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Abstract: 
Futures Studies is a knowledge based on practice and cannot be merely shaped by 

theoretic thoughts. Therefore we can not describe futures studies well until it has got practical. 

But now we can provide some of its propositions such as purposes and assumptions. It has also 

be considered that Islamic Futures Studies is subject to special and temporal conditions and 

requirements; a fact which is effective on its shaping process. Although some of common 

futures studies purposes and assumptions can also be applied in Islamic Futures Studies but 

surely there are some differences between them. This paper tries to present some of the 

purposes and assumptions of Islamic Futures Studies based on Islamic references (specially 

the Holy Quran). Islamic Futures Studies has some commonalities and differences with the 

known futures studies. However, we cannot provide accurate statements about Islamic Futures 

Studies nature unless it has got practical, but in order to direct and expedite the process of its 

realization, it is necessary to provide some of its dimensions in terms of purposes and 

assumptions. 
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 پژوهي اسالمي آينده اهداف و مفروضات

 ( 77/17/1121: تاریخ پذیرش 10/04/27: تاریخ دریافت)  
 

 * 7، عبدالرحيم پدرام1محمدرحيم عيوضي
 

 چكيده

پژوهدي اسدالمي در عمدل     بنابراین تا زماني كه آیندده . گيرد پژوهي دانشي معطوف به عمل است و تنها با تامالت نظري شكل نمي آینده

ضمن . ارایه داد مانند اهداف و مفروضات را هایي از آن توان گزاره توان آن را به خوبي توصيف كرد اما در حال حاضر مي شكل نگيرد نمي

آن نيدز   گيدري  پژوهي اسالمي تابع شرایط و اقتضائات مكاني و زماني نيز هسدت و ایدن امدر در شدكل     آن كه باید توجه داشت كه آینده

 .تاثيرگذار هستند

در . ش هستند اما در مواردي اختالف نيز دارندد پژوهي اسالمي نيز مورد پذیر پژوهي رایج در آینده مفروضات آینده و البته برخي از اهداف

. پژوهي اسالمي ارایه شدوند  مفروضات آینده و برخي از اهداف( به ویژه قرآن كریم)ي منابع اسالمي  این مقاله تالش شده است تا بر پایه

پژوهي اسالمي در عمدل شدكل نگيدرد،     دههر چند تا زماني كه آین. پژوهي رایج دارد پژوهي اسالمي وجوه اشتراك و افتراقي با آینده آینده

پژوهي اسالمي، الزم اسدت   دهي فرایند تحقق آینده توان در خصوص چيستي آن، اظهارنظر دقيقي كرد، اما به منظور تسریع و جهت نمي

 . هایي از اهداف، مفروضات ارایه شوند وجوهي از آن در قالب گزاره

 :واژگان كليدي

 .سازي علم و فناوري اندیشي و اسالمي آینده "پژوهي آینده-نگرش"نظام پژوهي،  پژوهي اسالمي، اهداف و مفروضات آینده آینده 
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  مقدمه -1

پژوهي نشان از آن دارد كه این دانش در بافتار و  گيري و رشد آینده بررسي مباني بنيادین و مسير شكل
پژوهان بر  همچنين چند تن از آینده. هاي غربي دارد مباني ویژگياندیشه غربي شكل گرفته و در تعریف و 

پژوهي رایج  دالیل و شواهد مختلف حكایت از آن دارند كه آینده. [1] اند سكوالر بودن این دانش تاكيد كرده
البته این بدان معنا نيست كه هيچ نشان . هاي غرب را دارد از منظر گرایش، نگرش و روش بسياري از نشانه

پژوهي مطمئن  ي غرب و سكوالریسم بر آینده توان به چيرگي اندیشه شود اما مي يرغربي در آن یافت نميغ
توان براي نمونه مي. از سوي دیگر این دانش به شرایط ارزشي و فرهنگي جوامع گوناگون وابسته است. بود
پارادایم جبرگرایي و [ 1]و مفاهيمي چون شوك آینده  70101 جهانيروندهاي ، [7] هزارهچون ي های پروژهبه 

ها و اشاره داشت كه همگي نشان از نگرش سكوالریستي و گرایش[ 5]و انكار آینده محتوم [ 4] فناورانه
و . باشد از اثربخشي الزمتواند براي جوامع غيرغربي  بنابراین این دانش غربي نمي. هاي غربي دارندروش

 .پژوهي اقدام كند اي بومي از آینده اي متناسب با وضعيت خود به طراحي نسخه عهالزم است كه هر جام
 قرار گيرداسالم كوشد در چارچوب و اصول دین ميپژوهي است كه  اي نو از آینده پژوهي اسالمي، نسخه آینده

پژوهي  ف آیندهپژوهي اسالمي برخال آینده. كند هاي اسالمي نهایت استفاده را مي  بيني و توصيه از جهان و
توان بدون سازگاري با  گذارد، بلكه بر این باور است كه نمي ، نه تنها دین را كنار نمي(سكوالر و غربي)مرسوم 

  .پژوهي كرد هاي گسترده آن آینده گيري از آموزه اسالم و بهره
اني نيز هست و با پژوهي اسالمي افزون بر دین اسالم، متاثر از شرایط و اقتضائات زماني و مك تحقق آینده

 شود پژوهي اسالمي دشوارتر مي توجه به این كه اقتضائات در حال حاضر روشن نيستند، تصویرپردازي از آینده
 :استبر این اساس دو پرسش كليدي مطرح  و

  مشخص نباشد پس چگونه مسير تحقق آن انداز  پژوهي اسالمي به عنوان چشم آیندهچيستي اگر
 ؟شكل دادتوان آن را  مي

 پژوهي اسالمي غيرممكن است؟ اي از آینده آیا ارایه هر گزاره 

ترین آینده ممكن است كه باید در جهت  انداز، مطلوب توان گفت كه چشم در پاسخ به این دو پرسش مي
پژوهي اسالمي  انداز آرماني ما تحقق كامل آینده چشم. دهي كرد ها را جهت ها و فعاليت تحقق آن تمام ظرفيت

ترین  انداز عملياتي ارایه كرد و مطلوب توان چشم حال حاضر زمان تحقق آن روشن نيست اما مي است كه در
تواند به  انداز، افقي است كه مي این چشم. آینده ممكني است كه وجوه آن قابل ارایه است را به تصویر كشيد

افزا و  ، همآن جهت تحققپژوهان اسالمي را در  هاي آینده ها و ظرفيت ي ستاره راهنمایي فعاليت مثابه
هایي استوار در راستاي  در این صورت با رهيافتي راهبردي و یك افق زماني مشخص، گام. هماهنگ كند

هایي  توان گزاره ضمن آن كه مي. شود پژوهي ترسيم مي انداز آرماني برداشته شده و وجوهي تازه از آینده چشم
در اصلي رویكرد . ناقص باشند و یا در طول زمان اصالح شوندپژوهي اسالمي ارایه داد هر چند  كلي از آینده

                                                            
1-  www.dni.gov/nic/globaltrends (April 11, 4112) 

http://www.dni.gov/nic/globaltrends
http://www.dni.gov/nic/globaltrends
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پژوهي امروزي حاصل  است چرا كه آینده( و نه تاسيسي)پژوهي اسالمي، رویكرد گذار  شكل بخشيدن به آینده
توان به راحتي از  پژوهي اسالمي این موهبت را نمي یكصد سال تجربه و تعقل بشر است در مسير تحقق آینده

ها هست  پژوهي رایج با تمام مشكالتش پاسخگوي برخي مسائل و چالش اید توجه داشت كه آیندهب. دست داد
پژوهي اسالمي  آینده. پژوهي اسالمي رسيد پژوهي رایج به آینده اما باید تالش كرد در فرایندي پيوسته از آینده

بنابراین با بررسي . است آن هاي گيري حداكثري از آموزه بهرهدر پي و است بيني اسالمي  جهان برگرفته از
 .ارایه كردپژوهي اسالمي را  توان وجوهي از آینده منابع اسالمي مي

شناسي علم و فناوري نشان هاي فلسفه و جامعه شود كه مطالعاتِ حوزه مي آغاززمينه طرح مسئله از این جا 
لذا  [6]پذیرد عه، تأثير ميهاي حاكم بر جام دهند كه وجوهي از هر علم یا فناوري، از فرهنگ و ارزشمي

مسئله اصلي پژوهش آن است . فناوري، امري مستقل از این عوامل نيست-پژوهي نيز به مثابه یك علم آینده
پژوهي اسالمي ارایه كرد كه بر خالف پژوهي با عنوان آینده اي نو از آیندهتوان نسخه كه چگونه مي

ها و ابزارها را براي اسالم بهره جسته و بيشترین قابليتپژوهي سكوالر از منبع عظيم و الیتناهي  آینده
 . پژوهان فراهم سازد آینده

 بر اساس منابع دیني ارایه شوندپژوهي اسالمي  آینده برخي اهداف و مفروضاتبراي این منظور الزم است كه 
پژوهي رایج  براي آینده [2]پژوهي  در این راستا بل در كتاب مباني آینده. گيري كلي آن مشخص شود تا جهت

اي توصيف كند كه هم  هاي اصلي آن را به گونه ها و مؤلفه كوشيده است اهداف، مفروضات و برخي از ویژگي
پژوهي مورد پذیرش قرار گيرد  سازگار باشد و هم توسط جامعه جهاني آینده انپژوه هاي اكثر آینده با دیدگاه

[2] . 
توان  پژوهي اسالمي، مي مند به آینده پژوهان عالقه هاي آینده دگاهگيري از منابع اسالمي و دی با بهره

 و نكته قابل توجه آن است كه اهداف. پژوهي اسالمي ارایه داد هایي در خصوص خطوط كلي آینده گزاره
پژوهي رایج متفاوت نيست و داراي وجوه اشتراك نيز  پژوهي اسالمي به طور كامل با آینده مفروضات آینده

بلكه باید برخي از . ها را تعيين كرد ها و شباهت توان به طور كامل تفاوت ل حاضر هم نميادر ح. هستند
بدون . گيري كلي آن مشخص شود تا جهتكرد پژوهي اسالمي را ارایه  مفروضات آینده و ترین اهداف مهم

الح و تكميل خواهند پژوهي اسالمي، این موارد اص شك در طول زمان و آغاز فرایند عينيت بخشيدن به آینده
 .شد

 

 پژوهي رايجاهداف و مفروضات آينده -2

بل بر این باور است كه . [2] استانسان  1پژوهي حفظ یا بهبود آزادي و رفاه زندگي هدف اصلي آینده
هاي  پژوهي در دوران تسلط پوزیتيوسم بر علوم اجتماعي شكل گرفته است و بسياري از نشانه آینده

كند كه این دانش سكوالر است و دین همانند  افزون بر این بل تأكيد مي. اه داردپوزیتيویسم را به همر

                                                            

1- maintain or improve the freedom and welfare of humankind 
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كه یك ... ا سهيل عنایت. پژوهي ندارند گویي و جادوگري هيچ جایگاهي در آینده هایي چون غيب پدیده
ژوهي را پ وي آینده. پژوهي ارایه كند كوشد تعریفي كوتاه و رسا از آینده پژوه پاكستاني است نيز مي آینده

هاي بنيادین هر  ها و اسطوره بيني ها و جهان هاي ممكن، محتمل و مرجّح و دیدگاه مند آینده ي نظام مطالعه
ها  بيني و اسطوره ي او به جهان ، توجه ویژه...ا یكي از نكات جالب و متفاوت دیدگاه عنایت [10]داند  آینده مي

. ها و باورهاي یك جامعه است ها، گفتمان ته به ارزشپژوهي كامالً وابس كند، آینده وي تصریح مي. است
وي به تازگي، بر . تواند به صفاتي چون غربي و شرقي توصيف شود پژوهي مي ، آینده...ا بنابراین در نگاه عنایت

كوشيده است تعریفي ( ماسيني، بل، آمارا، سردار و سائول)پژوهان مطرح  اساس تعاریف خود و دیگر آینده
مند  ي نظام پژوهي را مطالعه آیندههدف وي در این تعریف . پژوهان ارایه كند اتفاق نظر اكثر آینده جامع و مورد

هاي نهفته در هر آینده  ها و اسطوره بيني هاي ممكن، محتمل و مرجّح همراه با درنظرگرفتن جهان آینده
بيني آینده به سوي نگاشت  سال اخير از پيش 50پژوهي در  وي تأكيد مي كند كه آینده. معرفي كرده است

هم در سطح فردي و داخلي و هم در . ي مطلوب گذار كرده است بخشيدن به آینده هاي بدیل و شكل آینده
 .[11]پژوهي رخ داده است  سطح خارجي و جمعي این ارتقا در دانش آینده

ي مطلوب بشریت ترسيم  هكوشند ابهام را از آینده بزدایند و مسيري روشن براي ترسيم آیند پژوهان مي آینده
هاي فناوري  و تغيير از دید آنان ریشه در پيشرفت. پژوهان باید علل تغيير را بيابند بدین منظور آینده. كنند
البته بل معتقد است كه فناوري ریشه در شرایط اقتصادي، سياسي و فرهنگي دارد و بدون توجه به این . دارد

و در نوشتارهاي . اي بر مسایل اخالقي دارد بل تأكيد ویژه. درك كرد توان نظام توسعه فناوري را شرایط نمي
بلكه باید بكوشند با نگاه به . پژوهان نباید آینده را از آن خود كنند مختلفي اشاره كرده است كه آینده

هایي ارایه كنند كه جامعه به سوي سطحي مطلوب از رفاه و  اطالعات و توصيه 1هاي واالي بشریت ارزش
پژوهي را به پژوهان برجسته، اهداف آیندههاي آیندهبر این اساس وي با بررسي دیدگاه. ي هدایت شودآزاد

 :كندشرح ذیل معرفي مي

 هاي ممكن؛ بررسي آینده 

 هاي محتمل؛ بررسي آینده 

 بررسي تصویرهاي آینده؛ 

 پژوهي؛ هاي معرفتي آینده بررسي بنيان 

 پژوهي؛ هاي اخالقي آینده بررسي بنيان 

 تفسير گذشته و تعيين موقعيت حال؛ 

 براي طراحي حركت اجتماعي؛  تلفيق دانش و ارزش 

  افزایش مشاركت مردمي در تصویرسازي از آینده و طراحي آن؛ 

  [.17]ترویج تصویري خاص از آینده و حمایت از آن 

 

                                                            
 .بيني غربي است داند كامالً بر اساس نگرش و جهان هاي واالي بشریت مي بل به عنوان ارزش وندلآنچه  -1
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سي این مفروضات برر. شمرد پژوهي را در سه قالب مفروضات كمكي، عام و خاص بر مي مفروضات آینده  وي
هاي دیگر  بل همواره كوشيده است كه دیدگاه. هاي او را نشان دهد تواند تصویر خوبي از اندیشه مي

هاي وندل بل  بنابراین بررسي دیدگاه. پژوهان را گردآوري و نظرات خود را همسو با آنان ارایه دهد آینده
مفروض كليدي را ارایه  2پژوهي،  براي آینده بل .پژوهان مطرح را نشان دهد تواند سوگيري نظري آینده مي

 :داده است

 ناپذیر است زمان، پيوسته، خطي، یك سویه و برگشت. 

 دهد، لزوماً در گذشته و حال  آینده منحصر به فرد است؛ به عبارت دیگر هر آن چه در آینده رخ مي
 .وجود نداشته است

 نشي در زمان حال، پيامدي در آینده داردپژوهي براي كنش انساني ضروري است؛ هر اقدام و ك آینده .
 .پژوهي براي انسان ضروري است گيري نياز دارد لذا آینده و چون انسان براي هر كنشي به تصميم

 ریزي، كشف  چرا كه انسان كارهایي مانند برنامه. مفيدترین دانش، آگاهي داشتن از آینده است
نگاه به آینده و اطالع از چند و چون تغييرات آن بدون ... ها و  ها، انتخاب اهداف و اولویت بدیل
 .تواند، مؤفق باشد نمي

 اي قطعي در خصوص آینده وجود ندارد و معرفت ما نسبت  آینده غيرقابل مشاهده است؛ هيچ گزاره
 .است "حدسي"آینده 

 شكل هاي آینده را  آینده از پيش تعيين شده نيست و اقدام انسان. قطعيت است آینده سرشار از عدم
 .توان آن را تغيير داد بنابراین آینده حتمي و قطعي نيست و مي. دهد مي

 ها ساخته  آینده بر اساس اقدامات فردي و جمعي انسان. شود ها ساخته مي آینده فقط توسط انسان
آینده چه باید "به  "آینده چه هست؟"شود و این به معناي آن است كه باید افق دید به جاي  مي

 .یابد تغيير "باشد؛

 ها به یكدیگر، شناخت آینده نيازمند شناخت دقيق  گرایي؛ به دليل وابستگي متقابل پدیده نياز به كل
 . یافته است گرایي تعدیل ها با محيط با رهيافت كل تمام اجزاي یك نظام و چگونگي تعامل آن

  ن تصویرپردازي از اي مطلوب، مرهو داري از یك تصویر ویژه از آینده؛ شكل بخشيدن به آینده جانب
 .[11] به منظور ایجاد یك حركت اجتماعي است آینده

ریشه در و  مفروضات نشان از یك نگاه اومانيستي به فرد، جامعه و تاریخ استاهداف و بررسي دقيق این 
اي  دهداند تا فعاالنه نسبت به تقریر آین هایي كه انسان را مجاز مي اندیشه. شناسي غربي دارد هاي جامعه اندیشه

داند و بر این باور است كه جز عوامل و  بخشيدن به آینده را انسان مي دلخواه اقدام كند و تنها عامل شكل
ي  وندل بل در زمره. پذیر، عامل دیگري در تعيين سرنوشت انسان دخيل نيست هاي فيزیكي تجربه پدیده
هاي او   ین باور به طور آشكار در اندیشهدانند و ا پژوهاني است كه به صراحت این دانش را سكوالر مي آینده

 . رسوخ كرده است
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 پژوهي اسالميهاي مطرح در خصوص آيندهبررسي ديدگاه -3

هاي غربي را با خود دارد  پژوهي رایج در بستر اندیشه و بافتار غربي شكل گرفته است و بسياري از نشانه آینده
گوي جوامع غيرغربي باشد به دین نيز بي توجه است  تواند پاسخ كه نمي این دانش غربي افزون بر آن. [14]

پژوهي  آینده. [15]. اند پژوهي تاكيد داشته پژوهان به طور تصریح بر سكوالر بودن آینده حتا برخي از آینده
پژوهي  آینده. ها را بر طرف سازد الشكوشد این چ پژوهي رایج مي اي نو و بدیل آینده اسالمي به عنوان نسخه

هاي انساني جامعه سروكار دارد؛ از این رو، به مباني نظري و   اي از علوم انساني است و با ویژگي شاخه
بنيان است و به همين  پژوهي دانشي ارزش بر این قياس، آینده. فلسفي رایج در جامعه بستگي مستقيم دارد

بر این پایه، . [16]ها دارد  بيني، ایدئولوژي و فرهنگ ملت ني با جهانتنگ و ناگسست سبب ارتباطي تنگا
بدون تردید، ملتي كه دانش تحليل . ي آن است ي بومي شدهگيري از نسخه پژوهي نيازمند بهره  كاربست آینده

هاي  ي ارزش ي خود را بر پایه و مهندسي آینده را از دیگران تقليد كند، راه خطا در پيش گرفته و آینده
سازي  هاي بومي ترین نيازمندي بنابراین یكي از اصلي. [12]دیگران توصيف كرده و خواهد ساخت 

گيري  پژوهي و بهره اثربخشي آینده. هاي اسالمي است ها و نگرش پژوهي در ایران، توجه به ارزش آینده
ي مهمي اسالمي مقدمهپژوهي آینده .پژوهي اسالمي است گيري آینده شایسته از آن در ایران مرهون شكل

 .پژوهي بومي در كشورهاي اسالمي مانند ایران استبراي طراحي آینده
پژوهي  آینده. پژوهي مسلمانان متفاوت هستند پژوهي اسالمي و آینده البته باید توجه داشت كه ميان آینده

ژوهي رایج است كه به پ پژوهي مسلمانان همان آینده پژوهي است اما آینده اي بدیل از آینده اسالمي نسخه
پژوهي اسالمي  این در حالي است كه آینده. پذیرد گيري توسط مسلمانان حداقل تأثير از دین را مي دليل بهره

 . به حداكثر ميزان، تحت تأثير دین است
پژوهي، فعاليت قابل توجهي در  ها حكایت از آن دارد كه به دليل حاكميت دیدگاه سكوالر بر آینده بررسي
هر چند در برخي منابع، مطالبي ارایه . پژوهي دیني انجام نشده است پژوهي اسالمي و حتا آینده آیندهحوزه 

اند و قابل استناد به شمار  مند و علمي تدوین نشده هاي روش شده است اما هيچ یك بر اساس پژوهش
، آینده مسلمانان، اسالم به مانند آینده جهان اسالم)پژوهي با موضوع اسالم  البته در حوزه آینده. آیند نمي

مهدویت، احادیث و )ي آینده از دیدگاه اسالم  و حوزه...( هاي كليدي تاثيرگذار بر آینده و  عنوان یكي از مؤلفه
 .هاي زیادي انجام شده است درایران و جهان، فعاليت...( آیات پيشگو و 

تفكر اسالمي، هنوز در مراحل اوليه رشد، پژوهي در حوزه  ي آن است كه آینده دهنده بررسي این منابع نشان
ميالدي، اكثر تاليفات در این رابطه، توسط سردار و برخي از همكارانش  1220تا  1220هاي در طي سال. است

 2، گلزار حيدر6، منور احمد انيس5، پرویز منصور4، اساریا1، ایوب ملك7، ذكي كرماني 1یعني مریل وین دیویس

                                                            
1- Merryl Wyn Davies 
4- Zaki Kirmani 
1- Ayyub Malik 
2- Asaria 
 - Parvez Manzoor 
 - Munawar Ahmad Anees 
 - Gulzar Haidar 
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كه انجمن  -  او و همكارانش در اصل به عنوان گروهي از متفكران. شده بود نوشته 1و ابراهيم سليمان
پردازي در  سردار معتقد است كه علم اسالمي و نظریه. [12]كنند  فعاليت مي -شوند ناميده مي  اجمالي

 [.12]پژوهي اسالمي است  چارچوب دین اسالم راه مناسبي براي شكل دادن به آینده
را ترویج دهند كه شامل  هایي از آینده  كوشند تا گزینه ان خود در انجمن اجمالي، ميسردار به همراه همكار

افزون بر . ترین شيوه زندگي معرفي كند هاي اسالمي باشد و در نتيجه، اسالم را به عنوان مناسب همه آموزه
از آن   ي جامعكنند كه ما نياز مبرمي، به فراهم كردن طرح این، سردار و همكارانش، شدیداً تاكيد مي

پذیر  بایست انعطاف ها براي رسيدن به طرح جامع، مي ریزي برنامه... ": گوید وي مي. ي آینده داریم جامعه
ها باید پيوسته تكامل یافته، اصالح و به روز باشند، نه اینكه یك بار و براي هميشه فراهم شوند؛ بلكه آن

ریزي  برنامه( ص)ي بزرگ است كه بپنداریم، پيامبراشتباه... ":كند وي همچنين خاطر نشان مي ".شوند
به مدینه، ( ص)براي نمونه، هجرت پيامبر ".كرد اش، فراهم نمي هاي آینده كرد یا طرحي جامع از فعاليت نمي

تصوري شفاف از آنچه ( ص)بنابراین، شایسته است كه بگویيم، پيامبر. ریزي مفصلي بود نيازمند برنامه
 .[70]كرد  هایش، حركت مي داشت و متناسب با آرمان خواهد به آن برسد، مي
: نگرانه هستند، عبارتند از شناسي آینده ، آثاري كه تركيبي از تفكر و روشپژوهان مسلمان اندیشه آیندهدر 
سردار در كتاب . [77] "6هاي آینده تجسم طرح: پژوهي اسالمي آینده"و  [71] " ي تمدن اسالمي آینده"
، در  شناسي تازه پژوهي را، به عنوان راهي براي ایجاد پارادایم و روش ، اهميت آینده"ميي تمدن اسال آینده"

دهد، تا بازسازي تمدن  اندازي متمدنانه، مورد تاكيد قرار مي هاي اسالمي در چشم فهم و بكارگيري آموزه
و  دهد ، پيشنهاد مي"عمران پروژه"اي از طرح متمدنانه را، با نام  وي، نمونه. اسالمي را، در آینده آسان كند

 .بایست، توسط امت اسالمي و به ویژه خردمندان این امت، تحقق بيابد كند كه مي طرحي عملي را، تشریح مي
از  گيريبهرهوي با . پژوهي سروكار دارد، مهدي المنجره است پژوهشگر مسلمان دیگري كه با گفتمان آینده

اي مطلوب  دارد كه باید مفاهيم اسالمي مورد نياز براي تحقق آینده هاي اسالمي بيان مي آیات قرآن و آموزه
با تاكيد بر مفاهيمي چون غيب و مستقبل و تفاوت قائل شدن ميان  يو. براي جهان اسالم را فراهم ساخت

ي مطلوب جهان  به تحقق آینده گذاري و نوآوري، در پي راهي براي شتاب بخشيدن مفاهيمي چون بدعت
 .[71]اسالم است 

اي پویا از زندگي است، كه به وسيله آن، به انسان فرصت و اختيار داده  المنجره معتقد است، كه اسالم، شيوه
شود، تا سرنوشت خویش را انتخاب كرده و محيط زیست خود را، با اقدامات هوشيارانه خویش تحت تاثير  مي

مطلب كه انسان، قدرت تغييردادن هر چيزي را، مطابق با خواست خویش دارا است، درك این . قرار دهد
. در بينش اسالمي داللت دارد( قَدَر)هاي انسان است، كه بر مفهوم سرنوشت  شناخت بسيارمهمي از توانایي

د كه ها پاك شده بو كه مسلمانان، روزگار طالیي خویش را پشت سرگذاشتند، این آگاهي از خاطره هنگامي

                                                            
1- Ibrahem Sulaiman 
4- think tank group 
1- Ijmāli group 
2- blueprint 
 - The Future of Muslim Civilization 
 - Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come 
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و با اعتقاد به . خویش تاثيرگذار باشد ي اقدامات خود، در آینده ریزي هوشيارانه تواند از طریق برنامه انسان مي
اطالعي، تمام زندگي او را، تحت تاثير قرار داده بود؛ و  اینكه آینده را خداوند از قبل معين كرده است، این بي

 .دندآینده ش درنتيجه آنان، راه را گم كردند و بي
، تمایز قائل شوند تا نشاط 7و نوآوري 1در این رابطه، استدالل المنجره كه مسلمانان باید بين مفهوم بدعت

كوتاهي . رسد انسان به طور كلي و بقاي امت اسالمي به طور ویژه ادامه یابد، بسيارمهم و حياتي به نظر مي
 .شان، رها خواهد ساخت نيدر تفكيك این دو مفهوم، به طور قطعي امت را در تنگناي كنو

پژوهي،  كوشد تا اهميت تفكر درباره آینده را به منظور ترویج نسخه اسالمي آینده نظير سردار، المنجره نيز مي
نگري را، تأیيد  به وسيله اعمال و رفتار خویش، آینده( ص)او بر این نكته تاكيد دارد، كه پيامبر. نشان دهد
پيامدهاي رفتارش در زندگي، خواه در دنيا و خواه درجهان آخرت، تذكر داده در واقع، به مسلمان، . كرده است
پژوهي در اندیشه اسالمي، داللت دارد و لذا  از این رو، این نوع آگاهي، بدون شك بر اهميت آینده. شده است

كند، رد  دار مي بيني اسالمي، در بسياري از جاها، لكه ي دیدگاه جبري، كه مفهوم پویایي قدر را در جهان عقيده
و اصحاب وي در تصور ( ص)اگر حضرت محمد... ":همچنان كه المنجره، به درستي مدعي آن است. كند مي

بيني آینده، كوتاهي نموده بودند؛ شاید امروز در جهان، مسلمانان جمعيتي در حدود یك ميليارد و  و پيش
   ".داشتند دویست ميليون، نمي

پژوهي از مباني و اندیشه سكوالریستي  گرفتن آینده ل تاكيد بر ضرورت فاصلهپژوهان به دلي آثار این آینده
پژوهي دارند  ي جهاني آینده پژوهي اسالمي و ترویج این مفهوم در جامعه گيري آینده نقشي مؤثر در شكل

[74] . 
یه دیدگاه بر پا: توان به سه دسته كلي تقسيم كردپژوهي اسالمي را ميهاي مطرح در خصوص آیندهدیدگاه

توان به صفت اسالمي موصوف كرد چرا كه تحت تاثير نگرش و پژوهي در جوامع اسالمي را مينخست، آینده
رجا محمد اكرام اعظم، از مشهورترین . رسدبيني اسالمي است و توسط مسلمانان به سامان ميجهان

ت كه علم اسالمي زیربنا و راه دیدگاه دوم توسط سردار مطرح شده اس. اندیشمندان صاحب این دیدگاه است
و دیدگاه . پژوهي را اسالمي كردو باید علم آینده. آیدپژوهي اسالمي به شمار مي اصلي براي رسيدن به آینده

هاي اسالم پژوهي اسالمي از طریق انضمامي كردن آموزهسوم كه توسط المنجره مطرح شده است كه آینده
هاي سردار و المنجره ها به ویژه دیدگاهرسد تلفيق این دیدگاهنظرميكه به . شودپژوهي ميسر ميدر آینده

 .سازندپژوهي اسالمي فراهم ميفضاي خوبي براي بررسي مباني آینده
 

 چارچوب نظري پژوهش -4

هاي طراحي و ایجاد یك علم و یا فناوري بدیل،  ترین راه فناوري است و یكي از مهم -پژوهي یك علم آینده
نكته بسيار مهم آن است كه مباحث مطرح شده در [. 75] هنجاري حاكم بر آن است-شناختيتغيير چارچوب 

                                                            
1- heresy 
4- innovation 
1- http://www.elmandjra.org/livre1/ENGL4 .htm (January 44, 4111).   
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و این به تنهایي مسير را براي عينيت . پژوهي اسالمي تنها به ابعاد نظري آن اختصاص دارند ي آینده عرصه
ان نسخه بدیل پژوهي اسالمي به عنو براي تحقق آینده. سازد پژوهي اسالمي، فراهم نمي بخشيدن به آینده

هنجاري و  -یكم در ابعاد نظري یا چارچوب شناختي: اندیشي متصور استپژوهي رایج دو سطح بدیل آینده
پژوهي  سطح دوم روش یا ابعاد عملي؛  بنابراین در ابتدا الزم است، درك درستي از ابعاد نظري و اجرایي آینده

براي این منظور . پژوهي اسالمي را بررسي كرد به دست آورد تا بر اساس آن، بتوان چگونگي تحقق آینده
نظامي كه هم ابعاد نظري و هم وجوه كاربردي و . پژوهي تبيين شود عملي آینده-الزم است نظام نظري

ها،  این وجوه در هم تنيده هستند و نگاه مستقل به هر یك از آن. پژوهي را در كنار هم ارایه دهد اجرایي آینده
براي این منظور، نظام . پژوهي را به تصویر بكشد و مبنایي براي تحليل كالن آن باشد تواند كليت آینده نمي
این نظام بستري است تا با نگاهي كالن، ابعاد اجرایي و [. 76]معرفي شده است  "پژوهي آینده-نگرش"

 .پژوهي، به مثابه یك كل درهم تنيده، تحليل كند نظري آینده
چارچوبي براي تفكر )اندیشي  ، آینده(هاي كاربردي فرایندها و پروژه)پژوهي  این نظام از سه بخش اصلي آینده

هاي  ها و آموزه بيني، گفتمان جهان)و نگرش حاكم بر جامعه ( درباره آینده و انگيزش و راهبري تغيير آینده
 .تشكيل شده است( كلي

توان  پژوهي است و نمي نگر و تحليل كالن آینده ، بستري براي نگاه كل"پژوهي آینده-نگرش"نظام 
شود كه این نظام براي تحقق  حال این پرسش مطرح مي. پژوهي را جدا از این نظام درنظر گرفت آینده
. است "پژوهي آینده-نگرش"پژوهي بخشي از نظام  تواند بكند؟ آینده پژوهي اسالمي چه كمكي مي آینده

 . ارایه داد "پژوهي آینده-نگرش"م پژوهي اسالمي را در قالب نظا بنابراین چگونگي تحقق آینده
. هاي مختلف آن با اسالم سنجيده شوندبراي تعيين نسبت دین و این نظام الزم است ارتباط بخش

اندیشي و نگرش حاكم بر جامعه به طور آشكار تحت تأثير  آینده. [1]پذیر است امكانپژوهي اسالمي  آینده
. دهنده نگرش حاكم بر جامعه هستند ي، از عوامل اصلي تشكيلهاي دین بيني و آموزه جهان. دین قرار دارند

اندیشي  آینده. دین مشهود است دار و بي این واقعيت به خوبي در تفاوت فرهنگ و بافتار اجتماعي جوامع دین
نيز به همين شكل تحت تأثير دین قرار دارد، هر دیني كم و بيش دیدگاه مشخصي در خصوص آینده ارایه 

مطلوب را بازگشت به دوران  ، آینده(از ادیان چيني)هاي تائو و كنفسيوس  عنوان مثال آیين به. كرده است
ادیان چيني، این بازگشت را . دانند و معتقد هستند كه جامعه انساني باید به دوران گذشته بازگردد باستان مي

نظمي، ظهور صلح،   و بيهاي آشفتگي  دوره)نامند و براي جامعه انساني به سه مرحله  هماهنگي بزرگ مي
اي  هاي گسترده اعتقاد دارند و آموزه( آینده مطلوب)تا رسيدن به هماهنگي بزرگ ( صلح یا هماهنگي بزرگ

( پژوهي همانند آینده)اندیشي  اما باید توجه داشت كه آینده. [72]اند  ي اندیشيدن به آینده ارایه كرده براي شيوه
 . يستدر ميان مسلمانان لزوماً اسالمي ن

توان مرز  به طور كامل از هم جدا نيستند و نمي "پژوهي آینده-نگرش"هاي نظام  از سوي دیگر بخش
پژوهي به جاي  اندیشي و آینده به عنوان مثال، در مواردي مفاهيم آینده. ها متصور شد مشخصي بين آن
رود  به شمار مي( ها دیگر دانشدر مقایسه با )پژوهي، یك حوزه دانشي مستقل  آینده. روند یكدیگر به كار مي

وده و دم جدا نبدل از هدظام به طور كامدهاي این ن شدبخ. است "پژوهي آینده-نگرش"شي از نظام داما بخ



 3232، بهار 32بهبود مدیریت، شماره      16

 

. تواند به صفت اسالمي موصوف شود هم تنيده هستند، بنابراین در ارتباط با دین، كليت این نظام مي در
چرا كه . اسالمي است "پژوهي آینده-نگرش"ري نظام گي پژوهي اسالمي، نيازمند شكل تحقق آینده

پژوهي اسالمي  توان آینده و نمي. اندیشي و نگرش حاكم در جامعه در هم آميخته هستند پژوهي با آینده آینده
 . اندیشي غيراسالمي و یا نگرش غربي حاكم بر جامعه جستجو كرد را در بستر آینده

در سطح . اسالمي، دو سطح از تالش را باید انجام داد "پژوهي آینده-نگرش"براي شكل بخشيدن به نظام 
هاي تأثيرگذار بر نظام نيز باید  مؤلفه. نخست، الزم است نظام موجود و ابعاد مختلف آن تبيين و نقد شوند

در ابتدا . اسالمي اختصاص دارد "پژوهي آینده-نگرش"سطح دوم به تحقق نظام . شناسایي و تحليل شوند
پژوهان  آینده. هنجاري اسالمي را تبيين نمود-اندیشي از دید اسالم و وجوه چارچوب شناختي یندهباید مكتب آ

پژوهي و عوامل و  هاي عملي آینده ها و شيوه نظریه...( آیات قرآن، روایات و )باید با عنایت به منابع اسالمي 
پس از آن جامعه . را تبيين نماینداز دیدگاه اسالم ( هاي الهي مثل سنت)تأثيرگذار بر آینده  هاي  مؤلفه
بيني اسالم و با استفاده از  مبتني بر جهان)پژوهان با رهيافتي راهبردي بكوشند بر اساس دیدگاه اسالم  آینده
این نظام یكباره شكل . اسالمي را در عمل عينيت دهند "پژوهي آینده-نگرش"نظام ( هاي اسالمي آموزه

رایج به یك نظام  "پژوهي آینده-نگرش"ي گذار از نظام  مستمر و پيوسته نخواهد یافت و نيازمند یك فرایند
 .اسالمي است

بلكه این دو سطح در . اسالمي را نباید تفكيك كرد "پژوهي آینده-نگرش"دو سطح تالش براي تحقق نظام 
مي گسترده ها هستند كه از شناسایي و نقد نظام رایج تا عينيت بخشيدن به نظام اسال قالب طيفي از فعاليت

 . كنند پژوهان در این طيف فعاليت مي آینده. اند شده
الزم است با رهيافتي راهبردي از در رویكرد گذار پژوهي اسالمي  پژوهان اسالمي براي تحقق آینده آینده
پژوهي اسالمي در عمل شكل  تا زماني كه آینده. پژوهي اسالمي گذار كنند پژوهي رایج به سوي آینده آینده
توان با تبيين برخي وجوه آن و تدوین  توان به طور دقيق آن را به تصویر كشيد اما مي ته باشد، نمينگرف

ها سال  ي ده ثمره( مرسوم)پژوهي  باید دقت داشت كه آینده. راهبردهایي در جهت تحقق آن گام برداشت
پژوهي تنها بر  آینده. است ...پژوهان براي حل مسائل گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و  فعاليت آینده

پردازي شكل نيافته است بلكه انباشت دانشي حاصل از تجربه به مرور سبب  اساس تأمالت فلسفي و یا نظریه
ميالدي توانسته  1220ي  پژوهي تنها از دهه چرا كه آینده. پژوهي در عمل شكل یابد آن شده است كه آینده

پژوهي اسالمي نيز باید در عمل شكل گيرد  بنابراین آینده. [72] ي دانشي مستقل ارتقا یابد است به یك حوزه
 .توان وجوهي از آن را به تصویر كشيدو تا آن زمان تنها مي .پردازي محقق نخواهد شد و تنها با نظریه

 

 پژوهي اسالمي برخي از اهداف آينده -5

پژوهدي كده دانشدي    براي آیندده این مهم . هاي مستقلي چون تعيين اهداف آن استهاي دانشیكي از ویژگي
پژوهي افزون بدر  به باور وندل بل، توصيف اهداف آینده. آید از اهميت مضاعفي برخوردار استنوپا به شمار مي

هددف كدالن   [. 72]پژوهدان اسدت   پژوهي و همگرایي فعاليدت آیندده  تعيين قلمرو، مبنایي براي آموزش آینده
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از دیدگاه اسالم این هددف مشدكلي نددارد امدا     . ي و رفاه بشر استپژوهي رایج، حفظ و بهبود سطح آزاد آینده
چدرا كده بدر اسداس اسدالم، آیندده       . پژوهي اسالمي در نظر گرفته شدود  تواند به عنوان هدف كالن آینده نمي

در ایدن مسدير انسدان     1مطلوب رسيدن به رضاي خدا و مقام قرب الهدي و سدعادت اخدروي و دنيدوي اسدت     
هاي رسيدن بده   همچنين اسالم مسير تحقق و راه. 7امين سعادت فردي و اجتماعي داردترین نقش را در ت مهم

پژوهي اسالمي گسترش عددالت   بنابراین هدف اساسي و كلي آینده. 1انداز را نيز مشخص كرده است این چشم
 . و معنویت براي رسيدن به سعادت و مقام قرب الهي است

اندداز اصدلي    ا در كنار زندگي مطلوب دنيوي فردي و اجتماعي، چشمه كوشد كه انسان پژوهي اسالمي مي آینده
ترین سرمایه براي این مهم، اقدامات مردم جامعده در ایدن    چرا كه مهم. كه سعادت اخروي است، محقق شود

 .پژوهي اسالمي الزم برخي از اهداف فرعي نيز ارایه شوند براي فهم بهتر آینده. جهان است

 ها رپايي آينده محتوم انسانسازي جهت ب زمينه. الف

این آیندده فرجدامين بشدر    . حتمي وجود دارد پژوهي اسالمي آینده پژوهي سكوالر، از منظر آینده بر خالف آینده
پژوهدي   این آینده هنجاري كه در تحقدق آن از منظدر آیندده   . تنها ستاره قطبي براي حركت كالن تاریخ است

هاي بدیل و سناریوهاي آیندده   ي سنجش درستي و اثربخشي آیندهاسالمي، هيچ شكي وجود ندارد ابزاري برا
این آینده حتمي، جامعه مطلوب مهدوي است كه در آن، دین حقيقي و حقيقت اسدالمي تجلدي خواهدد    . است
پژوهدان اسدالمي    آیندده . ي فيض الهي است كه واسطه( عج)این مهم وابسته است به وجود حجت خدا . یافت

برپایي این آینده با شكوه و . ه زودتر ظهور یابد تا جهان سرشار از عدالت و معنویت گردداميدوارند كه او هر چ

                                                            
 آیده،  ایدن  اسداس  بر.( است خشنود تو از او هم و خشنودي او از تو هم كه حالي در بازگرد پروردگارت سوي به) ،72 آیه نجم، سوره - 1

 خداوندد  چده  آن هدر  بده  كده  یابندد  مدي  دسدت  آرامشي چنان به خدا یاد و ایمان پرتو در هستند یافته آرام روحي داراي كه واقعي مؤمنان
 و مجدازي  زندگي یك را دنيا آنان. نيستند خود براي ضرري و نفع هيچ صاحب كه بينند مي اي بنده را خود و دهند مي رضایت خواهد، مي

 .[10] شوند نمي منحرف راست راه از و)...(  دانند مي ارزشمندتري بسيار زندگي ي مقدمه
 تغييدر  را اسدت  خودشدان  در را آنچه آنان كه آن مگر دهد نمي تغيير را( ملتي و) قومي هيچ سرنوشت خداوند)...  ،11 آیه رعد، سوره - 7

 نخواهندد  سرپرسدتي  خددا  جدز  و شدد؛  نخواهد آن مانع چيز هيچ كند،( اعمالشان خاطر به) قومي به سوئي اراده خدا كه هنگامي و دهند
 دارد مسدتقيم  تداثير  او زنددگي  بدر  انسان بد و نيك اعمال كه كند مي بيان را حقيقت این آیه، این مانند قران از بسياري آیات در( داشت

 بددبخت  و خوشدبختي  و شكست و پيروزي در اصل ترین مهم كه كند مي بيان چنين نيز را اسالم اجتماعي اصول از یكي آیه، این. [11]
 . [17] دارند قرار بعدي مراحل در بيروني عوامل و هستند جامعه آن خود مردم جامعه، یك

 بده  زا یكددیگر  و كدرده  سدفارش  حدق  بده  را یكددیگر  و اند، داده انجام صالح اعمال و آورده ایمان كه كساني مگر) ، آیه عصر، سوره - 1
 است آزمایشي زندگي است، دنيوي زندگي كه جاویدان زندگي این از بخشي كه كند مي بيان قرآن.( اند نموده توصيه استقامت و شكيبایي

 ابددي  شدقاوت  یدا  سدعادت  كه است اي مقدمه دنيوي، زندگي. كند مي مشخص است، انسان جاودان حيات كه را دیگر زندگي كيفيت كه
 دنيدوي  زنددگي  همدين  حقيقدي،  خوشدبختي  آوردن دست به براي انسان سرمایه ترین اصلي. خورد مي زقم آن در خودش اختيار با انسان
 كده  كدرده  ارایه اي ماده چهار برنامه یك قرآن. است الهي قرب مقام و خدا رضاي فقط و فقط سرمایه، این به رسيدن بهاي. [11] اوست

 بده  رسديدن  و نجات راه تنها كه برنامه این. كند مبدل عظيمي سود و منفعت به را عمر ي سرمایه و گرفته را بزرگ زیان جلوي تواند مي
 :است قرار این از باشد، مي الهي قرب مقام

 .دهد مي تشكيل را انسان هاي فعاليت ي همه زیربناي كه ایمان 
 .است ایمان درخت ميوه ي منزله به كه صالح اعمال 
 .حق به یكدیگر سفارش 
  شكيبایي و صبر به یكدیگر سفارش 

 مبددل  پيروزي به هایشان شكست و شود مي حل مشكالتشان زماني اندك در كنند، عمل چهارگانه اصول این به راستي به مسلمانان اگر
 .[14] شود مي
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بدرد و شدرایطي مطلدوب بدر جهدان حداكم        بخش در جهان، بسياري از مشكالت امروز بشر را از بين مي الهام
مي جایگداهي  پژوهي اسدال  انتظار در فرهنگ آینده. 1شوند كن مي شود و شرك و پليدي از روي زمين ریشه مي

بندابراین  . شود برپا مي( عج)عيب كه با دستان مبارك حضرت حجت  ویژه دارد، انتظار براي جهاني كامل و بي
 .زند پژوهي اسالمي موج مي گرایي در آینده گرایي و آرمان كمال

 انداز اخروي حركت بر اساس چشم. ب

ي رستاخيزي است كه در پایان تاریخ بشر پژوهي اسالمي، تحليل و معمار هاي مهم آینده یكي از ماموریت
پژوهي اسالمي  اما آینده. كند برنامه بشري و اجراي صحيح آن را دنبال ميپژوهي رایج،  آینده. روي خواهد داد

چرا كه هدف طراحي و تحقق . ي خود را تغيير دهد آخرت را مد نظر دارد و با عنایت به آن ممكن است برنامه
. انداز اخروي باشد فردي، سازماني، ملي و امتي باید در راستاي چشم اندازهاي و چشم. انداز اخروي است چشم
اندوهي از آینده ندارند و تنها راه نجات در رستاخيز را ایمان و عمل صالح پژوهان اسالمي هيچ ترس و  آینده
 .  7این مسير كارساز باشد تواند در دانند و معتقدند هر آیيني نمي مي

 شده روزي تعيين جهت كسبتالش در .  پ

از دیدگاه اسالمي روزي به معني عطا و بخشش مستمر است، و از آنجا كه روزي الهي عطداي مسدتمر او بده    
این نكته نيز الزم به توجه است كه مفهوم آن، تنها در پول و با حتدا  . شود موجودات است به آن رزق گفته مي

بده عندوان مثدال    )شدود   عطاي مادي و معندوي را شدامل مدي   شود بلكه هر گونه  نيازهاي مادي خالصه نمي
خداوندا شهادت در راهدت را  "و یا  "خداوندا علم كامل به من روزي كن": توان به این دو دعا اشاره داشت مي

پژوهي رایج به هيچ حد و مرزي براي كسب درآمد و یا هر منفعت مدادي دیگدري    آینده(. "نصيب من بگردان
هدا و حتدا دیگدر     انسان. اي در نزد خداوند معين شده است یدگاه اسالم روزي هر فرد و جامعهاز د. اعتقاد ندارد

كنندد كده بدر     پژوهان سكوالر گمان مي آینده.  شوند مند مي شده بهره موجودات در هر شرایطي از روزي تعيين
پژوهي اسدالمي، روزي   آیندهاما از منظر . توانند منافع بيشتري را به دست آورند ریزي مي اساس تالش و برنامه

 :در این جا توجه به دو نكته ضروري است. تعيين شده است و باید براي كسب این روزي تالش كرد

                                                            
 باشدد  خدا مخصوص همه( پرستش و) دین و شود برچيده[ آزادي سلب و شرك]= فتنه تا كنيد، پيكار ها آن با و) ،12 آیه انفال، سوره -1
 دهندد  مدي  انجام چه آن به خدا( پذیرد مي را ها آن خداوند) كنند، خودداري( نادرست اعمال از و بازگردند فساد و شرك راه از) ها آن اگر و

 مدا  قدائم  كه هنگامي و است نرسيده فرا هنوز آیه این نهایي تفسير و تاویل": است شده نقل آیه این ذیل در( ع) صادق امام از.( بيناست
 شبي كه رسيد خواهد جایي به( ص) محمد دین سوگند، خدا به. دید خواهند را آیه این تاویل كنند، درك را او زمان كه كساني كند، قيام

 [.15] ".نباشد زمين روي بر مشركي و برسد
 و خددا  بده  گاه هر صائبان و نصاري و گرویدند یهود آیين به كه كساني و اند آورده ایمان( پيامبر به) كه كساني) ،67 آیه بقره، سوره - 7

 هدا  آن بدراي  انددوهي  و تدرس  گونه هيچ و است؛ مسلم پروردگارشان نزد پاداششان دهند، انجام صالح عمل و آورند، ایمان رستاخيز روز
 و نصاري و یهود از چه و باشد مسلمانان از چه صالح، عمل انجام بدون مخصوصا ظاهري ایمان كه است آمده آیه این تفسير در.( نيست
 در باشدد  توام و صالح عمل و نيك كار با كه قيامت بزرگ دادگاه و خدا به خالص و واقعي ایمان تنها است، ارزش بي دیگر ادیان پيروان
 .[16] گردد مي امنيت و آرامش جلب و پاداش موجب برنامه این تنها دارد، ارزش خدا پيشگاه

 داندد؛  مدي  را انتقدالش  و نقل محل و قرارگاه او است؛ خدا بر او روزي كه این مگر نيست زمين در اي جنبنده هيچ) ،6 آیه هود، سوره - 1
 توصديه  دنياپرسدت  و حریص هاي انسان به اسالمي روایات و( آیه این مثل) كریم قرآن آیات.( است ثبت آشكگاري كتاب در ها این همه
 و كنندد  فعاليدت  مشدروع  راه از بلكده  نكنند، تالش روزي ي تهيه براي نامشروع و نامعقول طریق از و نزنند پا و دست بيهود كه كنند مي

 .[12] كند مي تامين را ها آن هاي نيازمندي خداوند كه باشند مطمئن
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 پيشوایان اسالمي در بسياري مدوارد  . ي هر گونه سود مادي و معنوي انسان، كار و تالش است پایه
ن باشند و روزي خود را از طریدق  دادند كه الگویي براي دیگرا فرسا انجام مي كارهاي سخت و توان

 .1كار و تالش خود به دست آورند

 برخي بر این باور هستند كه هر كس درآمدد و سدرمایه   . ي روزي بيشتر نيست درآمد باالتر به منزله
چه مدادي و  )ها  اما باید تاكيد داشت كه آن چه انسان. تر است بيشتري داشته باشد روزي آن افزون

،  رد، روزي اسدت و چده بسدا فدردي داراي پدول سرشداري باشدد امدا از آن        بد  بهره مي( چه معنوي
پس هر آن چه كه انسان براي كمال خویش به . پس آن پول، روزي او نبوده است. اي نبرد استفاده

 . آن نياز داشته باشد، روزي است

هداي   فعاليدت پژوهي اسالمي، تالش و كوشش در راستاي كسب روزي حالل مورد تایيدد اسدت امدا     در آینده
روزي نيز فقط ثروت مادي . نامشروع و تالش براي فراتر از آن چه روزي تعيين شده باشد، كامالً مردود است

نيست و چيزهایي مانند عقل كامل، علم سودمند، مال فراوان و حالل، شخصديت واال، فرزندد صدالح، ایمدان     
، دفن شددن در كندار   (ع)زیارت قبور معصومين  ثابت، خير دنيا و آخرت، زندگي پاكيزه، شفاعت، حج خانه خدا،

 .ها به عنوان رزق از خدا طلب شده است مزار ایشان و محشور شدن با آن

 هاي آينده با اسالم سازگار ساختن مطلوبيت. ت

به عنوان مثال . پژوهي رایج، مطلوبيت چيزي كه اكثر مردم و یا صاحبنظران آن را پذیرفته باشند از منظر آینده
كثر مردم جنگ و كشتار را مطلوب بدانند، پس جایز است و باید براي رسيدن به آن هر كاري را انجام اگر ا

البته . شود ها با اسالم سنجيده مي پژوهي اسالمي این گونه نيست و تمام مطلوبيت اما از منظر آینده. داد
شود اما به تنهایي كافي نيست و  پژوهي اسالمي نيز انجام مي مراجعه به آراي مردم و صاحبنظران در آینده

ها را  تواند مطلوبيت هاي اسالمي براي درستي آن بهره جست، چون عقل بشر به تنهایي نمي باید از آموزه
  .7گيري از اسالم است ها بهره گویي به مسایل مختلف زندگي انسان تعيين كند و بهترین راه براي پاسخ

سان است و نامطلوبيت شر آن، براي تشخيص آینده مطلوب فقط به پژوهي اسالمي مطلوبيت، خير ان در آینده
پژوهان اسالمي بر  آینده. پایان الهي نيز استفاده كند كوشد از علم بي كند و مي علم محدود بشري بسنده نمي

                                                            
 بده  جدل  و عدز  خداي كه بدانيد یقين به و بدانيد: فرمود مي بارها( ع) اميرالمؤمنين كه شده روایت( ع) صادق امام از كافي اصول در - 1

 از دهدد  نمي اجازه باشد، باز نيرنگ و گر حيله بسيار و باشد عظيم  او اندیشي چاره و زرنگي قدر هر و باشد تالشگر هم قدر هر اي بنده هيچ
 مهدارتش  علدت  بده  انسداني  هديچ ! النداس  ایها. دهد تغيير را مقدرات آن و گرفته پيشي كرده تقدیر برایش حكيم ذكر در او كه مقدراتي

 مقدر برایش آنچه از پشيزي اش كودني و حماقت علت به انساني هيچ و آورد دست به زیادتر شده، مقدر برایش آنچه از پشيزي تواند نمي
 .گيرد نمي كمتر شده،

 باشديد،  داشته دوست را چيزي یا و است؛ آن در شما خير كه آن حال باشيد، نداشته خوش را چيزي بسا چه)...  ،716 آیه بقره، سوره - 7
 كلدي  تابع نباید ها انسان كه فرماید مي قاطع طور به آیه این در خداوند.(  دانيد نمي شما و داند مي خدا و. است آن در شما شر كه آن حال

 تكدویني  قدوانين  در كده  گونده  همدان  ها انسان. است ناچيز و محدود نظر هر از ها آن علم زیرا شوند؛ دنيا بد و خوب از خود هاي برداشت
 مصدالح  از بسياري نيز تشریعي قوانين در. شمرند مي خاصيت بي را پرخاصيتي چيز گاه و نيستند خبر با اشيا همه آفرینش اسرار از خداوند،

 در باشند خشنود چيزي از یا. است آن در ها آن سعادت كه حالي در دارند؛ ناخوشایند را چيزي است ممكن رو این از دانند نمي را مفاسد و
 .[12] است آن در ها آن بدبختي كه حالي
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ا هاي آینده ر هاي اسالمي، مطلوبيت و نامطلوبيت تواند بدون مراجعه به آموزه  این باور هستند كه انسان نمي
 .مشخص سازد

 

 پژوهي اسالمي برخي از مفروضات آينده -6

ایدن مفروضدات هدم بدراي     . اند پژوهان براي پيشبرد امور خود مفروضاتي را براي این دانش تعيين كرده آینده
این . اي برخوردار هستند العاده پژوهي از اهميت فوق پژوهان و هم انجام دادن مطالعات آینده درك مقصود آینده

هدا، فعاليدت    پژوهدان بدا پدذیرش آن    كنند كه آیندده  فضایي را ترسيم مي( 1و كمكي 7، عام1كليدي)مفروضات 
پژوهي سكوالر در برخي از مفروضات مشترك هستند اما برخدي از   پژوهي اسالمي و آینده آینده. [12]كنند  مي

پدیدآمددن آیندده، توسدط    اي جدز اراده بشدر در    پژوهي سكوالر مانند عدم درنظرگدرفتن اراده  مفروضات آینده
پژوهدي   پژوهي اسالمي نيز داراي مفروضاتي است كه توسط آینده آینده. شود پژوهي اسالمي پذیرفته نمي آینده

 :برخي از این مفروضات از این قرار هستند. سكوالر ارایه نشده است

 .اراده الهي باالترين عامل ساخت آينده است. الف

خدا را نداظر خدود   ... اي و  اي، اندیشه اي مطلوب است كه در هر اقدامي، نظریه پژوهي اسالمي، جامعه در آینده
پژوهان اسدالمي بدر    آینده. شود ي الهي دیده مي ترین حركتي در راستاي اراده اي كوچك در چنين جامعه. ببيند

وگيري از بدروز  اي مطلوب براي جامعه نيازمند قرار گرفتن در مسير حق و جلد  این باور هستند كه برپایي آینده
كسي كه عدالم را  . براي این مهم باید توجه داشت كه جهان محضر خداوند متعال است. انحرافات در آن است

پژوهي رایدج بدر ایدن     این در حالي است كه آینده. 4جوید داند از هر گونه گناه و بدي دوري مي محضر خدا مي
هداي رایدج    تمامي علوم و فنداوري [ 40]آن وجود دارد شده نيست و امكان تغيير  باور است آینده از پيش تعيين

پژوهي اسدالمي ایدن    اما از منظر آینده. كنند مي  تنها به عوامل فيزیكي و اجتماعي تكيه( پژوهي از جمله آینده)
اما از دید اسالم این عوامل چده چيزهدایي   . گونه نيست و عوامل دیگري نيز بر جهان هستي تاثيرگذار هستند

 هستند؟

                                                            
1- Key 
4- General  
1- Auxiliary  

 دهيد، نمي انجام را عملي هيچ و كني نمي تالوت را قرآن از قسمتي هيچ و نيستي،( اي اندیشه و) حال هيچ در) ،61 آیه یونس، سوره - 4
 حتدا  ماند؛ نمي مخفي تو پروردگار از آسمان، و زمين در چيز هيچ و شوید مي آن وارد كه هنگام آن در هستيم شما بر گواه ما كه این مگر

 ثبت( خداوند علم محفوظ لوح و) آشكار كتاب در( ها آن همه) اینكه مگر نيست، آن از بزرگتر نه و كوچكتر نه و اي؛ ذره سنگيني اندازه به
 آسمان ي پهنه در حركتي ترین كوچك. نگرند مي توجه تمام با را ما و هستند ما مراقب نيز او فرشتگان بلكه خدا پاك ذات تنها نه.( است

 راه آن در دگرگدوني  و غلدط  و اشدتباه  و است محفوظ كه لوحي در ها آن ي همه بلكه ماند؛ نمي پنهان و مخفي او علم دیدگاه از زمين، و
 همه اعمال نامه و پرونده ها؛ انسان اعمال نویسندگان و مقرب فرشتگان ي اندیشه در خدا؛ پایان بي علم ي صفحه در شوند؛ مي ثبت ندارد،

 .[41] ما
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بر اساس دیدگاه او، در قدرآن كدریم بده    . تقوي بر اساس قرآن كریم، كوشيده است به این پرسش پاسخ گوید
ایدن عوامدل   . امدا تاثيرگذارندد   7ها هسدتند  و خارج از شعور برخي انسان 1شوند عواملي اشاره شده كه دیده نمي

، ممكدن اسدت تجلدي اجتمداعي     4و باد 1ممكن است تجلي فيزیكي داشته باشند، مانند مرغان سنگ به دندان
، ممكدن اسدت در قالدب    6و ظهدور تدرس در دل كدافران    5بر مؤمنان( آرامش)داشته باشد، مانند نزول سكينه 

، ممكن است در قالب الهامي درآیند، مانند الهام 2به مادرش( ع)كودكي هویدا شوند، مانند مدد حضرت عيسي 
و در نهایت ممكن است به دیده نيایندد، مانندد یداري لشدگریاني كده در جندگ        2(ع)الهام خدا به مادر موسي 
توانند با خوانددن   آیند و مؤمنان مي ي خدا در كار مي این عوامل الهي، با اراده. 2شوند حضور دارند اما دیده نمي

 .[47]مند شوند  ها بهره ي الهي، از آن ، به شرط اراده11و پرهيزگاري 10خدا

 .ان مادي، جهان غيب نيز وجود داردافزون بر جه. ب

پژوهان سكوالر، هر آن  در نگاه آینده. پژوهي سكوالر تكيه بر عالم شهود است هاي مهم آینده یكي از ویژگي
پژوهي رایج به چيزي فراتر از آن  گيرد و آینده چه توسط انسان قابل مشاهده و درك است مبناي كار قرار مي

پژوهي اسالمي آن است كه عالم غيب، جهان شهادت را  مفروضات كليدي آیندهاما یكي از . دهد اهميتي نمي
پژوهي اسالمي، عواملي در جهان غيب وجود دارند كه قابل تصور و درك نيستند  در آینده. در بر گرفته است

 . اما بر جهان مادي اثرگذار هستند
ت، و جهان غيب، فراي حس است، ي مقابل یكدیگرند، عالم شهود، عالم محسوسا غيب و شهود، دو نقطه

زیرا غيب در اصل به معني چيزي است كه پوشيده و پنهان است و چون عالم فرا محسوسات از حس ما 
ایمان به . 17عالم شهود محدود است اما عالم غيب الیتناهي است. شود پوشيده است به آن غيب گفته مي

                                                            
( آرامدش  و) سدكينه  خداوند موقع، این در)...  ،40 آیه توبه، سوره و...(  دیدي نمي شما كه فرستاد لشكرهایي)...  ،76 آیه توبه، سوره - 1

 احزاب، سوره و...(  داد قرار پایين را كافران( هدف و) گفتار و نمود تقویت را او كردید، نمي مشاهده كه لشكرهایي با و فرستاد او بر را خود
 ...(. دیدید نمي را آنها كه لشكریاني)...  ،2 آیه
 آن و رفت آنها( زندگي) شالوده سراغ به خداوند ولي داشتند ها توطئه این از( نيز) بودند ایشان از قبل كه كساني) ،76 آیه نحل، سوره - 7
 نحدل  سدوره  و( آمد سراغشان به دانستند نمي كه جایي آن از( الهي) عذاب و ریخت فرو سرشان بر باال از سقف و كرد ویران اساس از را

 را انتظدارش  كده  جا آن از ،(الهي) مجازات یا و فروبرد، زمين در را ها آن خدا است ممكن كه گشتند ایمن این از گران توطئه آیا) ،45 آیه
 (.آمد سراغشان به كردند نمي فكر كه جایي از( الهي) عذاب)...  ،75 آیه زمر، سوره و( آید؟ سراغشان به ندارند،

 (.دادند مي قرار هدف را آنان كوچكي سنگهاي با كه فرستاد، گروه گروه را پرندگاني آنها سر بر و) ،4 و 1 هاي آیه فيل، سوره - 1
 ...(. فرستادید آنان بر سختي طوفان و باد ما ولي آمدند شما سراغ به( عظيم) لشكرهایي كه هنگام آن در)...  ،2 آیه احزاب، سوره - 4
 ...(. كرد نازل مؤمنان بر و پيامبرش بر را خود "سكينه" خداوند سپس) ،76 آیه توبه، سوره - 5
 و رعدب  دادندد،  قدرار  همتا خدا براي را چيزهایي دليل، بدون اینكه بخاطر كافران، هاي دل در زودي به) ،151 آیه عمران، آل سوره - 6

 ...(. افكنيم مي ترس
 ناگهدان ) "!بگدویيم؟  سدخن  اسدت  گداهواره  در كه كودكي با چگونه»: گفتند كرد اشاره او به( مریم) ،10 و 72 هاي آیه مریم، سوره - 2

 (."است داده قرار پيامبر مرا و داده من به( آسماني) كتاب او خدایم بنده من": گفت( و گشود سخن به زبان عيسي
 و بديفكن ( نيدل  ي) دریا در را وي ترسيدي، او بر كه هنگامي و ده شير را او كه كردیم الهام موسي مادر به ما) ،2 آیه قصص، سوره - 2

 (.دهيم مي قرار رسوالن از را او و گردانيم، بازمي تو به را او ما كه مباش، غمگين و نترس
 (.كنم مي یاري آیند، مي فرود هم سر پشت كه فرشتگان، از هزار یك با را شما من)...  ،2 آیه انفال، سوره - 2

 ...(. بپذیرم را شما( دعاي) تا بخوانيد مرا)...  ،60 آیه غافر، سوره - 10
 كار خداوند كند، پيشه الهي تقواي كس هر)...  ،4آیه و...(  كند مي را امرش كفایت كند، توكّل خدا بر كس هر)...  ، آیه طالق، سوره - 11
 ... و( كند مي یاري( نمایند دفاع آیينش از و) كنند او یاري كه را كساني خداوند) ،40 آیه حج، سوره و( سازد مي آسان او بر را
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سازد و پيروان ادیان آسماني را در برابر  ها جدا مي اي است كه مؤمنان را از غير آن غيب درست نخستين نقطه
. 1دهد و به همين دليل نخستين ویژگي پرهيزگاران ایمان به غيب است منكران خدا و وحي و قيامت قرار مي

و یا معصومين و )چه براي پيامبر  آن . نكته بعدي ان است كه عالم شهود براي افراد مختلف، یكسان نيست
 .شهود است ممكن است براي دیگران غيب باشد قابل( اولياي خدا

ي غيب و اموري مانند آن، در قرآن  شود كه چه كساني از غيب آگاهي دارند؟ درباره حال پرسشي مطرح  مي
ي یكم، آیاتي هستند  دسته. كنيم كریم به دو دسته از آیات كه در نگاه نخست با هم تفاوت دارند، برخورد مي

ي دوم،  كند؛ اما آیات دسته و از دیگر افراد نفي مي 7داند ي خداوند مي غيبي را ویژهكه هر گونه علم و قدرت 
با تدبر در . 1نيز علم و قدرت غيبي قائل است( مانند برخي فرشتگان، پيامبران و اولياي خدا)براي غير خدا 

درت غيبي ذاتي داند، علم و ق شود كه آن چه كه خداوند مخصوص خودش مي آیات قرآن و روایات روشن مي
یعني هيچ كس جز خدا، بدون عنایت او، علم یا قدرت غيبي ندارد؛ اما اگر خداوند به كسي . و استقاللي است

اي خواهد  العاده علم یا قدرت غيبي عنایت كند، آن شخص نيز با اذن خداوند داراي علم غيب یا قدرت فوق
 . [44]شد 

 جودندارد تردیدي در تحقق آن وو  وعده خدا حق است. پ
این . هایي داده است شود كه خداوند به انسان وعده روشن مي( ع)بر اساس قرآن كریم و روایات معصومين 

ها آميخته به  پژوه اسالمي باور دارد كه این وعده ها هم براي این جهان است و هم جهان آخرت؛ آینده وعده
بنابراین . 4تواند از وقوع آن جلوگيري كند ميباطل نيست و تردیدي در تحقق آن وجود ندارد و هيچ مانعي ن

 . ها تكيه كرد توان به آن پژوهي مي ترین عواملي هستند كه در آینده هاي الهي، اساسي وعده
تواند هر نوع  ها و زمين است از آنجا كه مملوك خداي یگانه بي شریك است خداي تعالي مي آنچه در آسمان

شود، و غير از خدا هيچ  ها به خداي تعالي منتهي مي تصرفي كه فرض شود در آن بنماید و هر تصرفي در آن
توان كرد پس اگر غير از  ر آن نميكسي سهمي از این مالكيت ندارد، و در نتيجه جز به اذن او، هيچ تصرفي د

                                                            
در تفسير آیه ...( آورند  ایمان مي[ آن چه از حس پوشيده و پنهان است]كساني هستند كه به غيب ( پرهيزگاران) )، 1سوره بقره، آیه   -1

اند، آنها با این دید وسيع با جهدان فدوق العداده     آمده است كه مؤمنان مرز جهان ماده را شكافته، و خویش را از چهار دیواري آن گذرانده
ها اصرار دارند، انسان را همچون حيوانات در چهار دیواري جهان ماده محدود كنند، و ایدن   رتباط دارند در حالي كه مخالفان آنبزرگتري ا

عقيدده   "مؤمنان به غيب"رسيم كه  این دو، به اینجا مي "درك و دید"در مقایسه . نهند سير قهقرایي را تمدن و پيشرفت و ترقي نام مي
انتهدا،   تر است، سازنده این عالم آفرینش، علم و قدرتي بي كنيم بسيار بزرگتر و وسيع آنچه ما با حس خود درك مي دارند، جهان هستي از
ریدزي كدرده، در جهدان     و عالم را طبق یك نقشه بسيار حساب شده و دقيق پي. نهایت دارد، او ازلي و ابدي است و عظمت و ادراكي بي

يان آنان و حيوانات ایجاد كرده، مرگ به معني فنا و نابودي نيست، بلكده یكدي از مراحدل تكداملي     ها، روح انساني فاصله زیادي م انسان
 .[41] تر و پهناورتر اي است به جهان وسيع انسان و دریچه

 اشداره ...(  داندم؛  نمدي  هدم  غيب و است؛ من نزد الهي خزاین گویم نمي شما به هرگز من) 11 آیه هود، سوره به توان مي نمونه براي  -7
 .كرد

 از عمدران  آل سوره 42 ي آیه در اما "كرد زنده و ميراند كه اوست و": فرماید مي نجم، سوره 44 ي آیه در كریم قرآن مثال عنوان به  -1
 دانداي ": فرماید مي نيز جن سوره 72 و 76 هاي آیه در. "... كنم مي زنده خدا اذن به را مردگان و... ": است آمده( ع) عيسي حضرت قول
 هدا  آن بدراي  سر پشت و رو پيش از مراقبيني و برگزیده را آنان كه رسوالني مگر. سازد  نمي آگاه غيبش اسرار بر كس هيچ و اوست غيب
 "دهد مي قرار

 بيشدتر  اما است، حق خدا ي وعده باشيد آگاه است، خداوند آن از است، زمين و ها آسمان در چه آن كه باشيد آگاه) 55 آیه یونس، سوره 7
 .(دانند نمي آنان
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خداي تعالي كسي تصرف در چيزي كرد تصرف او فقط مستند به اراده خداي تعالي است، یعني هيچ چيز 
. تواند در ذات و اراده او تصرف و از اراده و فعل او جلوگيري نماید دیگري كه خارج از ذات مقدس او باشد نمي

دهد، بدون اینكه مددكاري او را  نشاند و انجام مي آن را به كرسي مي اي كند پس، هر گاه خداي سبحان اراده
اش حق است و  اي دهد وعده اش جلوگيري كند، و چون وعده كمك كند و یا مانعي از كارش و انفاذ اراده

 .[45]اش را تغيير دهد  اي نيست كه او را وادار سازد به اینكه وعده تخلف ندارد، و هيچ منصرف كننده

 .سازي است ترين عامل آينده ايت خداوند مهمهد. ت

انداز آرماني بشر باشد كه همانا  بایست در راستاي چشم  اندازها مي پژوهي اسالمي، تمامي چشم از منظر آینده
انداز الهي  انداز و یاسناریویي را باید با این چشم پژوهان اسالمي هر چشم آینده. سعادت و مقام قرب الهي است

انداز مشخص كرده است و تنها كساني  را براي تحقق این چشم( 1راه راست)سالم تنها یك مسير ا. سنجند مي
. در این هدایت هيچ گمراهي و تباهي وجود ندارد. 7توانند در این مسير گام بردارند كه هدایت شده باشند مي

ما توجه به این نكته ضروري مطلوب بشري، باید افراد جامعه هدایت شوند ا ي  ها بنابراین براي ساختن آینده
و خداوند تنها كساني كه ایمان آورده و از شرك دوري  1تواند انسان را هدایت كند است كه تنها خداوند مي

ترین  پس هدایت خداوند مهم. 5(رساند انداز آرماني مي به چشم)كند  و رستگار مي 4جویند را هدایت كرده مي
پژوهان اسالمي ایمان و  آینده. آید طلوب انسان و جامعه به شمار ميهاي م عامل ساختن آینده و تحقق آینده

 .6دانند ترین راه براي هدایت از سوي خدا مي عمل به تكاليف دیني را مهم
و هر گونه سختي و دشواري، نامطلوب . اي بر تامين و بهبود رفاه بشر دارد پژوهي سكوالر تاكيد ویژه آینده
ها و  گاه انسان در سختي( سعادت جاودان)مي، براي رسيدن به آینده مطلوب پژوهي اسال اما در آینده. است

بر اساس دیدگاه اسالم، نصرت و یاري خداوند نيازمند آن است كه انسان در مسير بال . گيرد ميمشكالت قرار 
وایاتي از در ر. 2هاي خود را شكوفا كند و سختي، تالش و كوشش كند تا حقيقت ایمان او آشكار شود و توانایي

دهد؛ زیرا هر چه  آمده است كه بال و سختي مانند نعمتي است كه خدا به بنده مؤمنش مي( ع)از معصومين 

                                                            
 . ندارد انحراف طرف هيچ به كه همواري و وسيع و روشن راه یعني راست، راه - 1
 خدا دستورهاي به بودن پایند و حق دین و خداپرستي آیين همان راست، راه از مراد(. كن هدایت راست راه به را ما) ، آیه حمد، سوره - 7

 را انسدان  كه اي برنامه تنها كه است دليل بدین شده، تفسير( ع) بيت اهل به دیگر روایاتي در و قرآن به راست راه روایاتي، در اگر. است
 اسدت  كدرده  بيدان ( ع) معصدومين  و قرآن طریق از خداوند كه است اي برنامه ندارد، راه آن در اشتباه اي ذره و رساند مي ابدي سعادت به
[46] . 
 (.باشيم عالميان پروردگار تسليم كه داریم دستور ما و است هدایت خداوند، هدایت تنها)...  ،21 آیه انعام، سوره - 1
 هددایت  هدا  آن و اسدت  هدا  آن از تنهدا  ایمندي  نيالودندد،  سدتم  و شدرك  با را خود ایمان و آورند ایمان كه ها آن) ،27 آیه انعام، سوره - 4

 (.یافتگانند
 (.رستگارانند آنان و پروردگارشانند؛ هدایت طریق بر آنان) ،5 آیه بقره، سوره - 5
 ...(. دنيا و دین سعادت ضامن و) پابرجا آیيني[ به] كرده، هدایت راست راه به مرا پروردگارم بگو،) ،161 آیه انعام، سوره - 6
 هماندان ! برسدد؟  شما به گذشتگان حوادث همچون حوادثي كه آن بي شوید، مي بهشت داخل كردید گمان آیا) ،714 آیه بقره، سوره - 2

 خدا یاري پس": گفتند بودن آورده ایمان او با كه افرادي و پيامبر كه شدند ناراحت چنان آن و رسيد ها آن به ها ناراحتي و ها گرفتاري كه
 از پدس  آیده  این( است نزدیك خدا یاري كه باشيد آگاه:( شد گفته ها آن به و كردند او از یاري تقاضاي هنگام، این در) "بود؟ خواهد كي

 بده  ایمدان  اظهدار  تنها بهشت، به ورد اصلي عامل پنداشتند مي مؤمنان از برخي. است شده نازل خوردند شكست مسلمانان كه احد جنگ
 را دشدمنان  و اصدالح  را كارهدا  ي همه خداوند كوشش، و تالش بدون و شوند متحمل را رنجي و ناراحتي نباید آن دنبال به و است خدا

 .[42] داند مي نادرست را تفكر این قرآن. كرد خواهد نابود
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. شود تر مي گردد و او به خدا نزدیك سختي و گرفتاري مؤمن بيشتر باشد، توكل و تضرع او به خدا بيشتر مي
[42]. 

 .تصور انسان باشدتواند فراتر از  انداز از آن خدا است و مي تحقق چشم. ث

داند و بر این باور  ترین آینده ممكن از دید فرد، سازمان و جامعه مي انداز را مطلوب پژوهي رایج چشم آینده
انداز و بهتر از ان غير ممكن  ها و شرایط، تحقق چشم دهد در بهترین حالت است كه آن چه در عمل رخ مي

. انداز نادرست ترسيم شده است يزي اتفاق افتد، چشمشود كه اگر چنين چ حتا گفته مي. است كه رخ دهد
 .است( آینده مطلوب)پژوهي رایج هدف، رسيدن به نتيجه  همچنين در آینده

پژوهان اسالمي بر اساس  آینده .ستا تر نتيجه مهم از رسيدن به پژوهي اسالمي، عمل به تكليف در آینده
شخص سازند چرا كه نتيجه از آن خدا است و عمل به كوشند كه تكليف فرد، سازمان و جامعه را م اسالم مي

پژوهي، جهاد تكليف است و نتيجه  به عنوان مثال، از منظر آینده. 1تكليف، سرانجامي جز نيكي به همراه ندارد
 . 7مطلوب است( پيروزي یا شهادت)هر چه باشد 

تواند فراتر  بنابراین نمي. كند ترسيم ميهاي تاثيرگذار  انداز را با محاسبه عوامل و مؤلفه پژوهي رایج چشم آینده
پژوهي اسالمي، آینده ممكن است فراتر از تصور  اما در آینده. باشد( ترین تصویر قابل تحقق رؤیایي)از انتظار 

انداز  دهد و چه بسا آینده برتر از چشم حساب و كتاب مي انسان باشد چرا كه خداوند روزي را به انسان، بي
كند كه هيچ كسي از آن آگاه  حتا وعده داده است كه در برابر برخي كارها، پاداشي عطا مي و 1شده باشد ترسيم

 .4آگاه نيست
 

                                                            
 عذابي خداوند، كه داریم انتظار ما اما( شهادت یا پيروزي! )دارید؟ انتظار را نيكي دو از یكي جز ما، درباره آیا بگو) ،57 آیه توبه، سوره - 1
 ما بكشيد، انتظار شما است، چنين كه اكنون( شوید مجازات ما دست به( جهان این در) یا برساند، شما به( جهان آن در) خودش سوي از

 (.كشيم مي انتظار شما با هم
 و انجيل و تورات در كه او، بر است حقي ي وعده این شوند؛ مي كشته و كشند مي كنند، مي پيكار خدا راه در)...  ،111 آیه توبه، سوره - 7

 اسدت  ایدن  و كردید؛ خدا با كه ستدي و داد به شما، بر باد بشارت اكنون! است؟ وفادارتر عهدش به خدا از كسي چه و فرموده؛ ذكر قرآن
 و تدورات  و بهدا  را بهشدت  و كداال  را هدا   آن اموال و ها جان و فروشنده را مؤمنان و خریدار را خود آیه، این در خداوند( بزرگ پيروزي آن

 هدر  و اسدت  آفرینش جهان تمام بر مطلق حاكم و هستي عالم همه مالك كه خداوندي. است داده قرار معامله این سند را قرآن و انجيل
 صددچندان  بهدایي  بده  را خود عطاهاي و آید مي بر بخشيده، بندگان به كه مواهبي همين خریداري مقام در است، او از دارد، چه هر كس
 .[42] دارد؟ وجود پرسودتر اي معامله آیا. خرد مي

 تفسدير  در(. سازد مي مند بهره خویش انتهاي بي مواهب از و) دهد مي روزي حساب بي بخواهد كس هر به خداوند) ،12 آیه نور، سوره - 1
 كدم  اعمدال  حتدي  دهد، مي پاداش اعمالشان بهترین مقياس و معيار بر را ها آن اعمال تمام خداوند است آن منظور كه است آمده آیه این

 و عددالت  مقدام  در كده  چدرا  نيسدت،  دور خداوندد  فضل از این و! بود خواهد پاداش در اعمالشان بهترین ردیف هم متوسطشان و اهميت
 پداكش  ذات كده  چدرا  اسدت،  حساب بي ها بخشش و مواهب رسد، مي كرم و فضل مقام به كه هنگامي اما است، ضروري برابري مجازات
 .[51] "پایان بي كرمش نامتناهي نعمتش "و است، نامحدود

 ایدن  شدده،  نهفتده  هدا  آن بدراي  اسدت  هدا  چشم روشني ي مایه كه مهمي هاي پاداش چه داند نمي كس هيچ) ،12 آیه سجده، سوره - 4
: فرماید مي خدا كه است شده نقل( ص) اسالم پيامبر از روایتي در كه است آمده آیه تفسيراین در( دهند مي انجام كه است كارهایي پاداش

 در. [57] "اسدت  نگذاشدته  كسدي  فكر بر و نشنيده گوشي هيچ و ندیده چشمي هيچ كه ام كرده فراهم هایي نعمت صالحم بندگان براي"
 كده  شب نماز مگر شده؛ بيان مشخص پاداشي قرآن در كه آن مگر نيست خوبي كار هيچ: است شده نقل( ع) صادق امام از دیگر روایتي
 اشداره  نيز دیگري اعمال به روایات در البته ".است نكرده روشن آن منزلت عظمت خاطر به را آن پاداش -باد گرامي نامش كه– خداوند

 [51]. داند نمي خدا جز را آن پاداش كه است شده
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 .اراده بشر در طول اراده الهي است. ج

پژوهي رایج آن است كه آینده از پيش تعيين شده نيست و توسط اراده بشر  یكي از مفروضات كليدي آینده
پژوهي رایج اثري از اراده  در آینده. [50]ین عامل برپایي آینده است تر و اختيار انسان، مهم. شود ساخته مي

در صورتي كه از دیدگاه اسالم، اراده بشر در طول اراده خدا است و هيچ چيزي جز با . شود الهي یافت نمي
ا است گيرند، چون فقط خد ي الهي صورت مي دهد و حتا برخي از امور جهان تنها و تنها با اراده اذن او رخ نمي

 .1كه به اسرار غيب احاطه دارد
پژوهي اسالمي، هم در مقام توصيف و هم در مقام تجویز، اراده الهي فوق اراده بشر و عوامل و  در آینده
كوشند كه تمامي دستاوردهاي خود را  پژوهان اسالمي مي آینده. شود هاي تاثيرگذار بر آینده، دیده مي پيشران

 .دانند سازند و پيامدهاي حاصل از آن را ناشي از لطف و مرحمت خداوند ميبه این مفروض كليدي استوار 

 .كننده برپايي آينده مطلوب است دين مبين اسالم، تضمين. چ

ي  داري و مذهب، پيش از آن كه زنددگي پدس از مدرگ را بسدازد، آبادكنندده      هاي قرآني، دین بر اساس آموزه
( اي مطلوب برپایي آینده)ها  اساسي براي آباداني زندگي انسان از منظر اسالم چهار اصل. 7زندگي دنيوي است

 :وجود دارد

 توحيد؛ 

 پذیرش رهبري پيامبران؛ 

 سازي محيط از گناه؛ و پاك 

 [54]هاي الهي و آراستگي به آن  بازگشت به ارزش. 

مطلوبيدت  هاي دین مبين اسالم بهترین بستر براي تحقدق   بيني اسالمي و عمل به آموزه بر این اساس، جهان
كوشد، حداكثر بهدره   پژوهي اسالمي مي گيرد، اما آینده پژوهي سكوالر دین را نادیده مي آینده. زندگي دنيا است

برقراري . هاي دیني ببرد تا افزون بر جهان آخرت، زندگي دنيوي بشر را نيز به وضع مطلوبي برساند را از آموزه

                                                            
 برگي هيچ داند؛ مي است، دریا و خشكي در را چه آن او. داند نمي كسي او جز و اوست؛ نزد تنها غيب، كليدهاي) ،52 آیه انعام، سوره - 1
 كده  ایدن  جز دارد، وجود خشكي و تر هيچ نه و زمين هاي تاریكي در اي دانه هيچ نه و است؛ آگاه آن از كه این مگر افتد، نمي( درختي از)

 (.است ثبت[ خدا علم كتاب در] آشكار كتابي در
 زنددگي  مواهب از) معيني، مدت تا را شما تا بازگردید؛ او سوي به سپس بطلبيد؛ آمرزش خویش پروردگار از كه این و) آیه هود، سوره - 7

 این در خداوند دستورهاي به عمل صورت در...(  ببخشد فضيلتش مقدار به فضيلتي، صاحب هر به و سازد؛ مند بهره خوبي به( جهان این
 و مزد و اجر فضيلتش مقدار همان به دارد، فضيلت دیگران بر كوشش و تالش و پسندیده صفات و ها ویژگي در كه كسي به خداوند آیه،

 آن از تواندد  مدي  خدوبي  به دارد، امتياز و فضيلت خصوصيتي در كه كسي هر ترتيب، بدین و كند مي عنایت توفيق و خوشبختي و سعادت
 وجود خدا به ایمان و توحيد ي سایه در تنها كه است حقيقتي این. شود نایل آخرت و دنيا در خود مناسب ي درجه و رتبه به و كند استفاده

 كه چند هر -هستند عاري خدا به ایمان و توحيد از كه بشري جوامع در. كند نمي ضایع را كسي هيچ حق و است عادل خداوند چون دارد؛
 زنددگي  خددا  بده  توجده  بددون  ها انسان كه هایي جامعه در همواره چون خورد، نمي چشم به مطلب این -باشند مترقي و پيشرفته ظاهر در

 تمدام  و شدوند  مدي  تقسديم  مستضعف و مستكبر گروه به امتيازات تمام و شوند مي تقسيم مستضعف و مستكبر گروه دو به مردم كنند، مي
 و بدبختي در همواره باشد، خوشبختي الیق و فضيلت داراي چه اگر مستضعف گروه و شود مي داده خواه زیاده و مستكبر گروه به امتيازات

 (711 ،10 ج: 1124 طباطبائي،. )زند مي پا و دست نامالیمات
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هاي مورد تاكيد اسالم هستند، كه بدون شدك تحقدق    موزهعدالت، گسترش معنویت و دوري از گناه و فساد، آ
 .شود آنان، موجب پيشرفت و رشد كيفي زندگي اجتماعي و تعالي انسان مي

 

 گيري نتيجه -7

مفروضات  و برخي از اهداف( به طور ویژه قرآن كریم)در این مقاله تالش شد بر اساس منابع اسالمي 
. دهي شود پژوهي اسالمي، مسير تحقق آن جهت م وجوهي از آیندهپژوهي اسالمي ارایه شوند تا با ترسي آینده

پژوهي رایج اشتراكاتي دارد اما نقاط  پژوهي اسالمي با آینده ها نشان از آن دارد كه آینده بررسي این گزاره
 پژوهي ي بدیل آینده پژوهي اسالمي به عنوان نسخه آینده. هاي با یكدیگر متفاوت است ها آن تمركز و اولویت

ي مطلوب  تري براي طراحي و خلق آینده هاي نوین و كامل ها و شيوه تواند قابليت رایج با تكيه بر اسالم مي
پژوهي رایج بتواند در مسير رشد و تعالي بشریت  كند كه بر خالف آینده و این اميد را ایجاد مي. فراهم سازد

هاي كليدي  ه منظور شناخت احتماالت و مؤلفه، پژوهش باسالمي پژوهي آینده"بر این اساس . تاثيرگذار باشد
هاي  هاي مطلوب و ارایه تجویز ، تصویرسازي از آیندهبا استفاده از منابع عظيم و الیتناهي اسالمي آینده

 "است اسالم انداز آرماني كارآمد به منظور تعيين اقدامات موردنياز براي نيل به چشم
انداز  ویژه سعادت اخروي است و تحقق آن را به عنوان چشمپژوهي اسالمي توجه  ترین ویژگي آینده مهم

پژوهي تنها در پي تامين رفاه بشر در  آینده. داند اصلي بشریت هم در سطح فردي و هم در سطح اجتماعي مي
و در . كوشد سعادت دنيوي و اخروي را براي بشر به ارمغان آورد پژوهي اسالمي مي دنياي مادي است اما آینده

 . دهد  ابزارها و منابعي نویني در اختيار بشریت قرار مياین راه 
 و شده در این مقاله تنها آغازي بر این راه خطير هستند و اهداف هاي مطرح البته باید توجه داشت كه گزاره

شدن در طول  مند و داراي دغدغه اسالمي پژوهان عالقه پژوهي اسالمي با همت جمعي آینده مفروضات آینده
شدن بسياري از  پژوهي اسالمي سبب روشن گام نهادن در مسير تحقق آینده. زمان اصالح و تكميل شوند

 .وجوه آن خواهد شد
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