
  68ـ  51صفحه ، 1390سال اول، شماره اول، تابستان ،    
Islām va Pazhūheshhāye Modirīyatī, Vol.1. No.1, Summer 2011 

  
  
  
  

  پژوهی؛ آینده
  مطالعات فرهنگی و علمی ةضرورت آیند

  *محسن منطقی
  يدهكچ

ـ اي اسـت   هاي علمي، اجتماعي و فرهنگـي بـه گونـه    در پديدهها  و دگرگونيسرعت  ه ك
ـ مشكل ها را با  سازمان ـ رو  هجديد روب هـا، در گذشـته بـا     رده اسـت. مـديران سـازمان   ك

مهـار  به نفع سازمان را ها  دگرگونيكوشيدند  ميريزي راهبردي،  ريزي سنتي و برنامه برنامه
ـ محيط پرتالطم و نامطمئن، ناكنند؛ اما اكنون  ـ زنـد. ي  هـا را رقـم مـي    امي برنامـه ك ي از ك

پژوهـي،   اسـت. در آينـده   »هيپژو آينده«ها،  و مفيد براي هدايت سازمانهاي جديد،  دانش
ـ با تحليل رويدادها و بـه  انديشور مديران  آينـده آگـاهي   از ارگيري خالقيـت و نبـوغ،   ك

ـ مم ةمحتمل، آيند ةيابند. اين آگاهي به صورت آيند مي توانـد   طلـوب مـي  م ةن، و آينـد ك
هـاي   و طـرح دادن سـناريوها   لكروي مديران بگشايد تا آنان با ش پيشاي از آينده،  دريچه

  نند.كت سازمان را بهتر مديريت كمتعدد، حر
پژوهي، مراحل رشد اين  اين مقال، با رويكرد تحليلي ـ توصيفي به تبيين مفاهيم اوليه آينده 

  دانش، و تمايز آن از مفاهيم مشابه پرداخته است.
  ريزي، سناريو. نگري، برنامه پژوهي، آينده آيندهها:  كليد واژه
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  مقدمه
معنـاي آن   ك، بـه در آن ۀشـود، افـراد بـا تجزیـ     مطرح مـی  1»آینده پژوهی« ةه واژکهنگامی 

در موضـوع مـورد   آینـده،  عبارت، دربارة بر اساس برداشت ذهنی خود از این و  پردازند می
هـا   م در رشتهک مکست، ی از اصطالحات نو پیداکه یکپژوهی  آیندهنند. ک میقضاوت مطالعه 
  ردن و عادي شدن است.کا بازهاي مختلف در حال ج و دانش

از نظـر   خانه آنه کند ک بینی می خواهان خرید منزل جدید است، پیش يه فردکهنگامی 
دوست دارد بدانـد بـا همسـایگان    نیز چه تحوالتی خواهد بود.  ۀموقعیت و قیمت در آستان

ونت کاي محـل سـ   هاي اقتصادي و حرفـه  در دگرگونیو  ندکتواند زندگی  جدید چطور می
  سب درآمد وي دارد.کثیري بر شغل و محل أجدید او چه ت

بینی این موضوع اسـت   خواهان پیشدانشجو هنگام تعیین رشته و گرایش، طلبه یا  کی
تواند بعد از  ند. آیا میکهاي موجود را رفع  تواند خأل میآیا تحصیلی وي در آینده  ۀرشت هک

آموزشـی،   ۀسسـ ؤم کیـ متصـدیان   هک چنانکند؛ سب کو درآمد بیابد تحصیل شغل مناسب 
فضاي آموزشـی در عصـر    که یکنند کبینی  بناي ساختمان دوست دارند پیش ۀهنگام توسع

هـاي   کنیـ کهـا و ت  سرعت تحـول در شـیوه  و  ی نیازمند استکانات فیزیکجدید، به چه ام
  نماید. هایی را ایجاب می آموزشی، چه زیر ساخت

بینی  در زمینه تصویب مقررات و ضوابط باید پیشآنها ند. ا بینی نیازمند پیش ها نیز دولت
ه متناسب با آن به که در محیط رقابتی و بسیار متغیر، چه تحوالتی در پیش رو دارند کنند ک

وجـود   »یت معنويکقانون مال«تصویب مقررات و ضوابط بپردازند. در گذشته چیزي به نام 
گـویی   است. آیا این قانون توان پاسخی از ضروریات فضاهاي علمی کنداشت؛ اما امروزه ی

  ن را دارد؟ان و محققابه نیاز مخترع
فـارغ  آینـده  دربارة ر کتواند از تف سازماندهی امور جامعه نمیشود،  که مالحظه می چنان

گونـه   آن را آن یمه بتوانکاي  گونه، به بپردازیمشف آن کآینده به در مورد ر کباشد. باید با تف
ن نیـز  ه دانشـمندا ک چنان؛ رود ابزار مهم قدرت به شمار می »دانش«مروزه ه مایلیم بسازیم. اک

بین ه با چشـم تیـز  کند. آنان باید این توانایی را داشته باشند ا افسران بزرگ این عامل قدرت
  نند.کت دانش را شناسایی کخود دور دست را ببینند و بتوانند حیطه و قلمرو حر
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  يپژوه ندهيآشناسي  واژه
بازشناخت. به آن  کرا از مفاهیم نزدیباید آن پژوهی  بیشتر مفهوم آیندههرچه براي شناخت 

  تواند در این زمینه مفید باشد. می پژوهی آیندهاز  شناسی آیندهبازشناسی 
درصـدد  شناسـی   گویی آمده اسـت. در آینـده   و غیب ییگو شیبه معناي پ 2:یشناس ندهیآ

رد. گـاهی  ین است صورت گکمتفاوتی مم يابزارها کمکند. این شناخت به ا ندهیشناخت آ
، و شـود  را شـامل مـی  االهی  يامبران و اوصیایپ يها ییگو شیه پکو الهام است،  یابزار وح

خـواب  و بینـی،   فکـ مانند علـم اسـطرالب،   ، شود استفاده می یعیگاهی از ابزار علوم فراطب
هـا از   یابنـد. در ایـن شـیوه    دست میه افرادي با استفاده از مهارت و ریاضت به آن ک یینما

 3برند. ، بهره میيشهود يها روش

رشـته   کنـون یـ  که اکـ پژوهـی   شده است. آیندهمعنی  »ندهیمطالعات آ«به  4:یپژوه ندهیآ
، سـیس شـده اسـت   أز علمـی متعـددي بـراي آن ت   کـ مراو در دنیـا.   شـود  علمی شناخته می

هـاي   روشارگیري کآوري اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها و به   وشد با استفاده از جمعک می
 يها وشد با استفاده از روشک یپژوه م ندهیآي به سوي آینده بگشاید. بنابراین، ا علمی دریچه

ند و سپس با اسـتفاده از  کشف کو  یینده را شناسایآ يدادهای، روی، و تجربي، شهودیعلم
. بیافرینـد مطلوب نقش  يها ندهینش آیو متناسب با فرهنگ جامعه، در آفرعلمی  يها روش

هـاي   آینده 5:شوند می بندي طبقه مقوله سه گذارد در پژوهی دراختیار می ه آیندهکتصویرهایی 
  6.مطلوب ةآیند و محتملهاي  آینده ن،کمم

نـده اسـت.   ین دو به ساحت آیدر نوع نگرش ا یشناس ندهیو آ یپژوه ندهیآة تفاوت عمد
پـژوه بـا    نـده ید، امـا آ یـ گو یسخن متغییرناپذیر و  یجزم يا ندهیت از آیشناس با قاطع ندهیآ

  د.یگو ین سخن مک، محتمل و ممیقطعة ندیاستناد به اطالعات موجود، از چند آ
بر  ییشگویتفاوت اساسی دارد. پشناسی  نده و آیندهیآ ییشگویبا پ 7ينگر ندهیبنابراین، آ

بـا   ينگـر  نـده یه آکـ اساس باور عمومی، ناشی از بنیان دانشی و تجربـی نیسـت. در حـالی    
ر یپـذ  تجربـه  يهـا  تیبه واقع یابیدستۀ نیبه يها وهیرفته شده شیپذ یعلم یاز مبان يریگ بهره
  کند. می ینده را معرفیدر آ

تفـاوت   8»ينگـار  آینده«و » نگري آینده«عبارت ه بین دو کهمچنین مناسب است بدانیم 
 بـدانیم  و کنیم بینی پیش را آینده وضعیت بتوانیم که معناست این به نگري وجود دارد. آینده
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 از کنـیم  مشخص که معناست این به »نگاري آینده« اما دهد، می رخ اتفاقاتی چه آینده در که
گویـد   ه مـی کـ ضـرب المثـل معـروف فارسـی     . دهـد  رخ آینده در باید اتفاقاتی چه ما نظر

  نگاري است. از مصادیق آینده» اریم تا دیگران بخورندکاشتن و ما خوردیم و ما بکدیگران «

  پژوهي تاريخي آينده ةپيشين
ه اسـناد  کـ گونـه   آندارد. سـاله   2500 ۀرو، سـابق  پـیش مطالعات تاریخی و تحلیل حـوادث  

 9صورت گرفتـه اسـت.   ابتدا در خاورمیانه و چین گونه مطالعات دهد، این تاریخی نشان می
دور بـا مطالعـات    ۀدر گذشـت سب آمادگی، براي پذیرش فـردا،  کالبته تحلیل رویدادها براي 

در گذشـته   رو بـوده اسـت.   هاي روب پژوهی در این روزگار با تحوالت عمیق و گسترده آینده
ا ام؛ ردندک ترسیم می رو را حوادث پیش كت افالکستارگان و حر ۀعلم نجوم و رابطبه مدد 

  اند. اي مناسب دد ساختن آینده به گونهو حوادث، در صاوضاع علمی امروزه با تحلیل 
از  اسـت؛ آینده دربارة  ۀبخشی از آثار فالسفه و دانشمندان عهد باستان نیز گویاي دغدغ

پرداختنـد. آنـان بـر اسـاس چـارچوب       می» مطلوب آینده ۀجامع«رو، به طراحی الگوي  این
اوضاع سیاسی، فرهنگی، اقتصـادي، و اجتمـاعی زمـان خـود بـه       ثر ازأفلسفی خویش و مت

  پرداختند. می» فاضله ۀمدین«یا » آرمان شهر«طراحی 
هـاي فراوانـی از ایـن     دادنـد. نمونـه   ن خود را به آینده توجه مـی انیز مخاطباالهی  ادیان

ه کاي از این دست است  عزیز مصر نمونه ۀشود. خواب آشفت دست در منابع دینی یافت می
نند. در نهایـت بـا ترسـیم آینـده بـه      کدانشمندان زمان خود را فراخواند تا آن را تعبیر  ۀهم

اي  سرنوشـت مصـریان بـه گونـه    ـ   علی نبینا و آله و علیه السـالم ـ   حضرت یوسف ۀوسیل
  10مطلوب رقم خورد.

(وحـی و  االهـی   مندي از علم ه با بهرهکاند  مردان بزرگی بودهدر اعصار مختلف تاریخ، 
ه از نبـی  کـ هـایی   نگـري  انـد. آینـده   الهام) یا ابزارهاي معمولی توانایی ترسیم آینده را داشته

شده اسـت،  امثال ایشان نقل و  13و حضرت علی 12و حضرت خضر 11گرامی اسالم
  بوده است.االهی  تفاده از منبع علمبا اس

قدرت تحلیل حـوادث، آینـده   ه با در اختیار داشتن دانش و کاند  اما افراد عادي نیز بوده
انات جامعـه را  کتواند ام ها می بینی اند. مورد توجه قرار گرفتن این پیش کرده میبینی  پیشرا 

از دانشمندان قرن دوازدهم، بـا اجـراي    ،نکراجر بیرسیدن به مطلوب گسیل دارد. به سوي 
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سـازد بـه زودي    یه او را قادر مـ کاي است  ند رشد دانش بشري به گونهک تحقیقاتی ادعا می
هـا بـه زودي قـادر     هـا را درنوردنـد و انسـان    و اقیانوسکند همانند مرغان در آسمان پرواز 

  14. ... و نندکالمه کدیگر مکخواهند بود از راه دور با ی
نیز با داشتن  حضرت امام خمینی رگذار قرن حاضر،امروزه نیز شخصیت برجسته و اث

 چنـین  1367تاریخی خود به آقاي گورباچف در سـال   ۀقدرت علمی و معنوي باال، در نام
 جوو جست جهان سیاسی تاریخ هاي موزه در باید را کمونیسم پس این از: «کردندبینی  پیش
 از و ارائـه  شوروي جاري تحوالت از را ها تحلیل ژرفترین، نامه همین در خمینی امام. »کرد
ه اتحـاد  کـ ایـن در حـالی بـود     .کردند تعبیر »کمونیسم هاي استخوان شکستن صداي« به آن

شـورهاي  کی از دو ابر قـدرت مسـلط جهـانی بـود و برخـی از سـران       کجماهیر شوروي ی
  دادند. حمایت شوروي به حیات سیاسی خود ادامه میي اکبه ات، جهان

توانـایی شناسـایی آینـده بـراي انسـان      دریافـت  توان  ر این شواهد میکبه هر حال، با ذ
ثیرات شگرفی در أتوانند ت اي تیزبین، با استفاده از این موهبت الهی، میه ن است. انسانکمم

توانـد تحـوالت    ه جوامع با پرورش چنین افرادي میک چنان؛ تحوالت اجتماعی داشته باشند
  آینده را به نحو مطلوب رقم بزنند.

  پژوهي رشد علمي مطالعات آينده
ه با استفاده کدانشی  15؛شده استتبدیل دانش  کگویی آینده امروزه به ی حدس زدن و پیش

 ۀند، جامعـ کجدید را تولید هاي  وريتواند فنا ارگیري خالقیت، میکاز ابزارهاي علمی و به 
  رو قرار دهد. آل را در پیش ایده ةفرهنگی و علمی شایسته را خلق نماید، و آیند

وران اگـر اندیشـ   گذار در این عرصه است.اثری از ابزارهاي مهم و کپژوهی ی دانش آینده
تواننـد جامعـه را از گزنـد     بینـی نماینـد، مـی    علمی جامعه بتوانند آینده را پـیش فرهنگی و 

و بخشـند  تواننـد جامعـه را بهبـود     ه میک چنان؛ نندکحمالت دشمن و ناتوي فرهنگی دور 
  تعالی فرهنگی را براي جامعه به ارمغان بیاورند.

 ۀرفتـه شـده در مجـامع دانشـگاهی، در دهـ     ل علمی و پذیکبه شپژوهی  مطالعات آینده
 1966توجـه قـرار گرفـت و حتـی در سـال      در کـانون  شورهاي غربـی  کهفتاد میالدي در 

رشـته   کم به صورت یـ ک مکد. این مطالعات شسیس أتپژوهی  انجمن جهانی آینده نخستین
  پذیرش یافت. ز آموزشی و پژوهشیکعلمی، در مرا
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 یبه طور رسـم  ياستگذاریپژوهی به عنوان ابزار س ندهیعلم آ يالدیهفتاد م ۀل دهیاز اوا
 يالدینـود مـ   ۀل دهـ یاز اوا یار گرفته شد. ولکشور محدود به خصوص ژاپن به کدر چند 

بـا  ز یـ شـورها قـرار گرفـت. امـروزه ن    کتوجـه بیشـتر   در کـانون  ه بـه طـور گسـترده    کبود 
  16پیشرفته سامان یافته است. يشورهاکثر کدر ا ،يزیر برنامه

انـداز   گردد و سند چشـم  یشور بر مکپنج ساله هاي  پژوهی به برنامه ندهیآ ۀران سابقیدر ا
و راهبـردي  ر کسند تفنده را نشانه گرفته، نخستین یآ ۀه دو دهک 1404شور در افق ک ۀتوسع

مختلـف  هـاي   شـور در بخـش  ک ۀتوسع يمحورهاه بر اساس آن، کران است یا ۀنگاران ندهیآ
  ن شده است.یو تدو یطراح

چهل مـیالدي آغـاز شـده     ۀه از دهکریزي  امل برنامهکسیر ت ۀپژوهی در ادام دانش آینده
ریزي، با استفاده از اطالعات موجود و تجزیـه و تحلیـل    بود متولد گردید. مدیران در برنامه

ردند و سپس راه دسـتیابی و ابزارهـاي رسـیدن بـه     ک آنها، اهدافی را براي سازمان ترسیم می
  ردند.ک ئه میاهداف را ارا
پدیـد  جدیـدي  مشـکل  مطمئن هاي پویا و نا ها، در محیط ازمانت براي سکحر ةاین شیو

ت سـازمان مهیـا نبـود.    کها و حر رفت براي برنامه ه انتظار میکگونه  آورد. محیط سازمان آن
مـدیران  ها بـراي   محیط است. به همین دلیل محیط سازمان ۀپویایی و دگرگونی الزم اصوالً

هـاي نظـامی در جنـگ     ها با اقتبـاس از آمـوزه   مدیران سازمانرو،  یریت نبود. از اینقابل مد
محـیط  بر ریزي راهبردي پرداختند تا بتوانند  جهانی دوم، به خلق مدیریت راهبردي و برنامه

  17تغییرات محیطی فائق آیند.و 
اندیشـه و  در ایـن  شـد.  ریزي طرح  برنامه ۀمیل حلقکنیز به منظور ت پژوهی آیندهاندیشۀ 
بینـی   نند اهداف سازمان را در محـیط پـیش  تا بتوااند  ریزان خواهان طراحی آینده باور، برنامه

 يشـتر یریـزان پـر و بـال ب    گرا در ذهـن برنامـه   ندهیآۀ شیهر اندازه اند 18.کنندشده مدیریت 
 يهـا  دادها و احتمـال یـ نـده را در خواهـد نوردیـد و رو   یاز آسـمان آ  يشتریبة رد، گستریبگ
هـر  ه کـ  یهمانند عقـاب ؛ خود در خواهد آورد ییشناسا را در قلمرو يشتریبة نشد ینیب شیپ

ن یزمـ  يچـه رو را از آن يتـر  انداز گسترده ند، چشمکدور دست پرواز هاي  چه بیشتر به افق
  د.یوجود دارد، خواهد د
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  پژوهي ندهيف آيتعر
ه تنها به تغییرات حال یا گذشـته توجـه   کبه جاي آن ریزان انتظار دارند پژوهان از برنامه آینده

این احتمـاالت متغیرهـاي   ۀ براي مطالعپژوهان  ز شوند. آیندهکنند، بر احتماالت آینده متمرک
تغییـرات  . ثیر داشـته باشـند  أها ت سازمانة یندآتوانند بر  ه میکگیرند  در نظر میرا  یگوناگون
فناوري، جمعیتـی، و یـا زیسـت     از نوع اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی،ممکن است  احتمالی

توانند با استفاده از دانش خود نرم افزارهاي پیشرفت جامعه  پژوهان می محیطی باشند. آینده
هـاي   رو، زمینـه را بـراي بهبـود ویژگـی     بینی شرایط تحولی پـیش  را توسعه بدهند و با پیش

  19فردي فراهم سازند.
موضـوعات  دربـارة  هـا   سـازمان پژوهی ابزاري است براي حساس ساختن مـدیران   آینده

ها مغلوب آن حـوادث شـوند. در    سازمانآنکه  خارج از سازمان و در حال پیدایش، پیش از
هـاي متفـاوت بشـري،     سب با نسله متناکسازد  ها را قادر می واقع این ابزار، مدیران سازمان

  20.آماده کنندا سازمان و جامعه را براي رویارویی با آنه را شناسایی و برنامه كمشتر مسائل
ه زمینه را بـراي رفتارهـاي آتـی    کیعنی درصدد است ؛ ستگرا پژوهی دانشی عمل آینده
رد انتقـادي  کـ نـود مـیالدي، روی   ۀدهـ  ۀدر میانـ رو،  ار ارائه دهد. از اینکراهرده، کشناسایی 

پژوهـی بـا    نضـج گرفـت. در ایـن دوران مطالعـات آینـده      CFS(21ی (پژوه مطالعات آینده
رد کـ رفت. امـا روی  هاي ذهنی و فارغ از دنیاي عمل پیش می پردازي نظریهسرعت به سمت 

دنبال داشت. این انتقـاد گویـاي ایـن    ه پژوهی را ب هاي آینده نظریهانتقادي تحولی جدید در 
پژوهی فاصله گرفتـه اسـت. ایـن     آیندهپژوهی از مطالعات  ه اقدامات و رفتارهاي آیندهکبود 

پژوهـی رخ بدهـد و ایـن دانـش بـه       ه دگرگونی اساسی در دانش آیندهکشد باعث موضوع 
  22فاصله بگیرد.نظري  امالًکگردد و از فضاي  کعمل بیشتر نزدی ۀصحن

گـذار خواهـد بـود. بـه بیـان دیگـر،       ثرمتعدد زنـدگی بشـر ا  هاي  عرصهپژوهی در  آینده
هاي مختلف زندگی بشـر ماننـد فنـآوري، جمعیـت، اقتصـاد، سیاسـت،        الیهپژوهی بر  آینده

  گذارد. ثیر مستقیم یا غیر مستقیم میأت زیست محیطی، و جامعه، فرهنگ
هـا را در   توانـد توانـایی مـدیران سـازمان     ه مـی کـ اي اسـت   پژوهی شـیوه  ندهیبنابراین، آ

بینی  ه مدیران با پیشکي فراهم آورد ا تواند زمینه ه میک چنانگذاري بر آینده تخمین بزند؛ اثر
  23.هاي در حال پیدایش افزایش دهد نش نشان دادن به فرصتکوقایع، توانایی خود را در وا
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  روست: هروب یاساسپرسش انسان با سه پژوهی  ندهیآ
  ن است؟کها مم ندهیدام آکوقوع 
  ها محتمل است؟ ندهیدام آکوقوع 
  )1385(ناظمی, ها مطلوب است؟  ندهیدام آکوقوع 

گـویی   پیشگویی و غیب ۀپژوهی به مثاب مطالعات آینده، بیان شدکه  چناندیگر، سخن به 
ه در اصـطالح رایـج بـین طـالب     کـ گونـه   همـان  یعنـی ، ه نوعی راهنمایی استکبل؛ نیست
شـد، تحقـق شـیء    هر گاه مقتضی موجود و موانع مفقـود با «شود،  هاي علمیه بیان می حوزه

رو و شناسـایی میـزان    نیز درصدد شناسـایی مقتضـیات در پـیش   پژوهی  آینده». قطعی است
  قطعیت موانع است.

 یمقتض یول آید، یم به وجود »یمقتض«سبب  به يچیز یگوییم گاه ه میکست رو از این
گفت توان  می باشد. در این صورت »مفقود موانع« و »موجود شرایط« که کند یم عمل یوقت

  ن است.کبینی انجام شده مم رو هستیم و پیش هن روبکقطعی و مم ةبا آیند
 »مشـکوك  هـم  یا موانـع  مشکوك شرایط« ولی است »یقطع یمقتض« هکگاه بیان شد هر
 شـود  ه مالحظـه مـی  کگونه  . همانمواجهیم یاحتمال یبین محتمل و پیشة با آیند قطعاً است
 کدارد متناسب با هری ه سازمان را وا میکنوع راهنمایی است  کاز این احتماالت ی کهری

  بینی نماید تا راهنماي عمل باشد. مجزایی را پیش ۀاز احتماالت برنام
ه کـ پژوهـان را واداشـته اسـت     هاي مداوم محیط، آینـده  نامعین بودن شرایط و دگرگونی

پژوهـان سـه    اساس، آینده نای مد نظر داشته باشند. برریزي در  هاي متعدد را در برنامه ندهآی
  پیمانید: میگام 

 و شناسـایی  باشـد  سـازمان  کیـ  انتظـار  در است »نکمم« هکرا  اي آینده در گام اول هر
  .نندک می فهرست

  .نمایند می مشخص راآنها  ترین »محتمل«، »نکمم هاي آینده« میان از دوم، گام در
هـا سـازگاري بیشـتري دارد     و آرمانها  ه با ارزشک را آینده ترین»مطلوب« در گام نهایی

 کنند. می شناسایی
 تـا  گیـرد  می قرارمدیران ارشد سازمان  اختیار در گیري مطلوب براي تصمیم ةسپس آیند

 ةن، آینده محتمل، و آینـد کبدین گونه، آینده مم .ها براي تحقق آن صورت گیرد ریزي برنامه
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نمـایش داده شـده    کشـماره یـ   لکگیرد. رابطه این سه نوع آینـده در شـ   ل میکمطلوب ش
  است.
  

  

  
  
  

  پژوهی ۀ انواع آینده در آینده. رابط1شکل شماره 

  پژوهي ضرورت آينده
هاي عادي در جامعه شده است و رونـدي پیوسـته و طـوالنی     ی از پدیدهکتحول و تغییر، ی

ها، از گذشته تا حال و آینده امتـداد داشـته و خواهـد داشـت.      زمینه ۀ. دگرگونی در همدارد
آمـده درپـی   پدیـد  هـاي   یمانـه بـه چـالش   کنگري در حقیقت پاسخی خردمندانـه و ح  آینده

سرنوشـت خـود   دربارة اوي و نگرانی انسان کنجکه تمایل به حس ک چنان؛ هاست دگرگونی
  هی است.پژو ضرورت آیندههاي  دلیلترین  در آینده، از مهم

امـور اداري  اجـراي  وري ارتباطات به وجود آمد، چالشی عظیم در روند اه فنکهنگامی 
به وجـود آمـد. تـا پـیش از     » اريسند اد«تعریف جدیدي از به  ه نیازکآورد. اینجا بود پدید 
هاي اداري، سند دیجیتالی را  گیري اتوماسیون لکاما ش، اغذ بودکسند اداري مندرج در این، 

  آورد. به وجود
ه در سـال  کشده است بینی  پیش هکچنانادامه دارد؛ ها همچنان  این تحوالت و دگرگونی

ي اینترنتــی، ویــدئو اینترنتــی، وجــو جســت شــود. رشــد نوشــتار از دور خــارج مــی 2050
 كمتنی خواهـد انجامیـد. رونـد متـرو     سواد گیر جهانیِ اهش چشمکاي به  پردازي رایانه متن

در دهـۀ آینـده باعـث    توانـد   هاي پژوهشی مرسوم، مـی  و مهارت ردنکر کشدن خواندن، ف
ۀ زمـان بـا توسـع    نـان، هـم  کارکهاي دیداري شود. نسل جدید  گرایش بیشتر به سوي رسانه

اطالعـات ماننـد   تـر   کهـن هاي  ريونار گذاشتن فناکل روز افزونی به کهاي تازه، به ش رسانه
  یابند. می گرایش نوشتار،

 آینده محتمل

 آینده ممکن

 آینده مطلوب
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ه کـ هـایی   چـالش ، دنبال خواهند داشته ها ب ایی را براي سازمانه وقایع چالش  این ۀهم
جامعـه در   يرو هـاي پـیش   هاي پیدایش آنهـا در زمـان حـال مشـهود اسـت. چـالش       نشانه

  24محورهاي متعددي قابل توجه است:
در نظـام  هـا   هـا و سـنت   هاي اجتماعی (گسترش فقر نا امنی بی اعتبار شدن ارزش چالشـ 

 ؛شهري و ...)
هـا،   هاي جدید فرهنگی بر اساس اخـتالط فرهنـگ   گیري بنیان لکهاي فرهنگی (ش چالشـ 

  ؛...)و هاي اخالقی نوین گیري ارزش لکدگرگونی در روابط خانوادگی، ش
  ؛...)و هاي مذهبی، قومی، و ملیتی در بین جوامع هاي سیاسی (گسترش گرایش چالشـ 
جهانی، افزایش درخواست انـرژي،   زرگستگی اقتصادهاي بکهاي اقتصادي ( ورش چالشـ 

  ؛...)و اهش درآمد مردم کتنوع تولیدات، 
 ۀري، رشد نقش دانایی در ارزش افزایـی سـرمایه، غلبـ   کهاي علمی (رشد صنایع ف چالشـ 

  ؛...)افزار در امور اجتماعی و افزار بر سخت نرم
دفـاعی،  هـاي   هاي نظامی (اختراعات نـو در صـنایع نظـامی، پیچیـده شـدن شـیوه       چالشـ 

  ....)وهاي جدید جنگ و دفاع  گیري شیوه لکش
د. بنیانگـذار  کـر هـاي علـوم را دچـار دگرگـونی خواهـد       عرصـه  ۀرو، همـ  هاي پیش چالش

ـ جمهوري اسالمی ایران، حضرت امام خمینی نگـر برجسـته، چنـین     آینـده  ک، به عنوان ی
  اند: هاي علمیه تشخیص داده و گوشزد نموده ضرورتی را براي حوزه

 داشـته  خـود  دسـت  در شهیهم را جامعه ندةیآ ازین و رکتف نبض دیبا تیروحان و ها زهحو
 بسـا  چـه . باشـند  مناسب العمل سکع يایمه حوادث، از جلوتر قدم چند همواره و باشند

 حـل  يبـرا  يبشـر  جوامع و ندک رییتغ ندهیآ يها سال در، مردم امور ادارة جیرا يها وهیش
 دیبا نونکا هم از اسالم بزرگوار يعلما. ندک دایپ ازین اسالم، دیجد مسائل به خود التکمش
  25.نندک يرکف موضوع نیا يبرا

هـاي علمـی در    ه گـرایش کـ است این علمیه  ةحوزاندیشوران هاي  ترین دغدغه ی از مهمکی
ه در مسـائل مختلـف   کـ . تحـوالتی  کنـد ت کـ باید به چه سمت و سویی حرحوزوي علوم 

اسـت. بـراي نمونـه،    علمیـه   ةنش مناسـب حـوز  کآید، نیازمند وا میفرهنگی و علمی پدید 
هـاي جدیـد    گیـري ژن  لکن است به شـ که ممکهاي بنیادي،  ابداعات و اختراعات در سلول

  دنبال خواهد داشت.ه المی را بکچه مسائل فقهی یا بینجامد، 
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هـا، در   انریزي سازم برنامهگذشته به دلیل محدودیت ارتباطات،  ه درکباید توجه داشت 
انـات ارتبـاطی و سسـت شـدن مرزهـاي      کام ۀاما با توسـع ؛ گرفت سطح محلی صورت می

انی در کـ ی و مکـ فیزی ۀیعنـی توسـع  ، گرفـت شـکل  ریزي در سطح جهانی  سازمانی، برنامه
  پذیرفت.ها صورت  ریزي برنامه

را طالعـات توسـعه یافـت و مرزهـاي جدیـدي      انی مکو م یکه از نظر فیزیکگونه  همان
هـا نبایـد بـه بسـتر      یعنی برنامـه  یابد؛امروزه این مرزها از نظر زمانی نیز باید توسعه گشود، 

واقعیت دیده شود تـا   که باید گذشته، حال، و آینده به عنوان یکشود؛ بلمحدود زمان حال 
پژوهـی   آینـده ریـزي را،   زمـانی برنامـه   ۀنمـود. ایـن توسـع   طراحی ریزي جامع  بتوان برنامه

  نوردند. سناریوهاي متعدد زمان را درمیها و  طرح ۀبا ارائپژوهان  آیندهنامند.  می

  پژوهي ريزي و آينده برنامه
هـا بـا    ریـزان، در سـازمان   هـا، برخـورداري از برنامـه اسـت. برنامـه      ی از الزامات سازمانکی

هاي اساسـی را بـراي سـازمان انجـام      ریزي مطالعات گسترده در سطوح عالی و میانی برنامه
، مـدیران از زمـان   يزیـ ر ه در برنامهکرد این است که باید به آن توجه کاي  تهکدهند. اما ن می

رون اسـت و  یت رو به بکحرگر، ینند. به عبارت دک ت میکنده حریآ يحال شروع و به سو
شـروع   ۀبنابراین، نقط 26دهد. می نده رخیدام آکه کنند کشف کط مختلف یدر شراکوشند  می

  در زمان حال است.نده غالباً ین آیا
ا چنـد هـدف یـا    ی کییعنی با انتخاب ، روبه درون است يزیر پژوهی برنامه ندهیاما در آ

تعیـین نقطـه شـروع در    پـس از  شـود.   یریزي شروع م نده برنامهیموقعیت خاص در زمان آ
شـود. از   یشـروع مـ  ریزي  نده به سوي امروز برنامهی، از آیسنتریزي  رد برنامهکینده، با رویآ
نـده  یزان، ابتـدا بـه افـق آ   یـ ر یعنـی برنامـه  ؛ نامند می »تشافیکا«رد را که این رویکست رو ینا
 يمشـخص را بـرا   يرهایحال و گذشـته مسـ   یبان دهینده و دیروند و با حضور در افق آ یم

  سازند. ین و مشخص مییتوسعه از آینده به حال تع يمعمار
تفاوت  28یپژوه ندهیبا آ 27يراهبرد يزیر برنامهه ک ته نیز الزم استکر این نکدر اینجا تذ

نبایـد بـه جـاي    وشانی دارند، امـا  دیگر همپکتفاوت دارد. این دو، هر چند در سطوحی با ی
  ند از:ا هاي اساسی بین این دو عبارت ار گرفته شود. تفاوتکدیگر به کی
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نـده، معمـوالً سـه حالـت     یآ يهـا  رونـدها و چـالش   ییافزون بر شناسا یپژوه ندهیدر آ
مطلوب).  ةمحتمل، آیند ةن، آیندکمم ةرند (آیندیگ می بلند مدت در نظرة ندیتفاوت براي آم

شناسـایی   ت و بـا اسـتفاده از شـیوه   یریدانش مد کمکبه  يراهبرد يزیر ه در برنامهکحال آن
  نند.ک یمریزي  مطلوب) برنامه ةنده (آیندیآ کدن به ییرس يمحیطی، برا

 ،پـژوه  ست. آینـده ین يزیر ند، اما خود در مقام برنامهک یم کمک يزیر پژوه به برنامه ندهیآ
ریزان راهبردي با توجه بـه موقعیـت، راه رسـیدن     ه برنامهکند، در حالی ک میآینده را ترسیم 

 کنند. میبه آن را طراحی 
نقاط قوت و ضعف درونی و عوامل تهدید و فرصت  ۀریزي راهبردي با مطالع برنامه در

هـاي   هـاي سـازمانی و دگرگـونی    اي را بـراي توانـایی   شدهبینی  پیش بیرونی، شرایط ثابت و
پژوهـی، بـا اسـتفاده از اطالعـات موجـود و قـدرت        نمایند. اما در آینـده  محیطی فرض می

. شـود و برنامه تدوین  تکنوع حرشود، تا بر اساس آن،  نده تصویر میخالقیت، موقعیت آی
ریـزان بتواننـد راه    تا برنامـه کنند  میتصویر را پژوهی شمایی از آینده  در آیندهگر، به بیان دی

 رسیدن به آن را طراحی نمایند.
ن است نیازمنـد  کو هر سناریو ممیابند  میدست (طرح) پژوهی به چند سناریو  در آینده

ی دارنـد. ایـن موضـوع در جـدول ذیـل      کنزدیاین دو با هم تعامل پس، چند راهبرد باشد. 
  نشان داده شده است.

   »الف«سناریو  »ج«سناریو   »ب«سناریو 

 نیروي انسانیراهبرد    

  فرهنگیراهبرد    
  منابع راهبرد    

  يپژوه ندهيماهيت آ
ننـد و بـر   ک تهیه مـی آنها ها و الگوهایی براي  دانشمندان با تحلیل حوادث گذشته چارچوب

ه کـ ند. البته باید توجه داشت کنبینی  پیشرا  توانند آینده ها می آن الگوها و چارچوباساس 
ه کـ ن است به سادگی صورت گیرد؛ اما ایـن بـدان معنـا نیسـت     کتدوین الگوي گذشته مم

هـاي   دیگر تفـاوت کـ شناسایی آینده نیز به همین سادگی رخ دهد. این دو نوع تحلیل، بـا ی 
نـون  که حوادث آن اتفاق افتاده اسـت. ا کاي را در اختیار دارند  اساسی دارند. مدیران گذشته

ه بایـد  کـ اي است  دهند؛ اما در مقابل، آینده به گونه هاي گوناگون آن را ساختار می با تحلیل
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مطابق آن  شف آن، حوادث و رویدادها را در آن قرار داد وکبا طراحی ساختار مورد نظر و 
  د.کرعمل 

ی از کــدیگر دارنـد. ی کــهــایی نیـز بـا ی   مطالعـات گذشـته و مطالعــات آینـده، شـباهت    
ه کـ طـور   است. به عبارت دیگـر همـان   »اطمیناننبود «آنها در  كهاي این دو، اشترا شباهت
هسـت و اطمینـان نیسـت، در مطالعـات     ثر در رویدادهاي آینـده، نگرانـی   ؤعوامل مدربارة 
 که به بررسـی تـاریخی یـ   کهنگامی  زیرا؛ داردنو اطمینان وجود نگرانی هست نیز گذشته 

یابند. این در حـالی   می» الف« ةرویداد را پدید کگیري ی لکشود، عامل ش حادثه پرداخته می
ن است صـحیح نباشـد. بنـابراین، هـم در     که ممکحدس است،  که این نیز، خود یکاست 
  گیرد. ت صورت میکهاي تردید و حدس حر گام نگري و هم در تحلیل گذشته، با آینده

 در تـا  هسـتیم،  اختیـار  در آینده از يبنابراین، در مطالعات آینده، در صدد یافتن تصاویر
ل ک(شـ  .نمـاییم  يگیـر  تصمیم يارآمدترک لکش به بتوانیم تصاویر این اساس حال، بر زمان
ة آینـد  :نـد از ا ه عبـارت کـ شوند  یم يبند طبقه اساسی ۀمقول سه در تصاویر اینة دو). شمار

 به طور مستقیم،پژوهی  ه دانش آیندهکست رو این از مطلوب.ة آیند و محتمل،ة ن، آیندکمم
 نقــش توانـد  مــی و گیـرد  مــی قـرار  راهبـردي ریــزي  برنامـه  و دانـش مــدیریت  خـدمت  در

  .نماید ایفا ها گذاري سازمان سیاست و سازي تصمیم در اي نندهک تعیین
پژوهــی قابـل توافــق بـین مــدیران ارشـد ســازمان و     زمــانی در آینـده  هبـاز محـدوده و  

متـر یـا   کپنجاه سال اسـت و گـاهی   یا پژوهان است. گاهی این بازه زمانی ده، بیست،  آینده
ه کـ گیرنـد   اي در نظر می بر بودن این گونه مطالعات آنها را به گونه هزینهسبب بیشتر. اما به 

  سه) ةل شمارکنسل جدید را در بر بگیرد. (ش
  
  
  
  
  
  

  
 ها با یگدیگر رابطه زمان -2شکل شماره 

 آینده نامحدود حال گذشته
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  پژوهی ـ افق زمانی آینده 3شکل شماره 

  ويسنار
ها به  بینی این پیشکنند.  میبینی  پیشرا  هاي گوناگون، آینده پژوهان با بررسی و تحلیل آینده

 کتوان گفت سناریو یـ  تعریف ساده می کدر ی 29.شود میطرح » سناریو یا داستان«صورت 
ل عمـومی  کوضعیت به ش کصحنه است. این صحنه یا داستان به توصیف ی کداستان یا ی

  ن است در آینده رخ دهد.که ممکپردازد  می
نـار هـم قـرار دادن و    که روشـی بـراي   کـ بل؛ نیسـت بینی  پیشباید توجه داشت سناریو 

ر اي منطقی و معنـادا  ه میان آنها رابطهکاي  ها و احتماالت بسیار است به گونه گردآوري ایده
بهتري از رویـدادهاي احتمـالی    كه درکدهد  ان میکوجود داشته باشد. سناریو به مدیران ام

آینـده از میـان   دربـارة  خـود را  ۀ آینده داشته باشند. اگر مدیران برنامه و اندیشـ ۀ و ناشناخت
را در بینی نشده  پیشتوانند رویدادهاي  سناریو عبور دهند، می کهاي موجود در ی پیچیدگی
  30نند و براي آنها تدبیر بیندیشند.کد ترسیم ذهن خو
هاي مرتبط با آنهـا   با گردآوري تمام روندهاي محتمل و متفاوت و موضوع پژوهان آینده

د و محتمل باید روایتی منطقی داشته باش یا همان سناریو آفرینند. این داستان داستان می کی

 نسل پیشین
 (قرن سیزدهم شمسی)

 نسل فعلی
 شمسی) 1390(

 هاي آیندهنسل
 (قرن پانزدهم شمسی)

 

 نسل ما

 فرزندان ما

 نوادگان ما

 پدران ما

 پدر بزرگان ما
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پـژوه چنـد    ه آینـده کهنگامی باشد. ه صرفاً خیال پردازي کنه این، دردنی به نظر برسکو باور 
دیگر بسیار متفاوت باشند، و خواننـده پـس   که با یکسناریو و داستان براي آینده بیان نماید 

آمیزي از  موفقیتمرحلۀ توانسته است بندي کند،  ن دستهک، آنها را به محتمل و ممۀاز مطالع
ه در چنـد مرحلـه   کـ تر سناریونگاري فرآیندي اسـت   به بیان دقیقبپیماید. تدوین سناریو را 

بینانـه   سـازمان، واقـع   کیـ  لیدي بلند مـدت کهاي راهبردي و  گیرد. ابتدا تصمیم صورت می
هاي  توانند درتصمیم چه عواملی می«ه کشود  میشوند، سپس این پرسش طرح  می شناسایی

اي از این عوامـل،   گستردهآوري فهرست  جمعاز پس ». نند؟کلیدي تغییر ایجاد کراهبردي و 
سـازگار و اجتنـاب   الن یا خرد، کاز این عوامل  کی دامکه کشود  به این موضوع پرداخته می

  31ند.ا غیر قطعی کی دامکناپذیر و 
  گیرند: می پیسه هدف اصلی را ولی ، اند  دیگر متفاوتکسناریوها با یبا آنکه 

ردهـا  کارکه چه چیزي براي سازمان مهم است و چه کدهد  یب اطالعات نشان میکترـ 
 سازمان است؛مورد توجه در آینده و وظایفی 

ن یا سـناریوها،  کمم ةآینددربارة ردنی کاي از توصیفات سازگار و باور مجموعه ۀتوسعـ 
  اند؛ اربرديکامالً که کیافته هاي ساختار شناسی روشاي از  و مجموعه

  32.سناریوها در حال حاضر براي سازماناربردهاي این کارزیابی ـ 
هـا   پژوهـان در سـازمان   پژوهـان اسـت. آینـده    آینده ةها به عهد سناریونگاري در سازمان

سـازمان دارنـد.   در برابـر  ند. اینان تعهد بنیادي و پایدار ا اردان، روشن ضمیر، وآگاهک يافراد
است. آنان بایـد بتواننـد    نگري ري مناسب براي آیندهکپژوهان آفرینش فضاي ف آینده ۀوظیف

ري کـ ی بـر فضـاي ف  کـ سازي در سازمان بـه سـهولت و مت  ه سناریوکنند کفضایی را ایجاد 
تـب و  کتهیه و تدوین سناریو و اطالعـات مـورد نیـاز     ةنحو ۀل بگیرد. در زمینکسازمان ش

  به آن پرداخت.جداگانه اي  ه باید در مقالهکمقاالت مناسبی تدوین شده است 

  گيري نتيجه
بـه ویـژه در   هـاي مختلـف،    هاي متعـدد در حـوزه   ونیه با دگرگکدر دنیاي پر تالطم امروز 

به با ز و نهادهاي علمی و فرهنگی باید کمواجهیم مدیران ارشد مراة علمی و فرهنگی، حوز
هاي الزم را بـراي   نون زیر ساختکد و از هم انآینده را درنورد ،هاي مناسب ارگیري شیوهک
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هاي فراوانی در جامعه اسـالمی ایـران بـراي     ظرفیت یا سازند. خوشبختانهتحوالت آینده مه
  ها وجود دارد. این دگرگونی
 ،نـد کناسالمی مـا را دگرگـون    ۀهاي ارزشمند جامع ه دیگران باورها و سنتکپیش از آن

ـ  ـ   ۀفرهنگ غنی اسالمی باید با ارائ  کخـود، دیگـران را در معـرض یـ     ۀمسـتدل و هنرمندان
اسالمی ما در حوزه و دانشـگاه   ۀران جامعکدهد. این امر با مساعدت متف چالش عظیم قرار

ان اي بـه عنـو   حضرت آیت اهللا خامنـه  ،در مسیر تحقق قرار گرفته است. مقام معظم رهبري
  چنین فرمودند: 18/8/1385در مورخ معمار بزرگ تمدن ایران اسالمی، 

 آرزوست؛ یک این،. باشد شما یفارس زبان به نیاز آینده، سال پنجاه در که کنید يکار شما
 انگیـز  هیجـان  آن، بـه  کـردن  نگاه که توچال، ي قله مثل دماوند، ي قله مثل است؛ قله یک

ـ  یکسـان  چه اما آید؛ یم وجود به همه دل در آن، به رسیدن شوق است؛  بایـد  رسـند؟  یم
  .بیفتید راه و کنید آماده را همتش باید آن، از بیشتر کنید؛ آماده را کالهش و کفش

 هم شعار بگویم، گزافه خواهم ینم من. بینم یم را استعداد این کشورمان، جوان نسل در من
. اسـت  واقعیـت  اینهـا  بـزنیم؛  را ها حرف این بیاییم که نکرده توقع ما از کس هیچ نیست؛
  33.داراست را باال سطح ظرفیت یک گوناگون، ياستعدادها در یایران جوان
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
1. Futures study 
2. divination 

بینی  اي بلند برخی از وقایع آینده را پیش . مانند قصیده معروف شاه نعمت اهللا ولی، عارف قرن نهم که در قصیده3
هاي نوستر آداموس عالم قرن شانزدهم میالدي که وي نیز قضـایایی از آینـده بیـان     نموده است. همچنین داستان

  کند. می
  رود. ) نیز به کار میforesightاندیشی ( ) یا مطالعات آینده، گاهی مترادف با آیندهFutures studyپژوهی ( . آینده4
رود  پژوهی به صورت جمع به کار می زنی چندین آینده همراه است، واژة آینده پژوهی با گمانه . از آنجا که آینده5

Futures study.  
6. Zakaria, Alyati binti, Futures studies in contemporary islamic and western thought, p. 24 
7. Providence. 
8. Foresignt. 
9. Cohen, Joel E, What the Future Holds, p.8 

  بیان شده است. 50تا  43. این ماجرا در قرآن کریم در سوره یوسف در آیات 10
وگوي حضرت با عدي  که در اینجا فقط به ماجراي گفت . از نبی گرامی اسالم موارد متعددي نقل شده است11

تو به فقـر و  شود. حضرت در نخستین مالقات خود با عدي او را اکرام کرد و فرمود:  فرزند حاتم طایی اکتفا می
بینی  دیگر اینکه می؛ بینی مسلمانان بر خالف سایر ملل فقیرند کنی و می ضعف و بنیه مالی امروز مسلمانان نگاه می

بینی حکومت و  دیگر اینکه می؛ و حتی بر جان و مال خود ایمن نیستنداند  روز انبوه دشمنان بر آنها احاطه کردهام
قدر ثروت به دست مسلمانان برسـد کـه   آن به خدا قسم طولی نخواهد کشید که . قدرت در دست دیگران است

چنان امنیت کامـل بـر قـرار     سرکوب شوند و آنچنان دشمنانشان  فقیري در میان آنها پیدا نشود . به خدا قسم آن
به خدا قسم نزدیک است . گردد که یک زن بتواند از عراق تا حجاز به تنهایی سفر کند و کسی مزاحم وي نگردد

  گیرد. هاي سفید بابل در اختیار مسلمانان قرار می زمانی که کاخ
و  برخـورد بـه او فرمـوده بـود    نخسـتین  کـه در   ها بعد از پیغمبر اکرم زنده بود. او سخنان پیغمبـر را  عدي سال

هاي سـفید بابـل بـه     به خدا قسم نمردم و دیدم که کاخ«گفت:  همیشه به یاد داشت و میایشان را هاي  بینی پیش
بدون  از عراق تا حجاز سفر کندتواند  میدست مسلمانان فتح شد. امنیت چنان بر قرار شد که یک زن به تنهایی 

(به » در میان مسلمانان پیدا نشود فقیريکه د. به خدا قسم اطمینان دارم که زمانی خواهد رسید آنکه مزاحمتی ببین
اکرم نسـبت بـه    رسولبینی  ) و نیز مانند پیش580-578 ص ،هجرت دهم سال وقایع ،2 ج هشام، ابن نقل از سیره

 رشد اسالم در بین نسل سلمان فارسی.
 کند. را با حضرت خضر بیان می که همراهی حضرت موسی 82تا  66ماجراي بیان شده در سورة کهف آیات 12
حضرت در جنگ صفین هنگامی که سستی را در اصحاب خود مالحظه فرمود آنها را مالمت نمود و گفت که  13

و انی «بینی کرد. و فرمود:  ر حق باید استوار بود و شکست در برابر معاویه را که در مسیر باطل بود پیشیدر مس
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