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  1394، 4 ةم، شمارانزدهش، سال 64؛ مطالعات ملی ۀفصلنام

  
  
  

  1تأملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی
  

E-mail: mtdemne@gmail.com                      دمنه محسن طاهري *  
E-mial: pourezzat@ut.ac.ir                    اصغر پورعزت علی **  
E-mail: zolfaghar@ut.ac.ir               محمدمهدي ذوالفقارزاده ***  

  
  31/5/1394: پذیرشتاریخ                 18/5/1393: تاریخ دریافت

  
  چکیده

این نوشتار، براساس تفسیري نظرورزانه مترصد پاسخ به این سؤال است که      
 مایـۀ   ساز باشند؟ به لحـاظ اسـتعاري، جـان    توانند هویت   آیا تصاویر آینده می   

رك مسافران یک وسیلۀ نقلیـه، بـه جـاي تأکیـد بـر          کالم، اشاره به مقصد مشت    
اي که بسان یـک کـشتی در مـسیري قـرار              همسانی مسافران آن است، جامعه    

دارد و هویتش را نه از یکـسانی نـژاد، زبـان، مـشترکات فرهنگـی و تـاریخی                  
چنین بحث خواهد شد کـه      هم. گیرد  مسافرانش، بلکه از مقصد مشترك آنها می      

ایـم، در روزگـار    ویت که آن را هویت مقصد نـام نهـاده      این خوانش جدید از ه    
هاي نسلی، نـو بـه نـو بـر      کنونی که تغییر، شاخصۀ ثابت آن است و دگرگونی  

شوند، چه به لحاظ سـازش بـا اقلـیم جوامـعِ در حـال گـذار،         جامعه تحمیل می  
مانند جامعۀ ایرانی و چه به لحـاظ مـشارکت دادن جوانـان در سـاخت آن، از             

  .آفرینی باالیی برخوردار است بخشی و هویت جامقابلیت انس
  
پژوهـی، تـصاویر     اجتمـاعی واقعیـت، آینـده       هویت مقصد، سـاخت      :ها   واژه کلید

  .آینده، انسجام

                                                         
بررسـی تحلیلـی تـصاویر آینـده جامعـه ایرانـی در ذهـن جوانـان         «مقاله مستخرج از رساله دکتري با عنـوان     .1

 . است1394از دانشگاه تهران در سال » اي علّی کرده کشور براساس روش تحلیل الیه تحصیل
 پژوهی، دانشگاه تهران، نویسندة مسئول  آیندهدانشجوي دکتري *

  تهران، استاد تمام دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران گذاري عمومی دانشگاه مشی گرایش خط دکتري مدیریت دولتی **
  گذاري عمومی دانشگاه تهران، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دکتري مدیریت سیاست ***
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  هه و طرح مسألقدمم
شناسی معرفت  و جامعه  شناسان معرفت، واقعیت، ساختاري اجتماعی دارد      زعم جامعه  به

: 1383برگـر و لوکمـان،   (پردازنـد   ه این واقعیـت مـی  باید فراگردهایی را تحلیل کند که ب  
سـازند و وقتـی    از منظر برگر و لوکمان اعضاي جامعه، ابتدا کلیت جامعه را مـی            . )411

دنیاي زندگی روزمره نـه تنهـا از   . کند جامعه واقعیتی عینی یافت، افراد را بازپردازي می      
 به منزله واقعیتی مسلّم فرض شان، جانب اعضاي جامعه، در جریان ذهنیِ معنادار زندگی

انجامد و بـه اعتبـار    ها و اعمال آنان می شود، بلکه دنیایی است که به پیدایش اندیشه         می
ي جسم  »اینجا«واقعیت زندگی روزمره، بر محور       .شود    همین چیزها، واقعی انگاشته می    

بـه ایـن   شود؛ اما واقعیت زنـدگی روزمـره، تنهـا     حضور، تنظیم و تشکیل می  » اکنونِ«و  
به این معنی که زنـدگی روزمـره ممکـن اسـت       . شود  واسطه محدود نمی    حضورهاي بی 

) هم از لحاظ مکانی و هم از لحاظ زمـانی         (برحسب درجات متفاوت نزدیکی و دوري       
نـام و نـشان بـودن ایـن           لـذا بـی   . تجربه و دامنه آن، به پیشینیان و آیندگان کشیده شود         

در واقعیت ) گاه به صورتی قاطع( که به مثابه عناصري شود ها، مانع از آن نمی  بندي  سنخ
زندگی روزمره وارد شوند و زندگی نسل حاضر فداي وفـاداري بـه پـدران یـا قربـانی               

  .)53 و 37 و 36: 1387برگر و لوکمان، (حیات بهتر فرزندان و نوادگان شود 
 هاي عینـی و ذهنـی اعـضاي    بدین جهت، اگر جامعه تجلی حضور همزمان واقعیت     

هایی از گذشته و آینده آنان است که در سـاخت ایـن               جامعه در نظر آید، حامل روایت     
زندگی جمعی با نوعی شناخت از خود و دیگران همراه است کـه             . واقعیت نقش دارند  

این شناخت از خود و دیگران مملو از تصاویر گذشـته، حـال و آینـده           . هویت نام دارد  
آگـاهی از  . رصد کسب دانش در مورد آینـده هـستند  پژوهان مت در این میان، آینده   . است

کننـد، و چـه    که مردم چگونه آیندة خود، جامعه، کشور و جهانـشان را تعریـف مـی        این
با این مقدمه، پژوهش حاضر به منزله       . ها متصورند   ارتباطی بین آینده خود و دیگر آینده      

ـ         اي، با نگـاه آینـده       پژوهشی میان رشته   شـناختیِ رئالیـسم        تپژوهانـه و در قلمـرو معرف
کوشد تا ضمن برشمردن مفاهیم و ابعاد تصاویر آینـده، بـه بررسـی نظـري               انتقادي، می 

جایگاه آنها در ساخت واقعیت اجتمـاعی بپـردازد و بـراي ایـن منظـور و بـراي قـوام                     
در ادامـه بعـد از      . کنـد   بخشیدن به نظر و نتایج خود، مفهوم هویت مقصد را معرفی می           

ژوهش، طرح سؤال و روش تحقیق، ابتـدا مفهـوم تـصاویر آینـده بررسـی      ارائه پیشینه پ 
وانگهی با کـاوش در  . گیرند شوند، و سپس تصاویر از منظر اجتماعی مدنظر قرار می      می
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سازي، و با معرفی مفهوم هویت مقصد، در نهایت به بحث  نقش تصاویر آینده در هویت
  .گیري پرداخته خواهد شد و نتیجه

  
  پیشینه تحقیق

در باب کار بست صراط و مشتقات و بسامدهاي آن نظیـر مـسیر، راه، مقـصد، هـدف،                  
بزرگـر،  : بنگریـد (شـود   شـناخته مـی  » هویت«منزل و همراهان در یک مسیر که با عنوان   

، 1379(توان به مقاله برزگر   و در مورد کاربست آن در هویت ملی می         )251-265: 1390
  . اشاره کرد)135-157

  
  هشسؤال اصلی پژو

تواننـد   پژوهش حاضر درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که آیا تصاویر آینـده مـی      
اي مـشترك،   هـاي انـسانی از آینـده    آیا تصاویر گروه«ساز باشند؟ به عبارت دیگر     هویت

  » ایجاد کند و به انسجام جمعی بیانجامد؟ تواند در آنها احساس تعلق می
  

  روش پژوهش
اي و از     ش، کیفی، از منظر هدف کاربردي و توسعه       پژوهش حاضر از حیث سنت پژوه     

هاي رجوع  هاي پژوهش با ترکیبی از روش یافته. جنبه ماهیت، تحلیلی ـ استنتاجی است
که در  نکته قابل ذکر آن . اند  به خبرگان و تحلیل تم از فراگرد پیشنهادي زیر حاصل شده          

ـ    گانه زیر، پژوهشگران می     هر کدام از مراحل شش     ه مرحلـه یـا مراحـل قبـل         توانستند ب
  .رو تجدید نظر کنند بازگشته و در مسیر پیش

    
  
  
  

  فرایند انجام پژوهش: 1نمودار 
 

  چارچوب نظري
  مفهوم تصاویر آینده

ــی از شــکل   ــاهی جمع ــوعی آگ ــانگر ن ــده، نمای ــصاویر آین ــار و   ت ــت، رفت ــري هوی گی

  مطالعه
 متن

نیل به یک 
 تحلیل

رجوع به 
 خبرگان

بازسازي 
 تحلیل

تدوین یک 
 تم یا گزاره

تدوین نهایی 
 ها گزاره
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بینـی، انتظـارات،    پـیش  اند و برخی مواقع همتراز با مفاهیمی چـون  ها بوده گیري تصمیم
  .)2: 2013سون، (اند  ها و امیدها در نظر گرفته شده بیم

هاي تاریخی افراد کمـک    گیري اقدام   باور به این عقیده که تصویرهاي آینده به شکل        
تـر، افـراد یـا تـالش      به تعبیر روشـن . اند، یک وجه نظري در مطالعات آینده است        کرده
اي رفتار  روي خواهد داد، سازگار کنند یا به گونه  کنند    کنند خود را با آنچه گمان می        می
هـاي   ترین پرسش ترین و بنیادي زعم بل، مهم به. کنند که آینده دلخواه خود را بسازند      می

تصویرهاي آینده چه ماهیتی دارند؟ علـل       : اند  پژوهان، مواردي این چنینی     پژوهشی آینده 
  .)173: 1392بل، (پیدایش آنها چیست؟ و هر یک، چه پیامدهایی دارند؟ 

پژوهـان بـه تعریـف و فهـم      آینـده «سازد که  در این زمینه خاطر نشان می   جیم دیتور 
هـاي گونـاگون    ویژه از این حیث که چرا گـروه  به» مندند   تصاویر متفاوت از آینده عالقه    

مردم، تصاویر متفاوتی از آینده دارند و چگونه تصاویر متفاوت از آینده، منجر به رفتـار           
شود و چگونه رفتارهاي خاص در زمان حـال،          هاي متفاوت در زمان حال می       نشو واک 

  .)303: 2002دیتور، (شوند  خود منجر به ایجاد تصاویر متفاوت از آینده می
نگري، ما قادر به امـوري چـون    بدون آینده. فهم آینده جزئی از نیازهاي ذاتی ماست   

.  مفهـوم جدیـد نخـواهیم بـود    ریزي، تعیین مقصد و هدف، نیـت کـردن و خلـق       برنامه
رسد یا به  توان زندگی و فرهنگ انسان را به سادگی تنها با آنچه از گذشته به ما می             نمی

عبارتی فشار گذشته، توصیف و تشریح کرد؛ زیرا زیست انسانیِ ما عمیقـا تحـت تـأثیر        
  :سازد گونه روشن می کارل پوپر، این مسأله را این. کشش آینده نیز هست

مانند یک وعده، یک وسوسه یا یک فریب، در واقع در تمام لحظـات حاضـر      آینده«
جهان قدیم یا به عبارتی جهان گذشته، حامل سازوکاري علّی است که همه ریشه . است

اي که از بین  راند تا به آینده برسیم؛ گذشته   اي که ما را جلو می       در گذشته دارند؛ گذشته   
م قطعیت ما کافی نیست؛ پس ایـن فقـط فـشار         رفته است و دیگر براي جهان پر از عد        

برد، بلکه جذبه و وسوسۀ آینده و امکانات جذاب آن نیز  گذشته نیست که ما را پیش می
را  این در واقع همان چیزي است که زندگی. کشد ما را مسحور کرده، به سوي خود می

سـالتر، تغییرهـاي   بنابر دیدگاه ا  . )499: 1991اسالتر،  (دارد    زنده و رو به حرکت نگه می      
در نظـر گرفـت کـه از سـويِ     » فشار ـ کشش «توان به مثابه یک فراگرد  اجتماعی را می

از ایـن روي،  . شـوند  شوند و با گذشته، بـه جلـو هـل داده مـی       آینده به جلو کشیده می    
مطالعه تغییرهاي اجتماعی، از جمله مطالعه در زمینۀ هویت، عالوه بر تحقیق در زمینـه                
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هاي  ه رخ داده است و اثر آن بر رفتار اجتماعی، باید بر انتظار، امید و بیم    آنچه در گذشت  
  .افراد از آینده و آنچه افراد جامعه خواهان اتفاق افتادن آن هستند نیز، نظر داشته باشد

  
  تصاویر آینده از منظر حیات جمعی

 بسیاري از تصویرسازي به هیچ وجه، فعالیتی ویژه یا مستقل از فاعل انسانی نیست و در
اي را در نظر بگیرید، او ابتدا بـا یـک    نویسنده. کند مشاغل خالق، نقش اصلی را ایفا می   

اگر آن تصویر، تصویر تأثیرگذاري باشـد، ماننـد یـک       . کند  تصویر اصلی آغاز به کار می     
هـا و طـرح    کند و به تدریج، سایر جزییات، نظیر بافت متن، شخـصیت     ربا عمل می    آهن

روش اصلی کار یک . کشد شود را به سوي خود می استان با آنها نوشته میماجرا را که د
اول یک مفهوم یا تصویر بـه ذهـن   : ساز نیز به همین گونه است نقاش، معمار یا مجسمه 

گیـرد؛ و نهایتـاً در    کند؛ بعد روند اصالح و بهبـود آن مـدنظرش قـرار مـی      او خطور می  
بـه  . شـود  در تصویر و یا اثرش منعکس مـی اي خطیر تصاویر و مفاهیم مدنظر او   مرحله

تـصویرسازي  . نیز مطابق این الگـوي کلـی باشـد        » تصویرسازي اجتماعی «رسد    نظر می 
اگر برخی آثار باستانی را در نظـر بگیـریم          . ي طوالنی است    فراگردي اجتماعی با سابقه   

 نظیر تخت جمشید، اهرام مصر یا دیوار بزرگ چین، واضح است که این آثـار بـا یـک                   
اگر ایـن تـصویر قـادر نبـود تـالش      . اند   گر و راهنما ساخته شده      طرح یا تصویر هدایت   

طـور حقیقـی و    بـه » تصور شـده «دهی به یک واقعیت  اجتماعی توانمندي را براي شکل  
توانستند   ملموس برانگیزاند، کارگران زیادي که در ساخت این آثار شرکت داشتند، نمی           

االذهـانی   تیجه وجـود تـصویر درسـت، در سـاحت بـین     در ن . مسئولیتی به عهده بگیرند   
هـاي جدیـد    تواند به منزله یک نیروي فرهنگی براي به بار نشاندن پـروژه           اجتماعی، می 

ها را در  دهندة آن است که یک تصویر برتر، چگونه فرهنگ نمودار زیر، نشان .عمل کند
گـر و    ایتهر چند وقتی که یک تـصویر هـد        . کند  یک مسیر مشخص به خود جذب می      

راهنما قدرت خود را از دست بدهد، ممکن است آثار و تغییرات حاصـل از آن نیـز از               
  .گر دیگري شود بین بروند و سپس بحران فقدان مسیر، باعث به وجود آمدن تصویر هدایت
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  رابطه محتمل بین تصاویر برتر و رشد اجتماعی ـ فرهنگی: 1نمودار شمارة   
  )500: 1991براساس اسالتر، (

 
مـن رؤیـایی    «: گـزارة . ممکن است این تصویرها، بصري یا انتزاعی و نمادین باشند         

را » ...خواهیم به مـاه بـرویم       ما می «:  یا جملۀ جان کندي    )1(از مارتین لوترکینگ  » ...دارم
کنند که یک تـالش مـشترك اجتمـاعی تعریـف             در نظر بگیرید، هر دو جمله کمک می       

در جملۀ اول، . ها، درك شوند داف اجتماعی اصلی جملهکرده و بر آن تمرکز شود، تا اه
پوستان ایـاالت متحـده و در جملـۀ دیگـر تـالش گـستردة                 عدالت اجتماعی براي سیاه   

اعتماد به نفـس، رهبـري و   (تخصصی براي رسیدن به اهداف برجستۀ علمی و فرهنگی  
 اسـت کـه     قابـل تأمـل   . )500: 1991اسـالتر،   (اسـت     مورد نظر بوده    ) برتري بر شوروي  

مباحـث  . گذارنـد   چنین بر گفتمان مردم درباره مـسائل گونـاگون تـأثیر مـی              تصاویر هم 
ها و قرن چینـی، از   متعددي از جمله ظهور دنیاي بدون مرز، پایان تاریخ، برخورد تمدن 

وقتـی پیچیـدگی جامعـه      . )174: 1393باشی و کاظمی،     رضاییان قیه (جمله این تصاویراند    
 امکان کشمکش و تعارض میان معیارها و عالیق نیز به دلیل تفـاوت   یابد، بر   افزایش می 

پـذیري   شـود کـه آسـیب     این مسأله باعث مـی    . شود  در تفسیر معنا و واقعیت افزوده می      
این مـسأله بـراي جوانـان، بـه     . یابد هاي اتفاقی و ناخواسته افزایش  جامعه تا حد بحران  

 و سـاختن هـویتی منـسجم و قـوي        مثابه چالشی جدي در تصویرسازي فردي از آینده       
  .)39: 2013رابین، (است 
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تواننـد کـشش آینـده را در          هایی فرهنگی هستند که می      بنابراین، تصاویر آینده مقوله   
  .هاي اجتماعی جاري در زندگی روزمره، وارد کنند ساخت واقعیت

  
  تصاویر آینده و هویت

تـوان    این مطالعات مـی از رهگذر. مطالعات زیادي در زمینه هویت صورت گرفته است     
گفت هویت یکی از اجزاي اصلی واقعیت ذهنی است که مانند هرگونه واقعیت ذهنـی               

توانـد در اثـر فراینـدهاي     این پدیـده مـی  . دیگر، در رابطۀ دیالکتیکی با جامعه قرار دارد 
اجتماعی تشکیل شود، پس از متبلور شدن، باقی بماند، تغییر کنـد، یـا حتـی در نتیجـه                

از نگاه آلمال، هویت شـرط الزم زنـدگی اجتمـاعی    . جتماعی، از نو شکل بگیردروابط ا 
. پذیر نیست است و ارتباط معنادار و مستمر افراد با یکدیگر و با جامعه، بدون آن امکان          

یابی مستمر، بازتعریف  هاي ناشی از تغییرات هویتی، هویت       حل نهایی غلبه بر چالش      راه
اما نگاهی . )122: 1390آلمال، (افراد همان جامعه است و بازسازي هویت جامعه، توسط 

دهد کـه بیـشترین تأکیـد بـر      گذرا به مطالعات صورت گرفته در زمینه هویت، نشان می       
نـواح  (اند  مشترکاتی است که ریشه در چیزهایی دارند که از گذشته به ما به ارث رسیده         

؛ 1389پـوري،   و آقابیـگ ؛ سـحابی  1387؛ مقدس جعفـري و همکـاران،    1386و تقوي نسب،    
؛ زارعی و   1392بنی،    ؛ حیدري و حیدري   1392؛ امیرکافی و حاجیانی،     1391توسلی و ادهمی،    

هاي  این مسأله، شاید تا همین اواخر مقبول همگان بود، اما گویی ویژگی. )1394دیگران، 
  .اي دیگر است جامعه معاصر به گونه

ها با انبوه اطالعات  اي، ذهن ت لحظهصور در جوامع غرق در اطالعات که در آنها به      
هاي به  شوند، شک در ماهیت داستان هاي گوناگون و متنوع، بمباران می  حاصل از رسانه  

تعـدد مجـاري ارتبـاطی نـسل جـوان از      . پذیر شده است ارث رسیده از پیشینیان، امکان   
ست یـا  گرانی که خوب یا بد، در سیستم آموزشی گرفته تا دنیاي مجازي و تعدد روایت     

شود تـا بـه      کنند، باعث می    هاي هویتی را تولید می      هاي گوناگونی از مؤلفه     غلط، روایت 
که روایتی از یک شاخص هـویتی ماننـد قومیـت، ملیـت، مـذهب و غیـره                    موازات این 
ایـن  . شود، ضدروایتی که گویا به همان اندازه موثـق اسـت، نیـز پدیـد آیـد               تعریف می 

ترین رابطۀ فرد با خود و جهانش،  از، از اولین و ضعیفس هاي هویت دیالوگ بین داستان
دهـد و ایـن هجـوم پیـاپی، فـرد را       ها را مورد هجوم قـرار مـی        تا پایدارترین این رابطه   

سـازي چنـگ    تواند به ریسمان هیچ مقولۀ هویـت  کند تا جایی که گویا نمی      سرگشته می 
 پیگیري فرهنگ و زبان  براي مثال نوجوانی که در پی هویت ملی خویش است، با          . بزند
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بینـد؛ بـا پیگیـري قومیـت اخـتالط را در          هاي آن را در جاهـایی دیگـر مـی           ملی، ریشه 
تواند خود را به درستی در میان  یابد و لذا سردرگم و مبهوت، نمی هایی از زمان می    برهه

لذا در نهایت، دست به سـاخت  . اند، جاي دهد هایی که برایش درست کرده    انبوه هویت 
بنـابراین دامنـۀ مـشترکات    . آفرینـد  د و خود هویتی هر چند جعلی، براي خود مـی   بر  می

هـاي جمعـی بـه خـرده          فرهنگی و تاریخی هر روز محدودتر شده و در نهایت، هویت          
طلبـی را     شوند و ایـن مـسأله دامنـۀ فردمحـوري و منفعـت              هاي فردي تبدیل می     هویت

استگاه رویاهاي باشکوه جمعـی     شهرهایی که خ    ها، آرمان   خرده هویت . دهد  گسترش می 
شهر خـود   هستند را ویران کرده و هر شخص با هویتی خودساخته در پی ساخت آرمان  

ري در  در جامعه کنونی ما، موضوع سخن از مباحث نظـ         گونه است که      این. )2(آید  برمی
وگوهاي روزمره مردمان در مورد آینده، بیشتر از آنچـه در مـورد          دانشگاه گرفته تا گفت   

خواهیم به دست بیـاوریم، در مـورد چیزهـایی اسـت کـه قـصد                  هایی باشد که می   چیز
گـویی  ). آبـی  کـاري و بـی   مانند آلودگی آب و هـوا، فقـر، بـی   (اجتناب از آنها را داریم     

و ما بیشتر به دنبال سازگاري با آنچه که اتفاق خواهد           . اند  رویاهاي باشکوه جمعی مرده   
رسد  در واقع به نظر می.  دوست داریم اتفاق بیافتدافتاد هستیم و نه در پی ساخت آنچه     

اي جمعی، که باید با مـشارکت         که در جامعه کنونی ساخت یک آیندة باشکوه از وظیفه         
اي براي دیگران تبدیل شده است و فرد دغدغۀ خود را         احاد مردم انجام شود، به وظیفه     

جاي حرکـت کـردن، از      هبجامعه  . داند  هاي ممکن می    آمادگی براي تحقق بدترین آینده    
 منفعل شده و توانمندي خود را براي ترسیم آینده به واسطه نوعی        ،ترس تحوالت آینده  

 رسد که جامعه به این سبب به نظر می   . دست داده است    از ،بدبینی گسترده نسبت به آن    
  . ثروت ندارد برخی مقوالت مانندبرانگیزي فراتر از انداز چالش هیچ چشم
هایی که تجسمی از آینـده ندارنـد، رو بـه         عتقد است که آن اجتماع     م )1973(پوالك  

گذارند و آنهایی که تصویر مثبتی از آینده دارنـد، متعـالی، مانـدگار و پیـشرفته        زوال می 
تـوان   از منظر بولدینگ نیز با توجه به قدرت عاملیـت بـشري، آینـده را نمـی                . شوند  می

بـر طبـق   . شوند بینی نیستند، ولی ساخته می  یعنی تصاویر آینده قابل پیش    . بینی کرد   پیش
نویس فرهنگی، تصویر ذهنـی جامعـه در یـک سـطح      تاریخ نظر ویلیام ایروین تامپسون،  

بندي کرد و نه از لحـاظ        توان طبقه   اساطیر را نه می   . شود  اي ناخوآگاه پدیدار می     اسطوره
در . انـد  غییـر مـداوم  دانـیم، در حـال ت   آنها همیشه بیش از آنچه ما می    . منطقی ایجاد کرد  

توان ادعا کرد    بینی کرد، می    توان پیش   شود که اگر چه آینده را نمی        همین راستا تأکید می   
چنـین   هـم . کند که با تصویر آینـده مـرتبط اسـت    که تاریخ، صعود و نزولی را دنبال می    

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  تأملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی

  69

ی کننـد و برخـ   اي تأثیرگذار را ایجاد می چرا برخی جوامع، تصویر آینده   : توان پرسید   می
گیـري نظریـۀ      ها ممکن است منجر به شـکل        کنند؟ پاسخ به این پرسش      دیگر چنین نمی  

دیدگاه بولدینگ به آینـده بـه طـرح نظریـۀ سیاسـی او       .تري شود تاریخی بسیار پیچیده
کنند تا تصویرسازي کنند و بـه آینـدة دلخـواه      انجامید که براساس آن، جوامع تالش می      

بولـدینگ از   ) هاي آینده   باوري عینی به امکان   (ن ایمان   براي ایجاد ای  . خود متعهد باشند  
هـاي خـود،    کند که در آنهـا، افـراد پـس از تـصورِ دیـدگاه               اي دفاع می    هاي آینده   تاریخ

به این ترتیب  . کنند  ها، ایجاد می    ه  راهبردهایی براي چگونه به واقعیت پیوستن این دیدگا       
: 1998اهللا،  عنایـت (آیـد    به دسـت مـی     از این خطوط تاریخی، امیدهایی براي تغییر آینده       

توانند  هاي آینده، می به باور بولدینگ، این تصاویر با ایجاد باور عینی درباره امکان. )391
تاریخ آینده را بسازند؛ تاریخی که بـرخالف تـاریخ بـه معنـاي سرگذشـت گذشـتگان،           

 خـالی از  تواند به دست نسل امروز ساخته شود و این ویژگی، اگـر چـه بـه تمـامی           می
مـشارکت جامعـه و   . تواند منجر به تالش جمعـی شـود    میراث گذشتگان نیست، اما می    

کـه ایـن تـاریخ را باورپـذیرتر       بخصوص جوانان در ساخت تاریخ آینده، عالوه بر ایـن         
از ایـن روي    . کند، برانگیختگی تالش جمعی در دستیابی به آن را نیز به دنبـال دارد               می

هـاي   ث از آینده، عبـور از مراحـل دشـوار تـاریخی و بحـران           این هویتِ مشارکتیِ منبع   
از آینـده دارد    ) جمعـی (سازد؛ هویتی که ریشه در تصاویر عمومی          تر می   هویتی را آسان  

  .نام گرفته است» هویت مقصد«که در این نوشتار، 
  

  هاي پژوهش یافته
و آینـده  هاي پژوهش حاصل مصاحبه و مشاوره با خبرگان آشنا با مفهـوم هویـت              یافته

اند کـه بـا مفهـوم تـأثیر رویـدادهاي        خبرگان از میان کسانی انتخاب شده     . پژوهی است 
پژوهی  دهی آینده آشنا بوده، سابقه تدریس در دوره دکتري آینده تاریخی و حال بر شکل

دهی بـه   داشته و نیز تصوري واضح از تأثیر ذهنیت فاعلی اقشار متنوع و متکثر در شکل 
گیري و انتخاب خبرگان با روش گلولـه برفـی از یکـی از                نمونه. اند  تهآینده نامعین داش  

  .آغاز شد و تا مرحله اشباع اطالعات ادامه یافت) پژوهشگران حاضر(خبرگان 
هاي پـژوهش   ترین یافته پس از انجام هفت مصاحبه و رسیدن به اشباع نظري، اصیل   

  :اند بندي شده در قالب مقوالت عمده زیر دسته
  .هویت در آینده؛ هویت مقصد) سه      در گذشته؛ هویت موروثی؛هویت ) یک
  ها؛ هویت در زمان حال؛ هویت نقش) دو
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اي پرداخته  هاي شناسایی شده، در ادامه، به بررسی مقایسه     به منظور درك بهتر مقوله    
ساز در سه بازة زمـانی گذشـته، حـال و آینـده بـا                 هاي هویت   شده و هویت و شاخصه    

  .اند یکدیگر مقایسه شده
   هویت در گذشته؛ هویت موروثی-1

رسد که ادبیات نظري موجود درباره مفهوم هویت، بیـشتر بـر نـوعی هویـت      به نظر می  
براي مثال، اگـر هویـت ملـی را بـه مثابـه             . مورثی شکل گرفته در گذشته متمرکز است      

اثرگذارترین سطح هویتی براي هر فرد بشري فرض کنیم، هویتی که به لحـاظ سلـسله                 
 به نقل از رهبري و دیگـران،  1379حاجیانی، (اتبی برتر از سایر سطوح هویتی قرار دارد  مر

هـا،   ، مواردي چون قلمرو مشترك، قدمت تاریخی، فرهنگ عمـومی، خـاطره          )48: 1394
یـن لحـاظ ایـن     به ا . اند  هاي مشترك، عناصر سازنده این نوع از هویت         ها و سنت    افسانه

نوع از هویت در سطح خودآگاه و ناخودآگاه جمعی انسان، به ارث گذاشـته شـده و از       
بنابراین، یک کـودك بـه دنیـا آمـده در شـهر هزارسـتان در              . بدو تولد با او خواهد بود     

افغانستان، یک افغان به دنیا خواهد آمد که احتماالً متعلق به قوم هزاره بـوده و مـذهب              
هـاي هـویتی،      ایـن شاخـصه   .  باره تصمیم گیرنده نیست     او در این  . شتتشیع خواهد دا  

بدیهی است که گـاه  . کند هاي انسانی دیگر را مشخص می  تعلق و عدم تعلق او به گروه      
گزینی،  این تعلقات به نفع او و گاه شاید به ضرر او باشند؛ به هر حال او در این هویت               

  .مشارکتی نداشته است
  
  ها ل؛ هویت نقش هویت در زمان حا-2

هاي هر فرهنگی آن است که مادامی که اعـضاي آن از یـک مرحلـه بـه                  یکی از ویژگی  
ممکـن  . کند هایی که در انتظار آنهاست روبرو می روند، آنها را با نقش ي دیگر می  مرحله

ممکن اسـت نقـش بـه    . ها با جنسیت، سن یا هویت شغلی همراه باشند       است این نقش  
پزشک، بازیکن فوتبال یا  هاي شخصی، مانند یک دندان  و اولویتها مهارت فرد، آموزش

فردي مذهبی، مربوط شود یا ممکن است مانند نقش فرزند، مادر یا پدر، و همسر کسی       
چنـین ممکـن اسـت ایـن نقـش شـامل        هـم . بودن، با روابط خانوادگی وي مرتبط شود 

آموز، کارگر، شهروند،  نشهاي روابط اجتماعی فرد، مانند دا عناصري باشد که در ویژگی
شود و در تمام عمـر        نقشی که از همان ابتداي کودکی اختیار می       . گیرند  دوست قرار می  

هاي معینی دارد که بـه        مراحل تغییر سن نیز آموزش    . شود، نقش جنسی است     تحمل می 
شود، مانند نحوة لباس پوشیدن یک خانم مـسن،   هاي مرتبط با سن تلقی می    عنوان نقش 
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هایی استفاده کند، چگـونگی رفتـار یـک     یک جوان باید از چه واژگان و عبارات       که    این
بنابراین، هویت در هر . گذراند  فرد میانسال و جایی که اوقات فراغت خود را در آن می           

تـوان ایـن    گیرد؛ به لحاظ زمانی می      هاي گوناگون شکل می     برهه از زمان، از ایفاي نقش     
  .هاي فردي دارند تا جمعی ها، بیشتر جنبه ته هویت نقشالب. ها دانست هویت را هویت نقش

  
   هویت در آینده؛ هویت مقصد-3

چه چیزي از یک آیندة اتفاق نیفتاده ممکن است بین افراد یک جامعه مـشترك باشـد؟                  
توان از آن  بودن، می» مشترك«اگر بتوانیم پاسخی منطقی براي این سؤال بیابیم، به اعتبار 

تصاویر آینده، آن وجوهی از آینده . ساز در سطح جمعی نام برد      هویتاي    به منزله مؤلفه  
تواننـد   این تصاویر می. صورت مشترك تعریف شوند توانند به کنند که می   را بازنمایی می  

رقابت کنند و تا حد زیادي، بین باورمندان بـه خـود            » تصاحب آینده «با یکدیگر بر سر     
بـراي مثـال، در سـطح سـازمانی،        .  کننـد  انسجام و چـسبندگی ایجـاد     ) تصاویر مذکور (

شوند و به کارکنان در کل   تصاویر آینده از سازمان که معموالً از طرف مدیران تعیین می          
ران سازمان عمل  عنوان نیروي پیش توانند به شوند، در صورت پذیرش می سازمان القا می

هـا، مـذاهب و    هـا، ملیـت   شوند تا همه کارکنـان از قومیـت        این تصاویر باعث می   . کنند
نژادهاي گوناگون به منظور رسیدن به یک هدف مشترك که تصویري از آن بـراي آنهـا         

این مسأله در سـطح ملـی، در تـصاویر آرمـان شـهري       . ساخته شده است، حرکت کنند    
  .شود متجلی می

شود، دیگر به  رؤیاي فردي، چیزي جز خیال نیست، اما آن هنگام که رؤیا جمعی می 
اتوپیا یـا آرمـان شـهر کـه در واقـع نـوعی       . )99: 1392گودن، (هد شد  واقعیت بدل خوا  

استوار است » زمانی بهتر از زمان کنونی    «واکنش به وضع موجود است، بر مبناي فلسفۀ         
توان تعریفی از هویـت ارائـه    بر این مبنا می. هاي دلخواه متمرکز است که بر تصور آینده 

ایـن پـژوهش، ایـن    . گیـرد  ینده شـکل مـی  کرد که بر مبناي تصاویر مشترك جمعی از آ        
نامد، هویتی که وجه مشترك افـراد واجـد آن، یـک تـصویر               هویت را هویت مقصد می    

توانـد در فراینـد    بنابر نظر خبرگان هویت مقصد به دو دلیل مـی         . مشترك از آینده است   
. هاي دیگر هویت عمـل کنـد        سازي و رهبري جامعه بهتر از گونه        مدیریت جامعه، ملت  

 به دلیل سازگاري بیشتر با تغییرات سریع در جوامع امروزي و دوم به خاطر امکان                 اول
در جدول شـماره یـک بـه       . مشارکت دادن جامعه و به خصوص جوانان در ساخت آن         

  .گانه ارائه شده است هاي زمانی سه اي میان هویت در بازه طور خالصه مقایسه
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  )هاي پژوهش یافته: منبع(ازه زمانی اي هویت در سه ب بررسی مقایسه: 1جدول شمارة 
 بازه زمانی

  آینده حال گذشته

 هویت مقصد ها هویت نقش هویت موروثی
هایی  نمونه

هاي  ازمشخصه
 ساز هویت

تاریخ مشترك، 
ملیت، قومیت، نژاد، 

 ...مذهب و

ها، شغل،  خانواده، هم کالسی
 جنسیت

اهداف مشترك، تصاویر 
 هاي مشترك مشترك، آرمان

یژگ
و

 ی
سته

رج
ي ب

ها
 

این هویت بـه    ) الف
افــــراد تحمیــــل 

تـوان    شود، نمـی    می
باید . آن را تغییر داد   

آن را پذیرفت، نقاط    
ضعف آن را پوشاند    
و بـر نقــاط قــوتش  

  .تأکید کرد
توانـد    فرد نمـی  ) ب

ــین   ــاخت چن در س
ــراي  ــویتی بــ هــ
خودش، اثـر گـذار     

عنـوان   مـا بـه   . باشد
افراد جامعه انسانی،   
ــه  ــت را ب ایــن هوی

 .بریم میارث 

تـوان در     تا حـدي مـی    ) الف
  .ساخت آن مشارکت داشت

که  این هویت بیشتر از آن    ) ب
هاي جمعـی داشـته       مشخصه

  .باشد، فردي است
هـا، متـأثر از       هویت نقش ) ج

 اما دامنه . گذشته و آینده است   
ثیر خودش محدود به بعـد      أت

فردي است؛ براي مثال، یـک      
زن در یک جامعه مردسـاالر،   

اش متأثر از     نههویت نقش زنا  
هویــت مردســاالرانه جامعــه 
ــب، در  ــن قال اســت و در ای

اش از آینــده  تـصاویر فـردي  
معموالً خود را با هویت یک       

 .کند مدار تصور نمی سیاست

هویت مقصد، هـم در     ) الف
سطح خودآگاه و هم در سطح 

  .کند ناخودآگاه عمل می
ایـــــن هویـــــت،  ) ب

پذیري باالیی دارد و      انعطاف
بناي رونـدهاي   تواند بر م    می

ــیش ــه،   پ ــک جامع روي ی
  .بازتعریف شود

افراد در یک جامعه باز،     ) ج
ــن  مــی تواننــد درســاخت ای

مشارکت فعال داشته   هویت  
  .باشند

هاي مشترك جامعه    آرمان) د
تواننــد قــدرت تحمــل  مــی

جامعــه و تــوان همزیــستی 
 .آمیز را باال ببرند مسالمت

  
  گیري نتیجه
شناسی کـه   کند یا جامعه ی که فضاي فیزیکی را ترسیم میدان پژوه، همچون جغرافی    آینده

کنـد، متخصـصی در فهـم زمـان اسـت کـه گویـا                 فضاي اجتماعی را ساختاربندي مـی     
چـه  «هـا بـراي درك بهتـر     توان در ادله از این نقشه  می. کند  هاي زمانی را خلق می      نقشه

توان از  چنین می   هم .استفاده کرد » چه موقع هستم  «یا بهتر از آن گفته شود       » کسی هستم 
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: 1993اهللا،  عنایـت (هاي جدید استفاده کـرد      هاي بهتر یا خلق نقشه      آنها براي اخذ تصمیم   
ها در زندگی خود، به       ما انسان . اند  ها، تصاویر آینده    یکی از ارکان اصلی این نقشه     . )235

و رشـد  سازیم و به مرور آن را پیـشرفت   طور متوالی و مستمر تصاویري را از آینده می     
اند و برخـی دیگـر، وجـوه مـشترك و جمعـی             برخی از این تصاویر، شخصی    . دهیم  می

اگرچه براي ما ممکن نیست که با اطمینان چیزي از آینده بدانیم، اما فکـر کـردن          . دارند
در مورد آینده، چیزي است که انسان به خاطر مـدیریت کـل زنـدگی و سازگارسـازي                  

  .ام دهدخواهد انج منافع خویش با آن، می
. هاي ویژة انسان است هاي متفاوت و گوناگون، یکی از مشخصه      توانایی تصور آینده  

طور مناسبی در راستاي اهداف مشترك خود مهار کند،  وقتی که جامعه بتواند آینده را به      
هاي اجتماعی ماننـد بحـران هویـت     ها و بحران هاي بسیاري براي خروج از مخمصه     راه

  .شود فراهم می
 اجتماعی، تصاویر آینده نقش مهمی در فهـم تغییرهـاي اجتمـاعی داشـته و                در بعد 

تصاویر به غلبـه بـر موانـع فرهنگـی در مـسیر             . قرابت تنگاتنگی با مقوله فرهنگ دارند     
اکثر جوامع، تجربه رویارویی با موانع فرهنگی در راه  . کنند  تغییرهاي اجتماعی کمک می   

ه، ناشی از این مهم است که مردم تغییر را نوعی تغییرهاي اجتماعی را دارند و این مسأل 
تهدید بر ضدعادات، راه و رسم جاري زندگی، اعتقـادات و تعـصبات اجتمـاعی خـود           

هاي زندگی، هویت، روابط اجتماعی،      تغییر اجتماعی، به مثابه تغییر در اولویت      . دانند  می
جامعـه را   هـاي گونـاگون حیـات         الگوي مصرف، آموزش، بازنشستگی و غیره، ساحت      

میلـی و حتـی    بنابراین، مردم جامعـه همـواره درجـاتی از بـی      . دهند  تحت تأثیر قرار می   
توانند آحـاد   در این شرایط است که تصاویر آینده می. دهند مخالفت با تغییر را نشان می     

رو  تر این شـرایط ترغیـب کـرده، موانـع فرهنگـی را از پـیش       مردم را به پذیرش راحت    
توان بـازبینی کـرد؛ و    ها را می توان منسوخ کرد؛ ارزش  ي اضافی را می   ها  فرضیه. بردارند
انتهـا    بی آینده. گرا را در راستاي تصاویر مشترك جمعی یکپارچه کرد        هاي تجزیه   سیستم

در . توان در ساخت آن مشارکت فعـال داشـت   است با این حال و برخالف گذشته، می       
. شـود  بینـی و قـدرت تغییـر مـی     یـاد خـوش  هاي بدیل بن    واقع، توانایی ما در خلق آینده     

توان منکر تاریخ مشترك، دین مشترك، نژاد مشترك و نظیر آنها در ساخت هویـت                 نمی
اما این نوشتار با تأکید بر چند مسألۀ قابل تامل به دنبال نشان دادن جایگـاه          . جمعی شد 

ه هویـت  ک اولین نکته این . آینده و تصاویر مشترك آینده در ساخت هویت جمعی است         
پـذیر   هاي منتج از مشترکات تـاریخی، انعطـاف   منبعث از تصاویر آینده، برخالف هویت    

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1394، 4شمارة ، نزدهماشسال 

  74

زیـستی   هـم . دهـد در سـاخت آن مـشارکت داشـته باشـند             بوده و به افـراد اجـازه مـی        
هاي گوناگون در برخـی از کـشورهاي تـازه تأسـیس شـده       آمیز نژادها و ملیت    مسالمت

ن جوامع، آنچه مشخصه هویت جمعی اسـت، در         در ای . شاهد جالبی بر این مدعا است     
چه تصاویر آینده در   . یابد  هاي بدیل خلق شده انعکاس می       قالب اهداف مشترك و آینده    

یـک فراگـرد حاصـل از خـرد جمعـی ایجــاد شـده باشـند و چـه نخبگـان جامعـه بــا           
هـا   زمینـه تـرین   اینجا با دوام. سازوکارهایی مانند رسانه آنها را به جامعه القا کرده باشند       

بینـی، تـوهم      پایـه و اسـاس خـوش      . شوند  براي بازیابی هویت خویش و امید یافت می       
هـاي اساسـی، در       این مسأله در ظهـور تـوافقی ژرف بـر سـر تغییـر و سـازش                . نیست

هاي خالق روندهاي تصویرپردازي از آینده و در غناي منابع فرهنگی کـه قـبالً                 ظرفیت
رغم همه مـشکالت    نتیجه این است که به    . قرار دارد شدند،    به ندرت به میدان آورده می     

گـذار بـه   . هاي پیش روي ما، آینده واقعـاً ارزش زنـدگی کـردن را دارد      بزرگ و بحران  
اي که ضمن حفظ تکثرهـا و افتراقـات، بتوانـد از انـسجام الزم بـراي پیـشرفت                     جامعه

ممکـن و مطلـوب   گیر این تصاویر جمعی از آینـده،   برخوردار باشد، در سایه قبول همه   
 که به خـود دربـاره      یهای هاي خود را براساس داستان     عنوان افراد، انتخاب   ما به . شود  می
گـوییم،    مـی ،رویـم   افتد، و بعد از این به کجا مـی  که چه کسی هستیم، چه اتفاقی می   این

شـوند و چگونـه    ها چگونـه سـاخته مـی    فهمند این داستان کسانی که می. دهیم انجام می 
 کلیدهاي قـدرت را در  قادر خواهند بود،  بیش از بقیه      احتماالً ، به آنها شکل داد    توان می

  .)890: 2008پورعزت و همکاران، ( قرن آینده در دست داشته باشند
ساز تصاویر آینده، ساخت و القاي تصاویر مشترك جمعـی بـر    شناسایی ابعاد هویت 

 ـ اسالمی بـر مبنـاي    هویت ایرانیها و انتظارات مشترك و تمرکز بر بازتعریف  مبناي ارزش 
  .دهد تصاویر مشترك از آینده راهکارهایی هستند که هویت مقصد در اختیار ما قرار می

سـازي اجتمـاعی بـر مبنـاي        این پژوهش مطلع بحثی نظري و پایه در زمینه هویـت          
به این سبب به منظور تحقیقات آتی پیـشنهاد         . تصاویر مشترك احاد جامعه از آینده بود      

هاي میدانی به بررسی پارامترهاي تأثیرگذار بر تـصاویر مـشترك    شود بر مبناي روش   یم
توان نقـش نهادهـاي    چنین می هم. هاي هویتی آن پرداخته شود جمعی و استخراج مؤلفه  

سازي بر مبناي تصاویر آینده       ها در هویت    مختلف مانند نهاد آموزش و پرورش و رسانه       
  .را بررسی کرد
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    ها دداشتای
 1963است که در سـال    مارتین لوتر کینگ اي از  دقیقه17، نام یک سخنرانی )I Have a Dream( رویایی دارم -1

واشنگتن در یادبود لینکلن در برابر بناي سفیدپوستان،  و پوستان سیاهدر گردهمایی بزرگ طرفداران تساوي حقوق 
شد، درباره آرزوي خود سـخن   تکرار می» رویایی دارم« در این سخنرانی که در آن عبارت        لوتر کینگ  .ایراد شد 

 کرد که زمانی در آمریکا، طبق مرام و آرمان خـویش، زنـدگی کنـد و تحقـق مـساوات و      گفت و ابراز امیدواري 
  .ها را به چشم ببیند برابري ذاتی انسان
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