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جستارگشایی
امددرو ه ،علددم سیاسددت ا جملدده علددومی اسددت کدده کنشددگران آن نق د

مهم دی در شناسددایی

خطمشیها ،اتخاذ تصمیمها و ورکت براي نیل به آینده مطلوب کشدورها دارندد .دسدتیابی بده
آینده مطلوب یکی ا اساسیترین آرمانهاي عالمدان علدم سیاسدت اسدت .آدمدی بدراي آنکده
عاقالنه عمل کند ،باید نسبت به پیامدهاي اقداما خود ،دیگران و واکن هاي آنان و همچندین
نسبت به نیروهایی که خارج ا کنترل اوست ،آگاهی و شناخت کافی داشدته باشدد؛ پیامددهایی
که تنها در آینده خود را نشان میدهند .ا این ویث ،هدف آیندهپژوهی مطالعه مدنظم و نظدام
دار آینده است .یکی ا وو ههاي مهم مطالعاتی آیندهپژوهی ،هددایت جامعده علمدی بدهسدمت
درک اهمیت علوم سیاسی و نق

بنیادین و بدیبددیل در توسدعه علمدی آیندده و تدثییر آن بدر

اهداف راهبردي است .پرداختن به پی بینی و اندیشده دربداره آیندده علدوم سیاسدی و آسدی
شناسی آن و نیز تالش براي ا میانبرداشتن موانع و آسی هدا ،و تجهیدز فرصدتهداي موجدود
بهمنظور توسعه و تولید علوم سیاسی مناس با تحوال آینده و نیا هاي بومی ،قلمرو مطالعداتی
در آینده پژوهی سیاسی است .چند عنصر ویاتی در آیندهپژوهی وجود دارد که اهمیت آن را در
مطالعا علوم سیاسی نشان میدهد:
 اقداما پیشگویی یا پی بینی آینده ا طریق روشهاي گوناگون؛
 بررسی دقیق روند واضر در بخ هاي اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادي ،فنی و طبیعی؛
 اوتماال آینده بهعبار دیگر وضع جهان در آینده.
اهمیت درک محورهاي باال ،نیدا بده تعرید آینددهپژوهدان ا آینددهپژوهدی دارد .یکدی ا
مشهورترین تعاری آیندهپژوهدی را ونددل بدل 1ارائده داده اسدت .وي بدر ایدن بداور اسدت کده
آینده پژوهی در پی شناسایی ،ابداع ،ارائه ،آ مون و ار یابی آیندههاي ممکن و محتمل است تا بر
پایه ار شهاي جامعه ،آیندههاي مرجح را انتخاب و براي پیریزي ساخت مطلدوبتدرین آیندده
کم

کنند (بل .)73 :2003 ،هدف اصلی بل ارائه تعریفی بوده است که تمامی تعاری موجدود

را دربرگیرد .ا این ویث می توان توصی بدل را در مقایسده بدا تعداری دیگدران داراي مزیدت
دانست .بنابراین ،میان دان

آیندهپژوهی و علم سیاست ،در بخ

ارتباطی وییق برقرار است که در این پژوه

نظري و بدهخصدوآ عملدی،

در قال آیندهپژوهی سیاسی ارائه خواهد شد.

1. Wendell Bell
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 .1آیندهپژوهی
شکلگیري رشته «آیندهپژوهی» که ماهیتی کامالً میانرشتهاي دارد ،در خدالل جند

جهدانی

دوم و دوران پس ا آن بود .آیندهپژوهی ا دهه شصت میالدي آغا شد و بهعنوان یکی ا رشته
هاي جدید علوم ،پایهریزي شد (عیوضی.)13 :1388 ،
یکی ا مهمترین مفروضا آیندهپژوهی ،نگاه طیفی و کثر گرا به آیندده اسدت .بدهعبدار
روشنتر ،در آیندهپژوهی تنها با ی
پی

آینده متعین روبهرو نیستیم ،بلکه همواره طیفی ا آیندهها

روي سیاستپژوه و سیاستگذار است .آیندهپژوهان با ارائده توصدی هدا و تجویزهدایی در

خصوآ آینده ،شرایطی را مهیا میکنند که بتوان ا طی آیندههاي بددیلی کده پدی رو قدرار
دارند ،یکی را انتخاب کرد؛ انتخابی که مینه رفتار کنشگرانه و پی دستانه را فراهم میکند .اما
مبناي این انتخاب داشتن تصویري ا آینده است .تعاری مختلفی براي آیندهپژوهی عنوان شده
است .در اینجا نگاهی کلی به تعاری گوناگونی که توسط آیندهپژوهان بهکاررفته اسدت ،خواهدد
شد .ري آمارا ( )1974معتقد است آیندهپژوهی عبار است ا :
 هر تالش نظاممندي که در جهت اصالح فهم مدا ا پیامددهاي آیندده ،ناشدی ا توسدعه و
انتخابهاي کنونی باشد.
 هر تالشی که در جهت روشمندکردن فرضیا و برداشتهاي ما در باره آینده باشد .ایدن
تالشها به سه دسته تقسیم می شوند :استنتاج آیندههاي اوتمالی (هنر آینددهگرایدی)؛
استنتاج آیندههاي ممکن (علم آیندهگرایی)؛ و استنتاج آیندههداي مطلدوب (سیاسدت و
روانشناسی آیندهگرایی).
به تعبیر وندل بل ،آیندهپژوهی بهدنبال مطالعه نظاممند ،کش  ،ابداع ،ارائه ،آ مون و ار یابی
آیندههاي ممکن ،محتمل و مطلوب است .آیندهپژوهی انتخابهاي مختلفی را راجدع بده آیندده
فراروي افراد و سا مانها قرار میدهد و در انتخاب و پیریزي مطلوبترین آینده به آنان کمد
میکند (.)Bell, 2003: 73
به لحاظ ماهیت مطالعا آیندهپژوهی ،برخدی ا آینددهپژوهدان ،آینددهپژوهدی را بدهعندوان
بخشی ا تجزیهوتحلیل سامانه ،در نظر گرفتهاند .درمیان این آیندهپژوهان ،نام اي اس کواِیدد 2و
وِین آي بوچر 3به چشم میخورد.
بر اساس تعری کواِید ا تحلیل سامانه ،ویژگیهاي اصلی آیندهپژوهی در موارد یر خالصده
میشود:
2. E.S.Quade
3. Wayne I. Boucher
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 .1تحقیقددا آینددده ،شددیوه جدیدددي ا بررسددی آینددده و رویکددردي تددا ه اسددت؛ اقدددامی
قابلاستفاده که متوجه تغییرا مؤیر و کارامد است؛
 .2آیندهپژوهی عهدهدار پاسخگویی در برابر آینده ،با اوتمداال بدینهایدت آن ،نمدیتواندد
باشد و نیست ،بلکه وظیفه آن ،بررسی مسائل و مشکال است؛
 .3روششناسی عملگرایانه است؛
 .4آیندهپژوهی ،در پی بینی و ار یابی طیفی ا بدیلهاي مدرتبط بدا مشدکل ،وابسدته بده
آینده یا آیندهمحور است.
ویژگی عمدهاي که آیندهپژوهی را ا تحقیق در عملیا  ،متمایز میکندد ،اهدداف آن اسدت.
آیندهپژوهی واژه فرایند تصمیمگیري در مینهاي بلندمد را هدف قرار مدیدهدد ،درودالیکده
تحقیق در عملیا بر مینهاي کوتاهمد متمرکز میشود.
سهیل عنایتا ،...آیندهپژوهی را مطالعه نظداممندد آینددههداي ممکدن ،محتمدل و مدرجح و
دیدگاهها و جهانبینیها و اسطورههاي بنیادین هر آینده میداند (عنایتا )1 :2007 ،...آنچده ا
بررسی تعاری یادشده برمیآیدد ،فقددان اجمداع میدان آینددهپژوهدان در توصدی ایدن داند
راهبردي است .البته یکی ا عوامل این امر ،نوپابودن آیندهپژوهی است .با عنایت بده ایدن مهدم،
باید ادعا کرد که ارائه تعریفی جامعومانع ا آیندهپژوهی دشوار است.
آینده پژوهی بر چند فرضیه درباره جهان هستی و نق

انسان استوار اسدت .در اینجدا برخدی ا

این اصول اساسی را که نشانه اصلی تفکر آیندهپژوهان است ،مرورمیکنیم:
ارتباط گذشته و حال :این اصل تقریباً میان تمام آیندهپژوهان مشترک اسدت کده جهدان
هستی یکپارچه و نه آمیختهاي ا اجزاي مستقل و بیارتباط با یکدیگر اسدت ا دیددگاه آیندده
پژوهی ،انسان مثل همه کائنا  ،بخشی ا هستی را تشکیل میدهد.
به عقیده آیندهپژوهان ،بسیاري ا جلوههاي جهان آینده ا درون جهان وال خلق میشدود؛
ا اینرو ،با نگاه دقیق به رویدادهاي جهان طی چند سال گذشته مدیتدوانیم نکدا بسدیاري را
درباره آینده دریابیم.
مفهوم «چشماندا راهبردي» 4نیز وجود این رابطه را بهگونهاي دیگر آشکار میسا د .بر این
اساس ،آینده براي وال و گذشته جنبه علیت پیدا میکند و چشماندا ي که ما ا آینده و آینده
مطلوب داریم تصمیما وال و گذشته ما را دگرگون میسا د« :هدف تفکر بر پایه چشدمانددا ،
روشنساختن گزین هاي وال و گذشته در پرتو آیندههاي ممکن است» (گوده.)154 :1375 ،

4. Strategic Perspective
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قدرت چشمانداز :جایی که آینده وجود ندارد ،باید آن را ابداع کرد؛ یعنی باید ایدههایی را
مطرح ساخت که در قال طرح مفاهیمی ،جریانهاي فکري ایجاد کرده و رویددادهاي اوتمدالی
آینده را نشان داده وگفتمانسا ي کنند .اهمیت این ایدهها ا آنجا است که تفکر ما آمیدزهاي ا
ادراک گذشته و تصویرهاي ذهنی ما ا رویدادهاي محتمل آینده است .تصویري که ما ا آیندده
داریم ،سهم بهسزایی در تحقق یا عدم تحقق آینده به آن صور که ما آن را مدیپندداریم ،دارد.
امرو ه یکی ا عوامل تثییرگذار بر آینده ،در کنار روندها ،رویدادها و  ،...تصاویري است کده مدا ا
آینده داریم و این همان چیزي است که ا آن به قدر چشماندا در خلق آینده مطلوب تعبیدر
میشود (مونرو.)14 :1385 ،

 .2برخی اهداف در مطالعات آیندهپژوهی سیاسی
تقویت وو ه شناخت مسائل سیاسی با بدهکدارگیري نظریدههداي پرکداربرد در ودو ه سیاسدت
ا جمله :نظریه آشوب ،نظریه با يها ،نظریه ستیز ،نظریه پیچیدگی و ...ممکدن اسدت .برخدی ا
مهمترین اهداف مطالعا آیندهپژوهی سیاسی را میتوان به شرح یر برشمرد:
 .1تهیه و تنظیم قواعد براي تحوال سیاسی کده در آیندده اتفدا مدیافتدد و بدر اسداس
آیندهپژوهی قابل پی بینی هستند؛
 .2شناخت و درک صحیح ا مسائل نوظهور و چال هاي سیاسی پی
 .3انجام برنامهریزي بلندمدد و کوتداهمدد و پیشدگیري ا نتدای

روي؛
یدانبدار رویددادهاي

پی بینینشده؛
 .4پرهیز ا گامنهادن در محیط پرخطر و ناشناخته آینده و محیط آشوبناک؛
 .5پذیرش و درک اهمیت ایدهها ،ار شها و نگرشهاي مثبت گذشدته و ودال در خلدق و
ایجاد آینده؛
 .6تحلیل روندهاي سیاسی گذشته و وال بهمنظور شناخت مسائل با دارنده و تجربههداي
منفی که تهدیدي براي تحوال آینده محسوب میشود؛
 .7پدیدآوردن نگرشی نظاممند ،مدنظم و منطقدی نسدبت بده تحدوال آیندده بدا پشدتوانه
معرفتی و خاستگاه هستیشناسی.

 .3اتقان نظریه سیاسی در تحلیل روند تحوالت سیاسی آینده
نظریههاي سیاسی بی

ا دیگر نظریا در معرض دگرگونی ،اصالح و تغییر است؛ بهطوريکده

امرو ه نظریههاي سیاسی به کالسی

و جدید قابل دستهبندي است که ا چند جهت میتدوان

میان این دو دسته ا نظریههاي سیاسی تفکی

قائل شد .در این ارتباط بهطور خاآ مدیتدوان
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به تفاو و تمایز این دو نوع نظریه ا ویث موضوع و روش اشداره کدرد .ا ایدنرو ،ید
سیاسی وقتی به ی

نظریده

نظریه سیاسی جدید تحول مییابد ا ویث روش نیدز تغییدر مدیکندد .ا

این جهت ،نظریه سیاسی جدید مستلزم الزاما متفاو ا الزاما و تبعا روشدی نظریدههداي
سیاسی کالسی

اسدت .یکدی ا الزامدا روشدی تحدول نظریده سیاسدی کالسدی

جزئینگري است .ا اینرو ،نظریهپردا سیاسی جدید برخالف نظریهپردا کالسی

بده جدیدد
در تبیدین و

تحلیل امور و مسائل سیاسی به کلیا نمیپردا د ،بلکه به جزئیدا و مصدادیق توجده داشدته و
جزئینگر است .ا سوي دیگر ،نظریههاي جدید سیاسی برخالف نظریههداي سیاسدی کالسدی
که جبرگرایی بر آن واکم است ،مبتنی بر ارادهگرایی است .ا اینرو ،نظریهپردا ان جدیدد علدم
سیاست در تجزیهوتحلیل پدیدههاي سیاسی ملزم به روشی خاآ نیستند و به همدین دلیدل ا
روشی تلفیقی بهره میگیرند .ا دیگر الزاما روشی تحول نظریه سیاسی کالسدی

بده جدیدد،

آیندهنگري است .ا اینرو ،نظریهپردا ان در نظریه سیاسی جدید نگاه به آینده دارند و به همین
دلیل امرو ه بر اهمیت و ضرور آیندهپژوهی در تحلیلهداي سیاسدی تثکیدد مدیشدود .ا ایدن
ویث ،پرس

این است که ی

آینده تحوال سیاسی ی

نظریه سیاسی چگونه میتواند بهعنوان نظریده غالد  ،در روندد

رخداد قرار گیرد؟

براي رسیدن به پاسخ درست ،نخست باید نظریه را تعری و سپس اتقان ،استحکام و ارکدان
آن را بررسی کرد .اگر نظریهاي ا انسجام منطقی ،اتقان و استحکام برخوردار و ارکان آن کامدل
باشد ،قطعاً میتواند بهعنوان ی

نظریه غال در روند تحوال سیاسی ی

رخدداد قدرار گیدرد.

براي نظریه تعاری مختل ارائه شده است .نگارنده معتقد است کده« :نظریده فدرآورده تفکدر و
دغدغه انسان درخصوآ شناخت منطقی و معقدول وقدایع و تحدوالتی اسدت کده نددگی وي و
همنوعان

را تحت تثییر قرار میدهدد» (عیوضدی .)16 :1385 ،پدس نظریده ،نخسدت فدرآورده

فکري است و دوم ،دغدغهاي انسانی درخصوآ شناخت منطقی و معقول وقایع و تحوالتی است
که بر ندگی انسان ایر میگذارد .با توجه به تعری نظریه میتوان گفت که نظریده سیاسدی بده
عنوان ی

فرآورده فکري متکفِل تجزیهوتحلیل وقایع و رخدادهاي سیاسی ،با هدف ارائه راهول

ها و پاسخ مناس براي مقابله با بحرانها ،معضال و مشکال سیاسی موجود در جامعه اسدت.
ی

نظریه مانی میتواند بهعنوان نظریه غال در میان نظریههاي رقی قدرار بگیدرد کده ا دو

ظرفیت درونی و بیرونی در تحلیل وقایع برخوردار باشد:
 -1ظرفیت درونی :ظرفیت درونی ی

نظریه ،همان مبانی و اصدول فکدري ا قبیدل مبدانی

هستیشناسی ،انسانشناسی و معرفتشناسی است که بهعنوان پشتوانه فکري ید
مطرح میباشد.

نظریده
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 -2ظرفیت بیرونی :ظرفیت بیرونی ی
توان ایجاد چال
چال

براي ی
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نظریه این است که در تقابل بدا نظریدههداي دیگدر،

را براي نظریههاي رقی در عرصه رقابت داشته باشد و این توانایی ایجداد
نظریه غال  ،مانی امکانپذیر است که نظریه توانایی تجزیهوتحلیدل وقدایع

و رخدادهاي سیاسی را با توجه به مان گذشته ،وال و آینده داشته باشد.
بهعبارتیدیگر ،آیندهنگري در نظریه غال امري است که کم

میکند تا نظریده بتواندد بدا

تکیه بده گذشدته و اسدتفاده ا تجربیدا سدا نده آن ،وقدایع و رخددادهاي سیاسدی موجدود را
تجزیهوتحلیل منطقی کرده و در آن تغییر و تحول ایجاد کندد و بدراي آیندده نیدز راهودلهدا و
راهکارهاي منطقی و معقول ارائه نماید .درواقع ،نوعی تحلیل ا مسائل و رخدادهداي سیاسدی و
ارائه راهولهاي مناس براي آینده و قدر پاسدخگویی بده مسدائل سیاسدی رو  ،بدا تکیده بده
ظرفیتهاي درونی و بیرونی نظریه ،توانایی آن را در عرصه رقابت با نظریههاي دیگر بده نمدای
میگذارد .امرو ه نظریههاي سیاسی متعددي براي پی بینی و مطالعه تحوال سیاسدی آیندده
وجود دارد که روند رو به رشدي را در آیندهپژوهی طی میکند .در رابطه با رویدادهاي روندسدا
سیاسی آیندهپژوه سیاسی ،با عدم قطعیتها ا ی طرف و پیشدرانهدا ا طدرف دیگدر سدروکار
داریم .ا جمله رهیافت تکاملیافته براي ول مسائل سیاسدی در شدرایط عددم قطعیدت 5نظریده
اوتمال است که میتوان به عدم قطعیتهاي ناشی ا جنبههاي در ودال وقدوع اشداره داشدت.
نظریه اوتمال در موقعیتهایی ا عددم اطمیندان کداربرد دارد کده ا اطمیندان ال م برخدوردار
نباشد ،بییباتی در تثییرگذاري پیشرانها ،فقدان یا تغییر روندها و اینکده بده لحداظ پیچیددگی
اوضاع محیطی ،گستردگی عوامل تثییرگذار بهخوبی قابدلشناسدایی نباشدد و برایندد ایدن تدثییر
بهصور مجزا قابلبررسی نباشد.
لذا کاربرد نظریه اوتمدال در تحدوال آیندده ،دسدتیابی بده الگدوریتمی بدراي پدی بیندی
آینده هاي محتمل (سناریوهاي محتمل) با درنظرگرفتن روندها و عددم قطعیدتهدا (اوتمداال
ممکن) و پیشامدها یا اتفاقا قری الوقوع است.
اگرچه نظریه اوتمال براي تبیین آینده و نتای واصل ا پیشرانهاي سیاسی ال م و بسدیار
مناس است ،اما بهتنهایی قدر تحلیل و سناریوسا ي ندارد؛ بدینجهت و با توجه به اینکده در
عرصه سیاست و روابط بین الملل سود ی
ی

با یگر تنها درگرو رفتار خود او نبوده و متثیر ا رفتار

یا چند با یگر دیگر است و آیندهها ا این قاعده متثیر است ،لذا نظریه با يها خد تحلیدل

نظري آینده تحوال سیاسی را جبران میکندد .نظریده بدا يهدا و بدا يسدا ي آیندده ،رابطده
تنگاتنگی با تصمیمگیري و چانه نی دارد .این نظریده بدراي مطالعده آیندده روابدط قددر هداي
5. Uncertainty
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سیاسی که در آن توأم با چانه نی و تالش براي پی بینی اقداما وری یا گیرانداختن وری
و بهکار بستن فنون تحلیلی منت ا نظریه با يها است ،کاربرد دارد.
مهمترین اصل در نظریه با يها ،چشماندا سدا ي روابدط در ودو ه عملیداتی اسدت کده بدر
هوشمندي و بخردانهبودن رفتار با یکنان قرار دارد.
نظریه دیگري که در مطالعا آینده در ودو ه تحدوال سیاسدی کداربرد ویدژه دارد ،نظریده
آشوب است .ا دیدگاه نظریه آشدوب ،سیسدتمهداي پیچیدده صدرفاً ظداهري پرآشدوب دارندد و
درنتیجه نامنظم و تصادفی به نظر میرسند ،در والی که تابع جریانی معین بدا فرمدول ریاضدی
مشخص هستند .ا همین رو ،موضوع آشوب در ریاضیا معموالً با عنوان «آشوب معین» مطرح
می شود که بر پایه نظریه «رشد غیرخطی با خوردي» شکلگرفته است .در این نگرش میتدوان
آشوب را ی

فرایند غیرخطی معین دانست که تصادفی نیست ،اما تصادفی بده نظدر مدیرسدد.

«نظریه آشوب ،این فرضیه را مطرح می کند که بسیاري ا سیستمهاي با رفتار بهظاهر تصادفی،
بهطور کامل ا ی
در ی

رابطه ریاضی غیرخطی تبعیت میکنند و درنتیجه قابل پی بینی هسدتند...

سیستم آشوبناک ،دلیل اصلی نوسانا خروجی ،سا وکارهاي درونی متعلق بده سیسدتم

غیرخطی مولد دادههاست و نه وقوع شوکهاي خارجی .مانی که ی

نظام بدا خورد غیرخطدی

ا والت آرام تعادل پایدار خارج شدود و بده تعدادلی بدیقدرار و ناپایدداري شددید میدل کندد ا
مروله اي ا ناپایداري مقیّد عبور میکند که در آن رفتار بسیار پیچیدهاي ا خود نشان میدهد.
می توان این مروله را ناویه مر ي بین تعادل پایدار و تعادل ناپایدار نامید .در این ناویه مدر ي
دونیروي متضاد و متناقض یعنی پایداري و ناپایداري باهم و بهطور هم مدان عمدل مدیکنندد و
نظام را به جها مختل میکشانند .هنگامیکه نظام در این ناویه مر ي قرار دارد ،هیچید

ا

این نیروهاي متضاد را نمی توان ا میان برداشت .وقتی نظام در ناویه مر ي قرار داشدته باشدد،
هرگز به شکل منظم که منجر به تعادل شود ،رفتار نمی کند .برعکس ،الگوهداي رفتداري ایجداد
میکند که نهتنها بینظم ،بلکه کامالً غیرقابلپی بینی هم هستند .بههروال ،چنین رفتداري ا
نظر کیفی الگویی «نهفته» دارد .دانشمندان چنین ترکیبی ا پی بینیناپذیري و الگوي کیفدی
را آشفتگی یا فراکتال نامیده اند .پس آشفتگی یا آشوب در معناي علمی کلمه ،اغتشداش مطلدق
نیست ،بلکه بیشتر ناپایداري محدود و مقید است تا ناپایداري شدید و خارج ا کنترل .ترکیبدی
است ا نظم و بینظمی که در آن ،الگوها بهطور مستمر در اشدکال بدینظدم امدا مشدابه آشدکار
میشود.
هنگامیکه نظامی پایدار یا ناپایددار باشدد ،آیندده کوتداهمدد و بلندمدد آن کدامالً قابدل
پی بینی است ،اما مانی که نظام در آشفتگی فرورفته باشد ،رفتار کوتاهمدد آن را مدیتدوان
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براي آنکه بزرگتر شوند و رشد کنند ،نیا به مان دارندد،

در والی که پی بینی رفتدار و نتدای بلندمدد آن عمدالً امکدانپدذیر نیسدت .در ایدن ودال،
پیوندهاي میان علت و معلول ا نظر مانی و مکانی دور ا هم هستند .وجدود چندین فاصدلهاي
میان علتها و معلولها ،عنوانکردن این مطل

را که چه چیزي علت بهوجودآمدن چه چیدزي

است را بسیار دشوار میسا د؛ یعنی انجام پی بیندیهداي دقیدق و صدحیح ا آنچده در مکدانی
خاآ و در دوره مانی مشخصی اتفا خواهد افتاد ،بسیار دشوار است .درواقع ،تنها ید

آیندده

که این نظام درنتیجه علتی بیرونی بهسوي آن ورکت کند وجود ندارد ،بلکه آیندههاي اوتمالی
فراوانی وجود دارد و آنچه به منصۀ ظهور میرسد ،به جزئیدا دقیدق آنچده نظدام و نظدامهداي
سا نده محیط انجام میدهند ارتباط دارد ،اما پی بینیناپذیري دروندی و ذاتدی در بلندمدد و
ارتباط نامعلوم و مبهم میان علت و معلول تنها ویژگی آشفتگی نیست (رو نا.)12-14 :2005 ،
بنابراین ،عمالً نظریههاي سیاسدی در تحلیدل روندد تحدوال سیاسدی آیندده بدا روشهداي
کارامدي سروکار دارند که میتوان بر اساس آنها ،پی بینیهایی ا تحوال سیاسی ارائه داد که
ا جمله رویکردهاي روشی در ودو ه سیداسی را بر پایه پی بینی در آینددهپژوهی سیاسی بایدد
مالوظه داشت .آتیال هاوس ،بهطور مشخص رشد فزاینده پی بینی را به عوامدل مهمدی مانندد
جهانی سا ي و تغییرا سیستمی و تکنولوژی  ،پیچیدگی شرایط ،چدال هداي تصدمیمگیدري،
موضوعا محیطی ،برو عدم اطمینانها ،کس مهدار هداي جدیدد ،همکداريهداي گروهدی و
شبکه اي ،فشارهاي اقتصادي و سیاسی فزاینده به دولتهدا ،یدر سدؤالرفدتن اعتبدار تحقیقدا
علمی مرسوم ،فردگرایی و اهمیتیابی تصمیمگیريهاي فردي مربدوط مدیداندد

(Havas, 2003:

) .34به نظر میرسد روشها و مطالعا پی بینی طی دو دهه گذشته ،تحوال فراوانی را پشت
سر گذاشته و ا ویث موضوعی و نیز روش شناختی دچدار تغییدرا اساسدی شدده اسدت .ایدن
تحوال روششناسی شناخت پدیدههاي سیاسی را پویا کرده است.

 .4رابطه پیشبینی با تبیین علمی
در علوم اجتماعی ،تبیین مقدمه انجام پی بینی است که خود مبتنی بر ارائه توصدی جدامع و
کامل ا پدیده هاست .اهمیت تبیین در آن است که قانون و قاعده یربنایی را براي پیشگویی در
اختیار مینهد .درواقع ،پدیدههاي مورد مطالعه در سیطره ی

قاعده علمدی معدین پدی بیندی

میشوند که همان نظریه اسدت (دانیدل .)83 :1381 ،وجده تمدایز پدی بیندی و پیشدگویی در
روشمندبودن و تبیین موضوع در پی بینی است .درواقع ،پی بینی پدیدهها نیز ،تدابع قواعدد و
نظریههاي علمی پذیرفتهشده اي است که به صحت و صد آنها اطمیندان داریدم و توانسدتهاندد
بهطور مستمر ا عهده تفسیر جهان اطراف و بهطور مشخص پدیده مورد بررسی برآیند.
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 .5مطالعات راهبردی ،تالقیگاه آیندهپژوهی سیاسی
با توجه به چندرشتهاي بودن آیندهپژوهی ،همچندین فراگشدتهايبدودن آنچده نسدبتی بدا علدم
سیاست دارد و اینکه در عرصه علوم سیاسی که با محوریت موضوعی انسدان ،سیاسدت و اصدول
معرفتی خاآ آن بنا شده است ،آیندهپژوهی چگونده مدیتواندد فرصدتهداي مناسد مواجهده
منطقی با تغییرا و تصمیمگیريهاي راهبردي سیاسدی بدا بدا ده مطلدوب و درنهایدت فرصدت
ساختن آیندهاي براي سرنوشت مطلوب را در اختیار نظریهپردا ان سیاسی و عوامل اجرایی نظام
سیاسی قرار دهد؟
رابطه علم سیاست در قلمرو موضوعی ،روشی و مسدللهشناسدی بدا مقولده مدان و آیندده ا
ویث ماهیت و قابلیت ،جوهره آیندهپژوهی سیاسی اسدت .دو قلمدرو معرفدتشناسدی و کداربرد
وو ه شناخت در عرصه عمل در موضوع ،روش و مسلله تعیینکننده جایگاه تالقی آیندهپژوهدی
با علوم سیاسی است ،اما باید اذعان داشت که عمدده مطالعدا در ودو ه مطالعدا سیاسدی بدا
مطالعا راهبردي و پیامدهاي کاربردي آن ارتباط دارد .اسپیریگنز معتقد است ا بدو پیددای
نخستین اندیشهها و نظریههاي مرتبط با علم سیاست ،تصویرپردا ي درخصوآ آینده بهمنظدور
خروج ا وضع موجود و نیل به وضع مطلوب ،همواره مدورد توجده اندیشدمندان ایدن علدم قدرار
داشته است (اسپریگنز .)142-143 ،1370 ،آینددهپژوهدی بده دانشدمند علدوم سیاسدی کمد
میکند آینده اي مطلوب متناس با امکانا و واقعیا موجود طراوی کند و مینههاي خلق آن
را با ارائه راهبردها و استراتژيهاي متناس
آنجاکه مطالعا استراتژی

نق

با آن سناریو ،فراهم سدا د (عیوضدی ،بدیتدا .)4 :ا

مؤیري در آیندهپژوهی سیاسی دارد؛ بندابراین بدراي سدنج

نسبت آیندهپژوهی و نظریه در علوم سیاسدی و نقد
سیاسی ،باید به سدنج
استراتژی

آینددهپژوهدی در مطالعدا نظدري علدوم

مطالعدا نظدري یدا همدان نظریدههدا در علدوم سیاسدی و مطالعدا

در این وو ه بپردا یم.

 .٦آیندهپژوهی مطالعات راهبردی و ارتباط آن با نظریه در علم سیاست
میان استراتژي و نظریه سه نوع رابطه قابل تصور است .در تصویر نخست ،هرگونه ارتباطی میان
مطالعا استراتژی

و مطالعا نظري نفی میشود و وکم به استقالل این دو ا یکددیگر صدادر

می گردد .در تصویر دوم ،مطالعا استراتژی

کدامالً در دل نظریده شدکل مدیگیدرد و تدثییري

ی سویه ا نظریه به مطالعا آینده و مطالعا اسدتراتژی

وجدود دارد .در تصدویر سدوم ،ایدن

ارتباط دوسویه است و همچنان که مطالعا آینده و استراتژی

تنها در پرتو فهمپذیري واصدل

ا نظریه واصل میشود ،مطالعا آینده و راهبردي نیز بر نظریهها تثییري اصدالوی ،تثییددي و
یا انکاري خواهند داشت.
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 .1-٦تقدم راهبرد و استقالل آن از نظریه
قائلین به عدم ارتباط مباوث مرتبط با آیندهپژوهی ،سیاست گذاري و طراوی راهبدرد ،آن را در
هیچی

ا مراول تکوین ،وامدار نظریه یا منوط به آن نمیدانندد .مطالعده رونددهاي اجتمداعی،

نوشتن سناریوها و تعیین سیاستها و انتخاب راهبردهاي متناسد  ،مسدتقل ا نظریدههدا و بدر
مبناي مالوظا کامالً مستقل ،عینی و غیرنظدري ،تددوین مدیشدود (فریددمن.)411 :1382 ،
برخی دیگر اینگونه استدالل میکنند که آنچده در مباودث سیاسدتگدذاري و تعیدین راهبدرد
تعیین کننده است ،مالوظدا عیندی و محاسدبا عقالندی صدرف اسدت .متغیرهدایی همچدون
فندداوري ،نیددروي انسددانی ،وجددم و نددوع جن د افددزار و  ...در رتبدده نخسددت اهمیددت قددرار دارد
(عبدالهخانی .)240 :1386 ،آن میزان ا دانشی نیز کده معمدوالً در تددوین سدناریوهدا ،تحلیدل
روندها و تعیین راهبردها مورد استفاده قرار میگیرد ،دان هاي مادي و محاسباتی و مدرتبط بدا
مباوث آماري و تحلیل آن است (فریدمن )411 :1382 ،و نه دان

نظدري و نظریدههدایی کده

کیفیت ترت پدیدهها در وو ه نظام سیاسی را توضیح میدهند .تثکید بر کاربرديبدودن داند
آیندهپژوهی و قرارگرفتن سیاستگذاري و تعیین راهبرد در وو ه «عمل» نیز میتواند بهعندوان
تثییدي بر استداللهاي باال مورد خوان
ماهیتاً پراگماتی

قرار گیرد .مباودث سیاسدتگدذاري و تعیدین راهبدرد

و داراي سرشتی «عملی» هستند .بر همین اساس ،نظریههاي راهبدردي نیدز

نظریه اقدام است .استراتژي یعنی اینکه چگونه آن را انجام دهیم (بیلیس و ویرتر.)23 :1382 ،
این وقیقت ،بهخودي خود مؤید تقدم مباوث آیندهنگرانه و راهبدردي و اسدتقالل آن ا نظریده
سیاسی نیست ،مگر اینکه آن را مقدمه این سخن قرار دهیم که نظریه بهدنبال کش الگوهدا و
قواعد عام است ،والآنکه مطالعا آیندهنگرانه مانی مجال طرح مییابد که تصمیما فردي به
عنوان عامل شکلدهنده تاریخ قلمداد شود .در این رویکرد ،تثکیدد بدر کنشدگربدودن انسدان در
نقطه مقابل پذیرش الگوها و قواعد عامی است که محتواي نظریهها را شکل میدهند .بر همدین
اساس است که با قاطعیت میگویند« :کسانی که فکدر مدیکنندد تحلیدل ا سیاسدت ،نیا مندد
شناخت وقایع تاریخی ،قوانین جهدانی نددگی سیاسدی ،الگوهداي یابدت رفتداري و تصدمیما
ساختاري براي عمل است ،قطعاً استراتژی

نمی اندیشدند» (فریددمن .)420 :1382 ،مطالعدا

آینده مربوط به وو ه رفتارند و انتخابهاي راهبردي در وو ه رفتار شکل مدیگیرندد ،ودو هاي
مستقل ا اندیشه که اقتضائا یکسان و واودي را بر استراتژیستها اعمال میکندد ،وتدی اگدر
به سنتهاي فکري و نظري متفاوتی تعلق داشته باشند (عبداهللخانی .)241 :1386 ،عاملی کده
باعث این همسانی در نحوه تدوین استراتژيها شده ،ابتناي همه آنها بر ی
«عقالنیت» است که بر وو ه رفتارهاي استراتژی

منطق واود به ندام

واکم است .عقالنیدت را مدیتدوان بدهمثابده
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انتخاب عملی دانست که متضمن بهوداکثررساندن موقعیت ار شی ی

فرد بر اساس محاسبا

دقیق و منافع و مضار بالقوه و اوتماال مربوط به انتخاب طرف مقابل باشد (گارنت23 :1385 ،
و  .)24بهعبار سادهتر ،دولتها تحوال آینده را بدر مبنداي منطدق عقالنیدت و بدا تثکیدد بدر
محاسبه سود و یان و پی تدبیري دیپلماتی

میسنجند.

 .2-٦تقدم نظریه و ابتنای راهبرد بر آن
قائلین به عدم ارتباط مباوث مرتبط با آیندهپژوهی ،سیاست گذاري و طراوی راهبدرد ،آن را در
هیچی

ا مراول تکوین ،وامدار نظریه و یا منوط به آن نمیدانند .مطالعه رونددهاي اجتمداعی،

نوشتن سناریوها و تعیین سیاستها و انتخاب استراتژيهداي متناسد  ،مسدتقل ا نظریدههدا و
برمبناي مالوظا کامالً مستقل ،عینی و غیرنظري ،تددوین مدیشدود .مدیتدوان بدا بیدانهداي
مختلفی به نفع این دیدگاه استدالل کرد .بهعنوانمثال ،میتوان با این واقعیت عینی و خدارجی
آغا کرد که مطالعا آیندهپژوهانه و بهتبع آن ،مباوث استراتژی  ،عمدتاً قابل انددراج در هدیچ
ی

ا رشته هاي نظري آکادمی

نیستند ،بر همین اساس است که الرنس فریدمن ،بهشد در

این امر ت ردید دارد که بتوان ا طریق علوم دانشگاهی ،چارچوبی اندیشمندانه در این باب ،فراهم
آورد (فریدمن .)411 :1382 ،برخی دیگر اینگونده اسدتدالل مدیکنندد کده آنچده در مباودث
سیاستگذاري و تعیین راهبرد تعیینکننده است ،مالوظا عینی و محاسدبا عقالندی صدرف
است .متغیرهایی همچون فناوري ،نیروي انسانی ،وجم و نوع جن افدزار و  ...در رتبده نخسدت
اهمیت قرار دارد (عبداهللخانی )240 :1386 ،آن میدزان ا دانشدی نیدز کده معمدوالً در تددوین
سناریوها ،تحلیل روندها و تعیین راهبردها مورد اسدتفاده قدرار مدیگیدرد ،داند هداي مدادي و
محاسباتی و مرتبط با مباوث آمداري و تحلیدل آن اسدت (فریددمن )411 :1382 ،و نده داند
نظري و نظریههایی که کیفیت ترت پدیددههدا در ودو ه نظدام سیاسدی را توضدیح مدیدهندد.
کال ویتس نیز بهعنوان کسی که در مر تحول مطالعا راهبردي ایستاده ،هنگدامیکده عناصدر
راهبرد را بیان میکند ،صرفاً بر عناصر مادي و عینی تثکید میکند؛ گویی مطالعا آیندهنگرانده
و راهبردي را صرفاً شامل عناصري همچون عناصر روانی ،فیزیکی ،ریاضی ،جغرافیدایی و آمداري
میداند (کال ویتس ،بیتا .)19 :تثکیدد بدر کداربرديبدودن داند

آیندده پژوهدی و قدرارگدرفتن

سیاستگذاري و تعیین راهبرد در وو ه «عمل» نیز میتواند بهعنوان مؤیدي بدر اسدتداللهداي
باال مورد خوان

قرار گیرد .مباوث سیاستگذاري و تعیین راهبرد ماهیتداً پراگماتید

و داراي

سرشتی «عملی» هستند .بر همین اساس ،نظریههاي راهبردي نیز نظریه اقدام است .اسدتراتژي
یعنی اینکه چگونه آن را انجام دهیم (بیلیس و ویرتر .)23 ،1382 ،این وقیقت ،تقدم مباودث
آینده نگرانه و راهبردي و استقالل آن ا نظریه سیاسی نیست ،مگدر ایدنکده آن را مقدمده ایدن
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سخن قرار دهیم که نظریه بهدنب ال کش الگوهدا و قواعدد عدام اسدت کده بدر اسداس مطالعدا
آیندهنگرانه امکان شناخت عوامل شکلدهنده آینده را بهدست آورد؛ وگرنه این برداشدت اساسداً
مغایر با برداشت باال است که کنشگربودن انسان در نقطه مقابل پذیرش الگوهدا و قواعدد عدامی
است که محتواي نظریهها را شکل میدهند .بر همین اساس است کده بدا قاطعیدت مدیگویندد:
«کسانی که فکر میکنند تحلیل ا سیاست ،نیا مندد شدناخت وقدایع تداریخی ،قدوانین جهدانی
ندگی سیاسی ،الگوهاي یابت رفتاري و تصمیما ساختاري براي عمل باشد ،قطعاً اسدتراتژی
نمی اندیشند» (فریدمن .)420 :1382 ،این سخن منسوب به وینسنت چرچیدل را نیدز بایدد در
همین راستا تحلیل کرد « :وقایق جن

مطلق هستند ،اما اصولی که در عمل بر آنها وکمروایی

می کند ،باید در هر موقعیت خاآ ا شرایطی خاآ که همیشده متفاوتندد ،مشدتق شدوند و در
نتیجه هیچ قاعده اي راهنماي عمل نخواهد بود» (لطفیان .)32 :1383 ،مطالعا آیندده مربدوط
به وو ه رفتارند و انتخابهاي راهبردي در وو ه رفتار شکل میگیرند ،وو ه مستقل ا اندیشده
که اقتضائا یکسان و واودي را بر استراتژیستها اعمال میکند ،وتی اگر به سنتهاي فکدري
و نظري متفاوتی تعلق داشته باشند .به همین دلیل ،همه دولتها ا لحاظ نحوه تعقید مندافع
استراتژی

یکسان عمل میکنند .دولت ها ا لحاظ کارکردي متفاو نیستند و جملگی بهدنبال

به وداکثر رساندن سودمندي خود میباشند .معموالً این سودمندي را بهصور کدامالً سدادهاي
ا قدر و اغل در چارچوب توانمنديها و منابع تعری میکنند .بنابراین ،دولتها توانمنديها
را ایجاد و توسعه خواهند داد و به همانسدان ،ا فرصدتهداي موجدود اسدتفاده خواهندد کدرد.
بهعبار دیگر ،آنها همگی با ی

منطق و آنهم منطقی عینی و غیرنظري ،به آینده مینگرندد و

بر مبناي آن به تصمیم سا ي مبادر میور ند .انتخاب هاي استراتژی  ،میل به وداکثر دارند و
تنها و عمدتاً بهواسطه متغیرهایی چون جغرافیا ،توانمندي ،تهدید و تمایل دولتها براي اجتناب
ا رفتاري که میتواند بقاي دولتهاي دیگر را مورد تهدید فوري قرار دهدد ،محددود مدیشدوند
(عبداهللخانی .)241 :1386 ،عاملی که باعث این همسانی در نحوه تددوین اسدتراتژيهدا شدده،
ابتناي همه آنها بر ی

منطق واود به نام «عقالنیت» است که بر ودو ه رفتارهداي اسدتراتژی

واکم است .بر این اساس ،تمامی کن هاي با یگران در وو ه روابدط بدینالملدل ،بدا پیدروي ا
منطق واودي شکل میگیرد و همه با یگران ،عقالندی رفتدار مدیکنندد .عقالنیدت را مدیتدوان
بهمثابه انتخاب عملی دانست که متضمن بهوداکثررساندن موقعیت ار شی ی

فدرد بدر اسداس

محاسبا دقیق و منافع و مضار بالقوه و اوتماال مربوط به انتخاب طرف مقابل باشد (گارندت،
 23 :1385و .)24
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نظریه با يها بر همین اساس شکلگرفته و توضیح میدهدد کده انتخدابهداي اسدتراتژی
با یگران ،چگونه شکل میگیرند .ویژگی عمده تصمیم گیري در شرایط با ي این اسدت کده هدر
با یکن قبل ا تصمیم گیري و انتخاب باید واکن

دیگران را نسبت به انتخاب و تصمیم خدود را

تجزیهوتحلیل کند و آنگاه تصمیمی را اتخاذ کند که برای
باید بیشترین عایدي را با درنظرگرفتن واکن

بهترین است .به تعبیر دیگر ،براي او

طرف مقابل ،داشدته باشدد (عبددلی.)2 :1386 ،

فرض اساسی این است که در محیط استراتژی  ،با یگر عاقالنه رفتار میکند؛ یعندی بدا در نظدر
گرفتن تثییر اوتمالی تصمیم خود بر دیگران ،آن تصمیمی را اتخاذ میکند که بیشترین مندافع
را در برداشته باشد (گارنت .)23 ،1385 ،بر همین اساس و در پرتو نظریده بدا يهدا ،اسدتراتژي
اینگونه تعری میشود« :بهکارگیري بهینه مهار در با ي» یا «استراتژي مهدار خدوببدا ي
کردن یا محاسبه بهکارگیري مهار به بهترین وجه» (عبددلی .)4 :1386 ،بدهعبدار سدادهتدر،
دولت ها تحوال آینده را بر مبناي همین منطق عقالنیت میسنجند ،نه در چارچوب نظریههاي
آکادمی

در باب سیاست که ا واقعیت به دور هستند .ا جمله نقدهاي وارد بر ایدن رویکدرد در

تحلیددل اسددتراتژی  ،تفدداو راهبردهددا در موقعیددتهدداي مشددابه اسددت .بددهعنددوانمثددال ،بددر
استراتژیستهاي آمریکایی دوران جن

سرد اینگونه خرده گرفته میشود کده آنهدا نتوانسدتند

واکن هاي شوروي را پی بینی کنند و دلیل آن نیز مسلم فرضکردن ایدن وقیقدت بدود کده
شوروي ها واکنشی همانند واکن

آمریکا در موارد خداآ خواهندد داشدت؛ درودالیکده نتدای

سیاسی یابت کرد که این نوع «پی بینی رفتاري» ا طرف دانشمندان ایاال متحده (بر مبنداي
پارادایمهاي با یگر عقالنی و مدلسا ي نظري با ي در تحلیل روابط ابرقدر هدا) اشدتباه اسدت
(عبدالهخانی.)242 :1386 ،
در نقطه مقابل ،عدهاي دیگر بر آن هستند که استقالل مطالعا آینده و مباوث راهبردي ا

مباوث نظري سیاست ،امري فاقد معنا است و برخاسته ا نگاه خام و سادهلووانده اسدت .جدان
گارنت در اینباره میگوید« :تحلیل استراتژی بدون داشتن دان سیاسی بیمعنا است .امرو ه
تفکرا استراتژی

چنان رابطه بههمبافته و ناگشودنی بدا سیاسدت بدینالمللدی دارندد کده هدر

اقدامی در جهت جداکردن آنها گمراه کننده و خطرناک خواهد بود .کسانی که درک چنددانی ا
سیاست ندارند ،اغل

چنان برداشت خام و سادهلووانهاي ا رفتدار ید

برداشت مانع میشود تا مینه اي را که مسائل استراتژی

دولدت دارندد کده ایدن

ا آن میجوشد درک کنندد و یدا بده

تجزیهوتحلیل آنها ارج گذارند» (گارنت .)6 :1385 ،بهعبار دیگر ،نمی توان بدون نظریه منطدق
واکم بر رفتار با یگران در عالم سیاست را فهم یا پی بینی کرد.
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رادیکال ترین تقریر این دیدگاه را چهبسا بتوان بدر اسداس نظریده سدا هانگداري ارائده کدرد.
براساس این دیدگاه ،اساساً خدارج ا چدارچوب نظدري و مفهدومی ،انگدارههدا ،معدانی ،قواعدد و
هنجارها ،نظام سیاسی واقعیت خارجی ندارد .به تعبیر وندت ،بدا یگران بدر اسداس معندایی کده
پدیدهها براي آنها و دیگر کنشگران دارند عمل مدیکنندد و مهدمتدر ا آن ،ایدن معدانی در ذا
جهان نیستند (مشیر اده .)326 :1389 ،بهعبار دیگر ،ذا تحدوال معندا ،منطدق و مفهدومی
ندارند تا ما با کش آن ،روند آینده آنها را پی بینی کنیم ،مگدر آنکده بده آن ا دریچده نظریده
بنگریم .بهعنوانمثال ،نظام بینالمللی مجموعهاي ا ایدهها ،پیکرهاي فکري و نظامی ا هنجارها
است که توسط افرادي مشخص و در مدان و مکدانی خداآ برقدرار شدده اسدت .سدا هانگداران
معتقدند اگر افکار و ایدههایی که در بطن روابط بینالملل وارد میشوند ،تغییر یابند ،آنگاه خدود
نظام نیز تغییر خواهد یافت (عبدالهخانی.)59 :1387 ،
مطالعه میدانی در مورد طراوان سناریوها و استراتژيهاي بدینالمللدی معمدوالً در قالد دو
نسل برو یافته است .نسلی که هم مان با دوران جن

سرد ،همت خوی

را نه بر تغییر جهدان

بلکه بر وفظ وضع موجود قرار میداد و تمامی سدناریوهاي آنهدا فضدایی دوقطبدی و در والدت
مطلوب ،متوا ن را به تصویر میکشید و نسل پس ا آن که تدوین راهبرد را باهدف ایجاد تغییر
در نظام بینالملل دنبال می کرد و در سناریوهایی که براي آینده نظم بینالمللی تصویر میکرد،
ا دهکده جهانی سخن میگفت .در وراي استراتژيهاي نسل نخست ،میتوان رد پداي بسدیاري
ا مفروضا فلسفی واقعگرایانه را دنبال کرد.
بهعنوانمثال ،این ایدههاي واقعگرایانه همچون سرشت ویرانگر و غیرقابدل اصدالح انسدان و
ناممکنبودن صلح دائمی ،واقعگرایان را بر آن میدارد تا «راههاي پرداختن به تهدیددا دائمدی
منا عا  ،ا طریق کداربرد اسدتراتژي ،بدراي بدهودداقلرسداندن صددما ناشدی ا منا عدا و
خشونتهاي بینالمللی را مطرح سدا ند» (بیلدیس و ویرتدر)26 :1382 ،؛ یدرا در پرتدو چندین
نظریاتی ،بههیچعنوان نمیتوان آیندهاي کامالً صلحآمیز براي بشر پی بینی کرد یدا سدناریویی
که شامل وضعیت صلح مطلق باشد را ترسیم نمود .همچنین باور به آنارشی بدودن نظدام بدین
الملل و تعیینکنندهبودن قدر در رویدادها و تحوال بینالمللی« ،خودیاري» یا تجویز افزای
و استفاده ا قدر براي نیل به اهداف را بهعنوان ی

استراتژي ،پیشدنهاد مدیکندد (بیلدیس و

ویرتددر)27 :1382 ،؛ یددرا در ایددن چددارچوب نظددري ،در هددیچ سددناریویی نمددیتددوان ا وددذف
واکمیتهاي ملی و استقرار واکمیت واود جهانی سخن گفت.
با توجه بده همدین مفروضدا نظدري واقدعگرایانده اسدت کده برخدی ا نقددهداي وارد بدر
سناریونویسان و استراتژیستها نیز بی

ا آنکه به اشکال و نحوههاي تدوین سناریوها و تددوین
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استراتژيهایشان بپردا د ،بر پی فرضهاي نظري آنها تاخته است .بهعنوانمثدال ،دولدتمحدور
بودن ،ا جمله اصول مسلم نظریه بینالملل واقعگرایان است که مدورد انتقداد قرارگرفتده اسدت.
نادیده انگاشتن ظرفیت هاي صلح و همکاري در روابط بینالملل و غر شددن در بخد
ماهیت انسانی ا دیگر انتقاداتی است که بی

تارید

ا همه ،بنیادهاي نظري را که این نسل ا آیندده

پژوهان و استراتژیستها ا فرا آنها به تدوین به آینده مدینگریسدتهاندد ،بده چدال

مدیکشدد

(بیلیس و ویرتر.)28 :1382 ،
 .3-٦ارتباط دوسویه
این توصیه که استراتژي باید با ترکی مالوظا میدانی و نیز نگرشها و تحلیدلهداي سیاسدی
تدوین شود ،میتواند ناظر به سومین گونه ارتباط نظریه و استراتژي باشد:
«دروالیکه بهدرستی ،این سیاستمداران هستند که باید اهداف سیاست خارجی ی
دموکراتی

جامعه

را تعیین کنند ،نه فرمانبرداران نظامی یا غیرنظامی؛ این کار باید با مشور کسانی

صور گیرد که اگرچه ممکن است فاقد صالویت اظهارنظر در مدورد سیاسدت باشدند ،امدا بده
دلیل مزیت ناشی ا دان

تخصصی خود ،بهتر ا هر کس دیگر قادر به تفکر بوده ،میتوانند بده

بهترین وجه درخصوآ عملیبودن خطمشیها و نتای واصل ا اتخاذ آنها توصیههایی کنندد...
بهطور وتم ،سیاستمداران باید کنترل نهایی را در دست داشته باشند ،ولی تصمیما آنها بایدد
با توصیههایی که ا متخصصان دریافت می دارندد ،تعددیل شدود .اگدر ایدن جملده منصدوب بده
کلمانسو که جن
ترتی جن

جديتر ا آن است که تنها به ژنرالها واگذار شود ،درست باشدد ،بده همدین

جدي تر ا آن است که تنها به سیاستمداران محول شدود .چیدزي کده ال م اسدت،

گفتوشنود و ارتباط مداوم بین اندیشههاي سیاسی و نظامی است» (گارنت .)7 :1385 ،بر ایدن
اساس ،رابطه میان مطالعا آینده و مباودث اسدتراتژی

ا ید سدو و نظریده ا سدوي دیگدر،

رابطهاي دوسویه خواهد بود .این بدان معناست که آینده پژوهی و تدوین استراتژي در ی

خد

نظري صور نمیگیرد ،بلکه همواره بر بنیاد نگرشها و بیدن هداي نظدري شدکل مدیگیرندد.
درعینوال ،شرایط مادي نیز تثییر خاآ خود را خواهند داشت .به تعبیر وندت «شدرایط مدادي
مستقل ا انگارهها ،وداقل دو تثییر قوامبخ

یدا تکدوینی خداآ خدود را دارندد :یکدی تعرید

محدودیتهاي فیزیکی امکانپذیري و دیگدري کمد

بده تعرید هزیندههدا و سدودهاي سدایر

جریانا بدیل» (مشیر اده .)329 :1389 ،استراتژي ها و سناریوها تنهدا بدا اسدتناد بده انتخداب
کنشگر شکل نمیگیرند؛ چنانکه در ی

فرایند قهري ،فارغ ا انتخابهاي کنشدگر و صدرفاً بدا

استناد به ساختارهاي فکري و فرهنگی نیز تدوین نمدیشدوند .اسدتراتژي ،ولقده ارتبداط میدان
عرصه عملی و نظري است .ی

استراتژیسدت کده بدر اسداس تفکدر اسدتراتژی

تصدمیمگیدري
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میکند ،همواره میان دو وو ه نظري و عملی یا بهعبار دیگدر میدان اهدداف و وسدایل ،ارتبداط
برقرار میکند .اینگونه افراد ،نه مانند عالمان سیاسی صرفاً داراي نگرشهاي نظري و نده مانندد
عامالن سیاسی صرفاً داراي گرای هاي پراگماتی

هستند ،بلکه گروه سومی هستند که توان و

هنر آن را دارند که:
-

به تحلیلی عالمانه و روشمند ا پدیدههاي سیاسی در عرصه عمل برسند؛

-

منطق واکم بر تحوال را کش و درک نمایند؛

-

تصویري (تصاویري) ا آینده معادال سیاسی ارائه کنند (سناریوسا ي)؛

-

متناس با امکانا و شرایط ،تجویزهاي ال م بدراي نیدل بده اهدداف مصدوب را عرضده
بدارند (خلیلی.)775 :1385 ،

 .7آیندهپژوهی علوم سیاسی
ا بدو پیدای

نخستین اندیشهها و نظریههاي سیاسی ،تصویرپردا ي درخصوآ آینده بهمنظور

خروج ا وضع موجود و نیل به وضع مطلوب ،همواره مورد توجه فیلسوفان سیاسدی بدوده اسدت
( .)Lombardo, 2010به اعتقاد تومداس اسدپیریگنز ،آرمانشدهر تجسدم عدالم و نظریدهپدردا علدم
سیاست ا جامعه با سا يشده و نمایانگر آینده است .وي تثکید میکندد کده نظریدهپدردا علدم
سیاست آ اد نیست که در تصورا شیرین غر شود .بهعبار روشنتدر ایدن آینددهاندیشدی ا
جنس خیالپردا ي و رویاگرایی نیست ،بلکه بهشد با واقعیت مرتبط است .تصویر آیندده بایدد
فرافکنی امکانا واقعی و قابلیتهاي وقیقی ندگی انسانی باشد؛ یعنی بر نددگی واقعدی افدراد
در جامعه استوار باشد (اسپریگنز .)143 :1370 ،علم سیاست ماهیتی آیندهاندی

و آینددهنگدر

دارد .به باور السول ،تصمیمگیري و خطمشیگذاري مقولهاي آیندهنگر اسدت ،تصدمیمگیدري و
خطمشیگذاري مستلزم برساختن تصاویري ا واقعیتهاي بدیل و سپس انتخاب یکی ا تصاویر
بهمنزله تصویر مطلوب است .ا همینرو ،بسیاري ا آیندهپژوهان ا قبیل ونددل بدل در بررسدی
ریشههاي شکلگیري و تحول آیندهپژوهی بهمثابه علم ،نق
را پررن

علوم سیاسی و آمو ههاي این علم

میدانند ( .)Bell, 2003: 51آیندهپژوهی بستر مناسبی را براي سداختن و خلدق تصدویر

آینده مطلوب در مطالعا علوم سیاسی فراهم و همواره ذهن محقق علوم سیاسی را به آیندده و
گذار ا وضع موجود معطوف میکند (ماسه.)6 :1347 ،
در ی

جمعبندي ا کارکرد آیندهپژوهی سیاسی اشاره به نکا

یر وائز اهمیت است:

 .1آیندهپژوهی ،امکانا چشماندا به آینده براي متفکران و اندیشمندان سیاسی را فدراهم
و مسیر چگونهساختن آینده سیاسی مطلوب را مشخص میکند؛
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 .2آینده پژوهی سیاسی چراغی پی

روي فرایند سیاست گذاري براي تحقّق بخشدیدن بده

چنین آیندهاي است؛
 .3آیندهپژوهی سیاسی ،پیشگیري ا غافلگیري ناشی ا پدیدههاي نوظهدور اسدت و نشدان
میدهد که چگونه با کمترین ضرر و بیشترین سود میتوان به اهداف تعیینشدده رسدید و
ا غافلگیري جلوگیري میکند؛
 .4آیندهپژوهی سیاسی مروج نشاط سیاسی و فرهن

تدبیر سیاسی و امید به آینده اسدت.

درواقع اراده سیاسی انسانها در شکلگیري جامعه مطلوب مؤیر است؛
 .5آیندهپژوهی سیاسی موج پیدایی کارامدي و ایربخشی نظام سیاسی در سدایه اجمداع
ذینفعان و برگرفته ا دیدگاههاي صاو نظرانِ است.

 .8راهبردهای توسعه علوم سیاسی
با توجه به رویکرد آیندهپژوهی در این مقاله و با شناخت آسی هاي موجود در این ودو ه بدراي
ارتقاء جایگاه علوم سیاسی در آینده در ادامه راهبردهایی را در این مینه ارائه میکنیم.
 .1-8تحول شالودهشکنانه در عرصه علوم سیاسی
ا منظر آیندهپژوهی ،چنانچه علوم سیاسی بخواهد در ایدران کارامدد ،خدال و ایدربخ
قطعاً باید ایدئولوژی

باشدد،

باشد .البته مراد ا این امر ،ترک روشهداي علمدی تحقیدق و تولیدد علدم

نیست و نیز منظور این نیست که تمامی گزارههاي علوم سیاسی ضرورتاً مبتنی بدر آمدو ههداي
صریح ایدئولوژی

باشد ،بلکه مراد آن است که دانشمندان علوم سیاسی همچون علوم طبیعدی،

تالش نکنند ا فرضیا صرف آغا و به تثییدا (و نه ایبا ) فرضیههدا خدتم نمایندد ،بلکده در
تنظیم ،عرضه و رد و ایبا فرضیههاي خود به بایستههاي ایران بهعندوان کشدوري مسدلمان بدا
پیشینه تداریخی و تمددنی ویدژه ،اهدداف ترسدیمشدده بدراي آیندده آن و باورهدا و اعتقدادا و
ار شهاي دینی و اسالمی بهشد گرای

نشان داده و راهولهاي عالمانه خود را در ایدن فضدا

براي ول مسائل و مشکال کشور عرضه کنند؛ بنابراین ،در این تحول شالودهشکنانه ،باید علوم
سیاسی با نگرشی منطبق بر تولید علم بر پایه اخال و معنویت تولید ،آمو ش و تروی شود.
ی علوم سیاسی
 .2-8توجه به قطبهای علم ِ
قط د علم دی عبددار اسددت ا سدداختاري کدده در آن پددژوه
استانداردهاي جهانی بروس
یا نوآوري فنی شکل میگیرد.

تولید دان

و توسددعه فندداوري مبتن دی بددر

قابل اندا هگیري(مشتمل بر فعالیتهداي آمو شدی) و

شماره هفتاد و نهم  /سال بیست و پنجم  /تابستان 1395

195

 .3-8تدوین نقشه راه علوم سیاسی
رسیدن به اهداف و آرمانهاي علمی و فناوري موجود در سند چشماندا بیستساله ،بدیگمدان
جز ا طریق داشتن ی

نقشه راه و پیمودن برنامهریزيشده آن امکانپدذیر نیسدت .بدر همدین

اساس بود که مقام معظم رهبري که در سالهاي اخیر ،عالوه بر تعیین سیاستهاي کلی عرصه
علم و فرهن  ،در امر مدیریت راهبردي و کالن علمی نیز بهدرستی ورود کردهاندد ،در سدخنانی
چنین فرمودند ...« :باید علمگرایی و علممحوري به گفتمدان مسدلط جامعده در همده بخد هدا
تبدیل شود .در جهت رسیدن به هدف سند چشماندا بیستساله کشور ،براي رسیدن بده رتبده
اول علمی کشور نقشه جامع علمی مهمترین نیا کشور است که باید با ترسدیم آن و بدر اسداس
مانبندي و با راهبردي مشخص به سطوح باالي دان

رو و جه

علمی دستیابیم» (بیاندا

مقام معظم رهبري.)1390،

فرجام
آیندهپژوهی سیاسی ،بستر مناسبی را براي ساختن و خلدق آیندده مطلدوب در مطالعدا علدوم
سیاسی فراهم میکند و ذهن محقق علوم سیاسی را به آینده و گذار ا وضدع موجدود معطدوف
میدارد .با توجه به درهمتنیدگی موضوعی و مفهومی قلمروهاي دان

و معرفت بشري و نیز بدا

توجه بهضرور بهکارگیري رویکردهاي میانرشتهاي و میان پاردایمی بهمنظور دستیابی به فهم
وسیع ،عمیق و دقیق درخصوآ رویدادها و روندهایی که به آینده شکل میدهند ،پژوهشدگران
علوم سیاسی با بهکارگیري روشهداي آینددهپژوهدی در موضدوعا سیاسدی و ا سدویی مبدانی
معرفتشناسی این علم ،فرایند سیر یوتوپیایی بدا رویکدرد سیاسدی بده آیندده فدراهم مدیکندد.
آیندهپژوهی سیاسی سعی میکند ا طریق شناخت مسائل سیاسدی آیندده راههداي مواجهده بدا
چال ها و برونرفت ا بحرانها را در قالبی متدولوژی

و آیندهپژوهانه شناسایی کند و با اتخاذ

راهبردهاي مدیریتی ،شرایط پی بینی شده و سناریوهاي محتمل ناشی ا مسائل نوظهور را بده
فرصتهاي سیاسی تبدیل کند .مسللهشناسی رویدادهاي سیاسی آینده میتواند دایر مدار توجه
به اصول علمی یر باشد:
معرفتشناختی و معیارهای درستی و نادرستی آن :شناخت محدودیتهدا و چگدونگی
وصول معرفت میتواند فهم آیندهپژوهان در شناخت آینده را تسهیل کند.
هستیشناختی و بیان چیستی و قوانین حاکم برر هسرتی :توضدیح و تشدریح منشدث
هستی ،قانونمنديها و سنتهاي واکم بر هستی ،عرصه و گونههاي آن و درنهایت غایت آن.
انسانشناختی و ماهیت وجودی انسران :پرسد

ا چیسدتی انسدان و تبیدین ماهیدت

وجودي ،شناخت تواناییها و ظرفیتهاي بالقوه او و نیز نگدرشهداي خدوشبینانده یدا بدبینانده،
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ت ساوتی یا چندساوتی ،عاطفی یا عقالنی ،گذشتهنگر و آیندهگدرا بده انسدان ،ضدرور ارائده
پاسخهاي متنوع و مناس

به وو ه منت ا چیستی انسان را فراهم میکند.

جامعهشناختی و تبیین نیازها و مقتضیات خاص مناسبات اجتماعی :شناخت ماهیت
ندگی اجتماعی ،نیا هاي معیشتی ،چگونگی مدیریت اجتماعی و تنظیم ندگی سیاسی کده در
مکات جامعهشناسی در عرصههاي مختل بشري جامعیت خواهد داشت.

منابع فارسی
اومدي ،پروین (« ،)1388برنامه درسی میانرشتهاي» ،فصلنامه مطالعات میانرشرتهای در علروم
انسانی ،سال اول ،شماره .3
اسپریگنز ،توماس ( ،)1370فهم نظریههای سیاسی ،ترجمه فرهن

رجایی ،تهران :آگاه.

باوي ،محمد (« ،)1377وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران» ،فصلنامه علروم سیاسری ،سدال اول،
شماره .3

بل ،وندل ( مستان « ،)1374با اندیشی در ار شها ،عینیدت و آیندده» ،ترجمده علدی بهدار ،فصرلنامه
رهیافت ،شماره .11
بیلیس ،جان و جیمز ورتر ( ،)1382استراتژی در جهان معاصر ،مقدمهای بر مطالعات استراتژیک،
ترجمه کاب

خبیري ،تهران :مؤسسه ابرار معاصر.

پورعز  ،علیاصغر (« ،)1387گذار ا وصارهاي شیشهاي معرفدتشناسدی بدا تثکیدد بدر الزامدا

بدان

شناختی علوم میانرشتهاي» ،فصلنامه مطالعات میانرشرتهای در علروم انسرانی ،سدال اول،
شماره .1
ماسه ،پییر ( ،)1347چند مقاله درباره دورنگرری ،ترجمده امیروسدین جهدانبگلو ،تهدران :مؤسسده
مطالعا و تحقیقا اجتماعی دانشگاه تهران.
پورن  ،ومید ( ،)1385مقاالتی در باب آیندهنگری ،تهران :شوراي عالی انقالب فرهنگی.
تانسی ،استیون ( ،)1381مقدمات سیاست ،ترجمه هرمز همایونپور ،تهران :نی.
واجییوسفی ،امیرمحمد (« ،)1388میان رشتگی در علدوم سیاسدی در دانشدگاههداي کاندادا :مفهدوم و
اجرا» ،فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم سیاسی ،سال اول ،شماره .2
خلیلی ،رضا (« ،)1385ایدئولوژي و اسدتراتژي؛ نسدبتسدنجی مفهدومی و نگدرش ایددئولوژی

و تفکدر

استراتژی » ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،دوره نهم ،شماره .34
دوورژه ،موریس ( ،)13٦2روشهای علوم اجتماعی ،ترجمه خسرو اسدي ،تهران :امیرکبیر.
دیتور ،جیمز (« ،)1377آیندهپژوهی بهعنوان دانشی کاربردي» ،ترجمه سیداومد ابراهیمی و همکاران،
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست و رهیافت ،شماره .20
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شوارتس ،پیتر ( ،)1390هنر دورنگری ،ترجمه مسعود منزوي ،تهدران :موسسده آمدو ش و تحقیقداتی
صنایع دفاعی.
عالم ،عبدالرومن ( ،)1373بنیادهای علم سیاست ،تهران :نی.

عبدالهخانی ،علی ( ،)1387فرهنر

اسرتراتژیک ،تهدران :مؤسسده فرهنگدی مطالعدا و تحقیقدا

بینالمللی ابرار معاصر.
عبدالهخانی ،علی ( ،)1389نظریههای امنیت ،تهران :مؤسسه فرهنگی مطالعا و تحقیقا بینالمللدی
ابرار معاصر.
عبدلی ،قهرمان ( ،)1386نظریه بازیها و کاربردهای آن ،تهران :سا مان انتشارا جهداد دانشدگاهی
واود تهران.
عنایتا ،...سهیل ( ،)1388تحلیل الیهالیهای علتها ،ترجمه مسعود منزوي ،تهران :مرکز آیندهپژوهی
علوم و فناوري دفاعی.
عیوضی ،محمدرویم ( ،)1385مقدمه بر بایستگی نظریه و نظریهپردازی در علوم سیاسی ،تهران:
دبیرخانه کرسیهاي نقد ،نوآوري و نظریهپردا ي.
عیوضی ،محمدرویم (« ،)1387کاربرد آیندهپژوهی در علوم سیاسی با تکیدهبدر روش تحلیدل الیدهالیده
علی» ،مجموعه مقاال انجمن علوم سیاسی ایران.

عیوضی ،محمدرویم (« ،)1388آینده انقالب اسالمی و منا عا آینده جهدان» ،فصرلنامه مطالعرات
انقالب اسالمی ،سال ششم ،شماره .18
فریدمن ،الرنس (« ،)1382آینده مطالعا استراتژی » ،در :استراتژی در جهران معاصرر ،مجموعده
نویسندگان ،ترجمه کاب

خبیري ،تهران :ابرار معاصر.

گارنت ،جان (« ،)1385مطالعا استراتژی

و فرضدیا آن» ،در استراتژی معاصر ،نظریات و خط

مشیها ،جان بیلیس و دیگران ،ترجمه هوشمند میرفخرایی ،تهران :و ار امور خارجه.

گوده ،میشل (« ،)1375ا پی بینی تا چشدمانددا راهبدردي» ،ترجمده محمدرضدا صدالحپدور ،مجلره
برنامهوبودجه ،شماره .11
لطفیان ،سعیده ( ،)1383استراتژی و روشهای برنامهریزی استراتژیک ،تهران :و ار امور خارجه.
مارش ،دیوید و جري اسدتوکر ( ،)1378روش و نظریه در علوم سیاسی ،ترجمده امیرمحمدد وداجی
یوسفی ،تهران :پژوهشکده مطالعا راهبردي.
مشیر اده ،ومیرا ( ،)1389تحول در نظریههای روابط بینالملل ،تهران :سمت.
مونرو ،مایلز ( ،)1385قدرت چشمانداز ،ترجمه فر انه میرشاه والیتی ،تهران :مرکز آیندهپژوهی علوم و
فناوري دفاعی.
هاي ،کالین ( ،)1385درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی ،ترجمه اومد گلمحمدي ،تهران :نی.
هیوود ،اندرو ( ،)1383مقدمه نظریه سیاسی ،ترجمه عبدالرومن عالم ،تهران :قومس.
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