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 چكيده

خرد، و  كه انسان با پويش ذهن، مغزشود مي در كيهانهايي فعاليتروندها و شامل مجموعه  1پژوهيآينده

است. اين پژوهش برآمده معطوف به واقعيت درصدد كشف آينده ناآمده هاي روش با استفاده ازنيز حس و 

 كردن واقعيت فرداي وجود نايافته است.سبا فهم تحوالت و تغييرات شگرف امروز در پي منعك

آينده است و ازسوي روند كردن درصدد مفهومي مختلفهاي روش از يكسو با استفاده ازپژوهي آينده

 پردازد. با اينتمركز بر يك نوع آينده، همزمان به چندين آينده با رويكردهاي متفاوت ميجاي به ديگر

 دنبال كشف، فهم و تبيينممكن، محتمل و مطلوب بههاي آينده فهمو انديشي آينده با پژوهيآينده اصل

 واقعيت آينده ايجاد نشده است تا در چرخه تحوالت امروز چندوچون آينده را مفهومي كند.

نه اصل قطعي و يقيني كه واقعيت احتمالي است. با  پژوهيآينده كهشود مي در اين پژوهش اشاره

مختلفي در هاي آينده روناپذير خواهد بود. ازاينراي انسان امري چارهاين فرض توجه به آينده جهان ب

گيرند تا الاقل يكي انطباق بيشتر با واقعيت پيدا كند. فهم اين دستور تفكر و پژوهيدن ذهن فعال قرار مي

 شود.مي رميسانديشي آينده دشوار و پيچيده فقط با منطق ذهن و فكر در آينده و نيز با رويكرد هايواقعيت

 

 مقدمه

 يوهآينده و نيز اعمال ش معطوف بهها سخن گفته و اكنون با تفكر انسان تاكنون درباره آينده از تاريكي

ها سخن بگويد و اين نگاهي است كه انسان كه از آن در روشنايي شدهامكان نو براي او فراهم انديشي آينده

عميق و هاي دگرگوني بشر جهانش را در آستانه امروز سخت به آن نيازمند است. امروزه تحوالت ذهن

ژرفي قرار داده است. از يكسو اين تحوالت هم در جهانش اثر بديع برجاي گذاشته و هم جهان واقع را 

و زواياي مختلف حيات ها عرصه اساسي كرده است. ازسوي ديگر اين تغييرات درهاي دگرگوني دستخوش

آينده را به هم نزديك كرده است. چنين تحوالتي هرچند در  بشري چيره شده و فاصله بين گذشته و

 تمامي جوانب زندگي انسان به وجود آمده، اما سامانه آن همواره به شكل رسمي و غيررسمي بوده است.

ها شده و افكارشان را در معرض ترديد از اين تحوالت شگرف در جوامع بشري موجب حيرت انسان

معطوف به آينده بروند تا با رصد هاي روش وها ايده دنبالرا برانگيخته كه بهآينده قرار داده و ذهن آنان 
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هاي ايده هاي مربوط به آينده هم ازآينده اين گذار بزرگ انساني را مديريت و تدبير كنند. اين نظريه

 ااي را در دستور كار گذاشتند تجديد سامانه پيچيدههاي چالش كهن بهره گرفتند و هم در پيدايش

در آستانه ورود را دنبال هاي آينده گراييها با رويكرد واقع. اين نظريهانجام شودكشف واقعيت آينده 

 فتند.اكردند تا شايد به نحوي در تور آنها بي

تر آن را تجربه نكرده است. اين تحوالت اي شده كه پيشتازههاي شگفتي انسان امروز شاهد

اي آينده بالدنگير در ميان است. انسان جديد بهويي كشمكشي نفسانگيز چنان شتابان بوده كه گحيرت

گيري شكل كه آينده سودايي همگاني براي انديشيدن اوست تا دردرحالي  شناسد واست كه آن را نمي

 رويدادهاي جهانشمول آينده نقش مؤثر ايفا كند.

 هاي گذشته ناكافي بوده ورينگآينده انگيزند كه نشان دادهشگفتقدري بهامروزه تحوالت جهاني 

ه فهم ك درك كردهدرستي به جديد رفته است. او پژوهيآينده دنبال تكوينبر اين اساس انسان امروز به

وشته ننگاري آيندهبراي انسان و جهان  نگريآينده است. اگر بناست با پژوهيآينده مسئله آينده درگرو

، پژوهيآينده وجود ندارد. بنابراين ميانها آينده هيدنو پژوانديشي آينده و اجرايي شود، راهي جز

سازي مالزمه منطقي وجود دارد كه همه در چرخه براي آيندهنگاري آيندهو  نگريآينده شناسي،آينده

 هاي اساسي ميان آنها وجود دارد.گيرند و در عين حال تفاوتخرد و تفكر آينده قرار مي

انسان است. انسان با اين انديشه آينده را براساس  پژوهيندهآي زيرساخت هرگونهانديشي آينده

رو انديشه انسان متمركز در انديشيدن ازاينيابد. مي هايي از آن دستو به حدسكند مي منطق فكر رصد

 آينده او و جهان آينده است.

شانه  بروهان پژآيندهو  ديشانانآينده ها ارائه شود تاانديشيآينده كه فهمي از آينده با با اين انديشه بناست

 تجربيات رفته گامي نو بردارند و با اين تالش قدمي هرچند ناچيز در راه پيچيده و دشوار آينده برداشته باشند.

ي صاحب پژوهمانند كانون تفكر و سياست پژوهيآينده كه: چرا در كشورشود مي با اين نگاه پرسيده

 دچار بيماريانديشي آينده با فقر تفكر و منطقگيري لشك درحال پژوهيآينده سبك نشده است؟

 گونه شده است. اين مشكل كه اكنون براي كانون تفكر در كشور به وجود آمده به نحوي ديگر درطاعون

تاني از سسازي و مفهومنيز اثر مشابه برجاي گذاشته است. بنابراين پيش از هر چيز ادبيات پژوهيآينده

و در نتيجه پديداري فكر سازي مفهوم ژوهي اصلي الزم و ضروري است تا براساس آنپآينده براي مفهوم

 و سبك نو در روند فهم آينده به وجود آيد.

از گذشته است؟ پاسخ به اين پرسش هرچند دورنمايي از متأثر وضعيت كنوني كشور تا چه اندازه 

روندها، رويدادها و تصاوير ذهني نخواهد  دهد، اما استدالل موجهي براي همگراييفهم آينده را سامان مي

هر نزاع تاريخي در حكم خود واقع شده است. با اين برداشت گذشته تاريخي در عمل واقع به بود و

 آيد.ميپژوه آينده كند اما در كشف روندها به كمكبيني پيش تواند آينده رانمي
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م روشمندي در آن وجود نداشته است. در گذشته هرچند پژوهيدن آينده امر مطلوبي بوده اما تداو

اي بر روي آب بنا شده است. هاي گذشته از دستور افتاده و گويي سازهپژوهيآينده اكنونآنكه  شگفت

اين  شود وانگيز بوده كه حتي شمايي از آن تفكر بزرگ در اذهان انسان تداعي نمياين وضع چنان اسف

 به كلي رخت بربسته است.از ذهن واقعيت 

 كه ناداني بشر از آينده ناشي از انكار يا ناديده گرفتن امر آينده،رسد مي نظربه اين برداشت با

ي دارد و در آن تحول بنيادينادامه بوده است. اين امر اكنون نيز  پژوهيآينده وانديشي آينده ،نگريآينده

د بينفيت فكري و حسي خود ميبنابراين هركس آينده را به اندازه امكانات و ظر 1به وجود نيامده است.

 و ناگزير بايد براساس همين دانسته سخن بگويد.شناسد مي آن راها داده و براساس

رد تفكر با رويك نگريآينده ، دغدغهباشد پژوهيآينده يك علم پيچيده بهآنكه  حاضر بيش از انديشه

ها هآيند د و فقط با تفكر امكان نفوذ درمتداول علم كارآيي ندارهاي روش در آينده را دارد. اين رويكرد با

 نه و اغلبشود مي مربوط نگريآينده بنابراين دغدغه اصلي انسان امروز به موضوع آينده و شود.مي ممكن

 ها به وجود آيد.نگرياست تا در آينده امكاني براي پسنگري پيش كه دعوتي بهبيني پيش

 

 فصل اول ـ مسئله آينده

 ايده آينده

درحال  آينده همه امكاني از جهانِ در آستانه وقوع و پديداري است. اين ايده به شكل نزديك و دور ايده

ه نزديك و دور آيندفرآيند  پديداري بوده و ناشي از وضعيت ايجاد شدن گذشته و حال است. با اين حال

 كنند.مي هاي گذشته و حال را تعيينجهان موقعيت

پايدار است كه اكنون وجود ندارد و ممكن است با تجديد انفجار كيهان آينده احساس وجودي از حقيقت 

و ود شمي و شكست زمان در آينده به وجود آيد. اين آينده در صورت پديداري با سازوكار خرد و تفكر كشف

در عين حال بشر به سه تفكر بنيادين در حوزه گذشته، حال  آيند.مي انگيزي نيز به كمك آنپرتوهاي خيال

 تا جريان انفجار كيهان و شكست زمان را توجيه كند.آيد برمي آينده درصدد كشف روندهاي آينده و

درحالي  هاي اساسي وجود دارد كه به عمق و ژرفاي آنها كمتر توجه شده است.در فهم آينده پرسش

هايي از نمونه بر اين اساس به شود.مي ها همواركه رمزگشايي از آينده با پاسخ گفتن به اين نوع پرسش

 شود:ها اشاره مياين پرسش

آيا آينده وجود دارد؟ آينده وجود فردايي دارد و قابل كشف و فهم با روندشناسي است. از نگاه  .0

با اين حال آينده  شود.مي ديگر آينده چرخش وجودي حال در پهناي زمان است كه با عبور از آن پديدار

                                                 
اي اسعععت نععع  دععع   عععا هودعععدهاي گ وععع   پرندعععد داهد و دععع   ععع  هودعععدهاي گندععع  پژوهعععه  ععع وضعععن ننعععنده آ نعععده .1

 و واقعر ه س اس  س گ دان از آ نده است.آ نده پرنس   
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ه وجود داشته است. پس جهان آغاز و انجامش به هم پيوسته به اين دليل وجود خواهد داشت كه گذشت

 است و گسستي در آن وجود ندارد.

ممكن و مطلوب وجود هاي آينده تر آينده وجود ندارد و فقطآيا آينده وجود دارد؟ در نگاه كلي .2

 روزاينا شوند.مي محسوبها آينده كننده وضعيت گذشته، حال و راهي براي دستيابي بهدارند كه توجيه

 ممكن سخن گفت تا كشفي از امكان آينده فراهم شود.هاي آينده يك آينده بايد ازجاي به

وجود ندارد و با انفجارهايي كنوني عنوان يك واقعيت آينده وجود ندارد؟ آينده بهواقعيت چگونه  .3

آن فق پديداري بشر در روندها و اآيد. مي به وجوداز آينده ها وضعيت و موقعيت جديدي سياهچاله در

ته از آن داشنگري پيش تصويرهايتواند مي از روندشناسيهايي ايده دهد و تنها با طرحكاري انجام نمي

هاي او اغلب نافرجام برد و تالشباشد. با اين برداشت جهان آينده اقدامات انساني را در خود فرو مي

ندارد، اما واقعيتي معطوف به بيرون از ذهن ماند. با اين حال وجود آينده در عين حالي كه قطعيتي مي

 است. در اين صورت هر آينده از هر چيزي در خودش وجود دارد كه با تحول در نهادش به پيدايي

واقعيتي سيال ها آينده ممكن وجود دارند. زيراهاي آينده بر اين مبنا آينده وجود ندارد و فقط رسد.مي

و اصل سازگاري را با خود در همه شوند مي يقي برشانه آنها بنادر آينده خواهند بود كه هرگونه حقا

  كنند.مي ها حفظدوره

عنوان يك واقعيت وجود ندارد و همه تحوالت و اساس اتفاقات آينده چگونه وجود دارد؟ آينده به .4

هناي با اين فرض زمان گذشته، حال و آينده وجود ندارد و فقط پ شود.مي انجامامكاني در پهناي زمان 

زمان وجود دارد. شايد فرض زمان آينده امري بيهوده باشد و پهناي جهان چنان گسترده است كه انسان 

و شود مي در پهناي زمان واقعتدريج به وكند مي هايي از جهان تحميلوضعيت دانايي خود را بر پاره

 دهد.دور ماندن از اصل را به آينده نسبت مي

 هديگر همراهاي آينده است كه پايانش باعيار تمام نده طرحي از يك آغازآيا آينده يك آغاز است؟ آي .8

تا انفجار آينده ممكن شود. بنابراين آينده كنند مي آيند و همديگر را تقويتبرشانه هم ميها آينده شود.مي

 رد.شود، هرچند كه اكنون وجود واقعي و قطعي ندا آن تواند مانع ايجادو كسي نميآيد مي به وجود

 روندها فكر درفرآيندهاي گيري شكل وانديشي آينده آيد؟ آينده با تفكر،ميدست به آينده چگونه .1

 هاي او زنده و پايدار است.در عين حال هر آينده به احساس وجودي انسان آينده و فعاليتآيد. مي دستبه

د و فهم روندهاي آن آينده براساس چه اصلي وجود دارد؟ آينده بر پايه اصل احتمال وجود دار .7

 نياز به پويش ذهن، مغز و نيز خرد و حس دارد.

اصل احتمال چيست؟ اصل احتمال آينده واقعيتي است كه براساس مناسبات و مالحظات وجودي  .5

كه قطعيتي در آن وجود ندارد داند مي انسان چيزي از روندهاي آيندهگويد مي اين اصل شود.مي به آن توجه

 ش حدسي و احتمالي خواهند بود و در عين حال بشر ناگزير از اين دانستن است.هايو همه دانسته
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ها و مواد تاريك است. اين انفجار كيهان وجودي از سياهچاله آينده تداوم انفجار آينده چيست؟ .3

در اين  .زندگسترش است و گسترده شدن آن تداوم وضعيت آينده را رقم ميدرحال  كيهاني همچنان

برانگيزي است كه زمينه ذهنگيري شكل درحال 1ناكجاآبادي آغاز و انجام ودرحال  ونديصورت آينده ر

بر تنيمب و طوفان فكري در آن وجود دارد. با اين تلقي هر آينده نشانگر يك ايده از پيش تعيين شده و

 واقعيت ناآمده است.

ت. شكل نايافته اس سخن گفتن از آينده درباره واقعيتيشود؟ مي چگونه از آينده سخن گفته .03

هايي با اين حال پرسش سازد.مي اين واقعيت تابع زمان گذشته و حال نيست و هر آينده زمان ويژه خود را

 1كند.عقالني در آن ندارد و از منطق فكر نيز پيروي نميگيري جهت آينده كجاست؟اينكه  نظير

 ن است. آينده سازگار با پويشآينده به چه معناست؟ آينده عبور از بودن و ورود در چرخه شد .00

و تغيير فراگير و نيز در تعارض با اصل ساكن بودن است. اين اصل بنيادين تغيير در جهان جانبه همه

 گيرد.مي كه با آن جريان گذر از وضعيت بودن به شدن شكلكند مي ايجاد

ست. زيرا ا نهاها كه گشوده شدن آهاست؟ آينده نه جابجايي كيهانآيا آينده جابجايي كيهان .02

كيهان آينده در امتداد راه انفجار بزرگي واقع شده كه در كيهان گذشته به پايان نرسيده و ممكن است 

 ها همراه شود و وضعيت جديدي از كيهان را سامان دهد.با انفجارهاي ديگر از سياهچاله

قوع است. سيال در آستانه و يبزرگ و فكر يآينده چگونه چيزي است؟ آينده طرحي از ذهن .03

معنايي عميق، گسترده و پيچيده است. با اين ويژگي چرخش آينده ممكن است ذهن لحاظ به اين فكر

طبيعي به فكركردن اقدام نمايد. با اين نگاه آينده انسان را نه علم كه فكر صورت به كند وپويا را درگير 

كه اطالعات كافي درباره آن وجود زيرا آينده در صورتي علمي خواهد بود كند. مي و سازوكارش تعيين

 كه آينده سراسر امري نادانسته است.درحالي  داشته باشد،

 لِبا اصخود را آيا آينده واقعيت است؟ آينده واقعيت وجودي و اشيايي است كه انسان امور  .04

قرار  ربا اين اصل واقعي آينده سراسر موضوع خرد و تفككند. مي فصلوبا امكان دانايي حل وهستي اشيا 

كشد تا براي ذهن و متعاقب آن فناوري سر بر ميدهد مي گيرد و علم را آرام آرام در پرتو خود شكلمي

 خالق فهم واقعيت آينده برگونه واقعي ممكن شود.

هاي نانوشته، ناخوانده و اي از سرمشقهاي آينده نوشته شده است؟ آينده مجموعهآيا سرمشق  .08

ا ده و در نتيجه بشهاي پيچيده همراه كه با برداشتاند شده در شرايطي واقعها ناگفته است. اين سرمشق

 زبان غير فني پوشيده شدند و در نتيجه نامفهوم برجاي ماندند و هنوز تفكر در مغز آن نفوذ نكرده است.

                                                 
 ناه   ده است.  « هسال  العشق»دانجاآ اد اصطالحه است ن   حره سه وهدي ده  .1

 .11ضراءالد ن س داه، آ نده تمام آدچ  اهمرت داهد، ص . 2
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آيا آينده حقيقت است؟ آينده فقط آينده است. انسان در آستانه آينده واقع شده و بايد با   .01

 انهايي از امكطبيعي موقعيتصورت به خرد و تفكر آن را رمزگشايي كند. در اين طرح از آيندهنيروي 

 آورند.كشند و با توسعه چرخه ذهن و مغز در مدار شناسايي آينده گشايشي به وجود ميبشري سر بر مي

در  نسانيبا مقتضيات و مناسبات ااي آينده براي انسان در كار است؟ براي انساناي آينده چه .07

د. كنمي راه است. اين آينده با جهش بزرگ انساني همراه است كه همه چيز را دستخوش تغيير اساسي

و درصدد كشف روندهاي آن است تا در شود مي تكوين به شكل واقعي مواجهدرحال  انسان با اين آينده

 آورد. دست به بينانه از آنمواجهه واقعي فهم واقع

درواقع  گويد، اماسخن ميها آينده مختلف وجود دارد؟ بشر هرچند ازاي هآينده آيا در جهان .05

مثابه يك واقعيت سيمايي از كيهان آينده است. يك آينده از يك امكان جهاني وجود دارد. اين آينده به

 مثابه يك واقعيت گشوده شده از كيهان وجودي است.پس آينده جهان به

 آينده ذهن، مغز، خرد، حس، روش و زبان نقشدر آينده چه چيزي اهميت دارد؟ در   .03

 ماند.از ميان برداشته شوند، آهنگ آينده پنهان و گنگ ميهريك  برعهده دارند كه اگراي كنندهتعيين

چه چيزي مسئله آينده است؟ مسئله آينده طرحي از يك تفكر خالق براي فهم و تبيين جهان   .23

 و اشياي آينده است.

گذشته چه بود. حال چگونه شود، مي نقضي گفتهبه روش ؟ در پاسخ باشدتواند مي آينده چه .20

ت دسبه باشدتواند مي ها، ذهن راهي به اين پرسش كه آينده چهاست. با روشن شدنِ پاسخ اين پرسش

 محتمل نسبت به ممكن چيزي است كه وقوعش امكان داشته باشد و آينده با وجود اين آيندهآورد. مي

 برخوردار است.بيشتري  ز وقوعديگر اهاي آينده

هاي آينده چگونه جهاني است؟ آينده جهاني ناشناخته، نانوشته و ناگفته است. اين جهان با فعاليت .22

ها، درك رو امكانات، ظرفيتو راه آينده هر جهاني با آن تعيين خواهد شد. ازاينشود مي ذهن و مغز گشوده

 سازند.اي جهان آينده را ميگرايانهموانع به نحو واقعها، كشف زمان، زبان، نظم آينده و توانايي

است؟ آينده واقعيتي سراسر در آستانه پديداري گيري شكل درحال آيا آينده يك واقعيت .23

 نزديك شدن ودرحال  با وجود اين آيندهيابد. مي نقش انسانيانديشي آينده است. اين وقوع با

 و در مواردي ساختن آن است. سراسر فعاليتي براي شناختنانديشي آينده

واند تمانع از وقوع آينده شود؟ آينده در آستانه پديداري است و كسي نميتواند مي آيا كسي .24

مانع وقوع آن شود، اما ممكن است آن را به نحو مقتضي در اختيار گيرد و تدبير انساني در آن انجام 

ها گيريكه جابجايي و تغيير جهترسد مي نظربه جاي استفاده از الگو روياروييدهد. در اين صورت به

 براي همگرايي آينده امري الزم است.
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آينده بخشي از زمان است؟ آينده بخشي از زمان برجاي مانده و ناآمده است كه اين زمان  آيا .28

با اين نگرش آينده هرچند همه كند. مي با وقوعش وضعيت يا موقعيت زماني آينده جهان را تعيين

 امري قابل انديشيدن در چرخش آينده است.ها آينده ن نيست، اما زمانوجودش زما

آينده انسان چيست؟ آينده انسان همه تصوري است كه او از آينده خود و جهان دارد. اين تصور  .21

 هاي آينده، تصورهاي خيالي را در قالبانسانرو ازاين اغلب گنگ و در مدار ناخودآگاهي واقع شده است.

نكته حائز اهميت اين است كه اگر آينده  كنند.مي ريزند و نقش اساسي در ساخت آن ايفامي خالقهاي روش

 انسان براساس گذشته ساخته شود، امري گذشته خواهد بود و ارتباطي با آينده انساني نخواهد داشت.

ه درا تجربه كرده است؟ بشر تاكنون دو آينده كشاورزي و صنعتي را تجربه كراي آينده بشر چه .27

رد كه آوو اكنون در آستانه ورود به آينده تجربه دانايي است. اين تجربه تحوالت شگرفي را به وجود مي

 دهد.به كلي انسان جديد را با گذشته متفاوت نشان مي

زنند؟ اگر در دوره هاي كشاورزي، صنعتي و دانايي چه نقشي را در حوزه انساني رقم ميآينده .25

  شود.مي بر كشوري حاكم نباشند، آن كشور دچار آشفتگي مضاعفها آينده از اينهريك  كنوني

موجب فرسودگي و انجماد حافظه شده هرچند كه آينده كشاورزي با اين تلقي براي  آينده اول:

 .انسان نافع بوده است

با فاصله گرفتن از هوش واقعي در وضعيت كنوني ساكن شده و به هوش مصنوعي  آينده دوم:

 ت،روي آورده اس

سراسر معطوف به افزايش هوش انساني با محوريت ذهن و مغز بوده و دانايي با آن  آينده سوم:

 سامان يافته است.

طبيعي متفاوت با امروز خواهد بود و سير تحوالت صورت به آيا آينده غير از امروز است؟ آينده  .23

هاي امروز اغلب فاقد قطعيت يريزبا اين اصل برنامهكند. مي چرخه آينده را دستخوش تغييرات اساسي

ريزي گسترده وجود ندارد تا در آينده مشابه معناي الزم خواهند بود و بنابراين براي آينده امكان برنامه

و در عين حال بيگانه با آن نخواهد كند نمي آن اتفاق افتد و آينده لزوماً از وضعيت و موقعيت حال پيروي

 است. قرار گرفتهبود و در امتدادش 

 

 آينده جهان

آينده جهان در وضع آينده واقع شده و با اين اصل مطالعه آينده نه يك علم كه تفكري پيوسته به ذهن 

و با تكيه برگذشته به راه كند مي روندپژوهي است. ذهن در اين تفكر بدون موضوع تعييني مشخص

 واقعي با آينده همراهي كند.صورت به پژوهيشتابد تا با راهآينده مي

با تفكر خالق پژوه آينده است. زيرا پژوهيآينده ترين پيامدي ازآينده جهان در وضع واقع محتمل

 تر را پيدا كند.تر و گستردهتا براساس آن امكان ايجاد تحوالت عميقشناسد مي پيامدهاي محتمل را
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 انديشييندهآ زيرساخت پژوهيآينده يعني شود.مي ممكن پژوهيآينده فهم آينده جهان فقط با

 1اي قرار گرفته است.حرفهپژوهان آيندهن ماين نكته مورد توجه انجدارد. 

 

 چيستي آينده

مناسبات جهان كنوني است. آينده امروز نيست، اما روندي از طبق گيري شكل درحال آينده واقعياتي

پژوهي و سياست ،پژوهيآينده آينده حاصل مفاهمه و تعامل آيد.درصدد نابودي امروز نيز بر نمي

ماري احتماالت بيشواقع به چندگانههاي آينده ريزي است. با اين فرض آينده امري ناشناخته است وبرنامه

گيرد خواهند بود. پس آينده براساس احتماالت بيشمار و با سوگيري جهان ممكن شكل مي هانادانسته از

 يابد.وسعه ميانگيزي از جهان احتماالت تكشد و با خيالو سر بر مي

ت آينده كجاست؟ آينده جايي اسشود مي آينده سرآغازي براي تفكر برتر است. با اين فرض پرسيده

معطوف به خرد و تفكر از آن داريم. با اين حال بايد درباره انديشه اي اراده كه ما در آنجا حاضر هستيم و

 بر آدمي سخت گرفته شود.آنكه  آينده انديشيد بيش از

اقعيت جهان آينده است و زمان در پهناي آن شناور است. زيرا زمان با زمان در گذر است و آينده و

ه در اين صورت آيند و فقط اشاره گنگي به آن دارد.كند نمي اين واقعيت چيز زيادي از آينده را تعيين

 نو آسازد نمي آينده راواقعيت  ،زمانواقعيت مانند گذشته و حال نمايانگر خودش است. با اين فرض 

 ارد.ددنبال به پيامدهاي بنيادينسازي شگفتي پس آينده با سازد.مي خود راناپذيري بازگشت زمانِ

 

 گراييآينده

دنبال سامان گرايي نوعي از تدبير انساني در كشف روندهاي جهان آينده است. اين تدبير با رويكرد ديد آينده بهآينده

 تفكر در جهان آينده استراتژي مناسب براي بقاي انسان در جهان ناآمده است.دادن آهنگ تغيير جهان است. شايد 

 بهو  ندهستموازي  با يكديگرگرايي گرايي و آيندهگرايي، اكنونازسوي ديگر سه واقعيت گذشته

ممكن و محتمل مؤثر هاي آينده به نحوي در پديداريهريك  گويند. يعنيهاي ممكن خوشامد ميپديده

 خواهند كرد.آفريني شنق بوده و

 

 هاي آينده سكوي

اين سكوها به تنهايي چيزي از واقعيت ممكن  آيند.مي سكوهاي آينده جهان نمادهايي از آينده به حساب

هايي در آينده اشاره دارند. ذهن در پژوهش و انديشيدن سكوها به سه مفهوم گويند و فقط به واقعيتنمي

 شوند:مال بيان مياساسي از آن دست يافته كه به اج

                                                 
1. File name: Future of Future 
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افق زماني آينده با  با اين فرضپديداري آينده جهان در موقعيت وجودي حال است. سكوي اول: 

برشانه زمان حال افق آينده را ديده و با اين راهبرد پژوه آينده اساسبر اين  شود.مي زمان حال ديده

 نزديك واقع شده است.بنابراين آينده در افق دور و كند. مي تصويري از آن را ترسيم

روند آينده جهان در پديدار شدن و واقعيت يافتن امري خيالي است كه ذهن با  سكوي دوم:

 دهد. مي اندازد و طبق آن روندشناسي آينده را انجامگستري آينده را به تور ميخيال

 ژوهيپيندهآ هايدانسته نبودنعدم قطعيت در آينده جهان و نيز تعييني  اعمال اصلسكوي سوم: 

دليل تعييني نبودن موضوع به كلي قطعيتي در فهم آن وجود ندارد. است. با اين نگرش در امر آينده به

 بنابراين در امر آينده سه اصل دانايي، تعييني و قطعيتي لحاظ نشده است.

 

 مواجهه با آينده

ن بشر بوده و او همواره هميشه مركز توجه ذهبراي ذهن و مغز است كه مطالعاتي عميق  يآينده موضوع

را به  آنهامرور به  ساخته وها آينده بسياري براي فهمهاي ايده هايش زيسته است. بشر تاكنونبا آينده

 هاي گذشته و حال ابزار شرطي براي فهم وهاي بنيادين تبديل كرده است. با اين منطق دانشدانش

 شوند.مي حسوبمنگاري آيندهو  نگريآينده درها آيندهبيني پيش

ذهن در اين وضعيت نوپيدا امكاني  شود.مي انجامروندشناسي  راساسبها آينده مواجهه ذهن با

بيني به آينده در پيش گيرد. كه خود را در موقعيت فهم آينده قرار دهد و روندي از واقعيابد مي جديد

 آينده دليل روشني براي هستي داشتن و انديشيدن است.اينكه  ضمن

اين حيطه سرآغاز كند. مي آورد و وارد حيطه حيرتجهه با آينده ذهن را از سرگرداني بيرون ميموا

آيند و پهناي جهان به گستردگي هرچه شكست زمان است كه با آن فضا و زمان از خميدگي بيرون مي

 شود.مي تر ديدهتمام

 در مواجهه با آينده چند پرسش اساسي وجود دارد:

و فكربرانگيزي در امكان مواجهه انگيزي ذهن با آينده مواجه شود؟ آينده ياند توامي ذهن چگونه .0

 آورد.گيرد و اين مواجهه امكان آگاهي و دانايي را با كشف روندها فراهم ميذهن و مغز قرار مي

ممكن است؟ ذهن در مواجهه با جهان آينده به آگاهي  رويدادهاي آينده دستانهآيا اقدام پيش  .2

دستانه در چگونگي آن خواهد شد، اما در اصل آينده نفوذي كه موجب اقدام پيشيابد مي سيال دست

 رخ نخواهد داد و هرگونه نفوذي معطوف به تفكر است.

ببيند. ها آينده كه خود را در آستانهشود مي ذهني با آينده مواجهشود؟ مي چه ذهني با آينده مواجه .3

 ه در روند آينده قرار گيرد و با رمزگشايي درصدد كشف آن برآيد.آموزد كه چگوناين مواجهه به آدمي مي

 الزم است:ديگر چند پرسش اصلي طرح به  براي فهم بهتر آينده توجه
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كه قطعيتي در آن وجود داند مي داند؟ انسان چيزهايي از آيندهانسان چه چيزي از آينده مي .0

از آينده روندپژوهي  رد. در عين حال او از طريقاز آينده دا يناچيز و نامطمئنهاي دانسته ندارد. او

 از امكان آگاهي و گواهي سخن بگويد.تواند مي هايي در اختيار دارد كه با تكيه بر آنحدس

 هاييداند؟ انسان از روندها با الگوي تاريخ و منطق تفكر حداقلانسان از روندهاي آينده چه مي .2

د به تا شايشود مي ها و براساس نفوذ تفكر در آينده واردحداقل كه قطعيتي ندارد. او با همينداند مي را

 آگاهي و گواهي بيشتري دست يابد.

هايي براي دانايي در اختيار دارد؟ براي انسان در كشف و فهم آينده فقط گزينه تفكر انسان چه گزينه .3

 آن حق حياتي مؤثر دارد. هرچند كه حس انساني نيز درشود، مي وجود دارد و آينده فقط موضوع تفكر واقع

در واند تمي دهد؟ انسان فقط با گزينه تفكررا براي دانايي آينده برتري مياي گزينه انسان چه .4

 خواهند بود.آفرين نقش سياهچاله آينده نفوذ كند و علم و فن متعاقب آن

ر آينده اه نفوذ داست. يعني ر خواهد آينده را بشناسد؟ آينده فقط با تفكر قابل فهمانسان چگونه مي .8

در  پژوهيآينده هايروش انگيزي قرار دارند. با اين برداشتفقط تفكر است و ديگر احتماالت در شمار خيال

 دستيابي به آينده كارآيي چنداني ندارند و فقط در عرصه علم مؤثر خواهند بود.

از متناسب با نيتواند مي رو بشرواقعيت اين است كه آينده هنوز رخ نداده و تعيين نشده و ازاين

ر سازه انساني دارد و د نگريآينده براساس پژوهيآينده خود به آن واقعيت انساني ببخشد. با اين اصل

 چارچوب خردمندي و تفكر قابل طرح و توجيه است.

نيازهاي آينده، بيني پيش انسان در مواجهه با آينده بايد به اموري مانند آمادگي ذهني و مغزي،

ها، برخورداري از تفكر خالق و رويارويي يري دانايي هرچند اندك، آمادگي در مواجهه با غير مترقبهكارگبه

 بيني پيشه كند و آيندهانگيزد كه نسبت به آينده واقعسازنده ذهن توجه كند. اين توجه او را بر مي

 رو بفهمد.مثابه يك واقعيت پيشانساني را به

 

 آينده  سياهچاله

اي ناگشوده براي ذهن و مغز است و با انفجار تفكر در پهناي آينده در موقعيت گشوده چالهآينده سياه

ا بپژوهان آيندهو دهد مي اين گشايش با تداوم انفجار تفكر در چهارسوي جهان رخ گيرد.مي شدن قرار

ارد كه از نياز د زيرا بشر امروز مانند گذشته روند.مي يدنبال چنين واقعيت سيالدستيابي اين امكان به

 شود.مي فرداي خود و جهان آگاهي داشته باشد كه اين امر فقط با تفكر در آينده ممكن
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با اين  1اند و ناي برخاستن ندارند.طبيعي خميدهصورت به در اين سياهچاله دو اصل فضا و زمان نيز

ز روندي خواهد بود كه وقوع حال موقعي كه زمان و فضا در وضع جديد از خميدگي بيرون آيند، خود نشان ا

 كننده وقوع آينده نزديك است.آينده نزديك است. يعني بيرون آمدن فضا و زمان از اين وضع خود تعيين

 

 انفجار بزرگ آينده

 هكه آينددهد مي اين اصل بنيادين نشان شود.مي ايده يكپارچه جهان تقويت باانفجار بزرگ آينده 

هاي تغيير در پهناي جهان مهياست تا آينده از . يعني همه امكانگستردن و گشوده شدن استدرحال 

 دهند.محسوس و اثربخش گواهي طرز به بر اين واقعيتگيري شكل پوشيدگي بيرون آيد و روند

سر آغاز آنها را رقم مي زنند كه زمان به شكل طبيعي آنها را از هم درواقع  انفجارهاي آينده جهان

فهم شوند. زيرا جهان آينده با همه امكانش پهنايي گسترده دارد كه در آن گذشته، تا قابل كند مي متمايز

حال و آينده يكي است. البته اين مفروضات ناشي از تلقيات ذهن بوده كه ممكن است در واقعيت ظهور 

يابند و با پذيرش اين اصل هر انفجاري صورت گيرد با شكست زمان همراه خواهد بود كه خود طرحي 

 ك آينده در آستانه وقوع است.از ي

 

 كشف سياهچاله آينده

طبيعي با انقالب بزرگ ذهني و فكري در جهان كنوني همراه است كه صورت به كشف سياهچاله آينده

با ند. كمي آورد و طوفان فكري به پاانگيزد و خرد را از سرگرداني بيرون ميشگفتي ذهن خالق را بر مي

گستردن جهان از وضعيت درحال  گ بايد از انفجارهاي بزرگ سخن گفت كهانفجار بزرجاي به اين كشف

 است. حال به موقعيت آينده

 خالقيتو دهد مي آن را سخت كاهشبيني پيش احتمالاي است كه با اين فرض آينده سياهچاله

فرو مي روند  شها در مغزاندازد. در اين سياهچاله همه دانايياز كارآيي مي مناسبات انسانيذهن را در 

 هاز آينده به شكل طبيعي مسئلبيني پيش در عين دشوار بودنِ مسئلهاينكه  گردند. جالبو باز نمي

 رسد.مي نظربه در آن امري ممكن و سادهنگري پيش

كه  1شودهاي امكان است. از اين سياهچاله نوري ضعيف گسيل مياي با قابليتآينده جهان سياهچاله

يكسره تاريك ها آينده و همين رمز حيات آينده است. با اين نگاهدهد مي واجهه خود قرارذهن و مغز را در م

 ازد.سمي نيستند و دستيابي اين اصل براي ذهن در سازه اوليه امكان فتح آينده را با روندگرايي ممكن

                                                 
نند. ده ا ن منقعرت فضا و زمان درز مادند تاه ك اس فاده مهاي تاه ك است ن  فقط از اد ژي آ نده پرش از ادفجاهش ماده. 1

 وندد.ادد ن   ا ادفجاه آ نده آدها درز گشنده و قا ل فهم مهها خمردهد گ  امكان

 وند ن  آدها ها قا ل د دن خناهد ن د.ها تاه كند و از ه  ك دنه و در وي گ ادشه گسرل مهها مادند مناد سراهچال آ نده. 2
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از آن ها ندهآي آينده مانند سياهچاله در مركز جهان امكان واقع شده و به همين دليل است كهواقعيت 

 آيند.مي ممكن نه فرجام جهان كه پهناي آن به حسابهاي آينده در اين صورت شوند.مي بيرون كشيده

ان همزمصورت بهها آينده در مواردي ممكن است البته شود.مي امكان آينده با فروپاشي حال پديدار

. يعني هرگونه آينده در جهان ممكن با ندو به تاريخ پيوند ياب برشانه هم به باال آيند و دوباره فرو روند

زيرا آينده زمان تعييني ندارد و با فرض از ميان برداشتن زمان حال يا  شود.مي فروپاشي حال تشكيل

 شود.مي ها به نحوي زمان آينده همراه با جهان آينده ساختهتجمع زمان

وندپژوهي ر حب كرده است. زيرا آينده بادر اختيار كسي خواهد بود كه آن را تصاانساني آينده  فرضاين  با

 ت.نادانسته اس انسان واقعيتيو الگوگيري از گذشته قابل دسترس خواهد بود كه با اين برداشت آينده 

نده و اغلب از آيگويد مي هاانسان امروز براي سيطره بر آينده با تصوراتي كه از آن دارد از نادانسته 

مثابه يك واقعيت از آن سخن بگويد و فقط ه جهان را در اختيار ندارد تا بهاو آيندكند. مي نمايينادانسته

 كند.از آن مينگري پيش معطوف به خرد و تفكرهاي حدس با

 

 زمان آينده

 را به وجودها حركت يكسان تفاوتاين مرور به  در آغاز زمان آينده براي همه اذهان يكسان است و

 شود.مي ها با آمدن پديدارك واقعيت امري ناآمده است و همه تفاوتعنوان يآينده جهان بهآورد. مي

 گيرد.مي ها در اوضاع متفاوت شكلكه نابرابريدرحالي  اكنون در وضع يكسان آينده همه برابرند،

شود تر گفته شد آينده، زمان و فضايي خميده است و از آن پرتو نوري گسيل نميگونه كه پيشهمان

گذرد. شايد خميدگي زمان در جهان موجب شد كه نوري از آن ي خورشيد هم نميو گويي از نزديك

 وگويد مي گسيل نشود و در نتيجه خرد در آن نقشي ايفا نكند. در عين حال انسان از آينده سخن

كه خود نشان از متساطع شدن نور ويژه در آينده است. يعني پديداري دهد مي در آن انجامنگري پيش

 د.كندر آينده جهان به نحوي امكان آگاهي از آن را ميسر مي نور حداقلي

عنوان يك واقعيت اصلي خميده و فاقد هرگونه حد و اندازه است. زيرا آينده با اين نگاه آينده به

مانند گذشته و حال واحدي به هم پيوسته است. اين پيوستگي چنان عميق است كه ميزان تعييني 

 و دستيابي به فهم آن كاري دشوار و در مواردي ناممكن خواهد شد. كندمي آينده را دچار مشكل

در اين صورت آينده مانند گذشته بخشي از قانون طبيعت آفرينش است. اين آينده با خود 

تابد و آينده را در مسير تاريخي هاي محتمل و نامحتمل را بر ميهايي را به همراه دارد كه تاريخناهمواري

 دهد.شدن قرار مي
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عنوان يك واقعيت تعييني فاقد هرگونه فضا و زمان گوياست و در آن افق در عين حال آينده به

با اين اصل جرم آينده و شايد  شود.مي رويدادها محدود است و به سختي نوري دور دست از آن متساطع

 د.كنيدا ميو شكل آينده پشود مي پيكربنديتدريج به روحش در جهان واقع وجود دارد و با انفجاري

ي به كلي گم شده و چيزمباالتي بي باگونه كه ممكن است گشوده شود، شايد همانانساني آينده 

 آيد و هميشه از چيزي پديدارآينده باشد. آينده جهان از هيچ به وجود نميرخ ندهد و جهان آينده بي

دارند كه يكي تاريخي شده و يعني عناصر بنيادين جهان آينده در جهان ديروز و امروز وجود  شود.مي

نها تنه واقع شدن است. اگر عناصر جهان امروزي از ميان برداشته شونددرحال  دومي وقوع يافته و سومي

و جهان فاقد سخن معقول خواهد رود مي فردايي نخواهد بود كه امروز نيز به كلي با تاريخش از ميان

، هرچند كه تغييرات و تحوالت آن بنيادين است. گرفتهقرار شد. زيرا جهان فردا در امتداد جهان گذشته 

كه آينده به كلي متفاوت با گذشته و حال شده و در عين  هستند اين تحوالت چنان عميق و گسترده

 گيرند.حال آنها گذشته و حال را ناديده نمي

 

 هاپيوستگي زمان

يري كارگاين تاريخ فقط انسان با بهاند كه در چرخش ديروز، امروز و فرداي جهان تاريخي به هم پيوسته

خواهد كه خود مياي گونهبه كه جهان راكند مي او در اين عرصه تالشكند. مي ذهن و مغزش بازيگري

 پسندد، بسازد تا امكانات جهان آينده را براي خودش در اختيار گيرد.و مي

او گذشته با همه امكانش  كه گذشته به چه معناست. از نظرداند مي شناسيانسان با اصل زمان

 ترينترين و محتمليابد. در عين حال گذشته در زمانش ممكنآينده تداوم نميفرآيند  گذشت و در

نافع  ممكن و محتملهاي آينده و نه برايكند مي آينده بوده كه تكرارش نه افزايش وقوع آينده را بيشتر

افق را براساس آن پژوه آينده وشود مي آن واقعخواهد بود. البته گذشته چيزي است كه آينده برشانه 

روندپژوهي  لحاظبه نخواهد بود ونگري پيش وبيني پيش بيند. بنابراين آينده با گذشته قابلبهتر مي

 تر شود.كه فهم آينده سادهكند مي امكاني فراهم

توان مي ه با گذشتهناپذير است. البتگذشته امري بود كه گذشت و ديگر نخواهد بود و امري بازگشت

 شناسي در حيطه آينده انجام داد و راه ورودي در سراي آن يافت. روند

در اين صورت آينده از  1تر رخ داده است.رويد كه پيشازسوي ديگر هر چيزي از نهاد چيزي مي

 هنايپدر و با الگوسازي يابد مي و گذشته حق حيات خود را دوباره در آيندهآيد مي گذشته به وجودروند 

 ايفا خواهد كرد.خود را آينده نقش اساسي 

گذشته با همه امكانش در تاريخ وجودي خود گذشت، حال لحظاتي از قرارگاه فعال و رو به جلو 

                                                 
 .11، ص 1631ت ددا، ااد شاهپنه، خناج  ها، ت جم  محمدهضاها و  اف  هدس   اگ، فرز ك، ادد ش ال. 1
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ري نه نگاست و آينده واقعياتي گنگ و پوشيده براي انديشيدن امروز و فردا است. با اين اصل گذشته

راي ب پژوهيآينده هايروش در برخي ازاينكه ويژه بهآيد. مي دانييندهكار آامري ناپسند كه در مواقعي به

 هرچند كه بازگرداندن گذشته امري ناممكن است.شود، مي فهم آينده كمك گرفته

نگري با اصول سناريونويسي منطبق است. در اين روش براي آينده مانند گذشته گذشته

رگرو فهم گذشته است. در اين صورت اگر آغاز پيدايي با اين فرض درك آينده د شود.مي همانندسازي

ه ، راه گشايش جهان آينده بناشناخته بماندستارگان  و ها، سياراتكيهان و چگونگي تشكيل كهكشان

 شود. شكل واقعي فهميده نمي

 

 تعيين وضعيت آينده 

ش را براي آينده از پيزيكند. مي زمان آينده وضعيت آينده جهان و انسان را به شكل قابل فهمي تعيين

  شود.مي هاي نو تعيينسرمشقي نوشته شده وجود ندارد و وضعيت آينده با حاضر شدن در موقعيت

در عين حال پديداري آيد. مي به وجودتدريج به وضعيت آينده برخالف طبيعت انساني وجود ندارد و

رود، اما آينده بهتر انساني و ميآيد مي خود ناپذير است و جهان با همه امكان فرداييزمان آينده امري اجتناب

 با اين فرض تعيين وضعيت آينده انسان درگرو ساخت آينده انساني است. درگرو ساخت آينده است.

 

 انواع آينده

 دو بخش جهاني دارايآينده در تصور نخست  شود.مي آينده جهان به دو بخش دروني و بيروني تقسيم

گسترده شدن است و آينده انساني چيزي درحال  براساس انفجار بزرگ و انساني است. آينده جهاني

كند. البته فهم هريك به تفكر خالق نيازمند است. اين آفريني نقش با تدبيري در آنتواند مي است كه او

دارند و در عين حال زماني كه تغيير برعهده  دو آينده هريك به نحوي در سازمندي آينده جديد نقشي

بنابراين نوعي مالزمه منطقي بين كند. مي نماييصورت گيرد به موازات آن در درون نيز جلوهدر بيرون 

 كند.اين دو از آينده وجود دارد كه حضور يكي وجود ديگري را ايجاب مي

نزديك براساس مبادي گذشته در هاي آينده دو بخش نزديك و دور است. حاويدر نگاه ديگر آينده 

 ر شود.ناپذيسازي بيشتر دارند تا وقوع آنها اجتنابدور نياز به مباديهاي آينده واند هشد آستانه آمدن واقع

 

 واحد آينده  

 گويد.مي ايده واحد آينده در جهان واقع وجود دارد كه اين ايده از وحدت آينده مانند وحدت جهان سخن

 خن گفته شود. با اين حال راه دستيابيسعيار تمام متفاوت بايد از يك آيندههاي آينده جايبه با اين اصل

 يرد.گمي متفاوت شكلهاي آينده عقالني و نفساني با خودآگاهي از اعتبارفرآيندهاي  به اين آينده در
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كه  يابدمي دستاي آينده بهها آينده زيرا بشر در عرصه فهم فقط با يك آينده سروكار ندارد و با طرح

 قطع و يقيني در آن وجود ندارد.

ا اين نگاه آينده زماني وجود ندارد و زمان مانند جهان واحد يكپارچه است. اين زمان واحد آينده ب

و اين تفكيك به شود مي ها ممكنها تفكيك جهانپس با اعتبار زماندهد. مي را با ايده يگانه سامان

 دهد.ذهن قدرت فهم و آگاهي مي

 متناظر وجود دارند و هريك به نحوي مغزهاي يدها در اين صورت براي فهم آينده نه ايده واحد كه

اش با ذهن خالق و طرح واحدي شوند، با اين فرض آينده جهان مانند گذشتهمحسوب ميشناسي آينده

 آيد.به وجود مي

 

 تغيير آينده 

به گذشته  هاگذشته تغيير آينده جهان يك واقعيت انكارناپذير مشابه گذشته است و آن نيز مانند ديگر

در پيرامون اين موضوع چند پرسش جدي وجود دارد  گيرد.مي بازگشت قرارو در راه بيشود مي سپرده

 كه پاسخ به آنها قرين توفيق خواهد بود:

و د شونمي در آينده چه چيزي ممكن است تغيير كند؟ همه جهان كنوني در آينده دستخوش تغيير .0

 ود.شمي انش آينده است و متفاوت با گذشته و حال پديدارثبات در آن ناممكن است. زيرا آينده با همه امك

تغيير درحال  هايشها و موقعيتتغيير است؟ همه جهان با تمامي وضعيتدرحال  چه چيزي .2

ثباتي آن است و در جهان فقط اصل تغيير جاودان است. پس در اين سراي است. ثبات اين جهان در بي

ها جز حركت استمراري از بسته به باز وجود ندارد و ديگر تالش تغييرند و ثبات جاودانهدرحال  همه چيز

 براي ساكن نگه داشتن جهان بيهوده است.

 

 افق آينده

رود يم آينده افقي از نمايش ناخوانده از جهان ناآمده است. بشر با تصوراتش از آينده به باال يا به پايين

با اين فرض اگر تصورهاي او از جهان آينده گسترش را مشاهده كند. درحال  كه جهانكند مي و تالش

 انگيزي بيهوده است.ها از آينده خيالنباشد، پديداري تصديق

هاي ممكن را در آينده افقي رو به جلوست كه در مالحظات خود تمامي جهانپژوهي آينده

 ود.ممكن شها آينده سخن گفت تا دستيابي بهها افق افق واحد بايد ازجاي به پيمايد. با اين فرضمي

كه ذهن و مغز شود مي افق آينده امري ناديده براي انسان امروز است. اين افق در صورتي ديده

واسطه كه روندهاي آينده بهشود مي قرار گرفته باشند. پديداري اين شيوه موجبها آينده برشانه تاريخ

ال وند گذشته و آينده به شكل سيالگوهايي از روندهاي گذشته شناخته شوند. با اين نگرش تلفيق دو ر

 دهند.مي انجام نگريآينده نمايي را با اصولآينده
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 آمدن آينده 

انسان در ساختار و ماهيت آن نقشي ايفا كند. آينده بخشي اينكه  آيد، بدونآينده پيش از هر چيزي مي

بزرگ هستي است كه  از گذشته در راه انفجار بزرگ و در آستانه آمدن است. اين آينده عصاره انفجار

و زماني كه ساكن شود به سياهچاله آينده بدل خواهد افزايد مي پرتوهاي آن همچنان بر پهناي جهان

متفاوت به وجود آيد. با اين نگاه چرخه اي آينده شد تا با انفجاري شكست زمان محقق شود و در نتيجه

البته انسان با منطق خرد در آينده  دهند.يم را شكلها گذشته وها آينده سفيدچاله و سياهچاله وضعيت

و درصدد همگرايي با مناسبات انساني است. در اين صورت ساخت آينده وابسته به درك يابد مي ورود

ند سازمي هايي از آينده انساني راسازند. در عين حال انسان فقط بخشها آن را ميآينده است كه انسان

 شوند.مي هان به شكل طبيعي ساختهو ديگر امور در روندهاي آينده ج

 شود.مي نشيند و در گذشته ساكنو دوباره فرو ميآيد مي شدن از ساختهفرآيندي  آينده انسان با

اش اگر تالشي براي ساخته شدن آينده انسان صورت نگيرد، ممكن است او در زمان آينده با گذشته

انساني  هايبلكه ساخته ،زنده انساني را رقم نميزندگي كند. با اين اصل صرف زمان آينده وضعيت آيند

 كنند.مي موقعيت جهان و زمان را تعيين

 انيزيرا آينده انس رسد.مي آينده انسان واقعيتي سيال و منطعف است كه از راه فهم گذشته به امروز

موقعيت تاريخي  تاريخ ناآمده و تاريخي نشده است و با سازوكار تاريخي كه در آن وجود دارد، دردرواقع 

 آيند.مي ديگر برشانه آن به باالهاي آينده وشود مي گيرد و پديده تاريخيقرار مي

 

 آينده آمده

تازد كه گويي هم اكنون آمده است. اين آينده در پارادوكسي ميان وقوع چنان به پيش ميدرحال  آينده

گويي آمده و ديگر سوي بسيار  واست نزديك و دور و آمدن و نيامدن است. ازسويي آينده بسيار نزديك 

 است.قرار گرفته دور كه هنوز نيامده 

پيش از انديشيدن ما رخ برتابند و ناخواسته  انسانيهاي آينده من نگران اين واقعيت سخت هستم كه

 هاييبحران بارهبر ما سخت گيرند كه در آن هنگام كاري از دست ما ساخته نباشد. مانند آنچه كه در

عيت، بحران شهري، بحران خشكسالي، بحران انرژي و بحران مديريت آب كه نَفَس كشور را به نظير جم

ا انگيز باشيم و كاري از مبند آورده بر ما سخت بگيرند و ما فقط مانند ناتوانان شاهد اين وضعيت اسف

 ساخته نباشد و به سر عقل آمدن را تجربه نكرده باشيم.

كه از طريق ذهن و مغزش ساخته شده است. اين آينده در ود شمي آينده انساني چنان ساخته

وجود است. با وجود اين انسان كه آينده جاودان به كلي بيدهد مي و نشانكند مي جهان انسان شناوري
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به  رينگآينده نزديك روان در حركت است و براي پديداري اين آينده ناگزير بايد باهاي آينده به سمت

 داشته باشد.نگاري هآينداشكال مختلف 

هايي از دستاورد گذشته در نهادش در آينده جهان هرچند قابليت خودساختگي وجود دارد، اما رگه 

 نهفته است. اين روندهاي معطوف به گذشته در ساخت روندهاي آينده تأثيرگذار خواهند بود و از آن

بريده از حال و رها شده از اي ندهآي گرايانه منعكس خواهد شد. پس هيچطبيعي تصاوير واقعصورت به

 .كندواقع شده و در روندسازي آينده نقش اساسي ايفا ميها آينده گذشته نيست و در امتداد تاريخ

 

 ها آينده آستانه

آينده در آستانه پديداري است و در گذشته بودنش دستيابي به آن را سخت دشوار كرده است. با اين 

شف روندها و آماده شدن براي مواجهه و فهم عناصر وجودي آن است. پس كمعناي به جهان فرض آينده

 شود.مي هاست كه كشف و فهم اين آينده با روندها ميسرآينده ظهور ممكن

 نخواهد بود. اينگري پيش آينده در موقعيت پديداري و طلوع واقع شده و تاحدودي با روندشناسي قابل

 داوري معطوف به تفكر اصيل و خودبنياد است.ميخته، اما اين نوع پيشي آرداوهرچند قدري با پيشنگري پيش

 پيوندد و اگر در آن ايده و برنامه مديريتي نباشد بر آدمي سخت گرفتهپديداري آينده زودهنگام به وقوع مي

 ت.سبوته، اتفاقي و پرتاب شده نيست و به واقعيات تاريخي معطوف ابياي آينده ازسوي ديگر چنين شود.مي

ال درح برد كه با تدبير انساني جهانبروز و ظهورند و كسي از اين پديداري سود ميدرحال  هاآينده

نويسي براي مديريت آن داشته باشد. زيرا روند جهاني هميشه تداوم داشته و شدن را تدبير كند و پيش

ري براي برد كه قدرت بيشتكه در اين بازي كسي نفع بيشتر ميكند مي انفجاري از بازي بزرگ را ترسيم

 تصاحب و سيطره آن داشته باشد.

 اي نشانگركه هر امر تازهطوري به آينده انسان چنان به او نزديك خواهد بود كه گويي آمده است.

 هايي سروكار دارد كه امر آينده را براساسخواهد بود كه وقوع يافته است. او با چنين آيندهاي آينده

 دهد. مي قراربيني پيش در موقعيتنگاري آيندهو  نگريآينده

 

 هاپديداري آينده

هايي كه زماني در موقعيت آينده است. اين واقعيت مانند گذشتهعيار تمام پديدارهاي آينده يك واقعيت

كشد و دوباره بخش و سر بر مييابد مي واقع شده بودند با تداوم انفجار جهان، زمان و تفكر گشايش

 شود.مي ي جهان ديدهجديدي از پهنا

 شود:در پديدارهاي آينده چند نكته كليدي پرسيده مي

آينده چگونه است؟ آينده سراسر باز و در عين حال ناگشوده و نادانسته است. آينده چيزي از پيش  .0

نسته ارو آينده در عين نزديكي به انسان در فرمان او واقع نشده و فقط در قلمرو ممكن نادتعيين نشده است. ازاين
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ده تبيين حقيقت جهان آينمعناي بهشود، مي كشفي سخن گفتهصورت به واقع است. با اين حال اگر از آينده

يعني جهان آينده بر انسان سيطره ندارد رود. مي و در زمانش فروآيد مي است. در اين صورت جهان با لحظاتش

ا اي آينده سراسر نرم، روان و منعطف بوده و آينده بتا به تالش انساني بستگي داشته باشد. با اين نگاه پديداره

 رود.گيرد و با همين متغيرها رو به پيش مياي شكل ميمتغيرهاي دروني و زمينه

روند و بشر در آمدن و رفتن آنها آيند و ميچنانند كه ميها آينده ها چگونه خواهند بود؟آينده .2

ها يندهآ نقش ايفا كند، اما در اصل پديداريها آينده ونگيشايد تاحدودي بتواند در چگانسان نقشي ندارد. 

 فاقد هرگونه نقش ايجادي است.

و وند شمي موضوع اساسي تفكر بشر محسوبها آينده كند؟فكر ميها آينده بشر چگونه درباره .3

 طبيعي با آنها مواجه خواهد شد.صورت به ذهن

فوذ نها آينده خواهد در؟ بشر با فكر خالق ميداندچه تفكري را براي فهم آينده نافع ميانسان   .4

انگار و شايد دستخوش آورد. اين فهم ممكن است واقعدست به كند و فهمي هرچند ناتمام از آنها

 انگيزي بيهوده شود.خوابگردي يا خيال

كه قدري بر او سخت گرفته گويد مي سخناي آينده ازانسان گويد؟ سخن مياي آينده بشر از چه .8

 كشد.بوجودش را به تصوير تواند مي و گويي كهكند مي ت. او آينده را با تمامي وجودش احساساس

و و تابع خواست بشر نيست. اآيد مي ؟ آينده بدون درنگچيستاز وقوع آينده انسان بيني پيش .1

 .تنيساز او ساخته كه بيش از اين كاري داند مي هايي انجام دهد ونگريپيشتواند مي فقط با تفكر

 قرار بينيپيش در موقعيتنگري پيش داند؟ آينده باميبيني پيش قابلآينده را  انسانآيا  .7

 وابسته است.نگري پيش كردن از آينده به تفكر وبيني پيش با اين فرض گيرد.مي

بشر در شناخت آينده با چه مشكالتي مواجه خواهد شد؟ مشكالت شناختي بشر چندجانبه است  .5

دارد و  كميمحيطي هم آگاهي محيطي است. انسان امروز در امر زيستآن ماجراهاي زيست كه دشوارترين

 منطقي است.خيالي و بيكه اتكاي او به بيطوري به پايبندي ندارد.داند مي هم به چيزهايي كه

محيطي در را در كام مرگ فرو خواهد برد؟ ماجراهاي زيست انسانمحيطي آيا ماجراهاي زيست .3

انگيز است. در كشور هرچند سازماني با اين عنوان سرگرم اداره امور كننده و اسفكشور ما نگرانجهان و 

محيطي ندارد و شايد به كلي در اين حد اي براي درك و حل مشكالت زيستخود شده، اما هيچ دغدغه

 ها نيست و از اين دايره بيرون است.و اندازه

نجامد و اكه به تداوم حيات جهان و انسان بياي ندهآي خوشايند است؟اي آينده چهبراي شما  .03

 دنبال خير، صالح و تدبير امور انساني باشد.محيطي تأمين شود و آدمي بهدر آن چرخش زيست

كه فاقد سرمشقي باشد و امكان خوانش اي آينده تلخ خواهد بود؟اي آينده وقوع چهبراي شما  .00

 پذير بوده و ممكن است كار تفكر را نيز سخت دشوار كند.در آن وجود نداشته باشد. اين آينده نفوذنا
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بهتر است. آينده جهان اي آينده براي بشراي آينده ايد؟ هرآيا تاكنون آينده بهتري را تصور كرده .02

 ها و مناسبات و مقتضيات انساني وابسته است.عنوان يك واقعيت آينده است و بهتر بودنش به انگيزهبه

تيابي به آينده در دستور كار داريد؟ نقشه روندشناسي براساس تفكر خالق براي دساي نقشه چه .03

 آينده سازگارتري را شكل و سامان دهد.تواند مي راهگشاست و با طرح انديشيدن

به رابطه دوجانها آينده است. يعنيها آينده آينده شما چيست؟ آينده هركس پيوسته به ديگر .04

 در امكان واحد جهاني ممنوع است.ها آينده رند و بريده بودنبا هم دارند و به نحوي مالزم يكديگ

 انگيزيبوده و از خيالها واقعيت برمبتني كهاي آينده پسنديد؟را براي خود مياي آينده چه .08

همراهي با جهان و فهم ويژه به دنبال داشته باشد.گرايي منطق خوشايندي را بهبريده باشد و با واقع

 ب خوشايندي، خير و سعادت عمومي شود.هاي آن موجواقعيت

 

 اتفاق آينده  

آفريني نقش هاآينده امري ناآمده و ممكن است براي آن هر اتفاقي رقم بخورد. در آينده چرخش اتفاق

 كنند، هرچند كه متأثر از گذشته برجاي مانده باشند. مي

در اين وضع آينده كند. مي مكنعنوان يك واقعيت سيال در راه است و كشف راه آينده را مآينده به

هاي جويد و با شاخصهرچند ممكن است اتفاقي باشد، اما فهم آن تابع تفكر خالق است و امر اتفاقي را نمي

 ود.شمي بنابراين را دستيابي به آينده از طريق روندهاي نوپديد ممكن پذيرد.خود چنين فرضي را نمي

 

 تصوير آينده

ها دهاي اين كنند.مي اجتماعي در جهان انساني امكان تغيير ايجادفرآيندهاي  ر پرتوها با تصوير آينده دايده

 آيد.اي به وجود ميو تفكر خودبنياد از آينده با اين منطق مواجههشوند مي انساني محسوب هاي اوليه آيندهرگه

سخن ها آينده اين تصاوير چنان از كنند.مي جهان تصاوير متنوع منعكسهاي آينده ها ازايده

ابه مثبهها آينده اند. با اين فرضنويس آن را تهيه كرده و نوشتهپيشها ايده ترگويند كه پيشمي

 شوند.مي هاي كاري طرح و فكر بزرگ پديدارها و سرفصلسرمشق

 وذنفها آينده سازي و تفكر خالق درذهن با ايده آيند.مي به حسابها آينده ها رگه اصلي حياتايده

تصوير آينده را به جهان امروز ها واقعيت و با كشف روندهايي معطوف به آينده و نيز براساسكند مي

 كه با آن پيوندي ميان گذشته، حال و آينده برقرار خواهد كرد.كند مي ارسال

ه دنگري تصويري نوين از واقعيت آينده ارائه دهد. از نظر او آينانسان امروز درصدد است كه با واقع

با اين اصل آينده ممكن است در موقعيت تعييني رخ دهد و با  شود.مي با تعيين مفهومي دانسته

 گسترش مفهومي واقع شود.فرآيند  پذيري درتوضيح
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تصوير آينده جهان انعكاسي از واقعيات آينده است. اين تصويرسازي به يك ذهن مواج نيازمند است. 

جه زند و در نتيتفكر معطوف به آينده به گسترش مفهومي آن دامن مي نگري و ممارست درزيرا ذهن با واقع

 .گيرندو در موقعيت علمي و فناوري قرار ميشود مي دانستهها واقعيت واسطه تصاويرش از روندآينده به

 

 تصاوير آينده

 مانند ممكن است ديروزي، امروزي يا فردايي باشند. اين تصاوير ممكن است هاآينده تصاوير ذهن از

با اين فرض ذهن تصاويري از آينده  گرايي بوده و شايد طرحي از خوابگردي باشند.در روند واقعها ايده

بنابراين ذهن آينده رود. مي دنبال كشف آينده واقعيخواهد و كمتر بهكه خود ميكند مي منعكس

 كند. مي هومفهمد و آن را با تصويرسازي فهم و مفتصورهاي خود را در روند آينده مي

 1دانو در تشخيص الگوهاي آينده دچار اشتباه شده هشدزدگي زمان برخي در كشف هنر آينده دچار

 كه خود ساخته است.شود مي كه آينده انساني چنان ساختهدرحالي 

ير از اواند. تصگرايي پيشه نكردهگستري واقعبوده و در آينده هايي از ناآيندهتصاوير امروزي از آينده طرح

روندها باشند تا تعاملي ميان جهان امروز و فردا به وجود آيد. زيرا تاكنون هيچ نسلي نيامده بر مبتني آينده بايد

 كه از نسل گذشته بريده يا دست شسته باشد و همواره ميان گذشته و آينده جريان ارتباط برقرار است. 

جهان نخستين است. زيرا براي انسان دانايي آينده طرحي ناتمام از گذشته و تصوير برجاي مانده از 

 تواند آن را محاسبه كند تا در موقعيتآينده نميگيري شكل از آينده در دست نيست و او پيش از

 قرار گيرد و ذهن فهم روشني از آن داشته باشد.بيني پيش

 

 واقعيت آينده

چنان سخت و دشوار است كه  مسئله واقعيت آينده چنانكه بايد فهم نشده و درك اين اصل در جهان

تابد و اغلب در حفره خود خزيده هنوز ديده نشده است. از يكسو اين واقعيت از جهان به سرعت رخ بر مي

 گستريهاي مختلف واقعيتماند تا تابش آگاهي در آن نفوذ نكند. ازسوي ديگر اين تابش در موقعيتمي

 پديدار شود. تا با اين سوگيري از خرد و تفكر روشناييكند مي

اي با اين برداشت دوست داشتن آينده جهان غير از فهم واقعيت آن است. زيرا آينده واقعيت ناگشوده

كردن آن وجود دارد. تابد و شرط دستيابي به آن در فهم و مفهومياست كه دوستي و دشمني بر نمي

 شود.مي فهومي شدن واقعگيرد و با تصورِ تصويري در موقعيت ماين فهم با عناصر تفكري شكل مي

 

 

                                                 
 .11ژول آهتنه، هن  نشف آ نده، ص  .1
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 دو واقعيت آينده 

آينده سرشار از دو اصل گسترده شده است يكي عدم قطعيت كه در آن اعمال هرگونه فرض تعييني 

افزايند و آينده ميهاي شگفتي و باورهاي آينده كه پيوسته بر دامنهها ايده بيهوده است. ديگر ناپايداري

 تا به تصوير روشني از آن دست يابد.ند دهمي ذهن را در مواجهه خود قرار

صورت به تواند آن راحاضر كسي نميدرحال  با اين فرض شناخت آينده قطعي ناممكن است و

نيامده تا در معرض دست به اي تازه از آنيقيني بشناسد. زيرا آينده جهان هنوز روي نداده و تجربه

جهان فقط در موقعيت آينده واقع شده است و تنها  بازنگري و اصالح اصولي قرار گيرد. بنابراين آينده

 يك واقعيت در آستانه وقوع وجود دارد.

 

 كشف حوادث آينده

ول ها در طدنبال كشف حوادث آينده بوده است. انسانتاريخ انساني به تمامانسان به روايت تاريخ در 

نان آ گيرد.مي قرارزندگي آنان دنبال فهم اين نكته بودند كه چه چيزي در آينده بر سر راه تاريخ به

گشايي در آينده جهان بودند تا روند انساني تداوم يابد كه اين امر همه چرخش دنبال موانعهمواره به

 تفكر انساني از آينده انساني است.

ه كدهند مي از نگاه ديگر مرور تاريخ ايران، روم، چين، مصر، حوزه مديترانه و يونان باستان نشان

ي كه بشر شاهد تغييرات اساسآيد مي دستبه اند. با اين مطالعهدغدغه شناسايي آينده را داشته هاانسان

ها ندهآي و تفكر پيوسته در روندانديشي آينده در نحوه تفكرش درباره آينده بوده است. اين تعامل با

 هرچند كه ممكن است براي انسان سردرگمي به وجود آورد.شود، مي پديدار

مروز درصدد آماده شدن براي مواجهه با آينده جهان است. او اين شيوه را همواره دنبال انسان ا

آن شتاب بخشيده است. در اين صورت آماده شدن براي آمادگي در مواجهه با  هكرده و اكنون نيز ب

 تمامي رويدادهاي ممكن، محتمل و مطلوب امري الزم در حوزه انساني است. 

آيند تا ر نظبه خوشايندها بينيپيش غيرقابل دادهاي غيرمترقبه مواجهه شود كهانسان چنان بايد با روي

شود مي دهآمابيني پيشغيرقابل  ذهن راه فرار را در پيش نگيرد. با اين فرض انسان با مهار آينده در برابر امور

 بيهوده است. تا احساس نشود كه آينده انساني وانهاده و امريكند مي و در ساخت آينده نقشي ايفا

 

 اولويت آينده

دهد. مي آينده جهان ناشي از تداوم انفجاري از سرآغاز جهان است كه اين رخداد پهناي زمان را گسترش

كه واقعيت جهان دهد مي زند و هم نشاناين اتفاق هم به خودي خود اولويت آينده جهان را رقم مي

 گستر و نوشونده است.زمان

 كه: شود مي هبا طرح اين مبادي پرسيد
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در اولويت است؟ زمان آينده در امر آينده اولويت اول جهان آينده است. اين اولويت اي آينده پيدايي چه

 كه گذشته يا حال نيست، بلكه واقعيت آينده است.كند مي وضعيت آينده جهان و انسان را ترسيم

ك است و به همين دليل به سختي انرژي است؟ آينده سرشار از انرژي تاري كداماين آينده سرشار از 

 طبيعي انرژي تاريك از آنصورت به اين انرژي تاريك ناشي از ماده تاريك آينده است كهيابد. مي وقوع

 ترين آن است.كه مانند نيروي گرانشي ضعيفشود مي گسيل

 در حوزه انسان پنج اولويت از آينده وجود دارد:

محيطي و حياتي است. در اين اولويت انرژي سرشاري نوع زيستاز ويژه به آينده انساني :اولويت اول

اگر اين اولويت در جهان آينده ناديده گرفته شود، ديگر كند. مي را توجيهها آينده وجود دارد كه ديگر

 دهند.مي مانند و حق حيات خود را از دستها ناديده مياولويت

 1رود.مي شماربه ساني است كه موضوع دوم تفكر در آيندهانسان سياسي با توجه به اجتماعات ان: اولويت دوم

 شود.مي به مديريت و تدبير اداره امور كشور در جامعه انساني مربوط :اولويت سوم

قانون سياسي براساس قانون طبيعي است تا براساس آن نظم سياسي و امنيت انساني  :اولويت چهارم

 ني دست يابد.را تأمين كند و انسان به خير و سعادت انسا

اين واقعيت  1انسان سياسي موضوع اصلي قانون حكمراني و حكمراني سراسر فن است. :اولويت پنجم

 ها از تجربه حكمراني تاكنون فكربرانگيز نشده و ذهني را درگير خود نكرده است.هنوز پس از قرن

 

 آينده متفاوت

كي آينده جهان كنوني كه به وضع جهان ي شود.مي درباره آينده جهان به دو صورت متفاوت انديشيده

ها در كشورها همتراز ديگر آينده انسان كه با لحظات كنوني انسان شود.مي مربوطها واقعيت براساس

 شده و هر لحظه ممكن است دستخوش تغييرات اساسي شود.

ها دهآين دريافت گسترش است و فاصلهدرحال  آينده واقعي جهان با آينده انسان متفاوت است. جهان هر لحظه

ا اين و است. ببربه نام آينده رواي گذشته ها پيوسته با گذشت زمان طوالني همراه است. بشر همواره بااز كهكشان

 كه ناشي از انفجار بزرگ بوده است.گويد مي و از ثابتات كيهاني در گذشتهكند مي فرض بشر آينده را كشف

ت. او روي اوسكه آينده پيشداند مي ق نيست و به نيكيبشر در كشف و فهم آينده در انتظار اتفا

وضعيت تعييني آينده مهندسي كند. يعني درخصوص  از دانايي داشته باشد واي نقشه بايد براي آينده

آينده نبايد وانهاده باشد و بايد متناسب با نيازهاي انسان طراحي شود و در آن تدبير انساني صورت گيرد 

 نه واقعيت آينده دانسته شود.تا روند آينده برگو
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شه برآمده از فكر، نقهاي ايده با اين تلقي انسان بايد آينده انساني را مهندسي كند. اين آينده با

از  طرحيدر عين حال آينده انسان كند. مي گيرد و وضعيت تعييني پيداذهني و مدل حسي شكل مي

كه در پهناي جهان درحالي  رود،ني به پيش ميهايي انساآينده انساني از اوست. اين آينده با شاخص

 دچار حيرت و در مواردي سردرگمي شده است.

 

 مهندسي آينده 

هان زيرا در ج ،اي است كه هنوز مانند گذشته تاريخي نشده و در حكم تاريخي شدن قرار داردآينده سياهچاله

از تاريكستان است. البته تنها تفاوت آن و سراسر فراهم آمده كند مي آينده نور خرد و دانايي به سختي نفوذ

 اي ناگشوده و نادانسته است.است كه يكي به وجود آمده و به سياهچاله پيوسته و ديگري سياهچاله

آينده جهان براساس وضع امروزي مانند شبانگاهان تاريك است و هر پديداري از آن موجب 

سازد و در اين سامان هر ت جهان آينده را مياين وضع از آينده به نحوي موقعي شود.مي درخشش آينده

 شود.مي روندي از آينده با كشف و فهم روند تاريخي ساخته

آگاهي  ها بيرون آيد و به سكويكه از گرداب تاريكيكند مي تالششناسي آينده بشر اكنون با تفكر

ه هنوز به او راه نيافته است. هايي شگرف افتاده كها اتفاقكه در دوردستداند مي رو اودست يابد. ازاين

 وشوند مي درخشيدهتدريج به برانگيزيدوردست بشر با ذهنهاي آينده هاي دور واز اين جهت گذشته

 آورد.و درخششي از آگاهي و گواهي به وجود ميكند مي هاي آن نفوذتفكر در بنيان

 

 هاي موجيآينده

 شود.مي نوري هرچند ضعيف از آنها گسيل ن مواجههآيند و در ايموجي گرد هم ميصورت به هاآينده

شكنند و در جهان كنوني با اين روند موجي وضعيت ديگري را به در اين وضع زمان حال را ميها آينده

 اي نداشته است.آورند كه سابقهوجود مي

 هاي مشاهدهاين نشانگرها شاخص شود.مي در آينده صورت موجي با نشانگرهاي آينده ديده

د روندهايي هستندرواقع  شناسد. ازسوي ديگر اين نشانگرهارا ميها آينده و آدمي با آنشوند مي محسوب

زيرا كشف اين واقعيت موجب فهم تجميع  آيند.مي كه زمينه مناسبي براي فهم چرخش نور به حساب

اقع چيزي تندتر در جهان وگويي كه كند مي و با اين شيوه نمادسازيشود مي هاي ممكنتاريخ جهان

 دود.از چرخش نور نمي

مند است. با اين فرض آينده هرچند فاقد شاهدي محسوس بوده، اما از شاهدهاي معقول نيز بهره

به شاهدي معقول و ها آينده تاريخي است. پس درآمد مطالعه آينده درگرو فهم همين شاهدها و پيش

 اند.محسوس براساس روندها پيچيده شده

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ____________________________________________________  
 

كه آينده فاقد هرگونه شاهد متمايزكننده است. با اين شود مي ه ذهن متوجه حقيقتيبا اين نگا

تأثيرگذار خواهند بود و نقش مناسب خود را به ها آينده متنوعي برصورت به در هر حالها واقعيت حال

 بديع ايفا خواهند كرد. يشكل

 

 رويكردهاي آينده

نده است. با اين اصل تاريخي بودن آي يابيفي قابل دستآينده با رويكرد تاريخي و براساس منطق اكتشا

هند دمي گيريجهت هاي گذشته به آيندهجهان زيربناي انديشه آينده خواهد بود. در اين صورت گرايش

 كه به كلي با گذشته تفاوت اساسي دارند.كنند مي هاي متفاوتي را ترسيمو در نتيجه جهان

ل واقعيتي از آينده خواهد بود و تاكنون كسي بر آن سيطره نيافته است. از نگاه ديگر آينده جهان به هر حا

شود كه از پيش تعيين شده باشد. پس آينده براساس اي واقع نمياي خود بنياد است و در برنامهاين آينده پديده

 سازد كه با ديگر رويكردها متفاوت است.روندها به شكل واقعي رويكردهاي معطوف به خود را مي

 

 معنايي آينده بي

ها بشر ممكن است با انديشيآينده واقع شده است. البته 1معناييعنوان يك اصل در موقعيت بيآينده به

 تصوير معنايي از آينده بسازند و آن را در موقعيت معنايي قرار دهند. 1نگريروندشناسي و پيش

ي كه چيزي وجود ندارد و در ازسوي ديگر حالت معنايي آينده جهان فرع الزم وجود است. زمان

معنايي در آن يكسان است. شايد در وضعيت كنوني اصل ظرف زمان واقع نشده، طرح معنايي يا بي

 معنايي به تناسب از با معنايي قرابت بيشتري داشته باشد و توجه به هريك درگرو وجود ديگري است.بي

 

 نگراني از آينده

ه و ناشناخته است و اين اصل اساسي ضرورت شناخت و تفكر در انسان امروز سخت نگران آينده نادانست

اگر اين نگراني و احساس مسئوليت نسبت به جهان كند. مي ريزي براي آن را ايجابآينده جهان و برنامه

پذيري افتد و هر اتفاقي در جهان به اين واقعيت مسئوليتدر جهان نمي خاصيو انسان آينده نباشد، اتفاق 

 است. وابستهبنياد و تفكر خود

هاي شناسد. زيرا او فقط ساخته شدهانسان وضعيت آينده انساني را به ميزاني كه خود ساخته مي

و جز اين ممكن است سوادي از آن داشته، اما آن را چنانكه پديدار شده نشناسد و به شناسد مي خود را

 مغز دانايي آنها دست نيافته باشد.

 

                                                 
 ا ن امكان فهم د گ ي وجند دداهد.  داپ   ي است و جز ك اصل دشادگ  فهمعننان    معنا ه ه. 1

 گن د و    گن ش چرزي ده آ نده اواهه داهد.دگ ي چرزي دمهها ه معطنف    هوددها ه از آ نده است. پرشدگ ي از آ نده حدسپرش. 2
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 راه آينده

هاي ممكن راه خرد، تفكر و آگاهي است. اين راه دورنمايي از آگاهي را با فن يه واقعيتراه آينده برپا

با اين حال آينده با همين راه و روند رو به جلو تاريخي شده و با كند. مي طوفان ذهني و فكري تعيين

 شود.ميپيوند هم تاريخ گذشته

در اين فرض آگاهي از آينده با  شود.مي انجامآگاهي از آينده به دو راه خودآگاهي و ديگر آگاهي 

خودآگاهي از آن دو مسئله متفاوت است. با اين نگرش آگاهي از آينده فضاي خودآگاهي به خود و ديگري 

 تا راهي به آينده مطلوب پيدا كند.دهد مي را افزايش

 

 هاي ممكن آيندهراه

دهد. زيرا راه آينده مانند افق آن خ نميگشايد و در آن تكراري رهاي ممكن خود را ميآينده جهان راه

ن شناسي و انديشيدامري بسته و پوشيده است و در آن زمستاني از تفكر در راه است. در عين حال با راه

رمزگشايي كرد و در چرخش راه آينده قرار گرفت و با آن پيوند فكري برقرار توان مي در آينده جهان

 كرد و دانسته جديدي ارائه داد.

نده با مهار شدن، كنترل و نظارت قابل تدبير و مديريت در چرخش راه آگاهي خواهد شد. با اين آي

كه چارچوبي را در راه انديشيدن ترسيم كرده و به نوعي از آگاهي شناسد مي فرض كسي آينده خود را

ن كسي ابرايبنكند. مي رو را فراهمساز دست يابد. اين شيوه راه شكل بخشيدن به آينده پيشسرنوشت

ني بيپيش از آن براساس منطق آگاهي و روندهاتواند مي طبيعيصورت بهشناسد مي كه آينده جهان را

 به وجود آورد.بيني پيش ونگري پيش كند و سازگاري بين

 

 روندهاي آينده 

 م شده است.كارگيري خرد و تفكر كشف و فهاكنون عالئمي از آينده وجود دارد كه با آگاهي از روندها و به

 برانگيز خواهند بود.كه حيرتكنند مي اين عالئم از آينده به قدري تصوير متفاوت با امروز را ترسيم

نكته اين است آيا ما براي مواجهه به آينده و در مواردي در انطباق انساني با آن آمادگي الزم را 

 تصور روشني از آن داشته باشيم. يعنياينكه  گوييم، بدونداريم؟ ما از آينده متفاوت و ناهمگن سخن مي

چرخه دانايي را افزايش دهيم اينكه  فزايم، بدوناكنيم كه بر سوادهاي خود از آينده بيهمواره تالش مي

و بر آن سيطره پيدا كنيم. ما ممكن است از آينده سوادهايي داشته باشيم، اما به سختي به دانايي از آن 

 آرايي وجود ندارد.از آينده را داريم، راهي در تفكر و علم يابيم. اگر دغدغه داناييدست مي
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 پژوهيدنآينده

 پژوهيدهآين غير ازشناسي آينده كهشود مي دانستهاصل دن است. با اين پژوهيآينده مسئله آينده غير از

 برمبتني ِگوييبا پيش پژوهيآينده وكند مي با شناخت آينده همراهيشناسي آينده خواهد بود. زيرا

 همراه است. نگري پيش

انديشيدن به آينده ناآمده است. اين انديشيدن با اصل انديشه اصيل بنا معناي به پژوهيدنآينده

مفهومي بسازد و چرخه آينده را سامان دهد. در اين هاي ايده كنوني براي فرداهاي ايده دارد كه با

گيرد و دن در اين حكم قرار نميپژوهيآينده شد، اماگويي به كلي اشتباه باموقعيت ممكن است امر پيش

 كه راه تفكر و دانايي است.رود مي راه خود رانگري پيش با

 

 فكر آينده 

آينده نه يك واقعيت علمي كه سراسر به تفكر اصيل پيچيده شده است. در آينده تفكر ناب وجود دارد و خرد 

با برخورداري از احساس وجودي حق حياتش تأمين شود. اين خواند تا برانگيزي به انديشيدن ميرا با ذهن

 اصل چنان حق حيات دارد كه گويي آينده سراسر تفكر است و فقط نفوذ تفكر در آن كارگشا است.

آينده با اين استدالل فكربرانگيز خواهد بود كه امري اساساً ناآمده است. اين فكر روندي از تفكر 

غز با اين نگاه تفكر در مكند. مي گرايي را تعيينرانه است كه در آينده واقعمدااي سراسر فنخالق و سازه

آينده وجود دارد و اين اصل بنيادين رمز حيات آينده است. بر اين اساس آينده هركس چيزي خواهد 

 بود كه با تصورش آن را در ذهن خود ساخته و به آن امكان وجودي در واقعيت آينده بخشيده است.

ت است كه در آن قابليپژوهي ذهن انگيزترين موضوع براينده از نظر منطق فكر شگفتمسئله آي

ردازد تا پخردبرانگيزي وجود دارد. بشر با درك اين روند و كشف شرايط آينده به تفكر در پيرامونش مي

 آينده را با تدبيرش مهندسي كند.

عقول زبان آينده جهان به وجود كه همراه فكر آينده به شكل مشود مي اين رويداد بزرگ موجب

زبان  مثابه يك واقعيتآيد. اين زبان نه علمي كه مستلزم زبان فكر است. با اين اصل زبان آينده جهان به

و با اصطالحاتي از فكر آينده تجديد آيد مي فكر آينده است. اين زبان با مفاهيم فكري آينده به وجود

 .يابدحيات پيدا مي

 

 كانون خرد آينده

ازي پردگرايي را بر خيالبا اين شيوه عقل سليم واقعرود. مي هاي دشواررا با راه جهانهاي ممكن عقل افق

زني كند و بر آن سيطره يابد و مفهومي هاي آينده را گمانهممكن بحرانهاي آينده تا بادهد مي برتري

 از سخن معقول ارائه دهد كه تابع اصل انساني باشد.
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فكر با اين روش خودساخته در ژرفاي  شود.مي جهان فقط با تفكر در روندها ممكندانستن آينده 

بنابراين دانستن آينده  سازد.مي آينده مفهومي از آنگيري شكل و با فهم عناصرِكند مي آينده رخنه

 شود.مي كردن معنوي در آن ممكن جهان فقط با منطق خرد، تفكر و نفوذ

يني بپيش ارهاي علمي كاري بيهوده و ناممكن است. زيرا علم درصددبا سازوك جهان دانستن آينده

 كردن آينده است. با اين فرض اوليه از روي اصول آگاهي هرچند موجب شتاب بخشيدن به امر دانايي

 آيد.اما هر دانايي اصيل متعاقب تفكر و ممارست در آن به وجود ميشود، مي

با اين  وشود مي سازان ساختهكانون تفكر آيندههاي ستسيا از نگاه ديگر حقيقت آينده انسان با

اين جهان با چنين سياستي نوشته،  1اصل انساني جهان فردا با دانايي همراه و قرين توفيق خواهد شد.

 در چهارسوي جهان آينده نفوذ خواهد كرد.تدريج به و در نتيجه تفكر و آگاهيشود مي گفته و خوانده

 

 گيري آينده جهت

ت از جهان تح پژوهيآينده با اين شيوه شود.مي قابل پژوهيدنانديشي آينده گيريجهت ده جهان باآين

 آينده جهان نه علم كهگويد ميپژوه آينده بهگيري جهت معطوف به آينده است. اينهاي انديشه تأثير

قعيت فهم و مفهومي طرحي از يك فكر و خودآگاهي خواهد بود و آن فقط با امكانات تفكر است كه در مو

 گيرد.مي شدن قرار

 كننده محتوايآينده است. اين آگاهي روشنگيري جهت از نگاه ديگر خودآگاهي قدم اول در راه

اين  وكند مي دن است. بنابراين خودآگاهي جايگاه انسان را در گذشته، امروز و فردا تعيينپژوهيآينده

 تا شناخت آينده جهان ميسر شود.دهد مي بينيواقع واقعيت به ذهن در آينده انديشيدن حالتي از

 

 كارگاه آينده 

ت. تفكر خالق اسبر مبتني كه آنشود مي انجامدن مشاركتي پژوهيآينده كارگاه آينده جهان با الگوي

هره كه روابط چهره به چشود مي اي و تعاملي محسوبمثابه تفكر مفاهمهاين كارگاه در واقعيات انساني به

د براساس حمايت و همكاري است. البته كارگاه آينده جهان موضوعيت اعتباري براي توجيه مفهومي افرا

 شود.مي آينده دارد كه با آن تفكري پيرامون آينده ارزيابي و سنجش عملي قرار

كارگاه آينده جهان نه علمي و فني كه بر پايه تفكر خالق است. در اين كارگاه علم و فني وجود 

افتد. بنابراين در راه آينده پيش از ايجاد هر كارگاهي كارگاه فكر در روندها ميمرور به  ر اتفاقيندارد و ه

 گير شده كه نايي براي انديشيدنالزم است كه اكنون در كشورها ناديده ماندن كارگاه آينده چنان نَفَس

 از آينده برجاي نمانده است.

                                                 
 .32هاي  نراد ن فك ، ص  ندس اد اده، قادنن. 1
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 هاي آيندهسياست

ان چنها آينده خواهند بود. زيراها آينده وضعيتبراي كننده تعيين يعيتهاي آينده جهان واقسياست

هاي آينده آينده جهان راههاي سياست ازسوي ديگر اند.كرده تعيينها سياست گيرند كهشكل مي

 هاي سياستي معطوف به آن را شناخته باشد.كه راهشناسد مي و كسي آينده راشوند مي محسوب

و  پژوهيآينده آينده ناگزير از كشف آن است. البته با اين اصل كه به فنزي ساسياست بشر براي

 باور داشته باشد.نگاري آينده

 آينده ناگزير از كشف آن است. البته با اين اصل كه به شكل واقعي به فنسازي سياست بشر براي

 باور داشته باشد.نگاري آيندهو  پژوهيآينده

 ذهن امروز اكنون با مسائلي از شوند.مي انباشتهتدريج به باره كههاي آينده جهان نه يكسياست

 دهندمي پيچيده دارند و نشانهاي حلراه آينده سروكار دارد كه دشوار، پوشيده و در عين حالهاي سياست

با ا هسياست دنپژوهيآينده در اين موقعيت آيند.مي كه واقعيات آينده سخت پيچيده و دشوار به حساب

هاي تسياس خواهند بود. بنابراينانديشي آينده كه مستلزمشوند مي هاي بنيادين پژوهيدهستگذاريسيا

 ها خواهند بود كه ويژگي زمانمندي دارند.كننده چندوچون آينده شناساييتعيينواقع به بنيادين آينده جهان

 سازيمفهوم شود؟مي انجامها سياست از آيندهسازي مفهوم چگونهشود مي بر اين اساس پرسيده

كه شامل طراحي سياست، ساخت مدل اوليه كند مي مند از اقدام عملي پيرويآينده زمانهاي سياست از

 است. از نگاهي ديگرپژوه آينده براي مسئله، طرح ايده پرسش و نگارش آن و نيز برگزيدن متفكران

كه تابع موضوع كلي، طرح مسئله،  آيدمي هاي يك مسئله سياستي بيرونآينده از مدلسازي مفهوم

 ها و مفروضات منوط به آينده است.كاوي، طرح مدل، ارزشعلل

 

 آينده زندگي

ت نشانگر اين واقعيها سياست تعميق سياست آينده انسان با نقشه زندگي و مرگ همراه خواهد شد. اين

هايي معقول به سيطره خود حلا راهآينده را روندي بداند تا آن را بتواند مي اصيل خواهند بود كه انسان

 و از اينشود مي درآورد. ذهن با طراحي سناريوها و تصاوير متعدد سياستي از نقشه زندگي و مرگ دانا

 به آينده مطلوب دست يابد.تواند مي طريق

 براي كشفاي نقشه عنوان يك اصل در صورتي براي او سرورانگيز خواهد بود كهآينده انسان به

 از تصوير آينده نداشتهاي گستره آينده انسانهاي سياست و همزمان ساخت آنها داشته باشد. اگر روندها

 كار زندگي او در آينده نخواهند آمد.انگيز خواهند بود و بهغماي آينده باشند،
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قشه در نكند. مي انسان در شهرهاي آينده حق حيات دارد و آن وضعيت سرورانگيزي را تعيين و تبيين

ندگي انسان سياسي به شكلي سياست شهري طراحي شده تا آينده مطلوب قابل دستيابي باشد. يعني اصل ز

 تا انسان در تورش گرفتار شود.كند مي عنوان فرع الزم با آن همراهيرا بر زندگي قرار داده و مرگ به

 شود:در اين صورت پرسيده مي

 آيا انسان هوشمند است؟ -

 دازه راهگشاست؟اين هوش انساني تا چه ان -

 آيا ممكن است هوش انساني در آينده تداوم داشته باشد؟ -

 آيا هوش براي انسان بودن الزم است؟ -

 افتد؟مند نباشد چه اتفاقي مياگر انسان هوش -

 آيد؟هوش انساني به چه كاري مي -

 آيا ممكن است در نقشه زندگي به كمك او بيايد؟ -

 طيري به هوش نياز دارد؟آيا انسان در شهرسازي انساني، سنگي و اسا -

 مندند؟آيا شهرهاي آينده انساني به اندازه الزم هوش -

 آيا ممكن است شهرهاي آينده فضاهاي متفاوت با شهرهاي امروزي داشته باشند؟ -

 آيا ممكن است مهندسي شهر آينده متفاوت با فضا و موقعيت شهر امروزي باشد؟ -

 بر باالي آسمان شهري بنا كرد؟ زمين جاي به آيا ممكن است فضاي سبز شهري را  -

 كنيد؟ چه شهري را براي آينده تصور مي -

 خواهند بود؟ بيني پيش چه شهرهايي براي آينده قابل -

 چندمنظوره طراحي كرد؟ ياآيا ممكن است شهرهاي چندطبقه  -

 هايي با الگوي شهري خاص پيروي خواهند كرد؟آيا شهرهاي متفاوت از قانون -

 ها چه كساني خواهند بود؟ قانونگذاران اين شهر  -

 خواهند بود؟ مفيدآيا قانونگذاران كنوني براي اين امر  -

 آيا اين شهرها متناسب با مقتضيات انساني وضع و ايجاد خواهند شد؟ -

 مند متفاوت طراحي شوند؟آيا ممكن است براي بهبود سالمت انساني، فضاهاي سبز هوش -

 صورت ممكن است چه اتفاقي رخ دهد؟ اگر فضاهاي سبز هوشمند پديدار شوند، در اين -

 است؟ بيني پيش آيا پيدايي هر اتفاقي در چنين شهري قابل -

 محورانه باشند؟ها انسانآيا ممكن است اين اتفاق -

 آيا در اين شهرها انسان اصالت دارد و موضوع اصلي شهري است؟ -

 يدادي مواجه خواهد شد؟اگر انسان در اين شهر ناديده گرفته شود، آدمي در اين وضعيت با چه رو -

 آيا ممكن است فضاي غير انساني رخ دهد و انسان در آن ناديده گرفته شود؟ -
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 در اين فضا خدا و انسان چه جايگاهي خواهند داشت؟ -

 شود؟چگونه در اين شهر فضيلت، خير و سعادت انسان تأمين مي -

 به هر حال براي انسان با فضاي شهري متفاوت در آينده چه بايد كرد؟ -

 اي هرچند ناچيز در اين رابطه به وجود آمده است؟آيا تاكنون انديشه -

 با وجود اين براي آينده شهر انساني در انسان شهر چه بايد كرد؟ -

 

 حكمراني آينده

مثابه يك بشر است. اين نياز در گذر تاريخ به براي تأمين امنيت و نظم سياسي حكومت يك نياز قطعي

 مثلثرسد مي نظربه زهاي واقعي او پاسخ سيال و منعطف بدهد. اكنونواقعيت طراحي شده تا به نيا

حاكميت، حكومت و حكمراني پشتوانه تاريخي كهن دارند كه همواره با گامي به پيش در مسير تاريخي 

 اند.قرار داشته و در هيچ مقطعي ساكن نشده يا دستخوش مسخ و فرسايشي نگرديده

فني معطوف به واقعيت است. با اين اصل در جامعه آينده ديگر به  حكمراني يا حكمروايي آينده سراسر

ردا پردازد و جامعه انساني فافتد و كسي با اين منطق به حكمراني نميكلي حكمراني آزمون و خطا از دستور مي

گرفته  رپذيرد. به هر حال بشر با تجارب بسيار و جريان تاريخي شدنِ حكمراني در موقعيتي قرااساساً آن را نمي

 مثابه يك فن خواهد بود و دور شدن از آن فاصله گرفتن از موقعيت انساني است.كه حكمراني ناگزير به

 

 ايجاد آينده بهتر

اين درك با روندشناسي آينده شكل  شود.مي موجب ايجاد آينده بهتر در فضاي معقولها آينده درك

 دهد.به يك واقعيت سامان ميمثارا بهنگري پس مسئلهنگري پيش گيرد و با فهممي

 شود:بر اين اساس پرسيده مي

 است؟ يآيا آينده ديروزي كه امروز پديدار شده آينده بهتر

 اين پديداري از آينده چه تفاوتي با تصوير شما از آينده بهتر دارد؟

 آينده هر زمان تابع قانون خودش است كه ترسيمي از آينده بهتر خواهد بود. در عين حال ممكن

بهتر با ي هاآينده است مفروضات ذهني با آنچه كه اتفاق افتاده اساساً دو مسئله متفاوت باشند. بنابراين

 دارند.  شتريسازگاري بيپژوه آينده هايها، باورها و آرمانايده

 

 پرسش از آينده بهتر

طرح و پاسخ در آينده بهتر چند پرسش اساسي وجود دارد كه براي فهم و مفهومي شدنش ناگزير از 

 پردازيم:رو به اجمال به طرح آنها ميگفتن خواهيم بود. ازاين
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در آينده چه چيزي ممكن است وجود داشته باشد؟ در آينده مسائل آينده وجود دارند كه اغلب  .0

مراتب هب با مسائل امروزي و ديروزي متفاوتند. از يكسو هر امكاني از آينده كه وقوع بيشتري داشته باشد

 ده باشدطراحي شنگاري آيندهو  نگريآينده ،انديشيآينده كه بااي آينده ازسوي ديگريابد. مي بروززودتر 

 آيد.كشد و در صدد مفهومي كردن روندها بر ميتر مسائل خود را به تصوير ميطبيعيصورت به

ري يا فكري از آينده امري ضروساخته پيش چه چيزي وجودش در آينده ضروري است؟ وجود هر .2

 البته در فراسوي اين شوند.مي هاي انساني است كه بيدرنگ پديداراست. اين ضرورت ناشي از انگيزه

 ضرورت مفهومي هرگونه فهمي از آينده ناشي از ضرورت وجودي خواهد بود

هاي نوشته شده در آينده چه چيزي با احتمال بيشتري وجود خواهد داشت؟ در آينده سرمشق .3

ها دهآين با اين حال كنند.مي تر هموارتر و عميقشته شدن آينده را برگونه دقيقبه شكل برتر راه نو

 بندد.رخت بر ميمرور به  آيند وهاي خود را دارند و با روندهاي خود ميسرمشق

آيد يم به حساب پژوهيآينده جانانديشي آينده براي انسان امروز ضرورت دارد؟انديشي آينده آيا .4

و پژوهيدن امر آينده مالزمه انديشي آينده ماند. با اين فرض بينبدون روح برجاي مي كه بدون آن جسم

 شود.مي منطقي وجود دارد كه حذف يكي موجب از ميان رفتن ديگري

 

 فصل دوم ـ آينده امكان

 آينده ممكن

ع آينده گيرد. در اين وضآينده در هر وضعي ممكن است و هيچ ممكني در موقعيت ناممكن قرار نمي

ناممكن به ممكن احتمالي اشتباه است. با اين اصل ممكن  ناممكن با هر تصوري ناممكن است و تبديل

شود يم ها برپامغز حيات آينده و ناممكن نفي توانايي اين مغز است. بنابراين جهان فردا با فرض ممكن

 افتد كه قابل گفتگو باشد.و با احتمال ناممكن هيچ اتفاقي نمي

كن چيزي نيست تا امر نسبي دانسته شود. اگر چه برخي بر فرض نسبي بودن پاي فشرده كه نامم

هايي سخن گفته كه همگي ممكن اين فرض از ناممكن 1اي ممكن شود.ممكن است ناممكني در سده

ه ، هرچند ككندها را مطالعه ها به ممكنها براي تبديل ناممكنبودند و هنوز امكاني نيافته كه فناوري

هايي . بر اين اساس مشكل آن بود كه با اين فرض چنين ممكنهستندها سخت براي او نااميدكننده ممكن

 را ناممكن پنداشته و احكام ناممكن بر ممكن وضع كرده است.

هاي ممكن امري ناممكن است. اين فرض ناممكن شايد امر ممكني را توضيح ناممكن با همه فرض

ارد. بنابراين جابجايي ممكن با ناممكن كاري سراسر اشتباه است و به حل دهد، اما فقط مصرف فرضي د

 كند.معماي ممكن و ناممكن كمك نمي

                                                 
 .16، 12ها، صص مرچرننن نانن، فرز ك داممكن. 1
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 گانه ممكن قوانين سه

ن اين قواني شود.مي گانه جهان ممكن شامل قانون ايجادي، قانون پايداري و قانون ناپايداريقوانين سه

 روند:مي در قانون طبيعي كه جان حيات جهانند تحليل

 شوند: كه هيچ يك با خرد ناب تقويت نمياند گفته گانه ممكن سخنبرخي از قوانين سه

 اند. با اين برداشت انسانممكن و ناممكن بودن چيزي را به دانشمند مربوط دانسته قانون اول:

 شود.مي كه در آن واقعدرحالي  و در چندوچون آنها نقشي ندارد،سازد نمي راها واقعيت

براساس اين  شود.مي تمايز ممكن از ناممكن كه با ورود ممكن به سراي ناممكن ميسر قانون دوم:

 يح داد.ممكني را توضتوان مي فرض ناممكن چيزي نيست كه راه كشفي داشته باشد و فقط با فرض ناممكن

د خود فناوري محدود فقط حدو 1پيشرفت فناوري ممكن است آن را قرين جادو كند. قانون سوم:

 جادويي متفاوت است.فرآيند  كه اين اصل به كلي باشود مي و با زبان فني شناختهكند مي را رسم

ها به كلي فرضي اشتباه است. زيرا براساس منطق با اين سه فرض مسئله نسبي دانستن ناممكن

سراسر امري احتماالت مبناي وجودي ممكن را ناممكن دانستن و نيز احكام ممكن را بر آن حمل كردن 

 اشتباه بوده و ناشي از روند خوابگردي است.

 

 سه مفهوم ناممكن

 آنچه كه از ناممكنرو ازاين وجود و فاقد هرگونه مفهوم واقعي است.عنوان يك واقعيت امري بيناممكن به

جود گونه كه ومفروضات اعتباري براي توضيح ممكن است. بنابراين ناممكن همانشود مي سخن گفته

 طبيعي واقعيت مفهومي نيز نخواهد داشت.صورت به ردندا

 اند. اينكه همگي در موقعيت ممكن واقع شدهكنند مي برخي از ناممكن سه مفهوم متفاوت قصد

هايي كه قوانين فناورهايي در مرز فهم و فناوري -هاي ناممكن امروزاي از فناوريها مجموعهناممكن

  1هند بود.خوا -كنندكنوني فيزيك را نقض مي

هايي كه آنان فهم درستي از ناممكن نداشته و از امكاندهند مي اين سه قصد از ناممكن نشان

با اين برداشت همواره از  اند.كرده ها بحثناشناخته به ناممكن ياد كردند و آن را در چارچوب امكان

 اند.هايي كه هنوز وقوع نيافته به اشتباه سخن به ناممكن گفتهممكن

ز نگاه ديگر مفهوم ممكن هميشه درباره چيزي است و از چندوچون چيزي نشاني دارد. با اين ا 

ي چيزشود تا ذهن مفهومي از بينميانگيزي ذهن چيز است موجباصل ناممكن از آنجا كه به كلي بي

ممكن چيزي از ناچيزي ممكن مفهومي بسازد، اما از بيتواند مي داشته باشد. بنابراين ذهن هرچند

 شود.گونه مفهومي ساخته نميهيچ

                                                 
 .4ادد شه، ص آ نده . دادشنام 1

 .11-11همان، صص . 2
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 ناممكن زمان

گيرند تا با پديداري زمان ايجاد شوند. زيرا ناممكن ها به سختي در موقعيت زمان فرضي قرار ميناممكن

زمانش در همين موقعيت واقع شده و فرضي جز اين ناممكن است. با اين اصل ناممكن نه تابع زمان 

گيرد وابستگي دارد. پس هيچ فرضي از ناممكن در موقعيت ممكن قرار نمياست و نه به تصورهاي آدمي 

 كند.پيدا ميبندي صورت فقط در موقعيت ممكنبيني پيش و چنين

محسوسي قابل مشاهده  شكلزمان از ويژگي خاص ممكن است. اين ويژگي در وجود ايجادي به 

محسوس و معقول وجود دارد كه همزمان  هستي در دو حوزه است. با اين فرض زمان در چهارسوي امكانِ

 قابل فهم خواهد بود.

 

 فصل سوم ـ موضوع آينده

 درآمد

فهم و طرح موضوع آينده به هر شكلي كه باشد كاري سخت دشوار است. ذهن در اين عرصه بايد با 

د. عنوان اصل موضوعي به آن بپردازچيزي كه وجود ندارد و ممكن است وجود يابد، مواجه شود و به

در عناصر تعييني آن نفوذ كند و فهم و تواند مي رو موضوع آينده سراسر فكري است و فقط فكرازاين

 شود:بسازد. با توجه به اين اصل بنيادي به نكاتي در پيرامون آن اشاره مي مفهومي براي گفتگو كردن

 

 توجه به آينده

وند ريزي شناسايي شهاي آينده با برنامهلهبه موضوع آينده بايد توجه جدي كرد تا مسئ پژوهيآينده در

 فتد،او مراقبت از كيفيت وجودي و پديداري آنها صورت گيرد. اگر آينده از دستور ذهن فعال بي

 رود.تصوري بيهوده و گنگ است و به كلي از اصل انساني بيرون مي پژوهيآينده

تر مواجه شود و به فهم تعييني قكه ذهن با مسائل آينده دقيشود مي توجه به موضوع آينده موجب

موضوع مشخصي ندارد كاري سخت دشوار است، اما اينكه  واسطهكند. اگر چه فهم آينده بهمبادرت آن 

متفاوت ممكن است به آن دست يابد و آينده را در روند تاريخي هاي آينده و طرحروندپژوهي  ذهن با

 .كردن با آن همراهش شودشدن قرار دهد و با همراهي

 

 آينده فاقد موضوع 

ماند و به آگاهي و الي آينده ميوپژوهيدن موضوع مشخصي ندارد و خرد در تصور نخستين در گِلآينده

با  پويا است.هاي آينده رو پژوهيدن آينده فعاليت سيال ذهن به سمتيابد. ازاينگواهي از آن دست نمي
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س پگيرند. مي قراردن پژوهيآينده نحوي موضوع ممكن برپايه منطق احتماالت بههاي آينده اين نگاه

 پژوهي با سه موضوع ممكن، محتمل و مطلوب درصدد تغيير وضعيت حال به آينده است.آينده

پژوهيدن هرچند فاقد موضوعي مشخص است، اما آينده جهان و در پرتوش انسان موضوع آينده

ي وجود ندارد، اما موضوعي هرچند كلي در اين پژوهش هرچند مسئله مشخص روند.مي شماربه آينده

دن سراسر فن و مهارتي براي پژوهيآينده با وجود اين شوند.مي وجود دارد كه مسائل در آنجا ساكن

د و بتابر نميرا گنجد و در نتيجه توجيه علمي انديشيدن است و در چارچوب تجارب و منطق علم نمي

 ست.فقط فكر در اين عرصه راهگشا

 مروربه  دن شايد موضوع مشخص براي انديشيدن وجود نداشته باشد، اما ممكن استپژوهيآينده در

 شود.مي دن اصل عدم قطعيت جاريپژوهيآينده رو درزمان موضوعي با مسائل مشخص پديدار شود. ازاين

 .ه استاز جهان و زمان ناآمدها بينيپيش وها سياست دن فقط روشي براي تحليلپژوهيآينده زيرا چرخش

 

 موضوع آينده 

كه او موضوع شود مي بيند و اين ديدن موجبانسان آينده در جهان آينده بيش از هر چيز خود را مي

گر كه نفي ديداند مي گيرد و به راستياصلي آينده واقع شود. انسان اشياي جهان آينده را ناديده نمي

 است.ش وجوداشيا و حاضر شدن انسان در آينده تهديدي جدي براي 

انسان حيات اصلي با اين اصل آينده انسان در جهان آينده موضوع تفكر آينده است. زيرا دغدغه 

 شود.مي محيطي او توجه ويژهبه سازه زيستاينكه  ضمنآينده اوست و 

انسان موضوع اصلي آينده و آينده سراسر انساني است. با اين حال مناسبات انساني و مالحظات 

  گيرند تا انسان فردا طبق مقتضيات انساني ساخته شود.ژوهش قرار ميبشري در دستور پ

 تهاو ساخآفريني نقش بوي انساني ندارد و بدونوتر آينده است. اين آينده رنگجهان آينده موضوع اساسي

راين برد. بنابدر مفهوم كالن آينده انسان نيز بخشي از اين واقعيت است كه جهان آينده او را در خود فرو مي شود.مي

 و انسان نيز در اين چرخش بزرگ همراه خواهد شد.شود مي افزودهها گذشته و برآيد مي جهان آينده نو به نو

 از نگاه ديگر تغييرات اساسي گيتي موضوع ديگر آينده است. كشف اين اصل شكلي معقول به

تغيير فضاي جديدي به وجود يعني  شود.مي وكانون پديدار شدن امكان جديددهد مي پژوهيآينده

 كه گويي در گذشته نبوده است.شود مي آورد و گيتي به كلي در موقعيت جديد واقعمي

 

 آينده موضوع تفكر

اين تفكيك  ود.شمي شناسي جهان با تفكيك مسئله واقعي از غير واقعي برشانه تفكر بنيادين شروعمسئله

 ند.كميآفريني نقش و تفكر در چهارسوي آندهد يم عواقب حل شدن و نشدن مسئله آينده را توضيح
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با فكر قابل دست يافتن بوده و نيز با اي آينده آينده جهان موضوع اساسي تفكر اصيل است و هر

 .شودمي گذرد و با آن باز و گشودهپس راه آينده از راه فكر و زبان فكر مي شود.مي زبان فكر گفته

است. اين موضوع چنان عميق و فراخ است پژوهان آيندهفكر آينده براساس يك واقعيت موضوع ت

رسد. با اين حال تفكر براي انسان امروز و فردا نافع است. اين واقعيت به پايانش نمي پژوهيآينده كه هيچ

 ها و زمين و اختالف شبكريم نيز به آن تصريح شده: آفرينش آسمانقرآن  اصل بنياديني است كه در

 1انديشند.هايي براي مردمي است كه ميو روز... نشانه

 

 موضوع متناظر

و با هم پيوستگي شوند مي براساس منطق آينده همه اشياي جهان موضوع پژوهش آينده محسوب

متناظر دارند و چيزي در برابر ديگري واقع نشده است. يعني هر آينده موضوعي قابل انديشيدن براي 

د. در اين صورت موضوع پيشين شوبا موضوع ديگر بررسي قرار  در ارتباطتواند مي خرد و تفكر است و

 و مالزمه وجودي ميان آنها برقرار است.كند نمي ديگر موضوع را نفي

طبيعي از يك نوع تناظري صورت به توان از يك آينده مشخص سخن گفتدر ذهن از آنجا كه نمي

از توان مي د دارد كه طبق آنشود. در آينده تناظرهاي مختلف موضوعي وجوهم سخن گفته نمي

 هاي متفاوت آينده جهان سخن گفت و شنيد.موضوع

يعني  آيند.مي با اين برداشت تناظرهاي موضوعي در مجموع طرحي از يك موضوع واحد به حساب

 وحدت موضوعي مانند وحدت ايده، فكر و طرح بر آينده جهان حاكم است.

 

 مسئله آينده

داند. با اين حال الزم است كه هاي آن را نميفكر است، اما كسي مسئلهآينده هرچند موضوع اساسي ت

 در اين رابطه به چند پرسش اساسي توجه شود:

در  .آيندمي هاي انساني آينده به حسابانساني مسئلههاي آينده چه چيزي مسئله آينده است؟ .0

و هاي آينده به دين اصل مسئلهبا ا شوند.مي هاي آينده محسوبهاي جهاني مسئلهتر مسئلهنگاه عميق

هاي نخست تابع اعتبار انسان نيستند و دوم به اعتبار مسئله شوند.مي بخش جهاني و انساني تقسيم

 انساني بستگي دارند.

چه روشي براي كشف و فهم مسئله آينده وجود دارد؟ در كشف مسئله آينده روش مشخصي  .2

 شود.مي آينده با الگو و منطق تاريخي ممكن وجود ندارد و فهم آن فقط با تفكر در روندهاي

                                                 
 .11سنهه دحل، آ   . 1
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 شود.يم برانگيزي تعيينمسئله آينده با طوفان فكري و ذهنشود؟ مي چگونه مسئله آينده تعيين

گرايي نقش اساسي در حاالت تعييني آينده دارد. در اين البته در چهارسوي علم روشمندي و مسئله

و با تفكر آينده قابل فهم خواهد شد. زيرا در آينده شود مي صورت مسئله آينده با ذهن آينده تعيين

 گيرد.مي در مواجهه با آنها قرارمرور به  بسياري از مسائل ساده و دشوار وجود دارد كه ذهن

 هايآيا در آينده مسائل مختلف ساده و دشوار وجود دارد؟ آينده سراسر تعيين شده از مسئله .3

 شود.مي مربوطها آينده ازنگري پيش آن به كشف روندها ونمايي دشوار و پيچيده است و ساده

تر چيزي است كه وجود ندارد و در عين حال از طريق روندهاي آينده موجب مسئله آينده در نگاه كلي

  گيرد.مي يعني مسئله آينده با كشف روندها در موقعيت مفهومي شدن از آينده قرار شود.مي برانگيزيذهن

هاي نخست، انسان در در مسئله شود.مي مسائل اساسي كيهان و انسان مربوطمسئله آينده به 

آمدن و نيامدنش تأثيرگذار نيست و در مسئله دوم تابع اراده آزاد انسان است. انسان با قصد، اراده و 

 طورهب در عين حال آينده سازد.مي زند و آينده انساني را به شكل خودخواستهآزادي دست به انتخاب مي

 ناپذير است.ن تابع اراده انسان نيست و ممكن است دستخوش ناماليماتي شود كه چارهيقيقطع و 

 

 مكانيسم موضوع آينده

برانگيز است. اين مكانيسم، ابزاري براي تأملعميق و اي دن در موضوع آينده نكتهپژوهيآينده مكانيسم

 شود.مي بر موضوع آينده محسوبپژوه آينده سيطره

 شود:اشاره مي پژوهيآينده ا به چند نمونه از مكانيسمدر اينج

 شود.مي مكانيسم اطالعاتي كه به گستردن اطالعات در عرصه دانايي مربوط .0

اين مكانيسم زماني نافع خواهد بود كه  شود.مي مكانيسم پژوهش كه به پژوهيدن عملياتي مربوط .2

 ش كاهش نفوذ در دستيابي به آينده شده است.احساس شود مطالعات آينده راهگشاي آينده نبوده و دستخو

 شوند.يم بنيادين پژوهش ناميدههاي سياست هدفي كه اين مكانيسمهاي آينده مكانيسم اولويت به .3

پژوهانه كه نه مستلزم تجديد حيات تعيين سياستي و نه بهترين مكانيسم سياستي از نوع آينده .4

 ها براي تعيين حدود موضوعمكانيسم د. با اين برداشتمطلوب خواهد بونگاري آيندهشيوه براي نگارش 

 روند كه تفكر در آنميشمار به و تبيين آن خواهند بود. اين اصول راهنماي شناخت موضوع آينده

 از ديگر امكانات انساني اثرگذارتر است.مراتب به

هاي عاليتلرز همراه است و در صورتي كه فومكانيسم سياستي كه با سياست تشويق و ترس .8

 گذار خواهد بود.پژوهانه كاهش يابد، تأثيرآينده

 هايدامنه فعاليت يتكنترل و نظم سياسي است و با محدودبر مبتني مكانيسم امنيت كه .1

 شود.مي ، راه فراروي هموارپژوهيآينده
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 آيندههاي روش فصل چهارم ـ

 روش چيست؟

 فرآيند مقاصد آينده بشري است. اين روش بادر پيش گرفتن راهي براي رسيدن به معناي به روش

 معنايبه هاي ممكن و محتمل است. با اين نگاه روشدنبال توصيف واقعيتعقالني و غيرعقالني به

برپايه توصيفي و تحليلي است. در اين صورت ها داده ، فنون گردآوري دانايي، تحليلشناختن، استدالل

 روش گرايي است. بنابرايني و از ميان برداشتن تصور مطلقگرايمسئله اصالت روش تأكيدي بر نسبي

 آورد.ميدست به اصول و شكل كاري است كه ذهن با آن از روند موضوع آينده آگاهي و گواهيدرواقع 

 هايروش آيند؟آينده علمي به حساب ميهاي روش كه آياشود مي با اين حال چنين پرسشي طرح

 شوند و زمانيكار گرفته نميها در تفكر آينده بهبرد دارند. اين روشآينده فقط در چهارسوي علم كار

ها فقط در علم و فن كاربرد دارند و با اين فرض روش اي به وجود آيد.روند كه از آينده دانستهكار ميبه

 شوند.مي مانند و از موانع پديداري و رشد تفكر محسوبالي ميوبا تفكر در گِل

ش از پيش تعيين شده براي فكركردن وجود ندارد و تفكر با حاضر شدن در چرخه در عرصه تفكر، رو

كارگيري خرد براساس تفكر خالق نتيجه منطقي بهواقع به هااين روش سازد.مي آينده روش خاص خود را

و اشند كننده برعهده داشته بتوانند در آفرينش آينده نقش تعيينگذشته نميهاي روش اينكه هستند. ضمن

بنابراين در هر فكري از آينده روش خاص آن فكر وجود دارد كه  ها مانند آينده نوآمد خواهند بود.اين روش

 رساند و با اين تلقي فكر جديد ناممكن است.فراگيري آن روش آدمي را به همان فكر مي

 

 چند روش كلي

 پژوهيآينده هايروش الف( نگاه كلي در

يك به شكل ممكن و محتمل را هاي آينده اكتشافيهاي وشر هاي اكتشافي و هنجاري:روش .0

دانند و بنا دارند كشف روندهاي آينده كنند تا آن را به تصوير كشند گذشته را سازنده آينده ميواقعيت 

هنجاري برخالف اكتشافي به درون نظر دارند و موقعيت هاي روشدهد. مي كه آينده ممكن چگونه رخ

 كنند.مي آن را بررسيگيري شكل جويند كه در آستانه ورود به حالند و شيوهه ميمطلوب را در زمان آيند

 كه ما در آينده با چه هدفهايي سروكار داريم. در هنجاري ساختار و ماهيت هدفي دارندهاي روش

 هنجاري دو اصلِ بيان هدف و تحليل عميقانه دستيابي به هدف مهم هستند. با اين حالبيني پيش

. روش اكتشافي بر تحليل رياضي و صوري متكي است و اكتشافي و هنجاري همپوشاني دارندهاي روش

 هنجاري مستلزم عناصر خالق، نامحدود و غير قطعي و نيز متكي به ابزار كيفي است.
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شانه اعداد و ارقام واقعند و چرخه پيشرفت و توسعه آينده را  كمّي برهاي روش وكيفي:هاي كمّيروش .2

 هاي كيفي عملو داوريها ايده پايه كيفي برهاي روش كهدرحالي  دهند.مي ها توضيحتبراساس كمي

 اين دو روش بنا به واقعيات علمي مالزم يكديگرند و اثرگذاري بهتر در همراهي كردن با آنها است. كنند.مي

يرند گمي صاحبان علوم و فنون شكلهاي انديشه ها براساساين روش اطالعات:بر مبتني هايروش .3

 كنند.مي را تقويت پژوهيآينده و سازمان و چرخه

 بندي معطوفند وها به شناسايي موضوع، درونيابي، خالقيت و اولويتاين روش هاي پيوسته:روش .4

 بنا دارند از آينده در آستانه آمدن رمزگشايي كنند.

 چندگانههاي روش ب(

 هايروش كارگيريكارگيري خرد اهميت دارند، بههم و بهها براي فروشاينكه بر عالوه پژوهيآينده در

علمي درصدد راهيابي به هاي روش امري الزم است. اين پژوهيآينده چندگانه براي شناسايي مشكالت

 آورند.دست بهها آينده مطلوبند تا فهمي از آينده

كند و هم آينده خود را  نماييخواهد هم در فهم آينده قدرتها ميانسان با دستيابي به اين روش

كنند، هرچند كه ممكن است در آينده ها راهي به آينده جهان پيدا نميبهتر از امروز بسازد. اين روش

 چندگانه همزمان از چند روش براي فهم آينده تعيينيهاي روش انسان نفوذ كنند. با اين برداشت در

 و در حوزه انساني كاربرد دارند.شوند مي استفاده
 

 وكيفيسازه كمّي پ(

ها ن روشاي شوند.مي كار گرفتهبوده و براي شناخت آينده به وكيفيسازه كمّيبر مبتني هاي آيندهروش

تر در جهان آينده كمك كنند. تا به تصميمات مناسباند شده با هدف درك بهتر احتماالت آينده طراحي

 ا در امكان فهم آينده كاهش يابند.كه ترديدهكنند مي ها ذهن را تجهيزاز نگاهي اين روش

ها از يكسو ممكن كردن جهان آينده انسانند. اين سازهوكيفيدنبال كمّيبه پژوهيآينده هايروش

 هايي ممكناست نمادي از آگاهي انسان باشند و درجه دانايي او را باال ببرند. ازسوي ديگر چنين سازه

 بديع از واقعيت جهان امكان باشند. و تصويرينمايي نقش برجسته ايفا كنند است در واقع

 هات( توجه به روش

آنها اصلي است. هاي ارزش بردن و نيز دانستن كارها براي فهم و بهكردن به روشتوجه پژوهيآينده در

 شود:اساسي دانسته مي درك اين استفاده و فهم اين ارزش با طرح دو پرسش

 است؟ كشف آينده و روندهاي آن سرآغاز هرگونه هيپژوآينده آيا آينده سرآغاز هرگونه .0

دهد ميآفريني نقش اين كشف در نظام جهاني آينده به كشورها قدرت روند.مي شماربه دنپژوهيآينده

 كه يپژوهآينده يعني را تجربه نكنند.رفتي پس تا در روند واقعي رو به جلو حركت كنند و نادانسته
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از نوع بازي زبان است و جايگاه فني و  پژوهيآينده اقد آينده است. ايننباشد، فروندپژوهي  برمبتني

 خاصي در آينده ندارد.

گويند كه اقدامات كنوني و پيامدهاي ناشي آينده به ما ميهاي روش گويند؟هاي آينده چه ميروش .2

هاي كوچك و بزرگ قياسها آينده دور و نزديك را در ماين روش شوند.مي از آنها در آينده چگونه بررسي قرار

 ممكن، محتمل و مطلوب ترسيم شوند.هاي آينده تا با آن جوانب مختلفكند مي بررسي قرار

 ها در نقشه راه ( روشث

براي دستيابي به هدف آينده برداشته شوند. اين نقشه ناشي بايد كه كند مي تعيينهايي را نقشه راه قدم

ا ب شود.مي كار گرفتهبهها آينده كه براي كشف نتايج ممكن درهايي سنجيده از آينده است از حدس

 انگيزي بيهوده سازگاري ندارند.بوده و با خيال واقعيها آينده ها وكه راهشود مي نشان دادهاي آينده نقشه

عناي مبه نقشه راه آينده درصدد تعيين هدفي براي دستيابي به مقصد مشخص است. اين نقشه

در عمل تصويري از قطعيت اي نقشه خواهد بود. با اين حال هيچها آينده ايج ممكن دركشف نتِ حدس

 .است مفيديداشتن نقشه مشخص امر  ،دنپژوهيآينده و با وجود اين برايكند نمي آينده را ترسيم

اين راه با حدسيات كند. مي نقشه راه آينده سوگيري روش است كه راه رفتن را در آينده تعيين

 آيد. مي از آينده بربيني پيش درصددنگري پيش پردازد و بابه آينده مي ممكن

 پژوهي سياستهاي روش (ج

ابي براي دستي سازوكاريكه پژوهي حال پژوهي و نه مانده در گردابهاي سياستي نه ناظر به گذشتهروش

عيت فهم و مفهومي قرار ها روندهاي آينده در موقبا اين روش شوند.مي محسوب محتملهاي آينده به

 شود.مي از آينده ممكننگري پيش گيرد و با آنمي

هاي روش پژوهي براي آينده نافع خواهند بود؟سياستهاي روش كه آياشود مي با اين نگاه پرسيده

تابند و آنها امكاني براي دستيابي به هرگونه دانايي خواهند سياستي، چرخش دانايي يا نادانايي بر نمي

وند كه شدانايي محسوب نميتنها نه سياستيهاي روش د. از نگاه ديگر سياستگذاري براي آينده بابو

به سمت آينده رفت و درصدد توان مي هايعني با روش آيند.مي نشانگرهايي از دانايي به حساب

 ي ندارند.نمايعنوان يك اصل آينده نيستند و قابليت آيندهها بهكردن آن برآمد، اما روشمفهومي

اما در عمل  1اند،پژوهي هرچند كساني به طرح سياستگذاري علمي پرداختهسياستهاي روش در

اند موضوع، روش و مسائل خاص آينده را فهم يا از طراحي سياست آينده مستقل بازمانده و نتوانسته

ه شد، در نتيجه بمفهومي كنند. زيرا ذهن سياستي كه درك روشن از موضوع و مسائل آينده نداشته با

 يابد.فهم معقولي از آينده دست نمي
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 ( سه اصل در روشچ

 ها در موقعيت علمي قرار گيرند:شناسيآينده سه اصل بنيادين بايد رعايت شوند تا آيندههاي روش در چهارسوي

 روش معرفتي كه در آن همزمان چرخه آگاهي و گواهي براساس الگوي روشي گسترده شود، .0

 عناشناسي كه در آن زبان نحوي، منطق رباني و تا حدودي زبان فكر در دستور كار قرار گيرد،روش م. 2

 هاست كه در آن تفكر خالق ناديده گرفته نشود.سياستبر مبتني گرايي كهروش عمل .3

زيرا  كنند.مي گاهي واحدند و به سمت يك واقعيت از آينده واقعي حركتروشدرواقع  هااين روش

واحد براي خود روشِ فهم واحدي دارد كه اين روش در اختيار ما نيست و ناگزير از احتماالت واقعيت 

ها براي در اينجا هدف از استفاده روش شود.مي روشي براي دستيابي به روش واحدِ واقعيت استفاده

 درك روش واحد بوده كه براي دستيابي به واقعيت واحد است.

 

 هاانواع روش

د. رسنمينظر به مفيداي از آينده كه هريك براي ايدهاند شده متنوعي طراحيهاي روش تاكنون پژوهيآينده در

دست يابد و با آن روشي براي ورود به جهان آينده ها آينده به نوع نگاه گذشته ازتواند مي ذهن با فراگيري آنها

 تجربه شده است.ها آينده اي شناختهايي برطراحي كند. بر اين اساس الزم است كه بدانيم تاكنون چه روش

 شوند:در نگاه عمومي شامل موارد ذيل مي پژوهيآينده هايروش

 

 اول( روش سناريونويسي

 چيستي سناريو

 1متفاوت بر پايه امكان احتمال وقوع با رويكرد عقل جمعي است.هاي آينده طراحيمعناي به سناريو

از نگاه و تحليل همراه است. ها داده ه آينده است كه بااز احتماالت معطوف باي گستره يعني سناريو

سناريو توصيف موجه از چهره آينده در آستانه پديداري است. سناريو در اين معنا با تفكر در آينده  ديگر

 زند.ممكن، محتمل و مطلوب دامن ميهاي آينده همراه است و به گسترش چرخه تفكر در

ته آينده است. اين نادانسته در نهاد و ذات طبيعي هر چيزي سناريو براي شناخت طبيعت نادانس

جاي دارد. با اين فرض نادانسته بودن آينده هرچند از نوع ديگر است، اما به هر صورت ذهن با آينده 

 شود.مي نادانسته مواجه

روش سناريونويسي ذهن سازوكاري براي پديدارسازي امكان آينده است. ذهن با استفاده از اين 

تا براي اين ذهن دهد مي ش، رويدادهاي آينده را به شكل فكري و علمي با رويدادهاي امروزي پيوندرو

 قابليت دستيابي به آينده فراهم شود.

                                                 
 ناه گ ف   است.  «  نراد هدد»ها دخس رن  اه ه من نان، ده سناه ندن سه  هوش. 1
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 بديل و مطلوب وجودهاي آينده در سناريوها قابليت مهارت انديشيدن معطوف به آينده و نيز ايجاد

 روند.يم شماربه هاو حدسها ايده ستند و روشي براي پيوندنيبيني پيش دارد. در عين حال سناريوها قابل

 رو سناريوها بايد شفاف، روشن و گويا باشند تا براي هر ذهني قابل درك و استفاده شوند.ازاين

يعني سناريو براي دور شدن از زمان آورد. مي سناريو سير پيدايش و تحول آينده را به نمايش در

 است.ها آينده حال و پيوستن به روندهاي

 سناريوها درصدد ارائه تصوير روشن از آينده ممكن، محتمل و برترند. البته سناريوها به شكل

يعني سناريوها به خودي حياتي ندارد  شوند.مي متفاوت و با امكان احتمال وقوع آينده طراحيهاي آينده

 در آستانه وقوع بستگي دارد.ها آينده و حق حيات آنها به

آينده كه توصيف همه احتماالت از آينده ممكن و محتمل است. يعني بيني پيشتنها نه تلقي سناريوبا اين 

 روند.مي اركبرتر آينده بههاي ارزش ها، نيازها واخت شرايط و نيز تهديدها، فرصتنسناريو براي تحليل سياست، ش

 اين روشآورند. مي به وجودر را متناظهاي آينده بينانهسناريوها با گشودن زمان حال به شكل واقع

هور ها ظآينده است. پس با روش سناريوسازي امكانفرآيند  سناريويي براي گشودن راه آينده و ورود در

 شوند.مي كشند و بالندهيابند و سر بر ميو بروز مي

 پرسش از سناريوها

است. با اين فرض دغدغه ذهن بردي آنها رپرسيدن از كارآيي و سطوح كامعناي به پرسش از سناريوها

به  است. با اين فهم مفيدپژوه آينده كارگيري سناريوها تا چه اندازه براياين است كه بداند طراحي و به

 شود:ها اشاره ميهايي از پرسشنمونه

دنبال اين واقعيت است كه مسائل جهان بهپژوه آينده آيا طراحي سناريوها امري الزم است؟ .0

مسائل جهان كنوني پيوند دهد تا براي مسائل امروزي و فردايي انسان نافع باشد. اين فهم به ناآمده را با 

 هاي مختلف به حداقل فهم از آينده دست يابد.طراحي سناريوهاي متفاوت نياز دارد تا با احتمال

هاي آينده و نشان طراحي سناريوها براي چيست؟ طراحي سناريوها براي پژوهيدن چندگانگي .2

ايجاد شده است. اين سناريوها با طراحي احتماالت بسيار راه ها آينده بودنبيني پيشغيرقابل  نداد

 كنند.مي تردستيابي به آينده را آسان

و رويدادها را چنان توصيف كنند مي مثابه واقع عملكنند؟ سناريوها بهسناريوها چگونه عمل مي .3

طرح سناريوي واحد بايد از مجموعه سناريوها سخن جاي به در اين نگاهگيرند. مي خواهند كرد كه شكل

از  تريبه شكل عادي كاري ناممكن است و سناريوها مجموعه گسترده گفت. زيرا شناخت دقيق آينده

بنابراين  دهند.مي كه آنها جامعيت درك و اعتماد به فهم آينده را افزايشكنند مي ها را ترسيمآموزه

ممكن و اي آينده كه دستيابي به چهشود مي چندگانه متوجه اين واقعيتذهن با طراحي سناريوهاي 

 ناممكن است.اي آينده چه
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 سناريوها براي طراحي چه فضايي خواهند بود؟ سناريوها طرحي از فضاي امكانند كه در آن .4

ا هپردازند. با اين فرض هرگونه سناريوپيش روي آينده ميهاي چالش معطوف به آينده بههاي سياست

در اين صورت سناريوها  روند.مي كارها بهبوده و براي نگارش استراتژي هاو چالشها فرصت براي كشف

آيند و در شرايط متفاوت آينده ممكن است به توفيق بديعي سازوكاري براي انديشيدن به حساب مي

 ده شوند.نانوشته و ناخوانده از طريق سناريوها نوشته و خوانهاي آينده دست يابند تا

اي ابزارهايي برها واقعيت مثابهشوند؟ سناريوها بهآيا سناريوها ابزارهايي براي كشف آينده محسوب مي .8

كار ه بهاصالح شيوه انديشيدن در آيند برايكه بيني پيش رو سناريوها نه برايازاين آيند.مي كشف آينده به حساب

 پذيري قرار گيرد.بل فهم شوند و آينده در موقعيت حدسروند تا روندهاي آينده با الگوهاي تاريخي قامي

 تصاوير متفاوتدرواقع  دهند؟ سناريوهاي مختلفآيا سناريوهاي مختلف تصاوير متعدد ارائه مي .1

 .آيندمي تصاوير مختلف از آينده محتمل به حسابدرواقع  از آينده ترسيم مي كنند. اين سناريوها

يي هاآينده را با سياستهاي چالش اي دروني براي ايجاد آينده بوده وكه سناريوها با سازوكارهطوري به

 شوند.ميساز شگفتي آزمايند و در آيندهمعطوف به آينده مي

ن است. اينگاري آيندهاز سوگيري اي نشانه كند؟ سناريوي خاموشسناريوي خاموش چگونه عمل مي .7

انديشد. سناريوي خاموش در س روند جهاني شدن ميافزايي با شرق و غرب به نوعي معكوسناريو در عين هم

اين سناريو به  گيرد.مي شود و راه خود را بدون موانعي در پيشروند جهاني شدن با سد آهنين مواجه نمي

 جانبه نخواهد كرد.هاي جهاني چندجانبه و حتي يكگرايانه پيوند دارد و خود را درگير جنگسياست درون

 سه مدل سناريو

 اريوسازي سه مدل كلي وجود دارد:در سن

 شود.مي كار گرفتهاقتصادسنجي بهبيني پيش مدل كمّي كه آن در .0

 وكيفي است.مدل تركيبي كه آن تلفيقي از رويكرد كمّي .2

 سازي تصميمات سياسي است.مدل شهودي كه فراهم آمده از كيفي .3

 سناريوهاي چندگانه 

 رو با اعمال سناريوهايازاينگيرند. مي ند آينده را در نظرطبيعي همزمان چصورت به سناريوهاي چندگانه

هاي بيشتري وجود دارد كه آن موجبات همپوشاني امكان انتخاب گزينهپژوه آينده از چهار به باال براي هر

 كند.در احتماالت آينده را فراهم مي

 د:اساسي درگير خواهند بوصورت به موردسناريوسازي چندگانه چند فرآيند  در

 ها.و غايت ها، اهدافتجديد شناسايي آرمان .0

 كار براي توفيق بيشتر آينده.ودر چرخه كسبها ايده سازيشفاف .2

 هاي واقعي آينده و تفكيك آنها از توهمي.كشف و شناسايي اولويت .3
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 هاي كنوني و جايگاه آنها در آينده سازمان.فهم شكاف .4

اين سناريوها به دو صورت اكتشافي و  شوند.مي ستهسناريوهاي چندگانه به چند نوع سناريو فروكا

  كنند.مي هنجاري عمل

 كند. مي توصيف روندها و رويدادها را براساس فرضيات مختلف بررسي :كتشافيسناريو ا

 ترسيم آينده مطلوب براساس وضعيت حال خواهد بود.  دنبالبه :هنجاريسناريو 

 سناريو پردازي از آينده 

ن . ايوابسته هستندمحتمل خواهند بود كه به هم هاي آينده ا طرح كلي و تصاويري ازهسناريوپردازي

با اين اصل سناريوها حدسياتي  شوند.مي كار گرفتهها و در چهارسوي زمان بهسناريوها در فضاي امكان

گويند كه چگونه در شرايط محيطي اين حدسيات به ما مي شوند.مي براي انديشيدن آينده محسوب

شود يم متفاوت طراحي يآوريم. از نگاه ديگر براي هر موضوع چند سناريودست به متفاوت آينده توفيقي

 مطلوب تأثيرگذاري مفيد داشته باشند.صورت به تا در عين اعمال اصل عدم قطعيت

ي ااين روش از دانايي به احتماالت و رونده شود.مي پردازي تصاويري از آينده محتمل رسمبا سناريو

محتمل را قابل درك كنند. از نگاه ديگر اين تصاوير ممكن است هاي آينده تاشود مي متنوع مربوط

 گستري را توجيه كنند.واقعي و سازگار با آينده يا به كلي ناسازگار باشند و وهم

نده يكه از آكنند مي محتمل و به هم پيوسته ايجادهاي آينده مثابه واقعيت تصاويري ازسناريوها به

آورند. مي سازي به وجودبراساس منطق احتماالت و روندهاي متنوع تصاويري با الگوي باورپذيري و درون

 در برابرها سياست كه نشانه تواناييآيد مي ها به وجودكارگيري سناريوها، فضايي از امكانيعني در ذهن با به

 تأثيرگذار است.ها فرصت ها وسايي چالشآينده و ارزيابي آنهاست و در عين حال براي شناهاي چالش

 سناريوها در شرايط متفاوت

و ازسوي ديگر سازوكاري نامتقارن با يكديگر دارند. در اين شوند مي سناريوها از يكسو در شرايط متفاوت طراحي

 نياورند.ت سدبه روند، هرچند كه توفيق بزرگيكردن آينده ميگستري و مفهوميدنبال آيندهوضعيت سناريوها به

زيرا  نند.كمي سناريوها با سازوكار انديشيدن در شرايط متفاوت آينده برپايه حدسيات عقالني عمل

ن اي شوند.مي اي از سناريوهاي متمايز و فاقد قطعيت طراحيگستري آينده، مجموعههميشه براي واقع

 د تا امكان و زواياي آينده با احتمالخيزنگستري بر مينمايي به پيكار با وهمسناريوها با سازوكار واقع

 درك شوند. بيشتري 

 ويژگي سناريوها

 شوند:سناريوها با سه ويژگي اساسي شناخته مي

فرضي بودن آينده كه در آن اصل احتمال حق حيات انساني دارد. با اين سناريوها مفروضاتي  .0

 گيرند.فرضي قرار ميهاي آينده كه در انطباق باشوند مي طراحي

 خورداري آينده از ايده و طرح كلي كه در سناريوها جامعيت سناريويي اصالت دارد.بر .2
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چندوجهي بودن آينده كه نشانگر غيرقطعي بودن آن است. با اين اصل سناريوها نيز براساس  .3

 شوند.مي چندوجهي طراحي

 براي آن طراحي كرد:توان مي ويژگي همسو از نگاه ديگر سه

 منطقي قرار دهد.فرآيند  ا دررها تصميم باورپذيري كه .0

 كه آينده به شكل واقعي خوانده شود.انگيزي ذهن احراز شاخص جذابيت و .2

 انسجام دروني كه قابليت مقايسه در آن وجود داشته باشد. .3

 زبان سناريوها 

هاي دروني خود را به تصوير در جهان امكان هر چيزي زبان خاص خود را دارد كه با آن حاالت و خاصه

كه زبان هر چيز نشانه وجودي آن است كه با گشوده شدن وجودش شود مي كشد. با اين فرض دانستهمي

 شود.مي در پهناي هستي گسترده

ني سناريوها، يع شود.مي سناريوها نه واقعيت اصيل كه زباني براي به تصوير كشيدن واقعيت آينده محسوب

 تواندمي ل در نهاد سناريوها قابليتي وجود دارد كهبا اين اص شوند.مي محسوب پژوهيآينده زبان سيال

 شود.يم ممكن سازد كه اين قابليت زبان سناريوهاست كه به سختي خواندهها سياست را براساسگيري تصميم

 .آيندمي به حسابها آينده زبانند و هم زبان فهم برايهاي نشانه ها، هممثابه واقعيتسناريوها به

 ناتمام دارد و در عين حال داراي نمادهاي دوجانبه است. اياين زبان، سازه

 سازيذهن يسناريو

را پيش از وقوع زمانش بفهمد ها آينده گستري است تاسازي در راه ذهنسناريوسازي ابزاري براي ذهن

 ا طوفانتا بدهد مي سازي به شكل برتر قدرت خالق فكر را گسترشو برگونه واقعي بسازند. اين نوع ذهن

 مواجه شود و كشف واقعيت آينده كند.ها آينده فكري با

اين  كنند.مي مبادرتنگاري آيندهسازي و شكل دادن به خالقيت ذهن به سناريوها با ذهن

 سازي اقدام كند.تا به تعميق آيندهدهد مي به ذهن سوگيري معقولدرواقع  سازي آيندهذهن

 سير آينده سناريوها 

يكسو مسير راه آينده را مشخص كرده و ازسوي ديگر همه آنها خرد و تفكر را عامل تمامي سناريوها از 

كه تفكر واحدي بر جهان شود مي مشخصدانند. با سناريوها اين واقعيت ايجاد تغيير جهان آينده مي

 رود.ميشمار به تغيير آنهاي سازه كنندهحاكم بوده كه آن تعيين

است. سناريوسازان از يكسو بايد روند آينده را با ها آينده آينده سناريوها درگرو روندگرايي

اي رچشمهتاريخ نيست و از سگويند كه آينده بيو ازسوي ديگر سناريوها به ما مي كندالگوشناسي بررسي 

ير س پژوهيآينده و در چرخهشوند مي محسوبها آينده رويش يافته است. با اين تلقي سناريوها راهنماي

 كشند.را با منطق احتماالت به تصوير ميراه آينده 
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 روش دلفي (دوم

روش . كردندميبيني پيش روش دلفي از نام معبد دلفي در يونان گرفته شده كه كاهنان اين شهر آينده را

ز يك بهتر امراتب به كه دو ذهنشود مي جمعي است. با اين روش تأكيد با خردِ پژوهيآينده برمبتني دلفي

 پاسخدرخصوص  به اجماع فراگيرشناسي آينده اهند كرد. اين تكنيك بنا دارد كه ذهن را درذهن عمل خو

 پيدا كردن به مشكلي برساند تا اكتشافات آينده از اطمينان بيشتري برخوردار شوند.حل راه مسئله يا

هاي روش دلفي مفاهمه روشمند براساس تفاهم و گفتگوي منطقي است. در اين روش ديدگاه

 شوند.مي اوت به هم نزديكمتف

مه با سشناوجود دارد. يكي تهيه و پخش پراي دومرحله در روش دلفي، نوعي از تكنيك مشاوره

در كنندگان مشاركت جمعي در فهم آينده است. ديگر پرسش جامع براي همه هدف استفاده از خردِ

 .اي از خود ارزيابي دست يابندهها به نحوتا با پاسخ گفتن به آن پرسششود مي پرسي است كه طرحهمه

 عناصر روش دلفي

 عناصر اصلي روش دلفي سه چيز است:

 ساختارمندي جريان دانايي و نيز هدفمندسازي چرخه دانايي آينده براي ساخت آينده بهتر،  .0

 براي ارزيابي مجدد خود،كنندگان مشاركت ارائه نتايج عملي طرح دلفي به  .2

 و كارشناسان توانا در استفاده از اين روش.ندگان كنمشاركت ناشناس ماندن هويت .3

 روش فهم دلفي 

اينكه  ضمن داند.مي كند. زيرا آينده را سراسر احتماليقطعي را توصيه نميفرآيند  روش دلفي در فهم آينده

در  نكننده برعهده دارند. با اين نگاه عاليق انسانيِ كارشناساها در فهم آينده نقش تعيينطراحي نوع پرسش

 روشي تأثيرگذار است و روش دلفي نيز از تأثيرپذيري اين بيماري مصون نخواهد بود.فرآيند  اين

روش دلفي ممكن است از قانون بيدارگري يا خوابگردي پيروي كند. روش نخست دعوتي است كه 

هم آمده كه روش دوم به كلي از توهمات بيهوده فرادرحالي  براي فهم آينده امر تعييني وجود ندارد.

 منطق احتماالت و قانون احتمال طبيعي است.بر مبتني است. بنابراين روش فهم دلفي از آينده

 ايده روش دلفي 

رود يم ممكنهاي آينده دنبال كشف، روشي سراسر خالق است. اين ايده بهعنوان يك ايدهروش دلفي به

ينده بپردازد. اگر اين روش در دام علم تا براساس الگو تاريخي و مدل ويژه فكري به كشف روندهاي آ

 دهد.گرفتار شود و انديشه عملي برنتابد، فاجعه روشي در دانايي رخ مي

هاي دهآين درگيري تصميم منظوربه خالق براساس منطق دانايي وهاي ايده روش دلفي در پي كشف

 مه جهتنااز طريق پرسشبندي آنها ممكن و محتمل است. اين روش براي تجميع اطالعات و نيز طبقه

 شود.مي كار گرفتهاستفاده كارشناسان در فهم آينده به
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 انواع روش دلفي

 شود.يم روش دلفي به چهار روش دلفي كالسيك، دلفي سياست، دلفي تصميم و دلفي كارگروه تقسيم

اي از شناسايي مسئله، تعيين و تعريف موضوع، تعيين كارشناسان دلفي كالسيك مجموعه

ر غير گيرد كه دها را در بر ميو تعيين اثبات پاسخهريك  مه اول و دوم و تحليلناص، تهيه پرسشمتخص

نامه دوم و در صورت ناكافي بودن اعمال تداوم مه دوم، تعيين اثبات پاسخنااندازي پرسشاين صورت به راه

 .شودمي هاكردن گزارشطبيعي نهاييصورت به مه و تحليل با فرض اثباتناپرسش

 كارهاي سياسي و حكمراني بهسياست اغلب در ارتباط با موضوع انسان سياسي و مسئله يِدلفروش 

در اين  شود.مي آوري اطالعات از كارشناسان در چند مرحله مربوطاجراي روش دلفي به جمعرود. مي

ان كارشناسان تا در ميد شونمي ها پيوسته در دستيابي به نتايج اثباتي و اقناعي تكرارروش نيز نتايج دوره

 به وفاق فراگير دست يابند.

در اين دلفي گروه  شود.مي اجتماعي مربوطسياسي و به اجتماعات انساني و مسائل  ،دلفي تصميم

سلسله  سازي برايالبته هدف اساسي اين دلفي، تصميم كنند.مي گيرنده واقعيت كنوني را بررسيتصميم

 وگذاري ها، اولويتتصميم وها سياست سامان دادنِحال در روش دلفي، با اين  است.گيري تصميم مراتب

 بزرگ امروزي امري الزم است.هاي چالش با ايجاد تصاوير آينده براي مقابله باهمراه و ها فرصت شناسايي

سازي در موضوعاتي كه عواقب تا در تصميمكند مي دلفي كارگروه با برگزاري كارگاه يك روزه عمل

 تري دست يابند.و دشوار دارند و با خطراتي نيز همراهند به نتايج سريع پيچيده

 نكاتي پيرامون روش دلفي 

 در روش دلفي نكات ذيل اهميت اساسي دارند:

 مه براي گردآوري به شكل جامع و فراگير، ناتعيين موضوع آينده و طراحي پرسش .0

 ، پژوهيآينده انتخاب كارشناسان برجسته و خالق با ويژگي .2

 ها، ها براساس آراي كارشناسان و سنجش مقدماتي پاسختحليل پاسخ .3

 از سنجش نخستين و پسين،ها داده كردنسازي و به سامانخالصه .4

 ها از سنجش اوليه به كارشناسان، هاي دوره اول پاسخبازگشت نتايج يافته  .8

 و نگارش پاياني گزارش،ها داده ها و تحليلسنجش دوباره ديدگاه .1

 كارشناسان. نگريآينده برپايه انديشه توافقينگاري آيندهش نگار .7

 اعتبار روش دلفي 

ها ممكن است امري درست يا نادرست باشد. اين روش راهكاري مناسب براي در روش دلفي اعتبار يافته

ه را بها ها و اشتباههاي گروهي خواهد بود كه در تعامل ارتباطي ممكن است گستره متنوعي از پاسخپژوهش

 دن امري الزم است.پژوهيآينده كه ارزيابي روش دلفي برايرسد مي نظربه هم پيوند دهد. با اين نگاه
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 هايجمعي استفاده كند تا اشتباه كه از خردِدهد مي امكانپژوه آينده در اين روش امر احتمالي به

يان ها را از مه به كلي اشتباهرسد كرو را به حداقل ممكن برسند. اين فعاليت هرچند به حدي نميپيش

را در پيش گرفت تا به شناسي آينده توجه كرد و راه پژوهيآينده ها دربر دارد، اما بايد به همين حداقل

 حداقل كورسويي از آينده با نيروي گرانشي دست يافت.

 

 سوم( روش طوفان فكري

هاي ايده براي طرحخالق گروهي انديشيِ هم و محصولاي ممتاز و برآمده از ذهن فكور روش طوفان فكري ايده

كار سازي با سازوانديشد. در اين روش جريان ايدهخالق ميصورت به است كه درباره موضوع و مسائل آيندهجديد 

 آينده نقش اساسي ايفا كنند.هاي فرصت تا در شناسايي امكانات وشود مي پژوهي تقويتستاني و ايدهايده

 ت اصولي الزم است:در طوفان فكري رعاي

تر و اساسيهاي حلراه بيشتر و احتمال دستيابي بههاي ايده ها و توليدتمركز بر كميت .0

 تأثيرگذارتر از آينده.

وع متنهاي ايده در مواجهه اوليه دوري جُستن از يك ايده براي توسعه دايره تفكر آينده و توليد .2

 هاي آينده.و متناظر براي قابل فهم كردن مسئله

 بهتر براي فهم روندها.هاي حلراه غيرمعمول آينده و فراهم آوردنهاي ايده پذيرش از به وجود آمدن .3

 براي پديداري ايده تواناتر و كارآمدتر در مواجهه با آينده بهتر.ها ايده تركيب .4

 هاطوفان فكري و ايده

وقوع است. در اين عرصه حال در جديد براي توضيح آيندههاي ايده دنبال طرح و ايجادطوفان فكري به

 سازه و اصل انساني دارندهريك  رسند كهمينظر به داشتن خالقيت و تدبير هراس انساني دو اصل جدي

 شوند.مي و با سازوكار انساني قابل توجيه

با هاي ايده شود. در اين روش احياي طرحخودداري زده شتاب در طوفان فكري به شدت بايد از داوري

است.  ديگران امري الزمهاي ايده كار گرفتنغيرمعمول آينده همراه با بههاي ايده كارگيريهتر و نيز بهكيفيت ب

 كردن موقعيت آينده راهگشاتر باشد.در كشف، فهم و مفهوميتواند مي آيندههاي ايده در اين رابطه تعامل

 انگيزي ذهنروش 

 ها در چهارسويبرانگيختن خالقيتمعناي به كهشكل برتري از طوفان فكري بوده انگيزي ذهن روش

ها براي كردن مغز و طراحي كميتبراي فعالها ايده دو اصل تنوعانگيزي ذهن است. در پژوهيآينده

 دهد.بهتر را در آينده افزايش هاي حلراه ها ممكن است احتمال دستيابي بهفزودن كيفيت

در موضوع آينده است. اين روش امكاني به طوفان سازي سازوكاري براي ايدهانگيزي ذهن روش

 پذيري قرار گيرند.در جوانب مختلف در موقعيت فهمها آينده تادهد مي فكري
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با اين اعمال،  دهند.مي متنوع فكري ارائههاي حلراه وها ايده وكنند مي در اين روش افراد با اراده آزاد فكر

 د.شونمي افراد بدون محدوديتي طرح و افكار نهفته نيز بيانهاي دهاي آزادي فكري چنان فراخ خواهد شد كه

ر با اين تفكرود. ميشمار به تفكر روشي همراه با تفكر ارزشي براي انسان اصل اولانگيزي ذهن در

 را هاي مختلف آيندهمنطق تفكر و زبان فكر به ذهن بشري قدرت انديشيدن و تداوم فكركردن در اليه

 نده قابل درك شود.تا آيدهد مي

هاي يدها ها، پذيرشها، بهبود بخشيدن به ايدهبايد به اموري مانند تمركز بر كيفيتانگيزي ذهن در

 افزايي توجه كرد. براي بروز خالقيت و همها ايده غيرمعمول و پيوستگي

 يابند:سه اصل اساسي اصالت ميانگيزي ذهن با اين نگاه در

 آينده متناظر.هاي ايده ستاني و دستيابي بهايده .0

 .پژوهيآينده با رويكردها ايده پژوهي و تجزيه و تحليلايده  .2

 شناسي با الگوي تاريخي.سازي براساس روندايده .3

 هايايده ها، تشويق اذهان بهكردن درباره ايدهقواعدي مانند دير حكمانگيزي ذهن از نگاه ديگر در

متناظر، ارزش يكسان افراد هاي ايده با كيفيت آنها، پژوهش در همراهها ايده آميز، سنجش كميتاغراق

 فعال وجود دارد.هاي ايده و

 

 انداز چشمچهارم( روش 

كردن و به وجود آوردن تصوير واقعي از آينده ممكن است. در اين وضع تجسممعناي بهانداز چشمروش 

اي دهآين توان ازنميانداز چشم. يعني با نه امر قطعي كه مانند پرسش از آينده احتمالي استانداز چشم

دن مانند هر شيوه ديگر دستخوش پژوهيآينده سخن گفت كه ترديدي در آن نباشد. اين شيوه از

 انگيزي، توهم و اشتباه خواهد بود.خيال

ما در هاي ارزش از آينده است كه ما تعهدي به ايجادش داريم وانگيز ذهن تصويريانداز چشم

  شود.مي اصل انساني هدفگذاريانداز چشميعني در  شوند.مي منعكس آفرينش آن

كه آن جامعه آينده را به سامان خواهد دهد مي را شكلانداز چشمتصوير آينده نياز به در اين فرض 

  گشودن پنجره جديدي به روي جهان ناآمده است.انداز چشمكرد. با اين حال 

در نهادش انداز چشماصلي اين روند از پژوهيدن بوده است. زيرا اندازها هميشه آينده مسئله در چشم

 هايآينده فاقد معناي واقعي است. با اين پژوهش ذهن درانداز چشممسئله آينده را به همراه دارد و بدون آن 

 كند.و تصويري مشابه از آينده منعكس ميشود مي نزديك و دور با وقايع كوچك و بزرگ مواجه

 دازسازي انشيوه چشم

اندازسازي طرح موقعيت مفهومي براي پيدايش امري در آينده احتمالي است. با اين فرض وضعيت چشم

 شود.مي با روندشناسي تعيين و به هدف تعييني نيز معطوفانداز چشمآينده در 
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اندازسازي با فهم حوادث گذشته و بررسي وضعيت حال به شكل طبيعي امكان نو فراهم چشم

از اندچشمچرخه  اين شيوه براي تجسم شود.مي كه با آن پديداري براي يك آينده مطلوب آغازآورد مي

 رود.كار ميها بهريزي و تعيين هدفسازي روش برنامهو آماده

چيزي اسي شنآينده شناسد، ازبا اين فرض كسي كه الگوهاي اساسي و عناصر تعييني گذشته را نمي

 شناس باشد، در توهمآيندهآنكه  باشد. شايد چنين فردي بيش از داند كه قابل سخن گفتننمي

و خود را به همين نام در كند مي سوءاستفاده شناسبرد و فقط از عنوان آيندهبه سر ميشناسي آينده

 اندازد.ها جا ميها و سوادكدهسوادگاه

 شود:با وجود اين پرسيده مي

كند؟ پاسخ به اين پرسش به نوع نگاه به موضوع آينده چه چيزي عناصر تعييني آينده را تعيين مي

شناسي اصل خواهد بود و چنانچه جهان موضوع اصلي بستگي دارد. اگر موضوع آينده انسان باشد، انسان

 شناسي اصالت خواهد يافت. از آنجا كه انسان در جهان واقع شده و بخشي از آن محسوبواقع شود، جهان

 ن با قابليت گسترش و نيز تداوم انفجار جهان عناصر تعييني آيده به حسابعناصر امروزي جهاشود، مي

 يعني مغز عناصر تعييني آينده در عناصر امروزي جهان نهفته است. آيند.مي

 آيندهانداز چشم

عني رسد. ينمينظر به كه چندان دقيقكند مي گرايانه از آن ايجادبا پرسش از آينده تصوير واقعانداز چشم

 كند. انگيزي را طرحاز آنجا كه قابل ديدن نيست بايد پرسش متناسب با واقعيات و به دور از خيالانداز مچش

انداز مچشنه از نوع استفهامي كه امري براي درگيركردن ذهن با آينده است. يعني انداز چشمپرسش 

هده دارند. برعتري كنندهعيينت ها نقشانگيزد كه در اين ميان پرسشبايد ذهن را به تفكر در آينده بر 

كر و با سازوكار تفشود مي و پرسش به تفكر در آينده برانگيختهانداز چشمدر اين صورت ذهن از طريق 

 كند.از آينده را ترسيم ميانداز چشمدر آينده نفوذ كرده و متعاقب آن 

 براي چهانداز چشم

 سازوكاري برايانداز چشمدر آينده است. يعني ها بينيپيش نمايي براي پيداييابزار واقعانداز چشم

گيرد آينده در موقعيت شناسايي قرار ميانداز چشمدر آستانه آمدن است. با هاي آينده كردن ازبيني پيش

 و ممكن است دانسته شود.آيد مي و قدري از مدار وحشي بودن بيرون

عيت آينده و قابل دستيابي به آن است. در انداز، ابزار توانايي براي توصيف وضاز نگاه ديگر چشم

گيرد و او با اين دو دغدغه اندازها چرخه آينده انسان و جهان در دستور مطالعه قرار ميچشم

اندازسازي طرحي با ايجاد آينده بهتر براي انسان براساس سازمان بنابراين چشمكند. مي اندازسازيچشم

 سياسي و اجتماعي است.
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 سازي لمد پنجم( روش

اي سازوكاري براي بررسي موضوع دشوار و پيچيده آينده است. اين روش مجموعهها واقعيت سازي درمدل

تواند يم ذهنسازي لمد بارود. مي كاراز معادالتي به هم پيوسته است كه براي سيستم پيچيده آينده به

 آينده توليد كند.آينده يك سامانه را بيازمايد و به تجربه بيارايد و با آن دانش 

فرآيند  اين روش به الگوسازي از گيرد.مي سازي از آينده در چهارسوي منطق علم صورتمدل

 گذشته پيوسته است كه براساس آن آينده در چارچوب مدل منطقي فهم و مفهومي خواهد شد.

 

 سازي شبيه ششم( روش

اي هسازي، مجموعدر شبيه شود.مي ي قابل فهمااغلب با الگوسازي رايانهعيار تمام صورتبهسازي شبيه روش

 كنند.ها آينده بگويند و كشفها آينده تا از چندوچونشوند مي از متغيرهاي به هم پيوسته بازنمايي

اين روش در چرخه  گيرد.مي هاي گسترده شكلكردن با مجموعهسازي، مفاهمهدر روش شبيه

 ذارد.گيمات سياستي را با نمايش دادن به مشاهده ميانديشيدن تأثيرات گسترده خواهد داشت و تصم

را ها سياست ييآروش مناسبي براي سياستگذاران است تا ميزان كارسازي شبيه در اين وضعيت

ري گيشكل كه با آن امكانشود مي اي ايجادكنند. اين روش در آغاز با مدل رايانهسازي شبيه در آينده

 عملي تأثيرات گسترده برجاي خواهد گذاشت. صورتبه وشود مي آينده مشاهده

ني را در آينده كنوهاي سياست ابزار كار سياستگذاران است تا بتواند تأثيرسازي شبيه با اين برداشت

آن ازي سشبيه در پيبلندمدت  را بيازمايند و درها سياست بررسي كنند و يا سنجش منطقي كارآيي

ها ياستس اي از تأثير اينو هم ترسيم گستردهها سياست پيچيده برآيند. اين شيوه هم براي فهم ماهيت

 ت.گونه اسدر جهان واقع شكلي از طراحي با سناريوهاي بازيسازي شبيه در آينده خواهد بود. بنابراين

تقابل متغيرها را در گذر زمان به فهم آينده تواند ميپژوه آينده سازي چيزي است كه با آنشبيه

آيند و در چرخه حدس و گمان ها به كمك ذهن انسان ميبه نحوي رايانهسازي شبيه رمعطوف كند. د

 كنند.مي انساني مشاركت

 

 هفتم( روش درخت وابستگي

طراحي شده و براي ها آينده فهممنظور به كههاست آينده بينيپيش معنايبه روش درخت وابستگي

يده و به هم پيوسته دارد كه براي نشان دادن دستيابي به هدف تعييني است. اين روش ساختار پيچ

 رود.كار ميفازهاي چندگانه يك مسئله به
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 شناسيهشتم( روش تحليل ريخت

هاي فرصت شناسي در امتداد روش درخت وابستگي قرار دارد كه براي فهم و تعيينروش تحليل ريخت

ند از ساختار كنوني كه آينده يك اين روش دو ويژگي عمده دارد. يكي تحليل روشمرود. مي كارنو به

در . كندمي هاي ساختاري را پُرهايي است كه شكافصفت است. ديگر محركي نيرومند در ايجاد گزينه

 ها و تحليل عميقارزيابي خروجيچندبعدي،  كردن، تعيين پارامترها، ترسيم ماتريساين روش فرموله

 م است.هاي ممكن امري الزبراي دستيابي به برترين پاسخ

 

 باني نهم( روش ديده

و فراهم آوردن نقشه راه نافع در دستيابي به آينده ها فرصت ها،باني آينده براي كشف چالشروش ديده

آينده بوده كه با رويكرد هاي فرصت ها ودنبال شناسايي چالشباني بهممكن است. ذهن با روش ديده

 .سازي مؤثر استسناريوسازي در نقشه راه آينده

ت و نيز تقوي نگريآينده ها، تهديدها، گسترش دامنهبا اين روش كشف روندها، بازشناسي فرصت

كه در آينده قابليت فهم و مفهومي شدن وجود دارد و دهد مي اين كشف نشان گيرد.مي روندها صورت

 شود.مي در نتيجه با آن زبان آينده ساخته

ه باني نقشدر مجاورت زماني حال قرار دارد. با اين نگاه ديدهها فرصت ها وباني با هدف شناسايي چالشديده

دها باني رونپس با ديده شود.مي هاي آينده با رويكرد تاريخي مالحظهو با آن رگهرود مي شماربه راه اوليه آينده

 رود.يگيرد و گامي هرچند ساده به پيش متر در راه آينده قرار ميو ذهن مناسبشوند مي تر كشفساده

 

 دهم( روش كشف روندها

ت. معطوف به آينده اس كه كشف روندهاي آن نخستين پژوهيدنِشود مي شناسي از آينده دانستهبا روش

عي طبيصورت به آينده براساس شواهد تاريخي است. با اعمال اين روشبيني پيش دنبالاين روش به

ها در ارتباط با انسان و اجتماعات و حدسشود مي عملياتي ممكنطرز به سنجش كارايي سياستگذاري

 تر خواهد شد..انساني آينده واقعي

درك و كشف شود؟ مي شود: چگونه درك و كشف روند آينده فهميدهدر اين صورت پرسيده مي

هايي نمايي است تا رگهدرصدد واقعبندي صورت شد. اينگذشته ممكن خواهد بندي صورت روند آينده با

 ، كشف و فهم شود.از آينده درك

 

 يازدهم( روش تجزيه و تحليل

كارگيري تأثيرات متقابل براي فهم برتر براساس منطق اكتشافات ذهني روش تجزيه و تحليل و كشف كه به

ليل ازسويي تجزيه و تح شود.ميفرآيندها  است. در تجزيه و تحليل آينده مسئله روندشناسي موجب شناخت
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 چرخه شناسيبا روندكند. مي روبروها واقعيت و او را باآيد مي به كمك انسانسي شناآينده روندشناسي در امر

 گيرد كه همه چيز در آينده دستخوش تغيير اساسي خواهند شد.شكل ميبيني پيش

هاي وشر خط و منحني رو به جلو را در آينده تعيين كند. بر اين اساستواند مي شناسيازسوي ديگر روند

 پردازند.ها به توصيف كيفي آينده مياند و اين روشدنبال كمّي كردن رويدادهاي آيندهينده بهاز آبيني پيش

 

 دوازدهم( روش تحليل تاريخي

دف اين ه شود.مي از پيامد تحوالت در آينده انجامبيني پيش تحليل تاريخي با استفاده از رويدادهاي تاريخي و

 است.بلندمدت  فهم تغييرات به وجود آمده در آينده كوتاه وآوردن دست به تحليل با كشف روندها براي

روش تحليل درصدد شناسايي ماهيت، علل تغييرات و نتايج ناگشوده تاريخي است. اين روش با 

 و طرحي از يك تحليل تاريخي از آينده است.شود مي الگوي تاريخي تقويت

راساس رويدادهاي تاريخي است. پيامدهاي تحوالت جاري ببيني پيش روش تحليل تاريخي براي

 اند.هايي است كه به گذشته تبديل شدهمثابه يك واقعيت نوعي پديدارشناختي از آيندهاين روش به

 

 سيزدهم( روش تحليل روند

پديداري آينده است. اين روش درحال  و كشف مسائلها سياست تحليل روند آينده براي آزمودن و تداوم

نگري يشپ ويابي كه تحليل روند براي بروندرحالي  متفاوت با گذشته خواهد بود. تأكيدي است كه راه آينده

 و مسائل جديد است. ها سياست هاي گذشته است. اين تحليل سازوكار مناسب براي بررسياز داده

بيعي بر طصورت به البته بشر به تجربه دانسته كه آينده تداوم خطي گذشته نيست و اين واقعيت

كار مسائلي خواهد آمد كه د آينده اثر خواهد گذاشت. به هر حال اين روش از روند آينده بهتحليل رون

 تحول و تغيير در آن تدريجي باشد. 

 

 چهاردهم( روش تحليل محتوا

اي از محتواهاي ممكن از آينده است. اين روش در مطالعه كردن مجموعهتحليل محتوا درصدد مشخص

هاي سترده دارد. روش تحليل محتوا بايد با مهارت خاص انجام شود تا يافتهعلوم ارتباطات نيز كاربرد گ

 آن با حداقل تهديد از اعتبار الزم برخوردار شود.

 

 پيشرانها  پانزدهم( روش تجزيه و تحليل

گيرد براي شناخت روندهاي آينده است. با اين روش هم آينده شكل واقعي ميپيشرانها  تجزيه و تحليل

 وشود مي روندها مربوطدهنده شكل ران به عواملتحليل پيش شود.مي هايش قابل دركانو هم با امك
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 اش بررسي تأثيرات اجتماعي روندها در آينده است.دغدغه

فاده از با استپژوه آينده آينده است.هاي دهندهشكل براي كشفِپيشرانها  بر اين اساس تحليل روند

 اندازها برگونه واقعي استفاده كند.نگارش سناريوها، نقشه راه و چشماز آن در طرح و تواند مي اين روش

با اعمال اصل عدم قطعيت از عوامل اصلي ايجاد تغيير پيشرانها  شناسايي پژوهيآينده با اين حال در

 روند.مي شماربه بنيادين

 

 هاشانزدهم( روش تركيب روش

مسئله مطالعاتي از آينده است. در اين روش از همه متنوع در يك هاي روش تجمعمعناي به هاتركيب روش

 ها به حداقل ممكن برسد.تا احتمال پديداري اشتباهشود مي استفاده پژوهيآينده هاي روشي برايظرفيت

ود شمي اين مطالعه متعاقب تفكر پديدار گيرد.مي ها در چهارسوي علم آينده صورتتركيب روش

ن كه قابل گفتن كبا اين حال هر اتفاقي از آينده مم گيرد.مي صورتو در منطق علم و با زبان علمي 

 شود.مي گيرد و گفتهباشد با زبان فكر صورت مي

 

 هفدهم( روش الگوي چرخشي

حت و تكند مي مشابه گذشته عملصورت به هاست كهروش الگوي چرخشي آينده، الگوي چرخشي از پديده

 شود.مي شامل زندگي، تاريخ و نسل انساني پژوهيآينده خه درتأثير الگوي تاريخي قرار دارد. اين چر

هاي جهان به شكل چرخشي عمل كرده و همه جهان پديدهگويد مي كه اين چرخش تالشي است

ر هرگونه و تصوكند مي اين روش ثبات جاودانگي را نفي شوند.مي با اشيايش دستخوش تغييرات اساسي

 داند.مي و آرامش كيهان را در روند ناآرامي داردساكن شدن را از ميان بر مي

 

 جدهم( روش پويش ه

براي شناسايي تغييرات اساسي يك واقعيتِ معطوف به آينده است. در جانبه همه روش پويش فعاليتي

مندي از همين اصل قابل كه جهان سراسر در تحول استمراري است و با بهرهشود مي اين روش تأكيد

 با اين فرض كه اگر جهان ساكن باشد، فهم آن دشوار و شايد به كلي ناممكن باشد. شناسايي خواهد بود.

 

 نوزدهم( روش چرخه آينده 

است. ها آينده ها در مسئلهها و پرسشروش چرخه آينده درصدد سازمندكردن و سامان دادن انديشه

دادن يوهاي جايگزين، نمايشسناربيني پيش حال و آينده،فرآيندهاي  اين روش در مواردي مانند تفكر در

صوير تچندمنظوره،  توسعه آزادينگر، آينده هايروابط و مناسبات پيچيده، به تصوير كشيدن پژوهش

 پايه اصول و منطق جمعي است. برانگيزي ذهن اندازي از آينده و نيز طراحيچشم
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آن از نگاري يندهآترين روشي است كه فناوران ترين و در عين حال واقعيچرخه آينده متداول

ذهن و نيز  ههكه آن راهي بسيار ساده براي مواجكنند مي فناوران با اين روش فكركند. مي استفاده

 است. نگريآينده فرآيند مشاركت مردم با

 

 بيستم( روش تجربه ذهني و مغزي 

شده  هاي معطوف به آينده طراحيپايه خرد و حس براي درك واقعيت تجربه ذهني و مغزي بر روش

 تا كشف روندهايكند مي كه گذشت استفادهاي آينده است. اين روش از الگوي تاريخي و روندهاي

 د.كنرا ميسر ها آينده

 

 ويكم( روش درك مستقيم آيندهبيست

 درك مستقيم آينده نوعي از تجربه ذهني و مغزي درست و درك نابهنگام از يك واقعيت ممكن است.

و با آن تجاربي از دانايي آينده شود مي انجامو در مواجهه با واقعيت عيني برانگيزي اين درك با ذهن

 شود.مي پديدار

 

 دوم( روش محاسباتيوبيست

اصول و منطق رياضي است. اين  طبقمحاسباتي هاي روش كارگيريبهمعناي به روش محاسباتي آينده

آغاز و انجام زماني  هر در اين روش است. براساس شدهمريكا استفاده آروش تاكنون در سازمان فضايي 

روش محاسباتي و رياضي مسيرهاي متفاوت آغاز و به محاسبه و سنجه خردي و منطقي نياز دارد. پس 

 دهند.مي هاي بحراني در مسير واقعي و هموار قرارراه و ذهن را با تعيينكنند مي انجام را محاسبه

 

 سوم( روش چرخه ديدارسازيوبيست

قابل توجه در شناسايي آينده است. هاي روش يكي ديگر ازها واقعيت ديدارسازي با نگاه بهروش چرخه 

در چارچوب امكان واقعي براي رسيدن به ها آينده سازوكاري براي تصويرسازيدرواقع  سازياين ديدار

 اهداف مورد نظر است.

 

 وچهارم( روش پيمايش محيطيبيست

ها نيز از آن بهره ه ريشه در مصر و ايران باستان دارد و رومياي است كروش پيمايشي محيطي شيوه

جُستند. اكنون اين روش مورد توجه علوم اجتماعي جديد قرار گرفته و گستره وسيعي را به خود مي

 اختصاص داده است.
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 شود.يم كار گرفتههاي معطوف به آينده بهاطالعاتي است كه در فعاليت روش پيمايشي براي بررسي

ن روش با فهم شرايط، سازگاري با تغييرات سريع محيط، ايجاد فضاي مطلوب در آينده و تسهيل اي

 سنجش اعمال مديريت، نشانگرهايي براي توسعه سيستم پيمايش محيطي است.

 دنبال پاسخ به دو پرسش اساسي است:روش پيمايش محيطي به

 كدام است؟ پژوهيآينده هاي محيطي درثبات جنبه .0

 اند؟هايي از جوانب محيطي در آينده دستخوش تغيير شدهجنبه تاكنون چه .2

 

 وپنجم( روش پايش ارزيابيبيست

همزمان و نيز صورت به اين روش شود.مي مربوطگيري شكل درحال روش پايش ارزيابي به رويدادهاي

 ترين زمان ممكن واقع شده است.در كوتاه

 

 سازيبصري وششم( روشبيست

هاي ايده هاي خوش و ناخوش در گذشته و حال،دد است با شناسايي تجربهدرص سازيبصري روش

تصويرسازي از آينده تا حد امكان در دستيابي به اهداف فرآيند  دهد. در اين روشكنوني افراد را تغيير 

گستري چندوچون آينده است. پس چنين روشي با واقعي خواهد بود و در نتيجه تالشي براي واقعيت

 تا وارد جهان جديد شود.دهد مي د اصولي فرضيات كنوني اذهان را به شكل واقعي تغييراين راهبر

 

 وهفتم( روش مشاركتي بيست

 شاجتماعي است. با اين روش چرخ ه شكلب گراييعملمنطق بر مبتني روش مشاركتي برپايه تجمع خردها

 يرد.گمي ر گرفته و با هويت علمي سامانآينده قراهاي سياست ها ومشاركتي در مركز پژوهش دنِپژوهيآينده

 

 ريزيوهشتم( روش برنامهبيست

 نندهماريزي برنامهاست. اين ها آينده هاي زماني متفاوت براي تبيينريزي عبارت از طراحي دورهروش برنامه

 ود.شمي انجامبوده و براساس منطق تاريخي بلندمدت  هاي متفاوت كوتاه ويك آينده واقعي براي دوره

 

 نمايي نهم( روش پيشوبيست

ج از رو استنتاازاين شود.مي هاي تاريخي است كه به گذشته مربوطاين روش براي كشف الگويي از داده

 نمايي كند.تا از واقعيات آينده پيشرود مي كاربهها آينده آن براي
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 بينيپيشهاي روش ام(سي

كه در اين رابطه با مالحظات دهد مي شناس امكانآينده برگونه علمي و فناوري بهبيني پيش هايروش

 فقط روش علومبيني پيش فرآيند ممكني دست يابد. درهاي حدس سياسي، اقتصادي و اجتماعي به

عناصر اجتماعي و  پژوهيآينده اما درشود، مي تجربي حاكم است و مستقل از تأثيرات انساني بررسي

 بود كه اين اصل انساني همواره ناديده گرفته شده است.فرهنگي تأثيرگذار واقعي خواهند 

 

 نگري پس يكم( روشوسي

 ند.كمي هاي واقعي تالشبا تصور يك آينده مطلوب همراه است و براي تعيين مقياسنگري پس روش

ر موضوع و دآيد مي دستبه تصاوير مختلف از يك آينده است كه با تجزيه و تحليل احتماالتنگري پس

 1كند.ده گشايش مفهومي ايجاد ميآين

در اين روش به شكل طبيعي اهداف  گيرد.مي يا تصويري از آينده تعييني شكلنگري پس چرخه

 آينده بايد روشن باشند و در آنها ابهامي نباشد تا دستخوش خوابگردي شوند.

است اي آينده بهآينده مطلوب بوده و قابل ايجاد بر مبتني نگري در جهان واقع تعيين مقياسيپس

هاي تعيين هدف، تفسير سيستم كنوني، تعيين كه احتمال وقوع داشته باشد. در اين آينده مسئله

 رسند.مينظر به متغيرهاي بيروني، تجزيه و تحليل و بررسي نتايج آينده مهم

رتي واين رويكرد در ص شود.مي نگري با تعيين اهداف آينده و براساس تصور آينده مطلوب شروعپس

 موفق خواهد بود كه اهداف آينده روشن و براساس اصول و منطق روشنايي تعيين شده باشند.

نگري تصوري از آينده بهتر براي انسان است. در اين نوع از آينده به مقياسي روشن هدف روش پس

وفان و طكارگيري روش دلفي، سناريو بهمراتب به ها متناقض باشند،تعيين شده است. اگر اهداف روش

 فكري اثرگذارتر است.

 

 فصل پنجم ـ مطالعه آينده

عنوان يك واقعيت و موضوع تفكر كاري دشوار است و به سختي در تور ذهن خالق مطالعه آينده به

افتد. زيرا مسائل آينده متنوع و سخت متكي به ذهن وحشي و خرد فعال و سيالند. اين مسائل براساس مي

 شود.مي ممكنو به همين شيوه در آنها بازنگري شوند مي فهممنطق حس و خرد مطالعه و 

اهداف معيني را ها ايده مطالعه آينده نتيجه طبيعي شكاكانه از روندها است. در اين مطالعه، هرچند

گرايي اصالت دارد. يعني يقين و قطعيت در امر آينده كنند، اما شكاكيت در آن براساس منطق كثرتدنبال مي

به هر حال به گفته كنت بالدينگ،  شود.مي ن است و آينده براساس منطق احتماالت ساختهامري ناممك

                                                 
 م اجع  دما رد.« ادد شهدادشنام  آ نده»  اي تنضرح  رش      ن اب  .1
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 1و بايد كاري كرد كه در شگفتي و سرگرداني نمانيم.افزايد مي انسانهاي شگفتي مطالعه آينده بر

ما  ود آيمي آينده در هر حالانديشيم. مي كه به روندهاي آينده واقعيت اين است كه ما نه به آينده

كنيم. با اين فرض آينده در آستانه آمدن است و ما با حاضر شدن آفريني توانيم نقشمي فقط در روندها

كنيم. ضمن اين كه روندهاي آينده با نقشه آينده همراه هستند. با اين آفريني توانيم نقشمي در روندها

متعدددي خواهد بود كه بخشي اي هدگرگوني آينده شاهدهاي سال كه جهان دراند گفته تلقي كساني

 1شوند.مي نوظهور محسوبهاي فرصت از تداوم تغييرات گذشته و بخش ديگر تهديدات و

 پرسش از مطالعه آينده

هاي آينده هم ساختار پرسش گيرد.مي پذيري قراردليل فكرمندي در چهارسوي پرسشآينده به

هايي از پرسش با توجه به اين اصل نمونه شوند.مي منطقي تقويت دارند و هم از يك ايدهچندجانبه 

 شوند:آينده مطرح مي

 مطالعه آينده چگونه ممكن است؟ مطالعه آينده با حاضر شدن ذهن در فضاي آينده ممكن .0

 اين مطالعه ساختار عقالني، ماهيت وجودي و سازه ارتباطي دارد. شود.مي

خانمانند. اين مطالعه فاقد پايان و بيبيا هآينده چگونه خواهد بود؟ مطالعهها آينده مطالعه .2

 كنند.مي يابند و با همين منطق توسعه پيداموضوع مشخص بوده و با حدسياتي امكان وجود مي

مطالعه آينده نقشه و طرح عملي از جهان آينده است كه با شود؟ مي مطالعه آينده چگونه واقع .3

ا هواقعيت سياست مطالعاتي طرح مسئله آينده درگذرد. در اين پژوهي از مجراي حال ميدرك گذشته

 برد تا به يك عقالنيتي از فهم آينده دست يابد.ها را در خود فرو مينگريطبيعي جريان واپسصورت به

و اند شده در مدار آينده واقعها آينده مطالعه انساني ازشود؟ مي انجاممطالعه آينده چگونه  .4

در  گسترند تااين مطالعه واقعيات حدسي آينده را مي آيند.مي حسابطرحي از يك نوع مطالعه فني به 

 نمايي در پيش گيرند.حاصل گم نشوند و منطق واقعهاي بيكشمكش

 زماني نمايشهاي آينده آينده در امتداد مطالعات تاريخ و درشود؟ مي مطالعه آينده چگونه عرضه .8

 تا قابليت بازيابي آن ممكن باشد.شود مي اين نمايش در زبان آينده ساكن شود.مي داده

و ود شمي آينده در شرايط و موقعيت آينده پديدار مطالعهشود؟ مي آينده چگونه پديدار مطالعه .1

 درحال يعني مناسبات و مقتضيات آيندهدهد. مي ها با آن تطبيقانسان خود را براساس اولويت

 كنند.مي و را تعيينآينده ا مطالعه عملي وضعيتصورت به انسانگيري شكل

 آينده با روندهاي معطوف به آينده ايجاد مطالعهشود؟ مي اي ايجادآينده با چه شيوه مطالعه .7

 كه ريشه در گذشته نزديك و دور دارند. شوند مي

                                                 
 .110ئل آهتنه اهن ، هن  نشف آ نده، ص من. 1

 .2513ونهاي اطالعات مله آم  كا، گزاهش هوددهاي جهاده، سال  .2
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نده امر آي مطالعه آينده نقشي داشته باشند؟ كساني در مطالعه توانند در ايجادچه كساني مي .5

گر و فكر خالق خود را در آن دخالت دهند و با باشند كه ذهن فعال، خرد محاسبهآفرين نقش توانندمي

 پيدا كنند.ها آينده نفوذ تفكر راهي در سراي

 

 هاي مطالعه آينده حدس

پذيري قرار دارد، اما آينده معطوف است. اين مطالعه هرچند در شمار حدسهاي حدس مطالعه آينده به

 گيرد و به سختي ممكن است در اين موقعيت واقع شود.يقرار نمبيني پيش در چارچوب

 در امكان وجودي قرارروندپژوهي  بررسي روندهاي آينده است. اين مطالعه بامعناي به مطالعه آينده

نگري سپ چشم دوخته تا متعاقب آننگري پيش بهبيني پيش جايبه بنابراين مطالعه از آينده گيرد.مي

 ود.شمي جامانها آينده از

 

 مواجهه مطالعه آينده

دليل پيچيدگي موضوع در عمل كاري اين مطالعه به شود.مي مطالعه آينده در مواجهه با مسئله آينده ممكن

سخت دشوار و به هم پيوسته است. با اين نگاه مطالعه آينده بايد در جستجوي رويدادهايي باشند كه امكان 

 .كار گرفته شوندبهها آينده تا در جهت كشف و فهمسازند مي آينده راوقوع دارند. اين رويدادها تصورهاي رو به 

اين مطالعات  آيند.مي دستبهروندپژوهي  هاي جديد و نوآمدند كه از طريقمطالعات آينده واقعيت

نامطلوب شوند. با اين هاي آينده توانند مانع از پديداريرسند و ميمينظر به با منطق روندها نوآمد

فتاده را مطالعه كرد و بازنگري در مفروضات اهاي افتاده و نياتفاقتوان مي در رويدادها همزمان راهبرد

تر و بخشد تا با مفروضات دقيقبه ذهن امكاني از واقعيت مينگري پس به وجود آورد. اين اصل انساني با

 تر رويدادهاي ناآمده را با نقشه ذهني رصد كند.عميق

دهاي آينده به نقشه ذهني و مدل واقعي نياز دارد. با اين فرض بدون نقشه مطالعه همزمان رويدا

ن مثابه واقع از آتوان به راه افتاد و مدعي شد كه آينده را شناخته و آگاهي بهذهني و تفكر منطقي نمي

هاي هگبه رتوان مي اند و فقط با مطالعات عقالني و فكريارائه داده است. زيرا رويدادهاي آينده پوشيده

 ناپيداي آن نفوذ كرد و امكان آگاهي به وجود آورد. 

 

 آينده گذشته

ميشه هاي گذشته اند. با اين منطق هيچبودهها آينده هايي ازهاي گذشته، طرحمثابه واقعيتها بهگذشته

شته ذنيز ممكن است طرحي از آينده گها آينده زمان گذشته شده است. بنابراينمرور به  گذشته نبوده و
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حالي در نامد،ها را آينده ميباشند و تابش انفجارها از جهان دير به ما رسيده و بشر اغلب همين ديررسيده

 آيند.مي به حسابهايي از گذشته كه واقعيات

آينده نه گسست گذشته كه پيوست با آن است. يعني انساني كه با فرهنگ گذشته آشنا باشد به 

شود. آينده از يكسو بدون وضعيت گذشته و حال ساخته ده پرتاب نميكه به درون آينداند مي خوبي

همه آينده نيستند و ها آينده ديگرازسوي  اند.شود و چرخه گذشته، حال و آينده به هم پيوستهنمي

دانايي  دليل فقر تفكر واند و بشر بهاند كه دير هنگام به ما رسيدههاي برجاي ماندهبسياري از آنها گذشته

 شته را آينده ناميده است.گذ

تعاملي وجود دارد. اين نكته مورد توجه كساني منطقي و با اين حال بين گذشته و آينده نوعي رابطه 

 1آينده است.سازي شبيه ذشته ناشي از نيازها و مزايايي نظيرگآوردن خاطر به اند:واقع شده و گفته

 

 هاتفاوت آينده

با گذشته است، اما جهاني متضاد با جهان ديروزي و امروزي نخواهد  آينده هرچند جهاني به كلي متفاوت

بود. با اين منطق بين جهان امروزي و فردايي تالزم منطقي برقرار است كه فردا نه نفي گذشته و حال 

 كه تكامل آنها است.

نده ياز گذشته است. با اين حال هرچند آاي آينده آينده نه گسستن از گذشته كه به همراه داشتن

تداوم تاريخ وجودي گذشته است، اما وجود گذشته نيست و با روندي متفاوت از واقعيت در ژرفاي 

 ند.كتغييرات وجودي قرار دارد. پس رويدادهاي گذشته با احساس وجودي چرخه آينده را متحول مي

 بيني مگيرشايد همگرايي با هم داشته باشند، اما يكي نيستند و تفاوت چشها آينده با اين نگاه

انه هايي كه در آستهايي كه به گذشته تبديل شدند يا آيندهها به وجود آيندهآنها وجود دارد. اين تفاوت

 شوند.مي اند، مربوطآمدن واقع شده

 

 نگري گذشتهآينده

گردند و در پهناي زمان بدون پرش و گذر زماني به هم ما باز ميسوي به هانگريآينده ها باگذشته

درحالي  1سند. اين رويداد ممكن است به تعبيري آثار پردامنه نسبت به زمان وقوعش داشته باشد.رمي

 رد.گيمي خورد و در پهناي واقعيت جهان آينده قراركه امكان و توانايي گذشته با حيات آينده محك مي

مان حق حيات رسند و در پهناي زمينظر به هاي فراموش ناشدنيها در جهان امكان واقعيتگذشته

امل و تعشوند مي در پهناي كيهان به شكل متناظر ديدهها گذشته با اين فرض كنند.مي خود را حفظ

 گيرند.پاياپاي با يكديگر دارند و در چهارسوي تاريخ هستي قرار مي

                                                 
 .141ي ذهن، ص آ نده مرچننانن،. 1

 .11آلن ن تافل ، ونك آ نده، ص . 2
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 ايده مطالعه آينده 

 شود:مطالعه آينده با سه ايده متفاوت دنبال مي
هاي دهآين است. شايد به همين دليل بايد بهبيني پيش كري غيرقابلجهان آينده براي هر ذهن و ف .0

دن توجه كرد. اين ويژگي ناشي از قصد، اراده انساني، اختيار، آزادي، پيچيدگي پژوهيآينده مختلف در

 هاي تأثيرگذار و نيز روابط ساختاري ميان آنها است.ها، ناشناخته بودنِ بسياري از مؤلفهسيستم

از چرخه تفكر بيرون آمده براساس علم و فناوري و توانايي انسان در درك تحوالت  اي كهآينده .2

انسان تاكنون موفق به شناخت كامل آينده نشده اينكه  است. شايد علتبيني پيش آينده امري قابل

 ناشي از تجارب ناكافي و نيز ابزارهاي ناكافي بوده است.

ه شكل است. با اين اصل ببيني پيش قابلروندپژوهي  و برپايهنگري پيش آينده تا حدودي با اصل .3

د. گيرنمي در موقعيت علمي قرارمرور به  وشوند مي تقويت نگريآينده و پژوهيآينده برتر روندهاي

با مسائل دشوار پژوه آينده هاي پيچيده، دشوار و ناخوانده است. پس ذهنرو مطالعه آينده، مجموعهازاين

هاي آينده بايد ثبات را تعريف كند و فهمي سيال و منعطفي ثباتير دارد و در بيتغيير سروكادرحال  و

 انگيز باشد. مسئله ي ذهنِسخگواز آينده ارائه دهد تا پا

 

 مطالعه آينده محتمل 

ترين مفهوم در ميان ديگر مفاهيم آينده است. محتمل در واقعيت آينده نشانگر سادههاي آينده مطالعه

ه، روش و راه قطعي وجود ندارد و فقط راه تحليلي و منطقي محرك اين انديشانآينده در اين مطالعه

 آينده پيچيده است.

 مرغدر اين مطالعه به شود.مي هاي ذهن انساني طراحياين مطالعه سراسر انساني است و با شاخص

يابند كه قطعي دست نمي يآيند، با اين حال به امردو منطق حس و خرد به كمك هم مياينكه 

ناپذير باشند. در اين سراي همه چيز دستخوش تغييرات اساسي بوده و تداوم داشتن اين اصل ترديد

 هاي جهان ممكن هميشگي است انساني در واقعيت

 

 مطالعه گذشته

ابزاري براي تعيين موقعيت حال است. با اين مطالعه هم رفتار كنوني جهان و درواقع  مطالعه گذشته

ته يعني شناخت گذش گيرد.مي و هم تصوير آينده شكل معقولشود مي ل مناسب پديدارانسان به شك

 آيند.مي نمايي در جهان امروزجهان دو كاركرد متفاوت و همسويي دارد كه به كمك آينده

يني بباورهاي آينده شوند. اين باورها شايد با واقعگيري شكل مطالعات گذشته ممكن است موجب

و اند شده تر نشان دهند. در اين صورت گذشته و آينده در پهناي هستي واقعواقعياتب مربه گذشته را
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شدن يكديگر مؤثر باشند. بنابراين هرگونه شناخت ممكن است به شكل متناظر ديده شوند و در مفهومي

 شود.مي و نيز الگوي تاريخي و انديشيدن استمراري در موضوع آينده ممكنروندپژوهي  آينده با

 

 هاي آيندهدرس

تاريخي با تاريخ گذشته و هاي آينده وكنند مي را تعيينها آينده هايهاي تاريخ به نحوي موقعيتدرس

را  هاي آيندهبا اين حال تاريخ جهان در حقيقت سرفصل شوند.مي كنوني در روند تاريخي شدن ساخته

 ده ساخته شود.تا روندهاي آيندهد مي و سازه اوليه آن را شكلكند مي تعيين

ا اند. بنظمي و تصادفي ايجاد نشدهرويدادهاي جهاني، الگوهاي مشخص تاريخي دارند و برپايه بي

 كند.اين اصل جهان آينده سرمشق طبيعي براي پديداري دارد و همواره از اين قانون ممتاز پيروي مي

گونه گذشته در زمان نتاريخ گذشته جهان سرمشقي براي پديداري آينده است. با اين تلقي هما

بيعي طصورت به پديداري خود آينده محسوب مي شود، روندي نيز براي پديداري داشته است. با اين حال

امروز نيز در چنان وضعي واقع شده است. بنابراين روند گذشته جهان سرمشقي براي به وجود آمدن 

 رار است.روند آينده است و ناگزير ميان اين دو روند مالزمه منطقي برق

 

 فصل ششم ـ تفكر آينده

 تفكر 

از پايان ناداني است. با تفكر چرخشي در تاالر آگاهي و گواهي به فرآيندي  تفكر چيست؟ تفكر مغز دانايي و

 ود.شمي گيرد و چرخه علم در پرتو موضوع و مسائل علمي پديداركه سازمانش با آن شكل ميآيد مي وجود

واقعيت آينده است تا با مهندسي فكر از تحول انساني و  شيدندرصدد به پرسش ك تفكر آينده

مطالعاتي معطوف به آينده با الگوهاي روشمندي و  پژوهيآينده كيهاني رمزگشايي كند. بر اين اساس

 واقعيت روندها است.بر مبتني نيز

رسد، يمنظر به تفكر در جهان آينده و در راه آينده قرين يكديگرند. هرچند يكي با ديگري متفاوت

زيرا فكر كردن از آينده فقط با كشف روندهاي آن  كنند.مي اما در يك نگاه كلي طرح واحدي را دنبال

 شود.مي ممكن

تفكر امروزي از آينده است. اين تفكر در جهان آينده واقع شده و واقع به تفكر در جهان آينده

ردازد و در پر انسان برتر به ماهيت جهان ميبا اين فرض تفك گيرد.مي متناسب با نيازهاي انساني شكل

 شود. حوزه انساني گرفتار نمي

ز جهان ابرتر تفكر در راه آينده به مسائل مربوط به آينده جهان پيچيده شده است. فهم اين ويژگي 

 جهاني و زمان آينده جهان را از طريق تفكر در روندهاي آينده بشناسد. كه آدمي زمانِشود مي موجب
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 آينده تفكر

انديشيدن در موضوع نامعين در آستانه وقوع است. اين آينده ممكن است هر چيزي معناي به تفكر آينده،

 شود.باشد و چيز مشخصي آينده ناميده نمي

جمعي است. در اين تفكر فقط آينده ممكن و انديشي آينده تفكر آينده درصدد شكل دادن به

 اهي امري نامطلوب است.خون تماميتآو در شود مي محتمل بررسي

در تفكر چه چيزي وجود دارد؟ در تفكر نه اصل قطعيت كه امكانپذيري شود مي با اين حال پرسيده

مطلوب هاي آينده گذارد تا به دغدغه هنرممكن و محتمل صحه ميهاي آينده وجود دارد و همين اصل بر

 پاسخ گفته شود.

 نظرهب وجودي ناكافيهاي دانسته آن وجود ندارد و با تعييني از آينده جهان چيزي است كه دانسته

اين موضوع چيزي است كه علم راه ورودي در آن ندارد و بايد از امكان برتر انساني استفاده  رسد.مي

 كرد. اين امكان سراسر تفكري پيچيده به خرد خودبنياد و سليم است.

 ارش روشن شود در جهان علم واقعآينده با همه امكان وجودي خود تفكر است و همين كه اسر

هاي صلسرفنويسي سرمشق فكر است و تفكر باآفريني نقش با اين وصف نقش علم متعاقب شود.مي

 دهد.كاري به علم و فن مي

و در عين حال ذهن شود مي گرايي است. زيرا هرگونه فكري با ذهن تعيينذهن مخزن فكر آينده

 يابد.و به فتح آينده دست ميرسد مي يدادهاي آيندهفعال از راه رويدادهاي جاري به رو

 ،زيرا فكر با تصورسازيرود. مي مفروضهاي آيندهكردن بندي فرمول دنبالبهخالق انسان با تفكر 

 تا به آينده دور و نزديك و متمايز با گذشته دست يابد.كند مي احتماالت آينده را رصدگيري شكل چگونگي

ا روندها است. بگيري شكل ازي خالق از رويدادهاي احتمالي آينده براساستفكر در آينده تصويرس

را مرور كرد و دانست كه آينده از مغز گذشته رو به پيش گذشته روند اين حال براي تفكر در آينده بايد 

 .دشومي با اين حال تفكر از آينده با كشف روندها و مقايسه تاريخي آنها انجامآيد. مي به وجودو حال 

اين تفكر به چيزي  گيرد.مي ذهني صورتهاي ايده تفكر معطوف به تصورات آدمي در چارچوب

 شود.مي پردازد كه بعدها در تور علم واقعمي

فكر آينده چيزي است كه علمي براي آينده بيارايد و اگر علمي پديدار نشود، فكري هم وجود 

 احتماالت آينده خواهندگيري شكل كر و ضرورتنداشته است. در اين صورت تصاوير آينده ناشي از تف

رو هرگونه تصويري از رويدادهاي آينده به تناسب بهتر از تصوير نداشتن است. بنابراين ذهن به بود. ازاين

هاي فرهنگ آينده هايش چارچوببزرگ بگيرد و با طرحهاي تصميم كه درباره آيندهدهد مي فكر فرصت

 فكر، علم و فن را بسازد.
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 هافكر واقعيتت

با اين تفكر وضع جوهري انسان  شود.ميها واقعيت تفكر در جهان امكاني موجب تغيير انسان براساس

ريزد و انساني خواهد شد كه به طبيعت وجودي با و نظم قانوني گذشته او فرو ميكند مي تغيير

 آورده است. رويكردهاي آينده روي 

و تفكر امروزي مانند گذشته فقط از گردش كنند مي ي تغييرهر جهان جديدگيري شكل ها باانسان

 گويد و دغدغه تغيير و سامان دادن جهان را برعهده دارد. تفكر نخست با جهان امكان مواجهجهان نمي

و براساس آن به تغيير جهان با الگوي تفكر كند مي و متعاقب آن روندشناسي از آينده را دنبالشود مي

 پردازد.خالق مي

هايي از و سوگيري او به امكانشود مي انسان با تفكر آينده سمبل سخن معقول در جهان فردا

 ويابد مي پيدابندي صورت ها در جهان آينده با تفكر و خردمنديزندگي معطوف خواهد شد. اين امكان

 شوند.مي قابل درك و فهمروندپژوهي  براساسمرور به 

 

 تفكر خالق

ها واقع شده و سمبل تفكر خودبنياد است. انديشيتفكر خالق در فراسوي همچه تفكري خالق است؟ 

آيند كه برخالف آن تفكر خالق در ها در عمل توفان فكري به حساب ميانديشيهمبر مبتني زيرا تفكر

هاي پردازد. اين تفكر با ارتقاي طرحميها ايده ها به كيفيت در راه عميق كردنفراسوي كميت

 آيد.هاي ممكن بر ميهانه درصدد فهم و انطباق دادن آن با واقعيتپژوآينده

 هرچند كه با گذشت زمانشود، مي عنوان يك موضوع تفكر فقط با تفكر خالق ساختهآينده به

خود آن را ساخته باشد. اينكه  آيند زيرا آينده براي انسان وجود ندارد، جزمتفاوت به وجود ميهاي آينده

اقعي كننده و سازنده شرايط وان آينده مانند گذشته تابع شرايط زمان نيست و او تعيينانس با اين فرض

براي بهبود زندگي امروز و فرداي خود است. بنابراين هر انساني در شرايط وجودي و زمان تعييني جهان 

 سازد.مي خود را

 

 هاي بزرگايده

سر آشتي ندارد و به ها ايده هن در آغاز با اينهاي بزرگ در آغاز براي هر ذهني غيرقابل باورند. ذايده

بزرگ مانند هاي ايده از نگاه ديگر شود.مي براساس همراهي شيفته آنمرور به  رمد وسرعت از آن مي

 شوند.مي و در جهان واقع حاضركنند مي هاي بزرگ جاي خود را بازسنگ

يعني خالقيت در تصورها موجب د. آيمي ايده با تصورات پيشين و ايجاد تصور جديد به وجود 

 پيشهاي دانسته با اين فرض تصورات به تنهايي چيزي نيستند و شود.مي توانايي در ايجاد ايده

شته نداانگيزي ذهن كههايي ايده كه فرض قطعيت در آنها اساساً اشتباه است. با اين حالاند پنداشته
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 يندهآهاي ايده بنابراينآيند. نمي بات روندهاي آيندهباشند و آسايش خيال را بر هم نزنند به كار محاس

 دارند.آور هاي شگفتسازه

بزرگ روح بزرگ دارند كه ژرفاي هاي ايده پرسش اين است آيا هر غيرقابل باوري ايده بزرگ است؟

در  وهاي مشابه نياز دارند تا گشوده شوند به فعاليتها ايده اين كنند.مي وجود آدمي را با خود درگير

 شوند.چرخش زباني گرفتار نمي

 

 دو پرسش از جهان تفكر

 نقشي متفاوت با ديگري دارند:هريك  در اينجا الزم است به دو پرسش اساسي درباره جهان توجه شود كه

 ادر كجاست، به كجگويد مي گويد؟ تفكر درباره آينده جهان به آدميتفكر از جهان آينده چه مي .0

شاتر گي از او ساخته است. البته بايد توجه داشت و كشف كرد كه كدام فكر راهو به كلي چه كاررود مي

 آيد.تر است كه به كاري از امور انساني نميحاصلو چه فكري بي

سازي گذارد و در تاريخهاي جهان آينده اثر ميگذارد؟ تفكر در پديدهتفكر انساني در كجا اثر مي .2

تانه در آس با اين نگاه آينده جهان بخشي از تاريخ مهم جهانِند. كمي گشايي نقش كليدي ايفاو تاريخ

با قابل فهم شدن به ها آينده آورد تابه وجود ميرا و روشنگري رود مي آمدن است كه تفكر در راهش

 شكل واقعي تدبير و مديريت شوند.

 

 دو پرسش از تفكر

ه حال با توج شود.مي يعي از آن پرسشطبصورت به پرسدگونه كه از جهان و پيرامونش ميتفكر همان

 شود:به اين اصل بنيادي سه پرسش اساسي در اين موضوع مطرح مي

كر در اگر تف شود.مي آيا تفكر در جهان آينده نقشي خواهد داشت؟ جهان آينده با تفكر آينده ساخته .0

 آينده ساخته شود. گيريجهت باآنكه  آيد، بدونمواجهه با جهان آينده واقع نشود، جهان آينده مي

رويد و با آيا در تفكر قابليت ساخت آينده وجود دارد؟ تفكر با خردمندي در سراي ذهن مي .2

يعني تفكر با تكيه بر ذهن و خرد كند. مي و رشددهد مي اي ذهن خالقيت خود را نشاننسكونت در په

 .پردازدميها آينده و با روندشناسي به شكارشود مي در راه آينده واقع

. مثابه واقعيت آينده استآينده جهان را ساخت؟ تفكر سراسر انديشيدن بهتوان مي آيا با تفكر .3

ن بنابراي رسد.مي و به افقي از آگاهي و گواهيآيد مي بيرونها آينده ذهن با تفكر آينده از سرگرداني

 ساخت هرگونه آينده فقط با تفكر خالق و سيال ممكن است.
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 چند پرسش تفكر

با اصول انديشيدن در چرخه مفهومي شدن مرور به  سش از جهان آينده سازه و ساختار فكري دارد كهپر

 شود:ها اشاره ميهايي از آن پرسشجا به نمونهندر اي گيرد.مي قرار

فضا و زمان را در خود فرو  نگريآينده تفكر از چه سنخي است؟ تفكر از سنخ آينده است و با .0

ورد و آشكند و گشايشي در جهان هستي به وجود ميبا نفوذ خود فضا و زمان را ميبرد. يعني تفكر مي

 كند.راه رفتن در اين مسير ناهموار را ممكن مي

آينده جهان بپردازد  بهتواند مي آيا در تفكر اصل جهاني وجود دارد؟ تفكر يك امر جهاني است و .2

جهان را چنانكه وجود دارد با رويكرد تواند مي هم و با آن آينده جهان امكان را رقم بزند. بشر با تفكر

 خواهد آن را بسازد تا با مناسبات انساني سازگار باشد.اي كه ميعقالني بشناسد و هم برگونه

تفكر چه ارتباطي با آينده دارد؟ انسان امروز وجود زماني و تاريخي دارد و با خرد برگونه زماني  .3

ل با اين اصكند. مي و آن را در تاريخ تفكر مشاهدهدهد مي آنها نسبتانديشد و فكر را به و تاريخي مي

 براي او تصور آينده نه كاري دشوار كه امري ساده و ارتباطي است.

آيا آينده ممكن است براي تفكر طرحي از يك توهم ناشناخته باشد؟ پديداري هرگونه آينده انساني  .4

ه خردمحور نبوده و در بسياري مواقع حس به تنهايي حاكم به خرد و حس او وابسته است. اين پيدايي هميش

انگيزي يا توهمات بيهوده و ناسازگار با جامعه انساني شده شده و با اين نگرش جهان انساني دستخوش خيال

تواند توهمات سازگار با اذهان عمومي را از ميان بردارد است. اگر چنين اتفاقي رخ دهد تفكر به سادگي نمي

 اثربخش شود.مرور به  به بيداري از خوابگردي بيهوده اقدام كند وتواند مي و فقط

نده پژوهاني كه با آيآيندهرسد مي نظربهشود؟ مي آيا فقر تفكر موجب بيگانگي از خود انساني .8

 كنند و در دنياي خود غريب خواهند بود.بيگانه از تفكر سروكار داشته باشند، در جهان خود زندگي نمي

و الزم است چرخه تفكر و آينده آن را شود مي بايد بداند كه انسان با افكار و رفتارش شناختهپژوه آينده

 بشناسد.عيار تمام مثابه يك واقعيتكه به آينده جهان پيوسته است، به

آيا در آينده تفكر وجود دارد؟ آينده سراسر تفكر و حيرت برانگيزي است و تفكر در مغز آينده  .1

 ه خود دليلي روشن بر وجود آينده است.نفوذ دارد ك

 اپيدها آينده ها راه ورودي درگيرد؟ تفكر با روندها و استعارهچگونه تفكر در آينده شكل مي .7

 و ازسويدهند مي ها به نحوي انديشه و نظام مفهومي به ذهناز يكسو تفكر روندها و استعارهكند. مي

 البته در چهارسوي تفكر مسئله نظام مفهومي كنند.مي ايفا هاي فرداديگر نقش اساسي در تعيين واقعيت

اوليه آن هاي سازه انديشد و با خرد و حسچيزي است كه ذهن براساس الگوهاي مشخص درباره آن مي

 پذير خواهد بود.آورد كه تا حدودي دفاعميدست به مثابه واقعيتسازد و از آن آگاهي بهرا مي
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؟ فكر آينده در جستجوي كشف و فهم جهان آينده است. در اين فكر آينده در جستجوي چيست .5

ه كشود مي عهده دارد و آينده جهان چنان ساخته هتدبير جهان آينده را بانگيزي ذهن وضعيت فكر با

 ذهن بزرگ يا فكر بزرگ ساخته است.

به  ركند. زيرا انسان متفكچه كسي گذشته و آينده دارد؟ كسي زمانمند است كه با ذهن فكر  .3

كه اگر  داندمي هايش به نيكياو با ايدهكند. مي و افق آينده را رصدرود مي پشتوانه گذشته برشانه حال

هاي دنبال آينده منو بهشناسد مي وجود ندارد و با تفكر پيوند گذشته و آينده رااي آينده فكر نباشد،

شر با پس ب شود.مي كر برشانه آن واقعرود. نكته مهمتر وجود ذهنِ فعال است كه هرگونه تفگذشته نمي

ه يك مثابخواهد و براساس مناسبات انساني و بهنگاه به آينده درصدد است كه تاريخ خود را چنانكه مي

 واقعيت ممكن بسازد.

 ود.شمي با جهان آينده مواجهروندپژوهي  آيا تفكر با جهان آينده نسبتي دارد؟ تفكر از طريق .03

سازد و خواهد و نيز متناسب با عاليق انساني طراحي كرده و ميا چنانكه خود ميرو جهان آينده رازاين

 بخشد.به آن قوام وجودي مي

 تفكر چه شكلي در آينده دارد؟ تفكر راهي براي ورود به جهان جديد است. بشر از آينده به ميزاني .00

انديشه در  بنابراينكند. مي ه را تعييناش انديشيده است. يعني انديشه ميزان دانايي از آيندكه دربارهداند مي

 شود.اي خاص از تاريخ بشر محدود نميآيد، هرچند كه اعتبارش به دورهزمانش به زبان فكر در مي

ا بكند. مي آينده را ترسيمانداز چشمآيا تفكر نماد زمان است؟ تفكر هم نماد زمان است و هم  .02

ه فعاليتي براي تغيير وجود انسان در جهان آينده است. اين فرض تفكر نه مجادالت گفتاري و نوشتاري ك

آورد و در زندگي انسان گشايشي هرچند ساده به وجود ميشود مي اين تغيير در زمان و با زبان فكر ايجاد

 تا آينده در آستانه وقوع در امكان تور تفكر انساني قرار گيرد.

 

 فكر آينده

 سازد و با اين اصل دانستهعقول تاريخ و روند آينده را ميبشر با فكر كردن از جهان آينده به شكل م

هاي ذهن و مغز، كه همه تاريخ بشري محصول تفكر او است. اين نتيجه منطقي از طريق كاوششود مي

 آيد.ميدست به تاريخ حيات معقول و نيز خردمندي

 با آن جهان نو پديد دارد و در نتيجهفكر همواره در راه تاريخ و تاريخي شدن جديد گام بر مي

كه انسان جديد ديگر انسان گذشته نيست و در فضا و زمان ديگري واقع شده و تمامي طوري بهآيد. مي

نيازها و مناسبات وجودي او تغيير كرده است. يعني انسان در جهان جديد موضوعيت پيدا كرده و بر 

اعالم آغاز شدن را با خردمندي و با رويكردي  قرار گرفته وها آينده روي پاي خود ايستاده و در مواجهه با

 معقول در دستور تفكر گذاشته است.
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 تفكر راه آينده 

گفتگو كردن از آينده و راه آينده كاري سخت دشوار و همراه با ريسك بزرگ است. ذهن با كشف روندهاي 

 كنند.مي نده را تعيينآيگيري جهت كه روندهاي آيندهداند مي ذهن رسد.مي آينده به راه آينده ممكن

هيچ فرض قطعي از آينده وجود ندارد و همه چيزها ممكن است در گويد مي تفكر در راه آينده

آينده مورد سؤال قرار گيرند. با اين حال فكري كه نتواند به كشفي از حقيقتي بيانجامد، فكر نيست و 

 ناگزير بايد كانون حقيقتي را دنبال كند.

اي هآيند ن راه زندگي آينده است. اگر كسي راه خود را نرود و آينده خود را نسازد،راه آينده براي انسا

و مسئله آينده را در آغاز تاريخ دهد مي شود. اين اصل چيزي است كه به آينده نظمبراي او ساخته نمي

ي يروشنااينكه  جديد متكي به فكر خواهد كرد. با اين اصل هر آينده پيش از وقوع تاريك است جز

 جديدي در آن به وجود آيد.

اگر در جهان آينده انديشه جديدي به كند. مي تفكر با خالقيت منطقي راه آينده بشر را تعيين

 يابد تا آيندهشود و در نتيجه قوام وجودي نميساز پيدا نميجهانهاي سياست وجود نيايد، جهان نو با

گفت يم بشر فردا سخنهاي نگراني ل، زماني كه ازبرتراندراس انساني متناسب با نيازهايش ساخته شود.

 1با درايتي به آينده بشريت توجه كرده است.

تفكر براي انسان گشايشي از راه و سفركردن در آينده جهان است. زيرا آينده جهان راهي است كه تفكر 

الي درحشود، مي نممكها آينده اين گشايش با سفركردن دركند. مي با نفوذ در آن گشايش مفهومي ايجاد

 آيد كه تكيه به آن براي انسان نافع باشد.نميدست به كردن به تبادالت زباني و فني چيزيكه با بسنده

بشر را در جهان آينده از تواند مي تفكر در آغاز راه آينده واقع شده و فقط چرخش انديشيدن

خ خواهد ر ايكنندهصد شوند، اتفاق نگرانمنهاي تفكر بنيادين رها آينده سياهچاله آينده نجات دهد. اگر

 ميرد و ممكن است به كلي ناپديد شود. ماند و شايد ميداد كه در آن انسان ناديده مي

فهم جهان آينده است كه در ميان عناصر دانايي با كمترين اشتباه ممكن سوي به فكر راهنمايي 

ود داشته باشد، براساس اصل اقتضايي و تناسبي در عين حال اگر اشتباه احتمالي وج شود.مي آوراعتماد

ه محكم آگاهانه است كهاي حدس با اين نگاه پيدايي تفكر براي گيرد.مي پذيري قراردر موقعيت اصالح

 برپايه اصول خردمندي رخ خواهد داد.

 گيرد.مي صورت پژوهيآينده كه با آندهد مي هاي آينده وضع تفكر را شكلراه تفكر با روند واقعيت

آيد، هرچند كه قطعيتي در آن ميدست به مندياز راه خردمندي و تا حدودي تاريخ پژوهيآينده اين

 وجود ندارد.

                                                 
 .31 وناسم، ص  ت ادد هاسل، جهاده ن  من مه 1.
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بخشد. سازد و به آن جهت وجودي ميفكر آينده با قابليت نفوذ جهان، زمان و زبان آينده را مي

 متفاوت نگريآينده با انديشه و امكانها در زمان بزرگ شناورند، اما زمان ويژه هر كس اگرچه همه انسان

با چنين نگاهي هر كس زمان، زبان و تاريخ حيات خود  شود.مي ساخته و در چرخه زبان فهم و مفهوم

 شود.مي سازد كه در پي آن تاريخ مرگ كه معطوف به آينده است نيز ساختهرا مي

 

 شناسي فكرآينده

بشر براي شناخت آينده جهان كند. مي پيداشناسي يندهآ شناسي راه ورودي درفكر با كشف اصول زمان

متناوب نياز دارد. اين شناسايي او درگرو دريافت واقعيت آينده و فهم صورت به به تاريخ و زمان آينده

 ممكن است.هاي آينده تاريخي از

جانب  شده از جهان آينده است. اين فكر از فكر تاريخيمعناي به تفكر آينده در چهارسوي زمان

ذهن و مغز برآمده و براي درك و عمل آينده مناسب است. بنابراين آينده با ذهن بزرگ و نيز فكر مشابه 

 كند.فهم و مفهومي پيدا ميبندي صورت و قوام وجودي و نيزآيد مي به وجود

 

 آينده ذهن 

ها ها و تفاوتفيتبا تمامي ظرها آينده كند؟ در جهان امكان همهآيا ذهن گذشته در آينده نفوذ مي

ذهن آينده به نحوي در گذشته وجود دارد و گذشته  شوند.مي سيمايي از گذشته دور و نزديك محسوب

ذهن راهنماي ذهن آينده است. شايد به شكلي ديگر ذهن گذشته به آينده انتقال يابد و نفوذش را در 

 كند.آينده حفظ مي

شته است. شايد همه وجود جهان عنوان واحدي ذهن آينده مانند هر آينده ديگر متفاوت با گذ

 د.گذارداشته باشند، اما در عمل كاركردي متفاوت دارند كه اين امر بر نايكساني وجودي آنها صحه مي

 

 ذهن براي آينده

ا اين بكند. مي ذهن با قدرت فكر و تجزيه و تحليل گذشته و نيز حال نقشه راهي براي آينده ترسيم

در اين  شود.مي انجامالي از گذشته، حال و آينده است و هر اتفاقي با قدرت آن فرض ذهن آشيانه سي

 كننده و مقياس هرگونه تفكر بشري است.صورت ذهن براي هر انديشيدني اصالت دارد و آن تعيين

ها كه به كلي با ديگر موجگويد مي سخناي آينده هايذهن بزرگ در منازعات بزرگ از موج

حل راه ن حال موج بزرگ ذهن قدرتي فزاينده دارد و در معماري فرهنگ و تمدن آيندهمتفاوتند. با اي

دارد و تأثيرگذاري هاي قدرت را از ميان بر ميسازي شكافازسوي ديگر ذهن با اصل همساندهد. مي ارائه

 كشد.خود را به تصوير مي
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گذارند. با اين اصل ميان اذهان در ذهن بزرگ دو ذهن گذشته و آينده تأثير دوجانبه بر يكديگر مي

بخشد. با اين اصل هر ذهن انساني تالزم منطقي برقرار است كه وجود يكي ايجاب ديگري را ضرورت مي

بريده از هم هيچيك  و نيز هر ذهن آينده نگاهي به گذشته دارد وكند مي گذشته رو به جلو حركت

 كنند.حركت نمي

 

 تفكر در جهان آينده 

سازد و اين زمان از طريق چنين اني از گذشته به آينده است. اين جهان زمان آينده را ميجهان آينده جه

و با نفوذش امكان فهمي از جهان و زمان شود مي تفكر در چرخه اين جهان وارد شود.مي جهاني شناخته

 آورد كه به كلي با گذشته متفاوت است.به وجود مي

و فقط صورت جهاني متفاوت دارد. انسان خردمند براي د شومي جهان آينده مانند گذشته پديدار

بخشد كه در اين صورت اصل بخشيدن فقط با اعمال انساني شدن جهان به آن با تفكر صورت انساني مي

اند و شناخته شدن آنها از نگاه ديگر جهان و صورت جهاني سراسر امري ناشناخته شود.مي تفكر ممكن

 است. بنابراين تفكر در جهان آينده راهگشاي روندهاي آينده است. به تفكر در اين جهان وابسته

 شود:با اين حال پرسيده مي

تفكر چه تأثيري در روند جهان آينده دارد؟ جهان آينده موضوع اصلي تفكر است و آن هميشه  .0

ه يندبا تفكر سروكار دارد و فهم روندهايش درگرو مواجهه شدن با آن است. اگر تفكر در طراحي جهان آ

و  مغز جهان آينده استواقع به يابد. زيرا تفكربه كمك بشر نيايد، او به منافع قابل توجهي دست نمي

 شود.مي و براي بشر نافعيابد مي اين جهان با تفكر امكان هستي

آيا تفكر حركتي رو به جلو است؟ تفكر نيز مانند آينده روندي رو به جلو است، هرچند كه در آن گذشته  .2

ها در تعيين حدود و ثغور تفكر و آينده نقشي برعهده دارند. با اين حال ل حاضرند. يعني هريك از زمانو حا

 پذيري آن تابع اعتباريات ذهن است.عنوان يك اصل واقعي در چرخه زمان پذيرفته نشده و زمانتفكر به

كند. يم هناي جهان گسترده پيداهاي آينده را در پداند؟ انسان با تفكر واقعيتانسان چگونه از آينده مي .3

هايي كه است كه در ارتباط با آيندهدرحالي  كه درباره آن فكر كرده و اين فرضداند مي او چيزي از جهان

كند يم داند. يعني فكر هم چگونگي و هم ميزان دانايي از آينده را تعيينتاكنون فكري صورت نداده چيزي نمي

 گيرد تا در موقعيت حكمي واقع شود.تور دانايي قرار نميو بدون آن چيزي از آينده در دس

 

 درك انساني از آينده

هاي ناپيدا را در و با آن رگهرسد مي ذهن با زمان و كشف روندها به درك انساني از جهان آينده

 گذارد كهاين فهم در مجموع اسرار هستي را برگونه واقعي به نمايش ميكند. مي دركشناسي كيهان

 ون پرده از راز اين اسرار گشوده نشده است.تاكن
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كه چه چيزي در شود مي درك آينده ممكن است حقيقي يا اعتباري باشد. در اين صورت پرسيده

رك كننده حقيقي و اعتباري بودن دتفكر در آينده تعيينرسد مي نظربه كننده خواهد بود؟آينده تعيين

 شود.مي ر خالق و روشنگر ممكنجهان است. زيرا نفوذ در آينده فقط با تفك

چه چيزي از آن حقيقي است. اين اصل هرچند توانمندي مدل رياضي كند مي تفكر در آينده تعيين

 آينده مدل منطقي را افزايش خواهد داد.سوي به دهد، اما با حركت از گذشتهرا كاهش مي

يرا آينده انسان در مجموع به بيشتر عموميت دارد. زمراتب به اين درك از آينده در جهان انساني

اين بنابر شود.مي امروزي ساختهنگاري آيندهاست. در اين صورت آينده انسان با  وابستهدرك انساني 

يابد يم آينده انساني در پهناي كيهان با وضعيت گذشته و كنوني او ارتباط تنگاتنگ دارد و چنان نظم

 دهند.مي مان واحدي را شكلروند و زكه گذشته، حال و آينده در هم فرو مي

 

 سيطره تفكر 

ين در ع شوند.مي به نحوي موضوع تفكر واقعهريك  تفكر بر جهان گذشته، حال و آينده سيطره دارد و

فكربرانگيزتر است. زيرا هر آينده موضوع تفكر است و تفكر در مراتب به وانگيز ذهن حال موضوع آينده

 واقعيت آينده وجود دارد.

واهد اشراف خها آينده طبيعي بر شكلتفكر در آينده وجود دارد و با نگاه ديگر تفكر به از نگاهي 

اگر چنين همراهي كند. مي پيوندد و آن را فهم و مفهومداشت. تفكر با همراهي آينده به آينده جهان مي

اقعيت يك وصورت به شكل نگيرد، تفكر مانند علم دستي دور بر جهان آينده خواهد داشت و با آن

 دسترسي نخواهد داشت.

 

 تفكر در آينده محتمل

به  وشوند مي انگيزي قابل تصويربا خيالها آينده دور اشاره دارند. اينهاي آينده هاي احتمالي بهآينده

زيرا روندشناسي آن حتي با الگوهاي تاريخي كاري سخت گيرند. مي سختي در موقعيت فهم و مفهوم قرار

 ناممكن است.دشوار و در مواردي 

ها از طريق روند آينده است. با اين ترين پديدهدنبال محتملمحتمل بههاي آينده با اين اصل تفكر در

ت زيرا آينده نخس شود.مي ترين آيندهنگاه تداوم داشتن روش كنوني زندگي انسان موجب پيدايي محتمل

 شوند.مي حتمالي در آينده توضيح دادههاي اهاي امروز انساني است كه با آن پديدهتحت تأثير اقدام

 شود: با اين منطق چند پرسش اساسي طرح مي

در آينده ممكن و  يدر راه تفكر چه روش و چارچوبي براي فهم آينده وجود دارد؟ تفكر واقعيت .0

و به كلي از چنين روشي پيروي نخواهد كند نمي محتمل روان است. اين تفكر روش خاصي را ترويج
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اين  شود.مي ر آينده در جهان واقع منطق پديداري و مفهومي خود را دارد كه با آن فهمكرد. فهم ه

 شود.مي منديمنطق شامل دو اصل بنيادينِ خردمندي و احساس

گرچه با فكر امروز ساخته ها سياست امروزي براي فردا اثربخش است؟هاي سياست چگونه اعمال .2

اهيت بندي، مصورتها واقعيت براساسها سياست شود.شته نميشوند، اما هيچ سياستي براي امروز نومي

 بنابراين كنند.مي را تعيين بنيادينهاي سياست و رويكرد معطوف به آينده دارند كه حق حيات

 گذارند.تأثير متقابل ميبر يكديگر امروزي و فردايي در عمل قرين يكديگرند و هاي سياست

 با اين روش سازد.مي و در همان سير نيز روش خود رارود مي اه خود راتفكر آينده مانند هر تفكر ديگر ر

كنوني با نگاهي به فردا در آينده اثربخش شوند. با اين هاي سياست اي براي آينده طراحي خواهد شد تاسازه

 آيد.فهم گذشته به اعتبار آينده حق حيات معقول و محسوس دارد و از نتيجه آن سخن معقول بيرون مي

 

 نظم تفكر

ال در عين ح شود.مي و با مسئله محوري همراهكند مي نظم تفكر به شكل برجسته حيات آن را تأمين

هاي تا مسئلهشود مي محتمل سخن گفتههاي آينده در آينده با محوريت يك مسئله از تصوير بزرگ

 ناپديد شده با نقشه راه آگاهي پديدار شوند.

آن را به همراه دارد تا دستخوش پراكندگي و بيهودگي نشود. با نظم تفكر به شكل طبيعي امنيت 

تري را تر و منطقيگيرد و نتايج واقعينظم ذهني چرخه ذهن در آينده در موقعيت فكركردن قرار مي

 عرضه خواهد كرد.

 قرارها آينده نمايي وجود دارد و از اين طريق اذهان در آستانهدر نظم روندهاي فكر قابليت آينده

 ست.نما ارويم و اين راه تا چه اندازه آيندهگويند كه در كجائيم، به چه راهي مياين روندها به ما ميگيرند. مي

كند. يم مسئله واقعي اين است كه بدانيم در كجائيم كه آن اصل راه رفتن و دستيابي به هدف را تعيين

ه همين دليل بود ك هي را دنبال كند. شايد بواقعهاي نگاريآينده اين اصل به ذهن نظم تعييني مي دهد تا

 1.«به كجا بروي، ممكن است در نهايت به ناكجاآباد برسيخواهي مي اگر نداني كه» كهاند گفته برخي

را تفكر است. زيساز شگفتي با اين برداشت فكركردن از روندهاي تفكر و رويدادهاي آينده براي بشر

ر و دوباره تفكرود مي و با بر هم زدن روند كنوني فكر از ميانآيد يم آينده مانند واقعيت آينده ناگهان

ال و با اين حآيد مي دستبه بنابراين نظم تفكر از كشف روندهاي آينده شود.ميبندي صورت جديدي

 يابد.چرخه حيات گذشته، حال و آينده تدوام مي
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 زبان فكر

سازي قابليت زبانسازي مفهوم زيرا در فكر براساس. آيدمي زبان فكر متعاقب وجود و منطق فكر به وجود

و مقياس وجودي آن است. با اين اصل زبان كند مي وجود دارد. شايد فكر ميزان هرگونه زبان را تعيين

كه فكر آينده به وجود آمده باشد، از آنجا كه اكنون فكر معطوف به آيد مي فكر آينده زماني به وجود

 طبيعي زبان فكر آينده نيز وجود نخواهد داشت.ورت صبه آينده وجود ندارد،

از زبان منطق عمومي نيز برتر است. زبان مراتب به زبان فكر مصداق اصلي اَبَرزبان است. اين زبان

 ارهاست. اين زبان همو قرار گرفتهو در كشاكش نمادسازي فكر كند مي فكر برشانه منطق آينده حركت

 كند.گذاري ميمفاهيم فكر آينده را در پرتو كلمات و جمالت زباني نشانه از زبان آينده است واي نشانه

 

 سخن معقول

سخن معقول ريشه در وجود و عقل انساني و نيز ذهن انسان عاقل دارد. او با روندگرايي عقالني به حيات 

ي بيعط شكلزند. در اين موقعيت انساني كه حيات معقول يافته به معقول در سراي معقول دامن مي

 1و يا اين كه خرد اصل انسان است. 1شودو به تعبير علي)ع(: عقل خودش ميگويد مي سخن معقول

هاي زمينهپس و درصدد استدهد مي انسان امروز با حيات معقول خوانشي از جهان آينده را انجام

رد كه در آن با گذاجهان گذشته و كنوني را بخواند. اين خوانش و آشنايي راهي را در اختيار بشر مي

هاي وضع كنوني و فردايي جهان . اين خوانش آينده تا حدودي خوانشردگامي به پيش بردا دتفكر بتوان

ها هنوز زبان فكر هاي آينده به زبان پيوند نيافته و اين زباندر عين حال خوانشكند. مي را ترسيم

بان ، اما زاست چند خرد و تفكر الزمباشند. يعني براي فهم آينده هرآفرين نقش شوند تامحسوب نمي

 .با اين حال زبان به زبان فكر پيوسته است رسد.مي نظربه آينده نافعهاي دانسته آينده نيز براي انتقال

 

 نقش تفكر در آينده

فكر تگيري شكل كهدرحالي  اي خميده، فروبسته و تاريك است.عنوان موضوع تفكر سازهآينده جهان به

شود. اين تفكر حق حيات ها آينده اهانه ممكن است موجب ايجاد گشايشي براي دركمعقول و خودآگ

 نمايي است.تعييني در وجود آينده دارد و با كشف روندهاي رو به جلو درصدد آينده

 كه هر جا تاريخي برجاي مانده باشد باطوري به تفكر در جهان آينده با تاريخ انساني پيوسته است.

جهاني همراه شده است. يعني در تاريخ وجودي جهان و انسان مانند آينده ناآمده چرخه  از تفكراي نشانه

 در پي نفوذ در آن است.اندازي سايه تفكر و خردورزي وجود دارد و تفكر با
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در وجود آدمي  نگريآينده تفكر در آينده نشانگر عمق و ارزش موضوع آگاهي است. با اين اصل

اين تحول بنيادين آينده جهان را كند. مي وجود ما را در قبال آينده متحول و خودباورييابد مي پرورش

 دست يابد.ها آينده به دانايي ازروندپژوهي  تا بشر با منطقكند مي سازگارتر ترسيم

 كانبه آدمي امبيني پيش اينكند. مي را از جهان آينده تعيينها بينيپيش تفكر در آينده حدود

تر آن را شناخته است. در واقعي داشته باشد و از جهاني سخن بگويد كه پيشگاري نآيندهكه دهد مي

ل اصموجب به اين آينده به شكل طبيعي توجيه فكري وجود دارد، هرچند كه فكري اشتباه باشد و

 گيرد تا اصالح اساسي در وجودش اعمال شود.بازنگري در آن بازفهمي صورت مي

 

 نتيجه تفكر آينده

و فراموش شدن آن عامل انحطاط ملتي خواهد شود مي ينده موجب برتري و اقتدار يك ملتتفكر در آ

قرار  ايآينده نزديك شدن به آن است. در اين موقعيت ذهن در آستانهمعناي به شد. زيرا تفكر در آينده

ي ا همه مشكالتاندازد، اما بشدن است. بنابراين تفكر هرچند آينده دور را از نظر نميدرحال  گيرد كهمي

گشايد تا اي از دانايي جديد فراروي ذهن ميو دريچهشود مي رو وجود دارد با آن مواجهكه در پيش

 گشاي ملتي باشد.راه

يابند. و راه نفوذي در آن ميكنند مي عنوان يك اصل به كساني تعلق دارد كه درباره آن فكرآينده به

شرط هر فهمي از آينده انديشيدن است. با اين اصل، انسان شيعني در آينده تفكر اصالت دارد و آن پي

آينده فاقد هرگونه حيات و سخن معقول خواهد بود آينده است. زيرا انسان بيفكر از آينده سراسر بيبي

 هاي زندگي و مرگ يكسان است.و براي او سرفصل

 

 فصل هفتم ـ جهان آينده

 جهان چيست؟

صورت به ن تشكيل شده كه در آنها قابليت حيات و تجديد حياتهاي ممكپديده جهان از مجموعه

هايي در وجودش تداومي وجود دارد. جهان هرچند توانايي ايجاد جهان مشابه خود را ندارد، اما قابليت

در جهان عناصر بنياديني وجود دارند كه  تداوم حيات خود را تأمين كند. يعنيتواند مي نهاده شده كه

 شود.مي خودسازي و تداوم حيات مشاهده در آنها قابليت

ها است. اين جهان همه امكان وجودي ها و ستارهها، سيارهها، منظومهاي از كهكشانجهان مجموعه

از جهان ممكن است كه وقوع ديگري نداشته است. جهان ممكن سرآغازي داشته و همواره رو به جلو 

هم اكنون نيز تداوم دارد تا وضعيت گذشته، حال و  حركت كرده تا به سرانجامش دست يابد. اين چرخه

 آينده را سامان دهد و گسستي در آن پديدار نشود.
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است كه فضا و زمان عيار تمام جهان كنوني همه امكان هستي و طرحي از يك واقعيت گسترده و

اين اصل  در جهان ممكن فضا و زمان از خميدگي بيرون آمدند كه شود.مي نيز در آن به بازي گرفته

 اساسي موجبات زندگي را در سراي جهان واقع فراهم كرده است.

جهان واقعي بيش از هر چيز مملو از زندگي است. در اين جهان هر چيزي حيات دارد و تجديد 

و در آن مرگ امري موهوم است. يعني مرگي كه نشانگر نابودي باشد وجود ندارد و فقط يابد مي حيات

 ي به وضع ديگر وجود دارد.جابجايي حيات از وضع

 

 سرآغاز جهان 

سرآغاز جهان با ايده واحدي ايجاد شد و با انفجار بزرگي گسترده شده است. با اين اصل جهان و اشياي 

 در پهناي آن حق حيات يافتند كه اين روند همچنان تداوم دارد و جهان كنوني نيزمرور به  درونش

 آينده است.گسترده شدن از گذشته به حال و درحال 

دگرگوني از وضعي به وضع ديگر درحال  جهان سرچشمه زماني دارد و سرنوشت جاويد آن

 اند. پستر بودهاست. با اين حال گذشته به شكل امروزي نبوده و گذشته و آينده به هم نزديك

ير در و اين سشود مي گذشته با انفجار بزرگ سرچشمه يافته و آينده نيز با انفجارهاي ديگر گشوده

 ها ادامه خواهد داشت.كيانِ كهكشان

 

 ايده واحد جهان

جهان از ايده واحدي به وجود آمد كه فهم اين اصل بنيادين جهان آينده را براي اذهان مفهومي خواهد 

با اين نگاه آيد. مي رو زمان واحدي از جهان گسيل شد كه آن در ژرفاي هستي به شمارش دركرد. ازاين

 نماييها در اين سير نقشو انسانكند مي پيدايش و گسترش جهان را در آينده تأييد گردش زمان سراسر

 يابند كه دور از دسترس نباشد.و در حد ضرورت به فهمي از گيتي دست ميكنند مي

هاي متناظر اي واحد است و تاريخ و مرز تاريخي يگانه دارد. هرچند براي اين جهان، طرحجهان ايده

با اين فرض مجموعه  شود.مي است وجود داشته باشد، اما اين امكان با اعتباري تعيينچندگانه ممكن 

كه شود مي روند و اين جهان چنان مشاهدهكار ميهاي ممكن براي نشان دادن جهان واحد بهجهان

سازي واحد جهاني ما را به گشوده شده است. در اين صورت جهان ممكن يكپارچه است و كشف ايده

بنابراين بشر ذهن و مغز ناچيزي دارد و از كشف و فهمِ تماميت اين اصل كند. مي ان نزديكفهم جه

 بنيادين در جهان امكاني ناتوان است.
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اشاره 1امانبه دو فرض مهم فرتوان مي اين نكته مورد توجه بسياري قرار گرفته است. در اين ميان

ر ديگرش تفاوتي ندارد. ديگهاي بخش شده باكرد. يكي در قياس بزرگ به هر كجاي جهان كه نگريسته 

فرض نخست همچنان صادق است. يا نظريه همه چيز و نيز طرح شود، مي هر نقطه جهان كه بررسي

كه جهان با ايده واحدي طراحي شد و در آن اصل قابليت خودساختگي وجود دارد كه  1بزرگ هاوكينگ

 رسند.مينظر به همگي مسائلي قابل تأمل

 

 آينده  پرسش از

 شوند: در فهم آينده چند پرسش اساسي مطرح مي

جهان چگونه طراحي شده است؟ جهان براي حيات محسوس و معقول طراحي شد و مانند  .0

خودش به شكل ساده بنيان يافته است. مشكل اين است كه جهان آينده براي زيستن با شتابي فزاينده 

 هاي ذهن انسان افزوده است.تر شدن قرار گرفته و بر دشواريدر روند پيچيده

تر است. هرچند از جهان كنوني هوشمندمراتب به جهان آينده چگونه است؟ جهان آينده .2

كه از آن پيروي كند مي جهان در آستانه وقوع كمتر انساني است، اما با روندهايي انسان را متقاعد

ه از او ساخته نيست و چنين سازي از آيندبرد و هيچ فرمانكند. انسان در امر جهاني فرمان مي

 امكاني به او داده نشده است.

هاي آن در همين حكم قرار آينده جهان چگونه است؟ سرچشمه جهان سياهچاله بوده و چشمه .3

هاست و راه دستيابي به آن درگرو تجديد سياهچالهبر مبتني اشدارند. يعني آينده جهان مانند گذشته

 حيات انفجار گذشته است.

جهان آينده است؟ هر قابل تصوري در موقعيت امكاني در شمار جهان آينده قرار  چه چيزي .4

ن فهم جهاگيري شكل ممكن جهان بههاي ايده شود. با اين اصلگيرد تا حداقل در آن سطح شناخته مي

در عين حال جهان آينده در حكم خود واقع شده و ارتباطي با ذهن و مغز انسان  كنند.مي آينده كمك

 شوند.مي رد، هرچند كه آنها نيز بخشي از آينده كيهان محسوبندا

هاي بشر آيا جهان يك افق است؟ جهان در نگاهي يك افق ساخته شده دارد و تصورها و تصديق .8

تدريج هب كه در گذشته بوده وگويد مي هاي موجي آيندهاند. بشر هميشه از قلهنيز از آنجا سرچشمه يافته

 او در افق گذشته به تور افتاده و به حال دست نيافته تا بهرو ازاين شود.مي تريكبه آنها نزديك و نزد

ا هافق پس پويش ذهن او در پهناي زمان به شكل وانهاده سرگردان شده است.يعني راه يابد. اي آينده

 و تهديدهاي آينده است.ها فرصت شكلي از دورانديشي و دورنمايي از

                                                 
1  . Алекса́ндр Алекса́ндрович Фри́дман 

 .4ص . اس رفان هاونرنگ، ط ح  زهگ، 2
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 وآيد مي آيد؟ جهان آينده بدون انگيزه و اهداف انساني به وجودد ميجهان آينده چگونه به وجو .1

هان ناچيزي از جهاي دانسته او شود.مي فهم چگونه به وجود آمدنش به تسخير انسان نسبت با آن مربوط

 با نفوذ تفكر ممكن شده است.داند مي آينده دارد و آنچه

جهان وجود دارد، هرچند كه براي آدمي  آيا حيات در جهان آينده وجود دارد؟ حيات در مغز .7

ماند و تصور روشني از حيات فردايي جهان ندارد. او تصور و قابل فهم نباشد. بشر اغلب از زمان باز مي

 مفهوم گنگي از فضا و زمان دارد و هنوز در مغزش نفوذ نكرده و در پوسته سرگردان مانده است.

 و انجامش طرحي از يك معماي ناگشوده است.آغاز و انجام جهان چگونه است؟ جهان آغاز  .5

و  جاي حيرتآن را باز و بسته كند و بشر بههاي ومهرهپيچ كه تاكنون هنوز كسي نتوانستهطوري به

 دستيابي به جهان دچار سرگرداني شده و در نتيجه فهم جهان از دسترسي ذهن او دور افتاده است.

هر چيزي آينده  همزمان وجود دارند؟ در جهاندو اصل تغيير و ضرورت آينده  آيا در جهان .3

بر اين اساس  كنند.مي اين دو اصل تداوم حيات را در جهان آينده تأمين 1مستلزم تغيير و ضرورت است.

 نظربه ها است. در اين صورتثباتيجهان با تمامي امكانش در تغيير هميشگي بوده و ثباتش در بي

 است. وابسته پژوهيآينده جهان با پيامدهايش بهفهم امروز و نيز كشف فرداي رسد مي

هاي ديگر آن در فتد؟ جاذبه با خوشهاآيا ممكن است در جهان آينده نفوذ جاذبه از دستور بي .03

شوند. جاذبه روح هاي نو از هم پاشيده نميهاي آينده با جاذبهگيرد و كهكشانجهان آينده جاي مي

بنابراين جاذبه هرچند از ماده تاريك به وجود  شود.مي هستي است و موجب تعادل گسترش جهان

 كند.خواند و قدرت نفوذ در آنها اعمال ميها را به سمت خود ميآيد، اما همه روشناييمي

 سازد؟ تصوير آينده ذهن در واقعيات انساني جهان آينده راچه چيزي آينده جهان را مي .00

جهان صويري براي انديشيدن نداشته باشد، او انساني بيانسان درباره آينده ت پژوهيآينده اگر سازد.مي

آنها  تا علل پيدايشآيد برمي دنبال كشف ماهيت تصويري جهاناست. انسان با تصويرسازي از آينده به

 زند.آينده انساني را در جهان رقم ميگيري شكل عللدرواقع  را كشف كند. بنابراين تصوير آينده جهان

هاي ديگر موازي است كه با امكان ان است؟ جهان امكان موجد جهانآيا جهان آينده جاود .02

اي فشرده بوده و با انفجاري جهان در آغاز سياهچاله شوند.مي هاي پديدارجهاني در نهادش ديگر جهان

گشوده شد كه چرخه حركت هستي همچنان تداوم دارد. در اين صورت جهان آينده با جهان كنوني 

 آيند.مي گيرد و چرخه سياهچاله و سفيدچاله به گردش دران اوج ميو همچنشود مي ساخته

هاي امكان در چرخش دائمي آيا فضا و زمان آينده مانند وضعيت كنوني خواهند بود؟ جهان .03

رند. گيمي هاي به هم فشرده آن قراركه فضا و زمانش به شكل طبيعي تحت تأثير گرداباند شده واقع

 كه فضا و زمانشان خميده يا گشوده باشند.كنند مي ينهاي آينده تعييعني جهان

                                                 
 .014 ندس اد اده، تااله آگاهه و گناهه، ص . 1
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گشوده شدن جهان با چه چيزي همراه شده است؟ جهان با انفجاري گشوده شد و همچنان بر  .04

هاي آينده بشر در پهناي جهان سرگردان شده و از گذشته، حال و شود.مي دامنه و پهناي آن افزوده

ا شايد ترود مي دنبالشاي امكان واقع شده و بشر به سرعت بهبنابراين جهان در پهن گويد.مي نادانسته

 آورد.دست به فهمي از آن

فهم در انسان توانايي ساخت چه جهاني را دارد؟ انسان امروز برخالف ديروز شأن خود را نه  .08

 براي ساختهايي ايده كه دادهتغيير آن دانسته است. اين شأن وجودي به او امكاني در ماهيت جهان كه 

و او در فهم شود مي انساني از آن ساختههاي ايده آينده جهان بسازد. با اين نگاه آينده جهان به ميزان

 كند.نگري پيشتواند مي مغز جهان و تغييرش توانايي ندارد و فقط

عنوان يك اصل گذشته، حال و آيا در جهان چرخه گذشته، حال و آينده وجود دارد؟ جهان به .01

هاي چندگانه در طول به ژرفاي كيهان وجود يافته است. با اين فرض هركس با موقعيت آينده ندارد و آن

 است. قرار گرفتهكه در پهناي جهان يابد مي زمان به فهمي از آن دست

هاي ممكن و تاريخكند مي رود؟ جهان در مرز ممكن خود سيرجهان آينده چگونه به پيش مي .07

هاي چندگانه دارد. اين تاريخ در زمان حقيقي زمان تاريخگيري جهت با اين اصل جهان با سازد.مي را

 هرچند كه حياتي در زمان اعتباري دارد.شود، مي تعيين

مرزي آن كند؟ جهان در هرگونه شرط مرز داشتن در بيچه چيزي مرز جهان را تعيين مي .05

زيرا زمان با جهان  نهفته است. زمان نه مرز جهان كه براي پيكربندي در چرخه مرزگذاري آن است.

 شود.مي براساس منطق تاريخي شدن مشاهده و فهم

كه دهد مي كيهان وجودي چگونه آغاز شده است؟ فهم پيدايش كيهان وجودي راهي را نشان .03

 اگر ذهن از ايده نخست وجود و گشايش كيهان فهمي نداشته باشد،يابد. مي كيانِ كيهان چگونه گسترش

 كند.فهم و طرح ايده دوم پيدا نميطبيعي دركي براي صورت به

اخته پديداري جهان مرهون چه چيزي است؟ پديداري وضع آينده جهان نه امر اتفاقي كه س .23

 طرح بزرگ وابسته است و فهم آن به تفكر انساني پيچيده شده است.به ذهن و 

آينده  كند؟ جهان واقعيت در امكان مشاهده و تفكرآيا بشر آينده در جهان واقعي زندگي مي .20

ها صورت نگرفته است. ها، ستارگان، حيوانات و انساندر اشكال حيات كهكشانسازي شبيه واقع شده و

كه از جهان واقع سخن دهد مي شناس امكانبا اين نگاه تمدن ديروزي، امروزي و فردايي بشر به گيتي

 بگويد كه ناظر به واقعيت و حقيقت ناب است.

 

 هاي جهانپديده

اند شده جهان امكانند. اين عناصر در شمار اشياي ذاتي جهان واقعدهنده تشكيل جهان عناصرهاي پديده

 كه از ميان رفتن آنها امري ناممكن است.
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هاي جهان سراسر به هم وابستگي و پيوستگي دارند و گسستي ميان آنها وجود ندارد. با اين برداشت هر پديده

 بايد وهيپژآينده روبه بخش ديگر بوده و با گسستي همراه نبوده است. ازاين در جهان به نحوي ناظر پژوهيآينده نوع

 هد.ددست به گرايي باشد و روند كلي را در جهان آينده دنبال كند تا تصوير جامع از جهان آيندهكلبر مبتني

 

 تابش انفجار بزرگ

با انفجار بزرگ گسترده  انفجار بزرگ هستي سرآغازي براي گشوده شدن جهان امكان بوده است. جهان

شد و اين گسترش همچنان تداوم دارد. اين جهان به هر حال رو به آينده دارد، هرچند كه دريافت انسان 

از جهان هميشه برگونه آينده نبوده است. زيرا انسان همواره متعاقب تحوالت جهان حركت كرده و 

 هميشه گذشته را آينده ناميده است.

ين او اكند. مي رتوهاي انفجار بزرگ را به شكل گذشته، حال و آينده مشاهدهامروز تابش و پ انسان

كر دليل فقر خردمندي و تفتابش را به اشكال مختلف تبيين كرده كه بر همه آنها اصل عدم قطعيت به

 و نيز آشفتگي ذهني بشر حاكم است.

 

 هاي گذشته آينده

در زمان خود به ها آينده اند. اينقعيت وجودي يافتههاي گذشته از جهان ممكن در گفتار امروز واآينده

در اين صورت انسان نه با آينده كه با  شوند.مي رسند و با فاصله زماني بسيار قابل دسترسيما نمي

 گذشته دير آمده و در آستانه ورود به ذهن بشر سروكار دارد.

پايد و نده را در زمانش نميانسان لحظات آي شود.مي جهان با لحظاتش به شكل جاودان پديدار

كه همواره گذشته گويد مي سخناي آينده فهمد. يعني انسان ازعنوان آينده ميهمواره گذشته آن را به

 نما است.تر اين باشد كه گفته شود گذشته در فضاي امروز واقعيتي آيندهاست. شايد مناسب

 

 جهان كنوني

آور است. اين ييرات در آن فزاينده، گسترده و حيرتاست و تغ جابجاييدرحال  جهان كنوني سراسر

ي همه آينده است. زيرا يداند و گوكه كسي از ديروز و امروز آن چيزي نميشود مي جهان چنان جابجا

 كنند.ميسازي زمان در آستانه وقوعند و در شُرُف پيشي گرفتن بر زمانند و با اين قابليتها آينده همه

ته اي نداشته و به كلي متفاوت با گذشته بنيان يافن يافته كه گويي پيشينهجهان كنوني چنان ساما

سراسر اي آينده كه جهان آينده نيز در همين حكم قرار دارد و ممكن استدهد مي است. اين امر نشان

 متفاوت با امروز به وجود آيد كه گويي جز در جهان بودن سنخيتي ميان آنها وجود ندارد.
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 ندههاي آيمجموعه

ها با امكانات تفكر اين مجموعه شوند.مي نمادهايي از جهان آينده محسوبدرواقع  هاي آيندهمجموعه

كه ذهن آدمي در مواجهه با آن ممكن است فضا و زمان درحالي  كنند.مي نماييجهان آينده را آينده

 آينده را از خميدگي بيرون آورد و با منطق ذهن و خرد آن را بشناسد.

ذهن روندهاي آينده  شود.مي مواجهها آينده هايي ازعنوان يك اصل در آينده با مجموعهبهانسان 

انسان در اين كشمكش  گيرد تا فهم آينده مفهومي شود.و در آستانه آينده قرار ميكند مي را پيدا

باشد  قعي داشتهآينده خود نيز از آينده جهان تصوير وابر عالوه كشد كههاي خود را به تصوير ميقابليت

 و در ارتباط با آن بتواند تدبيري انجام دهد.

 

 آينده جهان

هايي از آينده خودساخته خواهد هايي از ذهن بزرگ است. آينده اين جهان نيز طرحجهان امكان طرح

انساني از ذهن  در اين صورت چنانچه كسي در جامعه شود.مي با ذهن طراح بزرگ ساخته بود. اين آينده

غز خود استفاده نكند، بايد در طرح و برنامه ديگري حركت كند و در نتيجه در ساخت آينده جهان و م

 آينده است.هاي جهاني نقش باشد. با اين فرض چنين انساني براساس واقعيتخود و پيرامون بي

لزومي  از وضعيت كنوني آن است. هرچند در جهان چنيناي نشانه وآيد مي آينده جهان از پسِ امروز

رو بايد دانست پيوندند. ازاينها برشانه هم به وقوع ميكه جهاندهد مي وجود ندارد، اما اغلب چنين اتفاقي رخ

كنيم. زيرا هر كس براي به كجا رفتن خود نخست كه در كجاي جهان ايستاده و از چه موضعي به آينده نگاه مي

 شرط به كجا رفتن است.پس در كجا بودن پيش بايد بداند كه در كجاست تا امكان بعدي فراهم شود.

 

 جهان آينده 

كه اين جهان با فضا و زمانش دو مفهوم متفاوت درحالي  شود.مي جهان آينده با فضا و زمانش تعيين

شود و زمانش پرتويي از وجودش است. با اين وصف در دارد. جهان آينده با مقياس زمانش سنجيده نمي

 ديد حق حيات دارد و زمان جديد پرتويي از آن است.زمان آينده چرخه جهان ج

 انسانآفريني نقش اين جهان بدونآورد. مي هاي نو به وجودجهان آينده با زمان تازه خود پديده

ها اين دورهدهد. مي هاي زمانيو بشر با اين فهم به آن دورهشود مي و زمانش با خودش پديدارآيد مي

 ي خواهند بود.نه حقيقي كه برگونه اعتبار

 

 كيهان آينده

در جهان آينده كيانِ كيهان مانند گذشته وجود دارد و زمان نيز نشانگر مفهوم واقعي آن است. با اين 

 وضع هر آينده طرح كيهاني از كيانِ كيهان خواهد بود.
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نگري يشپ بينانه از كيهان وجود داشته باشد،در كيهان فقط آينده كيهاني نهفته است. اگر فهم واقع

 آينده معمايي ممكن است. با اين تلقي آينده كيهان واقعيتي در آستانه پديدار شدن است.

كه هنوز  هاييده و از ديگر سوي آيندهكرنمايي كردند كه از يكسو در گذشته آشيانه هايي رخدر كيهان آينده

 د.شونمي هاي گذشته و كنوني محسوبدر راه نمادهايي از كهكشانهاي آينده نيامدند و در آستانه وقوعند. اين

 هاي فردايي نيز در همين حكم قراراند و كهكشانهاي گذشته و كنوني هر دو براي بشر گذشتهكهكشان

شوند، صدها سال قبل شكل زماني يافته و انسان در اين زمان كه فردايي ناميده مي يهايدارند. زيرا كهكشان

ن در است. بنابراين انساها واقعيت ها نيز تابع همينني روند اين كهكشاناست. يع آن رخداد گذشته را يافته

 ماركه در شكند مي كه به جهان گذشته تعلق دارند و او گماننگرد مي هاي دوردستي راهر وضعيت كهكشان

 است.پژوه آينده كه در رابطه با كيهانكند مي و در نتيجه احساساند شده واقعها آينده

 

 هانآينده كي

كه وضعيت گذشته كيهان در پيدايي آينده نقش طوري به آينده كيهان در ارتباط با گذشته آن است

و نوعي تالزم منطقي ميان آنها برقرار است. يعني وحدت رويه وجودي ميان آغاز و كند مي مؤثر ايفا

 كند.انجام كيهان برقرار است كه آن ايده آينده كيهان را به سامان مي

ناسي شاين شناسايي با جريان زمان شود.مي نده با انسان آينده و انسان كيهاني دانستهكيهان آي

توان كيهان شناسي نميو با زماندهد مي دستبه شناسي فهم ناچيزي از آنمتفاوت است. زيرا زمان

 آورد.دست به آينده يا انسان آينده را شناخت و تصوير مناسب مفهومي از آن

به شكل متناظر در كنار هم ها آينده هاي متوازن دارند. اينمانند گذشته منظومه هاي كيهانآينده

 رسانند.ها را به حداقل ممكن ميكردن يكديگر تعارضواقعند و با مفهومي

كيهان آينده مانند گذشته امكاني يگانه است و از يك ايده به وجود آمده و با اين برداشت فقط يك 

كه اعتبار شود از نوع موازي خواهد بود و با نشانگرهايي اي آينده . در اين امكان هرآينده كيهاني وجود دارد

هاي ممكن در گسترده يك امكان بزرگ واقعند با اين حال همه كيهان شود.مي از واقعيت متفاوت ديده

 گويند و در صدد گشايش اين واقعيت هستند.هاي موازي از پهناي اين امكان ميو جهان

 

 ت انسان با جهاننسب

بايد پذيرفت كه نسبتي با آن دارد و كشف اين نسبت او گويد مي زماني كه انسان از جهان آينده سخن

اگر اين نسبت به هر دليلي درك نشود، سير در زمان آينده تالشي دهد. مي را با جهان آينده پيوند

 است.  آن سرايي براي زندگي رو جهان آينده بدون چنين دركي ازحاصل و ناممكن است. ازاينبي

www.irpublicpolicy.ir



 

 _____________________________________________________________  

 

 

11 

در چرخش جهان آينده، آهنگ گسترده شدن بسيار تند است و روند تحول شتابنده و رو به افزايش 

كه انسان در جهان درحالي  است. با اين نگاه جهان آينده بيش از هر چيز غيرانساني و خودساخته است.

 و انسان تصرفي در آن ندارد.رود مي خود راآينده حق حيات ويژه ندارد و جهان در مقياس جهاني راه 

 

 نوآوري آينده 

از ازي سشگفتي است. اينساز شگفتي كهشود مي هاي غيرقابل تصوري مواجهبشر در آينده با نوآوري

 و فهم خواهد بود.نگري پيش ها قابلو تفكر در امكانروندپژوهي  آينده جهان با

اي نوظهور و نوبنياد است ست. با اين وصف آينده پديدهنوآوري آينده تصويري از حقيقت آينده ا

به هر حال اين پديدار از آينده نه نفي گذشته كه تداوم آن است و  شود.مي كه براساس ضرورتي پديدار

 يابد.اش حيات مجدد ميگذشته كيهان به نحوي در آينده

او از آينده فقط احتماالتي از انسان از حقيقت آينده تصور و درك درستي ندارد و تمامي اكتشافات 

آينده است و منطق صدقي بر ان حاكم نيست. با اين حال نه علم و فن كه فقط تفكر در روند آينده نفوذ 

 راهي در فراسوي وضعيت كنوني بگشايد.تواند مي دارد و
 

 آفريني آينده نقش

. قدرت ممكن است از نوع ثروت، استآفرين نقش است؟ قدرت در جهان آيندهآفرين نقش چه چيزي در آينده

 آفرينند كه با ديگري متفاوت خواهند بود.دانايي يا سياست باشد كه هريك در حوزه آينده به نحوي نقش مي

ثروت ممكن است در هر جايي سخن بگويد و قدرت خود را نشان دهد، اما بيش از آن دانايي در 

و پيش  1قرار گرفت« جامعه اطالعاتي»در ايده سودا است. اين نكته مورد توجه ماآفرين نقش جهان آينده

 به اهميت آن پي برده است. 1‹‹جابجايي قدرت››از تافلر در كتاب 

از ثروث اثرگذارتر باشد، هرچند كه نقش آن ناديده گرفته شود. با اين نگاه مراتب به شايد سياست 

 درتمندتر است.قمراتب به داندمي معطوف به آن راهاي سياست كسي كه آينده و

 

 تفكر در جهان آينده 

و با فقر شود مي فهم جهان آينده حاصل تكاپوي ذهن و مغز است. اين فهم با حيرت ذهن و مغز شروع

گيزي برانبا پيدايي هرگونه سرگرداني ذهن را از فكرويژه به نشيند. جهان آيندهحيرت زايش آن فرو مي

 گيرد.مي ون هرگونه فكري شكلو در نتيجه آينده جهان بدكند مي دور

اين جهان راه و رسمي معقول  شود.مي تر گشودهجهان آينده با تفكر خالق به آرامي هر چه تمام

 دارد كه سيطره بر آن فقط با تفكر منطقي ممكن است.

                                                 
 دس درنهك اهائ  ن د.ها ده ننف ا« جامع  اطالعاته»مرالدي مقال   1115.  ندجه ماسندا، سال 1

 .16. الن ن تافل ، جا جا ه قدهت، ص2
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ط يعني فقط تفكر خالق شراي شود.مي ساخته نگريآينده جهان آينده با تفكر امروز و با رويكرد به

در عين  شود.مي و با اين مقياس حد و حدودش سنجيدهكند مي جهان آينده را تعيينهاي ياستس و

گيرد و در هر وضعي جريان منطق و روح حال جهان آينده همزمان از دو تفكر عقلي و حسي بهره مي

 تاريخي بر عرصه آن حاكم است.

 

 فهم تاريخ جهان

اما فهم آينده جهان سرچشمه فكري گيرد، مي شكلخ فهم تاريخ جهان برپايه روش علمي و علم تاري

بندي علم شود. زيرا در اين شرطهاي آينده چرخانده نميدارد. اگر علم در فهم آينده ورود يابد، چرخ

 ماند و ناي برخاستن ندارد و در نتيجه اثربخش نخواهد بود.الي فرو ميوبرخالف فكر در گِل

ها واقعيت در تاريخي شده و نشده وجود دارد. اين دو جهان و جهانكه درسد مي نظربه با اين نگاه

با اين اصل زمان حدفاصل  شود.مي زمان ممكنگيري جهت ها باهر دو جهانند و رمزگشايي از اين جهان

 جهان تاريخي شده و نشده است.

يوند داده در چرخه تاريخ هميشه همزماني وجود داشته و آن جهان گذشته را به جهان آينده پ

ها هاي آينده وجود دارند. اين جهانهاي كنوني و جهاناست. واقعيت اين است كه جهان گذشته با جهان

ها و تصاويري از همزماني به شكل متناظرند و آنها نه ناكجاآباد كه سكونتگاهي از ارتقاي انساني طرح

و سنجش منطقي و براساس الگوي بنابراين آينده مانند گذشته با تدبير، محاسبه  شوند.مي محسوب

 آيد.ميدست به تاريخي و روندشناسي

اين تاريخ در زمان  آيند.مي هاي خميده در زمان حقيقي به حساببا اين وضع تاريخ جهان رويه

 اي براي گشوده شدن آينده حقيقي است.اعتباري رويه

 او از جهان سياهه سخنرود. مي جلو ها رو بهبا اين اصل جهان همچنان خميده است و بشر بر روي سياهه

 اهرداند مي داند. با اين حال اوهاي روشنگر نميو چيزي از واقعيتكند مي ها زندگيو بر روي سياههگويد مي

 از ناداني شكست زمان و عبور از خميدگي فضا و زمان و نفوذ تفكر در مغز جهان آينده است.رفت برون

 

 هاي آيندهدهه

ها اين دههگيرند. مي در آستانه وقوع قرارمرور به  ده جهان سازه زماني و اعتباري دارند وهاي آيندهه

اند. با اين نگاه ذهن به شكل كلي و هرچند امروزه وجود ندارند، اما در امكان وجودي آينده واقع شده

فكر رصتي به نفوذ تهاي ناآمده سخن بگويد و فاز امكانروندپژوهي  براساستواند مي هاسياست براساس

 در نقشه شناختي آينده جهان بدهد.

اين آورند. مي هاي آينده جهان در اثر نقش تازه ذهن و مغز دگرگوني جديدي به وجوددهه

اي يندهآ گشايند. زيرا زماني كهنمايي دارند و دشتي تازه از فكر فراروي ذهن ميها قابليت آيندهدگرگوني
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 با اين تلقي پديدار شدن آينده يكآيد. مي شانه آن آينده جديدي به وجودطبيعي برصورت به كهنه شد،

 واقعيت ضروري براي جهان گذشته و حال است.

 

 وضعيت جهان آينده

جهان آينده با وضعيت آينده دو مسئله متفاوت است. اين جهان ناظر به پهناي جهان است و وضعيت 

 ساني اشاره دارد.آينده به موقعيت و مناسبات انساني در جهان ان

درك اين جهان به انسان كمك خواهد كرد كه در آينده زندگي بهتري داشته باشد. زيرا آينده به 

كلي با امروز تفاوت دارد و در آن مرزهاي سياسي، اقتصادي، علمي، فناوري و تشريك مساعي همه 

 خواند.ميشناسي آينده كشورها را به شكلي برتر بر ضرورت

 

 هانآهنگ تغيير ج

با اين اصل  شود.مي در جهان هر چيزي آهنگ خاص خود را دارد و آينده نيز با اين مقياس مهندسي

 متفاوت با گذشته و حال است. اي آينده در جهان هر تغييري نشانگر

آن را توصيف كرد و به ندرت توان مي اكنون آهنگ تغيير جهان چنان پُرشتاب شده كه به سختي

ناپذير شده و چنانچه با اين تحوالت اين تغيير با تحوالت جهان كنوني اجتناب گنجد.در خيالي مي

هايش ناخواسته فرو ريزد و تغييرات جهان براي انسان نافع نباشد سياستگذاري نشود، ممكن است بنيان

 و از تدبير انساني بيرون رود.

 

 جهان سراسر در تغيير

آوري دارد كه و اين تغيير چنان سرعت حيرت جهان ممكن سراسر در تغيير و تحول تداومي است

ت بشر در فهم سرع كنند.مي نشينند و دامنه انطباقي بشر را سخت دشوارتحوالت جهاني برجاي هم مي

از سرگرداني بيرون آمده است. او در امور انساني مرور به  تغييرات جهان بازمانده و در حيرتي فرو رفته و

 باشد.آفرين نقش بتواندنگاري آيندهو روندپژوهي  ا شايد باترود مي آينده لنگان لنگان

بوده و همواره تمامي اشياي جهان را در خود فرو برده است. اين جانبه همه سرعت تغييرات جهان

تغييرات تابع قانون تغيير كل هستي است. با اين وصف انسان كه بخشي از اشياي در جهان است تابع 

 خواهد بود كه اطاعت نكردن از اين قانون كاري ناممكن است. قانون تغيير طبيعت هستي 

 

 حيات جهان در آينده

در ميان اي آينده جهان آينده تصويري از حيات آينده است. اگر حيات جهان از آينده برداشته شود،

 است. اي آينده شرط پديداري هرگونهنخواهد بود. يعني حيات پيش
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حال  ود.شمي ديگر گذشته با تحوالت آينده بهتر ديدهازسوي  و آينده از يكسو امتداد گذشته است

 از آنجا كه گذشته با حياتش تداوم داشته، آينده نيز به ناچار در اين مدار قرار خواهد گرفت.

هاي انگيزي با موجبخشد؟ جهان به طرز شگفتچگونه جهان در آينده حيات خود را تداوم مي

 افزايند. اينو بر تداوم حيات بر جهان آينده ميكنند مي ن توليد حياتامواج جهايابد. مي جهاني حيات

 ها خواهند بود.ها متأثر از موج درياي وجودند كه همگي تابع امواج كهكشانامواج

و با كنند مي تداوم حيات جهان ناشي از عناصر وجودي آن است. اين عناصر آهنگ حيات را كوك

 پيوندند.حال و آينده به هم ميها در گذشته، آن آستانه حيات

 

 نيازهاي جهان آينده 

اين جهان تاريخ كيهاني و انساني دارد و  شود.مي جهان آينده متناسب با نيازهاي آينده جهان ساخته

است؟ با اين اصل بايد راهي را  الزماي آينده رو بايد انديشيد كه چهاست. ازاينذهن سراسر ساخته 

ده شود و در عين حال راه آينده راهي نامطمئن است. ازسويي جهان آينده راه گشود تا به راستي پيمو

ر بمبتني از ديگر سوي مقتضيات جهانكند. مي و شرايط و مناسبات وجودي را تعيينرود مي خود را

 خواست انساني نيستند و انسان نقشي برجسته و اثربخش در آن ندارند.

ها است. اين راه روندهاي آينده او را يش و توسعه راه انسانهايي براي گشاجهان آينده انسان طرح

با وجود اين انسان آينده فقط آينده  رسد.مي و انسان در اين روند به راه و روند واحديدهد مي شكل

 رسد.مي و نقش او در همين حوزه به پايانكند مي انساني را در زواياي مختلف دنبال

شدن در روندهاي آينده با مسئله ادغام جهاني راه سروكار دارند. آنان با جهاني جاي به هااكنون انسان

جاي به و مانند گذشتهكنند مي طراحي سناريوهاي مختلف از آينده همچنان افق ادغام جهاني را ترسيم

شدن روندها هرچند در نوعي از قدرت جهاني سروكار دارند. با اين نگرش جهانيگيري شكل شدن باجهاني

هاي نابرابر به سمت امروز از جهانهاي نگاريآينده كند، امااي واقعي مسئله برابري و انصاف را تقويت ميمعن

 اند.هكرد گرايي تقويتچند جانبهجاي به گرايي رارشد نابرابري روندها رفته و در نتيجه روندهاي يك جانبه

 

 فصل هشتم ـ زمان آينده

 زمان چيست؟

اي وجود ندارد كه تكرار واقع بازگشت است. در زمان ويژگي ميداني و دايرهبل غيرقا زمان امري خطي و

شود و آن حاوي آغاز و انجام است. شايد با اين مقدمه بتوان گفت كه زمان در پهناي جهان واقع شده و 

 و حكم متفاوتي با جهان زمانساز ندارد.كند مي با گذشته، حال و آينده همراهي
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كه آينده شكل واحدي ندارد. زمان درحالي  ربه شده و اصلي واحد است،زمان گذشته امري تج

مند آينده در امكان متنوع واقع شده و ممكن است به هر شكلي پديدار شود. با اين وصف گذشته تاريخ

 بوده و آينده هنوز در اين امكان واقع شده است.

 

 ها و معاني زمانافق

 شود:هايي از آن اشاره ميي مختلف دارد كه به نمونهو معانها افق هاي مختلفزمان در جهان

كننده وضعيت زمان گذشته، حال و شناسي كشف جهت زماني در پهناي زمان تعييندر زمان .0

و در نتيجه زمان آينده شكسته شود مي شناسي، امكان زمان در وضع واقعي ديدهآينده است. با جهت

 خواهد شد و تفكر در آن نفوذ خواهد كرد.

مان با ايده واحدي ايجاد شد و واحدي يكسان است. با اين اصل در زمان چيزي افزايش يا ز .2

 يابد و زمان مانند جهان واحدي به هم پيوسته است.كاهش نمي

زمان مغز هستي اشياست و با همين منطق سيالي كه دارد ذهن را در حيرت فرو برده و خرد و  .3

 فكر را به تور انداخته است.

يي از حيات جهان است. با اين اصل زمان وجود ندارد و آن پرتويي از يك واقعيت هازمان برگ .4

و در اشيا شود مي معطوف به گذشته، حال و آينده است. در اين صورت زمان با اشياي وجودي ميزان

بنابراين زمان در جهان با طبيعت  كنند.مي وجود دارد و آنها مفهوم زمان را تعيينسازي زمان قابليت

 جودي اشيا همراه شده است.و

ها ذهن را متوجه جايگاه زماني صورت زماني هر چيز با ديگري متفاوت است. كشف اين تفاوت .8

 گذاري شوند.متفاوت نشانههاي آينده تا در گذشته و حالكند مي براساس مقياس زمان

و كند مي زامر زماني سرچشمه جهان است. كشف اين سرچشمه راه را براي فهم آينده جهان با .1

 د.يابذهن با منطق خرد و تفكر در وجود آينده امكان نفوذ مي

 عواقب ويرانگري دارند كه درها افق بيني شده است. اينهاي زماني از نوع نزديكبشر گرفتار افق .7

ر گردشي تغييصورت به جهانِ تغييرات شتابنده ممكن است در چارچوب زمان بزرگ نگنجند. پس زمان

 و با شكست خود گشايشي در پديداري آينده ايجاد خواهد كرد.كند مي آينده را تعيين و تحول جهان

با دهد. مي هاي ممكن است كه آغاز، ميانه و فرجام را به هم پيوندجهانپيونددهنده  زمان ريسمان .5

 ت.هاي زماني در فضاي بيكران جهان شناورند و زمان مانند جهان در حركت استمراري اساين اصل حلقه

كه زمان اشياي آينده درحالي  1شود.مي زمان حالتي از شئ است كه با صورت ذهني فهميده .3

دارند. سازي زمان هنوز در جهان واقع روي نداده است. زيرا زمان با اشيايش در گذر است و اشيا قابليت

 ه است.شان نيز تاكنون به وجود نيامداند، زماناز آنجا كه اشياي آينده هنوز پديدار نشده

                                                 
 .311 ندس اد اده، تااله آگاهه و گناهه، ص . 1
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 كند.امر زماني سرچشمه جهان است. كشف اين سرچشمه راه را براي فهم آينده جهان باز مي .03

اش به وجود بر شانهها واقعيت زمان طرحي از يك واقعيت بزرگ در جهان امكان است كه ديگر .00

 نشينند.كشند و دوباره فرو ميآيند و سر بر ميمي

با اين  شود.مي بدون زمان دستخوش خميدگيزمان از جهان امكان متساطع شده و جهان  .02

 شرط هرگونه آگاهي و گواهي روشن از جهان آينده است.فرض درك زمان پيش

زمان واقعي به گسترش جهان واقع ناظر  شود.مي زمان به دو بخش واقعي و اعتباري تقسيم .03

يت وجود ندارد و آن براي مثابه واقعاز جهان خيالي است. زمان دومي بهاي نشانه اعتباريزمان بوده و 

 توضيح سرچشمه زمان در جهان حقيقي و نيز تبيين چنين و چنان بودن و شدن زمان حقيقي است.

اين زمان با گشوده شدنِ جهان مرز آن را تعيين كند. مي زمان حقيقي تاريخ جهان را تعيين .04

د حاوي مفهوم و معناي جهان كرده تا با امتداد زمان گسترش جهان تعيين شود. با اين نگاه زمان هرچن

 نيست، اما جهان بدون زمان خميده، گنگ و نامفهوم است.

و خوانش آينده است. يعني زمان با گيري جهت رمزي از جهان امكان و نيز براي ،زمان .08

هاي كوچك و بزرگ پيچيده شده است. پس زمان مرز جهان واقعيت است و با گسترش گيريجهت

 يابد.يش ميو گشا جهان مرزش فزوني

زمان كليد گشايش وجودي و مفهومي جهان ممكن است. در جهان هر اتفاقي براي هر چيزي  .01

و زمان در رمزگشايي آن نقش اساسي برعهده دارد. اين اصل در شرايط گوناگون شود مي با زمانش ايجاد

 ردي گواهي دارند.به شكل متفاوت قابل فهم است و همه اذهان به نحوي از اين واقعيت آگاهي و در موا

 

 چند پرسش از زمان

هايش به دشواري زمان واقعيتي گنگ و در عين حال سخت به جهان پيچيده است. ذهن در كشمكش

آنكه  و به كندي در تور خرد و فكر گرفتار خواهد شد. زمان بيش ازشود مي تر با آن مواجههرچه تمام

آن ناشي از خوابگردي است. با اين برداشت چند  واقعيت حسي بوده و اغلب تصورات ازشود، مي احساس

 شود:پرسش اساسي درباره زمان طرح مي

زمان چه مفهومي دارد؟ زمان مفهومي به هم پيوسته و يكسان دارد كه آن ناشي از پرتوهاي  .0

ود. شانفجار بزرگ آفرينش است. زيرا زمان در هر حالي زمان است و چيزي بيش از زمان بر آن افزوده نمي

 ها نه حدسي كه سراسر امر واقعيو اين تفاوتشود مي هاي اشيايي قابل فهمها با تفاوتلبته تفاوت زمانا

 در جهان اشيا است.

چه نوع زماني وجود دارد؟ زمان مستقل از اشيا در جهان امكان وجود ندارد و فقط رويدادهاي  .2

يعني زمان فقط زمان رويدادها  كنند.مي ينهاي زماني را تعيزماني معطوف به اشيا وجود دارند كه واقعيت

 ها متفرع آن خواهند بود.و اشيا است و ديگر زمان
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گانه چه نقشي در واقعيت زماني دارند؟ زمان گذشته، حال و آينده اصول حيات انساني هاي سهزمان .3

 ين اصول در عينجهان با صورت ديروزي، امروزي و فردايي نتيجه واقعيت انساني است. ا آيند.مي به حساب

 هاي ناشناخته شوند.شوند و ممكن است دستخوش پراكندگينافع بودن با استدالل قوي تقويت نمي

عنوان يك اصل جهاني در گذشته، حال و آينده شناور است. زمان در كجا شناور است؟ زمان به .4

 در اينرود. مي به پيشو يابد مي با اين فرض زمان با زمان آينده حق حيات دارد و با آن تجديد حيات

 بازگشت در واقعيت جهان آينده است.اي بيصورت زمان پديده

كند؟ زمان در اختيار كسي است كه با گردش زمان همراه زمان چگونه در كيهان گردش مي .8

 بوده و گردش آن مانند چرخش كيهان امري خودبنياد است. با اين حال زمان از قانون كيهان پيروي

 از آن به كلي اصل ناشدني و ناممكن است.و گذر كند مي

. ساز استزمان چه نسبتي با كيهان دارد؟ زمان از كيهان متساطع شده و كيهان نيز واقعيتي زمان .1

 هاي زمان شده است.يعني كيهان با اصل گشوده شدن بر پايه انفجار بزرگ موجب گسترده شدن افق

 رو نه گذشته امروزان امري تكرارناپذير است. ازاينپذيري قرار دارد؟ زمآيا زمان در موقعيت تكرار .7

بوده و نه آينده حال خواهد بود. در جهان هر زماني با تفكر زماني خود حق حيات ويژه دارد. بنابراين 

 شناسد.نگر با تفكر در زمان آينده، سازه و عناصر وجودي آن را ميانسان آينده

زمان به كلي امر ناشدني است. زيرا در تاريخ آيا بازگشت زمان امري ممكن است؟ بازگشت   .5

 كنند.مي نشانگرهايي از زمان خميده وجود دارد كه راه بازگشت را ناممكن

آيا زمان رويدادي رو به جلو است؟ زمان رويدادي رو به جلوست و بازگشتي در واحد زماني  .3

 گذشته نبودند، اما بازگشتن اري به وجود آيند كه دروجود ندارد. در اين صورت شايد در آينده پديد

 گذشته فرضي ناشدني است.سوي به

دهند؟ زمان تاريخي به شكل گسترده در راه است و هنوز رخ ميتدريج به هاچرا در زمان اتفاق .03

 و در نشانكند مي هاي زماني چرخه گذشته، حال و آينده را كاملبه پايان نرسيده است. زمان با تجربه

 ي اثرگذار است.دادن جهان آينده سخن

اند هاي گذشته، حال و آينده به هم پيوستهآيا در زمان به هم پيوستگي زماني وجود دارد؟ زمان .00

و تفكيك آنها حاصل اعتبار ذهن است. اگر زماني از زمان ديگر بريده باشد، فرض گذشته، حال و آينده 

 براي ذهن و مغز است.كننده سرگردان اشتباهي

قعيتي است و چه چيزهايي با آن همراهند؟ آينده در آستانه شدن است. زمان آينده چگونه وا .02

انسان در هر دو بخش  شود.مي اين شدن بخشي مربوط به انسان و بخش ديگر به امكان هستي مربوط

 هاي خود استفاده كرده و از راه كشف روند آينده به طراحي آن اقدامها و ظرفيتاز امكان پژوهيآينده با

كه خود آن را ساخته يا فرصت ساخت آن را پيدا كرده و گويد مي سخناي آينده و اكنون ازاكند. مي

 داند.مي گفتنِ بيش از اين را نشانه پرحرفي
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زمان آينده چه تاريخي دارد؟ آينده مانند گذشته و حال تاريخ زماني دارد و به زمان پيوسته  .03

 نشيند وو با پژوهش در زمان ديگر فرو ميشود مي پژوهي شروعبا زمان پژوهيآينده است. با اين فرض

 يابد.دوباره اين چرخش حيات تداوم مي

زمان در كجا وجود دارد؟ در هر چيزي از جهان تجمعي از گذشته، حال و آينده وجود دارد.  .04

ا گيرد و بشدن در موقعيت حال قرار مي كه با مفهوميدهد مي انسان تفكر خود را ناظر به آينده شكل

پيوندد. يعني چيزي به كلي گذشته، حال يا آينده نيست و آشيانه كردن در واقعيت زيان به گذشته مي

 زمان در هر چيزي به نحوي در وجودش حاضر و شناور است.

تاريخي است؟ فهم زمان هم تاريخي و هم به زبان تاريخي وابسته است.  واقعيتآيا فهم زمان  .08

ن امكان با يكديگر مالزمه منطقي دارند كه وجود يكي وجود ديگري اين دو اصل در پديدار شدن در جها

 بخشد.را ضرورت مي

 د.شومي محومرور به  وكند مي پژوهي تا پهنا و اعماق زمان سفريابد؟ زمانپژوهي تا كجا تداوم ميزمان .01

 آينده است. هاي معطوف بهدر اين پژوهيدن آنچه اهميت دارد، محور بودن زمان در رويدادها و پژوهش

آيا زمان با جهان پيوند دارد؟ جهان سراسر زماني و با زمان پيوسته است. در اين صورت كسي  .07

شناسد. با اين اصل در جهان واقع هر چيزي زمانمند اي از آن را بشناسد با زمانش ميكه بخواهد اليه

 شود.مي اي از وجودش محسوباست و زمان مؤلفه

 ن يك واحد به هم پيوسته از گذشته به آينده و پديداري اززمان چگونه چيزي است؟ زما .05

و دهند مي هاي ممكن است. با اين حال رويدادهاي جهان سازه زمان را شكلدر جهانناپذيري بازگشت

 كنند.مي چرخه آن را از گذشته و حال تا آينده تبيين

ي وقوعي مي شود. زيرا آيد؟ با فهم زمان محتمل بودن آينده امرميدست به با فهم زمان چه .03

 آيد، در گذشته و حال حاضر نشده است.آنچه در آينده مي

گذرد و پديده هاي زمان ميگذرد؟ زمان در زمان با حاالت و خاصهزمان چگونه در زمان مي .23

اند. درك اين نكته ذهن را به تفكيك زمان گذشته، حال و زمان گذشته، حال و آينده به هم پيوسته

 انگيزد كه آن نه واقعيت كه اعتباري معطوف به ذهنِ سيال است.آينده بر مي

 كند.و بازگشت آن را ناممكن ميشود مي زمان در زمان فرو رفته و ناپديدشود؟ مي زمان در كجا ناپديد .20

ن ممكهاي آينده نگذشته و هميشه حاضر است. زيرادرواقع  گذشته زمان زمان گذشته چيست؟ .22

تگي دارند. با اين فرض آينده برتر از گذشته و نامرتبط با حال نيست تا به شناخت و درك گذشته بس

 امروز و به پشتوانه فكر، علم وهاي سياست كه آينده بارسد مي نظربه امر اتفاقي تلقي شود. به هر حال

 شود.مي فناوري ديروز ساخته
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 فصل نهم ـ انسان آينده

 وضع انسان

 بايابد. مي وجود دارد كه چنين وضعي در وضع فردايي نيز تداوم در انسان دو وضع ساختاري و ماهوي

اين فرض انسان فردا ساختاري متناسب با انسان امروز دارد و چنان نيست كه چيز ديگر شود. اين انسان 

تا به كلي مسخ شود و از چيز ديگر نشانگري كند. در كند نمي در سير تحوالت ماهيت وجوديش تغيير

هاي او بنا به مناسبات و مقضيات فردايي دستخوش تحوالت اساسي گيريست جهتعين حال ممكن ا

مسخ انساني نيست و هر اتفاقي در آينده در درون انساني رخ معناي به شود. بنابراين تغييرات بنيادين

 دهد، هرچند كه به فرسايش انساني منجر شود.مي

با اين اصل انسان فردا هرچند وجودي  ود.شمي انسان با هر وضع وجودي در موقعيت انساني واقع

متفاوت است، اما در تعارض با انسان واقعي نخواهد بود. بنابراين تحوالت و سوگيري انساني ماهيت او را 

 كنند تا ظرفيت انساني شكسته شده و او به غير خود تبديل شود.فرسوده نمي

بر مبتني كه همه آنهادهند مي خود نشانهاي متفاوتي از ها، واكنشها در مواجهه با آيندهانسان

حاالت و تدبير انساني خواهند بود. با اين حال آينده انسان بيش از هر چيز ديگري انساني است و 

 تا انساني بماند.رود مي هاي انساني به جلوپايد و با شاخصهاي انساني را ميفاصله

 

 طبيعت انسان

ختلف هاي مجهان هوشياري است. اين كشف با رصد فهم در اليه ترين واقعيت دركشف طبيعت انسان اساسي

 شود:در اين عرصه طبيعت وجودي انسان با چند پرسش جدي دنبال مي شود.مي وجود آينده دانسته

كسي انسان است كه طبيعت ذهني و مغزي داشته باشد. اين شود؟ مي چه كسي انسان ناميده .0

 بخشد.و به او معناي دقيق انساني ميكند مي طبيعت شماي وجود آدمي را رسم

طبيعت انسان در كجا قرار دارد؟ طبيعت انسان در ذهن او واقع شده كه به او امكان خردمندي، تفكر  .2

اگر طبيعت انساني ناديده گرفته شود، گويي هيچ اتفاق انساني رخ نداده است. بنابراين دهد. مي كردن و حس

 آيد.و ميزان سنجش همبستگي اجتماعي به حساب ميكند مي طبيعت بشري وضعيت او را تعيين

آيا ممكن است انسان آينده نوعي متفاوت از انسان امروز باشد؟ نوع انسان در هر زماني طبيعت  .3

 يعنيدهد. مي شود و هر تغييري با پايداري درون نوعي رخواحدي دارد و دستخوش تغييرات نوعي نمي

شود. به هر حال مهندسي ژنتيك نوع انسان جامد و موجب زوال نوع نميانتغيير به اصالح نوع انساني مي

گيرد و موجبات تداوم حيات را در كمال بيشتر دهد و تغييرات در درون نوعي صورت ميرا تغيير نمي

 با اين اصل انسان آينده به هر صورتي كه فرض شود، انسان است.كند. مي فراهم
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سان فردا به هويت انساني مجهز است و با اين حال چيزي از آيا فراتر از انسان ممكن است؟ ان .4

نخواهد بود. پس جهان با همه امكانش در عين تغييرات گسترده با فرهنگ تر انسان انسان در انسان بودن

 و تمدن بشري تداوم خواهد داشت.

 

 تغيير در طبيعت انسان

 اول ناشي از طبيعت ذاتي و دوم به طبيعت ست. تغييروتغيير در طبيعت انساني غير از تغيير در تصورات ا

گردد. بر اين اساس آنچه تاكنون دستخوش تحول شده اغلب جنبه تصوري داشته و جابجايي اعتباري باز مي

 كه تغيير بنيادين در هر دو به وقوع پيوسته است.درحالي  در طبيعت انساني كمتر رخ داده است.

ين تغيير جوهري و از نوع انساني است. يعني تغيير در تحول در طبيعت انساني اصل واقعي است. ا

كه چنين تغييري در درحالي  شود.مي نهاد طبيعت انساني وجود دارد كه شامل دو حالت ماده و مجرد

ا اين شود. بباشد، منجر نمي گيرد و به تحول نوعي كه تبديل نوعي به نوع ديگردرون نوعي صورت مي

گيرد و خدا از آنجا كه ممكن د دارد كه دو بخش ماده و مجرد را در بر ميحال تغيير در نهاد ممكن وجو

 1دليل نيازمندي دستخوش تغيير اساسي خواهد شد.گيرد و ممكن بهنيست در اين دايره قرار نمي

 

 پيدايش انسان آينده 

بندي ورتص دستانهشناسي پيشپيدايش و پديداري است. شناخت اين انسان با انساندرحال  انسان آينده

است. زيرا انسان آينده هنوز وجود ندارد، اما روندهاي انساني بر اين انديشي آينده برمبتني وشود مي

 روند.مي شماربه انسان آيندهبيني پيش گذارند و توجيه معقول برايواقعيت در آستانه وقوع صحه مي

است. فهم اين انسان  پژوهييندهآ مانند هر بخش ديگر راهنمايانديشي آينده در اين بخش منطق

حاضر چيزي وجود ندارد كه علمي يا ناعلمي باشد. آنچه درحال  زيرا شود.مي نه با علم كه با تفكر تعيين

گيرد و به آدمي خرد قرار ميهاي حدس پديداري است با انديشيدن استمراري در امكاندرحال  كه

ميزان  كنندهبا اين برداشت نه علم كه تفكر تعيينكه از فهم انسان آينده سخن گويد. دهد مي فرصت

 به اين دانايي تكيه كند. فقط تواند مي راستي فهم ما از انسان آينده است و او

 

 تغيير انسان

اني را تا گشايش انسشود مي گشودهمرور به  تغيير انسان بخشي از طبيعت انساني است. اين طبيعت

اد كه ساكن شدن آن بنيكند مي تغيير اساس حيات انسان را تأميندنبال داشته باشد. در عين حال به

 كند.ريزد و آن وضعيت آينده او را تعيين ميحيات را فرو مي
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انسان امروز مانند ديروز شيفته تغيير و رفتن به سمت آينده است و تغيير بخشي از وجود انسان  

 و امري سراسر انساني است.با اين منطق آينده انساني همه انساني آيد. مي به حساب

 

 آينده انسان

، از پيش تعيين نشدهتنها نه گذشته انسان از پيش تعيين شده و آينده او هر آن چيزي خواهد بود كه

يعي طبصورت به بلكه در آستانه وقوع است. زيرا زندگي و سرنوشت او بخشي از اين واقعيت است كه

 از پيش تعيين نشدند و هر چيزيهيچيك ها واقعيت سرايدر  فص. با اين واستمرگ نيز با آن همراه 

  شود.مي در جهان امكان واقعتدريج به

ن دن و تفكر در آپژوهيآينده آينده انسان مانند هر آينده ديگر در آستانه آمدن است. اين آينده با

انسان هرچند كه گويي آمده و پيوسته به حال است. با وجود اين آينده رسد مي نظربه چنان نزديك

 برگونه يك واقعيت نيامده، اما در آستانه آمدن و حاضر شدن است.

سازد و بيش از آن هر چه وجود دارد، گذشته و حال انسان با تفكر سازه وجودي آينده خود را مي

آيد، نشانگر آينده اوست. بنابراين آينده سازد و از وجودش بيرون مياست. در اين صورت هرچه انسان مي

 آمدن و ظهور يافتن است.درحال  سان براساس روندها با دمي از پيداييان

 

 آينده طبيعت انساني

ا طبيعت آينده او ر انسان طبيعتي سيال، منعطف و رو به جلو دارد كه تاريخ انساني در واقعيت امكانِ

در اين طبيعت  مدار بوده و هم وضع واحد و نياز مشابه دارد. اگراين طبيعت هم آيندهكند. مي ترسيم

اي از پس طبيعت انساني نه مجموعه شود.مي دستكاري صورت گيرد، انسان با طبيعت مصنوعي مواجه

 هاست كه تجميع ذهن و مغز او در واقعيات انساني است.وضعيت

ناشي عت اين طبيكند. مي است كه او را با طبيعت حيواني و نباتي متمايزاي نشانه طبيعت انساني

مغز و حس، داراي ذهن و خرد است كه با اراده و تفكر آزاد بر عالوه از سرشت وجودي و روحي است. او

 يابد.از ديگر مشتركات خود امتياز مي

 

 سخن آينده  چگونگي

هاي تاريخي و تفكر معطوف گويد؟ افق پديداري آينده درگرو گشتبشر امروز چگونه از آينده سخن مي

 تر مرور كرده است. در اين صورتكه آنها را پيشگويد مي هايي سخنبشر همواره از آيندهبه آينده است. 

 اش با حال در آستانه وقوع است.اند كه فاصلههاي آمده و ناآمدهبشري مجموعههاي آينده
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 خود را درها آينده تر رفته است. اينهايي مواجه شده كه پيشاغلب با آينده پژوهيآينده بشر در

خن با اين حال سگيرند. مي پژوهي قرارو در شمار گذشتهدهند مي پهناي كيهان به شكل گذشته نشان

با رخدادي از گذشته است و نوعي مالزمه منطقي ميان گذشته، حال و آينده  از آينده به نحوي همراهي

 بخشد.وجود دارد كه به حيات اين جهان تداوم مي

 

 آينده انساني

در جهان انساني وجود دارند. با ها آينده عنوان يك واقعيت انساني وجود ندارد و فقط فرضآينده انساني به

 شود.يم زمان و مكان است و اغلب از گستره آن نادانسته سخن به دانسته گفته -اين اصل آينده فاقد فضا

 انش پديدارزيرا آينده او متناسب با زمان و مكآيد. مي آينده انساني با خرد و حس او به وجود

وجود ندارد، زمان و مكانش اي آينده پايد. از آنجا كه با اين فرض براي انسانو مقتضيات او را ميشود مي

تن و جز اين فقط انباشآيد مي هاي او به وجودنيز فاقد وجود است. بر اين اساس آينده انساني با فعاليت

 مفروضات نادانسته و گنگ بر گذشته سنگين است.

داند مي تا گشايشي در وجود خود به وجود آورد. او به نيكيرود مي هايش به سمت آيندهطرح بشر با

آن ممكن خواهد شد. به تعبيري بشر پيش سوي به و با حركتشود مي آينده انساني با ساخت آن ايجاد

 1آينده وقوف دارد.سوي به و با جهشكند مي آينده جهشسوي به از هر چيز

 

 شتانسان و سرنو

در سازه وجودي او كند. مي انسان در جهان امكان تنها واقعيتي است كه با خودسازي سرنوشت خود را تعيين

 اند. پس در نهاد او عناصركننده آينده بشري مانند خرد، حس قصد، اراده، اختيار و آزادي نهاده شدهعوامل تعيين

 آيند.مي ين سرنوشت آينده انسان برتعييني وجود دارند كه با اصل قابليت خودسازي درصدد تعي

انسان امروز هم عوامل وجودي و هم عناصر تعييني را ناديده گرفته و هم فهم سيال و شفافي از 

داند چه امكاني در او نهاده شده و از چه قابليت كننده بودن آن ندارد. انسان هنوز به درستي نميتعيين

و اين امكانات عناصر كند مي ودي سرنوشت خود را تعيينمند است. انسان با امكانات وجوجودي بهره

سازد او با ذهن و مغز و نيز خرد و حس خود سازه امروزي و فردايي را مي آيند.مي تعييني او به حساب

 هاي وجودي او است.و هر نوع وضعيت تعييني آينده معطوف به قابليت

 در اين شاخه كشف، شكل دادن و آزمودنجهان است.  پژوهيآينده كشف انسان آينده شاخه طاليي

 درك انسان پژوهيآينده پس در آيند.مي به حساب پژوهيآينده ممكن، محتمل و برتر آدمي از اهدافهاي آينده

 بشري اهميت اساسي براي او دارند.هاي ارزش سياسي، اجتماعات سياسي، نظم سياسي، فن حكمراني و
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هايش هم در ممكن و محتمل است. او با ايدههاي آينده اشفعقالني طراح و كهاي ايده انسان با

 اتكند مي وضع آينده ناآمده نقش دارد و هم در شرايط كنوني تغييرات بنيادين آينده را رصد و فهم

 بهتر انساني قابل دستيابي شوند.هاي آينده

ه انساني معطوف به كشف آيندكند. مي سازد و كشفخود را ميهاي آينده بزرگهاي ايده انسان با

واند تمي با اين فرض انساندهد. مي روح تاريخي است كه ساخت آن را با تفكر در موقعيت تاريخي قرار

 تواند آن را ناديده بگيرد.زمينه پديداري خود و جهان را در آينده شتاب ببخشد، اما هرگز نمي

 

 آينده و خود

 دن انساني گشودهپژوهيآينده ناآمده است. انسان باآينده انسان طرحي از گستردن وجود خود در سراي 

 آورد.اي از آگاهي و گواهي از خود انساني به وجود ميو روزنهكند مي نمايي جديدو جلوهشود مي

شود و آينده با حضورش همه را در موقعيت انساني آينده پرتاب نميسوي به در اين وضعيت كسي

كه با روندهاي آينده پيش از وقوع يابد مي به آگاهي از آينده دستبرد. در اين ميان كسي خود فرو مي

 دنبال دارد.هزينه سنگيني را بهگيري تصميم آشنايي داشته باشد و جز اين هر نوع

مهار حركت جاي به آينده انساني تا مغز استخوان در وجود حال نفوذ كرده است. انسان امروز

از روندها آن را با تدبير انساني مديريت كند تا انسان فردا در مقايسه  پُرشتاب تغيير آينده بايد با آشنايي

 هاي حالبا امروز دردسرهاي كمتري داشته باشد. آينده نه بسيار آينده كه در آستانه پا نهادن در قدم

 است. اين قرابت چنان نزديك شده كه گويي حال و آينده يكي شدند و تفاوتي ميان آنها وجود ندارد و

 وحدت رويه در پهناي كيهان وحدت هستي وجود دارد.بر وهعال

 

 جهان آينده انساني

فقط  اي است كههاي روشن براي فكر كردن است. اين آينده سياهچالهآينده انساني فاقد سرمشق و سرفصل

 با شكستن زمان او مسئله مواجه شدن در روندها و تجارب انساني قابل فكر و نفوذ كردن خواهد بود. 

ي آينده است. اين طرح هنوز نانوشته، ناخوانده و هاگرايانه از واقعيتهاي پيشهان آينده انساني طرحج

پژوهانه داشته كه در موضوع آينده تفكر آيندهشناسد مي تجربه نشده است. با اين برداشت كسي آينده انساني را

 تا رگه نفوذي در آينده پيدا كند. ود شمي پژوهانه در كشاكش آينده واردآيندههاي ايده باشد. او با

 زند. او ميزانو با امواج دانايي دست به عمل فكري ميكند مي پژوه با خردمندي فكرآينده

 كند.دن را در سطوح متفاوت فكري تعيين و راهبري ميپژوهيآينده
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 هاي انساني آيندهدوره

ها در تاريخ انساني است. اين دورهها آينده هاي انساني در جهان آينده راهنماي مناسبي براي فهمدوره

 در اين صورت شود.مي امري ممكنها آينده محمل مناسبي براي تصويرسازي دارد كه از آن وقوع

هاي آينده واقعي در روزگار گذشته ترسيم شده است. زيرا شناخت زمان حال با استفاده بنيانگيري شكل

قطعيت بيشتري رويدادهاي ممكن و محتمل آينده را طبق اصول و با شود مي از روندهاي گذشته همراه

 دهد.زني افزايش ميگمانه

 ود.شمي واقعيت حال هرچند گذشته نيست، اما در آستانه آينده واقع شده و نمادي از آينده محسوب

نند اآينده سايه به سايه حال در آستانه ورود و سيمانمايي است. اين دو واقعيت چنانند كه گويي همزم

 گيري آينده بر وضعيت حال دارند.و نشان از سخت

 هايآينده ها با تصويرسازي ازاين دوره شوند.مي او محسوبهاي آينده هاي انساني نمادهايي ازدوره

 گيريشكل امروزه چنانچه اند.را به شكل روندهاي گذشته برجاي گذاشتهها آينده ممكن چرخه

از رويدادهاي ممكن با قطعيت بيشتري همراه خواهد شد روندپژوهي  گيرد، برشانه آنها قرار پژوهيآينده

و حال با تكيه بر گذشته به سمت آينده خواهد رفت و با سياستي آينده را در موقعيت ساخته شدن قرار 

 داده نا آينده بنا به نيازهاي انسان آينده طراحي شود.

 

 سازيدوران تحوالت

ده انگيز شرا تجربه كرده كه وسعت اين دوره از تحوالت سخت حيرت يسازدوران بشر تاكنون تحوالت

است. پديداري اين حيرت بر تحوالت انساني امروز به قدرت فهم بشر فزوني بخشيده و بر شكوه دانايي 

 و آگاهي او افزوده است.

د ووكيفي شده است. اين تحوالت شتابي سخت به خهاي انساني همواره دستخوش تحول كمّيدوره

كه انسان از اين واقعيت دشوار درحالي  گرفته و آهنگ سازندگي انسان را به كلي دگرگون كرده است.

گذاري زباني از آن عبور كند. پس چنين تغييراتي در دوره كنوني جا مانده و نتوانسته با آگاهي و نشانه

 تصوير كشيده است. پُرشتاب بوده و با نفوذ مؤثر ظاهر شده و آينده متفاوتي از انسان را به

 

 پرسش از انسان

جود ها و امكاناتي ودر او قابليت گويد.مي انسان حيوان سخنگوست كه در برترين شكل آن سخن معقول

 از شگفتي استاي نشانه يعني در انسان هر امكاني شوند.مي دارد كه در شمار حيرت آفرينش محسوب

هايي ندگي و مرگ او تداوم يابد. با اين مقدمه به پرسشتا در تفكر و سبك زشود مي كه از آفرينش شروع

 پردازيم:در قلمرو انسان مي
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آينده انساني چگونه است؟ آينده انسان ترسيمي از تداوم امروز است. اين آينده مانند وضعيت انسان  .0

 دد.گريگيرد و به مقتضيات و مناسبات انساني باز منمي انجامدر اصل انسان بودن  يامروز است و تحول

 آيا ممكن است انساني دوباره متولد شود؟ بازگشت به آغاز انسان كاري ناممكن است. انسان .2

هاي او در راه آينده واقع شده است. او با تفكر و نفوذ بازگرديدن انتخابي ندارد و همه انتخابدرخصوص 

 .امري ناممكن است گامي به پيش بردارد و بازگشت به گذشته به كلي ناشدني وتواند مي در آينده

آيا طبيعت انسان قابل تغيير است؟ طبيعت انسان مانند عقل ناب و حس سليم در عين تغيير  .3

واقعيتي جاودان و هميشگي است. امروز بشر شاهد كشف تعيين مفهومي جديد از آن است كه به تغيير 

هد، اما انسان را تغيير داين تغيير ممكن است آناتومي يا تصاوير  شود.مي شناسي مربوطژنتيك و عصب

 دهد و او در هر حال وجودي سراسر انساني است.مغز وجودي او را در طبيعت انساني تغيير نمي

آيا جابجايي در طبيعت انسان آينده ممكن است؟ طبيعت انساني در آينده ممكن است تغيير  .4

 منعكس فقط طبيعت انساني شود. يعني در هر وضعيتكند، اما اين تغيير به فضاي ناانساني تبديل نمي

 دهد.و در هيچ مقطعي گذر از اين واقعيت رخ نميشود مي

بر الوهع آيا انسان فقط طبيعت زيستي دارد؟ طبيعت زيستي انسان، بخش ناچيزي از اوست و او .8

حيات محسوس از حيات معقول نيز برخوردار است. در اين وضع طبيعت انساني تجميع اين دو حيات 

 شود.مي و هر انساني با اين دو حيات گشوده و شناختهتعاملي است 

آيا ممكن است ژن گذشته انساني در آينده نفوذ كند؟ ژن آينده انسان در گذشته وجود دارد و  .1

و در عين حال ممكن شوند مي ها از گذشته به آينده منتقلژناينكه  گذشته الگوي ژن آينده است. ضمن

 يرد.گمي تري شكلآينده گستردهمراتب به تر باشدچه اين اصالح فراخها صورت گيرد و هراست اصالح ژن

هاي زماني تمايالت طبيعي خود آينده انسان با افقشود؟ مي آيا در آينده تمايالت انساني حفظ .7

 ماند. البته ثبات انساني نهو همه چيزها از طبيعت انسان در اوضاع مختلف ثابت ميكند مي را حفظ

 شدن كه طرحي از تبديل شدن به آينده است. ساكنمعناي به

آينده را كشف كند؟ انسان با فهم تاريخي از روندهاي گذشته، سازه آينده تواند مي انسان چگونه .5

اين كشف از طريق روندشناسي و الگوي تاريخي دهد. مي و تصوير واقعي از آن ارائهكند مي خود را كشف

 د.آيميدست به از روندهاي آينده انسان

فهمد كه از آينده انساني را مياي آينده اي براي فهم آينده انسان وجود دارد؟ انسان زمانيچه ايده  .3

 كند.در فهم آينده انسان نقش اساسي ايفا ميروندپژوهي  در روندسازي آن نقشي داشته باشد. با اين حال ايده

ت. ي بنا به مقتضيات اوسحقيقت آينده انساني چيست؟ حقيقت آينده طرحي از واقعيات انسان .03

اين حقيقت به شكل يك واقعيت هم انسان ساخته و هم در آن تصرفي با الگوي انساني صورت گرفته 

است. يعني در چهارسوي انسان هر چيز انساني خواهد بود و در آن الگوهاي ذهن، مغز، فكر و حس او 

 سيطره گسترده است.
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ين آينده اكند. مي ك واقعيت آينده انساني را تعيينعنوان يآينده انساني چگونه است؟ انسان به .00

 بيش از هر چيز انساني است و سراسر واقعيتي انسان ساخته خواهد بود.

انسان آينده چگونه بايد باشد؟ انسان آينده را هر چند نيازها، مقتضيات و مناسبات انساني  .02

ان با تدبير و نفوذ فكري در ساخت انستواند مي از آن دارد ورفت برون كنند، اما او با تفكر راهيتعيين مي

 باشد.آفرين نقش آينده

تر از گذشته و حال انسانيمراتب به روابط انساني در آينده چگونه است؟ در آينده روابط انساني .03

 ود.شمي خواهد بود. زيرا زماني كه ذهن بر سراي انسان حكومت كند، هر اتفاقي در چهارسوي انساني توجيه

 رود.و او در موقعيت انساني به پيش ميشود مي رنگو در جامعه انساني احساس تنهايي بيرازاين

هاي آينده به تناسب انسان گذشته و كنوني كشد؟ انسانچه چيزي آينده انسان را به تصوير مي .04

و  دزيرا زندگي آنان آهنگ پُرشتابي دارد. در اين صورت انسان آينده با رون كنند.مي تر زندگيسريع

 شود.مي آهنگ پُرشتاب زندگي آينده شكفته

 

 هاي آينده انسانروند

پژوهي از آينده انسان، طرحي براي نقشه شناختي آينده است. اين فكر با نفوذ در روندها برگونه روند

بوده و با اصل پاره پاره در اين صورت آگاهيدهد. مي واقعي آينده را به مقياس امكان آگاهي آن شكل

 طعيت شكل گرفته است.عدم ق

و در اين كشمكش شود مي با روندهاي آينده مواجهكند مي بشر با تغييري كه در ذهن خود ايجاد

آينده و با تغييري كه در هاي سياست او با سازد.مي انسان وجودي متفاوت با گذشته از خود در آينده

ه بنابراين انسان آيند زند.ق فكر رقم ميكند، آينده خود را با اصل خودسازي و منطزندگي خود ايجاد مي

 كه خودساخته است.ساخته پيش انساني نه

 

 دغدغه آينده انسان

دارند و زماني كه سرخوشند به سمت آن شناسي آينده و نگريآينده عنوان يك اصل دغدغهها بهانسان

انسان زماني كه از آينده رو تابند. روند و زماني كه زندگي بر آنان سخت گرفته باشد از آن رو بر ميمي

ق آورد، نشانه گشايشي از افنمايي گنگ و ناپيداست و موقعي كه به آينده رو ميتابد، افق آيندهبر مي

كه گويا در وضع كنوني هنوز اميدي گويد مي هايي سخنآينده است. از نگاهي در آينده انسان از امكان

 ش اين آمدن و نيامدن سرگردان شده است.براي پديداري آنها وجود ندارد و او در كشاك

دغدغه داشتن از وجود آينده بخشي از تكاپوي انسان امروز است. او با تفكر به آينده زنده است و با 

دارد. زيرا آينده افق ناپيدايي براي اوست و با تفكر درصدد نفوذ كردن در اميد آينده گامي به پيش بر مي
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پايد تا گشايشي در افق آينده به وجود آورد و از آينده خود را ميورزي دغدغه آن است. او با هوش

 انگيزي به ذهن و مغز خود پيوند يابد. سرگرداني بيرون آيد و با حيرت

 

 انسان و نگراني فردا

 دراينكه  داند و ازناپذير است و انسان از اين واقعيت ناآمده چيزي نميپديداري آينده امري اجتناب

اشد، سخت برآشفته است. او در سطح وسيعي از اين آمدن و ناشناخته بودن نگران است آستانه ورود ب

است. او به تر كنندهنگران آينده انساني سختويژه به را رقم خواهد زد.اي آينده كه چه خواهد شد و چه

ا ب بنيادين براي ساخت آينده است كه متناسبهاي سياست همين دليل درصدد شناخت آينده و اعمال

 ها، نيازها، مقتضيات و مناسبات انساني باشد.خواست

با وجود اين واقعيت آيا الزم است انسان امروز نگران موقعيت انسان فردا باشد؟ انسان خردمند 

انساني همه انساني است. او نگران امروز و فرداي خود است تا آينده در فضاي انساني دنبال شود. با اين 

ه ند كاانگيزها انسان را بر ميانساني در آميخته است. اين ارزشهاي ارزش دن بايپژوهآينده اصل اهداف

هاي اوليه محكم براي خودسازي بردارد. از يكسو انسان نگران موقعيت اخالقي فردا را رها نكند و قدم

د در يهاي اخالقي ممكن است آسماني يا زميني باشند كه ناگزير بافرداي خود است. ازسوي ديگر بنيان

 گرايي آينده قرار گيرند.مدار انسان

يكي راه آينده راهي همه انساني است كند. مي انسان با دو طرز تفكر نگراني خود را از آينده اعالم

ز هايي اكه نوع انسان در آن حق حيات ويژه دارد. ديگر اين راه بنيان اخالقي دارد و افق آينده با نشانه

 يافته است. مدارانه پيوندگشايش اخالق

ي روشن هايتر طراح و كاشف آينده و افق آينده انساني است كه اين امر با نشانهانسان در نگاه عميق

است كه سراسر انساني خواهد بود. او با اي آينده مدارانه آينده پيوند دارد. انسان طراحاز گشايش اخالق

با وجود اين اصل آينده انساني سراسر  د.سازمي هاي جهان فرداي خود راهاي امروزي خود بنيانطرح

 شود.مي انسان ساخته است و اساساً آينده انساني با چنين مقياسي سنجيده

 

 روش شناخت آينده انسان

شناخت آينده انسان بخشي از انديشه و اندشيدن اوست و او به شكل تدبير شده رؤياي كنترل آن را در 

 هاآينده هاي كنوني او در پيداييو اقدامها تصميم كهداند يم پروراند. انسان امروز به نيكيسر مي

كه انسان  درحالي متفاوت رفته كه تاكنون وقوع نيافته است.هاي آينده دنبال تغييرتأثيرگذار است. او به

كه او در نفوذش دهد مي دهد. اين تغيير نشانرا تغيير اي آينده امروز به اين اصل توجه دارد كه چه

كارگيري خرد و حس نياز نده است و بايد با عالمتي بگويد كه در ورود به آينده به چه ميزان از بهبازما

 شود.مي دارد كه اكنون وجودش به سختي احساس
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هاي او بستگي دارد. اين شناخت به آگاهي و ها و قابليتشناخت آينده انسان به شناخت امكان

اهي از نگ شود.مي خرد و حس و نيز امكانات انساني مربوط كار بردنبه چگونگيممارست در روش و نيز 

س اند. پآيند كه اغلب فراموش شدهها نيز مسئله ديگر در شناخت آينده به حساب ميرويكردها و نگاه

هريك از امكانات به نحوي در شناخت آينده انسان تأثيرگذار خواهند بود و نقش بديع و بنيادي براي 

 اهند كرد.توضيح آينده ايفا خو

 

 شناخت آينده انسان

انساني با هاي آينده انساني است. اين دانستن ازهاي آينده شناخت آينده انسان طرحي از دانستن

 كننده شناخت انسان است. يعني چنين شناختيتعيينبيني پيش و در مواردي بانگري پس نگري،پيش

 با دانايي وارد فضاي آينده شود.تا دهد مي به انسان فرصت آگاهي از آينده خود و جهان

 دنبال كشفممكن و محتمل بههاي آينده سازي ازشناسد؟ انسان با ايدهانسان چگونه آينده را مي

 هايي معطوفكه آينده به حدسداند مي تا به حداقل توانايي دست يابد. او با اين فهمرود مي و فهم آن

 دهند.انجام نميها كاري شناسان در فراسوي حدساست و آينده

هاي دور و مالحظات تاريخي قابل كشف خواهند بود كه ريشه در گذشتهلحاظ بهها آينده بخشي از

نزديك داشته باشند و بخش ديگر به ساخت تفكر انساني نياز دارند. با اين منطق انسان بايد دو نوع آينده 

 ود.تر از اولي خواهد بسادهمراتب به يمتفاوت را بشناسد كه يكي كشفي و ديگر طبيعي است كه فهم دوم

 

 مواجهه با شناخت آينده

كه براي ساخت آينده درحالي  آينده را ساخته باشد.اينكه  انسان امروز گذشته را تصاحب كرده، بدون

انگيزي قرار گرفت تا از سرگرداني بيرون آمد. اين بايد با روندهاي آينده مواجه شد و در شرايط حيرت

و گفت: زماني فرا خواهد رسيد كه آيندگان  را به خود جلب كردل ديگر توجه سِنِكا، نكته به شك

شايد وي به اين  1اي دست نيافته است.زده شوند كه بشر ديروز چرا به درك چنين مسائل سادهشگفت

ي رنكته توجه نكرده كه آينده به مسائل ساده و دشواري پيچيده شده و به همين دليل دستيابي به آن كا

 سخت دشوار شده است.

اگر انسان خود را در مواجهه با روندهاي آينده قرار ندهد و يا با كشف روندها همراهي نكند به كشف 

شود و هر نوع امكاني ها آينده يابد. شايد دوري از روندها موجب دوري ازو فهمي از آينده دست نمي

 خته و ناگشوده برجاي ماند.براي فهم آينده از ميان برود و در نتيجه آينده ناشنا

 

                                                 
1  . Strategic Futures Planning , Suggestions for Success. By: Andrew Jackson 
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 طرح مسئله آينده 

دن از طرح مسئله اصيل بازمانده است. اين اتفاق موجب شد كه پندارهاي پژوهيآينده انسان امروز در

فكر و ت هاي اصيل آينده فراموش شوند. مسائل اصيل خردها سر بركشند و مسئلهحاصلي از مسئلهبي

هاي ساني، لحظات آفرينش جهان، كيفيت آفرينش انسان، سياهچالهانساني: شامل كيان وجودي، كيان ان

 شوند.مي كيهان و انسان و نيز ناشناخته بودن آينده جهان و انسان

اين مسائل هنوز رخ بر نتابيدن و ممكن  آيند.مي هاي اساسي فرداي جهان به حسابمسائل آينده مسئله

يل هاي آينده مسائل اصپديدار شوند. با اين حال مسئلهاست متناسب با نيازهاي فردا و مقتضيات انساني 

 شود.مي در آنها فقط با ممارست در خردمندي و انديشيدن ممكن كه نفوذشوند مي تفكر انساني محسوب

 

 هاي جامعه انساني طرح

اني دارد. جامعه آينده انساي آينده هايي با رويكرد تاريخي وها و برنامهجامعه انساني ريشه در طرح

در هيچ مقطع انساني به خودي  گيرد كه اين جامعههايي شكل و سامان ميبراساس انتظارها و تصميم

 ساخته است. انسانسراسر شود و آينده انساني امري ساخته نمي

روح انسان سياسي است. در اين جامعه كه انسان هويت سياسي يافته است از نمادي جامعه انساني 

 انساني لنگر انداخته و به تكاپوي وجود فردايي خود پرداخته است. به شكل معقولي آينده

خود را در اين سراي هاي ايده هاي گذشته، امروز و فرداي اوست. انسانجامعه انساني نماد روشن از طرح

اين جامعه چنان  سازد.مي زند و جامعه فردا را براي بهزيستي و متناسب با نيازهاي احتمالي خودمحك مي

 بنيادين عناصر تعييني آن را بنيان نهاده است.هاي سياست كه انسان امروز باشود مي ته و پرداختهساخ

 

 شناسي انسانآينده

شناسي انسان طرحي از شناسايي آينده انساني است. اين آينده مانند آينده جهان سر راست به آينده

انسان با قصد، اراده، اختيار و آزادي پيوندد و ممكن است دستخوش ناماليماتي شود. زيرا وقوع نمي

 متفاوتي را شكل دهد و كسي آينده بهتري را تصاحب خواهد كرد كه با اعمالهاي آينده ممكن است

 تري در حوزه انساني انجام دهد.تدبير مناسبها سياست

 انسان پاسخ داده شود:شناسي آينده با اين مقدمه الزم است به چند پرسش اساسي در

كه آينده دغدغه ذهني و فكري شناسد مي شناسد؟ كسي آينده انساني راآينده را مي چه كسي .0

او شود و روندهاي معطوف به آن را رصد كند. يعني خود را در مواجهه با روندهاي آينده قرار دهد تا 

 ذهن او در موقعيت فهم آينده انساني قرار گيرد.

؟ آينده موضوع تفكر و منازعات ناتمام در امر شناسيدكنيد كه جهان آينده را ميآيا تصور مي .2

 آيد. مي ابداني به حسو تفكر ميزان تعييني آيندهشود مي دانايي است. اين آينده فقط با تفكر قابل فهم
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ردن كبه احساسشناسي آينده داند؟ در جهان هرگونهبا اين برداشت آيا بشر چيزي از آينده مي  .3

هايي شناسي گذشته و حال پيوسته است و با آن نشانهن احساس به زماناز روند آينده بستگي دارد. اي

 سرگرداني از آينده دچار شگفتي و تفكر شود.جاي به كشد تا انساناز حيرت سر بر مي

 

 دانايي انسان 

در مواجهه با جهان قرار گرفته باشد و بر اين اساس اينكه  داند، بدونانسان تصورهاي آينده خود را مي

ناچيزي دارد كه بر آن تصوراتي  هايش از جهان اغلب پيش دانسته است. او از خود و جهان دانستهتهدانس

 از خوابگردي سايه افكنده است.

تصورهاي انسان از آينده بر دو نوع بيدارگردي و خوابگردي است. آنچه كه محصول تفكر از آينده 

 ز تفكر پيشي گيرد نتايج خوابگردي است. اين اصلِباشد، با بيدارگردي قرابت بيشتري دارد و هر چه كه ا

 خوابگردي ناخواسته در سطح وسيعي در دانايي انسان نسبت به آينده تأثير گذاشته و آن را از مدار

 است. كردهدور ها واقعيت

 

 دانايي از آينده

 م شده و اغلبرسد، اما اين واقعيت به سختي فهمينظر به دانايي از آينده هرچند يك ضرورت انساني

در ا هگذشته ده است. بشر هنوز آينده را جدي نگرفته و يا آينده پنداريشهاي زباني دستخوش بازي

گرداب تخيالت و توهمات ذهني گرفتار شده است. او هنوز از آينده چيزي نپرسيده و با تفكر راه نفوذي 

 كند.در آن نيافته و همچنان در جهان امروز با نام آينده سير مي

 شود: با اين نگاه پرسيده مي

 دهاي آينو از روند پوستهشناسد مي هاي گذشته و حال راداند؟ انسان پوستهانسان از آينده چه مي

دغدغه فهم آن را ندارد. يعني انسان امروز به آنكه  داند و شگفتاو از مغز جهان چيزي نمي گويد.مي

ندارد و همه تالش او اين است كه از جهان بهره گيرد، شناسي بسنده كرده و كاري به مغزشناسي پوسته

 نديشد و با منطق خرد و حس آن را بشناسد.ادر گذشته، حال و آينده جهان بياينكه  بدون

كه انسان درحالي كند. مي انسان امروز فاقد تصور روشني از خود و جهاني است كه در آن زندگي

هر تصديق انساني به تصورهاي او پيچيده شده است. اگر  است. زيراعيار تمام بدون تصورهايش نادانِ

تصورها از آينده نباشند، تصديقي از آن در ميان نخواهد بود. با وجود اين تصورهاي آينده اساس دانايي 

كننده خواهند بود. بنابراين هر نوع گواهي با خودآگاهي روند و در نوع دانايي نيز تعيينميشمار به انسان

 هان آينده همراه است.مشابه در ج
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 جابجايي دانايي

 عنوان يك اصلبهها آينده رسند. زيرامينظر به مختلف انسان امري طبيعيهاي آينده جابجايي دانايي در

 شوند.يم متناسب با آنها ساختهها آينده گيرند وها شكل ميكه با آن تاريخ داناييسازند مي دانايي را سازمان

رت ترين قدينده واقعيتي است كه نشانه قدرت نخبگان است و در عين حال عموميدانايي از جهان آ

د. رومي تر از ميانو به دشواري هرچه تمامآيد مي دستبه اين قدرت به سختيآيد. مي ممكن به حساب

 زيرا بشر به اين قدرت فكري نياز دارد و با دستيابي آن توجيهي براي از دست دادن ندارد.

 

 رترين قدرت دانايي ب

به راه همراه انسان است. اي نقشه اين قدرت تا زمان مرگآيد. مي دستبه برترين قدرت ممكن از دانايي

 شود.مي بر آن افزودهمرور به  شود كهكم نميتنها نه در اين وضعيت قدرت دانايي

 شود: با اين مقدمه پرسيده مي

گير بين ثروت و دانايي است. اين منازعه زعه نَفَسآينده قدرت چگونه است؟ آينده قدرت انساني منا

 طرحي از معماي دشوار در نهاد انساني است.واقع به جهاني در آينده

آينده قدرت نمايش بزرگي از بازسازي و منازعات قدرت انساني است. اين قدرت در جهان امروز به 

انايي و پديداري جامعه دانايي، آوري در تغيير و پوست انداختن است. بنابراين قدرت دطرز حيرت

 در فراز و فرودش نقش اساسي ايفا كند.تواند مي اي همه انساني است كه اوپديده

 

 جامعه اطالعات 

جامعه اطالعات در جامعه امروز به نحوي عصر اطالعات را شكل داده كه با آن انقالب دانايي به وجود 

 هايآينده كشد كهو هم اين واقعيت را به تصوير ميود شمي تكرارمرور به  آمده است. اين انقالب هم

 1كشند.يابند و سر بر ميجامعه اطالعات در لحظات وقوع مي

جامعه اطالعات امروز برشانه جامعه اطالعات  امروز و فردا مالزم وجودي يكديگرند. جامعه اطالعات

اين حال هيچ جامعه اطالعاتي بريده از  با شود.مي امروز ساختهبر مبتني ديروز به وجود آمد و فردا نيز

 شرط هرگونه آينده است.بودن جامعه اطالعات پيشگذشته تاريخي خود وجود ندارد و تاريخي

اكنون سخن عبور از جامعه باسوادي و ورود به عرصه جامعه دانايي است. جامعه باسوادي به اصالت 

زمند است. با اين فرض سواد ابزار دانايي است و كه بشر به جامعه دانايي نيادرحالي  سواد تكيه دارد،

 گويد.نمي زماني كه دانايي نباشد، سواد از واقعيت دانايي چيزي

 

                                                 
هاي وي، الن ن تافل ، ده چند اث  خند    هاي  ندجه ماسندا  ر ون آمد و م عاقب تالشجامع  اطالعات از عصاهه ادد ش . 1

 تبررن جنادب مخ لف ا ن ادد ش   نراد ن پ داخ   است.

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ____________________________________________________  
 

 جامعه نوشته و نانوشته

به هم تنيده،  اي نوشته و نانوشته است. جامعه ديروزي و امروزي شبكه پيچيدهجامعه بشري مجموعه

 شته و پوشيده است.هماهنگ و نوشته شده و جامعه فردايي نانو

كه تا حدودي در آنها مروري صورت اند شده هايي نوشتهتاكنون دو جامعه گذشته و حال با سرمشق

درحال  هايي از روندها با الگوي گذشتهگرفته است. جامعه فردا هرچند هنوز نوشته نشده، اما سرمشق

تابيدن است و چنانچه تابشي ال درح هاي فردانوشته شدن است. شايد با اين اصل بتوان گفت كه افق

 شود.مي طبيعي با پرتوهاي آن خواندهصورت به رخ دهد آينده

 

 جامعه پايدار و ناپايدار

اين جامعه از يكسو پايدار است كه با  شود.مي نگر با دو ويژگي پايداري و ناپايداري شناختهجامعه آينده

خواهد بود كه متناسب با نيازهاي انساني تغيير  اجتماعات انساني شكل گرفته و از ديگر سوي ناپايدار

 شود:كرده است. با اين نگاه پرسيده مي

ها ساخت؟ جامعه پايدار بنايي سنجيده بر بر روي ناپايداريرا آينده جامعه پايدار توان مي چگونه

 يابند.هر دو مفهوم در چرخش تغيير وجود ميرو ازاين هاست وروي ناپايداري

 آيد: از چهار اصل فراهم مي جامعه پايدار

بودن آن وابسته  و پايداري جهان به اخالقيكند مي جامعه اين روند را با معيارهاي اخالقي تعيين اول:

است. در اينجا طبقات اخالقي انسان موضوعيت دارد، هرچند كه ممكن است مصاديق اخالقي دستتخوش 

 تغيير اساسي شده باشند.

ازه و منطق علمي بودن پيوسته است. بنيان اين جامعه بايد با اصول علمي جامعه پايدار به س دوم:

طراحي و بر پايه همين اصول اداره شود. در اين صورت علمي بودن پايداري با ناپايداري همراه است و 

 گويي در كيهانِ ناآرام ميان آنها مالزمه منطقي برقرار است.

بودن آن است. اين جامعه نيز تلفيقي  ه معطوف به علميجامعه فناوري كه فن پايداري اين جامع سوم:

 كند.ثباتي را همزمان درك مياز پايداري و ناپايداري است و ثبات و بي

اي سراسر زنده و فعال است و رمز جامعه پايدار بايد در موقعيت فكري باشد. زيرا چنين جامعه چهارم:

معناي به آينده دارد،سوي به ين جامعه پايدار كه رونديپايداري اين جامعه در فكري بودن آن است. بنابرا

 تجمع روندهاي فكري، علمي، فني و اخالقي است.
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 جامعه انساني 

انسان اجتماعي و براساس اجتماعات انساني هاي ايده جامعه انساني سراسر انسان ساخته است. اين جامعه با

در اين جامعه انسان اصل اول و ديگر كند. مي نسان حفظبنيان يافته و در هر زمان تناسب وجودي خود را با ا

 شود.مي اند. بنابراين هرگونه جامعه انساني با عناصر و نمادهايش ساختهامور در پيرامونش واقع شده

جامعه انساني با انسان سياسي ساخته شده كه اجتماعات سياسي با آن شكل گرفته است. در اين 

هاي ستارههمانند معطوف به خرد و منطق دارند و اي اراده آيند كهوجود ميهاي قدرتمند به جامعه انسان

 آيند.مي ها به حسابرخشان در آسماند

جامعه انساني در جهان گذشته، ستارگاني ويژه داشته كه امروزه زمينه ستاره شدن به كلي تغيير 

در آستانه وقوع است. بنابراين  اشكرده است. دنياي امروز رونمايي از جهان آينده است كه نقش آينده

 در آستانه پديدار شدن است كه به كلي با گذشته تفاوت اساسي دارد.اي آينده در پسِ هر حالي

 

 جامعه آينده 

هاي انسان سياسي و اجتماعات سياسي آينده است. اين جامعه متناسب با نياز جامعه آينده نتيجه پويش

نده گيرد و به نيازهاي آيپايه اجتماعات سياسي شكل مي و برشود مي انسان سياسي آينده طراحي و ساخته

 شود.مي با اين حال جامعه آينده، بنياد سياسي است كه با منافع مشترك طراحيدهد. مي انسان پاسخ

انسان سياسي به جامعه و اجتماعات برتر انساني نياز دارد. اين جامعه اغلب در جامعه سياسي وجود ندارد 

و شهر دانايي را براي شهر آرمان يعني نوعي از سازد.مي ساس نياز جامعه در ذهن خود براي آيندگانو او برا

 ود.شمي يادسازد كه وجود واقعي ندارد. اين شهر آرماني چنان زيباست كه از آن به ناكجاآباد آينده آرماني مي

 شود:اشاره مي مورددر اين رابطه به چند 

اين جامعه  1ني در آينده سخن گفته كه سراسر اخالقي و عادالنه است.افالطون، از جامعه انسا .0

در دوره وي وجود نداشته و او در ذهن خود آن را براي آينده انساني ساخته است. اين ايده امروزه نيز 

 ند.كعنوان يك اصل بنيادي از آينده باستاني ياد ميقرار دارد و بشر از آن بهپژوهان آيندهمورد توجه 

دنبال جامعه آرماني آينده براساس ايده مدينه فاضله بود كه جامعه انساني براساس رابي، بهفا .2

آرماني در گذشته بود كه واقع به اين ايده برتر 1سنت و قانون اداره شود تا سعادت انسان را تأمين كند.

 تاكنون به وقوع نپيوسته و همواره مورد توجه بشر بوده است.

كه بخش انساني در ذيل آن ساكن شده خود شهر خدايي را دنبال كرده شهر آرمان آگوستين، در .3

او در اين جستجو به شكل واقعي از طرح دقيق مفهومي آن جامانده و نتوانسته سازه عملي براي آن  3است.

 آن ارائه نشده است. برايطراحي كند كه اين ناكامي همچنان ادامه دارد و تاكنون طراح درخوري 

                                                 
 611افالطنن، جمهنه، ص . 1

 .24ا ندص  فاها ه، سراست مد ن ، ص . 2

 .451وه  خدا، ص  اوگنس رننس،. 6
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سخن گفته كه به كلي با سازمان بشري امروز  را دنبال كرده و از آيندهشهري آرمان تامس مور، .4

 1متفاوت است.

است. اين شهر هرچند دو شهر انديشي آينده اي برتر درشهر انساني در پرتو انسان شهري نكته.8

وت ي آينده متفاهايي دارد كه به كلي با ديگر شهرهاكند، اما خاصهسنگي و اساطيري را با خود همراه مي

ري شهانسان است. در اين شهر اصل شهري شدن انسان است و فقط در اين صورت شهر انساني براساس

 1شود.مي برپا

 

 وضعيت پايدار انسان

ارد. دانسان در هر وضعي كه فرض شود انسان است و هيچ چرخشي مسئله انسان بودن را از ميان بر نمي

بيعت كنند و اين طماعي آينده طبيعت انساني را دستخوش تغيير نميرو مناسبات و مقتضيات اجتازاين

 هميشه واقعيتي پايدار و جاويد است.

است  ثباتياين مفهوم ناشي از احساس بي شود.مي گيريها اندازهوضعيت پايدار انسان در ناپايداري

ايي هاي آينده با منطق دانبنابراين بشر در شهر ناپايداريدهد. مي كه بخشي از زندگي انسان را تشكيل

 سازد.مي رابنيان زندگي پايدار 

 

 انسان در كيهان

ماند كه جهان بزرگ را ها است. او زماني ناديده ميهاي كيهان و كهكشانانسان بخش ناچيزي از مجموعه

 ست.رده اهاست و آينده هر دو به هم پيوند خوناديده بگيرد. با اين اصل ديدن انسان درگرو مشاهده كهكشان

ها واقع شده و ناديده گرفتن اين واقعيت براي او سردرگمي در انسان امروز برشانه تاريخ كهكشان

 اين كشفرود. مي و رو به جلوكند مي او با فهم تاريخ روندها كشف آيندهآورد. مي سفر آينده به وجود

طعيتي در آن وجود ندارد. به هرچند كه قشود، مي از طريق روندشناسي و براساس الگوي تاريخي ممكن

آيد، اما او امكان و هاي امكان واقع شده و بخش ناچيزي از آن به حساب ميهر حال انسان در كهكشان

 توانايي از جانب ذهن و مغز و نيز خرد و حس دارد كه وصف ناشدني است.

 

 هاي بديل آينده

ارد خواهد تكرار كند و بنا ندهاي گذشته را نميتباهبديل سروكار دارد. او اشهاي آينده بشر نه به آينده كه با

 ت.برانگيزي تفكر را برگزيده اسسرگرداني از آينده با ذهنجاي به كه در وضعيت شوك باقي بماند. اكنون او

                                                 
 .21ص وه ، آهمان تامس منه،. 1

 .214هاي  نراد ن فك ، ص  ندس اد اده، قادنن. 2
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اكنون فقط روندهايي آيد. مي به وجودمرور به  كه آينده هنوز وجود ندارد وداند مي بشر به روشني

جاي هب كه ممكن است كشف واقعيت آينده كند و شايد به كلي اشتباه باشد. بنابراين از آن وجود دارد

 تر باشد.متفاوت ايده مناسبهاي آينده كه طرحرسد مي نظربه كردن به آينده يگانهبسنده

 

 ريشه انسان آينده 

نگري پيش درواقعري نگاآيندهانسان آينده طرحي از آينده انساني است. اين طرح هنوز نوشته نشده و هر 

 از وقوع آن است.

 وداند مي او از آمدن و رفتن خود كمرود. مي وآيد مي انسان آينده در سير راه واقع شده و پيوسته

 كه با مقياس خردداند مي بيشتر ريشه در پُر حرفي داشته است. او از آينده به ميزانيگويد مي آنچه

 تعيين فكري شود.تواند مي

دواند. اين ها ريشه ميها و تازگيها، تجددخواهيه مانند انسان امروز در ناپايداريانسان آيند

كه در گذشته كمتر شناور بوده و در آينده شوند مي نمادهاي انسان امروز محسوبواقع به هاويژگي

 كند.آفريني نقش ممكن است

و در خود يابد مي يه ديروزي وجودماهاي دور و نزديك دارد. او با درونانسان آينده ريشه در گذشته

عناصر تعييني اي آينده فهمد كه در هرميمرور به  را دارد. در عين حالها آينده عناصر وجودي ديگر

 گذارد. با وجود اين كسي آينده راآن صحه ميآفريني نقش خاصي وجود دارد كه بر ضرورت پديداري و

 نانوشته داشته باشد.اي هنقش كه سيطره مفهومي بر روندها وشناسد مي

 

 اعتبار انسان آينده

 از آينده است كه زندگي واي نقشه اعتباري است. اين انسان يانسان آينده از نظر منطق تفكر واقعيت

در اين صورت انسان اعتباري براي تداوم حيات خود قانون و جامعه  كنند.مي مرگ او از اين قانون پيروي

 ي سياسي او در اجتماعات سياسي تأمين شود.خواهد تا زندگاعتباري مي

ند. كمي انسان آينده هنوز وجود ندارد و ذهن با اعتبارش موقعيت آينده را براي او ترسيم و تعيين

كه برپايه فهم روندهاي آينده سرمشق كاري براي آن بنويسد تا براساس كند مي اين اعتبار به ذهن كمك

با اين حال ذهن با شكل دادن  هاي آينده نوشته شوند.امكان مشقآن و نيز در صورت داشتن قابليت و 

 سازد.مي و بنيادي نو براي آنكند مي به آينده روندهاي آن را طراحي

 

 نماانسان آينده

اي ذشتهگ كشد. اگر براي اوانسان خالق سيماي آينده را متناسب با دركي كه از گذشته دارد به تصوير مي

 د ندارد و آينده هر چيز پيوسته به موقعيت حال و گذشته است.وجواي آينده نباشد،
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با اين برداشت چنانچه ذهني از گذشته و حال دركي روشن نداشته باشد، آينده برايش گنگ خواهد 

 بود. زيرا بين فهم گذشته، حال و آينده مالزمه منطقي وجود دارد كه وجود يكي موجب ضرورت ديگري

 كند، هرچند كه آينده در سطح كالن راه خود راواقعي آينده را تعيين مي اين مالزمه وضعيت شود.مي

 ماند.تصميم ميو انسان نيز در امواجش بيرود مي

 

 انسان در زمان 

اي از هاي آشفتهانسان امروز مانند گذشته در پوست خميده فضا و زمان زنداني شده است. او داستان

هان محدود سر بر كشيده است. در عين حال فهم او از گيتي كه در عين بزرگي از اذگويد مي گيتي

روند كه ميشمار بههُشداردهنده  هايهايش افسانهدهد، اما دانستهبينانه ارائه نميهرچند تصوير واقع

 بشر در آغاز راه ناآمده است.

 هاايده راساسها در جهان واقع شماي آينده جهان انساني و جهان اشيا را ببشر با اساطير و افسانه

 بگويد كه چگونهتواند مي افتد، اماداند كه در آينده چه اتفاقي ميكشد. او هرچند نميبه تصوير مي

كند مي نويسد و تالشهاي كاري ميها و سرمشقخود سرفصلهاي آينده او برايخواهد. مي رااي آينده

 ل رخ ندهد.ها طبق آن نوشته شوند، هرچند كه چنين اتفاقي در عمكه مشق

انسان در تور زمان به بند كشيده شده و گويي راه نجاتي از آن وجود ندارد. مشكل از اينجا ناشي 

شده كه فضا و زمان در انسان برگونه خميدگي سايه انداخته و ناي برخاستن را از او ربوده است. بنابراين 

 وست آنها بيرون آيد.راه نجات انسان سيطره يافتن بر فضا و زمان است تا از خميدگي پ

 

 انسان و جابجايي زمان

تواند زمان را دستخوش تغيير اساسي انسان ممكن است گرما يا سرماي جهان را جابجا كند، اما نمي

دنبال توجيه وجودي جهانند و كار ديگر هاي فضايي و زماني بهسازد. جهان پهنايي گسترده است و جهت

 از آنها ساخته نيست.

نشاند. او شناسد و در برخي موارد نادانسته زمان را برجاي جهان ميجهان را نميانسان زمان و 

كه زمان پرتوهايي از درحالي  كه گذشته، حال و آينده جهان به زمان پيچيده شده است.كند مي فرض

 شود.مي گستره انفجار جهان است. با اين حال زمان نه جهان كه بخشي از جهان پديداري محسوب

كه هر نوع جابجايي در جهان امري ناممكن يابد مي نانچه جهان را بشناسد به نيكي درانسان چ

كرده و با روندشناسي در آينده نفوذ تواند مي است. او با تفكر و متعاقب آن با انديشه و منطق علم

ت ري اسگذاري كند، اما مسئله جابجايي در جهان اساساً كاسكوهاي واقعيت آينده را شناسايي و نشانه

 كه بيرون از امكان و توانايي انسان خواهد بود.
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 شكست زمان 

او در راه رود. مي دارد و با شكسته شدن زمان به پيشانسان با خرد و حس گامي به پيش بر مي

و بازگرداندن او به گذشته امري ناممكن است. هرچند فيتز جرالد، بازگشت رود مي بازگشت آيندهبي

اما اين فرض ناشي از خوابگردي  1را جدي گرفته كه گويي ترديدي در آن وجود ندارد. وقفه به گذشتهبي

 شود.تصورات است و اين نكته با منطق عقل و تفكر خالق و حس فعال تقويت نمي

آينده در حقيقت طرح وجودي از شكست واحد زماني است. اگر زمان يكپارچه و يگانه در نظر گرفته 

دن با شكسته شانديشي آينده آينده بيهود و نامفهوم است. با اين فرض چراغ شود، فرض گذشته، حال و

 شود.مي جهد و با آن امكان نفوذ در آينده فراهمزمان و پديداري كورسويي از آن به بيرون مي

 

 سبك زندگي آينده

ه واجهسبك زندگي آينده درگرو فهم آهنگ زندگي ديروزي و امروزي است. با اين فرض هر نوع م كشف

ت و و ناهمگن اسپاره پاره وقوع است. اين كشفدرحال  كشف روندها و الگوهايبر مبتني با آينده ناگزير

ا يك ب با اين حال زندگي در آيندهكند. مي و نمادهاي مفهومي پيداشود مي به سختي در سبكي آراسته

 تناقض مشابه امروز مواجه است.

رد كه دو سبك ابزاري و سبك سوم هدفي است. انسان با در وجود انسان سه سبك واقعي وجود دا

 كند. مي سه سبك تفكر، علم و زندگي نقش اساسي در پديداري آينده ايفا

ها با اين سبك آيند.مي ها در جهان واقع راهي براي سامان دادن جهان آينده به حسابسبك

ها ديدار و انتخاب شوند. اين سبكموقعيت فردايي نه لزوماً منطقي كه ممكن است برگونه ناگهاني پ

 اي است.كه نشانگر اتفاق تازهدهند مي انسان سازند و او را در موقعيت جديدي قرار

ه و با شورانگيزي تغييرات اساسي بشوند مي هاي زندگي انسان آينده به آينده انساني مربوطسبك

 نحوي مدل زندگي انسان را تعيين هاي آينده بهها در مواجهه با واقعيتاين سبكآورند. مي وجود

 برند.و او را به پيش ميكنند مي

نجش ها نياز به سهاي زندگي تغييرات ايجادي برگونه بنيادي است. در عين حال اين سبكدر سبك

منطقي دارند كه با آن ميزان شوند. با اين تلقي سنجش مراتب تغيير در سبك زندگي با خود سطح 

 كشد.ه به تصوير ميها را در آينددگرگوني

 

 آينده زندگي

كه هميشه فرصت حال را از شود مي و اين اتفاق موجبكند مي انسان با منطق آينده زندگي ديروز را مرور

                                                 
 .11نرهان، ص  اس رنن ا لز، منشا. 1
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گيرد. از اين نظر آينده زيستن براي او دو مشكل جدي را دست بدهد و كمتر در مواجهه زندگي حال قرار 

ته و ديگر ناديده گرفتن زمان حال است. از اين جهت براي انسان در دنبال دارد. يكي فراموشي زمان گذشبه

 تر مشاهده و درك شود.زندگي اصل ديدن هر دو وضعيت با جامعيت مفهومي است تا جهان آينده واقعي

آينده طرح و انديشه عقلي و فكري براي گشودن روندهاي فردا است. اين گشايش امكان نفوذ و 

و براي انسان امروز مصرفي ندارد. البته انسان كند مي ن آيندگان در آينده فراهمفهم آينده را براي زيست

زيرا  شود.مي او محسوبدهد و اين فعاليت در شمار وظايف انساني حاصل انجام نميامروز تالش بي

ي اانسان ديروز همين نقش را براي انسان امروز ايفا كرده و انسان كنوني متعاقب آن چنين كاري را بر

 اي تلقي شود.دهد، هرچند كه انسان آينده آن را نپذيرد و از نظرش امر بيهودهانسان فردا انجام مي

 

 فصل دهم ـ فهم آينده

 فهم آينده

اي ساده و پيچيده، روشن و تاريك است. اين فهم با تفكر خالق فهم آينده نه اصلي مفهوم شده كه سازه

به هستي ناشناخته است. يعني فهم آينده، براساس روندها  كه تفكري سراسر پيوستهشود مي انجام

 تر است.اي نسبت به مرتبه ديگر آشناتر و مفهوميمراتب مفهومي دارد كه مرتبه

 اين شود.مي و در نتيجه ساخت آينده بهترنگاري آيندهگيري شكل فهم روندهاي آينده موجب 

و امكانات مصرف نشده آن را در عصر حاضر در دهد مي گذشته شده نيز پيوندهاي آينده فهم ذهن را به

 آيد.كردن آن بر ميو درصدد مفهوميدهد مي دستور كار قرار

 شود:با چنين فهمي پرسيده مي

 نانديشه علمي در آگيري شكل شد؟ آينده با كشف روندها و نفوذ تفكر وآينده چگونه فهم خواهد 

كه انسان آينده چگونه باشد. يعني كشف آينده هم وجود  كندمي و تفكر خالق تعيينآيد مي دستبه

با اين نگرش فهم ذهن امروز از آينده در حقيقت فهم دهد. مي خود و هم وضعيت فهم آينده را شكل

 شود.مي باشكوهي است كه جهان آينده در آن تعيين مفهوم

 

 هافهم آينده

شف روندها و مديريت بر آهنگ تغيير جهان و ممكن از طريق كهاي آينده دنبال فهمپژوهيدن بهآينده

درصدد است كه آهنگ تغيير  پژوهيآينده انطباق ذهن انسان فردا با رويدادهاي آينده است. از نگاه ديگر

 كند و فهم سيال و منعطفي از آن ارائه دهد.بيني پيش به شكل فكري و عقالنينگري پيش را با
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زيرا در مغز جهان  ،كه در آن تفكري انجام داده استاسد شنمي بشر واقعيت آينده را به ميزاني

ي از كار گرفته نشود، فهم و مفهومنفوذ كند. اگر تفكري در فهم جهان آينده بهتواند مي آينده فقط تفكر

 آينده وجود نخواهد داشت و هر فهم و مفهومي از آينده درگرو انديشيدن در آن است.

 

 ها آينده فهم متفاوت

 اند و درهاي تاريخي شده را ساختهمتفاوت با گذشت زمان به شكل طبيعي بنيان گذشتههاي آينده فهم

ها به هم وابسته و اند. يعني چرخه گذشته، حال و آينده در همه زمينهمؤثر بودهها آيندهگيري شكل

ي تباطات مهندساي نيز حق حيات ويژه دارد كه تصويري سيال از اراند. اين اصل در علوم رايانهپيوسته

 1گذشته، حال و آينده خواهد بود.

پيوند وجودي دارند و رابطه آنها برگونه هويت تاريخي است. در اين صورت ها گذشته ها باآينده

آينده گسسته از گذشته يا حال نيست تا به كلي وانهاده باشد و به روند تاريخي پيچيده شده كه با آن 

بطه منطقي بين گذشته و آينده وجود دارد كه فرض اتفاقي بودن آينده با اين فرض نوعي را شود.مي فهم

 دارد.را از ميان بر مي

 

 فهم آينده با دو اصل 

در فهم آينده توجه به دو اصل بنيادين الزم است. يكي در دست گرفتن مهار و تدبير تحوالت جاودانه 

 اساسي است. سازي ذهن انسان براي پذيرش اين تغييراتآماده يآينده و ديگر

كه آن به فهم شود مي هاي آينده ممكنمهار تحوالت آينده با دانستن ريشه تاريخي روندها و موج

تاريخي با الگوي گذشته نياز دارد. زيرا پذيرش تحوالت آينده درگرو فهم روندهاي تاريخي است. اگر در 

داند. با اين اصل فهم آينده هر نميها آينده آينده روندهاي فكري ناديده گرفته شوند، بشر چيزي از

و آن دهد مي هاي فهم آن را شكلچيزي درگرو فهم تاريخ وجودي آن است. زيرا تاريخ هر چيزي زمينه

 پس ذهن فعال با فهم اين اصل در چرخه آينده آماده براي فهم تغييرات اساسي سازد.مي را برگونه واقعي

 دارد.در روندهاي آينده محفوظ نگه مي ها راو در عين حال واقعيت جاودانهشود مي

 

 فهم كنوني و آينده 

هاي ممكن را بشناسد. اين وضع اقتضاي وضع تاريخي كه او آينده جهانكند مي وضع كنوني فهم انسان ايجاب

ف رو تاريك و شايد مخواكنون افق پيشآيد. مي از آينده در آستانه وقوع است كه با قصد و اراده فكري به وجود

 هايي از آگاهي و گواهي پديدار شود.ست و سخت به نفوذ تفكر و انفجار دانايي نياز دارد تا در آينده رگها
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اگر ند. كمي آينده امري پوشيده، ناگشوده و توسعه نيافته است و هنوز مراحل گذشته تاريخي را سير 

ممكن  اين آشوبآيد. مي بي به وجودطبيعي در تاريخ آينده آشوصورت به فهم تاريخي از آينده به وجود نيايد

 است فهم آينده را به انحراف بكشاند و شايد هم دردسرهايي را براي انسان آينده به وجود آورد.

در كند. يم وضع كنوني تفكر آينده ترسيمي از پيدايي همه انديشه است و انسان با آن نماد واقعي پيدا

و به تجزيه و تحليل آن كند مي مبادرتو مفهوم آينده اين صورت انسان با انديشيدن به درك واقعيت 

 د.شوتگو گف تا درباره آنآيد نميدست به طبيعي فهم آيندهصورت به اي نباشدپردازد. اگر از آينده انديشهمي

كند. مي ذهن در فهم آينده جهان با اصل عدم قطعيت مواجه است و اين اصل بر چهارسوي آن حكومت

تمام و نه جاودان است و مانند ديگر افهام بشري دستخوش اصل ناتمامي است. از نگاه ديگر  اين فهم آينده نه

 شود.ميها آينده آينده ايجادي جهان نيز در همين وضع قرار دارد كه موجب تداوم جهان رو به

 اعمال اصل عدم قطعيت در فهم جهان موجبات وضع ديروزي، امروزي و رويدادهاي آينده را تعيين

اگر اين اصل به  1اين اصل به تعبير هاوكينگ، تأثيري شگرف در جهان ما به وجود آورده است.كند. مي

 طبيعي به آنچه در اختيارصورت به وكند نمي پيداها آينده هر دليلي ناديده گرفته شود، ذهن راهي به

 دارد بسنده خواهد كرد.

 

 علم آينده ـفصل يازدهم 

 هاي علمايده

انگاري نخواهند بود. اين مفهوم شوندكه مستلزم واقعهايي از آينده علمي محسوب ميم حدسهاي علايده

بيدارگردي جاي به ممكن استها ايده به تفصيل مورد توجه قرار گرفته كه« خوابگردها» در كتاب

 د كهسازند، هرچنعلم را ميهاي آينده و انديشه علميها ايده با اين حال 1دستخوش خوابگري شوند.

 بيدارگردي دستخوش خوابگردي شوند.جاي به

 شوند:كلي با دو رويكرد متفاوت طراحي ميطور به هاايده

 و شروع و پايان هر تالشي با حقيقت است.داند مي گرايي كه هر چيزي را حقيقترويكرد حقيقت .0

 نده وضعيتكنانگاري كه همه چيزها داير مدار واقعيت است و واقعيت تعيينرويكرد واقعيت  .2

 بنيادين است.هاي ايده

ها جا مانده و دوم در راهي براي دستيابي به مغز اشيا است. در هر حال رويكرد نخست در پوسته

اي در ارتباط با آينده ها بيرون آمد و اگر ايدهبايد در اين مسير رفت تا از تاريكيها آينده براي كشف

 نخواهد بود.اي آينده نباشد، فهمي از
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 ضوع علم آيندهمو

ا اين بگيرند. مي اي نادانسته از موضوع و مسائل آينده است كه در شمار دانسته قرارعلم آينده مجموعه

هاي آينده است. در اين ميان حقيقت آينده موضوع تفكر است و زماني فرض موضوع علم آينده واقعيت

 گيرد.مي كه واقعيت سر بر كشد در امكان موضوع علم قرار

موضوع علم آينده قرار گيرد. يكي جهان آينده و ديگر زمان معطوف به تواند مي ه از دو جهتآيند

ه اگر تفكر ك شوند.مي هاي اوليه موضوع علم واقعآن است. اين دو موضوع متعاقب تفكر و پيدايي داده

 د.ماندر جان آينده وجود دارد نقش خود را ايفا نكند، علم بدون موضوع و هويت برجاي مي

 شود.مي آينده نتيجه منطقي يك فكر معطوف به آينده است كه با آن چهارسوي علم تعيينعلم 

داند آينده علم چه خواهد شد. زيرا كسي در اين صورت كسي نمي شود.مي اين علم با فكر آينده تعيين

ده شده و علم آينپس علم گذشته در فهم آينده سرگردان رود. مي دنبال چهداند كه بهبا منطق علم نمي

 درواقع محصول اين سرگرداني است.

 

 اعتبار علم

از تصور و  ايعلمي فرع الزم حقيقت و واقعيت است. زيرا علوم مجموعهو انديشيدن علم در انديشه 

اعتباري  وجودو ممكن است در دوره بعدي حكم ديگري پيدا كنند. بنابراين علم  هستنداعتباري  تصديق

 رود.كار ميبه تصوري فهم قانون طبيعت و واقعيتِ دارد و براي كشف و

تر مسئله حقيقي دانستن علم از نظر منطق علم تصوري اشتباه است. علم از طريق در نگاهي عميق

ر را فراهم كند. دبيني پيش رويد كه امكاننشيند و چنان ميو در مغز اشيا فرو ميشود مي حواس شروع

 دارد و ممكن است به كلي اشتباه باشد. عين حال قطعيتي در علم وجود ن

و فراموشي دانش گذشته نافع بودن آيد مي از نگاه ديگر دانش آينده برشانه دانش گذشته به وجود

 و درآيد مي دهد. زيرا هر آينده با الگويي از گذشته و حال به وجوددانش آينده را در معرض ترديد قرار 

 گيرد.مي موقعيت فهم و مفهومي اصيل قرار

 

 هاي علمآينده

هاي آن حكم كه عينيتدرحالي  آيند،هايي سنجيده از آن به حساب ميحدسدرواقع  هاي علمآينده

ر چرخه دبيني پيش گاز كه از طريقوزني را برعهده ندارند. مانند اختراع برق يا كشف الكل يا نفتهگمان

هاي علمي به وجود قطع واقعيتطور به در علم وجود نداشتبيني پيش واقعيت قرار گرفتند. اگر

 نه در علم كه در انديشه علمي رخ داده است.ها بينيپيش آمدند و در عين حال ايننمي
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زني وجود دارد. برايان گرين اين نكته را دنبال كرده كه با گمانهجاي بهبيني پيش در علم نوعي

مشاهده باشند در چهارسوي علم قرار غيرقابل  زيرا تحوالتي كه 1سوگيري اشتباهي نيز همراه شده است.

 در آن نفوذ كند.تواند مي گيرند و فقط تفكر با منطق خردنمي

اربرد ها فاقد ككاربرد دارد و در ديگر حوزهبيني پيش برخي با قدري تأمل مدعي شدند كه فقط الگو در

 عمل با الگوي مشخصي همراه است.گردد كه هر تفكري در كه پيدايش الگو به تفكر بازميدرحالي  1است.

انند تودر حقيقت نميها دانسته رويد. اينمشخص از آن ميهاي دانسته واقعيت علم آينده اين است كه

به  ارائه دهد، اما علم معطوفنگري پيش برمبتني ايزيرا فكر ممكن است نتيجه ،باشندبيني پيش از نوع

تايج عيني ن انعكاسكه بيني پيش باه كند. بنابراين كار علم نهگويد، هرچند كه اشتواقعيت عيني سخن مي

 را ايفا كند.بيني پيش نقشتواند مي و فقط انديشه علمي با الگوگيري از تفكرست هاواقعيت با

 

 بيني پيش فصل دوازدهم ـ روند

 بينيپيش

 ييرچيز جهان در آينده تغپيوسته است كه همه صورت به بازبه  آينده منحني از بستهبيني پيش روند

ن از آن است. كردبيني پيش با كشف دو روند قابل فهم است. يكي آينده و ديگر روندبيني پيشكند. مي

 ند كه گامي به پيش برداشته شود.دو درصدكنند مي مثابه واقعيت عملبهبيني پيش اين دو

گويي نخست با پيشبيني شپي گيرد.مي آگاهي صورتو پسآگاهي پيش بيني به دو صورتپيش

 وجهتبيني پيش نوع دومبه  پژوهيآينده همراه و سازگار است. در پژوهيآينده قرين خواهد بود و دوم با

 آيد.كه آن از موضوع آينده بيرون ميشود مي

اي است كه آينده چگونه بيني نقش پاسخگويي به انتظارهاي انسان را برعهده دارد و دغدعهپيش

تجمع تصورهاي آينده براي دستيابي به تصديق معناي بهبيني پيش گرفت. در اين صورت شكل خواهد

ي مثابه واقعيت طراحها بهبه ميزاني واقعي خواهند بود كه تصورها و تصديقها بينيپيش آن است. اين

 گستر باشند.شده و واقعيت

ما فهم وقوع آينده امري ساده رسد، امينظر به آينده هرچند كاري دشواربيني پيش با اين حال

شكفتن است. با اين نگاه الزم است در درحال  هايشگويي آمده و افق كه آينده جهانطوري به است.

گيري كلش بايد با تفكر خالق عالئمپژوه آينده گري صورت گيرد. بنابراينواقعيت آينده با رازگشايي روشن

 كردن آن بپردازد.رت لزوم به مفهوميكند و در صوبيني پيش آينده را كشف، فهم و
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 پيشگويي

اي هپيشگويي در موقعيت عمل نوعي رصد ذهني از آينده در آستانه وقوع است. ذهن خالق با مرور گذشته

 به آن واقعيت ذهني و عيني ببخشد.نگاري آيندهتصوير آينده را مجسم كند و با تواند مي دور و نزديك

همراه  فكرِ انگيزيخيالگويي پيشدر  شود.مي مربوطبيني پيش و يا بهانگيزي به خياليا پيشگويي 

در باشد علم ني بيپيش برمبتني پيشگوييخواهد بود. چنانچه گويي كننده و ميزان سنجش پيشتعيينبا 

 خرد و حس هم حدودبر مبتني برعهده خواهد داشت. با اين برداشت ذهناي كنندهتعيين نقشآن 

كه چنين تعييني با اصل عدم قطعيت مواجه دهد مي و هم گواهيكند مي و علم را تعيينفكر بيني پيش

 تابع منطق احتماالت است. خياليبنابراين پيشگويي است. 

بيني پيش هغيبگويي نرو ازاين پيشگويي چنانچه با فكر صورت نگرفته باشد، نوعي غيبگويي است.

نده است. اين اصل ممكن است نسبت به گذشته نيز به و آيدرحال  كه فعاليتي براي پيشگويي كردن

 اي ديگر است.شكل پسگويي صدق كند كه آن نكته

 وطو به ويژگي و توانايي شخصي مربآيد مي به وجودبيني پيش پيشگويي به شكل واقعي براساس

تا  استمي هاي علنظريهبر مبتني ها به شكل سازمند ونوع پژوهيدن پژوهيآينده كهدرحالي  شود.مي

و آيد يم به وجودانديشي آينده متعاقب پژوهيآينده پذير باشد. زيرانقدپذير و آزمون پژوهيآينده نتايج

 شوند.مي كار گرفتهدر آن به پژوهيآينده هايروش همين كه در چارچوب علم قرار گرفت،

ح آينده ا علل كافي براي توضيو آن رداند مي قانون گذشتهبر مبتني آينده رابيني پيش از نگاه ديگر

ا بپژوهي توجه دارد. به امكان ساخت آينده همراه با گذشته پژوهيآينده كهدرحالي  آورد،به حساب مي

ارد و با سازگاري د پژوهيآينده برخالف پيشگويي كه فاقد انديشه و علم است بابيني پيش اين وصف

بيني يشپ فكر، علم و د. بنابراين پيشگويي فاقد منطقِحق حيات داشته باشتواند مي مالحظاتي در آينده

 پيوسته به انديشه علمي و منطق علم است.

 

 بيني پيش امكان

آينده براساس روندهايش امري ممكن است. اگر بيني پيش آينده امري ممكن است؟بيني پيش آيا .0

 است. مثابه يك واقعيت فرضي بيهودهبهبيني پيش روندهاي آينده شناخته نشود،

ا طبيعي فرض قطعيت رصورت به هاي خود را دارد كهآينده پيچيدگيشود؟ ميبيني پيش آينده چگونه .2

با آينده مواجه شود و با عالئم عقالني و احساسي تواند مي انسان هرچند با سناريوهاي معقولكند. مي مخدوش

ينده سخت پيچيده است. مشكل آينده اين خواهد طراحي كرده و بسازد، اما آكه خود مياي گونهبه آينده را

 صورت گيرد.بيني پيش است كه وجود ندارد و با فرض آينده بناست كه با ابزارهاي امروزي در آن
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 شناسي دانسته وآينده بود و آن را حتي از نوع كيهانبيني پيش كاكو، مدافع سرسختميچيو

كردن كاري سخت بيني پيش نكته واقف بود كه او در عين حال به اين 1دانست.را علم مي پژوهيآينده

دشوار است. مشكل وي در فهم اين مسئله بوده كه تفكر را ناديده گرفته و همه عقل و هوش خود را 

 معطوف به امكانات علمي كرده كه خود محصول تفكر است.

بد. اين ممكن دست ياهاي آينده تا به كشفآيد مي به وجودفرآيندها  ازبيني از مجموعه پيش

ينده يعني هر آكند. مي را توجيهها بينيپيش مجموعه ريشه در تاريخ آينده دارند و تاريخي بودن امكان

 .دهدمندند و در آينده هيچ امر اتفاقي رخ نميهاي تاريخواقعيتها آينده به يك تاريخي پيوند دارد و

ست باشند. با اين نگاه دقيق بودن ممكن است بسيار دقيق و در عين حال به كلي نادرها بينيپيش

چيزي مستلزم درستي نخواهد بود تا مالزمه منطقي ميان آنها وجود داشته باشد. يعني تفكر نيز ممكن است 

كه مدعي درستي آن باشد. با اين درحالي  دچار خوابگردي شود و اشتباه كند و نتايج نادرستي ارائه دهد و

 انگيزي بيهوده آميخته باشد.نظر گرفته شده، در عمل به خيالفرض ممكن است چيزي كه تفكر ناب در 

 

 بينينقش پيش

هاي شهودي ذهن رويش كرده و در ها از سرچشمهها و گمانحدس و گمان ناشي از چيست؟ حدس

نند كمي اي پيرويها از الگوهاي شناخته شدهحدس شوند.مي هاي فكر و منطق ديدهگيريقالب تصميم

اركرد آيند و كبه حساب ميبيني پيش ها غير ازحدس شوند.مي ناميدهبيني پيش طق علم وكه امروزه من

كاركردي از انديشه ها بينيپيش رويند، اماها هرچند از علم ميمتفاوت با آن دارند. با اين حال حدس

 رسد.علمي دارند و علم به مغز آنها نمي

و هم در شرايطي ممكن دهند مي را تحت تأثير قرار هم ديگران گراييها با شيوه واقعبينيپيش

يت ممكن است يا خود را نفي كنند يا به تقوها بينيپيش است تغييرات اساسي در خود ايجاد كنند. يعني

ممكن است يا به تقويت تفكر كمك كنند و بر عمق و ها بينيپيش از نگاه ديگر هاي خود بپردازند.ويژه

 وجود آيندهكه ديگر شوند. نكته مهم اين است هاي آينده موجب ورود بهاينكه  يافزايند و افراخي آن بي

دارد  با رويكرد علمي پيش درآمديبيني پيش است. البته اينبيني پيش و جوانب وجوديش قابليابد مي

 گيرد.مي صورتنگري پيش كه با تفكر در آن

 

 بيني پيش محاسبه

پذيري است. اگر چيزي در اين موقعيت واقع كه درگرو محاسبهبيني طرح يك واقعيت علمي است پيش

 علمي استواقعيتي  شود. زيرا محاسبهگنجد و حكم علمي بر آن اعمال نمينشد، در چهارسوي علم نمي

                                                 
 .25هاي منازي، ص، جهانمرچرن نانن. 1
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 و فقط در چهارسوي روش علمي قابل توجيه است.

پذيري زيرا محاسبهود. رمي بيرونبيني پيش پذيري قرار گيرد، از دايرهاگر چيزي در حكم محاسبه

 كردن در موقعيتبيني پيش كهدرحالي  گيرد.مي ها سازگار است و در موقعيت علم قراربا منطق حدس

انديشه علمي واقع شده است. در اينجا الزم است به اين نكته توجه شود كه تفاوت اساسي بين انديشه 

 هاي علم سروكار دارد و علم به مصاديق مشخصو نظريهها ايده علمي و علم وجود دارد. انديشه علمي با

 پردازد.ميها داده واقعيت محسوس وبر مبتني

 

 بيني علمپيش

و  1«جهان در پوست گردو»بيني حق حيات انديشه علمي است. اين اصل به شكل ديگر در كتاب پيش

يق در شمار انديشه در هر دو تصدبيني پيش مورد توجه قرار گرفته است.1«منطق اكتشافات علمي»در 

 اند.دست نيافتهبيني پيش علمي قرار گرفته و به راز تفكيك بين حدس و

ده تر گرفته و مدعي شرا قدري از ديگران جديبيني پيش الپالس، در تاريخ انديشه علمي مسئله

 كه حالت جهان را در هر لحظه ديگري درگذشته و حالدهند مي قوانين فيزيك به ما امكان»كه 

جهان را از طريق علم در گذشته، حال و آينده ممكن دانسته است. او بيني پيش وي3«كنيم.بيني شپي

 دانسته است. الپالس در تأمالت علمي متوجه دوگانگي حدس وبيني پيش مثابهبا اين رويكرد علم را به

 نشده و در نتيجه دچار خلط مفهومي ميان آنها شده است.بيني پيش

 

 ي بينپيش اشتباه

 ممكن است باها بينيپيش اين روند.مي با احتمال درستي در راه راستيها بينيپيش در چرخه علم

نجامند و شايد در شرايط غير واقعي به بيراهه روند. به هر اگرايانه در نهايت به درستي بيواقعهاي تصميم

 باشد. ممكن است درست، نادرست و يا به كلي نامعينها بينيپيش حال سرانجام

 سه فرض اساسي جريان دارند:بيني پيش در

 مثابه يك واقعيت قابل دست يافتن است.آينده به .0

 ممكن است در امر آينده واقعيت توهمي برجاي واقعيت واقعي قرار گيرد. .2

ر در اي است كه نويا سياهچالهگويد مي آينده اساساً ناكجا آباد است و به كلي از ناكجاآباد سخن .3

 ممكن است در آن نفوذ كند.روندپژوهي  كند، اما تفكر خالق براساسيآن نفوذ نم

 

                                                 
 .141اس رفان هاونرنگ، جهان ده پنست گ دو، ص . 1

 .00ناهل ه مندد پنپ ، منطق ان شافات علمه، ص . 2

 102اس رفان هاونرنگ، جهان ده پنست گ دو، ص . 6
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 هانگريپيش

يق ذهن و مغز از طرنگري پيش انگيزي ذهني دارد. دراي فراتر از كشفيات علمي و خيالنگري سازهپيش

ا و زهخواهند متناسب با نيارا كه مياي آينده يابند كه آينده را رصد كنند تاروندشناسي امكان مي

ها در نگريسازي است. با اين نگاه پيشسازوكاري براي آيندهنگري پيش اقتضائات انساني بسازند. يعني

 ممكن و محتمل دست يابند.هاي آينده ريشه دارند تا با اقتدار فكري بهها آينده اعماق

آيد. مي بمنطق عقالني، رويش و تأثيرگذاري تفكر در آينده اصول اوليه به حسانگري پيش در

و ذهن د كنمي سازي برعهده دارند. اين اصل به ذهن كمككننده در آيندهيعني عقل و تفكر نقش تعيين

 هسته مركزي حيات عقل و فعاليت فكر آينده است.

اكن نگه با سنگري پيش است.ها آينده دنبال ثبات بيشتر جهان و در اختيار گرفتننگري بهپيش

قابليت شكستن زمان وجود دارد نگري پيش بل تصور است. با اين فرض درداشتن جهان در لحظاتي قا

 دهد.را سامان مينگري پيش كه اين قابليت

آينده لندمدت ب مثابه منافع كوتاه ومنافع است. اين سياست بهبر مبتني به كلينگري پيش تحليل سياست 

 است. روندها و الگوهاي گذشتهبر مبتني رويد ودرنگ نميبنابراين سياست معطوف به آينده بي شود.مي طراحي

 

 فصل سيزدهم ـ قانون آينده

 مفهوم قانون 

ان در انسشناسي آينده هاي فكري از آينده قانون براي انسان آينده است. اين قانون بهقانون آينده طرح

 ر هر وضعي در وضعانسان وضع نشود، قانون دشناسي آينده مثابهوضع قانوني نياز دارد. اگر قانون به

 شود.مي امروزي است كه به اشتباه قانون آينده ناميده

اسي دنبال نظم سيمفهوم قانون مفهومي اصيل از انسان سياسي و جامعه سياسي است. اين مفهوم به

است تا امنيت سياسي انسان تأمين شود. با اين تلقي مفهوم قانون در حقيقت مفهوم سياسي از آن است 

 ل نظم و امنيت سياسي در جامعه سياسي است.دنباكه به

 

 پرسش از قانون

 كردن آن برشناسي آينده چند پرسش كليدي وجود دارد كه هريك به نحوي در صدد مفهوميدر قانون

 شود:هايي از آن اشاره ميدر اينجا به بخش آيند.مي

ها و عناصر با شاخص قانون آينده چيست؟ قانون آينده ناشي از جهان آينده است. جهان آينده .0

 جهان آينده از يكسو با قانون آينده حق حيات يافته و شناختهكند. مي وجودي خود قانون آينده را تعيين

ازسوي ديگر اين قانون تصويري از جامعيت وجودي و مفهومي آينده و نيز در امتداد پيدايش  شود.مي
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رانگيز و بئن و با تأثيرات اجتماعي و مناقشات فكرانسان آينده واقع شده است. اين قانون از آينده نامطم

 نمايي از اجتماعات آينده انساني است.و درصدد واقعگويد مي انگيز سخنمجادله

قانون آينده براي چيست؟ قانون آينده براي نظم سياسي و امنيت انساني در جامعه آينده سياسي  .2

ي از نگاه ديگر قانون آينده از قانون طبيعكند. مي يناست. اين قانون راه و رسم انسان سياسي فردا را تعي

 هاي طبيعي شناخته و تبيين شود.تا با شاخصكند مي جهان آفرينش پيروي

آيد؟ قانون آينده در امكان ذهن و مغز فعال واقع شده است. قانون آينده چگونه به وجود مي  .3

 و انسان سياسي را در جامعه سياسي پيداآيد مي اين قانون با طرح و نقشه معطوف به آينده به وجود

 هد.دو به آن حق حيات ميكند مي با اين منطق جامعه آينده چگونگي قانون آينده را تعيينكند. مي

آيا قانون آينده وجود دارد؟ قانون آينده هنوز فكربرانگيز نشده و بر اين اساس تاكنون وجود  .4

 ن غيرقطعي، پيچيده و دشوار خواهند بود. اين قانون بهنيافته است. با اين برداشت مفروضات اين قانو

تفكر ناديده گرفته شود؛ قانوني لحاظ به توجه دارد. اگر آيندهانديشي آينده با رويكردشناسي آينده

جهان آينده  اينكه نكته ديگر شود.مي ثبات و ناسازگار با مقتضيات و مناسبات انساني وضعنامناسب، بي

ها خواهد شد. با اين ها و پراكندگينظميو آينده دستخوش بيشود مي بيعي محروماز مواهب قانون ط

 فرض قانون آينده زماني وجود خواهد داشت و فكربرانگيز خواهد شد كه آينده وجود داشته باشد.

آيد؟ قانون آينده در امكان وجودي ذهن و مغز نهفته است. اين قانون قانون آينده چگونه به وجود مي .8

 ينا شود.مي در عين حال قانون فردا با منطق سياستگذاري تأييد شود.مي حدسيات عقل و حس گشودهبا 

 شوند.مي گيرند و با مهندسي آزموده جامه عمل پوشاندهبا اصالحاتي در مسير بهبودي قرار ميها سياست

 روزسائل انساني امكردن م است؟ مسائل جهاني آينده با تهديدگيري شكل درحال چگونه قانون آينده .1

قي منطحل راه پيدايش است. اين جهان با مسائل جدي و عميقي مواجه بوده كه فقط قانون جهاني آيندهدرحال 

ناپذير است كه پديداري قانون آينده امري اجتناباي گونهبه در اين صورت وضع آينده جهانآيد. مي آن به حساب

 وقوع است و وقوع آنها همزماني خواهد داشت.درحال  دن آيندهاست. اين قانون مانند در آستانه وقوع بو

قانون آينده كجاست؟ قانون آينده در انتهاي چشمان گشوده بشر واقع شده است. اين قانون براي  .7

تره كننده گسدر اين صورت قانون آينده تعيين شود.مي مديريت بر جهان، انسان و اجتماعات انساني طراحي

دهد، هرچند كه تغييري در جهان را نشان ميهاي آينده ر اين صورت قانون آينده شبكهجهان است. د آينده

 هايي از قانون آينده است.همان مجموعهدرواقع  آورد. زيرا جهان آيندهماهيت آن به وجود نمي

نده يهايي را در مسائل آآيد؟ قانون آينده با تفكر معطوف به آينده سرنخميدست به قانون آينده چگونه .5

ده هاي معطوف به مسائل آينقانون آينده را وضع كند كه سرنختواند مي با اين فرض كسيدهد. مي دستبه قانون

 گيرد.ها را ناديده بشوند، هرچند كه انسان آينده اين سرنخها به گذشته قانوني معطوف ميرا بشناسد. اين سرنخ

محيطي انسان و جهان است. اين اصل زيستبر مبتني نيقانون آينده انساني چگونه است؟ قانون آينده انسا .3

 كند.قانون با تنوع مفهومي خود حاكميت چندگانه بر جريان انساني دارد و انسان با آن حيات و تجديد حيات پيدا مي
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قانون آينده با موضوع، مسائل و پرسش از آينده شكفته شود؟ مي قانون آينده چگونه شناخته .03

ها، ها در مواجهه با جهان، انسان و طراحي استراتژيين مسائل و پرسشا شود.مي و شناخته

 .كنندمي و قابليت شناسايي پيداشوند مي هاي عملياتي پديدارو طرحها برنامه ها،سياستگذاري

 علم و نيز به منطقشناسي آينده فهم قانون آينده بهشود؟ مي چگونه فهم قانون آينده ممكن .00

يد، آيده شده است. اين فهم به تدريج، ناموزن و در عين حال نامرتبط به وجود مياحتماالت عمومي پيچ

 شود.مي هرچند كه بعدها به روشمندي گفته، نوشته و خوانده

ها ايهپ آينده قانون براساس مشاهدات متنوع كنوني در روندها و برشود؟ مي چگونه آينده قانون فهم .02

زيرا آينده قانون مانند حقيقت آينده  شود.مي با رويكرد فكري فهميده مربوط به آينده و نيزهاي ايده تنوع

 و فرم مفهومي ارائه دهد. آن را فهم كند و آن را در قالبتواند مي ناآمده است و فقط تفكر با نفوذش

وضع قانون جهاني درگرو ذهني با انگيزه و دغدغه فهم شود؟ مي چگونه قانون جهاني وضع .03

خواهد بود تا قانون « كميسيون آينده»ضع در چرخه مجالس قانونگذاري ناگزير از جهاني است. اين و

آينده طبق قوانين وضعي معطوف به آينده انساني وضع شود. كميسيون آينده يك واقعيت و ضرورت 

ها به سختي بر كارآمدي آن باور دارند و به همين دليل به ندرت اجتماعي و انساني است كه پارلمان

 ي در جهان وجود دارد كه از اين قابليت برخوردار باشد.پارلمان

قانون جهاني چگونه قانوني است؟ قانون جهاني تصوير واقعي شده از سازمان قانون طبيعي   .04

تا توجيهي براي مسئله شود مي جهان است. در اين قانون چرخه نظم، امنيت و عدالت جهاني نيز ترسيم

 خير و سعادت انساني فردا باشد.

هايي بايد داشته باشد؟ قانون آينده بايد از آينده ناآمده سخن بگويد و انون آينده چه ويژگيق  .08

نده هاي آيناظر بر واقعيت وجودي و مفهومي باشد. اين قانون چنان بايد سازماندهي شود كه منافع نسل

 شبوده و كنار نهادنرا تأمين كند. اگر نسل آينده از قانوني سود نبرند، چنين قانوني در برابر آينده 

 است. از آن تر از اطاعتسادهمراتب به

درك  شود.مي هاي قانون آينده جهان چگونه است؟ آينده جهان با قانون آينده نوشتهسرمشق .01

 طشناسي آينده مربوكه آينده جهان با قانون آينده تداوم دارد. اين قانون به انساندهد مي اين فهم نشان

 هاي منطق قانوني به حداقل ممكن برسد.اسب با او وضع شود و تعارضتا قانون متنشود مي

اي است كه اذهان داري نكتهدر قانون و كشور پژوهيآينده الزم است؟ پژوهيآينده آيا در قانون .07

بسياري را درگير خود كرده و افكاري را بر توانايي و كارآمد كردن حكومتي آينده برانگيخته است. با اين 

در قانون آينده صورت نگيرد، قانون وضعي آينده با شاخص امروزي وضع خواهد  پژوهيآينده نگاه اگر

 كارآيي نخواهد داشت كه شايد در تعارض با انسان آينده قرار گيرد.تنها نه شد و در آن موقع
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رو است كه بنا به آيا قانون آينده براي فردا طراحي مي شود؟ قانون آينده براي جهان پيش .05

شدن طراحي و در يك اين قانون بايد با سازه جهاني شود.مي ات زمان و مناسبات انسان طراحيمقتضي

 چارچوب جهاني شكل گيرد و با ايده واحدي تقويت شود تا براي جامعه فردا نافع باشد.

كند؟ آينده قانون هنوز چنانكه بشر تا چه اندازه به سمت جهاني شدن قانون آينده حركت مي .03

نديشند. اگردهم آيند و درباره قانون آينده جهاني بيپژوهان آيندهربرانگيز نشده است تا افكار كه بايد فك

تاكنون ناديده گرفته شده است. از شود، مي حق حيات اوليه انسان فردا محسوباينكه رغم به اين اصل

حق حيات خود را كشد تا شدن قانون به نحوي ماهيت انسان جهاني را به تصوير مي نگاه ديگر جهاني

 منوط به جهان فردا بداند. با اين برداشت رويكرد جهاني قانون در عمل سازمان قانوني آينده را رسم

اين امر به دشواري هرچه  1شدن قانون تابع امر قانوني و قانون آينده است. در اين صورت جهانيكند. مي

ل انسان فردا به قانون طبيعي نياز دارد و اين و در عين حاشود مي و به سختي فهميابد مي تر ورودتمام

 كند.اصل نياز جامعه سياسي را بنا بر اصل عدم قطعيت تأمين مي

لحاظ به اي قانونمند است؟ جامعه فردا در راه و رسم زندگي است وآيا جامعه فردا جامعه .23

هايي دارد كه امر نشانهپذيري در حكم هر جامعه انساني ديگر است. اين جامعه در آستانه ورودش قانون

و مانند جامعه ديروزي و امروزي به قانون سياسي نياز دارد. زيرا با اين شود مي مندي از آن متساطعنقانو

فرض معنايي ندارد كه انسان سياسي فردا فاقد قانون، نظم و امنيت سياسي باشد و در عين حال از او به 

 انسان سياسي ياد شود.

كار گيرد كه آينده انساني از اين نشانه وضعي عقل و تدبيري را بهواند تمي آيا انسان امروز .20

ين اكند. مي فصلومند شود؟ جامعه انساني فردا قانون تعييني خود را دارد كه با آن امور خود را حلبهره

ر جامعه دطبيعي به عقل سليم نياز دارد تا جامعه قانوني را تدبير قانوني كند. با اين حال صورت به قانون

 .كننده استهايي از عقل و تدبير انساني وجود دارد كه آن در جامعه سياسي فردا تعيينآينده نشانه

هاي سياست پژوهانه وجود دارد؟ تاكنونآيندههاي سياست امروزه چه سازوكاري براي نوشتن .22

 تاريخي شدنحال درهاي سياست ساكن شدند ياها گذشته اي كه وضع شد و گذشت و درپژوهانهآينده

ه پژوهانه ناگزير از پژوهيدن گذشتآيندههاي سياست اين آيند.مي پژوهانه فرداآيندههاي سياست به كمك

 آينده قانوني كمك كنند.هاي سياست به تعميقتواند مي و حال خواهند بود و اين ارتباط

آينده قانوني هاي ستسيا دارند؟ها نگاريآينده اي باهاي آينده قانوني چه رابطهسياست .23

بنيادين  هايسياست در اين فرض آيند.مي نتيجه آن به حسابها نگاريآينده كننده راه پژوهشند وتعيين

امري بيهوده ها نگاريآينده محسوب مي شوند و اگر فراموش شوند، كشف روندها و راهنماي جهان آينده

طف هاي اثباتي كه بيشتر بر متغيرهاي منعنه بر جنبه پژوهي قانون آيندهخواهند بود. بنابراين در سياست

 اي از آگاهي و گواهي از قانون آينده به وجود آيد.تا روزنهشود مي توجه

                                                 
 .101هاي  نراد ن فك ، ص همان، قادنن. 1
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 فصل چهاردهم ـ زبان آينده

 ساخته شدن زبان

ه با اين فرض در آغاز براي آيند شود.مي زبان آينده با اصطالحات زباني به فكر، دانش و فن آينده مربوط

هم و اين زبان نقش ف شود.مي در پرتو فهم و مفهوم بنيادين از آينده پديدارتدريج به زباني وجود ندارد و

 نمايي آينده را برعهده دارد.مفهوم

اگر اصطالحات زباني از آينده ساخته  شود.مي زبان آينده با اصطالحات فكر آينده ساخته و شناخته

تفكر در آينده نفوذ كرده است. چنانچه اصطالحاتي از آينده به وجود شود نشان از اين واقعيت دارد كه 

 نيايد، نشانگر پرحرفي صورت گرفتن در آن است.

 

 اعتباري بودن زبان

ر علمي باشد، تفكري سراسآنكه  زبان آينده مانند فكر، دانش و فن آن اعتباري است. اين زبان بيش از

 ود.شمي كار گرفتهگذاري مفاهيم و انتقال آنها وضع و بهفني شده است. زيرا زبان دانش براي نشانه

 مشخصهاي دانسته پردازد. اين زبان ازاعتباري به توصيف جهان واقع ميهاي سازه زبان آينده با

كه مفهومي شدند و ذهن نيز تصور روشي از آنها دارد. در عين حال دليل موجهي براي قطعي گويد مي

 انگار نيستند ونده وجود ندارد و به همين دليل نمادهاي زباني لزوماً واقعگذشته آيهاي دانسته بودن

 انگيزي يا توهم بيهوده شوند.ممكن است دستخوش خيال

 

 زبان مشترك آينده

با  اين زبانآيد. مي گذاري مشابه به وجودزبان آينده زباني مشترك براي انسان آينده است كه با هدف

همراه است كه در زمان آينده به وجود خواهد آمد و نقش  پژوهيآينده و نگريآينده ،انديشيآينده چرخه

 ايفا خواهد كرد.  نگريآينده برمبتني

ن دپژوهيآينده اين سوگيري در امر شود.مي زبان مشترك موجب سوگيري مشابه در جامعه علمي

 امري الزم و نافع است و انسان هيپژوآينده است. بنابراين زبان مشترك آينده در الزمبراي انسان آينده 

 دهد.فردا با آن تعامالت انساني خود را انجام مي

 

 زبان تفكر

 اين زبان چنانچه به وجود آيد از آينده سخن معقولآيد. مي زبان فكر آينده براساس آينده فكري به وجود

راسر در اين زبان كه س شود.مي با اين نگاه زبان فكر با سازوكار تفكر منطقي ايجاد و سنجيده گويد.مي

 شوند.مي سازه فكري دارد، مفاهيم و معاني فكر منطقي منعكس
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زيرا هر جهاني زبان خاص خود را دارد. در دهد. مي هاي مختلف به اشكال متفاوت رخزبان تفكر در جهان

 ست.به كلي متفاوت ا يكمواين صورت زبان تفكر قرن نوزدهم مانند زمانش بوده كه با زبان و زمان قرن بيست

كه جهان گذشته و دهد مي زبان فكر نشان شود.مي تفكر در جهان آينده با زبان و زمانش شناخته

 كه تفكر امروز بيش از هر چيز با زبان و زمانش شناختهطوري به امروز با جهان آينده متفاوت است.

كننده برعهده دارند. اين تعيين كه زبان و زمان در ساخت جهان آينده نقشدهد مي و نشانشود مي

ها اند. اكنون از آنجا كه جهانگويند كه افكار به آنها دست يافتهها ميتفاوت زباني از تفاوت جهان

ا با تسازند مي هاي متفاوتي راطبيعي زبانصورت بهكنند مي متفاوتند و افكار متفاوتي را درگير

 وير بكشند.نشانگرهاي متفاوت افكار متفاوتي را به تص

 

 پژوهيآينده زبان

زبان آينده زباني از جهان آينده است. اين زبان براي امروز كاربردي ندارد و در جهان كنوني نقشي به آن 

و با منطق تفكر و شود مي ريزيهاي اين زبان در جهان امروز پيواگذار نشده است. در عين حال بنيان

 رود.گرايي به جلو ميواقع

پردازد و نقشي در پديداري جهان ناآمده به توصيف واقعيت جهان آينده مي پژوهيندهآي زبان در 

 و نمادهايي از توصيف واقعيت آينده است.كند مي اين زبان فقط از آينده جهان نشانگريكند. مي ايفا

 كند.ي مينمايو نه توانايي كاهش آن را دارد و فقط واقعافزايد مي پس زبان نه چيزي بر واقعيت آينده

 

 پژوهانفصل پانزدهم ـ آينده

 كشف آينده

اي ناگشوده است كه در موقعيت كنوني در آستانه انفجار است. اين سياهچالهپژوه آينده آينده براي ذهن

 آينده چنان نزديك است كه گويي در آستانه وقوع است. كشف اين آينده كاري سخت دشوار است و

 لگوهاي گذشته درصدد نفوذ كردن در آن است.از اروندپژوهي  باپژوه آينده

ك آيند توجه كند تا تحريپژوه بايد وضعيت آينده و نيز به چيزهايي كه در آينده به وجود ميآينده

 بايد ذهني فكربرانگيز داشته باشد تا با تفكر آيندهپژوه آينده را برانگيزد. با اين حالپژوهان آيندهاذهان 

 را كشف و فهم كند.

نخست بايد روندهاي ها آينده ممكن است. او در كشفهاي آينده دنبال مطالعه و كشفپژوه بههآيند

هاي در گذشته را بشناسد و بر وضعيت كنوني اشراف پيدا كند تا با تفكر خالق مسائل آينده و واقعيت

 آيند و در آن امكان تدبير انساني فراهم شود.نظر به آستانه وقوع خوشايند
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هايش نارفته و واقعيتي ناآمده و راهيكپارچه دانند كه آينده در كشف روندهاي آينده ميوهان پژآينده

و بنا دارند از آن با  باشدروند كه با حداقل روشنايي ممكن همراه در راهي ميپژوهان آيندهتاريك است. زيرا 

نابراين برو نگريستن به تمامبدر اين صورت اكتشاف آينده يكپارچه درگشناسي آينده راهگشايي كنند. راه

ريزي و دستيابي به فهم واقعيت آينده، يكي از نكات عميق و سازي، برنامهاكتشاف آينده براي سياست

 1ناگزير از اكتشافات آينده است.سازي سياست تأثيرگذار در عرصه انساني است. با اين حال بشر براي

وصيفي، سناريويي و تكاملي استفاده كردند. پارادايم براي كشف آينده از سه پارادايم تپژوهان آينده

اه به آن و با روش كمي در زمان كوتنگرد مي خوشبينانه آيندهبيني پيش توصيفي با توجه به گذشته به

زمان يري گتصميم متنوع و تصوير احتماالتي برايهاي سياست پارادايم سناريويي طراحيكند. مي توجه

 در جهان ناآرام است.ها آينده درك دقيقدنبال به ليحال است. پارادايم تكام

 

 روندشناسي آينده

 كنند.مي انديشند و آينده را از طريق كشف روندها دركدر روندهاي آينده ميانديشي آينده با عقلپژوهان آينده

 دهند.مي ررا اصل اول در پژوهيدن خود قراروندپژوهي  فرآيندانديشي آينده از نگاه ديگر آنان از طريق

او نيازهاي آينده انساني را با كند. مي پژوه با روندشناسي ذهن خود را براي آينده ناآمده آمادهآينده

و با هر فرصتي از دانايي براي فهم و تبيين آينده استفاده خواهد كرد. كند مي بينيپيش هانگريپيش

و در نتيجه آينده نزديك و دور كند مي اي آمادهاو را براي مواجهه با هر اتفاق غيرمترقبهروندپژوهي  اين

ت اتفاقي نيس يپديداري آينده امرفرآيند  كهداند ميپژوه آينده در عين حالكند. مي را همزمان مطالعه

 كند.در گذشته مانده و تاريخي شده پيروي ميهاي آينده و از قانون

تغيير را در آن آشكار كنند. در هاي نهنشا تادهند مي به نحوي پويش محيطي انجامپژوهان آينده

تغيير و چه ديگر درحال  اين سياست هدف اين است كه دانسته شود چه چيزي ثابت و چه چيزي

 است. پژوهيآينده با اين حال پويش محيطي درصدد كشف روندهاي شود.مي پيوسته متحول

 

 پژوهان آيندهويژگي 

 رند:از چند ويژگي اساسي برخورداپژوهان آينده

 .زدن به پيدايش آينده متفاوت دورانديشي و اعمال تفكر براي دورنمايي از تغييرات گذشته، حال و حدس .0

 ها.و اثربخشي در آينده پژوهيآينده وانديشي آينده باور داشتن به اقدام و .2

 معطوف به آينده.هاي سياست استفاده از دانش در وضع و اجراي .3

 هاي علمي.ز ديگر پژوهشا پژوهيآينده كشف هويت مستقل .4
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 هاي مشترك در تغييرات اجتماعي.ها و سرمشقباور به مفروضات، اهداف، روش .8

اي، داشتن ديدگاه رشتههاي ميانآگاهانه و نيز استفاده از دانشگيري تصميم گيري وجهت .1

ايي يير، توانعمومي تغفرآيندهاي  گرايانه، توجه به پيامدهاي احتمالي تحوالت علمي و فناوري، فهمكل

شناخت و تحليل مسائل تازه، ايفاي نقش راهبردي، تأثيرگذاري بر ديگري، سازماندهي، رهبري، تسلط 

 روند.مي شماربه پژوهيآينده و مهارت علمي از ديگر امور در رسيدن به هدف مطلوب در

 

 پژوه آينده هايشاخص

 شود:ها اشاره مياكنون به برخي از اين شاخصكند. مي تمايزهايي دارد كه او را از ديگر دانايان مپژوه شاخصآينده

 انساني خردمند، فكور و نسبت به پيرامون خود حساس است. .0

و بيان افكار به شكل گفتاري و نوشتاري جسارت الزم دارد و انساني نترس و ها ايده در طرح .2

 به واقعيت دارد.و افكاري معطوف كند مي گرايي حركتشجاع است و با منطق و روش واقع

ها امور پيش از وقوع و ظرفيت پذيرش نقدها و تحمل شكستبيني پيش از توانايي در دانايي و .3

 ها برخوردار است. و اهتمام جدي براي عبور از موانع و جبران شكست

هاي خود اشراف فكري دارد و و با درايت بر داناييشناسد مي او سوادهايش را به شكل برتر .4

دهند كه آنها را در شمار دانايي قرار دهد. او بيند و سوادها او را فريب نميا افق آينده را ميبرشانه آنه

 گيرد.مي و با خردمندي و تفكر در شمار دانايان قرارداند مي حد و حدود سواد و دانايي خود را

دهد. مي گرايي به شكل فعال در محيط اجتماعي اقدام اجتماعي انجامپژوه با منطق عملآينده .8

و در مواردي سازي سياست اجتماعي از آينده درباره پديده اجتماعي به شكل معقولگيري جهت او با

 كند.سياستگذاري مي

 

 پژوه آينده نگاه

گيرد او با اين اصل سير تاريخي را در نظر ميرود. مي پژوه با نگاهي به روندهاي گذشته در راه آيندهآينده

ت كه آدمي موقعيشود مي كند. از نظر او اعمال اين شيوه موجبتاريخي بسنده نميهاي گذشته و به داده

آورد و ذهن خود را با تفكر در موضوع و مسئله آينده درگير كند تا به فهم دست به خود را در زمان حال

 امروزي از آينده دست يابد.

ره شايد نسبت به تصور ما دربا گذارد وتأثير ميپژوهي حال پژوهي نيز به نحوي دراز يكسو گذشته

صورتي زمان حال را دستخوش تغيير گذشته تغيير اساسي ايجاد كند. ازسويي هر تغييري در آينده به

ا فهم و هكار گرفتن قابليتحدسي خواهد كرد. از ديگر سوي آينده نيز گذشته را با نقد و بررسي و به

 ساند.شناهاي ناشناخته آن را ميو اليهكند مي مفهوم
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 پژوه آينده كار

 و نگريآينده ناگزير از پژوهيآينده او برايدهد. مي انجامها آينده از پژوهيآينده پژوه كارآينده

 براي ساخت آينده انساني دارد.نگاري آيندهاست و در عين حال دغدغه ها آينده ازانديشي آينده

است. او در براساس روندها ا رويكرد فكري ممكن و مطلوب بهاي آينده دنبال فهمپژوه بهآينده

گيرد تا به اهداف نزديك و دور خود در امر دستيابي به اين امكان از همه نوع احتماالت ممكن بهره مي

 گويد.مي با كشف روندها از وضعيت آينده سخنپژوه آينده بنابراين آينده دست يابد.

گ را با درك تغيير و گذار بزرها آينده تاشوند مي سوبكاشفان اصلي آينده محپژوهان آيندهبا اين نگاه 

گذشته نماد و راهنمايي براي كشف و فهم آينده است. اين فهم فقط از پژوه آينده شكل منطقي دهند. از نظر

 پردازد.و به تجربه و خطا مييابد مي هايش ورودو متعاقب آن علم با حدسآيد مي دستبه طريق تفكر

 

 پژوهان آيندههاي روش

دنبال طرح يك آينده كه درصدد مختلف نه بههاي روش گيري ازدر چهارسوي علم با بهرهپژوهان آينده

دانند كه كشف و رصد آن متفاوتند. آنان در نفوذ به آينده ميهاي آينده زدن با خرد و حس بهحدس

ممكن و با هاي روش هفقط با يك روش يا با يك حدس كاري ناممكن است و در اين فن بايد از هم

 تمامي ظرفيت استفاده شود.

 كه هنوز شكل نگرفته و درصدد ساخت آن است. از نظر اوگويد مي سخناي آينده پژوه ازآينده

 وجود ندارد و چيزي از روندها وجود دارد كه ساخته شده است.اي آينده

آينده اصالت روش فرآيند  . او درتواند در چهارسوي آينده وارد شودپژوه با انديشه علمي نميآينده

آينده هاي روش تعييني كه موضوع و مسائل مشخص دارند،هاي آينده تابد، اما در چهارسويرا بر نمي

 كند.كارآيي خواهند داشت و علم در آن جايگاه نقش واقعي خود را پيدا مي

 

 پژوه بودنآينده

ينده جهان و انسان فكر كند. در اين انديشه بايد است كه به آپژوه آينده است؟ كسيپژوه آينده چه كسي

آشيانه كرد. زيرا آينده موضوع اساسي تفكر است. اگر تفكر درحال  پژوه بود و با نگاهي به گذشتهگذشته

در آن نفوذ نكند، از ديگر ابزار دانايي كاري ساخته نيست و ناخواسته موضوع آينده در پوششي از ابهام 

 ماند.برجاي مي

يا فهم  پژوه نباشدكرد. در اين وضعيت كسي كه روندروندپژوهي  بايد پژوهيآينده اه ديگر براياز نگ

 موفق باشد.پژوه آينده تواندتاريخي از روندها نداشته باشد، او به راستي نمي
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 پژوه آينده انديشه

يهوده كه سراسر در موقعيت گويند كه آينده نه امري بهاي آينده سخن ميپذيري پديدهاز فهمپژوهان آينده

 نشينند.و در اصول بنيادين ديگر فرو ميكنند مي . آنان با اين اصل بنيادين از آينده شروعقرار داردپذيري فهم

 روي اثربخش نگريآينده گرايي بهانديشد و با ارتقاي سطوح آيندهپژوه به آينده ناآمده ميآينده

 سازي است.كارآمد براي آيندهنگاري آيندهيابي به او با اين راهبرد درصدد دستآورد. مي

گشايد. از نظر او آينده با ماند و با تفكر راهي در فراسوي آن ميپژوه در امكان وجودي نميآينده

 چرخه انديشيدن در آميخته و تفكر در سطوح متفاوت در سراي آن لنگر انداخته است.

و با نفوذ فكري و امواج دانايي در چرخه آينده دست به  كندمي پژوه با طرح انديشه آينده فكرآينده

ن و فكر در ايكند مي دن او را سطوح متفاوت فكري تعيينپژوهيآينده زند. با اين اصل ميزانعمل مي

 بازيگر اصلي است. حوزه

 

 پژوهان آيندهانديشه 

د. آنان نخست با تفكر در انديشنبه سه صورت فكري، علمي و فني درباره جهان آينده ميپژوهان آينده

 دستهب روند و سوم با تلفيق اين دو اصل فهم آينده راها به پيش ميو دوم با روشكنند مي آينده نفوذ

 شود:مطرح ميپژوهان آيندهبا اين نگاه سه پرسش اساسي درباره آورند. مي

ه و حال درباره آينده براساس اصول و روند گذشتپژوهان آيندهانديشند؟ چه ميبه پژوهان آينده .0

 هايي درصدد به چنگ آوردن آنند.انديشند و با حدسمي

و  اندشيندو براساس تفكر خودبنياد ميروندپژوهي  باپژوهان آيندهانديشند؟ آنان چگونه مي .2

 دانند كه پژوهيدن پيش از انديشيدن كاري نسنجيده است.براساس منطق مي

و  انديشندبا تفكر درباره جهان و انسان آينده ميپژوهان آيندهست؟ نافع اپژوهان آيندههاي انديشه آيا .3

روند تا در جامعه آينده هاي نافع ميدنبال پژوهشيعني آنان به دهند.مي سپس درباره آن پژوهش علمي انجام

 فع است.بنابراين نادر مدار نافع بودن قرار دارد و پژوهان آيندهتأثيرگذاري خود را مشاهده كنند. با اين فرض انديشه 

 

 پژوهان آيندهتفكر 

ممكن، محتمل و برترند تا زندگي براي انسان هاي آينده دنبال كشفنگر بهبا تفكر آيندهپژوهان آينده

د كننمي دن هدفدار را دنبالپژوهيآينده در جهان واقع نوعي ازپژوهان آيندهبخش شود. يعني فردا فرح

باشد. زيرا براي آنان صرف دانستن آينده اهميت ندارد و اصل به استخدام در تا براي انسان آينده نافع 

ل است و به همين دلي پژوهيآينده آوردن آينده براي انسان است. با اين نگاه انسان آينده موضوع اصلي

 يلروشن پيدا كند. پس انسان موضوع اص يگيرد تا آينده انساني تصويرآينده براي او مورد توجه قرار مي

 دن سراسر به تفكر و منطق انديشه پيچيده شده است.پژوهيآينده و پژوهيآينده
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ر گويان يا نگهبان پادشاهانند يا نظيبدون فكر و انديشه علمي مانند پيشپژوهان آيندهبا اين اصل 

زيرا در هر پژوهيدني فكر اصل اول است و اگر  آيند.مي كنندگان بارگاه حاكمان به حسابپارس

ديشانه و انهاي ژرفيشيدني نباشد ممكن است هر چيزي باشد. با اين اصل فكر آينده بايد با پرسشاند

ود آميزي از آينده به وجانگيز ذهن را به انديشيدن برانگيزند تا فهم معقول و ستايشهاي حيرتمسئله

 آيد كه تحسين ارباب خرد، فكر و منطق را برانگيزد.

 

 پژوه آينده هايدانسته

 از يكسو با موضوع و مسائل از ديگرها دانسته اين شود.مي هايش ديده و شناختهپژوه با دانستهيندهآ

ه ها دارند. در اين رابطهاي متفاوت با ديگر دانشازسوي ديگر روش و سبك شوند.مي تفكيكها دانسته

 به سه نكته پرسشي بايد توجه كرد:

  داند.يم دهاي ناشناخته آينده را با ابزارهايي دانسته تاريخي شدهرونپژوه آينده داند؟پژوه چه ميآينده .0

برشانه افق گذشته و حال در موقعيت پژوه آينده داند؟خود را ميهاي دانسته او از كجا و چگونه .2

 يابد.هاي بديع دست مينگريگيرد و به پيشفهم آينده قرار مي

ي را در امكانها سياست وها دانسته اينپژوه آينده رد؟وجود داپژوه آينده هايدانسته چه توجيهي براي .3

 ريزي براي فردا داشته باشند تا براي انسان آينده در جهان آينده نافع باشند.كه قابليت برنامهدهد مي قرار

 

 پژوه آينده شناسيزمان

او بيرون است.  كه از دسترسيگويد مي سنج دارد و از زماني سخنشناس و زمانپژوه ذهني زمانآينده

نيامده و در راه است. او زماني را در جهان آينده دست به نه از دست رفته كه هنوزپژوه آينده زمان

مستلزم زمان و غير زمان آيد مي كه آنچهداند مي جويد كه در آستانه آمدن است. در عين حال اومي

 ود.هاي زمان از جهان آينده فهميده شبودن نيست، هرچند كه مسئله

 او با روندشناسي رگه تاريخيآيد. مي دستبه از طريق روندشناسي از آيندهپژوه آينده شناسيزمان

 سازد.يم بيند و برشانه گذشته بنياني از آيندهآورد و آينده را در امتداد گذشته ميميدست به آينده را

 

 پژوه حال آينده و

 رازي ،دهدرا در دستور خرد و انديشيدن قرار ميي پژوهحال پژوه در كشاكش تفكر سيال مسئلهآينده

دهد، هرچند كه نگاهي به آينده دارد. از نگاه ديگر گذشته، را در زمان حال شكل ميها آينده پژوهيآينده

 دن براساس آينده انديشيدن نيازمندند.پژوهيآينده حال و آينده سخت به
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مختلف هاي روش آنان از روند.مي ناآمدههاي آينده دنبال سامان دادندر خانه حال بهپژوهان آينده

اين بر الوهع ريزي براي آينده شوند.تا موجب كشف و برنامهكنند مي براي دستيابي به اين هدف استفاده

 تر از گذشته ايفا نمايند.تا نقش خود را مناسبكنند مي آنان در راه تأثير و تغيير روند آينده حركت

 

 پژوه آينده سفر

پيمايد. البته سفر در و گذشته، حال و آينده را همزمان ميكند مي پژوه در زمان و با زمان سفرآينده

بازگشت، برخي ديگر ناممكن و برخي هم هاست كه برخي سفر در زمان را بيزمان تمايل همه انسان

 امري ممكن است.پژوه آينده دانند. با اين حال سفر در زمان برايممكن مي

زمان هم نگاهي به گذشته از دست رفته دارد و هم توجه خود را به آينده دوخته و هم براي  مسافر

تر همه اشياي جهان مسافر زمانند هرگونه فعاليتي در زمان و جهان كنوني ساكن شده است. در نگاه كلي

 ست.و براي كسي گريزي از اين امكان پهن شده وجود ندارد و انسان نيز در اين چرخه حيران ا

اين سفر واقعيتي متفاوت با زمان دارد، اما زمان نيز كند. مي انسان در زمان با زمان و همزمان سفر

كند. مي يعني آينده لزوماً آينده زماني نيست، هرچند كه زمان با آن همراهيكند. مي با آن همراهي

ي ميان آنها وجود دارد كه يكي هاي اساسبنابراين جهان آينده و زمان آينده هرچند همزمانند، اما تفاوت

 واقعي و ديگري پرتو آن است.

 

 پژوه آينده بينيپيش

 پردازي خالقانه و چرخههاي گذشته و با تكيه بر خيالها و امكانپژوه با استفاده از تمامي انديشهآينده

 روندهاست تادنبال كشف او بهكند. مي بينيپيش هاي آينده راهاي بهتر براي موقعيتخردمندي راه

 پذيري قرار گيرند.و حدسبيني پيش ها در موقعيتنگريبا پيشها آينده

كردن كاري دشوار و در مواردي ناممكن است. اين دشواري مورد توجه بيني پيش با اين حال

 1نيز قرار گرفته است.‹‹ قانون آينده و آينده قانون›› نويسندگان كتاب

 نده باآيسازي شگفتي خواهد شد؟ شالودهبيني پيش ه چگونهآيندشود مي در اين صورت پرسيده

ينده كه روندشناسي از آشناسد مي يعني آينده پژوه به ميزاني آينده را شود.مي پيش بينيروندپژوهي 

 در آينده ممكن است چه چيزي رخ دهد.گويد مي او انجام داده باشد.

 كند:سه اصل كليدي دنبال ميرا با بيني پيش تر مسئلهپژوه در نگاه كليآينده

 هاي تفكر خودبنياد،از طريق روندشناسي براساس مهارتنگري پيش الف(

 نگري،با رويكرد انديشه علمي و دامن زدن به پديده علمبيني پيش ب(

                                                 
1. The law Of the future and the futre of law: volume ll 
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 .پژوهيآينده بر پايه فكر حسابگر و شكل دادن به فننگري پس ج(

تا او در روزگار قحطي فهم آينده كنند مي را ترسيمه پژوآينده ها و اهداف اوليهاين اصول دغدغه

هايي داشته باشد. او با اين نگاه در موقعيت آينده مشغوليبداند كه چه چيزهايي را دنبال كند و چه دل

 متناسب با نيازهاي انسان طراحي شود.اي آينده تاكند مي گيرد و انفجار آينده را رصد و تدبيرقرار مي
 

 

 م ـ آينده انديشيفصل شانزده

 انديشي آينده معاني

 ممكن و محتمل است. اين شيوه از انديشيدن به انسانهاي آينده فكركردن درمعناي بهانديشي آينده

يزي و چشود مي برد و ناپديداي سخت تاريك است كه نور را در خود فرو ميكه آينده سياهچالهگويد مي

نگري يشپ در آينده نفوذ كند و باتواند مي . در اين ميان فقط تفكرگرددكه در اعماقش فرو رفته باز نمي

 نهانش فهمي از آن ارائه دهد.

 شود: با اين نگاه پرسيده مي

ممكنِ نادانسته است. اين انديشيدن از هاي آينده تفكر درانديشي آينده چيست؟انديشي آينده .0

 شود.يم كار گرفتهبهها آينده احتماالت و اكتشافاتفهم  برايو محوري آينده و با رويكردها دانسته طريق

آورد آينده نه مقصد و پاركي براي ايستادن و نشستن كه ميدست بهانديشي آينده از نگاه ديگر انسان با

 راهي براي سفر است.

انديشيدن در روندها است؟ آينده انديشيدن طرحي از يك روند از معناي بهانديشي آينده آيا .2

ها آينده رو انديشيدن درين شده و گشوده است كه چرخه آمدن و رفتن آن تداوم دارد. ازاينپيش تعي

اي براي نشستن و متوجه اين روند است تا همراهي با آينده را ميسر سازد. با اين منطق آينده نه خانه

 اي براي رفتن و رفتن است.آسودن كه جاده

هاي آينده هايي براي كشف و فهمدنبال طرحبهي انديشآينده دنبال چيست؟بهانديشي آينده .3

ا گيرد توقوع صورت ميدرحال  ممكن، محتمل و برتر است. اين انديشيدن برشانه روندها و پديدارهاي

ناگزير به خودي خود نگاهي نگرد مي فراهم شود. بر اين اساس كسي كه به آيندهها آينده امكان ديدن

 حاضر ميان گذشته و آينده مالزمه منطقي وجود دارد.حال در كهداند مي به گذشته دارد و

آينده انديشيدن از نوع علم است يا فن؟ آينده انديشيدن چنانچه علم يا فن باشد به موضوع تعييني  .4

توان از واقعيت وجودي محسوس سخن گفت. با نياز دارد، از آنجا كه چنين موضوعي وجود ندارد، ناگزير نمي

 ت. و تفكر خالق اسانديشي آينده دن نه علم و فن كه سراسر فكري پيوسته بهژوهيپآينده اين برداشت

رواج دادن انديشه با رويكرد دورنگري معناي بهانديشي آينده اي با تفكر دارد؟آينده چه رابطه .8

تفكر  با راهبرد انديشانآينده شود.مي تفكر محسوببر مبتني دستاوردي انديشانآينده است كه براي
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ي انديشآينده آورند. اگر تفكر دردست به رخنه كنند و فهم و مفهومي از آنها آينده توانند در رونديم

 خيالي است.توهمي از نوع خوابگردي به شكل خوشها واقعيت ناديده گرفته شود، جريان دورنگري در

ه سرنوشت جهان اي مربوط بدرواقع دغدغهانديشي آينده پردازد؟به چه چيزي ميانديشي آينده .1

اين بررسي از نوع انديشه درباره جهان و انسان  شود.مي بررسيهريك  و انسان است كه در آن تحوالت

 شود.مي است و امكان دستيابي به آن براساس راه انديشيدن آينده فراهم

 

 انديشي آينده ريشه

رفته گمتفاوتي شكل هاي گارينآينده با تاريخ وجودي انسان همراه بوده كه براساس آنانديشي آينده

 وانديشي آينده اينكه و شگفت ديگر توهمي بودهاي پاره واقعي واي پارهها نگاريآينده است. اين

 كنوني نيز در همين موقعيت قرار دارند.هاي نگاريآينده

ي دها، حدود نيم قرن پيش در آمريكا به وجود آمد و به شكل جديبراساس واقعيتانديشي آينده

دنبال داشته است. با وجود اين كشف آينده امري اعالم موجوديت كرد كه نتايج متفاوتي با گذشته به

از آينده تواند مي كه فاقد هرگونه قطعيت است. با اين فرض بشر هرچنددرحالي  ممكن خواهد بود و

هاي او در چرخه شك ييآگاهي داشته باشد، اما دليلي براي ترديدناپذيري آن وجود ندارد و همواره دانا

 و يقين قرار دارد.

اين گذر  گيرد.مي شكند و عبور زماني از دايره آن صورتبه نحوي افق زمان را ميانديشي آينده

 هاي زماني بوده كه تاكنون كمتر وقوع يافته است.نشانگر تحول بنيادين در افق

 

 انديشذهن آينده

مثابه ذهن و تفكر خالق وجود دارد. اين انديشه بهنديشي اآينده وجود ندارد و فقطاي آينده اكنون

 تاآيد برمي و با نگاه تاريخي درصدد كشف احتماالت وقوعيكند مي روندهاي رو به آينده را شكار

 تر كند.از آينده را واقعينگري پيش

 وپيشرانها  است. اين عامل روندها،ها آينده كشف و فهمدهنده شكل از عوامل اساسيانديشي آينده

 هايي از مطالعات تاريخي براي تعميق آينده باشد. با اين نگاهتا نشانهكند مي تصاوير آينده را منعكس

ا براي و دورنمايي آنهها آينده حركت اول براي درك آينده و ترسيم پيشينه مشترك مثلثانديشي آينده

 گشايي آينده است.راه

دن امكان پژوهيانديشي آينده است. پژوهيآينده اي اوليه درهبرداشتن قدممعناي بهانديشي آينده

ن و متعاقب آآيد مي دستبه آيندهگيري شكل كه با آن كشف روندها و احتماالتكند مي آينده را هموار

 گيرد.مي دن سامانپژوهيآينده جريان
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 وشناسي ندهآي با اين برداشت سهم هركس از شود.مي پژوهيآينده موجب بلوغانديشي آينده

ه نحوي بها آينده او است. يعني انديشيدن درهاي نگاريآينده وانديشي آينده هاي آينده به ميزانواقعيت

 هايي برخوردار است.ها و قابليتتا نشان دهد كه تفكر از چه امكانكند مي موقعيت آينده را تعيين

 

 انديشيآينده انديشه

زم نمايي ماليشه است. اين دو انديشه در پديداري، پايداري و نقشانديشه آينده سيمايي از آينده اند

 يكديگرند كه وجود يكي مستلزم وجود ديگري است.

ه اگر انديشدهد. مي ريزي آينده را سامانانديشه آينده پس از كشف روندها به شكل واقعي برنامه

 آن وجود نخواهد داشت تا پيشرفت ريزي معطوف بهبراي برنامهگيري جهت رفت آينده در كار نباشد،پيش

 كه در امكانش نهفته است.آيد برمي آينده موضوعيت پيدا كند. با اين حال بشر همواره از عهده كاري

ت افتند. او نخسممكن در تور او ميهاي آينده يابد و فقطدست نمياي آينده با اين اصل بشر به هر

در مرحله بعدي ممكن است كند. مي نگريپيش د راخوهاي آينده با كشف روندها به شكل احتمالي

بيني پيش هايي بزند كه با رويكرد منطقنزديك و دور جهان حدسهاي آينده براساس واقعيات كنوني از

 شدن است. تفكر اصيل قابل فهم و مفهوميبر مبتني و

 

 واحد انديشي آينده

انديش هآينداست. ها آينده دف اساسي آن كشف و فهمفقط با يك آينده معين سروكار ندارد و هانديشي آينده

 رو با طرحهاي مختلف مواجه است. ازاينها در اليهكه در فهم آينده با عدم قطعيتداند مي به درستي

 گذارد.بر يك آينده برتر صحه مي پژوهيآينده مختلفهاي روش متفاوت و نيز با اعمالهاي آينده

هايي دارد، از عوامل دانايي آن هم داند آينده چيست و چه شاخصياز آنجا كه نمانديش آينده

هايي از روندها با الگوي تاريخي دارند و از اين جهت طرح داند. آنان از آنجا كه فقط حدسچيزي نمي

 متفاوت است.هاي روش مختلف باهاي آينده زدن بهيك آينده توجيهي ندارد و اصل دامن

هايي برگونه موازي در پهناي كان فقط يك واقعيت وجود ندارد و جهاناز نگاه ديگر در جهان ام

طبيعي يك آينده نيز وجود نخواهد داشت. در صورت به ها وجود دارند كهها و منظومهكيهان، كهكشان

در حكم خود واقعند و تعارضي هريك  جايگزين وجود دارند وهاي آينده هاي مختلف بااين صورت جهان

 آيد.وجود نميبين آنها به 

كه د دانمي و به راستيكند مي هرچند براساس واقعيت يك آينده ممكن و واقعي را دنبالانديش آينده

هاي مختلف نياز دارد. زيرا انسان تصوير انديشيآينده فقط يك آينده تمام وجود دارد، اما فهم هر آينده به

 مختلف درصدد فهم و دستيابي به آينده واحد است.شي انديآينده واقعي از آينده واحد ندارد و بنابراين با
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 انديشي آينده تصوير

، پژوهيآينده هايو خود را در مدلكند مي با مطالعاتي از روندهاي آينده شكل رسمي پيداانديشي آينده

 يناكشف دهد. مي مثابه يك سياست پايه در جهان واقع نشانبهنگاري آيندهو  نگريآينده شناسي،آينده

 كشد كه تاريخي مانند تاريخرا به تصوير ميانديشي آينده پايه ذهن و مغز به نحوي حد و حدود برها سياست

 انسان و جهان گذشته دارد.

كه ريشه  بوته نيستشناسي دارد. زيرا آينده واقعيتي بيريشه در گذشتهانديشي آينده با اين نگاه

ا طبيعي گذشته نيست، امصورت به اين برداشت هرچند آينده در تاريخ جهان و انسان نداشته باشد. با

ر هاي نوشته شده آينده است و ديگآينده بريده از گذشته نيز وجود ندارد. زيرا گذشته بخشي از سرمشق

 بايد نوشته شوند و انسان هوشمند نيز بايد آن را بخواند و به تحليل وجودي آن بپردازد.تدريج به هامشق

 

 شانانديآينده

 دنبالاو به شود.مي هاي آينده مربوطهاي او به كشف راهرا دارد و همه فعاليتها آينده دغدغه فهمانديش آينده

 د.پذيري از آينده دست يابهايي است كه وي را در دستيابي به آينده مجهز كنند تا به درك دفاعها و شيوهروش

جهانِ  هايهاي امكانند. آنان از همه امكانبا قابليتدنبال انديشيدن در تصورهايي به انديشانآينده

ممكن هاي آينده تا با برترين شكل بهكنند مي گيرند و از خالقيت خيال نيز استفادهذهن و مغز بهره مي

 و محتمل دسترسي پيدا كند.

يج آيند، اما تروها و اساطير هرچند به كارشان ميدانند كه افسانهعنوان يك واقعيت ميبه انديشانآينده 

كند و آنان را به بيراهه را مخدوش انديشي آينده طرح توهمات بيهوده در كنار آنها ممكن است سازه و شكل

 فاوت بامتهاي آينده دنبالطرح يك آينده و پافشاري بر درستي آن بهجاي به انديشانآينده ببرد. با اين اصل

 متفاوت الاقل يك سناريوي معطوف به آينده نافع باشد. مختلف هستند تا در ميان سناريوهايهاي روش

و ديگر  ها استفاده كندبا مشكلي جدي مواجه است. از يكسو بايد از اساطير و افسانهانديش آيندهبا اين نگاه 

 بايد به سخن خردانديش آيندهرو انگيزي فاصله نگيرد. ازاينسوي از توهمات دوري جويد و در عين حال از خيال

 اشد.ب مفيدهاي او براي انسان آينده حس گوش دهد و از اين دو منطق در فهم جهان آينده بهره گيرد تا فعاليت و

 

 روندهاانديشي آينده

است. اين انديشه هم اكنون وجود ندارد و مانند ساز شگفتي از واقعيتانديشي روندمعناي بهانديشي آينده

فكر  اشانسان دربارهآنكه  يافتن است. با اين اصل آينده بيش از روندهاي آينده در آستانه آمدن و وجود

 كند به درونش وارد شده و او را سخت متحول كرده است.

ها آينده يكي فهم روندهاي آينده و ديگر كشف شود.مي با دو اصل كلي شناختهانديشي آينده

كه آينده نه امري وانهاده كه گويد مي براساس روندها و الگوهاي تاريخي است. اين كشف به انسان
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 شود.مي موقعيت آينده تعيينو براساس وضعيت حال 

 

 روشن انديشي آينده

خواهد گري نپيش قابلانديشي آينده است. زيرا آينده با پژوهيآينده نماد گويا و روشن هرگونهانديشي آينده

 ناگزير از توجه به آن خواهد بود. پژوه ندهآي نيازمند است وانديشي آينده به پژوهيآينده رو هربود. ازاين

ا انديشيدن زير ،قرين باشدانديشي آينده از نگاه ديگر دانش آينده در صورتي نافع و راهگشا خواهد بود كه با

 اي نباشد، پژوهيدن آيندهدر روندهاي جهان آينده مركز هرگونه توافق در دانايي است. اگر در روند آينده انديشه

 معطوف است.ها آينده آيد. زيرا پيدايي هرگونه دانشي از آينده به انديشه و انديشيدن درميبه كاري ن

غير از هنر انديشه و انديشه هنري است. در اين مدل از انديشه فقط تفكر بر آن حاكم انديشي آينده

ه ارتباط دند كاست و نتايج نيز سراسر فكري خواهند بود. برخي اين ايده كليدي را نپذيرفته و مدعي ش

  1گرايي وجود ندارد.دن امروزي با جنبش هنري آيندهانديشيآينده هايسرراستي ميان ريشه

هاي اساسي با هم دارند، اما تعامل آنها در شناخت و روشنگري آينده اين دو انديشه هرچند تفاوت

 به تعميق تفكرواند تمي اي درخور انديشيدن است. به ويژه تعامل آنها در روندشناسي آيندهنكته

 و تدبير آينده انساني كمك كند.انديشي آينده

ص خاانديشي آينده كه آن نوعي ازكند مي هاي امكاني مواجهكشف اين ارتباط ذهن و مغز را با واقعيت

اين انديشه ارتباطي محكم با تفكر خالق دارد، اما همه اين انديشه تفكر نيست و در مواردي دهد. مي را سامان

 انگيزي ناهمگن در آميخته كه ممكن است به مسخ ذهن و فرسايش مغز انساني منجر شود.به خيال

 

 آينده انديشي معقول

سازوكار معقول در جهان واقع است كه انسان تصوير آينده را در پرتو تفكر و با هدف تعييني انديشي آينده

 هاي متفاوت تالشو در ميان گزينهداند مي هگرايانسازي آينده را امري آيندهاو تصميمكند. مي دنبال

 تر را برگزيند.كه بهتر و معقولكند مي

از نظر او آينده سراسر معقول و سخن گفتن از آن نيز سخني معقول خواهد بود. زيرا ورود به اين 

 اي جز برانگيختن سخن معقول ندارد.سياهچاله فقط با تفكر ممكن است و تفكر نتيجه

 از عاليق ذاتي بشر در تفكر معطوف به آينده محسوبنگاري آيندهو  پژوهيآينده ،نديشياآينده مثلث

فردي  سازمندگيري تصميم سازي وبه تصميم پژوهيآينده وانديشي آينده با اين تفاوت كه شوند.مي

 مشاركتي است.فرآيند  پذيريبا قابليت انعطافنگاري آيندهاند، اما وابسته
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 وقعيت حالانديشيدن در م

هاي معطوف در پژوهشپژوهي حال تعيين موقعيت حال امري ضروري است. اگرانديشي آينده فرآيند در

اين سردرگمي فرصت فهم آينده را از ذهن  شود.مي دچار سردرگميانديشي آينده ،انجام نشودبه آينده 

 ن تصميمي نخواهد داشت.ماند و انسان نسبت به آگيرد و در نتيجه آينده گنگ برجاي ميخالق مي

 با اين انديشه از يكسو زمان حال نقطه بازگشت به گذشته است و اتكاي به آينده دارد. از ديگر سوي

شناس هستيم. بنابراين و آينده كه ما تا چه اندازه به سمت آينده حركت كردهدهد مي نشانپژوهي حال

 ي به گذشته دارد و سكوي ورود به جهان آينده است.و حال نگاه اميدهاي آينده در سرزمين حال خانه كرده

 

 انديشيآينده مصاديق

سوي هب اين نشانگرها هرچند آينده نيستند، اما شود.مي با نشانگرهايي از آينده شناختهانديشي آينده

ها نهبه اساطير، افساتوان مي در اين رابطه آيند.مي به حسابانديشي آينده آينده رهسپارند و از مصاديق

و آرمان شهرها اشاره كرد كه انسان در عين حالي كه به آنها نياز دارد، وجود ندارند و او با فكر آميخته 

 سازد.مي انگيزي نمادهايي از آنها را براي دستيابي به آيندهبه خيال

ر شزيرا ب شوند.مي محسوبانديشي آينده از مصاديقشهرها آرمانگانه افسانه، اساطير و اصول سه

جويد تا با يك چنين تصويري نياز ميشهرها آرمانهاي اساطير، افسانه و هاي خود را در قالبنداشته

  د.كنذهني و مغزي خود را مرتفع 

و تصويري از آنها را در آينده ممكن به نمايش اند شده كنوني و گذشته بناشهرهاي ويران برشانهشهرها آرمان

 است و ارتباطي با شهري شدن انسان ندارد.شهري انسان يقت شهر بيگانه ازدر حقشهر آرمان آورند.مي در

دليل حاضر وجود ندارد و بشر بهدرحال  اين شهر شود.مي با نشانگرهاي آينده ترسيمشهر آرمان

سازد تا الگويي براي ساخت شهر آينده باشد. او آينده شهرهاي خود را نيازمندي آن را در ذهن خود مي

 تا طبق آن شهر آينده را بسازد.كند مي اي تعيين كرده و تالشايدهبا چنين 

روند  از طريقانديش آيندهبا اين حال  آيند.مي هايي از روند آن به حساباين مصاديق نه آينده كه نشانه

 ها از آينده غيرواقعي نباشند. در عين حالتا تصويرسازيكند مي ها را رصد مفهوميانگيزيآينده خيال

ت زيرا آينده ممكن اس شوند.مي آن محسوباي نشانه از آنها مصاديق آينده نيستند، هرچند كه ابزارهيچيك 

و كند مين به كلي متفاوت با اين مصاديق معطوف به آينده شكل گيرد. بنابراين آينده از قانون امروز پيروي

 در برابرش واقع نشده است. رود، هرچند كه با امروز نيز بيگانه نيست و امروزدر راه خود مي

 

 انديشي دانسته

نگار است. اين سه اصل براي ذهن نگر و آيندهپژوه، آيندهكه آيندهشود مي متوجهانديشي آينده ذهن با

 سازي اقدام كند.به آيندهها نگاريآينده آورند كه با روي آوردن بهامكاني به وجود مي

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ____________________________________________________  
 

 شود:با اين نگاه پرسيده مي

 عنوان يك واقعيت در خانه ذهن صورتبهانديشي آينده گيرد؟در كجا صورت ميديشي انآينده

اهد اي نخوانديشد كه ذهن داشته باشد و آن كس كه ذهن ندارد، انديشهدر اين وضع كسي مي گيرد.مي

 اي برتركارگيري و تدبير درست ذهن نكتهداشت. در اين صورت ذهن داشتن به تنهايي كافي نيست و به

يري كارگفراموش شود. با اين اصل فقط انساني كه ذهن دارد و روش بهانديشي آينده است كه نبايد در

و ديگر اشياي جهان شناسد مي كند، آينده را با روندهايشميمبادرت و به استفاده از آن داند مي آن را

نستن كه همان ذهن داشتن از امكان شناسايي آينده جهان ناتوانند. زيرا آنها از شرط نخست براي دا

 باشد به كلي محرومند.

 

 انديشيآينده غرض

 وقوع است. اين كشف با تفكر دردرحال  ممكن و محتملهاي آينده كشفانديشي آينده غرض از

 آيد.ميدست به شناسيو با الگوگيري از گذشتهروندپژوهي 

كه د دانمي س روندهاي گذشته و آيندهدرصدد تدبير آينده است. او براسا پژوهيآينده باانديش آينده

دنبال اين اصل انساني رفته كه آينده بايد چنان شناخته و قابل تدبير شود كه براي آينده وحشي است و به

 نه شناخت آينده كه تدبير در آن براي انسان است.انديش آيندهآدمي نافع باشد. با اين اصل انساني غرض 

 

 انديشي آينده بينيپيش

درواقع  بينيپيش پردازد. اينميبيني پيش با اشكال مختلف درباره رويدادهاي آينده بهانديشي هآيند

يني بپيش نه همهانديشي آينده كه امري پيش گفته است. با اين اصلدهد مي ها را سامانپيشگويي

 سازگار است.انديشي آينده خواهد بود و نه هر پيشگويي با

، متفاوتهاي حدس مهارت تفكر درها، فرض بايد توانايي درك پيش بينيپيش درانديش آينده

صوير و نيز به تها نقشه توانايي در تعيين روندها از طريقها، گزاره بندياوليت برايها داده انديشيدن در

 است.ها سازي ايدهلمد آراستن و

 ندر آينده باشد. ضميني بپيش راهگشايتواند مي الگو الزم است كه يك الگوانديشي آينده در

الگو يك چارچوب منطقي براي تفكر آينده است. الگو از يكسو چرخش و چيستي دانايي و ديگر اينكه 

ست آينده در گرو شكبيني پيش با اين حال كشف وكند. مي سوي چگونگي دانايي را از آينده منعكس

 مرز حال است.
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نده آيهاي ايده آينده كاربرد دارد. با اين فرضبيني پيش در اين صورت الگو براي تفكر در روند

و ديده شوند. پس راه دستيابي به روندها آينده فقط با تفكر بيني پيش كه چه چيزهاييكنند مي تعيين

 1ممكن است و به همين دليل به گفته هرمن كان، آينده حاوي شگفتي است.

ت. اسنگري پيش گوهاي تاريخي درصددبا دغدغه شناخت آينده از طريق روندها و الانديشي آينده

انديشه  براساس الگوهاينگري پيش كهبيني پيش نه پيشگويي وانديش آيندهبا اين فرض كار اصلي 

 معطوف به آينده است.

آيد. يم عنوان يك اصل كارش سراسر انديشيدن است و انديشيدن اساس كار او به حساببهانديش آينده

 ست.ا پژوهيآينده و نگريآينده كه درصدد فكركردن در روندبيني پيش دنبالنه بهانديشي آينده او با

 

 شناسيفصل هفدهم ـ آينده

 شناسيچيستي آينده

اني است. البته آينده انسها آينده شناسي جهان و انسان ريشه و تصوير تاريخي دارد كه برآيندي ازآينده

ست او او فقط در پديداري وضعي به وضع ديگر ممكن آيد مي مانند آينده جهان بدون دخالت انسان نيز

 نقشي ايفا كند. 

ت. پژوهان اسشده كيهانشناسي دارد و به نحوي راه يافته و تاريخيشناسي ريشه در كيهانآينده

و وضع واحدي شوند مي ها در هم تنيدهكشف اين راه در پهناي كيهان قابل فهم است كه در آنجا زمان

 دهند.مي را شكل

 كه در آيندهاست عبارت از كشف روندها و درك هر آن چيزي شناسي آينده چيست؟شناسي آينده 

پردازد، چند رويداد محتمل، ممكن و مطلوب در آينده مينگري پيش ممكن است رخ دهد. اين فكر به

 ناچيزي از آينده دست يابد. هرچند با امكاناتي كه دارد به واقعيت

ستفاده ها بدون اشناسي است. زيرا سفر در تاريكيتلزم ظرفيتي از گذشته و حالمسشناسي آينده 

شناسي آينده هاي گذشته است. اكنون اين اتفاق ناميمون دراز نور مانند افزودن تاريكي بر دامنه تاريكي

 ه است.رخ داده و جهان انساني در آستانه ورود به تخيالت و توهمات بيهوده در ارتباط با شناخت آيند

عني يايم. ساخته كه مايابد مي عيني وجود ندارد و فقط چيزهايي وجود آينده به عنوان يك واقعيتِ 

و روندها ما را به دانيم نمي با اين حال ما از آينده چيزي ساخته شدن است.درحال  آينده يك روندي

 و پيچيده است و فقط سخت دشوار معماييآينده فهم در اين صورت رسانند. مي هاآينده چگونگي

 كنند.مي وضع نبنيادين براي تغيير آهاي سياست وسازند مي اصيل جهان آينده راهاي انديشه

                                                 
  106ها ن اددي، تفك  ده اهه آ نده، ص 1.
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و جهان را در وضع آيد مي ترو به سختي هرچه تمامكند مي آينده آرام آرام از گذشته و حال عبور

واقعيت اساساً امري ناآشنا براي ذهن بخشد و اين و كسي به آمدن آينده سرعت نميدهد مي اي قرارتازه

امروز است. البته انسان جديد با همراهي آينده آن را مديريت كرده و با تدبير انساني آن را براي انسان 

 كند.فردا نافع مي

انسان در مواجهه با آينده ممكن است سازگاري نشان دهد و شايد به كلي از آن فرار كند. انسان در وضع 

و در وضع دوم آينده براي او امري ناآينده است. در هر حال نكته كند مي اسايي از آينده پيدااول امكان شن

 اصلي اين است كه آينده در امكان شناسايي انسان قرار دارد و قابل شناختن و شناساندن است.

 

 شناسي آينده معناي

است.  پژوهيآينده و نگريآينده ،انديشيآينده وقوع از طريقدرحال  شناخت آيندهمعناي به شناسيآينده

 ت.ممكن، محتمل و برتر اسهاي آينده دنبال مطالعهگرايي انسان دارد كه بهاين شناسايي ريشه در آينده

 از نوع روندشناسي وابسته است كه تجمع آنها براي مطالعه و شناخت پژوهيآينده شناسي بهآينده

و آينده مالزمه منطقي وجود دارد كه وجود يكي وجود خواهد بود. يعني بين شناخت اين دها آينده

 كند.ديگري را ايجاب مي

رويدادهاي ممكن در بيني پيش ناآمده وهاي آينده شناسي در يك مفهوم اكتشافي براي دركآينده

در اين صورت جهان دهد. مي آينده است. اين شناسايي بر رگه تاريخي داشتن و وانهاده نبودن آينده گواهي

 درحالي آيد و همه اتفاقات آينده در امتداد گذشته واقع شده ونده، منهاي جهان گذشته و حال پديد نميآي

 .استها آينده ها از گذشته و حال نشانگر پيدايش زمينه وقوعكه گذشته نيست. زيرا پديداري تفاوت

 

 شناسي نخستينآينده

كار به« اسيشنتاريخ و آينده»م آن را در كتاب شناسي اصطالحي است كه نخستين بار اُسيپ فِلچتيآينده

دستخوش تحوالت مفهومي شده و گستره وسيعي از مفاهيم را در مرور به  گرفته است. اين اصطالح

 برگرفته است.

از قانون و منطق فكر پيروي كند، آنكه  با رويكرد علمي آغاز شد و پيش ازشناسي آينده اين مدل از

مثابه يك واقعيت سراسر فكر است و با كه آينده بهدرحالي  ه است.شده پراكندهاي حدس دستخوش

 دزماني به وجوشناسي آينده در اين صورت شود.مي سخن فكر آغاز شده و متعاقب آن علم آينده روييده

وجود داشته باشد. با اين نگاه بايد حداقل موضوع و مسئله مشخصي از دانسته در اي آينده كهآيد مي

 كار انديشه علمي خواهد آمد.و بهآيد مي اشد كه آن نيز با تفكر به وجوددستور ب
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 شناسآينده

كه شناخت آينده به چه چيزي وابسته است. اين شناخت گويد مي بيني به انسانشناس با روشنآينده

 دهنبه فلسفه و علم ربط پيدا كند و در امتداد هم در رسيدن آياينكه  ممكن است فكري يا فني و يا

 كنند.آفريني نقش

گيرد و درصدد دستيابي به امر آينده است. از نظر او شناس در هر حال آينده را جدي ميآينده

و ها گذشته اي است كه ريشه در گذشته و وضع كنوني جهان و انسان دارد. او با فهمواقعيت آينده سازه

و  كندمي تفكر خالق آينده را شكار درك وضعيت حال در موقعيتي از خالقيت ذهني خواهد بود كه با

 اندازد.آن را در تور آگاهي و گواهي مي

و  اي ندارددارد. او از تاريخ كيهان و انسان اطالعات گستردهشناسي آينده شناس فقط دغدغهآينده

 آيد. او با تفكر از روندها درصدد شكاربه كارش نمي پژوهيآينده چنان دانايي در امركند مي احساس

ا آن كند و بنگري پيش هاي ذهني و فكريتا جهان در آستانه وقوع را با پرتوها و شعاعآيد برمي هاآينده

 فراهم آورد.بيني پيش امكاني براي

 

 شناسانهآينده هايپرسش

چند پرسش مقدماتي وجود دارد تا ذهن در مواجهه با آنها بتواند به قلمرو آينده چنگ شناسي آينده در

 شود:ها اشاره ميهايي از اين پرسش. با اين سخن به نمونهندازدابي

ذهن  شود.مي آينده چگونه ممكن است؟ آينده از طريق عبور از روندهاي گذشته و حال ممكن .0

هايي كه در گذشته جاي ماندند و شناسد. يعني ذهن براساس آيندهدر مواجهه با آينده راه آينده را مي

كشد كه در آينده پيوندهاي عميق ميان نو و كهنه وجود ئمي را به تصوير ميفرصت پديداري نيافتند، عال

تا در جهان آينده حاضر شود. كشف اين دو رود مي جديدهاي آينده دنبالرو انسان همواره بهدارد. ازاين

ي از تا آدمي به فهم و دانايدهند مي آينده به نحوي ذهن را در مواجهه فهم جديدي از جهان آينده قرار

 وجود در آستانه آمدن دست يابد.

هاي شناخت آينده از طريق روندشناسي امري ممكن آيا شناخت آينده ممكن است؟ كشف زمينه .2

است. اين امكان شناختي محدود به حدود خرد است تا در آينده عبوري از اين دايره وجودي صورت 

ده و امري غيرقطعي است. پس شناخت واقع شنگري پيش نگيرد. در اين وضع شناخت آينده در موقعيت

 تابع منطق احتماالت است.ها بينيپيش ها و با روي آوردن بهنگريآينده براساس پيش

 وانديشي آينده بهها آينده متفاوت ممكن است؟ دانستنهاي آينده چگونه دانستنِ .3

ند ذهن را با آينده هرچشناسي آينده هايروش با اين وضع شود.مي هاي متفاوت مربوطنگريآينده

ها فقط با منطق احتماالت چرخه سازند. اين روشرا ممكن نميها آينده كنند، اما شناختنزديك مي

 كمك كنند.ها بينيپيش تا در جستجوي كشف آينده بهدهند مي ها را در دستور قرارنگريپيش
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ز ثابه يك واقعيت نوعي امبهشناسي آينده شناسي مرتبط است؟جهان با زمانشناسي آينده آيا .4

هاي جهان زمان شناسيپردازد. اگر آيندهشناسي است كه به مطالعه زمان گذشته، حال و آينده ميزمان

اتفاقي رخ نداده است. زيرا آينده جهان با انفجار جهان و شكسته شدن زمان درواقع  را ناديده بگيرند،

 شود.مي گشوده و گسترده

بايد در عرصه آينده ساكن شده تا امكان شناسي آينده ه سكونت دارد؟در آيندشناسي آينده آيا .8

د شناسساخت آينده در عين آسان و دشوار بودن كاري ممكن شود. با اين فرض كسي كه آينده را نمي

 رود، اوشناس نداند كه از كجا آمده و به كجا ميزيرا زماني كه آيندهرود. مي به سمت مقصد نادانسته

 ته و سرگردان است.مسافري آشف

رنوشت در روند ستواند مي انسانشناسي آينده در روند سرنوشت اثرگذار است؟ باشناسي آينده آيا .1

 در تحوالت آينده هم تغييرات را مديريتبيني پيش در اين وضعيت باپژوه آينده خود تأثيرگذار باشد.

ساز در اين دو اتفاق تأثير سرنوشتو هم جامعه را براي تحوالت آينده آماده خواهد كرد. كند مي

 تأثيرگذاري و اثربخشي آينده خواهند داشت.

سازانه وجود دارد كه سازوكار آيندهشناسي آينده سازوكاري وجود دارد؟ درشناسي آينده آيا در  .7

هاي جامعه انساني نقش هماهنگ اين اصل در گشايش پيچيدگي شود.مي آينده با همين منطق شناخته

در تدبير انسان سياسي، تواند مي و اين فهمشود مي و موجب فهم آينده اجتماعات انسانيكند مي ايفا

 سياستي، اجتماعي، فرهنگي و شايد اقتصادي، حقوقي و فني نيز اثرگذار باشد.

ممكن است كه با آن تا هاي آينده مطالعهشناسي آينده آيد؟ميدست به چه چيزيشناسي آينده با .5

كشف روندهاي آينده با نگاهي به شناسي آينده در شود.مي اخت و دانستن آينده كشفحدودي راه شن

 .كندمفاهيم و معاني آينده را ترسيم و قابل فهم ميمرور به  و اين كشفشود مي انجامروندهاي گذشته 

 

 شناسي آينده فن

ه كسي اهد داشت. البتشناسي يك فن معطوف به تفكر اصيل است كه براساس آن سازه تعليمي خوآينده

شود و او با ممارست در تفكر و تجربيات عملي در كشف و شناس نميآيندهشناسي آينده با فراگيري فن

شناس شدن به ممارست در انديشه و تفكر و نيز شناس خواهد شد. بنابراين آيندهفهم روندها آينده

 شود.مي تجربيات عملي در انديشيدن به موضوع و مسائل آينده مربوط

ها، ساختارها و مفاهيم آن را شناس سازهكه آيندهكند مي به ذهن كمكشناسي آينده بودنفني

علم  نه يكشناسي آينده فهمدگرايانه از آينده ميهمراه عناصر بنيادين بياموزد. او با اين برداشت واقع

 كه انديشه علمي و فني سراسر معطوف به خرد و تفكر است.
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 شناسيامور آينده

ه مثابه آيندشناس واقعيت آينده را بهآينده شوند.مي هاي انسان طراحي و تعريفامور آينده با شاخص

از نظر او اين امور سازه و ماهيت انساني دارند و از طريق كشف روندهاي دهد. مي انساني مورد توجه قرار

سازي تا نقشي هماهنگ در آيندهآيد برمي نگاريآيندهدرصدد پژوه آينده آيند كه با آنميدست به انساني

 انسان ايفا كند.

 شود:شناسي درصدد دستيابي به اموري است كه به بخشي از آنها اشاره ميآينده

 مواجهه و شناخت مسائل ناآمده و در آستانه آمدن و نوآمد. .0

 ظهور.درحال  هايمثابه واقعيتريزي بهبرنامه .2

 هم تحوالت آينده جهان.فراهم آوردن اصول بنيادين براي ف .3

 علمي، فناوري و كشف مرزهاي هريك به شكل واقعي.هاي انديشه فهم .4

 سامان دادن چرخه علم و فناوري آينده براي ايجاد آينده برتر و با اعمال حداكثر احتمال وقوع. .8

 

 پژوهيآينده ـفصل هجدهم 

 سرآغاز

. با استآينده از واقعيتِ آگاهي آگاهي پيش نوعي از انتخاب آينده است. اين انتخاب نوعيپژوهي آينده

ياي رقابت نوآوري در دنبيني، پيش براساس نگريآينده به كيفيت پژوهيآينده اين حال كليد گشايش در

 و نيز به تدبير جامع كيفيت معطوف است.

ژوهشي پمريكا آغاز شد و زودهنگام اين ادبيات آنخست در  ،هاي تفكرنوين مانند كانونپژوهي آينده

ا حاضر در آسيتدريج به معطوف به آينده در اروپا به شكل ناهمواري سايه افكنده است. اين ادبيات آينده

 كه گويي وجود نداردرسد مي بويي از آن به مشاموشد و در كشور ما نيز با حداقل امكاني از تفكر رنگ

 1هاي امروزي يكسان است.ها و انديشكدههها و نيز در انديشگاها و سوادكدهيا بود و نبودش در سوادگاه

هم رگه باستاني دارد و هم سازوكاري معطوف به دوره مدرن است.  نگريآينده براساس تفكرپژوهي آينده

 ها همواره متفاوت بوده است. بشر در هر دو دوره اشتياق وافري به دانايي آينده داشته؛ هرچند كه نوع نگاه

 ايده در دوره روشنگري تقويت شد و بشر باور پيدا كرد كه براي هر چيزي با گذر از عهد باستان اين

كاوي انسان بود كه در آن احياي منطقي وجود دارد. از نگاه ديگر دوره روشنگري برآيندي از زمانحل راه

علم با احياي فكر خودبنياد رخ داده است. پديداري اين تفكر موجب شد كه درك و تحليل واقعي از 

هاي پيرامون بشر تا حدودي از ميان بر داشته شوند و هاي ممكن در آينده ساخته شود و نادانستهپديده

                                                 
ها و درز ها و پژوهشكده  وضن فك ي، علمه و فنه پژوهشگاههاي نننده است. الب ها و دادشكدهمقصند دادشگاه .1

ادد ن  ها درست و هم  ده وضن مر ا ه ق اه گ ف  ها و سنادندهت  از منقعرت سنادگاهها مناسبها و ادد شكدهادد شگاه
 لنح  است.اد ظاه دجات از آدها  ا سازوناههاي ام وزي تصنهي ساده
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 مثابه واقعيت آينده و منطق وجودي زندگي كند.او به

ها واقعيت وجودي ها و داستانهاي ادبي از طريق رماندوره روشنگري در آغاز با طراحيپژوهي آينده

ده كننخيرهشهرهاي آرمان اي و نيز به وجود آمدنخالق اساطيري و افسانهاي هايده يافت. ازسوي ديگر با

 پژوهشي عصر روشنگري افزوده است.هاي علمي و تخيلي در ادبيات بر دامنه آيندهو پديدار شدن سبك

در امريكا با مديريت  1833تا  1830هايروشمند در سالصورت به پژوهيآينده در دوره جديد

يابي و بررسي علمي مانند برونجامعه شناسي علم رن شروع شد. اين پژوهش با روشبآگويليام اف 

  1شده است. در جامعه شناسيِ انسانيهاي اساسي بينيروندهاي اجتماعي موفق به آينده

هاي مريكا، آلمان و ژاپن به فناوريآكه بعد از جنگ جهاني دوم شكل گرفت در  پژوهيآينده براساس

ال است. در س منجر شدههوايي ونقل حمل پيما وهاي باليستيك قارهشده مانند موشك از پيش تعيين

 طراحي شد پژوهيآينده با استفاده از روش دلفي در چارچوب مديريت بنياد رند، پروژه مشترك 1858

 اند.كرده بينيپيش انگيزيشگفتطرز به صد سال آينده هاي نوظهوري را در يككه فناوري

 «هنر گمان»عنوان يك فعاليت فراگير در دهه شصت شروع به فعاليت كرد و كتاب بهوهي پژآينده

نوين  عنوان دانشبه پژوهيآينده دوزوئيل، نخستين پژوهش نظري درباره آينده بوده است. در اين دهه برتراند

كنوني حق حيات  بوي علمي پيدا كرد. اين دانش در جهانودر جامعه علمي پذيرفته شد و اين پژوهش رنگ

هاي ها و پژوهشگاهپژوهشي در دانشگاهاي به شكل علمي با عنوان آيندهويژه يافته و در اغلب كشورها، رشته

 دولتي و خصوصي فعال شده است. اين اتفاق در كشور ما نيز به شكل مسخ شده رخ داده است.

 

 پژوهيآينده ضرورت

جهان امروز بوده كه تصورش چرخش فكر، علم، فناوري و  ناشي از تغييرات پر شتاب پژوهيآينده ضرورت

اي هاطالعات را دستخوش تغييرات اساسي كرده است. اين واقعيت از آينده درك بهتر براي دولت و سازمان

 آينده را تعيين كرده تا آينده را در پرتو تغييرات حال بشناسند و با كشف روندها آن را مفهومي كنند.

آينده جهان است. اين چگونگي داني از براي پيش انساني ضرورتيك از طرحي پژوهي آينده

يرد و دستانه صورت گريزي پيشكه براي آينده سياستگذاري و برنامهشود مي داني از آينده موجبپيش

مطلوب و نيز هاي آينده برمبتني در نتيجه سازمان دولت را متقاعد كند كه فعاليت سازماني خود را

 د.نمايريزي و اجرايي راهبردي برنامهي نگارآينده

پژوهيدن بخشي از ضرورت سياست بنيادينِ معطوف به خرد سليم و تفكر اصيل است. اين ضرورتِ آينده

 كارگيري مغز و نيز چيره شدن پوسته بر آن است.سياستي اكنون سست بنياد شده و گويي فاقد به

                                                 
 .10صوناسه، امع ج ، زمرن و لرام اف آگر ن. 1
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او در اين گرداب به كند. مي فرداي او را تعيين ضرورت فهم آينده دغدغه انسان امروز و نيازهاي

 افتد.هم فشرده آينده به ذهن، فكر و خردمندي نياز دارد تا بداند در فردا براي نسل انسان چه اتفاقي مي

كارگيري عقل و هوش بنا دارد، آينده را بنا به مقتضيات انسان امروز بسازد تا فردا يكسره با بهپژوه آينده

همه موقعيت انساني اينكه  نشود كه در اين صورت يا تحملش سخت دشوار خواهد بود يا بر او تحميل

 دهد.را در معرض تهديد جدي قرار مي

 

 پژوهيآينده چيستي

 مطالعه روندهاي آينده و پژوهيآينده موضوعيت يافت؟ پژوهيآينده ترين پرسش اين است چرااساسي

 اصالت روش چرخه ضدروش يا همه روشي ترويججاي به اين مطالعه ناآمده جهان و انسان است. درهاي آينده

گيري از همه احتماالت ممكن وابسته هاي چندجانبه و بهرهزيرا راه نوآوري از آينده به پژوهيدن شود.مي

 1شود.مي دن سازوكار علمي دارد و با روش و انديشه علمي قابل توجيهپژوهيآينده است. اين مدل از

گفتن به پرسش از كجا پاسخ ي برايكه سرآغازخواهد بود مناسبت فعاليتي از اين روي ي پژوهآينده

و اساساً امكان و قدرت رفتن به چه رود مي كه فردا به كجاگويد مي آغازكردن است. اين پاسخ به انسان امروز

 ت. با وجود اين فرضجايي را دارد. بنابراين آينده داشتن هركس به مسئله داشتن او در آينده وابسته اس

دو مفهوم متفاوت براي موضوع آينده دارد. يكي آينده جهان امكان كه بدون دخالت انساني در  پژوهيآينده

و ديگر آينده انسان است كه با عقل، هوش و احساس او قابل ساختن است. با شود مي پهناي كيهان حاضر

دغدغه انسان فردا را داشته باشد آنكه  و او بيش ازآيد مي اين حال انسان چه بخواهد يا نخواهد آينده انساني

 دغدغه خود را دارد و در اين سير ممكن است با تدبيري آينده انساني را در مسيري قرار دهد كه خود

 اين اتفاق هرچند براي فردا است، اما اتفاق امروزي براي انسان فردا است.خواهد. مي

 

 پژوهيآينده چرا

است. اين اصل به ها آينده در جهان آينده سازوكاري براي انفجار ناداني از پژوهيآينده ؟پژوهيآينده چرا

گويد:جهان سراسر در تغيير و تحول هميشگي است. امروزه اين تغييرات بنيادين در تفكر، علم، انسان مي

 پژوهيندهآي وسعههاي مختلف زندگي افزايش يافته است. اكنون با تفناوري و اجتماعات انساني و در جنبه

شدن دانايي را همراه با حفظ و گستردگي فناوري اطالعات به نحوي انفجار ناداني را فرو نشانده و جهاني

 داده است.بيشتري  هاي ملي شتابويژگي

انفجار ناداني ناشي از لزوم درك بهتر جهان و انسان آينده براي انسان امروز است. با اين منطق 

كاري دشوار است و در عين ها آينده قطعيت پيچيده شده است. با وجود اين كشف آينده سراسر به عدم

                                                 
 داهد. پژوهه تََ ك    مهوسعت معنا ه پردا ن ده، ده آ ندههغم ا نك     . هوش علم مصطلح1

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ____________________________________________________  
 

راهي براي گشودن حيات فردا باشد. تواند مي هايي از آن در گذشته و امروز وجود دارد كهحال واقعيت

كند، اما فرصتي گرانسنگ براي بنابراين عدم قطعيت هرچند كار را براي انديشيدن سخت و دشوار مي

هايي از انسان و جهان مواجه شود و درصدد كشف، گذارد تا با واقعيترانديشي در اختيار آدمي ميدو

 فهم و در نتيجه ساخت آن براساس نيازها و مقتضيات و مناسبات انساني بپردازد.

 هافتد ببوي ادبيات انساني دارد، هرچند در جهان واقع اتفاقي كه ميوآينده جهان بيش از هر چيز رنگ

كلي متفاوت با اين فرض است. اين اصل فقط درباره انسان صادق است كه آينده انساني پرتوهايي از انسان 

هاي بزرگ انسان آينده است. انسان امروز نبايد درصدد ساخت امروز را دارد و اين واقعيت يكي از دشواري

 م كند كه آينده انساني را تهديد نكندانسان آينده باشد و او بايد زيرساخت زندگي انسان امروز را چنان محك

 و انسان فردا با آغازي جديد شروع به فعاليت نكند و برشانه تجارب گذشته انساني گامي به پيش بردارد.

 

 پژوهيآينده مفهوم

فاقد مفهوم اصيل است و هرگونه  يك اصلِ براساس روندهاست كه در حقيقت از آيندهاي نقشه پژوهيآينده

يعني ريشه هرگونه مفهومي از آينده  آيند.مي به وجوددر آن و با منطق خردمندي و تفكر مرور  به مفهومي

 ناشي از تفكر بنيادين است و با اين تلقي اگر تفكري نباشد، مفهومي از آينده وجود نخواهد داشت.

ي از وندنه يك دانش كه ر پژوهيآينده تفكري براي شناخت آينده است. با اين فرضپژوهي آينده

بندي ولفرم درك تعامالت آينده انساني براي پژوهيآينده تفكر نوپديد در فهم آينده است. در اين صورت

 پژوهيآينده پسهاست. سياست برمبتنيهاي تصميم راهبردي وهاي برنامه طراحيها، سياست كردن

 يروز و امروز ندارد.دجهان جهان آينده شباهتي با  كهطرحي از يك واقعيتِ سراسر تغيير است 

فهم و مفهومي از آينده است كه فهم قطعي از آن وجود  نسازوكاري براي نشان دادپژوهي آينده

آن است تا از اين طريق براي آينده دهنده شكل دنبال كشف و فهم عواملندارد. اين پژوهش از آينده به

ت. زيرا موضوع و مسئله واقعي از آينده ريزي كند. ازسوي ديگر فرض مفهوم قطعي نادرست اسبرتر برنامه

وجود ندارد تا متناسب با آن مفهوم قطعي به وجود آيد. در اين سراي همه چيز طبق منطق احتماالت 

ز آنجا گيرد و اصورت ميها واقعيت از آينده براساسبيني پيش بنابراينرود. مي و نيامدهآيد مي به وجود

 آن ناممكن است.بيني پيش كه چنين واقعيتي وجود ندارد،

 شود:از آينده وجود دارد كه به مهمترين آنها اشاره مي يمفاهيم متنوع پژوهيآينده در

 براساس خرد، تفكر، علوم رياضي، فني و اجتماعي،پژوهي آينده .0

 ممكن، محتمل و برتر،هاي آينده مثابه شناساييبهپژوهي آينده .2

 سازي،و مسئله آفرينيانتقادي به شكل پرسشپژوهي آينده .3

 هاي بنيادين.مشاركتي با رويكرد توسعه مشاركتي آينده براساس فرضپژوهي آينده .4
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 پژوهيآينده معناي

. اين ممكن استهاي آينده پژوهيدنگشوده نگه داشتن آينده و مديريت تغيير در معناي بهپژوهي آينده

 واقعيت آينده گشوده شود.تدريج به تاشود مي انجامپژوهش در سه حوزه ممكن، محتمل و برتر 

 شود:حاوي معاني متفاوت است كه به چند نمونه آن اشاره ميپژوهي آينده

روش فكري، علمي و فني است. اين شناخت چنانچه به آينده به شناخت آينده ممكن پژوهي آينده

آن ندارد. اگر و انسان تصرفي در شود مي جهان ناظر باشد ناممكن است. زيرا جهان ممكن خودساخته

در ارتباط با انسان باشد به دو صورت بايد به آن نگريسته شود. اگر فرض ساخت انسان آينده باشد، امري 

گستري و افتد و چنانچه جهاننامعقول است و در انسان قابليتي وجود دارد كه چنين اتفاقي مي

ي رو راهي فكراين حال راه پيش بيني و حيات آدمي براي آينده بهتر باشد، فرضي ممكن است. باجهان

 و علمي با الگوي تاريخي است.

هاي در آستانه يعني پديده شود.مي آينده از طريق كشف روندهاي معطوف به گذشته شناخته

 كنند.مي پديداري به پيدايي چنين امري كمك

 توجه شود: پژوهيآينده در اينجا الزم است به اموري در

 شود.مي ممكنها آينده و پژوهيدن دربا انديشيدن پژوهي آينده .0

ا اين سازي ممكن شود. بپژوهيدن به تفكر و انديشه خودبنياد نياز دارد تا براساس آن آيندهآينده .2

 يابي به آينده ممكن درگرو تفكر و انديشيدن هميشگي است.حال راه

 ژوهيپآينده ت. اينسازوكاري براي ارتقا و توسعه جهان آينده با تدبير انساني اسپژوهي آينده .3

پس اين دهد. مي ها و نيازهاي انسان امروز و فردا پاسخبيش از هر چيز بنيان انساني دارد و به دغدغه

ده را بيند و با چنين تلفيقي آيندانش ارتباط معقولي ميان مناسبات و مقتضيات انسان امروز و آينده مي

 داند.مي يدست يافتن

ي پژوهشناسي در آينده است و ارتباطي با زمانشناسي و انسانكيهانمعناي بهپژوهي آينده .4

در پژوه آينده پژوهي ساده را با خود همراه كند كه هدف اساسيندارد. البته ممكن است نوعي از زمان

براساس خرد و تفكر دارد و چنين منطقي در انديشي آينده ، سازهپژوهيآينده شناخت آينده نيست. اين

 زند.ف آن موج ميهاي مختلحوزه

 كاري به پژوهيآينده هاي زماني آينده است. اينترسيم و بررسي افقمعناي بهپژوهي آينده .8

 پژوهي اين آينده مربوطعنوان يك موضوع اصلي ندارد و دغدغه آن به زمانپژوهي بهانسان و جهان

ست. ا شدهزمان آينده توجه  به اشياي آينده مورد نظر باشنداينكه  بيش از پژوهيآينده در اين شود.مي

 اند.هاي آيندههاي آينده تابع جهانبا اين حال زمان

ه كشود مي كشف قانون طبيعي جهان در روندها است. اين كشف موجبمعناي بهپژوهي آينده .1

كه در  آينده استهاي حدس برمبتني تري از آينده صورت گيرد. البته قانون آيندهاكتشافات وضع دقيق
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كه از روندشناسي ناشي شده به نگري پس ونگري پيش هايقطعيتي وجود ندارد. اين قانون با مدلآن 

ذشته گهاي آينده نيست و ممكن است جامانده از نگريآينده لزوماً پژوهيآينده البته چنينآيد. مي وجود

 درآمدي از گذشته است.اي آينده باشد و ضمن اين كه چنين

 ژوهيپآينده ممكن يا بهترين گزينه مشابه است. اينهاي آينده ساختني معنابهپژوهي آينده .7

با اين  رسد.مي نظربه چيزي است كه وقوع آن امكان دارد، هرچند كه در عمل كاري سخت و دشوار

با  پردازد و شايدبراساس ساختن آينده است. اين ساخت به آينده در آستانه وقوع مي پژوهيآينده فرض

 را در ساخته شدن مديريت كند.تدبيري آن 

ست. اانديشي آينده معطوف به آينده با رويكردهاي سياست پژوهيدن درمعناي بهپژوهي آينده .5

معطوف به آينده است كه به سياستگذارانِ هاي سياست هايي ازبه منزله يافته پژوهيآينده در اين وضع هر

كنند يم نگر راه آينده انساني و انسان آينده را تعيينآيندههاي سياست يعني شود.مي مربوطانديش آينده

 فتد تا با تدبيري آينده را در اختيار گيرد. ايناگويند در آينده ممكن است چه اتفاقي بيو به او مي

وجود ندارد و انسان امروز اي آينده دهد و با اين نگاهبه انسان آينده فرصت ديده شدن نمي پژوهيآينده

با اين فرض انسان آينده تصويري از انسان  شود.مي ها و نيازهايش بر انسان آينده تحميلهبا همه خواست

 امروز است و با اين فرض انسان آينده وجود ندارد.

 

  پژوهيآينده راه

ها و وجود ندارد و فقط راهاي آينده پژوهي است. زيرا در جهان واقعدر مدل علم نوعي از راهپژوهي آينده

پژوهي آينده كرده است كه راهپژوه آينده معطوف به آينده وجود دارند. با اين برداشت كسيروندهاي 

 باشد و تصور و تصديق سيالي از آن داشته باشد.

پژوهي معطوف به گذشته است. با اين فرض انديشه از آينده پيش از هر چيز يك راه پژوهيآينده 

هان پژوآيندهو تابع زمان است. از اين جهت دهد مي ا شكلعمومي آينده نيز از اين سنخ است كه زمانش ر

و كنند مي آورند و در زبان نمادگذاريهاي خود را در زمان به وجود ميجاي پيشگويي از آينده طرحبه

 آورند.در ديد عمومي به نمايش در مي

به شكل سيال  هاي از دست رفتهآينده يك راهي از حال به آينده است. در اين راه بر سر گذشته

 كه راه آينده است، اما همه آينده راه نيست و اين راهدرحالي  شود.مي هاي آينده انساني ساختهبنيان

 حياتي آنها است. آينده مستقل از حال است و خودنماي جهان و انسان در چرخه زيستآيندهدرواقع 

چنانچه نقش موانع آينده را نشناسد  مشكل اين است كه انسان امروزرود. مي كشد وو سر بر ميآيد مي

 .ناپذير استيا تصورات خود را آينده بنامد يا خود را بر انسان آينده تحميل كند، وجودي سخت تحمل
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 گذشته راهي براي آينده

د. گذشته يابپژوهي به آينده دست نميكند، اما كسي با گذشتهگذشته راه را براي آينده انساني آماده مي

بود كه آمد و رفت و تجربه جديدي بايد در آينده به وقوع بپيوندد. يعني ميان راه گذشته  فقط سرمشقي

 كه به كلي با يكديگر متفاوتند.دهند مي اساسي وجود دارد كه آنها دو جهان را سامان و آينده تفاوت

 دگذشته با همه امكانش گذشته است و سرگرم شدن با آن براي انسان آينده سردرگمي به وجو

گذشته تجارب جهاني از جهان گذشته و الگوي مناسبي براي طراحي جهان جديد است. با اين آورد. مي

فرض گذشته هرچند آينده نيست، اما هرگونه امكاني از آينده در روندگذاري گذشته نهفته است و آينده 

 منهاي گذشته طرحي از يك اتفاق ناممكن است.

 

  پژوهيآينده مطالعه

با هدف كشف آينده پژوهان آيندهممكن است. هاي آينده علمي از رونديافته سازمان مطالعههي پژوآينده

پردازند تا به رصد آينده بپردازند. در عين حال آنان با منطق بهتر به مطالعه آينده جهان و انسان مي

 فاقش اساسي در آن ايو تفكر نشود مي انجامانديشي آينده با سازوكار پژوهيآينده دانند كهپژوهش مي

يرند گكار ميحداقل تفكر را در ساخت آينده انسان و تا حدودي جهان بهپژوهان آيندهبنابراين كند. مي

 دچار فقر تفكر و منطق عقالني و در نتيجه عقالنيت روشي شده است. پژوهيآينده و به همين دليل

وقعيت انسان و جهان امروزي است. اين مطالعه چندجانبه انسان امروز از وضعيت و مپژوهي آينده

و نيز فراهم آوردن امكاناتي در آينده است كه به سرنوشت انسان شناسي آينده پژوهيدن سازوكاري براي

بيشتر در حوزه انساني كاربرد دارد و با سازوكار  پژوهيآينده با اين حال شود.مي و جهان فردا مربوط

 شود.مي امروزي درباره فردا طراحي

 گرايي محسوبپردازد كه آن بخشي از انسانبه ماهيت امروزي انسان و جهان آينده ميپژوهي آينده

ريزي آن نمايي كند تا به برنامهدنبال اين است كه از واقعيت پوشيده آينده انسان رخاين مطالعه به شود.مي

 ريزي است. يعني همه هدفه برنامهمثابدنبال تدبير انساني در آينده انساني بهبپردازد. اين رويكرد به

ن هايي را براي آاين است كه آينده امروزي براي انسان فردا طراحي كند و متناسب با آن برنامه پژوهيآينده

ان كه انسكند نمي خواهد دست يابد. اين فرض از آينده تعيينسامان دهد تا به آنچه خود از انسان فردا مي

 و مقتضيات او كدام است. زيرا او براساس روندشناسي چرخش كيهان و انسان آينده چگونه است يا مناسبات

 كه آينده ممكن است به كلي متفاوت با چيزي باشد كه در ذهن انسان امروز آمده است.داند مي

 

  پژوهيآينده نقشه راه

ار ين نقشه از انفجدر اكند. مي هم نقشه راه آينده است و هم نقشه راه براي آينده را ترسيمپژوهي آينده

ممكن و محتمل به آينده بهتر هاي آينده كه در آن آدمي با طرحشود مي آينده و شكست زمان گفته
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مراتب هب متفاوت بايد سخن گفته شود كههاي آينده ايده آينده واحد ازجاي به با اين اصليابد. مي دست

 به سمت آينده راهگشاتر است.

تفاوت مهاي نگاريآينده است كه براي طراحيانديشي آينده با رويكرد نقشه راه آيندهپژوهي آينده

ريزي متفاوت است، هرچند كه در آن و برنامهبيني پيش با پژوهيآينده با اين رويكرديابد. مي سازمان

 وجود دارد. نگري پيش براساس منطقبيني پيش حداقل

نده هاي آيوندهاي آينده است كه به اليهيك نقشه سياستي و شناسايي روشمند از رپژوهي آينده

هاي متداول علمي تفاوت اصولي دارد ريزيو برنامهها سياست وابستگي دارد. اين سياست شناور با ديگر

 هاي پژوهيدن آن نيز متفاوت است.و بنابراين شيوه

 نوني موضوعمثابه يك علم در عين روشمندي غير از علم متداول امروز است. علم كبهپژوهي آينده

و مسئله تعييني دارد و افهامش قابل اثبات و ابطال است، اما علم آينده نه موضوع و مسئله تعييني دارد 

در اين صورت يا بايد گفت آينده نه علم كه فلسفه است و  گيرد.مي و نه در موقعيت اثبات يا ابطال قرار

متفاوت است كه علم و ناعلمي در آن يكسان  تابد يا علمي به كليفقط تفكر را با سازه خردمندي بر مي

نه علم كه فلسفه است و فقط به همين دليل تفكر  پژوهيآينده واقعيت اين است كه شوند.مي تلقي

 امكان نفوذ در آينده را دارد.

 

 پژوهيآينده امكان

 يد كه پيشتررواين آينده در جايي ميآيد. مي پژوهيدن طرحي از جهان امكان است كه از گذشتهآينده

شود و آن از عناصر رويد و از هيچ چيزي ايجاد نميحاضر بوده است. با اين فرض آينده بيدرنگ نمي

يعني امروز با عناصر فكر ديروز طراحي و ساخته شده و فردا نيز با  شود.مي تعييني گذشته پديدار

 شود.مي هاي فكر امروزي پديدارقابليت

طرحي از آينده امكاني در جهان واقع است. در اين طرح همه چيزها از آينده  پژوهيآينده امكان

شناورند و چيزي ساكن وجود ندارد تا بر آن تكيه شود. با اين نگاه پژوهش در آينده نيز در همين وضع 

 ها خواهد بود.ثباتيگيرد و ثباتش در بيقرار مي

 پژوهيآينده آينده وهاي سياست هايي مانند بنيادي، فني، تحليلبا شيوه پژوهيآينده امكان

و به شوند مي ها به سختي در چهارسوي جهان آينده فهم و مفهوماين امكان شود.مي ممكنها سياست

 نشينند.كشند و به سادگي فرو ميتر نيز سر بر ميدشواري هرچه تمام
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 پژوهيآينده فقر

 كار رفته است. اگر كسي نسبت بهده بهناشي از نوع تفكري است كه در پژوهيدن آين پژوهيآينده فقر

ه بيني او كوتاه يا ناشي از تخيالت بيهودروند آينده انجام ندهد، آيندهبر مبتني ، تفكر و پژوهشيآينده

 رخ داده است. پژوهيآينده است. اكنون اين اتفاق ناميمون در سطح وسيعي در چرخه

حيرت فرو برده است. اگر در آينده تفكري  آينده همه تفكر است كه ناخواسته ذهن و خرد را در

براي انسان وجود نخواهد داشت و فقط صورت مسئله را در معرض سوادآموزي اي آينده صورت نگيرد،

فقر حاكميت دهنده نشان در عرصه آينده سايه افكنده كه پژوهيآينده اكنون فقردهد. مي ذهن قرار

 اعون در ذهن انسان امروز نفوذ كرده است. او اكنون ازتفكر و منطق خرد است و اين واقعيت مانند ط

 كه هيچ تصور روشني از آن ندارد.گويد مي سخناي آينده

يني بپيش اين مدل با زبان گيرد.مي در گذر تاريخ با طراحي مدل مفهومي ذهن شكلپژوهي آينده

و رسد مي مفهوم زمان به پايان پژوهيآينده با اين حال دردهد. مي در آينده ناآمده معناشناختي انجام

 شكست زمان و انفجار آينده رخ دهد.اينكه  تواند از خميدگي زمان و فضا عبور كند، جزذهن نمي

 

  پژوهيآينده روش

با اين فرض ايجاد و  كنند.مي ها به دو صورت فردي و جمعي نقش مناسب ايفاروش پژوهيآينده در

اي افراد و اجتماعات انساني ممكن است. زيرا علم و فن مصرف بر پژوهيآينده هايروش كارگيريبه

 آيند، هرچند كه توجهي به آنها نداشته باشند.كار نوع بشر ميفردي و اجتماعي دارند و به

كند مي كاربردي ندارد. در اين فراز فقط تفكر در مغز آينده رخنهانديشي آينده اين اصل در عرصه

اين روش هرچند در چهارسوي علم و فن كاربرد دهد. مي ني را سامانهاي پژوهيدن علمي و فو رگه

 فردي و جمعي را توضيح دهد، اما در عرصه تفكر امري ناتوان است. زيراهاي آيندهتواند مي دارد و

 در اختيار بشر نيست تا روشي براي فهم و تبيين آن به شكل سنجيده وجود داشته باشد.اي آينده

 

 درك حقيقت آينده

هاي امروزي است. اين درك ممكن مسئله اصلي درك حقيقت آينده از طريق واقعيت پژوهيآينده در

متفاوت و اشكال مختلف پديدار شود. در عين حال حقيقت آينده فقط با سازوكارهاي هاي روش است با

 چيزي را نفي توانندو نه ميكنند مي و احتماالت امروزي نه چيزي را ثابتشود مي روند آينده شناخته

 كنند و از ميان بردارند.

هاي برجاي مانده و به وقوع نپيوسته جهان و انسان است. اين پديدار امروزي آينده در حقيقت گذشته

كه وجودش از مغز سر تا ناخن پا دگرگون طوري به شود.ديگر گذشته نيست و در حكم گذشته واقع نمي

 د.تابمثابه قانون طبيعي بر مياست و فقط قانون آينده را بهشده است. پس آينده در هر حال همه آينده 
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نما سروكار داشته و اين نكته اكنون به سختي براي او فهم شده است. بشر همواره با گذشته آينده

امند انجها به طول ميها سالزيرا تحوالت اساسي جهان براساس انفجار بزرگ و نيز تداوم انفجار سياهچاله

 د،كنكه او احساس ميدرحالي  داند،آن به بشر برسند و بشر امروز آن گذشته را امروزي ميتا پرتوهاي 

بشر از آنجا كه از شناخت كند. مي در آستانه وقوع است. اين اصل حتي درباره انسان نيز صدقاي آينده

فهم او اغلب  وكند مي زندگيدرحال  پندارد و به ندرتخود بازمانده، هميشه گذشته خود را آينده مي

 معطوف به گذشته بوده است.

 

  پژوهيآينده انواع

 شود:به دو صورت انساني و جهاني تقسيم ميپژوهي آينده

با  پژوهيآينده پژوهيدن اول تابع تاريخ، مالحظات، مناسبات و مقتضيات انساني است. اينآينده

وقعيت در مها نگاريآينده ده انساني باتا آينكند مي كشف روند كنوني انسان آينده، تحوالت او را رصد

 تري قرار گيرد.مناسب

ند كمي ها، انفجار بزرگ، شكست زمان و نيز تداوم آن پيرويپژوهيدن دوم از قانون سياهچالهآينده

و شايد انسان در آن نقش پيراموني ايفا كند. يعني آينده جهان بدون دخالت انسان در پهناي كيهان 

 شود.مي اين سياست هستي آن ديده و باشود مي حاضر

كه هريك براي پاسخ به نيازي شود مي به دو صورت بومي و جهاني طراحي پژوهيآينده از يكسو

 ژوهيپآينده هاي اوليهسو قدم نيز سازه، ساختار و ماهيت انساني دارد. ديگر پژوهيآينده خواهند بود. اين

نفوذ خواهند كرد. انديشي آينده در چرخه جهان با فراگيريتدريج به در حوزه انسان بومي خواهد بود و

تا به نيازهاي انسان در جهاني كه شود مي جهاني در چارچوب انديشه ملي طراحي پژوهيآينده البته

 اكتشافي انجامسازي لمد در مسائل جهاني اغلب با پژوهيآينده با وجود اينخواهد آمد پاسخ داده شود. 

 و به پيامدهاي ممكن متكي است.رود مي نه وسيعي از متغيرها به پيشكه بر دامشود مي

 

  پژوهيآينده نظريه

ها به ما سازند. با اين نگاه نظريهرا برگونه واقعي ميها آينده هاي آينده با رويكرد عقالني و منطقينظريه

 خواهد كرد؟ در نهايت طبق چه اصولي عملشود؟ مي گويند كه آينده چيست؟ چگونه پديدارمي

 سه نظريه كلي براي فهم چگونه زيستن در آينده وجود دارد: پژوهيآينده در

تا ذهن را شوند مي براساس منطق حدس، گمان، شهود و خيال بر آن حاكم نظريه توصيفي:

 پذيري قرار گيرد.كنند كه در موقعيت باورپذيري و فهممتقاعد 
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گيرد تحوالت گذشته و حال نسبت به آينده صورت مي از آينده طبقها بينيپيش نظريه تشريحي:

 تا از يك نوع عقالنيت روندها برپايه الگوي تاريخي پيروي كند.

طراحي آينده بهتر براي انسان فردا كه با روح، منطق، باورها و مناسباتش سازگار  نظريه تجويزي:

 ود.مثابه يك واقعيت سيال همراه شباشد و با مقتضيات انسان آينده به

 

  پژوهيآينده هايويژگي

 شود.مي موجب فهم آينده و راهگشايي در آنهريك  به وجود دارد كه توجه ويژگيچند  پژوهيآينده در

ايه زمان پ هايي مانند چندي بودن مسائل آينده، اعمال روش استقرايي و قياسي بربا ويژگي پژوهيآينده

متنوع و تمركز كردن بر روي متغيرهاي صورت به ك بهترها براي درمداري پژوهشو زبان فكر، ارزش

 شود.مي پذيري شناختهپذيري و فهمانعطاف سريع با قابليت

 توانندها حق حيات در شناخت آينده دارند و برگونه واقعي مياز اين ويژگيهريك  پژوهيآينده در

ت ص به شكل ذهني و نيز با منطق احتماالها با فقر تعيين موضوع و مسئله مشخكنند. اين ويژگيآفريني نقش

 يين كنند.پذيري تبزمان و زبانشان برپايه ايده فهمنگري پيش طراحي شدند و درصدند كه مسائل آينده را از طريق

 

 پژوهيآينده رويكرد

 شود:رويكردهاي متعددي براي توضيح و تبيين آينده وجود دارد كه به پنج نمونه آن اشاره مي پژوهيآينده در

: آينده در حقيقت تداوم منطقي گذشته است. يعني نيروهاي حاكم بر گذشته كه رويكرد استنتاجي

ل كسي كه با اين اص كنند.مي قابل فهمها بينيپيش يكپارچه آينده را باصورت به غيرقابل تغيير بودند

بيني يشپ با بهترينگذشته را بشناسد با استفاده از روندهاي گذشته به سمت آينده گيري شكل روش

هاي آينده را گذشته و حال براساس كه روندها و رگهداند مي و با منطق واقعيت مرور شدهرود مي ممكن

 كنند.مي منطق و زبان آينده ترسيم

: براساس آن تاريخ جهان در آينده تكرار خواهد شد. يعني آينده تكرار روندها و رويكرد تحليل الگوها

است. در اين وضعيت با دانايي از گذشته و تحليل بيني پيش س الگوهاي قابلحوادث گذشته براسا

 آيند.مي دستبه محتملهاي آينده ترواقعي شكلاي گذشته و آينده و ارتباط دادن آنها به مقايسه

رود. مي ها در شرايط آينده رو به بهبودي: آينده براساس باورها، اقدامات افراد و سازمانرويكرد تحليل هدف

 گيرد.مي و در امكان وجودي قرارشود ميبيني پيش سازان قابلبا اين تحليل آينده با آزمودن اهداف تصميم

و تصادفي است. با اين بيني پيش آينده نتيجه عوامل حوادثي غيرقابل متعدد:هاي آينده رويكرد

تعددي مهاي آينده كه با آنشود مي بهتر به گستره وسيعي از روندها و حوادث مربوط نگريآينده رويكرد

 شوند.مي ريزي شده قابل تصويربرنامهفرآيند  در يك
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 آينده معجوني پيچيده از روندهاي تغييرناپذير است و برپايه حوادث تصادفي شكل اي:رويكرد مكاشفه

 است.ها اثرگذارتر و كارسازتر از ديگر روشمراتب به كارگيري روش دلفيدر اين نگاه به گيرد.مي

 

  پژوهيآينده رويكردهاي

دنبال حل مسائل پيچيده و دشوار آينده هاي جهاني بهبا رويكرد چندبعدي در عرصه پژوهشپژوهي آينده

و هيچ كند مي در عرصه موضوع تعييني خود فكر و پژوهشپژوه آينده جهان است. در اين وضع هر

پژوه آينده د. البته هرشونمشخص مطالعه قرار نمي پژوهيآينده پژوهيدني از آينده همه عناصر را در يك

 بايد تمامي ماهيت چندبعدي مسئله را در دستور كار خود قرار دهد.

مضاعف براي انگيزي ذهن و موجبدهند مي را شكلها آينده به نحوي پژوهيآينده رويكردها در

انگيزي و اشند تا دستخوش خيالمعطوف بها واقعيت از يكسو رويكردها بايد به شوند.مي فكربرانگيزي

 هاي آينده جهان با دغدغهكه پژوهششود مي توهم بيهوده نشوند. ديگر سوي اعمال اين شيوه موجب

 كاوي انجام دهند.در راه آينده واقع شوند و آيندهها آينده

 

  پژوهيآينده گانهرويكرد سه

از يكسو  شوند.مي ديده و شناختههاي بنيادين براساس خردمحوري با رويكردهاي متنوع پژوهش

و ديگر سو با سوگيري معقول هدفمند خواهند شد. اين دهند مي گيريجهت هارويكردها به پژوهش

 كرده است.آفريني نقش نيز كاربرد دارد و در مواردي پژوهيآينده اصل در چرخه

 سه رويكرد و سوگيري متفاوت براي پژوهيدن وجود دارد: پژوهيآينده در

 ،با رويكرد تحليلي و اكتشافي پژوهيآينده لف(ا

 ،با نگاه ذهني و تصويرپردازي پژوهيآينده ب(

 براساس هنجاري و مشاركتي. پژوهيآينده ج(

 

 پژوهيآينده هدف

شناسي او قرار دارد. يعني چرخه اين دو گرايي و جهانهركس در امتداد جهان پژوهيآينده هدف

 د.دهو به او قدرت و توانايي در شناخت آينده جهان ميكند مي را تأمينشناسايي از جهان چنين هدفي 

 كند:هاي خود چند هدف اساسي را دنبال ميپژوهيآينده پژوه درآينده

هاي جهان در آستانه آمدن، فهم مسئلههاي سازه روندهاي جهان آينده، كشف بررسيپژوه آينده هدف الف(

 هاي آينده جهان است.فكربرانگيز براساس پژوهشهاي حلراه ها و ارائهئلهمسحل راه اساسي آينده و يافتن
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ز بهتر امروگيري تصميم براينه شناخت دقيق آينده جهان كه راهگشايي آن پژوه آينده هدف ب(

 ها براي مواجهه با فردا آمادگي پيداپژوهيآينده است. ذهن امروز باها نگاريآينده براي فهم واقعي در

 دهو تهديدهاي آينها فرصت تا آينده دشوار و پيچيده قابل فهم شود. اين آمادگي از طريق كشفكند مي

 قابل درك و دست يافتن است.روندپژوهي  كه باآيد مي دستبه

 با درك اينآيد. مي با كشف و فهم نظم بنيادين حاكم بر جهان طبيعي به وجود پژوهيآينده ج(

 رود.جهان آينده از ميان رفته و جهان با زمانش رو به پيش مي نظم فرض آشوبگرايانه بودن

 

 پژوهيآينده غايت

 اين آينده سراسر شود.مي تر و برتر آينده انسان طراحيمناسبهاي سياست براي تدوينپژوهي آينده

 يو با مناسبات و مقتضيات انسان آينده سازگارشود مي انساني است و با منطق انسان امروز طراحي

لي مثابه سياست پايه اصانگيزي، طوفان فكري و تفكر بهجريان ذهن پژوهيآينده دارد. با اين نگاه براي

 باشند. ها آينده الزمند تا راهگشاي

وجود دارد. ايده آينده ها واقعيت يك ايده همراه باصورت به مثابه يك واقعيت وجود ندارد وآينده به

ند، غايت كگونه كه سازه آينده را طراحي ميكر خالق است. اين تفكر همانتفبر مبتني نه امر اتفاقي كه

 طبيعي امري غايتمند است. يعني در هرصورت به آن را نيز رسم خواهد كرد. بنابراين هر فرض از آينده

گرايانه انساني وجود دارد. هرچند كه جهان رو به پيش غايت جهاني خود را دارد و غايت آيندهاي آينده

 ارتباطي با چندوچوني انسان ندارد.

 

  پژوهيآينده دو اصل در

دو اصل راهبردي براي پژوهش در روند جهان آينده وجود دارد كه بايد جدي گرفته شود.  پژوهيآينده در

در پژوهان آيندهسازي راه براي يكي خالقيت ذهن براساس طوفان ذهني با رويكرد فكربرانگيزي و ديگر ساده

دهند مي وط به آينده است. اين دو اصل ذهن را با فراهم آوردن امكاني در روند واقعي آينده قرارپژوهش مرب

 دهد.انجام مينگاري آينده پژوهيآينده و ذهن با امكانات خرد، مغز و تفكر و حس به شكل واقعي با

و از كسي هراسي د دهمي كار خود را بر مبناي اين دو اصل بنيادين انجامروندپژوهي  پژوه باآينده

سپارد و اساس كارش فاقد ميگيري تصميم سازي او خطر را به حوزهدر اقدامات خود ندارد. زيرا تصميم

گرايي ندارد و او با موضوع تفكر آينده به دغدغه نتيجهپژوه آينده هرگونه خطر جدي است. بنابراين

و با شكست زمان و كند مي در آينده را بازاين شيوه راه نفوذ كند. مي فكركردن در پيرامون آن اقدام

 گشايد كه نشانگر پرتوهاي آينده است.زبان دنياي جديدي به كلي متفاوت با گذشته به روي او مي
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  پژوهيآينده سه اصل

 انسان سه اصل بنيادين وجود دارد: پژوهيآينده در

جهان كه امري ممكن است. آگاهي يافتن از موقعيت ذهن و فكر و تا حدودي حس در آينده  اول:

 با اين فرض آينده فقط با نفوذ ذهن و فكر قابل دست يافتن است.

و در عين كند نمي ساز پيروياين آگاهي از موقعيت آينده جهان از يقين قطعي و سرنوشت دوم:

يدار حال توجيهي براي فرار در پژوهش نكردن آينده وجود ندارد. زيرا آگاهي از آينده مانند خودش ناپا

 شود.مي است و با لحظات دستخوش تغييرات اساسي

انسان سراسر وجودي خودساخته و سازنده سرنوشت امروز و آينده خود است. انسان در يافته  سوم:

كه خدا به او خرد و حس داده و بايد از اين امكان براي بهبود زندگي خود استفاده كند. اين اصل انساني 

ست روزي از اين امكان استفاده نكرده به شكل واقعي بازخواست شود كه چنان اهميت دارد كه ممكن ا

 چرا اين اصل از حقيقت انساني را ناديده گرفته است.

 

  پژوهيآينده مؤلفه

 مثابه يك واقعيت تاريخي شده از دو مؤلفه علمي توصيفي و تجويزي متفاوت به وجودبهپژوهي آينده

رگونه ب انديشانآينده و با آنكنند مي ارتباط برقرارها واقعيت با اين دو مؤلفه هريك به نحويآيد. مي

نه فكري كه علمي است و علم درواقع  اين آينده انديشيآورند. مي خاصي به وجودانديشي آينده واقعي

 كند.ها پيروي مياز اين مؤلفه

 انديشآيندهرند و پردازند كه وقوع امكاني داهايي ميپژوه در مؤلفه توصيفي به آيندهآينده .0

 كنند.مي ترين را تعيينوكيفي محتملكمّيهاي روش متعاقب آن و براساس

ترين روندها براي پديداري آينده پايه محتمل در مؤلفه تجويزي خود راهكارهايي را برانديش آينده .2

اين حال  ر گيرد. بامثابه واقعيت و شايد در تعارض با آن قرااين توصيه ممكن است بهكند. مي مطلوب توصيه

 هاي ممكن از آينده دست يابد.كارگيري اين راهكارهاست تا به حداقل آگاهيناگزير از بهانديش آينده

 

 هاپژوهيآينده تفاوت

دستيابي به آينده متفاوت است. با هاي روش ها وكنند، اما راهها هدف واحدي را دنبال ميپژوهيآينده

بنيادي و روشي با هم دارند، اما همگي از  ها تفاوتنگريآينده باشناسي هآيند ،پژوهيآينده اين فرض

 شود:ها اشاره ميبا اين اصل به چند نمونه از اين تفاوت كنند.مي خرد و منطق حس انساني پيروي

كه تحوالت آينده را رصد كنند و زواياي كنند مي به انسان كمكشناسي آينده وپژوهي آينده .0

با اين حال كشف نحوه پديداري  شود.مي طق خرد بشناسند و بدانند كه آينده چگونه پديدارآن را با من
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رايي اين اصل در عين همگ شود.مي است كه اغلب ناديده گرفته پژوهيآينده آينده با هر نگاهي شكل برتر

گيرد، مي هاي انجام شده صورتاغلب بر روي پژوهششناسي آينده هاي اساسي با آينده دارد.تفاوت

 در آينده است. ناگزير از پژوهش پژوهيآينده كهدرحالي 

دن ذهن و خرد در جهان واقعي پژوهيآينده است. با پژوهيآينده نگري سرآغاز هرگونهآينده .2

ر عين يعني د شود.مي ها فراهمنگريآينده بيني برايو با اين منطق آيندهيابد ميانديشي آينده امكان

 ودشان همساني وجود ندارد و اصل تفاوت بر آنها حاكم است.همگرايي در وج

 

  پژوهيآينده اصول

پژوه آينده و بهكنند مي هاي اين دانش را بساماناصول متفاوتي وجود دارد كه آنها بنيان پژوهيآينده در

 شود:ها ورود پيدا نكند. در ذيل به چند نمونه از آن اشاره ميكه در بيراههدهند مي راه نشان

اصل اول قطعي نبودن و تغييرپذيري آينده است. اين اصل براي فهم و  پژوهيآينده در: اصل اول

گيري جهت با پژوهيآينده درها سياست بهتر در آينده طراحي شده است. زيراهاي سياست نگارش

 يمرا ترس وهيپژآينده مثابه يك واقعيت موقعيت مطلوببهروندپژوهي  اين شوند.مي سازماني انتخاب

دنبال اين است كه راهي به سمت موقعيت در وضعيت واقعي به پژوهيآينده در اين صورتكند. مي

و در اين سير همه نوع شود مي انجامدن از راه امكان آينده پژوهيآينده مطلوب پيدا كند. اين تالش در

 شد.و چيزي فروگذار نخواهد شوند مي احتماالت ديده

نه اصل توهمي كه امر واقعي است. يعني آينده مانند فصول سال به ترتيب  پژوهيهآيند اصل دوم:

 شوند.مي ها طبق آن پديدارپژوهيآينده بندند وآيند و با مرور كردن زمان خود رخت بر ميمي

نه اعتبار ذهني كه واقعيتي در آستانه آمدن برشانه حقيقت است. با اين  پژوهيآينده اصل سوم:

له آينده با گذشته و حال مانند تاختن ابرهاي خشمگين به يكديگر و آمدن باران است. در اينجا اصل فاص

 شود.مي دانستهنگري پيش كه با رويكردبيني پيش وضعيت آمدن باران نه براساس

 

  پژوهيآينده هايموج

ي هايشكند و زمينهساني در هم ميها امواجي شناور در جهانند كه روابط كهنه قدرت و توانايي را در حوزه انآينده

روند قابليت به پس گونه كه به پيش ميهاي آينده همانموجآورند. مي براي كشمكش فرداي ناآمده به وجود

كند. رفتن و بازگشتن با خود مفهوم اصالت بازگشت را تداعي نميبازگشتن را نيز دارند كه اين اصل در چرخه پيش

 تكرار اولي كه ايجادي نو برگونه جديد است.معناي به تن نهرفتن و بازگشزيرا هر پيش

هاي دن را شكل و سامان داده كه با آن برداشتپژوهيآينده هايي ازبا خود موج پژوهيآينده گسترش

رفته و در مواردي به سامانه  ها تا مرز شكاكيت پيشمتنوع از آينده به وجود آمده است. اين برداشت

 است. معقولي نيز رسيده
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 سه موج بزرگ و اثرگذار رخ داده است: پژوهيآينده در تاريخ

 امنيت و نظم در جهان بوده است.بر مبتني هاپديدار شد كه روح پژوهيدن1850تا  1880از دهه  موج اول:

اند، خردي پيروي كردهانداز چشمها از بوده كه پژوهش 1840تا آغاز دهه 1850از دهه  موج دوم:

هاي خود خوش درخشيدند پژوهيآينده با انديشانآينده اند. در اين دورهنقدهايي همراه شده هرچند كه با

 نگر نيز قابل توجه بوده است.و در جامعه انساني اقبال به اين تفكر آينده

اند. اين ها در موقعيت سازماني ديده شدهپژوهيآينده تاكنون بوده كه1840از دهه  موج سوم:

هاي بزرگ رخ از اين موجهيچيك  اند كه در كشور مادنبال داشتهتغييرات اساسي را بهها با خود موج

 اند.و راهي در حيرت و تفكر نيافته برنتابيده و همچنان در سرآغازها سرگردان مانده

 

  پژوهيآينده پارادايم

 شافي و ديگر هنجاري است. دو پارادايم اصلي براي فهم آينده وجود دارد. يكي پارادايم اكت پژوهيآينده در

در پارادايم اكتشافي آينده نتيجه منطقي گذشته است و بر آن نوعي از جبرگرايي پوشيده سيطره 

 رقم خورده كه شخص يا فهم زمان حال و درك گذشته به كشفاي گونهبه دارد. در اين پارادايم شرايط

 بنابراين انسان سازد.مي قوانين خود آن را در اين آينده چرخه منطق تاريخ طيقيابد. مي دستها آينده

 ناظر آينده و كاشف نتيجه منطقي گذشته است.

دخالت اثربخش دارند. انسان با ذهن و ها آينده در پارادايم هنجاري ذهن و مغز، خرد و حس در ساخت

يم آزاد است و با اختيار و در اين پاراداشود مي ممكن، محتمل و بهتر مواجههاي آينده مغز خالق در اين آينده با

و در آن كمتر شود مي گزيند. در پارادايم هنجاري شرايط ناخواسته بر او حاكمزندگي آينده خود را بر مي

 شود.مي و بيشتر در گرداب به هم فشرده اطالعات گرفتارشود مي خالقيت، منطق و عقالنيت ديده

 

 پژوهيآينده چگونگي

امري ناآمده و فاقد هرگونه واقعيت تعييني مشخص است.  پژوهيآينده ت؟چگونه واقعيتي اسپژوهي آينده

ها براساس تفكر معطوف به واقعيت شكل آينده است. از يكسو اين حدسهاي حدس اين پژوهيدن تجميعي از

نمايي آنها اندك باشد. از ديگر سوي مفروضات امروزي از آينده وجود دارد كه گيرند، هرچند كه واقعمي

 ريزي براي فرداي خودخواسته است.نمايي كند و بيشتر تدبيري در چارچوب برنامهت آيندهبناس

 با اين منطق رسد.مي گيرد و با تصديقي از آن به انجامبا تصورات آينده شكل ميپژوهي آينده

 گوينديها از روندهايي به آينده ماي از تصورات و تصديقات حدسي است. اين مجموعهمجموعه پژوهيآينده

نمايي كنند. در اين صورت آينده وجود ندارد و فقط فرض آن وجود دارد. اند، هرچند كه دانستهكه نادانسته

 گيرد تا آينده خودساخته وانهاده نباشد.ريزي از آينده صورت ميبا اين فرض تدبيري براي برنامه
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ف وت باشد و در دو سوي مخالممكن است اين آينده فرضي به كلي با آينده واقعي متفااينكه  ضمن

امروزي مستلزم هاي ايده هاي امروزي براي فردا بيهوده باشد. يعنيهم حركت كنند و تمامي تالش

 واقعيت آينده نيستند، هرچند كه در تالشند به اين امر واقعي دست يابند.

  

 پژوهيآينده نسبت انديشه و

 مثابه يك واقعيت از آينده درگرو انديشيدن بهبه هيپژوآينده چه نسبتي با انديشه دارد؟پژوهي آينده

اي و درصدد كشف تناسب انديشه در چرخه پديداري آينده است. زيرا هر آينده انساني با انديشههاست آينده

 آيند.مي مربوط به آينده جهان از مسائل اساسي انديشه به حسابهاي انديشه همراه است و تمامي

است. اين انديشه فعاليت ذهن را براي ها آينده هان سازوكاري براي انديشيدن دراز آينده جپژوهي آينده

بشر  كهشود مي به چيزي مربوط پژوهيآينده در اين موقعيتكند. مي آينده آمادهبيني پيش امر غيرقابل

د. گردنباز نمي برد واي است كه نور و زمان را در خود فرو ميداند ماهيت آن چيست. زيرا آينده سياهچالهنمي

 با اين اصل سخن گفتن از آينده بدون حكومت تفكر مانند سخن نگفتن يا بيهوده گفتن است.

و موضوعي  و آينده همواره دغدغهكند نمي شناسد، آن را رهابشر در عين حالي كه آينده را نمي

 ا تنها راه نفوذ در آيندهو تفكر ركند مي براي تفكر او بوده است. بشر آينده را با خرد و تفكر دنبال

 داند، هرچند كه تاكنون از اين امكان كمتر استفاده كرده است.مي

 

  پژوهيآينده انديشه

شناسي اند و نادانستهانديشد كه هنوز وقوع نيافتههاي ممكن ميانسان دانا درباره واقعيت پژوهيآينده در

دن براي كشف رويدادهايي است كه پژوهيآينده كهداند مي او در پژوهش آينده داند.مي را امري نافع

اكنون در چرخه كار قرار دارند و براي انسان فردا نافع خواهند بود. يعني او درباره چيزهاي ممكن هم

 و در آستانه وقوعند. انديشد كه هنوز وقوع نيافته و در امكان پديداري واقع شدهمي

 است. زيرا هرگونه پژوهيدن هاي آيندهزيربناي همه پژوهش نگريآينده از نگاه ديگر انديشه آينده و

گيرد و اين دو در پديداري امر آينده مالزم يكديگرند. با اين نگاه بشر به با انديشيدن در آن صورت مي

 اي انجام نداده فقط با ناداني بر دامنهاش انديشيده و در آنچه انديشهكه دربارهشناسد مي ميزاني آينده را

 في خود افزوده است.پرحر

 

 و تفكرپژوهي آينده

 به تفكر خودبنياد پيچيده شده و با اين اصل تفكر و منطق زبان در چهارسوي آيندهپژوهي آينده

ود. با شكه اگر تفكر در مغز وجود آينده نباشد، چيزي از آينده دانسته نميطوري به است.آفرين نقش

 ي سراسر معطوف به فن انديشيدن است. يعني سرنخنه يك علم كه تفكر پژوهيآينده اين حال
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شاينده پس تفكر گ شود.مي به ريسمان تفكر پيوسته است كه در زمان و زبان آينده ساكنشناسي آينده

 هاي بسته و ناگشوده است.هاي سخت و دشوار آينده و نيز راهراه

 امري الزم است: وقوع سه انفجار براي امكان پديداري واقعيت آينده پژوهيآينده در

 ،انفجار ذهن كه از دايره خودبنياد بيرون آيد الف(

 ،انفجار وجود آينده تا از وضعيت سياهچاله تاريك به شكل سفيدچاله در آيدب( 

 انفجار و شكست زمان كه بر وقوع آينده ممكن گواهي داده شود.ج( 

فهم  ر است. اين تفكر با كشف وسراسر تفكانديشي آينده براساس سازوكار پژوهيآينده با اين اصل

ها گيرد و جهان ناآمده با حدسدستانه صورت ميجهان آينده سروكار دارد. با اين پژوهش تصميم پيش

 خواهد شد.گيري تصميم ريزي وو براي انسان قابل برنامهشود مي هايي فهمنگريو پيش

 ه انسان كمكانديشانه است. اين تفكر بو نيز فردانديشانه تفكر جمعبر مبتني مانند كانون تفكرپژوهي آينده

 كه فرداهاي انسان بهتر رصد و مديريت شوند و با رها شدن آينده دستخوش بيهودگي نشود.كند مي

كل ها مشپژوهيآينده است. امروزه درها داده دن براساسپژوهيآينده مثابه يك فكر غير ازبهپژوهي آينده

اغلب  ژوهيپآينده جدي گرفته نشده و در نتيجه تفكر رخت بربسته است. در اينانديشي آينده اين است كه

ها قرار نگرفته است. اكنون فرداي نگريهاي امروزي بر جاي روندهاي فردا نشسته و فردا در گمان پيشداده

 سامان يافته كه رهزن تفكر است.ها نگاريآينده بدون امروز و امروز بدون فردا در

 

 پژوهيهآيند تفكر

ده پردازي واقع شنشان داده كه واقعيت آينده در فراسوي خيالانديشي آينده براساس منطقپژوهي آينده

گنجد، اما سراسر تفكري گونه كه علمي نيست در چارچوب خيال هم نمياست. اين پژوهش آينده همان

همين امكان رمز حيات آينده معطوف به ذهن و خرد است. با اين اصل در نهاد آينده تفكر وجود دارد و 

 د.كنو آن را براي انسان امروز قابل فهم ميشود مي و پژوهش در آن محسوب

تفكر آينده است. در اين مورد هر چند نقطه نظر متفاوتي بر مبتني مثابه يك واقعيتبهپژوهي آينده

 مدل پژوهيآينده ش حاكم بردنبال نداشته است. اكنون رووجود دارد، اما اين ايده اقبال همگاني را به

كه واقعيت آينده وجود ندارد و علم و ادبيات فقط درحالي  علمي يا ادبي و در مواردي هم توهمي است.

و بنابراين در عمل آينده وجود ندارد و فقط با تفكر راه نفوذ در آن كنند ميآفريني نقش در عرصه وجود

 شه منطقي بر دامنه نفوذ ذهن افزوده خواهد شد.انگيزي و جريان انديو با خيالشود مي هموار

ك واقعيت مثابه يبه نگريآينده تا باكند مي با سازوكار تفكر آينده به فهم آينده كمكپژوهي آينده

ز آينده انگري پس و متعاقب آننگري پيش مناسب انجام شود. اگر چنين رويدادي واقع شود،نگاري آينده

 پذير است.دليل منطقي بودن دفاعي سيال از آن به وجود خواهد آمد كه بهامري ممكن خواهد شد و فهم
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يني آفرنقش است. اگر خرد و تفكر در پژوهيدن آينده پژوهيآينده تفكر اصيل زيرساخت هرگونه

از سياهچاله آينده وجود ندارد. در اين عرصه انفجار تفكر موجب شكست زمان و رفتي برون نكنند، راه

سازد و زباني براي دانايي آن ميكند مي و اين اتفاق راه آينده را هموارشود مي اهچاله آيندهدر نتيجه سي

 ها قابل فهم باشد.كه براي همه انسان

 

 و شناسيپژوهي آينده

ها است. با اين اصل كسي كه در نگريآينده و مبناي تماميشناسي آينده سرمشق هرگونهپژوهي آينده

 پژوهيآينده ه سرمشق كاري نياز دارد تا با آن از سرگرداني بيرون آيد. بنابراينرود، براه آينده مي

 است.نگاري آيندهو  نگريآينده با راهكارشناسي آينده دخالت انسان درمعناي به

در موقعيت عمل طرحي از يك امكان ناپديدار در جهان امكان است. اين طرح از امكاني پژوهي آينده

اري به سرمشق ك پژوهيآينده كه فاقد هرگونه سرمشق كاري است. با اين حالگويد مي ناشناخته سخن

اقد بوته و فهاي آينده فهم نشود، آينده بياگر سرمشقآيد. مي دستبهانديشي آينده نياز دارد كه با

 رود.تحليل دقيق فكري و منطقي خواهد بود و به كلي از مدار شناسايي خرد و تفكر بيرون مي

 

 ليل آيندهتح

شف اين تحليل با ك گيرد.مي هاي جهان آينده صورتتحليل آينده با رويكرد عقالني و تفكر در بنيان

 در پهنايها ايده در اين صورت چنين تحليلي با فهم شود.مي روندهاي تاريخي در پهناي جهان دانسته

 شود.مي با شكست زمان ممكنها آينده جهان و نيز نفوذ در

پردازد. ه با رويكرد تحليل آينده به مطالعه در مسائل اساسي سياست و سياستگذاري آينده ميپژوآينده

 معطوف به آينده دانست.هاي سياست را تحليل پژوهيآينده توانمي اين روند براي او چنان اهميت دارد كه

 سياست محسوب هايآينده هايي ازو بنا به مناسبات انساني طرحها واقعيت هاي آينده درسياست

 شناسي و نيز با منطق تاريخي كشف و فهم خواهند شد.از طريق روندشناسي و رگهها سياست اين شوند.مي

 

 پژوهيآينده دانايي

 داند در درونش چههايي از گذشته و حال دارد كه نميچه دانسته شود؟ بشر دانسته پژوهيآينده با ايده

 آينده، انسانهاي ايده روز وجود نيافته و كشف نشده است. ازاينعنوان يك اصل هنوگذرد. آينده بهمي

 ها آينده محسوبنگريبراساس پيشها ايده اند و اينهايي از جهان فتح نشدهاز جهان آينده، نقشه

 گويند.و بيش از اين چيزي از واقعيت آينده نميشوند مي
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شود يم صول تفكر و منطق خرد دانستهآينده موضوع اساسي تفكر بشر است. اين موضوع فقط با ا 

و هنوز آينده در مدل علمي و هنري قرار نگرفته تا در آن وضعيت دانسته شود. بنابراين آينده با تمامي 

 امكانش موضوع دانايي تفكر بشر است.

دنبال توضيح گذشته، حال و آينده خواهد بود؟ ايده آينده شمولي بهآيا ايده آينده با روند جهان 

ده پايند و هم آيناز يكسو هم گذشته و حال را ميها ايده اي گشودن و گستردن امكان آينده است. اينبر

دهند، اما جامعيتي قابل هرچند همه چيز جهان را توضيح نميها ايده ازسوي ديگر اين كنند.مي را دنبال

 آينده دارند.فرآيند  پذيرش در

 

 و آگاهيپژوهي آينده

 هاي آيندهكه موجب پديدار شدن آگاهي از پديدهكند مي اتي براي آينده ايجادحق حيپژوهي آينده

متفاوت تصميمي براساس آگاهي و هاي آينده انگيزد كه دربارهاين آگاهي عناصر ذهن را بر مي شود.مي

 منطق فكر گرفته شود.

 ساس خرد، تفكر وهايي براكه تصميمكند مي در آينده بستري را براي انسان فراهمپژوهي آينده

طور هب گيرد واز آينده و جهان با اصل عدم قطعيت شكل مي پژوهيآينده دانايي گرفته شود. با وجود اين

 شود.واقع نميبيني پيش كامل در موقعيت

امر قطعي براي انديشيدن ذهن انسان وجود ندارد و هر نگاهي به آينده براساس  پژوهيآينده در

نگري شپي و اعمال تفكر و نيزروندپژوهي  كامل با شكلمي شود. اين عرصه به  اصل عدم قطعيت بسامان

 كنده باشد.فاوجود ندارد كه در آن خوابگردي سايه نيعيار تمام مثابه يك واقعيتبهبيني پيش در موقعيت

 

  پژوهيآينده زنيگمانه

هنر »دوژوونل در كتاب  برتراند شود.ميبيني پيش زني جايگزين اصلفن گمانه پژوهيآينده در

اساسي با هم  قرار داده است. اين دو فرض هرچند تفاوتبيني پيش اين هنر را جايگزين 1«زنيگمانه

 ها توجه كرد و آن را در روند دانايي جدي گرفت.ندارند، اما الزم است به حداقل تفاوت

ا بپژوه آينده آن است. زدنآينده كه حدسبيني پيش معنايبه دن نهپژوهيآينده با اين فرض

روي فردا را بر او با نگاهي به آينده، موانع و مشكالت پيشدهد. مي هايش پديده آينده را شكلحدس

 توانمي دارد تا راه آينده هموار شود. با اين برداشت انديشيدن به آينده نه امري بيهوده كه با آنمي

 گنجد.فقط در سامانه خيال مي آينده را براساس روندها ساخت و چنان شكل داد كه

ها سيطره يابند، تصوري نامناسب است. زيرا آينده زني باشد و در آن فقط حدساين فرض كه آينده گمانه

                                                 
 .24ص پژوهه، آ نده . ماهنام ، دام 1
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 بر آن حاكم است.نگري پيش زني كه فقط اصلرو نه گمانهنه انديشه علمي كه فكري خالق است و ازاين

و پيشگويي بيني پيش اما آن در فراسوي هرگونهوجود دارد؛ بيني پيش هرچند پژوهيآينده در

با منطق خرد و حس است. او با اين منطق بنا ها آينده دنبال شكل دادن بهبهپژوه آينده متداول است.

ي از دن جهان شكلپژوهيآينده دارد جهان آينده را متناسب با عاليق و نيازهاي انساني بسازد. با اين نگاه

 تغييرات زمان، زبان و اشياي آينده است.فني معطوف به داناييِ 

 است. اگر آينده علم باشدبيني پيش در عمل غيرقابلبيني پيش در عين امكانپژوهي آينده

 بر آن حاكم خواهد بود كهنگري پيش در آن امري ممكن است و چنانچه علم نباشد، اصلبيني پيش

 دنبال خواهد داشت.را بهنگري پس طبيعيطور به

 هيپژوآينده نه پيشگويي كه به وجود آوردن آينده جديد براساس منطق روندها است. اينپژوهي آينده

ژوهان پآيندهبا اين اصل دهد. مي طبق اين واقعيت رخبيني پيش سازي است كه هرگونهنوعي از آيندهدرواقع 

 فهم آينده ترسيم كند.به يك زبان مشترك فكري، علمي و فني نياز دارند تا سوگيري آنان را در منطق 

 

  پژوهيآينده عدم قطعيت

 داراز آينده پديروندپژوهي  گيرد و باو با اصل عدم قطعيت شكل مياست ناآمده  يواقعيت پژوهي آينده

انديشي مثابه سختدن بايد بهپژوهيآينده كهكند مي اين اصلِ پويا منطق دورانديشي را توجيه شود.مي

انديشي به وجود نيايد، ممكن است دچار خوابگردي و ت آينده چرخه سختصورت گيرد. اگر در شناخ

 گويي شود.بيهوده

به نحوي در موقعيت تفكر هريك  فقر موضوع، روش و مسئله وجود دارد كه پژوهيآينده در

خته انگيكردن برني در آينده تفكر وجود دارد، هنوز ذهن آدمي را به فكراينكه رغم به لنگند. با اين فرضمي

 است. شايد اين فقر ناشي از اين واقعيت بوده كه تفكر در مواجهه با آينده قرار نگرفته و در نتيجه

 ناچيزي شكل گرفته است. پژوهيآينده

رخ  ش، هنوز چنين اتفاقي برايكندانساني كه بايد فكر كند و با خردمندي در آينده نفوذ اينكه  جالب

وجودي بايد درباره سرنوشت خود فكر كند، فكري براي سرگذشت لحاظ به كهدرحالي  نداده است. اين انسان

دهد و اين فكر نكردن در جاهايي كه تفكر وجود دارد براي او فكربرانگيز نشده و تاكنون بر خود انجام نمي

 زد؟انگيها را بر نميذهني سخت نگرفته است. آيا اين واقعيت فكر نكردن در جهان امروز شگفتي انسان

 

  پژوهيآينده سيمهند

 پژوهيپژوهي با جهانانساندهد مي پژوهانه از جهان آينده دارد كه نشانمهندسي آينده تصويري آينده

هاي روش ازهيچيك  علم است و آينده نه علم كهبر مبتني هايي از اين دستمتفاوت است. زيرا پژوهش
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روندهاي ناآمده است. با اين اصل شايد  تابد و آن سراسر تفكري معطوف به واقعيت ازعلمي را بر نمي

 جهان ناميد.هاي آينده را تفكر فني و مهندسي شده از پژوهيآينده بتوان

مهندسي روندهاي آينده براساس الگوگيري از روندهاي گذشته است. اين واقع بهپژوهي آينده

و گيري تصميم را براي محتملهاي آينده مهندسي در روندهاي آينده به مطالعه معقول نياز دارد تا

 ريزي مناسب شناسايي كند و فردا را براساس آگاهي و منطق دانايي بسازد. در اين صورتبرنامه

 پژوهي در جهان آينده است.شكل ديگر از زمان پژوهيآينده

ممكن است نشانگرهاي زماني داشته باشد، اما همه وجودش زمان نيست. زيرا زمان پژوهي آينده

ان حق حيات پيدا كند، اما مفهوم جهان را به همراه ندارد. بنابراين تفاوت اساسي ميان گرچه در جه

 پژوهيآينده مثابه اشيا يا انسان وجود دارد كه اين امر در سطح وسيعي درپژوهي بهپژوهي و جهانزمان

 ناديده گرفته شده است.

هچاله است و از سياهچاله آينده فقط آينده سراسر سياشود؟ مي چه گسيل پژوهيآينده با اين فرض از

يل و پيشگويي اوليه گسبيني پيش دو اصل پژوهيآينده اگر از شود.مي هايي از نيروي آگاهي گسيلحداقل

كشف روندهايي است كه در طول زمان به  پژوهيآينده اينكه به ويژهآيد. مي دستبه نشود، پس از آنها چه

 هاي نيرو بايد توجه كرد تا راه ورود به جهان آينده بسته نشود.ه حداقلپيوندند و در اين صورت بوقوع مي

 

 سياستيپژوهي آينده

سازي ذهن شامل آمادهفرآيندها  سياستيِ متفاوت و همسوي وجود دارد. اينفرآيند  چند پژوهيآينده در

ني است، تحليل فپژوهي سيستاني و مفهومآينده براساس مفهومسازي مفهوم ها،سياست براي دورنگري

 ود.شمي سياست با الگوي گذشته تاريخي پژوهيآينده و مهندسي آينده سياست و نگارش نتايج

 شود:با اين نگاه پرسيده مي

 پژوهيآينده و سياستگذاري وجود دارد؟ سياستگذاري در مقايسه با پژوهيآينده چه تفاوتي بين 

هاي فرضپذيرش پيش اساسبر ريزي ستگذاري نوع برنامهتر است. در سيامدتريزي كوتاهيك دوره برنامه

شوند، در آن همه هاي اساسي مطرح ميپرسشاينكه بر عالوه پژوهيآينده سازمان يافته است كه در

 چراي فكري باشد.وروند و اصولي قطعي در آن وجود ندارد كه فاقد چونها زير سؤال ميفرضپيش

ها هرچند اين پژوهش شود.مي هاي معطوف به آن انجامژوهيپهمزمان سياست پژوهيآينده در

قول معنگري پيش ها آينده در موقعيترسند، اما كاري ممكن خواهند بود. با اين پژوهشمينظر به دشوار

 در ساخت آينده نقش عميق، گسترده و برجسته ايفا كند.تواند مي گيرد و فكر با نفوذ در آنقرار مي

 يرازكند. مي ريزي آينده را تعيينعلمي و توسعه و برنامههاي سياستپژوه يندهآ با اين رويكرد

دنبال كشف، درك و حل مسائل آينده است. پس او با اين منطق نگاهي به آينده دارد و بهپژوه آينده

 در آستانه وقوع است.هاي آينده درصدد فهم
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اين پژوهش آينده با  شود.مي ه شناختهبا كاربردهايش در عرصه آيند پژوهيآينده در اين صورت

ها هعرص امنيتي و سياسي و نيز راهبردهاي نظام اقتصادي همراه شده است. در اينگيري تصميم دو حوزه

يك  مثابهبه پژوهيآينده امااند، يافته به شكل عملي كمتر ورود سازماني و هويتيپژوهان آيندههرچند 

 شود.يم واقعيت با نگاه كاربردي مالحظه

 

 مدرنپژوهي آينده

 پژوهيآينده وكيفي برشانه عقالنيت مدرن قرار دارند. اينهاي مدرن براساس روش كمّيپژوهيآينده

روشنگري است كه بر آن نوعي از منطق ابزاري، عقالنيت و آگاهي مشابه حاكم است هاي انديشه متأثر از

كار ست. زيرا در زيرساخت اين پژوهش مصالحي بهمتفاوت انگري پيش اين آينده به كلي با پيشگويي و

 را در دستور قرار داده است.بيني پيش تابد و به جايشرفته كه پيشگويي را بر نمي

 كارگيريازسويي تالش بعدي به شوند.مي كار گرفتهعقل و حس همزمان به پژوهيآينده در اين 

كه با حداقل كند مي رد به ذهن و مغز كمكپژوهش آينده است. اين راهبفرآيند  عقل و حس جمعي در

 گرايي قرار گيرد.ها همراه شود و به تناسب در موقعيت واقعاشتباه

 

  پژوهيآينده چند پرسش از

هاي نشانگر اين واقعيت است كه تفكر در آن وجود دارد. يعني تمامي مدل پژوهيآينده پرسش از روند

 پردازيم:مي پژوهيآينده هايي در پيرامونند. با اين نگاه به پرسشه دارانديشانآيندهپژوهانه ريشه آينده

اي پردازد، اما بخش گستردههرچند به مطالعه آينده مي پژوهيآينده گيرد؟چگونه شكل ميپژوهي آينده .0

 ربشر در اين دو پژوهش شواهدي در اختيار دارد كه با اعتبارش د شود.مي مربوطپژوهي حال از آن به گذشته و

 است.پژوهي حال شكل ديگري از گذشته و پژوهيآينده با اين فرض گيرد.مي قرار پژوهيآينده دايره

توصيف رويدادهاي ناديده و ناشنيده در درك  پژوهيآينده توصيف چه چيزي است؟پژوهي آينده .2

ورداري مان كشدستانه به سازشكل دادن و سامان بخشيدنِ پيشمعناي به دنپژوهيآينده آينده است. اين

 براساس آگاهي خالق است. 

ريشه در تاريخ انساني دارد. با اين فرض درك  پژوهيآينده در كجا ريشه دارد؟پژوهي آينده .3

 دهد.او شكل معقول و تاريخي مي پژوهيآينده تاريخي از تاريخ انسان به روند

پرتو تاريخي بودن انسان و در  پژوهيآينده معناي تاريخي بودن وجود دارد؟ پژوهيآينده آيا در .4

يكي طرح جامع جهان  شود.مي كشف نگريآينده دو پژوهيآينده با اين فرض از شود.مي جهان درك

ر ريزي معطوف به آينده است. دمثابه برنامهبه نگريآينده ديگر شود.مي آينده كه انسان نيز در آن ديده

هاي طبيعي تداوم گذشتهطور به امروز و بخش ديگر ديروز وهاي برنامه اين صورت بخشي از آينده تابع

 دور و نزديك است.
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ز واقعيت گرايانه افهم و تبيين واقعمعناي به پژوهيآينده آيد؟ميدست به فهم آينده پژوهيآينده آيا با .8

يز در ن م منطقيپوزيتيويسهاي انديشه گرايي سازگاري ندارد باگونه كه با پوچآينده است. اين تفكر همان

 كنند.مي موجه معطوف به آينده را توجيههاي ايده درواقع پژوهانهتعارض است. بنابراين مطالعات آينده

هاي ايده در شرايط واقعي با رويكرد فكري به پژوهيآينده پردازد؟به چه چيزي ميپژوهي آينده .1

هايي از آينده در جهان واقعيتند. با اين پژوهيدن هستها آينده پردازد كه درصدد كشفاصيل ناآمده مي

 آورند.و گشايشي در فهم آنها به وجود ميشوند مي امكان منعكس

حي دنبال طرو بهگويد مي از آينده ناآمده سخنپژوه آينده گويد؟چه مي پژوهيآينده پژوه ازآينده .7

 آينده براساسي هاچالش دنبال كشف و فهمبهپژوه آينده سنجيده است. اين ذهنشناسي آينده از يك

 است.انديشي آينده تفكر حسابگر در چهارسوي

 بنيادين مسائل اساسيهاي ايده با پژوهيآينده بررسي چه مسائلي در آينده است؟پژوهي آينده .5

ا با رها فرصت علمي و فناوريهاي انديشه تاكند مي برانگيز جهان را بررسيپيچيده، دشوار و مناقشه

سازي فهم آينده را در موجبات امكانها، سياست زدنآشكار سازد و نيز با محكها سازي چالشبرجسته

 گذر زمان ممكن كند.

هايي از روند آينده براي طرح پژوهيآينده براي گشايش جهان آينده است؟ پژوهيآينده آيا .3

 ارد كهاوتي ندگشايد و با اين گشودن تفچيزي است كه آينده را مي پژوهيآينده است.ها آينده نماييرخ

دستخوش توهمات بيهوده شود. با اين فهم هر چيزي ممكن است اينكه  خرد يا حس باشد يابر مبتني

تمام چيزهايي است  پژوهيآينده نمايي آينده كمك كند. پسگستر باشد و به رخدر حدود خود آينده

 برند.راه مي پژوهيآينده و ذهن را در چهارسويكنند مي كه به فهم آينده كمك

كشف روندهاي آينده است. معناي به پژوهيآينده براي كشف چه چيزي است؟پژوهي آينده .03

ا ب سازد.مي هاآينده روش خاصي ندارد و هر كس براساس تفكر خود روشي را براي فهمروندپژوهي  اين

فكر مثابه تورزانه براي كشف آينده است كه اين فن خاستگاه انساني بهفن هوش پژوهيآينده اين فهم

 ارزشي و خالق دارد.

ن اي معطوف به جريان فبرتر انديشه پژوهيآينده شود؟مي تعيين پژوهيآينده ترينچگونه دقيق .00

گنجد و به همين دليل فعاليتي سراسر پيوسته به تفكر در مرز علم نمي پژوهيآينده تفكر است. با اين فرض

 درگرو فكري و فني بودن آن است. پژوهيآينده ودنخودبنياد است. با اين برداشت ميزان واقعي ب

ريزي هدنبال برنامبا روند آينده پيوند دارد و به پژوهيآينده با چه چيزي پيوند دارد؟پژوهي آينده .02

ه ريزي براساس احتماالت منطقي بو مطالعات فراگير براي سياستگذاري آينده است. اين مطالعه و برنامه

 كه گذشته و حالدرحالي  افتد،حال اتفاق ميفرآيند  و اين حالت با عبور ازود شمي فراسوي حال مربوط

 گيرد.را ناديده نمي
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دازد پربه تغيير سرنوشت فرضي انسان مي پژوهيآينده به چه چيزي توجه دارد؟پژوهي آينده .03

ا آينده ر زمان جان گرفت كه تفكر و عمل كنوني مامرور به  و درصدد تعيين آينده اوست. اين تفكر

 هايي آن را بشناسدگير شده و هركس بنا دارد با روشاي همهاكنون شناخت آينده ايدهكند. مي تعيين

 آورد تا براي ديگر نيز مفهومي شود.دست به و مفهومي سيال از آن

آورد اي را براي ذهن فراهم ميزمينه پژوهيآينده شود؟مي موجب خودشناسي پژوهيآينده آيا .04

ها با آن موقعيت كنوني خود را بشناسند و از پيامدهاي فكر و عمل خود آگاهي داشته باشند. نكه انسا

كه انسان در مركز توجه و پژوهش آن كند مي گرايي را ترويجهاي واقعبا خود طرح پژوهيآينده يعني

 واقع شده است.

 دگي فرداي بهتر براساسنقشه راه مردم براي زن پژوهيآينده است؟اي نقشه چگونهپژوهي آينده .08

دن در سه وضع ممكن، محتمل و مطلوب سر بر پژوهيآينده ايده سالمت، شادي و سعادت است. اين

 كشد و شايد هم فرو نشيند و چيزي از چگونگي آينده جهان منعكس نشود.مي

 د.شويم ساختهها آينده با پژوهيدن روندهايي از پژوهيآينده شود؟مي چگونه ساختهپژوهي آينده .01

هاي دهآين است. زيرا انسان با پژوهيدننگاري آيندهسازي با الگوي اين پژوهيدن تصوير واقعي براي آينده

 .شودمي تر ساختهو طبق آن آينده مناسبكند مي ممكن راه شكل بخشيدن به آينده مطلوب را ممكن

ها سروكار دارد. فهم پديدهبا شماري از  پژوهيآينده با چه چيزهايي سروكار دارد؟پژوهي آينده .07

گرايي براساس تفكر، خالقيت عقل شود.مي گرايي ميسرگرايي و عملها با دو رويكرد عقلاين پديده

ي هاي مختلف دركگرايي در دورهعمل گيرد.مي گرايي و نيز برپايه محاسبات منطقي شكلذهني و عمل

اقدام عقاليي قرار دارند و دوم گيري تصميم راهاول بر سر هاي آينده از محاسبات حسي است. بنابراين

 نقشي از گستره حس خواهند بود.

مستلزم پژوهيدنِ عرصه آينده با  پژوهيآينده در آينده مستلزم چه چيزي است؟پژوهي آينده .05

 راه ورودي سيال براي نگريآينده است. اين پژوهيدن با راهبردينگاري آيندهبراي  نگريآينده رويكرد

 سازي است.آينده

ي از هاينه تحريف حقيقت كه گشودن واقعيت پژوهيآينده براي گشودن چيست؟پژوهي آينده .03

هاي آينده حاكم است. در اين صورت آينده گرايي در پديدهكه واقعدهد مي آن است. اين شيوه نشان

 شود.مي كشد و با همين اصل به گذشته سپردهمثابه جهان واقع سر بر ميبه

هاي با التزام به حقيقت درصدد دريافت پژوهيآينده گرايانه چيست؟واقعپژوهي آينده .23

هاي ممكن از جهان واقعيتتصويركننده  دن در عملپژوهيآينده گرايانه از جهان ممكن است. اينواقع

 كشد و با همين شيوه نوشته و خواندههاي جهان سر بر مياست. زيرا هرگونه حقيقت در كانون واقعيت

 گرايي پديدار خواهد شد.و طبق طرح واقعشود يم
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ممكن است موجبات شناسايي آينده  پژوهيآينده براي شناسايي آينده است؟ پژوهيآينده آيا .20

علم و  پژوهيآينده آيد. اين نكته درشمار به از موانع عملي آنها واقعيت را فراهم كند و شايد طبق

 د.گرايي قرار گيرنها بايد با تفكر اصيل همراه شوند تا در راه واقعپژوهيآينده فناوري نيز جريان دارد و

در صورتي علم خواهد بود كه با حداقل احتمال منطقي و نيز تجربه همراه باشد  پژوهيآينده با اين حال

 استفاده كند.ها آينده در روند و از قانون و روش علم

 

 بينيو پيشپژوهي آينده

و ها نگاريآينده اندازها،ها، چشمبينيقول و محسوس است كه در آن پيشسازوكار معپژوهي آينده

 اب شود.مي واقعي طبق آن ارائههاي حلراه هاي نو كشف وو نظريهها ايده سوگيري استراتژيك براساس

هاي حيات آينده كورسويي از آينده مشاهده خواهد شد. اين كورسويي از آينده و ايجاد رگه پژوهيآينده

 كه دستيابي به آن كاري سخت دشوار است.دهد مي نمايي از باران آگاهي آينده خبربا آينده

 هاي تغيير پيش از رويش آينده است. اينآوردن رگهدست به كردن كهبيني پيش دنبالنه بهپژوهي آينده

 ن برداشت كسي واقعياتبا اي شود.مي آيندهبيني پيش هاي پنهان درهاي ذهني موجب فهم شالودهفهم با مدل

 كه مفروضات ذهني خود را براساس روندها بهتر شناخته باشد.شناسد مي آينده را به شكل دقيق

 و پيشگويي وجود ندارد و تفكر در آينده چنين مفهومي را تداعيبيني پيش مفهوم پژوهيآينده در

 قويتتنگري پس را براينگري شپي و شايد سخت در تعارض با آنها است. اين پژوهش از آيندهكند نمي

 تا عقالنيت تفكر بر آن حاكم شود.كند مي

 ونگري پيش است. در اين صورتنگري پيش كه امري سراسربيني پيش نه پژوهيآينده با اين نگاه

معطوف به روش استنتاج روندها خواهند بود كه روندهاي گذشته را به روندهاي آينده پيوند نگري پس

ز اي اده براساس اين روند پژوهيدن تجميعي از گذشته و حال است. يعني در هر آينده نحوهزند. آينمي

 نمايي وجود دارد و آينده بريده از تاريخ وجودي خود نيست.گذشته و حال

ت زيرا آينده يك فكر اس شود.ميبندي فرمول و با اصل عدم قطعيتروندپژوهي  پژوهيدن با توجه بهآينده

ها يندهآ تابد و با اين اصل آينده نه قطعي كه امري احتمالي خواهد بود. از نگاه ديگر مياني بر نميكه تجربه علم

 آيد.ميدست به ها و پديدارهاتقارن منطقي وجود دارد كه قابل فهم است و از راه متغيرها در پديده

 

 بهترپژوهي آينده

هاي نبه تناسب در زماها آينده تضيات انساني است.بهتر با مقهاي آينده سازوكاري براي فهمپژوهي آينده

با مفروضاتي سر بر ها آينده پيامدهاي خاص خود را دارند. اينهريك  ممكن در آستانه وقوع متفاوتند و

نگرها به تنهايي در فهم آينده ناكافي بوده و طرحي نشينند. در عين حال ديدگاه آيندهكشند و فرو ميمي

 گرايي است.هاز انديشه يك جانب
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پژوه با سير در روندها و فهم زمان آينده درصدد كشف آن است. او براي تحقق اين اصل وضعيت حال آينده

 دقيق امري ناممكن است وصورت به تا كشف و فهم آينده ميسر شود. اين پژوهشكند مي را دستخوش تغيير

 و تهديدهايها فرصت فهم پژوهيآينده باآينده بهتر اقدام شود. پس گيري تصميم هدف اين است كه براي

 ها در حد ممكن از پيامد تهديدهاي آينده در امان باشند.تا انسانيابد مي مربوط به آينده افزايش

 هميشه از وضعي به وضع ديگرپژوه آينده شدن است. زيرادرحال  يك روند پژوهيآينده با اين نگاه

 كه جهان با همه امكانشداند مي بينيكند. او با واقعان سكونت نمياي به شكل جاودو در هيچ آشيانهرود مي

 شود.يم در تغيير هميشگي است و لحظاتي از سكون همه امكانش را فرو ريخته و شايد جهان به كلي نابود

اين پژوهش مستلزم سياستگذاراني با  گيرد.مي پژوه همزمان روند حاضر را با روند گذشته در نظرآينده

ت زمينه، الزم اس پژوهيآينده پژوهانه است تا با روندكاوي به اين امكان برتر دست يابند. پس دررد آيندهرويك

 دامنه تنگي، فراخي و نيز كشف يا حدس انواع و منابع عرصه پژوهيدن آينده مورد توجه قرار گيرد.

 

  پژوهيآيندهانگيزي ذهن

برانگيزي يا طوفان ذهني و پژوهش معطوف به آينده با ذهنوجود دارد انگيزي ذهن قابليت پژوهيآينده در

مند براي بررسي آينده انسان، جهان، علم، شنه غيبگويي كه فعاليتي رو پژوهيآينده روازاين شود.مي شروع

را  ها ذهنها و پديدارهاي جديد است. اين فعاليتزيست و جامعه براي شناسايي پديدهفناوري، اقتصاد، محيط

 ري قرار مي دهد كه خرد در مواجهه با آينده قرار گيرد و با ابزار تفكر و منطق در آن نفوذ كند.در مسي

ه سازي فهم آيندبراي نقشهانگيزي ذهن هاي ذهني است. اينبراي نقشهانگيزي ذهن روشپژوهي آينده

ي روندپژوه گرايي درواقع تاآيد مي ها به وجودسازي تنوع تصورها براي تصديقدر اين نقشهرود. مي كاربه

 شود.يم انجاممثابه يك واقعيت تصور شود و با آن فهم و بازفهمي آينده قرار گيرد و آينده با نقشه ذهني به

 

  پژوهيآينده وجود

برشانه آينده ديگر سر اي آينده و هموارهآيد مي هاگذشته وجود آينده مانند امتداد شب و روز پياپي از

ينده پيشينِ گذشته ابزار پديداري آينده جديد است. با اين فرض وجود آينده جديد به كشد كه آبر مي

عني يدهد. مي و آنها را در حكم گذشته قراركند مي آينده بودن سنخلحاظ به گذشته راهاي آينده نحوي

انه ده برششود و آينشمول بر جهان حاكم است. در عين حال آينده گذشته ناپديد نمينوعي از نظم جهان

 تر باشد.پيشين توانمندهاي آينده ازمراتب به گيرد تاآن قرار مي

نظمي در جهان احتمالي ناتمام خواهد با اين فرض در جهان، نظم طبيعي حاكم است و هر فرض بي

خوانند كه جهان يكپارچه و ايده واحدي بر آن حاكم بود. اين دو فرض ذهن را به سمت اين واقعيت بزرگ مي

با اين اصل ايده واحدي بر ايجاد و برجايي جهان كند. مي ست كه فهم اين ايده آغاز و انجام گيتي را توجيها

 ذهن بزرگ آفرينش اوست.اي نشانه و از ذهن بزرگي بيرون آمده كه اين طرح بزرگكند مي حكومت
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 نگريآينده فصل نوزدهم ـ

 نگريآينده آغاز

ست. بوده ابيني پيش منطقبر مبتني مؤسسه رند آغاز شد كه عمده فعاليت آن در1884نگري نوين در سال آينده

 ديگر امور را شامل شده است. مرور به  ، شناخت احتماالت مربوط به جنگ بوده ونگريآينده دغدغه عمده اين

ابزار سياستگذاري صورت به كار رفته و از آندر سياستگذاري به نگريآينده مفهوم 1840از دهه

 استفاده شده است.

شمولي بيرون آمد و با پيش از گذشته سياستي شد و از جهان نگريآينده رويكرد جديد به

له فاص نگريآينده پژوهي در تعريفهاي انساني شكل جديدي پيدا كرد. اين رويكرد هم با جهاندغدغه

شود، يم سخن گفته نگريندهآي كه امروزه ازطوري به گرفت و هم به مفهوم انساني آن بسنده كرده است.

 ها چنان دستخوش تحليل شدند كه فقط بهنگريآينده انسان است. با اين نگاه نگريآينده مقصود

 انسان بسنده كرده است. نگريآينده

 

 نگريآينده معناي

دور  واقعيت آينده است. چنين معناييبيني پيش ازفرآيندي  سراسر نگريآينده نگري به چه معناست؟آينده

 رينگآينده حد و حدودش را تعيين كرد. با اين اصل خرد درتوان مي از دسترس خرد نيست و با دورانديشي

 كند.آفريني نقش حق حيات ويژه دارد، هرچند كه حس نيز در آن تأثيرگذار است و شايد بتواند

 ه در آنجادرك آينده در هر حال كاري سخت دشوار است و اغلب با ادبيات مفهومي پيش دانست

 اند كه تا حدودي به آنبرخي در طرح مقدماتي مفهوم آينده از چيستي و چگونگي آن پرسيدهمانند. مي

 1كننده نبوده است.دليل فقر تفكر و منطق مجابكه بهاند گفته پاسخ

م فه از روندهاي آينده است. ايننگري پيش وبيني پيش دقيق كلمه فهم، تبيين،معناي به نگريآينده

 د.ها پديدار شونسازيهايي دقيق و عميقي براساس آن به وجود آيند تا آيندهنگاريكه آيندهشود مي موجب

 چرخه نگريآينده نگري نه مشاهده آينده كه تفكري در روندهاي معطوف به آن است. باآينده

 كند.ده ميو ذهن براي دانستن آينده از تمامي امكانات خود استفاشود مي شروعانگيزي ذهن

 

 نگريآينده پرسش

ادين هاي بنيبراي ايجاد گشايش مفهومي جديد در آينده است. ذهن با طرح پرسش نگريآينده پرسش از

تا در آن شايد روشنگري كورسويي به وجود آورد. با اين فرض در اين رابطه رود مي كاويدنبال آيندهبه

 شود:نگري طرح ميمثابه واقعهايي بهپرسش

                                                 
 .21دگ ي، ص هضا داوهي، فلسف  و آ نده .1
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 و آينده و نيزدرحال  بازشناسي امر گذشته و تداوم گذشته نگريآينده نگري چيست؟ندهآي .0

 كهشود مي دانسته نگريآينده نگريستن به حال با منطق امروزي و درونگري نسبت به آينده است. با

 شود.مي در پيدايي مالزم يكديگرند و ناديدن هريك موجب نديدن ديگريها آينده

ن براي است. اين فانديشي آينده سراسر فني معطوف به نگريآينده يك فن است؟ نگريآينده آيا .2

خود را با تفكر پيوند دهد. از يكسو اگر كسي اين فن را انگيزي ذهن كسي قابل فهم خواهد بود كه

 نو فكربرانگيزي دارد و هميانگيزي ذهن نخواهد بود و از ديگر سوي اين فن دو جنبهپژوه آينده نياموزد،

 است.. نگريآينده اصل رمز حيات

 در موقعيت عمل طرحي از يك فن قابل تعليم است. زيرا نگريآينده قابل تعليم است؟ نگريآينده آيا .3

يدن و فني قابل انديش نگريآينده حاصل خردمندي، تفكر و تدبير دورانديشانه است. با اين اصل نگريآينده

قابل تعليم دادن نيست و فقط روش آن قابل تعليم خواهد  نگريآينده رروشي براي تعليم دادن است، اما تفكر د

 ديگر براي آن نافع نخواهد بود.هاي روش كارگيريبود. زيرا هر فكري روش ويژه خود را دارد كه به

 

 نگريآينده وضعيت

 هعيت آيندنگري طرحي خردمندانه از ذهن فعال است كه اگر روند كنوني در آينده ادامه يابد، وضآينده

اجتماعي  -از يك ضرورت انساني نگريآينده تر خواهد بود. با اين حالاز موقعيت كنوني نامناسبمراتب به

 است كه در گذشته شكل گرفته و تا به امروز نيز تداوم منطقي يافته است.

تژي انگري از آينده سازوكاري براي تعيين وضعيت جهان آينده است. اين اصل با اصول استرآينده

عيين تمعناي به از آينده نگريآينده هاي اساسي با هم دارند. با اين فرضدر عين قرابت و همگرايي تفاوت

ساني كدر اين بين  هاي فردا است.فهم بنيادين و ساخت جهان آينده براساس واقعيتهاي سياست كردن

، ي، اقتصاد جهاني، آينده سياسيدر بررسي پويايي جهاني و طرح جهان آينده از آينده علمي، تكنولوژيك

و  بينانه بودهغير واقع يكه اغلب براي جوامع امروزي تصوراند گفته اجتماعي و محيط امنيتي سخن

 1ترسيمي از آينده آمريكا، اروپا و آسياي بزرگ به تصوير بكشد. نتوانسته

ي ت. ذهن با روندكاوكردن آن اسبيني پيش ديدن روندهاي آينده و تبيين ومعناي به نگريآينده

بيني يشپ جايبه نگربا اين اصل آيندهيابد. مي آينده دستنگري پيش و استفاده از الگوي تاريخي به

 سازد.مي ممكن و قابل فهمهاي نگاريآينده و آينده را بارود مي نگريپيش دنبالكردن به

 

 نگر پرسش آينده

او در وضعي واقع شده كه از سرگرداني بيرون آمده و با نگر ناشي از حيرت ذهن است. ذهن پرسش آينده

 شود:نگر در اين رابطه اشاره ميمنطق شگفتي راهي در آينده يافته است. با اين فرض به چند پرسش آينده

                                                 
 .21-10، صص 21نمرسرنن امنرت مله آم  كا، اس  اتژي امنرت مله آم  كا ده ق ن  1.
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 براي توصيف وجود آينده با منطق نگريآينده كردن از آينده ممكن است؟ نگريآينده چگونه .0

ونه فهم است و هرگ نگريآينده زيربنايانديشي آينده كهشود مي ل دانستهاست. با اين اصانديشي آينده

 شود.مي آينده با آن ممكن

 .هاي به وقوع نپيوسته استچتر ذهني براي واقعيت نگريآينده نگري چگونه چيزي است؟آينده .2

است  معطوف نباشد و در آن گذشته كه بخشي از وجود آدمي پژوهيآينده چنانچه به نگريآينده

 بدون گذشتهاي آينده نمادسازي نشود، طرحي از يك بحران هويتي و ارتباطي از آينده است. زيرا هيچ

كه نه فقط نشان دادن كند مي شود. از نگاه ديگر گذشته در زمان حال حق حيات پيداطراحي نمي

يشه هر آينده رپس  شود.مي گذشته، بلكه گشودن حال است و آينده با پيوستگي اين دو اصل پديدار

 در گذشته و حال دارد، هرچند كه آينده چيزي متفاوت با گذشته و حال است.

ا اين اصل ب گيرد.مي صورتشناسي آينده برپايه نگريآينده شود؟مي نگري با چه اصلي بناآينده .3

 نيازمند است. پژوهيآينده با تكيه بر روابط منطقيِ رويدادها بهشناسي آينده هر

 و پژوهيآينده وابسته به نگريآينده وجود دارد؟ پژوهيآينده و نگريآينده اي بينچه رابطه .4

 واقعيات انساني است. بر مبتني گرايي وپيوسته به برنامه

نگرها براي قابل فهم كردن كنند؟ آيندهنگرها در فهم آينده از چه چيزهايي استفاده ميآينده .8

از نظر آنان براي تحقق ايده آينده طراحي سناريو واحد  كنند.مي آينده از سناريوهاي متفاوت استفاده

كافي نيست و ذهن به سناريوهاي متفاوت متناظر نياز دارد تا ايده آينده را در فضاي حال و در موقعيت 

 د.كنآينده قابل فهم 

 

 نگرها ويژگي آينده

 شوند:هاي چندگانه شناخته مينگرها با ويژگيآينده

 ريزي دارند كه اهداف كوتاه وطراحي و برنامهبر مبتني وپژوه حال نگر،گذشتهذهني دورانديش،  .0

 كنند.مي آينده را با منطق خرد و عقالنيت عمل دنبالبلندمدت 

 روند وبه پيش ميها آينده و در آستانهكنند مي رفتارهاي خود را با خردمندي كنترل و نظارت .2

 شوند.زمان نميهاي دانسته هرگز تسليم

انديشند و چيزي را و منطق عقالني به عواقب و پيامدهاي تصميم سياستي خود مي تفكربا  .3

 كنند تا روندهايي از آينده فراموش نشود.فروگذار نمي

تسليم ها آينده هاي ذهني براي فهمآنان با مهارتي كه در انديشيدن دارند، در برابر لغزش .4

 اي را از ميان بردارند.تا نادانستهكنند مي شوند و همواره رو به جلو حركتنمي

نما، كه سراسر آيندهدهند مي در چارچوب زندگي خود سبكي از يك تفكر خالق ارائه .8

 نما است.گستر و جهانواقعيت
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 و اهدافشان وجود دارد كهها سياست در انديشه و احساس آنان نوعي توازن منطقي بين آرزوها، .1

 سنجند.را با اين مقياس منطقي ميها آينده

 

 نگردورانديشي آينده

و از بيهوده گفتن دوري گويد مي انديش است كه همواره سخن معقولنگر انساني خردمند و دورآينده

تا از چندوچون زمان امروزي عبور كند. كند مي سياست معقولي را دنبال نگريآينده جويد. او درمي

 كند. مي خردمندي بر روح و روانش حكومت نگر با خرد و زبان خردي همراه است و جريانآينده

نگرها، دورانديشانه و در عمل سياستي معطوف به دورانديشي است. با اين حال آينده نگريآينده 

اهي آگها به خودآگاهي و جهاننگريآينده كهدهند مي انديشند و نشانحسابگرانه به عواقب امور خود مي

هي كند، آگاسي از خود، جامعه انساني و جهاني كه در آن زندگي مياند. با اين منطق اگر كپيچيده شده

 گويي است.او نتيجه پرحرفي و بيهوده نگريآينده واقعي نداشته باشد،

 

 هانگربيني آيندهآينده

بيني با اصول، روش و منطق خرد است. اين نكته در اصول و شيوه عملي با نگري نوعي از آيندهآينده

ه نتيجه كشود ميبيني پيش داني تفاوت اساسي دارد. با اين فهم نوعي از آيندهيا غيبگويي منطق غيب

مستقل از وضع انساني نيست  نگريآينده فكر و عمل انسان بوده و ساخته شده ذهن و مغز او است. پس

 .تكنند و آن طرحي معطوف به منطق خرد، حس و نيز زبان فكر اسبيني پيش كه گروهي گردهم آيند و

ميخته آنگري پس ونگري پيش بيني سنجيده انجام خواهد داد كه ذهن او بهنگر در صورتي آيندهآينده

د بود. پژوهي خواهنهاي گذشتهكه آنها نيز تابع سرمشقكنند مي باشد. اين دو اصل از قانون روندكاوي پيروي

 نها در پديداري قرين يكديگرند.هاي گذشته و حال پيوسته و آبنابراين هر ديدني از آينده به ديده

  نگريآينده علم

نگري در زبان امروزي نه يك علم كه فني معطوف به تفكر خودبنياد است. در اين عرصه قصد، آينده

نوني متناسب با امكانات ك نگريآينده كننده برعهده دارند. پساراده، خرد و حس انساني نيز نقش تعيين

 يرد.گدر جهان واقع شكل نمياي آينده انايي و ظرفيت خرد، حس و انديشهانسان خواهد بود و پيش از تو

كردن و آزمودن نگري در صورتي علم خواهد بود كه موضوع، مسئله و روش خاصي براي تجربهآينده

چرخه موضوع، مسئله و روش تعييني وجود ندارد و در آن همه  نگريآينده كه دردرحالي  داشته باشد.

با اين فرض آينده نه يك علم تعييني كه فني پيچيده به  كنند.مي منطق احتماالت پيرويچيز از قانون 

 تفكر اصيل و خودبنياد است.

 

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ____________________________________________________  
 

 نگاريفصل بيستم ـ آينده

 نگاريمعناي آينده

بر يمبتن در آستانه آمدن است. اين سازوكاراي آينده سازوكاري براي آماده شدن در مواجهه بانگاري آينده

 و تفكر اصيل است.انديشي آينده ،نگريآينده دكشف رون

 انگار باست. در اين وضعيت آيندهها آينده در فهم و تبييننگري پيش معنايبهنگاري آينده

او همواره از چيزي كه وجود ندارد و در آستانه كند. مي اقدامها آينده از طريق روندها به رصدانگيزي ذهن

 شدن آن كمك كند. بنا دارد با نهادسازي در مفهوميو گويد مي پديداري است سخن

كارگيري آن در جهان آينده است. در درصدد روشنگري در احتماالت آينده و بهنگاري آينده 

ها در چارچوب نگاه قطعي از دانايي وجود ندارد، اما امري وانهاده و بيهوده نيست و همه اتفاقنگاري آينده

با هدف ترغيب ذهن به تفكر نگاري آيندهبا اين حال گيرند. مي تاصول منطقي و خرد سليم صور

 شود.مي انجام پژوهيآينده راهبردي در جامعه انساني و نيز با اعمال روش

 

 نگاريامكان آينده

است. اين امكان به قطعيتي پيچيده ها آينده در چرخش زمان طرحي از يك امكان وقوعي ازنگاري آينده

 ت.نزديك و دور اسهاي آينده اي براي ساختآن كارساز نباشد و سازه اوليه و پيش ساخته نشده كه ترديد در

و بهتر بودن هر يابد مي امكان وقوعها واقعيت هاي آينده در جهانبا شناسايي گزينهنگاري آينده

در ها يمتصم ها وازسويي با طراحي آينده فهرستي از اولويتكند. مي گزينه را با تفكر در آينده تعيين

در اين صورت هرچند دهد. مي ريزان راهبردي قرارزمينه دستيابي به گزينه بهتر را برعهده برنامه

كند، اما ذهن را براي مواجهه با آينده با رويكرد نميبيني پيش مثابه يك واقعيتآينده را بهنگاري آينده

 فكري آماده خواهد كرد.

 

 نگاري آيندهروش 

تفكر مشاركتي و برپايه اصول منطقي است. اين تفكر هم سازه بر مبتني شي از يك روشنانگاري آينده

ند هرچنگاري آيندهبا اين فرض كند. مي هاي روشي و تجربي استفادهجمعي دارد و هم از تمامي ظرفيت

 اش تفكر نيست، اما سراسر به انديشه علمي پيچيده شده است.همه

ي خواهد و در نتيجه علم پژوهيآينده شناسي نباشد فاقد پيشينهروشبر مبتني چنانچهنگاري آينده

 كردن آينده متمركزبيني پيش وكيفي قدم اول براياعمال روش كمّينگاري آيندهكه در درحالي  بود.

تواند به نخواهد بود و نميساز شگفتي واقعبه كه تفكر در مغزش نفوذ نكرده باشدنگاري آيندهاست. اين 

 مطلوب را سامان دهد. هاي آينده شمندطرز رو
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هاني جنگاري آيندهچنان توسعه يافته كه به شبكه  نگريآينده لحاظبه از نگاه ديگر جهان امروز

آلودش روي آورده است. نكته اين است آيا ما نيز در چنين موقعيتي قرار داريم يا در ادبيات پيچيده و مه

ها تفاوت چنداني ندارد و فقط سرخوش از رويم كه با بيراههمي آيندهسوي به سرگردانيم؟ ما در راهي

 رفتن و در موقعيت حال نماندن هستيم.

 

 آيندهنگاري آينده

اري نگآيندهنه پيشگويي آينده كه شكل دادن و ساخت آن با سوگيري ذهن و مغز است. نگاري آينده

بيني پيش امكاننگاري آيندهين برداشت در دنبال بهبودي فهم آينده و توانايي در درك آن است. با ابه

 افتد.اتفاق ميها نگاريآينده در آينده ديده نشده، هرچند كه اين امر در

اين شناسايي هرچه با كند. مي ممكن و محتمل اقدامهاي آينده با روندشناسي به ساختنگاري آينده

 كرد. تر عمل خواهنددر ساخت آينده بهتر موفقا هنگاريآينده طبيعيصورت به گرايي بيشتري همراه شود،واقع

اخت در س شود.مي از آينده ممكننگري پس وبيني پيش نگري،از نگاهي ساخت آينده همزمان با پيش

 گيرد.مي صورتنگري پس و فن براساسبيني پيش نگري، علم برپايهمثابه پيشآينده، تجميع تفكر به

 دنبالمتأثر از گذشته و بهنگاري آيندهاست. اين انديشي آينده امكاني برايدرواقع نگاري آينده

 يلو تحلبيني پيش واسطهتحوالت آينده را بهنگاري آيندهاست. در اين صورت ها آيندهبيني پيش

واهند خانديشي آينده هايفعاليتبر مبتنينگاري آيندههاي پس طرحكند. مي ممكن بررسيهاي آينده

 كان دستيابي به آينده نزديك و دور براساس منطق خرد و فكر فراهم شود.بود تا با آن ام

 

 نگاري آيندهپرسش 

 چند پرسش اساسي وجود دارد:نگاري آيندهفرآيند  در

 درواقع آيندههاي سياست مثابه واقع ساخت؟از رويدادهاي ناآمده، سياستي بهتوان مي چگونه .0

ها ندهآي آيند و براي آماده شدن دريت آينده به حساب ميدستانه براي تدبير و مديرپيشهاي سياست

مامي دستانه آينده را با طرح تپيشهاي سياست هايي ازانسان با اين فرض سرفصل شوند.مي كار گرفتهبه

 كند.و خود را براي مواجهه با اين واقعيت آماده ميدهد مي رويدادهاي ممكن شكل

يك اصل ممتاز ابزاري براي اعمال نگاري آيندهاست؟  براي سياستگذارينگاري آيندهآيا  .2

آيد. يم پژوهي معطوف به آينده به وجودبا رويكرد سياستنگاري آيندهسياستگذاري عمومي است. اين 

 است. با اين برداشت ذهنبلندمدت هاي سياست فعاليت سازمان يافته براينگاري آيندهدر اين صورت 

 شود.مي دستيابي به آينده ممكن و نيز در دايره قابل پذيرش آماده براينگاري آيندهفرآيند  با

سياست دستيابي به آينده بهتر نگاري آيندهچه سياستي طراحي خواهد شد؟ در نگاري آيندهدر  .3

تأثيري  چهشود؟ مي كه آينده چيست؟ چگونه واقعشود مي با اين سياست انساني نوشته شود.مي طراحي
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فا وقوع ايدرحال هاي آينده گيرد؟ چه نقشي برايتصميمي نسبت به گذشته مي گذارد؟ چهبرجاي مي

يك  مثابهتا آينده بهشود مي بنيادين گذاشتههاي سياست سازهنگاري آيندهكند؟ با اين حال در مي

 سياست پايه طراحي و ساخته شود.

 

 نگاري آيندهدانايي 

اين شيوه در عمل  شوند.مي مرزهاي دانايي و آگاهي ها با منطق خرد و فكر موجب گسترشنگاريآينده

 كند.ها را در آينده تقويت ميها و گردهم آوردن فناوريها، دانشچرخه افزايش ايده

تن موجب شكل گرف پژوهيآينده براساسنگاري آيندهمستلزم دانايي است. با اين منطق نگاري آينده

فكر و خردمندي براساس اصالت ذهن اصل اول در آينده است. اين تنگاري آيندهدر  شود.مي دانايي از آينده

نگاري دهآينبا اين فرض اعتبار  شود.مي آورد كه موجب داناييفراهم مينگاري آيندهاصل براي انسان امكاني در 

 شوند.مي محسوبها نگاريآينده و آنها مقياس واقعيشود مي به ميزان تفكر و خردمندي سنجيده

 

 نگاري آينده برنامه

عيت ريزي وضريزي با مدل علمي است و نوع برنامهتدبير انساني و اصول برنامهبر مبتنينگاري آينده

آورد و ريزي چنانچه كپي شده باشد، نتايج مشابه به وجود ميبا اين فرض برنامهكند. مي آينده را تعيين

 اگر خودساخته باشد، نتيجه متفاوتي را ارائه خواهد كرد.

مجريان را به گذشته ها برنامه ها، سازه و ماهيت غربي دارند و ايننگاريريزي امروزي از آيندهبرنامه

 انجامد. اگر بنايهاي غربي به توسعه غرب كنوني ميرساند. آينده جامعه شرقي با توسعه طرحغرب مي

وجود ندارد تا به توسعه ريزي متنوع بومي تحول جدي در آينده وجود داشته باشد، راهي جز برنامه

 متفاوت و متناسب با نيازها و مقتضيات انسان شرقي دست يابد.

 توجه به اموري الزم است:نگاري آيندهرو در ازاين

 و فراموش نكردن مسائل كوتاه مدت با رويكرد بومي و ملي،بلندمدت  تمركز بر مسائل اساسي .0

 دم خودباختگي و بيگانگي از خود،ميان ملل و عنگاري آيندهتعامل ارتباطي در عرصه  .2

 منطقي، -نگاران براساس تعامالت هميشگي با رويكرد عقالنيسازمان دادن راهبردهاي آينده .3

 المللي متفاوت،شكل دادن توافق جمعي در موضوعات و مسائل كالن ملي و بين .4

 ها.عيتبراساس واقها آينده گرايي و سامان دادنبراساس واقعنگاري آيندهپذيرش نتايج  .8

 

 

 

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 _____________________________________________________________  

 

 

173 

 نگارياهداف آينده

ا هنگاريآينده هدف داشتن شرط الزم و اوليه است. زيرا چيزي كه موجب قوامفرآيند نگاري آيندهدر 

هدفي در ميان نباشد، در آنها منطق سوگيري به ها نگاريآينده جريان هدفي آن است. اگر درشود، مي

 الزامي باشد.ها نگاريهآيند آيد تا دغدغه نافع بودن يا اجرايوجود نمي

گذاري، ايجاد توافق همگاني و طراحي گيري، اولويتعبارتند از: تعيين جهتنگاري آيندهاهداف 

ه تا با چنان روندهايي بكنند مي را تعيينها نگاريآينده است. اين امور سازه هدفي نگريآينده انديشه

 شاخص هدف دست يابند.

و نيز سازي شبيه و نيزسازي شگفتي الماس آينده است. اين اصل بابراي دستيابي به نگاري آينده

 گيرد.مي و براساس سامان دادن طوفان فكري انجامنگري پس ونگري پيش بر روي اصول

 

 نگاري آيندهبرتري 

وارد ادبيات علم، فناوري، مرور به  در آغاز با هدف كسب برتري در حوزه نظامي طراحي شد ونگاري آينده

بنيادين معطوف به هاي سياست باها نگاريآينده تصاد، سياست و جامعه شده است. در دوره بعدياق

نگاري يندهآاند. براساس اين واقعيت اند و با همين منطق تا به امروز تداوم يافتهآينده شكل و سامان گرفته

 است.مفيد  با تفكر اصيل و سياست راهبردي سروكار دارد كه براي انسان امروز و فردا

معطوف به آينده نافع است. با اين هاي سياست درگيري تصميم براينگاري آيندهدر اين وضعيت 

در سياستگذاري عمومي حق حيات نگاري آيندهچنين مفهومي عميق با رويكرد 1840استراتژي از دهه 

 ويژه يافته است.

 

 سازييكم ـ آيندهوفصل بيست

 تصورهاي آينده 

يعني ذهن با منطق خرد، تفكر  سازد.مي روشمندهاي نگاريآينده را با روشها آينده ا تصورهايشذهن ب

كه تصورات خود را با كند مي كه اكنون وجود ندارند و تالشكند مي انگيزي چيزهايي را تصورو خيال

گيرد، يم تصورها شكل سازي هرچند بامثابه واقعيت جامه عمل بپوشاند. با اين اصل آيندههايي بهتصديق

 كننده برعهده دارند.جهان نقش تعيينهاي آينده ها در پيدايياما تصديق

شت و تغيير     شته با همه امكانش گذ ست كه گذ ستخ كند نمي نكته ديگر اين ا وش  و فقط آينده د

مك  كتر نشان دهد و گذشته نيز به   تغيير اساسي خواهد بود. البته آينده ممكن است گذشته را مناسب     

ــاس       مفهومي ــع و موقعيتي براسـ ــاخت آينده در هر وضـ نابراين تالش براي سـ  كردن آينده بر آيد. ب

 امري ممكن و مطلوب است.ها نگاريآينده
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ريزي راهبردي از راهبردي و برنامهگيري تصميم سه اصل: تفكر راهبردي، پژوهيآينده در راهبرد

ند در توانرسند و مياصيل اثربخش به نظر مينگاري هآينداين اصول در  آيند.مي اصول پايه به حساب

يستند و نآفرين نقش سازي تفكر عمومي به تنهايي اثربخش وكنند. در آيندهآفريني نقش سازيآينده

و ها تصميم در ساخت آينده است. پس با اعمال اين روش افكار،نگاري آيندههاي سياست اصل اعمال

 خواهند بود و طبق آنها آينده برمبتني بيري و راهبردي بوده و در نتيجههايي از نوع تدريزيبرنامه

 خواهند كرد. آفريني نقش

 

 ساخت كنوني آينده

امروزي دارد كه به روندهاي آينده ارجاع  ي، سازه و ساختاراست ظهوردرحال  يواقعيت كهسازي آينده

جهان آينده  زمانيو هيچ شود مي ده ساختهرو جهان كنوني هميشه به نام جهان آينازاين شود.مي داده

اي آينده براي انسان نكتهروندپژوهي  شود و هر اتفاقي برگونه حال ديده خواهد شد. البتهايجاد نمي

ه با فتد و بايد دانست كه آيندادرخور توجه است كه نبايد ناديده گرفته شود و از دستور خرد و تفكر بي

 آيد.همين روندها به وجود مي

نمايي وجود در اين آينده فقط آينده شود.مي ينده جهان وجود امروزي ندارد و در آينده پديدارآ

اش با د كه دربارهانانگيزو ذهن انسان امروزي را بر ميرسد مي دارد و در عين حال شعاع آن به امروز

 .بيانديشدانساني  يمثابه آينده تدبيرريزي بهو با برنامه فكر كندخردمندي 

 

 ساخت آينده خود

تواند آينده ديگري را تصاحب كند. ساخت اين آينده نقشي آينده هركس آينده خودش است و كسي نمي

خردمندي ر بمبتنيآفريني نقش خواهد بود كه فقط به او واگذار شده و ديگري فاقد چنان نقشي است. اين

، در دكننخود اقدام ر به ساختن و تفكر است. با اين نگاه كسي كه خردمندي پيشه نكند و با تفك

 خودسازي آينده جامانده است.

گسترد. بر ديگري سايه ميهاي آينده خود است و جز اين جهان با اين اصل هر كس سازنده آينده

سازد و ساخت آينده اين اساس هركس مسئول آينده خود است. زيرا هركس فقط آينده خود را مي

 كند.اش ايفا نميساسي در آيندهديگري واقعيت ديگر است كه نقش ا

 

 سازي آيندهمفهوم

زيرا هميشه درك  شود.مي پژوهي گذشته و حال مربوطستاني و مفهومسازي از آينده به مفهوممفهوم

هاي متنوع تاريخي انجام داده است. با اين آينده مورد توجه انسان بوده و او براي فهم آن تاكنون فعاليت
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با اين  1ها تمايل عميقي به درك رويدادهاي آينده دارند.ها و تمدند كه انسانتصور كساني مدعي شدن

 ها نيز چنين اصلي جاري است.وجود دارد، در سرشت تمدنها آينده گونه كه تفكر در كيانفرض همان

اين مفهوم با روندهاي كند. مي پيدابندي صورت با منطق امروزها آينده سازي از آينده درمفهوم

 و نگاهي به آينده ناآمده دارد.كند مي شته و ريشه تاريخي از موقعيت حال تغذيهگذ

سازي نه گسترش وضعيت گذشته و كنوني كه ساخت آينده جديد و متفاوت است. زيرا آينده

 گروسازي درها است. يعني آيندهاولويت گرايي بر وفق تعيينآيندههاي سياست سازي مستلزمآينده

 آيد.طوف به آينده است كه براي طراحي و ساخت آينده متفاوت به وجود ميمعهاي سياست

 همواره از آن سخناينكه  عنوان يك واقعيت وجود ندارد و شگفتنكته برتر اين است كه آينده به

پرسش اين است آيا انسان امروز بنا دارد با سرنوشت آينده بازي كند؟ انسان  شود.مي مفهومي گفته

اي ندهآي از آينده قطعي و روشن سخن بگويد كه وجود داشته و قابل فهم باشد. زماني كهند توامي زماني

 وجودي براي ذهن و مغز قابل فهم و طراحي خواهد بود.وجود ندارد، چگونه امر بي

روح و فاقد حيات محسوس و معقول است. زيرا وجودش در حد امكان و در اين وضعيت آينده بي

 شود: ناپذير است. با اين نگاه پرسيده ميدر عين حال اجتناب

 شود؟ انجام  اكنونآن سازي مفهوم كه وجود ندارد ممكن است تصورهايش امروزي واي آينده چگونه

 گشايش وجودي و مفهومي در آينده به وجود آورد؟تواند مي وجودچگونه امر بي

با اين فرض آينده هرچند وجود  شود.مي آينده با امكانات امروز و با تصورات معطوف به فردا ساخته

خواهد در ساخت آن اثرگذار باشد. پس آينده انساني با معطوف به آينده ميهاي ايده ندارد، اما انسان با

 شود.مي ساختهها نگاريآينده و با منطقروندپژوهي  هايش براساسايده

د ه است. در شناخت اين مفهوم بايكننده وضعيت آيندعنوان يك اصل بنيادي تعيينمفهوم آينده به

ه فهم و مفهوم آن شناختهاي سازه شناسي از آيندهسازي توجه كرد تا با اصطالحبه ادبيات مفهومي آينده

شود. با اين منطق زماني مفهوم آينده ساخته شده كه براساس آن اصطالحي براي آينده به وجود آمده 

ه به وجود نيايد، نشانگر اين واقعيت تلخ است كه مفهومي و موقعي كه اصطالحي متناسب با مفهوم آيند

 سازياز آينده ساخته نشده تا با آن شناخته شود. در اين صورت هر مفهوم جديدي از آينده با اصطالح

پس پرتوهاي  آيند.مي و اصطالحات نشانگرهاي وجودي مفهوم آينده به حسابشود مي مشابه همراهي

 كنند.مي نماييز اصطالحات مفهومي به وجود آمدند، نشانهآينده با زبان آينده كه ا
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 گيرينتيجه

در پهناي كيهان وجود دارد و ضرورت وجودش نسبت به گذشته مانند پديداري  ي است كهآينده واقعيت

 تابد وآينده نه ترديدي را بر ميرو ازاين شب و روز است كه همواره در آستانه پديداري واقع شده است.

 و آن يك واقعيت رو به جلو است.دهد مي كاري سرنوشت آن را تغييرنه ان

در مغز آينده نفوذ كند. اين تواند مي در سرشت آينده تفكر و خردورزي وجود دارد و فقط تفكر

 راه يابد و كشف واقع نمايد.ها آينده كه ذهن از روندهاي تاريخي گذر كند و به جانشود مي نفوذ موجب

اين شيوه همزمان خرد و حس  گيرد.مي در روندي از فهم و مفهوم قرارانديشي آينده آينده با شيوه

 كند.و با آن توليد مفاهيم و معاني متنوع ميدهد مي را در چرخه كار قرار

منطق  است. با ايننگري پيش كه فكري معطوف بهبيني پيش با اين اصل آينده نه يك علم قابل

ر است. در عين حال با فكنگري پيش صالت ندارد و اصل حق حيات داشتنابيني پيش در آينده احتمال

 در آن منطقمرور به  وشوند مي علمي قابل حدسهاي انديشه رويند و باآينده روندهاي علمي مي

 جاري خواهند شد.بيني پيش

نون كه از قايكي آينده جهان يابد. مي مسئله دشوار آينده در ذهن انسان با دو مفهوم متفاوت جريان

و ديگر آينده انسان است. انسان در پديداري آينده اول دخالتي ندارد و فقط در كند مي طبيعي پيروي

زيرا آينده نخست سراسر تابع گذشته خود كند. مي و نقش سياستي ايفاشود مي آينده انساني حاضر

ر گيرد و دت زمان صورت ميو با انفجارش شكسكند مي است و از قانون سياهچاله و سفيدچاله پيروي

 آيد.علم آينده به وجود ميتدريج به هايشنتيجه با نفوذ فكر در رگه

ن انساني ناظر است. ايبه آيندهانديشي آينده و با رويكرد نگريآينده انسان براساسپژوهي آينده

ر اين د شود.مي قرينهايي نگاريهاي علمي و فني با آيندهآينده پس از نفوذ اوليه فكر و روييدن رگه

ممكن، محتمل و بهتر ساخته شوند. هاي آينده كردن امر واقعي است تا طبق آنبيني پيش آينده جريان

بنابراين وجود آينده مانند شب و روز در آستانه شدن و آمدن است كه با نفوذ فكري در موقعيت فهم 

 شود.يم كردن ساختهبيني پيش تفكر و با اصلتدريج به انساني گيرد و آيندهعلمي و فني قرار مي

 مفاهيم وها، روش در اين انديشه تالش شده كه واقعيت روند آينده تحليل شود تا با آگاهي از

ين برآئيم. اها برنامه وها سياست برمبتني درصدد توانمندسازي فهم تصورات و سناريوهايها استدالل

آينده ممكن شود و ديگر سو در مبادي و اهداف آن  كه از يكسو كشف واقعيتشود مي رويكرد موجب

 روشنگري به وجود آيد.

و ميزان آگاهي و قدرت دانايي از روندها شوند مي رويداهاي كنوني و آينده درك پژوهيآينده با

آينده و با اندازهاي چشم قانون از راه تقويت عملكرد و ضمن اين كه حاكميت فنيِيابد. مي ارتقا

ق و با منطآيد مي و شناسايي راهبردها از پيچيدگي مشكالت آينده بيرونها سياست گذاريخطمشي
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يعني جامعه دستخوش تغييرات كند. مي پيداها عرصه اصالح و بازسازي تفوق همه جانبه در تمامي

تا لزوم دهد مي سياستي را شكلمحورِ اطالعات و جامعهكند مي بزرگ در تداوم روندهاي كنوني پيدا

 بنيادين قابل فهم شود.هاي نگاريآينده تقايار

بداند  بايدپژوه آينده زيراالزم است به نوع مواجهه با آينده توجه شود.  پژوهيآينده درگفته شد كه 

بر دانسته ديگر ترجيح ها دانسته و كدام يك ازداند مي در اختيار دارد و چه چيزي رااي گزينه كه چه

اين اصل بنيادين را از مجراي  وكند مي تصاوير آينده را به واقعيت تبديلنگر، آينده دارند. او با ذهن

بنابراين نكته مهم درك واقعيت آينده دهد. مي سامانسيال واقعيت يك مثابه به از آينده تصاوير آرماني

 .است پژوهيآينده براساس روندها و به كارگيري

هاي نگاريآينده ؛پژوهيآينده وشناسي آينده ،گرينآينده براساسبا اين حال الزم است در كشور 

ر طبيعت انساني دبه وجود آيد تا راهگشاي آينده  پژوهيآينده و منطقفرهنگ بر مبتني ملي، بومي و

 باشد.حكمراني 
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