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Abstract
After the era of the Prophet and the presence of the Infallible Imams (a) and in the
era of deductive thinking, in the field of Qur'anic studies and the comprehensive
system of exegesis, the Quranic research model, the combined method of sequential
and revealed models, the thematic interpretation based on them in conceptualizing
progress, and the strategic management system have not been properly organized,
and the revealed system of the Qur'an as a reference model and criterion for strategic
futurology of development has not been considered properly. What is the nature and
role of the revealed system in processing the operational model of religion-based
model of developmental progress in the strategic futurologist system of the target
society and civilization from the perspective of thought processing methodology and
strategic management of change? Re-analyzing the literature of strategic futurology
and the mechanisms of development model and via pointing to the significance of
the religion-based model of development, the present study seeks to prove that the
revealed system is the basic rationale behind the time-based expansion of the
conceptual model of the development model and the system (process and method) of
strategic futurologist modeling reference that can be employed under the general
model of evolution leadership for the ever-changing ideal human, society and
civilization in the target society.

Keywords
Development model, Revealed system of the Qur’ān, Evolution leadership model,
Interpretation methodology, Strategic futurology of evolution.

 Corresponding Author: m.farajian@ymail.com

فلسفه دین ،دورۀ  ،23شمارۀ  ،2بهار 2111
صفحات ( 41-32مقاله پژوهشی)

نظام تنزیلی قرآن کریم در فرایند آیندهنگاری راهبردی تحول
احمد آکوچکیان ،1مرضیه فرجیان شوشتری
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 .1دانشیار ،رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) ،قم ،ایران
 . 8کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ،مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت2113/22/23 :؛ تاریخ پذیرش)2118/23/11 :

چكیده
پس از عحر بعثت و حضور معحومین و در عحر تفکر اهتهادی ،در عرصۀ قر ن پژوهی و نظام هامع تفسریر ،همچنران
الگوی پ ژوهش تفسیری و سازوکار ترکیبی دو الگوی ترتیبی و تنزیلی و بر یندیابی در رویکرد تفسیر موضوعی ،سامانی
بایسته در عرصۀ اندیشه پردازی پیشرفت و نظام مدیریت راهبردی نیافته و نظام تنزیلی قر ن کریم بهمثابۀ الگوی مرهرع
و معیار یندهنگاری راهبردی پیشرفت ،دیده نشده است .از منظر روش شناسری پرردازش اندیشره و مردیریت راهبرردی
تغییر ،ماهیت و نقش نظام تنزیلی در پردازش مدل عملیاتی الگوی دینشناات رشد ر توسعهای و در نظرام ینردهنگرار
راهبردی هامعه و تمدن هدف چیست؟ در پژوهش حاضر با بازتحلیل ادبیات ینردهنگراری راهبرردی و سرازوکارهای
الگوی پیشرفت و با اشاره به هایگاه الگوی دین شناات پیشرفت ،دریافتیم که نظام تنزیلی ،منطرق مبنرا و حراکم بسرط
زمان مند مدل مفهومی الگوی رشد و نظام و سازوکار (فرایند و روش) مرهع الگوپردازی یندهنگار راهبردی اسرت کره
در ذیل الگوی کالن راهبری تحول برای گذار به انسان ،هامعه و تمدنِ رمانیِ همرواره ترازهشرونده ،در هامعره هردف
هریان مییابد.

واژگان کلیدی
ینده نگاری راهبردی تحول ،الگوی پیشرفت ،نظام تنزیلی قر ن ،الگوی راهبری تحول ،روششناسی تفسیر.
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پیشگفتار
قر ن کریم ،کتاب هدایت به رشد (هن )1 :ترا برتررین سرطوح اودتوانمنردی (اسرراء)1 :
حکمتبنیان و عدالت گرای مردمان (حدید )13 :انسان ،هامعه و تمردن مخاطرب اسرت و
سازوکار عینیت بخشی موزه های ن در راهبری ههان معاصر مسرلمانی و برسرازی ههران
هدید ،اینک مهمترین مسئلۀ ههان اسالم است و کانون ن الگوی راهبری یندهنگار تحول
اواهد بود .با وهود این اواهانی اصیل ،کاستی حضور روششناات سرره ،هرامعنگرر و
کارامد الگوی راهبری راهبردی قر نی که مسرتند بره هریران سرازوکار ترکیبری دو الگروی
ترتیبی و تنزیلی قر ن کریم باشد ،به چشم می ید و مرهعیت تعالیم قر ن کریم برهگونرهای
شایسته در اندیشهپردازی پیشرفت و نظام مردیریت راهبرردی ،برهمثابرۀ مرهرع پرارادایمی،
الگوی معیار رشد و یندهنگاری راهبردی ،در نظام پیشررفت و حیرات فرردی ،اهتمراعی و
تمدنی ،در راستای الگوی قر نی تحول ،به تفحیل تبیین نشده و هریان نیافته است.
در این میان و از منظر روش شناسی پردازش اندیشه و مدیریت راهبردی تغییر ،ماهیرت
نظام تنزیلی و نقش ن در پردازش مدل مفهومی و عملیراتی الگروی دیرنشرناات رشرد ر
توسعهای و در نظام یندهنگار راهبردی هامعه و تمدن هدف چیست؟
عرصههای دانشی ترازهای ماننرد ینردهپژوهری 7و ینردهنگراری 2ایرن پرسرش را وضروح
معرفتشناات و روششناات افزونتری بخشیده اسرت .تبیرین ارط ارر ایرن دانرشهرای
تازه مد ،امکان گذار تحلیلیتری را به غاز یک نگرۀ تازه به عرصرۀ اندیشرهپرردازی و مردیریت
دینشناات پیشرفت و پیشرفت شناات دین بخشیده است و از این مجرا ورود بره دو الگروی
حضور قر ن در عرصۀ حیات بشری ،یعنی الگوی ترتیبی و تنزیلی را مهیا میکند.
مفسران قر نی بر اساس ترتیب محح
تألی

موهود ،تفاسیر اهتمراعی ،اهتهرادی و تربیتری

کردهاند؛ اما این رویکرد تفسیری ،همچنان با «پژوهش مسرئلۀ رشردمحور» و اهتمرام

به پردازش تفسیری «نظریۀ قر نشناات رشد» به مدد تفسیر ترتیبی ،فاصله دارد.
1. Futures Studies
2. Foresight
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در راستای تکاپوهای تفسیری معاصر در نیمۀ دوم سدۀ چهاردهم هجری قمرری ،اندیشرۀ
تفسیر بر اساس ترتیب نزول به میان مد و شماری از دانشمندان علوم قر نی ،بر طبق روایرات
و اسباب نزولها ،هدولها و ترتیب نزولهای متعددی بر اساس وثوق اود رقرم زدنرد و بره
دنبال کش

منطق این ترتیب نزول بودهاند .تعداد انردکی از ایرن شرمار ،بره دریافرت تحرول

فرهنگی فرد و هامعه از این منطق تنزیلی نظر داشتهاند و با ایرن رویکررد بره تکامرل و رشرد
فرهنگی هامعه و فرد بها دادهاند؛ اگرچه هنوز چراۀ تفکر تنزیلی اندیشمندان قر نی به رشرد
کامل نرسیده و به ستانۀ ورود به نظام برنامهریزی تربیتی ر توسرعهای ینردهنگرار درنیامرده و
همچنان هایی در «الگوپژوهی پیشرفت» و بهطور ااص «منطرق مردیریت برنامرهای» تحرول
نداشته و از این رهگذر با اندیشۀ یندهپژوهی و سازوکار اقدامیِ یندهنگاری راهبردی نسربت
دادوستدی نیافته و تنها قدمهای غازینی در ههرت دریافرت روشهرا و الگوهرایی از تفسریر
تنزیلی و موزههای قر نی برای پیشبرد اهداف تحولی در هامعۀ هدف ،در چارچوب الگروی
مبنای مدیریت دینشناات راهبردی اهتماعی برداشته شده است.
این مقاله با تبیین بنیان ایدۀ یندهپژوهری و ینردهنگراری در چرارچوب تبیرین مراحرل
الگو پردازی راهبری تحول ،مقدمۀ مناسبی در این فرایند هامع برای بازتعری

هایگاه نظرام

تنزیلی معین می کند و سهم تأثیر ن را در مرهعیت قر ن کریم و نیز مرهعیت سنت نبروی
و اولیایی در گذار به الگوی درونزای یندهنگار راهبرردی ،نشران مریدهرد و چشرمانرداز
تازهای را پیش روی نظریهپژوهی پیشرفت ،روششناسی پرژوهش تفسریری مسرئلهمحرور،
دانش تمدنی ،نظام مدیریت دینشناات تحقیق و توسعه و «والیت فقره در دیرن بنیران» و
گفتمانپردازیهای هر کدام از این دستاوردها میگذارد.
مقالۀ پیشرو تبیین این نظر است کره نظرام تنزیلری ،روششناسری مرهرع در پرردازش
الگوی یندهنگار راهبردی پیشرفت (رشد ر توسعهای) قر نی در فضای مقتضریاتی انسران و
هامعۀ هدف محسوب میشود.
اول :چیستی نظام تنزیلی و ترتیبی در نظام پژوهش تفسیری
دین انبیایی اسالم با تحری به دو منبع وحی (بهمثابۀ حجت ظاهر) و عقل هامع (برهمثابرۀ
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حجت باطن) ،دارای الگوی اودویژهای برای تفسیر و تدبیر ترقی (رشد ر توسرعه) اسرت.
قر ن کریم کتاب هدایت به رشد محسوب میشود تا عقل هامع در نسبت با ن ،بتوانرد در
فرایند حکمی ر اهتهادی روشمندی ،این هریان تفسیر و تدبیر را راهبری کند.
دو سامانۀ ترتیبی و تنزیلی از عحر بعثت تاکنون ،در ااتیار مردمران اسرت .پرردازش نظریرۀ
دینشناات پیشرفت (تبیین مبانی نظری و الگوی مطلوب) وامدار منظومۀ ترتیبی موهرود قرر ن
کریم و سورههای ن است و طراحی الگوی راهبری تحول (پردازش نقشۀ راه مردیریت تحقیرق
و توسعه در فضای مقتضیاتی هامعۀ هدف) در اولین سرط تفکرر راهبرردی ،در گرروِ اسرتنباط
منطق حاکم بر مدیریت یندهنگار راهبردی در رویکرد تنزیلی قر ن کریم اواهد بود.
دو وضع و سااتار در اساس شناات ،دو وضرع و الگروی تفسریری دارد .نروع تفسریر
موضوعی برگزیده ،مبتنی بر این دو نگرش سااتاری تفسیری مبناست:7
 .2سامان سااتاری قر ن کریم ،شکل ترتیبی کنونی ن از سورۀ مبارکۀ «الحمد» تا سورۀ
مبارکۀ «الناس» است که از صدر ظهور اسالم تاکنون ،بر این گونۀ ثابت بوده اسرت (شراکر،
)12 :2181؛
بنا بر نظر توقیفیت متن سورهها (ن.ک :نکونام )13 :2138 ،و نوع پیوسرتگی سرااتاری
سورهها با یکدیگر و چه بنا بر غیرتوقیفی انگاشتن ترتیب سورهها ،در نزد هامعره اسرالمی،
صدها تفسیر بر همین اساس نوشته شده است؛
 .1سامان سااتاری دیگر ،سامان تنزیلی قر ن کریم است ،سامانی کره بره ترتیرب و تناسرب
اسباب نزول و در دو وهلۀ دوران مکی و مدنی بر رسول ادا نازل شده اسرت (معرفرت:2181 ،
 .)83الگوی تفسیر تنزیلی قر ن کریم بر اساس سااتار نزول تاریخی در دهههای اایرر در نیمرۀ
دوم قرن چهاردهم هجری قمری است و تفاسیری نیز بر همرین اسراس نگاشرته و در دسرترس
هامعۀ اسرالمی قررار داده شردهانرد (نک :دروزه ،2181 ،ا 1 :2؛ مالحرویش( )4 :2181 ،رک:
بهجتپرور 213 :2188 ،و 233؛ نک :بهجرتپرور11 :2111 ،؛ 13 :2181؛  133 :2111و 133؛
 . 2برای مثال بسته به اینکه یا الگوی تفسیر ترتیبی را مدلسازی سیستمی بدانیم یرا ایرر ،نروع تفسریر موضروعی،
تفسیر سیستمی موضوعی ،یا تفسیری موضوعی هزءنگر اواهد شد.
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33 :2183؛ بازرگان2 :2134 ،؛ احمدعلی 11 :2113 ،تا 32؛ موسری صردر24 :2181 ،؛ هرابری،
 ،1228ا  21 :2تا 28؛ الضامر43 :2413 ،؛ نکونام ،پایگاه مردهامتان؛ نکونرام ،2182،مقدمره ،نره،
ده ،دوازده؛ فراسررتخواه 21 :2111 ،تررا 12؛ عرراملی ،ا 43 :2133 ،1؛ نیازمنررد 11 :2112،و 14؛
رأفت سعید11 :2411 ،؛ حکیم48 :2423 ،؛ حکیم 23 :2421 ،تا .)12
مضربهای تکمیلی مؤلفههای مفهومی تعری

نهایی برگزیده از تفسیر تنزیلی ،برا نظرر

به نگرش اصول ارزشداورانه و برنامهای و بره قابلیرت هردایتی قرر ن کرریم ،بره تعریر
دانشیتر ،تخححیتر و کاربردیتر اینک شنااته میشوند:
 .2گذار روشنتر به نگرش برنامهای و تحقیق و توسعهای؛
 .1ورود افزونتر و روشمندتر روششناسی پیشرونرده و بازاورنرده در روششناسری
استنباط بهگونهای که بتوان از مبانی نظرری و ارزشداورانره در قالرب یرک نظرامبرنامرهای،
رهسپار الگوی اهرایی و عملیاتی شد؛
 .1لحا

ارین دستاوردهای نظام دانش مدیریت از سویی و الگوهای ینردهپژوهری و

یندهنگاری از سوی دیگر؛
 .4لحا سازوکار برنامهای مرهع؛
 .3لحا ارتباط دادوستدی نظام تنزیلی و الگوی ترتیبی؛
 .3لحا نسبت برنامهای قطعات نازلشده در منظومههرای سرورهای دربردارنردۀ تعرداد
مقدم یا مؤاری فرازهای نازلشده در دو بازۀ زمانی بلندمدت پارادایمی مکری (در هریران
تربیت وهه انسانی) و مدنی (در هریان راهبری وهه علماإلهتماعی) و در درون ن سروره
در قالب فرایند هزءنگر برنامهای؛
 .3لحا نسبت دقیق دادوستدی سنت برنامهای با سنت نبی مدیر و رسول راهبر و یک
دورۀ تفحیلی پس از ن در عحر اولیای معحومین ،در دست نظامبرنامۀ اقدام مواترهشردۀ
نظام تنزیلی؛
 .8مجالی افزون تر برای کاربرد روششناسیهای کارامد در پژوهش سیستمی و تحقیرق
و توسعهای.
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از این رهگذر ،تفسیر تنزیلی ،پژوهش قر نشناات مسئلهمحور عینیرتهرای نوبرهنوشروندۀ
پیشرفت است که در مقتضیات مثالی عحر نزول با رویکرد یندهنگر و ینردهنگرار راهبرردی در
دادوستد شنااتی با تفسیر ترتیبی یا پژوهش منظومهای مدل مفهومی الگوی رشد قرار دارد.
این تحقیق سه سط روششنااتی تفسیری را در درون اویش دارد:
 .2سه نظام تنزیلی ،ترتیبی و موضوعی موهود در ساات زبانی و متنی مباحث قرر ن کرریم
که مستقل از فاهمۀ پژوهشگر اهتهادی قر ن کریم ،اساس مفروض موزههرای ن کتراب کرریم
است و میتواند موضوع شناسایی قرار گیرد و برهمثابرۀ منطرق فهرم پیشرنهادی قرر ن کرریم در
استنطاق از ن کتاب تلقی شود .شخحیتی مانند ابولهب و هامعۀ بنیاسرائیل و تمامی قحرههرای
قر ن کریم ،یک موضوع تاریخی هستند که در برایند کرل مباحرث قرر ن کرریم ،هرم از سرویی
سیبشناسی و از سوی دیگر راهبردشناسی هبران و بازاوانی میشروند .هرم از سرویی براینرد
سیستم و نظام مفاهیم است و هم از سوی دیگر فراتاریخی حاضر در سطوح گوناگون زمان امرر
انسانی است که به سط برنامهریزی راهبردی تغییر و تحول مربوط میشود؛
 . 1الگوی پژوهش در نظام تنزیلی ،ترتیبی و موضوعی به مفهوم نقشۀ پژوهش در نظرام
ترتیبی ،تنزیلی و موضوعی است؛
 .1الگوی تنزیلی ،ترتیبی و موضوعی در سامانبخشری نظرام پرژوهش پیشررفتشرناات و
راهبردی بهمثابۀ نقشۀ هامع و روششناسی مرهع مدیریت نظام تحقیقات در دو سرط تفکرر و
مدیریت راهبردی .این سط از الگوپژوهی نیز اروهی تکاپو در گرام اول اسرت کره اینرک در
سامانبخشی نقشۀ هامع علم و علمی هر گونه الگوی تفکر تا مدیریت راهبرردی دیرنشرناات
معرفی میشود .به سخن دیگر این سط سوم از الگو ،به اعتبار کارکرد سط اول است.
اینک میتوان عقالنیت حِکمیِ برایندی از «منظومۀ دادوستدی الگوی ترتیبی و تنزیلری»
و نیز «سنت نبوی و اوصیایی» را در ضمن یک «نقشۀ راه» به سامان ورد.
دوم :مدخل آیندهپژوهی تا آیندهنگاری با دو الگوی قرآنی
نظام تنزیلی قر ن کریم منطق حاکم بر نظام برنامهریزی یندهنگار راهبرردی بروده و سرنت
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ل البیت (ع) این منطق مبنا را ،توسعۀ سازوکاری (مفهرومی ،فراینردی و روشری) بخشریده
است .تبیین این نظر نیازمند مدالی تحلیلی دربارۀ یندهپژوهی و یندهنگاری اواهد بود.
برای نیل به پیشرفت ،رویکررد ینردهپژوهانره ضررورت دارد .فراگررد پیشررفت ،فراگرردی
پیچیده است که باید در ورای نسل و عحرها دنبال شود (پورعزت؛  34 :2181و  .)233همرواره
مسائل راهبردی و کالن کشور را باید در بعد زمان مالحظه کررد .زیررا اهرداف راهبرردی چرون
پیشرفت ،در قالب برنامههای بلندمدت از حال تا یندۀ دور ،برنامهریزی میشروند (کران:2114 ،
 )224بلوغ معنایی و کارامدی تحمیمسازی و سیاستگذاری در گرو گره اوردن با بحیرتهرای
یندهپژوهانه است (رک :تقوی ،2183 ،بی ها؛ ازایی )2183 ،و از این رهگذر نچنران قیمتری
مییابند که دیگر نگرشها و رویکردها را هم دچار تحول اواهد کرد .کارکرد درونرزای دانرش
یندهپژوهی و فناوری یندهنگاری در فضای پارادایمی ر ارزشی قر نی ر اولیایی ضررورت یرک
منطق مرهع را پیش میکشد (نک :پاپر ،2181 ،مقدمه) .روشنبینی بره مرهعیرت نظرام تنزیلری
قر ن کریم برای یندهنگاری راهبردی پیشررفت نیازمنرد دو گرام شرنااتی ابتردایی ،یکری نگررۀ
بیروندینی و یندهپژوهی و دیگری نگرۀ دینشناات یندهپژوهی ر یندهنگاری است.
نگرۀ بیروندینی و آیندهپژوهی

قر ن مجید ،راه بری به ههت برتر هستی در متن عینیت زمان امرر انسرانی ،راهبرری رشرد
وهودی و راهبری برنامه ای در زمان ،سه اصل پایۀ زیست فردنگر ،هامعهنگر و تمردننگرر
دینی را دربرمی گیرد (رک :حکیمی .)12 :2421 ،اندیشۀ دیرنپژوهری پیشررفت ،ااسرتگاه
معرفتشناات تنزیلپژوهی است.
هر مکتب و رویکرد داعیهدار نظریهداری پیشررفت و الگروداری راهبرری تحرول ،بایرد
منطق مدیریت زمان و منطق مدیریت برنامه ای تغییر و تحول مطلوب مروردنظر ارویش را
در زمرۀ اصول و اوصاف اودویژۀ مکتب اویش در نظر داشته باشد و پیشِ روی انسان و
هامعۀ هدف قرار دهد تا شالودههای تمدنی مطلوب اویش را پایه گذاری کنرد و در ارط
افق برگزیدۀ اودبان مبانی ،رمانها و رسالت هایگیر در سند مرهع الگوی پایرۀ پیشررفت
اویش بشرود .مردیریت ایرنگونره ای تغییرر ،معطروف بره ینردۀ مطلروب در قالرب یرک
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نظامبرنامرهای معرین از موقعیرتهرای ممکرن گونراگون ،در فراینردی از ینردهپژوهری ترا
یندهنگاری ممکن است (نک .عالیزاده )2188 ،ضرورت در ااتیار داشتن ایرن دو مقولرۀ
نظری ر اقدامی ،با بنیانهای پارادایمی درونزای ن ناگزیری داشرتن الگروی مرهعری بررای
تدبیر بایستۀ این دو مقوله را ،با روشنی افزونتری یاد وری میکند.
در راستای تعری

برداشتی از یندهپژوهی ،کارگروه فورِن( 7به نقل صالحی کجرور:1222 ،

 « )23یندهنگاری» را اینگونره تعریر

مریکنرد « :ینردهنگراری فراینردی نظراممنرد گررد وری

اطالعات ،نگرشساز و معطوف به ینده ،در افق میانمدت یا بلندمدت اسرت کره تحرمیمهرای
امروز و اقدامهای پیشبرندۀ برههرمپیوسرته را هردف گرفتره اسرت .ینردهنگراری از همگرایری
روندهای نهانشده در توسرعۀ حروزههرای دانشری تحلیرل سیاسرت ،برنامرهریرزی راهبرردی و
یندهپژوهی پدید مده است» .یندهنگاری راهبرردی بره ینردهنگراری مسرائل و موقعیرتهرای
راهبردی نسبت داده میشود .در واقع فرایند یندهنگاری راهبردی ،به افزایش درک فرد ،سرازمان
یا هامعه از مخاطرهها و فرصتهای مساوی با مر و زنردگی سرازمان نوپدیرد ،وابسرتگی بره
مسیر ،پیشرانها ،همتکاملها ،انگیزهها ،نیروها و روابط عِلّی در مدیریت تغییر مریانجامرد (نک.
یونیدو )2183 ،مجموعۀ این عوامل بر تحمیمهای بدیل تأثیر مریگذارنرد و فضرای ینردههرای
ممکن ،باورکردنی ،محتمل و مطلوب را شکل میدهنرد .ایرن درک بهترر ،سربب تحرمیمگیرری
گاهانهتر در مسائل گوناگون میشود ،تحمیمهایی کره بره طررح راهبرردی عمرومی سرازمان و
ابزارهای دستیابی به اهداف بلندمردت ن ارتبراط دارنرد (از کوسرا 1222 ،بره نقرل از صرالحی
کجور .)23 :2111 ،یندهنگاری نیز فرایندی از هنس پیشبینی 1را فراهم میکند ،به این معنا کره
دورنماهای گوناگون را تحویر و هامعه را برای استقبال از ینده و مدیریت رمانگرای ن مراده
اواهد کرد .این زمان است که باید با بهرهمنردی از بیرنش هدیرد ،بررای اقردام امرروز تحرمیم
گرفت .میشل گوده 1در این زمینه میگوید « :یندهنگاری راهبردی 4پیشبینی را به اردمت اقردام
1. Foren
2. Forecast
3. Michel Godet
4. Strategic Foresight
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در ورده و به همافزاییهای عظیم و استعدادی میان یندهنگاری و راهبرد تکیه مریکنرد .ترکیرب
رمانی رویکردی است که از سناریونویسی (تحویر تفحیلی موضروع و اقردام برنامرهای) بررای
برنامهریزی راهبردی بهره میبرد» (گوده .)13 :1222 ،با این دیدگاه ،یندهنگاری پاسخی طبیعری
به نیازهای راهبردی است (صرالحی کجرور .)1 :2111 ،در این رویکرد میاواهیم ینرده را در
دسترس اقدام امروز قرار دهیم .برای این مهم ،گامهایی الزم است:
 .2ینده ،در صورت و نماد زمانمایۀ رمان و نظرامهرای مطلروب پیشررفت برازتعری
شود؛
 .1الگوی ینده نگاری مضمون اصیل الگوی راهبری راهبردی زمانمایۀ پیشررفت تلقری
شود؛
 .1رویکرد ینده پژوه و ینده نگار راهبرردی پیشررفت ،در مرتن سرازوکارهای راهبرری
فرایند زمانمند تغییر ،در الگویی مطبق (سازوکارها بر فراز یکردیگر) رو بره افرق پیشررفت
سامان یابد؛
 . 4منظومۀ سازوکاری یادشده در ذیل یک نظریۀ معین پارادایمی و ارزشی ،و مستند بره
یک مدل مفهومی هامع رشد ،سامان هماهنگ درونزا بیابد؛
 .3نظام برنامۀ مرهع تبدیل سازوکارها ،در ضمن نظام دیرند مبنرای فراتراریخی تحقرق
یافته است که در نمونۀ قابل پی یند تاریخی یندهنگار ،استنباط شده و در دسرترس اسرت.
بدینسان ،هریان یندهپژوهی و یندهنگاری و اسرناد نراظر بره ن ،از الزامرات اصرلی سرند
قلمداد شود.
ابتنای این حوزۀ نظر ر اقدام را به یک الگوی مرهع نشان مریدهرد و در گرام غرازین
نیازمندیهای ن ،سااتار تحلیلی زیر پیشنهاد میشود:
 .2نیازمندی به سط مبانی به مباحثی مانند ظهور و انتظار ،موضوع زمان وکثرت ازمنره
و عدم قطعیتهای محیطی؛
 .1نیازمندی به یک تحویر روشن از رمان و نظامهای مطلوب که در محیط ینرده نیرز،
دغدغهساز و انگیزهبخش باشد و نیز اصل یندهنگری هامعۀ هدف تا سط تمدن رمانی؛
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 .1نیازمندی به شناات موقعیتهای ممکن در ینده بهمثابۀ محداقهای الگوی راهبری؛
 .4نیازمندی به سازوکارهای سرامان یافتره در قالرب یرک نقشرۀ راه هرامع در دو وهره
نگاشت مسیر دانشی و نگاشت مسیر اقدامی و راهبرنده؛
 .3نیازمندی به منابع انسانی یندهنگار از سط الگوهای عینی فاعرل تغییرر مطلروب ترا
منابع انسانی اقدامگر ،با ویژگیهای پیوسته با الگوی مطلوب انسانی.
دین الگوی راهبری به رمان رشد بر بنیان دو حجت ظراهر و براطن اسرت کره براینرد
یافته در یک الگوی عینی زیسته (سنت نبی ر اوصیایی) برایندیافته اسرت کره بایرد قابلیرت
راهبرندگی ن در این فرایند یندهپژوهی و یندهنگاری شکار شود .ماهیت معرفتشناات
وحی انبیایی ،منطق مرهع یندهپژوهی و یندهنگاری را در اویش دارد .تحویر تحلیلری از
یندۀ مطلوب در نگرۀ کالن قر نی ،تفسیر سنت لالبیت(ع) و در فلسفۀ اتم و نبوت و نیز
فلسفۀ غیبت حضرت حجت (عج) در ضمن موزههای دینی ،ملحو نظرر اسرت .ماهیرت
نزولی قر ن کریم ،این منطق مرهع را دارد.
ظرفیت یندهپژوهی و یِندهنگاری موزههای اسالم ،مستند به ماهیرت معرفرتشرناات
حکمت دینی ر قر نی ،بر مده از یک فرایند درونزای دینشناات از مبانی نظری تا رمان و
نظامهای مطلوب ،تا افق و نظام تدبیر برنامهای معینی است.
نگرۀ دینشناخت آیندهپژوهی ـ آیندهنگاری

روشن بینی به ظرفیت هریان موزههای دین در مرتن عینیرت و زمران  -مکران و مردیریت
برنامههای موقعیت فردی ،اهتماعی و تمدنی و اصالتهای درونزا و دینشناات مردیریت
زمان و مدیریت برنامهای تغییر ،نگررۀ ارودویژۀ معرفرتشرنااتی و راهبرنردهای را بره دو
مبحث یندهپژوهی و یندهنگاری ایجاد میکند.
سؤال این است که :ینده پژوهی اسالمی و مدل اسالمی ینردهنگراری راهبرردی ،دارای
چه عوامل نقش فرین معینی است؟ اهزای مؤثر در انرواع فضرای مقتضریاتی ینردهنگراری
راهبردی کدامند و در ضمن چه فرایند مناسبی اتفاق میافتد و برای یندهنگراری راهبرردی
اسالمی در فضای مقتضیاتی هامعۀ هدف مانند ههان معاصر ایرانی چه سازوکاری دارد؟
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مضمون ینردهنگرری و نگراری تعرالیم اسرالمی در دو وهره «معناشناسری» و «نظرام و
سازوکار مدیریتی» بررسی میشود:
 .2در وهه مفهومی و شنااتی سامانۀ تعالیم و کارکردهای ن:
 .2 .2وهه مفهومشناسی :ماهیت معرفتشناات اندیشۀ دینشرناات پیشررفت و علرم
دینی و نظام نسبت علم دینی و عمل و اقدام توسعهای (حکمت نظری و عملی :چرارچوب
شنااتی ر هنجاری) تا تبدیل به نظام نظری ر عملی دینی بررسی میشود و ایرن فراینرد ترا
انضمامیشدن منظومۀ یندهنگار تفقه در دین و در گذار به شکلگیری هویت اهتمراعی ،برا
اصول سامانبخشی چون نگرش به انسان و اردا و حقیقرت دیرن ،دامنرۀ انتظرار از دیرن،
ماهیت هامعۀ رمانی (امرت) ،بیران نقرش ارادۀ انسرانی در تردبیر تغییرر و تراریخ ارویش
(مطهری )141 :2183 ،و انتظار فرا ادامه مییابد .ماهیت قر نشناات زمان امرر انسرانی و
به طور ااص فلسرفۀ تراریخ و نسربت ارادۀ زاد و ااتیرار ارالق انسرانی برا قضرا و قردر
(طباطبایی ،ا  223 :2423 :2تا  )222در حکمت اصیل یات (رعد )22 :و اودتوانمنردی
عدالتبنیاد مردمان (حدید )13 :و مردمساالری دینی ،اصرل مهردویت برهمثابرۀ اندیشرهای
معطوف به ینده و نقش ن در تعیین راهبردها بر اساس یندۀ موعود و وضعیتهای ممکن
و محتمررل و مررره (کررارگر ،)33 :2181 ،حکومررت ههررانی موعررود (نررور )33 :و نیررز
یندهنگریها در الگوی ترتیبی منابع انسانی متجلی میشود؛
 .1 .2سنت اولیای معحومین(ع) :پیشبینیها و سفارشهای اولیرای معحرومین چونران
امام علی (ع) و امام حسین (ع) و عملکردهای راهبردی نان ،به تناسب مقتضیات پیش رو؛
 .1در وهه «نظام و سازوکار مدیریتی» :مدل اسالمی ینردهنگراری راهبرردی در فضرای
مقتضیاتی هامعرۀ هردف در دو سرط عملری را ،زمرانی مریتروان ارائره داد کره در عمرل
فعالیتهای موفقی در این عرصه انجام گرفته باشد .در دو سط فرایندی ذیل:
 .2 .1نمونۀ روششنااتی فرایند قر نی برنامهای مدیریت تغییر ،در نظام تنزیلی قر ن کریم؛
 .1 .1فرایند قر نشناات سنت لالبیت (ع) در صیرورت دورهای مدیریت موقعیت امام بره
امام و هر امام ،چونان از امام حسن مجتبی به امام حسین ،به امام سجاد ،به امام باقر(ع).
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برررای پررردازش مرردل مرهررع اسررالمی ینرردهنگرراری راهبررردی و مضررمونبخشرری و
صورتسازی و مفهومسازی و عملیاتیسازی دینشرناات الگروی مردیریت پیشررفت ،در
فضای مقتضیاتی و شرایط پایدار هامعۀ هردف (ماننرد شررایط هامعرۀ ایرانری) ،دو تجربرۀ
مرهع مطبق و بر فراز یکدیگر ،برای سازماندهی قر نمحور نظامبرنامۀ توسعهای ،در هامعۀ
هدف وهود دارد.
اول :باید یک گذار بزر

به یندهپژوهی دینشناات و هریرانبخشری ن در نظریره و

مدل اسالمی  -ایرانی یندهنگاری راهبردی داشت؛
دوم :الزامات و نیازمندیهای تحقق سریعتر این گذار را فراهم کرد.
سوم :نقشۀ راه کارکرد دو الگـوی ترتیبـی و الگـوی تنزیلـی در پـرداز

الگـوی

قرآنشناخت پیشرفت در مقتضیات جامعۀ هدف ،خالصۀ چارچوب مفهومی
کارکرد متعامل دو نظام ترتیبی و تنزیلی در پردازش «مدل قر نشناات مفهرومی رشرد
در «نظریۀ پیشرفت» به مدد الگوی ترتیبی و «مدل برنامهای ینردهنگرار راهبرردی» ،کرارایی
دارد.
در این نقشهراه ،بهمنظور طی فرایند نظریهپژوهی قر نی رشد ،به مدد همعبندی نسربت
دو الگوی ترتیبی ر الگوی تنزیلی ،چارچوب روششناات غازینی از مدل قر نی ،نبروی و
اوصیاییِ ینده نگاری راهبردی و تناسب عقالنیرت اهتهرادی ر حکمری برا براینرد نهرا برا
محوریت الگوی تنزیلی عرضه میشود.
الگوی هامع مدل ،الگوی هنجاری ینده نگاری راهبردی انتخاب شده است و سپس در
فرایند مدلسازی با تکیه بر نظام معارف اسالمی و مبانی فکری ،و با پیشفرضهای اراص
موضوع ،ابعاد مختل

مدل تبیین میشوند .مجموع این دادهها ،چارچوب مفهومی این مدل

روششنااتی را تشکیل میدهند.
االصۀ این چارچوب مفهومی شامل این رئوس است:
 .2پیشفرضهای مدل :عقالنیت بیروندینی یرا فلسرفۀ دینری مقردمی ،بررای ورود بره
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عقالنیت دروندینی و الگوی حکمت قر نی ،اصولی را مفرروض غرازین مریکنرد کره در
مجالی شاید تفحیل یابد؛
 .1سامان نظریۀ رشد در ضمن الگوی ترتیبی (چارچوب شرنااتی هنجراری در ضرمن
سامانۀ مفهومی رشد) در سه سط تحلیلی نظریرۀ قرر ن شرناات پیشررفت را بره معررض
می ورد .سه سط نظریۀ یادشده:
 .2 .1مبانی بینشی و پارادایمی با مباحثی چون توحید ،معاد ،تحقرق وعردههرای الهری،
هریان داشتن سنتهای الهی ،عدم تفکیرک دنیرا و اررت ،نظرام امامرت و والیرت فقیره،
مردمساالری دینی ،مسئولیتپذیری انسان ،مهردویت ،قابرل هریرانیرابی سرامانمنرد در دو
منظومۀ ادراکیِ در دادوستدِ گزاره های حقیقی و اعتباری ،مُنتج به سطوح معارف پرارادایمی
تا معارف ارزشداورانه تا معارف تحقیق و توسعهای؛
 .1 .1مبانی ارزشی :الگوی نظامهای مطلوب ،در سه سط نظام ارزشهای معطروف بره
رمان رشد ،نظام مطلوبیت های تغییر (نظام فرهنگی ،تربیتی ،ااالقی ،سیاسری ،اهتمراعی و
…) تا اصول ارزشداورانه نقد وضعیت موهرود ،راهبردگرذاری و پرایش و نظرارت .اتخراذ
ارزشها و روش هایی برای رسیدن به مقحد ،مبتنی بر اعتقراد و مبرانی ،الزم اسرت .مبرانی
اعتقادی بهعنوان مبدأ ،میتوانند ههت رسیدن به مقحد را مشخ

کنند .بنابراین برا توهره

به تفاوت در مبانی نظری ،ارزشی و روشری ،تفراوت در روش و ههرت بررای رسریدن بره
مقحد تحورشدنی است؛
 .1 .1از رهگذر مدلشنااتی ر هنجاری مفهومی الگوی پیشرفت ،میتوان به نظام ،سپهر
و عرصۀ انسان و هامعه هدف وارد شد و راهبری راهبردی اقتضایی کرد.
دو پیشنیاز برهسته برای گذار از مدل مفهومی به مدل عملیاتی عبارتند از:
 .2 .1 .1شرناات نظررام سررپهر :نگرررشهررا بره زمینررۀ نیازهررا و نگرررشهررای درونررزای
دین شناات ناظر به شرایط پایدار هامعۀ هردف ،زمینرهسراز برومی شردن روش ،فراینرد و
اروهی مدل هستند؛
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 . 1 .1 .1اسناد باالدستی :مستندات الگوی مدیریت پیشرفت و چکیدۀ اقدامی ن کره در
اسنادی مانند سند افق چشمانداز بیستساله ،سند نقشۀ هامع علم ،سند تحرول در مروزش
و پرورش و اسناد باالدستی حوزههای فرهنگ ،سیاست ،اقتحاد ،امنیرت و دفراع استححرال
شدنی است؛
 .1الگوی راهبری یندهنگار تحول برنامه ای :هامعۀ مسلمانی در عحر غیبت بره برکرت
وحی انبیایی ،سنت انبیایی و محطفای رسول (ص) و اولیای معحومین (ع) سه دسته سرند
مرهع رشد و حیات طیبه یعنی قر ن کریم ،سنت نبوی و سنت لالبیت (ع) در ااتیار دارد
و در دادوستد مستمر با عقالنیت هامع معطوف بره تغییرر ،مریتوانرد الگروی مرهرع نظرام
راهبری تحول برنامه ای هامعه هدف باشد .منطق درونزای حاکم بر نظام تنزیل قر ن کرریم،
الگوی مرهع راهبری ینده نگار تحول است« .توهه به ترتیب نزول ،تقویم نزول و اسرباب
نزول و شأن نزول (رک :هوادی ملی ،2138 ،ا  113 :2و  ،)113اصول اودویژۀ شناات
این الگوست» (رک :هاشمی83 :2181 ،؛ اکرمی ،مرتضوی.)212 :2112 ،
ترسریم دورنماهرای مرهرع ،برا چشرمانررداز بلندمردت ،میرانمردت ،در ضرمن فراینررد
یندهنگاری ،به مدد این الگوی مرهع بدینگونه انجام میپذیرد:
 .2 .1حادثههای شأننزولی بهعنوان موقعیتهرای سربک زیسرتی ،در عحرر بعثرت ر
نمودهاند و کالم راهبرندۀ وحیانی ن نازل شرده اسرت .فراینردهای ینردهنگرار ،در مرحلرۀ
تمهید و بسترسازی فرایند یندهنگاری (شأن نزولشناسی) ،سه گام را تشکیل میدهند:
اول) دیدبانی یا داده وری :در این گام بهدنبال ن هستیم که چه چیزی ر میدهد؟
دوم) یندهنگاری مقدماتی یا تحلیل :در این گام تحلیل میشود که چه چیرزی در حرال
ر دادن است؟ بدینگونه سبب نزول معین میشود؛
سوم) ینده نگاری پیشرفته :در این گام برا تفسریر و تحلیرل ،حقیقرت رویرداد بررسری
میشود و با درگذشتن از سبب نزول در موقعیت مثالی پی ینردۀ رویرداد محتمرل ،مقحرود
نظر تبیین میشود؛
 .1 .1در ارزیابی وضعیت اقتضایی و به تعبیری دیگر شأن نزولری ،فراینرد راهبرری ،در
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چارچوبۀ نظام های وضعیت مطلوب و در تأمین افق مطلوب ،به تناسرب مقتضریات پایردار
پیشرو عمل میکند.
فرایند اصلی راهبری در سه مرحله شکل میگیرد که ههتدهنردۀ مرهرع ن در سرط
نظری ،معین و در سط فرایندی ،همان الگوی تنزیلی است.
اول) ارزیابی گزینههای راهبردی :بررسی راهبردهای ممکن و ارزیابی نها با دورنماهرا،
وظیفۀ این گام است .دو گام یندهنگاری پیشرفته و ارزیابی گزینرههرای راهبرردی ،مرحلرۀ
اصلی یندهنگاری یعنی پردازش را تشکیل میدهند؛
دوم) گزینش راهبرد :در این گام انتخاب راهبرد مطلوب صورت میگیرد؛
سوم) تدوین رهنمودهای سیاستی :در این گرام ترالش مری شرود کره اروهری نهرایی
برنامههای عملیاتی یا بستههای سیاستی در عرصههای علم ،فکر ،معنویت و زندگی و اقدام
توسعهای ارائه شود .دو گام گزینش راهبرد و تدوین بستههرای سیاسرتی برهعنروان مرحلرۀ
تحمیمگیری شنااته میشود.
برای تبیین روشن تر و هامعتر ارتباط این اهزا ،میتوان از یک نمرودار ترسریمی سراده
شده استفاده کرد؛
 .4بازاوردهای مدل :تأثیر متقابل فرایند یندهنگاری راهبردی بر اطمشیهرای الگروی
استنباطی پیشرفت (از طریق مشارکت حداکثری برای اصالح الگو ،تحقق اهداف پیشررفت
الگو) و سرند چشرم انرداز (از طریرق ترسریم دورنماهرای بردیل بررای برازنگری ،و ارائرۀ
راهبردهای کالن همسو با چشماندازهای بلندمدت و میانمدت) .اگر بازاورد در سه حیطۀ
مبانی پارادایمی (و از همله متافیزیک) و نظام ارزشهای مستند و روش و سیاسرت باشرد،
بهترین ابزار برای بومیسازی است؛
 .3سنت ل البیت (ع) در دو سط نبوی و اوصیایی ،ایرن سرااتار دووههری ترتیبری و
تنزیلی و دو فرایند پیوستۀ مفهومی و عملیراتی را تفحریل نظرری ر کراربردیترر راهبرردی
بخشیده است تا قابلیت دانشبنیانی و مدیریتی ن
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شکارگی تفحیلیتر و افزون تری بیابد .تفراوت میران سرنت لالبیرت (ع) ،تنروعهرای
فراگیرندۀ مدیریتهای هماهنگ راهبردی در راستای یک الگوی واحد یندهنگار است.

شکل باال االصۀ چارچوب مفهومی مدل را نشان میدهد.

7

 .2ای ن شکل بیانگر الگوی ترتیبی ،مبانی بینشی ارزشی فلسفۀ الگوی رشرد و الگروی ارزشری نظرامهرای مطلروب
نظریۀ قر نی پیشرفت است .در الگوی تنزیلی با توهه به سپهر انسان و هامعۀ هدف ،اسناد باالدسرتی ،دیردبرانی
عینیت بهدست می ید که در االل ن ،باید به یندهنگاریهای مقدماتی ،پیشرفته ،ارزشداورانره و اولویرتهرای
هاری راهبردی توهه هدی شود و به شکل مسئله محور ،زندگی انبیا و اوصیا را الگوی قررار داد .در ایرن مردل
همزمان با منطق پیش رونده و بازاورند از عمل تا نظر که ما را از مبدأ به مقحد میرساند ،بایرد بره نگررشهرا،
روشها و نیازها توهه داشت.
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یافتهها و پیشنهادها
الف) نتایج و یافتهها

 .2وهه یندهنگار متاتئوری پیشرفت و قابلیت گذار از نظریهشناسی پیشرفت به الگوشناسی
راهبری تحول ،در اولین سط روششناات اویش ،وامدار یک منطق مرهع هریانبخرش
مضمون اصیل وحی قر نی در عینیت زمان ،یعنی منطق تنزیلی قر ن کریم است؛
 .1یندهنگاری فرایند نظاممند گرد وری اطالعات ،نگرشساز و معطروف بره ینرده ،در
افق میان مدت یا بلندمدت است که مدیریت تغییر ،معطوف به یندۀ مطلوب در قالرب یرک
نظامبرنامرهای معرین از موقعیرتهرای ممکرن گونراگون ،در فراینردی از ینردهپژوهری ترا
یندهنگاری ممکن است؛
 . 1اصل کارامدی فکر دینی و در کانون ن اندیشۀ قر نی ،تابعی از تناسرب دادوسرتدی
الگوی ترتیبی ر تنزیلی قر ن کریم است .هر هامعهای باید از زاویۀ سازوکارهای اود مورد
توهه قرار گیرد و بهدنبال کش

و رشد سازوکارهای اودویژۀ پیشرفت اویش باشد؛

 .4الگوی تنزیلی قر ن کریم ،منطق مرهع یندهنگاری راهبردی تولید تاریخ و تمردن در
هامعۀ بشری و تکاپوی برنامهای توسعهای و سرطوح مطبرق سرامانۀ سرازوکاری تحقیرق و
توسعۀ دینشناات است .گذار از نظریۀ دینشناات پیشرفت ،به الگوی راهبرری تحرول و
تحقق والیتمندی«تفقه در دین» ،حکمت قر نی  -اوصیایی و نیز مطالعرات ینردهپژوهری
راهبردی در فضای اندیشهای و گفتمانی دینشناات پیشرفتِ هر گونره مقتضریات پایردار،
وامدار رسمیت شنااتن هایمندی و کارکرد الگوی قر نپژوهی تنزیلی است؛
 .3سنت نبوی و اوصیایی (ع) ،الگوی روشمند نسبت دادوستدی نظام ترتیبی و تنزیلری
قر ن کریم در تفسیر و تدبیر رشد بسط عینی و اقدامی دو نظام هامع توقیفی و بسط عینری
و اقدامی دو نظام هامع توقیفی است .یک رکن روششنااتی شناات نقش سرنت نبروی ر
اوصیایی ،وامدار تبیین ماهیت و کارکرد الگوی تنزیلی است؛
 .3در همع بندی الگوی ترتیبی و تنزیلی الگوی هامع مدل ،الگوی هنجاری یندهنگاری
راهبردی بهدست می ید و سپس در فرایند مدلسازی با تکیره برر نظرام معرارف اسرالمی و
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مبانی فکری و با پیشفرضهای ااص موضوع ،ابعاد مختل

مدل تبیین میشوند .مجمروع

این داده ها ،چارچوب مفهومی این مدل روششنااتی را تشکیل میدهند .فرایند ارودویژۀ
ینده نگاری راهبردی ،متأثر از منطق مرهع تنزیلری ،از مراحرل داده وری اولیره ترا سرطوح
سیاستی توسعهای را شامل میشود؛
 .3سرنوشت سرۀ نظام همهوری اسالمی ایران و هر گونه مدنیت معاصرری و دولرت ر
ملت اسالمی ،وامدار هریان این منطق مرهع در نظام تربیتی و توسرعۀ ملری اسرت .تحقرق
نظام مدنیتی و حاکمیتی همهوری اسالمی حاهتمند این منطق مبنا در نظام تحقیق و توسعۀ
اویش اواهد بود؛.
 .8یک چارچوب گزارهای تفکیکپذیر در تبیین دامنۀ معناشناات الگوی تنزیلری قرر ن
کریم که به مدد عقالنیت اهتهادی باید هنبۀ کاربردی و عملیاتی در راهبری قرر نشرناات
هامعۀ هدف بیاید ،به چهار وهه فاعلی (افراد و نهادهای فاعالن تغییر) ،فعلری (فراینردها و
روشهای راهبری رشد ر توسعهای) ،مفعولی (موضوع و مخاطب یا انسان ،هامعه و تمردن
هدف) و قیدی (هماهنگی زمانی سامانه و زمانهشناسی در ذیل نظام برنامهای معین) بهمثابرۀ
چارچوب مفهومی شناات الگوی تنزیلی بهکار گرفته میشرود .چرارچوب مزبرور برهنوبرۀ
اود عضوی از سامانۀ مدیریت تغییر است که به مدد الگوی ترتیبی شکل مریگیررد .بررای
تعیین این وهوه ،شاا

های مطرح در اطمشریهرای الگروی تنزیلری و سرنت نبروی و

اوصیایی ،به مدلهای موهود از یندهنگاری راهبردی اعمال میشوند.
ب) پیشنهادها

با لحا نقش منطق مرهع تنزیلری در درونزاسرازی دو یرال مردیریت تفقره در دیرنبنیران
پیشرفت (نقشۀ هامع علم و نقشۀ هامع علمی) توصیههایی ذکر میشود که بره تحقرق هرر
چه بهتر رویکردهای تحقیق و توسعهای و مدلهای یندهنگار کمک اواهد کرد.
 .2تحقق اهداف بعثت انبیایی در هر سه عرصۀ حیات فردی و بهطور ااص اهتمراعی
و نیز تمدنی و راهبرندۀ برنامهای قر نی و به مدد ن ،تحقق الگوی ترتیبی و اهتمام به مردل
مفهومی اسالم قر نی در نظام پژوهش تفسیری و بلکه مدیریت برنامهای دانش قر نی و نیرز
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بازشناسی الگوی تنزیلی بهمثابۀ نظام برنامۀ مرهع اقدام توسعهای در تحقق مدنیت و هامعه
و حاکمیت و امت اسالمی؛
 .1ضرورت به رسمیت شنااتن منطق مرهع تنزیل قر ن کریم در نقشۀ هامع اندیشه و
دانش دینی ،برای تمهید قابلیت کارامدی فکر دینی و ظرفیت تحقیرق و توسرعهای مردنیت
معاصری اسالمی در مقتضیات پایدار هامعۀ هدف؛
 .1ضرورت به رسمیت شنااتن مرهعیت منطق تنزیلی در عرصرههرای روششرنااتی
یندهپژوهی و یندهنگاری راهبردی و سامان تحقیق و توسعهای ملری و هریرانبخشری بره
تفکر الگوی تنزیلی در یندهاندیشی اسالمی و نسبت ن با یندهاندیشری سرکوالر ،کرارکرد
سنت ل البیت (ع) در تفحیل تعالیم برنامهای در راهاندازی سامانۀ یندهنگراری راهبرردی و
نظام نو وری منابع انسانی در تحقق تمدن نوین اسالمی؛
 .4پیشنهاد ایجاد گرایش دانشی رشتۀ تخححی موزش پژوهشمحور مطالعات تنزیلری
در نظام ملی تولید علم و بهطور ااص ،تححیالت تکمیلی نظام پژوهش و مروزش عرالی
قر نی در معاضدت و دادوستد برنامهمند با نظام گرایشی ،دانشی و رشتهای ینردهپژوهری و
یندهنگاری راهبردی در دورههای تححیالت تکمیلی؛
 .3زمودن مدلهای اهتماعی در مردیریت برنامرهای تغییرر در عمرل و شرکل دادن بره
هزییات نها ،ضمن اصالح کلیات در راستای منطق مرهع و بومیسازی؛
 . 3حرکت از کل به هزء برای بسط سامانه در سط کشرور و شرنایی کرل هامعره برا
یندهنگری روشمند.
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