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 ایرانی پيشرفتمبانی معرفتی و آینده پژوهی الگوي اسالمی 

  ، زهرا تنها زكيه مومن

 

 :چكيده

آينده پژوهي علم ساختن آينده به طور آگاهانه و فعال مي باشد و در آن مي شود براي تحقق آينرده ي يرك سرازمان ترا     

ر انقالب اسالمي ايران نويد از ايجاد تمدني اسالمي با حاكميت معنويت ب.رسيدن به آرمان هاي يك ملت برنامه ريزي كرد

انقالب ايران برگرفته از مباني فكري تشيع مري باشرد و از آرمران هرا و اهردافش جامعره ي       . تمام ابعاد زندگي انسان دارد

هم چنرين روش  . يعني هم مبدا و هم مقصد اين راه برگرفته از اصول ارزشي اسالمي است. مهدوي منتظر ظهور مي باشد

مي توان گفت راهكار رسيدن از ارزشها به آرمان ها . ول و آرمان ها باشدرسيدن به آرمان ها نيز مي بايست در راستاي اص

اوال در تحليلري  . بنابراين تاثير مباني معرفتي را در آينده پژوهي روشن مي شرود . الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مي باشد

ن مبنرا نقراط قروت، ضرعف و يرا      كه ما از وضعيت موجودمان داريم، مالک و مبنايمان بايد ارزش هاي اسالمي باشد و بر آ

ثانيا در ترسيم وضرع مطلروب نيرز مبراني ارزش هرا و آرمران هراي اسرالمي         . فرصت ها و تهديدهايمان را شناسايي كنيم

هم چنين طرز ساختن اين آينرده،  . وضعيت مطلوب جامعه مان را ترسيم مي كنند كه در واقع همان جامعه مهدوي است

در اين مقاله با ديد ارزشري  .رفت نيز مي بايست الهام گرفته از اصول و اخالق اسالمي باشديعني الگوي اسالمي ايراني پيش

هر يك از مراحل فوق بيشتر بحث شده، هم چنين با استفاده از روش تحليرل مرتن بيانرات مقرام معظرم رهبرري در هرر        

 .مرحله استخراج شده است
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