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چکیده
هدف :در این مقاله برآنیم تا باعنایتبه اندیشههای اسالمی ،به ترسییم مقدمیهای بیر مایانی آینید پژوهیی اسیالمی
بپردازیم .آیند پژوهی اسالمی در مذهب شیعه ،همانند دیگر دیدگا های این مذهب ،برمانای امامت و والییت اسییارار
اسیت .روش :پژوهش حاضر با تاعیت از روش فراترکیب ،بهعنران یکی از اقسام روشهای کیفی مرجیرد ،بیه بررسیی
ماانی آیند پژوهی اسیالمی در اسیالم پرداتایه اسیت .یافایههیا :در ایین مقالیه ضیمن اناقیاد از مایانی حیاکم بیر مایانی
آیند پژوهی غربی و نیز نرع نگا آن ،بیان میدارد ،آینید پیژو اسیالمی بایید تیرد را از قیید و بنید تعیاریف و اصیر
آیند پژوهی غیرالهی رها کند؛ چرن ماانی کامالً مافاوت است .الاایه ایین بیهمعنیای کنارگذاشیان روشهیای علمیی و
روششناسی نیست؛ ولی بهجای اینکه در قید و بند روششناسی باشیم باید بیر روششناسیی مسیل شیریم و درنهاییت
یک روششناسی برمی ایجاد نمائیم،تأکید شد است .نایجهگیری :در اسالم آیند را ازمنظر امام معصرم(ع) بایید دیید
و هر قدر بارانیم به امام (ع) نزدیک شریم ،میترانیم در تشعشع نرر او آیند را بهار باینییم .بیهنظیر مییرسید پاییههیای
ساتت آیند ازمنظر اسالم عاارت است از :صنع الهی ،سنتهای الهی ،ترلی وتایری ،ترسی ،،عایادات ،رغایت ،نییت،
رجاء و ترف ،روند ،تصاویر ،اقدام ،زیارت ،گناهان ،شکر ،رضا ،تفریض ،ترک ،،یقین ،فنا و صار.
كلیدواژهها :اسالم ،آیند پژوهی ،امام (ع) ،آیند

 ،سنن الهی.

 اساادیار و مدیرگرو آیند پژوهی ،دانشگا جامع امام حسین(ع) ،تهران ،ایران
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مقدمه
جامعه بشری جهت رسیدن به اهداف واالی ترد ،نیازمند برنامه جامع الهی است .برنامیه الهیی
برای بشر ،همان ادیان الهی است که ازطریق وحی به انایای عظام و ترس ایشان بیه جامعیه بشیری
عرضه شد .آترین و جامعترین دین الهی ،دین اسیالم اسیت کیه درقالیب وحیی قرآنیی و ترسی
پیامار اکرم (ص) به بشریت رسید است .هرچند اسالم ،حقیقت واحدی اسیت ،امیا تیرانشهیای
مخالفی از آن صررت گرفاه است .آیند پژوهی اسالمی ،نظیر بیه حقیقیت ایین دیین الهیی دارد و
اسالم ناب محمدی (ص) را جساجر میکند؛ اسالمی که وحی و رسالت؛ قرآن و عارت (ع) را بیا
مانای امامت و والیت میشناسد .همانطرر که حدیثی از امیرالمیؤمنین (ع) در کایاب کیافی نقی،
شد است که فرمردند « :نَزَ َ الْقُرْآنُ أثْالثاً ،ثُلْثٌ فینا وَفی عَدُوِّنا ،وَثُلْثٌ سُنَنٌ وَ أمْثا ٌ ،وَثُلْثٌ فَیرائضض
وَأحْکامٌ(اصر کافى ،ج( :)636: 3نزو قرآن بر سه قسمت است :یک قسمت آن دربار اه ،بیت
عصمت و طهارت و دشمنان و مخالفان ایشان و قسمت دیگیر آن ،اتالقییات و ضیربالمثی،هیا و
قسمت سرم در بیان واجاات و احکام إلهى است) .همچنین امام باقر (ع) فرمرد انید« :القُیرْآنُ نَیزَ َ
( »،عیاشیی،
ث سُین ٌه َو َمثَی ٌ
ن کیا َن ضق َالَنیا و ُثلُی ٌ
أَثْالثاً ثُلُثٌ فضینا وَ فضی أَحضاائضنا و ثُلُثٌ فضی أَعْدائضنا َوعَیدُو مَی ْ
 ،3133ج )30: 3برایناساس دو بخش عمد معارف قرآن ،بحیث درگییری تیاریخی اسیت؛ جاهیه
مرافقان و مخالفان گفامان والیت هست .حضرت امام باقر (ع) در ادامه روایت میفرمایند« :وَلَرْ أَن
اآلیة إذا نَزَلَتْ فی قَرْمٍ ثُمَّ ماتَ أُولَئضکَ القَرْمُ ماتَتض اآلیةٌ لَما بَقضیی مضینَ القُیرْآن شَییءٌ وَلَکضین القُیرْآنَ
یجْری أَوَّلُهُ عَلَی آتضر ض ما دامَتض السَّماواتُ و األَرْضُ وَلضکُ ِّ،قَرْمٍ آیةٌ یاْلُرنَها هُمْ مضنها مضنْ تَیرٍ أَوْ شَر»:
(همان) بنابراین نااید گفت که قرآن تمام شد! اگر آیهای که راجع به یک قرم ناز شد بیا رفیان
آن قرم ،تمام نمیشرد .قرآن علم تاریخ نیست؛ قرآن تیاریخ را بیهگرنیهای تاییین مییکنید کیه میا
آیند نگری کنیم و بارانیم براساس آن نسات به آیند های تردمان تصمیم بگیریم .این یک اصی،
کلی است که بیان شد (میرباقری .)31/1/3،
آیند پژوهی دانشی است که در جهان کنرنی رو به گسارش است .بیهنظیر مییرسید رویکیرد
عرفی کنرنی نگا به آیند  ،نمیتراند از آیندة امن و پایدار ،رمزگشایی کنید .بررسیی آمیرز هیا و
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گزار های اسالم ،میتراند بخش مهمی از این چالش را برطرف کند .بررسی آیات قرآن مجیید و
روایات اه ،بیت علیهالسالم نشان میدهد که در اسالم ،نگیا بیه آینید  ،اصیالت و عمیق وییژ ای
مییابد .بهر گیری از تعالیم اسالمی میتراند زمینه طرح آیند نگیاری نسی ،پینجم را فیراهم آورد.
تفاوت این آیند نگاری با نس،های قالی در عمق و وسیعت نگیا بیه آینید اسیت .هیدف در ایین
رویکرد ،ساتت آیند امن و پایدار است که ماأثر و ماص ،به آیند جاودان و حیات طیاه تعرییف
میشرد و یک افق از آیند را با زمینهسازی ظهرر مظهیر اراد الهیی ،حضیرت حجیتبینالحسین
علیهالسالم ترسیم میکند (عظیمی.)31:3133،
در این زمینه ،دین اسالم نیز اهمیت این مرضرع را بیان مییکنید ،امیام علیی(ع) مییفرماینید :
مؤمنان کسانی هساند که آیند تریش را میشناسند .همچنین در قرآنکریم ،بارها به آیند دینیی
اشار شد است .در حرز اسالمی آینید پژوهیی درصیدد ایجیاد دوراندیشیی و آینید شناسیی در
سطرح مخالف زندگی بشری است تا ضمن بیان اهمیت ضرورت ترجه بیه روییدادها و تحیرالت
فراروی جهان ،ترانایی برتررد سنجید و مناسب با آنها را فیراهم سیازد ییا الگرهیا و سیناریرهای
مطلرب و مرجهی ارائه دهد .ازآنجاکه بخش مهمی از آیند آمرز های مهدویت ،ترجه به آیند و
بایساگی آمادگی ،برنامهریزی و زمینهسازی برای شک،گیری آیند مطلرب اسیت ،مییترانید در
بعضی از روشها و نگرشها پیرندهایی با آیند پژوهی داشاه باشد و آن دانش جدید آیند پژوهی
مهدوی است .عصر قا ،از ظهرر منجی ،از یکسر دور پسرفتها و انحطاط و ازسریدیگر دور
پیشرفتها و رشد و ترسعه است .آیند ظهرر طاق آییات قیرآن کیریم و رواییات اهی ،بییت (ع)،
تصریری قرآنی از آیند پیشروست (طیای ابرالحسنی ،و پیشنماز.)3131 ،
هدف اصلی پژوهش حاضر ،ترسیم مقدمهای بر ماانی آیند پژوهی اسالمی است .برای نی ،بیه
این هدف از روش فراترکیب کیفی اسافاد شد .در این پژوهش بیه ایین سیؤا اصیلی پاسیخ داد
میشرد که پایههای ساتت آیند از منظر اسالم کدامند؟
برای پاسخ به این پرسش اصلی به سؤاالت ذی ،پاسخ داد
-

مانای شناتت آیند ازمنظر اسالم چیست؟
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-

پایههای ساتت آیند ازمنظر آیند پژوهی غربی چیست؟

-

تفاوت آیند پژوهی غربی با آیند پژوهی اسالمی چیست؟

-

انراع آیند ها ازمنظر آیند پژوهی مرسرم کدامند؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
چارچوب نظری
پیشبینی آیند یکی از دغدغههای همیشگی بشر برد است .امروز با پیشرفت دانش ،ترکیب
علرم گرناگرن این امکان را به بشر داد اسیت کیه بیا اسیافاد از دانیش ،مسییر زنیدگی آینید را
طراحی کند .شریعت مقدس اسالم با بهر مندی از منابع غنی ،می تراند شیر ها و منابع آیند پژوهی
را غنا باخشد .دانشمندان مسلمان با تأمی ،در مرضیرعات میرتا بیا آینید پژوهیی ،ماننید زنیدگی
جاودان اتروی ،عصر ظهرر ،قضا و قدر و پیش بینیهای بیان شد در روایات دینی ،فص ،جدیدی
در این دانش ایجاد کرد اند .تایین آیندة انسان در اماداد زندگی جاودان اتیروی ،از تفیاوتهیای
اساسی بین آیند پژوهی اسالمی با آیند پژوهیهای ماداو است .تایین تفاوتهیای آینید پژوهیی
طراحی شد به وسیلة بشر ،با آیندة قطعی وعد داد شدة عصر ظهرر از مهمترین تیالشهیای علمیی
دانشمندان این حرز است .تعمیق تفکر آیند پژوهی نیازمند تایین رابطه بیا مرضیرع «قضیا و قیدر»
است؛ به گرنه ایکه انسان نقش ترد را در تدوین قضا و قدر الهی بداند .همچنیین یکیی از مسیائ،
مطرح در منابع اسالمی ،روایات معااری است که بخشیی از آینید را بیرای بشیر پییشبینیی کیرد
است .این روایات ،سخای پیشبینی آیند را از دوش بشر برداشاه ،اما اقدامها و طیرحرییزی بیرای
آیند را بر دوش او نهاد است (منطقی.)33:3133،
آیندهپژوهی
آیند پژوهی مشام ،بر مجمرعه تالشهایی است که با اسافاد از تجزیه وتحلی ،منابع ،الگرهیا
و عرام ،تغییر و یا ثاات ،به تجسم اید های بالقر و برنامهریزی برای آنها می پردازد .آیند پژوهیی
منعکس میکند که چگرنه از د تغییرات «امروز» ،واقعییت «فیردا» ترلید میی یابید.آینید اندیشیی،
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آیند پژوهی ،آیند نگاری و آیند شناسی واژ هایی هساند که بیه حیرزة دانیش فنِّیاوری جدییدی
اشار دارد که به شناتت ،تحلی ،،سیاتت ،شیک،دهیی و برنامیهرییزی آینید مییپیردازد (،Bell
.)313:3001
آیند پژوهی ،اصر و روشهای مطالعه و سپس تصمیمگیری ،طرحریزی و اقدام درتصرص
علرم و فناوری مرتا با آیند است .آیند پژوهی ،تفکرات فلسفی و روشهای علمی و مد هیای
مخالف بررسی و مطالعة آیند را مطرح و با اسافاد از آنها ،آیند های بدی ،و احامیالی را ترسییم
مینماید .لذا ،آیند پژوهی ابزاری برای معماری و مهندسی هرشمندانه آیند است.
در مارن آیند اندیشی ،پیشرانها اشار به نیروهای عمد شک ،دهند آیند جهان دارد .بدیهی
است که پیشرانها بهصررت غیرمساقیم بر حرز های مخالف تأثیرگذارند .بهعاارتدیگر ،مؤلفهها
یا عرام ،اصلی ماشک ،از چند روند که باعث ایجاد تغییر در یک حرز مرردمطالعه میباشند.
نیروهای پیشران یا ماغیرها مفاهیمی هساند که غیرثابت و تغییرپذیر که تک تک اعضای نمرنیه
تحقیق وضعیت یا حالت تاصی از آن می گیرند .بیه ایین معناکیه همگیی اعضیا ییا میرارد نمرنیه از
وضعیت یکسان و مشابهی از آن جهت برترردار نااشند .اگر نیروهیا و عرامی ،،درسیت تشیخی
داد و ارزیابی شرند ،کار پیشبینی بهسامان است ،حای اگر پیشبینیها درست هم از کار درنیاید؛
چراکه اص ،و مانای کار درست برد است (حاجیانی.)336:3130،
در بیان دیگر ،نیروهای پیشران مؤلفه های سازند آیند هساند که آیند را احاماالً میی سیازند.
پیشران ها الزاماً باعث تقریت همدیگر نمیشرند و ممکن است دارای اثرات ماضاد و تنثیی کننید
یکدیگر باشند .پیشران این ظرفیت را دارد که صحنه را با تحرلی اساسیی روبیه رو سیازد .درواقیع،
منظرر از پیشران هرچیزی است که صحنه و محی کالن را ماحر کرد و تغییر مییدهید (پیدارم
.)36:3130،
بعد از رویکرد اثااتگرایی که روی قابلیت پیشبینیی نظرییههیا بیرای ترصییف و تاییین امیرر
طایعی تأکید زیادی داشت ،نقش ارادة آدمی در حرز های آیند مررد ترجه قرار گرفت .ماغییری
که شناتت آیند را بهطرر ذاتی غیرممکن میکرد .بهاینترتیب ،رویکرد جدیدی در آیند پژوهی
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شک ،گرفت که فرضهای جدیدی را مانای شناتت آیند میکرد .در این رویکرد ،ییک آینید
وجرد ندارد ،بلکه آیند های بدیلی وجرد دارند که هریک از آنهیا مییتراننید بیه وقیرع بپیرندنید.
بهدناا آن برای لحاظکردن احاما وقرع آیند های بدی ،،احاماالت نیز مررد ترجه قرار گرفیت.
از مزایای این رویکرد ،قرارگرفان گزینه های ماعدد فراروی بشر است که میی ترانید بیا ارادة تیرد
برای رسیدن به گزینه های مناخب تالش کند .در ایین رویکیرد ،براسیاس دسیاه بنیدی کیه وروس
پیشنهاد داد ،آیند ها به چهار دساة آیند های ممکن ،محام ،،باورپذیر و مرجح یا مطلرب تقسییم
می شرند (علیزاد و همکاران  .)3131در اسالم آیند های قطعی و محا بیان شد اسیت .براسیاس
پیشفرض های دیدگا آیند نگارانه ،الزم است تا به ساتت آیند دقت شیرد .بیرای اینکیه بایران
آیند را ساتت ،ضروری اسیت تیا بیه ایین پرسیش پاسیخ داد شیرد کیه «آینید چگرنیه سیاتاه
میشرد؟» .بدینترتیب ،آیند پژو تنها ناظری بیرونی نیست که آیندة قطعی را میبیند ،بلکه کسیی
است که در ساتت آیند ای مطلربتر گام برمیدارد و میتراند مشارکت گیرو هیای مخالیف را
برای ساتت آیند جلب و هماهنگ سازد .جیمز دیارر ،یکی از آیند پژوهان برجساه غربی ،آیند
را حاص ،اندرکنش چهار عام ،روندها ،رویدادها ،تصریرها و اقدامها میداند(.)3336 ,Dator
بیشک روند و رویداد شناتاهشد ترین واژ های آیند اندیشی هساند که بر دو ویژگی آینید
مامرکز هساند .روند ،به پیرساگی تاریخی و زمانی اشیار دارد و طایق آن ،آینید ادامیة وضیعیت
فعلی دانساه می شرد .برتالف روند ،رویداد بر گسساگی های تاریخی تأکید دارد و آیند را نایجة
تغییر وضعیت فعلی میداند .هریک از این دو مفهرم دو جناه از آیند را نشیان مییدهنید کیه الزم
است آیند پژو به هر دو جناه ترجه کند .روند عاارت است از :تغییرات منظم داد ها ییا پدیید هیا
در طر زمان .روندها از گذشاه آغاز میشرند و تا آینید ادامیه میییابنید .امیا روییداد ،بیرتالف
روند ،حاص ،اتفاق یا حادثهای است که بهشدت بر روند و بهطررکلی بر آینید تیأثیر مییگیذارد.
تصریر ،حاص ،برداشت یا تراست افراد و گرو های گرنیاگرن دربیارة آینید اسیت .تصیاویر بیه
صررتهای مخالف اناشار مییابند؛ ازجمله در سخنرانیها ،گفاگرها و سیناریرهایی کیه ازطیرف
بازیگران تهیه میشرند .درنهایت اقدام ،عملی است که براساس تصاویر بازیگران از آینید شیک،
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میگیرد.

پیشینه
در سا های اتیر پژوهشهای تربی مربرط به آیند پژوهی اسالمی انجام شد است .درادامیه
به برتی از پژوهشهای نزدیک به مسئله پژوهش حاضر اشار میشرد:
بهروزی لک و دهکردی ( )3133در مقاله «مد دساگا فهم وآیند اندیشی تمدنساز ماانیبیر
قرآن کریم» کرشید است با درنظرگرفان مؤلفههای دساگا آیند اندیشی و تمدنسازی ،میتیران
گفت ،نایجه بهکارگیری مدلی که در آن ،همه جرانب آیند براساس قرآن و عارت مدنظر باشید،
تمدنسازی تراهد برد .براساس یافاهها ،آیند اندیشی تمدنساز اسالمی عاارت است از کینش ییا
فرایند فکری مداوم و نظاممند معطرف به آیند که در اثر انگیز تیرس از ضیرر ،طمیع منفعیت ییا
عالقه ناشی از شایساگی مقام مراتب والیت الهی ایجاد و به ترسیم نقشیه ذهنیی و عینیی ماانیی بیر
قرآن و عارت ،به منظرر تحقق تمدن اسالمی منجر میشیرد .عیرضیی و پیدرام ( )3131در مقالیه
«امکانپذیری و چگرنگی تحقق آیند پژوهی اسالمی» با بیان اینکه آیند پژوهی اسالمی نسیخه نیر
و بدی ،آیند پژوهی است که افزونبر سیازگاری بیا جهیانبینیی اسیالمی از آمیرز هیای اسیالم بیه
شیر ای حداکثری بهر میگیرد .گام نخست ترجییه امکیانپیذیری آینید پژوهیی اسیالمی اسیت.
افزونبر امکانپذیری آیند پژوهی ،نظام نگرش – آینید پژوهیی اسیالمی بیهمنظیرر بسیاری بیرای
شک،بخشیدن به آیند پژوهیی اسیالمی در رهییافای راهایردی معرفیی نمردنید .عیالینیژاد ()3131
درکااب« آیند پژوهی از دیدگا قرآن کریم (ماانی ،اصر و روشها)» ماانی ،اصر و روشهای
آیند پژوهی را در چهار بخش بررسی کرد است .در بخش یکم ،کلیات و پیشنیازهیای تحقییق،
برای آشنایی با چیسای دانش آیند پژوهی ،آینید پژوهیی اسیالمی ،دییدگا شناسیی قیرآن کیریم،
واژ شناسییی و گییزار شناسییی آینیید پژوهییی در آیییات عرضییه شیید اسییت .در بخییش دوم ،ماییانی
آیند پژوهی در سه فص ،ماانی علرم غربی ،ماانی اولیه قرآن کریم و ماانی آیند پژوهان و دیدگا
قرآنکریم ارائه شد است .در بخش سرم ،نگا مساق ،قرآنکریم بیه اصیر آینید پژوهیی در دو
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فص ،اصر اولیه قرآنکریم و اصر قرآنی رویکردهای آیند پژوهی میپردازد .در بخش چهارم،
روشهای آیند پژوهی ازمنظر قیرآنکیریم نییز در دو فصی ،روشهیای آینید پژوهیی اکاشیافی و
روشهای آیند پژوهی تجریزی با نگرش به ماانی و اصر بهدستآمد تایین شد است .واعظی و
قرام ( )3130در مقاله «جایگا آیند پژوهی در آیات و روایات» اشار میکند که با بررسی آییات
و روایات به صررت مکرر ،انسانهیا را بیه تفکیر ،برنامیهرییزی و تیدبیر بیرای آینید ای سیعادتمند
فرامیتراند .درادامه بیان میدارد قرآن از انسانهای مطلیرب بیه مارسیمین تعاییر فرمیرد اسیت و
درحقیقت ،میتران گفت که باترجه به ویژگیهایی که در آیات و رواییات بیرای مارسیمین ذکیر
شد  ،این گرو درحقیقت ،همان آیند پژوهان هساند .منطقی( )3133در مقاله «درآمدی بر اسیالم
و آیند پژوهی» بیان میدارد دانشمندان مسلمان با تأم ،در مرضرعات مرتا با آیند پژوهی ،مانند
زندگی جاودان اتروی ،عصر ظهرر ،قضا و قدر و پیش بینیهای بیان شد در روایات دینی ،فصی،
جدیدی در این دانش ایجاد کرد اند .تایین آینیدة انسیان در امایداد زنیدگی جیاودان اتیروی ،از
تفاوتهای اساسی بین آیند پژوهی اسالمی با آیند پژوهیهای ماداو اسیت .تاییین تفیاوتهیای
آیند پژوهی طراحی شد به وسیلة بشر ،با آینیدة قطعیی وعید داد شیدة عصیر ظهیرر از مهیمتیرین
تالشهای علمی دانشمندان این حرز اسیت .تعمییق تفکیر آینید پژوهیی نیازمنید تاییین رابطیه بیا
مرضرع قضا و قدر است؛ بهگرنهایکه انسان نقش ترد را در تدوین قضا و قدر الهی بداند .قربانی
( )3131در مقاله «آیند اندیشی ازمنظر اسالم» طی ییک مطالعیه اکاشافی ،به پشیارانهی تفسییرها و
منابع معاار شیعی ،برداشتهایی از قرآن کریم ارائه میدهد .در این مقاله رویکرد غالیب ،مرضیرع
نس ،های آیند به عنران یکیی از دغدغیههییا و مرضییرعات اساسییی و مییرردبحث آینید پژوهیی
بررسی میشرد .عظیمی ( )3133در مقاله «بیازنگری دسیاگا نظیری آینید پژوهیی در جهیانبینیی
اسالمی» بیان میشرد بهر گیری از تعالیم اسالمی می تراند زمینه طرح آیند نگیاری نسی ،پینجم را
فراهم آورد .ملکیفر ( )3133در مقاله «آیند پژوهی و مهدویت» ضیمن تاییین نسیاتهیا و روابی
آیند پژوهی و مهدویت در اسالم ،چگرنگی برمیسازی آینید پژوهیی را بیر پاییه اصیر و مایانی
مهدویت تشریح کرد و نشان مییدهید کیه مهیدویت بیه مثابیه عیاملی چشیم انیدازآفرین ،چگرنیه
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می تراند از مرز باورهای فردی فراتر رفاه و در بطن و میان برنامیه رییزی هیای بلندمیدت اجامیاعی
بنشیند .فیرحی ( )3133در مقاله «آیند جهان در اندیشیه اسیالمی :رواییت شییعی» اشیار مییکنید
آیند شناسی شیعه ،همانند دیگر دیدگا های این مذهب ،بر نظریه امامیت و والییت اسیارار اسیت.
کارگر ( )3133در مقالیه «آینید پژوهیی قرآنیی و جایگیا مهیدویت در آن» بییان مییدارد بیرای
برمیسازی آیند پژوهی ،باید پاالیش جدی در رویکردها و ماانی آن صررت گیرد و ازمنظر دینی
به تصرص ازمنظر قرآنی به آن پرداتاه شرد .شناتت رویکردهای آیند شناسانه قرآن و ترجیه بیه
جایگا آمرز مهدویت در آن ،می تراند کمک شایان ترجهی در برمیسازی آیند پژوهی کیرد و
جناییههییای دینییی آن را تقریییت و یافاییههییای آن را واقعیییتییر سییازد .کییرهی ()3133در کاییاب
«آیند پژوهی تالیغ دین» به این مرضیرع مییپیردازد کیه هیر تغیییری بیر حیطیههیای ماعیددی اثیر
می گذارد؛ برای همین ،اصالً عجیب نیست که یک اتفاق جزئیی در بیازار بیررس ییا ییک کشیف
جدیدی در نظام تالیغ دین باز کند؛ زیرا ممکن است ترکیب آلیاژ جدید ،ایجاد یک شیغ ،جدیید
را درپی داشاه باشد و اگر آن شغ ،گسارش یابید و مسیائ ،دینیی جدییدی را ایجیاد کنید ،حیطیة
جدیدی از تالیغ به وجرد تراهد آمد .درهرحیا  ،تغیییرات آنیی ،سیریع ،گسیارد  ،پارادایمییک و
پرشااب باعث شد است که نگا به آیند برای نظام تالیغ دین ،نهتنها یک اباکار عم ،ویژ  ،بلکیه
یک ضرورت راهاردی اغماضناپذیر باشد .نریسند این کایاب جنایههیای تالییغ دینیی را بررسیی
میکند .فخرایی ( )3131در کااب «آینید پژوهیی اسیالمی:تعیاریف و دییدگا هیا» در ایین کایاب
آیند پژوهی دینی به تصرص آیند پژوهی اسالمی و تفاوت آن را با آیند پژوهی مدرن بیه بحیث
میگذارد .رضایی ( )3131در کایاب «چهی،چیرا آینید » شیاکهای از آییات و رواییات مناخیب
درمررد آیند پژوهی را بیان میدارد.
درمررد آیند پژوهی اسالمی نریسندگان به مطالب مخالفی پرداتاهاند ،ولی در ییگ گفامیان
جامع در آیند پژوهی اسالمی به پایههای ساتت آیند از منظیر اسیالم نپرداتایهانید .وجیه تمیایز
پژوهش حاضر با پژوهشهای انجام شد در این است که یک تصیریر جیامع از پاییههیای سیاتت
آیند ازمنظر اسالم که مقدمهای بر مطالعات آیند پژوهی اسالمی هست ،ارائه میدهد.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر جزو پژوهش بنیادی محسرب میشرد .ازنظیر معرفیتشناسیی و جهیتگییری
پژوهش ،روش به کاررفاه در این مقاله کیفی است .در این نرع طرح ،پژوهشگر درصدد زمینهیابی
مرقعیای نامعین است .برای این منظرر ،ابادا داد های کیفی را گردآوری میکند .سپس با اسیافاد
از آن داد هییا امکییان صییررتبنییدی گریییههییایی دربییارة پدیییدة مییررد بررسییی فییراهم میییشییرد
(بازرگان .)3133،به بیاندیگر ،در این پژوهش ،پژوهشیگر بیهدنایا بررسیی فرضییه تاصیی نایرد
است ،بلکه با صررتبندی مسئله و طرح سؤاالت مافاوت درپی کشف پاسخ تراهند برد.
باترجهبه اینکه در پژوهش حاضر از فراترکییب کیفیی بیرای گیردآوری و از شیات

هیای

ترصیفی برای تحلی ،یافاهها اسافاد شد ،ازاینرو جزء پژوهشهای کیفی محسرب میشرد .یافاه-
های پژوهش حاضر از واکاوی و مطالعه منابع کاابخانهای و الکارونیکی ایجاد شد اسیت .جامعیه
پژوهش در این فراترکیب تمیامی مقیاالت ،پاییاننامیههیا و کایابهیای میرتا بیه کلییدواژ هیا و
درراساای هدف پژوهش برد .جهت تحقق اهداف پژوهش حاضر ابادا با اسافاد از کلیدواژ های
مرردنظر با اهداف تعیینشد در منابع اطالعاتی به جساجر پرداتاه شد .در مرحله دوم با اسافاد از
مالک های ورود و تیروج در پیژوهش حاضیر بیه غربیالگری و اناخیاب پیژوهشهیای میرردنظر
درراساای اهداف تعییین شید پرداتایه شید .در مرحلیه آتیر ،بعید از غربیالگری و اناخیاب منیابع
مرردنظر با اسافاد از فراترکیب کیفی و درجهت پاسخگریی به پرسشهای مطرحشد به واکاوی
و تجزیهوتحلی ،یافاهها پرداتاه شد.

یافتههای پژوهش
مانای هسایشناسی آیند پژوهی اسالمی،تفاوت اساسی با آیند پژوهیی غربیی دارد .در اسیالم
آیند را ازمنظر امام معصرم (ع) باید باینیم و هر قدر بارانیم به امام (ع) نزدیک شریم ،میترانیم در
تشعشع نرر او آیند را بهار باینیم.
پایههای ساتت آیند ازمنظر اسالم عاارت است از:
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صنع الهی
در قرآنکریم آمد است :وَتَرَى الْجاَا َ تَحْسَاُهَا جَامضدَةً وَهضیَ تَمُرُّ مَر السَّیحَاب صُینْعَ اللیهض الیذضی
أَتْقَنَ کُ ،شَیْءٍ إنهُ تَایرٌ بمَا تَفْعَلُرنَ (نم :)33 :،کر ها را مىبینى (و) مىپندارى که آنها بىحرکاند
و حا آنکه آنها ابرآسا در حرکاند( .این) صنع تدایى است که هیر چییزى را در کمیا اسیارارى
پدید آورد است .درحقیقت او به آنچه انجام مىدهید ،آگا است.
امیرالمؤمنین (ع) در کالمی میفرمایند« :فکان ابادع ما تلق بال مثا ساق وکی ِّ،صیانع شییء
فمن شیء صَنع واللِّه ال من شی صنع ما تلق» ( اصر کافی ،کااب ترحید ،حدیث  :)101تداونید
ابادای تلقت را بدون نمرنه قالی آفرید( .غیرتداوند) هر چیزی را از چیزی دیگر میسازد ،ولکن
تداوند مخلرقات را از چیز دیگر تلق نکرد است ،بلکه بهصررت ابداعی آفرید اسیت .در بییان
فرق ،حضرت اوالً :تمامی مخلرقات را به ابداع الهی اساناد داد است ،ثانیاً :بین صنع الهی و بشری
فرق گذاشاه است؛ بدین نحر که صنع بشری برگرفاه از چیز دیگیری اسیت ،لکین صینع تداونید
درمررد جهان مارتب بر صررت تیالی و یا الگری تارجی نیست؛ چراکه هیچ چیز قا ،از تداوند
وجرد نداشاه و هیچ صنعای بر صنعت تداوند تقدم ندارد تا حقتعالی صنع ترد را به مشابهت آن
صنعت ،ایجاد کرد باشد .صنع الهی از صفات فع ،الهی است و تغییری در آن نیست.
سنتهای الهی
سنتهای الهی ازجمله سنت الهی امداد و اسادراج ،اوالً درک درسای به فهم تاریخ و روندها
و چرایی اتفاقات میدهد ،در ثانی امید به نگا به آیند برای بهر مندی از سناهای الهیی مییدهید،
بیرتالف نگیا هییای میادی ،بیاور بییه سینتهیای الهیی ،حرکیتدهنید و اطمینییانبخیش و باعییث
فاصلهگرفان از رویکردهای مادی در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها تراهد برد (اعاماد به امداد
الهی باعث میشرد در مقاب ،ابر قدرتها محکم و اسارار بایسایم) .سنِّتهای الهی بهمعنای عام آن
یعنی «روش هایی که تداوند امرر عالم و آدم را بر پایه آنها تدبیر و ادار می کند ».سنِّتهای الهی
تادی ،نخراهد شد و تغییر پیدا نمیکند« ،فَلَنْ تَجدَ لضسُیناهَ اهللَ تَایدیالً وَلَین تَجیدَ لسضینُاه اهلل تَحیریالً»
(فاطر .)01 :از ویژگیهای سنِّت الهی ثابت و فراگیربردن آن اسیت کیه تداونید در قیرآن جهیت
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عارت گرفان صاحاان اندیشه و ترد نمرنههای فراوانی را ذکر نمرد است .از جمله :سنِّت الهی در
هدایت و ضاللت ،سنِّت تداوند در ناسپاسی نعمتها و تغییر آن ،سنِّت تدا در تدافع و درگییری
میان حق و باط ،،سنِّت الهیی در نیابردی و هالکیت سیامگران ،سینِّت الهیی در ابیاال و آزمیایش،
سنِّت های تداوند در امدادرسانی (امدادهای الهی) گرشه ای از آن را شام ،میشیرد« .وَ قُی ،جیاءَ
الحَقُّ وَ زَهَقَ الااطض ُ،أضن الااطض َ،کانَ زَهُرقا» (اسراء :)33 :و بگر :حیق آمید و باطی ،نیابرد شید؛ یقینیاً
باط ،نابردشدنی است« .فَقُطضعَ دابرُ القَرم الذینَ ظَلَمیرُا» (انعیام :)01:یعنیی« (بیه ایین ترتییب) دناالیه
(نس )،زندگی جمعیای که سام کرد بردند ،قطع گردید ».مرارد فرق نمرنههایی از سنِّتهای الهی
است که باید در تدبیر امرر و آیند پژوهی مررد ترجه قرار گیرند.
تولی و تبری
از مهمترین پایههای ساتت آیند در اسالم است .ترلی و تاری به دوسای بیا تیدا و دوسیاان
وی و دشمنی با دشمنان تدا اطالق میشرد .نمازی ما را رشد میدهد که بیابش امیام (ع) باشید و
تاریجسان از دشمنان ،در این نگیا  ،درحقیقیت تکلیفمیان را بیا مرزبنیدیهیای روشین مشیخ
میکنیم ،به فرمایش معصرم (ع) ه ،الدین اال الحب و الاغض .برایناساس ،با تعیین تطرط فکری
مطابق با ت کش اصلی یعنی امام (ع) شک ،میگیرد ،مغناطیس امام(ع) مانای حرکت و تصیمیم
تراهد برد و برایناساس جذب و دفع چه در بعد فردی و نسات به اشخاص ،چه در بعد فکری چه
در بعد نرع تصمیمسازی و تصمیمگیری قرار تراهد گرفت .بنابراین ،در ساتت آیند باید به این
اص ،اساسی ترجه داشت و آن را مانا قرار داد .همان میزان که ترلی مهم است ،تاری نیز مهم است
و در روایات هست که هرچه حب بیشار به همان نسات بغض بیشار هم باید باشد.
توسل
ترس ،واسطه قراردادن شیخ

ییا چییزی نیزد تداونید ،بیرای تقیرب بیه او و بیرآورد شیدن

حاجتها است .ترس ،از آمرز های اعاقادی شیعه و بسیاری از مسیلمانان اسیت .ترسی ،بیا آمیرز
شفاعت پیرند نزدیکی دارد و این دو آمرز معمرالً همرا یکدیگر ذکر میشرند.
به اعاقاد شیعیان ،اهمیت ترس ،برتاساه از امر الهی در قرآن و نیز احادییث پرشیماری از اهی،
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بیت (ع) است .بدینمعناکه کارها را انجام میدهیم و وظایف ترد را به صررت صیحیح و منطقیی
انجام میدهیم ،ولی برای نایجه و ثمر گرفان باید ترس ،کنیم .ترس ،در همه مسیر از ابادا تا اناهیا،
از ترفیق عم ،تا نایجه عم.،
عبادات
در عاادت باید ،عم،؛ انگیز و جهت الهى داشاه باشد ،اعم از اینکه بهتاطر محایت و رضیاى
حق باشد یا اماثا اوام ر و یا شکرگذارى به درگا او یا دسایابى به بهشیت ییا فیرار از عیذاب و ....
مانند صدقه ،صله رحم ،مراسات و  ...از دیگر پایههای ساتت آیند هساند.
دعا در قرآن و روایات بهعنران یکی از را های ارتااط با تدا مررد تأکید قرار گرفاه و برترین
عاادتها شمرد شد است .در آیه  60سرر غافر تداوند مردم را به دعا کردن امر میکند و نرید
اجابت میدهد .در این آیه دعا نرعی عاادت محسرب شد و ترککنند آن را از سر بزرگیطلای
بیم دوزخ و عذابی ترارکنند داد است .در احادیث ،دعا با تعابیری ازجمله سالح مؤمن ،برترین
عاادت ،نرر آسمان و زمین ،کلید رحمت ،رمز رساگاری ،وسیله افزایش روزی و ابزار دفیع بیال و
سالمماندن از شر شیطان ترصیف شد است( .کافی  ،ج )066:3ائمه اطهار (ع) در روایات مردم را
به دعا و تضرع به درگا الهی تشریق میکردند .این تشریق گا بهصررت عمرمی و گیا بیه افیراد
تاصی دسارر داد میشد .دعا مخ عاادت است چرن فقر را جلر میکند.
رغبت
مهمترین رغاای که انسان باید به آن برسید ،رغایتض در تیدا و رغایتض در امیام (ع) اسیت کیه
رغات در امام (ع) ،همان رغات در تداست .این رغاتض در امام (ع) است که به ما امکان همراهی
با امام (ع) را میدهد ،واال انسان نمیتراند با امام (ع) را بیرود .اگیر رغایت در تردمیان کیردیم،
حای اگر رغات در ثراب تردمان کردیم ،این ،در یک جایی ،ما را زمین میگذارد .ما بایید تمیام
رغاات و تراساههایمان را در می ،امام (ع) تالصه کنیم.
ما دو جرر رغات داریم :رغاتهایی که مطلرب هساند و رغاتهایی که مطلرب نیساند.
اینطرر نیست که آدم هر مطلایی را کیه بخراهید ،تیرب باشید .تیلیی از گرفایاریهیا بیرای
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رغاتها و تراساههای ماست .تمام همت ما و تمام امکانات و تمام فرصتهای ما ترج رغااتمیان
میشرد .یکی از جاهایی که انایا آمدند و اصالح کنند ،همین رغاتهای ماست .آنها آمدند در میا
رغات بزرگ درست کنند تا راغب فی اهلل باشیم (إلَى اللهض راغضاُرن) و راغب در دنیا نااشیم .اصیرالً
رغاتهای ما را اولیائمان درست میکنند .اگیر اولییای میا اهی ،دنییا بردنید ،تمیام رغایتهیای میا
آرزوهای دنیایی میشرد و ما راغب فیالدنیا میشریم .اولیای طاغرت کارشان همین است کیه میا
را تحریک و تحری

و ترغیب به دنیا میکنند و کاری غیر از ایین ،از آنهیا سیاتاه نیسیت .امیت

تردشان را ترغیب به دنیا میکنند و آلهه و بتهایی درست میکنند و به مردمشان میگریند شیما
رو به اینها بیاورید و رو از اینها برندارید!
انسانی که در وادی والیت ائمة جرر است ،تمام رغااتش رغاات دنییایی اسیت .در آنجیا افیق
رغاات پایین است و سقف رغاات بیش از دنیا و هرسهای دنیایی و حرص به دنیا و میی ،بیه دنییا
نیست .این رغاتها برای انسان اسارت ایجاد میکنید و آدم را کرچیک مییکنید .درواقیع ،اینهیا
رغات نیست ،اینها اسارت است .ولی انایای الهی سعی میکنند سقف رغایت انسیان را بیاال بارنید.
انسان اگیر در وادی والییت امیام (ع) قیرار گرفیت ،رغایت انسیان رفعیت پییدا مییکنید و میی ،و
تراساههایش رفعت پیدا میکند و تراساههایش در حد دنیا نیست .زاهد فیالیدنیا و فیار از دنییا
میشرد .همه دنیا را هم به او بدهی ترشحا نمیشرد و اگر همیه دنییا را هیم از او بگییری غصیه
نمیتررد ،چرن یک رغات باالتری دارد .این [تربیت] را انایا درست میکنند.
محی والیت انایا و محی والیت معصرم(ع) ،محیطی است کیه در آن رغایات انسیان رفعیت
پیدا میکند و انسان مییترانید تیدا را بخراهید و مییترانید رغایتض در عیالم آتیرت پییدا کنید و
رغاتهای بزرگ در وجردش شک ،بگیرد .پس ،اولیای ما هسیاند کیه سیطح رغایت میا را معیین
میکنند.
«رغات بزرگ یعنی آدم فق دناا رشد تردش نااشد کیه تیردش بیه ثیراب برسید؛ رغایت
بزرگ یعنی در انسان این رغات پیدا شرد که ظهرر امام واقع بشرد و عالم به ترحید و امامت برسد
و حجاب از عالَم برداشاه شرد .اگر این رغات در آدم پیدا شد ،اقدامات انسان هم به انداز رغااش
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بزرگ میشرد .انسانی که رغات میکند ،تردش را به امام (ع) میرساند و حلر در آسیاان امیام
پیدا میکند («حلت بفنائک») .وقای رغات به تدا و رغات به ولی تدا در انسان پییدا شید ،انسیان
کنار حضرت قرار میگیرد و در طرح حضرت عم ،میکند .میا اگیر رغاامیان رفعیت پییدا نکنید
نمیترانیم در طرح امام (ع) قرار بگیریم و کنار امام (ع) عم ،بکنیم .اگر رغات ما بیا رغایت امیام
(ع) گر تررد و یکی شد و آن رغاتهای بزرگ در ما شک ،گرفت ،این رغاتها میا را بیه امیام
(ع) میرساند و کنار امام (ع) قرار میگیریم و سخایهای را را کنار امام (ع) تحم ،میکنیم و بیا
امام (ع) را را طی میکنیم .ولی اگر رغات دیگری در ما شک ،گرفت و ترجه به تردمان ،حایی
ترجه به منافع معنری تردمان ،داشایم ،این ،ممکن است مرجب جداشدن ما از حضرت (ع) بشرد.
در عالم با امام (ع) را رفان و در طرح امام (ع) عم،کردن ،وقای ممکین مییشیرد کیه انسیان
رغااش ،رغات در رسر باشد نه رغات در ترد .اگر رو بیه تیردت آوردی و از او غافی ،شیدی
نمیترانی با او را بروی« .وَ ال یَرْغَاُرا بأَنْفُسضهمْ عَنْ نَفْسضه» یعنی شما حق ندارید می ،به تردتان پییدا
کنید و رویاان را از رسر (ص) برگردانید« .اتقُرا اللهَ وَ کُرنُرا مَعَ الصَّادضقین»؛ در عالم بیا حضیرت
(ع) را بروید .اگر میتراهید با حضرت (ع) را بروید ،باید رغات در حضرت (ع) داشاه باشید نه
رغات در تردتان .اگر انسان راغب در حضرت (ع) شد ،چنین رغاای انسان را در همیه سیخایهیا
همرا با حضرت (ع) میکند( ».میرباقری .)36/33/31،
نیت
نیت قصد ،اراد و انگیز اتایاری انسان برای انجام عاادت ییا کارهاسیت .در رواییات ارزش
هر کار باترجهبه «نیت» و انگیز صاحب عم ،تعیین میشرد .در مارن روایی نییت اصی ،و شیالرد
کارها معرفی شد و اعما را ثمر آن میدانند .مسلمانان به داشان نیت پیاک و مخلصیانه ترصییه
شد و نیت فاسد و ریایی را عام ،ازبینرفان برکت و پیشآمدن بال و گرفااری دانساهاند .براساس
روایات ،ارزش و اهمیت هر کیاری براسیاس نییت و انگییز آن تعییین مییشیرد؛ بیهعیالو اینکیه
نیتهای ریایی باعث باط،شدن عم ،و نیتهای مخلصانه و با قصد قربت به تداوند ،باعث کما
عم ،میشرند؛ طاق حدیث معروف «إنِّمیا األعمیا ُ بالنییات» ،اعمیا انسیان در گیرو نییتهاسیت،

66

آیندهپژوهی انقالب اسالمی ،سال دوم ،شماره  ،2تابستان 0011

معصرمان (ع) در روایات بسیاری ،بر داشان نیت پاک و مخلصانه تأکید کرد و نیت فاسد را عام،
ازبینرفان برکت و روزی انسان و پیشآمدن بال و گرفااری معرفی نمردند.
برتی از احادیث ،در مقایسه نیت و عم ،،نیت را اص ،،شالرد و برتر از اعما معرفی کرد و
اعما را ثمر نیتها دانساهاند .همچنین ذکر کردند که پاداش الهی ،شیام ،نییت بیدون عمی ،نییز
میشرد .براساس روایای از امام علیی (ع) ،اعمیا بنیدگان ،دارای مراتیب و درجیههیایی مافیاوت
هساند و «نیت» ،تعیینکنند میزان ارزش اعما اتالقی و عاادی انسانهاست «.نیت شیاکله اسیت،
تدای ماعا ما را مااال کرد برای این که اماحانمان کند و شاکلهمان اصالح شرد ،تا جزء محایین
شریم( میرباقری .)33/3/1،
رجاء و خوف
در آمرز های دینی یکی از رمرز بقای حیات طیاه ،امید به آیند ای روشن میباشد .امیدواری
برای تالش و کار از جایگا ویژ ای برترردار است .امید به فض ،الهی ،امید به رحمت الهیی و از
همه مهمتر امید به آیند ای که وعد داد شد تداوند است (و نرید ان نمن علی الیذین اساضیفر
فی االرض و نجعلهم االئمه و نجعلم الرارثین(قص

 ))1:جلیرگیری از ییأس بیهعنیران بزرگایرین

گنا الهی دو روی یک سکهاند و دلی ،نهی از یأس و ترویج امید صحیح ،نیز این اسیت کیه امیید
آیند ساز و حرکتآفرین است.
در داساان حضرت یرسف (ع) آمد است؛ «ثُمَّ یَاتی مضن بَعدض ذلضکَ عامٌ فیهض یُغیا ُ النِّیاسُ وَ فییه
یَعصضرُونَ» (یرسف :)03:یعنی«سپس بعد از آن ،سالی فرا میرسید کیه بیه میردم در آن سیا بیاران
می رسد ( و مشک ،قحطی تمام میشرد) و در آن مردم (بیهتیاطر وسیعت و فراونیی ،از مییر هیا و
دانه های روغنی) عصار می گیرند .».امید ،بهارین سرمایه برای ادامه ی زندگی اسیت .میؤمن بایید
بین ترف و رجا باشد .ترف از اعما ترد و رجا به رحمت واسعه پروردگار.
روند
در اسالم و افق دید الهی ،باید باینیم تدا چه روندهایی را پایه گذاری کرد است ،مفهیرمی و
تفسیری از سرر ماارکه العنکارت آیه  30قُ ،سیروا فضی األَرض  .درحقیقت باینیم با امیام (ع) چیه
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کردند و نکاه مهمتر اینکه با امام (ع) سیر کردن (حرکت برمانای حرکت امام (ع) ،مثا ابیرذر ییا
سلمان) در این روندها درگیری جاهه حق و باط ،و درگیری جاهه باط ،بیا همیدیگر دیید شیرد.
حادثه تاریخی وقای حام ،درس است ،گذشیت زمیان تیأثیری نیدارد و بایید از آن درس گرفیت.
برتی معاقید هسیاند سیه نیرع رونید وجیرد دارد .3 :رونیدهای جیاری .3 ،رونیدهای نربیهای-1 ،
روندهای نرظهرر (منطقی.)10-33:3133،
تصاویر
تصریر ،حاص ،برداشت یا تراست افراد و گرو های گرناگرن دربیارة آینید اسیت .تصیاویر
بهصررتهای مخالف اناشار مییابند؛ ازجمله در سخنرانیها ،گفاگرها و سناریرهایی که ازطیرف
بازیگران تهیه میشرند .تصریر تداوند ماعا برای عالم را باید مانا قرار داد کیه بیه پییامار (ص) و
اه ،بیت (ع) بیان فرمردند :دوران پیاماران ،امامت ،غیات ،ظهیرر ،رجعیت ،قیامیت و پییامار اکیرم
(ص) محرر این تصریر هساند و تداوند ایین تصیریر را در عیالم پییاد کیرد و در آینید تحقیق
میدهد .در سرر ماارکه تربه آیه 11بیان شد  :هُرَ الذی أَرسَ َ،رَسرلَهُ بالهُدى وَدین الحَقِّ لضیُظهیرَ ُ
عَلَى الدین کُلِّهض وَلَر کَر َ المُشرکرن  -او کسی است که رسرلش را با هدایت و آیین حق فرسااد ،تا
آن را بر همه آیینها غالب گرداند ،هر چند مشرکان کراهت داشاه باشند!
باید امام (ع) را بهعنران مجرای دریافت فیض و تجلی نیرر تیدا بیهصیررت دقییق بشناسییم و
بارانیم از افق امام (ع) به آیند نگا کنیم و وقایع را با این دید تعایر و تفسیر کنییم .اکنیرن میا در
مرحله غیات هسایم ،لذا ماانیبرتصریر مطرحشد ازسری والیت فقیه (فارجعرا الی روات حدیثنا)
نگا کنیم.
تقرای در تیا «غیر از «تقرای در عم »،است .ممکن است یک آدمی در عمی ،ماقیی باشید،
نماز شاش هم ترک نشرد ،اما تقرای در تیا نداشاه باشد .این یک مرضیرع جیدی اسیت .بیرای
چشم مناسک میگریید؛ میگریید این نگا حال است؛ این نگا مکیرو اسیت؛ ایین نگیا حیرام
است .بعد برای نگا حرام ،مصادیق میآورید؛ میگریید نگا غضیبآلیرد بیه پیدر و میادر حیرام
است؛ نگا تحقیرآمیز به مؤمن حرام است؛ مصداقها را هم میگریید .ولی آیا برای تیا هم شما
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دید اید یک جایی این کار را کرد باشند؟ تخی ،هم یک قر است و معلرم نیست کارش کمار از
کار چشم باشد .اثرگذاری آن هم در وجردض ترد آدم ،همانطررکه «النظر سهم من سهام ابلییس»،
تیا هم «سهم من سهام ابلیس» .اینطرری نیست که انسان وقای تخی ،میکند آزاد باشد.
الااه باید ترجه کرد که معمرالً «زیاد بهکارگرفان تیا » ،برای وقای است که انسیان بیه عیرالم
باالتر را پیدا نکرد است .انسان اگر به عرالم باالتر را پیدا کرد ،تالش میکند که حایالمقیدور
تیا را محدود کند و نگذارد تیا دتالت کند تا باران یک تصریری از آن عالم بیاال ارائیه داد.
فرض کنید میتراهید بهشت را تصریر کنید ،اگر پای تیا را باز کنید بهشای مث ،قمصر کاشیان
درست میشرد ،یا از آن بهشتهای مصنرعی درست میشرد .یا مثالً جهنم به تخی ،نیازی نیدارد؛
آنقدر واقعیتض آنجا سنگین است که شما باید تنز بدهید تا فهم روی آن واقیع بشیرد؛ نییازی بیه
تخی ،ندارد (میرباقری ،بهار.)36
اقدام
عملی است که براساس تصاویر از آیند شک ،میگیرد .در سیرر ماارکیه العنکایرت آییه 13
بیان شد است :وَالذینَ آمَنرا وَعَمضلُرا الصالضحاتض لَنُاَرئَنهُم مضنَ الجَنة غُرَفًیا تَجیری مضین تَحاضهَیا األَنهیارُ
تالضدینَ فیها نضعمَ أَجرُ العامضلینَ :و کسانی که ایمان آورد و کارهای شایساه انجام دادند ،آنان را در
غرفههایی از بهشت جای میدهیم که نهرها در زیر آن جاری است؛ جاودانه در آن تراهند مانید؛
چه ترب است پاداش عم،کنندگان! از نظر قرآن آن عملی قاب،قار است که انسان را بیه سیری
شاهرا هدایت کشاند .یعنی فق عم ،صالح در قرآن قاب ،قار است .عملی کیه همیرا بیا ایمیان
باشد و انسان را به سری نرر بکشاند و از ظلمت کفر نجات دهد.
پیامار اسالم (ص) میفرماید« :هر کس به آنچه میداند عم ،کند ،تداوند ،دانش و علم آنچه
را که نمیداند ،به او میدهد».
اعما ما از پایه های ساتت آیند هست .امربه معیروف و نهیی از منکیر  :از اقیدامات مهیم در
ساتت آیند هست.
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زیارت
یکی از برکاتی که ما در روایات ائمه (ع) به آن دعرت شدیم و فضیلتهای فراوانی هم دارد،
زیارت معصرمین (ع) است  .یکیی از آداب ایین اسیت کیه وقایی انسیان بیه زییارت معصیرم (ع)
میرود ،به حضرت عرض ادب و سالم کند و تجدید عهد با امام (ع) داشاه باشد .این تجدید عهد
با امام چند قسم است؛ یک قسم تجدید عهد با امام (ع) همین است که انسان مقامیات معصیرمین
(ع) را بیان بکند و نسات به این مقامات اقرار کند ،این یک نرع تجدید عهید بیا امیام (ع) اسیت و
ترد زیارت رفان هم تجدید عهد با ایشان است.
ما عهدی با امام (ع) تردمان داریم ،تمام عهد ما این است که به زیارت امیام (ع) بیرویم .آن
وقت در زیارت یکی از قرارهایی که ما با معصرمین (ع) داریم و تجدید عهد میکنیم ،همین اقرار
به مقامات معصرمین (ع) است .درواقع ،این زیارتنامههایی که ما میترانیم ،یک نرع عهدنامهای
بین ما و امام (ع) تردمان است .شما به امام (ع) عرض ادب و سیالم مییکنیید و در مقابی ،ایشیان
تراضع میکنید و شئرنی از امام (ع) را یاد میکنید و به هر شأن و مقام امام سالم میکنید .مثالً در
زیارت جامعه کایر به این عنران به امام سالم میکنید «السَّلَامُ عَلَیْکَ یَیا أَهْی َ،بَیْیتض النُّاُیرَّة وَ مَعْیدضنَ
الرِّسَالَة» یا مثال «الاامینَ فضی مَحَاَّة اللهض وَ الْمُخْلضصضینَ فضی تَرْحضیدض الله» :درواقع باطن این زیارت ،تجدید
عهد و قرار با امام (ع) است ویکی از بهارین امرری است که در ما طهارت نفس ایجیاد مییکنید.
باطن این امر تراضع در مقاب ،تدای ماعا است و لذا منشأ طهارت نفس انسان میشرد .امام هادی
(ع) در زیارت جامعه کایر میفرمایند « وَ جَعَ َ،صَلَرَاتضنَا عَلَیْکُمْ وَ مَا تَصَّینَا بیهض مضینْ وَلَیایَاضکُمْ طضیایاً
لضخَلْقضنَا وَ طَهَارَةً لضأَنْفُسضنَا وَ تَزْکضیَةً لَنَا وَ کَفارَةً لضذُنُربنَا» صلراتی که ما بر معصیرم (ع) مییفرسیایم ،ایین
صلرات باطنش تراضع و تشرع در مقاب ،معصیرم (ع) اسیت .در رواییت آمید کیه ایین زییارت
درواقع تجدید عهد با معصرم (ع) اسیت و ایین مرجیب طهیارت نفیس و پیاکی تلیق و اتیالق و
تلقت انسان میشرد.
یعنی اگر حای در تلقت انسان در عرالم گذشاه بهتاطر بعضی از کرتاهیهایی که ما داشایم،
اگر یک رگههایی از ناتالصی در ما باشد ،این با تراضع در مقابی ،معصیرم (ع) پیاک مییشیرد و
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تلقت انسان ،تلقت گرارا میشرد .اتالق انسان ،اتالق گرارا میشرد و کفار گنا انسیان میی-
شرد ،درنایجه طهارت نفس حاص ،میشرد .این آن چیزی است که در اقرار به مقیام معصیرم (ع)
حاص ،میشرد ،این زیارتنامههایی که ما میترانیم درواقع اقرارنامه ماست .معنایش ایین اسیت میا
شما را به این مقامات میشناسیم و در مقاب ،این مقامات شما تراضع میکنیم.
ائمه (ع) ابراباهلل هساند؛ یعنی درهای وادی ترحید به سری میا از وادی والییت امیام(ع) بیاز
میشرد و به انداز ای که به امام (ع) نزدیک میشریم و به ساحت ایشان ورود پییدا مییکنییم ،بیه
همان انداز درهای معرفت و محات الهی و وادی ترحید به روی ما گشرد میشرد.
هر مقامی از مقامات ائمه (ع) یک بابی به سری ترحید است .اگر امام (ع) مقیام محایت الهیی
دارد ،تام در محات است .اگر مقام بنیدگی دارد ،تیاص در بنیدگی اسیت ،بنید ای اسیت کیه بیه
گرنهای عاادت و بندگی کرد که مررد اکرام الهی قرار گرفاه است و اگر ما در مقاب ،این شیئرن
سالم و تراضع کنیم ،به وادی ترحید ورود پیدا میکنیم .یعنی وقای انسان به هر مقیامی از مقامیات
ائمه (ع) سالم میکند ،اگر این سالم درست واقع بشرد و انسان اقرار و تراضع به این مقیام داشیاه
باشد ،از وادی آن مقام امام (ع) یک بابی به روی انسان گشرد مییشیرد .امیام (ع) «الایامینَ فضیی
مَحَاَّة اللهض» هساند و در مقام محات الهی ،محااشان تام است و تمام درجات محات را طی کردند و
همه محاتهای دیگران شعاعی از محاتهای آنهاست؛ اگر انسان به این شأن امام سیالم و تراضیع
کرد ،یک بابی از همین باب به روی انسان باز میشرد و انسان در اثر تراضع بیه منزلایی از محایت
الهی میرسد.
ائمه(ع) «الْمُخْلضصضینَ فضی تَرْحضیدض الله » هساند و در مقام بندگی و ترحید مقام اتالص را دارنید
و هیچ شرک تفی و اتفایی در وجرد آنها نیست .اگر شما به این شیأن امیام (ع) سیالم و تراضیع
کردید ،از همین مقام امام (ع) بابی به روی انسیان گشیرد مییشیرد و از آن مقیام امیام (ع) ییک
جلر ای در وجرد انسان پیدا میشرد .لذا ما وقای زیارت جامعه کایر را میترانیم ،اگر د ها سالم
به ائمه علیهمالسالم بدهیم ،درواقع د ها بیار دارییم بیاب ترحیید را مییکیربیم و در تانیه تیدا را
میزنیم و د ها بار ازطریق این مقام امام (ع) به تدا نزدیک میشریم؛ این حقیقت زییارت اسیت.
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لذا اگر زیارت درست واقع شرد ،آن چیزی که اتفاق میافاید زییارت تداسیت و آن چییزی کیه
اتفاق میافاد لقاءاهلل است .انسان اگر درست زیارت انجام دهد ،در این زیارت باید بابی بیه سیری
معرفت و ترحید و زیارت الهی به روی او گشرد شرد ( میرباقری.)36/33/33،
گناهان
گنا بهمعنای تالف اسیت« .گنیا » بیا اراد و رضیایت الهیی در تضیاد بیرد  ،بیا ایجیاد نیرعی
"تاریکی" معنری در نفس انسان ،آدمى را از تدای ماعا که "نرر" آسمانها و زمین اسیت ،دور
مىسازد و بهعاارتدیگر ،مرجب بازماندن وى از کما و قرب به تدا مىگردد.
امام علی (ع) در گفاارى فرمرند :گناهان بر سه گرنه اند :گنا بخشردنى و گنیا نابخشیردنى و
گناهى که براى صاحاش ،هم امید بخشش داریم و هم ترس از کیفر .سپس فرمرد :اما گناهى کیه
بخشید است ،گنا بند اى است که تداوند او را در دنیا کیفر مىکند و در آتیرت کیفیر نیدارد.
دراینصررت ،تداوند حکیمتر و بزرگرارتر از آن است که بند اش را دو بار کیفر کند.
اما گناهى که نابخشردنى است ،حقالناس است یعنى ظلم بندگان نسات به همدیگر که بیدون
رضایت مظلرم بخشید نمىشرد و امیا نیرع سیرم ،گنیاهى اسیت کیه تداونید آن را بیر بنید اش
پرشاند  ،تربه را نصیب او نمرد است و در نایجه آن بند هم از گناهش هراسان است و هیم امیید
به آمرزش پروردگارش دارد ،ما نیز دربار چنین بند اى ،هم امییدواریم و هیم ترسیان (مجلسیی ،
 ،3000ج.)33 :6
در تعریف دیگر آمد است :گنا کردن یعنی تخطی در مقام اراد مرلری مرلی.
برتی آثار گنا  :مانع معرفت است ،مانع آرامش تاطر است ،مانع شرم و حیاسیت ،میانع طیر
عمر میشرد و باعث تغییر نعمت میشرد.
شُکر
شُکر سپاسگزاری و قدردانی زبانی و عملی از نعمتهای تداست .آنچیه بیر آن تأکیید شید
لزوم شکر زبانی عالو بر شناتت و ترجه قلای به نعمت است .شکر نعمت باعث اماداد و اسیامرار
آن میشرد .نعمتها باید در مسیر تقرب به تدای ماعا قرار بگیرد .آن نعمت حقیقی که شکر آن
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الزم و تراساه شد است ،نعمت امام (ع) است و شکر آن هم ایین اسیت کیه تمیام وقیت دنییا را
صرف همراهی و رسیدن به امام (ع) کنیم .بدون امام (ع) تمام نعمتهای دیگر شکر نخراهد شد.
حقیقت شکر یک کلمه است؛ یعنی انسان همه عمرش مشغر بندگی باشد و در این بندگیکردن
دناا چیزی جز تدای ماعا نااشد؛ حای طمع در ثراب و عقربت نداشاه باشید و عایادتش از سیر
محات باشد .این میشرد شکر حقیقی؛ درجه عالی شکر یعنی در مسیر تیدا و در صیراط مسیاقیم
حرکتکردن و با امام (ع) بردن.
شکر این است که انسان نعمتها را مث ،جرانی و سالمت و ثیروت و آبیرو و سیایر نعمیتهیا
بداند که تدای ماعا اگر عطا کرد با یک برنامهای عطا کرد و برای هدفی داد است ،نیه بیرای
دلخرششدن به نعمتها و اینکه یک روز آدم کنار سفر نعمت ترشحا باشید و فیردا نعمیتهیا
جمع بشرد و غصه بخررد ،نیست؛ بلکه این نعمتهیا ییک هیدف بیاالتری دارد و انسیان بایید آن
برنامه الهی را بهدست بیاورد و این نعمتها را در مسیر برنامه تدای ماعا ترج بکند.
شاکر آن کسی است که سروکارش با تداست و به فرمرد معصیرم (ع) «مَشْیغُرلَةً عَین الیدينْیَا
بحَمْدضکَ وَ ثَنَائضک» در دنیاست ،ولی رویش را از دنییا برگردانید و مشیغر حمید و ثناسیت .ایین
حمد و ثنا فق حمد و ثنای زبانی نیست؛ بلکه حمد و ثنا و شکر به این معنا همه زنیدگی انسیان را
میپرشاند؛ یعنی یک انسان شکرر همه زنیدگیاش شیکر اسیت؛ تمیام زنیدگیاش مشیغر شیکر
تدای ماعا است .انسان این شکر را از تدای ماعا بداند .به مرسای کلیم فرمردند «اشْکُرْنضی حَق
شُکْری» (کافی  ،ج :)33 :،3عرض کرد تدایا من چطرری حق شکر تر را به جا بیاورم درحالیکه
وقای میتراهم شکر کنم این شکرم هم نعمت تر است .بنابراین ،کسی امکان شکر برایش نیسیت
و شکرکردن هم یک نعمت است و باالتر از اصی ،نعمیت ،شیکرکردن اسیت کیه آدم را بیه تیدا
نزدیک میکند .تدای ماعا فرمرد :حق شکر همین است که شکر را هم از من بدانید (میربیاقری
.)31/3/30،
رضا
رضا در لغت بهمعنای تشنردی ،ترشدلی و تسلیمشدن اسیت و در اصیطالح عرفیانی عایارت
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است از رفع کراهت قلب نسات به مقدرات و شیرین شدن سخایهای احکام قضیا و قیدر .سیالک
پس از واگذارنمردن امرر به دست حاکم عاد  ،از تصمیمات و احکام صادر از ناحیة وکی ،ترد
ناراضی و ناتشنرد نمیگردد.
از نگا امام تمینی (ر ) ،مقام رضا مانند دیگر کماالت نفسانیه دارای مراتب ماکثر می باشید
(امام تمینی (ر ) :)366:3161 ،اه ،رضا مقامیاتی دارنید .تیدای ماعیا «ال یُکَلِّیفُ اللیهُ نَفسیا إلِّیا
وُسعَها» ( بقر  :)336 :به انداز تران انسان بر انسان بار میکند .گاهی کسی در مقام رضا هست ولی
در قدم او وادی رضاست پس از او اماحان مقامات باال را نمیگیرند .هییچ وقیت ایین اماحیان را
نمیتراند پس بدهد ولر در مقام رضا هم باشد میلغزد و کارش به گلهمندی میکشید ،زییرا مقیام
رضا مقام آسانی نیست .پس اگر تدای ماعا اماحان را برای عد ای سخت کرد ،بدانیید در مقیام
تاص رضا هساند که تدای ماعا آنها را میبرد وسی مییدان بیالی سیخت و از آن مییدانهیای
سخت سرفراز بیرون میآیند یعنی واقعا گلهای از تدای ماعا ندارنید .در دلشیان هیم راضییانید،
لذت میبرند ماراضعند ،تاشعند ،ولر تدای ماعا آنها را وس بال بارد .اگر کسی اه ،رضا شید
تاصیاش این است زیاایی کار تدا را بهش نشان میدهند .تاصیت رضا این است .یعنی هم صنع
الهی را میبیند هم جما صنع را میبیند .میفهمد چقدر این کار زیااست .در مقام تسایح تام است
هیچ عیای در کار تدا نمیبیند هرچه جساجر میکند میبیند زیااتر از این نمی شرد کیار را انجیام
داد (میرباقری.)36/30/33 ،
تفویض
تفریض از باب تفعی ،بهمعنای سپردن و واگذار نمردن امری است در تمایز و اتاالف ترکی،
و تفریض میتران چنین گفت:
 .3ترک ،در مصالح امرر است ،ولی تفریض در همة امرر ی چه مصلحت باشد و چه مصلحت
نااشد بنابراین ،دامنة تفریض وسیعتر است.
 .3در ترک ،اصالت با مرک ،است که وکی ،را اناخاب میکنید؛ امیا در تفیریض ،اصیالت بیا
کسی است که کار به او سپرد میشرد؛ زیرا مفرض او را ماصرف حقیقی میداند.
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 .1ترک ،پس از رتداد امری حاص ،میشرد؛ یعنی پس از آنکیه سیالک ضیرورتی احسیاس
کرد و در شرای تاص قرار گرفت بر تدا ترک ،میکند .امیا در تفیریض چنیین نیسیت،
شخ

مفرض هم قا ،از وقرع فع ،و رتداد بر تداوند تکیه دارد و هم بعد از وقرع امرر

آنها را به تدا وا میگذارد (طااطاائی.)310-333 :3136 ،
مقام رضا غیر از مقام ترک ،است ،بلکه از آن شامختر و عالیتر است؛ زیرا که مارکی ،طالیب
تیر و صالح تریش است و حقتعالی را که فاع ،تیر داند وکی ،کند در تحصی ،تیر و صالح و
«راضی» فانی کرد است ،اراد ترد را در ارادة حق و از برای ترد اتاییاری نکنید (امیام تمینیی
(ر ).)336:3161،
توكل
ترک ،،یکی از مقامات و ملکات نفسانی است ،که سالک الیاللِّه در سفر معنری ترد باید آن
را کسب کند .ترک ،در لغت به تعایر راغب اصفهانی :واگذارکردن امری است به معامدی ،از این
جهت که شخ

ترد را در انجام آن کار عاجز و ناتران بایند (راغب اصفهانی.)113 :3033،

امام تمینی (ر ) ترک ،را از جنرد عق ،و از لرازم فطرت مخمرر مییداننید و معاقدنید ترجیه
نیییاق

بیییه کامییی ،مطلیییق ،بیییرای رفیییع نقی ی

و احایی یاج او ،فطیییری و جالی یی اسیییت (امیییام

تمینی(ر ) .)336:3161،از دیدگا امام (ر ) کسی که با نگا اساقاللی به اشییاء و پدیید هیا میی-
نگرد طایعااً به آنها تمسک میجرید و از حق منقطع میشرد؛ چنیین شخصیی مضیطرب و مازلیز
میشرد و این حالت اضطراب و تمسک به دنیا و مادیات در قلاش روز افیزون مییشیرد و بیه بلییه
حرص مااال میگردد .امام (ر ) حرص را در مقاب ،ترک ،دانساه و از جنیرد جهی ،و ابلییس برمیی
شمرند .از نظر امام (ر ) ترک ،پس از ایمان به چهار حقیقت حاصی ،مییشیرد و آن چهیار امیر را
ارکان ترک ،برمیشمرند .3 :ایمان به آگاهی وکی ،درمررد احایاجات مرک،؛  .3ایمان به قیدرت
وکی ،در بر آوردن حاجات مرک .1 ،،بخ،نداشان وکی .0 ،،محات و رأفتداشان .ایشان تصیریح
میکنند که مجرد علم و اعاقاد کافی نیست ،بلکه ایمان به امرر فرقالذکر مرجب حصر ترک ،و
اعاماد به وکی ،میشرد.
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حضرت امام (ر ) در مقام بیان اسافاد غل و برداشت ناصحیح از مقام ترک ،به نکاه ظریفیی
اشار میکنند و ماذکر میشرند که ترک ،هرگز با کسبوکار منافات نیدارد (همیان.)330-331 :
بلکه ترک کسب و تصرف به بهانة ترک ،،از نقصان است و جه ،،زیرا که ترک ،ترک اعاماد بیه
اسااب است و رجرع اسااب است به مساباالسااب ،پس با وقرع در اسااب منافات ندارد .از منظر
امام (ر ) ،ترک هرگرنه کرشش به نام ترحید و ترکی ،و بیهکیارنگرفان قیراییکیه حیقتعیالی بیه
بندگان تریش عطا فرمرد به این بهانه ،از جه ،به مقام ترحید وترکی ،اسیت؛ زییرا کیه حقیقیت
ترحید در یافان آن است که تمام تصرفات تلقی ،حقی است (طااطاائی.)336-330 :3136 ،
یقین
یقین ،عاارت است از اعاقاد ثابت و قطعی انسان به امیری کیه مطیابق بیا واقیع بیرد و بیا هییچ
شاههای ،هر قدر هم قری ،قاب ،زوا نااشد .یقین در دین بهمنزله سرمایه است و ایمیان مارقیف بیر
آن میباشد .سایر علرم شاخ و برگ آن است و رساگاری در آترت بدون یقین حاص ،نمیشرد.
یقین در لغت علم است که نقطه مقابی "،شیک " مییباشید و طایق آنچیه از اتایار و رواییات
اسافاد میشرد ،به مرحله عالی ایمان " یقین" گفاه میشرد (مکارم شیرازی ، 3160،ج )330 :36و
دراصطالح ،یقین اعاقاد و باور محکم و اساراری است که مطابق با حقیقیت باشید و بیههییچوجیه
امکان زوا و احاما تالف در او را ندارد (نصییرالدین طرسیی ،3133 ،ج .)66 :3بیهطیرریکیه
انسان همه چیز را از مساب االسااب بداند و به اسااب ترجه نکند ،بلکه واسیطههیا را مسیخِّر حیقِّ و
فاقد هر حکم و قدرت بداند و کسی که بر ایین اعاقیاد باشید دارای یقیین اسیت (فییض کاشیانی،
.)361 :3163
یقین ،مرتاهای عالی از معرفت و از باالترین مراح ،سلرک و کماالت انسیانی .در کایابهیای
اتالقی یقین را اعاماد و ترجه کام ،به تدا و رویگردانی از غیر او معنا کرد و حیالای دانسیاهانید
که در آن انسان نسات به ترب و بد پیشامدها بیتفاوت است .علمای اتالق برپایه آیات قرآن سه
مرتاه «علمالیقین»« ،عینالیقین» و «حقالیقین» را برای یقین بیان کرد و حقالیقین را ویژ عارفیان و
حکیمان بزرگ دانساهاند.
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علمای اتالق معاقدند یقین ،درجههای مخالف دارد .بیه گفایه فییض کاشیانی حیدیث پییامار
(ص) که میگرید« :عیسیبنمریم روی آب را میرفت و اگر یقین بیشاری داشت در هرا نییز را
میرفت»( ،ریشهری ،3163 ،ج )6333 :30داللت میکند که یقیین مراتایی دارد و پاییانی بیر آن
نیست( فیض کاشانی .)331 :3003 ،او نرشاه است که پیاماران هم هریک در مرتایهای مافیاوت از
آن قرار دارند (همان .)331:در برتی منیابع اتالقیی بیا اسیاناد بیه آییاتی از قیرآن کیه در آنهیا از
«علمالیقین»« ،عینالیقین» و «حقالیقین» سخن آمد است ،سه مرتایه بیرای یقیین بییان شید اسیت:
علمالیقین :نخساین مرتاه یقین است و به معرفای میگریند که بهوسیله اسادال بهدست آمد است
(نراقی، 3131،ج .)331 :3زمانیکه از نرر آتش ،معرفت پیدا میکنیم که در جیایی آتشیی روشین
است ،به آن علمالیقین داریم (نصیرالدین طرسی.)66 :3163،
عینالیقین :در مرتاه دوم یقین ،با مشاهد مساقیم معرفت حاص ،میشرد (نراقی ، 3131،ج:3
 .)331آنگا که از دیدن ترد آتش ،به وجرد آن پی میبریم به عینالیقین رسید ایم .عینالیقین بیا
ریاضت و تصفیه نفس بهدست میآید (نصیرالدین طرسی.)66 :3163،
حقالیقین :باالترین مرتاه یقین است .در آن عالضم با معلرم وحیدت پییدا مییکنید و تیرد را
جزئی از وجرد آن میبیند .مانند آنجا که انسان با ورود به آتش ،به آن معرفت پیدا مییکنید .ایین
مرتاه را ویژ آن دساه از عارفان میدانند که در محات تدا غرق شد اند و تیرد را نیه مرجیردی
مسییاق ،،کییه جزئ یی از وجییرد او م ییداننیید .بییه نرشییاه جییامعالسییعادات ،تنهییا بییا تییرک عییادات،
ریشهکنکردن شهرات و ریاضتهای قری و تالشهای طاقتفرسا میتیران بیه حیقالیقیین رسیید
(همان.)66:
یقین به مادأ و معاد گاهی بر اثر اسادال عقلی حاص ،میشرد و گاهی بر اثر مشاهد ملکیرت
جهان  -یعنی ازطریق علیم حضیرری کیه محصیر تهیذیب نفیس و پیاالیش آن از گنیا اسیت -
چنانکه تداوند میفرمایید« :وَ کَیذلضکَ نُیری إبْیراهیمَ مَلَکُیرتَ السَّیماواتض وَ اْألَرْض وَ لضیَکُیرنَ مضینَ
الْمُرقضنینَ» (انعام« :)61 :و اینگرنه ،ملکیرت آسیمانها و زمیین را بیه ابیراهیم نمایانیدیم تیا از جملیه
یقینکنندگان باشد» .بنابراین انسان پرهیزکار بر اثر ارتااط با ملکرت ،به قیامت یقین پیدا میکند.
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امیرالمؤمنین (ع) به سلمان و ابرذر تطاب میکننید کیه «إنیهُ لَیا یَسْیاَکْمض ُ،أَحَیدٌ الْمیمَیانَ حَایى
یَعْرفَنضی کُنْهَ مَعْرفَاضی بالنُّررَانضیَّة» ( مجلسی  ، 3000 ،ج  :)3 :36اگر کسی به این مقیام رسیید از غییب
نجات پیدا کرد است؛ یعنی رسیدن به مقام نررانیت امام ،مقام یقین است .داساان حضرت ابراهیم
برای رسیدن به این حقیقت است و وقای به این حقیقت می رسند به عالم یقین می رسند (میرباقری
.)33/30/6،
فنا
معنای اصطالحی "فنا" با واژة لغری آن یکی نیست .دراصطالح یعنی ترد را ندیدن و نیافان.
الااه نه بهمعنای ازتردبیگانگی ،بلکه انسان در ساحت پروردگار ترد را هیچ نمییبینید و فقی بیه
تدا میاندیشد .ازآنجاکه بین انسان و تدا ،جز گنا و تردبینی چیزی حای ،نیست ،تعلیق بیه غییر
تدا حجاب محسرب میشرد و این حجابهای ظلمانی مانع از رسیدن به مرطن حق میشرد .حا
اگر هیچ گنا و حجاب و تعلقی نااشد و اص ،ترجه انسان به هسای تیرد ،رتیت بیر بنیدد ،آنگیا
شهرد حق بهطرر محدود ،ممکن گشاه و پس از آن ،مقام فنا حاص ،میشرد.
الااه در این مسیر ،مقامات و منزلگا های فراوانی وجرد دارد .اما مقصرد از دییدار تیدا کیه بیا
عناوینی ازقای ،،شهرد ،بقا و ...از آن یاد میشرد ،دیدن با چشم نیست؛ زیرا به تعایر آیة شریفه" :ال
تدرکه االبصار" ( انعام ،)301 :مراد را های فکری هم نیست؛ زییرا را فکیری را شیهرد و لقیا و...
نمیگریند؛ بلکه به فرمردة قرآن کریم ،دستشسان از هرچه غیر تدا است .انجام اعما صیالح و
شرکنررزیدن به حضرت احدیت است که اگر کسی بخراهد تدا را مشاهد کرد و به مقام فنیا
برسد؛ یعنی حق را بدون واسطه مشاهد کند ،باید از ترد و دیگران چشم بپرشد".فمن کان یرجرا
لقاء ربه فلیعم ،عمالً صالحاً و الیشرک بعاادة ربه احداً"( کهف.)330:
در تعریفی دیگر فنای در حضرت حق یا اولیای الهی ،یعنی مقام محایت .اگیر کسیی بیه مقیام
محات حقیقی را پیدا کرد ،وارد مقام فنا شد است .فنیایی بیاالتر از ایین وجیرد نیدارد کیه تمیام
وجرد کسی گداتاه در محات اوست .فق او را میبیند و غیر او را نمیبیند .اینگرنه نیسیت کیه
چرن تردش را دوست دارد ،طالب او باشد .بلکه حقیقااً تراساار اوسیت .ایین محاایی کیه انسیان
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فق او را بایند و فق او را بخراهد ،بیاالترین مقیام اولییای الهیی اسیت .مرحیرم فییض در رسیاله
تالصه األذکار میگرید :مقامی باالتر از مقام محات و اساغراق در محات تداونید ماعیا نیسیت.
لذا چییزی بهایر از محایت تداونید و اولییاءاهلل وجیرد نیدارد کیه تیدا روزی کسیی کیرد باشید
(میرباقری.)30/6/30،
صبر
صار در لغت بهمعنای تردداری از شکایت ،دم فروبسان ،سخن بیه شیکر نگشیردن و اظهیار
بیتابی نکردن است؛ اما دراصطالح عرفانی ،مقامی اسیت نفسیانی کیه سیالک الیی اللِّیه بیا نییروی
مجاهد و ریاضتهای تاص بدان دست مییابد.
حضرت امام تمینی (ر ) اشار میکند که صار مقامی است برای مارسطان؛ یعنی کسیانی کیه
هنرز در راهند و به مقصد نرسید اند ،زیرا مادامیکه نفس از واردات از جانب حق تعالی کراهیت
دارد و در کمرن و بطرنش از آنها جزع داشاه باشد ،مقام معارف و کمیاالتش نیاق

اسیت (امیام

تمینی (ر ).)030:3161،
امام (ر ) نیز در بیان مراتب صار به حدیث ناری اساناد کرد که می فرمایند :الصارُ ثالثة :صارٌ
عند المصیاة؛ و صارٌ علی الطاعة ،و صارٌ عن المعصیة (همان033 :ی .)033قسم او  ،صار بر بلیات و
مصیاات است .همانگرنه که تراجه عاداللِّه انصاری ذکر کرد ،امام (ر ) نیز ترجه میدهنید کیه
شکر و شکایتکردن نزد تداوند عیب نیست و آنچه نامطلرب است پیش مخلرقات شکر کردن
است؛ حا آنکه اظهار عجز و نیازمندی به حضرت حق مطلیرب اسیت .تیدای ماعیا مییفرمایید:
صابر آن کسی است که در بال تدا را میبیند و پای تدا میایساد .صار در بال یعنی با طیرح تیدا
را رفان و در کنار طرح تدا ایساادن .باالتر به هردلیلی این بیماری آمد و تیدای ماعیا ییک
برنامهای دارد .اما صابر آن کسی است که وقای بال میآید «الذضینَ إذا أَصابَاْهُمْ مُصضیاَةٌ قالُرا إنا لضلهض وَ
إنا إلَیْهض راجعُرنَ» (بقر  )316:می فهمد کیه او و آتیر تداسیت ،ایین طیرح هیم طیرح تداسیت.
ایساادن پای طرح تدا صارری است ،واال ممکن است انسان تیلی وقیتهیا تییا کنید کیه دارد
صار می کند ،ولی پای برنامه نفس تردش ایسااد  ،این که صار نیست .اه ،دنیا هم بیرای رسییدن
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به مقاصد تردشان پایداری ها و تالشهایی میکنند اما این که صیار نیسیت .صیاری کیه فضییلت
است این است که انسان پای طرح تدا بایساد .عرض من این است که یک بلیهای آمد است ،اما
بهجای اینکه مارجه حضرت حق بشرند و بایند که برنامه تدا چیست ،ترد این را هم عام ،غفلت
و کرری قرار دادند (میرباقری.)33/3/6،
در یک نگا کلی پایههای ساتت آیند ازمنظر اسالم به شرح ذی ،میباشد:

شک3 ،
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نتیجهگیری و پیشنهادها
عصر حاضر ،عصر آیند پژوهی است و مدیریت آیند  ،یکی از راهاردهای اساسی بیرای ادار
جامعه بشری بهحساب می آیید .سیرعت تغیییرات در دنییای امیروز بیشیار از گذشیاه اسیت و همیه
سازمانها ،دولتها ،گرو ها و مردم با پیشبینی آیند  ،باید تیرد را بیرای رودروییی بیا آن آمیاد
کرد و چشماندازهای ممکن ،ماحم ،و میرجح را بیه کمیک آینید پژوهیی بیرای تیرد اناخیاب
نمایند .امروز شناتت روندها و ترصیف دقیق آیند و ترسیم آنچه در اناظار جرامع است ،مقدمه
هرگرنه طراحی و برنامهریزی به حساب میآید (کارگر.)333-333:3133،
برتالف نگا غربی که همه چیز برمانای ظن و سرءظن است و اص ،بر عیدم قطعییت و عیدم
همکاری است ،در نگا اسالمی برعکس همه چیز بر محرر امام (ع) و بیا نگیا تعیاون و همکیاری
است (تعاونرا علی الار و الاقری (مائد  ))3:و این بر و تقری امام (ع) است لذا در این نگا بهجیای
نظریه بازی ماانیبر عدم همکاری ،نظریه همکاری همهجاناه بین مسلمانان مطرح است.
الزم اسییت بییرای حرکا یی مانییدگار و پای یدار در عرصییه آینیید پژوهییی ماییانی هسییایشناس یی،
معرفتشناسی و روششناسی ترد را براساس ماانی اسالم تعیین کنیم .محیطیی کیه در آن افیقهیا
نامحدود است و را ورود به آن تسلیم ،تطهیر و تنریر است.
برای کاربرد این ماانی اسالمی باید تسلیم برد .سختترین مرحله تسلیم قلای است که با گرییه
بر سیدالشهدا (ع) راحتتر بهدست میآید .آیند پژو اسالمی باید ترد را از قید و بند تعیاریف و
اصر آیند پژوهی غیرالهی (مکاتب شرقی یا غربی یا  )...رهیا کنید .چیرن مایانی کیامالً مافیاوت
است .الااه این بهمعنای کنارگذاشان روشهای علمی و روششناسی نیست .ولی بهجای اینکیه در
قید و بند روششناسی باشیم باید مسل بر روششناسی شریم.
افق دید آیند پژو اسالمی بسیار وسیعتر است .بهعنران مثا  ،اگر در آیند پژوهی غیرالهی 10
یا  300سا بلندمدت فرض میشرد ،در آیند پژوهی اسیالمی بیا درنظرگیرفان ابیدیت انسیان هیر
عددی تقسیم بر بینهایت به صفر می ،میکند!
آیند پژو اسالمی الزم است ترد را در افق دید امام (ع) قرار دهد .نزدیککردن دیید و افیق
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نگاهمان به افق امام زمان (عج) (در زمان غیات باید به افق والیت فقیه ترد را نزدیک کنیم).
در بیانی آمد اسیت .3 :آینیدة انسیان ،اناهیا ناپیذیر و ابیدی اسیت .3 ،گرچیه انسیان در ییک
چارچرب میشخ

 ،امکیان تیصرف در آینید را دارد ،ارادة او در سیاتت آینید  ،در طیر ارادة

الهی قرارمیگیرد .1 ،برتی آیند ها قطعاً وقرع تراهند یافت؛ همچنانکیه بنییا بییر اسییادالالت و
روشمندیهای مرجرد در حرزة علرم طایعی و انسانی ،وقرع برتی رویدادها اثایات شید و بلکیه
بدیهیاند .0 ،آیند هایی مطلرب هساند که درراساای تأمین آینیدة امین و پایییدار جامعییة انسیانی
تعریف شد باشند و آینیدة امین و پاییدار نییز ذیی ،آمیرز هیای الهیی اسیالم قابی ،تعرییف اسیت
(عظیمی.)300-33:3133،
دسایابی به آیند ای نررانی و ماعالی ممکن تراهد برد .اگرچه که یکی از ظرفییتهیای نظیام
اسالمی ،نیروهای مؤمن هساند که به برکت ایمان و اساقامت ایشان ،سنِّاهای الهیی نییز بیه کمیک
میآیند و نرید آیند ای درتشان را میدهند ،اما بهتاطر وجرد مرانعی بیرونی و درونی ،اینگرنیه
نیست که آیند روشن انقالب تردبهترد بهوجرد آید ،بلکه در این زمینه مسیئرلیتهیایی مارجیه
کارگزاران نظام و اقشار و تراص و آحاد مردم میکند (امام تامنهای.)3133،

پیشنهادها
باترجهبه یافاهها و دسااوردهای این تحقیق ،بهمنظرر تکام ،ناایج حاصله و رفع محدودیتهای
این طرح مرضرعات زیر برای انجام تحقیقات پیشنهاد میشرد:
-

بررسی تکمیلی ماانی آیند پژوهی اسالمی؛

-

بررسی تطایقی روششناسی آیند پژوهی مرسرم با ماانی آیند پژوهی اسالمی؛

-

ارائه روش شناسی مساق ،بر ماانی آیند پژوهی اسالمی.
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Omid Voghofi 
Abstract
This study is intended to present the Islamic view of the foundations of the
futures study. Islamic futures study of the Shiite religion, like other aspects of
Shiism, is based on Imamate and Wilayah. Following meta-combined method as a
current qualitative approach, this study tries to investigate the foundations of the
future of Islamic researches in Islam. Criticizing the principles governing the
foundations of Western futures study and its points of view, this research suggests
that the Islamic futures research must free itself from the chains of the definitions
and principles of non-divine futures study because the foundations are quite
different. Of course, this idea does not emphasize that we must avoid scientific and
methodological approaches; rather, we are supposed not to be constrained by the
current methodologies. We are also supposed to master methodology and ultimately
create a native alternative. In Islam, we should see the future from the perspective of
infallible Imams. The more we get close to them, the better we can see the future in
the glow of their light. The foundations of creating future from the perspective of
Islam include divine traditions, Tavalla and Tabarra, Tawassul, worship,
enthusiasm, intention, hope and fear, process, images, practice, pilgrimage, sins,
thanksgiving, consent, dedication, trust, certainty, annihilation and patience.
Keywords: Islam, futures study, Imam, the future, divine traditions
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