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جستارگشایی
آیندهپژوهی رشتهای نوپا است که با وجود نامهای پرشمار ،بعاریف متنوع و شیوههای گونواگون
بعریف خود ،باکنون نتوانسته بعریف واحدی را به جامعه علمی ارائوه کنود (پودرام و احمودیان،

 .)12 :1394مؤید این دیدگاه ،پژوهش سردار

)2010

 (Sardar,است که با بررسی پیشینه نامهای

گوناگونی که برای رشته پیشنهاد شده است به بحران هویت و معنا در این حوزه اشاره کورده و
اصطال  Futures Studiesرا برای آن مناسببر دانسته است .این سخن سردار پاسخهای متفاوبی

از جامعه علمی دریافت کرده است .برای مثال ،سِرا
بر استفاده از واژه  Prospectiveبهجای اصطال

)2010

Studies

 (Serra,با بأکید بر اهمیت نام رشوته،

 Futuresاستدالل مویکنود .از دیودگاهی

دیگر ،مارین در پاسخ به سردار ابراز میکند کوه آینودهپژوهوی را اصوال یو رشوته یوا گفتموان
نمیداند ) .(Marien, 2010او با اشاره به بناقضهوای موجوود در ایونگونوه پوژوهشهوا ،خواهوان
اندیشیدن به پارادایمی بدیل برای آیندهپژوهی است .ماسینی ضمن همراهی بوا نگورش سوردار،
پیشنهاد میکند که جنیشی برای فهم آیندهاندیشی در بافتهای اجتماعی و فرهنگی متفاوت با
فرهنگهای لربی شکل بگیرد ) .(Massini, 2010بُن نیز انتقادهای سردار را وارد میدانود و ابوراز
می کند که مشکالت معناشناسانه این رشته به اعتیار و مشروعیت آن در حلقههوای خوطمشوی
عمومی آسیبزده است ) .(Tonn, 2010از نظر او در کنار حل این چوالش ،بایود واگرایوی افکوار و
بعهد به نسل آینده نیز در این رشته بهیود یابد .سوامِت در پاسوخ بوه سوردار ،آینودهپژوهوان را
متعل به پنج مکتب متفاوت میداند .او آیندهپژوهوی را علموی بکواملی بوصویف مویکنود کوه
احتماال با سال  2050با علم پیچیدگی 1یکپارچه شود ).(Samet, 2010
اختالف دیدگاه صاحبنظران گاهی آیندهپژوهی رایج را با بحران هویوت پویش مویبورد .بوا
وجود این اختالفها ،درونمایه مفهومی و سی

فعالیت اجرایی در میان جامعه آیندهپژوهوان از

همگرایی باالیی برخوردار است ،بهطوریکه میبوان از آیندهپژوهی بهعنوان رشتهای واحود یواد
کرد

)2003: 59-68

 .(Bell,در این پژوهش بورای پرهیوز از چوالش نوامگوذاری و بعریوف رشوته،

مجموعه اندیشهها و فعالیتهای همگرای این رشته همگی با عنوان «آیندهپژوهی رایج» معرفی
میشوند .پ

هنگامیکه در ایون نوشوتار از آینودهپژوهوی رایوج سوخن گفتوه مویشوود ،هموه

فعالیت های نظری و عملی این رشته را که طی دهههای گذشته و اللب در بمدن لربوی شوکل
گرفتهاند ،در برمیگیرد.

آنچه در میان این همه بنوع یا حتی بعارضهای ظاهری ،آینودهپژوهوان را همگورا سواخته،
نهبنها مجموعهای از روشها و سازمانها که «چارچوب فکری» یا به بیان دقیو بور «چوارچوب
1. Complexity Science
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شناختی -هنجاری» 2حاکم بر فعالیتهای آنان است .این چارچوب فکری ،بور معرفوتشناسوی،
هستیشناسی و انسان شناسی بمدن لرب استوار است که باوجود بطور مکابوب فلسوفی لورب،
بوانسته هماهنگی و همگرایی فراگیری را در جامعه علمی ایجاد کند.
پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که «آیا پویشفورضهوای مودون آینودهپژوهوی رایوج،
کفایت شکلدهی به چارچوب فکری این رشته را دارند؟» .در راستای پاسخ به این پرسوش ،بوه
برخی پرسشهای فرعی همچون پیشفرضهای مدون آیندهپژوهی چه هستند ،مفاهیم سوازنده
آنها چیست و از دو بعد «ساختاری و محتوایی» چگونه ارزیابی میشوند نیز پرداخته میگوردد.
هدف از این نوشتار ،بییین چارچوب شناختی -هنجاری آیندهپژوهی رایج ،از طریو بمرکوز بور
گردآوری پیشفرضهای مدون آن در گام نخست و سپ

بحلیول نقادانوه آنهوا در گوام بعودی

است بهطوریکه پاسخ پرسش اصلی داده شود.
برای این منظور در آلاز به بوضیح چارچوب شناختی -هنجاری و نقش آن در فعالیوتهوای
علمی همچون آیندهپژوهی پرداخته میشود .سپ

با اشارهای گذرا به نقش پویشفورضهوا یوا

اصول موضوعه در چارچوب شناختی -هنجاری ،نمونههایی از پیشفرضهای مدون آیندهپژوهی
ارائه و به شکلی مختصر نقد میشود .یکی از دستاوردهای نگاه انتقادی به این پیشفرضها ،این
است که برای ارزیابی دقی بر اینگونه گوزارههوا یوا بودوین گوزارههوای مشوابه ،مجموعوهای از
معیارهای ساختاری و محتوایی بدوین پیشفرضهای آیندهپژوهی پیشنهاد میشوود .دسوتاورد
دیگر ،مجموعهای از مفاهیم مطر در پیشفرضهای آیندهپژوهی رایج اسوت کوه بوا اسوتخرا
مفاهیم کلیدی از گزارهها و سپ

بجمیع و خوشهبندی آنها به دست آمده است .میبووان ایون

بأمل انتقادی در پیشفرضها را برای جامعه آینده پژوهوی ،اموری راهیوردی دانسوت چورا کوه
بهجای جزئینگری و گذشتهنگری ،بصویر کوالن و سواختیافتوهای از پویشفورضهوای مودون
آیندهپژوهی رایج به دست میدهد که مینای بحول راهیردی در این رشته قرار میگیرد.

 .1نقش پیشفرضها در چارچوب شناختی -هنجاری آیندهپژوهی
سورل ،)2000( 3با مطالعه الگوهای بحلیل خطمشیگذاری عمومی ،از بوسعه رویکوردی سوخن
میگوید که به بررسوی چگوونگی اثرگوذاری ایودههوا و ادرا

عموومی بور روی فراگورد بکامول

اجتماعی و اقدامهای دولتی میپردازد .از منظر او ،چارچوب شناختی -هنجواری ،عنووانی اسوت
که مفاهیم پارادایم ) ،(Hall, 1993نظامهای بواور ) (Sabatier, 1998و مخوازن
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(Jobert & Muller,
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4. Référentiels
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) 1987را با هم بجمیع میکند .چارچوب شناختی -هنجاری ،نظامی منسجم از عناصر شوناختی
و هنجاری است که «جهانبینی» را -در حوزهای مشخ  -بعریف میکند .این جهانبینی برای
کنشگرانی که از ی

چارچوب خاص پیروی میکنند ،سازوکارهای شکلدهی به هویوت ،اصوول

اقدام و همچنین بجویزها و شیوههای اجرایی روششناختی را بییین میکند .سوورل چوارچوب
شناختی -هنجاری را دارای چهار عنصر میداند که برکیب آنها ی

چارچوب پارادایمی منسجم

را پدید میآورد ):(Surel, 2000
 )1اصول متافیزیکی 5:مجموعه عقایدی که در آن ارزشها و اصول متافیزیکی جهوانبینوی
را شکل میدهند ،قواعد انتزاعی 6که ممکنهای ی

جامعوه فرضوی را محودود مویکننود،

وجود بفاوت بین افراد و گروهها را شناسوایی و بوجیوه مویکننود و فراینودهای اجتمواعی
مقیاس سلسلهمرابیی قرار میدهند.

مختلفی را بر ی
7

 )2اصول خاص :الیه دوم شامل مؤلفهها و گزارههای فرضی -اسوتقرایی اسوت کوه امکوان
عملیابیکردن ارزشها را در ی

حوزه و/یا سیاست (خطمشی) مشخ

و/یا خردهسیسوتم

سیاستگذاری عمومی فراهم میکند .در این الیوه بیشوترین بفواوت میوان الگوهوا آشوکار
میشود.
8

 )3گونههای اقدام (الگوریتمها) :این الیه مالحظات عملی مربوط به مناسببرین روشها و
راههای بحق ارزشها و اهداف را شامل میشود که در الیههای باالبر مشخ

شده بودند.

 )4ابزارها 9:چوارچوب شوناختی -هنجواری ،قلمورو ابزارهوا و سوازوکارهای الزم و بوالقوه و
اهمیت نسیی هرکدام را بعیین میکند.
مشخ

است که دوالیه  3و  4متأثر از الیههای  1و  2هستند .در حقیقت عناصر هنجواری

در عناصر شناختی ریشه دارند بنابراین بنیادیبرین بغییر در چارچوب فکری ،بغییری است که
از الیههای باالبر آلواز شوود .از ایونرو ،در رشوته نوپوای آینودهپژوهوی نیوز ،پویشفورضهوای
آیندهپژوهان یا همان جهان بینی خاص ایشان در فعالیتهای پژوهشی ،دارایی فکری اصلی آنان
به شمار میآید .سورل در پژوهش خود افزون بر مرور الگوهایی که بوه بییوین نقوش چوارچوب
فکری در جهتدهی به خطمشی پرداختهاند ،از متغیرها عالی کنشوگران و نقوش نهادهوا یواد
می کند که از نظر او در این مطالعات نادیده گرفته شدهاند .بنابراین در جهتدهی بوه چوارچوب

5. Metaphysical Principles
6. Abstract Precepts
7. Specific principles
8. Forms of action
9. Instruments
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شناختی -هنجاری و پیشفرضهای آیندهپژوهی نیز باید به گرایشهای فوردی و نهوادی بوجوه
داشت.
با بحلیلی که ارائه شد ،میبوان گفت که بازنگری در چارچوب شناختی -هنجاری و بهویوژه
پیشفرضها ،کلید بوفی در بدیلاندیشی برای آیندهپژوهی رایج اسوت .ایون موضووع را بقووی
( )1391با بییین دو سطح بدیلاندیشی برای فناوری ،مطر کرده است .از نظر او ،بدیلاندیشی
برای فناوری رایج در دو سطح روش و چارچوب شناختی -هنجاری ممکن است .از ایونرو« ،بوا
دو مستمس

میبوان از فنواوری بودیل سوخن گفوت :نخسوت اینکوه بودون بغییور چوارچوب

شناختی -هنجاری ،برای نیل به فناوری بدیل صرفا روشها یا شیوههای بکنولوژی

را متحوول

کنیم مانند جایگزینکردن نسل متفاوبی از آنتیبیوبی ها با نسول قیلوی در طوب جدیود .دوم
اینکه مستقیما سراغ چوارچوب شوناختی -هنجواری رفوت و در آن بحوول ایجواد کورد ماننود
جایگزینکردن چارچوب شناختی -هنجاری طب جدید بوا طوب هومیووپتی» (بقووی.)1391 ،
بدیلاندیشی برای آیندهپژوهی رایج نیز میبواند در این دو سطح دیده شود که بأمل انتقادی در
پیشفرضهای آن ،برای بدیلاندیشی در سطح دوم الزم است.

 .1-1اهمیت پیشفرضها در استفسار از آیندهپژوهی
درور )1975( 10فرضهای( )1آیندهپژوهی را همراستا بوا هودفی بوزر بور عرضوه مویکنود کوه
اعتیاربخشی به «آینده پژوهی بهعنوان رشتهای دانشوگاهی» اسوت .از نظور او ،بررسوی کیفیوت
فعالیتهای فکری مانند آیندهپژوهی میبواند در سطو گوناگون و با معیارهای متفواوبی باشود.
او سه سطح عملیابی ،پارادایمی و فورضهوای مینوایی بورای استفسوار 11آینودهپژوهوی معرفوی
میکند .او بوضیح میدهود کوه مشوکل آینودهپژوهوی ایون اسوت کوه اسوتفاده از آزموونهوای
عملگرایانه و پارادایمی دشوار است .برای مثال در سطح عملیابی ،باید مطلوبیت خروجویهوای
آیندهپژوهی بررسی شود ،اما این کار به چند دلیل مولد نیست:
 )1پیش بینی مسائل پیچیده ،حالتی احتماالبی و بیانتها دارد بنوابراین بورای پدیودههوای
مهم اجتماعی که معموال بکرار آماری ندارند ،اعتیار پیشبینی رد یا اثیات نمیشود
 )2بأثیرپذیری اقدام انسانی از بصویر آینده ،سیب پدیدارشدن آثار خودمحقو کننودگی یوا
خودخنثیکنندگی پیشبینیها میشود
 )3دقت پیشبینیهای بلندمدت نمیبواند با زمان زیادی مورد ارزیابی قرار بگیرد

10. Dror
11. Investigation
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 )4ممکن است دلیل اصلی کاستیهای عملیابی ،نوپایی مطالعات آینودهپژوهانوه باشود ،نوه
نقای

ذابی.

عدم بواف برخی فعاالن آیندهپژوهی درباره خروجیهای دلخواه و شایستگیهای مورد نیواز
برای ورود به کار آیندهپژوهی ،ارزیابی آن بهعنوان «دانشی عینی» را دشوار میکند.
از نظر درور ،ارزیابی پارادایمی نیز برای آینده پژوهی نامناسب است .او به این واقعیت اشواره
می کند که پزشکی ،مهندسی ،فیزی

کاربردی ،شیمی و دیگور رشوتههوای مشوخ  ،پویش از

دستیابی به پارادایمهای بأییدشده و پیشفرض های بنیادین خوود ،از پیشورفت چشومگیری در
حوووزه دسووتاوردهای عملیووابی برخوووردار شووده بودنوود و پو

از ایوون پیشوورفتهووا بووه مرحلووه

پسوواپارادایمی رسوویدند .از ایوونرو ،شایسووته نیسووت کووه پووارادایمهووای بووهکووار گرفتووهشووده در
آیندهپژوهی ،با پارادایمهای علوم دیگر یا کل علوم معاصر (بوهعنووان یو

کول واحود) مقایسوه

شوند .درور بر این باور بوده است که میشود آیندهپژوهی را بخشی از ی

انقالب علمی در نظور

گرفت که شامل بغییرات چشمگیر در پارادایمهای آن میشود بنابراین پارادایمهای اختصاصوی
آیندهپژوهی نمیبوانند در مقایسه با مجموعه پارادایمهای دیگر ارزیوابی شووند و بایود بور پایوه
میانی خودشوان مطالعوه شووند )2(.بوا ایون بوصویف ،بنهوا عرصوه باقیمانوده بورای استفسوار از
آیندهپژوهی ،پرسش از فرضهای بنیادین آن است که درور در پژوهشی متمرکز ،به بییین آنهوا
پرداخته است.

 .2-1مقصود از اصول متعارفه ،اصول موضوعه و فرضها در آیندهپژوهی
میادی بصوری ی

علم ،حاوی حدود اولیه 12بعریف ناشده و میادی بصدیقی آن ،شوامل احکوام
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اثیات نشده است (نیوی .)1369 ،میادی بصدیقی درگذشته به اصول متعارفه (اصول مشوتر
میان همه علوم) و اصول موضوعه( 14اصول موربیط بوا جون

یوا موضووع موورد نظور) بقسویم

میشدند ،ولی امروزه اندیشمندان این دو را بقرییا مترادف دانسته و «اصل موضوع» نام مینهند
(پورعزت .)1382 ،آقایانی چاوشی ( )1380در ایونبواره بوضویح مویدهود کوه اصوول متعارفوه
بدیهیات اولیهای دانسته میشوند که لیرقابل اثیات پنداشته شدهاند و اصول موضووعه حقوایقی
هستند که حقیقتشان چندان بدیهی نیست ،اما باید آنها را بودون اثیوات پوذیرفت .بوه بیوان او،
اصول موضوعه برخالف بدیهیات اولیه در ذات خود بدیهی نیستند ،میبوان آنهوا را انکوار کورد،
بدون آنکه خللی بر ارکان عقلی وارد شود .آقایانی یادآور میشود که بودیهی بوودن نیوز اموری
12. Terms
13. Axioms
14. Postulates
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گالیلوه دربواره اصول «کول از اجوزای خوود
اصول متعارفه و موضوعه ،معیار دقیقی ندارد.

استفاده از اصول موضوعه برای شکلدادن به ی

دستگاه قیاسوی ،بویش از آنکوه در علووم

انسانی و اجتماعی کاربرد داشته باشد ،در علوم دقیقه ،بهویژه ریاضیات متداول است .با اینحوال
در شاخه هایی از علوم انسانی هوم بورای بشوکیل دسوتگاه قیاسوی کوشوش شوده اسوت و ایون
دستگاهها از شاخهای به شاخه دیگر نیز جابهجا شدهاند ،مانند جابهجایی نظریوه سلسولهمرابوب
نیازهای آبراهام مازلو از روانشناسی به مدیریت و استنتا قضایای دیگوری از آن نظریوه در ایون
رشته (رضائیان .)1375 ،در آیندهپژوهی نیز میبوان پژوهشهایی یافت که سعی در بیان اصول
موضوعه یا پیشفرضهایی برای این رشته داشتهاند .باید بوجوه داشوت کوه پویشفورضهوا یوا
فرضهای 15ارائه شده برای این رشته نیز همان نقش اصول موضوعه را دارند ،اما قرار نیست که
الزاما بهمثابه مینای ی

دستگاه قیاسی و اثیات قضایای علمی بهکار گرفته شوند .بوا مورور آثوار

پژوهشی مطر در این نوشتار ،اینگونه به نظر میآید پژوهشگرانی که نگاه اثیاتگرایانهبری بوه
آیندهپژوهی داشتهاند ،مجموعه گزارههای اثیاتنشده خود را به نام اصول موضوعه ارائه کردهانود
و دیگران از اصطال فرض بهره گرفتهاند .در حقیقت ،اصول موضوعه نیز بدیهی فرض شودهانود،
نه اینکه ذابا بدیهی باشند بنابراین اصول موضووعه و پویشفورضهوای آینودهپژوهوی ،بفواوت
اساسی باهم ندارند ،بلکه دو بیان متفاوت از ی

مفهوم هستند.

 .2مروری برر مجموعره پریش فررض هرای پیشنهادشرده بررای دانرش
آیندهپژوهی
شماری از اندیشمندان فعال در پژوهشهای آیندهپژوهی ،مجموعه فرضها (پویشفورضهوا) یوا
اصول موضوعه ای برای این رشته پیشنهاد کردهاند که هسته اصلی چارچوب شناختی -هنجاری
رشته را بییین میکند .در ادامه سرفصل کلی این گزارهها ،بهاختصار مرور میشود.
 .1-2اصول موضوعه پیشنهادی مُلز
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مُلز ( )1970پنج اصل موضوعه برای آیندهپژوهی ارائه کرده است .هودف اصولی او در پوژوهش،
بعریف روششناسی آینده پژوهی بوده است .از نظر او برای بحق این هدف ،باید بعودادی روش
برای مطالعه آینده و قوانینی برای بهکارگیری این روشها فراهم شود .او برای این منظور ،چنود
عنصر استداللی را با عنوان اصل موضوعه پیشنهاد داده است .این اصول عیاربند از:

15. Assumptions
16. Moles
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 )1اصل پیوستگی« :طییعت هیچگاه نمیجهد» .ملز بین بیودیلهوای سوریع و ناپیوسوتگی
بفاوت قائل شده و معتقد است که باید بغییرات سریع هم پیوسته دیده شوند .او از ایون
اصل برای مطالعه کمّی و سنجش شیاهت نمودارها بهره میگیرد.
 )2اصل رشد« :آنچه امروز ضعیف انجام شد ،فردا بهخوبی انجام خواهد شد» .ملز این رشود
را در حوزه بکنی

و صنعت بیان کرده و ضمن امکانپذیر دانستن چنین رشدی ،آن را

نیازمند زمان ،بالش و پول میداند.
 )3اصل بغییر پیچیدگی« 17:آنچه اکنون بهدستآمده است ،از جنیه آماری نسیت به آنچوه
در آینده بوه دسوت خواهود آمود ،دارای پیچیودگی درهومبنیوده 18کمتور و پیچیودگی
نظامیافته 19بیشتری خواهد بود» .ذهن انسان و بوسعه اجتماعی ،گورایش باثیوابی دارد
که سامانههای دارای پیچیدگی درهمبنیده را بوا پیچیودگی سوامانمند جوایگزین کنود.
بوسعه رایانهها ،نمونهای از این گرایش ذهن انسان است.
 )4اصل مستقلبودن فهم کوباهبرد از فهوم دوربورد :در نگواه ملوز ،ایون دو حالوت نماینوده
رویکردهای ذهنی متفاوت به پدیده ها هستند ،نه دو بازه زمانی مشخ  .منظور او ایون
است که آنچه ذهن انسان کوباهبرد مویپنودارد را بوا زنجیورهای از علوتهوا و جزئیوات
داستانی بحلیل میکند ،اما درباره آنچه دوربرد میدانود ،منطو کلوینگربوری در نظور
میآورد.

 )5اصل محدودیت« :هیچچیز نامحدودی در طییعت وجود نودارد» .بنوابراین پدیودهای کوه
نمایی رشد می کند ،الزاما زمانی با ی
آن است .پ
ملز سپ

با کم

پدیده محدودکننده روبهرو خواهد شد که مکمل

این پدیده محدودکننده نیز باید پیدا شود.
این اصول ،چارچوب روشهوای پژوهشوی آینوده را میتنوی بور رویکورد

شناسایی روندهای بلندمدت و سپ

بازگشت به کوباهمدت ،پیشنهاد کرده است.

در نگاه نخست ،میبوان بهروشنی دریافت که چارچوب فکری و ادبیات اصول موضوعه ملوز،
بسیار متأثر از اندیشههای اثیاتگرایانه و رهیافت الگوسازی نظاممند بووده اسوت .او هومدوره بوا
بأسی

باشگاه رُم و گسترش الگوسازی در پارادایم «پویاییشناسی سیستمی» 20،چنین اصولی

را مطر کرده است .از آنجا که هدف این فرضها ،بنیاننهوادن چوارچوب فکوری آینودهپژوهوی
نیوده و درونمایه مفهومی آنها (بهجز در مورد فرض سوم) برخاسته از نگورش اثیواتگرایانوهای
17. Comlexifying
18. Complex
19. Complicated
20. System Dynamics
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است که امروزه در آیندهپژوهی میتنی بر واقعگرایی انتقوادی نقوش محووری ندارنود ،بوهنقود و
بررسی بفصیلی آنها پرداخته نمیشود.
 .2-2پیشفرضهای پیشنهادی درور
درور ( )1975در زمان انتشار کار خود در حدود چهار دهه پیش ،معتقد بود کوه اگرچوه وجوود
فرضهای معتیر برای آینده پژوهی ضرورت دارد ،این فرضها هنوز در بودو بولود هسوتند .او بوا
بیان اینکه این بُعد از مسئله در مطالعات آیندهپژوهی انتشاریافته ،نادیده گرفتوه شوده و موورد
عالقه بسیاری از پژوهشگران نیوده اسوت در مقالوه کوبواه خوود ،نُوه «فورض اساسوی فلسوفی،
روانشناختی و ذهنی» برای آیندهپژوهی ارائه کرده است.
از نظر درور ،آیندهپژوهی سه مینای عملیابی 21دارد که هر ی

با بعدادی فورض یوا قضویه

پشتییانی میشود .این سه مینا و نُه فرض مربوط به آنها عیاربند از:
الف) باید چیزی درباره آینده دانسته شود.
 )1آینده باید دانسته شود ،بهمثابه ی

هدف یا ارزش.

 )2دانش درباره آینده ،برای دستیابی به ارزشها و اهداف دیگر سودمند است.
ب) میتوان چیزی درباره آینده دانست.
 )3گذشته می بواند به دلیل پایداری یا فراپایداری پدیدههای مربوطوه ،بوهمثابوه بنیوانی
برای پیشبینی آینده کم

کند.

 )4ادراکابی خاص[ ،به انسان] اجازه پیشبینیهای مستقل از گذشته را میدهد.
 )5ذهن انسان قابلیت بشوخی

(مسوتقیم یوا لیرمسوتقیم) پایوداری یوا فراپایوداری و

بنیاننهادن پیشبینیها بر آن را دارد.
 )6میشود بر آثار شدید ارزشها ،احساسات و عالی که اعوجا دهنوده دانوش هسوتند،
للیه کرد.
ج) آینده پژوهی ،بهمثابه فعالیت هایی مشخص ،چارچوبی مرجح برای تولید دانش
دلخواه درباره آینده هستند.
 )7مطالعات آیندهپژوهی دارای ویژگیهای مشتر
 )8ویژگیهای مشتر

مطالعات آیندهپژوهی ،مخت

هستند.
22

این مطالعات هستند.

()3

 )9بهترین شکل بوسعه ویژگیهای خاص آیندهپژوهی ،بوسعه آن در چوارچوبی متموایز
[چارچوب سازمانی مستقل] است.
21. Operational Basis
22. Unique
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در مقام داوری درباره فرضهای پیشنهادی درور میبوان گفت کوه او بوا پرهیوز از ورود بوه
بحثهای عمی فلسفی ،فرضهای خود را با نگاهی روانشناسانه و عملگرایانه بودوین کورده و
مکتب فلسفی خاصی برای حمایت استداللی از این فرضها پیشنهاد نداده است .این عملگرایی
و واقع گرایی درور سیب شده است که فهم دیدگاه او درباره آینده و آینودهپژوهوی سواده باشود.
انتظار می رود که بسیاری از مدیران ،خطمشیگذاران و متخصصان میدانی با چنین فورضهوای
عملگرایانه مواف باشند ،اما پذیرش یا بأیید این افراد ،دلیلی بر احراز هویت علمی آیندهپژوهی
نیست .هنوز هم با گذشت چند دهه از مطر شدن گزارههایی درباره «دانش آینوده» ،بعریوف و
اعتیار این مفهوم میهم است .میبوان ادعا کرد که فرضهای پیشونهادی درور نتوانسوته بنیوان
نظری متقنی برای آینده پژوهی فراهم کند .با بوجه به این نقو

ذابوی و اذعوان پژوهشوگر بوه

عملگرابودن گزارهها ،شایسته است که فرضهای پیشنهادی او از منظر عملگرایانه نقد شوند.
درور در فرضهای خود ،بأکید خاصی بر پایداری و پیشبینی داشته اسوت .ایون دیودگاه ،از
روششناسی «برونیابی روند» پشتییانی میکند ،اما بیان صریحی دربواره آینودههوای بودیل (و
سناریوها) ندارد .این در حالی است که از منظور روانشوناختی ،خیوالپوردازی و بودیلاندیشوی
درباره آینده ،رفتاری شناختهشده ذهن انسانها است .با بوجه به نقش هویتبخوش آینودههوای
بودیل و سووناریوپردازی در آینودهپژوهووی ،ایون بأکیوود ضوومنی درور بور پوویشبینوی ،موویبوانوود
گمراهکننده باشد.
نکته مهم دیگر این است که درور نتوانسته نقش ارزشها را در مجموعوه فورضهوای خوود
روشن کند .او از ی سو در فرض یکم و دوم از وجود ارزشها در دانش آینده سخن مویگویود و
از سوی دیگر در فرض ششم ارزشها را اعوجا دهنده دانش معرفی میکنود .پو

درحوالیکوه

دانش ما را به ارزش میرساند ،ارزش مانع از دستیابی به دانش درست (بحریفنشده) است.
سه فرض پایانی درور نیز از دقت کافی برخوردار نیسوتند .خوود او هوم ایون گوزارههوا را بوا
بسامح بوضیح داده و اشکاالبی را به آنها وارد دانسته است .چالش اصلی فرضهوای پایوانی ایون
است که اساسا بعریف دقیقی از آیندهپژوهی و مطالعات آن ارائه نشده است با مرز این فعالیتها
با دیگر فعالیتهای علمی مشخ

باشد و بتووان دربواره ویژگویهوای اختصاصوی یوا مشوتر

هرکدام قضاوت کرد .از اینرو ،میبوان گفت که این فرضها ،بیش از آنکه هویت آینودهپژوهوی
را بییین کنند ،به شکلی منفعالنوه اعتیوار آینودهپژوهوی را در قالوب رشوتهای مسوتقل بوجیوه
میکنند.
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 .3-2پیشفرضهای پیشنهادی وندل بِل و نقدهای منتشرشده بر آنها
وندل بل نخستین پژوهشگری نیست که مجموعهای از پیشفرضها را برای آیندهپژوهی بدوین
کرده باشد ،اما میبوان ادعا کورد کوه پویشفورضهوای او ،نخسوتین پویشفورضهوای رسومی
آیندهپژوهی هستند .پیش از انتشار نسخه نخسوت ایون پویشفورضهوا در سوال  ،1996اصووال
آیندهپژوهی بهعنوان حوزه دانشی مستقل شناخته نمیشد .مجموعه پیشفرضهایی کوه پویش
از این باریخ ارائهشده بودند نیز برخالف گزارههای بل ،فاقد بنیانهای نظوری عمیو و منسوجم
بودند .آن زمان ،بل نُه فرض را بهعنوان فرضهای متمایزکننده در نگاه آیندهپژوهان معرفی کرد
):(Bell, 1996: 11-15
 )1زمان ی سویه و بازگشتناپذیر حرکت میکند.
 )2هر آنچه وجود خواهد داشت ،وجود نداشته یا ندارد.
 )3آیندهاندیشی برای اقدام بشری ضروری است.
 )4آینده کامال از پیش بعیینشده نیست.
 )5پیامدهای آبی میبوانند از اقدام و انتخاب انسان اثر بگیرند.
 )6وابستگی متقابل جهان ،به دیدگاهی کلنگر و رویکردی چند رشتهای فرامیخواند.
 )7بعضی آینده ها بهتر از دیگران هستند بنوابراین بخشوی از وظیفوه آینودهپوژوه ،مطالعوه
معیارهایی است که مردم برای قضاوت ارزشی درباره آیندههای بدیل به کار میبرند.
 )8بنها دانش واقعا سودمند ،دانش آینده است.
 )9هیچ دانشی از آینده وجود ندارد.
الیته بل در نسخههای بعدی ،اصالحابی در این مجموعه انجام داده است .آخرین نسوخه
از این پیشفرضها ،در سوال  2003و در کتواب میوانی آینودهپژوهوی

)(Bell, 2003

منتشر شده است .گزارههای اصلی این پیشفرضها عیاربند از:
 )1زمان پیوسته ،خطی ،ی سویه و بازگشوتناپوذیر اسوت .رویودادها پویش یوا پو

از

یکدیگر روی میدهند و پیوستار زمان نیز گذشته ،حال و آینده را بییین میکند.
 )2هر آنچه در آینده وجود خواهد داشت ،الزاما درگذشته یا حال وجود نداشته است.
آیندهاندیشی ،برای اقدامهای بشری ضروری است.
 )3برای ساختن راهِ (زندگی) ما در جهان ،هم فردی و همگروهی ،سودمندبرین دانشها
«دانش آینده» است.
 )4آینده بی شاهد (فاقد مدر ) است و نمیبواند مشاهده شود ،پ
آینده وجود ندارد.

هیچ مدرکی درباره
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 )5آینده کامال از پیش بعیینشده نیست.
 )6کمابیش ،نتایج آبی میبوانند از اقدامهای فردی و گروهی بأثیر بگیرند.
 )7وابستگی متقابول (پدیودههوا) در جهوان ،موا را بوه دیودگاهی کولنگور و رویکوردی
فرارشتهای هم در سازماندهی دانش مورد نیاز برای بصمیمسازی و هم بورای اقودام
اجتماعی فرامیخواند.
 )8برخی آیندهها ،بهتر از دیگران هستند.

دِنی

لیست

)2005: 99-100

 ،(List,نگارش نخست پیشفرضهای بل را با نگواهی انتقوادی

بررسی و نکابی را مطر کرده است .نکات او به شکل خالصه و بهمثابه مینایی برای ابوداع یو
فراگرد پژوهشی متفاوت بیان شده اند .این نکات با برجمه واژه به واژه استداللهای او در اربیاط
با هر گزاره بل بیان میشود:
()4

« )1زمان ی سویه است» -این فرض برای «فراگرد کنونی» الزم نیست و بوا معنوای
کایروس( )5برای واژه زمان ،بهوضو نادرست است .ظاهرا بل می خواهود بگویود کوه
آینده نمیبواند بر گذشته یا حال اثر بگذارد ،اما اگر آینده در ذهن پنداشته شود نوه
در بقویم ،می بوان گفت که گاهی اوقات در

مردم از آینده ،بر رفتار کنونی آنها اثر

میگذارد.
« )2هر آنچه وجود خواهد داشت ،وجود نداشته یا ندارد» .این فرض بودیهی اسوت ،اموا
اربیاط خاصی با «فراگرد کنونی» ندارد.
« )3آینده اندیشی برای اقدام بشری ضروری است» .این فرض با بوجه به بکرار اقدامهای
نسنجیده ،شاید الراقشده باشد .بنابراین واژه «ضوروری» مویبوانود بوا «پسوندیده»
جایگزین شود یا عیارت «اقدام بشری» (که بهطور ضمنی بوه هموه اقودامهوا اشواره
دارد) با عیاربی همچون «پیشرفت بشری» جایگزین شود.
« )4آینده کامال از پیش بعیینشوده نیسوت» .درسوتی ایون گوزاره درنهایوت دانسوتنی
نیست .آنگونه که فیلسوفانی از دوره اپیکور ( 300پیش از میالد حضرت مسیح) بوا
بوستروم )2003( 23اشاره داشته اند ،بوهم اراده آزاد می بواند در جهوانی کوه بوسوط
ی

موجود ورای آن اداره میشود ،هم وجود داشته باشد.

« )5پیامدهای آبی می بوانند از اقدام و انتخاب انسوان اثور بگیرنود» .ایون فورض بودون
پذیرش فرض پیشین هم میبواند پذیرفته شود .با اینحال ،بسته بوه بفسویر دقیو

23. Bostrom
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واژه «پیامدها» ،جامعیت این گزاره درباره «همه» پیامدها پرسشبرانگیز است .برای
مثال چه میشود اگر خورشید هفته آینده منفجر شود؟
« )6وابستگی متقابل جهان ،ما را به دیدگاهی کلنگر فرامیخوانود» .ایون فورض بأییود
میشود ،اما این فرض بر این امر که هموه سوامانههوای انسوانی بوه شوکل یکسوانی
وابستگی متقابل دارند ،داللت نمیکند.
« )7بعضی آینده ها بهتر از دیگران هستند» .این فرض بقرییا بدیهی اسوت ،اموا معنوای
دقی «بهتر» قابل بحث است .مقصود بل در اینجا و در پی آن

)2004

 ،(Bell,ادعوای

جهانشمولی برخی از ارزش های انسانی است (آنهایی که برایشوان شوواهد محکموی
وجود دارد) .اما اگر آینده بهجای ی

مقصد ،ی

مسیر دیده شود ،نمویبووان گفوت

که همیشه بعضی مسیرها بهتر از دیگران هستند ،حتی اگر بعضی مقصدها بیگمان
بهتر از دیگران باشند.
« )8بنها دانش واقعا سودمند ،دانش آینده است» .آیا ممکن است دانش گذشوته «واقعوا
سودمند» نیاشد ،دستکم به این دلیل که کم

میکند آینده برپا شود؟

« )9هیچ دانشی از آینده وجود ندارد» .با بوجه به مفهوم «پیشبینی بالغ» 24که دربواره
دانش آینده هم صدق میکند )6(،این گزاره قابل بردید است .برای مثال ،دانوش مون
که صیح فردا روشن خواهد شد ،قطعی است (اموا گوزاره متفواوبی کوه گفتوه شوود
«دانش کاملی از آینده وجود ندارد» انکارناپذیر است).
دنی

لیست در ادامه با اشاره به اینکه نسخهای از فرضهوای بول در سوال  1998منتشور

شده است که همان گزارههای اولیه را با شمارهبندی متفاوت ارائه میکند ،نکتهای را هم از زبان
بلَ  25بیان کرده است مینی بر اینکه با در نظر داشتن نتیجه مشتر
این گزاره میرسیم که «دانش واقعا سودمند» وجود نودارد

)2003

فرضهای هشت و نه ،به

 .)Blass,لیسوت در ایون بواره

میگوید« :بنا به دیگر نوشتههای بل ،میبوان گفت که مقصود او از بیان ایون دو گوزاره ،چنوین
سنجش متقابل سختگیرانهای نیوده است و او این فرضها را فقط بهمثابه بلفیقی از فورضهوای
پیشنهادی دیگر نویسندگان ارائه کرده است ،نه مجموعه فرضهایی شخصی».
بلَ

نیز نقد کوباهی بر نه فرض بل داشوته اسوت .او بورخالف لیسوت

)2005

 ،(List,نسوخه

اصال شده پیشفرضها را بررسی کرده است و نکات خود درباره هر فرض را در یو
ی

جملوه یوا

بند در کنار گزاره اصلی آن فرض بیان کرده است ).)Blass, 2003
24. Graduated Prediction
25. Blass
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 )1زمان پیوسته ،خطی ،ی سویه و بازگشتناپذیر است .این فرض به لحاظ فرهنگی مقیود
است و همچنین با نظریه های فیزی

کوانتومی بعارض دارد کوه در آنهوا بویش از یو

قاب زمانی در مکان و فضای واحد کار میکند.
 )2هر آنچه در آینده وجود خواهد داشت ،الزاما درگذشته یا حال وجود نداشته اسوت .ایون
[فرض] اجازه کشف ،ابداع و نوآوری میدهد و با اندازه ای حالت بدیهی از اموور را بیوان
میکند.
 )3آینده اندیشی ،برای اقدامهای بشری ضروری است .این فرض نیاز بوه بوضویح بیشوتری
دارد چرا که بسیاری از اقدام هوای انسوانی بودون اندیشویدن بوه آینوده ر مویدهنود.
همچنین ی

فرض فرهنگی در نظر گرفته شده است که «اینجا و اکنون» اقدام بشوری

را گواهی نمیکند ،فقط آینده [اقدام بشری را گواهی میکند].

 )4برای ساختن راهِ (زندگی) ما در جهان ،هم فردی و همگروهی ،سوودمندبرین دانوشهوا
«دانش آینده» است .این ناممکن است .ما هیچ دانشی از آینده نداریم و اگر فرض یکوم
درست باشد ،هیچ راهی برای اینکه بتوانیم دانشی از آینده داشته باشیم وجوود نودارد.
این فرض در بعارض مستقیم با فرض پنجم نیز هست.

 )5آینده بیشاهد (فاقد مدر ) است و نمیبواند مشاهده شود ،پ

هویچ مودرکی دربواره

آینده وجود ندارد .آیا این [فرض] به این معنا است که همه پژوهشهای آینودهپژوهوی،
کارهای بخیلی هستند؟
 )6آینده کامال از پیش بعیینشده نیسوت .ایون فورض بورای بوجیوه ارزش آینودهپژوهوی
سودمند است.
 )7کمابیش ،نتایج آبی میبوانند از اقدامهای فردی و گروهی بوأثیر بگیرنود .ایون [فورض]
می بواند درست باشد ،اما هرگز نموی بوانود اثیوات شوود .هرگواه پیامودی ر دهود ،موا
نمی بوانیم آن را برگشت داده و به عقب بازگردیم بوا بیینویم بودون آن بوأثیر ،چوه ر
میداد .نزدی برین بقریب ی

طور آزمایشوی اسوت کوه در آن گوروههوای آزموون و

گروههای کنترل به کار گرفته میشوند ،اما این طر نمیبواند فوارغ از چوالش اخالقوی
جدی ،برای آینده اجرا شود و برای حوزه پژوهشی هم مناسب نیست.

 )8وابستگی متقابل (پدیدهها) در جهان ،ما را به دیدگاهی کلنگر و رویکوردی فرارشوتهای
هم در سازماندهی دانش مورد نیاز بورای بصومیمسوازی و هوم بورای اقودام اجتمواعی
فرامیخواند .پ آیندهپژوهی ،رویکردی کلنگرانه است که میبواند با همه رشوتههوا و
پارادایمهای موجود بطیی یابد .این فرض نیز وابستگی فرهنگی دارد.
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 )9برخی آیندهها ،بهتر از دیگران هستند .این [فرض] میگوید که آیندهپژوهی ،ی

حووزه

فعالیت هنجاری است با اینحال این عنصر قضاوت یا آرمان شهر ،در هموه گفتموانهوا
ظاهر نمیشود و جایی که ظاهر میشود ،بر مینای ارزشها و بفسیر زمان حال است.
ب َل

در ادامه بررسی فورض نهوم ،بوه روش پیشونهادی بول بورای ارزیوابی قضواوتهوای و

گزارههای ارزشی اشاره میکند و میگوید که همه پژوهشهای آیندهپژوهی ،نیاز به ایون عنصور
هنجاری ندارند و پژوهش های اکتشافی ،این موضوع را نادیده میگیرند .از اینرو ،عنصر ارزشوی
این فرض پایانی ،برای همه پژوهشهای آیندهپژوهوی مصوداق نخواهود داشوت .او پو

از ایون

انتقادها ،به سردار ارجاع میدهد که ادعا میکند پیشفرضهای آیندهپژوهی نیازمند اضوافابی

26

هستند که آنها را بر پایه بوسعه بواریخیشوان بافوتدهوی کنود .سوردار ادعوا کورده اسوت کوه
آیندهپژوهی با این فرضها محدود شده است ):(Sardar, 1996
 )1بنها جهوانبینوی -و متافیزیو

و ارزشهوای موربیط بوا آن -کوه ارزش بوجوه را دارد،

جهانبینی بمدن لربی است.
 )2بنها ی

علم طییعت 27وجود دارد که عینی ،اثیاتگرا و جهانشمول است.

 )3واقعیت ،هر طور که بعریف شود ،برساخته بصویر ذهنی «مرد سفیدپوست» است.
 )4اکثریت قاطع مردم جهان ،هیچ آیندهای ندارند.
از گزارههای سردار اینطور برداشت می شود که مردمی که امکانات اولیه برای ادامه زنودگی
خود ندارند ،نمی بوانند در بصویرسازی و راهیردپردازی آینده در این دانش ،نقش داشته باشوند.
اکثریت این مردم در زمینی که بوسط «مرد سفیدپوست» طراحی و ساخته شده بازی میکنند
و از بوانایی کافی برای بازطراحی جهانبینی ،علم و واقعیوت اجتمواعی برخووردار نیسوتند .ایون
مردم ،در بهترین حالت برای مواردی خاص و در زمانهایی مشخ  ،ح رأی پیدا میکننود بوا
ظاهرا از دموکراسی بهره برده باشند .سردار با افزودن این فرضها ،نهبنها جامعیوت فورضهوای
برخاسته از جهانبینی لربی را به چالش میکشد ،بهطور ضومنی خواهوان بودیلاندیشوی بورای
جهانبینی لربی و آینده پژوهی برخاسته از آن است .او در پژوهشی دیگر قدرت اصولی لورب را
در خل مفاهیم و معنابخشی به آنها میداند و از آن با عنوان مقوله اروپامحوری 28کوه نواظر بور
للیه بفکر و نگرش لربی در پرداختن به مسائل جهان و محو فرهنگهای لیرلربوی اسوت ،یواد
میکند

)1999

 .(Sardar,سردار ،رد اروپامحوری و بأثیر نرم آن را در دانش آینودهپژوهوی نیوز در

26. Additions
27. Science of Nature
28. Eurocentrism
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مقالهای دیگر دنیال میکند

)2010

 .(Sardar,او در همین پژوهش« ،چهوار اصول سوردار» بورای

آیندهپژوهی را ارائه میدهد:


پژوهشهای آیندهپژوهی ،بَدخو و بدقل هستند.



پژوهشهای آیندهپژوهی ،نیازمند بضمین متقابل بنوع و واگرایی هستند.



پژوهشهای آیندهپژوهی ،شکا



پژوهشهای آیندهپژوهی ،بیآینده 29هستند.

هستند.

او با بیان این اصول ،بیش از آنکه چارچوب فکری معرفتی برای آیندهپژوهی ساخته باشود،
رهنمودهای اجرایی ارائه میکند .از اینرو ،اصول او در این قالب بررسی نمیشوند .سخن اصولی
سردار در این گزارهها ،معطوف به ماهیت بهشدت میوانرشوتهای ،موردمگورا و برسواختگرایوی
فعالیتهای آیندهپژوهی رایج است.
 .4-2اصول موضوعه پیشنهادی «دنیس لیست»
دنی

لیست مجموعه بدیلی را برای پیشفرضهای پیشنهادی بل ارائه میدهد و آنها را اصوول
30

موضوعه مینامد .او  16اصل را در پونج گوروه جوای داده و قلمورو زموانی موربیط بوا آنهوا را
میانمدت -بهطور بقرییی بین  1با  20سال -در نظر گرفته است .از نظر او در بازه زمانی کمتور
از ی سال ،متغیرها شناختهشده هستند و پیش بینی کمّی یا فرض پیوستگی عموموا بویخطور
خواهد بود .همچنین برای زمانهای باالبر از  20سال ،عدم قطعیت بسیار زیاد مویشوود و نیواز
کمی به برنامهریزی برای دورههای دوربر وجود دارد ) .(List, 2005: 95صورفنظور از درسوتی یوا
نادرستی این استدالل ،باید گزارههای لیست را در اف زموانی  1بوا  20سوال مطالعوه کورد .در
ادامه این اصول معرفی می شوند .برای هر اصل ،بوضیحی در حد ی

بند وجوود دارد کوه بورای

اختصار ،گزاره ای کلیدی از دل این بوضیحات استخرا یا استنیاط شده و در این نوشوتار ارائوه
شده است.
الف) اصول پیشبینیپذیری
 )1اصل پیوستگی :رخدادهای آبی ریشه درگذشته دارند.
 )2اصل دانش محدود :به دلیل محدودیتهای انسانی ،نمیبوان جزییات دقی رخودادهای
آینده ،گذشته و حال را دانست.

29. Futureless
30. Axioms
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 )3اصل پیشبینی پذیری بخشی (جزئی) :رخدادهای آبی کامال پیشبینیناپوذیر نیسوتند-
هر رخداد آبی پیشبینیپذیر است ،مشروط به اینکه بهاندازه کوافی بوا بسوامح 31بیوان
شده باشد.
ب) اصول ارتباط درونی (بههمپیوستگی)
 )4اصل درونی /بیرونی :میبوان علتهای صحنههای آینده را به دو گروه درونوی و بیرونوی
بقسیم کرد.
 )5اصل ادرا

32

هولونی :هر سامانه میبواند بهطوور هومزموان ،در مقیواسهوای متفواوبی

همچون گروهی از خردهسامانهها یا بهمثابه بخشی از سامانهای بزر بر در

شود.

پ) اصول تماس
 )6اصل بماس اجتماعی :آینده هر نهاد اجتماعی ،از اعمال و نیات دیگر کنشوگران بوأثیر
میگیرد.
 )7اصل مجاورت :هر چه این اربیاط نزدی بر باشد ،آن نهاد بیشتر بأثیر میگیرد.
 )8اصل قدرت اثرگذاری :بأثیر متقابل دو کنشگر موربیط ،بوا قودرت نسویی آن دو بعیوین
میشود قویبر بر آینده ضعیفبر اثر می گذارد (ایون بیوان متفواوبی از بعریوف قودرت
است).
33

 )9اصل جایافتگی :آینده بیرونی هر نهاد با اندازه زیوادی نتیجوه بیوادل بوین آن نهواد و
نهادهای دیگری است که با آنها اربیاط برقرار میکند.
ت) اصول عملکرد
 )10اصل رنگینکمان بیپایان :حالت پایوانی ،هویچگواه آنگونوه کوه بصوور مویشوود ر
نمیدهد زیرا آیندههای ذهنی (کایروس) از آینودههوای فیزیکوی (کرونووس) سویقت
میگیرند.
 )11اصل پایداری دلخواه :با اینکه حالت پایانی وجود ندارد ،انسانها با این رفتار که گویوا
این حالت وجود دارد ،آسایش مییابند.
 )12اصل اف بخت :نر بغییر در شوده بوا فوالتهوایی از ثیوات نسویی کوه بوهوسویله
بغییرهای سریع از هم جدا شدهاند ،بغییر میکند.
ث) اصول علیت
 )13اصل چندعلتی :بقرییا هیچ رخداد انسانی ،دلیل واحد ندارد.
31. Loosely
32. Holonic
33. Embeddedness
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 )14اصل چندبأثیری :بقرییا هیچ رخداد انسانی ،نتیجه واحد ندارد.
 )15اصل زنجیرگی :ممکن است اثر ی

رخداد ،علت رخداد پ

از آن باشد.

 )16اصل ابصال با بصمیم :در جهان اجتماعی ،هیچ رخدادی بهطورمستقیم سیب رخوداد
دیگر نمیشود رخدادها بوسط بصمیم انسانی به هم متصل شدهاند.
از منظر عملگرایانه ،میبوان مجموعهای از ایده های جذاب و کاربردی را در ایون گوزارههوا
مشاهده کرد .اما بوه ایون دل یول کوه کوار اصولی لیسوت در پوژوهش خوود ،معرفوی یو

روش

آینده پژوهی یا به بعییری فراگرد پژوهشی بوده است ،او دربواره جزئیوات ایون فورضهوا ،بحوث
عمی فلسفی نداشته است .بوضیح بعضی از این فرضها فقط بهانودازه دو یوا سوه خوط اسوت.
هرچند او در ادامه درباره دیدگاه هولونی (سامانه ،فراسامانه ،زیرسامانه) و علیت بوضیح بیشتری
می دهد ،این بوضیح نیز معطوف به نیاز عملی او در پژوهش است .در این شرایط بیم آن میرود
که فهم کاملی از مقصود اصلی نویسنده حاصل نشده باشد .از اینرو ،شایسوته نیسوت کوه نقود
فلسفی عمیقی بر این گزارهها نگاشته شود .با اینحال میبوان نکات کلی دربواره ایون گوزارههوا
بیان کرد.
اصل پیشبینیپذیری بخشی ،نیازمند بییین معرفتشناختی بیشوتری اسوت و در بیوان آن
کلیگویی شده است .معلوم نیست که واقعا پیشبینیپوذیری در چوه سوطحی و بوا چوه دقتوی
معتیر دانسته شده است .اصل درونی /بیرونی ،این پیشفرض را دارد که میبوان بین پدیودههوا
یا کنشگران ،مرزبندی دقیقی داشت که آنها را به دو گروه درونی و بیرونی افوراز کنود ،اموا ایون
پیشفرض میبواند کامال نادرست باشد زیرا صحنه آینده هنوز شکل نگرفته است که بتوان مرز
درون و بیرون آن را مشخ

کرد .اصل ادرا

هولونی هم مرزبنودی مشخصوی بورای سوامانه و

زیرسامانههایش فرض کرده است ،در حالی که ممکن است زیرسوامانههوا ،بقسویمات معینوی از
سامانه اصلی نیاشند و با سامانههای دیگری همپوشانی داشته باشند.
در اصل مجاورت ،گفته شده است که هر چوه اربیواط نزدیو بور باشود ،اثرپوذیری بیشوتر
میشود .اینجا منظور از نزدی بودن ابهام دارد و مشخ

نشده اسوت کوه آیوا منظوور نزدیکوی

جغرافیایی است یا فکری ،روحی ،سازمانی ،فرهنگی یا نظایر ایونهوا .بورای مثوال ،یو

دوسوت

قدیمی که در شهری دیگر زندگی میکند ،می بواند بأثیرگذاربر از همسایه یا همکاری باشد کوه
در مجاورت ما است .با این ابهام ،اصل مجواورت بوهمثابوه ارائوه بعریوف بورای «نزدیو بوودن»
پنداشته می شود .اصل قدرت اثرگذاری هم ابهام مشابهی دارد ،بهطوریکه خود نویسنده بأکیود
می کند که گزاره او بیانگر بعریفی از مفهوم قدرت است .دو اصل ششم و نهوم نیوز هومپوشوانی
قابلبوجهی باهم دارند.
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اصل رنگینکمان بیپایان دربردارنده ایده ای است که کلی و میهم بیان شوده اسوت .قلمورو
زمانی این اصل همانند اصول دیگر ،بین  1با  20سال است .این اصل میبواند برای آینودههوای
نزدی بر بهراحتی رد شود .برای آیندههای بین  1با  20سال نیز مواردی خار از اختیوار بشور
وجود دارد که بنها بقویمی دیده می شوند ،نه ذهنی! اصل پایداری دلخواه بر اصل پیشین سووار
شده که به دلیل نادقی بودن آن ،این اصل هم نادقی است .با اینحال ،اصل اف بخوت بعییور
جالیی از بغییر در بستر زمان است .این اصل همانند بجزیه ی

نمودار پیوسته مکان-زمان ،بوه

پلههایی که از خطوط افقی و عمودی بشکیل شدهاند ،برداشت ذهنی انسان از بغییور را هوم بوه
اجزاء افقی و عمودی (دارای شیب بند) بقسیم کرده است.
اصل های چندعلتی ،چندبأثیری و زنجیرگی نیازمند بییین بهتر علیوت در دنیوای واقعوی و
ادراکات ذهنی هستند .اگر منظور این باشد که در ذهون انسوان ،علوتهوا ،نتیجوههوا و اربیواط
زنجیرهی بین آنها متکثر هستند ،بیان ی

اصل درباره ادرا

ذهنی انسان از اربیواط شویکهای

رخدادها هم کافی به نظر می رسد .در آخرین اصل نیز فرض شوده اسوت کوه هموه رخودادهای
اجتماعی ،متکی به بصمیم هستند در حالی که اقدامهای انسانی لیرارادی اثرگوذار بور جامعوه،
عرفا اقدام برخاسته از بصمیم دانسته نمیشوند.
لیست در اصول موضوعه خود به نکات مهم و کاربردی اشاره داشته است و عموم اصلهوای
او کاربردی هستند ،اما انتقادهایی هم به کار او وارد است .بورای مثوال شوماری از ایون اصوول،
مانند اصل دانش محدود یا اصل چندبأثیری ،بقرییا بدیهی پنداشته مویشووند .گذشوته از ایون
موارد ،میبوان گفت که مهمبرین نقطهضعف این مجموعه اصول ،ضوعف در دقوت بیوان بعضوی
گزارهها و بییین مفهومی آنها است.
 .5-2ارزیابی نقدهای «بلس»« ،لیست» و «سردار» بر فرضهای آیندهپژوهی رایج
بل

در پژوهشی کوباه ،در قالب ی

مقاله و در بخشی فرعی بهنقد فرضهوای پیشونهادی بول

پرداخته است .طییعی است که نقدهای او عمی و مفصل نیاشند .انتقادهای او بیشوتر معطووف
بهظاهر گزارهها بوده و کمتر به پشتوانه فلسفی آنها پرداخته شده است.
انتقاد بل

درباره بعارض فرض نخست بل با مفهوم کوانتومی زمان بهجا نیسوت .خوود بول،

درباره نظریه کوانتوم سخن گفته و با آگواهی ،موضوعی را برگزیوده و بوهعنووان فورض کلیودی
آیندهپژوهی ارائه کرده است ) .(Bell, 2003: 132-134نیاز نیسوت گوزارهای کوه بوهعنووان فورض
معرفی شده است ،برای مخاطب اثیات شود .بییین بل درباره فرض متعوارض نیوز بورای اثیوات
شایستگی این انتخاب بل کافی است.
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از انتقاد بل

نسیت به فرضهای چهارم و پنجم مشخ

میشود که او به مقصود اصلی بل

از بیان این فرضها و بوضیح بکمیلی آنها ،بوجه کافی نداشته است .با مطالعه آثار بل مویبووان
دریافت که او عمدا چنین ظاهر متعارضی را برای فرضهای پیشنهادی خود برگزیوده بوا بوجوه
مخاطب را به ی

مفهووم مهوم جلوب کنود :معرفوت حدسوی .در اداموه و بوا بررسوی بفصویلی

پیشفرضهای بل ،مشخ

میشود که او دانش آینده را مجموعهای از گمانهوا معرفوی کورده
آنجوایی کوه او

است که پ

از لربالشدن در شماری از آزمونها ،درست فرض میشووند .پو

گفته مدر

و دادهای از آینده وجود ندارد ،یادآوری کرده است که گمانهای انسان نسویت بوه

آینده با دانش و گمانهایی که به زمان حال و گذشته دارد متفاوت هستند.
انتقاد بل

از فرض هفتم ،به بحث درباره اثیاتناپذیری این فرض میانجامد .اینجا نیز بایود

بوجه داشت که بل این گزارهها را بهعنوان فرض ارائه کرده است با نیاز بوه اثیوات آنهوا نداشوته
باشد .همچنین باید بوجه داشت که بل گفته است «میبوانند بأثیر بپذیرند» ،نوه «قطعوا بوأثیر
میپذیرند» .این فرض سختگیرانهای نیست که اینچنین بر اثیات آن بأکید شود.
انتقاد بل

از فرض نهم بل نیز نشان از کمبوجهی او بهظاهر این گزاره و نقش کواربردی آن

دارد .نخست باید بوجه داشت پژوهشگری که به پژوهش اکتشافی میپردازد نیوز مویبوانود بوه
چنین گزاره ای باور داشته باشد .این پژوهشگر در پژوهشهای هنجاری خود ،بیشتر بر این بواور
بکیه خواهد کرد .نکته مهمبر اینکه بل

فرض کرده است فعالیتهای آیندهپژوهی قابلبفکی

به دو بخش اکتشافی و هنجاری هستند ،اما در عمل اینگونه نیست .انتخواب موضووع پوژوهش
اکتشافی هم برخاسته از ارزشهای ذینفعان و پژوهشگران است.
بل

در نوشتار خود ،بهدرستی به کمدقتی در بیان بعضی گوزارههوا (ماننود فورض سووم) و

بدیهیبودن برخی (فرض دوم) اشاره می کند .نکته مفهومی مهمی که او گوشزد میکند« ،بمایز
اقدامهای آیندهاندیشانه و لیر آیندهاندیشانه بشر» است .او این نکته را در نقد فرض سووم بیوان
کرده است.
در مقایسه با بل  ،دنی

لیست نگاه بیزبینانهبری به گزارههای بل داشته است ،اموا او نیوز

بیش از باطن بهظاهر آنها پرداخته است .برای مثال ،لیست با انتقادی که از زبان بل

نقل کرده

است ،بهطور ضمنی میپذیرد که بل به بناقض ظاهری گزارههایش بوجه نداشته است .از نکوات
لیست درباره گزاره هشتم و نهم نیز می بوان دریافت که او نگاه عمیقی به بوضیحات بکمیلی بل
درباره هر پیشفرض نداشته است .شاید نتوان ادعا کرد که اظهارنظر او و بل

درباره فرضهوای

نهگانه بل ،اظهارنظری سطحی بوده است ،اما دستکم میبوان گفت که این دو پژوهشوگر خوود
را جای بل نگذاشتهاند با از زاویه دید او به این فرضها بنگرند.
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نکته دیگر این است که لیست پژوهش خود را سال  2005منتشر کرده است و میبوانسوته
نسخه اصال شده فرض های بل را مطر کند .بل در مجموعوه جدیود ،ایون بعوارض ظواهری را
(گزاره  4و  )5به شکلی مالیمبر مطر کرده و موارد دیگری را اصال کرده اسوت .بوا بوجوه بوه
ارجاع لیست به کار بل  ،نمیبوان گفت که او بفاوت گزارهها را در

نکرده است .شواید دلیول

اصلی نگاه گذرای لیست به پیشفرض های بل ،بمرکز بیشتر بر ارائه گزارههای پیشنهادی خوود
او بوده است.
با اینحال ،لیست نکات مفهومی مهمی را درباره گزارههای بول بیوان کورده کوه در مطالعوه
نسخه اصال شده آنها نیز سودمند است .این نکات عیاربند از:
 )1بمایز میان زمان بقویمی (کرونوس) 34و زمان ذهنی (کایروس)
 )2بمایز میان اختیار و بوهم اختیار
 )3بمایز میان آینده بهمثابه مسیر با آینده بهمثابه مقصد
 )4ابهام در بعریف «دانش آینده».
لیست در البهالی نقد خود ،به گزارههایی اشاره میکند که بقرییا بدیهی هستند :فرضهوای
 2و  .7او همچنین فرضهای  1و  2را برای منظور خود ،یعنی فراگرد پیشونهادی در پوژوهش،
لیرکاربردی میداند .او بهطور ضمنی ،دقت بیوان گوزارههوای  3و  5را بوه چوالش مویکشود و
اصالحابی برای گزاره  3ارائه میکند .با بوجه به ایون بوضویحات ،مویبووان سوه معیوار جوانیی
بدیهینیودن ،کاربردیبودن و برخورداری از دقت بیان را برای ارزیابی فرضهای آیندهپژوهی در
نظر گرفت .این معیارها در نقد و بررسی بفصیلی پیشفرضهای بل در این پژوهش ،مورد بوجه
خواهند بود.
نقد سردار نسیت به فرضهای آینده پژوهی رایج ،یو

بفواوت اساسوی بوا نقودهای بلو

و

لیست دارد .او خود را به زمین بازی که بوسط بل طراحی شده ،محدود نکرده اسوت .سوردار بوا
نگاه فرامجموعهای سخن گفته است .سردار از فرضهای پنهانی سخن میگوید که آیندهپژوهوی
را محدود کردهاند .سخن او درباره نقش جهانبینی بمدن لربی در آیندهپژوهی ،بیش از آنکه به
ی

محدودیت اشاره کند ،به بیان واقعیتی جهانشمول میپردازد .هر اندیشمندی ،هنگام بیوان

فرضهای و گزارههای جزئی خود درباره جهوان ،از زوایوای جهوانبینوی خوود پورده برمویدارد.
جهانبینی بمدن لربی در فرضهای آیندهپژوهی ریشه دوانده است زیرا جهانبینی دیگوری در
حوزه آیندهاندیشی به بیان پیشفورض نپرداختوه اسوت .انتقواد او از علوم طییعوت نیوز چوالش
مشابهی دارد ،با این بفاوت که علم و فناوری وجه انضمامی فراگیری دارند.
34. Chronos

 26بحلیلی انتقادی و راهیردی بر پیشفرضهای مدون دانش آیندهپژوهی
با اینحال ،سردار به موضوع مهم گونهشناسی کنشگران مؤثر در آیندهپژوهی و آیندهسوازی
پرداخته است که بل ،بل

و لیست بوه ایون صوراحت بوه آن بوجوه نداشوتهانود .گونوهشناسوی

کنشگران مؤثر در آیندهپژوهی و آیندهسازی .او با گونهشناسی دوگانه مورد سفیدپوسوت و لیور
آن ،به این نکته اشاره میکند که آیندهپژوهی با هموه فورضهوای عوام خوود ،در خودمت مورد
سفیدپوست است حتی اگر مشارکت همه بشریت را آرزو کند! هور کو

قودرت نورمافوزاری و

سخت افزاری دارد ،آینده دارد دیگران آیندهای ندارند بنابراین اکثریت قاطع مردم جهان ،هویچ
آیندهای ندارند« .گونهشناسی واقعگرایانه کنشگران آیندهساز» بهرهای است که میبواند در بیان
فرضهای آیندهپژوهی بیش از پیش مورد استفاده باشد .شاید شیوه بیان این سخنان انتقادی از
زبان سردار ،کمی جانبدارانه یا الراقآمیز باشد ،اما بذکر او خردمندانه و قابل بررسی است.

 .3الزامات ساختاری و محتوایی تدوین پیشفرضهای آیندهپژوهی
مجموعه پیشفرضهای مطالعه شده ،هر ی
میبوان گفت هیچی

از وجهی دچار نق

و خطا بودند ،بوهگونوهای کوه

از آنها چارچوب فکری قانعکنندهای برای آیندهپژوهان عرضه نکوردهانود.

نیاز است که معیارها یا الزامابی برای ارزیابی این مجموعه گزارهها بیان شود .با بوجه به کواربرد
گسترده دستگاه قیاسی و اصول موضوعه در ریاضی و علوم دقیقه ،معیارهای ارزیوابی ارائوهشوده
برای این دستگاهها ،عمدبا متناسب با علوم دقیقوه هسوتند .بورای مثوال نیووی ( )1369ضومن
مطالعه روش قیاسی (یا اگزیومابی ) در علم ،سه معیار یا ویژگی مطلوب برای نظام قیاسی بیان
کرده است:


سازگاری -عدم بعارض یا بناقض میان اجزای نظام قیاسی



استقالل -یعنی نتوان هیچ اصل موضوعهای را از روی اصول موضوعه دیگر استنتا کرد



بمامیت -یعنی بتوان هر گزاره ای را از دستگاه مزبور (گزارهای کوه بور اسواس حودود و
عالئم دستگاه ساخته میشود کوه اصوطالحا بوه آن فرموول خووشسواخت یوا زنجیوره
درستساخت 35میگویند) اثیات و ابطال کرده و نسیت به آن داوری کرد.

نیوی بوضیح می دهد که استقالل اصول موضوعه و حدود اولیه (مفواهیم بنیوادی) و قواعود
استنتاجی در مقام آموزش و بعلیم چندان مورد بوجه نیست ،ولی در مقام بأسی

ی

دستگاه

کامال ضروری است .بهعیارتدیگر ،استقالل حودود و اصوول موضووعه و قواعود اسوتنتا  ،ارزش
نظری دارد ،نه ارزش عملی .او همچنین میافزاید که برخالف ی

دستگاه ناسازگار که خوالی از

فایده و کامال بیارزش است ،دستگاههای نابمام بهشرط سازگاری دارای ارزش هستند بنوابراین
مهمبرین معیار ارزیابی «سازگاری» ،پ

از آن «استقالل» و درنهایت «بمامیت» است.
)35. Well Formed Formula (WFF
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این سه معیار برای ارزیابی کیفیت مجموعه گزارههوای مرورشوده الهوامبخوش هسوتند ،اموا
بهبنهایی کافی نخواهند بود .معیار سازگاری بهاندازه کافی گویا است .میبوان معیار اسوتقالل را
مؤلفه ای از انسجام مجموعه گزاره ها دانست و اصطال بمامیت را بیانی از جامعیت مفهوومی در
نظر گرفت .پورعزت ( )1385نیز در خالل بییین «فراگرد بجزیهوبحلیول یو
اشاره ضمنی به معیارهای ارزیابی گزارهها در یو
ارزیابی و بحلیل ی

نظوام منطقوی»،

نظوام منطقوی دارد .در ایون فراگورد ،هنگوام

نظام منطقی یا دسوتگاه نظوری ،بایود گوزارههوای منطقوی ،اصوطالحات و

مفاهیم استفادهشده در هر ی

از آنها بررسی و بحلیل شوود .او دو معیوار کلوی ایون ارزیوابی را

متمرکز بر ب گزارهها در نظر گرفته است که مرابب استحکام گوزارههوا و روابوط میوان اجوزای
شکلدهنده هر ی

از آنها است.

 .1-3معیارهای مطلوبیت مجموعه پیشفرضهای آیندهپژوهی
با بهرهگیری از ایدههای بیانشده و با ی

دستهبندی کلی ،میبووان معیارهوای مطلوبیوت ایون

پیشفرضها (یا اصول موضوعه) را به دو گروه ساختاری و محتوایی جدا کرد .هر چوه مجموعوه
پیشفرضهای پیشنهادی در احراز این معیارها قویبر باشند ،ارزش علمی و اثربخشی عملیوابی
بیشتری خواهند داشت.
دو معیار ساختاری عیاربند از :انسجام گزارهها در اربیاط بواهم و دقوت بیوان آنهوا .انسوجام
گزارهها هنگامی بقویت میشود که روابط میان آنها سامانمند باشد .برای مثال به لیر از حوالتی
که دو گزاره اصلوفرع هم هستند ،شایسته نیست کوه بوا یکودیگر هومپوشوانی داشوته باشوند.
همچنین پژوهشگر باید مشخ
سخن را اختصاص دهد .اگر در ی

کند که میخواهد برای بییین هر مفهوم ،چوه انودازه از ظورف
حوزه مفهومی ،جزئیات زیادی بیان شوود و در حووزه مهوم

دیگر به بیان کلیات اکتفا شود ،بعادل مجموعه گزارهها از دست میرود .همچنین گزارههوا بایود
دقت بیان کافی داشته باشند ،به این معنا که نماینده مناسیی برای بوضیحات پژوهشگر دربواره
آنها باشند .برای مثال در بعضی پیشفرضهای ارائه شده مشاهده میشود که برای بطاب گزاره
اصلی با بوضیح آن ،ناگزیر باید عنوان گزاره را بغییر داد.
معیارهای محتوایی نیز عیاربند از :عم (و استحکام) مفهوومی گوزارههوا ،وسوعت مفهوومی
گزارهها ،سازگاری مفهومی گزارههوا بواهم ،متمایزکننودگی نظوری گوزارههوا و متمایزکننودگی
عملیابی گزارهها .مقصود از عم مفهومی گزارهها این است که بتوانند به پرسشهوای بیشوتری
پاسخ بدهند .گزارهای که بوضیحی میهم یا ناکافی داشته باشد یا بوا بوأملی سواده ،چوالشهوای
مفهومی پرشماری را به ذهن متیادر کند که اعتیار آن را زیر سوال بیرند ،گزاره پرباری نیسوت.
همچنین هر چه برآیند همه گزارهها ،گستره مفهوومی وسویع بوری را پوشوش دهود ،مجموعوه

 28بحلیلی انتقادی و راهیردی بر پیشفرضهای مدون دانش آیندهپژوهی
پیشفرضها لنیبر و راهگشابر خواهند بود .برای مثال ،اگر پیشفرضها فقط به محیط زندگی
انسان و بحلیلهای فیزیکی بپردازند و از در

انسان از محیط و آینوده لافول باشوند ،قوادر بوه

بییین مسائل واقعی آیندهپژوهی نیستند .سازگاری مفهومی گزارهها نیز هنگامی بأمین میشوود
که هیچ گزارهای (یا برآیند چند گزاره) ،گزارههای دیگر را نقض نکند .همچنین گزارهها بایود از
قابلیت متمایزکنندگی حوزه کاری آیندهپژوهان با حوزههای دیگر برخوردار باشند .ایون قابلیوت
متمایزکنندگی در دو عرصه نظری و عملی دیده میشود .سخنی که در حوزه نظوری از قابلیوت
متمایزکنندگی باالیی برخوردار نیاشد ،بقرییا از نظر همه جامعه علمی ،بلکوه عمووم انسوانهوا،
بدیهی دیده میشود .سخنی که در حوزه عملیابی متمایزکننده نیاشد ،بیان آن جالب است ،اموا
بر اقدام آیندهپژوهان بأثیر قابل بوجهی ندارد .نمودار ( )1این معیارها را نمایش میدهد.
نمودار ( -)1معیارهای مطلوبیت مجموعه پیشفرضهای آیندهپژوهی
انسجام گزارهها در
ارتباط با هم
ساختاری
دقت بیان گزارهها
عمق مفهومی
گزارهها

معیارهای مطلوبیت

پوشش مفهومی
محتوایی

سازگاری مفهومی
گزارهها با هم

وسعت مفهومی
گزارهها
متمایزکنندگی نظری
گزارهها

توان متمایزکنندگی
متمایزکنندگی
عملیاتی گزارهها

(منیع :نویسندگان)

حال میبوان مجموعه پیشفرضها و اصول موضوعه پیشنهادشده در آیندهپژوهی رایج را بوا
دو دسته معیارهای ساختاری و محتوایی ارزیابی کرد و دریافت که این گزارهها در هر دو حووزه
ساختاری و محتوایی نیازمند بازنگری هستند .برای مثال ،درحالیکوه ونودل بول عمیو بورین و
بخصصیبرین اثر در بییین پیشفرضهای رایج را نگاشته و سالها پ از نگارش اولیه ،آنهوا را
ویراسته ،از انتقادهای اساسی در امان نمانده است.
برای اربقای پیشفرضهای ارائهشده دو راه کلی اصال مجموعه پیشفرضهای موجوود یوا
بدوین مجموعهای نوو وجوود دارد .هور دو راهکوار ،نیازمنود بوجوه بوه مفواهیم مطور شوده در
پیشفرضهای آیندهپژوهی رایوج هسوتند ،اموا راه دوم اسوتعداد نووآوری بنیوادین و بحوول در
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چارچوب شناختی -هنجاری آیندهپژوهی را هم فراهم میکند .این نوآوری بهویژه بورای مکابوب
فکری که بمایل به بومیسازی فعالیتهای آیندهنگرانه دارند ،جوذاببور خواهود بوود .در اداموه
فهرستی بجمیعشده از مفاهیم مطر در پیشفرضهای آیندهپژوهی رایج ارائه میشود که هوم
در رویکرد اصالحی و هم در رویکرد ساختارشکن مورد استفاده خواهند بود.
 .2-3تجمیع مفاهیمِ مطرح در پیشفرضهای آیندهپژوهی رایج
هر مجموعهای از پیشفرضها و اصول موضوعه که بوسط پژوهشگران ارائه شده اسوت ،دیودگاه
خاص خود را دارد .طییعی است که در هر مجموعه ،بعضی مفاهیم بیش از مفاهیم دیگور موورد
بوجه باشند .همان گونه که گفته شد ،هر چه وسعت مفهوومی گوزارههوا بیشوتر باشود ،از ارزش
محتوایی بیشتری برخوردار خواهند بود .برای مثال ،انتقاد ضمنی سردار از بل درباره کمبوجهی
به بمرکز قدرت در دستان «مرد سوفید» ،بوهنووعی دعووت بوه گسوترش دایوره مفهوومی ایون
پیشفرضها است.
بیان بعضی مفاهیم و نپرداختن به مفاهیم دیگر ،به انتخواب پژوهشوگر بسوتگی دارد .شواید
مفاهیمی که ی پژوهشگر به آنها نپرداخته است ،از چشم او دور ماندهاند ،شاید هم او ضروربی
برای بییین آنها در پیشفرضهای پیشنهادی خود نیافته است .بههرحوال ،شایسوته اسوت کوه
سیدی از مفاهیم مطر شده در پژوهشهای مربوط به این حوزه بشوکیل شوود بوا پژوهشوگران
بعدی بتوانند برای طراحی مجموعه پیشفرضهای خود از آن بهره بگیرند .در این بخوش ابتودا
سیدی از مفاهیم مهم گزارههای مرورشده ،بشکیل شده و سپ دستهبندی خوشهای برای آنها
پیشنهاد شده است .این مفاهیم و سرخوشههای پیشنهادی برای آنها عیاربند از:
الف) جهان هستی :وابستگی متقابول پدیودههوا ،اربیواط درونوی (بوههومپیوسوتگی)
پدیدهها ،علیت ،درونی /بیرونیبودن علتها ،چندعلتیبوودن پدیودههوا ،چنودبأثیریبوودن
پدیدهها ،پیشمعینبودن آینده ،پیشبینیپذیری آینوده ،پیوسوتگی رخودادها ،آینودههوای
ذهنی ،آیندههای فیزیکی.
ب) تغییر :پیوستگی ،جهش ،رشد ،محودودیت رشود ،پایوداری (فراپایوداری) ،حالوت
پایانی ،بغییر پلهای ،بشابه گذشته و آینده.
پ) زمرران :وجووود و نیسووتی پدیوودههووا در بسووتر زمووان ،یوو سووویهبووودن زمووان،
بازگشتناپذیری زمان ،خطیبودن زمان ،بربیبداشتن رویدادها ،پیوستگی (یوا گسسوتگی)
زمان ،پیوستار زمان.
ت) کنشگران :انسان ،بمدن لربی ،مرد سفیدپوست ،مردم عادی (اکثریت قاطع مردم
جهان) ،بی آینوده بوودن بعضوی کنشوگران (اکثریوت قواطع موردم جهوان) ،بأثیرگوذاری و
پوژوهشهوای

بأثیرپذیری کنشگران ،قدرت اثرگذاری کنشوگران .شوایان بوجوه اسوت کوه

 30بحلیلی انتقادی و راهیردی بر پیشفرضهای مدون دانش آیندهپژوهی
نداشتهاند و مفاهیم مربیط با انسانها نیوز بوه

اشارهای به کنشگران لیرانسانی

بررسیشده،
دوشاخه هویتی و اجتماعی قابل جداسازی هستند.
ث) فهم عمومی انسان :انواع پیچیدگی و بغییر آن ،زنجیره علوتهوا ،ارزش ،هودف،
سوگیری احساسی ،کلنگری ،جهانبینی ،متافیزی  ،ادرا هولونی.
ج) فهم انسان از آینده :فهم بلندمدت و فهم کوباهمودت ،دانسوتن آینوده ،اسوتنیاط
آینده از گذشته ،آیندهاندیشی ،بربری بعضی آیندهها بر دیگران ،قضاوت ارزشی ،آیندههوای
بدیل ،مشاهده آینده ،گواهی (مدر ) داشتن از آینده ،محدودیت دانش ،پیشبینیپوذیری
جزئی ،علی بودن آینده ،بفاوت آینده بصورشده با آینده محقو شوده ،ارزشبواربودن بصوور
انسان از آینده.
چ) رفتار انسان :اقدام بشری ،انتخاب انسان (اختیار و جیر) ،زندگی فردی یا گروهوی
انسان ،اقدام اجتماعی ،بصمیمسازی ،برساختن بصویر ذهنی از واقعیت.
ح) جامعه انسانی :بماس اجتماعی ،دوری یا نزدیکوی نهادهوای اجتمواعی ،وابسوتگی
رخدادهای اجتماعی به بصمیم انسانی
خ) دانش و رشته آیندهپژوهی :ویژگیهوای مشوتر فعالیوتهوای آینودهپژوهوی،
چارچوب متمایز سوازمانی بورای آینودهپژوهوی ،رویکورد چندرشوته ای (یوا فورارشوتهای)،
سودمندی دانش ،دانش آینده ،دانش بصمیمسازی ،علم طییعت ،مکتب اثیاتگرایی.
مفاهیم یادشده از گزارههای مربوط به پویشفورضهوا و اصوول موضووعه اسوتنیاط شوده و
عنوانهای خوشهها ،بوسط پژوهشگران انتخاب شدهاند .میبوان برخی از مفاهیم را ذیول دیگور
عنوانها هم جا داد یا اساسا دستهبندی متفاوبی برای آنها پیشونهاد کورد .هودف اصولی از ایون
مطالعه و دستهبندی ،ارائه نقشهای کلی بوده است که بتواند برای بسهیل و بقویت پژوهشهوای
آبی مورد استفاده قرار بگیرد .این نقشه مفهومی در نمودار  2برسیم شده است.
نمودار ( -)2نقشه مفاهیم مطرح در مجموعه پیشفرضهای آیندهپژوهی رایج
فهم عمومی انسان
هویت انسان

رفتار انسان

کنشگران
جامعه انسانی

جهان هستی
تغییر

زمان

(منیع :نویسندگان)

دانش و رشته
آیندهپژوهی

فهم انسان از آینده

سال بیستوششم  /شماره هشتادوچهارم  /پاییز 1396

31

بووا بوجووه بووه نمووودار  2موویبوووان گفووت کووه هوور پژوهشووگری بخواهوود نسووخهای نوووین از
پیشفرضهای آینده پژوهی ارائه کند که نسیت به نسخههای دیگر کاملبر و رسابر باشود ،بایود
درباره چگونگی پرداختن به جهان هستی و سهم «کنشگران» و «بغییر» در آن بصومیم بگیورد.
این دو مفهوم الزاما جدای از هم نیستند و بهنوعی میبوان هر ی

را ذیل دیگوری هوم مطالعوه

کرد .طییعتا انتظار میرود که مفاهیم مربیط با «کنشگران» ،وزن باالیی در پیشفرضها داشته
باشند زیرا انسانشناسی و جامعهشناسی در چارچوبدهی بوه رشوته آینودهپژوهوی از اهمیوت
بسیاری برخوردار هستند.
نگاهی گذرا به مفاهیم مطر در آثار مطالعهشده ،انسانمحوری صریح و ضمنی آنهوا آشوکار
میسازد .در این مفاهیم ،به اراده خدا و نقشآفرینی فرسوتادگان او در بواریخ بشور و آینودهاش،
اعتنا نشده است .الیته انتظاری هم نمیرود که مجموعه پیشفرضهای مرورشده ،بازبابدهنوده
نگاه بوحیدی به جهان هستی باشند زیرا در فضایی از بفکر و پژوهش سکوالر بدوین شودهانود.
این موضوع برای خداباوران و بهویژه مسلمانان ،از اهمیت ویژهای برخوردار است بهگونوهای کوه
نارسایی مجموعه پیشفرضهای آیندهپژوهی رایج را برای ایشان دوچندان میکند.
از آنجا که امت اسالمی هدف خود را بنیان نهادن بمدن نوین اسالمی قرار داده اسوت ،بایود
مجموعه فرضها و باورهای نسخه بومی آیندهپژوهی را بر پایه جهانبینی اسالمی طراحی کنود.
انتظار می رود که در این راه ،شماری از حوزههای مفهومی که در پیشفرضهوای آینودهپژوهوی
رایج مطر بودهاند ،در جای خود باقی بمانند اما شکی نیست که فرضها یا باورهوای بوحیودی
کامال متفاوبی در نسخه بدیل اسالمی متجلی خواهند شد .برای مثال ،پدرام و عیوضوی (:1393
 )173-166در این راستا ،مفروضابی متفاوت برای آیندهپژوهی اسالمی ارائه کردهاند .اگرچه این
مجموعه گزارهها دامنه محتوایی خوبی دارد و به شایستگی از منابع اسالمی بهره برده است ،اموا
ارائه آن ،بخشی فرعی از پژوهش بوده و مورد نقد و بحث مؤثر جامعوه علموی نیوز قورار نگرفتوه
است .به همین دلیل میبوان گفت که باکنون مجموعه بدیل اسالمی در بوراز پویشفورضهوای
آیندهپژوهی رایج ،ارائه و برویج نشده است.

فرجام
فرضهای مدون آیندهپژوهی ،نمایانگر بخش مهمی از هویت این رشته و مینای استفسار از
پیش 

آن هستند .با مرور ادبیات موجود میبوان دریافت که باکنون چهار مجموعه پیشفرض رسومی
برای آیندهپژوهی رایج پیشنهاد شده است .نگاهی گذرا به این پیشونهادها و انتقادهوای وارد بور
آنها نشان میدهد که هنوز هیچی

فرضها از قوام و انسوجام کوافی بورای
از این مجموعه پیش 

نمایندگی هویت این رشته برخوردار نیستند و از سوی اندیشمندانی همچوون سوردار ،لیسوت و
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مورد انتقادهایی اساسی قرار گرفتهاند که بهطور دقی در این مقاله بررسی شدهاند .در این

فورضهوای مودون

پژوهش برای عیور از نگاه سطحی به بحلیلی انتقوادی و راهیوردی بور پویش
موجود ،هفت معیار اساسی از متون علموی ،اسوتنیاط و معرفوی شوده اسوت کوه در سواختاری
درختی درنهایت به دو دسته معیارهای ساختاری و محتوایی بقسیم میشووند .بوا ایون معیارهوا
فرضهای موجود را اینگونه بور شومرد :کومدقتوی در بیوان
میبوان مهمبرین کاستیهای پیش 

برخی گزارهها و هماهنگسازی آنها باهم ،سطحینگری نسیت به برخی مفاهیم همچون عوامول
شکلدهنده به آینده و بدیهیبودن برخی گزارهها در مقام نظوری یوا عملوی .در ایون چوارچوب
بحلیلی ،پاسخگویی دقی به پرسش اصلی پوژوهش میسور مویشوود :پویشفورضهوای مودون
پیشنهادشده برای آیندهپژوهی رایج با این زمان ،کفایت شکلدهی به چارچوب فکری این رشته
فرضهای موجوود
را ندارند .در این حال هر پژوهشگری که بخواهد برای بازنگری مجموعه پیش 
یا پیشنهاد مجموعهای نوین اقدام کند ،میبواند از معیارهای پیشنهادی ایون پوژوهش و بجربوه
گزارششده در این نوشتار از پژوهشگران پیشین بهخوبی بهره بگیرد.
فرضها برای آیندهپژوهوی ،نسویت بوه اصوال جزئوی
بیگمان ،ارائه مجموعه نوینی از پیش 
فرضهای موجود ،دستاورد ارزشمندبر و راهگشابری است .اگرچه برای ایون منظوور ،بایود
پیش 

فرضهای نووین ،در
پیش 

الزامات ساختاری یادشده بهخوبی برآورده شوند ،نوآوری منحصربهفرد
بمایز مفهومی و لنای محتوایی آنها دیده خواهود شود .پو

بایود بورای ارزیوابی ایون نووآوری،

بصویری روشن از مفاهیم مطر در آثار پیشین ایجاد شده باشد .با این دیدگاه ،بجمیع مفواهیم
یادشده در دستور کار قورار گرفوت بوا یکوی از آوردههوای مهوم پوژوهش کنوونی بورای جامعوه
آیندهپژوهان ،بجمیع مفاهیم مطر در پیشفرضهای آیندهپژوهی رایج باشد .این مفاهیم ذیول

ده عنوان و اینبار نیز با سواختاری درختوی عرضوه شودهانود .ایون نقشوه مفهوومی ،خمیرمایوه
اندیشهورزی در حوزه میانی نظری آیندهپژوهی است و میبواند کواربردی فرابور از بوازنگری در

فرضها داشته باشد .یکی از داللت هوای مهوم ایون نقشوه بورای اندیشومندان یکتاپرسوت،
پیش 

بیاعتنایی آثار موجود به اراده خدا و نقش آفرینی فرستادگان او در باریخ بشر و آیندهاش اسوت.

اگرچه این نق

پیش از این هم مورد بوجه قرار گرفته است ،هنوز جای نوآوریهای لنویبور و

یافتهبر برای شکلدهی به میانی نظری همسو با بینش بوحیدی وجود دارد.
ساخت 

در جمعبندی میبوان گفت کوه دسوتاوردهای اصولی ایون پوژوهش عیاربنود از :روایتگوری
یکپارچه پیشفرضهای مودون آینودهپژوهوی رایوج و نقودهای پراکنوده آنهوا ،ارائوه معیارهوای
ساختاری و محتوایی برای نقد و بررسی مجموعه پیشفرضهای مدون آینودهپژوهوی ،انتقواد از
نقای

آنها برای کم

به رفع این نقای

در نسخههای آبی یا بدیل ،بجمیع مفاهیم مطور در
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آنها و ارائه بوصیه راهیردی برای پژوهشگران حوزه آیندهپژوهی اسوالمی .در اداموه ایون مسویر
فرضهای پرمخاطب وندل بل و پژوهش برای بنیان
میبوان پژوهش برای بررسی مفصلبر پیش 

نهادن چارچوب شناختی -هنجاری خوشساخت میتنی بر اندیشوههوای بوحیودی را پیشونهاد
کرد.
پینوشتها:
( )1در این نوشتار برای پرهیز از سوءبرداشت دربواره گوزاره هوای موورد مطالعوه ،در بیشوتر مووارد اسوتفاده از واژه
«پیشفرض» بهجای «فرض» برجیح داده شده است.
( )2درور این استدالل را سال ها پ

از انتشار آثار بوماس کوهن درباره قیاسناپذیری پوارادایمهوای علموی مطور

کرده است (ر . .مقدم حیدری .)1387 ،از اینرو ،استدالل او درباره نامناسوببوودن ارزیوابی پوارادایمی بورای
آیندهپژوهی ،همسو با آرای کوهن درباره پارادایم دیده میشود.
( )3درور بأکید میکند که این ویژگیهای متمایزکننده ،الزاما انحصاری نیستند.
( )4همانگونه که گفته شد ،متن این استداللها بدون برجمه و بلخی

ارائه شده اسوت .منظوور دنوی

لیسوت از

«فراگرد کنونی» ( )present processفراگرد ابداعی مؤلف در پژوهش خود است.
( )5در این پژوهش میان زمان بقویمی ( )chronosو زمان ذهنی ( )Kairosبمایز قائل شده است.
( )6لیست در دیگر بخشهای پژوهش خود ،چنین دیودگاهی دارد کوه پویشبینوی صوفر و یکوی نیسوت و شوکلی
پیوستاری دارد .او بوانایی انسان به صدور گزارههایی پیشگویانه دربواره آینوده کوه آزمووده شوده و بوه بحقو
نزدی

هستند را مینای این برداشت از آینده در نظر گرفته است.
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