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معرفت شناسي آينده پژوهی در رويكردهاي نظري به برنامه ريزي شهري، 
معماري و صنعت ساختمان
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چكيده
شناخت  عدم  از  ناشی  معماري،  و  شهرسازي  کنونی  مشکالت 
وضعيت  اگر  است.  آن  به  مربوط  معماري  و  شهرها  آينده  دقيق 
امروز جامعه نتيجه آينده نگری زمان گذشته بوده پس اشکاالت 
آينده در  از  ما  نحوه شناخت  و  ريزی  برنامه  عديده ای در شيوه 
براي شهرسازان و معماران آن زمان وجود داشته است.  گذشته 
برنامه  فرايند  در  پژوهي  آينده  که  دهد  مي  نشان  موضوع  اين 
ريزي شهري و معماري جايگاه ويژه اي دارد که ضرورت تدوين 
چشم اندازهاي آينده معماري و شهرسازي را رقم مي زند. در اين 
مقاله در رويکردي بنيادي با روش توصيفي و اسنادي به معرفت 
شناسي آينده پژوهي در آينده شهرها و نظام مطالعات و برنامه 
و  منطقي  تحليل  روش  از  که  است  شده  پرداخته  شهري  ريزي 
تحليل استداللي بهره برده است. نتايج يافته هاي تحقيق به نظام 
با بهره گيري  برنامه ريزي نوين در شهرسازي و معماري  جديد 
ريزی  برنامه  فرايند  است.  کرده  اشاره  پژوهي  آينده  روشهاي  از 
فرايند  اين  در  است.  کلی  مرحله   6 از  متشکل  و  خطی  سنتی، 
محوريت موضوع بر پيش بينی روندهای گذشته در آينده است که 
هيچگونه تأکيدی بر روندهای ناپيوسته که ممکن است در آينده 
رخ دهد نمی شود لذا دارای ضعف بسيار عمده ای در خصوص 
بررسی  را مورد  آينده  آينده نگری است چون تمام ويژگی های 
قرار نمی دهد. سناريونويسی برای آينده و تشکيل سبد سناريوها 
مبتنی بر متغيرهای تأثيرگذار در جامعه آينده از ديگر مراحل مهم 
در رويکرد نو به برنامه ريزی است که الزم است تمهيدات الزم و 
آينده  آينده ممکن در جهان  با هرگونه  برخورد  احتياطی جهت 

انديشيده شود.
اجرايي،  راهکارهاي  و  سياستها  پژوهي،  آينده  كليدي:  واژگان 

معماري و شهرسازي، پروژه هاي شهري.

 resalat1386@gmail.com   :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09177391358، رايانامه *

Future epistemology of theoretical approaches to 
urban planning, architecture and building industry

Abstract
Current problems of urban planning and architecture, the 
lack of detailed knowledge about the future of cities and 
architecture; If today is the result of foresight in the past; 
After numerous bugs in the way of planning and urban 
planners in the past for the future of our understanding 
of the time there. This show that the future of urban 
planning and architecture necessary to develop a special 
place that marks the future prospects of architecture and 
urban planning. In this paper, the fundamental approach to 
descriptive and documentary epistemology future and the 
future of cities and urban planning studies are discussed. 
Logical and rational analysis has benefited from the 
analysis. The findings of the new planning system using 
the methods of modern urbanism and architecture futures 
pointed. The planning process is traditional, linear and is 
composed of 6 stages. The process is centered on the past 
to predict the future trends that any emphasis on batch 
processes, which may not occur in the future. Scenarios 
for the future and portfolio-based scripting variables in 
another important step in the future of a new approach to 
planning; the necessary precautionary measures necessary 
to deal with any future might be considered in the future.
Keywords: future studies, policies and implementation 
strategies, architecture and urban planning, urban 
projects.
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مقدمه
جهان معاصر عرصه تحوالت شـگرف و پويايی شـتابنده 
اسـت؛ تغييـرات چنـان غافل گيرکننـده و برق آسـا از 
راه مـی رسـند کـه کوچـک تريـن کم توجهـی بـه آن 
می توانـد بـه بهای گـزاف غافلگيری راهبـردی در تمام 
عرصـه هـای سياسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و حتـی 
فرهنگـی تمـام شـود. در ايـن محيـط سرشـار از تغيير 
و بـی ثباتـی و آکنـده از عـدم قطعيت ها، تنهـا رويکرد 
و سياسـتی کـه احتمال کسـب موفقيت های بيشـتری 
اگرچـه  آينـده« اسـت،  بـرای »معمـاری  دارد تـالش 
ايـن تـالش همـواره بـا خطرپذيری فـراوان قريـن بوده 
اسـت؛ امـا بـه هرحـال پذيرش ايـن مخاطره بـه مراتب 
عاقالنه تـر از نظاره گـر بـودن بـه تحـوالت آينده اسـت 
)خزائـی، 1386، ص 3(. از اوايـل دهـه 70 ميالدی علم 
و هنـر »آينده نـگاری« به عنـوان ابزار سياسـت گذاری 
بـه طـور رسـمی در چنـد کشـور محـدود بـه خصوص 
ژاپـن بـه کار گرفته شـد ولی از اوايل دهـه 90 ميالدی 
بين المللـی  نهادهـای  بـا همـکاری  به طـور گسـترده 
جهـت توانمندسـازی کشـورها اين روش اسـتفاده شـد 
و امـروز بـه عنـوان رويکرد غالـب برنامه ريـزی در اکثر 
کشـورهای توسعه يافته درآمده اسـت. )ناظمی، 1385، 
ص 123(. »آينده پژوهـی« دانشـی اسـت کـه عقالنيت 
و تکرار پذيـری بـر آن حاکـم اسـت، ايـن دانـش بـرای 
از  غيب گويـی  و  طالع بينـی  برخـالف  آينـده  مطالعـه  
ابزار هـای علمـی و منطقـی به جـای ابزارهـای جادويی 
و شـهودی اسـتفاده می کنـد. هر کسـی می تواند مبانی 
دانشـی و روش شناسـی علمـی آينده  پژوهـی را فراگيرد 
بهره بـرداری  آن  از  خـود  دانـش  سـطح  انـدازه   بـه  و 
نمايـد. اين در حالی اسـت کـه روش هـای طالع بينان و 
غيب گويـان بـرای همگان قابل اسـتفاده نيسـت.1 بشـر 
از ديربـاز، آرزوی تصـرف در طبيعت و تغيير آن بر پايه  
خواسـته  خود را در سـر مـی پروراند و در طی سـاليان 

دراز، همـواره در پـی نـوآوری و بهره گيـر از ابزارهـای 
گوناگـون، برای رسـيدن بـه اين آرمان بود. شـايد بتوان 
عصـر کشـاورزی را سـرآغاز نمايـان شـدن ايـن رويا در 
بسـتر طبيعت دانسـت که محصـول آن پيدايش پياپی 
تغييـرات و در اختيـار گرفتـن مهارت طبيعـت و ظهور 
مصنوع گرايـی در جامعـه بشـری بـود. انسـان در عصر 
کشـاورزی ابزارهـای سـاده ای را به خدمـت گرفته بود. 
و بـا توسـعه ايـن ابزارهـا قدرت خـود بـرای چيرگی بر 
طبيعـت را افزونـی بخشـيده بـود؛ به گونـه ای کـه در 
عصـر صنعتـی و همزمـان بـا ظهـور ابزارهـای دقيـق و 
پيچيـده و ايجـاد کارخانه ها و واحدهای صنعتی، رشـد 
تغييـرات در قرن بيسـتم ميالدی از شـتاب فزآينده ای 
انسـانی در قـرن  اگـر  برخـوردار شـد، به شـکلی کـه 
نوزدهـم بـه خوابـی عميـق فـرو می رفـت و در پايـان 
قـرن بيسـتم بيـدار می شـد، بـدون ترديد تـاب و توان 
درک تغييـرات پديـده آمـده را نداشـت. يکـی از ايـن 
ابزارهـا، آينده پژوهـی اسـت کـه در ميانه  قرن بيسـتم 
کـه پيشـرفت های علمـی و فناورانـه از رشـد شـتابانی 
برخـوردار شـده بـود و مفهـوم علـم بـزرگ بـه معنـای 
علم سـامان دهی شـده  هدفمند، سـنگ بنايی توسـعه 
شـناخته می شـد، در »انديشـكده  رنـد« در نيروی 
هوايـی آمريـکا، پـای بـه عرصـه وجـود نهـاد. بی ترديد 
ايـن دانش کليدی تريـن و اساسـی ترين ابزارهای عصر 
اطالعـات و دانايـی بـه شـمار می آيـد. آيند ه پژوهی در 
زمـره  دانـش و فناوری هـای نرم اسـت و حتـا می توان 
آن را بـه عنوان پيشـران و محور فعاليـت ديگر ابزارهای 
نرم قلمداد کرد. انديشـکده  رند توانسـت با سـاماندهی 
مسـتندات موجود و کسـب جايگاه ويـژه در فرايندهای 
بـه  را  آينده پژوهـی  و سياست سـازی،  تصميم سـازی 
عنـوان رشـته ای علمی و راهبردی بـه جهانيان معرفی 
کنـد. بـا توجه بـه اينکـه آينـده پژوهي دانشـی نوپديد 
اسـت، گاهـي در مـورد آن اجمـاع نظري وجـود ندارد؛ 

با تفاوت غيب گويي و آينده پژوهي در معماري مي توان گفت که؛ غيب گويی بر خود موضوعات متمرکز می شود لکن آينده پژوهی، آينده   1. در رابطه 
حوزه های کالن را بررسی می نمايد. به عنوان مثال در رابطه با موضوع قيمت مسکن و تحوالت بازار در سال 1394، غيب گويی امکان باالتر رفتن قيمت 
اقتصاد، فرهنگ و  تاثيرات حوزه های مختلفی همچون  آينده پژوهی  اما  )پايين آمدن( عنوان می کند،  يا يک  )باال رفتن(  مسکن در سال 1394 را صفر 
تحوالت مذاکرات 5+1 را بر قيمت مسکن در ده سال آينده يا طول مذاکرات اتحاديه اروپايي را بررسی می کند. آينده پژوهی دانش و رويکردی اسرار آميز و 
جادويی برای اظهار نظر درباره ی آينده نيست، و لذا آينده پژوهی ، صرفاً توجه انسان به آينده را عقالنی تر )در اينجا بازار مسکن( را بررسي و در نتيجه بسيار 

موفقيت آميزتر نموده است.
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بـه هميـن دليـل بايـد بـه نوعـي از هم زبانـي در ايـن 
عرصـه برسـيم و ديـدگاه هـاي انديشـمندان مختلـف 
را در ايـن زمينـه بررسـي کنيـم. پـس از گـذر از چنـد 
شناسـانه  معرفـت   عرصـه  در  کـه  تاريخـي  مرحلـه 
داشـتيم، بـه رويکردهـاي تجربـي مي رسـيم کـه يـک 
سـنت امريکايي اسـت و نوعي اسـتبداد پوزيتيويسـتي 
بـر آن حاکـم اسـت و طبيعتـاً نقدهايي هم بـر آن وارد 
بـوده اسـت. پساپوزيتيويسـت ها نقدهـاي شـديدي را 
بـر ايـن مسـئله داشـتند و از طرفـي مي شـود گفـت 
حتـي خـود پوزيتيويسـت ها کـه االن مـورد نقـد قـرار 
واقع گرايـي  بـه  را  کمـک  بزرگ تريـن  گيرنـد؛  مـي 
انتقـادي و بـه سـاحت علم کرده انـد که در زمـان خود 
حائـز اهميـت بودنـد .پوزيتيويسـت ها هـم بـه نوعي با 
نقـد پوزيتيويسـم توانسـتند زمينه هـاي الزم را بـراي 
واقع گرايـي يـا خردگرايـي انتقادي فراهـم کنند و همه 
اينهـا مراحل تکوين و نمود انديشـه هاي بشـري اسـت. 
از سـويي ديگـر، آينده پژوهـی از حدود يـک دهه پيش 
)البتـه بسـيار دير( توجـه محققان و متفکران کشـور را 
بـه خـود جلب نمـوده اسـت. اما بايـد پذيرفـت که اين 
دانـش بـه دليـل عـدم آشـنايی و مسـاعدت مسـئوالن 
فرهنگـی  فکـری-  زيرسـاخت های  فقـدان  و  کشـور 
موردنيـاز، هنـوز به شـکلی شايسـته در کشـور نهادينه 
نشـده اسـت و برخـالف کشـورهای توسـعه يافته، خود 
را در باالتريـن مرتبه ممکن به مديران و سياسـتگذاران 
سـازمان های  تاکنـون  اسـت.  نکـرده  تحميـل  ارشـد 
مختلـف خصوصـی و دولتی در کشـور اقـدام به فعاليت 
در حـوزه  آينده پژوهـی نموده اند کـه از جمله  مهمترين 
آنهـا می تـوان به انديشـکده  صنعـت و فنـاوری )اصف(، 
مرکـز  دفاعـی،  فنـاوری  و  علـوم  آينده پژوهـی  مرکـز 
عالـی  موسسـه  و  علمـی کشـور  تحقيقـات سياسـت 
آمـوزش و پژوهـش مديريـت و برنامه ريزی اشـاره کرد. 
ايـن مجموعـه بـا يـاری يکديگـر اقـدام به شـکل دهی 
انجمـن آينده گـری ايـران نيـز نموده انـد. امـا تاکنـون 
بـه داليـل متعـدد از جمله عـدم ايجاد زيرسـاخت های 
فکـری و فرهنگـی مـورد نيـاز در سـطح جامعـه هيـچ 
پـروژه ی مطرحـی انجام نشـده اسـت. در ايـن مقاله به 

مفهوم آينده پژوهي و تعاريف و سـطوح آن اشـاره شـده 
و در پايـان رويکردهـاي نويـن برنامـه ريـزي را با توجه 
بـه مراحـل آينـده پژوهـي مورد بررسـي و تحليـل قرار 

مـي دهد.
مواد و روشها

روش تحقيـق ايـن مقالـه روش اسـنادي و توصيفـي 
اسـت کـه بنا بـه ماهيت تحقيـق که »معرفـت نظري« 
و »رويکـرد بنيادي« دارد، از روش »تحليل اسـتداللي« 
و تبييـن توصيفـي بهـره بـرده اسـت. همچنيـن از ابزار 
گـردآوري داده مشـتمل بـر مطالعـات کتابخانـه اي و 
اسـنادي بـراي بررسـي مباني نظـري و ادبيـات موضوع 

اسـتفاده شـده است.
ادبيات و مباني نظري تحقيق
مفهوم شناسی آينده پژوهي

آينده هـا  از  صحبـت  همـواره  »آينده پژوهـی«  در 
اسـت. آينده پژوهـان معتقدنـد چنديـن آينـده  متفاوت 
می توانـد شـکل بگيـرد. هـر فـرد، سـازمان و کشـوری 
می توانـد آينـده  خـود را طراحـی و معمـاری نمايـد. 
آينده هـای ترسـيم شـده از عـدم قطعيـت برخوردارنـد 
و هيـچ گاه نمی تـوان انتظـار داشـت کـه به طـور کامل 
محقـق گردنـد. امـا غيب گويـان معتقدنـد فقـط يـک 
»آينـده  محتـوم« وجـود دارد و امکان تغييـر ارادی و يا 
غيـرارادی در ايـن آينـده  قطعی وجود نـدارد. همچنين 
آينده پژوهـی بـه دنبـال يـک برخـورد فاعالنه بـا آينده 
اسـت. »آينده پژوهی« مشـتمل بر مجموعه تالش هايی 
اسـت کـه بـا واکاوی منابـع، الگوهـا، و عوامـل تغيير يا 
برنامه ريـزی  و  بالقـّوه  آينده هـای  تجّسـم  بـه  ثبـات، 
بازتاب دهنـده  آينده پژوهـی  می پـردازد.  آنهـا  بـرای 
چگونگـی زايـش واقعّيت »فـردا« از دل تغيير )يا ثبات( 
التيـن  عبـارت  برابـر  آينده پژوهـی  اسـت.  »امـروز«، 
»Futures Study« اسـت. واژه جمـع Futures بـه ايـن 
دليـل اسـتفاده شده اسـت کـه بـا بهره گيـری از طيـف 
وسـيعی از روشـها و بجـای تصـّور »تنهـا يـک آينده«، 
بـه گمانه زنی هـای نظام منـد و خردورزانـه، در مـورد 
نـه تنهـا »يـک آينده« بلکـه »چنديـن آينـده متصّور« 
مبادرت می شـود. موضوعـات آينده پژوهـی دربرگيرنده 
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بـرای  گونه هـای »ممکـن«، »محتمـل« و »دلخـواه« 
دگرگونـی از حـال به آينده هسـتند )برايسـون ريچارد، 
1391(. در توصيفـی عمومـی آينده پژوهـی مـی تواند 
روش علمـی و تجربـی بـرای درک و فهـم آينده باشـد. 
آينده پژوهـی،  بالندگـی  و  زايـش  در خـالل سـالهای 
همـواره مجادلـه و گفتمانهايـی بر سـر گزينش بهترين 
نـام و عنـوان بـرای ايـن حـوزه از پژوهـش در جريـان 
بـوده اسـت. دشـواريابی نامـی کامـل بـرای ايـن حوزه، 
برخاسـته از ايـن واقعيـت اسـت کـه مطالعـه آينـده 
همچنـان مسـير دانشـگاهی متمايـزی بـرای مطالعه و 
پژوهـش بوده اسـت )خزايی و محمـودزاده، 1392، ص 

 .)28
آينـده پژوهـی دانـش و معرفـت شـکل بخشـيدن بـه 
آينـده، بـه شـيوه ای آگاهانـه، عامالنـه و پيش دسـتانه 
توفـان  برابـر  در  غافلگيـری  از  را  انسـان  و  اسـت 
سهمـــــگين تغيــيـــرات و پيشرفت های سرسام آور 

کنـد.  محافظت می 
ايـن دانـش وسـيله ای بـرای کسـب نـان و نام نيسـت، 
بلکـه ابـزاری برای خدمت به بشـريت و جامعه انسـانی 
اسـت و می کوشـد اسـتعدادها و توانايی های انسـانهای 
خردگـرا را برای سـاختن آينـده ای بهتر متحـد نمايد، 
و بـه انسـان می آمـوزد که چگونـه آينـده ای مطلوب را 
بـرای سـازمان و يا جامعه خود ترسـيم کنـد و از آن به 
عنـوان عاملـی بـرای رشـد و تکامل خـود بهره بـرداری 
از  آينده پژوهـی، همـواره سـخن  واقـع در  نمايـد. در 
آينده هـا اسـت و آينـده پژوهـان بـاور دارنـد کـه فـرا 
روی هـر فـرد، سـازمان و يـا جامعـه ای، آينده هايـی 
متفـاوت وجـود دارد و آينـده مطلـوب را بايـد طراحـی 
و معمـاری کـرد. آينده پژوهـان به دنبال کشـف، ابداع، 
ارايـه، آزمـون و ارزيابـی آينده هـای ممکـن، محتمل و 
مطلـوب هسـتند. آنـان انتخابهـای مختلفـی راجـع به 
آينـده فراروی انسـانها قـرار ميدهنـد و در انتخاب و پی 
ريـزی مطلـوب تريـن آينـده بـه آنـان کمـک ميکنند. 
طبـق تعريـف، آينده نـگاری فراينـدی اسـت مبتنـی بر 
گفتمان هـای اجتماعـی معطـوف بـه آينـده، بـا حضور 
گروه هـای کثيـری از خبـرگان رشـته های مختلـف و 

نماينـدگان همـه  ذی نفعـان يـک موضوع و بـه منظور 
خلـق چشـم اندازهای همـه جانبه و بلندمـدت از آينده، 
اسـتراتژيک  برنامه ريـزی  مبنـای  آينده نـگاری  نتايـج 
مشـارکت  آينده نـگاری  در  می  دهنـد،  تشـکيل  را 
انجـام آن،  افـراد و سـازمان ها در فراينـد  گسـترده ی 
عـالوه بـر آن کـه موجـب می شـود آينـده از منظرهای 
گوناگـون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بررسـی شـده و 
راه  کارهـای معماری آينده ارائه می شـود، انگيـزه و باور 
عمومـی را برای شـکل بخشـيدن بـه آينـده ی مطلوب 
را در سـطح وسـيعی ايجـاد می کنـد. امـروزه ميـزان 
مشـارکت گسـترده در آينده نـگاری شـاخصی از مـردم 
سـاالری دولت هـا در حـوزه  سياسـت گذاری عمومی به 

می رود. شـمار 
معرفت شناسي آينده پژوهي

اصطالح ”معرفت شناسـی“ ريشـه در زبـان يونانی دارد؛ 
يونانيـان از ايـن اصطـالح بـرای اشـاره به دانـش کاماًل 
قطعـی يا بـه تعبير خـود، معرفـت، اسـتفاده می کردند 
و در مقابـل، گمـاِن صـرف را »دوکسـا« می ناميدنـد. 
آينده پژوهـی، در حقيقـت، نظريـه ای  معرفت شناسـی 
معرفتـی در بـاب دعـاوی راسـتيِن مربـوط به گذشـته 
اسـت  گزاره هـای صدق گونـه ای  ويـژه  بـه  و  حـال،  و 
می کننـد.  مطـرح  آينـده  دربـارة  آينده پژوهـان  کـه 
آيـا مجـادالت اخيـر در حـوزة فلسـفة علـم معمـاري 
و شهرسـازي کـه پرسـش هايی جـدی دربـارة تلقـی 
اسـتانداردـ  يـا به تعبير ما، ديـدگاه مقبول در مطالعات 
شـهري يـا رويکردهاي نظـري معماري و شهرسـازي ـ 
مطـرح سـاختند، تأثيـری بـر آينده پژوهـی داشـته اند؟ 
آينده پژوهـان تنهـا بـه واقعيت هـای گذشـته و حـال 
نمی پردازنـد بلکـه گزاره هايـی نيـز دربارة آينـده ای که 
وجـود نـدارد و هيـچ شـاهدی از آن در دسـت نيسـت 
فعاليـت   هـر  همچـون  نيـز  علـم  می سـازند؛  مطـرح 
انسـانی ديگـر بـدون جامعـه، وجـود نخواهـد داشـت. 
علـم، بخشـی از جامعـه ای بزرگتـر اسـت؛ جامعـه ای 
کـه در آن نمـود می يابـد و اعضـای گروه هـای مختلف 
علمـی، يعنی دانشـمندان علوم اجتماعـی و طبيعی، در 
حقيقـت، اعضـای خانواده هـا، محله ها، شـهرها، ملت ها 
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و کشـورهای آن هسـتند. بـه هميـن دليـل تحـوالت و 
جريان هـای اعتقـادی گسـترده در محيـط اجتماعـی 
علـم، کمابيـش بـر شـکل گيری آن مؤثـر خواهنـد بود. 
تغييرناپذيـر  آينـده  يـک  از  يعنـي  »آينده شناسـي« 
صحبـت کـردن و يـک آينـده را پيـش بينـي کـردن. 
آينده انديشـي داالنـي اسـت بـراي رسـيدن بـه آينـده 
پژوهـی. ايـن همـان دانشـي اسـت کـه موضـوع بحـث 
ماسـت و از آن صحبـت مـي کنيـم؛ گاه از آن جهت که 
در تفکرها و در فرهنگ هاي مختلف، روايت جديدي از 
آينـده پژوهي داريم .در ژاپن ميزا، در روسـيه پراگنوزيا، 
در فرانسـه پرسـپکتيو، در اروپاي غربي فورسـايت و در 
سـنت آمريکايـي فيوچرز اسـتاديس؛ اما همـه اينها در 
واقـع بـه معنـا و مفهـوم آينـده پژوهـي اسـت  )گـروه 
آينده پژوهـی   .)7 نگـر، 1391، ص  آينـده  مطالعـات 
شـاخه ای از علـوم انسـانی کـه بـا ويژگی های انسـانی 
جامعـه سـرو کار دارد، از ايـن رو، بـه مبانـی نظـری و 
فلسـفی رايـج در جامعـه بسـتگی مسـتقيم دارد. بـر 
ايـن قيـاس، آينده پژوهـی دانشـی ارزش بنيـان اسـت 
و بـه هميـن سـبب ارتباطـی تنگاتنـگ و ناگسسـتنی 
بـا جهان بينـی، ايدئولـوژی و فرهنـگ ملت هـا دارد. بر 
ايـن پايـه، کاربسـت آينده پژوهـی نيازمند بهـره گيری 
از نسـخه ی بومـی شـده ی آن اسـت. همچنيـن آينده 
پژوهـان واقعـی در ارزيابـی کوشـش های دانـش بنيان 
خـود همـواره اينگونه پرسـش ها را از خود می پرسـند:

1. کـدام يـک از فعاليت های پژوهشـی می تواند در راه 
خدمـت بـه جامعه بشـری و رشـد و تعالی انسـان مورد 

بهـره برداری قـرار گيرد؟ 
2. آيـا تاکنون توانسـته ايم مشـکلی از مشـکالت امروز 
جامعـه انسـانی را حـل کنيـم يـا راه حلـی را بـرای آن 

ارايـه دهيم؟ 
3. آيـا بـا ديگـر آينده پژوهـان کـه بـه مسـايل امـروز 
جوامـع مـی انديشـند، برای ايجـاد يک خـرد جمعی و 

جهانـی همـکاری ميکنيم؟
4. آيـا اصـول و مبانـی دانـش آينـده پژوهـی را بـرای 
کمـک به پيشـرفت جامعه خـود و ديگر جوامـع به کار 

گرفته ايـم؟ 
بـدون ترديـد، ملتی که دانش کشـف و مهنـدس آينده 
را از ديگـران تقليـد کند، راه خطا در پيش گرفته اسـت 
و آينـده  خـود را بـر پايـه ارزش هـای ديگـران توصيف 
کـرده خواهد سـاخت. دانش ارزش بنيـان آينده پژوهی 
معتقد اسـت در فرآيند خلـق و تصوير پردازی آينده-ی 
مطلـوب، ارزش هـای حاکـم بـر جامعـه از نقشـی انکار 
ناپذيـر برخوردار هسـتند؛ بـه گونه ای که آينـده از ديد 
جوامـع گوناگـون، مـی توانـد بـه شـيوه هايی متفـاوت 
ترسـيم شـود. مسـئوالن هر جامعه می توانند با ترسيم 
آينـده آرمانـی و توصيـف جزييـات مطلوب و دلچسـب 
آن، رونـد ترسـيم و تصويـر پـردازی جامعـه از آينده را 
تحـت تاثيـر قرار دهنـد. اين رويکـرد در فراينـد برپايی 
آينـده سـبب رقابـت بيـن جوامع گوناگون شـده اسـت 
و آينده پژوهـی را در عرصـه امنيـت بـه ابـزاری کارامد 
مبدل سـاخته اسـت. پنهان نگه داشـتن قسـمت هايی 
از تصويـر آينـده مطلـوب، می تواند سـالحی نـرم برای 

آينده نگریپيش بينی

با مشارکت گسترده  وسيعی از سطوح مختلف مردمبا حضور چند خبره
متمرکز بر حوزه های عام و کالنمتمرکز بر حوزه های خاص

تحليل و طراحی آيندهفقط تحليل آينده
راه کارهای تعيين آينده ی مطلوب ارائه می شودآينده ی مطلوب تعيين نمی شود
راه  کارهای ساخت آينده بررسی می شوندساختن آينده بررسی نمی شود

باور عمومی و مشارکت جمعی برای تحقق چشم انداز وجود داردانگيزه برای شکل دهی آينده وجود ندارد

جدول 1. مقايسه ميان پيش بينی و آينده نگاری؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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پيشـی گرفتـن از رقيبان تلقی شـود.
مفهوم شناسي آينده نگاري

»آينده نـگاری« کار خـود را بـا شناسـايی آينـده   بديل 
و  وقـوع  امـکان  آن هـا،  بررسـی  بـا  و  می کنـد  آغـاز 
اثربخشـی هـر انتخـاب را مشـخص می کنـد. بعـد از 
ايـن مرحلـه نوبت بـه انتخـاب گزينه  مطلوب براسـاس 
واقـع  )در  می رسـد  اثربخشـی  و  امـکان  معيارهـای 
خروجـی ايـن مرحلـه ليسـتی از اولويت هـای برتـر از 
ابـزاری بـرای  تصاويـر آينـده می باشـد. آينده نـگاری 
درک آينده هـای محتمل، آمادگی بهتـر برای رويارويی 
بـا آينـده و تصميم سـازی بـرای نيـل بـه آينـده  ای 
مطلـوب اسـت. آينده نـگاری شـامل تالشـی نظام منـد 
بـرای بررسـی و خلق آينـده ی درازمدت علـم، فناوری، 
اقتصـاد، محيـط و جامعه بـه منظور شناسـايی فناوری 
هـای عـام نوظهـور، حوزه هـای پرمنفعـت اقتصـادی 
و سـاير حـوزه هـای زيربنايـی راهبـردی اسـت کـه به 
احتمـال فـراوان، بيشـترين منافع اقتصـادی، اجتماعی 
نوعـی  نـگاری  آينـده  را خواهنـد داشـت.  و سياسـی 
مديريـت و مهندسـی جامـع آينـده و ايجـاد فرصـت 
بـرای سـاختن آينـده ی مطلـوب اسـت. در بسـياری از 
مـوارد آينـده نگاری با سـاير فعاليت های مشـابه، مانند 
گرفتـه  اشـتباه  راهبـردی  برنامه ريـزی  و  پيش بينـی 
می شـود. آينده نـگاری نبايـد با پيـش بينی کـه دارای 
پيش فرض هايـی ثابـت در مورد چگونگی شـکل گيری 
آينده اسـت، اشـتباه گرفته شـود. آينده نگاری به دنبال 
پيـش گويی نيسـت، بلکه فرايندی اسـت کـه با تمرکز 
بـر خلـق آينده در پـی خلق چشـم اندازهای مشـترک 
از آينـده اسـت، چشـم اندازهايـی کـه سـازمان ها را بر 
آن مـی دارد کـه فعاليت هـای امـروز خـود را بـا آن هـا 
منطبـق سـازند. آينده نـگاری جايگزيـن پيـش بينـی، 
آينده  اند يشـی و برنامـه ريـزی راهبـردی نمی شـود. 
ايـن فعاليت هـا در فراينـد آينده نـگاری  از  هـر يـک 
نقـش خـود را ايفـا مـی کننـد، و در بسـياری از موارد، 
بـه طـور متقابـل يکديگـر را حمايـت مـی کننـد. پس 
از ايـن انتخـاب و مقايسـه بـا وضعيـت حـال، بـرای 
الزم  راه کارهـای  انتخـاب شـده  گزينـه   بـه  رسـيدن 

ارايـه مـی شـود. از ايـن مرحلـه، کار بـه فراينـد برنامه 
ريـزی راهبـردی ارتبـاط داده می شـود کـه از وظايـف 
شناسـايی  در  آينده نـگاری  نيسـت.  نـگاری  آينـده 
مقصـد يـا هـدف تـالش می کنـد. آينـده نـگاری فراتر 
از مجموعـه ای از روش  ها، فرايندی از مشـاوره و تعامل 
بيـن جامعه علمـی، ذی نفعان دسـتاوردهای تحقيقاتی 
و سياسـتگذاران اسـت. ايـن فرايند منظم و مسـتمر در 
پـی خلـق آينده ای مطلـوب در افق ده تا سـی سـال و 

بـا دو هـدف زير اسـت:
1. شناسـايی سـريع فناوری های عام نوظهـور؛ فناوری 
هايـی که اسـتفاده از آن هـا منافعی برای جامعـه دارد. 
ايـن گونـه فنـاوری  هـا هنـوز در مرحلـه پيـش رقابتی 
قـرار دارنـد و مـی توانند برای سـرمايه گـذاری انتخاب 

شوند.
ايـن  راهبـردی؛  تحقيقـات  حوزه هـای  شناسـايی   .2
تحقيقـات پيـش  زمينـه ای بـرای حـل مسـيل علمی 

شـناخته شـده ی فعلـی يـا آتـی خواهنـد بـود.
در برنامه هـای مختلـف آينده نـگاری اهـداف گوناگونی 
بـرای آينده نـگاری در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ايـن 
طيـف از فراهـم نمـودن قابليـت هشـدار زودهنـگام تـا 
ايجـاد وفـاق عمومـی متغييـر بـوده اسـت. برخـی از 
برنامه هـای آينـده نـگاری بـر پشـتيبانی برنامـه ريزی 
و برخـی بـر آمـوزش تاکيد بيشـتری داشـته انـد. عده 
ای از برنامـه هـا بر تـالش، جهت انگيزش مـردم تأکيد 
مـی کردنـد. در حالـی کـه باقـی بـر تـالش بـرای فهم 
بهتـر روندهـای جامعـه تأکيـد مـی کردند. ايـن اهداف 
در ظاهـر بـی ارتبـاط بـه نظر می رسـند، اما مـی توان 
آنهـا را در قالب سـه موضـوع اصلی تقسـيم بندی کرد:

1. سـاختن اطالعاتـی کـه بـه رونـد تصميـم گيـری 
کمـک کنـد؛

2. زمينـه سـازی و ايجـاد مدل هـای ذهنـی مبتنی بر 
آينده نـگاری؛ و

3. تشـکيل يـک چشـم انـداز گروهـی بـرای آينـده و 
دسـتيابی بـه وفـاق عمومـی.

مهـم تريـن هـدف آينـده نـگاری تصويرسـازی، خلق و 
ترسـيم چشـم انـداز )آينـده مطلـوب( اسـت؛ چـرا که 
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تعريـف هدف ماهيـت ارتباط بـا فراينـد تصميم گيری 
را مشـخص مـی سـازد. پيامدهـای اصلی آينـده نگاری 

از: عبارتند 
1. کشـف فرصـت های آتـی جهت تعييـن اولويت های 
سـرمايه گـذاری در زمينه فعاليت های علـم و نوآوری.

2. جهت دهی نظام علم و نوآوری.
3. وارد کردن بازيگران جديد به حوزه های راهبردی.

سـطوح  در  جديـد  پيوندهـای  و  شـبکه ها  ايجـاد   .4
جامعـه. گوناگـون 

فراينـد انجـام هـر برنامه  آينده نـگاری شـامل چهار فاز 
است:

1. »فـاز يک«: تعيين چارچوب و الگوی مفهومی؛ هدف 
اين فاز سـازمان دهی و اسـتقرار پايه های برنامه اسـت. 
ايـن مرحلـه که شـامل تعيين هـدف، روش شناسـی و 

انتخاب کارشناسـان برنامه آينده نگاری اسـت.
2. »فـاز دو«: تعييـن پارامترهای کليدی؛ با اسـتفاده از 
گروه هـای متنـوع کارشناسـان و اطالعـات جمع آوری 
شـده، متغيرهـای کليـدی برنامه مشـخص می شـوند. 
ايـن فـاز نيـز خـود شـامل دو گام شناسـايی و انتخاب 

گزينـه می باشـد.
• »شناسـايی«: شناسايی کارشناسـان، دست اندرکاران 
و افـراد تاثيرگـذار در فراينـد و شناسـايی مؤلفـه هـای 

تصوير 1. طرح سنت اليا براي شهر آينده- اولين جريان علمي مدون درباره آينده شهرها و طراحي شهرهاي آينده توسط 
Gtalk.ir :انتونيو سنت اليا؛ ماخذ
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مربـوط و زيربخـش  هـای موردنظـر؛ درک و تبييـن 
برنامه. رسـالت 

بـا برنامـه،  افـراد مرتبـط  • »انتخـاب«: دسـته  بندی 
انتخـاب کارشناسـان، ايجـاد چارچـوب مفهومـی کلـی 
کـه يـک مـدل مرجـع بـرای فهـم سيسـتم و پايـه ای 

بـرای تصميـم گيـری اسـت.
3. »فـاز سـه«: تهيـه سـناريو؛ در ايـن فـاز برهم کنش 
بيـن متغيرهـای کليـدی تحليـل می شـود و از ايـن 

طريـق تعـدادی سـناريو طراحـی می شـود.
4. »فـاز چهـار«: اشـاعه نتايـج و تدويـن راهبردهـای 
راهبردهـای  تدويـن  و  نتايـج  اشـاعه  پيشـنهادی؛ 
پيشـنهادی اهميـت برابـری دارنـد که بر حسـب نوع و 

می کننـد. تغييـر  آينده نـگاری  برنامـه  اهـداف 
التزام آينده پژوهی در معماري و شهرسازي

آينده  امری اسـت که انسـان می تواند آن را با اقدامات 
هدفمنـد خود طراحی کرده و شـکل دهـد. آدمی برای 
آنکـه عاقالنه عمل کند، بايسـتی نسـبت بـه پيامدهای 
اقدامـات خـود، ديگـران و واکنشـهای آنـان و همچنين 
نسـبت به نيروهايـی که خارج از کنترل اوسـت، آگاهی 
و شـناخت کافـی داشـته باشـد. که ايـن پيامدهـا تنها 
در آينـده خـود را نشـان می دهنـد. بنابرايـن به منظور 
مطالعـه ايـن موضوعـات، رشـته جديدی پديـد آمد که 
هدفـش مطالعـه منظـم و نظامـدار آينـده اسـت؛ ايـن 
رشـته به نامهـای مختلفی همچـون »مطالعـات آينده، 
قلمـرو آينـده، تحقيقـات درباره آينـده، آينـده پژوهی، 
و يـا آينـده نگـری« ناميده می شـود و متخصصـان آن 
نيـز آينـده پـژوه ناميـده ميشـوند. امـروزه تغييـرات با 
آهنگـی پرشـتاب تر رخ می دهنـد. تغييـرات فنـاوری 
و بـه دنبـال آن تغييـر در ديگـر جنبه هـای زندگـی، 
افزايـش روزافـزون وابسـتگی متقابـل کشـورها و ملل، 
تمرکززدايـی جوامـع و نهادهـای موجـود کـه بـه دليل 
گسـترش فناوری اطالعات، شـتاب بيشتری يافته است، 
تمايـل روزافـزون بـه جهانی شـدن بـه همـراه حفـظ 
ويژگی هـای ملـی، قومـی و فرهنگـی و بسـياری عوامل 
ديگـر، لـزوم درک بهتر از ”تغييـرات“ و ” آينده“ را برای 
دولت هـا، کسـب وکارهـا، سـازمان ها و مـردم ايجـاب 

می کنـد. آينـده اساسـاً دارای عـدم قطعّيـت اسـت. بـا 
ايـن همه آثـار و رگه هايـی از اطالعـات و واقعيت ها که 
ريشـه در گذشـته و اکنـون دارنـد، می تواننـد رهنمون 
مـا به آينـده باشـند. در »جمهوريت« افالطـون نگرش 
بـه جامعـه آينده بر اسـاس عدالت شـکل گرفته اسـت. 
خداشـهر، سـنت آگوسـتين، جامعـه ای اسـت کـه بـر 
محبـت و عشـق بنيـان نهاده شـده در تقابلی آشـکار با 
انسـان شـهر قـرار دارد که بر پايـه غـرور و خودخواهی 
بنا شـده است. سـنت آگوستين معتقد اسـت: خداشهر 
آرمانـی او را مـی تـوان بـه شـيوه ای واقعـی و از راه 
ايجاد تغيير در سـاختار انسـان شـهر پی ريـزی کرد. ما 
همچنيـن مـی توانيم بـه »آتالنتيس نوين« فرانسـيس 
بيکـن نظـری بيندازيـم. ايـن آرمـان شـهر، جامعـه ای 
بـر مبنـای گسـترش انسـانی را طراحـی مـی کنـد. در 
»آرمـان شـهر« تومـاس مـور نيـز مالکيـت اشـتراکی 
امـوال و سـرمايه هـا در کانـون توجـه و نظريـه پردازی 
قـرار دارد و انسـان بخشـی از ايـن جامعـه ی آرمانـی 
بـه شـمار مـی رود. مـی توانيـم از ايـن نمونه هـا پـارا 
بگذريـم و بـه آرمـان هـای اجتماعـی کانـت و مارکس 
نگاهـی بيندازيـم. ايـن نظريه پـردازان اخيـر، توجـه به 
حـل مسـايلی کـه جامعـه را در تنگنـا قرار مـی دهند، 
وجـه همـت و دسـتمايه نظريه پـردازی خـود سـاخته 
انـد. سـرعت تغييـرات آنچنـان سرسـام آور اسـت کـه 
ديگـر نمی تـوان بـا روش های سـنتی بـا آنها کنـار آمد. 
»اگـر بـا تغييـرات همـگام نشـويد، زيـر چـرخ عظيـم 
تغييـر خرد خواهيد شـد«. اّمـا آيا امکانی بـرای آگاهی 
يافتـن از آينـده بـرای مـا وجـود دارد؟ قطعـاً در مـورد 
آينـده هيـچ چيـز يقينـی وجـود نـدارد و ايـن از اصول 
آغازيـن آينده شناسـی اسـت. امـا اصـل ديگـری هـم 
وجـود دارد کـه: انسـان می توانـد در سرنوشـت آينـده 
تأثيرگـذار باشـد. در ايـن ميانـه دانشـی زاده می شـود 
کـه کوشـش می کنـد بـا پيش بينـی عوامل اثرگـذار در 
تغييـرات آينـده بـه صورتـی دوگانه، هم مهـار تغييرات 
را در دسـت گيـرد و هـم جامعـه را برای ايـن تغييرات 
آمـاده کنـد. آينـده پژوهـی فراتـر از پيش بينـی اسـت 
آينده پژوهـی هنـر  نـدارد.  ادعـای پيش گويـی هـم  و 
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شـکل دادن بـه آينـده  اسـت، بـه آن شـکل کـه آينده 
را می خواهيـم. کسـانی کـه ايـن دانـش را در دسـت 
بـه دلخـواه  آينـده جهـان  بـه  دارنـد هم اکنـون هـم 
کشـورها  می تـوان  می دهنـد.  شـکل  خـود،  خواسـته 
و جوامعـی را ديـد کـه نتوانسـتند خـود را بـا تحـّوالت 
سـازگار کننـد و از ايـن جهـت از هم فروپاشـيدند. آنها 
ذات تغييـر را درسـت نشـناختند. آينده شناسـی از اين 
منظـر دانـش شـناخت تغييرات اسـت. شـناخت آينده 
از حياتی تريـن علـوم مـورد نيـاز هـر انسـانی اسـت. از 
نظـر برخـی نويسـندگان ماننـد ماريـن 1987، آينـده 
پژوهـی چنان از هم گسـيخته اسـت که نمـی توان آن 
را حـوزه ای يکپارچـه بـه شـمار آورد. بی ترديـد آينده 
پژوهـی گسـتره وسـيعی از موضـوع هـا را در بـر مـی 
گيـرد. هـر پديده ای، احتماالً آينـده ای دارد و به همين 
دليـل ايـن احتمـال نيـز وجـود دارد کـه مـا از آينـده 
تمامـی پديـده هـا را کنـدوکاو کنيـم، از موچـه خوار و 
خانواده و سياسـت تـا فيزيک، گيتی، و مخمرشناسـی، 
همگـی مـی توانند موضوعی برای آينده پژوهی باشـند، 
افـزون بـر اين، کارشناسـان مورچـه خـواران، خانواده و 
سياسـت، صالحيـت اظهار نظر دربـاره آن هـا را دارند، 
نـه آينـده پژوهان. با ايـن همه، برای تـالش يکپارچه و 
کل گرايانـه ی آينـده پژوهان نيز جايگاهـی وجود دارد. 
ايـن جايـگاه گرچـه مبتنـی بر دانـش تخصصی اسـت 
امـا اغلـب، آينده پژوهـی را در جايگاهی فراتـر از دانش 
درک  از  گاه  کارشناسـان،  می دهـد.  قـرار  تخصصـی 
چگونگـی تاثيـر رويدادهـا، فرايندهـا و اقدام های خارج 
از حـوزه تخصصـی خـود و پديده هـای مـورد مطالعـه، 
ناتـوان هسـتند. افـزون بـر ايـن، حوزه هـای مطالعاتـی 
ديگـری کـه توانسـته اند تـا انـدازه ای انسـجام فکـری 
خـود را حفـظ کننـد، تفـاوت چندانـی بـا آينده پژوهی 
ندارنـد. ادامـه »تصميـم گيـری صرفـاً چنديـن آينـده 
محتمـل بـر اسـاس تجـارب گذشـته«، غفلـت از رصد 
تغييـرات آتـی را در پـی خواهـد داشـت و بـا تلخکامی 
روبـرو خواهد شـد. عدم قطعيـت نهفته در آينـده برای 
برخی، توجيه کننده نداشـتن دور انديشـی آنان و برای 
عـّده ای ديگـر منبعی گرانبهـا از فرصت هاسـت. به طور 

ویژه مطالعه در گذشـته  نزدیک و حتی امروز در حوزه  
رویکردهایـی کـه بـا مفاهیـم فلسـفی غـرب بـه ویـژه 
دیدگاه هـای »جـان الک«، »جـی دابلیـو الیبنیتـس«، 
»فردریـک هـگل«، »امانوئـل کانـت« مرتبط هسـتند. 
بـه طـور کلـی سـه سـطح نگـرش بـه آینـده، بازتـاب 
دهنـده ی سـه رویکرد فلسـفی نسـبت به آینده اسـت: 
رویکـرد نخسـت از نیـاز بـه تغییـر شـتابان و آگاهی از 
مقصـد جهـان ناشـی مـی شـود. ایـن رویکـرد شـامل 
داده هایـی از گذشـته و حـال اسـت که راهی به سـوی 
آینـده هـای متحمـل را بـه تصویـر می کشـد و کمک 
مـی کنـد کـه تشـخیص دهیـم اندیشـه شـکل گرفته 
اسـت کـه چیـزی در حـال تغییـر اسـت. ایـن رویکـرد 
شـناخت آینـده کـه مبتنـی بـر اسـتنباط و سـنگین 
سـاختن کاربـرد شـاخص هـای اجتماعـی و فرهنگـی 
اسـت، به گونه ای گسـترده از پایان جنـگ جهانی دوم 
تـا اواخـر دهـه  1960 مـورد بهره بـرداری قـرار گرفتـه 
اسـت و اکنـون دوباره به عنـوان رویکرد بـه میزان قابل 
توجهـی از »فلسـفه  جان الک« سرچشـمه می گیرد و 
بـر داده هـای تجربی تکیـه دارد. آینده-پژوهی دانشـی 
اسـت کـه بـر دورنماهـا و پیـش انگاشـت های ویژه ای 
اسـتوار اسـت کـه با کمک آن هـا به تفکـر نظام یافته او 
صریـح پیرامون آینـده می پردازد. در ایـن دانش نظریه 
هـا، روش هـا و ارزش هایـی وجود دارد که با شناسـایی 
آینده هـای بدیل و تعییـن آینده هـای ممکن، محتمل 
و مرجـح، آینده فراهم سـاخته تا کنترل بـر آن افزایش 
یابـد. بـه بیانـی روشـن تر، آینده پژوهـی بـرای مطالعه 
آینـده و تحقـق اهـداف کلیدی خـود، در پی آن اسـت 
کـه انتظـارات از آینـده را شناسـایی کـرده و کمـک 
کنـد کـه تمامـی تـوان و ظرفیـت عوامل شـکل دهنده 
آینـده در راسـتای تحقـق مطلـوب تریـن بدیـل آینده، 
جهت دهـی شـوند. آینده پژوهـی متعالـی بـر ایـن باور 
اسـت کـه جهـان، کشـور بـزرگ تمامـی انسـان هایی 
اسـت که در آن سـکونت دارند و هر دسـتاورد مشترک 
علمـی پژوهشـی بـه نفـع تمامـی آنهـا خواهد بـود. به 
طـور کلـی در تبییـن اهمیـت آینده پژوهی میتـوان به 

ایـن مـوارد اشـاره کرد: 
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1. ايجـاد فضايـی مطمئـن بـرای بررسـی موضوعـات 
پيچيـده و مناقشـه آميـز؛ 

2. بررسی صحت و به چالش کشيدن تفکر گروهی؛ 
فنـاوری،  علمـی،  جريانـات  و  رويدادهـا  کشـف   .3
اقتصـادی و سياسـی کـه بـرای کاربـران دارای اهميت 

ويـژه هسـتند؛
و  مديـران  بـه  سـريع  هشـدار  سـامانه  ايجـاد   .4
سياسـتگذاران در خصـوص روندهـای همگـرا، واگـرا، 

متعامـل؛ يـا  شـونده  کنـد  شـتابنده، 
5. ايجاد شبکه های جديد و ترميم روابط مخدوش؛ 

6. ايجـاد چشـم انـداز مشـترکی و مشـخص سـاختن 
چگونگـی حرکـت رو بـه جلو بـرای نهادهای مشـترک 

لمنافع؛  ا
7. تعريـف فرصت هـا، تهديدهـا و يـا دگرگونی هـای 
بالقـوه ای کـه داللـت بـر وقـوع رويدادهـا و جريانـات 

داردغ مذکـور 
8. ارتقـای تفکر آينـده پژوهی در افراد، سـازمانها، ملت 

و جوامع مختلف.
پيشينه آينده پژوهی

نخسـتين فعاليـت آينـده پژوهـی در قالب يک بررسـی 
علمـی در سـالهای 1930 تـا 1933 توسـط گروهـی از 
پژوهشـگران و بـا سرپرسـتی »ويليـام اف آگبـرن«1 در 

زمينه جامعه شناسـی که علم نوپايی شـناخته می شـد، 
در آمريـکا انجـام گرديـد. ايـن گـروه بـرای نخسـتين 
و  »برون يابـی«2  علمـی همچـون  بـار روش شناسـی 
بررسـی های علمـی را در مـورد روندهـای اجتماعی روز 
آمريـکا به انجام رسـانده و ضمن انتشـار اولين کاتالوگ 
روندهـا در آن کشـور، موفـق بـه آينده بينی های مهمی 
از جملـه افزايـش نـرخ مهاجـرت و ازديـاد طالق شـد. 
همچنيـن بالفاصلـه پـس از جنـگ جهانـی دوم، و بـه 
دنبـال تجزيـه و تحليـل فناوريهـای مـورد اسـتفاده در 
آلمـان و ژاپـن، شـيوه های نوينـی بـرای آينـده پژوهی 
ابـداع شـد و در نتيجـه آن دسـتاوردهای مهـم فناوری 
در دهه هـای 1950 و 1960 شـامل رادار، موشـک های 
باليسـتيک قـاره پيمـا و حمـل و نقـل هوايـی از قبـل 
پيـش بينـی شـد. بـرای معرفـی سـير تحـول تاريخـی 
آينده پژوهـی، گسـتره وسـيعی از جريانهـای اصلـی و 
خاسـتگاه هـای گوناگونـه را بايد شـمرد. بررسـی کامل 
تاريخچـه آينـده پژوهـی و نيازمند تالشـی گسـترده و 
معرفـی صدهـا جريـان، و سـازمان اسـت تـالش هـای 
دانشـمند جامعـه شـناس بـه نـام ويليـام اف آگبـرن و 
همـکاران او بـه ويـژه »اس کولـوم. گيل فيـالن« را می 
تـوان سـرآغاز يکـی از ايـن جريانهـا دانسـت. آگبـورن 
جهت گيـری  می خواسـت  ميـالدی   1930 دهـه  در 

تصويـر 2. شـهر متحـرک Ron Herrons يكـی از طـرح هـای Archigram بـوده كه در سـال 1960 مطرح شـده و از 
نظريـه هايـی بـوده كـه در معمـاری نفـوذ كرده اسـت. بـا اين حـال، طراحـی اين شـهر بزرگ بـه عنوان يک شـهر 
متحـرک )راه رونـده(، از جملـه پيشـنهادهای قـوی بـرای توليد و حفـظ انـرژی در معماری آينـده می باشـد؛ ماخذ: 

.Gtalk.ir
1.  William F.Ogburn 2. Extrapolation
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هـای آتـی تحـوالت اجتماعـی را بشناسـد و از ايـن راه 
بـه بهبـود برنامه ريـزی کمک کنـد. »ناتـان ايزرييلی« 
مـردم  ارزيابـی  و  آتـی  احتمـاالت  کنـکاش  بـه  نيـز 
از آنهـا مـی پرداخـت تـا آگاهـی جامعـه را نسـبت بـه 
آينـده افزايـش دهـد. برنامه ريـزان ملـی روش هايـی 
بـرای آينده انديشـی ابـداع کردنـد تـا بـه کمـک آن ها 
وظايـف خـود را بهتـر انجـام دهنـد و بـه ايـن ترتيـب 
توانسـتند جنـگ جهانـی اول را مديريـت کننـد. بـرای 
رکـود اقتصادی بزرگ چيره شـوند. تحـوالت اجتماعی 
را در روسـيه کمونيسـتی، ايتاليـای فاشيسـتی و آلمان 
نـازی هدايت کننـد و در نهايت راهبردهايـی برای اداره 
جنـگ جهانی دوم و نيز بازسـازی جهـان پس از جنگ 
بيابنـد. اشـتياق بشـر بـرای دانسـتن دربـاره آينـده از 
عهـد باسـتان وجود داشته اسـت. پيشـگويان و کاهن ها 
نمونه هايـی از کسـانی هسـتند کـه در گذشـته تـالش 
داشـتند، بـه نحوی به اين اشـتياق در نـزد خاص و عام 
پاسـخ دهند. نخسـتين نشـانه های جدی تر توجه بشـر 
بـه آينـده در عصـر روشـنگری ديـده می شـود، دورانی 
که بشـر باور داشـت کـه علوم برای هر چيـزی راه حلی 
خواهنـد يافـت. قوانيـن نيوتـن در مورد حرکـت، درک 
و تحليـل بسـياری ازپديده هـا را ممکـن سـاخته بـود. 
در اثـر رشـد شـتابان علـوم در ايـن دوره، انديشـمندان 
عصـر روشـنگری واقعاً به ايـن نتيجه رسـيده بودند که 
تنهـا زمـان می خواهـد تـا همه قوانيـن و قواعـد جامعه 
و محيط پيرامون بشـر معلوم و آشـکار شـود. در همين 
دوران، بـر خـالف گذشـته کـه بيشـتر انديشـمندان، 
افق هـای کامـاًل روشـنی از آينـده )آرمانشـهر(، تصويـر 
نيـز  آينـده  از  تيره تـری  تجسـم های  می کردنـد، 
»اچ.  چـون  انديشـمندانی  آثـار  يافـت.  موجوديـت 
جـی ول«1، »جـورج اورول«2 و »آلدوس هاکسـلی«3  از 
زمره چنين انديشـه هايی محسـوب می شـود و با چنين 
نمونه هايـی اسـت کـه کاًل آينـده پژوهی راه خـود را به 
ادبيـات بـاز می کنـد. کاميابـی خيره کننـده رمان هـای 
»ژول ورن«4 و پـا گرفتـن سـبک علمـی تخيلـی در 
برگـزاری  ادامـه هميـن راه رخ می دهـد.  ادبيـات، در 
نمايشـگاهی در سـال 1893 کـه در آن اختراعـات و 

نوآوريهـای شـگفت انگيزی نظيـر تلفـن، المـپ بـرق و 
فيلمبـرداری( معرفـی  )اوليـن دوربيـن  کينتوسـکوپ 
شـد، باعـث هيجـان عمومـی گرديـد. در همـان روزها 
يک نشـريه مطرح، فراخوانی از 74 شـخصيت برجسـته 
آن روزگاراعـالم می کنـد و از آنـان می خواهـد کـه در 
مـورد سـده پيـش رو پيش بينی هايـی بعمـل آورنـد. 
بعدهـا معلـوم شـد کـه پيش بينی هـای آنـان تـا حـد 
زيـادی خوش بينانـه بـوده و در ضمـن، تقريباً هيچيک 
از رخدادهـای مهـم قـرن بيسـتم نظير اختـراع خودرو، 
راديـو و تلويزيـون، بروز دو جنگ جهانی، کشـف انرژی 
اتمـی، پـرواز بـه فضـا و البته ظهـور رايانه در فهرسـت 
آينده نـگاری آنان يافت نمی شـد. در تالش هاي انسـان 
بـراي رازگشـايي از آينده و کشـف آينده هـا مي  توانيم 
چنـد دوره را بررسـي کنيـم. يکـي از دوره هـا يـا چهار 
گونـه آينده پژوهـي را کـه بر اين اسـاس تقسـيم بندي 
مـي کننـد، دوران ستاره شناسـي اسـت. در ايـن دوران 
اعتقـاد بـر اين بـود که جهان مـادي داراي يـک الگوي 
نگاشـت يافتـه و نظـام مندي اسـت که ارتبـاط وثيق و 
معنـاداري بـا حرکت افـالک، کواکب و ثوابـت. در واقع، 
نوعـي سـامانه هشـدار بـود که تالشـش بـر اين بـود تا 
بـه گونـه اي يـک سـامانه هشـدار فراهم کند کـه مثاًل 
قمـر در عقـرب اسـت و نبايـد ايـن کار را انجـام دهيم؛ 
يـا مثاًل سـعد بودن و نحـس بودن ايـام و روزگار مطرح 
بـود. دوره بعدي را دوره پيشـگويي مـي دانند. اين دوره 
يـا ايـن نـوع از آينده پژوهـي، مبتنـي بر اين فـرض بود 
کـه برخـي از افـراد يا انديشـه ها به اليه هـاي عميق تر 
و سـطوح زيرين ذهن افراد دسترسـي دارنـد و به نوعي 
مـي تواننـد برخي از حـوادث را پيشـگويي کنند؛ همان 
چيـزي که مـا در آينده شناسـي از آن صحبـت کرديم 

)گـروه مطالعـات آينـده نگـر، 1391، ص 12(.  
پـس از جنـگ جهانـی دوم، با نابـودی امپراتـوری های 
اسـتعماری، حدود يکصد و بيسـت کشـور تـازه پای به 
عرصـه وجود گذاشـتند، روند پيدايش کشـورهای تازه، 
بـا فروپاشـی يوگسـالوی و اتحـاد جماهيـر شـوروی، تا 
دهه هـای اخيـر نيـز ادامـه يافـت. رهبـران کشـورهای 
تـازه، تصميم هـای مرحلـه ی اسـتقالل ملـی را اتخـاذ 

1.  H.G.Well 
2. George Orwell

3. Aldous Huxley 
4. Jules Verne
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بـه واقعيت هـای موجـود در  از يـک سـو  تـا  کردنـد 
کشـورهای خـود سـامان دهنـد و از سـوی ديگـر، اين 
واقعيت هـا را بـا آرمانهـا و انـگاره های ملت هـای خود 
دربـاره آينـده ای بهتـر سـازگار کننـد. افـزون بـر اين، 
پژوهشـگران عملياتـی و اعضای انديشـکده ها، از جمله 
اعضای موسسـه رنـد، پس از جنگ جهانـی دوم پديدار 
شـدند. آنهـا برخـی از نخسـتين روش هـا و نمونه های 
پژوهـش دربـاره ی آينـده هـای در حال پيدايـش را به 
عنـوان ابـزاری بـرای کمـک بـه تصميـم گيـران ابـداع 
کردند. در دوران جنگ سـرد و مسـابقه جنگ افزارهای 
نظامـی،  انـدرکاران  دسـت  مهـم  دغدغـه  هسـته ای، 
پيـش بينـی زنجيـره رخدادهايـی بـود که پـس از يک 
رويارويـی احتمالی هسـته ای می توانسـت اتفـاق بيفتد. 
از هميـن رو، نخسـتين بازيهـای جنگـی پديـد آمـد. 
اينهـا شـبيه سـازی هايی از يـک رويارويـی هسـته ای 
بودنـد کـه احتمـاالت مختلـف را بررسـی و موشـکافی 
می کردنـد. شـکل کاملتـر اين مدل هـا، موجـب بوجود 

آمـدن سـناريو شـدند کـه امـروزه يکـی از مهم تريـن 
ابزارهـای آينده پژوهـی محسـوب می شـود. بـا کمـک 
ايـن سـناريوها، زنجيـره رويدادهـای متصـور در يـک 
زمـان بسـيار کوتـاه پـس از آغـاز يک جنگ هسـته ای، 
قابـل پنـدارش و مدلسـازی بـوده و در نتيجـه می توان 
واکنشـها و چگونگـی بدسـت آوردن آمادگی هـای الزم 
بـرای روبـرو شـدن بـا چنيـن جنگـی را تدويـن نمود. 
ايـن هماننـد همان نقشـی اسـت کـه سـناريو به عنوان 
يـک ابـزار در آينده پژوهـی فعلـی بازی می کنـد. عامل 
ديگـری کـه باعـث رشـد آينده پژوهـی شـد، دگرگونی 
در طراحـی و سـاخت جنـگ افزارهـا بـود. در سـالهای 
جنـگ دوم جهانـی، تانک هـا، هواپيماهـا و کشـتی ها 
در مـدت زمـان نسـبتاً کوتاهـی طراحـی، تکميـل و 
سـاخته می شـدند. امـا بعدهـا بـا پيچيده ترشـدن انواع 
جنـگ افزارهـا )موشـک های قاره پيمـا، زيردريايی های 
برنامه ريـزان صنايـع جنگـی  هسـته ای و غيـره(، کار 
دشـوار شـد؛ بدين معنا که مدت درازی مثاًل ده سـال از 

Gtalk.ir :؛ ماخذRon Herron تصوير 3. جزييات سازه اي و اجرايي و صنعتي ساخت شهر متحرک

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

87

آغاز طراحی تا سـاخته شـدن نخسـتين نمونه محصول 
بطـول می انجاميـد. در نتيجـه فناوری بکارگرفته شـده 
دچـار  پـروژه  پيشـرفت  طـول  در  طراحـی،  آغـاز  در 
تغييـرات بنياديـن شـده و اغلب در برهه سـاخت نمونه 

نخسـتين، از رده خـارج محسـوب می شـد. 
در سـال 1964 نيـاز بـه پيش بينـی فنـاوری، منجر به 
انجام يکی از مشـهورترين ارزيابی ها با اسـتفاده از روش 
دلفـی گرديـد. در چارچـوب حمايت هـای بنيـاد رند1 ، 
خبـرگان فناوری هـای مختلف طی يک پروژه مشـترک 
مامـور شـدند کـه فناوريهـای نوظهـور در يکصد سـال 
آينـده را پيـش بينی نمايند. بررسـی آنان شـش مقوله 
»دگرگونی هـای پراهميـت علمـی«، »مهـار جمعيت«، 
»اتوماسـيون«، »پيشـرفت در زمينـه دانـش هوافضـا«، 

را  جنگـی«  »سـامانه های  و  جنـگ«  از  »جلوگيـری 
افـراد می خواسـت کـه  از  ايـن روش  شـامل می شـد. 
ضمـن ارايـه ارزيابـی خود، پراکندگی پاسـخ های سـاير 
خبـرگان را نيـز در نظـر گرفته و پس از بحـث در مورد 
تفاوت هـا، نهايتـاً ارزيابی هـای بازنگـری شـده خـود را 
ارايـه کننـد. نتايـج ايـن روش به طـرز شـگفت انگيزی 
در پيـش بينـی ظهـور فناوری هـای دهه هـای پسـين، 
دقيـق بـود. آينده-پژوهی در مقام يـک فعاليت عمومی 
از دهه شـصت آغاز شـد. »برتراند دوژوئنل«2 نخسـتين 
پژوهـش نظـری در مـورد آينـده را بنـام »هنـر گمان« 
نوشـت. او در ايـن زمينـه بـا اشـاره بـه ايـن کـه »هيچ 
واقعيتـی در مـورد آينـده وجـود نـدارد«، نتيجه گرفت 
کـه يافتـن مدارک و اسـتنتاجات بـرای آينـده، نيازمند 

نمودار 1. روشهای پيش بينی تكنولوژی؛ ماخذ: نگارنده.

1.  Rand 2. Bertrand de Jouvenel
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روش هايی غير متداول می باشـد. هوشـياری نسـبت به 
زمينه هـای آينـده پژوهـی از هميـن زمـان آغـاز شـد. 
بنـام »چالـش  کتـاب خـود  در  بـراون«1  »هاريسـون 
پيـش روی آينـده بشـر« در سـال 1954 بسـياری از 
مسـائل بوم شناسـی و مسـائل مربـوط به توسـعه را که 
انسـان در حال حاضر با آن روبروسـت، پيش بينی کرد. 
»راشـل کارسـون«2 با نوشـتن کتاب »بهـار خاموش«3  
که در سـال 1962 منتشـر شـد، با تصويرکردن دنيايی 
آغازگرجنبـش  پرنـده(،  )نوعـی  سـرخ  سـينه  بـدون 
زيسـت محيطـی بـود. واکاوی مسـائل مربوط بـه آينده 
در کتـاب »بمـب جمعيـت« اثر »پـاول ارليـش«4 و نيز 
کتـاب »محدوديت هـای رشـد«5 به نقطه اوج می رسـد. 
انتشـار ايـن آثارو پيـش بينی فروپاشـی جامعه صنعتی 
دنيـای آن زمـان را دچـار شـوک روحـی نمـود. بعدها، 
رويدادهايـی نظيـر ترور بـرادران کندی، جنـگ ويتنام، 
بحـران نفتی و رسـوايی واتـر گيت نشـان داد که آينده 
پژوهـان در پيـش بينـی ايـن موضـوع درسـت عمـل 

کرده انـد.
در حـال حاضـر آينده پژوهـی از پهنـه گسـترده تری 
نسـبت به دوران طاليی 1960 و اوايل 1970 برخوردار 
آمادگـی  بـه آن سـالها  نسـبت  امـروز  دنيـای  اسـت. 
آينـده  گرفتـن  نظـر  در  بـرای  بيشـتری  صراحـت  و 
دارد. آينـده پژوهـان مثبـت انديـش نيـز در دهـه 60  
بسـختی مشـغول بودنـد. »دانيـل بـل«6 جامعه شـناس 
بـرای نخسـتين بار اصطـالح »جامعـه فرا صنعتـی« را 
در کتابـی بـه هميـن نـام بـکار برد. بـل سـرآغاز تعداد 
زيـادی از آينـده پژوهـان نظيـر »مارشـال مک لـوان«، 
»آلويـن تافلـر«7 و »جـان نيسـبيت«8 بـود کـه آينـده 
مـورد پيـش بينـی آنهـا گرچـه کمـی دير محقق شـد؛ 
ولـی دنيا شـاهد تحوالت بنياديـن در زمينـه ارتباطات 

و کسـب و کار از طريـق ظهـور رايانه هـای شـخصی در 
دهـه 80 و ظهـور اينترنـت در دهـه 90 بـود. آينـده و 
آن هـم از نـوع ديجيتـال وارد شـده بـود. بـاز ايـن دهه 
60 بـود کـه در آن آينـده پژوهـی بـه عنـوان يکـی از 
رشـته های نويـن دانش پايه ريزی شـد. نخسـتين دوره 
اموزشـی آينـده پژوهـی در سـال 1963 توسـط »جيم 
ديتـور«9 در بنيـاد پلی تکنيـک ويرجينيا تدريس شـد. 
کوتـاه مدتـی پـس از آن »وندل بل«10 سـری دوره های 
آموزشـی خـود در دانشـگاه ييـل را آغـاز نمـود. پس از 
انتقـال ديتور11 به گروه علوم سياسـی دانشـگاه هاوايی، 
وی دوره هـای آينـده پژوهی متمرکزی در آن دانشـگاه 
بـرای دانشـجويان دوره هـای فـوق ليسـانس و دکتـرا 
ايجـاد نمـود. در سـال 1974 نخسـتين دوره تخصصی 
فوق ليسـانس برای آينده پژوهی در دانشـگاه هوسـتون 
توسـط »جيـب فاولـز«12 و »کريـس ديـد«13 برپا شـد. 
بعدها مشـابه ايـن دوره در دانشـگاه های ماساچوسـت، 
آکـرون، مينه سـوتا، يـو. اس. سـی و دانشـگاه ايالتـی 
آينـده  دوران،  آن  برخـالف  شـد.  دايـر  نيـز  پورتلنـد 
پژوهـی تنها به شـمار اندکی از نويسـندگان و اسـتادان 
محدود نمی شـود بلکـه دنيای کسـب و کار، دولتمردان 
و فرهيختـگان همگـی در حـال بيـداری و درک ايـن 
واقعيـت هسـتند که بـرای اينکـه آينده موفقی داشـته 
باشـيم بايـد بـر روی آن تمرکـز کنيـم. بديـن ترتيـب 
اسـت کـه برنامه ريـزی راهبـردی بـر مبنـای چشـم 
اندازهـا و متکـی بر سـناريوها، امکانپذير خواهـد بود. با 
ايـن وجـود، برنامه های آموزشـی و تحصيلـی در زمينه 
آينـده پژوهـی در طول سـالها بجای اينکه گسـترده تر 
شـوند، کمتر شـده اند. بـه جـای آن دوره هايی همچون 
»هـوش رقابتـی«14 و »مديريـت راهبـردی«15، بـدور از 
آينده پژوهـی  ايدئولوژيـک  و  نظـری  وابسـتگی های 

1.  Harrison Brown
2. Rachel Carson
3. Silent Spring
4. Paul Ehrlich
5.  Limits to Growth
6. Daniel Bel
7. Alvin Toffler
8.John Naisbitt

9.Jim Dator
10.Wendell Bell
11. Dator
12. Jib Fowles
13.Chris Dede
14. Competitive Intelligence
15. Strategic Management
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بهره گيـری می کننـد. در  ابزارهـای آن  از  بسـياری  از 
پايان، خاطر نشـان می شـود کـه آينده پژوهـی احتماالً 
سرنوشـتی نظيـر سـاير علـوم اجتماعی خواهد داشـت 
بديـن معنـی کـه کارکـرد ايـن علـوم ضمـن انگيـزش 
عالقـه اجتمـاع بـه موضوعـی پراهميـت و بهره گيـری 
از ابـزار تکوين شـده مناسـب بـرای آن موضـوع، تقريباً 
کامـاًل آکادميـک بـوده ولـی از نظـر کاربـردی دنبـال 
کـردن ايـن دانـش بـه ويـژه توسـط کسـب و کارهـا و 
بنگاه هـای دولتـی، انجـام می شـود )بـه نقـل از ويکـی 

فارسـی(. پيديای 
فرايند و سازواره آينده پژوهی

انديشـيدن دربـاره آينده بـرای کارهـا و اقدامات کنونی 
انسـان امـری ضـروری اسـت. واکنش بدون انديشـيدن 
امکان پذيـر  امـا کنـش  امکان پذيـر اسـت،  آينـده  بـه 
نيسـت، چـرا که عمـل نيـاز بـه پيش بينـی دارد. بدين 
ترتيـب، تصويرهـای آينـده )آرمان هـا، اهـداف، مقاصد، 
اقدامـات  پيشـران های  آرزوهـا(  و  نگرانی هـا  اميدهـا، 
فعلـی ما هسـتند. بنابرايـن آينده امری اسـت که مردم 
می تواننـد آن را بـا اقدامـات هدفمنـد خـود طراحـی 
کـرده و شـکل دهنـد. مـردم بـرای آنکـه خردمندانـه 
عمـل کننـد، بايسـتی نسـبت بـه پيامدهـای اقدامـات 
خـود و ديگران آگاهی و شـناخت کافی داشـته باشـند. 
همچنيـن واکنش های ديگران و نيروهايـی را که خارج 
از کنترل آن هاسـت بررسـی کنند. اين پيامدها تنها در 
آينـده خـود را نشـان می دهـد. بديـن ترتيب، افـراد نه 
تنها می کوشـند امور در حـال رخ دادن را بفهمند، بلکه 
می کوشـند اموری را که شـايد رخ دهد يـا بالقوه امکان 
رخ دادن دارد و يـا در شـرايط خاصـی در آينـده اتفـاق 
خواهـد افتـاد، نيز بشناسـند. افـراد با بهره بـردن از اين 
شـناخت حدسـی موقعيـت کنونـی خـود را تشـخيص 
و  زمـان  بسـتر  از  کـرده،  دنبـال  را  کارهايشـان  داده، 
فضـای مـادی و اجتماعـی می گذرنـد. آينـده پژوهی بر 
ايـن بـاور اسـت که آينـده، پديـده ای موجود نيسـت و 
همـواره بـا عـدم قطعيـت همـراه می شـود. آينـده می 
توانـد خوب، بـد، فرصت سـاز، تهديدآور، شـيرين، تلخ، 
رويايـی و غم انگيـز برپـا شـود. آينده پژوهـی در پی آن 

اسـت که انسـان را بـرای ايـن رويدادهای غيـر منتظره 
آمـاده کنـد. البتـه ايـن آمادگی بايـد به گونه ای باشـد 
کـه بتـوان آينـده را مهـار کـرد. بـا آمـاده کـردن خود 
برای سـازگار شـدن با آن چه احتمال می رود در آينده 
رخ دهـد، شـرايطی فراهـم می شـود کـه رويدادهـای 
آينـده بـه شـيوه ای دلخـواه روی دهند. آينـده پژوهی 
مطالعـه ای نظام يافتـه آينده هـای ممکـن، محتمـل و 
مرجـح اسـت و با شناسـايی عوامـل تاثيرگذار بـر آينده 
ماننـد روندها، الگوهای تغييـر در محيط، عاليم ضعيف 
تغييـر، ديدگاه هـا، جهان بينی هـا و اسـطوره های هـر 
ملـت، بـه سـمت آينده سـازی گام بـر مـی دارد. آينده 
پژوهـی پژوهيـدن آينـده نيسـت زيـرا آينـده هنـور به 
وجـود نيامـده تـا بتـوان آن را مـورد مطالعه و بررسـی 
قـرار داد. آينـده پژوهـی پژوهيـدن بـرای آينده سـازی 
اسـت و بـرای مطالعـه نظـام يافته آينده، پرسـش هايی 

از ايـن دسـت را مطـرح مـی کند.
1. چگونه درباره آينده بيانديشيم؟

2. چه عواملی در آينده تاثير گذار هستند؟
3. مطلوبيت آينده را چگونه تعيين کنيم؟

4. بديل های آينده کدامند؟
5. در هـر زمانـی چـه کاری را بايد انجـام دهيم و پيامد 

آن چيست؟
6. چگونه آينده مطلوب را بسازيم؟

محـور  فراينـد  آينده پژوهـی،  ويژگی هـای  از  يکـی 
بـودن آن اسـت. فرايندهـای گوناگـون آينـده پژوهـی 
در گفتمـان هـای اجتماعـی معطـوف بـه آينده شـکل 
می گيرنـد کـه بـه نوبـه خـود سـبب فرهنگ سـازی 
تحقـق  راسـتای  در  اجتماعـی  جريان هـای  ايجـاد  و 
باورهـای مطلـوب در سـطح جامعـه مـی شـود. ايـن 
فراينـد، پيوسـته در برهه هـای زمانـی مشـخص مـورد 
بازنگـری قـرار می گيرد تا نسـخه های تازه ای از چشـم 
احتمال هـای  و  ارايـه  آينـده  الهام بخـش  اندازهـای 
تـازه جايگزيـن گمان هـای نادرسـت پيشـين شـوند. 
فرايندهـای بازبينی آينده پژوهی و بررسـی نگرش بلند 
مـدت، ذهن نيروهای سياسـتگذار را از انجماد احتمالی 
رها سـاخته و به گسـترش خالقيت و باورپذيری آرمان 
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هـای ملـی و سـازمانی کمک مـی کنـد. ارزش پژوهش 
پيرامـون آينـده، به تحقـق کامل آينده مطلوب وابسـته 
نيسـت، بلکـه سـودمندی آن بـه بهبـود اقـدام حـال و 
جهـت دهـی برنامـه ريـزی هـای بلنـد مـدت و کوتـاه 

اسـت. مدت 
واژگان شناسي در آينده پژوهي

الـف- »آينـده«: يکی از پيـش فرض هـای آينده پژوهی 
اذعـان به وجـود گزينه هـای متعّدد آينده  اسـت:

1. »آينـده امکانپذيـر«: هـر چيـزی اعم از خـوب يا بد، 
محتمـل يـا بعيد، می توانـد در آينـده رخ دهد.

بـه  آنچـه  محتمـل«:  يـا  دادنـی  رخ  »آينده هـای   .2
احتمـال بسـيار زياد در آينـده به وقوع خواهد پيوسـت 

)مبتنـی بـر اسـتمرار روندهـای کنونـی در آينـده(.
3. »آينده هـای دلخـواه«: آنچـه بهينـه تريـن و دلخواه 

تريـن رويـداد آينده به شـمار مـی رود.
4. »هـدف«: محتمـل سـاختن آينده هـای دلخـواه يـا 
ترجيـح داده شـده اسـت. بديـن منظـور بايـد ازآنچـه 
کـه می خواهيـم بيافرينيـم تصويـری روشـن و شـفاف 
در ذهـن داشـته باشـيم )بـه ويـژه از ارزش هايـی کـه 
می خواهيـم بـر جوامع آينـده حاکـم باشـند(. توّجه به 
آينده هـای ممکنـی اسـت کـه علی رغـم ترديـد در رخ 
دادنشـان، تحقـق برخـی از آنهـا اثـر بزرگی بـر زندگی 

می گـذارد. مـردم 
ب- »پژوهـش در آينـده«: بـر اسـاس موازيـن علمی و 
خـردورزی، مـردم از هم اکنـون بايـد بداننـد کـه آينده 
ممکـن اسـت آبسـتن چـه پيشـامدهايی باشـد؛ کـدام 
پيشـامدها احتمـال وقـوع بيشـتری دارنـد؛ و در ميـان 
آن هـا کدام يـک از مطلوبيت بيشـتری برخوردار اسـت. 
بـر همين بنيان، سـه رويکـرد به مطالعـهٔ آينده وجود 

دارد )بـه نقـل از ويکـی پيديای فارسـی(:
1. »آينده پژوهـی واکاوانـه يـا تحليلــــی«، کـه گاه 

»آينده پژوهـی اکتشـافی« نيـز ناميـده می شـود؛
2.  »آينده پژوهی تصويرپرداز«؛ و

3. »آينده پژوهـی هنجـاری«، کـه گاه «آينده پژوهـی 
مشـارکتی« نيـز ناميـده می شـود.

پ. ويژگي هـا و مفروضـات آينده پژوهـي: ارائه تصويري 

جامـع و مانـع از آينـده پژوهي و تعريف حـوزه  اخالقي 
آن نيازمنـد تشـريح ويژگي هـاي آينده پژوهـي در حوزه  
مفهومـي و ماهـوي آن اسـت. اطـالق ايـن قيدهـا حـد 
و حصـر آينده پژوهـي را تـا انـدازه اي مشـخص خواهـد 

ساخت:
• آينده پژوهـي بيـش و پيش از آنکـه مبحثي محتوايي 

باشـد، ناظر بر مسـائل روشـي است. 
• آينده هـا، متعـدد و متکثرنـد و انسـان در انتخـاب آن 

تا انـدازه اي مختار اسـت. 
• آينـده الزامـاً ادامـه  خّطـي گذشـته و حـال نيسـت؛ 
در  زيـرا  باشـد،  نوينـي  جريـان  و  رونـد  مي توانـد 
شـکل پذيري آينـده عوامـل متعـددي دخالـت دارنـد. 
انطبـاق  روندهـا،  مديريـت  آينـده،  مطالعـه   هـدف   •
بـا شـرايط بقـا و رشـد، احـراز آمادگـي بـراي مـوارد 
آرمـان  ديگـر  عبـارت  بـه  اسـت.  نشـده  پيش بينـي 
گزينـش  محتمـل،  آينده هـاي  کشـف  آينده پژوهـي 

اسـت.  آن  معمـاري  امـکان  صـورت  در  و  بهتريـن 
• آينده پژوهـي پيش گويـي رخدادهـاي آينـده نيسـت، 
بلکـه پيش بينـي آنهاسـت )پيش گويـي دال بر ترسـيم 
آينـده اي قطعـي و پيش بينـي ارائـه ي احتمالي نسـبي 
اسـت(. آينـده بـه طـور قطـع و يقيـن در تمامـي ابعاد 
تعييـن نشـده اسـت، بلکـه وابسـته بـه تصميم هايـي 

اسـت کـه در زمـان حـال اتخـاذ مي شـود. 
• آينده پژوهـي موضوعـي بين رشـته اي اسـت و تحول 
علـوم و فناوري هـا در آن تأثيري مسـتقيم و بي واسـطه 

دارد. 
• آينده پژوهـي بـه شـدت از نظـام ارزشـي و نگرشـي 

آينده پـژوه تأثيـر مـي پذيـرد. 
آينـده  بـراي  برنامه ريـزي  مثابـه  بـه  آينده پژوهـي   •
نيسـت، بلکـه ترسـيم بديل هـاي مختلفـي اسـت کـه 
تصميم سـازان، يکـي از آنهـا را انتخاب خواهنـد کرد. از 
هميـن روي آينده پژوهـي قصـد دارد در جهـت کاهش 
عـدم قطعيت هـا بکوشـد و يـا بـه بيـان روشـن تر، عدم 

قطعيت هـا را مديريـت کنـد. 
• آينده پژوهي آميزه اي از علم و فناوري اسـت )هنگامي 
کـه آينده پـژوه به بررسـي آينده هاي محتمـل و مرجح 
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مي پـردازد، روشـي علمـي را اتخـاذ کـرده و هنگامـي 
کـه بـه طراحـي آينـده بـر اسـاس روش هـاي عقالنـي 
مي پـردازد، در قالـب گونـه اي از فنـاوري اجتماعي وارد 

شـده است(. 
• اهـداف آينده پژوهـي صرف نظر از موضـوع آن مبتني 
بـر محورهـا و مراحـل ذيـل اسـت: شناسـايي تحوالت، 
تحـوالت؛  تحليـل  و  بررسـي  فرصت هـا؛  و  تهديدهـا 
سناريوسـازي و ارائه ي چشـم انداز؛ شناسايي چشم انداز 

بهتـر؛ تـالش بـراي نيـل بـه بهترين چشـم انداز.
ت. »اصـول آينده پژوهـي«: آينده امري مسـلم و قطعي 
نيسـت و از پيـش تعييـن نشـده اسـت. از هميـن روي 
قابليـت تغييـر و دگرگونـي دارد. تصويـر مرجـح مـا از 
آينـده، تابعـي از ارزش هـاي مـا اسـت. تصويـر و تصـور 

آينده بسـتر مناسـب تصميم سـازي اسـت. 
ث. »سـطوح آينده پژوهـي«: از آنجـا کـه آينده  پژوهـي 
يـک دانش بيـن رشـته اي اسـت و کاربردهـاي فراواني 
در حوزه هـاي مختلـف دارد، بسـته بـه موضـوع مـورد 
پـژوه،  آينـده  ارزش هـاي  و  مطالعـه، روش مطالعاتـي 
ايـن  داراي سـطوح متفاوتـي اسـت، ريچـارد اسـالتر 

سـطوح را چنيـن تقسـيم بندي کـرده اسـت:
مبتنـي  شـيوه  ايـن  عامه پسـند«:  »آينده پژوهـي   .1
اسـت.  اجتماعـي  روابـط  بـر  حاکـم  مفروضـات  بـر 
آينده پژوهـي عامه پسـند، ابتدايـي و سـاده اسـت و بـه 
گونـه اي ناخـودآگاه از وضعيـت موجـود دفـاع مي کنـد 
و معتقـد اسـت آينـده بـا علـم و فنـاوري بنـا نهـاده 
مي شـود. ايـن روش محافظـه کار بـوده و در عيـن حال 
بيـش از حـد مبتنـي بـر فنـاوري اسـت و اغلـب فاقـد 

مفروضـات لحـاظ شـده اسـت.
2. »آينده پژوهي مسـئله محور«: ايـن روش اخير تالش 
دارد با شناسـايي و تعريف مشـکالت و موانع، براي آنها 

راه حل هايـي، هرچند ظاهري و غيرمتقـن ارائه نمايد. 
3. »آينده پژوهـي انتقـادي«: ايـن روش اهتمـام ويژه اي 
دارد.  پارادايم هـا  و  تصـورات  فرضيه هـا،  تحليـل  بـه 
در روش انتقـادي پـس از مطالعـه و بررسـي بـر روي 
تأثيـر سـوگيري هاي مختلـف  يـاد شـده،  محورهـاي 
فرهنگـي و سـنت هاي تحقيـق بـر کار پژوهـش آينده، 

مـورد توجـه قـرار مي گيـرد. 
روش  ايـن  شناسـنامه«:  معرفـت  »آينده پژوهـي   .4
مي کوشـد تـا ثابـت کنيد کـه مشـکالت وگرفتاري هاي 
مـا ريشـه در نگـرش ما بـه جهـان و راههاي شـناختي 
مـا داشـته و راه حل هـا نيـز از دگرگوني هـاي نهفتـه و 
غيرقابـل پيش بينـي در ايـن سـطح ناشـي مي شـود. 

روش شناسی آينده پژوهی
بـرای  مختلـف  شـيوه های  ايـن  از  آينده پژوهـی  در 
انديشـيدن و پژوهـش اسـتفاده مـی شـود؛ هـر شـيوه 
می توانـد کارکردهـا و مزايـای ويـژه ای داشـته باشـد. 
ايـن مسـاله سـبب شـده اسـت کـه آينده پژوهـی از 
روش هـای پرشـماری بهـره جويـد بـا ايـن نـگاه چهار 
رويکـرد ممکـن بـرای رويارويـی بـا آينـده متصـور می 

: د شو
1. »پيش بينی- نهادی«: ارزيابی مخاطره و راهبرد؛

عصـر  رويکردهـای  خودآگاهـی«:  بينـی-  »پيـش   .2
جديـد بـه پيـش بينـی آينـده؛

3. »تحـول- خودآگاهـی«: تغييـر در آگاهـی اجتماعی 
بـه منظـور حرکـت دادن جامعـه به سـمت ديگر؛ و

4. »تحـول- نهادی«: تغيير در قوانين جهت پشـتيبانی 
از تغيير عميق.

هرچنـد کـه تمرکـز آينده پژوهـی بـر رويکـرد تحول- 
نهـادی اسـت امـا اغلـب سـازمانها نيازمند آن هسـتند 
کـه کار خـود را بـا پيـش بينـی- نهـادی آغـاز کننـد. 
سـازمان ها بـه دنبـال مطالعـه بازتـاب نقـش و اقـدام 
خـود در محيـط هسـتند تـا چگونگـی تغيير آينـده را 
درک کننـد و با شناسـايی عوامل اصلی سـاختن آينده 
تجويزهـای ارايـه دهند کـه بگويد سـازمان چگونه بايد 

کند. تغييـر 
لذا روشهای معمول و مراحل آن عبارتند از:

1. »ديده بانـی آينـده«1 : ديده بانـی در معنـای عام 
عبـارت اسـت از زيرنظـر داشـتن يـک زمينه خـاص با 
هدف شناسـايی چالش  ها و فرصت های آتی موجود در 
آن زمينـه. ديده بانی افـزون بر آينده، بـرای موضوعاتی 
کـه در مجاورت زمانی بـا پندارش هـای )پارادايم های( 
کنونـی می باشـند، نيز انجام می شـود. ديده بانـی بويژه 
1.  Horizon Scanning
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بـرای شناسـايی اوليـه حوزه هـای کليدی جهـت انجام 
ژرف کاوی بعـدی و سناريوسـازی يـا تهيـه نقشـه راه 

برای آن ها بسـيار رويکرد سـودمندی اسـت.
گام   2 شـامل  مشـاوره  نوعـی  »دلفی«:1دلفـی   .2
)مرحلـه( اسـت؛ گام يکـم شـامل پخـش پرسشـنامه 
بـا هـدف جسـتار ديـدگاه هـای اوليـه از طيـف بزرگی 
از کارشناسـان يـک حـوزه خـاص می شـود. پاسـخ ها 
گردآوری و جهت نظرسـنجی دوباره برای همه شـرکت 
کنندگان در همه پرسـی پس فرسـتاده می شـود. ديگر 
پرسشـی کـه از شـرکت کنندگان همـه پرسـی مطـرح 
می شـود، خودارزيابـی آنهـا از سـطح صالحيـت خـود 
بـرای پاسـخ بـه پرسشـها اسـت. دلفـی روش خوبـی 
بـرای بدسـت آوردن يـک تصويـر کلـی از چيزهايـی 
اسـت کـه در يـک زمينـه خـاص از علـوم در حـال رخ 
دادن اسـت. ارسـال دوبـاره پرسشـنامه ها برای شـرکت 
کننـدگان نهايتـاً باعث می شـود کـه نوعی اجمـاع نظر 
در مـورد پيش بينـی آينـده آن حوزه بدسـت آيد. الزم 
بـه يـادآوری اسـت که ايـن روش نياز به وقـت و هزينه 
زيـادی دارد؛ زيـرا ممکن اسـت دفعات رفت و برگشـت 
بـا  کاربـرد  عالـم  در  شـود.  زيـاد  پرسـش نامه ها  ايـن 
دسـتيابی بـه درصـد خاصـی از اجمـاع و همرايـی اين 

چرخـه را پايـان می دهنـد.
3. »روندكاوی«2: روندهـا، الگوهای تغيير در چيزهای 
پراهميت از ديد مشـاهده گر هسـتند که در طول زمان 
آينده پژوهـی،  در  گام  نخسـتين  می پيوندنـد.  بوقـوع 
کشـف روندهايـی اسـت کـه هـم اکنـون در جريـان 
هسـتند. اين روش در حقيقت پيش بينی آينده از روی 
قرائن و شـواهد تاريخی اسـت که تغييرات يک داده در 
گذشـته نشـان می دهد. روندکاوی بويژه برای سـنجش 
کارايـی سياسـتگذاری ها و نمايـان سـاختن مشـکالت 
در حـال ايجـاد، سودمندمی باشـد. کاسـتی عمـده اين 
روش، سـاده انگاری نهفته در آن اسـت. در عمل، پيش 
بينـی آينـده به سـادگی و بـا تعقيب روند گذشـته يک 
داده بنـدرت امـکان پذيـر بوده اسـت. اين روش بيشـتر 

بـرای نگاهبانـی از داده هايـی بـا تغييـرات آرام همچون 
”اطالعـات و آمـار سرشـماری“ مناسـب اسـت. بهتـر 
اسـت ايـن روش در مورد بررسـی آينـده موضوعاتی که 
نسـبت بـه متغيرهای بيرونـی، تغييرات فوری و سـريع 
نشـان می دهنـد صرفـاً به عنـوان يک بررسـی مقدماتی 
بـکار گرفتـه شـود و از روش هـای ديگـر آينـده پژوهی 
به عنـوان روش اصلـی اسـتفاده شـود. يـک دوره بحران 
واکنـش محدودتـر  گزينه هـای  تعـداد  آن  )کـه طـی 
خواهـد بـود( می توانـد يـک مرحلـه از روندهـای تغيير 
باشـد. بـا توجه به اين موضـوع، شناسـايی هرچه زودتر 
يـک رونـد ميـزان انعطاف پذيـری سـازمان در تعامل با 

مراحـل مختلـف رونـد تغييـر را افزايـش می دهد.
4. »تجزيـه و تحليـل پيش رانها«3: برای شناسـايی 
پيشـران هايی کـه روندهـای آتـی را شـکل می دهنـد، 
از ايـن روش بهره گيـری می شـود. بـا ايـن روش بويـژه 
می تـوان تعامـل بيـن پيشـران ها را مورد بررسـی دقيق 
قـرار داده و بديـن طريق پيشـران هايی اصلی که شـکل 
دهنـده آينـده هسـتند، را تشـخيص داد. از ايـن روش 
سـناريوها،  تدويـن  بـرای  مبنايـی  به عنـوان  می تـوان 
نقشـه راه يـا چشـم انـداز اسـتفاده کرد. برای سـنجش 
کارايـی سياسـت های اتخـاذ شـده و نيـز بـرای پيـش 
آگهـی از مشـکالت در حـال ايجاد، روش خوبی اسـت. 
از چالش هـای پيـش روی اسـتفاده از ايـن روش، کمی 
کـردن ارتبـاط بيـن پيشـران های مختلف می باشـد )به 

نقـل از ويکـی پيديای فارسـی(.
از  تصاويـری  سـناريوها  »سـناريوپردازی«4:   .5
آينده هـای محتمـل هسـتند. ايـن تصاويـر درونـاً بـه 
هـم وابسـته هسـتند. سـناريوها، از اطالعـات مربوط به 
احتمـاالت و روندهـای متنوع )و بعضاً واگـرا(، تصاويری 
باورپذيـر و درونـاً سـازگار از آينـده ايجـاد می کننـد. 
هدف از بکارگيری سـناريوها، ايجـاد فضايی از ممکنات 
اسـت کـه در آن کارايـی سياسـت های اتخـاذ شـده در 
برابـر چالش هـای موجـود آينـده در بوته آزمايـش قرار 
می گيرنـد. سـناريوها همچنين کمـک می کنند که هم 
1.  Delphi
2. Trend Analysis

3.  Drivers Analysis
4. Scenario
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چالش هـا و هـم فرصت هـای بالقـوه ولـی غيـر منتظره 
سيسـتماتيک  باکشـف  سـناريوها  شـوند.  شناسـايی 
تدويـن  در خدمـت  رو،  پيـش  فرصتهـای  و  چالشـها 
اسـتراتژی ها قرارمـی گيرند. سـناريوها تنها حدسـيات 
درمورد آينده نيسـتند. سـناريو پـردازی کمک می کند 
تـا بينديشـيم چگونـه در شـرايط محيطـی متفـاوت 
آينـده، پيروزمندانـه بـه هدايت امـور بپردازيـم. تدوين 
مجموعـه ای از چندين سـناريوی متمايـز و مقيد کردن 
”عـدم قطعيـت اليتناهـی“ بـه يـک حدومـرز، برنامـه 
ريـزی سيسـتماتيک بـرای انجـام اقدام هـای الزم در 
سـازمان را ممکـن می کنـد. معمـوالً 3 يـا 4 سـناريو 

بـرای هرآينـده پژوهـی تهيـه می شـود.
6. »چشـم اندازسازی« 1: چشـم اندازسـازی، تجسم 
و ايجـاد تصويـری غنـی و البتـه نـه چنـدان دقيـق از 
آينـده  اسـت. چشـم انـداز بـر خالف سـناريو کـه رد پا 
از اکنـون بـه آينده مشـهود اسـت، بيشـتر شـبيه پرش 
بـه آينـده  اسـت و لزومـاً نمی تـوان نحوه تدوين چشـم 
انـداز را ديـد. به هميـن دليل اخذ تاييـد ذينفعان برای 
شـروع کار صرفـاً بـر اسـاس چشـم انداز، کاری مشـکل 
اسـت. بـرای مثمرثمـر بودن، چشـم انـداز بايـد مقرون 

بـه واقعيـات و بـه دور از خيال پـردازی باشـد.
بايـد  7. »نقشـه راه«2: نقشـه راه، گام هايـی را کـه 
بـرای نيـل بـه يـک هـدف برداشـت، تعييـن می کنـد. 
طيـف وسـيعی از انـواع نقشـه راه وجـود دارد. نقشـه 
راه بـه گمانه زنـی درکشـف محصـوالت مختلف ممکن 
در آينـده کمـک می کنـد و در عيـن حـال بخش هـای 
کليـدی از علـوم مختلف که برای ايجـاد اين محصوالت 
الزم اسـت، را نيـز مشـخص می کنـد. ايـن روش بويـژه 
بـرای تعييـن فهرسـت اقدام هـای الزم کـه بايـد بـرای 
ظهـور يـک فنـاوری جديـد بـه انجـام رسـانده شـود، 

بسـيار مفيد اسـت.
آينـده  تصـور  بـا  پس نگـری  نگـری«3:  »پـس   .8
مطلـوب شـروع می شـود و سـپس بـا تعييـن قدم های 
الزم بـرای افزايـش شـانس رسـيدن به آن آينـده ادامه 

می يابـد. ايـن رويکـرد تنهـا زمانـی عملـی اسـت کـه 
اهـداف آينـده بـه روشـنی و بـه دور از هرگونـه ابهـام 
تعييـن شـده باشـند. در غيـر اينصـورت و در جايی که 
تعـدادی اهـداف بالقـوه متناقـض وجود داشـته باشـند 
بکارگيـری متدولـوژی سـناريو ارجح اسـت )بـه نقل از 

ويکـی پيديـای فارسـی(.
9. »مـدل سـازی«4: کاربـرد ايـن روش در بررسـی 
آينـده يـک سيسـتم و نيـز جايی کـه درکـی از عوامل 
موثـر بر تغييرات سيسـتم در طـول زمان، وجـود دارد، 
می باشـد. ايـن روش ابـزار ارزشـمندی جهـت بررسـی 
بررسـی ها  آن  در  و  می باشـد  پيچيـده  موضـوع  يـک 
تـا  افـراد صـورت می گيـرد  ادراکات  پايـه  بـر  بيشـتر 
شـواهد. در نتيجـه اسـتفاده ا زاين روش، سـنجه ها در 
اختيـار قـرار می گيرنـد. اين سـنجه ها کمـک می کنند 
تـا تأثير نسـبی گزينه هـای مختلـف ارزيابی شـود ولی 
در اتـکا بـه سـنجه های بدسـت آمـده از مدل هـا، بايـد 
محتـاط بـود و محدوديت هـای آنهـا را در نظـر داشـت. 
نکتـه مهـم در اين روش اين اسـت که برای سـاختن و 
کاليبـره کـردن مدل ها، الزم اسـت داده هـای خوبی در 

باشـد. اختيار 
10. »شبيه سـازی«5: در ايـن رويکـرد مثـل بازيهای 
کامپيوتـری، از متوليـان موضـوع خواسـته می شـود که 
خـود را به عنـوان بازيگـران يـک سـناريو فـرض کننـد 
و در مـورد واکنش هـای خـود تصميـم بگيرنـد. بديـن 
ترتيـب اين رويکـرد روش خوبی برای سياسـت گذاران 
اسـت تـا نحـوه تأثيـر سياسـت های فعلـی خـود را بـر 
آينـده، و ميـزان کارايی اين سياسـت ها را در درازمدت، 
در  می توانـد  حتـی  شبيه سـازی  کننـد.  شبيه سـازی 
يـک مـدل کامپيوتری شـکل گيرد. با کار کـردن با اين 
مـدل کامپيوتـری، امکان مشـاهده تأثيـرات تصميمات 

بـر مجموعـه ای پيچيـده فراهم می شـود
آينده نگري در معماري آينده 

در ايـن بخـش مقالـه به جنبـش فوتوريسـتي و مفهوم 
آينده نگـري معمـاري اشـاره مي شـود. آنها کوشـيدند 
1.  Visioning
2. Road map
3. Back Casting

4.Modeling
5.Simulation & Gaming
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نقاشيهايشـان  در  کـه  همچنـان  را  شـي  يـا  پيکـره 
وجـود داشـت، در محيـط اطرافشـان حـل کنـد. آنهـا 
ايـن کار را نخسـت بـا حملـه بـه مسـاله ديرينـة طـرز 
سـازماندهي فضـاي سـه بعـدي و ملموس بـه گونه اي 
همچـون يـک جسـم توپـر به نظـر برسـد آغـاز کردند. 
آنهـا در بيانيـه فنـي پيکرتراشـي فوتوريسـتي به سـال 
19120 - سخنانشـان را بـا حملـة مرسـوم بـه نمـاي 
سـنتهاي آکادميـک آغـاز کردنـد. به هنـگام صحبت از 
موضـوع پيکـره زن برهنـه، کـه هنـوز هـم نـه فقط به 
کار هنرمنـدان سـنت گراي بلکـه بـر کار پيکرتراشـان 
پيشـتاز و بـزرگ نيز مسـلط بود،  اين حملـه اختصاصي 
جسـتجوي  در  فوتوريسـتها  شـد؛  مـي  تندتـر  و  تـر 
ارزشـهاي جاودانـي بودنـد. يکـي از بزرگتريـن پيکـره 
تراشـان کوبيسـت اومبرتوبوچونـي اسـت کـه در دو اثر 
نابـود شـده بـه نامهـاي »ادغـام سـوريس« و »پنجـره 
سـرويس« و خانه وسـتبري که در سـال 1912 ساخته 
شـده بودنـد، مي خواسـت کـه آنهـا را نمونـه اي ادغام 
واقعي پيکره و عناصر معماري با اسـتفاده از انواع موارد 
مصالـح قراردهد. کوشـش هنرمندان »فوتوريسـت« در 
اسـتفاده از اصـول ايـن مکتـب مسـتقيماً در معمـاري، 
براسـاس ايـن هنـر تأثيـري نگذاشـت. »آنتونيوسـانت 
اليـا« هنرمنـد ايتاليائـي در پـروژه خـود يـک »شـهر 
جديـد« کـه مشـتمل بـر خانه هـاي چنديـن طبقـه و 
راه هـاي زيـر زمينـي و هوائـي در طبقـات مختلف بود 
کوشـيد اصـول »حرکت« را بـه عنوان عامـل هنري در 
طـرح شـهرهاي معاصـر معمـول دارد. تـازه در حـدود 
سـال 1960 کـه اهميت مسـئله عبـور و مرور دانسـته 
شـد و بـراي حل آن ناگزيرسـاختن جاده هـا و خيابانها 
در طبقات مختلف پيشـنهاد شـد اصول پروژه »سـانت 
اليـا« و کارهـاي مجسـمه ماننـد »مالويـچ« جانـي تازه 
گرفـت. »سـانت اليـا« بـه سـال 1916 درگذشـت و بر 
مـا روشـن نيسـت اگـر زنـده مي-مانـد دنبالـه نظريات 
خـود را پيشـتر مي بـرد يـا خيـر و اگرچـه پيش بينـي 
وي مسـتقيماً معمـاري را تحـت تأثير قرار نـداد اما وي 
در زمانـي طـرح خـود را رسـم کـرد که معمـاران ديگر 
تـازه در جسـتجوي راهي نـو بودند. حتـي »لوکوبوزيه« 

معمـار معاصـر وي به پختگي خـود هنوز نرسـيده بود. 
»سـانت اليـا« در بيانيه خود به تاريـخ 14 ژوئيه 1914 
کـه بـه مناسـبت گشـايش نمايشـگاهي در ميـالن از 
طرح هـاي وي منتشـر شـد اعـالم داشـت کـه بايـد در 
معمـاري اسـتفاده از تمـام مصالح سـاختماني جديد از 
آهـن و بتـن مسـلح گرفته تـا منسـوجات کارخانه اي و 
مقـوا معمـول شـود. اما قصد اصلـي وي از ايـن اعالميه 
ايـن بـود کـه حرکـت و تحـول اسـاس معماري اسـت؛ 
اساسـي کـه بـه معمـاري همـان تحـرک و »سـبکي« 
مجسـمه سـازي را مي دهـد. قصـد وي در جملـه اي 
از خـود او در ايـن بيانيـه خالصـه مـي شـود: »هر خانه 
بايـد مناسـب زمـان خـود سـاخته شـود«. در سـال 
1914 آنتونيو سـنت اليـا )Antonio Sant`Elia( معمار 
ايتاليايـی بيانيـه فوتوريسـتها را درباره معماری منتشـر 
کـرد و روحيـه انقالبـی را به دامنه معمـاری تزريق کرد 

و اظهار داشـت:
»معمـاری بـا سـنت قطـع رابطـه می کنـد؛ ضـرورت 
ايجـاب می کنـد که معمـاری دوباره از اول آغـاز گردد... 
تضـاد شـديدی بيـن دنيـای مـدرن و قديـم بـا چيزی 
مشـخص می شـود که پيـش از ايـن وجود نداشـت...آيا 
نبايـد بکوشـيم کـه سـبک متعلق بـه خـود را بيابيم؟«

مهمتريـن قسـمت متـن سـنت اليـا در آنجا بـود که با 
تصحيـح متـن مارينتـی به ايـن نتيجه رسـيد که:

»مسـاله معمـاری مـدرن، مسـاله جابجايـی خطـوط 
نيسـت. يافتـن پروفيلهـای جديـد، تزئينـات تـازه در 
اطـراف درهـا و پنجـره، جايگزيـن کـردن سـتونها بـه 
وسـيله کارباتيدهـا، آتالنت هـا، مورد نظر نيسـت. اينکه 
آجرنمـا را بـه صـورت نمايـان رهـا کـرده و يـا آن را از 
سـيمان يـا سـنگ بپوشـانيم، مطـرح نيسـت. در يـک 
کلمـه تفـاوت ميـان سـاختمان قديـم و جديـد مـورد 
نظر نيسـت. مسـاله آفرينش خانه جديد از صفر اسـت. 
بـا اسـتفاده از تمـام ذخايـر علـوم و فنـون و بـرآوردن 
شـريفانه همـه توقعـات روحـی و عـادات مـا بـا تعيين 
فرمهـای جديـد و داليـل وجودی خـاص شـرايط ويژه 
زندگـی مـدرن به طـور طبيعی اين معمـاری نمی تواند 
تحـت هيـچ يـک از قوانيـن مسـتمر تاريخی باشـد. در 
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زندگـی مـدرن تـداوم روندهای مربوط به تحول سـبک 
متوقـف مـی شـود. معمـاری از سـنتها آزاد می شـود و 

الزامـا همـه چيـز را از صفـر آغـاز مـی کند«
لحـن سـنت اليـا تمايلـی آگاهانـه بـه جدايـی وجـود 
دارد کـه بـر فـرم هـای آرام »اتـو واگنر« اثر گذاشـته و 
آن را دگرگـون مـی کنـد. هرچنـد کـه در حـال حاضر 
جايگزينـی آنها توسـط هيـچ راه حـل هماهنگی ممکن 
نيسـت. مـرگ زودرس سـنت اليا در جنـگ جهانی اول 
)1916( از تعقيـب عادی ايـن تجربه جلوگيری کرد. به 
ايـن دليـل افـکار او مبهم و در حالت تعليـق باقی مانده 
و از آن بـه شـيوه های متفـاوت برداشـت شـده اسـت. 
از سـنت اليـا تنهـا اسـکيس ها و کروکی هايـی باقـی 
مانـده اسـت کـه از روی آنهـا ذهـن خالقانـه و متفاوت 
وی مشـهود اسـت. »ماريو کياتونه« معمـار ديگری بود 
کـه مـی تـوان از او در ايـن ياد کـرد. در واقـع معماری 
جديـد به عنـوان چيـزی از بيخ و بن جديد ظاهر شـد. 
به نظرمی رسـد فرم هـای آن از گردآوری های شـتابزده، 
همچـون مظاهـر نگرش جديد دنيـا، ابداع شـده بودند. 
طـرح »بـازار مـکاره جهـان« هکتـور هـرو، در پاريـس 
1876 ، پيشـاپيش هميـن موضـوع را نشـان می دهـد. 
در ايـن طرح فرم های بسـته و سـنگين سـاختمان های 
تمـام  در  بی نهايـت  فضـا،  رفته انـد؛  بيـن  از  گذشـته 
جهت ها گسـترش يافته، بـه گونه ای با افـق نامحدودی 
نشـان داده شـده اسـت، و سـاختمان به مثابه حجم باز 
و شـفافی ظاهـر می شـود که بـه نوعی جزء سـازنده ای 
از کل فضاسـت. حجـم سـاختمان بـا عضوهـای باريک 
چدنی مشـخص شـده اسـت، کـه هرچند مانعـی برای 
فضای باز و پيوسـتار اساسـی آن هسـتند ولی در عوض 
ضرباهنـگ و مقياسـی را بـه دسـت می دهنـد. بديـن 
ترتيـب، سـاختمان وضعيت »جهانی« جديـدی را بيان 
مي کنـد کـه نقطه عطفـی بـرای نمايشـگاه هايی از اين 
دسـت می شـود و انسـان را بـه مشـارکت در جهانـی 
کـه ويژگـی آن آزادی جديـد حرکـت و انتخـاب اسـت 
، دعـوت می کنـد. مـا هدف هـا و پيامد هـای معمـاری 
»تازگـی«  بايـد  بنابرايـن  می کنيـم،  درک  را  مـدرن 
جهـان مـدرن را هـم در نظـر بگيريم و جويا شـويم که 

چگونـه معماری در آشـکار سـاختن آن بـه کار می آيد. 
سـنت اليـا، کليـدی بـرای بحث تازگـی جهانـی مدرن 
پيشـنهاد می کنـد و می گويـد کـه جهـان مـدرن بـا 
»چيـزی کـه پيـش از ايـن نبـود « مشـخص می شـود. 
هانـس مه يـر در مقاله ای چيزهايـی را توصيف می کند 
کـه قباًل نبوده انـد، ماننـد »اتومبيل هايی که با سـرعت 
در خيابان هـا می رونـد، و هواپيماهـا کـه در هـوا بـه 
پـرواز در می آينـد و دامنـه حرکـت و فاصلـه بيـن ما و 
زميـن را عريـض تـر می کنند.« امـا تحـرک، تنها يکی 
از جنبه هـای درک جديـد فضـا و زمـان اسـت. مه يـر 
همچنيـن اشـاره می کند کـه »همزمانـی رويدادها« به 
وسـيله تبليغـات و نمايشـگاهها )امـروز مـا می گوييـم 
»رسـانه ها«( بـه منصـه ظهـور می رسـند، و ارتبـاط به 
وسـيله »راديو، تلگراف و بی  سـيم« سـبب مي شـود که 
»مـا از انـزوای ملـی رهايـی يابيـم و جزئـی از اجتمـاع 
نشـان  خاطـر  مه يـر  آخـر،  دسـت  شـويم.«  جهانـی 
می کنـد کـه »خانه های مـا متحرک تـر از هميشـه اند. 
بلوک هـای بـزرگ آپارتمانـی، واگن های تختخـواب دار، 
قايق هـای تفريحـی خانوادگی، کشـتی های مسـافربری 
بيـن اروپـا و امريـکا، مفهـوم محلـی وطن را بـه تدريج 
ضعيـف می کننـد. مـا جهـان وطنـی می شـويم.« مه ير 
در سـال 1926 اضافـه  می کنـد، آنچـه کـه در حـال 
به دسـت آمـدن اسـت- و او به توصيف آنهـا می پردازد- 
پيـش از اينهـا يعنـی در حـدود نيمـه قـرن نوزدهم به 
آن پی بـرده  بودنـد، و وضعيـت مسـلماً از امـروز چندان 
متفـاوت نيسـت. جهـان فراگيـر و بـاز هميـن اسـت، و 
زمـان آن فـرار رسـيده اسـت کـه بـه همين صـور باقی 
بمانـد. در 1930 ميـس ون دروهه گفـت: »عصر جديد 
واقعيتـی اسـت کـه جـدای از نظر مثبـت يا منفـی ما، 

وجـود دارد.«
آينده پژوهي در شهرهای آينده و مطالعات شهری

برنامه ريـزي شـهري در واقـع بـه دنبـال تأميـن رفـاه 
شـهروندان، از طريـق ايجـاد محيطـي بهتر، مسـاعدتر، 
باشـد  تـر، آسـان تر، مؤثرتـر و دلپذيرتـر مـي  سـالم 
.تـالش برنامـه ريزان شـهري در دوره هاي پيشـين نيز 
معطـوف بـه ايـن اهداف بـوده اسـت. اما هريـک از آنها 
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بـا اسـتفاده از امکانـات عصـر خـود، و ميـزان شـناخت 
از محيـط پيرامونـي خـود را پـي گرفتـه انـد، و در حد 
پيش بيني هايـي از آينـده و تحـوالت جامعـه و روزگار 
خود داشـته اند، توانسـته اند در تحقق اهدافشان موفق 
باشـند. در شـرايط پـر تحـول کنونـی، در برنامـه ريزی 
هـای توسـعه مباحثـی همچـون فنـاوری اطالعـات و 
توسـعه آن، ارتقای شـاخص های بهداشـتی و آموزشی، 
احداث شـبکه های زيربنايی، توسـعه خدمات اجتماعی 
و مسـائلی از ايـن قبيـل از فضاهـای قابليت دار توسـعه 
آينـده و محورهـای آن نيسـت بلکه از جملـه الزامات و 
مقدمـات توسـعه بـرای حضـور در جهـان آينده اسـت. 
در جامعه آينده ريشـه های توسـعه واقعی در مسـائلی 
همچـون رقابـت های حضـور در فضا، هـوش مصنوعی، 
انگيـز مجـازی و  مهندسـی ژنتيـک، دنيـای شـگفت 
سـاير مسـائل مشـابه نهفته اسـت و براسـاس نظر اکثر 
آينـده پژوهـان ايـن دنيـای شـگفت انگيـز در کمتر از 
4 دهـه آينـده اتفـاق خواهـد افتـاد. واقعيـت امـر ايـن 
اسـت کـه برنامـه ريزی بـرای آينـده براسـاس نيازهای 
فعلـی و يـا کمبودهـای خدماتـی فعلـی، سـرمايه ملی 
مناسـبی جهـت حضـور موفـق در جهان آينده نيسـت 
و بـرای ايفـای نقـش در آينـده ضـرورت دارد بـا اتـکا 
بـه رويکردهـای جديـد برنامـه ريـزی، بـه طـور جدی 
پيشـرانهای توسـعه و تحوالت آينده براساس مگاترندها 
و روندهای ناپيوسـته، سناريوسـازی شـده و متناسب با 
قابليـت هـا و توانمندی هـای جامعه به واکاوی مسـائل 
چالـش برانگيـز کنونـی و آينـده و برنامـه ريـزی بـرای 
حضـور موفـق در آينـده اقـدام شـود. بـه مفهـوم ديگر 
پيش بينـی،  مفاهيـم  از  برنامه ريـزی  ادبيـات  امـروز 
آينده-نگـری و کشـف آينـده عبـور کـرده و بـه حـوزه 
نگاشـت  وظيفـه اش  کـه  آينده نـگاری  آينده پژوهـی، 

آينده و سـاخت آن اسـت رسـيده اسـت.
در واقـع بايـد گفت مشـکالت کنونی جامعه بشـری در 

مجموع ناشـی از دو عامل اسـت:
آينـده درمقاطـع  اول عـدم شـناخت هوشـمندانه   .1

زمانـی گذشـته و 
2. دوم تحـوالت حيـرت آور در عرصـه فنـاوری همـراه 

بـا رونـد شـتابان جهانـی شـدن، برهمين اسـاس امروز 
جهـت جبـران خطاهـای گذشـته، شـناخت تحـوالت 
آينـده بـا رويکـرد آينـده نگارانـه ضـروری و از اولويـت 
هـای اصلـی اسـت. بسـياری از حـوادث و رويدادهـای 

آينـده قابـل پيـش بينـی و انقياد هسـتند. 
و  تغييـر  موجبـات  رونـد  ايـن  در  انسـان  دخالـت 
تحـوالت مطلـوب را ايجـاد خواهـد کـرد. امـا در اغلـب 
مـوارد اشـتغال بـه زمان حـال و تـالش در جهـت رفع 
مشـکالت موجـود، مانـع از آن مـی شـود کـه مديـران 
و تصميم گيرنـدگان بـه آينـده بيانديشـند. بايـد توجه 
داشـت کـه حضـور عامالنـه در رونـد تحـوالت آينـده، 
افزايـش فرصت هـا و گزينه هـا،  و  تهديـدات  کاهـش 
امـکان  کـه  اسـت  آينده پژوهانـه  رويکـردی  نيازمنـد 
کنش گـری در رخدادهـای آينـده را فراهـم می سـازد 

 .)4 )خزايـی، 1386، ص 
عدم شـناخت هوشـمندانه آينده در زمان های گذشـته 
متأثـر از ابزارهـای برنامه ريـزی و نحـوه به کارگيـری 
آنهـا در فرايند برنامه ريـزی اسـت )Myer، 2000،2(. در 
واقـع ايـن ابزارها و تکنيک ها، پوشـش اجرايـی فرايند 
برنامه ريـزی اسـت کـه بعضـاً عـدم انتخـاب صحيـح 
پوشـش هـای اجرايی و بعضـاً نيز عـدم انتخاب صحيح 
مراحـل  از  آن  تبعيـت  و  برنامه ريـزی  فراينـد  خـود 
کليشـه ای، در عمـل باعـث بـروز مشـکالت عديـده ای 
در جامعـه مـورد برنامه ريزی می شـوند کـه تاکنون در 
ارزيابی های علل آن به مشـکالت ريشـه ای و چارچوبی 
فرايند برنامه ريزی اشـاره نشـده و بار اصلی مسـئوليت 
عـدم مطلوبيـت جامعه بـه دوش دولتمـردان و مجريان 
طرح هـا انداختـه شـده اسـت. در صورتی که بـار اصلی 
مسـئوليت موفقيـت يـا عـدم موفقيـت برنامه هـا بـه 
طراحـان بـه خصـوص آينده انديشـان برنامه هـا برمـی 
گـردد. مثـاًل طراحـی شـهرهای مجـازی به داليـل زير 
انجـام مـی شـود: جغرافيـاي قابـل رويـت و منطبـق 
بـر جغرافيـاي جهـان واقعـي؛ هويـت هـاي مرتبـط بـا 
فضاهـاي واقعي؛ نگاه منظومه اي به شـهر؛ تردد آسـان؛ 
گـذران اوقـات فراغـت؛ دسترسـي بـه همـه؛ امکانـات 
عمومـي بـا حداقـل زمـان ممکـن؛ آسـايش؛ آرامـش؛ 
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محيط زيسـت سـالم؛ آشـنايي و تعلق داشـتن به شهر؛ 
برقـراری ارتبـاط شـهر بـا فرهنـگ و تمـدن پيشـين؛ 
ايجـاد يکپارچگـي اجتماعـي و بازسـازي آن؛ قابليـت 
ايجاد انسـجام شـهري و ملی با محوريت سياسـتگذاري 
دولتـي. يـا مثـاًل شـهروند الکترونيکي مفهـوم جديدي 
اسـت کـه همزمان با توسـعه جامعه اطالعاتـي در حال 
شـکل گيـري اسـت. شـهروند الکترونيک، فردي اسـت 
کـه توانايـي اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات را در انجـام 
امـور روزمـره خود داشـته باشـد و بتواند خدمـات مورد 
نيـاز خود را با اسـتفاده از سيسـتم هـاي الکترونيکي از 
ادارات و موسسـات ذيربـط دريافت نمايـد .بدين ترتيب 
تفريحـات، آمـوزش، ارتباطـات و تراکنش هـاي فرد به 

طريـق الکترونيکـي انجـام مي شـود .
آينده پژوهي و رويكردهای برنامه ريزی شهري

برنامه ريـزی گرايـش و خواسـت انسـان به آينـده، حل 
مشـکالت در آينـده، آينده بينـی و اميد به آينده اسـت 
)Faludi، 1970( در خصـوص برنامـه ريـزی بـرای آينده 
دو پارادايـم کلـی اکتشـافی و هنجـاری وجـود دارد که 
هـر کـدام از ايـن پارادايـم هـا نـگاه خاصـی بـه مفهوم 

:)Twiss، 1992( .آينـده و نحوه رسـيدن بـه آن دارنـد
1. »پارادايـم اکتشـافی«: در ايـن پارادايـم آينده نتيجه 
علی و معلولی گذشـته اسـت و نوعـی جبرگرايی پنهان 
در آن وجـود دارد. نتيجـه ايـن نگاه به آينـده، آينده ای 
محتـوم و ثابـت اسـت کـه تاريـخ مطابـق بـا قوانيـن 
خـود، حـال را بـه آن آينـده تبديـل خواهـد کـرد در 
ايـن پارادايـم انسـان صرفاً ناظـر بيرونی اسـت که تنها 
مـی توانـد بـه اکتشـاف آن آينده محتـوم بپـردازد اين 
پارادايـم مبتنـی بـر پيش بينی اسـت و اکتشـاف آينده 
تنهـا نتيجه منطقی آن اسـت. مثاًل »جمعيـت ايران در 
سـال 1404 چقـدر خواهـد بـود؟« يا »ميـزان صادرات 
غيرنفتـی ايران در 20 سـال آينده چقـدر خواهد بود؟« 
کـه عمدتـا مبتنی بر تحليـل روندهای گذشـته و ادامه 
آنهـا در سـال هـای آتـی اسـت. )ناظمـی، 1385، ص 

.)Twiss، 1992( و )13-12
2. »پارادايـم هنجـاری«: در ايـن پارادايم نيروی انسـان 
در سـاخت آينـده در نظـر گرفتـه مـی شـود و انسـان 

جايـگاه بيرونـی و مشـاهده گـر خـود را تغييـر داده و 
بـا مفهـوم سـاخت آينـده روبروسـت در ايـن پارادايـم 
انسـان بـا طيف وسـيعی از آينـده ها شـامل آينده های 
ممکـن، آينـده های محتمـل و آينده های بـاور کردنی 
روبروسـت که رسـيدن بـه هر کـدام از آنها بسـتگی به 
سـطح و کيفيـت خواسـته انسـان يعنی آينـده مطلوب 
وی دارد در ايـن پارادايـم برخـالف پارادايـم اکتشـافی، 
جبرگرايـی پنهـان وجـود نـدارد بلکـه انسـان کامـاًل 
مختـار اسـت مسـير زندگی خـود را خود انتخـاب کند 
در اين پارادايم انسـان با سـه سـوال اساسـی روبروست: 
»وقـوع کـدام آينده هـا ممکـن اسـت«، »وقـوع کـدام 
آينـده محتمل اسـت« و »وقوع کـدام آينده ها مطلوب 
اسـت« )ناظمـی، 1385، ص 12( و )وحيـدی مطلـق، 

.)1385
در  پيش بينـی  رويکـرد  گفـت  بايـد  مجمـوع  در 
برنامه ريـزی بـه دو دليـل در سـال های پايانـی هـزاره 
اول، جزمـی و  بـا چالـش اساسـی روبـرو شـد  سـوم 
صلب گرفتـن آينـده و دوم عـدم وجـود دقـت کافـی 
پارادايـم  دو  ايـن  مقايسـه   .)3 ص   ،1386 )ناظمـی، 
نشـان می دهـد تفاوتهـای کامـاًل مشـخصی در شـيوه 
دارد: وجـود  آينـده  بـه  نـگاه  در  دو  آن  برنامه ريـزی 

1. در پارادايـم اکتشـافی عمـل برنامه ريـزی از زمـان 
حال شـروع شـده و رو به سـوی آينـده دارد بـه عبارت 
ديگر رو به بيرون اسـت و تالش می کند تحت شـرايط 
مختلـف کشـف کنـد کـه کـدام آينـده رخ می دهـد، 
نقطـه شـروع ايـن آينده هـا غالبـا در زمان حال اسـت؛

2. در پارادايـم هنجـاری اصطالحـاً برنامه ريـزی »روبـه 
درون« اسـت و بـا انتخـاب يک يا چنـد موقعيت خاص 
در زمـان آينده شـروع می شـود و در واقع نقطه شـروع 
در ايـن پارادايـم آينـده اسـت و با رويکـرد پس نگری از 
آينـده به امروز برنامه ريزی شـروع می شـود )شـوارتز، 

1387، ص 108(.
همچنيـن ايـن دو رويکـرد حامـل مفاهيـم »علـی و 
معلولـی« و»غايت انـگاری« هسـتند. بـا اصـل علـی و 
معلولی می توان آنچه را که در گذشته رخ داده، توضيح 
داد و آنچـه را کـه در آينـده رخ خواهـد داد پيش بينی 
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کـرد. ايـن اصـل بيشـتر بـه پارادايـم اکتشـافی نزديک 
اسـت و پيش بينـی مهم تريـن ابـزار آن اسـت. امـا در 
اصـل غايت انـگاری رفتار انسـان ها در آينـده نمی تواند 
بـا رجـوع بـه قوانين علـی و معلولـی توضيح داده شـود 
و در ايـن آينـده ممکن اسـت ناپيوسـتگی ها در روندها 
اتفـاق بيافتـد که شـگفتی هـای علـم و تکنولـوژی نام 
دارنـد و آينده نـگاری و آينده پژوهـی ابـزار برنامه ريزی 
آن اسـت. رويکـرد »علـی و معلولی« رويکرد سـنتی به 
برنامه-ريـزی و رويکـرد »غايـت انگاری« رويکـرد نو به 
برنامه ريزی اسـت. در رويکردهای سـنتی برنامه ريزی، 
برنامه ريـز ابتـدا بـا طـرح ايـن سـوال کـه »در آينـده 
درازمـدت چـه روی خواهـد داد« پيش بينـی الزم را 
انجـام مـی دهـد آنـگاه پيش بينی ها را مبنـای تصميم 
گيـری و اتخـاذ سياسـت قـرار می دهـد و در نهايـت 
اقـدام مـی کنـد )Foren، 2001، 52(؛ بـه عبـارت ديگر 
از شـرايط حـال آغـاز کـرده و بـه درون آينـده می رود 
در حالـی کـه در نـگاه نـو بـه برنامه ريـزی، برنامـه ريز 
ابتـدا بـه افـق آينده مـی رود و بـا حضور در افـق آينده 
و ديـده بانی حال و گذشـته مسـيرهای مشـخص برای 
معمـاری توسـعه از آينـده بـه حـال را تعييـن و تدقيق 

مـی کنـد )مبينـی دهکـردی، 1387، ص 40(.
فرآيند آينده پژوهي در برنامه ريزي شهري نوين

فرآينـد پيشـنهادی بـرای برنامه ريـزی بـه خصوص در 
عرصـه هـای شـهری و منطقـه ای مبتنـی بـر رويکـرد 
هنجـاری اسـت. در ايـن فرآيند شـناخت وضـع موجود 
پايه فرآيند برنامه ريزی اسـت و براسـاس اين شـناخت 
ضعف هـا،  توانمندی هـا،  از  اعـم  کليـدی  مسـائل 
قابليت هـا و محدوديت هـا اسـتخراج شـده و در مرحله 
سـوم در خصوص مسـائل کليدی منطقه مورد مطالعه، 
آينده نـگاری کلـی و مناسـب در سـطوح جهانی و ملی 
انجـام و بـه ترسـيم چشـم انـداز و تعييـن حوزه هـای 
هـدف منجـر می گـردد بـا تعييـن حوزه هـای هـدف، 
امـکان تهيـه سـبد سـناريوها و گزينـش سـناريوهای 
مطلـوب بـرای برنامـه ريز فراهـم می گردد کـه انتخاب 
سـناريوی مطلـوب زمينـه و چارچوب مناسـبی را برای 
هدف گذاری هـای کيفـی و کمـی و سياسـت گذاری و 

نهايتـاً اجـرا به وجـود مـی آورد. در فراينـد برنامه ريزی 
پيشـنهادی انجـام فعاليـت برنامه ريـزی در 11 مرحلـه 

بـه شـرح ذيـل صـورت می گيرد:
1. »مرحلـه اول: شـناخت وضع موجـود«؛ در اين 
مرحلـه شـرايط منطقه مورد مطالعه از زمان گذشـته تا 
حـال موجـود بررسـی قرار مـی گيرد داده هـای مربوط 
بـه محدوديـت هـا، قابليـت هـا و امکانـات طبيعـی، 
اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی گـردآوری، طبقه بندی 

و مـورد تجزيـه و تحليـل قرار مـی گيرد. 
2. »مرحلـه دوم: تعيين مسـائل كليـدی«؛ در اين 
مرحلـه براسـاس خروجـی اطالعـات شـناخت وضـع 
موجـود، مسـائل کليـدی منطقـه در تمـام زمينه هـا 
در  منطقـه  و ضعـف  قـوت  نقـاط  و  شـده  اسـتخراج 
خصـوص مسـائل کليـدی مـورد بحث قـرار مـی گيرد. 
مثـاًل ممکـن اسـت مسـائل کليدی يـک منطقـه مورد 
برنامه ريزی در 20 سـال آينده مسـائلی همچون تامين 
آب شـرب، بهره وری توليد در بخش کشـاورزی، تامين 
انـرژی پاک برای صنايـع، تمرکز در کالنشـهرها، ظهور 
نسـل جديـد نيروی جـوان و نخبـه، امـکان بهره گيری 
نـو )زميـن گرمايـی، خورشـيدی،...( و  انرژی هـای  از 

نـوآوری در تکنولوژی هـای صنعتـی باشـد.
3. »مرحلـه سـوم: آينده نـگاری«؛ آينـده نـگاری 
يکـی از اصلی تريـن مراحـل فرآينـد برنامه ريـزی بـه 
شـيوه جديـد اسـت کـه ضرورتـا بايـد بعد از شـناخت 
وضـع موجـود و تعييـن مسـائل کليـدی منطقـه به آن 
پرداختـه شـود در ايـن مرحلـه، آينده نـگاری تحوالت 
جهانـی و ملـی بـا چارچـوب مسـائل کليـدی منطقـه 
برنامه ريـزی مـورد بحـث و بررسـی قـرار می گيـرد به 
طـور مثـال ايـن احتمـال وجـود دارد کـه در عرصـه 
جهانـی در خصـوص دسـتيابی بـه انـرژی پـاک و يـا 
راهکارهـای  از آب سـالم آشـاميدنی  بهينـه  اسـتفاده 
جديـد براسـاس تکنولوژی هـای جديـد در حـال وقوع 
باشـد که آگاهـی از آنها امـکان برنامه ريزی مناسـب تر 
و صحيح تـر را بـرای برنامه ريـزی فراهم مـی کند. فلذا 
ايـن مرحلـه از فرآينـد برنامه ريزی، پل ارتباط مسـائل 
کليـدی منطقـه به تعييـن حوزه های هـدف در آينده و 
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ترسـيم چشـم انداز اسـت. 
4. »مرحلـه چهارم: ترسـيم چشـم انداز و تعيين 
حوزه هـای هـدف«؛ در ايـن مرحلـه ضمـن تعريـف 
افـق برنامـه ريـزی، اهـداف آرمانـی برنامه ريـزی برای 
منطقـه مـورد مطالعه متناسـب با ويژگيهـا و توانمندی 
هـا مشـخص مـی شـود و حـوزه هـای هـدف نيـز در 
افـق آينـده بـه صـورت مشـخص تببيـن مـی شـود. 
خروجی هـای مرحلـه اول تـا سـوم شـامل شـناخت، 
مسـائل کليـدی و آينـده نـگاری، ورودی خـام مرحلـه 
هـدف  حوزه هـای  تعييـن  و  انـداز  چشـم  ترسـيم 
هسـتند و بـه عبـارت ديگـر شـناخت وضـع موجـود و 
شـناخت آينـده های ممکـن، محتمـل و باورکردنی در 
خصـوص مسـائل کليدی اسـتان اضالع مثلثی هسـتند 
کـه ترسـيم چشـم انـداز يـا آينـده مطلـوب را بـرای 
برنامه ريـزی ممکن می سـازند. ترسـيم آينـده مطلوب 
نقطـه گسسـت تفکر برنامـه ريزی در خصوص گذشـته 
و حـال منطقـه برنامـه ريـزی اسـت و از ايـن مرحله به 
بعـد تفکـر برنامه ريـزی تفکر مبتنـی بر سـاخت آينده 
اسـت. در ترسـيم چشـم انداز، سـه سـطح آينـده های 
ممکـن، آينـده های بـاور کردنی و آينـده های محتمل 
 Twiss،( و )Porter، 1991( مـورد ارزيابـی قـرار گيـرد
1992(. در سناريونويسـی برای آينـده، ترکيبی از آينده 

هـای ممکـن، محتمـل و باورکردنـی بـه عنـوان آينده 
مطلـوب ترسـيم مـی شـود و جهـت رسـيدن بـه آن 
آينـده سـناريوهای مختلـف تدوين می شـود که سـبد 
سـناريوهای متناقـض، متناسـب، متفاوت و متشـابه را 

)voros، 2003( تشـکيل می دهـد 
5. »مرحلـه پنجم: تهيه سـبد سـناريوها«؛ برای 
فعاليـت در دنيـای سرشـار از عـدم قطعيـت، مديـران 
و برنامه ريـزان بايـد مفروضـات خـود را دربـاره مسـير 
حرکـت بـا پرسـش های فـراوان »اگـر ايـن طور شـود 
چـه؟« بـه چالـش بکشـند تـا بتواننـد جهـان آينـده را 
برنامه ريـزی  در  ببيننـد. هـدف سناريوسـازی  واضـح 
کمـک بـه رهبـران و مديـران بـرای تغيير نگـرش آنها 
نسـبت بـه واقعيـت هـای پنـداری و نزديـک کـردن 
ديـدگاه آنهـا بـه واقعيـت هـای موجـود و يـا درحـال 

ظهور اسـت. نتيجه نهايی سـناريو نويسـی ترسـيم يک 
نقشـه درسـت از آينده نيسـت بلکه هـدف آن اصالح و 
بهبـود نظـام منـد تصميم گيـری ها درخصـوص حوزه 

هـای هـدف مربـوط بـه آينده اسـت.
6. »مرحلـه ششـم: گزينش سـناريوی مطلوب«؛ 
از ميـان انبـوه سـناريوهای جمع آوری شـده در مرحله 
پنجـم، بايد سـناريوهای مناسـب که متناسـب با آينده 
مطلوب طراحی شـده باشد انتخاب شـده و تأثيرگذاری 
تحـوالت علـم و تکنولـوژی بـر انعطـاف سـناريوهای 

منتخـب مـورد ارزيابـی مجدد قـرار گيرد.
و  كيفـی  گـذاری  هـدف  هفتـم:  »مرحلـه   .7
كمی«؛ ايـن مرحله مختـص تدويـن راهبردهای کالن 
مطلـوب  سـناريوی  بـه  دادن  اجرايـی  پوشـش  بـرای 
برنامه ريـزی اسـت؛ در ايـن مرحله غيـر از اهداف کالن 
کيفـی، اهـداف کالن کمـی نيـز جهـت تبييـن دقيـق 

مسـير برنامـه ريـزی تعريـف مـی شـود.
8. »مرحلـه هشـتم: سياسـت گـذاری«؛ در ايـن 
مرحلـه راههـا و روش هـای اجرايـی شـدن سـناريوی 
آينـده مطلـوب سياسـت  بـه  بهينـه جهـت رسـيدن 
گـذاری می شـود و به صورت کامـال اجرايی و عملياتی، 
چگونگـی دسـت يافتـن بـه هدف هـای کمـی و کيفی 

ترسـيم می شـود.
9. »مرحله نهـم: تدوين پروگرام هـای اجرايی«؛ 
اقتصـادی  پروژه هـای  از  مجموعـه ای  پروگرام هـا 
و اجتماعـی هسـتند کـه نقـش محـرک را بـرای يـک 
منطقـه ايفـا مـی کننـد. پروگرام هـای اجرايـی معموالً 
بـه صـورت يـک بسـته جامـع ارائـه می شـود مثـال در 
خصـوص راه انـدازی يـک کارخانـه بـزرگ توليد مس، 
صرفـاً به طـرح احداث کارخانه بسـنده نمی شـود بلکه 
در قالـب يک مجموعه به مسـائلی از قبيـل بازار فروش، 
شـبکه حمـل و نقـل، تامين انـرژی، اسـکان جمعيت و 
تمـام مسـائل مربـوط بـه آن پـروژه به صـورت يک جا 
اشـاره و هـر کـدام از اقدامـات اولويت بندی می شـوند. 
10. »مرحلـه دهـم: اجـرا و پايش فرآينـد«؛ اين مرحله 
در واقـع نمـود عينی يافتن تالشـهای تيـم برنامه ريزی 
جهت ترسـيم آينـده مطلـوب و هدف گذاری بـرای آن 
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اسـت. در ايـن مرحله به غير از مسـائل مربـوط به اجرا، 
هـم زمـان تحـوالت محيط رصد شـده و تغييـرات الزم 

در مراحـل مختلـف برنامه ريزی داده می شـود. 
11. »مرحلـه يازدهـم: بازخـورد«؛ ايـن مرحلـه در واقع 
شـامل ارزيابـی رونـد انجـام کار و خروجی هـای مثبت 
يـا منفـی آن اسـت خروجی هـای مثبـت يـا منفـی 
می توانـد تأثيـر مهمی بـر اصـالح فراينـد برنامه ريزی، 
موانـع و مشـکالت و يـا احتمـاالً کاسـتی هـای فراينـد 

برنامه ريـزی داشـته باشـد.
نتيجه گيری و جمعبندي

پيش بينـی  بـا  را  خـود  کار  ابتـدا  در  آينده پژوهـی 
آغـاز نمـود. پيش بينـی شـامل يـک مجموعـه فراينـد 
خبره محـور اسـت کـه بـا حـدس و گمانه زنـی دربـاره  
می کنـد.  بحـث  احتمـاالت  بـه  راجـع  صرفـاً  آينـده 
سـپس داده های آن بـه فرايند برنامه ريزی اسـتراتژيک 
ميـان  در  انگيزشـی  اثـر  هيـچ  امـا  می شـود؛  تزريـق 
مـردم جامعـه يـا کارکنـان سـازمان نـدارد. پيش بينـی 
بـه خـودی خـود ارزشـی نـدارد، بلکـه بـا پاسـخ دادن 
کمـک  بـرای  ابـزاری  تصميم گيـران  پرسـش های  بـه 
بـه فراينـد تصميم گيـری اسـت. ارزش پيش بينـی بـه 
ميـزان سـودمندی آن هنـگام اخـذ تصميـم بسـتگی 
دارد. هـر پيش بينـی ای کـه کيفيـت تصميـم را بهبـود 
ببخشـد، صرف نظـر از ايـن کـه در آينده چـه رخ دهد، 
امـری مفيد اسـت. در يـک کالم، آينده پژوهی دانشـی 
خردمندانه اسـت که با کمک روش هـای علمی و ايجاد 
گفتمـان معطـوف به آينده، و ترسـيم تصويرهای بزرگ 
آينـده، رفتـار امـروز را تقريـر می کنـد، آينده پژوهـی 
دانـش تصميم گيـری پيش دسـتانه اسـت. بنابراين می 
تـوان گفـت، آينده پژوهـی دانشـی اسـت که به انسـان 
می آمـوزد چگونـه بـه مصـاف آينده  هـا مبهـم بـرود و 
در ايـن رويارويـی دسـتخوش کم ترين دشـواری شـده 
و بيشـترين سـود را به چنـگ آورد. آينده پژوهی دانش 
و رويکـردی اسـرارآميز و جادويـی بـرای اظهـار نظـر 
پيرامـون آينـده نيسـت. حتـا توجه انسـان به آينـده را 
خردورزانه تـر و در نتيجـه موفقيت آميزتـر می سـازد. 
آينده پژوهـی تـالش دارد کل نگـر و جامـع باشـد. اين 

حـوزه بـه واقعيـت برهم کنـش پديـده هـای گوناگون 
مـی پـردازد تـا بتوانـد تصميـم هـا و اقدام های بشـر را 
تحـت تاثيـر قـرار دهـد. به ايـن ترتيـب چه بسـا تنوع 
پيشـنيه بـرای چنيـن حـوزه ای حتـی نقطه قـوت نيز 
باشـد. آينده پژوهـی افزون بر تخصص، بـه متخصصانی 
نيـاز دارد کـه بـه کسـب آگاهـی از ديگـر رشـته ها نيز 
تمايل نشـان دهند. به تدريج، فعـاالن اين حوزه جديد، 
افـرادی خواهند بـود که با نام آينده پـژوه در دوره های 
گوناگـون تحصيـالت تکميلی آمـوزش ديده انـد: آينده 
پژوهی به اين ترتيب، در مسـير برخـورداری از فرهنگ 
حرفه ای مشـترک و منسـجم تری گام بر مـی دارد، اما 
در ايـن شـرايط نيـز توصيه می شـود که آينـده پژوهی 
بـه دعـوت از افـراد دارای دانش و ظرفيت هـای متنوع، 
بـرای عضويت در جامعه خود ادامه دهـد. آينده پژوهی، 
دوران بلـوغ خـود را همزمـان بـا آخرين مـوج حمله به 
پوزيتيويسـم سـپری کـرد و همين واقعيت سـبب شـد 
تـا آينده پژوهـان بـه شـدت تحـت تأثيـر فلسـفه های 
پسـامدرن و ضـد پوزيتيويسـتِی مهاجمان باشـند. نفوذ 
گسـترش  در  سـازنده ای  نقـش  پسـامدرن،  باورهـای 
بـاور  بـه  کـه  آن  حـال  اسـت؛  داشـته  آينده پژوهـی 
برخـی نويسـندگان، نظريه هـای معرفتی پسـامدرن، از 
کاسـتی هايی بنياديـن رنـج می برنـد و به هميـن دليل، 
نمی تواننـد بنيان هـای فلسـفی مناسـبی بـرای شـرح 
و بسـط دانـش در حوزه هـای علمـی يـا پژوهشـی- و 
از جملـه آينده پژوهـی- فراهـم آورنـد؛ حتـی برخـی از 
آن هـا ماننـد »روزنـو« )1992( بـه گونـه ای افراطـی، 
بـر ايـن باورنـد کـه نظريه هـای معرفتـی پسـامدرن به 
پوچ گرايـی می انجامنـد؛ فلسـفه ای بديـل کـه می تواند 
نظريـة معرفتـی مناسـبی بـرای آينده پژوهان به شـمار 
آيـد. واقع گرايـی انتقـادی، يکـی از نظريه   هـای معرفتی 

پسا پساپوزيتيويسـتی اسـت. 
باورهـای  ايـدة  از  بـدون دست کشـيدن  نظريـه،  ايـن 
موجـه در صـدق گزاره ها، اساسـاً برای دانـش ، ماهيتی 
بـرای  دليـل  هميـن  بـه  و  می شـود  قائـل  حدسـی 
پژوهش هـا و مطالعـات آينده پژوهـان در حـوزه آينـده 
شـهرها و معمـاري شـهرهاي آينـده، کاماًل مناسـب به 
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نظـر می رسـد؛ چراکـه واقع گرايـی انتقـادی می توانـد 
آينده پژوهـی  در  مطـرح  صـادِق  گـزارة  نـوع  دو  هـر 
ـ گزاره هـای صـادِق مربـوط بـه گذشـته و حـال )کـه 
شـواهدی از آن هـا در اختيار اسـت( و گزاره های صادِق 
مربـوط بـه آينده  ای که وجود ندارد و شـاهدی از آن در 
دسـت نيسـت را در قالـب معرفتی يکسـانی جای دهد. 
بـه اختصـار مـی تـوان گفـت که حـوزه فـرا رشـته ای 
آينده پژوهـی و تخصـص آينـده پژوهـان، قلمـرو و مرز 
مشـخصی نـدارد؛ بـه ديگـر سـخن، مـرز فعاليـت های 
اعضـای اين حوزه بـر يکديگر منطبق نيسـت. ما نيز به 
پيروی از اسـتفن تولمن، برای يافتن مرزهای فرارشـته 
ای، توجـه خـود را به مـواردی مانند مفاهيم مشـترک، 
رويـه هـا و روش هـا، دشـواری های در دسـت بررسـی 
و اهـداف آن حـوزه معطـوف مـی کنيم و بـرای تعيين 
مـرز تخصصی نيز مسـايلی از قبيل مدارک دانشـگاهی، 
جايـگاه هـای سـازمانی، عضويـت در سـازمان هـا، آثار 
منتشـر شـده و شـرکت در همايش هـا و نشسـت های 
تخصصـی را مـد نظـر قرار می دهيـم. اين دو نـوع مرز، 
بـه ويـژه بـرای رشـته های نوپـا کمابيـش از يکديگـر 

دارند. همپوشـانی 
 برنامـه ريـزی شـهری و منطقـه ای بـه عنـوان يکـی 
بـه  جامعـه،  در  برنامه ريـزی  اصلـی  هـای  شـاخه  از 
هـا،  سـازمان  بـا  وسـيع  و  تنگاتنـگ  ارتبـاط  دليـل 
مـردم و ارگان هـای اجرايـی و بازتـاب سـريع عملکـرد 
آن، بيشـترين کمـک را مـی توانـد در جهـت بهبـود و 
اصـالح فرايندهـای برنامـه ريـزی و مهندسـی مجـدد 
آن ارائـه بدهـد همـان گونـه که مطـرح شـد در برنامه 
ريـزی بـا دو رويکـرد اساسـی روبـرو هسـتيم: رويکـرد 
اکتشـافی بـه عنـوان رويکـردی جهـت کشـف آينده و 
رويکـرد هنجـاری بـه عنـوان رويکـردی جهت سـاخت 
آينـده. بـه نظـر می رسـد آنچـه کـه تاکنـون در عرصه 
برنامه ريزی هـای شـهری و منطقـه ای اتفـاق افتـاده 
اتـکاء بـه رويکرد اکتشـافی در برنامه ريزی بـرای آينده 
اسـت کـه به دليـل تحـوالت سـريع در جامعـه و تأثير 
پيشـرفت های علـم و تکنولـوژی بـر پيشـرفت سـريع 
و حـل مسـائل جوامـع، عمـاًل مشـکالت عديـده ای در 

مرحلـه اجـرا بـه وجـود آمـده کـه برنامـه ريـزی هـا را 
بـا تغييـرات اساسـی و يـا بـه عبـارت بهتـر بـا آشـوب 
برنامـه ريـزی مواجه سـاخته اسـت. از اين رو احسـاس 
مطالعـات  اکتشـافی  رويکـرد  تغييـر  امـروز  می شـود 
آينـده بـه رويکـرد هنجـاری، ضـرورت اجتنـاب ناپذير 
برنامـه ريـزی اسـت. نتايـج کلـی را مـی توان به شـرح 

ذيـل مطـرح کرد:
1. مشـکالت کنونـی شهرسـازي و معمـاري، ناشـی از 
عدم شـناخت دقيق آينده شـهرها و معماري مربوط به 
آن اسـت اگر وضعيـت امروز جامعه نتيجـه آينده نگری 
زمان گذشـته بـوده پس اشـکاالت عديده ای در شـيوه 
برنامـه ريـزی و نحوه شـناخت مـا از آينده در گذشـته 
بـراي شهرسـازان و معمـاران آن زمـان وجـود داشـته 

است.
علـوم  مفاهيـم  از  برگرفتـه  آينده پژوهـي  فلسـفه   .2
انسـانی و اجتماعـی اسـت امـا در علـوم انسـانی ضعف 
نظری شـديدی در اين خصوص مشـاهده می شـود، به 
طوريکـه برخالف کشـورهای پيشـرو در ايـن خصوص، 
در ايـران بانـی و هدايـت گر آينـده نگاری علـوم فنی و 
مهندسـی اسـت که بـه دليل ماهيت رشـته هـای فنی 
و مهندسـی، امـکان هدايـت جامـع و مبتنی بـر ارزش 
هـای ملـی مطالعـات آينده نـگاری به وسـيله اين علوم 
وجـود نـدارد لـذا ضـرورت تحـرک در دامنـه مباحـث 
علـوم انسـانی و اجتماعـی جهـت تقويـت بنيـان هـای 
فلسـفی و مبتنـی بـر ارزش هـای ملـی آينـده نـگاری 

کامـاًل احسـاس می شـود.
3. کارايـی پارادايـم هنجـاری در برنامه ريـزی به معنی 
سـاخت آينـده جهـت کاهـش و محـدود کـردن دامنه 
عـدم قطعيـت هـا در آينده اسـت و به کارگيـری آينده 
نـگاری و ارزيابـی تأثيـرات تمـام متغيرهـا و مسـائل 
کليـدی بـر روی هـم در آينـده ضـروری بـه نظـر مـی 
رسـد. فراينـد برنامه ريزی سـنتی، خطی و متشـکل از 
6 مرحلـه کلی اسـت. در ايـن فراينـد محوريت موضوع 
بـر پيـش بينـی روندهـای گذشـته در آينده اسـت که 
هيچگونـه تأکيـدی بـر روندهای ناپيوسـته کـه ممکن 
اسـت در آينـده رخ دهـد نمـی شـود لـذا دارای ضعـف 
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بسـيار عمـده ای در خصـوص آينـده نگری اسـت چون 
تمـام ويژگـی هـای آينـده را مـورد بررسـی قـرار نمی 

دهد.
4. پارادايـم اکتشـافی در برنامـه ريزی به معنی کشـف 
آينـده در جهـان پـر از تحـول امـروزی چيـزی جـز به 
انتظار آينده نشسـتن نيسـت و لزوم تغييـر اين رويکرد 
در نهادهـای مسـئول برنامـه ريـزی جهـت موفقيت در 

آينـده کاماًل احسـاس می شـود.
5. آينـده نـگاری در ايـران الگوبـرداری محـض و ناقص 
از شـيوه انجـام آن در کشـورهای اروپايـی اسـت و اين 
الگوبـرداری عمدتـاً بـه بخش فنـی و مهندسـی مربوط 

می شـود.
ناپيوسـتگی هـای شـگفتی سـاز در عصـر  6. ظهـور 
اطالعـات و ارتباطـات و همچنين جهانی شـدن سـريع 
تحـوالت در کمتـر از چند سـال، لزوم مهندسـی مجدد 
فراينـد برنامـه ريـزی را بـر مبنای حـذف رويکرد پيش 
بينـی و جايگزينی رويکرد آينده نـگاری اجتناب ناپذير 
سـاخته اسـت. تعييـن مسـائل کليـدی و آينـده نگاری 
تحـوالت جهانی و ملـی مهم ترين مرحله ای اسـت که 
بـه نظـر مـی رسـد بايـد در رويکرد نـو به برنامـه ريزی 

وارد مراحـل و فراينـد برنامـه ريزی شـود.
7. سناريونويسـی برای آينده و تشـکيل سـبد سناريوها 
مبتنی بر متغيرهـای تأثيرگذار در جامعه آينده از ديگر 
مراحـل مهـم در رويکـرد نـو بـه برنامه ريزی اسـت که 
الزم اسـت تمهيـدات الزم و احتياطی جهـت برخورد با 
هرگونـه آينده ممکن در جهان آينده انديشـيده شـود.

رويکردهـاي  بکارگيـري  چالشـهاي  زمينـه  در 
آينده پژوهانـه در معمـاري و شهرسـازي مـي تـوان بـه 
مـوارد زيـر اشـاره کـرد. آينده پژوهـی عـالوه بـر مزايـا 
دارای چالش هـای جـدی نيـز می باشـد، کـه عکـس  
العمـل مناسـب در مقابـل آن هـا ضـروری اسـت و بـه 
ويـژه در کشـورهای در حـال توسـعه و کشـورهايی که 
بـرای اوليـن بار می خواهنـد برنامه هـای آينده نگری را 
اجـرا کنند، بيشـتر نمود دارد که برخی از آن ها شـامل 

اين مـوارد اسـت:
تصميـم   علـت  بـه  سياسـی  نامناسـب  شـرايط   .1

منـد  نظـام  غيـر  اجتماعـی  و  سياسـی  گيری هـای 
در کشـورهای در حـال توسـعه همـراه بـا ناپايـداری 

آنهـا سياسـت گذاری 
2. فقـدان چارچـوب سـازمانی به علت عـدم هماهنگی 
و نبـود همـکاری سـازمانی و ناتوانـی در سـازماندهی و 

مديريت
3. فقدان کارکردهای ميان رشته ای

انحصـار  دليـل  بـه  نامناسـب  دانشـی  هـای  پايـه   .4
همفکـری فقـدان  و  اطالعـات 

5. محدوديت منابع مالی 
منابع و ماخذ

---- )1388( مبانـی آينـده پژوهـی و جايـگاه آن در 
ايـران و چنـد کشـور جهـان، گـروه مطالعـات بنيادين 

حکومتـی، ارديبهشـت 1388.
اسـتراتژيک،  برنامه ريـزی   )1391( ريچـارد  برايسـون 
ترجمـه دکتـر مهـدی خادمـی، انتشـارات آريانـا قلـم، 

چـاپ دوم، تهـران.
بنيـاد توسـعه فـردا )1384( روش هـای آينده نـگاری 
تکنولـوژی، گـروه آينـده انديشـی بنيـاد توسـعه فـردا، 

تهران. 
پـدرام، عبدالرحيـم )1386( آينده نـگاری سـنت حاکم 
www.futures�  بـر آينده پژوهی، سـايت کشـف آينـده

discovery.com

و  مفاهيـم  آينده پژوهـی،   )1386( سـعيد  خزائـی، 
آينـده کشـف  سـايت  هـا،  ضـرورت 

پـدرام، عبدالرحيـم )1386( آينده پژوهـی حـوزه ای نو 
بـرای کندوکاو، سـايت کشـف آينده

مفاهيـم  آينده پژوهـی   )1388( عبدالرحيـم  پـدرام، 
روش هـا، مرکـز آينده پژوهـی علـوم و فنـاوری دفاعـی 

موسسـه آموزشـی و تحقيقاتـی صنايـع دفاعـی.
آينـده   )1392( محمـودزاده  اميـر  و  شـعيد  خزايـی، 

آفريـن. علـم  انتشـارات  اصفهـان،  پژوهـی، 
خزائـی، سـعيد و همايـون جاذبـی زاده )1387( هنـر 
www.fu�  آينده نـگاری، کشـف آينـده، شـماره سـوم

 turesdiscovery.com

خزائی، سـعيد، و عبدالرحيـم پـدرام )1387( راهنمای 
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گام بـه گام آينـده پژوهـی راهبردی، انتشـارات کشـف 
ينده آ

ريچـارد اسـالتر و ديگـران )1390( نوانديشـی بـرای 
هـزاره نويـن، ترجمـه: وحيـد وحيـدی مطلـق، 
عقيل ملکی فر )1385( الفبای آينده پژوهی، تهران.

عليـزاده، عزيـز )1378( سـناريوها: بهتريـن ابـزار برای 
رويارويـی بـا آينـده، انديشـکده وحيد. 

عليـزاده، عزيـز، وحيـد وحيـدی مطلـق و اميـر ناظمی 
پايـه  بـر  برنامه ريـزی  يـا  سـناريونگاری   )1387(

تهـران. انـرژی،  مطالعـات  موسسـه  سـناريوها، 
شـوارتز، پيتـر )1382( هنـر دورنگـری، ترجمـه عزيـز 
عليـزاده، انتشـارات مرکـز آينـده پژوهی علـوم فناوری 

تهران.  دفاعـی، 
کشـف آينـده )1387( خبرنامـه الکترونيکـی، کانـون 
آينـده پژوهـان ايرانـی، شـماره هـای اول، دوم، سـوم 
گـروه مطالعـات آينده نگـر )1391( ضرورتهـا و مبانـی 
معرفـت شـناختی آينـده پژوهـی، تهـران، پژوهشـکده 

مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی.
معاونـت برنامه ريـزی و راهبـردی رياسـت جمهـوری 
www.mporg. 1386( مبانی سـند چشـم انداز کشـور(

ir

ناظمـی، اميـر )1386( آينـده نـگاری منطقـه ای بـه 
مثابـه آمايـش سـرزمين، انديشـکده آتـی نـگار، 1386 

www.atinegaar.com

اسـالتر، ريچـارد )1386( دانـش واژه آينـده پژوهـی، 
ترجمـه کرامـت زاده، عبدالحميـد؛ محمدرضـا فـرزاد و 
اميـر ناظمـی، مؤسسـه آموزشـی و تحقيقاتـی صنايـع 

عی فا د
برنامـه  فرآينـد  اشـکوری، حسـن )1371(  معصومـی 
ريزی شـهری، يک الگوی سـه سـويه، مجله معماری و 

شهرسـازی، شـماره 18، تهران.
معصومـی اشـکوری، حسـن )1387( راهنمـای علمـی 
برنامه ريـزی و آينـده پژوهـی، انتشـارات پيـام، تهـران.

پژوهـی،  آينـده  الفبـای   )1385( عقيـل  فـر،  ملکـی 
فنـاوری. و  صنعـت  انديشـکده 

ناظمـی قديری، اميـر )1385( »آينده نـگاری از مفهوم 

تـا اجـرا«، مرکـز صنايع نويـن، وزارت صنايـع و معادن، 
تهران

وحيـدی مطلق، وحيـد )1385( پس نگـری از آينده به 
www.atinegar.com امروز، انديشـگاه آتی نگار

الـزام  مگادايم هـا   )1387( علـی  دهکـردی،  مبينـی 
راهبـردی، آينـده سـازمان هـا، مؤسسـه مطالعـات بين 

المللـی انـرژی، تهـران
مطلـب:  برداشـت  تاريـخ  فارسـی؛  ويکی پديـای 
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