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جریان ایمان به منزله جاری شدن روح در کالبدی است که اگر نباشد حتی اجرای آن جسد هم باقی 
ماند. این جریان چه در فرد و چه در جامعه حیاتی معنوی از جنس ذکر و دوستی با خدا و دوستان ینم

ترین آن کند. الزمه تحقق این جریان ایجاد اقتضائاتی در فرد و جامعه است که مهمخدا ایجاد می
میل  تر یقین،نفاق، کفر و شک است. ایمان در جامعه با ایجاد بس سازی درونی از هر گونه فسق،پاک

یابد و بر اثر آن حیات معنوی که سرشار از رضایت و شدید به جهاد در راه خدا، صبر و عدل، جریان می
  گردد. قرب به پروردگار است حاکم می

در هر  .بردتوان به اهمیت ایمان و نقش آن در هدایت انسان و جامعه پیبا مطالعه قرآن به خوبی می
 خورد. می ای از ایمان و مشتقاتش به چشمسوره و هر جزء و حتی در بیشتر صفحات قرآن کلمه

متوجه شد.  مؤمنون و غافر و ... ها مانند سوره مبارکه عصر،سوره توان از برخیاهمیت این کلمه را می
تا جایی که خداوند شرط هدایت شدن با قرآن را منوط به تقوا داسته و در معرفی تقوا آن را با ایمان 

 معرفی کرده است.
وَ *  الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ*  مُتَّقینَذلِكَ الْكِتابُ ال رَیْبَ فیهِ هُدىً لِلْ

هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ  أُولئِكَ عَلی* الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ 
 1ولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَأُ

[ آن هیچ تردیدى نیست ]و[ مایه هدایت تقواپیشگان است: آنان که به این است کتابی که در ]حقانیت
کنند و آنان ایم انفاق میدارند، و از آنچه به ایشان روزى دادهآورند، و نماز را بر پا میغیب ایمان می
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نچه پیش از تو نازل شده است، ایمان می آورند و به آخرت که بدانچه به سوى تو فرود آمده، و به آ
 یقین دارند. آنهایند که از هدایتی از جانب پروردگارشان برخوردارند و آنها همان رستگارانند.

شود و به واسطه آن از اولین موضوعاتی است که توسط انبیا و اولیای الهی مطرح میموضوع ایمان 
 شود. د و سایر مردم به آن دعوت میگردتوحید و یگانگی ابراز می

ضَاللٍ  إِنِّي إِذاً لَفي* أَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ یُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ ال تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَیْئاً وَ ال یُنْقِذُونِ 
  2إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ* مُبینٍ 

[ رحمان بخواهد به من گزندى برساند، نه شفاعتشان به ی را بپرستم که اگر ]خداىآیا به جاى او خدایان
توانند مرا برهانند؟ در آن صورت، من قطعاً در گمراهی آشكارى خواهم بود. دهد و نه میحالم سود می

 یمان آوردم. ]اقرار[ مرا بشنوید.من به پروردگارتان ا
وَ یُمیتُ  ولُ اللَّهِ إِلَیْكُمْ جَمیعاً الَّذي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ یُحْیيقُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُ

 3هْتَدُونَفَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذي یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ کَلِماتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَ
[ که فرمانروایی آسمانها و زمین از ى مردم، من پیامبر خدا به سوى همه شما هستم، همان ]خداییبگو: ا

که پیامبر  -میراند. پس به خدا و فرستاده اوکند و میآنِ اوست. هیچ معبودى جز او نیست که زنده می
هدایت  کنید، امید کهبگروید و او را پیروى  -اى است که به خدا و کلمات او ایمان داردنخواندهدرس

 شوید.
و نیز وجه اتصال مالئكه با انبیا باشد. ایمان وجه اتصال همه انبیا با هم و نیز سایر مومنین با یكدیگر می

 باشد. و مؤمنین می
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 کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ ال نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ
 4رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَیْكَ الْمَصیرُ

پیامبر ]خدا[ بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است، و مؤمنان همگی به 
میان هیچ یك از فرستادگانش فرق »اند ]و گفتند:[ تادگانش ایمان آوردهخدا و فرشتگان و کتابها و فرس

[ و فرجام به سوى شنیدیم و گردن نهادیم، پروردگارا، آمرزش تو را ]خواستاریم»و گفتند: « گذاریمنمی
 «تو است.

ی اقامه سازتوان نظام سازی عبودیت در راه خدا و یا نظامسازی ایمان را میاس مطالب فوق نظامبر اس
سازی امنیت حقیقی معرفی کرد. زیرا هر یک از موارد یاد شده وجهی از ایمان توحید در جامعه و یا نظام

 باشد. است و ایمان تأمین کننده آن می
سازی را مطرح به طور مسلم به دلیل گستردگی مطالب، ممكن نیست بتوانیم زوایای کاملی از این نظام

سازی ایمان اشاره دارد. و در نظر ای قرآن به نوعی به وجوهی از نظامهزیرا هر یک از سورهکنیم 
به پذیر نیست. با این حال این نوشته ها برای امثال ما امكانهای مطرح شده در سورهداشتن همه جنبه
حُسن  و خیرسازی طیب، در ارتباط با نظامالبته و بوده  سازی ایمانی از موضوع نظامعنوان طرح بحث

 شد. بامی
 شود:برای بهره بیشتر از مطالب یادشده در کتاب توجه به موارد زیر توصیه می

سازی ایمان بسیار فراوان و مباحث آن بسیار متنوع که گفته شد حجم مطالب پیرامون نظامچنان .1
 را دنبال و مطالب آن را پیگیری کرد. مبحث این وان تاست لذا از زوایای متعددی می
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 يسازی با کتاب معناشناسی و فرایندشناسسازی همانند سیر کتب نظاماین نظامط به وبمطالب مر .2
 آن کامال در ارتباط است و از آوردن مطالب تكراری حتی المقدور خودداری شده است. 

تر افتادن آن پررنگ نقش آنها در به جریانسازی ایمان حرکت انبیا بسیار مشهودتر و در نظام .3
سازی لهی و کتاب آسمانی به عنوان شاقول و میزان اصلی در این نظاماست. در واقع انبیای ا

 شود.  محسوب می
و بینات تكوینی و  مطرح کردن آیات سازی ایمان،ترین موضوعات مربوط به نظامیكی از مهم .4

تشریعی است. این مباحث به نحوی باید در جامعه طرح شود که اعجاز حرکت انبیا هویدا و 
هتر انبیا را باشكوتوحیدی  جریانتواند طرح زیبای این موضوعات در جامعه میآشكار شود لذا 

 تر نماید. و پررونق
تواند به جریان انبیای الهی و مالئكه بزرگوار متصل شود. بدین هر انسانی با ایمان خود می .5

اهمیت هایشان از سازی ایمان ملحق شدن مؤمنین به این جریان با تقویت ایمانترتیب در نظام
 ای برخوردار است.ویژه

تر این مباحث را در اشكال مختلف زنده طرح مباحث کتاب ضرورت پرداختن زیبا و جذاب .6
 باشد. ای انسانی و الهی بر عهده هر انسان مؤمنی میکند که این امر به عنوان وظیفهمی

اند، در مان داشتهسازي ایالزم به ذکر است به دلیل اهمیتي که برخي آیات قرآن در بحث نظام .7
اند. از این رو تكرار آنها آگاهانه و تأکید بر محتواي چندي جاي کتاب مورد استفاده قرار گرفته

 آنهاست. 

 ایمان سازینظام محورهای :فاتحه

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 سازی امیاننظام
 ( توضیحات اکمل)  

www.QuranAhlebayt.ir  

 ایمان سازینظام مبانی و اصول :اول فصل
 سازنایما کادر تربیت :دوم فصل
 ایمان بستر سازیپاک سوم: فصل
 ایمان سازیجریان :چهارم فصل
 ایمان سازینظام ابزارهای پنجم: فصل

 های ایمانخاتمه: درب
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