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تاریخ دریافت: 94/04/11

تاریخ پذیرش: 94/02/01

   جایگاه آینده پژوهی در آیات و روایات

        محمود واعظی1 
  زینب سادات قوام 2  

چکیده
مدیریت آینده، یکي از راهبردهاي اساسي براي ادارة جوامع بشري محسوب می شود. آینده پژوهی به دنبال 
کشف،وارسی و ارزیابی پیشنهاد آینده هایی است که می توانند واقع شوند )آینده های ممکن( و یا احتمال واقع 
شدن آنها وجود دارد )آینده های محتمل(و یا می باید واقع شوند)آینده های مطلوب(.ساخت آینده مطلوب ، مبتني 
بر شناخت عناصر سازندة آن ، اصول و مبانی آینده پژوهی است. آینده پژوهان در مجموعه تالش های خود اهداف 
مهمی دارند که مهم ترین آنها ، ارتقاي سطح زندگي انسان ها و توسعة آینده نگری است.بررسي آیات قرآن مجید و 
ـ  نشان مي دهد که در اسالم، نگاه به آینده ، از  اصالت و عمق ویژه اي برخوردار  ـ علیهم السالم  روایات اهل بیت 
است. با اندیشه و تأمل در آیات مربوط به آینده، در مي یابیم که آیات و روایات به صورت مکرر، انسان ها را 
به تفکر، برنامه ریزی و تدبیر برای آینده ای سعادتمند فرا می خواند. قرآن چشم اندازي خیره کننده 
از آینده ارائه مي دهد که در آن، هم هشدار و هم بشارت دیده می شود.قرآن از انسان های مطلوب 
به "متوسمین" تعبیر فرموده است:"إن فی ذلک آلیات للمتوسمین")حجر:75(در حقیقت، می توان گفت که 
با توجه به ویژگی هایی که در آیات و روایات برای متوسمین ذکر شده ،این گروه در حقیقت، 

همان آینده پژوهان هستند.

 
      کلید واژه ها :آینده ،دین،آینده پژوهی،آیات و روایات.

1(. استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران. 

2(. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث. 
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آینده پژوهي به عنوان پدیده ای رو به گسترش در جامعة کنونی، حوزه ای میان رشته ای 
محسوب می شود و به دنبال درک آن چیزی است که احتمال وقوع یا تغییر دارد و به طور کلی، 
پدیدة جدیدی محسوب می گردد.این حوزه تغییرات دیروز و امروز جوامع را مورد مطالعه قرار 
داده و راهبردهای حرفه ای و غیرحرفه ای و حتی نقطه نظرات مختلف را جمع آوری ، بررسی 
و تحلیل می کند. هدف مهم آینده پژوهي، دستیابی به نقطه مطلوب و ارتقاي سطح زندگي 
انسان هاست. اما به نظر مي رسد رویکرد عرفي کنوني نگاه به آینده، نمي تواند از آیندة امن و 
پایدار، رمزگشایي کند.حال، سؤال اصلی در پژوهش حاضر، این است که اهمیت آینده پژوهی 
از دیدگاه قرآن و روایات چیست و چه واژه ها و مفاهیمی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، 

مؤمنان را به آینده پژوهی سوق می دهد؟
بررسي آیات و روایات نشان مي دهد که خداوند متعال انسان ها را به توجه به آینده و تالش براي 
ساختن آینده اي روشن، پایدار و انساني دعوت مي کند. واژه هایی همچون توسم، فراست،بصیرت، 
هشیاری، ،دور اندیشی ،تدبیر، عبرت گیری و... که به طور مستقیم و غیر مستقیم از دینداران و 
خردمندان مي خواهد از فرصت ها بهره گرفته، با هوشیاري ، بصیرت و اقتدار براي آینده آماده 

شوند، تأییدی بر این مدعاست.
طبق آیة 75  سورة مبارکه حجر، متوسمین کسانی هستند که با هشیاری و بینش مخصوص 

خود، از هر عالمتی، جریانی و یا هر اشاره ای، مطلب مهم و آموزنده ای را کشف می کنند. 
با توجه به ویژگی های خاص متوسمین )مانند دوراندیشی ، عاقبت اندیشی، عبرت گیری، 
فراست، زیرکی، تفکر، تدبیر، بصیرت، هوشیاری، بهره گیری از نور الهی در بینش خود و ...( 
می توان گفت که متوسمین با بهره گیری از این خصایص و ویژگی ها که  درواقع، الزمه و ابزار 
آینده پژوهی در ساحت مقدس دین محسوب می شوند، در حقیقت، همان آینده پژوهان هستند.
در این پژوهش، ابتدا واژه هایی که  در آیات و روایات، انسان را به اندیشه و پژوهش در آینده 
ترغیب می کند، بررسی کردیم و پس از آن، به جایگاه آینده پژوهی در فرهنگ دینیـ  اسالمی 
پرداخته و در نهایت، اهمیت چنین انگاره مهمی از منظر دین، لزوم بازنگری آینده پژوهی در این 
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عرصه و مبانی آینده پژوهی در آیات و روایات را بیان کردیم.
واژه ها و مفاهیم مرتبط با آینده پژوهی در آیات و روایات

1- المتوسمین

نخستین واژة کلیدی و مهم آینده پژوهی در قرآن، واژة "متوسمین" است. به منظور شرح و بسط 
نیکوتر، نخست این واژه را از نظر لغوی مورد بررسی قرار داده ، سپس به ذکر آرا و نظریات مفسران 

مختلف، ذیل تفسیر آیه 75 سورة مبارکة حجر و واکاوی این واژه در کتاب های روایی می پردازیم:
متوسمین در لغت:

متوسمین ، جمع کلمه" متوسم " از ریشة "وسم" می باشد. در کتب های لغت ، معنای این واژه ، 
ِمیَن " آمده است.و معانی ای که برای آن  ذیل آیة 75 سورة مبارکة حجر " ِإنَّ ِفي َذلَِک آلَیًة لِْلُمَتَوسِّ

ذکر شده، نسبتاً مشابه است؛ که در اینجا به برخی از مهم ترین آنان اشاره می شود:
م: الُمتَِفرِّس الُمتِأَمِّل المتثبت في نظره، َحتّی یعرف حقیقة سمت  مجمع البحرین: )وسم( الُمتَِوسِّ

الّشيء )طریحی،1375: 135/6(
سین )ازهری،337/4(. ِمیَن: أي للمتفرِّ تهذیب اللغه :الُْمَتَوسِّ

الَّة )ابن فارس،1404ق: 111/6(. َمة الدَّ ِمیَن: النَّاظرین في السِّ مقاییس اللغه :الُمَتَوسِّ
الصحاح:  المتوّسم . المتفّرس المتأّمل المتثّبت في نظره حّتی یعرف حقیقة َسْمت الشي ء. توّسمت فیه الخیر: 

أي تفّرست)جوهری، 2052،5 (.

مْ  :آن است که به عالمت نگاه کند و از آن به چیز دیگری پی ببرد و تفّرس  قاموس: ُمَتَوسِّ
کند؛ یعنی در آنچه از اوضاع قوم لوط یاد شد، درس ها و عبرت هاست برای اهل فراست 

و عاقالن)قرشی، 1371: 219/7(.
متوسمین در تفاسیر:

بسیاری از مفسران ، متوسمین را هوشمندان و هوشیاران می دانند که با فراست و زیرکی، در نشانه های 
الهی تأمل می کنند، حقایق را با عالمات می شناسند و باطن امور را درک مي کنند؛ برخالف عوام که 
یک سطح ظاهری را بیش درک نمي کنند.  )از جمله نک: طیب ، 8./ 6 ؛  طبرسی،208/13 ؛صادقی تهرانی 
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266/1 ؛طوسی محمد بن حسن ، حسینی شاه عبدالعظیمی،133/7 ؛آلوسی، 317/7؛ فخر رازی ، 
156/19؛ فیض کاشانی، االصفی ،635/1(.

عالمه طباطبائی می فرماید: »کلمه" توسم" به معنای تفرس و منتقل شدن از ظاهر چیزی به 
حقیقت و باطن آن است.«) طباطبائی،1417ق: 185/12(.

 عالمه فضل اهلل می گوید: »متوسمین کسانی هستند که به وقایع و حادثه ها و اشخاص با دقت، 
تأمل و فراست می نگرند تا به شناختی عمیق در آنها دست یابند.«) فضل اهلل،1419ق:13/ 171(.
تفسیر "َمن ُهدًی الُقرآن" متوسمین را مؤمنانی دانسته است که ایمانشان مایه بصیرت آنان 
است و به وسیلة آن، از ظاهر حقایق عبور می کنند و به فراتر از ظاهر حقایق دست می یابند 

)مدرسی،1419ق:479/5(.
برخی مفسران نیز، متوسمین را به متفکران، عبرت گیرندگان و اهل بصیرت تفسیر کرده اند 

)از جمله نک:  ابن کثیر، 467/4 ؛ آلوسی، 317/7؛  فخر رازی ، 156/19(.
روایاتی که ذیل این آیه در کتب تفسیری و روایی آمده است، متوسمین را بندگان مؤمنی معرفی 
کرده است که دارای ویژگی های خاصی همچون نور الهی، اندیشه و بصیرت هستند. در بسیاری 
از تفاسیر، روایتی از پیامبر اسالم )ص( نقل کرده اند که فرمود :» ِاتَُّقوا ِفراَسة الُمؤِمُن َفِانّه َینُظَر بُِنوِر 

؛ از فراست مؤمن بپرهیزید که او به نور خداوند می نگرد. « )بحرانی ،384/1416،3(. اهللَّ

ِم ُثمَّ َقَرأ هذِه اآلیة؛  خداوند را بندگانی است که  و نیز فرمود :» ِاّن هلِل ِعباداً َیعِرفوَن الّناَس بالتََّوسُّ
مردم را به نشانه، می شناسند. « آن گاه همین آیه را قرائت کرد. ) ابن کثیر،1419ق:467/4(.
همچنین، از ائمه اطهار)ع( نقل شده است که مصداق اتم متوسمین، وجود مبارک پیامبر 

اکرم)ص( و پس از آن امامانـ  علیهم السالمـ  می باشند. 
امام صادق)ع( فرمودند:

بیَل َطریِق الَجّنة ؛ ماییم کسانی که می اندیشیم  ��بیَل فینا ُمقیم َوالسَّ ��موَن َو السَّ  »نَحُن الُمَتَوسِّ
و عبرت می گیریم. راه س��عادت، در ما اقامه ش��ده و این راه، به س��وی بهش��ت اس��ت. « 

)طبرسی،1372، 208/13(.
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در کتاب کافی از امام باقر)ع( نقل شده است :

ِمیَن کان رسول اهلل   »قال أمیر المؤمنین علیه السالم في قوله تعالی  ِإنَّ ِفي ذلَِک آَلیاٍت لِْلُمَتَوسِّ
صلَّی اهلل علیه و آله و سلم المتوّسم و أنا من بعده و االئّمة من ذّرّیتي المتوّسمون« ؛ پیامبراکرم )ص( 

متوسم است و بعد از او من و فرزندانم از متوسمین هستیم. ) کلینی ،1388: 709/1 (.

با توجه به معانی ذکر شده در کتاب های لغت، تفاسیر و روایی، درمی یابیم که "متوسم" از 
ماده وسم )بر وزن رسم( به معنی اثر گذاردن ، تفرس ، ذکاوت و منتقل شدن از ظاهر چیزی 
به حقیقت و باطن آن است.در واقع، متوسمین کسانی هستند که با نگاه دقیق و عمیق به 
نشانه ها و عالمات از کم ترین اثر، به واقعیت هایی پی می برند. کسانی که با فراست ، 
هشیاری و بینش مخصوص خود، از هر عالمتی، جریانی و از هر اشاره ای، حقیقتی و از 
هر نکته ای، مطلب مهم و آموزنده ای را کشف می کنند. آنها در پدیده ها و رویدادها دقیق و 

عمیق مي نگرند، تدبر مي کنند و نتایج مفیدي از آن به دست مي آورند.
متوسمین با نگاهي دقیق به آیات الهي و باور به اینکه هر پدیده اي، خود، مجموعه اي از نشانه هاست، 
به آیات الهي مي نگرند ، به ظرایف و نکات لطیف و حساس آن پي مي برند و مي آموزند که در تفکر 
و اندیشه، به دقایق و ظرایف آن توجه کنند و اگر در مواجهه با مسئله اي، به ایده اي جدید دست 

یافتند، آن را مورد توجه قرار داده سپس با شرح ودقت الزم ارائه دهند.
مشاهدة دقیق آیات الهي، شالودة فکري متوسمین را به گونه ای شکل مي دهد که به ژرفاي 
رویدادها و اشیا سفر کرده یا در جست و جوي ظرافت هاي آیات برآیند و به این ترتیب، فکر و 
اندیشة ایشان نیز به تیزبینی عادت کرده و در بسط ایده ها مهارت می یابد؛ زیرا روشن است که 
اندیشه هاي کلي و غیردقیق هرگز نمی تواند در حل مسائل خالق بوده و به موفقیت نایل آید.حال 
به بررسی ویژگی های خاص متوسمین که پیش تر بدان اشاره شد، می پردازیم؛ ویژگی هایی که به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم در زمره آن دسته از آموزه های دینی قرار می گیرند که مسلمانان 

را به آینده پژوهی ترغیب می کنند.

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


76

13
94

ییز
-پا

34
اره

شم
م- 

ده
واز

ل د
سا

2- الحزم

الف-مفهوم دوراندیشی
1 – اَلَحزم بِضاعة؛ دوراندیشی به منزلة سرمایه است)تمیمی آمدی،1410ق :17(.

با  رایزنی  و  پیامدها  به  نگریستن  دوراندیشی  ؛  الُعُقول  َذِوي  و مشاوره  الَعواِقب   ِفی   الّنظر  ألحزم    –  2
خردمندان است)همانجا:105(.

ْأِي َو ُتِطیَع َأْمَرُه ؛ دوراندیشی رایزنی با اندیشمندان و عمل کردن به نظر  3 - الَْحْزمُ  َأنْ  َتْسَتِشیَر َذا الرَّ
آنهاست)مجلسی،  1403ق:105/72(.

4 - ألحزُم أسّد اآلراء ؛ دوراندیشی دستیابی به محکم ترین دیدگاه هاست )تمیمی آمدی، 1410ق :35(.
5 - الَْحْزمُ  ِکَیاَسة ؛ دوراندیشی زیرکی است. )مجلسی،1403ق:339/68(

6 - الَحزمُ  شّدة ااِلسِتظهار ؛ دوراندیشی در کارها ، پشت خود را به سختی محکم کردن است) "استظهار" 
در اصل به معنی یاری جستن و پشت خود را قوی کردن است.( )تمیمی آمدی، 1410ق  :59(.

7 - ِمنَ  الَحزم  الّتأّهب  و الستعداد؛ آمادگی و مهیا شدن )برای آینده( از دوراندیشی است)همانجا:679(.
8- امام حسن )ع( : لما ساله ابوه َما الَْحْزمُ  َقاَل َأْن َتْنَتِظَر ُفْرَصَتَک َو ُتَعاِجَل َما َأْمَکَنک ؛ امام حسن )ع( در 
پاسخ به پدر بزرگوارش که پرسید: دوراندیشی چیست؟ فرمود: اینکه منتظر رسیدن فرصت باشی و چون 

فرصت فرود آمد، شتاب کنی ) ابن بابویه، 1403ق:401(.
9 - إنَّما الَحزم  طاِعع اهلل َو َمعصَیِتِه الّنفس؛ دوراندیشی پیروی و اطاعت خداوند و نافرمانی نفس است.

)همانجا:272(.
بر یقَوی  الَحزَم؛ دور اندیشی با صبر تقویت می شود) مراد، صبر در انجام کارها و خودداری  10 - َمعَ  الصَّ

از تعجیل در انجام امور است()همانجا: 703(.

ب-اهمیت دوراندیشی
1 - اَل ُیدِهَش  عنَد الَبالء الحاِزم  ؛ دوراندیش در بحران ها غافلگیر نمی شود)همانجا:779(.

2- لِلحاِزِم في  کلّ  ِفعل َفضَل ؛ برای انسان دوراندیش، در هر کاری برتری خاصی وجود دارد )همانجا: 545(.
3 - من  أخذ بالَحزم  إسَتظَهر ؛ هرکس راه دوراندیشی را برگزیند ، پشتیبان و یاوری را برای خود انتخاب 

کرده است )همانجا:586(.
4 - قّدر ثمّ  اقطع و فّکر ثّم انطق و تبّین ثّم اعمل ؛ اندازه کن سپس ببر، بیندیش سپس بازگوی، و بسنج 

سپس اقدام کن!) حکیمی،1368 :545/1(.
 5 - رّو َتحزم ، فإذا اسَتوَضَحت َفاجِزم  ؛ اندیشه کن تا دوراندیش شوی و هنگامی که جوانب کار روشن 
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شد، تصمیم قطعی بگیر)مجلسی،1403ق:341/71(.

6 – رسول خدا )ص( فرمود: هر گاه خواستی عملی انجام دهی با دانش و خرد انجام ده، مبادا 
کاری را بدون دوراندیشی  و دانش انجام دهی، خدای تعالی مي فرماید:َو ال َتُکونُوا َکالَِّتي نََقَضْت َغْزلَها 

ةٍ أَْنکاثاً )مجلسی ،131:1364(. ِمْن بَْعِد ُقوَّ

7 –حضرت علی )ع( فرمودند: مسلمان تا هنگامی که پارسا نشود مسلمان نیست و او به 
پارسایی نرسد تا اینکه زاهد شود، و نیز زاهد نشود تا دور اندیش شود، و هرگز به دوراندیشی  
نرسد تا اینکه خردمند گردد، و خردمند نیست مگر آن کسی که  فرمان الهی را انجام دهد و برای 

سرای آخرت کار کند)حرانی، 1381: 91(.
ج-نتایج و پیامدهای دوراندیشی

الَمِه؛ دستاورد دوراندیشی سالمت است)سید رضی،حکمت 181(. 1 -  َثَمَرُه الَحزِم السَّ
2 - َمن  اِسَتقَبلَ  الُمور أبَصَر. َمن اِسَتدبََر الُموَر َتَحَیّر ؛ هر که از پیش به استقبال کارها رود بینا می شود و هر 
که به آنها پشت کند )و بدون آمادگی با آنها رو به رو گردد( سرگردان می ماند)تمیمی آمدی، 1410ق  :266(.

3 - َمن  خالََف  الَحزمَ  َهَلک ؛ مخالف دوراندیشی، هالک شود  )همانجا :586(.
َر َقبلَ  الَعَمِل َکُثَر َصوابَُه ؛ هر کس پیش از هر کار بیندیشد، استواری کارش بیشتر باشد)همانجا:610(. 4  - َمن  َفکَّ

5 – ِمنَ  الَْحْزمِ  الَْعْزمُ  ؛ از ثمره دوراندیشی، تصمیم قوی است)ابن شعبه حرانی، 1404ق :80(.
6 - أصُل الَعزمِ  الَحزم َو َثَمَرُتُه الّظَفر؛ اساس اراده دوراندیشی و نتیجه آن پیروزی است)تمیمی آمدی، 

1410ق  :199(.

7- ال َخیَر في  َعزم  بَِغیِر َحزم  ؛ تصمیمی که با دوراندیشی همراه نباشد ، خیری ندارد)همانجا: 778(.

عاَدِه ؛ هرگاه تصمیم های قوی و دوراندیشی توأم گردد، سعادت و  8 - إذا اِقَتَرنِ  الَعزم  بِالَحزِم َکُمَلِت السَّ
نیکبختی کامل می شود)تمیمی آمدی،1410ق:285(.

د-ویژگی های افراد دوراندیش
1 - ِإنَّ ِمنَ  الَْحْزمِ  َأنْ  َتتَُّقوا اهلل ؛ از دوراندیشی است که خداترسی پیشه کنید)ابن شعبه حرانی ، 1404ق،150(.

2 – الحاِزُم َیقظان ؛ دوراندیش بیدار است)تمیمی آمدی، 1410  :21(.
3 - الحاِزُم َمن جاَد بما فی َیِدِه َو لَم  ُیؤّخر َعِملَ  َیوِمِه الی َغده ؛ دوراندیش کسی است که آنچه در دست 

اوست، بخشش کند و کار امروز را به فردا نیفکند )همانجا:105(.
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4 - ألحازُم َمن لَم  َیشَغُلهُ  غرور دنیاُه َعِن الَعَمِل أالِخَرِه؛ دوراندیش کسی است که فریبندگی دنیا او را از 
کار برای آخرت باز ندارد)همانجا :110(.

5 - ألحاِزم  َمن  شکر الّنعمه ُمقبله َو َصبر َعنها َو َسالها ُمولّیة ُمدبره ؛ دوراندیش کسی است که چون نعمتی 
به او رسد، شکر گذارد و هرگاه نعمتی به او پشت کند، شکیبایی ورزد و آن را از یاد ببرد )همانجا :121(.
6 - ألحاِزمُ  َمن  أّطرح  الَمُؤِن و الکلف؛ دوراندیش کسی است که بارهای گران و رنج آور را از دوش 

بیفکند)همانجا :74(.
7 - ألحاِزمُ  َمن  َتَخیَّر لخّلته فإّن الَمرء ُیوِزُن بَِخلیِلِه؛ دوراندیش کسی است که دوست خوب برگزیند؛ زیرا 

آدمی به دوست خود سنجیده می شود)همانجا :113(.
رف ؛ دوراندیش کسی است که از اسراف و تبذیر بپرهیزد )همانجا :80(. 8 - الحاِزمُ  َمن  تجّنب  الّتبذیر و عاَف السَّ

9 - أحَزمُ  الّناس  أکَظَمُهم  لِلَغیِظ؛ دوراندیش ترین مردم کسی است که بیش از دیگران بر خشم خویش 
چیره آید)نهج الفصاحه :171(.

10- أحَزمُ  الّناَس  رأیًا َمن أنَجَز َوعَدُه َو لَم ُیؤّخر َعَمِل َیوِمِه لَِغده؛ دوراندیش ترین مردم از نظر رأی و اندیشه 
کسی است که وعده خویش را به جا آورده و کار امروز را به فردا نیفکند )تمیمی آمدی، 1410ق :215 (.

3-  العاقبه
1 - فیما اوصی به آدم شیث: ِإَذا َعَزْمُتمْ  َعَلی  َأْمٍر َفاْنُظُروا ِإلَی َعَواِقِبه  ؛ از سفارش های حضرت آدم به 
فرزندش شیث)ع(: هرگاه قصد انجام کاری را کردید؛ به پیامد آن بیندیشید)مجلسی، 1403ق : 452/74(.

2 – قال رسول اهلل: ِإَذا َأْنَت  َهَمْمَت  بَِأْمٍر َفَتَدبَّْر َعاِقَبَتُه َفِإْن َیُک ُرْشداً َفاْمِضِه َو ِإْن َیُک َغیًّا َفانْتَِه َعنُْه ؛ 
هرگاه در اندیشه کاری برآمدی در سرانجام و پیامدهای آن بیندیش؛ اگر کار درستی بود، آن را انجام بده 

و اگر نادرست و گمراه کننده بود، از آن خودداری کن)کلینی،1407ق،ج15: 360(.
3- أعَقلَ  الّناس  أنِظرهم  ِفی الَعواِقب  ؛ خردمندترین مردم آن است که به عواقب و پیامدها توجه دارد)تمیمی 

آمدی، 1410ق  :217(.
آنهاست)مجلسی،  ترین  فرجام  نیک   ، کارها  بهترین  َعاِقَبًة؛  َخْیُرَها  اْلُُموِر  َخْیُر  ِ ص   اهللَّ َرُسوُل  َقاَل   -  4

1403ق ،ج68: 363(.
5 -قال االمام الصادق »ع«: النََّظَر ِفي  الَعواقب ، َتلقیح  لِلُقلوب ؛ عاقبت اندیشی دل ها را بارور می سازد)حکیمی، 

1368،ج1: 275(.
6 - َمن راَقَب الَعواِقب َسلَّمَ  ِمنَ  الّنوائب ؛ هرکس عاقبت اندیش باشد، از پیشامدهای ناگوار به سالمت 

خواهد گذشت)تمیمی آمدی، 1410ق :630(.
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اَلُم فرمود: دنیا برای کسی که با آن راست باشد، جایگاه درستی است؛  7-  امیر المؤمنین َعَلْیِه السَّ
برای کسی که بخواهد زاد و توشه بر گیرد، خانه بی نیازی است؛ برای کسی که در آن هوشیاری  

و بصیرت داشته باشد، خانه عاقبت اندیشی است)کوفی اهوازی ، 1387 :115(.

4- العبره

1 -  حضرت علی )ع( فرمودند: صبر بر چهار بخش است: بینش و بینایی فهمیدن، تفسیر حکمت، 
شناخت عبرت  و دریافت سنّت نخستین ایمان آورندگان؛ آن کس که بینش و بینایی فهمیدن داشت، 
حکمت برایش روشن باشد و آن که در حکمت روشن بود، درس گیرد و عبرت  آموزد و آنکه 
عبرت  را درک کرد، حکمت را تفسیر کند و آنکه حکمت را تفسیر کرد، در عبرت  نگرد و آن که در 

عبرت  نگریست، گویی در میان نخستین ایمان آورندگان است. )هاللی، 1377 : 105(.
2-  امام باقر )ع( فرمود: از امیر المؤمنین )ع(  در بارة ایمان پرسیده شد ، در پاسخ فرمود: به 
راستی خداوند عزوجل ایمان را بر چهار ستون بنا نهاده ؛ صبر ،یقین ، عدالت، جهاد ...و  یقین، 
خود، بر چهار پره است: هوش تیز، سنجش درست، آینده فهمی، عبرت ، توجه به روش پیشینیان. 
هر که هوش تیز دارد، سنجش درست را بفهمد و هر که نسبت به آینده سنجش درستی دارد، 
عبرت  گیرد و هر که عبرت  گیرد، روش گذشتگان را بشناسد و هر که روش گذشتگان را 
شناخت، گویا با آنها زندگی کرده و بدانچه درست تر باشد، رهبری شود و نگاه کند که هر که 
نجات یافته ، به چه وسیله ای نجات یافته و هر که هالک شده، برای چه هالک شده و خدا هر 
که را هالک کرده برای گناه او بوده و هر که را نجات بخشیده برای طاعت او نجات بخشیده 

است )کلینی ،1369 ،ج4: 163(.

5- الفراسه

فراست از ویژگي های اهل ایمان است. در دلشان نورهایی تابان می شود که  به وسیلة آن، 
معانی را در می یابند. کسی که از محارم خدا چشم بپوشد، خود را از شهوت ها نگاه دارد، 
باطنش را آباد کند و به آن جال بخشد ، طبق دستور خدا از وجود خود مراقبت نماید و با 
تبعیّت الزم از کتاب و سنّت، ایمانش را تقویت کند و غذای حرام به معده اش وارد نسازد و 
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زبانش را از دروغ و غیبت و بیهوده گویی نگاه دارد، هرگز فراستش خطا نمی کند و نظرش 
صائب می گردد) دیلمی، 1376،ج1: 351(.هر کسی که با صداقت با خدا رفتار کند، خداوند نور 

فراست و زیرکی  به او می دهد تا همة شگفتي های دنیا را با آن ببیند) همان،ج1: 352(.
در روایت آمده است وقتی که حیّان بن هرم به حضور اویس قرنی )ره( رسید، گفت: » الّسالم 
علیک یا اخی حیّان بن هرم! حیّان گفت: از کجا نام مرا دانستی و حال آنکه مرا ندیده بودی؟ 
گفت: مؤمن به نور خدا می نگرد و ارواح مؤمنان را تغذیه می کنند، چنان که اسب  ها را تغذیه 
می کنند.« فراست نور است؛ بدین معنا که به سبب حقایق ایمانی در دل مؤمن ایجاد می گردد و 
معرفتی پیدا می کند که به وسیلة آن، با دیدن اشیا و افراد، این توان و قدرت را دارد که از حقیقت 

آنها خبر دهدو فراست نتیجة یقین و فقط مربوط به مؤمنان است.
 امام صادق )ع( فرمود: ستون و تکیه گاه اسالم، عقل و درایت است و زیرکی ، هوشیاری، حافظه 
و دانش از آن سر چشمه می گیرد. اسالم به وسیلة عقل کامل می شود و عقل راهنما، بینشی روشن 

و کلید امور آن است.
چنانچه مؤیّدات اسالم عقل باشد که از نور برگرفته شده، دانا، حافظ، پاک و پاکیزه، زیرک 
و هوشیار خواهد بود؛ پس به این وسیله پاسخ چگونه ها، چراها و برای چه ها را خواهد دانست 
و افراد دلسوز وخائن خود را خواهد شناخت و چنانچه این حاالت را بشناسد، راه و روش، 
مقصد و نهایت، فاصله ها و جدایی ها را هم می شناسد و در یکتا پرستی و اعتقاد در فرمانبرداری 

خالص می شود.
پس اگر چنین روشی را انجام دهد، به طور قطع، از دست رفته های گذشته اش را جبران خواهد 
کرد و بر وظایف آینده اش آشنا خواهد شد و آن حالت و موقعیّتی را که داشته است، می فهمد 
و خواهد فهمید که اکنون در چه وضعیّتی قرار دارد و از چه مسیر و راهی می آید و سرانجام 

به کجا خواهد رسید)کوفی اهوازی، 1387 :255(.
دراینجا به برخی روایاتی که در آن به جایگاه فراست در زندگی انسان پرداخته شده است، اشاره 

می شود:
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1 - الَکّیس تقوی اهلل سبحانه و ُتَجّنُب الَمحارِم َو ِاصالِح الَمعاد: زیرکی  ترس از خدا و دوری گزیدن 
از حرام ها و گرفتن ساز راه آخرت است) آقا جمال خوانساری ،1366،ج2: 80(.

2 - نشانه های مؤمنان عبارت اند از: قّوت در دین، عاقالنه فکر کردن هنگام نرمی، 
ایمان به همراه یقین، حرص بر علم، فهم همراه فقه، علم همراه حلم، دلسوزی در خرج 
کردن، زیرکی  همراه با مدارا، میانه روی در حالت استغنا، خشوع در عبادت، تحّمل در 
فقر، صبر در زمان شّدت، و رحم در آنچه برایش سختی  می کشند)هاللی، 1416ق:541(.
3 - امیر المؤمنین علیه الّسالم: کسی که مي خواهد بداند علت ترقی یک ملت چیست ،اوالً 
باید زیرکی  و روشن بینی داشته باشد. پس اشخاص کندفهم و کودن نباید توقع درک این 
معنی را داشته باشند؛ ثانیاً باید راه رسیدن به حقایق را که استنتاج مطلوب از روی مقدمات 
است، بداند و از طرز استدالل آگاه باشد تا در وادی مغالطه نیفتد؛ ثالثاً باید عبرت شناس 
باشد؛ یعنی دقایق و نکاتی که در رفتار و کردار دیگران می بیند و نتیجه خوب یا بدی را که 
بر آنها مترتب می شود تشخیص دهد؛ رابعاً از روش و طریقة پیشینیان که در راه ترقی قدم 

نهاده اند، آگاه باشد؛ به عالوه، همه این مطالب را صددرصد باور کند)کلینی، 85/3(.
4 - امام صادق علیه الّسالم : مؤمن در امر دین نیرومند است و با وجود نرمی، دور اندیشی 
دارد ]در نرمي اش دوراندیش است [ و ایمانش با یقین است و برای تحصیل فقه، حریص، در 
هدایت جویی  با نشاط و با وجود ثبات و پایداری، نیکوکار است. خویشتن داري اش با علم 
است و با مالیمت، زیرکی  دارد، سخاوتش در راه حق است و در زمان توانگری، اقتصاد را از 
دست نمی دهد و در زمان ناداری، خوش ظاهر و با آرایش است و در زمان قدرت، باگذشت 

بوده و با وجود خیر خواهی مردم، اطاعت خدا را به جای می آورد)همانجا: 327/3(.

6- التدبیر

1 - اَل َعْقلَ  َکالتَّْدبِیر: هیچ عقل و درایتی مانند تدبیر نیست )نهج البالغه،حکمت 113(.
است)ابن  پشیمانی  مانع  عمل،  از  پیش  کردن  تدبیر   : النََّدِم  ِمَن  ُیْؤِمُنَک  الَْعَملِ   َقْبلَ   التَّْدبِیُر   -  2

بابویه،1413ق،ج4: 388(.
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3 - َأیَُّها النَّاُس اَل َخْیَر ِفي  ُدْنَیا ال تدبیر فیها: ای مردم! در دنیایی که تدبیری در آن نباشد، خیری 
نیست)مجلسی،1403ق،ج1: 174(.

ُب الّتبذیر ِمن ُحسِن الّسیاسة: تدبیر نیکو و دوری گزیدن از اسراف، از  4 - ُحسُن التَّدبیر َو ُتَجنِّ
نیکویی سیاست است)آقا جمال خوانساری،1366 ، ج3: 385(.

5-   اََدلَّ  َشي ٍء َعلی  غزارة العقل ُحسِن التَّدبیر. بهترین گواه   بر  وجود عقالنیت، تدبیر نیکوست)همانجا،ج2: 
.)429

َر َتدبیرهُ  تقّدم َتدمیرُه :هر که تدبیر در کار را به تأخیر اندازد، نابودیش پیش افتد)تمیمی  6 - َمن  َتأخَّ
آمدی، 1410ق:593(.

7- البصیره

1 - َمن  اِسَتقَبلَ  الُمور اَبَصَر: هر که پیشاپیش به استقال آینده رود، بیناترین است )همانجا : 580(.
2 - فاَقَد الَبَصر فاِسِد النََّظر :آن کس که بصیرت نداشته باشد، نظرش فاسد و تباه است)آقا 

جمال خوانساری،1366،ج4: 416(.
3 - الَ ِعلمَ  لَِمن  الَ بَصیرة لَهُ: آن کس که بینش و بصیرت ندارد، آگاهی ندارد)تمیمی آمدی، 1410ق  :783(.

ْرَعَة ِفي  َر َو نََظَر َفَأْبَصَر َو اْنَتَفَع بِالِْعَبِر ُثمَّ َسَلَک َجَدداً َواِضحًا َیَتَجنَُّب ِفیِه الصَّ 4 - َفِإنََّما الَْبِصیُر َمنْ  َسِمعَ  َفَتَفکَّ
الَْمَهاِوي: بینا کسی است که بشنود و بیندیشد، نگاه کند و ببیند و از عبرت ها بهره گیرد؛ 

آنگاه راه های روشنی را بپیماید و بدین ترتیب، از افتادن در پرتگاه ها بپرهیزد)ابن شعبه 
حرانی ، 1404ق:155(.

5 - لَیَس  العمی  َمن  َیعمي  بََصرُه إنَّما العمی َمن َتعمي بَصیرته: نابینا کور نیست؛ کور کسی است 
که دیده بصیرت ندارد)پاینده،1382: 656(.

جایگاه آینده پژوهی در فرهنگ اسالمی

آینده پژوهي در فرهنگ دینی
ظهور اسالم به عنوان آخرین دین براي بشریت در قرن ششم میالدي، نویدبخش آن بود که 
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باورها و دستورهاي این دین، نجات بخش انسان ها در همة اعصار خواهد بود. باورها، ارزش ها 
و احکام این دین به گونه اي طّراحي و عرضه شده است که با درنوردیدن زمان و مکان، توان 
پاسخ گویي به همة نیازهاي بشري را دارد. این موضوع را مي توان در طول تاریخ چهارده قرن 

گذشته به وضوح یافت.
آینده پژوهي قرآنی، معطوف به این است که انسان دربارة اعمال و رفتار خود بیندیشد 
و با دانایي و توانایي هاي خود متوجه آینده بوده و براي رشد و بالندگي آن بکوشد. 

قرآن مي فرماید:
َمْت لَِغٍد...« )حشر: 18(.  »یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلل َو لَْتْنُظْر نَْفٌس ما َقدَّ

هدایت فعالیت ها به منظور ساختن آینده اي مطلوب، از مهم ترین توصیه هاي دیني براي زندگي 
جاودانة آخرت است) االنبیاء: 21(؛  چنان که تذکرها و هشدارها در خصوص وقوع قیامت، بیدار 
باش انساني براي طّراحي بهتر آینده است)احقاف:12(. توجه به آینده به قدري مهم است که در 
برخي از آیات قرآن کریم، خداوند با ذکر قسم هاي متعدد، وقوع قیامت را حتمي بیان کرده است.
از سوي دیگر، در توصیه هاي دیني، اولیاي دین به شیوه هاي گوناگون، مسلمانان را به آینده نگري تشویق 
کرده اند. ایجاد دغدغه نسبت به آینده و توجه به آن همواره مورد تأکید دین بوده است. خداوند متعال در 
قالب دعا، به اولیاي خود مي آموزد که چنین بگویند: »و بگو: پروردگارا! مرا با ورودي نیکو و صادقانه وارد 

)کارها( کن و با خروجي نیکو بیرون آر.« ) االسرا:80( 
مسلمانان همان گونه که در حال حاضر کارها را با دقت و صداقت انجام مي دهند، نگاهي نیز به 
آینده دارند تا سرانجام کارها نیز از عاقبتي نیک برخوردار باشد. اساساً در نگاه دیني، آینده نگري از 
ویژگي هاي انسان هوشمند قلمداد شده است. امیرالمؤمنین)ع( مي فرمایند: »چشم دل انسان خردمند، 

پایان کارش را مي بیند و نشیب و فراز خویش را مي شناسد.«) ابن ابي الحدید، 1418ق،ج9: 164(.
آینده  به عنوان یک واقعیت مستقل مطرح نمی شود؛ زیرا به مقطعي از زمان اشاره مي کند که هنوز 
فرا نرسیده است و تنها زماني وجود خواهد یافت که زمان »حال« واقع شده باشد؛ اما در عین حال، 
انسان هوشمند، از انجا که وجود آینده را پیش بیني مي کند، براي آن تدبیر مي اندیشد. امیرالمؤمنین)ع( در 
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فرازي از فرمایش خود، انسان خردمند و هوشمند را انساني مي داند که با نگاه به آینده، اقدام مي کند و در 
رفتار خود، از آینده غفلت نمي ورزد. آن حضرت در وصف انسان خردمند مي فرمایند: »خردمند، امروز 
مراقب فرداي خویش است و از هم اکنون، آنچه را در پیش دارد، مي بیند.« )حکیمي، 1368ج1: 585( .

اصول آینده پژوهي از نگاه اسالم

با استفاده از معارف دین اسالم، اصول دیگري را مي توان به اصول آینده پژوهي افزود.این اصول 
عالوه بر اینکه سطح و عمق ممتازي به مطالعات آینده پژوهي مي بخشد، برخي جوانب اصول 

آینده پژوهي عرفي را نیز تکمیل مي کند؛ این اصول به قرار زیر است:
الف. آیندة انسان، انتها ناپذیر و ابدي است. به استناد منابع علوم اسالمي، امتداد و جریان حیات 
انسان، ابدي بوده و به پایان حیات این دنیا منتهي نمي شود. اهمیت مطلب در این است که آن آیندة 

ابدي، متأثر از فرایند زندگي دنیاي اوست.
ب. گرچه انسان در یک چارچوب مشخص، امکان تصرف در آینده را دارد، ارادة او در ساخت 
آینده، در طول ارادة الهي قرارمي گیرد. عالم خلقت، بر اساس قوانین تکویني الهي طراحي شده 
است که در آن میان، انسان داراي ویژگي هاي ممتازي چون عقل، اختیار و روح الهي است. 
کشف قوانین تکویني و بهره گیري از آنها مي تواند اوج بهره گیري از طبیعت را براي انسان به 
ارمغان آورد. با توجه به تمایز انسان از سایر مخلوقات، خداوند براي تضمین بیشترین بهره گیري 
انسان از عالم هستي و در مسیر هدف خلقت او، به ابالغ قوانین تشریعي پرداخته است، بنابراین 
به کارگیري ارادة انساني درکشف و فهم قوانین تکویني)علم و فناوري( و قوانین تشریعي )نهادها( 

و فلسفة خلقت است که مي تواند انسان را در راه تسخیر آیندة امن و پایدارش راهنمایي کند.
ج. برخي آینده ها به طور قطع، وقوع خواهند یافت و بنا بر استدالالت و روشمندي هاي موجود 
در حوزة علوم طبیعي و انساني، وقوع برخي رویدادها اثبات شده و بدیهي اند؛ براي نمونه، در علم 
ستاره شناسي، پایان یافتن عمر خورشید قطعي است و در علم جمعیت شناسي، پیر شدن جمعیت 
ـ محرز است. در علوم اسالمي نیز بنا بر استدالالت و  ـ پایان زندگي دنیایي او  یا وقوع مرگ انسان 
روشمندي هاي خاص خود، ظهورآخرین منجي بشریت،  وقوع رستاخیز )معاد( و در ادامه، حیات 
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ابدي انسان  اثبات شده است. گرچه در هیچ کدام از موارد فوق، زمان وقوع یا کیفیت وقوع آنها به 
طور دقیق مشخص نیست اما بنا به تناسب اهمیت و تأثیرگذاري هر یک از رویدادهاي فوق درآیندة 

جامعه و فرد، باید به کسب آمادگي هاي الزم براي ورود به آینده پرداخت.
د. آینده هایي مطلوب هستند که در مسیر تأمین آیندة امن و پایدار جامعة انساني تعریف شده باشند 

و آیندة امن و پایدار نیز ذیل آموزه هاي الهي اسالم قابل تعریف است) عظیمی،1388(.

اهمیت بازنگري آینده پژوهي از نگاه اسالم

دغدغة ما براي نگاه به آینده چیست؟ گمشدة اصلي ما در فعالیت هاي آینده نگرانه چیست؟ به 
طور خالصه، اگر محور مطالعات آینده نگر ما »انسان« است ) که باید باشد (  بنابر منطق حاکم بر 
آینده نگري، در آغاز باید تعریف دقیقي از انسان و هستي و جایگاه او در عالم وجود داشته باشد تا 
بتوان به آیندة او اندیشید. در آینده پژوهي عرفي، انساني مد نظر قرارمي گیرد که بدون دغدغة مبدأ 
و معاد و نحوة ارتباط با خالق هستي، در این حیات محدود دنیایي رها شده است؛ در حالي که در 
آینده پژوهي از نگاه اسالم، وضعیت متفاوت است. در ادامه به برخي دالیل بازتعریف فرآیند آینده پژوهي 

در فضاي مفهومي اسالم، اشاره مي شود:
الف-بحران معنویت و هدف زندگي، بر خالف رشد علم و فناوري

ارتقاي نسبي توانمندي انسان با رشد و گسترش علوم و فناوري ها براي حل مسائل زندگي، 
این تصور غالب را ایجاد کرده است که کاوش در حیطة علم و فناوري، مي تواند به تصاحب 
فرصت هاي آینده منتهي شود. بنابراین، طي پنج دهة اخیر، در کنار سایر گونه هاي مطالعات 
آینده پژوهانه، حرکتي آغاز شد که آینده را بر محور علم و فناوري دنبال می نمود. این نوع 
فعالیت که به آن »آینده نگاري علم و فناوري« گفته مي شود، ساختار و روشمندي خاصي یافته 

است که آن را از سایر انواع مطالعات آینده پژوهي متمایز مي کند) همانجا:17-5(.
از نمودهاي بارز این نوع فعالیت ها، رشد و توسعة علم و فناوري در تمام عرصه هاي زندگي 
انسان معاصر است. این در حالي است که رشد یافتگي در علوم و فناوري ها نتوانسته است 
به بازتولید امنیت و آسایش روحي و رواني انسان بینجامد. خالي از لطف نیست که در اینجا 
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به چند مورد  از گزارش هاي منتشر شده از سوي منابع رسمي بین المللي در تحلیل وضعیت 
کنوني و آیندة زمین، اشاره کنیم:

"فریتز ورهلز" دربارة مشکالت زیستـ  محیطي ناشي از رشد بدون هدف فناوري ها، چنین 
مي گوید:»زندگي بشر به اندازه اي که اکنون و در آغاز هزارة سوم شاهد آن هستیم، مخرب و 
تهدید کنندة حیات وي نبوده  است.. امروز با دخالت بشر در چرخة محیط زیست، چرخة 
آب، کربن و مواد غذایي تغییر کرده است. در نتیجة این امر، این چرخة به تدریج فرسوده 
شده و کارایي کمتري مي یابد صحراها گسترش مي یابند، آب آشامیدني کمتر مي شود و بشر با 
استفادة بیش از حد از انرژي و تولید گازهاي گلخانه اي، دماي کرة زمین را باال مي برد. هنوز 
حدود یک پنجم مردم جهان در فقر به سر مي برند و در انتظار خانه و غذاي مداوم و مناسب 
هستند. مشکالت موجود در زمینة محیط زیست جهاني، از سه عامل عمده ناشي مي شود: 

رشد جمعیت، میزان مصرف و فناوري هاي نوین موجود .« )همانجا(.
در گزارش پروژة هزاره که هر ساله توسط دانشگاه سازمان ملل متحد منتشر مي شود، ضمن 
تصریح به آثار مثبت اقتصادي و رفاهي نوآوري هاي فناوري، به این نکتة اساسي اشاره شده 
است: »در صورتي که رفتار اجتماعي، اقتصادي، مالي و زیست محیطي ما همزمان با رشد 
فناوري هاي صنعتي ارتقا نیابد، آینده بلندمدت سختي در پیش خواهد بود«) جروم سي، جي 

گوردون، 1384: 1(.
اینها همه حکایت از اهمیت و ضرورت نگاه به آینده بر اساس یک سامانة ارزشي متعالي 
دارد. در این زمینه، مي توان به اعتراف آینده پژوه مشهوري چون "تافلر" توجه کرد که رسیدن 

به آیندة پایدار توسط علم وفناوري را الزم ولي ناکافي مي داند. او مي گوید:
براي آنکه تمدن موج سوم، تمدني سالم و دموکراتیک شود، به چیزي بیش از عرضة منابع انرژي 
جدید یا فناوري الکترونیک نیاز است. حتي ایجاد نوعي مشارکت و همدلي اجتماعي هم کافي نیست؛ 

بلکه باید این تمدن بتواند به زندگي نظم، هدف و معنا بخشد) ابراهیم نژاد، 1385: 602(.
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ب-اهمیت فرهنگ درساخت آیندۀ جامعه
آینده، بیش از آنکه شناختني باشد، ساختني است. بیشتر مطالعات آینده نگاري تا نسل 
سوم، ساخت آینده را بر محور عامل علم و فناوري دنبال کرده اند؛ به همین لحاظ است 
که در تجارب آینده نگاري، کشورهایي چون آفریقاي جنوبي و چک بهترین راه رسیدن به 
توسعه را ساماندهي علم و فناوري، بسط توجه جامعه به علم و فناوري و در نهایت، توسعه 
خالقیت و نوآوري در جامعه دانسته اند، اما در مطالعات آینده پژوهي، برخي کشورها به این 
نتیجه رسیده اند که عناصر انگیزه، ارزش و ارادة انسان یا بهرة عاطفي و انگیزشي، عاملي 
به مراتب مهم تر از عامل نوآوري و خالقیت یا بهرة هوشي در ساخت آینده است؛ براي 
نمونه، برخي محققان ژاپني، سهم آی .کیو)I.Q( در مقابل ای .کیو) E.Q( را در موفقیت 

افراد و سازمان ها معادل بیست به هشتاد عنوان کرده اند) عظیمي، 1386: 129(.
بر این اساس، به اعتقاد گروهي از آینده پژوهان »جهان در سال2020 و فراسوي آن، ماهیتاً یک 
جامعة فرهنگي خواهدبود و محور رقابت هاي جهاني نیز از رقابت هاي اقتصادي ـ نظامي به 
رقابت هاي فرهنگي منتقل خواهدشد« ) ملکي فر، 1383(. معناي این عبارت، این است که علم 
و فناوري به تنهایي عامل برتري ملت ها به شمار نخواهند رفت، بلکه این عامل فرهنگ است 
که مي تواند کنار علوم و فناوري ها موجب برتري ملت ها شود. هر ملتي که ذخایرغني تري از 
فرهنگ و نیز توانایي اخذ گزاره هاي الزم از آنها یا تبدیل ذخایرخود به توانمندي هایي مورد 
نیاز جامعه )فناوري نرم( را داشته باشد، به طور حتم، می تواند در آینده  فرصت هاي بیشتري 

را در اختیار بگیرد.
ج- غناي فرهنگي اسالم براي تأمین آیندۀ بشریت

در فرهنگ اسالمي، آموزه ها و گنجینه هاي بي بدیلي براي هدایت و به تحرک واداشتن 
نسل هاي کنونی و آتي وجود دارد. البته، این مهم، هنر نخبگان جامعة اسالمي است که بتوانند با 
بهره برداري از این گنجینه ها و منابع عظیم، نیازهاي روز جامعه و بشریت را پاسخ دهند؛ به عبارت 
صحیح، این توانمندي، خود یک فناوري نرم است که به زمینه سازي براي تولید انبوه نیاز دارد. 
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اهمیت موضوع از این زاویه بسیار قابل تأمل است که بدانیم اسالم ظرفیت جهاني شدن دارد و 
گزاره هایش آینده ساز اند. اسالم دیني است که بنا بر ماهیت خود و نه به پشتیباني هاي گستردة 

مالي و سیاسي، دین آینده و فراگیر بشري خواهد بود) کثیري، 1388: 122-116(.
د( غناي فرهنگ اسالمي براي ایجاد انگیزه، امید، معنا و هدف

اکنون باید بر یکي از سرفصل هاي برجستة »بررسي سیر تمدن تاریخي« یعنی بحث »آخرالزمان« 
تأکید کرد؛ موضوعي که در تمام مکاتب به نوعي مورد بحث قرارمي گیرد و در اسالم نیز 
گزاره هاي مستند و متقن بسیاري از جمله ظهور امام عصر )عج( در آن وجود دارد. کیفیت این 

گزاره ها مي توانند همچون یک ورودي براي مطالعات آینده پژوهانه مورد استفاده قرارگیرند.
یکي از این مفاهیم مرتبط با این موضوع، »انتظار منجي« است که به دقت و کار کارشناسي نیاز 

دارد. شهید مطهري در این باره مي گوید:
انتظارفرج و آرزو و امید بستن به آینده، دو گونه است: انتظاري که سازنده و نگه دارنده، 
تعهدآور، نیروآفرین و تحرک بخش است؛ به گونه اي که مي تواند نوعي عبادت و حق پرستي 
شمرده شود و انتظاري که گناه است، ویرانگر، اسارت بخش و فلج کننده و نوعي اباحه گري 

باید محسوب شود) مطهري، 1383: 7(.
بر اساس چنین تعریفي است که مي توان در غالب یک آینده نگاري نسل پنجم، که یکي از موضوعات 
مهم فرهنگي آن، موضوع انتظار و ظهور امام زمان باشد، گرد رخوت را از تن جامعه اسالمي زدود و آن 
را براي ساخت آینده اي درخشان به تحرک مضاعف واداشت.بنابراین، مفهوم »انتظار منجي« موضوعي 
است که مي تواند همچون یک قوة محرکة بي بدیل در فرایند ساخت آیندة جامعه، مورد بهره برداري 
قرارگیرد. در حقیقت، آن نوعي از آینده نگاري مي تواند کشور ما را به مسیر اراده الهي رهنمون گردد 
که یکي از محورهاي کلیدي آن، تقویت فرهنگ انتظار و به قول شفیعي سروستاني "ساختن انسان هایي 

منتظر در شهر منتظران" باشد) شفیعي سروستاني، 1380: 72(.
و- ضرورت بومي شدن آینده پژوهي به عنوان فناوري نرم

اهمیت برقراي ارتباط الزم میان آینده پژوهي و فرهنگ اسالمي، از جهت دیگري قابل تأمل است و آن، 
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بومي شدن آینده پژوهي به عنوان یک فناوري نرم است. اهمیت مطلب فوق نیز در رویکردي است که 
اقتضاي جهاني شدن را بومي بودن مي داند؛ به عبارتي مي گوید »بومي باش تا جهاني شوي« برخالف 
رویکردي که جهاني شدن را  از طریق همگرایي صرف با فرایند جهاني سازي مي داند )ملکي فر، 1384: 5(.

4- مبانی آینده پژوهي

الف-جایگاه عقل در ترغیب انسان به آینده پژوهي
نه تنها اسالم، بلکه همة ادیان الهي داراي آموزه ها و گزاره هایي بودند که با آیندة بشریت 
ارتباط تنگاتنگي داشته اند) ابراهیم نژاد،1385،ص602(. در نتیجه، با نگاه به طول تاریخ زندگي 
بشري، مي توان انگیزه هاي اندیشیدن انسان دربارة آینده را به دو عامل مهم نسبت داد: یکي 
عقل به عنوان عامل دروني)حجت باطني( و دیگري تعالیم انبیاي الهي، به ویژه تعالیم قرآن و 
اهل بیت عصمت )ع( به عنوان عامل بیروني)حجت ظاهري(. این تقسیم، به معناي تباین و 
تعارض بین عقل و دین یا علم محوري و خدامحوري نیست، بلکه باید تأکید کرد که در مکتب 

قرآن و اهل بیت )ع( این دو براي تصاحب آیندة مطمئن و پایدار، الزم و ملزوم یکدیگرند.
امام جعفرصادق )ع( می فرماید: »هر که عاقل است، دین دارد و کسی که دین دارد، به 

بهشت)م:آینده مطلوب( می رود.«)کلینی، 1369: 12/1(.
با نگاهی دقیق به آیات و روایات در می یابیم که در بسیاری از متون مقدس اسالمی، به عقل و 
جایگاه آن در تشویق و ترغیب انسان به آینده پژوهی و تدبیر در آینده اشاره شده است. برخی از 

این موارد به شرح زیر است:
*اَل َعْقلَ  َکالتَّْدبِیر: هیچ عقل و درایتی مانند دوراندیشی نیست)کلینی،1407ق،ج8: 20(.

*أعَقل  الّناَس  أنِظرهم  ِفی الَعواقب : عاقل ترین مردم آن است که به پیامدها توجه کند )تمیمی آمدی،1410ق:217(.
المة:ریشه خردمندی اندیشه در امور است و دستاورد آن سالمتی است *أصلُ  الَعقل  الِفکَر َو َثَمَرِتِه السَّ

)همانجا: 198(.
*اَلَعقلُ  یحسن  الّروّیة: عقل، نگرش را نیکو می کند)آقا جمال خوانساری،1366: ج133:1(.

گذشته از تأکیدات مکرر متون اسالمي بر جایگاه عقل در تدبیر آینده، سایر دانشمندان نیز 
عقل را عامل دروني انسان براي تالش در جهت آینده مي دانند. کارل پوپر که آموزه هایش 
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براي رویکرد نوین آینده پژوهي مهم تلقي مي شود، چندین دهه پیش، بر این نکته تأکید ورزید که 
موجودات زنده و در رأس آنها انسان، در برخورد با محیط پیرامون خود رهیافتي مسئله محور داشته 
و  بر اساس انتظاراتي که از شرایط آینده خود و محیط اطراف خویش دارند، توانایي هاي ذهني و 

مادی خود و امکانات موجود را براي به حداکثر رساندن احتمال بقاي خویش، ارتقا مي دهند.
بنابراین، بدیهي است که انسان، در جایگاه موجودي صاحب عقل و اختیار، براي تأمین 
بقاي خود در حوزه هاي گوناگون، به آینده بیندیشد؛ اما آیا حفظ بقاي مادي تنها دلیل براي 

آینده نگري انسان است؟

ب- جایگاه وحي و روایات در ترغیب انسان به آینده پژوهي
خاستگاه نگاه به آینده در اسالم، فقط حفظ بقا و کسب رفاه مادي نیست، بلکه انسان از طریق 
هدایت وحي، سعي در تعالي و تکامل به سوي قرب الي اهلل و جانشیني خدا دارد؛ یعني انسان 
با تعالیم وحي، خود را نیازمند آینده نگري در دو بعد جسماني و روحاني یا مادي و معنوي 

مي یابد که بهره گیري از دانش و ابزار، یکي از لوازم آن مي باشد.
در سند جاوید و بدون معارض اسالمـ  یعني قرآنـ  اهل ایمان ملزم به نگاه به آینده هستند 
و باید نحوة زندگي خود را در این دنیا، براي ورود به آینده )چه دنیا و چه آخرت( تنظیم 
َمْت لَِغٍد َواتَُّقوا اهلَل ِإنَّ اهلَل َخِبیٌر بَِما َتْعَمُلوَن )الحشر: 18(.  ا َقدَّ کنند: َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلل َولَْتنُظْر نَْفٌس مَّ
مسلمانان موظفند براي آیندة بلندمدت خود در این دنیا برنامه ریزي کنند؛ چنان که گویي تا 
ابد در این دنیا زندگي مي کنند؛ اما با نگاه به آیندة دیگر و زندگي جاوید خود. حضرت امام 
جعفرصادق )ع( مي فرمایند: براي دنیاي خود چنان کارکنید که گویي تا ابد در آن زنده اید و 
براي آخرت خود چنان کارکنید که گویي فردا خواهید مرد ) محمدي ري شهري، 1380: 14(.
در جهان بیني اسالمي، آینده انسان به دنیا محدود نیست؛ آینده اي دیگر در ادامه زندگي دنیایي 
جریان یافته است که کیفیت زندگي در آن، وابستگي تمام به زندگي دنیا دارد ، ولي به تعبیر پیامبر 
گرامي اسالم)ص( در عالم آخرت تجلي و بروز کامل مي یابد) محمدي ري شهري، 1380: 277(.
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در جهان بیني اسالمي، آینده و علم به آن، از علوم غیبی محسوب مي شود که جز خداوند کسي 
بر آن احاطه اي ندارد؛) نک: نمل،65( به عبارتي، عدم شناخت آینده از اراده الهي نشئت مي گیرد 
) قرباني، 1385(. این به معناي تأیید جبر در سرنوشت انسان و جامعه یا عدم برنامه ریزي براي 

آینده نیست؛ بلکه خداوند، مواهب آسمان و زمین را مسخر انسان نموده )نک: لقمان،20(
و او نیز باید با به کارگیري عقل، نبوغ و دانش، از آنها در راه تغییر وضعیت فعلي و ساخت 

آیندة بهتر، بهره برداري کند.
از قرآن کریم و تعالیم اهل بیت)ع(، اطالعات و نکات مفیدي به دست مي آید که مي تواند براي 
ساخت آینده مطلوب به کار گرفته شود؛ درس ها و نکاتي که مي تواند براي تحلیل سیر تاریخ بشري 

مورد استناد قرارگیرد و گاهي از آن به سنن الهي تعبیر مي شود) مسلمي زاده، 1385(.
محمد مهدي میرباقري از صاحب نظران حوزة فلسفه و معارف اسالمي، در زمینة انسان و 
جهان آینده، در فلسفة تاریخ شیعي،  با ارائة تعریفي از فلسفة تاریخ علم، ویژگي هاي فلسفه 

تاریخ اسالمي را در پنج عنوان به بحث گذاشته است )میرباقري، 1382 :5-7(.
 1- اراده و مشیت حق، بر کل تاریخ حاکم است. 2-باوجود ظهور اراده هاي باطل، حرکت 
عالم، رو به کمال است. 3- ارادة انسان، در ساخت تاریخ نقش دارد، ولي در طول ارادة الهي 
است 4- فرایند تاریخ، فرایندي است که اراده هاي انساني هم در آن حضور پیدا مي کند؛ 
اما باید توجه داشت که این اراده ها، بر محور اراده هایي که در کل تاریخ تأثیرگذارند، شکل 
مي گیرند؛ هم در جبهه حق و هم در جبهة باطل. 5- درکل تاریخ، ممکن است میان جبهه 
طاغوت و جبهة عبودیت، کشمکش طوالني اتفاق بیفتد؛ ولي در مجموع، غلبه با محور 
عبودیت است. آخرین فراز از بیان مزبور که به غلبة اهل تقوا و صالحان در مقطعي از آیندة 

تاریخ بشري اشاره دارد، مورد تأیید قرآن مجید نیز مي باشد.
از طرفي، بر اساس سنت الهي، تنظیم رفتارهاي فردي و اجتماعي براساس و منطبق با تقواي 
الهي به سامان یافتن امور خواهد انجامید، تا جایي که نظام طبیعت نیز در این امر، به یاري فرد 
یا جامعه بشري فراخوانده خواهند شد؛  چرا که وظیفه و رسالت اصلي انسان از ابتدا، ارتقاي 
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ظرفیت هاي روحي و درجات معنوي از طریق عبودیت بوده است، نه فقط حفظ و ارتقاي زندگي 
مادي. بقاي مادي، الزمة ارتقاي روحي و معنوي است و انسان باید براي تدبیر این هدف اصلي، 
به تدبیر معاش در ابعاد گوناگون)مسکن، بهداشت، آموزش و…( بپردازد. البته الزمة این رویکرد، 
رعایت تقواي الهي است و در این صورت است که بناي شکل گیري آینده امن و پایدار براي 

چنین فرد یا جامعه ايـ  چه در افق دنیایي و چه در افق آخرتيـ  گذاشته خواهد شد.
طبق منابع دیني، اعطاي برکات )برداشت نتایجي بیش از فعالیت ها و تالش هاي معمول( 
از زمین و آسمان، منوط به ایمان و تقواي الهي افراد آن جامعه است. توجه به این موضوع، 
برنامه ریزان را در سطوح کالن وامي دارد تا تأمین غذاي جامعه یا به عبارت جامع تر، بررسي 
شاخصه هاي رفاه را به صورت جدا از شاخصه هاي تقواي الهي دنبال نکنند. از آنجا که طبق 
سنت الهي، انسان با هدف تکامل عقالني و اخالقي آفریده شده است، تدبیر معاش و غذاي 
جامعه باید در مسیر هدف اصلي خلقت انسان قرارداشته باشد تا سعادت او در دو سرا فراهم 
شود. بر این اساس، از دیدگاه اسالم، مؤلفه هاي دیگري را  باید به تعاریف رایج از امنیت 
غذایي افزود و آن، پاک و حالل بودن غذاي مصرفي است. البته با این نگاه، شاخص امنیت 

غذایي با شاخص سالمت شرعي اقتصاد جامعه نیز پیوند خواهد خورد.
اگر هدف از آینده پژوهي را رساندن جامعة انساني به آیندة امن و پایدار بدانیم، تحقق این امر، 
منحصر در شاهراه اسالم است که خالق کل هستي و انسان، آن را توسط حجت هاي ظاهريـ  
یعني اهل بیت عصمت )ع( ـ ارسال و تبیین کرده است. بنابراین ادیان الهي ـ به ویژه اسالم ـ 

مي توانند عامل برانگیزنده و جهت دهنده به آینده پژوهي تلقي شوند.

نتیجه گیری:

1. آیات و روایات مربوط به آینده ،به صورت مکرر انسان ها را به تفکر درباره آینده و برنامه ریزی 
و تدبیر برای آینده ای سعادتمند فرا می خواند.قرآن کریم از انسان های مطلوب به "متوسمین" تعبیر 
نموده است.متوسمین کسانی هستند که با هشیاری و بینش مخصوص خود از هر عالمتی، جریانی 

و از هر اشاره ای مطلب مهم و آموزنده ای را کشف می کنند.
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2.با نگاهی به آیات و روایات در می یابیم که در دین اسالم، برخی واژه ها و مفاهیم، به صورت 
مستقیم یا غیر مستقیم به این مطلب اشاره نموده اند؛ مانند: توسم،حزم،بصیرت،فراست، تدبیر، 

عاقبت اندیشی ،عبرت گیری و... .
3.در صورتی که آینده نگری از خاستگاه بشری برخوردار باشد ، به ناچار نگاهی افقی و همسطح 
با خود انسان داشته و در نتیجه، محدود، مقطعی، تغییر پذیر و متأثر از محدودیت بشر است؛ 
اما آینده نگری در بستر دین ، چون دارای نگاهی از باال به پایین و به صورت عمودی است 

،به ویژه با توجه به "مبدأ الهی" آن ، به طور طبیعی، پایا و از سنخ علمی الهی است.
4.برخالف آینده پژوهی عرفی که اغلب، تصویرهایی منفی و یا نگران کننده از آیندة بشریت به 
دست می دهد و خیر و شر نهایی بشر را به پیشرفت های فناوری خالصه می کند، آینده پژوهی 
قدسی، نگرشی روینده و بالنده به آینده بشریت دارد. از این منظر، بشریت درمی یابد که "حیات 
طیبه" جز در پرتو آموزه های الهی حاصل نمی آید. این باور ژرف و امید آفرین، سمت و سوي 
سیاست گذاري ها و طرح هاي سیاسي، اجتماعي و فرهنگي را مشخص مي کند و به زندگي 

انسان ها جهت مي دهد
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منابع

الف(کتاب ها 
1.قرآن کریم.

2.ابن ابی حاتم ،عبدالرحمن بن محمد )1419 ق(؛تفسیر القرآن العظیم؛ تحقیق: اسعد 
محمد الطیب؛چاپ سوم؛ عربستان سعودی: مکتبة نزار مصطفی الباز.

3.ابن بابویه، محمد بن علی ،معاني األخبار )1403 ق(؛محقق / مصحح: علی اکبر غفاری ؛ 
چاپ اول ؛ قم:  دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .

4.ابن شعبه حرانی، حسن بن علی)1381 ش(؛تحف العقول؛ ترجمه جعفری؛ مترجم: 
بهراد جعفری؛ چاپ اول؛تهران:دار الکتب اإلسالمیة.    

5.-------- )1404ق(؛تحف العقول ،محقق / مصحح: علی اکبر غفاری؛ چاپ دوم ؛ 
قم : جامعه مدرسین .

6.ابن فارس، أحمد )1404 ق(؛ معجم مقابیس اللغة؛ محقق / مصحح: هارون، عبد السالم 
محمد؛ چاپ اول؛ قم:  مکتب االعالم االسالمي .

7.ابن کثیر،دمشقی، اسماعیل بن عمرو)1419 ق (؛ تفسیر القرآن العظیم؛ تحقیق: محمد 
حسین شمس الدین؛ چاپ اول؛ بیروت : دار الکتب العلمیه، منشورات محمدعلی بیضون.  
8.ازهری، محمد بن احمد) بی تا(؛ تهذیب اللغه؛ مقدمه نویس: محمد اصالن، معلق: 

سالمی، عمر وحامد، عبد الکریم؛بیروت:دار احیاء التراث العربي. 
9.آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین )1366 ش( ؛ شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم 
و درر الکلم؛ محقق / مصحح: جالل الدین  حسینی ارموی محدث؛ چاپ چهارم ؛تهران : دانشگاه 

تهران.  
10.آلوسی سید محمود)1415ق(؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ تحقیق: علی عبدالباری 

عطیة؛ چاپ اول ؛ بیروت: دارالکتب العلمیه. 
11.بحرانی، سید هاشم)1416 ق( ؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ چاپ اول ؛تهران: بنیاد بعثت.
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12.تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد)1410 ق(؛ غرر الحکم و درر الکلم ؛ محقق / 
مصحح: سید مهدی رجائی؛ چاپ دوم ؛ قم: دار الکتاب اإلسالمي. 

13.جروم سي گلن و جي گوردون، تئودور) 1384ش(؛ وضعیت آینده 2002، دانشگاه 
ملل متحد؛ ترجمه: شرکت متن؛ ویرایش علمي فارسي بهرامي. 

14.جوهری، اسماعیل بن حماد) بی تا(؛ الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه ؛ محقق:عطار، 
احمد عبد الغفور؛ بیروت:دار العلم للمالیین.

15.حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد )1363 ش(؛ تفسیر اثنا عشری؛ چاپ اول؛ 
تهران: انتشارات میقات.

16.حکیمي، محمدرضا)1368ش(؛  الحیاه؛ موسوعه؛ قم: الدار االسالمیه.
17.دیلمی، حسن بن محمد)1376 ش(؛إرشاد القلوب؛ مترجم: علی ناصر سلگی نهاوندی؛  

چاپ اول ؛قم .
18.شریف الرضي، محمد بن حسین )1379 ش (؛ ترجمه و شرح نهج البالغة؛ مترجم: علی 

نقی فیض االسالم اصفهانی؛   چاپ پنجم ؛ تهران: مؤسسه چاپ و نشر تألیفات فیض اإلسالم .
19.صادقی تهرانی، محمد) بی تا( البالغ فی تفسیر القرآن بالقرآن؛ قم: مکتبه محمد الصادقی الطهرانی.
20.طالقانی ،سید محمود)1362 ش(؛ پرتوی از قرآن؛ چاپ چهارم؛ تهران: شرکت سهامی انتشار.
21.طباطبایی ،محمد حسین) 1417ق(؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ چاپ پنجم ؛ قم: دفتر 

انتشارات اسالمی جامعه  مدرسین حوزه علمیه قم.
22.طبرسی، فضل بن حسن)1372 ش(؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ چاپ سوم ؛ تهران: 

انتشارات ناصر خسرو.
23. طریحي، فخر الدین بن محمد)1375 ش(؛ مجمع البحرین؛ محقق / مصحح: احمد حسینی 

اشکوری؛ چاپ سوم؛ بی نا .
24.طوسی محمد بن حسن) بی تا(؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ تحقیق: با مقدمه شیخ آغابزرگ 

تهرانی و تحقیق احمد قصیرعاملی؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی.
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25.طیب، سید عبد الحسین )1378 ش(؛ اطیب البیان في تفسیر القرآن؛ چاپ دوم؛ تهران: 
انتشارات اسالم.

26.عروسی حویزی ،عبد علی بن جمعه ) 1415 ق(؛ تفسیر نور الثقلین؛ تحقیق: سید 
هاشم رسولی محالتی؛چاپ چهارم؛ قم: انتشارات اسماعیلیان.

27.عیاشی، محمد بن مسعود)1380 ق(؛تفسیر العیّاشي ؛ محقق / مصحح: سید هاشم 
رسولی محالتی؛ چاپ اول ؛ تهران؛ المطبعه العلمیه.

28.فخرالدین رازی، ابوعبداهلل محمد بن عمر )1420 ق(؛ مفاتیح الغیب؛ چاپ سوم ؛ 
بیروت: دار احیاء التراث العربی.

29.فضل اهلل، سید محمد حسین)1419 ق(؛ تفسیر من وحی القرآن؛ چاپ دوم ؛ بیروت: 
دار المالک للطباعة و النشر.

30.فیض کاشانی، مال محسن )1415 ق(؛ الصافی؛ تحقیق: حسین اعلمی؛ چاپ دوم؛ 
تهران: انتشارات الصدر.

31.فیض کاشانی، مال محسن )1418ق(؛ األصفی فی تفسیرالقرآن؛ تحقیق: محمدحسین 
درایتی و محمدرضا نعمتی؛ چاپ اول؛ قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.

32.قرشی ،سید علی اکبر )1371 ش(؛ قاموس قرآن؛ چاپ ششم ؛ تهران: دار الکتب 
اإلسالمیة. 

33.کلینی، محمد بن یعقوب )1369 ش(؛  أصول الکافي ؛ مترجم: سید جواد مصطفوی؛ 
چاپ اول؛ تهران: کتاب فروشی علمیه اسالمیه. 

34.----------  )1407 ق(؛ الکافي،محقق / مصحح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی؛ 
چاپ چهارم؛ تهران: دار الکتب اإلسالمیة.  

35.---------  )1388 ش( ؛ تحفة األولیاء) ترجمه أصول کافی(؛ مترجم: محمد علی 
اردکانی؛ محقق / مصحح: محمد وفادار مرادی، عبدالهادی  مسعودی؛ چاپ اول ؛ قم: دار الحدیث .

36.کوفی اهوازی، حسین بن سعید)1387 ش(؛ زاهد کیست؟ وظیفه اش چیست؟ / ترجمه الزهد ، مترجم: 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


97
ت

وایا
و ر

ت 
 آیا

 در
هی

ژو
ده پ

 آین
گاه

جای
    

    
    

    
    

    
    

 

عبد اهلل صالحی؛ چاپ اول؛ قم: انتشارات نور السجاد.
37.مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی)1403 ق(؛ بحار األنوار؛ محقق / مصحح: جمعی 

از محققان؛ چاپ دوم؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربي. 
38.محمدي ري شهري، محمد )1380ش (؛ گزیده میزان الحکمه؛ تلخیص: سیدحمیدحسیني؛ 

قم: دارالحدیث.
39.مدرسی ،سید محمد تقی)1419 ق(؛ من هدی القرآن؛ چاپ اول؛ تهران: دار محبی الحسین.

40.مسلمی زاده، طاهره)1384 ش(؛ پایگاه دانش آیات و روایات آینده اندیشی؛ تهران؛ 
مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی. 

41.مطهري، مرتضي)1383ش(؛ قیام و انقالب مهدي سالم اهلل علیه از دیدگاه فلسفه تاریخ؛ 
تهران: انتشارات صدرا.

42. مکارم شیرازی ،ناصر)1374 ش(؛ تفسیر نمونه؛ چاپ اول؛ تهران: دار الکتب اإلسالمیه.
43.ملکي فر و همکاران، عقیل)4138ش(؛ الفباي آینده پژوهي؛ تهران: موسسه فرهنگی 

انتشارات کرانه علم.
44.ملکي فر، عقیل)1383ش(؛ مرکز آینده پژوهي در یک نگاه؛ تهران: مؤسسه آموزشي و 

تحقیقاتي صنایع دفاعی.
45.طباطبایی، سیدمحمدحسین )1374(؛ تفسیر المیزان ؛ ترجمه سید محمد باقر موسوی 

همدانی ؛ چاپ پنجم؛ قم: انتشارات جامعه  مدرسین حوزه علمیه قم. 
46. ابن ابي الحدید، عزالدین) 1418ق(؛ شرح نهج البالغه؛ بیروت: دارالکتب. 

47.،پاینده، ابو القاسم ؛ نهج الفصاحه ؛ تهران: نشر پاینده.
48.هاللی، سلیم بن قیس )1416 ق (؛ تاریخ سیاسی صدر اسالم / ترجمه کتاب سلیم ؛ مترجم: 
افتخار زاده، محمود هاللی، سلیم بن قیس ،أسرار آل محمد علیهم السالم / ترجمه کتاب سلیم ؛ 

مترجم: اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی؛ چاپ اول ؛ قم: نشر الهادي. 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


98

13
94

ییز
-پا

34
اره

شم
م- 

ده
واز

ل د
سا

ب(مقاالت
1.ابراهیم نژاد، محمدرضا)1385(؛ »پیامبران و تمدن آینده بشر«؛ مکتب اسالم؛ سال چهل 

و ششم؛ شماره 2 )پیاپي 602(، اردیبهشت. 
مهدویت«؛  فرهنگ  راهبردي  منشور  اسماعیل)1386(؛»پیش نویس  2.شفیعي سروستاني، 

موعود؛ آبان، شماره68.
3.عظیمی،سید علی اکبر )1388(؛ بازنگری دستگاه نظری آینده پژوهی در جهان بینی 

اسالمی؛ فصلنامه علمی تخصصی انتظار موعود؛ سال نهم، شماره29.
4.قرباني، سعید)1385(؛ آینده اندیشي از منظر اسالم؛ مجموعه مقاالت همایش آینده پژوهي، 

فناوري و چشم اندازتوسعه؛تهران: دانشگاه امیرکبیر؛ نشست آینده پژوهي. 
5.کثیري، حمید)1388(؛ دین آینده و آینده دین؛ موعود، شماره100.
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