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  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور مركز تهران -3و2
 

 

 

  چكيده
 

اي بالغي است؛ يعني موضوعي كه نه به  ظر اكثر مردم، استعاره صرفاً ابزار تخيل شاعرانه و آرايهدر ن
اي  به عالوه، استعاره عموماً خصيصه. شود كاركرد معموليِ زبان، بلكه به كاركرد غيرمعمول زبان مربوط مي

به همين . ه با واژگان استگردد؛ موضوعي كه سر و كارش نه با انديشه يا عمل، بلك مختص زبان تلقي مي
اما . كنند كه بدون استفاده از استعاره با هيچ مشكلي مواجه نخواهند شد دليل بيشتر افراد گمان مي

ي انديشه و  زبان، بلكه همچنين در حوزه ي برعكس، استعاره سرتاسر زندگي روزمره را، نه فقط در عرصه
كنيم، ماهيتي اساساً  كه بر اساس آن فكر و عمل مي ي ما، هر روزه نظام مفهومي. عمل، در برگرفته است
  .مبتني بر استعاره دارد

در اين تحقيق به بررسي نقشي كه ابزار استعاره در تغيير، تلقين و تثبيت نگرش سياسي و اجتماعي افراد 
اي مبن. گذارد، پرداخته شده است يك جامعه دارد و به پيرو آن تاثيري كه بر آينده و آينده پژوهي مي

ي مفهومي جرج ليكاف بوده و همچنين تببين جايگاه و نقش استعاره در  نظري اين تحقيق نظريه استعاره
 . هاي سهيل عنايت اهللا انجام شده است اي علت ي تحليل اليه آينده پژوهي بر مبناي نظريه

 
  ها ي علتا تلقين، آينده پژوهي، استعاره مفهومي، تحليل اليهساختار استعاري، : كلمات كليدي

 
Abstract 
In the majority of people, poetic imagination and an array of rhetoric is merely a 
metaphor, a topic that is not the normal function of language, but also the function of 
language is unusual. In addition, the metaphor of language-specific trait is generally 
regarded as an issue and his head filled with thoughts or action, but also with vocabulary. 
For this reason, most people think that without the use of metaphors will not face any 
problem. On the contrary, through the metaphor of daily life, not just in the realm of 
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language, but also in the areas of thought and action is taken.the day we, who thinks and 
acts according to its nature, is essentially based on the metaphor. 
George Lakoff's conceptual metaphor theory is the theoretical basis of this research, as 
well as explaining the position and role of metaphor in futures based on the theory 
analyzes the causes of Sohail Inayatullah layer is done. 
Keywords: metaphorical structure, hypnosis, future studies, conceptual metaphor, layered 
analysis of causes 
 

 
 
  مقدمه   .1

فيلسوف  Mark Johnson( [2]( زبان شناس و مارك جانسون [1]) George Lakoff( جورج ليكاف      
شود، بلكه عمالً ساختار  هاي ما نمي بر اين باورند كه استعاره فقط موجب وضوح و گيرايي بيشتر انديشه

ازدواج به مثابه يك به عنوان مثال، در نظر گرفتن امر . دهد هايِ ما را تشكيل مي ادراكات و دريافت
شود؛ متفاوت با انتظاراتي كه معلولِ  به توقعات و انتظاراتي از جانب طرفين منجر مي» پيمان يا معاهده«

وقتي حكومتي دشمنانش را مشتي  .است ي يك بازي تيمي، توافق مشترك نگريستن به ازدواج به منزله
كند؛ اما اگر آنها  اي تلقي نمي ت چندان جديگيرد، معنايش آن است كه آنها را خطرا در نظر مي» دلقك«

  . ببيند، به اين معناست كه در واقع آنها را جدي گرفته است» ها ايادي كمونيست«را 
 تا ي ما را شود، بلكه همچنين اعمال روزمره ي ما فقط شامل موضوعات فكري نمي مفاهيمِ حاكم بر انديشه

ي ما در جهان، و چگونگي  ي مراوده ساختار ادراكات، نحوه .گيرد ترينِ جزئيات در بر مي پا افتاده پيش
ما نقشي اساسي  بنابراين، نظام مفهومي. دهد تعامل ما با ساير افراد را همين مفاهيم ذهني ما تشكيل مي

مان عمدتاً مبتني بر  اگر نظر ما مبني بر اينكه نظام مفهومي. كند مان ايفا مي در تعريف واقعيات روزمره
مان  هاي ما، و اعمال روزانه ي انديشيدن ما، تجربه گاه بايد بپذيريم كه نحوه است، درست باشد، آناستعاره 

 .موضوعاتي هستند بسيار مرتبط با استعاره

اي كه  ما در بسياري از امور جزئي. ما چيزي نيست كه در حالت عادي به آن واقف باشيم  اما نظام مفهومي
انديشيم و عمل  اي ناخودآگاه در امتداد خطوط سير خاصي مي به گونهدهيم، كمابيش  روزانه انجام مي

بردن به آنها  هاي پي از جمله راه. اينكه اين خطوط سير چيستند، به هيچ وجه معلوم نيست. كنيم مي
اي استوار است كه ما در انديشيدن و  از آنجا كه امر ارتباط بر همان نظام مفهومي. توجه به زبان است

بريم، لذا زبان سرشار از شواهد و مداركي است كه ما را در دسترسي به آن نظام  كار مي به عمل كردن
ي ما از  هر روزه  ي شواهد زباني دريافت كه بخش اعظم نظام مفهومي پايه توان بر مي .دهند ياري مي

ي  ه به نحوههايي ك روشي يافت براي شناسايي تك تك استعاره توان مي. ماهيتي استعاري برخوردار است
  .دبخشن ي اندشيدن ما، و اعمالِ ما ساختار مي ادراك ما، نحوه

بلكه برعكس، ما بايد نشان دهيم كه . ي زبان به معناي صرف واژگان نيست استعاره، تنها، مسئله
گوييم نظام تعقلي  اين است مراد ما وقتي كه مي. اند ي انسان عمدتاً مبتني بر استعاره فرايندهاي انديشه
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ي اصطالحات زبان  اينكه استعاره در زمره. اي استعاري سازمان يافته و تعريف شده است انسان به گونه
. هايي وجود دارد شناسي وجود دارد كامالً پذيرفتني است؛ چرا كه در نظام تعقلي هر شخص استعاره

صرفاً جانشيني يك  گردد كه استعاره ويژگي سامان يافتگي به اين اعتقاد معني شناسان شناختي باز مي
واحد زبان به جاي واحدي ديگر برحسب تشابه نيست، بلكه همين جايگزيني سبب گسترش كاربرد 

  . گردد ي اين استعاره مي سامان يافته
نفسه  دهيم، برخي في ها را بهبود و رشد مي ها در زندگي خود، تصاويري از آينده داريم و آن ما انسان

برخي از اين تصاوير . اندوضوح جمعي بوده و با جامعه مشترك ه سايرين، به ك  اند، در حالي بسيار شخصي
ها، انتخابات و  كه بقيه در سطحي ناخودآگاه بر تصميم  كنند، در حالي در يك بخش خودآگاه عمل مي

ر اگرچه براي ما ممكن نيست كه مطمئناً چيزي از آينده بدانيم، اما فك. گذارند هاي ما تأثير مي بيني پيش
خواهد  كردن در مورد آينده چيزي است كه انسان به خاطر مديريت كل زندگي و سازگاري فردي، مي

اي عمل  گونه  سازد كه ما هنوز مجبور به انتخاب هستيم و بايد به پوپر نيز خاطر نشان مي. انجام دهد
 .هاي ما از آينده، روزي امكان تحقق داشته باشند بيني كنيم كه بهترين پيش

افراد در طول تاريخ وسايل و ابزارهاي گوناگوني . و ميل به دانستن در مورد آينده، ويژگي انسان است نياز
  هاي ذهني در مورد آينده بهساخت مدل. بيني و شفاف شدن آينده كمك كنند اند تا به پيش ايجاد كرده

هاي اين  انگيزترين جنبه سهمنظور ايجاد توانايي براي انجام هر عمل يا فعاليتي در انسان، يكي از وسو
اين روند تصويرسازي از آينده . يعني ايجاد فرضيه و ارزيابي چيزي كه قرار است، آينده باشد. ويژگي است

هاي عميقي در  ها و باور فرض ما پيش. گيرد نسبتاً ارادي است، اما عناصر نيمه خودآگاه را هم در بر مي
كنيم و سپس در مورد چگونه  ها ايجاد مي گونگي رشد آنها، چ مورد چگونگي چيزها، چگونه بودن آن

ها، ما بر اين  گيري و انتخاب گزينه بنابراين، در روند تصميم. كنيم گيري مي ها در آينده نتيجه بودن آن
  .كنيم هاي خودساخته تكيه مي نمونه

ها تأثير  چرا كه آنلذت به خصوصي دارند،  )image of the future( پژوه، تصاوير آينده براي يك آينده
هايي  وها، عقايد، و فرضيهتصاوير آينده از باورها، آرز .گذارد شگرفي بر آنچه آينده به واقع خواهد بود، مي

ها از دانش ساخته  آن .مند هستند اند، بنابراين ذاتاً نظام آينده خواهد بود، تشكيل شده ي آنچه درباره
از حال، دانش فرهنگي و  ميا اطالعاتي در مورد گذشته، مفاهيها ب آن .ها تخيل است اند و چاشني آن شده

در قالب  .شوند ها ساخته مي و همچنين آرزوها، رؤياها و آرمانها  ها، نياز اجتماعي، سليقه شخصي، معيار
به اين  .گذارند گيري، انتخاب، رفتار و كنش تأثير مي كنند و بر تصميم اميد، ترس و انتظارات بروز مي

اي را مطرح  خواهيم آينده ما با تصميمات خود يا مي .ها بر انگيزش انسان بسيار زياد است ير آندليل تأث
ي منفي و ناخوشايند  كنيم از وقوع آينده كنيم كه تصوير مثبت و مطلوب ما را بپروراند، يا تالش مي

 .اجتناب كنيم
ها يا  ها در ذهن افراد، گروه آن .ذارندتوانند بر زندگي و سرنوشت ما تأثير بگ در نتيجه، تصاوير آينده مي

گران متفاوت در هر سطح از جامعه، وجود داشته و همچنان رشد  ها به عبارت ديگر، تمام كنش نهاد
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توانند  مي .توانند به اشتراك گذاشته شوند، پذيرفته شوند، شكسته شوند و تغيير كنند ها مي آن .يابند مي
بنابراين، تصاوير آينده قابل  .هاي مختلف مورد دفاع واقع شوند رتكامالً از نو ساخته شوند، و به صو

كه سرانجام به حقيقت بپيوندد، از   ي واقعي، وقتي كه آينده در حالي  .بندي و ارزيابي هستند دسته
عنوان   توان آينده را به در نتيجه مي .اند، تشكيل شده است عناصري كه در انتظارات قبلي ما وجود داشته

هايي كه مستقل از ما هستند  كه از تمام چيزها و پيشرفت(هاي حال ما  ها و انتخاب نتايج كنشتجسم 
 .ديد) نيز، تأثير گرفته

 
 
 ي پژوهش پيشينه  .2

او در فصل دوم . چارتريز بلك از مهمترين كساني است كه به توان اقناعي استعاره توجه كرده است      
به بررسي استعاره در گفتمان سياسي و توان اقناعي آن در ) charteris-Black, 2011 : 28-50(كتابش 

  . گفتمان سياسي پرداخته است
ي آنها در اصل گزارشي از  مقاله. اند فر توان اقناعي استعاره در گفتمان سياسي را بررسي كرده الندو و كي

هاي  دهند كه در پژوهش اد ميآنها پيشنه. آيد كار مي نتايج مطالعاتي است كه در بررسي اقناع استعاري به
  . آتي بايد الگوي اقناعي استعاره بررسي شود

ي تنوع و قدرت ساختاري استعاري در گفتمان  هاي انجام شده نشان دهنده در مجموع، پژوهش
  . سياسي است - اجتماعي

شناختي كند نظريه  هاي مهم و تاثير گذار كه نقش استعاره در آينده پژوهي را مشخص مي يكي از نظريه
ي اصلي در اين نظريه در آينده پژوهي بر ديدگاه سهيل عنايت اهللا است كه به مبادي  استعاره است، تكيه

ها را  اي علت ي تحليل اليه همچنين سهيل عنايت اهللا نظريه. و اصول نظريه شناختي استعاره پايبند است
قش استعاره در آينده پژوهي مطرح كرده است كه در اين تحقيق بر اساس همين نظريه به بررسي ن

  .پرداخته شده است
 
  
 آينده پژوهي  .3

پنداريم كه  مياي در زمينه آينده پژوهي نداريم،  خود تجربه ميرس هاي چون بيشتر ما در آموزش      
 هاي كنيم كه اين رشته هم مثل بعضي از رشته مي، و يا تصور ه پيرامون آينده امري ناممكن استمطالع

اين پند نيز ما را به اشتباه  .شناسيم ميديگر هم چون علوم، تاريخ، هنر و يا رياضيات است كه دانشگاهي 
 ها اين مياندازد، زيرا همان طور كه علوم با هنر و تاريخ با رياضيات تفاوت دارد، آينده پژوهي نيز با تما مي

وشاني دارد، اما دقيقاً هيچ يك مرسوم دانشگاهي هم پ هاي هر چند، آينده پژوهي با همه رشته .فرق دارد
همان پيش گويي » پيش بيني«به عنوان مثال، و چنان كه پيش از اين هم اشاره شد،  .نيست ها از آن
نه جامعه ماشين جبري است و نه طبيعت، كه بتوان با شناخت صحيح و گردآوري و تحليل  .نيست
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كنيم كه  مير جامعه و محيطي زندگي به عكس، ما د .پيش گويي كرد ها درست اطالعات، پيرامون آن
بنابراين، به آن دسته از فنون پيش بيني، طرح  .اي فزاينده، گسيخته و فاقد انسجام است عميقاً و به گونه

) و تصميم گيراني(هم چنين شهروندان  .ريزي و تصميم گيري نيازمنديم كه اين واقعيت را پذيرا باشد
استفاده از چنان فنوني را مجاز بدانند و بخواهند كه جهان را اليتغير  خواهيم كه اين نكته را دريافته و مي

نمايد كه مردم، رأي دهندگان، مشتريان، باال دستان، همه  ميدر حال حاضر چنين  .و محتوم فرض نكنند
خواهند كه هيچ  ميو همه خواستار قطعيت يا يقيني پيشگويانه راجع به آينده هستند، و اگر چنين نباشد 

اين تمايل همگاني به تضمين كاذب آينده، هم براي آينده جامعه  .ي درباره آينده زده نشودحرف
  .اند دمكراتيك خطرناك است و هم براي كساني كه نگران آيندة تعليم و تربيت

توان و بايد انجام داد اين است كه پيش بيني، طرح ريزي و تصميم گيري را در  ميچه كه  در مقابل، آن
، كه »طرح ريزي«بديل، در شرف ظهور و چندگانه قرار دهيم؛ كه البته با روال جاري  هاي يندهبافتي از آ

گذارد، تفاوت فاحش  ميآينده واحد يا چند آينده با تغييرهاي جزيي و كوچك  ترين فرض را بر محتمل
مان است كه آينده ه ترين پندارند كه محتمل ميگيران چنين  بسياري از طراحان و تصميم .خواهد داشت

اما همان گونه كه پيش از اين تصريح شد، رويدادها، روندهاي  .رسد ميدر تداوم روندهاي موجود به ظهور 
به  .شوند كه اين آيندة حدسي و خطّي به هيچ وجه اتفاق نيفتد ميادواري و مسائل نوظهور، قطعاً موجب 

 هاي گذارند، به ناكامي مي» ر وضع موجوداستمرا«ي كه فرض را بر هاي و برنامه ها اين ترتيب، همة طرح
در  ها كوشش ميانجامند و موجبات بي اعتباري تما ميبسيار سريعي در طرح ريزي و سياست گذاري 

، مردم به سمتي سوق پيدا ها در نتيجة اين ناكامي .سازند ميزمينه طرح ريزي و پيش بيني را فراهم 
توانند بي هيچ طرح و برنامه اي و  مي، و اميدوار باشند كه كنند كه به طور كامل از آينده غفلت كرده مي

به  نگاهي گذرا«به همين ترتيب، اگر  .بي خبر از آن چه كه به سراغشان خواهد آمد، راهشان را بيابند
بنا ] غلط[آينده را براين پايه  هاي بيني بناميم، به آن بسنده كنيم، و سياست را پيش» روندهايي خاص
 هاي لقوه خطرناك و شكست آفرين انجام داده ايم؛ حتي اگر آن روندها به وسيله مدلنهيم، كاري با

پيش بيني بايد يك جريان مستمر، عادي و  .پيچيده كامپيوتري و با دقت رياضي باال كشف شده باشد
بيني كنيد، توصيه خواهيد آينده را به طور منظم و مكرر پيش مياگر  .باشد) و نه مقطعي(روزمره 

و  )يا مقطعي(اي  پيش بيني يك مرحله! ير آن بگذريدكنيم خودتان را به زحمت نيندازيد و اصالً از خ مي
ي كه كسي هاي و شايد هم توجيه تراشي براي تصميم(غير مستمر، چيزي نيست جز اتالف وقت همه 

  .)ديگر درباره آينده گرفته است
پيش بيني بايستي به  .قي كنيم، كامل نخواهد بوديا تخصصي تل مياي فقط فني، عل بيني را مقوله اگر پيش

يك پروژه سياسي، اخالقي، هنري، و مبتني بر مشاركت گستردة جمع تبديل شود، و همان طور كه آلوين 
همة افرادي كه  .به خود بگيرد» دمكراسي پيش دستانه«، شكلاند تافلر و كلم بي زولد خاطر نشان ساخته

از اين ديدگاه، بديهي است  .در تعيين و تشخيص آن مشاركت داشته باشنددارند، بايد » آينده«در  ميسه
معنادار است، خود را عميقاً  ها بايد به هر شيوه اي كه براي آن) ها آن ترين حتي جوان(جوانان  ميكه تما
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به اين افرادي كه معموالً  ميآيد كه نه تنها نخبگان، بلكه تما ميهمچنين از اين ديدگاه بر  .درگير نمايند
نيز بايستي در اين مهم به صورت پيوسته و كامل ) يعني عامه مردم(شود  ميمراجعه ن ها منظور به آن

گوييم مطالعات آينده مدار بايد به مثابة قلب و روح  ميبه همين دليل است كه  .مشاركت داشته باشند
اي را به فوريت و بدون سعي و  زهتوانيد هيچ كار تا ميهمان طور كه ن .دانشگاهي باشند هاي فعاليت ميتما

يادگيري پيش بيني،  .توانيد يك شبه بياموزيد ميمفيد را نيز ن هاي كوشش ياد بگيريد، پيش بيني كردن
  .طلبد و اين مسير پر از اشتباه و تغيير رويه خواهد بود ميزمان و ممارست زيادي 

 
 
 ها بر پايه نظريه تحليل علت نقش استعاره در آينده پژوهي  .4

، خود را درگير آشكار CLA، و يا به طور خالصه )Causal Layered Analysis(اي علتي  تحليل اليه
ها،  برخالف تجزيه و تحليل روندها، پويش افق. سازد ساختن مفروضات ضمني تفكر آينده پژوهي مي

تحليل ( تيعلاي  هاي افقي و فضايي تمركز داشتند، تحليل اليه نگري كه بر جنبه سناريوها و پس
اي  تحليل اليه. گيرد شوند، در نظر مي تلقي مي» ها اليه«ابعاد عمومي را كه به عنوان  )اه اي علت اليه اليه
از آينده است، در تالشي براي حصول اطمينان از اينكه يك حقيقت، » تعريف زدايي«ي، به دنبال تعل

هاي غير غربي، روش  اند، فرهنگ اشته نشدهها بديهي انگ مسلم در نظر گرفته نشده و روندها و طرح ريزي
دهد، و دامنه وسيعي از استعارات و تصاوير به منظور  ها و حاالت بودن را به طرز مناسبي ارائه مي شناسي

 .گيرند هاي بديل بالقوه در آن، مورد استفاده قرار مي تفكر خالقانه در مورد گزينه

  
  ها علت اي اليه تحليل نظريه - 1شكل

گيرد، از  ي، كه توسط سهيل عنايت اله ايجاد شده، چهار اليه از تحليل را در بر ميتاي عل تحليل اليه
ان گفت تو به سادگي مي. اسطوره/جهان بيني و استعاره/، علل اجتماعي، گفتمان)Litany(ليتاني : جمله

براي مثال ليتاني . باشد ليتاني، مشكل، اتفاق، روند يا هر آنچه موضوع تحقيق در آينده پژوهي است، مي
هاي  راه حل. تواند بيكاري در جامعه، مشكالت بوم شناختي سياره زمين يا فزوني ترافيك در شهر باشد مي

براي مثال براي كاهش ترافيك، . داستاندارد براي اين مشكالت با مفروضات اساسي مشخصي همراه هستن
اما رويكرد مرسوم به جاي حل . سازيم هاي بيشتري مي كنيم يا جاده هاي بيشتري اضافه مي خيابان

هاي  ي، توجه ما را معطوف به راه حلتاي عل تحليل اليه. كنند ها را بدتر مي مشكالت در حقيقت آن
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شوند، زير  ها بر اساس آن مطرح مي اي را كه راه حل امهها را بررسي كنيم، آيين ن سازد تا آن پيشنهادي مي
ها  بندي، و راه حل بريم و از پارادايم يا ساختار دانش استانداردي كه درون آن مشكالت قاببسوال 

  .اند، دور شويم پيشنهاد شده
. كند دهد و زمينه را وارد بازي مي اليه دوم يعني همان علل اجتماعي، تجزيه و تحليل را گسترش مي

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تاريخي يا سياسي درك  ها هر دو درون زمينه مشكالت و راه حل
بنابراين، بيكاري در يك جامعه ممكن است به عنوان يك معضل اقتصادي، مشكالت بوم شناختيِ . اند شده

خودروهاي حاصل از آلودگي صنعتي و ترافيك به عنوان محصول زندگي شهري، پيشرفت سريعي كه 
يك راه حل سياسي براي معضل ترافيك . كند و رشد اقتصادي ديده شود ها مي بيشتري را وارد جاده

اي  تحليل اليه. باشد) Information economy(ممكن است تغيير از اقتصاد صنعتي به اقتصاد اطالعاتي 
نه تنها واسطه : شكل استخود يك م) اقتصادي، اجتماعي يا سياسي(كند كه اين زمينه  ي، تاكيد ميتعل

شود، بلكه در حقيقت آن را تشكيل  اي مي يا موجب وقوع يك مسئله مانند بيكاري و ترافيك جاده
در واقع زمينه و نظام دانشي كه به منظور درك و كنترل آن ايجاد شده، خود مقصر هستند، آنها . دهد مي

  .باشند نيازمند سرزنش تحليلي جدي مي
ينه آن، مسئله ساز شدند، تجزيه و تحليل به سوي بررسي ساختاري كلي كه هر دو زماني كه مشكل و زم

اين تكنيك از مطالعات . كند، يعني همان سطح سوم بخشد، حركت مي كند و مشروعيت مي را حفظ مي
يك گفتمان . شود ناميده مي) Discourse analysis(فرهنگي وام گرفته شده كه در آنجا تحليل گفتمان 

ها و  دار از دانش فرهنگي و اجتماعي است، نظامي از مفروضات، اظهارات، ديسيپلين شدت كران حوزه به
پردازان انتقادي استدالل  در واقع برخي از نظريه. كنيم ها درك مي ما جهان را از طريق گفتمان. ها ايده
هايي است كه  ناند كه جهان موضوعي نيست كه به سادگي فهميده و درك شود، بلكه درون گفتما كرده

است كه ) Orientalism(شناسي  شايد مشهورترين مثال از يك گفتمان، شرق. وجود آورده است جهان به
هاي موشكافانه غربي  هاي شرقي به عنوان موضوعات بيگانه و عجيبِ بررسي همان ساختار تاريخيِ فرهنگ

ها و نگرش غربي در  اتي نوشتهشناسي به عنوان يك ويژگي حي شرق. در پژوهشگري، هنر و ادبيات است
و » ما«شناسي حسي از تفاوت بنيادين ميان غرب يعني  شرق. مورد شرق از قرن هجدهم تا امروز است

شناسي صرفا يك روش براي شناختن شرق نيست، بلكه  شرق. دهد را افزايش مي» آنها«شرق يعني 
  .همچنين روشي براي حفظ قدرت بر آنهاست

ها در تالش براي مطرح كردن كساني كه از  وابط قدرت است كه توسط گفتمانتحليل گفتمان بررسي ر
ها جاييكه ليتاني و علل  نخست، ساختارهاي گفتمان. اند، ايجاد شده است گفتمان به حاشيه رانده شده

هاي  بنابراين در مثال ما از ترافيك، نياز است گفتمان. اند اجتماعي قرار دارند، مورد پرسش واقع شده
هايي كه به  دهند، گفتمان هايي كه شهرنشيني را ارتقاء مي نامه ريزي شهري را در نظر بگيريم، گفتمانبر

هدف، درك اين امر است . كنند و مانند آن حمل و نقل خصوصي بيش از حمل و نقل عمومي توجه مي
در حقيقت خود در وهله اول در ايجاد كنيم،  كه چگونه گفتماني كه براي درك و طرح مسئله استفاده مي
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ي، آينده پژوهي را به عنوان يك گفتمان تاي عل دوم آنكه، تجزيه و تحليل اليه. مشكل همدست است
ها الزم  بيني، سناريوها و ساير روش بيند؛ از اين رو هر راه حل ارائه شده از سوي دورنماي مرسوم پيش مي

در اينجا، زبان تفكر آينده انديشي به اندازه همان نوع . گيرد است از نقطه نظر قدرت مورد بررسي قرار
زبان بسيار . خاص دانش درباره آينده كه تفكر آينده انديشي به دنبال ترويج آن است، حائز اهميت است

فراتر از صرفا يك شيوه ارتباطي است، و به دليل ارتباط نزديكي كه با نيازهاي فرهنگي و اجتماعي دارد، 
  .زبان جداي از نمادين بودن، در حقيقت تشكيل دهنده واقعيت است. به خدمت گرفته شود الزم است

تر  تر و عميق كنيم، تجزيه و تحليل عميق طور كه به سمت اليه آخر يعني استعاره حركت مي همان
خلق  استعارات،. اين اليه به دنبال واسازي فرآيندهاي خالقانه ما در تفكر در مورد آينده است. شود مي

اما همچنين ممكن . كنند هاي موجود ميان دو پديده جلب مي كنند و توجه ما را به برخي شباهت معنا مي
كه استعاره نيازمند  در حالي. وجود آورند است شباهت جديدي خلق كنند و از اين رو معناي جديدي به

هاي  عميقا در اسطورهسطح مشخصي از خالقيت است، از هيچ پديد نيامده است؛ استعارات در حقيقت 
هاي  توجه كنيد چگونه تبليغات استعارات بصري را كه بواسطه اسطوره. اند ناخودآگاه ما جاي گرفته

برند تا ما را درگير و تشويق به خريدن محصولي كنند كه در  اند، بكار مي فرهنگيِ شناخته شده خلق شده
. طور خودكار واكنش نشان دهيم مايليم به زماني كه استعاره به اسطوره مرتبط شود،. حال فروش است

هاي احساسي، نياز داريم استعارات را فعاالنه و به طرزي  براي خارج شدن از تنگنا، يعني همان واكنش
ي، توجه ما را به سوي استعارات مورد استفاده براي تاي عل تجزيه و تحليل اليه. خالقانه رمزگشايي كنيم

ها  هايي را كه استعارات، مبتني بر آن برد و اسطوره ها را زير سوال مي كند و اعتبار آن آينده جلب مي
هايي است كه  هاي شلوغ، بر اساس اسطوره ها براي جاده براي مثال راه حل. سازد هستند، آشكار مي

 )غربي(هاي استاندارد  حل مشكل هستند، يا اينكه راه حل تر راه بزرگ) هاي بزرگراه(بيشتر يا ) هاي خيابان(
شايد بتوانيم با جهت دادن به توجه خود به سوي استعارات . براي معضل ترافيك بهترين راه حل است

  .تري بيابيم هاي قابل دوام متفاوت و غير غربي، راه حل
) زير و رو(سازد كه سطوح را چندين بار  اين امر ما را ملزم مي. ي، فعاليتي خطي نيستتاي عل تحليل اليه  

اي اجتماعي و فرهنگي وجود  ، زمينه)ليتاني(رك كنيم كه در پس هر مشكل تجربي الزم است د. كنيم
اهداف . ها هستند دارد، و در پس هر زمينه يك گفتمان و يك جهان بيني كه خود مبتني بر اسطوره

ي، آشكار ساختن روابط قدرت فعلي و تشويق به استفاده از مقوالت دانش و تاي عل تجزيه و تحليل اليه
نويسد، اين هدف زمان حال را با عبور دادن آن از  اله مي عنايت. هاست ها و تمدن ه از ساير فرهنگانديش

راند، بنابراين اين هدف كمتر درست و كمتر قابل  فيلترهاي تاريخي، فرهنگي و تمدني به دور دست مي
  .رسد توجه به نظر مي

اين . دهد ها و ساختارها اجازه ظهور مي دهكند و به احتماالت، اي اين روش فضاي واقعيت را تلطيف مي«
باره است كه حقيقت چيست، بلكه در مورد اين است كه چگونه حقيقت به ويژه در  مسئله كمتر در اين

هاي سياست كاربرد دارد، چگونه حقيقت فراخوانده شده، چه كسي آن را فرا خوانده، چگونه انتشار  زمينه
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برد و چه كسي زيان  دار است، چه كسي سود مي درست، واقعي و معنا يابد، و يا تعيين اينكه چه چيزي مي
  »كند؟ مي

كدام تفسير از : پرسيم اين است كه كنيم، مي ها را باال و پايين مي هايي كه همواره هنگامي كه اليه پرسش
در  اند؟ چگونه ترتيب دانش دار كرده گذشته، معتبر شناخته شده است؟ كدام تواريخ زمان حال را مشكل

به طرز غيرقابل تغييري » ديگري«چه كسي به عنوان . ها متفاوت است ميان تمدن، نسل و جهان بيني
  گيرد؟ شود؟ و كدام چشم انداز آينده فقط براي زمان حال مورد استفاده قرار مي متفاوت از ما ديده مي
هاي آينده  دو درون سنتهر ) integral futures(هاي يكپارچه  اي علتي، و آينده تجزيه و تحليل اليه

شوند، اما بيشتر  توصيف مي) Method(آنها گاهي به عنوان روش . اند پژوهي انتقادي تكامل يافته
هاي  ها و شيوه هاي مختلف، روش رويكردهايي هستند كه چارچوبي براي تجزيه و تحليل و نقد نظريه

آينده انديشي، وارد چارچوب كردن هدف هر دو گسترش دادن مقوالت تفكر . كنند كشف آينده فراهم مي
هاي غير غربي، و به اين ترتيب گشودن فضاهايي براي دگرگوني واقعيت و  ها و فرهنگ روش شناسي

  .ساخت چشم اندازهاي مثبت و بديل است
 هاي فرهنگ از برآمده هاي استعاره با ها آن كردن جايگزين براي تالش و بنيادين هاي استعاره كشف

 - ايراني پژوهي آينده جمله از( بومي هاي پژوهي آينده خلق براي جديدي هاي فرصت ندتوا مي گوناگون
  .كند ايجاد )اسالمي

 ما« :گويند مي كنيم مي زندگي ها آن با كه هايي استعاره« كتاب در )2( جانسون مارك و )1( ليكاف جرج
 .است ساري و جاري ما عمل و ديشهان در كه زبان، در تنها نه و روزمره زندگي در استعاره كه ايم دريافته

 … دارد استعاري اساساً ماهيتي كنيم، مي عمل و انديشيم مي آن چارچوب در كه ما، مفهومي نظام
 مان رابطه و جهان در ما حركت چگونگي و دهند مي شكل كنيم، مي درك كه را چه آن ساختار ما مفاهيم

 دارد روزمره هاي واقعيت تعيين در اساسي نقشي ما ميمفهو نظام بنابراين، .كنند مي تعيين را ديگران با
 از بسياري در .باشيم داشته آگاهي آن از معمول طور به كه نيست چيزي ما مفهومي نظام اما …

 مشخصي لگوهايا اساس بر خودكار شكل به كمابيش دهيم، مي انجام روز هر كه جزئي هاي فعاليت
 .كنيم مي عمل و انديشيم مي

 سو، اين به ميالدي هفتاد دهه از .نيست جانسون و ليكاف مختص ها استعاره درباره فكر طرز اين
 به ها آن همه تقريباً و پرداختند مختلف هاي حوزه در ها استعاره نقش تحليل به بسياري انديشمندان

 بر و انجه از ما درك بر كرديم مي فكر حال به تا چه آن از بيش بسيار ها استعاره :رسيدند مشابهي نتيجه
 استعاره از اغلب آن سخت مراحل در تفكر« :نويسد مي نيزبت رابرت .هستند اثرگذار ما عملكرد
 تمدن توسعه« :گويد مي و گذارد مي فراتر هم اين از را پا حتي داكترو الرنس ادگار .»است ناپذير جدايي
 .»است ها استعاره پيشرفت اساساً

 كه مثالي به است خوب روزمره، زندگي در ها آن نقش و ها ستعارها از متفكران اين منظور شدن روشن براي
 :كنيم اشاره اند كرده مطرح خود كتاب ابتداي در جانسون و ليكاف
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 است جنگ بحث

 اند دفاع قابل غير شما ادعاهاي. 

 كرد حمله ام استدالل ضعف نقاط همه به. 

 ام نشده پيروز او با بحثي هيچ در هرگز. 

 صرفاً است، داده رخ بحث هنگام چه آن توصيف براي پيروزي و دفاع حمله، مثل ياصطالحات از استفاده
 بحث او با كه را كسي .شويم بازنده يا برنده ها بحث در توانيم مي راستي به ما .نيست زباني امر يك
 رقابلغي را موضعي اگر .كنيم مي دفاع خود مواضع از و حمله او مواضع به .دانيم مي خود هماورد كنيم، مي
 در چه آن از اي عمده بخش .كنيم حمله جديدي مسير از و رها را آن توانيم مي بيابيم، دفاع
 .گيرد مي شكل جنگ مفهوم با حدودي تا دهيم، مي انجام بحث

 بازنده يا برنده كسي كه جايي ندارد، جنگ مفهوم با پيوندي بحث آن در كه كنيم تصور را فرهنگي حاال
 و نگرند مي رقص يك چون هم بحث به مردم عوض در .ندارد مفهومي دفاع و حمله كه جايي نيست،

 .باشد خوشايند شناختي زيبايي نظر از كه است هماهنگ حركتي هدفشان

 نقش از ديگري مثال اقتصادي، هاي نابساماني توصيف براي »بيمار« استعاره از داخلي كارشناسان استفاده
 ايد شنيده اقتصادي كارشناسان زبان از را اي جمله چنين حتماً .ستنده ما عمل و تفكر شيوه در ها استعاره

 نيازمند بيمار اين درمان اينكه مثالً، .دارد همراه مهمي پيامدهاي استعاره اين »است بيمار ايران اقتصاد«
 استعاره از توان نمي آيا اما .دارد پي در هايي خونريزي الجرم كه اي جراحي است؛ سخت جراحي يك
 سنگالخ اي جاده در كه بخوانيم پابرهنه اي دونده را ايران اقتصاد اگر شود مي چه كرد؟ استفاده ريديگ
 باشد داشته مناسب كفشي است كافي .نيست مشكل دچار خود خودي به اقتصاد صورت، اين در دود؟ مي
 نداده، مسابقه ها الس چون كه بدانيم اي دونده را ايران اقتصاد اگر .برداريم پايش پيش از را ها سنگ و

 نهايتاً و بيشتر تحرك غذايي، رژيم يك نيازمند كه است واضح صورت، اين در چطور؟ شده، كند و چاق
 .هستيم رقابت در شركت

 رسد، مي نظر به طبيعي كامالً شوند، له اقتصادي توسعه بار زير مردم از گروهي اينكه اول، استعاره در
 غير اي پديده چنين سوم، و دوم هاي استعاره در اما !هستند همراه خونريزي با هميشه ها جراحي چون
 اشاره هم »مربي« هاي ناكارآمدي به توان مي سوم هاي استعاره در اين، بر افزون .بود خواهد قبول قابل
 .ندارد وجود نقشي چنين ديگر، هاي استعاره در كه حالي در .كرد

  
   پژوهي هآيند و آينده درباره تفكر و ها استعاره .5
 .كنيم مي اشاره پژوهي آينده بر استعاري تفكر تأثيرات از مورد دو به تحقيق اين در

 معموالً كنند، حس را زمان بعد مستقيم صورت به توانند نمي ما گانه پنج حواس از يك هيچ كه آنجا از
 گانه پنج حواس از يكي به وابسته شدت به كه كنيم مي استفاده هايي استعاره از آينده درك و توصيف براي

 هايي واژه از استفاده .دارد وجود بينايي حس سمت به شديد بسيار سوگيري يك ميان، اين در .هستند ما
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١١ 

 را آينده درباره تفكر در بينايي حس بر تكيه خوبي به اندازچشم و نگري آينده ،بيني پيش بانيديد مثل
 .شويم نمي متوجه را آن وجود حتي كه هستيم استعاره اين در غرق چنان ما .دهند مي نشان

 بينايي، استعاره از استفاده بدون كه بگوييم سخن هايي كاستي درباره شود مي باعث استعاري تفكر نوع اين
 .گوييم مي سخن گذاري سياست بر آن تأثير و نگري كوته يا بيني نزديك از مثال، براي .نبودند طرح قابل

 بتواند كسي مبادا تا بندازيم تاريك نقاط بر نوري و ببريم بين از را كور نقاط باني،ديد با كنيم مي تالش
 !بكشد ما چشم بر پرده

 كه طور همان مثال، براي .كنيم نمي استفاده هم بينايي استعاره توان تمام از حتي ما كه است جالب
 ديگر از هم كوررنگي يا آستيگماتيسم دوربيني، است، ديداري هاي ناهنجاري از يكي بيني نزديك

 استفاده آينده درباره تفكر در هم ها استعاره اين از توانيم مي آيا .هستند بينايي متداول هاي ناهنجاري
 خود پاي پيش هاي چالش و فوري مسايل از كه شويم مي »دورنگري« درگير چنان گاهي .آري كنيم؟
 معوج نگاهي معموالً حوزه، هر صانمتخص .ببينيم »واضح« را آينده توانيم نمي نيز گاهي .كنيم مي غفلت

 آينده هاي فناوري غرق مهندسان بينند؛ مي را آينده بيشمار هاي رنگ از طيفي تنها گويي دارند، آينده به
 .پردازند مي جهان پايان دراماتيك وجوه به تنها الزماني آخر تفكر هواداران كه حالي در شوند، مي

 استعاره اين بر تكيه براي ضرورتي بينايي، استعاره به )پژوهي دهآين دانش كل و( ما شديد گرايش وجود با
 عكس يك مثال، براي .دارد را خود خاص هاي ضعف و ها قوت حسي هر اين، بر افزون .ندارد وجود
 كه كرد فراموش نبايد بنابراين، ).كند مي حذف را صداها يا بوها چون( باشد واقعيت تمام بيانگر تواند نمي
 :كنيم استفاده نيز حواس ديگر بر برآمده هاي استعاره از توانيم مي آينده به راجع تفكر در ما

 مردم انقالب صداي« كه مخلوع شاه چون هم .»شنيد« را آينده تغييرات هاي نشانه توان مي :شنوايي
 .كشاند مي هاگوپيش دكان به را ما كه است استعاره همين بر تكيه .شنيد دير بسيار را »ايران

 سفارت به حمله معتقدند اي عده مثالً !»رسد مي مشام به بدي بوهاي« واقعه يك از گاهي :ييبويا
 .»دهد مي توطئه بوي« تهران در عربستان

 اقتصادي هاي ريزي برنامه در »باشد نچشيده را فقر طعم« اگر مدار سياست معتقدند بعضي :چشايي
 ما كام به« را مطلوب آينده تحقق كه است ستعارها همين بر تكيه .گيرد مي ناديده را درآمد كم اقشار

 .كند مي شيرين

 بسيار حال، اين با .است نشده آينده درباره گفتن سخن در چنداني استفاده المسه استعاره از :المسه
 شايد .كند مي پيدا آن از بهتري درك باشد، كرده »لمس« نزديك از را چيزي كسي وقتي كه ايم شنيده

 .كرديم مي پيدا آينده درباره بهتري درك كنيم، »لمس پيش« توانستيم مي بيني، پيش جاي به اگر

 فرهنگ در .شود مي مربوط زمان از ما درك به پژوهي آينده بر استعاري تفكر اثرگذاري از نمونه دومين
 ناي در ما و است كران بي دريايي مثل آينده ،)است كرده رشد آن بستر در پژوهي آينده دانش كه( غربي
 و كنيم پيدا مناسبي فرصت كه اميد اين به رويم مي بخواهيم كه سو هر به خود كشتي بر سوار دريا

 !)پژوه؟ آينده- گر پويش( ديدبان يك نيازمند بنابراين، .بسازيم ايم كرده پيدا كه جايي در را خود مطلوب
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 متكي وضوح به استعاره ناي .كند كشف افق در را ضعيف هاي نشانه ها، دوردست كردن رصد با كه هستيم
 را آن اگر كه است ناشناخته سرزمين يك آينده گويي .است گذشته قرون در اروپا استعماري تجربه بر

 .بسازيمش داريم دوست كه شكلي به توانيم مي كنيم، كشف ديگران از قبل

 از ناشي گذاشته، اثر پژوهي آينده فعاليت دادن سامان چگونگي و آينده از ما درك بر كه ديگري استعاره
 شود مي باعث استعاره همين .دانيم مي خود »جلوي« جايي را آينده معموالً ما .است آينده مكاني تجسم
   :بسازيم دست اين از هايي جمله و ها عبارت
 دست خود مطلوب آينده به مستمر، رفتپيش با ،شد خواهيم رو روبه … با آينده در ،آينده سوي به پيش

 بر منفي معنايي بار يك خود به خود پيش،/پشت مقابل در آينده/گذشته از تلقي ينا ،يافت خواهيم
 .است »گرد عقب« نيازمند گذشته تكرار كند؛ مي تحميل گذشته

 كنيم نگاه جلو به است كافي پژوهي آينده براي گويي است؛ عميق بسيار پژوهي آينده بر استعاره اين تأثير
 از آينده شايد چه؟ باشد، ما متوجه »پايين« يا »باال« ،»پهلو« يا »شتپ« از خطري اگر اما ).افق پويش(

 .ايم گذاشته »سر پشت« كرديم مي فكر كه آيد مي بيرون جايي يا چيزي

 بعضي در .است نخورده گره پيشرفت از خطي دركي با آينده غربي، غير هاي فرهنگ از بسياري در
 را خود تاريخ است؛ دوري حركتي بلكه نيست، جلو هب رو و خطي حركتي تاريخ، كالن سير ها، فرهنگ
 تكرارشونده الگوهاي كنيم تالش افق، پويش جاي به بايد بپذيريم، را جديد استعاره اين اگر .كند مي تكرار

 هم با را افول و صعود بايد بود، نخواهد بيش خيالي و خواب مستمر پيشرفت كنيم؛ كشف را تاريخ در
 .ببينيم

 تاس مثل توان مي را آينده .كرد پيشنهاد آن براي هايي بديل توان مي و ندارد اصالتي مه كشتي استعاره
 خواهد برجسته بسيار نقشي شانس ولي ريزيم مي تاس كه هستيم ما اين صورت، اين در .ديد ريختن
 .آموخت را ريختن تاس خوب اي حرفه قماربازان و بازان شعبده چون هم بتوان هم شايد .داشت

 مثل ما آنان، نظر از .كنند مي استفاده ديگري فرد به منحصر استعاره از آينده درك براي يجيف مردم
 هستيم، دهد مي رخ چه آن شاهد ما .كند مي هدايت را آن نابينا اي راننده كه هستيم خودرويي سرنشينان

 بود؟ خواهد ممكن هچگون پژوهي آينده اي، استعاره چنين در .نداريم آن بر چنداني اثرگذاري امكان اما

 هم استعاره اين .»ببند هم را شترت اما كن، توكل خدا به« :مضمون اين با دارند المثلي ضرب هم ها عرب
 .نيست بشري صرفاً هاي انتخاب حق و ها فرصت از پر ديگر آينده .دارد كشتي استعاره با بنيادين تفاوتي
 .گرفت نظر در بايد هم را خداوند اراده

 آن دنبال به جااين در كه مهمي نكته اما .شود نمي محدود باال موارد به پژوهي آينده در ها استعاره نقش
 برآمده هاي استعاره با ها آن كردن جايگزين براي تالش و بنيادين هاي استعاره كشف كه است اين بوديم،

  .كند ايجاد  بومي هاي پژوهي آينده خلق براي جديدي هاي فرصت تواند مي گوناگون هاي فرهنگ از
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ها و  بينيها و جهان هاي ممكن، محتمل و مرجع و ديدگاه مند آيندهي نظامپژوهي مطالعه آينده
آينده پژوهي از نيروهاي خارجي تأثيرگذار بر آينده، طالع بيني و . هاي بنيادين هر آينده است اسطوره
و عامل انساني ) هاها و نظام ر؛ ظهور و سقوط ملتالگوهاي تاريخي تغيي(گويي، به سمت ساختار پيش

اين تعريف عنايت اهللا از آينده پژوهي ضمن . حركت كرده است) مطالعه و خلق تصاوير مرجح آينده(
سازي براي فهم رويكرد آينده پژوهي ها به مفهومها، استعارهبينيها، جهاناعتبار دادن به اختالف فرهنگ

هاي آينده در ميان  ايگاه زبان در خلق معنا و كمك به نقش دادن به استعارهكند و به احيا جكمك مي
  .آينده پژوهان كمك نموده است

استعاره روشي براي ديدن جهان است كه جايگزين روش تفكر عقالني فعلي و غالب تجربي و اثبات گراي 
آن در بستر و رويكرد غالب هستند است و ضمن » ذهن منطقي«ها و ارقام بر غربي كه در آن واقعيت

ها هاي اديان و فرهنگها و اسطورهها و استعارهبينيهاي ميان فرهنگي بر استفاده از جهان آينده پژوهي
ي هاي شناسايي جهان به صورت يك رابطه چالش آن پذيرش دورنماهاي متفاوت و روش. تأكيد دارد

كشف . شودر مقابل ديدگاه آشنا ميفعال است كه موجب توانمندسازي هر روش يا فرايند ديگري د
ها به عنوان بخشي از زبان حساسيت به استعاره. هاي فرهنگي خود يك كار اساسي استها و زمينهپاراديم

شويم چگونه سازد چرا كه متوجه ميمحدود به فرهنگ و جنسيت، فضاهايي براي موارد بديل فراهم مي
ها با توجه به اين ديدگاه استعاره. دي ما را محدود سازدتوان آموزش و رشد فرهاي محدود مياستعاره

  .هاي اجتماعي مختلفي را خلق كنندتوانند واقعيتمي) ي معاصر استعارهنظريه(
هاي آينده به گسترش گفتمان آينده پژوهي كمك كرده است  استعاراتي كه در گفتمان آينده استعاره

دهي چارچوب ديدگاهي مسلط كمك كرده و محور ر شكلهاي آينده داستعاره. رود كار مي پژوهي به
دهند يك روش گشودن مسير آينده، تحقيق در مورد تشكيل اين پارادايم از آينده پژوهي را تشكيل مي

ي ها و افراد جهت توصيف آيندهي فرهنگهاي مورد استفادههاي مرجح و ممكن، ارزيابي استعارهآينده
هاي شناختي در عمل، كليدها و كدهاي كنترل و هدايت افكار عمومي به استعاره. ها استمورد نظر آن

. ها بوده استها و رهبران در دستيابي به اهداف و مقاصد بلند مدت آنعنوان ابزار كار حكومت
هاي مفهومي آشنا و مطلوب جامعه، نظيرِ گيري از حوزهبهره: هاي شناختي در حقيقت عبارتند از  استعاره

هاي مفهومي ناآشنا و يا هاي مناسب و فرازهاي تاريخي دلپذير، به جاي حوزهمعه، اسطورهمقدسات جا
شود و افكار ها، استفاده ميهاي ناآشنا يا دلپذيرسازي آنسازي اين حوزهنامطلوب؛ كه با هدف پنهان

ر معركه را سازد و دستيابي به مقاصيد و اهداف و پيروزي و موفقيت ددهي و همراه ميعمومي را جهت
  .كندآسان مي

توان سراغ گرفت استعاره صنعت، استعاره مزرعه، هاي بيشماري در خصوص آينده ميدر اسالم، استعاره
استعاره دنيا، استعاره بذر و دانه، وراثت زمين، غلبه حق، غلبه حزب اهللا، امداد حق، وعده الهي، شيطان 

بايد در يك مسئله خاص يا پروژه بزرگ و براي پيدا  هايي هستند قابل قبول، كههمه استعاره... بزرگ
  .برداري و تفسير و تعبير علمي قرار گيرندحل براي آنها، در يك فرهنگ مورد بهره كردن راه
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