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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،0-22،)4(01 ،پیاپی ،41پاییز 0931
رضایان قیهباشی ،احد ،و پورعزت ،علیاصغر ( .)7931ساخت اجتماعی واقعیت آینده در پرتو مطالعات میانرشتهای.
فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانیdoi: 10.24200/isih.2018.286 .7-22 ،)4(71 ،
شاپا2112-4447 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

ساخت اجتماعی واقعیت آینده در پرتو مطالعات میانرشتهای
احد رضایان قیهباشی ،1علیاصغر پورعزت

چکیده

دریافت1931/11/52 :

2

پذیرش1931/25/11 :

سازمانها ،آحاد جامعه ،نخبگان ،و خطمشیهای دولتی ،درحالیکه خود بهشدت تحت تأثیر دانشمندان
رشتههای علمی گوناگون قرار دارند ،به روشهاای گونااگون بار گراگارد سااخت آیناده تاأثیر میگذارناد.
مشیگاذاری «نخبگان اتودهها»،
براساس نظریههای «وضع» و «ساخت اجتماعی واقعیت» ،و مدل خط 
آینده بهطور مستمر تحت تأثیر عناصر گردی و سازمانی گعال در جامعه در حال شاللگیاری اسات و ایان
ً
اگراد و سازمانها ،معموال اقدامات خویش را با توجیهاتی علمی صورتبندی میکنند؛ توجیهااتی کاه در
تعامل با دانشمندان و نخبگان میآموزند .ضمن اینله یاگته علمی حاصل از تالش پژوهشگران رشتههاای
علمی گوناگون ،مملن است در قالب مجموعهای از نظریههای معطوف به اجرا ،سااخت جهاان آیناده را
تحت تأثیر قرار دهند .زیرا این علوم میانرشتهای ،برایند نظری علاوم و گناون گونااگون باوده و نظریاههاا و
استراتژیهای تغییر و برنامههای تحول آینده را تحت تأثیر قرار میدهند؛ تأثیری که از طریق رساو داناش
به زبان عامه ،منطق کارگزاران دولتی ،و رویههای رگتاری و ساختاری مرسوم در روند توساعه ساازمانها و
نهادهای اجتماعی ،ایجاد میشود .این مقاله با طرح این پرسش که آینده چگونه ساخته میشاود گراگارد
ساخت آینده را برایناد مللهاههای اجتمااعی ،واقعیتهاای زباانی ،مادلهای تصامی گیری و کنشاگری
گوقگعال بازیگران (سازمانها ،احاد مردم و نخبگان) معرگی میکند .این مللههها باا تأثیرپاذیری از علاوم
میانرشتهای و تأثیرگذاری متقابل بر آن ،واقعیت آینده را شلل میدهند.
مشیگذاری
کلیدواژهها :آیندهپژوهی ،ساخت اجتماعی واقعیت ،ماهیت میانرشتهای ،مدل خط 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1پژوهشگر پسادکتری آیندهپژوهی ،دانشلده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.



 .2استاد مدیریت دولتی ،دانشلده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).



مقدمه

بر اساس نظریه وضع ،1سازمانها در سیر سازماندهی خود ،بهطور مستمر محیط آینده خود را
میکنند (مورگان ،)41-791 ،2114 ،2و بر اساس نظریاه سااخت اجتمااعی واقعیات
وضع 

(اسلات و دیویس ،)2-241 ،2111 ،3آحاد مردم در مراودات روزمره خود ،جامعاه آیناده را

میدهند و بر اسااس مادل نخبگاانااتودهها (دای،2112 ،4
در سیری پدیدارشناسانه ،توسعه 
توجاهتاری در
 ،)22گروههای نخبه سیاسی و نیاز گاروههاای روشانهلر ،ساه بیشاتر و قابل 
شریفزاده.)1-34 ،7913 ،

شللدهی جوامع دارند (سریعالقل 47-49 ،7927 ،؛ الوانی و
میدهند که آینده جوامع تحتتأثیر اگلار و اعماال
بنابراین ،مجموعه این سه گزاره توضیح 
عامه مردم ،نخبگان و سازمانها و بهویژه حلومتها قرار دارد .در این میان تأثیر مقاله حاضار
بر این مه است که دانشمندان و پژوهشگران علوم گوناگون ،بیشترین سه را در ساختن آینده
اندیشاههاای اداری و مادیریتی برخاساته از

سازمانها در پرتاو گناون و

دارند؛ زیرا بسیاری از
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مییابند؛ بنابراین ،میتوان ادعا
قضاوتهای علمی دانشمندان (پایا )7924 ،توسعه 

نظریهها و

روشها بر محیط ،بازتابی از آراء دانشمندان است .در این راستا ،تأکید
کرد که تأثیر این گنون و 
میشود که ساازمانها بهمثاباه مه تارین اقدامکننادگان در محایط جهاان کناونی (اسالات و
دیویس ،)2-241 ،2111 ،بهشدت تحت تأثیر آراء دانشمندان علوم گوناگون قرار دارند .عامه
ً
مردم نیز معموال بسیار تحت تأثیر اگراد تحصیلکرده و دانشمندان قرار میگیرند و امور زندگی
خویش را در پرتو مشاوره با آنان سامان میدهند .همچناین نخبگاان و سیاساتمداران باهطور
میتاوان ایان گرضایه را
میکنند .بنابراین ،
مستقی و غیرمستقی تحت تأثیر دانشمندان گعالیت 
مطرح کرد که آینده بهطور مستمر ،تحات تاأثیر آراء دانشامندان ،هرچناد از طریاق باازیگران
میشود .البته در اینجا منظور از دانشمندان ،کساانی هساتند کاه باا گعالیات
گوناگون ،ساخته 
اندیشهورزی در جهت حل مسائل شناختی و بنیادی و رگع موانع کارکردی ،به پیشرگت

علمی و
میپردازند.
انسانها 

ابعاد گوناگون حیات مادی و معنوی
ولی مسئله این است که آراء دانشمندان ،گاهی بسیار متنوع و متهاوتند و گاهی حتی با ها
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

میشود کاه «کادام رأی» از «کادام دانشامند» از «کادام
تعارض دارند! پس این سلال مطرح 
نمایتاوان نقاش سیاساتمداران را
رشته» ،بیشترین تأثیر را بر ساخت آینده دارد؛ بهویژه آنکه 
نادیده گرگت .بههرحال ،انتخابها و تشخیصهای سیاستمداران ،از جمله مه ترین عوامال
مشیهای دولتی و اقدامات حلومتی محسوب میشوند .اگر گرض بر این باشد که
خط 
ملثر بر 
ّ
آینده برایند تلهیقی آراء همه دانشمندان رشتههای گوناگون است ،پس آیندهپژوهی باید مترصد
پیشبینی حوادث آینده ،بر اساس تلهیق نظریههای امروز دانشمندان باشد .در این حالات نیاز
میشوند و در گراگارد چاه ناوع
میشود که آراء دانشمندان چگونه با ه تلهیق 
این سلال مطرح 
میگردند
سیستمی به تحول آینده منجر 
ساخت اجتماعی واقعیت

1

نظریه ساخت اجتماعی واقعیت ،تصور و درک مخاطب از دنیاای پیراماون را حاصال ترکیاب
ساخت اجتماعی معنا و معنای حاصل از تجربه شخصی یا بهعبارتی ،مذاکره و تواگق علات و
عاملیت ،تحتعنوان برساختگرایی اجتماعی میداند .ریشه برساختگرایی در جامعهشناسی
به کتاب برگر و الکمن 2با عنوان ساخت اجتماعی واقعیت (ساخته شدن واقعیت در جامعه)

3

برمیگردد .این دو معتقدند جهان اجتماعی (کنشها ،ساختارها و نهادها) ،محصول گرهنگای
گراگردهای آگاهانه یا آگاهی و ذهنیت مشترک است .آنها معرگت روزمره را محصول خالقیت
اگرادی میدانند که درعینحال ،خودشان از وزن و اهمیت معرگت نهادینه شدهای کاه دیگاران
تولید کردهاند ،تأثیر میپذیرند (برگر ،الکمن.)7342 ،
برساختگرایی اجتماعی معتقد است که آنچه اگراد جامعه بهمنزله واقعیت احساس و درک
میکنند ،آگریده کنش متقابل اجتماعی اگاراد و گروههاسات .بناابراین ،تاالش بارای «تبیاین»
واقعیت اجتماعی ،بهمعنای نادیده گارگتن و شایءواره سااختن گراگردهاایی اسات کاه چناین
واقعیتی از طریق آنها ساخته میشود .برگر و الکمن ،نگاه به جامعه را بهمثابه نظمای سایال و
تواگقی ناپایدار ،جایگزین پنداشتهای ارگانیلی و ملانیلی از آن میکنناد کاه درنهایات نیاز
ریشه در کنشهای متقابل اگراد دارد .عنوان مه ترین اثرشان ،یعنی ساخت اجتماعی واقعیت ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ساخت اجتماعی
واقعیت آینده ...

بر توان آدمی در شلل بخشیدن به جامعاه و خصیصاه گشاودگی تااری باه روی رویادادهای
جدید تأکید میکند .بهزع برگر و الکمن ،جامعه برساختی گرهنگی یا نمادین است .جامعاه،
سیست یا سازوکار و یا ارگانیس نیسات؛ بللاه برسااختهای نماادین یاا محصاولی سانجیده و
متشلل از آراء ،معانی و زبان است (برگر و الکمن.)7342 ،
اعتبار علمی آیندهپژوهی

سهیل عنایتالله )779-721 ،2111( 1آیندهپژوهی را عل مطالعه آیندههای مملن ،محتمل و
ّ
مرجح و بنمایهها و اسطورههای هرکدام میداند .آیندهپژوهی با ارتقاء سطح تهلر آینادهگارای
خودآگاه و کارآمد ،به اگزایش تدبیر بشر در تصمی گیری و نیز ارتقاء سطح اثربخشی اقدامهای
او میانجامد .کشف یا ابداع ،آزمودن و ارزیابی و پیشنهاد آیندههای مملن ،محتمل و ّ
مرجح،
از اهداف آیندهپژوهی بهشامار میآیاد .آینادهپژوهان مایخواهناد بدانناد کاه کادام پدیادهها
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املانپذیرند (آیندههای مملن) ،احتمال بروز کدام پدیدهها بیشتر است (آیندههای محتمل) و
کدام پدیدهها باید روی دهناد (آینادههاای ّ
مارجح) (بال .)722 ،2114 ،2باه تعبیار تااگلر،3
آیندهپژوهان سعی دارند با کاوش رؤیاپردازانه در آیندههای مملن ،بررسی سامانمند آیندههای
محتمل و ارزشیابی اخالقی آیندههای ّ
مرجح ،انگارههایی نو و بدیل از آینده بیاگرینند.
ارزش آیندهپژوهی ،بیش از آنله باه درساتبودن پیشبینیهاا باشاد ،باه مهیادبودن آن در
برنامهریزی و گشودن ذهنها برای توجه بیشتر به گرصتهای نوپدید ،تهدیدهای جدید و تغییر
دستورکارهای خطمشی است .هدف آیندهپژوهی ،آیندهشناسی (در معنای پوزیتویستی) نیست
بلله ما را وادار میکند تا با رهیااگتی روشمناد ،گرصاتها و تهدیادهای مملان و محتمال را
پیشبینی کنی و درباره چگونگی پرداختن به آنها بیندیشی و تصامی های بهتاری بگیاری  .از
دیدگاه راهبردی ،پیشبینی بهتر از واکنش منهعالنه به تغییر است (بل.)49 ،2114 ،
شاید پیش از هر بحث دیگر ،موضوع عل بودن آیندهپژوهی ضرورت دارد .در یك رویلرد،
آینده حاصل نشده است ،پس اطالعات و حقایق و یاگتههاایی دربااره آن وجاود ندارناد ،پاس
هرگونه اظهارنظر درباره آن ،گاقد پشتوانه و روایی کاگی در ساحتهای قیاس و استقرا است.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

آیندهپژوهی بسیار جادی باوده و باهویژه در رویلارد
پشتوانه نظری این هجمه به عل بودن 
اثباتگرایی بسیار تأمل برانگیز است؛ زیرا هیچ نشانه یا حجتی برای اظهارنظر درباره حاوادث
آینده وجود ندارد .برایناساس ،با تخهیف الزامات اثباتگرایی و با پذیرش قانون احتمااالت و
هلگرایانه ،اظهارنظر درباره آینده
میتوان تا حدودی تسا 
خط روند (آذر و ملمنی ،)27 ،7922 ،
همبستگیهای احتمالی پذیرگت .در امتاداد ایان روناد ،بایاد

را در حد تحلیل خط روندها و
آیندهپژوهی در چش انداز اثباتگرایانه دشوار است ،ولای
دقت داشت که هرچند توجیه علمی 
این نقد حتی در مورد علوم تجربی متلی بر این رویلرد نیز ،آنجا که باه اساتقراء نااقص روی
میآورند ،ناگذ است .اگر در استقراء ناقص که در مورد اعتماد اثباتگرایی تعدیل شاده اسات،

ّ
مایگیرناد ،در
دادههای گیزیلای در دساترس ،بهمثاباه مبناای تحلیال مادنظر قارار 
بخشی از 
مایگیارد.
دادههای تحلیل مورد بررسای قارار 
آیندهپژوهی بخشی از زمان در دسترس ،بهمثابه 
آیندهپژوهی کمتر
میتوان گهت که اعتبار علمی 
بنابراین ،در رویلردی انتقادی به عل تجربی ،
از سایر علوم مورد اعتماد رویلرد اثباتی نیست.
بخش اعظ آیندهپژوهی ،بر گمانهزنی استوار است؛ بنابراین ،آیندهپژوهی نیز عل به شمار
میآید .عل  ،گرچه به اقتضای رسالت خود ،در جستوجوی حقیقت است ،اما در روشهاا و
ساختارهای منطقای آن ،پدیادههای مشارو ،،خاالف واقاع یاا جهاتدار ،تاأمالت نظاری و
صااورتبندی خالقانااه گرضاایههای پیشبیناای نیااز یاگاات میشااود .بنااابراین ،از دیاادگاه
معرگتشناسی ،میان بسیاری از گزارههای علمی و بسیاری از گزارههاای مطرحشاده از ساوی
آیندهپژوهان درباره آینده ،تهاوتی وجود ندارد و بسیاری از گزارههای علمای ساایر رشاتهها نیاز
نوعی گمانهزنی هستند (بل.)217 ،2114 ،
استعاره جعبه سیاه علوم و آینده

میتوان چنین تصور کرد که گویاا بخاش قابالتوجهی از رویادادهای
برحسب آنچه گهته شد 
آینده ،خروجی جعبه سیاهی است که از ترکیب یاگتههای علوم گونااگون سااخته شاده اسات؛
نظریههاای

میشوند و
جعبه سیاهی که نظریهها و آراء گوناگون دانشمندان پی در پی بدان وارد 
میشود که حداقل برخی از حوادث آینده
میآگرینند .بر همین مبنا ،ادعا 
حامی اقدام در آینده را 
میگیرند .ولی در این سیر ،نظریهپردازی و آگرینش مستمر آینده ،گروههای متعادد
چنین شلل 
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مایتاوان گهات در روناد
دانشمندان اا بهویژه دانشمندان علوم انسانی ااا درگیرند؛ بهطوری کاه 
تأمالبرانگیازی دارناد؛ باهویاژه

ساختن آینده سیست های اجتماعی ،دانشمندان ساه بسایار
دانشمندانی که هریك ،نظریههای خاص خود را داشته و تعامل نظریههای آنهاا ،آحااد بشار را
میکند.
میسازد یا منحرف 
بصیر 
بدینترتیب ،اهتمام و جدیت به علوم میانرشتهای و چندرشتهای ،گضای مناسابی را بارای
میسازد؛ چراکه اقدامات بشر در آینده برحساب یاگتاههای علاوم گونااگون
آیندهپژوهی گراه 
یاگتههای علوم گونااگون
چندرشتهای برایند تعامل 

میشود و علوم میانرشتهای و
صورتبندی 
هستند .برای مثال ،برای تأکید بر اهمیت اظهارنظر دانشمندان در ساحت علوم انسانی و تاأثیر
مایتاوان باه تاأثیر آراء
نظریههای علمی یا شبه علمی در ساختن آینده ،

آراء درست یا نادرست
دانشمندان سوسیالیست و بهویژه مارکس ،بر ساخت وقایع آینده اشاره کرد .دراینباره سلالی باا
نمیکرد ،جهان در قرن بیست چه
این مضمون قابلطرح است :اگر مارکس آراء خویش را ارائه 
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میتوان به تأثیر وبر بر ساخت آینده اشاره کرد .بدون
شلل و شمایلی داشت در همین امتداد 
شك آراء این دانشمند آلمانی نیز تأثیر شگرگی بر ساخت سازمانهای جهان آینده داشته است.
ساختدهی به اقتصاد بازار اشاره کرد .کسی کاه

میتوان به تأثیر کینز در
در یك رویلرد دیگر ،
اندیشهها و آراء او بهمثابه راه خروج از بحران  7323مدنظر قرار گرگت.

اندیشههای مارکس صرفنظر از اینله درست گه شده باشند یا نادرست 1،بار رویلردهاای

بودهاند
ایدئولوژیك و کجرویها و نارواییهای بنیادگرایانه در مواجهه با حوادث قرن بیست  ،ملثر 
(پورعزت ،)2-47 ،7922 ،زیرا نظریههای او طرگدارانی پیادا کارد کاه در روناد بااز تعریاف و
پایبند شدند و متعصبانه به ساخت آیناده بار اسااس
بدانها 
جزماندیشانه ،
تحریف آن نظریهها ،
اندیشهها و نظریههای منسوب به مارکس همت گماشتند و ضمن تأثیر بار حیاات میلیاردهاا نهار
انسان ،بهویژه در طول سالهای  7371تا دهه پایانی قارن بیسات  ،عاده زیاادی را باه خااكوخون
کشیده ،با تهدید و شلنجه و زندان و اعدام ،به راه مطلاوب ،از نظار خاویش ،گراخواندناد تاا باه
بهشت موعود پرولتاریا برسند .بدینسان ،برای نیل به بهشت موعود و آینده پرولتاریاا ،جهنمای را
میلیاونهاا نهار را باه کاام جهان گذشاته گسایل داشاتند

در زمان حاال خاود ،برپاا سااختند و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

میدان این است که خود یك مارکسیست نیسات » (ر.ك .قلیپاور،
 .1اشاره به نقل قولی از مارکس مبنی بر اینله «همه آنچه من 
244 ،7921؛ و احمدی.)93-47 ،7927 ،

(اصیل3-92 ،7927،؛ پوپر )741 ،7342 ،1و همانطور که در رمان قلعه حیواناات اثار جارج
اورول )92 ،7324( 2روایاات شااده اساات ،ب ارای رهااایی از قیااود الیگارشاای ،الیگارشاایهای

خشنتری آگریدند تا پایههای نظمی نوین را بر گرده آینده بشریت تحمیل نمایند.
آثار و اندیشههای وبر نیز در زمینههای میانرشتهای جامعهشناسی ،اقتصاد ،عل سیاست،

و عل اداره و نظریاه ساازمان (وبار ،)792 ،7344 ،3بار بسایاری از رشاتههای علمای تاأثیر
گذاشت .این اثرگذاری به حری مباحث علمی خت نشد و سازههای تمدن معاصر را نیز تحت
نمیتوان انلار کرد که تمدن حاضر ،بهویژه از حیث سازههای اداری
تأثیر قرار داد؛ بهطوریکه 
میتوان ادعا کرد که بسایاری
و سازمانی ،بهشدت از اندیشههای وبر تأثیر پذیرگته است .حتی 
از دستاوردهای علمی دانشمندان درباره نظریه سازمان تاکنون ،حاشیهنویسای بار اندیشاههای
ّ
اندیشههاا بار

وبر ،و بسیاری از سازمانهای احداث شده بر اساس آنها نیز حاصل تجلی این

محیط اجتماعی بودهاند (پورعزت و طاهریعطار ،)71 ،2113 ،4باهویژه باا تأمال بار اینلاه
سازههاای بیرونای و
ارزشهای اجتماعی ،نقش شگرگی در ساخت مصنوعات و 

مهروضها و
مشاهدهپذیر دارند (هاچ و کانلیف722 ،2114 ،5؛ هاچ.)277 ،7331 ،


تأثیر اندیشههای کینز )7399( 6نیز بر اقتصاد آمریلا و جهان ،شگرف بوده است .کینز باا

پیشبینی آثار خطمشیهای مالی آمریلا ،به رئیسجمهور وقت این کشور هشدار داد که مسیر
نمیتواند کشور را از بحران خارج کند .رهنمودهای کینز سبب شد تاا دولات وارد عمال
گعلی 
شود و با مداخله در وضع بازار ،به رونق اقتصادی جامعاه کماك کناد؛ بادینترتیب عمللارد
نهادهای اقتصاد دولتی و حتی بخش خصوصی ،بهشدت تحتتأثیر دستورالعملهای برخاسته
از رهنمودهای کینز قرار گرگتند و شرایط آینده بازار رق خورد.
میشود که نظریههای علمای ،باهویژه در سااحت
با تأمل بر این سه روایت تاریخی ،ادعا 
علوم انسانی ،بر تولید تمادن معاصار خاود بسایار مالثر بودهاناد .گویاا نظریاههای علمای و
میشوند و با تأثیر بار برناماههاای اقادام
مقتضیات محیط ،بهطور مستمر به جعبهای سیاه وارد 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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میکنند؛ جعبه سیاهی که بایش از هار
گردی و اجتماعی ،تمدن در حال ایجاد را صورتبندی 
ً
چیز تحت تأثیر نظریههای علوم انسانی و اجتماعی قرار دارد و دائماا بار روناد شاللدادن باه
ً
اساتعارهای دارد و

میگذارد .البته استهاده از مههوم جعبه سایاه صارگا وجهای
جهان آینده تأثیر 
اعتبار آن در حد تمثیلی برای بیان تأثیر علوم گوناگون بر ساخت مساتمر آیناده ،باوده و تأکیاد
ّ
سهلانگاراناه و
میشود که چنین تحلیلی ،اگر گراتر از یك تمثیل مد نظر قرار گیرد ،بیشازحد 

نظریههای علمی بیشتر

میکند تا اهمیت
گروکاهنده تحلیل است .اما در حد یك تمثیل ،کمك 
در کانون توجه دانشمندان و بهویژه دانشمندان علوم انسانی قرار گیرد.
نظریهها و تصویرپردازی از آینده؛ تالشی برای واقعیتسازی اجتماعی

دیدگاههای گوناگونی درباره چگاونگی ساختهشادن آیناده وجاود دارد .در زیار باه دو ماورد از

مه ترین دیدگاهها پرداخته شده است :جیمز دیتور 1آیناده را حاصال چهاار عنصار :رونادها،
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رویدادها ،اقدامات و تصاویر میداند .رونادهایی همچاون شاهر نشاینی ،جمعیات ،تولیاد و
مصرف انرژی ،و رویدادهای همچون حمالت 77سپتامبر و جنگ جهانی با تصااویری مانناد
پایان تاری  ،جنگ تمدنها ،ظهور و غیره ،با اقدامات و سیاستهای کنشاگران ترکیاب شاوند
منجر به خلق آینده میشوند (دیتور .)14 ،2112 ،سهیل عنایاتاللاه خلاق آیناده و واقعیات
اجتماعی را در شش مرحله شامل :نقشه بارداری ،پیشنگاری ،زمانبنادی ،تعمیاق ،آگارینش
بدیلها و دگرگونی توصیف میکند .او در مقاله دیگری ،به توصیف ساه عامال بسایار مها در
خلق و آگرینش واقعیتهای اجتماعی ،شامل امر متعالی ،ساختار و عامل انساانی میپاردازد.
که در آن میان ،ارزشها تجلی امر متعالی هستند (عنایتالله.)14 ،2111 ،
گرچه آیندهپژوهان در آثار خود ،از نظریههای تغییر اجتماعی متنوعی استهاده کردهاناد اماا
بیشتر آنها در پایبندی به برخی مبانی مههومی و نظری ،وجاوه مشاترکی دارناد .یلای از ایان
موارد ،مههوم تصویر آیناده اسات؛ ایادهای کماابیش معاادل سااختار روبهرشاد ،انتظاارات،
پیشبینیها ،بی ها و امیدها .یلی دیگر از این وجوه مشترك ،مقولهای نظری است؛ ناظر بر این
عقیده که تصویرهای آینده به شللگیری اقدامهای تاریخی اگاراد کماک کاردهاناد (رضاایان،
رضایان .)22 ،7932 ،به تعبیر روشنتر ،اگراد یا تالش میکنند خود را با آنچه گماان میکنناد
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

روی خواهد داد ،سازگار کنند یا به گونهای رگتار میکنند که آینده دلخاواه خاود را بساازند .باه
همین دلیل ،آیندهپژوهان تصویرهای آیناده را یلای از عوامال تأثیرگاذار بار رگتارهاای کناونی
انسانها میدانند .بهعالوه ،از آنجا که رگتارهای امروز تا حدی در پیدایش آیناده تاأثیر دارناد،
آیندهپژوهان ،تصویرهای آینده را همزمان با تبادیل ایان آیناده باه زماان حاال ،در زماره علال
شللگیری آینده قرار میدهند (بل.)93 ،2114 ،
تصویر ،بازنمایی از علس یک گرد ،یک گروه ،یا هر چیزی (نظیر یاک ملسساه ،رخاداد،
سیست ) است .به این ترتیب ،تصاویر چیزی بیشتر از توهمات یا سازههای ذهن ما هستند .باا
ً
این حال ،این بدان معنی نیست که تصاویر ،صرگا ارزش درونی دارند ،زیرا تصاویر ،احتماال،
نقش مهمی در ایجاد دانش و شناخت ایها میکنند و مملن است به مثابه یاک مللهاه مها در
توضیح و تبیین رگتار بازیگران اجتماعی به کار گرگته شوند .بنابرین تا جاایی کاه باه داناش در
حال تلامل مرتبط است ،تصاویر نقش بسیار گستردهای اا بیشتر از آنچه معموال گرض میشود
اا ایها میکنند .این موضوع را میتوان در گراگردهای توسعه دانش علمی دیده میشود (رضایان
و کاظمی .)719-211 ،7939 ،بیتردید هیچکس مدعی نیست کاه تصاویرها ،گقاط عامال
تعیینکننده آینده هستند؛ آیندهای که بهسمت زمان حاال در حرکات اسات .هایچکس مادعی
ً
نیست که آینده ،دقیقا مطابق تجس و تصور ما روی خواهد داد .صرفنظر از عواملی که گراتار
از قدرت مهار بشرند و در تغییر شرایط تأثیر دارند ،پیامدهای ناخواسته و غیرمنتظره گراوانی نیز
وجود دارند که از اقدامهای خود بشر سرچشمه میگیرند .بااینهمه ،آیندهپژوهان بر این باورند
که تصویرهای آینده در هدایت رگتار بشر ،عاملی مه بهشمار میآیند .این تصویرها با هدایت
رگتار بشر (خواه تنها انطباقی باشد ،خواه کنترلی ) در شللگیری آینده نقش دارند .به ویاژه هار
اقدام هدگمند نیازمند پیشبینی رویدادهای آتی است (رضایان.)723 ،7934 ،
جایگاه خطیر دانش و دانشمند

میتوان آراء صاحبنظران را به دو دسته توصیهی و تجاویزی تقسای
بر اساس آنچه گهته شد ،
کرد .تقسی آراء صاحبنظران به توصیهی و تجویزی ،ملید این واقعیت است که بخشی از آراء
،ایشان گقط توصیفگر حاوادث حاال و گذشاتهاند ،درحالیکاه برخای از ایان آراء تجاویزگر
ً
دیدگاههاای تجاویزگر سااخت آیناده ،معماوال در سااحت علاوم انساانی و

ساخت آیندهاند.
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دیدگاهها از مختصات مطلاوب قابلتصاور بارای موجاودات و

میشوند .این
اجتماعی مطرح 
میکنند تا وضعیت آرمانی آنها را به تصویر بلشند.
برمیدارند و تالش 
پدیدهها پرده 
چناین دیادگاههاایی ،گااهی برانگیزانناده عوامال هوشایار گعاال در محایط مایشاوند تاا
خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه این مختصات را در عال واقع محقق سازند؛ مانناد آنچاه دربااره
بوروکراسی وبر اتهاق اگتاد .در اینجا این نگرانی وجاود دارد کاه اگار ایان دیادگاههاا ،ماهیات
ایدئولوژیك یا شبهایدئولوژیك بیابند و با ابزار مقتضی چنین ماهیتی ،ترویج یابند ،از راه نیل به
اصالح و تعالی به تحریف مسیر آینده منجر خواهند شد؛ بهویژه هنگامی که چنین دیدگاههایی
عل تلقی میشوند ،بسیار خطرناكتر خواهند بود.
بنابراین ،باید هوشیار بود که ّ
دیدگاههای مبتنی بر آنها به میاان

تسری اینگونه مهروضات و
عامه و انعلاس در زبان آنان ،با ترویج «گرهناگ کشاف علمای» مقاارن باشاد .زیارا هماواره
دیدگاههای علمی را در امتداد مقاصدی معطوف باه تغییار سااخت قادرت

میتوان نظریهها و
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بهکار گرگت؛ تغییری که مملن است متضمن توسعه قدرت بخشی از آحااد جامعاه و کااهش
نساخههاای تجاویزی

دیادگاههاای شابهعلمی و

قدرت بخشی دیگر باشد .در اینگونه موارد،
مایشاوند؛ مانناد آنچاه در
سیاستزده ،به مناگع برخی از اگراد و گروههای اجتماعی معطوف 
تهسیر آراء و اندیشههای مارکس واقع شد.
سازههاای تهسایری و مصانوعات
ایدئولوژیها نیز در زمره 

البته در اینجا باید دقت کرد که
میشوند .در این نگاه ،ایدئولوژی مشتمل بر گازارههاایی
دستهبندی 
کاربردی حاصل از علوم ،
سازههای ذهنی است (پایا .)3 ،7924 ،براساس دیدگاه دقیاق
مجموعهای از 

است که مبتنی بر
مایتاوان در
نظریههاا 

و صریح یلی از صاحبنظران روششناسی عل و آیندهپژوهی ،از همه
نظریهها ،تهاوت

مسیری معطوف به قدرت بهره گرگت .اما میان قصد قاصدان و محتوای عینی
وجود دارد .معرگت و قدرت ،برخالف آنچه که گوکو و نویسندگان پستمدرن ،به نادرساتی دو
کردهاند ،دو مقوله کاامال متهااوت هساتند و خلاط آن دو ناهتنها ناشای از
روی یك سله تلقی 
میزند.1
بدگهمی است ،بلله به بدگهمی دامن 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1این جمله آموزنده ،در نقد و ارزیابی مقاله حاضر توسط جناب آقای دکتر علی پایا اظهار شده است.

تجو یز

o

دیدگاههای تجویزی

دیدگاههای تجویزی

o

معطوف به کمال

معطوف به قدرت

o

کارکرد دیدگاههای برخاسته از

o
o

دیدگاههای توصیهی

دیدگاههای توصیهی

معطوف به کمال

معطوف به قدرت

نظریههای علمی


o
o

تأمین مناگع
بشریت

هدف نظریهپرداز یا
صاحبنظر

تأمین مناگع
گروههای خاص

توصیف

نمودار شماره ( .)0نوعشناسی دیدگاههای علمی از حیث کارکرد و اهداف

همانطورکه در نمودار شماره ( )7مالحظه میشود ،نوعشناسای گاوق حاصال جمعبنادی
انواع دیدگاههای دانشمندان در سیر کشف و تولید نظریههای علمی است.
دیدگاههای معطوف به قدرت


ً
دیدگاههای معطوف به قدرت ،ه از نوع تجویزی و ه از نوع توصیهی ،معماوال بارای تاأمین

میشوند؛ برای مثال ،درحالیکه انبوهی از بیماریهاای
مناگع گروههای قدرتمند صورتبندی 
میکند ،برخی از انستیتوهای پزشلی به مطالعه برای اگزایش طاول
مهلك ،عامه مردم را تهدید 
میشوند و پیدرپی ،سیسات هاای پیشارگتهتری را بارای کنتارل
عمر بیماران ثروتمند معطوف 
دیادگاههاای

مایگیرناد .در ایان حالات ،سایر توساعه
مستمر وضعیت جسمانی آنها به کار 
میشود
توصیهی ،معطوف به مناگع گروههای قدرتمندتر جامعه است .همچنین گاهی مالحظه 
که مجادله طوالنی صااحبنظران علاوم سیاسای ،روانشناسای اجتمااعی ،حقاوق ،و رواباط
ً
بینالملل ،اساسا معطوف به حهظ و توسعه مناگع گروههای قدرتمند جوامع بشری است.
درحالیکه مدتهاسات ملتاب انتقاادی گرانلهاورت و نئومارکسیساتها ،بهشادت ایان
میتوان ادعا کرد که
میسازند ،
میدهند و جوامع علمی را مته 
گرایش در عل را مورد نقد قرار 
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ً
میگیرند و
دیدگاهها تجویزی معطوف به قدرت قرار 

دعاوی مارکسیس نیز عمدتا در چارچوب
دیدگاهها ،معطوف به مناگع جامعه کارگر و کشاورز یا پرولتاریا تلقی شوند و «داس

هرچند این
و چلش» را نماد قرار میدهند ،ولی پس از شللگیری حلومت ،در خادمت اشاراف حازب
میکنند و شبلههای تودرتوی الیگارشی
کمونیست ،به تحلی قدرت الیگارشی حاک خدمت 
را تحلی میبخشند و نوع دیگری از سلطه را رق میزنناد (پاورعزت 732 ،7921 ،و .)974
دیدگاههای معطوف به قدرت ،در خدمت توسعه آینده بر اساس منااگع قدرتمنادان

بدینترتیب
میگیرند.
قرار 
دیدگاههای معطوف به كمال


دیدگاههای معطوف به کمال در وجه توصیهی ،بر شناخت حقیقت موجاود تأکیاد داشاته و در

وجه تجویزی ،به ترسی مختصات وضع مطلوب برای کلیه آحاد و عناصر سیست های طبیعای
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میتوان در هر دو وجه توصیهی
دیدگاههای برگرگته از بوروکراسی وبر را 

میپردازند.
و اجتماعی 
و تجویزی مدنظر قرار داد و با در نظر گرگتن اهداف او ،آنها را معطوف باه کماال تلقای کارد
دیدگاههاا توصایفگر برخای از صاهات ساازمانهای

(اسلات و دیویس .)42 ،2111 ،این
مناسب برای عصر او و تجویزگر برخی صهات ساازمانهای مناساب بارای جواماع پاس از او
دهاند .برخی از وجوهی که وبر برای بوروکراسی برشامرده باود ،در ساازمانهای معاصار او
بو 
وجود داشتند؛ برای مثال ،سازمانها و کارخانههای صانعتی در عصار وبار ،از ناوعی سلساله
مراتب و تخصصگرایی برخوردار بودند .وبر با احصاء اینگونه ویژگایهاا و ترکیاب آنهاا باا
وجوه آرمانی موردنظر خود ،بوروکراسی را معرگی کرد؛ سازمانی مناسب برای تمدن پروتساتان
و عصر آینده جوامع انسانی! الگویی سازمانی که صرفنظر از آثارش ،با هدف توسعه عادالت
طراحی شده بود (گردریلسن.)22 ،2111 ،1

بنابراین ،درعینحال که بوروکراسی وباری توصایفگر برخای ویژگایهاای ساازمانهاای
مالحظهای بر سازمانهای پس از وی بر جای گذاشت؛ بهویژه پاس

معاصر وی بود ،تأثیر قابل
از آن که آثار وی به انگلیسی ترجمه شدند ،بهمثابه مبنای بسیاری از نظریاهها و طراحایهاای
ساختار ،موردتوجه قرار گرگتناد .ایان سایر همچناان در روناد تلامال قارار دارد و بهتادریج،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مجموعاهای از

مایگیرناد و حتای
سازمانهای جدیدی برمبنای این اندیشهها و سازهها شلل 
الگوهای سازمانی ترکیبی را گراخور توسعه اللترونیس یا ساایر تحاوالت محیطای و گرهنگای
نظریهپردازی وبار

مینمایند (پورعزت و طاهریعطار)72 ،2113 ،؛ بدینترتیب،
جهان ،ارائه 
شاللگیاری ساازمانها و نهادهاای

در ساحت میانرشتهای نظریه سازمان ،تأثیر شاگرگی بار
اجتماعی پس از وی داشته است؛ بهطوریکه میتوان گهت تمدن سازمانی معاصر ما ،به میزان
وامدار اندیشهها و آثار وبر است.
قابلتوجهی 
دیدگاهها و نظریههای علمی ،بهطور مستمر در حال

اکنون مسئله این است که تعدد و تنوع
اگزایش است .در گذشته مملن بود کاه یاك دیادگاه مادتها در عرصاه یاك حاوزه از داناش
ً
بالمنازع تلقی شود ،ولی امروزه معماوال در هار عرصاه علمای ،چنادین نظریاه توأماان ماورد
توجهاند .بنابراین ،تشخیص اینله کدام نظریه بیشتر بر ساحت دانش اثر گذاشاته و موردتوجاه
میگیرد ،دشوار
عوامل ملثر بر ساخت آینده (سازمانها ،عامه انسانها و نخبگان سیاسی) قرار 
ً
دیدگاهها کامال در تضاد با یلدیگر بوده و پذیرش یلی و مبنا قرار

است؛ ضمن اینله گاهی این
دیدگاههای علمی و تأثیر آنهاا

دادن آن ،به معنی مقابله با دیگری است .بنابراین ،عرصه تقابل
ابهامبرانگیز است؛ درواقاع ،ایان عرصاه ،عرصاه چاالش علاوم
عرصهای ُپرازدحام و 

بر آینده،
چندرشتهای است.

گوناگون در ساحت علوم میانرشتهای و
سیر توسعه دانش و فراگرد تأثیر نظریههای علمی بر ساخت آینده

با توجه به پیچیدهتر شدن جهان پیرامونی و گسترش قابلتوجاه دامناه متغیرهاای تأثیرگاذار بار
پدیدهها ،شناخت آینده ،به امری به غایت دشوار تبدیل شاده و گساترش عادمقطعیتها ،ایان
روند را تشدید کرده است .در یک چنین گضایی ،استهاده از هرگونه ابزار و وسیله بارای آگااهی
از آینده ،نهتنها امری معقول ،بلله تا حدودی الزامی به نظر میرسد .شلی نیست که شاناخت

دقیقتر آینده ،قدرت کنترل 1و کنش و واکنشگری ما را برای رسیدن به یک زندگی مطلوب و یا
حداقل ک خطرتر تسهیل میکند .در واقع تالش برای ساخت آینده ،مطمئنتارین مسایر بارای
شناخت آینده است؛ ضمن اینلاه ،شناساایی مللهاههای ساازنده آیناده تاأثیر قابالتوجهی در
ساخت دقیقتر آن دارد (رضایان و کاظمی.)719-211 ،7939 ،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1بهترین راه برای رودرو شدن با آینده تالش برای ساخت دلخواهانه آن است.
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به تعبیری جالبتوجه ،جهان آینده موضوع و هدف اقدامهای ماست (مللیگر و هملاران،
 )23 ،7922و همه اقدامهای ما ،بر اساس دیدگاههای ماا شالل میگیرناد؛ البتاه نظریاههای
علمی مورداعتماد ما ،بیشترین و ملثرترین منابع الهامبخش دیدگاههای ما محسوب میشوند.
جلوههای

گوناگون زبان
عامه مردم

وضعیت آینده
جهان
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مشیگذاری
خط 

توسط نخبگان
سیاسی
(حلومتها)


مجموعه دیدگاهها و نظریههای علمی در
رشتههای گوناگون

عمللرد سازمانها
و نهادهای
اجتماعی

دیدگاهها و

نظریههای علمی
رشته الف
رشته ب
رشته ج

نمودار  .2طرق گوناگون تأثیر نظریههای علمی بر روند ساخت آینده

دیدگاههای علمی ،از سه طریق بر ساخت آینده تاأثیر دارناد :زباان

همانطور که ذکر شد،

عامه مردم ،خطمشیگذاری نخبگان سیاسی و عمللرد سازمانها.
میشاود ،مملان اسات باهطور
هر آنچه توسط دانشمندان رشتههای گوناگون علمی تولید 
مستقی یا غیرمستقی  ،روند شللگیری تمدنهای آینده بشری را تحت تأثیر قرار دهد .بهویژه،
تأثیر غیرمستقی نظریههای علمای بار روناد سااخت آیناده را میتاوان در پرتاو مههاوم «اثار

پروانهای» 1رصد کرد .بر اساس این مههوم ،هر عنصر جزئی و گرعی در سیست  ،مملن اسات
نقشی بسزا و سرنوشتساز ،در الگوی رگتاری کل سیست داشته باشد (خورساندی طاسالوه،
پروانهها در چین ،مملان

 .)741 ،7932این مههوم ،دال بر آن است که نسی حاصل از پرواز
است در آمریلا طوگان برپا کند (گلیک .)42 ،2112 ،2با ّ
تسری این مههوم به ساحت زماان،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

میشود ،مبنی بر اینله هر حرکت جزئی در یك برهه از زمان ،مملن است
بحث جالبی مطرح 
زمانهای ملرر آینده ،طوگان بهپا کند .این ّ
پرواناهای ،باهطور

تساری مههاومی اثار
در ساحت 
تلویحی بر اهمیت سیر اثرگذاری اقدامات اجتماعی بر آینده در حال ساخت داللت دارد.
آیندهسازی از طریق تأثیر دیدگاههای علمی بر ساخت و بافت زبان عامه

مایشاود و طای
بهطور معمول ،سیر توسعه نظریههای علمی ،از میان نخبگان و دانشمندان آغاز 
میرسد .گراگرد ّ
تسری داناش باه ماتن جامعاه ،مملان
مقاطع زمانی متهاوت ،به میان عامه مردم 
ً
است گاهی طوالنی و گاهی نسبتا کوتاه باشاد .نلتاه مها ایان اسات کاه هرچاه سارعت بیاان
یاگتههای علمی به زبان عامه بیشتر باشد ،سرعت «عامیساازی ادبیاات علمای» در میاان آحااد

مییابد و « ّ
تسری دانش به زبان عاماه» باا سارعت بیشاتری پایش مایرود .بادین
جامعه اگزایش 
ترتیب ،طی گراگردی بهنسبت پایدار ،همواره بخشی از دانش حاصلشاده در محاگال علمای باه
نظریاههاا،

مایرود .آن بخاش از
میشود و بهکار 
مییابد ،توسط عامه مردم گه 
زبان عامه تسری 
میشوند ،بهسرعت در بخشهایی از زندگی آنان
دیدگاهها ،و مهاهی علمی که توسط مردم ادراك 

میشاود و
منعلس گردد .بدینترتیب ،به شلل مستمر ،بخشی از دانش تولیدشده وارد زبان عامه 
میگذارد .در این چش انداز ،بخش قابلتوجهی از اجزا و عناصار
بر زندگی آینده آحاد جامعه اثر 
مایشاود؛
حیات اجتماعی ،بهطور مستمر با دانش متداول شاده و رایاج بار زباان عاماه سااخته 

میشود ،بر بخشی از آینده حیات عامه تاأثیر مای-
بهعبارتی ،آن بخش از علوم که وارد زبان عامه 

میشود؛ زیرا
گذارد؛ بنابراین ،این بخش از دانش از حیث اثربخشی ،ملثرترین بخش دانش تلقی 
بالگاصله در مصنوعات گهتاری ،گیزیلی و رگتاری عامه منعلس میشود (هچ.)277 ،7331 ،
شللگیری و

ساخت آینده
جوامع

به کارگیری
دانش در
زندگی روزمره

تسری
دانش و
ادبیات
علمی به
زبان عامه

ساحت
کشف و
تولید دانش
و توسعه
ادبیات
علمی

نمودار شماره ( .)9روند اثرگذاری دانش بر زندگی روزمره و آینده جوامع
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درواقع دانش جاری و ساری بر زبان عامه مردم ،باهطور ماداوم بار وجاوه آیناده حیاات آناان تاأثیر
میگذارد .آینده تحتتأثیر دانش انباشتهشده و ّ
میگیرد و با هر یاگته علمای
تسرییاگته به زبان عامه شلل 

میشود ،تحت تاثیر قرار میگیرد .بهطور طبیعی زبان عامه ،به سایالهای بارای اناواع
که به زبان عامه وارد 
میشاود کاه مادام گزارههاای
عرصهای تبدیل 

میشود .زبان عامه به
یاگتهها و دستاوردهای علمی تبدیل 

ّ
مییابند و منطق عاماه باه مجموعاه ایان گزارههاا در باگات
متنوعی از علوم گوناگون در آن املان تجلی 
ماییاباد،
میدهد .آنچه از علوم گوناگون به گرهنگ ،زبان و منطق عاماه تساری 
گرهنگ جامعه ،ساخت 
دیادگاههاای علمای اسات کاه محتاوا و مااهیتی میانرشاتهای و

مجموعهای از گزارههای ادبی مبتنی بر

چندرشتهای دارد .این مجموعه ،با تأثیر بر گرهنگ و منطق عامه مردم ،رگتارهاا و اعماال روزماره آنهاا را
میشود.
میدهد و در گراگرد مستمر دخالت مردم در ساخت آینده متجلی 
تحت تأثیر قرار 
آیندهسازی از طریق تأثیر دیدگاههای علمی بر آراء و خطمشیهای نخبگان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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ً
نخبگان سیاسی جامعه معموال از میان اگراد تحصیلکرده در رشتههای علمی گوناگون انتخاب

میرسد که با توسعه جوامع و پیشرگت سازوکارهای خطمشیگذاری در آنها،
میشوند .بهنظر 

سیست های خطمشیگذاری عمومی ،مبتنی بر آراء مشاوران متخصص در علوم گوناگون شلل
پیشرگتهتر باشد ،به مجموعاه نظریاههای علمای

مشیگذاری
خط 

میگیرند؛ هرچه یك سیست

متناوعتاری ،آحااد جامعاه را در کاانون هادف

وسایعتار و

میکند و در گستره
معتبرتری تلیه 
مایدهاد .بناابراین ،خطمشایهای تولیادی سیسات هاای
مشیهای گوناگون خاود قارار 
خط 

ً
خطمشیگذاری عمومی ،معموال برحسب مراتب دانش خطمشیگذاران و مشاوران آنهاا ،از
میبرند (کراگت و گورالنگ.)712-971 ،2114 ،1
علوم میانرشتهای و چندرشتهای بهره 
بازخور مبتنی بر خروجی اولیه
شللگیری و

ساخت آینده
جوامع

اجرای
خطمشیهای
عمومی

تدوین
خطمشیهای
عمومی

ساحت کشف و تولید دانش
نخبگان تحصیلکرده
مشاوران و تحلیلگران
خطمشی

بازخور مبتنی بر پیامد نهایی

نمودار شماره ( .)4روند اثرگذاری علوم گوناگون بر خطمشیهای عمومی و آینده جوامع
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

درواقع ،تأثیر خطمشیهای عمومی دولتها بر شللگیری تمادنهای در حاال سااخت،
غیرقابل انلار است؛ زیرا برنامهها و خطمشیهای دولتی ،بخش قابلتوجهی از مناابع ملای را
میکند و تأثیر قابلتوجهی بر روند ّ
تحوالت آینده دارند؛ بنابراین ،هماه کساانی کاه از
هدایت 
رشتههای علمی گوناگون بر گراگرد خطمشیگذاری عمومی تأثیرگذارند ،بهطور غیرمستقی در
رونااد شااللدهی آینااده مشااارکت میکننااد؛ بااهویژه ،هنگااامی کااه در رویلااردی عقالیاای و
مشایگاذاری ،باه گراخاور تناوع ،تعادد ،انادازه و ابعااد
خط 

واقعگرایانه به سیست
درعینحال 
مشیهاای طراحیشاده 1بار اسااس ادبیاات علمای
ریزخط 

مجموعهای از

جامعههای هدف،

خطمشی ،کویر 3جوامع در حال رشد را برحسب اساتحقاق آن،
متنوع ،در پرتو استعاره باران 2
خطمشی بخواهد بدینسان متعهاد باه براباری و
میدهد .بدیهی است که اگر 
موردهدف قرار 
چندرشتهای متلی شود.

رشتهای و
عدالت باشد ،باید بر پشتوانه علوم میان 
آیندهسازی 4نظریههای علمی از طریق تأثیر بر عملکرد سازمانها و نهادهای اجتماعی

سازمانها از جمله مه ترین اقدامکنندگان در قرون اخیرند (اسلات و دیویس )7 ،2111 ،و زندگی
آدمیان ،بهگونهای با سازمانها پیوند خورده است که همگان از تولد تا مرگ ،همواره با نوعی ساازمان
ارتبا ،دارند (هچ و کانلیف .)4-2 ،2114 ،سازمانها تأثیر قابل توجهی بر زندگی آحااد جامعاه و
دیدگاههاا و نظریاههای علمای نیاز از

میگذارند.
روند تحوالت آینده سیست های اجتماعی برجای 
طریق تحصیلکردگان قلمرو ساازمان و مادیریت ،مادیران و باهویژه مشااوران ساازمانی آناان ،بار
میدهند.
میکنند و عمللرد سازمانها را تحت تأثیر قرار 
تصمی ها و خطمشیهای سازمانی نهوذ 
شللگیری و

ساخت آینده
جوامع

اقدام در محیط

اجرای بازخور اولیه سیست
تصمی های اخذ
تصمی گیری
شده
سازمانها

دستاوردهای علوم گوناگون
مدیاران تحصیللرده
مشااوران سازمانی

بازخور مبتنی بر پیامدهای نهایی

نمودار شماره ( .)5روند اثرگذاری علوم گوناگون بر تصمیمها و عملكرد سازمانها و آینده جوامع
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .4منظور از آیندهسازی ،اشاره به ساخت اجتماعی واقعیت آینده دارد.
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سااازمانها در مواجهااه بااا محاایط ،در پرتااو نظریااهها و دیاادگا ههااای علماای گوناااگون،
میسازند .تمایل هر سازمان به کاربست یك دیدگاه علمای،
گیریهای خاصی را نمایان 
جهت 

دیادگاههاای ماذکور،

مایگیارد.
تا حد زیادی تحت تأثیر میزان درایت مدیران آن سازمان قرار 
صرفنظر از اینله خوب باشند یا بد ،بر عمللرد واقعی سازمان ،در محیط تأثیر دارناد .یاادآوری

اقدامکنندگان در محیط محسوب شاده و باه تعبیاری هار
میشود که سازمانها ازجمله مه ترین 

اقاادام ماالثر در محاایط ،نااوعی سااازماندهی تلقاای ماایشااود (اساالات و دیااویس.)7 ،2111 ،
دیدگاههای علمی و نظریههای پذیرگتهشده در هار ساازمان ،عمللارد آن ساازمان را باهنحوی

میدهناد؛ ضامن اینلاه محایط هماواره حاصال تعامال عمللردهاا و
خاص تحت تأثیر قرار 
اقدامات ساازمانها و نهادهاای گونااگون گعاال در آن اسات ،یعنای محایط هماواره در حاال
خلقشدن و توسعهیاگتن بر اساس نظریههایی است که درست یاا نادرسات ،توساط باازیگران
شدهاند.
محیط پذیرگته 
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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نتیجهگیری :علوم میانرشتهای و چالش دیدگاههای علمی درباره آینده


صرفنظر از اینله درباره آینده ارائه شده باشند یا خیر ،بر روند ساخت آینده

دیدگاههای علمی،

دیدگاههای گوناگون

تأثیر دارند؛ ولی هنگام تحلیل این تأثیر ،این سلال پیش میآید که «چگونه
میشوند !» این سلال به نوعی ،بار سالال
در گراگرد شللدهی به آینده ،با ه تلهیق یا سازگار 
مه تری داللت دارد ،مبنی بر اینله «چگونه باید دستاورد علاوم گونااگون را بارای شاللدهی
مطلوب به آینده در حال وقوع ،تلهیق کرد »
مایگیرناد،
رشتهای و چندرشتهای ،با اهمیتی مضاعف مادنظر قارار 
میان 
در روندی که علوم 
مایآیاد تاا در جریاان سااخت

گرصت مناسبی را برای ترکیب و تلهیق نظریههای علمای گاراه
واقعیتهای آینده زندگی بشر ،روندهای بهتری طراحی شوند و طرحهای بهتری اجرا گردند .اگر

دیدگاهها و نظریاههای دانشامندان در زماان حاال

پذیرگته شود که آینده ،تا حد زیادی تحت تأثیر
میگیرد ،میتاوان پاذیرگت کاه در
است و با اثر پذیرگتن از طرحهای ذهنی امروز نخبگان شلل 
میدهد.
عمل ،تأثیر تلهیقی این نظریهها و طرحهاست که به بخشی از تحوالت آینده جهت 
در این رویلرد ،همه لحظات جهانی ،که در حال ساختهشدن است ،تا حد زیاادی تحات
تااأثیر تعاماال تلهیقاای اندیشااهها و طرحهااای نخبگااان علماای و اباازاری شاالل میگیرنااد

کمالگرایاناهتر صاورت پاذیرد،
منطقیتر و 

(سریعالقل  .)49 ،7927،هرچه این تعامل بهتر و
بخاشتار خواهاد بود(پاورعزت 7924 ،7922 ،و .)2112


بصایرت
تصویرپردازی از آینده،
مایشاوند ،در
درواقع ،همه آنچیزهایی که در قلمرو رشتههای علمی ،بهطور جداگاناه تولیاد 
جامعتری برای پرتو اگلنادن بار آیناده

نظریههای

میگردند و
ساحت علوم میانرشتهای تلهیق 
نظریهها هستند که تصمیمات گردی ،سازمانی و دولتی را تحات تاأثیر

میشوند .همین
تدوین 
مشایهاای دولتای ،آیناده را
قرار داده ،از طریق اقدامات گاردی ،برناماههاای ساازمانی و خط 
دانستههای امروز آدمیان است و هرچه این علوم

میسازند .درواقع ،آینده بشر محصول علوم و

بهنحو بهتری تلهیق شوند ،تأثیر بهتری بر آینده خواهند داشت.
حاصل این بحث ،ضرورت توجه عمیقتر به ضارورت برناماهریزی و گریاز از آزماون و

خطای متعارف در گضای اداری کشور است (پایا ،بارادران شارکا .)2113 ،1بارای گریاز از
چنین وضاعیتی ،توجاه باه ظرگیات تحلیال علاوم میاانرشاتهای و چندرشاتهای ضارورتی
ً
انلارناپذیر است .هر یك از علوم ،احتماال بصیرتی نسبت به آینده ایجاد میکند؛ درحالیکه
علوم میانرشتهای حاصل تلهیاق یاگتاههاای علمای بشار در عرصاههاای گونااگون هساند؛
ً
یاگتههایی که معموال معطوف به حل مسائل جامعهاند؛ همان مسائلی که تنگناهای امروز را
ایجاد کردهاند .نظریههایی که این تنگناهاا را برطارف مایساازند یاا گرصاتهاای آیناده را
شناسایی میکنند و برای توسعه آینده تصویرپردازی میکنناد ،بیشاترین تاأثیر را بار گراگارد
ً
ساخت مستمر آینده خواهند داشت .بدینترتیب ،آیندهای که مستمرا در حال شالل گارگتن
توسط عامه بازیگران است ،گوریترین تعهادها و مسئولیتشناسایها را میطلباد .تعهاد و
مسئولیتی که برعهده همه بازیگران است؛ همه بازیگرانی که طرز تهلر آنها محصول علاوم
ً
گوناگون بشری است و مستقیما بر گراگرد ساخت آینده تأثیر میگذارناد .بحاث دیگار ایان
است که دانش و شناخت ما از حال همیشه محدود است .بنابراین تئوریها و مادلهای ماا
ً
مصنوعی و ساختگی هساتند .آنهاا هرگاز نمیتوانناد باهطور کامال پیچیادگیهای تقریباا
بینهایت دنیای واقعی را تحت پوشش قرار دهند .بهعبارتدیگر ،ما در مرز باین شاناخت و
عدمشناخت گام برمیداری و عمل میکنی .
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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دونالد رامسهلد ،1وزیار دگااع ایاالتمتحاده ،ایان مطلاب را در  2112چناین بیاان کارد
(رضایان ،کاظمی« :)211 ،7939 ،دانشهای شناختهشدهای وجود دارند ،چیزهاایی وجاود
دارند که ما میدانی که میدانی  .ناشناختههای آشلاری نیز وجود دارند ،یعنی چیزهایی وجود
دارند که ما میدانی که نمیدانی  .اما مجهوالت ناشناختهای ه وجود دارند .چیزهایی وجاود
دارند که ما نمیدانی که نمیدانی » .اگرچه او در آن زمان ،برای این اظهاراتش بهساخره گرگتاه
شد ،اما منظور رامسهلد از «مجهوالت ناشناخته» ،بهصورتی ماهراناه نشااندهنده علات ایان
مطلب است که چرا حوادث آینده همیشه براسااس پیشبینیهاا پایش نمیروناد :زیارا پایاه و
اساس این پیشبینیها همیشه ناقص است ،و ما نمیدانی که آنها چگونه خدشهدار و نااقص
میشوند و اینکه در کجا املان خدشهدار شدن آنها وجود دارد .درنهایت ،چناین مشالالتی
بهشدت خارج از حوزه و مقیاس تهلر ما هستند .همانگونه کاه نظریاهپردازان تئاوری آشاوب
تأکید میکنند ،دلیل چنین مشللی این است که سیست های پیچیاده شاامل عوامال متعادد و
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زیادی هستند که تعامل میان آنها مانع از شناخت و درک ما میشود ،زیرا هرکدام از حاوادث،
از ویژگی تصادگیبودن برخوردار هستند .این امر در هار ساطحی از سیاسات کاه باهکار رود،
بهخصوص از منظر همه عوامل بهشدت پیچیده سیاست جهانی ،باید صحیح و درست باشد.
ً
شللگیری آینده ارائه
رشتهای بر روند 
مباحث گوق صرگا درآمدی بر تحلیل تأثیر علوم میان 
آیندهای که تحتتاأثیر اقادامات اماروز ساه گاروه مها "عاماه ماردم"" ،نخبگاان" و
میکنند .

میگیرند و در سیر ورود به آیناده ،هار ساه گاروه بیشاتر از گذشاته از علاوم
سازمانها" شلل 

"
میپذیرند.
رشتهای تأثیر 
میان 

سپاسگزاری
هر چند مسئولیت همه مباحث مطرح شده در مقاله ،متوجه نگارندگان اسات ،ولای بار خاود
میدانی از نقد مسئوالنه و مشهقانه جناب آقای دکتر علی پایا و پیشنهادهای ایشاان بارای
الزم 
اصالح مقاله ،سپاسگزاری نمایی  .انتقادات ایشان برای ارتقای مقاله بسایار آموزناده و موجاد
پژوهش بیشتر در حال و آینده بوده است.
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