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Abstract  
The present study aims to investigate the relationship between strategic forecasting and 
moving from fundamental model to the ultimate Islamic-Iranian model of progress. Moving 
from the fundamental model to the ultimate model of progress and designing strategies to 
achieve the desired future, introduction of the task descriptions and the timeline for a set of 
activities and efforts to enter the ideal landscape, are the central arguments of this study. 
During this descriptive-analytical study, the results showed that although the fundamental 
model has been designed on the basis of appropriate scientific and methodological criteria, 
it is essential for it to have a partial capability in terms of the necessary inconsistency 
between the components and its intrinsic capacities in the field of future research and 
strategic foresight in the context of future event recognition. Especially in the field of 
strategic thinking, it is essential to know the future of developments and identify 
orientations consistent with the stable and enduring goals of the Islamic Republic. 
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 چكيده
ايراني پيشرفت  -سالميو حركت از الگوي پايه به سوي الگوي نهايي ا نگاري راهبردي هدف پژوهش حاضر بررسي رابطة ميان آينده

معرفي شرح وظايف و خط سير ، است. حركت از الگوي پايه به الگوي نهايي پيشرفت و طراحي راهبردهايي براي نيل به آينده مطلوب
باشد. در اين پژوهش كه به شيوه  انداز آرماني بحث محوري اين مقاله مي ها براي ورود به چشم ها و تالش اي از فعاليت مجموعه

شناختي  هاي علمي و روش رغم اينكه الگوي پايه توانسته بر پايه معيارها و مالك علي، نتايج نشان داد، تحليلي انجام شد -فيتوصي
پژوهي و  هاي دروني آن در قلمرو آينده ليكن ضروري است به لحاظ عدم انسجام الزم بين اجزاء و نيز ظرفيت، مناسب طراحي شود

ه عمق شناخت رويدادهاي آينده از قابليت نسبي برخوردار باشد. به ويژه در حوزه تفكر استراتژيكي شناخت نگاري راهبردي در زمين آينده
 هاي منطبق با اهداف با ثبات و پايدار جمهوري اسالمي امري ضروري است. آينده تحوالت و شناسايي جهت گيري

 
 ايراني پيشرفت.  -ميالگوي اسال، نگاري راهبردي آينده، پژوهي آينده هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
اي در  اي جديدالتأسيس با رويكردي ميان رشته پژوهي به عنوان حوزه حوزه مطالعاتي آينده

روي دانش انساني در  مطالعات علوم انساني است كه به دنبال راهنمايي و پيگيري مسائل پيش
ه مطالعاتي به دنبال اين حوز آيد. در واقع هاي مختلف علوم و فنون بشري به حساب مي حوزه

هايي است كه در هر حوزة  با توجه و تأكيد بر تهديدها و فرصت، رو هاي پيش ترسيم آينده
پژوهي را  آينده، باشد. بنابراين پيش روي پژوهشگران و متفكران اين حوزه مطالعاتي مي، مطالعاتي

مندي را  ارجحيت نظاماحتمال و ، توان به عنوان يك حوزه مطالعاتي در نظر گرفت كه امكان مي
هاي پيش روي هر حوزه مطالعاتي مورد بررسي و  مندي در آينده براي چه بايدكردهاي روش

 دهد.   مطالعه قرار مي
 توان به عنوان يك دانش درجه دوم در نظر گرفت پژوهي را مي اندازي ديگر آينده از چشم

 ري بوده كه با ورود به بحثهاي مختلف علوم و دانش بش كه درپي ايجاد مطالعاتي در حوزه
 هاي مختلف مطالعاتي سعي در تبيين و ترسيم چه بايدكردهاي آن حوزه مطالعاتي در حوزه
 هاي مطالعاتي در دانش سياسي و يكي از مهمترين حوزه هاي دور و نزديك است. در آينده

باشد.  رفت ميايراني پيش -چگونگي و چرايي الگوي اسالمي، مطالعه و پژوهش در چيستي، انساني
 هايي تواند حائز اهميت باشد كه به دنبال ايجاد پرسش اين حوزه مطالعاتي از آن جهت مي

و چه بايدكرد آنها در آينده است. رابطة ميان  در خصوص چيستي و چرايي به وجود آورنده الگو
يك به آن ايراني پيشرفت منوط به اين است كه ابتدا مفاهيم نزد -پژوهي و الگوي اسالمي آينده

اما انگيزه و هدف از شناخت و كسب ، پردازد پژوهي به مسايل آينده مي معرفي شود. اگرچه آينده
حل مسايل و نيازهاي امروز از طريق شناخت مسايل آينده و مواجه با عدم ، معرفت نسبت به آينده

  ساخت آينده بهتر و مطلوب است. روي هاي پيش قطعيت

 ها فاعليت به ها قابليت تبديل فرايند و رفتپيش ايراني –الگوي اسالمي 
زيرا الگويي مقيد از توسعه ، دهد اي را ارائه مي ايراني تئوري پيچيده -الگوي پيشرفت اسالمي

به طور اجمالي چند شاخص اصلي را در توسعه ايجاد ، كند. همچنين قيد اسالمي بودن را دنبال مي
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توسعه غربي آن كاسته و به بومي شدن الگوي پيشرفت  كند و قيد ايراني بودن از اثرگذاري مدل مي
هاي  هاي جامعه ايراني و كشور ايران را در نظر داشته و شاخص انجامد. الگويي كه واقعيت مي

مختصات جغرافيايي و جمعيتي ، با آداب و رسوم شرقي، مذهبي، مربوط به يك كشور جوان
خود را دارد. اين الگو بايد در اولين گام هاي خاص  ها و كاستي منابع غني و البته ضعف، خاص

، هاي جامعه را در نظر دارند شعارهاي اصلي خود را تعيين كند. اين شعارها ضمن آنكه واقعيت
، دهند. براي مثال يكي از مهمترين اصول يا شعارهاي اين الگو اصول حاكم بر اين الگو را نشان مي

 خانواده پيشرفت محور است. 

 گرايي نويتگرايي و مع آخرت
در ، ها است گرا بوده و رسالت آن اصالح و بهبود وضعيت مادي انسان توسعه غربي كميت

در الگوي اسالمي پيشرفت ، گيري نيستند حالي كه مفاهيم معنوي كه با معيارهاي كمي قابل اندازه
اي  يژهايراني پيشرفت بايد به مقوله فرهنگ توجه و -كننده هستند. الگوي اسالمي بسيار تعيين
بيش از هر ، شود در كشورهاي اسالمي وارد مي، چرا كه وقتي الگوي غربي توسعه، مبذول دارد

 دهد.  چيز فرهنگ را تحت تاثير قرار مي

 پااليش علوم انساني و نظام مديريتي كشور
مطالعات ، هاي مختلف زندگي آن مطرح است از آنجايي كه موضوع پيشرفت انسان و حوزه

، باشد. عالوه بر تالش علمي جهت كارآمدسازي علوم انساني ه حائز اهميت ميانساني اين حوز
ايراني پيشرفت به لحاظ قيد ايراني بودن نيازمند مطالعات اجتماعي در جامعه  -الگوي اسالمي

 ايراني است. 

 مصلحت اجتماعي و الگوي توسعه غربي

استفاده از ظرفيت مصلحت  با سوءامروز ، اند كساني كه همواره به الگوي توسعه غربي انديشيده
كنند. آنچه بر  زدايي مي اسالم، اجتماعي و با هدف ايجاد تغييرات حداكثري در قوانين اسالمي

دغدغه مشروعيت به ، هاي اجتماعي افزايد اين است كه در بحث از مصلحت اهميت اين نكته مي
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اي  اي با عموميت بخشي به پاره مورد نظر نيست و عده، كيفيتي كه در ساير ادله ديني وجود دارد
توجه به اين مهم هم ، كنند. بنابراين نگراني متشرعين را رفع مي، ولو با تبليغات نادرست، مصالح

 ايراني پيشرفت ضرورت دارد. -در كنار بحث الگوي اسالمي

 موانع 
 ضعف و يا نابسندگي حوزه، ايراني پيشرفت -اولين و مهمترين مشكل تحقق الگوي اسالمي

باشد. ادبيات علمي اين موضوع هنوز شكل نگرفته است. تحقق ادبيات غني علمي در  مطالعاتي مي
اين باره نيازمند آن است كه چالش اصلي فراروي نظام اسالمي در ابعاد نظري و عملي به طور 

 -دقيق استخراج شده و نظام وسيعي از سواالت طراحي شود. سختي كار در تهيه الگوي اسالمي
ني پيشرفت در آن جاست كه محققان بخواهند در يك پارادايم برزخي اين الگو را تهيه كنند. ايرا

اهداف ديني ، هاي اسالمي و عملكردهاي غربي آموزه، در حال حاضر كشور ما بين سنت و مدرنيه
حكومت اسالمي و نهادها و ساختارهاي غيراسالمي قرار دارد. ، و راهبردهاي سكوالريستي

ايراني  -مديريتي كشور براي ايجاد اين تحول بزرگ و رسيدن به الگوي اسالميساختارهاي 
 پيشرفت ناكارآمد هستند. 

ايراني پيشرفت منجر به  -اي الگوي اسالمي هاي علمي براي ترسيم نقشه پايه در فاز اول تالش
خصايصي ، تاي از الگو گرديد. الگوي پايه بر خصايص ذاتي انقالب اسالمي تاكيد داش نظام اوليه

كه از دو بخش ماهيت و قابليت تشكيل شده بود. در سند الگوي پايه مساله اين بود كه چگونه 
ريزي راهبردي به نتايج همگرايي بين اين دو توفيق يافت.  توان در چارچوب استراتژي و برنامه مي

به فعليت درآمدن  توان شرايط مناسب و قابل تحقق براي از رابطه بين ماهيت الگو با قابليت آن مي
هاي مشخصي برخوردار است كه اگر  الگو را فراهم كرد. يك پديده در ماهيت و بالذات از قابليت

 هاي آن به فعليت ظرفيت، به نيازهاي ماهيتي آن پاسخ داده شود و به نحوي مقتضي تأمين گردد
 باشد فاعليت مي ها و آيد. پس پاسخ به نيازهاي جامعه ايران پل ارتباطي بين قابليت در مي

هايي برخوردار است كه اگر امكانات الزم براي پاسخ به  الگوي پايه از حيث ماهيت از قابليت 
هاي آن به منصه ظهور خواهد رسيد. قابليت در هر فرآيند كالن  قابليت، نيازهاي آن فراهم شود
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بايد ، وبه جلو داشته باشدريزي (از جمله الگوي پايه) كه بنا دارد نقشه راه و زمينه حركت ر برنامه
 رو ريزي شود. در واقع همواره نياز است بتوانيم محيط پيش مبتني بر اقتضائات محيط فردا برنامه

براي آن آماده شده و بعضا نسبت به تغيير آن از امروز تالش كنيم. اين امر موجب ، را شناخته
مواجهه با تغييرات محيطي به غافلگيري در ، شود در جهان سراسر پيچيدگي و متغير امروز مي

ريزي شده و براي هدايت جهان آينده به سمت و سوي  اقدامات از پيش برنامه، مراتب كاهش يافته
بايست بتواند  سو مي ايراني پيشرفت از يك -هاي خود گام برداريم. سند الگوي اسالمي مطلوبيت

وجب غافلگيري و ناكارآمدي سند مبتني بر اقتضائات محيط آينده نوشته شود تا تغييرات محيطي م
بايد تاكيد زيادي بر ، ايراني -بان تمدن اسالمي الگو به عنوان ديده، نگردند. از سوي ديگر

هاي مختلف نموده و تالش كند اين حوزه علمي را به صورت يك فرهنگ  پژوهي در عرصه آينده
ارهايي براي تحقق الگوي ها و راهك اتخاذ روش، عمومي سازماني و فردي گسترش دهد. بنابراين

 الگوي. است بودن اسالمي و بودن ايراني مهم شاخصه دو به توجه نيازمند ايراني –اسالمي 
شناختي اسالمي و در  شناختي و هستي الگويي است كه مبتني بر مباني معرفت، رفتپيش اسالمي

، حس: تند ازچارچوب حقوق و اخالق اسالمي باشد. در فلسفة اسالمي ابزارهاي شناخت عبار
عقل تصديقات و مفاهيم ثانوية فلسفي ، شود عقل و قلب. ادراكات شهودي به وسيلة قلب درك مي

: 1378، حسي است (مصباح يزدي ساز درك مفاهيم زمينه، كند و حس و منطقي را درك مي
 ). 47ص

با ، شرفتايراني پي -الگوي اسالمي ـ ايراني پيشرفت در گذار از الگوي پايه به الگوي اسالمي
 هايي مواجه است ؟ پژوهانه با چه چالش رويكرد آينده

شود كه  اصول موضوعه و قوانين اطالق مي، مندي از مفاهيم از آنجا كه الگو به مجموعه نظام
، ها پديده، در يك ساختار منطقي و معرفتي براي توضيح و تفسير يك سيستم از موجودات تكويني

هاي الزم شناخت  بايد از ظرفيت، لذا، گردد نظريات ارائه مي ها و تئوري، ها فرآيند، ها روش
بندي كلي الگوها به دو دسته  هاي محيطي و كاربردي برخوردار باشند. در يك تقسيم پديده

پردازند و  شوند. الگوهاي توصيفي به توصيف يك امر موجود مي توصيفي و هنجاري تقسيم مي
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الگوي پيشرفت يك ، بر اين اساس .دهند را توضيح مي الگوهاي هنجاري آنچه كه بايد انجام شود
قوانين و راهبردها است ، اصول موضوعه، مندي از مفاهيم يعني مجموعه نظام، الگوي تئوري است

وضعيت مطلوب را تبيين و راهبرد حركت از ، وضعيت موجود را تحليل، كه در ساختاري منطقي
و در بخش تحليل وضعيت موجود يك الگوي وضعيت موجود به مطلوب را ارائه دهد. اين الگ

الگوهاي  .توصيفي و در بخش ارائه وضعيت مطلوب و راهبردها يك الگوي هنجاري است
راهبردهاي ، تبيين وضعيت مطلوب، پيشرفت الاقل در يكي از اين سه امر (تحليل وضعيت موجود

هاي حاكم  بيني و ارزش انتغيير) با يكديگر اختالف دارند و يكي از عوامل اصلي اختالف نيز جه
توان آن را به  مي، اخالق و حقوق اسالمي باشد، بيني بر جهان بر اين الگوها است. اگر الگو مبتني

شناختي  الگوي اسالمي پيشرفت الگويي مبتني بر مباني معرفت، بنابراين .اسالمي بودن متصف كرد
مي است. اين الگو ثابت و شناختي اسالمي بوده و در چارچوب حقوق و اخالق اسال و هستي

اتصاف الگوي اسالمي  .شمول بوده و قابل تطبيق بر شرايط زماني و مكاني گوناگون است جهان
، اجتماعي، هاي فرهنگي پيشرفت به ايراني بودن به جهت تطبيق اين الگو بر شرايط و ويژگي

براي تحقق الگوي  ها و راهكارهايي اتخاذ روش، باشد. بنابراين سياسي و اقتصادي ايران مي
ايراني نيازمند توجه به دو شاخصه مهم ايراني بودن و اسالمي بودن است (عيوضي و  –اسالمي
 )17ص: 1391، كيقبادي
هاي خاص خود را دارد كه  مباني و روش، پژوهي دانشي ذهني و انتزاعي است كه اصول آينده

، باشد نده مطلوب خود مياي كه بدنبال ساختن آي فهم صحيح آنها براي هر شخص و جامعه
پژوهان غربي  مطالعه آثار آينده، ناپذير است. بهترين راه فهم صحيح اين رشته در اولين گام اجتناب

پژوهي است. فهم درست  و تحليل نظرات آنها به عنوان خاستگاه علمي و عملي دانش نوين آينده
ما را در فهم اين رشته به مثابه يك ، پژوهان مسلمان هاي آينده اين نظرات و مقايسه آنها با ديدگاه

انداز مطلوبي را براي  كند و چشم كمك مي، حل كارآمد براي مشكالت خاص جوامع اسالمي راه
اي  به طور كلي و كشور خودمان بطور خاص فراهم مي كند. چنين مقايسه، آينده جوامع اسالمي

دهد  و مسايل مشتركي را نشان مي ها هاي متفكران غربي و اسالمي از يك طرف دغدغه بين انديشه
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هاي پيشنهادي  حل هاي اساسي دو ديدگاه را در درك مسايل و راه تفاوت، و از طرف ديگر
هاي انجام شده توسط متفكران اسالمي بسيار كمتر از  سازد. متاسفانه پژوهش مشخص مي

 بومي اسالمي ها نيز به دليل فقدان الگوي انديشمندان غربي بوده و حتي بيشتر اين پژوهش
در قالب چارچوب و الگوهاي رويكرد غربي صورت گرفته ، و يا عدم توجه به اين گونه مباحث

اين در حالي است كه مباني فكري قابل اتكايي در منابع اسالمي و فرهنگ غني ما وجود  .است
 دارد ايراني عرضه -گرايي اسالمي تواند مباني منسجمي را براي نوعي مكتب آينده دارد كه مي

.(Sardar, 1985: p. 45) ها و جوامع نسبت به آينده و تالش براي  در هر صورت دغدغه انسان
اي آينده اهميت ذاتي خود را دارد و  زيرا براي هر جامعه، اي غربي نيست كنكاش درباره آن پديده

، سيسيا، اي مختص به خود آن بوده و كامال به شرايط اجتماعي در عين حال آينده هر جامعه
ها به  ساختن فرمولي واحد براي همه تمدن، فرهنگي و اقتصادي آن جامعه بستگي دارد. بنابراين

 .ناپذير است نوعي بدفهمي مسأله و اشتباهي جبران
سارهاي محتملي نيز خواهد شد. يك رويداد  از سويي فرايندهاي آينده دچار شگفتي

سازها از قدرت  دنبال دارد. شگفتيآور است كه پيامدهاي مهمي به  آفرين و حيرت شگفتي
ريزي بسياري از افراد برخوردار  سازي كامل بسياري از امور و تغيير بنيادين تفكر و برنامه مختل

ترين و به صورت بالقوه  بيني سازها يكي از غيرقابل پيش ). شگفتيCornish, 2003: p.19باشند ( مي
مسائل نوظهور و ، ها چرخه، ممكن تغيير روندها ترين عوامل تغيير از ميان چهار عنصر رسان آسيب

 ). Menonca, 2004: p.201, 203روند ( سازها به شمار مي شگفتي
87Fپيتر شوارتز، در اين راستا

 : هاي آشوبناك معتقد است در محيط 1
 هاي بيشتري وجود خواهند داشت؛ ـ شگفتي

 ها خواهيد بود؛ ـ شما قادر به تعامل با آن

                                                           
1. Peter Schwartze. 
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 هاي امروز قرار دارند ها در پيشران هاي آن چراكه ريشه، بيني هستند قابل پيش ها ـ بسياري از آن

 ).201ص: 2003، (پيتر شوارتز

نقشه راه تحقق تمدن اسالم در افق آينده است. اين الگو روند ، ايراني پيشرفت -الگوي اسالمي
مطلوب كمك اي  گيري آينده دهد و به شكل مطلوب حركت تمدن اسالم در آينده را نشان مي

ساز بودن الگوي  ساز است. آينده آينده، ايراني پيشرفت -الگوي اسالمي، كند. در اين راستا مي
پژوهانه  پژوهانه مطلوب در طراحي الگو است. ديدگاه آينده پيشرفت مبتني بر وجود نگاه آينده

ي بوده و تا باشد. روندشناسي مقدمه روندساز شامل دو مولفه اساسي روندشناسي و روندسازي مي
طراحي روندهاي مطلوب موثر نخواهد بود؛ اما اكتفاء به رونديابي ، روندشناسي صورت نگيرد

بلكه تحقق هر دو مؤلفه با هم برآيندي ، كند بدون حركت به سمت روندسازي نيز كفايت نمي
ينده شود. طراحي آ هاي مكتبي مي سازي براساس اهداف و آرمان كند كه منجر به آينده ايجاد مي

در تعارض و تزاحم با ساير روندهايي ، يابد كه تحقق روندهاي آينده ما مطلوب زماني ضرورت مي
همان شرايط رقابت بين ، اند. اين شرايط هاي ديگر طراحي شده گيرند كه با اهداف و آرمان قرار مي

يكديگر در مكاتب فكري و اديان مختلف در آينده است. رقابت مكاتب فكري با ، صنايع، ها ايده
سازي بوده و معطوف به آينده است. هر كدام از مكاتب فكري كه بتواند روندهاي  مقوله تمدن

هاي خود تغيير  ها و ارزش تواند آينده را براساس آرمان مي، مطلوب خود را در آينده محقق كند
پيشرفت در سايه ايراني  -پژوهانه به الگوي اسالمي داده و فضاي آينده را مديريت كند. نگاه آينده

نامه كالني را براي افق مطلوب جمهوري اسالمي و تمدن  اي است كه طرح انديشانه نگاه آينده
اسالمي در نظر گرفته است. سند پايه الگوي پيشرفت بايد كامال منطبق بر محيط آينده باشد تا 

دغدغه مهمي در الگوي  پژوهي آينده، هاي آينده عبور كرده و اثرگذار باشد. لذا بتواند از ناهمواري
روي جامعه اسالمي وجود دارد كه قرار است  ايراني پيشرفت است. آينده ممكني در پيش -اسالمي

هاي محتمل را استخراج  ايراني پيشرفت آن را تدوين و تشريح كند. بايد آينده -الگوي اسالمي
گويند سند پايه  اي مي دهع، پژوهي كنيم و از طريق سناريونويسي به آن بپردازيم. از منظر آينده

اي بر روندمحوري تاكيد دارند. هر كدام از اين دو  محور باشد و عده-الگوي پيشرفت بايد راهبرد
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تواند انتظارات ما را برآورده كند. الگوي راهبردمحور نگاه حاكميتي و باال به پايين دارد و  نمي
ا نگاه فرآيندي دارد. بهترين نوع نگاه محور نيز صرف-ها را ببيند. الگوي روند تواند واقعيت نمي

سو نگاه حاكميتي و اجرايي داشته باشيم و از سوي  يعني از يك، روندمحور است -الگوي راهبرد
 نگر و از روندهاي خود استفاده كنيم.  نگاه آينده، ديگر

ايراني پيشرفت بايد در درون  -مباني الگوي اسالمي، در مباني دو نكته مورد توجه است
 چون اسالم، نگري داشته باشد بايد توجه به آينده، هاي ديني شكل بگيرد. از طرف ديگر وزهآم

 نگاه وثيقي نسبت به آينده دارد. بايد توجه به زمان داشت و پيچيدگي تغييرات را در مباني
 شود و آرمانشهر اسالمي بر ديد. توجه به جامعه مهدوي از درون رويكرد مباني استخراج مي

ايراني  ـ بايد يك نوع نگاه آرمانشهري در درون مباني اسالمي، شود. لذا س تعريف مياسا اين
ايراني پيشرفت بايد از متن دين  ـ هاي سند الگوي اسالمي پيشرفت در نظر گرفته شود. آرمان

ها بايد بتوانند نسبت خود را با شرايط حال تنظيم كرده و با محيط آينده نيز  گرفته شده باشد. آرمان
تصويرسازي است كه ما اگر بتوانيم تصاوير قابل تحقق را ، ارتباط پيدا كنند. مهمترين رسالت سند

ها با افق  ها و برنامه بايد بين سازمان، در آينده دچار غافلگيري نخواهيم شد. لذا، طراحي كنيم
مواجهه با ايراني پيشرفت بايد جامعه را در  -پيشرفت همگرايي وجود داشته باشد. الگوي اسالمي

هاي نوظهور آماده كند. ما يك نوع امتزاج مفهومي داريم كه هنوز هم افق را  ها و پديده چالش
 كنيم كه مفاهيم از انسجام معرفتي برخوردار نيست. يكي از نقاط ضعف تعريف مي طوري

با رهبري هاي افق  ها و رسالت آرمان، گانه مباني هاي پنج عدم انسجام الزم بين بنيان، الگوي پايه
هاي مهمي در مورد گسست آن  است. اين مساله باعث شده است كه سند هنوز هم خالء گرا تحول

 انداز سند بايد مبتني بر شرايط آينده شرايط و مقتضيات آينده داشته باشد. در واقع چشم با
الگوي طراحي شود كه بتوانيم سند را به افقي برسانيم كه فرايندها به خوبي در آن مشخص شود. 

ها كه در عرصه عملياتي  ايراني پيشرفت بدون تحول در رهبري و عملكردها و رويه ـ اسالمي
 افزاري افزاري و نرم تمام امكانات سخت، تواند موفق باشد. در تحول بايد نمي، افتد مي اتفاق

 ،ايراني پيشرفت است (عيوضي ـ در نظر گرفت. تحول خصيصه ماهيتي الگوي اسالمي را
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 ).5ص: 1395

بايد به سمتي سوق داده شود كه با ، تفكر مديريت استراتژيك در كشور، براساس الگوي پايه
زمينه دستيابي به ، گيري حداكثري از امكانات موجود و در نظر گرفتن اقتضائات كشور بهره
الگوسازي ، در ايران، اي درخشان و در حد استعداد خود را فراهم سازد. بر اين اساس آينده
 و حمل اقتصاد، انساني منابع، فرهنگ مختلف هاي حوزه در اسالمي ـهاي ايراني  اس آموزهبراس
ورزش وغيره نيازمند ، گردشگري، محيط زيست، مديريت، رسانه سالمت، كارآفريني، وزش، نقل

هاي مختلف كم فروغ ظاهر شده و  پذيري الگو در عرصه متاسفانه اين تعميم .سازي است بومي
هاي اجرايي آنگونه  ه ويژه كارگزاران و نخبگان اعم از دانشگاهي و شاغل در دستگاهآحاد جامعه ب

 معرفتي و اجتماعي آنها آگاهي كافي ندارند. ، كه بايسته و شايسته است از مباني نظري
از ، ايراني پيشرفت ـهاي ناظر بر اين غفلت اين است كه در الگوي اسالمي  شايد يكي از خالء

پژوهي اسالمي و بومي  هاي آينده راهبردها و نظريه، ها وهي اسالمي و نيز روشپژ مباني آينده
 اي است كه از تدبيرانه در الگوي پايه به گونه قدرت اقدام پيش، استفاده نشده است. بنابراين

پژوهي نياز داريم تا  ايراني پيشرفت برخوردار نيست. در آينده ـ سازي الزم الگوي اسالمي ظرفيت
بيشتر ، خوب بشناسيم و روندهاي جديدي بسازيم. در حالي كه در سير تكوين اين الگو آينده را

نگاه به گذشته بوده است. از روش سناريونويسي براي ترسيم انواع آينده مطلوب و نامطلوب و 
اتخاذ تدبير براي هر يك از آنها استفاده نكرديم. الگوهاي پيشرفت بيشتر به حل مسائل حال 

نگر و راهبردي باقي  هاي آينده و بنابراين مجالي براي طرح مسائل اساسي و طرحپردازند  مي
بلكه اين موضوع ، اسالمي با تقليد و ترجمه ساخته نخواهد شد ـ ماند. الگوي پيشرفت ايراني نمي

شود.  هاي ديني ساخته مي هاي برگرفته از ارزش خلق علم مورد نياز و مباني و روش، مهم با تفكر
ايم. در  پژوهي اكتفا كرده هاي آينده پژوهان و روش پژوهي به تقليد و ترجمه آثار آينده هدر آيند

شناسي خاص آن  حالي كه بايستي با تكيه بر منابع و مبادي اسالمي به الگوسازي اسالمي با روش
هاي پژوهش در مورد آينده متفاوت بوده و هر فرد يا سازماني بايد براساس الگو، پرداخت. بنابراين

 ايراني ـ پژوهي استفاده كند. از آنجايي كه الگوي اسالمي هاي آينده حاكم بر فكرش از روش
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پژوهشگران ، يراني بودن الگو) و الهي (بخش اسالمي الگو) استا( بشري بعد دو داراي پيشرفت
هي را پژو ترين روش دستيابي به اين الگو تشخيص داده و فن آينده پژوهي را به عنوان مناسب آينده

 براي ترتيب اين به. كنند مي معرفي پيشرفت ايراني ـبه عنوان نقشه راه تدوين الگوي اسالمي 
برداري از متون ديني و اسالمي به دنبال تحقق تصويري  گام اول با بهره در، مفهومي الگوي تدوين

هاي  هاي ديني و الهي برآمده و سپس از روش به منابع و آموزه مطلوب از آينده با توجه
 شود.  پژوهي براي سنجش امكان و نحوه اجرايي شدن آن استفاده مي آينده

هاي مدرن مطالعه آينده است كه با توجه به  پژوهي يكي از روش آينده، سخن پاياني اينكه
 هوشمندانه مهندسي و ـ اقدامات، تصويرها، روندها، رويدادها يعني ـ دهنده آينده عناصر تشكيل

 به تمدني و معارف از عظيمي ميراث اگرچه ما ملت. كند مي رفتار، دار جهت يدانش صورت به آنها
پژوهي به عنوان يك علم مدرن مسيري طوالني در  ندهآي زمينه در هنوز اما، دارد باستان ايران قدمت

نيازمند ، ريزان كشور در جهان پر از تحول و تغيير سازان و برنامه پيش خواهد داشت. تصميم
سازان  روي هستند. همچنين تصميم بيني و آمادگي براي آينده پيش هاي جديد پيش تتوسعه رهياف

گيري  هاي محيط تصميم هاي جديدي درباره افزايش پيچيدگي هاي فضايي با چالش در تمام مقياس
رغم  پژوهي در كشور بايد به اين نكته اعتراف كرد كه علي متاسفانه در ارتباط با آينده .روبرو هستند

يافته و يا  سازمان، مدبرانه، هاي هماهنگ همچنان نشاني از فعاليت، هاي صورت گرفته تالش
، اي در شأن حقيقي و استعداد واقعي كشور وجود ندارد. بنابراين دهنده براي ساختن آينده سازمان

پژوهي غربي براي جامعه غيرغربي  توجه به اين نكته اساسي اهميت دارد كه آينده، در گام نخست
پژوهي در ايران چيزي جز  چون و چراي آينده اثربخشي الزم برخوردار نيست و نسخه بي از

تمدن نوين «پژوهان نيز فقط بايد  انداز فعاليت آينده پژوهي اسالمي نبوده و براي تعيين چشم آينده
 .در دستور كار قرار گيرد» اسالمي

 ياد كرد كه با شكل جديدي هاي تاريخي در سطح كالن در بحث الگوي پايه بايد از روايت
 مايه الگو شناسي اسالمي را درون هويت و مدنيت اسالمي تكامل يافته و معرفت، از فرهنگ

 داد. قرار
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اي از قوانين و  را مجموعه ايراني -توان الگوي اسالمي محوري مي با چنين رويكرد كالن روايت
ها و  و به عنوان تواناييهاي كلي برشمرد كه موجب شكوفايي جامعه اسالمي شده  روايت
، امكان، هاي دور و نزديك روي در آينده ها و تهديدهاي پيش هايي نام برد كه در فرصت پتانسيل

 : هاي موجود را در ابعاد زير مستحكم گرداند احتمال و ارجحيت اين توانايي

منبعث از  بيني توجه و تأكيد بر كالم وحي و جهان: بيني وحياني تأكيد بر كالم وحي و جهان 
 اين كالم وحياني به عنوان يك روايت كالن. 

محور  هاي كالن ايجاد وحدت ميان مسلمانان يكي از اين روايت: تاكيد بر وحدت امت اسالمي
 امعهـوجب تحكيم و اعتالي جـوامع اسالمي مـروي ج اي پيشـه واند در آيندهـت وده كه ميـب

 شود. 
هاي  يكي ديگر از قوانين و روايت: ن امت اسالميپژوهي در ميا احياي مجدد فرهنگ دانش

 ترويج و اعتالي اين علوم و، عالقه مسلمانان به فراگيري دانش زمانه خود، كالن تاريخ اسالم
كه حديثي ماندگار از پيامبر » اطلبوا العلم ولو بالصين«باشد كه با ترويج فرهنگ  فنون مي

هاي دور و نزديك ساماني نو  اين روند را در آينده هاي فرهنگي توان پايه مي، باشد اسالم(ص) مي
 بخشيد.

در شكل زير قابل ، ايراني پيشرفت -ترين محورهاي چالشي سند الگوي اسالمي اصلي
 : بندي است دسته
نياز به ابتناي اجرايي سند براساس فضاي اجرايي ، روي سند . اولين و مهمترين چالش پيش1

آن است كه اين سند ويژه محيط و شرايط اقتضايي ، ديد سندمهمترين ته، آينده است. در واقع
در گام اول ، و لذا نتواند در فضاي آينده به خوبي اجرا شود. بنابراين، آينده طراحي نگردد

سند را تا حد امكان به شرايط محيطي آتي ، بايست با شناسايي ابعاد گوناگون محيط آينده مي
 نزديك كرد.

بايست با نگاه به  سند مي، انداز آن است روش تدوين چشم، ندروي س . دومين چالش پيش2
 -دستيابي به تمدن اسالمي، انداز آن در افق بلندمدت ايراني تدوين شده و چشم -تمدن اسالمي



298  98 تابستان ، 25شماره  ، 7سال  ، سياست متعاليه 

نيازمند يك چارچوب علمي است. بدين صورت كه ، انداز و ابعاد آن ايراني باشد. تدوين اين چشم
يك ترسيم  به طلوب آتي شناسايي شده و هر يك از اين ابعاد يكبايست ابعاد گوناگون تمدن م مي

 پژوهي است. هاي مهم آينده انداز يكي از حوزه شود. ترسيم چشم
پژوهي است. رسالت اصلي  راه اندازي و استقرار نظام آينده، . سومين چالش پيش روي سند3
 -بتواند به تمدن اسالمي اي ترتيب دهد تا آن است كه مجموعه نظامات كشور را به گونه، سند

پژوهي و استقرار آن  تدوين نظام آينده، ترين نظامات ايراني دست يابد. بدين منظور يكي از اصلي
پژوهي در نقشه كالن كشور طراحي شده و بدين  بايست نظام آينده در كشور است. در واقع مي

 مستقر كند. پژوهي را درون كشور منظور نياز است نقشه جامع بتواند نظام آينده

 ايراني پيشرفت -نگاري راهبردي و مطالعات الگوي اسالمي آينده
، ها   اي از روش پژوهي است. اين حوزه فراتر از مجموعه اي از آينده نگاري راهبردي شاخه آينده

نفعان دستاوردهاي تحقيقاتي و سياستگذاران   ذي، ي علمي به مشاوره پيرامون تعامل بين جامعه
اي   فرايندي منظم بوده و به طور مستمر درپي خلق آينده نگاري راهبردي در واقع آينده تاكيد دارد.

انداز (آينده مطلوب)  خلق و ترسيم چشم، تصويرسازي، ين هدف آنتر مهم مطلوب است و
پژوهي  پژوهي بايد توجه داشت كه آينده نگاري راهبردي با آينده در مقايسه آينده، باشد. لذامي

رويكردي ، باشد. بنابراين هاي آينده مي و معرفتي به مفاهيم كاربردي پژوهش شناخت علمي
نگاري راهبردي  هاي بديل بوده و برخالف آينده فهمي نسبت به مفاهيم و نيز شناخت آينده درون

ناظر به كاربرد مفاهيم فوق در ساخت آينده ، فهمي دارد كه نسبت به مفاهيم كليدي نگاه برون
 ).(Kuosa, 2011: p. 58گذاري آينده است  سازي و سياست يممطلوب براي تصم
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 نگاري راهبردي پژوهي با آينده . رابطه آينده1نمودار شماره

سازي آينده مطلوب انقالب اسالمي به عنوان  ايراني پيشرفت به دليل ظرفيت -الگوي اسالمي
اي و جهاني براي  ت منطقهترين و فراگيرترين الگوي آينده مديريت بر تحوال جامع، ترين كامل

نگاري راهبردي  باشد. در رابطه با اين حوزه مطالعاتي با رويكردي آينده جمهوري اسالمي ايران مي
نگاري راهبردي  عملكرد آن را مشخص و معرفي كرد. چراكه آينده ظرفيت و، الزم است ساختار

فراهم   طالعات موضوعي آيندهنگاري بوده كه قابليت مداخله بيشتري در م يك رويكرد فرا آينده
اي از خلق رويدادها را دارد. در  هاي پيچيده هاي طوالني و محيط بيني زمان كند و قابليت پيش مي

ايراني  -در الگوي پايه اسالمي گرانه داشته و سازي نگاه عميق و دراز مدت و كنش انداز چشم
بيني  از جمله قدرت پيش، ردار استها از اهميت بااليي برخو پيشرفت نيز تاكيد بر برخي مولفه

مشاركت در ، سازي اجتماعي توانايي شبكه، توجه به رويكرد تعاملي و مشاركتي، بلندمدت
اندازها. از آنجا كه  نفعان و در نهايت تحقق چشم تاكيد بر مشاركت و وحدت ذي، گيري تصميم

ت كه در تحقق اين نگرش نگاري راهبردي از عناصر و اجزاي اصلي و كليدي برخوردار اس آينده
ايراني پيشرفت بايد در نقشه راه  -در فرايند حركت به سوي الگوي اسالمي، كاربرد ويژه دارد

 : توان به موارد زير اشاره كرد ها مي مورد توجه قرار گيرد. از جمله اين قابليت
 هاي خاص مدت در حوزه  هاي بلند بيني توسعه ـ پيش

 ها ها و تجزيه و تحليل زمينه اركتي در ارزيابيـ ايجاد رويكرد تعاملي و مش
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 هاي اجتماعي جديد ـ ايجاد شبكه

 اندازهاي راهبردي براساس حس تعهد مشترك ـ تدوين چشم

 ـ ارائه پيشنهادات و مفاهيمي براي تصميم و اقدام 

گذاري شناختي  تاكيد بر هدف، ايراني پيشرفت -الزمه حركت از الگوي پايه به الگوي اسالمي
 : جمله از، است راهبردي نگاري آينده كاربردي -

 هاي خاص هاي راهبردي آينده در حوزه گيري ـ شناسايي جهت
نگاري راهبردي تعيين جهت منطبق با هدف نهايي الزمه ساخت آينده است. در  در آينده

ريف كرد. مطالعات آينده بايد ابتدا اهداف باثبات و و توأم با پويايي را از جهت زمان و مكان تع
به اين دليل كه تعيين جهت بر منطق شناسايي و ، گيري راهبردي است اين امر منوط به يك جهت

گذاري  منطبق بر هدف، هاي راهبردي گيري پژوهي جهت گذاري قرار دارد. اساسا در آينده هدف
دف و با تعيين نقطه ه، ايراني پيشرفت -باشد. در ترسيم الگوي اسالمي دقيق و شناخته شده مي

امكان تصويرپردازي از آينده فراهم خواهد ، ساختار و محتواي انقالب اسالمي، چگونگي شكل
 شد تا براساس آن نقشه راه طراحي شود. 

 ها ها و ضعف ـ شناخت قوت

ها و  ايراني پيشرفت در محيط داخلي از قوت -گيري تدوين الگوي اسالمي فرايند شكل
محيط جغرافيايي و ، سياست، اقتصاد، ه در فرهنگهاي خاصي برخوردار است كه ريش ضعف

باشد.  هاي موجود حائز اهميت مي ها و ضعف شناسايي مجموعه قوت، مسايل ديگر دارد. لذا
تواند شرايط را تسهيل كرده و  نگاري راهبردي به دليل توانمندي فهم قابل توجهي از آينده مي آينده

در ، هاي الگو ها و قوت شد. شناسايي ضعفها اهتمام داشته با ها و ضعف به شناخت قوت
گيري در  ها و خلق رويدادهاي آينده و جلوگيري از غافل در روندسازي، ها گيري پيشران شكل

 كند. مواجهه با مسايل نوظهور ايفاي نقش مي
 ها ـ شناخت تهديدها و فرصت

ها و  سايي فرصتباشد. شنا ها و تهديدات آينده مي نگاري راهبردي علم شناساسي فرصت آينده
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باني رويدادهاي آينده است. از سوي  تهديدات آينده مبتني بر نگرش راهبردي ايستگاهي و نيز ديده
، اساساً ترسيم الگو نيازمند بسترهاي فرهنگي، با توجه به تعاريف و معناسنجي اجزاي الگو، ديگر

 نظامي و اقتصادي خاصي است.، سياسي، اجتماعي

 وب و آرمانيانداز مطل تعيين چشمـ 

گيري در  نگاري مسايل راهبردي شامل مطالعه و پژوهش به منظور تصميم هدف در آينده
انداز و تمركز بر راهبردهاي  ترسيم چشم، گذاري از طريق تصويرسازي فرآيندهاي سياست
، مندي از چهار عنصر خالقيت هاي دستخوش ناپايداري و عدم قطعيت با بهره بلندمدت در محيط

 باشد.  نگاري مي هاي واقعي و خبرگي در آينده داده، ها ر روشتعامل د
بخش است.  انداز مطلوب با قابليت آزمون اطمينان نگاري راهبردي به دنبال ساخت چشم آينده

انداز آينده مطلوب جمهوري  الگو به دنبال چشم، شود مشاهده مي 1همانگونه كه در نمودار شماره 
 هاي اين علم ساخته شود.  ز طريق ظرفيتاسالمي ايران بوده كه بايد ا

 
 .2نمودار شماره

در تدوين الگوي پايه تالش شده است با تدوين راهبردهاي مناسب جهت مديريت سازماندهي 
گيري الگوي پيشرفت اقدام الزم و مبنايي صورت گيرد. اعتقاد بر اين است كه  بر فرايند شكل، شده

ها به  در مسير رشد و تعالي قرار نگرفته و قدرت تبديل قابليتالگو ، بدون ارائه راهبردهاي سازنده
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زيرا ، ها را از دست خواهد داد. در تدوين الگو راهبردپردازي در اولويت اول قرار دارد فاعليت
هاي بسيار مهمي وجود دارد كه در ساخت آينده از عناصر و بازيگران مهم به شمار  عدم قطعيت

ها  گذارند و يا به شناخت ما از اين عدم قطعيت ها تاثير عدم قطعيتآيند. عواملي كه بر اين  مي
 اند.  معرفي شده 2در نمودار ، كنند كمك مي

 
 .3نمودار شماره 

هاي پربازده و  جوانه، هاي ضعيف نشانك، رويدادها و تغييرات روندها، سازها توجه به شگفتي
 ).3ند (نمودار شماره شو ها منتهي مي فعال وغيره به شناخت ما از عدم قطعيت

 
 .4نمودار شماره
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اقتصادي و اجتماعي ، فرهنگي، امنيتي، الگوي حوزه تحوالت سياسي، در طراحي راهبرد آينده
، رويدادها، شود. در مورد آشنايي با مفاهيم موثر در فرايند تدوين الگو مانند روندها بيني مي پيش

ليكن به دليل تفسير متفاوت از مفهوم ، است سازها وغيره تاكنون اشاراتي به عمل آمده شگفتي
، نگاري راهبردي از پيچيدگي خاصي برخوردار است ها در اين مقاله كه در نگرش آينده جوانه

مختصري اين مفهوم شرح داده خواهد شد. در زير پوستين ظواهر اجتماعي و كالبد قابل مالحظه 
ن وجود دارند كه به ظاهر قابل رويت نيستند و ها برخي موارد پنها كشورها و سازمان، جوامع، افراد

88Fجوانه«تشريح و ارزيابي آنها از عهده هر فردي ساخته نيست. شناسايي اين موارد كه ، شناسايي

1 «
پژوه پنهان بماند. چه بسا همين  باني آينده رود و نبايد از ديده كار مهمي به شمار مي، نام دارند

ري و بلوغ كالن روندهاي منفي و مولد تهديد يا فرصت گي ها خود در آينده موجب شكل جوانه
هاي ضعيف تبديل شوند).  توانند به سيگنال ها مي ايم (البته جوانه كه ما از آنها غافل بوده، شوند

هاي علي و معلولي  ها و سخن راندن از آنها در قالب توصيف يا ارائه فرضيه شناسايي اين جوانه
نگاري راهبردي حايز اهميت است. كار ويژه  هبردي در آيندههاي را گيري دشوار و در تصميم

توان آزادي عمل و اراده تبديل  از يك طرف مي: ها دو گونه است نگارانه در مواجه با جوانه آينده
هاي مثبت  توان جوانه هاي منفي را به روندهاي خطرناك خنثي كرد و از طرف ديگر مي شدن جوانه

ي آنها را تسريع نموده و آنها را از حالت بالقوه به بالفعل تبديل كرد رو را تقويت و حتي روند پيش
 يافتگي مطلوب آنها را نهادينه ساخت.  و عينيت

ها به صورت پنهان در حال پيشرفت بوده و شناسايي آنها نيازمند تفكر عميق و  جوانه
ه جانبه جهت هاي زيرين جوامع در ابعاد مختلف و بينش هم انديشي جهت رفتن در اليه ژرف

هاي زيرين اطراف درختان  ها است. به تعبيري بايد همانند سنجابي كه وارد اليه شناسايي اين جوانه
عمل كرد و اين مهم از ، بيند هاي پنهان شده را به روشني مي هاي زير برگ شود و جوانه بارده مي

ندگي يا ايستايي انقالب نگر ميسر خواهد بود. الزم به ذكر است كه بال طريق پژوهش و محقق ژرف

                                                           
گيري روندها در طي زمان به  پژوهي كه از جريان شكل اصطالحي است كه توسط نگارنده در حوزه آينده» ها جوانه«. 1

هاي  استفاده شده است. تمثيل جوانه ، گيري رخدادهاي نوين آينده ايفاي نقش خواهند كرد وجود آمده و در شكل
 هاي بارور. درخت روييده شده در حاشيه
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آورده و در  ساز دارد كه احتماال در آينده سر در هاي آينده اسالمي ايران ارتباط تنگاتنگي با جوانه
 ).1391، تدوين الگوي پايه بر آنها تاكيد شده است (عيوضي

 : هاي مهم عبارتند از برخي از جوانه
 هاي مذهبي  انوادهگرايي ديني در خ ـ گسترش روندهاي گريزپذير از واقعيت

 هاي مذهبي  هاي مذهبي در ارزش هاي زيربنايي خانواده ـ توجه به گرايش
 ـ تحول نگرشي به انقالب اسالمي ايران در ميان متولدين دهه هشتاد

 هاي همسو با جمهوري اسالمي ايران  هاي شكاف در جريان ـ بروز زمينه
 فرهنگي -ون مسائل دينيهاي علميه پيرام ـ اهميت جايگاه روحانيون و حوزه

 ـ تغيير الگوي روابط والدين و كودكان نسل جديد
 پذيري و اطاعت از مقام واليت. ـ ضرورت گسترش گرايش به واليت

اثرگذار بر روندهاي آينده را بايد در ماهيت تغييرات  ساز و عامل تحول، در تدوين الگوي پايه
ساز از تغييرات  تغييرات تمدن، ن داده شده استنشا 5جستجو كرد. همانگونه كه در نمودار شماره 

تغييرات احتمالي و تغييرات ناشناخته بوجود آمده كه موجب به فعليت درآمدن ، بيني شده پيش
 شود.  هاي بديلي از انقالب اسالمي مي ها شده و حتي منجر به آينده عدم قطعيت

 
 .5نمودار شماره
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معرفي ، كه از تغييرات آنها آگاهي چنداني نيستهاي باال  در نمودار زير برخي عدم قطعيت
توان در تدوين الگوي پيشرفت  چرا كه در صورت دانستن تحوالت و تغييرات آنها مي، شده است

 انديشمندانه عمل كرد. 
نگاري راهبردي اين است كه به جاي يك طرح معين كه به يك هدف  هاي آينده يكي از ويژگي

اي از پيشنهادها براي  هاي بيشتري شناسايي شده و مجموعه زينهاحتماالت و گ، مشخص منجر شود
پذير راهبردهايي را تعيين   بيني شود تا بتوانند براي رسيدن به اهداف پيش گيرندگان مهيا مي تصميم

گيري براي حال است در  نگاري راهبردي فرايند يادگيري نگاه به آينده و نتيجه آينده، كنند. بنابراين
هاي آن  يكي از قابليت، بخشي زيرساخت الگو هاي مناسب براي استحكام ستاين جهت سيا

 ).6باشد (نمودار شماره مي

 
 .6 نمودار شماره

 گيري  نتيجه
انداز  طراحي الگوي پيشرفت گام مهمي در ترسيم چشم، شناسي آينده انقالب اسالمي در مسأله

سازي آينده مطلوب انقالب اسالمي  ايراني پيشرفت به دليل ظرفيت -مطلوب است. الگوي اسالمي
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اي و جهاني  ترين و فراگيرترين الگوي آينده مديريت بر تحوالت منطقه جامع، ترين به عنوان كامل
الگوي پايه به عنوان ترسيم نقشه راه ، آيد و با اين هدف و نيز جمهوري اسالمي ايران به شمار مي

به ، سازي در آن ايجاد سطح بااليي از ظرفيت تدوين گرديد. الزم است در ارزيابي الگوي پايه و
عوامل كليدي مهم مبتني بر تفكر استراتژيكي توجه شده و در تكميل الگوي پايه مورد توجه قرار 

ايراني پيشرفت را طي كند. از  -گيرد تا بتواند مسير حركت از الگوي پايه به الگوي نهايي اسالمي
، انديشي زمان، انديشي بداهه، اندازانديشي چشم، نديشيا پارادوكس: جمله اين عوامل عبارتند از

هاي  انديشي. براي نيل به اين هدف تالش شد با تعيين ظرفيت انديشي و سعي و خطا منبع
نگاري در اليه كاربردي به اين احساس نياز كه رمز  به ويژه در اليه معرفتي و نيز آينده، پژوهي آينده

نگاري راهبردي  پرداخته شود. آينده، ن در آينده خواهد بودماندگاري نظام اسالمي و پويايي آ
تواند از طريق آنها تحقق  اندازها و راهبردهاي ممكن است كه آينده مطلوب مي اي از چشم مجموعه

منجر شود.  ايراني پيشرفت -هاي مهم از جمله پيرامون الگوي اسالمي گيري يافته و به تصميم
محيط پيچيده فردا در ساخت الگوي پيشرفت با مختصاتي كه مساله آينده جمهوري اسالمي در 

، بتواند از برتري و اثربخشي بااليي برخوردار باشد و قدرت جذب و پاسخگويي بااليي داشته باشد
نگاري ميسر است كه اين مهم در تدوين الگوي پايه مورد تاكيد قرار داشت. در  در سايه آينده

گذاري و  چنين الگويي در فرايندي متشكل از سياست نگاري راهبردي تحقق چارچوب آينده
پذير است.  اي از مسايل حال و آينده امكان  گذاران به همراه شناسايي مجموعه مشاركت سياست

هاي آينده  سند پايه الگوي پيشرفت بايد كامال منطبق بر محيط آينده باشد تا بتواند از ناهمواري
حركت از الگوي پايه به الگوي نهايي پيشرفت و طراحي ، ساسعبور كرده و اثرگذار باشد. بر اين ا

ها  اي از فعاليت راهبردهايي براي نيل به آينده مطلوب و معرفي شرح وظايف و خط سير مجموعه
 انداز آرماني بحث محوري اين مقاله بود.  ها براي ورود به چشم و تالش
شناختي  هاي علمي و روش ا و مالكرغم اينكه الگوي پايه توانسته است بر پايه معياره علي

هاي دروني آن در  ليكن به لحاظ عدم انسجام الزم ميان اجزاء و نيز ظرفيت، مناسب طراحي شود
نتوانسته در زمينه عمق شناخت رويدادهاي آينده و به ، نگاري راهبردي پژوهي و آينده قلمرو آينده
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هاي منطبق با  گيري شناسايي جهتويژه در حوزه تفكر استراتژيكي شناخت آينده تحوالت و 
اهداف باثبات و پايدار جمهوري اسالمي از قابليت نسبي برخوردار باشد. اين شرايط شناسايي و 

 كند.  ايراني پيشرفت الزامي مي -اعمال نيازهاي مذكور را در تدوين الگوي نهايي اسالمي
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