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 مقدمه

نستن رخدادهای آینده بوده است. انواع روشهای قابل شر در طول تاریخ همواره عالقمند به داب

بینی شاهد این مدعا است. به نظر می رسد مدرنیته و اتخاذ رویکرد و تامل پیشگویی، فالگیری یا فال

نگرش علمی نسبت به موضوعات گوناگون، با پرداخت علمی به این قضیه موضوع علمی 

بینی بلکه به تیب کنجکاوی درباره آینده نه به عنوان پیشپژوهی را بنیان گذارده باشد. به این ترآینده

عنوان روشی برای استفاده بهتر و دستیابی به منفعت بیشتر از شرایط و امکانات موجود، ذهن انسان 

 مدرن را مشغول ساخته است.

پژوهی با این عالقه بشر که دوست دارد جهان آینده را مطابق با آمال و اهداف خود شکل آینده

ای، در خالل جنگ جهانی پژوهی به عنوان یک دانش مدرن و فرارشتهرشته آینده»هد، مرتبط است. د

( ایجاد شد تا در مورد آینده جهان و بشر 1384پژوهی، آذر )پیام نامه اولین اندیشگان آینده« دوم

 بیندیشد و بپرسد. 

لوژیکی تغییر نکرده است بلکه نوع بشر در طول تاریخ به لحاظ بیو»با لحاظ کردن این واقعیت که 

جامعه بشری دستخوش توسعه مستمر از طریق مهار و کاربرد اطالعات و دانش به شکل فناوریهای 

گوناگونی است که سیستم های ارزشی، ساختارهای قدرت، محیط و عادات روزمره را تحت تاثیر 

علم و فناوری در مطالعات توان میان بشر، ساختارهای جامعه، می (Linturi,2000)«دهدمیقرار 

در عرصه های پیشین که هنجارها و »پژوهی ارتباط و تعامل چند سویه برقرار کرد. درواقع آینده

گزینه های زندگی اجتماعی از نسلی به نسل دیگر ثابت می ماند، آینده مشابه گذشته یا در امتداد آن 

است شده  خصه اصلی زندگی بشر تبدیلبود؛ ولی اکنون به دلیل سرعت توسعه فناوری، تغییر به مش

 ( 1384پژوهی، آذر )پیام نامه اولین اندیشگان آینده« و ثبات تقریباً یک موضوع نادر است.

توان فعالیتهای تصمیم سازی و سیاست سازی در پژوهی میاز جمله کاربردهای مطالعات آینده 

ران سیاسی بدون داشتن تصاویری از آینده و جهان مداوما متغیر امروز را نام برد که در آن تصمیم گی

 توانند عملکرد درست و مناسبی داشته باشند. نمی ارائه آن

سرعت تغییر به »پژوهی، درک تغییر و سرعت تغییر است. موثرترین عامل در مطالعات آینده

متغیر . اما آنچه در جهان (McMaster,1996)«روشهای نوینی از مشاهده، تفکر و فهم نیاز دارد.

ولی سرعت تغییر  کنندمیکند، فقط فناوری نیست، بلکه موضوعات انسانی هم تغییر امروز تغییر می

 در آنها کمتر و وابسته به شکل گیری و توسعه نگرشهای جدید است. 

توان پایه دستیابی به نگرش جدید و پویای به نظر می رسد، درک تغییر دائمی جهان امروز را می 
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پژوهی به عنوان موضوعی است که مطالعات آیندهشده  یر محسوب کرد. اکنون روشنمبتنی بر تغی

توانند توانند یک فاکتور موثر بر زندگی بشر مانند فناوری را مطالعه کنند و هم میهم میای هفرارشت

تغییرات هر فاکتور خاص در تعامل با سایر جنبه های جهان و سیستم های اجتماعی را موضوع 

خود قرار دهند. هدف این گزارش اینست که چارچوب نظری مناسبی را برای شناحت  تحقیق

پژوهی ارائه دهد. این چارچوب نظری باید بر دیدگاهی تعاملی مبتنی چیستی، هدف و کارکرد آینده

 باشد تا بتوان با استفاده از آن نحوه اندرکنش عناصر موثر در شکل دادن به آینده را بررسی نمود. 

در زمینه های مختلف تحقیقاتی به نظر می  پژوهیآیندهوجه به گسترش به کار گیری روشهای با ت

در ذهن داشت. در گزارش  پژوهیآیندهرسد که باید تصویر نسبتا روشنی از چیستی، مبانی و کارکرد 

است تا مباحث مذکور به شکلی اجمالی و در عین حال کارآمد مورد بررسی قرار شده  حاضر سعی

 گیرد.

تمایز میان  وشده  معرفی پژوهیآیندهاست. در بخش اول مفهوم شده  بخش تشکیل 7گزارش از 

شده  و سیاستگذاری بررسی بینیپیشو برخی از مفاهیم مرتبط مانند آینده نگاری،  پژوهیآیندهمفهوم 

نماید. در بخش  د به فهم بهتر بخشهای بعدی گزارش کمکتوانمیاست. شناخت تفاوت این مفاهیم 

. فرایندی که در آن، داده های گذشته و حال به شودمیبه عنوان یک فرآیند بررسی  پژوهیآیندهدوم 

به عنوان مرحله پردازش و آینده  پژوهیآیندهاز طریق اجرای روشهای ها عنوان ورودی، تحلیل داده

های تاند. در انشده  سط دادهو بشده  های ممکن، محتمل و مرجح به عنوان خروجی در نظر گرفته

است. در شده  ذکر پژوهیآیندهبه عنوان یک نمونه  سفر انسان به مریخاین فصل مطالعه موردی 

است. این عناصر شده  به اختصار بررسی پژوهیعناصر دخیل در یک فرایند آیندهبخش سوم برخی 

نوان موثر در شکل گیری تغییرات و نیز به عبه عنوان یک پیشران و جامعه  فناوریعباتند از علم و 

 9می پردازد،  پژوهیآینده. بخش چهارم به بررسی مختصر روشهای پژوهیآیندهمتاثر از اجرای نتایج 

اند. در بخش پنجم برخی از مبانی فلسفی شده  در این بخش مختصرا شرح دادهنسبتا پرکاربرد  روش

تلقی از زمان به عنوان عامل کلیدی در مفهوم آینده، ارتباط اند. نحوه شده  ذکر و بررسی پژوهیآینده

این پرسش که  ،پژوهیآینده شناسیمعرفتنگاه آرمانشهری و اخالق با انتخاب آینده مرجح، 

در این بخش مورد توجه قرار پژوهی و نیز مفهوم گفتمان آیندهیک علم است یا یک هنر  پژوهیآینده

 پژوهیآیندهلقی و نگاه موجود در منابع غربی به عنوان محل رشد گرفته اند. در این بخش نحوه ت

رایج مورد بررسی و توجه است. شناخت این مبانی در تلقی غربی یا به تعبیر دیگر مدرن این امکان 

د. این موضوع در دو بخش پایانی مورد اندیشی پژوهیآیندهرا فراهم می آورد که بتوان به بدیل بومی 

شده  و اسالم به شکلی اجمالی بررسی پژوهیآیندهتباط راست. در بخش ششم ا توجه قرار گرفته
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طرحواره هایی و در ادامه شده  دینی به طور خالصه اشاره است. در ابتدا به مباحث آینده در متون

است. ایب بخش با بررسی برخی تمایزات کلیدی و فلسفی شده  معرفیاسالمی  پژوهیآیندهبرای 

 پژوهیآیندهدر بخش هشتم طراحی مدل پژوهی اسالمی به پایان می رسد. هی مدرن و آیندهپژوآینده

است. اولین پرسش اینست که چرا به چنین مدلی شده  بررسی وایرانی به عنوان یک هدف معرفی 

 ایرانی در چه پژوهیآیندهتمالی توجه قرار گرفته است که مدل اح نیازمندیم و ادامه این پرسش مورد

همین طور راهکارهایی برای توسعه مدل زمینه هایی با مدل رایج غربی آن متفاوت خواهد بود. 

جمع بندی  هبخش پایانی باست. شده  پژوهی بومی و برخی ضعفهای موجود به اختصار عنوانآینده

ص دارد و در انتها فهرستی از پرسشهای کلیدی مرتبط به بخشهای گزارش که اگزارش اختص

 است.شده  ند در ادامه مطالعه مورد بررسی قرار گیرند، ذکرنتوامی
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 چیست؟ پژوهیآینده  1

 پژوهیآینده فیتعر 1.1

، 2، مطالعات آینده1پژوهیامروزه مطالعات مربوط به آینده تحت عناوین محتلفی مانند آینده

رد مناسبترین واژه می شوند. توافق کاملی میان متخصصان در مو یپیگیر 4نگاریو آینده 3اندیشیآینده

که بتواند به عنوان نام این رشته مطالعاتی معرفی شود، وجود ندارد. همچنین عبارات ذکرشده خود با 

یکدیگر تفاوتهایی دارند که در ادامه به اجمال بررسی خواهد شد. در این گزارش از واژه 

بررسی »عبارت است از پژوهی . مطابق با تعریف وندل بل آیندهشودمیاسنفاده « پژوهیآینده»

لق مطلوبترین و خ های جایگزین به منظور کمک به مردم در انتخابمند آیندهدیدگاهها و مطالعه نظام

یل، امیال و نیازها را برای خحال، ت ، دانشترکیبهای محتلفی از دانش گذشته پژوهانآینده .آینده

نی یبپژوهان سعی دارند تا پیامدهای پیشد. عالوه بر این آیندهنبه کار می گیر هدفاین دسترسی به 

 (Bell, 1996« )تهای اجتماعی را کشف نمایند.یل، ناحواسته و تشخیص داده نشده فعانشده

 مرتبط میو مفاه پژوهیآینده زیتما 1.2

های مختلفی برای اشاره به مطالعات مربوط به آینده به کار همانطور که اشاره شد، امروزه واژه

بینی تر مانند پیشهایی با برخی از واژگان قدیمیمشابهت پژوهیآیندهوه بر این گرفته می شوند. عال

 و برنامه ریزی دارد. در این بخش تمایز میان این مفاهیم مورد بررسی  قرار می گیرد.   

 

 استگذاریی، برنامه ریزی و سپژوهیآیندهتمایز 

به آینده سازمان یا نهادی می پردازند  هرسه به نحوی 6و سیاستگذاری 5، برنامه ریزیپژوهیآینده

. کندمیرا پیش می برد یا برای توسعه خود برنامه ریزی و سیاستگذاری  پژوهیآیندهکه یک مطالعه 

 پژوهیآیندهاگرچه برنامه ریزی و سیاستگذاری خود دو زمینه جداگانه هستند، اما در مقایسه با 

                                                   
1 Future research 
2 Future studies 
3 Future thinking 
4 Foresight 
5 Planning 
6 Polocy making 
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دیگر قرار داد. برخی از تفاوتهای کلیدی بین  سویا در ر پژوهیآیندهو  سوآن دو را در یک  توانمی

 (Inayatullah,1996) این مفاهیم به ترتیب زیر قابل ذکر هستند:

 ( در مقایسه با دوره  5تا  1دوره برنامه ریزی و سیاستگذاری )50تا  5) پژوهیآیندهسال 

 سال( کوتاه مدت است.

  پژوهیآیندهینده می پردازند در حالی که آ بینیپیشبرنامه ریزی و سیاستگذاری بیشتر به 

 است. آیندهبیشتر متوجه به ساختن 

 و حتی پیشفرضها را زیر سوال می  کنندمیان پرسشهای اساسی تری را مطرح پژوهآینده

برند در حالی که ذر برنامه ریزی و سیاستگذاری معموال پیشفرضهای اصلی سازمان از 

 پیش پذیرفته می شوند. 

  ریزی و سیاستگذاری عامل کلیدی مدیریت سازمان است. برنامه ریزان و در برنامه

تا اهداف مدیریت را در برنامه های آینده پیگیری  کنندمیسیاستگذاران عمدتا تالش 

دیگر ذینفعان مورد توجه و بررسی ویژه قرار می  پژوهیآیندهکنند. در حالی که در 

    گیرند.

 

 بینیپیش، پیشگویی و پژوهیآیندهتمایز 

عمدتا به واسطه ویژگیها و تواناییهای شخصی فرد پیشگو به دست می آید. این  7توانایی پیشگویی

که نتوان نتایج پیشگویی را به  شودمیو باعث  نمایدمینکته پیشگویی را فرایندی شخصی، غیر عینی 

اشاره کرد. در مقابل در به پیشگوییهای منجمین و فال بینان  توانمینحوی عینی آزمود. برای نمونه 

هدف اینست که مطالعه به صورت نظام مند و تا حد امکان بر مبنای نظریات علمی  پژوهیآینده

را مورد نقد و آزمون قرار داده و در عین حال به آنها اعتماد  پژوهیآیندهانجام گیرد تا بتوان نتایج 

 نمود.

م بسیار مورد توجه قرار داشت. به نظر می آینده در قرون نوزدهم و اوایل قرن بیست 8بینیپیش

یم آینده را با توجه به قوانین توانمیرسید که با پیشرفت علوم، رفتار عالم را شناخته ایم و از این رو 

آگوست کنت و مارکس در پی ارائه قوانینی برای علوم کنیم.  بینیپیشحاکم بر جهان به طور دقیق 

اما ت پیش بینی در علوم طبیعی را به علوم انپسانی نیز سرایت داد. اجتماعی تاریخ بودند تا بتوان دق

                                                   
7 Prediction 
8 Forecasting 

http://www.farda.ir/


 پژوهی و آینده نگارینقشه مفهومی آینده

 

 
8 

از  آنمتعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی  مطلبکلیه حقوق این 

 قابل دریافت است.  www.farda.irسایت بنیاد به نشانی : 

 

به دالیل مهمی که در ادامه ذکر می شوند، کارایی الزم را برای بررسی رخدادهای  بینیپیشروشهای 

 (1384)ناظمی،  نیز در همین نکات بهتر دیده می شوند: بینیپیشو  پژوهیآیندهآینده ندارند. تمایز 

 که گذشته.  کندمیر این فرض مبتنی است که آینده از همان قواعدی پیروی ب بینیپیش

در حالی که دالیل کافی در دست نداریم که آینده مانند گذشته باشد. در مقابل در 

 .شودمیبه امکان ساختن آینده بیشتر توجه نشان داده  پژوهیآینده

  راین نقایص این علوم را نیز به اند، بنابشده  بر علوم تجربی استوار بینیپیشروشهای

معموال سیستم مورد بررسی را مستقل از  بینیپیشهمراه دارند. برای نمونه روشهای 

 پژوهیآینده، در حالی که در /کنندمیتاثیرات انسانی و به نحوی کامال فیزیکی بررسی 

 تاثیر عناصر اجتماعی و فرهنگی کامال مورد توجه قرار می گیرند.

  در پی ارائه مقادیر دقیق کمی برای رویدادهای آینده هستند، هرچه  بینیپیشروشهای

طوالنی تر باشد، قابل اعتماد بودن  بینیپیشسیستم مورد بررسی پیچیده تر و هرچه دوره 

برای دوره های زمانی  بینیپیشکاهش می یابد. به همین دلیل روشهای  بینیپیشنتایج 

بیشتر به  پژوهیآیندهتر قابل توصیه اند. در مقابل  برای سیستمهای ساده کوتاه مدت و

که عناصر متعدد موثر بر سیستم  کندمی. اما سعی دهدمیتوصیف کیفی آینده عالقه نشان 

 را لحاظ نماید.

 

  و آینده نگاری پژوهیآیندهتمایز 

خی موارد بسیار به یکدیگر شبیه است. به همین دلیل در بر پژوهیآیندهروشهای آینده نگاری و 

گروه کاری اتحادیه اروپا آینده نگاری را به صورت این دو واژه به عنوان مترادف به کار می ورند. 

. کندمیتعریف « تمامی فعالیتهای مربوط به تفکر درباره آینده، بررسی آینده و شکل دادن به آینده»

(HLEG,2002 ) لم و فناوری و نیز مطالعه حال آینده نگاری بیشتر در زمینه مطالعه آینده عدر عین

آینده شرکتها رواج دارد. در سطح کالن و ملی و نیز در مسائل اجتماعی و سیاسی، واژه های 

و آینده اندیشی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. شاید به همین دلیل است که برخی  پژوهیآینده

 ( 1384د. )ناظمی، می دانن پژوهیآیندهآینده اندیشان، آینده نگاری را بحشی از 
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 ندیفرا کیبه عنوان  پژوهیآینده  2

یک فرآیند دانست. در این فرآیند، هدف استفاده از روش علمی و عقالنی  توانمیرا  پژوهیآینده

که اجزای آن عباتند  دهدمیبرای دیدن، نگاشتن و ساختن آینده است. فرآیند در یک سیستم روی 

 از: 

و مواد اطالعاتی که وضعیت گذشته و حال را ها مام دادهورودی، ورودی سیستم شامل ت -1

 .کنندمیتوصیف 

پردازش  .شودمیپردازش، در سیستم تعاملی ورودی پس از پردازش به خروجی تبدیل  -2

و اطالعات ورودی به دانش و آگاهی ها هم عبارت از تبدیل داده پژوهیآیندهدر مطالعات 

 استفاده از روش های عقالنی است. و هم ارائه تفاسیر مختلف از آینده با

اما  بینیپیشوضعیت آینده است، وضعیتی که غیرقابل  پژوهیآیندهخروجی، خروجی  -3

آینده امری است » پژوهیآیندهمنعطف است، چون مطابق پیشفرض کلیدی  منعطف است.

مه )پیام نا« ند آن را با اقدامات هدفمند خود طراحی کنند و شکل دهند.توانمیکه مردم 

پس با تغییر عملکرد ما در زمان حال ، احتماالت  (1384،پژوهیآیندهاولین اندیشگان 

 .کنندمیآینده تغییر 

 اند.شده  نشان داده 2.1ش و ارتباطشان با یکدیگر در شکل این سه بخ

 
پژوهیآینده: فرآیند 2.1شکل   

است. اما جهان آینده که در دست ما نیست و اصالً آینده که « جهان آینده»خروجی سیستم تعاملی 

امری واقعی نیست. پس آیا سیستم کلی تعاملی، در عمل رهنمون ما به گذشته پژوهی نیست که با 

جایگزینی واژه آینده به جای گذشته ، مدعی مطالعه آینده است؟ خیر. زیرا منظور ما از مطالعه جهان 

ایده هایی که براساس  ربوط به چگونگی شکل گیری جهان آینده است.آینده، مطالعه ایده های م

ادراک ما از جهان گذشته و حال و نیز بر مبنای اندیشه ما درباره چگونگی ایجاد تغییر در جهان و 

 
داده ها و اطالعات گذشته  

 و حال

تحلیل داده ها از طریق 

اجرای روشهای آینده 

 پژوهی

جهان آینده )آینده های 

 ممکن، محتمل و مرجح(

    
 خروجی                               پردازش                             ورودی     
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  ساخت جهان آینده، شکل گرفته اند. این تنها رابطه سیستم کلی تعاملی با گذشته است.

، دادن امکان انتخاب آینده مطلوب به افراد و تجهیز آنها به پژوهیآیندهیکی از منافع مطالعات  

دانشی است که بر اساس آن مسیر دستیابی به آینده مطلوب را هموار سازند. البته الزم به ذکر است 

که خروجی سیستم کلی تعاملی، ایده هایی در مورد جهان آینده است و نه برنامه ریزی و تصمیم 

د الزم است تا در ادامه هر یک از بخش های سیستم کلی تعاملی را به طور به نظر می رس سازی.

 مجزا مطالعه کنیم.

 و اطالعات گذشته و حالها : دادهیورود 2.1

و اطالعات از همه تحوالت و تغییرات کوچک و جزئی در ها نیازمند داده پژوهیآیندهمطالعات 

 پژوهیآیندهبرای افزایش دقت مطالعات خدادها در سطح جهان لذا رصد ر همه علوم هستند. حوزه

الزامی است. به همین لحاظ این رشته نیازمند یک مرکز یا سازمانی است که وظیفه پایش و جمع 

 .انجام دهدو اطالعات را ها آوری این گونه داده

نیازمند دانستن درباره عناصر نسبتاً صلب و ای هدر هر جامع پژوهیآیندهدر عین حال مطالعات  

 پژوهیآیندهاین رو مطالعات  زه سختی تغییر پذیر مانند اصول و هنجارهای آن جامعه هستند. اب

را نفی  رشتهتعیین کننده این  عمومی وویژگی های برخی البته این امر  .دارای خصلت بومی هستند

احتمالی بودن،  پژوهیآینده عمومی. الزم به یادآوری است که از جمله ویژگی های کندمین

  .است پژوهیآیندهنتایج و قابل جایگزینی بودن  گیچندگان

 پژوهیآینده یروشها یاجرا قیاز طرها داده لیپردازش: تحل 2.2

قابلیت  . ویژگی این جنسِ معرفت،شودمیاز معرفتی عینی و بین االذهانی نتیجه  پژوهیآینده

قابل توجه است که به لحاظ  است.توسط دیگران نقد و ارزیابی آن  یتو قابل انتقال آن به دیگران

به طور مفصل به آن پرداخته در فلسفه علم فلسفی، بین االذهانی بودن یک مشخصه علمی است که 

با روشهایی مانند سناریونویسی، پیمایش  توانمی (1381برای نمونه نگاه کنید به: برنشتاین، ). شودمی

)این روشها به طور اجمالی در بخش ( 1384،امحیطی، تاثیرات متقابل، چرخه آینده )بنیاد توسعه فرد

به طور علمی به تفسیرهایی از آینده دست یافت. تفاسیری که حتی در میان بررسی می شوند.(  4

آنها موثر است. شدن ف ییا ضعگرفتن در قوت  هان محل اختالف هستند و مباحثات بعدیآینده پژو

ملی و در مورد ابعاد گوناگون آینده )سیاسی، در عین حال الزم است ایده های مختلفی که در سطح 

  اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی( ارائه می شوند، توسط یک متصدی خاص جمع آوری شوند.

ابعاد گوناگونی است و ایده پردازی علمی در  با توجه به این واقعیت که جهان آینده دارای 
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هر حوزه است، معرفی آینده محتمل با بین  مورد آینده، نیازمند اشراف علمی به جنبه های مختلف

تنها یک  پژوهیآینده. البته شودمیگفتمان های متخصصان حوزه های مختلف انجام  کردناالذهانی 

نیز به بین االذهانی شدن نیاز دارد. از سوی دیگر، چون دستیابی به آینده محتمل،  فناوریفاکتور مانند 

و بحث میان مردم و نخبگان یکی گفتمان ینده محتمل است، نیازمند همکاری مردم و عمومی شدن آ

  است. «فرایند»دیگر از اجزای تشکیل دهنده 

و اطالعات ها روش های پژوهش کمی و کیفی براساس دادهاجرای شامل  «فرایند»به این ترتیب، 

در  است، به این منظور که دانش تخصصی و آگاهی عمومی در مورد آینده حاصل شود. بدیهی است

ند در تسریع فرایند نقش داشته توانمیاین مرحله، مکانیسم های ارتباطی و رسانه های همگانی 

 باشند.

 ممکن، محتمل و مرجح یها هندی: آیخروج 2.3

، تفاسیر و ایده های گوناگون در مورد جهان آینده است. این محصول سه پژوهیآیندهمحصول 

 نوع است:

 «دور از ذهن، قابل تصور یا  یا قریب به ذهنچیز  که عبارت است از هر «9آینده ممکن

 عجیب و غریب که ممکن است در آینده رخ دهد. 

 «که بیشترین احتمال را برای رخ دادن  آینده ممکنیکه عبارت است از  «10آینده محتمل

 دارد.در آینده 

 «مطابق با آرمانها و خواست که عبارت است از آینده محتملی که  «11آینده مطلوب

 بهتر، زیباتر و برتر است.، شودمیبرای آن انجام  پژوهیآیندهکه ای هجامع

است که توسط هر کسی اعم از مردم  پژوهیآیندهقابل توجه است که آینده ممکن، محصولی از 

بدون تخصص و نخبگان ارائه دادنی است. در واقع آینده ممکن، امکان هر نوع تصور درمورد آینده 

تصویرها عقالنی و علمی باشند. اما آینده محتمل، تصور و  الزم است که آناما ، کندمیرا فراهم 

ن از متخصصاتصویری از آینده است که به روش علمی نشان داده شود، امکان وقوع آن زیاد است و 

 آن برمی آیند. تعیین عهده 

ز اینجاست و هنجارهای هر جامعه بستگی دارد و اها مطلوبیت یک آینده به مطابقت آن با ارزش 

جهان آینده  که مطالعه عوامل ثابت در بخش ورودی ضروری است. روشن است که تعیین مطلوبیت

                                                   
9   Possible future 
10 Probable future 
11 Preferable future 
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عالوه براین الزم است د انجام شود. توانمیمحتمل به طور علمی توسط متخصصان علوم اجتماعی 

کشیده و چگونه الزم است مردم به مباحثه  چه زمانخود نشان دهند که  در مطالعاتمتخصصان که 

 و سایر عوامل ثابت فراهم شود. ها شوند تا زمینه الزم برای تغییر و تحول ارزش

 مطالعه موردی: سفر انسان به مریخ  2.4

چه موقع انسان بر سطح کرده »را درباره این پرسش که  پژوهیآیندهبه عنوان یک نمونه فرایند 

 یم.کنمیبررسی « رود خواهد آمد؟فمریخ 

مامی داده های مربوط به تاریخچه سفرهای انسان به فضا، مدت و چگونگی در اولین قدم باید ت

آنها و نتایج به دست آمده جمه آوری شود. برای مثال تخمینهای مربوط به نیازهای مختلف یک 

انسان برای یک مسافرت فضایی مانند مقدار اکسیژن و انرژی مورد نیاز، نحوه تامین غذا و هزینه 

 د سفر را تحت تاثیر قرار دهد.توانمیدد. همچنین هر داده دیگری که هریک باید محاسبه گر

از  توانمیتحلیل می شوند. برای مثال ها داده پژوهیآیندهدر مرحله دوم، با استفاده از روشهای 

که پیش بینی  شودمیروش دلفی استفاده نمود. در این روش از گروهی از متخصصین درخواست 

انسان به مریخ ارائه دهند و سپس این پاسخها مطلبق با روش دلفی با یکدیگر خود را از زمان فرود 

شده  به اجمال معرفی 4در بخش  پژوهیآینده. روشهای مرسوم در شودمیمقایسه و به بحث گذارده 

 اند.

در مرحله سوم با جمع بندی نظرات متحصصان آینده های ممکن، محتمل و مطلوب تعیین 

ممکن در مورد پرسش مورد بحث از آینده بسیار نزدیک تا آینده دور گسترش  . آینده هایشودمی

می یابد. حتی یک آینده ممکن اینست که انسان هیچگاه در مریح فرود نیاید. آینده محتمل از طریق 

و اطالعات موجود به دست می آید. آینده های ممکن و ها مباحثات میان متخصصیان و تحلیل داده

در ای هاست. برخی از متحصصان آینده نزدیک، برخی دورشده  نشان داده 2.2محتمل در شکل 

سال را برای زمان سفر انسان به مریخ  50دور با فاصله بیش از ای هسال آینده و برخی آیند 30حدود 

پیشنهاد کرده اند. آینده محتمل برای فرود بر مریخ پس از مباحثه میان متحصصان و برقراری اجماع 

 مطرح شود. « سال آینده 50تا  20موفقیت بین »میان ایشان ممکن است به صورت  نسبی

 

ی دورآینده هرگز  2075 2035 2015 1020  5200  
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بینی ی دوری را پیشافرد آینده 25%

اند.کرده  
اند.ی نزدیکی را پیش بینی کردهافراد آینده%25 پاسخ میانه  

 زمان سفر انسان به مریخ : بازه زمانی پیش بینی2.2شکل 

 
. اگر در تعیین آینده های ممکن و محتمل مسائل شودمیدر آخرین مرحله آینده مطلوب تعیین 

تکنیکی و محدودیتهای تکنولوژیکی بیشتر مورد توجه بود، در تعیین آینده مطلوب عناصر دیگری 

سیاسی این سفر در معادالت  مانند اقبال حامعه نسبت به صرف هزینه در سفر به مریخ، میزان اهمیت

. با بررسی این عوامل در کنندمیبین المللی و همین طور شدت رقابتهای فضایی اهمیت زیادی پیدا 

زمان مطلوب سفر انسان به مریخ برای کشور »نهایت متحصصان ممکن است به این توافق برسند که 

مسوولیت برنامه ریزی و سیاستگذاری  هپژوآیندهگروه « سال آینده است. 30تا  25مطالعه کننده بین 

. پس از دهدمیو برنامه ریزی را نشان  پژوهیآیندهبرای انجان سفر را به عهده ندارد.این نکته تمایز 

اعالم آینده مطلوب، نهادهای مختلف دخیل در سفرهای فضایی نسبت به برنامه ریزی برای دستیابی 

 به هدف شروع به کار خواهند کرد.

یم به توانمی. اینکه ندهدمیرا نشان  پژوهیآیندهدر عین سرراست بودن، پیچیدگیهای  مثال فوق

طور قطعی پیش بینی کنیم که چه زمان بر مریخ فرود خواهیم آمد؛ ممکن است اختالف نظرهای 

عمیقی میان متحصصان در مورد زمان سفر پیش بیاید؛ عوامل سیاسی و اجتماعی متعددی در تعیین 

مل و مطلوب موثرند، برای نمونه ممکن است مالیات دهندگان ترجیح دهند که مالیات آنها آینده محت

به جای خرج شدن در سفرهای بیهوده فضایی خرج بهینه سازی آموزش و بهداست گردد و مسائل 

 متعدد دیگر در این مثال قابل توجه هستند.
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 پژوهیآینده ندیدر فرا نیروهای مفهوم ساز 3

نقشه مفهومی نیازمندیم تا نیروهای مفهوم ساز موضوع مورد مطالعه را شناسایی  برای طراحی یک

به بررسی تغییرات مداوم در علوم و فناوری و نیز در گرایشها و ارزشهای جامعه و  پژوهیآیندهکنیم. 

نوآوری های علمی و تکنولوژیک مستمراً جامعه را »تاثیر متقابل این عناصر با یکدیگر می پردازد. 

کند و کند، آنها را مدیریت میسازگار میها و جامعه نیز متقابالً خود را با نوآوری کنندمیبازسازی 

بنابراین کلیدی ترین نیروهای  (Guston & Sarewitz, 2005) «دهدمیجهت آنها را تغییر 

 علم و فناوری از یک سو و جامعه از سوی دیگر هستند.  پژوهیآیندهمفهوم ساز در 

 فناوری علم و 3.1

رویکرد مناسبی برای فهم جهان و نیز همواره این توافق کلی درباره علم وجود داشته است که 

توسط که  کندمیو جودانه فراهم شناختی تهورآمیز  علم است.برای رفع نیازهای انسان  ابزار مفیدی

و انجام پژوهش شده  پذیرفتهروشهای شامل علم  .استشده  تاییداستانداردهای عقالنی و خردمندانه 

وظیفه علم عبارت است از اینکه حقایق را درباره جهان پیدا کند و بهترین  نتایج پژوهش است، نیز

برای  12ویلیام مک کوماس وظیفه تامین امنیت درک ممکن از طبیعت و واقعیت را به ما ارائه دهد.

وشن و بیزاری او از ابهام و او با ذکر عالقه بشر به احکام ر(  Mc Comas:2000) علم قایل است.

و علم  کندمیری دآوتعلیق، خطر خشنودی انسان از موفقیت های کوتاه مدت و سهل الوصول را یا

و خرسندی های خطرناک است را ضامن نجات بشر برمی ها که قادر به معرفی مضرات این گرایش

 شمارد. 

 امور واقععلم در وهله اول  اند؟اما علم چیست و چگونه ما را به درک طبیعت و واقعیت می رس

 .شودمیداغ آب »: کندمیف را چنین توصیب علم جوشیدن آ . برای نمونهکندمی 13را توصیف

کار علم از  نیمیاما این  «بخار از آن برمی خیزد. .شودمیصدای قل قل از آن شنیده  .شودمیمتالطم 

با استداللی الم ع دارد. در مورد مثال فوق،توصیفها را نیز برعهده  14علم همچنین وظیفه تبیین است.

سرعت حرکت مولکول  دمای آب باال می رود.»: کندمیبیین جوشیدن آب را ت چگونگیبخردانه 

 « .کنندمیو برخی مولکولها از فاز مایع بع فاز بخار انتقال پیدا  کندمیهای آب تغییر 

                                                   
12 Safeguard  
13 Description 
14 Explanation 
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ابزارهایی که دقت  رهایی برای توجیه است.لم برای ارائه دالیل منطقی نیازمند ابزااز سوی دیگر ع

 دوشادوش علم رخ می نماید. فناوریحواس و اندازه گیری را افزایش دهند. بدین قرار است که 

دیگر، در فناوری از نتایج علوم برای ساختن و به کارگیری ابزارهای برای رفع نیازها  ای هالبته از جنب

 یم.کنمیو تامین رفاه استفاده 

. کنندمیفناوریهای جدید ابزارها و راهکارهای جدیدی بر رفع نیازها و تامین رفاه معرفی  امروزه

فناوریها در عین حال نحوه زندگی ما را نیز تغییر می دهند. برای نمونه ورود فناوری اینترنت جنبه 

قرار  های مختلف زندگی روزمره را از قبیل تجارت، آموزش، سرگرمی و تفریحات و ... تحت تاثیر

داده است. فناوریها عمدتا بر تحقیقات علمی استوارند. در عین حال فناوری از آنجا که در پاسخ به 

نیازهای بشر شکل می گیرد و گسترش می یابد، همواره منتظر ارائه نطریات دقیق علمی باقی نمی 

نظریات علمی قابل ماند. بسیاری از فناوریها مانند صنایع هوایی، صنعت خودرو و ... پیش از آنکه 

قبولی برای توصیف و تبیین پدیده های مرتبط ارائه شود، شکل گرفته و توسعه یافتند. امروزه علم و 

فناوری رابطه پیچیده تری با یکدیگر پیدا کرده اند، فناوریهای نو کامال به تحقیقات علمی وابسته اند 

شگاهی که خود محصول فناوری هستند، و تحقیقات علمی نیز بدون در اختیار داشتن تجهیزات آزمای

 امکانپذیر نیست.  

علم در کنار همه خدماتش، خودبخود نبودن وقایع، متاثر بودن رخدادها از یکدیگر و اهمیت زمان 

به عبارت  اما علم گاه هدف است و گاه ابزاری برای دستیابی به هدف. .دهدمیرا نیز به ما نشان 

خصلت  اما هیچ یک از این دو نگرش .باشد ع گرایانه یا ابزارانگارانهواق دتوانمینگرش به علم  دیگر

؛ هیچیک از نظریات علمی این ادعا را ذات علم پویاست .کنندمینمتغیر و متحول علم را انکار 

ندارند که حرف نهایی را در مورد موضوع مطالعه مطرح کرده اند. هر آن و در هر آزمایش ممکن 

 د کنیم که نظریات پیشین را مورد مناقشه قرار دهند.است با مشادهاتی برخور

با پویایی ذهن انسان و جامعه انسانی مرتبط وفناوری  علمست که پویایی نکته قابل توجه این

. از جمله نمودهای پویایی جامعه انسانی، روابط متقابل نظام های اجتماعی با یکدیگر است است.

، یعنی جامعه، باز پژوهیآیندهعنصر کلیدی دیگر دخیل در توجه به این نکته مسیر را برای بررسی 

 .کندمی

 جامعه  3.2

از مجموعه سیستم )نظام( های فرهنگ، سیاست، اقتصاد و است ، جامعه عبارت گزارشدر این 

به عنوان به شکل روشمند  هنگامی توسط پارسونز ذکورچهار نظام مالزم به ذکر است که  .شخصیت
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باید به این نکته  علم به وجود آمده بود و نگرش علمی موجودیت داشت.شدند که ررسی شناخته و ب

حتی در مطالعات ما در مورد جامعه نیز نگرش علمی ویژگی عصر مدرن است و توجه داشت که 

سعی دارد تا واقعیات جهان را  نگرش علمی مبتنی بر برهان عقلی است و برهان عقلینفوذ دارد. 

  جربی و با به کارگیری منطق بشری توصیف و تبیین نماید.صرفا با اکتفا به مشاهدات ت

به  فناوریهای خود را دارند در کنار نظام علم و نظام مذکور که هر یک قاعده مندی چهار 

به طوریکه از نظر آینده پژوهان جزئی ترین تغییر و تحول در ( 3.1)شکل اندرکنش باهم مشغولند، 

 .منجر خواهد شدها در همه نظامول به تغییر و تحها هر یک از نظام
  

 
 : تعامل علم و فناوری و جامعه3.1شکل 

  اجتماعی موثر عاملنگرشها، یک  

 ها، آدمی را به تفکر در دو قطب مخالف وامی دارد: خوش بینی و بدبینی. 15بحث پیرامون نگرش

یک فرد خوش بین باید معتقد باشد که هیچ دلیلی  اما واقعیت این است که هر دو مفهوم مبهم اند.

نگران  یک فرد بدبین هم، ممکن است در باره مسائلی که او را برای ترس و نگرانی وجود ندارد.

 پس نکته مهم، گرایش و تمایل نخستین نیست بلکه پیامدهای آن است. اقداماتی انجام دهد. ،کنندمی

و واکنش  16درباره آینده، تعیین کننده پاسخها و ترسها نکته کلیدی عبارت است از اینکه نگرانی

 3.2این ارتباط در شکل  در ضمن نگرش افراد بر کیفیت واکنش آنها تاثیر می گذارد. آدمی هستند.

  است:شده  نشان داده

                                                   
15 Attitude 
16 Response 

 جامعه

 سیاست

 

 شخصیت

 فرهنگ اقتصاد

 فرهنگ

 

فناوریعلم و   
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 وی در آینده بر پاسخفرد : تاثیر نگرش 3.2شکل 

 زمان 3.3

منظور تبیین پدیده های علمی نیازمند لحاظ کردن بعد زمان است. پذیرش بعد مطالعه علمی به 

زمان به خصوص در پدیده های اجتماعی نیازمند درک پیوستار زمانی گذشته، حال و آینده است، به 

طوریکه در شناخت پدیده های اجتماعی تطور و نه جهش، تداوم و استمرار و نه قطع و انفصال مد 

را دارد و اهمیت این مطلب در اینجا به سه لحاظ ها ال علم قصد شناخت پدیدهنظرند. به هر ح

 است:

شناخت باید متوجه آینده پدیده نیز باشد. حال »ست که ینتوجه انکته قابل  پژوهیمنظر آیندهاز 

بینی آینده که پدیده در چارچوب زمان تکوین می یابد و دگرگونی می پذیرد، کار دانش لزوما پیش

( 2003نظر که برخی از اندیشمندان مانند پُل دِراگِس آلیجیکا )ماز این ( 1382برنشتاین، ) «.هستنیز 

شناسی مستقل برای مطالعات  معرفتبینی از تبیین معتقدند و خواستار ایجاد یک به جدایی پیش

در  شناخت آینده، نه»خ به این نظر، قابل توجه است که پژوهی هستند. حال آنکه در پاسآینده

 «.چارچوب تبیین قیاسی یا استقرا، بلکه با در نظر گرفتن تبیین احتمالی، صورت پذیر است

 (. 1382برنشتاین، )

هستیم و این مهارت که  «دانش وضع موجود»پژوهی، نیازمند برای پیشرفت علمی در آینده

به درک زمان حال  را به طور یکپارچه و موثر بر همدیگر مطالعه کنیم. یعنیها روندهای همه نظام

 نیاز داریم. 

کند. این گذشته، حال و آینده را برجسته می مفهوم آینده، تعامالت پویای میان در مقابل 

فرد نگرش محیط پاسخ پاسخ فرد   

 پاسخ محیط پاسخ فرد

 آینده
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مفهوم برای بیشتر مردم، انتزاعی است. برای آنها آینده، یک فضای خالی است اما این مفهوم، تاثیر 

و به همین دالیل است که  آنها داردای هرفتار شخصی و حرف یاها زیادی بر زندگی روزمره، تصمیم

مقامات سیاسی در همه جای دنیا، هنوز به افق های کوتاه مدتِ انتخابات بعدی متکی اند. اما برای 

توان این مفهوم انتزاعی، آینده را واقعی تر، در آینده پژوهان، این سوال مطرح است که چگونه می

 دسترس تر و بخشی از زندگی روزانه ساخت؟

به این سوال پاسخ  «ذهنی انسان -سیستم مغزی »( می کوشد تا با مطالعه 2003تر )واسال چارد.ری

این سیستم نه تنها از موهبت هوشیاری اولیه )آگاهی از پدیده های واقعی »وی معتقد است که دهد. 

 با جاری( برخوردار است، بلکه از نعمت درک غیرارادی هم برخوردار است. این هوشیاری سطح باال

که هنوز ای هتوانایی یادآوری و یادگیری، به خاطر آوردن وظایف و پیامدها و غور کردن در آیند

 «شود.مینیامده، مشخص 

ها نش میان جایگزینبینی، شکل دادن و گزیاز این رو نوع بشر توانایی فطری برای تفکر، پیش

ده ه عنوان یک بعد انتزاعی( بلکه درباره آینتواند در مورد آینده )بدارد. به همین خاطر بشر نه تنها می

بیندیشد. برخالف جسم انسان که با فرایندهای  ،و گزینش استها های متکثر که مستلزم جایگزین

، ذهن، تخیل و روح انسان آزادند تا در میان آرایه حیرت انگیزی از چشم شودمیبیولوژیکی محدود 

 اندازهای گذشته، حال و آینده گردش کند. 

تمایز زمان های گذشته، حال و آینده در کاربردهای زبان هم مشخص است. مثالً گذشته به طور 

کند. حال به اکنون و اینجا، لحظه و آگاهی این لحظه ضمنی بر تاریخ، تجربه و خاطرات داللت می

 برمی گردد. آینده، امیدها، ترس ها، طرح ها، اهداف و مقاصد را در بر می گیرد. 

یکی، تفسیر و تعبیر تجارب »( دو فرایند در ساختاردهی حال درگیرند: 2003)الوتر اساز نظر 

بینی آینده های ممکن است. این دو فرایند، با یکدیگر متضاد نیستند. اولی مهم و دیگری، پیش گذشته

تر یا بی اهمیت تر از دومی نیست. هر دو برای تقویت هوشیاری معمولی، ضروری اند. به هر حال، 

ش برای باقی ماندن در گذشته یا آینده تخیلی برای درازمدت، چون ارتباط دوباره با حال را قطع تال

  «.، خطر واقعیت گریزی را داردکندمی

را متاثر  «حال»ارتباط گذشته، حال و آینده چندبعدی است. امیدها و ترس های ما از آینده فقط 

نبه های تجارب گذشته نیز وادارد. نیز، تصمیم تواند شخص را به بازنگری در جکند بلکه مینمی

تاریخی و فرهنگی ما هم هستند. از این رو  زمینهاند، بلکه منتج از  «حال»های ما نه تنها سرشار از 

در عوض گیر افتادن در مرزهای میان گذشته، حال و آینده، سیال و باز هستند. این بدان معناست که 

های خالق و فرهنگی در دسترس اند. زندگی روزانه به جریان محدود و بسته، گزینش  «یک حالِ»
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 سیال و روان میان گذشته، حال و آینده نیاز دارد. 

نوشتیم، اما اکنون زمان آن است که بپرسیم: حال، چقدر طول  «شناور بودن زمان»تا اینجا درباره 

حتی فرایندهایی  موارد. نایهمه باید گفت که  می کشد؟ یک ثانیه، یک دقیقه، یک ساعت، یک روز؟

سال است.  250000وجود دارند که بیش از یک هزاره طول می کشند. مثالً نیمه عمر پلوتونیم، 

به مفهومی از از زمان نیاز داریم، که مشخص »بر آن است که با عنایت به این مالحظات،  اسالوتر

ولیم؛ و ه های کوتاه مدت خویش مسئکند: اوالً، ما در گذشته ریشه داریم؛ ثانیاً، در قبال ایجاد آیند

  «ینده مسئولیم.ثالثاً در قبال نسل های آ

یعنی مفهومی از زمان، که ما را در ارتباط عمیق با گذشته و آینده قرار دهد، ما به یک حال  

سالِ حال را  200برای موضوعات اجتماعی و فرهنگی مفهوم الیس بولدینگ گسترده نیازمندیم. 

سال به جلو امتداد دارد. این دوره زمانی با توجه به  100سال به عقب و  100که کند پیشنهاد می

، از کیفیت ارگانیک و حتی خانواده هایمان به شدت با آن مرتبطیمها اینکه ما با رسوم، نهادها، ارزش

. به نظر می رسد، داشتن چنین نگرشی درباره زمان حال، نگرش ما درباره جهان و برخوردار است

 تصمیم سازی مان را متاثر می سازد. روش

 چارچوب های زمانی 

چارچوب و محدوده زمانی برای بیشتر اهداف انسانی از چند ثانیه تا چند سال را در بر می گیرد. 

  ارچوب زمانی مناسب دارند.هر یک از فعالیت های انسانی، یک چ

استمداران عامل متعین رچوب زمانی بیشتر کارهای ما بین یک و پنج سال است. برای سیاچ

چارچوب زمانی، دوره های انتخاباتی است ولی بسیاری از امور انسانی، پیامدهایی دارند که بیش از 

 یک هزاره به طول می انجامد مانند انقراض و ایجاد گونه ها، استفاده و ذخیره سوخت های فسیلی.

متفاوتی بسازیم. در واقع نیازمند  از این رو ناچاریم برای فعالیت های مختلف، چارچوب های زمانی

نشان  3.3برحی از این چهارچوبهای زمانی در شکل  هستیم.ای هترسیم چارچوب زمانی گسترد

  اند.شده  داده

به نظر می رسد، با توجه به پتانسیل مقاومت سنت ها، رسوم و آئین های اجتماعی، اتخاذ 

پژوهی اجتماعی، فرهنگی رده در مطالعات آیندهچارچوب زمانی گسترده با توجه به مفهوم حالِ گست

وری است، رسمیت و توجیه که مستلزم یادآای هاما نکتو اقتصادی، مناسب این رشته مطالعاتی است. 

پژوهی در حوزه سیاست برای حزب که خواهان دستیابی پژوهی است. آیندهمطالعات آیندهای هحرف

سال باشد اما  5ال باشد یا در حوزه فناوری س 4تواند به کرسی ریاست جمهوری است، می

سال برسد. ضمن اینکه  200پژوهی در حوزه اجتماعی مثالً جوانان یا فرهنگ شاید به آینده
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 ساله باشد.  100پژوهی در حوزه محیط زیست ممکن است، آینده

  

 
 : برخی از چهارچوبهای در مقایسه با یکدیگر3.3شکل 

 ها18ها و اولویت17روند

کتابی با همین  1973مفهوم جامعه فراصنعتی را مطرح کرد و در  1962بل برای اولین بار در  دانیل

است و شده  به سرعت وارد ادبیات جامعه شناسی»او بیان کرد که این اصطالح  عنوان نگاشت.

 «شوک آینده»کتاب در  1965در  ( آلوین تافلرهم1382 ،بل)« سد.خوب یا بد، ماندگار به نظر می ر

به تشریح این  «موج سوم»نشان داد که دگرگونی های پی در پی چه بر سر مردم آورده اند و در 

که راه  کندمیپرداخت. او موج سوم را با سفر خیالی دختر و پسری آمریکایی تشریح ها دگرگونی

ه اعماق موج سوم به ورای خورشید، ب (1378، )تافلر« .تا قلب زمان حال عصر خود را بیابند»افتادند 

  .کندمیاقیانوس ها، صنعتی شدن ژن و از این قبیل نفوذ 

به مطالعات  «روند»کسانی هستند که مبتنی بر مفهوم  درواقع بل و تافلر جزئی نخستین

متاثر از  19روند کلی ست.ا مطالعه روندها پژوهیآیندهبه هر حال  دست زده اند. پژوهیآینده

                                                   
17 Trend 
18 Prority 
19 Meta trend 
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درواقع روند کلی برآیند  .کنندمیوعات جزئی طی روندهایی است که به طور مشخص، موض

، اظهارنظر کلی پیرامون نتایج روندها بینیپیشاما ورود و تاثیر موارد غیرقابل  روندهای جزئی است.

امکان بسیج نیروها برای دستیابی به روند مطلوب را فراهم ها لذا تعیین اولویت .کندمیرا دشوار 

و روندها ارتباط میان عنصر جامعه و عنصر زمان را بخوبی ها بل اولویتتعامل و ارتباط متقا .کندمی

  .   دهدمینشان 
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 پژوهیآینده یروش شناس 4

 پژوهیآیندهکشف، خلق و امتحان دیدگاهها و آرمانهای مطلوب و ممکن آینده، فایده روشهای 

د احتمال توانمیها نامهو برها داشتن یک آرمان برای آینده در اتخاذ سیاست ها، استراتژی است.

با روش های علمی امتحان نشوند، ضررهایی پدید ها اگر این آرمان وقوع آینده مطلوب را بیشتر کند.

با روش های  می آید که ناشی از هدایت افراد به سوی اهداف و برنامه های غیرممکن است.

، تعیین شودمییابی به اهداف دم دستو عها عواملی را که باعث ایجاد خلل در برنامه توانمی بینیپیش

مشخص کنیم چه چیزهایی »این است که  پژوهیآیندهمهم ترین دلیل استفاده از روش علمی در کرد. 

به کمک  برای یک تصمیم گیری صحیح الزم است، اما درحال حاضر، این اطالعات در دست نیست.

 «و در صورت لزوم تغییر یابند. را مشخص کرد تا امتحان شوندها فرض توانمیاین اطالعات 

و آینده نگاری به کار گرفته می شوند. برخی از روشها بیشتر در  پژوهیآیندهروشهای متعددی در 

علم و فناوری قابل استفاده اند، مانند روش تحلیل ثبت اختراع. درمقابل برخی روشها  پژوهیآینده

سیاسی مورد استفاده هستند، مانند روش خصلت اجتماعی بیشتری دارند و در موضوعات اجتماعی و

 در دو دسته کلی قرار داد: توانمیرا  پژوهیآیندهانواع روش های سناریونویسی و دلفی. 

یا هنجارها است. در اینجا این سوال مطرح ها که مبنای آن ارزش ،20های ارزشیروش (1

است؟ روش را می خواهیم؟ یا اینکه چه چیزی برای ما مطلوب ای هاست که چه آیند

های ارزشی بیشتر ماموریت گرا هستند و با ارزیابی مقاصد، نیازها و تمایالت آینده 

 شروع می شوند و به زمان حال بازمی گردند.

که چه چیزی ممکن است اتفاق  شودمیمشخص ها با این روش ،21روشهای اکتشافی (2

ی آینده مشخصی از یک پایه معرفتی محکم آغاز می شوند و به سوها این روش بیفتد.

 جهت می یابند.

و آینده نگاری به طور مختصر  پژوهیآیندهدر ادامه این بخش برخی از روشهای پرکاربرد در 

، این روشها اغلب بصورت ترکیبی مورد استفاده پژوهیآیندهدر اجرای معرفی و بررسی می شوند. 

استفاده مفید خواهد بود. انتخاب ی روشهای مورد گیرند، بنابراین آگاهی اجمالی از کلیهقرار می

                                                   
20 Normative methods 
21 Explorative methods 
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روشها به عواملی چند وابسته است که برخی از آنها از قرار زیر است: زمان و منابع مالی در دسترس 

 نگاری.و اهداف اجرای آینده

پژوهی قابل ذکر است که دستورالعمل ساده و مشخصی در مورد ترکیب روشها در اجرای آینده

پژوهی ی آیندهکاربرد وسیع روشها با کارکردهای بسیار متنوع در حوزه وجود ندارد و این امر بخاطر

پژوهی در آنها قابل اجراست، تدوین دستورالعمل عام هایی که آیندهاست. همچنین بخاطر تنوع حوزه

 (1384، )بنیاد توسعه فردا های بسیاری روبروست.با پیچیدگی

 روش دلفی 4.1

منظور برقراری یک اطی گروه است. روش دلفی، بهدهی مشکل ارتبدلفی روشی برای سازمان

آوری نظرات کارشناسان در است. دلفی از جمعشده  تعامل صحیح بین نظرات واقعی افراد طراحی

آید و برای نمایاندن همگرایی نظرات و ها به دست میدفعات متعدد با استفاده متوالی از پرسشنامه

دهد. در رود. هر تکرار، یک دوره را تشکیل میا به کار میها یا واگرایی آرتشخیص اختالف عقیده

روش دلفی، با بی اثر ساختن توان سخنوری اشخاص، همه نظرات غیرمعمول برای تحلیل بعدی 

شود. بنابراین گمنامی و ناشناس بودن افراد و بازخورد دو بطور یکسان به اعضای گروه برگردانده می

 است.حذف از روش دلفی عنصر غیرقابل

 روش سناریوسازی 4.2

های ها، و ارزشها، نیازها و شناخت شرایط، تهدیدات، فرصتسناریو ابزاری برای تحلیل سیاست

های علت و معلولی مؤثر بر برتر آینده است. سناریو یک توصیف داستانی از آینده است که بر فرایند

بلکه احتمال آن نیز اندک است. به گیری تمرکز دارد. وقوع سناریو نه تنها حتمی نیست، امر تصمیم

رود. یک سناریوی های یک سناریوی خوب به شمار نمیهمین دلیل میزان دقت و درست از ویژگی

خوب باید دارای توجیه عقلی، سازگاری درونی، توصیف روابط علت و معلولی، اشاره به چالشهای 

 آینده و ... باشد.

 محیطی روش پیمایش 4.3

کنند تا در ک نیروهای خارجی مسبب تغییرات، محیط را پیمایش میها به منظور درسازمان

صورت لزوم واکنشی کارا و زودهنگام نسبت به تغییرات از خود نشان دهند. اهداف پیمایش محیطی 

وجود آوردن و احوال سازمان، سازگاری با تغییرات سریع محیط، به ععبارتند از: فهم شرایط و اوضا

عملکرد مدیریت و.... چهار روش اساسی برای  ه، تسهیل ارزیابی یک محیط مطلوب در آیند
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استفاده از مقاالت  -2تشکیل گروهی از کارشناسان،  -1پیمایش محیطی وجود دارد که عبارتند از: 

درخواست از کارشناسان برای انتشار نوشتارهایی  -4شده  مرور نوشتارهای منتشر -3، اینترنتی

 ل مهم موردنظر .ها و مسائموضوع یدرباره

 انگیزیروش ذهن  4.4

های جدید در یک زمینه نام موقعیتی است که در آن گروهی از افراد برای تولید ایده« انگیزیذهن»

توانند با آزادی فکر کنند و به ای است که افراد میآیند. قواعد این روش به گونهخاص گرد هم می

های متنوعی ارائه دهند. در حلها و راهتیجه ایدههای فکری جدید سوق داده شوند و در نسوی زمینه

ها کنندهتواند نظر خود را بدون هرگونه محدودیت آشکار سازد. شرکتاین روش هر فردی می

ها نوشته ی ایدهکنند. همههای دیگران کار میکنند و یا بر روی ایدهمی های خود را مطرحایده

رسد، انگیزی به پایان میی ذهنگیرد. تنها، زمانی که مرحلهشود و هیچ یک مورد انتقاد قرار نمیمی

 شوند.یابی میها ارزشایده

 روش درخت وابستگی 4.5

ها یا اهداف آینده است. این روش به منظور شروع درخت وابستگی تشخیص نیاز ینقطه

است. شده  ها و... طراحیتشخیص شرایط مورد نیاز برای رسیدن به آن اهداف مانند فعالیت

درخت  یشود. در شیوههمچنین، از این روش برای نمایش تاثیرات احتمالی فناوری استفاده می

شود. خروجی این تر تقسیم میوابستگی، یک مطلب گسترده به شکل صعودی به زیر مطالب کوچک

 تر وفرایند نمایشی گرافیکی با ساختار ترتیبی است که مطلب کلی مورد نظر را به سطوح جزئی

 کند.بندی میریزتر طبقه

 شناسیروش ریخت 4.6

های است و برای تشخیص و تعیین فرصت« درخت وابستگی»شناسی روش مکمل تحلیل ریخت

دهد. این روش به کمک های ممکن ارائه میاندازی وسیع از پاسخرود و چشمکار میجدید تولید به

های ممکن های موجود و گزینهع از جواباندازی وسیها و با استفاده از زبان ریاضی، چشمنگاشته

تحلیلی  -1گستراند. دو ویژگی اساسی این روش به شرح زیر است: کاربردهای آینده را پیش رو می

های کلیدی آن ساختار که مانع رسیدن روشمند از ساختار جاری و آینده یک صنعت و ارائه شکاف

 ها. های جدید پرکننده این شکافگزینهمحرکی قوی برای ابداع  -2به اهداف مورد نظر است. 
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 تأثیرات متقابلروش  4.7

بینی تأثیرات متقابل روشی برای تحلیل احتمال وقوع یک موضوع در یک مجموعه مورد پیش

هایی درباره قابلیت بالقوه تأثیر متقابل میان تواند با قضاوتاست. احتماالت این موضوع می

روند اجایی این روش در گامهای مختلف به اجمال از قرار بینی تنظیم شود. های مورد پیشموضوع

شود. گام دوم، تخمین احتماالت ابتدایی هر زیر است: در گام اول، مجموعه رخدادها تعیین می

های آتی است. گام سوم ها تا سالرخداد است. این احتماالت بیانگر شانس وقوع هر یک از رخداد

 حتماالت شرطی است.در تحلیل تأثیرات متقابل،برآورد ا

 چرخة آیندهروش  4.8

ها پیرامون آینده و در واقع، یک ها و پرسشچرخة آینده روشی برای سازماندهی اندیشه

 یانگیزی سازمان یافته است. فرایند یا واقعه بر میان یک برگه کاغذ و منطبق با مرکز دایرهذهن

وط کوچکی به محیط فرضی آن وصل شود. از مرکز این دایره )فرایند( خطفرضی کوچکی نوشته می

شود هریک از نقاط تقاطع این خطوط با محیط دایره یکی از تاثیرات و نتایج ابتدایی را نشان می

بخشند. دهد. تاثیرات دوم هر یک از تاثیرات ابتدایی به همین ترتیب دومین دایره را شکل میمی

 یابد.و کارا از فرایند و وقایع ادامه می گیری یک تصویر کلی مفیدترسیم این تاثیرات کوچک و شکل
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 پژوهیآینده یفلسف یمبان 5

. این رشته پیشفرضها، روش شودمیمستقل پیگیری  22امروزه به عنوان یک رشته پژوهیآینده

( برخی از Bell,1997شناسی و معرفت شناسی خاص خود را دارد. )برای نمونه نگاه کنید به:

آموزه هایی است که درباره زمان و میزان تاثیرگذاری ما بر آن داریم.  پژوهیآیندهپیشفرضهای کلیدی 

با جهان ای ههمچنین نحوه تلقی ما از آرمانشهر که در تعیین آینده مطلوب موثر است، ارتباط ویژ

 پژوهیآیندهبینی و اخالق دارد. مجموعه این پیشفرضها، معرفت شناسی و نیز عقالنیت حاکم بر 

 رشته را می سازند.   مبانی فلسفی این

 از زمان ینحوه تلق  5.1

در تمتدن و  پژوهیآینتدهنحوه تلقی از زمان در فرهنگاهای مختلف متفاوت استت. از آنجتا کته 

فرهنگ مدرن شکل گرفته است، باید نحوه تلقی از زمان را در این تمدن بررسی نمود. در دوره یونان 

غییتر را داشتته باشتد، دارای کمتال بیشتتری ثبات یک ارزش تلقی می شد و موجودی که کمتترین ت

این دیتدگاه در ستنت فلستفه مشتائی و تتا  (1375)برای نمونه نگاه کنید به: گاتری،  دانسته می شد.

قرون وسطی ادامه داشت. اما پس از رنسانس و با پیشرفت غلوم و فناوری این دیدگاه به مرور تغییر 

روش علمی جدید و نیتز آرمانشتهر « آتالنتیس نو»و  «ارغنون جدید»هفدهم در  نیافت. بیکن در قر

جدیدی را معرفی نمود. در تصویر بیکن انسانها با مطالعه و آموختن از طبیعت هر روز پیش از پتیش 

بر طبیعت تسلط می یابند. وی حتی پیشرفت  توسعه علوم را یک امر مقتدر و حتمتی متی دانستت. 

مدرن و تا کنتون  ،روشنگری های عقلگرایی، ت در دوره( تمایل به تغییر و پیشرف1376)جهانگیری، 

ادامه داشته است. به عبارت دیگر برخالف تلقی یونانی از زمان که متمایل بته ثبتات استت، در دوره 

  (1379)نوذری،  مدرن تغییر یک کمال و ارزش تلقی می شود.

لقتی متی شتود. زمتان خطتی و رو بته جلتو ت پژوهیآینتدهدر  کنتدمیهمانگونه کته بتل اشتاره 

(Bell,1997 زمان به طور مستمر در حال حرکت رو به جلو است و همراه با پیشرفت آن، بشر نیز )

به پیشرفت و کمال خویش دست می یابد. این حرکت بر خالف دوره یونان برای رستیدن بته ثبتات 

 نهایی نیست، بلکه خود حرکت و پیشرفت کمال تلقی می شود.

 است:شده  درباره زمان پذیرفته پژوهیآیندهگر در عالوه بر این، دو اصل دی

                                                   
22 Discipline 
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  د در شکل دادن به آن تاثیر بگذارد.توانمیآینده از اکنون کامال تعیین نشده است و انسان 

؛ اگرچه تمامی شرایط در اختیار و به دلخواه انستان نیستت، کندمیجبر مطلق را نفی  پژوهیآینده

د بتا تصتمیم و کوشتش توانتمینسان خارج نشده استت. انستان اما همه شرایط نیز از حوزه اختیار ا

 خویش آینده را تغییر دهد.

 .آینده الزاما مانند گذشته نیست 

به مطالعه آینده پرداخت، اما دلیلی  توانمیرچه با مطالعه روندها و نیز به کارگیری قوانین علوم گا

پیروی کنتد. ایتن دیتدگاه تشتکیک شده  در دست نداریم که آینده کامال از روندها و قوانین شناخته

سال از طترح شتدن آن هنتوز  200ا گذشت بیش از بکه  کندمیهیوم درباره اصل استقرا را یادآوری 

هیتوم یم، اما کنمیما در مطالعه روندها و نیز قوانین علمی از استقرا پیروی پاسخ مناسبی نیافته است. 

            (1384)روزنبرگ، صحت استقرا را نشان دهد.تاکید می کرد که برهانی نداریم که بتواند 

که نه جبر مطلق بر آینده ما حاکم است و نه با اتکا بته  کندمیمجموع این دو اصل به ما یادآوری 

 یم آینده را کامال پیش بینی نماییم.توانمیعلوم و نظریه هایی که در دست داریم، 

 طلوبم ندهیآرمانشهر، اخالق و آ  5.2

از میان آینده های محتمل تعیین آینده مطلوب  پژوهیآیندهراحل اصلی در اجرای فرآیند یکی از م

عمدتا بر مبنای روشهای  میان آینده های ممکناست. مرحله پیشین، یعنی تعیین آینده های محتمل از 

علمی و حتی کمی انجام می گیرد. محتمل بودن یک آینده تا حد زیادی وابسته به شرایط محیطی و 

رفتار دیگر ذینفعان وابسته است. اما از میان آینده های محتمل کدامیک را باید انتخاب نمود؟ بل 

. کندمیآینده مطلوب را با توجه به آرمانشهری که در نظر دارد، تعیین  پژوهآیندهکه  کندمیتصریح 

(Bell,1997در واقع آیند )ده شود که ما را به که نشان دا شودمیبه عنوان آینده مطلوب تعیین ای ه

 نحو بهتری به آرمانشهری که در نظر داریم، نزدیک حواهد کرد.

تلقی ما از آرمانشهر به جهان بینی ما وابسته است. هنجارها و احالق نیز در ارتباط با جهان بینی 

که شکل می گیرند و در نتیجه با آرمانشهر ارتباط می یابند. آرمانشهر در واقع تصوری از آینده است 

و از این رو سعادت در دسترس به نظر می  کنندمیدر آن همگان مطابق با هنجارها و اخالق عمل 

از علم  توانمیو علم اخالق تا بدان حد وثیق است که  پژوهیآیندهتاکید دارد که ارتباط رسد. بل 

   ( Bell,1997اخالق برای مطالعه نظام مند فرایند تعیین آینده مطلوب استفاده نمود. )

: از آنجا که جوامع و دهدمیخود را وضوح در همین نکته نشان  پژوهیآیندهخصلت بومی 

فرهنگهای مختلف آرمانشهرهای مختلفی دارند، انتخابهای مختلفی در مورد آینده مطلوب خواهند 
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و اسالم و مدل  پژوهیآیندهذیل بحث در مورد ارتباط  7و  6این موضوع در بخشهای  داشت.

   بومی بیشر بررسی خواهد شد.  پژوهیآینده

 پژوهیآینده شناسیمعرفت  5.3

. بنابراین مساله شودمیمعاصر، معرفت به صورت باور صادق موجه تعریف  23شناسیمعرفتدر 

صدق یا کذب و نیز نحوه توجیه گزاره هایی است که از یک  پژوهیآینده شناسیمعرفتاصلی در 

به صورت پرسشهای زیر مطرح  توانمیآمده اند. این موضوع کلی را  به دست پژوهیآیندهفرآیند 

 نمود: 

 آیا گزاره های مربوط به آینده صادقند یا کاذب؟ 

  با یک پیشگو چیست؟  پژوهآیندهاعتماد کنیم؟ فرق  پژوهآیندهچرا باید به گفته های یک 

  ؟ندکمی« توجیه»گونه نتایج مطالعات خود را برای ما چ پژوهآیندهیک  

عا اد پژوهیآیندهکنیم برای بررسی بهتر به موردکاوی سفر انسان به مریخ باز می گردیم. فرض 

گزاره مذکور در حال حاضر نه صادق « پا بر مریخ خواهد گذاشت. 2050انسان در سال »که  کندمی

کار باید تا صدق یا کذب آن را نشان داد، زیرا برای این  توانمی. به عبارت دیگر ناست و نه کاذب

گزاره را به نحو دیگری بررسی نمود. به نظر می رسد که  توانمیصبر کنیم. با این حال  2050سال 

، سیاسی و اجتماعی، فناوریدر صورت تداوم شرایط فعلی از لحاظ »اینست که:  پژوهآیندهمقصود 

ستفاده از روشهایی مانند با ا توانمیگزاره جدید را « پا بر مریخ خواهد گذاشت. 2050انسان در سال 

تحلیل روند و پرسش از دیگر متخصصین و آینده پزوهان مورد نقد قرار داد و درباره صدق یا کذب 

آن قضاوت نمود. به طور کلی به نظر می رسد که بخشی از گزاره هایی که به عنوان خروجی 

 مطرح می شوند، به شکل زیر هستند: پژوهیآیندهمطالعات 

در آینده رخ خواهد  Eهستیم و در صورت تداوم همین شرایط اتفاق  Cشرایط هم اکنون در »

 «داد.

. شودمیارائه  پژوهیآیندهاین گزاره شبیه به وضعیت آینده ممکن است که به عنوان خروجی 

صدق یا کذب گزاره  توانمیو دوره زمانی مورد اشاره چه باشند،  E، اتفاق Cفارغ از اینکه شرایط 

 مود.را بررسی ن

عنوان می شوند، گزاره های مربوط به  پژوهیآیندهنوع دیگری از گزاره هایی که در مطالعات 

 آینده های مرجح است. بدین ترتیب که:
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 «دست یابیم. C2هستیم، قصد داریم در آینده به شرایط  C1هم اکنون در شرایط »

برای آن انجام  پژوهیآیندهلعه در میان اعضای جامعه، سازمان یا شرکتی که مطانیز ها این گزاره

و صدق یا کذب آن توسط اعضا قابل تعیین است. به عبارت دیگر شده  ، به نقد گزاردهشودمی

دست یابند یا آن را  C2ند تصدیق کنند که قصد دارند به شرایط توانمیاعضای جامعه مطالعه 

 تکذیب نمایند.

های برنامه ریزان و سیاستگذاران دارد. همچنانکه نیز شکلی شبیه به توصیه ها نوع سومی از گزاره

ارتابط نزدیکی دارند و این شباهت غیرعادی  پژوهیآیندهدر بخش اول اشاره شد، دو رشته مذکور با 

 به نظر نمی رسد. گزاره های دسته سوم به شکل زیر هستند:

را انجام  Aعمل  بایددست یابیم،  C2هستیم، برای اینکه به شرایط  1Cهم اکنون در شرایط »

  «دهیم.

هستند به عنوان گزاره های دستوری شناخته می وشند و « باید»معموال گزاره هایی که دارای واژه 

صدق  توانمی. اما در مورد گزاره فوق، به نظر می رسد که شودمیبه آنها نسبت صدق یا کذب داده ن

یا نقادی دیگر متخصصین و شده  ذیرفتهیا کذب کل گزاره را از طریق بررسی قوانین علی و معلولی پ

 C2علت وقوع شرایط  A،  عمل C1در واقه باید نشان داد که در شرایط ان بررسی نمود. پژوهآینده

 (1383است.)پایا، 

به دو پرسش دیگری  توانمی، کندمیمطرح  پژوهآیندهبا توجه به تحلیل باال از نوع گزاره هایی که 

ادعاهای خود را بر مبنای  پژوهآیندهپاسخ داد. برخالف پیشگو،  ،رح شدکه در ابتدای این بخش ط

هریک از نیز قرار دارد.  متخصصین که به طور کامل در اختیار دیگر کندمیمطالعات نظام مندی طرح 

آینده پزوهان نقادی و سپس تایید یا رد شود.  د توسط دیگر متخصصینتوانمیسه نوع گزاره مذکور 

که در اختیار دیگران، حتی دیگر  کندمیگو به تواناییهای روحی و شخصی خود استاد در مقابل پیش

و شده  گفته های خود را از طریق قوانین علمی پذیرفته کندمیسعی  پژوهآیندهپیشگویان قرار ندارد. 

یا  نیز شواهد مربوط به وضعیت فعلی جامعه مورد بررسی توجیه نماید و به تواناییهای روحی خود و

    .کندمیو روشهایی که در میان جامعه متخصصان پذیرفته نشده است، استناد نها داده

 رهن ای: علم پژوهیآینده  5.4

است که علمی و بین االذهانی هستند. در عین حال طرح شده  بر روشهایی استوار پژوهیآینده

ابداعی به نظر می آید. این تصاویر آینده و توصیف آینده های ممکن و محتمل فعالیتی خالقانه و 

 علم است یا یک هنر.  کی پژوهیآیندهاست که شده  دوگانگی موجب پدید آمدن این پرسش
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پژوهی را علم نمی دانند و بسیاری از کسانی مانند دانیل بل و برنارد دی جوونال، حوزه آینده

را  پژوهیآیندهل برخی متحصصان در مقابپژوهی را هنر بر می شمارند. آینده پژوهان کنونی نیز آینده

 مبتنی بر روشهای علمی و از این رو علم می دانند. 

را متاثر از غلبه و تضاد دو دیدگاه اروپایی  پژوهیآیندههنر یا علم بودن  مساله( 2002الکس برنز )

، بر آن را علم تصمیم ساز می داند پژوهیآینده( ضمن آنکه 2001ایکا نینولوتو) و آمریکایی می داند.

تا نظر موافق حکومت را جلب کنند و مردم  کنندمیاستفاده  پژوهیآیندهاست که نخبگان از مطالعات 

 در انتخاب های سیاسی و اخالقی از آن بهره می برند.

، از هم متمایز شودمیآنقدر که معموال گفته هنر و علم که  دهدمیتوضیح ( 1997وندل بل )

رای جنبه های خالقانه است، مانند هنگامی که یک فیزیکدان در حال نیستند، هم فعالیت علمی دا

ساختن و پرداختن یک نظریه برای تبیین مشاهدات است و هم هنر فعالیتی است که تا حد زیادی 

روشمند و بین االذهانی است، مانند نقاشی که در آن روشها و سبکهای قابل آموزشی وجود دارند و 

 ثر هنری نیز تاحدی دارای خصلتی بین االذهانی است.  قضاوت در مورد ارزش یک ا

علم و هنر مطالعات  دوگانگی( سه راه حل را برای فایق آمدن بر 1997به هر حال وندل بل )

 :کندمیعرضه  پژوهیآینده

 دوگانگیاز این لحاظ، وندل بل بر آن است که  راه حل نخست، دستیابی به شناخت دوباره است.

پارادایمی درون نسلی است و ممکن است نسل بعدی آینده پژوهان جهت  بجاییجاعلم، یک  -هنر

 گیری متفاوتی داشته باشند.

 «24عملعلم »راه حل دوم پیشنهادی بل، جایگزینی علم تصمیم سازی نینولوتو با جهت گیری 

 با آگاهی از استفاده های روانشناسانه، اقتصادی، فرهنگی ورا است که ادغام روش های علمی 

 ممکن می سازد. بینیپیشسیاسی اجتماعی 

از ای هو علم را بدن کندمیدر راه حل سوم، بل به پست پوزیتیویسم و رئالیسم انتقادی عبور 

 . کندمیزبانی درباره ماهیت واقعیت و پارادایم های منقطع تعریف رقمی و گزاره های 

د راهگشا باشد. بل تاکید توانمیه ک کندمیدر عین حال بل به تمایری میان هنر و علم اشاره 

که علم در پی توصیف حقیقت است و دانشمندان خود را نسبت به ارائه مدلی برای تبیین  کندمی

هنرمندان برخالف دانشمندان ملزم به  رویدادها که به حقیقت نزدیک باشد، متعهد می دانند. در مقابل

و به عمد به خلق  کنندمیشخصی خود صحبت  ایشان از افکار و اندیشه های بیان حقیقت نیستند.

موقعیتهایی می پدازند که روی نداده و چه بسا روی نخواهد داد. البته هنرمندان در بسیاری مواقع به 
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موقعیتهایی می پردازند که اکنون وجود ندارند، اما آنها دوست دارند که آن موقعیتها در آینده روی 

طرح و نعیین آینده های مطلوب قابل توجه است.( به نظر بل دهند. )شباهت این فعالیت هنری با 

ان مانند دانشمندان نسبت به بیان حقیقت متعهدند. آینده های ممکن، محتمل و مطلوب پژوهآینده

سعی دارد به نحوی بین االذهانی نتایج  پژوهآیندهنیست، بلکه  پژوهآیندهتنها حاصل افکار شحصی 

، کندمیو به دیگران نشان دهد که آینده حقیقتا به آنچه وی پیشنهاد مطالعات خود را توجیه کند 

گونه دارد، در  علمبیشتر خصلتی  پژوهیآیندهشباهت خواهد داشت. از این رو به نظر می رسد که 

 . عین حال که خالقیت و ابداع نیز در آن موثر است

  به عنوان یک گفتمان جدید پژوهیآینده 5.5

روزمره  معنای تعامل ارتباطی بهکنش»دهد. ی را گفتمان، تشکیل میارتباط کنش اصلی بخش

 هایاجتماعی و نظام غیرانتقادی هنجارها و کردارهای بر پذیرش آدمیان است. تعاملی که مبتنی

 اعتبار مورد در دعوی روزمره است؛ و گفتمان عبارت است از استدالل آگاهانه و طرح انتقادی

 اجتماعی کنشگران وشود  دارشده خدشهانگاشتهبدیهی دنیایِ  در که وفاق رسدفرازمانی  ها. اگرگفته

نظر پیدا کنند و ها اختالفاعتبار مربوط به عقاید و ارزش متن زندگی روزمره در مورد دعویهایدر 

 جریان آنها وارد رمورد اعتبا گفتمان در توسل به توان بااین امر به معضلی تبدیل شود، می

آن افراد  در» کند کهگفتمان را ارتباطی تعریف می هابرماس از این رو «گفتگو و استدالل شدوبحث

خود احکام  نه محتوای ،دهنددرگیر در گفتگو داعیه اعتبار و ارزش احکام را موضوع بحث قرار می

)هوالب،  «دار است.رح ارتباطات معنیرا. در گفتمان نظر افراد درگیر در گفتگو تنها معطوف به ش

1375) 

ارتباطی است. تفاهم وقتی معنی دارد  عقالنیت شاخص ،د، دستیابی به تفاهماشاره شهمچنانکه 

که موضوعی وجود داشته باشد که افراد درباره آن با یکدیگر گفتگو کنند تا در مورد آن به اجماع و 

گو وها برای دستیابی به تفاهم با یکدیگر گفتنسانتوافق برسند. پس در وضعیت گفتگوی باز، ا

بر اساس نظام معرفتی ها شود. انسانکنند و گفتگو میان افراد، حول موضوع مشخّصی انجام میمی

توانیم نقشه خود، گفتارهایشان را می سازند. ما به عنوان یک ناظر خارجی و با توجه به گفتارها می

 توانیم گفتمان موجود را شناسایی کنیم. ترسیم کنیم، یعنی می ذهنی افراد حاضر در گفتگو را

مشابهی که بیشتر مبنای اروپای خاص خود را دارند. شده  و ارزشهای پذیرفتهاصول ها فرهنگ

از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند و از این رو جاودانه می ها این ارزش غربی دارند، استوارند.

ند با لحاظ کردن پیش فرض توانمیهوشیاری سطح باال، منعطف است، مردم اما از آنجا که  شوند.
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اما امکان ظهور گفتمان  ،البته زمان زیادی می گیرد این فرآیندهای خود، آینده را تغییر دهند، 

 .کندمیفراهم را  25پژوهیآینده

مثالً از نظر  برای نمونه، گفتمان اقتصاد یا سیاست. جامعه تحت تاثیر گفتمان های مسلط است.

یا گفتمان آکادمیک که بسیار  اقتصادی مسلط، هرچه خرید، مصرف، استفاده بیشتر، بهتر است.گفتمان 

که میزان متفاوتی از مشروعیت را دارند و با ها در میان همه گفتمان .کندمیمحافظه کارانه عمل 

بدیهی  برای مشروعیت می کوشد. هیپژوآیندهتمرکز دارند، گفتمان ای هاستفاده از زبان بر عناصر ویژ

  ویژگی های فرهنگی خاصی ایجاد می شوند. پژوهیآیندهاست با مشروعیت یافتن گفتمان 

 پژوهیآینده( شاید بتوان دو هدف زیر را برای مشروعیت یابی گفتمان 2003) اسالوتراز نظر 

 متصور شد: 

 تقویت تفکر بلندمدت به جای تفکر کوتاه مدت 

 اهیت گذار به جای ثبات و تداوملحاظ کردن م 

د به عنوان فاکتوری برای توانمیدر یک جامعه  پژوهیآیندهبه نظر می رسد، فقدان گفتمان 

د به بحث توانمیممانعت از تغییر، عمل کند و از طرف دیگر، مشارکت زیاد مردم در این گفتمان 

  درباره تنگناهای غیرقابل کنترل حال و آینده نزدیک بینجامد.
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 و اسالم پژوهیآینده 6

توصیه،  پژوهیآیندهپرسش اصلی در این بخش بررسی این نکته است که آیا دین اسالم در زمینه 

اسالمی سخن بگوییم یا  پژوهیآیندهیم از توانمییا خیر. به عبارت دیگر آیا  مدلی داردتوصیف یا 

آیات و روایات مربوط به مباحث آینده  مناسب استچنین امکانی وجود ندارد. برای اولین گام ابتدا 

 مباحث آینده در متون دینی مورد بررسی قرار گرفته اند. ادامه را استخراج نمود. در 

 ینیدر متون د ندهیمباحث آ  6.1

ها در متون دینی باید برخی کلیدواژه پژوهیآیندهخراج مباحث مربوط به آینده اندیشی و تبرای اس

« حزم»و « ریتدب»واژه های  .در نظر گرفت پژوهیآیندهدل آینده اندیشی و را به عنوان معاها یا ریشه

است، بنابراین  امورت سر و عاقبت شبه معنی پ« دبر»مداخل مناسبی به نظر می آیند. تدبیر از ریشه 

( واژه 28، ص 4ست. )تفسیر نمونه، ج نادبه معنای بررسی نتایج و عواقب یک امر  توانمیرا ر یتدب

هر  توانمیاست. به نظر می رسد که شده  در لغت نامه المنجد به عنوان مترادف تدبیر ذکر حزم نیز

، «زمان»ترجمه نمود. عالوه بر این کلیدواژگانی مانند « نگریآینده»یا « دوراندیشی»به واژه را دو واژه 

و ... « فرصت»، «آمادگی -استعداد»، «سرانجام -عاقبه»، «زمان آینده -آت»، «زمان حال -ساعه»

کلیدواژه مرتبط با حوزه  151با بررسی ( 1384)ند مورد جستجو قرار گیرند. مسلمی زاده توانمی

آیه و روایت مرتبط را  555در متون دینی به جستجو پرداخته است و در مجموع  پژوهیآینده

ده در متون که نکات متعددی در مورد مباحث آین دهدمیاستخراج نموده است. این مطالعه نشان 

 :شودمیدینی وجود دارد. برای نمونه برخی از این آیات و روایات به عنوان نمونه ذکر 

  پیامبر اکرم )ص(: خذ االمر بالتدبیر، فان رایت فی عاقبته خیرا فامض و ان خفت غیا

برای هر کاری دوراندیشی کن، اگر در سرانجام آن خیری دیدی، اقدام کن و ، فامسک

 (130، ص 77النوار، ج ا)بحار  ایش بیمناک بودی، دست نگاهدار.اگر از پیامده

 نده از لغزشها رامام علی )ع(: التدبیر قبل الفعل یومن العثار، دوراندیشی پیش از اقدام بازدا

 (73ص  1است. )غررالحکم، ج

  .امام علی )ع(: من الحزم قوه العزم، تصمیم قوی از ثمره های دوراندیشی است

 ( 121ص  ،2)غررالحکم، ج

  اعرف الناس بالزمان من لم یتعجب من احداثه، آگاهترین مردم به روزگار، کسی است که
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 (204، ص 5از حوادث آن تعجب نکند. )میزان الحکمه، ج 

 نگریآیندهد به عنوان شواهد قابل توجهی برای توصیه به توانمیبه طور خاص دو مورد در قرآن 

د. مورد اول داستان مربوط به خواب عزیز مصر است که در متون دینی مورد بررسی قرار گیر

 حضرت یوسف )ع( با تعبیر آن دستور ه ذخیره سازی گندم برای هفت سال بعد داد:

  ٍیوسفُ أَیهَا الصِّدِّیقُ أَفْتنَا فِی سبْع بَقَرَات سمانٍ یأْکلُهُنَّ سبْع عجَافٌ وسبْع سنباُلَت خُضْر

( قَالَ تزْرَعونَ سبْع سنِینَ دَأَبًا فَما 46ع إِلَى النَّاس لَعلَّهُم یعلَمونَ )وأُخَرَ یابِسات لَّعلِّی أَرْجِ

( ُثم یأْتی من بَعدِ ذَلِک سبْع شِدَادٌ 47حَصَدتم فَذَرُوهُ ِفی سنبُلِهِ إِالَّ قَلِیالً مما تأْکلُونَ )

تی من بَعدِ ذَلِک عام فِیهِ یغَاثُ النَّاس ( ثُم یأ48ْیأْکلْنَ ما قَدَّمتم لَهُنَّ إِالَّ قَلِیالً مما تحْصِنُونَ)

 (49وفِیهِ یعصِرُونَ )

مورد دیگر در زمینه آمادگی دفاعی جامعه اسالمی است. مطابق آیه زیر مسلمانان باید در مقابل 

 دشمنان خود و حتی دشمنانی که هنوز شناسایی نشده اند، آمادگی نظامی داشته باشند.

 م من ُقوةٍ ومن رِّبَاطِ الْخَیلِ ترْهِبُوَن بِهِ عدْو اللّهِ وعدُوکم وآخَرِینَ وأَعدُّواْ لَهُم ما استطَعت

من دُونِهِم الَ تعلَمونَهُم اللّهُ یعلَمهُم وما تنفِقُواْ من شَیءٍ فِی سبِیلِ اللّهِ یوفَّ إِلَیکم وأَنتم الَ 

 ( 60تظْلَمون )انفال 

و دوراندیشی می پردازند، برخی از  گرینآیندهآیات و روایات متعددی از مناظر مختلف به 

که درباره آنها آیات و روایاتی در متون دینی موجود است، در  پژوهیآیندهموضوعات مرتبط با 

 (1384)مسلمی زاده،  فهرست زیر آمده اند:

 توصیه به دوراندیشی 

 ضرورت شناخت زمانه 

 ارتباط تدبیر بشری و تقدیر الهی 

 سنن حاکم بر انسانها و جوامع 

 آفات دوراندیشی 

 مزایای دوراندیشی و پیامدهای عدم دوراندیشی 

  توصیه به هم اندیشی 

  هم اندیشان شایسته ویژگیهای 

با قطعیت ادعا نمود که اسالم  توانمیبا وجود تعدد آیات و روایات مرتبط با حوزه آینده، ن  

ه توجه به نکات زیر مفید به و آینده نگاری مطرح نموده است. در این رابط پژوهیآیندهمدلی برای 

   نظر می رسد:

http://www.farda.ir/


 پژوهی و آینده نگارینقشه مفهومی آینده

 

 
35 

از  آنمتعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی  مطلبکلیه حقوق این 

 قابل دریافت است.  www.farda.irسایت بنیاد به نشانی : 

 

بسیاری از آیات و روایات موجود که به آینده و آمادگی برای آینده اشاره دارند، متوجه به  -1

 :شودمیروایت در ادامه ذکر  ب هستند. برای نمونه، یک آیه و یکآخرت و روز حسا

 َفْس ما قَدَّمت لِغَدٍ واتقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما تعملُونَیا أَیهَا الَّذِینَ آمنُوا اتقُوا اللَّهَ ولْتنظُرْ ن 

 (18)حشر، 

 کمال دوراندیشی آماده ، امام علی )ع(: من کمال الحزم االستعداد للنقله و اتاهب للرحله

، 1شدن برای جابجایی و مهیا شدن برای کوچ )به جهان آخرت( است. )غرراحکم، ج

 (246ص 

که دامنه دوراندیشی در اسالم تنها به زندگی این جهانی محدود  دهدمییک سو نشان این نکته از 

، در عین حال به نظر نمی رسد که بتوان از این دسته از آیات و روایات به عنوان شواهدی شودمین

 ( از این1385الویری ) .به معنای مدرن آن در متون دینی استفاده نمود پژوهیآیندهبرای وجود نگاه 

. در مقابل وی دسته دیگر آیات کندمیدر اسالم یاد  نگریآینده« سطح کالن»دسته از آیات با عنوان 

بررسی می نماید « سطح خرد»و روایات را که به آینده نزدیک و اینجهانی اشاره دارند، تحت عنوان 

با آنها و ارزش معرفت و تفاوتهای این دو سطح را از نظر نوع گزاره ها، میزان اختیار انسان در رابطه 

 شناختی مقایسه می نماید.  

است که آینده بر شده  نکته قابل توجه دیگر اینست که در متون دینی متناوبا به این نکته اشاره -2

یمحُو اللّهُ ما » سوره رعد که می فرماید 39تفسیر آیه  انسان تحمیل نشده است. عالمه طباطبائی در

یکی مر حله قطعیت  ؛می گوید: تحقق حوادث جهان دو مرحله دارد ،«م الْکتابِیشَاء ویثْبِت وعندَهُ أُ 

یرقطعی و به تعبیر دیگر مشروط که در آن دگرگونی غکه دگرگونی در آن راه ندارد و دیگری مرحله 

عابدین نیز درباره این آیه می لزین ا م. اماشودمیتعبیر « محو واثبات»راه دارد و از آن به مرحله 

ند: اگر یک آیه ]آیه مذکور[ در قرآن نبود، من از حوادث گذشته و آینده تا روز قیامت به شما فرمای

 خبر می دادم.

مدرن به چشم می خورد، بدین ترتیب که آینده هنوز  پژوهیآیندهاین نکته با پیشفرضی که در 

 کامال معین نشده است، مناسبت دارد.

اشاره دارند که تقدیر الهی بر تصمیمات و برنامه در مقابل روایات متعددی به این نکته  -3

 ریزیهای بشری غلبه دارد. برای نمونه:

  امام علی )ع(: اذا نزل القدر بطل الحذر، هنگامی که تقدیر فروآید، دوراندیشی باطل می

 ( 307، ص 2گردد. )غررالحکم، ج

 است، نه به تدبیر امام علی )ع(: االمور بالتقدیر ال بالتدبیر، کارها به تقدیر وابسته . 
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در عین حال به نظر نمی رسد که مقصود روایات فوق نفی تدبیر باشد، بلکه یادآوری این نکته 

 است که وقایع آینده الزاما با دوراندیشی بشر تطابق نخواهند داشت.

 برخی از روایات به اهمیت بسیار زمان حال اشاره دارند. برای نمونه: -4

  وقتک الذی انت فیه، به راستی عمر تو زمانی است که تو در امام علی )ع(: ان عمرک

 (199، ص 2آنی. )غررالحکم، ج

 المومن ابن الوقت، مومن فرزند زمان خویش است. ، پیامبر اکرم:و نیز 

اگرچه در یک دیدگاه جامع باید این روایات را در کنار روایاتی که به آینده توجه دارند، بررسی و 

شت خاصی از این روایات خصوصا در نگاه صوفی مشرب رواج یافته است که تاویل نمود، اما بردا

روایات مربوط به نیز و  «الخیر فی ما وقع». خصوصا روایاتی مانند کندمیبه اکتفا به زمان حال توصیه 

دگاه تقویت گردد. از دیدگاه به کمک گرفته می شوند تا این دیغلبه تقدیر الهی بر تدبیر بشری 

با ای هو ارتباط و شباهت قابل مطالع شودمییاد « ابن الوقتی»رخی متون به عنوان دیدگاه در ب مذکور

( 1381، مددپور :)برای نمونه نگاه کنید بهدیدگاههای عرفانی شرقی در ادیان هندی و چینی نیز دارد. 

ر نفی دی دند عامل قدرتمتوانمیچنین دیدگاهی از آنجا که از پشتوانه حدیثی برخوردار است، 

اسالمی دانسته شود. به نظر می رسد یکی از سوالهای قابل  پژوهیآیندهو  نگریآیندهدیدگاههای 

بررسی و نقادی دیدگاه ابن  پژوهیآیندهتوجه و کلیدی در ادامه مطالعات مربوط به ارتباط اسالم و 

 دی در این زمینه اینست:یالوقتی است. پرسش کل

مان مربوط به اهمیت زرا باید تحت تاثیر روایات  کنندمیتوصیه  نگریآیندهآیا روایاتی که به 

هر دو دسته آیات را با  توانمیو یا آنکه  حال و غلبه تقدیر الهی تاویل و بررسی نمود یا بالعکس

 ؟یکدیگر جمع نمود و تقابلی میان دو گروه وجود ندارد

 یاسالم پژوهیآینده طرحواره هایی برای 6.2

المی تاکنون به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این بند، ابتدا اس پژوهیآیندهمدل 

اند و در شده  ند در ساختن چنین مدلی استفاده شوند، طرح و اجماال بررسیتوانمیسه طرحواره که 

دارای اهمیت به نظر می رسند،  پژوهیآیندهپایان برخی از مالحظات که در زمینه رابطه اسالم و 

 است. ه  شدمطرح

 سنن الهی :طرحواره اول

اسالمی مورد توجه قرار گیرد، سنتهای  پژوهیآیندهد در طراحی توانمییکی از حوزه هایی که 

ماعی متوجه هستند، به طور سنتی در علوم تالهی است. این سنن که عمدتا به مسائل اخالقی و اج
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داد مومنین، سنت ابتال و فتنه، مبه سنتهای ا توانمیاسالمی مورد توجه و مطالعه بوده اند. برای نمونه 

سنت الهی را از آیات قرآن استخراج  17سنت استدارج گناهکاران و سنن اشاره نمود. مسلمی زاده، 

اجتماعی مبتنی بر  پژوهیآیندهند بخوبی در زمینه توانمی( این سنن 1384کرده است. )مسلمی زاده 

 دین اسالم مورد استفاده قرار گیرند.

 بر مبنای سنن طراحی نمود: پژوهیآیندهبرای ای هطرحوار توانمیبا توجه به روایت مذکور 

 تشخیص سنت الهی به عنوان یک قانون کلی (1

بررسی موقعیت فعلی یک جامعه یا شخص به منظور تشخیص سنتی که موقعیت فعلی  (2

 به عنوان یک مصداق ذیل آن سنت قرار می گیرد.

 خص بر مبنای سنت الهیمطالعه آینده جامعه یا ش (3

در عین حال باید به این نکته اشاره نمود که سنتهای الهی در آیات قرآن به صورتی بسیار اجمالی  

اند و در بسیاری موارد چگونگی تحول جامعه یا شخص مورد اشاره قرار نگرفته است. شده  مطرح

 یم:کنمیسنت زیادت نعمات را بررسی برای نمونه 

 ْلَ الْقُرَى آمنُواْ واتقَواْ لَفَتحْنَا علَیهِم بَرَکات منَ السماء واألَرْضِ ولَکن کذَّبُواْ ولَو أَنَّ أَه

 (96فَأَخَذْنَاهُم بِما کانُواْ یکسبُونَ )األعراف 

و اگر اهل شهرها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، قطعا برکات آسمانها و زمین را بر آنها 

 ذیب کردند و ما آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.می گشودیم ولی آنها تک

اما درباره چگونگی و نحوه  کندمیآیه فوق سنت الهی را در افزودن نعمات از آسمان و زمین بیان 

ل مدل باید نوعی از روابط علی و معلولی که در ی. بنابراین برای تکمدهدمیاین افزایش توضیحی ن

سناریونویسی مورد توجه هستند، با استفاده از دیگر آیات و روایات و  مانند پژوهیآیندهروشهای 

 امیدوار بود. مبتال به امروزنمونه های تاریخی به مدل افزود تا بتوان نسبت به کارآیی مدل در مسائل 

 آینده با نگاه به گذشته بینیپیشطرحواره دوم: 

با گذشته مطابق نیست. در عین حال،  اینست که آینده الزاما پژوهیآیندهیکی از پیشفرضهای  

از منابع مطالعات آینده  یعنوان شد، بررسی روندهای گذشته به عنوان یک 2.3همچنانکه در بخش 

 مورد توجه قرار می گیرد. در متون دینی نیز روایاتی در تایید این روش وجود دارد. برای نمونه:

 ضی منها، بس است برای آگاه شدن از امام علی )ع(: کفی مخبرا عما بقی من االدنیا ما م

 (73، ص 2آینده دنیا آنچه از آن گذشته است. )غررالحکم، ج

 امور اگر همانند یکدیگر بودند،  ،و امام علی )ع(: ان االمور اذا اشتبهت اعتبر آخرها باولها

 (76. )نهج البالغه، حکمتشودمیآخرین با آغازین مقایسه و تعبیر 
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برای مطالعه آینده با توجه به گذشته معرفی به ای هطرحوار توانمیور با توجه به روایات مذک

 ترتیب زیر معرفی نمود:

 پژوهیآیندهضوع مطالعه تشخیص ویژگیهای مو (1

بررسی موارد مرتبط در گذشته و تشخیص مواردی که دارای ویزگیهای مشابه با موضوع  (2

 مطالعه کنونی است.

 ه گذشتهبررسی سرانجام و پیامدهای موارد مشاب (3

   مطالعه آینده موضوع کنونی بر مبنای سرانجام و پیامدهای موارد مشابه گذشته (4

به روشی مشابه با روش تحلیل روند دست یافت. البته باید اشاره  توانمیاز این دسته از روایات 

نمود که روایات به صورت اجمالی به موضوع پرداخته اند. برای نمونه، در روایت دوم ذکر نشده 

د وجود داشته باشد و نیز همانندی چگونه باید احراز شود. توانمیاست که همانندی در چه جهاتی 

د با مطالعه و بررسی موارد مختلف در زمینه های مختلف دانش به توانمیاما این توصیف عمومی 

 یک رشته تحقیقاتی با دستورالعملها و توصیفهای جزئی تبدیل شود.

 نگریآینده، روشی برای هم اندیشیطرحواره سوم: 

مسلمی زاده روایاتی را از متون است. شده  در متون دینی به مشورت و هم اندیشی توصیه بسیار

. )مسلمی نمایدمیدینی استراج نموده است که در دوراندیشی نیز به مشورت و همفکری توصیه 

 ( برای نمونه:1384زاده، 

  ،شودمیدوراندیشی با تضارب آرا تقویت امام علی )ع(: باصابه الرای یقوی الحزم. 

 (454، ص 1)غررالحکم، ج

  ،دوراندیش از استبداد در رای به دور است. )بحار االنوار، ج شخص الحازم الیستبد برایه

 (13، ص 78

 را به هم بزنید، همانگونه که سقا ها و امخضوا الرای مخض السقاء ینتج سدید االراء، رای

 ، تا استوارترین آرا به دست آید.آب را در مشک می جنباند

هم اندیشی را یکی از روشهای دوراندیشی  توانمیبا توجه به روایات فوق و روایات مشابه 

 به ترتیب زیر معرفی نمود: توانمیبر مبنای این روایات را دانست. طرحواره پیشنهادی 

 پژوهیآیندهتشخیص افراد صاحبنظر در موضوع مطالعه  (1

 حبنظران و فراهم کردن فرصت تضارب آرادریافت آرای صا (2

 تشخیص آرای صائب و مطالعه آینده موضوع بر مبنای آرای برتر (3

به کار می رود،  پژوهیآیندهاین روش مشابهت بسیاری با روش دلفی که امروزه در آینده نگاری و
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رات دارد. به عبارت دیگر، ویژگی روش دلفی ارائه ساختار نظام یافت های برای دریافت نظ

صاحبنظران و ایجاد انکان تضارب آرای ایشان است. با نقادی کارکرد روش دلفی و نیز مطالعه دیگر 

برای هم اندیشی و ای هبه روشهای بهین توانمیروایات مرتبط با موضوع هم اندیشی و دوراندیشی 

 تضارب آرای صاحبنظران دست یافت. 

وم تداوم و همکاری متخصصان به منظور شکل نکته بسیار مهمی که باید بدان توجه نمود، لز 

و توصیه های اولیه ها اسالمی است. به نظر می رسد که ایده پژوهیآیندهگیری و نقادی روشهای 

که بر متون دینی  پژوهیآیندهاسالمی در اختیار باشد. اما برای دستیابی به مدلی از  نگریآیندهبرای 

صرفا با مطالعه در  پژوهیآیندهپیگیرانه نیاز مندیم. مدلهای مبتنی باشد، به همکاری مداوم و تالش 

رن نیز دم پژوهیآیندهمتون دینی و تفکرات فارغ از تجربه به دست نمی آید، همچنانکه مدلهای 

چنین بوده اند. برای نمونه، روش دلفی که امروزه کاربرد وسیعی یافته و مورد اعتماد قرار گرفته 

سال دارد و طی این سالها مطالعات و تجربیات وسیعی درباره جزئیات  50ای بیش ار است، سابقه

روش مانند تعداد بهینه متخصصان شرکت کننده، نحوه تبادل آرا میان متخصصان، تعداد بهینه دفعات 

جز از طریق  پژوهیآیندهبازنگری به منظور رسیدن به وفاق و ... انجام گرفته است. جزئیات روشهای 

نخواهند آمد. جالب توجه آنکه روایات نیز به اهمیت تجربه در دوراندیشی اشاره  تجربه به دست

 دارند. برای نمونه:

 شودمیزدد حزما، آنکه پیوسته تجربه آموزد، دوراندیش تر امام علی )ع(: من یجرب ی .

 ( 181، ص1)غررالحکم، ج

  بی ها ز تجربهی عن التجارب عمی عن العواقب، آنکه خود را امن غنامام علی )ع(: و

 (181، ص1. )غررالحکم، جشودمیکور امور نیاز ببیند، نسبت به عواقب 

  اسالمی پژوهیآیندهمالحظاتی درباره  6.3

 پژوهیآیندهند جهت گیری مطالعات در زمینه توانمیدر این بخش برخی از مالحظات مهمی که 

الحظاتی که متوجه به مباحث . برخی از مشودمیاسالمی را تحت تاثیر قرار دهد، طرح و بررسی 

مدرن،  پژوهیآیندهدر این مالحظات تفاوت میان  عنوان شدند. 6،1آینده در متون دینی بودند، در بند 

 :شودمیاسالمی بررسی  پژوهیآیندهرایج و  پژوهیآیندهبه عنوان 

 فاهدادر مالحظه اول: تفاوت 

، افزایش کنترل بشر بر رویدادهای کندمیمدرن همانگونه که وندل بل اشاره  پژوهیآیندههدف 

از بسط دیدگاه انسان مدرن که قصد تسلط بیشتر بر  پژوهیآیندهدر واقع ( Bell,1997)آینده است. 
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طبیعت را تحت  فناوریطبیعت و استفاده از آن را دارد، شکل گرفته است. بشر مدرن از طریق علم و 

ین کنترل سرعت بهتری داشته باشد، از ابزار کنترل خود درآورده است و برای اینکه توسعه ا

 اسالمی چه خواهد بود؟  پژوهیآینده. اما هدف کندمینیز استفاده  پژوهیآینده

استفاده از نعمات دنیا و تسلط بر طبیعت در اسالم مذموم نیست؛ اما آنچه موجب تمایز دیدگاه 

رل طبیعت هدف نهایی در اسالم تنعم و کنت، این نکته است که شودمیمدرن و دیدگاه اسالمی 

نیست، بلکه انسان مسلمان اطاعت از خداوند را به عنوان هدف اصلی خود در نظر می گیرد. تنعم نیز 

در راستای کمک به دستیابی به این هدف مورد توجه قرار می گیرد. پیروزمند این تمایز را در مورد 

معرفی « مک به بندگی بهتر خداوندک»علم بخوبی بررسی نموده است. وی هدف علم دینی را 

اسالمی را نیز مطالعه آینده به  پژوهیآیندههدف  توانمی( به نحوی مشابه 1376. )پیروزمند، کندمی

 منظور تسهیل بندگی خداوند در جامعه اسالمی دانست.

ین توسط اسالم است، بنابراشده  برای نمونه، دستیابی به عدالت اجتماعی یکی از اهداف معرفی

اسالمی مطالعه آینده به منظور کمک به برپایی عدالت خواهد بود. در  پژوهیآیندهیکی از اهداف 

حالی که عدالت در دیدگاه مدرن یک هدف نهایی نیست، بلکه به عنوان ابزاری برای تسهیل تنعم 

 .شودمیبشر دیده 

آرمانشهر مدرن، وضعیتی  .دهدمیتمایز در اهداف خود را به وضوح در تفاوت در آرمانشهر نشان 

است که در آن بشر با عمری طوالنی، از بیشترین رفاه برخوردار است. در مقابل آرمانشهر اسالمی، 

خصوصا در نگاه شیعی، عالوه بر آنکه انسانها از نعمات برخوردارند، اما عدالت اجتماعی، آسایش 

اند. شده  صاویر آرمانی معرفیت مومنین در بندگی خداوند و عدم ترس ایشان از ظلم به عنوان

ان در مورد آرمانشهر دارند، تاثیر کلیدی در پژوهآیندهبررسی شد، نگاهی که  5.2همچنانکه در بخش 

 تعیین آینده های مرجح خواهد داشت. 

 در عقالنیتمالحظه دوم: تفاوت  

ت خواهد بود. در متناسب با تفاوت اهداف، عقالنیت دیدگاه اسالمی و مدرن نیز با یکدیگر متفاو

 پژوهیآیندهو از آنجا که اهداف دو  دهدمیواقع عقالنیت راهکارهای رسیدن به هدف را نشان 

وت خواهد داشت. بشر مدرن، آنچنانکه ماکس وبر نام نهاده است، امتفاوت است، عقالنیت نیز تف

و جوامع دینی از  ، در حالی که جوامع پیش از مدرنکندمیاستفاده « عقالنیت ابزاری»عمدتا از 

. ادعای این بند این نیست که عقالنیت ابزاری، که شاید با تعبیر کنندمیپیروی « عقالنیت ارزشی»

در سنت اسالمی مترداف دانسته شود، در اسالم مطرود است، بلکه نکته قابل تامل « عقل جزوی»

 کندمیاطبایی اشاره یا آنچنانکه عالمه طباینست که در نگاه اسالمی عقل جزوی ذیل عقل کلی 
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و در خدمت عقل کلی است. عقلی که مطابق با  کندمیعمل « عقل قدسی»(، 1379)داوری اردکانی،

   . )العقل ما عبد به الرحمن(شودمیروایت نبوی، خداوند به وسیله آن عبادت 

 شناسیمعرفتمالحظه سوم: تفاوت در 

در  شناسیمعرفتاست. اگرچه این ده  شمعاصر مدرن بر تجربه گرایی استوار شناسیمعرفت

توفیق قابل توجهی به دست گزاره های مربوط به آینده تجربه حسی و همین طور توصیف توصیف 

اسالمی دارد. مهمترین تمایز بین این دو دیدگاه  شناسیمعرفتآورده است، اما تمایزات کلیدی با 

. به عبارت دیگر، توجیه کندمینی را نفی تجربه گرا، اعتبار گزاره های دی شناسیمعرفتکه  تاینس

. در موقعیتی شودمیمعاصر توجیه تلقی ن شناسیمعرفتیک گزاره از طریق نقل قول از متن دینی در 

الهام و نیز رویای صادقه را به رسمیت نمی شناسد. اگرچه الهام و رویا به  شناسیمعرفتمشابه، این 

اسالمی نیز مورد توجه قرار نگیرند، اما متن دینی  ژوهیپآیندهعلت شخصی بودن آن ممکن است در 

 .شودمیاسالمی تلقی  پژوهیآیندهیک از منابع معرفتی در 

 تفاوت تلقی از زمان مالحظه چهارم:

لقی از زمان اثر کلیدی در جهت گیری مطالعات آینده تبررسی شد، نوع  5.1همچنانکه در بخش 

اسالمی بایکدیگر  زمان را در دیدگاه مدرن و دیدگاهنگاه به  خواهد داشت. بنابراین الزمست که نوع

 مقایسه نمود.

. بدین معنا که تغییر شودمیمعاصر زمان به صورت خطی و رو به پیشرفت تلقی  پژوهیآیندهدر 

و آینده بهتر از  شودمیعنصری مثبت تلقی مشود و در عین حال تغییر همواره رو به جلو تلقی 

به عبارت دیگر افرادی که در آینده خواهند آمد از گذشتگان به هدف زندگی  گذشته خواهد بود.

نزدیکتر خواهند بود. مفهوم پیشرفت در دیدگاه مدرن از  -کنترل بر و استفاده از طبیعت–مدرن 

خود به  ن مدرن هیچگاه به گذشتگان( به عبارت دیگر، انسا1371. )آوینی، شودمیهمین نگاه ناشی 

 یا الگو نمی نگرد، بلکه همواره به آینده می اندیشد.  عنوان یک اسوه

در مقابل در دیدگاه اسالمی، آیندگان الزاما سعادتمندتر از گذشتگان نیستند. برترین انسانها، پیامبر 

یندگان باید به ایشان اقتدا کنند، در عین حال که اکنون نیز و ائمه اطهار در گذشته زندگی کرده اند و آ

عالوه بر این ظلم و ستم پیش از ظهور ولی عصر )عج(  ( بر زمین حضور دارد.امام عصر )عج

گسترش خواهد یافت تا آنکه ایشان قیام کند و عدالت را به زمین باز گرداند؛ همچنانکه در گذشته و 

تواند مانند انسان مدرن کامال انسان مسلمان نمیبود. شده امبر با شدت کمتری عدالت برپادر زمان پی

ای متوجه گذشته و انسانهای متعالی است که در گذشته یک سره به آینده بیندیشد، او تا اندازه و

 زندگی کرده اند. 
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نگاه فوق الذکر به زمان در دیدگاه رایج اسالمی ممکن است به عنوان یک مانع برای شکل گیری 

ی آنکه به آینده و تغییر اسالمی تلقی شود، بدین معنا که اعضای جامعه اسالمی به جا پژوهیآینده

 پژوهیآیندهبیندیشند، به الگوهای گذشته و شبیه سازی خود به آنان می اندیشند. اما این نکته به نفی 

. مسلمانان پیامبر و ائمه اطهار را در دهدمیرا تغییر  پژوهیآیندهنمی انجامد، بلکه هدف مطالعات 

اما این الزاما به این معنا نیست که در زندگی عرصه اخالق و تقوی الگوهای خود قرار می دهند، 

مادی نیز مشابه ایشان زندگی نمایند. تنعم بیشتر و استفاده گسترده تر از طبیعت ذیل هدف نهایی که 

تری قگسترش اطاعت از خداوند است، نیز ممکن است. در عین حال این موضوع باید به شکل دقی

ری مانند رابطه اسالم و علم و فناوری نیز مرتبط صورتبندی و بررسی شود که به موضوعات دیگ

 است.

 پرهیز از اشتراک لفظیمالحظه پنجم: 

سال دارد و ریشه های  50مدرن به عنوان یک رشته سازمان یافته عمری در حدود  پژوهیآینده

ز هجده و نوزده و نیز در تفکرات قرون شانزدهم و هفدهم نی ندر علم گرایی قر توانمیفکری آن را 

است که دارای  -اگرچه در حال تکمیل - یک رشته نسبتا بالغ پژوهیآیندهجستجو نمود. امروزه 

و عقالنیت خاص خود ، روش شناسی شناسیمعرفتهدف مشخص، پیشفرشهای فلسفی تعیین شده، 

به آن عنوان رشته را اطالق  توانمییار نوظهور است و ناسالمی بس پژوهیآیندهاست. اما در مقابل 

و  شناسیمعرفتشده است، روشهای آن مشخص نیست، پیشفرضهای فلسفی، ننمود، هدف آن تنقیح 

بدون تاکید  پژوهیآیندهعقالنیت آن هنوز تبیین نشده است. به همین دلیل ممکن است استعمال واژه 

شتراک لفظی شود. به عبارت دیگر ممکن است که یک ابر ریشه اسالمی یا بومی آن موجب خلط و 

را به کار برند، اما  پژوهیآیندهمتعلق به دیدگاه مدرن و یک اندیشمند مسلمان، هر دو واژه  پژوهندهآی

ان متعدد گمعانی متفاوتی از چیستی و کارکرد آن در نظر داشته باشند، چنانکه امروزه در مورد واژ

 دیگری مانند علم، عقل، دموکراسی و ... چنین اشتراکی وجود دارد.

را در  پژوهیآیندهاز چنین معضلی باید راهی اندیشید. یک پیشنهاد اینست که واژه برای دوری 

یا دوراندیشی استفاده نمود.  نگریآیندهاسالمی به کار نبرد و از واژه دیگری مانند  پژوهیآیندهمورد 

ورت مال کامل عبارت به صفاده نشده است. پیشنهاد دیگر استعاگرچه از این روش در این نوشته است

رایج نشان داد. البته این استعمال هنگامی  پژوهیآیندهاست تا تمایز آن را از « اسالمی پژوهیآینده»

رایج به طور مستندی  پژوهیآیندهاسالمی یا  پژوهیآیندهکارکرد خواهد داشت که تمایز 

ه مفهوم باشد و یا حداقل در حال مطالعه باشد. پرسشهای کلیدی مطرح درباره توسعشده  مشخص

در انتهای گزارش، در در همین بخش بر می آیند، شده  اسالمی که از بحثهای طرح پژوهیآینده
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    اند.شده  هرست وار ذکرف 8.1بخش 
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 یرانیا پژوهیآینده: مدل ندهیآهدف  7

 م؟یدار ازین یبوم پژوهیآیندهچرا به   7.1

( پیشفرضهای Bell,1997رای نمونه: تاکید دارند. )ب پژوهیآیندهان بر خصلت بومی پژوهآینده

؛ کنندمیفلسفی جوامع مختلف یا یکدیگر متفاوت است؛ آنها عقالنیت متفاوتی را پیگیری 

آرمانشهرهای مختلفی دارند؛ عالوه بر اینها، نحوه تاثیر متقابل علم و فناوری با جامعه و نیز 

های خاص خود را دارد. به همین سیستمهای مختلف جامعه با یکدیگر در هر جامعه اشکال و ویژگی

پیش رو دارند. به عنوان یک مثال ساده، مطالعه  پژوهیآیندهدلیل جوامع مختلف مسائل متفاوتی برای 

نیست، در مقابل برای مثال  پژوهیآیندهموردی سفر به مریخ برای کشور ما یک مساله ارزشمند برای 

ه برای کشورهای غیرمسلمان مطرح نمی گردد؛ است کای هنقش مساجد در جامعه مسال پژوهیآینده

مشترک، آینده های ممکن و محتمل متفاوتی  پژوهیآیندههمچنین جوامع مختلف حتی در یک مساله 

مطرح خواهند کرد، زیرا شرایط اجتماعی، علمی و اقتصادی متفاواتی دارند؛ حتی ممکن است که 

ه مطلوب متفاوتی را انتخاب کنند، چون جوامع مختلف از میان آینده های محتمل یکسان، آیند

 آرمانشهرهای متفاوتی در ذهن دارند و عقالنیت متفاوتی را به کار می گیرند. 

را در ایران  پژوهیآیندهیم، باید ویژگیهای بومی کنمیدر ایران صحبت  پژوهیآیندههنگامی که از 

حوه تلقی ایرانیان از هستی و جهان و روشن نماییم. از آنجا که دین اسالم تاثیر عمیق و کلیدی بر ن

ایرانی در نکاتی متعین خواهد  پژوهیآیندهنیز آداب و رسوم جامعه ایران دارد، بسیاری از تمایزات 

اسالمی بررسی شد. مطالعات بعدی در مورد نکات مطرح  پژوهیآیندهدرباره  6.3شد که در بخش 

مدرن در زمینه های هدف و آرمانشهر، عقالنیت،  ژوهیپآیندهایرانی را با  پژوهیآیندهشده، تمایزات 

 .نمایدمیمعرفت شناسی و نحوه تلفی از زمان روشن 

، ویژگیهای جامعه شناختی مختلف ایرانیان نیز در شکل اما عالوه بر پیشفرضها و زمینه فلسفی

با جهان بینی و ایرانی موثر هستند. این ویژگیها اگرچه در ارتباط  پژوهیآیندهگیری و توسعه مدل 

پیشفرضهای جامعه قرار داشته واز آن متاثرند، اما در عین حال بسیاری از عناصر اقتصادی، تاریخی و 

برای نمونه وضعیت فعلی علم و فناوری در ایران معلول عناصر سیاسی نیز بر آنها تاثیر می گذارد. 

در  پژوهیآیندهی و آینده متعدد تاریخی، اقتصادی و سیاسی است و در عین حال بر وضعیت فعل

  ایران تاثیر مستقیمی خواهد داشت.  
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 : یک مدل پردازش نشدهیرانیا پژوهیآینده  7.2

هنوز به شکل جدی مطرح نشده و از همین رو مطالعات نطام مندی برای ایرانی  پژوهیآینده

یقی از و طراحی آن صورت نگرفته است. مطالعه این موضوع نیازمند، ارائه تصویر دقپردازش 

وضعیت حال ایران از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. خصوصا وضعیت علم و 

که بتوانند  پژوهیآیندهوضعیت متخصصان فناوری، رویکرد جامعه ایران نسبت به مفهوم تغییر، 

مورد  فرایند توسعه مدل بومی را طراحی و پیگیری نمایند و عوامل دخیل دیگر باید در مطالعه مذکور

  برسی قرار گیرند. 

پژوهی در طراحی مدل آیندهت زیر اتوجه به نکبا نگرش ارتباطات اجتماعی  در وضعیت کنونی و

 :    که در ادامه این بخش به اختصار بررسی می شوند. اهمیت بسیاری داردبومی 

 نوین در ایران ی«26صدا»پژوهی به عنوان یک لزوم معرفی آینده  

 مفهوم با مطالعات بنیادین، پژوهش، سیاست گذاری )اولویت  نهادینه کردن این

 پژوهی به مدیریت بحران(آینده

 تدریس به عنوان یک رشته دانشگاهی یا واحد درسی 

در ایران تا حد زیادی از وضعیت علم و دانش در ایران  پژوهیآیندهبه نظر می رسد وضعیت 

، لزوم همکاری همه علوم دقیقه، پژوهیآیندهبودن ای هیا فرارشتای هبا توجه به میان رشت متاثر است.

پزشکی، فنی و انسانی ضروری است؛ اما به نظر می رسد هنوز در ایران شناخت درست و علمی 

همین فقدان شناخت به فقدان همکاری  و حوزه های علمی مختلف وجود ندارد.ها نسبت به رشته

 .کندمین ایرانی را دچار نقصا پژوهیآیندهمی انجامد و 

از سوی دیگر درک سرعت تغییر نیازمند دستیابی به درک جدیدی از شرایط است و باز بنا به 

در واقع درک  است، وجود ندارد. پژوهیآیندهدلیل نامبرده، امکان تحول ادراکی در ایران که الزمه 

ینانه به علوم با سیستم های ارزشی و ساختار قدرت نیازمند اتخاذ رویکرد واقع ب فناوریرابطه 

 گوناگون و اهمیت حوزه های مختلف آن است.

نوین در اجتماع ایران الزم است تا به عنوان  صدایبه عنوان یک  پژوهیآیندهاز این رو معرفی 

 برای تغییر نظرگاه ایرانیان نسبت به علوم عمل کند.ای هیک موضوع میان رشته ای، به عنوان مقدم

و زیرساخت های دیگری نیز ها ، نیازمند ایجاد بسترپژوهیدهآیناز سوی دیگر برای داشتن 

مستلزم شناخت محیط پیرامون است و به رصد کردن رخدادهای در حال تکوین  پژوهیآینده هستیم.

                                                   
26 Voice 
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هنوز در ایران سیستم رصد مناسب در حوزه های مختلف دفاعی، زیستی، رفتاری و از این  نیاز دارد.

  قبیل وجود ندارد.

اینکه  در سیاست گذاری های ما به نحو بارزی مشخص است. مثال پژوهیآیندهاخت از فقدان شن

 ، اهمیت بیشتری قائلیم.پژوهیآیندهما به مدیریت بحران با وجود هزینه و زمان بر بودن آن نسبت به 

و رشته های ها از سوی دیگر هنوز این رشته حتی به عنوان واحد درسی به هیچ یک از دانشکده

  گاهی راه نیافته است.دانش

، شکلی ناهنجار و پردازش نشده دارد؛ از آن جهت که هنوز اتکا به پژوهیآیندهبه این ترتیب مدل 

توانمندی های فردی و توان مدیریت محیط پیرامون در افراد ارتقا نیافته است و هنوز سیستم تربیتی 

در واقع تا  را داشته باشد، ندارد.ها ما توان شکل دادن شخصیت قدرتمندی که قدرت کنترل بر روند

و ها یم پردازش مناسبی بر دادهتوانمیمبادرت نکنیم، ن پژوهیآیندهزمانی که به ایجاد بسترهای 

را شده  برخی از ضعفهای اشاره 7.1شکل  اطالعات داشته باشیم و خروجی خوبی نخواهیم داشت.

 .دهدمینشان 

 
 بومی  پژوهینقایص فعلی کشور در راه توسعه آینده : برخی7.1 شکل

 

در کشور هستیم اما به نظر می رسد، به دلیل  پژوهیآیندهالبته اکنون شاهد شکل گیری تشکیالت 

، این تشکیالت بر پایه و اساس محکمی استوار نیستند و لذا ضریب پژوهیآیندهفقدان بستر و لوازم 

در ایران به دیده  پژوهیآیندهن تشکیالت پایین است و به صحت نتایج اطمینان خروجی های ای

  .شودمیتردید نگریسته 

 *فقدان همکاری علوم مختلف

*فقدان شناخت نسبت به رشته های علمی 

 مختلف

 ل ادراکی در ایران*نقص تحو

 در نقص

پژوهیآینده  
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 یجمع بند 8

پژوهی ارائه چیستی و کارکرد آیندهدر زمینه  طی بخشهای پیشین کوشید شد تا مباحث کلیدی

ن جامعه، علم و را تعامل هم زما پژوهیآیندهباشد که  مناسبشاید مباحث، این با توجه به . شود

در این حالت با وجود اینکه برای علم و فناوری، نقش محوری در شکل ( 8.1)شکل بدانیم.  فناوری

یم؛ چه یکی از کنمیدادن جامعه قائل می شویم اما از تاثیر و تاثرات جامعه بر آنها چشم پوشی ن

امشابه آن در جوامع موضوعات قابل توجه یکسان بودن شکلی فناوری در همه جا، اما تاثیرات ن

  مختلف است.

 به عنوان تعامل همزمان جامعه، علم و فناوری وزمان پژوهیآینده: 8.1شکل 

و سطح ها بدیهی است اندیشیدن درمورد آینده و طراحی آینده مطلوب یک جامعه نیازمند مهارت

گر پیشرفت و باالیی از دانش است که متخصصان رشته های مختلف آن را دارند؛ اما از سوی دی

حرکت به سوی آینده مطلوب، نیازمند همکاری و هماهنگی همه مردم است، از اینرو الزم است تا 

عالوه بر  متخصصان از روش های ارتباطی درست و بهنگام برای جلب اعتماد مردم استفاده کنند.

به آینده  بهره گیری از شگردهای ارتباطاتی، استفاده از روش های علمی در پژوهش های مربوط

 شناسی، یکی از راه های جلب اعتماد افکار عمومی است.

به اهمیت عقالنیت ارتباطی یعنی توان توجیه و ارائه یک گفتمان مستدل  توانمیاز آنچه گفته شد 

بهره مندی از توان عقالنیت ارتباطی نیازمند نگرشی خاص نسبت به گذشته، حال و آینده  پی برد.

شناخت علمی از سوی دیگر ی، عدم تعصب و گشودگی ذهن است.ویژگی چنین نگرش است.

ند با استفاده از توانمیگذشته، درک دقیق حال و تصور ویژگی های آینده با ضریب احتمال باال 

 گفتگو و عرضه دلیل، باب تعامل و دستیابی به وفاق را در جامعه بگشایند. 

را  پژوهیآیندهیم، در پایان ویژگیهای علم بدون اینکه قصد تکرار نکات فوق الذکر را داشته باش

      یم:کنمیبه قرار زیر مرتب 

 زمان

 

علم و 

 فناوری

 جامعه
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 و ها ضمن اینکه به داده پژوهیآینده: مطالعات است ایفرارشتهای رشته پژوهیآینده

زیرا در صدد  ،نیاز دارد، نوعی نگاه همه جانبه نسبت به آینده داردها اطالعات همه رشته

 کند. بینیپیشرا  است تا آینده های جامعی

  با توجه به اینکه هم از کنونی جریان دارد پژوهیآیندهدر  ارتباطی وعقالنیت ابزاری :

استفاده  پژوهیآیندهو نظرات افراد جامه برای ها روش های علمی و هم از گفتگوها، ایده

 آن حاکم است. بر ابزاری و هم عقالنیت ارتباطیعقالنیت هم گفت  توانمی، شودمی

 مختلف اسفاده علوم از ، پژوهیآینده: مطالعات است ایبین رشتهای رشته پژوهیآینده

  .کندمیو میان تحقیقات در رشته های مختلف پیوند برقرار  کندمی

  یند است نه فرد یا سازمان یا استراتژی: در مطالعات آفر پژوهیآیندهدر واحد مطالعه

و  بررسی می شوندو استراتژی در تعامل باهم  مجموعه عوامل فرد، سازمان پژوهیآینده

 رخداد آینده دارند. بر در طول یک فرآیند، تاثیر متقابل بر یکدیگر و در نتیجه 

 در پژوهیآیندهکه مطالعات وجود این: با است متاثر از شخصیت قدرتمند پژوهیآینده ،

که  استمقتدری ، ولی به شدت متاثر از شخصیت قدرتمند و استاصل مطالعه فرآیندها 

توان نقادی حال و پردازش آینده های مطلوب و ممکن را داشته باشد. این شخصیت 

   قدرتمند به عنوان بخشی از سیستم کلی جامعه بر همه سیستم های اجتماعی تاثیر دارد.

 ندهیمطالعات آ یبرا ییپرسشها 8.1

شده  توجه قرار گیرند، مطرح ند در ادامه مطالعات موردتوانمیفهرستی از پرسشهایی که  در پایان

شده  در بخشهای گزارش و به ترتیب فصول گزارش تنظیمشده  است. پرسشها در ادامه مباحث طرح

 اند:

 چیست؟ پژوهیآینده بخش اول:

  با توجه به ویژگیهای مطالعات آینده در موضوعات اجتماعی و لزوم یکدست شدن

اجتماعی و  پژوهیآیندهلعات آینده در حوزه اصطالحات، واژه مناسب برای اشاره به مطا

 خصوصا در حوزه جوانان چیست؟

  در حوزه مطالعات اجتماعی وجود دارد یا  پژوهیآیندهآیا تمایزی میان آینده نگاری و

 این دو واژه را به صورت مترادف به کار برد؟ توانمی

 

 به عنوان یک فرآیند پژوهیآیندهبخش دوم: 
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 پژوهیآیندهساز در مفهوم بخش سوم: نیروهای

 تاثیر تغییرات علم و فناوری بر جامعه، خصوصا در جامعه ایران چگونه است؟ 

 جامعه، خصوصا جامعه ایران چگونه بر مسیر تحول علم و فناوری تاثیر می گذارد؟ 

  نگرشها و اولویتها در جامعه، خصوصا جامعه ایران با چه مکانیسمی و در چه بازه های

 ؟کنندمیر زمانی تغیی

 نگرشها و اولویتهای جامعه ایران، خصوصا جامعه جوانان چیستند؟ 

  تاثیر می گذارند؟ پژوهیآیندهروندها چگونه بر فرآینده 

 روندها و روندهای کلی چگونه با یکدیگر تعامل دارند؟ 

 روندها و روندهای کلی حاکم بر جامعه کنونی ایران، خصوصا جامعه جوانان چیستند؟ 

 

 پژوهیآیندهرم: روش شناسی بخش چها

 پژوهیآیندهمطالعات تناسب بیشتری برای استفاده در شده کدامیک از روشهای مطرح 

 ؟اجتماعی دارند

 برای تناسب با موقعیت و شرایط ایران چه تغییرات احتمالی در روشها مورد نیاز هستند؟ 

 

 پژوهیآیندهبخش پنجم: مبانی فلسفی 

 تاثیر می گذارد؟ پژوهیآیندهلعات تلقی از زمان چگونه بر مطا 

 تلقی های بدیل از زمان چیستند؟ 

 فرآیند تاثیر تصویر از آرمانشهر و علم اخالق بر تعیین آینده مطلوب چگونه است؟ 

  به شکلی بین االذهانی و علمی  توانمیو نتایج آن را  پژوهیآیندهآیا تمامی فرآیند

 توصیف و توجیه نمود؟

  چگونه با جنبه های علمی آن ارتباط پیدا  پژوهیآیندهابداعی جنبه های خالقانه و

 ند؟ کنمی

 

 و اسالم پژوهیآیندهبخش ششم: 

  توصیه به دوراندیشی به چشم می در متون دینی هم آیات و روایاتی در
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توان این دو دسته از خورد و هم آیات و روایاتی در مورد اهمیت زمان حال، چکونه می

 نمود؟ ا یکدیگر جمعآیات و روایات را ب

 اکتفا به زمان حال و ابن الوقتی، با توجه به روایات مربوط به اهمیت زمان حال و  دیدگاه

نیز غلبه تقدیر الهی بر تدبیر بشری رواج داشته و از پایگاه حدیثی مستندی برخوردار 

ه این ونه باید بگاست، به نظر می رسد این نگاه با نگاه آینده اندیشی در تقابل است، چ

 نگاه تعامل نمود؟

 پژوهیآیندهپژوهی مدرن افزایش کنترل بشر بر رویدادهای آینده است، هدف هدف آینده 

 اسالمی چیست؟

 پژوهی مدرن، عقالنیت ابزاری و عقالنیت ارتباطی است، عقالنیت عقالنیت رایج در آینده

 پژوهی اسالمی چگونه است؟حاکم بر آینده

 ن بر تجربه گرایی مبتنی است که حجیت متون دینی و نیز درم پژوهیآینده شناسیمعرفت

 پژوهی اسالمی چگونه است؟آینده شناسیمعرفتالهام و رویای صادقه را نمی پذیرد. 

 پژوهی تلقی از زمان در آیندهست، پژوهی مدرن، زمان خطی اتلقی از زمان در آینده

 اسالمی چگونه است؟

 ی ثبات ارزشمند تلقی می شد، در حالی که در دوره از دوره یونان باستان تا قرون وسط

 مدرن تغییر یک ارزش تلقی می شود، نگاه اسالم نسبت به دوگانه ثبات و تغییر چیست؟

  اسالمی چیستند؟ چه تخصصهایی برای این مطالعه  پژوهیآیندهراهکارهای مطالعه درباره

 نیاز است؟ مطالعه باید توسط چه نهادی راهبری شود؟

 

 ایرانی پژوهیآیندهفتم: هدف آینده، مدل بخش ه

  چیستند؟ پژوهیآیندهموانع و پیشرانهای توسعه مدل بومی 

  ایرانی وجود دارند؟  پژوهیآیندهچه راهکارهایی برایش شکل گیری و توسعه مدل 

  را در سطح جامعه توسعه داد؟ پژوهیآیندهگفتمان  توانمیچگونه 

     

 

 منابع  9

 منابع فارسی
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