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چکیده
ماوفهه یشههراه ،بها نار بهه عینیه ،آن در موقعیه،رهای مهانی و مکهانی ،نیها منهد افگوی معیا بها رو یکرد آینهده-نگری و
آیندهنگاری اسه،ا ناش آمو هرای دیا در آیندهنگاری تمدنی ،یک مسأفه محوری و راربردی در دورۀ معاصر اس،ا بر ستهتریا
اصل آمو اری آیندهنگاری دینی ،رخدادرای تاریخ تمدنی و به طور خاص ،قصص رستندا رو یکرد آیندهنگاری به مدد قصص،
اصهی بنیادیا در مبانی اهسفه دیا (ناا انتاار ا دیا و نیا به دیا) اس،ا قصه قرآنی یک مناومه فتمانی اس ،که رو یدادرای
ملثر در تحو ارد ،هامعهه و تمهدن را یش رو می هاارد و رهدف آن قرار دادن مخهاطهب در موقعیتی اسهه ،کهه بها انتخها و اختیهار
خود در مسهیر رنهد قرار یرد تا آینده خود ،امعه و تمدن را در سهم ،و سهوی آرمان افهی رقد ندا ایا ماافه با رسهش اصههی
«چیسهتی آیندهنگار قصهص قرآنی» ،با رو تحهیل محتوا به ناریۀ آیندهنگاری برآمده ا قصهص قرآنی می ردا د و بر آن اسه ،که
ژورش کهارکرد آینهدهنگهار ا قصههص تمهدنی ،یهک سههاحه ،راربردی نهه ااط در حو ۀ ژورش افگوی مطهو  ،بهکهه در حو ه
تحایق و توسهعۀ آیندهنگار نیز رسه،ا در ایا حو ه ،در نگانه ،زارهای رو یکرد آیندهنگار ،مناومه زارهرا و مفارید تصهدیای که
دارای و وه ااعهی ،اعهی ،مفعوفی و قیدی رسههتند ،رقد میخوردا ا مجرای ایا زارهرا میتوان به دانش تدبیر آیندهنگار دسهه،
یاا،ا یااتهرای ژورش حاکی ا آن اسه ،که آیندهنگری تا آیندهنگاری ،ا خال ایا و وه چهار انه اصهل راربردی اهسهفه قصهه
قرآنی اس ،و قصه قرآنی ظرایتی معرا،نناخ ،و رو نناخ ،در یشنهاد رو یکرد آیندهنگار راربردی داردا

واژگان کلیدی :قصص قرآنی ،رنر ،آیندهنگاری ،یشرا ،،تحو ا
(نویسنده مسئو
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 .۱مقدمه
قرآن کتا ردای ،به رند و راربری ارآیند تغییر اس( ،راک؛ صدر۱39۵ ،ا )۵9ا اعتااد به
ترقی به ایا معناس ،که اوضا در آینده ،بهتر ا ایا خوارد ند و میتواند در چارچو حرکتی
آ ارانه و ردادار و برنامهریزی نده راربری نود (راک؛ والرد۱3۵۴ ،ا )9ا بر رمیا اسا ،
ماوفۀ یشرا ،نیا مند افگوی معیا با رویکرد آیندهنگاری اس،ا
رر مکتب مدعی رند باید مدیری ،مان و برنامهریزی تغییر مطهو را یش روی مخاطب
قرار درد تا او بتواند در راستای افگوی بر زیده ،نافودة ند ی خود را ایه ااری کندا حا  ،نوعی
اردای دیرو اس ،و اردا ،ریشه انسان در انته که میوه آن در آینده اس،ا انسان مو ودی آیندهنگر
اس( ،راک؛ نصر1386 ،ا مادمه)ا
صاحبناران معتادند در حو ۀ مطافعا آینده چند موج را سپری کردهاید و دنیای امرو
نیا مند موج دیدی اس( ،راک؛ به تااهر1373 ،؛ بل)1396؛ مطافعا قرآنی میتواند ایا موج
را بیااریند (راک؛ خزائی)1397 ،ا
در مطافعا آینده ،انسان درصدد یااتا تصویری ا آینده اس ،تا در مان حا بر اسا آن
تصاویر بتواند به نکل کارآمدتری تصمید یری نماید (راک؛ مهکیار و اخرایی1393 ،ا
93ه)94ا قرآن ممهو ا تصویر دربارۀ آینده اس،ا آمو هرای قصصی قرآن کرید تصویری کاربردی
مدیری ،موقعی ،را به دس ،میدرندا
آیندهنگاری راربردی ،اهسفۀ قصه قرآنی اس،ا قصه قرآنی یک مناومه فتمانی اس ،که
رویدادرای ملثر در تحو را یش رو می اارد و ردف آن قرار دادن مخاطب در موقعیتی اس ،که
با انتخا خود در مسیر رند قرار یرد تا آینده را در ه ،آرمان افهی رقد ندا با تصویر فتمانی
قصص قرآنی ،نایدرا و نشایدرا و بایدرا و نبایدرای قابل آ مون در رر موقعی ،یستی یش روی
انسان قرار می یردا تو ه به قصص قرآنی ،رونابینی به برنامهریزی آ ارانه را در بینش و عمهکرد
یش رو می ااردا
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آیندهنگاری عهد ساختا آینده ،بهطور آ ارانه و اعا اس( ،راک؛ افی1396 ،ا )26ا ا ر
تاریخ انته قابل استفاده برای آینده نبود و سن،رای انته ،آینده را در برنمی را ،،ایا رمه
نال تاریخ در قرآن معنا ندان،ا ا رمیاروس ،که خداوند نیز دستور میدرد در تاریخ انتگان
تأمل کنید (راک؛ آ عمران13 /؛ انعا  ،11 /اعراف 86 /و  103وااا)ا تاریخ رمواره تکرارندنی
اس،؛ یرا حوادث امرو و آینده نبیه حوادثی اس ،که در انته به وقو یوسته و ردف تاریخ،
تجربه و عبر آمو ی برای اصالا امور اس( ،راک؛ ابا مسکویه ،1371 ،ج1ا صص1ه)2ا قرآن
عصارۀ تجار

انتگان را در قافب قصص در اختیار انسانرا نهادهاس( ،راک؛ حسینی1382 ،ا

342؛ موسوی رمارودی1375 ،ا صص13ه)14ا
آیندهنگاری ا ضرور رای رر ناا حاکمیتی اس ،و با تو ه اینکه آیندهنگاری مبتنی بر عهد
آینده ژوری غربی اس ،،ال اس ،تا ایا عهد درون اسا ی نودا با آخریا دستاوردرای مطافعا
آینده ژوری و آیندهنگاری ،مفهو نناسی و ساختارنناسی و رو نناسی یک ناریه آیندهنگار
مناب مینود تا آمو هرای قصهرای قرآنی ،ظرای ،ریان خو یش را در ایا چنیا ناا مفهومی و
ساختاری به منصه داوری درآوردا دید اه اسال بر ایا اس ،که انسان میتواند آینده را خهق کندا
ماافۀ یش رو بر آن اس ،قصص قرآنی ،منطق افگو ردا ی آیندهنگاری راربردی را برای دس،یابی
به انسان و امعۀ آرمانی داردا به تعبیری دیگر ،برای دس،یابی به رند و یشرا ،،رویکرد
آیندهنگار ضرور دارد که میتوان منطق آن را به مدد منطق اهد قصص ارآوری نمودا
به قصه در قرآن ،آثار عهمی و تحهیهی بسیاری رداختهاند؛ فیکا ایا تعافید قرآنی در آینه
مطافعا راربردی و به طور خاص آیندهنگاری راربردی به مناور بسط ساخ ،فتمانی یاد نده،
موضو تحهیل نبودهاس،ا در موضو خاص ایا رسافه ،کتا یا ایاننامه یا ماافه و یا طرا
ژورشی تاکنون صور نگراتهاس،؛ اما در موضو عا و تفکیکی میتوان به موارد یر اناره
نمودا
اففا قصص

• مبانی رنری قصهرای قرآن ،ابوافااسد ژراا
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افاصص افارآنی ای مفهومه و منطوقه ،عبدافکرید خطیب
تبییا افگوی رربری قو بنی اسرائیل به دس ،حضر موسی ( ) ،مصباا افهدی باقری و
محمدرضا کاظمی؛
با نناسی عوامل رربری حضر موسی ( ) با تأکید بر سوره طه ،ا افبنیا چابکی ،ااطمه
خادمی و عضر صادقی.
ا آیندهنگاری
به دفیل حاکمی ،دید اه سکوالر بر آینده ژوری ،اعافی ،قابل تو هی در حو ۀ آینده ژوری
دینی و اسالمی انجا نشده اس،ا سکوالریسد و دیا ریزی ،در آثار آینده ژوران بر سته رمچون
وند بل مشهود اس،ا منابن خار ی تنها ا ژورش دربارۀ آیندۀ اسال و مسهمانان حکای ،دارند،
که ایا ژورشرا نیز با رمان رو رای فتمان سکوالر به یش میروندا چند ایگاه اینترنتی را
نیز میتوان یاا ،که مااالتی دربارۀ آینده ژوری دینی دارند ،که دیا مورد ف،و و ،بیشتر معطوف
ِ
به مسیحی ،اس ،،و منابن ایا نونتهرا ااقد اعتبار کاای رستندا ا ایا رو س،و و برای
آینده ژوری اسالمی ،رمچنیا آیندهنگاری راربردی اسالمی در منابن خار ی دستاورد ار نمندی
نداردا در حو ۀ آیندهاندیشی ا دید اه اسال ا

مهه آثار میتوان به موارد یر اناره نمودا

• آینده ژوری با رویکرد دینی ،عبدافمجید صادقی

• آیندهنگاری ا مفهو تا ا را ،امیر ناظمی و روا افهه قدیری

• ااق هانی ،مد مدیری ،راربردی موعود را ،غالمرضا ودر ی

• رو رای تحهیل آینده با رویکرد راربردی ،امیر محمود اده و نهرا ناکریان
ایا تحایق ،با ردف نهایی کاو ا منطق مدیری ،مان و برنامهریزی آیندهنگار تغییر و تحو
مطهو در ساح  ،قصص قرآنی و به تعبیری دیگر ژورش ا ناش افگو و منطق حاکد بر قصص
قرآنی در با اهمی افگوی آینده نگار راربردی نکل راتهاس،ا
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 .۲بیان مسأله
کارکرد قصه در رویکرد آیندهنگار چیس،؟ داستان ابزار مناسبی برای انتاا تجربهرا ،اندیشهرا
و مفارید انسانی در طو اعصار اس،ا ادیان آسمانی به ویژه اسال نیز برای داستان ارمی ،خاصی
قائل نده اندا به طوری که بخش عایمی ا قرآن کرید (حدود یک نشد) به روای ،سر ان،را
و سرنون،رای واقعی ام،را و انخاص اختصاص داردا ا ر داستان زار ا واقعی ،باند ،در
انسانرا تأثیر بسزایی خوارد دان،ا یرا با ننیدن زارهرا ،حافتی کنجکاوانه به انسان دس،
میدرد تا به عهل و اسبا وقو حوادث ی ببرد و با تطبیق آن با رو و راتار خود ند راته و
آمو

یابد (راک؛ غالمرضایی14 ،ا)1390ا
ردف رنر قصه ،عبر و عبور ا انته در کمک به خهق و نکل بخشیدن آیندهای بهتر برای

امعه اس،ا حاصل چشداندا را و راربردرایی که ا قصص به دس ،میآید ،میتواند خهق
آیندهرای متفاو باندا میتوان رنر قصه را اصل مشترک ناا مهی آیندهنگاری و ناا مهی رنر به
نمار آورد (راک؛ مهکیار و اخرایی1393 ،ا )20ا
در راستای ایا مسأفه محوری ،ارو مسائل یش روی ایا تحایق عبارتند ا ا
اففا قرآن کرید چه رویکرد کالنی در تعبیر و تدبیر هان دارد؟
ا قصه چیس ،و در مناومۀ آمو هرای قرآن کرید چه کارکردی دارد؟
جا آیندهنگاری راربردی چه ایگاری در ناریۀ قرآنی قصص دارد ،سطوا و و وه زارهای آن
چیس،؟
کاررای رنری ه ،سوق انسان به سعاد ا چهار مرحهه در مغز می ارندا تمانا ،تفکر،
تنویر ،مکانفه (راک؛ قطبی1352 ،ا صص110ه)112ا قرآنکرید نیز ،برای عمق بخشیدن ماصود
مورد نار در ذرا مخاطب ،ا نیوۀ رنری سود بردهاس( ،راک؛ نصیری۱376 ،ا صص3۴ه)3۵ا
برتریا و ه اهسفه دینی قصه در قرآن ،حیث آیندهنگار آن اس،ا قرآن میآمو د که ﴿لَ َق ْد َكا َن
فِی قَ ِ ِ
ْبةٌ ِْلُولِی ْاْلَلْبَ ِ
اب﴾ (یوسف)111/ا قصه قرآنی آمو ار کیفی ،عبور ا انته به قصد
َ
صص ِه ْم ع ْ َ
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برسا ی مان حا و ارآوری مان آینده اس( ،اعراف176/؛ نا عا )26 /ا آمو اری قصص،
معرا ،توانمند در آیندهنگاری راربردی را ا مجرای عبور ا تجربیا رخنموده سامان میبخشدا
اندیشیدن دربارۀ آینده رمواره بخشی ا تصمید آ ارانه برای اقدا اس( ،راک؛ کورنیش،
1394ا یشگفتار)ا ما به خاطر یوند انته و آینده میتوانید دانش مفیدی ا آینده به دس ،بیاورید
(رمان)276 ،ا قصهرای قرآنی سبب قرار دادن آدمی در موقعی ،مینود تا ا موضن داوری درباره
موقعی ،،اصوفیتریا و کاربردیتریا نیوه عمل در مدیری ،موقعی ،،نناسایی و به کار بسته نود
و بتواند آیندۀ خود را به بهتریا و ه رقد بزندا
مطافعه تاریخ انتگان ،عمر انسان را طوالنی میکند؛ یرا مجموعه تجربیا عمر آنها را در
اختیار انسان می اارد و تصویررای متفاوتی را ا انوا عمهکردرا یش روی انسان قرار میدرد تا
َ
ِّ
انسان بتواند با تأمل ،آینده خود را رقد بزندا حضر عهی( ) به ار ند میارمایدا «أ ْی ب َن َّی ِإنی
َ
ْ َ َ
َ َ َ ََ ْ َ َ
َْ
َ َّ
َو ِإن ف ْد أ ک ْا ع ِّم ْر عم َر َم ْا کان ق ْب ِهی ااد نا ْر ِای أ ْع َم ِاف ِه ْد َو اک ْر ِای أخ َب ِار ِر ْد َو ِس ْر ِای
ْ َ ْ ِّ ْ َ َ َ َّ ْ َ
َآثارر ْد َح َّتی ع ْد َک َأ َحدر ْد َب ْل َک َأ ِّنی ب َما ْان َت َهی إ َف َّی م ْ
آخ ِر ِرد»
م
أ
ا
ور ِرد قد عمر من أو ِف ِهد ِإفی ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
(نهجافبالغه ،نامه)31ا
ایا ماافه با تمرکز بر داستان قرآنی موسی و بنی اسرائیل در صدد اسخ ویی به ایا رسش
اصهی اس ،که قصص قرآن ،چه با خوانی ا افگوی آیندهنگار راربردی به دس ،میدرند؟

 .۳مفهومشناسی
 .۱-۳قصه
قصه واژهای عربی اس ،که ا ریشه «قا صا ص» راته نده و به معنای چیدن مو ،نال
آنکار ،حکای ،و واقعه ،آ اراندن و اطال دادن ،ستجو و یااتا نشانه (راک؛ ابا اثیر1383 ،ق،
ج4ا 70؛ ابامناور ،ج7ا 74؛ ابورال عسکری430 ،ا1410؛ راغب اصفهانی )1412 ،آمده
اس،ا
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راتا و ی یری و بیان یک

حایا ،تاریخی ا وایای ونا ون برای نکواایی انسان ا بعد ردایتی اس( ،راک؛ بصیری،
1396ا )20ا داستان را ا آن ه« ،قصه» می ویند که محتوای آن طوری زینش مینود که
خواننده و ننونده آن را یگیری کند (راک؛ غالمرضایی1390 ،ا )14ا در تعریف مختار میتوان
ف ،قصه ،تصویر فتمانی موقعی ،مطهو آدمی به نیوۀ عبر و عبور ا انته اس،ا
با تو ه به اضای مفهومی قرآن میتوان ایا کهمه را دربردارنده مفهو «اتبا » دانس،ا نمونه

َت ِْلُ ْختِ ِه قُ ِ ِ
ت بِ ِه َع ْن ُجنُ ٍ
ب َو ُه ْم َال ي ْشعُ ُرو َنا و
ص َر ْ
ناخص قرآنی در سوره قصص اس،ا ﴿ َوقَال ْ
ّ
صيه فَ بَ ُ

به خوارر [موسی] ف ،ا ی او برو س او را ا دور دید در حافی که آنان متو ه نبودند﴾ (قصص/

ال ذَلِك ما ُكنَّا ن ب ِغ فَارتدَّا علَى َ ِ
صاا ف ،ایا رمان بود که ما می ستید س
َ ْ َْ َ
ص ً
آَث ِرِهَا قَ َ
« ،)11قَ َ َ َ
ستجوکنان رد ای خود را راتند و بر شتند» (کهف)64 ،ا

مفارید ایگزیا دیگری چون «نبأ» (باره33 ،؛ اعراف175 ،؛ ابرارید« ،)9 ،حدیث»
(ذاریا 24 ،؛ طه9 ،؛ ذاریا « ،)15 ،مثل» (آ عمران59 /؛ عنکبو « ،)41 /واذکر» (اعراف/
69؛ مرید16 /؛احااف« ،)21/افد تر» (باره ۲۴6 ،و ۲۵۸؛ اجر6 /؛ ایل« ،)۱ /رل اتاک» (طه/
9؛ ذاریا ۲۴ ،؛ نا عا  )۱۵ /و «اذ و اذا» (راک؛ باره 50 ،49 ،وااا؛ مائده20 ،؛ أعراف 141 ،و
 )161نیز به قصه اناره دارند (راک؛ انرای1393 ،؛ حاج منوچهری1395 ،ا )33ا

 .۲-۳آیندهنگاری راهبردی
آیندهنگاری راربردی ا ترکیب دو مفهو آیندهنگاری و راربردی ساخته ندهاس،ا واژهرای
مصطهب آینده را حداقل میتوان در سه دسته ای داد (راک؛ افی1396 ،ا )22ا
اففا )( Futures, Futurelogy, Future studyا آینده ژوری و آیندهنناسی؛
ا ()Forecastingا یشبینی آینده؛
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پا ()Foresightا بهمعنای آیندهنگاری؛ یک نو اعافی ،انسانی برای ساختا آینده را درون
خود داردا
آیندهنگاری به ارآیندی یشبینانه اناره دارد که تال میکند چیزرایی درباره احتماال آینده
و زینهرای اقدا به ما بگوید (راک؛ مهکیار1393 ،ا )188ا آیندهنگاری ،ارآیند ناا مند
ردآوری اطالعا  ،نگر سا و معطوف به آینده در ااق میانمد

یا بهندمد

اس ،که

تصمیدرای امرو و اقدا رای یشبرندۀ بهرد یوسته را ردف راته اس( ،راک؛ ناظمی۱3۸۵ ،ا
صص27ه29؛ صاحبینژاد۱3۸۵ ،؛ دانشنامه آینده ژوری۱3۸7 ،؛ اسالتر ،۱3۸6 ،ص)۱9ا
آیندهنگاری عهد ساختا آینده بهطور آ ارانه و اعا اس ،و با اتکاء به موضوعا مهد و معطوف
به آینده ،بستررای مناسبی را برای ترسید وضعی ،مطهو ارارد میکند (راک؛ خزائی1397 ،ا
صص258ه)257ا
راربرد نیز ملففهرایی چون طراحی ناشه و راه رسیدن به ردف ،تحاق مأموری ،،معنابخشی
به چشداندا  ،عهد و رنر برنامهریزی و بهکار یری ظرای،را و قدر  ،تعییا خط مشی (راک؛
حسابیگی1390 ،ا  )48و مجموعهای ا انتخا رای بنیادی و حسا

دارد (راک؛ بنیاسد،

1390ا صص66ه)59ا

 .۴تحلیل ساختاری قصص از منظر مؤلفهشناسی آیندهنگار
 .۱-۴هنر قصه و آیندهنگاری
اهسفۀ قصه قرآنی عبور ا انته به قصد برسا ی آینده اس،ا مسأفه مرکزی دیا ،ردای ،به
رند (یهدی افی افرند) اس ،که آیندهنگاری راربردی ،ویرایشی ا تدبیر مان و مانه آن اس،ا
دیا افهی ،قصه را مجرای عبور اندیشه و اقدا انسان مخاطب میسا دا دو کارکرد اصهی برای
اختیار و اراده انسانی در نکل یری ناا ا تماعی و ود داردا «تعییاکنند ی» و «تغییردرند ی»ا
بسیاری ا رخدادرای ناا رای ا تماعی ،محصو ارادۀ انسانی بودهاند (بابایی1393 ،ا )54ا
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بسیاری از سورههای قرآن به قصص پرداختهاند تا انسان در ای دادههای تاریخی تفکر
كند .رمچنیا یکی ا موضن یریرای قرآن در رابطه با ساوط اقوا انته ،تو ه نکردن آنرا به
﴿وَك ْم أَ ْهلَكْنَا قَ ْب ل َُه ْم ِم ْن قَ ْر ٍن ُه ْم أَ َش ُّد ِم ْن ُه ْم بَطْ ًشا ..و چه بسا نسلرا که یش
مفارید افهی بودهاس،ا َ

ا ایشان رالك کردید که [بس] نیرومندتر ا اینان بودند ااا ﴾ (ق)36 /ا در ایا رویکرد تاریخی،
انسان ،امعه و تاریخ در راستای حکم ،و اراده افهی تعریف مینوند (راک؛ ایمان و کالته
ساداتی1392 ،ا صص 524ه)525ا در قصص ،ارادهور ی انسانی به معرض آ مون میآید تا
مخاطب به ضرور آن عبر رسد و در ستجوی رو عبور باندا
آینده نگاری ،تال رونمند برای ساخ ،آیندۀ انسانی اس،ا ا ر ند ی امرو  ،حاصل ااکار
و کردار دیرو اس ،،وضن اردای انسان نیز حاصل اندیشه و کردار امرو خوارد بودا ایا حکد بر
ِ
ارض «قاعدهمندی تحوال ند ی و یوس ،معنیدار انته ،حا و آینده» استوار اس،؛ به
ونهای که «عبور» ا انته «عبرتی» برای حا  ،و نناخ ،وضن مو ود« ،بصیرتی» نسب ،به
ِ
آینده ارارد مینماید (راک؛کورنیش1394،ا صص276ه)277ا
آینده ژوران سه نو آینده را مطافعه میکنندا ممکا ،محتمل و مطهو ا رنر و به تبن آن قصه،
عالوه بر مشارک ،اعا در ارآیند نناخ ،انوا آینده ،میتواند ایا آیندهرا را دیداریسا ی کند
(راک؛ مهکیار1393 ،ا صص245ه)246ا
بامایۀ قصهرای قرآنی عبر آمو ی و آیندهنگاری اس،ا غای ،قرآن ا نال قصهرا ،عبور دادن
انسان ا تاریکیرا و رساندن او به رند اس،ا قصهرای قرآنی ،قصهرای واقعی رستند که در دوره-
رای به رد یوستۀ تاریخی واقن ندهاس،ا ا آن رو که انسان ،انسان باقی میماند و ا
نر مانند خیر
مو ود اس ،،س نا زیر مشکال

ند یرای ام،را با تمامی اختالفرایشان ،تکرار مینودا

مانی که ام،را در طی رو اران نکل می یرند و یشرا ،میکنند ،ردف اصهی و و ودی
خویش را ارامو میکنندا ایا رمه به چافشرای ا تماعی و انحطاط میانجامد و در نهای،
قدر خداوند به وا چنیا امعهای و نرو دورة تاریخی دیگر منتهی مینود(راک؛ افد انی،
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ْ
ا َ َ َ
َ ا َ َ ا َ
را ِه اال ام ِة ِمثهه
1392ا  )34یامبر(ص) میارمایندا «کل ما کان ِای االم ِد افس ِافف ِة ا ِانه یکون ِای ِ
ْ ا ْ ا
َح ْا َو اافن ْعل ب ا
افن ْعلَ ،و افاا ِة ِبافااة» (ابا بابویه ،1414 ،ج1ا )203ا
ِ ِ ِ
یوند دو عرصۀ قصه ژوری و آیندهنگاری ،یوند تا های اس،ا
اففا ایا ویرایش تا ه ،قصص قرآنی را در ااق تا های ا اکر تفسیری قرار میدرد؛
ا یش رو آمدن خوارانی یشرا ،در خاستگاه اهسفۀ دینی قصه ژوری و آینده ژوری؛
جا یش رو قراردادن چشداندا معیا و ارداف به تناسب چشداندا و در ایا راستا یوندخوردن
حو ۀ قصه ژوری قرآنی با اندیشه ردا ی یشرا ،و ظهور رویکرد آینده ژوری؛
دا با تعریف مفهومی آیندهنگاری ا منار قصهرای قرآن؛
ها ارآیند تبدیل تفکر آیندهنگار یشنهادی قصص به عمل و نیوه مدیری ،موقعی،؛
وا فحاظ قصه قرآنی به مثابه سناریویی معیا و دارای ردف و ا ایا مجرا ،نکل یری افگوی
ردا

رنر آیندهنگارا
چشد اندا تحهیهی ا سطب ظارر قصهای تا سطب آیندهنگاری معنا ،سطوا نمایگانی یر را

در خود داردا
اففا در بیرونیتریا الیه ،ما با تنوعی ا قصهرای اردی ،ا تماعی و تاریخی روبرو رستید
که با ناخصۀ عبر آمو ی معرای مینوند؛
ا در یک الیه تحهیهی یرتر ،ما با نمونه موقعی،رای مسأفهای روبرو رستیدا ویا مخاطب
یا قرآن ،نخص مخاطب اس ،و مخاطب اراخوانده مینود تا با حس عضوی ا موقعی ،ندن
یا خداوند را در نسب ،به خود دریابدا
جا نمونه مسأفهرای رخنموده در قصص ،رمه اتفاقا ممکا تحو تاریخمند ند ی نیستند؛
بهکه نمونه رای راربردی رستند که یش ا آنکه اصل حادثه موضوعی ،دانته باند ،منطق اهد
حادثه ،اهد موقعی ،مسأفهای و اار آیندهنگار ا آن به سم ،مطهوبی،رای امکان برسا ی در
آینده موضوعی ،دارد تا ا ایا ررگار ،ذائاه آیندهنگاری راربردی در مخاطب تربی ،و ارآوری
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نودا ایا نمونه قصهرا ،ریچ کدا به تنهایی اصاف ،ندارندا بهکه نبکه کالن میان قصهرا ،نمونه
میدانی معیار و مر ن را ردف قرار داده اس( ،راک؛ آکوچکیان)۱39۸ ،ا

 .۲-۴کارکرد قصه در آیندهنگاری
آیندهنگاری ساخ ،مان حا به مناور برسا ی آینده اس،ا میان انته و آینده چهار نو
یوند و ود داردا یوستگی و ود ،یوستگی تغییر ،یوستگی افگو و یوستگی عهی( ،راک؛
کونیش1394 ،ا صص277ه)278ا ا

مهه کارکردرای اصهی و ناشرای توانمندسا قصص

قرآنی در آیندهنگاری عبارتند ا ا
اففا نشانکیابی تغییر؛
ا ژرفنگری ناادانه به آینده (آسیبنناسی وضن مو ود)؛
جا غهبه بر چافشرای اکری ارارو؛
دا کشف یشرانرای تحاق چشداندا  ،بر ستهسا ی و معرای آنها به مرد  ،مدیران و
سیاس ،ااران (راک؛ مهکی ار و اخرایی1393 ،ا )22ا
قصص قرآنی با کارکرد رونی سکاوی خود ،افگوی اار استارایی به قیاسی را ا نمونه
حادثهرای عینی انسانی و تاریخی به راربردرای آیندهنگار در اختیار مخاطب می ااردا در ایا
منطق به صور مهندسی معکو  ،قصه ،مخاطب را در اضای مسأفه معیا قرار میدرد و با
ا
اراخوانی وی به ساختاررا و مکانیز رای یریا عهی یامدرای انسانی و ا تماعی ،مخاطب را به
سطحی ا توصیف ،تفهد و سطوا داوستدی تجریدیه تجربی میرساند تا مد سا ی و تعییا
افگو برای تحو مدنار قرار یرد و به مدد رویکرد واقن رایی انتاادی (قصه به مثابه مد تحهیل)،
با ایجاد اضای تخیل موقعی ،،مدفی برای نو تدبیر تغییر نکل می یردا
آمو هرای برآمده ا قصص قرآنی راربرندۀ بینش ،رایش ،کنش و منش مخاطب اس،ا قصص
قرآنی ،منبن و نمونهرای عینی برای با خوانی منطق آیندهنگاری راربردی اس ،تا بدیا ونه بر اسا
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آن در عرصه تفکر تا مدیری ،استراتژیک با برآیند آیندهنگاری به سم ،یشنهاد متدوفوژیای را،
و ا ایا ررگار ،مخاطب را در موقعی ،وارد نمودا به ایا معنا که نه ااط سن،رای تاریخی را
تفسیر کند ،بهکه مخاطب را در موقعی ،قرار درد و به آن ونه عمل کند که در مد رای یشنهادی
قصصی قرآن یشنهاد ندهاس،ا
طرف خطا در قرآن ،امعۀ انسانی اس،ا وقتی عمل معی بر طبق قوانیا تاریخی انجا
می یرد و به نکل صحیحی رربری مینود ،د ر ونی رخ میدردا بنابرایا در نکل دادن به
تحوال تاریخی و ا تماعی ،دو عامل انسان و تاریخ را باید به حسا آوردا در قرآن ایا موقعی،
ممتا به خوبی نشان داده ندهاس،ا در آغا سورۀ باره به معرای متایا ،ااراد کاار و روه وابسته به
طباه حاکد می ردا د و یامبر(ص) را ا تال بیهوده و ردای ،روه ستمگر برحار میداردا س
ا ایا آیا  ،مخاطب ااط مردمند و ا حاوق و مناان و سرنون ،آنان در ضما قصص صحب،
میکند(راک؛ ایدار ،بیتاا صص21ه)22ا
سه ا آمو اری قرآن در ایا عرصه عبارتند ا ا
اففا یشنهاد ناریه افهیا آیندهنگاری و آیندهنگاری افهیاتی؛
ا یشنهاد افگوی افهیاتی ااعهی ،ا تما در عنصر یستمانی (چگونه یستا)؛
جا یشنهاد افگوی افهیاتی ااعهی ،ا تماعیا چگونه امعهرا بر اسا

آمو هرای قصص،

خافق اتفاقا آیندهنگار بانندا

 .۳-۴روششناسی
کشف سا وکاررای تدبیر آیندهنگار عینی ،انسانی و ا تماعی مستهز ترکیبی ا استدال ،
تخیل و استفاده ا افگورای تصویری اس ،که در ضما آن ،مکانیز رای غیرقابل دستر

در

ارآیندرای معمو نناخ ،به وسیهۀ یک تصویر موقعیتی ا یک ارآیند واقعی نشان داده مینوند
(راک؛ محمد ور1390 ،ا صص167ه)176ا
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قرآن نمونه تصویررای کاربردی را به صور یک چشداندا معیا در ضما قصص برای ورود
به ایا سیستد مفهومی یشنهاد کردهاس،ا س رر قصهای در رر ساخ ،سورهای یک افگوس،
(راک؛ افجابری1393 ،ا )476ا
مناومه قصهرای قرآن دو ساح ،معرا،نناخ ،داردا
اففا در یک ساح ،،مناومه زارهرا و مفارید تصدیای اس ،که دارای و وه ااعهی ،اعهی،
مفعوفی و قیدی رستند و بدینسان نگان ،زارهای رویکرد آیندهنگار رقد میخوردا ا مجرای ایا
زارهرا میتوان به دانش تدبیر آیندهنگار دس ،یاا،؛
ا ساح ،امر یستی که آن مناومهرای زارهای در ذیل قصه ،ترسید موقعیتی برای مخاطب
داردا
تو ه به قصص نوعی برنامهریزی آ ارانه را در بینش و عمهکرد یش رو می ااردا یکی ا
موضوعاتی که بدان باید رداخ ،ایا اس ،که آیا در بینش قرآن و به طور خاص قصص قرآنی،
تاریخ بشری سن،رایی دارد؟ آیا سن،را و قوانینی رس ،که بر مسیر و حرک ،و تحوال آن حاکد
باند؟ (راک؛ صدر1395 ،ا 55ه)57ا به مدد قصص قرآنی ،تجربهرای مورد آ مون آیندهنگاری
در سه الیه نکل می یردا
اففا در الیه بینش تاریخی و به تعبیری دقیقتر الیۀ بینش حادثهای ،دادهرای قابل بررسی اصل
حادثه ،واقنبینی مینوندا

ا
ا در الیۀ حرک،نگری ،حادثهرا به قطعهرای عهی حرک ،،با تعریف مینوندا نهید صدر،

ا رمیا چشداندا  ،سن،رای ا تماعی را مورد تحهیل قرار دادهاس( ،راک؛ رمان)ا
جا و سپس در الیۀ سناریونویسی مجدد ،به مدد با خوانی سن،را و قوانیا حاکد بر حرک،
تاریخ ،عبر رای مدنار قصص ،بر راته نده و یشنهاد مینودا
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 .۴-۴تحلیل داستان بنیاسرائیل در چهار وجه گزارهای
قصه یک افگوی بانی اس ،و رنگامی که در ساخ ،زارهای و تصویری قرار می یرد ،ساخ،
تصویری مرکب ا و وه ااعهی ،مفعوفی و اعهی و قیدی (موقعیتی) داردا ا مجرای ایا زارهرا
میتوان به دانش مر ن تدبیر آیندهنگار دس ،یاا،ا ایا و وه چهار انه بر اسا

اصل عبر ،

اصو چهار انه ناریۀ خاص آیندهنگاری اس،ا
اففا و ه ااعهیا ااراد و نهادرا و ویژ یرای ایشانا دانش ،مهار و ااا؛
ا و ه اعهیا ارآیندرا ،رو را ،ابزاررا ،تعاملرا و ااا؛
جا و ه مفعوفیا موضو رای ژورشی و مطافعاتی ،مخاطبان رر اعل و ااعل و ااا؛
دا و ه قیدیا قیود مکان ،مان ،حاف ،و ااا (راک؛ آکوچکیان1395 ،ا صص428ه430؛
صالحی کجور1392 ،ا 137ه)164ا

 .۱-۴-۴وجه فاعلی
اوفیا و ه در تبییا افگوی آیندهنگاری ،بیان ویژ یرای ارد و نهاد ا تماعی اس،ا در و ه
ااعهی به دو نو ااعل اردی و سا مانی رداخته مینود (راک؛ صالحی۱39۲ ،ا )۱۴7ا ااعهی،
تغییر ا عافی تریا سطب به معنای تصدی امور امعۀ انسانی تا تصدی زئیا اقدامی ند ی
ا تماعی را نامل اس( ،راک؛ آکوچکیان؛ ۱39۴ا صص۵۱۴ه)۵۱۵ا در داستان بنیاسرائیل با
چند دسته ااعل تغییر روبرو رستیدا
ه ارعون و موسی در ناش راربران؛
ه رارون ،سامری و مال مان و سران ارعون در ناش ردۀ میانی و تأثیر اار؛
ه قو بنیاسرائیل و قو ارعون در ایگاه صف شتیبان (مدیری ،اقدا مدنی)ا
تأمل در داستان بنیاسرائیل باعث به و ودآمدن دورنمایی ا تغییرا
مو ود برای یدایش آیندهای متفاو با مان حا مینودا بر اسا

انته و احتماال

آمو هرای قصص قرآنی و
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بهطور خاص داستان بنیاسرائیل و ه ااعهی ماوفۀ آیندهنگاری را در سه سطب میتوان تبییا نمود
(راک؛آکوچکیان و رمکاران۱39۵ ،ا )۵۱۵ا
اففا سطب و ظرای ،دانشی متناسب با سطب مأموری ،و مسئوفی،؛
ا سطب یس ،اردی با ویژ یرایی چونا
ه ایمان به استفاده ا دانش در تدویا و ا رای سیاس،راا مانند بهره راتا ارعون ا ساحران،
نزو کتا و افواا به حضر موسی ( ) ،توصیه حضر موسی به بزر ان بنیاسرائیل برای
ارا یری تورا به عنوان متوفیان امور دینی و آمو

آن به مرد و عمل به دستورا تورا ؛

ه برخورداری ا رویتی مستال برای خود به عنوان یك ارد ملثر در یشرا ،خود و امعها
حضر موسی در اوفیا برخورد با ارعون به ایا نکته تاکر میدرد که آمدها تا بنیاسرائیل را ا
دس ،تو ررایی بخشد (طه۴7 /؛ باره)6۲ /ا رمچنیا نحوۀ برخورد ملما آ ارعون و رمسر ارعون
حکای ،ا ارمی ،روی ،مستال در تصمید یری برای آینده داردا
ه ژرفبینیا مانند ملما آ ارعون ،ایمان آوردن رمسر ارعون ،ایمان آوردن ساحران
جا سطب یس ،مدیریتی ،با ویژ یرایی چون (راک؛ ا هی۱3۸3 ،ا ۱۴ه)3۰ا
ه ه ،یری به سوی اقدا ا تماعی و تصمید یری آ ارانه با ردف تطبیق با آیندها حضر
موسی ( ) در آیا 40ه 46باره ا یهودیان میخوارد ایبندی خود را به یمانی که با خدا بستهاند،
نشان درند و برای دستیابی به مناان ناچیز دنیوی حاانی ،قرآن و یامبر را انکار نکنندا
ه ایفای ناش راربردی :رارون در دعو حضر موسی( ) ناشی راربردی داردا در آیا
۲9ه 3۲و  ۴۲سورۀ طه به ایا امر اناره ندهاس،ا
ه تأثیر ااری بر دیگران :سامری و تبعی ،قو ا اوا در آیه 44باره به توبیخ کسانی می ردا د که
به تالو کتا می ردا ند و خود را متصدی آمو

احکا کتا به مرد میدانند و با ادعای

ردای ،و ایمان در میان آنان داوری میکنند یا آنکه به کفر و مراری ررنمونشان میکنندا
ه اقدا سرین و به موقنا س ا وحی ما رای مراری قو ا سوی سامری به حضر
موسی( ) ،او با ناراحتی و خشد به سوی قو بر ش ،و آنها را مورد سر نش قرار داد (طه۸3 /ه)9۰ا
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سامری ا نااط ضعف بنیاسرائیل سوءاستفاده کرد و اتنه عایمی ایجاد کردا سرانجا موسی( )
او را چنان مجا ا کرد که ا کشتا بدتر بود؛ یعنی او را ا

امعه طرد کردا

ه توانایی ایجاد تغییر :به ایا ویژ ی در ای ای داستان حضر موسی و بنیاسرائیل اناره
ندهاس،ا
با تو ه به نکا اوق میتوان ویژ یرایی را برای ایا سه دسته ااعل برنمردا

.۱-۱-۴-۴رهبران و سران
سه ویژ ی ظرای ،دانشی ،سطب یس ،اردی و یس ،مدیریتی ،راربر به سه ویژ ی مبنا در
رربر یک امعه به مناور رقد دن آیندۀ مطهو

امعه تح ،حاکمی ،خود اس( ،راک؛ ا هی،

1383ا 49ه)75ا
اففا اندیشهوری و دانشور یا آمو هرای اسال  ،یك مناومۀ منسجد ا آمو هرای تربیتی،
ا تماعی و اررنگی اس ،و دامنۀ مدیریتی رر سطحی ا تغییر (ا رربری تا اییاتریا نهاد) دامنۀ
معراتی متناسب با خویش را میطهبدا
ا عداف ،مطهقا رربر و متوفی یک امعه عالوه بر اینکه ال اس ،عهد دیا را درس،
بفهمد ،باید آن عهد را در امعۀ اسالمی به درستی ا را نماید و رمة وظایف دینی خود را انجا
درد و آن چه ا دیا باید به مرد ابالغ کند ،ابالغ نماید و چیزی را کتمان نکند (باره،74 ،42 /
78ه)79ا رربر عاد  ،باید به میل و رو

کاری نکند و ناری ا او سرنزند (باره67 /ه76

و91ه ،92طه83 ،ه)90ا
پا قدر مدیری ،و استعداد و ظرای ،رربریا ند ی آیندهنگارانه بایستی در بینش ،کنش و
رو

مدیریتی نیز خود را نشان دردا ارکان تحاق ایا ویژ ی ،نامل ظرای ،دانشی (اعراف/

۱۴۴ه۱۴۵؛ باره۵3 ،؛ مائده۴۴ /؛ قصص )۴3 ،تا ظرای ،روحی (نکیبایی حضر موسی ( )
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در ماابل معاندان) تا طرا و برنامۀ مدیریتی و استواری نخصی ،در مدیری ،بحران (طه۸3 /ه)9۰
اس،ا
تأمل در داستان بنیاسرائیل نشان ا ایا دارد که حما حضر موسی( ) در مصر ،در یری
با ارعون و مشکالتی که بعد ا بر شتا ا َ
مدیا تا بیرون آمدن ا مصر برای او یش آمد و نجا

ا
مستاری را در بنیاسرائیل به و ود میآورد؛ اما ایا
بنیاسرائیل و رالک ،ارعون ،باید یک ایمان
آَلة﴾ (اعراف )۱3۸ /و بعد نیز ا
اتفاق نیفتادا ااو فتند﴿اِجعل لَنا إَِلاً َکما ََلم ِ
قضیه سامری اتفاق
َْ ْ

ُْ َ

ااتادا بزر تریا رنج برای حضر موسی( ) ناید رمیا بود که با حما اراوان عدهای را به راه
خداوند بیاورد و ایمان را به اینان تهایا کنند؛ اما آنها به خاطر یک چیز زئی ا ایمان بر ردندا در

أس اَ ِ
لواح َواَ َخ َذ بَِر ِ
خيه ََیُُّرهُ اِلَيه﴾ (اعراف )۱۵۰/حضر ایا وضن را که
قرآن آمدهاس،ا ﴿ َواَل َقی االَ َ

دیدند ،به ند خشمگیا و ناراح ،ندند (احزا 69 /؛ صف)۵ /ا ایا نشاندرندۀ آن اس ،که

اذی ،و آ ار بنیاسرائیل به حضر موسی( ) خیهی بزرگ بوده اس،؛ میاا نشان ر ایا واقعیا
مهد تاریخی اس ،و نشان میدرد که حرک ،در راه حق مشکال دارد و چطور باید با ایا
مشکال موا ه ند (راک؛ خامنهای۱399 ،ا سای ،رربری)ا

 .۲-۱-۴-۴آحاد انسانی یک جامعه
آیا 40ه 48و 62ه 88باره به بیان ویژ یرای کهی بنیاسرائیل و خصه،رایی که مانن ایمان
آوردن آنان ند ،به عنوان یک نمونه ااعل صف شتیبان می ردا دا تحهیل ایا آمو هرا اوصاای را
برای آیندهنگاری و دس،یابی به حیا معاو یش رو می ااردا
ه برخورداری ا رویتی مستال :یکی ا نعم،رای اعطا نده ا سوی خداوند به بنیاسرائیل
و نیز اهسفۀ ارسا یامبر به سوی ایا قو آ ادی آنان ا برد ی ارعون و تأکید بر دانتا روی،
مستال آنان بودهاس( ،اعراف104 /؛ طه ،47 /باره)49 /ا
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ه رو را و سرمشقرای مشترکا در آیه  63باره خداوند با یادآوری یمان با قو بنیاسرائیل
نرط عمل به آن را عمل به تورا و دی راتا احکا و به اصالا و تهایب رداختا تا رسیدن
به تاوا معرای میکندا رمچنیا ا آیا  40تا  43برخی ا رارکاررا را اینگونه برمینمردا﴿ ََيبَِِن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يموا
سوا َ ...وتَكْتُ ُموا َ ...وأَق ُ
يل اذْ ُك ُروا َ ...وأ َْوفُوا َ ...وآمنُوا َ ...وَال تَ ُكونُوا  ...فَاتَّ ُقون َ ...وَال تَلْب ُ
إ ْس َرائ َ

َ ...وآتُوا َ ...و ْارَكعُوا﴾

ه مفارید کهیدی مشترکا در آیا  40تا  48باره به برخی ا ایا مفارید اناره ندهاس،ا

استعان ،ا نما و صبر ،تاوا ،عد کتمان حق ،تعال در امور ،امیدواری به نفاع ،،عد ارامونیا
ه تصمید یری آ ارانه :ایمان آوردن ساحران بعد ا مشارده معجزه یکی ا موارد تصمید یری
آ ارانه اس ،که در نتیجه به حیاتی ار نده در آخر دس ،یااتند (طه70 /ه)73ا
ه ار

رای مشترکا مانند رااه (دادن نعم،رای اراوان به بنیاسرائیل) و آ ادی (اهسفۀ ارسا

موسی به سوی ارعون)ا
در آیا  62تا  88سوره باره ،ویژ یرای عمومی و ناخصهرای اکری و راتاری بنیاسرائیل
ذکر مینود تا نشان درد عه ،اصهی مخافف ،آنان با تعافید یامبر اسال  ،مراری و حقستیزی
آنراس ،،نه و ود کاستی در آییا افهیا

 .۲-۴-۴وجه فعلی
و ه اعهی آینده نگاری ،ارآیند تبدیل نار به اقدا اس،ا و ه اعهی دربر یرندۀ رو را و
ارآیندرای مدیری ،حیا اس( ،راک؛ آکوچکیان و رمکاران1395 ،ا  )519که چگونگی تحاق
حیا معاو را بیان میداردا در و ه اعهی ،نحوۀ حل مسأفه مورد تأکید اس،ا تحهیل راتار
روهرای آدمیان در قصص نشان ا ایا دارد که حرک ،آنها رو و معیاری برای رمه نسلراس،ا
نکل یری افگوی آیندهنگاری با استفاده ا قیا مو ود در ایا داستانرا و وقاین ممکا اس،؛
یعنی س ا آ مودن نخص و عبور وی ا سختیرا و یرو ی در عرصه عمل ،با استفاده ا ماایسه
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اعما نیک و بد و نیروی خیر و نر ،قرآن افگو و نمونهای برای آیندۀ انسانی در اختیار مینهد؛ مانند
ن نوا و رمسر فوط که افگوی انسانرای سخاچیا و عهدنکا رستند و مرید و آسیه ( ن
ارعون) که نمونهای ا نان ااضل معرای مینوندا
عااید بشر بر ارداف و راهرای ممکا برای تحاق آن ارداف اثر می ااردا نیا رای بنیادی بشر
بر حسب عااید ،ارداف و رو را به انحای مختهف بسط یدا میکندا استفاده ا یک رو منجر
به بسط نبکه نیا رای انسان مینود و استفاده ا یک اناوری با تغییر مینۀ نیا رای انسان ،دامنۀ
تصمیما آتی او را تح ،تأثیر قرار میدردا به ایا ترتیب تصمید یری انسان رمواره به تصمیما
یشیا او و رو رایی که در انته به کار راته اس ،،وابسته اس( ،راک؛ تاوی)1387 ،ا خداوند
در قرآن و در ضما قصص و زار ا آیندۀ دو صنف حق و باطل ،سپهر و مینه مورد بحث را
یشرو می اارد و رو را و ابزاررای اسخدری به نیا را را در ایا دو صنف معرای میکندا اصهی
ا آیندهنگاری راربردی نیوۀ راربری و بهرهوری ا ظرای،راس،ا زار

تاابل و رویارویی

حضر موسی( ) و ارعون ،ایا رو را و ابزاررا را یش رو می ااردا با استناد به داستان
بنیاسرائیل با دو روه رویه و رو موا ه رستید ،برای مثا در نمونۀ سوره بارها
اففا رویه و رو

یشنهادی خداوند که سبب بهرو ی و دستیابی به حیا معاو نده اس،؛

نهراسیدن ا یامدرای افتزا به حاایق کتا (آیۀ  ،)41ایمان دانتا به کتا (آیه  ،)41رریز ا
مخافف ،با خدا (آیۀ ،)41عد کتمان حق (باره ،)42 /ایبندی به احکا افهی ( ،)43یاری ستا
ا نما و کا (آیۀ  ،)43تر ا رو قیام ،و حسا (آیۀ  ،)48تعال کردن در امور (باره،)44 /
توبه (آیۀ  ،)58تاوا یشگی و ااا ا
ا رویه و رو اقوا و به خصوص مخاففان که نتیجه آن تباری ند ی دنیوی و عاا اخروی
اس،ا تحریف کتا با و ود آ اری به آن (آیۀ  ،)75عهدنکنی بنیاسرائیل (آیۀ  ،)44اصرار بر
ناه (آیۀ  ،)61عمل نکردن به احکا افهی (آیۀ  ،)85تو ه نکردن به معارف قرآنی ،نپایراتا
یا رای افهی ،یروی ا طاغو و نیطان (باره ،)102 /تااضای نامعاو رؤی ،)108( ،مخافف،
با یامبر و انکار او (آیا 89ه 90و )146ا
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انسان خودآ اه به رند و خواران رقد دن آیندۀ خویش ،ه ،برتری (خداوند) را برای ند ی
خود برمی زیند و ایا ه ،برتر را در ند ی اردی و ا تماعی عینی ،میبخشد (راک؛
آکوچکیان1395 ،ا )313ا رمچنیا تو ه به خطاباتی که در قرآن با عبار «و اذااا» نرو
ندهاس ،،ایا رو را و رویهرا را یش روی مخاطب قرار میدرد (باره،54 ،51 ،50 ،49 /
)83ا
یکی ا مهدتریا ویژ یرا در ارآیند آیندهنگاری تو ه به سنا افهی اس،ا وعدهرایی افهی و
نیز تحاق آنها در طو تاریخ نسب ،به آدمیان در ذیل قصص سبب نوعی برنامهریزی آ ارانه

مینود .ا مهه ایا سن،راا قوانیا ناظر به اصل تاریخ بشری،ا ﴿ َو لََق ْد َكتَ بْ نَا فِی الزَّبُوِر﴾ (انبیا/
ك الْ ُق َرى﴾ (رود )117 /با نار
ك لِ ْيهلِ َ
 )105یا قانون خاص مربوط به وامن مختهف ﴿ َو َما َكا َن َربُّ َ

به حیث قهمرو اردیا ﴿إِ َّن ِْ
ُوعا﴾ (معارج ،)19 /یا حیث ا تماعیا ﴿...إِذَا َجاء
سا َن ُخلِ َق َهل ً
اْلنْ َ
َجل ُُه ْم( ﴾...اعراف ،)34 /و با نار به ناش انسان در آنرا در نمونه قوانیا مطهق مانندا ﴿لِ ُك ِّل أ َُّمۀ
أَ
ِ
َج ٌل﴾ (یونس )49 /مستال ا ارادۀ بشرا ﴿...لَ َق ْد َم َّن َّ
نی( ﴾...آ عمران )164 /یا
اَّللُ عَلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
أَ
ِ
مشروط به ناش انسان مانند مال نرطیها ﴿من َع ِمل ص ِ ِ
اِلًا م ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْ ثَى َو ُه َو ُم ْؤم ٌن فَلَنُ ْحيينَّهُ
َْ َ َ
يبۀ﴾ (نحل)97 /ا
َحياۀ طَ َ

 .۳-۴-۴وجه مفعولی
و ه مفعوفی به ایا معناس ،که چه حو هرای موضوعی و دامنۀ مخاطبی برای آیندهنگاری
ال اس ،و نحوۀ رویارویی با ایا موضو و مخاطب چگونه باید باند (راک؛ صالحی1392 ،ا
)137ا در ایا و ه ،مدیری ،حل مسأفه موضوعی ،مییابدا برای مثا در داستان بنیاسرائیل با
موضو توحیدمحوری و مبار ه با نرک ،دعو اردی که مدعی خدایی اس( ،ارعون) و ااا و
مخاطبانی چون ارعون ،آ ارعون ،بنیاسرائیل و سامری ،دختران نعیب و ااا موا ه رستیدا نحوۀ
برخورد با رر کدا ا ایا موضوعا و مخاطبان بهطور تفصیهی در قصۀ بنیاسرائیل آمدهاس ،و
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ایگاه رر کدا ا ایا مخاطبان و تأثیر آنان در رقد دن آیندۀ قو بنیاسرائیل تصویر ندهاس .،در
 84آیۀ باره ا بنیاسرائیل و موضوعاتی سخا راتهاس ،که آغا و انجا آن با مخاطب ساختا
آنراس،ا
ه آیا 40ه46ا ضما دعو یهودیان به اسال ا آنان میخوارد با ایمان به یامبر(ص)
ایبندی خود را به عهد و یمانی که با خدا بستهاند ،نشان درند و برای دس،یابی به مناان دنیوی
حاانی ،قرآن و یامبر را انکار نکنندا
ه آیا 47ه61ا خداوند نعم،رایی را که به انتگان آنان داده ،یادآور مینود و ا رو
عداف ،و قصاص بیمناکشان میکندا آیه  47و 48ا نعم،رای خدا به بنیاسرائیل و بهانه وییرا
و سرکشیرای آنرا را برمینمرد تا یادآور نود که چگونه نیاکان آنرا بر اثر مخافف ،با حق ا قهه
ا َا
َ ََ
َ
ََ
َ ا َ َا
افافة
برتری (انی اضهتکد عهی افعهمیا) به حضیض ذف ،و حاار کشانده ندند (ض ِرب ،عه ِیهد ِ
َ َ
وافمسک َنة)ا
ه آیا  62تا 88ا ویژ یرای عمومی و ناخصهرای اکری و راتاری بنیاسرائیل را برمینمرد
تا نشان درد عه ،اصهی مخافف ،آنان ،مراری و حقستیزی آنراس،ا
با مالحاۀ تصویر یشنهادی ا و ه مفعوفی بر اسا ایا آمو هرا ،تحهیل یك واحد ا تماعی
در تکا وی یشرا ،و آیندهنگاری ،عرصهرا و الیهرام حضور ریان اندیشه و دانش را نشان
ميدردا
اففا و ه انساننناختي ه رواننناختي تغییر؛
ا و ه ا تماعي تغییر و تحو (ناا رام ا تماعي ،سیاسي وااا)؛
پا افگوی سبک ند ی؛
ا و در بنیان ایا ارآیند تغییرا دانش و اندیشۀ مبنای یشرا ،و راربر تغییر و تحو
ثا فتمان تحو یك ناا ا تماعي با برو و ظهور در عرصۀ رنرا
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در رر دورة تاریخي که الیهرام یادنده به صور ناا وارهای و به ونهای رمارنگ رخ
نمودهاند ،نارد ظهور یك دورة بر ستة تاریخی بودهاید (راک؛ آکوچکیان و رمکاران1395 ،ا
صص521ه)522ا

 .۴-۴-۴وجه قیدی
در تحاق برآیند سه ضهن یشیا ،و ه چهار مناومۀ زارهای ،و ه قیدی آن اس،ا برای تحاق
آیندهنگاری باید بدانید افگوی مطهو بر زیدۀ رند در کدا ماتضیا

مانی ه مکانی و در چه

برنامهای و در قافب چه کاری باید به انجا رسد (راک؛ صالحی1392 ،ا 159؛ آکوچکیان و
رمکاران ،1395 ،ص)522ا «موقعی »،یعنی نرایط و محیطی که در آن به سر میبرید و ا آن
تأثیر می ایرید یا بر آن تأثیر می ااریدا ما آدمیان در نسبتی که با وضعی ،و نرایط خویش برقرار
میکنید ،نس تداو حیا خویش را رقد می نیدا ا ایارو «مدیری ،موقعی ،»،اار ا موضن
انفعافی در برابر حوادث و نرایط مو ود واقعی،رای یرامونی ،تدبیر تادیر خویش در مناسبا
یادنده و نیز مدیری ،راربردی آیندهنگار ایا مناسبا در اار ا وضعی ،مو ود بر اسا افگوی
معیا مطهو اس( ،راک؛ آکوچکیان1393 ،ا )239ا
آمو هرای قصص قرآنی بینشی آسیبنناسانه در ناد موقعی ،به دس ،میدردا ناد
آسیبنناختی انسان و امعه در نمونۀ قصص ،ناد ایستای وضعی ،مو ود نیس،؛ بهکه ا
چشداندا رویکرد به وضعی ،مطهو  ،به ناد نمونهرای آسیبی ند ی مردمان می ردا د که
مخاطب بتواند ا ایا وضعی ،آسیبی ،خویش را به سوی موقعی ،بهینة راربری نمایدا با ایا
مالحاه ،منطق اری در آمو هرای قصصی ،منطق مدیری ،موقعی ،اس،ا اینکه چگونه بتوان به
ترمید موقعی ،و مدیری ،ظرای،را و منابن و روابط ارتما دان،ا
سطب تحهیل قیدی دو سطب دارد:
ا
اففا یکی در سطب تحهیل ا حادثه و نکلدری ناا زارهرا در تفسیر عهی قصه؛
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ا در سطب اار ا قصه به چه بایدکردرای آیندهنگارا
مرور داستان بنیاسرائیل در سوره باره سه موقعی ،معرای نمودهاس،ا بنیاسرائیل مان
حضر موسی ( )؛ ربط تاریخی بنیاسرائیل مان حضر موسی به یهودیان مان یامبر(ص)،
یهودیان مان یامبر(ص)ا
ایا سه موقعی ،با دعو یهودیان به ایمان به یامبر اسال آغا مینودا در ادامه با یادآوری
نعم،رای افهی به بنیاسرائیل به یهودیان مدینه ونزد میکند که بهانه وییرا و یماننکنیرای
نیاکان آنرا در طو تاریخ ز ذف ،و خواری ریچ ثمری برای آنرا ندانته و بهتر اس ،ا یمودن
ایا راه بپرریزندا سپس به بررسی بهانهرا و انکاال یهودیان درباره اسال و نبو

یامبر رداخته

به آنرا اسخ میدردا مهدتریا رخدادرای تاریخی و راتاررایی که در ایا آیا به آنرا اناره نده
عبارتندا ا قرار راتا کوه طور بر باالی سر قو ( ،)63اصحا سب )65( ،قضیۀ سامری (67ه)71
تحریف ارمان افهی (75ه ،)79بیان برخی ا خصه،رای ایا قو (آیا 80ه ،)86مخافف،رای
ی در ی بنیاسرائیل با انبیا و تکایب و کشتار آنرا (آیا 87ه ،)88انکار یامبر(ص) و قرآن
(91ه ،)96دنمنی با برئیل (97ه ،)99روی آوردن به سحر و سوءاستفاده ا آن (102ه )103و
تغییر قبهه (142ه)146ا

 .۱-۴-۴-۴اصول موقعیت
در داستان موسی باا،رای موقعیتی متفاوتی دیده مینود که ااراد متفاو با ایگاه ا تماعی
خود مشارک ،دارندا در واقن نو فتگورای ااعالن و مشارکان ایا باا،را بر اسا طباۀ ا تماعی
و روابط میان آنها نکل می یرد و در متا ،با تا یابدا آنچه در ایا عرصه رقابتی نمود دارد ،غهبه
فتمان قدر و اقتدارطهبی بر فتمان مردمی و آ ادیطهبانه اس ،که بخش اعاد آن با نمایش
قدر و استبداد توسط ارعون صور می یرد (راک؛ صافحی و ااشار1398 ،ا )80ا
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مدیری ،موقعی ،دو و ه سهبی و ایجابی دارد؛ تبدیل وضعی،رای مثب ،به وضعی،رای
مثب،تر ،و ماابهه با موقعی،رای بحرانیا قصص قرآنی یک نمونۀ رخنمودۀ دیرو تاریخی اس،
که میتواند مصداقرای دیگری نیز در رر دورهای ا تاریخ بیابدا اسامی و رخدادرای مدنار قرآن،
نمونهرای عمهیاتی رستند که ا چشداندا منطق آیندهنگری و آیندهنگاری قابهی ،تسری تاریخی
دارندا تأمل در داستان بنیاسرائیل در سه دوره ،با نار به مناسبا و وه زارهای ،برخی ا اصو
مدیری ،موقعی ،را با نمونه آسیبنناسی عمهکرد ارعونیان و بنیاسرائیل یش رو می ااردا
اففا ا خود وانهاد ی آدمی ،خودارامونی و خداارامونی؛
ا محرومی ،انسان ا ظرای،رای ند ی؛
جا کاستی نو مناسبا انسانیا
بدینسان سه اصل راربردی مدیری ،موقعی ،با ایا داستان نناسایی مینودا
اففا مدیری ،مواق موقعی ،و مدیری ،بر خود؛ مدیری ،بر خود در نج ارا قابل تأمل اس،؛
خودنناسی ،ظرای ،اکری بافغتر ،ظرای ،روحی اازونتر ،ظرای ،اقدامی مبتنی بر طرا و برنامه
رونابیاتر و اررا و ااررای ایثاری و انفاقی انسانا
ا دومیا اصل مدیری ،مواق موقعی ،،مدیری ،ظرای،را و منابن ند ی به مناور اس،ا
ااراد بسیاری را ميبینید که ا ظرای،رام مو ود استفادة بهینه ندارند و منابن مو ود را نادیده
انگانته و حرص نبودنرا و ندانتارایی را میخورندا مدیر مواق کسي اس ،که نه تنها ظرای،رام
مو ود را نادیده نميانگارد ،بهکه ظرای،رام مو ود را به ونهام مورد بهرهبردارم قرار ميدرد که
حداکثر با دري را دانته باندا رر اردم در ند ي خویش بحرانرایي دارد و ماني ميتواند ایا
بحرانرا را به سالم ،ش ،سر اارد که در برابر ایا بحرانرا در عوض عجز و البه به مدیری،
بحران و موقعی ،یش رو بپردا د؛
جا سومیا اصل مدیری ،مواق ،اازایش توان در مدیری ،مناسبا با دیگران اس( ،راک؛
آکوچکیان1393 ،ا صص242ه)243ا انسانرای مواق مناسبا مواای نیز دارندا
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تو ه به ایا اصو و کارکرد آنها ،منطق مدیری ،موقعی ،و آیندهنگاری را یش روی انسان قرار
میدردا اینکه چگونه بتوان به ترمید موقعی ،و مدیری ،ظرای،را به مناور رقد دن آیندۀ بهتر
ارتما دان،ا

 .۲-۴-۴-۴عوامل مدیر یت موقعیت
موقعی،را را عوامهی معنی و ه ،میبخشند:
اففا اویۀ دیدا در یك موقعی ،با چند اویۀ دید ،چند برخورد و نتیجه یرم برميآیدا برای
مثا در یك موقعی ،،رارون نامی ،ایمان ميآورد و موسی را رمراری میکند و سامری نامی نیز،
روبرو ميایستدا
تعامهی حضر موسی( ) با بنیاسرائیل در برابر ارعونیان ،یك «موقعی »،اس،،
موقعی،
ِ
حادتریا و رتنشتریا وضعی ،ممکا که دیگران بر آدمی تحمیل کردهاند و او دس،اندرکار تدبیر
آنراس،ا
ا موقعی،را تابن سطب ردفدارم ما رستندا تأمل در بهانه ویی و کفر و ناسپاسی
بنیاسرائیل س ا برآورده ندن تمامی خواستهرای آنان نشان ا ایا دارد انسان در رنگا نعم ،و
در موقعی ،مطهو  ،به کفرِ ،اعراض ،غرور و استکبار ميرسد و در برابر رنجرا و ناخونایندرا به

ذف ،مينشیند و دچار عاا

سترده مينود (راک؛ باره40 ،ه61؛ اعراف137 ،ه138؛ یونس،

90ه93؛ نعرا57 ،ه 59وااا)
سر من ایا ملففهرای موقعی،سا به واسطة تمریا و در بهندمد  ،تبدیل به خهایا مهارتی
مینوند و نوعی نخصی ،و منش خاصی را برای ارد رقد می نندا
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بحث و نتیجهگیری
اففا قصه بافغتریا بان رنری در تصویر موقعیتی ا رویکرد آیندهنگار قرآن اس،ا اینگونه
چشداندا آیندهنگاری اقتضای یک رو نناسی خاص و افگوی آارید اری تغییرو تحو داردا
برآیند ایا آمو اری ،ناظر به منطق عبور ا انته و آارید اری آینده به رو آارید اری مان حا
اس،ا
ا اهسفۀ قصه ،مدیری ،تحو اس ،که یک ضهن مدیری ،تحو  ،آیندهنگاری اس،ا در
کاو استارایی ا سامان زارهای قصص ،ماوفه آیندهنگاری در یک ناریۀ چهارو هی با ندا
و ه ااعهی ،اعهی ،مفعوفی و قیدیا
جا قرآن اراخوانی به دیا را در بان ادبیا با مخاطبان خویش تصویر کردهاس ،و در نمونه
قصص با تصویر موقعیتی ،مخاطب را در تخاطب با ایا اراخوانی قرار داده تا رو

تدبیر آن

موقعی ،را در نمونهرای مصداقرای یآیندی در ایا تعافید بیامو دا
دا قرآن قصه می وید تا ما با عبور ا انته به قصد برسا ی آینده ،مان حا را معماری کنید
و ا اینک و در مان حا  ،آینده نیز ا آن ما باندا در قصص قرآنی ،آدمی ،خافق تغییر و تحو ،
تصویر مینود تا با آن عبر ا دیرو  ،در ناد ماایسهای ارادهور ی اصیل با ارادهداری کفر و نفاق،
تدبیر تحو آموخته نودا

منابع
1ا ابااثیر ،مبارکبا محمدا (1383قا)ا النهایها به کونش طارر احمد اوی و
محمود محمد طناحیا قدا ملسسه االمیا فهطباعه و افنشر و افتو ینا
2ا ابابابویه ،محمدباعهیا (1414قا)ا من الیحضره الفقیها چاپ دو ا قدا داتر
انتشارا اسالمیا
3ا ابااار  ،احمدا ()1410ا معجم مقاییساللغها بیرو ا افداراالسالمیها
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4ا ابامسکویه ،ابوعهیا ()1371ا تجارباالمما تحایق ابوافااسد امامیا تهرانا
سرو ا
5ا ابامناور ،محمدبا مکر ا (۱۴۱۴قا)ا لسان العربا چاپ سو ا بیرو ا
دارصادرا
6ا ا هی ،محمدا ()1383ا رهبری استراتژیک چشماندازا تهرانا دانشگاه اما حسیا
( )ا
7ا ابورال عسکری ،حسا با عبدافهها ()1410ا الفروقاللغویها قدا مکتبه بصیرتیا
8ا اسالتر ،ریچاردا و رمکارانا ()۱996ا آیندهاندیشی برای هزاره نوین .مفاهیم.
روشها و ایدههای آیندهپژوهیا تر مۀ عایل مهکیار و دیگرانا تهرانا ملسسه
آمو نی و تحایااتی صناین دااعیا
9ا انرای ،عبا ا ()1390ا مقایسۀ قصص در قرآن و عهدینا تهرانا نرک ،چاپ و
نشر بیاافمهلا
10ا افوانی ،سیدمهدیا صالحی ،اسحاقا ()1392ا «طراحی مد اسالمی ه ایرانی
آیندهنگاری راربردی»ا مطالعات بین رشتهای دانش راهبردیا نماره 10ا
11ا آکوچکیان ،احمدا ()1389ا درسنامۀ حکمت هنرا اصفهانا دانشگاه رنر
اصفهانا
12ا __________)1393( .ا فروکاهشی سبک زندگی با سوره مسدا تهرانا بنیاد
اندیشۀ دینی و مطافعا توسعها
13ا آکوچکیان ،احمد و رمکارانا ()1395ا الگوی راهبری تحولا تهرانا بنیاد اندیشۀ
دینی و مطافعا توسعها
14ا آکوچکیان ،احمدا ()1398ا الگوی تنزیلی قرآنا تهرانا بنیاد اندیشۀ دینی و
مطافعا توسعه (چاپ محدود)ا
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15ا صالحی ،اسحاقا ()1392ا طراحی مدل اسالمی ـ ایرانی آیندهنگاری راهبردیا
رسافه دکتریا تهرانا دانشگاه عافی داا مهیا
16ا ایمان ،محمدتای و کالته ساداتی ،احمدا ()1392ا روششناسی علوم انسانی نزد

اندیشمندان مسلمانا قدا ژورشگاه حو ه و دانشگاها
17ا ابا مناور ،محمدبا مکر ا (1414ق)ا لسانالعربا چاپ سو ا بیرو ا دار صادرا
18ا بابایی ،حبیبافهها ()1393ا کاوشهای نظری در الهیات تمدنیا قدا ژورشگاه
عهو و اررنگ اسالمیا
19ا بصیری ،مریدا ()1396ا فرآیند شکلگیری داستان در ادبیات داستانی و دراماتیکا
تهرانا خوار میا
20ا بل ،وند ا ()1396ا مبانی آیندهپژوهی :تاریخچه .اهداف و دانشا تر مۀ
مصطفی تاوی و محسا محاقا چاپ سو ا تهرانا ملسسه آمو نی و تحایااتی
صناین دااعیا
21ا بنی اسد ،رضاا ()1390ا مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادیا تهرانا
دانشگاه اما صادق( )ا
۲۲ا ایدار ،حبیبافهها (بیتا)ا برداشتهایی دربارۀ فلسفۀ تاریخ از دیدگاه قرآنا تهرانا
سهمان.
23ا روینی ،خهیلا ()1379ا تحلیل ادبی و هنری داستانهای قرآنیا تهرانا
اررنگ سترا
24ا والردا سیدنیا ()1354ا اندیشه ترقیا تر مه حسیا اسد ور یرانفرا تهرانا
امیرکبیرا
25ا تااهرا افویاا ()1373ا ورقهای آیندها تهرانا افبر ا
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26ا تاوی ،مصطفیا ()1387ا «درآمدی مبنایی و راربردی بر افگوی اسالمی ه ایرانی
توسعه عهد و اناوری»ا فصلنامه روششناسی علوم انسانیا نماره  ،صص 73ه98ا
27ا حاج منوچهری ،ارامر ا ()1395ا گونهشناسی و تحلیل قصص قرآنیا تهرانا
دانشگاه اما صادق ( )ا
28ا حسابیگی ،ابراریدا ()1390ا مدیریت راهبردیا تهرانا سم،ا
29ا حسینی ،محمدا ()1382ا ریختشناسی قصههای قرآنیا تهرانا قانو ا
30ا

خامنهای ،سیدعهیا ()1399ا بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان
تاریخ ()99/5/10ا

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46146

31ا خزائی ،حسیاا ()1397ا درآمدی بر آیندهنگاری قرآنشناختا اندیشهرا و ناررا
در ناریه و مکتب تفسیر یشرا،نناخ،ا (مجموعه مااال )ا تهرانا بنیاد اندیشه
دینی و مطافعا توسعها
32ا دانشنامۀ آینده ژوریا ()1387ا مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیا مرکز
آینده ژوری عهو و اناوری دااعیا تهرانا مرکز آینده ژوریا
33ا افد انی ،اریه راغبا ()1393ا مفهوم قرآنی و توراتی موسی (ع) و فرعونا تر مه
حبیبافهه عباسیا تهرانا سخاا
34ا راغب اصفهانیا ()1412ا مفردات فی غریبالقرآنا تحایق صفوان عدنان داودیا
بیرو ا دارافعهد افدارافشامیها
35ا افی ،نادرا ()1396ا آیندهنگاری راهبردی در برنامهریزی و توسعه منطقهایا چاپ
سو ا تهرانا ژورشکده مطافعا راربردیا
36ا صاحبی نژاد ،مجیدا ()1385ا آیندهنگاری فناوری .ابزاری جهت اولویتگذاری

علم و فناوری نانو در ایرانا ایان نامه کارنناسی ارندا تهرانا دانشگاه عالمه
طباطبائیا
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37ا صافحی ،یمانا ااشار ،مرضیها ()1398ا «تحهیل فتمان انتاادی داستان حضر
موسی ( ) در قرآن (بر اسا افگوی نورما ارکالف)»ا پژوهشهای قرآنیا سا
23ا نماره 3ا صص 59ه 82ا
38ا صدر ،سیدمحمدباقرا ()1395ا پژوهشهای قرآنیا تر مه سید ال میرآقاییا
قدا دارافصدرا
39ا طریحی ،اخرافدیاا ()1375ا مجمع البحرینا تحایق سیداحمد حسینیا چاپ
سو ا تهرانا کتا ارونی مرتضویا
40ا غالمرضایی ،عهیاصغرا ()1390ا درآمدی بر ساختار روایت قصههای قرآنا قدا
صدا و سیمای مهوری اسالمی ایرانا مرکز ژورشرای اسالمیا
41ا اراریدی ،خهیل با احمدا ()1410ا العینا چاپ دو ا قدا انتشارا رجر ا
42ا قطبی ،محمدا ()1352ا تعریف هنرا تهرانا بیناا
43ا کورنیش ،ادواردا ()1394ا آیندهپژوهی پیشرفته (نگاهی ژرف به اصول .مبانی و

روشهای آیندهپژوهی)ا تر مه سیاو

مهکیار و ارخنده مهکیارا تهرانا

آینده ژوها
44ا محمد ور ،احمدا ()1390ا روش در روشا تهرانا امعه نناسانا
45ا مصطفوی ،حساا ()1360ا التحقیق فی کلمات القرآن الکریما تهرانا تر مه و
نشر کتا ا
46ا مهکی ار و رمکاران()1393ا الفبای آیندهپژوهیا چاپ چهار ا تهرانا آینده ژوها
47ا مهکیار ،عایلا مهکیار ،سیاوش .فخرایی ،مرضیها ()1393ا آیندهپژوهی و هنر

آینده راا تهرانا سورۀ مهرا
48ا موسوی رمارودی ،عهیا ()1375ا داستان پیامبرانا چاپ نجدا تهرانا قدیانیا
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49ا ناظمی ،امیر و قدیری ،روا افهها ()1385ا آیندهنگاری از مفهوم تا اجراا تهرانا
مرکز صناین نویاا
50ا نصر ،طاررها ()1386ا از هنر و هنر اسالمیا نیرا ا نوید نیرا ا
۵۱ا نصیری ،عهیا ()1376ا «درآمدی بر یبانناسی ا دید اه قرآن»ا اندیشه حوزها
دوره سو ا نماره  ۲و3ا

