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The main purpose of this study is to explain the cultural components of Islamic 

 

 

Abstract 

The Prophet's biography has long been considered by Muslim writers in terms of 

theoretical and practical importance. Undoubtedly, correct and successful research 

in this regard requires that all available sources and narrations be considered and 

critiqued. Although the book Safina al-Bahar is one of the later sources, it is more 

important for cataloging the book Bihar al-Anwar and collecting scattered 

narrations from various Shiite sources. 

The main purpose of this study is to explain the cultural components of Islamic 

civilization based on the book Safineh Al-Bahar. Therefore, an attempt is made to 

study and explain the approach of the Ship of the Sea as a Shiite source to the 

components of Islamic civilization. 

Considering that the basis of the book Safina al-Bahar is based on the knowledge 

of hadith and the works of the Ahl al-Bayt of infallibility and purity; The 

theoretical framework of biography research and documentary-library method 

along with filing tools have been used for writing. 

Keywords: Islamic civilization, culture, spaceship, re-creation 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1530 
آفر

باز
 ینی

فه
مؤل

 
ی 

ها
ی 

نگ
ره

ف
دن

تم
 

می
سال

ا
 

حار
 الب

ینه
سف

ب  
کتا

س 
سا

برا
 

 

 1530-1547،صص1401بانآ، هشتم،شماره پنجمجامعه شناسی سیاسی ایران، سال  (پژوهشی_ میمقاله عل)علمی ماهنامه 

https://dx.doi.org/10.30510/psi.2022.325033.2965 
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 چکیده:

سندگانمورد توجه نو یربازنظرى و عملى از د یتنبوى)ص( به لحاظ اهم یرهس شک  ی ست. بى  سلمان بوده ا م

موجود مورد نظر و نقد و بررسحححى ررار  یاتمنابع و روا یهباب مى طلبد که کل ینو موفق در ا یحصحححح یقتحق

فهرسححت بندک کتاب بحار  ولى به جهت  شححمار مى رود  هگرچه از منابع متإخر ب سححنینه البحار. کتاب یرندگ

 برخوردار است. یشترىب یتاز اهم یعىع متعدد شپراکنده مناب یاتگردآورى روااالنوار و 

سنینه البحار فرهنگی مولنه هاک  تبیین اصلی این پژوهش هدف ساس کتاب  است. لذا تالش تمدن اسالمی بر ا

سی و  سالمی مورد برر سبت به مولنه هاک تمدن ا شیعی ن سنینه البحار به عنوان یک منبع  شود که رویکرد  می 

 تبیین ررار گیرد. 

ررار گرفته است؛ از  علم حدیث و آثار اهل بیت عصمت و طهارتتوجه به اینکه مبناک کتاب سنینه البحار بربا 

براک نگارش استناده شده  بردارکیشابزار ف همراه با کاکتابخانه -کروش اسنادچارچوب نظرک سیره پژوهی و 

 است.

 تمدن اسالمی  فرهنگ  سنینه البحار  بازآفرینیکلیدواژگان: 
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 :مقدمه

و بر اسححاس کتو و ممامع سححیره وروایات  معصححومین بازشححناسححی عوامل و شححراین تکوین تمد نی با نگاه به 

صول و مبانی  سایی ا شنا سبو  ست که نه تنها  ضرورتی ا سالمی   سن علما و بزرگان ا شده تو حدیثی تألیف 

ک مدرن و ک دینی در جامعهتواند مبنایی براک طراحی الگوک توسحححعهمیشحححود  بلکه تمدن سحححازک دینی می

 هاک معرفتی  هویتی و مدیریتی گوناگونی مواجه است.اک که با چالشمدرن کنونی باشد؛ جامعهپست

سالمی در طول تاریخ و چالش ست  با نگاهی به روند فراز و فرود تمدن ا ها و خطراتی که با آن مواجه بوده ا

ایم. هاک مختلف نبودهبتوان گنت هیچ زمانی به اندازه شراین کنونی شاهد پویایی و رشد اسالم در عرصهشاید 

هاک مختلف  همواره تحت تأثیر دین  مخصححوصححاآ ررآن و روایات اهل بیت فرهنگ و تمدن اسححالمی در دوره

 (.1394  بوده است و آثار آن بر تعلیم و تربیت  فرهنگ و تمدن هویدا بوده است)بهمنی

تمدن  فرهنگی هاکتوان گنت که این پژوهش در نظر دارد به بازآفرینی مؤلنهبا این تعریف به طور اجمال می

 اسالمی تأثیرپذیر از سیره و روایات اهل بیت درکتاب شریف سنینه البحار شیخ عباس رمی بپردازد .

 :انمام تحقیق ضرورتاهمیت و 

و بخصححوص براسححاس کتاب  سححنینه البحار   ها مؤلنه ی آننیبازآفرهاک تمدن اسححالمی و نگریسححتن به مولنه

مطالعات گسترده تر در این حوزه و خصوصاآ تاریخ فرهنگی  دینی و اجتماعی شیعه  همگی اهمیت وضرورت  

لزوم تبیین  اهمیت و ضرورت پرداختن به چنین نوشتارک   انتخاب این عنوان را نشان می دهند. افزون بر این 

الگوهاک تمدنی با رویکردک اسالمی براک جوامع اسالمی است که براک پاسخ به سواالت این پژوهش و تعیین 

سایر کتو  روایات و  سنینه البحار مراجعه و آنگاه براک بازآفرینی آنها از  ست نخست به کتاب  مولنه ها الزم ا

وایات نبوک و امامان بزرگوار چراغ راه ما در راسححتاک ممامع حدیثی گوناگونی اسححتناده می نمامیم. سححیره و ر

 دستیابی تبیین الگوهاک تمدن اسالمی و بازشناسی و بازآفرینی مولنه ها و شاخص هاک آن باشد.

 پیشینه اجمالی تحقیق:

سی  سالمی و رابطدر خصوص برر ست  اما ررار دادن این  گرفتهانمامک آن تحقیقات زیادک هامؤلنهه تمدن ا ا

 درصدددو متغیرمولنه هاک تمدن اسالمی و کتاب سنینحه البحار در یک تحقیق کارک است که پژوهش حاضر 

 انمام آن است. 

صورت عام  کتاب ها و پژوهش هاک متعدد هاک آن بهک تمدن اسالمی  الگو  عناصر و مؤلنهدربارهاز آنما که 

ست   شده ا شته  سیره و روایات  و با تکیه برمنابع روایی علماک و گوناگونی نو ساس  ضوع برا سی مو اما برر

صورت خاص ها بههاک اندک و بسیار محدودک وجود دارد که آن هم در هیچکدام از آنمختلف شیعی نگارش

ها در کتابی خاص از جمله سححنینه البحار پرداخته نشححده اسححت و مقاالت و به موضححوع بازآفرینی این مؤلنه

وهش هایی نیز که موجود می باشد )و در سوابق پژوهش ذکر شد( تطابق و نزدیکی بسیار اندکی با موضوع پژ

پس از بررسححی و تتبع کافی در آثار مکتوب مربوب به موضححوع این پژوهش در داخل و خار    پژوهش دارد.

وع این پژوهش و نگارش آن متاسنانه اثرک در این زمینه بدست نیامد که صد البته نشانه نوآورک در طرح موض

  "سححنینه البحاردر کتاب  یتمدن اسححالم کمولنه ها ینیباز آفر "می باشححد. اما صححرف نظر از تأکید خاص بر 

صر و مؤلنه سالم و عنا شاخص هاک تمدن ا سنه و  صورت عام پرداخته و هاک آن بهبرخی آثار به نوسازک  فل
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شمکتاب ست. تاکنون دان شده ا شته  سخن هاک متعددک نو سالمی  شمارک در زمینه ک تمدن ا سلمان پر ندان م

گنته و کتاب ها و مقاله هایی نگاشته اند  اما اغلو بر کلیات تکیه نموده و کمتر به نماک وارعی و بخشی تمدن 

م(  سححید جمال الدین  1406-1332اسححالمی و بازآفرینی و نو سححازک مولنه هاک آن پرداخته اند. ابن خلدون )

 1935حمد عبده  کواکبی  اربال الهورک  سعید نورسی ترکیه اک  طه جابر العلوانی عراری )متولد اسد آبادک  م

(  سید محمد نقیو 1905-1973( پاکستانی  مالک بن نبی المزایرک )1951میالدک(  ضیاءالدین سردار )متولد 

زایی در تبیین خطوب کلی (  عالمه طباطبایی و ... نقش بس1935العطاس مالزیایی  حسن حننی مصرک )متولد 

تمدن اسحححالمی داشحححته اند   اما فقدان الگوهاک خرد و کالن تمدنی اسحححالم در زندگی امروز مسحححلمان کامال 

محسوس می باشد که این همه تأکیدک جدک بر ضرورت مدل سازک تمدنی به طور بخشی و معین )نه کلی( 

 (5: 1391دارد)سلیمی  

 اصلی تحقیق:پرسش 

 تمدن اسالمی بر اساس کتاب سنینه البحار کدام است؟ و چگونه رابل باز آفرینی می باشند؟فرهنگی مولنه هاک 

 فرضیه اصلی:

ساس بر سان فرهنگی بعد البحار سنینه کتاب ا ساس بر ان سان عبودیت و الهی ربوبیت و توحید ا سبت ان  به ن

 . است گرفته شکل رربی رفتار و اخالق و متعال خداک

 تحقیق: روش 

از کتو و مقاالت این حوزه و نیز تحلیل متون  گرفتنهاک اسحححنادک و کمک ک از روشریگبهرهاین پژوهش با 

 کتو و اسناد انمام شده است. 

ضر مبتنی بر  شدیمتحقیق حا سنادک و با ضر عمدتاآ ا ک و با اکتابخانه. روش گردآورک اطالعات در تحقیق حا

ابزار  .باشدیم یلیتحل-ینیبر روش توص یو در پردازش اطالعات  مبتن تکیه اصلی بر کتاب سنینه البحار  است

صححورت گرفته و اسححناد موجود  ککتاب ها  مقاالت و پژوهش ها یقو تحق یاطالعات شححامل بررسحح کگردآور

مطالعه  یژهو به و ینترنتیو ا یاطالعات کبانک ها هاکیو بررسححح یقمشحححابه با موضحححوع مورد تحق کها ینهدرزم

 باشد. یمنابع مرتبن با آن ها م یگرو د یرم یعباس یخالبحار ش ینهو سن یوار  عالمه مملسبحاراالن

 

 :مبانی نظرک

 ضرورک در پژوهش حاضر تلقی شود؛  تحبیین نسبت سیره پژوهی و تمدن سازک می تواند مقدمه اک

بیش ازهرچیز بحر ححالت و چحگونگی شحیء یحا فحرد و حالت و چگونگی رفتار داللت دارد)ابن « سیره»منهوم 

ق: ذیل ماده سحححیر و سحححنن(؛ سحححیر) معصحححومان)ع( نیز بر ممموعه اک از رواعد کلی زندگانی 1407منظور  

: 1368کرده است )محححطهرک   یاد« منطق عملی»معصومان)ع( داللت دارد  چنان که شهیدمطهرک از آن به عنوان 

نکته رابل توجه اینکه مورخان در حوزه تاریخ زندگانی معصومان)ع(  کمتر به روش و شیوه مستمر عملی  (. 42

اممه)ع( توجه داشححته اند؛ ازین رو  منابع سححیر) معصححومان)ع( تنها ارامه دهند) توصححیف و شححرح رفتار آنان 

دو معناک مصطلح و رایج می توان درنظر گرفت: معناک « سیره»بحححنابراین بحححراک  (  97: 1376است)جعنریان  

شرح  صیف و  ست و معناک دیگر  که در بین مورخان روا  دارد  تو صوم)ع( ا سمتر عملی مع نخست  روش م
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حه سیر) معصومان)ع( و به کارگیرک آن  در رفتار معصوم)ع( می باشد؛ می توان نتیمه گرفت که براک دسحتیابی ب

مورد نقد  تمزیه  تحلیل « سیره پژوه»عرصه هاک گوناگون حیات انسان  ضرورک است تا منابع موجود از سوک 

 .و تطبیق ررار گیرد

در سحححد) همدهم پدیدار گشته و ازآن پس بحححا رویحححکردها و عبارت هاک گوناگون تعریف « تحححمدن»اصطالح 

ست: در یک تعریف  به ممموعه بزرگی از نظام ه صادک  حقوری  تربیتی و...( شده ا سی  ارت سیا اک اجتماعی )

که ازنظر جغرافیایی  واحد کالنی را در یک رلمرو پهححححناور دربر می گیرد و فرهنگی واحد بر تمامی اجزاک آن 

شورک  « تمدن»سیطره دارد   شود)آ ست که همه مؤلنه 13: 1381اطالق می  سالمی نیز تمدنی دینی ا (؛ تمدن ا

تمدنی است که انسان در آن به لحاظ مادک و « تمدن نوین اسالمی»اسالم بحححاشد؛ هحححمچنین هاک آن بر محور 

(؛ بدیهی است 23/3/1383معنوک رشد کرده و به غایاتی که مورد نظر خداوند است دست می یابد )خامنه اک  

حنهوم سازک نظرک  الگوسازک کاربردک  ساختارساز ک اجتماعی و که براک تحقق چنین هحدفی چحاره اک جز م

نظام سازک فرهنگی و... وجود ندارد؛ که در پژوهش پیش رو از این فرایند با عنوان شححححکل گیرک تمدن نوین 

 .اسالمی یاد می شود

الگویی برآمده از ارزش ها و بححححاورهاک مححححشترک یححححک گروه یا جامعه است که به صورت  (سبک زندگی)

حراد یا 28: 1388رفتارهاک مشترک ظاهر می شود)مهدوک کنی   حه اف (؛ به عبارت دیگر  به ممموعه رفتارهایی ک

گزینند و آن رفتار می تواند تملی  نگرش ها  گرایش ها و وجه تمایز آنان از دیگران بحححححاشححد   می گروهی بر

(؛ بنابراین  هرچند این اصطالح ناظر به عینیت هاک زندگی 115: 1417هیشور  می گویند)« سححححبک زنححححدگی»

  «سبک زندگی اسالمی»لم بحححه عینیت هاک زندگی و زیربناک نظرک آن  بااین حال با سخن گنتن از است  نه ع

 (.87: 1393به محبانی نظرک و معرفتی آموزه هاک دیحن اسحالم توجه می شود)کاویانی  

سیره پژوهی به دلیل رابلیت اثرگذارک در بخش هاک گوناگون تمدن   سخنان پیش گنته می توان دریافت که  با 

ضر مححححی  شته حا شود؛ باتوجه به این نو سازک تلقی  سبک زندگی  می تواند بخشی از فرایند تمدن  از جمله 

 نماید. بیان بررسی کتاب سنینه البحار سیره را در فرایندنظریه کوشد تا کارامدک 

از سححه جهت می تواند منبعی  بخصححوص از منابع مرجع مانند سححنینحه البحار سححیر) معصححومان)ع(در ممموع 

مناسو بحححراک شحححکل گیرک تحححمدن نوین اسالمی باشد: نخست آنکه سیر) اممه)ع( از پشتوانه معرفتی جامعی 

حعنوک و اخالق محور در کنار شخصیت عقال حخصیت م نی و علم محور  می تواند برخوردار است؛ همچنین ش

سیر)  شمار آید؛ دوم آنکه بهره بردارک از  سحححححالم بحححححه  منبعی متعالی براک تحقق آرمان هاک مورد نحححححظر ا

حرآن کریم  روایات و  معصومان)ع( براک انسان  به عنوان عامل تمدن ساز  روش الگوگیرک است که از سحوک ر

حول اجتماعی دانسته شده است؛ سوم آنحکه بحهره گیرک از سحیره کارشناسان تربیتی  برترین و موثرترین شیوه ت

آن است که ضمانت اجرایی الزم در سیر) معصومان)ع( وجود دارد؛ البته بخشی از این ویژگی به شححححخصیت 

مححححعصومان)ع( برمی گردد؛ خطاناپذیرک معصومان)ع(  تحقق اهداف موردنظر تمدن نوین اسالمی و شخصیت 

ت بخش آنحححان  تححححقق تمدنی جهانی را ت مین می کند؛ بخش مهمی از ت مین الزم جهان شمول و وححححد

 .معطوف به منابع سیر) معصومان)ع( است که بحیشتر در محنابع تحاریخ نگارک روایی جاک می گیرد
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سیر) معصومان)ع( به رغم مشکالت درونیِ منابع و مشکالت تطبیق آن بححححا وضححححعیت امروز  به دلیل رابلیت 

حابل تمدن نوین  ها و مولنه هاکی و فهم آن در فقه و پویایی سیره  می تواند در پایه ریزک بنیان بررس اسالمی ر

 .بحهره بردارک باشد

 

  یفرهنگ یلدر عرصه مسا یتمدن اسالم کمولنه ها

از منهوم  ی)ع( در موضوعات گوناگون صادر شده است  هرکدام بخشینکه از معصوم روایاتی غالو که نمااز آ

فرهنگ اسححالم  یتهو یِّنمب یقتدر حق ینوران بیانات آن از هرکدام و دهد یم کفرهنگ اسححالم را در خود جا

ست. اما از ا صوص منهوم و ماه ینا ست  به ایاتفرهنگ در رو یتجهت که بحث ما در خ  واژه هایی دنبال ا

باشححد تا بتوان با مراجعه به مشححتقات و امثال آن واژه به هسححت و  یاتکه معر ف منهوم فرهنگ در روا یمهسححت

ستن شده از متون د یفرهنگ یدهاکو نبا یدها و با ی شت  س ینبردا ستر  یاتروا یرو در برخ ین. از ایداکردپ ید

 یناستناده شده است. همانند ا« سنت»و حسنه  از واژه  یحفرهنگ صح یک یینتب کبرا یم ررآن کر یاتهمانند آ

 :یندفرما یجامعه م یک یاندر م یحفرهنگ صح یماداز رسول خدا)ص(  که در مورد ا یتوار

نَّ مَنْ " نَ آ فَلَهَّ رَجْرَّهَا وَ رَجْرَّ مَنْ عَمِلَ بِهَا ىِلَى  سححَ نَّ آ حَسححَ  "ء  یْمِنْ رَّجَّورِهِمْ شححَ  یَّنْقَصَرَنْ  یْرِمِنْ غَ یَامَ ِالْقِ یَوْمِسححَّ

نا نهد  اجرى برابر اجر همه  یکویىسحححن ت نر کس ه (.1407ینى  کل) کنندگان به آن عمل تا روز  عمل کرا ب

 .از اجر آنان کم گردد ینکهبراى اوست  بدون ا یامتر

آمده اسححت  آنما که آن وجود مبارک در  یز)ع( نیح ححرت عل یانمنهوم فرهنگ در ب یینواژه در تب ینهم نظیر 

 :یندافرم می جور و ظلم فرهنگ آوردن وجود مورد به

نَنَ الْعَدْل َسنَ ظْلَمَّ النَّاسِ مَنْ "  نَنَ الْمَوْرِ وَ مَحَا سَّ جهاد  یدکه باچنان دهم که تو در راه خدا آنشهادت مى   "سَّ

 (.311: 6البحار    ینه)سنکردى یروى)ص( را پیامبرشکردى و به کتابش عمل نمودى و روشهاى پ

 :به جابر آمده است از امام بارر)ع( خطاب یتیو در روا

ولِ اللَّهِ یهِمْوَ لَکِنَّا نَّنْتِ ینَوَ هَوَانَا لَکَّنَّا مِنَ الْهَالِکِ یِنَاالنَّاسَ بِرَرْ یجَابِرَّ لَوْ کَّنَّا نَّنْتِ یَا " سَّ سنینه البحار     "بِآثَارٍ مِنْ رَ (

 کلکن ما برا یم شحححد ینابود م یدترد یب یم داد یم کو هوس خود فتو کنظر و هو یاگر ما بر آسحححان(   69  1

 یم یدامام بارر)ع( به صراحت تأک یتروا ینا در .یمده یم کمردم  بر اساس آثار و اخبار رسول خدا)ص( فتو

 .پردازند یاسالم م ینمعارف و دستورات د ییناسالم)ص( به تب گرامی رسول سنت اساس بر( ع)اممه که کنند

 ی تواندم« سححنت»گنت: واژه  ی توانمنهوم فرهنگ مرور شححد  م یینکه در تب یاتیو روا یاتبا توجه به آ حال 

سان آ« فرهنگ»واژه  کبرا یمعادل شد؛ ز یاتو روا یاتدر ل  یتخاتم)ص( و اهل ب یامبرکه از پ هاییسنت  یرابا

س ست ما ر ست  در حق یدهمطه رش)ع( به د سالم م ینفرهنگ د ی نمب یقتا شندی ا ست که  شایان .با توجه ا

 یافت یزن یگرکواژگان د یاتو روا یاتبلکه ممکن است در لسان آ یست؛نهوم فرهنگ منحصر در واژه سنت نم

س بررسی آموزه کننده منهوم فرهنگ باشد.  یینشود که تب فرهنگی   وزه هاکح هو دسته بندک آنها ب المیهاک ا

 یفرهنگ خاص ترک می باشد. بعد به صورتبعد فرهنگی  هها ب آموزه هه توجکمیدهد نشان  و ارتصادک سیاسی

کر فیشه ودر بعد فرهنگی را تولید اند سالمیراه شکوفایی تمدن ا یت نیزرا اهل علم و ادب شکل میدهند اهل ب

 می دانند.



 

1535 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

هشتم
 ،

مرداد
1

140
 

صنوعات الهی ینرمایند: م )ع(فرزندشان امام حسن  هبی)ع( ح رت عل هیچ عبادتی همانند تنکر و مطالعه در م

 المیتمدن اسحح ییدر شححکوفا یادکاصححل بن جنبش نرم افزارک  یک یادانش  یدول(. ت88  1بحاراالنوار  نیسححت )

 فِرْرَ ٍ  کَّلِ  مِنْ نَنَرَ فَلَوْلَاوَمَا کَانَ الْمَّؤْمِنَّونَ لِیَنْنِرَّوا کَافَ  آ   " :ینرمایدم سححوره توبه 122خداوند متعال در آیه  اسححت 

لدِ ی فِی لِیَتَنَقَ هَّوا طَامِنَ   مِنْهَّمْ ْذِرَّوا نِا که رسحححول فرمان  یو )هنگام  "رَّونَیَحْذَ لَعَلَ هَّمْ ىِلَیْهِمْ رَجَعَّوا ىِذَا رَوْمَهَّمْ وَلِیَّن

 اکینهروند )و رسحححول را تنها گذارند( پس چرا از هر طا یرونب یمؤمنان همگ یدجنگ دهد( نبا کخرو  برا

نباشححند تا روم خود را چون به نزدشححان  یامه ینآموختن علم د کنزد رسححول برا یجنگ و گروه کبرا یجمع

 کنند. حذرخدا(  یرسانند  باشد که )از نافرمان یمبازگشتند ب

به آن سنارش شده است. امام صادق  یاربس یتاهل ب یاتفهم است که در آموزه ها و روا یدکل ی و پرسش علم

سال  یهان هذا العلم عل": یندفرما ی)ع( م ست که کل یش رنلدان ینبر ا   "رنل ومنتاحه الم ست یدا  آن  پرسش ا

  (.73: 1    1388)کلینی  

در این مبحث به تعدادک از نمودهاک اصححلی و مهم مولنه فرهنگ در ارتباب با سححنینه البحار اشححاره کرده و به 

 :که شامل بررسی آنها میپردازیم 

می  مسحححمد کارکردهاک فرهنگی .5کارکردن و تالش براک معاش   . 4خلق  به خدمت. 3  علم. 2توحید  . 1 

 گردند.

 توحید و تمدن اسالمی ( 1

سالم. هست یقیباور عم یکبلکه  یست محض ن یو باور عقل یصرفا امر ذهن یدتوح  یدر وارع فرد در جامعه ا

ساس نگرش توح یم یبه تحول خواه سد  برا ستمس یک یدکر سیردگ یشکل م یاجتماع ی ستم.   یاجتماع ی

تمدن را  کبنا یالملل ینو ب یاسیتواند در نظام س یم یدکند. توح یفرق م یرتوحیدکبا جامعه غ یدکجامعه توح

 یتواند تمدن اسالم یاست که م یدکاست. در وارع فرهنگ توح یدگرفته از توح یرفرهنگ تاث یانبن شکل دهد.

شکل دهد. سالمی  را  سرین ا ساس روایتها و احادیث و نظرات من سال ینتمدن نوبر ا بعد از تحقق جامعه  یما

. یردشکل گ یدر جامعه اسالم یدکاست که فرهنگ توح ینشدن جامعه ا یاسالم یار. معیردگ یشکل م یاسالم

در باورها   یدککه فرهنگ توح انیگسححترده اسححت. هر زم یاروجود دارد بسحح یدککه در فرهنگ توح کعناصححر

 یدکفرهنگ توحاسححت.  یدهرسحح یدکبه فرهنگ توح آن جامعه یردو عرصححه هنر شححکل گ یاخالق و نظام حقور

 یگرصر داخواهد بود. عن یاسالم ینفرهنگ نو کساز تمدن ساز ینهشود و زم یم یشعار وحدت فرهنگ اسالم

 ی رفاه عموم یاسححی اخالق  رشححد سحح کار کردن و خدمت به خلق خدا   دانش علم و همه جانبه در  یشححرفتپ

و به شححرطی که بنیان  کنند یم یدادر کنار هم تحقق پتمام ما اد. ناشححب یمو غیره  یرکپذ یتوحدت و مسححلول

 تمامی عناصر توحید باشد.

بودن  شریکیب یندانستن خداوند  و همچن مانندیو ب یکتا کدر اسالم  به معنا کاصل اعتقاد ترینیادکبن ید توح

شححهادت بر  کجمالت ح ححرت محمد)ص( در آغاز دعوت مردم به اسححالم  حاو یناو در خلق جهان. نخسححت

ست. توح کخدا و دور یکتایی شرک بوده ا صوم یاتو روا یمدر ررآن کر ینهمچن یداز  مورد توجه ررار  ین مع

در برابر شرک دانسته شده و متکلمان  یدر فرهنگ اسالم توحید .موضوع است یندر هم یدگرفته و سوره توح

ذات خدا   یگانگیاعتقاد به  کبه معنا یذات یدمراتو عبارتند از: توح یناند؛ اآن برشححمرده کبرا ی  مراتبمسححلمان
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صنات او  توح یبودن ذات اله یکی کبه معنا یصنات یدتوح  کبه کم یازکآنکه خداوند ن کبه معنا یافعال یدبا 

چهار مرتبه در باور به  یست سزاوار پرستش ن یآنکه جز خداوند کس کبه معنا کعباد یدتوح یزندارد  و ن یاورو 

 کهاو اسحححتدالل براهین .اسحححت یافعال یدمرتبه  توح ینو باالتر یذات یدمرتبه آن توح یناسحححت که اول یدتوح

و متکلمان مسلمان  یلسوفانآثار ف ینمعصومان و همچن یثاحاد یم ررآن کر یاتدر آ ید اثبات توح کبرا یمتناوت

 (.1388)شیخ صدوق   هستند یلدال یناز ا ییهانمونه ین و برهان تع یاءمانع  برهان بعثت انبوجود دارد. برهان ت

ضا عل سالم در پا یهامام ر سطه عل یثحد یانال سل  الذهو به وا سالم  یامبراز پ )ع( یسل کند که  ینقل م )ص(ا

که هر کس  یدبدان یدام. بندگان! مرا بپرسححت یگانهخداوند  من» :از خداوند متعال نقل کرده اسححت ینام یلجبرم

در امان  ینرماز ک ید به دژ من درآمده اسححت و هر کس به دژ من درآ ید و نزد من آ یدمخلصححانه ال اله االاگ گو

فرمود: اطاعت از خدا و  یست؟فرزند رسول خدا  مراد از اخالص چ ک: ایدندالسالم پرس یهاست. از امام رضا عل

 (.114  2البحار     ینه)سن )ع( یتاهل ب یتو سر نهادن به وال یامبرشپ

توانند در برابر مشرکان   یمل ت  بلکه همه موح دان م یکنه تنها  یگانه  کو پرستش خدا یدکنگاه توح یهدر سا 

شند. بر ا کصف واحد ساس  خداوند به پ ینبا ستور م یامبرشا سا ید  را ندا دهد تا بر محور یاناد یردهد که 

کلمه  رهل الکتاب تعالوا ىلى یارل ": اشححنددسححت ب یکاجتماع کنند و در برابر مشححرکان  مت حد و  کعباد یدتوح

ش  ینکمو ب ینناسواء ب شرک به  اهل  کبگو: ا  "بع نا بع اآ ررباباآ من دون اگ یت خذو ال  یلاآرال  نعبد ىال  اگ و ال ن

و  یم را نپرسححت یکتا ککه به جز خدا یمکن یروکاسححت پ یکسححانما و شححما  یاناز آن کلمه حق که م یاییدکتاب  ب

 ک. پس اگر از حق رویمنکن یمتعظ ی تخدا به ربوب کرا به جا یبرخ یو برخ یم ررار نده یکرا با او شححر یزکچ

 (64. )آل عمران:یمفرمان خداوند یمکه ما تسل ید: شما گواه باشییدگردانند بگو

 التوحید" :نموده اند یمخلوق معرف یژگیهاکخداوند را مبر ا از و یثیدر حد )ع( ح ححرت امام صححادقهمچنین 

احِدٍ عَنْ رَبِی عَبْدِ اللَّهِ )ع( الْنَامِیُّ عَنْ مَّحَمَّدٍ الْحِمْیَرِکِّ عَنْ رَبِیهِ عَنِ ابْنِ عِیَسى عَنْ رَبِیهِ عَنِ ابْنِ رَبِی عَّمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَ

ْشرِک  وَ مَنْ رَنْکَرَ رَّدْرَتَ َشبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهَّوَ مَّ کند  یهتشب یهمانا هر کس خدا را به مخلور  "وَ کَافِر فَهَّ هَّرَالَ: ىِنَّ مَنْ 

 (.498 :7)سنینه البحار     او مشرک است و هر که ردرت خدا را انکار کند کافر است

 علم و تمدن اسالمی( 2

ست که در ف ا کامور یگرعلم و دانش از د سالم کنرم افزار کا را به خود اختصاص  کا یژهو یگاهجا یتمدن ا

علم و دانش در اسححالم از چه  یمبه اسححتدالل ندارد که بدان یازکن ها یتداده اسححت. با توجه به آموزه ها و روا

ست و به هم یعیرف یگاهجا سهمیم ینبرخوردار ا شکوفا کبرا یدبا یزان چه  سالم ینتمدن نو ییآن در  رامل  یا

شت که علم و دانش در  یدالبته با .شد سالم کو معنو کهر دو بعد مادتوجه دا ست  یننقش آفر یتمدن ا در   ا

 یم )ع(امام صحححادق  هدارند و آن شحححناخت خداوند متعال اسحححت ک کهمه علوم هدف واحد یتفرهنگ اهل ب

 ی که پروردگارت را بشححناسحح یناول یافتم یزکه بر مردم الزم اسححت بدانند در چهار چ ییتمام علم و دانا یندفرما

س یندوم ا شنا ست یزچه چ یکه ب ساختمان وجود و ه س ینکهسوم ا  تو به کار برده  یدر  شنا از تو  یزچه چ یب

 (. 95:  1388  1    ینیکل) بردیم یرونب یینو آ ینز تو را از دیچه چ یبشناس ینکهخواسته است و چهارم ا

هر چند  یعنیمراتو اسححت  کآن دارا کها یتو کاربرد اسححت و غا یتناظر به هدف آ یعلم به طور کل ینبنابرا

ست اما هدف نها یعتاز جهان طب کشناخت و بهره بردار یاز علوم تمرب یههدف اول صل ییا شناخت حق  یو ا
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توجه داشت که علم  یدالبته با دشو یمعنا م کدر پرتو آن دارا یزن یهو پرستش و تقرب است که هدف اول یتعال

شکوفا کو معنو کو دانش در هر دو بعد ماد سالم ییدر  ستند ینآفرنقش یتمدن ا شرب مهم . ه ابتکار و تولید 

شرفتی تمدن سعه و پی سته  تو شای ست که بدون ررار گرفتن علم و عالمان در جایگاه  شن ا ست. رو سازک ا

ست. جایگاه واالک علم  سالم به عنوان خاتم ادیان الهی به بهترین نحو این مقدمه را فراهم کرده ا نخواهد بود. ا

ها به چیزک در حالی که اعراب جاهلی در جنگ(.  18: 1372)شهید ثانی  و عالمان در اسالم  کامالآ روشن است

دانستند  تعلیم فدیه برخی اسیران را که خواندن و نوشتن می)ص( اندیشیدند  پیامبر جز رتل  غارت و انتقام نمی

هاک غیرعربی از ربیل سریانی و عبرک تعلیم زبان اطنال مسلمانان ررار داد. ح رت برخی از اصحاب خود را به

شد که  سمانی مواجه  شویق کرد. عرب جاهلی که براک علم بهاک ناچیزک رایل بود یکباره با کتاب آ سی ت و فار

سمانی سوره رلم( و وحی آ سوگند یاد کرده بود ) شتن  سوره آغاز می« تعلیم»و « ررامت»اش با به رلم و نو شد )

 (.علق

ها استعدادها شکنته شد  مسلمانان به علم و خوب بشنوید و بهترین آنها را انتخاب کنید. با این آموزهسخنان را 

فرهنگ رغبت پیدا کردند و به دنبال دانسحتن  هم فکر کردند و هم افکار سحایر جوامع را ترجمه  نقد  پاالیش و 

ساهل در علمبدین .تکمیل کردند سالم فرهنگ ت سلمانان ترویج کرد. آنها دیگر اهمیت  آموزک را میانسان  ا م

سانی مینمی سی یا ک ست چه ک صنایع و هنرها را از د سیله چه دادند که حکمت  علوم  فنون و  گیرند و به و

شتند و براک درک حقیقت و پیشبرد تمدن اسالمی سختشود. آنها تعصوکسی ترجمه می ترین ها را کنار گذا

سححازک  مسححلمانان در مدت یک ررن و اندک مطالو و علومی به زبان هنگبا این فر. زحمات را متحمل شححدند

عربی ترجمه کردند که رومیان در مدت چندین ررن از انمام آن عاجز بودند. آرک  مسحححلمانان در ایماد تمدن 

 (.386:  1376)مطهرک  اندآور خود در غالو موارد به همین سرعت پیش رفتهشگنت

گرفتند. با این هاک آنان بهره میکردند و از یافتهز با مغلوبان متکبرانه برخورد نمیمسححلمانان حتی در فتوحات نی

پردازان علوم مختلف روحیه بود که در همان ررون اولیه جوامع اسحححالمی به کانون تممع اندیشحححمندان و نظریه

شمندان زیادک از جوامع مختلف گرد آمدند و یافته شت و اندی سانی و طبیعی بدل گ سلمانان هاان ک خود را به م

سالمی بود  پذیرفته و  سازگار با فرهنگ ا شوند  آنچه را که  سلمانان نیز بدون آنکه مقهور آنان  ضه کردند. م عر

:  1363)گوستاولوبون   ترین زمینه را براک اکتشافات علمی فراهم ساختسان  اسالم مناسوبسن دادند. بدین

143.) 

اند مسححلمانان در ممالک تحت تصححرف خود خان و کسححروک که ادعا کردهسححخنان افرادک همچون میرزا ملکم 

شتند. بطالن این ادعا به خوبیسوزکها کردند و کتابجنایت سالم دا  ها راه انداختند  ناشی از عنادک بود که با ا

 (.280 -273: 1321)الهامی   توسن برخی نویسندگان ثابت شده است

هاک مادک را آنچه این مایه ترریات علمی و پیشرفتاین است که رون اولیه علل پیشرفت مسلمانان در ر از دیگر

شاب حیاتی   سلمین به علم و ترویج ن شویق م سالم بود که با ت ساخت  در حقیقت همان ا سر  سلمین می براک م

را روح معاضدت و تسامح را جانشین تعصبات دنیاک باستانی کرد  و در مقابل رهبانیت کلیسا که ترک و انزوا 

توسعه و تکامل صنعت و علم انسانی را تسهیل کرد. در دنیایی « راه وسن»کرد  با توصیه مسلمین به توصیه می

که اسالم به آن وارد شد  این روح تساهل واعتدال در حال زوال بود... در چنین دنیایی که اسیر تعصبات دینی و 
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سالم ننخه تازه صباترومی بود  ا ساهل و تعاهد با اهل کتاب را  اک دمید... در مقابل تع صارا و مموس  ت دینی ن

توصححیه کرد و عالره به علم و حیات را و ثمره این درخت شححگرف  که نه شححرری بود و نه غربی  بعد از بسححن 

 (.59 -41: 1386  منش یدکوح به نقل از 22: 1369)زرین کوب  فتوحات حاصل شد

تحصیل و گسترش علم به عنوان فرهنگ اسالمی منابع و مطالو در جلد ششم سنینه البحار درباره سنارش به  

(  و در ابتداک این باب امام صادق )ع( به نقل از باب العلوم التی رمر الناس بتحصیلهامختلنی آورده شده است )

اَلنَّاسِ رِیمَ  رَکْثَرَّهَّمْ عِلْما وَ رَرَلُّ اَلنَّاِس رَعْلَمَّ اَلنَّاسِ مَنْ جَمَعَ عِلْمَ اَلنَّاسِ ىِلَى عِلْمِهِ وَ رَکْثَرَّ  "پیامبر )ص( می فرمایند:

داناترین مردم کسحححى   " لنَّاسِ.رِیمَ  رَرَلُّهَّمْ عِلْما وَ رَوْلَى اَلنَّاسِ بِالْحَقِّ رَعْلَمَّهَّمْ بِهِ وَ رَحْکَمَّ اَلنَّاسِ مَنْ فَرَّ مِنْ جَّهَّالِ اَ

ست که دانش مردم را با دانش خود جمع کند و  ست و کم ریمت ترین ا شمند ترین آنها پر ریمت ترین مردم دان

ست  مردم کم دانش ترین آنهاست و سزاوارترین مردم به حق داناترین آنها به آنست و حاکم ترین مردم کسى ا

 (.343: 6)سنینه البحار     که از مردم جاهل فرار کند

سال کارتقا کاز راهکارها یکیاز آنما که  ست یم باالبردن توان علمعزت و ارتدار امت ا سالم ا در ررآن  .امت ا

 ید:فرما یم 39در سوره نمل  آیه  علم و ردرت تورم است خداوند متعال یزن یمکر

 "ىِنِ ی عَلَیْهِ لَقَوِک   رَمِین وَ ۖ  رَالَ عِنْرِیت  مِنَ الْمِنِ  رَنَا آتِیکَ بِهِ رَبْلَ رَنْ تَقَّومَ مِنْ مَقَامِکَ  "

آن را به ح ورت آرم  یزک)ر اوت( خود برخ یگاهاز آنکه تو از جا یشاز جن گنت: من پ یتیعنر( یان)از آن م

 .ینمو من بر آوردن تخت او رادر و ام

سل ستان ح رت  سبا درباره عمل خارق العاده  یماندا سل عنریتیو ملکه  ست یماناز جنان ح رت   ینمادر ا .ا

خداوند متعال به  یزن همین سحححوره بعد یهدر آ .کنند یم دیاکه بحث ردرت مطرح اسحححت خداوند متعال از علم 

سل شاره م یمانعمل خارق العاده مربوب به مومن آل   یدارد و به داللت ت من یعلم از کتاب اله یککند که  یا

 .ردرت در کنار علم است

 کبا انسانها همم هاکیتتمدن و مسلول یکرهکه پ رسدیو به اعتال م شودیشکوفا م یتمدن اسالم یزمان بنابراین

سالم یتو ترب یختهفره ساس روح تمدن ا شد یشده بر ا ست  .با سلمان رابل توجه ا سان م دو منهوم در مورد ان

دو وجه با  ینا یدر نگرش اسحححالم .بودن انسحححان یاله ینهجنبه خل یگربودن انسحححان اسحححت و د عبدجنبه  یکی

باشد و  یداو با یتخواست و مش یعسازد انسان در مقام عبد خداوند مط یانسان را م نیادینب یعتطب یا کهمنکر

شد یدبا ینزم کدر مقام خالفت خداوند بر رو سان را خل سوره بقره 32در ایه  خداوند متعال .فعال با  یاله ینهان

بْحَانَکَ لَا عِلْمَ لَنَا ىِلَ ا مَا عَلَ مْتَنَا   " .کرده اسحححت یمعرف تو  ما  یگنتند: منزه  "نْتَ الْعَلِیمَّ الْحَکِیمَّنَ کَ رَىِرَالَّوا سحححَّ

 .یمدانا و حک ییکه تو ک فرمود یمجز آنچه تو خود به ما تعل دانیمینم

ضرور ینتوجه به ا ست که  کنکته  سانخلدرک ا ست  یوارع کند تمدن به معنایازمن یگرد یزو هرچ ینه الهی ان ا

ست یازمندزمان و مکان ن کبه ظرفها یتمدن هر و ست که به او محبت یبزرگ .ا سان از آن رو ا شد  یو عظمت ان

و درجه  یدکو خالفت و مقدمات وصول به اعتقاد توح یتوال یهجانداران نشده است و اساس و پا یگردبه که 

 ه که بشر بایستی با درک و گسترش علم بدانها نامل شود.نهاده شد کتمدن بشردر بلند  هاک

تکرار و  یلتبه مراتو نافع تر از ف ححح یدرک و فهم مطالو علم یلتف ححح فرمایند:یم ینا (ع) یح حححرت عل

دانش خود را استوار ساخته و به  یاندیشدب یارخود بس کدر آموخته ها که یخواندن و فراگرفتن آن است و کس
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علم  یتاهل ب یدگاهاز د یند:فرما یم )ع(امام صححادق  (517 :غررالحکم )گردد  ینامل م ینهمدکه نم یفهم مطالب

نوع از تنکر در  ینوجود ا (1388  140)کلینی    از کنار باشحححد کواجو اسحححت هرچند که علم آموز کآموز

سا یتفرهنگ اهل ب سلمانان در مواجهه با دانش و فرهنگ  ست تا م شده ا شیملل با آزاد اند یرسبو  و عدم  ی

اسححت انسححان عارل و  سححزاوار د:فرماینیم ینا یامام عل یند.سححود جو کتعصححو برخورد کنند و از معارف بشححر

 .  باب العلم( 6)سنینه البحار   اضافه کند  یشو دانش علما را بر دانش خو ینزایدخود ب کخردمند آن را برا

و با وسعت نظر علوم و  کنظرمسلمانان را رادر کرد تا بدون تنگ یتساهل و تسامح علم یهاز روح کبرخوردار 

 علمی مناظرات و ممادالت   مباحثه باب گنتگو سلمانانم یاندر م یهروح یننظر کنند وجود ا یگراند کهادانش

 .شدند یلتشک یرمسلماناز دانشمندان مسلمان و غ ییگشود و محنل ها یاسالم جوامعو تبادل افکار و آرا را در 

شامل م کو ماد ینیدانش هر دو دانش د یدتول ینا از  کآموز علم ینع یتدر فرهنگ اهل ب یورت یراز شود یرا 

 یشمنداند آموخت.توان از کنار  یرا نم یناست و علم د ینید یردهد مراد علم غ ینشان م استکنار هم واجو 

 یدتمدن جد کاز دسححتاوردها یدبلکه با یندگز کغرب دور یدعلوم روز و تمدن جد یرکاز فراگ یدمسححلمان نبا

سالم شکل ا شهفکر و اند تولید که بدهد. همچنین از آن جهت یبهره برد و آن را  شکوفا ی  سالمیتمدن ا ییبه 

مقام  یندر نگاه امام بارر ع .برخوردار هسححتند اکیژهعلما و ف ححال از احترام و یدر تمدن اسححالم کندیکمک م

و البته تمام علوم  (.1388  133    ینیکل)هزار عابد برتر است  هنتادکه جهان از علم و سود برد از مقام  یعالم

دانش و  یمتکر. اسححت اسححتوار باشححد یاسححالم دناخالق که روح تم یهبر پا یدبشححر با کالزم برا کو ماد ینید

است  یتمدن اسالم ییشهرت شکوفا یتخالر یزروشن و شوق انگ کو تحقق ف ا دازانپر یهدانشمندان و نظر

حکمت  یسحححتندن مسحححلمانان یرشمورد پذ ککه از جهت اعتقاد یآنان یحت یگراناز تمربه د یرکو البته بهره گ

 د.ده یاست که نقش و ار  دانش را نشان م اک  درخشنده

 خدمت به خلق (3

از مهمترین جلوه هاک فرهنگ اسححالمی خدمت به دیگران میباشححد. در وارع هر چقدر انسححانی در علم و دانش 

سنینه البحار جلد  ستناده کند. در  شود باید این علم را در راه اجتماع و دیگر افراد ا ساس شکوفاتر  شتم بر ا ه

 بحار االنوار به این مساله پرداخته است. 74و  73مملدهاک 

صل سول اگ  سلل ر ست:  صادق)ع( فرموده ا اگ؟ رال: اننع  یو آله عن احو الناس ال یهاگ عل یاز جمله امام 

س سول خدا  شگاهمردم در پ ینشد  محبوب تر لوالالناس للناس؛ از ر ست؟خدا ک ی س یامبرپ ی که  یفرمود: ک

 (.302:  8)سنینه البحار     سود و خدمت را به مردم برساند یشترینب

 شده و آموزه یانب یارکو برطرف کردن مشکالت مردم سخن بس ییکارگشا یتدرباره اهم یاتروا همچنین  در

س یبیو ترغ کدستور کها ست. در اهم یزن یارکب شده ا بس که  ینهم یگرانو خدمت به د ییکارگشا یتمطرح 

سالم)ص( آن را مع یامبرگرامیپ سلمان یارا صبح ال یو مالک م ست: من ا سته و فرموده ا  ینبامور المسلم یهتمدان

 (.711:  8البحار     ینهسنیست)که صبح کند و به مسامل مسلمانان همت نگمارد  مسلمان ن یبمسلم؛ کس یسفل

س یگرانالبته خدمت به د ست. کمک به برخ یزتو و ندرجات و مرا کدارا یگرامور د یارهمانند ب  ی اهم و مهم ا

 یازمندانن ییاست. به عنوان نمونه کارگشا یشترب یزتر و ثواب و آثار آن ن یتدارد و هم با اهم یشترکهم ارزش ب
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 یکس یعتنا؛فقراء ش یصلفل یصلناان  یستطعلم  مندارد؛ چنانکه امام کاظم)ع( فرموده است:  یشترب یارزش یعهش

 (.483:  2البحار     ینهسن) کند یدگیما رس یازمندن یعیانبه ش یدکه ردرت ندارد به ما صله نما

ست.  شیعه در جامعه ما زیاد ا شان عرض کردند:  صحاب امام بارر)ع( به ای ست: بع ی از ا همچنین در روایت ا

کوکار از خطاکار می گذرد و در امام فرمود: آیا بی نیاز نسحححبت به نیازمند عطوفت و مهربانی می کند و آیا نی

مسامل مالی به همدیگر کمک می کنند. گنتیم: خیر. فرمود: پس اینها شیعه نیستند چون شیعه کسی است که این 

 (.313:  7   سنینه البحارطور عمل کند. )

( 48؛ مامده  آیه 148شخص نیکوکار باید در کارهاک خیر  هم سبقت بموید و هم سرعت داشته باشد. )بقره  آیه

شویم و  ست دیگران کار ما را انمام داده و از ثواب عمل خیر محروم  زیرا اگر این گونه عمل نکنیم گاه ممکن ا

یا آنکه حاجت شححخص برطرف شححود و دیگر نیازک به کمک ما و کارگشححایی ما نباشححد و از خدمت به خلق 

فرمود: نیازمندک که به من مراجعه می کند من محروم شححویم. احمدبن عیسححی می گوید: امام صححادق)ع( به من 

ستم برود. ) شود و این کار نیک از د :  7   سنینه البحارزود نیاز او را برطرف می کنم از ترس اینکه او بی نیاز 

37) 

شایی به عنوان خیانت به خدا  شایی و خدمت به خلق همین بس که خوددارک از کارگ در اهمیت و ارزش کارگ

دانسته شده است. امام صادق)ع( فرمود: هرکس بتواند مستقیم و یا با واسطه  نیاز مومنی را برآورد و پیامبر)ص( 

اما از انمام آن خوددارک کند خداوند عز وجل او را در ریامت با چشمانی کبود و دست هاک بسته بر گردن برپا 

کرده است. سپس فرمان رسد که او را نگهدارد و اعالم شود: این همان خامنی است که به خدا و پیغمبر خیانت 

 (116: 8   سنینه البحاربه سوک آتش جهنم برند. )

ضمانت کند  سی که  سالم)ص( نیز فرمود: ک نیاز برادر دینی خود را برطرف کند  تا « رول بدهد»پیامبر گرامی ا

 (.71:  2   ارسنینه البحورتی که این کار را نکرده خداوند عز و جل به نیازهاک او توجه نمی کند. )

 کارکردن در فرهنگ و تمدن اسالمی  (4

و کار کردن براک کسححو روزک  ارتباب با دیگران  رشححد  باشححد که تالش و کوشححش یم کانسححان طور ینشآفر

شرفت جامعه سان  تعامالت اجتماعی و پی ست و ان سالم در وجود آن نهنته ا شد و  مدام در حرکت و در حال ر

بِیلِ اللَّه عِیَالِهِ الْکَادُّ عَلَى"د: نفرمای( میصپیامبر خدا )باشححد.  یتکاپو م امرار  کتالشححگر برا   "کَالْمَّمَاهِدِ فِی سححَ

 (.475: 7البحار     ینهمعاش خانواده همانند جهادکننده در راه خداست)سن

 کاسححالم  عامل کار از آن جهت که انسححان انمام دهنده و عرضححه کننده آن اسححت و طبعا انسححان دارا یدگاهدر د

سم ینشرا شد و به خود  خانواده و کل جا یم یو روح یج . کند یم یداپ کا یژهو یتربن دارد  کار اهم معهبا

: و یل. رینی  رال: سحححقن من عالرحل ما عمبه مال: هل له حرفه؟ فان رالو: ال یاگ)ص( اذا نظر الکان رسحححول"

نظر او را جلو  یو از لحاظ جسححم کردینگاه م کبود که هرگاه به مرد یناگ ارسححول یرهسحح همچنین "...یفک

سخ م ک؟دار کاشغل و حرفه یا: آفرمودیسؤال م نمود یم شمم فرمودیندارد  م شغلی گنتنیاگر در پا : از چ

ص شدی. به آن ح رت عرض مکافتاد شخ شما تنزل کرد؟ م یتچگونه   یآنگاه که مؤمن فرمود؟یاو در نظر 

 .(318: 2البحار    ینهسنفروشد )یرا م ینشخود  د یمخار  زندگ ینتأم کنباشد  برا کاشغل و حرفه کدارا
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ان به همین منظور بعد از تعریف کار به طور کلی و به طور خاص در اسححالم با نگاهی به سححنینه البحار نیز میتو

من بات کاال  من طلو الحالل بات  "فرمود:  یامبرامام صحححادق )ع(که پ از نمودهاک اهمیت این فعل را دریافت.

ستگ   "مغنورا شو را با خ ست آوردن روز یهرکس  سر آورد با آمرزش گناهان خود  کاز تالش در بد حالل ب

 (318: 2)سنینه البحار   رسانده است یانشو را به پا

در زمان کار  به کار  یدو انسان با یندکار بنش کجا یداما عبادت نبا  از خلقت انسان عبادت استدر اسالم هدف 

به هر  یدو با(.20:  1398)شاروزامی  دست از کار بکشد و به عبادت بپردازد یدمشغول شود و در زمان عبادت با

س کدو شد و پ یار عبادت مک .یدکار و عبادت در ورت خود ر سالم د یامبربا الْعِبَادَ)َّ  " : یدفرما یم ینهزم ینر اا

َ لَّهَا جَّزْءآ طَلَوَّ الْحَلَال شمندتر ینتر یلتعبادت هنت جزء دارد که با ف    "َسبْعَّونَ جَّزْءآ رَفْ جزء آن  ینو ارز

 (.1:449)سنینه البحار     کسو درآمد حالل است

صول یبطور کل سالم برا یروش و ا ست و جبر در ربول  ککه ا کار در نظر گرفته  آزاد بودن فرد در انتخاب آن ا

متناوت در افراد اسححت که منمر به  یقشححده اسححت و منشححاء آن وجود اسححتعدادها و سححال یو کار نه یتمسححلول

سالم یهروش پا ینشود. ا یو ابتکار در عمل م یتخالر ص رد یگذار تمدن بزرگ ا ست  یار نقاب جهان بوده ا

 یانمام آنها  اگرچه مربوب به زندگ ینکهنموده است و آن ا یینتع یجهت کل یکانسان   کتمام تالشها کبرا یراز

در  ینبرخوردار گردد. بنابرا یزن کباشد تا از پاداش اخرو یاله یرانسان ها باشد  الزم است در مس یوکو دن کماد

سا ینظام اجتماع یک س کآموزه ها سکه بر ا شده ا سالم بنا نهاده  شد.  یاله یدها با یتفعال ییت  اهداف نهاا با

بلکه  یرد گ یموردنظر ررار نم ییبه تنها کفرد یشرفاه و آسححا یگرد یرد اسححاس صححورت گ ینبر ا یتیاگر فعال

مبحث با  ینا ربوده است. د یزن کبشر یلاص کتمدنها یتمام یتغا یندارد و ا یدر پ یزن یگرانو رفاه د یشآسا

سن یاتو روا یاتبر آ یهتک صوص از کتاب  ست  ینالبحار به ا ینهبخ شد که در وارع مولنه کار در  یافتهنکته د

سالم سالم برا یفرهنگ کامل رابل توجه م یکبه عنوان  یتمدن ا شد.  فرهنگ و تمدن ا  ییکار ارزش واال کبا

وه نموده است  هر کمتر جل یلاص کالگو یکبه عنوان  عکمتر به آن پرداخته شده و لذا در جوام یرامل است ول

آن  کو ارتصاد یفرهنگ یاسی جامعه و ابعاد مختلف س یمهتر باشد  در نت کرو یفرهنگ اسالم کردر در جامعه ا

به ف ل و نعمات  یابیداند و راهکار دست یم یانسان یهو تالش را تنها سرما یاسالم سع ینشود. د یتر م یمتعال

ست یکارک بخش  ب ییمکتو رها ینداند  ا یو توکل بر خداوند م یمانحرکت و کار با ا دررا  یاله  یو تنبل یس

 کند. یم یففرهنگ عام تعر یکبا خدا دانسته و تالش بعنوان  یرا دشمن کو تن پرور

 استناده از کارکردهاک مسمد  (5

المِسحححاجِدَّ فَطَّوبی لِمَن تَطَهَّرَ فی بَیتِهِ ثَّمَّ اِنَّ فِی التَّوار) مَکتَّوباآ: اِنَّ بَّیَّوتی فِی االرض ": می فرماید امام صحححادق)ع(

ست که خداوند می  "زارَنی فی بَیتی وَ حَقُّ عَلَی المَزَّورِ اَن یَّکرِمَ الز امِرَ شده ا شته  سمدها در تورات نو فرماید: م

از آن مرا هاک من در زمین هستند. خوشا به حال کسی که خود را در خانه اش تطهیر )وضوء( کند و بعد خانه 

 (.427: 1)سنینه البحار    ام زیارت کند و حق زامر این است که میزبان او را محترم شمارد در خانه

ساجد معم سموال اگرچه م در نظر  یمذهب به عنوان مکان هاک مقدس و کانون هاک عبادت و انمام اعمال و مرا

چشححم پوشححی نمود.  توان ینم یخطول تارآن در  یو فرهنگ یمهم آموزشحح کشححوند  اما از کارکردها یگرفته م

ساجد  سمی  م شکیل مدارس به طور ر ست موردتوجه ررار گیرد. تا ربل از ت کارکردهایی که امروزه نیز می بای



 

1542 
آفر

باز
 ینی

فه
مؤل

 
ی 

ها
ی 

نگ
ره

ف
دن

تم
 

می
سال

ا
 

حار
 الب

ینه
سف

ب  
کتا

س 
سا

برا
 

 

شته اند چراکه محتواک علمی که در  سالمی به عهده دا شی بالد ا شرفت علمی و آموز نقش تعیین کننده اک در پی

اده می شححد در ارتباب با مسححامل مذهبی و دینی و معارف مرتبن با ررآن بوده نشححر د سححالمدوران ابتدایی ظهور ا

 (.48:  1390)طورانی   است

تَ ف یمَا دَّمْتَ جَالِسححاآ فِ یَّعْطِیکَىِنَّ اگَ "اگ )ص(: رسححول مِدِ بِکَّلِّ نَنَسٍ تَنَنَّسححْ لِّ یدَرَجَ آ فِ یهالْمَسححْ  یالْمَنَّ ِ وَ تَّصححَ

َسنَاتٍ وَ  یَّکْتَوَّالْمَلَامِکَ َّ وَ  یْکَعَلَ ْشرَّ حَ سَ  یَّمْحیلَکَ عَ ْشرَّ  سمد  ی  تا زمان"یِّلَاتٍعَنْکَ عَ  برکیسر م بهکه در م

و فرشحححتگان بر تو درود  بردیتو باال م کدرجه منزلت در بهشحححت برا یکدر آن  یخداوند به تعداد هر نَنَسححح

 (.74: 4البحار     ینه)سن شودیهت پاک مثبت و ده گنا یتو ده حسنه برا فرستندیم

ی  جایگاه محورک داشته و دارد و الماست. مسمد در شهرهاک اس اسالم  مسمد بزرگ ترین و مهم ترین پایگاه

  تمامی امورک که در مسامل اجتماعی به جهان اسالم و سالماست. در صدر ا المیاصلی ترین مکان در تمدن اس

شد  در  سلمین مربوب می  سمد در طول تاریخ را می م صورت می گرفت. برخی از کارکردهاک مهم م سمد  م

 :توان به موارد زیر اشاره نمود

: 1394هانی فرمهینی فرا)کارکرد تعلیمی و تربیتی. 3و  سححیاسححی -کارکرد اجتماعی 2  معنوک -کارکرد عبادک.1

یگاه اداره حکومت بود. می بایسححت اردام اسححاسححی پیغمبر اسححالم در مدینه  تأسححیس مسححمد به عنوان پا  .(139

مرکزک پدید می امد تا افزون بر ایناک نقش معبد براک مسلمانان مرکز رتق و فتق امور سیاسی  ر ایی  آموزشی 

و حتی نظامی آنان باشححد. مسححمد در آغاز  هم مصححلی  هم مدرسححه  هم محکمه ر ححا و هم دارالحکومه  جاک 

ی مکان نگهدارک زندانیان و اسححراک جنگی بود. مسححمد در وارع  همه نگهدارک بیت المال و غنایم جنگی و حت

 نهادهاک سححیاسححی و اجتماعی را در بر می گرفت از این رو نقش به سححزایی در تثبیت و اسححتقرار دولت مدینه

 (.43: 1388 )والیتیداشت

سول خدا)ص( سامل کل جلوس فى المسمد لغو اال ثالث : ررامه معم": در این باره می فرمایند ر ل او ذکر اگ او 

شد: خواندن ررآن  خدا را یاد   "عن علم سه کار با ست  مگر اینکه براى  سمد بیهوده ا ستى در م ش هرگونه ن

 (.75: 4ار   )سنینه البح کردن  و یا دانش اندوختن

ست:  اگ )ص(رسولو نیز از  ْسوَاقِ الْآخِرَ)ِ رِرَاهَا الْمَ"نقل ا وق  مِنْ رَ سَّ َساجِدَّ  مساجد     "غْنِرَ)َّ وَ تَّحْنَتَّهَا الْمَنَّ َّالْمَ

 (.7:136)سنینه البحار     بازارى از بازارهاى آخرت است  پذیرایى آن مغنرت و هدیه آن بهشت است

التت ی مسمد است به عبارتی مسمد هم عبادتگاه است هم جایی براک حل مشکسالممرکز شکل گیرک تمدن ا

به خود می گیرد که ریشه هاک آن از مسمد  المیمردم. ورتی تمدنی بوک اساست و هم جایی براک آگاه سازک 

 .باشد

اگ علیه وآله وَ مَسْمِدَّ رَرْبَعَ   مِنْ رَّصَّورِ الْمَنَّ ِ فِی الدُّنْیَا: الْمَْسمِدَّ الْحَرَامَّ وَ مَْسمِدَّ الرَّسَّولِ صلی"امیر المومنین )ع( 

چهار بقعه در دنیا از رصرهاک بهشتی است: مسمدالحرام و مسمدالنبی)ص( و   "فَ ِبَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ مَْسمِدَّ الْکَّو

 (.85: 4)سنینه البحار    مسمداالرصی و مسمد کوفه. 
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 نتیمه گیرک

 

 و آن شححناخت که اسححت معرفت و دانش از عظیمی معدن )ع(بیت اهل روایات 

 این در که را ه اک بالقو نیروک تواند می )ع(اممه هاک اندیشححه و مبانی ژرفاک دریافت

ست  نهنته معرفتی عظیم دریاک شکار ا  که است نقشی روایات  بالقوه نقش از منظور .کند آ

 نشده توجه آن به هنوز ولی باشند  داشته اسالمی نوین تمدن شکوفایی در توانند می روایات

 رویکرد .است تمدنی رویکرد با معارف این ژرفاک شناخت عدم سبو به توجهی بی این و

شانگر ها آموزه به تمدنی ستگی این )اهل بیت )ع معارف که است این ن  از که دارد را شای

شه حوزه  صاحو توجه وجود با .شود تبدیل الگو و مدل به و کرده عبور تنکر و اندی

 این جاک و گرفته ررار غنلت مورد روایات تمدنی نقش متأسنانه روایات  و حدیث به نظران

 سبو )ع(بیت اهل روایات به تمدنی غیر نگاه .است خالی علمی شهاک پژوه در موضوع

 در روایات نقش و شود نهادینه مسلمانان میان در هاک خطاب کاربردک غیر فرهنگ تا شده

 تواند می روایات به تمدنی نگاه اما .باشد ها خطابه و ها سخنرانی در آنها نقل تنها جامعه

سالمی نوین تمدن شکوفایی ساز زمینه و برده باال انتقال و نقل حوزه از را روایات نقش  ا

 .شود

 ما .است زندگی عرصه در روایات محتواک پیاده سازک و کاربرد محصول اسالمی نوین تمدن

سالمی نوین تمدن شکوفایی آن نتیمه تا برویم روایات سراغ روشی چه با باید  این باشد؟ ا

 اجتماعی و زندگی فردک هاک عرصه تمام در روایات محتواک که گیرد می صورت زمانی مهم

سالمی نوین تمدن شکوفایی .شود پیاده ستلزم ا ست روایات بالقوه هاک نقش شکوفایی م  و ا

 کنار در تمدنی رویکرد با پژوه حدیث اندیشححمندان اینکه مگر شححود  نمی محقق مهم این

سی رویکرد  مهاک نظا از یک هر براک و آورده روک حدیثی هاک پژوهش به میراثی و رد

شی  ستناده با عینی و فکرک ارز ستخرا  به )ع(هلبیت ا معارف از ا  .بپردازند مدل و نظام ا

 کلیه که برسد کاربردک مرحله به انتقال و نقل مرحله از )ع(اهلبیت هاک آموزه محتواک باید

 .شود بنا آن پایه بر جامعه عینی و ارزشی فکرک  هاک نظام

سالمی بویژه  ست نظامدر باز آفرینی تمدن ا ساس بر فرهنگی آن  می بای  )ع(بیت اهل رهنمودهاک ا

شد  سالمی حکومت سایه در امر این و با سالم که ا  .شود می محقق برگرداند  جامعه به را ا

ساندن فعلیت به سالمی  نوین تمدن شدن شکوفا به منظور )ع(اهلبیت روایات بالقوه نقش ر  ا

صول ارامه و طرح با روایات .می طلبد نخبه ممریانی و پردازان  نظریه  عملی ه هاک شیو و ا

 به آنچه همه روایات در .دارند انکار رابل غیر نقشحی زندگی سحبک تدوین چگونگی در

 گنتن ذکر شیوه از .است شده مطرح شود می مربوب اجتماعی و فردک بعد در انسان زندگی

 دشمن و دوست با برخورد نوع درآمد  تعدیل هاک روش فرزند  تربیت نوع کردن  عبادت و

ست  شده بیان روایات در همه ... و خارجی و داخلی منافع حنظ هاک روش و  به و ا
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 است بدیهی .است بوده خطابه از فراتر چیزک معارف این بیان از )ع(بیت اهل هدف یقین

 .شد نخواهد شکوفا اسالمی نوین تمدن شود  اک خطابه برخورد معارف این با که زمانی تا

 .کند می بیان انسان براک ارکانش و اجزا همه در را زندگی روش و سبک ها آموزه این

صالح سانها رفتار ا صالح بدون طبیعت  با ارتباب در ان شه ا  امکان امرک آنها  اعتماد و اندی

 شود لحاظ باید مختلنی عناصر و عوامل طبیعی  منابع تخریو از پیشگیرک است  براک ناپذیر

سان و محین زیست  مناسبات  در دینی و ررآنی آموزه هاک که زمره  مهمترین آنهاست واکنش متقابل ان

 زیست  محین و طبیعی منابع به اعتقادک و کاربردک را در بر دارد که زاییده جهان بینی اوست. احترام

 گرایش در زیست محین بحران حل راه و است دین پیشوایان و ررآنی تعالیم آموزش نتیمهی

 زیست محین به را انسان احترام جانبه همه صورت به نمیتواند بشرک روانین و است ررآن به

صترین از یکی ررآنی  آموزه هاک .نماید ممبور  حنظ در روحیه تعاون ایماد در عوامل شاخ

 نظام این خالق با ارتباب در و هستی نظام با موازنه در زیست محین است. مبانی طبیعی منابع

 خداوند  جانو از خالفتش مقام جهت به انسحححان ررآنی  آموزه هاک در .می یابد جریان

 یا درست راه گرفتن پیش در با میتواند که است اراده الهی عامل و زمین اکولوژیک فرمانرواک

 گرداند. معذ ب یا متنعم را خود نادرست 

صلی پژوهش که  سوال ا ساس  سنینه البحار کدام  فرهنگی مولنه هاکبر این ا ساس کتاب  سالمی بر ا تمدن ا

 است؟ و چگونه رابل باز آفرینی می باشند؟ 

 در مرحله  ترین ترینسساح و اولین در روایات بالقوه نقش شد  مطرح آنچه به توجه با

 اسالمی حکومت سایه در ها انسان که است این مستلزم امر این که است  الهی انسان تربیت

 خود اسالمی  تمدن در الهی انسان .شود حاکم جامعه در ارزشها و برگردند اصیل اسالم به

 نوین تمدن توانیم می ما .دارد نقش عدالت و اخالق معنویت  توحید  نمودن حاکم در

سالمی سازیم دنیایی و کنیم برپا را ا شار که ب شد سر  و معنویت کمک با و معنویت از با

 برود. راه معنویت هدایت

 

 پیشنهادات -

تمدن نوین اسحالمی از رابلیت هاک باالیی برخوردار اسحت اما ما چه کارک می توانیم انمام دهیم تا رابلیت هاک 

تمدن نوین اسالمی به شکل موثر عینیت بخشیده شود؟ آینده نگارک راهبردک راهی به سوک تمدن نوین اسالمی 

 .است

تمدن نوین اسححالمی از سححه مولنه و رکن مهم ایماد شححده اسححت: احیاک تمدن اسححالمی  تمدن سححازک و تمدن 

سالمی را باید در  سالمی را فراهم می آورند. ماهیت تمدن نوین ا سه رکن در کنار هم تمدن نوین ا پرورک. این 

ست و ا سازک و متدولوژک  ساخت تمدن ا شود. تمدن  سالمی دیده  سالمی احیاک تمدن ا ساله را انقالب ا ین م

ست که تمدن بتواند به نیازهاک مادک و  سازک به این معنا ساز بود. تمدن  سالمی تمدن  بوجود آورد. انقالب ا

ست که این  سوم تمدن پرورک ا ساله  شت. م سایه آن زندگی مطلوب دا سخ مثبت بدهد تا در  معنوک مردم پا
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دو گام در راه تحقق تمدن نوین اسححالمی برداشححته شححده اما  .فرآیند بعد از انقالب اسححالمی باید شححکل بگیرد

سالمی براک تمدن  ست. انقالب ا سخ آن در آینده نگارک راهبردک ا شت؟ پا سوم را بردا چگونه می توان گام 

سححازک بزرگترین فرصححت تاریخی را براک ما مهیا کرد. ما در مرحله تمدن پرورک آینده نگارک راهبردک را باید 

 .دهیممد نظر ررار 

ست. در این رابطه باید هدف باثباتی  سایی جهت گیرک براک آینده ا شنا یکی از وظایف آینده نگارک راهبردک 

داشحته باشحیم. آینده نگارک راهبردک ممموعه اک را در اختیار ما می گذارد که مسحیر را در چارچوب عینی طی 

 .ردک استکند. تمدن نوین اسالمی در گام سوم نیازمند آینده نگارک راهب

سالمی باید ردرت ضعفبراک تحقق تمدن نوین ا سایی کنیم زیرا در فرآیند تمدن پرورک ها و  شنا هاک مان را 

شامل آینده  سالمی کنیم همه  سیاست و راهبرد را وارد عرصه تمدن نوین ا داراک نقش زیادک دارند. اگر منهوم 

س شود. از ویژگی هاک آینده پژوهی این ا صت هاک آینده و نگارک راهبردک می  ت که ما را آماده می کند تا فر

 .تهدیدها را شناسایی کنیم

نظام اندیشه اک که توانمندک خود را حنظ کرده است  اگر امکان داشته باشد که الگوک عینی و تحقق پذیر براک 

ست که دستگاه فکرک تمدن ساز  دستگاهی ا.زیست جمعی ارامه دهد  آن نظام فکرک رابلیت تمدن سازک دارد

شد و مبتنی بر  سخگو با سش هاک مهم پا ساحت نظر به پر شد و در  شته با ساحت نظر و عمل رابلیت دا در 

دسححتگاه نظرک دسححتگاه عملی هم عرضححه کند و الگو براک زیسححت جمعی ارامه دهد. در چنین حالتی می تواند 

سالمی ثبات  ستگاه فکرک ا شد.د ساز با شد و از آن طریق تمدن  شرفت آفرین با و دوام خود را حنظ کرده و پی

 .امکان بازخوانی آن فراهم است. این دو ویژگی درتمدن هاک غربی هم وجود دارد

امکان بازخوانی اندیشححه دینی اسححالمی وجود داردو این اندیشححه در مراجعات مکرر حرف هاک تازه اک داشححته 

یژه هم براک ما ارامه می کند. اسححت و در عمل هم براک ما احراز شححده اسححت. این نظام فکرک الگوک زیسححت و

بنابراین می تواند نظام فکرک اسحححالمی در متن ررار بگیرد و حرف هاک تازه بزند. بنابراین بر اسحححاس نظرک در 

 .عالم ثبوت امکان تحقق تمدن نوین اسالمی وجود دارد
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