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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی آیندهاندیشی از دیدگاه قرآن کریم انجام پذیرفته اسهتا ایهح تق اه از
نوع پژوهشهای کافی است ک با استفاده از نظری دادهبنااد انجهام شهده اسهتا شهاوه گهردآوری دادههها بها تو ه به
قلمروی موضوعی تق ا  ،با بررسی و مطالع آیات قرآن کریم صورت گرفته اسهتا نمونه گاهری به صهورت نظهری
انجام شده استا سپس دادهها طی س مرحل کدگذاری باز ،کدگذاری مقوری وکدگذاری گزینشهی تقلاه شهدندا
مواد و مقتوای ایح پژوهش آیات قرآن کریم استا در ایح م ال با مبنا قراردادن دیدگاه اسالم درباره آینهدهاندیشهی،
الگوی آیندهاندیشی ازمنظر قرآن کریم با استفاده از روش دادهبنااد استخراج شده استا یافت های پهژوهش نشهان داده
است ک ب

هت طراحی الگوی آیندهاندیشی ازمنظر قرآن کریم ،نخست  44مفهوم اولا طی فراینهد کدگهذاری بهاز

گردآوری شده است ،سپس در مرحل کدگذاری مقوری  9م ول استخراج شهده و درنهایهت ،در مرحله کدگهذاری
گزینشی ناز یک م ول هست ب دست آمده استا در ایح پژوهش براساس نتایجی ک حاص شده است ،آینهدهاندیشهی
از دیدگاه قرآن کریم ،با استفاده از نظری دادهبنااد الگوسازی مفهومی شده است؛ لذا با تکا بهر نتهای پهژوهش ،مهی-
توان رویکردهای آیندهشناسان

از دیدگاه قرآن کریم را شناخت.

کلیدواژهها :آینده؛ آیندهاندیشی؛ قرآن کریم؛ دادهبناادا

 استاد ،گروه مدیریت و مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران

Hosnavi@mut.ac.ir

 نویسنده مسئول :فارغ التقصا کارشناسی ارشد مدیریت بقران ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران
Alireza.j1364@gmail.com
 کارشناسی ارشد مدیریت بقران ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ،تهران ،ایران
Towhidian.ali@gmail.com

آیندهپژوهی انقالب اسالمی ،سال دوم ،شماره  ،4زمستان 0411

مقدمه
عصر حاضر ،عصر آینده پژوهی است و مدیریت آینده ،یکی از راهبردهای اساسی بهرای اداره
امع بشری ب حساب می آیهدا سهرعت تيااهرات در دناهای امهروز باشهتر از گذشهت اسهت و همه
سازمانها ،دولتها ،گروهها و مردم با پاشبانی آینده ،باید خود را بهرای رویهارویی بها آن آمهاده
کرده و چشماندازهای ممکح ،متقم و مر ح را ب کمک آیندهپژوهی برای خود انتخاب نمایندا
امروزه شناخت روندها و توصاف دقا آینده و ترسام آنچ در انتظار وامع است ،م دم هرگون
طراحی و برنام ریزی ب حساب میآید (کارگر)0839 ،ا
امروزه تياارات با نهر سهریعتهری ر مهیدهنهدا تيااهرات فنهاوری و متعاقبها تيااهر در دیگهر
نب های زندگی ،افهزایش روزافهزون وابسهتگی مت ابه کشهورها و مله  ،تمرکززدایهی وامهع و
نهادهای مو ود ک ب دلا گسترش فناوری اطالعات شتاب باشتری یافت است ،تمایه روزافهزون
ب

هانیشدن ب همراه حفظ ویژگیهای ملی ،قهومی و فرهنگهی و بسهااری عوامه دیگهر ،لهزوم

درک بهتر از تياارات و آینده را برای دولتها ،کسبوکارها ،سازمانها و مردم ایجاب مهیکنهدا
آینده اساسا قریح ب عدم قطعات استا با ایح هم  ،آثار و رگه ههایی از اطالعهات و واقعاهات که
ریش در گذشت و حال دارند ،میتوانند رهنمون ما به آینهده باشهندا ادامه «تصهمامگاهری صهرفا
چندیح آینده مقتم براساس تجارب گذشهت » ،غفلهت از رصهد تيااهرات آتهی را در پهی خواههد
داشت و با تلخکامی روبرو خواهد شدا عدم قطعات نهفت در آینده برای بعضی ،تو ا کننده عدم
دوراندیشی آنان است و برای عدهای دیگر ،منبعی گرانبها از فرصتها (زارع و همکاران)0893 ،ا
آیندهپژوهی دید مردم را نسبت ب رویدادها ،فرصتها و چالشهای احتمالی آینده باز میکند
و ازطری کاهش ابهامها و تردیدهای فرساینده ،توانایی انتخابهای هوشمندان مهردم و امعه را
افزایش میدهدا ایح عمه به شهک انفهرادی یها گروههی ،بسهت به ناهاز انجهام مهیشهودا فراینهد
آیندهپژوهی با طرح اندیش ای شروع میشود ک آن اندیش و طرح ،میتواند مقتمه یها واقعهی و
بالعکس باشدا آیندهپژوهان ب دنبال کشهف ،ابهداع ،ارا،ه  ،آزمهون و ارزیهابی آینهدهههای ممکهح،
مقتم و بهتر هستندا آنان انتخابهای مختلفی را ع ب آینده فراروی انسانها قرار میدهنهد و در
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انتخاب و پیریزی مطلوبتریح آینده کمک میکنند (حادریپور و حاکمی)0899 ،ا
امروزه آیندهپژوهی ب یک حوزه پژوهشی مست

تبدی شده استا آیندهپژوهی ب عنوان یک

م ول ماانرشت ای در پی کشف و شناسایی آیندههای ممکح ،مقتم و مطلوب و کاربست آن در
زمان حال استا هدف آینده پژوهی تولاد روشمند دانهش راهنمها و اسهتفاده باشهتر از مالحظهات
آیندهمقور در فرایند تصمام گاهری اسهتا پهس از دههها سهال آینهده پژوههی نظهامیافته  ،در ماهان
کارشناسان ایح اندیش قوت گرفت ک آینده تنها در عرص های مقدودی پاشبانیپذیر اسهتا بها
ایح و ود ،ماان توده مردم ،باورهای نادرست و انتظارات فراوانی از آینده پژوهی و ود دارد و به
ایح رشت ب عنوان روش پاش بانی آینده نگاه میکنند که بایهد بهر پایه ایهح بهاور ،دقهت و روایهی
پاش بانیها بساار زیاد باشدا ازآنجاکه چنهاح انتظهاری ناشهدنی اسهت ،به طهور طباعهی پاامهدهای
ناامادکنندهای همراه خواهد داشت (حادری پارالوان و صا،بناا)0891 ،
آینده پژوهی و آیندهنگاری مصطلح امروزی ،به مثابه یهک دانهش نوپدیهد بشهری ،دیرزمهانی
ناست ک در ادباات علمی هانی رای شده است و علیرغم کوتاهی ایح عمر ،توانسهت اسهت بها
سرعتی شتابان ایگهاه خهود را در فراینهدهای تصهمام گاهری و سااسهتگهذاری و تعاهاح راهبهرد
سازمانها و دولتها ارت ا دهدا شاید دلا اصلی آن ،پشتوان های غنی تاریخی تمدنهای مختلهف
بوده است (حادریپور و حاکمی)0899 ،ا
آیندهنگری در تعالام اسالم ناز ایگاه واالیی داردا قرآن مجاد ب پاروان خود توصا میکنهد
ک عاقبتاندیش باشند ،فریفت منافع زودگذر دناا نشوند؛ بلکه آخهرت را درنظهر داشهت باشهند و
ب گون ای عم کنند ک در آخرت ،سعادتمند گردندا آموزهههای دینهی اسهالم ،وانهان را بهرای
کسب دانش ب منظور کسب کمال و موف اتهای آینده تشوی میکند (طال انی 08۱۱ ،ش)ا
ضرورت آینهدهنگهری ،مسههل ای ع لهی اسهت و ههر انسهان خردمنهدی آنرا بهاور دارد؛ زیهرا
آیندهنگری یکی از شرایط انجامدادن درست و منط ی کارها است و پاامدهای احتمالی هر کاری،
درصورتی قاب

بران خواهد بود ک قب از اقدام ،تو

صورت گرفت باشدا
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قرآن در زمان آیندهنگری میفرماید:
«یَا أَیُّهَا الَُّذِیحَ آمَنُوا اتَُّ ُوا اللَُّ َ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَُّمَتْ لِيَدٍ وَاتَُّ ُوا اللَُّ َ إِنَُّ اللَُّ َ خَبِارٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»؛
ای کسانی ک ایمان آورده اید از خدا پروا دارید و هر کسی باید بنگرد ک برای فردا[ی خود]
از پاش ،چ فرستاده است و [باز] از خدا بترسادا درح ا ت خهدا به آنچه مهیکناهد آگهاه اسهتا
(حشر؛ )03ا
ایح آی شریف  ،مؤمنان را فرمان می دهد ک از خدا پروا داشت و ملتزم اوامر و نواهی او باشند و
در اعمال خود ،نظر کنند و ببانند ک چ عملی برای روز حساب پاش فرستادهاند؟ آیا صالح است
ک اماد ثواب داشت باشند یا فاسد است ک در ایح صورت از ع اب خدا بهراسند و توب نماینهد و
نفس خود را ب مقاسب بکشند؟ و مجددا امر مینماید ک از خدا ت وی داشت باشاد؛ یعنی در م ام
مقاسب و نظر در اعمال از خدا بترساد و متو

باشاد ک او ب آنچ میکناد ،آگاه است و صهالح

و خلوص عم شما با فساد و عدم اخالص آنرا ب درستی میشناسدا پس بر مؤمنان وا هب اسهت
ک وا بات الهی را انجام دهند ،از مقرمات و نواهی پروردگار ا تناب کنند و عم شهان منقصهر
در طاعت خدا و ا تناب از معصات باشد ،سپس نظری ب اعمال خود بافکننهد ،چهون ایهح اعمهال
توش آخرت آنها است ک از ایح دناا برای خود میفرستند و مطاب آن ب حسابشهان رسهادگی
میشود؛ پس شایست است ک انسان قب از مرگ و ل ای الهی در روز زا ،خود به حسهاب خهود
رسادگی کند و از بابت اعمال صالقش ،خدا را شکر گزارد ،از بابت اعمال فاسدش به درگهاه او
توب و طلب ميفرت نماید ،در مقاسب اعمال خود ناز ت هوا داشهت باشهد ،عمه ریاکارانه خهود را
خالص نباند یا عم زشت خود در نظرش زیبا لوه نکند؛ چون باید بداند در قاامت مقاسب او به
دست خدایی است ک نسبت ب هم اعمال کوچک و بهزرگ او آگهاهی کامه دارد (طباطبهایی،
 0001ق).

نوشتار حاضر ،کوششی در هت شناسایی الگوی آیندهاندیشی از دیدگاه قرآن کهریم اسهتا
در راستای دستیابی ب هدف پژوهش باید دید ک رویکردهای قرآن ب آینهدهپژوههی چاسهت و
الگوی آیندهاندیشی ازمنظر قرآن کریم با استفاده از روش دادهبنااد چگون اسهتخراج مهیگهردد؟
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شاوه گردآوری دادهها ناز با تو

ب قلمروی موضوعی تق ا بها بررسهی و مطالعه آیهات قهرآن

کریم صورت گرفت استا درواقع فهم مفهوم آینده و حهوزهههای فکهری پارامهون آن در سهاحت
قرآن کریم صورت گرفت استا در پژوهش حاضر ب مهمتریح و نزدیکتریح منابع شناخت قرآن
کریم ک همان تفاسار مت ح و متهخر شاعی است مرا ع شهده و بها مبنها قهراردادن دیهدگاه اسهالم
درباره آیندهاندیشی ،در پاسخ ب هدف تق ا  ،الگوی آیندهاندیشی ازمنظر قرآن کریم با اسهتفاده
از روش دادهبنااد استخراج شده استا

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -0آیندهپژوهی
ازلقاظ ليوی آینده پژوهی معادل فاوچرز 1استا واژه مع فاوچرز بهدیحدلاه اسهتفاده شهده
است ک با بهره گاری از طاف وساعی از روششناسیهها و به های تصهور ف هط یهک آینهده ،به
گمان زنیهای نظاممند و خردورزان  ،در مورد چندیح آینده متصور مبادرت میشهودا موضهوعات
آینده پژوهی دربرگارنده گون های ممکح ،مقتم و مطلهوب بهرای دگرگهونی از حهال به آینهده
هستند (حادریپور و حاکمی)0899 ،ا آیندهپژوهی 2درصدد است تا منابع الگوها و دالی تياار یا
ثبات یک مسهل را ب منظهور توسهع آینهدهنگهری و گسهترش دامنه دوراندیشهی ،بررسهی کنهد و
انتخابها و احتماالت مختلف را درنظر بگاردا ب عبارت دیگهر ،آینهدهپژوههی شهام گهردآوری
دادههای کمی و کافی در مورد احتمال ،امکان ،اولویت و ضرورت تياار است ک مبتنهیبهر آمهار
مو ود و احتماالت آینده استا همانطورک در تاریخ (گذشت پژوهی) ب دنبال توضاح حوادث و
اتفاقات گذشت و کشف دالی و زمان های ر دادن آنهها هسهتام ،آینهدهپژوههی به دنبهال درک
ناروهای نهفت و خفت زمان حاضر و امکان بروز ر دادههای آینهده اسهتا در آینهدهپژوههی تمهام
احتماالت وقوع یک حادث خوب یها بهد ،در آینهده بها دقهت تمهام سهنجاده مهیشهود (کریمهی و
معتمدی)0044 ،ا
1. Futures
2. Futures Studies
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ماش گوده ه آیندهپژوه نامدار ه آیندهشناسی را بررسی و تعااح منابع ،الگوها و روندهای تياار
و تقول یک موضوع یا مسهل در آینده ،براساس دادههای کمی و کافی تعریف میکند (کریمهی
و معتمدی)0044 ،ا
آیندهپژوهی سخح گفتح از واقعاتی است ک در اف های دوردست قهرار دارد؛ طهوری که در
آینده قاب دسترس خواهد بودا در تعریف دیگری ب توانایی دیدن الگوها و طرحها ،قب از اینکه
ب طور کام پدیدار شوند و ایجاد توانمندی مناسب بهرای رویهارویی بها آنهها آینهدهپژوههی مهی
گویندا درواقع هر یک از تعاریفی ک برای آیندهپژوهی ارا ،میشود ،مبتنیبر تفکر غالهب بهر آن
دوره است؛ مثال در رویکردهای اولا آنچ از آیندهپژوهی مدنظر بهود صهرفا پهاشبانهی بهود؛ امها
امروزه تعریف ایح واژه فراتر از پاشبانی استا ب هماح دلا اسالتر در تعریف ایح واژه میگوید:
«آیندهپژوهی مطالع ای منظم درباره آینده است ک افراد میتواننهد بها اقهدامات ههدفمنهد خهود،
آنرا طراحی کنند و شک دهند» (مقسح منط ی و همکاران)0891 ،ا
دانشمندان عصر کنونی ناز ه همچون اسقاق ناوتون ه میگویند :اگر مح میتوانم دوردستهها
را ببانم برای ایح است ک بر شان های غول ایستادهاما برای اینک بتوانام آینهدهههای دور را ببانهام،
باید بر شان های غولی ب نام «آیندهپژوهی» سوار شویم (حادریپور و حاکمی)0899 ،ا
 -2آیندهپژوهی اسالمی
با و ود غنیبودن تمام ادیان الههی ،به خصهوص دیهح مبهاح اسهالم از نمونه هها ،سهبکهها و
روشهای پاشرفت ترباتی ،مدیریتی و برنام ریهزی ،به دلاه عهدم تو ه و کنکهاش عماه در ایهح
حوزه ،بسااری از برنام ریزان ب اقتباس و ایجاد مدلهای دید در برنام ریهزی دسهت زدهانهد که
باشتر ایح مدلها برگرفت از آرا و افکار اندیشمندان و فالسف غربی بوده است و متناسب با شرایط
حاکم بر امع و آرا و ع اید فلسفی و ترباتی خود آنهاستا
در ایح ماان اسالم ب عنوان کام تریح دیح الهی و تو

خاص و ویژه ب موضوع انسان ،هستی

و آینده او ،یکی از منظمتریح ،مدرنتریح و آیندهگراتریح برنام ریزی را بهرای ترباهت و پهرورش
انسان ب همراه آورده و مسار حرکت را برای او مشخص کرده است؛ اما سهؤالی که اینجها مطهرح
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است ،ایح است ک آیا برنام ای کام تر ،راهبردیتر و آیندهگراتر از ایح برنام های الهی میتهوان
یافت؟ و در ایح ماان ن ش و ایگاه برنام هایی ک ب دست بشر ایجاد میشوند ،چاست و چگون
باید استفاده شوند؟
اینجاست ک ب ضرورت استفاده از آیندهپژوهی ب عنوان یک دانش بشری در هت پاشبهرد
اهداف دینی و برنام ریزی دقا برای امع اسالمی میرسام (پوراحمدی و اللی)0890 ،ا
 -3آیندهپژوهی الهی از دیدگاه قرآن
بسااری از دانشمندان ،قرآن و روایات را معدن بزرگ آیندهپژوهی قرآنی میداننهد و قا،ه به
ایح معنا هستند ک چون ماهات آیندهپژوهی ظنی و حدسی در مورد آینده است؛ لذا هاچ کهس را
نسبت ب آن از پروردگار هاناان شایست تر نمهیداننهدا پهس دیهح ،قهرآن و روایهات ،منبهع اصهلی
آیندهپژوهی مقسوب شده است؛ اما در م اب میتوان گفت چون آیندهپژوهی را مملو یا متهم به
خطا میدانند ،لذا هرگون ارتباط قرآن و آیندهپژوهی را مردود و دامان قهرآن را از اوههام و خطها
منزه میدانندا ازطرف دیگر چون آیندهپژوهی یعنی حرفزدن بدون تصهمام و اراده قهاطع (اصه
عدم قطعات) ،پس ال رم بقث در مورد آینده تردید دارد ،حهال آنکه دیهح و قهرآن تردیهدبردار
ناستا بیتردید قرآن کریم کتاب هم زمانها خصوصا زمان آینده است؛ چراکه خداونهد متعهال
در آن مشخصات فضاها ،سرزماحها و وامع آینده را تا قاامت و بلک بعد از آن ب تصویر کشاده
است (پوراحمدی و اللی)0890 ،ا
قرآن مجاد ب پاروان خود توصا میکند ک عاقبتاندیش باشند و فریفت منافع زودگهذر دناها
نشوند؛ بلک آخرت را درنظر داشت باشند و ب گون ای عم کنند ک در آخرت ،سعادتمند گردندا
آموزههای دینی اسالم ،وانان را برای کسب دانش ب منظور کسب کمهال و موف اهتههای آینهده
تشوی میکندا
آیندهنگری هم نب اخروی و هم نب دناوی دارد:
نمون ای از سفارش قرآن ب آیندهنگری دناوی را مهیتهوان در آینهدهنگهری حضهرت یوسهف
(علا السالم) مشاهده کرد ک در تعبار خواب گفت:
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«قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأأْتِي مِأ ْ
ن
بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْأدِ ذَلِأكَ عَأامٌ فِيأهِ
يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ»
گفت :هفت سال پیدرپی میکارید و آنچ را درویدید ه هز انهدکی را که مهیخوریهد ه در
خوش اش واگذارید * آنگاه پس از آن ،هفت سال سخت میآید ک آنچ را برای آن سالهها از
پاش نهادهاید ز اندکی را ک ذخاره میکناد هم را خواهند خورد * آنگهاه پهس از آن ،سهالی
فرا میرسد ک ب مردم در آن ]سال[ باران میرسد و در آن ،آب ماهوه مهیگارنهدا (یوسهف؛ -09
)01ا
ایح آی  ،نمون ای از برنام ریزی اقتصادی است ک حضرت یوسف (علاه السهالم) بهرای مهردم
مصر ،تدبار کردا
در زمان آیندهنگری اخروی ناز آی قرآن میفرماید:
«وَقَدِّموا لِهَنْفُسِکُمْ وَاتَّ ُوا اللَّ َ وَاعْلَموا أَنَّکُمْ ملَاقُوه وَبَشِّرِ الْمؤْمِنِاحَ»؛ و برای خودتان م دم داریهد
و از خدا پروا کناد و بداناد ک او را دیدار خواهاد کرد و مؤمنان را ب ایح دیدار مهژده دها (ب هره؛
)448ا
مؤمناح ،باید مانند کشاورز عاقبتاندیش و ناظر ب آینده باشند و هرچ باشتر از کشت خهود
برای زندگی آیندهاش بهره و توش بردارد و نباید شکوف ها و سبزههای لهذات زودگهذر ،چشهم و
دلش را برباید و از اندیش در تربات و ذخاره بذر ،چشم بپوشهدا بایهد بهذرهایی ت هدیم نمایهد که
وارث ع اید ،اخالق عالا و هاد اسالمی باشند تا بهره و سود آن ،عاید دناا و آخرت همه باشهد
(طال انی)08۱۱ ،ا

پیشینه پژوهش
اگرچ در منهابع معتبهر اسهالمی ،درخصهوص اندیشهادن در عاقبهت امهور و ههان ،مطالعهات
مختلفی صورت گرفت ؛ اما درخصوص عنوان و موضوع ایح پژوهش ،ب نسبت مطالعات مقدودی
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صورت گرفت استا بر ایح اساس ،در ایح بخش ،تنها ب مطالعاتی اشاره شده ک ربهط باشهتری به
بعضی ابعاد عنوان مذکور دارند؛ لذا از عمده پژوهشهایی ک در سالهای اخار در ایهح خصهوص
ب نگارش درآمدهاند ،میتوان ب موارد زیر اشاره کرد:
اماررضهها ن ههش ( ،)0044در پژوهشههی تقههت عنههوان «آینههدهاندیشههی در هههانبانههی اسههالمی
(رویکردی مبتنیبر مبانی اسالمی و آموزههای قرآن ،ب آیندهپژوهی)» ،ضمح بررسی آیندهاندیشی
با رویکردی مبتنیبر مبانی اسالمی و آموزههای قرآن ،باان میدارد از آنجایی ک رشد و بالنهدگی
آیندهپژوهی در غرب بوده ،مبانی و اصول آن ناز از مدرنات غربهی تههثار پذیرفته و رنهو و بهوی
اوماناستی و سکوالر ب خود گرفت استا ب نظر میرسد رویکرد عرفی کنونی در نگهاه به آینهده،
نمیتواند از آینده امح و پایدار ،رمزگشایی کند .ایشان ضمح بررسی ابعاد و چهالشههای مختلهف
ایح موضوع ،باان میدارند ک بررسی آموزهها و گزارههای اسالم ،میتوانهد بخهش مهمهی از ایهح
چالش را برطرف نمایدا بررسی آیات قرآن مجاد و روایات اه بات (علاهمالسالم) نشان میدهد
ک در اسالم ،نگاه ب آینده ،اصالت و عمه ویهژهای مهییابهدا بهر ایهح اسهاس بهرای بهومیسهازی
آیندهپژوهی ،باید پاالیش دی در رویکردها و مبانی آن صورت گارد و ازمنظر دینی ،بخصوص
ازمنظر قرآنی ،ب آن پرداخت شودا شناخت رویکردهای آیندهشناسهان قهرآن ههمچنهاح اسهتخراج
سنتهای ا تماعی و قواناح تاریخ با استمداد از آموزههای خطاناپذیر وحهی مهیتوانهد راهگشهای
مساری باشد ک

علم توانایی ایجاد آنرا ندارد.

فرهاد احمدی آشتاانی ( ،)0044در پژوهشهی تقهت عنهوان «تصهویرپردازی آینهده در قهرآن؛
تهملی بر ایگاهیابی زمانی « نت» مطرح در هآی  088هسوره آلعمران» باان میدارد شهمار قابه
تو هی از آیات قرآن ب ترسام آیندهنگران م اطع زمانی پاشِ رو و توصاف اوضاع عالم و شرایط
انسان ها در ایح م اطع اختصاص یافت اند؛ اما وحدت سنخات م اطعِ پاش رو و نبهود دانهش کهافی
نسبت ب هر کدام از ایح م اطع سبب شده تا تعااح دقا زمان تق
درآماختگی هایی همراه باشدا در ایح پژوهش با تو

ایح آیات در آثار تفسهاری بها

ب آیاتی ک تصویری از ویژگیهای بهشت

و اوصاف زندگی بهشتاان ارا ،می دهند ،تعااح ایگاه زمهانی آیهات و کهاهش ایهح درآماختگهی
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انجام میگرددا در آثار تفساری ،چهار مصداق برای واژه « نت» در آیات قرآن ذکر شده اسهت؛
بهشت آدم(علا السالم) ،باغهای دناایی ،بهشتهای برزخی و بهشت پس از قاامهتا در ایهح م اله
بعد از نمایانکردن زمان های ایجاد درآماختگی در مصداقیابی آیات توصافگر آینده در قرآن،
ب بررسی تفساری « نت» توصافشده در آی  088سوره آلعمران پرداخت و نشهان داده که ایهح
بهشت در زمره هاچ یک از مصادی چهارگان برشمردهشده قرار نمیگاردا تو

ب ویژگهیههای

خاص ایح بهشت ب همراه سایر قرا،ح مو ود در آیات و روایاتی که به ترسهام اوضهاع عهالم در
آستان برپایی قاامت و ظهور امام زمان(عج اهللتعالیفر الشریف) پرداخت اند ،روشح میسازد ک
ایح بهشت ،یک بهشت پاشاقاامتی است ک در دوران ظهور و بعد از پایهان نهابودی کامه بهدان و
بدیها برپا میشودا در ح ا ت آی مزبور توصافی قرآنی از فر ام دناا اسهت؛ بهشهتی که گسهتره
آن آسمانها و زماح را فرامیگاردا
غالمرضا بهروزی لک و علی عفر دهکردی ( ،)0893در پژوهشی تقت عنوان «مدل دستگاه
فهم و آیندهاندیشی تمدنساز مبتنیبر قرآن کریم» کوشادهاند با درنظرگرفتح مؤلفه ههای دسهتگاه
آیندهاندیشی و تمدنسازی ،چاستی و چگونگی مدل یا دستگاه فهم و آیندهاندیشی تمهدنسهاز را
براساس قرآن و عترت ،مورد پژوهش قرار دهندا میتوان گفت نتاج ب کارگاری مدلی ک در آن
هم

وانب آینده براساس قرآن و عترت مدنظر باشد ،تمدنسازی خواهد بودا براساس یافته ههای

پژوهش ،آیندهاندیشی تمدنساز اسالمی عبارت است از کنش یا فرآیند فکری مداوم و نظهاممنهد
معطوف ب آینده ک در اثر انگازه ترس از ضرر ،طمع ،منفعت یها عالقه ناشهی از شایسهتگی م هام
مراتب والیت الهی ایجاد و ب ترسام ن ش ذهنی و عانی مبتنیبر قهرآن و عتهرت ،به منظهور تق ه
تمدن اسالمی منجر میشودا
مقسح منط ی ،مقسح الهویری ،عفهر رحمهانی و رضها ابهروش ( ،)0891در پژوهشهی تقهت
عنههوان «ارا ،ه مههدل مفهههومی روششناس هی آینههدهپژوه هی اسههالمی» ،ضههمح بررسههی روششناسههی
آیندهپژوهی اسالمی ک از مباحث پای ای و اساسی در فرایند تولاهد دانهش آینهدهپژوههی اسهالمی
است ،تفاوت مبنای معرفت شناسی و هستی شناسی اسالمی موردبررسی قرارگرفته و روششناسهی
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آیندهپژوهی اسالمی از سایر روششناسی های مو هود در ایهح دانهش متفهاوت قلمهداد مهیگهردد
ازیحرو ،در ایح پژوهش ب دنبال چگونگی روششناسی آیندهپژوههی اسهالمی بهوده و ههدف ایهح
پژوهش ناز ارا ،مدلی مفهومی از روششناسی آیندهپژوهی اسالمی مبتنیبر مبانی معرفتشناسی و
هستیشناسی اسالمی میباشدا هدف پژوهش ناز ایح است ک روششناسی آیندهپژوههی اسهالمی
براساس مبانی و آموزه های اسالمی شناسهایی و نخسهتاح گهام بهرای توسهع و تهدویح نظریه ههای
آیندهپژوهی اسالمی برداشت شودا پس از بررسی مبانی معرفتشناسی و هسهتیشناسهی اسهالمی و
تهثار آنها بر روششناسی آیندهپژوهی اسهالمی ،بهرای ارا،ه الگهوی روششناسهی آینهدهپژوههی
اسالمی ،چارچوب مفهومی تدویح میشودا ب هماح دلا هرگون تالش برای ایجاد آیندهپژوههی
اسالمی در گرو تدویح و ارا ،مدلی از روششناسی مبتنیبر اندیش و مبانی اسالم است بنابرایح ،با
بررسههیهههای انجههامشههده در ایههح پههژوهش ،روششناسههی آینههدهپژوهههی اسههالمی براسههاس مبههانی
معرفتشناسی و هستیشناسی اسهالمی در سه دسهت روششناسهی تقلالهی و تفسهاری و شههودی
بررسی میشودا روششناسی شهودی آیندهپژوهی اسهالمی آنچه در نوشهتارهای اسهالمی دربهاره
روششناسی شهودی مطرح میشود ،عمدتا ب معرفتهای حضوری انسهان از عهوالم غاهب نفسهی
اشاره داردا
علارضهها افضههلی و رضهها مقمدرضههاباکی ( )0899در پژوهشههی تقههت عنههوان «سههنتپژوه هی:
رویکردی نویح در آیندهپژوهی (نظام سنت رزق) » باان میدارند سنح الههی ،قهوانانی هسهتند که
خداوند بر عالم خل ت حاکم فرموده است و ازطری آنها ،تدبار خود بهر عهالم تکهویح را هاری
میسازدا استفاده از ایح سنح در حوزههای دانشی گوناگون ب ویژه در آیندهپژوهی ،میتواند مفاهد
واقع شودا سنتپژوهی ب عنهوان رویکهردی نهویح در آینهدهپژوههی ههت اسهتفاده از سهنح بهرای
برآورد و تخماح آینده و همچناح ساخت آن معرفی میشودا سنتپژوهی ،پژوهش در سنتههای
الهی و کشف آنها ،تبااح شرایط و چگونگی تق

آنها و تبااح چگونگی نقوه تعامه سهنح بها

یکدیگر هت تقلا و تبااح وقایع آینده استا در ایح تق ا ب عنوان مطالع موردی از رویکهرد
سنتپژوهی ،سنت رزق موردبقث قرار میگاردا سنت رزق از مل سنتهایی است که خداونهد
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بر عالم خل ت حاکم فرموده است و مبتنیبر آن ،روزی بندگان خود را تهدبار مهیفرمایهدا ریهان
سنت رزق در عالم خل ت ،براساس خردهسنتهایی تق

پادا میکند ک در ایهح م اله مبتنهیبهر

آیات و روایات ،ایح خردهسنتهها در قالهب قهواناح خداونهد در روزیرسهانی تباهاح شهده اسهتا
درمجموع ایح م ال ب  44قانون مرتبط با رزق و نظام حاکم بر آنها اشاره میکندا

روششناسی پژوهش
با تو

ب اینک روایی پژوهش یکی از عوام مهم روششناسی پژوهش است؛ لذا ایهح مههم،

با مرا ع مستمر ب متون اصا اسالمی تهماح شهده اسهتا در زمانه ارزیهابی پایهایی پهژوهشههای
کافی ناز دیدگاهههای متفهاوتی و هود دارد که یکهی از آنهها به «قابه اعتمهادبودن»« ،دقهت» و
«کافات» در پژوهش ار اع مییابد (گ افشانی)791 :4448 ،ا ب هماح منظور استفاده از مسهتندات
و مدارک کافی ن شی مهم در اعتمادسازی و کافات پژوهش خواههد داشهت (عبهاسزاده:0890 ،
 )09بنابرایح ،پژوهشگر ب منظور افزایش اعتمهاد و دقهت و کافاهت ،دادهههای پهژوهش را از منهابع
معتبر احصا میکند و میکوشد از مسهتندات و شهواهد کهافی دربهاره آن موضهوع در آمهوزهههای
اسالمی استفاده کندا
راهبرد ایح تق ا دادهبنااد استا ایح راهبرد ب تق اه کافهی گهرایش دارد که بها همکهاری
گلاسر و استراوس رشد و توسع یافت استا راهبرد نظری دادهبنااد (مفهومسهازی) بناهادی ،نهوعی
روششناسی عمومی برای تدویح نظریه ههایی اسهت که در دادهههای گهردآوری و تقلاه شهده
ب صورت نظاممند ریش داردا هدف نهایی ایح راهبرد ،ارا ،تبااحههای هامع نظهری دربهاره یهک
پدیده خاص است ک ب صهورت اسهت را،ی از مطالعه آن پدیهده خهاص حاصه مهیشهودا نظریه
دادهبنااد ب سبب ماهات م ایس ای و تطبا یبودن تقلا خود ،هماش مالزم با نمونه گاهری نظهری
استا در نظری دادهبنااد ،ابتدا از نمون گاری هدفمند اسهتفاده مهیشهود؛ زیهرا نمونه گاهری نظهری
نمیتواند پاش از شروع مطالع برنام ریزی گردد ،تصمامهای خاص نمون برداری در خالل فرایند
پژوهش شک میگاردا در نظری دادهبنااد ،پژوهشگر ب دنبال فرایند است؛ بنابرایح ،پژوهشگر باید
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مواردی را انتخاب کند ک ب او در ساخت نظری کمک نمایندا مالک انتخاب آیات قرآن کهریم
در ایح روش ،متهثر از طرح و هدف پژوهش استا ازآنجاک هدف پژوهش کشف عناصر الگوی
آیندهاندیشی از دیدگاه قرآن کریم است ،پژوهشگر ب دنبهال آیهاتی بهوده اسهت که تباهاحکننهده
الگوی مدنظر باشد تا بتوان ازطری آیات انتخابشده ،درک ژرفی از موضوع موردمطالعه بهرای
ساخت نظری ب دست آوردا در برداشت مفههومی فراینهد کدگهذاری ناهز ،بها تعهدادی از اسهاتاد و
صاحبنظران حوزه دیح مشورت شدا در ایح راهبرد پژوهش ،س فرایند مشخص و هود دارد که
روی های نمون گاری نوعا براساس آنها انتخاب میشوندا ایح سه فراینهد عبارتنهد از :کدگهذاری
باز ،کدگذاری مقوری و کدگذاری گزینشی (زارع و همکاران)0044 ،ا هدف اصلی ایح تق ا ،
طراحی الگوی آیندهاندیشی از دیهدگاه قهرآن کهریم اسهتا در ایهح تق اه  ،از منبهع مهعآوری
دادهها ،آیات مرتبط با آیندهاندیشی شناسایی و معآوری شدا همانطور ک در داول شماره ،0
 4و  8مشاهده میشود ،نخست  44مفهوم اولا طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شد ،سپس در
مرحل کدگذاری مقوری  9م ول استخراج شد و درنهایت ،در مرحل کدگذاری گزینشهی یهک
م ول هست ب دست آمدا
 -0روش تجزیه و تحلیل دادهها
با عنایت ب اینک پژوهش حاضر درصدد طراحی الگهوی آینهدهاندیشهی ازمنظهر قهرآن کهریم
میباشد؛ لذا باید مشخص شود هر مفهومی ک در قهرآن کهریم دربهاره آینهدهاندیشهی به کاررفته
است ،چ عناصر و چ روابط معنایی داردا در ایح پژوهش ،در فراینهد تجزیه و تقلاه دادههها بها
عنایت ب روش تقلا و تفسار مفهومی ،مفهوم مدنظر در بافت آیات قرآن کریم موردتو ه قهرار
میگاردا بدیحترتاب ،ایح روش در عرص آیندهاندیشی میتواند ما را در مفهومسازی یاری کنهدا
در ایح تق ا  ،ایح شاوه با تو

ب اصول اولا نظری دادهبنااد استفاده شده است .بدیحترتاهب ،در

فرایند تجزی و تقلا دادهها ب مقض روشهحشهدن حهوزه تق اه و کلاهاتی از مسههل و موضهوع
پژوهش ،مق

وارد کار گردید و عمال کار تق ا در حوزه یادشده را آغاز کردا در ایهح شهاوه،

ابتدا کدهای مناسب ب بخشهای مختلف دادهها اختصاص مهییابهدا ایهح کهدها در قالهب مفههوم
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تعااح میشوند ک آنرا «کدگزاری باز» مینامند؛ سهپس بها اندیشهادن دربهاره ابعهاد متفهاوت ایهح
م وله هها و یهافتح پاونهدهای ماهان آنهها ،به «کدگهذاری مقهوری» اقهدام مهیشهودا سهرانجام بها
«کدگذاری گزینشی» م ول ها پاالیش میگردندا همانطور که در هداول زیهر آمهده اسهت44 ،
مفهوم اولا  ،در مرحل کدگذاری مقوری  9م ول استخراج شد و درنهایت در مرحل کدگذاری
گزینشی ،یک م ول هست ب دست آمدا
-2کدگذاری باز آیندهاندیشی
برای تجزی و تقلا دادهها ،کدگذاری باز انجام گرفتا کدگذاری باز بدیحصورت است ک
با تو

ب

ستو وی «مفهوم آیندهاندیشی» ،آیاتی از قرآن کریم ک مربهوط به آینهدهاندیشهی

میباشد بررسی شدا کدگذاری باز در دول شماره  0مشاهده میشودا
جدول  .0کدگذاری باز آیندهاندیشی
شناسه

مفهوم (کد)

ترجمه آیات قرآن کریم (داده)
«در آن هنگام ک یع وب (در واپساح لقظات عمر)

C1

ب فرزندانش گفت :پس از مح چ چاز را

نگرانی (صالقان) از
وضعات نس های بعد

میپرستاد؟» (ب ره)088 ،ا

تو

«گفت هفت سال پىدرپى میکارید و آنچ را
واگذارید * آنگاه پس از آن هفت سال سخت
مىآید ک آنچ را براى آن [سالها] از پاش نهادهاید
ز اندکى را ک ذخاره میکناد هم را خواهند

تو

ویژه ب نس های

آینده در برنام ریزی
(صالقان و اولاای الهی)

خورد * آنگاه پس از آن سالى فرا مىرسد ک ب
مردم در آن [سال] باران مىرسد و در آن آب ماوه
مىگارند» (یوسف)09-01 ،ا
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ویژه

(صالقان) ب

درویدید ز اندکى را ک مىخورید در خوش اش

C2

مقوالت



وضعات نس های
آینده

طراحی الگوی آیندهاندیشی از دیدگاه قرآن کریم

شناسه

ترجمه آیات قرآن کریم (داده)

مفهوم (کد)

«و باید بترسند (از مکافات عم خود) کسانی ک
C3

C4

اگر کودکان ناتوان از خود باقی میگذارند بر آنان

مقوالت
تو

نگرانی از آینده فرزندان

ویژه

(صالقان) ب

بام دارند ،پس باید از خدا بترسند و (در ح ایتام

وضعات نس های

مردم) سخح ب اصالح و درستی گویند» (نساء)9 ،ا

آینده

«خداوند چناح م رر داشت ک مح و رسوالنم پاروز

مشارکت نس ها در

میشویما ک خدا بساار قوی و م تدر است»

فتوحات و پاشرفتها

(مجادل )40 ،ا

(پاروزی تدریجی)

تهکاد ب مشارکت
نس ها در فتوحات

C5

«و لشکر ما پاروزند» (صافات)018 ،ا

پاامبران و پاروان آنان

و پاشرفتها

لشکر خدا هستند و لشکر

(پاروزی تدریجی)

خدا قطعا در هم
صقن ها پاروز است.

C6

«ما ایام و روزهاى (شارینى و پاروزى) را ماان مردم

صالقان وارثان زماح مى

دستب دست مىگردانام» (آلعمران.)141 ،

شوند

«ما در کتاب زبور ،پس از «ذکر» (شاید م صود
تورات باشد) چناح نوشتام ک در آینده صالقان و
C7

پاکان وارثان زماح خواهند بود و صفق

هان براى

ابد از لوث و ود افراد ناصالح پاک خواهد شد»

سنُّت الهى آن است ک

سنُّت الهى ایح

بندگان صالح ،حاکم و

است ک صالقان،

وارث هان باشند

وارثان نهایی هان

(انبااء)047 ،ا

باشندا

«خداوند ب افراد با ایمان از شما ک عم ناک انجام
C8

دهد ،وعده قطعى داده است ک آنان را خلاف و

پاروزى نهایى اه ح ُّ،

انشانان خود در روى زماح قرار خواهد داد» (نور،

یک سنُّت الهى است.

)77ا

215

آیندهپژوهی انقالب اسالمی ،سال دوم ،شماره  ،4زمستان 0411

شناسه

C9

ترجمه آیات قرآن کریم (داده)

مفهوم (کد)

مقوالت

«و برای مح در ماان امّتهای آینده ،زبان صدق

حفظ دیح و ارزشها

آیندهاندیشان

(و ذکر خاری) قرار ده!» (شعراء)30 ،ا

برای نس های آینده

تمدنها را پدید

«و باقاات صالقات (ارزشهای پایدار و شایست )

آیندهاندیشان تمدنها را

برای نس های

ثوابش نزد پرورگارت بهتر و امادبخشتر است»

پدید میآورند و آنها را

آینده حفظ

(کهف)0۱ ،ا

حفظ میکنندا

میکنندا

میآورند و آنها را
C10

C11

«و آنان ک ب امانتها و عهد و پامان خود کامال وفا
میکنند» (مؤمنون)3 ،ا

مؤمح ،متعهّد است و
خلف وعده ،نشان ضعف
ایمان است.

حفظ و ت دیم
امانتها ب نس های

«ای کسانی ک ایمان آوردهاید از خدا پروا دارید و
C12

هر کسی باید بنگرد ک برای فردا [ی خود] از پاش
چ فرستاده است و [باز] از خدا بترسادا در ح ا ت

آیندهنگرى و

آینده

عاقبتاندیشى ،الزم
ایمان است.

خدا ب آنچ میکناد آگاه است» (حشر)03 ،ا

«پروردگارا هاچ کس از کافران را بر روى زماح
C13

مگذار * چراک اگر تو آنان را باقی گذاری

انسانهای ملکوتی در

بندگانت را گمراه میکنند و ز پلادکار ناسپاس

آینده تصرف دارندا

نزایند» (نوح 4۱ ،و )41ا

اولاای الهی ب اذن
خداوند متعال در
آینده تصرف

C14

«و مردم را دعوت عمومی ب ح کح؛ تا پااده و

فریاد امروز اولااى خدا،

سواره بر مرکبهای الغر از هر راه دوری ب سوی تو

در آیندگان اثر خواهد

باایند ااا» (ح )41 ،ا

کرد.
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شناسه

C15

ترجمه آیات قرآن کریم (داده)

مفهوم (کد)

«و ب ی اح ما در آسمان برجهایى قرار دادیم و آنرا

دشمنان ح  ،از درک

براى تماشاگران آراستام * و آنرا از هر شاطان

آینده عا ز و ناتوان

راندهشدهاى حفظ کردیم» (حجر 0۱ ،و )01ا

هستندا

«خدا هر چ را خواهد (از احکام یا حوادث عالم)

ه و عدم آگاهی بر

مقو و هرچ را خواهد اثبات میکند و اص کتاب

آینده ،اراده الهی استا

مقوالت

اراده الهی بر ایح
است ک دشمنان
ح از درک آینده
عا ز و ناتوان

C16

باشندا

(آفرینش) نزد اوست» (رعد)89 ،ا

«(فرعون) گفت :ب زودی پسرانشان را میکشام و
C17

دخترانشان را زنده نگاه میداریم و ما بر آنها کامال
مسلطام» (اعراف)041 ،ا

تخریب استعماری
نس های آتی

تخریب استعماری

«و هنگامى ک ب آنها (مشرکان) گفت شود :آنچ را
خدا نازل کرده است پاروى کناد ،گویند :بلک ما از
C18

آنچ پدرانِ خود را بر آن یافتام پاروى مىنمایاما آیا
بایست آنها تابع پدرانشان باشند گرچ آن پدران
بی ع

اثرگذاری اندیش

نس های آینده

گذشتگان بر نس آینده

و نادان بوده و هرگز ب ح و راستی راه
ناافت باشند؟ » (ب ره)014 ،

«امروز ،کافران از (زوال) آیاح شما ،مهیوس شدند
C19

بنابرایح از آنها نترساد! و از (مخالفت) مح بترساد!

حماس غدیرخم ،نمون ای

امروز ،دیح شما را کام کردم و نعمت خود را بر

اعجابانگاز و دلنشاح از

شما تمام نمودم و اسالم را ب عنوان دیح شما

آیندهنگری الهی

پذیرفتم» (ما،ده)8 ،ا
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ترجمه آیات قرآن کریم (داده)

شناسه

مقوالت

مفهوم (کد)

«اى پاامبر! آنچ را از سوى پروردگارت ب تو نازل
شده است (در مورد والیت و انشانى حضرت
C20

حماس غدیر خم،

على) اعالم کح و اگر چناح نکنى ،رسالت الهى را

لزوم ابالغ پاام

نرساندهاى و (بدان ک ) خداوند تو را از (شرُّ) مردم

آیندهنگران الهی در

(و کسانى ک تقمّ شنادن ایح پاام مهم را ندارند)

حضور مردم

نمون ای
اعجابانگاز از
آیندهنگری الهی

حفظ مىکندا همانا خداوند گروه کافران را هدایت
نمىکند» (ما،ده.)۱1 ،

 -3کدگذاری محوری آیندهاندیشی
کدگذاری مقوری فرایند ربطدهی م ول ب زیرم ول ها و پاونددادن م ول در سطح ویژگیها
و ابعاد استا ایح کدگذاری ب ایح سبب مقوری ناماده شده است ک کدگذاری حول مقور یک
م ول تق

مییابدا در ایهح مرحله  ،پهس از ایهحکه مفهاهام مهرتبط بها آینهده اندیشهی در فراینهد

کدگذاری باز مشخص شد ،نوبت ب کدگذاری مقوری آینده اندیشی مهیرسهدا در ایهح مرحله ،
برحسب ارتباط درونی ماان مفاهام ،م ول مقوری شناسایی شد و سایر مفاهام ذی م ول مقوری
قرار گرفتا در دول شماره  4م ول های مقوری نشان داده شدهاند
جدول  .2کدگذاری محوری آیندهاندیشی
شناسه

مقوالت

مفاهیم
نگرانی (صالقان) از وضعات نس های بعد  +تو

C1 + C2 + C3

ویژه

ب نس های آینده در برنام ریزی (صالقان و اولاای الهی)
 +نگرانی از آینده فرزندان

C4 + C5

تو

ویژه (صالقان) ب

وضعات نس های آینده

مشارکت نس ها در فتوحات و پاشرفتها (پاروزی

تهکاد ب مشارکت نس ها در

تدریجی)  +پاامبران و پاروان آنان لشکر خدا هستند و

فتوحات و پاشرفتها

لشکر خدا قطعا در هم صقن ها پاروز است.

(پاروزی تدریجی)
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شناسه

C6 + C7 + C8

C9 + C10

C11 + C12

C13 + C14

C15 + C16

C17 + C18

مفاهیم

مقوالت

صالقان وارثان زماح مىشوند  +سنُّت الهى آن است ک

سنُّت الهى ایح است ک

بندگان صالح ،حاکم و وارث هان باشند  +پاروزى

صالقان ،وارثان نهایی هان

نهایى اه ح ُّ ،یک سنُّت الهى است.

باشندا

حفظ دیح و ارزشها برای نس های آینده  +آیندهاندیشان
تمدنها را پدید میآورند و آنها را حفظ میکنندا

مؤمح ،متعهّد است و خلف وعده ،نشان ضعف ایمان
است  +آیندهنگرى و عاقبتاندیشى ،الزم ایمان استا

میآورند و آنها را برای
نس های آینده حفظ میکنندا
حفظ و ت دیم امانتها ب
نس های آینده

انسانهای ملکوتی در آینده تصرف دارند  +فریاد امروز

اولاای الهی ب اذن خداوند

اولااى خدا ،در آیندگان اثر خواهد کرد.

متعال در آینده تصرف دارندا

دشمنان ح از درک آینده عا ز و ناتوان هستند  +ه
و عدم آگاهی بر آینده ،اراده الهی استا

اراده الهی بر ایح است ک
دشمنان ح از درک آینده
عا ز و ناتوان باشندا

تخریب استعماری نس های آتی  +اثرگذاری اندیش

تخریب استعماری نس های

گذشتگان بر نس آینده

آینده

حماس غدیرخم ،نمون ای اعجابانگاز و دلنشاح از
C19 + C20

آیندهاندیشان تمدنها را پدید

آیندهنگری الهی  +لزوم ابالغ پاام آیندهنگران الهی در
حضور مردم

حماس غدیرخم ،نمون ای
اعجابانگاز از آیندهنگری
الهی

-4کدگذاری گزینشی آیندهاندیشی
کدگذاری گزینشی در ادام کدگذاری مقوری استا ایهح بهار کهدهای مقهوری را بررسهی
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میکنام تا ببانام چ اشتراکی باح آنها و ود دارد (ازنظر معنی و مفهوم) ،سپس کدهای مقهوری
همخانواده را در یک واژه (م ول ) کلیتر دست بندی میکنام ک درنهایت در مرحله کدگهذاری
گزینشی یک م ول هست ب دست میآیدا
جدول  .3کدگذاری گزینشی آیندهاندیشی
مقوالت
تو

ابعاد

متغیر وابسته (موضوع)

ویژه (صالقان) ب وضعات نس های
آینده

تهکاد ب مشارکت نس ها در فتوحات و
پاشرفتها (پاروزی تدریجی)
سنُّت الهى ایح است ک صالقان ،وارثان نهایی
هان باشندا
آیندهاندیشان تمدنها را پدید میآورند و آنها
را برای نس های آینده حفظ میکنندا

نب مطلوب آیندهاندیشی

حفظ و ت دیم امانتها ب نس های آینده

آیندهاندیشی

اولاای الهی ب اذن خداوند متعال در آینده
تصرف دارندا
اراده الهی بر ایح است ک دشمنان ح از
درک آینده عا ز و ناتوان باشندا
حماس غدیرخم ،نمون ای اعجابانگاز
آیندهنگری الهی
تخریب استعماری نس های آینده

نب آسابزای آیندهاندیشی

یافتههای پژوهش
در ایح پژوهش سعی شده است تا الگوی آیندهاندیشی ،با استفاده از نظری دادهبنااد الگوسازی
مفهومی شودا بررسیها نشهان داده اسهت که ماهاهت ایهح مرحله  ،از مرحله پهاش ،مجهزا اسهتا
الگوسازی مرحل ای است ک نااز ب تفکر ،ابتکار ،خالقات و خبرگی داردا ابعاد برآمده از مرحله
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پاش در قالب چهار «م ول » و هر یک با ن ش و ایگاه معاح ،ب شرح ذی دست بندی شده اسهت:
 )0متيارهای مؤثر )4 ،متيارهای زمان سهاز )8 ،متيارههای بازدارنهده و  )0نتهای و پاامهدهاا در ایهح
پژوهش ،عوام اثرگذار بر آیندهاندیشی شام تو

ویژه (صالقان) ب وضعات نس ههای آینهده،

تهکاد ب مشارکت نس ها در فتوحات و پاشرفتها (پاروزی تدریجی) ،پدیدآوردن تمدنها توسط
آیندهاندیشان و حفظ آنها برای نس های آینده ،حفظ و ت دیم امانتها ب نس های آینده ،عها ز
و ناتوانبودن دشمنان ح از درک آینده و تخریب استعماری نس ههای آینهده مهیباشهدا عوامه
زمان ساز شناساییشده عبارتاند از :تو

ویژه (صالقان) ب وضعات نس ههای آینهده ،تهکاهد به

مشارکت نس ها در فتوحات و پاشرفتها (پاروزی تدریجی) ،سنُّت الهى بر اینک صالقان ،وارثان
نهایی هان باشند ،آیندهاندیشان تمدنها را پدید میآورند و آنها را برای نس های آینهده حفهظ
میکنند ،حفظ و ت دیم امانتها ب نس های آینده ،تصرف اولاای الهی به اذن خداونهد متعهال در
آینده و اراده الهی بر اینک دشمنان ح از درک آینده عها ز و نهاتوان باشهندا حماسه غهدیرخم،
نمون ای اعجهابانگاهز آینهدهنگهری الههی اسهتا متيارههای بازدارنهده عبهارت اسهت از تخریهب
استعماری نس های آیندها نتای و پاامدهای شناساییشهده در دو بخهش آسهابزا شهام تخریهب
استعماری نس های آینده است و در نب مطلوب عبارتند از تو ه ویهژه (صهالقان) به وضهعات
نس های آینده ،تهکاد ب مشارکت نس ها در فتوحات و پاشرفتها (پاروزی تدریجی) ،سنُّت الهى
ایح است ک صالقان ،وارثان نهایی هان باشند ،آیندهاندیشان تمدنها را پدید میآورند و آنهها
را برای نس های آینده حفظ میکنند ،حفظ و ت دیم امانتها ب نس های آینده ،اولاهای الههی به
اذن خداوند متعال در آینده تصرف دارند ،اراده الهی بر ایح است ک دشمنان ح از درک آینهده
عا ز و ناتوان باشند ک حماس غدیرخم ،نمون ای اعجابانگاز آیندهنگری الهی استا
الگوی آیندهاندیشی ،براساس الگوی تقلالی شناخت دو نب آسابزا و مطلوب آیندهاندیشی
در مسار رسادن از وضعات مو ود ب وضهعات مطلهوب بهوده اسهت و بهرای شهناخت و توصهاف
آیندهاندیشهی و هرگونه اظههارنظر دربهاره آن مهیبایسهت بها بررسهی آیهات قهرآن کهریم دربهاره
چگونگی استفاده از آیندهاندیشی ب شناخت درسهتی دسهت یافهت؛ به عبهارت دیگهر ،بها ماهاهت
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آیندهاندیشی آشنایی پادا کرد و همزمان با شناخت آیندهاندیشی مهیبایسهت دو نبه آسهابزا و
مطلههوب را ب ه درسههتی درک کههرد و در ایههح ماههان الزم اسههت که نتههای و پاامههدهای اسههتفاده از
آیندهاندیشی را مورد تو

قرار داد و در کنار ایح عم  ،بایهد وظهایف خهود را مشهخص کهرد تها

هدف نهایی آیندهاندیشی تق

پادا کند؛ درنهایت ،ارتباط ماان م ول های مختلف شناساییشده،

در قالب الگوی مفهومی در شک شماره  0نمایش داده شده استا

شکل  .0الگوی آیندهاندیشی از دیدگاه قرآن کریم
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نتیجهگیری
در ایح پژوهش سعی شده است تا آیندهاندیشی از دیهدگاه قهرآن کهریم ،بها اسهتفاده از نظریه
دادهبنااد الگوسازی مفهومی شودا ایح مطالع از نوع پژوهشهای کافی است ک در ایهح پهژوهش
برای انتخاب نمون  ،از نمون گاهری هدفمنهد اسهتفاده شهده اسهت که از روشههای نمونه بهرداری
غاراحتمالی استا تجزی و تقلا متنی آیات قرآن کریم ب شناسایی الگوی آینهدهاندیشهی منجهر
شده استا نتای و پاامدهای شناساییشده در دو بخش آسابزا و مطلوب قرار گرفت است ک در
ارتباط با نب مطلوب آیندهاندیشی ،آنچ از آیات قرآن کهریم فهماهده مهیشهود ایهح اسهت که
حاکمات اراده و مشات خداوند متعهال بهر آینهده بشهریت و فر هام تهاریخ ،یکهی از مبهانی تفکهر
آیندهگرای قرآن کریم ب شمار میآید؛ لذا از آنجایی ک اراده انسان تقت مشات الهی قرار دارد،
براساس خواست و اراده الهی ،انسانها در انجام اعمالی ک در آینده و سرنوشت خود و نس ههای
بعد از خود اثرگذار است ،مختارند؛ ب عبارتی خود سرنوشت خویش را رقهم مهیزننهد و به وسهال
اعمالی ک انجام میدهند بر آینده و سرنوشت نس ههای بعهد از خهود ناهز اثهرگذارنهدا از ایهح رو
خداوند متعال در قرآن کریم ،ایح مههم را به بشهریت متهذکر مهیشهود که در م ابه فرزنهدان و
نس های آتی خود نوعی احساس تعهد و مسئولات داشت باشند و ضمح تو
معاشتی آنها ،ب ناازهای سمانی و روحانی آنها ناز تو

ب ناازهای زندگی و

ویژهای داشهت باشهند و ایهح مههم ناهز

یکی از تکالاف و رسالتهای الهی و بشری برای انسان در هر عصری میباشد؛ لذا با ایهح و هود،
رسادن ب فهمی دقا از خواست های نس های آینده ،انسانههای ههر دورهای را ههت انجهامدادن
تکالاف و رسالتهای الهی و بشری خود نسبت ب نس های آتی ،کمک خواهد کهردا همهانطهور
ک در ایح پژوهش مالحظ شد ،خداوند متعال در قرآن کریم ،با رویکردی ویهژه ایهح موضهوع را
مههورد تو ه قههرار داده و هم ه انسههانههها ،ب ه ویههژه مسههلمانان را ب ه مشههارکتدادن آینههدگان در
برنام ریزیهایی ک اکنون انجام میدهند ،امهر نمهوده اسهتا قهرآن کهریم ،به وضهوح به حضهور
نس های آتی در فرایند برنام ریزی و سااستگذاری انسانهای عصر حاضر تهکاد میکند و تو
ب ایح مهم را وا ب میداندا از ژرفای مفاهام آسمانی ایح کتاب شریف ایحگون استنباط میشود
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ک وضعات انسانها در هر عصری ،در گرو اندیش ها ،تصمامات و تالشههای نسه ههای گذشهت
بوده است؛ درواقع انسانهای دوران حاضر در سرنوشت نس های آینهده تهثارگهذار خواهنهد بهودا
ایحطور ب نظر میرسد ک خداونهد متعهال در قهرآن کهریم از انسهانههای عصهر حاضهر ایهحگونه
میخواهد ک فرد یا افرادی را ب عنوان نمایندگانی از نس های آینده در کنار خود قرار دهند تا در
مورد خواست ها و مطالبات خود و تهثاراتی ک اندیش ها ،تصمامات و تالشهای نس ههای حاضهر
در کافات زندگی آنها دارند ،سخح بگویندا ایح مهم را در مراتب پایاحتر به وضهوح مهیتهوانام
ب عنوان یکی از دغدغه ههای اصهلی آینهدهپژوههان ببانهاما آن هایی که در چهارچوب مؤسسه و
نهادهایی همچون شورای سخحگویان نسه ههای آینهده ،دادگهاه نسه ههای آینهده و ااا ،سهخح از
ح وق نس های آینده ب ماان میآید ب هماح ویژگهی اساسهی برمهیخهوریما ایهحکه مطهرح شهد
«مراتب پایاحتر» ،بدیح هت است ک دیهح مبهاح اسهالم دیهدگاهی کهامال هامع و همه انبه به
سرنوشت انسانها دارد و تعالام و آموزههای آن از عالیتهریح ناازهها که درواقهع همهان ناازههای
فکری و ع ادتی انسانهاست ،تا ناازهای عادی بشری (ناازهای زنهدگی و معاشهتی) را ناهز شهام
میشود؛ لذا دیح اسالم در عالیتهریح ن طه ی آینهدهنگهری اسهت و به سهعادت معنهوی و تکامه
انسانها تو

دارد و ایح نشانگر امعات دیح مباح اسالم میباشد؛ لذا انتظار فرج ب معنهای ظههور

هم انب دیح برای هم بشر است ،ب گون ای ک خداونهد متعهال در آیهاتی از قهرآن کهریم اشهاره
میکند ک اراده الهی بر آن تعلُّ گرفت ک پاشهوایی و سهروری ههان از آن مستضهعفان باشهد و
خداوند آنان را وارثان زماح قرار دهد و اراده خداوند حتمی و تخلُّف ناپذیر استا ایح حاکماّت،
یک نعمت بزرگ الههی اسهت که به مؤمنهان مستضهعف تعلُّه گرفته که در حکومهت ههانی
مستضعفان ک ب دست مهدی آل مقمّد (عج اهللتعالیفر الشریف) تجلُّی مییابد ،دیهح الههی و
امناّههت کام ه در سراسههر هههان تق ُّ ه پاههدا کنههد و در سههای حکومههت عههدالت گسههتر مهههدوی
(عج اهللتعالیفر الشریف) است ک مستضعفان ناز از سلط مستکبران رهایی خواهند یافت و به
عزُّت و سَروری در دناا خواهند رسادا در ارتباط با نب آسابزای آیندهاندیشی ،آنچه از آیهات
قرآن کریم فهماده میشود ایح است ک طب سنت های الههی در امعه و تهاریخ که برگرفته از
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آزمون و امتقان خداوند متعال از بندگان است ،گاه افرادی با سرکشیکهردن و طياهاننمهودن ،به
استثمار و استضعاف دیگر انسانها میپردازند ،اما درواقع آنها از مشات و اراده تخلفناپذیر الهی
غاف هستند ک سنت الهی بر ایح تعل گرفت است ک ایح مستضهعفان هسهتند که غالهب و پاهروز
میباشند؛ لذا اگر در کلات ،تاریخ را عرص درگاری و نزاع دو به ح و باط بدانام ،سهرانجام
و عاقبت از آنِ به ح است ک ب دلا ماهات پایدار و ثابت خود ،برتری یافت و با زوال بهه
باط  ،در عرص باقی خواهد ماند و زماح را ب
ب طورکلی ،مق

ارث خواهد برد.

درباره دیدگاه اسالم را ع ب آیندهاندیشی ب نکاتی دست یافت اسهتا ایهح

م ال ب دنبال آن بود ک با تو

ب شاخصهای مستخرج از آیات قرآن کریم ،از دو نب مطلوب

و آسابزا ،م ول آیندهاندیشی بررسی شودا الگوی آیندهاندیشی مستخرج از م ال باانگر آن بهود
ک وضعات انسانها در هر عصری ،در گرو اندیش ها ،تصمامات و تالشههای نسه ههای گذشهت
بوده است؛ درواقع انسانهای دوران حاضر در سرنوشت نس های آینهده تهثارگهذار خواهنهد بهود،
ب گون ای ک خداوند متعال در قرآن کریم از انسانهای عصر حاضر ایحگون میخواهد ک فرد یا
افرادی را ب عنوان نمایندگی از نس های آینده در کنار خود قرار دهنهد تها در مهورد خواسهت هها و
مطالبات خود و تهثاراتی ک اندیش ها ،تصمامات و تالشهای نس های حاضر در کافات زنهدگی
آنها دارند ،سخح بگویندا بدیح هت بهرای ناه به اههداف مهدنظر ،بها درنظرگهرفتح نبه ههای
مطلوب و آسابزای آیندهاندیشی مورد تهکاد در آیات قهرآن کهریم ،رسهادن به فهمهی دقاه از
خواست های نس های آینده ،انسانهای هر دورهای را هت انجامدادن تکالاف و رسالتهای الهی
و بشری خود نسبت ب نس های آتی ،کمک خواهد کرد و باعث میشودگامهای عملهی و هدی
برداشت شود و در زمان کافاتبخشی و اصالح عملکردها برای نزدیکترشدن ب وضعات مطلوب
اقدام شودا

215

آیندهپژوهی انقالب اسالمی ،سال دوم ،شماره  ،4زمستان 0411

منابع
پوراحمدی ،محمدرضا ،جاللی ،مصطفی ( ،)4931پژوهشي پيرامون آيندهپژوهي در قرآن و روايات ،پایاا ناما
کارشناسی ارشد رشت علوم قرآ و حدیث ،دانشکده اصولالدین دزفول.
حیدری پیرالوا  ،علی ،صائب نیا ،سامی ( ،)4931مروری بر آينده پژوهي و مديريت آيندده ششامین کنفاران
ملی تازه یافت ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تأکید بر کارآفرینی در صنایع.

حیدریپور ،محمد ،حاکمی ،محسان ( ،)4933بررسي کاربست مفهوم فلسفي زمدان در آينددهپژوهدي ،نشاری
علمی آیندهپژوهی انقالب اسالمی.392-309 ،)4(4 ،
زارع ،عفت ،حسینی ،سمیرا ،قبادی ،منوچهر و افشین ،جاواد ( ،)4932آيندهپژوهي تالش سيسدمااتي

در قدرن

 ،12فصلنام پژوهشنام مدیریت و مهندسی صنایع.23-14 ،)4(4 ،
زارع ،یعقوب ،اسمعیلی ،زهره ،سرمدی ،محمدرضا و صفایی ،طیبا ( ،)4100طراحي الگوی آسيبشناسي روش
تربيمي عادت از ديدگاه قرآن و حديث براساس نظريه دادهبنياد ،دوفصلنام علمیاا پژوهشای آماوزههاای
تربیتی در قرآ و حدیث.461-413 ،)4(1 ،
طالقانی ،محمود (  ،)4966پرتدويي از قدرآن ،تهارا  :انتشاارا

مؤسسا تحقیقاا

و نشار معاارف اهال بیات

(علی السالم).
طباطبایی ،سیدمحمدحسین ( 4141ق) ،الايزان في المفسير القرآن تفسير قرآن به قرآن اجمهادی و فلسفي ،قا::
مؤسس النشر االسالمی ،چاپ پنج.:
عباسزاده ،محمد ( ،)4934تأملي بر اعمبار و پايايي در تحقيقات کيفي ،جامع شناسای کااربردی ،)11( 39 ،ص
.91-43
قرآ کری:
کارگر ،رحی ،)4923( :آيندهپژوهي قرآني و جايگاه مهدويت در آن ،نشری انتظار موعود ،شماره .93
کریمی ،سیدحسن ،معتمدی ،منصور ( ،)4100آيندهانديشي ازمنظر يهدود ،نشاری علمای آینادهپژوهای انقاالب
اسالمی.411-449 ،)3(3 ،
منطقی ،محسن ،الویری ،محسن ،رحمانی ،جعفر و ابروش ،رضاا ( ،)4931ارائده مددم مفهدومي روششناسدي
آيندهپژوهي اسالمي ،فصلنام مدیریت فرهنگ سازمانی.313-314 ،)46( 1 ،
Golafshani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research,
the qualitayive trport, Vol 8, NO 4, pp 597-606

211



Future Studies of the Islamic Revolution
Winter 2022, Vol. 2, No. 4
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the Holy Quran
Reza Hasnavi , Alireza Jafari Zad  Ali Tohidian
Abstract
The present study aimed to identify the pattern of futurism from the
perspective of the Holy Quran. This research is a qualitative research that has been
done using data foundation theory. The method of data collection according to the
thematic scope of the research has been done by studying the verses of the Holy
Quran. Sampling is done theoretically. The data were then analyzed during three
stages of open coding, axial coding and selective coding. The material and content
of this research is the verses of the Holy Quran. In this article, based on the Islamic
view of futurism, the model of futurism from the perspective of the Holy Quran has
been extracted using the data method of the foundation. Findings have shown that in
order to design a model of futurism from the perspective of the Holy Quran, first 20
basic concepts have been collected during the re-coding process, then 9 categories
have been extracted in the axial coding stage and finally one category in the
selective coding stage. The core is obtained. In this study, based on the results
obtained, futurism from the perspective of the Holy Quran, using the data theory of
the foundation of modeling has been conceptualized. Therefore, relying on the
results of research, we can identify futuristic approaches from the perspective of the
Holy Quran.
Keywords: Future, Futurism, Holy Quran, Data-based.

 Full Professor, Industrial Management and Engineering Department, Malik Ashtar
University of Technology, Tehran, Iran
 Corresponding author: MA in Crisis Management, Malik Ashtar University of Tehran,
Tehran, Iran
 Master of Crisis Management, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Tehran,
Iran

5

