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Abstract 

The complexity and long duration of research aimed to fundamental innovations in social 
science, certainly decreases their effectiveness. If there is no general roadmap for these 
types of research, confusion increases which leads to waste of time and resources. So, the 
path of the research has to be drawn beforehand, where roadmapping method of futures 
studies can be used. The research roadmap in Islamic social sciences can be considered in 
five layers: supporting activities, intellectual foundations of a scientific field, details of 
method, frame of Islamic thoughts and the research output. This pattern was implemented 
in a PhD research entitled “Codification of Cognitive-Normative Frame for Future-thinking 
using Teachings and Concepts of Holy Quran”, and has achieved the desired result. In the 
early stage of mentioned research, “belief in god’s will in shaping future” was recognized 
as one of the most important differences between Islamic thoughts and common intellectual 
basis of futures studies, and this finding has been set as starting point of a conceptual model 
for “inferring Qur’anic frame of thoughts”. This conceptual model consisted of three stages 
of inferring cognitive aspect, inferring normative aspect and case study of the findings in 
the structure of a Surah. 
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 چکیده

. کاهید  ها میی  شوند، از اثربخشی آن های بنیادین در علوم انسانی تعریف می هایی که برای نوآوری شدن مدت پژوهش پیچیدگی و طوالنی
بنیابراین،  . انجامد رود و به هدررفت زمان و منابع می ها نقشه راه کلی وجود نداشته باشد، احتمال سردرگمی باال می اگر برای این پژوهش

تیوان نقشیه راه    میی . شیود  پژوهی کمک گرفته میی  باید مسیر پژوهش از پیش ترسیم شود که برای این منظور از روش نقشه راه در آینده
پایین به باال، شامل کارهای پشتیبان،  پژوهش در حوزه علوم انسانی اسالمی را با پنج الیه تعریف کرد که چهار الیه نخست، به ترتیب از

های  های فکری یک رشته علمی، جزئیات روش پژوهش و در نهایت، چارچوب فکری اسالمی باشند؛ و باالترین الیه، الیه خروجی بنیان
انجیام  « م قرآنیی اندیشی بر پایه معارف و مفیاهی  هنجاری آینده -تدوین چارچوب شناختی»این الگو در پژوهشی با عنوان . پژوهش باشد

تیرین وجیوه    یکی از مهم« باور به اراده خدا در ساخت آینده»های آغازین پژوهش یادشده،  در گام. گرفته، و به نتیجه مطلوب رسیده است
اسیتنبا  چیارچوب   »های اسالمی تشخیص داده شد و نقطه آغاز میدل مفهیومی    پژوهی رایج و اندیشه های فکری آینده تمایز میان بنیان

هیا در قالیب    این مدل مفهومی نیز سه مرحله استنبا  وجه شناختی، استنبا  وجه هنجاری و موردپژوهی یافته. قرار گرفت« ی قرآنیفکر
 .شد یک سوره را شامل می

 .هنجاری، معارف قرآنی، نقشه راه -پژوهی، چارچوب شناختی اندیشی، آینده آینده :یکلیدواژگان 
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 مقدمه

های نوین، هم خالقانه  گشودن افق. گشاید دیشه را به روی انسان میپژوهش درهای ناگشوده ان

ها در  بسیاری از نوآوری. شود های بشری تقویت می است و هم با الگوبرداری تحلیلی از تجربه

به همین دلیل، مستندسازی . کنار اتکا به یک تیم خالق، مرهون الگوهای موفقیت دیگران هستند

در . های پرمخاطب در جامعه علمی است های پیشین، یکی از فعالیت شده در پژوهش مسیرهای طی

 .شوند تر دیده می هایی جذاب های پژوهشی نوپا مانند علوم انسانی اسالمی، چنین فعالیت حوزه

ای در علوم انسانی  رشته این نوشتار به بیان منطق روشی و مدل مفهومی یک پژوهش میان

حوزه تمرکز این . پژوهی عُرفی تعریف شده بود بدیل از آیندهای  پردازد که برای تولید نسخه می

پژوهی اسالمی نام نهاد، اما در مبانی پژوهش قرار بر این شد که واژه  توان آینده پژوهش را می

به همین دلیل، . مقدمه با صفت اسالمی همراه نشود پژوهی که هویتی مستقل دارد، بی آینده

. پژوهی است، به عنوان موضوع اصلی پژوهش برگزیده شد آینده که زیربنای رشته« اندیشی آینده»

اندیشی بر پایه معارف و  هنجاری آینده -تدوین چارچوب شناختی»پژوهش یادشده با عنوان 

نظران  در قالب رساله دکتری تعریف شد و با مشارکت صاحب( 6931احمدیان، )« مفاهیم قرآنی

ین مقاله با هدف تبیین مدل مفهومی پژوهش یادشده ا. پژوهی و علوم قرآنی انجام گرفت آینده

این مدل مفهومی با تکیه بر شناخت اولیه از مسائل مطرح در حوزه علم اسالمی . نوشته شده است

تر آن برگزیده  پژوهی اسالمی ایجاد شد؛ و بیان قرآنی هم برای قوام بیشتر و برد گسترده و آینده

آن تبیین « نقشه راه پیموده»اختی، فراگرد پیشبرد پژوهش و شن در ادامه با بیان مقدمات روش. شد

 .شوند می

 مبانی نظری 

 پژوهی عرفی محوری در آینده انسان

« Futures Studies»و با اصطالح  یافته یصتخص یرشته علم یکاست که به  یا واژه «پژوهی آینده»

 یتفعال یاسالم پژوهی دهینبخواهد در حوزه آ یهر پژوهشگر ین،بنابرا. معادل گرفته شده است

نسبت خود را با  یدبا یر،را بسنجد، ناگز یاسالم یمو مفاه پژوهی یندهکند و ارتباط رشته آ
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 های ریفاز تع یبعض. مشخص کند پژوهی یندهمتعارض آ ،موارد یمتفاوت و در بعض های ریفتع

را در  پژوهی یندهآ یرا، زشوند یفناور/هنر/علم ینا شدن یاساساً ناقض اسالم توانند یم پژوهی یندهآ

 .دهند یم یجا یستیاومان یماز مفاه یچارچوب

های ممکن،  کشف یا ابداع، آزمودن و ارزیابی، و پیشنهاد آینده، نظر وندل بل برای مثال، از

ها  خواهند بدانند کدام پدیده پژوهان می آینده. آیند پژوهی به شمار می محتمل و مرجّح، اهداف آینده

و  ،(محتمل های دهآین)ها بیشتر است  ، احتمال بروز کدام پدیده(های ممکن آینده) دنپذیر امکان

های ممکن،  آینده)های بدیل  پژوهان، آینده آینده(. های مرجّح آینده)ها باید روی دهند  کدام پدیده

 یپژوه یندهآ یمحور های یدهاز ا یکی ینده،گانه آ سه یشناس گونه. کاوند را می( محتمل و مرجّح

 a6396،b) اپژوهان بسیاری نظیر امار از سوی آینده مهم هاین اید(. Bell, 2003, p.82) است یجرا

مورد تأکید قرار گرفته است و در دو ( 6399)و تافلر ( 6339)، ماسینی (6399)، مارکلی (6396

 ;Marien & Jennings, 1987)شده است پژوهان پرآوازه نیز بارها تکرار  های آینده  از اندیشه  چکیده

Coates & Jarrat, 1989.) یترا تقو یجرا یهپژو یندهفرد آ منحصربه یتهو ینده،نوع نگاه به آ ینا 

 .ندارد یشهر یدیتوحیرغ یا یدیتوح ینیب و جهان ها فرض یشو الزاماً در پ کند یم

. ه استها نیز بیان شد فرض ای از پیش پژوهی مجموعه ها، برای آینده در فضایی از این تعریف

برای . پژوهان هستند دهنده به چارچوب فکری آینده ترین عناصر شکل ها، مهم فرض این پیش

 پیشنهاد کرده استپژوهی  آینده ی برایمفروضات، پژوهی مبانی آیندهدر فصل سوم کتاب  نمونه، بل

(Bell, 2003, pp.164-115.) پژوهان  بِل و دیگر آیندهشناختی  و مبانی معرفتها  آندقیق  بررسی

  وندل بل در زمره. استبه فرد، جامعه و تاریخ محور  انساننگاه غلبه  دهنده نشانهمفکر او، 

باور  و این ؛(54 ، ص6931بل، ) اند یدهسکوالر نام راپژوهانی است که به صراحت این دانش  آینده

 .گر است های او جلوه  طور آشکار در اندیشه به

 ینیب با جهاناساسی تعارض اگرچه در ظاهر  پژوهی رایج، یندهمحور آ انسان های فرض یشپ

های موحد نیز اعتنا  ندارند؛ در باطن به باورهای مهم و کلیدی انسان یاسالمتوحیدی و به ویژه 

کننده خواست  باور به ربوبیت خدا در جهان هستی، والیت او بر آفریدگان و نقش تعیین. کنند نمی

های کلیدی  فرض همی در تفکر یکتاپرستان هستند که به پیشگیری آینده، اصول م خدا در شکل
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تواند منشأ تعارض عمیق میان  این یک کاستی مهم است که می. اند پژوهی رایج راه نیافته آینده

 .پژوهی رایج و باورهای توحیدی باشد یندهآ های فرض یشپ

 به اسالم منسوب یمکاتب فکر چندگانگی

سردار و  یاءالدینض مانند پژوهانی یندهآ آید، یم یانبه م یاسالم پژوهی یندهکه سخن از آ هنگامی

سردار معتقد است علم . شوند یحوزه شناخته م ینالمنجره به عنوان دو پژوهشگر برجسته ا

 میاسال پژوهی یندهدادن به آ شکل یبرا یاسالم راه مناسب یندر چارچوب د پردازی یهو نظر یاسالم

مستقبل و  یب،غ مانند یمیبه مفاه یژهبا توجه و یزالمنجره ن .(Sardar, 1998, pp.35-37)است 

 یدهکوش یامت اسالم یندهدادن به آ و شکل پژوهی یندهدر آ یننو یدگاهید یطراح یبدعت، برا

از اعتقادات اهل سنت  یدو نفر، در چارچوب ینا های یهو نظر ها یشهاند(. Elmandjra, 1990)است 

فاصله  کند، یمطرح م یعهو انتظار، آن گونه که مکتب ش یتوم مهدواست که با مفه یعیو طب تاس

 یعهش یها و آموزه یعهجامعه ش یبرا یسن یها بر آموزه یمبتن پژوهی یندهآ ین،بنابرا. داشته باشد

 .هستند یبازنگر یازمنداهل سنت، مورد انتقاد و ن یبرا

هر مذهب  یراز یست؛نوا نهم یمختلف اسالم یها با مذاهب و فرقه ی،اسالم پژوهی آینده

 یفکر های یشدر جهان امروز که گرا. دارد یاسالم یدخاص خود را از فقه و عقا یها برداشت

مسلمانان  یندر ب یمذهب یها خود هستند، اختالف یبمکاتب رق یاسیمتأثر از مداخالت س یاسالم

در  یزن یعهمسلمانان ش یحت. انجامد یم یزبه جنگ و قتل و ترور ن( اسالم یانن بهتر مدعیابه ب یا)

پژوهش، مفهوم اسالم را به اسالم  یناجماع ندارند که بتوان در ا یو کالم یفقه یاتتمام جزئ

روشن و مشخص کند  یازخود را تا حد ن یمنظر اسالم یدپژوهشگر با ین،بنابرا. محدود کرد یعیش

 .نشود یجاددر کار او ا یا و شبهه امکه ابه

 یساز یدر اسالم التقاط

شود، التقاط در  در آن گرفتار  یاسالم پژوهی یندهکه ممکن است پژوهشگر آ ییها از دام یکی

 سازی یبا توجه به سوابق ناموفق پژوهشگران مسلمان در اسالم. است یدانش غرب سازی یاسالم

 ،هشد ینهکشور نهاد یعلوم در جامعه علم سازی یبه اسالم ینگاه منف ی،علوم انسان یژهعلوم و به و
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چسباندن اسالم به علم  یمذبوحانه برا یمربوطه معموالً به عنوان تالش یها دستاورد پژوهش و

شکل هم انجام شود، ممکن است در نگاه  یندانش اگر به بهتر یدتول ین،بنابرا. شود یشناخته م

و دستاورد  یندبا فرا ینکردن جامعه علم یهمراه. با واژگان پنداشته شود ینخست فقط باز

 .کاهد یها م آن یاز قدرت اثرگذار سازی، یاسالم های وهشپژ

را در جهت  یرشدارد که مس یازاسالم ن یها و آموزه ینیب بر جهان یمبتن یبه دانش یاسالم امت

شود؛ و  یدتول یاسالم یلبا اتکا به منابع اص یددانش با ینا. هموار کند یبه تمدن اسالم یابیدست

 یقیحق یازهاین یگو پاسخ یدی،توحیرغ یو مبان ها یشهحفظ ر دانش سکوالر، با سازی یاسالم

سکوالر و از  یعلوم انسان یسطح های یکو تکن یمبا گذار از مفاه یدبا ین،بنابرا. جامعه نخواهد بود

 یدتول یبا اصالت اسالم یکرده و دانش یرا نوساز یمعرفت های یشهر یج،را پژوهی یندهآن جمله آ

 .کرد

 یگرکه در د کند یم یمعرف یاسالم یریتمد یها قاط در پژوهشسه نوع الت پورعزت

 یکه خاستگاه آن باورها یدئولوژیکامکان بروز دارد؛ التقاط ا یزن سازی یاسالم یها پژوهش

شبه  زده یرتح یکه خاستگاه آن باورها یاست، التقاط علم یردینیو غ محور یدئولوژیآلود ا جزم

مسلمانان است  یگروه یا یفرد یها گاه آن تجربهدر عمل که خاست اطاست و التق یعلم

 ینی،دیرتجربه غ یاعلم  یدئولوژی،پژوهشگر به ا های یتعلقات و دلبستگ(. 6936پورعزت، )

به  ی،اسالم یرغ یتعلق خاطر به مکاتب فلسف یزن پژوهی یندهدر مورد آ. شود یالتقاط م ساز ینهزم

 یعمل یها به تجربه یدلبستگ و در نهایت، یج،را پژوهی یندهآ یعلم یها ها و چارچوب روش

خواهند  یو عمل یعلم یدئولوژیک،سه نوع التقاط ا ساز ینهدر حل مسائل، زم پژوهی یندهکاربست آ

 .بود

 یتاگر پژوهشگر با محور. است یسه شکل التقاط ضرور یناز ا ییرها یبرا اندیشی چاره

را  یمراجعه کند، خطر التقاط علم یند موجود در آن به یعلم های یهو نظر یجرا پژوهی یندهآ

 توانند یم یو اصطالحات علم یزبان ای یشهش یسطح، حصارها یندر کمتر. دهد یم یشافزا

 یفلسف یاعتقاد راسخ به مبان(. 609و  601 ، صص6999پورعزت، )پژوهشگر را گرفتار کنند 

و  شود یاسالم م یدیوحت یها مانع از تدبر در نگرش ی،پژوهش اسالم یبرا یجرا پژوهی یندهآ



 38     گیری از معارف و مفاهیم قرآنی اندیشی با بهره هنجاری آینده -نقشه راه و مدل مفهومی استنباط چارچوب شناختی

   

پژوهشگر را  یزموجود ن یها مشابه روش یها الزام به ابداع روش. است یدئولوژیکعامل التقاط ا

 یندر ا. دارد یبازم یفکر یدجد یها وگذار در حوزه و از گشت دهد یسوق م یبه التقاط علم

و  یجرا پژوهی ندهیآزاد از آ ی،اسالم یلها و منابع اص بر نگرش یمبتن یدچارچوب، پژوهش با

 .باشد اندیشی یندهمتمرکز بر سبک آ

 پژوهی یندهآ -نگرش نظام

و  یمعرفت های یشهبه ر پژوهی یندهآ یسطح های یکپژوهشگر از تکن بر توجه و تمرکز تغییر

 های یو از دشوار کند میهموار  تر یقعم ینقد و نوآور یرا برا یرآن، مس یشناخت جامعه

 پژوهی، یندهآ یمعرفت های یشهر یینتب یبرا( 6939)پدرام . رهاند یالر مسکو یممفاه سازی یاسالم

و  اندیشی یندهبرخاسته از آ پژوهی یندهکه طبق آن، آ کند یم یرا معرف پژوهی یندهآ - گرشنظام ن

 یپابرجا در محتوا ییرتغ یبرا ین،بنابرا. بر نگرش حاکم بر جامعه است یمتک یزن اندیشی یندهآ

 یشمنداناکنون اند هم. کند ییرحاکم بر جامعه هم تغ« نگرش»و  «اندیشی یندهآ» یدبا پژوهی، یندهآ

که با وجود اند  نگرش داشته یهدر ال یو سخنان مفصل ها یهنظر یعه،شمسلمان و به طور خاص 

 یتیحاکم نگری یندهجامعه و آ یعموم اندیشی یندهمند به آ به شکل نظام اند نتوانسته ی،معرفت یغنا

پژوهش در کانون توجه  یناست که در ا اندیشی یندهآ پژوهی، یندهحلقه اتصال نگرش و آ. کندنفوذ 

 .(640، ص6939پدرام، ) قرار دارد

  
 (151، ص1131 ،پدرام) پژوهی یندهآ-نظام نگرشنمودار . 1شکل 

 آیندهپژوهی

 آیندهاندیشی

 نگرشحاکمبرجامعه
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 یاسالم یممفاه یهبر پا یهنجار-یچارچوب شناخت نهادن یانبه بن نیاز

 کند یاستدالل م «یتکنولوژ یبرا اندیشی یلدو سطح بد»با عنوان  یا در مقاله( 6936) تقوی

سطح روش و سطح چارچوب : در دو سطح ممکن است یجرا یتکنولوژ یبرا اندیشی یلبد»

 یکلّیِ حاک یها از آموزه یا مجموعه یهنجار -یچارچوب شناختاز نظر او،  .«6یهنجار -یشناخت

عمل  یوهش یاو روش  پردازی یهنظر یبرا ییمبنا واندت یکه م تاس یبد/یو خوب یستین/یاز هست

را مطرح  یلبد یتکنولوژمتفاوت به  با این دیدگاه، او دو رویکرد(. 6936 تقوی،)یرد قرار گ

صرفاً  یلبد یبه تکنولوژ یلن یبرا ی،هنجار -یچارچوب شناخت ییربدون تغ ینکهاول ا»: کند می

از  یکردن نسل متفاوت ینزیگمانند جا یم؛نرا متحول ک یکتکنولوژ های یوهش یاها  روش

 -یسراغ چارچوب شناخت طور مستقیم ینکه بهدوم ا. یددر طب جد یبا نسل قبل ها بیوتیک یآنت

طب  یهنجار -یکردن چارچوب شناخت یگزینکرد؛ مانند جا یجادرفت و در آن تحول ا یهنجار

 یازمندممکن است ن م،مستمسک دوبا   سازی یلبد یبرا»افزاید  او می. «یوپتیبا طب هوم یدجد

 یهنجار -یچارچوب شناخت شدن یممکن است انضمام یراز. بلندمدت باشیم های گذاری یاستس

های اجتماعی در زمانی طوالنی  ها، نهادها و سازمان های گسترده بین انسان متفاوت، به هماهنگی

 (.6936 تقوی،)« باشد یازمندن

چهار عنصر  یرا دارا یهنجار -یچارچوب شناخت (1000) 1سورل جزءنگرتر، یفیتعر در

 :آورد یم یدمنسجم را پد یمیِچارچوب پارادا یکها  آن یبکه ترک داند یم

 را  ینیب جهان یزیکیها و اصول متاف که در آن ارزش یدیمجموعه عقا: یزیکیاصول متاف

وجود  ،کنند یرا محدود م یجامعه فرض یک یها که ممکن 9یقواعد انتزاع دهند؛ یشکل م

را  یمختلف یاجتماع یندهایو فرا کنند، یم یهو توج ییها را شناسا افراد و گروه ینتفاوت ب

 .دهند یقرار م یمراتب لهسلس یاسمق یکبر 

                                                           
1. Cognitive-Normative Frame 

2. Surel 

3. Abstract Precepts 
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 است که امکان  ییاستقرا -یفرض یها ها و گزاره لفهؤدوم شامل م یهال: اصول خاص

 یستمس خرده یا/مشخص  (یمش خط) یاستس یا/حوزه  یکها را در  ارزش کردن یاتیعمل

ها آشکار  مدل یانتفاوت م یشترینب یهال یندر ا. کند یفراهم م یعموم گذاری یاستس

 .شود یم

 ها و  روش ینتر مربوط به مناسب یمالحظات عمل یهال ینا(: ها یتمالگور)اقدام  یها گونه

  ص شدهباالتر مشخ های یهکه در ال شود؛ یها و اهداف را شامل م تحقق ارزش یها راه

 .بودند

 الزم و بالقوه و ( سازوکارهای) یقلمرو ابزارها ی،هنجار -یچارچوب شناخت: ابزارها

 .کند یم یینرا تعیک هر  ینسب یتاهم

 یبند نباشد، اما دسته یرپذ امکان یهچهار ال ینا ینها ب گزاره یقدق یکتفک یشههم شاید

 . کند میکمک  یهنجار یارگذ و ارزش یبه انسجام دستگاه فکر یممفاه یمراتب سلسله

با چارچوب  یبه نوع پژوهی یندهآ -در نظام نگرش اندیشی یندهآ یهال ی،فکر یالگو ینا با

نگرش در مدل  یهرا با ال یزیکیمربوط به اصول متاف یهال توان یم. شود یمعادل م یهنجار -یشناخت

 ین،همچن. شود یاص آغاز ماز اصول خ اندیشی یندهآ یهصورت ال ینپدرام متناظر دانست؛ که در ا

پنداشت، اما  اندیشی یندهاز آ یاقدام و قلمرو ابزارها را هم جزئ یها گونه یساز مشخص توان یم

اند نمود  شده یکه انضمام هایی یفناور یادو موضوع معموالً در علم  ینفراموش کرد که ا یدنبا

سوم را پربار  یهال ی،پژوهش یندهایاو فر ها یتمالگور یج،را پژوهی یندهآ یبرا. یابد یم یتر کامل

بر معارف  یمبتن اندیشی یندهاما آ. شود یم یهتغذ پژوهی یندهآ یشناس چهارم از روش یهو ال کنند یم

داشته  بزرگیابزار  نشده است که جعبه یانضمامای  طور گسترده بههنوز  یقرآن یمو مفاه یاسالم

پس با این که تعریف سورل از . شوند یینآن تع یی متنوعی برااقدام و ابزارها یها باشد و گونه

اصالت داده ( 6936)هنجاری مبنای اصلی این پژوهش نیست و تعریف تقوی -چارچوب شناختی

دوم و سوم  های یهالمفاهیمی از جنس بر   پژوهشاین  یاصل توان گفت که تمرکز شده است؛ می

 .الگوی سورل است
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 ها ا و یافتهه تکیه بر ظاهر قرآن برای بیان تحلیل

های مربوط به  ها و یافته تحلیلاست که  یناهای اینچنینی،  در پیشبرد پژوهش یگرمهم د نکته

گونه که پیش از این گفته شد،  همان. هستند« ظاهر قرآن»معارف اسالمی، اساساً متکی بر 

ها و  ، کلید فهم و برداشت مفاهیم در مسیر پژوهش هستند؛ اما استدالل(ع)رهنمودهای عترت 

این رویکرد . شوند توضیحاتی که به مفاهیم و معارف اسالمی اشاره دارند، با آیات قرآن بیان می

بودن اعتبار به حاشیه  به دلیل مخدوش( ع)نباید به برداشت نادرستی بینجامد که احادیث عترت 

هیافت مطلوب این ر. شوند؛ زیرا احادیث بسیار معتبر و متواتر در اسناد اسالمی کم نیستند رانده می

. ورزی اسالمی سامان دهد زمینه پژوهش جریان داشته و به اندیشه است که رهنمود عترت در پس

. به ظاهر قرآن استپژوهشگران احتجاج های تکیه بر ظاهر قرآن و بیان قرآنی،  یکی از سودمندی

داده ظاهر قرآن ر پاسخ او با تکیه بداشته باشد، ای پرسش  درباره گزارهکسی در این حالت اگر 

 شوند و وگوها در نهایت، به قرآن ارجاع داده می در این صورت همه گفت. شود، نه منابع دیگر می

این رویکرد به انسجام و وحدت  .شود داده نمیقرآن یا کشف و شهود ارجاع از ظاهر به متنی غیر 

 .رواج داشته است کند و از گذشته در میان اندیشمندان مسلمان ورزی کمک می رویه اندیشه

های این  هایی از این دست، پرهیز از مقایسه مستقیم یافته نکته مهم دیگر درباره پژوهش

؛ چه رسد اند نداشته یعموماً رویکرد تفسیر موضوع قرآن، مفسرین. پژوهش با تفاسیر موجود است

اگر . از قرآن بپردازند اندیشی به برداشت مفاهیم به این که بخواهند با موضوع آینده و از منظر آینده

ها نواندیشی ضرورت دارد، اما این به معنای استقالل کامل از تفاسیر نیست، زیرا  در این پژوهش

ها  های جزئی و دقیق آن های پژوهش، همسو با تفاسیر پیشین و گاه متکی بر برداشت دریافت

 . هستند

 پژوهی یا مسئله علم اسالمی مسئله آینده

شده، مسئله اصلی این مقاله به  ا این مقدمات و موضوع پژوهشی تعریفشاید پرسیده شود ب

شود یا علم اسالمی؟ در پاسخ باید گفت هر دو مسئله از وجهی مطرح  پژوهی مربوط می آینده

ای  پژوهی و هم برای تولید علم اسالمی در حوزه ای بدیل برای آینده هم برای عرضه نسخه. هستند
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سازی پژوهش کمک  ین نقشه راه و مدل مفهومی به پربارشدن و بهینهپژوهی، تدو غیر از آینده

پژوهی و تولید علم  شود، فصل مشترک نواندیشی در آینده آنچه در این مقاله مطرح می.کند می

 . اسالمی است

شوند و گاه برای رسیدن  رو می هایی از این دست، با پیچیدگی محتوایی و اجرایی روبه پژوهش

با این حال اگر پژوهش به شکلی . طلوب، به تخصیص زمانی چند ساله نیاز دارندبه دستاوردهای م

ساختی به جامعه  کنندگان را شکوفا کند و خروجی خوش منظم پیش برود و خالقیت مشارکت

های  بنابراین مسئله پژوهش، تسهیل نوآوری. آفرین خواهد بود شک تحول علمی ارائه کند، بی

ایده اصلی برای تسهیل این مسیر، . گیری از معارف اسالمی است ا بهرهبنیادین در علوم انسانی ب

 . شود نگاری یا تدوین نقشه راه است که در ادامه پرورانده و ارائه می ایده ره

پژوهی است که به عنوان  شده آینده های شناخته نگاشت یا نقشه راه یکی از روش تدوین ره

کارگیری روش نقشه راه  نکته مهم این است که نتیجه به. شود روش این مقاله نیز در نظر گرفته می

شود تا  شده دعوت می نگاشت تدوین داد این اثر نیست، بلکه مخاطب به الگوبرداری از ره تنها برون

. بر علوم انسانی اسالمی به کار گیرد های پیچیده و زمان هایی شبیه به آن را در پژوهش نگاشت ره

ها سوار شده است، خیلی  شناختی که نقشه راه بر آن کار، به مبانی روشپیش از بحث درباره نتایج 

 .شود کوتاه اشاره می

 شناسی  روش

پژوهش »های بعدی  اندیشی، که در ارجاع هنجاری آینده -برای تدوین چارچوب شناختیپژوهش 

خاص در  یا به مطالعه جامعه یراندارد، زخاصی  یو زمان یاییقلمرو جغرافشود،  نامیده می« یادشده

هستند؛ اما  یو فرازمان ی، فرامکانیادشده پژوهش یدستاوردها. پردازد یمشخص نم یمقطع زمان

 یپژوهش، قلمرو مفهوماین  یتنها قلمرو. وابسته استمکاتب مختلف  بینی به جهانها  آن یرشپذ

 یجرا هیپژو یندهآ یمپژوهش هستند، و مفاه ینا یها محور بحث ی،قرآن یممفاه. است یو موضوع

و عترت ایشان نیز از منابع ( ص)رهنمودهای پیامبر اسالم  .شوند یو نقد، مطالعه م یسهمقا یهم برا

ها تکیه بر  ها و یافته شوند، اما رویکرد عرضه تحلیل مختف حدیثی در کنار بیان قرآنی دیده می

 .ظاهر قرآن است
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در نظر  یجامعه بشرمه ه را های مشابه و پژوهش پژوهش ینو کاربر ا توان مخاطب می

اش پذیرفته  اگر کسی قرآن را به عنوان کتاب مقدس دین اسالم در نقش راهنمای زندگی .گرفت

اگر کسی . کند دهی به تفکر و رفتارش استفاده می ها برای سامان باشد، از بیان قرآنیِ این پژوهش

تواند از رهنمودهای کلی  شد، میپیرو قرآن نباشد، اما به یکی دیگر از ادیان توحیدی باور داشته با

اگر هم کسی هیچ . های دین خود الهام بگیرد گیری از آموزه ها برای بهبود بهره این پژوهش

کم برای شناخت چارچوب فکری و  پذیرشی از رهنمودهای قرآنی و توحیدی نداشته باشد، دست

ی، مخاطب پژوهش خواهد اندیش پردازی اسالم و ادیان توحیدی در حوزه آینده های نظریه زمینه

 .ریزی شود پس باید برای پژوهشی با مخاطبان گسترده و متنوع طرح. بود

پژوهش یادشده، بیش از هر دیدگاه فلسفی، بر پارادایم انتقادی تکیه دارد و پیرو این دیدگاه، 

رویکرد . برداری از مراوده با خبرگان تأکید کرده است شناختی خود بر بهره در چارچوب روش

ای از رویکردهای استقرایی و قیاسی در نظر گرفته شد؛  های گوناگون آن، آمیزه استداللی در بخش

راهبرد پژوهش، ترکیبی از مطالعه . بندی شده بود شده، فرمول که به اقتضای مسائل جزئی مطرح

و تفسیر ( 6939لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، )، تفسیر موضوعی قرآن کریم 6اسنادی

شایان توجه است . مطرح شد( 6934لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، )شناختی  سوره -ساختاری

های گردآوری و تحلیل  ها و رویه دهی به تکنیک ریزی و سامان در پژوهش یادشده، برای طرح

 یریگ مند دانش با بهره خلق سامان»ای، روشی نو برای  رشته جویانه و میان ها به شکل همکاری داده

در این روش یک مجموعه پژوهشی (. 6939احمدیان و همکاران، )طراحی شد « یاسالماز معارف 

نفعان حل مسئله و  شناس و همچنین، ذی شناس و مسئله های خبره در دین متشکل از گروه

ای، به تولید  رشته گیری از منابع متنوع و تعامل میان شود که با بهره پژوهشگران آن تشکیل می

 . پردازند معارف اسالمی میراهکارهای متکی بر 

پژوهی مطرح  طور کلی، در آینده ، به«سامانه پژوهشی»ایده اصلی تشکیل یک مجموعه با عنوان 

                                                           
1. Archival Research 
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ای برای  بود و از آغاز کار نیز در مدل مفهومی پژوهش جای داشت؛ اما بازنگری و بازسازی نسخه

بود که دستاورد آن  های مطرح در مسیر پژوهش های علوم اسالمی، یکی از فعالیت پژوهش

از این پس، نیازی نیست دیگر پژوهشگران نیز در . آید دستاورد همین مدل مفهومی به شمار می

جای آن بازنگری  مدل مفهومی کار خود، ابداع سامانه پژوهشی را در دستور کار قرار دهند و به

 .کند جزئی در این سامانه کفایت می

دو عنصر تکنیکی اصلی برای پیشبرد پژوهش حاضر در ای و پنل خبرگان،  مطالعات کتابخانه

دهی کالن به مسیر پژوهش، تصمیم گرفته شد پردازش مفاهیم قرآنی  برای جهت. نظر گرفته شدند

 پژوهی یندهآ های فرض یشپاندیشی قرآنی، مقدم بر نقد و بررسی  و استنباط چارچوب کلی آینده

ان کمتر محدود شود؛ و تا حد امکان از التقاط نظر باشد؛ تا خالقیت پژوهشگران و صاحب یجرا

هنجاری، الگوی کل به جزء و  -همچنین، در تدوین چارچوب شناختی. مفهومی پرهیز شده باشد

نگری قرآنی  های آینده مفهوم به مصداق رعایت شد، تا هنگامی که از فراگردهای اجرایی و روش

 .ربار باشدها روشن و پ های مفهومی آن شود، ریشه سخن گفته می

ها  این برداشت. هایی اولیه انجام گرفت در این پژوهش با مراجعه به قرآن و تفاسیر آن، برداشت

های موجود در تفاسیر معتبر بودند؛ اما برای اعتباریابی  دهی گزاره حاصل تلفیق، تجمیع و بازسامان

ها اِعمال  هی بر آنمجدد، به خبرگان علوم اسالمی و قرآنی عرضه شدند و اصالحات شایان توج

ای بهره  های مطالعات کتابخانه ها، زمان زیادی گرفت و از تکنیک تولید و تدقیق برداشت. شد

نظران انجام  ای با صاحب های موردی پراکنده ها، مصاحبه برای بهبود و تدقیق این گزاره. برد می

و با صرف انرژی تکنیکی که به شکل رسمی . شد که همه کوتاه و در سطح کلیات بودند می

های  پنل خبرگان در مرحله اول برای پاالیش گزاره. کار گرفته شد، پنل خبرگان بود بیشتری به

برای تعامل با . الهی استفاده شد 6نگری های آینده دینی، سپس، برای پربارکردن فراگردها و روش

                                                           

اندیشی نماینده جنس کلی  آینده. ندشو کار گرفته می نگری با بار معنایی متفاوتی به اندیشی و آینده در این نوشتار، آینده. 6

 .نگری نماینده جنس اقدام پژوهشی است تفکر و آینده
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عه فرهنگ قرآنی نفعان نیز از سمینار پیش از دفاع و نشست تخصصی شورای توس مخاطبان و ذی

 .کشور کمک گرفته شد

مفهوم قابلیت . کمک گرفته شد« قابلیت اعتماد»ها از معیار  ها و یافته برای ارزیابی کیفیت داده

که نقشی معادل است،  ارزیابی کیفیت و دقت پژوهش کیفی مطرحاعتماد به عنوان معیاری برای 

 شود تشکیل می معیارچهار این وم از این مفه. در ارزیابی پژوهش کمی دارد روایی و پایایی

(Lincolne & Guba, 1985): در . تأیید و قابلیت اطمینان انتقال، قابلیت اعتبار، قابلیت قابلیت

ای،  رشته دهی به یک مجموعه پژوهشی میان پژوهش یادشده، قابلیت اعتماد در چارچوب شکل

 .تأمین شد« گیری از معارف اسالمی مند دانش با بهره خلق سامان»یعنی 

 ها یافته

تر است،  تر و جذاب آنچه مهم. های پیشین، کلیاتی برای تبیین رویکرد پژوهش گفته شد در بخش

طبیعی . گیرد دادن به مسیر پژوهش است که در ادامه، مورد توجه قرار می ها و شکل چینش گام

، پشت سر هم انجام ها ها و تحلیل آن ها، دو کار اصلی گردآوری داده است مانند عموم پژوهش

اما در این پژوهش به غیر از این توالی کلی، جزئیات بیشتری هم در نظر گرفته شد که در . گیرند

کارگیری روش نقشه راه درباره مسئله مقاله  این نقشه راه، محصول به. قالب نقشه راه بیان شدند

 .ی استگیری از معارف اسالم یعنی نوآوری بنیادین در علوم انسانی با بهره

 بندی و تدوین نقشه راه منطق الیه

 نیرا از حالت آغاز پژوهشگراناست که  یا نقشه ،یاصطالح ینقشه راه در معنا اینگاشت  ره

« زمان -اقدام»نگاشت،  ره یاستعاره معروف برا کی. رساند یم( مطلوب) یانیبه حالت پا( موجود)

که  شود ینگاشته م ییها موضوع یگاشت بران ره. دهد یها را نشان م اقدام یزمان نشیاست، که چ

 .(169 -169، صص 6935پدرام و احمدیان، ) باشند «دهیتن کل درهم کی»

ای  ها و تدوین نمودار الیه اقدام ای یهالبندی  نگاشت، دسته ره ارائه یک قالب عمومی برای

 :دنداراصلی  یهکم سه ال ، دستهانمودارنوع  ینا. زمان است -اقدام
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 دارد ینگاشت وا م که ما را به استفاده از ره یاصل یازن: (اهداف)ها  کمحر یهال. 

 گفته یشپ یازها به ن آن یریکارگ که بتوان با به یمانند فناور یا عوامل واسطه: پاسخگو یهال 

 .پاسخ گفت

 پاسخگو مورد  یهال یبراملموس یا ناملموس، بالقوه یا بالفعل که مجموعه منابع : منابع یهال

 .گیرند یه قرار ماستفاد

. نگاشت، محور زمان است نمودار ره یمحور افق. شوند یم یدهچ یدر محور عمود ها یهال این

هر  دهد یو نشان م کند یمنابع، پاسخگو و محرک را در بستر زمان مشخص م یننمودار رابطه ب ینا

تعداد و  .داد را با کدام منابع و به چه علت انجام خواهد یبخش سازمان در هر زمان چه کار

و ممکن است هر یک از سه الیه اصلی  نگاشت، به صورت مسئله وابسته است ره های یهال یمحتوا

 .(110، ص 6935پدرام و احمدیان، ) های فرعی تفکیک شوند برده شد، با الیه  که نام

 نقشه راه پژوهش

ویی برای تدوین نقشه راه گیری از ایده کلی نقشه راه و ضمن پرهیز از جزئیات مزاحم، الگ با بهره

سطح کالن پژوهش و سطح : ایده نقشه راه در دو سطح به کار گرفته شد. پژوهش برگزیده شد

. دستاورد متناظر با سطح کالن، نقشه راه و در سطح دوم مدل مفهومی نام نهاده شد. پژوهش قرآنی

شود، از آغاز پژوهش  می شایان توجه است آنچه در اینجا به عنوان نقشه راه و مدل مفهومی عرضه

نسخه اولیه نقشه راه نسبت به نسخه نهایی، تنها یک سیاهه ذهنی به شمار . وجود نداشته است

. برد کنندگان را باال می ریزی و هماهنگی مشارکت اما همین سیاهه مختصر، توانایی برنامه. آید می

های آتی در همان آغاز  هشکند تا در پژو نکته مهم این است که محصول پژوهش پیشین کمک می

نقشه راه پژوهش را نمایش  1شکل . تر تولید شوند و مبنای کار قرار بگیرند هایی غنی کار نقشه

 .دهد می
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 یقرآن یشیاند ندهیآ یهنجار -یچارچوب شناخت نیتدونقشه راه . 2شکل 

کی از انواع شده از ی با الگویی شبیه به نقشه راه محصول طراحی شده است؛ که اقتباس 1شکل 

اگرچه این نقشه با این جزئیات در آغاز . است( 1006)و همکاران  6الگوهای پیشنهادی فال

 .ها و برخی مراحل کلی آن مد نظر قرار گرفته بود پژوهش وجود نداشت، الیه

کند؛ با این  ها و پاسخگوها تبعیت می بندی منابع، محرک این نقشه راه از همان منطق الیه

بودن منابع انسانی و محدودیت مالی در یک رساله دکتری، الیه منابع  دلیل مشخص تفاوت که به

همه کارها برای . همان محرک است« خروجی»، الیه 1در شکل . گیرد کمتر مورد توجه قرار می

چهار الیه دیگر، . ها رساله دکتری است شود که مجموع آن ها انجام می کردن خروجی فراهم

تواند دارای این چهار الیه دیده  هر پژوهشی از این جنس می. هستند« گوها پاسخ»های فرعی  الیه

 .شود

های  کند که از پیشرفت کار در همه الیه الیه نخست در نقشه راه، کارهای پشتیبان را نمایان می

مطرح « پژوهی رایج های فکری آینده بنیان»در الیه دوم، پژوهش درباره . کنند دیگر پشتیبانی می
                                                           
1. Phaal 
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در هر رشته یا حوزه علمی، برای دستیابی به چارچوب فکری نو، باید ابتدا مبانی . تشده اس

ترین  به همین دلیل پایین. فکری موجود را تحلیل کرد و به عناصر کلیدیِ سازنده آن دست یافت

در الیه باالتر، پژوهش درباره . های فکری اختصاص یافت الیه پژوهش تخصصی، به بررسی بنیان

شود که آیا همین مدل مفهومی و نقشه راه، روش  پرسیده می. مطرح شده است روش پژوهش

شناختی از سطح کالن تا  کند؟ در پاسخ باید گفت که مالحظات روش پژوهش را معین نمی

پس با این که مسیر کلی کار در یک نقشه راه مشخص . گیرند ترین فنون را در بر می جزئی

الیه چهارم، الیه . ریان کار، طراحی و حتی ابداع شوندشود، جزئیات روش هم باید در ج می

تر، چارچوب فکری مبتنی بر معارف  به بیان کلی. است« چارچوب فکری قرآنی»پژوهش درباره 

 .شود ریزی می اسالمی در این الیه طرح

دهد  خطوط اتصال میان کارها نشان می. اند کارهای مربوط به هر الیه مشخص شده 1در شکل 

دهد در پژوهش یادشده، نخستین کار مطالعه  نشان می 1شکل . ها چگونه بوده است نترتیب آ

از اینجا یک . پژوهی رایج بوده است هنجاری آینده-ها و چارچوب شناختی فرض درباره پیش

« باور به اراده خدا در ساخت آینده»سرنخ برای پیگیری پژوهش در الیه چهارم به دست آمد که 

کردن ذهن  این مرحله از پژوهش اسالمی برای کاهش التقاط بود، چون تنظیمجلو انداختن . بود

دو . داد ها را افزایش می های موجود، چسبندگی به آن پژوهشگران و خبرگان با جزئیات اندیشه

شود که یکی تدوین چارچوب نظری و دیگری بیان آن در  بلوک اصلی در الیه چهارم دیده می

هنجاری -اوی برگزیده در این پژوهش، بازنمایی چارچوب شناختیموردک. قالب موردکاوی است

های قرآن بود، که برای این منظور سوره مجادله انتخاب  اندیشی قرآنی در قالب یکی از سوره آینده

این چینش کلی کارها پیش از آغاز پژوهش میسر است که به نوعی نقشه راه پژوهش را شکل . شد

 .خواهد داد

 هنجاری -شناختیاط چارچوب مدل مفهومی استنب

یکی « باور به اراده خدا در ساخت آینده»گونه که پیش از این بیان شد، در پژوهش یادشده،  همان

این به عنوان . های اسالمی بود پژوهی رایج و اندیشه های فکری آینده ترین وجوه تمایز بنیان از مهم
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خود پژوهش قرآنی نیازمند یک . ب شدانتخا( الیه چهارم نقشه راه)نقطه عزیمت پژوهش قرآنی 

گرفت که در آن کارهایی پیاپی انجام  تر مد نظر قرار می نقشه راه بود، اما این بار نقشه راه ساده

تر که بر مفاهیم قرآنی تمرکز  این نقشه راه ساده. شدند های موازی ترسیم نمی شدند و الیه می

 .کرد پردازی را به به نقطه پایانی وصل می مداشت، مدل مفهومی نامیده شد؛ و نقطه آغاز مفهو

هایی منسجم که  تا دستیابی به آموزه« ندهیباور به اراده خدا در ساخت آ»برای آغاز کار از 

. شد اندیشی را با بیانی قرآنی شکل دهند، باید مراحلی طی می هنجاری آینده-چارچوب شناختی

« آینده»ها و این که  ها و نیست فهم هستمرحله نخست کار، استنباط وجه شناختی بود، یعنی 

در مرحله دوم، به تبیین بایدها و نباید . دستاورد این مرحله، بازتعریف مفهوم آینده بود. چیست

شدن در  عمیق. که تعریف شد، چه باید باشد« آینده»پرداخته شد، یعنی رفتار پسندیده در قبال آن 

. دهد که در پژوهش یادشده مطرح شد هم میشناختی  جزئیات وجه هنجاری، رهنمودهای روش

ها، از موردپژوهی در قالب یک سوره از  در مرحله سوم و برای بهبود اثرگذاری این آموزه

دهی به جریان استنباط و استدالل است  این یک منطق سامان. های قرآن نیز کمک گرفته شد سوره

 .نمایش داده شده است 9 و در شکل« یاستنباط چارچوب فکر یمدل مفهوم»که در قالب 

 
 قرآنی یاستنباط چارچوب فکر یمدل مفهوم. 1شکل 
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. کند ، مراحل تحلیلی کار را در حوزه پژوهش متکی بر معارف اسالمی نمایان می9مدل شکل 

آید که با  نقشه مفهومی و سیر موضوعی الیه چهارم نقشه راه به شمار می 9در حقیقت، شکل 

های این الیه به دست آورد که جایگاه دقیق و روشنی برای  نی از یافتهتوان تصویر کال کمک آن می

 .کند هر بخش از کار معرفی می

 گیری نتیجه

. گیرند جای می« روش پژوهش»گیری کلی تا ریزترین فنون پیشبرد کار پژوهشی، زیر چتر  جهت

سطوح کالن و خرد مطرح شوند، در « تحلیل»شوند و چگونه « گردآوری»ها  این که کدام داده

برای مثال در . شود و ممکن است در یک پژوهش بزرگ، بارها توالی این دو کار دیده شود می

پژوهی  پژوهش مورد بررسی در این مقاله، گردآوری و تحلیل داده در سه الیه مربوط به آینده

ژوهشگر باید بتواند پس پ. ای انجام گرفت رشته اندیشی قرآنی و سامانه پژوهش میان رایج، آینده

 .ها را بسازد بارها برای گردآوری داده طرح بدهد و بارها چارچوب تحلیل آن

تر از مدل دو ایستگاهی  در پژوهش حاضر نشان داده شد که وقتی مسیر پژوهش پیچیده

کند  باشد، این پیچیدگی اقتضا می« بار تحلیل آن با فنون پرکاربرد یک»و « بار گردآوری داده یک»

های ترسیم نقشه راه سودمند  برای چنین پژوهش. یر پژوهش با دقت بیشتری بررسی شودمس

توان در تدوین نقشه راه از  اما اگر این پژوهش در حوزه علوم انسانی اسالمی باشد، می. است

شد، نشان داده  1شکل نقشه راهی که در . الگویی مشابه با آنچه در اینجا مطرح شد، بهره گرفت

اگر برای پژوهشی با این زمان نسبتاً طوالنی و با مشارکت . ر حدود دو سال طی شدتقریباً د

رود و به  های متنوع، نقشه راه کلی وجود نداشته باشد، احتمال سردرگمی باال می خبرگان رشته

 .انجامد هدررفت زمان و منابع می

هنجاری  -ناختیدارایی ارزشمند دیگر در پژوهش یادشده، مدل مفهومی استنباط چارچوب ش

نیز یک نقشه  9شکل . نمایش داده شد 9های قرآنی است که در شکل  از معارف اسالمی و آموزه

، مسیر پرورش مفاهیم را نشان 1های پیچیده شکل  بندی تر و بدون الیه راه است که در قالبی ساده

شود  تأکید می. باشد بخش تواند برای پژوهشگران علوم انسانی اسالمی الهام نیز می 1شکل . دهد می
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بودن، بر پایه یک دستاورد فردی نیست، چون پژوهشی که مورد بحث  بخش این الگوشدن و الهام

ای آغازین به شمار  اما این کار تنها ایده. ای بوده است رشته قرار گرفته، یک پژوهش گروهی و میان

تر و کارآمدتری از روی آن برای  ورزی بیشتر، الگوهای عمومی شود با اندیشه آید که پیشنهاد می می

 .های مشابه اقتباس شوند پژوهش

 تقدیر و تشکر

اصغر پورعزت، دکتر محمدمهدی ذوالفقارزاده، دکتر محمدهادی  به این وسیله از آقایان دکتر علی

شود؛ که با رهنمودهای ارزنده خود به پیشبرد  همایون و دکتر محمدعلی لسانی فشارکی تقدیر می

 .اری رساندنداین پژوهش ی
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