااز این رو باشد؛ یآن م يریگ شکل عنصر اصلی ،نیاست که د

و اروپا  قایافر ا،یآس يها و از مناطق مختلف که امروزه تحت قاره یعرب و روم ،یرانیا

ـ آن  آغـاز و  شکل گرفته است شود، یخوانده م شـروع دعـوت   از ابتـداي   تـوان  یرا م
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از  ياریاست که بس ینید یتمدن ،یاسالم تمدن. بر این اساس اسالم دانستبه  امبریپ

ـ قابل سو کیاز و به همین دلیل  گردد یاسالم م نیآن بر محور د يها مؤلفه ـ تحد تی  دی

 يمشـخص اسـت و از سـو    بـاً یآغاز و انجـامش تقر  رایدارد؛ ز ییمعنا فیو تعر یزمان

و  فیظرا ها،یدگیچیهمه پ  هاست ک ياریبس یو موضوع یمفهوم یگستردگ يدارا گر،ید

ـ ترت نیاسالم را در خـود دارد. بـد   نید یشمول جهان همـه   يدارا یمتمـدن اسـال   ب،ی

اسـت   امبریبر سنت پ یو متک یقرآن يها در چهارچوب آموزه یتمدن اله يهایژگیو

ـ یمقـررات، اصـول د   ن،یاخالق، علم، عدالت، قـوان  ن،یآن د يها و مؤلفه  ... اسـت  و ین

  ).52و51(همان، صص

ـ نگـرش توح  و پایـه  با اسـاس  یاسالم تمدن ـ اسـت ا  یتمـدن  ،يدی بـا   کیدئولوژی

کـه انسـان را بـه     یجامعه اسالم يو ماد يمعنو يها اندوخته ها و  ختهاز سا يا مجموعه

از همه  يا مجموعه یتمدن اسالم . به بیان دیگردهد یسوق م يو ماد يکمال معنو يسو

 يمشترك مـاد  ریو ذخا یآداب و رسوم، اعتقادات و باورها، سنن، معارف، علوم اسالم

  دارد.مسلمان وجود  يملتها انیاست که در م يو معنو

ـ    ی اجتماع یزندگ يهایژگیوی همان تمدن اسالم  یمتأثر از اسـالم اسـت. البتـه وقت

ست و نسبت دادن به اسالم فقـط  ا منظور تمدن مسلمانها یگاه ،یتمدن اسالم ندیگو یم

 بـراي مثـال  اند، مسلمان هستند.  کارها را انجام داده نیکه ا یکه کسان باشدمی از آن رو

فلسـفه   منظـور  گـاهی  ،ی اسـت حیدر مقابل فلسـفه مسـ   یسالمفلسفه اگوییم وقتی می

اسالم  یعنی ؛باشد   یاست که متأثر از فکر اسالم يا منظور فلسفه یگاه و ستا مسلمانها

منظـور   یگـاه نیز  یکار گرفته باشد. تمدن اسالمه پرورش داده و ب ایآن را ابداع کرده 

انـد، منظورشـان همـان     تمدن نوشته درباره هایکه غرب ییست. در کتابهاا تمدن مسلمانها

ش، 1359(شـریعتی،   دانند یم يست. اغلب هم اسالم و عرب را مساوا تمدن مسلمانها

  ).23ش، ص1389؛ اسالمی فرد، 13و12، صص11ج
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با توجه به تعریف اسالم که به عنوان یک مکتب جامع و کارآمد که بر مبناي منطـق  

منبع وحیانی و علـم الهـی سرچشـمه گرفتـه      و عقالنیت فطري انسانها استوار بوده و از

توان برآیند تحقق و تبلور عینی نظامات اجتماعی، اقتصـادي،  است، تمدن اسالمی را می

سیاسی، تربیتی، قضایی، مدیریتی، فرهنگی و اخالقی اسالم دانست که در واقعیت عینی 

تمـدن   یابـد. طبعـاً   یک جامعه اسالمی و بر مبناي حاکمیت سیاسی اسـالم تجلـی مـی   

اسالمی، مبتنی بر اسالم است و آنچه به عنوان مبانی و چهارچوبهاي اعتقادي، حقـوقی،  

اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و ... اسالم شناخته شده، در تار و پود تمدن اسالمی جاري 

و ساري خواهد بود. بنابراین اگر اجماالً بپذیریم که تمدن، برآمـده نظامـات اجتمـاعی    

تمدن اسالمی را برآمده از نظامات اسـالمی بـدانیم کـه در هـر زمـان،      توانیم  است، می

  تواند تحقق عینی یابد. متناسب با اقتضائات و نیازها و امکانات جوامع بشري، می

  نوین اسالمی تمدن. 3

تمدن نوین اسالمی، رویش تمدنی نوینی است مبتنی بر مبانی فکري و فلسفی و نظامات 

رچوبی اصیل و روشمند، بستر پیشرفت واقعـی و پایـدار جامعـه    اجتماعی اسالم، که در چها

کند. توجه به این نکته ضروري است که سخن از تمـدن نـوین    انسانی را تأمین و تضمین می

اسالمی، به معناي تأکید بر عناصر زیرساختی تمدن اسـالمی مبتنـی بـر مبـانی و ارزشـهاي      

رها و نمادهاي تمدن اولیه اسـالمی یـا   اسالمی است، بدون بازگشت به عقب و جمود بر ابزا

  غفلت از ابزارها و نیازها و اقتضائات نو به نوي جامعه بشري.

تمدن نوین اسالمی عبارت است از ظهور و بروز مـادي و معنـوي   در تعریفی دیگر 

براسـاس تعـالیم    ،مند و نوظهور امت اسالمی با محوریت ایران پیشرفتهاي هدفمند، نظام

هاي اجتماعی، که شکلی معنادار و منضبط بـه خـود گرفتـه و     عرصه اسالمی در تمامی

 .کند جامعه اسالمی را به مقاصد خود نزدیک می

دو جنبـه مـادي و   از جملـه   بر تعریف تمدن روي چند عنصرعالوه در این تعریف، 

محوریـت   ،پیشـرفتهاي نوظهـور  ، مثابه دو روي یک سکه معنوي تمدن نوین اسالمی به

مایـه و   درونبه عنوان تعالیم اسالمی ، محور و کانون تمدن نوین اسالمین به عنواایران 
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تمـدنهاي  بـر خـالف    هاي اجتمـاعی  تمامی عرصه، شمول بر جهت تمدن نوین اسالمی

  ).45-16ش، صص1396ت (غالمی، تأکید شده اس گرا ته یا ماديخسا تک

  تمدن ایمانی توأم با عمل صالح

اي دین؛ یعنی ایمـان بـه    از باورها و مبانی اندیشهترین عنصر  در تمدن اسالمی، مهم

پیامبران، حضرت   خداي متعال و روز جزا، ایمان به رسالت پیامبران الهی، به ویژه خاتم

شود. تکمله این محور، عنصر دیگري به نام عمل صالح  محور اصلی تلقی می محمد

انـد.  گر بسیار سخن گفتهاست که در متون دینی از توأم بودن و همراهی این دو با یکدی

تـرین باورهـاي    اي توان از تمدن نوین اسالمی سخن گفت، ولی به محوریـت ریشـه   نمی

ــ کـه معمـوالً بـدان     » ایمان«اساسی اسالم در آن اذعان نداشت. معناي عمیق و جامع 

تـرین   توجه کافی وجود ندارد ـ عبارت است از آگاهی و معرفـت حقیقـی بـه اساسـی     

ی، و تعهد و مسؤلیت نسبت به این حقایق، براي اسـتقرار بایسـتگیهاي   حقایق عالم هست

)، 285گویـد (ر.ك: بقـره،    مبتنی بر این حقایق ایمانی که قرآن کـریم از آن سـخن مـی   

صرف باور قلبی به یک امر انتزاعی و دور از صحنه عمـلِ اجتمـاعی و فـردي نیسـت؛     

ه اسالمی است که بیش از همـه و  ترین ویژگی یک فرد یا جامع ترین و اساسی بلکه مهم

ش). 1383اي،  قبل از پیروان، در رهبـران الهـی محقّـق و متبلـور اسـت (ر.ك: خامنـه      

هاي  براساس این سخن و دیگر سخنان موجود در متون اسالمی، حقیقت ایمان در آموزه

حقیقی اسالمی، ایمان مبتنی بر همراهی با عمل صالح است. ذکر این نکته ضروري است 

دهنـد،   ساز کاهش می نگرشها و تلقیهایی از اسالم که آن را در حد یک گفتمانِ تمدنکه 

هاي عمیـق عقالنـی،    پذیرفته نیست. اسالم مکتبی است الهی، با منشأ وحیانی و پشتوانه

گـاه   گذاريِ خود براي پیشرفت و تعـالی انسـانها، خاسـتگاه و تکیـه     که در فرایند تأثیر

سـازي   گردد؛ ولی نـه اینکـه در حـد یـک نظریـه تمـدن       سازي مسلمانان هم می تمدن

فروکاسته شود. براي بررسی نقش محوري ایمان دینی در تمدن اسالمی، بـه بررسـی و   

تحلیل حقیقت ایمان نیاز داریم. حقیقت ایمان در منابع اسالم ناب، به بیانهاي گونـاگون  
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ساس در ایـن بخـش   بررسی شده و عناصر شکل دهنده آن تبیین گردیده است. بر این ا

شناسی ایمان و عمل صالح و کاربرد قرآنی آنها ذکر شده و در ادامه ایمان در ابتدا مفهوم

  شود. الگوي مفهومی ارزشها و اهداف بنیادین اسالم ذکر می

  و ارتباط آنها باهم ایمان و عمل صالح شناسی مفهوم. 1

 ق،1405منظور،  ابن( به معناي تصدیق و ضد آن تکذیب است» امن«ایمان از ریشه 

-در اصل، آرامش خاطر و از بین رفتن بیم و هـراس مـی  » امن«و واژه ) 12، ص13ج

ورود حقیقی بـه امـانتی اسـت کـه     » ایمان« .)133 ، ص 1ج ق،1389فارس،  (ابن باشد

خداوند به انسان واگذار کرده است، چون آن را با زبان و قلبش تصدیق کند، امانت الهی 

 ،16ج ق،1417ی، ی(طباطبـا  اسـت » مـؤمن «ر نتیجـه چنـین شخصـی    را ادا کرده و د

عمل صالح در اصطالح، عملی است که در شرع به عنوان واجب یا مسـتحب   .)348ص

اي اسـت  بنابراین عمل صالح، هر کار شایسـته  ).458، ص1ج(همان،  معرفی شده است

انی در تمام که وسیله تکامل نفوس و پرورش اخالق و قرب الهی و پیشرفت جامعه انس

در » عمل صـالح «از این رو، اصطالح  .)248، ص4ج ق،1406(طبرسی،  ها شودزمینه

  .شودل اخالقی و امور عبادي میئقرآن، شامل مسا

هاي قرآنی، عمل صالح، بازتاب بیرونی ایمان واقعی اسـت. هـر کـس بـه     در آموزه

. الزم بـه  اهد بوددر منش و کنش خویش نیک کردار خو ،ایمان واقعی دست یافته باشد

 یکـاف  مانیا يبرا یقلب نانیاطمنداشته و با عمل و گفتار  یمالزمت ذات ،مانیاذکر است 

 مـان یا قـت یخـارج از حق  ي،با عمل و گفتار ندارد و عمل ظـاهر  یاست و ذاتاً مالزمت

ـ  مانیعمل صالح با ا شدن نیقر لیحال به دل نیدر ع .است ـ آ 90از  شیدر ب قـرآن،   هی

و  یالزمـه خـارج  . به این معنا کـه  شود یم دهیفهم مانیعمل صالح با ا یمالزمه خارج

 مـان یاگـر عمـل صـالح نباشـد، از نبـود ا      و عمـل صـالح اسـت    مـان، یظهور و جلوه ا

؛ اسـت  امر شده زیبه عمل صالح ن مان،یدر کنار ا یفراوان اتیدر آ. شود یم ياربرد پرده

ِ  َآَمـنَ  َمـنْ «: هسـتند  نیفرآيبخش و رستگار جهیو عمل صالح نت مانیا رایز  َواْلَيـْومِ  بِـاربكا
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ِمْ  ِعنَْد  َأْجُرُهمْ  َفَلُهمْ  َصاِحلًا َوَعِمَل  اْآلَِخرِ  ْنَسانَ  َواْلَعْصِر. إِنَّ « و )62(بقره، » َرهبِّ ُخْسٍر.  َلِفي اْإلِ

اِحلَاِت  َوَعِمُلوا َآَمنُوا الَِّذينَ  إِالَّ  ْربِ  ْواَوَتَواَص  بِاْحلَقِّ  َوَتَواَصْوا الصَّ   ).3-1(عصر،  »بِالصَّ

  . ایمان در الگوي مفهومی ارزشها و اهداف بنیادین اسالم2

در برخی مطالعات و تحقیقاتی که درباره بنیانهاي ارزشی اسالم و اهداف اساسی تربیتـی  

عنصري ـ که مفـاهیم    در یک الگوي مفهومی پنج» ایمان«و فرهنگی آن انجام پذیرفته است، 

دهد ـ در جایگاهی مرتبط با چهـار عنصـر دیگـر      ي ارزشی اسالم را نشان میاصلیِ بنیانها

ش). این الگوي مفهومی، در سند نقشه مهندسی 1397تعریف و جانمایی شده است (ذوعلم، 

فرهنگی کشور، برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران، و نیز در منشور فرهنگی انقـالب  

رار گرفته است (ر.ك: شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی،    برداري و استناد ق اسالمی مورد بهره

ش). بـر ایـن اسـاس    1395ش؛ ذوعلم، 1391ش؛ شوراي عالی آموزش و پرورش، 1392

گیرد، نه اینکه هر چیزي، بـدون ابتنـا    ایمان، اوالً؛ مبتنی بر تفکر و تعقل و استدالل شکل می

نامیـده  » ایمـان «تقلیـدي،   بر منطق و استدالل و صرفاً به عنوان یک باور ظاهري و سطحیِ

افـزا و تنگاتنـگ، مبنـا و خاسـتگاه یـک نـوع        اي هم گونه شده باشد! ثانیاً؛ ایمان و تعقل، به

هاي مختلف معرفتی و علمی است که مبـانی   معرفت، علم، بصیرت و آگاهی عمیق در حوزه

النیت و دانش در کند، نه اینکه ایمان با عق نظري دانش و انگیزه فراگیري، آن را پشتیبانی می

تعارض باشند و چهارچوبهاي متعصبانه و جاهالنه، به نام ایمان بتواند معتبـر شـناخته شـود.    

برنـده فـرد و    ثالثاً؛ ایمان آگاهانه و عقالنی، برانگیزنده عمل و کار و تـالش جـدي و پـیش   

هاي مختلف علمی، اجتمـاعی، اقتصـادي،    جامعه بشري به سوي تعالی و پیشرفت در عرصه

ریزي تمدن و نظامات اجتمـاعی، نقـش    سیاسی، فرهنگی، عبادي، تربیتی و ... است و در پی

گردد. رابعاً؛  اساسی دارد و تنها در عرصه معنویت و حوزه عمل شخصی انسانها محصور نمی

سـازي، موجـب توسـعه و تعمیـق فضـایل اخالقـی و        زا و عمل چنین ایمانِ عقالنیِ معرفت

گردد و در تار و پود نظامات اجتمـاعی و تمـدنی، ایـن     و جامعه می ارزشهاي متعالی در فرد

  کند. دهد و تثبیت و تضمین می ارزشها را رسوخ می
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سان، ایمانِ واقعی و حقیقی، در ارتباطی عمیق با تعقل، علم و عمـل و اخـالق    بدین

ـ  قرار می م و گیرد و پدید آورنده معنویتی توأم با عقالنیت و تفکر، عمل و مجاهدت، عل

  ش).1392اي،  گردد (ر.ك: خامنه معرفت، و اخالق و فضیلت می

آغـوشِ عقالنیـت و تفکـر، پشـتیبان،     دوش و هـم  در این الگوي مفهومی، ایمان هـم 

برنده علم و عمل و اخالق است. با این برداشت و تعریف از ایمان اسـت   سازنده و پیش

است؛ وگرنه ایمـانِ مسـتقل و    ، قابل درك و پذیرفتنی»تمدن ایمانی«که سخن گفتن از 

تفـاوت بـه    مستغنی از عقالنیت و بریده از صحنه علم و معرفت و کـار و تـالش و بـی   

تواند  آزادي و ...)، هرگز نمی ارزشهاي عالی فردي و اجتماعی انسانی (از قبیل عدالت و 

  بنیان تمدنِ مطلوب انسانی قرار گیرد.

  

  

  

  

  

  میالگوي مفهومی ارزشهاي بنیادین اسال

  و ارتباط آن با تمدن نوین اسالمی هاي ایمان در کالم امیرالمؤمنین پایه

هـاي   هاي ایمان ـ به همراه پایه  ، پایهآمیز امیرالمؤمنین  در یکی از کلمات حکمت

 نهج البالغه 31هاي نفاق ـ بررسی و معرفی شده است. این کالم، در حکمت   کفر و پایه

خوانده و فهمیده شده » مؤمن«و » ایمان«فردگرایانه از آمده است و معموالً با برداشت 

است. مراجعه به منابع معتبر و اولیه روایات اسالمی، متن اصلی این کالم را در اختیار ما 

انتخـاب و   نهـج البالغـه  کند که تنها بخشی از این کـالم، در   دهد و مشخص می قرار می

وم سید رضی) در مقدمـه آن تصـریح   (مرح نهج البالغهدرج شده است. البته گردآورنده 

 علم

 اخالق

 عمل

 تعقل

 ایمان
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هاي  ها یا نامه هایی از متن خطبه نقل کرده، بعضاً برگزیده  کند که آنچه از امام علی می

آمـده اسـت کـه     تحف العقولآن حضرت است. متن کامل و به هم پیوسته این کالم، در 

تحـف   مؤلف آن، متقدم بر سید رضی و از اساتید شیخ مفید بـوده اسـت. در کنـار نقـل    

نیز در دو قسمت مستقل و جداي از هم آمده است. بنابراین،  الکافی، این کالم در العقول

ترین منبع معتبر این حدیث است که با ذکر سلسله راویـان و بـه صـورت     قدیمی الکافی

تـرین و   ، کامـل تحف العقولتقریباً کامل، ولی در دو بخش، آن را نقل کرده است و نقل 

» هـاي ایمـان   پایـه «باشد. اما بخشی از ایـن کـالم کـه بـه      کالم می ترین نقل این مفصل

پرداخته، در هر سه منبع به صورت کامـل و مشـابه (بـه جـز تفـاوت انـدکی در بیـان        

جزئیات)، بیان شده است و ذکر این حدیث شریف در این سه منبع معتبر و شناخته شده 

وایت، اطمینان و بلکه قطع و روایات اسالمی و به صورت کامالً مشابه در بخش اصلی ر

یقین به صدور این حدیث شریف را براي استناد و تکیـه بـه آن در ایـن مقالـه فـراهم      

برداري از این کالم حکیمانه و عمیق است، تنها به  کند. آنچه در این مقاله محور بهره می

أکیـد  بـر آن ت  شود که در این کالمِ امیرالمـؤمنین  چهار پایه اساسی ایمان محدود می

شده است و بر این اساس که تمدن نوین اسالمی باید بر ایمان دینـی عمیـق و صـحیح    

هـاي شـکل دهنـده تمـدن نـوین        توان پایه هاي ایمان، می شکل گیرد، با استفاده از پایه

  اسالمی را استخراج و تبیین کرد.

ِن َعـ َو ُسـئَِل «متن بخش مورد نظر از این حدیث حکیمانه و عمیق، چنین است: 

ـ َهـاِد. َو الصَّ ْربِ َو اْلَيِقِني َو اْلَعـْدِل َو اْجلِ يَامُن َعَىل َأْرَبِع َدَعائَِم: َعَىل الصَّ يَامِن، َفَقاَل اْإلِ ْربُ ِمنَْهـا اْإلِ

ـِب؛ َفَمـِن  قُّ َ ْهِد َو الرتَّ َفِق َو الزُّ ْوِق َو الشَّ َسـَال َعـِن إَِىل اْجلَنَّـِة  اْشـَتاَق َعَىل َأْرَبِع ُشَعٍب: َعَىل الشَّ

ْنَيا اْسَتَهاَن بِاْلُمِصـيَباِت  َماِت َو َمْن َزِهَد ِيف الدُّ َهَواِت َو َمْن َأْشَفَق ِمَن النَّاِر اْجَتنََب اْلُمَحرَّ  َو الشَّ

اِت. َو اْلَيِقُني ِمنَْها َعَىل أَ  َرِة اْلِفْطنَـِة ُشَعٍب: َعَىل َتْبِص  ْرَبعِ َمِن اْرَتَقَب اْلَمْوَت َساَرَع [ِيف] إَِىل اْخلَْريَ

َر ِيف اْلِفْطنَِة َتَبيَّنَْت َلـهُ  لَِني؛ َفَمْن َتَبصَّ ِة َو ُسنَِّة اْألَوَّ ْكَمِة َو َمْوِعَظِة اْلِعْربَ ِل اْحلِ ْكَمـُة َو َمـْن َو َتَأوُّ  اْحلِ

َة َو َمْن َعَرَف الْ  ْكَمُة َعَرَف اْلِعْربَ ةَ َتَبيَّنَْت َلُه اْحلِ َام َكـا ِعْربَ لِـَني. َو اْلَعـْدُل ِمنَْهـا َعـَىل َفَكَأنَّ َن ِيف اْألَوَّ
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ْلِم؛ َفَمـْن َفِهـَم َعلِـ َم َأْرَبِع ُشَعٍب: َعَىل َغائِِص اْلَفْهِم َو َغْوِر اْلِعْلِم َو ُزْهَرِة اْحلُْكِم َو َرَساَخِة اْحلِ

لْ  رَ َغْوَر اْلِعْلِم َو َمْن َعلَِم َغْوَر اْلِعْلِم َصَد  ْط ِيف َأْمـِرِه َعْن َشَرائِِع [اْحلِ ِم] اْحلُْكِم َو َمْن َحُلَم َملْ ُيَفرِّ

َهاُد ِمنَْها َعَىل َأْرَبِع ُشَعٍب: َعَىل اْألَْمـِر بِـاْلَمْعُروِف َو النَّْهـِي َعـنِ   َو َعاَش ِيف النَّاِس َمحِيدًا. َو اْجلِ

ْدِق ِيف اْلَمَواطِِن َو َش  َأَمَر بِاْلَمْعُروِف َشدَّ ُظُهـوَر اْلُمـْؤِمنَِني َو  اْلَفاِسِقَني؛ َفَمنْ  نَآنِ اْلُمنَْكِر َو الصِّ

ِه َمْن َهنَى َعِن اْلُمنَْكِر َأْرَغَم ُأُنوَف [اْلُمنَافِِقَني] اْلَكافِِريَن َو َمْن َصَدَق ِيف اْلَمَواطِِن َقَضى َما َعَلْيـ

 َغِضَب اربكاُ َلُه َو أَ 
ِ
㬙 حکمـت  نهج البالغه( »ْرَضاُه َيْوَم اْلِقَياَمةِ َو َمْن َشنَِئ اْلَفاِسِقَني َو َغِضَب ،

از حضرتش در رابطه با ایمان سؤال شد، پاسخ داد: ایمان بر چهار پایـه اسـتوار   «)؛ 31

 شکیبایى را چهار شعبه اسـت: اشـتیاق، تـرس،   جهاد.  عدالـت و باور، ،شکیبایى: است

آن که در ترس از آتش دل از شهوات گرداند.  ،انتظار. آن که مشتاق بهشت است و زهد

 آن و شمرد آسان را مصائب دنیا است، به رغبتاز محرمات دورى کرد. آن که بى ،است

بـاور را چهـار شـعبه اسـت: بینـایى      . به سوى خیرات شتافت است، مرگ انتظار در که

دریافت حکیمانه، پندگیرى از دیگران و اقتدا به روش پاکان. آن که در زیرکى  زیرکانه،

پنـدگیرى را   ،کـه را حکمـت روشـن شـد     حکمت برایش روشن شد. هر، افتبینایى ی

عـدالت  است.  چنان مانَد که در میان گذشتگان بوده ،دانست. هر که پندگیرى را دانست

. بردبـارى  در استوارى و روشن داورى ،دانشی را چهار شعبه است: فهم درست، غواص

از  ،اعمـاق دانـش را دریافـت   دریافت. کسى کـه   را دانش اعماق فهمید، درست که آن

در کـارش کوتـاهى   ، هر که بردبـارى ورزیـد   .آبشخور احکام شریعت سیراب بازگشت

جهاد را چهار شعبه است: امر به . میان مردم به ستودگى و نیکى زندگى نمود نکرد، و در

بدکاران. آن کـه بـه امـر بـه      دشمنى با و نهى از منکر، صداقت در مواضع حق معروف،

بینى منافقان را بـه   ،هر که نهى از منکر کرد. مردم مؤمن را توانا نمود ،خاستمعروف بر

. کـرد  عمل اش به وظیفه ،در مواضع حق را رعایت نمود خاك ذلت رساند. آن که صدق

خداونـد بـه خـاطر او خشـم      ،براى خدا خشم گرفتو  کرد دشمنى بدکاران با هر کس

  .»گیرد و او را در قیامت خشنود سازد
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ن چهار عنصر، سه عنصر صبر، عدل و جهاد از لوازم عملی ایمـان بـه شـمار رفتـه     از ای

  رساند. به آن اشاره دارند و در حقیقت توأم بودن ایمان با عمل صالح را می است که امام

در این کالم جامع، تفسیرى براى ایمان ذکر کرده که در هیچ منبع دیگرى به ایـن   امام

- جنبه بلکه ازهاى عقیدتى، ایمان را فراتر از جنبهایشان  .شودگستردگى و وضوح دیده نمى

ها و نکات دقیقى را کـه  یکار هاى عملى و رفتارى نیز مورد توجه قرار داده است و تمام ریزه

برشمرده است. نخست ایمان را بر چهار پایه و هـر یـک از    باشد،میدر تشکیل ایمان مؤثر 

اصـل از اصـول ایمـان     16در مجمـوع  که است ار دانسته ها را بر چهار پایه دیگر استوپایه

گانه را در خود  16به یقین اگر کسى بتواند این اصول  .دهد (عقیدتى و عملى) را تشکیل مى

جامعـه و  توانـد  در اوج قله ایمان قرار خواهد گرفت و چنین ایمانى است که مـى  ،زنده کند

کند و انسان را به مقام قرب پروردگـار و  عدل و داد رهبرى  ،آرامش ،دنیا را به سوى امنیت

، که به واقع مظهر تمدن جدیدي در عالم بـه واسـطه اسـالم رقـم     اوج افتخار انسانى برساند

  ).189، ص12ش، ج1390خورد (مکارم شیرازي،  می

  شایان ذکر است: نگر امیرالمؤمنین چند نکته اساسی در فهم عمیق این بیان ژرف

مطرح شده است، نه ویژگیهاي یک » ایمان«هاي  ، پایهنخست؛ اینکه در این بیان

شخص یا جامعه مؤمن. در حقیقت، هر جا سخن از ایمان است، به این چهـار پایـه   

را » ایمـان «توانـد حضـور    ها مـی  اساسی باید توجه داشت و حضور عینی این پایه

  اثبات کند.

یست؛ بلکه ایمان جمعـی  هاي ایمان فردي مد نظر ن دوم؛ اینکه در این کالم، تنها پایه

تواننـد و بایـد تعریـف شـوند. ایمـان جمعـی و        هـا مـی   و اجتماعی هم ذیل همین پایه

اجتماعی، ایمانی است که در صحنه سازندگی و پیشـرفت جامعـه، راهگشـا و کارسـاز     

تـر از عرصـه    تـر و پایـدار   اي، مهم دهنده است و کدام عرصه اجتماعیِ اثربخش و جهت

ساز اسالمی از این بیان،  هاي تمدن ابراین، استنباط و استخراج پایهسازي است؟ بن تمدن

  کامالً موجه و معقول است.
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، نبایـد  و امامان معصـوم  سوم؛ اینکه در مورد میزان اعتبار بیانات پیامبر اکرم

ها و نظرات متعارف بشري تنزل داد یا با حاکم قرار دادن ادبیات رایج  آن را در حد گفته

ی، این بیانات را در چهارچوب دانش خطاپذیر بشري معتبر دانست. کـالم  علمی و عرف

 ، آنگاه که اطمینانی نزدیک بـه قطـع و یقـین دربـاره صـدور آن از امـام      معصوم

هـاي عقالنـی بـوده، از اعتبـار و ارزش علمـی       حاصل شود، همتا و هماهنگ با یافتـه 

باشد. بنـابراین، بـه    از واقع میبرخوردار است و خود، منبع معرفتیِ خطاناپذیر و کاشف 

سـنجی   ویژه در مواردي که عقل غیرمعصوم راهی به کشف آن ندارد، نیازي بـه اعتبـار  

  هاي دانشِ سطحی انسانهاي غیرمعصوم نخواهد داشت. علمی با نسخه

چهارم؛ اینکه سیاق این کالم، سیاق یک اصل و قاعده قطعی است که در مقام تحدید 

بیان شده است. بنابراین براي دستیابی به عناصر و ارکـان سـازنده   و بیان حقیقت ایمان 

  توان به آن استناد کرد و آن را راهنماي عمل قرار داد. تمدن اسالمی، می

گیـري تمـدن نـوین اسـالمی،      گذاري تمدن ایمانی و در راستاي شکل بنابراین، در پایه

هـا و   یري یک تمدن، مؤلفـه گ کند. براي شکل درك عمیق این ارکان، نقش اساسی ایفا می

هـا و عناصـر، از    پژوهان مطرح شده است. در میان این مؤلفه عناصر متعددي توسط تمدن

موقعیت سرزمینی و جغرافیایی تا عوامل تاریخی، علمی، سیاسـی، فرهنگـی و ...، مـورد    

رسـد در   ). امـا بـه نظـر مـی    1ش، ج1365اند (ر.ك: دورانـت،   توجه و تأکید قرار گرفته

، بـه معنـاي جـامع و    »ایمـان «گیري تمدن اسالمی، مؤلفه کانونی و محوري، عنصر  شکل

تواند بدون وجود انگیزه، باور و اعتقـاد راسـخ بـه     عمیق آن است. اگرچه هیچ تمدنی نمی

گیرد، اما در تمدن اسالمی این انگیـزه و اعتقـاد،      اهداف مد نظر سازندگان آن تمدن شکل

است که بدون آن، تمدنِ دینی تحقق نخواهد یافت. در ایـن   از جنس ایمان دینی و مذهبی

، بـر  »ایمـان «آفرینی  هاي دیگر نقش نداشته باشد، اما نقش تمدن، نه اینکه عوامل و مؤلفه

گیـري   گذار است و به ویژه در مراحل پس از شکل آفرینی عوامل دیگر هم تأثیر نوع نقش

  نقش محوري خواهد داشت.» ایمان«آن تمدن و میزان قوام و دوام آن، عنصر 
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هاي آن ارائـه شـده اسـت،      از ایمان و پایه بنا بر تعریفی که در کالم امیرالمؤمنین

سازي اسالمی به صورتی واضـح مشـاهده کـرد. صـبر،      توان نقش ایمان را در تمدن می

یقین، عدل و جهاد، چهار پایه اساسی ساخت و تداوم تمدن نوین اسالمی است که بایـد  

تأکید کرد. در ادامه به دلیل گسترده شدن بحث، به تحلیل وسیع و اثبات یکـی از  بر آن 

  شود: ابعاد ایمان؛ یعنی جهاد و ارتباط آن با تمدن نوین اسالمی پرداخته می

 ،تـا انسـان نباشـد   بین انسان و تمدن، یک رابطه دو سویه برقرار است، به این معنا که 

. بر ایـن  دهدیتمدن جهت م نیا ریمسنسان نیز به خود او  ردیگیشکل نم یجامعه و تمدن

که پرورش انسان را با نگـاه   یتمدنگیرند:  اساس تمدنها به دو شکل در مقابل هم قرار می

ـ که تنها با تول یتمدند و او در نظر دار يو معنو يماد يازهایهمه جانبه به ن ـ  دی و  اابزاره

. نـوع نگـاه   انسان اسـت  يبرا شتریب يبه روز در صدد فراهم کردن رفاه ماد يهایتکنولوژ

این دو تمدن به انسان و نیازهاي او متفاوت است و از نظر نگاه تمدنی، قواعد خاصـی را  

 یضـرورت  ،الطبع بودن انسـان  یتمدن براساس مدن يریگشکلبه دنبال دارد. بنابراین اوالً؛ 

کـرده و  را فراهم  هاتمدن یعلم یتواند مبانیم ياهر فکر و فلسفه. ثانیاً؛ است ریانکار ناپذ

صحه بگـذارد، تـا   ضرورت دوام آن تمدن تواند بر  تمدن ایجاد کند، ولی در عین حال نمی

اهرام ثالثـه مصـر کـه هنـوز نحـوه       رینظ یبیبزرگ قدیم با وجود عجا يتمدنهاجایی که 

. پـس تمـدنها   نـدارد  يبروزظهور و است، اکنون  دهیآن بر بشر امروز معلوم نگرد تساخ

ر از عنصر ایجاد، به عنصر دیگري هم به نام دوام نیازمندند. ثالثـاً تمـدنها بـه تقابـل و     غی

بخش بـودن تمـدن    رقابت با یکدیگر پرداخته و هر کدام به نوعی در صدد اثبات و نجات

  ش).1397خویش براي بشر هستند (ر.ك: رجبی و میرزامحمدي، 

و گسترش اسالم آغاز  شیدایبا پ یمتمدن اسال يزیرهیپاطور که قبالً ذکر شد، همان

برگرفته از  ،تمدن نیا يفکر ی. مباندیبه فراز و فرود رس ،قرون مختلف یو در ط دیگرد

از  یکـ یهمواره  ،یو تکامل تمدن اسالم جادیا ریدر س و اسالم است یانیوح يهاآموزه

ـ  مطرح بوده است بیرق يمطرح شده در مواجهه با تمدنها يهاوهیش اد در که عنصر جه

  کند. این مرحله به کار آمده و نقش آفرینی می
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تقابلها و تعارضها مطرح شود و ضرورت تالش و کوشش انسـان   دانیکه م یهنگام

ـ آیم انیسخن به م» جهاد«در مواجهه با تعارضات مطرح باشد؛ از   ی. جهـاد مفهـوم  دی

ـ  ينـد یفراجهـاد؛  توان از آن سخن گفت. یمختلف م يهااست که در عرصه ـ د الچن  هی

ـ  ،ابدییسطح آن جنگ سخت است و با واژه قتال معنا م نیترنییاست که در پا در  یول

 يانسانها و بـه عنـوان راهبـرد    یو معرفت يفکر یمبان میسطوح باالتر آن به عنوان ترس

ی دارد: بعـد اصـل   دو جهاد ش).1392 ،این ستودهو پور ی (جان شودیم نییافزارانه تبنرم

انسان  يجهاد اکبر که با مبارزه و خودساز ای یجهاد درون د بیرونی وجهاد اصغر یا جها

در عرصه اجتمـاع اسـت کـه     يترالزمه مبارزه مهمدر حقیقت جهاد اکبر شود. یآغاز م

که همان جهاد  کندیفکر م یانسان از سطح خود فراتر آمده و به سرنوشت اجتماع انسان

انسـانی و ایمـانی اسـت (ر.ك: رجبـی و     اصغر و جهاد براي پیروزي و تعالی اجتمـاع  

  ش).1397میرزامحمدي، 

و  یو بـه عنـوان سـبک زنـدگ     هفراتر از جنگ و قتال داشت یبه جهاد نگاهما باید 

گـاه کنـیم. در ایـن    دشوار ن طیبا شرا ییارویمقابله و رو يبرا یساز انسانتیعنصر ظرف

ي تمدن نوین ایجاد شده صورت است که هم در ایجاد تمدن نوین، هم در دوام و پایدار

ـ ا ؛. جهـاد شویمو هم در ادامه حیات آن موفق می ـ ظرف نی را دارد کـه بـه صـورت     تی

بر  يارا فراهم کند و در واقع احاطه نانسا یرونیو ب یتوجه به بعد درون نهیزم ،همزمان

و  يو نـوع مواجهـه او بـا موانـع و مسـائل فـرد       ابدییانسان م يوجود يتمام ساحتها

 ییتوانا ،یاسالم نیالزم تحقق تمدن نو شرط کند.یم يرا جهاد یتمدن یو حت یاجتماع

 یاز نوع برخورد جنگ ییارویرو نیگر است. اسلطه یو حت بیرق يبا تمدنها ییارویرو

تمدنها فرهنـگ، علـم،    یاساس يهالفهؤارکان و م ییارویرو ،یتمدن اسیو در مق ستین

اسـت. راه   گریکـد یارزشها و ... نسبت به  ،تی، معنوياقتصاد یاسیس ينظامها ،يفناور

از  دیبا ،را دارد يکه قصد تمدن ساز ياو جامعه ستین يه خاطردراه آسو ،يتمدن ساز

ـ آمـاده کنـد. ا   ریمس يهایها و دشواریقبول سخت يخودش را برا یو ذهن ینظر روح  نی
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ـ در م او همواره خودش را رایز ؛فراهم است یبه راحت يانسان جهاد يبرا یآمادگ  دانی

ـ . چه مبارزه با نفس درون و چه مبارزه با نفوس بندیبیمبارزه م  ي. انسـان جهـاد  رونی

و فراهم  یتمدن اسالم يافزارتواند هم در بخش نرمیو م ابدییرا م يتمدن ساز تیظرف

ـ اخالق و معنو ،کردن علم، هنر و سـاخت   يافـزار تتمـدن و هـم در بخـش سـخ     اتی

  .ثر باشدؤم ياقتصاد ،یاسیسي نظامها

تواند براي ارزیـابی تمـدن    نیز همین تعریف و تبیین می» ایمان«هاي دیگر  براي پایه

هاي ایمانی  اولیه اسالمی به کار آید و نشان دهد که حقیقتاً آن تمدن تا چه حدي بر پایه

قرار داشته است و در بررسی عوامل افول آن تمدن نیز شاخصـهاي برگرفتـه از همـین    

واند چهارچوب تحلیلی روشنی را در اختیار محققان قرار دهد. در میان این ت ها، می پایه

زیرساخت درونی، فکري و اعتقادي ایمان است که بعد قلبـی  » یقین«چهار پایه، عنصر 

و باور عمیق، راسخ و مستحکم به بنیانهاي اعتقادي و ارزشهاي اخالقی اسالم را نشـان  

خی، بدون دستیابی جامعـه بـه تفکـر و عقالنیـت     دهد. قطعاً چنین باور عمیق و راس می

تواند شـکل گیـرد. صـبر،     فطري و بدون تکیه بر منطق و استدالل قوي و روشنگر نمی

اي است که در مواجهه اجتماعی انسانها مصداق و تبلور آشکاري  عدل و جهاد، سه پایه

ولی بدون حضور هاي فردي هم دارند،  یابد؛ و گرچه هر کدام از این سه مقوله، جنبه می

  توانند بروز و ظهور یابند. و فعالیت اجتماعی نمی

صبر؛ یعنی ایستادگی، استقامت، تحمل مشکالت و سختیها براي دستیابی به اهـداف  

بلند و سر خم نکردن در برابر عوامل منفی و بازدارنده. عدل؛ یعنی پایبندي به معیارهـا  

هرگونـه تبعـیض و سـتم، مبنـا قـرار       و موازین حق، عدم تجاوز به حقوق دیگران، نفی

هاي اقتصادي، اجتماعی سیاسـی و فرهنگـی.    گرفتن شاخصهاي صحیح در همه عرصه

ناپذیر و تالش سـخت و مجدانـه بـراي تحقـق آرمانهـاي       جهاد؛ یعنی کوشش خستگی

هاي تمدن اسالمی در یک نگاه کلـی و کـالن، در    مقدس و با انگیزه الهی. بنابراین، پایه

شود. البته در متن حدیث، براي هر یک از ایـن چهـار مؤلفـه،     تبیین می  مؤلفهاین چهار 
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هـا هـم ترسـیم     چهار شعبه و شاخه بیان شده که با توضیح هر کدام، ارتباط این شـاخه 

ـ   نهـج البالغـه  ها ـ براساس نقـل    گردیده است. در اینجا تنها به ذکر عناوین این شاخه

  فصیلی آن، خارج از مجال یک مقاله است.شود؛ زیرا تبیین و شرح ت بسنده می

براساس این روایت، صبر، خود داراي چهار شـاخه اسـت: شـوق، هـراس، زهـد و      

است: بینش زیرکانه، دریافت حکیمانه واقعیتها، پنـد    انتظار. یقین نیز داراي چهار شاخه

ه گرفتن از حوادث روزگار و پیمودن راه درست پیشینیان. عدل نیز داراي چهـار شـاخ  

اندیش، دانشی عمیق و به حقیقت رسیده، نیکو داوري کردن و استوار  است: فکري ژرف

معـروف، نهـی از منکـر،      بودن در شکیبایی. جهاد نیز داراي چهار شاخه است: امـر بـه  

  راستی و صدق در هر حال و دشمنی با فاسقان.

تمدن اسـالمی   ها، در یک نگاه کلی، شالوده معنوي و ایمانی درنگی در این کلیدواژه

هاي علمـی و مـادي و فناورانـه     دهد. در تمدن نوین اسالمی، فراتر از مؤلفه را نشان می

هاي مختلـف جریـان داشـته باشـد و بـا شـرحی کـه         تمدن، روح ایمان باید در عرصه

هاي عمیق و افقهاي  کند، الیه درباره ایمان ـ در این روایت ـ مطرح می   امیرالمؤمنین

  گردد. روشن میبلند این تمدن، 

  پاسخی به سه پرسش

هاي چهارگانه، هم عامل و بسترسـاز تمـدن    سازي اسالمی، این پایه در فرایند تمدن

اسالمی و هم ارکان محوري شکل دهنده آن، که عامل بقـا و اسـتمرار تمـدن اسـالمی     

آیند. اساساً  هستند، و هم فرآورده و محصول اصلی و معنويِ تمدن اسالمی به شمار می

  توان بررسی و مطالعه کرد:  ر هر تمدنی، سه گونه مؤلفه را مید

هایی که به عنوان عامل تشکیل یک تمدن، مورد تأمل و توجـه قـرار    نخست؛ مؤلفه

اي از عوامل طبیعی، علمی، انسانی و تاریخی هستند. اما  گیرند. این عوامل، مجموعه می

شوند.  اي و اصلی شناخته می ستهسازد، عوامل ه اندیشه و فرهنگی که روح تمدن را می

در مورد تمدن کنونی غرب، اگرچـه اندیشـه اومانیسـتی، لیبرالیسـتی و سـکوالر دوره      
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داد، اما نوعی خودباوري، اعتماد به نفس، کار و  رنسانس، این هسته اصلی را تشکیل می

گیري تمدن  تالش فشرده و خطرپذیري و روح اجتماعی، عوامل مؤثر فرهنگی در شکل

  بود.  ید غربجد

شـوند. ایـن    هایی هستند که عناصر مقوم و ارکان یک تمدن شـمرده مـی   دوم؛ مؤلفه

گونـه کـه در    ها ممکن است با عوامل شکل دهنده به تمدن، متفاوت باشند؛ همـان  مؤلفه

هاي اجتماعی ناشـی و   هایی از قبیل دانش و فناوري، ساختار تمدن کنونی غرب، مؤلفه

گرانـه، عناصـر    آمیز و سـلطه  المللی تبعیض نی غربی و نیز نظام بینبرگرفته از علوم انسا

  شوند. مقوم و برپادارنده آن شمرده می

باشـند کـه   داد و خروجی یک تمـدن مـی   هایی هستند که محصول، برون سوم؛ مؤلفه

شـود   داد تمدن غرب امروز، ادعا می باشند. برون فرآورده نظامات اجتماعی آن تمدن می

ی از قبیل رفاه اجتماعی، امنیت، آزادي و لـذت اسـت. اگرچـه ناکامیهـاي     های که مؤلفه

گیرنـد و بـه کمـک     قـرار نمـی    گاه مورد توجه و بررسی جدي غرب در این زمینه، هیچ

توان گفت اگـر   شوند. در عین حال می ها کتمان می اي جدید، این ناکامی  ابزارهاي رسانه

کل دهنده و ارکان آن تمدن باشند، طبعاً خروجی یک تمدن، اموري متفاوت با عوامل ش

دوام و بقاي آن تمدن با چالش مواجه خواهد شد که در تمدن مورد ادعـاي غـرب، نـه    

  رفاه اجتماعی نه امنیت و نه آزادي و لذت به معناي مطلوب براي بشر وجود ندارد.

به هاي اصلی است که  در حقیقت، موتور محرکه و پیش برنده یک تمدن، همان مؤلفه

کننـد. حـال اگـر یـک تمـدن       گیري تمدن، ایفاي نقش می عنوان عامل و علت در شکل

نتواند عامل پیش برنده خود را در بلندمدت بازتولید کند، با فروکاهی و انحطاط مواجه 

کوشی و خودباوري شکل گرفته است،  خواهد شد. در تمدنی که با تکیه بر کار و سخت

داد و محصـول   فاه ناشی از تبعیض و اسـتثمار، بـرون  گرایی و ر طلبی و شهوت اگر لذت

داد،  هـاي خروجـی و بـرون    دهنـده و مؤلفـه   مطلوب آن تلقی شود، میان عوامل شـکل  

آید و این خود عامل انحطاط و افول آن تمدن خواهـد شـد؛ چـرا کـه      تعارض پدید می
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بـاز   شوند و به تدریج موتـور محرکـه تمـدن از حرکـت     عوامل پیش برنده، تضعیف می

ایستد؛ اما تمدنی که بتواند عناصر تشکیل دهنده خود را پیوسته بازتولید کند، دچـار   می

  افول و فروپاشی نخواهد شد.

  

  

  سه نوع مؤلفه متمایز در تمدن

شـود، در کنـار پیشـرفتهاي علمـی و فنـاوري،       آنچه امروز محصول تمدن غرب می

عـدالتی سیاسـی،    ی و نژادي، بیگري و نفوذ، تبعیضهاي اجتماع چیزي جز توسعه سلطه

سـازي و نفتـی،     افروزي و تأمین منافع مادي و اقتصادي غولهـاي بـزرگ اسـلحه    جنگ

  بندوباري و فساد اخالقی، و بحرانهاي گوناگونی از قبیل بحران معنویت، بحران محیط بی

زیست، بحران خانواده، بحران اخالقی و ... نیست. ایـن پیامـدها و محصـوالت، نتیجـه     

تواننـد بـه عوامـل و     ارکان حاکم بر تمدن غرب امروز است. آیا ایـن محصـوالت مـی   

دهی یک تمدن تبدیل گردند؟ در صورتی که چنـین بازیـافتی صـورت     هاي شکل مؤلفه

نپذیرد، خود به خود عوامل شکل دهنده به تمدن ـ یعنی علل مبقیه آن ـ دچـار بحـران     

  انجامد. نهایتاً به افول تمدن می گردد و این به ضعف و انحطاط تدریجی و می

  راهبرد اساسی دستیابی به تمدن نوین اسالمی

تـر، رویـش    گیري تمدن نوین اسالمی، یا به عبارت دقیق راهبرد اساسی براي شکل

هاي اسالم و بر محـور ایمـان    دوباره تمدنِ اسالمی در دوران معاصر، که در پرتو آموزه

هاي چهارگانه ایمـان   گذاري شد، توجه به پایه پایه حقیقی، از آغاز بعثت پیامبر اکرم

  و تالش براي رشد و تعمیق آن در جامعه اسالمی است.

هاي اصلی فرد و جامعه  به منزله یک اصل، درصدد تبیین مؤلفه کالم امیرالمؤمنین

اند، هر کدام در  اي که در این کالم بیان شده  هاي چهارگانه مطلوب اسالمی است و مؤلفه

وامل و علل ع

 تشکیل تمدن

هاي مقوم  مؤلفه

 و ارکان تمدن

داد و  برون

 محصول تمدن
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گیریهایی است که بـه تقویـت    گستره وسیع و افق بلند، ترسیم کننده اهداف و جهتیک 

انجامد. بنابراین، گامهاي علمی که در این مسیر بایـد برداشـته    بنیانهاي تمدنی اسالم می

گردد. راهبرد اساسی بـراي   مشخص می شود، براساس این کالم عمیق حضرت علی

  دن نوین اسالمی عبارت است از:تر تم دستیابی به مراحل برتر و عمیق

برنده در برابر دشواریهایی کـه   ) رشد مقاومت و استقامت جامعه و مواجهه فعال و پیش1

  گیرد. اي قرار می به طور طبیعی براي استقرار نظام پیشرفته و عادالنه بر سر راه هر جامعه

ـ  ) تثبیت و تعمیق یقین در جامعه؛ یعنی تقویت پایه2 ی بـر تفکـر و   هاي ایمانی مبتن

اي مشهود بتواند در عرصـه عمـل، انگیـزه کـافی بـراي       معرفت و عقالنیت، که به گونه

  حرکت به سمت مطلوب را ایجاد نماید.

گـذاري،   ) تالش و تدبیر براي استقرار و رعایت عدالت در مراحل مختلف سیاست3

ضـایی و  هاي سیاسـی، اقتصـادي، اجتمـاعی، ق    گذاري، مدیریت و اجرا در عرصه قانون

  فرهنگی و ... .

هاي علمی، اقتصادي، تربیتی، فرهنگی، نظامی  کوشی در عرصه ) مجاهدت و سخت4

  و ... .

و نـرم    هـاي سـخت   تمدن اسالمی در دوران ما، تنها بـا تکیـه بـر عوامـل و مؤلفـه     

گیرد؛  ها و دیدگاههاي اندیشمندان مطرح شده است، شکل نمی سازي، که در نظریه تمدن

هاي معنوي و فرهنگی، که ایمان واقعی و عمیـق اسـت،    ترین مؤلفه اي اس پایهبلکه براس

اي که بیان شد، هـم در مرحلـه تشـکیل     یابد و این ایمان، با ارکان چهارگانهاستقرار می

ساز و هم به عنـوان مقومهـا و    تمدن نوین اسالمی به عنوان موتور محرکه و منبع انرژي

و نیز به عنوان خروجی و محصولِ تمدن اسالمی، رشد و  ارکانِ برپادارنده تمدن اسالمی

کند. در مقایسه با آنچه امروز از سوي اندیشه و فرهنگ غرب به  بقاي آن را تضمین می

گـردد. تهـاجم    هـا روشـن مـی    شود، اهمیت این پایـه  جامعه اسالمی تلقین و تحمیل می

ها، تشکیک و تزلزل  دهساز، در صدد سست کردن ارا فرهنگی بر ضد اسالمِ ناب و تمدن
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پذیري و سـازش بـا مسـتکبران و از بـین بـردن       در باورها، تحمیل فشارها، القاي ظلم

روحیه و فرهنگ جهادي در جامعه اسالمی است. اهداف و رویکردهـاي ایـن تهـاجم،    

مانع اساسی بر سر راه تمدن نوین اسالمی و بازدارنده پیشرفت و تعالی جامعه است. در 

هاي ایمان (صبر، یقین، عدل و جهاد) در عرصه تالشـهاي   قائات، باید به پایهبرابر این ال

  فردي و نیز در فرایندهاي اجتماعی توجه کرد و بدان اهتمام ورزید.

  گیري نتیجه

تشکیل حکومت اسالمی آغاز گردید و پس از با ی فرایندي است که تمدن اسالم. 1

ـ  یانقالب اسـالم  يروزیبا پ فراز و فرودهاي بسیار، سرانجام در عصر امـام   يرهبـر  هب

 .دیبه اوج رس ینیخم

شهرنشین شدن، خوي شهري گزیدن و با اخالق مـردم آشـنا شـدن،    . تمدن به معناي 2

  .اخذ شده است ،معناي اقامت کردنبه  ،»مدن«از بوده که در زبان عربی  زندگانی اجتماعی

گاهی این دو به جاي هم  بسیاري داشته تا جایی که تمدن با واژه فرهنگ قرابت. 3

خود را در  یهست د،یخود را حفظ نما لینتواند فرهنگ اص یاگر تمدنو  روند  کار میه ب

تمدن بیشتر بـه ظـواهر زنـدگی    آن است که فرق این دو  .قرار داده است یستیمعرض ن

بـا   ،آیـد   بـه میـان مـی   و غیر ظاهري  ابعاد غیر مادي ولی هر جا ،اجتماعی توجه دارد

  .کند  پیدا می تري عمیق ارتباط فرهنگ

. تمدن اسالمی، برآیند تحقق و تبلور عینی نظامات اجتماعی، اقتصـادي، سیاسـی،   4

تربیتی، قضایی، مدیریتی، فرهنگی و اخالقی اسالم است که در واقعیت عینی یک جامعه 

  یابد. اسالمی و بر مبناي حاکمیت سیاسی اسالم، تجلی می

رت است از ظهور و بـروز مـادي و معنـوي پیشـرفتهاي     تمدن نوین اسالمی عبا. 5

هـاي   براساس تعالیم اسالمی در تمامی عرصه ،مند و نوظهور امت اسالمی هدفمند، نظام

  .کند اجتماعی که جامعه اسالمی را به مقاصد خود نزدیک می
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تـرین باورهـا و مبـانی     ترین عنصر و محور اصلی در تمدن اسالمی، از اصلی . مهم6

اي دین؛ یعنی ایمان به خداي متعال و روز جزا، ایمان به رسالت پیـامبران الهـی،    اندیشه

نشئت گرفته و در متون دینی غالباً با مقوله عمل صالح تـوأم   به ویژه حضرت محمد

  گردیده است.

به معنـاي  » ایمان«گیري تمدن اسالمی، مؤلفه کانونی و محوري، عنصر  . در شکل7

  به آن اشاره شده است. ر روایت امام علیجامع و عمیق آن است که د

، ایمان بر چهار پایه استوار است: صبر و اسـتقامت و  . بر طبق روایت امام علی8

پایداري؛ یقین و باور عمیق مبتنی بر معرفت؛ عدالت و دادورزي؛ و مجاهدت و تـالش  

لـوازم  کوشانه در راه خدا. از این چهار عنصر، سه عنصر صبر، عـدل و جهـاد از    سخت

  رساند. عملی ایمان به شمار رفته که در حقیقت توأم بودن ایمان با عمل صالح را می

هاي ایمان فردي مـدنظر نیسـت؛ بلکـه ایمـان      ، تنها پایه. در حدیث امام علی9

شـود. منظـور از ایمـان جمعـی و     ها تعریـف مـی   جمعی و اجتماعی هم ذیل همین پایه

ازندگی و پیشـرفت جامعـه، راهگشـا و کارسـاز     اجتماعی، ایمانی است که در صحنه س

  کند. سازي تمدن نوین اسالمی را مطرح می است که دقیقاً همین منظر عرصه تمدن

هاي ایمان مورد مطالعه دقیق قرار گرفته است  . عنصر جهاد به عنوان یکی از پایه10

سـطح   نیتـر نییاست که در پا هیچند ال يندیفراشود که جهاد،  و این نتیجه حاصل می

 سازي است، د که در حوزه سخت تمدنابییجنگ سخت است و با واژه قتال معنا م ،آن

ـ  يفکر یمبان میدر سطوح باالتر آن به عنوان ترس یول انسـانها و بـه عنـوان     یو معرفت

، از سویی دیگر عنصر جهـاد هـم در   شود یم نییتبدر تمدن سازي افزارانه نرم يراهبرد

  وده و هم در دوام و بقا و ادامه حیات تمدن نوین اسالمی.ایجاد تمدن نوین الزم ب

هاي چهارگانه، هم عامل و بسترسـاز تمـدن    سازي اسالمی، این پایه . در فرایند تمدن11

اسالمی هستند، هم ارکان محوري شکل دهنده آن، که عامل بقا و اسـتمرار تمـدن اسـالمی    

  آیند. دن اسالمی به شمار میباشند، و هم فرآورده و محصول اصلی و معنويِ تممی
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