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اینجانب محسن طاهری دمنه متعهد می شود که مطالب مندرج در این رساله حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به 

هرست منابع و از آنها استفاده شده است، مطابق مقررات ارجاع و در ف در این تحقیقدستاوردهای پژوهشی دیگران که 

. این رساله قبال برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا باالتر ارائه نشده است. در صورت اثبات تخلف ماخذ ذکر گردیده اند

 )در هر زمان( مدرک تحصیلی صادر شده، توسط دانشگاه تهران از اعتبار ساقط خواهد شد. 
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 محسن طاهری دمنه                                                                                
 

 

 

 

 

 

 



 ج

 

 



 تقدیم به

ی این مرز و بوم که بر فرزندان آینده

هایشان بیشتر از ابزارهایشان ارج آرمان

می نهند. 
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نه فروتنااز آنها چگونه آموختن را آموختم. همانانی که تمامی مروجین علم که  سپاسگزارم از

 این گونه می اندیشند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 وویجر یک(فضاپیمای کاوشگر میلیارد کیلومتری ) ۶صله ازمین از ف  

 :(Carl Edward Sagan) کارل سِیگِن

ند. کبرای ما، این فرق میانگیزاند. اما یمکن است هیچ عالقه خاصی را بر ناز این دیدگاه دورافتاده، زمین م

دوباره به آن نقطه نگاه کن. آن ]نقطه[ همین جاست. آن ]نقطه[ خانه است. آن ]نقطه[ ماییم. بر روی آن هر 

ای، هر انسانی که تا کنون شناسی، هر آن که تا به حال نامش را شنیدهکه را که دوست داری، هر که را که می

ها و های مان، هزاران دین، ایدئولوژیها و رنجاند. جمع تمامی خوشیبوده است، زندگی شان را سپری کرده

گری، هر قهرمان و بزدلی، هر خالق و نابود کننده تمدنی، هر شاه های اقتصادی، هر شکارچی و کاوشدکترین

هر  خالقی،و رعیتی، هر زوج جوان عاشقی، هر مادر و پدری، هر بچه امیدواری، هر مخترع و کاشفی، هر معلم ا

کاری در تاریخ گونه ما، آنجا زندگی کرده ، هر قدیس و گنهیرهبرای، هر مدار فاسدی، هر فوق ستارهسیاست

 .نور شعاع یک در معلق گردی ذره روی بر –است 

پراتورها ها و امزمین صحنه بسیار کوچکی در عرصه وسیع گیتی است. به رودهای خونی که توسط ژنرال

شماری های بیو پیروزی، بتوانند اربابان زود گذر جزیی از یک نقطه شوند، به بیرحمی ریخته شده تا، در شکوه

 .سرزده دیگر ایگوشه ساکنان علیه بر نقطه اینکه از ساکنان یک گوشه 



 خ

 

. نهاشانفرت است پرحرارت چه یکدیگر، کشتن به اندمشتاق چه شان،تفاهم عدم است مکرر چه بیندیش،

 توسط این نقطه کم داریم، عالم در اختصاصی جایگاه یک اینکه توهم مان،خیالی بینیمهم خود مان،رفتارهای

یچ شاید هنور به چالش کشیده شده است. سیاره ما یک ذره تنهای احاطه شده در تاریکی عظیم کیهانی است. 

ر من، این تأکیدی بمان نباشد. برای اثباتی برای حماقت غرور بشری بهتر از این تصویر دور از دنیای کوچک

ای را که تاکنون تر رفتار کنیم و نقطه آبی کمرنگ، تنها خانهمان است که با یکدیگر مهربانمسئولیت

 .ایم، گرامی داشته، محافظت کنیمشناخته
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 چکیده
 بلی تصاویر آینده در قمطالعه های انسانی دارند. بدین جهتها و آرمانها، ارزشتصاویر آینده ارتباط وثیقی با خواسته

ها و البته یکی از عالقه مندیی آنها، های سازندهمند آنها و شاخصد و بررسی نظامهای آینده پژوهانه قرار دارفعالیت
وظایف آینده پژوهان است. این تصاویر بسیار متنوع و گوناگون هستند و طیفی از تصاویر فردی تا جهانی، خوش بینانه تا 

گیرند. مهمترین مسئله در تحلیل تصاویر آینده، اهمیت و جایگاه آنها در بدبینانه، کوتاه مدت تا بلند مدت و ... را در بر می
دین ی تغییرات اجتماعی هستند و بهای سازندهها، مهمترین بلوکبروز تغییرات اجتماعی است. تصاویر آینده در کنار ارزش

ای هاست. در این راستا، پژوهش حاضر به عنوان یک پژوهش بنیادی که در سنت پژوهش ی آنها حائز اهمیتسبب مطالعه
جامعهِ ایرانی  یای علّی به منظور بررسی تصاویر آیندهکیفی انجام شده است، از ترکیب دو روش تحلیل تم و تحلیل الیه

ته جمع های نیمه ساختاریافه از ابزار مصاحبههای تحقیق با استفادکند. دادهدر ذهن جوانان تحصیلکرده کشور، استفاده می
د.  در نهایت اناند و مشارکت کنندگان در پژوهش را دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران تشکیل دادهآوری شده

 حلیلانجامید و بالفاصله به تدقیقه به طول می ۰۹تا  ۵۴مصاحبه، اشباع اطالعاتی حاصل شد. هر مصاحبه بین  ۷۱با انجام 
دهد که تصاویر آینده در بین مشارکت کنندگان، از های حاصل از مصاحبه پرداخته می شد. نتایج پژوهش نشان میداده

وزن زمان حال،  -۲آثار تاریخی به جای مانده از گذشته،  -۷ها به ترتیب اند. این گزارهی اصلی ساخته شدههفت گزاره
ها ها و نداشتهها، عجزحسرت -۶ی جامعه، سایه -۴ی آینده، هایی دربارهحدس -۵اند، در راهی که دیگران قدم گذاشته -۳
 ای علی مورد تجزیه وهای تحقیق با استفاده از روش تحلیل الیهی بعد دادهفهم آینده نام گذاری شدند. در مرحله -۱و 

 های فرعی آنها  بازخوانی شدندآمده و تمتحلیل قرار گرفت. در هر الیه بنابر ماهیت همان الیه، هفت تم اصلی به دست 
تر از تصاویر آینده و اجزای ای منجر به شناخت عمیقهای اصلی آنها در چهار الیه به دست آمد. تحلیل الیهو گزاره
ی تصاویر آینده هیچ کدام به سمت یک آینده مرجح به های اصلی سازندهی آنها شد. نتایج پایانی نشان داد که تمسازنده

 ی آینده است.ی فهم آینده نیز معطوف به یک دیدگاه خارج از دسترس دربارهپیش نمی روند و گزاره
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 پیشنگار

هد ها تأثیر شگرفی بر آنچه به واقع آینده خواد چرا که آننخصوصی دارشأنیت به تصاویر آینده برای یک آینده پژوه، 

آنچه آینده خواهد بود، تشکیل شده، بنابراین ذاتاً هایی از د. تصاویر آینده از باورها، آرزوها، عقاید، و فرضیهنگذاربود، می

ها با اطالعاتی در مورد گذشته، مفاهیمی از آنها تخیل است. اند و چاشنی آندهها از دانش ساخته شمند هستند. آننظام

ه ب ،شوندخته میها ساها و همچنین آرزوها، رویاها و آرمانها و نیازحال، دانش فرهنگی و اجتماعی، سلیقه شخصی، معیار

لیل تأثیر گذارند. به این دگیری، انتخاب، رفتار و کنش تأثیر میکنند و بر تصمیمصورت امید، ترس و انتظارات بروز می

ای را مطرح کنیم که تصویر مثبت و خواهیم آیندهها بر انگیزش انسان بسیار زیاد است. ما با تصمیمات خود یا میآن

 (. ۵۹، ص.۲۹۷۳، ۷)روبین ی منفی و ناخوشایند اجتناب کنیمکنیم از وقوع آیندها تالش میمطلوب ما را بپروراند ی

کنیم، ریشه در تصاویر ذهنی ما از آینده دارد. این شاید یکی از مهمترین بخش زیادی از آنچه ما آدمیان از آینده فهم می

دفی غایی در زمان آینده، شبانه روز تالش می کنید ی ما و دیگر جانداران است. وقتی برای رسیدن به ههای گونهتفاوت

در حالی که هیچ چیز جز یک تصویر از آنچه خواهان اتفاق افتادن آن هستید، در ذهن ندارید، یا وقتی ناامیدانه دست از 

می  ثتالش می کشید در حالی که هنوز آن رویداد بدی که در ذهن دارید، واقع نشده است، اینها همه از تصاویری منبع

ی واقعی، وقتی آیندهد. ند بر زندگی و سرنوشت ما تأثیر بگذارنتواندر نتیجه تصاویر آینده میشوند که شما در ذهن دارید. 

وان آینده را به تاند، تشکیل شده است. میکه سرانجام به حقیقت بپیوندد، از عناصری که در انتظارات قبلی ما وجود داشته

هایی که مستقل از ما هستند نیز، تأثیر های حال ما )که از تمام چیزها و پیشرفتو انتخابها عنوان تجسم نتایج کنش

 (.1۹، ص.۷۰۰1)روبین،  گرفته( دید

رشد  ،گران متفاوت در هر سطح از جامعه وجود داشتهها به عبارت دیگر، تمام کنشها یا نهادها در ذهن افراد، گروهآن

امالً از نو ساخته شوند، توانند کتوانند به اشتراک گذاشته شوند، پذیرفته شوند، شکسته شوند و تغییر کنند. میمی و یابندمی

 بندی شده، و ارزیابی شوند. توانند دستههای مختلف مورد دفاع واقع شوند. بنابراین، تصاویر آینده میو به صورت

تراز با ها بوده، برخی مواقع همشکل گیری هویت، رفتار و تصمیم گیریتصاویر آینده، نمایانگر نوعی آگاهی جمعی از 

 (.۲ ، ص.۲۹۷۳، ۲)سون اندها و امیدها در نظر گرفته شدهپیش بینی، انتظارات، بیم مفاهیمی چون

اند، یک وجه نظری در های تاریخی افراد کمک کردهباور به این عقیده که تصویرهای آینده به شکل گیری اقدام

ند کنند روی خواهد داد، سازگار کنکنند خود را با آنچه گمان میتر، افراد یا تالش میلعات آینده است. به تعبیر روشنمطا

ژوهشی آینده های پترین پرسشکنند که آینده دلخواه خود را بسازند. به زعم بل، مهمترین و بنیادیای رفتار مییا به گونه

                                                           
1 Anita Rubin 
2 Hyeonju Son 
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ها چیست؟ و هر یک، چه پیامدهایی د؛ تصویرهای آینده چه ماهیتی دارند؟ علل پیدایش آنانپژوهان، مواردی این چنینی

 (.۷۱۳، ص.۷۳۰۲، ۷)بل دارند؟

دنبال  بهها )اگر نخواهم به صراحت بگویم اولین پژوهش( در این راستا پژوهش حاضر به عنوان یکی از اولین پژوهش

کشور است. این تحلیل از دو منظر قابل توجه است. منظر اول شناسایی بررسی تصاویر آینده در ذهن جوانان تحصیلکرده 

تصاویر موجود است که چون تحقیق به شیوه کیفی انجام می شود، نتایج حاصل از این شناسایی آنچنان قابل تعمیم نیستند 

ازی پرد دنبال نظریهبه ی تصاویر آینده است که به عنوان یک پژوهش بنیادی های سازندهو منظر دوم شناسایی شاخص

ر در زمینه تهای گستردهگیری تصاویر آینده است و می تواند دستمایه اولیه برای طراحی پژوهشدر زمینه فرایند شکل

 شناسایی و رصد تصاویر آینده در بین جوانان باشد. 

میت طرح مساله، اه پردازد که شاملاست، فصل اول، به کلیات تحقیق می تحقیق حاضر در پنج فصل ارائه گردیده

است. در فصل دوم، ادبیات و پیشینه پژوهش گردآوری  روش پژوهشآن، اهداف و دامنه پژوهش به همراه اشاره کوتاهی به 

بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، در برگیرنده روش تحقیق است که ضمن بیان فرایند پژوهش، به معرفی ابزار  و مورد

پردازد. در فصل چهارم، نتایج حاصل از کار میدانی در ها میمونه آماری و روش تحلیل دادهها، جامعه و نآوری دادهجمع

هاداتی های پژوهش، پیشنبه تفصیل یافته، و در فصل پنجم استهای بیان شده در فصل سوم، ارائه گردیده قالب روش

  اند.های تحقیق آمدهبرای تحقیقات آتی، روایی و پایایی پژوهش و محدودیت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Wendell Bell 
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 گذارندیمهای ممکنی که زمان گذشته و حال در اختیار ما آینده به معنی انتخاب ما از بین راه

، چیزی است که ابتدا در ذهن ساخته و سپس در رفتار نمود شودیمنیست، بلکه مکانی است که خلق 

های رسیدن به آینده به آن کوچ کنیم، بلکه ما سازنده آن هستیم. راه. آینده جایی نیست که ما ابدییم

ما سازندگان را تغییر  تنها نهها و تالش ما برای ساختن این راه شوندیم، بلکه ساخته شوندینمپیدا 

 (. 1۸۹۱، 1)بولدینگ سازدیم، بلکه مقصد را نیز دگرگون دهدیم

 

 مقدمه 4-4

های بنیادین هر و اسطوره هاینیبجهانها، های ممکن، محتمل و مرجح، دیدگاهمند آیندهی نظامی مطالعهپژوهندهیآ

ت ساختار یی( به سمگوشیپبر آینده )طالع بینی و  رگذاریتأثی نیروهای خارجی ی نوپا از مطالعهآینده است. این رشته

ی )مطالعه و خلق تصاویر مرجح آینده( حرکت کرده ها( و عامل انسانها و نظام)الگوهای تاریخی تغییر، ظهور و سقوط ملت

 (. ۱، ص.۷۳11، ۳)عنایت اله ۲است

ا هها و حصول اطمینان از این است که آن ایدهجایگزین یتمام یداشتن آینده به رو گشوده نگاه یپژوهندهیهدف از آ

 یپژوههندید. آنشونمی فشار و تعدیسرکوب، اَشکال جدیدی از  یسوهایی بهتبدیل به گام یسادگآینده، به یدرباره

های زمان حالی که ممکن است بر اندازها و خواستهها، چشمها، احساسات، هدفایده با ،در مورد آینده استکه قدر همان

رد در مو رفته همی و ایجاد مدیریت تغییر است و رو ۵ینگارندهیآی در مورد پژوهندهیآ مرتبط است. ،نیز آینده مؤثر باشند

تا جائیکه  ،ها و هنجارهای اجتماعی است، عادات روزمره، اولویتدر زندگی روزمره ازین موردتغییرات های زمان حال، کنش

 شویم.صاحب قدرت  ،ما برای پیشتاز بودن و شکل دادن به آینده دلخواه خود

به بهترین صورت آن را  ۴اثر ماندگار گروه راک فلیتوود مک است و ، سادهپژوهانندهی، و بیشتر آیپژوهندهیپیام کلی آ

 :(۰، ص. ۲۹۷۳، ۶)سردار بیان کرده است

 دست برندارید، فردااز فکر کردن به 

 اینجا خواهد بود. یزودبه او

                                                           
1  Elise Boulding 

چنین برداشت کرد که منظور  توانیموفق این نظر  .ساختار -۳انسان و  -۲امر متعالی،  -۷ :کندیمدیگر به سه عامل در ساخت تاریخ اشاره  ییجا دره سهیل عنایت ال 2
  کلی جایگاهی قائل نیست. صورت بهمتمرکز بر نقش انسان و ساختار در ساخت آینده است و برای امر متعالی  یپژوهندهیآعنایت اله این است که 

3 Sohail Inayatullah 
4 Foresight  
5 Fleetwood Mac )یک گروه خواننده انگلیسی – آمریکایی در موسیقی راک(  
6 Ziauddin Sardar 
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، ۷۰۰۱، ۷)بل ی استپژوهندهیآتصویرسازی آینده یکی از ارکان اصلی  گرید یعبارت بهدر این میان تصاویر آینده و یا 

به تعریف و فهم تصاویر متفاوت از آینده  پژوهانندهیآکه؛  سازدیم نشان خاطردر این زمینه  ۲(. جیم دیتور1۶تا  1۷صص. 

های گوناگون از مردم تصاویر متفاوتی از آینده دارند و اینکه چگونه تصاویر متفاوت از آینده چرا گروه کهنیامندند؛ عالقه

، و اینکه چگونه رفتارهای خاص در زمان حال، خود منجر به شودیمهای متفاوت در زمان حال منجر به رفتار و واکنش

 (. ۳۹۳، ص.۲۹۹۲)دیتور،  شوندیمایجاد تصاویر مختلف از آینده 

آمده  ،اندشده انجامنامی است که اگر نگوییم همه، اما در اکثر مطالعاتی که در زمینه تصاویر آینده  ۳ال. پوالک فرد

ی رسازیصوتها در پوالک یکی از اولین متفکرانی است که توجه ما را به ضعیف شدن و تحلیل رفتن ظرفیت انسان است.

( او در حالی نگارش شد که تجربه جنگ جهانی دوم اروپا ۷۰۴۳) ۵ی. کتاب تصویر آیندهکندیمهای متفاوت جلب از آینده

که تاکنون  "۴متفاوت کامالًچیزهایی "را فلج کرده بود. به نظر پوالک توانایی و ظرفیت انسان در ساخت تصاویر ذهنی از 

 ۶عی، تصویرسازیجتما، کلید اصلی پویایی تاریخ بشر است. از سطح فردی گرفته تا سطح ااندنشده ثبتتجربه نشده و یا 

. از است جلو به رو حرکت درنیات ما  بخشالهاماند. این تصویرسازی به چیزهایی اشاره دارد که تاکنون وجود نداشته

های جهانی، همه و همه تصمیمات روزانه در سطح فردی گرفته تا سطح خانواده، شرکت، اجتماعات، ملیت و حتی جنبش

 ی مرجح رو به حرکت هستند. به سمت تصویر ما از یک آینده

های بدیلی ، گزینه۱یخیفراتاردر فرایندهای  مطالعه موردی و بدبینی نیبخوشی بدیل هاموج که کندیمپوالک اشاره 

ها در کنار خدا و یا طبیعت در رسیدن به این پایان نقش ها گاه انسان، که در آنسازندیمپایان تاریخ مطرح  عنوان بهرا 

ی نیبخوشبا مطالعه روندهای تاریخی دریافت که حس  اواند. اند و گاه تنها تماشاچی بازی نیروهای فراطبیعی بودهداشته

ی آن ی که برای مثال نتیجهشهرآرمانی نیبخوشهمراه بوده است.  1یشهرآرمانجوامع نسبت به آینده با یک حس 

هایی از تاریخ که حس بدبینی نسبت به آینده با حس درماندگی در عالم های اخیر است. در دورهی غرب در سدهنیبجهان

ی که انگار خدا جامعه را فراموش کرده است( عجین شده، کیفیت اگونهبههستی )قهر خدا و نیروهای فراطبیعی با جامعه، 

ه در ظرف زمانیِ اکنون گذاشته است. در این شرایط زندگی جامع زوال به روها قصدمندی و تصویرسازی بشر از ناشده

 (.۷۰۱۳)پوالک،  دهدینمو هیچ پویایی برای تغییر در جامعه رخ  شده محدود

                                                           
1 Wendell Bell 
2 Jim Dator 
3 Fred Lodewijk Polak 
4 The image of the future 
5 Totally other 
6 imagery 
7 macrohistory 
8 utopian 
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توان شود اگر بهای فردی و راهبری اجتماعی، چه میبا این تفاسیر و اذعان به نقش تصاویر آینده در تصمیم گیری

در ذهن جامعه را درک و بر مبنای آن به خلق تصاویر یک مرحله باالتر  ی ایجاد این تصاویر در ذهن افراد و درسازوکارها

سازی نمبنایی برای تمد تواندیماین مهندسی و یا به عبارتی ساخت واقعیت اجتماعی آینده،  ؟.پرداخت نظر موردمطلوب و 

ی یا بهبود زندگی بشر منشأ دنتوانیمهایی که بنا بر علم، خواست و درک مهندسان تصویرسازش از جهان، باشد. تمدن

 زوال و نابودی آن باشند. 

اخت ی تصاویر آینده و شنریگشکلبر  رگذاریتأثدر این راستا پژوهش حاضر کوششی است جهت شناسایی عوامل 

ق ارائه تحقی سؤاالتکشور. در ادامه مسئله تحقیق خواهد آمد، سپس  تحصیلکرده تصاویر موجود از آینده در ذهن جوانان

د و ضمن مروری بر تاریخچه موضوع، به بیان اهداف تحقیق، روش تحقیق و اهمیت تحقیق پرداخته خواهد خواهند ش

 شد.

 

 پژوهش مسئلهبیان  4-۲

یا بدبینانه،  نانهیبخوش توانندیماند. تصاویر ذهنی که و نویسندگان مختلف به بررسی تصاویر آینده پرداخته پژوهانندهیآ

ی، پژوهندهیآ نظرم ازباشند. اما این تصاویر  شدهشناخته کامالًانگیزاننده یا نخوت آور، ضعیف یا قوی، آزمون نشده و یا 

وجود دارند و  هانآی به دنبال بررسی درست یا غلط بودن این تصاویر نیست. پژوهندهیآی به عبارتدرست یا غلط نیستند. 

 هاآنکه تصاویر آینده و تبعات  داردیمبیان  صراحتبههستند. دیتور  ۷یپژوهندهیآدر  مطالعه موردی از حقایق تجربیِ جزئ

 یپژوهندهیآی، کلید فهم نیبشیپهای مرجح در مقابل مطالعات حوزه های بدیل و ساخت آیندهی در آیندهنگارندهیآهمچون 

 (.۳۹۳، ص.۷۰۰1دیتور، ی هستند )نیبشیپو درک تفاوت آن با 

 مشهود توانندیم. این چیزها میکنیمناخودآگاه در مورد چیزهای اطرافمان تصویرسازی  طوربهدر زندگی روزمره ما 

تمامی این تصاویر  .ها و شرایط اقتصادی کشورها و یا نامشهود باشند، مثل روابط بین انسانباشند، مثل مردم و سازمان

 یی قرار گیرند. تصاویر گذشته، تصاویر حال و تصاویر آینده. تصاویر مربوط به گذشته وتاسهی بندمیتقسدر یک  توانندیم

 در. گردندیمحال، بر اساس یک تفسیر و تعبیر و یا شرح و بیان آنچه اتفاق افتاده و یا در حال اتفاق افتادن است، ایجاد 

                                                           
که بحث داغ  ۷+۴ی ایران با ای و مذاکرهی انرژی هستهمسئله ،از مصاحبه شوندگان برخیبود،  مشارکت کنندگانزمانی که این پژوهش در مرحله انجام مصاحبه با  1

ای محتمل، در ذهن آنها بود. در حالی که درست دو ماه بعد ایران بر می دانستند. در واقع این یک تصویر از آیندهسال آینده  ۳های حل نشده تا یکی از مسئله روز بود را،
به توافق نهایی با غرب رسید. آیا می توان چنین برداشت کرد که این تصویر، تصویری درست یا غلط بوده است؟؟. غلط یا درست، این یک  ای خودی هستهسر مسئله

ی ای مثال اسطورهرتر از بحث بر سر درستی و یا نادرستی این تصویر و یا چنین تصاویری است. بی این عقبه به مراتب مهمای قابل تامل است که مطالعهتصویر با عقبه
ذار باشند. توانند بر روی چنین تصویری تاثیرگی دالالن تحریم و گفتمان نه شرقی، نه غربی، هر کدام میی آمریکا شیطان بزرگ یا استعارهغرب غیرقابل اعتماد، استعاره

 هد. ی تصاویر را زیر ذره بین خود قرار دهای سازندهآینده پژوهی به دنبال این است که مولفه
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 زیچ کاز ی انتظارات صورت بهاند و که هنوز اتفاق نیفتاده شودیممربوط به آن چیزهایی  واقع درتصاویر آینده  کهیصورت

 (.۱۳1، ص.۲۹۹۳، ۷)اُنو گردندیمیا موقعیت ایجاد 

 اند؟ اما چرا فهمیدن و درک تصاویر آینده مهم

ناخودآگاه، تصمیماتی در مورد مسائل گوناگون اتخاذ  صورت بهخودآگاه و چه  صورت بهما در طول زندگی خود چه 

 (:۱۳1، ص.همانزیر دارد ) صورت بهفاز یا مرحله عمده  ۵ی ریگمیتصم. هر فراگرد میکنیم

 

 فراست و آگاهی؛ -

 طراحی؛ -

 انتخاب؛ -

 ی.ریکارگبه -

 

ی گوناگون برای رویارویی با مسئله درک شده؛ انتخاب بهترین هاحلراهفهم یک موضوع و یا مسئله خاص؛ طراحی 

 . شدهانتخاب حلراهی ریکارگبهو  حلراه

 ، بلکه آنچه دردهدیمی قرار بررس موردتجربه کرده است،  قبالًمواردی را که  تنها نهدر دو فاز طراحی و انتخاب، فرد 

تصویرسازی از آینده است. این مسئله  واقع دردهد. این مسئله قرار می توجه موردآینده امکان بروز و وقوع دارد را نیز، 

از  شده هساختسازد که چه در سطح فردی، چه سازمانی و چه ملی، رفتار کنونی هر سیستم انسانی به تصاویر نمایان می

 :داردیمزیر بیان  صورت بهآینده بستگی دارد. بولدینگ این مورد را 

خصی را از نامشرفتار نوسانی، دمدمی و  احتماالًی پیش رو ندارد، فرد یا ملتی که هیچ حساسیتی به گذر زمان و آینده

 (.۱، ص.۷۰۴۶دهد و چنین سیستمی شانس کمی برای بقا دارد )بولدینگ، خود بروز می

در ذهن  شده ساختهاز تصاویر  متأثر، خود دهندیمو نیز بایستی اذعان داشت که اگر رفتار کنونی ما که آینده را شکل 

با  تصاویر آینده، پوالک بلندمدتهد شد. در زمینه اثرات بیشتر خوا مراتب بهاند، بنابراین اهمیت تصاویر ما از آینده

که تصاویر مثبت و سازنده از  داردیمی تمدن بشری، بیان ساله ۳۹۹۹ی نظریه تغییرات اجتماعی و مطالعه تاریخ ریکارگبه

ند. بنابراین اآینده باعث شکوفایی و رشد فرهنگی جوامع شده و بالعکس تصاویر منفی، باعث رخوت و افول فرهنگی شده

یر آینده، تصاو مطالعه با توانیمای با تصاویر مثبت از آینده دارد و لذا بدین گونه دوام و قوت فرهنگ، رابطه معنادار قوی

بینی کرد. با کاربرد این تئوری، او در زمان خود در مورد آینده جوامع بشری های محتمل برای یک جامعه را پیشآینده

                                                           
1 Ryota Ono 
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آینده  سمیدئالیا، هرگونه دهدیمای از آینده ارائه که رئالیسم حال محور موجود که تصاویر بدبینانه رسدیمبدین نتیجه 

 طورهب. تصاویر بدبینانه از آینده، کندیمهای بهتر را رد خود قرار داده و امکان و رویای خلق آینده ریتأثمحور را تحت 

ا همردم آن فرهنگ را نسبت به داشته جیتدر بهسازند و ع و آلوده میپیوسته فرهنگ را مورد هجوم قرار داده و آن را ضای

 ندکیمی رشد پیدا طلبمنفعت(. در چنین شرایطی فردگرایی و ۲۲۲، ص.۷۰۱۳)پوالک،  کنندیم اعتمادتریبو ثروت خود 

 . دهندیمشهر شهرها جای خود را به ترس از ویرانهای جمعی در قالب آرمانو رویای

ازی آینده، ینه تصویرسپژوهی ذکر گردید، نیاز به مطالعه و مداقه در زمآنچه در باال از زبان اندیشمندان آینده بر هیتکبا 

ی عهجام عنوان افراد ما بهنمایان می سازد.  شیپ از شیب، خود را ندیآیمهای تمدنی پیش جایی که بحثبخصوص در 

به کجا  نیا از ، و بعدافتدیاینکه چه کسی هستیم، چه اتفاقی م یدرباره یهایهای خود را بر اساس داستان، انتخابانسانی

 ،ل دادها شکتوان به آنو چگونه می شوندیها چگونه ساخته مفهمند این داستانکه می . کسانیمیدهی، انجام ممیرویم

 .در دست داشته باشند ،کلیدهای قدرت را در قرن آینده قادر خواهند بود تااحتماالً بیش از بقیه 

ی، زیررنامهببرای  تنهانهاند، دار بر پا کردن تمدنتصویرسازی و داشتن تصویر مطلوب از آینده، برای جوامعی که داعیه

ی آن تمدن نیز ضرورت دارد. در این میان، برای ما )مدعیان تمدن ایرانی بلکه حتی برای اندیشیدن و صحبت کردن درباره

قین در است. زیرا قطع ی ریانکارناپذایم( یک ضرورت یی آن تمدنبرپان داستان خود )مایی که به دنبال اسالمی( داشت –

م و ...( بر ها، موج سوداستان دیگران )مارکسیسم، برخورد تمدن ناچار بهصورت نداشتن چنین داستان و تصویری از آینده، 

هایی از آن در جامعه جنبه باًیتقراز نوع نرم باشد که  تواندیم این تحمیل چند هر(. ۷۳1۲ما تحمیل خواهد شد )پورعزت، 

 کنونی ما مشهود است. 

 وانانجتصاویر آینده در ذهن  شناسایی توانیمی پژوهش حاضر را یی بدین دغدغه، هدف عمدهگوپاسخلذا در راستای 

آینده  جامعه دانست، تا از این رهگذر بتوان دست به مهندسی این تصاویر در راستای رسیدن به تصاویر مطلوبِ آینده زد.

 توانینم ایرؤنیست. بدون داشتن تصویر از آینده، بدون داشتن آمال و آرزوها، بدون  شده شناختهکامل روشن و  صورت به

اویر و تص اهایرؤ، اما اقدام و عمل در راستای تحقق آن دهدینماتفاقی در آینده رخ  بدون تصویر، چه اگردست به اقدام زد. 

جز الزم دیگری است. این اقدامات عالوه بر تصاویر آینده به عوامل محیطی و خارجی نیز بستگی دارند. عواملی که ممکن 

 (.۳۹۳، ص.۷۰۰1آورد )دیتور،  حساب بهرا درک و  هاآنباید  صورت هر دردر کنترل ما نباشند، اما  بعضاًاست 

استفاده  “سونامی تغییر”دیتور برای نشان دادن پویایی موجود در ارتباط تعاملی بین عوامل ذهنی و عینی از استعاره 

یک  تالش ما برای ساختن هرگونهای از عوامل محیطی هستند که تصاویر آینده و یا . عوامل عینی طیف گستردهکندیم

وند، توانند نادیده گرفته شمقابله کند. این عوامل نمی هاآنرا مدنظر قرار داده و به عبارتی با  هاآنایستی آینده مرجح، ب

قرار گیرند. اینکه این عوامل محیطی چه چیزی هستند، بستگی به تئوری تغییر  مطالعه موردو  شده فیتعربلکه باید 
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یی هاآن، موانع تغییر آن و اینکه چه جنبه دهنده رییتغامعه، عوامل اجتماعی موجود در ذهن محقق دارد. فهم یک نفر از ج

ی هادگاهیدمختلف،  پژوهانندهیآ ،ها در مقابل تغییر سرسخت هستندی تغییر داد و کدام جنبهراحتبه توانیماز جامعه را 

 (.۳۹۳، ص.همانمتفاوتی دارند )

از  تأثرمی تصاویر ذهنی از آینده بدانیم و آینده را نیز را زادهاما یک جنبه از این پازل مشخص است. اگر اعمال کنونی 

که البته این اعمال خود تابعی از تصاویر ذهنی  -شانیکنونرفتار و اعمال  واسطه بهاعمال امروزی، آن قشری از جامعه که 

سری از جامعه که البته در جامعه ما اند. کی بیشتری بر روی آینده دارند، قشر جوان جامعهرگذاریتأثتوان  -از آینده هستند 

 در ذهنشان دارند، کلید درک چگونگی ساخت آینده است.  هاآنای که کسر بزرگی هستند و مطالعه تصاویر آینده
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 اصلی تحقیق حاضر این است که چه تصاویری از آینده در ذهن جوانان کشور ایران وجود دارد؟ سؤال

ی تصاویر آینده ریگشکلهایی بر روی جواب داد که چه شاخصه سؤالاساسی تحقیق باید به این  سؤالبرای جواب به 

 ؟رگذارندیتأث
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وفق نظر ویل دورانت، «. شودینمیک تمدن بزرگ تا از درون منهدم نشده از بیرون مغلوب : »سدینویم ۷ویل دورانت

توان قبل از هر چیزی شقاوت و بدبختی و یا سعادت و خوشبختی یک جامعه را، درون خود جامعه جستجو کرد. اما می

ار واین دو روی سکه را رقم بزند؟ چه چیزی باید رخ دهد تا با مشاهده آن بتوان ارشمیدس تواندیمی چه عاملی راستبه

عینی  بر پایه مشاهدات صرفاً تواندیمشناس جتماعی، همچون یک زیستمحقق علوم ا اصوالًو آیا  ؟فریاد زد، یافتم، یافتم

دسیاتی ح توانیمی ایرانی، چگونه ی این تحقیق یعنی جامعهمطالعه موردی بزند؟. و حال در رابطه با ریگجهینتدست به 

بخواهیم و چه  -امعه ایرانیج-را در بوته آزمایش گذاشت؟ چه ما هاآنی پیش روی جامعه زد و هوشمندانه در مورد آینده

نخواهیم، چه فعاالنه برای ساخت آن تالش کنیم و چه منفعالنه در انتظار آن باشیم، یک مسئله در مورد آینده مشخص و 

ران چرا ای»اینکه اتفاق خواهد افتاد. اما در این میان به نقل از علمداری در مقدمه چاپ ششم از کتاب  همآنقطعی است و 

 : «غرب پیش رفت؟عقب ماند و 

 ،یشیاندکج هب محکوم بندندیم دارباشیب نیا بر را خود گوش و چشم و کنندینم رانیا یکنون جامعه شناخت یبرا یتالش که یکسان» 

 .« هستند یبیخود تخر و وقت اتالف

                                                           
1 Will Durant 
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 : سدینویماو در ادامه 

 

 لمشک حل یهادروازه توانست خواهد بلکه ،است سابقهیتنها ب نه رانیا جامعه در خردمندانه دانش و یآگاه نیا رشد عمق و وسعت... »

 و نینشسلمانم یکشورها ریسا که داد خواهد دست به ییالگو یدگرگون نیا. دیبگشا یگرید از پس یکی را رانیاجانبه همه توسعهبست بن و

 (.۲۳، ص.۷۳1۰)علمداری، « آورد خواهد رونیب خود نهیرید و یخیتار یماندگبست عقببن از زین را یاانهیخاورم

ی جامعه ایرانی در ذهن این نویسنده نقش ببندد؟ و این تصویر که چنین تصویری از آینده شودیمچه چیزی باعث 

 خواهد داشت؟ ریتأثچگونه بر رفتار کنونی او 

 

ساز و کارهایی مانند چه تصاویر آینده در یک فراگرد حاصل از خرد جمعی ایجاد شده باشند و چه نخبگان جامعه با 

ها برای بازیابی هویت خویش و امید یافت می شوند. پایه ترین زمینهجا با دوامرسانه آنها را به جامعه القا کرده باشند. این

های های اساسی، در ظرفیتبینی، توهم نیست. این مسئله در ظهور توافقی ژرف بر سر تغییرات و سازشو اساس خوش

تیجه شدند، قرار دارد. نیرپردازی از آینده و در غنای منابع فرهنگی که قبال به ندرت به میدان آورده میخالق روندهای تصو

های پیش روی ما، آینده واقعاً ارزش زندگی کردن را دارد. گذار به رغم همه مشکالت بزرگ و بحراناین است که علی

جام الزم برای پیشرفت برخوردار باشد، در سایه قبول همه گیر ای که ضمن حفظ تکثرها و افتراقات، بتواند از انسجامعه

ه به ک یهایهای خود را بر اساس داستانما به عنوان افراد، انتخاباین تصاویر جمعی از آینده، ممکن و مطلوب می گردد. 

سانی انجام می دهیم. ک گوییم،می ،خود درباره اینکه چه کسی هستیم، چه اتفاقی می افتد، و بعد از این به کجا می رویم

ادر خواهند ق احتماال بیش از بقیه  ،ها چگونه ساخته می شوند و چگونه می توان به آنها شکل دادکه می فهمند این داستان

 (.1۰۹، ص.۲۹۹1)پورعزت و همکاران،  کلیدهای قدرت را در قرن آینده در دست داشته باشند بود،

 هانآتصاویر موجود در ذهن جوانان کشور ایران. جوانانی که تصاویر این پژوهش کوششی است در راستای شناخت 

 در آینده خواهد بود.  هاآنسازنده دنیای واقعی  هاآنو رفتار کنونی  هاآنی رفتار کنونی از آینده، سازنده

 

 پژوهشاهداف  4-۵

 هدف عمده پژوهش حاضر عبارت است از:

 های کیفی پژوهش ذهن جوانان کشور بر اساس روشی جامعه ایرانی در بررسی تصاویر آینده -

 :شودیمهمچنین در راستای هدف عمده، هدف فرعی زیر دنبال 

 ی تصاویر آینده در ذهن جوانان جامعهریگشکلبر  رگذاریتأثهای شناخت شاخصه -
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شود، باید ی علوم اجتماعی انجام میدر حوزه کهیی آنجا ازاز منظر هدف، پژوهش حاضر یک پژوهش بنیادی است و 

این تحقیق است، روش کیفی است. در جهت فاصله  مسئلهمتناسب با طرح  آنچهروشی متناسب با این حوزه اتخاذ کرد. 

های یک پدیده پیچیدگی نشان دادنگرفتن و فرار از منطق علوم طبیعی، بایستی از روش کیفی که روشی کارآمدتر برای 

هایی غیر دهد، که با شیوههایی را بدست میاست، استفاده کرد. منظور از تحقیق کیفی هر نوعی از تحقیق است که یافته

گی، های زندزندگی اشخاص، تجربه تواندیم. موضوع پژوهش کیفی اندشده کسباز روش آماری یا هرگونه کمی کردن، 

ها های اجتماعی و تعامالت میان ملتهای اجتماعی، پدیدهها، و نیز کارهای سازمانی، جنبشاسها، احسرفتارها، هیجان

 (. ۳۲، ص.۷۳۰۵، ۷باشد )استراوس و کربین

 تحقیقاتی ینظریه و روش کی علی ایالیه تحلیلاست.  ۲ای علّیروش اصلی در تحقیق حاضر، روش تحلیل الیه

 یادگیری حین و انتقادی تعبیری، تجربی، هایدیدگاه سازییکپارچه و ترکیب دنبال به نظریه یک عنوان به و است جدید

 سازمتحول فضاهای معنای ایجاد به نیست، بلکه آینده ۳بینیپیش معنای به روش یک عنوانبه آن کاربرد است. عمل

 است. مفید تربلندمدت و ترجامع تر،عمیق سیاست مؤثرتر، یک توسعه در احتماالً و است ۵بدیل هایآینده خلق برای

  .اسطوره / استعاره بینی وگفتمان / جهان اجتماعی، علل ،۴سطح است: لیتانی چهار شامل علی ایالیه تحلیل

زیرین  هایهای اجتماعی و رسیدن به درکی عمیق از الیهای علی، ساخت شکنی پدیدهی تحلیل الیهسازادهیپهدف از 

 (.۱۷، ص.۷۳۰۲)خزایی و دیگران، مسائل و مشکالت است 

 و دورنمای اجتماعی هایعلت سطح دوم، سطح است. واقعیت معمول و پرسش بدون دیدگاه یعنی لیتانی نخست سطح

 یا گفتمان سوم سطح گیرند.می پرسش قرار مورد و شده داده شرح دوم سطح در لیتانی اطالعات و هاداد است. مندنظام

 سطح این در شوند.ایدئولوژی مشخص می و بینیجهان تر، استدالالت،عمیق هایفرض سطح این در است. بینیجهان

 چهارم سطح اسطوره سطح سازند.می را نظام و لیتانی مختلف، ذینفعان چگونه که پرداخت امر این به اکتشاف توانمی

 در حرکت و پژوهش ای علی،تحلیل الیه فراروی چالش دارد.می بیان را ناخودآگاه احساسی ابعاد که است هااستعاره  /

 هایآینده خلق به منجر کار این انجام دانستن است. مختلف هایشیوه برگرفتن در جهینت در و تحلیل هایالیه این

یابد می خاتمه پرسش همین با و شده آغاز آینده از پرسش طرح با علیای تحلیل الیه روش شود.می معتبر بدیل

  (.۷۹، ص.۲۹۹۱، اهللتیعنا)

                                                           
1 Anselm L. Strauss and Juliet M. Corbin 
2 Casual Layered Analysis (CLA) 
3 Predicting  
4 Alternative futures  
5 Litany  
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عمق  تینها درای علی در اینجا یک چارچوب کلی برای نظم دادن به روند مطالعه و است که تحلیل الیه ذکر انیشا

های خام، با استفاده از روش تحلیل مضمون های خام است. اما مرحله نخستِ تحلیل دادهبخشیدن به فرایند تحلیل داده

 .ردیگیمصورت  ۷)تحلیل تم(

 وردمکه اطالعات اندکی در مورد پدیده  کندیمروش تحلیل تم زمانی ضرورت پیدا  ژهیو بهاستفاده از مطالعات کیفی 

چوب ، فقدان یک چارنظر مورددر ارتباط با موضوع  شده انجاموجود داشته باشد و یا اینکه در مطالعات و تحقیقات  مطالعه

نده مطالعات و تحقیقاتی که در حوزه تصاویر آی رغمیعلنظری که به صورتی جامع به تبیین موضوع بپردازد، مشهود باشد. 

است. لذا نبود یک  شدهانجامدهنده به تصاویر  شکلی در ارتباط با عوامل اپراکنده، اما تحقیقات اندک و شده انجام

قان پژوهش حاضر را بر آن داشت تا یک چارچوب نظری متناسب با فرهنگ ایران را توسعه چارچوب نظری جامع، محق

 دهند. 

ی داده در این پژوهش مصاحبه است. با توجه به نوین بودن تحقیقات درباره تصاویر آینده در آورجمعهمچنین ابزار 

تفاده شود. این بر رویکرد اکتشافی اس دیتأکبا  تهافی ساختارهای نیمه ایران، تصمیم گرفته شد که در این تحقیق از مصاحبه

قات ی اولیه و عمیق برای توسعه الگوهای نظری برای تحقیهادهیای به دلیل این بود که هدف تحقیق شناسایی ریگمیتصم

کرد که  ناساییهایی را شی کیفی بود. در نظر است که بر اساس نتایج این تحقیق بتوان ایدههاافتهتجربی آتی بر اساس ی

 قرار گیرند.  استفاده موردهای آماری بزرگ با رویکرد تست نظریه برای انجام تحقیقات کمی با نمونه

 

 پژوهشقلمرو  4-7

 توان در سه محدوده به شرح زیر بیان نمود:قلمرو پژوهش حاضر را می

 

 قلمرو موضوعی 4-7-4

یا روزمرگی را انتخاب کرده « زندگی روزمره»لمسِ  تر موضوعات قابلهای کیفی بیش، روش«انتخاب موضوع»از نظر 

 (. ۷۷۶، ص ۷۳1۰دهند )منادی، را مورد مطالعه قرار می  صورت عمیق آنو در سطح خُرد به 

طالعات م حوزهو از این منظر در  پردازدیمهای کیفی انجام شده و به بررسی تصاویر آینده این پژوهش در سنت پژوهش
 . ردیگیمی قرار پژوهندهیآ

 
 

                                                           
1 Thematic analysis  
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 قلمرو مکانی 4-7-۲
ترین باشد که بدون شک مهممی« زمین پژوهش»نقطه اساسی و آغازین روش کیفی، شروع کار پژوهش از میدان یا 

سازد. در آن واحد، هم مکان و هم موضوع پژوهش را می ۷«زمین»کیفی با روش کمّی است. واژه بخش و وجه تمایز روش

. در واقع، پژوهشگر در روش کیفی از زمین پژوهش "باشدترین عامل پژوهش میزمین تحقیق مهم"به اعتقاد الپالنتین، 

هایی چه جواب هایی وداند دقیقاً چه دادهگونه است؟ ولی نمیخواهد بداند وضعیت چگونه است؟ و چرا اینکند و میآغاز می

 داند در آن موقعیت وکه به دلیل شناختش نسبت به موضوع، تا حدودی مییابد. ضمن این های خود میبرای پرسش

های بعضاً بدون انتظار یا غیرمنتظره، مشخصه مهم روش کیفی است خبری ناقص و جوابگذرد. این بیوضعیت چه می

ی هایمان با روش کمی با نظریه و پرسشنامهکه ما در اکثریت قاطع پژوهشگردد، در حالی که از زمین پژوهش آغاز می

، ص ۷۳1۰سازی دست یابیم )منادی، توانیم به نظریهرویم، فلذا نمیاستاندارد، یعنی معیار دیگران، به زمین پژوهش می 

های این پژوهش در احبهباشد. تمامی مص(. در پژوهش حاضر زمین پژوهش از منظر مکانی شهر تهران می۷۷۶و  ۷۷۴

 های دانشجویی( انجام گرفت. ها و خوابگاهها در دانشگاه تهران )دانشکدهشهر تهران و اکثر قریب به اتفاق آن

 

 قلمرو زمانی 4-7-9
شود؟ ای از زمان مربوط میدر اینجا به دو مجموعه پرسش بایستی جواب داده شود. اول موضوع پژوهش به چه دوره

د؟ دومین مجموعه حساب آور کشد؟ آیا گذشته را نیز باید بهبینی آینده نیز میزمان حاضر ارتباط دارد؟ آیا به پیشآیا فقط به 

گیرد یا در چند مقطع ها در یک مقطع زمانی انجام میشود: آیا تمام مشاهدهزمان انجام پژوهش مربوط میپرسش به مدت 

آیند و به شرایط زمان از آینده به عقاید و تجربیات او که از گذشته می (. تصاویر انسان۷۳۱، ص.۷۳۰۷زمانی؟ )خاکی، 

یابند. لذا پژوهش حاضر به لحاظ خط سیر زمانی، از گذشته آغاز و حال او بستگی دارد و جایی در آینده احتمال وقوع می

ی پایانی سال حاضر سه ماهههای تحقیق نیز محدوده زمانی پژوهش رسد. از منظر گردآوری دادهجایی در آینده میبه

 باشد.  می ۷۳۰۵ی نخست سال و سه ماهه ۷۳۰۳

 

 خالصه فصل 4-8
ارائه و ذهن خوانندگان با موضوع آشنا و درگیر  دهدیمدر تحقیق حاضر رخ  آنچه ازای در این فصل تالش شد تا شمه

ن سعی شد تا در ای جهت نیا ازهستند.  ریگوقتی بعد به فراخور هدفشان، به نسبت طوالنی و شود. فصول چهارگانه

، کلیتی از تحقیق در نظر خواننده شکل گیرد. در فصل آتی به بررسی مبانی نظری و واقع بهیی پرهیز و گوادهیزفصل از 

                                                           
Terrain 1   
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ن وانندگاخای جهت ورود به میدان پژوهش فراهم آید. تا از این رهگذر، مطالعات کتابخانه شودیمی پژوهش پرداخته پیشینه

 آشنا به مباحث نظری مربوط به تصاویر آینده می توانند از فصل دوم صرف نظر کرده و وارد فصل سوم شوند. 
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 فصل دوم

 پژوهش یشینهو پ ینظر یمبان
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باید رنج تبعید را تاب آورم. ولی آیا مجبورم با ناله بمیرم؟ مجبورم  من باید بمیرم. باید حبس شوم.

ه که مرا ب کندمیمانع من شود که با لبخند به تبعید روم؟ حاکم تهدید  تواندمیکنم؟ آیا کسی  زاری

ام را ، ولی نه ارادهکنیمی؟ آری پایم را دربند کشیمی؟ به زنجیرم گوییمیزنجیر خواهد کشید: چه 

 .نه حتی زئوس هم از پس چنین کاری برنخواهد آمد... 

  فیلسوف اپیکتتوس

 

 مقدمه ۲-4

ای همنظور نگارش این فصل، مطالعات وسیعی بر روی متون علمی منتشر شده در قالب کتب، نشریات، وب سایتبه 

 تحقیق به ایگسترده هایحوزه طلبد تا بر رویای است و طبیعتاً میپژوهی دانشی فرارشتهعلمی و ... صورت گرفت. آینده

فصل  ینای، افرارشته نگاهی با و سانبدین. کند فربه و داده بسط ایفرارشته نگاهی با را خود پژوهش موضوع و پرداخته

است.  اختهپرد آینده تصاویر زمینه در ی پژوهشنظری و دوم به بررسی پیشینه مبانی بررسی به در دو بخش کلی، اول

 منظر از آینده تصویر -۲ آینده، تصاویر و پژوهیآینده تاریخی، روندهای کالن -۷ عناوین با قسمت 1 در بخش اول

 در زمان -۶ زمان، گذر در آینده تصاویر مطالعه -۵ آینده، تصاویر و متفکران -۳ بل، وندل آراء بر تأکید با انتقادی رئالیسم

 شده تنظیم اجتماعی، فراگرد یک عنوانبه تصویرسازی -1 و جوانان و آینده تصاویر -۱ تغییر، حال در واقعیت تغییر، حال

 ایمقاله یمبنا بر قسمت هر. گیرند قرار کنکاش مورد منظر یک از آینده تصاویر یمقوله تا شده سعی قسمت هر در. است

 که مول،مع دوم فصول برخالف. شوند داده بسط مقاله، آن در شده مطرح مباحث بر آن بوده که تالش و یافته توسعه مبنا

اند، در اینجا چُنین چیزی نیست. این مسئله از چند منظر قابل توجیه است. اول آنکه نخواسته شد تا گوناگون منابع از مملو

پژوهی، عالوه عمده بحث این پژوهش تصاویر آینده هستند و لذا در اینجا گفتن از آینده ،در مورد آینده پژوهی مطلبی بیاید

دقت ند، بهاگویی است. دوم آنکه تقریباً تمامی متونی که در مورد تصاویر آینده به نگارش در آمدهویی، گزافهگبر زیاده

ها در بخش اول فصل، یعنی عنوان متون اصلی انتخاب و گزارش آنمطالعه و یا مرور شدند، از میان این متون برخی به 

پژوهش نیز، تقریباً تمامی متون پیشینه، به صورت خالصه ارائه ی مبانی نظری آمد. در بخش دوم فصل، یعنی پیشینه

 اند. شده
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 ۲پژوهی و تصاویر آینده، آینده4کالن روندهای تاریخی ۲-۲

ها از طریق توصیف و تشریح الگوهای تاریخی، پندارهای تخیل آمیز ها یا به عبارت دیگر فراتاریخکالن تاریخ

کنند. با این حال کالن می ۳ویر آینده را متعادلابا نشان دادن اهمیت تاریخ، کشش تص ودهی پژوهان را سازمانآینده

پژوهی در جستجوی دگرگون ساختن گذشته، حال و آینده و نه صرفاً بازتاب فضای اجتماعی و گذر ها همچون آیندهتاریخ

ا هی موضوع کالن تاریخپژوهان به مطالعه ی دیگر آیندهپژوهی است که بیش از همهآینده ۵زمان هستند. سهیل عنایت اله

 پژوهی مورد استفاده قرار داده است. پرداخته و آن را در مباحث آینده

های اجتماعی در امتداد مسیرهای مجزای زمانی و مکانی، با هدف بررسی ی نظامی پیشینهها، مطالعهکالن تاریخ

و  nomothetic۴ی کالن روندهای تاریخی حائز هر دو جنبهسان ینبداند. الگوها و حتی قوانین تغییر اجتماعی

6diachronic ها یا به عبارتی فراتاریخ نگاران در مقایسه با مورخان معمولی همانند آلبرت اند. نگارندگان کالن تاریخ

دگان کالن نگارن انیشتین در مقایسه با فیزیکدانانِ عادی باید در جستجوی مجموع مکان و زمان در ابعاد اجتماعی باشند.

ی تغییرات تمدنی، اجتماعی و فردی استفاده خود درباره ۱های کالنهای پر تفصیل مورخان برای نظریهها از دادهتاریخ

که در  یحال درپژوهی یندهآپژوهی دارند. یندهآهای بسیاری برای های آنان حرفیختارکنند. فراتاریخ نگاران و کالن می

ند. کهای ممکن ضعیف عمل میی پارامترهای آیندهبندچارچوبجدا کردن بشر از زمان حال قدرتمند است، لیکن اغلب در 

های تغییرات تاریخی، بررسی آنچه تغییر کرده و آنچه ها و مکانیزمها از طریق ترسیم ساختارهای تاریخ، علتکالن تاریخ

بینش نسبت  بینی آینده و کسبیشپل عناصر تاریخ و معرفی مراحل تاریخ، ساختاری برای و تحلییه تجزثابت باقی مانده، 

 سازند.یمبه آن فراهم 

                                                           
1 Macrohistory 

سهیل عنایت اله که در نشریه فیوچرز به چاپ رسیده، ی نوشته« machrohistory and futures studies»ای با عنوان از این فصل بر مبنای مقاله قسمتاین  ۲
  تنظیم و تدوین شده است.

ه کالن ک دهند. در اینجا منظور نویسنده این استرا به جلو هل می هاآندر حالی که وقایع گذشته  ،کشندهای کنونی ما را به سمت آینده میتصاویر آینده فعالیت ۳
 تصاویر آینده را تعدیل کنند. توانندی تاریخی میروندها

 تواندمی هاآن یمهه که است رسیده چاپ به ایشان از زیادی یبرجسته ارثآ کهشود، در حالی می شناخته علی ایالیه تحلیل روش با بیشتر ایران در پرکار پژوهآینده این 4
  .گیرد قرار اجتماعی علوم پژوهشگران و پژوهانآینده استفاده وردم ،فراخور به
د کنیونانی است. بنابراین یعنی رویکردی که وقتی به چیزها نگاه می nomos . قانون سازی برگرفته ازردرا باید تقریباً به وضع قانون ترجمه ک nomothetic مفهوم ۴

 گفتو  ردتوان از آن یک قانون استخراج کمیبنابراین  ،است تکرارپذیربر چیزی که عام است و  تأکید ،شودبر چیزی که تکرار می تأکیددنبال قانون سازی است. یعنی 
شناسی در پژوهش خودش به دنبال چیست؟ وجود دارد. جامعه شناسیجامعهیا قانونی روبرو هستیم. این رویکردی است که عمدتاً در « نوموس»که ما همیشه با چنین 

وانیم بگوییم قابل تشناسی به دنبال تعمیم پذیری است. چه چیزی را میجامعه. را پیدا کندهای قابل تعمیم یا در واقع گرایش« نوموتتیک»های گرایشدنبال این است که 
 http://anthropology.ir/node/19775. منبع: ها چندان مهم نیستندتعمیم است؟ کدام متغیرها قابلیت تعمیم دارند؟ در اینجا استثناء

 تحموالت زبانى یک ملت در ادوار مختلف تاریخ ۶
7 Grand Theory 
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وند. با کاوش و شتر میسناریوهای آینده با شناخت آنچه که از نظر تاریخی قابل تغییر و غیر قابل تغییراند، قابل فهم

توان از قید و بندها رهایی یافت. سرانجام با درک مراحل تاریخ، قدرت یمها، ای از واحدها یا مجموعهبررسی طیف گسترده

سازی کشش تصاویر آینده، ارزش و اهمیت تاریخ را ها با متعادلکالن تاریخآید. درک بهتری از مراحل آینده به دست می

صیل صرف و تحوالت تاریخی ابا فراهم نمودن معیاری برای تمایز گذاشتن میان آشفتگی  هاکنند. آنبرای ما مشخص می

دهند، قصد یمی شرایط کنونی بشر ارائه که بینشی دربارهیحال درو پرمایه، بسیاری از ادعاهای تغییر پارادایم را رد کرده و 

 بینی کنند. را در طول زمان پیش ۷دارند که گذشته، حال و آینده را تشریح نموده و تا حد مشخصی حرکت واحدها

مروری کوتاه بر نظرات و آراء فراتاریخ نگاران برجسته خواهد شد. همین جا الزم به تاکید است که بررسی در ادامه 

ه طلبد و آنچه در اینجا بی بیشتری را میتر کالن روندهای تاریخی و جایگاه آن در مطالعات آینده، زمان و حوصلهدقیق

جایگاه تاریخ و مطالعات گذشته در آینده پژوهی است.  صورت خالصه ارائه شده است، صرفا جهت مشخص کردن شأن و

 ندارند. پای جدا بافته و تنها مربوط به آینده میچیزی که در کشور ما کمتر بدان توجه می شود و مطالعات آینده را تافته

 

  ۲محتوای تاریخی و شناختی ۲-۲-4

ت، ی تاریخی و شناختی که او در آن اندیشیده اسگاه نادیده گرفتن زمینهدر بررسی دقیق تفکرات یک اندیشمند هیچ

ای که انسان در آن زیسته، جغرافیایی که در آن رشد کرده و تفکرات حاکم در زمان او، همگی پذیر نیست. جامعهامکان

 گذارند. جز عواملی هستند که بر اندیشه انسان تأثیر می

ایط ها تحت چه شرکنند، درک این موضوع که آنتجربیات مطرح میکه فراتاریخ نگاران ادعاهایی بر اساس  از آنجایی

ند، ااند و بر اساس کدام چارچوب معرفتی به تعیین آنچه که قابل شناخت است، پرداختهتاریخی اقدام به نگاشت تاریخ کرده

زمان، مکان و فرهنگ  دارد که در جامعه شناسی او، فیلسوف اسالمی اظهار می۳برای مثال ابن خلدونحائز اهمیت است. 

ی او از برتری وحدت در تفکر اسالمی برآمده است. با توجه به های نظریهاند، با این وجود پایهثابت در نظر گرفته شده

در  وحدتو مرکزیت داد یمها رخ هایی که در کاخها و دسیسهدانش ابن خلدون از بادیه نشینان، حضور در سقوط حکومت

رای های بادیه نشینان بتاریخی از تغییر دودمانی با چالش یابد،یجای تعجب ندارد که آنچه نمود مجهان شناسی اسالم، 

 .۵شودیکلیدی به کار رفته، منجر م عنوان متغیر توضیحیِکه به وحدتیاست که به  "تمدن"ابی به یدست

                                                           
 .باشند...  و بشری یجامعه ها،تمدن ها،ملت ها،قومیت انسانی، هایگروه توانندیم واحدها این 1

2 epistemic 
3 Ibn Khaldun 

است.  مسلمان عرب مدارسیاست و شناسممرد ،شناسجامعه ،نگارتاریخ، ابن خلدونمعروف به  ق، تونس( ه ۱۳۲-1۹1) ابوزید عبدالرحمن بن محمد بن خلدون حَضرَمی ۵
از یک از آغ . این چرخهشده است از تکرار تاریخ در یک چرخه شش نسلی سخن گفته ،وی یشود. در کتاب مقدمهاندیشمند شرق شناخته می نیترعنوان بزرگ و بها

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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تمام عیاری ایجاد کند که از این واقعیت در مورد مارکس نیز صادق است. اگر چه مارکس تالش کرد جهان جدیدِ 

طریق درک عینی واقعیت قابل تشخیص باشد، اما به سنت که همان نگرانی قرن نوزدهم در اروپا بود نیز واکنش نشان 

داد. بافتار تفکر او با عقالنیتِ جنبش روشنفکری و واکنش آلمانی به آن )تفکرات ایده آلیستی کانت و هگل( شکل گرفته 

کس از مسیحیت در آلمان، مار متأثری نزدیک ی فیلسوفان اطراف وی و گذشتهایده آل گرایانهِ حلقه بود. با فرض ماهیت

 ی جهان ایده ال گرا یا مذهبیِ قرون وسطی.دربارهادعا کرد که کار او دانشی عینی از جهان مادی است و نه گمانه زنی 

پیش از میالد( نیز با مشکل بافتار مواجه شد.  ۷۵۴-۰۹) ۷ینما چِ-ها، سوتر، شاید اولین نگارنده کالن تاریخبسیار پیش

ما چِین نگارنده کالن روندهای تاریخی چینی پیش از آنکه بتواند چارچوب معرفتی خود را تغییر دهد، مجبور شد در -سو

نویسد. ی بهمان قالب معرفتی موجود بنویسد. او برای قابل فهم شدن آثار خود، مجبور شد در بافتار تاریخ کنفسیوس

)مسیر طبیعت  ۲ها، نقش تائوها و سلسله، دالیل ظهور و سقوط دودمانتاریخ یتناوبخاصیت همچون مشکالت گوناگونی 

ی طالیی، وجود داشت که باید حل در فلسفه چین(، اهمیت اخالق در معنا دادن به تاریخ و محوریت گذشته و پیشینه

 البی بودند، اما هنوز در چارچوب مشخصی از دانش قرار داشتند.همتا و انقیبهای او شد. هرچند نوشتهیم

پژوهی یندهآپژوهی نیز درون چارچوب خاصی جای گرفته که به مشکل مدرنیته و پسامدرنیته مربوط است. مطالعات یندهآ

ی ان ضد هژمونداری، الگوهای اقتصادی و امنیت ملی ایجاد شده است و همزمان گفتمیهسرمادر پاسخ به نیازهای نظام 

 های متضاد گره خورده است.ایجاد شده، به ساختارشکنی اشکال غالب دانش و خلق آینده

مراحل  ۳نیز حیاتی هستند. کنت نظر موردی تاریخی فراتاریخ نگاران، برای درک آینده، مراحل تاریخی عالوه بر زمینه

 تدالل فلسفی( و پوزیتیویسم )بر اساس حقایق علمی(ی مذهبی(، ماوراء طبیعی )بر اساس اسخداشناسی )بر اساس عقیده

ی اندیشه و خیال، دوگانگی و یکپارچگی و درک حسی را پشت سر گذاشته، و سه دوره ۵را مدنظر قرار می دهد. سوروکین

های اجتماعی خود را نیز گونه ۴گذار، معرفی می کند. اسپنسر عنوان بهرا  "دوره شک گرایی و آشفتگی"مرحله چهارم 

                                                           
م آورند و پس از آن مردشود که مردم آن به هنر و موسیقی روی میدر آخرین مرحله اجتماع چنان قدرتمند می و شودسپس فنون آغاز میو اجتماع با تکیه بر کشاورزی 

کند و در اینجا تاریخ بر همین منوال تکرار دهند تا اینکه قوم دیگری آن جامعه را از خارج فتح میتعصب خود را نسبت به جامعه از دست می ،از فرط امنیت و بی نیازی
ها شکست خوردند. اگرچه عقاید ابن خلدون تحت ها از ترکان سلجوقی و ترکان نیز از مغولعرب ،ها شکست خوردندگوید که ایرانیان از عربود. او برای مثال میشمی

 ،مداری کارکشتهاستسی عنوانبه ،والنی خویشاما این دانشمند توانسته با اندیشه یونانی و با نگاه ژرف و تجربه ط ،سیاست ارسطو است خصوصبهتأثیر افکار افالطون و 
ی علمی برای هایبرای نخستین بار شیوه مقدمه شود. او در کتابعلم تاریخ هم یاد می گذارانیبن عنوان بهشناسی خود را توسعه دهد. از ابن خلدون های نوین جامعهتئوری

 (http://goo.gl/jFkThm) است العبرروف دیگر او کتابمعاست. اثر  استخراج حقیقت از منابع دست اول را طراحی کرده

 
1 Ssu-Ma Ch’ien (145–90 BC) 
2 tao 
3 Auguste Comte 
4 Sorokin 
5 Spencer 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=comte&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAuguste_Comte&ei=9wigU8WREMSb0QWNz4HQDw&usg=AFQjCNEnfJMQYArM_ZzrFCri-y5xW1rl5Q&sig2=BKEaEemr58a707T6qW33qQ&bvm=bv.68911936,d.bGE
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سازد: بربریت، جنگ طلبی، دوره صنعتی و مرحله چهارمی که هنوز پدیدار یمبرای مراحل تاریخی به این ترتیب مرتب 

گردد( و ابن یمشامل خدایان، قهرمانان، بشر و بربرهاست )که از این دوره به دوره خدایان بر  ۷های ویکونشده است. دوره

 کند.یمبدوی بحث  -متمدن -ی بدویخلدون در مورد یک الگو

 

 ۲و امر متعالی )استعالیی( عاملیت، ساختار ۲-۲-۲

تماعی پردازان اجیهنظرعالوه بر مراحل یاد شده، مسائلی درباره نقش انتخاب در ایجاد تاریخ و آینده وجود دارد. بیشتر 

د. برای یابنیمها گریزی برای خروج از این دسته بندیاند. اما، نگارندگان فرا تاریخ راه بین عاملیت و ساختار دچار ابهام

ن اند، اما از پیش تعیین شده نیستند. قوانینی وجود دارد، اما این قوانیمثال، در نزد ویکو، تاریخ و آینده گرچه قالب بندی شده

 نویسد:یم ۵که آتیال فاج طورهمانهستند.  ۳منعطف

. مالیمت مدورندهای نرم و را دارا هستند، بدان معنا که رقص ۱و وقایع نگارانه ۶تطورشناسه یهر دو جنبه ۴دو مفهوم کُرسی و ریکُرسی

یر و مستقل از موقعیت و شرایط نیست. هر مرحله تاریخی به مرحله بعدی ناپذاجتناب لزوماًهای متوالی این رقص قانون یعنی اینکه ویژگی

 هانآها و هر آنچه به تشخیص دهیم. برای مدتی طوالنی مرحله وضوحبهرا  هاآنتوانیم ینمشود، بنابراین یمشود و با آن ترکیب یممنجر 

 (.۲۲، ص.۷۰1۱آمیزند )فاج، یمی رودخانه و آب شور دریا درهم وابسته است، همچون آب شیرین دهانه

 

همان قوانین تاریخ، حق سازند که کالن تاریخ با تمرکز روی مراحل مهم، یعنی یمبا این حال منتقدان خاطر نشان 

دار را عنام اساساًدهد و بسیاری از جزئیات یمبرد؛ ساختار را بر عاملیت انسانی برتری یمانتخاب و احتمال وقوع را از بین 

 ۰یا الگوی دَوَرانی/تقدیرگرا 1که پارادوکس ساختار/عاملیت در الگوی خطی/توسعه گرایحال درانگارد. با این وجود، یمنادیده 

) جهان شناسی(، ۷۲/انواع قدرت(، گالتونگ۷۷ی اشتراکی وارنا )فلسفه ۷۹مهم است، برخی از فرا تاریخ نگاران همانند سارکار

                                                           
1 Vico 

 مطالعات معاصرِ کهی حال در، بیشتر مبتنی بر نقش امر متعالی در سرگذشت و آینده بشر بوده است ،های اولیهها و پیش بینیعنایت اهلل معتقد است که پیش گویی ۲

 . در ساخت آینده است عاملیتمبتنی بر بررسی جایگاه ساختار و  یپژوهندهیآ
3 Soft )منظور این است که آنچنان سختگیرانه و دقیق نیستند( 
4 Attila Faj 

 (corsi and ricorsi) تمدنبه نظریه ویکو در مورد چرخه تاریخ  گردندبرمیاین مفاهیم  ۴
6 Rheology  
7 chronological 
8 linear/developmentalist 
9 cyclical/fatalistic 
10 Sarkar 
11 Varna 
12 Galtung 
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هایی برای خروج از این ها، آرمانگرا/ یکپارچه و اندیشگانی( روش)درک حسیِ ابرسیستم ۲)گفتمان( و سوروکین ۷فوکو

ی مثال از منظر سارکار عالوه بر ساختار تاریخی )بر آمده از سیر تکاملی(، اراده دهند. برایمتناقض و دوراهی به ما ارائه 

 تر.شخصی و اراده جهانی نیز وجود دارد: فراست و ذکاوتی بزرگ

(. ترجیح ۳یتاسم یاتمثال نظر ی)برا شودیمبرتری دادن به یک منظر )عاملیت(، به فردگرایی و آزادیخواهی منجر 

 منتج یتالوه به سوم منظر یسوبه حرکت ومارکس(.  یاتنظر ثالم ی)براانجامد یمه ساختارگرایی منظر دیگر )ساختار( ب

 همزمانطور  ها بهآن یهمه در که ای. واقعیت سطوح متفاوتی دارد؛ وظیفه۶(۴یا اشتاینر ۵ینمثال آگوست ی)برا شودیم

 یهدربار )استعالیی( ۱ابرعاملیت و ساختار عاملیت، هایجنبه و دورانی خطی و ابعاد دارای است، اینظریه ایجاد دارد، وجود

 این برگرفتن در به نیاز اندازه همین به است نیز ممکن آینده یدرباره نظریه یک. شودمی تاریخ در حرکت موجب آنچه

 .1کند تمرکز خاص رویکرد یک روی اشتباه به اینکه یجابه باشد، داشته چندگانه منظرهای

تواند به اندازه انتخاب عاملیت در برابر ساختار اشتباه باشد. داشتن نگاه صرف یمانتخاب ساختار در برابر عاملیت، 

تواند اشتباه باشد. هیچ الزامی به اتخاذ تصمیم برای امتیاز بخشیدن به یک روشِ الوهیت و سایر عوامل رازآلود نیز می

 تفسیر باید همزمان ادامه یابد. خاص ادراک وجود ندارد، تمام سطوحِ شرح و

 

                                                           
1 Foucault 
2 Sorokin 
3 Smith 
4 Augustine 
5 Steiner 

 توان به آثار عالمه جعفری و شهید مطهری رجوع کرد. های متأخر می. در پژوهشبه تاریخ دهیشکلای است به جایگاه ماورالطبیعه در نظرات این اندیشمندان اشاره ۶
7 superagency 

 امر متعالی، انسان و ساختار هر سه در ساختن آینده نقش دارند. لذا اگر تصاویری از آینده پژوهیآیندهاز نظر نگارنده این گفته سهیل عنایت اله بسیار کلیدی است که در  8
ا سه منظر به تصاویر آینده نگریسته شود. لذا خواننده ب در فصول چهارم و پنجم سعی شده است تا از هربایستی توجه شود.  هاسازهقرار است ساخته شود به هر سه این 

 ی این مفاهیم در ساخت تصاویر را به بحث گذارده است.یک دسته بندی سه گانه مواجه می شود که نقش هر سه
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 : امر متعالی، ساختار و عامل انسانی در ساخت واقعیت اجتماعی )بر اساس نظرات سهیل عنایت اله(4-۲شکل 

 

ها اشتباه هستند. یک گفتمان و جهان شناسیِ خاص امکان در برگیریِ هر دو از نظر گالتونگ و فوکو نیز این انتخاب

ی خود را با این دهد. به همین نحو، سوروکین نظریهیمعامل ) و در صورت نیاز الوهیت( را به ما  ساختار/ ۷دوراهی سوی

استدالل بسط داد که هر نظامی باید پویایی درونی خود را داشته باشد و با ساختار دنیای بیرونی که موجب تغییرات درونی 

گالتونگ،  گیرد. اما از نظریمشود، تعامل متقابل داشته باشد. بنابراین هر دو منظر ساختار و عاملیت را در نظر یمو بیرونی 

، ۲ی خدا یا دیگر نیروهای معنویِ رازآلود یک امکان تجربی نیستیک امکان نیست. مداخله "ابرعاملیت"فوکو و سوروکین، 

 آورد، یا به گفتمان یا جهان شناسیدوران اندیشگانی به دست می بلکه بیشتر نوع دیدگاهی است که شخص در طول

تناسب ی که متربزرگی ها، افراد مهم هستند، اما در حوزهبخصوصی مربوط است. از منظر بیشتر نگارندگان کالن تاریخ

یت، گ یا طبقه، جنسهایی چون معرفت شناختی، هستی شناسی، اقتصاد و فرهنهای آنان است، قرار دارند. حوزهبا انتخاب

                                                           
1 dilemma 

 صورتهبرا از نظر دور داشت که هر چند بررسی اثر امر متعالی مدرن ندارد. البته نباید این نکته  پژوهیآیندهدرست به همین دلیل است که ابرعاملیت جایی در مباحث  2
کنار گذاشت. در مطالعه بر روی  طور کلی بهامر متعالی را  تواننمی گاههیچنیست، اما بررسی اثر تجربی اعتقاد به امر متعالی قابل آزمون است و لذا  پذیرامکانتجربی 

  .شودمیی خود واقعیت تمرکز شود، بر روی درک جمعی از واقعیت تمرکز ساخت واقعیت اجتماعی نیز بیش از آنچه بر رو

ساخت واقعیت  اجتماعیِ

گذشته، حال و آینده 

امر متعالی

عامل انسانیساختار
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های فهم واقعیت. در واقع این مسئله بدان معنی است که جنبه سوم وارنا، نوع تمدن، دودمان، شخصیت فرهنگی یا شیوه

 . ۷های فرد جای دادتوان در حوزه اندیشهیمیعنی جایگاه نیروهای ماورالطبیعه را 

ع هایی تمرکز کنند که در موضودر ایجاد آینده و خلق ارزشهای فردی ی، قصد دارند روی تواناییطورکلبهپژوهان یندهآ

درون  نفسههای ارزشی فیی خوب، حاوی بینش و اطالع باشند. اما برای فراتاریخ نگاران، این اولویتبحث، درباره جامعه

اریخی های تها و محیط زیست(، معرفت شناسی )امکانساختارهای مشخصی وجود دارند: زیست شناسی )تکامل گونه

های مادی و اجتماعی که از یر و اندیشه پذیر است(، اجتماع )فرهنگ و تاریخ(، فن شناسی )شیوهپذفهمی آنچه درباره

 های جهان مادی(.توان بیان کرد( و اقتصاد ) نیازهای اولیه، رشد و واقعیتیمها را طریق آن کنش

ظام و یابند، دیگران روی نیمهایی برای متعادل ساختن افراد و اجتماع که برخی نگارندگان کالن تاریخ شیوهیحال در

های افقی/عمودی یا فئودال/ کنند. از دیدگاه کالن، ساختار )برای مثال چیدمانیک کل تمرکز می عنوانبهسیستم 

ای ها و انتخاببوروکراتیک(، ارتباطات )شخص با شخص، شخص با طبیعت، شخص با اجتماع( معنادار و مقدم به امیده

 شخصی هستند.

متر به کنند و کیممرد( و ارتباط وی با امر متعالی تمرکز  معموالًی بیشتر روی فرد )طورکلبههای استعالیی نظریه

 .۲پردازد. برای مثال در مورد آثار پیر تیار دوشاردنیمساختارهای اجتماعی در موضوع مورد بحث 

 

 دَوَرانی و خطی ۲-۲-9

دورانی  یه میان مکاتب تاریخی خطی و دورانی به همان میزانِ تنش میان ساختار و عاملیت است. نظریهاهمیت مناقش

ی خطی برتری با وضعیت ثبات و تعادل است. اگرچه این تعادل که در نظریه یحال دردهد، به تغییرات ابدی رجحان می

ق های دورانی تغییر برای نظام، بومی است: از طریاست. در نظریهگونه یناتواند انقالبی باشد، چنانچه در مورد اسپنسر یم

ر های دیگر از دیگها )جایی که یک مرحله تاریخی با بزرگنمایی ماهیت خود و انکار ماهیتمنطق جدلی، اصل محدودیت

)درون گرایی  ۵ویدیا، یا از طریق اصول متون عرفانی هندی ویدیا/آ۳ها پیشی گرفته(، از طریق اصول چینی یین/یانگمرحله

 و برون گرایی(.

                                                           
  .شودمیها وقتی صحبت از ایدئولوژی مخصوصاًاست.  تأثیرگذارنگارنده معتقد است که امر متعالی بر ساختار نیز  1

2 Teilhard De Chardin         )یک دانشمند در زمینه دیرینهشناسی، فلسفه، الهیات، کیهانشناسی، و فرگشت اهل فرانسه (      
3 yin/yang 
4 vidya/avidya 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C


 

۲۵ 

 

 ی پژوهشو پیشینه دوم: مبانی نظریفصل  2

 یسازد. سارکار اصل ویدیا/آویدیا را با چهار مرحلهیمها مرتبط ما چِین اصول یین/یانگ را با ظهور و سقوط دودمان-سو

های خطی، تغییر، دهد. در مقابل، در نظریه)روشنگری( پیوند می ۷تاریخی آن و با تالش معنوی افراد برای کسب موکسا

کنند. از سوی دیگر، ها را بررسی میدهد. مورخان دورانی ظهور و سقوط تمدنهای بیرونی رخ میبه دلیل علت اغلب

مدن که برای تی حال درهای دیگر )برای مثال تمدن شرقی( اشاره دارد، مورخان خطی باور دارند که مسئله سقوط به تمدن

ه است. فرمول پیشرفت کشف شده؛ اکنون مسئله فقط رسیدن خود )تمدن غرب( پیشرفت و صعودی نامتناهی تقدیر شد

کرد، توانست مشاهده کند که به خط پایان است. ابن خلدون، که در خالل دوران انحطاط تمدن اسالمی قلم فرسایی می

 حرکت تاریخ در جهت تقویت و تضعیف وحدت است نه یکی از آن دو.

گرچه -کنند(، این بازگشت به مرحله قبل ) به باال یا پایین حرکت می پردازان دورانی، ابعاد خطی دارندیهنظرهرچند 

 شود.می ی پیشرفت نامحدوداست که مانع ایجاد نظریه -تعدیل شده 

پردازان در شرح مراحل خطی اغلب فراز و یهنظرهای خود ابعاد دورانی دارند. پردازان خطی نیز برای نظریهیهنظر

کنند )برای مثال در تکامل بشر یا تکامل سرمایه، ممکن یمو تحلیل را مسلم فرض  یهتجز ترکوچکهای واحدهای نشیب

. است "پیشرفت"، تربزرگی الگوی طورکلبهها وجود داشته باشد(، اما ها و دودمانها، شرکتاست ظهور و سقوط ملت

و  ی، انباشت سرمایهآورفنا در مسیر یی شود )بر اساس الگوی خیر / شر(، اما جامعه یگوتناقضبشر ممکن است دچار 

 کند.یمنوآوری حرکت 

ابعاد  کنند ویمکنند، هر دو جنبه را در بر بگیرند، ابعاد مشخصی که رو به جلو حرکت یمتالش  ۲پردازان مارپیچیهنظر

 ی یک تعادل پویا هستند.درباره اساساًهای مارپیچ شوند. نظریهیممشخصی که تکرار 

 نویسد:یمکند. او یمی یک رویکرد چندخطی به تاریخ کالن بحث درباره ۳ها، رایان ایسلرین دیدگاهدر تقابل با ا

رهنگ های اولیه است: فی تکامل فرهنگیِ انسانای چند خطی )و نه تک خطی( دربارهدگرگونی فرهنگی... بیشتر نظریه

اوت های متفهای مختلف در محیطاست. گروه تنها در یک مسیر حرکت نکرده، بلکه در مسیرهای متنوعی پیش رفته

 اند.پیش رفته۴ی یک مدل آندروکراتیکسوبهو برخی دیگر  ۵ی شراکت و مدل جیالنیکسوبهاند، برخی تکامل یافته

                                                           
1 Moksa 

اشاره  (سَمساره) های دوبارهزایشیکی از مفاهیم ادیان هندی اعم از هندوگرایی، بوداگرایی و غیره است که به رهایی از چرخه  (मोक्षسانسکریت) موکشه یا شکنیچرخه

تر را یک ان هستی باالبودگی و یکی شدن یا جذب شدن در هستی واالتر قابل دستیابی است و این ادیان، چنشکنی از راه جدایی از حس مندارد. به باور این ادیان چرخه
 .دانندناشدنی و بدون صفت و ابعاد و بدون مکان و زمان میهستی توصیف

2 spiral 
3 Riane Eisler 
4 gylanic 
5 Androcratic 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87
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سودمندند، چرا  -وضع موجود -برای زمان حال  ندرت بهپژوهان( یندهآاندیشمندان و متفکران بزرگ )فراتاریخ نگاران و 

و به تغییر و ر ضرورتاًشوند که زمان حال یمهای درون زادِ تغییر، یادآور ی تغییر هستند. با تعیین علتبیان کننده هاآنکه 

که آن نیز وقتی  تبدیل شود، چرا -یا ویرانشهر شهرآرمان -ی ایده آلتواند پایدار بماند و نه به جامعهیمدگرگونی است، نه 

  شناخته شد، تغییر خواهد کرد.

شوند. یمافرادی بدبین شناخته  عنوانبههای طراز اول ها و تمدننظریه پردازان دَوَرانی، باالخص، از جانب نخبگان ملت

پردازان دورانی در حال کاهش قدرت هستند و یهنظراز دیدگاه فرد، از آنجا که ساختار و فرآیند به عاملیت غالب است، 

گیری هستند، اما همچنین از آنجا که همه کنشِ افرادند، در حال قدرت بخشالهامکه پردازان استعالیی از این جهت یهنظر

، شوندیهای استعالیی با ملی گرایی ترکیب مزمانی که نظریهرسند. یمچیز در دستان امر متعالی است، به تقدیرگرایی 

ده بر اساس تقدیر تاریخی، تضمین ش د، وقتی افراد اعتالی یک ملت راناز برخی جهات منجر به فاشیسم شو توانندیم

 ۷که در مورد هگل و سِری آروبیندو طورهمان) که روح در قالب یک ملت یا رهبر جهانی حلول کرده است چرا دانند،یم

 کند(.یمصدق 

ن، وِبِر خلدواند. با پیروی از ابن های خود، هر دو بعد دروانی و خطی را مد نظر قرار دادهبیشتر فراتاریخ نگاران در نظریه

، رهبری رودیمهای خود به بعد دورانی زمان توجه داشته است. زمانی که یک ساختار تاریخی تحلیل نیز در برخی نوشته

که کاریزما فراگیر  طورهمانزند. دست به تغییرات کودتا گونه می شود وکاریزماتیک )فرهمند( خارج از ساختار پدیدار می

 ی خطیبا کاهش مشروعیت و دگرگونی کاریزماتیک مواجه خواهد شد. اما این همان نظریهشود، ساختار جدید نیز می

نده، مربوط به دائم فزای طور بهیک فرآیند عقالنیِ  عنوان بهشناسند. وبر توسعه فرهنگ را است که وبر را بیشتر با آن می

ر گذار از سِحر به علم است. پیشرفت مذهب از چند ترین نظریه، دداند. این بدیهییمانسجام و ثبات درونیِ رو به رشد 

 شود.خدایی به یکتا پرستی نیز در پرتو نور همین نظریه دیده می

عادی -بنابراین، نزد وبر هر دو عنصر خطی و دورانی وجود دارد. در یک سطح پیشرفت وجود دارد، اما چرخه کاریزما 

 کاریزما هم وجود دارد. -سازی

که نشانی از هر دو عنصر دارد، آدام اسمیت نیز عناصر دورانی را در حرکت خطی مراحل اقتصادی اما فقط وبر نیست 

دهد. نزد اسمیت چهار مرحله وجود دارد: عصر شکار، عصر چراگاه و گله، عصر کشاورزی، عصر بازرگانی و خود قرار می

                                                           
ای و نه تصادفی مطلق، بلکه حاصل برهم کنش دو نوع متفاوت از که تاریخ نه حرکت خطی دارد، نه چرخه داردیمخانم ایسلر در تئوری تحول فرهنگی خود بیان 

تغییر  ای فناورانه و دومیهاجتماعی برای حرکت از پیچیدگی کمتر به سمت پیچیدگی بیشتر آن هم بیشتر به دلیل تغییر و پیشرفت هاییستمس. اولی تمایل هاستجنبش
 هاآنتر خاص طوربهنامد یا یمهای حاکمان و همکاران های تسلط و همکاری یا مدلرا مدل هاآنوژیک که او های اجتماعی و ایدولمسیر فرهنگ بین دو مدل از سازمان

  نامد.یم( )سیستم اجتماعی مبتنی بر تساوی حقوق مرد و زن( gylany( )پدر ساالرانه( و جیلنی )Androcyرا اندروکراسی )
1 Sri Aurobindo    )شاعر، فیلسوف، مبارز و وطنپرست هندی( 
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ی )حب نفس( و عشق به دیگران است. وقتی این آورد، خود دوستای. نیرویی که جامعه را به حرکت در میاقتصاد مبادله

ارچوب از چ یبا آگاه یت. اسمگذاردمیجامعه رو به انحطاط  ندارند، حضور وقتی و کندمی یترق شوند، جامعهدو ترکیب می

 .دارد وجود هم انحطاطی کنند،نمیلزوماً صعود  هاملت که کندمیاستدالل  یبِنگ "ظهور و سقوط" ینظر

 گذشته زمان به بازگشتی هیچ و هستندوضوح رو به جلو به هامرحلهاست،  "یخط" یاصل یمانند وبر، الگوحال ه هر به

 دازهان یک به اسمیت نزد "ملت" و وبر نزد "یرهبر" و تحلیل،یه تجز از دیگری سطح در و کلی چارچوب در. ندارد وجود

 دو از ترکیبی این اما کنند، ترکیب هم با را دو این کنندمیتالش  هاآنچه  گر ین،هستند. بنابرا سقوط و ظهور موجب

 .سوروکین مورد مانند کلی نظری تلفیق یک نه است متفاوت سطح

 های پیشرفت، مسبب ایجاد دیدگاهی بدبینانه به آینده درپذیرش صرف دیدگاه دورانی و نپذیرفتن هیچ یک از نظریه

 های موسکا و پارتو چنین است.که در مورد نظریه طورهمانشود. یید قوانین نخبگان میتأشخص و 

د، هر ی دیگر باشاگر تاریخ به جای آنکه شامل چرخش نخبگان باشد، چرخش قدرت از یک گروه نخبه به گروه نخبه

گیرد، که چه کسی آن را به دست میینااز  نظرصرفجنبش انقالبی چه دمکراتیک چه کمونیست دروغین است. قدرت 

 ای دیگر.بخشد، ارتش به حکومت طبقهیمهد شد. دمکراسی به حکومت یک طبقه مشروعیت متمرکز خوا

رای ی جدیدی ادعایی بکند. هر نخبهنزد پارتو و موسکا نویسندگان قرن بیستم، چرخه در سطح طرز حکومت عمل می

ش و تحلیل چه امیدی برای تالیه تجزشود. این ی خود مزیت قائل میکند، اما برای خود یا طبقهنمایندگی مردم مطرح می

پارتو و موسکا ممکن است استدالل  حال هر بهدر جهت افزایش مشارکت در طرز حکومت و افزایش حمایت عمومی دارد؟ 

ی خوب، چرخش دهد که برای تحقق جامعهکنند که این پرسش اشتباه است. از منظر پارتو، چرخه نخبگان نشان می

های اجتماعی متفاوت همچون ارتش، نظم باشد. از نظر موسکا، باید میان نیروهای اجتماعی و قدرتنخبگان باید مکرر و م

 مالکان، کشیشان و بوروکرات ها و غیره، تعادل وجود داشته باشد.

ر ساختا یهای انقالبی، تجزیهدانند. در مقابل، جنبشهای دورانی تاریخ، ساختار را به عاملیت انسانی مقدم میدیدگاه

کالن  هایشود. مفهوم عملی نظریهدهند. این گسستگی است که منجر به وفاداری فردی میو رهایی از تاریخ را نوید می

ریِ شود. بنابراین، رویکردهای نظیمکند، منجر به سیاستی شک گرایانه یمکه جای کنش فردی را با جبرگرایی عوض 

 دورانی و استعالیی هستند.کنند خطی، یمسودمندی که برای تائید شدن تالش 

 

 های زمانیاستعاره ۲-۲-1

-عارهباشد. استی جامعه در طول زمان است، که بسیار سودمند میپژوهی، کمک کالن تاریخ، در مطالعهیندهآاز دیدگاه 

ی رای نظریهبها سال است که گیتی و نظام آن وجود دارد و این های زمانی بسیاری در کالن تاریخ بکار رفته است. میلیون
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وجود دارد که برای آرامش روحی  "بی زمانی فردی"یا  "زمان معنوی"معنوی مفید است، اما برای کالن تاریخ خیر. یک 

مدل کالسیک انحطاط زمانی از بهشت تا جهنم، از عصر طال به آهن  عالوه بهی اجتماعی. کاربرد دارد، نه برای توسعه

]کتاب  Vedic در افکار کالسیکِ ودایی  Kali تا کالی  Dvapara تا دیواپرا  Tretaا تِرِتات  Satyaنیز وجود دارد )از ساتیا

ها در ارتباط است، که بنابراین آغاز و پایانی ندارد. زمانی مقدس هندو[ (. یک مدل چینی وجود دارد که در آن زمان با ستاره

ال شود. زمان، در حیمخدادهای مربوط به زندگی پیامبر آغاز باختری وجود دارد که از روی سنت با تولد یا برخی دیگر از ر

 حاضر به پیدایش دولت ملی مربوط است.

ا سال( هی راه میان زمان نجومی )بیلیونرود(، که در نیمهیموجود دارد )توسط ایسلر به کار  "زمان باستانی"همچنین 

 و زمان اجتماعی )چندین هزار سال قبل( قرار دارد.

شناختی و مدل یستزکند، مدل یمها استفاده ی فصلضمنی از استعاره طور بهای که مدل چهار مرحلهدر مقابل 

 جنسی وجود دارد.

تواند به صعود و نزول آلت تناسلی مرد مرتبط باشد. جنبش آلت یمها ها و خانوادهها، دودمانظهور و سقوط ملت

توان با استفاده از مدل یمی این موضوع شخصی دارد. مردان )دربارهدراماتیک )نمایشی( است و آغاز و پایان م ۷پرستی

ی باشد که در آن آلت تناسلی هرگز نزول شهرآرماندهند که اولین بخش چرخه، تصویر یمخطی بحث کرد( ترجیح 

 دهد.ینمپایان رخ یبدهند که صعودِ یمهای تجربی نشان یابد. اما دادهینم

 یهایی که درگیر سیاستمداری و تاریخ نگاری هستند( بدیهی است، تجربهبرای مردان )و آن کهچنانآندر مقابل، نه 

یابد. به جای یک مدل صعود و نزول، آنچه شود و بسط میزنانه موج گون همراه با حرکاتی چندگانه است. زمان کند می

ی شناسهانجی انبساط/انقباض برای توصیف استعارهشود یک مدل انبساط/انقباض است. برای مثال گالتونگ از پدیدار می

ثال، های متفاوت باشد )برای مدارد که ممکن است ارتباطی میان جهان شناسییمکند. او همچنین بیان غربی استفاده می

 ی اسالمی ممکن است بسط یابد(.شناسجهانکند، یمی مسیحی افول شناسجهانکه  طورهمان

ی چرخه، مزایایی وجود دارد. برای مثال، در انقباض، فقرا به شود که در هر مرحلهیمادآور انبساط/انقباض همچنین ی

کنند مشخص ثروتمندان تالش می طور بهچه  برند )اگرینمی ثروتمندانی که ثروت انباشته کمتری دارند، رنج اندازه

انبساط/انقباض همچنین توسط کُندراتیِف و  یقرار دهند(. استعاره فشار تحتی متوسط و ضعیف را تا جای ممکن طبقه

 ها و جریان کاالهاست نه افراد یا ساختارهایمتغیرهای کلیدی در این مدل قیمت هاآنرود، اما از نظر یمبه کار  ۲والرشتاین

 اجتماعی.

                                                           
1 phallic movement 
2 Kondratieff and Wallerstein 
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وحدت و خالقیت ، ۷ی زمان نسلیعقیده توان برای درک آینده استفاده کرد. ابن خلدونیماز زمان زیست شناختی نیز 

برد. از دید سارکار هر روانشناسیِ جمعی چارچوب زمانی غالبِ مختص خود را رو به زوال را برای چهار نسل به کار می

 ۵نگرد؛ کشیش/روشنفکرفضایی برای پیروز شدن می عنوانبهبه زمان  ۳کند؛ جنگجودر زمان حال زندگی می ۲دارد. کارگر

 کند.زمان را به کاال تبدیل می ۴که بازرگانیدرحال کند؛کند و زمان استعالیی را تصور مییپردازی میهنظری زمان درباره

به خصوص، با  ۱است. اشپنگلر ۶ی عمرشود، چرخهپردازان دورانی استفاده مییهنظری اصلی که توسط تمام اما استعاره

ن های خاص است. ایمنحصر به فرد با ویژگیکند که هر فرهنگ دارای شخصیتی استفاده از این دیدگاه استدالل می

یابد، جایی که در آن نیروی روح پول منجر به امپریالیسم و در نهایت مرگ فرهنگ تنزل می مرحله سرانجام، به تمدن توده

ی بخصوصی دارد که نخبگان باید آن را بررسی کنند. برخی نخبگان به این چالش از شود. نزد توینبی نیز تمدن چرخهمی

ی اول از نظر ذهنی شوند. دستهینمها مواجه دهند و برخی دیگر با این چالشی ذهنی خالق خود پاسخ میطریق قوه

می به شوند به آراینمها مواجه یی که با این چالشهاآنیابند. ی دوم از نظر فکری تنزل میکه دستهیدرحالیابد، بسط می

 .کند(یمکه ابن خلدون استدالل  طورهمانای وجود داشته باشد، ی دوبارهسازجوانرسند )مگر آنکه از درون انحطاط می

های مختلفی وجود دارند. برای مثال، معرفت مدرن به طرز خاصی در زمانِ کمّی، علمی و خطی از منظر معرفتی، زمان

ش ی مختلفی از زمان را نمایهاباشد. مراحل سوروکین نیز مدلقوی است اما در زمانِ فصلی، معنوی و اساطیری ضعیف می

 دهند. یم

ین کالن تاریخ یا تاریخ آینده، باید قادر به گفتگو درباره بسیاری از انواع زمان باشد: فصلی، صعودی ترکاملبهترین یا 

 زمان در ی بیاجتماعی و نیز مداخله -و نزولی، دراماتیک )نمایشی(، اساطیری، انبساط/ انقباض، کائناتی، خطی، دورانی

جهان زمان. این دو )کالن تاریخ و تاریخ آینده( باید با مفهوم ساختار اجتماعی و عاملیت فردی و استعالیی پیوند خورده 

 باشند.

 درشود، یمیرگرایی و الگوی خطی فی نفسه منجر به امپریالیسم تقدی باستانی فی نفسه منجر به ی، چرخهطورکلبه

تواند در امتداد نردبان موفقیت اقتصادی قرار گیرد. زمان استعالیی به خودی یم هاآنای از که ماهیت اشتراکی ویژهیحال

الن شود. برای قدرت بخشیدن به کی اجتماعی میخود منجر به تمرکز روی کائنات و غفلت از پیشرفت اقتصادی و توسعه

های محتمل، تعداد کمی از فراتاریخ نگاران دهیا آین شهرهاآرمانهای آینده از تاریخ به هر سه نیاز است. درست مانند مدل

                                                           
1 generational time 
2 Shudra 
3 Ksattriya 
4 Vipra 
5 Vaeshya 
6 lifecycle 
7 Spengler 
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بخشند، از برخی اجتناب یحاً، انواع خاصی از زمان را رجحان میترجآیند و ها بر میبرگیری تمام این ویژگی ی دراز عهده

واع بسیاری نی آینده که به طرزی منسجم، ای تاریخی یا یک نظریهرانند. ایجاد یک نظریهیمکنند و باقی را به حاشیه یم

 چالش آینده خواهد بود. قطعاًاشاره شد را یکپارچه کند، کار دشواری است و  هاآنکه در باال به  هازماناز 

 

 کالن تاریخ منظر از آینده ۲-۲-۵

نگاران منتخب  فراتاریخکار،  ینانجام ا ی. براشودیمپرداخته  یندهآ یمطالعه براینگاران  یخفراتار سهمارائه  به اکنون

. شودیمته برند، پرداخمی کار به آینده یدرباره تفکر برای هاآنکه  یدیکل متغیرهای سازیخالصه بهو  رفتهگیرا در نظر م

، داری جهانییهسرماملت، نظام -های جهان مدرن )نظام دولتیبنددستهخواهد شد تا افکار آنان در پرتو  همچنین تالش

 های شناختی و اطالعات( در بافتار جدیدی قرار گیرد.محیط، انقالبساختارهای هسته و 

ستفاده توان ایماز سه عقیده  نوخلدی خطی و دورانی تقسیم شود. از منظر ابن تواند به دو دستهیماین کار در ابتدا 

القیت به تقلید، از تقلید ی چهار نسل )از خها و نظریه)وحدتی ناشی از تالش جمعی(، ظهور و سقوط دودمان ۷کرد: عصبیه

د؟ شود که: بادیه نشینان جدید چه کسانی هستنیمرسد( سپس پرسیده یمیابد تا به سستی یمبه کوری و کوری ادامه 

یک تا حد قابل  کداماند امروز را برای فردا قربانی کنند؟ یک از اجتماعاتی که در حال متحد شدن هستند، آماده کدام

اند؟ چه مدت در قدرت باقی خواهند ماند؟ یک پاسخ ی جنگجویی را حفظ کردهاند و هنوز روحیهکردهای مبارزه مالحظه

هستند. فرهنگ کنفسیوسی، وحدت و ساختارهای  ۲ها و ببرهایژاپنها آن است که بادیه نشینان جدید، به این پرسش

 شود. یمکند و شکست در جنگ، منجر به تالش مضاعف سلسله مراتبی ایجاد می

توانند رهبران جدید باشند. یمهای اجتماعی هستند که ملت، این جنبش -و تحلیل دولتیه تجزاما با دور شدن از 

ی مبارزه ها ممکن است به واسطههای معنوی گوناگون. وحدت آنهای زنان و جنبشهای محیط زیست، جنبشجنبش

 علیه وضع موجود ایجاد شده باشد.

                                                           
1 Asabia 

ورها و مناطق به دلیل رود. این کشبه کار می تایوان و سنگاپور ،کره جنوبی ،هنگ کنگ، یعنی ست که برای اشاره به اقتصادهای توسعه یافتهاچهار ببر آسیایی لفظی ۲

مد باال تبدیل آبه اقتصادهایی پیشرفته و با در کشورمشهورند. تا قرن بیست و یکم، هر چهار  ۷۰۰۹دهه  تا ۷۰۶۹ن اوایل دهه باال و صنعتی شدن سریع بیداشتن رشد 
 ی آزاد()ویکی پدیا، دانشنامه رقابتی تخصص یافتند زیتهای مدر زمینهو اند، شده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
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تاریخ استفاده کنیم. مرحله بعدی در تاریخ بشری  ۷ی آونگیتوانیم از اصل محدودیت و نظریهیم از منظر سوروکین،

ی تمدن اندیشگانی در حال ظهور یا هاچارچوبایم، ایم؟ و اگر رسیدهرسیده ۲های تمدن حسییتمحدودچیست؟ آیا به 

 ایده آل گرایی مختلط، چه هستند؟

دی را درک ی بعتوانیم تشکیل مرحله یکپارچهیمدهد که از طریق آن ارائه میسوروکین همچنین الگویی برای آینده 

دهد. از آنجا که تمدن غربی به طرز بسیار شدیدی یمکنیم. او این الگو را نه در سطح ابرسیستم که در سطح تمدن قرار 

مستقیم  طورهبسیمای نظام جهانی پنداشته شده، سوروکین  عنوانبهبا تمدن حسی متناظر است، به عبارتی از آنجا که غرب 

ها، تطهیر، کاریزما و رستاخیز است. در حال حاضر، دهد بحرانیمکند. الگویی که او ارائه یمی آینده غرب صحبت درباره

 ظار رهبر جدیدیغرب ایستاده در میان تمدن درک حسی، در انتظار پایان دو مرحله کاریزما و رستاخیز است. غرب در انت

است که بتواند به آن الهام بخشد و منجر به تجدید حیاتِ روح و جامعه، ذهن و بدن، فرد و اجتماع شود. اما در نهایت از 

ها بندیآنجا که هر مرحله موقتی است، مرحله بعدی پدیدار خواهد شد و آونگ ادامه خواهد یافت. اما آیا خود این دسته

د؟ با توجه به شواهد تجربی تاریخ و ساختار واقعیت، از نظر سوروکین پاسخ، حداقل در سطح نظام توانند متعالی باشنیم

اجتماعی ممکن است منفی باشد. از لحاظ فردی، شخص ممکن است دیدگاهی نسبت به واقعیت داشته باشد که نه 

منتج  یانه به هرحال به نظام اجتماعیراگپوچیانه است. این دیدگاه گراپوچاندیشگانی است نه یکپارچه و نه حسی، بلکه 

 شود.ینم

تمدن؛  یی اجتماعی؛ نظریهسارکار باالخص در نظریه تفسیری و پیشگویانه از آینده قوی است. سارکار نظریه چرخه

 هوتحلیل عبارتند از: کدام وارنا منجر بیهتجزهای مناسب برای آغاز یک و بینش آینده را ارائه کرده است. برخی پرسش

مرحله بعدی خواهد شد؟ اکنون در کدام مرحله هستیم؟ آیا حرکت چرخه رو به جلو خواهد بود یا برعکس؟ کدام تمدن یا 

یک سقوط خواهد کرد یا باعث بیداد و ستم خواهد شد؟ بدیهی است که از منظر کدامایدئولوژی ادامه پیدا خواهد کرد و 

در حال حرکت به سوی عصر )کشیش/روشنفکر( هستند. آیا این دوره  اکنون ۳ی کمونیست سابقهاملتپیروان سارکار، 

تحت تسلط کلیسا یا دانشگاه قرار خواهد گرفت و چه مدت طول خواهد کشید تا این روشنفکران جدید، برای اینکه دوران 

داری هیسرمای در چرخههایی که در حال حاضر ها یا گروهداری ظهور پیدا کند، تکنوکرات )فن ساالر( شوند؟ در ملتیهسرما

آید؟ یک یمقرار دارند، انقالب یا تکامل کارگری از کجا و چه زمانی آغاز خواهد شد؟ و کدام تمرکز قدرت پس از آن 

 )جنگجو/نظامی( ایاالت متحده آمریکا به چه چیزی شبیه خواهد بود؟

                                                           
1 pendulum 

ی پیشرفت فناوری که او سقوط آن را سوروکین به تمدن غرب اطالق می کند. تمدنی با وجه مشخصه( واژه ای است که sensate civilizationتمدن حسی ) 2
  پیش بینی می کند.

3 Kasattriyan 
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دوران طالیی شناخته  عنوانبهت که اغلب ی جنگجویان بوده اسشود که از لحاظ تاریخی، این دورهیمیادآور  ۷باترا

امنیت و رفاه را برای شهروندان فراهم  هاآنچرا که  -اندحداقل برای کسانی که در مرکز امپراطوری بوده -شده است

رز پایانی یافتند. آیا فضا، میمشدند. کشورهای جنگجو از لحاظ فیزیکی نیز گسترش کردند و باعث افزایش ثروت مییم

 بود؟ خواهد

م. آیا ها استفاده کنیهای احتمالی آنهای سارکار برای ارزیابی موفقیتها و جنبشی تمدنتوانیم از نظریههمچنین می

های الزم برای ایجاد یک نظام جدید را دارا ای، مصرف کننده، ویژگیی، منطقهشناختبومهای جدید فمنیستی، این جنبش

جهانی برادرانه  اندازچشمهای معنوی، سیاسی، شیوه -ی اقتصادی بر، رهبری، نظریهها دارای یک نص معتهستند؟ آیا آن

ایدئولوژی وجود دارد که این معیارهای موفقیت را تحقق بخشد؟ پاسخ به این  اصالًی بودن/هوشیاری هستند؟ آیا و نظریه

 های جدید باشد.جنبش بلندمدتی ها ممکن است کمکی برای درک آیندهپرسش

ی و فن شناختی که پیش شناختبومهای بیشمار بقای توانند با چالشیمها توانیم بپرسیم کدام تمدنمنظر توینبی، میاز 

های آینده بینند، چرا که قادر نیستند با چالشیمها پیشرفت خود را سد شده روی بشر است، مواجه شوند؟ کدام تمدن

مقابله کنند؟ آیا تجدید حیاتی معنوی وجود خواهد داشت که به زمان حال سرزندگی دوباره دهد؟ آیا مرحله بعدی، دولت 

جهانی خواهد بود؟ یا مرحله بعد یک کلیسای جهانی است؟ اقلیت خالق در آینده نزدیک چه کسانی و در کجا خواهند بود؟ 

پیوندد. اگر تجدید حیاتی معنوی وجود دارد، چه کسی آن یمه مسیر تاریخی انحطاط آیا تمدن غرب بقا خواهد یافت یا ب

 کند و چگونه به انجام خواهد رسید؟یمرا رهبری 

دهند. آیا ی اقتصادی و جنگ ارائه میی چرخهای دربارهپردازان نظام جهانی، نظریهیهنظرو دیگر  ۳، کندراتیف۲برادل

بینی کنیم؟ آیا از آنجا که یشپایم؟ با فرض انقباض، آیا باید رکودی جهانی را انقباض آماده ای نو یابرای ورود به توسعه

ی جدید به چه صورت خواهد بود ی بسیار محتمل جنگ خواهد بود؟ توسعههاست هژمونیِ غالبی وجود ندارد، آیندهمدت

های مربوط به قدرت و ، این پرسش۵موج بلند پردازانیهنظرو در کجا جایگزین خواهد شد؟ از منظر کندراتیف و دیگر 

 کنترلِ برگرفته از اقتصاد است که باید پرسیده شود. 

ما چِین اقتصاد، متغیری مهم نیست؛ بلکه بیشتر، موضوعات رهبری و تعادل طبیعت مهم هستند. برای -از منظر سو

تعادل را در ارتباط چین و غرب حفظ کند، چه  دد وی چین( بازگرمثال، رهبر با بصیرتی که به تائو )مسیر طبیعت در فلسفه

 صرفاًهد یا دکسی خواهد بود؟ در روسیه، آیا یلستین یا جانشین او، پادشاه جدیدی است که به دودمان استبداد پایان می

                                                           
1 Batra 
2 Braudel 
3 Kondratieff 
4 long wave 
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جنوب  -مدت است؟ رهبر )پادشاه( دانایی که تجدید ساختار مشابهی برای ارتباط شمالیطوالناحیایی مقطعی در انحطاط 

شوند؟ آیا نظام جهانی اند و اکنون توسط حاکم ستمگر اداره میها از فضیلت دور شدهفراهم خواهد کرد، کیست؟ کدام ملت

ینده توانیم درک خود از تاریخ و آیماینکه، چطور  ترمهمکند یا نیروهای دیگری در کار هستند؟ و مطابق با تائو حرکت می

 های فضیلت و اخالقیات را بازتاب دهیم؟بیشتری درس را از نو بیاراییم تا با دقت

ی عمر فرهنگ است. به پیروی از اشپنگلر، ممکن است ابزار یا متغیر حیاتی برای درک آینده، چرخه از منظر اشپنگلر

 ها در روزهای پایانیی عمر تالش کنیم. ممکن است بپرسیم، کدام فرهنگها در الگوی چرخهبرای قرار دادن فرهنگ

پرسیم توانیم بهای دیگر هستند؟ همچنین میها در حال تجدید کردن خود از طریق تعامل با فرهنگهستند و کدام فرهنگ

های جدید در حال ظهورند؟ برای مثال، آیا فرهنگ اسالمی به خاطر ها در حال نزول و کدام فرهنگکه کدام فرهنگ

نفس  عنوانهبند؟ در واقع، بنیادگرایی جهانی از دید پیروان اشپنگلر کیمتعصبات مذهبی جدید، مراحل پایانی خود را طی 

، "کنندیمهای جدید ایجاد ی بزرگ، فرهنگهاروح"شود. با توجه به این گفته که های در حال مرگ دیده میآخر فرهنگ

بالقوه،  صورتبهرهبران ممکن است  یان/گراعمل جهان را بررسی کنیم و تخمین بزنیم که متفکران/ اندازچشمتوانیم یم

 فرهنگ جدیدی خلق کنند.

وان تیر انداخت یا حتی حذف کرد. از مرحله پایانی بربریت میتأختوان به یماز منظر ویکو، مرحله بعدی در تاریخ را 

. نباید جود داردای اجتناب کرد. همچنین در این مرحله گریز یا انفصال نیز وتوسط یک جنگجو، پادشاه یا قهرمان اسطوره

های تجربی ایجاد کنیم: مرحله خدایان، قهرمانان، بشر نگاران، تالش کنیم برای هر دوران شاخصیختارهمانند دیگر فرا 

ت توانیم بپرسیم در کدام مرحله هستیم: آیا اکنون در دوران بربرییمو بربریت؛ بلکه تالش روی بینش و تفسیر است. اما 

 ی بعدی، دوران خدایان است؟ ی معنوی وجود دارد که بتواند ما را از چرخه خارج کند؟ آیا دورههستیم؟ آیا تجدید حیات

ها هستند. میزان چرخش نخبگان در آینده چه خواهد ترین نظریهی نخبگان با اهمیتاز منظر پارتو و موسکا، نظریه

ال ، نخبگان واقعیِ در حجانبههمهو مشارکت  های دموکراسیبود؟ این چرخش سریع است یا ثابت؟ بدون توجه به بیانیه

 کار، چه کسانی هستند؟ نخبگان آینده چه کسانی خواهند بود؟

های مختلف نخبگانِ پارتو نیز با اهمیت است: ی حکومت است؟ گروهآیا حکومت نخبگان تنها طرح ممکن برای شیوه

ه یک ی ثروتمند بم که آیا در حال حرکت از یک جامعهتوانیم بپرسییممبتکران و ادغام کنندگان. با توجه به موسکا، 

 ی جنگجو هستیم؟جامعه

ا وارد مرحله هایم؟ یا از آنجا که تنها تعداد کمی از ملتتوانیم بپرسیم، آیا به انتهای مرحله مثبت رسیدهیمکُنت  از منظر

م یا ندند و توسعه بیابند؟ یا، آیا فروپاشیِ کمونیساند، آیا هنوز راهی طوالنی وجود دارد تا باقیِ جهان به آن بپیومثبت شده

تواند یمانحطاط اسالم )از نظر قدرت سیاسی نه از لحاظ تعداد( به جنبش دائمی پوزیتیویسم اشاره دارد؟ در واقع، زمان حال 
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ینی بجهان؛ ه استاعتبار کُنت و اسمیت، در میان دیگران تفسیر شود. آزادیخواهی به ایدئولوژی غالب تبدیل شد عنوانبه

 ماند.یمعلمی، ایدئولوژیِ جهانیِ رسمی باقی 

نند کیمهای تاریخی را حل کرده است؟ برخی استدالل از منظر هگل، ما در طلب جایگاه هستیم. کدام جامعه تناقض

از ایالت متحده آمریکا به ژاپن منتقل شده است. رهبران تاریخی جدید جهان چه کسانی خواهند بود؟ و اگر  Giest ۷که 

در قالب دولت جهانی را یا از طریق پیروزی یک دولت یا  Giestنهاییِ  حلراهگیری هگل پیروی کنیم، آیا نباید یجهنتاز 

تمرکز کنیم  هاآن، متغیرهایی که باید روی ۲پیروان هگل)هگلیون( از طریق برخی از انواع یکپارچگی ببینیم؟ از دیدگاه

 است. ۳منطق دیالکتیک )جدلی( روح، قدرت دولت و رهبران برجسته جهان

ردن جهان به ی به تبدیل کطورکل بهتوانیم بپرسیم آیا پایان کمونیسم یمید نظر والرشتاین( تجداز منظر مارکس )با 

آن  داری و دگرگونی احتمالییهسرماری کردن اروپای شرقی(؟ آیا موفقیت جامع و چشمگیر کاال کمک کرده است )پرولتا

های الکترونیکی یرآوفنتر از قبل هستیم؟ آیا یکنزدشود؟ آیا به سوسیالیسم جهانی یمیی( گراجامعهمنجر به سوسیالیسم )

 کنند؟یمط کارگران را به کاال تبدیل ها فقو ژنتیکی جدید ارتباطات اجتماعی را تغییر خواهند داد، یا آن

برای  یک استعاره هژمنوتیک و فضایی عنوان بهاز نظر آدام اسمیت، آنچه باید در جستجویش باشیم، تنها آینده تجارت 

 عنوان هبی کلیدیِ اسمیت نیز مهم است: عشق به دیگران و عشق به خود بنددستهتبادالت اقتصادی نیست، بلکه دیگر 

                                                           
1 Giest 

 جهان است. ی تاریخ هگل به کار می رود و بیشتر به معنا و مفهوم روحانی است که در فسفلهی آلمیک واژه
2 Hegelian 

تاریخ فلسفی یا  -۳ ،تاریخ اندیشه گرانه -۲، تاریخ دست اوّل -۷توان نگاشت: تاریخ را به سه شیوه می ،در برداشت هگل از فلسفه, تاریخ امری محوری است. به نظر او ۳
روح است.  ،ریانی عقالنی و ضروری است نه تصادفی. موضوع تاریخ فلسفینتیجه تاریخ جهانی ج در ،فلسفة تاریخ که روش برگزیدة هگل است. بر جهان عقل حاکم است

ای است از تحقق روح جهان. روح جهان هر قوم یا ملّتی روحی دارد که مرحله. کندد به آزادی خود وقوف پیدا میروح جوهری است خودآگاه و آزاد و در سیر تاریخی خو
بخشند. هگل تاریخ جهان را به خودآگاهی را تحقق می تری از آزادی وشود. ایشان دورة جدید و مرحلة عالیانده میتاریخی به پیش ر _توسط شور و شوق افراد جهان 

 کند.سه دورة شرقی، کالسیک و ژرمنی تقسیم می

آید و روح دست می تنها از راه ذهن انسان بهیابد. این آگاهی جریانی است که از راه آن روح به خویش در مقام آزادی، آگاهی واقعی می ،: تاریخ جهانروح در تاریخ

د. یابروح جهان به خویش در مقام آزادی آگاهی می ،شود روح جهان است. بنابراین تاریخ جریانی است که از راه آنکه در تاریخ از راه آگاهی بشری نمایان می ،خداوندی
ها است نه افراد. پس متعلّق پژوهش باید نگار با ملتشود، سروکار تاریخانسان و از طریق آن محقق میامّا اگر چه آگاهی روح جهان به خود در مقام آزادی تنها در ذهن 

یعنی به خود آگاه است. بنابراین هر روح ملی که در یک دولت مجسم  ،زیدو از طریق آن است که برای خود می دولت در تنها ملی روح امّا. باشد قومی روح روح ملی یا
های ملی محدودند. سرنوشت های ملی. اینها مراحلی از تحقق آن هستند. روحای است در زندگی روح جهان. روح جهان برآیندی است از تأثیر متقابل روحلهشود، مرحمی

آگاهی سوی خود نابراین روح در پیشرفت بهخیزد. بمی روح کلی بر ،ها است. از درون این دیالکتیکو کردار ایشان در رابطه با یکدیگر نمایانگر دیالکتیک محدودیت این روح
ملتی نمایندة پرورش روح  ،گانه را. به نظر هگل، در هر دورة خاصهای ملی چندینیعنی صورت روح، گیردصورت نمودهایی محدود از خود را به خود می ،کامل و آشکار

 ستیپ به سپس و گیردمی اوج و یابدمی آورد. روح ملی او پرورشین فرصت را به دست میجهانی است. این ملت در این دوره از تاریخ جهان سرور است و تنها یک بار ا

( یا قهرمانانی  world_historical individuals) تاریخی ـ جهان افراد شوق و شور توسط ویژه به ،شودرانده می پیش به افراد شوق و شور توسط جهان روح .گرایدمی
( راهنمای آنها بود. ایشان دورة جدیدی را پدید cunning of reasonصرفاً آگاهی مبهمی از غایت تاریخی خود داشتند، امّا نیرنگ عقل )همچون سزار و ناپلئون که 

مومی و اس اخالقیات عخالف کانت و ولتر, معتقد بود چنین قهرمانانی نباید بر اس بر ،بخشیدند. هگلتری از روح آزادی و خودآگاهی را تجسم میآوردند و مرحلة عالیمی
 .کندمی باز دیکتاتوری برای را راه هگل دیدگاه این که است روشن. ضوابط اخالقی ارزیابی شوند
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ای را خواهد دید که عشق به دیگران را با عشق به خود را در هم آمیزد، یا آیا علّیِ تغییر اجتماعی. آیا آینده، جامعهمکانیزم 

 این ترکیب پدیدار نخواهد شد و جامعه رو به زوال خواهد رفت؟

 مغز عنوانبهکند که ممکن است بینی مییشپی زیست شناختیِ وی، حکومتی جهانی را ی اسپنسر و استعارهنظریه

ختم شود )جنگ جهانی(. اسپنسر  هاتمدنی تمدن به کار رود. این حکومت جهانی همچنین ممکن است به توحش دوباره

اما »سد: نوییمکند که نه وحشی است، نه جنگ طلب و نه صنعتی. او یمبینی یشپهمچنین مرحله اجتماعی جدیدی را 

 «.شودیمیر پدیدار پذامکانی نوعی آینده الًاحتماشود، ینمتمدن به صنعتی گرایی ختم 

تن یک ای که با داشاین مرحله بسیار متفاوت از صنعتی گرایی است و به همان اندازه با جنگ طلبی تفاوت دارد. جامعه

ی هانازماسدانیم، رشد یافته است. محصوالت صنعتی را نه برای حفظ نظام پشتیبانی کننده، بیشتر از هر آنچه تا کنون می

اص خواهد اختص تربزرگهای را به انجام فعالیت هاآنبرای بزرگنمایی مادی؛ بلکه  انحصاراًکند، نه یمجنگ طلب استفاده 

 داد.

 نویسد:یمدهد. او فقط ینمی جدید ارائه ی خطوط این جامعهاما اسپنسر جزئیاتی درباره

وجود  هادولتهای جنگ طلب و صنعتی از طریق وارونگی این باور که افراد برای سود از آنجا که به اختالف بین گونه

ای که ی صنعتی و گونهبرای سود افراد هستند، اشاره شده است؛ بنابراین اختالف بین گونه هادولتدارند، به باوری که 

است به باورِ کار برای زندگی است، اشاره  احتمال دارد از آن برآید از طریق وارونه کردن این باور که زندگی برای کار

 شود.یم

سم در داروینی"، اقتصاددانی رابرت نلسون سوق دهد. به گفته جلوروبهتواند جامعه را یمدر این بینش یک تاجر 

 یاجتماعی، تاجر موفق برگزیده، اکنون عامل اصلی پیشرفت تکاملیِ نوع بشر است. هربرت اسپنسر باور داشت که نتیجه

 "ی نوع دوستی در رفتار فردی مشخص شده است.تواند جهانی بدون دولت باشد که به واسطهیمنهایی پیشرفت 

ی مشارکتی چگونه است؟ روندهای حمایتی کدامند؟ ی مناسب، با جنسیت مرتبط هستند. جامعههاسؤال ۷در نزد ایسلر

ند؟ ی زمین افزایش یافته، کدامبودن در سراسر کره دهند دو جنسییمهای متناقضی که نشان خبرهای مربوط به گرایش

 گردد یا بدون کاستی آینده را دنبال خواهد کرد؟یبازمی مشارکتی به ساختارهای اجتماعی آونگی یا دورانی آیا جامعه

ردن ک ی آدم و حواهای جدید هستیم. عاملیت انسانی با معطوفهایی دربارهی داستاندارد که ما تشنهیمایسلر بیان 

یک اندام واحدِ خود به خود  عنوانبهای که به زمین یهفرض)۲های غرب باستان، فرضیه جایا های الههتوجه به اسطوره

جدید کمک  هایتواند به خلق داستانیمتر در تمام ادیان جهان، یممالنگرد( و نیز ابعاد مشارکتی یمی وسیع تنظیم شونده

                                                           
1 Eisler 
2 GAIA 
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کنت  یکند، اما بحث اصلی او این جملهگویند، ارائه میاز افرادی که داستانی جدید میهای بسیاری کند. ایسلر نمونه

 یی از جوامع مشارکتی چههانمونهبدان معنا که اگر  "تواند باشد. یماگر وجود دارد، پس "کند یمبولدینگ را منعکس 

ها و اصول اخالقی استوار که بر چنین ارزشتوانیم تمدنی جهانی ایجاد کنیم یماکنون و چه در تاریخ وجود دارد، پس 

وجود داشته است. با کاوش در زمان حال و  واقعاًهایی کند که چنین فرهنگیماست. با بازگشت به تاریخ، او یادآوری 

های ما، ی ما، پژوهشی روزانههاکنشدارد که چه اشتباهاتی رخ داده، چگونه آموزش و پرورش ما، یمتاریخ بیان 

 "اشدتواند بیمآنچه "ی بدیل قصد دارد کنند. او با تجسم سازی آیندهیمید تأکی غالب هااسطورههای ما، همه بر یهنظر

 را خلق کند.

گذارند؛ یمهایی که تجسمی از آینده ندارند رو به زوال کند. اجتماعیماختصاصی روی تصویر آینده تمرکز  طوربهپوالک 

رای ایجاد فردایی اکنون ب مخصوصاًی مثبتی دارند، متعالی، ماندگار و پیشرفته می شوند. بشریت، آن هایی که تصاویر آینده

بینی یشپتوان ینمی مثبت است. از منظر بولدینگ، با توجه به قدرت عاملیت بشری، آینده را جدید، نیازمند تصاویر آینده

تاریخ نویس فرهنگی، تصویر در اصل در  ۷ایروین تامپسونبینی نیست. بر طبق نظر ویلیام یشپکرد. تصویر آینده قابل 

ی کرد و نه از لحاظ منطقی ایجاد کرد، همیشه بندطبقهتوان یمشود. اساطیر را نه یمای ناخوآگاه پدیدار یک سطح اسطوره

نیم که توانیم ادعا کیمبینی کرد، یشپتوان ینمدانیم، در حال تغییر مداوم هستند. اما اگرچه آینده را یمبیش از آنچه ما 

 کند که با تصویر آینده مرتبط است.یمتاریخ، صعود و نزولی را دنبال 

کنند؟ یمنکنند و برخی دیگر چنین یمی تاثیرگذار ایجاد توانیم بپرسیم که چرا برخی جوامع تصویر آیندهیمهمچنین 

بت تری شود. همچون ایسلر، دیدگاه بولدینگ نسیدهیچپی تاریخی بسیار تواند منجر به نظریهیم هاپرسشپاسخ به این 

دلخواه  ییرسازی کنند و به آیندهتصوکنند یمهای سیاسی او شد که در آن جوامع تالش به آینده منجر به ایجاد نظریه

کند یمای دفاع های آیندهیختاربولدینگ از  -های آیندهباوری عینی به امکان –خود متعهد باشند. برای ایجاد این ایمان 

کنند یماد ها ایجهایی برای چگونه به واقعیت پیوستن این دیدگاههای خود، استراتژیها افراد پس از تصورِ دیدگاهکه در آن

 د.کنیمآید. بنابراین عاملیت بر ساختار غلبه یمو از این خطوط تاریخی، امیدهایی برای تغییر آینده به دست 

داری و عقاید سنتی را به چالش یهسرماکند که ملی گرایی، یم)جامعه، مردم( طرفداری  samajهای سارکار از جنبش

جهانی  دارییهسرماهای نظام های محلی و جهانی، بی عدالتیبا انجام فعالیت هاجنبشکشند. سارکار باور دارد که این یم

را در  ی جدیدیری معنوی، امید دارد که بتوان مرحلهبا رهب هاجنبشکنند. سارکار با پیوند دادن این غالب را دگرگون می

 تاریخ بشر آغاز کرد.

 

                                                           
1 William Irwin Thompson 
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ا هکنند که گفتمان از لیتانی رخدادها و روندهای جزئی به سطح کالنی از مرحلهیماین نگارندگان کالن تاریخ کمک 

ق کنند، ساختاری که از طریفراهم میگاهی یهتکی آینده، ها برای مطالعهاین مرحله عالوهبههای مهم تغییر یابد. و علت

ی آینده، فرد محور و به شدت ارزش بنیان باقی شود. در غیر این صورت، تفکر دربارهیمآن امکان بحث و گفتگو میسر 

به  یاناً ساخت تصاویر آیندهاحتوانند در درک، شناخت و یمین بحثی است که کالن روندهای تاریخی ترمهمماند. این یم

های جهان بینی و ای علی به دلیل تمرکز عمودی بر علتوزند. و درست در همین جاست که روش تحلیل الیهما بیام

 یک روش تفکر نظامند در شناخت تصاویر آینده به ما کمک کند.  عنوانبهتواند یمای اسطوره

سیم؟ اول ی نهایی بربه نتیجه اندازچشمی کالن تاریخ و آینده، اشکال اجتماعی فضا/ زمان/توانیم دربارهیمآیا اکنون 

به  شود. خالقیتیمآنکه، خالقیت یک متغیر مهم در درک صعود و نزول اجتماعات است. این خالقیت با تقلید متعادل 

ت شود. خالقیت از دل چالش و از طریق تجربه به دسیمتوسعه، رشد و ثروت بیشتر، قدرت بیشتر و پیشرفت درونی منجر 

بیرونی از قبیل منابع، شرایط جغرافیایی و تعارضات برای نگارندگان کالن تاریخ مهم هستند، اما عوامل  آید. عواملمی

 اصلی نیستند. دوم اینکه ساختار مراحل تاریخی، دیالکتیکِ )جدلی( مضاعف است. 

ای از در هیچ نقطهسوروکین سه مرحله خود را دارد، اما مرحله چهارمی هم وجود دارد، نوعی مرحله آشفته که حقیقت 

گالتونگ یا جهان پسا مدرن  ی سارکار، مفهوم زمان قالب پذیر shudraآن تثبیت نشده است. این مرحله همان دوران 

ی متعادل، دارای سه حوزه مستقل اقتصاد، فرهنگ و سیاست نیاز کند که ما به یک جامعهیمفوکو است. اشنایدر استدالل 

 ها حیاتی است. کند. در هر صورت، مفهوم مرحلهیمچهارم یعنی محیط زیست تعامل برقرار ی با حوزه هر سهداریم. این 

ی یک دوران خاص اطالعاتی کند، دربارهتاریخ باید در مقوالتی قرار گیرد که در همان زمان که واقعیت را ساده می

 ی اجمالی از رخدادهای خاص در آن زمان ارائه کند. بندجمعبیشتر از یک 

( مربوط هایدوراههای ماوراء طبیعی گوناگون )تناقضات یا ها یا موقعیتمستقیم به علت طوربهها همچنین مرحله این

شوند، برای مثال: ذهن/بدن؛ خیر/شر؛ درونی/بیرونی؛ انبساط/انقباض؛ انباشت/توزیع؛ مطلق/نسبی؛ نظریه/داده. هر یم

ده این است ی آینهای بنیادی روبرو شود. ضعف بسیاری از مطالعات دربارهنظریه درباره گذشته یا آینده باید با این دوگان

 شوند.یمی فردا مرتبط نیستند، کنار گذاشته مسائلی که به جامعه عنوانبهکه این موارد 

نیز باید شرح داده شود؛ تناقض میان متمدن و وحشی؛ دلیر و ضعیف؛ متحد و چند پاره. از  تناقض میان شهر و مرتع

)عصبیه( شده است. در واقع این مفهوم  Asabiaظر ابن خلدون، روشن بود که جهان شهرنشین موجب به پایان رسیدن من

و اسمیت، این جهان شهرنشین است که باعث  ۷ی تاریخی اشپنگلر حیاتی است. از نظر دیگران مانند دورکیمبرای نظریه

                                                           
1 Durkheim 
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ت اقتصادی شده و نامعقولی ادیان را با استدالل عقلی توجیه ها را کاهش داده و منجر به پیشرفپیشرفت شده، بیماری

 ی سنتی کمک کرده است.ی دمکراتیک و دوری از جامعهی جامعهکرده است. شهر نشینی به توسعه

شوند؟ الگویی که اغلب یمها وجود داشته باشد. هر یک چگونه ظاهر هایی برای پیوند دادن مرحلهبه هرحال، باید راه

ه به خاطر آید کیمطبیعی هر مرحله از دل مرحله قبلی بیرون  طوربهگیرد، دیالکتیک )جدلی( است. یممورد استفاده قرار 

ما چیِن -ها، مارکس و هگل دیالیکتیک و سوتناقضات درونی در مرحله قبلی است. برای مثال سوروکین اصل محدودیت

باید باشد،  "مرحله آینده"ین ابزار در درک آنچه ترمهمی پیوند مراحل تاریخی به یکی از کردند. نظریهیین و یانگ را ارائه 

 تواند یا خواهد توانست به آینده تبدیل شود.یمدهد که چگونه زمان حال یمشود. این پیوند بینشی به ما یممبدل 

که در مورد مارکس و  طورهمانه بناست ایجاد شود، )شود کای جدید را متصور میزمانی که یک کالن تاریخ، جامعه

میشه اند، هکه پارتو و موسکا خاطر نشان کرده طورهماندار هستیم. یهطالکند( آنگاه ملزم به داشتن یک یمهگل صدق 

ر نظامی ا به خاطای به واقعیت دارند، خواه به خاطر دالیل استعالیی، دالیل مبارزاتی یها دسترسی ویژهاقلیت وجود دارد. آن

)رهبران  Sadviprasهمان رهبران تاریخی جهان هگل،  هاآنکند. یمها ایجاد که به خودی خود این امکان را برای آن

 ، بادیه نشینان ابن خلدون و اقلیت خالق توینبی هستند.۷متعادل( سارکار، روشنفکران ارگانیک )زیستی( گرامشی

ی متفاوت، حیاتی است. از منظر های آینده و ایجاد یک جامعهبرای درک امکان پیوندِ میان رهبری و ساختار تاریخی

-تواند ساختار تاریخی را دگرگون سازد. نزد دیگران مانند ابن خلدون و سویمایسلر، سارکار، مارکس و گرامشی، رهبری 

، ظهور و سقوط فضیلت، عصبیه، کنند، توسط ساختارهای تاریخیما چین، رهبران در همان زمان که آینده را ایجاد می

رسد رهبران عاملیت داشته باشند، یماند. از دید هگل، به نظر نوسانات آونگی مادی گرایان و ایده آل گرایان محدود شده

. اما از دهندیمحرکت رو به جلوی ساختار را ادامه  صرفاًاند. رهبران ها توسط ساختار به کار گرفته شدهولی در حقیقت آن

تواند تمدن را از انحطاط حفظ کند، اما از دید دیگران همچون اشپنگلر، یمر توینبی رهبری در شکل اقلیت خالق منظ

ی تواند انجام دهد، چرخهینموقتی فرهنگ به تمدن اراذل/ توده تنزل یافته و روح پول غالب شده است، رهبر دیگر کاری 

 رود.یمن کند و ناگزیر فرهنگ از بیفرهنگ تغییر پیدا نمی

کنند، یمی انفصال، انشعاب و فن شناسیِ دگرگونی الگوهای بزرگ تاریخی صحبت پژوهان، که دربارهیندهآبر خالف 

واند تغییر کند تینمکند و آنچه های تولد و مرگ افراد و جهان طبیعی، آنچه تغییر نمینگاران با استفاده از استعارهیختارفرا 

کنند. اما کالن تاریخ ایستا نیست. درست تواند ایجاد شود، نفوذ مییما به مرزهای آنچه در آینده هشوند. آنیمرا یادآور 

 پژوهی، فرا تاریخ نیز قصد بازتولید تاریخ و آینده را دارد.یندهآمانند 

                                                           
بود. گرامشی از فعاالن ضداستعماری و واضع نظریه و  حزب کمونیست ایتالیا گذاران، و از رهبران و بنیانمارکسیست پردازنظریه( ۷1۰۷-۷۰۳۱) آنتونیو گرامشی ۷ 

 .است هژمونی اصطالح مشهور

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C
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 4زمان گذر در آینده تصاویر مطالعه ۲-9

توان های گوناگون و در طول تاریخ بشریت را میدر فرهنگ« تصاویر آینده»مند درباره نقشِ اولین مطالعه فلسفی نظام

نوشته شده است، تصورات آرمانی  ۷۰۴۹یافت. پوالک در این کتاب که در دهه  ۲اثر فردریک پوالک تصور آیندهدر کتاب 

یخی آل گرای تارعنوان یک ایدهوخیز تمدن را بررسی کرده است. پوالک بهفتها با فرهنگ و او معادی از آینده و رابطه آن

های اصلی تاریخ هستند که نوع بشر را های معطوف به آینده، محرکاندیشه ، مخصوصاً«اندیشهایده یا »مدعی است که 

آرنولد  «هایها و پاسخالشچ»ی تغییر تاریخی و فرهنگی کنند. وی در پاسخ به نظریههدایت می« دیگر»به قلمرویی 

رشد است، فرهنگ جامعه رو به رشد و شکوفایی خواهد  به نوشت: تا زمانی که تصویر جامعه از آینده مثبت و رو ۳توینبی

ت کند و از دساش را از دست بدهد، فرهنگ بقا پیدا نمیبود. هرچند وقتی این تصویر رو به زوال بگذارد و سر زندگی

 رود.می

آمیز در تصاویر ها نیست، بلکه تشریح ایجاد تغییرات موفقیتو خیز فرهنگن مسئله نخست شرح چگونگی افت بنابرای

ای رسید: ی تکان دهندهاش به مطالعه دوران مدرن پرداخت، به نتیجهی تاریخیآینده است. وقتی پوالک بر مبنای فلسفه

اند. شده ۵«جابجایی شدید»ویر از آینده در دنیای مدرن دچار تمام تصاویر معادی و آرمانی، تصا« مرگ آرام»به دلیل 

که شاید بتوان به بهترین وجه آن را زمان آخر یا  ۴پوالک بر این باور بود این گذر از دوران مدرن به دوران الترا مدرن

صاویر آینده از تخریب کل تاست که این تغییر نیز ناشی  -به معنای عام آن  –مرحله آخر نامید، به دلیل تغییر در معنویات 

است. به عالوه، او معتقد بود که برای اولین بار در تاریخ تمدن غرب، هیچ شوقی برای درک تصویرهای نو از آینده وجود 

ای علیه تصاویر آینده انجام شده است. انسان ی پرخاشگرانهحملهندارد. در واقع، برخالف تمام اعصار قبل، در این دوره 

 است. « ۶بدون آینده»صورت فعال، به دنبال جامعه و تمدنی بهقرن بیستمی 

های به تمام تصاویر آینده است؟ طبق نظر پوالک، اگزیستانسیالیت« حمله قدرتمند»چه کسی مسئول این 

یت لآینده بودن را ترویج دادند که این فعاهای بعد از جنگ جهانی، تصور بدون گرایان( فرانسوی و آلمانیِ دوره)هستی

طور مؤثری آمیزی تحلیل برد و خاموش کرد و بهطور خیانتاندک فرهنگ باقی مانده برای انسان و جامعه مدرن را به

دید کردند. پوالک می "های انسانی بر جریان حوادثها و آرمانآلاثر سازی و کنارگذاشتن خدا و قدرت ایدهبی"شروع به 

                                                           
در نشریه  ۲۹۹۲است که در سال  دنیس مورگاننوشته  «Images of the future: a historical perspective»با عنوان  ایمقالهخش برگرفته از این ب 1

 فیوچرز به چاپ رسیده است.
2 Fredrich Polak 
3 Arnold Toynbee 

 نوع تغییر منفی در فرهنگ است. رسد منظور پوالک از این عبارت یکبه نظر می 4
 به مفهوم مدرنیت شدید در همه جوانب زندگی ،استفاده شده است modern-ultraاز لفظ  در اینجا 5

6 futureless 
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رد و با ناتوانی در کای )نیهیلیسم اگزیستانسیال( که آن را سست میگرایانههستیگرایی ی پوچکه فرهنگ غرب به وسیله

ای ما هفقدان درک و پاسخ ما به آینده، مرگ آرام تصویر» رو داد، در نطفه خفه شد؛ از این معرض پاسخ به آینده قرار می

شود را مشخص نگ به دلیل آن خشک میآن زخم بازی که نیروی حیات فره»...کس که هیچ، در حالی «را تسریع کرد

 .«آورد، اکنون خاموش مانده استتصاویر تپنده و مهیج از آینده، همیشه جامعه را به جنبش در می»...جایی که « نکرد...

 

 تصورات کهن و قرون وسطایی از آینده ۲-9-4

ود را ی تاریخ بود، خاصل فلسفه گرای تاریخی و نوشتن چیزی که درآلعنوان یک ایدهپوالک با شناساندن خود به

اریخ دانان اش توسط تگراییعنوان یک فیلسوف در معرض نقد قرار داد. تا حدود زیادی، فلسفه تاریخ به دلیل  تقلیلبه

ا در ارتباط ب عنوان عاملی مهمی جامعه بهشده بود. اگر چه تأمل و مداقه در تصاویر آیندهقرن بیستم از اعتبار ساقط 

 همان ده،لوحانه است که بگوییم نزول تصاویر آینایی یا نزول فرهنگ بایستی مورد توجه قرار بگیرد، اما بسیار سادهشکوف

گرایی آلهای بزرگی زدند تا تنها با وجود یک دلیل ایدهدانان دست به کارترین دلیل نزول جامعه است. تاریخدلیل یا مهم

که توجه به هر دو چارچوب سودمند است، هر کدام به تنهایی برای در حقیقت در حالیگرایی تاریخی را رد کنند. و یا ماده

تفاده رسد اسهای زیادی وجود دارد که به نظر میها کافی نیستند. نابهنجاریها و فرهنگتمدن و خیزتوضیح و شرح افت 

 .۷دکشو خیزهای تمدنی را به چالش میاز یک چارچوب خاص برای توضیح کامل افت 

و تحلیل قرار دهد؛ اما باید پوالک تالش کرد که تصویرهایی از آینده را در دنیای کهن و قرون وسطا مورد تجزیه 

ها درک تواند مرجع مناسبی برای تمام  تصاویر آینده باشد. یونانیپرسید آیا توصیف تصاویر یونانیان و یهودیان از آینده می

ست که ای نیتری از آینده داشته باشد، اما این آیندهمکن است یهودیت مفهوم روشنروشنی از آینده نداشتند، اگر چه م

رهنگ هایی از فهای انسان آن را درک کرد؛ بلکه باید تنها از طریق مداخله خداوند آن را فهمید. جنبهبتوان از طریق تالش

، بدون ای از هویتعنوان تصورات اسطوره راحتی به توان بهاند، مییهودی و یونانی را که طبق ادعای پوالک تصاویر آینده

در . ۲ندانکرده ای برای آیندهرجوع به تصویری از آینده توصیف کرد. نه فرهنگ یونان و نه فرهنگ یهود تالش آگاهانه

اریخی که به ت دهد، تنها بر آن منابعی تاریخ نیز رخ میگرایی تاریخی و فلسفهآلگونه که اغلب در ایده این تصاویر همان

انطباق  «سیستم»که منابعی که با این  کنند، تأکید شده است. در حالیرسد از تفکرهای مطرح شده حمایت مینظر می

                                                           
که رومیان هیچ تصوير مثبتی از آينده نداشتند. اين  ها و توضیحات پیرامون امپراتوري روم را کنار گذاشته و مدعی استي بحثهمهبراي مثال پوالك  1

ه تاريخ تمدن غرب بمانند. اکنون چگونحكومت ترين طوالنی عنوانبهها موفق شدند براي يك هزاره، و اش ايجاد کرد زيرا رومیمسئله مشكلی را براي نظريه

 ر مثبتی از آينده نداشته باشند؟يها هیچ تصوممكن است رومی
ر آينده به آن رجوع کرد زيرا اساسی در جامعه يواي تصتوان در زمینهآيد که آيا میپیش می سؤالاما اين  ،ري آرمانی استيتصو هوري افالطونالبته جم 2

 معاصر خود ندارد و افالطون هیچ روند سیستماتیكی براي درك فعال اين تفكر ارائه نداده است.
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که تأکید پوالک بر تصورات مدرن از آینده انکار ناپذیر است، به نظر  اند. بنابراین، در حالینداشتند، نادیده گرفته شده

اش از تصاویر کهن یا قرون وسطایی آینده، بر اساس اسطوره شناسی یونانی و معادشناسی رسد بر تحلیل تاریخیمی

، شرایط اجتماعی و تاریخی برای J.B. Buryی یکی از پیشینیان پوالک، مسیحی تأکید کرده است. به گفته-یهودی

 . اندنبودهتصاویر آینده مساعد 

ی یعن ی پیشرفت،نوشته شده است، خاستگاه و رشد ایده ۷۰۳۹ی ، که در دهه"۷ی پیشرفتایده "مطالعه تاریخی بِری،

ر آینده برای دهد. بنابراین، تصویگیرد، را مورد بررسی قرار مییبرمای که ترکیبی از گذشته و پیشگویی آینده را در نظریه

سی کاربرد جامعه شناسی شناخت در برر رسد بِری نسبت به پوالک بهیابد. به نظر میی پیشرفت تداوم میبِری در ایده

کند، یم، تا آنجا که بِری اشاره «ها شرایط ذهنی و عقالنی خود را دارندایده»تر است، وی اظهار داشت که تفکرات حساس

های پس از آن برای آغاز اصول پیشرفت مساعد نبود. در واقع، تا قرن شرایط عقالیی در عهد عتیق کالسیک و دوره

 که موانع ایجاد این پیشرفت تضعیف شد، جو مثبتی برای ظهور تدریجی دکترین پیشرفت به وجود نیامد. شانزدهم 

ی هایی به وسیلههای یونان یافت، اما دریافت که چنین نشانهی پیشرفت را در نوشتههایی از ایدهبِری نشانه

ژاد بشر  ی نهای اولیهاورهای گسترده رایج در نسلکه نه قابل مقایسه با ب« های ذاتی )طبیعی( تخیالت شاعرانهدخالت»

های نظریه که پذیرفتن برخی یحال در. بنابراین، اندشدهشوند، محدود دکترین رقیب تلقی می عنوانبههستند؛ و نه معموالً 

یر ناپذتناباجی ی فساد و تباهها در دورهیر است، نظریه کلی فیلسوفان یونانی این بود که آنپذامکانمبهم پیشرفت، 

ی ها، نظریهها و رومیبینی اکثر یونانیمقدر کرده بود. جهان هاآنکنند، آن هم به این دلیل که ذات کائنات برای زندگی می

ط شد، سرنوشتی که خبود. کائنات دارای نظم ثابتی تلقی می« ی کیهانیی ارتدوکس دورهنظریه»، «های دنیاچرخه»

و خدایان کشیده است. بنابراین پیشرفت انسان به سمت کمال، به سمت کمال مطلوب همه ها محدودی بین انسان

ی شهاندی ی پیشرفت درکرد، بود. بِری ایدهچیزدانی، یا کمال مطلوب شادی، ویرانی موانعی که انسان را از خدا جدا می

ی کافی ها برای اشاره کردن به چنین ترکیبونانیی تاریخی محدود یگفت تجربههایی رد کرد که مییونان را با استنتاج نظر

ها، به نوعی در مورد انحطاط و چرخه هاآن، نظریه ۲ی مویراها به تغییر، نظریهها، شک آنی آناندیشهنبود. حقیقت 

 ی پیشرفت است. تز یا پادنهاد بسط و گسترش ایدهکند که آنتیبینی اشاره میجهان

تواند جامعه قرون وسطایی را نیز نشان دهد. اگرچه نظریه چرخش، منسوخ شده ی پیشرفت و تصاویر آینده نمیایده

اهداف آینده  مسیری به عنوانبهشد که، برای اولین بار تا آن زمان، به گذشته بود و خداشناسی مسیحی شامل ترکیبی می

 عنوانبهلکه پیشرفتی ذاتی، ب عنوانبهشدند و نه نوز تاریخی تلقی میشد، با این وجود اصول قرون وسطایی هنگریسته می

                                                           
1 The idea of progress 

 ای است به نقش سرنوشت در زندگیاشاره در اینجا د.سرنوشت در فرهنگ یونانی بو الهه مویرا، 2
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ذهن قرون وسطایی  عالوهبهشد. یمنگریسته  هابدانها که با دخالت خدا و وحی تنظیم شده بود، ای از رویدادمجموعه

کند آدم که بیان می ۷ن گناه اصلینتیجه گرفت که اگر انسانیت به حال خود رها شود، نابود خواهد شد. این استنتاج با دکتری

رفت ایده هر گونه پیشآید، از این که پدر و مادرش چقدر مذهبی یا خوب هستند شیطانی به دنیا می نظرصرفهر کودکی 

 هایی که مقامات کلیسا مطابق کتاب مقدسکرد. چرا که باوربه سمت کمال را صریحاً غیر ممکن تلقی میاخالقی انسان 

)دارای تعصب دینی( بودند، بِری ادعا کرد که این تعصبات ۲د، بیشتر از این که نتایجی استداللی باشند، دُگماکردناجرا می

یونانیان بود. بنابراین،  تر از بدبینیبه عبارتی بدبینی قرون وسطایی سیاه داشتند. های یونانیتری نسبت به نظریهیر قویتأث

ای نهترکیب مسیحی در نطفه خفه کردند، به گو صورتبهی پیشرفت را دم، ایدههر دو تفکرِ مشیت الهی و گناه نخستین آ

 که درست مانند یک تصویر قرون وسطایی از آینده از نظر اجتماعی کارآمد نبود. 

صورات اند. تتصاویر پوالک از آینده، در جوامع کهن و قرون وسطایی، تصوراتی پیش ساخته از بهترین حالت آینده

 که تصورات یهودیت یا مسیحیت ازیحال درتصاویری از هویت تفسیر کرد،  عنوانبهشد یمر بهترین حالت یونان را د

ه تشخیص کیدرحالکند. ی جبری و دخالت خدا بیشتر از تالش انسان برای درک آینده تأکید میحاکمیت خدا بر فلسفه

ای و مشیتی های چرخهینیبجهاناین تصاویر در برابر  های پیش از رنسانسِ تصاویر آینده امکان پذیر است، لیکننشانه

بینی جوامع کهن و قرون ضعیف بودند. مفهوم آینده با تمام دالیل و اهداف کاربردی، در روانشناسی اجتماعی و جهان

 ی رنسانس است.ای مدرن و زادهتوان گفت که تصاویر آینده پدیدهوسطایی وجود ندارد. در واقع به درستی می

 

 ی و مترقی آینده در دوران مدرنشهرآرمانزایش تصاویر  ۲-9-۲

انس ی، منشأ خود را مدیون رنسشهرآرمانی پیشرفت، قانون طبیعی و سوسیالیسم تصاویر مدرن از آینده شامل ایده

هستند. تصاویر کهن و قرون وسطایی از آینده، ایستا، غیر قابل پیشرفت، مبهم، ناتوان و بدون شک خارج از دسترس نوع 

بشر بود. اگرچه ظهور و ورود مسیحیت موجب رشد ایده برتری و تفوق شد و بذر دگرگونی را در طول قرون وسطا پاشید، 

و اصول و آیین پروتستان تمام تصاویر را از شکل قرون وسطایی کنار گذاشت تا برای اولین بار تصاویری اما طلوع رنسانس 

ا ای باشند برای بشر جهت پیشروی در فضاز آینده را به وجود آورد که قابل درک، پویا و زنده و قابل دسترسی بوده و اشاره

ی توصیف کرد. این مسئله نه تنها تولد دوباره« گذشته و هم با آیندهای هم با مواجهه» صورتبهو زمان. پوالک رنسانس را 

ای هکه در آن رویا« ای بودی آیندهتجدید کننده»گرایی)اومانیسم( کالسیک و مسیحی را نشان داد، بلکه انسان

ضرورتی  یبه وسیله »است و « انسان دیگری»ای یافتند. انسان دوره رنسانس ی و معادی، تعابیر و معانی تازهشهرآرمان

                                                           
1 Original sin 
2 dogmas 
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ی ها با نیروی درونآن«. شودهای دیگر در زمان و فضا برانگیخته میدرونی برای تغییر شکل این جهان و ساختن جهان

ت، کنند. این عصر، دوره خالقیروند و خودشان نیروی جدا کردن فضا و زمان دنیای بیرونی را تولید میخودشان پیش می

 اهی جهانی. آغاز آگ -گسترش و کشف است

رساند. اهمیت این اوج، اگر رنسانس دوره گذار را مشخص کرد، عصر روشنگری به خوبی مرحله گذار را به اوج خود 

تغییری است که از تکیه به نیروی ابرانسانی به نیروی انسانی از طریق کاربرد دلیل و منطق در کشف قانون طبیعی شد. 

ردانی و کنترل قدرت در زندگی انسان بنا نهاده شده است. این عصر از طریق این آزادی تازه کشف شده، براساس خودگ

ه که مرحله جدیدی را از تصویر دنیایی ک« آزادی انسان»گسترش و کاربرد عملی استدالل در دنیای طبیعی، یعنی همان 

 شود. یمهویت  ابق داشت، تعیینهای ثابت یا مشیت الهی مطابقت داشته باشد، با قانون طبیعی تطکه با چرخهینابیشتر از 

های دکارت و بیکن و کشفیات نیوتون بود. در نتیجه، مفهوم جدیدی نیز از طبیعی فلسفه یرتأثتصویر جدید ماحصل 

گر ا -یک وجود عقالنی، که جهان را بر اساس تصویر عقالنی خود شکل داده است عنوانبهخالق -خدا ظهور پیدا کرد، 

فقط یک وظیفه دارند و آن تحلیل و هدایت نقشه الهی از طریق روند استداللی است. چیزی که پیش  هاچنین باشد، انسان

والک ی مورد پذیرش قرار گرفت. پراحتبهکه هنوز ناشناخته بود، یناشد، حاال با وجود طبیعت نسبت داده می از این به فرا

« نسانجدید ا»است، و نوع « جهان دیگری»یعی تطابق دارد، دهد که این دنیای جدید روشنگری که با قوانین طبادامه می

النی انسان با این کشف که کائنات ضرورتاً عق» ، دانشمند یا انسان دیگری است. «کندمرتباً این دنیا را بررسی می» که 

قالنی باشند. اش نیز باید به همین اندازه عیاجتماعاست، به این فهم و درک دست یافت که خود او و تمام نهادهای 

 .«مندی مانند دنیای طبیعی شودتواند موجب پیدایش چنین تحلیل نظامبنابراین، رفتار و فرهنگ انسان می

ها لای را در خود، استدالسابقهبینی بیی غربی در آزادی جدیدش از موانع مافوق طبیعی، خوشانسان روشنفکر شده

رای جستجویش ب»و « علم»ای برای درک، ، یعنی وسیله«پیشرفت»را بینی اش تجربه کرد. او اسم این خوشو آینده

ال شروع فع صورت بهها در آن گذاشت. این مسئله به درستی عصر جدیدی را به رسمیت شناخت که انسان« خوشبختی

ای بر هحمانربی صورتبهبه تغییر خودشان در روابط خود با جهان، خدا و طبیعت کردند. در آغاز پیدایش انسان، طبیعت 

ها طبیعت را معبود خود قرار دادند و به جای شاد بودن و لذت بردن به دنبال نجات جان انسان چیره بود. در نتیجه، انسان

جهت ترقی،  در هاآنکردند. وقتی انسان از قابل درک بودن قوانین طبیعت و قابلیت کاربرد یمخود بوده و برای بقا تالش 

ع شد، دیگر از طبیعت نترسید و در نتیجه دیگر نیاز نبود برای نجات، آن را بپرستد. رابطه انسان پیشرفت و بهتر شدن مطل

یقتاً این دانش تبدیل به کلیدی شد که قبل از آن حتی انسان رویای در اختیار حقبا طبیعت با نوعی حس انتقام عوض شد و 

ه ی پیشرفت و علم تبلور یافتند ک، تصاویر آینده در ایدهداشتن آن را هم نداشت؛ قدرتی نامحدود. در طول دوره روشنگری

برداری هرهبلکه امید به داشتن نیرویی برای چیرگی، غلبه و ب ،دادبینی را مینه تنها نوید آزادی انسان از طبیعت غیرقابل پیش
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های معادی ناپدید شدند، دهکه آینیدرحالکردن از طبیعت در جهت بهبودی یا شادی آینده را نیز در خود جای داده بود. 

ای کنترل تخیل و تصویرسازی اجتماعی را که توسط انقالب صنعتی و فزاینده طوربهی و مترقی آینده شهرآرمانتصورات 

 شهرآرمان بزرگی برای گاهداد، به دست گرفتند. در واقع تمام دنیا به آزمایشرشد شتابان ابداعات و کشفیات علمی رخ می

ش او پیشرفت تبدیل شد و تمام آن چیزی که در جهان وجود داشت، و انسان مدرن را به یاد گذشته بدوی و ناتوانی

 عنوانهبشد( یممعنا برای زنده ماندن آن هم به لطف طبیعت، تلقی چالشی مداوم و بی صورت بهانداخت )دورانی که می

)یعنی، همانند ما نگاه و عمل کند و همچنین همانند ما « متمدن»تی شد که یا بایستلقی « بیگانه»و « وحشی»یک امر 

 گردید.یمشد، یا برده یا نابود یماش را بپرستد( خدای استداللی

ارج شد، تغییری کیفی که نه تنها خای با خدای عقالنیت و پیشرفت شناخته میفزاینده طوربهی شهرآرمانهای آینده

درک تصویر  با لزوم« عقالنیت تاریخی» نقش اصلی در گسترش خداپرستی و  عنوانبهن از مسیحیت بلکه با همدستی آ

ها و عقالنی و اخالقی داشته باشد که شامل آزادیداد. این قلمرو باید نظمیی از قلمرو خدا در زمین رخ میشهرآرمان

اریخ ی پوالک )و سایر تنتیجه به گفته شد. درهای مذهبی، سیاسی و اجتماعی در سیستم برادر و خواهری خدا میبرابری

کنید، نبود. این امر در واقع به نسخه مسیحیتی بستگی دارد که به آن رجوع می« ضد مسیحیت»یی گراآرماندانان( این 

 زیرا پروتستان ها سکوالر شده بودند. 

ق ی پیشرفت از طرییدهکردن دنیا مطمئناً تحت تأثیر اهای مسیحی برای متمدندر روی دیگر سکه، نقش تالش

ازسازی ای برای گذار و بوسیله عنوانبهها استفاده از عقالنیت و علم عقالنیت و علم بوده است. در واقع، غالباً، پروتستان

. کلمه نوشته شده، کتاب مقدس، تبدیل به مقیاس اعلی در سنجش را مانند یک فتوای کلیسایی مورد توجه قرار دادندجهان 

که  گونههمانشد و البته تفسیر کتاب مقدس بر عهده عقالنیت و منطق گذاشته شد و نه مقامات کلیسا.  عدل و وجدان

شد. برای بسیاری این دو قابل تشخیص شد، درک فرد از خدا، اصالح میای بر نقش عقالنیت تأکید میفزاینده طوربه

 عنوانبهگر انسان مورد ستایش قرار گرفت. و خدا دایتدهنده و هنجات عنوانبهکه عقالنیت به تنهایی یطوربهنبود، 

 نام نهد.« تمدن» خدای عقالنیت و قانون درک شد و جهان تمایل داشت که این تصویر را 

پارادایم روشنفکری جدید، تأثیر عمیقی بر مسیحیت گذاشت. او کمک کرد تا  عنوانبهبینی مکانیکی نیوتون، جهان

عملکردش  ی پیشرفت بر اساس ظرفیتنی از حاکمیت خدا بر زمین باشد. برعکس، دکترین ایدهتصاویر آینده، ترتیب عقال

بین  ۷هابینییشپیک ایدئولوژی مذهبی ویژه پذیرفته شد. این پویایی به گفته پوالک در کتاب  عنوانبهبرای مسیحیت، 

مسیحیت و علم قابل چشم پوشی نبود. تفاوت بین مسیحیت قرون وسطایی و مسیحیت مدرن و پروتستانیسم فقط چگونگی 

عملکرد عصر جدید در هل دادن و کشیدن گذشته به سمت آینده نیست. اگرچه این دکترین بسیار مطلق گرایانه است و 

                                                           
1 Prognostic 
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رست به قدرتمندی تفکر مشیت در دوره قبل است، ولی این تمرکز ی مردم ددهد که اثرش بر تودهیمجبرگرایی را ترویج 

.اعتقاد راسخ »..که پوالک شرح داد:  گونههمانکه به خدا معطوف باشد، بر تالش انسان تمرکز دارد. ینابا زیرکی، بیشتر از 

 ان قرار داده شده و تاریخی خود انساکنون از روی قصد و با هدف به عهدهای که هموظیفه عنوانبهبه پیشرفت عقالیی 

 «برای انسان مطرح است. مذهبی جایگزین عنوانبهشود و خودش سازد، درک میخودش را می

منعکس است. اصولی که با محاسبه سوداگرانه از اخالق و « اصول اخالق پروتستانیسم»این گذار لطیف و زیرکانه، در 

سم و اخالق پروتستانی"ماکس وبر در اثر کالسیک خود یعنی  مذهبِ عقالنی شده، در انباشت ثروت منعکس شده است.

را دنبال کرد، بلکه چگونگی نابود شدن  ۷نه تنها ویژگی کاپیتالیسم به سمت پروتستانت کالوینیسم "روح کاپیتالیسم

منتشر کرد د را ، توجیهات مذهبی خو«اصول مکانیکی»پروتستانت کالوینیست را هم بیان کرد. روح کاپیتالیسم مبتنی بر 

ال کرد که اِعم هاانسانو هویت مستقلی برای خود کسب کرد که نیرویی مضاعف و در نهایت تسلیم نشدنی بر زندگی 

ترقی و  ،«اصول مکانیکی»ی مسیحیت با ادغام شدن در ی تاریخی دیگری نبود. نیروی دگرگون شدهشبیه هیچ دوره

نمودند  قیام مذهبی ننس علیه الیزابت زمان که انگلستان هایتپروتستان ای ازفرقهدینان )پیشرفت بیشتری نسبت به پاک

. بدین ترتیب پرداختن به درون دیگر تنها ویژگی آن نبود، بلکه مشتاقانه به بیرون ( کردبودند در نیایش طرفدار سادگی و

ی تلقی های سنتی زندگی برآوردن ضرورتهایی که دیگر تنها وسیلهو در فعالیت اقتصادی نیز رخنه کرده بود، فعالیت

شدند، بلکه به خودی خود به یک هدف تبدیل شده بودند. شغل، پیشه و جایگاهی که باور مذهبی یک فرد را در نمی

ضیه؛ ین قدهد و نه برعکس ایمکند و حیات دارد، نشان یمکه یک انسان به خاطر آن زندگی « فعالیت دنیوی و مادی»

 .وجود زندگی مادی و حیات دنیوی بخاطر انسان

با روی کار آمدن مالکیت خصوصی، پویایی و تحرک و نیز موفقیت اصول اخالقی پروتستانت، منجر به ارائه تصویر 

صول ا تصویر مترقی از آینده شد. وِبِر بیان داشت که روشی که این صورتبهآیین( )پاک ۲آرمانی آینده در جوامع پیوریتن

                                                           
 اصالحات مذهبی وی را برای ۷۴۵۷ که در ۷۶ قرن در فرانسوی پروتستان اصالح طلب و دانالهی ،ژان کالون و مذهبی منسوب به سیاسی مکتب و فلسفه نام کالوینیسم 1
 .ژنو برقرار کرد کلیسای در آنجا اصالحاتی انجام داد و انضباط شدیدی در ودعوت نموده  ژنو به

، هاطلباستقاللفرعى همانند  یهاشیگراکه در حدود قرن هفدهم در انگلستان پدید آمدند و شامل  شودیماز فرق مذهبى نوین اطالق  یامجموعهپیوریتنیسم به  2 

دلیل تأکیدى که بر خصایصى  و بهاست (Caloinism)  بودند. پیوریتنیسم یکى از فرق منشعب از کالوینیسم(Copker) و کوپکرها  (Paptist) مجلسیان، پاپتیست ها

کامل  طوربه، داشت« و انباشت سرمایه ییجوصرفهتوصیه به »و « تأکید بر کار تصرفگرانه ماشینى»، «و تجارت یدارهیسرمامشروعیت دادن به »، «یاندوزثروت»نظیر 

 .دیآیمامریکا به حساب  ژهیوبهو در اروپا  یدارهیسرماقرون هفدهم و هجدهم منطبق بود، از نظر متفکرانى چون وبر یا فروم هم یکى از عوامل ایجاد  یدارهیسرمابا نظام 

در حال  یدارهیرماسبا روح  یخوببه هاآنعنصر فرهنگى و مذهبى تشکیل دهنده تمدن امریکایى است و تفسیرهاى عقالنى و سرمایه ساالرانه  نیتریاصلپیوریتنیسم 

در این نگره ـ به اصطالح مذهبى ـ با تأکید افراطى بر انضباط در رعایت برخى ظواهر، روح متعالى و معنوى و ملکوتى دین ـ که در اتصال  .تکوین امریکا همخوانى دارد

مهاجران  رتشیب. ردیگیمصنعتى قرار  گانهیازخودبتجارى و کار  یدارهیسرماـ تابع منطق سوداگرى و عقل معاش و روش زندگى  ابدییمآدمى با ساحت قدس تجلّى 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5%DB%B4%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
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های پیشین را اندیشه بورژووازی تبدیل شد، پیوریتنداری( خالص و یهسرماتاریخی به یک کاپیتالیست ) صورتبهاخالقی 

داری که حیات خود را مدیون اصول ها واقعاً ناپدید شدند؛ تا آن زمان روح سرمایهترساند. در زمان انقالب آمریکا، پیوریتن

ریتن ها بر یر پیوتأثهای بعدی تحت اختیار خود گرفت. وبر با توجه به کشور را در قرن سرعتبهها بود، اخالقی پیوریتن

صادیِ عقالنی اندوزی، به پیشرفت زندگی اقتها بیش از تشویق به ثروتها به این نتیجه رسید که پیوریتنیکاییآمرزندگی 

متوسط یا مزیت قشر متوسط بود که منجر به  تر تصویر مربوط به قشرکردند. به بیانی سادهبورژووازی توجه می

های در قرن شدنیجهانی آمریکایی در جنبش ی آمریکایی شد. سرانجام این تصور آیندهی زندگی ویژهشدن شیوهمشخص

 یر گذاشت.تأثبعدی بر سایر نقاط جهان 

 

 گرایانه از آیندهشکست تصورات آرمانی و پیشرفت ۲-9-9

نوشت، رهبران دنیای صنعت، آمریکا، انگلیس و آلمان همگی  ۷۰۹۴را در سال اصول اخالقی پروتستانت وقتی وبر 

موقع از تصویر  بیشتر جهان تا آن کهآنبینی پنهانش را به دلیل هایی پروتستانت بودند. تاریخ جهان، کمابیش، پیشکشور

ریق کشفیات صویر جهانی به آینده، به تصویر پیشرفت و تغییر از طمترقی بورژووازی آینده تأثیر پذیرفته بودند، تثبیت کرد. ت

قوانین ماشینی طبیعت مبدل شد. سپس این کشفیات توانست بر خلق جامعه آرمانی جهانی که با قوانین عقالیی اداره 

 بینی روشنگری انتظار داشت که این قوانین با هم هماهنگ و سازگار هستند.شد، اعمال شود. خوشمی

ی دوم قرن نوزدهم متفکران متعددی مانند کند. در طول نیمهرسد که تاریخ پیام دیگری را منتقل می، به نظر میاما

ین وجود، کردند. با ایمنیچه، کییر کگور و داستایوفسکی با عمارت بزرگ عقالنی بنا شده با احتیاط و وسواس برخورد 

وع جنگ جهانی اول ادامه داد. قرن نوزدهم نسبتاً آرام بود و بسیاری بر گرایی روشنگری را تا وقآلدنیای غرب اغلب، ایده

ای هفهمد. دو جنگ جهانی نیمه اول قرن بیستم شوکاین باور بودند که انسان سرانجام هدف غایی نظم جهانی را می

ینده به این بین تصاویر آ ، اروپا هیچوقت نتوانست به وضعیت قبل خود برگردد. درهاآنای بودند که از شدت ویران کننده

 آسیب دید. شدتبهمثابه تصاویر پیشرفت 

شد، به سوگ نشست. او به دنبال عواقب جنگ پوالک این زخم را که شامل مرگ تمام تصاویر آرمانی آینده نیز می

ود، متحیر فته بجهانی دوم که به دلیل واژگونی روحی روانی ناگهانی حاصل از سرخوردگی پس از جنگ، گریبان اروپا را گر

                                                           

جورج  مانند آبراهام لینکلن، هاآنمعروف و شاخص  یهاچهرهانگلیسى و هلندى که به امریکا رفتند، به فرق گوناگون پیوریتن تعلق داشتند و در عین حال، برخى از 

  است.« جدایى امور دینى از دنیایى»یسم اعتقاد به یکى از ارکان فکرى پیوریتن .عضو محافل ولژهاى فراماسونرى بودند(John Adams)  واشنگتن و جان آدامز
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معادی  یی پیشرفت گرایانه مستلزم مرگ آیندهپوالک متوجه شده بود که ظهور و ورود به آینده هرچندو مبهوت شده بود. 

اد با شوند، چگونه در تضیمسیاسی متعکس  صورتبهاست، اما او هرگز درک نکرد که این دو تصویر از آینده که گاهی 

ض تر از آینده را فراهم نمایند. در عویزند تا مسیر ظهور و بروز تصویری معنادارتر، و جهانیریفرومیکدیگر قرار گرفته و 

 کرد.یمپوالک مانند افراد زیاد دیگری، اگزیستانسیالیسم را به خاطر این فقدان و یأس کاپیتالیسم اروپایی سرزنش 

زتری در این زمینه برای ما فراهم کرده است. به تر و باانداز فراخامروزه فاصله گرفتن ما از دوران پس از جنگ چشم

ها( گرایها )هستشده است. در واقع جنبش اگزیستانسیالیسترسد سرزنش پوالک در جای دیگری باید انجام مینظر می

یی در گراتر از پوالک باشد. هستیگرایانه و آرمانی از آینده، صادقباید در ارزیابی و نقدش از فروپاشی تصاویر پیشرفت

 عالوهبهکند. و محدودیت انسان تکیه می« اینجا و همین االن»ارتباط با انسان و جامعه مدرن به اهمیت دستیابی به 

کار شدن گراهای روشنفکر بود. با آشآلهای پیشرفت، علم و عقالنیت ایدهای به پرستش بتگرایی نقد تیز و برندههستی

ی هرهکم چیالیسم در معرض توهماتی با شکل مدرن مذهب قرار گرفت تا کمی روشنفکری، اگزیستانسی آیندهچهره

 درونی انسان را درک نماید.

بودن انسان  آیندهگرایی نیست. در واقع بی، مسئله منتج از هستی«انسان محدود به لحظه»ی پوالک مسئله به گفته

رقی را های متدیروز از آینده اندازچشمنایی بود. انسان معنا بودن وجود او بود که خود واسطه خلق این بی معی بینتیجه

تنها برای خاطر نشان ساختن یک روح به دام افتاده در مارپیچ تکنولوژیک و بوروکراتیک درک کرده بود که نهایتاً وجود 

تماعی ستم اجاست که نیازهای شدید سی« محدود به لحظه»کرد. انسان از آن جهت انتزاعی تعریف می صورتبهانسان را 

کند، به ساعتش نگاه که سراسیمه حرکت می یحال در، او «وقت، پول است»کنند که ید میتأکی او ماشینی برانگیزاننده

که ییزآنجااکند و مغلوب پیشرفت و اجبار بورژوازی است. کسی که از بدو تولد تحت چنین شرایط فرهنگی زندگی کند، می

و عادی  که روش اصلییوقتکند. چرا یمکند، در نتیجه کمتر و کمتر به آینده فکر یماندیشد و فکر یمکمتر و کمتر 

ست، کننده تعیین شده اقبل برای ما در تحصیل، آموزش و انتظارات اجتماعی فرهنگ مصرف زندگی عقالنی و سودگرا از

والت مادی محص صرفاً»دیگر « ماشین»نوشت:  انسان عقالنیکه ویلیام برت در  گونههمانباز نیاز به فکر کردن داریم؟ 

وقتی پوالک شکست تمام تصاویر از آینده را اعالم کرد، در واقع شکست «. کندکند؛ بلکه تفکر نیز ایجاد میتولید نمی

گرایانه از آینده را اعالم کرد. و اگرچه متفکران اگزیستانسیالیست قرن نوزدهم مانند کییر ی و پیشرفتشهرآرمانتصاویر 

م نیز سودمند مارکسیس صورتبهگرایانه ها کمک کردند، و نقد ماده، نیچه و داستایوفسکی نیز ابتدا به نقد این آیندهگور

ی ستعمارطلباتوانستند به خودی خود ادعایی برای این شکست داشته باشند. ها نمیکدام از این نقدیچهبود؛ اما تا آن زمان، 

(، و بمب ۷۰۳۹ی میدی بزرگ )ورشکستگی بزرگ اقتصادی در ایاالت متحده در دهها )امپریالیزم(، دو جنگ جهانی، نا

گرایانه از آینده، ناخودآگاه ی و پیشرفتشهرآرماناتم، همه و همه، موجب بروز احساس ناخوشایندی شد که تصاویر 
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د. یدنظر داشتنتجدی مجدد و دهنده نارضایتی و در برخی موارد، تصاویر مخرب از آینده بودند که نیاز به ارزیابنشان

مخدوش  ریانسان خارج از تصاو یطتنها منعکس کننده شرا اگزیستانسیالیسم معمای انسان محدود را ایجاد نکرد؛ بلکه

  ، بود.یندهآ

 

 تصویر دیالکتیکی از آینده در تاریخ جهان ۲-9-1

وض بر ی پیشرفت را بیان کرد و در عی ایدهسختبهی پیشرفت است. پوالک ی ایدهدربردارندهبرای بِری تصویر آینده 

اویر از آینده ترین تصی، یکی از اساسیشهرآرمانی پیشرفت همانند تصاویر ی تأکید کرد. تاکنون ایدهشهرآرمانتصاویر 

جزای ا گرایانه و آرمانی آینده، دو بخش مجزا اما مرتبط و دارای اثر متقابل ازباقی مانده است. در واقع، تصاویر پیشرفت

پذیر ن امکانگرایانه و آرمانی از آینده در تاریخ مدری دیالکتیکی تصاویر پیشرفت، رابطهعالوهبهپویای تصویر آینده هستند. 

 است.

اسی بین ی اسهاتفاوتگرایانه و آرمانی با تاریخ جهان، مشخص کردن ی پویای تصاویر پیشرفتقبل از بررسی رابطه

ی گرایانه از آینده شامل تفکر تغییر اجتماعی پیوسته و همیشگبرای مثال، تصویر پیشرفت این دو تصویر ضروری است.

عیت دهد. وضبه خاطر پیشرفت علمی، تکنولوژیک و نهاد اجتماعی رخ می« گراییپیشرفت» کند است که فرض می

ر ل رشد است و شهروندان آن شادتشود که جامعه دائماً در حایمگرایانه وضعیتی نامحدود است، و فرض ی پیشرفتتوسعه

ستند. های کمال و ثبات این چنین نیکه تفکریدرحالاز گذشته هستند. آزادی و دموکراسی از ملزومات این تصویر هستند، 

که تصویر پیشرفت گرایانه به  ییآنجا ازهای این تصویر است، بنابراین، اگرچه نوسان، تغییر و نامحدود بودن از ویژگی

این تصویر با گذشته و آینده قطع  عالوه بهشود، تصوریری ماندنی از آینده است. یمد یک ایده آل و هدف تلقی خودی خو

 ی تغییر ناپیوسته یا تجدید بنای اساسی را در خود ندارد.رابطه نکرده است و مداوم و مشابه است، بدین معنی که نظریه

ی ترکیب ضرورتاً ثابت جامعه است و شامل تفکر کمال گرایانه است. دهندهاز طرف دیگر، تصویر آرمانی آینده، نشان

. ی نقد اجتماعی و تجدید ساختار اساسی نیز هستهمزمان در بر گیرنده طور بهکه پوالک بیان کرد، این تصویر  گونههمان

 آنجا ازگیرد. یمر نظر شهر در آرمانابزاری برای دستیابی به تصوی عنوانبهبنابراین این تفکر تغییر ناپیوسته و یا انقالب را 

تار که فرمول آن برای تجدید ساخیحال درحال است،  زمانکند، مبنا و اساس آن این تصویر بر نقد اجتماعی تأکید می که

 شهر زمان حالدهد. در همین ارتباط، یکی از مبانی آرمانشهر را نشان میابزاری سیستماتیک برای بدست آوردن آرمان

 آل و دیگری واقعی.و دیگری آینده؛ یکی ایدهاست 

رکاتی سازند. این تصاویر در عین تناقض، مشتگرایانه و آرمانی از آینده با هم تصویر کلی آینده را میتصورات پیشرفت

 با یکدیگر دارند. این تصاویر در یک زمان مناسب در یک رابطه دیالکتیک با یکدیگر تعامل کرده و ترکیبی از واقعیت
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 یی روشنگری، تصور آرمانی از آینده، منعکس کنندهگیرند. در طول دورهای واقعی در نظر میآینده عنوان بهتاریخی را 

داری، بورژووازی هیسرمادهی ساختار شکل منظور بهگرایانه که تصویر پیشرفتی حال درتصویر سوسیالیست از آینده است 

اد کند. هر دو تصویر به ترتیب با پیشرفتی متضیمی اصول اخالقی پروتستانت را به خود جلب واسطه بهی مترقی جامعه

 کنند.دو جنگ جهانی فوران می صورت بهیابند تا سرانجام ادامه می

 ایای هستند که در چالشی مناظرههای متضاد و تصاویر آیندهبینیگرایی این دو جنگ بازتابی از جهانآلاز منظر ایده

 ی متفقین. این امکان وجود دارد که فردی ادعا کند که اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم، در جبههاندشدهدرگیر 

 رکدامهی اول جنگ، عهدی پنهانی با هم منعقد کردند. جنگید؛ هر چند به خاطر داشته باشد که استالین و هیتلر در نیمه

در عمل از لحاظ ایدئولوژیک و تمامیت خواهی با  وسیاسی با هم در تضاد بودند،  ی از آینده، از نظرشهرآرماناز تصاویر 

از  یآرمان یرواتاخت، تص یهبه روس یتلره یوقت ینکنند. بنابرا یسدولت خود را تأس یتا اشکال آرمان کردندهم رقابت می

 . دادینشان م راآن  زوال سرآغاز آسیب این که شد آسیب دچارخود  یبه خود یندهآ

 ترکیب زرگب ناامیدی درمانعنوان به قبل از را سوسیالیست هایتفکر آینده، از گرایانهپیشرفت تصویر حال، همین در

 یاز جنگ جهان پس یناست. رهبران متفق یندهآ یو آرمان گرایانهیشرفتپ یرتصاو یبآغاز ترک ینشان دهنده ین. ابود کرده

، اما گرایانه را به زور تحمیل کنندن کسب کردند تا یک نظم جهانی پیشرفتبه فردی در تاریخ جها دوم، فرصت منحصر

ترجیح دادند که این کار را انجام ندهند. بنابراین، به تصویر آرمانی آینده مجال داده شد تا به شکل کمونیزم نجات پیدا کند 

امه ی اول رشد خود بود، نیز ادد در مرحلهکه ترکیب جدییحال درو جدال میان تصاویر آرمانی و مترقی تاریخی آینده حتی 

ع به در اختیار گرفتن تضاد تاریخی شرو منظور بهسوسیالیست جدیدی بود که -گرایانه داشت. این ترکیب پیشرفت

 یرگذاری کرد تا از وقوع جنگ جهانی سوم جلوگیری کند.تأث

بعد از  لهبالفاصه به نظم جدید جهانی که گرایانه از آینداین تصمیمی هوشمندانه در جهت تحمیل تصویر پیشرفت

سوسیالیست جدید برای ایجاد انقالب جهانی، به زمان -گرایانهجنگ جهانی دوم پدیدار شده بود، نبود. ترکیب پیشرفت

ای خسارتی را به مدت نزدیک به نیم قرن بر های منطقهها و نزاعبیشتری نیاز داشت. در طول جنگ سرد، جدال سالح

 بهند و سوسیالیست آینده مجالی داد تا پیشرفت ک-گرایانها تحمیل کرد، با این وجود این دوره به تصویر پیشرفتمردم دنی

طبیعی  صورتهبکمونیزم، تنها با تهدید زور،  صورتبهکه تصویر آرمانی )تاریخی( آینده، یحال درطبیعی شکل بگیرد،  طور

 از هم پاشیده شد. 

ی شوروی بوده است؛ که همه و همه یعنی پایان گر فرو ریختن دیوار برلین، اتحاد آلمان و تجزیههای اخیر نظارهسال

ید، نظریه جدیدی شدن گردیجهانسوسیالیست از آینده استحکام یافت و پذیرای جنبش -گرایانهجنگ سرد. تصویر پیشرفت

ت مدرن جامعه جهانی از پیشرفصنعتی و پست ادر دوران جدید. در همین حال، تصویر آرمانی جدیدی بر اساس تصویر پس
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در مراحل  تز یا پادنهادیک آنتی عنوانبهشناختی و آینده، ی سیستم، آگاهی جهانی و اخالق بومتحمل جهانی، نظریهقابل 

 سازی و بسط و گسترش پدیدار شد. ابتدایی مفهوم

 عنوانهبکنند تا ترکیب جدیدی از آنچه تاریخ جهان آن را بار دیگر این دو تصویر دیالکتیک آینده با یکدیگر تعامل می

ی وسعهی پیشرفت از تیک دنیای به هم پیوسته تلقی خواهد کرد، به وجود آورند که در این ترکیب کانون تمرکز شیوه

رک آگاهی دکند. کانون تمرکز این نیروی جدید، تصویر جدیدی از آینده همانند کمیت بیرونی به کیفیت درونی تغییر می

ای و آینده شناختیجهانی است که پیشرفت مناسب و قابل تحمل اجتماعی و جهانی و متوازن شده توسط اصول اخالقی بوم

 گیرد. یمی دیگر زندگی، آینده بهتر است را، در نظر هاگونهکنیم و یمکه برای تمام بشریت و زمینی که در آن زندگی 

 

 4آینده تصاویر و متفکران ۲-1

 تدوین ایبر که هاییتالش ارزیابی به ما اگر کرد؟ نظر اظهار شود،می گفته آینده یدرباره که آنچه راجع به توانمی آیا

صورت یک دیالکتیک کالسیک دوگانه خواهیم است، بپردازیم، به یک ساختار مشترک به شده انجام آینده سناریوهای

هایی منفی و وش بینانه در مورد آینده است و از یک سو حاوی بیانرسید که از یک سو شامل اظهارنظرهای مثبت و خ

 دهد: بدبینانه. آثار جیم دیتور در این میان کاربرد خاصی دارند. دیتور، چهار تصویر نوعی از آینده به شرح زیر ارائه می

 . رشد مستمر؛۷

 . فروپاشی یا فاجعه؛۲

 . بازگشت به گذشته؛۳

 . تحول و گذار.۵

اغلب با انقالب علم و فناوری ارتباط دارد و درک معمول ما از پیشرفت است. مورد دوم تصویر بدبینانه و مورد نخست 

فاجعه بار از آینده بر اساس رویدادهای مختلف زندگی یا تصویر تاریخی یک فاجعه است که در ناخودآگاه ما وجود دارد یا 

، مورد سوم، دوری جستن از فاجعه و رسیدن به "امور از هم بپاشند؟افتد اگر تمام چه اتفاقی می"ترس و بیم از سناریوی 

گذشت و بدیل چهارم، یادآوری و فراخواندن دوران ثبات است که در آن زندگی مفهوم داشت و زمان به آهستگی می

 دیگری و نوعی تحول متفاوت جامعه است.

توان پرسید که چرا عملکرد بسیار خوبی دارند؛ چرا میتوان به خلق هر یک از این سناریوها پرداخت، اما در اینجا نمی

گیرند؟  سناریوی نخست از این نظر معنا دارد دهند و برای معنا بخشی به زندگی خود به کار میها را تشخیص میافراد آن

                                                           
در نشریه  ۷۰۰۳نوشته سهیل عنایت اله است که در سال  «AM I  FROM ‘WHO AM I?’ TO ‘WHEN?’»با عنوان  ایمقالهاین بخش برگرفته از  1 

 فیوچرز به چاپ رسیده است.
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. کنیمزندگی می هایی است که با آنکه درباره زمان حال و آنچه که پیرامون ما وجود دارد، است. در حقیقت در مورد داده

کند که زندگی روزانه ما با اطمینان خاطر تداوم خواهد یافت. سناریوی دوم فرض بر فروپاشیِ سناریوی نخست فرض می

های محیطی، کشتار اتمی یا قحطی اشاره دارد و محور آن عدم توانایی در مدیریت و مواجه با این دنیای ما دارد. به بحران

های تاریخی یا شاید حتی پاسخ طبیعی ارتباط دارد تا اطمینان حاصل رس، گناه، قصور یا بحرانفجایع است. این امر به ت

 شویم.شود که ما خودبین، گستاخ و مغرور نمی

آوریم، بازگشت به دوران قبل )که به دلیل امنیت روانی ما در سناریوی سوم با این فرض که گذشته را به خاطر می

تواند به رحم مادر، کودکی، کمون اولیه، مادر رسد. این دوره میی داریم( طبیعی به نظر مینسبت به آن احساس رومانتیک

های تاریخ جمعی اشاره داشته باشد که در آن دوران، عدم قطعیت کمتری وجود ساالری، عصر کشاورزی یا دیگر دوره

 داشت و احساس خوبی از آن داشتیم.

گرایی و کامل بودن است. این سناریو یک رؤیا است. وانه شدن پیله، آرمانانداز پرسناریوی آخر احتمال تحول، چشم

خلق یک چیز جدید نه به معنای گسترش یافتن یا فروپاشی و بازگشت به گذشته، بلکه به معنای رسیدن به سطحی فراتر 

 های پیشین است.از محدودیت

ابد، یدالیل ساختاری وابسته است. زمان حال ادامه میی دیتور به تجربیات تاریخی و جهانی بودن سناریوهای چهارگانه

انه شود. بر اساس یک اصطالح عامیگردد یا متحول میکند، به گذشته یا وضعیت قبلی باز میپاشد یا افت میفرو می

 توان گفت:انگلیسی می

 ندارد. کند. انتخاب دیگری وجود گردد یا تغییر میرود یا پایین یا برمیهر چیزی یا باال می

ها( کمک این نوع تفکر به ما در درک احتماالت )الگوهای ساختاری(؛ مرجحات )عامل رشد(؛ و ممکنات )ناشناخته

 کند. می

ل پژوهی، بنا به دالیهای آیندههای ارائه شده توسط اسالتر در کتاب وی، ابزارها و تکنیکمجموعه دیگری از استعاره

 کند.یر را برای درک بهتر چگونگی مشاهده آینده پیشنهاد میمشابه، ارزشمند است. او چهار تصو

)انتخاب محدود(، سوم، ترن هوایی )فاقد انتخاب( و چهارم « رودخانه»)کامالً مبتنی بر شانس(، دوم، « تاس»نخست، 

تند و بط هسها و تضادهای بین آزادی و انتخاب مرت)آزادی کامل(. این تصاویر کارآمد هستند زیرا به پرسش« اقیانوس»

 شوند.ها میموجب آشکارسازی اسطوره

انداز چشم و« رشد مستمر»انداز را برای بیان ابهام موجود بین چشم ویلیام اروین تامپسون، مورخ فرهنگی، روش دیگری

یک  هنگامی که فرد به»کند: صورت دیالکتیک شهر/ مرتع ارائه میبازگشت به گذشته، مطرح ساخته است. او آن را به

 هاها، ادارهانداز مرتع را مشاهده کند که در آن ساختمانشود تا چشمانداز بدیل از تاریخ باور دارد ... از شهر خارج میچشم
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ل و عنوان افرادی مسئوهای قدیمی نیستند ... افرادی که پشت حصار شهر ماندند خود را بهها مانع دیدن ستارهو دانشگاه

 عنوان تنها فرد عاقل در یککنند. فرد خانه به دوش خود را بهد خانه به دوش را دیوانه فرض میسالم تعریف کردند و افرا

رسد تمام تاریخ، موج و ضربان این ریتم شود. به نظر میداند و در جستجوی احتماالت دیگر خارج میشهر نا آگاه می

 اندازهای روستایی است.دیدگاه شهری و چشم

از شش سناریو استفاده « واقعیت آن چیزی نیست که بدان عادت شده است»اثر خود با عنوان  در ۷والتر تروت آندرسن

، هانامد. داستانمی« هاداستان»ها را کند و آنتر استفاده میجای سناریوها، از زبان تعبیریکرده است. در واقع او به 

آنچه  دهد ون به سطح کنونی، آنچه که رخ میهایی است که افراد به شرح چگونگی رسیدن جهاتوصیف معمول شیوه»

داستان نخست، داستان پیشرفت و مدرنیته است، داستان دوم بنیادگرایی مسیحی «. پردازندکه احتماالً رخ خواهد داد، می

ه های دوست دار طبیعت و یا باست، داستان سوم بنیاد گرایی اسالمی، داستان چهارم مارکسیسم، داستان پنجم حرکت

یری فرم گگرایی است. یعنی ایده وقوع یک گسست عمده در تاریخ و شکلالح جنبش سبز و داستان ششم تحولاصط

 داستانی جدید برای عصری جدید است. –اجتماعی جدید 

وجود شباهت این دیدگاه با ساختار مطرح شده توسط دیتور واضح و آشکار است. داستان نخست شبیه به سناریوی 

ر است. در هر دو دیدگاه، داستان مسیحیت و اسالم، عامل بازگشت به یک رویداد یا زمان تاریخی دیتو« رشد مستمر»

گونه چگردد که هیاست اما دارای بعد توزیع افزوده است و به زمانی باز می« رشد مستمر»قبلی است. مارکسیسم شبیه 

 آید.ست. دوباره، الگویی چهار بعدی به دست میحس خودبیگانگی وجود ندارد. داستان آخر آندرسون، یادآور عصر جدید ا

ا، هوگو، نیاز به خلق یک فرا داستان داریم. بحث منطقی میان تمام داستانآندرسون بر این باور است که از طریق گفت

ما د که ای برسکه کل جهان به مرحلهرساند. متأسفانه، اینوگویی که ما را به داستان جدیدی میبرای خلق فضای گفت

های پیروزی -در آن قادر به زندگی با استفاده از استعاره باشیم )هضم کامل نظریه انتقادی(، و این باور وجود داشته باشد که  

های شهادت، به صلیب کشیده شدن مسیح، مرگ تلخ های ایدئولوژیک ما، داستانهای دشوار، جنگکسب شده در جنگ

اً استعاره و نه حقایق صرف هستند، غیر محتمل هستند. او به این سخن فوکو صرف -علی )ع(، وضع اسفناک زنان و کار 

های بنیادین و نه ذکر شده، نزاع ۲های مائوگونه که در نوشتههای دانش، همانتوجه است که تغییرات در چارچوببی

رج از دانش منطقی ما هستند. کند که این ساختارهای پایه خاشناسی را فراموش میهستند. او اسطوره« های چایمهمانی»

ها بر این باورند که تنها مدل موجود است. در حالی طور دقیق یک مدل یا اسطوره جذاب است، زیرا انسانهر داستان به

 .کندتر برخورد میبسیار آموزنده ۳نامد، والرشتینهای شرافتمدانه میها را دروغکه آندرسون آن

                                                           
1 Walter Truett Anderson 
2 Mao 
3 Wallerstein 
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های روزمره غرق ها است. ما در واقعیتبینی در آند از طریق ایجاد امید و خوشها، بسیج افرانقش عمده اسطوره

ایم و جملگی از مشارکت در مبارزه سیاسی ابا داریم. ما از انرژی به هدر رفته بیم داریم. ما از سرکوب بیم داریم. ما از شده

های حفظ وضعیت کنونی، همواره ترس فراگیر از ترین سازوکارجدا شدن از خانواده و دوستانمان بیم داریم. یکی از مهم

جدا شدن از مسائل عادی است. یک جنبش انقالبی در معنای دقیق خود جنبشی است که خواهان جدا شدن از وضعیت و 

امور عادی است و خواهان قربانی کردن زمان حال برای رسیدن به دنیایی بهتر در آینده است و دلیل وجود ترس آن است 

 دهی آن همواره دشوارکه دنیای بهتر دور و غیر قطعی است و سازمانی شدن امری واقعی و فوری است، در حالی که قربان

 دهی فرآیند و حفظ نیروها در طی یک جنگ طوالنی سیاسی هستند.ها عنصر پایه سازماناست. اسطوره

به  آیا با مطالبی از پیش انتخاب شده های انتقادی، سهم یک نظریه در کمک به بشریت آن نیست کهاز منظر دیدگاه

گیری تواند نحوه شکلها )همچون دیدگاه تجربی(، مطابقت دارد یا نه، بلکه این است که چطور میعنوان واقعیت

ساختارهای اجتماعی را تغییر دهد. در نتیجه، در دیدگاه انتقادی، نظریه مارکس مهم است زیرا به آرایش مجدد روابط 

دی های جدیپردازد و سرمایهها میو تحلیل آنهای مشاهده و تجزیه اسی از طریق ساختاربندی مجدد شیوهاجتماعی و سی

دهد و موجب بروز انقالب توسط کشاورزان و کارگران در مقابل بورژواها، اشراف و در اختیار طبقه جدیدی از افراد قرار می

های تجربی او نیست؛ در هر موردی، بینیدلیل اهمیت وی پیششود. های طبیعی، عادی و تکاملی میکلیسا و دیدگاه

ها های بیشتر درباره داستانشواهد نادرست زیادی در گفتمان تجربی وجود دارد. در نتیجه، ما به جای بیان صرف داستان

 های جدید داریم.نیاز به اسطوره شناسی -فرا داستان  -

. گذارندمی ما یاراخت در بدیعی اندازهایچشم نیز پژوهانآینده. ی جدید نیستنداما تنها متفکران بزرگ به دنبال خلق دنیای

 خلق هب دست بتوانند امیدوارند ها،شناسی اسطوره خلق و اجتماعی هایجنبش رشد و ظهور چگونگی درک با پژوهانآینده

های ها حتی امیدوارند از فرایندبعضی از آندست آورند.  به را آینده از خود اندازچشم از عمومی حمایت سپس و بزنند سناریو

شرکتی  پژوه دانشگاهی یاشناسی استفاده کنند. اما غیرمحتمل است که سناریوهای یک آینده منطقی برای خلق اسطوره

ها و ادعاهای شرافتمندانه است شهری، دروغموجب تغییر جهان و سطح آگاهی ما از آن شوند. با داشتن دانش عظیم آرمان

نفکری های روشها صرفاً فعالیتهای آناند و بدون طرح این ادعاها، تالشها بودهها قادر به بسیج فعال تودهتئوریسین که

 بود.

ها، پیامبران و عصر روشنفکری مهم هستند و این به دلیل شکوه ، فمنیست۷اندازهای آدام اسمیت و کارل مارکسچشم

وسط ها تهای آنها از واقعیت، از فرایندهای طبیعی و این باور که جنبشدی آنو عظمت آنان است. بدون بیان غیر انتقا

ها قادر به حفظ انرژی و تعهد مورد نیاز برای تحول فردی و اجتماعی نبودند. در شوند، آنهدایت می« تقدیر و سرنوشت»
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ظریه قی نوشته شوند. چنین روایتی به نبینی و منطها از مراحل بزرگ تاریخ باید از منظر دیدگاهی قابل پیشواقع روایت

داری بدون وعده طبقه قدرتی داشت؟ آیا سرمایهدهد. آیا مارکسیسم بدون دادن وعده یک جامعه بیما قدرت و توان می

های شود، قدرتی دارد؟ آیا لیبرالیسم با اسطورهطور کامل پاداش داده می بازار جادویی آرمانی و این نکته که به کار سخت به

دست ناپیدا، تقدس منافع خود و تقسیم فلسفی جهان به عصر کهن، میانی و مدرن )کامل بودن آینده، خوب بودن زمان 

ون خلق تواند بدگرایی میحال و بد بودن گذشته(، جهانیان را تبدیل به مصرف کنندگانی صرف کرده است؟ آیا انسان

 وح باالتر درک و خودشکوفایی موفق باشد؟مراتب نیازها با سطقلمرو حاکمیت انسان و سلسله

در نتیجه یک تناقض وجود دارد. برای تغییر تاریخ، آینده باید خارج از تاریخ بایستد و ادعاهای تجربی داشته باشد حتی 

ه بپردازان شود و نظریهاگر این ادعاها همراه با استعاره باشند. متأسفانه این امر منجر به وحشت و کنجکاوی اذهان می

 دهند.های کلی و بزرگ تاریخ و آینده بر مبنای قوانین طبیعی یا بنیادین ادامه میتوسعه طرح

با  -های پایان یافته تر نسبت به طرحهایی با سطح استعاری آگاهانهکه ممکن است فردی خواهان نظریهدر حالی 

باشد، ولی این  -هستی شناسی و معرفت شناسی وگو و مخالفت برای تکثیرگرایی فضاهای باقی مانده برای تفسیر، گفت

شوند که خارج از یک نظریه شهری موجب طرح ادعاهای دانشی میها در تفکر آرمانامر غیرمحتمل است، زیرا اکثر تالش

ه لککنند که نه تنها درک بهتری از جهان دارند، ببزرگ و فاقد تاریخ قبلی قابل درک نیستند. مثالً یکتاپرستان ادعا می

 اند.دای میتری از کافران دارند. علم خود را به عینیت محدود ساخته است و جادو را امری غیر منطقی و حاشیهدرک کامل

نویسد: چیزی که تا دیروز پرداز اجتماعی هندی مینظریه ۷گونه که آشیس ناندیراه خروج کدام است، به خصوص آن

است و اگر در مقابل آن مقاومت صورت نگیرد، تبدیل به موضوع وحشت شد، اغلب امروز تثبیت شده با آن مخالفت می

ای منطقی، در یادآوری یک چرخه حل ، به جای خلق اسطوره(. از دیدگاه ناندی، راه۷۰1۱شود؟)ناندی، آفرین فردا می

یم اما نیز شکست خوردهنوشته است: افسوس، پس از شکست دادن دشمن،  ۲گونه که ماهابهاراتاجاویدان قرار دارد، مثالً آن

رسد و خوشبختی همچون بدبختی به نظر ... شکست خوردن پیروزی است ... بدبختی همچون خوشبختی به نظر می

شهر هایی که موجب طرح اتمام آرمانشناسایی رنج انسان )و دیدگاه .رسد. در نتیجه پیروزی با شکست قرین استمی

دیل تب« گذشته»شوند های خطی آینده است که موجب میهای مطلق و نظریهگفتمانخواهد شد(، یک گام برای خروج از 

 به ابزار شود.
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، ها باید از منظر تجربی آزمایش شوند )علیتهای مطلق شده، آن است که نظریهالبته، پاسخ علمی به مسئله گفتمان

انش دارای که تغییر و دهای خطی هنگامیظریهتوانند تنها متکی به خود باشند. استفاده از نهمبستگی و تشریح( و نمی

 رشد تصاعدی و فزاینده هستند، مرجح است. اما حتی گفتمان علمی نیز یک اسطوره خاص تاریخ و آینده است.

د یا که یک حقیقت جدیماند آن است که چرا یک نظریه را به جای آنبا بازگویی مطالب فوق، پرسشی که باقی می

وجود  گذاری و بدونتوان صرفاً با میل به تحول و سیاستنامیم؟ آیا میاسطوره و روش دیدن نمی واقعیت جدید بنامیم،

پذیر است؟ شاید ما نیاز به بازاندیشی مفاهیم مورد نظر ها امکاناسطوره به تحول پایدار رسید؟ آیا حقیقت بدون وجود دروغ

 هر حال، او فراموشهای شرافتمندانه آندرسون مفید است؛ به غخود از حقیقت و دروغ داشته باشیم. در این معنا ایده درو

 ها خود نیز یک دروغ شرافتمندانه است.حل داستانِ داستانکرد که راه

سارکار در ارائه بافتار تاریخی برای تغییرات پسامدرن در تفکر اجتماعی معاصر کامالً مفید عمل کرده است. از دیدگاه 

)نظام  ۷ی نظام یکپارچه معنایی مربوط به حاکمیت، اقتصاد و فرهنگ در پایان عصر واشیانرود فروپاشوی، انتظار می

رود این فروپاشی هنگامی رخ دهد که تمدن حسی فرو بپاشد. دهد. از منظر سوروکین، انتظار میداری جهانی( رخ سرمایه

در ساختارهای « خودها»دهد، ش نمیشود که هیچ کس به سخن دیگری گوها میاین فروپاشی منجر به کثرت دیدگاه

ها وجود ندارد و تنها ساختارهایی ای برای کنار هم قراردادن آنیکپارچه« خود»اجتماعی سرگردان خواهند بود و هیچ 

سازی نظام بپردازند. همچنین شواهد آشوب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توانند به یکپارچههمچون مذهب، ملیت یا نژاد می

افتند و دانش تبدیل به امری کامالً مناسباتی شود. جامعه و حقیقت از تمرکز می، در سطح نظریه فکری ظاهر میدر جامعه

سیرها شود و تنها به تفسیر تفای برای باور و اقدام وجود ندارد، نظریه اجتماعی فاقد محتوا میشود. هیچ زمینهو ارتباطی می

 پردازد. می

دارند که ما نیاز به علم )همراه با قوانین( جامع و نه صرفاً تعبیر دست رفتن این مرکز اظهار میگرایان به دلیل از تجربه

وگوی آینده داریم. اما این حرکت نیاز به بستن حلقه باز تعبیر و استعاره و توجه همزمان به موضوع ایجاد فضا برای گفت

 ها دارد.بینیبین جهان

ه پردازان انتقادی سعی در پرداختن به مسائل پیچیده گذشته آن شده است که نظریهترس از صدای فراگیر تاریخ منجر ب

 نویسد:می ۲و آینده داشته باشند، یعنی همان که ریچارد اشلی

 جنبش ندچ یا یک توانمندسازی و تائید نتیجه در و دیگر( طرح) همتاسازی یک ارائه انتقادی نظریه مورد نظرِ مسائل

 در تاریخ اعلف عنوانبه عمل، طریق از انسان، چگونه که است نکته این درک مسئله،. نیست «انسان» از نیابت به سیاسی
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 کدام است و چه نوع مقاومت« انسان»یابد و اثرات این اقدامات بر ساخت و قدرت گرفتن قدرت می و شودمی گرفته نظر

 .شوندو ارتباطات جدیدی خلق شده و ظاهر می

(، اما های بدیلهای بدیل و آیندهکند )گذشتههای زمان حال اشاره میطور مستمر به بدیلبهسپس، دیدگاه انتقادی 

ند ورزد. نتایج کار عبارتشود، اجتناب میها محدود میبرخالف دیدگاه فرهنگی از بیان اینکه چگونه توسط هر کدام از آن

نا امید شدن از دستیابی به هرگونه »فوکو نوشته  گونه کههای محلی، آزمایش، به چالش کشیده شدن و آناز: مقاومت

که شماری از  در حالی«. های تاریخی ما را شکل دهددانش کامل و جامع از آنچه که ممکن است مرزها و محدودیت

مله جها هستند، دیگران به دنبال ارائه چارچوب کلی معنایی جدیدی هستند که از پژوهان صرفاً به دنبال ارائه بدیلآینده

های کلی و پساصنعت گران اشاره کرد. اما دیدگاه انتقادی ترسیم شده توسط ریچارد اشلی از توان به متفکران سیستممی

ه تحمیل پذیرد که از میل بورزد و مییک نگرش دارای مفاهیم فوق طبیعی و رسیدن به یک امکان متافیزیکی اجتناب می

جای دگی در سطح جهانی کنار بکشد و چنین ادعایی نداشته باشد. در نتیجه، بهعنوان راهنمای تحول زنیک تعبیر کلی به

ی خوب، آنچه که به های جامعههای دانش فرهنگی و معنوی و مدلوجود ادعاهای دانش عینی و تجربی یا چارچوب

 هستند. خلق یک طرح،های بیشتر و اجتناب جستن از وجوی دائمی برای رسیدن به بدیلهایی در جستآید، بدیلدست می

پژوهان، تالش برای خلق یک علم یک تالش ضروری برای رسیدن به یک کشف است اما از منظر بسیاری از آینده

 ها مفید است اما بایستی منجر به فعالیت اجتماعیها و آکادمیکه باید همواره جریان داشته باشد و اگرچه این امر در دانشگاه

ترین نکته، بحث فرهنگی باشد و دیدگاه تعبیری با پرداختن به نسبیت فرهنگی، ود. شاید مهمو تغییر جهان مادی نیز بش

 کند.های جامعه خوب ارائه میتصاویر مختلفی از آینده و مدل

 

 4بل وندل آراء بر تأکید با انتقادی رئالیسم منظر از آینده تصویر ۲-۵

دانست. در نگاه اول، کارِ بل اشتغال ذهنی به اهمیت تصاویر آینده  پژوهیگمان وندل بل را باید یکی از ارکان آیندهبی

کند. اما سهم پژوهی در درک فرآیند تغییر اجتماعی تأکید میدر درک تغییر اجتماعی است و بر نقش علوم اجتماعی و آینده

در مورد آینده اختصاص های صادق ی دانش برای طرح گزارههاست. بخش مهمی از تالش وی به نظریهبل فراتر از این

شته قابل رتوانستند ایده ها میهای مربوط به آنهای مد روز و دکترینداده شده است. بل نگران بود که بسیاری از فلسفه

رایانه های فکری اثبات گتالشی برای مقابله با محدودیت« تصاویر آینده»طور که پژوهی را از بین ببرند. همانآیندهدوام 

وی، حرکتی است برای مقابله با حرکت به همان اندازه سؤال برانگیز « رئالیسم انتقادی»پژوهی است، پذیرش ندهمورد آی در

                                                           
  the A critical realist image of the future Wendell Bell’s contribution to»ای با عنوان از این فصل بر مبنای مقاله قسمتاین  1 

Foundations of futures studies » ازPaul Dragos Aligica .که در نشریه فیوچرز به چاپ رسیده، تنظیم و تدوین شده است 
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یابیم که کار بل هم از نامید. بنابراین در میمی ۳پسا اثبات گرای پسا نوگرا ۲گراییو نسبیت ۷گراییبه سوی آنچه او پوچ

ز در حال های هنوکوشد بنیاناست برای حفظ تعادل میان طرفین و نیز میلحاظ نظری و هم از لحاظ فیلسوفانه تالشی 

پژوهی پژوهی را تثبیت نماید. بنابراین تالش وی نه تنها سرمشقی برای منازعه فکری نسل اول محققان آیندهتغییر آینده

 ب، کار وی سزاوار یک بررسیشود. به این ترتیی آن مربوط میهای جاری در مورد این رشته و آتیهاست، بلکه به بحث

 دقیق است.

 

 ی اجتماعی و تصاویر آینده نظریه ۲-۵-4

های مفاهیم تعریف عنوان خوشهطور گسترده بهبه ۵هادر کانون توجه نظریه اجتماعی بل، مفهومی است که در آن ایده

ند. شناختی نظم اجتماعی هستمعرفت ی هستی شناختی و نیز کلیدهایهای سازندهها هر دو بلوکاند. تصاویر و ارزششده

های بازیگران اجتماعی باید در ردیف اول تحقیقات علوم اجتماعی شود که باورها و ارزشلذا، این استنباط مهم  حاصل می

ک فرآیند عنوان یتر نسبت به جامعه، بهای بخشی از یک دیدگاه بزرگتر آن است که این مفهومِ هستهقرار گیرند. اما، مهم

های اصلی هستند. نتیجه،  ها پیش برندهانداز تغییر اجتماعی  باشد که در آن نظام باورها و ارزشو بخشی از یک چشم

ال و های پرمخاطره، همواره در حال تغییر، سیموازنه»با تأکید بر « شبیه به جامعه شناسی دیالکتیکی»ای اجتماعی نظریه

ت نویسد، واقعیاست. بل می« ساختاردهی، ساختارشکنی و ساختاردهی مجددفرآیندهای پی در پیِ » و « خودانگیخته

 «.همواره در حال حرکت، لبریز از تنش، در حال نوسان و تجدید است»اجتماعی 

ار عمل، ابتک»عنوان فرآیندی که بر توجه به این مفهوم دو وجهی حائز اهمیت است. از یک سو، این دیدگاه به جامعه به

یان نگرد و از سویی دیگر، بکند، میتأکید می« خودانگیختگی، خودبهسازی، خالقیت، هدف جویی و خودمختاریتازگی، 

اندیشیم، اشیاء آن و روابط هایی از آنچه ما درباره جهان میبندیصورت»ها و باورها کند که در تغییر اجتماعی، ایدهمی

رنده اصلی هستند. نه تنها تمامیِ نظریه اجتماعی بل حول این دو نیروی پیش ب« ها، نوعی نقشه شناختی از موقعیتآن

نظر رفها و باورها، صاند. ایدهها ریشه کردهشناختی او نیز در آنهای هنجاری و معرفتجنبه شکل گرفته است، بلکه بررسی

ید ها شکل می گیرد. در واقع تأکواسطه آناز ماهیت یا اعتبار معرفتی خود، اهمیت دارند. تغییر اجتماعی، یعنی آینده، به

 ها در تغییر و نظم اجتماعی است، باز همبیش از حد بر اینکه تا چه اندازه عنصر متمایز تفکر بل، اصرار او بر نقش ایده

 ناکافی است.

                                                           
1 nihilism 
2 relativism 
3 postmodernist post-positivism 

 شود. یمدر نظر گرفته  تصورات ذهنی اعم از حسی، خیالی یا عقلی به معنای (ideaایده ) اینجادر  ۵ 
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ل ب شناسی کاراین تصور از نظم اجتماعی، پیامدهای مهمی در بردارد. در پرتو مشاهده این تصور است که بُعد آینده

تر، درباره ها و با صراحت بیشی تغییر اجتماعی است و تغییر اجتماعی نیز درباره ایدهپژوهی دربارهگردد. آیندهفوراً آشکار می

است. این پیوند، روشن و واضح است. همچنین اگر باورها یا تصاویر آینده تا این اندازه مهم هستند، پس « تصاویر آینده»

رو، کار بل در مورد کنیم. ازاینه ما چگونه محتوای معرفتی این باورها را ارزیابی میشود کاین پرسش مطرح می

 کنند، چگونه تصمیمهای ما را نسبت به آینده تعریف میها و کنشها، انتخابشناسی است. و نیز، اگر ارزشمعرفت

ای هعالوه، این تالشها مرتبط است. بهارزشای  ترجیح دارد یا مرجح است؟ از این جهت، کار بل با گیریم که چه آیندهمی

ه یک ها برای اینکمندترین تالشاند، یکی از نظامنامد، تشکیل دادهمی« پژوهیبنیان آینده»فکری، عناصر آنچه را او 

 نظریه اجتماعی و چارچوب فلسفی را برای این رشته بهم پیوند دهد. 

 

 های موردنظرایده ۲-۵-۲

های بندی نظریهدر دسته ۷انداز بل در بافتار و زمینه، پیروی از گلدنشتاین و کِئوهانرار دادن چشمیک روش سریع برای ق

دهی رویکردهای متفاوت به سه دسته زیر است: اول، تجزیه ها و سازمانسازی نقش ایدهمنظور مفهوماجتماعی گوناگون به

ی عنوان متغیرهای مستقل یا میانجی. در این راستا، تحلیلگران برای ردیاببهها های متمرکز بر تأثیرات مستقیم ایدهو تحلیل

سط کنند؛ برای مثال، با ارزیابی نسبت واریانس تبیین شده توها و پیامدهای سیاسی خاصی تالش میپیوند علی میان ایده

ر متغیرها ای هستند که به بیان آنچه سایماندهها آن دسته از روابط باقیها در مقابل سایر متغیرهای مستقل. بنابراین ایدهایده

هستند « مهم»ها که آیا ایدهکنند. از این منظر، اینها نیستند، کمک میهمچون منافع و قدرت به تنهایی قادر به بیان آن

 ها اهمیت دارند و گاهی خیر.یا نه، پرسشی تجربی در سنت اثبات گرایی است. گاهی آن

های ذهنی که مردم برای اند. چارچوبها درک شدهکه منافع تنها در بافتار چارچوبی از ایدهرویکرد دوم بر آن است 

وصی ها مجموعه بخصآید. ایدهها بر میکنند، از دل ایدهکنند، و در درون آن منافع خود را تعریف میتفسیر جهان استفاده می

شوند. های تاریخی گوناگون درک میهای موجود در زمینهایدئولوژی کنند. منافع نیز از منظرِها و مزایا را تعریف میاز هزینه

ذارند، گها به منافع را که پی در پی بر تغییر سیاست اثر میدهی ایدهدر این رویکرد، تحلیلگران معموالً چگونگی شکل

د، چرا در این انتصویب رسیده های دیگر بهها به جای ایدهآیند: چرا این ایدهها پیش میکنند. سپس این پرسشبررسی می

 هایی از این قبیل.تر، چرا اینجا و نه در جای دیگر و پرسشزمان و نه قبل

ترین ساختارها در زندگی اجتماعی، ساختارهای مرتبط کند که مهمسرانجام، رویکرد سوم حتی فراتر رفته و استدالل می

فع بازیگران، هر دو توسط ساختارهای اندیشگانی اساسی شکل ها و منابا اندیشه هستند و نه ساختارهای مادی. هویت

                                                           
1 Goldstein and Keohane 
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دهد. کل میها را شاند. بدان معنا که این ساختارهای اندیشگانی به جای تحلیل رفتاری بازیگران، منافع و هویت آنگرفته

نایی است مب« قواعد بازی»کنند، هایی منعکس شده است که در آن بازیگران فکر میها در دستهدر این رویکرد تأثیر ایده

یی درباره هاکند. این رویکرد محرک بیان پرسشها، منافع و معیارهای مشروعیت و مطابقت را تعریف میکه قوانین، هویت

طور مستقیم به پیامدها مرتبط شوند، چرا که این، تنها روش توانند بههمیشه نمی»ها شود. ایدهاثرات غیرمستقیم می

ن ممکن بنابرای«. دهندها در زندگی اجتماعی نیست، بلکه در عوض چارچوبی برای جهان اجتماعی ارائه میتاثیرگذاری ایده

ا ها بازیگران واقعیت رواسطه آنهای اساسی که بههای سیاسی و مقولههای جدید، گفتماناست چگونگی تغییر ایده

ها مورد ط آنهای انتقادی توستاریخی جدید یا نگرش بینند، چگونگی بازتاب مفهوم تغییر یافته مشروعیت، تفاسیرمی

منظور ههای متنوع بازیگران بو تحلیل قرار گیرد. به عالوه، بررسی چگونگی کاربرد این مفاهیم جدید توسط گروهتجزیه 

د، حائز گذارنر میها تنها زمانی که بر پیامدها تأثیپذیر است. ایدهایجاد مفهوم جدیدی از هویت و نظم اجتماعی نیز امکان

 گذارند.  اهمیت نیستند، بلکه بر چگونگی تفسیر پیامدها بر اساس حقیقت، تأثیر می

ویکرد توان متوجه شد که رسرعت میرسند. بهها کامالً مرتبط و مفید به نظر میبا مراجعه به کار بل، این دسته بندی

 تر است، اگر چه سعی در حفظ تمامیهای دوم و سوم نزدیکبل انحرافی صریح از اثبات گرایی است. بنابراین به دسته

بندی گامی به جلوست، اما سخن زیادی درباره شناختیِ سازنده دسته اول نیز دارد. با این وجود، اگرچه این ردهمفاهیم روش

ترهایی ظیم کننده پارامتر به بافتار و زمینه فکری که تنآورد. بنابراین ورود عمیقماهیت و ارتباط سهم او به میان نمی

 اند که کار وی درون آن پرورش و رشد یافته است، ضروری است.بوده

توجه به این نکته حائز اهمیت است که زمانی که بل در حال توسعه رویکرد ایده محور خود بود، دیدگاه نظری و روش 

اکم بر خالف رویکرد ایده محور بود. در شناختی مدنظر او برخالف گرایش علوم انسانی مرسوم بود. روی هم رفته، جو ح

رد زمانی شدند. باید به خاطر سپعنوان ابزاری که در خدمت منافع خاصی بودند، در نظر گرفته میها تنها بهبیشتر موارد، ایده

آنان بر  یهاپژوهی و کار پیشگامان آن همچون بل در حال ارزیابی بود، رفتارگرایان و دکترینهای آیندهکه تاریخ اندیشه

ا، هکردند. یکی از محققان آن زمان از مواجهه با مشکلی مشابهِ تعصب در برابر ایدهفرمایی میاین محیط فکری حکم

 توصیفی بسیار قدرتمند از آن بافتار برای ما به جای گذاشته است:

 

 ای به فعالیتطور فزایندهبهاند، ها به عنوان تصاویری که واقعیت اجتماعی را پنهان کردهبرخورد با ایده»

« یدئولوژیا»ها برچسب های مارکسیست، ایدهشد. حتی خارج از مکتبعملیاتیِ دانشمندان علوم اجتماعی تبدیل می

د. گرفتنخورده بودند و تنها موردتوجه اندکی قرار می« هشیاری اشتباه»و « توجیه عقالنی»هایی از و بازتاب

د. شهای بدون شایستگی بنیادی برخورد میعنوان ایدئولوژیهای سیاسی سازنده، بهصهها در عرطورکلی با ایدهبه
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های انسانی تسلط دارد و آگاهی از این امر که پیگیری منافع در جوامع انسانی فرض بر این بود که منافع بر فعالیت

ی از اطور فزایندهع وابسته است، بهمدار در جوامهای پیچیده روابط قانونبندیها در ساختمان صورتبه مکان ایده

دست رفته بود. گویی این بازیِ چه کسی، چه چیزی، چه موقع، چگونه و در ارتباط با چه کسی، چنان کانون توجه 

 .«قرار گرفته بود که مابقی مسائل از خاطرها رفته بود

 

 طبیعی علوم از دهش گرفته وام هایتحلیل ماشینی بکارگیری و گراییاثبات به بردن پی برای اساساً تفکر یشیوه این

 علوم شناسی هستی که حقیقت این وجود با اند،شده یادآور مکرراً اند،کرده رد را آن که نویسندگانی که طورهمان. است

 هایوهشی و پذیرفهم قواعد ها،ایده به توسل نیازمند شده، متمایز طبیعی جهان "واقعیت" از که اندازه همان به اجتماعی،

 .نیستند آن متوجه که کنند وانمود داشتند قصد اجتماعی علوم دانشمندان است، آگاهانه

 آن اب مواجهه به ناچار پژوهیآینده نوظهور رشته نویسندگان اغلب ضمنی طور به و بل که است شرایطی همان این

ان آنان ایجاد کرد. علت ساده بود، رویکرد ایششرایط از همان آغاز مشکالتی را برای  این که نیست گفتن به نیازی. بودند

 عنوانهب آن اجرای و بینیپیش هایروش و آینده که زمانی. بود هاایده کردن یکی برای ایزمینه دیر یا زود، فراهم کردن

 ،شد مشاهده که طورهمان اما. داد اختصاص هاایده به ممتاز جایگاهی زودتر چه هر باید شود،می انتخاب تحقیق موضوع

 است ذکر شایان. نبود کننده دلگرم بودند، پذیرفته را رویکردهایی چنین که کسانی برای حاکم، شناسی معرفت و فکری جو

بود، ی رویکرد متمرکز بر ایده نپژوهی در طی دوره آغازین، مشوق و ترغیب کنندهدانشگاهی آینده اصلی جریان اگر چه که

ات ها وجود نداشته است و مطالعگونه سنت تحقیقات فکری در آن جریاننا نیست که هیچاما این عدم تشویق به این مع

غییر و ی تجدید در یک فضای خالی رشد کرده است. در حقیقت این دیدگاه که عوامل و نیروهایی بنیادین شکل دهنده

ش گشت و بل و همکارانآن باز میای ممتاز و دیرینه داشت که به ماکس وِبر و پیش از نظم اجتماعی هستند، پیشینه

 ی کار خود استفاده کردند.عنوان مبنا و شالودهمشتاقانه آن را به

حیاتی  یها، عامل تعیین کنندهای از ماهیت تغییر اجتماعی تهیه کرد که در آن جَو ایدهطور خالصه، بل گزارش ویژهبه

امعه تا کنند. از این منظر، توسعه جها بروز پیدا مید تغییرات ایدهعنوان پیامبود. در سطح فردی، تغییرات رفتاری عمدتاً به

 ها تشریح شده است. به این ترتیب، کار بل بخشی از یکها، تصاویر و ارزشعنوان وضعیتی رقابتی میان ایدهحد زیادی به

وع ی نسبت به آن نشناسی وی زمانی ظاهر شد که محیط فکرسنت فکری قوی است، اگر چه نظریه اجتماعی و آینده

اوتی بود. و بدین تفپژوهی برای پیشرفت ناگزیر به غلبه بر این بیرویکرد اگر نگوییم مخالف، ولی بی تفاوت بود. آینده

وضوح خطوط اصلی سهم او را مشاهده کرد: کار بل تالش متمرکز و توان در آن بهای رسیدیم که میترتیب، به نقطه



 

۶۹ 

 

 ی پژوهشو پیشینه دوم: مبانی نظریفصل  2

 شناختی و نظریِ تحمیل شده توسط جریانهای روش شناختی، معرفتپژوهی از محدودیتیندهبلندمدتی برای رها ساختن آ

 روز و ایجاد یک بنیان فلسفی و نظریه اجتماعی راسخ بود.

 

 هابندی کارکردگرای ایدهرده ۲-۵-9

وی نسبت  خاصزمانی که بافتار فکری و سنت فکری روشن شد، گام بعدی در انتشار سهم وندل بل تمرکز بر رویکرد 

بندی کارکردگرا حول تمایز میان باورهای دهد. این ردهای است که او ایده را به کنش اجتماعی پیوند میها و شیوهبه ایده

ها در ادبیات موضوعی اختصاص داده شده به این بندیهای جهانی است. امروزه اغلب ردهعلی، باورهای هنجاری و دیدگاه

ها مشاهده کرد. این بینیعنوان جهانها را بهتوان ایدهگردند. نخست، جهتی است که میمی مسئله، حول این سه محور

ها در کنند. آنرا هم از منظر  هستی شناختی و هم از منظر هنجاری تعریف می « ۷احتماالت کنش»ها جهانِ ایده

ند، نه کامالً اها بسیار پیچیدهگذارند. این ایدهمیاند و عمیقاً بر حاالت تفکر و گفتمان اثر تعبیه شده« ۲رمزگرایی فرهنگ»

و عمیقاً با  گیرندهای اخالقی، گیتی شناختی و هستی شناختی را در بر میهنجاری و نه صرفاً توصیفی هستند، دیدگاه

ون حاکمیت، های جهانی، باورهای مذهبی یا مفاهیم مدرنی چهایی چون دیدگاهاند. مثالمفاهیم هویت افراد در هم تنیده

های هنجاری که ایده»ها شامل حریم شخصی و غیره از این دست هستند. باورهای اصولی یا باورهای هنجاری، یا ارزش

 شخصیناظر به مسائل م»ها شوند. آنمی« کندمعیارهایی برای تشخیص درست از نادرست و عادالنه از ناعادالنه تعیین می

تورم سرقت است، سقط جنین قتل است و غیره( و منحصر به فرد و یگانه هستند  داری نادرست است،)برای مثال برده

تواند های جهانی بیش از حد گسترده است و میشوند، اما دیدگاههای جهانی توجیه میها اغلب بر حسب دیدگاه)اگرچه آن

 از توجیهات مخالف نیز پشتیبانی کند(.

معلول که اعتبارشان توسط اجماع مشترک برگزیدگان به رسمیت شناخته  باورهایی درباره روابط علت و»باورهای علی 

هایی ماییها راهنآن«. شده، نشأت گرفته است، خواه این برگزیدگان، بزرگان روستا باشند یا دانشمندان در مؤسسات ممتاز

 اورهای اصولی مشترک ارائهواسطه بها برای نیل به اهداف ارزشمند بهدر مورد چگونگی دستیابی به اهداف و استراتژی

 دهند.می

ها نویسد، ایدهها مینظر از ماهیت آنبود. او صرف« هاایده»عنصر تازه در رویکرد بل تأکید بر یک وجه مشخص از 

جه یا ، بر و«هاایده»شوند. و این مهم است. به عبارت دیگر، بل درون دسته بزرگی از همگرا می« تصاویر آینده»در ایجاد 

عنوان متغیر اصلی در نظریه تغییر اجتماعی مطرح  مفهوم روشنگری که به»کند: تصاویر آینده: مشخصی تأکید می دسته

                                                           
1 possibilities for action 
2 symbolism of culture 
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سوِل ای به پوالک و التوسعه این مفهوم در راستای کار مائو، به طرز گستردهبل در «. می شود، درباره تصاویر آینده است

ود انتظاری در مورد چگونگی وج»است. بل بیان می دارد که تصویر آینده  ونها مدیکند که به آناستناد کرده و اعالم می

های انای از امکبازه»عنوان البته این امکان وجود دارد که چنین انتظارات سودمندی را به «. ها در زمانی در آینده استپدیده

وع ه ممکن است از جهات زیادی دارای تندر نظر بگیریم. تصاویر آیند« محتمل و نه فقط یک نقطه بر روی یک پیوستار

رند یا های مختلف واقعیتی را در بر بگیباشند. برای مثال، ممکن است بیشتر هنجاری باشند تا علی، یا ممکن است جنبه

های پولی فرد، یک بحران نظامی ملی، موفقیت»ممکن است این تصاویر درباره «. ی درجاتی از انتزاع باشنددربردارنده

آینده »ها ممکن است مربوط به عنوان یک کل باشد. آن ، یا آینده نوع بشر به«در حال تغییر میان نژادهای مختلف روابط

ی محلی بخصوص یا هر مکان دیگری روی این کره خاکی یا هر نزدیک یا زمانی بسیار دور باشند، و ممکن است درباره

های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده ی توسط بسیاری از گروهاطور گستردهبه»ها ممکن است آن«. جای دیگری باشد

. «ها ممکن است مطلوب یا نامطلوب در نظر گرفته شوندهای مختلف حفظ شوند؛ آنطور متفاوتی توسط گروهباشند یا به

یش باورپذیر بپذیر، کماهای مختلفی خدمت کنند، ساده یا پیچیده باشند، کمابیش تحققبه منافع گروه»ها ممکن است آن

و متقاعدکننده، کمابیش مشخص برای اینکه به زمان حال تبدیل شوند، کمابیش متفاوت از زمان گذشته و حال، خودآگاه 

طور قوی یا ضعیف نگاه داشته شده و کمابیش مؤثر در یا ناخودآگاه خلق شده، کمابیش از روی عمد دستکاری شده، به

 باشند.« قدیمی یا جدید، مقدس یا بی دین»ممکن است در نهایت «. دهی به رفتار باشندجهت

آور است. با این وجود، ها دلهرهتوان دید، تنوع این تصاویر هم بر حسب محتوی و هم بر حسب کاراییطور که میهمان

غییر ت ها در کنش انسانی ودهد که درک ساختمان این ساختارهای شناختی حائز اهمیت است. نقشی که آنبل پیشنهاد می

پردازد کنند، نیازمند این تالش است. در نتیجه بل در ادامه به بررسی بیشتر چگونگی خلق این تصاویر میاجتماعی بازی می

شود که تصاویر آینده توسط باورهایی در مورد گذشته تعریف نماید. برای مثال او یادآور میها را باز میو عناصر سازنده آن

سلط کند و تباورها درباره آن تاریخ، بازه تصاویر آینده بدیل را محدود می»رد و گروه تاریخی دارد، اند. از آنجا که هر فشده

 «. سازدتر میو حاکم شدن یک تصویر خاص ) و نه هیچ تصویر دیگری( را محتمل

رهای افرادِ ارزشمند هایی هستند که در حال حاضر وجود دارد. این مطلب که باوها و هویتها دارای پیشینهافراد و گروه

لی و ای اصهای مهمی در تصاویر آینده هستند، گزارهکننده)افرادی که برای فرد مهم هستند، همانند همسر و ...( تعیین

ند های واقعیت اجتماعی هستی نقشهزمان کنونی تعریف کننده« حقایق»ها در مورد بندیصورت»عالوه، ای است. بهپایه

کند، بدین معناست که باورها آنچه بل یادآوری می«. کنندها استفاده میکردن راه خود در جهان از آن که افراد برای پیدا

اریفی ، مرتبط است، بلکه با تع«چنانکه توسط بازیگران، ادراک و فهمیده شده است»نه تنها با جزئیات خاصی از زمان حال

درباره ماهیت بشر و جهان ارتباط دارند. همچنین ساخت تصویر  های اصلیاز موقعیت، و در سطوح باالترِ انتزاع، دیدگاه
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های حفظ شده توسط شخص یا به اشتراک گذاشته شده توسط گروهی های علت و معلولصورت بندیای بهآینده تا اندازه

ری ث اتخاذ تصاویتواند باعپردازند، بستگی دارد. در یک سطح، باور افراد درباره نحوه کار جهان، میریزی میکه به طرح

جام تواند به نحوه انآنچه افراد در مورد شیوه کارکرد جهان به آن باور دارند، می» از آینده شود که کمابیش قَدَری هستند: 

 های انسانیتواند در هدایت انرژیکارها به همان شیوه منتهی شود، مهم نیست آن باور تا چه اندازه درست است، اما می

 «. سهیم باشددر یک جهت خاص، 

اد و هایی هستند که افردهی تصاویر آینده، که با باورها در مورد گذشته ترکیب شده، زمان حال و علیت ارزشدر شکل

ای از معیارها را برای تعریف تصاویر آینده مطلوب و مجموعه»ها ها اعتقاد و باور دارند. ارزشهای اجتماعی به آنگروه

های ها و تعاریف پیچیده میان تصاویر آینده بدیل در حوزهبنایی را برای ارزیابی هزینهدهند و منامطلوب تشکیل می

روض، های مفمرجعی برای ارزیابی گذشته، حال و علت و معلول» ها که ارزشکنند. از آنجاییگوناگون فعالیت عرضه می

و  با کنند.  بل و مائنقشی محوری و بنیادی ایفا می، «سازندها فراهم میو همراه با این باورها، برای تعریف امیدها و ترس

بینی کنند. نخست نسبت به محتوی آن بدبینی یا خوشپیروی از پوالک، دو جنبه دیگر برای تصاویر آینده پیشنهاد می

دوم، این . «شده نسبت به زمان حال بدتر یا بهتر استآیا وضعیت آینده بر طبق تصویر ارزیابی»وجود دارد، بدان معنا که 

ان ها تحت کنترل انسعواملی است که بر آینده واقعی تأثیر خواهند داشت، خواه آن» فرض که این تصویر در بردارنده 

یجه با استفاده اند. در نتشدههای حیاتی در رفتار انسانی در قالب فرضیه بیانتفاوت«. ها خارج باشندباشند، خواه از کنترل آن

بینانه یا بدبینانه هستند و همچنین تصاویری که بشر را همانند یک عامل علی در مقایسه با خوشاز تصاویری که اساساً 

 شود.  سازی میگیرند، فرضیهعواملی که اینگونه نیستند، در نظر می

زاء جهای نامتجانسی هستند. هر یک از اها پدیدهطور خالصه، تصاویر آینده وجوه، عناصر و ابعاد بسیاری دارند. آنبه

 توان این ادعا را درک کرد که فهم تغییر اجتماعیکند. اکنون بهتر میای را معرفی میها پتانسیل عملی یا کارکرد ویژهآن

های راه در دسترس و چگونگی انتخاب این تصاویر توسط افراد است. آنچه عنوان نقشهمستلزم درک تصویرهای آینده به

قدرتمندی هستند. اگر بازیگران اجتماعی با قاطعیت از پیامدهای « های راه نقشه»ودند، باورهای اصولی و علی نامیده شده ب

کند. و هاست که آن پیامدها را تشریح میهای خود آگاهی و شناخت نداشته باشند، این تأثیرات مورد انتظار کنشکنش

د که از میان کننچنین باورهایی تعیین میتحت شرایط عدم قطعیت، انتظارات تا حد زیادی به باورهای علی وابسته است. 

ابزارهای بسیار، کدامیک برای دستیابی به اهداف مطلوب مورد استفاده قرار خواهد گرفت و رفتار را توسط الگوهای علی 

 ورطآورند که با وجود عدم قطعیت علی، بههای اصولی این امکان را برای افراد به وجود مینماید. ایدهمسلم هدایت می

که بر طراحی پیوندند و هنگامیقطعی رفتار کنند. سرانجام، زمانی که تصاویر آینده در میان شرایط بحث سیاسی بهم می

 های سازمانی و اجتماعی در حال ظهور دارند.گذارند، تأثیر قدرتمندی بر چیدمانسازمانی اثر می
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ه بینی، در نظم بخشیدن بخود، علی، هنجاری، جهانهای بل بحثی قوی را مطرح کرد که تصاویر آینده، در تمام جنبه

ای هاهمیتی حیاتی در تأثیرگذاری بر این امر که کدامیک از آینده»جهان سهیم هستند. تصاویر آینده با نظم دادن به جهان 

 «. شوند، خواهند داشتبدیل به واقعیت زمان حال تبدیل می

. است انتظارات مخصوصاً و هاارزش حقایق، همزمان به توجه شامل ها،کنش از ایمجموعه یا کنش یک تصمیم یک

 احتمال از بارتندع مربوط انتظارات مثال، عنوانبه کند؛ گیریتصمیم آینده یدرباره انتظارات بدون تواندنمی گیرندهتصمیم

 ظاراتانت صراحت میزان. خارجی دول ثباتی بی یا ثبات ملی، درآمد کاهش یا افزایش مدت،کوتاه یا طوالنی جنگ یک

 در است ممکن عملی دانش کدام اینکه ارزیابی و سو یک از مقاصد یا اهداف ها،ارزش حسب بر را هاآن ارزیابی فرد، یک

 .سازدمی ناگزیر دیگر، سوی از باشد دسترس

از کار وی را بیان  دو مجموعه مفهوم اصلی از بحثی که بل توسعه داده، به وجود آمده است. هر دو، ابعاد قابل توجه

طور که قبال نشان داده شد، نظریه اجتماعی او کنند. اولی در سطح روش شناختی و دومی نظریه اجتماعی است. همانمی

که با کل فرآیند »نامید می« ۷مدل سایبرنتیک تصمیم»ها متمرکز است. بنابراین تغییر اجتماعی درون آنچه او بر نقش ایده

ان شده بی« کند که نتیجه حرکت مارپیچ تعامل پیش رو میان اطالعات و کنش استرد رفتار میهمچون یک چرخه بازخو

م آینده دارند و تجسعناصری اصلی هستند که سیستم را در حال حرکت نگاه می»است. افراد، تصاویر آینده و رفتار آنان 

میماتی عنوان نتیجه تصآن رفتار تا حد زیادی به است که در« تصمیمی»این یک مدل «. کنندپذیر میرا در زمان حال امکان

اد شناختی، زمانی که افرشود. از بعد روشهستند، در نظر گرفته می« های بدیلهایی از میان آیندهدر اصل انتخاب»که 

اویر صها به تی ورود آنهای افراد و چگونگی نحوهو تحلیل هستند، مشکل عملی تعیین باورها و ارزش واحدهای تجزیه

و تحلیل است، مشکالت عملی دیگری نیز به که جمع واحد تجزیه های هر فرد است. اما هنگامیآینده، تصمیمات و کنش

ها در درون جمع و دیگری درجه و شدت تضاد و تأثیر قدرت نسبی آید. یکی توزیع و پراکندگی باورها و ارزشوجود می

کنند.  البته این احتمال وجود دارد که این عوامل نیروهای متنوعی را میهای خاصی را حفظ افرادی که باورها و ارزش

 متأثر سازند.  

طرف و مجموعه دومِ مفاهیم حول بینش بسیار جذابی شکل گرفته است. دانشمند اجتماعی نه تنها یک پژوهشگر بی

طرف،  در حقیقت دو وجه دارند: از یک غرض است، بلکه یک خالق و انتشار دهنده تصاویر آینده نیز هست. تصاویر آیندهبی

شوند که هدف تحقیق هستند و از طرف دیگر بیان کننده یک مشکل هستند. بل و مائو  با پیروی از پوالک، یادآور می

صورت خودآگاه یا ناخودآگاه هم حامل و هم خالق تصویر دانشمند اجتماعی نسبت به آینده مسئول است، بدان معنا که به

صاویر او همچنین باید ت»بنابراین آگاهی دانشمندان از این نقش، ضرورت دارد. برای دستیابی به این آگاهی،  آینده است.

                                                           
1 cybernetic-decisional model 
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نگارش تاریخ آینده از طریق مطالعه تصاویر آینده جنبه »فرآیند «. عنوان موضوعی برای پژوهش در نظر بگیردآینده را به

. «شودطور نامحسوس با کنش پاسخگوی ایجاد تاریخ ادغام میهمنحصر به فرد خود را دارد، چرا که نگارش تاریخ ب

ا اهمیت طور خالصه، بل نه تنهبندی نیز همچون توصیف تصاویر آینده، ممکن است بر خود آینده تأثیر بگذارد. بهصورت

و  لوم اجتماعیدهد، بلکه همزمان نیز بر نقش فعال عتصاویر آینده را در درک تغییر اجتماعی در کانون توجه قرار می

 کند. شناسی در فرآیند تغییر اجتماعی تأکید میآینده

 

 پژوهی و تغییر اجتماعیها، آیندهایده ۲-۵-1

ها با ها و ارتباط آنها و واقعیت، ما را بر مشکل ایدهبینیها و رابطه میان پیشبینیبحث بل در مورد درستی پیش

دارد پژوهی فراتر از یک رشته دانشگاهی استانکند. مسئله ساده است: آیندهیواقعیت اجتماعی و تغییر اجتماعی متمرکز م

برای دسترسی »ای چرا که در نظر گرفته شود. فرا رشته« ۷ایعلم کنشگر فرارشته»پژوهی باید یک است. از منظر بل، آینده

 قصد دارد درباره»کنش گرا چرا که «. شودهای مختلف متوسل میها و اظهارات خود به بسیاری از رشتهو توجیه یافته

نجا در شناسی نیست، ما ایاین تنها یک مسئله معرفت«. کنش انسانیِ طراحی شده برای شکل دادن به آینده آگاهی دهد

 دهد.پژوهی به علم کنش تغییر شکل میای است که آیندهقلمرو وسیعی از تغییرات اجتماعی هستیم. این نقطه

الیکه توانایی شود. در حبینی با درستی  فزاینده میها و رفتار، منجر به توانایی پیشسیستم کنترل انسانی در طراحی

ای همواره شود: کنترل آینده، یعنی همان شکل دادن به آیندهبینی منجر به طراحی بهتر و کنترل بهتر میبهتر برای پیش

توان با این وجود، همیشه می«. ماندرض دگرگونی باقی میثبات، در پایان، غایت و هدفِ همواره در معدر حال تغییر و بی

-ویی خودواسطه عدم قطعیت و تأثیرات پیشگها بهبینیانتظار داشت که درجه کنترل به چالش کشیده شود و موفقیت پیش

ی است و اگرچه ما نبیتر و غیر قابل پیشتر، پیچیدهپژوهی وسیعتغییر دهنده تضعیف شود. بنابراین در پایان، قلمرو آینده

( هستیم، این ها و تغییر اجتماعیبینیها، پیشتر، میان دانش، ایدهها و واقعیت )یا به عبارت دقیقپشتیبان ارتباط میان ایده

 تر و باالتر از دیدگاهی است که ما با آن شروع کردیم.دیدگاهی عمیق

ر عنوان تصاویویژه بهها )بهر مورد پویایی ایدهگشاید: مطالعات دکار بل دری به سوی حوزه فکری سحرآمیزی می

ی اها و شیوههای جالبی درباره ماهیت و موقعیت ایدهرو ما به سمت پرسشها با آینده. و از این آینده( و وجه مشترک آن

ماهیت  و دربارهکنیم ای که آینده را تصور میدهند، در مورد آینده، محتوی دانش، شیوهها کنش انسانی را شکل میکه آن

ناصر شناسی و عگرا و انتقادی نسبت به آیندهشویم. ما به رویکردی واقعهای اجتماعی طراحی شده، هدایت میسیستم

طور ایم، با این امید که این تالش به داشتن انتخابی منطقی و امکان رفتار شایسته کمک کند. بهشدهسازنده آن دعوت

                                                           
1 trans-disciplinary action science 
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ها و های کنشمند و از لحاظ معرفت شناسی آگاهانه، قدرت و نیز محدودیتای نظامشیوه ایم تا بهخالصه، ما دعوت شده

 های انسانی را در برخورد با آینده، کاوش کنیم. ایده

 

  4زمان در حال تغییر، واقعیت در حال تغییر ۲-6

جزییات کوچک تشکیل شده است. ای از است که از گستره ۲بعدیاش، شبیه یک تصویر سههای زندهجامعه با فرهنگ

های بسیار شوند. این تصویر سه بعدی از پدیدههرکدام از این عناصر جزء، تنها در ارتباط با یکدیگر و کل سازه معنادار می

چنین های انسانی تشکیل شده است. ما اینجالبی همانند: رویدادهای اجتماعی و طبیعی و همچنین هیجانات و واکنش

طول  گونه که باید باشد نیست. درم که این روند هولوگرافیک )تمام نگار( را واقعیت بدانیم. این واقعیت آنایعادت کرده

تاریخ بشریت، پیچیدگی و انتزاعی بودن واقعیت اجتماعی همیشه افزایش یافته است. بنابراین، هولوگرام به تغییر و بازسازی 

مان، اکنون این روند به سطحی رسیده است که درک واقعیت اطرافهم دهد. طوری کهخود و اصالح اجزای خود ادامه می

تر باشد، بسیار سخت است. هرچه واقعیت اجتماعی ما پیچیده -نه تنها برای جوانان که برای همه ما -یا سازگار شدن با آن

ائل دشوار ه به همین نسبت مسشود و البتدهی مجدد نیز بیشتر میپذیری، تغییر انطباقی و سازمانامکان انتخاب، انعطاف

یابد، امکان کشمکش و تعارض میان آورد. وقتی پیچیدگی جامعه افزایش میو غامض بیشتری نیز با خود به همراه می

فزایش کند. این مسئله به نوبه خود باعث امعیارها و عالیق نیز به دلیل تفاوت تفسیرهای معنا و واقعیت افزایش پیدا می

شود. برای جوانان این مسئله به مثابه چالشی جدی در های اتفاقی و ناخواسته میه تا حد بحرانپذیری جامعآسیب

 کند.تصویرسازی فردی از آینده و ساختن هویتی منسجم و قوی نمود پیدا می

ز ا -هادسیاسی را باید چنین نام ن -اگر مرحله کنونی گذر اجتماعی-۳گیریم، جامعه اطالعاتیوقتی آینده را در نظر می

انند شماری مطور که در نگاه مثبت امکانات بیای دو پهلو است. از یک سو هماننظر فردی، خصوصاً برای جوانان، پدیده

ها و ... ها، تغییر در سبک زندگی، تغییر در ارزشای، شبکهگسترده شدن امکان ارتباط با دیگران، ارتباطات برخط و لحظه

توانند ابعاد و پیامدهای منفی نیز داشته باشند. ابعاد منفی مانند گسترش روز افزون می را ممکن می سازد، همین مسائل

تر شدن شکاف بین کسانی که دسترسی به تکنولوژی دارند و تر شده ابعاد این پدیده در جهان، و عمیقفقر و گسترده

 حروم هستند.آموزی، نوآوری و ... در زمینه فناوری مهایی که از نظر دسترسی، مهارتآن

                                                           
نوشته  «in changing times Hidden, inconsistent, and influential: Images of the future»با عنوان  ایمقالهاین بخش برگرفته از 1

 ر نشریه فیوچرز به چاپ رسیده است.د ۲۹۷۳است که در سال  (Anita Rubinآنیتا روبین )
2 hologram 
3 Information society 
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صورت کامالً غیرعمدی و ناخواسته، های حاصل از چند بعدی بودن تصاویر آینده، ممکن است بهبدون آگاهی از چالش

شوند و هایی که به اصطالح موفق شناخته میبه افزایش نابرابری کمک کنیم و اقدامات ما باعث گسترش شکاف بین آن

های پیش رو و امکانات ی افزایش تعداد انتخاب. عالوه بر این، همین مسئله۷شوند، شودهایی که ناموفق شناخته میآن

 مواجه شویم. ۲بینیهایی چون خوش گذرانی و کوتهتر سبب خواهد شد با پدیدهگسترده

کنیم. آگاهی از امکان فاجعه، جنگ، ما خبرها و اطالعات را بالدرنگ و بی وفقه از گوشه و کنار جهان دریافت می

تماعی بهتر عدالتی اجهای انسانی، نابرابری و بیی طبیعی، تغییرات آب و هوایی و دیگر تهدیدهای محیطی و خشونتبالیا

، این کنند در مقابلتر یا بهتر نمیها روبرو شویم. این اطالعات ضرورتاً ما را افرادی باهوشمقدمه با آناز این است که بی

 ترها با اذعان به بزرگ بودن مشکل یاخصوص جوانکند. بهتفاوت تبدیل میبیاحساس و مسئله ما را به موجوداتی بی

 توانند کاری انجام دهند.کنند نمیتوجهی به مشکالت دیگران، حس میبی

عوامل متعددی بر زندگی ما تأثیرگذار هستند که پایداری و ثبات، شاخصه همه این عوامل است. حتی اگر برخی از این 

رخی ها و بزارهای فناورانه از این قاعده مستثنی شوند با این حال نوع برخورد ما با این عوامل به قضاوتعوامل مانند اب

ها، فرهنگ و مبانی و اعتقادات درک ما از گذشته را که سنتهای پذیرفته شده از طرف ما بستگی دارد. درحالیسنت

براین روح زمانه همواره ترکیبی از نو و کهنه است. ترکیبی سازند، روندهای حاکم بر زندگی جاری و ساری هستند. بنامی

های جدید. اینرسی که های به ارث برده شده از گذشته و اخالقیات و ارزیابیساخته شده از تنش میان اعتقادات و ارزش

 نماید.برای حفظ انسجام جامعه و توسعه صلح در آن ضروری می

عنوان دوران گذر میان اعصار ای ذهنی است، و جامعه اطالعاتی بههبرای یک کنشگر فردی، زمان ضرورتاً تجرب

تفاقی های زمانی اتوان چنین تصور کرد که در جریان مداوم تکامل، چرخهتاریخی، به تفکر شخصی فرد مرتبط است. می

مخالف روندهای  مدت، از نظر ذاتی و ماهوی عجیب و گاهاهای متقاطعی وجود دارد که اگرچه از منظر کوتاهو جریان

کند. به هر حال وقتی از درون این جریان رسند، ولی در نگاه بلندمدت، زمان، سیر طبیعی خود را طی میموجود به نظر می

های رسد. انطباق رویه و روشنگریم، ذات خود تغییر، در حال تغییر به نظر میمتقاطع مرتبط با دوره زمانی به آن می

بینی های زمانی پیشین، دیگر قابل پیشهای به جا مانده از دورهعملکرد نهادها و سیستممشترک عملکرد، و همچنین 

رسند. ر میفایده به نظگیری کنونی، متناقض، غیر عملی و بیهای تصمیمهای مرسوم نیز در موقعیتها و عرفنیست. روش

                                                           
وابسته  هاي عضويتدر جامعه اطالعاتی موفق باشند، بايد کاريزما براي خود ايجاد کنند. که اين وضعیت بیشتر و بیشتر به شبكه کهاينجوانان براي  1

 هتا خالق باشد، تعامل داشت دهدمیاست. از طرفی، اين مسئله به فرد امكان  يافتهافزايشعضويت  هايگروه تأثیرهاي اجتماعی، است. همراه با رشد رسانه

 و اجتماعات هاگروهاز  گونهاينباشند و شبكه دوستی خود، مجموعه معیارها، روش زندگی و غیره را انتخاب کند. از طرف ديگر، ذات يكنواختی و همگنی 

 خود ممكن است باعث فشار بر فرد شود. 
2 shortsightedness 
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افتند)مانند های ضعیف(، تنها یک بار اتفاق میسیگنال ای ندارند)ماننداند، هیچ پیشینههایی وجود دارند که ناپیوستهپدیده

کنند یا به چیزی اند، ناگهان تغییر میها پیش هم وجود داشته(، یا حتی اگر از مدت۷های بسیار نادرشگفتی سازها یا پدیده

ها هم ندانیم آن پدیدهاند. حتی اگر هنوز ها با عوامل مهم عدم قطعیت همراهشوند. این پدیدهکامالً متفاوت تبدیل می

 دهند.دانیم چیزهایی هستند که به ناچار رخ میدهند، میچگونه جهان را تغییر می

آیند. بینی آینده به کار نمیهای قراردادی عمل و پیششود که دیگر در آن نمونهاین مسئله منجر به وضعیتی می

ه دیگر ب -پیشین ایجاد شده و با فرهنگ پیشرفت کرده است هایکه از نیاز-های انجام هر کاریها و روشنهادها، ابزار

ذارد. به گگران اجتماعی یا جوانان تأثیر میسودمندی گذشته نیستند. این نوع تغییر، بال استثنا بر تمامی نهادها، کنش

ده است. ص نشتوان چنین تصور کرد که سرنوشت همه ما تغییری است که هنوز به روشنی برای ما مشخ، می۲ی پوپرگفته

ها باید ساز و کار کنند، این وضعیت بدین معناست که آنزندگی می ۳برای جوانانی که در این عصر تغییرات در حال تغییر

ها در برابر زمان و مخصوصاً آینده کامالً جدیدی برای سازگاری ایجاد کنند. همچنین این تغییر مداوم یعنی رفتار آن

سیار پیچیده نفسه بهایی که فیشان پیشرفت کند. پدیدهت از پدر و مادر و معلمان و آشنایانتواند به سمت چیزی متفاومی

بزار ها و اکند، برای نمونه امروزه گجتها تبلور پیدا میاند، به شکلی منطقی و ملموس در زندگی هر روزه آنو انتزاعی

کنند که حتی تصورش هم برای نی را طوری فراهم میتکنولوژیک و ابداعات اجتماعی که امکان مشارکت و ارتباطات جها

ها، چت کردن و انجام دادن بازی ها و وب سایتهایشان غیرممکن بود، تولید محتوا در وبالگها و مادربزرگپدربزرگ

 مای از سراسر جهان در اینترنت، احساس دسترسی مداوهای اجتماعی، تماشای خبرهای فوری و لحظهکامپیوتری در رسانه

ها و عواملی از یابند، آن هم درست از خانه، اینها، تفکرات و رسومی که به سرعت انتشار میهای جهانی و روشبه مد

رند های جدید یاد بگیکنند که دائماً بر میزان یادگیری خود بیفزایند، چیزاین دست، مسائلی هستند که جوانان را مجبور می

چیزی »ها، ها را دور بریزند. و آنچه اغلب امروز و یا به ناچار فردا، برای آنکرده یا آنهای قدیمی را دوباره خوانی و چیز

 ها نا آشنا و دست اول است.است هنوز برای والدین آن« قدیمی

طور آگاهانه شکل گرفته، ی جهانی شدن، ابداعات تکنولوژیک و مشکالت محیط ریستی، بهفرهنگ در نتیجه

ها همیشه در واقعیت ها و شدنیهای مربوط به ممکنکند. محدودیتگیرد و خود را اصالح میخصوصیات خاص به خود می

شوند تا بلکه در قدم بعدی در پرتو اطالعات جدید بتوان ریزی میکنونی ما بازسازی شده، به جلو رانده شده، و از اول طرح

ای دیالکتیک، پویا و در حال تغییر همیشه پدیده -همان طور که همیشه بوده-ها را از پیش پا برداشت. ذات فرهنگآن

عنوان یک روند از محیط خود قابل تفکیک و تشخیص نیست. افراد درک خود را در ارتباط و تعامل همیشگی بوده، و به 

                                                           
1 Black swans   )قوهاي سیاه: نظريه قوي سیاه، اشاره به اتفاقات بسیار نادر و مهمی دارد که بهطورمعمول کسی انتظار وقوع آنها را ندارد(  
2 Popper 
3 ever-changing change 
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هر  دهد.دهند، در نتیجه، فرهنگ نیز تغییر کرده، و بنابراین جامعه تغییر شکل میبا فرهنگ، شکل، گسترش و تغییر می

عوض،  جا تعریف یکسانی ندارد. درای خود آشکار نیست و عقالنیت همیشه و همهگیری پدیدهچند، عقالنیتِ تصمیم

روش  اند وصورت عرفی و فرهنگی پذیرفته شدهها و عادات متکی است که به های آن، باورعقالنیت بر فرهنگ و سنت

صراحت و روشنی و به دور از ابهام تعریف و حدود آن تواند به ، عقالنیت نمیگذارند. بنابراینها را به اشتراک میانجام کار

ی ها و امیدهایمشخص شود. عقالنیت هر تصویر آینده، سؤالی در مورد فرهنگ است، و منعکس کننده انتظارات، ترس

ه یک باب تصاویر آینداست که نه شخصی است و نه متعلق به جامعه، بلکه ریشه در فرهنگ دارد. بنابراین پژوهش در 

 پژوهش فرهنگی است.

 

 ذات تصاویر آینده ۲-6-4

اند، نفسه بسیار شخصیدهیم، برخی فیها را بهبود و رشد میها در زندگی خود، تصاویری از آینده داریم و آنما انسان

کنند، یک بخش خودآگاه عمل میاند. برخی از این تصاویر در وضوح جمعی بوده و با جامعه مشترککه سایرین، به  در حالی

مکن گذارند. اگرچه برای ما مهای ما تأثیر میبینیها، انتخابات و پیشکه بقیه در سطحی ناخودآگاه بر تصمیم در حالی

نیست که مطمئناً چیزی از آینده بدانیم، اما فکر کردن در مورد آینده چیزی است که انسان به خاطر مدیریت کل زندگی و 

ای ونهگ سازد که ما هنوز مجبور به انتخاب هستیم و باید بهخواهد انجام دهد. پوپر نیز خاطر نشان میفردی، میسازگاری 

 های ما از آینده، روزی امکان تحقق داشته باشند.بینیعمل کنیم که بهترین پیش

اند دهو ابزارهای گوناگونی ایجاد کر نیاز و میل به دانستن در مورد آینده، ویژگی انسان است. افراد در طول تاریخ وسایل

نجام منظور ایجاد توانایی برای ا های ذهنی در مورد آینده بهبینی و شفاف شدن آینده کمک کنند. ساخت مدلتا به پیش

ه های این ویژگی است. یعنی ایجاد فرضیه و ارزیابی چیزی کانگیزترین جنبههر عمل یا فعالیتی در انسان، یکی از وسوسه

یرد. ما گرار است، آینده باشد. این روند تصویرسازی از آینده نسبتاً ارادی است، اما عناصر نیمه خودآگاه را هم در برمیق

 کنیم و سپسها ایجاد میها، چگونگی رشد آنهای عمیقی در مورد چگونگی چیزها، چگونه بودن آنها و باورفرضپیش

ا بر این ها، مگیری و انتخاب گزینهکنیم. بنابراین، در روند تصمیمگیری میهها در آینده نتیجدر مورد چگونه بودن آن

 کنیم. های خودساخته تکیه مینمونه

، ها تأثیر شگرفی بر آنچه آینده به واقع خواهد بودخصوصی دارند، چرا که آنپژوه، تصاویر آینده لذت بهبرای یک آینده

راین ذاتاً اند، بنابی آنچه آینده خواهد بود، تشکیل شدههایی دربارهوها، عقاید، و فرضیهگذارد. تصاویر آینده از باورها، آرزمی

ها با اطالعاتی در مورد گذشته، مفاهیمی از ها تخیل است. آناند و چاشنی آنها از دانش ساخته شدهمند هستند. آننظام

 شوند. درها ساخته میو همچنین آرزوها، رؤیاها و آرمان هاها و نیازحال، دانش فرهنگی و اجتماعی، سلیقه شخصی، معیار
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ها یل تأثیر آنگذارند. به این دلگیری، انتخاب، رفتار و کنش تأثیر میکنند و بر تصمیمقالب امید، ترس و انتظارات بروز می

طلوب ما که تصویر مثبت و مای را مطرح کنیم خواهیم آیندهبر انگیزش انسان بسیار زیاد است. ما با تصمیمات خود یا می

 ی منفی و ناخوشایند اجتناب کنیم. کنیم از وقوع آیندهرا بپروراند، یا تالش می

ها به عبارت ها یا نهادها در ذهن افراد، گروهتوانند بر زندگی و سرنوشت ما تأثیر بگذارند. آندر نتیجه، تصاویر آینده می

توانند به اشتراک ها مییابند. آنز جامعه، وجود داشته و همچنان رشد میگران متفاوت در هر سطح ادیگر، تمام کنش

های مختلف مورد توانند کامالً از نو ساخته شوند، و به صورتگذاشته شوند، پذیرفته شوند، شکسته شوند و تغییر کنند. می

که سرانجام به ی واقعی، وقتیکه آیندهالی بندی و ارزیابی هستند. در حدفاع واقع شوند. بنابراین، تصاویر آینده قابل دسته

عنوان تجسم توان آینده را بهاند، تشکیل شده است. میحقیقت بپیوندد، از عناصری که در انتظارات قبلی ما وجود داشته

 .یددهایی که مستقل از ما هستند نیز، تأثیر گرفته( های حال ما )که از تمام چیزها و پیشرفتها و انتخابنتایج کنش

 

 تصاویر متفاوت ۲-6-۲

نه  توانند شامل عناصر مختلف شوند. این مسئلههای متفاوت میبینیها و جهانتصاویر متفاوت آینده دقیقاً مانند ارزش

ها و کل جامعه نیز درست است. تعامل دو ها، سازمانهای اجتماعی، انجمندرون و بین گروه تنها از منظر فردی، بلکه در

سازد. از طرف دیگر، های رفتاری هر روزه ما را میبین تمام این سطوح اجتماعی، جزء جدا نشدنی از کد طرفه و تنش

دهد که تصاویر آینده موجود در ذهن یک کنشگر ممکن است ذاتاً مورد تصاویر آینده نشان می های انجام شده درپژوهش

ا یکدیگر شوند که بشوند، شامل عناصری میتحلیل میناهماهنگ و غیرمنطقی باشد. وقتی این تصاویر به صورت جزئی 

 اند. در تضادند و حتی گاهی نامعقول

امعه تک اعضای جاند و تصاویر موجود در ذهن تکدر عین حال، بین تصاویر آینده که در کل در اجتماع پذیرفته شده

دی از آینده دارند. چنین تصاویری از یکدیگر ها، تصاویر هم زمان متعدها و نهادوجود دارد. کنشگران، گروه یک رابطه

شود اند که وقتی با هم مقایسه شوند، کامالً متضادند. این تضاد باعث ایجاد تنش در جامعه میاند، و شامل عناصریمستقل

نه گوکند. واضح و مبرهن است که اینشود، اما عدم تعادل نیز ایجاد میکه در بهترین حالت، منبع پیشرفت صحیح می

که  ر است چراپذیهایی امکانتوانند جنبه سیاسی نیز پیدا کنند. وجود همزمان چنین تصویرها و اختالف تصاویر میتنش

مدرنیته،  -سیاسی مشابه در زندگی معاصر، مانند مدرنیته، پست-های اجتماعیهای گوناگون پدیدهها بر اساس تفسیرآن

اند. اگر بین تصاویر آینده فردی و جامعه، اختالف زیادی شدن، و... ساخته شدهجامعه صنعتی، جامعه اطالعاتی، جهانی 

ه باعث فروپاشی کباشد، یا اگر این تصاویر متضاد به نظر برسند، این مسئله بر یکپارچگی اجتماعی اثر داشته و در حالی 

  .شود، سرآغازی بر کم رنگ شدن یکپارچگی جامعه خواهد شداحساس امنیت می



 

۱۹ 

 

 ی پژوهشو پیشینه دوم: مبانی نظریفصل  2

گیری، های این تصاویر است. چرا که این تصاویر بر فرایند تصمیمن بودن و بیان نشدن تصاویر آینده، یکی از ویژگیپنها

گذارند و با پدیده قدرت سر و کار دارند. جوانان با انجام کاری مشخص یا انتخاب یک گزینه ها اثر میها و کنشانتخاب

، جلوگیری ها قرار خواهد گرفتکنند پیش روی آنیند یا وحشتناکی که تصور میی ناخوشاکنند تا از آیندهمعلوم، تالش می

کنند. سپس با انجام کار دیگری، با گرفتن تصمیمی دیگر، و انتخاب یک استراتژی دیگر، ممکن است برای حصول چیز 

ان سعی سناک که جوانی ترتری تالش کنند. در عین حال این نکته را بایستی مدنظر داشت که تصویر آن آیندهمثبت

ته و تحلیل خاصی صورت نگرف کنند از آن دوری کنند، ممکن است نیمه خودآگاهانه باشد، یا اینکه در مورد آن تجزیهمی

راکنده از ها و اطالعات پها، باورباشد و یا شاید هم متناقض باشد، و از عناصری تشکیل شده باشد که ترکیبی از فرضیه

این امکان وجود  اند.اند، درست به دلیل اینکه ذاتاً پنهانگاه به درستی انتشار نیافتهصاویر آینده، هیچها است. این ترسانه

ها نفوذ دارند یا کسانی از آینده در جامعه در ذهن کسانی وجود داشته باشد که بر مردم و نهاد« حقیقت رسمی»که دارد 

هایت در شوند یا در نگاه نشان داده نمیواقعی چنین تصویرهایی هیچای رهبران عقیدتی مردم باشند. ماهیت گونهکه به 

ای که صورت عمومی مورد بحث قرار داد. در نتیجه آیندهها را بهشوند که بتوان آنای تنظیم میقالب کلمات و به گونه

ود و شؤال واقع نمیوقت مورد سصورت پیش فرض وجود دارد، هیچ شود، تنها بهتوسط چنین تصاویری نشان داده می

 شود. طور پذیرفته می همان

د. وقتی کنانگیز میبرانگیز و در عین حال هیجاناز نگاه پژوهش گران این مسئله، تحلیل تصاویر آینده را چالش 

 مداران و کسانیهایی شبیه به یکدیگر با تصاویر سیاستتصاویر آینده در ذهن یک کنشگر یا گروهی از کنشگران با ذهن

های اجتماعی یا سیاسی توان آن را در نزاعشود که میی آن باعث تنش میاند، متفاوت است، نتیجهکه بر سر قدرت

( ۷د: )کنهای تصاویر آینده دو سؤال در ارتباط با قدرت ایجاد میهای قانونی مشاهده کرد. این ویژگیگوناگون و بحران

 شود؟ی غالب چگونه در جامعه جاودان می( تصویر آینده۲؟ و )شودی چه کسی در جامعه غالب میتصویر آینده

 

  4ی جوانانتصاویر آینده ۲-6-9

ر سازی، چه دطور کامل آماده نخواهیم شد، نسبتاً خوشایند است: هویتگاه بهآگاهی از این موضوع که سرانجام هیچ

ها، جمالت و کلماتی ها، پاراگرافاز بخشسطح جامعه و چه در سطح فردی، داستانی تمام نشدنی است. این داستان 

مان، اند، و در نتیجه غیر قابل تغییر هستند؛ اما برخی با زها با تکامل و ژن تعیین شدهتشکیل شده است که برخی ویژگی

ت وقیچکنیم. در نتیجه شخصیت هگیریم و برخی را انتخاب میکنند؛ برخی را یاد میبلوغ، افزایش سن و رشد، تغییر می

های پذیری شخصیت همیشه مدیون تنشثابت نیست، در عوض روندی متشکل از عناصر ثابت و متغیر است. انعطاف

                                                           
 مورد مطالعه در این پژوهش دانش آموزان دبیرستانی هستند. 1
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های اجتماعی مطمئن متشکل از معنای تعلق و هاست. به هر حال بدون قید و بندمداوم در درون این عناصر و میان آن

جام شده شود. نتایج مطالعات انه، هویت شکننده و ضعیف میعنوان یک فرد در جامعاحساس تائید شدن و پذیرفته شدن به

پذیری عوامل انگیزشی بوده و در نتیجه دهد که خودشکوفایی و مسئولیتدر زمینه تحصیل و یادگیری نشان می

ز اسازند که مبنای کنش مثبت و توانایی مراقبت ها اساسی را میاند. آننیازهایی برای یک زندگی سالم و متعادلپیش

 دیگران است.

ی تشکیل و ترکیب تصاویر آینده نیز مبتنی بر یک روند بازسازی است و تحت تأثیر عوامل اجتماعی و رشد فردی نحوه

گیرد. یکی از نتایج اصلی تحقیق در مورد تصاویر آینده در ذهن جوانان فنالندی این بود که مشخص شد تصاویر قرار می

ی فرد )یعنی ی زندگی بی واسطهآینده جامعه و کل جهان متفاوت بود. ورای حوزه ی شخصی بسیار باها از آیندهآن

های خانواده، تحصیل در مدرسه، یافتن شریک، انتخاب شغل و غیره( مسائل دیگری که مرتبط با آینده بودند حاوی جنبه

های نا گی فنالند به رناشد، آیندهعنوان درکی از امید انسان بی شخصی بهکه آیندهشدند. در صورتی کمتری می مثبت

های جمعی و هایی که رسانهها و تهدیدی دنیا با واقعیت دادن به تمام خطرشد و آیندهآمیزی میای رنگامیدکننده

ی شخصی ی آیندهبینانهکنند، توصیف شد. تصویر خوشهای علمی تخیلی مناسب دیده و به سادگی به ما منتقل میداستان

اس اند. این تصویر از اسی صنعتی بنا شدههای زندگی خوب و موفق، نمونه مدرنیته و اساس جامعهاساس نمونههنوز بر 

کاری  عنوان نتیجه رفاه اقتصادی و موفقیت در زندگیگرایی( است. برای مثال، شادی بهذاتاً متریالیستیک )وابسته به ماده

ی در آن ی شخصی دنیای احاطه کننده )که آیندهای که آیندهیج کنندهتلقی شد. در همان زمان تصویر نا امیدکننده و گ

های های فکری جامعه اطالعاتی بنا نهاده شده بود. فاجعهها و نمونهها، پدیدهداد، بر اساس ویژگیدهد( را نشان میرخ می

نوان عهای ممکن، بلکه بهدیدعنوان مشکالت و تهنه به -های بوم شناختی و اجتماعیمخصوصاً فاجعه-جهانی آینده، 

 ناپذیر دیده شدند.های اجتنابواقعیت

های بسیاری در مورد تصاویر آینده در ذهن معلمان و مربیان آشکار شد. برای مثال، در پژوهش ۷همچنین این دوگانگی

ی استفاده هاییم و گزینهشد، از مفاهوقتی تصویر خود را از آینده توصیف کردند، که به مدرسه یا دانشگاه خود مربوط می

یف عنوان نهادی فراتر از معنای خود توصتر از کسانی بود که مدرسه یا دانشگاه را بهبینانهتر و خوشکردند که مثبتمی

ه به تر شد و مسائل و تفکراتی کی جهان رسید، تصاویر نا امید کنندهکردند. وقتی نوبت به خود جامعه و مخصوصاً آینده

 اب شد.کند، ذکر یا انتخهایی که بهتر آینده را توصیف میعنوان ویژگیطور مرتب بهرشد کرده بودند، به صورت منفی

                                                           
 یکی از نتایج پژوهش حاضر نیز همین دوگانگی است. 1
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سناریو که در سال  ۳سناریو نشان داده شد.  ۴صورت در مورد تحصیالت در فنالند نیز به ۷نتایج اولین بارومتر آینده

، دزدی و وکار و نهایتاً گداییشدن با کسب پای متحد، ثروتمنددهند، بسیار بدبینانه است )پیش به سوی ارورخ می ۲۹۳۹

ترین . بزرگ۲نگرم(بینانه بود )من با تو به تمام جهان میقرض(، یکی خنثی بود )دور از دنیای شیطانی(، و تنها یکی خوش

جوانان یا  ذهنی خودیعنی تصاویر –ی آینده نگریم این است که تصویر دوگانهچالش زمانی که به نتایج تحقیقات می

کند که برای یک زندگی شاد و موفق حل و تصمیمی برای جوانان ارائه نمیراه -هاتصاویر ذهنی معلمان و مربیان آن

گیری واقعی و معقول، توان مدیریت زندگی ضروری باشد. در مقابل احتمال دارد چنین تصاویری با کاهش امکان تصمیم

یش به هم کنند، چرا که در افزای سودمند تفسیر نمییر متضاد آینده، واقعیت را به شیوهفرد را نیز تحلیل ببرند. تصاو

که یر و اینشان برای تغیکنند. نه تنها امکان رشد درک جوانان از واقعیت یا تواناییبینی موفق عمل نمیپیوستگی جهان

ویر ماند. اگر تصساختارنایافته و مبهم باقی می های خود بگیرند، وجود ندارد، بلکه این درک همچنانآینده را به دست

گیری غالب شود، در پشت تصمیمات بزرگ زندگی یک فرد ها بنا گردد و در روند تصمیمشخصی از آینده بر اساس امید

-ربرگیرندهرسد، اما اگر این تصویر شخصی از آینده دکند. در ابتدا این مسئله مثبت به نظر مینقش انگیزاننده قوی را ایفا می

های شخص به دست ندهند، مشکالتی ایجاد خواهد ، یا درکی از توانایی۳ی عناصری باشد که بر مبنای واقعیت نباشند

ا کامالً هشد. این مسئله اثبات شده است که اگر امیدها و آرزوها، تنها بلندپروازی و مقصد یک فرد باشند، دسترسی به آن

ئله و سختی در مسیر پیش رو به مشکلی غیرقابل حل و غیرممکن تبدیل شده و غیر ممکن خواهد بود. پس اولین مس

                                                           
1 (futures barometer بارومتر به معنی فشارسنج است. به نظر )طراحی سناريوها و بحث در مورد آينده است.  بینیپیشمنظور از اين اصطالح  رسدمی

 نوعی بارومتر کردن آينده است.احتمال وقوع و نتايج حاصل از اتفاق افتادن هر سناريو به 

اي انهي رسجامعه صورتبهتواند کند که میاند. به سمت اروپايی متحد، اين سناريو، جهانی را توصیف میهاي فنالندي معروف گرفته شدهها از ترانهنام 2 

نند. سیستم کگیرند و پیشرفت میگیرند. بقیه انرژي میي عزلت میشود، گوشهتر میتوصیف شود. برخی وقتی اقتصاد قدرتمندتر شده و زندگی سخت

سب کاريو، ثروتمند شدن با اساس اقتصاد بازار و فردگرايی است. هدف تحصیالت فراهم کردن موفقان جهانی و خالق است. دومین سن آموزشی به شدت بر

گیرند. تحصیالت تحت کنترل اقتصاد با پول و معیارهاي اقتصادي مورد توجه قرار می چیزهمهتر است که در آن اي سختاست که توصیف جامعه و کار

 توانند بهترين تحصیالت ومی ،داست و جامعه جداً به دو دسته فقیر و غنی تقسیم شده است. سیستم تحصیالت جدا شده است. کسانی که پول دارن

مجبورند با تحصیالت کم سر کنند. سومین طرح، گدايی،  ،هايی که چنین پولی ندارندآن کهدر حالی شان فراهم کنند، ماهرترين معلمان را براي فرزندان

دهند زيرا سیستم شان درس میا در خانه به فرزندانهخانوادهده است. گرسنگی و فقر همه جا هست. دزدي و قرض، دنیايی است که اقتصاد در آن نابود ش

کند که فنالند در آن، دور خود حصاري آموزشی به علت نبود پول نابود شده است. چهارمین سناريو، دور از دنیاي شیطانی است که دنیايی را توصیف می

هاي کشورهاي خارجی ها و دخالتاز خارجی هاآن هاي جهانی است.عهگیر و ساير فاجهاي همهبلند کشیده است. دلیل اين کار تروريست جهانی و فاجعه

ا تو کنند. آخرين سناريو، من بهايی هستند که تحصیالت را توصیف میپديدهر اينجا مذهب، سنت و رسم و رسوم اند و به دنبال امنیت هستند. دترسیده

 اند که با رفاه انسان، ارتباطات و زندگی فرهنگی و مدنی توصیف شده است.صادياقتسیستمِ نگرم است که در آن مردم به دنبال به تمام جهان می
واقعیتی  توانند براساستواند واقعیت داشته باشد، زيرا هنوز وجود ندارد و بنابراين، تصاوير آينده نمیممكن است تذکر دهد که آينده نمی پژوه يك آينده3

ها، امكانات، لیتوانیم پتانستوانیم دانش مستقیمی از آينده داشته باشیم، میاين است که حتی اگر نمی اينجادر  دهبا اين حال ايباشند که هنوز وجود ندارد. 

 ارزيابی شود.توانیم بشناسیم، میاي که در حال حاضر عقیده غیرواقعیشكل واقعی يا  عنوانبه، را بشناسیم و اين دانش هاتصورات و هدف
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شود. در صورت عدم درک و حمایت جوانان در آماده شدن برای غلبه بر مشکالت موجب کاهش انگیزه و حتی نا امیدی می

دیل ه آینده به باری تببینانو مواجه شدن با موانع بر سر راهشان به سمت آینده توسط والدین و مربیان، تصویر خوش

 شود. که انرژی، انگیزه و لذت زندگی ایجاد کند، باعث فرسایش آن میشود که بیش از اینمی

به عالوه این احتمال وجود دارد که تصاویر بدبینانه و منفی آینده که به توصیف جهان بیرونی زندگی شخصی یک فرد 

توانند شوند. حتی اگر این تصاویر ذاتاً ترسناک باشند، در برخی مواقع میگیری تبدیل پردازند، به عامل برتر در تصمیممی

منجر به کشمکش فعال و موفقی برای ساخت جهانی بهتر باشند. جای تعجب است که این تصاویر با وجود تمام منفی 

ساً بر مبنای به ای که اساآیندهتر باشند. سپس دوباره، تصویر ی مثبتای برای آیندهتوانند انگیزهشان، با این حال میبودن

ر زندگی ها و سختی ناگزیپذیری چالشتواند منجر به انفعال و سلطهها ساخته شده است، میها و تهدیدوقوع پیوستن ترس

ه گرایش ها بی شخصی رسید، برخی از جوانان فنالندی در مصاحبهی امکانات آیندهشود. زمانی که نوبت به تفکر درباره

ها، موجب . تصویر منفی آینده، با تمام این ترس۷جویانه اشاره کردندطلبانه و لذتفاوتی کامل و یا رفتار فرصتتبه بی

 دهد.تفاوتی را افزایش میناتوانی شده و نا امیدی یا بی

 

 ۲تحصیالت، عرصه تصاویر ۲-6-1

کند، صویر جوانان از آینده را مغشوش میرسد تمام معلمان و مربیان از مشکلی که تهای متعدد، به نظر میطبق پژوهش

آینده معلمان و  زنند. تصاویر ذهنیرسد که به این اغتشاش و برآشفتگی دامن نیز میآگاه نیستند و حتی بیشتر به نظر می

بنا شده است که مسیر پیشرفت در آینده همان مسیری را که در گذشته دنبال نموده  مربیان کمابیش بر اساس این فرضیه

 شدهای مشخص بود و توسط معیارها و قراردادهای عام و شناختهعالوه از منظر آنان، آینده پدیدهاست، ادامه خواهد داد. به

 گردید. موجود و بدون توجه ژرف و عمیق توصیف می

رقابل تحمل یاکنون با وضعیتی غتری در مدرنیته و بنیادهای جامعه صنعتی دارند، ما هماز آنجا که معلمان سبقه عمیق

هایی که در ارتباط با ها و انتخابها، جامعه و غیره و تصمیمهای زندگی، خانواده، ارزشمواجهیم. زمانی که معلمان شیوه

 های جامعه صنعتی و مدرنآلها و ایدهها منعکس کننده نیازدهند، تدریس آنشوند را مد نظر قرار میآن شرایط گرفته می

های ها و تبعیضاختیار ترسشوند، ممکن است بیی اطالعاتی مواجه میهای جامعهلمان با پدیدهاست. هرچند، وقتی مع

 ها و هیجانات جدیدی بسازند.موجود را تقویت کنند یا حتی ترس

                                                           
ايگاه جها ، خصوصاً در بین جوانهاارزشگرايانه در سلسله مراتب طلبانه و لذتفرصت معیارهاي دهد کهها نشان میگرفته در زمینه ارزشات انجام تحقیق 1

 دهد.باالتري به خود اختصاص می
باقی  بود و لذا متن در اين فصل قسمتين در ابتدا نیت پژوهشگر حذف اين قسمت بود، اما در تجزيه و تحلیل نهايی، نتايجی به دست آمد که مطابق با ا 2

 ماند.
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های سنتی و دهد که تصویری که معلمان در ذهن خود دارند، مغلوب باور به جایگاه نهادبه عالوه، نتایج نشان می

 به وقتنفسه و شاید تنها به این دلیل که هیچها شده است. این تفکر فیقراردادی و مرسوم انجام دادن کار هایروش

عنوان های اجتماعی بهها و ساختارصورت آشکار مورد بحث قرار نگرفته است، پنهان، تحلیل نشده و ضعیف است. نهاد

ها بنیان امنیت را خواهد لرزاند. در نتیجه شاید بحث جدی و باز نشوند و ویرانی آهای پایا و خود آشکار تلقی میحقیقت

 در مورد این فرضیات، سخت باشد.

د و نه ها را نادیده بگیرتواند آنی صنعتی نه میبه هر حال، تغییرات زیادی وجود داشته است که فعالیت نهادی جامعه

تر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را منعکس کردند. ت عمیقها توضیحی ارائه دهد. تغییراتی که تحوالتواند برای آنمی

های موجود در تصاویر ذهنی معلمان سیاسی و جهانی هم اکنون خود را در اختالف بین انتظارات و ایده -این گذار اجتماعی

ار کمک آموزشی سازی، ابزکند. شبکههای هر روز آشکار میها و کنششان از آینده و همچنین در انتخابآموزانو دانش

ره های کامپیوتری، یادگیری پدیده محور و غیمبتنی بر اینترنت، کار کردن و یادگیری از راه دور، یادگیری براساس بازی

اند، اما پیشرفت هنوز هم کند های جدیدی ایجاد شدهدهند. مرززمینه آموزش جدید را شکل داده و هنوز نیز شکل می

 است. 

های الزمی برای سروکار داشتن با آینده ر مورد این موضوع هستند که چرا، چگونه و چه گزینهجوانان نیازمند تفکر د

ها همچنین باید بیاموزند که چگونه فعال و خالق باشند و با اقتدار مهار زندگی خود را به توانند و باید ایجاد کنند. آنمی

ا گجتی پس از گجت دیگر، با انتشار خبری پس از انتشار خبر روز و با اختراعی پس از اختراع دیگر، بدست بگیرند. روزبه

 ی مرسوم و معمولآید که شیوهشود. در همین زمان، این احساس به وجود میتر میتر و انتزاعیدیگر، واقعیت پیچیده

اند، کردهبی کار میاند و تا همین چند وقت اخیر به خوهای جامعه صنعتی به وجود آمدهانجام کارها، ابزاری که برای نیاز

های مناسب ها دیگر، پاسخایم، دیگر کافی و قانع کننده نیست. آنای که عادت داشتههمچنین تفکر در مورد دنیا به شیوه

کنند. زیرا واقعیت همواره در حال تغییر است و در نتیجه کامالً متفاوت گیری هر روزه ما را تأمین نمیبرای مسائل تصمیم

 رود. های برآمده از سیستم آموزشی و آن چیزی است که از جوانان انتظار میبردی، دانش و باوراز منابع کار

های درونی انتظارات، معنایی قوی برای جوانان در آماده شدن برای مواجه با فضای عنوان ارزشتصاویر آینده به

ها از اهداف، و در انتخاب ابزار برای دستیابی به این اهداف، به همراه دارد. گزینش مرتبط و سپس ممکنات آینده، درک آن

قعیت در حال تغییر امروز، ساده نیست. این های مفید، واقعی و منطقی که با آن به هدف خود برسند، در واانتخاب ابزار

ر الزم شد، ها را تحلیل و اگکند، تا بتوان آنموضوع بر اهمیت درک تصاویر جوانان از آینده و استنباط آن تصاویر تأکید می

گونگی چها ضروری است. این اطالعات نه تنها برای درک اصالح کرد. در نتیجه، بررسی تصاویر ذهنی معلمان و مربیان آن

ند، توانند انجام دهدهند، باید انجام دهند و میهایی انجام میها یا گزینشکه چه تصمیمفعالیت جوانان در آینده، یا این
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های موجود را انتخاب کرده و کنار هم کند، گزینهها کمک میها را جهت داده و به آنمهم است، بلکه انگیزه و رفتار آن

علمان، برای مثال، م -این مسیر، کشف مبنایی جهانی برای تصاویر ذهنی از آینده کسانی است  قرار دهند. اولین گام در

که مسئولیت آماده کردن جوانان برای ایجاد آینده را  - اندمداران و سایر افرادی که مسئول رویه تحصیلمربیان، سیاست

 به عهده دارند.

 

 4تصاویر آینده و جوانان ۲-7

 تصاویرتأثیرات  ۲-7-4

گیری هستیم، خواه خودآگاه یا ناخودآگاه. هر طور مداوم در حال تصمیمچرا درک تصویرهای آینده مهم است؟ ما به 

ش اسازی. وقتی شخصی آنچه را که باید دربارهگیری چهار مرحله دارد: اطالع یابی و آگاهی، طرح، انتخاب و پیادهتصمیم

هترین کند )مرحله طرح(، بهای چندگانه میشروع به در نظر گرفتن تصمیم تصمیم بگیرد تشخیص داد )مرحله بینش(،

های طرح و انتخاب، شخص سازی(. در مرحلهدهد )مرحله پیادهکند )مرحله انتخاب( و آن را انجام میتصمیم را انتخاب می

کند. آن رخدادهای آتی، تصویرهای آینده یتواند در آینده رخ دهد را نیز ارزیابی منه تنها آنچه قبالً رخ داده، بلکه آنچه می

ی کند؛ بدان معنا که رفتارهای کنونپژوهی را منعکس میگیری یکی از ادعاهای مهم در آیندههستند. این فرآیند تصمیم

 کند که:هر شخص یا سازمان بستگی به تصویری دارد که آن شخص یا سازمان در ذهن دارد. بولدینگ تأکید می

ی پیش رو، به احتمال زیاد در ی که نه درک روشنی از زمان حال دارند، نه درک واضحی از آیندهاشخاص یا ملت»

 «.رفتارشان مردد و نامطمئن خواهند بود و شانس کمی برای بقا خواهند داشت

کل ش های ما نسبت به آیندهدهند، خود از دیدگاههای ما که آینده را شکل میاگر کنش»کند: دو ژوونل استدالل می

 «ها از باالترین درجه اهمیت برخوردارند.اند، پس این دیدگاهگرفته

دهد. در حوزه تأثیرات بلندمدت تصویرهای آینده، پوالک پایه نظریه تغییر اجتماعی را بر اساس تصویرهای آینده قرار می

که حالی  شود، درفرهنگ می سال تاریخ تمدن بشر را بررسی و دریافت که تصویرهای مثبت منجر به شکوفایی ۳۹۹۹او 

ها همبستگی معناداری با قدرت تصاویرشان از آورد؛ و اینکه قدرت فرهنگتصویرهای منفی زوال فرهنگ را به بار می

 آینده دارد.

                                                           
 Learning from young people’s image of the future: a case study in Taiwan and the»با عنوان  ایمقالهاین بخش برگرفته از 1

US»  نوشته( ریوتو اُنوRyota Ono)  در نشریه فیوچرز به چاپ رسیده است. ۲۹۹۳است که در سال 
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با به کار بردن این نظریه برای زمان حال، وی آینده تمدن کنونی )منظور تمدن زمان پوالک است( را اسفبار یافت. 

ود نموده گرایی آینده محور را نابی غالب نسبت به آینده، هرگونه آرمانایی حال محور و تصویرهای اساساً بدبینانهگرواقعیت

رهای گرایی و تصویپذیر است. واقعیتاند که تجسم یک آینده بهتر، منطقی و ایجاد آن امکانو این اندیشه را رد کرده

ر تشوند و به تدریج بشر را نسبت به ارزش خود نامطمئنناصر فرهنگ میطور دائم موجب فرسایش بسیاری از عمنفی به 

 تر ازآنچه اینک هست، از آینده وجود نداشته است.سازند. در تمام تاریخ بشر، در هیچ دوره زمانی تصویری تیرهمی

 

 تصویرهای جوانان ۲-7-۲

مشاهده کرد که بسیاری از جوانان اغلب نسبت گرایی حاکم در زمان حال است. بل آنچه در جوانان مشاهده شده، واقع

ر تدریس اند. تمرکز عنایت اله دبه تمام امکاناتی که پیش رویشان است و رفاهی که نه تنها دیگران بلکه خود دارند، نا آگاه

اند و رفتهیعنوان آینده خود پذبر آن است که جوانان این مسئله را تشخیص دهند که تا چه حد زیادی آینده دیگران را به 

طور کامل دریابند. برخی مطالعات نشان دادند که افرادی که تصویرهای منفی اینکه پیامدهای مضر ادامه چنین کاری را به 

های کمتری برای مواجهه با مشکالت کنونی برخوردار بودند و این بدبینی میان اند، احتماالً از تواناییدرباره آینده داشته

 جوانان متداول است.

به نگرانی جوانان درباره جنگ، آلودگی و فقر در آینده پی برد. در یک بررسی که توسط هِنلی سنتر در سال  ۷هیکس

طورکلی تصویری بدبینانه درباره آینده داشتند و درباره سال( به ۷۵تا  ۷۹صورت گرفت گزارش شد که کودکان ) ۷۰۰۷

اِکِرسلی چنین  ۷۰۰۵آب و هوای آلوده نگران بودند. در سال مسائل جهانی مانند قطع درختان جنگلی، آسیب الیه اوزون و 

روی جوانان  خودنتیجه گرفت که تصویرهای منفی درباره آینده در میان جوانان در حال تقویت بوده است. رابین در بررسی 

زایش ها اغلب تصویرهای مخربی چون فجایع زیست محیطی، افدهد که آنسال گزارش می ۲۲تا  ۷۷فنالندیِ بین 

ها هشداری جدی برای جامعه کردند. این یافتهها را بازگو میها و دریاچهجمعیت مهاجران و پناهندگان و آلودگی جنگل

واهد گذاشت، شان تأثیر خطورقطع بر دیدگاه آنان نسبت به جامعه آیندهکنونی و آینده آن هستند، چرا که بدبینی جوانان به

 آن هستند.  ها مسئول ساختنای که آنجامعه
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 از تصویر منفی به تصویر مثبت ۲-7-9

، یک محور است -گرایی و بدبینی گرایی حالاند که در زندگی کنونی که سرشار از واقعنشان دادهچندین بررسی 

تر مثبت تتواند نقشی مهم در تغییر تصویرهای افراد از آینده از یک حالت نسبتاً منفی به حالگرا میکارگاه )آموزشی( آینده

 داشته باشد.

انگاریم ایم، آنچه طبیعی میبرانگیز فکری است که آنچه یاد گرفته ، یک تمرین سخت و چالش۷مجسم سازی یا تصور

ت، که نسبت به آینده اس تأثیرگذارکشف تصویرهای به معنای برد. تجسم آینده و آنچه به آن باور داریم را زیر سؤال می

تغییر خواهد داد. یک تمرین مجسم سازی، به های ما را در زمان حال ی انتخاب کنشو نحوه رفتاری در نتیجه، شیوه

ای هانگیز بسیار از آینده را درک کرده و اسطورهکند تا امکان وجود تصویرهای نو و هیجانشرکت کنندگان کمک می

ر عقاید، حلی دتواند برایشان راهکه نمی شودجدیدی از آینده به دست آورند. زمانی که شخص با برخی مشکالت مواجه می

ار ندارد. ای بن بست در مقابلش قرکند هیچ چیزی به جز کوچهفرضیات، دانش و تجربیات قبلیِ خود پیدا کند، احساس می

 هکند، این تغییر بنیز وجود دارند، تمام دیدگاهش به جهان تغییر می ۲های دیگریدهد که آیندهاما زمانی که تشخیص می

 بست خارج شود.کند تا از کوچه بناو کمک می

اگرچه داشتن تصویرهای مثبت از آینده برای رفاه یک جامعه حیاتی است، تنها بخش بسیار کوچکی از کل جمعیت 

گرایی را داشته باشند. چطور اکثریت جمعیتی که چنین فرصتی را ندارند، ممکن است فرصت شرکت در چنین کارگاه آینده

کند که تصویرهای خاصی داشته باشند؟ چه اتفاقی ها کمک میشوند؟ چه چیزی به آنهای خود از آینده آگاه میاز تصویر

م است که به هها، معنوان اولین قدم برای در نظر گرفتن این پرسشها تصویرهای بدبینانه پیدا کنند؟ بهباعث شده که آن

 کنیم.نگر و با یک دید کلی رسیدگی صورت کلتصویرها به

 

 های ارزشیها و مقیاسپیام ۲-7-1

 دهد که:بولدینگ شرح می

. از لحظه تولد، اگر نگوییم از پیش از آن، نیست ی نامتمایزدر یک مرحله، تصویر چیزی غیر از یک حرکت یا هاله

 ها ممکن استشود. در ابتدا این پیامگانه وارد بدن کودک میها وجود دارد که از طریق حواس پنججریانی دائمی از پیام

وعات، و موضصورت افراد تدریج بهها بهکند، آن پیامطور که کودک رشد میصرفاً صداها و نورهای نامتمایز باشند. اما همان

                                                           
1 Envisioning 
2 alternative 
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ویر کند. تصعنوان یک موضوع در میان دنیایی از موضوعات میشوند. کودک شروع به درک خود بهقابل تشخیص می

 گیری کرده است. خودآگاه شروع به شکل

گذارند، های دریافت شده از طریق حواس، بر روی تصویر موجود تأثیر میای که در آن پیامبولدینگ درباره پنج شیوه

اه صورت ناخودآگهایی که اثری بر روی تصویر ندارند و بهاست. پیام، عدم تأثیر ترین اثراولین و معمول .کندمیبحث 

ود را به های دریافت شده تصویر موجشوند. دومین اثر یک ترکیب ساده است. پیامی تصویر نادیده گرفته میتوسط دارنده

غییر با کنند. سومین نوع تمشخص چیزهای جدیدی را به تصویر اضافه می ایدهند، اما به شیوهصورت اساسی تغییر نمی

های توصیف شده است. بیشتر تصویرها شامل درجاتی از عدم قطعیت، عدم احتمال یا ابهام هستند. پیام« وضوح»عنوان 

ا هوم است. برخی پیامروند. چهارمین اثر، متضادِ اثر سهای تصویرِ موجود به کار میخاصی برای بهتر کردن این جنبه

صویر ی تها در ذهنِ دارندهممکن است با تصویر موجود در تناقض باشند و در نتیجه باعث برخی تردیدها یا عدم قطعیت

تد، تصویر قبلی، افشوند. زمانی که این اتفاق میترین تغییر، تغییرات انقالبی نامیده میشوند. آخرین و اما نه کم اهمیتمی

شود. سپس تصویر جدید شروع به اثرگذاری بر روی رفتار گیرد و با یک تصویر جدید جایگزین میو شکل میاساساً از ن

 کند.ی تصویر میدارنده

دهد، ر رخ میشود که بر روی تصویبا در نظر گرفتن اینکه چطور یک قسمت از پیام منجر به یکی از پنج نوع تأثیری می

کننده نوع تأثیر، مقیاس ارزشی فرد یا سازمان است. مقیاس ارزشی برای امل تعیینترین عکند که مهمبولدینگ بحث می

رود. پیامی که توسط فرد یا سازمان دریافت شده است، گیری ارزش پیام دریافت شده بر روی تصویر موجود به کار میاندازه

ن فرایند در شوند. ایبر روی تصویر میشوند، و موجب تأثیرات خاصی های ارزشی گوناگون تفسیر میی مقیاسبه وسیله

 نمایش داده شده است. ۲-۲شکل 
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 های ارزشی و پنج نوع اثر بر روی تصویرها، مقیاس: پیام۲-۲شکل 

 

 های کلیدی یک تصویرجنبه ۲-7-۵

وسعت یا ، بینی یا بدبینی، قطعیت یا عدم قطعیتکند که کیفیت کلی تصویر، مانند خوشبولدینگ همچنین بیان می

 "مهم"تر از محتوای عملی تصویر است. ادبیات حوزه مطالعات تصویر، چندین جنبه از یک تصویر را محدودیت بسیار مهم

 اند.خالصه شده ۷-۲ها در جدول شماره دهد. این جنبهتشخیص می

 

 های کلیدی یک تصویر: جنبه4-۲جدول 

 تغییرپذیری              جنبه                                            

 الف. گذشته              ب. حال                   ج. آینده                     زمان -۷

 ی بلندب. بازه ی کوتاهالف. بازه        مجاورت -۲

 ب. منفی الف. مثبت        ماهیت -۳

 ب. ملی                   ج. جهانی الف. شخصی        مقیاس -۵

 ب. نا آشنا الف. آشنا        آشنایی -۴

 ج. مرجح ب. محتمل الف. ممکن        وقوع -۶
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ل بل و مائو جنبه زمانی را با بیان اینکه باورها درباره زمان گذشته و حا "گیری سایبرنتیکِ تغییر اجتماعیِمدل تصمیم"

تا  تصویر گذشته و حال نیست و در حقیقت دهد. تصویر آینده مستقل ازشوند، شرح میباعث تشکیل تصویر آینده می

 ای محصول آن دو تصویر است.اندازه

ها متغیر است. گرچه تعریفی از بازه کوتاه و بلند وجود ها تا قرنی تصویر از سالی زمان آینده، بسته به دارندهبازه

 طور ذاتی دارای جنبه مجاورت است.ندارد، اما یک تصویر به 

د ی فردیِ خوها نشان داده است که جوانان نسبت به آیندهیا منفی است یا مثبت. بررسی ماهیت تصویر غالباً

(. ایتر هستند )برای مثال انقالب، بالیای طبیعی و جنگ هستهی جهان، بدبینکه درباره آیندهترند، در حالی بینخوش

ی آن دارد، از این واقعیت فاصله تصویر از دارنده یک تصویر ارتباط خاصی بای ماهوی دهند که جنبهها نشان میاین یافته

 شود.ی مقیاس تصویر یاد میعنوان جنبهبه

شناختی است که در این تحقیق به آن با عنوان ی روانی فاصلهیکی از موضوعات مرتبط با جنبه مقیاس، جنبه

مائیکا طی جنبش استقالل، دریافت که ی جامائو در بررسی خود درباره رهبران اصلی جزیرهشود. اشاره می« آشنایی»

ایجاد شده  «جهل»گرایی بنامند، به دلیلتر به آینده که برخی افراد ممکن است وسوسه شوند آن را واقعدیدگاه بدبینانه

 بیند.ار میاش را نسبتاً اسفبدهد که وقتی شخصی با مسئله خاصی نا آشنا است، تصویر آیندهبود. این مسئله نشان می

ی یک تصویر که به طرز خاصی به تصویر آینده مربوط است، وقوع تصویر در آینده ترین جنبهاهمیتآخرین ولی نه کم

کنند، ی آینده را بررسی میطور که در بخش قبل بحث شد، مطالعاتی که دیدگاه کلی مردم دربارهاست. از یک طرف، همان

 ی جامعه داشته باشند.ای از آیندهنهاند تصاویر بدبینااند که مردم مایلنشان داده

بسیاری از مردم تمایل دارند احساسی بدبینانه درباره اتفاقاتی که در گذشته رخ داده یا در زمان حال در حال رخ دادن 

. تها احتمال اینکه همان اتفاقات بد یا حتی اتفاقات بدتری در آینده رخ دهد، بسیار زیاد اس. از نظر آنداشته باشندهست، 

اره تر خواهند شد. مطالعات درببینی دیگری آگاه شوند، به آینده نسبتاً خوشها از امکان آیندهاز طرف دیگر، زمانی که آن

ها یدهبینانه تغییر کرد. با توجه به این پدهای مجسم سازی نشان داد که ادراک مردم درباره آینده از بدبینانه به خوشکارگاه

 ویر بسیار مرتبط و همبسته باشد.ی ماهوی تصتصویر ممکن است با جنبه وقوعشود که جنبه چنین استدالل می
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 4عنوان یک روند اجتماعیتصویرسازی به ۲-8

ودن، کنند. جدای از انتزاعی بآینده و تصاویر آن نقشی بیش از آنچه تاکنون درک شده، در زندگی و فرهنگ ما ایفا می

ریزی، تعیین مقصد و هدف، نیت امهنگری قادر به برنطور عمومی جزئی از ذات انسانی ماست. بدون آیندهفهم آینده به

رسد توان زندگی و فرهنگ انسان را به سادگی تنها با آنچه از گذشته به ما میکردن و... یا خلق مفهوم نخواهیم بود. نمی

یا به عبارتی فشار گذشته، توصیف و تشریح کرد. زیرا زندگی به شدت تحت تأثیر کشش آینده نیز هست. کارل پوپر، 

 سازد:گرایی، این مسئله را روشن میت تاریخمخالف سرسخ

 

مانند یک وعده، یک وسوسه، یک فریب؛ در واقع در تمام لحظات حضور دارد. جهان قدیم یا به عبارتی جهان گذشته  آینده

ا به آینده ند تراای که ما را به جلو میگذشته -کرد که همه ریشه در گذشته داشتند حامل مکانیزمی بود که بر پایه عللی کار می

ای که از بین رفته است و دیگر برای جهان پر از عدم قطعیت ما کافی نیست. اما این فشار گذشته نیست که ما را گذشته -برسیم 

در واقع  و -کند: این چیزی است که زندگیی آینده و امکانات جذاب آن است که ما را مسحور میبرد، بلکه جذبه، وسوسهپیش می

 دارد. زنده و رو به حرکت نگه میرا  -جهان

 

بحث  هاها انتخاب کرده و یا درباره آنتوانیم از بین آندهند که میها و امکاناتی را به ما نشان میتصاویر آینده گزینه

دهند. هدف اصلی از توجه به آینده و ها فعال هستند و اجزای آگاهی انسان را شکل میو گفتگو کنیم. در هر صورت، آن

. شاید هدف ها نیستدهد، و یا حتی انتخاب از میان گزینهبینی آنچه دقیقاً یا تقریباً در آینده رخ میتصاویر آینده، پیش

ر اند، است تا نقش فعالی هم در خلق و هم پرورش تصاویها تشکیل شدهتری که تصاویر از آناصلی تشخیص زمینه وسیع

 با ارزش داشته باشد. 

وجه فعالیتی ویژه یا مستقل از فاعل انسانی نیست. و در بسیاری از مشاغل خالق، نقش اصلی را  تصویرسازی به هیچ

ویر تأثیرگذاری کند. اگر آن تصویر، تصای را در نظر بگیرید. او ابتدا با یک تصویر اصلی آغاز به کار میکند. نویسندهایفا می

ه داستان نیز ک -ها، طرح و غیرهبافت متن، شخصیت --جزییات سایر -به تدریج-کند و ربا عمل میباشد مانند یک آهن

ای ی جدید خود را با مجموعهکند. همچنین، یک معمار یا طراح داخلی احتماالً پروژهشود را به خود جذب میبا آن نوشته می

ساز ی یک نقاش یا مجسمهشوند. روش اصلهای اصلی تبدیل میها به طرحکند. این طرحهای کلی یا اولیه آغاز میاز طرح

                                                           
 ۷۰۰۷است که در سال  ریچارد اسالترنوشته  «Changing images of the futures in 20th centry»با عنوان  ایمقالهاین بخش برگرفته از  1

 در نشریه فیوچرز به چاپ رسیده است.
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یر ی خطرسد؛ بعد روند اصالح و بهبود آن خواهد بود؛ و نهایتاً مرحلهنیز مشابه است، اول مفهوم یا تصویر به ذهن می

 رسد تصویرسازی اجتماعی مطابق این الگوی کلی باشد. تبدیل تصاویر و مفاهیم به کار تکمیل شده است. به نظر می

پارتنون )معبد  -ی طوالنی است. اگر برخی آثار اصلی باستانی را در نظر بگیریمماعی با سابقهتصویرسازی فرایندی اجت

اهنما گر و رواضح است که این آثار هرگز بدون یک تصویر هدایت -الهه آتنا در آتن(، اهرام ثالثه مصر، دیوار بزرگ چین

به نوع حقیقی  «تصور شده»ندی را برای تبدیل یک واقعیت اند. اگر این تصویر قادر نبود تالش اجتماعی توانمساخته نشده

عهده  توانستند مسئولیتی بهو ملموس آن جمع کند، کارگران بسیار زیادی که در ساخت این کارها شرکت داشتند، نمی

های ژهوعنوان یک نیروی فرهنگی برای به بار نشاندن پرتواند بهبگیرند. در نتیجه تصویر درست، در سطح اجتماعی، می

 را ببینید(. ۳-۲)شکل  جدید عمل کند

 

 
 

 (.۵۵۵، ص.4334فرهنگی ) بر اساس اسالتر،  -: رابطه محتمل بین تصاویر برتر و رشد اجتماعی9-۲شکل 
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ترکینگ یا مارتین لو« من رویایی دارم...»ی: چنین تصویرهایی ممکن است بصری یا انتزاعی و سمبلیک باشند. جمله

کنند که یک تالش را در نظر بگیرید. هر دو جمله کمک می« دهیم به ماه برویم...ما ترجیح می»کندی: ی جان جمله

 ی اولمشترک اجتماعی را تعریف کرده و بر آن تمرکز کنیم تا اهداف اصلی اجتماعی جمالت را درک کنیم: در جمله

ی ی تخصصی برای درک اهداف برجستهگسترده ی دیگر تالشپوستان ایاالت متحده؛ جملهعدالت اجتماعی برای سیاه

است. هرچند رؤیاهای باشکوه در قرن بیستم به ندرت دیده فرهنگی )اعتماد به نفس، رهبری بر شوروی( مورد نظر بوده 

 گونه است؟شود. چرا اینمی

چیزهایی باشد که  های معاصر در مورد آینده بیشتر از آنچه در موردیکی از دالیل آن این است که موضوع نظریه

، نابودی ایمانند آلودگی، اثر گلخانه-ها را داریم خواهیم به دست بیاوریم، در مورد چیزهایی است که قصد اجتناب از آنمی

 های استوایی. جنگل

 

 شهرشهر و ویرانفراسوی آرمان ۲-8-4

نویسندگان، متخصصان و متفکران با سال  ۵۹۹ای طوالنی دارد. بیش از آل سابقهی ایدهتالش برای تصور جامعه

ند و ی خود غلبه کناند تا تصور کنند چگونه بر مشکالت جامعههای متفاوت، قلم بر کاغذ رانده و سعی کردندهانگیزه

طور گسترده و گوناگون به وجود شهر توماس مور خیل چنین مواردی به امکانات جدیدی را فراهم آورند. بعد از کتاب آرمان

، دولت ی سالمتمانند بیمه-پنداریم ها را بدیهی میاکنون آنین مسئله فضا را برای برخی ابداعات اجتماعی که همآمد. ا

 آماده کرد.  -دموکراتیک، دادگاه مجازات و آزادی زنان 

بنویسد. نامد، می« شهر مدرنآرمان»که از آنچه های دی ایچ ولز بود، برای اینشهر بزرگ، تالششاید آخرین آرمان

تری نیز یهای منفبود. اما این تصویر جنبه های مفروض علم و تکنولوژی تصور شدهاین رویای جسورانه بر اساس منفعت

 شود، بلکه تانک زمینی مسلح وداشت. او نه تنها ساختار منطقی کارهای انسان که منجر به دوران صلح و موفقیت می

ران چیزی نهایت نگهای آخرش به ثبت رساند. ولز بیو مورد دوم را در یکی از کتاببینی کرد. اهای اتمی را نیز پیشسالح

 نامید.انسان می بود که آن را حماقت

ی دیگری داستانی قوی نوشت که به نکات منفی دیدگاه ولز توجه داشت. شهر ولز، نویسندهها پس از انتشار آرمانسال

بود. این داستان رؤیا و دیدگاه قوی و « کندماشین توقف می»اسم داستانش ی مورد نظر ای ام فارستر بود و نویسنده

ا کننده بای سرکوبها بستگی داشت. این آیندهها در آن به ماشینمحکم جهانی بود و هست، که کل زندگی انسان

ارند ین به خاطر ندها را کنترل کنند و همچناند چگونه ماشینتکنولوژی پیشرفته است که افراد در آن فراموش کرده

 ها را از بین ببرد. آنتواند کند، میها را تأمین میگونه که تکنولوژی آنهمان
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داد. این دو  ۷شهرشهر، ضدآرمانها به ویرانشهر جای خود را برای مدتبنابراین در آغاز قرن بیستم دیدیم که آرمان

، دهند. جالب این است که با گذشتن قرن حاضررا نشان می -پیشرفت و فاجعه-غایت افراط و تفریط، دو قطب سرنوشت ما

ت و خوش تغییرات منفی بوده اسشهر دستتر. آرمانشود و باور به پیشرفت سختتر میشهر سادهتدریج تصور ویرانبه 

اویر و تص یا ظالمانه و تحمیلی است. مطمئناً« وعده توخالی»، «غیرواقعی»های بهبود اجتماعی دهد که نظریهنشان می

شهری بسیاری مانند شهرهای پرجمعیت، دریاهای آلوده، حیوانات و پرندگان در حال مرگ، تصاویر سیاه رخدادهای ویران

های اتمی در پایان جنگ جهانی دوم، افزایش قحطی، جنگ و فساد وجود داشته که از آن برداشت کنند. استفاده از سالح

فراگیر عدم قطعیت و کنترل نداشتن، آینده را بیشتر و بیشتر مشکل آفرین نشان نگرانی در مورد محیط زیست و احساس 

دهد. دانفی صورت پنهانی و دور از توجه و دید رخ میداد. این مفاهیم مشهود نیستند، زیرا اثر چنین تغییراتی اغلب بهمی

قرار داد و معنایی را ایجاد کرد، بیان کرد: صورت حیوانات نمادین مورد توجه توان افراد را بهکه میپس از توجه به این

ا معنا و هایی که به زندگی مگذارد، چرا که این تغییر اغلب سمبلشدت روی ما تأثیر میها بهتغییر سطح نمادها و سمبل»

 «درد.اند را از هم میتداوم بخشیده

ی آن در ایم که اثر بازدارندهدت کرده)بدبینی(، خشونت و نا امیدی عا ۲ی کلبیدر فرهنگ عمومی به حاالت فلسفه

اثر جورج اورول(  ۷۰1۵باک اثر هوکسلی و شهرهای بزرگ قرن )دنیای جدید بیمدت مشهود نیست. ویرانکوتاه

فکر تلویزیون دیدن در یک بعدازظهر یا  ۷۰۰۹ی های دیگر داشتند. در دهههایی در مورد زوال شخصیت و خطرنگرانی

، گردندمیحل برشهری فاجعه، فساد و نبود راههای آشنای ویرانها به موضوعکه آنن ذکر اینهای هفتگی بدوفیلم

های جدید، ناهشیاری جمعی را فریب نداده است: چیز مهمی غیرممکن بود. واضح است که نگرانی ما در مورد تکنولوژی

. با این وجود چه به دلیل تکثیر تصاویر منفی های جمعی بازتولید شدگم شده است. این احساس فقدان واقعاً در رسانه

ی آگاهی اندکی هستند. به عبارت دیگر، تحریف دهندههای جایگزین، نشانآینده، چه به خاطر مفاهیم انسانی، جهان

ینده شود های آی درک آن و انجام عملی که موجب حفظ آن برای نسلتصویر تکنولوژیک بین ما و دنیای طبیعی، وظیفه

 تر کرد.  چیدهرا پی

عنوان هشدار یا شهرهای بزرگ بهتوان به ویرانشهر همیشه از هر لحاظ، دارای ظاهری بد و منفی نیست. میویران

های خطر از اهمیتی برابر با مقصدهای ی آینده، ناحیهمقصدی که باید از آن اجتناب شود، نگاه کرد. در جزییات نقشه

                                                           
1 dystopia 

گذاری و ان سقراط پایهیکی از شاگرد« آنتیستینس» توسّط که بود یونانای از فالسفه )منسوب به کَلب به عربی به معنای سگ(، فرقه هالبیَک  کلبیّه، مکتب فلسفی 2
ی، و در شود و نیز تمامی روابط اجتماعمشهور گردید. دلیل شهرت آنان بدین نام، رد و حتّی تحقیر تمام آنچه راحتی و آسایش نامیده می دیوژن )دیوجانس( سپس بوسیله

ابهت شتن یک زندگی بسیار بدوی و عادت به سرزنش و خرده گیری از مردم کوی و برزن بود و به جهت در پیش گرفتن چنین روشی در زندگی، با سگان مپیش گرف

 .داشتند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%98%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%98%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A8%DB%8C
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رود که موضوع چنین خطرهایی، با عملی مشترک بد نشان داده شود. برای قدرت آن میعالوه، بیم ممکن برخوردارند. به

گونه است. از طرف دیگر گاها، مُسکن یا تصاویر ظاهراً مثبت، بسیاری از خطرها را پشت بینی به کار رفته نیز همینپیش

شهر رانشهر و ویما هشدار بدهد که آرمان کنند. این مسئله باید بهرسد، پنهان میضرر به نظر مییک نمای خارجی که بی

تضاد ها باید دقت کافی اعمال شود. این دو نظر ماند. در باور و تفسیر آنکننده بینی مبهم و گمراهبینی و بدنیز مانند خوش

ک جهان شتن یساده بیشتر از یک جهان واقعاً به هم پیوسته، با ترجیح ذهن انسان در مورد عقاید متقابل سروکار دارد. دا

 تری برای تصویرسازی این دوراهی است.به هم پیوسته نیازمند روش ژرف

 

 واکنش به معضل تصویرسازی ۲-8-۲

یافت. شمار ی جدید رشد ناگزیری میو هزاره ۲۹۹۹شدیم، عالقه به سال هر چه به انتهای قرن بیستم نزدیک می

ن درک ها اهمیت فرهنگی زیادی داشتند. بنابرایگذاری بود؛ آنشمارهچنین گذارهایی بسیار بیشتر از ابزار و موضوع سیستم 

کردند، باب شد. اما در همین حین، تصاویر آینده نادر و کمیاب شد. شاید به هایی که تفکیک تاریخی را تقدیس میپروژه

ود. هنوز ار ضعف شده بشد، دچمدت ما زمانی که بیشترین نیاز به آن حس میاین دلیل که توانایی تصویرسازی طوالنی

کنیم که برخی ای زندگی میبرانگیز است. این مسئله به این حقیقت وابسته است که ما در دورههم این مسئله سؤالی شک

نگریستند را در هم ادغام نموده است. بشر روی ماه قدم های آینده میهای قبلی به آن به دید ویژگیهایی که نسلویژگی

توانیم با هم صحبت شود. ما در سرتاسر دنیا میصورت امری عادی انجام میراحی قلب انسان بهگذاشته است. عمل ج

های فناوری دیروز خیلی زود قدرت تعالی و الهام بخشی خود را از های دور عکس بگیریم. اما دستاوردکنیم و از سیاره

 شود.  بلیغ میی آن ت، تمام چیزی نیست که دربارههای امروزدهند. شاید باید به این نکته بیندیشیم که شگفتیدست می

شدت دو عامل متضاد، مشهود هستند. از طرفی، اعتماد به توانایی حل مشکالت بزرگ و نجات یافتن در دنیایی که به

آرزویی  و ایم که وقتی تنها رؤیابه دلیل کارهای انسان به خطر افتاده، وجود ندارد. از طرف دیگر، دستاوردهای زیادی داشته

ته است، مان بیشتر از گذشدر آینده بودند، افراد زیادی برای رسیدن به آن کار کردند، عمر ما بلندتر، سفرمان درازتر و دانش

های ی جدید و متفاوت به وضوح کاهش یافته است. برای این مسئله چه باید کرد؟ گزینهاما توانایی اجتماعی تصور آینده

 زیادی وجود دارد.

توانیم تشخیص دهیم که خستگی آشکار توانایی تصویرسازی موقتی است. منابع انسانی و فرهنگی تصاویر میاول 

ها تر از پیش شده است. مادامی که برخی از آنتر و در دسترسمطمئناً به پایان نرسیده است. حتی از برخی جوانب مستدل

گذاری رزشتوانیم به اکه میکار گرفته شوند. دوم اینو به توانند اصالح شدهبه تصویرسازی فرهنگی مربوط باشند، می

کنند، بپردازیم. بیان اینکه ها و عملکردهای هر روزه را نقض میهایی که عناصر خیالی مرزهای فرضیهمجدد ضدارزش
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هم م باشد. اما رسیدن به اینمبارزه بزرگ و تالش بیشتری برای بررسی و جستجوی آینده ضروری است، منطقی می

کند؛ که گذاری میمستلزم ایجاد تغییری اساسی در ادراک و آگاهی است. این تغییری اولیه است که آینده را دوباره ارزش

 نگرد.نه به دید انتزاعی و نه یک فضای خالی بلکه به دید یکی از اصول فعالیت کنونی به آن می

در  خواهندای که میشوند تا در تصویرسازی نوع آیندهمیآغاز انواع روندهای اجتماعی که افراد به موجب آن تشویق 

شان قرار دهند، شرکت کنند، بسیار اهمیت دارد. ایجاد و حمایت از چنین روندهایی آن زندگی کنند و در اختیار فرزندان

ماشین  وانگیز کشف کند تواند داروهای شگفتساده نیست. اما دانش ما برای شروعی خوب کافی است. فرهنگی که می

که بیشتر انسانی و فرهنگی است تا علمی و فنی اجتناب کند. این ای به دلیل ایندر مدار قرار دهد، نباید از چنین کار ساده

 ای طوالنی دارد که معضل کنونی ما را ساخته است.تعصب )نسبت به برتری علم و فناوری( به خودی خود سابقه

وجود دارد.  های سازنده نیزگذاری نظریهی بنیانز ابتدا وجود داشته است، زمینهرسد بدبینی اکه به نظر میپس درحالی

ند ای از ابزارها باشتوانند شبیه مجموعهها میها تحقیق کرد و بدون مرز و محدوده پیشرفت داشت. آنتوان در آن زمینهمی

تر ی دقیقباشند. اگر کمفاده قرار گرفتن، میتر مورد استصورت گستردهکه در انتظار به کار رفتن، پیشرفت کردن و به

مک توانند به افراد کهای آینده میشویم، هم امکان نقد تصاویر مثبت و هم امکان نقد تصاویر منفی وجود دارد. کارگاه

ستفاده کنند. اربایی برای اهداف شخصی یا انواع ابداعات اجتماعی عنوان آهنها بهکنند تا تصاویر متفاوتی را بیابند و از آن

رورتی ندارد. المللی ضی بینهمچنین رعایت انفعالی دستورها و باید و نبایدهای وضع شده توسط تکنولوژی روز و سرمایه

 توانند فراهم آیند.  ها نیز آگاهانه میسایر جایگزین

بینی یرین ظاهر جهانهای زهایی که در دسترس هستند، توانایی ما برای جستجوی الیهترین گزینهاز میان دقیق

عنای های درونی شده است. شاید این به مها و ارزشهای سیستماتیک آن و بازبینی برخی فرضیهصنعتی، تشخیص عیب

های آینده یا تعریف مجدد رشد باشد. هیچ احساس نیازی به انجام انتخاب و اعمال اخالق مشترکی برای حقوق نسل

 بینی آن را از نو خلق کرد. ایی وجود ندارد. باید فرهنگ و جهانهکارهای مهم اجتماعی در چنین حوزه

 

 گردد. ای از مهمترین مطالعات انجام شده بر روی موضوع تصاویر آینده ارائه میدر ادامه خالصه

 

 ی پژوهش داخلی پیشینه ۲-3

 اشاره می شود:ها مطالعات اندکی در زمینه تصاویر آینده در ایران انجام شده است که در زیر بدان

ده های اجتماعی نام برای از استراتژی اقدام در سیستمای از تصویرپردازی از آینده به عنوان گونهپور عزت در مطالعه

 و چنین بیان می دارد که:
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هاي اجتماعی و حضور اقدام کنندگان مختار در آن، طراحی و ساخت آينده، مستلزم با توجه به پیچیدگی سیستم»

اي است که بتواند اين عناصر مختار را با خود همنوا سازد. تحقق اين مهم مستلزم تصويرپردازي از برد ويژهاتخاذ راه

آينده است، بدين صورت که يا با ايجاد بصیرتی درباره آينده، تصوري حقیقی از آينده مطلوب ارائه نمايد يا بینشی طراحی 

قايی به آينده تحمیل شود. تصويرپردازي از آينده در سطوح بین شده را از وضع مطلوب ترويج کند تا چشم اندازي ال

المللی، معموالً توسط کشورهاي پیشرو انجام می پذيرد و ساير کشورها را در موقعیت واکنش و مقابله قرار می دهد؛ 

ال، ، انفعالی، آشفته حهاي همنواپذيرد؛ نظیر واکنشهايی متنوع انجام میهايی که هوشمندانه يا نا آگاهانه به گونهواکنش

فعال و فوق فعال. به هر حال، دستاورد مهم اين بحث، ضرورت اهتمام جوامع به ارائه تصويري مناسب درباره آينده خود 

است؛ تصويري که از جاذبه کافی براي برانگیختن جوامع انسانی مورد نظر برخوردار باشد. اين تصوير، در عمل گاهی بر 

هاي رويايی گذشته؛ گاهی بر مبناي وضعیت موجود در زمان حال، و گاهی مطلوب در افسانه مبناي بازسازي موقعیت

 (.۷۳1۲)پورعزت، « شودصرفاً در چشم اندازي معطوف به آينده طراحی می

 

های متعدد از تالش کشورهای پیش رو در القای تصاویر مطلوب خودشان محقق در این مطالعه ضمن برشمردن مثال

 هایی چونگویی شخصیتگر، در ژانرهای مختلف از مباحث فلسفی و سیاسی گرفته تا قدرت پیشبه جوامع دی

تواند و باید به عنوان نوع واکنش و برخورد جامعه برای گیرد که استراتژی فوق فعال مینوستراداموس، چنین نتیجه می

 بر قواعد بازی و برخورداری از توانمندی کافیتصویرسازی از آینده مورد توجه قرار گیرد. واکنش فوق فعال متضمن وقوف 

برای برهم زدن آن و پی ریزی قواعد جدید است. این مهم از طریق ارائه تصویری متمایز و رقیب، قابل اجرا است )پورعزت، 

۷۳1۲.) 

 

یرت تصویرپردازی بص"ای دیگر به تشریح استراتژی فوق فعال می پردازد. در این پژوهش با عنوان پورعزت در مقاله

، محقق چنین بیان می دارد که تحقق مختصات "بخش از آینده موعود: استراتژی فوق فعال انتظار شهر عدل در ایران

های منبعث از آن تمدن است. در واقع برای تحقق تمدن مطلوب توسط یک ملت، مستلزم پذیرش و باور عمیق ارزش

برای حرکت به سوی آن ضرورت دارد و آگاهی، ضرورت این استمرار است. مختصات تمدن موعود، برانگیختگی عزم ملی 

های سنت محمدی و حکومت علوی، زمینه گیرد که تصویرپردازی موعود بر مبنای جلوهپژوهش مزبور چنین نتیجه می

در  اند. راهی کهدههای امروز و آینده آگاهانه قدم در راهی نهند که خود و نیاکانشان هوشیارانه برگزیساز آنست که نسل

اقتدا به ائمه هدی، راهی روشن است که باید آن را گام به گام بپیمایند و چشم از آن برنگیرند تا به مقصود نائل آیند 

 (. ۷۳1۵)پورعزت، 
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 های آینده موعود بر مبنای الگوی قرآنی و دینی پرداختند.ای به تصویرپردازی از ویژگینقی پورفر و افضلی در مطالعه

( در تقسیم بندی رویکردهای تصویرپردازی از آینده به دو رویکرد ۷۳1۲در این مطالعه ضمن ارجاع به الگوی پورعزت)

القایی و بصیرت بخش، بیان می دارند که رویکرد القایی از مشروعیت الزم برخوردار نبوده و در سیر زمان محکوم به 

طقی از آینده باید آن را با رویکرد بصیرت بخش دنبال نمود. از باشد و لذا جهت ارائه تصویری عقالیی و منشکست می

یان قرآن شود. در این منگاری الهی است که منجر به تصویرپردازی بصیرت بخش میاین رو تنها زمینه قابل اعتنا، آینده

 دهندها ارائه میای در مورد آینده و خصوصیات آن بوده و تصویری که آنکریم و روایات ائمه)ع( حاوی نکات برجسته

تصویری روشن و امید دهنده است و بر اساس گسترش عدل و فراگیر شدن آن ترسیم شده است )نقی پور فر، افضلی، 

۷۳1۱.) 

 

کوتاه  اند. این تحقیق با نگاهیگودرزی و ذوالفقارزاده نیز با رویکردی قرآنی، به تصویرپردازی از مدیران آینده پرداخته

نگری در افق دین، بر موضوع تصویرپردازی بصیرت بخش از آینده، به عنوان هی و بررسی اجمالی آیندهبه ادبیات آینده پژو

از سوره مبارکه انبیاء، صالحین را از  ۷۹۴های آینده نگری الهی تاکید کرده، و با محور قرار دادن آیه یکی از بهترین روش

 (. ۷۳1۱های صالحین را بر می شمارند )گودرزی، ذوالفقارزاده، ژگیهای آینده عالم دانسته و ویجانب خداوند، مدیران صحنه

 

ن اند. در ایای در تصویرسازی ذهنی مردم پرداختههای ماهوارهای به بررسی نقش رسانهباصری و حاجیانی در مطالعه

د تصویرهای ذهنی مردم تهران ای در مقایسه با رسانه ملی در ایجاهای ماهوارهمطالعه به ارزیابی نوع و میزان اثرات رسانه

ای سال تهران بزرگ بودند که به صورت تصادفی چند مرحله ۷1پرداخته شد. جامعه آماری این مطالعه کلیه ساکنان باالی 

ی محقق ساخته، مورد ارزیابی قرار گرفتند. با استفاده از روش نفر انتخاب و از طریق پرسش نامه ۰۹۹ای معادل نمونه

ای و رسانه ملی به عنوان های ماهوارهای از نوع پس رویدادی، دو گروه از مردم تهران که از تلویزیونیسهتحقیق علی مقا

ای هترین منبع کسب خبر استفاده می کردند، مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که رسانهمهم

های اعتماد عمومی مردم به نظام و ارکان ذهنی مخاطبین خود در حوزهاند بر تصویرهای ای در حد زیادی توانستهماهواره

آن، اعتماد به نیروهای مسلح، انسجام اجتماعی، ترویج احساس نا امنی در جامعه و کاهش باورهای دینی آنان تاثیر گذار 

ده و حتی تصاویر موجود (. هر چند در این مطالعه در مورد نحوه شکل گیری تصاویر آین۷۳1۰باشند )باصری و حاجیانی، 

از آینده در ذهن جوانان صحبتی به میان نیامده است، اما نتایج تحقیق روشنگر یکی از ابزارهای مهم در ساخت تصاویر 

ذهنی یعنی رسانه است. رسانه به عنوان یک فناوری نرم می تواند در ساخت تصاویر گوناگون از آینده در ذهن جامعه، تاثیر 

 باشد.  قابل تاملی داشته
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ای به بررسی تصویرپردازی و کالن تصاویر آینده سیاست جهانی ( در مطالعه۷۳۰۳رضایان قیه باشی و کاظمی )

ی جهان، آثار، پیامدها و نقدهای وارد شده بر پرداختند. در این مطالعه به بررسی هشت کالن تصویر ارائه شده برای آینده

بین  یها، قرن چینی، رشد جامعهدنیای سراسر دموکراسی، تضاد و جنگ تمدنآنها پرداخته شده است. دنیای بدون مرز، 

های جنوبی جهان، فاجعه زیست محیطی آینده و در نهایت به سوی دموکراسی جهان وطنی، الملل، ترقی و پیشرفت بخش

 اند. هشت کالن تصویر مطرح برای آینده جهان هستند، که در مطالعه مذبور بررسی شده

 

 ی پژوهش خارجیپیشینه ۲-4۵

ای هی تصویرسازی آینده به انتشار دیدگاهفرد ال پوالک را می توان اولین نفری دانست که در دوران معاصر درباره

 ر کتابد بود که اندیشی در اروپاگذاران جنبش آیندهدان مشهور آلمانی و یکی از بنیانتاریخ ،پوالکخود پرداخته است. 

 های تمدنیک از دوران معتقد است که هر ،"تصویر آینده"با عنوان  ،تاریخ تفکر تمدن غرب خود در مورد گرانسنگ

های بشری نظیر عصر کالسیک، رنسانس، عصر روشنگری و دوران انقالب صنعتی، در نقطه اوج خود از سوی دیدگاه

 مدرنِ تصویر وحشتناکی را از تمدنست که پوالک ا اند. در همین راستاجدید انسان نسبت به آینده به چالش کشیده شده

ای هها و دیدگاههای قبلی( به لحاظ فکری، افقکه از نظر او این تمدن )برخالف تمدن چرا .دهدامروزین بشری ارائه می

آید. پوالک معتقد است که تمدن  ها به چالش کشیده شده و به حرکت و پویایی درای ندارد تا از سوی این دیدگاهتازه

منفعل شده و توانمندی خود را برای ترسیم آینده به واسطه  ،جای حرکت کردن، از ترس تحوالت آیندهبشر به امروزین

برانگیزی انداز چالشدست داده است. از نظر پوالک تمدن این عصر، عمالً هیچ چشم نوعی بدبینی گسترده نسبت به آن از

های است که تنها نقطه امید برای احیاء این تمدن، گسترش افق ندارد. پوالک معتقد "قدرت فناوری"و  "ثروت"فراتر از 

 (. ۷۰۱۳)پوالک،  یک جامعه بهتر است به دادنفکری جدیدتر در جامعه و تالش برای شکل

 

اُنو در پژوهشی به بررسی تفاوت میان جوانان آمریکایی و تایوانی از منظر تصاویر آینده می پردازد. او با اذعان به اهمیت 

ر را از ها، این تصاویمسئله شناخت ذهنیت جوانان به عنوان آینده سازان جامعه و بررسی عوامل موثر بر ساخت این ذهنیت

های نهفته در این جهات گوناگون مورد بررسی قرار داده، رابطه بین تصاویر آینده و برداشت از زمان حال و نیز ارزش

 (.۲۹۹۳ تصاویر را مورد مداقه قرار می دهد )اُنو،
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های اجتماعی تاثیرگذار بر به چاپ رسیده است، ضمن بررسی شاخصه ۷ای دیگر که در نشریه آینده پژوهیاُنو در مقاله

ده دارند.  ای بر آینروی تصاویر آینده در بین جوانان ژاپنی، بر آن است که خانواده، بازار، مدرسه و جامعه هر کدام تاثیر ویژه

(، به منظور بررسی تصاویر آینده استفاده می کند. در CLAای علّی )کژدار و مریض از روش تحلیل الیهاو در این مقاله، 

سطح لیتانی این تحلیل، سه مورد مشخص وجود دارد: تالش کم در راستای ساختن آینده، عدم شناخت خود، و دانش کم 

 ی حاضر همخوانی داشتند.با نتایج مطالعهی اُنو (. در نهایت برخی نتایج مطالعه۲۹۹۴درباره جامعه )اُنو، 

 

ه ، ب«ی شهرهاای از آیندهفراتر از مناقشات اجتماعی و اقتصادی: تصاویر اسطوره»ای با عنوان ( در مقاله۲۹۷۷) ۲ویونلر

 بررسی جایگاه تصاویر آینده در مقوالت مربوط به شهر، شهرسازی و معماری پرداخته و توانایی بشر در توسعه تصاویر

ها و آنها می داند. او با به کارگیری مفاهیم تصاویر، کهن الگوها، اسطوره ۳ی شهرها را عمدتا وابسته به سواد بصریآینده

 سناریوی محتمل برای شهرها استخراج می کند.  ۵های بدیل، آینده

 

ای لهنجام داده است، در مقای تصویرسازی آینده ابه عنوان یکی از کسانی که تحقیقات زیادی در زمینه ۵دنیس مورگان

در مورد امکان پذیری تحقق جهان بدون جنگ یا به طور کلی  ۴تاثیرگذار و خواندنی، با تاثیرپذیری از تحقیقات گلن پیج

ا دانسته هجهان بدون خشونت، با بررسی تاریخ، باستان شناسی و شواهد انسان شناسی، بروز جنگ را یکی از الزامات تمدن

ا وجود تر، همان الگو تشدید شده است. بهای مرگبارتر و ویران کنندهدر عصر مدرن با دستیابی بشر به سالح و معتقد است،

های مدرن و به دنبال آن پست مدرن، می توانند تصاویر مربوط به آینده بدون این او به دنبال این سوال است که آیا تمدن

تفکر پست مدرن را برجسته کرده و راه رسیدن به آینده بدون خشونت  جنگ را محقق سازند؟ در پاسخ به این سوال او نقش

تبدیل  ۱، به انگاره ذهنی انجمن زمین۶ی ذهنی امپراتوری جهانیرا در ترویج این فکر می داند که بایستی پارادایم یا انگاره

 (. ۲۹۷۲شود )مورگان، 

                                                           
زمینه آینده پژوهی از ( در دانشگاه تام کانگ تایوان منتشر می شود و تاکنون مقاالت متعددی در The Journal of Futures Studies (JFSاین نشریه )) 1

 آینده پژوهان به نام در آن به چاپ رسیده است.

2 Cynthia Frewen Wuellner 
های در فهم و ترجمه تصویر است. البته این درک عموماً از نوع آگاهانه است و گونهی های مهم انسانمعنای فهمیدن معنای تصویر، یکی از مهارت به سواد بصری 3

 .تصویری و قواعد بصری برای درک عملکرد و معنی آنها، در حیطه دانش سواد بصری قرار می گیردمختلف بازنمایی 
4 Dennis Ray Morgan          

 (سپاسگزارم دنیس؛ ام، جا دارد در این جا از او سپاسگزاری کنماز ابتدا با این شخصیت علمی و فروتن در مورد این رساله، روش اجرای آن و نتایج آن مکاتبه کرده) 
5 Glenn Paige 
6 Global Empire 
7 Earth Community 
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عه ای علی می پردازد. در این مطالاز روش تحلیل الیه ی کشور چین با استفاده( به واکاوی تصاویر آینده۲۹۷۲هافمن )

ز شده و تمرک« رشد صلح آمیز»و « خطر چین»با تکیه بر تصویرپردازی در فضای روابط بین الملل، بر روی دو تئوریِ 

 رتنشان می دهد که هر دو تئوری در مسیر خود حامل مشکالتی هستند. هافمن پیشنهاد می کند که برای بررسی دقیق

رد. او با ای علی را به کار می گیتری نیاز بوده و بدین منظور روش تحلیل الیهی چین به استفاده از ابزارهای پیچیدهآینده

ی این روش، عناصر اصلی ای علی هر دو تئوری را تجزیه و تحلیل کرده و در هر چهار الیهاستفاده از روش تحلیل الیه

 کند.  را استخراج می

 

ای به بررسی تصاویر آینده در کره جنوبی می پردازد. او که دانش آموخته دانشگاه هاوایی و از در مقاله (۲۹۷۳سون )

ی پیشامدرن و مدرن تقسیم کرده و معتقد است که ی خود را به دو دورهی مورد مطالعهدانشجویان جیم دیتور است، دوره

هنگ کنفسیوسی و دوران طالیی چین باستان است. در حالی که در آینده عمدتا متاثیر از فر ی پیشامدرن تصاویردر دوره

تبدیل شدن به یک  -۷تصویر عبارت اند از:  ۴تصویر شاخص از آینده برای کره جنوبی وجود دارد. این  ۴دوران مدرن 

 -۴طالعاتی و ی پیشرفته اجامعه -۵یکپارچگی و انسجام ملی،  -۳مباحث آخرالزمانی،  -۲کشور پیشرفته و توسعه یافته، 

 چشم انداز فمینیستی.

 

پیشرفت  یی اخیر خود که در نشریه فیوچرز به چاپ رسیده است، به دیالکتیک بین تصاویر آینده و ایدهمورگان در مقاله

این دو  یو ضمن بیان تاریخچه و پیشینه می پردازد. در این مقاله نظرات پوالک، مانهایم و پوپر مورد مداقه قرار گرفته

ظریه، نقاط ضعف آنها را برشمرده و در نهایت یک تصویر جدید برای دوران جدید ارائه می دهد. این تصویر توسعه پایدار ن

 (.۲۹۷۴)مورگان،  های دنیای جدید همخوانی داردجهانی نام گرفته است، از نظر مورگان این تصویر با شرایط و ویژگی

 

 فصل خالصه ۲-44

تالشی بود برای روشن شدن مفهوم تصاویر آینده از مناظر گوناگون. واضح و مبرهن است آنچه در این فصل گذشت، 

ی کوشش محقق، ایجاد فضای فکری و همزبانی گیرد. عمدهنمی ی آنچه شایسته و بایسته است را در برکه این تالش همه

ای مینهبا تصاویر آینده بود. با این وجود، زدر راستای اهداف تحقیق بود. لذا بیشترین تاکید بر روی بررسی مقاالت مربوط 

دهی به روش تحقیق حرکت کرده و زمینه ایِ انجام گرفته، به سمت شکلرا ایجاد کرد تا از رهگذر مطالعات کتابخانه
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وری ردآی گها و ورود به میدان تحقیق فراهم آید. در فصل بعد روش تحقیق، ابزار تحقیق و شیوهطراحی ابزار گردآوری داده

 ها بیان خواهند شد. داده

 

 



 

۰۳ 

 

 سوم: روش تحقیقفصل  ۳

 

 

 

 

 

 

 سومفصل 

 پژوهش روش
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های کهنه را که در ذهنش حک نو نیافریند، کار گِل کرده و انگاره اندازچشماگر هنرمند در اثر خود 

 (.1۸۹۱، 1)جان دیوییاند، تکرار کرده است شده

 

 مقدمه 9-4
شناختی مبتنی است که در آن علم پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش 

ت ها، کشف مجهوالیافته برای بررسی واقعیتهای معتبر و نظامای از قواعد، ابزار و راهرود. روش تحقیق مجموعهبه کار می

گر باید ترین مراحلی است که پژوهشترین و فنیحل مشکالت است. لذا انتخاب روش تحقیق یکی از مهمبه راهو دستیابی 

 های نگرشی و جمعیتها طراحی نموده و با انتخاب نمونه آماری، دادهبا حساسیت ویژه، ابزار مناسبی برای گردآوری داده

انتخاب روش پژوهش مناسب امری دشوار و مهم است و شناخت آوری کند. عالوه بر این، شناختیِ مورد نیاز را جمع

(. به عبارت ۷۰۲، ص.۷۳۰۷باشد )خاکی، ها از حساسیت بیشتری برخوردار میهای پژوهش و آگاهی از میزان دقّت آنروش

و  فتعریف شده است و هدف آن بدین قرار است: کش دقتبهپژوهش، فرایند جستجویی است که دارای پارامترهای دیگر 

گیری محلی یممتصبرای  مسئلهیید، بازنگری یا ابطال نظریه و دانش، و یا بررسی تأیا تولید دانش و ساخت نظریه، آزمون، 

 (.1۵، ص.۷۳1۶به نقل از صدوقی،  ۲۹۹۵، ۲)گورمن و کالیتون
ی میان کنکاش اما قبل از اینکه صحبت از روش به میان آید و بنابر حساسیت نظری موضوع این پژوهش که در واقع

پژوهی است، الزم است تا به موازات تشریح روش تحقیق که معمول یندهآای در بین علوم اجتماعی، علوم رفتاری و رشته

سنت پژوهشی مدنظر این تحقیق امعان نظری مختصر شود.  عنوان بههای کیفی این فصل است، بر روی کلیت پژوهش

های خام و ابزار پژوهشگر در ورود به میدان تحقیق است، لذا در ادامه و در دادهی آورجمعدر این پژوهش، مصاحبه، روش 

، یافته ساختارهای نیمه های پژوهش در قالب مصاحبهی دادهآورجمعبخش دوم تحقیق به تفصیل به تحلیل روش 

 سمربهدر ادامه  و ه خواهد شدها اشاری مصاحبهاولیه سؤاالتها و چگونگی طراحی ، به فرایند انجام مصاحبهشدهپرداخته

 های خام و فرایند تحقیق پرداخته خواهد شد. های تجزیه و تحلیل دادهروش در پژوهش، به بررسی روش

 

 رویکرد کیفی به مثابه روش شناخت الگوهای اجتماعی 9-۲

ر روی اند. امکان پژوهش بتوجه به ارائه نتایج تفسیری و معنایی، مقبولیتی عام یافته باهای کیفی ه پژوهشزامرو

الت بین افراد و جوامع، کشف علل ظهور و از مزنده، هیجانات و احساسات، تحرکات اجتماعی، تعا ربمفاهیمی چون تجا
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 نهگوایناعد برای گرایش پژوهشگران به سای مای مضاعف و زمینههمه و همه انگیزه ،های اجتماعیبین رفتن پدیده

اشند بمیدر حال گسترش  روزروزبهالزم جهت انجام چنین تحقیقاتی  ایبر این اساس ابزاره د.آورنمیها به وجود پژوهش

 .(۱۱، ص.۷۳۰۷)دوالنی و همکاران، 

ای کیفی ههای استقرایی و کمی قابل تحقیق نیستند و نیاز به روشبسیاری از موضوعات در حوزه علوم انسانی با روش

ای از توصیف مقوالت و روابط ، سامانهواقع دراند، تحقیق کیفی گفته ۷ن و شوماخرکه مک میال طورهمانیا ترکیبی است. 

های آن از شود که یافتهیمبه هر نوع تحقیقی اطالق  عموماً(. تحقیق کیفی ۳، ص.۷۳۰۲هاست )فراستخواه، میان آن

به دست نیامده باشد. این نوع تحقیق، تحقیقی است که اطالعات خود  ۲طریق فرایندهای آماری و با مقاصد کمی سازی

 (.۷۲۰، ص.۷۳11آورد )محمدپور، یمها و رفتارها در بستر متنی و اجتماعی به دست را با ارجاع به عقاید، ارزش

های صاحبهو م ۵، مشاهده یا مشارکت۳ها از قبیل تحقیق میدانیآوری دادهاصطالح تحقیق کیفی به چندین روش جمع

نزدیک شدن به "ها بر تحقیقی وجود دارد، اما همه آن ۶هایای بین این راهبردمالحظههای قابلاشاره دارد. تفاوت ۴عمیق

به  1بهترین راه برای درک رفتار اجتماعی است. فیلستد« تجربه»تأکید دارند. و بر این مفهوم استوارند که  ۱"هاداده

و ...  ۰هده با مشارکت، مصاحبه عمیق، مشارکت کامل در فعالیت مورد تحقیق، کار میدانیراهبردهای تحقیقی مانند مشا

دهند تا اطالعات دست اول را در مورد جهان اجتماعی مورد بررسی به دست آورد. اشاره دارد که به محقق اجازه می

خود  ۷۷و مفهومی ۷۹های تحلیلیجنبهها نزدیک شود و از آن طریق دهد تا به دادهشناسی کیفی به محقق اجازه میروش

کمّی از پیش تعیین شده استفاده کند که جهان  ۷۲ناپذیرهای انعطافها به دست آورد )به جای اینکه از تکنیکرا از داده

ها به معنای تعامل با که خود محقق ساخته است، در آورد(. نزدیک شدن به داده ۷۳صورت تعاریف عملیاتی اجتماعی را به

ها ها و تالش برای درک احساس، انگیزهها، الگوهای رفتاری و زبان آنرد مطالعه، یادگیری فرهنگ، عقاید، ارزشمردم مو

کند، چون او ادراک شخص، تعبیر او از واقعیت و چگونگی رفتار اجتماعی را درک می ،هاست، محقق کیفیو هیجانات آن

ن رسد. بعضی از محققی جای شخص دیگر به این درک میادن خود به کند و با قرار دها با رفتارش را کشف میارتباط آن
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کنند، چون دانند، روش علمی کمّی را رد میکه تقلید از راهبردهای تحقیقی علوم فیزیکی را اشتباه میکیفی به دلیل این

ضی از دانان است. به نظر بعشناسان و فیزیکدانان، زیستها رفتار انسان متفاوت از موضوع مورد مطالعه شیمیبه نظر آن

نند، اما گیری ککند که همه چیز را اندازههای علوم طبیعی، دانشمندان اجتماعی را وادار میمحققین کیفی، پذیرفتن روش

 کنند. چیزی را درک نمی

 به چارچوب های کمّی به دلیل وفادار بودن محققهای انتزاعی با استفاده از روشها توسعه و آزمون نظریهبه نظر آن

 ۲عنوان موانعی به ۷های غیر کیفی، توجه به کمّی کردنشود. در روشبرداشت از واقعیت اجتماعی می نظری، موجب سوء

نظر محقق  کند. در واقع بهشوند که از مطالعه تجربیات غیر قابل مشاهده یا تجربیات درونی جلوگیری میدر نظر گرفته می

البته  سازد.مشاهده، دانشمند اجتماعی را از آنچه که او واقعاً سعی دارد درک کند، دور میل کیفی، تأکید بر رویدادهای قاب

 های رسمی سازمانها مشاهدات خود را با توجه به نظریهای ندارند؛ بسیاری از آنهمه محققین کیفی چنین نظر افراطی

 باشد. با این وجود هدف، توصیفویدادها نیز میدهند و تعداد زیادی از تحقیقات کیفی شامل شمارش و ثبت دقیق رمی

 کننده.  هاست، نه از دید مشاهدههای اجتماعی از دید آزمودنیواقعیت

ها، احساسات و هیجانات ذهنی آنان. مشاهده، انگیزهتعریف موقعیت مردم مورد مطالعه مشتمل است بر رفتار قابل 

رویدادهای »دهد، چرا که اعتقاد بر این است که ها را کاهش میگیریهها و اندازتوجه به تعاریف ذهنی، فایده نظریه

ل درک کنند، قاببینند و تفسیر میکه زندگی خود را چگونه می فقط از طریق تجربه شخصی مردم در مورد این ۳«درونی

ان حداقل تا حد امکهای دیگران این است که محقق است. بعضی از محققین کیفی معتقدند بهترین راه درک دقیق نگرش

این است که  ۵آلگیری از پیش تصور شده را وارد شرایط تحقیق بنماید. در عوض رویکرد ایدهها یا عقاید اندازهتئوری

و اجازه دهد آگاهی از الگوهای اجتماعی از  ۴ها، خود را بیامیزدآن های تحقیق و شرایط زندگیمحقق در تعامل با آزمودنی

خود پدید آید. البته به دست آوردن این آگاهی آسان نیست. محقق باید  به ها خودبا آزمودنی ۶طریق مشارکت عمیق

، ۷۳1۰ها، ادراکات و احساسات شخصی را کنار گذارد و سعی کند دنیا را از دید افراد منتخب تجربه کند )دالور، ارزش

اند. بر های کیفی و کمی آمدههای بین پژوهشها و ناهمانندیطور خالصه همانندیبه ۷-۳(. در جدول ۳۹۰و  ۳۹1ص.

آمده است و با توجه به موضع پژوهش حاضر که بررسی تحلیلی  ۷-۳ای که در جدول مبنای توضیحات داده شده و خالصه

 توان از انتخاب روش پژوهش کیفی در تحقیق حاضر دفاع کرد. تصاویر آینده است، می
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 (.۲1، ص.493۲تحقیقات کیفی و کمی )افتخاری،  : همانندی و ناهمانندی میان4-9جدول 

 گام های مشترک شیوه پژوهش کیفی پژوهش کمی شیوه

 شناسایی متغیرهای دخیل در مرحله تدوین طرح
متغیرها در جریان تجزیه و تحلیل داده ها خودنمایی 

 د.نمی کن
 گزینش موضوع پژوهش

ارائه نظریه بر اساس متغیرهای شناسایی شده در 

 تدوین طرح مرحله

ارائه نظریه بر اساس متغیرهای شناسایی شده از 

 طریق تجزیه و تحلیل داده ها
 بیان مسئله پژوهش

 بررسی ادبیات موجود تالش برای فهم وحدت گرای اجزاء تبدیل نظریه به فرضیه

 تعیین پیشگویی فرضیه
تالش برای فهم روندهای پویا برای رسیدن به فهم 

 بهتر
 تبیین هدف پژوهش

 پژوهشگر خود میزان و معیار فهم واقعیت است آزمون فرضیه 

 

 تعیین نوع رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته 
رابطه خود پژوهشگر با موضوع پژوهش مطرح می 

 شود.

عریف عملی فرضیه و تعیین شاخص های ت

 متغیرهای فرضیه
 ارائه فرضیه بدون تالش برای آزمون آن

 امتغیرها یا روش آزمایشگاهی، یترل تعیین روش کن

 روش آزمونی و ...

مشاهده پدیده در حالت طبیعی آن و بدون اعمال 

 کنترل

 دستکاری متغیر مستقل
متغیرها دستکاری نمی شوند تنها در حالت طبیعی 

 مورد مشاهده قرار می گیرند.

منظور پی های متغیر وابسته به مشاهده شاخص

 نهابه دگرگونی احتمال آ ندبر

توصیف خود پدیده مورد نظر است نه توصیف تغییر 

 آن

 گردآوری داده ها )عموما از طریق نمونه برداری( -

 محلیل داده ها بیاری اعداد و ارقاتجزیه و ت -

تفسیر و نتیجه گیری از آنچه داده ها نشان می  -

 دهند.

 ها بهاستفاده از فهم حاصل از تجزیه و رده بندی داده

د تر پدیده مورای برای فهم بهتر و عمیقوسیلهعنوان 

نظر مانند برداشتن مرتب قشرهای پیاز برای رسیدن 

های اجتماعی همان باورها، به مغز آن. مغز پدیده

های انسان است که سرچشمه عمل ها و گرایشسنت

 های اجتماعی است.انسانی و در نتیجه پدیده
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 پژوهشعاملیت انسان در رویکرد کیفی  9-9

پیچیده بوده  هایفهم عمیق پدیده نگرانه، در پیگیری از رویکرد کلبدیهی است در تحقیقات کیفی که محقق با بهره

کند. تر و مؤثرتری را ایفا میمراتب عاملیت انسان، نقش فعالباشد، به واسطه در ارتباط با متعلق پژوهش خود میو بی

ار انسان های کیفی بر عنصر اختیرویکرد کیفی در حوزه علوم انسانی، تأکید پژوهش گیری ازیکی از دالیل مهم برای بهره

ی بدون تفکر و اختیار، از جمله مبانی نادرستی است که است. فروکاستن شأن انسان در حد یک شیء و یک ماده

های وزهگاه یکسانی به حکردند از طریق تحقیقات کمّی نها روی آن تأکید داشته و بر اساس آن تالش میپوزیتیویست

ها های علوم اجتماعی که در ادامه به برخی از آنعلوم اجتماعی و فرهنگی و علوم تجربی داشته باشند. توجه به ویژگی

 های علومهای کیفی در حوزهترین نقش را در پژوهشگردد، بیانگر آن است که عاملیت و اختیار انسان مهماشاره می

 کند.می انسانی و فرهنگی بازی

 ی علوم اجتماعی و فرهنگی بر خالف علوم طبیعی، انسان است، نه ماده بدون تفکر و اختیارموضوع مطالعه -الف

در علوم اجتماعی و فرهنگی موضوع مورد مطالعه و شخص مطالعه کننده برخالف علوم طبیعی یکی هستند. اغلب  -ب

 ها را مورد مطالعه قرار داد.توان در شرایط یکسانی آنیهای اجتماعی و فرهنگی قابل تکرار نبوده و نمپدیده

های اجتماعی و فرهنگی موجود نیست )مانند های طبیعی وجود دارد، در پدیدهنظم و ترتیبی که در بین پدیده -ج

 واکنش فلزات در برابر حرارت و مقایسه آن با واکنش یک انسان در برابر دروغ(

 گیری نیست.های طبیعی قابل اندازهدهخالف پدی ها بررفتار انسان -د

 فرهنگی عمدتاً تعریف روشن و همگانی ندارند. -امور اجتماعی  -ه

توانند از طریق اند، نمیکه انسان را در حد یک شیء فروکاسته و عنصر اختیار را از او سلب کردهبنابراین کسانی 

ترین وجوه ممیزه و متفاوت مبانی در یکی از مهم توان گفتهای کیفی در پی کشف حقیقت برآیند؛ لذا میپژوهش

تر به عاملیت انسان است. به بیان دیگر شیوه دسترسی به میدان پژوهش در های پژوهش کیفی و کمّی، توجه بیشروش

های کیفی زمینه را برای روش ۷زعم دیویس و دویرصورت اساسی از تحقیقات کمّی متمایز است. بهتحقیقات کیفی به 

سازند )دیویس و دیور، ویژه در قلمروی مطالعات انسانی فراهم می تر و بهتر در عرصه پژوهش بهو مداخله بیش درک

( تحقیق کیفی یک نگرش و شیوه منظم برای توصیف تجربیات زندگی و ۲۹۹۷) ۲زعم برنز و گراو(. به۲۴۱، ص.۲۹۹۱

د، در رویکرد کیفی بحث معنایابی و معناکاوی مطرح است و دهگونه که تعریف نیز نشان میهاست. همانمعنا دادن به آن

 .(۷1۰و  ۷11، ص ۷۳1۰)نوروزی و بیدهندی، این از طریق اعمال عاملیت محقق، ممکن خواهد شد 

                                                           
1 Davis and Dwyer 
2 Burns and Grove 
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های کمّی تر از پژوهشتر و پررنگها و سایر افراد دیگر درگیر در پژوهش بیشبه بیان دیگر، تعامل محقق با آزمودنی

 صورت ویژه مطرحگیری بههای کیفی نظیر عملیات میدانی و نمونههای اجرایی روشمر در برخی از بخشاست و این ا

های باز در این رویکرد نیازمند آن است که افراد مورد مصاحبه و محقق در پر گیری از مصاحبهشود. برای مثال بهرهمی

ها یهای روزمره و خصوصی آزمودنته باشند. ثبت مکالمهتری داشکردن پرسشنامه یا پاسخ به سؤاالت با هم تعامل بیش

وانند تشود و معموالً محققان نمیکه معموالً تا حدودی به افشای حریم خصوصی و روزمره اعضای جامعه تحقیق منجر می

هشگر در ورا کنترل نمایند، از دیگر مواردی است که بیانگر فضاسازی برای نقش فعال پژطور وسیع آن  به آسانی و به

 میدان پژوهش است. 

 ها طبیعی بوده و ماننداین نکته که پژوهشگران معموالً با افراد مورد پژوهش تعامل دارند و میدان تحقیق برای آن

سازد. های کمّی میتر از پژوهشهای کمّی شکل مصنوعی ندارد، چگونگی دسترسی به میدان مطالعه را با اهمیتپژوهش

ویژه در برخی از عناصر اجرایی این رویکرد )در مقایسه با پژوهش به نماید که فرآیند پژوهش کیفی بنابراین بدیهی می

تر محققان در میدان تحقیق گشوده و از این طریق عرصه تنگ دخالت کمّی( فضای الزم را برای بازیگری فعال و پر رنگ

حاضر نیز از آنجا که . در پژوهش (۷۰۹، ص ۷۳1۰)نوروزی و بیدهندی، نماید و عاملیت محقق در پژوهش کیفی را باز می

 یهای خام از میدان تحقیق استفاده شد، پژوهشگر رابطههای نیمه ساختاریافته جهت جمع آوری دادهاز روش مصاحبه

 ها پرداخت.داشت و در واقع از نزدیک به بررسی ذهنیات آن مشارکت کنندگاننزدیکی با 
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 تحقیق را به شرح زیر بیان کرده است: ( دو هدف اساسی طرح ۷۰1۶) ۷کرلینجر

 فراهم آوردن پاسخ به سؤاالت تحقیق و  -

 کنترل واریانس -

ت کیفی کند. هم در مورد تحقیقاای را تضمین میطرح خوب به درک و تفسیر نتایج مطالعه کمک و نتایج قابل استفاده

مطالعه را همراه با  کند پدیده موردمحقق سعی میشود. اما در تحقیق کیفی گیری میو هم کمّی، واریانس کنترل و اندازه

 ن کند.یشود، توجیه و تبیواریانس از طریق شرحی از تفسیر منطقی آنچه که مشاهده می

گونه کنند و هیچنمی ۲کاریها چیزی را دستدهند. آنکیفی نوعاً، تحقیق را در شرایط طبیعی انجام می پژوهشگران

. در پذیری و تحمل در طول تحقیق استنمایند. بنابراین طرح تحقیق کیفی مستلزم انعطافدر شرایط ایجاد نمی ۳دخالتی

                                                           
Kerlinger 1 

nanipulatioM 2  

Intervene 3 
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واقع از همان زمان شناسایی مسئله تحقیق باید در مورد آغاز تحقیق تصمیماتی گرفته شود. نقشه اجرایی از ابتدا تا انتهای 

شود شده و به این موضوع تأکید مید، نشان دادهدارن ۷پوشیهایی که هم(، بخش۷-۳پژوهش اهمیت دارد. در شکل شماره )

 (.۳۷۹، ص.۷۳1۰طور وسیع به هم آمیخته است )دالور، های پژوهشی بهکه هنگام اجرای تحقیق کیفی، فعالیت

 

 
 : اجزای طرح تحقیق در تحقیقات کیفی4-9شکل شماره 

 

 در پژوهش حاضر از این طرح جهت پیاده سازیِ موفق تحقیق استفاده شد.

 

 فرضیات پژوهش 9-۵

ای رضیهکه پژوهشگر قصد آزمون فبایستی این نکته را یادآور شد که در رویکرد کیفی با وجود اینمی« فرضیه»در مورد 

را ندارد، ولی این امر بدان معنی نیست که، اوالً پژوهشگر قبل از پژوهش نداند که در پی جستجوی چه چیزی است و 

گمانی پیرامون موضوع مورد پژوهش خود از قبل در ذهن نداشته باشد؛ بلکه فقط پژوهشگر ثانیاً، پژوهشگر هیچ حدس و 

هیچ "پروراند. به اعتقاد بیتس، ای را به شکل مرسوم روش کمّی در ذهن نمیفرضیه ساختارمند و از قبل تعیین شده

به نقل از  ۷۳۱۴)بیتس،  "کندسان یک لوح نانوشته آغازای علمی نیست که تحقیقش را بهپژوهشگری در هیچ رشته

ها پذیری وجود دارد. به همین دلیل اطالعات به دست آمده، تحلیل(. به عبارتی، در فرضیه انعطاف۷۷۱، ص ۷۳1۰منادی، 

 باشد.دهند. لذا فرضیه آزمایی هدفِ روش کیفی نمیها را شکل میو نتایج، پژوهش را هدایت و فرضیه

                                                           
  Overlap 1 
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باشد. در رویکرد کیفی از سویی، های این روش مییا دو متغیر، از دیگر ویژگی در ضمن، محدود نبودن در سطح یک

عیت موجود باشیم. توصیف وضتعداد متغیرها محدود نبوده و از سوی دیگر به دنبال رابطه همبستگی بین متغیرها نیز نمی

وجودی آن از اهداف روش کیفی  آن موقعیت(، و دالیل ۷یک موضوع یا واقعیت )بر اساس و از منظر بازیگران اجتماعی

 (.۷۷۱، ص ۷۳1۰باشد )منادی، می

یفی به چرا بر این باوریم که روش کشوند. سازی منتهی میاما بحث قابل تأمل این است که تحقیقات کیفی به نظریه

جه، غازد. در نتیآپژوهش یعنی واقعیت جامعه مورد مطالعه یا واقعیت بومی می شود؟ زیرا از زمینسازی منتهی مینظریه

چنین، روانشناسی گیرد. همها، هنجارها، قوانین و ذوقیات همان جامعه )یا در مفهوم کلی فرهنگ( را در نظر مینظام ارزش

افراد همان جامعه مالک است که متفاوت از روانشناسی دیگران است. حتی وضعیت اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و سیاسی 

ها و متغیرهای های مختلف موضوع یا به عبارتی مؤلفهت. دوم، تمامی ابعاد، زوایا و بخشآن جامعه مالک و مدنظر اس

دهد. یعنی تمامیت موضوع یا پدیده مورد مطالعه است. سوم، نوع و شکل ارتباطات بین افراد زیادی را مدنظر قرار می

ن ها، مختص آهای نوع ارتباطات بین متغیرهای اجتماعی آن جامعه و مکانیسممختلف و از طرف دیگر، بین افراد و نهاد

، ص ۷۳1۰نظر است )منادی، باشد. بنابراین، بررسی مسائل و مطالب زمین پژوهش و واقعیت آن جامعه، مدجامعه می

۷۷۱ .) 

ا هجای آزمون فرضیه، ارائه فرضیه است و این فرضیه شود، بهدر بیشتر موارد آنچه که از پژوهش کیفی حاصل می

ی، شوند )حریرهای پژوهش من محسوب میها روابط احتمالی هستند که یافتهسازد که بگوید اینپژوهشگر را قادر می

 اند. (. در پژوهش حاضر نیز در نهایت فرضیاتی در مورد تصاویر آینده ساخته شده۴۳، ص.۷۳1۴

اضر به آن ای که پژوهش حنظریهه است. یک نکته کلیدی را نبایستی از نظر دور داشت و آن تفاوت بین سه نوع نظری

ای است که مورد مطالعه قرار گرفته است و با آنچه که به طور عمومی به آن نظریه کننده حوزهرسد، تنها توصیفمی

توان انواع نظریه در دنیای علوم دانست ) ، را می۵و نظریة خودبنیاد ۳، نظریة رسمی۲گوییم، تفاوت دارد. نظریة کالنمی

دنبال رسیدن به سومی است و در سطح خردتری از  (، که پژوهش حاضر به۳۵، ص.۷۳۰۹به نقل از موالیی،  ۲-۳شکل 

 دو مورد اول قرار دارد.

 

                                                           
1 Acteur Social  
2 Grand Theory 
3 Formal Theory 

 «هاها و شیوهاصول روش تحقیق کیفی؛ نظریه مبنایی، رویه»استفاده شده است. بیوک محمدی در کتاب  Substantive Theoryنظریه خودبنیاد برای ترجمة  ۵
( ۷۳1۶) «تحقیق گراندد تئوری در علوم پزشکی: فلسف و اصول کاربردی»هم در کتاب ترجمه کرده است. صلصالی و همکاران « نظریة مستقل»(، این عبارت را به ۷۳1۱)

 اند.استفاده کرده« نظریة پایه»از ترجمة 
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 (.1۲، ص.۲۵4۵، ۷: انواع نظریه و رابطه آنها با یکدیگر )لمان۲-9شکل 
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ا، کسب هجای تعمیم یافتهدارد، زیرا هدف آن به  یبسیارهای کمی تفاوت های کیفی با پژوهشگیری در پژوهشنمونه

کنندگان در پژوهش کیفی با هدف دستیابی به بیشترین اطالعات درک عمیق از پدیده مورد بررسی است. انتخاب مشارکت

رای بشود. در پژوهش کمی تأکید بسیار زیادی بر انتخاب تصادفی )شانس برابر در مورد پدیده مورد بررسی انجام می

کنندگان، انتخاب یا دعوت انتخاب همه اعضای جامعه پژوهش( وجود دارد، اما در پژوهش کیفی نمونه پژوهش یا مشارکت

دار هدف شود به معنای انتخابدار یا کیفی نیز نامیده میاحتمالی، هدف گیری غیرگیری هدفمند که نمونهشوند. نمونهمی

گیری به دنبال ایجاد قوانین ثابت و تغییرناپذیر و یا اطالعات است. این نوع نمونهواحدهای پژوهش برای کسب دانش یا 

(. در مقاطع ۲۳1، ص.۷۳۰۷تعمیم نتایج نیست بلکه سعی در شناخت بهتر هر پدیده در زمینه خاص دارد )رنجبر و دیگران، 

گیرد، ای که با استفاده از مصاحبه انجام میشویم. در مطالعهرو میگیری روبهگوناگونی از فرایند تحقیق با مسئله نمونه

(، و این شخص باید متعلق ۲گیری موردی)نمونهشودکه با کدام شخص مصاحبه ی اینگیری دربارهگیری با تصمیمنمونه

که گیری درباره این( گره خورده است. عالوه بر این، به هنگام تصمیم۳های موردگیری از گروهبه کدام گروه باشد)نمونه

(، دوباره این موضوع ۵گیری از اطالعاتشان را پیاده و تحلیل کرد)نمونهها را باید دنبال کرد، یعنی متنیک از مصاحبهکدام 

ا گیرند کدام بخش از متن را برای تفسیر کلی یکه پژوهشگران تصمیم میها، هنگامیشود. در حین تفسیر دادهمطرح می

شود و باالخره، (، مجدداً این مسئله پیش کشیده می۴گیری از درون اطالعاتند )نمونهتفسیرهای مبسوط جزیی انتخاب کن

                                                           
1 Lehmann, Hans 
2 Case sampling  
3 Sampling groups of cases 
4 Material sampling  
5 Sampling within the material  
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کنید: کدام مورد یا کدام بخش از متن بیش از سایر موارد ها را ارائه میشود که یافتهگیری مطرح میزمانی موضوع نمونه

 (.۷۳۴و  ۷۳۵، ص.۷۳۰۲(؟ )اووه، ۷گیری بازنمودیآید )نمونههای شما میبه کار اثبات یافته

شده است، اما نکته اساسی همان ارائه فضای الزم گیری ارائهدر آثار مختلف پیشنهادات متفاوتی برای مسئله نمونه

نوروزی )چنین تعداد نمونه است گیری و همگیری در خصوص فرآیند نمونهعنوان انسانی عامل برای تصمیمبرای محقق به

 .(۷۰۶ و ۷۰۴، ص ۷۳1۰و بیدهندی، 

 

 (.49۵، ص. 493۲گیری در فرآیند تحقیق کیفی )اووه، : انواع نمونه۲-9جدول شماره 

 گیریهای نمونهروش مراحل تحقیق

 آوری اطالعاتدر حین جمع
 گیری موردینمونه
 های موردگیری از گروهنمونه

 در حین تفسیر اطالعات
 گیری اطالعات نمونه
 گیری از درون اطالعاتنمونه

 ای یا بازنمودیگیری ارائهنمونه هادر حین ارائه یافته

 

های گیری از گروهاین پژوهش در میان دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران صورت گرفت )نمونه

ی مصاحبه نهایهای های فراوان و استفاده از نظر مشاوران، سؤالای بود که بعد از مطالعه و بررسیگونهروند کار بهمورد(. 

و مصاحبه با دانشجویان داوطلب برای مصاحبه آغاز شد. بعد از آن با روش گلوله برفی و یا دعوت مستقیم توسط مصاحبه 

 نظری ادامه یافتند، یعنی زمانی که: ها تا حد اشباعها انجام و مصاحبهکننده )نمونه گیری موردی( مابقی مصاحبه

 ها پدید آید؛های جدید مرتبط با مقولهدی دادههای بعرسد در مصاحبهینمبه نظر  .۷

 ها به غنای کافی رسیده باشند؛مقوله .۲

پور و دیگران، به نقل از حسنقلی ۲۹۹1اند )استراوس و کربین، شده ییدتأروابط بین مقوالت برقرار و  .۳

 ها در این پژوهش است. بیانگر روند به اشباع رسیدن اطالعات دریافتی از مصاحبه ۷-۳(. نمودار ۷۱۷، ص.۷۳۰۹
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 ها: روند به اشباع رسیدن اطالعات دریافتی از مصاحبه4-9نمودار 

 

 شد تا درباره جزئیاتمصاحبه در این تحقیق انجام گرفت. در مصاحبه، به مصاحبه شوندگان اجازه داده می ۷۱در کل 

در ابتدای . ۷شدندها در مکانی آرام ضبط میمصاحبههای خود نظر دهند. مربوط به موضوع اصلی به اندازه شناخت و تجربه

ها تنها برای مقاصد پژوهشی استفاده خواهد طور کلی هدف پژوهش ذکر گردید و تأکید شد که از مصاحبهها به مصاحبه

، قهای تحقیق و مقاالت منتشره، مشخص نخواهد شد. با توجه به سؤاالت تحقیوجه در گزارششد و هویت افراد به هیچ 

ا، هعنوان سؤاالت اصلی در نظر گرفته شد و با توجه به ماهیت نیمه ساختار یافته مصاحبهسؤاالت زیر در مصاحبه به

شده طرح گردید. در پایان هر  های ارائهتر شدن مفهوم پاسخمنظور روشن ها و بهسؤاالت دیگری نیز با توجه به پاسخ

 شد که چنانچه مطلب دیگری برای طرح دارند، اضافه کنند. ی مصاحبه نیز از مصاحبه شدگان درخواست میجلسه

، واژه طور جداگانهها ضبط و سپس هر مصاحبه به ها، تمامی مصاحبهو تحلیل دادهبرای افزایش دقت و درستی تجزیه 

ساعت اول با دقت و سطر به سطر مطالعه کرده  ۵1صله در ها را بالفابه واژه تایپ شد. پژوهشگر، هر مصاحبه و یادداشت

 ها در پردازشو تحلیل داده کرد. این مرحله از نخستین مراحل تجزیهرسید را یادداشت میو مفاهیمی که به ذهنش می

 گویند. های حاصل از مصاحبه است، که اصطالحاً به آن کدگذاری اولیه میداده
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ود. ها بی طراحی سؤاالت مصاحبهبرترین مراحل پژوهش حاضر، مرحلهی اغراق یکی از چالش برانگیزترین و زمانب

پژوهی استفاده شد و مطالعه عمیقی نیز بر ی چندین تن از اساتید و خبرگان آشنا در زمینه آیندهدر این مرحله از مشاوره

                                                           
 های کوی دانشگاه تهران ضبط شدند.ای در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و برخی در خوابگاهرشتهینبها در اتاق برخی از این مصاحبه ۷
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انجام گرفت. حاصل این تحقیق و تفحص سؤاالت زیر بودند که در پژوهی روی متون منتشر شده بر روی موضوع آینده

 ها استفاده شد. ها از آنمصاحبه

برای کم شدن از فشار روانی و استرس مصاحبه شوندگان و نیز برای ایجاد اعتماد در آنان، مدخل ورود به مصاحبه 

ر سؤاالت تتولد و .... بودند. بعد از ایجاد جو دوستانه رشته تحصیلی، شغل، درآمد، تحصیالت، محلبرخی سؤاالت ابتدایی در مورد 

 شد:ها پرسیده میزیر به ترتیب از مصاحبه شونده
 

 کنند. مانند:و جو می چند سؤال بعدی کمی در مورد زمان حال پرس

 در حال حاضر چه چیزی در کانون توجه شما قرار دارد؟ در واقع تمرکز شخصی شما روی چیست و چرا؟ )کانون -

 توجه شما چیست؟(

به خودش جلب کرده است؟ )کانون توجه  رااالن چه موضوعی در جامعه هست که بیشتر از همه توجه مردم  -

 جامعه چیست؟(

 

 شد.تر برای استخراج تصاویر میمرحله بعد وارد سؤاالت تخصصی

 

 ی چه چیزی است؟کنندهیتداعی آینده برای شما کلمه -

ازرگانان، مدارها، بیاستس مثالًیرگذاری بر روی آینده دارند؟ تأثبه نظر شما چه کسانی توانایی بیشتری برای  -

 دانید؟یمها، دانشگاهیان. ....خود شما؟ در واقع چه گروهی را مالک آینده ها، تکنوکراتیبازار، هامعلمروحانیون، 

 

 خود شما آرمان شهری دارید؟  شما آیا جامعه ما آرمان شهری دارد؟ آیا نظر از -

مثل خاطرات، خانواده، شهر، قومیت یا از این قبیل  دهد. یکی گذشتهیمفرض کنید دو چیز شما را حرکت  -

یک از این دو مقوله بیشتر  کدامکنید در حال حاضر یم. فکر هاآرمان، هاخواستهچیزها و دیگری هم آینده مانند آرزوها، 

 شوند. فشار گذشته یا کشش آینده؟یممنجر به حرکت رو به جلوی شما 

 دهید؟یماگر برای یک روز اختیار جامعه در دست شما باشد، چه چیزی را تغییر  -

 هایی دارد؟اگر شما نویسنده یک داستان باشید، قهرمان داستان شما کیست و چه ویژگی -

 به کدام صندلی تکیه بزنید؟  دوست دارید در آینده -

 تواند در آینده برای شما بیفتد، کدام است؟یمکنید بهترین و بدترین اتفاقی که یمتصور  -

 بینید؟یمگویی جلوی شماست. چه چیزی در آن یشپگو هستید و گوی بلورینی برای یشپفرض کنید شما  -

شود را بنویسید )یک روزنامه با تیتر خالی در یممنتشر  ۷۳۰۱ای که در همین روز در سال تیتر اول روزنامه -

 گرفت.(یمقرار  دهندهپاسخاختیار 
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سال بعد. در آن زمان شما مشغول چه کاری  ۷۱است. یعنی  ۷۵۷۹یک روز بهاری در سال  امروزتصور کنید  -

 هستید؟ یک روز زندگی خود را به اختصار توضیح دهید. 

 جمالت زیر را کامل کنید: لطفاً -

  سال آینده .............. ۷۹امیدوارم تا 

  سال آینده ....... ۷۹دانم تا یمبعید 

 ین ترس شما چیست؟ترمهم -

ی کنید، وقتی به سن کنونی شما برسند، چه دنیاییماگر شما صاحب فرزندی بشوید )یا شاید هم هستید(، فکر  -

 دارند؟ چه چیزهایی شبیه و چه چیزهایی متفاوت از زمان حال است؟

 ها کدامند؟اگر بتوانید مسائلی را از اکنون به فرزندتان آموزش دهید، آن آموزش -

کنید چه تفاوتی بین سبک مادر شدن )پدر شدن( شما و سبک مادر شدن )پدر شدن( فرزندانتان وجود یمفکر  -

 خواهد داشت؟

خر را چگونه کنید فصل آاگر زندگی شما شبیه به یک کتاب باشد و خود شما نویسنده آن کتاب باشید، فکر می -

 رود؟یمبنویسید؟ داستان شما چگونه پیش 

 د.شوم بیان کنیرسد که من باید بشنوم و در مورد تصاویر آینده است، ممنون میاگر چیزی به ذهن شما می -

 

 شد. هر مصاحبه بین سی دقیقهجواب برخی از سؤاالت طوالنی و برخی سؤاالت خود باعث ایجاد سؤاالت بیشتر می

 کننده سعی کرده است تا کمترینها، مصاحبهانجامید. در تمامی طول مصاحبهو پنج دقیقه به طول تا یک ساعت و چهل 

شوندگان داشته باشد و فقط وقتی جواب سؤاالت از بحث اصلی دهی عامدانه به اظهارنظرهای مصاحبهدخالت را در جهت

 کرد. ری اصلی هدایت میصورت غیرمستقیم بحث را به مجابه ،شدمنحرف می
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 4ای علّیتحلیل الیه 9-8

کالن  پساساختارگرایی، از ناشی زیادی حد تا دارد، قرار پژوهیآینده نوپدید گفتمان در که ۲علّی ایالیه تحلیل روش

 تحقیقات ظاهری سطح فراسوی در حرکت دنبال به روش این .است استعماری پسا فرهنگی چند نظریه و هاتاریخ

 مسائل طرح و شکافتن به قادر موارد اغلب در هاروش این که چرا، است ۳نگریپیش هایروش و اجتماعی علوم متعارف

 تحلیل روش .کنندنمی بیان را هااستعاره و هااسطوره آرمانی، نمونه و نیستند هاایدئولوژی و هابینیجهان ،هاگفتمان

 هایآینده خلق جهت گذشته، و حال فضای گشودن به بیشتر و توجه دارد خاص آینده یک بینیپیش به کمتر علّی ایالیه

 هایالیه و پژوهیآینده عمودی بعد به بیشتر و دارد هاآینده افقی فضای بر کمتری تمرکز . این روشپردازدمی بدیل

 ظاهر ۵سناریوها صورتبه  ادامه در که گشایدمی را سازنده هایگفتمان خلق فضای علّی ایالیه تحلیل .نظر دارد تحلیل

  .است متفاوت تحقیقاتی هایسنت ترکیب فراچارچوبی برای علّی ایالیه تحلیل گفت، توانمی اصل در .شوندمی

 پژوهی ازآینده .هستند متغیر و سیال پژوهی،آینده خاص در طوربه  و اجتماعی علوم در کلی طوربه  ها،سنت این

 درباره شناختیمعرفت مالحظات سمت جهان، به بودن پذیربینیپیش ماهیت یدرباره شناختی هستی مالحظات سطح

  .است کرده حرکت آینده پیرامون مختلف ادعاهای در دانشی عالیق و منافع

 جایگاه به بینی()پیش "گراییاثبات نامشروع فرزند" وضعیت  و جایگاه از پژوهیآینده که شده آن به منجر امر این 

-آینده هایشناسیروش اواخر، این .است نشده متوقف تاکنون حوزه این مفهومی تکامل .یابد تعبیری و تفسیری دست

دهند. نمی اهمیت شود،می نگریپیش که آنچه به و اند، قرار گرفته پساساختاری هاینفوذ دیدگاه و تأثیر تحت پژوهی

 این .دهندمی قرار مورد توجه شوند را،می واقع مورد غفلت آینده تصاویر خاص و هاینگریپیش در که آنچه بلکه آن

اند. در آن لحاظ شده نیز ابزاری عقالنیت مرزهای و هامحدودیت همزمان، است که واقعیت به نسبت ایالیه رویکرد یک

 زیست،های محیطجنبش محققان توسط عقالنیت درباره شده طرح نقدهای از ناشی زیادی حد تا هایی کهمحدودیت

 ما که است مدنظر دیدگاه اینهمچنین   .اند -پساطبیعی جدید علوم - فکری و معنوی هایجنبش و فمنیستی جنبش

 و معانی بافت در داده واقع، در .دارند سهم ما پیرامون هایفاجعه در هادانسته این چگونه و شناسیممی چگونه را جهان

 هااسطوره اداری، نظام جنسیت، طبقه، مثالً، شود؛می دیده بخشند،می ساختار معانی به که دانشی پارامترهای ها یامعرفت

 آنچه کنند،می تعریف را هویت زمان طی در که تعالی و هاآسیب دهند،می سازمان را عمیق باورهای که هاییاستعاره و

                                                           
پژوهی )مجموع مقاالت( از سهیل عنایت شناسی یکپارچه و متحول ساز آیندههای یک روشها؛ نظریه و مورد کاویالیه ای علتاین بخش بر اساس کتاب تحلیل الیه ۷

پژوهی علوم و فناوری دفاعی ترجمه شده است. در هر جا که احساس اله نوشته شده است که در ایران و به همت موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی؛ مرکز آینده

ای حلیل الیههایی که به زبان انگلیسی و فارسی در زمینه تمقاالت و کتاب تقریباً تمامیتأمل آنکه  ی کتاب مراجعه گردید. نکته قابلشد ترجمه نامفهوم است، به متن اصل

 اند، بدین ترتیب در اینجا به کتاب اصلی مراجعه شد. اند، به لحاظ نوشتار مشابهعلی به چاپ رسیده
۲ ((CLA)Causal Layered Analysis در م ) یل تحل»ترجمه شده است. در حالی که به نظر می رسد که « هاتحلیل الیه الیه ای علت»تون فارسی بیشتر به

  تر باشد.ای صحیحترجمه« ای عِلّیالیه
3 Forecasting  
4 Scenarios  
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 پایین تحلیل یخ برای کوه باالی سطح زدن کنار درصدد علّی ایالیه تحلیل روش .باشد باید که آنچه و دهدمی معنا که

 یحلقه این در گذشته، این از .گیرد انجام سازمتحول و ارزشمند تحقیقاتی تا است نیاز سطوح تمام به در واقع نیست؛ دریا

  .دارد قرار شناسیمعرفت دل در اقدام .رودنمی بین از بازسازی اسطوره، -معرفت  –معنا  - داده

 بر مبتنی رویکرد این .هستیم شناسیروش به ایالیه اما یکپارچه و گزینبه رویکردی اتخاذ دنبال به ما نتیجه در

 هاروش تمام آن در که ندارد، چرخش پسامدرن سمت به همچنین .نیست پژوهشگر خاص یک و فرد به منحصر مفاهیم

 قدرت اما .ماندمی باقی عمودی دید و رودنمی بین از مراتب سلسله .هستند برابر اعتبار و ارزش دارای رویکردها یا

 گرایی صرفاًگزینیبه این .سازدمی جدا سنتی و فئودالی هایوضعیت از را مراتب سلسله و کشدمی چالش به را دیگران

 چگونه که امر این ."کن حل مشکل را تنها بکن، خواهیمی که کاری هر" نیست آمریکایی گراییتجربه نسخه یک

  .است بنیادین و اساسی موضوعی کنند،می را خلق خاص لیتانی مسائل اجتماعی بافت و بینیجهان اسطوره،

شوند. می آشکار منافع و گیردمی قرار مورد توجه سیاست .است تحقیق فرایند از بخشی شناسیمعرفت سیاست این

 شکل بدانیم توانیمنمی یا توانیممی که آنچه به معرفت شود، در واقع،نمی آشکار شخصی عالیق و منافع تمام البته،

 وجودبه  اقرار و اذعان دارند. ناشناخته نکات به بردن پی به امید ایالیه و گزینبه رویکردهای کهحالی در  .بخشدمی

 بینیپیش دقت به را آینده تواننمی که نیست معنا بدان این .دارد قرار پژوهیآینده تحقیقات محور و مرکز در هاناشناخته

 گذشته، این از .شوندمی تحقیقی نوع هر وارد ذهنی مفاهیمی عنوان به ناشناخته مطالب که است معنا بدان بلکه کرد،

  .دارد وجود هاآن به بردن پی برای متفاوتی هایروش و شودمی بیان مختلف هایشیوه به ناشناخته مطالب

 

 جستاری در بافت تاریخی 9-8-4

 یوهان عمیق تمدنی کدهای مفهوم نخست عامل .است مختلف عوامل از برگرفته علّی ایالیه تحلیل گفت توانمی

 منظوربه  گالتونگ، دیدگاه بنابر (.Galtung, 1981)دارد  قرار هاملت روزانه اقدامات سطح زیر در که است ۷گالتونگ

 شانتمدنی هایریشه بر اساس را هاآن و برسیم ملی و رسمی مواضع از فراتر سطحی به باید المللبین روابط واقعی درک

 هاملت محسوس و مرئی اقدامات از فراتر سطحی به باید ما که کرد تصور گونهاین را دیدگاه شود اینمی .درک کنیم

 و شرح را معنا تمامی که اولیه، هایاسطوره و هاآن رفتار به دهندهشکل بینیبه جهان و اقدام، تاریخی علل به و برسیم

  .بپردازیم دهند،می توضیح

 یا هامعرفت .است تأثیر معادل و نفوذ دارای - ۳شاپیرو مایکل تفسیر و تعبیر طریق از عمده طوربه - ۲فوکو میشل

 اند،شده طبیعی امری به تبدیل واقعیت خاص هایگذارینام چگونه که امر این درک در دانش، تاریخی هایچارچوب

                                                           
1 Johan Galtung  
2 Michel Foucault  
3 Michael Shapiro )مایکل شاپیرو استاد علوم سیاسی در دانشگاه هاوایی است که احتماال عنایت اله نظرات فوکو را از وی آموخته است( 
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 شناسیروش ضد اثری را خود کار فوکو چه دهد. اگرمی توضیح و شرح را امر" چرایی" تبارشناسی .دارند اساسی نقش

  .آورده است وجود به الیه چند شناسیروش یک تبارشناسی، شکنی وشالوده دادن قرار هم کنار با عنایت اله داند، لیکنمی

 اجتماعی )و و انسانی علوم در خصوصبه تحقیقات، انواع تمامی در علّی ایالیه تحلیل روش از توانمی کهدر حالی 

 است. متمرکز آینده درباره تحقیقات بر روش این ولی کرد استفاده سیاستی(، تحقیقات تمام مطمئناً

استون، لین،  همچون دیگران )پژوهشگرانی توسط پژوهیآینده حوزه تحقیقات انجام گرفته در به توجه با عنایت اله

. ۲تقسیم کرد: تجربی، تعبیری و انتقادی پوشانهم تحقیقاتی بعد سه به را پژوهیآینده (،۷ماسینی، سردار، آمار و بزولد

 فاعل، نقش حقیقت، واقعیت، درباره متفاوتی هایفرض دارای بعد هر .است "اقدام حین تحقیق" چهارم نوپدید دیدگاه

به  در علّی ایالیه تحلیل روش فردمنحصر به  ویژگی است مهم اینجا که است. آنچه آینده ماهیت و جهان ماهیت

 سپس و هاآن به شده معانی )تعبیری( داده با بینی(داده )پیش بافتاربندی به روش این است؛ دیدگاه چهار هر کارگیری

بیان  با معرفت )انتقادی( همراه و ،۳وارنا جنسیت، طبقه،  دانش  /قدرت تاریخی مختلف ساختارهای در هاآن دادن قرار

مختلف  هایدیدگاه ترکیب علّی به ایالیه تحلیل روش که با وجود آن .پردازدمی معرفت تعریف به ناخودآگاه، هایداستان

 انتقادی پژوهیآینده تحقیقات در آن جایگاه بهترین ولی پردازد،می –شناسی و اسطوره فلسفه اجتماعی، علوم علم، -

 .است

 حوزه از قاطع طوربه  و ظاهر شده آینده گفتمان عنوانبه مهم، اجتماعی علوم دیگر همچون انتقادی، پژوهیآینده

 در دانش منافع درباره شناختیمعرفت مالحظات حوزه به جهان پذیریبینیپیش قابلیت درباره شناختی هستی مالحظات

 خاص )مثالً رویداد یک بینیپیش به پساساختاری، انتقادیِ رویکرد است. در کرده حرکت آینده پیرامون مختلف ادعاهای

( جمعیت هایآینده و شناسیجمعیت به شده اعطا مختلف بهتر )معانی درک تعبیر یا تجربی( سنت در جمعیت آینده

 پرداخت؟(. در جمعیت موضوع به باید چرا شود )مثالً،می پرداخته تحلیل سازمسئله واحدهای به بلکه شود،نمی پرداخته

 پرداخته آن از پرسش طرح و آینده "تعریف عدم"ه ب بلکه گیرد،نمی آینده صورت بهتر تعریف بر زیادی تأکید نتیجه،

 توانیممی مثالً، .نیستند تاریخی گفتمان در "جمعیت" معادل ارزشی و اهمیت دارای جمعیتی هاینگریپیش مثالً، .شودمی

 بدیل واحدهای از اگر گیرد؟می قرار نگریپیش مورد  "جامعه"جای  به "جمعیت"چرا  که کنیم مطرح را پرسش این

  شوند؟می ظاهر چگونه متفاوت هایآینده شود، استفاده تحلیل

                                                           
1 Linestone, Masini, Sardar, Amara, and Bezold  
2 Empirical, Interpretive, and Crtical  

سنتی واژه وارنا  طور بهی است. شناختروان -تماعی مارکس پدید آمده و شامل معرفت )مرزهای دانستن( و نوع اج« طبقه»( )رنگ( بر اساس مفهوم Varnaوارنا ) ۳
ها مطرح ساخته است. در نتیجه، سارکار چهار نوع تاریخی را مطرح ( دارد. سارکار آن را از چارچوب فکری هندو خارج ساخته و آن را در کالن تاریخCastاشاره به کاست )

که یک وارنای خاص برای مدت بسیار طوالنی یناارکار کسب اطمینان از چرخش نخبگان است، یعنی ساخته است: کارگر، جنگجو، روشنفکر و بازرگان. هدف نظام س
 ها در نظر گرفت و خطی بودن پیش مدرن، مدرن و پسامدرن را به چالش کشید. معرفت عنوانبهرا  هاآنتوان حاکم نخواهد بود. می
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 بینیپیش به باید چرا که کنیم مطرح را پرسش این توانیممی ترگسترده سیاسی دیدگاه یک اتخاذ با نتیجه، در

 هستند؟ مصرف سطوح از ترمهم رشد هاینرخ چرا .پرداخت جمعیت

 پایگاه تعیین همچنین و شده مطرح روندهای دادنِ قرار پرسش مورد کشیدن، چالش به در سعی پساساختاری رویکرد

 رویدادها کدام که شودمی مطرح نکته این .دارد جدید هایمارکسیست متعارف انتقادی تحقیقات همچون هاآن طبقاتی

همچنین  و نخست گام در روند یا رویداد طرح از پس موضوع یک چگونه و کرد ارائه توانمی را دیگر روندهای و

 قرار استفاده مورد رویداد یا روند یک طرح طریق از پارادایم کدام و گیردمی شکل خاص، اجتماعی ساخت آن "هزینه"

 ؟ گیردمی

 مفیدترین از یکی دیگر، هایتمدن در دانش هایبندیدسته خصوص به دانش، کسب هایروش دیگر از گیریبهره

 چگونه که سازیم مطرح را دیدگاه توانیم اینمی ما جمعیت مثال در مثالً .است فعلی زمان از گرفتن فاصله هایشیوه

 آشکار و مطرح جمعیت آینده سناریوهای و ۲سازندمی را جمعیت گفتمان هندی یا اسالمی، ،۷کنفوسیوسی هایتمدن

  .است مناقشه مورد مسئله مورد یعنی جمعیت، این در سناریوها، بنیادین بندیدسته زیرا شوند،می

 که دارد تجربی قلمروی از بنیادین تفاوت و است واقعیت سازنده بلکه نیست؛ نمادین عنصری زبان رویکرد، این در

 دیدگاه در یا و پردازدمی خنثی ایشیوه به واقعیت توصیف به صرفاً که شودمی فرض واضح و شفاف امری زبان آن در

 مفهوم انتقادی و تعبیری رویکرد مرکز در .۳بخشدمی رنگ واقعیت به خاص هایشیوه به و است مبهم زبان که تعبیری

 اغلب هاآن زیرا سازد،می مشکل دچار را فعلی هایبندیدسته تمدنی تحقیقات .دارد قرار تمدنی پژوهیآینده تحقیقات

 پشت در که شودمی آشکار ما برای نکته این اخیر(. سال پانصد در غرب تمدن خصوصهستند )به غالب تمدن بر مبتنی

 هایبینی )فرضجهان آن سر پشت تجربی( و مسائل مورد در موجود فرهنگی )تفکرات واقعیت تجربی، واقعیت سطح سر

  .دارند واقعی( وجود جهان ماهیت درباره ناخودآگاه

 

 روش یک عنوانبه  پساساختارگرایی 9-8-۲

  :از عبارتند که است مفهوم پنج شامل پساساختارگرا پژوهیِآینده ابزار جعبه

 

 

 

                                                           
1 Confucian  

ونه در این امر دخالت دارد که چگ هاآنها نه تنها قادر به دیدن یا توصیف هستند، بلکه همچنین ساختار اجتماعی که تمدن رفته کار بهبه این دلیل « سازندمی»واژه  ۲
 شود. یعنی این که، چارچوب دانش قبل از مقوله دانش وجود دارد.خلق می« جمعیت»یک مفهوم خاص همچون 

  پذیرد.واقعیت از طریق زبان و کدهای تمدن و تاریخ انجام میاما بیان  ،شودموجودیت قبلی واقعیت انکار نمی ۳
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 جعبه ابزار پساساختارگرایی

 ساختارشکنی

 تبارشناسی

 گیریفاصله

 های بدیلها و آیندهگذشته

 بخشی مجدد دانشنظام

 

 یک داد مانند قرار نقد مورد را آن بتوان که چیزی متن یعنی هر مرحله این در .است ساختارشکنی نخست مفهوم

 دهنده تشکیل اجزای به و انتخاب، کرد مطالعه را آن بتوان که فردی یا چیزی هر طور کلیو به  بینیجهان کتاب، فیلم،

 است؟ نامرئی و نامحسوس چیزی چه و مرئی و محسوس چیزی چه که شودمی مطرح پرسش این و شودمی تجزیه آن

  :از عبارتند ساختارشکنی از ناشی تحقیقاتی هایپرسش

 

 ساختارشکنی

 برد؟ چه کسی ساکتچه کسی در سطح دانش برتری دارد و در سطوح اقتصادی، اجتماعی و غیره سود می

 شده است؟ حقیقت چیست؟

 شود:ها مطرح میپژوهی این پرسشدر حوزه آینده

 . کدام آینده غالب است؟۷

 های آینده، مرجح هستند؟کدام فرض. ۲

 

 است هاپارادایم تاریخ بیشتر بلکه نیست، روندها و رویدادها مستمر تاریخ معنای به این .است تبارشناسی دوم مفهوم

 هایگفتمان در مطالعه مورد اصطالح چگونه و اندبوده غالب هاگفتمان کدام که است امر این تشخیص معنای به و

 چیزی چه که شودنمی پرداخته موضوع این به چندان ۷نیچه از دیدگاه نتیجه، در .است کرده سفر و حرکت مختلف

 آمیز مناقشه امری به تبدیل هنگام چه و چگونه موضوع یک :پردازدمی اخالقی مسائل تبارشناسی به بلکه است اخالقی

  .شودمی ظاهر هاگفتمان کدام در مفهوم این و شودمی

 

 

 

                                                           
1 Nietzche  
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 تبارشناسی

 اند؟اند؟ چگونه در تاریخ حرکت کردهها در ساخت وضعیت فعلی موفق بودهکدام گفتمان

 اند؟ماشوند، کدنکاتی که موجب اهمیت مناقشه می

 اند؟ماهای آینده کدتبارشناسی

 

 گراییتجربه طرفیبی بین تمایزگذاری مفهوم به امر این که گفت باید مجدداً .است گیریفاصله سوم مهم اصطالح

 .کندمی ایجاد پژوهیآینده و پساساختاری تفکر بین نظری ارتباط یک گیریفاصله .است تعبیری تحقیق متقابل رابطه و

 سازندمی توجه قابل را آن و کنندمی نقد را حال زمان که هستند ممکنی تصاویر بلکه نیستند، امور نگریپیش سناریوها

ناکجا  کامل یا هایمکان  ۷شهرها آرمان از استفاده با توانمی .سازندمی فراهم را دیگر هایآینده ظهور امکان نتیجه در و

  .کرد خلق دیگری فضاهای آباد

 

 گیریفاصله

ازند؟ سسازند؟ عجیب و غریب میسازند؟ آن را ناآشنا میتوجه میکدام سناریوها زمان حال را قابل 

ه توانستند وجود داشتهایی که میتاریخی )آینده سازند؟ این سناریوها در فضایغیرمتعارف می

 اند؟باشند( یا زمان حال یا آینده کدام

 

 در اما است، کرده تمرکز بدیل هایآینده بر تنها پژوهیآینده .است بدیل هایآینده و هاگذشته چهارم، اصطالح

 یک واقع در پنداریممی حقیقت که ایگذشته .است سازمسئله آینده همچون نیز گذشته پساساختاری، انتقادی چارچوب

  :از عبارتند اصطالح این هایپرسش .است گرفته صورت فاتحان توسط اغلب که است تاریخ از خاص نوشتار

 

 های بدیلها و آیندهگذشته

 کدام تعبیر گذشته معتبر است؟

 شوند؟ها موجب تشویش زمان حال میکدام تاریخ

 شود؟برای حفظ زمان حال استفاده می اندازِ آیندهاز کدام چشم

 شود؟کدام حالت موجب بر هم زدن وحدت و یکپارچگی زمان حال می

 

                                                           
1 Utopias  
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 در گرفته انجام کار اعظم بخش به و دهدمی قرار آینده فرا روی متفاوتی بعد دانش، مجدد بخشینظام آخر، مفهوم

 چرا که دارد شباهت تبارشناسی و ساختارشکنی به دانش مجدد بخشینظام دارد. شباهت تمدنی پژوهیآینده تحقیقات

 چون  هم خاص هاییمقوله چگونه که است متمرکز امر این بر خاص طور به و شود؛می خاص هایمقوله گشودن موجب

  .بخشندمی نظام و نظم دانش به "تاریخ مراحل"یا   "تمدن"

 

 بخشی مجدد دانشنظام   

 های مختلف فرق دارد؟ها و معرفتها، جنسیتبین تمدنچگونه نظام بخشیدن به دانش در 

 شود؟محسوب می "دیگری"چه چیزی یا چه کسی 

که کلی و عمومی باشند، جای آن شود و آن را بههای فعلی میچه چیزی موجب غیر طبیعی جلوه نمودن نظم

 سازد؟خاص می

 

 هایروش دیگر با نیرومندی ارتباط البته، .بخشندمی شکل را پساساختاری پژوهیآینده ابزار جعبه مفهوم، پنج این

 هایبندیدسته از خارج مسائل بینیپیش به سطح یک در ۷نوپدید هایموضوع تحلیل روش مثالً، .دارد وجود پژوهیآینده

 ها،آن دادن جلوه سازمسئله وسیلهبه  متعارف، هایبندیدسته زدن بر هم طریق از را کار این و پردازدمی دانش متعارف

 تصور جهانی مفاهیم را هاآن و کندمی حقوق مفهوم بازاندیشی به وادار را ما "هاربات حقوق"مفهوم  مثالً، دهد.می انجام

 این و کندمی حس و هوش مفاهیم بازاندیشی به وادار را ما پندارد. همچنینمی سیاسی و تاریخی را هاآن بلکه کند،نمی

 که نوپدید، هایموضوع تحلیل همچون پژوهیآینده روش یک نتیجه در چیست؟ زندگی که سازدمی مطرح را پرسش

 بینیپیش روش یک صرفاً نباید را گیرند،می قرار مورد استفاده نوظهور مسائل و روندها شناسایی جهت متعارف طور به

 .باشد نیز انتقادی تواندمی بلکه، کرد تصور

 

 و پساساختارگراییای علی تحلیل الیه 9-8-9

 است. اصلی و نخستین مفهوم ساختارشکنی که هر چند است، شده گرفته فوق مفهوم پنج هر از علّی ایالیه تحلیل

 تاریخ تبارشناسی .هستند مرتبط اندازه همان به پساساختاری ابزار جعبه دیگر ابعاد .سازدمی آشکار را ۲لیتانی سطح چرا که

 حرکت امکان گیری،فاصله .کندمی ارائه را خاص هایبینیجهان و هاایدئولوژی ها،گفتمان شدن غالب و سیطره چگونگی

 آشکار را آینده بدیل هایآینده و هاگذشته .سازدمی فراهم را واقعیت مندنظام سطوح و لیتانی سیطره قدرت، از جدا

 و هادانسته کشیدن چالش به با دانش مجدد بخشینظام و هستند مفید بینیجهان سطوح در خصوص به و سازندمی

                                                           
 پردازد.  می مسئلهها قبل از تبدیل شدن به یک روند یا ( روشی است که به شناسایی موضوعEmerging issues Analysisهای نوپدید )تحلیل موضوع ۷ 

2 Litany  
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 احتماالت ظهور نداریم، اطالعی آن از که دانیمنمی ما آنچه اکتشاف جهت ما از پرسش این طرح واقع در و هاندانسته

  .سازدمی پذیرامکان را گذار و تحول جدید

 مادی / داریسرمایه تربزرگ نظام توسط جهانی طوربه  که است مناقشه بدون واقعیت یک لیتانی کالن، سطح در

 در .یافتمی توسعه حزب توسط که بود رسمی حقیقت یک لیتانی سابق، کمونیستی دنیای در .شودمی خورانده ما به

 این هر حال،به  .گرددمی فرض عمومی شود،می ارائه فئودال روحانیون توسط که قرآن از خاصی تفسیر اسالم، جهان

 -فکری  –ای سیاره-جهانی  جامعه مثالً -باشد  داشته وجود دیگر نوع از ایجامعه آینده در اگر که نیست معنا بدان

 توسعه مختلف جهانی اجتماعی هایتشکل توسط که عمیقی پایدار اندازمشارکت )چشم –جنسیتی  –بومی  زیست

 اما .شد خواهد ظاهر جدید لیتانی یک کهآن جایبهبلکه بدین معنا است که  شد، خواهد محو لیتانی آنگاه -یابد( می

سیطره  و پذیردنمی را دیگری تفسیر و تعبیر و شده منجمد زمان طی در که است آن انتقادی پژوهیآینده نظریه فرض

  .کندمی خلق را خود خاص لیتانی نظامی هر نتیجه، در .یابدمی

 نوع یک مورد در صراحتبه  بکشد، چالش به را خاص جهانی نظام و بینیجهان یک روش این اگر حتی نتیجه، در

 کسب معرفتی یا مالی فکری، منافع فعلی نظام از که بازیگری برای هر حال، به .گویدنمی سخن دیگر خاص نظام

 عاری که را موقعیتی و سازدمی آشکار را وی منافع زیرا بود، خواهد نامطلوب علّی ایالیه تحلیل همچون روشی کند،می

 تحقیق چرا که ای( نیست،الیه هرگونه ضد یا تعبیری ضد ضدتجربی )یا روش این .کشدمی چالش به است منافع از

 هایسنت بهداشتی اقدامات که دارند وجود افزایشی رو به شواهد مثالً، .کند کمک واقعیت شواهد ارائه به تواندمی تجربی

 بهتر هایلیتانی پیشنهاد هدف گرا،تجربه کاری چارچوب یک در هر حال، به .در بردارد ( منافعیو ... چینی هندی، دیگر )

 عمودی رویکرد به واضح کامالً صورتبه علّی ایالیه تحلیل مفهوم، این در .است پروژه کل کشیدن چالش به بدون

 شکافته گیرد، قرار بررسی و بحث مورد لیتانی سطح که دهندمی را امکان این ترعمیق هایالیه آن در که پردازدمی

 است، واقعیت سطوح دیگر کنترل دنبال به که سرسخت گرایتجربه فرد یک از منظر .گیرد قرار پرسش مورد و شود

 نیز گراپسامدرن فرد یک .است سطوح این بافتاربندی دنبال به علّی ایالیه تحلیل زیرا دشوار )نامناسب( است امر این

 .شودنمی فرض نسبی طورکلیبه واقعیت نیستند؛ برابر سطوح تمام زیرا یابد،دشوار می را علّی ایالیه تحلیل کارگیریبه

 و باال رو به حرکت .یابدنمی خاتمه ترعمیق سطوح در اما است قائل عمق برای "باالتری"ارزش  علّی ایالیه تحلیل

 نظام سطح به توجه بدون اسطوره سطح یا بینیجهان در ماندن باقی .است کلیدی عامل یک مختلف سطوح در پایین

 نیازی و کرد استفاده مختلف هایشیوه به علّی، ایالیه تحلیل از توانمی. شودمی فاجعه بروز موجب احتماالً لیتانی یا

 .کرد تصور رؤیت قابل و مریی هاییویژگی توانمی را لیتانی مثالً، .کشید چالش به را فعلی جهان مشکل یک که نیست

 قرار پرسش مورد را موجود نظام باید نظام، سطح در." بخواند تواندنمی محسن" :کنید دقت شکایت و گله این به مثالً

 آموزگار، والدین، بین اطالعات جریان توانمی .شودمی ریاضی پایین نمرات یا خواندن پایین سطوح ظهور موجب که داد

 هاآن .داد قرار اکتشاف مورد توانمی را آموزش بنیادین هایدیدگاه بینی،جهان سطح در .کرد تعقیب را کودک و مدیر
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 مدرسه سازی )بهجهانی جایگاه آموزگاران( دورنماهای والدین، دیدگاه دولت، دیدگاه بنیاد )مثالً، نظام و توانند صنعتمی

 مدرسه گذاشتن کنار جنبش همچون دیگر برانگیزچالش جنبه یک یا (جهانی بازار در رقابتی مزیت کسب جهت رفتن

 قرار بررسی و بحث مورد را آموزش اصیل هایداستان توانمی استعاره  /اسطوره سطح در که،این سرانجام .باشند رفتن

 باید که است خالی لوح سنگ یک یا شود؟ پر آموزگار توسط باید که است خالی ظرف یک آموزدانش آیا مثالً، .داد

 حتی یا داد؟ پرورش و تغذیه را آن باید که است گلی یا داد آب آن به باید که است بذری یا بنویسد؟ آن بر روی آموزگار

 است. اطالعات دانلود فرآیند یا اطالعات وجویجست به کمک صرفاً آموزگار نقش که است رایانه یک

 

 ای علیروش پیاده سازیِ تحلیل الیه 9-8-1

 انجام طریق از اند،شده مطرح نظریه از دل یک قدرت با که هاییروش تمامی همچون علّی ایالیه تحلیل روش

 هایمجموعه در آن واقعی کارگیری به بار هاده طریق از روش این .است یافته تکامل و توسعه های گوناگونپروژه

 در و یافته تکامل -و کار کسب  مراکز و غیردولتی هایسازمان مؤسسات، ها،دانشگاه المللی،بین هایسازمان –مختلف 

 دهیسازمان جهت روش این از است ممکن دکتری مقطع دانشجوی یک کهدر حالی  مثالً، .است یافته پاالیش فرآیند این

 توسعه جهت آن از است ممکن نیز شرکت یک کند، استفاده -انتقادی  و کیفی کمی، مثالً - "داده"مختلف  انواع

 راهبرد تدوین جهت آن از نهاد یک است ممکن .کند استفاده شرکت هدف بازاندیشی یا خود متنوع خدمات و محصوالت

مختلف  موقت انتظارات با (مختلف هایگروه دولت، جامعه، استادان، دانشجویان، )مثالً مختلف مخاطبان برای خود

-فرمول کشیدن چالش به جهت آن از اجتماعی جنبش یک است ممکن .کند بلندمدت( استفاده و میان آنی، )نیازهای

 دلیل به علّی ایالیه تحلیل روش که،این  سرانجام .گیرد بهره هاشرکت و هادولت توسط متعارف سیاست هایبندی

 تایلند، آندورا، مالزی، زالندنو، استرالیا، )آمریکا، ۷مختلف کشورهای در عمل حین یادگیری مکرر هایکارگاه برگزاری

 توسعه اند،داشته حضور آن در مختلف هایفرهنگ که جلساتی و هلند( و آلمان صربستان، کرواسی، سنگاپور، تایوان،

 فرهنگی جنسیتی، فردی، هایآزمون از دیگری مفید روش هر همچون دهه یک طی در روش این نتیجه، در .است یافته

  .است آمده بیرون سربلند سازمانی و نهادی تنوع و

 کمی، روندهای این سطح جایگاه است. "لیتانی"نخست  سطح .است سطح چهار دارای علّی ایالیه تحلیل

 معموالً حد( و از بیش جمعیت شده )مثالً اغراق هاآن مورد در سیاسی دالیل بنا به اغلب مسائلی است که و مشکالت

 به غیرمستمر و نیستند مرتبط یکدیگر به روندها و موضوع رویدادها، .در این سطحشوندمی بیان خبری هایرسانه توسط

 ( یا!داد انجام تواننمی کاری انفعال )هیچ یا (دهم؟ انجام توانممی کاری ناتوانی )چه حس اغلب آن نتیجه .رسندمی نظر

 است، پژوهیآینده تحقیقات اکثر متعارف سطح این .است (دهند؟نمی انجام آن درباره کاری هاآن دیگران )چرا از انتظار

                                                           
 هایی را برگزار کرده است.زمینه، کارگاهدر این عنایت اله در ایران  ۷
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 نیاز و است سطح ترینمریی و آشکارترین لیتانی سطح .شود ۷ترس و بیم سیاست خلق به منجر سرعتبه  تواندمی که

  .گیرندمی قرار پرسش مورد ندرت به هافرض .در این الیه ۲دارد اندکی تحلیلی توانایی به

 )مثالًتاریخی  و محیطی زیست سیاسی، اقتصادی، فناورانه، اجتماعی، عوامل جمله از مندنظام علل به دوم سطح

 تحلیل نوع این .است های کمیداده بر مبتنی تعابیر در این الیه .دارد خانواده( ارتباط تنظیم فقدان تولد، نرخ افزایش

 دانشگاهی نیستند، کامالً که نشریاتی یا هاروزنامه در سرمقاله صورت به و شودمی ارائه سیاستی مؤسسات توسط معموالً

 دولت نقش .دارد دانشگاهی و علمی تحلیل چنین هم و فنی هایشرح بیان در مناسبی عملکرد سطح این .شودمی منتشر

 داده مورد در موارد اغلب در .گیردمی قرار اکتشاف مورد سطح این در موارد اغلب در هامنافع آن و دیگر بازیگران و

 ،کشدنمی مناقشه و چالش به را گیردمی شکل مورد نظر موضوع آن در که پارادایمی زبان هر حال، به شود؛می پرسش

  .است فرمانبردار و مطیع آن به نسبت بلکه

 آن سازیمشروع به اقدام و کندمی پشتیبانی آن از که دارد ارتباط بینیجهان و گفتمان به سوم ترِعمیق سطح

 و جمعیت بحث اجتماعی؛ امنیت زنان؛ فقدان قدرت فقدان خانواده؛ تمدنی دورنماهای و جمعیت رشد )مثالً، نمایدمی

 از مستقل حدی تا بازیگران و مستقل فرهنگی و زبانی اجتماعی، ترعمیق فرآیندهای یافتن سطح این مصرف(. وظیفه

 جهت هاییتالش و است مهم بسیار موضوع یک زمینه، پیش ترعمیق هایفرض تشخیص سطح این در .است نظام

 چگونه که پرداخت امر این اکتشاف به توانمی مرحله این در .گیردمی صورت موضوع و مسئله مجدد سازی اندازچشم

 میانجی یا علت از ها( بیشمعرفت و هاتمدن طریق از شده بیان هایبینیجهان و هاایدئولوژی مختلف )مثالً هایگفتمان

 مورد گفتمان چگونه که پردازدمی مورد این در تحقیق به سطح این .سازندمی را آن واقع در و هستند موضوع یک

  .است مسئله و موضوع بندیچارچوب از بخشی مسئله، درک در استفاده

 هاسازمان بازیگران، مختلف منافع معنای به که است نفعانذی سطح نخست سطح .دارند وجود سطح چهار اینجا در

 باشد، باید که وضعیتی و جهان فعلی وضعیت درباره عمیق مواضع و ایدئولوژیک سطحی دوم، سطح .باشدمی نهادها و

ها بینیجهان طریق از که است تمدنی سوم، جدید(. سطح مارکسیسم و یا پایدار توسعه مقابل در اقتصادگرایی )مثالً است

یا  مدرنپیش و مدرن پسامدرن، است )مثالً معرفتی چهارم سطح .شودمی کنفوسیوسی( بیان و اسالمی غربی، )مثالً

 ایدئولوژی، نفع،ذی ترکیب مورد استفاده )یا گفتمان مورد در گیریتصمیم (.دانش پاندولی / مارپیچی / ایچرخه هاینظم

 .دارد موقعیت به بستگی (معرفتی و تمدنی

                                                           
 های نوین این امر هستند.کلوب رم و مطالعات دیگر، نمونه« های رشدمحدودیت»گزارش  ۷

بخشیدن به نظام،  لظرفیت شک البته افرادی که در توسعه سطح لیتانی دخالت دارند نه تنها باید دارای توانمندی و قابلیت تحلیل باال باشند، بلکه باید همچنین دارای ۲
-انشود مگر اینکه بر چیزی تکیه داشته باشد. لیتانی اقتصادگرایی بر نظام مالی جهان، جهبینی و سطح استعاره / اسطوره باشند. سطح لیتانی، لیتانی محسوب نمیجهان

  داری، اسطوره حرص و طمع، دست نامرئی و منافع خود تکیه دارد.بینی سرمایه
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 افقی بعد یک سناریوها این کرد. ارائه مجزایی بدیل سناریوهای مختلف، هایگفتمان بر اساس مرحله این در توانمی

 لیتانی درک جهت استفاده مورد متغیرهای و لیتانی ارائه چگونگی هایبنیان سطح این در .افزایندما می ایالیه تحلیل به

  .گیرندمی قرار پرسش مورد

 ابعاد یعنی جمعی، الگوهای و عمیق هایداستان سطح این در .است اسطوره استعاره و سطح تحلیل، چهارم یالیه

مورد  بینیجهان مورد در احساسی / غریزی سطح تجربه سطح این .دارند مسئله وجود مشکل، احساسی اغلب و ناخودآگاه

 و دارد تکامل رو به دیداری تصاویر با بیشتری ارتباط و بوده ویژه و خاص کمتر استفاده مورد زبان .سازدمی فراهم نظر

  .است پرسش طرح مبدأ و ریشه سطح این .پردازدمی ذهن خواندن جای به قلب لمس به

به  پرداختن جهت واقعی آینده از عقب رو به گامی دورنما این .بردمی هویت ایاسطوره سطح به را ما چهارم الیه

 هاییفرض خاص سناریوهای مثالً، .است پسامنطقی یا غیرمنطقی خصوص به بحث، مورد یآینده ترعمیق هایفرض

 از است تاس یک پرتاب همچون آینده که امر این به باور .دارند انسانی عامل و عقالنیت زمان، ماهیت درباره خاص

 ،"ببند( اشتر زانوی توکل ببند )با را شترت اما کن توکل خدا به" است:  متفاوت کامالً آینده درباره عربی المثلضرب یک

 داند،می فرصت و انتخاب از مملو و محدودیت بدون را مقوله این که آینده درباره آمریکایی اندازچشم یک از هم نیز آن و

 وجود فردی هایتصمیم صرفاً نه و اجداد و خانواده بافت در فرصت و انتخاب کنفوسیوسی، تفکر دیدگاه از دارد. تفاوت

  .دارد

 آینه جاده، راهی دو همچون متعارفی هایاستعاره شود،می برگزار غرب از خارج در ی آینده درباره که هاییکارگاه در

 یک صورتبه را آینده آسیا، اتباع .دارد مفهومی و معنا ندرتبه  ایصخره رودخانه یک از آمدن پایین یا خودرو جلوی

نارگیل  یک است(، آن بافنده شده )خدا بافته خوبیبه فرش یک زیاد(، هایانتخاب و هاریشه با زنده درخت )موجودی

 بینند.کنترل( می کور )فاقد ایراننده با خودرویی نرم( یا داخلی سطح و سفت خارجی )سطح

 و حال زمان کشیدنِ چالش به نیرومند روش یک بدیل هایاستعاره خلق سپس و متعارف هایاستعاره ساختارشکنی

 خاص هایآینده برای را ترعمیق تمدنی هایبنیان تنها نه هااسطوره و هااستعاره .است بدیل هایآینده احتمال خلق

 مفاهیم هاآن .رسانندمی طراحی و منطقی هایتالش از فراتر سطحی به را آینده درک و خلق بلکه سازند،می آشکار

 به تبدیل تمدنی تعالی و آسیب هایدیالکتیک گردانند،باز می آینده از ما هایگفتمان به را ایاسطوره و ناخودآگاه

 (.Galtung, 1996شوند )می آینده و حال گذشته، درباره بصیرت کسب موجب که شوندمی هاییبخش

 این آن، آغاز نقطه .زندمی پیوند تحلیل سطوح دیگر به را آن و است استعاری بعد این دارای علّی ایالیه تحلیل

 از را جهان هاتمدن و هاسازمان افراد، .دارند وجود دانش کسب هایشیوه و واقعیت از متفاوتی سطوح که است فرض

  .بینندمی عمودی و افقی مختلف هایدیدگاه

 مثالً، .برسیم هاموضوع متعارف بندیچارچوب از فراتر سطحی به که خواهدمی ما از علّی ایالیه تحلیل در نتیجه،

 ندرت به ولی شود،می نیز سوم الیه وارد اوقات گاهی و دارد دوم الیه در ماندن به گرایش طبیعی و عادی علمی تحلیل
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 تحلیل یک انجام خواهان یقین به آنکه ضمن علّی ایالیه تحلیل .کندمی استفاده( استعاره و )اسطوره چهارم الیه از

 پایین و باال رو به حرکت در .بردنمی بهره آن از معرفتی نظر از یا نیست متمرکز خاص سطح یک بر ولی است عمیق

 ها،گفتمان ترکیب به توانمی افقی حالت در و پرداخت تلفیق و تحلیل سازییکپارچه و ترکیب به توانمی هاالیه در

  .پرداخت تحلیل غنای افزایش نتیجه در و هابینیجهان و دانستن هایشیوه

 خودی به سناریو هر شوند؛می بیان بدیل سناریوهای در آسانی به که است هاییتفاوت شود،می ظاهر اغلب که آنچه

 فضای در را سناریوها علّی، ایالیه تحلیل هر حال، به .دهد نشان را دانستن متفاوت روش یک تواندمی حدی تا خود

 از ایدامنه تواندمی شهری مراکز در پارکینگ و توقف فضاهای موضوع به پرداختن مثالً، .سازدمی مرتب عمودی

 زمین( دیدگاهی زیر یا رو بر پارکینگ پارکینگ )ساخت فضاهای افزایش مدتکوتاه سناریوی .کند خلق را سناریوها

 یا قدرت جایتصادفی )به و شانسی صورتبه فضاها توزیع سناریوی یا دور راه ارتباط ارزیابی سناریوی به نسبت متفاوت

 فضای ایده ساختارشکنی یا (کمتر؟ خودرو با مدرنیته )شهری در خودرو نقش مورد در پرسش طرح سناریوی یا (ثروت

 . دارد شده، تصور "پارکینگ"برای محدودی فضاهای هاآن در که سوم جهان کشورهای از بسیاری همچون پارکینگ

 اجتماعی سطح سناریوهای هستند، ترابزاری لیتانی نوع سناریوهای .هستند متفاوت سطح هر در سناریوها نتیجه، در

 /اسطوره نوع سناریوهای .دارند بنیادین هایتفاوت درک در سعی بینیجهان /گفتمان سناریوهای و بوده محورتر سیاست

  .دهندمی نشان تصویر داستان و یا شعر، یک از طریق را تفاوت این و هستند متمایز و مجزا استعاره

 

 4تحلیل تم 9-3

 دادن گزارش و تحلیل شناسایی، برای روش این است. پژوهش کیفی در تحلیل اساسی هایروش از یکی تم تحلیل

 معنای و ترین پاسخمهم اصل، در رود. تممی کار به متن( یک یا مصاحبه ها )تعدادیداده در موجود های()تم الگوهای

، ۷۳۰۳به نقل از محمودی و دیگران،  ۲۹۹۶، ۲کالرک و )براون دهدمی نشان پژوهش سؤال با رابطه در را داده در موجود

 (.۷۱۵ص. 

معنایی و موضوعاتی که جذابیت بالقوه دارند را، مورد نظر شود که تحلیلگر الگوهای فراگرد تحلیل تم زمانی آغاز می

ایی هها، و تحلیل دادهها و مجموعه کدگذاریو برگشت مستمر بین مجموعه دادهدهد. این تحلیل شامل یک رفت قرار می

ای ه فردی برطور کلی هیچ راه منحصر ب شود. بهآیند. نگارش تحلیل از همان مرحله اول شروع میاست که به وجود می

شروع مطالعه در مورد تحلیل تم وجود ندارد. تحلیل تم فراگردی بازگشتی است که در آن حرکت رفت و برگشتی در بین 

                                                           
1 Thematic analysis  
2 Virginia Braun & Victoria Clarke 
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عالوه تحلیل تم فراگردی است که در طول زمان باید انجام پذیرد، به این معنی که محقق ه مراحل ذکر شده وجود دارد. ب

 (. ۲۲، ص.۷۳۰۳و تحلیل خواهد کرد )ابویی اردکان و دیگران، ها را گردآوری در طول زمان داده

ها و سواالت تحقیق است و تا حدی، معنی و مفهوم الگوی موجود در مضمون یا تم، مبین اطالعات مهمی درباره داده

 و سازماندهی ها یافت می شود و حداقل به توصیفها را نشان می دهد. مضمون، الگویی است که در دادهای از دادهمجموعه

پردازد. به طور کلی، مضمون، ویژگی تکراری و متمایزی در متن است هایی از پدیده میمشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبه

ی درک و تجربه خاصی در رابطه با سواالت تحقیق است )عابدی جعفری و همکاران، که به نظر پژوهشگر، نشان دهنده

 (.۷۴۰، ص.۷۳۰۹

ها را می توان به روش استقرایی )مبتنی بر داده( و روش قیاسی )مبتنی بر نظریه( شناخت. در دادهمضامین یا الگوهای 

ها مرتبط هستند. این روش تحلیل مضمون تا حدودی شبیه روش استقرایی، مضامین شناخته شده، به شدت با خود داده

ش برای انطباق آن با چارچوب کدگذاری از قبل ها بدون تالنظریه داده بنیاد است. در این روش، فرایند کدگذاری داده

، مانهشود )ها انجام میتهیه شده )یا قالب مضامین( صورت می گیرد. در روش استقرایی، تحلیل مضمون بر اساس داده

 (. ۷۱۵ص.

رائه اای که توسط براون و کالرک بهره گرفته شده و از فرایند تحلیل شش مرحله در این پژوهش از رویکرد استقرایی

 اند از:گانه عبارتشود. این مراحل شششده، استفاده می

 

  ها.داده با آشنایی اول، گام

 آشنا هاداده ی محتواییگستره و عمق با اینکه پژوهشگر برای است. پژوهش مراحل سایر اساس و پایه مرحله این

 مکرر بازخوانی شامل معموالً هاداده در شدن ورغوطه سازد. ورها غوطهآن در ایاندازه تا را خود که است الزم ،شود

 .الگوهاست و معانی وجوییعنی جست فعال، صورتبه هاداده

 

  اولیه. کدهای ایجاد دوم، گام

 شامل مرحله این است. کرده پیدا آشنایی هاآن با خوانده و را هاداده پژوهشگر که شودمی شروع زمانی ی دوممرحله

 .دارند تفاوت ترند،گسترده که ها(تحلیل )تم واحدهای با شده کدگذاری هایالبته داده هاست؛داده از اولیه کدهای ایجاد
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 ها.تم وجویجست سوم، گام

 کدهای از فهرستی پژوهشگر و باشند شده آوری و جمع کدگذاری ها،ی دادههمه که شودمی شروع زمانی مرحله این 

 کندمی آغاز را تحلیل پژوهشگر مرحله، این در باشند. شده حاصل طول پژوهش در که باشد، داشته اختیار در گوناگون

 .ترکیب شوند فرعی و اصلی هایتم از مجموعه یک ایجاد برای توانندمی گوناگون کدهای که چگونه گیردمی نظر در و

 

  ها.تم بازبینی چهارم، گام

 معیار کند.می بازبینی را هاآن کرده، ایجاد را هااز تم ایمجموعه پژوهشگر که شودمی شروع زمانی چهارم یمرحله

 هم با معنایی نظر از باید تم یک در شده پذیرفته مضامین است. تباین بیرونی و درونی تجانس گام، این در نیز قضاوت

 مرحله پژوهشگر این در باشند. موجود واضح و مشخص هاییتفاوت باید متفاوت هایتم بین کهباشند؛ در حالی  متجانس

 .دهندمی شکل منسجم و جامع الگوی یک ها،تم این آیا که کند بررسی باید

 

 ها.تم گذارینام و تعریف پنجم، گام

 این در پژوهشگر باشد. داشته وجود هاتم از بخشی رضایتنقشه یک که شودمی شروع زمانی پنجم یمرحله 

 این در کند.می تحلیل را هاآن داخل هایداده سپس، کند.می مجدد بازبینی و کرده، تعریف ارائه که را هاییتم مرحله،

 .پژوهش بنویسید اصلی سؤال با مرتبط مشخص، و مختصر تحلیل یک تم، هر برای باید مرحله، پژوهشگر

 

  گزارش. یتهیه ششم، گام

 این باشد. داشته اختیار در را دیده آب کامالً هایاز تم ایمجموعه پژوهشگر که شودمی شروع زمانی ششم یمرحله

 غیرتکراری و منسجم منطقی، مختصر، داستان یک باید پایانی گزارش گزارش است. نگارش و پایانی تحلیل شامل مرحله

  (.۲۹۹۶کند )براون و کالرک،  ارائه تم، هر با مرتبط هایو داده هاتم یدرباره را
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 فرایند انجام تحقیق 9-4۵

 ( فرایند انجام پژوهش نشان داده شده است.۲-۳)در نمودار 

 

 
 : فرایند انجام پژوهش ۲-9نمودار 

 

 خالصه فصل 9-44

سازد است که مشخص می جهت اهمیت آن در اینپرداخت. بدینآنچه در این فصل گردهم آمد، به روش تحقیق می

که محقق، چگونه برای پاسخ دادن به سؤاالت پژوهش، خود را به روشی علمی مجهز ساخته است. در فصول بعد و بر 

 گیری خواهد بود. و در نهایت نتیجه های خامدادهو تحلیل ی همین تجهیزات روشی، محقق قادر به تجزیه پایه

 

 

 

ی تصاویر آینده و بررسی ای در حوزهمطالعات کتابخانه
 ی پژوهشپیشینه

طراحی سواالت پژوهش، انتخاب روش پژوهش،  
 انتخاب میدان پژوهش

ها به  طراحی سواالت مصاحبهتدوین طرح تحقیق و 
 های خام عنوان ابزار گردآوری داده

 ورود به میدان پژوهش و جمع آوری داده

های جمع آوری شده با استفاده تجزیه و تحلیل داده
از روش تحلیل مضمون و آشکارسازی مضامین 

 هاعمده در متن مصاحبه

تر نتایج جهت بررسی عمیق CLAاستفاده از چارچوب 
به دست آمده از مرحله تحلیل مضمون، عبور از داده و 

 ، معرفت و اسطورهرسیدن به معنا

بحث و نتیجه گیری بر مبنای تجزیه و تحلیل داده ها، 
تدوین روایت پایانی پژوهش و ارائه پیشنهاداتی برای  

 تحقیقات آتی
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 چهارمفصل 

 های پژوهشتجزیه و تحلیل داده
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 و پیچدر مقابلم  دانستمنمیشوند؛ ها ناپدید میدانستم با ادامه سفر پاسخدر آغاز سفر بودم. نمی»

هستند که هنوز تری بیش هایسؤالتر و روابط متقابل بیش دانستمنمیتری قرار دارد؛ بیش هایخم

 (.1۸۸۱، 1)کاپالن« امنشناخته

. هر بار اندکی مرز شودمیمن به آموختن ایمان دارم و معتقدم که هر آموختنی با تکرار حاصل 

در هر حمله به دل  وفادار. درست مثل یک سرباز زنیمیها را پس و نادانسته کنیمیهایت را رد دانسته

نباش که این سپاه را نهایتی نیست، در جنگ ثابت قدم باش و میان اهل . اما مغرور زنیمیسپاه نادانی 

 دانش متواضع. این است رمز پیروزی.

 

 مقدمه 1-4

ه های کمی بتوان با روشگه در فصل پیشین اشاره گردید، ماهیت این پژوهش به نحوی است که نمی گونههمان

و بعد از جلب اطمینان  2رودرروهای امر تنها از طریق مصاحبه ای آن دست یافت و ایناطالعات دقیق و علل اصلی و ریشه

گوی  و است که حاصل گفت روروبه ۳، محقق با انبوهی دادهگیردمیمیسر است. وقتی مصاحبه انجام  ،افراد مورد مطالعه

گر نیز در ذهن پژوهشها ممکن است جز چند سرنخ که پیش از این بین او و فرد مصاحبه شونده است. در نگاه اول این داده

 ظاهربه هایهای تحلیل منسجم، از دل همین دادهد. اما با استفاده از روشننقش بسته بودند، چیز بیشتری به نظر نرس

 بهایی را به دست آورد.اطالعات گران توانمیو کم عمق،  فایدهبی

صل اند. فها به دست آمدهیند مصاحبههای خامی است که در فراداده وتحلیلیهتجزاین فصل نقطه شروع پژوهش در 

رداخته تم پ تحلیل ها با استفاده از روشداده و تحلیلیه تجزحاضر در دو بخش کلی تنظیم شده است. در بخش اول به 

 مورد امعان نظر قرار گرفته است.  ،هابه داده یبخشم نظی در ای علّروش تحلیل الیه یریِکارگبهشده و در بخش دوم 

 
 کار بست تحلیل تم 1-۲

ی دانست روش توانمیاند، در این میان تحلیل تم را آمد، رویکردهای کیفی، متنوع و پیچیده قبلکه در فصل  طورهمان

. تحلیل تم روشی است برای شناسایی، بردمیهای کیفی بهره برای تحلیل داده پذیریانعطافکه از رویکردهای مناسب و 

                                                           
1 Kaplan 
2 face to face  

 .دهدیم در حین مصاحبه از خود بروزکه مصاحبه شونده  ،و در کل حاالت روانی باشند هافرورفتنها، به فکر ها، خندهایماها، اشاره توانندیمها حتی این داده ۳



 

۷۲۵ 

 

 های پژوهشچهارم: تجزیه و تحلیل دادهفصل  ۴

 سؤالهاست که به چیزی با اهمیت درباره داده یدر بردارندهها. هر تم های( دورن داده)تمتحلیل و گزارشگری الگوهای 

، قضاوت محقق ضروری است. برای شودمیپژوهش ارتباط دارد. برای تعیین اینکه چه چیزی در پژوهش تم محسوب 

 تحلیل تم مراحل زیر انجام گرفت: سازیپیاده

متن  لیلو تح تجزیهمورد استفاده قرار گرفت. برای  و تحلیل تجزیهو برای  سازیهپیاد دقتبه ها ابتدا متن مصاحبه

ای برداشته هو با استفاده از یادداشت سازیپیادهی مصاحبه، ها ابتدا متن مصاحبه از روی صدای ضبط شده از جلسهمصاحبه

ای تهیه هابتدا برای هر یک از مصاحبه شده در طی جلسات مصاحبه تکمیل گردید. سپس با مطالعه دقیق این متون، در

های تم به ساخت ،های فرعیهای فرعی شناسایی و سپس از ترکیب تمهای مستقل در قالب مفاهیم و تمشده تمامی ایده

د، ابتدا ها پرداخته شوتر به تحلیل مصاحبهاصلی پرداخته شد. قبل از پرداختن به تحلیل تم و برای آنکه در ادامه، راحت

 اند.آمده ۷-۵مصاحبه یک کد اولیه طراحی گردید. این کدها در جدول  سؤاالتای هر کدام از بر

 

 مصاحبه سؤاالت: کدهای کالمی مربوط به 4-1جدول 

 کد اختصاص یافته مصاحبه سؤال ردیف

 مختصری درباره خود مختصری در مورد خودتان صحبت کنید. لطفاً ۷

۲ 
توجه شما قرار دارد؟ در واقع تمرکز شخصی شما روی چیست در حال حاضر چه چیزی در کانون 

 و چرا؟ )کانون توجه شما(
 مشغولیت کنونی

۳ 
االن چه موضوعی در جامعه است که بیشتر از همه توجه جامعه را به خودش جلب کرده است؟ 

 )کانون توجه جامعه(
 مشغولیت جامعه

 ی آیندهکلمه ی آینده برای شما تداعی کننده چه چیزی است؟کلمه ۵

۴ 
روهی بر روی آینده دارند؟ در واقع چه گ تأثیرگذاریبه نظر شما چه کسانی توانایی بیشتری برای 

 ؟ دانیدمیرا مالک آینده 
 مالکان آینده

 شهرآرمان دارید؟  شهریآرماندارد؟ آیا خود شما  شهریآرمانی ما از نظر شما آیا جامعه ۶

۱ 

. یکی گذشته مثل خاطرات، خانواده، شهر، قومیت یا دهدمیفرض کنید دو چیز شما را حرکت 
 در حال کنیدمیها. فکر آرمان و هااز این قبیل چیزها و دیگری هم آینده مانند آرزوها، خواسته

ذشته . فشار گشوندمیاز این دو مقوله بیشتر منجر به حرکت رو به جلوی شما  یککدامحاضر 
 کشش آینده؟ یا

 فشار گذشته، کشش آینده

 اختیار یک روزه ؟دهیدمیاگر برای یک روز اختیار جامعه در دست شما باشد، چه چیزی را تغییر  1

 قهرمان آینده د؟هایی داراگر شما نویسنده یک داستان باشید، قهرمان داستان شما کیست و چه ویژگی ۰

 شغل آینده دوست دارید در آینده به کدام صندلی تکیه بزنید؟  ۷۹
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 بهترین و بدترین ؟دام اندک در آینده برای شما بیفتد، تواندمیبهترین و بدترین اتفاقی که  کنیدمیتصور  ۷۷

۷۲ 
یزی در جلوی شماست. چه چ گوییپیشهستید و گوی بلورینی برای  گوپیشفرض کنید شما 

 ؟ بینیدمیآن 
 بزرگ گوییپیش

 ۷۳۰۱روزنامه  را بنویسد.  شودمیمنتشر  ۷۳۰۱ای که در همین روز در سال تیتر اول روزنامه ۷۳

۷۵ 
سال بعد. در آن زمان شما  ۷۱است. یعنی  ۷۵۷۹تصور کنید امروز یک روز بهاری در سال 

 مشغول چه کاری هستید؟ یک روز زندگی خود را به اختصار توضیح دهید. 
۷۵۷۹ 

۷۴ 
 جمله زیر را کامل کنید:

 سال آینده............... ۷۹امیدوارم تا 
 سال بعد ۷۹امید 

۷۶ 
 جمله زیر را کامل کنید:

 سال آینده....... ۷۹تا  دانممیبعید 
 دانممیبعید 

 ترس ترس شما چیست؟ ترینمهم ۷۱

۷1 
ونی شما وقتی به سن کن ، کنیدمیاگر شما صاحب فرزندی بشوید )یا شاید هم هستید(، فکر 

 د؟ چه چیزهایی شبیه و چه چیزهایی متفاوت از زمان حال است؟برسد، چه دنیایی دار
 تفاوت زندگی فرزندان

 آموزش فرزندان ها چیستند؟اگر بتوانید مسائلی را از اکنون به فرزندتان آموزش دهید، آن آموزش ۷۰

۲۹ 
چه تفاوتی بین سبک مادر شدن )پدر شدن( شما و سبک مادر شدن )پدر شدن(  کنیدمیفکر 

 فرزندانتان وجود خواهد داشت؟
 تفاوت سبک والدین

۲۷ 
نید فصل کاگر زندگی شما شبیه به یک کتاب باشد و خود شما نویسنده آن کتاب باشید، فکر می

 ؟رودمیآخر را چگونه بنویسید؟ داستان شما چگونه پیش 
 آخرفصل 

۲۲ 
 شومیمکه من باید بشنوم و در مورد تصاویر آینده است، ممنون  رسدمیاگر چیزی به ذهن شما 

 بیان کنید.
 پرسیده نشده سؤال

 

ها چندین بار ی اول تحلیل تم آمده است. هر کدام از مصاحبهنتایج حاصل از انجام مرحله ۲-۵در ادامه و در جدول 

 استعاری بیان صورتبهکدهای اولیه  ،استخراج گردید. گاهی برای انتقال بهتر موضوع هاآنمطالعه و کدهای اولیه از 

که با پاسخ به آن )با توجه به کدهای  سؤالیعرف کدهای اولیه و های مُاند. در ستون نمونه متن، برخی از جملهشده

 د.انمتن به دست آمده است، آمده ،۷-۵در جدول  سؤاالتاختصاص داده شده به 
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 های مرتبط با تصاویر آینده مستخرج از متن مصاحبه: کدهای اولیه۲-1جدول 

 4کدهای اولیه های کالمی(نمونه متن )گزاره ردیف

۷ 

در  )مشغولیت کنونی(؛ مسئله تحصیلم مسئله ادامه تحصیل فکرم را مشغول کرده است
(؛ من به شهرآرمانمن ))مشغولیت کنونی(؛ موفقیت تحصیلی  برایم مهم است بلندمدت

 کثراًا)مشغولیت کنونی(؛ دانشجویان اطراف من  دنبال پذیرش گرفتن برای دکتری هستم
)مشغولیت جامعه(؛ به فکر اخذ مدرکی  ترهتا کار، چون راحت کنندمیبه دکتری فکر 

 )مشغولیت کنونی(؛ هستم که هر جا درخواست کار داشتم راحت قبولم کنن

 صیلتحصیل و باز هم تح

۲ 

بهترین و ) ام مشکلی پیش بیایدبدترین اتفاق در این لحظه این است که برای خانواده
)بهترین و بدترین(؛ خانواده من، بخشی از  بدترین(؛ فوت عزیزان بدترین اتفاق است

)فشار گذشته، کشش آینده(؛  آرزوهای منه که دوست دارم جزئی از همین خانواده باشم
)ترس(؛ همان خانواده شاد و  ترس منه ترینبزرگکنم از دست دادن خانواده فکر می

 هایانوادهخ پاشیدگیاز هم)بهترین و بدترین اتفاق(؛  سالمی که دارم در آینده هم باشند
 سال بعد(؛  ۷۹)امید  (؛ سایه پدر و مادرم باالی سرم باشد×ایرانی )ترس

 پایبند به خانواده

۳ 

 )مشغولیت کنونی(؛ دخترها و پسرها مشغول کرده، یک رابطه عاطفیاالن کسی فکرم را 
ای که )مشغولیت جامعه(؛ خانواده شدن داربچهکنن و تو سن من به ازدواج فکر می

ی آینده(؛ دغدغه جامعه )کلمه مسئله است ترینمهمخواهم تشکیل دهم، ازدواج می
ندگی ز واقعاً)مشغولیت جامعه(؛ با کسی زندگی کنم که  ازدواج و تشکیل خانواده است

ی نیست که بفهمم کس بعداً)بهترین و بدترین(؛ با کسی وارد زندگی بشم که  خوبی باشه
ته شاید دو فرزند داش ؛)بهترین و بدترین( بشه کارخالفمعتاد و  مثالً شناختممیمن 
 سال بعد(؛ ۷۹)امید  باشم

 تشکیل خانواده

۵ 

(؛ بزرگ گوییپیش) سال بعد برای ادامه تحصیل خارج از کشور باشم ۷۹م دوست دار
بزرگ(؛  گوییپیش) قصد فرار از اتفاقات رو داشتند اکثراًبود که  طوراینبرای نسل ما 

لکان )ما کشور را ترک کنند شوندمیو مجبور  شوندمیها در داخل با مشکل مواجه نخبه
 11ال س )مشغولیت کنونی(؛ برای دکتری هستم آینده(؛ من به دنبال پذیرش گرفتن

ای سعی کنم از ایران بروم، ولی باعث شد من هم دوره عمالًدوستانم از ایران رفتند و 
 ش آینده(؛)فشار گذشته، کش از این اتفاق آگاهانه فرار کنم یا نه توانستممی دانمنمینشد. 

 مهاجرت

۴ 
وژی آینده(. علم و تکنول ی)کلمه نقشی دارند ها در آینده چهدوست دارم بدانم تکنولوژی

انتقال تکنولوژی به حدی راحت میشه که  کنممی(؛ فکر ۷۳۰۱)روزنامه  مسئله است
)سوال پرسیده نشده(؛  کنه برای همه محسوب میشهوقتی کسی چیزی رو کشف می

 احساس فناوری

                                                           
بنابراین ممکن است در ذهن خوانندگان مختلف کمی تفاوت معنا ایجاد شود. به هر حال در تر بتوان آنها را در نظر آورد. اند تا راحتشده کدها به صورت استعاری بیان ۷

دیوار اتاق  مثل های کیفی محقق به دنبال برچسب گذاری بر روی مفاهیم است تا از این رهگذر بتواند نقشه کلی حاکم بر جریان مفاهیم را کشف کند. درستپژوهش
 یک کاراگاه جنایی که پر است از کاغذهای کوچکی که هر کدام به یک گوشه از یک حادثه اشاره دارند. 
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ویی گپیش)رود میکه آینده به سمت خوب شدن پیش  دهدمیتکنولوژی به ما نشان 
 بزرگ(؛

۶ 

من نابودکننده محیط  شهرآرمانی آینده(؛ )کلمه ؟آیدمیچه بالیی سر محیط زیست 
(؛ ۷۳۰۱)روزنامه سال شود میتر (؛ نقش محیط زیست پر رنگشهرآرمان) زیست نیست

 (؛ مسئله آلودگی و سالمت۷۳۰۱)روزنامه سال  ای برای آببحران بی آبی و جنگ منطقه
 ، شلوغ و پر ترافیک نیستو هواست آبمن جایی خوش  شهرآرمان(؛ ۷۳۰۱ه )روزنام

، کنممی(؛ به محیط زیست فکر ۷۳۰۱)روزنامه  (؛ اخبار در مورد فجایع طبیعیشهرآرمان)
 زرگ(ب گوییپیش) )اختیار یک روزه(؛ آب شیرین تمام خواهد شد توسعه پایدار باشه

 نگرانی در مورد محیط زیست

۱ 
سال آینده اقتصاددانان آینده را در  ۷۹)مالکان آینده(؛  دانشگاهیانی که اقتصاد بلد هستند

 )مالکان آینده(؛  دست دارند
 اقتصاددانان همه چیزدان

1 
 (؛ من آدمشهرآرمان) نه دیگران کنندمیبه خودشان توجه  اکثراًاالن به نظرم در جامعه 

 ۷۹(؛ امیدوارم تا شهرآرمان) آرمان خونه دارم ندارم بلکه شهرآرمانخودخواهی هستم و 
 سال بعد(؛ ۷۹)امید  سال بعد همه راضی و خوشحال باشند و من هم تویوتا لنکروز بخرم

 من مهم هستم نه دیگران

۰ 

(؛ اینکه در آینده آرامش شهرآرمان) مسائل مالی مهم هستند اما نه به اندازه بعد روحی
(؛ هیچ کینه و کدورتی از کسی نداشته شهرآرمان) ستداشته باشم خیلی برایم مهم ا

)فصل آخر(؛ زندگی با  باشم، همه کارها رو انجام داده باشم، با آرامش و شاد تمام شود
دوستش  اقعاًو)بهترین و بدترین(؛ آینده یعنی زندگی آروم با کسی که  آرامش داشته باشم

 ی آینده(؛)کلمه داشته باشم

از روزهای  ایسلسلهآرامش، 
 ۷خوش

۷۹ 

م را ا)فشار گذشته، کشش آینده(؛ همه گذشته های گذشته را تکرار نخواهم کرداشتباه
شش )فشار گذشته، ک )مختصری درباره خود(؛ ترکیبی از گذشته و آینده است دوست دارم

-(؛ محدودیت۷۳۰۱سال  یروزنامه) حل شده باشد دانممیای که بعید آینده(؛ بحث هسته

)آموزش فرزندان(؛  ای بازی در نیاورندشود که عقده ×فضای دخترانه و پسرانه حلهای 
)فشار گذشته، کشش  مهم هستند هاتجربه ی آینده(؛)کلمه بافت فکری از قبل وجود دارد

)فشار گذشته، کشش  در همین موقعیت خواهم بود تقریباًسال بعد هم  ۷۹آینده(؛ در 
)آموزش  کنممیابتدایی به آن نرسیدم برای فرزندم پیاده  آینده(؛ چیزی که خودم در دوره

 فرزندان(؛ االن که اینجا هستم در راستای همان چهار سالی است که کارشناسی بودم
 ای)مختصری درباره خود(؛ فضای سیاسی و اجتماعی جامعه، داعش و مسئله هسته

ار گذشته، )فش چون گذشته خوبی نداشتم کشدمی)مشغولیت کنونی(؛ آینده من را پیش 
ها و کشش آینده(؛ جایی که هر کسی حق داره عقیده خودش رو بیان کنه، به آدم

(؛ همون مسائلی که از شهرآرمان) فکرشون توهین نمیشه، دزدی و اختالص وجود نداره
د های ملی، قومی و مذهبی من هستنکنن در غالب ارزشآینده منو به خودشون جذب می

ی ا)فشار گذشته، کشش آینده(؛ بحث انرژی هسته بینمها آینده رو میکه با توجه به این

 گذشته راه آینده است

                                                           
ی این تم فرعی توضیحاتی ارائه نیبجهاندر فصل بعد در مورد گفتمان و «. ای از روزهای خوشاست، جز سلسله ریپذتحملدر جهان  زیچهمه»که  دهدیمگوته هشدار  ۷

 شده است. 
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حل شده  ایهسته(؛ موضع انرژی ۷۳۰۱)روزنامه  که تا چهار سال دیگه حل نخواهد شد
سال بعد(؛ گذشته سهم بیشتری داره چون ما هنوز خیلی تصویر درستی از  ۷۹)امید  باشه

آینده(؛  )فشار گذشته، کشش هاست که با ما زندگی می کنهشته سالولی گذ ،آینده نداریم
ی آینده(؛ ما جامعه )کلمه نرسیدم هاآنآینده برای من آرزوهای طول و درازی بوده که به 

 فرزند دوستی هستیم و دوست داریم به جاهایی که خودمان نرسیدیم فرزندانمان برسند
(؛ خاطراتی که در گذشته داشتم ۷۳۰۱)روزنامه  ای)اختیار یک روزه(؛ مسئله انرژی هسته

)فشار گذشته، کشش آینده(؛ جنگ گریبان ایران را هم خواهد  برسم هاآنبه  خواهممی
 بزرگ(؛ گوییپیش) گرفت

۷۷ 

 هر چند خودم مذهبی هستم دادممیدوست دارم همه خوشحال باشند پس به همه آزادی 
کنم فضای یاس و نا امیدی بر جامعه حاکم است من این روزه(؛ احساس می)اختیار یک 

م کن)اختیار یک روزه(؛ فکر می خواهم داد هاآنفضا را تغییر خواهم داد و روحیه امید به 
سال بعد  ۷۹بزرگ(؛ امیدوارم تا  گوییپیش) ی شادتری خواهیم داشتدر آینده جامعه

 سال بعد(؛ ۷۹)امید  همه راضی و خوشحال باشند

 ۷ی هپیجامعه

۷۲ 

کنم یمبه استاد شدن فکر  قطعاًدوست داشتم کارخانه داشتم، اگر وارد دکتری بشوم 
ذشته، )فشار گ تصویرم برای هیات علمی شدن آگاهانه است یا نه دانمنمی)شغل آینده(؛ 

)شغل آینده(؛ به نظر من  کشش آینده(؛ تدریس در دانشگاه رو خیلی دوست دارم
 و وارد بازار کار کنندمیو شغل ایجاد  سازندمیصالن هستند که در آینده کارخانه مح
 )بهترین و بدترین اتفاق(؛ )مالکان آینده(؛ در دانشگاه تدریس کنمشوند می

 دانشگاهکارخانه یا 

۷۳ 

)قهرمان آینده(؛ خانمی که نه  کارهای مهمی انجام دهند توانندمیهای معمولی هم آدم
های معمولی که گاهی از )قهرمان آینده(؛ آدم است و نه آدمی از جنسی خاص سوپرمن

 )قهرمان آینده(؛ راه راست هم منحرف می شن
 ۲های قهرمانمعمولی

۷۵ 

 )بهترین و بدترین(؛ کنترلی روی مسائل ندارم هاانفجار زمین؛ مردن؛ از دست دادن هدف
ی های)ترس(، این ام برسمکرده ریزیبرنامه)ترس(؛ در زمان خاص نتوانم به چیزی که 

 ترینبزرگکنم از دست دادن خانواده )بهترین و بدترین(؛ فکر می که دارم رو از دست بدم
و بعد دنبال نمی شه  سازممیندارم چون ایده آل هایی  شهریآرمان)ترس(؛  ترس منه

 (؛ شهرآرمان) ترجیح می دم هر چی پیش آید خوش آید

 ۳از دست دادنها = ترس

۷۴ 
(؛ اخبار ورزشی خوبی خواهیم ۷۳۰۱)روزنامه  ایران در مسابقات آسیایی قهرمان خواهد شد

(؛ اگر روزنامه ۷۳۰۱)روزنامه المللی بین هایموفقیتداشت، والیبال که تازه شکوفا شده، 
 (؛۷۳۰۱)روزنامه  های ورزشیورزشی باشد در آینده موفقیت

 های ورزشیعصر اسطوره

                                                           
در کشورهای مختلف دنیا  ساخته فرل ویلیامز  (Happy) "خوشحال"آهنگ  های زیادی بر روی موزیک ویدئویهپی از یک ترانه با همین نام اقتباس شده است.  ۷

   ساخته شد که در ایران البته سازندگانش در کمتر از شش ساعت توسط پلیس دستگیر شدند.
 قهرمان کشتی جهان بود و به کرات این دو «معمولی» های فیلم با فامیلیِیکی از شخصیت ،شدیمکه در زمان نگارش این رساله پخش  «پایتخت»در سریال طنز  2

  .بردیمکلمه را در کنار هم به کار 
چرا ما ترسی از به  در روانکاوی اجتماعی مورد پژوهش قرار گیرد. تواندیمهستند، این مسئله « از دست دادن»از نوع  ،ها در بین نمونه آماری این پژوهشترس یهمه 3

 دست نیاوردن نداریم؟ حدس می زنم پژوهش در این زمینه ما را به نتایج قابل توجهی رهنمون می سازد.
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۷۶ 

(؛ ازدواج کردم و شاید مسافرت ۷۵۷۹) رم خونهخونم و می، نماز میخورممیسرکارم، نهار 
. کنممیام و در کنار خانواده احساس آرامش (؛ ماشین خوبی دارم، ازدواج کرده۷۵۷۹) برم

 بچه داشته باشم و مشغول تدریس باشم کنممی(؛ فکر ۷۵۷۹) در کنار پدر و مادرم هستم
زندگی ما ترکیبی است از اون چیزی که تا حاال گذروندیم و نگاه و بینش  (؛ نوع۷۵۷۹)

د انکردهکه ما رو احاطه  هاییتکنولوژیو معرفتی که ما به جامعه پیدا کردیم و اون 
 )تفاوت سبک والدین(؛

 همینی که هست

۷۱ 

 ستامن اقتصادی  شهرآرمان(؛ بخشی از دانممی)بعید  بعید می دونم اقتصاد رشد کنه
 تواندمی)اختیار یک روزه(؛ موفقیت اقتصادی  (؛ من اقتصاد را تغییر خواهم دادشهرآرمان)

 )بهترین و بدترین(؛ االن در جامعه گفتمان حول اقتصاد است بهترین اتفاق باشد
 کردممی(؛ سعی ۷۵۷۹) )مشغولیت جامعه(؛ اختالف طبقاتی در جامعه کمتر شده باشد

فاصله طبقاتی رو کم کنم، مدل هزینه کردن برای جامعه ما مشخص نیست، مردم از 
ع مالی (؛ وضدانممی)بعید  )اختیار یک روزه(؛ هیچ فقری در دنیا نباشهبرند میفقر رنج 

عه(، )مشغولیت جام خوب بشه و گشایش اقتصادی براشون ایجاد بشه و خوش بگذرونن
 )مشغولیت جامعه(؛ همه به دنبال پول هستند (؛۷۳۰۱)روزنامه  مسئله اقتصادی

 .رودمیاقتصاد راه خود را 

 مفهوم علم و دانشگاه خواهد کرد )تفاوت زندگی فرزندان(مفهوم علم و دانشگاه فرق  ۷1

۷۰ 
کنم مسائل مذهبی )تفاوت زندگی فرزندان(؛ فکر نمی اعتقاداتشون فرق خواهد کرد

 فرزندان(؛)تفاوت زندگی  براشون مهم باشه
 ال اکراه فی اعتقادات

 مثل مادرم برای فرزندم خودم )آموزش فرزندان( با توجه به تربیت مادر ۲۹

۲۷ 
الزامات حضور در خانه را هم زیاد  کنممیبرای من نقش خانواده مهم است، احساس 

دهند یمها االن کمتر به تعامالت فامیلی عالقه نشان ؛ بچه)تفاوت سبک والدین( کنممی
 )تفاوت سبک والدین(؛ 

 خانواده نه خوابگاه

۲۲ 

فاوت )ت برخی اصول پایداراند ولی منظورم اصول اعتقادی نیست اما جزئیات فرق دارند
فرزندانم  دوست دارم برای گیرممیسبک والدین(؛ بیس اخالقی و فکری که از پیشینیان 

اما اخالقیات را اصل قرار خواهم  )تفاوت سبک والدین(؛ آزادی خواهم داد هم منتقل بشود
 )آموزش فرزندان(؛ زندگی )تفاوت سبک والدین(؛ دوست دارم اعتقاداتم رو انتقال بدم داد

 )تفاوت زندگی فرزندان(؛ اصولی دارد که همیشه بوده و هست

 اصول پایدار با جزئیاتی متفاوت

 ۷فصل آخر کمی تامل صل آخر(؛ )فکنم می)فصل آخر(؛ به اشتباهاتم فکر  کنمبه مرگ فکر می ۲۳

۲۵ 
 به نظرم دغدغه همه اقتصاد است کنممی وآمدرفتمن زیاد با وسایل نقلیه عمومی 

 )مشغولیت جامعه(؛ )مشغولیت جامعه(؛ اقتصاد کانون توجه جامعه است
 همه نگرانند

                                                           
 .دکه بگوین دانستندینمیا  ،گفتندینمجواب را  یهمهمحقق  اما به نظر ،کردندیمسخت  یلتأم سؤالپاسخ به این  یبرا شوندگانمصاحبههمه  استثنایب 1
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۲۴ 
دارم  ی آینده (؛ دوست)کلمه چیزی نیست که ما هیچ نقشی نداشته باشیم لزوماًآینده 

 )فصل آخر(؛ به این حاصل تالش .... است هااینبعد از مرگم از من یاد کنند و بگویند 
 آینده(؛  ی)کلمهافتد میکنم که آیا آینده را خودم خواهم ساخت یا ناگهانی اتفاق فکر می

 ؟آینده ساختنی است

۲۶ 
مالکان ) همه انواع قدرت است. مالک آینده سیاسیون هستند در برگیرندهقدرت سیاسی 

)اختیار یک روزه(؛ تقابل رهبری و دولت  آینده(؛ دوست دارم ساختار سیاسی را عوض کنم
 )مالکان آینده(؛   مند است(؛ همیشه سیاست قدرت۷۳۰۱سال  یروزنامه) آن زمان

 قدرت در سیاست

۲۱ 

اما فکر کنم شرایط جامعه طوری باشد که این  کنممیمن برای تربیت فرزندم تالش 
)آموزش فرزندان(؛ ما سعی داریم تربیتی که مدنظر ماست فراهم  تربیت اثری نداشته باشد
رزندان(؛ )تفاوت زندگی ف داشته باشد این خیلی مهم است تأثیرکنیم، ولی اینکه چقدر 

شتری آینده شیطنت بی هایبچه)تفاوت سبک والدین(؛  تر میشهها اجتماعیتربیت بچه
 )تفاوت سبک والدین(؛ دارند و کنترل روی اونها سخت تره

 ۷همه برابرند، جامعه برابرتر

۲1 

 آمیزعیضتبیکی از مسائلی که باعث عقب ماندگی ماست، نقش زنان است. نباید نگاه 
)قهرمان  یک خانمی که نه سوپرمن است نه یک آدم خاص قطعاً(؛ شهرآرمان) باشد

)شغل آینده(؛ به  آینده(؛ دوست دارم مدیر عامل یک شرکت باشم که همه زن باشند
 )قهرمان آینده(؛  کنم میخاطر وضعیت جامعه قهرمانم را یک زن انتخاب 

 های جلوزنان روی نیمکت

۲۰ 
ه یه بزرگ(؛ اگر ب گوییپیش) دوست دارم بعد از اتمام تحصیل به کشور خودم برگردم

 (؛ ۷۵۹۷) آلم اینه که برگردم البته مطمئن نیستمایدهکشور دیگه برم 
 ی طنموطنم؛ پاره

۳۹ 
پرسیده نشده(؛  سؤال)رسیم میهزار سال دیگه به کجا  ۷۹ مثالًتصویرهای آینده اینکه 

ده پرسی سؤال) تمدن اسالمی در راه است کنممیهای خیلی دور، من فکر در مورد آینده
 نشده(؛

 دورنزدیک نه، ولی خیر 

 

ی های فرعی دفعات زیادی استخراج تمالزم است تا مانند مرحله ،های اصلی پرداخته شودقبل از آنکه به استخراج تم

 توانمیو تکرار است که ، با دقت امعان نظر شود. از رهیافت حرکت رفت و برگشتی آمده است ۲-۵بر روی آنچه در جدول 

 ارائه شده است.  ۳-۵جدول  صورتبه آشکارسازیهای فرعی را آشکار کرد. در نهایت نتایج این رابطه میان تم

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ی حیوانات نوشته جورج اورال()برگرفته از کتاب قلعهبر آینده  یرگذاریتأثافراد آن در  اراده مستقل است از قدرت بیشتر جامعه نسبت به یااستعاره ۷
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 دورنمایه و طبقات مربوط به تصاویر آینده : 9-1جدول 

 طبقات )تم فرعی( دورنمایه )تم اصلی( ردیف

 ۷آثار تاریخی به جای مانده از گذشته ۷

 .گذشته راه آینده است

 هست.همینی که 

 ممثل مادرم برای فرزند

 پایبند به خانواده

 اصولی پایدار با جزئیاتی متفاوت

 در راهی که دیگران قدم گذاشتند ۲

 تحصیل و باز هم تحصیل

 کارخانه یا دانشگاه

 مهاجرت

 وزن زمان حال ۳

 های ورزشیعصر اسطوره

 نگرانی در مورد محیط زیست

 قدرت در سیاست

 زنان روی نیمکت جلو

 روداقتصاد راه خود را می

 اقتصاددانان همه چیز دان

 همه نگرانند

 هاها، عجزها، نداشتهحسرت ۵

 ای از روزهای خوشآرامش، سلسله

 ی هپیجامعه

 ی تنموطنم؛ پاره

 های قهرمانمعمولی

 هاها = از دست دادنترس

 من مهم هستم نه دیگران

 فصل آخر کمی تأمل

 ی جامعهسایه ۴
 همه برابرند، جامعه برابرتر

 تشکیل خانواده

 ی آیندههایی دربارهحدس ۶

 احساس فناوری

 مفهوم علم و دانشگاه

 ال اکراه فی اعتقادات

 خانواده نه خوابگاه

 آینده ساختنی است

 نزدیک نه، ولی خیلی دور فهم آینده ۱

                                                           
 محقق است. مدنظربه گوش آشناست و تداعی کننده مفهومی است که  ،هارسانهاین لفظ از آن جهت انتخاب شد که به خاطر کاربرد زیاد در  ۷
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آمده  ۷-۵نتیجه در نمودار تم اصلی باز آرایی شدند.  ۱در نهایت در قالب  ،تم فرعی شناسایی شده در مرحله اول ۳۹

 است. 

 

 
 

 بر روی تصاویر جوانان ایرانی از آینده تأثیرگذارهای اصلی : تم4-1نمودار 

 

خص مشهای مربوط به هر تم، میزان تاثیر آنها و کوچک نشان دادن شکل ، سعی شده است تا با بزرگ۷-۵در تصویر 

 به ترتیب بیشترین« هاها، عجزها، نداشتهحسرت»و بعد از آن « آثار تاریخی به جای مانده از گذشته»شود. برای مثال 

ر میان د توان نتیجه گرفت که بیشترین سهم را در ساختن تصاویر آیندهاند. بنابراین میها داشتهتعداد اشاره را در مصاحبه

ه تصاویر آیند
در ذهن 

جوانان کشور

آثار تاریخی به جای 
مانده از گذشته

در راهی که 
دیگران قدم 

گذاشتند

وزن زمان حال

حسرت ها، 
عجزها، نداشته 

ها

فهم 
آینده

سایه ی 
جامعه

حدس هایی 
درباره ی 

آینده
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های اصلی شناسایی شده، به اند. در ادامه در مورد هر کدام از تماین پژوهش، به خود اختصاص داده مشارکت کنندگان در

  اختصار توضیح داده خواهد شد.

ترین تم فرعی ساخته شده است که عمده ۴نام گرفت. این تم از « آثار تاریخی به جای مانده از گذشته»اولین تم اصلی 

م، ی این تهای فرعیِ سازنده، می باشد. همانطور که مالحظه می شود تمامی تم«گذشته راه آینده است»آنها تم فرعیِ 

ر ساخت ی نقش گذشته ددهند. به عبارت دیگر، این تم مشخص کنندهای به گذشته پیوند میتصاویر آینده را به گونه

ه برخی ی آن، وفاداری بگرفتن گذشته، عشق به گذشته و تمایل به ادامهتصاویر آینده است. اذعان به ناتوانی در نادیده 

ی های این تم اصلها و اقرار به نداشتن راهی جز امتداد گذشته، برخی از مهمترین شاخصههای گذشته مانند ارزشمولفه

 هستند.  

باز هم  تحصیل و»های رعی با نام، نام گرفت. این تم از سه تم ف«در راهی که دیگران قدم گذاشتند»دومین تم اصلی 

تشکیل شده است. در نگاه اول می توان این تم اصلی را حداقل با سه تم « مهاجرت»و « کارخانه یا دانشگاه»، «تحصیل

ه ترکیب کرد، اما وقتی ب« ی جامعهسایه»و « وزن زمان حال»، «آثار تاریخی به جای مانده از گذشته»اصلی دیگر یعنی 

ه ای کاند، دقت می شود، نتیجههای فرعی از آنها ساخته شدههای کالمی که این تمی آن و گزارهازندههای فرعی ستم

ته، های فرعی آن، نه تاثیر پذیری از گذشمی توان گرفت این است که این تم، خود یک تم مستقل است که وجه تشابه تم

و کار در کارخانه یا  ۷ی تحصیل، مهاجرتدر واقع ادامهنه وزن زمان حال و نه فشار جامعه، بلکه سهم همساالن است. 

 دانشگاه، بیشتر از آنکه یک نیاز درونی یا یک فشار بیرونی بر فرد باشند، جنبه تقلید و عقب نماندن از قافله را دارند. 

آینده  ری این تم همگی به نوعی تصاوی، نام گرفت. هفت تم فرعیِ تشکیل دهنده«وزن زمان حال»سومین تم اصلی 

 یرا به مسائل جاری در زمان حال ارجاع می دهند. برای مثال وقتی مصاحبه شوندگان صراحتا تصویر مثبتی از آینده

یابی تیم ملی فوتبال ایران به لندن، راه ۲۹۷۲های ایران در المپیک ورزش کشور در ذهن دارند، این مسئله به خاطر مدل

ادی نیز های اقتصهای زیست محیطی و نگرانیاخیر تیم ملی والیبال است. نگرانیهای برزیل و پیروزی ۲۹۷۵جام جهانی 

از همین جنس هستند. همچنین جنبش همچنان در حال پیشرویِ زنان، مخصوصا در مسائل اجتماعی که در چندسال اخیر 

 کارزارهای آینده ببینند.  مقدمهای تر شده است، تصویری از آینده در ذهن جوانان می سازد، که زنان را در صفپر رنگ

تم فرعی ساخته شده است. ماهیت  ۱، نام گرفت. این تم اصلی از «هاها، عجزها و نداشتهحسرت»چهارمین تم اصلی 

تر مروبط به ی آن بیشهای فرعی سازندهاین تم بیشتر مربوط به شخصت افراد است. به عبارت دیگر تفسیر این تم و تم

                                                           
دمیِ اپیامروز مهاجرت یک اما تحصیل صورت می گرفت، ی ادامهو برای اهداف واالیی چون  بود ی مربوط به نخبگان جامعهاگر تا چند سال پیش مهاجرت یک مسئله 1

زی به قصد نند هند و مالنگران کننده است. دیگر کشور مقصد مهم نیست، بلکه رفتن اهمیت پیدا کرده است. برای مثال با اینکه جوانان از بیان نام برخی کشورها ما
 پناهندگان ایرانی گواهی بر این مدعا است. یمهاجرت خجالت زده می شوند، با این وجود این راه را انتخاب می کنند. تعداد نگران کننده
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ی شاد، ترس های خوش و آرام، حسرت و ناتوانی در رسیدن به یک جامعه. حسرت رسیدن به روزحوزه روانشناسی است

از دست دادن عزیزان در حالی که نمی توان برای آنها کاری کرد و موارد دیگر، از این دست هستند. در این تم تصاویر 

وع حوادث ها و جلوگیری از وقبرای جبران نداشته آینده بیشتر از آن که جوالنگاه رسیدن به چیزهای نو و بدیع باشد، محلی

 بد هستند. 

« رهمه برابرند، جامعه برابرت»های ، نام گرفت. این تم اصلی از دو تم فرعی به نام«ی جامعهسایه»پنجمین تم اصلی 

خی از واقع بری نقش جامعه در ساخت تصاویر آینده است. در ساخته شده است. این تم نشان دهنده« تشکیل خانواده»و 

ان می شوندگان موجود بود که نشتصاویر آینده با اثر جامعه تعدیل می شوند. برای مثال تصویری از آینده در ذهن مصاحبه

 داد نقش مهم و بارزی در شکل دهی به تربیت فرزندانشان، برای جامعه قائلند.  

های ی این تم اصلی بودند. بر خالف تم، سازندهتم فرعی ۴، نام گرفت. «ی آیندههایی دربارهحدس»ششمین تم اصلی 

آینده  یی تصاویر آینده، خود حامل مسائلی دربارههای سازندهاصلی که تاکنون بررسی شد، این تم به عنوان یکی از تم

که در  دشوندگان با آن چیزهایی بودنهایی داریم که مربوط به درگیری فکری مصاحبهاست. به عبارت دیگر در اینجا گزاره

باقی ماند  های صِرفها و پیش گوییافتد و نه در گذشته و حال. با این وجود این تم نیز در حد پیش بینیآینده اتفاق می

وانان ی درگیری ذهنی جو به سمت آنچه واقعا مطلوبِ تصویرسازی از آینده است، پیش نرفت. در واقع این تم نشان دهنده

می خواهم کاری »ی یا گزاره« بهتر است چه بشود؟»است و نه با سوال « ونه می شود؟چگ»و « چه خواهد شد؟»با سوال 

 «.کنم که این یا آن بشود

، «یلی دور، ولی خنه  نزدیک» نام گرفت. این تم تنها از یک تم فرعی یعنی « فهم آینده»هفتمین و آخرین تم اصلی 

 اشاره به این نکته است که آینده از منظر مصاحبه شوندگان آنگیرد، ای که این تم در بر میتشکیل شد. مهمترین مسئله

خیلی های علمی تی زمانیِ بسیار دوری از آنها قرار داشت، شناخت آنها از این آینده به مدد داستانچیزی بود که در فاصله

ردند. کهم حس نمیو چُنین چیزهایی شکل می گرفت و آنها در ساخت آن هیچ نقشی نداشته و حتی نگرانی از بابت آن 

ط افتد به نوعی حال بسیی زمانی یعنی جایی که آنها قطعا زنده نخواهند بود، آنچه اتفاق میاز منظر جوانان، جز این بازه

ی فشار گذشته، شرایط زمان حال، جامعه، همساالن و است که آنها نسبت به آن شناخت دارند. چون از قبل به وسیله

 یر شده است و هیچ گریزی از آن ندارند.نیازهایشان، برایشان تقد
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 ای علیتحلیل الیهکاربست  1-9

با توجه به  بر این اساس .کندمیو در قالب جزئیات توصیف  دهیسازمانها را روش تحلیل تم در حداقل خود، داده

ین شوند. اگر ا و برچسب زنی بندیطبقههای معنادار ها، تالش شد تا اطالعات، بر اساس موضوع، در دستهمتن مصاحبه

های شکه مسائل و نگر –بیان شده در مصاحبه را به چند تم  یتواند صدها جملهانجام شود، تحلیل تم می درستیبهکار 

ای هکاهش دهد. بدین ترتیب، با توجه به محتوای ظاهری، مباحث مطرح شده در دسته – کندمیپاسخ دهندگان را خالصه 

ی های مختلف بررسها در بخشکدگذاری شدند. این دسته –نشان دهنده یک مفهوم مستقل هستند  عمالًکه  –مفهومی 

قرار  بهتری هایبندیدستهدر  ،های طوالنیدر مصاحبه ربطبیشدند. در نهایت تحلیل تم باعث شد تا جمالت به ظاهر 

مالت ای از جه در پیش روی ما قرار دارد، مجموعهگیرند. اما نکته اینجاست که با پایان یافتن مرحله تحلیل تم، باز آنچ

برای . پرداخت بیشتری های نهاییِ استخراج شده به کنکاشبر روی این جمالت و تم توانمیاست. بدین معنا که هنوز 

 مثال می توان در اینجا این سوال را مطرح کرد که اصوال چرا زمان حال در ساخت تصاویر آینده اهمیت دارد؟. 

ی متوالی از دو روش تحلیل تم و تحلیل های پژوهش حاضر استفادهتوان بیان کرد که یکی از نوآوریاغراق میبی 

را منظم کرده، ساختار  هادادهی اول کند تا در مرحلهای علی است. این ساختار مرکب، به پژوهشگران کمک میالیه

ا پیدا پر ارزشی ر اطالعاتهای منظم شده که اکنون حکم دادهی بعد بر روی این بخشیده و دسته بندی کنند و در مرحله

تر از اطالعات خواهند ای علی، قطعا با ارزشی تحلیل الیههای مرحلهتری انجام دهند. خروجیهای عمیقاند، تحلیلکرده

دانست. دانشی که از تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده  4و بینش ردخِو یا  دانشها را بود و به نوعی می توان آن

 و خود منجر به سطوحی از خرد و بینش می شود. 

خواهیم ببینیم که این مرواریدها از چه اکنون می ، وایمها و مرواریدها پرداختهبندی انواع صدفتا اینجا ما به دسته

 اند؟چیزی ساخته شده

. الزم به توضیح است که این مدل ساده دهدمیای علی را نشان چوب تحلیل الیهای از چارشکل زیر نمایش ساده

ها، مرز میان های این روش را نمایش دهد. برای مثال تعامالت میان الیهتمامی پیچیدگی تواندنمی وجههیچشده به 

ی ابرای نمایش بهتر مدل تحلیل الیه. شوندنمیها نسبت به یکدیگر و ... در این شکل نشان داده ی الیهها، اندازهالیه

 .۲علی باید از یک شکل سه بعدی پویا استفاده کرد

                                                           
ی مدیریت دانش رجوع کرد. این مراحل چهارگانه در مدیریت دانش به برای فهم تفاوت بین داده، اطالعات، دانش و خرد می توان به متون علمی منتشر شده در زمینه 1

 هستند.  CLAوش در ر« اسطوره -معرفت  -معنا  -داده » ی نوعی منطبق بر مراحل چهارگانه
را در ذهن  CLAکنیم. فعال آینده این امکان را در اختیار ما قرار خواهد داد تا فضای دو بعدی این کاغذ را به فضایی سه بعدی تبدیل کنیم و حتی در درون آن حرکت  ۲

 خود تصویر کنید.
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 ای علیالیه : شمایی ساده شده از تحلیل۲ِ-1نمودار 

 

با  ،CLAتر شدن روشِ به کارگیری برای روشن های تحقیق پرداخته شده است.دادهبه تحلیل  ،در هر الیه ،در ادامه

 اله نیز گفتگویی اینترنتی انجام گرفت و نظرات ایشان در فرایند انجام کار اعمال گردید. مبدع این روش یعنی سهیل عنایت

 

 (لیتانی) اولی تحلیل در الیه 1-9-4

مربوط به آن چیزهایی است که بدون پرسش جدی در بابت موضوع مورد  CLAاول در تحلیل  یگفته شد که الیه

ترین و آشکارترین سطح تحلیل است. اما یک نکته دید همگان در دسترس است. در واقع این الیه ناظر بر عینینظر، از 

ر گونه که دگیرد و همانی پژوهش حاضر آن است که این تحقیق بر روی تصاویر آینده انجام میجدی در طرح مسئله

ند اآنچه آینده خواهد بود، تشکیل شده یهایی دربارهید و فرضیهها، آرزوها، عقاتصاویر آینده از باورفصل دوم اشاره گردید، 

جهت در دینب گذارند.تأثیر می ما گیری، انتخاب، رفتار و کنشکنند و بر تصمیمامید، ترس و انتظارات بروز می و در قالب

اسخ آینده کدامند؟ برای پترین وجوه باورها، آرزوها و عقاید مربوط به سطح لیتانی یک پرسش اساسی آن است که عینی

 .   ۷ترین تصاویر پرداخته شدبدین سؤال به بررسی تکرار شونده

ها موارد آن یها و مرور چندین بارهآیند. پس از بررسی دوباره متن مصاحبهترین تصاویر میسطح لیتانی تکرار شونده

 عنوان پارامترهای سطح لیتانی استخراج گردیدند. به ۵-۵جدول 

                                                           
 حاضر به صورت ایمیلی مکاتبه و از نظرات ایشان بهره مند شدم.های این روش در تحقیق ، پروفسور عنایت اله برای بسط الیهCLAبا خالق روش  ۷
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 : تحلیل تصاویر در سطح لیتانی1-1جدول 

 ابعاد مؤلفهبرخی  مؤلفه ردیف

 خودمحوری ۷
شخصی، ترس از  هایموفقیت، آرمان خانه، آرزوهای شخصی، ۷ی کوچک خانوادهحلقه

 دست دادن عزیزان 

 موفقیت اقتصادی، استقالل مالی گراییمادی ۲

 ۲یرگهمههای ، نگرانیپدر و یا مادرتحصیل، مهاجرت، تشکیل خانواده، پذیرفتن نقش  از جامعه رویدنباله ۳

 های جاری، نیازهای ارضا نشدهفشار گذشته، برنامه ۳ی جاریرودخانه ۵

 

ها نتیجه اند. این مولفهنشان داده شده است، در سطح لیتانی، چهار مولفه ظاهر شده ۵-۵طور که در جدول همان

 یهای اصلی و فرعیِ استخراج شده در مرحله تحلیل تم هستند. الزم به ذکر است در هر چهار الیهی تمچندبارهی مطالعه

CLA، ی رودخانه»ی ایم. برای مثال مولفهبیان کرده ۵گاهی برای فهم بیشتر یک مولفه آن را در قالب یک استعاره شناختی

فشار گذشته،  یزندگیشان است که مسیری از پیش تعیین شده به وسیلهاذعان جوانان به ناتوانی در تغییر مسیر « جاری

 نیازهای ارضا نشده است.  و های جاریبرنامه

 

 (علل اجتماعی) دومی تحلیل در الیه 1-9-۲

د، چه علل انتصاویر رایجی که در سطح لیتانی ساخته شده که شودمیاصلی پرداخته  هایدر این الیه به این پرسش

های تحقیق و نیز با چاشنیِ شود؟ در ادامه و پس از بررسی دادهدارند؟ و چه کسی باعث ایجاد این تصاویر میاجتماعی 

 اند. خالصه شده ۴-۵ای، پارامترهای این الیه در جدول مطالعات کتابخانه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .شودیمانجام  هاآن دیتائما با  یهایزیربرنامهو بسیاری از رفتارها و  هاستآنکه بیشترین وابستگی ما به  هستند،خانواده و دوستان  ،ی کوچکمنظور از حلقه 1
 .ردارندیواگها و مصائب بدبختیگویی  ،که برای دیگران هم نگرانی باشداعتبار یک نگرانی به این است به نظر می رسد که  2
 ((. Fritz Perls) ز پرلزتفری) !رودخانه را هل ندهید، خودش جاری است 3
 ی شناختی در فصل پنجم ارائه شده است.توضیحات بیشتری در خصوص استعاره 4
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 علل اجتماعی: تحلیل تصاویر در سطح ۵-1جدول 

 ابعاد مؤلفهبرخی  مؤلفه  ردیف

 ۷شدگانرانده ۷
صاویر )ساختار(، ت های کم، انتظار نقش)ساختار( شانس کم برای تعامل با دیگران

 ( انسانی مثبت شخصی و تصاویر منفیِ جمعی )عامل

 شکاف طبقاتی ۲
(، ترویج روحیه انسانی (، لذت مصرف )عاملانسانی )عامل ۲آرامش پولی

 گرایی )ساختار(، اقتصاد دولتی )ساختار(، رانت دولتی )ساختار( مادی

 ۳آش خاله ۳

 )عامل ۴ها، ناشکیبایی)ساختار( ی کوچک، خواست حلقه)ساختار( ۵ی تفاوتهزینه
دان الگوهای گذشته در کنار فق، )ساختار( جایگاه تاریخ در فرهنگ ایرانی(، انسانی

ها در کنار فقدان آینده )ساختار(، هویت موروثی و هویت نقشالگوهایی برای 
هویت مقصد )ساختار(، فشار همساالن )ساختار(، فشار خانواده )ساختار(، عدم 

 ( انسانی استقالل )عامل

 ۶ی کلنگیجامعه ۵
 لریزی بلندمدت )عامعدم انباشت درازمدت تغییرات )ساختار(، ناتوانی در برنامه

 نگری در سطح خرد در جامعه )ساختار(آموزش آینده(، عدم انسانی

 

ها مولفه شناسایی شدند. این مولفه ۵نشان داده شده است، در سطح علل اجتماعی نیز  ۴-۵همان طور که در جدول 

 های سطح لیتانی هستند. برای مثال اگر در سطحهای اجتماعیِ مربوط به هر کدام از مولفهی علتبه ترتیب بیان کننده

 ی آن خواهدسازنده« رانده شدگان»ی کنیم در سطح علل اجتماعی مولفهبرخورد می« خودمحوری»ی لیتانی به مولفه

هر مولفه  یشود، ابعاد شناسایی شدهبود. اما برای جواب به این سوال که در این سطح چه کسی باعث ایجاد این مولفه می

دهد که هر علت در سطح اجتماعی . این نکته نشان می۱طح ساختاردر دو طبقه، دسته بندی شدند. سطح عاملیت و س

 اند.ی آنها شرح داده شدهمولفه و ابعاد سازنده ۵تواند از ساختار و یا از عامل انسانی نشات بگیرد. در ادامه هر کدام از می

ری می تواند منشا فردی ی علل اجتماعی خودمحوری در بین جوانان است. خودمحوی رانده شدگان بیان کنندهمولفه

داشته باشد. برای مثال تصاویر مثبت فردی و تصاویر منفی از جامعه، فرد را به سمت تقویت تصاویر مثبت و تضعیف 

های شخصیِ خود و دوری از کوشش در راه دهد. بدین معنی که فرد با کوشش در راه هدفتصاویر منفی سوق می

                                                           
 .شودینمداده  هاآنو در عمل هیچ نقشی به  شوندیمجوانان از طرف جامعه طرد  1
 کهنآ، استقالل مالی یک هدف بود. می آمدند درآمدکمهای که از خانواده هاآنو چه  آمدندیمکه از خانواده متمول  ییهاآنچه  کنندگانمصاحبهکم و بیش برای تمامی  ۲

 اش کمک کند. به خانواده خواستیم ،موفق باشد و آنکه ندار بود اشخانوادهمانند  خواستیممتمول بود 
 .«آش کشک خالته، بخوری پاته، نخوری پاته» المثلضرببرگرفته از  ۳
  اند.که دیگران کرده میکنیمکه اغلب ما حاضر به پرداخت آن نیستیم، پس همان کاری را  ،هایی پرداخت شودبرای متفاوت بودن باید هزینه 4
 .طلبدیماند، صبر و حوصله هایی که دیگران نرفتهقدم گذاردن در راه که یحال در ،برای رسیدن به نتیجه عجول هستیم عموالًم 5
 اثر محمدعلی همایون کاتوزیان است.« مدتکوتاهی ایران، جامعه»این استعاره بر گرفته از کتاب  6
 نوآوری های تحقیق حاضر است.این دسته بندی در سطح علل اجتماعی نیز یکی از  7
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تواند گیرد. اما خود محوری میاینجا این علت از عاملیت خود فرد منشأ می های جمعی به خودمحوری می رسد. درهدف

ناشی از ساختار نیز باشد. بدین ترتیب که ساختار یعنی همان جامعه در مفهوم کلی خود، که شامل دولت و نهادهای 

رای ی ندارند و شانس کمی را بهای اجتماعی انتظارشود، خواسته یا ناخواسته از فرد برای ایفای نقشی آن نیز میسازنده

ای هتوان در مدرسه یا دانشگاه در نظر گرفت. تعداد کم انجمنکنند. این مسئله را میفرد در جهت تعامل با دیگران ایجاد می

های کنکور که موفقیت شخصی را ترویج می کنند، یکی از جویی در مقابل تعداد بسیار زیاد کالسدانش آموزی و دانش

ان شهای دانش آموزی و دانشجویی در مدرسه یا دانشگاه نیز عمده فعالیتبسیاری از تشکلاست. متاسفانه حتی  این موارد

های مردم نهاد و مشارکت پایین مردم در امور هایی است. در سطح جامعه نیز تعداد کم سازمانبرگزاری چنین کالس

 های نشات گرفته از ساختار هستند که خودمحوری را باعث می شوند. هایی از این علتاجتماعی، نمونه

 

تانی در سطح لی« مادی گرایی»ی است که منجر به بروز مولفه« شکاف طبقاتی»ی دوم در سطح علل اجتماعی مولفه

لذتی که از شود و گردد. در این سطح نیز هم عاملیت و هم ساختار نقش دارند. آرامشی که در سایه پول ایجاد میمی

که از عاملیت فردی بروز می کنند و ترویج فرهنگ مادی گرایی، اقتصاد  مصرف گرایی حاصل می شود، ابعادی هستند

 دولتی و به تبع آن رانت دولتی، پارامترهای ساختاری هستند که به مادی گرایی در بین جوانان دامن می زنند.  

 

ی دنباله رو»ی ری، که مجموع علل اجتماعی که منجر به بروز مولفهای است استعامولفه« آش خاله»ی بعدی مولفه

ن ی تفاوت است. ایدر سطح لیتانی می شوند را، در خود جای داده است. اولین بعد مشخص از این مولفه، هزینه« از جامعه

کالن، باعث می شود بعد ساختاری از آنجا ناشی می شود که دنباله روی نکردن از گروه در سطح خرد و جامعه در سطح 

ده و لذا ها شانه خالی کرهایی را به شما تحمیل کنند که اکثریت مردم از زیر پذیرفتن این هزینهکه این ساختارها هزینه

م ی کوچک اطرافیان اعهای جدید و ناشناخته ترجیح می دهند. همچنین خواست حلقهدنباله روی را بر قدم گذاشتن در راه

ن نزدیک یک عامل ساختاریِ دیگر است که منجر به بروز تقلید و دنباله روی می شود. فشار همساالن از خانواده و دوستا

 و خانواده نیز جوانان را وادار به دنباله روی می کند. 

ند. کنی ناسالم، سالم زیستن هزینه بر است. لذا ساختار و نهادهای آن شما را وادار به همرنگ شدن میدر یک جامعه

روی تاثیرگذارند. اولین مورد جایگاهی است که تاریخ در ذهن ساختاری دیگر نیز در سطح علل اجتماعی بر دنباله دو عامل

 کند و دوم فقدانی ایرانی دارد، که تاریخ را به عاملی مهم در مشخص کردن مسیر پیش رو تبدیل میو زندگی جامعه

ین توانیم به آنها تبدیل شویم. ازیادی از گذشتگان داریم که می الگوهایی برای زیست در آینده. برای مثال ما الگوهای

ند. اما االگوها معموال مردانی هستند در هیبت دانشمندان، عالمان دینی و وطن پرستان بزرگ، که منشا خیر و برکت بوده

رند. ، در فرهنگ ما وجود نداالگوها یا قهرمانانی که جایی در آینده زیست می کنند و جوانان بخواهند به آنها تبدیل شوند
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 -هجری  ۷۵۲۹های ایرانی، فیلمی وجود دارد که قهرمان آن یک ایرانی باشد که در سال برای مثال آیا در میان فیلم

 شمسی به دنبال نجات جهان از یک فاجعه باشد؟ جواب این سوال تا آنجا که محقق بررسی کرده است، خیر است.

 

بحث جدی در هویت اجتماعی است. بحث اصلی در این است که هویت می تواند عالوه ی ساختاری دیگر، یک مولفه
تاده ممکن ی اتفاق نیفچه چیزی از یک آیندههای مربوط به تصاویر مشترک را نیز شامل شود. های تاریخی، مولفهبر مولفه

بودن، « شترکم»بیابیم، به اعتبار است بین افراد یک جامعه مشترک باشد؟ اگر بتوانیم پاسخی منطقی برای این سوال 
ای هویت ساز در سطح جمعی نام برد. تصاویر آینده، آن وجوهی از آینده را بازنمایی می کنند توان از آن به منزله مولفهمی

قابت کنند و تا حد ر« تصاحب آینده»توانند با یکدیگر بر سر که می توانند به صورت مشترک تعریف شوند. این تصاویر می
یادی، بین باورمندان به خود )تصاویر مذکور( انسجام و چسبندگی ایجاد کنند. برای مثال، در سطح سازمانی، تصاویر آینده ز

از سازمان که معموال از طرف مدیران تعیین می شوند و به کارکنان در کل سازمان القا می گردند، در صورت پذیرش 
ها، ، ملیتهاشوند تا همه کارکنان از قومیتل کنند. این تصاویر باعث میران سازمان عمتوانند به عنوان نیروی پیشمی

مذاهب و نژادهای گوناگون به منظور رسیدن به یک هدف مشترک که تصویری از آن برای آنها ساخته شده است، حرکت 
 کنند. این مسئله در سطح ملی، در تصاویر آرمان شهری متجلی می گردد. 

 
ا یا اتوپی. شود، دیگر به واقعیت بدل خواهد شدخیال نیست، اما آن هنگام که رویا جمعی میرویای فردی، چیزی جز 

ر است استوا« زمانی بهتر از زمان کنونی»ی آرمان شهر که در واقع نوعی واکنش به وضع موجود است، بر مبنای فلسفه
رک از هویت ارائه نمود که بر مبنای تصاویر مشتتوان تعریفی های دلخواه متمرکز است. بر این مبنا میکه بر تصور آینده

نامد، هویتی که وجه مشترک افراد واجد آن، گیرد. این پژوهش، این هویت را هویت مقصد میجمعی از آینده شکل می
سازی  تواند در فرایند مدیریت جامعه، ملتیک تصویر مشترک از آینده است. بنابر نظر خبرگان هویت مقصد به دو دلیل می

های دیگر هویت عمل کند. اول به دلیل سازگاری بیشتر با تغییرات سریع در جوامع امروزی و رهبری جامعه بهتر از گونه
های موروثی هویت مقصد بر خالف هویت و دوم به خاطر امکان مشارکت دادن جامعه و بخصوص جوانان در ساخت آن.

 است که با مشارکت آگاهانه ساخته شده است. «آشی»نیست، بلکه « آش خاله»ها، و هویت حاصل از نقش
ا نام گرفته ه، دو بعد مربوط به عامل انسانی را نیز شامل می شود. اولین بعد ناشکیبایی«آش خاله»ی در نهایت مولفه

است و مربوط به روحیات ما است که معموال به دنبال کارهای زودبازده هستیم و صبر و شکیبایی الزم برای به انجام 
سانیدن کارهای متفاوت را نداریم. دومین مولفه عدم استقالل جوانان است. در نگاه اول شاید این عدم استقالل به ساختار ر

برگردد، اما نمی توان به صورت کامل عنصر اختیار را از عامل انسانی گرفت و تمامی فشار را متوجه ساختار کرد. به هر 
قالل ی کوچک خود، استطاقت فرسا است و لذا برای نزدیک ماندن در کنار حلقه حال مستقل بودن برای بسیاری از جوانان

 را فدا می کنند. 
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در سطح « ی جاریرودخانه»یاست که باعث بروز مولفه« ی کلنگیجامعه»آخرین مولفه در سطح علل اجتماعی 
ای هها و در بین اعضای مجموعهنشگاهلیتانی می گردد. عدم آموزش آینده نگری در سطوح مختلف جامعه مانند مدارس، دا

ادر به ی کنونی قابعاد ساختاریِ این مولفه هستند. ساختارهای جامعه ،مختلف نهادها، و نیز عدم انباشت درازمدت تغییرات
نگه داشت تغییرات در جامعه نیستند و لذا جامعه مدام در حال نگاه کردن به پشت سر و مرور مسیرهای رفته شده است. 

نگاه کالنی در سطح جامعه به آینده نیست و مدام در حال تفسیر گذشته و انکار یا قبول آن هستیم. بدین ترتیب  هیچ
عامل انسانی قادر به برنامه ریزی بلند مدت نیست. چون اوال ساختار او را برای این کار آموزش نداده است و دوما 

 کند. غییرات کاری بیهوده جلو میریزی بلند مدت به دلیل عدم انباشت درازمدت تبرنامه

 

 (بینی/ ایدئولوژیگفتمان/ جهان) سومی تحلیل در الیه 1-9-9

های دیگر بسیار دشوار است و حتی ناممکن، زیرا ما به معنای واقعی دیدن دنیای پیرامون با چشم»

 شناختی، گردآوریبرگرفته از کتاب استعاره و مجاز با رویکرد « )هایمان هستیمکلمه محصول فرهنگ

 (.1۹۸۱آنتونیو بارسلونا، 

 

 یبینی، کدام ایدئولوژی و کدام گفتمانِ غالب در جامعهپردازیم که کدام جهانبه طرح این پرسش میدر این الیه 

 چنان تصاویر غالبیها به آنشوند چُنان مسائل اجتماعی سر برآورند و در جهت آناند، که باعث میکنونی جاری و ساری

 آمده است.  ۶-۵ی سوم در جدول ر سطح لیتانی برسیم. نتایج تحلیل در الیهد

 

 بینی و ایدئولوژیگفتمان، جهان: تحلیل تصاویر در سطح 6-1جدول 

 ابعاد مؤلفهبرخی  مؤلفه ردیف
 چیزدان، والیت تمام عیار حاکمان بر مردمان حکومت همه جامعه-ملت/ فرد -شکاف دولت ۷

  ری دای مبتنی بر نظام سرمایهالگوهای توسعه، داریسرمایهاسالم  ۷عاقبت به خیران ۲

 ۲چشمان باز کامالً بسته ۳
 ، الگوهاییایحرکت گلهعنوان چسب اجتماعی، عرف، ایدئولوژی به

 ، پاسداشت و پرستش گذشته۳در گذشته، سلبریتی ها

 ۴بینی خیامیعدم فرایندگرایی، جهان ۵آینده بدون های چسبان ۵

                                                           
 روسامانسکسی است که به لحاظ مالی به  ریخ به عاقبتبه عاریت گرفته شده است.  مورد استفاده در نواحی غرب اصفهان گونه المثلضرباین واژه از یک عبارت  1

 رسیده است.
 خود یک چشم باز را نقاشی کرده است.های اما بر روی پلک ،بردیمق به سر را تصور کنید که در خوابی عمیفردی  ۲
 و غیره هاستیفوتبال، هاخوانندهشود که طرفداران بسیار زیادی دارند. از جمله هنرمندان، بازیگران، گفته می ایجامعهسلبریتی به اشخاص مشهور و محبوب در هر  3
 ها.و نه آینده اند(که دیگران برای ما تعیین کرده یاندهیآ همآن) اعتقاد به یک آینده 4
 های زودگذر، پوچ گرایی و بستن چشمان به روی آیندهو لذت اکنونفرهنگ ما مملو از عناصر خیامی است. اولویت دادن به لحظه  5
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 پراخته شده است.  CLAهای استخراج شده در سطح سومِ در ادامه به مولفه

نام گرفته است. این مولفه در سطح اجتماعی باعث رانده شدگی و « جامعه - ملت/ فرد -شکاف دولت »اولین مولفه 

 می پندارند و مردمی ای جدا بافته از مردمهایی که خود را تافتهدر سطح لیتانی موجب بروز خودمحوری می شود. حکومت

های فردی را بر که جامعه را چیزی جدای از خود می دانند، دو شکاف عمده هستند که فردیت را گسترش داده، خواسته

 های جمعی برتری داده و نفع شخصی را در جایگاهی باالتر از نفع جمعی قرار می دهند. خواسته

  

هایی است که منجر به شکاف طبقاتی در ها و جهان بینیگفتمان ینماینده« عاقبت به خیران»یعنی  دومین مولفه

سطح علل اجتماعی و مادی گرایی در سطح لیتانی می شوند. مهمترین رکن این مولفه، گفتمان غالبِ نظام سرمایه داری 

یا  ین گفتمانهای اقتصادی در سطح کالن و خرد در چارچوب ای کشور است که تمامی برنامه ریزیهای توسعهدر برنامه

 شود. جهان بینی انجام می

 

شود. ای میهای تودهمنجر به دنباله رویِ فرد از جامعه و بروز حرکت« های باز کامال بستهچشم»سومین مولفه یعنی 

مان ها است. در این گفتای، دنباله روی از دیگران و تقلید از سلبریتیجهان بینی غالب در این سطح مروج حرکت توده

ای ی عرف، الگوهای گذشته و حرکت تودهگیرد و ایدئولوژی غالب در جامهی بدیلی در ذهن جامعه شکل نمیآینده هیچ

 کند. را به جامعه تحمیل می

 

ی جامعه» ی مولفهنام گرفته است که سازنده« آینده بدون های چسبان»چهارمین مولفه در سطح جهان بینی و گفتمان 

در سطح لیتانی است. این دیدگاه از دل جهان بینی تقدیرگرایانه « ی جاریرودخانه»اعی و در سطح علل اجتم« کلنگی

در آن آینده همانی است که در گذشته برایمان معین شده است و از آن گریزی نیست. لذا فرو رفتن در  ت کهبروز یافته اس

ه از دل جهان بینی تقدیر گرایی یا جهان بینیِ روزمرگی، کنار نهادن خردگرایی و به خواب زدن خود، آن مسائلی هستند ک

 کند. خیامی بروز می
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 ی چهارم )اسطوره / استعاره(تحلیل در الیه 1-9-1

 اسطوره/استعاره: تحلیل تصاویر در سطح 7-1جدول 

 ابعاد مؤلفهبرخی  مؤلفه ردیف

 ۷فقط خودم ۷
، کهن الگوی شهریاری )چه فرمان یزدان چه ۲ی این زندگیهِ منهاستعاره

 فرمان شاه( 

 های الکچریآقا زادهی باالی شهر، استعاره -ی پایین شهراستعاره اندوزیثروت ۲

 ۳فرومون ۳
ی )خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو(، استعاره ۵کهن الگوی نقاب

 کلونی، پاسداشت جامعه در تقلید، نبود کهن الگوی قهرمان 

 آینده همین امروز است ۵
ی زندگی درک همین اکنون ی گذشته چراغ راه آینده است، استعارهاستعاره

 ی بی خیالی طی کناست، استعاره

 

سطح،  ترینترین و پیچیدهها است که به عنوان عمیقها و اسطورهای علی، سطح استعارهآخرین الیه در تحلیل الیه

ی مسئله در این سطح، با بیان اینکه این الیه جایگاه احساسات است، حل نخواهد همهجایگاه بیان احساسات است. البته 

شد. پیچیدگی این الیه از چند منظر قابل تامل است. اول آنکه احساسات وقتی به صورت جمعی مدنظر قرار گیرند، پای 

 و ای پیچیده و بحث برانگیز استوزهکند، که حی روانکاوی اجتماعی و بررسی ناخودآگاه جمعی باز میمحقق را به حوزه

 ی اسطوره و استعاره خود پیچیده و چند بعدی هستند. دوم آنکه هر دو واژه

ناختیِ ی ادبی تا توناییِ شی تعریف استعاره از یک آرایهی تعریف اسطوره از یک خیال واهی تا نوعی گفتار و بازهبازه

تلف کاربرد های پژوهشیِ مخام از این تعاریف اشتباه نیستند. بلکه در سنتاند. هیچ کدمنحصر به فرد ذهن انسان، گسترده

هایی از واقعیت را داشته باشد، حامل معنا و مفهومی تر از آنکه جنبهخود را دارند. برای مثال در بین اهل هنر، اسطوره بیش

 خود معنایی را می رساند یا نمی رساند. برابر با وهم، خیال، قدرت ماوراء الطبیعه و این قبیل چیزهاست که در پس پشت

، اسطوره نوعی گفتار است و لذا هر چیزی می تواند اسطوره باشد به شرط آنکه گفتمانی ۴اما در اسطوره شناسی روالن بارت

 . ۶ها از یکدیگر تمیز دادای را نمی توان بر مبنای جوهر آنرا انتقال دهد، بنابراین موضوعات اسطوره

                                                           
 ها(های پشت ماشین)نوشته ماشین نوشتهیک برگرفته از  ۷
)برگرفته از ترانه زندگیِ منه از گروه رپ  هرجور می خواد.... می خوام بگذره/  چی بهترهزندگی مال منه... خودم می دونم /  زندگیه منه... بهم نگو چی خوبه چی بده ۲

 زدبازی(
ون به دلیل اینکه مقدار بیشتری از فروم ،رسندیمای که به غذا که مسیرهای بهینه صورتنیبد. افتدیمدر کلونی مورچگان اتفاق جالبی در فرایند جستجوی غذا  ۳
(Pheromone را در ) حرکت کلونی وار جوانان در جامعه نیز چنین حالتی دارد. رندیگیمخود دارند بیشتر مورد استفاده قرار . 

4 Persona 
5 Roland Barthes 

 .۷1ارغنون، شماره (، اسطوره در زمان حاضر، ترجمه یوسف اباذری، فصلنامه ۷۳۱۱ی بیشتر در خصوص اسطوره شناسی روالن بارت رک: بارت، روالن )برای مطالعه ۶
 بسیار پرمحتوا و آموزنده هستند. امید دارم که در آینده این اندیشه ها بیشتر مورد توجه آینده پژوهان اجتماعی قرار گیرند. اندیشه های بارت در باب اسطوره
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ر، شاید اولین گام برای ورود به این الیه، این است که محقق صراحتا تعریف خود از اسطوره و استعاره را با این تفاسی

د ی مدنظر این پژوهش، موربیان نماید تا از خلط مباحث جلوگیری کند. بر این اساس در ادامه تعاریف اسطوره و استعاره

 . ۷قرار خواهند گرفت امعان نظر

های های شاهنامه، شهدای بزرگ و یا شخصیتی ایرانی را مشغول شخصیتاسطوره ذهن خوانندهدر نگاه اول واژه 

دیگری می کند که کم و بیش در جامعه نام آنها با واژه اسطوره گره خورده است. و نیز استعاره برای خواننده و یا شنونده 

 های درس ادبیات شنیده است. متاسفانهر کالسی یک صنعت ادبی است که نام آن را بیشتر از هر جایی دتداعی کننده

ای هبه نظر می رسد که در برخی مقاالت علمی داخلی و خارجی نیز برداشت نویسنده از استعاره و اسطوره در حد شخصیت

پرداخته شده است. به زعم بسیاری CLA ی آخر در ای و صنعت ادبی باقی مانده و با این برداشت به تحلیل الیهافسانه

ها به دلیل وسعت معنایی و کاربردی، سطح باالیی از ابهام و کژفهمی از اسطوره پژوهان و زبان شناسان، هر دوی این واژه

تالش برایی گرفتن هوا در دست است. به محض اینکه  انندها متالش برای فهم دقیق این واژهتا جایی که را با خود دارند. 

 . ۲که در هر جای دیگری نیز هوا وجود داردشوید بندید متوجه میدست خود را می

ادعای ارائه درک درست و دقیق از استعاره و اسطوره را ندارد. اما تالش شده است تا با مطالعه وسیع  نیز حاضر پژوهش

وهش پژها در این خصوص انتخاب و در این ترین نظریهبردیرترین و کادرخورترین، پرمایه ،هادر حوزه اساطیر و استعاره

و  ۳از مفهوم کهن الگوهای معرفی شده توسط کارل گوستاو یونگ ،هادر تحلیل اسطوره ،به کار گرفته شوند. بدین جهت

 شده است.استفاده  ۵ها از آراء لیکافدر تحلیل استعاره

 

 مروری بر مفهوم اسطوره1-9-1-4

 کهن الگوها

( ۱کاوی )فرویدیسم( را از روان۶شناسی تحلیلی )مکتب یونگاز جمله مفاهیمی است که روان« ۴ضمیر ناخودآگاه جمعی»

نگذشته بود که شاگرد وی کارل گستاو یونگ نظریه  1کند. زمان زیادی از نظریه فروید در باب ناخودآگاه فردیمتمایز می

                                                           
مربوطه صورت  هایاستعاره صرف گردید و تلخیصی که بر روی انبوه دادهی مفاهیم مربوط به اسطوره و که بر مبنای زمانی که برای مطالعه ،ماین نکته را یادآور شو باید 1

 اند.جز نتایج این پژوهش هستند و در فصل چهارم پژوهش آمده تا تعاریف دقیق، منسجم و مربوطی از این دو مفهوم به دست آید، این مباحث ،گرفت
وضوعیت اند و در اینجا نیز م، که ایشان در مورد واژه فرهنگ یا تمدن به کار بردهم اجتماعی تهران استاستاد دانشکده علو ،یوسف اباذریاین عبارت، نقل قولی از  دکتر  ۲

 دارد.
3 Carl Gustav Jung 
4 George Lakoff 
5 collective unconscious 
6 Carl Gustav Jung 
7  Freudianism  
8 Individual unconscious  
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 )شکرایی، داردعی جای مهای زیرین ناخودآگاه فردی، ضمیر ناخودآگاه جاستاد را گسترش داد و اظهار داشت که در الیه

تری در ذهن است که تصاویر ذهنی جهان شمول های عمیق(. یونگ عالوه بر ناخودآگاه فردی، قائل به الیه۰۶، ص.۷۳۰۲

انی های روداللت گیرد، بلکه حاصل انباشترا در خود جای داده است. ضمیر ناخودآگاه جمعی از روان خود فرد نشئت نمی

یراثی روانی است که از بدو تولد در ذهن هر فرد جای دارد. یونگ تصاویر ذهنی جهان تجربیات عام بشر و به عبارتی م

)موسوی گیالنی  داندمی نامد و اسطوره را نمود آنمی« ۷کهن الگو»شمولی را که در این ضمیر ناخودآگاه جمعی جای دارند 

سرگذشت شخصی فرع بر آن است. این  اند.(. کهن الگوهای یونگی ناخودآگاه، زیست شناختی۷۵1، ص.۷۳1۰و مولوی، 

اند. تفاوت های گوناگون ظاهر شدههای اولیه، در سراسر جهان و در مقاطع تاریخی مختلف، در هیأتکهن الگوها یا مثال

 (. 1۴، ص.۷۳۰۳)کمبل،  ظاهری و پوشش، نتیجه شرایط اولیه محیطی و تاریخی است

 های فکریو شخصیت، توانایی و ویژگی –روان جمعی ریشه دارد  اگر چه در –نمودهای کهن الگوها گاه فردی است 

ها، جهت گیری جوامع و حتی تمایالت و خالقانه خاصی به فرد می بخشند؛ گاهی نیز جمعی است و در شکل گیری تمدن

ه جمعی ترین بنیاد نظریه یونگ را همین خاصیت آفرینندگی ناخودآگاای نیز موثر است. مهمهای تودهجمعی و جریان

 (.۳۴، ص.۷۳1۰)قائمی،  انددانسته

ترین غرایز شود. از ابتداییظهور ناخودآگاه جمعی از طریق دو جنبه اصلی آن یعنی غرایز و الگوهای باستانی ممکن می

ترین تمایالت باطنی انسان در ناخودآگاه جمعی تا عالی -همچون غریزه جوجه برای فرار از سایه قوش –حیاتی موجودات 

ا را آرکی های از نمادها و نگارهایی است که یونگ آنترین ویژگی ناخودآگاه جمعی وجود گنجینهجای گرفته است. برجسته

می نامد. آرکی تایپ که به الگوهای باستانی، کهن الگو، انواع کهن، صور نوعی، سر نمون و برابرهای آن ترجمه  ۲تایپ

 (. ۰۶، ص.۷۳۰۲)شکرایی،  دآگاه جمعی استشده است، بخش عظیمی از عناصر سازنده ناخو

های گوناگون و های مذهبی و برخی از انواع رویا را که بین فرهنگها، اندیشهها، دیدگاهیونگ، شالوده خلق اسطوره

از نظر یونگ، کهن الگوها حاصل (. ۷۱۰، ص.۷۳۰۷)فرضی،  دانداند، در ناخودآگاه جمعی میهای تاریخی مشترکدوره

ر که نمود کنند. در واقع این اساطیممتد انسانی بوده و پیوسته در حال نو شدن هستند و به شکل اساطیر جلوه میتجربیات 

یابند و مداوم در حال تکرار شدن هستند؛ چون نیاز فطری بشرند و بنابراین کهن الگوها هستند، در قالب رمزی تجلی می

ود، ربنا به اقتضای آن دوره اسطوره قدیمی ناپدید شده، اما از بین نمی ها نیاز است و لیکن در هر دورهدر هر دوره بدان

 (.۷۵۴، ص۷۳1۰)موسوی گیالنی و مولوی،  یابدولی در دوره جدید بنا به شرایط آن، در قالبی نمادین و جدید ظهور می

ه این تاریخ می شوند کترین شکل تفکر جمعی موجب کامل شدن های باستانی به عنوان مهمالیاده می نویسد: اسطوره

                                                           
1 archetype 
2 archetype 
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شوند بلکه فقط به تناسب زمان ای هرگز ناپدید نمیامر در بطن جهان مدرن حفظ شده است. بنابراین، نمادهای اسطوره

شود، نه تنها ها، که به وسیله تفسیر رویاهایشان کشف میدهند. چنانچه در ناخودآگاه فردی و جمعی انسانتغییر شکل می

 (. ۷۹۲، ص.۷۳1۰)صانع پور،  اندمذکر، مونث، پهلوانان و پریان مسکن گزیده ها، بلکه خدایانغول

هن های کهن الگویی است. کیک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن تفاوت میان صورت بنیادی کهن الگو و انگاره

کهن الگو  ه ازلی یا صورت بنیادیاند. برای یونگ انگارهای موروثی نیستند بلکه ممکنات ماتقدمالگوها، تصورات یا انگاره

نوعی استعداد یا آمادگی ما تقدم برای آگاه شدن از یک تجربه بشری  –که متعلق یه ژرفترین الیه ضمیر ناخودآگاه است 

خیال است و کاوش دقیق یا فهم آن ممکن  –انگاره  –عام عاطفه محور، یک اسطوره همگانی، یا نمو عام امتزاج اندیشه 

نیست، زیرا موجودیت آن، وضعیتی کامال صوری و ابتدایی است. چنان چه یونگ از آن تعبیر به حد ماورای بنفش و نامرئی 

کند. اما بازنمودهای کهن الگویی، ساختارهای بسیار متنوعی هستند که همگی متکی به یک صورت طیف روانی می

 ها بخشی از بازنمودهای کهن الگویی هستند. (. وفق مراد یونگ، اسطوره۲1۳، ص.۷۳1۲، ۷ادیورو و ویلرایت)م اندبنیادی

 

 اساطیر در ظرف کهن الگوها

نیاز و میل به دانستن در مورد آینده ویژگی انسان است. افراد در طول تاریخ وسایل و در فصول پیشین اشاره شده که 

های این ن جنبهانگیزتریبینی و شفاف شدن آینده کمک کنند. یکی از وسوسهاند تا به پیشابزارهای گوناگونی ایجاد کرده

های ذهنی در مورد در ما برای انجام هر عمل و فعالیتی، همیشه باید مدل ویژگی این است که به منظور ایجاد توانایی

ی است، اشد. این روند تصویرسازی از آینده نسبتاً ارادآینده بسازیم. یعنی ایجاد فرضیه و ارزیابی چیزی که قرار است آینده ب

های عمیقی در مورد چگونگی چیزها، چگونه بودن ها و باورگیرد. ما پیش فرضاما عناصر نیمه خودآگاه را هم در بر می

ان این سازندگ از جملهکنیم. گیری میها در آینده نتیجهها ساخته و سپس در مورد چگونه بودن آنها، چگونگی رشد آنآن

ها که عینی شدن تجربه اجتماعی بشرند و در شکل در واقع اسطورهها هستند. اسطوره ،ها و باورهای عمیقپیش فرض

(، همیشه در پی سؤال ناخودآگاه جمعی یک ۷۴، ص. ۷۳۶۲، ۲)کاسیرر شوندآرزوهای جمعی یک قوم یا ملت ظاهر می

هر اقلیمی که باشند، ریشه در وجود افراد آن سرزمین دارند که به حیات خود اند و در ملت از محیط پیرامونش شکل یافته

 اند. ادامه داده

ای است با مفهومی گسترده و طیفی ها ریشه در کهن الگوها دارند. اسطوره واقعیت فرهنگی بسیار پیچیدهاسطوره

دپایی از ها و کردارها، رها، گفتهیاری از اندیشهای از اسطوره دید و در زیرساخت بستوان نشانهوسیع. در بیشتر تخیالت می

                                                           
1 Maduro and Wheelwright 
2 Ernst Cassirer 
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(. لذا اسطوره نه شخص است، نه یک روایت مفرد است و نه حتی یک ۶۷، ص.۷۳1۶)آموزگار،  توان یافتاسطوره می

کنند که نمودهای مختلفی دارد و گاه آنچنان این نمودها جلوه گری می داستان. بلکه اسطوره یک واقعیت فرهنگی است

 ود اسطوره در زیر لوای آنها کم رنگ می شود. که خ

تاریخی هستند. از این رو آنها را گاه به نمادهایی از  –های فرهنگی، حامل بارهای معنایی ها به مثابه پدیدهاسطوره

افزوده ان شاند که با گذشت زمان به تدریج بر ابهام و پیچیدگیهای دور دست یا نوعی حافظه جمعی تعبیر کردهواقعیت

ها حفظ می کنند. شکافتن و تحلیل اسطوره چه با رویکردی می شود، اما همواره کاربرد خود را در صیانت از گروهی از ارزش

ن های ادبی انجام بگیرد و چه از دریچه نگاه ساختارگرایامعناشناسانه و به قصد رازگشایی و تبارشناسی از واژگان و تالیف

تواند راهگشای درک بهتر ساز و کارهای درونی هر ها، همواره میپنهان در ذهنیت انسان هایو با هدف بازیابی ساخت

اه ترین خاستگها به مثابه نخستین و دیرینهاسطوره(. دیلم صالحی می نویسد: ۷۳1، ص.۷۳۱۰)فکوهی،  فرهنگی باشد

سان ها در برگیرنده باورهای مقدس انطورهاند. از این منظر اسداشته« ساخت معنا»تفکر انسانی، نقشی مؤثر و برجسته در 

 های جهان پیرامونش و نظاماند؛ به طوری که پلی میان انسان، پدیدهدر سیر تحوالت و تطورات اجتماعی جوامع ابتدایی

 (.۶، ص.۷۳1۴)دیلم صالحی،  سازندکائنات می

نی یک های روحاارزش هستند و مجسم کنندهها سمبول یا نماد تجربیات انسانی اسطوره»اند: در تعریف اسطوره گفته

ها درون آنها کوشد؛ زیرا معتقدات و دنیانگریدارد و در حفظ آن میهای ویژه خود را نگه میای اسطورهفرهنگ. هر جامعه

های (. برخی از مهمترین ویژگی۲۵۷، ص.۷۳1۱)واشقانی فراهانی،  عامل قطعی پایندگی و جاودانگی آن فرهنگ است

 اسطوره ها را می توان به شرح زیر برشمرد: مشترک

تمایل  -۳فقدان دقت در ابعاد زمان، مکان، توانایی و ...؛ -۲های بیرون از دسترس، داللت روایت به گذشته یا آینده-۷

تر باشند، احساس اساطیری بودن ی روایت، مطلقای که هر چه اجزای سازندههای مطلق، به گونهبه ارائه دادن نمونه

انی )واشق شود و هر چه از این اطالق کاسته شود، احساس اساطیری بودن روایت نیز کاهش می یابدروایت، بیشتر می

ها، آرزوها و آمال یک گروه و جماعت را بیان اسطوره به عنوان رویای جمعی اجتماع، خواست(. ۲۵۲، ص. ۷۳1۱فراهانی، 

ار ی بارز این کده دارد و همان نجات و رهایی واپسین جهان، نمونهمی کند. اسطوره در این کارکرد، بیشتر چشم به آین

 (. ۳1، ص.۷۳1۵)رضایی،  است

ی تخیالت و امیال اقوام و ملل و رویاهای متمادی بشریت های تغییر شکل یافتهفروید بر آن است که: اساطیر ته مانده

گی ای حیوانی، مقام رویا در زندتکوین و تسلسل تیره اند. اسطوره در تاریخ حیات بشریت، یعنی از لحاظدر دوران جوانی

همیشه و همیشه، تازه و نو، به زندگی دیربازشان  الگوهاها، در لباسِ کهن اسطوره (.۳۳، ص.۷۳۱۹)باستید،  فرد را دارد

یک اند، لکه بوده کنند. نمادها، همان هستندمان فرافکنی میهای دیگرسان، خود را در خودآگاهیدهند؛ و به گونهادامه می
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ها، در همان روزگار کهن و در سان و سیمای نو و جدید، به فراخور نیازهای هر زمان. پس، اینکه بیندیشیم که اسطوره

 اند؛ سخنی یاوه وها گم آمدهگستر تاریخ و گردهای گیتی نورد هزارههای دامناند؛ و در سایهای، به زیر خاک رفتهاسطوره

ها، این هزار چهرگان ناخودآگاهی همگانی، با به روز نگه داشتن خویش، گرد ود؛ چرا که، کهن نمونهبنیاد خواهد ببی

شان ادامه آرایند و با ما به زندگی دیربازتابند و تا همیشه به دگرگونی خود را میگسسته نشانی و شکسته نامی را بر نمی

 (. ۳۹، ص.۷۳1۰)اَتونی،  دهندمی

دهی ها، عنصر اصلی که مورد توجه قرار گرفته، ماهیت الگووار آنها برای ساخت و جهتسطورهاما در نگاه مدرن به ا

شان، ها، به ویژه ابعاد سیاسی(. اسطوره۳۲، ص.۷۳۰۷)امینیان و مشهدی،  گیری استبه هویت مدرن جوامع در حال شکل

ای هسازی، به عنوان نمونهدر پروسه / پروژه ملت عموماً به ابزاری برای معنادار نمودن فرهنگ سیاسی جوامع بدل گردیده و

یری از گیابد، نحوه بهرهشوند. آنچه در این میان اهمیت میهای آینده به نمایش گذاشته میمتعالی و الگوواره برای نسل

 های سیاسی مدنظر نخبگان برای شکل دادن بهاساطیر در ساخت هویت ملی و به تبع آن، مفهوم بخشیدن به ارزش

گیری یک ملت، اسطوره به صورت طبیعی )و در مواردی تعمدی( نگرش مردم یک کشور است؛ بنابراین، در فرآیند شکل

 (.۲۰، ص.۷۳۰۷)امینیان و مشهدی،  کندای پیدا مینقش تعیین کننده

ه امعان د. البتی زیر رسیتوان به نمودار ساده شدهدر نهایت و پس از باریک بینی در مفاهیم کهن الگو و اسطوره می

 صورت بسیار ساده از واقعیت است. یک ،نظر است که مدل در مقام استعاره
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 مروری بر مفهوم استعاره از دیدگاه شناختی 1-9-1-۲

 استعاره آن، بر اساس که کرد استعاره تعریف برای جدیدی ماهیت اخیر، دهة چند شناختی در شناسیِ مطالعات زبان

 تحقیقات شود.می محسوب بشر شناختی نظام در فعال بلکه فرایندی نیست، کالم صور از یکی یا ادبی آرایة فقط

 جمله نیست؛ یا عبارت واژه، کاربرد و ادبی مطالعات حوزة به محدود استعاره، کاربردهای که ثابت کرد ۷جانسون و لیکاف

 در فرهنگی مدل یک حقیقت در و امور دارد و هاپدیده درک و شناخت در مهمی نقش مفید، ابزاری همچون استعاره،

 بشر نیاز و ضرورت برحسب استعاره دیدگاه این از شود.می ریزیآن برنامه طبق رفتاری زنجیرة که کندمی ایجاد ذهن

 جوالن در بسزا و نقشی گیردمی شکل قبلی اطالعات و هاواژه ساخت بر تکیه با نا آشنا، هایپدیده و بازنمایی درک به

 گیرندمی صورت هااستعاره برحسب ما هایاستنباط ها وبندی طبقه از زیادی تعداد همچنین کند.می ایفا تخیل و فکری

به  ایزمینه از هادانسته انتقال و اطالعات استعاری انطباق طریق از انتزاعی، خصوص مفاهیم به مفاهیم، از بسیاری و

 از جدیدی تبیین که اهمیت دارد نظر این از به ویژه استعاری، بیان به توجه ترتیب بدین یابند.می نظم دیگر، زمینة

 (.۷۲۹، ص.۷۳1۰)هاشمی،  گذارداختیارمان می در پیرامون جهان با برخورد در مغز کارکرد

استعاره »( اصول و مبانی نظریه استعاری لیکاف و جانسون را به شکل ذیل و به اختصار بیان کرد. ۲۹۹۲) ۲االف جاکل

های مفهومی دوگانه؛ یعنی دو حوزه مقصد و مبدأ. حوزه مقصد، مند بین حوزهعبارت است از الگوبرداری نظام« شناختی

زه مبدأ در حیطه تجربیات محسوس بشری است؛ مثالً در ای انتزاعی و مجرد یا دور از تجریه آگاهانه است و حوحوزه

معادل حوزه مقصد، ارتباطی استعاری « سفر»؛ یعنی حوزه مبدأ با مفهوم عینی «زندگی»جریان استعاره، مفهوم مجرد 

هن در ذ« رسف»تر تر و تجربیتوان به کمک مفهوم عینیرا می« زندگی»تر یابند. به این ترتیب که مفهوم ناملموسمی

ی بین این فرایند یا ارتباط استعار«. زندگی سفر است»تداعی نمود. بنابراین، یک استعاره شناختی در ذهن داریم؛ یعنی 

ه حاال تو ک»؛ «خدایا ما را به راه راست هدایت فرما»تواند در عبارات زبانی زیادی تجلی و نمود یابد؛ مثل جمله مفاهیم، می

ی اتوانیم برای این ارتباط مفهومی، قاعدهمی«. به دیار باقی شتافت»؛ «ازه از راه رسیدهنوزاد ت»یا « جوانی و اول راه

 بسازیم: قاعده الف، ب است. 

تاری دهد، حوزه ب ساختر ب توضیح میاستعاره حوزه مقصد انتزاعی و پیچیده؛ یعنی الف را با استفاده از حوزه عینی

ست. تفاوت میان این دو حوزه از نظر انتزاع، تفاوتی پیوستاری و مدرج است و تر اتر دارد و برای تجربه حسی راحتساده

بدین معنی نیست که مفهومی، کامالً عینی و مفهومی دیگر کامالً انتزاعی و مجرد است. تصورات و مفاهیمی خاص وجود 

هومی و تصوری انتزاعی، به های مفشوند. حوزهدارد که بدون مراجعه به استعاره تصویری، به ندرت درک یا متصور می

                                                           
1 Lakoff & Johnson 
2 Olaf Jäkel 
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ای ههای مجرد و مابعدالطبیعی تنها با استفاده از استعاره برای ما قابل درک هستند. استعارههای نظری، ایدهویژه ساخت

ترین تفکرات و ادراک حسی، اساس بدنی، زیستی و فیزیکی برای شناخت فراهم مفهومی، با ایجاد ارتباط بین انتزاعی

 های غیر استعاری هم معنای خود تغییرتوان به گزارهها را نمیکنند. استعارهما را یکدست و منسجم می کنند و تجربهمی

هان های دیگر پنهایی خاص از حوزه مقصد، برجسته و نمایان و جنبهداد. همچنین در فرایند مفهوم سازی استعاری، جنبه

 (.۴و  ۵، ص.۷۳۰۷)پورابراهیم و دیگران،  شوندمی

 را استعاره کالسیک دیدگاه گیری شکل در اساسی فرضیة« نظریه معاصر استعاره»عنوان  با ایمقاله در لیکاف،

 استعاری نیست. است، ۷حقیقی آنچه آن، برطبق که دانست روزمره و ادبی یا مجازی و استعاره حقیقی به زبان تقسیم

 نادرست تعبیر موجب وی زعم به کند کهمی ارائه را استعاره باب در کالسیک فرضیات از ایمجموعه او ترتیب، بدین

 از: اندعبارت فرضیات این است. شده استعاره از

 نیست. استعاری و است حقیقی به طور کلی روزمره، متعارف زبان -

 کرد. درک استعاره بدون و حقیقی زبان با توانمی را چیز همه -

 باشد.  کذب و صدق محتمل تواندمی حقیقی زبان تنها -

 نیستند. استعاری و اندحقیقی زبان، یک لغت فرهنگ در ارائه شده تعاریف تمام -

 (.۷1۱، ص.۷۰۰۳)لیکاف،  نیستند استعاری کدام هیچ و اندحقیقی زبان دستور در کار رفته به مفاهیم -

 گوناگون کارکردهای گرفتن در نظر و مختلف انواع به استعاره تقسیم رغم به کالسیک دیدگاه خالصه، به طور

 است، نوشتار و گفتار بندی پیرایه و شکوهمندسازی همان اصلی که کارکرد یک دارای را استعاره نهایت در آن، برای

  .برد فراتر زبان معمول و عادی سطح از را کالم سیاق تواندکه می کارکردی داند؛می

بین  مهم تفاوت پنج به وار فهرست کرد، منتشر ۷۰۰۲سال  درکه  «نظریه معاصر استعاره»مقالة  ابتدای در لیکاف

 کند:می اشاره نظریه سنتی به استعاره و رویکرد معاصر

 مربوط است موضوعی معاصر استعاره رویکرد در اما است؛ زبانی ابزاری و موضوع استعاره سنتی، هاینظریه در -

 .اندیشه به

 صناعات دیگر در زمرة را و استعاره آوردمی شمار به استعاره از خالی و حقیقی زبانی را روزمره زبان سنتی، دیدگاه -

 و ندارد وجود مجاز و حقیقت بین تمایزی چنین معاصر نظریة که در در حالی داند؛می مجازی زبان به متعلق و ادبی

 .نیست استعاره از خالی روزمره زبان شود کهمی داده نشان

                                                           
1 literal )تحت اللفظی، دقیق، حرفی( 
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کلمه(  ریاضی مفهوم یک نگاشت )به استعاره معاصر، نظریة در اما اند؛عبارت و واژه هااستعاره سنتی، دیدگاه در -

 .مفهومی تناظرهای از ایمجموعه یعنی است؛

 نظریة در اما هستند؛ معنای دلبخواهی دارای روند،می کار به استعاره عنوان به که اصطالحاتی سنتی، دیدگاه در -

  .اندو خود انگیخته شوندمی ساخته زایا قوانینی اساس بر معاصر،

 معاصر، رویکرد در اما بندد؛می آذین را آن کالم پیرایش با که است، ابزاری« ابزار»در دیدگاه سنتی، استعاره یک  -

 .(۷۵۵، ص.۷۳۰۷)سجودی و قنبری،  بشری ذهنی مفاهیم و عینی بیرونی تجلی و نشانه؛ است نشانه یک استعاره

 را سنتی نظریة هایجنبه و تمام دادند گسترش را استعاره شناختی، شناسی زبان دیدگاه براساس جانسون و لیکاف

 بیان عمدة کالسیک فرضیة چهار به واکنش در را نظرشان آنها .کشیدند چالش به یافته نظام و منسجم ایشیوه به

 در آن پیشینة که ایفرضیه چهار است؛ ژرفای آن و استعاری اندیشة طبیعت درک از مانع آنان ادعای به که کردند

 کلمه را استعاره ماهیت کند:می اشتباه زیر مورد چهار در کالسیک دیدگاه. گرددمی باز ارسطو زمان به غربی سنت

 غیرحقیقی بخش به را مربوط استعاره و کندمی فرض حقیقی را مفاهیم همة داند؛می شباهت را استعاره داند؛ اساسمی

 ذهن طبیعت با که ایشیوه نه کند،می قلمداد و خودآگاه عقالنی تفکر یک را استعاره اینکه، سرانجام و داند؛می زبان

 (.۲۲۵، ص.۷۰1۹)لیکاف و جانسون،  است گرفته شکل ما هایبدن و

 بنیان .۲کلمات در نه است، ۷در مفهوم استعاره کانون دهد:می پاسخ چنین فوق فرضیات به مفهومی استعارة نظریة

 این هایشباهت درک و انسان تجربة در همزمان ۳متقاطع ارتباط قلمروهای بر پایة که شباهت، اساس بر نه استعاره

 پایداری و مفاهیم عمیق شامل که است استعاری ما نظام مفهومی عمدة بخش همچنین است. شکل گرفته هاحوزه

 فهمیده و درک ایچندگانه هایاستعاره وسیلة مفاهیم به این شود.می ... و ذهن اخالق، علل، رخدادها، زمان، چون

نیستند. اگر  ۴بخواهی دل و اختیاری ها،استعاره مفهومی نظام که این سرانجام . و۵اندمفهومی مستدل دارای که شوندمی

                                                           
1 Concept  

معنایی بودن دین ن را چنشاید بتوان واحد ساختمانی استعاره را کلمه تلقی کرد. بدین اعتبار استعاره یک ابزار و قالب روان شناسی زبان است و ساز و کار اصلی آ»البته  2
ازد... در این سگزیند و منظور گوینده را روشن میدهد... در واقع این بافت کالم است که معنا یا معانی خاصی را از میان مجموعه معانی احتمالی بر میهر کلمه تشکیل می

ای از کلمات دیگر که از جهتی با آن ارتباط دارند )ارتباط جموعهگیرد، و با مهایی صورت میصورت باید بپذیریم که ذخیره سازی اطالعات در حافظه، بر حسب شبکه
شود. (. بنابراین استعاره در خأل رمزگردانی نمی۲۴ - ۲۶ ، صص.۷۳1۱)قاسم زاده، « کندای( پیوند برقرار میآوایی، موقعیتی و کنشی، تصویری، معنایی و مفهومی و گزاره

 .کنندبرای درک معنای استعاره و چگونگی انتقال معنای آن، به حافظه خود شنونده رجوع می مسلم است که استعاره پرداز و شنونده هر دو
3 cross-domain  

جستجو  دیگر ذهنی قلمرو حسب بر ذهنی قلمرو یک سازی مفهوم در باید را آن بلکه خاستگاه نیست، زبان حوزة در کلی به استعاره جایگاه که است باور این بر لیکاف ۵
 مانند روزمره انتزاعی مفاهیم که شودمی مشاهده فرایند این در یابد.می تحقق قلمروهای ذهنی میان هاینگاشت مشخصات تعیین طریق از استعاره عمومی نظریة کرد.

 متعارف طبیعی زبان شناسی معنی کانون در قطعاً قلمروهاست، میان همان نگاشت که استعاره که شودمی این کار حاصل اند.استعاری نیز هدف و علیت زمان، حاالت،

 (.۷۳۴، ص.۷۳1۰به نقل از هاشمی،  Lakoff, 1993: 185-186و مطالعه استعاره ادبی، بسط مطالعه استعاره روزمره است ) دارد قرار
5 Arbitrary  
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 هااستعاره دهیشکل در دیگران، با وی مشترک هایتجربه و انسان جسم مشترک طبیعت گسترده، دالیل براساس چه

 شناختی شناسیِ حوزة زبان در اما اند،بخواهی دل معانی دارای اصطالحاتی هااستعاره کالسیک، دیدگاه است. در مؤثر

 زایا قوانینی براساس و خودکار ایگونه به این اصطالحات یعنی کنیم. تلقی انگیخته را آنها که دارد وجود امکان این

 دارند. انطباق مفهومی نظام در موجود چند الگوی یا یک با اما شوند،می تولید

 بر بلکه دارند، ما فیزیکی و فرهنگی تجربیات در ریشه تنها نه هااین استعاره که باورند بر این جانسون و لیکاف 

 روابط این دارند. تجربی ما روابط در ریشه مفهومی هایاستعاره دیگر، عبارت به گذارند.می اثر نیز ما و اعمال تجربیات

. نمونه رویداد همزمان تجربی می تواند استعاره ۲تجربی شباهت و ۷تجربی همزمان رویداد دانست: نوع دو توانمی را

 باال آن سطح اینکه دیدن و ماده بیشتر کردن اضافه دارد: تجربه دو همزمان اتفاق در ریشه که باشد«بیشتر باالست»

 قمار چون را زندگی اعمال که کرد اشاره« زندگی قمار است»می توان به  افزایش می یابد. برای شباهت تجربیو  آمده

)هاشمی،  به شکل باختن یا برنده شدن فرض کرده است را هافعالیت آن احتمالی توالی و گرفته نظر در بندیشرط یا

 (.۷۲۳، ص.۷۳1۰

 بدین باشیم؛ بدان واقف عادی حالت در که نیست چیزی ما مفهومی نظام شوند کهمی یادآور لیکاف و جانسون

 عمل و اندیشیممی خاصی خطوط امتداد در ای ناخودآگاهگونه به کمابیش روزانه، جزئی امور از بسیاری در ما که معنی

مفهومی هر  نظام اعظم بخش که انددریافته زبانی شواهد اساس بر عمدتاً که کردند ادعا بر این اساس آنها. کنیممی

 شکل به زندگی در که است جا حاضر همه و طبیعی اصلی استعاری، اندیشة است؛ برخوردار استعاری ماهیتی از ما روزة

 امری این و گوییممی سخن کنیم،می تجسم را آنها که ایشیوه به ما درباره اشیا .رودمی کار به ناخودآگاه و خودآگاه

 ما هایاندیشه بیشتر و گیرایی وضوح موجب تنها نه استعاره رو، از این و ماست فرهنگ و تجربه در دار ریشه کامال

 مفاهیم که رسیدند نتیجه این به همچنین هاآن دهد.می نیز تشکیل را ما هایدریافت و ادراکات ساختار بلکه شود،می

 ما نشان به زبان یعنی شود؛می بندی سازمان عینی مفاهیم از گیریبهره با انسان، نظام مفهومی حوزة در انتزاعی

 زبان در ریشه که را استعاره این نوع آنها .کنیممی درک یا بیان چگونه را عینی مفاهیم خویش ذهن در که دهدمی

 مفاهیم ۳کردن تصویری یا مفهومی و عینی امور پایة بر امور انتزاعی درک بر مبتنی اساساً و دارد متعارف و روزمره

 نامیدند.« ادراکیاستعاره مفهومی یا »است،  ذهنی

 کرد: خالصه چنین توانمی را جانسون و لیکاف کلیدی آراء

 دارند.  مفهومی طبیعتی اساسی، به طور هااستعاره -

                                                           
1 experiential co-occurrence  
2 experiential similarity  
3 conceptualization  
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 دارند. ما هر روزة تجربیات در ریشه مفهومی، هایاستعاره -

 است.  استعاری به طور کامل انتزاعی اندیشة -

 همگی آن معانی و عشق نیست استعاره، بدون عشق، مثال برای نیستند. کامل هااستعاره بدون انتزاعی مفاهیم -

 آن. مانند و مهربانی اتحاد، دیوانگی، جذابیت، اند:استعاری

 به مفاهیم دیگر با رابطه استدالل در برای استعاره که زمانی نیستند، گیر همه ثابت طور به ما، ادراکی هاینظام -

 باشد.  ناپایدار است ممکن رود،می کار

 .کنیممی زیست آوریم،می دست به هااستعاره وسیلة به هایی کهاستنباط بر پایة ما -

 کند:می خالصه چنین را استعاره ماهیت به مربوط مباحث« نظریه معاصر استعاره»در  لیکاف فوق، موارد بر افزون

 کنیم.می آنها استدالل دربارة و درک را انتزاعی مفاهیم آن طریق از که است مهم مکانیسمی استعاره -

  .اندمفهومی هایاستعاره سطحی ظهور فقط زبانی هایاستعاره -

 استعاری ادراک و بوده نیز غیر استعاری آن از توجهی قابل بخش است، استعاری ما مفهومی نظام بیشتر اگر چه -

 است. بخش همین بر مبتنی ما

 کم دست یا ملموس امری عینی، برحسب را ساخت فاقد یا انتزاعی نسبتا موضوعی سازدمی قادر را ما استعاره -

 (.۷۲۴، ص.۷۳1۰)هاشمی،  کنیم مندترساخت

 

 مفهومی استعارة اجزاء

 اساس جانسون و لیکاف است. دیگر چیز عبارات و اصطالحات در چیزی« تجربة و فهم»اصل  در مفهومی استعارة

 که را ایمجموعه نامند. آنهامی ۷«نگاشت»گیرد، صورت می مجموعه دو میان تناظرهایی شکل به که را رابطه این

 ترو ذهنی انتزاعی مفاهیم دارای که را دیگر مجموعة و ۲منبع یا مبدأ قلمرو است، ترمتعارف و ترعینی مفهومی دارای

 خوانند.می ۳هدف یا مقصد قلمرو است،

 

 

 

 

                                                           
1 mapping  
2 source domain  
3 target domain  



 

۷۴۴ 

 

 های پژوهشچهارم: تجزیه و تحلیل دادهفصل  ۴

 

 

 

 

 

 

 

 (4۲۵: 4983؛ به نقل از هاشمی، ۲۵۵6، ۷نگاشت استعاره اولیه )اوانس و گرین :۲-1شکل 

 

 از این و کندمی تعریف« نظام مفهومی در متناظر قلمروهای میان نگاشت»را  استعاره اصل در لیکاف ترتیب بدین

 آنچه برخالف دیگر، عبارت به داند.می -صرف  گزارة یک نه و مفهومی تناظرهای از ایمجموعه را نگاشت هر رو،

 روابط بر آن اساس بلکه سازندمی را استعاره که نیستند عبارات یا کلمات این کند،مطرح می کالسیک نظریة که

 ارتباطی برقراری به ما ذهن برانگیختن عبارات، و کلمات کار منظر، این از است. استوار مقصد و مبدأ حوزة دو مفهومی

 .شودمی منتقل حوزه دو میان روابط  و هاویژگی موضوعات، آن، خالل در که است

 در دارد. مصداق هم فارسی زبان در که کنیممی استفاده لیکاف خود مثال از نگاشت مفهوم شدن ترروشن برای

  شود:می بیان زیر عبارات با معموال عاشقانه رابطة ما، ةروزمر زبان

  است. رسیده به بن بست ما رابطة -

  ایم.کرده طی را ایطوالنی راه چه کن نگاه -

  برویم. خود راه به کدام هر توانیممی هستیم. دوراهی یک سر ما -

 .بردنمی جایی به راه ما رابطة -

 گرفته شکل« عشق سفر است» استعارة نگاشت بر اساس که است برابرهایی یا متناظرها حقیقت در عبارات این

لیکاف و جانسون برای سهولت در یادآوری را ارائه داد.  1-۵ جدول متناظرهای توانمی استعاره این بر پایة است.

ی در روان شناسی سود جستند. این یادیارها غالباً به شکل گزاره ۲«یادیار»های موجود در نظام مفهومی، از شیوه نگاشت

ای یادیار است که از آن بر یک« عشق سفر است»شوند. بنابراین بیان می« قلمرو مقصد، به مثابه قلمرو هدف است»

                                                           
1 Evans & Green 
2 mnemonic  



 

۷۴۶ 

 

 های پژوهشچهارم: تجزیه و تحلیل دادهفصل  ۴

 دهدشود. بدین ترتیب این تناظرها به ما امکان می( استفاده می1-۵ای از تناظرهای هستی شناسانه )نظیر جدول مجموعه

 که یک مفهوم انتزاعی و ذهنی است، به کار بریم.« عشق»را درباره « سفر»که آگاهی و شناخت مربوط به قلمرو 

 

 (.4۲6، ص.4983)هاشمی، « عشق سفر است»های نگاشت :8-1جدول 

 هانگاشت  مبدأ: سفر/ مقصد: عشق

 عاشقان  مسافران

 رابطه عاشقانه  وسیله نقلیه

 حوادث رابطه عاشقانه  سفر

 مشکالت موجود در رابطه  موانع پیش رو

 انتخاب این که چه کاری باید انجام داد  تصمیم گیری درباره مسیر

 اهداف روابط عاشقانه  مقصد سفر

 

دیدگاه تحقیق حاضر در خصوص این دو ی اسطوره و استعاره و مشخص شدن پس از توضیحات ارائه شده در زمینه

 پرداخته می شود. CLAمفهوم، در ادامه به تحلیل الیه چهارم در 

کهن الگوی شهریاری می ی زندگیه منه و نام گذاری است که شامل استعاره« فقط خودم»مفهوم اول در این الیه 

ی زندگیه منه ناظر بر متلعق دانستن زندگی به فرد است که این مالکیت تمام عیار به او اجازه می دهد که شود. استعاره

ی مفهوم زمان توصیف می شود که وجوه گذراندن را هر جور که خواست زندگی را بگذراند. در اینجا زندگی به یک وسیله

 ظام فکری سیاسی ایرانی با گرفتار شدنبر این گذراندن در دست شخص است. از سوی دیگر ن شامل می شود و کنترل

و در نتیجه گرفتار شدن در چارچوب نظام حکومتی خاصی، در طول تاریخ به « شهریاری»ی اساطیریِ در قالب اندیشه

های مختلف و گاه یات و ویژگیهای حکومتی در تاریخ پادشاهی ایران با خصوصحرکت خود ادامه داده است. شخصیت

الگوی نظامی سیاسی و پادشاهی تعیین  اند زیرا کهنشاید متضاد، برای مردم به یک نحو حامل عناصر خودکامگی بوده

های حکومتی هیچ گاه خارج از آن، قدرت حرکت را نخواهند داشت. به این  های افراد؛ و مهرهی آن بوده نه ویژگیکننده

 ـمیای خود نشان نتاریخی شـهریاری با رعایت شرایـط زمانی خاص هـر دوره، تـفاوتی با الـگوی اسطوره ترتیب جایگاه

 یی خویش به تدریج جای خود را به سلطهی نخستین شهریار از مردم زمانهخواهی و حمایت خداگونهدهد و شکوه نیک

 .دهدهمه جانبه و اقتداری مستبدانه می

های دهی آقازای پایین شهر و باالی شهر و استعارهنام گرفت. در این مولفه نیز استعاره« ت اندوزیثرو»ی دوم مولفه

آقا زاده  یالکچری مشهود هستند. بیان شکاف طبقاتی در استعاره باال و پایین شهر و بیان جایگاه مرفهین در استعاره
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ها به ثروت اندوزی مشروعیت و مقبولیت می بخشند و آن ها و اسطورهنشان می دهند که چگونه در سطح چهارم، استعاره

 را توجیه می کنند. 

شامل کهن الگوی نقاب است که در آن انسان برای ایجاد همرنگی، شخصیت واقعی خود را « فرمون»ی سوم مولفه

ه قهرمانی که از جامعدر زیر نقاب پنهان می کند. از سوی دیگر در این الیه فقدان وجود کهن الگوی قهرمان هویدا است. 

 اشو روندهای موجود در آن جدا شده، راه دیگری در پیش بگیرد و سرانجام با بازگشت به دامان جامعه، برای خود و جامعه

وار ی و گلهاشود. این استعاره معرف زندگی تودهی کلونی نیز نام برده میبرکت شود. در این الیه از استعارهو  منشأ خیر

جامعه است که چه راه خیر و چه راه شر، در هر صورتی دنباله روی دیگران بوده و تقلیدشان آنها را بر باد خواهد مردم در 

 . ۷داد

های ، نام گذاری شده است و شامل استعاره«آینده همین امروز است»ها، ها و اسطورهی استعارهآخرین مولفه در الیه

مین امروز است و بی خیالی طی کردن است که مسیر زمانی را بر مسیر مکانی گذشته چراغ راه آینده است، زندگی درک ه

ی ، نظام استعاری را می سازند، که در الیه«هاراه»به جای اشاره به « راه»کنند و با نام بردن از کلمه نگاشت می

 دهد.  را نتیجه می« آینده بدون های چسبان»ی ها مولفهبینیجهان

 

 خالصه فصل 1-1

ی ارائه های فرعی و اصلابتدای این فصل از روش تحلیل تم استفاده شد و نتایج حاصل از این تحلیل در قالب تمدر 

های دیگری نیز این کدها در کنار هم قرار گیرند. این مسئله البته در شدند. بدون شک این امکان وجود دارد که به شیوه

کیفی با دخیل نمودن آیتم نوع نگاه، بینش و دانش محقق در  های کیفی جای سؤال است، اما محققانتمامی پژوهش

ثر های کیفی مانند این پژوهش، تا حدی متأدهند. در واقع پیکربندی پژوهشفرایند پژوهش کیفی، بدین سؤال پاسخ می

ها را در نآ دهندگان قرار گرفته واز بینش و دانش پژوهشگر است، زیرا این پژوهشگر است که مستقیماً رو در روی پاسخ

خصوص در فصل پنجم سعی خواهد شد زمان پاسخ دادن به سؤاالت مصاحبه، درک کرده است. با این وجود در ادامه و به

های فرعی و اصلی، پرداخته شود تا از این رهگذر تا حد توان تعریف درستی از ی چندگانه به بحث در مورد تمتا از وجوه

 ای علی نیز صادق است. کارگیری روش تحلیل الیههمین امر در مورد بهاین فیل موالنا ارائه دهیم. 

 سپاریم.گیری را به فصل بعد میبحث و نتیجه

 

                                                           
 )موالنا( دخلق را تقلیدشان بر باد داد     ای دوصد لعنت بر این تقلید با ۷
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 فصل پنجم 

  و پیشنهادات پژوهش نتیجه گیری ،بحث
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اند. حقیقت های آزاده و نه امتیاز کسانی است که موفق به رهایی خود شدهنه پاداش جان حقیقت،»

شود. حقیقت، تولید های گوناگون الزام و اجبار تولید میبه این جهان تعلق دارد و فقط به یُمن شکل

قیقت ای، رژیم ویژه خود را از حشود. حقیقت باعث پیدایش اثرات عادی قدرت است. هر جامعهمی

کند. حقیقت نیز مانند سربرگ شود و عمل میگفتمان که در مقام حقیقت پذیرفته می یدارد. یعنی نوع

 (.Paul Michel Foucault«. )شودتولید می

 

 مقدمه ۵-4

حاصل پژوهش هشیار شدن و بصیرت حاصل کردن و فهم، و سپس انتقال این هشیاری به دیگران از راه سخنرانی و 

گیرند و علم زاده ها ریشه میها و بحث و گفتگو و انتقادهای بعدی است که اندیشهی یافتهها از راه عرضهنوشتن است. تن

ای و استادی دانشگاه هر اندازه هم مهم باشد، باز اکثر ما به سبب آن به پژوهش میی حرفهشود. تحسین جامعهمی

(. در ادامه ۲۶۷: ۷۳۰۵را بهتر کنیم )استراوس و کربین،  خواهیم چیزیپردازیم که موضوع کار برایمان مهم است و می

حاصل کار پژوهش ارائه گردیده است. شایان ذکر است که به دو جهت تعداد صفحات این فصل کمی بیشتر از حد معمول 

ام انجهای کیفی از این دست، پردازش اطالعات نه در قالب اعداد، بلکه در قالب عبارات شده است. اول آنکه در پژوهش

شود و لذا بدین سبب ناخواسته فصول نتیجه گیری، طول و تفصیل و حاشیه پردازی بیشتری دارند. و دوم آنکه پژوهش می

ترین اهداف این رشته از علوم، یعنی بررسی تصاویر آینده حاضر جدای از آنکه در وادیِ آینده پژوهی بر دست یابی به ناب

ی پژوهشگران نیز بوده و بدین سبب نتایج به دست آمده با های هر روزهجزیی از دغدغهای باالتر، متمرکز بوده، در مرحله

اند. در ادامه در هر بخش، یک نتیجه تشریح شده است. هر کدام از نتایج بر اساس تجزیه و وسواس بیشتری ارائه گردیده

شد بایستی یک جمع آنجا که احساس میها در فصل چهارم به دست آمده و بسط داده شده است. در آخر از تحلیل داده

بندی کلی، چنان ارائه گردد که به صورت خالصه، تمامی نتایج را در دل خود داشته باشد، به رسم تحقیق گراندد تئوری، 

ای جامع و گویا از نتایج این تحقیق است. پس از آن نوآوری روایتی محقق ساخته از نتایج ارائه گردید، این روایت خالصه

 اند. دههای تحقیق ذکر شارائه و در نهایت محدودیت ، روایی و پایایی پژوهشپیشنهاداتی به منظور تحقیقات آتی، هشپژو

 

 های پژوهشیافته ۵-۲
 ی نخبگانساخت تصاویر به مثابه وظیفه ۵-۲-4

د است. ساحت فرنتایج این پژوهش نشان داد که پروژه تصویرسازی از دو منظر قابل پی گیری است. ساحت نخست، 

ده، های آیندر این ساحت آنچه مدنظر قرار می گیرد ایجاد تصاویر مثبت در ذهن جوانان کشور از طریق برگزاری کارگاه
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توان گفت که این مهم البته یکی از وظایف آینده پژوهان های اجتماعی و ... است. به صراحت میهای جمعی، شبکهرسانه

دهد که دانشجویان آینده پژوهی نسبت به دیگر دانشجویان دید و حس بهتری نسبت به یاست. نتایج این تحقیق نشان م

های بعدی همین فصل تشریح خواهد شد. آموزش در سطوح مختلف از دبیرستان تا اند. این مسئله در قسمتآینده داشته

ای هه و مشوق و مروج بروز و ظهور آیندههای بد جلوگیری کردتواند از بروز آیندهی مردم قطعا میدانشگاه و در سطح عامه

 دهد تا در ساخت تصاویر مطلوب از آینده مشارکت داشته باشند. مطلوب باشد. کما اینکه به مردم این قدرت را می

طور که در فصل دوم پژوهش حاضر اشاره گردید، زمانی که های ملت سازی، هماناما در سطح کالن یعنی در پروژه

یم. دار هستیهطالشود که بناست ایجاد شود، آنگاه ملزم به داشتن یک ای جدید را متصور میجامعهیک کالن تاریخ، 

ای به واقعیت دارند، خواه ها دسترسی ویژهاند، همیشه اقلیت وجود دارد. آنکه پارتو و موسکا خاطر نشان کرده طورهمان

د. کنیمها ایجاد نظامی که به خودی خود این امکان را برای آنبه خاطر دالیل استعالیی، دالیل مبارزاتی یا به خاطر 

 همان رهبران تاریخی جهان هگل، بادیه نشینان ابن خلدون و یا اقلیت خالق توینبی هستند. هاآن

ها و ادعاهای شرافتمندانه است که شهری، دروغعنایت اله خاطر نشان می سازد که با داشتن دانش عظیم آرمان

 ری بود.های روشنفکها صرفاً فعالیتهای آناند و بدون طرح این ادعاها، تالشها بودها قادر به بسیج فعال تودههتئوریسین

 رشد و ظهور چگونگی درک با پژوهانآینده. گذارندمی ما اختیار در بدیعی اندازهایچشم نیز پژوهانآینده در این میان 

 از ومیعم حمایت سپس و بزنند سناریو خلق به دست بتوانند امیدوارند ها،شناسی اسطوره خلق و اجتماعی هایجنبش

ی شناس ها حتی امیدوارند از فرایندهای منطقی برای خلق اسطورهدست آورند. بعضی از آن به را آینده از خود اندازچشم

 استفاده کنند. 

تشریح نقش نخبگان جامعه در تصویرپردازی های اجتماعی به ای با عنوان استراتژی اقدام در سیستمپورعزت در مقاله

ی ی تصویرسازی، یک وظیفهتوان بیان کرد که در سطح کالن، وظیفهی پورعزت میپردازد. در راستای مقالهاز آینده می

مردم  یفکری است که بر عهده نخبگان جامعه است و در صورتی که نخبگان از این وظیفه شانه خالی کنند، اجبارا عامه

ان مانند های تبلیغاتیشتصاویری پیروی خواهند کرد که دیگران، یعنی نخبگان جوامع دیگر ساخته و توسط دستگاهاز 

 (. ۷۳1۲اند )پورعزت، های چندملیتی و ... ترویج دادهها، شرکترسانه

 صورت را به انداز بازگشت به گذشته، آنو چشم« رشد مستمر»انداز ، برای بیان ابهام موجود بین چشم۷تامپسون

ود تا شانداز بدیل از تاریخ باور دارد ... از شهر خارج میهنگامی که فرد به یک چشم»کند: دیالکتیک شهر/ مرتع ارائه می

نیستند ... افرادی که پشت  هاها مانع دیدن ستارهو دانشگاهها ها، ادارهانداز مرتع را مشاهده کند که در آن ساختمانچشم

فرد  کنند.و افراد خانه به دوش را دیوانه فرض می افرادی مسئول و سالم تعریف کرده عنوانند خود را بهحصار شهر ماند

ه شود. بداند و در جستجوی احتماالت دیگر خارج میعنوان تنها فرد عاقل در یک شهر نا آگاه میبهخانه به دوش خود را 

                                                           
1 William Trwin Thompson  
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اندازهای روستایی است. اما به نظر می رسد در ه شهری و چشمرسد تمام تاریخ، موج و ضربان این ریتم دیدگانظر می

 ی کنونی ما کسی حاضر نیست برای دیدن احتماالت به مرتع برود و جای گرم و نرم خود را وانهد.جامعه

یگر ی خدا یا دی ظریف ضروری است که در اینجا، امر متعالی یک امکان نیست. مداخلهدر نهایت اشاره به این نکته

نیروهای معنویِ رازآلود یک امکان تجربی نیست، بلکه بیشتر نوع دیدگاهی است که شخص در طول دوران اندیشگانی به 

، افراد مهم هاآورد، یا به گفتمان یا جهان بینی بخصوصی مربوط است. از منظر بیشتر نگارندگان کالن تاریخدست می

هایی چون معرفت شناختی، هستی های آنان است، قرار دارند، حوزهخابی که متناسب با انتتربزرگی هستند، اما در حوزه

ع این های فهم واقعیت. در واقشناسی، اقتصاد و فرهنگ یا طبقه، جنسیت، نوع تمدن، دودمان، شخصیت فرهنگی یا شیوه

اد. های فرد جای دهتوان در حوزه اندیشیممسئله بدان معنی است که جنبه سوم یعنی جایگاه نیروهای ماورالطبیعه را 

بنابراین به خودی خود، امر متعالی امکان مداخله در آینده را ندارد، مگر آنکه در یک جهان بینی و ایدئولوژی خاص این 

ای ههای پیشرفت، بر روی تواناییی ملت سازی و ترویج ایدهامکان برای او در نظر گفته شود. لذا بهتر است در پروژه

 .۷( تمرکز شودفردی )عاملیت انسانی

 

 تغییرات اجتماعی به مثابه یک فرایند ۵-۲-۲

 ی جامعه همان بروناز کوزه»یکی از نتایج مهم این تحقیق بی اغراق در این استعاره شناختی خالصه می شود که: 

 این استعاره به شرح زیر توضیح داده می شود:«. تراود که در اوست

یان کنیم، مفاهیمی همچون تغییرات بننشینیم و در باب جامعه صحبت میوقتی در حوزه علوم اجتماعی به گفتگو می

تر از آن است که بتواند دستخوش سازها، جایی برای صحبت ندارند. فی الواقع جامعه لشها و شگفتیکن، وایلدکارت

رداریم. ز راه پدرانمان گام بتوانیم به ناگاه در راهی جمان هستیم و نمیتغییرات رادیکال شود. ما محصوالت فرهنگ و تاریخ

ی هایی به شدت عمیق و مبتنی بر تمامهای کالن اجتماعی از جمله در زمینه تصویرسازی، بایستی سیاستلذا سیاست

خصوصیات تاریخی و فرهنگی جامعه باشند، زیرا در غیر این صورت جز شعار چیزی نخواهند بود. نتایج این پژوهش نشان 

اش تا حد بسیار زیادی متاثر از شناخت فرد از جامعه، تاریخ و فرهنگ جاری ی خود و جامعهآیندهداد که تصاویر فرد از 

قق تر شدن ادعای فوق به روایتی محجامعه است. لذا حتی در سطح لیتانی تغییر به سختی صورت می گیرد. برای روشن

 پردازیم:ساخته از آینده می

 

                                                           
رار دارد، در مصطفی ملکیان قدکتر تحت تاثیر تفکرات در این مبحث ی ایرانی ارائه می شوند. نظرات نگارنده ها البته در چارچوب این مطالعه و برای جامعهاین توصیه 1

 ، توسعه از باال به پایین و مبتنی بر عاملیت انسانی یعنی همان نخبگان است. ای که ایشان مدنظر دارندهای توسعهمدل
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آخرین  ۷۵است و آنها باید راس ساعت  ۷۵۴۹مهرماه سال  ۲۳فردا  علی و زهرا به تقویم خود نگاه کردند.»

واهند، خمالقات خود را با دکتر ایران منش داشته باشند. در این آخرین دیدار، وضعیت نهایی فرزندی که آنها می

های پیشرفته البرز خدمات مشخص خواهد شد. این دیدار یک دیدار مجازی و سه بعدی است که شرکت فناوری

هایشان در مورد فرزند دهد. راس ساعت آنها وارد اتاق مجازی شدند و آخرین خواستهن را به مشتریانش ارائه میآ

خود را با دکتر ایران منش در میان گذاشتند. دکتر ایران منش یکی از پزشکان شرکت خصوصی زیست ساخت 

تر را مشخصات زیر را برای پسرشان با دکاند. علی و زهاست که در زمینه شبیه سازی ژنتیکی مشغول به فعالیت

 ایران منش نهایی کردند و دکتر به آنها قول داد که شب یلدا پسرشان را در کنار خود خواهند داشت. 

  سانتی متر ۷۱۰سالگی:  ۷1قد در 

  :۷۷۵ضریب هوشی 

 مند به موسیقیعالقه 

  از نظر جسمی در ردهA 

 های گروهبدون بیماری( های چهارگانهX,Z,Q,Y) 

 معتقد به ماورالطبیعه 

 های بشری...ی احساسدارای همه 

شب یلدا همه در خانه پدر زهرا دعوت بودند، انار بود و حافظ و پسرکی کوچک به نام عباس. پدر زهرا که 

 دید در گوش عباس اذان خواند. آنها برایاش را میسالگی اولین نوه ۷۴۵حاال تنها پدربزرگ عباس بود و در سن 

عباس یک بابونی قربانی کردند و فیبر آن را بین مستمندان تقسیم کردند. آن شب علی تا صبح نخوابید. چطور 

 «باید پسرش را برای زندگی در این جامعه آماده می کرد؟ به نظرش پدر شدن یک اشتباه شیرین می آمد.

 

 های فرهنگی و اجتماعید بود، لیکن مولفهدهد که اگر چه در آینده الگوی زندگی متفاوت خواهاین روایت نشان می

ر در تصاویر کنند، لذا هر نوع تغییی تصاویر هستند، چسبندگی خود به گذشته را حفظ میهای سازندهترین مولفهکه اصلی

 باید با تغییرات برنامه ریزی شده، بلندمدت و صبورانه در فرهنگ جامعه پیش گرفته شود. 

تأثیرگذار هستند که پایداری و ثبات، شاخصه همه این عوامل است. حتی اگر برخی از این عوامل متعددی بر زندگی ما 

رخی ها و بعوامل مانند ابزارهای فناورانه از این قاعده مستثنی شوند، با این حال نوع برخورد ما با این عوامل به قضاوت

رهنگ و مبانی و اعتقادات درک ما از گذشته را ها، فکه سنت حالی های پذیرفته شده از طرف ما بستگی دارد. درسنت

سازند، روندهای حاکم بر زندگی جاری و ساری هستند. بنابراین روح زمانه همواره ترکیبی از نو و کهنه است. ترکیبی می

ه ک های جدید. اینرسیهای به ارث برده شده از گذشته و اخالقیات و ارزیابیساخته شده از تنش میان اعتقادات و ارزش

 نماید.برای حفظ انسجام جامعه و توسعه صلح در آن ضروری می
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اند. از آنجا که هر فرد و گروه تاریخی دارد، باورها در این میان تصاویر آینده توسط باورهایی در مورد گذشته تعریف شده

ر خاص ) و نه هیچ تصویکند و تسلط و حاکم شدن یک تصویر درباره آن تاریخ، بازه تصاویر آینده بدیل را محدود می

هایی هستند که در حال حاضر وجود دارد. این مطلب ها و هویتها دارای پیشینهافراد و گروه. سازدتر میدیگری( را محتمل

های مهمی در تصاویر آینده کنندهکه باورهای افرادِ ارزشمند )افرادی که برای فرد مهم هستند، همانند همسر و ...( تعیین

های ی نقشهها در مورد حقایق زمان کنونی تعریف کنندهبندیعالوه، صورتای است. بهای اصلی و پایهارههستند، گز

کنند. باورها نه تنها با جزئیات ها استفاده میواقعیت اجتماعی هستند که افراد برای پیدا کردن راه خود در جهان از آن

بشر  های اصلی درباره ماهیتز موقعیت، و در سطوح باالترِ انتزاع، دیدگاهاند، بلکه با تعاریفی اخاصی از زمان حال، مرتبط

های حفظ شده توسط های علت و معلولصورت بندیای بهو جهان ارتباط دارند. همچنین ساخت تصویر آینده تا اندازه

راد درباره سطح، باور اف پردازند، بستگی دارد. در یکریزی میشخص یا به اشتراک گذاشته شده توسط گروهی که به طرح

تواند باعث اتخاذ تصاویری از آینده شود که کمابیش قَدَری هستند: آنچه افراد در مورد شیوه کارکرد نحوه کار جهان، می

تواند به نحوه انجام کارها به همان شیوه منتهی شود، مهم نیست آن باور تا چه اندازه درست جهان به آن باور دارند، می

 های انسانی در یک جهت خاص، سهیم باشد. تواند در هدایت انرژییاست، اما م

اد و هایی هستند که افردهی تصاویر آینده، که با باورها در مورد گذشته ترکیب شده، زمان حال و علیت ارزشدر شکل

تصاویر آینده مطلوب و  ای از معیارها را برای تعریفها مجموعهها اعتقاد و باور دارند. ارزشهای اجتماعی به آنگروه

های ها و تعاریف پیچیده میان تصاویر آینده بدیل در حوزهدهند و مبنایی را برای ارزیابی هزینهنامطلوب تشکیل می

، و های مفروضها مرجعی برای ارزیابی گذشته، حال و علت و معلولکه ارزشکنند. از آنجاییگوناگون فعالیت عرضه می

 کنند.  سازند، نقشی محوری و بنیادی ایفا میها فراهم میبرای تعریف امیدها و ترس همراه با این باورها،

های راه در دسترس و چگونگی انتخاب عنوان نقشهبه هر حال فهم تغییر اجتماعی مستلزم درک تصویرهای آینده به

 قدرتمندی هستند. اگر« های راهنقشه»این تصاویر توسط افراد است. آنچه باورهای اصولی و علی نامیده شده بودند، 

های خود آگاهی و شناخت نداشته باشند، این تأثیرات مورد انتظار بازیگران اجتماعی با قاطعیت از پیامدهای کنش

کند. و تحت شرایط عدم قطعیت، انتظارات تا حد زیادی به باورهای علی وابسته هاست که آن پیامدها را تشریح میکنش

کنند که از میان ابزارهای بسیار، کدامیک برای دستیابی به اهداف مطلوب مورد استفاده ی تعیین میاست. چنین باورهای

های اصولی این امکان را برای افراد به وجود نماید. ایدهقرار خواهد گرفت و رفتار را توسط الگوهای علی مسلم هدایت می

 کنند. طور قطعی رفتار آورند که با وجود عدم قطعیت علی، بهمی

ای قوی هتوانند کمک قابل توجهی به پیشبرد این تغییرات داشته باشند. فرهنگها میها و استعارهدر این میان اسطوره

هایی برای توجیه موقعیت خود. آنان که بر تر قوی، هم استعاره دارند و هم روشهای کمبه احتمال زیاد بیش از فرهنگ

های خود را تحمیل کنند. همچنین طبقه روشنفکر مانند اصحاب رسانه می توانند توجیه توانند استعارهسر قدرت هستند می
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ایدئولوژیک عمل اجتماعی را فراهم آورند. الزم است که واقعیت طوری باز تفسیر شود که با تصویرهای مربوط به خود و 

 شوند. ها وارد تصویر میدیگران انطباق بیابد و اینجاست که استعاره

 

 ی یک بام و دو هوا ی ایرانی؛ جامعهی جامعهنظریه ۵-۲-9

های پازل در کنار یکدیگر قرار گیرند، یک نتیجه جالب توجه به دست می ها، همچون تکهاگر جواب مصاحبه شونده

یک ر داری، فعالیت دی آماری در تشریح جایگاه شغلی خود، بر مشاغل عصر صنعتی مانند کارخانهآید. در حالی که نمونه

های عمده آنها مخصوصا در مورد زندگی کودکانشان بیشتر مربوط به فضای کارخانه و یا دانشگاه اشاره داشتند، اما نگرانی

های ی شخصی آنها هنوز بر اساس نمونهی آیندهبینانهتصاویر خوشعصر پساصنعتی و دوران فناوری اطالعات است. 

رای مثال، گرایانه است. باند. این تصویر از اساس مادهی صنعتی بنا شدهامعهزندگی خوب و موفق، نمونه مدرنیته و اساس ج

ج شود. در همان زمان تصاویر گیی رفاه اقتصادی و موفقیت در زندگی کاری تلقی میدر نزد آنها شادی به عنوان نتیجه

های فکری جامعه اطالعاتی بنا ها و نمونهها، پدیدهای که دوران جوانی فرزندان آنها است، بر اساس ویژگیاز آینده کننده

های جامعه صنعتی و مدرن است. هرچند، وقتی با آلها و ایدهنهاده شده است. تصاویر جوانان جامعه منعکس کننده نیاز

ها و دل اختیار ترسشوند، ممکن است بیمیهای اجتماعی گسترده، مواجهی اطالعاتی مانند شبکههای جامعهپدیده

 ها و هیجانات جدیدی بسازند. های موجود را تقویت کنند یا حتی ترسنینگرا

ی کنونی ما در واقع در دو ی یک بام و دو هوا ارائه می شود. جامعهی جامعهای با استعارهبدین جهت در این جا نظریه

دن فراصنعت. در حالی که کشد. هوای دوران مدرنِ ناشی از انقالب صنعتی و هوای عصر در حال فراگیر شهوا نفس می

پای جوانان در گلِ عصر صنعتی مانده است و به فراخور همین وابستگی، تصاویری که برای خود از آینده می سازند رنگ 

ها را دارد، با هیجان و ترس از وقوع عصر فرا هایی همچون کار در کارخانه ها و دانشگاهو بوی عصر صنعتی با مشخص

ای آینده ههای اجتماعی گسترده و تلویزون شخصی و اثر آنها برا روی شخصیت نسلنند شبکههایی ماصنعت با مشخصه

ی اصحبت می کنند. بنابراین در حالی که تصاویری که برای خود می سازند، بر اساس گذشته و حال خودشان است. آینده

 اهند شد که به وقتش سراغ آنها هم بیاید. برایرا متصورند که به نظر هیچ ارتباطی با آنها ندارد و در صورتی نگران آن خو

مثال وقتی به آن فکر خواهند کرد که کودکانشان در آن هوا نفس بکشند و پدران و مادران عصر صنعتی خود را با 

ی یک بام و دو هوا توصیف می بعدی با اصطالح جامعه های جدید مواجه سازند. در این پژوهش این فضای دوچالش

  :ی یک بام و دو هوا، دو فرضیه پژوهشی جهت آزمون در مطالعات بعدی، ارائه می گرددی جامعهریهشود. ذیل نظ

 

ی مردم شکل می گیرند، که جامعه وارد آن دوران شده ی زمانی، وقتی در ذهن عامهتصاویر آینده از یک بازه -

 باشد.

 جوانان جامعه ایران تصویر درستی از عصر فراصنعتی ندارند.  -
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 لزوم آموزش آینده پژوهی در سطح جامعه ۵-۲-1
یکی از نتایج فرعی اما قابل تامل در این رساله، تفاوت معناداری است که میان درک، احساس و آگاهی دانشجویان 

آینده پژوهی و غیرآینده پژوهی از آینده مشاهده گردید. البته قابل ذکر است که به دلیل سنت کیفی این پژوهش که هدفِ 

 خواهیم این تفاوت را به کل جامعه دانشجویان بسطتوانیم و نمیکند، نمییم نتایج به یک جامعه بزرگ را دنبال نمیتعم

ادعا  تر شدن اینتر دنبال شود. در ادامه و برای روشندهیم، اما این موضوع می تواند توسط تحقیقات دیگر با دامنه فراخ

آمده است. می توان چنین  ۷-۴ن در تعدادی از سواالت مشترک در جدول های این دو گروه از دانشجویابرخی جواب

نده اندیشی ی آیتواند منشا بروز و توسعهنتیجه گرفت که آموزش آینده پژوهی، گذشته از رده سنی و سطح تحصیالت می

 دهد. ای است که اهمیت آموزش آینده پژوهی را نشان میدر بین جوانان شود. این نتیجه مسئله

 

 : تفاوت معنادار دانشجویان آینده پژوهی و غیر آینده پژوهی در تصویرسازی آینده4-۵جدول 

 جواب دانشجویان غیرآینده پژوهی جواب دانشجویان آینده پژوهی نمونه سوال

در حال حاضر چه چیزی در 
 کانون توجه شماست؟

 سال آینده ۲۹خودم در 

به فکر اخذ مدرکی هستم که هرجا درخواست کار 
داشتم راحت قبول کنن/ من به چیزی فکر می کنم 
که باید انجام بدم و هنوز انجام ندادم. باید رسالم و 

 پروپزالم رو بنویسم

کلمه آینده برای شما تداعی 
 کننده چه چیزی است؟

من آن را به دو برهه تقسیم می کنم، 
یکی قبل و یکی بعد از آشنایی با 

 آینده پژوهی

ی طول و درازی بوده که من آینده برای من آرزوها
به آنها نرسیدم/ این مبهم هست. البته در بعضی از 

ها مشخصه که قراره چه اتفاقی رخ بدهد. اما جنبه
کنم اکثر مردم درکی ندارند. اینکه االن احساس می

 هست در آینده هم اتفاق خواهد افتاد
از نظر شما آیا جامعه ما آرمان 

آرمان شهری دارد؟ آیا خود شما 
 شهری دارید؟

 

قبال شاید رویا پردازی بوده اما االن 
 سعی می کنم چارچوب دارتر باشد.

یکی مسئله موفقیت کاری من هست. موفقیت 
تحصیلی من. وضعیت زندگی و آینده و اینکه در این 

سال و یا کمتر یا بیشتر واقعا  ۳۹مقطع زمانی شاید 
 آرامش داشته باشم

 

دهد، تفاوت معناداری در پاسخ به سواالت میان دو دسته از دانشجویان وجود دارد، نشان می ۷-۴همان طور که جدول 

کنند، نسبت به آینده هوشیارترند. در اینجا شاید این ی آینده پژوهی تحصیل میو به طور مشخص کسانی که در دوره

توصیه کاربردی بیرون از موضوع نباشد که مسئولین امر در آموزش عالی و حتی در آموزش و پرورش به طراحی و پیاده 
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مون زسازی واحدهای درسی با محوریت مطالعات آینده همت گمارند. به منظور بررسی بیشتر می توان فرضیه زیر را مورد آ

 قرار داد:

 شوند. های آینده پژوهی منجر به افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به آینده میکارگاه -
 

 آینده آمده و پایان یافته است )حال بسیط به عنوان زیستگاه زمانی جامعه(  ۵-۲-۵

حور یده آلیسم آینده مای که در این پژوهش ارائه گردید، هرگونه اگذشته گرایی و حال محوریِ موجود در تصاویر آینده

کند. در این حالت به نظر می رسد که کیفیت های بهتر را رد میرا تحت تاثیر خود قرار داده و امکان و رویای خلق آینده

ها رو به زوال گذاشته، زندگی جامعه در ظرف زمانیِ اکنون محدود شده و هیچ قصدمندی و تصویرسازی جوانان از ناشده

وانان های مرجحی در بین جرسد که آیندهدر جامعه رخ نمی دهد. با تمرکز بر نتایج پژوهش به نظر میپویایی برای تغییر 

ای ههای ممکن و محتمل فکر کنند. به واقع آیندهتوانند جز به آیندهدانند که میخواهند یا نمیوجود ندارد و آنها نمی

اند و اکنون حاضر در پیش چشمان آنها قرار منظر جوانان آمده هایی در گذشته دارند، ازممکن و محتمل از آنجا که ریشه

هند. دهای مرجح را به خود نمیترین حالت به همین میزان دید از آینده اکتفا کرده و زحمت ساخت آیندهدارند. لذا در ساده

شده موجود و بدون توجه اختهای مشخص بوده و توسط معیارها و قراردادهای عام و شنبه عالوه از منظر آنان، آینده پدیده

  ژرف و عمیق توصیف می گردید.

انگاریم ایم، آنچه طبیعی میبرانگیز فکری است که آنچه یاد گرفته مجسم سازی یا تصور، یک تمرین سخت و چالش

است، که  هنسبت به آیند تأثیرگذارکشف تصویرهای به معنای برد. تجسم آینده و آنچه به آن باور داریم را زیر سؤال می

تغییر خواهد داد. یک تمرین مجسم سازی، به های ما را در زمان حال ی انتخاب کنشرفتار و نحوهی در نتیجه، شیوه

ای هانگیز بسیار از آینده را درک کرده و اسطورهکند تا امکان وجود تصویرهای نو و هیجانشرکت کنندگان کمک می

ر عقاید، حلی دتواند برایشان راهشود که نمیشخص با برخی مشکالت مواجه می جدیدی از آینده به دست آورند. زمانی که

ار ندارد. ای بن بست در مقابلش قرکند هیچ چیزی به جز کوچهفرضیات، دانش و تجربیات قبلیِ خود پیدا کند، احساس می

کند، این تغییر به نیز وجود دارند، تمام دیدگاهش به جهان تغییر می ۷های دیگریدهد که آیندهاما زمانی که تشخیص می

 بست خارج شود.کند تا از کوچه بناو کمک می

ی ساخت چنین های مرجح از روندهای زمانی گذشته و اکنون، به هزینهاین مسئله عالوه بر جداییِ نسبی آینده

حال و  ای متفاوت از زماناکنون و پرداختن به ترجیحاتی که به گونهگردد. جدا شدن از بستر زمانی هایی نیز باز میآینده

هیچ شوقی برای درک تصویرهای نو از آینده وجود آید، و لذا روندهای گذشته باشند، برای جوانان دشوار و ناشدنی می

                                                           
1 alternative 
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هایی از را یادآوری کرد که جنبهندارد. تا اینجا از منظر عاملیت به بحث پرداخته شد. اما از منظر ساختار نیز باید این نکته 

ای از هویت، توانند به راحتی به عنوان تصورات اسطورهاند، میفرهنگ ایرانی که به نظر می رسد مربوط به تصاویر آینده

بدون رجوع به تصویری از آینده توصیف شوند. ساختارهای اجتماعی از نهادهای حکومتی گرفته تا نهادهای مدنی هیچ 

و در حمایت از تصاویر مخدوش موجود، تنها بر آن منابع تاریخی که به نظر اند. نکرده ای برای آیندهگاهانهگونه تالش آ

کنند، تأکید شده است، در حالی که منابعی که با این سیستم انطباق نداشتند، رسد از تفکرهای مطرح شده حمایت میمی

 اند.نادیده گرفته شده

 

 ای با مضمون زیر ارائه دهد: دهد که فرضیهبدان سو سوق می رار این توصیف کوتاه، پژوهش حاض

 های مرجحِ پیش رو ندارند. جوانان ایرانی تعریف درستی از آینده -

 

 ی مطلوب و مرجح در سطح جامعه، یکسان نیست. یعنی عاملیت / ساختار در نداشتن یک آینده ،اما قصور این دو 

توان در دو سطح مجزا و به صورت همزمان پی گرفت. سطح تصاویر آینده را میاز نظر نگارنده بحث مربوط به ساخت 
های زمانی، در مورد کالن توانند بیرون از محدودیتاول سطح نخبگان است. تنها نخبگان فکری جامعه هستند که می

زیست  بود. مطالعات روندهای تاریخی بیندیشند. این فعالیت به هر حال یک فعالیت فکری و مربوط به نخبگان خواهد
هزار سال اخیر چندان تکامل پیدا نکرده است. در آن دوران بشر  ۳۹مغز ما از نظر فیزیکی طی دهد که شناسی نشان می

ای مثل پیدا کردن خوراک های اصلی آن موضوعات عاجل و روزمرهها سرگردان و در حال حرکت بود و دغدغهدر دشت
ر تکیلومتر آن طرفچندن دوره بشر در مورد آنچه که ممکن است چند سال دیگر و یا و حفاظت از قلمرو خود بود. در آ

 .فکر نمی کرد ،اتفاق بیافتد

ولی هنوز هم کارکرد عادی و غالب  ،ما هنوز هم همان مغز را داریم. البته شکی نیست که ما توان برنامه ریزی را داریم
ات بلندمدت قابل مغز ما توجه به همان لحظه و همان مکانی است که در آن قرار داریم. و این برای فکر کردن به موضوع

پس در این سطح نخبگان جامعه مسئولیت پرداختن به موضوعات بلندمدت و برنامه ریزی برای مسیر جامعه اعتنا نیست. 
ی مردم اصرار های آینده در سطح جامعه و برای عامهاما در سطحی دیگر آینده پژوهی بر برگزاری کارگاه رند.را بر عهده دا

مردم  یی نخبگان در نظر آید، چرا سطح آگاهی عامهو پافشاری دارد. اگر فراگرد تصویرسازی بایستی به عنوان وظیفه
 نسبت به آینده باید بهبود یابد؟

نده های آیهای آینده پژوهی باید مطرح شود، نه بیان تئوریحث را مطرح کرد که آنچه در کارگاهدر اینجا باید این ب

ای نخبگان هها و نظرات اندیشمندان و نخبگان جامعه در خصوص آینده، بلکه بیان عملیاتی تئوریپژوهی و نه بیان دیدگاه

 ی مردم و بخصوص ساکناننماید. برای مثال در نظر عامه ترتر، هوشیارتر و فعالی مردم را حساسبه زبانی است که عامه

سال  ۷۹را تجربه می کنند، مطرح کردن این گفتمان علمی که تا  و باالتر درجه ۴۹شهرهای گرم ایران که گاهی گرمای 
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سائل زیست م انگیزد. بنابراین آگاه کردن مردم نسبت بهتر خواهد شد، هیچ حساسیتی را بر نمیآینده، زمین نیم درجه گرم

ان در ششود، یا بیان تمامی مشکالت محیط زیستچنینی که از زبان دانشمندان بیان میهم با تبلیغاتی اینمحیطی، آن

ی مرگ یک پاندای چینی، هیچ تصویر روشنی در ذهن آنها ایجاد نکرده و در نتیجه تالشی در راستای تغییر استعاره

 رفتارشان نخواهند کرد. 

های اندیشمندان و نخبگان فکری جامعه، در واحدهای کوچک شکسته مسئله این است که تفکرات و نظریهراه حل این 

های آینده پژوهی به آنها ارائه شود. نیم درجه گرم شدن کره زمین، شاید شده و به فراخور افراد شرکت کننده در کارگاه

ل آور بیاید، اما قطعا خبرهایی که در مورد سالمت فرزندش نظر یک مادر را جلب نکند و از نظر او خبری خسته کننده و مال

تواند، برای او یک زنگ خطر به حساب آمده و او را آماده فعالیت در راستای بهبود شرایط محیط به او داده می شود، می

 .... شاورزان وها و اقتصاددانان، خبرهای مربوط به آب برای کزیست کند. همچنین خبرهای مربوط به انرژی برای شرکت

 ی این گفتار در شکل زیر آمده است. خالصه
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 ی بین نخبگان تصویرساز و مردمان: رابطه4-۵شکل 

 

 

 

 

 

 

 ؛سطح نخبگان فکری
ساحت ایده پردازی 

 های مطلوبدرباره آینده

..................

. 

های متفاوت از گفتمان
ی مطلوب یک آینده

 درخور هر قشر از جامعه 

جامعه که می عامه مردم 
های آینده توان در کارگاه

آنها را نسبت به آینده 
 داناتر کرد.
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 ها به مثابه مکانیزم ساخت تصاویر آیندهاسطوره ۵-۲-6

میم گیرندگان و تص تری نسبت به مسائل نصیب پژوهشگرانای علی به کار گرفته می شود تا دید عمیقتحلیل الیه

ترین سطح اگر چه کاری سخت و زمان بر است اما اگر تغییرات اصولی مدنظر ها در پایینها و اسطورهکند. تغییر استعاره

 باشد، الزم و ضروری است. 

اریم د مان نیازدر مورد اسطوره باید گفت که هیچگاه روایت واحد و اصیلی از یک اسطوره وجود ندارد. با تغییر شرایط

 هاست بیرون بکشیم. هر زمانای متفاوت بازگو کنیم تا حقایق بی زمانی را که در دل آنمان را به گونههایکه داستان

ند. اهای خود را بازبینی کرده و آنها را در شرایط جدید به سخن در آوردهاند، اسطورهمردان و زنان گامی به پیش برداشته

اوت را با ترین تفاند که بیشد و هر چند بسیاری از این اسطوره ها در جوامعی خلق شدهماهیت بشر تغییر زیادی نمی کن

 (.1، ص.۷۳۰۹ها و آرزوهای ما مرتبط اند )آرمسترانگ، ترین ترساند، هنوز هم با اساسیی کنونی ما داشتهجامعه

زی پردازیم، اول از همه بایستی قدرت نمادپردااما اگر بخواهیم با نظر بر اساطیر به مقوله تصاویر ذهنی جوانان از آینده ب

در واقع تشابه یا نسبتی که چیزی را به نمادش می  ،ذهن را مدنظر قرار دهیم. وفق نظر ستاری در کتاب اسطوره و رمز

پیوندد، ممکن است انواع مختلف داشته باشد، از قبیل: مشابهت در شکل و صورت و رنگ و صدا و تماس و قربت و 

ی قراردادی و تصنعی( یا همانندی احساسات مجاورت در مکان و زمان، همزمان و متفقا به ذهن و فکر متبادر شدن )رابطه

ارن )احساس توقیر و احترام واحدی، ممکن است تصور پدر و اندیشه خدا را به هم نزدیک و مربوط کند(. نمادپردازی مق

یعنی نمایش چیزی توسط نماد، از تداعی معانی و پیوستگی تصورات و تصاویر ذهنی و احساسات، نتیجه می شود. و از این 

که همه فعالیت عقالنی و بخش عظیمی از زندگی عاطفیمان از آن  ای استلحاظ، به راستی فرایند روانشناختی اساسی

(. یک مثال را می توان با دقت نظر در تاریخ زیست انسان و بر مبنای ۷۵و  ۷۳، ص.۷۳1۱نشأت می گیرد )ستاری، 

کار می ش های باستان شناسی و مردم شناسی مورد توجه قرار داد. شکارچیان اولیه که تنها به منظور بقا دست بهپژوهش

زدند، حول این رخداد اساطیر و مناسک مختلفی ایجاد کردند. برای آنها شکار یک مراسم باشکوه و ویژه بود که معموال با 

آداب و رسوم خاصی صورت می گرفت و مقدس شمرده می شد. ضمن آنکه شکار نیز محترم بود. کشتن حیوان مانند 

پس از سفر شکار موفق غالبا احساس گناه می کردند )آرمسترانگ، کشتن یک دوست در نظر می آمد و اعضای قبیله 

ای دیگر پیاده سازی کرده و در خدمت ای را در دنیای جدید به گونهی اسطوره(. شاید بتوان این انگاره۲۹، ص.۷۳۰۹

ن است که انسان ای رخداد شکار در جهان امروزی در ایتوسعه پایدار قرار داد. البته تفاوت بزرگ ساخت روایت اسطوره

های اهلی شده حیوانات آن هم در مقیاس بزرگ دست بزند، تواند به پرورش گونهخردمند امروزین که البته می داند می

ایی های کهن با همان سبک و سیاق شاید معندیگر نمی تواند پذیرای روایت دوستی با حیوانات باشد. لذا زنده کردن آیین
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ی کهن الگوییِ فهم انسان . اما بن مایه۷ما از خوردن گوشت حیوانات احساس گناه نمی کنیم ایجاد نکند. اینگونه است که

ن ی خاص جانوری به عنواهای نوینی مانند انتخاب یک گونهاز وابستگیِ شدیدش به مام طبیعت را می توان در صورت

 های سیانت از طبیعت دنبال کرد. نماد یک ملت و یا کمپین

ر باال بدان اشاره گردید می توان به جایگاه اساطیر در ساخت تصاویر آینده اشاره داشت. مطابق مطالب وفق مراد آنچه د

های ها را متاثر از صورتها و امیدهای ما به آینده هستند. حال اگر اسطورهفوق الذکر تصاویر مقوالتی ذهنی و آکنده از ترس

در آگاهی و ناآگاهی آدمی دارند، پر بیراهه نیست اگر بپذیریم که  بنیادی و انگارهای کهن الگویی بدانیم که جایگاهی

مان در مورد آینده را که از ای باشند. چه اگر دانش اندکهای اسطورهها و روایتتصاویر آینده می توانند متاثر از صورت

 ۳صه می شوند، لوگوسخال ۲ها و تحلیل روندها و مقوالتی اینچنین که همگی تحت لوای آینده نگاریدل پیش بینی

ای با میتوس کامال فرق دارد. لوگوس، ی اسطورهوار بر خود می گیرند. لوگوس با اندیشه ۵بدانیم، تصاویر صورتی میتوس

بر خالف اسطوره، باید دقیقا بر واقعیات عینی منطبق باشد. درست مانند هنگامی که دست به پیش بینی وقوع سیل بر 

میزان بارش باران، سرعت وزش باد و ... می زنیم. اما حقیقت اسطوره و یا میتوس نه از آن اساس واقعیات عینی مانند 

 روست که اطالعات واقعی در اختیار ما می گذارد، بلکه از آن روست که موثر است. 

ما را  یعنیاما اگر همین اسطوره در مورد معنای زندگی ما را به بینشی تازه مجهز نکند، مردود می شود. اگر کار کند، 

ی امان کند، اسطورهای در جان ما بدمد، و به زندگی پربارتری هدایتهای خود را تغییر دهیم، امید تازهها و دلوا دارد تا ذهن

معتبر است. اسطوره تنها در صورتی ما را متحول خواهد کرد که رهنمودهایش را دنبال کنیم. اساسا اسطوره یک راهنما 

 (. لذا پر واضح است که اسطوره در ساحت معنا تصویرساز است. ۱، ص.۷۳۰۲است )آرمسترانگ، 

ی ای دهند. البته مقصود بقایای ذهن و روحیهبعضی رفتارهای اساطیری هنوز در برابر چشمان ما، به حیات خود ادامه م

)الیاده،  اندعتیق نیست. بلکه غرض اینست که برخی جهات و کارکردهای تفکر اساطیری جز عوامل سازنده وجود انسان

وار آنها برای ها، عنصر اصلی که مورد توجه قرار گرفته، ماهیت الگو(. در واقع در نگاه مدرن به اسطوره۷1۵، ص.۷۳۰۲

یکی از کاراترین ابزارها  "سورل"اخت و جهت دهی به هویت مدرن جوامع در حال شکل گیری است. چنان که به پندار س

ای از یک آینده فرضی یا یک گذشته افسانه برای نفوذ بر یک اجتماع، آن است که تصویرهای خالصه شده و ساده شده

ن جمع، به سوی فعالیت رانده شوند. بدین ترتیب تا آن اندازه ای به آن اجتماع عرضه شود تا احساسات، جهت بگیرند و آ

هایی که بدینگونه اسطورههای مورد پذیرش مردم به وجود آورد می توان آنان را وادار به فعالیت کرد. که می توان اسطوره

                                                           
ک نه کسانی که به توصیه پزش از گیاه خوارانی است که از خوردن گوشت حیوانات اکراه دارند.منظور آن دسته در اینجا جدا کرد. « ما»برخی گیاه خواران را باید از این  1

 از گوشت استفاده نمی کنند. 
2 Foresight  
3 Logos  
4 Mythos  



 

۷۱۲ 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهشبحث، فصل پنجم:  5  

ی محض هاموضوع های ساده شده، یا به بیان بهتر، تصورهایی هستند که به شکلهایی از مسلکاند، گونهمشخص شده

شوند،  های سنتی، درونیهای ساختگی بتوانند در هماهنگی با اسطورهاند. به تدریج که جریان این اسطورهو ناگهانی درآمده

د، های انقالبی هستنهای اجرایی، به همان اندازه که قادر به ایجاد نهضتآورند. این اسطورهنیروی بزرگتری به دست می

ود شها در هویت سازی نوین روشن میظام مستقر نیز یاری برسانند. از اینجاست که نقش اسطورهتوانند به حفظ نمی

 (.۳۲، ۷۳۰۷)امینیان و مشهدی، 

های مردم را در این ایده که به کلیت واحدی به نام اسطوره با ایجاد پلی میان گذشته شکوهمند و آینده آرمانی، گروه

وردارند، متفق می سازد. این اتفاق آرا که از طریق کارکرد اسطوره حاصل می آید، ملت تعلق دارند و آینده مشترکی برخ

 (.۲1، ۷۳۰۷)امینیان و مشهدی، ای در ایده ملت و فرایند ملت سازی دارد نقش تعیین کننده

-ا دگرگونیب نگر است، و بسا که مالزمبنابر نظر یونگ، نماد راستین صرفا نظر به گذشته ندارد، بلکه در عین حال آینده

ای اگر بپذیریم که اسطوره شناسی می تواند مقدمه(. لذا ۲1۶، ص.۷۳1۲های مثبت و یا منفی باشد )مادیورو و ویلرایت، 

ر از آنچه تایم. تصاویری به مراتب فراتر و گستردهبر آینده شناسی باشد، خود را آماده آفرینش تصاویر بدیلی از آینده کرده

  .(۷۳11)حجازی،  ۷دتصور و آفرینش آن در ذهن دوجایگاهی خود بودنکه پیشینیان قادر به 

هایی را که از طریق وسایل ارتباط جمعی بر جماعات تحمیل تحقیقات اخیر، ساختارهای اساطیری تمثیالت و سلوک

فولکوری هستند. نمودار روایت جدیدی از قهرمانان اساطیری یا  ۲های مصورهای داستاناند. آدممی شوند، روشن ساخته

اند، که دستکاری احتمالی نحوه کردار یا بدتر از آن، های بخش عظیمی از جامعه شدهآنها به قدری مظهر مجسم آرمان

های واقعی نزد خوانندگان بر می انگیزد؛ در اینصورت اینان از خود به شدت عکس العمل نشان می دهند مرگشان، بحران

ها، اعتراض می کنند. آدمی موهوم و های مصور و مدیران روزنامهبه نویسندگان داستان و با ارسال هزاران هزار تلگرام

 ، به برکت هویت مضاعفش، به غایت مردم پسند شده است. ۳شگرف، ابرمرد

های شگرف است، در روی زمین با ظاهری ای، آمده و صاحب قدرتای نابود شده به دنبال فاجعهابرمرد که از سیاره

زندگی می کند. خود را خجول و کمرو، فروتن و شکست نفس و  ۵یانه حال روزنامه نگاری به نام کالرک کنتمحقر یا م

هایش به معنای واقعی کلمه، نامحدود زیر نفوذ و سلطه همکارش نشان می دهد. این استتار تحقیر قهرمانی که قدرت

. اگر به کنه مطلب برسیم، در می یابیم که اسطوره ای را از سر می گیرداست، در واقع مضمون اساطیری کامال شناخته

سوپرمن، دلتنگی و اشتیاق پنهان انسان جدید را که با علم به مسکنت و محدودیت خویش، آرزو دارد روزی چشم از خواب 

 (.۷11و  ۷1۱، ص.۷۳۰۲بگشاید و خود را شخصی استثنایی و قهرمان بیاید، تشفی می بخشد )الیاده، 

                                                           
 آینده به کار آید. از نظر نگارنده، بهتر بود این جمله چنین نگارش می شد: اگر بپذیریم که اسطوره شناسی می تواند در فرایند شناخت البته  ۷

2 comic strips 
3 Superman  
4 Clark Kent  
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 های اساطیریگر نبرد قهرمانان داستانهای باستانی، روایتدر کتاب قهرمان و دریا: الگوهای آشوب در اسطوره ۷میلز 

ای از سویی می کوشند که معنایی به تجربه هولناک امر های اسطورهبا امور آشوب بنیاد است. او مدعی است که روایت

ا های معنادار، پیروزی قهرمان ریادینی بسازند که با آن، به روشآشوب بنیاد بدهند و از سوی دیگر چهارچوب مفهومی بن

ها در هر دوره از (. و این آشوبناکی۳۲، ص.۷۳۰۳بر امر آشوب بنیاد برای زندگی جوامع خاص خود مناسکی کنند )میلز، 

ت با عینیات نسته اسزیست انسان به طریقی متفاوت بر زندگی او تحمیل می شده است و از این روست که آنجا که نمی توا

 ها می شده است. به مقابله با آشوب برخیزد دست به دامان اسطوره

های مهم محیط انسانی مطابقت دارند، های فهم پذیر با ویژگیای اینچنینی معموال به شیوهالگوهای روایت اسطوره

د های اجتماعی صدق می کندر مورد محیطمخصوصا هنگامی که الگوها مستلزم روابطی پویا و نامنظمند. این امر به ویژه 

(. در مورد هر اسطوره باید توجه داشت چه کسی آن را نقل می کند، برای چه کسی و در چه زمانی ۲۷۵، ص.۷۳۰۳)میلز، 

 (.۷۵1، ص.۷۳1۰)ستاری، 

ت. لذا سی دست اساطیر نه حقایق عینی که اقناع در پذیرش و حرکت اها تصویرسازند و ساختهخالصه آنکه اسطوره

های سفید آزمایشگاهی و دانشمندان مورد احترام ی حاکمیت علم یا علم باوری با مظاهری مانند روپوشهآنگاه که اسطور

تصویری از آینده را در ذهن شما ایجاد می کند، اقدامات کنونی شما می شود، تالش برای ورود به دانشگاه و آنگاه که 

ای نه هتصویری از فرداهای بهتر را در ذهن شما ایجاد می کند، شما می توانید از گذشتهی نوزایی و تولد دگرباره، اسطوره

ای بهتر باشید. در پژوهش حاضر و در فصل پیشین مالحظه شد که قهرمانانی چندان خوب دست برداشته و به امید آینده

در جایگاه همین مردمان اطراف آنها و به که جوانان امروزی می خواهند از جنس مردم معمولی هستند. زنان و مردانی که 

ی انسانی و اجتماعی خود ها به وظیفهدارند و در بزنگاهروشی مانند خود آنها زیست می کنند، در راه درست قدم بر می

 هاست.ی خطیر البته متوجه نخبگان جامعه و رسانه. این وظیفه۲عمل می کنند

د را به انجام می رسانند و فعالیت در سطح ناخودآگاه افراد، یک فعالیت فکری ها با نفوذ در ناخودآگاه، کار خواسطوره 

یج ها، بسی نخبگان است. از سوی دیگر اگر سطح ناخودآگاه جمعی را نیز مد نظر قرار دهیم، نقش عمده اسطورهدر حورزه

های روزمره غرق ه جوانان در واقعیتبینی در آنها است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد کافراد از طریق ایجاد امید و خوش

ی اند و جملگی از مشارکت در امور اجتماعی ابا دارند. آنها از جدا شدن از خانواده و دوستانشان یعنی همان حلقهشده

کوچک اطرافشان، بیم دارند. یکی از مهمترین ساز و کارهای حفظ وضعیت کنونی، همواره ترس فراگیر از جدا شدن از 

 است.  مسائل عادی

یک جنبش انقالبی در معنای دقیق خود جنبشی است که خواهان جدا شدن از وضعیت و امور عادی است و خواهان 

قربانی کردن زمان حال برای رسیدن به دنیایی بهتر در آینده است و دلیل وجود ترس آن است که قربانی شدن امری 

                                                           
1 Donald H. Mills 

  در کشور ما مخاطبانشان کم نیستد. ،های هالیودی پراند از این دست قهرمانان و جالب آنکه اگر در همان سرزمین مخاطبی نداشته باشندها و فیلمانیمیشن 2
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ر ها عنصطعی است و سازماندهی آن همواره دشوار است. اسطورهواقعی و فوری است، در حالی که دنیای بهتر دور و غیر ق

 پایه سازماندهی فرآیند و حفظ نیروها در طی یک فرایند طوالنی تغییر هستند.

ایی هاما طرح این پرسش که چه کسانی و یا چه نهادهایی می توانند در خلق تصاویر آینده از اساطیر بهره بگیرند با پاسخ

یستم آموزش و پرورش، رسانه های ارتباط جمعی و ... و یا این پرسش که فرایند شکل گیری و پایداری از قبیل خانواده، س

شناسان و دانشمندان علوم شناختی به دنبال آن هستند، موضوعاتی هایی که روانیک تصویر در ذهن چگونه است، با پاسخ

 شوند. های بعدی در این حوزه پیشنهاد میهستند که برای پژوهش

 

 ای علیمدل نهاییِ تحلیل الیه ۵-9

 ای علی، در قالب یک مدل شماتیک ارائه شده است.در اینجا نتایج حاصل از پیاده سازی روش تحلیل الیه
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 مربوط به تصاویر آینده در بین جوانان CLA: مدل 4-۵مودار ن

 

 

 مادی گرایی خودمحوری رودخانه ی جاری
دنباله روی از 

 جامعه

 آش خاله شکاف طبقاتی رانده شدگان جامعه ی کلنگی

آینده بدون های 

 چسبان

 -شکاف دولت

جامعه-ملت/ فرد  
 عاقبت به خیران

چشمان باز کامال 

 بسته

آینده همین امروز 

 است
 فرومون ثروت اندوزی فقط خودم

سطح 

 اول

سطح 

 دوم

سطح 

 سوم

سطح 

 چهارم

 

 



 

۷۱۶ 

 

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش 5

های مختلف وجود دارد که در اینجا به دلیل ها در الیهها در هر الیه و یا در بین مولفهتعامالت زیادی در بین مولفه

ای علّی، ذکر این نکته الزم ی روش تحلیل الیهسازی از رسم آنها خودداری شده است. قبل از بسته شدن پروندهساده 

ای علی مانند به کارگیری یک روش آماری یا ریاضی در تجزیه و است که از نظر نگارنده، به کارگیری روش تحلیل الیه

چوب نگریستن به مسائل است. چارچوبی منعطف که در بررسی بیش از آنکه روش باشد، چار CLAتحلیل نیست. در واقع 

ایی ه. همچنین نباید فراموش کرد که این فرض درستی نیست که الیهبخشدئل پیچیده به ذهن محقق ساختار میمسا

تحمیل ه و های خود را ساختهای باالیی می شوند. چه بسا یک جهان بینی، استعارهپایینی، لزوما منجر به شکل گیری الیه

ی خاص را تقویت کند. به هر حال در ها، یک استعاره و یا اسطورههای انسانی در سطح نظام. یا چه بسا رفتار عامل۷کند

 شود، یک شکل مثلث چهارشود، و آن اینکه حداقل در سطح مدل که به صورت شکل بیان میای خام مطرح میاینجا ایده

مطرح است و در این پژوهش نیز بدان استناد گردید، نمی تواند  CLAمربوط به  ای که در ادبیات پژوهشقسمتی، به گونه

 های بعدی واگذار می شود. تر، به پژوهشبیشتر در این مسئله و ارائه مدل مناسب جستجویمناسب این روش باشد. 

 

 ۲PESTدسته بندی تصاویر غالب در چارچوب  ۵-1

به منظور داشتن دید بهتر نسبت به نتایج این پژوهش، در ادامه تصاویر استخراج شده در این تحقیق، در چارچوب 

PEST اند. دسته بندی شده 

 ی گویا به کار برده شده است.در اینجا نیز در هر دسته، یک استعاره

 PEST: دسته بندی تصاویر در قالب چارچوب ۲-۵جدول 

 ی مشخص کنندهاستعاره PESTدسته بندی چهارگانه 

 انفعال و عدم دخالت  تصاویر آینده از منظر سیاسی

 بدبود روندها تصاویر آینده از منظر اقتصادی

 ادامه روند کنونی تصاویر آینده از منظر اجتماعی

 رشد مستمر تصاویر آینده از منظر فناورانه

 

یا ریچارد اسالتر مشاهده کرد. دیتور به دسته بندی تصاویر در مشابه این الگو را می توان در کارهای جیم دیتور و 

 چهار گروه به شرح زیر می پردازد:

                                                           
 .۷۰ی نقد ادبی، سال پنجم، شماره نوشته بهمن شهری، فصلنامه« پیوندهای میان استعاره و ایدئولوژی»برای مطالعه بیشتر بنگرید به  ۷

2  Political, Economical, Social and Technological (PEST) 
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 رشد مستمر؛ .۷

 فروپاشی یا فاجعه؛ .۲

 بازگشت به گذشته و .۳

 تحول و گذار. .۵

مورد نخست اغلب با انقالب علم و فناوری ارتباط دارد و درک معمول ما از پیشرفت است. مورد دوم تصویر بدبینانه و 

فاجعه بار از آینده بر اساس رویدادهای مختلف زندگی یا تصویر تاریخی یک فاجعه است که در ناخودآگاه ما وجود دارد یا 

، مورد سوم، دوری جستن از فاجعه و رسیدن به "افتد اگر تمام امور از هم بپاشند؟چه اتفاقی می"ترس و بیم از سناریوی 

داشت و زمان به آهستگی می گذشت و بدیل چهارم، یادآوری و فراخواندن دوران ثبات است که در آن زندگی مفهوم 

 دیگری و نوعی تحول متفاوت جامعه است.

توان پرسید که چرا عملکرد بسیار خوبی دارند؛ چرا توان به خلق هر یک از این سناریوها پرداخت، اما میدر اینجا نمی

گیرند؟ سناریوی نخست از این نظر معنا دارد زندگی خود به کار می دهند و برای معنا بخشی بهافراد آنها را تشخیص می

کنیم. هایی که با آن زندگی میکه درباره زمان حال و آنچه که پیرامون ما وجود دارد، است. در حقیقت در مورد داده

اشی م فرض بر فروپکند که زندگی روزانه ما با اطمینان خاطر تداوم خواهد یافت. سناریوی دوسناریوی نخست فرض می

اشاره دارد و محور آن عدم توانایی در مدیریت و مواجه با  -های محیطی، کشتار اتمی یا قحطی دنیای ما دارد. به بحران

های تاریخی یا شاید حتا پاسخ طبیعی ارتباط دارد تا اطمینان حاصل این فجایع است. این امر به ترس، گناه، قصور یا بحران

 شویم.، گستاخ و مغرور نمیشود که ما خودبین

 

ل پژوهی، بنا به دالیهای آیندههای ارائه شده توسط اسالتر در کتاب وی، ابزارها و تکنیکمجموعه دیگری از استعاره

 کند.. او چهار تصویر را برای درک بهتر چگونگی مشاهده آینده پیشنهاد میندمشابه، ارزشمند ا

)انتخاب محدود(، سوم، ترن هوایی )فاقد انتخاب( و چهارم « رودخانه»دوم،  )کامال مبتنی بر شانس(،« تاس»نخست، 

ها و تضادهای بین آزادی و انتخاب مرتبط هستند و )آزادی کامل(. این تصاویر کارآمد هستند زیرا به پرسش« اقیانوس»

 شوند.ها میموجب آشکارسازی اسطوره
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 تر از بادروایتِ پایانی؛ بی سرزمین ۵-۵

م، ی این نیست که ما نمی رویایم، داستان، چگونه زنده بودن ماست. قصه، قصهی این نیست که ما مُردهقصه، قصه

-ای که چشمانشان بسته است و گوشداستان، به کجا رفتن ماست. راه کجاست؟ مقصد کجاست؟ راهبر کیست؟ جامعه

ان دنبال هایشر صدایی از هر کجا راهنمای آنها باشد. گوشهایشان باز. که خود نمی بینند اما منتظر شنیدن هستند تا مگ

گاه  آورند وکه گاه سر از مشرق در میان سفر کنند، به هر ناکجا آبادی گردد تا به مدد اصوات راه را پیدا و در زمصداها می

از گذشته.  ل می کنند، کوله باریدانند. مردان و زنانی که بر پشتشان بار سنگینی حماند، اما به کجا؟ خود نمیاز مغرب. رفته

ذاریم گی دیگری گذارند. این چنین است که ما قدم میتوانند بر گردهتوانند وانهند و نه میمیراث گریز ناپذیری که نه می

د دوند و گاه به یکدیگر برخوردر راهی که تقدیر ماست نه ترجیح ما. آدمیانی محدود به لحظه که سراسیمه به هر سو می

انجام  ی آزمایش کوچکیای نهایتا در لولهکنند. همه چیز برای آنها از قبل تعیین شده است و تمام این حرکات کاتورهمی

ای که از قبل همه چیز را برای ما مشخص کرده . موجود ناشناختهقرار دارداخته می شود که در دستان یک موجود ناشن

اند. در این لوله آزمایش، که ما عادت ی، همه و همه از قبل مشخص شدهاست. آموزش ما، مصرف ما، انتظارات ما از زندگ

بگذاریم، هیچ نیازی به فکر کردن نداریم. اصوال همان موجود ناشناخته به جای ما فکر کرده « زندگی»ایم نام آن را کرده

 ایم.سوگوار این جامعهشود. ما ای دیده نمیاست. در این جامعه هیچ تصویر آرمان شهری و پیشرفت گرایانه

  

 
 ی زمانای برای حرکت توده وار جامعه در جاده: استعاره۲-۵شکل 
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 نوآوری پژوهش ۵-6

تا اینجا به فراخور کالم، در هر جایی که الزم بود، در مورد نوآوری پژوهش حاضر سخن به میان آمد. در اینجا به 

شود. ابتدا ذکر این نکته الزم است که تا آنجایی که از نظر محقق های پژوهش حاضر اشاره می صورت خالصه به نوآوری

ای به بررسی تصاویر آینده از منظر یک قشر خاص از جامعه نپرداخته است. بنابراین از نظر گذشت تاکنون در ایران مطالعه

با روش  ای علیالیهمیدان تحقیق، پژوهش حاضر، حائز شرایط بدیع بودن است. از منظر روش نیز، ترکیب روش تحلیل 

شود، که تا آنجایی که از نظر محقق گذشت، در مطالعات داخلی و خارجی از این تحلیل تم، یک نوآوری محسوب می

ی علی با اترکیب استفاده نشده است. همچنین بایستی این نکته را در نظر گرفت که در به کار بردن روش تحلیل الیه

 CLAن الگوهای یونگ و نظام استعاره شناختی لیکاف، این پژوهش نگاهی نو به تاکید بر اسطوره شناسی از نگاه که

 داشته است. 

 

 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۵-7

ی هادهیاشوند. هدف تحقیق حاضر نیز شناسایی تحقیقات کیفی به فرضیات پژوهشی و در نهایت به نظریه منجر می

 ی تحقیقات تجربی آتی در زمینه تصاویر آینده بود. لذا بایستی بر اساس نتایجاولیه و عمیق برای توسعه الگوهای نظری برا

ت های آماری بزرگ با رویکرد تسهایی را شناسایی کرد که برای انجام تحقیقات کمی با نمونهاین تحقیق بتوان ایده

دامه نیز ات آتی ارائه گردیدند، در ایققرار گیرد. تا اینجا و به فراخور بحث برخی پیشنهادات برای تحق استفاده موردنظریه، 

 های پژوهشی مطرح شده است. پیشنهاداتی به عنوان ایده

 بررسی کالن روندهای تاریخی ایران به منظور بررسی تصاویر ممکن و محتمل پیش روی جامعه -

 ی آن با تصاویر دانش آموزانبررسی تصاویر معلمان و مقایسه -

 سنی مختلفهای بررسی تصاویر آینده در رده -

 های مختلفبررسی تصاویر آینده در نسل -

 بررسی تصاویر آینده در بین حاکمان جامعه  -

 ای تصاویر آینده در بین مردان و زنانبررسی مقایسه -

 های آینده بر روی تصاویر آینده بررسی اثرگذاری کارگاه -

 بررسی نقش سطح تحصیالت بر روی تصاویر -
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 روایی پژوهش ۵-8

 اشاره روایی اعتبار )پایایی( و مانند مفاهیمی به دهند، نشان را خود یمطالعه کیفیت اینکه برای انپژوهشگر عموماً

 گوناگون پژوهشگران با متفاوت دو موقعیت در یکسان ینتیجه آوردن دست به امکان برحسب اعتبار اگر کنند.می

 تکرار عیناً تواندنمی هرگز کیفی پژوهش زیرا دانست؟ معتبر توانرا می کیفی پژوهش یک نتایج چگونه شود، توصیف

 گر،مشاهده و شده است و واقعیت مشاهده پژوهشگر خود پژوهش اصلی ابزار کیفی، در پژوهش که جهت بدان شود؛

 در شناسایی موضوع و شناسایی فاعل هویت موضوعیت دلیل به و اساس همین بر گذارند.می تأثیر یکدیگر بر مستمراً

کند. می برقرار پژوهش محیط پژوهشگر با که شودمی تأکید مستقیمی رابطة بر بیشتر کیفی، پژوهش در اجتماعی،معرفت 

 دهند،می انجام آنچه یدرباره آن پژوهشگران و دارد سروکار مفهوم ساز و دارعواملی مفهوم با اجتماعی علوم عبارتی، به

 یمطالعه است، منفرد هرمنوتیک متضمن فقط طبیعی موضوعات یمطالعه که در حالی رو،کنند. از این پردازی مینظریه

 این به کیفی، پژوهش شناسی معرفت در اساس، این بر .طلبدمدد می به را مضاعف هرمنوتیک اجتماعی، هایپدیده

 دهنده دانشی بینش مثابه به هایافته این بلکه خیر، یا اندشمول جهان آمده دست به هاییافته که شودتوجه نمی مسئله

 مقتضی بوده، نسبی اجتنابی، غیرقابل طوربه  دانشی چنین شوند.می تلقی اجتماعی، جهان ماهیت یدرباره مهم و

 بر قابلیت کمی پژوهش دهند. رواییمی لقب «نظریه ماهوی»آن را  اشتراوس و گلیزر و برآمده آن از که است شرایطی

 این با کیفی پژوهش در روایی کهدر حالی  دارد؛ داللت عینی حقیقت یک انعکاس یا توضیح برای دقیق گیریاندازه

جست  پژوهشگر را آنچه و بوده مرتبط یکدیگر با شده، استفاده فنون و رویکردها ها،روش آیا که شودمی مرتبط پرسش

 سراغ به هاپژوهش این خاص واژگان با باید کیفی، هایپژوهش طرفداران اعتقاد به بنابراین، سنجند.می کند،می و جو

  .(۷۱۴و  ۷۱۵، صص. ۷۳۰۳)محمودی و دیگران،  رفت هاپژوهش این

ش را ایک تحقیق تا چه حد دقیقا آنچه را که قصد ارزیابی»در تحقیق کمی، روایی را می توان اینگونه تعریف نمود: 

زی ی ندارد، چرا که در تحقیق کیفی، هدف ارزیابی چیتعریف فوق در تحقیقات کیفی جایگاه چندان«. داشته، سنجیده است

نیست، بلکه درک جهان اجتماعی از منظر پاسخگویان بوسیله توصیف تفصیلی و دقیق از اقدامات شناختی و نمادین آنها 

انی مو شناخت معنی مرتبط با رفتار قابل مشاهده آنها می باشد. برخی از اندیشمندان معتقد هستند که در تحقیق کیفی ز

ای دارای روایی است که پاسخگو بخشی از بستر مسئله بوده و به او فرصتی برای صحبت آزاد مطابق ساختار درک پدیده

 (.۰، ص.۷۳1۵اش داده شود )فقیهی و علیزاده، فکری
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 های الزم شاملها با معیارهای خاص پژوهش کیفی بررسیدر این پژوهش برای اطمینان از روایی و پایایی داده

استفاده  ۳های بازنگری توسط شرکت کنندگانصورت گرفته است. جهت افزایش مقبولیت از روش ۲و قابلیت تائید ۷مقبولیت

ای هها در طول انجام مصاحبه و خالصه کردن گفتهشد. برای رسیدن به آن، محققان عالوه بر بازگرداندن گفتار و پنداشت

ا هط مصاحبه گران و تائید یا اصالح آن توسط آنان، متن کامل تایپی مصاحبهها توسمصاحبه شونده در پایان تمام مصاحبه

ها مصاحبه به عمل آمده بود، جهت تائید و یا اصالح برگردانده شد که همگی مورد تائید قرار گرفته و به افرادی که از آن

نیز مدنظر قرار گرفت. بدین ترتیب  ۴ینبا زمینه و بازنگری ناظر ۵ها در نظر گرفته شد. درگیری مداومنکات پیشنهادی آن

ه کردن ها در جهت پیادها پیاده شد و همراه با کدگذاری باز به دو تن از اساتید ارائه و نظر تائیدی آنکه متن کامل مصاحبه

های دیگر به منظور بهبود روایی در این پژوهش مورد و کدگذاری صحیح متون دریافت شد. همچنین برخی استراتژی

 اند. خالصه شده ۳-۴ها در ادامه در جدول اده قرار گرفت که این استراتژیاستف

 

 ها به منظور بهبود روایی پژوهش: برخی استراتژی9-۵جدول 

 راهکارهای پژوهش حاضر های بهبود رواییاستراتژی

 مطالعه میدانی گسترده

زمانی  جمع آوری اطالعات از زمینه توسط پژوهشگران تا حد امکان در یک بازه

ره شد. در این بازه گستگسترده انجام گرفت. این بازه شامل یک بازه پنج ماهه می

دید پژوهشگر نسبت به موضوع تحقیق نیز بهبود یافت و این باعث بهبود کیفیت 

 ها می شد. مصاحبه

 حداقل مداخله در توصیف

د و ای نشتا حد امکان در توصیفات مصاحبه شوندگان از تصاویر آینده مداخله 

صحبت های آنان در عبارات توصیفی مانند نقل قول قرار گرفت. فقط هرگاه 

های مصاحبه شوندگان از چارچوب بحث پژوهشگر احساس می کرد که صحبت

 خارج می شود، تذکری کوتاه می داد. 

 تکثرگرایی روش
لیل حدر این مطالعه از دو روش به منظور مطالعه تصاویر آینده استفاده شد. روش ت

 ای علی. مضمون و روش تحلیل الیه

                                                           
1 Credibility  
2 Confirmability  
3 Member check  
4 Prolonged Engagement  
5 External Checks  
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 تکثرگرایی تئوری

غییر ها، تها از چندین تئوری و نگرش مانند کالن تاریخدر تفسیر و تبیین داده

ای، تحلیل استعاره، تئوری های اجتماعی، ساخت واقعیت اجتماعی، تحلیل اسطوره

ر منتشر مقاالت معتب اجتماعی و ... استفاده شد. همچنین تقریبا تمامی-روانشناسی 

 ی تصاویر آینده مطالعه شدند. شده در زمینه

 بازخور مشارکت کننده
تفسیرها و نتایج به مشارکت کنندگان ارائه و موارد بد درک شده تعیین و اصالح 

 شدند.

 دریافت نظرات همکاران
ظرات نها و نتایج توسط اساتید راهنما و مشاور مورد بازبینی قرار گرفت و تبیین

 اصالحی آنها اعمال گردید.

 سازگاری با الگوی تئوریک
یک سری از نتایج بر مبنای الگوی تبیین شده، پیش بینی شدند. مانند تصاویر مثبت 

 فردی و تصاویر منفی جمعی.

 

 پایایی پژوهش ۵-3

، تکوین کهشود. اول آنبه طور کلی، بحث درباره پایایی در تحقیق کیفی از دو جنبه به نیاز به تحلیل محدود می 

ها باید به نحوی تحلیل شود که بتوان مشخص کرد که کدام گزاره متعلق به فرد مورد مطالعه است و کدام یک تفسیر داده

که، روش کار در میدان یا به هنگام مصاحبه یا تفسیر متن باید از طریق آموزش یا کنترل مجدد محقق است. دوم آن

 یسه یافته های مصاحبه گران یا مشاهده گران فراهم شود. و بالخره، هر فرایند تحقیق به منزلهتحلیل شود تا امکان مقای

تری ثبت شود، پایایی کل فرایند بهتر خواهد بود. بدین ترتیب، معیار پایایی در قالب کنترل قابلیت یک کل با جزئیات بیش

های تحقیق کیفی فرمول بندی مجدد دن هر یک از روشها و روش اجرایی تحقیق و با توجه به خاص بواعتماد به داده

ها و نتایج منتهی خواهد شد، های تکراری به همان دادهی دادهها از پایایی، مانند این که مجموعهشده است. سایر برداشت

 (. ۵۷۳، ص.۷۳۰۲باید کنار گذاشته شوند )اووه، 

ش، توصیه می کنند که پژوهشگر به شرایط متغیر طرح ( برای افزایش قابلیت اطمینان پژوه۷۰1۴لینکلن و گوبا )

ی در حال تغییر پژوهش توجه کند و این تغییرات را به های تحت مطالعه و به طور کلی به زمینهپژوهش، تغییرات پدیده

ی های کیفهای بهبود پایایی در پژوهش، استراتژی۵-۴(. در جدول ۲۶، ص.۷۳۰۷طور دقیق توصیف نماید )عباس زاده، 

 اند. و راهکار پژوهش حاضر به منظور حصول پایایی ذکر شده
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 های بهبود پایایی و راهکار پژوهش حاضر: استراتژی1-۵جدول 

 راهکارهای پژوهش حاضر های بهبود پایاییاستراتژی

هدایت دقیق جریان مصاحبه برای گردآوری 

 هاداده

های در پژوهش حاضر مطابق با استانداردهای پژوهش

ت ها با رعایکیفی، سواالت مصاحبه طراحی و مصاحبه

به منظور  اصول علمی و اخالقی برگزار گردیدند.

 ها، پس از کدگذاریاطمینان از پایایی نتایج مصاحبه

شد.  ها بازبینیاولیه، در فاصله زمانی کوتاهی کدگذاری

 ۵ ها، نتایج بههمچنین، پس از تحلیل و تم بندی داده

کنندگان ارائه شد و نظرات تکمیلی نفر از مشارکت 

 آنان دریافت شد.

ایجاد فرایندهای ساختمند برای اجرا و تفسیر 

 هامصاحبه

ها، هر مصاحبه به طور جداگانه ضبط فرایند مصاحبهدر 

و سپس، پیاده سازی شد تا اطمینان حاصل شود که 

 چیزی نادیده گرفته نمی شود. 

و پس از جمع  های آرام برگزارها در محیطمصاحبه

ها با استفاده از روش های تحلیل تم و آوری، داده

 ای علی تحلیل و تفسیر شدند. تحلیل الیه

 ی تصصیاستفاده از کمیته

کلیه فرایندهای این پژوهش با نظارت اساتید راهنما و 

همچنین در فرایند انجام کار از مشاور انجام گردید. 

 ی تجزیه وحلهی تدوین سواالت مصاحبه تا مرمرحله

تحلیل و استخراج کدها، اساتید راهنما و مشاور بر کار 

 نظارت داشتند.
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 های تحقیقمحدودیت ۵-4۵

 زبانبه در زمینه موضوع کمبود منابع علمی قابل دسترس های عمده بر سر راه پژوهش حاضر، یکی از محدودیت

ث از سوی دیگر نبود منابع فارسی باع .است که باعث شد تا زمان زیادی برای ترجمه متون انگلیسی صرف شود فارسی

 یای حداقل برای ایده پردازی وجود نداشته باشد. همین امر سبب شد تا در کنار مطالعه و ترجمهشد که هیچ چارچوب اولیه

 ی کار در ذهن محقق نقش ببندد. ارچوب اولیهی زیادی صورت گیرد تا چمتون اصلی، مطالعات متفرقه

های کیفی است. انجام مصاحبه با توجه به موضوع حساسیت برانگیز ی پژوهشمحدودیت بعدی مربوط به کار در حوزه

سمی ی راین تحقیق، کمی برای مصاحبه شوندگان دشوار می نمود. افراد زیادی چه به صورت شفاهی و چه با دعوت نامه

 دعوت شدند، اما در نهایت تعداد کمی قبول کردند که روبه روی مصاحبه کننده بنشینند.  به مصاحبه

ی این بود که چگونه می توان به صورت غیر ی سواالت مصاحبه بود. سوال اصلی تهیهمحدودیت بعدی در زمینه

ز می دهد که در نگاه اول برخی امستقیم به استخراج تصاویر آینده در ذهن جوانان پرداخت. نگاه به برخی سواالت نشان 

ا هآنها ارتباطی با تصاویر آینده ندارند، اما در واقع جمیع این سواالت و گفت و شنود ما بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده

، از اساتید ایدر مسیر استخراج تصاویر قرار داشت. برای تهیه لیست نهایی سواالت مصاحبه عالوه بر مطالعات کتابخانه

 انشگاه نیز نظرسنجی انجام شد. د

بود. این روش در نگاه اول سهل و در پیاده سازی به شدت دشوار  CLAمحدودیت بعد در خصوص استفاده از روش 

 اند و بهاند که به نظر می رسد درک درستی از این روش نداشتهاستفاده کرده CLAهای کمی در ایران از است. پژوهش

اند. همین مسئله تا حدی در مطالعات خارجی نیز دیده می شود. لذا به پژوهشگران توصیه نکرده درستی آن را پیاده سازی

های زیادی را مطالعه نمایند. عالوه می شود در استفاده از این روش یک یا دو پژوهش را الگوی کار خود قرار نداده و نمونه

 ی پژوهش نکنند. از پیشینهبر این که هرگز خالقیت در انجام کار خود را قربانی تقلید 

های در کنترل پژوهشگر هستند، لذا در واقع بیشتر باید به آنها لفظ مواردی که تاکنون ذکر گردید، تمامی، محدودیت

 های پژوهشهای پژوهش را اطالق نمود تا محدودیتدشواری

هایی ر پژوهش از جمله محدودیتاما مواردی مانند صداقت مصاحبه شوندگان در جواب به سواالت پژوهش و دقت ابزا

ا ی پژوهش راند. همچنین بودجه و زمان کم مانع از آن شد که بتوان حوزههستند که در کنترل پژوهشگر قرار نداشته

 تر انتخاب کرد. وسیع
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 سخن آخر

و سپس در  می بندند نقش اول بار مانند یک نطفه جایی در ذهن نویسندهها ی نوشتههمه

خط و خطوط رشد می نشیند.  هاد و بر پیکره آننتر می شوتمامی دوران جنینی بزرگ و بزرگ

از این قاعده کلی در طول یک سال و نیمی که عمیقا درگیر آن بودم،  این رساله نیزنگارش 

بیش از آنکه درگیر پاسخ به سواالت پژوهش باشم،  ،پاریمستثنی نبود. در این یک سال و 

یر طرح سواالت درست بودم و معتقدم اگر برای من یادگیری در فرایند نگارش این رساله درگ

نظرات من در  ،ها بوده است. گزارش پیش رویرخ داده، دقیقا در فرایند طرح همین سوال

شمسی است و چه بسا در ادامه کار و در طرح  –هجری  ۱۳9۴این مقطع از زمان یعنی سال 

ی هاهای دیگری داشته باشم که مکمل یا مخالف بحثها، برداشتسواالت دیگر و جواب بدان

تر شده و این مطرح در این رساله باشند. عمر حقایق کوتاه است و این روزها کوتاه و کوتاه

شرط اول  ،بودن مباحث علمی مندو زمان پویاییپذیرش تغییرات به ما می آموزد که 

، لحظه تولد و دوران بعد از اما مطلبی که بیانش را در سخن آخر الزم دیدم پژوهشگری است.

توانند در آن نظر کنند. امیدوارم که خوانندگان این نوشته است. جایی که دیگران نیز می تولد

ین های سنگها با چکشمهچرا که بهترین مجس ،این نوشتار بنده را از لطف نقد محروم نکنند

 اهل هنر و فن است که ساخته می شوند. 

 

 محسن طاهری دمنه                                                                              

 هفتم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

Email: mtdemne@gmail.com 

Website: www.iranianfuturist.com 
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حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در (، شناسایی عوامل ۷۳۰۳ابویی اردکان، محمد؛ لبافی، سمیه؛ آذرپور، سمانه ) -

یازدهم،  ، سال ششم، شمارهی مدیریت اجراییپژوهشنامههای فرهنگی شهر اصفهان، دیدگاه مدیران سازمان

 .۳۵تا  ۷۳صفحات 

فصلنامه ها، زندگان جاوید )به بهانه نقد اسطوره شناختی آسمان خراش میالد(، (، اسطوره۷۳1۰اتونی، بهروز ) -

 .۳۷تا  ۷، سال ششم، شماره هشتم، صفحات سطوره شناختیادبیات عرفان و ا

 .ی عباس مخبر، چاپ اول، تهران: نشر مرکز، ترجمهتاریخ مختصر اسطوره(، ۷۳۰۹آرمسترانگ، کارن )  -

، یامبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه زمینه(، ۷۳۰۵استراوس، انسلم؛ کربین، جولیت )  -

 هارم، تهران: نشر نی.ترجمه ابراهیم افشار، چاپ چ

، سال هشتم، شماره چهارم، صفحات پژوهشنامه علوم سیاسی(، روش پژوهش کیفی، ۷۳۰۲افتخاری، قاسم ) -

 .۵۶تا  ۱

 .، ترجمه جالل ستاری، چاپ سوم، تهران: انتشارات توسچشم اندازهای اسطوره(، ۷۳۰۲الیاده، میرچا )  -

 .)مجموعه مقاالت(، چاپ اول، تهران: انتشارات معینزبان، فرهنگ و اسطوره (، ۷۳1۶آموزگار، ژاله )  -

نشریه ادبیات (، نقش اسطوره ها در هویت ملی و ملت سازی: مورد ایران، ۷۳۰۷امینیان، بهادر؛ مشهدی، سارا )  -

 .۵۶تا  ۲۱، سال سوم، شماره ششم، صفحات پایداری

 انتشارات توس. :ی جالل ستاری، تهران، ترجمهدانش اساطیر(، ۷۳۱۹باستید، روژه ) -

روانشناسی ای در تصویرسازی ذهنی مردم، های ماهواره(، کارکرد رسانه۷۳1۰باصری، احمد؛ حاجیانی، ابراهیم ) -

 .1۰تا  ۱۰، صفحات چهار، شماره یک دوره، نظامی

، ترجمه مصطفی تقوی و محسن محقق، جدل اول، تهران: انتشارات مبانی آینده پژوهی(، ۷۳۰۲بل، وندل ) -

 آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.موسسه 

(، بررسی معنا شناختی ۷۳۰۷پورابراهیم، شیرین؛ گلفام، ارسالن؛ آقاگلزاده، فردوس؛ کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه )  -

 .۷1تا  ۷، صفحات نهم، شماره چهارم، سال فصلنامه لسان مبیناستعاره صورت در زبان قرآن، 

 ،سخن سمتهای اجتماعی، (، تصویرپردازی از آینده: استراتژی اقدام در سیستم۷۳1۲پورعزت، علی اصغر )  -

 .۴۲تا  ۳۷، صفحات دهشماره 

(، تصویرپردازی بصیرت بخش از آینده موعود: استراتژی فوق فعال انتظار شهر عدل ۷۳1۵پورعزت، علی اصغر )  -

تا  ۴۱، صفحات ۰و  1یریت دولتی و چشم انداز جمهوری اسالمی ایران، شماره ، ویژه نامه مدکمال مدیریتدر ایران، 

1۰. 
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(، مدیریت استعدادهای سازمانی: ۷۳۰۳جواهری زاده، ابراهیم؛ مقیمی، سید محمد؛ قلی پور، آرین؛ طهماسبی، رضا ) -

تا  ۷۵۰، صفحات ۲، شماره ۷۲، دوره مدیریت فرهنگ سازمانیهای کارکنان کلیدی، ها و ویژگیشناسایی شاخص

۷۱۷. 
ای که الهام بخش آینده شد، شبکه اینترنتی آفتاب (، گیل گمش؛ اسطوره۷۳11حجازی، علیرضا )  -

(www.aftabir.com،)  :۷۰/1/۷۳۰۳تاریخ مشاهده. 

دانشگاه آزاد اسالمی  ، چاپ اول، تهران: نشرهای پژوهش کیفیاصول و روش(، ۷۳1۴حریری، نجال )  -

 .واحد علوم و تحقیقات

، چاپ سوم، تهران: انتشارات روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی(، ۷۳۰۷خاکی، غالمرضا ) -

  .بازتاب
ها در ای علت(، بررسی نظری روش تحلیل الیه۷۳۰۲خزایی، سعید؛ جلیلوند، محمدرضا؛ نصرالهی وسطی، لیال ) -

 .۷۹۲تا  ۱۷، سال دوم، شماره ششم، صفحات فصلنامه مطالعات آینده پژوهیحوزه آینده پژوهی، 

روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: (، ۷۳۰۷دانایی فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل ) -

 ، تهران: انتشارات صفار.رویکردی جامع

 .۳۲۰تا  ۳۹۱صفحات  ،۴۵، سال نوزدهم، شماره فصلنامه راهبرد(، روش شناسی کیفی، ۷۳1۰دالور، علی )  -

(، مروری بر پژوهش کیفی و نرم ۷۳۰۷دوالنی، عباس؛ حریری، نجال؛ محمدحسن زاده، حافظ؛ ولی نژاد، علی )  -

 .۰۹تا  ۱۱، صفحات ۷۴، شماره مدیریت سالمتهای کیفی، افزارهای تحلیل داده

، سال هفتم، فصلنامه مطالعات ملی(، اسطوره و حماسه، دو بنیاد هویت ایرانی، ۷۳1۴دیلم صالحی، بهروز )  -

 .۲۴تا  ۳شماره سوم، صفحات

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات اساطیر.آفرینش و مرگ در اساطیر(، ۷۳1۵رضایی، مهدی )  -

(، تصویرپردازی و کالن تصاویر آینده سیاست جهانی؛ ۷۳۰۳رضاییان قیه باشی، احد و کاظمی، معصومه )  -

وم ای در علفصلنامه مطالعات میان رشتهاخت آینده در جهان پیچیده، تصویرپردازی روشی مناسب برای شن

 .۲۹۹تا  ۷۱۳، صفحات ۳، شماره ۶، دوره انسانی

رنجبر، هادی؛ حق دوست، علی اکبر؛ صلصالی، مهوش؛ خوشدل؛ علیرضا؛ سلیمانی، محمدعلی؛ بهرامی، نسیم   -

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی های کیفی: راهنمایی برای شروع، (، نمونه گیری در پژوهش۷۳۰۷)

 .۲۴۹تا  ۲۳1سال دهم، شماره سوم، صفحات  ،ارتش جمهوری اسالمی ایران

 ، چاپ سوم، تهران: انتشارات سروشاسطوره و رمز(، ۷۳1۱ستاری، جالل )  -

 نشر مرکز  ، تهران:شناسی؛ آیین و اسطورهجهان اسطوره (، ۷۳1۰ستاری، جالل ) -

http://www.aftabir.com/
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های کودک به زبان فارسی (، بررسی معناشناختی استعاره زمان در داستان۷۳۰۷سجودی، فرزان؛ قنبری، زهرا )  -

 .۷۴۶تا  ۷۳۴، صفحات ۷۰، شماره ۴، سال پژوهشی نقد ادبی –فصلنامه علمی های سنی الف، ب و ج(، )گروه

 ،فصلنامه ادب پژوهیدر اسطوره و افسانه،  (، تقدیر قهرمان شدن با تولد نمادین۷۳۰۲شکرایی، محمد )  -

 .۷۷۱تا  ۰۴، صفحات ۲۶شماره 

، ۴سال  ،پژوهشی نقد ادبی –فصلنامه علمی (، پیوندهای میان استعاره و ایدئولوژی، ۷۳۰۷شهری، بهمن ) -

 .۱۶تا  ۴۰، صفحات ۷۰شماره 

غرب شناسی ای آن، غرب شناسی بنیادی، (، انسان گرایی مدرنیته و مبانی اسطوره۷۳1۰صانع پور، مریم )  -

 .۷۷۶تا  1۱، سال اول، شماره اول، صفحات بنیادی

 فصلنامه حوزه و(، کنکاش در مبانی فلسفی پژوهش کمی و کیفی در علوم رفتاری، ۷۳1۶صدوقی، مجید ) -

 .۷۹۳تا  1۳، صفحات ۴۲، شماره ۷۳، سال دانشگاه؛ روش شناسی علوم انسانی

، سال سوم، شماره نهم، فرهنگ مدیریت(، روایی در تحقیق کیفی، ۷۳1۵زاده، محسن )فقیهی، ابوالحسن؛ علی -

 .۷۰تا  ۴صفحات 

(، تحلیل مضمون و ۷۳۰۹حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد ) عابدی جعفری، -

سال  ،اندیشه مدیریت راهبردیهای کیفی، شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده

 .۷۰1تا  ۷۴۷، صفحات ۷۹پنجم، شماره دوم، شماره پیاپی 

ال بیست ، سجامعه شناسی کاربردی(، تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی، ۷۳۰۷عباس زاده، محمد ) -

 .۳۵تا  ۷۰ی اول، صفحات ، شماره۵۴ی پیاپی و سوم، شماره

 ، نشر توسعه، تهران: چاپ هفدهم.یران عقب ماند و غرب پیش رفت؟چرا ا(، ۷۳1۰علمداری، کاظم )  -

پرسش از آینده؛ آینده پژوهی به مثابه دانش و ابزار تحول سازمانی و (، ۷۳11عنایت اله، سهیل )  -

موسسه آموزشی و  -، برگردان مسعود منزوی، تهران: انتشارات مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعیاجتماعی

 صنایع دفاعی.تحقیقاتی 

لنامه فص(، چارچوبی مفهومی برای برنامه ریزی مبتنی بر آینده اندیشی در دانشگاه، ۷۳۰۲فراستخواه، مسعود )  -

 .۲۷تا  ۷، صفحات ۶۰، شماره پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

نی عرفا ادبیاتمهدی اخوان ثالث، « قصه شهر سنگستان»(، نقد کهن الگویی شعر ۷۳۰۷فرضی، حمیدرضا )  -

 .۲۷۷تا  ۷۱۰، صفحات ۲1، شماره 1، دوره و اسطوره شناختی)زبان و ادبیات فارسی(

در فرهگ ایرانی و همتایان « وای»(، تحلیلی ساختنی از یک اسطوره سیاسی/ اسطوره ۷۳۱۰فکوهی، ناصر )  -

 .۷۶۶تا  ۷۳۱، صفحات ۷۶، شماره مطالعات جامعه شناختیغیر ایرانی آن، 

 ، تهران: انتشارات فرهنگیان.استعاره و شناخت(، ۷۳۱1اهلل ) قاسم زاده، حبیب  -



 

۷1۰ 

 

 منابع و ماخذ 

ای و زمینه و شیوه کاربرد آن در خوانش (، پیشینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اسطوره۷۳1۰قائمی، فرزاد )  -

 ۴۶تا  ۳۳، صفحات ۷۲و  ۷۷، شماره فصلنامه علمی پژوهی نفد ادبیمتون ادبی، 

 ، ترجمه نجف دریا بندری، تهران: انتشارات خوارزمی.دولت افسانه(، ۷۳۶۲کاسیرر، ارنست )  -

 ی عباس مخبر، چاپ نهم، تهران: نشر مرکز.، ترجمهقدرت اسطوره(، ۷۳۰۳کمبل، جوزف)  -

(، تصویرپردازی از مدیران آینده: به سوی الگوی قرآنی، ۷۳1۱گودرزی، غالمرضا؛ ذوالفقارزاده، محمدمهدی )  -

 . ۱۳تا  ۵۷ره اول، صفحات ، سال دوم، شمااندیشه مدیریت

به  ،نظریه معاصر استعاره، استعاره: مبنای تفکر و ابزار زیبایی آفرینی(، ۷۳1۲لیکاف، جورج )  -

 کوشش فرهاد ساسانی، تهران: سوره مهر )حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی(.
ارکرد کهن الگو در مقام اندام (، کهن الگو انگاره کهن الگویی؛ ک۷۳1۲مادیورو، رنالدو ج و ویلرایت، جوزف ب)  -

 .۲1۱تا  ۲1۷، صفحات ۲۲، شماره نشریه ارغنونروان ناآگاه جمعی، ترجمه بهزاد برکت، 

، دوره دوم، سال مجله انسان شناسیها، ها و مدلهای کیفی: رویه(، تحلیل داده۷۳11محمدپور، احمد )  -

 .۷۶۹تا  ۷۲۱، صفحات ۷۹ی پیاپی یکم، شماره

 ۷۹۱، صفحات ۴۵، سال نوزدهم، شماره فصلنامه راهبرد(، روش کیفی و نظریه سازی، ۷۳1۰)منادی، مرتضی   -

 .۷۳۵تا 

(، اعتقاد به منجی، بر اساس ضمیرناخودآگاه جمعی بونگ؛ با ۷۳1۰موسوی گیالنی، سید رضی؛ مولوی، مریم )  -

سال  ،شی مشرق موعودفصلنامه علمی پژوهبررسی اسطوره کهن سیمرغ و تبیین اسطوره مدرن بشقاب پرنده، 

 .۷۱۷تا  ۷۵۳، صفحات ۷۱پنجم، شماره 

، پایان نامه کارشناسی ۷۳1۹فارسی در دهه  –(، مردانگی در موسیقی رپ ایرانی ۷۳۰۹موالیی، محمدمهدی )  -
 ارشد در رشته مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. 

، ترجمه آرتمیس رضاپور و افشین رضاپور، های باستانیآشوب در اسطورهالگوهای (، ۷۳۰۳میلز، دانلد اچ )  -

 تهران: انتشارات ققنوس

های آینده موعود: به سوی الگوی قرآنی، (، تصویرپردازی از ویژگی۷۳1۱نقی پورفر، ولی اهلل؛ افضلی، علیرضا )  -

 .۳۰تا  ۴، سال دوم، شماره اول، صفحات اندیشه مدیریت

، سال فصلنامه راهبرد(، عاملیت انسان در رویکرد پژوهش کیفی، ۷۳1۰ندی، محمد )نوروزی، علی؛ بیده  -

 .۲۹۶تا  1۱، صفحات ۴۵نوزدهم، شماره 

مجله های آن در باورهای ایرانی باستان، (، ریشه شناسی اسطوره و گونه۷۳1۱واشقانی فرهانی، ابراهیم ) -

 .۲۶۳تا  ۲۳۱ی چهاردهم، صفحات ، سال هفتم، شمارهمطالعات ایرانی
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، شماره فصلنامه ادب پژوهی(، نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون، ۷۳1۰هاشمی، زهره )  -
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Abstract 

Images of the future are inextricably linked to desires, values and human ideals. 

Therefore, investigation of future images in at the heart of futuristic activities and 

their systematic exploration as well as the constituent components is one of the 

interests and responsibility of futurists. These images including individual to 

global, optimistic to pessimistic, short-term to long-term etc comprise a 

bewildering array of subsets. The most important issue in investigation of future 

images is their role in shaping social changes. Future images beside value are the 

most significant building blocks of social changes. Ergo, this dissertation as a 

fundamental study in qualitative research tradition deploys a blend of thematic 

analysis and causal layered analysis to explore the images of future of Iranian 

society among the educated young. The data was gathered through semi-structured 

interview and the participants were the students of graduate level at University of 

Tehran. Finally, having conducted 17 interviews the information saturation was 

reached. Each interview lasted between 45 to 90 minutes and the data analysis was 

done immediately after each interview. The results show that images of future 

among participant include seven key components:  1. Historical monuments of the 

past, 2. The weight of the present time 3. The road taken by the descendents, 4. 

Conjectures about future, 5. The shadow of the society, 6. Regrets, inabilities and 

shortages and 7. Understanding future.  In the next step, the findings were analyzed 

using casual layered analysis. In each layer depending on the nature of it, seven 

key themes were found and their peripheral themes were extracted and their central 

propositions were found in all four layers. This layered analysis culminated in a 

deeper understanding of future images and its constituent components. The final 

results show that images of the future do not converge toward a preferable future 

and the understanding future in related to a viewpoint out of the reach of future. 
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