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■ خزايی، سعيد و محمودزاده، امير. آينده پژوهي. اصفهان: نشر 
علم آفرين،1392، شابک 978-600-6847-15-3.

مقدمه
انسـان همـواره در طـي تاریخ مشـتاق بوده  كـه بتوانـد آیندة خود 
را پیش بینـي2 كنـد تـا شـاید از ایـن مجرا گامـي مؤثر در سـاخت 
آن بـردارد. امـروزه جهـان بسـیار پیچیده شـده اسـت و دانش نیز 
بـه طـور گسـترده اي پراكنده گردیده بـه گونه اي كه بشـر چاره اي 
بـراي تصمیم گیـري موفقیت آمیـز، دانـش  نـدارد كـه  ایـن  جـز 
متخصصـان و ذي نفعـان حوزه  هـاي مختلف علوم را بـه كار بندد. 
خاصـي  جایـگاه  از  همـواره  انسـان ها  زندگـي  در  آینـده 
برخـوردار بـوده اسـت؛ چرا كه گذشـته با وجـود اینکـه نباید هرگز 
فرامـوش شـود، از دسـت رفتـه محسـوب مي شـود و حـال نیـز با 
پلـک بر هـم زدنـي مي گـذرد و آنچـه آرزوهـاي مـا را بـه یقیـن 
پیونـد مي زنـد آینـده اسـت. آینـده خواه ناخـواه فـرا خواهـد رسـید 
و بـا كمـي دقـت مي توانیـم شـکوفه هاي آن را در همیـن لحظـه 
مشـاهده كنیـم. پس چـه بهتر كه در ترسـیم و شکل بخشـیدن به 
آن خـود را سـهیم بدانیـم. گذشـته، آینـدة پیشـینیان بـوده كـه به 

عنـوان ارثـي ارزشـمند به ما رسـیده اسـت و مي توانیـم آموزه هاي 
بسـیاري از آن فراگیریـم. در واقـع، آینـده، هم اكنـوِن ماسـت كـه 
بایـد آن را بـا اقدام هـاي شایسـته  بسـازیم. آینده پژوهـي3 دانش و 
هنـري اسـت كـه به انسـان كمـک مي كنـد تـا وقایـع، فرصت ها 
و تهدید هـاي آینـده را بـه خوبـي بشناسـد و هوشـمندانه از بیـن 
آینده هـاي ممکـن، باوركردنـی و محتمـل بـه انتخـاب آینده هاي 
مطلـوب و مـورد نظـر بپـردازد و بـا ایـن رویکـرد آینـده را صلب، 
محتـوم، قطعـي و بـدون تغییـر تصـور نکند )ونـدل بـل4، 2003، 

.)270 ص 
آینده نـگاری  روش هـای  كتـاب   143 صفحـۀ  در  خزایـی 
اذعـان دارد: آینده هـاي ممکـن در واقـع تمـام آینده هایـي اسـت 
كـه مي توانـد محقـق شـود و متناقـض بـا علـم و دانـش فعلـي 
باورهـاي  بـا  باوركردنـي  آینده هـاي  كـه  حالـی  در  اسـت  بشـر 
انسـان سـازگارند و منطبـق بـا اصـول و دانـش امـروزي بشـر 
هسـتند  آینده هایـی  از  دسـته  آن  محتمـل  آینده هـاي  هسـتند. 
كـه احتمـال وقـوع آنهـا مـی رود به ایـن دلیـل كـه، روندمحورند. 
آینده هایـی  از  دسـته  آن  مطلـوب  یـا  مرجـح  آینده هـاي  نهایتـًا 
هسـتند كـه بـراي مـا مطلوبنـد و بـر خـالف سـه نـوع دیگـر كه 
دانش شـناختي اند5، اینهـا برانگیزاننـده هسـتند؛ لـذا ارزشـي بـوده 
و ذهن گراینـد6 ایـن در حالـی اسـت كـه دو نـوع قبلـی ماهیتـی 

دارنـد.  عیني گـرا7 
آینده پژوهـي در واقـع دانـش شـکل بخشـیدن بـه آینـده، 
متناسـب بـا امیـال و آرمان هـاي فردي و سـازماني اسـت. به طور 
كلـي آینده پژوهـي بـه ایـن موضـوع مي پـردازد كه چگونـه از دل 

تغییـرات و تحـوالت امـروز واقعیـت فـردا تولـد مي یابد.
در واقـع كار آینده پـژوه ایـن اسـت كه با اتکا بـه توانایي هاي 
علمـي و شـهودي خـود از بیـن گزینه هـاي بسـیار آینـده ، یکي را 
برگزینـد و از طریـق روش هـاي علمـي متفاوتـي كـه روز بـه روز 
بـر تعـداد و تنـوع آنهـا افـزوده مي شـود یـک آینـدة محتمل تر را 

تخمیـن بزند. 
گوناگـون  رشـته های  و  حوزه هـا  در  منتخـب  اثـرات  نقـد 
علمـی آنچنـان حائـز اهمیت اسـت كـه یقینـًا كمتر از اصـل از اثر 

آینده پژوهي
دكتر اميرهوشنگ حيدری1  ■

عضو هیئت علمي گروه آینده اندیشی مركز تحقیقات سیاست علمی كشور
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آينده هاي ممكن در 
واقع تمام آينده هايي 

است كه مي تواند 
محقق شود و متناقض 

با علم و دانش فعلي 
بشر است در حالی كه 

آينده هاي باوركردني 
با باورهاي انسان 

سازگارند و منطبق با 
اصول و دانش امروزي 

بشر هستند
خواهـد بـود و یـا بهتـر بگویم هـر نقد صحیـح و علمـی همچون 

پایـه ای علمـی بـر اسـتواری یـک اثـر می افزاید.
از نقـد و نقـادی عمومـًا در اذهان بـه خرده گیری و انگشـت 
گـذاردن بـر روی نقـاط ضعف و كاسـتی یک موضـوع، یک متن، 
یـک عمـل، یـک برنامـه و خـواه یـک تصمیم یـاد می شـود. این 
تعبیـر دقیـق نیسـت. بیان نقـاط ضعف، تنهـا یکـی از كاركردهای 
نقـادی اسـت. نقـادی الاقـل سـه كاركرد مهـم دیگر نیـز دارد كه 
در غیـاب آنهـا، ایـن فرایند نه تنها تمام نیسـت كـه می تواند نتایج 
نامطلـوب بـه بـار آورد. نخسـتین كاركـرد نقـادی عبارت اسـت از 
شناسـایی و مشـخص سـاختن ظرفیت هـای معنایـی و مفهومـی 
منـدرج در موضـوع مـورد نظـر. در ایـن مرحله نقاد می كوشـد هم 
بـرای خـود و هـم بـرای مخاطـب تصویـری دقیـق و روشـن از 
اجـزای موضوعـی كـه در دسـت بررسـی دارد و روابط میـان آنها 
و سـاختار شـبکه ای كـه ایـن روابـط بـه وجـود می آورند، ترسـیم 
كنـد. در مرحلـۀ بعـد ناقـد بـه ارزیابـی درجـۀ مـوزون و سـازگار 
بـودن سـاختار مـورد بحـث می پـردازد و نـه تنهـا نقـاط ضعـف و 
كاسـتی كـه جنبه هـای قـوت و اسـتحکام سـاختار و ظرفیت های 
مثبـت آن را آشـکار و بازگـو می كنـد. در آخریـن مرحلـه منتقد به 
ارائـۀ پیشـنهاد هایی بـرای ازدیاد ظرفیت هـای مثبت و كاسـتن از 

جنبه هـای ضعـف و نقـص اقدام مـی ورزد.
هر سـه مرحلـۀ اشاره شـده در فرایند نقادی از اهمیت بسـیار 
زیـادي برخـوردار اسـت و بـرای انجـام هریـک، درجـۀ خاصی از 

توانایی هـای نظری ضـرورت دارد.
ونـدل بل در كتـاب مبانـی آینده پژوهـی ) 2003، ص 270( 

اهـداف نه گانـه ای را بـرای آینده پژوهـی بـر شـمرده اسـت كه به 
مـرور آنهـا مي پردازیم:

 مطالعۀ آینده های ممکن.
 بررسی آینده های محتمل.
 بررسی تصویرهای آینده.

 مطالعۀ بنیان های معرفتی آینده پژوهی.

 بررسی بنیان های اخالقی آینده پژوهی.
 تفسیر گذشته و تعیین موقعیت حال.

اقدامـات  منظـور طراحـی  بـه  ارزش هـا  و  دانش هـا   تلفیـق 
اجتماعـی.

و  آینـده  از  تصویر پـردازی  در  مردمـی  مشـاركت   افزایـش 
آن. طراحـی  در  مشـاركت 

 ترویج تصویری خاص از آینده و حمایت از آن.

مخاطبان كتاب
تدویـن ایـن كتـاب و سـایر انتشـارات حـوزة آینده پژوهـی همواره 
سـعی در ترویج و نشـر این دانش نوین دارند تا از این مسـیر گامی 
مؤثـر و هرچنـد ناچیـز در حصـول به این امر مهم برداشـته شـود. 
مـا نیـز همچـون راینـر بر ایـن باوریـم كـه آمـوزش  آینده پژوهي  
امـري  ضـروري  و الزم  اسـت  تـا از ایـن  راه  تصویر هـاي  مختلـِف 
آینـده  در اذ هـان  مـردم  جـاي  گرفتـه  و شـناخت  بهتري  نسـبت  به  
سرچشـمه  ها و پیامد هـاي  آنهـا در جامعه  گسـترش  یابـد. حاجیانی 
)1390، ص 167( بـر آن اسـت كـه بـا ایـن كار قـادر خواهیم بود 
فرصت هـا را غنیمـت  شـمرده  و در كتـاب  زمـان ، آینـده اي  پـر از 

آینده پژوهي
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آينده هاي محتمل آن 
دسته از آينده هايی 
هستند كه احتمال 
وقوع آنها می رود 
به اين دليل كه، 
روندمحورند. نهايتاً 
آينده هاي مرجح يا 
مطلوب آن دسته از 
آينده هايی هستند كه 
براي ما مطلوبند

همـدردي ، صلـح ، همـکاري  و عدالت  براي  بشـریت  رقـم  زنیم.
و  ضـروری  جامعـه  بـراي  آینده پژوهـی  دانـش  اشـاعۀ 
بسـترهاي  ایجـاد  و  آینده پژوهـی  ترویـج  و  اسـت  انکارناپذیـر 
فکـري و فرهنگـی مـورد نیـاز در قالـب انتشـار كتـب و نشـریات 
گوناگـون جـزو اركان اصلـی بـراي تحقق و ایجاد بسـتر مناسـب 

اسـت. آینده پژوهانـه  فعالیت هـای 
دامنـه اي  چنـان  از  آن،  فعالیت هـاي  و  آینده پژوهـي 
برخوردارنـد كـه بـا توجه بـه تعریـف »فرارشـته اي« از آن، امروزه 
در تمـام حوزه هـاي علـوم، خواهـان و مخاطب دارد. بـا این وجود، 
مخاطبیـن نشـر و آثاري مشـابه این نگاشـته، غیـر از عالقه مندان 
مسـتقیم در حـوزة آینده پژوهـي، طیـف وسـیعي از جامعـۀ علمـي 
كشـور را نیـز دربرمي گیـرد كـه ایـن موضـوع عـالوه بـر اینکـه 
بـر تکلیـف قلـم ورزان ایـن حـوزه مي افزایـد، بیانگـر نیاز فـراوان 
جامعـۀ علمـي كشـور بـه آثـاري از ایـن دسـت اسـت تـا در ایـن 
خصـوص نیز شـاهد گـذار حـوزة آینده پژوهـي از برگـردان صرف 
آثـار نویسـندگان سـایر كشـورها به عرصـۀ تولیدات علمـي بومي 
و تألیـف آثـار فاخـر و ارزنـدة حوزة آینده پژوهي در كشـور باشـیم. 

دربارۀ نويسندگان
مؤلـف اول كتـاب با درجۀ دانشـیاري، عضو هیئت علمي دانشـگاه 
امـام حسـین)ع( و مدیـر گروه آینده پژوهی دانشـگاه تهران اسـت. 
ایشـان با سـابقه ای بیش از ده سـال، از استادان سـرآمد این رشته 
در كشـورند كـه بـا تالش فـراوان بـه تأسـیس و راه انـدازی دورة 
دكتـری آینده پژوهـی در دانشـگاه های متعـددی همـت گماردنـد. 
انجـام  كشـور،  در  آینده پژوهـی  دكتـری  دروة  دروس  تدریـس 
تحقیقـات متعـدد علمـی در حـوزة مزبـور، تألیـف كتـب و مقاالت 
معتبـر علمـی آینده پژوهـی و همچنیـن هدایـت و رهنمون رسـالۀ 
فعالیت هـای  تحصیـالت تکمیلـی دانشـجویان متعـدد در زمـرة 

دكتـر سـعید خزایی اسـت.
و  عمـران  مهندسـی  اسـتادیار  محمـود زاده  امیـر  دكتـر 
عضـو هیئـت علمـی پژوهشـکدة عمـران پژوهشـگاه مهندسـي 
بحران هـاي طبیعـي شـاخص پـرژوه در اصفهاناسـت. ایشـان از 
جملـه افـراد عالقه منـد بـه رشـتۀ آینده پژوهـی هسـتند كـه بنـا 
بـه ماهیـت فرارشـته ای آینده پژوهـی، بـه آن ورود یافتـه و در این 

می كننـد.  فعالیـت  حـوزه 

مقايسة كتاب با ساير منابع
ــه از  ــی ك ــاز و عطش ــه نی ــه ب ــا توج ــي ب ــورد آینده پژوه در م
ســوی مخاطبیــن ایــن رشــته در كشــور وجــود دارد كتاب هــاي 
ــی،  ــاب مبان ــت. كت ــده اس ــر در آم ــتۀ تحری ــه رش ــددي ب متع
ــري،  ــي آینده نگ ــی، روش شناس ــای آینده پژوه ــول و روش ه اص
مبانــي  حرفــه اي،  آینده پژوهــان  بصیرت هــاي  كتاب  هــاي 
ــي  ــگاري، سناریو نویس ــاي آینده ن ــاب روش ه ــي، انتخ آینده پژوه
ــاي  ــي، روش ه ــاي آینده پژوه ــاوت آن و الفب ــاي متف و رویکرد ه

آینده نــگاري، راهنمــاي گام بــه گام آینده پژوهــي راهبــردي، 
ــج  ــدي منت ــج جل ــا اجــرا، مجموعــۀ پن ــگاري از مفهــوم ت آینده ن
از طــرح تحقیقاتــي »پامفــا 1404« و آینده نــگاری فنــاوری تنهــا 
ــت  ــال ثبی ــون در ح ــي هم اكن ــد. آینده پژوه ــن آثارن ــي از ای برخ
ــۀ علمــي  ــا و باورهــاي جامع ــا ارزش ه ــي، متناســب ب و بازآفرین
ــن حــوزه  ــده در ای ــار ارزن ــان نشــر آث ــن زم كشــور اســت. در ای
بســیار حایــز اهمیــت بــوده و كشــور را در رســیدن بــه ایــن مهــم 
ــي  ــاي مختلف ــراً كتاب ه ــبختانه اخی ــرد. خوش ــد ك ــاري خواه ی
ــاي  ــکار و ایده ه ــه اف ــه ب ــن توج ــه ضم ــیده ك ــاپ رس ــه چ ب
جهانــي، دربرگیرنــدة ادبیــات و مفاهیــم بومــي اســت. امیــد اســت 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــي ه ــد و بالندگ ــاهد رش ــر ش ــال هاي اخی در س
ــت اســت و  ــز اهمی ــیم. آنچــه در اینجــا حائ ــوزه باش ــن ح در ای
ــات مشــترک در  ــه شــده عــدم ایجــاد ادبی ــه آن پرداخت ــر ب كمت
ــن  ــترک در ای ــي مش ــاد زبان ــي و ایج ــات كل ــم و اصالح مفاهی
حــوزه اســت. نگاشــت كتــب در حــوزة آینده پژوهــی آنهــم 
توســط افــرادی كــه عــالوه بــر فعالیــت در ایــن حــوزه در ایجــاد 
ــد در  ــر آتــش دارن ــز دســتی ب ــات مشــترک آینده پژوهــی نی ادبی
ــت.  ــد داش ــی خواه ــش اساس ــور نق ــای مزب ــکل گیری فض ش
ــوان  ــه عن ــش را دارد و ب ــن نق ــًا همی ــاب، دقیق ــدة اول كت نگارن
عضــو كمیتــۀ واژه گزینــی رشــتۀ آینده پژوهــی فرهنگســتان 
ــورد اشــاره  ــای نقــش م ــًا در ایف ــد كــه یقین ــت دارن ــوم فعالی عل

ــود. مفیــد خواهنــد ب
كتب  و  مقاالت  به  كردن  استناد  در  باالخص  مزبور  كتاب 
در  جهانی  آینده پژوهان  اندیشه های  و  عقاید  ذكر  و  انتشاریافته 
تاریخی  مرور  باشد.  بی مانند  شاید  خود،  گفتار  تصدیق  راستای 
ادبیات آینده پژوهی در كتاب آنچنان رعایت شده كه می توان از آن 

به عنوان شاكلۀ كلیدی كتاب نام برد.
البتـه همچـون بسـیاری از منابـع فارسـی بـه چـاپ رسـیده 
در كشـور بـه شـکل سـطحی بـه امـور پرداختـه شـده و ایـن در 
حالـی اسـت كه بـه طـور مثـال اندیشـۀ واقع گرایی انتقـادی خود 
بـه تنهایـی مجـال یـک كتـاب و چـه بسـا مجموعـه ای از كتـب 
چنـد جلـدی را می طلبـد. متأسـفانه در حـوزة آینده پژوهـی مسـیر 
تخصصـی انتشـار منابـع فاخـر هنوز محقق نشـده اسـت. بنابراین 
تـا ایـن زمـان مـا شـاهد كتابـی مجـزا و كامـل در مقولـۀ مکاتب 
ایـن كاسـتی طـی چنـد سـال گذشـته  نبوده ایـم.  آینده پژوهـی 
وجـود داشـته و هم اكنـون نیـز ملمـوس اسـت. اكثر كتب انتشـار 
یافتـه در ایـن رشـته سـعی كرده اند بـه مجموعه ای از امور شـامل 
اصـول و مبانـی آینده پزوهـی، مبانـی معرفت شناسـی آینده پژوهی 
و همچنیـن روش هـای آن بپردازنـد كـه مصـداق اقیانوسـی بـه 
عمـق یـک سـانتی متـر را یـادآور می گردنـد. آنچه در زمـان حال 
خـالء اصلـی منابـع علمـی در حـوزة آینده پژوهـی اسـت پرداختن 
بـه موضوعـات تخصی حوزه اسـت كـه امیدواریم در آینده شـاهد 
ایـن اتفـاق بـه خصـوص بـا همـت نخبـگان حـوزة آینده پژوهـی 
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آينده پژوهي در واقع 
دانش شكل بخشيدن 

به آينده، متناسب با 
اميال و آرمان هاي 
فردي و سازماني 

است. به طور كلي 
آينده پژوهي به اين 

موضوع مي پردازد كه 
چگونه از دل تغييرات 

و تحوالت امروز 
واقعيت فردا تولد 

مي يابد

معرفی و بررسي كتاب
ایـن كتـاب در دو نوبـت توسـط گـروه آینده پژوهـی پژوهشـگاه 
در  پـروژه  شـاخص  طبیعـی  بحران هـای  مهندسـی  خصوصـی 
اصفهـان منتشـر شـده اسـت كـه نوبـت دوم انتشـار آن در تیـراژ 
1000 جلـد، در قطـع وزیـری و مشـتمل بـر 265 صفحه در سـال 

1392 بـوده اسـت. 
دیدگاه هـای  سـازمان دهی  و  جمـع آوری  حیـث  از  كتـاب 
مختلـف در حـوزة معرفت شناسـی آینده پژوهـی و دیگـر نظـرات 
پیرامـون حـوزة آینده پژوهـی بسـیار خـوب تألیف شـده اسـت. در 
مقدمـه سـعی شـده بـا بیانـی لطیـف و داسـتان گونه بـه مباحـث 
پیچیدگـی عصـر حاضـر و وجـود دنیایـی از عـدم قطعیت هـا در 
پیرامـون ما اشـاره كنـد و اینکه دانـش و هنـر آینده پژوهی در این 
بـازار مـکاره، مجـال اندیشـیدن نو را به بشـر امـروزی خواهد داد. 
اچ  آثـار  بـا  كـه  مـدرن  آینده پژوهـی  پدیـداری  و  تکویـن 
جـی ولـز8 ، اندیشـه های ویلیـام اف آگبـرن9 و ناتـان ایزراییلـی10 
شـکل گرفـت بـه معرفـی تبار شناسـی دانـش نویـن آینده پژوهی 
می پـردازد. در مقدمـه تکامـل این علـم پـس از دوران جنگ های 
جهانـی اول و دوم و تجـّدد سـاختارها و تحـوالت نوپدیـد عامـل 
گسـترش آینده پژوهـی در جهـان برشـمرده شـده اسـت. بـه مرور 
آینده پژوهـی از بطـن اصلی خـود؛ یعنی ارتش و بخـش نظامی به 
سـوی جوامـع علمی آمریکا و اروپا راه یافت. شـکل گیری باشـگاه 
رم در سـال 1968 در ایتالیـا و فدراسـیون جهانـی آینده پژوهـی در 
سـال 1970 مبیـن تأییـد تعالـی ایـن رونـد رشـد اسـت. در ادامه 
نیـز بـه معرفـی پیشـگامان معاصـر ایـن دانـش و دیدگاه هـای 
آنهـا پرداختـه شـده كـه اچ دی الس ول بـه عنـوان آینده پـژوه 

ارزش مـدار از جملـۀ ایـن افراد اسـت. 
ورود مبحـث نویـن احتمـال و آینده هـای بدیـل، همچنیـن 
نقـش ارادة انسـان در تحقـق آینده های مزبور، نکتـۀ قابل توجهی 
اسـت كـه در ایـن بخـش بـه آن پرداختـه شـده اسـت. در نهایت 
نیـز این رونـد تکاملی بـه معرفـی چهارگونه از آینده هـای ممکن، 
باور پذیـر، محتمـل و مرجـح یـا مطلوب شـده اسـت. مقدمۀ كتاب 
در حصـول بـه هـدف خود بسـیار موفـق بوده اسـت. درج شـمارة 
صفحـات بـرای بخـش مقدمۀ كتـاب كه خـود شـامل 20 صفحه 

اسـت پیشـنهاد می شود.
فصـل دوم كتـاب بـا عنـوان آینده پژوهـی، دانـش اقـدام بر 
میدانـی بودن ایـن دانش توجه دارد. در صفحـۀ 28 از آینده پژوهی 
بـا عنـوان روش علمی و تجربی بـه منظور درک و فهـم آینده یاد 
شـد كه برداشـت صحیحـی از این علم اسـت. در ادامـه به معرفی 
برخـی مراكـز علمی جهـان كه در این حـوزه فعالیت دارنـد با ذكر 
نـوع فعالیـت آنهـا پرداخته شـده كه این آشـنایی بـرای مخاطبین 
ایـن علـم الزم اسـت. مركـز كاوش هـای آینده پژوهـی هاوایـی، 
مؤسسـۀ آینده نـگاری اسـترالیا، انجمـن آینـدة جهـان، فدراسـیون 
جهانـی آینده پژوهـی، مؤسسـۀ آرلینگتـن، بنیاد مطالعات پیشـران، 
مؤسسـۀ آینده پژوهـی كپنهـاگ و بنیـاد آینـده و نشـریات معتبری 

آن  از  سـروی13،  فیوچـر  و  فیوچـرز12  فیوچریسـت11،  همچـون 
جمله انـد. آنچـه در ایـن فصـل اهمیـت دارد پرداختـن مؤلـف بـه 
دیدگاه هـای متفـاوت جهانـی پیرامون آینده پژوهی و ورود اندیشـۀ 

فرارشـته ای پیرامـون این دانش اسـت.
چیدمـان مناسـب نظریـات جهانـی در ایـن بخـش بسـیار 
حائـز اهمیـت اسـت. در ادامـه پـس از مروری بـر اندیشـۀ ریچارد 
اسـالوتر14 بـر روی افـکار وارن ویگار متمركز می شـود. در صفحۀ 
36 بـه اسـتناد بـاور ویگار سـه عامـل: نیـاز دولت ها و تجـارت به 
برنامه ریـزی بلندمـدت، تنـوع و پیشـرفت در فناوری هـا و زوال 
مرزهـای دانـش و فضـای میان رشـته ای موجـب بـروز اندیشـۀ 

نویـن آینده پژوهـی در دهـۀ شـصت معرفـی می شـود.
مؤسسـۀ بین المللـی فوتوربیـل و اهـداف بنیان گـذاران آن در 
صفحـۀ 37 مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. در ادامـه بـه كتـاب 
اندیشـه های  اینکـه  و  پرداختـه  بـل  ونـدل  آینده پژوهـی  مبانـی 
مبتنـی بـر مبانـی سـکوالر او ریشـه در نظـرات آینده نـگاری بـل 
دارد. نظریـۀ كانون هـای تفکـر بـه عنـوان ابـزاری بـرای گـذر از 
گذشـته بـه آینـده جیمـز مـک گان و اندیشـه های آرمان شـهری 
ادوارد كورنیـش بـه عنوان پیش درآمـد آینده پژوهـی در زمان خود 
نیـز بـه خوبـی و بـه شـکلی موجـز مـورد واكاوی قـرار گرفته اند. 
در ایـن بخـش بـا اشـاره بـه مقالـۀ مطالعـات آینـدة مایکل 
علـوم  بـر  متکـی  را  آینده پژوهـی  سرشـت  و  اهـداف  ماریـن، 
طبیعـی و اجتماعـی می دانـد، نـه مبتنـی بـر تخیل علمـی. مارین 
آینده پژوهـی را محصـور در چهـار فرهنگ نوپدید متصور می شـود 
بـه شـکلی  فنـاوری  و  علـم  آینده پژوهـان  آن،  اسـاس  بـر  كـه 
خوش بینانـه بـه آینده هـای بلند مدت توجـه دارنـد، و آینده پژوهان 
عرصـۀ تجـارت بـه شـکلی خوش بینانه بـه آینده هـای كوتاه مدت 
عنایـت دارنـد، آینده پژوهـان اجتماعـی بـه شـکلی بدبینانـه بـه 
زیسـت  آینده پژوهـان  و  دارنـد  توجـه  كوتاه مـدت   آینده هـای 
محیطـی بـا نگاهی بدبینانـه به آینده هـای بلندمدت تمركـز دارند.

در صفحۀ 46 كتاب به روش برنامۀ پژوهشی كه توسط اعضای 
پروژة هزارة سازمان ملل متحد معرفی شد، پرداخته است. سازمان 
مطلوب  كه جهت گیری های  برشمرده  را  جهانی  فرصت   15 ملل 
موضوعات  با  فرصت ها  این  امروزه  می كنند.  مشخص  را  آینده 
جهانی ادغام شده و فهرست جدیدی با عنوان چالش های جهانی را 
تشکیل داده اند. در خصوص توجه آینده پژوهی به رویکرد انتزاعی 
پنج  كتاب  در  تافلر  هایدی  و  الوین  نوشتۀ  به  كتاب  در  ذهنی  و 
میلیارد آینده پژوه اشاره كرده كه می گوید: هر فرد به سهم خود یک 
آینده پژوه است. این مهم به اهمیت دانش ضمنی15 و شهود16 افراد 

صحه گذاشته است.
در صفحـۀ 53 بـه عـدم توافـق بـر سـر پیش بینی پذیـری 
آینده اشـاره شـده و اینکه بسـیاری از آینده پژوهـان معتقد به قابل 
پیش بینـی پذیـر بـودن آینده در مقولـۀ آینده های محتمل هسـتند 
در حالـی كـه برخـی همچـون ادوراد كورنیـش بـر آزادی انتخاب 
در مسـیر اندیشـیدن بـه آینـده تأكیـد دارنـد. فردریک پـل معتقد 

آینده پژوهي
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كار آينده پژوه اين 
است كه با اتكا به 
توانايي هاي علمي و 
شهودي خود از بين 
گزينه هاي بسيار آينده ، 
يكي را برگزيند و از 
طريق روش هاي علمي 
متفاوتي كه روز به 
روز بر تعداد و تنوع 
آنها افزوده مي شود 
يک آيندۀ محتمل تر را 
تخمين بزند

بـه پیش بینی هـای هنجـاری اسـت؛ یعنـی آینده هـای دلخواهـی 
كـه احتمـال وقـوع آن هـا انـدک اسـت در حالـی كـه دلمشـغولی 
اصلـی آینده پژوهـان را تشـکیل می دهنـد. در صفحـۀ 55 كتـاب 
بـه نـگاه دبلیـو وارن ویـگار در مـورد روش شناسـی آینده پژوهـی 
پرداختـه اسـت. او معتقد اسـت روش هـای آینده پژوهی از گسـترة 
متجانسـی از روش هـای مبتنی بر ریاضیات پیشـرفته و روش های 
مبتنـی بر شـهود و گمانه زنی17سـاختار یافته اسـت. بر این اسـاس 
مدل سـازی ،  رونـد،  برون یابـی  روش هایـی همچـون  بـر  ویـگار 
دلفـی، سـناریو پردازی و پیش بینـی تأكیـد دارد. در ادامـه نیـز بـه 
او  اینکـه  و  می پـردازد  ماری یـن  مایـکل  آزاداندیشـانۀ  نظریـات 
بـه مؤلفـۀ كیفـی بـودن روش هـا توجـه خاصـی دارد. ماری ین از 
آینده پژوهـان آرمان پـرداز كـه بـه داسـتان هاي علمـی- تخیلـی 
بـاور دارنـد بـه خوبـی یاد می كنـد و روش آنهـا را تأییـد می نماید.

در صفحـۀ 56 در جهـت تکمیـل روند شـکل گیری و معرفی 
روش هـای آینده پژوهـی بـه كتـاب هنـر پیش بینـی انجمـن آیندة 
جهـان اشـاره می شـود و اینکـه در ایـن كتـاب بـه رویکردهـای 
تجربـی،  پیش بینـی  داده،  گـرداوری  علمـی،  كاوش  بـر  مبتنـی 
اسـتدالل منطقـی و كاربـرد فنـاوری توجـه دارد و در ایـن بیـن 
روش هـای پیش بینـی رونـد، سـناریو، رایزنـی بـا افـراد، مدل هـا، 

شبیه سـازی و شبیه سـازی رایانـه ای را برشـمرده اسـت.
ادوارد كورنیـش روش هـای آینده پژوهـی را تنهـا در قلمـرو 
علـم و خـرد، معنـی كـرده و امـور غیبـی و فراطبیعـی را در حوزة 
آینده پژوهـی راه نمی دهـد. كورنیـش در مقالـۀ آینده  پژوهـان خود 
غیب بـاوری  اندیشـه های  بـا  هم طـزاز  نیـز  را  سرنوشـت باوری 
دانسـته و آن را هـم مـردود می داند. او در كتـاب آینده پردازی خود 
همچنـان بـر تسـلط منطـق و علـم بـر آینده پژوهی اذعـان دارد و 
بـا ایـن بـاور، روش هایـی همچـون: پایـش، تحلیـل رونـد، پایش 
رونـد، پیش بینـی رونـد، سـناریوها، نظرسـنجی، توفـان فکـری، 
مدل سـازی و شبیه سـازی، بازی هـا، تحلیـل تاریخی و چشـم انداز 

را در زمـرة روش هـای معتبـر آینده پژوهـی بـر می شـمرد.
در صفحـۀ 58 كتـاب بـه تعبیر دانیل بـل پیرامون روش های 
آینده پژوهـی پرداختـه شـده اسـت و اینکـه او اعتقـاد دارد جامعـۀ 
پیچیـدة بشـری را نمی تـوان در  قالـب مجموعـه ای از مفاهیـم 
سـاده معنـی كـرد و مدعـی اسـت گاهـی آینده پژوهـان قـادر بـه 
اثبـات ادعاهـای خود بر اسـاس روش هـای كمی نیسـتند. در این 
بیـن رابـرت نایسـبت نگاهـی میانـه رو تـر دارد. او معتقد اسـت در 
طـی سـدة اخیـر آینده پژوهـی تغییـرات ژرف و درخـور توجهـی 
نداشـته و همچنـان روندمحـور اسـت و در ایـن بین دو نـوع تیپ 
شـخصیتی خوش بیـن و بدبیـن بـرای آینده پژوهـان شـکل گرفته  

ست. ا
در صفحـۀ 60 بـه جـدال بیـن مفاهیـم ماری یـن و وندل بل 
بـه عنـوان مفهـوم بخـش نهایی بـر سـر آینده پژوهی می پـردازد. 
ماری یـن معتقـد اسـت آینده پژوهـی منسـجم و شـفاف نیسـت؛ 
در حالـی كـه بـل آینده پژوهـی را رشـته ای زنـده، یکپارچـه و در 

حـال پیشـرفت می دانـد. ایـن تقابـل افـکار در 7 مبحـث كلـی 
مطـرح شـده اسـت كـه در كتـاب بـه دیدگاه هـای ونـدل بـل بـه 
عنـوان موضع هـای مدافعانـه از حـوزة آینده پژوهـی پرداختـه در 
حالـی كـه ماری یـن دقیقًا نگاهـی متضاد بـل ارائه داده اسـت كه 
عبارتنـد از: تخصصـی بـودن رشـتۀ آینده پژوهـی، نـگاه كل نگری 
در آینده پژوهـی، هویـت چند گانۀ كارشناسـان حـوزة آینده پژوهی، 
انحصـاری نبـودن قلمروهـای گوناگون دانش، عـدم درک صحیح 
آینده پژوهـان در جامعـۀ علمی، ثابـت بودن هویـت آینده پژوهی و 
مـورد هفتـم كه بـه آن اشـاره شـده، آینده پژوهی یکپارچه اسـت.

بـا عنـوان نظریه هـا و  بـه مبحثـی  در صفحـۀ 63 كتـاب 
اندیشـه های آینده پژوهـی پرداختـه شـده اسـت. مـراد از نـگارش 
معرفت شناسـی  حـوزة  بـه  پرداختـن  كتـاب،  از  بخـش  ایـن 
آینده پژوهـی بـوده كـه بسـیار حائـز اهمیت اسـت و در بیـن منابع 
مختلـف فارسـی، كمتـر شـاهد پرداختـن بـه ایـن مهـم هسـتیم.

در ایـن بخـش ابتـدا بـه دیدگاه های ریچـارد اسـالوتر توجه 
دارد. او آینده پژوهـی را رشـته ای دانشـگاهی، حرفـه ای و دارای 
اصـول و روش هـای تحقیـق مختـص بـه خـود می دانـد و تکوین 
ایـن دانـش را در پرتـو شـکل گیری چهـار سـنت جهانـی می داند: 
سـنت مبتنـی بـر تجربه گرایـی آمریکایـی، سـنت فرهنگ بنیـان 
اروپایـی، سـنت چندفرهنگـی و غیرغربی و جنبـش فراگیر آینده ها 
كـه از فلسـفۀ كن ویلبـر نشـأت گرفتـه اسـت.  بـر ایـن اسـاس، 
آینده پژوهـی دربرگیرنـدة كاملـی از واقعیات ذهنی و عینی انسـان 
اسـت. بـر ایـن منـوال بـه منظـور درک آینـده بایـد از روش های 
فلسـفه های موجـود  و  معنـوی، درونگرایانـه، سـنت ها  روحانـی، 
بهـره گیریـم. او همچنیـن نگرش غربـی را نقد می كنـد. این نگاه 
موجـب پیدایـش دو رویکرد نسـبت بـه آینده خواهد شـد كه از آن 
بـا عنـوان رویکـرد خوش بینانـه بـه فناوری هـا و رویکـرد بدبینانه 
بـه فناوری هـا یـاد شـده اسـت. اسـالوتر معتقـد اسـت فرهنـگ 
غربـی حال بـاور اسـت و آن هـم به دلیـل خصوصیـت خردگرانه و 

مادی گرایانـه ای اسـت كـه در بطـن خـود دارد.
او هم صـدا بـا هـوارد دیدزبـری و اسـتفن برتمـن بـر تمركز 
زندگـی مـدرن باالخـص سکوالریسـم در زمـان حـال بـاور دارد. 
از دیگـر اندیشـه های مـورد بررسـی در كتـاب می تـوان بـه ایـن 
مـوارد اشـاره كـرد: اندیشـۀ جهانـی شـدن كـه جهـان را در حال 
حركـت بـه سـوی یکپارچگـی می دانـد؛ اندیشـۀ تغییرات شـتابان 
كـه جهـان را فـرا گرفتـه و بشـر نیازمنـد همسـویی و سـازگاری 
بـا ایـن تغییـرات اسـت؛ اندیشـۀ تحول فنـاوری كـه نیاز بشـر به 
دسـتیابی بـه فناوری هـای نویـن را مـورد تأكیـد قـرار می دهـد؛ 
اندیشـۀ سـفرهای برون فضایـی كـه اندیشـه ای كمال گرایانه برای 
بشـریت بـه حسـاب می آیـد و اندیشـۀ آرماگـدون كـه بـا تکیه بر 
مبانـی اعتقـادی و مذهبی حركت انسـان را به سـوی آخرت و روز 

رسـتاخیز می دانـد.
اندیشـه های واقع گرایانـه در آینده پژوهـی نیـز بسـیار حائـز 
بـه  خیالـی  داسـتان پردازی های  توسـط  كـه  هسـتند  اهمیـت 
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ترديد نسبت به آينده 
پيامدی خوشايند 

است؛ چراكه اطمينان 
از آينده ذهن ما را 
دچار جمود می كند

بـا  نیـز  معاصـر  جهـان  در  می پـردازد.  آینـده  از  تصویر پـردازی 
پیشـرفت رایانـه و نرم افزارهـای گوناگـون و فنـون شبیه سـازی و 
گرافیـک،  مجالـی برای تجسـم بخشـیدن به آینده هـای محتمل 

اسـت.   آمده  پیـش 
در صفحـۀ 76 بـه تکمیـل دیدگاه هـای آینده پژوهـی ونـدل 
بـل پرداخته شـده اسـت. او در كتـاب مبانـی آینده پژوهی 9 هدف 
اصلـی بـرای ایـن رشـته برشـمرده اسـت كـه عبارتنـد از: مطالعۀ 
آینده هـای ممکـن، مطالعـۀ آینده هـای محتمـل، مطالعـۀ تصاویر 
گذشـته، مطالعـۀ بنیان هـای معرفتـی، مطالعۀ بنیان هـای اخالقی، 
سـازگاری با حـال، امتزاج دانـش و ارزش به منظـور طراحی اقدام 
اجتماعـی، افزایـش سـطح مشـاركت مردمـی، ابـالغ و حمایت از 

آینده. تصاویـر 
همچنیـن مفروضـات دوازده گانۀ بل نیز در ادامه بدین شـرح 
عنـوان شـده اسـت: زمـان پیوسـته، خطـی، بـدون جهت گیـری 
اسـت؛  جدیـد  مقـوالت  شـامل  آینـده  اسـت؛  بازگشـت ناپذیر  و 
آینده پژوهـی الزمـۀ اقدامـات آگاهانـۀ انسان هاسـت؛ دانـش آینده 
سـودمند ترین دانش هاسـت؛ آینده هـای محتوم وجود نـدارد؛ آینده 
باز اسـت؛ انسـان در مورد سـاخت آینده مخیر اسـت؛ كل گرایی در 
جهان حاكم اسـت، لذا انسـان نیازمند رویکرد چندسـاحتی اسـت؛ 
آینده هـای خـوب و بـد وجـود دارد؛ مـردم خواهـان برنامه هـای 
هدفمنـد و آفرینش گرایانـه هسـتند و باالخـره اینکـه یـک جهان 

انتزاعـی نیز وجـود دارد.
نتیجـۀ افکار بل را می تـوان اینگونه بیان كرد كه اندیشـیدن 
بـه آینده ضـرورت تصمیم گیری و مشـاركت در اقدامـات هدفمند 

پیرامون آینده اسـت. 
آن  آینـده و كنتـرل  بـه مقولـۀ پیش بینـی  در صفحـۀ 86 
پرداختـه شـده اسـت. در همین صفحه بـا پرداختن به سـه دیدگاه 
مختلـف نسـبت بـه آینـده سـؤالی درخـور و شایسـته ایـراد نموده 
اسـت كـه بـا دیـدگاه ونـدل بـل بـه آن پاسـخ داده شـد. در مورد 
بـاور بـه آینده، اكثر ادیان و نگرش های اسـاطیری به سرنوشـت و 
تقدیـر معتقدنـد. از طرفـی علـم از جبرگرایی علّـی حمایت می كند 
و نگـرش سـکوالر، آینـده را در دسـت بشـر می داند. حـال در بین 
ایـن اشـتقاق دیدگاه هـا، بشـر چگونـه باید بـه آینده بنگـرد؟ بل و 
برخـی آینده پژوهـان دیگـر بـر ایـن باورند كـه می توان بر اسـاس 
گـردآوری داده هـای تجربـی، نسـبت بـه آینـده، پیش بینی هایی را 
بـا احتمـال انجـام داد و از آن در جهت مهار افسـار لجام گسـیختۀ 

آینـده و تغییـرات ژرف توام با آن اسـتعانت جسـت.
بـرای پیش بینـی آینـده بایـد قـدرت تصـور خـود را افزایش 
دهیـم. پیتـر راسـل معتقـد اسـت اغلـب تغییـرات طـی صد سـال 
گذشـته بـه ایـن علـت پیش بینـی نشـدند كـه فراتـر از تصـور 
پیشـگامان آینده پژوهـی بوده انـد. سـخن ضیاءالدیـن سـردار نیـز 
در صفحـۀ 89 در مـورد آینـده بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. ایـن 
اندیشـمند شـرقی بـر این باور اسـت كـه پیش بینی، ممکن اسـت 
و یقینـًا آینده پژوهـان در انجـام ایـن كار تـالش می كننـد، ولـی 

آنچـه اهمیـت دارد ایـن اسـت كه بـا انجـام پیش بینی ناخـوداگاه 
آزادی و جـوالن آینـده را سـلب می كنیـم و گزینه هـای آینـده یـا 
همـان آینده هـای بدیـل را كاهـش خواهیـم داد؛ چراكـه تصورات 
مـا نسـبت به آینـده محدود می شـود. پیتر راسـل نیز معتقد اسـت 
تردیـد نسـبت بـه آینده پیامدی خوشـایند اسـت؛ چراكـه اطمینان 

از آینـده ذهـن مـا را دچـار جمـود می كند.
در مـورد اهمیـت گذشـته بـرای پیش بینـی آینـده در كتـاب 
جمـالت قابـل تأملـی آورده شـده اسـت. گراهـام مولیتـور معتقـد 
اسـت تاریـخ، بسـتری مناسـب بـرای پیش بینـی آینـده فرآهـم 
می سـازد. ادوراد كورنیـش نیـز می گویـد می تـوان آینـده را بـه 
كمـک گذشـته پیش بینـی كـرد و یـا رابرت نیسـبت معتقد اسـت 
كـه داشـتن احسـاس و ادراک نسـبت به گذشـته بـرای برون یابی 

آینـده الزم و ضـروری اسـت.
نـگاه بـه جهـان بـه عنـوان مجموعـه ای پیچیـده و سراسـر 
آكندگـی از آشـوب، كامـاًل غیرمنصفانـه اسـت؛ چراكـه بـه نظـر 
كرنیـش و مولیتـور جهـان پیرامونی مـا از پیوسـتگی ها و الگوهای 
تکـراری نیـز برخـوردار اسـت كـه قابلیـت پیش بینـی آینـده را 
میسـر می سـازند. در صفحـۀ 96 دو عامـل را در كاهـش اعتبـار 
پیش بینـی مـورد توجه قـرار داده اسـت. اول اینکـه تغییرات خطی 
و طبیعـی روندهـا همـواره پیوسـته و ثابـت نیسـتند كـه بتوانیـم 
بـرای پیش بینـی موضوعـات، برون یابـی روند انجام دهیـم و دوم، 
وجـود شگفتی سازهاسـت كـه از اعتبـار پیش بینـی می كاهد. طبق 
تعریـف جان پترسـون شگفتی سـازها رویدادهایی بـا احتمال وقوع 
انـدک ولی تأثیرات ژرف و شـگرف هسـتند كه تشـخیص آنها نیز 

آینده پژوهي
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به سـادگی ممکن نیسـت و شـاید بتـوان گفت در برخـی موارد نیز 
حتـی غیرممکن اسـت.

در صفحـۀ 98 بـه نظریـۀ پیچیدگـی یـا آشـوب بـه عنـوان 
ابـزاری بـرای پیش بینـی غیرخطـی و پرتالطـم تغییـرات اشـاره 
شـده اسـت كه سـیر پرداختـن به موضوعـات در كتـاب پیش روی 
را بسـیار حکیمانـه می نماید. در كتاب از آشـوب بـه تصادفی بودن 
و فقـدان الگـوی آشـکار یاد شـده اسـت. همانگونه كـه در صفحۀ 
103 بـه نقـل از گیلـون ذكر شـده، با وجـود نظام پیچیـدة جهان، 
نبایـد از كوشـش كردن دسـت كشـید، بلکه بـا اسـتعانت از قدرت 
یادگیـری بایـد از كاربسـت آموزه هـای نظریـۀ آشـوب به شـکلی 
واقع بینانـه بیاموزیـم و بـر تـوان پیش بینی و كنترل خـود بیفزاییم. 
بـه طـور كلی مفاهیـم غیرخطـی درک علمی ما را غنا می بخشـند 
و درک راسـتینی از واقعیـت را بـرای ما بـه ارمغـان خواهند آورد.

در صفحـۀ 106 كتـاب به نظریـۀ كوانتومی بـه عنوان علمی 
در راسـتای افزایـش تـوان پیش بینـی بشـر پرداختـه اسـت. ایـن 
نظریـه در مقابـل نظریـۀ فیزیـک جزم اندیـش نیوتنـی بـر ایـن 
بـاور اسـت كـه ذرات زیراتمـی، اغلـب حركاتـی احتمالـی دارنـد 
بـه طـوری كـه می تـوان وضعیـت حـركات آنهـا را با سـطحی از 
احتمـال بـاال پیش بینـی كـرد در حالـی كـه تعیین قطعـی حركت 
آنهـا ممکـن نخواهد بـود. همانگونه كـه ذرات زیراتمی در حركات 
خـود بـا عـدم قطعیـت مواجهنـد، لـذا اجـزای جهـان هسـتی نیز 
طبـق اسـتدالل كنـث میلـر از تأثیرات عـدم قطعیـت برخوردارند، 
و كالن سـطح ها نیـز كه شـامل انسـان و جهـان پیرامونی ماسـت 
از عـدم قطعیـت برخـوردار اسـت. نتیجـه اینکـه آینـده نیـز ذاتًا با 
عـدم قطعیـت همـراه بـوده و آینده بـه هیچ وجـه از پیـش تعیین 
شـده نیسـت. بنابرایـن انسـان در داشـتن آزادی انتخـاب آینـده، 
دارای هیـچ سـطحی از عـدم اختیـار نیسـت. سـخن لـورا لـی در 
صفحـۀ 111 كتـاب قابـل توجـه اسـت كـه می گویـد: پیش بینـی 
بایـد آشـکار و بی باكانـه باشـد و در راه پیش بینـی بایـد خطـر كرد 
و از محافظـه كاری و احتیـاط پرهیـز نمـود. هـراس از عدم تحقق 
پیش بینی هـای خیال پردازانـه را بایـد محـدود سـاخت و احتماالت 

آینـده را نادیـده گرفت.
در صفحـۀ 117 كتـاب به این سـؤال مهم پاسـخ داده شـده 
كـه آیـا تنهـا بایـد بـه روش های مبتنـی بـر اسـتدالل و ریاضیات 
تکیـه كـرد یـا اینکـه می تـوان از روش هـای مبتنـی بـر تفکـر 
علمـی- تخیلـی نیـز بهـره گرفـت؟ در پاسـخ گفتـه شـده كه هر 
دو روش از یکدیگـر وام می گیرنـد و الهام بخـش یکدیگر هسـتند، 
بنابرایـن اسـتعانت از هـر دو و بهره منـدی از روش تلفیقـی بسـیار 

حائـز اهمیـت خواهـد بود. 
در صفحـۀ 121 جملـۀ حکیمانـه ای ذكـر شـده كـه شـاید 
بتـوان گفـت شـاه كلید روش پیش بینـی در آینده پژوهی اسـت: هر 
انـدازه آینـده محتوم تر باشـد بـه همان انـدازه پیش بینـی ناپذیر تر 
خواهـد بـود و در نتیجـه امـکان اصـالح و تغییر آینده كمتر اسـت 
و بـر عکـس، بـه هـر میـزان آینـده پیش بینی ناپذیر تـر باشـد بـه 

همـان میـزان عدم قطعیـت آن بیشـتر و اصالح پذیرتـر خواهد بود.
در صفحـۀ 124 ارتبـاط برنامه ریـزی و پیش بینـی را اینگونه 
بیـان می كنـد كـه برنامه در واقع سـناریویی پیش بینی شـده اسـت 
كـه رفتـار مـا بـر پایـۀ آن شـکل می گیـرد. در صفحـۀ بعـدی 
كتـاب در خصـوص ارتبـاط میـان آینـده و پیش بینـی بیـان شـده 
كـه بهتریـن راه آفرینـش آینـده در واقـع پیش بینی آینده اسـت و 
پیش بینـی كـه مـا انجـام می دهیـم همچون تصـورات ما نسـبت 

بـه آینـده بـر شـکل گیری آینـده اثـر خواهند گذاشـت.
در صفحـۀ 130 كتـاب بـه نکتـۀ جالبـی اشـاره شـده اسـت 
و آن اینکـه بـرای مـا هـر آینـده ای ممکـن اسـت اتفـاق بیفتـد، 
ولـی آینـدة دلخـواه مـا چیسـت؟ آینـدة دلخـواه مـا همـان آیندة 
مطلـوب و مرّجـح ماسـت. آینده ای كـه در آن ارزش هـا، هنجارها 

و باورهایمـان مـد نظـر قـرار گرفته اسـت.
گام هـای  عنـوان  بـا   147 صفحـۀ  از  كتـاب  دوم  فصـل 
لـزوم  بـر  فصـل  ایـن  ابتـدای  در  می شـود.  آغـاز  آینده پژوهـی 
دانـش پایـه در مطالعـات آینده پژوهـی صحه گذارده شـده اسـت. 
آنچنانکـه جـل دال در فدراسـیون مطالعات آینده پژوهی بارسـلون 
در تاریـخ سـپتامبر 1991 گفـت: فقـدان دانش پایـه، پیچیدگی در 
دوران آمادگـی، برنامه ریـزی و توسـعۀ طرح هـای آینده پژوهانـه را 

بـه دنبـال خواهد داشـت.
گسـترش  الیـه ای  روش  بـه  كتـاب   155 صفحـۀ  در 
آینده پژوهـی اسـالوتر در سـال 2002 اشـاره شـده و فصـل سـوم 
كتـاب نیـز به آن اختصاص داده شـده اسـت. در سـطح اول، زبان، 
مفاهیـم و اسـتعاره های حـوزة آینده پژوهـی را بـه عنـوان منابـع 
نمادیـن مطالعـات آینـده در جوامـع برشـمرده اسـت. سـطح دوم، 
نظریه هـا، ایده هـا و تصویرهـای آینـده در یـک جامعـه هسـتند. 
سـطح سـوم، ادبیـات پیرامـون حـوزة آینده پژوهـی اسـت. سـطح 
چهارم، سـازمان ها و شـبکه های دسـت اندركار را شـامل می شـود. 
سـطح پنجم، روش هـا و ابزارهـای آینده پژوهی هسـتند و باالخره 
جنبش هـای اجتماعـی و نـوآوری سـطح ششـم ایـن الیه بندی را 

داده اند. تشـکیل 
در ادامـۀ كتـاب و در صفحـۀ 162 به رویکـرد انتقادگرایی در 
آینده پژوهـی پرداختـه شـده اسـت كه مبحثی بسـیار مهم اسـت و 
خوشـبختانه در تألیـف كتـاب از چشـم مؤلفان محتـرم دور نمانده 
اسـت. نقـد در اینجا بـه مفهوم چالش كشـیدن و تخریب نیسـت، 
بخشـی  و  آینده پژوهـی  دیـدگاه  هـر  در  از روش  بخشـی  بلکـه 
از پیش بینـی داخلـی بـرای نظـارت و كنتـرک كیفـی بـه شـمار 
مـی رود. سـهیل عنایت الـه، دیگـر آینده پـژوه شـرقی، بـر همیـن 

اسـاس روش تحلیـل علّـی الیـه ای را بـه جهانیان ارائـه داد. 
ضیاء الدیـن سـردار )2009، ص160( معتقـد اسـت زمانـی 
كـه مطالعـات و تحقیقات ارزش منـدی از سـرزمین های غیرغربی 
داشـته باشـیم آنگاه می تـوان گفت سـرمایه های انتقادی مناسـبی 

بـرای ایجـاد دانـش پایـۀ آینده پژوهـی داریم. 
آینده پژوهـی  تركیـب  مبحـث  بـه  كتـاب  در صفحـۀ 167 
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كتاب از حيث 
جمع آوری و 
سازمان دهی 

ديدگاه های مختلف در 
حوزۀ معرفت شناسی 
آينده پژوهی و ديگر 

نظرات پيرامون حوزۀ 
آينده پژوهی بسيار 

خوب تأليف شده است

پرداختـه شـده اسـت. بـا تركیـب دیدگاه هـا و تنـوع فرهنگ های 
گوناگـون قـادر خواهیـم بـود بـر تعـدد گزینه هـای تازه بـه منظور 

درک و اقـدام در حـوزة آینده پژوهـی بیفزاییـم.
فصـل سـوم كتـاب از صفحـۀ 173 آغـاز شـده و عنـوان آن 
روش الیـه ای گسـترش آینده در جامعه اسـت كه در سـطوح قبل 
نیز به آن اشـاره شـد. در سـطح اول به توانمندی انسـان و ادراک 
او اشـاره می كنـد. انسـان بر این منـوال انگیزة فطـری برای درک 

آینـده و انتخـاب آن در بیـن تعـداد زیادی از گزینه هـا را دارد. 
در سـطح دوم بـه ایـن مهم پرداخته شـده كه مفاهیـم آینده 
در جوامـع در واقـع گفتمـان دربـارة آینده را شـکل داده و تسـّری 
می دهنـد. فرهنـگ امیـد، اقتـدار، آینده نـگاری، نسـل های آینـده، 
آینده هـای بدیـل، نـوآوری اجتماعی و توسـعۀ پایـدار برخی از این 

مفاهیم هسـتند.
ایـن  آینده پژوهـی سـطح سـوم  ابزارهـای  و  روش شناسـی 
الیـه را تشـکیل می دهـد. بدیـن ترتیـب توانمنـدی ذاتـی بشـر 
تفکـر در بـارة آینـده را میسـر می سـازد و مفاهیـم آینـده در یـک 
جامعـه در واقـع مقدمـات ظهـور گفتمـان آینـده را مهیـا خواهـد 
نیـز موجـب  ابزارهـا و روش هـا  یعنـی  سـاخت و سـطح سـوم؛ 
پیدایـش دورنمـای آینده در سـطحی تـازه می شـوند. تحلیل روند، 
پیمایـش دلفـی، سـناریوپردازی، پیش بینـی، پس نگـری و تحلیـل 
الیـه ای علّـی برخـی از ایـن روش هـا هسـتند. در سـطح چهـارم 
آینده پژوهـی  اسـت.  شـده  اشـاره  آینده پژوهـی  كاربرد هـای  بـه 
انتقـادی، نهادهـای آینده پژوهـی و آینده هـای آمـوزش نیـز برخی 

از مـوارد اسـتفادة آینده پژوهـی بـه شـمار می رونـد.
فصـول بعـدی كتـاب بـه بررسـی برخـی روش هـای نویـن 
یعنـی  كتـاب،  چهـارم  فصـل  در  اسـت.  پرداختـه  آینده پژوهـی 
صفحـۀ 199بـه نقـش سـناریو های شگفتی سـاز می رسـیم. ایـن 
روش عمومـًا بـه ذكـر بحرانی شـگفت در آینده می پـردازد و ما را 
بـرای مواجهـه با آن سـازگار می نمایـد. وقتی ما تدابیـر الزم برای 
برخـورد بـا یـک بحـران را پیش بینـی كنیـم كاری بـس خطیر را 
انجـام داده ایـم. در برنامه ریـزی راهبردی این روش كاربرد بسـیار 
خوبـی دارد. در ایـن حـوزه از برنامه ریـزی فـرض بنیـاد اسـتفاده 
می شـود. ابتـدا سـناریوهای شگفتی سـاز متعـددی كـه بـه برنامۀ 
فـرض  بنیـاد تدویـن شـده اسـتحکام ببخشـند، تهیـه می شـود. 
سـناریوهای شگفتی سـاز، آینده هـای باور پذیـری هسـتند كـه از 
راه گسـترش نقـض یکی از فرض هـای برنامۀ فرض  بنیاد نوشـته 
شـده اند. در نتیجـه هشـدارهای نقـض یـک فـرض را در برنامـۀ 
فـرض بنیـاد درک می كننـد و بـه راهکارهـای رهایی از شکسـت 
فـرض مزبـور پـی خواهنـد بـرد و سـازمان را در برابـر شکسـت 
فرض هـا، آمـاده می نماینـد. در ادامـه، با ذكـر مثال بـه این روش 
پرداختـه شـده اسـت. شـاید بتـوان گفـت در بیـن منابـع فارسـی 

موجـود مشـابهی بـرای ایـن كتـاب نمی تـوان یافت.
در صفحـۀ 220، فصـل پنجم كتـاب با عنـوان مبانی تدوین 
ره نگاشـت فنـاوری قـرار گرفتـه اسـت. ایـن روش بـا سـه گام 

اصلـی معرفـی شـده اسـت كـه گام نخسـت، فعالیـت مقدماتی و 
زمینه سـاز؛ گام دوم، تدویـن و توسـعۀ ره نگاشـت فنـاوری و نهایتًا 
گام سـوم، اقدامـات پی گیری و پایش برشـمرده شـده اسـت. البته 
گام نخسـت خود مشـتمل بر سـه بخش، گام دوم شـامل 7 بخش 
متفـاوت و گام سـوم نیـز خـود مشـتمل بـر 4 بخـش اسـت كـه 
جزئیـات آن در كتـاب ذكـر شـده و مؤلـف بـه شـکلی شایسـته و 
موجـز بـه مراحل انجام ایـن روش می پردازد. ایـن روش نیازمحور 
بـوده و بـر اسـاس نیازهـای سـازمان بـه اجـرا در می آیـد، نـه به 

منظـور دسـتیابی بـه راه حل هـای مطلوب و مناسـب.
در كتـاب برخی سـودمندی عمـده را برای ایـن روش عنوان 
كـرده كـه عبارتند از: اجماع پیرامون نیازهای سـازمان و دسـتیابی 
بـه فناوری هـای نوین در جهت پاسـخگویی به ایـن نیازها، تعیین 
چارچـوب پیشـرفت فناوری هـای مشخص شـده در یـک بنـگاه یا 
حـوزة صنعـت، شناسـایی فناوری های كلیـدی، پیش بینی توسـعۀ 
فنـاوری در حـوزة مـورد نظـر و از همـه مهم تـر ارائـۀ اطالعـات 
بـه منظـور سـرمایه گذاری بـر روی فناوری هـای سـودمند آینـده. 
ایـن فصـل از كتـاب مراحـل ره نگاشـت فنـاوری را بـه صورتـی 
خالصـه معرفـی و آمـوزش داده كـه بـرای عمـوم و بـه خصوص 

نوآینده پژوهـان كشـور بسـیار مفید اسـت.
روش هـا  رونـد:  تحلیـل  عنـوان  بـا  كتـاب  ششـم  فصـل 
و چالش هـا، در صفحـۀ 251 كتـاب آغـاز شـده اسـت. در ابتـدا 
بـه معرفـی روش هـای فرعـی ایـن روش پرداختـه شـده و اینکـه 
تحلیـل رونـد تاریخـی، تحلیل محتـوا، تحلیل الگوهـای چرخه ای 
و اسـتعانت از دیدگاه هـای خبـرگان همچـون روش دلفـی برخـی 
از ایـن روش هـای فرعـی هسـتند. روندها ریشـه در گذشـته دارند 
و در زمـان حـال جـاری بـوده و بـه آینده سـرایت خواهنـد یافت. 
روند هـا گرچـه بـا نظـم خاصـی پیـش می رونـد، ولـی گاه برخـی 
رویدادهـا در آینـده ایـن نظم را بـه كلی بر هم خواهـد زد. به طور 
مثـال، جمعیـت جنوب شـرقی آسـیا كه بـا روندی خـاص در حال 
ازدیـاد اسـت ممکـن اسـت زمانی بـه واسـطۀ وقوع سـونامی های 
متوالـی یکبـاره رو به افول بگـذارد و از طرفی، شـیوع بیماری ها و 
مهاجـرت بـه سـمت مناطق و كشـورهای امن بر كاهـش جمعیت 
بیفزایـد و رونـد رشـد یـا حتـی كاهش جمعیـت منطقـه را به طور 

كلـی به هـم زند.
در صفحـۀ 253 كتـاب بـه معرفـی روش تحلیـل رونـد پاپ 
از چهره هـای  یکـی  عنـوان  بـه  كـورن  پـاپ  فیـث  می پـردازد. 
برجسـتۀ این روش معرفی شـده كه خـود روش رهگیری فرهنگ 
را در مـورد پیدایـش روند هـای جنینی در سـایت خود به اشـتراک 
بازدیدكننـدگان گذاشـته و از آنهـا می خواهد نظراتشـان را پیرامون 
ایـن روندهـا اعـالم كننـد. همچنیـن از جان نایسـبیت سـخن به 
میـان آمـده كـه در حـوزة تحلیـل رونـد خطی پیشـگام اسـت. او 
معتقـد اسـت روندهـای محلی یـا در مقیـاس كوچـک آنچنان رخ 
می دهـد كـه در معیـار بزرگ تـر مثـل یـک كشـور یـا یـک قـاره 
اتفـاق می افتـد. همچنیـن جهـت شـکل گیری روندهـا را از پایین 

آینده پژوهي
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آنچه در حال حاضر 
آفت نشر در حوزۀ 
آينده پژوهی است 
دوباره نويسی و تكرار 
مطالب است كه جا 
دارد عوامل نشر كشور 
قبل از تصميم در 
مورد انتشار اين آثار 
از نو بودن مطالب آن 
اطمينان حاصل كنند

بـه بـاال می دانـد؛ یعنـی ابتـدا در قلمـرو كوچکـی رخ می دهنـد و 
سـپس تسـّری می یابنـد. عـده ای همچون پـل رای بر ایـن باورند 
كـه از تحلیـل رونـد بـرای دوران كوتاه و بـرآورد تغییـرات ظریف 
سیاسـی و دگرگونی هـای اجتماعـی نمی تـوان بهـره گرفـت؛ چرا 
كـه چرخه هـای تکـرار تاریخـی دارای دوره هـای زمانـی كوتاهی 
نیسـتند؛ حتـی تناوب دوره هـای بارندگی در یک ناحیـۀ جغرافیایی 
ممکـن اسـت بـه دورة زمانـی پنجـاه سـال برسـد. در كتـاب از 
تحلیـل روند بـه عنوان ابزار كسـب و كار و برنامه ریـزی راهبردی 

به درسـتی یاد شـده اسـت.
عـدم  حاكـم  فضـای  افزایـش  كتـاب،   269 صفحـۀ  در 
قطعیت هـا، كوتـاه شـدن چرخه هـای كسـب و كار، گـذر از عصـر 
صنعتـی بـه عصر دانـش و اطالعات و كنـار رفتـن اثبات گرایی به 
عنـوان اندیشـۀ قالـب اجتماعـات بشـری و به وجود آمـدن فضای 
نوگرایـی و پسـانوگرایی در جهـان را از دالیـل زوال ایـن روش 
برشـمرده اسـت. از طرفـی اسـتعانت از روش تحلیل تأثیـر بر روند 
را راهـکار برون رفـت از ایـن چالـش می داند و همچنین اسـتعانت 
از سـایر روش هـا بـه صـورت مـوازی بـا روش تحلیل رونـد را از 

راهکارهـای مناسـب برمی شـمرد.
همانگونـه كـه قباًل نیز اشـاره شـد كتاب پیـش روی از حیث 
سـاختار مطالب با بسـیاری از كتب به چاپ رسـیده مشـابهت دارد، 
ولـی می تـوان گفت به شـکلی نـو به موضوعـات پرداخته اسـت.

سخن پايانی
شـاید بتـوان گفـت سـابقۀ آینده پژوهـي در ایـران بـه نیم قـرن 
مي رسـد، ولي به شـکل منسـجم، صرفًا سابقه اي ده سـاله مي  توان 
بـراي آن قائـل شـد. رشـتۀ آینده پژوهـی در كشـور باید متناسـب 
بـا بافتـار موجـود سـاماندهی شـود و ایـن مهـم در واقـع همـان 
بومی شـدن آینده پژوهـی در كشـور اسـت. بـه منظور حصـول این 
هـدف در گام نخسـت بایـد بـه رصـد جهانـی مباني و اصـول این 
رشـته پرداخـت و در گام بعـد بـه بازآفرینـی یافته هـای جهانـی 
منطبـق بـر ارزش هـا و هنجارهای كشـور همت گمـارد. گام اخیر 
در واقـع بازآفرینـی دانـش آینده پژوهـی در كشـور اسـت. در حال 
حاضـر تألیفـات فاخـري در ایـن حـوزه داریـم، ولی تا رسـیدن به 
حـد مطلـوب راهـی بس طوالنـی در پیـش روی خواهیم داشـت. 
ایجـاد مباني و سـاختار منسـجم اولیـه و شـکل گیری ادبیات واحد 
در ایـن حـوزه امـری الزم و حیاتـی اسـت كـه بدون خلـق آثاری 
مشـابه كتـاب مـورد ارزیابـی، میسـر نخواهـد شـد. در غیـر ایـن 
صورت شـاهد اشـتقاق و پراكندگـي در نظرات پیرامـون این حوزه 
خواهیـم بـود و زبـان مشـترک و گفتمـان بین االذهانـي مناسـبي 

ایجـاد نخواهد شـد. 
نوپـاي  دانش پژوهـان  حاضـر  حـال  در  مي رسـد  نظـر  بـه 
طـور  بـه  كـه  هسـتند  ارزنـده اي  منابـع  نیازمنـد  آینده پژوهـي، 
و  معرفتـي  مبانـي  اصـول،  همچـون  مباحثـي  بـه  اختصاصـي 

بپردازنـد.  آینده پژوهـي  روش هـاي 

است  آینده پژوهی  حوزة  در  نشر  آفت  حاضر  حال  در  آنچه 
دوباره نویسی و تکرار مطالب است كه جا دارد عوامل نشر كشور 
آن  مطالب  بودن  نو  از  آثار  این  انتشار  مورد  در  تصمیم  از  قبل 
همچون  بدیعی  آثار  خلق  شاهد  بتوان  تا  كنند  حاصل  اطمینان 
كتاب مزبور بود كه در كمتر آثاری می توان مطالب آن  را مشاهده 
این كتاب می توان گفت: پرداختن به مباحث  كرد. در مورد قوت 
معرفت شناسي آینده پژوهي بسیار حائز اهمیت است كه متأسفانه در 
سایر انتشارت داخل كشور كمتر به آن توجه شده است. دانش ورزان 
آینده پژوهی جهانی  اندیشه ها و مکاتب  با  تا زمانی كه  این رشته 
آشنایی كافی نداشته باشند به خوبی قادر به ابراز سخن نو و نوآوری 

در این حوزه نخواهند بود.
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