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Abstract
Futures Studies divergence is still being discussed, since as a scientific field, it is expected
to live shortly. In this article, along with considering various definitions and a brief view on
Futures Studies’ history, it is shown that this knowledge is formed mostly by western
intellectual components. This article seeks to provide suitable contexts for Islamization of
Futures Studies. To do this we establish a fundamental analysis of Futures Studies in order
to identify its intellectual and ideological infrastructures. Futures Studies has apparent
western background both in its conceptual tendencies and affiliations, thoughts and
attitudes and also methodologies. Considering the fundamentality of this subject and the
imperative philosophical view, in addition to content analysis and interview approaches,
philosophical arguments and methodological reflection have also been used. Some of the
reasons justifying the western nature of Futures Studies are addressed briefly. The
intellectual and scientific course of the great and influential western futurists is
complementary to these reasons. Therefore, three great futurists namely, Alvin Toffler,
Daniel Bell and Wendell Bell have been chosen as case studies. The findings of this article
show that Future Studies can be described by its specific western attribute and since it is a
value-based knowledge which necessitates consideration of cultural contexts of society, it is
emphasized that Futures Studies requires ideological alternatives at least in non-western
communities.
Keywords: Futures studies, Islamic Futures Studies, Technological and evolutionary
approach, Western knowledge.
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عبدالرحیم پدرام

استادیار ،گروه آیندهپژوهی ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت2931/20/02 :؛ تاریخ پذیرش)2931/20/21 :

چکیده
آینده پژوهي به عنوان یک رشته علمي ،عمر کوتاهي دارد؛ از این رو ،هنوز نظرهای واگرایي دربااره هویات آن اباراز ماي شاود .در مقالاه
حاضر ،نشان داده شده است که مؤلفه های فکری این دانش به طور عمده غربي هستند .هدف اصلي مقاله تحلیل بنیادین آیندهپژوهي باه
منظور شناسایي زیرساختهای فکری و اندیشهای این دانش است ،تا بتوان بسترهای مناسبي برای اسالميساازی آینادهپژوهاي فاراه
کرد .آیندهپژوهي در گرایشها و تعلقات مفهومي ،اندیشهها و نگرشها ،و روشهای خود ،صبغه غربي آشکاری دارد .با توجه باه بنیاادین
بودن این موضوع و ضرورت نگاه فلسافي ،افاوون بار روش «تحلیال محتاوا» و اباوار «مصااحبه» ،اساتدل هاای فلسافي و تاممالت
روششناختي نیو بهکار گرفته شده است و برای تشریح موضوع آیندهپژوهي ،بخشي از دلیل غربيبودن آیندهپژوهي بهاختصار بیان شاده
است .مکمل این دلیل ،سیر فکری و علمي اندیشه های آینده پژوهان بورگ و تمثیرگذار غربي اسات .باه هماین منظاور ،ساه اندیشامند
بورگ به نام های آلوین تافلر ،دانیل بل و وند بل ،برای موردکاوی انتخاب شدهاند .دستاوردهای مقاله حاضر نشاان داد آینادهپژوهاي را
ميتوان با صفت «غربي» موصوف کرد و با توجه به ارزش بنیان بودن این دانش ،و ضرورت توجه به بافتارهای فرهنگي جامعاه ،تصاریح
ميشود آیندهپژوهي دستک در جوامع غیرغربي نیازمند «بدیلاندیشي» است.
واژگان کلیدی :آیندهپژوهي اسالمي ،آیندهپژوهي ،دانش غربي ،رویکرد تکاملي و فناورانه.
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مقدمه
انسانها از بدو تاریخ ،عالقه وافري به آگاهيیافتن از آینده داشتهاند .این اشتياق به حدي بوده
است كه در آثار بهجايمانده از دوران پارینهسنگي نيز شواهدي یافت ميشود كه انسان نخستين
با بهرهگيري از ابزارها و شيوههایي در پي پيشگویي آینده بوده است .در طول تاریخ واژگاني مانند
پيشگویي ،پيشبيني ،آیندهنگري ،آیندهاندیشي و جز آن همواره براي انسانها با هر نژاد و رنگي
شناختهشده بودهاند .اما تغييرات رخداده در عصر صنعتي ،به ویژه از قرن نوزدهم ،و نمایانشدن
یك جهان ناپایدار ،مبهم ،پيچيده و سرشار از عدمقطعيت ،موجب شده است انسانها بهناچار
ابزارهایي را طراحي كنند و به خدمت گيرند تا بتوانند در این جهان آشوبناك بهتر تصميمگيري
كنند و در برابر پيشرفتهاي شتابان و سرسامآور جهان امروز غافلگير نشوند .از مهمترین ابزارهاي
تصميمگيري و برنامهریزي كه بشر به خدمت گرفت ،آیندهپژوهي بود كه از ميانههاي قرن بيستم
خود را به عنوان یك رشته علمي نو معرفي كرد .از آن زمان آیندهپژوهي مسير رشد خود را با
سرعت طي كرده است و از اوایل دهه  0991ميالدي به صورت آیندهپژوهي مدرن درآمده است.
در این مدت ،كشورهاي زیادي از آیندهپژوهي در عرصههاي گوناگون خود بهره گرفتهاند.
امروزه آیندهپژوهي با شيوهها و روشهاي گوناگون و متفاوت خود ،با هر شکلي كه اجرا شود،
الزمه تصميمگيري و تصميمسازي سازمانها و ملتها است .تصميمي كه از آیندهنگري بهره نبرده
باشد ،غافلگيري و بيثباتي مدیریتي را در پي خواهد داشت ،در حالي كه آیندهپژوهي در ارزشها،
بافتار فکري و آیندهاندیشي هر جامعه ریشه دارد و چگونگي طراحي و اجراي روشها و
فرایندهاي آن در سازمانهاي مختلف متفاوت است .از این رو ،طرح این پرسش كه ریشههاي
فکري و دستاوردهاي نرمافزاري آیندهپژوهي چه روابط آشکار و پنهاني دارند ،بهجا است .در مقاله
حاضر غربيبودن یا جهانشمولبودن آیندهپژوهي مطالعه ميشود و براي این منظور با بررسي
ماهيت و مسير شکلگيري این دانش ،وجوهي از مباني غربي آیندهپژوهي روشن خواهد شد.
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بیان مسئله
یکي از نکات شایان توجه درباره آیندهپژوهي ،وابستگي آن به شرایط فکري ،فرهنگي و ارزشي
جوامع است .هر جامعهاي به منظور بهرهگيري مناسب و اثربخش از آیندهپژوهي باید نسخهاي از
آیندهپژوهي متناسب با شرایط فرهنگي و اجتماعي خود داشته باشد .گام نخست براي این مهم،
ایجاد درك صحيح از ماهيت آیندهپژوهي رایج است؛ زیرا مباني بنيادین و چارچوب شناختي این
دانش ممکن است با ارزش هاي حاكم بر بعضي جوامع ناسازگار باشد و استفاده از آیندهپژوهي را
در آن جوامع با چالشهاي عدیدهاي روبهرو كند.
در حالي كه بسياري از آیندهپژوهان بر تأثير عوامل فکري و ارزشي هر جامعه بر آیندهپژوهي
اذعان دارند ،هنوز هم این ابهام رفع نشده كه آیا آیندهپژوهي دانشي جهاني است یا مؤلفههاي
فکري و ارزشي خاص غربي را در خود جاي داده كه آن را با نيازها و ارزشهاي جوامع سازگار
كرده است .اگر آیندهپژوهي جهاني باشد و هيچ گرایش خاصي نداشته باشد ،بهكارگيري آن مستقل
از مسائل بومي خواهد بود؛ اما اگر خالف این گزاره صادق باشد ،هر جامعهاي كه تفاوت فکري و
ارزشي بنيادین با غرب داشته باشد ،باید نسخه بومي خود از آیندهپژوهي را جستوجو كند.
امروزه در سازمانها و صنایع راهبردي ،آیندهپژوهي كليديترین ابزار تصميمسازي و
سياستسازي است .این دانش ميكوشد مسير الزم براي تحقق مطلوبترین آینده ممکن را روشن
كند ،در حالي كه آینده پژوهي به دليل وابستگي به شرایط فکري و ارزشي در عمل و تعيين
محتواي آینده تأثيرگذار است ،و اگر این دانش غربي باشد ،نميتواند در سازمانها و جوامع
غيرغربي مفيد باشد؛ زیرا از دریچه غرب به آینده مينگرد .این مسئله در سازمانها و جوامعي كه
تفاوتهاي آشکار با مباني غربي ،مانند جمهوري اسالمي ایران ،دارند ،پررنگتر است .در چنين
جوامعي آیندهپژوهي بدون طراحي نسخهاي براساس ارزشهاي بومي  /غيربومي از اثربخشي الزم
برخوردار نخواهد بود.
در این زمينه ،مسئله اصلي پژوهش حاضر ،تبيين ماهيت غربي آیندهپژوهي است .اینکه
آیندهپژوهي در بستري از اندیشههاي غربي شکل گرفته مورد مجادله نيست ،اما اینکه تأثير آن
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اندیشه ها بر این دانش چيست و تا چه حد است ،نياز به مطالعه و پژوهش دارد .بعضي عقيده
دارند كه آیندهپژوهي ماهيتاً نميتواند غربي یا شرقي ،یا اسالمي یا سکوالر باشد ،در حالي كه
بعضي دیگر بر این باورند .بنت ون زكریا ( )0101نخستين فردي است كه به طور صریح بر
ضرورت بررسي «غربيبودن» آیندهپژوهي تأكيد كرده است (.)Binti Wan Zakaria, 2010, p.304
بنابراین ،پرسش اصلي پژوهش این است كه آیا آیندهپژوهي ميتواند به غربي یا سکوالربودن
توصيف شود ،یا خير .پس از این ،باید به این موضوع پرداخته شود كه غربيبودن آیندهپژوهي
چگونه و از طریق چه عواملي است .شواهد پژوهش نشان ميدهد در حال حاضر پاسخ این
پرسش چندان واضح و بدیهي نيست؛ بنابراین ،پاسخ آن براي جامعه آیندهپژوهان ارزشمند خواهد
بود.
ابتدا و پيش از ورود به مباحث پژوهش ،مراد از واژه «غربي» روشنتر شود .معناي این واژه
باید در فهم مشترك و ادراك بيناالذهاني آیندهپژوهان جستوجو شود .واضح است این مفهوم
ابري ،مرزهاي دقيقي ندارد و مانند مرز جغرافيایي غرب و شرق قابل تشخيص نيست .با نگاهي
كلي ،ميتوان گفت ابر مفهومي غرب ،شامل مکاتب فلسفي غربي و مؤلفههاي فکري ،فرهنگي و
اجتماعي دیگري مي شود كه امروزه به نام غرب و با نماد غرب شناخته ميشوند .این مؤلفهها
مجموعهاي از باورها ،اخالق ،سبك زندگي ،هنجارها ،آیندهاندیشي و نظایر آن هستند كه امروزه
در جوامع سکوالر غربي نهادینه شدهاند .بنابراین ،یا آیندهپژوهي نسخهاي یکتا است كه مستقل از
همه این مؤلفهها كارایي دارد ،یا نسخهاي است كه در ارتباط با این مفاهيم معنا یافته است و با
تغيير زمينههاي معرفتي و فرهنگي ،قابليت تغيير ماهيت و كارایي را دارد.
بنابراین «غربيبودن» آیندهپژوهي در جوامع غربي چالشآفرین است ،زیرا آیندهپژوهي ،شرایط
جوامع پساصنعتي مذهبي یا غيرغربي را در دیگر تنظيمات اجتماعي و فرهنگي در نظر نميگيرد ،و
«غربمركز» باقي ميماند ،كه در آن ،تصميمهاي فرهنگي غالب و حاكم ،فقط در مدل غربي ،و در
واقع ،در آمریکا به عنوان نمونه كاملي از یك جامعه پيشرفته یافت خواهد شد .با وجود تفاوت در
دیدگاههاي آنها درباره مدل جامعه ایدهآل ،لحن خوشبينانه درباره استمرار تصویر غرب از آینده،
كه توسط پيشرفت فناورانه تعيين ميشود ،بسيار زیاد در آثار تافلر ،و با ميزاني كمتر در آثار بل،
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تکرار شده است .البته باید تأكيد شود «غربيبودن» از منظر جغرافيایي نيست ،زیرا ممکن در
كشورهاي اسالمي مانند پاكستان و تركيه نيز آیندهپژوهي «غربي» باشد ،زیرا نسخه غربي
آیندهپژوهي بهكار گرفته ميشود.
بسياري از آثار در نظریههاي تغيير اجتماعي ،معموالً جامعه آینده را در چارچوب و پارامترهاي
جهانبيني غربي تصور ميكنند ،كه از یكسو ،شگفتآور نيست ،زیرا چارچوبي است كه جوامع
امروزي خواه در كشورهاي غربي ،خواه در اكثر كشورهاي باقيمانده جهان ،طبق آن ،زندگي
ميكنند؛ اما تعميم چارچوب غربي به جوامع دیگر و به طور سربسته گفتن اینکه مدل غربي،
«مدل» است ،تا اندازهاي مشکلآفرین است ،و تافلر ،در این زمينه ،تالش ندارد چنين مدل غربي را
در تمدنهاي موج سوم تحميل كند (.)Binti Wan Zakaria, 2010, p.105
مبانی نظری
تا كنون براي آیندهپژوهي تعریفهاي متعددي بيان شده است كه این امر ناشي از وجود تفاوت
دیدگاه در ميان آیندهپژوهان است .بنا بر گفته مكهال ( ،)0991در دورههاي پيش از دهه 0911
ميالدي ،اصطالح «آیندهگرایي» 0به طور گسترده در آثار مارینتي ،0بوچوني و سنت اليا بهكار رفته
است .با این حال ،این اصطالح در متون نظري معاصر ،زمينه اصلي را فراهم كرد و دیگر در
تحقيقات دانشگاهي درباره آینده بهكار نرفت .یکي از مشهورترین و شيواترین تعریفهاي
آیندهپژوهي را وندل بل بيان كرده است .وي بر این باور است كه آیندهپژوهي در پي شناسایي،
ابداع ،ارائه ،آزمون و ارزیابي آیندههاي ممکن و محتمل است تا بر پایه ارزشهاي جامعه،
آیندههاي مرجح را انتخاب و براي پيریزي ساخت مطلوبترین آینده كمك كند (

Bell, 2003,

1. Futurism
2. Marinetti
3. Boccioni
4. Sant Elia
5. Major theme
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 .)p.73هدف اصلي بل بيان تعریفي بوده است كه همه تعریفهاي موجود را دربربگيرد .بنابراین،
از این نظر ميتوان توصيف بل را در مقایسه با تعریفهاي دیگران داراي مزیت دانست.
سهيل عنایتا ،...آیندهپژوه پاكستاني ،نيز تالش كرده است تعریفي كوتاه و رسا از آیندهپژوهي
بيان كند .وي آیندهپژوهي را مطالعه نظاممند آیندههاي ممکن ،محتمل ،مرجح ،دیدگاهها،
جهانبينيها و اسطورههاي بنيادین هر آینده ميداند

(2007, p.1

 .)Inayatullah,یکي از نکات

جالب و متفاوت دیدگاه عنایتا ،...توجه ویژه او به جهانبيني و اسطورهها است .وي معتقد است،
آیندهپژوهي كامالً وابسته به ارزشها ،گفتمانها و باورهاي یك جامعه است .بنابراین ،در نگاه
عنایتا ،...آیندهپژوهي ميتواند به صفاتي مانند غربي و شرقي توصيف شود .وي بهتازگي،
براساس تعریفهاي خود و دیگر آیندهپژوهان مطرح از جمله ماسيني ،بل ،آمارا ،سردار و سائول
كوشيده است تعریفي جامع و مورد اتفاق نظر اكثر آیندهپژوهان را ارائه كند .وي در این تعریف،
آیندهپژوهي را مطالعه نظاممند آیندههاي ممکن ،محتمل و مرجح همراه با درنظرگرفتن جهانبينيها
و اسطورههاي نهفته در هر آینده معرفي كرده است .وي تأكيد ميكند آیندهپژوهي در  1سال اخير
از پيشبيني آینده به سوي نگاشت آیندههاي بدیل و شکلبخشيدن به آینده مطلوب گذار كرده
است .هم در سطح فردي و داخلي و هم در سطح خارجي و جمعي این ارتقا در دانش
آیندهپژوهي رخ داده است ( .)Inayatullah, 2012به نظر ميرسد این تعریف ،بهترین و كاملترین
توصيف از آیندهپژوهي باشد.
آنچه از بررسي تعریفهاي یادشده برميآید ،نبود اجماع ميان آیندهپژوهان در توصيف این
دانش راهبردي است .البته یکي از عوامل این امر ،نوپابودن آیندهپژوهي است .با توجه به این مهم،
باید ادعا كرد بيان تعریفي جامع و مانع از آیندهپژوهي دشوار است.
تعریفهاي متداول آیندهپژوهي در فضاي گفتمان علمي غرب مطرح شدهاند ،بعضي از
تعریفهاي آیندهپژوهي ،اهداف این رشته را به عنوان شاخص برميگزینند .برخي دیگر
كاركردهاي آن را بيان ميكنند .بعضي صاحبنظران كوشيدهاند تا فعاليتهاي آیندهپژوهان را در
چارچوبهاي روششناختي بيان كردهاند و هر فعاليتي را كه در این چارچوب انجام ميشود،
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آیندهپژوهي بنامند .بعضي از تعریفها نيز از بسط و توسعه علوم و فنون دیگر حاصل ميشود،
مانند اینکه گفته شود آیندهپژوهي با چند تفاوت مشخص ،همان تجزیه و تحليل سامانه است.
تاریخچه شکلگیری آیندهپژوهی
بنا بر گفته یان مایلز ( ،)0999براي تاریخ آیندهپژوهي ،ميتوان قدمتي به اندازه وجود نوع انسان
یافت .در این زمينه ،وي خاطرنشان ميكند« :در جوامع سنتي ،تصورات از آینده ،ریشه در باورهاي
عاميانه و مذهبي مردم داشت .در تمدنهاي كهن ،سامانههاي نجوم ،هواشناسي ،و تجزیه و تحليل
ریاضي نيز كه همراستا با كشاورزي ،تجارت دریایي و معماري پدیدار شده بودند ،اهميت داشتند.
پيشبيني سرنوشت افراد ،نتایج ازدواجها ،معاهدات و جنگها ،یا هر رویداد دیگري ميتواند تا
روزهاي نخستين تاریخ ما دنبال شود .این پيشبينيها شاید بهخوبي ارتباطي هميشگي با
سامانههایي پيدا كرده باشند ،كه در تصميمگيريهاي مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي تکرارشونده،
براي مثال هنگام كاشت ،برداشت و كودریزي و غيره ،مورد استفاده هستند .نجوم ،طالعبيني و
پيشگویي ،به عنوان روشهایي صحيح و منطقي ميتوانند مدنظر قرار گيرند ،كه در امور انساني و
طبيعي به طور یکسان قابل اجرا هستند؛ در این دیدگاه تفاوتهاي دقيق بين جهان طبيعي متشکل
از واقعيات و جهان اجتماعي متشکل از ارزشها مد نظر قرار نداشت» (.)Miles, 1979, p.6
اما آگاهي مدرن از آینده ،دستكم در ذهن آیندهپژوهان غربي ،در نتيجه افزایش آگاهي و
پریشاني درباره سرعت تغييراتي پدیدار شد كه پيوسته در تاریخ بشر تجربه شده است .با افزایش
هوشياري ،این كنجکاوي به وجود ميآید ،كه انسان چگونه ميتواند ،به طور مؤثر و كارآمد بر
پيشرفت تغييرات ،تأ ثيرگذار باشد ،تا پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد و آن را توسط قدرت و زور
خود ،مضمحل نکند (.)Binti Wan Zakaria, 2010, p.52
با اینکه تفکر درباره آینده ،خود ،قدمتي به اندازه نوع انسان دارد ،سرمایهگذاري نظاممند در
آینده از طریق بررسي چشماندازها و بدیلهاي متنوع ،و با روشهاي ویژه كاربردي در پيشگویي
و پيشبيني آینده ممکن و مطلوب فرآورده منحصربهفرد غرب است.
شایان توجه است كه برخي پژوهشگران غربي ،ریشه وضع ناگوار كنوني را در جهانبيني غربي
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ميدانند .اساساً رویکرد غربي به علوم ،این نقطه ضعف را دارد كه این علوم را تکهتکه یا
بخشبنديشده به رشتههاي متنوعي با كانونها ،اهداف و مسائل گوناگون كرده است ،كه به
موجب آن ،همه همبستگيهاي بين این جنبهها یا رشتههاي متنوع ،مورد غفلت و چشمپوشي قرار
گرفته است .بدتر از این ،پيدایش علم و فناوري ،به گشودن راه براي اختراعات گوناگون ،كمك
كرده است ،تا بدون درنظرگرفتن پيامدهاي این اختراعات بر زیستبوم و نظم زیستكره،
آرزوهاي بيپایان بشر برآورده شود و از این رو ،سبب بسياري از آسيبها در محيط زیست كنوني
شده است.
همچنين ،درك این نکته نسبتاً مهم است ،كه رویکرد بخشبخشكردن رشتهها در غرب ،ناشي
از بي تعادلي معرفتشناختي آن است .این رویکرد ،با متالشيكردن بشر به اجزاي مختلفي كه
عبارتاند از بخشهاي روحي ،عقلي و جسمي ،موجب تمایز جهانبيني غربي شده است ،و
جداگانه به هر یك از این اجزا ميپردازد .بخشبخشكردن نقش مربوط به این سه تکيهگاه بشر،
سبب عدمتناسب ارتباطات روحي ،عقلي و جسمي شده است ،زیرا توجه اصلي به سوءاستفاده از
ذهن و تحقق نيازهاي جسمي براساس آرزوها است .این نوع نگرش ،كه ریشهاي عميق در
جهانبيني سکوالر غربي دارد ،در هر بخشي از زندگي خود را نشان ميدهد ،خواه در زمينههاي
اقتصادي ،اجتماعي باشد ،خواه سياسي ( .)Binti Wan Zakaria, 2010, p.56این امر نشان ميدهد با
آنکه آیندهپژوهي از ریشههاي غربي خود خارج نشده است ،این رشته ،دستكم ،ماهيت اساسي
شيوه بخشبخش كردن تفکر در غرب را مورد پرسش و تردید قرار داده است ،كه در این زمينه،
دستاورد بزرگي است .بنابراین ،آیندهپژوهي ،رویکردي جامع و جدید در پرداختن به مسائل بشري
است ،كه در این رویکرد ،یك سامانه به طور جامع ،آزمون و ارزیابي ميشود ،سپس ،این سامانهها
را براي دستيابي به اهدافشان اصالح ميكند ،و در نتيجه ،از رسيدگي به مسائل به صورت
تکهتکه ،اجتناب ميكند .به عبارت دیگر ،آیندهپژوهي تركيبي از مدل جامعنگر 0و پویایي سامانه

0

است.
1. Holistic model
2. System dynamism
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در بافت اروپایي ،تأثير عمده در توسعه آیندهپژوهي از فرانسه ناشي ميشود .در فرانسه ،آثار
گاستون برگر ،0پير مَس ،0برتراند دوژوونل و جروم مانود  ،آثار شگرفي در شکلگيري اوليه
آیندهپژوهي در دهههاي  09 1و  0911داشت (.)Masini, 2001
از نظر وندل بل ،مسيرهاي متعددي وجود دارد كه آن مسيرها توسعه آیندهپژوهي را به بار
آوردهاند .این مسيرها بهطور عمده عبارتاند از:
آثار دابليو اف آگبرن  ،رئيس كميته تحقيقاتي روندهاي اجتماعي و همکاران وي ،در تحليل
روندهاي اجتماعي ،و نقش فناوري در دگرگونيهاي اجتماعي.
برنامهریزي ملي ،كه با بسيج ملي بعد از جنگ جهاني اول ،شروع شد ،تا اینکه در ركود شدید
اقتصادي دهه  09 1توسط روسيه ،ایتاليا و آلمان ارائه شد و آنگاه ،بعد از جنگ جهاني دوم تا
شرق اروپا گسترش یافت و سرانجام به بقيه كشورهاي جهان سوم راه یافت.
پيدایش صدها ملت جدید كه از اواسط دهه  09 1ایجاد شده بودند ،اغلب آنها ،مستعمرات
اروپایي پيشين در آفریقا ،آسيا ،و به عالوه جزیرههاي اقيانوس آرام و دریاي كارائيب بودند.
تشکيل تعداد زیادي اندیشکده و پایهگذاري تحقيق در عمليات ،كه با تأسيس مؤسسه رند -
مؤسسهاي در عرصه تحقيقات نظامي -اهميت یافتند.
تشکيل كميته سال  0111توسط فرهنگستان هنر و علوم آمریکا كه شامل اندیشمندان نخبهاي
از دانشگاهها ،دولت ،شركتهاي سهامي و بنيادها در ایاالت متحده بود.
پيشرفت در علوم سياستگذاري و مطالعات ارزیابي به توسعه آیندهپژوهيكمك كرد .این
پيشرفت ،توسط اچ دي السول ،1دي لرنر 9و دیگران ،ایجاد شده است (.)Bell, 1996, pp.6-7
1. Gaston Berger
2. Pierre Masse
3. Jerome Manod
4. Ogburn
5. American Academy of Arts and Sciences
6. H.D. Leswell
7. D. Lerner
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با وجود این پيشرفتها ،همتاي اسالمي آیندهپژوهي ،بهجز تعداد كمي از آیندهپژوهان مسلمان،
بهندرت در حال كمك و همکاري با این رشته بوده است .بنا بر گفته المنجره ،در گردهمایي «آینده
جهان اسالم» ،حدود  99درصد از هزینههاي جهاني ،براي حمایت از مطالعات آیندهپژوهانه ،به
ویژه در حوزه آموزش ،مستندسازي ،تحقيقات علمي و كاربرد آنها به كار ميرود ،و دوسوم این
تحقيقات ،توسط مؤسسات نظامي و شركتهاي چندمليتي ،صورت ميگيرد .به رغم اینکه
كشورهاي جهان سوم ،تقریباً  01درصد جمعيت جهان را تشکيل ميدهند ،اما كشورهاي جهان
سوم مسلمان ،فقط در

درصد از یافتههاي این رشته مشاركت دارند .این واقعيت ،بر غفلت از

ارزشهاي راهبردي آینده ،در ميان رهبران اسالمي داللت دارد ،بنابراین ،تنگناي كنوني امت
اسالمي ،نتيجه آن است 0.بنابراین ،بهوضوح دركشدني است كه كشورهاي جهان سوم ،بهویژه
كشورهاي اسالمي در عقبماندگي باقي خواهند ماند ،چون غرب ،در حال حاضر ،براي استعمار
آینده آنها مهيا شده است (.)Binti Wan Zakaria, 2010, p.67
بررسی اندیشههای آیندهپژوهان غربی
همانطور كه در تعریف آیندهپژوهي بيان شد ،دیدگاههاي آیندهپژوهان غربي چنان همگرا نيستند
كه بتوان یك دیدگاه را به نمایندگي از دیگران برگزید .در مقام اندیشه ،این تفاوتها مفصل
هستند ،اما ریشههاي مشابهي دارند .عامل اصلي شباهت ،تطابق پارادایم بسياري از آیندهپژوهان
غربي با یکدیگر است .آنچه امروزه به عنوان آیندهپژوهي شناخته ميشود ،در آغوش تمدن
اومانيستي غرب رشد یافته است ،بنابراین ،چارچوب فکري آیندهپژوهان با تحوالت سده گذشته
غرب همسو است.
آلوین تافلر ،دانيل بل و وندل بل ،به عنوان سه متفکر كليدي آیندهپژوهي غربي ،در این بخش
معرفي ميشوند .با مرور مهمترین اندیشهها و نظریههاي ایشان ،تالش ميشود وجوه شباهت و
تفاوت فکري ایشان تبيين شود .هر سه به سبب جایگاه برجستهشان در رهگشایي برخي نظریههاي
)1. http://www.elmandjra.org/Futures.htm (February 24, 2013
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مهم آیندهپژوهي ،انتخاب شدهاند :تافلر ،طرفدار نظریه «جامعه موج سوم» 0است ،در حالي كه بل،
به سبب نظریه خود از «جامعه پساصنعتي» ،بسيار مشهور شده است .وندل بل نيز صاحب كتاب
مباني آیندهپژوهي است این كتاب مشهورترین و معتبرترین كتاب دانشگاهي این حوزه است .بل
در كتاب خود بهخوبي دیدگاههاي آیندهپژوهان مطرح را گردآوري كرده و بر این اساس،
اندیشههاي خود را ارائه داده است .بنابراین ،وندل بل را ميتوان نماینده اكثر آیندهپژوهان دانست.
الف) الوین تافلر

كتب سهگانه آلوین تافلر – یعني شوك آینده ( ،)0990موج سوم ( )0901و انتقال قدرت (-)0990
تز اصلي تافلر را درباره ماهيت جامعه آینده ،در چارچوب تمدن جدید ،تصویر ميكنند وي این
چارچوب تمدني جدید را «تمدن موج سوم» ناميده است .فرضيه بنيادین او عبارت است از عامل
تغيير و تأثير تغيير فراگير تجربهشده توسط بشر كه بيماري آینده «شوك آینده» را به بار ميآورد،
همچنين ،اینکه چطور انسان موفق به سازگاري با آینده ميشود.
بر خالف بسياري از آیندهپژوهان ،وي جنبههاي بيدردسر و روزمره آینده را مورد تأكيد قرار
ميدهد .نتيجه اصلي وي ،عبارت است از اینکه اغلب ،امکان دارد سرعت تغييرات ،بسيار مهمتر از
مسير تغييرات باشد ،و مردم ميتوانند فعاالنه رفتار خود را به طور نافذ ،توسط درك تغييرات و
بهكارگيري تغييرات طرحریزيشده انتخاب كنند .هدف وي از مطالعه دگرگونيها در چشماندازي
متمدنانه ،پردهبرداري از ایده آرمانشهري از یك جامعه كامل در آینده نيست ،به طوري كه این
ایده را ،در اندیشه ماركسيستي از جامعهاي سوسياليستي ،حتي در طرح افالطون از «جمهوري»
كامل ميتوان یافت ،زیرا وي ،باور دارد « ...بينشي از حال حاضر وجود ندارد ،چه رسد به آیندهاي
كه ميتواند تکميل یا نهایي شود» (.)Toffler, 1971, p.6
تافلر در نظریه جامعه موج سوم ،چارچوب تحليلهاي فکري خود را روي مراحل توسعه
1. The Third Wave society
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انساني مينهد و این كار را توسط بررسي تغييرات و نيروهاي بنيادیني كه این تغييرات را به بار
ميآورند و تأثير آنها درباره سرگذشت و حيات انسان ،انجام ميدهد .در «موج سوم» ،تافلر
استدالل ميكند كه این تغييرات ،در واقع ،بخشهایي از یك فرایند انقالبي است .وي این فرایند را
مجازاً برخورد «امواج» تغيير در ساخت تمدني جدید مينامد ،كه « ...همه فرضيات گذشته ما را به
چالش ميكشد ».وي تصریح مي كند كه در این موج جدید از تمدن ،یعني تمدن موج سوم ،اندیشه
كلي در آثار تافلر ،همانطور كه وي آن را ادعا ميكند ،بازاندیشي ساختار ،و چارچوب متمدنانه،
مقدمات و اصول تمدن صنعتي یا تمدن موج دوم است .بنابراین ،تافلر مصرانه ،تاكيد بر نياز به
ابزارها ،روشها و چارچوبهاي جدیدي براي برخورد با سامانه جدید دارد .موضوع محوري
تفکر وي ،تغييرات و تاثير چنين تغييرات خارقالعاده و شگرفي در مردم است ،وقتيكه سرتاسر
جوامع آنها ،ناگهان ،خود را به چيز جدید و غيرمنتظرهاي تبدیل ميكند

(Toffler, 1991, pp.15-

.)16
به لحاظ روششناسي ،هر سه اثر تافلر ،نمونهاي از آثار آیندهپژوهان غربي زمان وي ،یعني،
نمونهاي از جبرگرایي فناورانه هستند .این پيشبينيپذیري فناورانه ،با تجربه غربي ویژهاي رابطه
دارد كه به موجب آن ،پيشرفت فناوري ،سبك جامعه را تغيير ميدهد و فهم جدید و سبك زندگي
تازهاي را ایجاد ميكند .برداشت تافلر از رامكردن فناوري -به عنوان راهحلي براي كاربرد گزینشي
فناوريها -فهمي سطحي را از مقصر حقيقي این مشکل ،نشان ميدهد؛ مقصر حقيقي ،فناوري
نيست ،بلکه خود فرد است كه باید رام شود؛ زیرا حل مشکل ،باید توسط رامكردن «ددمنشي
دروني» ،نه بيروني ،آغاز شود .در واقع ،راهحلهاي بيروني هرگز موفقيتآميز نخواهد بود ،در
حالي كه در مقابله با طبيعت انسان به وقوع ميپيوندد.
به اعتقاد بنت ون زكریا ( ،)0101كتاب شوك آینده ( )0990مقدمه اوليه همه آثار فکري تافلر
بوده است .با بررسي تغييرات و سرعت پيشرفت جامعه معاصر و تعميم آن به آینده ،تافلر استدالل
مي كند چالش زمان ما ،شتاب تغييراتي است كه دیدگاه و سبك زندگي ما را دگرگون ميكند ،و در
نتيجه پدیدهاي را به بار ميآورد ،كه وي آن را «شوك آینده»
.)p.54

مينامد ( Binti Wan Zakaria, 2010,
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به عقيده تافلر ،مفهوم «شوك آینده» ،سردرگمي گيجكنندهاي است كه به سبب رسيدن
زودهنگام آینده ،به وجود ميآید ...این شوك ،پدیدهاي زماني ،محصول سرعت شتابان تغييرات در
جامعه ،است .شوك آینده ،از قراردادن فرهنگ جدید روي فرهنگ قدیم ناشي ميشود .آن ،شوكي
فرهنگي در جامعه خود فرد است.

(1971, p.11

 .)Toffler,در جایي دیگر ،وي شوك آینده را

تعریف ميكند ...« :رنج هم جسمي و هم رواني ،كه ناشي از استفاده بيش از حد از سامانههاي
تطابقپذیر جسمي ارگانيسم انسان و فرایندهاي تصميمگيري ميشود ».به عبارت سادهتر ،شوك
آینده در اصطالحات تافلر« ...واكنش انسان به تحریك بيش از حد است» (.)Toffler, 9171, p.321
ب) دانیل بل

مداقّه در آثار فکري عمده وي ،بهویژه ،با توجه به تحليل نظریه وي درباره جامعه آینده ،یعني
جامعه پساصنعتي ،صورت خواهد گرفت .آن كتابها عبارتاند از فرارسيدن جامعه پساصنعتي:

جسارتي در پيشبيني اجتماعي ،)099 ( 0تناقضات فرهنگي سرمایهداري )0991( 0و پایان
ایدئولوژي (.)0911
آثار وي ،تأثير شگرفي در مطالعه توسعه اجتماعي در جهان غرب داشت ،به ویژه ،نظریه وي از
جامعه پساصنعتي كه وي به طور منظم و با پایداري از

سال گذشته ،آن را پرورده است.

كتابهاي پایان ایدئولوژي و تناقضات فرهنگي سرمایهداري در فهرست  011كتاب مهم نيمه دوم

قرن بيستم از ضميمه ادبي تایمز حضور یافته است .كتاب تناقضات فرهنگي سرمایهداري
( ،)0991بررسي وي از تجزیه ایدئولوژي را با تقاضا براي تجدید ایمان مذهبي ادامه ميدهد.
كليد ورود به اندیشههاي دانيل بل ،نظریه «جامعه پساصنعتي» است .بل چالشهاي معاصر و
آینده را «دانش»« ،تغيير» ،و «فناوري» و رابطه آنها را با «جامعه پساصنعتي» ميداند .شاهکار بل
1. The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting
2. The cultural contradictions of Capitalism
3. The end of ideology
4. Times literary supplement
5. http://www.pbs.org/arguing/nyintellectuals_bell.html (March 4, 2013).
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راجع به جامعه آینده ،كتاب فرارسيدن جامعه پساصنعتي (  )099نام دارد .بل بهوضوح بيان ميكند
تز اصلي در كتاب یادشده عبارت است از اینکه « ...منشأ اصلي تغييرات ساختاري در جامعه ،تغيير
در ماهيت دانش است :رشد و تقسيم تصاعدي دانش ،ترقي فناوري عقالني جدید ،آفرینش
تحقيقات نظاممند از طریق بودجههاي تحقيق و توسعه ،و تدوین دانش نظري».
موتور اصلي تغييرات اجتماعي براي بل ،رشد دانش ،به ویژه دانش نظري و فناوري فکري
جدید است .اما دانيل بل ،برخالف تافلر ،فناوري را مهارنشده نميبيند و با رویکردي هنجاري،
قدرت تغيير را در اختيار بشر ميداند.
جامعه پساصنعتي دانيل بل یا جامعه فراصنعتي آلوین تافلر در تمدن موج سوم ،یك الگوي
روششناختي مشابه دارند-پارادایمي تکاملگرا كه عميقاً در تحليل جامعهشناختي غرب ،تثبيت
شده است و تحت تاثير مراحل تکاملي چارلز داروین 0از پيشرفت انساني ،قرار دارد .بنا بر گفته
فرانك وبستر ،0این تفکر تکاملگرا ،كه با مفهوم «داروینيسم اجتماعي» از آن یاد ميشود ،به نگاه
باال به پایين پژوهشگران كشورهاي صنعتي ميانجامد.
این پارادایم تکاملگرا  ،به ویژه ،شيوه تاریخگراي آن ،بهشدت توسط كارل پوپر در كتاب او با
نام فقر تاریخگرایي  ،به عنوان دركي جبرگرایانه از پيشرفت تاریخي ،مورد انتقاد واقع شده است
( 1)Popper, 1957در نوع هگلي آن ،تاریخگرایي ،به بهترین وجه در ماتریاليسم تاریخي توضيح
1. Charles Darwin
2. Frank Webster
3. Social Darwinism

 .انتقاد از روش تکاملگرایي در سنت غرب ،از مطالعه پدیدارشناختي بر روي تجربه انسان ناشي ميشود ،زیرا آن ،سراسر
تاریخ را درك ميكند .پدیدارشناسي راههاي جدیدي براي معناداري وجود انسان ميیابد.
5. The poverty of Historicism

 .1پوپر ،دیدگاه ماركس را ،كه تاریخ طبق قوانين علمي توسعه ميیابد ،براي نمونهاي از آنچه وي «تاریخگرایي» ميخواند،
مورد مالحظه قرار ميدهد .وي اصطالح یادشده را بهكار ميگيرد تا «...یك رویکرد به علوم اجتماعي را ،در نظر بگيرد
كه فرض ميكند ،پيشگویي تاریخي ،هدف اصلي این علوم است و فرض ميكند كه این هدف ،توسط كشف
«ریتمها» یا «الگوها»« ،قانونها» یا «روندهایي» كه مبناي تحول تاریخي هستند ،دردسترس است .حمله پوپر به
تاریخگرایي ،مبتنيبر چيزي بود كه وي به عنوان «روش جهانيسازي» ناميد كه جبرگرا ،قَدَري و آرمانشهري است-
همه آنچه وي به عنوان «دشمنان یك جامعه آزاد» مد نظر قرار ميدهد.
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داده شده است ،كه در آن ،فرایند دیالکتيکي تز ،آنتيتز و سنتز ،در جوامع انساني بایکدیگر در
تعاملاند و سبب تغييراتي اجتماعي در طول تاریخ آنها ميشود .اما برخالف این ادعاي تاریخگرا
از استمرار تاریخي ،هم تافلر و هم بل ،بر عدم پيوستگي تاریخ دليل ميآورند ،كه در آن
مشخصههاي جوامع پيشين و تمدنهاي آنها  -جوامعِ ماقبلصنعتي و صنعتي ،یا تمدنهاي موج
اول یا موج دوم  -هماكنون و با صعود ناگهاني نوع جدید تمدن (جامعه پساصنعتي یا جامعه موج
سوم) در تهدید جدي قرار گرفته است.
در دو نظریه پساصنعتي و موج سوم ،فناوري نقش محوري دارد .تافلر با رویکرد ژورناليستي و
عامهپسند و دانيل بل با تالشهاي دانشگاهي ،تحليل جبرگرایانه و فناورانه از آینده ارائه كردند كه
اگرچه با ماتریاليسم تاریخي هگل و آرمانشهر سوسياليستي ماركس متفاوت هستند ،با همان
طبيعت جبري و قطعي پيشگویي تاریخي ،بهطوري كه پوپر با آن مخالفت كرده بود ،مطابقت
ميكنند.
دو پایه اساسي افکار بل و تافلر عبارتاند از اولين آنها ،منطبق كردن دانش و سامانه با اصول
عقالني (عقالنيسازي) و دومين آنها ،فناوري و رابطه آن با صنعتگرایي است .این عقالنيسازي
از جنس همان عقالنيسازي است كه موجب تولد سرمایهداري از پروتستانيزم شد.
رویکرد دانيل بل در بررسي ابتدایيترین عامل توسعه انساني ،كه به طور اجتنابناپذیري،
شناخت بنيادي ماهيت انسان و ماهيت تاریخ انسان است ،وي را به سوي نتيجهاي متفاوت از
نتيجه تافلر برده است .این دیدگاه پایانبخش ،چيزي است كه آنها را از یکدیگر متمایز ميكند؛
تافلر یك جامعهشناس مشهور است ،در حالي كه بل یك فيلسوف و سابقاً ،یك متدین مذهبي بوده
است .برخالف بل ،تافلر ،از سال 0991تا كنون ،بر رویکرد تمدني خود پابرجاست .با این حال ،هر
دو تن اندیشمنداني مردمياند كه – جدا از جایگاه آكادميك خود در دانشگاه -با ایجاد تغييرات
سرنوشتساز و شکلدهنده به آینده بشریت ،به مخاطبان گستردهتري بيرون از قالبهاي
دانشگاهي دست یافتند.
اگرچه بل و تافلر بر روي دانش به عنوان عنصر كليدي جامعه پساصنعتي تأكيد كردهاند ،در
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واقع ،دانش یا اطالعات ،نه یك ویژگي منحصربهفرد پساصنعتي و نه ویژگي منحصربهفرد تمدن
موج سوم است .از زمانهاي دی رین ،چه در گذشته و چه در حال ،دانش به عنون پيشران
تمدنهاي پيشرفته مطرح بوده است.
براي نمونه ،ميتوان به تحليل ابن خلدون ( )0919درباره فرایند تحول جامعه «بدوي» 0به
دولت «حضاره»( 0متمدن) ،با تأكيد بر نقش دانش به عنوان مشخصه اصلي دولت «حضاره» ،اشاره
كرد.
پ) وندل بل

وندل بل را باید از برجستهترین آیندهپژوهان دانست .وي در حال حاضر عضو هيئت علمي
دانشکده جامعهشناسي دانشگاه یيل ایاالت متحده آمریکا است .بل ثمره بيش از شصت سال
فعاليت خود در عرصه آیندهپژوهي را در قالب كتاب مباني آیندهپژوهي (  )011منتشر كرد .سابقه
طوالني او در آیندهپژوهي نشاندهنده عمق دیدگاهها و نظریات بل است .به ویژه آنکه ميتوان ادعا
كرد او در همه دورههاي رشد آیندهپژوهي از تولد تا بلوغ حضور داشته است .خود او در مقدمه
كتاب مباني آیندهپژوهي درباره چگونگي ورودش به آیندهپژوهي ميگوید« :ورود من به جرگه
آیندهپژوهان به سالهاي پایاني دهه پنجاه و سالهاي مياني دهه شصت ميالدي بازميگردد .البته
بهسختي ميتوان زمان دقيقي را براي این رویداد تعيين كرد ،زیرا اساساً بر پایه تصميمي آگاهانه
نبوده است؛ آیندهپژوهشدن من ،فرایندي بود كه در طول چندین سال به وقوع پيوست» (
p.17

Bell,

 .)2003,بل در طول عمر فعاليتش صاحب تجارب گوناگوني در عرصههاي گوناگون

اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و ...و همچنين ،در سطوح مختلف ملي ،سازماني و ...بوده است .به
همين دليل داراي تسلط كافي و نگرشي جامع بر حوزههاي گوناگون دانش آیندهپژوهي است .بل
بارها كوشيده است شبهات مختلف واردشده به آیندهپژوهي را پاسخ گوید.
1. Badawa
2. Hadāra
3. Yale
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وندل بل نيز مشابه دیگر آیندهپژوهان ،هدف اصلي آیندهپژوهي را حفظ یا بهبود آزادي و رفاه
زندگي 0انسان ميداند ( .)Bell, 2003, p.59بل بر این باور است كه آیندهپژوهي در دوران تسلط
پوزیتيویسم بر علوم اجتماعي شکل گرفته است و بسياري از نشانههاي پوزیتيویسم را به همراه
دارد .افزون بر این بل تأكيد ميكند كه این دانش سکوالر است و دین مانند پدیدههایي مانند
غيبگویي و جادوگري هيچ جایگاهي در آیندهپژوهي ندارند.
از دید بل ،آیندهپژوهان ميكوشند ابهام را از آینده بزدایند و مسيري روشن براي ترسيم آینده
مطلوب بشریت ترسيم كنند .بدین منظور آیندهپژوهان باید علل تغيير را بيابند .و تغيير از دید آنان
در پيشرفتهاي فناوري ریشه دارد .این دیدگاه وندل دقيقاً مشابه دیگر آیندهپژوهان غربي است كه
پيشران اصلي را پيشرفتهاي شتابان فناوري ميدانند .البته بل معتقد است كه فناوري در شرایط
اقتصادي ،سياسي و فرهنگي ریشه دارد و بيتوجه به این شرایط نميتوان نظام توسعه فناوري را
درك كرد .بل تأكيد ویژهاي بر مسائل اخالقي دارد .و در نوشتارهاي مختلفي اشاره كرده است كه
آیندهپژوهان نباید آینده را از آن خود كنند .بلکه باید بکوشند با نگاه به ارزشهاي واالي بشریت

0

اطالعات و توصيههایي ارائه كنند كه جامعه به سوي سطحي مطلوب از رفاه و آزادي هدایت شود.
بل (  )011در فصل سوم كتاب مباني آیندهپژوهي مفروضات آیندهپژوهي را در سه قالب
مفروضات كمکي ،عام و خاص بر ميشمرد .بررسي این مفروضات ميتواند تصویر خوبي از
اندیشههاي او را نشان دهد .بل همواره كوشيده است كه دیدگاههاي دیگر آیندهپژوهان را
گردآوري و نظرات خود را همسو با آنان ارائه دهد .بنابراین ،بررسي دیدگاههاي وندل بل ميتواند
سوگيري نظري آیندهپژوهان مطرح را نشان دهد.
بل براي آیندهپژوهي ،نه مفروض كليدي را ارائه داده است:
 .0زمان ،پيوسته ،خطي ،یكسویه و برگشتناپذیر است.
1. Maintain or improve the freedom and welfareof humankind

 .0آنچه وندل بل به عنوان ارزشهاي واالي بشریت ميداند كامالً براساس نگرش و جهانبيني غربي است.
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 .0آینده منحصربهفرد است؛ به عبارت دیگر ،هرچه در آینده رخ ميدهد ،لزوماً در گذشته و
حال وجود نداشته است.
 .آیندهپژوهي براي كنش انساني ضروري است؛ هر اقدام و كنشي در زمان حال ،پيامدي در
آینده دارد .و چون انسان براي هر كنشي به تصميمگيري نياز دارد ،آیندهپژوهي براي انسان
ضروري است.
 .مفيدترین دانش ،آگاهي داشتن از آینده است .زیرا انسان كارهایي مانند برنامهریزي ،كشف
بدیلها ،انتخاب اهداف و اولویتها و ...بدون نگاه به آینده و اطالع از چند و چون
تغييرات آن نميتواند موفق باشد.
 .آینده مشاهدهپذیر نيست؛ هيچ گزاره اي قطعي درباره آینده وجود ندارد و معرفت ما نسبت
آینده «حدسي» است.
 .1آینده سرشار از عدمقطعيت است .آینده از پيش تعيينشده نيست و اقدام انسانهاي آینده
را شکل ميدهد .بنابراین ،آینده حتمي و قطعي نيست و ميتوان آن را تغيير داد.
 .9آینده فقط توسط انسانها ساخته ميشود .آینده بر اساس اقدامات فردي و جمعي انسانها
ساخته ميشود و این به معناي آن است كه باید افق دید به جاي «آینده چه هست؟» به
«آینده چه باید باشد»؛ تغيير یابد.
 .0نياز به كلگرایي؛ به دليل وابستگي متقابل پدیدهها به یکدیگر ،شناخت آینده نيازمند
شناخت دقيق همه اجزاي یك نظام و چگونگي تعامل آنها با محيط با رهيافت كلگرایي
تعدیلیافته است.
 .9جانبداري از یك تصویر ویژه از آینده؛ شکلبخشيدن به آیندهاي مطلوب ،مرهون
تصویرپردازي از آینده به منظور ایجاد یك حركت اجتماعي است.
وندل بل در حوزه معرفتشناسي آیندهپژوهي نيز ورود خوبي داشته است .وي فصل پنجم
كتاب مباني آیندهپژوهي را به معرفتشناسي آیندهپژوهي اختصاص داده است .وي ابتدا ،سه
مرحله رشد معرفتشناسي آیندهپژوهي را در قالب پوزیتيویسم ،پساپوزیتيویسم (كوهني) و
پساپساپوزیتيویسم (پساكوهني) معرفي كرده است .بل ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر یك
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از آنها ،واقعگرایي انتقادي 0را به عنوان سنت معرفتشناختي مناسب براي آیندهپژوهي پيشنهاد
داده است و برخي اصول این دانش را بر این اساس توجيه كرده است .براي مثال وي بحث اعتبار
گزارههاي آینده را مطرح كرده است .بل بر این باور است كه اعتبار گزارههاي آیندهپژوهان از
گذشته و حال با همان چالشهایي روبهرو بوده ،كه دیگر علوم اجتماعي نيز روبهرو هستند .اما
آیندهپژوهان درباره گزارههاي آینده با دشواريهاي پيچيدهتر و سختتري درگيرند .زیرا هيچ
شاهدي از آینده وجود ندارد و نميتوان بهراحتي درباره آینده اظهار نظر كرد .وي معتقد است كه
براساس واقعگرایي انتقادي ،گزارههاي آینده را ميتوان به دو دسته «معرفت حدسي» 0و «معرفت
جانشين» تقسيم كرد .معرفت حدسي آن دسته از گزارههایي هستند كه براساس فرض
آیندهپژوهان شکل یافتهاند .آیندهپژوهان همواره باید با بررسي احتماالت آینده از غافلگيرشدن
فرد ،جامعه یا سازمان جلوگيري كنند .بنابراین ،فرض ،گزاره اي از آینده است كه از درستي یا
نادرستي آن آگاهي نداریم ،اما آن را درست ميپنداریم تا براساس آن ،بتوان گزینههاي مختلف
آینده را شناسایي و بررسي كرد و از غافلگيري جلوگيري كرد .اما معرفت جانشين به آن دسته از
گزارههایي از آینده گفته ميشود كه با استفاده از واقعگرایي ،درستي آن روشن شده باشد .معرفت
جانشين گزارهاي است كه هم بنيانهاي آن آشکار و به لحاظ منطقي صحيح باشد و هم دالیل
پذیرش آن را به تحليل انتقادي سپردهایم ،اما ابطال نشده است.
بررسي دقيق این مفروضات و مباني معرفت شناختي نشان از یك نگاه اومانيستي به فرد ،جامعه
و تاریخ است .وندل بل یك جامعهشناس است و دیدگاههاي او در آیندهپژوهي نيز به همين دليل،
در اندیشههاي جامعهشناسي غربي ریشه دارد .اندیشههایي كه انسان را مجاز ميداند فعاالنه نسبت
به تقدیر آیندهاي دلخواه اقدام كند و تنها عامل شکلبخشيدن به آینده را انسان ميداند و بر این
باور است كه جز عوامل و پدیدههاي فيزیکي تجربهپذیر ،عامل دیگري در تعيين سرنوشت انسان
1. Critical Realism
2. Conjectural knowledge
3. Surrogate knowledge
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دخيل نيست .وندل بل در زمره آیندهپژوهاني است كه بهصراحت این دانش را سکوالر ميدانند و
این باور به طور آشکار در اندیشههاي او رسوخ كرده است.
روششناسی
آیندهپژوهان و صاحبنظران مختلف ،از وجوه گوناگون به پرسش این پژوهش اشاره كردهاند .از
آنجا كه بيشتر آیندهپژوهان برجسته ،خود درون پارادایم غربي حضور دارند؛ باید دیدگاههاي ایشان
از بيرون پارادایم حاكم نيز نگریسته و بازآرایي شود .تحليل این دیدگاهها در كنار آراي برخي
آیندهپژوهان مسلمان ميتواند به تحليل برونپارادایمي كمك كند.
روش اصلي پژوهشي ،روش «تحليل محتوا» است .به این منظور با بررسي آثار آیندهپژوهان
برجستهاي مانند آلوین تافلر ،دانيل بل و وندل بل ،غربيبودن و چگونگي غربيبودن آیندهپژوهي
تحليل ميشود .در تحليل محتوا از اندیشههاي آیندهپژوهان دیگر نيز غفلت نشده است .با توجه به
گستردگي مسئله و پراكندگي محتوایي ،روش«مصاحبه» نيز بهكار گرفته شده است.
بعضي از مصاحبههاي این پژوهش اكتشافي بودهاند و راه پژوهشگران را به سوي دیدگاههاي
مغفول باز كردهاند ،در حالي كه برخي دیگر به نظاممندي و قدرت استنباط پژوهشي افزودهاند .با
وجود این مصاحبهها ،رویکرد اصلي پژوهش این بوده است كه اصالت را براي آیندهپژوهان
سرشناس نگهداشته و همکاري صاحبنظران بومي براي پردازش محتوا جلب شود .پس از
دستيابي به تحليل اوليه ،ميزگردها براي ایجاد اجماع و بهرهگيري از خرد جمعي در بهبود غناي
پژوهش مفيد واقع شدهاند.
یافتهها
تحلیل دیدگاههای آیندهپژوهان غربی
آشکار است آیندهپژوهان غربي كه نمایندگان آنها آلوین تافلر ،دانيل بل و وندل بل هستند ،افکار
خود را از سنت غربي مدرن ،كه براي صنعتگرایي و دانشگرایي ارزش قائل ميشود ،استخراج
ميكنند .زیربناي ادعاي آنان براي نظریات خود مانند جامعه موج سوم یا پساصنعتي خود ،در این
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دو خط اصلي از تحليل اجتماعي تاریخي مدرن در حوزه افکار غربي نهفته است .این امر تا حد
زیادي ،رفتار و تحليل آنها از جامعه آینده را در چارچوب تفکر آیندهپژوهانه غربي ،تحت تأثير
قرار داده است .این جهانبيني و پارادایم ،مبناي همه تحليل رویکرد و روششناسي آنها ،مضامين
گفتمان آنها و سرانجام نگرش آنها از آینده است و طبعاً ،اساس جهانبيني آنها است.
نکته شایان توجه در رویکرد غرب به آینده ،نسبيگرایي در مقام اندیشه و جبرگرایي در مقام
عمل است .اگرچه تافلر و دانيل بل از مخاطرات آینده و از نااطمينانيها سخن ميگویند ،و
نظریهپرداز آرمان شهر نيستند؛ جریان فکري آنان در جامعه ،تاثيرگذارتر از آرمانشهرهاي فالسفه
است .پس از این دو نيز اندیشمنداني مانند ساموئل هانتينگتون ،فرانسيس فوكویاما و برنارد لوئيس،
راه پيشينيان را ادامه داده و با همين رویکرد تکامل تاریخي ،اقدام به تصویرسازي از آینده كردند.
اميري (  )0 0در این زمينه مينویسد« :بسياري از نظریههایي كه در مسائل اجتماعي ارائه
ميشوند ،بيش از آنكه جنبه توصيفي 0داشته باشند ،جنبه هنجاري 0با ظاهري توصيفي دارند.
نظریه پایان تاریخ فوكویاما و نظریه برخورد تمدنهاي هانتينگتون از این دست نظریهها هستند؛
زیرا با كمترین شواهد ،نتایجي بسيار كالن گرفته ميشود كه از لحاظ علمي قابل پذیرش نيست و
نميتوان آنها را نظریهاي تبيين گر مسائل اجتماعي و تمدني دانست ،اما این خاصيت در آنها
وجود دارد كه ميتواند به عنوان سرمشق و دستورالعمل سياستگذاران جهاني قرار گيرد»
(هانتينگتون ،0 01 ،ص ).
تصاویري كه اندیشمندان جریانساز غربي به جامعه تزریق كردهاند ،چارچوب فکري
آیندهپژوهي سکوالر را شکل داده است .نظام سرمایهداري متکي بر دانش و فناوري ،با نيازهاي
اقتصادي ،فني ،اجتماعي ،و سياسي خاص خود ،عوام و خواص مردم را به رویارویي با آینده
فراميخواند .در طول این دوران نسبتاً طوالني نظریهپردازي ،اگرچه شکل زندگي اجتماعي تغيير
كرده باشد ،اصول اومانيستي و جایگاه ایاالت متحده در آن تغيير نکرده است.
1. Descriptive
2. Normative
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در مجموع ،ميتوان مؤلفههاي زیر را در اندیشههاي این سه آیندهپژوه برشمرد:
 اندیشهورزي در مشرب اومانيسم؛
 نسبيگرایي در شناخت و آرمانسازي در ساخت آینده؛
 تأكيد آشکار یا ضمني به ارزشهاي ليبرال مردمساالري؛
 پرهيز از چالشهاي ایدئولوژیك؛
 بيمدادن از شوك و غافلگيري آینده؛
 انتساب نقشمحوري به دانش در رویارویي با آینده؛
 انتساب نقشمحوري به فناوري.
مفهوم آیندهپژوهي ،به عنوان رشتهاي آزاد كه قادر است تا جهانبينيهاي متفاوت از جهانبيني
استاندارد غرب را به هم متصل كند ،از مرزهاي رشتهاي كه معموالً آن را تنها مقيد به اهداف
دانشگاهي ميكند و حس كنجکاوي نظري را فرومينشاند ،فراتر ميرود .آیندهپژوهي در واقع
رشتهاي عملگرایانه است كه در آن ،بسياري از مسائل و فرضيات بنيادین ،مبتني بر پژوهش
اخالقي و وجداني براي یك آینده قابلتحملتر است.
دالیل غربیبودن آیندهپژوهی
در مقاله حاضر ،ماهيت ،تعریفها و تاریخچه شکلگيري و اندیشههاي آیندهپژوهان غربي بررسي
شد .شواهد حاكي از آن است كه آیندهپژوهي در بستر اندیشه غربي شکل گرفته و یك دانش
غربي است ،و یکي از مهمترین ویژگيهاي غربيبودن یك دانش ،سکوالریسم است .به هر تقدیر
افزون بر این ،ميتوان دالیلي براي غربيبودن این دانش راهبردي ارائه داد.
غربيبودن آیندهپژوهي را ميتوان براساس گرایشها ،نگرشها و روشهاي حاكم بر آن مطالعه
كرد .مقصود از گرایشغربي ،نفوذ عالیق و سالیق جامعه غرب به متون نظري این علم است.
مقصود از غربيبودن نگرشهاي حاكم بر آیندهپژوهي ،مشرب فلسفي غربي است كه در
اندیشههاي بنيادین آیندهپژوهي نمایان است.
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 .1گرایشهای غربی

گرایشهاي غربي را ميتوان در متون نظري و نمادهاي آیندهپژوهي مطالعه كرد .براي ورود به
بحث ميتوان به نام دو روش مهم و شاخص آیندهپژوهي ،یعني دلفي و سناریو اشاره كرد .نام
روش دلفي از معبدي یوناني واقع در دلفي اخذ شده است كه در آن جمعي از ساحران با استفاده
از بخارهاي توهمزا و امعا و احشا جانوران ،به پيشگویي آینده ميپرداختند

( Helmer & Rescher,

 .)1959به عاریتگرفتن این نام از یونان باستان ،نمادي از غربيبودن آیندهپژوهي است.
نام روش سناریو نيز توسط هرمان كان و در دهه  09 1ميالدي تثبيت شد .در حالي كه پيش از
این واژههاي دیگري براي انتقال مفهوم روش سناریو متداول بودند ،واژه سناریو از هاليوود به
آیندهپژوهي وارد شده و ماندگار شد.
گرایش غربي دیگر در آیندهپژوهي ،گرایش به «هزارهگرایي» است .اصطالح هزارهگرایي بر
باوري اطالق ميشود كه براساس آن ،پایان جهان بسيار نزدیك است .طبق این باور ،وقتي كه
آخرالزمان فرارسد ،جهاني جدید به وجود ميآید؛ جهاني پر از عدل و داد ،خوشي ،حاصلخيزي و
فراواني .منشأ این نام به كتاب مکاشفه یوحنا بازميگردد .آخرالزمان در این كتاب چنين توصيف
شده است« :نبردي ميان نيروهاي خير و شر درميگيرد ،پس از آن ،هزار سال عيسي مسيح بر جهان
حکمراني ميكند ،آنگاه شيطان شکست خواهد خورد و داوري نهایي صورت ميگيرد .پس از آن
آسماني جدید و زميني جدید خلق خواهد شد .به این حکمراني زميني عيسي ،در اصطالح هزاره

0

ميگویند» (عدلي ،0 09 ،ص.)09
هزارهگرایي را ميتوان در شکلگيري «كميسيون سال  »0111مشاهده كرد .سال  0111نهتنها
ورود به هزاره سوم پس از ميالد مسيح ،بلکه آغاز هزاره ششم تاریخ فراماسونري بود .با توجه به
احراز فراماسونبودن رؤساي جمهور آمریکا ،و مسيحيبودن مردم آن كشور ،سال  0111اهميت
بسيار زیادي پيدا ميكرد.
جاي دیگري كه هزارهگرایي نمود یافته است ،پروژه «هزاره» است .در این پروژه عظيم كه
 .0به التين  Millenniumو به یوناني Chiliad
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دادههاي مربوط به آن هر سال منتشر ميشود ،هيچ روشي معرفي نشده است كه افق زماني هزاره
را پوشش دهد ،و از این رو ،اسم پروژه را ميتوان به عنوان نمادي از هزارهگرایي به شمار آورد
(.)The Millennium Project, 2011
 .2نگرشهای غربی

براي مطالعه نگرشهاي غربي ،شایسته است با مطالعه آثار و افکار ،ریشههاي فلسفي اندیشههاي
حاكم بر آیندهپژوهي را بکاویم .آیندهپژوهي در علوم اجتماعي ریشه دارد و مانند علوم اجتماعي
امروزي بر مبناي اومانيسم توسعه یافته است .اگرچه در سالهاي رشد و بالندگي آیندهپژوهي،
رویکردهاي مختلفي به آینده مطرح شده است ،همه این رویکردها صبغه اومانيستي خود را حفظ
كردهاند.
الف) رویکرد تکاملگرا به آینده

نخستين رگه از اندیشههاي غربي در رویکرد تکاملگرا به آینده آشکار ميشود .بدیهي است
نظریههاي اجتماعي آیندهپژوهان ،نميتواند از نظریههاي اجتماعي دیگر ،مانند نظریههاي تکاملي،
ناسازگاري ،ادواري ،كاركردي و فنشناختي ،تفکيك شود .به عقيده كریشن كومار ،سالها است كه
بررسي فکري جامعه آینده ،بسياري از پژوهشگران را به خود جذب كرده است ،او ادعا ميكند كه
«در طي ربع قرن گذشته ،ادعاهاي مصرانهاي ،وجود داشته است كه جوامع غربي وارد دوره
جدیدي از تاریخشان شدهاند .در حالي كه هنوز آن جوامع بدون شك صنعتي هستند ،به فکر
ميرسد كه دچار تغييرات وسيعي شدهاند ،كه این تغييرات را دیگر نميتوان با عنوانهاي قدیمي و
توسط نظریههاي پيشين مورد مالحظه قرار داد .جوامع غربي ،در حال حاضر در سبكهاي
گوناگون «پساصنعتي» :0یعني «پسافوردیستي»« ،0پسامدرن»  ،حتي «پساتاریخي»  ،قرار دارند .چند
سال پيش ،در كتاب پيشنمایي و پيشرفت ( ،)0990ادعاهاي اقسام پيشين نظریه پساصنعتي را
1. Post-industrial
2. Post-fordist
3. Post-modern
4. Post-historical
5. Prophecy and progress
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بررسي كردم .این ادعاها ،به ویژه با شخصيتهایي مانند دانيل بل و آلن تورن ،0و به اضافه بخش
شایان توجهي از باورهاي اروپايشرقي ،پيوند خورده بود .نظریههاي آنان ،تا حد زیادي ،بر
حركت به سمت اقتصاد خدماتي و یك «جامعه علمي» ،و دگرگونيهاي اجتماعي و سياسي
متمركز شده است ،كه ميتوان پيشبيني كرد ،این دگرگونيها ،ناشي از این نظریه هستند.
نظریههاي یادشده ،هنوز نزد ما وجود دارند ،اما آنها در گسترهاي متعاليتر ،به دیگر نظریهها
ملحق شدهاند .در نظریههاي جدیدتر ،به ادعاهایي برخوردیم ،كه از اقتصاد و سياست فراتر
ميرفت ،تا تمدن غرب ،و در واقع جهان را دربرگيرد .در خالل تحول اطالعاتي و رسانهاي،
دگرگوني وظایف و سازماندهي در اقتصاد جهاني ،و بحران ایدئولوژي سياسي و باورهاي
فرهنگي ،این نظریهها ،ناظر به پيشدرآمدي از یك نقطه عطف ،در تکامل جوامع مدرن بودند»
(.)Kumar, 1995, p.55
در واقع ،بحث درباره آینده ،بهصراحت نظریههاي تغيير اجتماعي را كه توسط نظریهپردازان
اجتماعي ،مانند كارل ماركس 0و ماكس وبر  ،ادعا شدهاند ،یکپارچه كرده است .تحليل آنها
درباره صنعتگرایي كالسيك و نوع جامعهاي كه اكثر غربيها در آن ساكن بودند ،هرچند دیگر نه
با آن اهميت ،اما باز هم در دوران معاصر در قالب پساصنعتگرایي ،مورد بحث قرار داد .دستكم
سه نظریه مختلف از پساصنعتگرایي وجود دارد جامعه اطالعاتي ،پسافوردیسم

و

پستمدرنيسم ،1كه گاهي بایکدیگر همپوشاني پيدا ميكنند.
1. Alain Touraine
2. Karl Marx
3. Max Weber

 .كارل ماركس ،نظریهاي از جامعهاي ایدهآل در قالب كمونيسم و سوسياليسم ،به عنوان سنتز نهایي پس از سرمایهداري
(كاپيتاليسم)  ،پيشنهاد كرد ،كه در آن ،مبارزه اجتماعي طبقات كارگر عليه طبقات باالتر ،تغييرات افراطي را ،در جوامعي
به بارآورد ،كه این جوامع ،سيستم سرمایهداري را ،در اتحاد جماهير شوروي و اروپاي شرقي سابق ،حاكم كرده بودند.
از سوي دیگر ،ماكس وبر ،پویایي علم اخالق مذهب پروتستان را ،بررسي كرد ،این علم اخالق ،زندگي جوامع غربي
ماقبل صنعتي را تحت تأثير قرار داده بود و بعدها ،وي بذرهاي سرمایهداري و صنعتگرایي را گسترد.
5. Post-fordism
6. Postmodernism
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تفاوتهاي این سه نظریه ،بيشتر درباره تأكيد آنها است ،اما همچنين ،زمينهها و صورتهاي
خاصي وجود دارد ،كه در داخل هر یك از نظریهها دوباره تکرار شدهاند ،براي نمونه مركزیت
فناوري اطالعات ،كه ایده جامعه اطالعاتي آن را برميشمرد ،همچنين ،در دو نظریه دیگر یافت
شده است .موضوعات جهانيسازي ،تمركززدایي و ،...از این قبيل هستند ،كه بنا بر گفته كومار،
آشکارا در همه ارزشهاي عصر جدید سهم بسزایي دارند .وي اذعان ميكند « ...نظریه جامعه
اطالعاتي ،معموالً یك رویکرد تکاملي و خوشبينانه را اتخاذ ميكند ،كه تماماً ،بر روي دستههاي
اصلي و جدید نوآوريهاي فني ،تاكيد دارد .تحول اطالعاتي ،آخرین و مترقيترین گام در دنبالهاي
از تغييرات است ،كه جامعه انساني را از روزگاران نخستين تاكنون ،دگرگون كردهاند؛ این مطلب
را ،ميتوان در اعتقاد راسخ آلوین تافلر درباره تاریخ به عنوان «توالي امواج غلتان تغيير» 0یافت».
نظریههاي تافلر و بل ،همزادهاي غربي دیگري نيز دارند .بنا به گفته دانيل بل ،هر دو نظریه،
بخشي از نظریه نوظهور تغيير اجتماعي هستند ،كه توسط برخي دیگر از آیندهپژوهان ،با نامهاي
دیگري پيشنهاد شدهاند .اتزیوني ،0آن را «نظریه هدایت اجتماعي»  ،دیتور  ،آن را «نظریه جامعه
گشتاري» و دابليو .بل و مائو ،1آن را «نظریه تصميمگيري سيبرنتيك دگرگوني اجتماعي» 9نام
نهادهاند.
پارادایم تکاملگرا ،كه تحت تأثير مراحل تکاملي مربوط به پيشرفت انساني داروین قرار گرفته
است ،معموالً به عنوان «داروینيسم اجتماعي» 0اسناد داده شده است .این الگو ،درون این پارادایم،
كه بل و تافلر در بحث از آن ميكوشند ،قرار دارد ،زیرا نظریههاي كنوني ،براي تطبيق ابعاد
1. Succession of rolling waves of change
2. Etzioni
3. Theory of societal guidance
4. Dator
5. Theory of transformational society
6. Mau
7. Theory of cybernetic-decisional theory of social change
8. Social Darwinism

 05

مدیریت راهبردی و آیندهپژوهی ،دوره  ،1شماره  ،1بهار و تابستان 1931

گوناگون تفکر آیندهپژوهانه ،كه نياز به چشماندازي جهاني و رویکردي متمدنانه دارد ،نامناسب به
نظر ميرسند .مانند بسياري از آیندهپژوهان ،مفهوم نظري كليدي براي هر دو پژوهشگر« ،پایداري»
جامعه انساني است .این پارادایم مبتني بر اندیشههاي مدرن سکوالر ،در جستوجوي توسعه یا
پيشرفت بشر از طریق فرایند اجتماعي -تاریخي این پارادیم ،به عنوان شيوهاي از درك پيشرفت
بشر چنين پدیدهاي جهاني است.
سرچشمه گفتمانهایي درباره اندیشه جامعه فراصنعتي یا پساصنعتي ،یا برخورد تمدنها ،یا
پایان تاریخ ،در «نظریههاي مرحلهاي از توسعه اجتماعي» 0نهفته است ،كه حاكي از رشد جوامع
بشري از طریق چندین مرحله است .این نظریهها به دنبال پيشنگري نوعي از جامعه هستند ،كه در
آینده در بافتاري جدید ،ظهور خواهد كرد-كه دستكم در فهم ما ،درون طلسم غربي از مدرنيته 0و
پسامدرنيته یا فراتر از مدرنيته بدین لحاظ است.
1. Stage theories of social development

 .0كومار ،اصطالحات مدرنيته و مدرنيسم را ازهم متمایز ميكند ،هرچند وي تأیيد ميكند كه آن دو برخي اوقات ،به جاي
یکدیگر به كار ميروند .اصطالح مدرنيته در نظر وي ،عبارت است از « ...عنوان جامع همه تغييرات فکري ،اجتماعي و
سياسي -كه جهاني مدرن شده را ،به ارمغان ميآورد» .از سوي دیگر ،مدرنيسم...« ،جنبشي فرهنگي است كه در انتهاي
قرن نوزدهم ،در غرب رخ داد و بهخاطر بيشتر پيچيده كردن مسائل ،از برخي جنبهها ،عکسالعملي انتقادي درمقابل
مدرنيته بود» .اما جداي از این مطلب ،وي این واقعيت را درك ميكند ،كه هر دو اصطالح ،بيشك ،مرتبط هستند و
عمدتاً به خاطر اینکه هر دو اصطالح از یك ریشه گرفته ميشوند ،جدا نگهداشتن آنها از یکدیگر ،دشوار است .ریشه
مشترك آنها [m]odernus ،از ریشه ( modoبه معناي بهتازگي ،در حال حاضر) است ،كه یك واژه التين جعل شده
در گذشته ،مانند ( hodiernusاز ریشه  ،hodieبه معناي امروز) است .این واژه اولينبار ،به عنوان متضاد با
 ،antiquusدر اواخر قرن پنجم ميالدي ،استفاده شده است .بعدها ،اصطالحاتي مانند ( modernitasدوران مدرن) و
( moderniانسان امروز) نيز ،به ویژه بعد از قرن دهم ،متداول شدند« .بنابراین مدرنيته ،همانطور كه وي نشان
ميدهد« ،یك ابداع مسيحي قرون وسطایي» است (.)Kumar, 2001, p.67
 .اختالف نظر فراواني درباره معناي پسامدرنيته وجود دارد ،همانگونه كه كومار ،با استناد به بيان چارلز جکنز از
پستمدرنيسم ،آن را «...پدیدهاي «دورمزي» ،كه در یك آن ،هر دو گرایش مدرنيته و مدرنيسم را ،ادامه ميدهد و با
آنها مخالفت ميكند( ،یا فراتر از آنها ميرود)» ميداند .تحليل كومار سزاوار توجه است ،بهطوريكه وي ،شرح
ميدهد« :سردرگميهاي بحث از پسامدرنيته ،بهخوبي توسط متفکر آلماني یورگن هابرماس ،در پاسخ بداهه مشهور،
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ب) تأکید بر آزادی و مردمساالری

تأكيد بر آزادي و مردمساالري در آینده پژوهي ،آن هم با بار ارزشي كه غرب براي این مفاهيم
معرفي كرده است ،دليل دیگري براي غربيبودن آیندهپژوهي است .وندل بل (  )011در این زمينه
ميگوید« :واالترین هدف آیندهپژوهي ،حفظ و ارتقاي سطح رفاه بشر و ظرفيتهاي تداومبخش
زندگي او بر روي كره زمين است .این هدف ،در حقيقت ،همان نقش برجستهاي است كه
آیندهپژوهان براي تفکر آیندهنگر توصيف كردهاند» (.)Bell, 2003, p.85
مشخص است نگاه مادي و منحصر به دنيا ،چگونه اهداف آیندهپژوهي را تحدید كرده است.
بل در جاي دیگري از كتابش به «بهبود آزادي» اشاره ميكند و آن را به عنوان هدف كلي
آیندهپژوهان بر ميشمرد ،در حالي كه از روشها و چارچوبهاي علمي این رشته ،چنين هدفي
آشکار نميشود« :كليترین هدف آیندهپژوهي ،حفظ و بهبود سطح آزادي و رفاه بشر است كه البته
برخي آیندهپژوهان ،رفاه تمامي جانداران ،گياهان و زیستكره زمين را (نهتنها براي ارتقاي سطح
رفاه انسانها بلکه فراتر از آن ،به خاطر خود آن جانداران) به این هدف افزودهاند .بنابراین ،در
كليترین سطح ،هدف آیندهپژوهان ،تالش براي تبدیل جهان به مکاني بهتر براي زندگي،
سودرساني به مردم ،و حفظ و گسترش آن دسته از ظرفيتهاي كره زمين است كه به پایداري
حيات در آن كمك ميكنند» (.)Bell, 2003, p.73
به پستمدرنيستها ،روشن شده است .هابرماس ،پستمدرنيستها را به یك محافظهكاري شکستگرا و خيالبافانه در
مواجهه با وعده هنوز تحقق نایافته روشنگري مدرنيته ،متهم ميكند .اما «پستمدرنيستها» ،همانطور كه وي در نظر
دارد ،محافظهكاراني فرهنگي از [دسته] «نومحافظهكاران» هستند؛ كه از آن جمله ميتوان دانيل بل را نام برد ،كه اثر وي
با نام «تناقضات فرهنگي سرمایهداري» ،به خاطر نوع تلقي ،به عنوان یك اثر پستمدرنيست ،برگزیده شده است .در
كنار این نومحافظهكاران« ،محافظهكاران سابق» نوستالوژیك و گروهي كه هابرماس آنها را «نومحافظهكاران جوان»
مينامد ،قرار دارند .این گروه شامل فوكو و دریدا ميشود ،یعني بسياري از افراد ،بهطور طبيعي ،با پستمدرنيسم پيوند
خوردند .از نظر كومار ،مدرنيته از همان آغاز خود« ،گفتمان متقابلِ» خودش را عرضه كرد .منتقدان افراطي معاصر ما از
عقل ،ساختارشکناني مانند فوكو و دریدا ...« ،اینکه تقریباً  011سال گفتمان متقابلي ،ذاتي خود مدرنيته بوده است،
سركوب ميكنند.)Binti Wan Zakaria, 2010, p.95( »...
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ریشه این اندیشهها در تفکر غرب یافت ميشود ،زیرا رفاه و آزادي همانقدر از چارچوب
علمي و روششناسي آیندهپژوهي آزاد هستند كه عدالت و معنویت .مقصود این است كه ميتوان
در كنار رفاه ،عدالت را نيز مطرح كرد و در كنار آزادي ليبرال ،از آزادي معنوي نيز سخن گفت ،اما
نظام ارزشي كه به نگرشهاي آینده پژوهي شکل داده است ،بيش از رفاه و ليبراليسم را ندیده
است.
پ) انکار آینده محتوم

وندل بل (  ،)011نه پيشفرض اساسي را براي آیندهپژوهي مطرح ميكند .این پيشفرضها را به
نوعي ميتوان اصول موضوعه یا فرضهاي بدیهي آیندهپژوهي لقب داد .او در بيان یکي از این
پيشفرضها چنين ميگوید« :هيچ شاهدي درباره آینده وجود ندارد و نميتوان آن را به طور عيني
مشاهده كرد .بنابراین ،هيچ حقيقتي درباره آینده وجود ندارد .اما ( )...ميتوان براي شناخت آینده،
نوعي دانش مبتني بر حدس و گمان استخراج كرد» (.)Bell, 2003, p.115
شاید بتوان پذیرفت آیندهپژوهي قصد دارد آیندههاي محتوم را از حوزه دانشي خود جدا كند،
اما این سخن وندل بل به معناي دیگري است .او اعتقاد به انکار آینده محتوم را بيان ميكند .در
نگاه او ،تمام وعدههاي قطعي ادیان درباره آینده ،از اعتبار ساقط ميشوند.
بل در اصل دیگري بيان ميكند« :آینده از پيش تعيينشده نيست و كمابيش امکان تغيير آن
وجود دارد .از آنجا كه آینده ،هنوز روي نداده است ،براي بشر  -به عنوان موجودي صاحب
شناخت  -غيرقطعي به شمار ميآید .براي انسان زندهاي كه در راستاي پيشبرد اهداف خود در
جهان تالش مي كند ،آینده نماد اختيار ،قدرت و اميد است؛ آینده ،زماني است كه چهبسا رؤیاهاي
بشر را به واقعيت تبدیل كند» .این سخن ،باور به تفوّق اختيار بشر به خواست خدا است .اگرچه
ادیان نيز اختيار بشر را نفي نمي كنند ،نسبت بين خواست انسان و اراده الهي در باور وندل بل ،به
سوي آزادي انسان سوق یافته است.
ت) التزام به جبر تکاملی و فناورانه

براساس رویکرد كلي آیندهپژوهي ،هدایت آینده به دست پيشرفتهاي فناورانه است كه در حوزه
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پارادایم جبرگرایي فناورانه ،بهخوبي عمل ميكند .از این رو ،بسياري از روشهاي مورد استفاده در
این دانش ،مرتبط با توسعه فناوري است ،كه از آن جمله ميتوان به روشهاي پيشبيني فناورانه،
شبيهسازي ،مدلسازي رایانهاي و برونیابي روند اشاره كرد .پيشرفتهاي فناورانه ،به دليل تأثير
خود بر جامعه انساني و رفاه همه آنها ،و همچنين ،زمين ،مورد توجه قرار گرفتهاند.
اگر ظهور آیندهپژوهي به عنوان یك حوزه دانشي مستقل درك نشود ،نميتوان آن را بهدرستي
ارزیابي كرد .بنابراین ،باید تأكيد كرد آیندهپژوهي در پرتو تکامل كلي مربوط به اندیشههاي غرب،
شکل یافته است .به ویژه درباره نظریه آن درباره دگرگونيهاي اجتماعي -تاریخي ،كه بهطور
عمده توسط آثار جامعهشناسان مشهوري مانند كارل ماركس 0و ماكس وبر 0و در عصر ما (یعني
عصر پسامدرنيته) توسط دانيل بل و آلوین تافلر ،مورد توجه قرار گرفته است .در كارهاي قدیميتر
درباره جامعه آینده ميتوان به اندیشههاي افالطون در كتاب جمهوري درباره جامعه آرماني اشاره
كرد .همراه با اندیشه جامعه آرماني ،تحليل غربي مدرن درباره دستيابي به چنين جامعهاي ،توسط
نظریه اجتماعي -تاریخي مربوط به جامعه آینده ایدهآل ،دنبال ميشود

( Binti Wan Zakaria, 2010,

.)p.89
این چارچوب از نگرشي خطي به پيشرفتهاي تاریخي جامعه بشري ،كه مدتها تحت سلطه
جریان اصلي تفکر جامعهشناختي غرب بوده است ،نمایانسازي پویایي بنيادین ،و قوانين حاكم
بر تاریخ و تمدن انسان ،و بعد از آن كشف یك نظریه دقيق از جامعه كه قادر است هر دو تحليل
ساختاري نموداري و غيرنموداري ،و یك نظریه اقدام مناسب را فراهم كند ،هدف قرار داده است.
مباحث مطرحشده درباره جامعه آینده ،از طریق نظریهها ،در قالب جامعه پساصنعتي یا فوقصنعتي
در تمدن موج سوم  ،پارادایمي تکاملگرا را درون تحليل جامعهشناختي غرب نشان ميدهد.
1. Karl Marx
2. Max Weber
3. Dynamics
4. Third wave civilization
5. Evolutionist
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ث) شوک آینده

مفهوم غربي شوك آینده ،اگرچه به آلوین تافلر منسوب است ،به عنوان یك پدیده اجتماعي به
دغدغه عمومي آیندهپژوهان مبدل شده است .یکي از كاركردهاي اصلي آیندهپژوهي ،پرهيز از
غافلگيري است .در حالي كه در نگرش اسالمي ،تکليفگرایي و تطبيق با مشيت الهي رواج داشته
است ،فشار رواني ناشي از تغيير غيرمنتظره ،در جامعه غيردیني سهمگينتر است.
 .9روشهای غربی

در روشهاي آیندهپژوهي نيز ميتوان آثاري از گفتمان حاكم بر جوامع غربي یافت .در واقع ،آنچه
از نگرشهاي غربي كه بيان شد ،به آیندهاندیشي جامعه شکل دادهاند و تبلور این آیندهاندیشي ،در
روشهاي متعارف و پركاربرد آیندهپژوهي است.
آن گونه كه وندل بل (  )011تصریح ميكند ،آیندهپژوهي در دوران تسلط پوزیتيویسم بر
اندیشه غرب شکل گرفته است .نمود بارز تاثير پوزیتيویسم بر آیندهپژوهي ،در گسترش روشهاي
كمي در این دانش است ( .)Bell, 2003, p.235روشهاي كمي بيشتر براي پيشبيني مورد استفاده
قرار ميگرفتند ،و با پررنگشدن مطالعات آیندههاي بدیل ،كميسازي آیندههاي بدیل نيز رواج
یافت .براي نمونه ميتوان به ارزیابي كمي سناریوها اشاره كرد كه ميشل گوده از تجربههاي پيشين
آیندهنگري در فرانسه از این رویکرد سخن ميگوید

(& Durance, 2011, p.35

 .)Godetشاید

جدیدترین آثار نگاه كمي را بتوان در شاخص حالت آینده 0دانست ،كه توسط پروژه هزاره به
جامعه آیندهپژوهي معرفي شد .در این روش ،شاخصهاي كمي از وضعيت امروز تدوین ميشوند
كه نمایندهاي از حالت زندگي بشر بر روي كره خاكي در آینده نزدیك هستند (

The Millennium

 .)Project, 2011كميگرایي را باید نمادي از غربي بودن دانست .در حال حاضر نيز روشهاي
كمي در آیندهپژوهي اهميت بسياري دارند.
پيش از این بيان شد كه بهبود آزادي و مردمساالري ،به عنوان اهداف مهم آیندهپژوهان یاد شده
1. State of future index
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است .آیندهپژوهي در مقام عمل نيز با توسعه روشهاي مشاركتي ،به دموكراتيزهكردن دانش روي
آورده است .در بسياري ازروشهاي خبرهمحور ،رأي خبرگان به استدالل ایشان ترجيح دارد.
آیندهپژوهان همچنين ،در روشهاي مشاركتي كه مشاركت مردمي به نحو گستردهاي مطرح
ميشود ،تالش ميكنند تا آینده را براساس خواست اكثر مردم شکل بدهند.
شاید مهمترین دليل براي دموكراتيزهكردن روشها ،تردید در حقيقت باشد .تردید در حقيقت و
شكگرایي نيز محصول فسلفه علم غربي است .وقتي حقيقتي وجود نداشته باشد كه بتوان درباره
آن اندیشيد و براساس آن قضاوت كرد ،باید با اهداي حق رأي به مردم ،از منازعه بين ایشان
جلوگيري كرد .البته بخشي از مشاركت مد نظر آیندهپژوهان ،از مکتب «واقعگرایي انتقادي» آب
ميخورد .این مکتب به جاي انکار یا اثبات حقيقت ،نفوذ در حقيقت را مطرح كرده است و راه آن
را نقادي اجتماعي ميداند.
اما این دالیل ،پایان ماجرا نيست .افزون بر موارد یادشده برخي آیندهپژوهان نيز اعتراف
ميكنند كه آیندهپژوهي غربي است ( .)Bell, 2003, p.5بل بر این باور است كه آیندهپژوهي نباید
تنها مختص امریکایيها و اروپایيها (غربيها) باشد ،بلکه باید همه مردم جهان را مخاطب خود
قرار دهد ( .)Bell, 2003, p.17بدتر از این امر را ميتوان در كالم عنایتا ...جستوجو كرد كه وي
بر این باور است كه پيشاپيش آینده توسط غرب اشغال شده است .گالتونگ آینده را سرزميني
ميداند كه به طور مؤثر توسط دانشمندان یا فنگرایان استعمار شده است .وي تأكيد ميكند كه «ما
و دیگر ملتها چگونه ميتوانيم به اشغال غيرانساني آینده ،توسط غرب پایان دهيم ،هرگاه خود
داراي دیدگ اهي مستقل ،صریح ،و ساختمند درباره آینده نباشيم؟ آیا ممکن است چاقوي آینده
غربي ،دست صاحبش را ببرد؟»

0

بروم فيلد ،استاد تاریخ هنر مدرن ،در دانشگاه ميشيگان ،و پژوهشگر در حوزه روانشناسيهاي
بدیل و معنوي ،آشکارا مينویسد« :علم و تاریخ كالسيك به عنوان اسطورهشناسيهاي قرن بيست
1. Soheil Inayatullah, "Alternative Futures of Islamic Ummah", Availabe at www.metafutures.org
(June 9, 2013).
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و یکم ،كافي نخواهند بود .زیرا آنها داستانهاي مستعمرهسازي ،سلطه و تجزیه ،و عصر سعادت
یهودي  -مسيحي هستند» .به روشني ميتوان نشان داد كه هدف برونتمدني آیندهپژوهي عرفي،
ایجاد جوامع عقيم در زمينه آیندهاندیشي و تحميل بيچون و چراي تصویرهاي غربي از آینده بر
سایر ملتها است (عنایتا ،0 00 ،...صص .)190-101این موارد نشان ميدهد آیندهپژوهي كه در
بستر اومانيسم شکل گرفته ،دانشي غربي و سکوالر است .در متون نظري آیندهپژوهي استعارههایي
مانند «عقيمسازي ملتها» موج ميزند كه نشاندهنده از همت غرب براي مصادره آینده جهان به
نفع خود دارد .بهرهبرداران آیندهپژوهي مرسوم (غربي) خود را تسليم جهانبيني و اندیشه غرب
كرده و راه آنان را براي شکلبخشيدن به آینده دنبال ميكنند.
به هر حال ،همانطور كه نشان داده شد ،آیندهپژوهي فراوردهاي غربي است .بنابراین ،یك
بدیل اسالمي براي تحقيق آیندهنگرانه ،باید براي منبع خود كه در سنت دانشپژوهي اسالمي یافت
ميشود ،ارزش قائل شود .از این رو ،بررسي جامعه انساني را از منظر تفکر آیندهنگرانه در رشتهاي
پيشنهاد ميشود «آیندهپژوهي اسالمي» نامگذاري شده است .اميد ميرود این بررسي چندرشتهاي،
آموزهها و جهانبيني اسالمي را در سطح فردي و سازماني تقویت كند .در نتيجه ،باید گفت فحواي
تفکر آیندهپژوهي و تازهكردن تفکر اسالمي از طریق اجتهاد ،باید مبتني بر چارچوب تمدني باشد.
نتیجهگیری
در مقاله حاضر تالش شده است به منظور درك مناسب آیندهپژوهي رایج ،این حوزه دانشي به
طور اجمالي مرور شود .بررسي تعریفهاي موجود ،تاریخچه پيدایش و رشد آیندهپژوهي و مرور
آثار و اندیشههاي آینده پژوهان غربي برجسته از جمله مواردي است كه در این مقاله بيان شد.
آلوین تافلر ،دانيل بل و وندل بل ،سه تن از سرشناسترین آیندهپژوهان جهان هستند ،هم در
عرصه مباني نظري تالش فراواني انجام دادهاند و هم دیدگاههاي آنان مبناي كار اكثر آیندهپژوهان
جهان قرار دارد .این بررسيها ،ميتوانند جهتگيريها و چارچوب فکري و نظري آیندهپژوهي را
به تصویر كشد.

آیندهپژوهی :دانشی غربی

11

بررسي مباني بنيادین و مسير شکلگيري و رشد آیندهپژوهي نشان از آن دارد كه این دانش در
بافتار و اندیشه غربي شکل گرفته است و در تعریف و مباني ،ویژگيهاي غربي دارد .همچنين
چند تن از آیندهپژوهان بر سکوالربودن این دانش تأكيد كردهاند .دالیل و شواهد مختلف حکایت
از آن دارند كه آیندهپژوهي رایج از منظر گرایش ،نگرش و روش بسياري از نشانههاي غرب را
دارد .البته این بدان معنا نيست كه هيچ نشان غيرغربي در آن یافت نميشود ،اما ميتوان به چيرگي
اندیشه غرب و سکوالریسم بر آیندهپژوهي مطمئن بود .از سوي دیگر ،این دانش به شرایط ارزشي
و فرهنگي جوامع گوناگون وابسته است .بنابراین ،این دانش غربي نميتواند براي جوامع غيرغربي
مفيدفایده باشد .و باید هر جامعهاي متناسب با وضعيت خود به طراحي نسخهاي بومي از
آیندهپژوهي اقدام كند.

1931  بهار و تابستان،1  شماره،1  دوره،مدیریت راهبردی و آیندهپژوهی
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