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ساز مبتني بر  انديشي تمدن مدل دستگاه فهم و آينده«
  »قرآن كريم

   لكبهروزيرضا  غالم
  استاد علوم سياسي گروه مطالعات سياسي دانشگاه باقرالعلوم قم

  * دهكرديجعفر  علي
  پژوهي دانشگاه دفاع ملي دانشجوي دكتري مديريت راهبردي آينده

  چكيده
اي  فهم و انديشه خدادادي اوست؛ كه بدون آن، هيچ طـرح و برنامـه خردمندانـه             هاي اساسي انسان، دستگاه      از ظرفيت يكي

منـد و قابـل تكـرار و تكثيـر، از آن بـراي               تـوان بـا يـك فراينـد نظـام          با شناخت و طراحي اين دستگاه، مي      . ممكن نيست 
انديـشي اسـت،     گاه آينده اين موضوع، در عصر حاضر كه تصويرسازي؛ كه قلب دست         . استفاده كرد » ساز انديشي تمدن  آينده«

با توجه بـه    .هاي پركاربرد و مؤثر تمدن بديل يا رقيب غرب و تفكر غربي است، اهميتي بيش از گذشته دارد                  يكي از روش  
كه منبع اصلي و قابل اطمينان براي طراحي اين مدل يا دستگاه، قرآن و عترت است، الزم اسـت ايـن مـدل مبتنـي بـر                            اين
چيستي و چگونگي مدل يا دسـتگاه  «بر اين اساس، مسئله اصلي تحقيق عبارت است از . ين شوددو منبع طراحي و تدو  اين

منظور توليد تصويرهاي صحيح  هدف پژوهش، طراحي اين مدل، به. »ساز بر اساس قرآن و عترت انديشي تمدن فهم و آينده
روش پژوهش، تفـسير موضـوعي   . ساز است نها در يك رويكرد تمد  نما از حقايق آينده و تنظيم اكنون بر اساس آن          و واقع 

مـدل يـا    «دهد، بر اساس آيات قرآن كريم و روايات، عناصر و اجزاء مختلـف               هاي تحقيق نشان مي    يافته. استخراجي است 
تـرين بخـش ايـن       مهـم . عبارتند از ذهن، تصويرهاي آينده، دستگاه انديشه و دسـتگاه انگيـزه           » انديشي دستگاه فهم و آينده   

ها، باورها و اعتقادات تـصديق و ذخيـره شـده     دهنده آن ويرهاي پايه، مالك يا شاخص است كه عناصر تشكيل دستگاه، تص 
پايه؛ مانند تصويرهاي گذشته، حال يا آينده يا تصويرهاي مبتني بر موضوعات مختلف ديگر، با اين                 تصويرهاي زمان . است

مدل يا دستگاه فهم و     «كارگيري   هاي تحقيق، با به    ساس يافته بر ا . شوند تصويرها ارزيابي و سنجش شده و تصديق يا رد مي         
و در ...) رابطه با خدا، خودش، ديگران، دنيـا، محـيط،         (» ابعاد جامع روابط انسان   «در  » انديشي مبتني بر قرآن و عترت      آينده

تـوان فراينـد      مـي  المللـي،   اي و بـين    و سـطوح داخلـي، منطقـه      ... هاي علمي، فنـاوري،      سطوح فردي، اجتماعي؛ در عرصه    
نتيجـه  «تـوان گفـت،    سـازي، مـي   تمـدن «و » انديـشي  دسـتگاه آينـده  «هـاي   نظرگرفتن مؤلفه با در.را سامان داد سازي تمدن

ايـن مـدل را   . سازي خواهد بود كارگيري مدلي كه در آن، همه جوانب آينده بر اساس قرآن و عترت مد نظر باشد، تمدن       به
تمـدن  «دانـست؛ كـه از ابتـداي آفـرينش بـه دنبـال تحقـق                » انديشي انسان كامـل     آينده مدل دستگاه «توان زيرمجموعه    مي

هـاي   بـر اسـاس يافتـه     . در همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان در كل جهان بـوده اسـت              » فراگيري اسالم «و»اسالمي
اخروي و (مند معطوف به آينده  مساز اسالمي عبارت است از كنش يا فرايند فكري مداوم و نظا انديشي تمدن آينده«تحقيق، 
ناشي از شايستگي مقام مراتب واليت الهي ايجاد و       ) محبت(؛ كه در اثر انگيزه ترس از ضرر، طمع منفعت يا عالقه             )دنيوي

        .شود منظور تحقق تمدن اسالمي مي مبتني بر قرآن و عترت، به) برنامه(منجر به ترسيم نقشه ذهني و عيني 
   .سازي، انسان كامل انديشي، تمدن  كريم، عترت،آيندهقرآن :واژگان كليدي
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  مقدمه
و » روش تفسير موضوعي استخراجي   «و  » رويكرد«،  »عنوان«با توجه به نوآوري تحقيق در انتخاب        

ر سوگيري ناشي از عادت ذهن، قبل از بيان مسئله، اهميت، ضرورت و پيـشينه تحقيـق در                  احتمال تأثي 
پژوهي  هاي آينده اين تحقيق در بستر و رويكرد مطالعات و نظريه«ود كه  ، الزم است تأكيد ش    اين مقدمه 

ديگـر، بـا توجـه بـه رويكـرد و روش تحقيـق، تـالش بـر آن اسـت تـا                         عبـارت   گيرد؛ به  صورت نمي 
كـه در مطالعـات      توضـيح ايـن   . اي از خارج قرآن و عترت، بر تحقيق تحميل نشود          االمكان، نظريه   حتي

مـسئله تحقيـق از     «يكي رويكـردي كـه در آن،        : دو رويكرد قابل طرح است    قرآني مانند اين پژوهش،     
مـسئله و   «ديگـري، رويكـردي اسـت كـه در آن،           . شود از قرآن كريم استنطاق مي    » پاسخ آن «و  » بيرون
روش «روش تحقيـق در رويكـرد اول،   . شـود  تحقيق، هردو از قرآن كريم طرح و استخراج مـي     » پاسخ

  .است» روش تفسير موضوعي استخراجي«در رويكرد دوم، و » تفسير موضوعي استنطاقي
با توجه به انتخاب رويكرد دوم و روش مربوط در اين تحقيق، الزم است به دو پيامـد ديگـر ايـن              

كه همانند اكثر تفسيرهاي قرآني، منابع تحقيق محدود به قـرآن، عتـرت و               يكي اين . انتخاب اشاره شود  
هـاي غيـر تفـسيري در تحقيـق، بـا            اسـتفاده از يافتـه پـژوهش      كـه    تفسيرهاي معتبر است، ديگـر ايـن      

  . مذكور مواجه است هاي خاص ناشي از انتخاب محدوديت
االمكان، حجـم مقالـه در قالـب          ذكر آن است كه؛ اگرچه محقق تالش كرده تا حتي           نكته ديگر قابل  

يـات، روايـات و تفـسير       ضرورت درج استناد آ    نامه مربوط تنظيم شود؛ اما بايد دانست،با توجه به         شيوه
ها در تحقيق، عموماً حجم مقاالت تفسيري، بيش از مقاالت ديگر است و الزم است به ايـن مـسئله      آن

  .نيز توجه شود

  بيان مسئله
شـود؛   مسئله تحقيق، عموماً در نبود، نقص يا تعارض اطالعات در خصوص موضوع آن مطرح مي              

دهـي،   تبـديل و موجـب بـرانگيختن وي بـراي اولويـت     كه مسئله تحقيق، به دغدغه محقق نيـز    اما اين 
پژوهش و حل آن شود، به ميزان اهميت و ضرورت مسئله براي محقق وابسته است؛ وگرنه معموالً در          

  .گيرند ها قرار نمي در اولويت آن اما شود گران، موضوعات و مسائل فراواني طرح مي اطراف پژوهش
سـو و اهميـت و نقـش     ص موضـوع تحقيـق از يـك   در اين پژوهش نيز، نبود اطالعات در خـصو  

سازي در اسالم از سـوي ديگـر، موجـب شـده تـا         انديشي و تمدن   مباحث بنياديني مانند انديشه، آينده    
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، »انديشي مبتني بـر قـرآن و عتـرت         سازي اسالمي با استفاده از آينده      چيستي و چگونگي مفهوم تمدن    «
اهميـت و   «الزم بـه يـادآوري اسـت كـه          . رح شـود  عنوان يك مسئله مهم و اساسي براي محقق مطـ          به

انديشي، كاركردها و كاربردهاي آن، قبالً در رساله دكتري محقـق            ضرورت مباحثي مانند انديشه، آينده    
  .شده و اين مقاله، مستخرج از آن است روشن» انديشي در قرآن كريم نظريه آينده«تحت عنوان 

مـدل دسـتگاه فهـم و       «ص عنـوان مـشخص      هاي محقق، پژوهش يـا منبعـي در خـصو          در بررسي 
يافت نشد؛ در پژوهشي كه از سوي محقق صورت گرفته، بعدي از ابعـاد ايـن      » ساز انديشي تمدن  آينده

پژوهـي    هاي حوزه آينـده    ، مورد تحقيق قرارگرفته و در بعضي پژوهش       »انديشي بعد آينده «مفهوم؛ يعني   
به دو تحقيق؛ كه ربط بيشتري دارند، اشـاره و سـاير            جا براي نمونه     در اين . نيز، به آن اشاره شده است     

  .ها در بخش پيشينه بررسي و گزارش شده است پژوهش
، ضمن طـرح نظـر      »پژوهي اسالمي و راهبردهاي تحقق آن       چيستي آينده «در پژوهشي تحت عنوان     

 كردن به آينده    انديشي، شيوه تفكر و نگاه     آينده«: آمده»نقلي از يونيدو  «و  » وندل بل «،  »ريچارد اسالوتر «
» پژوهـي، فـراهم سـاخت       توان چارچوبي براي تفكر به آينده در آينده        انديشي مي  بر اساس آينده  . است

در اين تحقيق؛ در راستاي ارائه روشـي بـراي طراحـي و ايجـاد      ). 180 ،ص   1392پدرام و همكاران،    (
پژوهـي بـديل، تغييـر        يك آينده هاي طراحي و ايجاد      ترين راه  يكي از مهم  «: پژوهي بديل نيز آمده     آينده

نظـام  «چنين، اين تحقيق با طرح       هم). 178همان،ص  (» هنجاري حاكم بر آن است    -چارچوب شناختي 
پژوهـي   هاي آينـده   را يكي از سه بخش اين نظام و بستر فعاليت         » انديشي آينده«،  »پژوهي  آينده -نگرش
ص  همـان ، (دانـسته اسـت   » پژوهي اسالمي آينده«را مقدمه مهمي براي » انديشي اسالمي آينده«بيان و 

222.(  
انديشي بر پايه معـارف و        هنجاري آينده  -تدوين چارچوب شناختي  «پژوهش ديگري تحت عنوان     

را با جديت بيشتري دنبال كـرده و محقـق بـا            » انديشي از منظر قرآن كريم     آينده«،مفهوم  »مفاهيم قرآني 
انديـشي   ، تالش كـرده تـا بـراي آينـده         )همان ( هنجاري -استخدام تعريف تقوي از چارچوب شناختي     

ايـن تحقيـق، عمومـاً در       . پژوهي اسالمي را بر اساس آن سامان دهـد          اسالمي چارچوبي تعيين و آينده    
موردنيـاز بـراي تحقـق      »مباني و مبـادي   «و ارائه   » پژوهي مرسوم   آينده«راستاي ايجاد تغيير و تحول در       

هـايي نيـز،     حركـت كـرده و در بخـش       » انديشي سـكوالر   آينده«؛ در مقابل    »پژوهي بديل اسالمي   آينده«
با توجه بـه    ).1396احمديان،  (مورد توجه قرار داده است      » پژوهي  حوزه آينده «انديشي را فارغ از      آينده

دو  رود نتـايج ايـن     ، انتظـار مـي    »روش«و  » رويكـرد «،  »عنـوان «تفاوت تحقيق مذكور با اين تحقيق در        
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؛ كـه يكـي از      »انديـشي  آينده«كه در پژوهش مورد اشاره، تعريفي از         اينضمن  . پژوهش، متفاوت باشد  
است نيز ارائه نشده تا اين تحقيـق بتوانـد از           » ساز انديشي تمدن  مدل دستگاه فهم و آينده    «ابعاد سازنده   
بر اين اساس و با توجه به مباحث ذكرشده، مسئله اصلي ايـن تحقيـق عبـارت                 . مند شود  آن سازه بهره  

  .»ساز بر اساس قرآن و عترت انديشي تمدن چيستي و چگونگي مدل دستگاه فهم و آينده«است از 

  اهميت و ضرورت
مندي انسان از دستاوردهاي  توان در چهارعنصر توليد، گسترش، ترويج و بهره       اهميت تحقيق را مي   

  .خالصه كرد) 1(سازي اسالمي به شرح شكل شماره  علمي قرآن كريم در راستاي تمدن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          

  

  

  

  

 بندي اهميت تحقيق جمع: 1شكل 
      

سازي  خالصه كرد؛ كه در تمدن) 2(توان در هفت بعد به شرح شكل شماره  ضرورت تحقيق را مي   
  .اسالمي ضروري هستند
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  اهداف مقاله

  هدف اصلي
مبتنـي بـر قـرآن و    سـاز   تمدن انديشي مدل دستگاه فهم و آينده«هدف اصلي اين پژوهش، طراحي 

نما از حقايق آينده و تنظيم اكنون درچارچوب قـرآن           منظور توليد تصويرهاي صحيح و واقع      ؛ به »عترت
  .ساز براي نيل به تمدن اسالمي است و عترت، بر اساس آن تصويرها و رويكردهاي تمدن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

  

  

  

 بندي ضرورت تحقيق جمع: 2شكل 

  هداف جزئيا
  .انديشي مبتني بر قرآن و عترت دهنده دستگاه فهم و آينده هاي تشكيل شناسايي مؤلفه«. 1
  .سازي مبتني بر قرآن و عترت تمدن هاي اصلي و اساسي شناخت مؤلفه«. 2
ساز مبتني بر قرآن و عتـرت   تمدن انديشي دهنده دستگاه فهم و آينده شناخت ابعاد يا وجوه تشكيل«. 3

  . مدل مبتني بر آنو ترسيم
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  سؤاالت مقاله

  سؤال اصلي
  چگونه است؟» ساز مبتني بر قرآن و عترت تمدن انديشي مدل دستگاه فهم و آينده«

  سؤاالت جزئي
  چيست؟ مبتني بر قرآن و عترت انديشي دستگاه فهم و آينده«. 1
  سازي مبتني بر قرآن و عترت كدامند؟ تمدن هاي اصلي و اساسي مؤلفه«. 2
  كدامند؟ ساز مبتني بر قرآن و عترت تمدن انديشي دهنده دستگاه فهم و آينده اد يا وجوه تشكيلابع«. 3

   مرور پيشينه تحقيق-الف
اگرچه در منابع معتبر اسالمي، در خصوص انديشيدن در عاقبت امور و جهان، مطالعـات مختلفـي              

رت نگرفتـه يـا در      ت گرفته، اما در خصوص عنوان و موضوع اين تحقيق، مطالعـه خاصـي صـو               صور
بر اين اساس،در اين بخش،تنها به مطالعاتي اشاره شده كه ربط بيشتري به             . دسترس محقق نبوده است   

خالصه اين مطالعات به همراه وجوه اشتراك، افتراق، نكات مغفول و           . بعضي ابعاد عنوان مذكور دارند    
  .درج شده است) 1(ها با موضوع و هدف اين مقاله در جدول شماره  نتيجه مقايسه آن

 قرآني بودن   هاي صورت گرفته با اين تحقيق،      شود، نقاط اشتراك پژوهش    طور كه مالحظه مي     همان
اسـت كـه نـشان      .. انديـشي،    مطالعات در خصوص آينده، ضرورت نگرش اسـالمي، ضـرورت آينـده           

ها، در نپـرداختن     نقطه افتراق آن  . هايي تأكيد دارند   دهد همگي بر اهميت و ضرورت چنين پژوهش        مي
  .ن تحقيقات استاست؛ كه درواقع، همان نقاط مغفول اي» ساز انديشي تمدن مدل دستگاه فهم و آينده«به 

  خالصه مطالعات مرتبط با تحقيق و نقاط اشتراك، افتراق، مغفول و نتيجه مقايسه هريك: 1جدول 
نتيجهمغغول افتراق اشتراك نتايج شكل استنادعنوان تحقيقرديف

1 
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  يتراق، مغفول و نتيجه مقايسه هرخالصه مطالعات مرتبط با تحقيق و نقاط اشتراك، اف :1ادامه جدول 

نتيجهمغغول افتراق اشتراك نتايج شكل استنادعنوان تحقيقرديف

2 

 چيستي

 پژوهي آينده

  اسالمي
 راهبردهاي و

 آن تحقق

پدرام و 
.1392. همكاران

دانشكده علوم 
اجتماعي 
دانشگاه 

المللي امام  بين
 خميني

 رساله

طرح نقش 
نگرش در 

  نظريه
 يافت و ارائه ره

-نظام نظريه«
 »پژوهي آينده

نقش انديشه 
  اسالمي در

پژوهي  آينده
  اسالمي

طرح نقش 
نگرش 

اسالمي در 
 نظريه

3 

مباني 
  پژوهي آينده

از منظر قرآن 
 كريم

نژاد و  عالي
. بهروزي لك

حوزه ). 1394(
 علميه قم

 سالهر

استخراج مباني 
  عام و خاص

پژوهي از  آينده
 قرآن

طرح نقش 
نگرش 

اسالمي در 
 نظريه

4 

انديشي از آينده
  ظر اسالممن
گيري  با بهره(

  از تفاسير
 )قرآن كريم

. 1385. قرباني
همايش 

پژوهي،  آينده
فناوري و 

انداز  چشم
مركز : توسعه
پژوهي  آينده

علوم و فناوري 
 .دفاعي

مقاله 
همايش

ضرورت توجه 
به آينده 

هاي آتي  نسل
حسب تأكيد 

 قرآن

توجه اسالم 
  به آينده
و طرح 

مباحث قرآن 
 كريم

5 

  هاي  ويژگي
    قرآن،   
 دادن قرآن خبر

از حوادث 
 آينده

. جعفري
هايي درس.1373

از مكتب اسالم،
 شماره- 34سال

7 
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  تراق، مغفول و نتيجه مقايسه هريخالصه مطالعات مرتبط با تحقيق و نقاط اشتراك، اف :1ادامه جدول 
نتيجهمغغول افتراق اشتراك نتايج شكل استنادعنوان تحقيقرديف

6 

نقش اراده 
انسان در تحقق
آينده موعود از
 منظر قرآن

.سقا و همكاران
1393 .

پژوهي  انسان
سال . ديني

. يازدهم
 .32شماره

مقاله 
همايش

طرح نقش 
گراي تفكر آينده

قرآن در ساخت
 آينده
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 آيات قرآن 
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7 
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 .دانشجويي

مصاحبه

هاي طرح مؤلفه
  ابعاد مختلف
نظريه قرآن 
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  تراق، مغفول و نتيجه مقايسه هريالصه مطالعات مرتبط با تحقيق و نقاط اشتراك، افخ :1ادامه جدول 
نتيجهمغغول افتراق اشتراك نتايج شكل استنادعنوان تحقيقرديف

9 

  اي بر مقدمه
پژوهي  آينده

 قدسي

، 1391. فر ملكي
انديشكده 
صنعت و 

ارائه در(فناوري 
سمينار آموزشي 

در مركز 
پژوهي  آينده

علوم و فناوري 
 ).دفاعي

 مقاله

طرح 
 بايدونبايدهاي

پژوهي  آينده
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ي  مثابه  به
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10 
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  مباني نظري و روش -ب
، مفاهيمي بنيادين است كه محقق بر اسـاس مطالعـات تفـسيري از قـرآن و عتـرت                   »مباني نظري «

شـده از سـوي      اي از قبـل تعريـف      را، محقق با استخدام نظريه    » چارچوب نظري «كند، اما    استخراج مي 
. هاي كمـي كـاربرد دارد   در پژوهش) اختصاصاًنه (دهد؛ و بيشتر   ديگران، تعيين و مورداستفاده قرار مي     
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هـاي از پـيش      تحقيـق اسـت؛ نـه اسـتخدام نظريـه         » مباني نظري «بر اين اساس،محقق نيز در پي تبيين        
كـه مبـاني نظـري قـرآن و عتـرت، مـالك              اگرچه با توجه به اين    . شده در قالب چارچوب نظري     تعيين

از طرفـي، مبـاني     .نيزدرنظـر گرفـت   » چوب نظـري  چار«عنوان   را به  توان آن    تدوين اين مدل است، مي    
از ميان رويكردهاي تفـسيري،     . هاي تفسيري، بيشتر ناظر به رويكردهاي تفسيري است        نظري در روش  

ايشان در تأكيـد بـر      .  ، مورد تأكيد مفسران بزرگي چون عالمه طباطبايي، است        »رويكرد قرآن به قرآن   «
خداى تعالى قرآن كـريم خـود را هـدايت و نـور و              «: ويسدن تفسير قرآن به قرآن در تفسير الميزان مي       

وسـيله غيـر     وقت چگونه ممكن است چيزى كه خودش نور است، بـه           ء معرفى كرده، آن    تبيان كل شي  
خودش، يعنى قتاده و امثال او روشن شود و چطور تـصور دارد چيـزى كـه هـدايت اسـت، خـودش                       

چگونه چيزى كه خودش بيان هرچيز است، محتـاج         ها باشد، تا او را هدايت كنند و          محتاج ابن عباس  
كه  اين استدالل تفسيري، ضمن اين    ). 10،ص  1،  ج    1374طباطبايي،  (» ها باشد تا آن را بيان كنند       سدى

هـاي   ضرورت پرهيز از تحميـل نظريـه  «مبين درستي انتخاب رويكرد تفسيري در اين تحقيق است، بر  
  .كند نيز، تأكيد مي» غير قرآني بر قرآن كريم

علـم  . چنين، هدف از علم تفسير، كشف معاني و مقاصد آيات و فهم يا همان مراتب علم است                 هم
چيـز    ؛ هـيچ  )261 ،ص   19همـان، ج    (الهي،عبارت است از ذات او و ذاتش، عين علما و بـه معلومـات             

نيـز  . ..، احاطه، اول و آخر و ظاهر و باطن،          1كه در علم خداست و خلق، تدبير، قدرت        نيست، مگر آن  
ترين مراتب علم در بعد مفهـومي در          بر اين اساس، عالي    2).255همان،ص  (از شقوق علم الهي هستند      

قرآن كريم و در بعد مصداقي در عترت عظيم است؛ لذا روشن است كه مباني نظري اين تحقيـق نيـز،                     
خ آن؛ يعنـي    و پاسـ  » سـاز  انديشي تمـدن   آينده«مبتني بر قرآن كريم و عترت عظيم است و طرح مسئله            

را تنها بايد در قرآن كريم و روايات مؤيد در عتـرت جـستجو              » تدوين و ترسيم مدل چنين دستگاهي     «
  ).3شكل شماره ( كرد

  
  

......................................................................................................................... 
  ).175 ،ص 13، ج 1374طباطبايي، (» داشتن چنين قدرتى الزمه ربوبيت است... «.  1

اى از   ، چهار شاخه و فرع از نام محيط و محـيط نيـز شـاخه              )3حديد،ص  (اسماى چهارگانه اول، آخر، ظاهر و باطن        «.  2
نوعى بر علم خداى تعالى بـستگى و    چنين اين اسماء به    هر چيزي است هم    رت الهي است؛ زيرا قدرتش محيط به      اطالق قد 

طباطبـايي،  ) (3: حديـد (ءٍ علِيم    و هو بِكُلِّ شَي   : همين دليل، در ذيل آيه مذكور به علم الهي نيز پرداخته است            تفرع دارند به  
  ).255 ،ص 19، ج 1374
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 مدل مفهومي مباني نظري تحقيق: 3شكل 

  شناسي و روش تحقيق روش
قرآن «ج معاني و مقاصد مرتبط با تحقيق از       با توجه به تأكيد مباني نظري تحقيق بر كشف و استخرا          

شناسـي تفـسير     روش«مـورد اسـتفاده در ايـن تحقيـق نيـز،            » شناسـي  روش« ؛ نه منابع ديگر،   »و عترت 
روش تفـسير موضـوعي     «مبتنـي بـر آن نيـز،        » روش«. اسـت » رويكرد قـرآن بـه قـرآن      «با  » موضوعي
  ).2شكل شماره (شود  استخراج مي» ن كريمقرآ«، از »مسئله و حكم يا پاسخ«است؛ كه در آن،» استخراجي

برداري موضوعي بـراي شناسـايي    ها از قرآن نيز، مطالعه و تفسير آيات و فيش        شيوه گردآوري داده  
هـا نيـز حـسب روش تفـسيري و        داده. اسـت » سـاز  انديشي تمدن  دستگاه آينده «ابعاد يا وجوه مختلف     

  . است) 4(يق نيز، به شرح شكل شماره شده و مراحل تحق هاي مختلف، تدوين و تحليل داللت
  

  

  

  

  
    

  با استفاده از روش تفسير موضوعي استخراجيساز  انديشي تمدن مراحل توليد مدل آينده: 4 شكل
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بـرداري از مفـاهيم و مقاصـد قـرآن كـريم،             ترين مرحله در بعد پـرده      الزم به توضيح است كه مهم     
شده در اين مرحله، زيربناي مراحل        ني و مقاصد كشف   است؛ زيرا معا  » تفسير ترتيبي «مرحله اول يعني    

درسـتي كـشف و فهـم نـشود،       در اين مرحله به   ... بعداست و اگر معاني و مقاصد الفاظ، آيات، سياق،          
  . مراحل بعدي نيز بر همان اساس طي شده و نتايج تحقيق نيز اشتباه خواهد شد

و ) 38 ،ص   1392فـر،    حيدري(بي ذكرشده    گام براي مرحله تفسير ترتي     14اما بايد دانست،بيش از     
مفسر روش تفسير ترتيبي، عالوه بر تهذيب نفس؛ كه شرط اساسي براي دسترسي به بطون قرآن كريم                 

 و  237 ،ص   19، ج 1374؛ طباطبـايي،    79؛ واقعه،آيه   33احزاب،آيه  (يابي به عترت عظيم است       و دست 
 1392بابـايي و همكـاران،      (نيـاز دارد     پـيش هـا علـم      ، نياز به يـادگيري ده     )112،ص  1391مهر،   علوي
شوند يا خـود بـه    هاي علميه مي اي كه وارد حوزه ؛ اين در حالي است كه از بين هزاران طلبه )317،ص

از طرفي، بـا  . شوند پردازند، تعداد بسيار اندكي، مفسر قرآن كريم به اين معنا مي      تحصيل علم تفسير مي   
 قرآن كريم نيز مراتب دارد، از بين تفسيرهايي كـه بـه ايـن شـكل                 كه فهم انسان و مفاهيم     توجه به اين  

اهللا  ها نيز، مهذب و مجاهد في سبيل هايي معتبر و قابل اعتناء هستند كه مفسر آن شوند، تنها آن  توليد مي 
بر اين اساس، اگر محقق دانشگاهي يا حوزوي، بخواهـد بـا طـي ايـن مراحـل، بـه پـژوهش در                       .باشد

طرح مـسئله و پاسـخ از قـرآن         (» روش تفسير استخراجي  «يا  » ويكرد قرآن به قرآن   ر«مباحث قرآني با    
شناسـي،   ها سال زمان؛ تنها براي يادگيري و مهارت در مقـدمات ايـن روش    ، بپردازد، عمالً به ده    )كريم

نياز خواهد داشت و با توجه به نيازهاي روزافزون و مباحث مستحدثه فـراوان و ضـرورت پاسـخ بـه                   
هاي كالن از اين معاني      سو و وجود افراد با استعداد براي استخراج نظريه         قرآن و عترت از يك    ها از    آن

  .گشايي و حل اين مسئله، تدابيري انديشيده شود و مقاصد از سوي ديگر، الزم است براي راه
 حل محقق اين است كه ايـن مراحـل          راه. اند هايي براي اين مسئله ارائه كرده      حل بعضي محققان راه  

در ايـن صـورت، مفـسر ارجمنـد مـاهر،           . صورت تيمي صـورت گيـرد      ها، به  اين نوع تفاسير و تحقيق    
خصوص در مرحله تفسير ترتيبي، از محقـق         باواسطه يا بدون آن، نظارت و هدايت الزم و كافي را؛ به           

سير كـه مرحلـه اول تفـ       طوركه اشاره شد، با توجـه بـه ايـن          همان. يا تيم تحقيقي به عمل خواهد آورد      
تـوان از    از اهميت زيادي برخوردار است، اگر به داليلي، مفسر مذكور در دسترس نباشد، مي             ) ترتيبي(

او استفاده كـرد؛ كـه در ايـن تحقيـق، از ايـن روش               »  موضوعي -تفسير ترتيبي «يا  » تفسير ترتيبي «آثار  
ب و در مرحلـه اول؛ و در  استفاده شده و براي اين مهم، دو تفسير وزين و معتبر الميزان و تسنيم انتخا        

روشـن اسـت، تحليـل      . سنگ استفاده شـده اسـت      دو منبع تفسيري گران    مواردي از مرحله دوم، از اين     
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خوبي قابل استفاده است و با توجه به الگويي كه           هاي تفسيري، در مراحل بعد به      منطقي مبتني بر روش   
ان در مراحـل تفـسير موضـوعي يـا     تـو  شـده، مـي    موضـوعي ارائـه  -در مرحله تفسير ترتيبي يا ترتيبي 

  .ها استفاده كرد ساز نيز از آن نظريه
دهنده ابعاد   هاي تشكيل   ، الزم است مؤلفه   »ساز انديشي تمدن  مدل دستگاه فهم و آينده    «براي ساخت   

باشـند، از    يا وجوه اصلي آن؛ كه درواقع همان موضوعات جزئي و كلي مرتبط با موضوع تحقيـق مـي                 
منظور، ابتدا با استفاده از تفسير ترتيبي، كل آيات قرآن كـريم             براي اين . ج شوند قرآن و عترت استخرا   

در رساله دكتري محقـق موردبررسـي و تفـسير قرارگرفتـه، سـپس بـا اسـتفاده از تفـسير                     ) آيه 6236(
ها  بندي و رابطه بين آن     هم، دسته  موضوعي، موضوعات مرتبط شناسايي و در طبقات معنايي نزديك به         

دهنـده   هاي اين تحقيق، درواقع براي انتخاب بخشي از آياتي است كه نشان            پرسش.  تبيين شد  تحليل و 
  .است» ساز انديشي تمدن آينده «هاي تشكل دهنده تر يا همان مؤلفه موضوعات جزئي

   بدنه اصلي مقاله-پ
تشكل هاي ابعاد     هاي تحقيق، مباحث موردنياز براي استخراج مؤلفه       تناسب پرسش  در اين بخش، به   

  .طرح و بحث شده است» ساز انديشي تمدن مدل دستگاه فهم و آينده«دهنده مفهوم 

  انديشي دهنده آينده ي تشكيلها مؤلفه. 1
شـناخت و گـردآوري     «انديـشي در قـرآن و عتـرت،          تشكل دهنده آينده   هاي  براي استخراج مؤلفه  

حـسب  .سازند ضـروري اسـت     هاي مختلف كه اين مفهوم را مي        موضوعاتي از قرآن و عترت كه مؤلفه      
هرچيزي، اوالً وجود تـصويري از آن، ثانيـاً، محلـي بـراي              مطالعات اكتشافي محقق، براي انديشيدن به     

اين مفاهيم در قرآن . ضروري است اي براي معطوف شدن ذهن به آن چيز انديشيدن به آن، ثالثاً، انگيزه   
ها در حد كفايت بحث طرح و بحـث           از آن  وفور مورد توجه قرارگرفته كه در ادامه، بخشي        و عترت به  
  .شده است

  تصويرهاي ذهني. 1-1
هاي اساسي هر   بر اساس تفسير آيات متعددي از قرآن كريم، مشاهده يا تصويرهاي ذهني، از مؤلفه             

شـده    ها در حد كفايـت بحـث بيـان         جا، بخشي از آن    در اين . شوند نوع انديشيدن و فهمي محسوب مي     
  .است
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اسـت  » جنـود عقـل   «، جـزو    »فكـر «؛ نتيجه انديشيدن است و هماننـد      »فهم«د،  حسب روايات متعد  
يا با مشاهده مستقيم است؛ مانند اهل يقين كه قادر به مشاهده آتـش              ) 1فهم  ). 401 ،آيه1404حراني،  (

  : جهنم هستند
يعني اگر كسي اهل علـم      «؛)5-7: تكاثر(» نكَالّلَو تَعلَمونَ عِلم اليقين  لَتَرَونَّ الجحيم  ثُم لَتَرَونَّها عينَ اليقي           «

بيند؛ يعني علـم حـضوري       اكنون مي  اليقين باشد و به آن اعتقاد داشته و برابر آن عمل كند، جهنم را هم              
زمان، كافر و ملحد نيز جهـنّم را         بيند؛ چون آن   كه پس از مرگ جهنم را مي       كند؛ نه اين   به دوزخ پيدا مي   

يا باواسـطه  ) 2؛ )107 ص ،24ج  ، 1389 جوادي آملي،(» )12 سجده،آيه(» وسمِعناربنا اَبصرنا «: بينند مي
  :شود تصويرهايي است كه در ذهن تشكيل مي

» هـو الَّـذِي يـصوركُم فِـي الْأَرحـامِ كَيـف يـشاء       «): 3(عمران   سوره آل  6عالمه طباطبايي، در تفسير آيه      
معناى انداختن عكس چيزى يا كسى است، ولى كلمه صـورت           هتصوير ب «: نويسد ؛ مي )6عمران،آيه   آل(

). 18 ،آيـه    3، ج   1374طباطبايي،  (» شود سايه مى  دار و بى   اعم از آن است و شامل تمامى چيزهاى سايه        
ور «در قاموس ضمن اشاره به آيات مختلف قرآن كريم، در خصوص كلمـه               ر «: نويـسد  مـي » صـو صـ :

صـورت دادن و شـكل دادن       : تـصوير . است) بر وزن صرد  (ر  معنى شكل است جمع آن صو      صورت به 
هايتان را نيكو قرار  ؛ يعنى شما را تصوير كرد و شكل   )64غافر،آيه   ("  صوركُم   فَأَحسنَ  و صوركُم "باشد؛ مي
تـصوير آدمـى در رحـم مـادران انجـام           «: در قاموس آمـده   ). 163،آيه  4ق، ج   1412بنايى،   قرشى(» داد
آيد  وجود مي   كه بشر از آن به      سلّولي). 6عمران،آيه    آل (" فِي الْأَرحامِ كَيف يشاء      يصوركُم  هو الَّذِي ".گيرد مي

تدريج در اثر مشيت و نظـم        شكل زالو كه اصالً شباهت به انسان ندارد سپس به          اى است به   حيوان ساده 
و لَقَـد  ". شـود  موجودى زيبا و موزون مبدل مـي     چيز ساده به   آيد و آن   صورت پسر يا دختر مي     خدائى به 
 ثُم خَلَقْناكُم  ناكُمرور        ). 11اعراف،آيه  ("  صصـورت  : يعنى شما را اندازه گرفتيم سپس صورت داديم؛ مصو

تـصوير  ). 24يه  حـشر،آ  (" الْمصور لَه الْأَسماء الْحـسنى      هو اللَّه الْخالِقُ الْبارِئُ   "  از اسماء حسنى است   . دهنده
خدايى، فقط به انسان اختصاص ندارد، بلكه شامل تمام موجـودات اسـت؛ و دقـائق تـصوير در همـه                    

  ).163 ،ص 4ق، ج 1412بنايى،  قرشى(» مخلوقات سارى و هويدا است
» ...انَهم  أَ ال تُقاتِلُونَ قَوماً نَكَثُـوا أَيمـ       «): 9( سوره توبه    13چنين، در ذيل تفسير آيه       عالمه طباطبايي هم  

؛ در بحثـي در     »...كنيد با مردمـى كـه سـوگندهاى خـود را شكـستند               آيا پيكار نمى  «: ؛ يعني )13: توبه(
اش همواره كارهاى خود را و آن موادى         انسان در مسير زندگي   «: نويسد خصوص عقود و معاهدات مي    

وير نمـوده و    صورت امور وجـودى و موجـودات خـارجى تـص           را كه كارهايش مربوط به آن است به       
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طـور كـه بـا     احكام و آثـار امـور خـارجى را بـر آن مترتـب نمـوده و قـوانين جـارى در كـون را؛ آن              
چنـين   وي هـم  ).246 ،ص9، ج 1374طباطبـايي،  (»كنـد  هـا اجـرا مـى      هايش مناسب باشد، در آن     غرض

كـه  شـود    طور صحيح تجزيه و تحليل شود، مشخص مـي         اگر افكار يك انسان اجتماعى به     «: نويسد مي
  ).همان(» هاست ها به تصورها و تصديق برگشت همه آن

و لَقَـد ذَرأْنـا لِجهـنَّم       «): 7(سوره اعراف    179 چنين، ضمن تفسير و توضيح معني فقه؛ در آيه         وي هم 
هـا و لَهـم آذانٌ ال يـسمعونَ بِهـا أُولئِـك       كَثيراً مِنَ الْجِنِّ و الْإِنْسِ لَهم قُلُوب ال يفْقَهونَ بِها و لَهم أَعينٌ ال يبصِرُونَ بِ               

بـسيارى از جـن و انـس را بـراى جهـنم             «: ؛ يعني )179: اعراف(» كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولئِك هم الْغافِلُوَن      
 آن  ها دارند كـه بـا      بينند گوش  ها دارند كه با آن نمى      كنند چشم  ها دارند كه با آن فهم نمى       ايم دل  آفريده
را مستقر شدن  ؛ آن » زدگان ترند ايشان همانانند غفلت    شنوند ايشان چون چارپايانند بلكه آنان گمراه       نمى

 كـه  معناى آن است   كلمه فقه، به  «: نويسد خصوص مي  وي در اين  . فهم دانسته؛ كه صورتي ذهني است     
، ج  1374طباطبايي،(» فهم؛ يعنى همان صورت ذهنى، را بپذيرد و در پذيرش و تصديق آن مستقر شود              

  ).372 ،ص 2
كراجكـى،  (» الĤْداب تَلْقِيح الْأَفْهـامِ و نَتَـائِج الْأَذْهـانِ        «: نيز نقل است كه فرمود    ) السالم  عليه(از امام علي    

  ).363 ،ص 1تا، ج كراجكى، بي(» آداب از فهم مايه گيرند و در ذهن بزايند«: يعني).319: ق 1410
هـر موهـومى كـه در       ... «: شده كه فرمود    در پاسخ به سؤال زنديقي نقل     ) سالمال  عليه(از امام صادق    

كه حواس آن را تحديـد و        يكى آن : واسطه حواس درك شود، به يكي از دو راه         وهم و خيال درآيد، به    
صـورت و كالبـدى كـه         كه ممثل و مصور گرداند به      تعيين كند و به حقيقت آن احاطه نمايد و ديگر آن          

  ).280،ص 1، ج1388كليني، (» لوق استدارد و آن مخ
مناسبت مباحث مختلف، مفاهيم و معاني موردنظر خـود را بابيـاني زيبـا و رسـا، در                   قرآن كريم به  

خوبي قادر به فهـم      اي كه اگر انسان مطهر و قلب او سالم باشد، به           گونه كند؛ به  ذهن مخاطب ترسيم مي   
» آن شـامل تعـابير تـصويري و نمايـشي اسـت           آيـات قـر     چهـارم   سـه «بعضي معتقدنـد كـه      . هاست آن
  ).130 ،ص1389سيدقطب،(

كـه كمـال وجـودى و        ايـست  فكر، يگانه اسـاس و پايـه       «حسب نظر عالمه طباطبايي در الميزان،     
كـه   چيـزي    كـه دربـاره هـر      اى جز اين نـدارد     شود؛ پس انسان چاره    ضرورى انسان، بر آن پايه بنا مي      

هـايى عملـى و يـا        ه ارتباط بدون واسطه و چه باواسـطه، تـصديق         ارتباطى باكمال وجودى او دارد؛ چ     
ايست كه ما افعال فردى و اجتماعى خود را بـا            نظرى داشته باشد؛ و اين تصديقات، همان مصالح كليه        
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كه افعال را انجام دهيم، نخـست افعـال را بـا آن مـصالح در ذهـن                   كنيم و يا قبل از اين      ها تعليل مى   آن
،ج 1374طباطبـايي، (» آوريم دست مى  با خارجيت دادن به آن افعال، آن مصالح را به         گاه   سنجيم و آن   مى
  ).317 ،ص1

شود، امـورى اسـت كـه        ها مي  همه اين معانى و قواعدى كه ناشى از آن        «: نويسد ايشان در ادامه مي   
له آن،  وسـي  اگر طبيعت انسانيت آن را درست كرده، با الهامى از خداى سبحان بوده، الهامى كه خدا بـه                 

خواهـد در خـارج    چه را كه معتقد است و مي طبيعت انسان را لطيف كرده تا قبل از هركار، نخست آن    
هاى ذهنى را صورت عمل بدهد و يا اگر صـالح نديـد تـرك                گاه نقشه  وجود آورد، تصور كند و آن      به

  ).506 ،ص1، ج 1374طباطبايي، (» وسيله استكمال نمايد كند و به اين
. ب باال، تصويرهاي ذهني تصديق شده، مالك افعال فردي و اجتماعي انـسان اسـت              بر اساس مطال  

و بخـشي ديگـر،     » تصويرهاي پايه، مالك يا شـاخص     «بخشي از اين تصويرها كه خود نتيجه تفكرند،         
  .براي عمل هستند» هاي ذهني نقشه«

  بندي بخش تصويرهاي ذهني جمع
فهم، مشاهدتي يا باواسـطه     ) 1: اط و استخراج است   از مطالب ذكر شده باال، اين مطالب قابل استنب        

هـا يـا تـصويرهاي ذهنـي، قابـل           صورت) 2.است و آن عبارت از نوعي صورت يا تصوير ذهني است          
توان از چند نوع تصوير ذهني  هاي تحقيق، مي بر اساس يافته. يا رد، هستند  ) تصديق(قضاوت، پذيرش   

شده، دوم، تصويرهاي ذهني تـصديق شـده؛ كـه            راكاول، تصويرهاي ذهني دريافتي يا اد     : سخن گفت 
؛ كـه در  »تصويرهاي ذهني دريافتي معمول«و » تصويرهاي ذهني پايه يا شاخص «خود شامل دو بخش     

هاي مورد تأييد، تصديق و  فرايند انديشيدن، با تصويرهاي شاخص مقايسه و در صورت داشتن ويژگي         
در واقـع همـان اعتقـادات و باورهـاي اساسـي            تصويرهاي ذهني مالك يا شاخص،      . شوند پذيرش مي 

وضوح جلوي چشمانش قرار دارد را       ممكن است انسان در اثر غفلت و گناه، حقايقي كه به          ) 3.انسانند
ديگر، غفلت و گناه، بين دستگاه انديشه و امور واقع حائـل شـده و                 عبارت  فهم نكند، نبيند و نشنود؛ به     

هـايي اسـت كـه تـصوير         موجد فهم و درك، حامل پيام يا پيام       هر تصوير ذهني    ) 4شوند،   مانع فهم مي  
  .دهد ها را در دايره مشاهدتي ذهن قرار مي مذكور آن

  دستگاه انديشه و انگيزه. 2- 1
: همـزه (» تَطَّلِع علَـى الْأَفْئِـدةِ      الَّتي«): 104 (همزه سوره 7 آملي،درتفسيرآيه جوادي اهللا آيت حضرت
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، »شـود  سوزاند بلكه بر باطن و جان انسان نيز نزديك مـى  ا ظاهر جسم را مى تنه  آتشى كه نه  «: ؛ يعني )7
 »عمـل  انگيـزه  «و »نظـر  انديـشه  «محـور  را  آن و نامبرده »يادل 1برفؤاد مبتني فكر و انديشه دستگاه «از

بر اين اساس، محل دستگاه انديـشه، فـؤاد يـا            ).94 ص ،8 ج ،1389آملي،   جوادي: رك (است دانسته
  . آن، انديشه و انگيزه استدل و كار
شود، سه مؤلفه تصوير اشياء، دستگاه انديشه و انگيـزه، از قـرآن كـريم و                 طوركه مالحظه مي   همان

هستند؛ كه خود، بعـدي از ابعـاد        » انديشي آينده «دهنده  عترت استخراج شد؛ كه در واقع، اركان تشكيل       
  .شود محسوب مي» ساز انديشي تمدن دستگاه فهم و آينده«

  انديشي ش انگيزه در فرايند آيندهنق. 3- 1
انديـشي   آينده«انديشي قابل طرح است و براي        هاي مهمي كه در بخش انگيزه دستگاه آينده        پرسش

موردنياز خواهد بود، آن است كه از ميان تصويرهاي متعـدد دريـافتي از طريـق ذهـن، چـه                    »ساز تمدن
از بـين  ) 2شـود و   ي دريافتي از آينده مـي تصويرها) 1چيزي موجب توجه و معطوف شدن انديشه به  

انديـشي چگونـه بعـضي تـصويرها را انتخـاب و             تصويرهاي دريافتي متعدد از آينـده، دسـتگاه آينـده         
دو  انديشي، در پاسـخ بـه ايـن       در بحث آينده  » انگيزه«روشن است كه تبيين مؤلفه      . كند بندي مي  اولويت

  .پرسش صورت خواهد گرفت
طوركه در مبحث تصويرهاي ذهني اشـاره شـد، هـر تـصوير              مزبور؛ همان هاي   در پاسخ به پرسش   
هـايي اسـت كـه بـا تـصويرهاي پايـه يـا شـاخص، موردسـنجش و ارزيـابي                      ذهني، حامل پيام يا پيام    

بـر اسـاس مطالـب مـذكور، پـس از تـصديق تـصويرهاي               . شـود  قرارگرفته،سپس تصديق يـا رد مـي      
شـود؛ كـه     هاي ذهني براي عمل در ذهـن توليـد مـي           ، نقشه انديشي شده، در فرايند تفكر و آينده       ادراك

هـاي ذهنـي سـاير افـراد و          ريـزي و بـا دريافـت نقـشه         توان در يـك فراينـد برنامـه        طور طبيعي، مي   به
  .ي فردي يا اجتماعي مناسب براي عمل تبديل كرد را به يك برنامه كارشناسان، آن

) طمع(، اميد )ترس(هاي بيم  بوبي آفريد و حالتعنوان ابزارهاي ر پروردگار عالم، نفع و ضرر را به      
 سوره اسراء   56بر اساس تفسير عالمه طباطبايي از آيه        . ها در انسان ايجاد كرد     و محبت را بر اساس آن     

......................................................................................................................... 
عضو صنوبري شكل كه تلمبه خون (معناى قلب است و مراد از قلب در اصطالح قرآن كريم        كلمه فؤاد به  افئدة، جمع   «.  1

نام نفس انـسانيت،كه شـعور و فكـر بـشر از آن ناشـى                چيزى است به    ) براى رساندن آن به سراسر بدن است نيست بلكه        
  ).617: 1374، 20عالمه طباطبايي، ج (» شود مى
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در الميزان، ربى مستحق پرستش است كه قادر بر رساندن منفعت و دفع ضرر باشد، چون داشتن                 ) 17(
  ).175،ص 13، ج 1374اطبايي، طب(چنين قدرتى ابزار ربوبيت است 

هاي مبتني بر ابزارهاي ربوبي عبارتند از تـرس، طمـع و محبت؛كـه هريـك                 بر اين اساس، محرك   
شقوق و ابعاد مختلفي نيز دارند؛ مانند خشيت، كه ترس يا خوفي قلبي است و تنهـا از خـداي متعـال                      

، امـل و    )اميد(؛ كه شقوق رجاء     و يا طمع  ) 578،ص  20، ج   1374 و طباطبايي،    8بينه، آيه ( جايز است   
خداى تعالى به يكي از سه وجـه   ) 57( سوره حديد    20حسب تفسير آيه    . گيرد  امثال آن را نيز در برمي     

حـسب بيـاني    ).214،ص  11، ج   1374 و طباطبايي،    20حديد،آيه(شود   خوف، رجاء و حب عبادت مى     
محل انديشه نظر است، محل انگيـزه  كه   هاي مزبور، قلب است كه عالوه بر آن        كه گذشت، محل انگيزه   

  ).94، ص 8، ج 1389جوادي آملي، (نيز هست 
يكي تصويرهاي پايـه  : توجه انسان به تصويرهاي ذهني، دو موضوع اهميت بيشتري دارند در جلب 

 يا شاخص كه مبتني بر باورهاي اساسي و اعتقادات انـسان هـستند و ديگـري، ميـزان ضـرر، نفـع يـا                       
در خصوص نقـش و تـأثير تـصويرهاي پايـه بايـد             . شده از تصويرهاي دريافتي است      شايستگي ادراك 

، در »تهديد به كشته شدن«تواند دو حالت مختلف را در يك پديده واحد مانند  گفت اين تصويرها، مي   
ضيلتي اين تهديد در كسي كه بر اساس تصويرهاي پايه او، كشته شدن درراه خـدا فـ                . انسان ايجاد كند  

اعتقاد دارد، نـه ترسـي در او ايجـاد       ) 52 توبه،آيه(» احدي الحسنين «بزرگ و شهادت است و به سنت        
باالترين حد تـرس و     ،  در كسي كه چنين تصويري ندارد     ،  كند و نه حزن و اندوهي؛ اما همان تهديد         مي

  . كند اندوه را ايجاد مي
توان گفت، بر اساس     ويرهاي ذهني مي  شده از تص    در خصوص ميزان ضرر، نفع يا شايستگي ادراك       

، باالترين ميـزان ضـرر، دوري       ... ؛ مانند آيات بهشت و جهنم، انذار و تبشير،          آيات مختلف قرآن كريم   
. از قرب و بهشت الهي و ورود به جهنم است و باالترين ميزان نفع حقيقي، قرب و بهشت الهي اسـت          

شايستگي در انـساني كـه داراي مراتـب ايمـان و            چنين، خداي متعال، شايسته پرستش است و اين          هم
  .كند قلب سليم است؛ بدون توجه به نفع و ضرر، ايجاد محبت و عالقه مي

در خصوص اهميـت حـسب و       ) 51( سوره ذاريات    19 تا   1عالمه طباطبايي، در تفسير ذيل آيات       
اب و جـزاى روز  اگـر حـس  «: نويـسد  كتاب روز قيامت، آن را تضميني براي توحيد و نبوت دانسته مي          
 18، ج 1374طباطبـايي،   (» اثـر اسـت     قيامت نباشد، ايمان به وحدانيت خدا و نبـوت انبيـاء لغـو و بـي               

  ).546،ص
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كه موارد ذكر شده، حقايق ضرر، نفـع و شايـستگي            جا آن است كه با اين      ذكر در اين    نكته مهم قابل  
ها غير الهـي     هاي پايه يا شاخص آن    مؤمن؛ كه عناصر تصوير    هاي غير  ها در انسان   هستند اما مصداق آن   
هاي تصويرهاي ذهني مالك اين گروه، بـسيار متنـوع و            روشن است كه شاخص   . است، متفاوت است  

حسب آيات مختلف قرآن كريم در      . ها غير الهي بودنشان است     متكثر است و تنها نكته مشترك بين آن       
و دريافتي، در هدايت اولي، فطـرت و        ترين منبع براي تصويرهاي پايه       خصوص اين منبع الهي، مطمئن    

شـود، نقـش     طوركـه مالحظـه مـي      همـان . عقل و در هدايت دومي، قرآن كريم و عترت عظـيم اسـت            
  .بديل است ، نقشي اساسي و بي»انديشي دستگاه آينده«تصويرهاي پايه يا شاخص در 

ـ             توان گفت، علت اين    بر اساس مطالب ذكر شده مي      صويرهاي كـه توجـه انـسان مـؤمن، از بـين ت
شود، آن است كـه اوالً انـسان         دريافتي مختلف گذشته، اكنون و آينده، به تصويرهاي آينده معطوف مي          

داند كه دير يا زود با حقايق و امور واقع اين تصويرها؛ كه ابدي هم هستند، مواجه خواهـد شـد و                       مي
 اكنون نيز در حـال گـذر   مند شد و  هاي آن بهره   توان از تجارب و عبرت     گذشته گذشته است و تنها مي     

است، ثانياً، ميزان نفع و ضرر حقيقي آينده؛ كه عبارتند از بهشت و جهنم، از هر نفع و ضـرر ديگـري                      
هـا   بندي تصويرهاي دريافتي نيز با توجه به ميزان نفـع و ضـرري كـه در پيـام آن                   اولويت. بيشتر است 
  .شود شود تعيين مي دريافت مي

تناسب ميزان و مرتبه ايمان      هاي ذكرشده، هريك به    وان گفت، انگيزه  ت بر اساس مطالب ذكر شده مي     
شود تا وي، انديشه و عمل خـود را؛ تحـت عنـوان              ها تأثيرگذارند و اين تأثير موجب مي       انسان، در آن  

  .چه خداي متعال فرمود؛ يعني قرآن و عترت تنظيم كند در چارچوب آن» ايمان و عمل صالح«

  در قرآن و عترتانديشي  آثار آينده. 1-4
انديشي وجود دارد، آيـات مختلـف قـرآن     هاي ترس، طمع و محبت، كه در آينده  با توجه به انگيزه   

فرسـتد، تأكيـد     چه انسان براي فرداي خود از پيش مـي         كريم، مستقيم يا غيرمستقيم بر انديشيدن در آن       
  : دارند

وا اللَّه و لْتَنْظُرْ نَفْس ما قَدمت لِغَدٍ و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خَبيرٌ              يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُ    «): 59( سوره حشر    18آيه  
از خدا بترسيد و هر انسانى منتظر رسيدن بـه  ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده   «؛  )18حشر،آيه(» بِما تَعملُونَ 

 18: حشر(» كنيد چه مى   است از آن   اعمالى كه از پيش فرستاده باشد و از خدا بترسيد چون خدا با خبر             
  ).377،ص 19، ج 1374طباطبايي، : و رك
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 عالِمِ الْغَيـبِ     و قُلِ اعملُوا فَسيرَى اللَّه عملَكُم و رسولُه و الْمؤْمِنُونَ و ستُرَدونَ إِلى            «): 9( سوره توبه    105آيه  
     تَع بِما كُنْتُم ئُكُمنَبةِ فَيالشَّهاد لُونَوبكنيد كه خـدا عمـل   ) خواهيد هرچه مى(بگو «: ؛ يعني)105توبه، آيه   (» م
سوى دانـاى غيـب و شـهود         زودى شما را به    چنين رسول او و مؤمنان نيز، به       شما را خواهيد ديد و هم     

  .»دهد كرديد خبر مى برند و خدا شما را از اعمالى كه مى مى
انـد و    چـه كـرده    آن...«: ؛يعنـي )12يس، آيه (»  ...دموا و آثارهم  نَكْتُب ما قَ  ... «): 36( سوره يس    12آيه  

  .»...نويسيم  كند همه را مى چه از آثارشان بعد از مردن بروز مى آن
ــم إِلــى«): 45( ســوره جاثيــه 15آيــه  »  ربكُــم تُرْجعــونَ مــنْ عمِــلَ صــالِحاً فَلِنَفْــسِهِ و مــنْ أَســاء فَعلَيهــا ثُ

نفع خود كرده و هركس بدى كند عليه خـود كـرده و              هركس عمل صالح كند به    «: ؛ يعني )15آيهجاثيه،(
حسب تفسير عالمه طباطبايي ره، در تفـسير الميـزان،          . »گرديد سوى پروردگارتان برمى   سپس همگى به  

ـ  ("...لِيجـزِي قَومـاً   " منزله تعليلى است بـراى جملـه    به) 15جاثيه، آيه (اين آيه    ؛ در نتيجـه  )14هجاثيه،آي
كـه اعمـال هرگـز       دهد، براى اين   چه كردند جزاء مى    خداى تعالى ايشان را به آن     «: شود معنايش اين مى  

شود و هر كس عملى زشت كنـد         مند مى  شود، بلكه هر كس عملى صالح كند از آن بهره          اثر رها نمى    بي
واهيـد نمـود و او برحـسب        سوى پروردگارتان مراجعـه خ     گردد و بعد همگى شما به      از آن متضرر مى   
دهد، اگر اعمالتان خير باشد جزاى خير و اگـر شـر باشـد جـزاى شـر                   ايد جزايتان مى   اعمالى كه كرده  

  ).250،ص 18، ج 1374طباطبايي، (» دهد مى
روز آدمـى    آن«: ؛ يعني )13قيامت، آيه   (» ينَبؤُا الْإِنْسانُ يومئِذٍ بِما قَدم و أَخَّرَ      «): 75( سوره قيامت    13آيه  

 "مـا قـدم   "منظور از «.»به هر نيك و بدى كه در مقدم و مؤخر عمر كرده از نتيجه همه آگاه خواهد شد                 
 كارهاى نيك و بد آخر عمر      "و أخر "منظور از . هايى است كه انسان در اول عمرش كرده        خوبى و بدي  

ظـور از دومـى آثـار    است و يا منظور از اولى نيك و بدهايى است كه خودش در همه عمر كـرده و من               
اى براى بعد از خودش      خير و شرى است كه او منشاش را در بين مردم باب نموده و اگر سنت حسنه                

 ،ص  20، ج   1374طباطبـايي،   (» بيند اى باب كرده عقاب مى     بيند و اگر سنت سيئه     باب كرده پاداش مى   
168.(  

؛ و آيات زياد ديگري )36(يس  سوره مباركه 12توان گفت كه در آيه  بر اساس مطالب ذكرشده مي 
آينـده دنيـوي و   (كـردن مردگـان    شناسـي وقـوع قيامـت و زنـده      در قرآن كريم، خداي متعال به هستي      

هـا كـه بـراي     وضوح اعالم فرموده كه همه اعمال انسان؛ اعـم از خيـر و شـر و آن              اشاره و به  ) اخروي
اب و كتـاب در روز قيامـت ثبـت و           هايي كه آثارشان در دنيا باقي است، بـراي حـس           قيامت كرده و آن   
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نيز فرمـوده كـه اعمـال خـوب     ) 45( سوره جاثيه 15و در آيه در آيه ) 12يس،آيه : رك(شود  ضبط مي 
، فرمود كـه نتـايج نيـك و بـد           )75( سوره قيامت    13نتيجه خوب و اعمال بد نتيجه بد دارند و در آيه            

  .بيند اعمال خود را مي
ن بايد در اعمال و رفتار فردي و اجتماعي خود نظـر كنـد تـا                روشن است، با چنين وضعيتي، انسا     

ها را اصالح، جبران     مبادا خالف قرآن و عترت عمل كرده باشد؛ كه اگر چنين است، تا فرصت دارد آن               
لـذا  . كرده و نكرده، تا فرصت زندگي دنيوي باقي است انجام دهـد            و توبه كند و اگر كارهايي بايد مي       

، انسان مؤمن را به چنين اقداماتي امر فرموده تا بدانند           )59(سوره مباركه حشر     18خداي متعال در آيه     
ها با خبر است؛ و در آيه قبل هم به ثبت همه اعمال اشاره شـد، فلـذا الزم                    خداوند از همه كارهاي آن    

واهـد  هـا را خ    است از خدا بترسند و بدانند كه هر عملي انجام داده باشند، در دنيا يا قيامت گريبان آن                 
  .گرفت؛ اگر اعمال نيك كرده باشند، پاداش و اگر خالف آن عمل كرده باشند، مجازات خواهند شد

  سازي هاي اصلي تمدن مؤلفه«. 2
سازي مبتني بر قرآن و عترت است        ، تمدن »ساز انديشي تمدن  دستگاه فهم و آينده   «بعد ديگر مفهوم    

  .كه در اين بخش، از قرآن و عترت استخراج شده است

  لگوي تمدن اسالمي در قرآن و عترتا. 2-1
:  به همايش ملي تمدن نوين اسالمي فرمودنـد 1394اهللا جوادي آملي نيز در پيام سال  حضرت آيت 

). 1394جـوادي آملـي،     (» تمدن اسالمي را در مـشتركات بـين انـسان و فرشـته بايـد جـستجو كـرد                  «
ت اداره         «: فرمايـد  سازي دانسته مـي    ايشان،جهالت علمي و عملي را مانع تمدن       جامعـه را عقـل و محبـ

اي متمـدن خواهـد بـود كـه      كند، جهل علمي و جهالت عملي مزاحم تمدن جامعـه اسـت، جامعـه       مي
هاي انبياي عظام به حد نصاب خـود برسـد و درسـايه محبـت و       عقالنيتش و محبتش در سايه رهبري     
  ).همان(» وِداد و عقالنيت جامعه را متمد نكند

و غلبه دين اسالم بر كـل اديـان و   » حكومت جهاني اسالم«، آيات متعددي بر تحقق در قرآن كريم 
  .اند؛ كه در ادامه به بخشي از اين آيات اشاره شده است هاي فكري ديگر تأكيد كرده نحله

ـ               «): 28( سوره قصص    5آيه   لَهعنَج ضِ وتُـضْعِفُوا فِـي الْـأَرلَى الَّـذينَ اسنَّ عأَنْ نَم نُريد و     ـملَهعنَج ـةً وأَئِم م
ما در برابر او خواستيم بر آنان كه در زمـين ضـعيف شـمرده شـدند                 «: ؛ يعني )5قصص،آيه  (»  الْوارِثينَ

  . »منت نهاده ايشان را پيشوايان خلق كنيم و وارث ديگران قرار دهيم
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نقل كرده  ) السالم  يهعل(عالمه طباطبايي در تفسير الميزان در خصوص اين آيه، روايتي از امام علي              
هايش سرانجام زير بار ما خواهد رفت و رو به مـا خواهـد نمـود                 دنيا بعد از همه سركشى    «: كه فرمود 

كنـد و سـرانجام بـه وى ميـل و            دهد و لگـدپرانى مـى      همانند شترى كه در آغاز بچه خود را شير نمى         
  ).18 ،ص 1374، 16طباطبايي، ج (» گاه اين آيه را تالوت فرمود كند آن عطوفت مى

اسـرائيل    اهللا جوادي آملي نيز، در تفسير تسنيم مصاديق ايـن آيـه را منحـصر در بنـي                   حضرت آيت 
سخن از مستضعفان و نجات آنان و امامتشان روي زمين قبل از اسالم نيز مطرح               «: نويسد ندانسته و مي  

 نازل شده است؛ ولـي ايـن آيـه          اسرائيل درباره مستضعفان بني   "ونُريد أن نَمنّ  "كه آيه  بوده است، چنان  
، در )نه مستـضعف در ديـن     (ترين مصداق مستضعفان     شود و كامل   شريفه به مورد خويش منحصر نمي     

  ).526،ص19، ج 1389جوادي آملي، (» هستند) السالم عليهم ( اين چند آيه امامان معصوم
 دينِ الْحـقِّ لِيظْهِـرَه علَـى الـدينِ كُلِّـهِ و لَـو كَـرِه                  و  هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى    «): 9 (سوره توبه  33آيه  
را بر همـه   اوست كه پيغمبرش را با هدايت و دين حق فرستاده تا آن     «: ؛ يعني )33 توبه،آيه(»  الْمشْرِكُونَ

  .»ها غلبه دهد اگرچه مشركان كراهت داشته باشند دين
 و دينِ الْحقِّ لِيظْهِرَه علَـى الـدينِ          الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى   هو  «: 9 و سوره صف، آيه    28 سوره فتح، آيه  

هـدايت و ديـن حـق        كه رسول خود را بـه      او كسى است  «: ؛ يعني )28 فتح،آيه(»  بِاللَّهِ شَهيداً   كُلِّهِ و كَفى  
  .»ى استترين گواه فرستاد تا دين حق را بر همه اديان غالب سازد و اين گواهى خدا كافى

روشن است كه اين غلبه، هنوز رخ نداده و به وعـده قطعـي الهـي قـرآن كـريم، در آينـده محقـق         
چـه از ايـن بخـش        آن. هـا ممكـن نيـست      آيات در اين باب فراوان است كه درج همـه آن          .خواهد شد 

 طورقطع و يقيين، روزي اسـالم بـر تمـامي اديـان غلبـه كـرده و                  توان نتيجه گرفت اين است كه به       مي
روشـن  . در رأس آن تشكيل خواهد شـد      ) السالم  عليه(حكومت جهاني؛ با حضور مستقيم امام معصوم        

  .خواهد بود» تمدن جهاني اسالم«است كه آن حكومت، مصداق بارز 
كند؛ كه   معني اسالمي پيدا مي   » تمدن جهاني اسالم  «نيز، در راستاي تقرب به      » تمدن نوين اسالمي  «

هـاي    مؤلفـه «طوركـه در عنـوان       انديشي مبتني بر قرآن و عترت بوده و همان         محور اصلي آن نيز، آينده    
شده، با تخلـق بـه اخـالق اسـالمي در ابعـاد               بيان» ساز انديشي تمدن  تحقق تمدن اسالمي و نقش آينده     

  . جامع روابط انسان، محقق خواهد شد
هـايي   وديتاز محـد  ،  شـوند  هـايي كـه قبـل از آن تمـدن آرمـاني تـشكيل مـي                بديهي است، تمدن  

كـه در رأس      امـام معـصوم قـرار دارد درحـالي        ،  در رأس آن تمـدن آرمـاني      ،  براي نمونـه  . برخوردارند
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فقيه قرار دارد؛ دامنه و گستره سرزميني و جغرافيايي آن تمدن، جهـاني               ولي،  هاي اسالمي ذيل آن    تمدن
توانـد   زه نفوذ آن ميكه گستره اين تمدن، محدود به يك يا چند كشور است؛ اگرچه حو           است، درحالي 

دو تمدن؛ كه در طول يكديگرند، درج  هاي اين ، بخشي از تفاوت)2(در جدول شماره   . تر باشد  گسترده
  .شده است

  :هاي تمدن جهاني اسالم و تمدن نوين اسالمي مقايسه بعضي ويژگي: 2 جدول
 تمدن نوين اسالمي تمدن جهاني اسالم

 )عجل اهللا تعالي فرجه(با حضور نايب امام  )عجل اهللا تعالي فرجه(با حضور امام 

 اي محدوده جغرافيايي كشوري و احياناً منطقه محدوده جغرافيايي جهاني

انطباق حوزه جغرافيايي حداكثري با حوزه نفوذ 
 حداكثري

تر بودن حوزه نفوذ نسبي از حوزه جغرافيايي  گسترده
 محدود

 و تاحدودي جهانياي  حوزه نفوذ منطقه احاطه كامل بر كل كشورها

 تحقق نسبي اخالق تحقق كامل اخالق

  ساز در قرآن و عترت ي انسان تمدنها ها يا ويژگي مؤلفه. 2-2
بـه  » تمدن جهاني اسـالم «ها بيان شد،  بر اساس آيات قرآن كريم و روايات متعدد؛ كه بخشي از آن         

؛ انساني كـه  )9؛ صف،آيه 28ح،آيه ؛ فت33توبه، آيه (وسيله انسان كامل محقق خواهد شد  اذن الهي و به  
»  الْأَفْلَـاك    مـا خَلَقْـت     لَولَاك«: و تمامي افالك براي او خلق شده است       ) 30بقره، آيه   (خليفه الهي است    

تـوان بـه     هاي چنـين انـساني، مـي       بر اين اساس، با شناخت ويژگي     ).28،ص  15ق، ج   1403مجلسي،  (
تـر،    يافت و براي تحقق مقدمات يا الگوهاي كوچكساز دست هاي اصلي و كامل انسان تمدن      شاخص

  . ها بهره گرفت از اين شاخص
عجـل اهللا تعـالي     (، امام عـصر     »حكومت جهاني آينده اسالم    «طوركه قبالً اشاره شد، در رأس      همان

روشـن  . ساز هستند  ها الگوي اتم انسان تمدن     ديگر، ازنظر قرآن و عترت، آن       عبارت  قرار دارد؛ به  ) فرجه
اهللا عليه و    صلي(، همان راه و روش پيامبر گرامي اسالم         )السالم  عليهم(كه راه و روش ائمه اطهار       است  

  : است؛ كه قرآن كريم، او را خلق عظيم ناميده است) آله
كـه تـو ملكـات اخالقـى      و اين «: ؛ يعني )4قلم،آيه  (»  خُلُقٍ عظيمٍ   و إِنَّك لَعلى  « ): 68( سوره قلم    4آيه  

  .»رى كه بر آن مسلطىبس بزرگى دا
اين آيه شريفه هرچنـد     «: نويسد عالمه طباطبايي، در  تفسير الميزان در خصوص اين آيه شريفه مي           
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سـتايد و آن را بـزرگ    را مـى ) اهللا عليـه و آلـه   صلي(خود حسن خلق رسول خدا  خودي فى نفسها و به   
» اجتمـاعيش نظـر دارد    خصوص اخـالق پـسنديده       شمارد، ليكن با درنظرگرفتن خصوص سياق، به       مى

  ).619 ،ص19، ج 1374طباطبايي، (
ءٍ   شَي  ما مِنْ «: »تر از حسن خلق نيست     چيزي سنگين   در ميزان اعمال هيچ   «حضرت،   بيان مبارك آن   به
چنين، آن رسول گرامي، هدف از  هم). 383 ،ص68ق، ج 1403 مجلسي،(»   حسنٍ   خُلُقٍ   مِنْ   الْمِيزَانِ   فِي  أَثْقَلَ
ق، ج 1403مجلـسي،  (» إِنَّمـا بعِثْـت لِـأُتَمم مكَـارِم الْأَخْلَـاق     «:  خود را اتمام مكارم اخالق بيان فرمود      بعث
  .تمام كنم من از طرف خدا برانگيخته شدم تا مكارم اخالق را به كمال رسانده و«: ؛ يعني)210 ،ص16
  : چنين، قرآن کريم، او را اسوه  حسنه ناميده است ھم

 رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لِمنْ كانَ يرْجوا اللَّـه و الْيـوم الْـĤخِرَ و               لَقَد كانَ لَكُم في   «): 33 (سوره احزاب  21آيه  
اهللا عليـه و    صـلي (رسـول خـدا      توانستيد به  كه شما مى    درحالي«: ؛ يعني )21 احزاب، آيه (» ذَكَرَ اللَّه كَثيرا  

 اين وظيفه هركسي است كه اميد به خدا و روز جزا دارد و بسيار يـاد خـدا                   خوبى تأسي كنيد و    به) آله
اسـوه در مـورد رسـول       «بيان و   » معناي اقتداء و پيروى    به«عالمه طباطبايي، در الميزان، اسوه را       . كند مى

اي ثابـت و هميـشگي بـراي همـه            را، عبارت از پيروى او دانسته كه وظيفـه         )اهللا عليه و آله     صلي(خدا  
  ).432 ،ص16، ج 1374طباطبايي، (مان است مسل

سـاز، انـساني اسـت كـه آراسـته بـه             بر اساس مطالب ذكر شده، روشن است كه اوالً، انسان تمدن          
فضائل اخالق اسالمي است، ثانياً، تمدن موردنظر اسـالم؛ كـه هـدف نهـايي بعثـت حـضرت رسـول                     

تنها براي  «تني بر اخالق است؛ زيرا فرمود       در بعد اجتماعي است، همانا تمدني مب      ) اهللا عليه و آله     صلي(
حضرت و ائمه  بايست در اين مسير، به آن ، ثالثاً، امت اسالمي مي    »ام اتمام  مكارم اخالق برانگيخته شده     

دهنده راه او هستند، اقتدا و همان مسير تخلق به اخالق اسالمي را دنبـال                 كه ادامه ) السالم  عليهم(اطهار  
ديگر،  عبارت به. ر اخالق فردي، ابعاد مختلف و متنوع اجتماعي آن نيز مد نظر است كنند، رابعاً، عالوه ب   

  . ها جاري خواهد بود ها و عرصه در تمدن اسالمي، اخالق در همه ابعاد، جهت
) 1. سازي اسالمي بيـان كـرد   توان دو مؤلفه اساسي براي تمدن بندي مطالب اين بخش، مي    در جمع 

هـاي مختلفـي كـه مجموعـًا موجـب        ها و عرصه   اگيري آن در ابعاد، جهت    فر) 2مؤلفه اخالق اسالمي،    
توان در روايتـي كـه از امـام بـاقر            ابعاد كامل ارتباطي انسان را مي     . شوند شدن تمدن اسالمي مي     ساخته

وتعالي به آدم وحى كرد اى آدم من همه خيـرات را              خداى تبارك «: شده مشاهده كرد    نقل) السالم  عليه(
ها مخصوص من اسـت و ديگرى خاص توست و سـومى            يكى از آن  :  برايت جمع كنم   در چهار كلمه  
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بـا توجـه بـه      ).608 ،ص1، ج   1376اي، كمـره (» مابين من و توست و چهارمى ميان تو و مـردم اسـت            
توان روابط انـسان     روشني مي  ، به )604 ،ص1377گيالني،  (  1توضيحات ارائه شده در ادامه اين روايت      

هـا در روابـط انـسان،        در اين تحقيق، از اين ابعاد و جهت       . بعاد مختلف مشاهده كرد   ها و ا   را در جهت  
بـا  ) 2رابطه انسان با خدا، ) 1يادشده است؛ روابط جامع انسان يعني   » روابط جامع انسان  «تحت عنوان   

 .با محيط، دنيا و عوالم مختلف) 5با موجودات ديگر، ) 4هاي ديگر،  با انسان) 3خودش، 

  ساز مبتني بر قرآن و عترت ي تمدنانديش  فهم و آيندهدستگاه. 3
و » دسـتگاه انديـشه   «،  »تـصويرهاي ذهنـي   «انديشي؛ كه عبارتنـد از       هاي آينده   با روشن شدن مؤلفه   

، »تحقق آن در روابط جامع انـسان      «و  » اخالق اسالمي «سازي كه عبارتند از      هاي تمدن   و مؤلفه » انگيزه«
اكنـون بايـد ربـط    . مشخص شده است» ساز انديشي تمدن  فهم و آيندهدستگاه«در واقع دو بعد اساسي    

  . دو بعد را از قرآن و عترت تفسير و تحليل كرد بين اين

  از بر اساس مفاهيم قران و عترتيس انديشي تمدن تبيين رابطه بين ابعاد دستگاه فهم و آينده. 3-1
اشاره دارند » ساز انديشي تمدن آينده«كه به » سازي تمدن«و » انديشي آينده«با مشخص شدن دو بعد     

اقدام » مدل دستگاه آن  «توان نسبت به ترسيم      و در همان راستا از قرآن و عترت پرسش شده، اكنون مي           
دو مفهـوم تحليـل و تبيـين          براي اين منظور، الزم است با استفاده از قرآن و عترت،رابطه بين اين             .كرد
  . شود

فكر يا انديشه، جزو جنود عقل اسـت و جنـود عقـل و جهـل، در                 ) 1طوركه قبالً اشاره شد،      همان
است ) السالم  عليه(مؤيد اين مطلب نيز، روايتي از امام علي         . واقع همان فضائل و رذائل اخالقي هستند      

» عـدالت «و  » شـجاعت «،  »عفـت «،  »حكمـت «كه در آن، كل فضائل اخالقي در چهار فـضيلت كـالن             
دو طـرف افـراط و        رسم معمول فضائل و رذائل اخالقي، به       خالصه شده و در خصوص فكر؛ همانند      

ثبـات فكـر     چه سزاوار است و عدم كار فرمودن فكر است در زائد از آن«؛ كه  »جربزه«تفريط آن، يعني    
معطل بودن قوه فكريه و كار نفرمـودن آن         «؛ كه   »بالهت«و  ) 66 ،ص 1381 نراقي،(» در موضعى معين  

هاي تحقيـق،    از طرفي، حسب يافته   ) 2. اشاره شده است  ) همان(» استدر قدر ضرورت يا كمتر از آن        

......................................................................................................................... 
ترجمـه  ). الـسالم   عليه(منسوب به امام ششم     . مصباح الشريعه ). 1377. (گيالني، عبدالرزاق «: ركروايت طوالني است؛    .  1

  .»انتشارات پيام حق: تهران. چاپ اول. عبدالرزاق گيالني
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) 3. اسـت » روابـط جـامع انـسان     «در همه جهات    » اخالق اسالمي «سازي نيز تحقق     مؤلفه اصلي تمدن  
حسب آيات ذكرشده، روشن است كه تمدن جهاني اسالم، معطوف به آينده و هنوز محقق نـشده؛ بـر                   

» سـازي اسـالمي   تمـدن «، محور اصلي »انديشي مبتني بر قرآن و عترت آينده«توان گفت،   اين اساس مي  
  .است

  ساز انديشي تمدن مي و نقش آيندههاي تحقق تمدن اسال مؤلفه. 3-2
سـاز، دسـتگاهي اسـت كـه         انديـشي تمـدن    توان گفت، دسـتگاه آينـده      هاي تحقيق مي   حسب يافته 

اگرچـه  . كنـد  توليد مـي  » روابط جامع انسان  ابعاد  «در همه   » اخالق اسالمي «مبتني بر   » هاي ذهني  نقشه«
اخـالق  «ساز است؛ اما براي تحقق عيني تمدن اسـالمي، كيفيـت تخلـق بـه                 چنين انساني، بالقوه تمدن   

هـايي در فراينـد      سو و كميت مشاركت چنين انسان      از يك » روابط جامع انسان  «در ابعاد كامل    » اسالمي
گيـري تمـدن اسـالمي؛ تحـت تـأثير        مـسير شـكل   بر اين اساس،  . تحقق تمدن اسالمي، ضروري است    

  .ترسيم كرد) 5(شكل نمودار شكل شماره  توان به را مي» ساز انديشي تمدن آينده«
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گيري تمدن اسالمي در بستر كمي و كيفي نيروي انساني اخالقي نمودار مسير شكل: 4 شكل

  



  
»ساز مبتني بر قرآن كريم ي تمدنانديش مدل دستگاه فهم و آينده«

 

  
 

379

  ساز انديشي تمدن مي و نقش آينده اسالمراحل تحقق تمدن. 3-3
انديـشي   فراينـد آينـده   «هاي تحقيق، مراحل تحقق تمدن اسـالمي را؛ كـه دسـتاورد              بر اساس يافته  

  .خالصه كرد) 3(توان به شرح جدول شماره  در دستگاه مربوط است، مي» ساز تمدن
  مدن اسالميخالصه مراحل تحقق ت: 3 جدول

 توضيح عنوانمرحله

  حامل پيام ضرر، نفع، شايستگي  تصويرهاي ذهني از آخرتدريافت 1
 )عالقه(در اثر ترس، طمع، محبت  انگيزه توجه به تصويرهاي ذهني آخرتي 2

 تأييد و پذيرش تصويرهاي ذهني دريافتي مقايسه با تصويرهاي شاخص و تصديق 3

4 
توليد نقشه ذهني براي تدبير آينده آخرتي و 

 دنيوي
)اخالق(در چارچوب قرآن و عترت تنظيم نظر و عمل 

 ...رابطه انسان با خدا، خودش، ديگران،  بسط اخالق در روابط جامع انسان 5

تأثير كامل تصويرهاي ذهني آينده اخروي در بعد فردي )انسان اخالقي(ساز  تحقق انسان تمدن 6

 )گروه اخالقي(ساز  هاي تمدن تحقق گروه 7
ده اخروي در بعد تأثير كامل تصويرهاي ذهني آين

 گروهي و اجتماعي

8 
سازمان (ساز  هاي تمدن تحقق سازمان

 )اخالقي

تأثير كامل تصويرهاي ذهني آينده اخروي در بعد 
 گروهي و اجتماعي

)حكومت اخالقي(ساز  تحقق حكومت تمدن 9
ذهني آينده اخروي در بعد تأثير كامل تصويرهاي 

 حكومتي

10 
كشور (ساز  تحقق كشور يا كشورهاي تمدن

 )اخالقي

تأثير كامل تصويرهاي ذهني آينده اخروي در بعد 
 سازي تمدن

 )جهان اخالقي(ساز  تحقق جهان تمدن 11
تأثير كامل تصويرهاي ذهني آينده اخروي در بعد 

 سازي تمدن

 تحقق آينده اخروي سعادت 12
 كامل تصويرهاي ذهني آينده اخروي در سعادت تأثير
 ابدي

      
 ساز انديشي تمدن تعريف يا ساخت مفهوم آينده. 3-4

كه اين سؤال براى ما مطـرح         هاست؛يعنى وقتي  آن»چيستى«گويي به     طوركلى تعريف اشياء، پاسخ    به
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بـر ايـن   ).60،ص  5، ج   1358مطهـري،   (» آييم ء چيست؟در مقام تعريف آن برمى       شود كه فالن شي    مى
حـسب  . اساس، براي ارائه تعريف، الزم است عناصر، اجزا يا ابعاد مختلف يك مفهوم مشخص شوند              

تصويرهاي ذهني آينده؛ كه حامل پيام      ) 1: عبارتند از » ساز انديشي تمدن  هعناصر آيند «هاي تحقيق،    يافته
 ذهـن بـه تـصويرهاي       انگيزه؛ كـه موجـب معطـوف شـدن        ) 2ضرر يا خطر، نفع يا شايستگي هستند،        

ترتيب از ضرر يا خطر، نفع و شايستگي ناشـي          شود و عبارتند از ترس، طمع و حب؛ كه به          دريافتي مي 
ي حاصل از اين فرايند؛ كه منجر بـه          نتيجه) 5سازي اسالمي و     تمدن) 4فرايند انديشيدن،   ) 3شوند،   مي

كنـد   شود؛ كه او فكر مـي       ايستگي مي براي نحوه مواجهه و تدبير ضرر، نفع و ش        » نقشه ذهني «توليد يك 
اين نقشه ذهني در انـسان مـؤمن، مبتنـي بـر قـرآن و               . در آينده دور يا نزديك با آن مواجه خواهد شد         

  .عترت است؛ و اوج آن، تخلق به فضائل و پرهيز از رذائل اخالقي است
 اين اساس بر.  شوند عناصر سازنده يك مفهوم، همان عناصر تعريف آن محسوب مي  بديهي است،   
روشـن  . ارائه كرد » ساز انديشي تمدن  آينده«توان تعريف زير را براي       هاي تحقيق، مي   و با توجه به يافته    

  .سازي اسالمي است سازي در اين مفهوم، تمدن است كه منظور از تمدن
مند معطوف به    ساز اسالمي عبارت است از كنش يا فرايند فكري مداوم و نظام            انديشي تمدن  آينده«
ناشـي از  ) محبـت (؛ كه در اثر انگيزه ترس از ضرر، طمـع منفعـت يـا عالقـه          )ياخروي و دنيو  (آينده  

مبتني بر قـرآن    ) برنامه(شايستگي مقام مراتب واليت الهي ايجاد و منجر به ترسيم نقشه ذهني و عيني               
  .شود منظور تحقق تمدن اسالمي مي و عترت، به

  :ص اين تعريفچند نكته در خصو
تقدم آينده اخروي بر دنيوي در تحرير تعريف فوق، براي آن است كه توجـه بـه آينـده                   : نكته اول 

منظور تحقق آينـده مـورد    يم و حركت اكنون انسان در چارچوب قرآن و عترت به   اخروي، تضمين تنظ  
  . اسالم در بعد فردي و اجتماعي است

را در » هـاني اسـالم   تمـدن ج  «تحريـر شـده در تعريـف، هـم          » تمـدن اسـالمي   «عبارت  : نكته دوم 
تمـدن نـوين    «شود و هـم      محقق مي ) عجل اهللا تعالي فرجه   (ضور مستقيم امام عصر     گيرد كه با ح     برمي

  . شود فقيه، محقق مي را كه قبل از آن، به رهبري نايب امام يا ولي» اسالمي
» مبتني بر قـرآن و عتـرت      «هاي تحقيق روشن است كه اشاره اصلي عبارت          يافتهحسب  : نكته سوم 

اسـت؛ زيـرا    » روابط جامع انـسان   «در  » اخالق اسالمي «تحرير شده در تعريف مذكور، به جاري شدن         
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، در واقع مقدمات    1، ثمره نهايي اسالم است و دو بخش عقايد و احكام          »اخالق«طوركه بيان شد،     همان
  .و بسترساز تحقق اخالق اسالمي هستند

  زسا انديشي تمدن گاه فهم و آيندهمدل دست. 3-5
دسـتگاه انديـشه نظـر و       «تحـت عنـوان     » دستگاهي«توان از    هاي تحقيق، در انسان مي     حسب يافته 

كنـد و   در بخش انديشه، با استفاده از تصويرهاي ذهني، فهم يا علم توليد مـي        نام برد؛ كه    » انگيزه عمل 
 و ترتيـب در اثـر ادراك ضـرر، نفـع     در بخش انگيزه، حاالت نفساني ترس، طمـع يـا محبـت؛ كـه بـه             

. شـود  دهي يا رد تصويرهاي ذهنـي دريـافتي مـي          شوند، موجب انتخاب و اولويت     شايستگي ايجاد مي  
شده، بيشتر باشد، ميزان توجـه و عطـف ذهـن بـه آن نيـز                 هرچه ميزان نفع و ضرر يا شايستگي ادراك       

يقـي  و شايـستگي حق   ) جهنم(و ضرر   ) بهشت و قرب  (كه نفع    با توجه به اين   . بيشتر و ماندگارتر است   
ها در مقابل او، ناچيز هستند، ناگزير توجـه ذهـن؛ از ميـان     نزد خداست و ساير نفع، ضرر و شايستگي  

. شـود  ، به تصويرهاي آينده مـذكور معطـوف مـي         )گذشته، حال و آينده   (محور   تصويرهاي ذهني زمان  
 گذشـته را  كه تصويرهاي وقايع اي از ياد خدا و آخرت غافل نيست و حتي هنگامي         انسان مؤمن، لحظه  

» دسـتگاه انديـشه  «آموزي براي آينده اخروي بهتـر اسـت؛ در ايـن حالـت،      كند، در پي عبرت    مرور مي 
جـاري  «از طرفي، با توجه به نقش محوري و اساسي مؤلفه           . است» انديشي دستگاه آينده «انسان، همان   

، »انديـشي  ه آينـده  هسته اصـلي دسـتگا    «كه   و اين » سازي تمدن«در  » شدن اخالق در روابط جامع انسان     
، از جنود عقل هستند؛ كه حد افراط و تفـريط آن، جـزو              »فهم«و نتايج آن، يعني     » انديشه يا فكر  «يعني  

، پيونددهنــده دو مفهــوم »اخــالق اســالمي«شــود، روشــن اســت كــه  رذائــل اخالقــي محــسوب مــي
» ساز انديشي تمدن  آيندهدستگاه فهم و    «توان از    بر اين اساس، مي   . است» سازي تمدن«و  » انديشي آينده«

  .ترسيم كرد) 3(آن را به شرح شكل شماره » مدل«سخن گفت و 
  

  
  

  
......................................................................................................................... 

 فَرِيضَةٌ عادِلَـةٌ أَو      ثَلَاثَةٌ آيةٌ محكَمةٌ أَو     إِنَّما الْعِلْم «: نقل است كه فرمود   ) اهللا عليه و آله     صلي(در روايتي از حضرت رسول      .  1
دارالكتـب  : تهران. چاپ چهارم . الكافي). ق1407. (كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق     ( »سنَّةٌ قَائِمةٌ و ما خَلَاهنَّ فَهو فَضْلٌ      

  .)خالصه ترجمه(عقايد، احكام و اخالق : ؛ يعني علم سه بخش است)32، ص 1ج. اإلسالمية
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  قنتايج تحقي
انديشي مبتني بر قرآن و عترت، با توجه به نفع و ضرر حقيقي كه در  هاي تحقيق، آينده  حسب يافته 

و در مراتب باالي ايمان، محبت ناشي از باور شايستگي          (ترس  اي طمع و    ه انتظار انسان است و انگيزه    
تضميني براي تنظيم حركت و رفتار انسان در چارچوب دين و در راستاي توحيد و نبوت است                 ) الهي

  .اثر خواهند شد دو اصل اساسي كه در طول يكديگرند نيز بي و بدون آن، اين
و عترت بر تحقق قطعي آن تأكيـد شـده، بـا دو مؤلفـه               ن اسالمي كه در قرآن      از طرفي، تحقق تمد   

جنـود  (اخـالق اسـالمي     . شود اخالق و جاري شدن آن در ابعاد مختلف روابط جامع انسان محقق مي            
موضوعي كـالن و فراگيـر اسـت و دو بعـد            «، در واقع    )عقل و جهل  يا همان فضائل و رذائل اخالقي         

ارگرفتـه و بـا يكـديگر مفهـوم جديـدي تحـت عنـوان               در ذيـل آن قر    » سازي تمدن«و  » انديشي آينده«
 .براي ساخت علمي چنين مفهومي، تعريفي نيز از آن ارائه شده است. سازند را مي» ساز انديشي تمدن آينده«

بـديهي  . اده كردن انسان و جامعه، براي تحقـق تمـدن اسـالمي اسـت             كاركرد اصلي اين مفهوم، آم    
چنين، تشكيل كشور    هم. شود ي همان تمدن آرماني تعريف مي     است، تمدن نوين اسالمي نيز، در راستا      

ها و نهادهاي اسالمي، انسان مؤمن انقالبـي،         هاي مبتني بر اسالم، گروه     اسالمي، دولت اسالمي، سازمان   
بر اين اساس، براي تحقق تمدن نوين اسـالمي نيـز، اوالً شـناخت،              . شوند مراتب ذيل آن محسوب مي    

  .در ابعاد فردي و اجتماعي ضروري است» سازي انديشي تمدن آينده«هاي   و مؤلفهكارگيري ابعاد ثانياً به

  قپيشنهادهاي تحقي

  لپيشنهاد او
 محور آفرينش و خليفه الهي است كه در مفهوم مراتب واليت الهي، جايگـاه                ز توحيد، انسان  پس ا 

تـري مـورد     صورت دقيـق   ي، به هاي قرآني و عترت    بر اين اساس، الزم است در پژوهش      . يابد اي مي  ويژه
هـم هـست،    ... ها مزين به الفاظ اسالمي، قرآنـي،         ها كه عناوين آن    در بعضي پژوهش  . توجه قرار گيرد  

كه نسبت موضوع يا مسئله تحقيق با اين مخلوق احسن روشن شود، بـه ابعـاد اجتمـاعي آن                    قبل از آن  
هـاي غيـر اسـالمي يـا         گـاه از پـژوهش    برداري ناخودآ  اين لغزش ظريف، ناشي از گرته     . شود توجه مي 

انديشي،  طور محدود به موضوعاتي مانند آينده       هايي كه هرچند به    براي مثال، در پژوهش   . سكوالر است 
اما ... خاص انسان است، جزو جنود عقل و وديعه الهي در اوست،    » انديشه«كه   شود، با اين   پرداخته مي 
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نتها نيز، نتايج تحقيق ربط وثيقي به خود انسان، دسـتگاه  شود و در ا  مبحث در خارج از انسان دنبال مي      
كند؛ تازه اگر پژوهشي هم با اين رويكرد انجام شود، آن را در              انديشه او مباحثي از اين دست پيدا نمي       

كنند كه اين ناشي از همان لغزش ظريف و سـوگيري ذهـن              شناسي تحليل مي   فضاي دانشي مانند روان   
شناسي مبتني بـر قـرآن و عتـرت اسـت تـا هـر                اد تحقيق ايجاد مركز انسان    بر اين اساس، پيشنه   . است

گيـرد، مبـاني    پژوهشي كه در خصوص ابعاد مرتبط بـا انـسان كـه محـور هـستي اسـت صـورت مـي                 
  .شناختي دقيقي براي آن توليد شده باشد انسان

  مپيشنهاد دو
سو و تالش اكثر محققـان،       ز يك انديشي در بين كل عالمان اسالم ا       با توجه به اشتراك مبحث آينده     

انديـشي   آينـده «كـه     ورهاي اسالمي براي تحقق تمدن اسالمي از سوي ديگر، درصـورتي          ها و كش   گروه
هـا پيـشنهاد شـود،     هـاي آن   به امت اسالم و حكومـت     » معاد«تري مانند    در قالب عنوان كلي   » ساز تمدن
گرايي جهان اسـالم كـه از        حكمي براي هم  تواند با استقبال مواجه و محور مفهومي دقيق، عميق و م           مي

  .ضروريات امروز است، شود
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