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 چکیده

ها( یا اصوول   فرض ها )پیش پژوهی، مجموعه فرض شماری از اندیشمندان فعال در آیندههای گذشته،  طی دهه

هنجاری رشوته را بییوین    -اند که هسته اصلی چارچوب شناختی کردهبرای این رشته پیشنهاد را ای  موضوعه

مطالعوه  نیازمنود  پژوهوی،   آینوده  دهوی بوه چوارچوب فکوری     برای شکل ها گزارهاین مجموعه کفایت کند.  می

های راهیردی  گزارهاین ارزیابی ساختاری و محتوایی  ،رو ینااز است.  موشکافانه و بأمالبی راهیردی و انتقادی

نقو    گرنشوان در دستور کار قرار گرفته که نتایج آن  ،پژوهی و مؤلفان این نوشتار برخی فعاالن آیندهر منظاز 

دو راه کلی وجوود دارد  اصوال     ،های ارائه شده فرض پیش یبرای اربقاست. ا ها این گزارهاساسی در کمیود و 

بوه  راهیوردی و دقیو    ای نو. هر دو راهکار، نیازمنود بوجوه    های موجود یا بدوین مجموعه فرض مجموعه پیش

در پوژوهش کنوونی، فهرسوتی     ،رو یون اپژوهوی رایوج هسوتند. از     های آینوده  فرض شده در پیش مفاهیم مطر 

شده است. نگواهی گوذرا بوه مفواهیم       ارائه ،یجرا پژوهی یندهآ های فرض یشمطر  در پ یممفاهاز  شده یعبجم

بور  محووری   انسوان در دسته مفهومی مربیط با کنشوگران، للیوه    یژهو به، شده مطالعهدر آثار  حهومطربر   جزئی

اراده خودا و  بوه   وجوه  یچهو  بوه ، فضوای مفهوومی  . در ایون  شوود موی آشکار  ،پژوهی رایج چارچوب فکری آینده

بووان نتیجوه گرفوت کوه      موی پو   اش، اعتنوا نشوده اسوت.     ن او در باریخ بشر و آیندهآفرینی فرستادگا نقش

پژوهوی، نووآوری    آینوده   هوا یوا اصوول موضووعه     فرض پیش در بدوینمفاهیم مربیط با اراده خدا از  گیری بهره
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 جستارگشایی

های گونواگون   های پرشمار، بعاریف متنوع و شیوه ای نوپا است که با وجود نام پژوهی رشته آینده

)پودرام و احمودیان،    واحدی را به جامعه علمی ارائوه کنود   بعریفنتوانسته باکنون بعریف خود، 

های  با بررسی پیشینه ناماست که  (Sardar, 2010) سردارمؤید این دیدگاه، پژوهش . (12: 1394

اشاره کورده و   در این حوزه بحران هویت و معنا هبگوناگونی که برای رشته پیشنهاد شده است  

های متفاوبی  ار پاسخسرد سخناین  .دانسته استبر  را برای آن مناسب Futures Studies اصطال 

با بأکید بر اهمیت نام رشوته،   (Serra, 2010) سِرایافت کرده است. برای مثال، از جامعه علمی در

کنود. از دیودگاهی    استدالل موی  Futures Studiesاصطال   یجا به Prospectiveاستفاده از واژه  بر

یوا گفتموان    رشوته  یو  پژوهوی را اصوال     کند کوه آینوده   در پاسخ به سردار ابراز می ماریندیگر، 

، خواهوان  هوا  پوژوهش  گونوه  یون اهوای موجوود در    . او با اشاره به بناقض(Marien, 2010) داند نمی

همراهی بوا نگورش سوردار،     ضمن ماسینیپژوهی است.  اندیشیدن به پارادایمی بدیل برای آینده

های اجتماعی و فرهنگی متفاوت با  اندیشی در بافت ه جنیشی برای فهم آیندهکند ک پیشنهاد می

دانود و ابوراز    نیز انتقادهای سردار را وارد می بُن .(Massini, 2010) های لربی شکل بگیرد فرهنگ

 مشوی  هوای خوط   کند که مشکالت معناشناسانه این رشته به اعتیار و مشروعیت آن در حلقه می

واگرایوی افکوار و    بایود در کنار حل این چوالش،  از نظر او  (Tonn, 2010). تاس زده یبآسعمومی 

پژوهوان را   در پاسوخ بوه سوردار، آینوده     سوامِت بعهد به نسل آینده نیز در این رشته بهیود یابد. 

کنود کوه    پژوهوی را علموی بکواملی بوصویف موی      داند. او آینده میمتفاوت متعل  به پنج مکتب 

 .(Samet, 2010) یکپارچه شود 1با علم پیچیدگی 2050احتماال  با سال 

. بوا  بورد  پژوهی رایج را با بحران هویوت پویش موی    آیندهنظران گاهی  اختالف دیدگاه صاحب

پژوهوان از   سی  فعالیت اجرایی در میان جامعه آیندهمایه مفهومی و  درون ها، ین اختالفوجود ا

ای واحود یواد    رشته عنوان بهپژوهی  از آینده وانب می که یطور بههمگرایی باالیی برخوردار است، 

 ،گوذاری و بعریوف رشوته    بورای پرهیوز از چوالش نوام    در این پژوهش . (Bell, 2003: 59-68) کرد

معرفی « رایج پژوهی دهآین»ان های همگرای این رشته  همگی با عنو ها و فعالیت مجموعه اندیشه

شوود، هموه    پژوهوی رایوج سوخن گفتوه موی      در ایون نوشوتار از آینوده    که یهنگامشوند. پ   می

شوکل  در بمدن لربوی   اللبهای گذشته و  طی دههکه را های نظری و عملی این رشته  فعالیت

 .گیرد یبرماند، در گرفته

پژوهوان را همگورا سواخته،     نوده های ظاهری، آی آنچه در میان این همه بنوع یا حتی بعارض

چوارچوب  »بور   یا به بیان دقیو   «چارچوب فکری» که ها ها و سازمان از روش ای مجموعه بنها نه
                                                                                                                                                       
1. Complexity Science 
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شناسوی،   این چارچوب فکری، بور معرفوت  های آنان است.   حاکم بر فعالیت 2«هنجاری -شناختی

، لورب مکابوب فلسوفی   بطور  باوجودشناسی بمدن لرب استوار است که  شناسی و انسان هستی

 فراگیری را در جامعه علمی ایجاد کند.بوانسته هماهنگی و همگرایی 

 ،رایوج  پژوهوی  ینوده مودون آ  هوای  فورض  یشپو  یاآ»این است که  حاضرپرسش اصلی نوشتار 

پاسخ به این پرسوش، بوه    در راستای «.رشته را دارند؟ ینا یبه چارچوب فکر یده شکل یتکفا

 اهیم سوازنده مف ،پژوهی چه هستند آیندههای مدون  فرض پیش همچونهای فرعی  برخی پرسش

 گوردد.  نیز پرداخته می  شوند یم یابیچگونه ارز «ییو محتوا یساختار»از دو بعد  و چیستآنها 

بمرکوز بور   پژوهی رایج، از طریو    هنجاری آینده -هدف از این نوشتار، بییین چارچوب شناختی

آنهوا در گوام بعودی     نقادانوه در گام نخست و سپ  بحلیول  آن  مدون های فرض یشپگردآوری 

 .داده شود پاسخ پرسش اصلی که یطور به  است

هوای   هنجاری و نقش آن در فعالیوت  -برای این منظور در آلاز به بوضیح چارچوب شناختی

هوا یوا    فورض  ای گذرا به نقش پویش  سپ  با اشاره شود. پرداخته میپژوهی  همچون آیندهعلمی 

پژوهی  های مدون آینده فرض هایی از پیش نمونههنجاری،  -اصول موضوعه در چارچوب شناختی

این  ،ها فرض یکی از دستاوردهای نگاه انتقادی به این پیش شود. ارائه و به شکلی مختصر نقد می

ای از  هوای مشوابه، مجموعوه    هوا یوا بودوین گوزاره     گوزاره  گونه ینابر  برای ارزیابی دقی است که 

دسوتاورد  شوود.   پژوهی پیشنهاد می یندهآ های فرض یشپ ینبدو ییو محتوا یساختار معیارهای

اسوت کوه بوا اسوتخرا       یجرا پژوهی یندهآ های فرض یشمطر  در پ یم مفاهای از  دیگر، مجموعه

بووان ایون    میبه دست آمده است. آنها  بندی ها و سپ  بجمیع و خوشه مفاهیم کلیدی از گزاره

پژوهوی، اموری راهیوردی دانسوت  چورا کوه        ها را برای جامعه آینده فرض بأمل انتقادی در پیش

هوای مودون    فورض  ای از پویش  یافتوه  ، بصویر کوالن و سواخت  ینگر و گذشته ینگر جزئی یجا به

 گیرد. دهد که مینای بحول راهیردی در این رشته قرار می پژوهی رایج به دست می آینده

 پژوهی هنجاری آینده -ها در چارچوب شناختی فرض پیش نقش. 1

سوخن  گذاری عمومی، از بوسعه رویکوردی   مشی با مطالعه الگوهای بحلیل خط، (2000) 3سورل

هوا و ادرا  عموومی بور روی فراگورد بکامول       گوذاری ایوده  اثر رسوی چگوونگی  بربه که گوید  می

، عنووانی اسوت   هنجواری  -چارچوب شناختیاز منظر او، . پردازد می های دولتی اجتماعی و اقدام

 ,Jobert & Muller) 4و مخوازن  (Sabatier, 1998)های بواور   ، نظام(Hall, 1993)پارادایم  که مفاهیم 

                                                                                                                                                       
2. Cognitive-Normative Frame 

3. Surel 

4. Référentiels 
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نظامی منسجم از عناصر شوناختی   ،هنجاری -چارچوب شناختی کند. را با هم بجمیع می (1987

بینی برای  . این جهانکند عریف میب -ای مشخ  در حوزه -را« بینی جهان»و هنجاری است که 

دهی به هویوت، اصوول    سازوکارهای شکل ،کنند یم یرویارچوب خاص پچ ی که از  یکنشگران

چوارچوب  سوورل  کند.  را بییین می شناختی روشاجرایی های  هشیوبجویزها و  و همچنین اقدام

منسجم  یمی چارچوب پارادا ی آنها  یبکه برک داند یچهار عنصر م یرا دارا یهنجار -یشناخت

 :(Surel, 2000) آورد یم یدرا پد

 ینوی ب جهوان  یزیکیها و اصول متاف که در آن ارزش یدیمجموعه عقا 5:یزیکیاصول متاف( 1

 کننود،  یرا محودود مو   یجامعوه فرضو   ی  یها که ممکن 6یقواعد انتزاع ،دهند یرا شکل م

 یاجتمواع  ینودهای و فرا کننود  یمو  یوه و بوج ییها را شناسوا  افراد و گروه ینوجود بفاوت ب

 .دهند یقرار م یمرابی لهسلس یاسمق ی را بر  یمختلف

اسوت کوه امکوان     ییاسوتقرا  -یفرض یها و گزاره ها مؤلفهدوم شامل  یهال 7:اصول خاص( 2

 یسوتم س خرده یا( مشخ  و/یمش خط) یاستس یاحوزه و/ ی ها را در  ارزش کردن یابیعمل

آشوکار   الگوهوا  یوان بفواوت م  یشوترین ب یوه ال ین. در اکند یمفراهم  یعموم گذاری یاستس

 .شود یم

ها و  روش ینبر مربوط به مناسب یمالحظات عمل یهال ین(: اها یتم)الگور 8اقدام یها گونه( 3

 بودند.  باالبر مشخ  شده های یهکه در ال شود یها و اهداف را شامل م بحق  ارزش یها راه

الزم و بوالقوه و  و سوازوکارهای   قلمورو ابزارهوا   ی،هنجوار  -یناختچوارچوب شو   9:ابزارها( 4

 .کند یم یینرا بع هرکدام ینسی یتاهم

هستند. در حقیقت عناصر هنجواری   2و  1های  متأثر از الیه 4و  3 یهدوالمشخ  است که 

وب فکری، بغییری است که برین بغییر در چارچ بنیادیبنابراین   در عناصر شناختی ریشه دارند

هوای   فورض  پویش  ،پژوهوی نیوز   در رشوته نوپوای آینوده    ،رو یون ااز  های باالبر آلواز شوود.   از الیه

، دارایی فکری اصلی آنان پژوهشیهای  بینی خاص ایشان در فعالیت پژوهان یا همان جهان آینده

هایی که بوه بییوین نقوش چوارچوب      الگوسورل در پژوهش خود افزون بر مرور آید.  به شمار می

یواد   عالی  کنشوگران و نقوش نهادهوا    اند، از متغیرها مشی پرداخته دهی به خط جهت فکری در

وب چوارچ  دهی بوه  بنابراین در جهت .اند کند که از نظر او در این مطالعات نادیده گرفته شده می
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های فوردی و نهوادی بوجوه     پژوهی نیز باید به گرایش های آینده فرض هنجاری و پیش -شناختی

 داشت.

 یوژه و بههنجاری و  -در چارچوب شناختیبازنگری بوان گفت که  ی که ارائه شد، میبا بحلیل

 اسوت. ایون موضووع را بقووی     پژوهی رایج اندیشی برای آینده دیلبها، کلید بوفی  در  فرض پیش

 اندیشی یلبد، مطر  کرده است. از نظر او، یاورنف یبرا اندیشی یلسطح بدبا بییین دو  (1391)

بوا  » ،رو یون ا. از ممکن است یهنجار -یدر دو سطح روش و چارچوب شناخت یجرا فناوری یبرا

چوارچوب   ییور بودون بغ  ینکوه ا نخسوت سوخن گفوت:    یلبود  فنواوری از  بوان یدو مستمس  م

را متحوول   ی بکنولوژ های یوهش یاها  صرفا  روش یلبد فناوریبه  یلن یبرا ی،هنجار -یشناخت

. دوم یود در طوب جد  یبا نسول قیلو   ها بیوبی  یاز آنت یکردن نسل متفاوب ینزیگمانند جا یم کن

کورد  ماننود    یجواد رفوت و در آن بحوول ا   یهنجوار  -یسراغ چوارچوب شوناخت   یما مستق ینکها

 .(1391)بقووی،   «یووپتی بوا طوب هوم   یدطب جد یهنجار -یچارچوب شناخت کردن یگزینجا

ح دیده شود که بأمل انتقادی در بواند در این دو سط پژوهی رایج نیز می اندیشی برای آینده بدیل

 اندیشی در سطح دوم الزم است. های آن، برای بدیل فرض پیش

 پژوهی ها در استفسار از آینده فرض اهمیت پیش. 1-1

کوه   کنود  بور عرضوه موی    راستا بوا هودفی بوزر     را همپژوهی  آینده (1)های فرض( 1975) 10درور

اسوت. از نظور او، بررسوی کیفیوت     « ای دانشوگاهی  رشته عنوان بهپژوهی  آینده»اعتیاربخشی به 

بواند در سطو  گوناگون و با معیارهای متفواوبی باشود.    پژوهی می های فکری مانند آینده فعالیت

پژوهوی معرفوی    آینوده  11بورای استفسوار   هوای مینوایی   او سه سطح عملیابی، پارادایمی و فورض 

هوای   اسوت کوه اسوتفاده از آزموون    ایون  پژوهوی   دهود کوه مشوکل آینوده     . او بوضیح میکند می

هوای   مطلوبیت خروجوی  بایدگرایانه و پارادایمی دشوار است. برای مثال در سطح عملیابی،  عمل

 اما این کار به چند دلیل مولد نیست: ،پژوهی بررسی شود آینده

 هوای  بنوابراین بورای پدیوده     داردانتها  احتماالبی و بیحالتی بینی مسائل پیچیده،  پیش( 1

  شود بینی رد یا اثیات نمی مهم اجتماعی که معموال  بکرار آماری ندارند، اعتیار پیش

کننودگی یوا    بأثیرپذیری اقدام انسانی از بصویر آینده، سیب پدیدارشدن آثار خودمحقو  ( 2

  شود ها می بینی کنندگی پیش خودخنثی

  یابی قرار بگیردبواند با زمان زیادی مورد ارز های بلندمدت نمی بینی دقت پیش( 3

                                                                                                                                                       
10. Dror  
11. Investigation 
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پژوهانوه باشود، نوه     های عملیابی، نوپایی مطالعات آینوده  دلیل اصلی کاستیممکن است ( 4

 نقای  ذابی.

های مورد نیواز   های دلخواه و شایستگی پژوهی درباره خروجی عدم بواف  برخی فعاالن آینده

 کند. دشوار میرا « دانشی عینی» عنوان بهپژوهی، ارزیابی آن  برای ورود به کار آینده

پژوهی نامناسب است. او به این واقعیت اشواره   از نظر درور، ارزیابی پارادایمی نیز برای آینده

هوای مشوخ ، پویش از     کند که پزشکی، مهندسی، فیزی  کاربردی، شیمی و دیگور رشوته   می

 های بنیادین خوود، از پیشورفت چشومگیری در    فرض های بأییدشده و پیش دستیابی به پارادایم

هووا بووه مرحلووه  حوووزه دسووتاوردهای عملیووابی برخوووردار شووده بودنوود و پوو  از ایوون پیشوورفت

شووده در  گرفتووه کووار هووای بووه شایسووته نیسووت کووه پووارادایم ،رو یووناپسوواپارادایمی رسوویدند. از 

یو  کول واحود( مقایسوه      عنووان  بوه های علوم دیگر یا کل علوم معاصر ) پژوهی، با پارادایم آینده

پژوهی را بخشی از ی  انقالب علمی در نظور   شود آینده شوند. درور بر این باور بوده است که می

های اختصاصوی   بنابراین پارادایم  شود های آن می گرفت که شامل بغییرات چشمگیر در پارادایم

یوابی شووند و بایود بور پایوه      های دیگر ارز مقایسه با مجموعه پارادایمبوانند در  پژوهی نمی آینده

، بنهوا عرصوه باقیمانوده بورای استفسوار از      بوا ایون بوصویف    (2)میانی خودشوان مطالعوه شووند.   

آنهوا   در پژوهشی متمرکز، به بییین دروربنیادین آن است که  های پژوهی، پرسش از فرض آینده

 پرداخته است.

 پژوهی ندهآیدر  ها فرض ، اصول موضوعه و اصول متعارفه مقصود از. 1-2

ناشده و میادی بصدیقی آن، شوامل احکوام     بعریف 12میادی بصوری ی  علم، حاوی حدود اولیه

)اصول مشوتر    13به اصول متعارفه درگذشته(. میادی بصدیقی 1369اثیات نشده است )نیوی، 

)اصول موربیط بوا جون  یوا موضووع موورد نظور( بقسویم          14میان همه علوم( و اصول موضوعه

نهند  نام می« اصل موضوع» و اندیشمندان این دو را بقرییا  مترادف دانسته هشدند، ولی امروز می

اصوول متعارفوه   دهود کوه    بواره بوضویح موی    ( در ایون 1380) چاوشی  آقایانی (.1382)پورعزت، 

اصول موضووعه حقوایقی    و اند اثیات پنداشته شده یرقابللشوند که  ای دانسته می بدیهیات اولیه

بوه بیوان او،   را بودون اثیوات پوذیرفت.    آنها  هستند که حقیقتشان چندان بدیهی نیست، اما باید

را انکوار کورد،   آنهوا   بوان میبدیهیات اولیه در ذات خود بدیهی نیستند،  برخالفعه واصول موض

نیوز اموری    بوودن  یهیبود شود که  انی یادآور میآقایخللی بر ارکان عقلی وارد شود.  که آنبدون 
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کول از اجوزای خوود    »نسیی است و برای بییین این چالش از پوارادوک  گالیلوه دربواره اصول     

 بنابراین بفکی  اصول متعارفه و موضوعه، معیار دقیقی ندارد.  گیرد کم  می« بر است بزر 

در علووم   کوه  آنبه ی  دستگاه قیاسوی، بویش از    دادن شکلاستفاده از اصول موضوعه برای 

حوال   ریاضیات متداول است. با این یژهو به ،انسانی و اجتماعی کاربرد داشته باشد، در علوم دقیقه

و ایون   هایی از علوم انسانی هوم بورای بشوکیل دسوتگاه قیاسوی کوشوش شوده اسوت         در شاخه

 مرابوب  سلسوله  نظریوه  جایی هجاباند، مانند  جا شده های به شاخه دیگر نیز جاب ها از شاخه دستگاه

در ایون  نظریوه  از روانشناسی به مدیریت و استنتا  قضایای دیگوری از آن   آبراهام مازلونیازهای 

هایی یافت که سعی در بیان اصول  بوان پژوهش پژوهی نیز می . در آینده(1375رشته )رضائیان، 

هوا یوا    فورض  د. باید بوجوه داشوت کوه پویش    ان هایی برای این رشته داشته فرض موضوعه یا پیش

اما قرار نیست که  ،ارائه شده برای این رشته نیز همان نقش اصول موضوعه را دارند 15های فرض

مورور آثوار    بوا کار گرفته شوند.  مینای ی  دستگاه قیاسی و اثیات قضایای علمی به مثابه بهالزاما  

بری بوه   گرایانه ید پژوهشگرانی که نگاه اثیاتآ به نظر می گونه یناپژوهشی مطر  در این نوشتار، 

 انود  خود را به نام اصول موضوعه ارائه کرده نشده اثیاتهای  اند، مجموعه گزاره پژوهی داشته آینده

انود،   در حقیقت، اصول موضوعه نیز بدیهی فرض شوده . اند و دیگران از اصطال  فرض بهره گرفته

پژوهوی، بفواوت    هوای آینوده   فورض  بنابراین اصول موضووعه و پویش    ذابا  بدیهی باشند که ینانه 

 بلکه دو بیان متفاوت از ی  مفهوم هستند. ،ندارند باهماساسی 

دانرش  هرای پیشنهادشرده بررای     فررض  مروری برر مجموعره پریش   . 2
 پژوهی آینده

 هوا( یوا   فورض  ها )پویش  پژوهی، مجموعه فرض های آینده شماری از اندیشمندان فعال در پژوهش

هنجاری  -که هسته اصلی چارچوب شناختی اند ای برای این رشته پیشنهاد کرده اصول موضوعه

 شود. مرور می اختصار بهها،  . در ادامه سرفصل کلی این گزارهکند رشته را بییین می

 16اصول موضوعه پیشنهادی مُلز .2-1

اصولی او در پوژوهش،   پژوهی ارائه کرده است. هودف   ( پنج اصل موضوعه برای آینده1970) مُلز

بعودادی روش   بایدپژوهی بوده است. از نظر او برای بحق  این هدف،  شناسی آینده بعریف روش

ها فراهم شود. او برای این منظور، چنود   کارگیری این روش برای مطالعه آینده و قوانینی برای به

 اربند از:عنوان اصل موضوعه پیشنهاد داده است. این اصول عی باعنصر استداللی را 
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هوای سوریع و ناپیوسوتگی     لز بین بیودیل م«. جهد گاه نمی طییعت هیچ»اصل پیوستگی: ( 1

او از ایون   د.نسریع هم پیوسته دیده شو اتباید بغییربفاوت قائل شده و معتقد است که 

 گیرد. اصل برای مطالعه کمّی و سنجش شیاهت نمودارها بهره می

لز این رشود  م«. انجام خواهد شد یخوب بهامروز ضعیف انجام شد، فردا  آنچه»اصل رشد: ( 2

پذیر دانستن چنین رشدی، آن را  را در حوزه بکنی  و صنعت بیان کرده و ضمن امکان

 داند. نیازمند زمان، بالش و پول می

آنچوه  به آماری نسیت  جنیهاست، از  آمده دست بهاکنون  آنچه» 17:اصل بغییر پیچیدگی( 3

کمتور و پیچیودگی    18بنیوده  ینده بوه دسوت خواهود آمود، دارای پیچیودگی درهوم      در آ

 ذهن انسان و بوسعه اجتماعی، گورایش باثیوابی دارد  «. بیشتری خواهد بود 19یافته نظام

جوایگزین کنود.    سوامانمند بنیده را بوا پیچیودگی    های دارای پیچیدگی درهم که سامانه

 است. هن انسانذ ای از این گرایش نمونه ،ها بوسعه رایانه

لوز، ایون دو حالوت نماینوده     م: در نگواه  دوربورد از فهوم   برد کوباهفهم  بودن مستقلاصل ( 4

ها هستند، نه دو بازه زمانی مشخ . منظور او ایون   ذهنی متفاوت به پدیده رویکردهای

هوا و جزئیوات    ای از علوت  بوا زنجیوره   پنودارد را  موی  برد هکوبااست که آنچه ذهن انسان 

در نظور  نگربوری   دانود، منطو  کلوی    می دوربرد آنچهاما درباره  ،کند داستانی بحلیل می

 رد.آومی

ای کوه   بنوابراین پدیوده   .«چیز نامحدودی در طییعت وجود نودارد  هیچ: »محدودیتاصل ( 5

رو خواهد شد که مکمل  کند، الزاما  زمانی با ی  پدیده محدودکننده روبه رشد می نمایی

 آن است. پ  این پدیده محدودکننده نیز باید پیدا شود.

هوای پژوهشوی آینوده را میتنوی بور رویکورد        لز سپ  با کم  این اصول، چارچوب روشم

 مدت، پیشنهاد کرده است. شناسایی روندهای بلندمدت و سپ  بازگشت به کوباه

چوب فکری و ادبیات اصول موضوعه ملوز،  دریافت که چار یروشن بهبوان  در نگاه نخست، می

دوره بوا   بووده اسوت. او هوم    مند نظامسازی  الگوگرایانه و رهیافت  های اثیات بسیار متأثر از اندیشه

چنین اصولی  20،«سیستمیشناسی  پویایی»سازی در پارادایم  الگوبأسی  باشگاه رُم و گسترش 

پژوهوی   چوارچوب فکوری آینوده    نهوادن  یانبن ،ها هدف این فرضکه را مطر  کرده است. از آنجا 

 ای گرایانوه  برخاسته از نگورش اثیوات   (فرض سومدر مورد  جز به)آنها  مفهومیمایه  نیوده و درون
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و  نقود  بوه  ،گرایی انتقوادی نقوش محووری ندارنود     پژوهی میتنی بر واقع که امروزه در آینده است

 .شود پرداخته نمیآنها  بررسی بفصیلی

 پیشنهادی درور های فرض پیش .2-2

در زمان انتشار کار خود در حدود چهار دهه پیش، معتقد بود کوه اگرچوه وجوود    ( 1975)درور 

 بوا ها هنوز در بودو بولود هسوتند. او     پژوهی ضرورت دارد، این فرض های معتیر برای آینده فرض

فتوه شوده و موورد    نادیده گر ،پژوهی  انتشاریافته این بُعد از مسئله در مطالعات آینده که ینا یانب

فورض اساسوی فلسوفی،    »کوبواه خوود، نُوه      در مقالوه   عالقه بسیاری از پژوهشگران نیوده اسوت 

 پژوهی ارائه کرده است. برای آینده« و ذهنی یشناخت روان

دارد که هر ی  با بعدادی فورض یوا قضویه     21پژوهی سه مینای عملیابی از نظر درور، آینده

 عیاربند از:آنها  و نُه فرض مربوط بهشود. این سه مینا  پشتییانی می

 باید چیزی درباره آینده دانسته شود. الف(

 ی  هدف یا ارزش. مثابه بهآینده باید دانسته شود، ( 1

 ها و اهداف دیگر سودمند است. دانش درباره آینده، برای دستیابی به ارزش( 2

 توان چیزی درباره آینده دانست. می ب(

بنیوانی   مثابوه  بوه های مربوطوه،   بواند به دلیل پایداری یا فراپایداری پدیده گذشته می( 3

 بینی آینده کم  کند. برای پیش

 دهد. های مستقل از گذشته را می بینی ادراکابی خاص، ]به انسان[ اجازه پیش( 4

( پایوداری یوا فراپایوداری و    یرمسوتقیم لذهن انسان قابلیت بشوخی  )مسوتقیم یوا    ( 5

 ها بر آن را دارد. بینی پیش نهادن انیبن

دانوش هسوتند،    دهنوده  اعوجا ها، احساسات و عالی  که  شود بر آثار شدید ارزش می( 6

 للیه کرد.

هایی مشخص، چارچوبی مرجح برای تولید دانش  فعالیت مثابه بهپژوهی،  آینده (ج

 دلخواه درباره آینده هستند.

 های مشتر  هستند. ویژگیپژوهی دارای  مطالعات آینده( 7

 (3)هستند.این مطالعات  22 تپژوهی، مخ های مشتر  مطالعات آینده ویژگی( 8

پژوهی، بوسعه آن در چوارچوبی متموایز    های خاص آینده بهترین شکل بوسعه ویژگی( 9

 ]چارچوب سازمانی مستقل[ است.
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پرهیوز از ورود بوه    بوان گفت کوه او بوا   های پیشنهادی درور می در مقام داوری درباره فرض

گرایانه بودوین کورده و    و عمل شناسانه روانهای خود را با نگاهی  های عمی  فلسفی، فرض بحث

گرایی  ها پیشنهاد نداده است. این عمل مکتب فلسفی خاصی برای حمایت استداللی از این فرض

هوی سواده باشود.    پژو گرایی درور سیب شده است که فهم دیدگاه او درباره آینده و آینوده  و واقع

هوای   گذاران و متخصصان میدانی با چنین فورض  مشی رود که بسیاری از مدیران، خط انتظار می

پژوهی  اما پذیرش یا بأیید این افراد، دلیلی بر احراز هویت علمی آینده ،گرایانه مواف  باشند عمل

، بعریوف و  «نوده دانش آی»هایی درباره  شدن گزاره نیست. هنوز هم با گذشت چند دهه از مطر 

های پیشونهادی درور نتوانسوته بنیوان     ان ادعا کرد که فرضوب می .میهم است  اعتیار این مفهوم

پژوهی فراهم کند. با بوجه به این نقو  ذابوی و اذعوان پژوهشوگر بوه       نظری متقنی برای آینده

 ه نقد شوند.گرایان های پیشنهادی او از منظر عمل ها، شایسته است که فرض بودن گزاره گرا عمل

بینی داشته اسوت. ایون دیودگاه، از     های خود، بأکید خاصی بر پایداری و پیش درور در فرض

هوای بودیل )و    کند، اما بیان صریحی دربواره آینوده   پشتییانی می« یابی روند برون»شناسی  روش

اندیشوی   پوردازی و بودیل   شوناختی، خیوال   سناریوها( ندارد. این در حالی است که از منظور روان 

هوای   آینوده بخوش   ها است. با بوجه به نقش هویت شده ذهن انسان نده، رفتاری شناختهدرباره آی

بوانوود  مووی ،بینوی  پژوهووی، ایون بأکیوود ضوومنی درور بور پوویش   سووناریوپردازی در آینوده بودیل و  

 کننده باشد. گمراه

هوای خوود    ها را در مجموعوه فورض   نکته مهم دیگر این است که درور نتوانسته نقش ارزش

گویود و   ها در دانش آینده سخن موی  در فرض یکم و دوم از وجود ارزش سو ی او از  روشن کند.

 کوه  یدرحوال کنود. پو     دهنده دانش معرفی می ها را اعوجا  از سوی دیگر در فرض ششم ارزش

 نشده( است. رساند، ارزش مانع از دستیابی به دانش  درست )بحریف دانش ما را به ارزش می

هوا را بوا    ز از دقت کافی برخوردار نیسوتند. خوود او هوم ایون گوزاره     سه فرض پایانی درور نی

هوای پایوانی ایون     وارد دانسته است. چالش اصلی فرضآنها  بسامح بوضیح داده و اشکاالبی را به

ها  پژوهی و مطالعات آن ارائه نشده است با مرز این فعالیت است که اساسا  بعریف دقیقی از آینده

هوای اختصاصوی یوا مشوتر       می مشخ  باشد و بتووان دربواره ویژگوی   های عل با دیگر فعالیت

پژوهوی   هویت آینوده  که آنها، بیش از  بوان گفت که این فرض می ،رو یناقضاوت کرد. از  هرکدام

ای مسوتقل بوجیوه    پژوهوی را در قالوب رشوته    را بییین کنند، به شکلی منفعالنوه اعتیوار آینوده   

 کنند. می
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 های پیشنهادی وندل بِل و نقدهای منتشرشده بر آنها فرض پیش .2-3

پژوهی بدوین  ها را برای آینده فرض ای از پیش نخستین پژوهشگری نیست که مجموعه وندل بل

هوای رسومی    فورض  هوای او، نخسوتین پویش    فورض  بوان ادعا کورد کوه پویش    کرده باشد، اما می

، اصووال   1996هوا در سوال    فورض  ایون پویش   نخسوت پژوهی هستند. پیش از انتشار نسخه  آینده

هایی کوه پویش    فرض شد. مجموعه پیش حوزه دانشی مستقل شناخته نمی عنوان بهپژوهی  آینده

های نظوری عمیو  و منسوجم     های بل، فاقد بنیان گزاره برخالفبودند نیز  شده ارائهاز این باریخ 

 پژوهان معرفی کرد کننده در نگاه آیندههای متمایز فرض عنوان بهبودند. آن زمان، بل نُه فرض را 

(Bell, 1996: 11-15): 

 کند. ناپذیر حرکت می سویه و بازگشت زمان ی ( 1

 هر آنچه وجود خواهد داشت، وجود نداشته یا ندارد.( 2

 اندیشی برای اقدام بشری ضروری است. آینده( 3

 شده نیست. آینده کامال  از پیش بعیین( 4

 انند از اقدام و انتخاب انسان اثر بگیرند.بو پیامدهای آبی می( 5

 .خواند یفرام یا چند رشتهنگر و رویکردی  وابستگی متقابل جهان، به دیدگاهی کل( 6

پوژوه، مطالعوه    بنوابراین بخشوی از وظیفوه آینوده       ها بهتر از دیگران هستند بعضی آینده( 7

 برند. های بدیل به کار می معیارهایی است که مردم برای قضاوت ارزشی درباره آینده

 بنها دانش واقعا  سودمند، دانش آینده است.( 8

 هیچ دانشی از آینده وجود ندارد.( 9

است. آخرین نسوخه  ده انجام دااین مجموعه در اصالحابی  های بعدی، الیته بل در نسخه

 (Bell, 2003) پژوهوی  و در کتواب میوانی آینوده    2003ها، در سوال   فرض از این پیش

 ها عیاربند از: فرض های اصلی این پیش است. گزاره شده منتشر

پو  از   یوا  یشپو  یودادها اسوت. رو  یرناپوذ  و بازگشوت  سویه ی  ی،خط یوسته،پ نزما( 1

 .کند یم یینرا بی یندهگذشته، حال و آ زیزمان ن یوستارو پ دهند یم یرو یکدیگر

 حال وجود نداشته است. یا درگذشتهوجود خواهد داشت، الزاما   یندهدر آ آنچههر ( 2

 است. یضرور یبشر یها اقدام یبرا اندیشی، یندهآ

  ها دانش ین سودمندبر ،یگروه همو  ی( ما در جهان، هم فردیساختن راهِ )زندگ برای( 3

 است. «یندهدانش آ»

درباره  مدرکی یچمشاهده شود، پ  ه بواند ی)فاقد مدر ( است و نم شاهد یب آینده( 4

 وجود ندارد. یندهآ
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 .یستن شده یینبع یشکامال  از پ آینده( 5

 .یرندبگ یربأث یو گروه یفرد یها از اقدام بوانند یم یآب یجنتا کمابیش،( 6

 یکوردی نگور و رو  کول  یودگاهی بوه د موا را  ( در جهوان،  هوا  یوده متقابول )پد  وابستگی( 7

اقودام   یو هم بورا  سازی یمبصم یبرا یازدانش مورد ن یده هم در سازمان یا فرارشته

 .خواند یفرام یاجتماع

 هستند. یگرانبهتر از د ها، یندهآ برخی( 8

های بل را با نگواهی انتقوادی    فرض پیش نخست، نگارش (List, 2005: 99-100) دِنی  لیست

مینایی برای ابوداع یو     مثابه بهرا مطر  کرده است. نکات او به شکل خالصه و  بررسی و نکابی

در اربیاط  های او واژه به واژه استداللاند. این نکات با برجمه  فراگرد پژوهشی متفاوت بیان شده

 شود: بیان میب ل با هر گزاره 

 یمعنوا  بوا الزم نیست و  (4)«فراگرد کنونی»این فرض برای  - «سویه است زمان ی »( 1

خواهود بگویود کوه                             نادرست است. ظاهرا  بل می وضو  بهبرای واژه زمان،  (5)کایروس

، اما اگر آینده در ذهن پنداشته شود نوه  بواند بر گذشته یا حال اثر بگذارد آینده نمی

اثر آنها  بوان گفت که گاهی اوقات در  مردم از آینده، بر رفتار کنونی در بقویم، می

 گذارد. یم

بودیهی اسوت، اموا    این فرض  .«هر آنچه وجود خواهد داشت، وجود نداشته یا ندارد»( 2

 ندارد.« فراگرد کنونی»اربیاط خاصی با 

های  با بوجه به بکرار اقداماین فرض  .«اندیشی برای اقدام بشری ضروری است آینده»( 3

« پسوندیده »بوانود بوا    موی « ضوروری »باشد. بنابراین واژه  شده الراقنسنجیده، شاید 

هوا اشواره    ضمنی بوه هموه اقودام    طور به)که « اقدام بشری»جایگزین شود یا عیارت 

 جایگزین شود.« پیشرفت بشری»دارد( با عیاربی همچون 

ی ندانسوت  درنهایوت درسوتی ایون گوزاره     .«شوده نیسوت   آینده کامال  از پیش بعیین»( 4

پیش از میالد حضرت مسیح( بوا   300) اپیکورکه فیلسوفانی از دوره  گونه آن .نیست

بواند در جهوانی کوه بوسوط     اند، بوهم  اراده آزاد می ( اشاره داشته2003) 23بوستروم

 هم وجود داشته باشد. ،شود اداره می ورای آنی  موجود 

ایون فورض بودون     .«بوانند از اقدام و انتخاب انسوان اثور بگیرنود    پیامدهای آبی می»( 5

حال، بسته بوه بفسویر دقیو      بواند پذیرفته شود. با این میپذیرش فرض پیشین هم 

                                                                                                                                                       
23. Bostrom 
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برای  .است برانگیز پرسشپیامدها « همه»، جامعیت این گزاره درباره «پیامدها»واژه 

 شود اگر خورشید هفته آینده منفجر شود؟ چه میمثال 

بأییود  ایون فورض    .«خوانود  یفرامنگر  به دیدگاهی کل ما را وابستگی متقابل جهان،»( 6

هوای انسوانی بوه شوکل یکسوانی       که هموه سوامانه  بر این امر اما این فرض  ،شود می

 کند. ، داللت نمیوابستگی متقابل دارند

اموا معنوای    ،بقرییا  بدیهی اسوت این فرض  . «ها بهتر از دیگران هستند بعضی آینده»( 7

ادعوای  ، (Bell, 2004)است. مقصود بل در اینجا و در پی آن  بحث  قابل« بهتر»دقی  

ایی که برایشوان شوواهد محکموی    ههای انسانی است )آن برخی از ارزش یجهانشمول

بووان گفوت    ی  مقصد، ی  مسیر دیده شود، نموی  یجا بهاما اگر آینده  .وجود دارد(

 گمان که همیشه بعضی مسیرها بهتر از دیگران هستند، حتی اگر بعضی مقصدها بی

 بهتر از دیگران باشند.

واقعوا   »آیا ممکن است دانش گذشوته   .«اقعا  سودمند، دانش آینده استبنها دانش و»( 8

 کند آینده برپا شود؟  به این دلیل که کم  می کم دستنیاشد، « سودمند

که دربواره   24«بالغبینی  پیش»با بوجه به مفهوم  .«هیچ دانشی از آینده وجود ندارد»( 9

است. برای مثال، دانوش مون    یدبرد  قابلاین گزاره  (6)کند، میدانش آینده هم صدق 

که صیح  فردا روشن خواهد شد، قطعی است )اموا گوزاره متفواوبی کوه گفتوه شوود       

 .انکارناپذیر است(« دانش کاملی از آینده وجود ندارد»

منتشور   1998هوای بول در سوال     ای از فرض نسخه که ینالیست در ادامه با اشاره به دنی  

ای را هم از زبان  کند، نکته بندی متفاوت ارائه می را با شمارههای اولیه  شده است که همان گزاره

، به نهو  هشتهای  با در نظر داشتن نتیجه مشتر  فرض مینی بر اینکه بیان کرده است 25بلَ 

. لیسوت در ایون بواره    ((Blass, 2003 وجود نودارد « دانش واقعا  سودمند»رسیم که  این گزاره می

بوان گفت که مقصود او از بیان ایون دو گوزاره، چنوین     های بل، می بنا به دیگر نوشته» :گوید می

هوای   بلفیقی از فورض  مثابه بهها را فقط  ای نیوده است و او این فرض سنجش متقابل  سختگیرانه

 .«هایی شخصی پیشنهادی دیگر نویسندگان ارائه کرده است، نه مجموعه فرض

، نسوخه  (List, 2005)فرض بل داشوته اسوت. او بورخالف لیسوت      نهبلَ  نیز نقد کوباهی بر 

نکات خود درباره هر فرض را در یو  جملوه یوا     و ها را بررسی کرده است فرض شده پیش اصال 

 (.(Blass, 2003 ی  بند در کنار گزاره اصلی آن فرض بیان کرده است

                                                                                                                                                       
24. Graduated Prediction 

25. Blass  
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اظ فرهنگی مقیود  این فرض به لح است. یرناپذ و بازگشت سویه ی  ی،خط یوسته،زمان پ (1

بویش از یو    آنهوا   های فیزی  کوانتومی بعارض دارد کوه در  است و همچنین با نظریه

 کند. قاب زمانی در مکان و فضای واحد کار می

ایون   حال وجود نداشته اسوت.  یا درگذشتهوجود خواهد داشت، الزاما   یندهدر آ آنچههر  (2

ای حالت بدیهی از اموور را بیوان    زهدهد و با اندا ]فرض[ اجازه کشف، ابداع و نوآوری می

 کند. می

این فرض نیاز بوه بوضویح بیشوتری     است. یضرور یبشر یها اقدام یبرا اندیشی، یندهآ (3

دهنود.   هوای انسوانی بودون اندیشویدن بوه آینوده ر  موی        چرا که بسیاری از اقدام  دارد

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

 .کند[ ]اقدام بشری را گواهی می کند، فقط آینده را گواهی نمی

  هوا  دانوش  ین سوودمندبر  ،یگروه همو  ی( ما در جهان، هم فردیساختن راهِ )زندگ برای (4

 ماین ناممکن است. ما هیچ دانشی از آینده نداریم و اگر فرض یکو  است. «یندهدانش آ»

بتوانیم دانشی از آینده داشته باشیم وجوود نودارد.    که ینادرست باشد، هیچ راهی برای 

 این فرض در بعارض مستقیم با فرض پنجم نیز هست.

دربواره   مودرکی  یچمشاهده شود، پ  هو  بواند ی)فاقد مدر ( است و نم شاهد یب آینده (5

پژوهوی،   های آینوده  آیا این ]فرض[ به این معنا است که همه پژوهش وجود ندارد. یندهآ

 ی هستند؟کارهای بخیل

پژوهوی   ایون فورض بورای بوجیوه ارزش آینوده      .یسوت ن شده یینبع یشکامال  از پ آینده (6

 سودمند است.

ایون ]فورض[    .یرنود بگ یربوأث  یو گروه یفرد یها از اقدام بوانند یم یآب یجنتا کمابیش، (7

بوانود اثیوات شوود. هرگواه پیامودی ر  دهود، موا         بواند درست باشد، اما هرگز نموی  می

ده و به عقب بازگردیم بوا بیینویم بودون آن بوأثیر، چوه ر       دابوانیم آن را برگشت  نمی

هوای آزموون و    برین بقریب ی  طور  آزمایشوی اسوت کوه در آن گوروه      داد. نزدی  می

بواند فوارغ از چوالش اخالقوی     اما این طر  نمی ،شوند فته میگر به کارهای کنترل  گروه

 جدی، برای آینده اجرا شود و برای حوزه پژوهشی هم مناسب نیست.

 یا فرارشوته  یکوردی نگر و رو کل یدگاهیبه د ما را ،( در جهانها یدهمتقابل )پد وابستگی (8

 یم اجتمواع اقودا  یو هوم بورا   سوازی  یمبصوم  یبورا  یازدانش مورد ن یده هم در سازمان

هوا و   بواند با همه رشوته  است که مینگرانه  کلپژوهی، رویکردی  پ  آینده .خواند یفرام

 های موجود بطیی  یابد. این فرض نیز وابستگی فرهنگی دارد. پارادایم
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پژوهی، ی  حووزه   گوید که آینده این ]فرض[ می هستند. یگرانبهتر از د ها، یندهآ برخی (9

هوا   شهر، در هموه گفتموان   حال این عنصر قضاوت یا آرمان فعالیت هنجاری است  با این

 ها و بفسیر زمان حال است. شود، بر مینای ارزش و جایی که ظاهر می شود ظاهر نمی

هوای و   ضواوت بلَ  در ادامه بررسی فورض نهوم، بوه روش پیشونهادی بول بورای ارزیوابی ق       

پژوهی، نیاز به ایون عنصور    های آینده گوید که همه پژوهش کند و می های ارزشی اشاره می گزاره

، عنصر ارزشوی  رو یناگیرند. از  های اکتشافی، این موضوع را نادیده می هنجاری ندارند و پژوهش

از ایون  پژوهوی مصوداق نخواهود داشوت. او پو        های آینده این فرض پایانی، برای همه پژوهش

 26پژوهی نیازمند اضوافابی  های آینده فرض کند پیش دهد که ادعا می انتقادها، به سردار ارجاع می

کوه  کورده اسوت   دهوی کنود. سوردار ادعوا      شوان بافوت   را بر پایه بوسعه بواریخی آنها  هستند که

 :(Sardar, 1996) ها محدود شده است پژوهی با این فرض آینده

کوه ارزش بوجوه را دارد،    -هوای موربیط بوا آن    و ارزش و متافیزیو   -بینوی  بنها جهوان  (1

 بینی بمدن لربی است. جهان

 شمول است. گرا و جهان وجود دارد که عینی، اثیات 27بنها ی  علم طییعت (2

 است.« مرد سفیدپوست»واقعیت، هر طور که بعریف شود، برساخته بصویر ذهنی  (3

 ای ندارند. اکثریت قاطع مردم جهان، هیچ آینده (4

شود که مردمی که امکانات اولیه برای ادامه زنودگی   برداشت می طور یناهای سردار  هاز گزار

نقش داشته باشوند.   در این دانش، بوانند در بصویرسازی و راهیردپردازی آینده خود ندارند، نمی

کنند   طراحی و ساخته شده بازی می« مرد سفیدپوست»اکثریت این مردم در زمینی که بوسط 

بینی، علم و واقعیوت اجتمواعی برخووردار نیسوتند. ایون       و از بوانایی کافی برای بازطراحی جهان

کننود بوا    هایی مشخ ، ح  رأی پیدا می مردم، در بهترین حالت برای مواردی خاص و در زمان

هوای   جامعیوت فورض   بنها نه، ها افزودن این فرضظاهرا  از دموکراسی بهره برده باشند. سردار با 

اندیشوی بورای    ضومنی خواهوان بودیل    طور بهکشد،  بینی لربی را به چالش می برخاسته از جهان

را قدرت اصولی لورب   پژوهی برخاسته از آن است. او در پژوهشی دیگر  بینی لربی و آینده جهان

کوه نواظر بور     28اروپامحوری مقوله داند و از آن با عنوان در خل  مفاهیم و معنابخشی به آنها می

یواد   های لیرلربوی اسوت،   و محو فرهنگ پرداختن به مسائل جهانکر و نگرش لربی در فللیه ب

در پژوهوی نیوز    را در دانش آینوده و بأثیر نرم آن اروپامحوری  در. سردار، (Sardar, 1999)کند  می

                                                                                                                                                       
26. Additions 

27. Science of Nature 

28. Eurocentrism 
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بورای  « چهوار اصول سوردار   »او در همین پژوهش،  .(Sardar, 2010) کند دنیال میای دیگر  مقاله

 :دهد ارائه میپژوهی را  آینده

 هستند.و بدقل  بَدخو  ،پژوهی های آینده پژوهش 

 واگرایی هستند. بنوع و نیازمند بضمین متقابلپژوهی،  های آینده پژوهش 

 شکا  هستند. ،پژوهی های آینده پژوهش 

 هستند. 29آینده بی ،پژوهی های آینده پژوهش 

پژوهی ساخته باشود،   که چارچوب فکری معرفتی برای آینده او با بیان این اصول، بیش از آن

شوند. سخن اصولی   اصول او در این قالب بررسی نمی ،رو یناکند. از  رهنمودهای اجرایی ارائه می

گرایوی   گورا و برسواخت   ای، موردم  رشوته  میوان  شدت بههیت ها، معطوف به ما سردار در این گزاره

 پژوهی رایج است. های آینده فعالیت

 «دنیس لیست»اصول موضوعه پیشنهادی  .2-4

را اصوول  آنها  دهد و های پیشنهادی بل ارائه می فرض برای پیش را دنی  لیست مجموعه بدیلی

را آنهوا   قلمورو زموانی موربیط بوا    اصل را در پونج گوروه جوای داده و     16نامد. او  می 30موضوعه

در نظر گرفته است. از نظر او در بازه زمانی کمتور   -سال 20با  1بقرییی بین  طور به -مدت میان

خطور   بینی  کمّی یا فرض پیوستگی عموموا  بوی   شده هستند و پیش ، متغیرها شناختهسال ی از 

شوود و نیواز    یت بسیار زیاد موی سال، عدم قطع 20های باالبر از  خواهد بود. همچنین برای زمان

از درسوتی یوا    نظور  صورف . (List, 2005: 95)های دوربر وجود دارد  ریزی برای دوره کمی به برنامه

سوال مطالعوه کورد. در     20بوا   1های لیست را در اف  زموانی   گزاره بایدنادرستی این استدالل، 

  بند وجوود دارد کوه بورای    شوند. برای هر اصل، بوضیحی در حد ی ادامه این اصول معرفی می

در این نوشوتار ارائوه   ای کلیدی از دل این بوضیحات استخرا  یا استنیاط شده و  اختصار، گزاره

 شده است.

 پذیری بینی الف( اصول پیش

 دارند. درگذشتهاصل پیوستگی: رخدادهای آبی ریشه  (1

رخودادهای  یات دقی  یبوان جز های انسانی، نمی اصل دانش محدود: به دلیل محدودیت (2

 آینده، گذشته و حال را دانست.

                                                                                                                                                       
29. Futureless 

30. Axioms 
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 -ناپوذیر نیسوتند   بینی پذیری بخشی )جزئی(: رخدادهای آبی کامال  پیش بینی اصل پیش (3

بیوان   31کوافی بوا بسوامح    اندازه به که یناپذیر است، مشروط به  بینی هر رخداد آبی پیش

 شده باشد.

 پیوستگی( هم ب( اصول ارتباط درونی )به

درونوی و بیرونوی   های آینده را به دو گروه  های صحنه بوان علت : میبیرونی /اصل درونی (4

   .بقسیم کرد

ای متفواوبی  هو  در مقیواس  ،زموان  هوم  طوور  بهبواند  هر سامانه می 32:اصل ادرا  هولونی (5

 در  شود. بر ای بزر  بخشی از سامانه مثابه بهیا ها  سامانهگروهی از خرده همچون

 پ( اصول تماس

بوأثیر   کنشوگران اصل بماس اجتماعی: آینده هر نهاد اجتماعی، از اعمال و نیات دیگر  (6

 گیرد. می

 گیرد. بر باشد، آن نهاد بیشتر بأثیر می اصل مجاورت: هر چه این اربیاط نزدی  (7

اصل قدرت اثرگذاری: بأثیر متقابل دو کنشگر موربیط، بوا قودرت نسویی آن دو بعیوین       (8

گذارد )ایون بیوان متفواوبی از بعریوف قودرت       بر اثر می ضعیف  بر بر آینده قوی  شود می

 .است(

با اندازه زیوادی نتیجوه بیوادل بوین آن نهواد و       آینده بیرونی هر نهاد 33:جایافتگیاصل  (9

 کند. اربیاط برقرار میآنها  نهادهای دیگری است که با

 ت( اصول عملکرد

شوود ر    کوه بصوور موی    گونوه  گواه آن  پایان: حالت پایوانی، هویچ   کمان بی اصل رنگین (10

هوای فیزیکوی )کرونووس( سویقت      های ذهنی )کایروس( از آینوده  دهد  زیرا آینده نمی

 گیرند. می

ها با این رفتار که گویوا   حالت پایانی وجود ندارد، انسان که ینااصل پایداری دلخواه: با  (11

 یابند. این حالت وجود دارد، آسایش می

 یلهوسو  بوه هوایی از ثیوات نسویی کوه      التشوده بوا فو    اصل اف  بخت: نر  بغییر در  (12

 .کند بغییر می، اند بغییرهای سریع از هم جدا شده

 تیلعث( اصول 

 هیچ رخداد انسانی، دلیل واحد ندارد. ییا بقراصل چندعلتی:  (13

                                                                                                                                                       
31. Loosely 

32. Holonic 

33. Embeddedness 
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 اصل چندبأثیری: بقرییا  هیچ رخداد انسانی، نتیجه واحد ندارد. (14

 پ  از آن باشد.: ممکن است اثر ی  رخداد، علت رخداد زنجیرگیاصل  (15

مستقیم سیب رخوداد  طور بهاصل ابصال با بصمیم: در جهان اجتماعی، هیچ رخدادی  (16

 اند. شود  رخدادها بوسط بصمیم انسانی به هم متصل شده دیگر نمی

هوا   های جذاب و کاربردی را در ایون گوزاره   ای از ایده بوان مجموعه گرایانه، می از منظر عمل

یول کوه کوار اصولی لیسوت در پوژوهش خوود، معرفوی یو  روش          اما بوه ایون دل   .مشاهده کرد

هوا، بحوث    پژوهی یا به بعییری فراگرد پژوهشی بوده است، او دربواره جزئیوات ایون فورض     آینده

دو یوا سوه خوط اسوت.      انودازه  بهها فقط  عمی  فلسفی نداشته است. بوضیح بعضی از این فرض

فراسامانه، زیرسامانه( و علیت بوضیح بیشتری هرچند او در ادامه درباره دیدگاه هولونی )سامانه، 

رود  دهد، این بوضیح نیز معطوف به نیاز عملی او در پژوهش است. در این شرایط بیم آن می می

شایسوته نیسوت کوه نقود      ،رو یناکه فهم کاملی از مقصود اصلی نویسنده حاصل نشده باشد. از 

هوا   کلی دربواره ایون گوزاره    بوان نکات ال میح ته شود. با اینها نگاش فلسفی عمیقی بر این گزاره

 بیان کرد.

شناختی بیشوتری اسوت و در بیوان آن     پذیری بخشی، نیازمند بییین معرفت بینی اصل پیش

پوذیری در چوه سوطحی و بوا چوه دقتوی        بینی گویی شده است. معلوم نیست که واقعا  پیش کلی

هوا   بوان بین پدیوده  را دارد که می فرض بیرونی، این پیش معتیر دانسته شده است. اصل درونی/

موا ایون   ا ،را به دو گروه درونی و بیرونی افوراز کنود  آنها  یا کنشگران، مرزبندی دقیقی داشت که

  زیرا صحنه آینده هنوز شکل نگرفته است که بتوان مرز باشدنادرست  بواند کامال  فرض می پیش

اصل ادرا  هولونی هم مرزبنودی مشخصوی بورای سوامانه و      .درون و بیرون آن را مشخ  کرد

هوا، بقسویمات معینوی از     هایش فرض کرده است، در حالی که ممکن است زیرسوامانه  زیرسامانه

 پوشانی داشته باشند. های دیگری هم سامانه اصلی نیاشند و با سامانه

ذیری بیشوتر  بور باشود، اثرپو    در اصل مجاورت، گفته شده است که هر چوه اربیواط نزدیو    

نزدیکوی  منظوور  نشده اسوت کوه آیوا    ابهام دارد و مشخ  بودن  شود. اینجا منظور از نزدی  می

یو  دوسوت   بورای مثوال،   هوا.   جغرافیایی است یا فکری، روحی، سازمانی، فرهنگی یا نظایر ایون 

ه بواند بأثیرگذاربر از همسایه یا همکاری باشد کو  کند، می قدیمی که در شهری دیگر زندگی می

 «بوودن  نزدیو  »بورای  بعریوف  ارائوه   مثابوه  بوه اصل مجواورت  در مجاورت ما است. با این ابهام، 

خود نویسنده بأکیود   که یطور بهشود. اصل قدرت اثرگذاری هم ابهام مشابهی دارد،  پنداشته می

پوشوانی   دو اصل ششم و نهوم نیوز هوم   کند که گزاره او بیانگر بعریفی از مفهوم قدرت است.  می

 دارند. باهم یبوجه قابل
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ای است که کلی و میهم بیان شوده اسوت. قلمورو     پایان دربردارنده ایده کمان بی اصل رنگین

هوای   بواند برای آینوده  سال است. این اصل می 20با  1زمانی این اصل همانند اصول دیگر، بین 

  از اختیوار بشور   سال نیز مواردی خار 20با  1های بین  رد شود. برای آینده یراحت بهبر  نزدی 

شوند، نه ذهنی! اصل پایداری دلخواه بر اصل پیشین سووار   وجود دارد که بنها بقویمی دیده می

حال، اصل اف  بخوت بعییور    آن، این اصل هم نادقی  است. با این بودن ی نادقشده که به دلیل 

زمان، بوه  -مکانجالیی از بغییر در بستر زمان است. این اصل همانند بجزیه ی  نمودار پیوسته 

اند، برداشت ذهنی انسان از بغییور را هوم بوه     هایی که از خطوط افقی و عمودی بشکیل شده پله

 اجزاء افقی و عمودی )دارای شیب بند( بقسیم کرده است.

های چندعلتی، چندبأثیری و زنجیرگی نیازمند بییین بهتر علیوت در دنیوای واقعوی و     اصل

هوا و اربیواط    هوا، نتیجوه   این باشد که در ذهون انسوان، علوت    ادراکات ذهنی هستند. اگر منظور

ای  متکثر هستند، بیان ی  اصل درباره ادرا  ذهنی انسان از اربیواط شویکه  آنها  ی بین زنجیره

رسد. در آخرین اصل نیز فرض شوده اسوت کوه هموه رخودادهای       رخدادها هم کافی به نظر می

اثرگوذار بور جامعوه،     یرارادیلهای انسانی  قداماجتماعی، متکی به بصمیم هستند  در حالی که ا

 شوند. عرفا  اقدام برخاسته از بصمیم دانسته نمی

هوای   لیست در اصول موضوعه خود به نکات مهم و کاربردی اشاره داشته است و عموم اصل

اما انتقادهایی هم به کار او وارد است. بورای مثوال شوماری از ایون اصوول،       ،او کاربردی هستند

شووند. گذشوته از ایون     مانند اصل دانش محدود یا اصل چندبأثیری، بقرییا  بدیهی پنداشته موی 

این مجموعه اصول، ضوعف در دقوت بیوان بعضوی      ضعف نقطهبرین  بوان گفت که مهم موارد، می

 است.ا آنه ها و بییین مفهومی گزاره

 پژوهی رایج های آینده بر فرض« سردار»و « لیست»، «بلس»ارزیابی نقدهای  .2-5

هوای پیشونهادی بول     فرض نقد بهبل  در پژوهشی کوباه، در قالب ی  مقاله و در بخشی فرعی 

پرداخته است. طییعی است که نقدهای او عمی  و مفصل نیاشند. انتقادهای او بیشوتر معطووف   

 پرداخته شده است.آنها  بوده و کمتر به پشتوانه فلسفی ها گزاره ظاهر به

جا نیسوت. خوود بول،     انتقاد بل  درباره بعارض فرض نخست بل با مفهوم کوانتومی زمان به

فورض کلیودی    عنووان  بوه درباره نظریه کوانتوم سخن گفته و با آگواهی، موضوعی را برگزیوده و    

فورض   عنووان  بوه ای کوه   . نیاز نیسوت گوزاره  (Bell, 2003: 132-134) پژوهی ارائه کرده است آینده

معرفی شده است، برای مخاطب اثیات شود. بییین بل درباره فرض متعوارض نیوز بورای اثیوات     

 شایستگی این انتخاب بل کافی است.
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شود که او به مقصود اصلی بل  های چهارم و پنجم مشخ  می از انتقاد بل  نسیت به فرض

بووان   بکمیلی آنها، بوجه کافی نداشته است. با مطالعه آثار بل موی ها و بوضیح  از بیان این فرض

های پیشنهادی خود برگزیوده بوا بوجوه     دریافت که او عمدا  چنین ظاهر متعارضی را برای فرض

مخاطب را به ی  مفهووم مهوم جلوب کنود: معرفوت حدسوی. در اداموه و بوا بررسوی بفصویلی           

هوا معرفوی کورده     ای از گمان ینده را مجموعهشود که او دانش آ های بل، مشخ  می فرض پیش

کوه او   ییآنجوا شووند. پو     ها، درست فرض می شدن در شماری از آزمون است که پ  از لربال

های انسان نسویت بوه    از آینده وجود ندارد، یادآوری کرده است که گمان ای مدر  و دادهگفته 

 متفاوت هستند. هایی که به زمان حال و گذشته دارد گمان آینده با دانش و

 بایود انجامد. اینجا نیز  ناپذیری این فرض می انتقاد بل  از فرض هفتم، به بحث درباره اثیات

نداشوته  آنهوا   فرض ارائه کرده است با نیاز بوه اثیوات   عنوان بهها را  بوجه داشت که بل این گزاره

قطعوا  بوأثیر   »، نوه  «دبوانند بأثیر بپذیرن می»باشد. همچنین باید بوجه داشت که بل گفته است 

 بر اثیات آن بأکید شود. چنین یناای نیست که  این فرض سختگیرانه«. پذیرند می

این گزاره و نقش کواربردی آن   ظاهر بهبوجهی او  انتقاد بل  از فرض نهم بل نیز نشان از کم

بوانود بوه    پردازد نیوز موی   دارد. نخست باید بوجه داشت پژوهشگری که به پژوهش اکتشافی می

های هنجاری خود، بیشتر بر این بواور   ای باور داشته باشد. این پژوهشگر در پژوهش چنین گزاره

 ی بفک قابلپژوهی  ی آیندهها که بل  فرض کرده است فعالیت بر این بکیه خواهد کرد. نکته مهم

گونه نیست. انتخواب موضووع پوژوهش     در عمل این ، امابه دو بخش اکتشافی و هنجاری هستند

 های ذینفعان و پژوهشگران است. اکتشافی هم برخاسته از ارزش

هوا )ماننود فورض سووم( و      دقتی در بیان بعضی گوزاره  به کم یدرست بهبل  در نوشتار خود، 

بمایز »کند،  کند. نکته مفهومی مهمی که او گوشزد می بودن برخی )فرض دوم( اشاره می بدیهی

است. او این نکته را در نقد فرض سووم بیوان   « اندیشانه بشر اندیشانه و لیر آینده های آینده اقدام

 کرده است.

های بل داشته است، اموا او نیوز    بری به گزاره نی  لیست نگاه بیزبینانهدر مقایسه با بل ، د

پرداخته است. برای مثال، لیست با انتقادی که از زبان بل  نقل کرده آنها  ظاهر بهبیش از باطن 

هایش بوجه نداشته است. از نکوات   پذیرد که بل به بناقض ظاهری گزاره ضمنی می طور بهاست، 

بوان دریافت که او نگاه عمیقی به بوضیحات بکمیلی بل  هشتم و نهم نیز میلیست درباره گزاره 

هوای   او و بل  درباره فرض اظهارنظرفرض نداشته است. شاید نتوان ادعا کرد که  درباره هر پیش

بوان گفت که این دو پژوهشوگر خوود    می کم دستسطحی بوده است، اما  یاظهارنظرگانه بل،  نه

 ها بنگرند. د با از زاویه دید او به این فرضان را جای بل نگذاشته
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بوانسوته   منتشر کرده است و می 2005نکته دیگر این است که لیست پژوهش خود را سال 

های بل را مطر  کند. بل در مجموعوه جدیود، ایون بعوارض ظواهری را       شده فرض نسخه اصال 

ال  کرده اسوت. بوا بوجوه بوه     بر مطر  کرده و موارد دیگری را اص ( به شکلی مالیم5و  4)گزاره 

ها را در  نکرده است. شواید دلیول    بوان گفت که او بفاوت گزاره ارجاع لیست به کار بل ، نمی

های پیشنهادی خوود   های بل، بمرکز بیشتر بر ارائه گزاره فرض اصلی نگاه گذرای لیست به پیش

 او بوده است.

های بول بیوان کورده کوه در مطالعوه       حال، لیست نکات مفهومی مهمی را درباره گزاره با این

 نیز سودمند است. این نکات عیاربند از:آنها  شده نسخه اصال 

  و زمان ذهنی )کایروس( 34(زمان بقویمی )کرونوسمیان بمایز  (1

  اختیار و بوهم اختیار میان بمایز (2

  مقصد مثابه بهمسیر با آینده  مثابه بهآینده میان بمایز  (3

 .«هدانش آیند»ابهام در بعریف  (4

هوای   کند که بقرییا  بدیهی هستند: فرض هایی اشاره می الی نقد خود، به گزاره لیست در البه

را برای منظور خود، یعنی فراگرد پیشونهادی در پوژوهش،    2و  1های  . او همچنین فرض7و  2

و  کشود  بوه چوالش موی    را 5و  3هوای   ضمنی، دقت بیوان گوزاره   طور بهداند. او  می یرکاربردیل

بووان سوه معیوار جوانیی      کند. با بوجه به ایون بوضویحات، موی    ارائه می 3ابی برای گزاره اصالح

پژوهی در  های آینده ارزیابی فرضرا برای  بودن و برخورداری از دقت بیان نیودن، کاربردی بدیهی

های بل در این پژوهش، مورد بوجه  فرض . این معیارها در نقد و بررسی بفصیلی پیشنظر گرفت

 بود. خواهند

پژوهی رایج، یو  بفواوت اساسوی بوا نقودهای بلو  و        های آینده نقد سردار نسیت به فرض

اسوت. سوردار بوا     نکردهمحدود  ،شدهبل طراحی بوسط لیست دارد. او خود را به زمین بازی که 

پژوهوی   گوید که آینده های پنهانی سخن می ای سخن گفته است. سردار از فرض نگاه فرامجموعه

به  آنکهپژوهی، بیش از  بینی بمدن لربی در آینده اند. سخن او درباره نقش جهان ردهرا محدود ک

پردازد. هر اندیشمندی، هنگام بیوان   شمول می ی  محدودیت اشاره کند، به بیان واقعیتی جهان

. دارد یبرمو بینوی خوود پورده     های جزئی خود درباره جهوان، از زوایوای جهوان    های و گزاره فرض

بینی دیگوری در   زیرا جهان  پژوهی ریشه دوانده است های آینده دن لربی در فرضبینی بم جهان

نیوز چوالش    علوم طییعوت  فورض نپرداختوه اسوت. انتقواد او از      اندیشی به بیان پیش حوزه آینده

 مشابهی دارد، با این بفاوت که علم و فناوری وجه انضمامی فراگیری دارند.

                                                                                                                                                       
34. Chronos 
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سوازی   پژوهی و آینده شناسی کنشگران مؤثر در آینده گونهحال، سردار به موضوع مهم  با این

شناسوی   گونوه  .انود  پرداخته است که بل، بل  و لیست بوه ایون صوراحت بوه آن بوجوه نداشوته      

شناسی دوگانه مورد سفیدپوسوت و لیور     سازی. او با گونه پژوهی و آینده کنشگران مؤثر در آینده

هوای عوام خوود، در خودمت مورد       هموه فورض   پژوهی با کند که آینده آن، به این نکته اشاره می

افوزاری و   هور کو  قودرت نورم    ! حتی اگر مشارکت همه بشریت را آرزو کند  سفیدپوست است

 یچقاطع مردم جهان، هو  بنابراین اکثریت  ای ندارند افزاری دارد، آینده دارد  دیگران آینده سخت

بواند در بیان  است که میای  بهره« ازس گرایانه کنشگران آینده شناسی واقع گونه» ندارند. ای یندهآ

باشد. شاید شیوه بیان این سخنان انتقادی از استفاده پژوهی بیش از پیش مورد  های آینده فرض

 است. آمیز باشد، اما بذکر او خردمندانه و قابل بررسی دارانه یا الراق زبان سردار، کمی جانب

 پژوهی یندهآ های فرض یشپ ینتدو ییمحتواو  ساختاری الزامات. 3

کوه   یا گونوه  بوه شده، هر ی  از وجهی دچار نق  و خطا بودند،  های مطالعه فرض مجموعه پیش

انود.   پژوهان عرضه نکورده  ای برای آینده کننده چارچوب فکری قانعآنها  از ی  یچهبوان گفت  می

با بوجه به کواربرد  ها بیان شود.  نیاز است که معیارها یا الزامابی برای ارزیابی این مجموعه گزاره

شوده   گسترده دستگاه قیاسی و اصول موضوعه در ریاضی و علوم دقیقه، معیارهای ارزیوابی ارائوه  

( ضومن  1369ها، عمدبا  متناسب با علوم دقیقوه هسوتند. بورای مثوال نیووی )      برای این دستگاه

م قیاسی بیان مطالعه روش قیاسی )یا اگزیومابی ( در علم، سه معیار یا ویژگی مطلوب برای نظا

 کرده است:

 نظام قیاسی یعدم بعارض یا بناقض میان اجزا -سازگاری 

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

 ای کوه بور اسواس حودود و      ای را از دستگاه مزبور )گزاره یعنی بتوان هر گزاره -بمامیت

سواخت یوا زنجیوره     شود کوه اصوطالحا  بوه آن فرموول خووش      عالئم دستگاه ساخته می

 گویند( اثیات و ابطال کرده و نسیت به آن داوری کرد. می 35ساخت درست

ه )مفواهیم بنیوادی( و قواعود    دهد که استقالل اصول موضوعه و حدود اولی نیوی بوضیح می

استنتاجی در مقام آموزش و بعلیم چندان مورد بوجه نیست، ولی در مقام بأسی  ی  دستگاه 

استقالل حودود و اصوول موضووعه و قواعود اسوتنتا ، ارزش       ،یگرد عیارت به .کامال  ضروری است

ی  دستگاه ناسازگار که خوالی از   برخالفافزاید که  نظری دارد، نه ارزش عملی. او همچنین می

بنوابراین    سازگاری دارای ارزش هستند شرط بههای نابمام  دستگاه ،ارزش است فایده و کامال  بی

 .است «بمامیت» یتدرنهاو « استقالل»پ  از آن ، «سازگاری»برین معیار ارزیابی  مهم
                                                                                                                                                       
35. Well Formed Formula (WFF) 
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هسوتند، اموا   بخوش   امهوای مرورشوده الهو    برای ارزیابی کیفیت مجموعه گزارهاین سه معیار 

اسوتقالل را  معیار بوان  کافی گویا است. می اندازه بهکافی نخواهند بود. معیار سازگاری  ییبنها به

ها دانست و اصطال  بمامیت را بیانی از جامعیت مفهوومی در   ای از انسجام مجموعه گزاره مؤلفه

، «یو  نظوام منطقوی    یول وبحل یهبجزفراگرد »( نیز در خالل بییین 1385پورعزت ) نظر گرفت.

در ایون فراگورد، هنگوام    ها در یو  نظوام منطقوی دارد.     اشاره ضمنی به معیارهای ارزیابی گزاره

هوای منطقوی، اصوطالحات و     ارزیابی و بحلیل ی  نظام منطقی یا دسوتگاه نظوری، بایود گوزاره    

ارزیوابی را   او دو معیوار کلوی ایون   بررسی و بحلیل شوود.  آنها  شده در هر ی  از مفاهیم استفاده

هوا و روابوط میوان اجوزای      در نظر گرفته است که مرابب استحکام گوزاره  ها گزاره ب متمرکز بر 

 دهنده هر ی  از آنها است. شکل

 پژوهی یندهآ های فرض یشمجموعه پ یتمطلوب یارهایمع. 3-1

بووان معیارهوای مطلوبیوت ایون      کلی، میبندی  و با ی  دسته شده های بیان گیری از ایده با بهره

هر چوه مجموعوه    را به دو گروه ساختاری و محتوایی جدا کرد. (یا اصول موضوعه)ها  فرض پیش

بر باشند، ارزش علمی و اثربخشی عملیوابی   قویاین معیارها احراز های پیشنهادی در  فرض پیش

 بیشتری خواهند داشت.

انسوجام  و دقوت بیوان آنهوا.     بواهم ها در اربیاط  گزارهساختاری عیاربند از: انسجام  دو معیار

حوالتی   از یرل  بهباشد. برای مثال  سامانمندآنها  شود که روابط میان ها هنگامی بقویت می گزاره

. پوشوانی داشوته باشوند    هم هستند، شایسته نیست کوه بوا یکودیگر هوم     وفرع اصلکه دو گزاره 

هر مفهوم، چوه انودازه از ظورف    بییین د برای خواه همچنین پژوهشگر باید مشخ  کند که می

مهوم  در حووزه   وسخن را اختصاص دهد. اگر در ی  حوزه مفهومی، جزئیات زیادی بیان شوود  

 بایود  هوا  گزارههمچنین  رود. ها از دست می دیگر به بیان کلیات اکتفا شود، بعادل مجموعه گزاره

 پژوهشگر دربواره  یحاتبوض یبرا یمناسی یندهنماداشته باشند، به این معنا که  یکاف یاندقت ب

بطاب  گزاره  یبراشود که  های ارائه شده مشاهده می فرض برای مثال در بعضی پیش باشند.آنها 

 داد. ییررا بغ گزارهعنوان  باید یرآن، ناگز یحبا بوض یاصل

هوا، وسوعت مفهوومی     مفهوومی گوزاره  )و استحکام( عم  معیارهای محتوایی نیز عیاربند از: 

 یزکننودگی متما هوا و  گوزاره  ینظور  یزکننودگی متما، بواهم هوا   سازگاری مفهومی گزارهها،  گزاره

هوای بیشوتری    ها این است که بتوانند به پرسش مقصود از عم  مفهومی گزاره .ها گزاره یابیعمل

هوای   بوا بوأملی سواده، چوالش    یا  وضیحی میهم یا ناکافی داشته باشدبای که  پاسخ بدهند. گزاره

، گزاره پرباری نیسوت.  سوال بیرند که اعتیار آن را زیر کند رشماری را به ذهن متیادر مفهومی پ

بوری را پوشوش دهود، مجموعوه      ها، گستره مفهوومی وسویع   گزارههمه همچنین هر چه برآیند 



 پژوهی یندهمدون دانش آ های فرض یشپ بر بحلیلی انتقادی و راهیردی 28

ها فقط به محیط زندگی  فرض برای مثال، اگر پیش خواهند بود. راهگشابربر و  ها لنی فرض پیش

فیزیکی بپردازند و از در  انسان از محیط و آینوده لافول باشوند، قوادر بوه       یها بحلیل انسان و

شوود   ها نیز هنگامی بأمین می سازگاری مفهومی گزاره پژوهی نیستند. بییین مسائل واقعی آینده

از ها بایود   گزارههمچنین  های دیگر را نقض نکند. ، گزاره)یا برآیند چند گزاره( ای که هیچ گزاره

. ایون قابلیوت   برخوردار باشندهای دیگر  پژوهان با حوزه ابلیت متمایزکنندگی حوزه کاری آیندهق

که در حوزه نظوری از قابلیوت    سخنی. شود میمتمایزکنندگی در دو عرصه نظری و عملی دیده 

هوا،   از نظر همه جامعه علمی، بلکوه عمووم انسوان    متمایزکنندگی باالیی برخوردار نیاشد، بقرییا 

که در حوزه عملیابی متمایزکننده نیاشد، بیان آن جالب است، اموا   سخنیشود.  هی دیده میبدی

 دهد. این معیارها را نمایش می (1)نمودار  پژوهان بأثیر قابل بوجهی ندارد. بر اقدام آینده

 پژوهی های آینده فرض معیارهای مطلوبیت مجموعه پیش -(1)نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نویسندگان( :)منیع

پژوهی رایج را بوا   ها و اصول موضوعه پیشنهادشده در آینده فرض بوان مجموعه پیش می حال

ها در هر دو حووزه   معیارهای ساختاری و محتوایی ارزیابی کرد و دریافت که این گزاره دسته دو

بورین و   عمیو   ونودل بول   کوه  یدرحالبرای مثال، ساختاری و محتوایی نیازمند بازنگری هستند. 

را آنهوا   ها پ  از نگارش اولیه، و سال را نگاشته های رایج فرض برین اثر در بییین پیش بخصصی

 از انتقادهای اساسی در امان نمانده است. ،ویراسته

های موجوود یوا    فرض دو راه کلی اصال  مجموعه پیش  شده های ارائه فرض پیش یبرای اربقا

شوده در   هور دو راهکوار، نیازمنود بوجوه بوه مفواهیم مطور         .وجوود دارد  ای نوو  بدوین مجموعه

اموا راه دوم اسوتعداد نووآوری بنیوادین و بحوول در       ،پژوهی رایوج هسوتند   های آینده فرض پیش

 معیارهای مطلوبیت

 ساختاری

انسجام گزاره ها در 
 ارتباط با هم

 دقت بیان گزاره ها

 محتوایی

 پوشش مفهومی

عمق مفهومی 
 گزاره ها

وسعت مفهومی 
سازگاری مفهومی  گزاره ها

 گزاره ها با هم

 توان متمایزکنندگی

متمایزکنندگی نظری   
 گزاره ها

متمایزکنندگی 
 عملیاتی گزاره ها
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بورای مکابوب    یژهو بهکند. این نوآوری  پژوهی را هم فراهم می هنجاری آینده -چارچوب شناختی

بور خواهود بوود. در اداموه      نگرانه دارند، جوذاب  دههای آین سازی فعالیت فکری که بمایل به بومی

شود که هوم   یج ارائه میرا پژوهی یندهآ های فرض یشمطر  در پ یممفاهاز  شده یعبجمفهرستی 

 مورد استفاده خواهند بود. ساختارشکندر رویکرد اصالحی و هم در رویکرد 
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 دیودگاه  اصول موضوعه که بوسط پژوهشگران ارائه شده اسوت،  و ها فرض پیشاز  ای مجموعههر 

بیش از مفاهیم دیگور موورد   بعضی مفاهیم . طییعی است که در هر مجموعه، خاص خود را دارد

از ارزش هوا بیشوتر باشود،     گونه که گفته شد، هر چه وسعت مفهوومی گوزاره   همان بوجه باشند.

بوجهی  کمسردار از بل درباره ضمنی انتقاد خوردار خواهند بود. برای مثال، بیشتری بر یمحتوای

دعووت بوه گسوترش دایوره مفهوومی ایون        ینووع  بوه ، «مرد سوفید »مرکز قدرت در دستان به ب

 ها است. فرض پیش

شواید  ی دارد. هیم دیگر، به انتخواب پژوهشوگر بسوتگ   بیان بعضی مفاهیم و نپرداختن به مفا

اند، شاید هم او ضروربی  از چشم او دور مانده است، نپرداختهآنها  هشگر بهمفاهیمی که ی  پژو

شایسوته اسوت کوه    ، هرحوال  بههای پیشنهادی خود نیافته است.  فرض در پیشآنها  برای بییین

های مربوط به این حوزه بشوکیل شوود بوا پژوهشوگران      شده در پژوهش سیدی از مفاهیم مطر 

های خود از آن بهره بگیرند. در این بخوش ابتودا    فرض مجموعه پیشبعدی بتوانند برای طراحی 

آنها  ای برای بندی خوشه های مرورشده، بشکیل شده و سپ  دسته سیدی از مفاهیم مهم  گزاره

 عیاربند از:آنها  های پیشنهادی برای این مفاهیم و سرخوشه پیشنهاد شده است.

 (یوسوتگی پ هوم  )بوه  یربیواط درونو  اهوا،   وابستگی متقابول پدیوده  : جهان هستیالف( 

بوودن   هوا، چنودبأثیری   بوودن پدیوده   ها، چندعلتی بودن علت بیرونی درونی/علیت، ها،  پدیده

هوای   ینوده ، پیوسوتگی رخودادها، آ  آینوده  پذیری بینی یشپآینده،  بودن عینم پیشها،  پدیده

 های فیزیکی. ذهنی، آینده

ایوداری )فراپایوداری(، حالوت    پیوستگی، جهش، رشد، محودودیت رشود، پ  : تغییرب( 

 .ای، بشابه گذشته و آینده پایانی، بغییر پله

بووودن زمووان،  سووویه یوو هووا در بسووتر زمووان،   پدیووده نیسووتیوجووود و : زمررانپ( 

رویدادها، پیوستگی )یوا گسسوتگی(    داشتن بودن زمان، بربیب ناپذیری زمان، خطی بازگشت

 .زمان، پیوستار زمان

انسان، بمدن لربی، مرد سفیدپوست، مردم عادی )اکثریت قاطع مردم : انکنشگرت( 

بأثیرگوذاری و  بوودن بعضوی کنشوگران )اکثریوت قواطع موردم جهوان(،         آینوده  بیجهان(، 

هوای  پوژوهش شوایان بوجوه اسوت کوه      .کنشوگران  بأثیرپذیری کنشگران، قدرت اثرگذاری
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ها نیوز بوه   مفاهیم مربیط با انسان اند ونداشته یرانسانیلای به کنشگران اشاره ،شده بررسی

 هویتی و اجتماعی قابل جداسازی هستند. دوشاخه

هوا، ارزش، هودف،    انواع پیچیدگی و بغییر آن، زنجیره علوت : انسانعمومی فهم ث( 

 .ادرا  هولونیبینی، متافیزی ،  نگری، جهان سوگیری احساسی، کل

اسوتنیاط  دانسوتن آینوده،   ت، مود  فهم بلندمدت و فهم کوباه: فهم انسان از آیندهج( 

هوای   ها بر دیگران، قضاوت ارزشی، آینده اندیشی، بربری بعضی آینده آینده از گذشته، آینده

پوذیری   بینی بدیل، مشاهده آینده، گواهی )مدر ( داشتن از آینده، محدودیت دانش، پیش

بواربودن بصوور    ارزششوده،   بودن آینده، بفاوت آینده بصورشده با آینده محقو   جزئی، علی

 .انسان از آینده

اقدام بشری، انتخاب انسان )اختیار و جیر(، زندگی فردی یا گروهوی  : رفتار انسانچ( 

 .سازی، برساختن بصویر ذهنی از واقعیت انسان، اقدام اجتماعی، بصمیم

بماس اجتماعی، دوری یا نزدیکوی نهادهوای اجتمواعی، وابسوتگی     : جامعه انسانیح( 

 جتماعی به بصمیم انسانیرخدادهای ا

پژوهوی،   هوای آینوده   هوای مشوتر  فعالیوت    ویژگی: پژوهی دانش و رشته آیندهخ( 

ای(،  رشوته  ای )یوا فورا   پژوهوی، رویکورد چندرشوته    چارچوب متمایز سوازمانی بورای آینوده   

 گرایی. مکتب اثیات ،م طییعتعلسازی،  دانش بصمیمدانش آینده، سودمندی دانش، 

هوا و اصوول موضووعه اسوتنیاط شوده و       فورض  های مربوط به پویش  گزارهمفاهیم یادشده از 

مفاهیم را ذیول دیگور   بوان برخی از  اند. می ها، بوسط پژوهشگران انتخاب شده های خوشه عنوان

ایون  اصولی از  پیشونهاد کورد. هودف    آنها  بندی متفاوبی برای ها هم جا داد یا اساسا  دسته عنوان

هوای   ای کلی بوده است که بتواند برای بسهیل و بقویت پژوهش قشهبندی، ارائه ن مطالعه و دسته

 برسیم شده است. 2این نقشه مفهومی در نمودار  آبی مورد استفاده قرار بگیرد.

 پژوهی رایج های آینده فرض مفاهیم مطرح در مجموعه پیش نقشه -(2)نمودار 
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ای نوووین از  بوووان گفووت کووه هوور پژوهشووگری بخواهوود نسووخه مووی 2بووا بوجووه بووه نمووودار 

بر و رسابر باشود، بایود    های دیگر کامل پژوهی ارائه کند که نسیت به نسخه های آینده فرض پیش

 در آن بصومیم بگیورد.  « بغییر»و « کنشگران»درباره چگونگی پرداختن به جهان هستی و سهم 

بوان هر ی  را ذیل دیگوری هوم مطالعوه     می ینوع بهو  این دو مفهوم الزاما  جدای از هم نیستند

داشته ها  فرض پیشوزن باالیی در  ،«کنشگران»مفاهیم مربیط با رود که  . طییعتا  انتظار میکرد

پژوهوی از اهمیوت    دهی بوه رشوته آینوده    شناسی در چارچوب شناسی و جامعه زیرا انسان  باشند

 برخوردار هستند. بسیاری

آشوکار  آنهوا   محوری صریح و ضمنی شده، انسان در آثار مطالعه مطر  مفاهیم نگاهی گذرا به 

اش،  آفرینی فرسوتادگان او در بواریخ بشور و آینوده     . در این مفاهیم، به اراده خدا و نقشسازد می

دهنوده   های مرورشده، بازباب فرض رود که مجموعه پیش اعتنا نشده است. الیته انتظاری هم نمی

انود.   زیرا در فضایی از بفکر و پژوهش سکوالر بدوین شوده   جهان هستی باشندنگاه بوحیدی به 

کوه   یا گونوه  بهای برخوردار است   مسلمانان، از اهمیت ویژه یژهو بهاین موضوع برای خداباوران و 

 کند. پژوهی رایج را برای ایشان دوچندان می های آینده فرض نارسایی مجموعه پیش

 بایود بمدن نوین اسالمی قرار داده اسوت،   نهادن یانبندف خود را از آنجا که امت اسالمی ه

بینی اسالمی طراحی کنود.   پژوهی را بر پایه جهان ها و باورهای نسخه بومی آینده مجموعه فرض

پژوهوی   هوای آینوده   فرض های مفهومی که در پیش رود که در این راه، شماری از حوزه انتظار می

ها یا باورهوای بوحیودی     ود باقی بمانند  اما شکی نیست که فرضاند، در جای خ رایج مطر  بوده

: 1393مثال، پدرام و عیوضوی ) برای کامال  متفاوبی در نسخه بدیل اسالمی متجلی خواهند شد. 

اند. اگرچه این  ارائه کرده پژوهی اسالمی آینده( در این راستا، مفروضابی متفاوت برای 166-173

اموا   ،وایی خوبی دارد و به شایستگی از منابع اسالمی بهره برده استها دامنه محت مجموعه گزاره

ارائه آن، بخشی فرعی از پژوهش بوده و مورد نقد و بحث مؤثر جامعوه علموی نیوز قورار نگرفتوه      

هوای   فورض  مجموعه بدیل اسالمی در بوراز پویش   باکنونبوان گفت که  است. به همین دلیل می

 نشده است. پژوهی رایج، ارائه و برویج آینده

 فرجام

هویت این رشته و مینای استفسار از بخش مهمی از  یانگرنماپژوهی، های مدون آیندهفرضپیش

فرض رسومی  چهار مجموعه پیش باکنونبوان دریافت که آن هستند. با مرور ادبیات موجود می

 انتقادهوای وارد بور  پژوهی رایج پیشنهاد شده است. نگاهی گذرا به این پیشونهادها و  برای آینده

ها از قوام و انسوجام کوافی بورای    فرضاز این مجموعه پیش ی  یچهدهد که هنوز نشان میآنها 

از سوی اندیشمندانی همچوون سوردار، لیسوت و    و  نمایندگی هویت این رشته برخوردار نیستند
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در این  .اند شده بررسیدقی  در این مقاله  طور بهکه  اند بل  مورد انتقادهایی اساسی قرار گرفته

هوای مودون   فورض پژوهش برای عیور از نگاه سطحی به بحلیلی انتقوادی و راهیوردی بور پویش    

کوه در سواختاری    اسوتنیاط و معرفوی شوده اسوت     از متون علموی،  موجود، هفت معیار اساسی

شووند. بوا ایون معیارهوا     معیارهای ساختاری و محتوایی بقسیم می دسته دوبه  درختی درنهایت

دقتوی در بیوان    کوم بور شومرد:    گونه یناهای موجود را فرضهای پیشبرین کاستیان مهمبومی

نگری نسیت به برخی مفاهیم همچون عوامول   ، سطحیباهمآنها  سازی ها و هماهنگ برخی گزاره

. در ایون چوارچوب   ها در مقام نظوری یوا عملوی    بودن برخی گزاره دهنده به آینده و بدیهی شکل

هوای مودون    فورض  پویش شوود:  گویی دقی  به پرسش اصلی پوژوهش میسور موی   بحلیلی، پاسخ

دهی به چارچوب فکری این رشته  ، کفایت شکلبا این زمان پژوهی رایج آیندهپیشنهادشده برای 

های موجوود  فرضدر این حال هر پژوهشگری که بخواهد برای بازنگری مجموعه پیشرا ندارند. 

بواند از معیارهای پیشنهادی ایون پوژوهش و بجربوه    کند، می ای نوین اقدامیا پیشنهاد مجموعه

 بهره بگیرد. یخوب بهپژوهشگران پیشین  از رشده در این نوشتا گزارش

پژوهوی، نسویت بوه اصوال  جزئوی      ها برای آیندهفرضارائه مجموعه نوینی از پیش ،گمانبی

برای ایون منظوور، بایود    های موجود، دستاورد ارزشمندبر و راهگشابری است. اگرچه فرضپیش

های نووین، در  فرضپیش فرد منحصربهبرآورده شوند، نوآوری  یخوب بهالزامات ساختاری  یادشده 

دیده خواهود شود. پو  بایود بورای ارزیوابی ایون نووآوری،         آنها  بمایز مفهومی و لنای محتوایی

اه، بجمیع مفواهیم  بصویری روشن از مفاهیم مطر  در آثار پیشین ایجاد شده باشد. با این دیدگ

هوای مهوم پوژوهش کنوونی بورای جامعوه       یادشده در دستور کار قورار گرفوت بوا یکوی از آورده    

باشد. این مفاهیم ذیول   جیرا یپژوه ندهیآ یها فرض شیمطر  در پ م یمفاه عیبجمپژوهان، آینده

خمیرمایوه  انود. ایون نقشوه مفهوومی،     با سواختاری درختوی عرضوه شوده    بار نیز  اینعنوان و  ده

بواند کواربردی فرابور از بوازنگری در    پژوهی است و میورزی در حوزه میانی نظری آیندهاندیشه

هوای مهوم ایون نقشوه بورای اندیشومندان یکتاپرسوت،        ها داشته باشد. یکی از داللتفرضپیش

اسوت.   اش آفرینی فرستادگان او در باریخ بشر و آینده به اراده خدا و نقشاعتنایی آثار موجود بی

بور و  های لنوی اگرچه این نق  پیش از این هم مورد بوجه قرار گرفته است، هنوز جای نوآوری

 دهی به میانی نظری همسو با بینش بوحیدی وجود دارد.بر برای شکلیافتهساخت

 یتگوری روا عیاربنود از:  دسوتاوردهای اصولی ایون پوژوهش    بوان گفت کوه  بندی میدر جمع

 یارهوای ارائوه مع ، و نقودهای پراکنوده آنهوا    پژوهوی رایوج   آینوده  مودون  یها فرض یشپ یکپارچه

انتقواد از   پژوهوی،  ینوده آ مدون های فرض یشمجموعه پ ینقد و بررس یبرا ییو محتوا یساختار

 مطور  در  یممفاه یعبجم یل،بد یا یآب یها در نسخه ی نقا ینا  کم  به رفع یبراآنها  ی نقا
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در اداموه ایون مسویر    ی. اسوالم  پژوهی یندهپژوهشگران حوزه آ یابر یراهیرد بوصیهو ارائه آنها 

 یانبنهای پرمخاطب وندل بل و پژوهش برای فرضبر پیشبوان پژوهش برای بررسی مفصلمی

هوای بوحیودی را پیشونهاد    ساخت میتنی بر اندیشوه هنجاری خوش -چارچوب شناختی نهادن

 کرد.

 ها: نوشت پی

هوای موورد مطالعوه، در بیشوتر مووارد اسوتفاده از واژه        دربواره گوزاره   سوءبرداشتدر این نوشتار برای پرهیز از ( 1)

 برجیح داده شده است.« فرض» یجا به« فرض پیش»

هوای علموی مطور      ناپذیری پوارادایم  ها پ  از انتشار آثار بوماس کوهن درباره قیاس درور این استدالل را سال( 2)

بوودن ارزیوابی پوارادایمی بورای      استدالل او درباره نامناسوب  ،رو ینا(. از 1387. . مقدم حیدری، کرده است )ر

 شود. کوهن درباره پارادایم دیده می یپژوهی، همسو با آرا آینده

 .های متمایزکننده، الزاما  انحصاری نیستند کند که این ویژگی درور بأکید می( 3)

اسوت. منظوور دنوی  لیسوت از       ها بدون برجمه و بلخی  ارائه شده ن استداللکه گفته شد، متن ای گونه همان( 4)

 ( فراگرد ابداعی مؤلف در پژوهش خود است.present process« )فراگرد کنونی»

 ( بمایز قائل شده است.Kairos( و زمان ذهنی )chronos( در این پژوهش میان زمان بقویمی )5)

بینوی صوفر و یکوی نیسوت و شوکلی       ، چنین دیودگاهی دارد کوه پویش   های پژوهش خود ( لیست در دیگر بخش6)

شوده و بوه بحقو       هایی پیشگویانه دربواره آینوده کوه آزمووده     پیوستاری دارد. او بوانایی انسان به صدور گزاره

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

 فارسی منابع

 .141-188 :40و  39 شماره ،فرهنگ ،«یدسینااقلهای  خیام و هندسه» ،(1380) عفر، جچاوشی آقایانی
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