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  دهیچک
یـک انقلـاب نسـلی و مقطعـی، بـه عنـوان  انقلاب اسلامی ایـران فراتـر از

انداز تمدنی مطالعه شـود. مطالعـه یابنده با چشمانقلابی پیوسته و تعالی
تمدنی انقلاب اسلامی، نیازمند نظریات و الگوهاي مناسب _آینده فرهنگی

پژوهی مدرن، باشد و استفاده از نظریات و الگوهاي آیندهنگري میآینده
نگـی و تمـدنی آنهـا، نتـایج مطلـوبی نخواهـد بدون توجه به ماهیـت فره

پژوهی مـدرن بازاندیشـی سیاسـتی بـه منظـور داشت. بازشناخت آینده
تمدنی انقلاب اسلامی ضروري _پژوهی فرهنگیهاي آیندهتعریف بایسته

پژوهی و نظریـات بنیـادي نماید. مطالعه سیر تطـور فرارشـته آینـدهمی
تمـدنی ایـن _، ماهیـت فرهنگـینگر غربی در نیمه دوم قرن بیسـتمآینده

بخشی آن را، بـراي گـذار مدرنیتـه از نظریـات فرارشته و کارکرد نجات
پژوهـی مـدرن توانسـت بـا اسـتخدام دهـد. آینـدهپساتجددي نشان مـی

انـداز تـأخیري و انتقـالی، چشـم فرآینـدسـازي، در یـک نظریات جهـانی
را، از آن امیدبخشــی را بــراي مدرنیتــه فــراهم آورد و شــرایط بحرانــی

دهـد. بـازخوانی حوزه درون تمدنی غرب به حـوزه بـین تمـدنی ارجـاع 
انتقالی نسبت به انقلاب اسلامی، بـه فهـم بهتـر  فرآیندسویه تهاجمی این 

تمـدنی حـاکم بـر نظـام -جایگاه انقلاب در گستره پارادایم نوین فرهنگی
تمـدنی -انداز فرهنگیشود و با تاکید بر ظرفیت و چشمجهانی منجر می

ها و الگوهـاي انقلاب اسلامی، ضرورت بازاندیشـی سیاسـتی در نظریـه
  .کندنگر انقلاب اسلامی را ایجاب میآینده

پژوهـی تمـدنی، آینـده-پژوهـی فرهنگـیپژوهـی، آینـدهآینده :دواژهیکل
  .  مدارپژوهی حقتجددمدار، آینده
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  مقدمه 

اگر انقلاب اسلامی ایران را، مبتنـی بـر هسـتی شناسـی الهـی رهبـران آن، فراتـر از یـک 

ترین انقلاب مقطعی و نسلی، به عنوان یک انقلـاب فرانسـلی و پیوسـته مطالعـه کنـیم، اصـلی

الگوي نوین تمدنی مبتنی بر مبـانی اسـلامی بـراي سویه راهبردي آن، حرکت در مسیر ارائه 

جامعـه ایـران و دیگرجوامــع انسـانی تعریـف خواهــد شـد. ایـن نگــرش راهبـردي، موجــب 

نگر را در سـطوح گردد تا نظام سیاستگذاري برآمده از انقلاب اسـلامی، مطالعـات آینـدهمی

وجـه بـه ماهیـت متفـاوت هاي خود قرار دهد. اما بـا تکلان و خرد تمدنی، در اولویت برنامه

پژوهی پیرامـون نگري و آینـدهگیرد که آینـدهانقلاب اسلامی با مدرنیته، این سؤال شکل می

هایی انجـام ها، الگوها و روشانقلاب اسلامی، باید مبتنی بر چه سامانه معرفتی و با چه نظریه

و الگوهاي مطرح نگر موجود در سطوح کلان تمدنی هاي آیندهپذیرد؟ آیا سیر تطور نظریه

باشـد و یـا نیازمنـد بازاندیشـی محتـوایی و پژوهی، همسو با نیازهاي انقلاب اسلامی میآینده

نمایـد تـا در نگر انقلاب اسلامی هستیم؟ بر این اساس ضـروري میروشی در مطالعات آینده

ا، گرهاي کلـان آینـدهپژوهی مدرن و سـیر تطـور نظریـهگام نخست، با مطالعه ماهیت آینده

نسبت این رهیافت مطالعاتی را با انقلاب اسلامی تعریف کنـیم و در گـام بعـدي متناسـب بـا 

نگر پژوهی موجود، بازاندیشی کلان سیاستی در نحوه ورود به مطالعـات آینـدهماهیت آینده

   انقلاب اسلامی را مد نظر قرار دهیم.

-ري و توسـعه آینـدهگیـدر این مقاله ضمن بررسی تاریخی و تحلیلی سیر تطور و شکل

تمدنی نوین نظام جهانی، به مطالعه انقلـاب اسـلامی -پژوهی و نسبت آن با پارادایم فرهنگی

شناســی تــاریخی ایــن رشــته و ایـران در ایــن گســتره خــواهیم پرداخــت و مبتنــی بــر معرفت

اي آن در عرصه فرهنگ و تمدن، در پی پاسخ به این پرسش خـواهیم کارکردهاي فرارشته

اولاً جایگاه انقلاب اسلامی ایران در گستره تمدنی نوین نظام جهانی چیست؟ و ثانیـاً بود که 

-هـاي سیاسـتی برآمـده از آن، بایسـتی آینـدهبندي معرفتی و چارچوبـهمبتنی بر چه صورت

  تمدنی، شایسته انقلاب اسلامی را تعریف کنیم؟-پژوهی فرهنگی

 پژوهیآینده-2

 و آمـده اجتمـاعی، پدیـد تحقیقـات در کـه اسـت یـديجد نسبتاً پژوهی، فرارشتهآینده

 يهنجار هايافتیره با پژوهیندهیآ هیاول خاستگاه اگرچه. است آینده منظم مطالعه هدفش

 مـورد نـوزدهم قـرن در کـه کـرد جسـتجو شـهريآرمان مطالعات در دیبا را آن يزیتجو و

 کـه یدورانـ در و سـتمیب قـرن اواسـط در آن دیـجد يصـورتبند بـود، امـا گرفته قرار توجه
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 شرفتهیپ يساز یصنعت از یناش اعتماد و بودند شده واقع حمله مورد شدت به یاثبات اتینظر

 نجات منظور ، بهيپساتجدد زانگیهراس اتینظر با مواجهه دررفت، یم شدن محو سمت به

   .گذاشت ظهور عرصه به تجدد، پا

کلان تاریخی یـا «قرن بیستم به دلایل پژوهی طی نیمه دوم اسلاتر معتقد است رشد آینده

اي از بافت جدید تـاریخی پژوهی به عنوان نتیجهرقم خورد. به عبارت دیگر، آینده» تمدنی

گیري فضاي بی اعتمادي به توسعه ویرانگر صـنعتی، رشـد ایجاد شده توسط مدرنیته وشکل

  ).  Slaughter, 2002: 349 و توسعه یافت (

شناسـی مـدرن در اي کلان مطالعات آینـده مبتنـی بـر معرفـتهشناسی چارچوبهدرگونه

-گونه چارچوبه مطالعاتی با رهیافتحیطه علوم فرهنگی، اجتماعی و سیاستی، حداقل هفت

  :)Petri Tapio, 2002(باشدهاي چندگانه قابل مطالعه می

 تفسیري و مطالعات انتقادي -تجربی، فرهنگی -رویکردهاي پیشگویانه -

 انداز شهري و چشمیابی، آرمانبرونمطالعات -

  هاي ممکن، محتمل و مرجح در تیپولوژي مشهور آماراآینده-

عملـی، رهـایی بخـش در دسـتگاه  -هاي شناختی فنی، تفسیريمطالعه آینده براساس علقه-

 شناسی هابرماسی معرفت

 گراییگرایی، رئالیسم انتقادي و فرااثباترویکردهاي اثبات-

  توصیفی، پارادایم سناریو و تکاملی هايرهیافت-

 فرآینـدهـاي متفـاوت عاملـان در برنامـه ریـزي بلندمـدت و نقـشهاي متصف بـه رهیافت-

هاي عمومی در پیوستاري از پوزیتویسم گیران و تشکلاي، تصمیم: افراد حرفهگیريتصمیم

گرایی تخابی، عملگرایانه، دموکراسی انگرایی کثرتبینانه، انسانگرایی خوشکنتی، انسان

  گرایی نسبی و آنارشیسم دموکراتیک. انتقادي، عمل

هاي مطالعاتی آنهـا، دو امـر مشـترك قابـل ردیـابی ها و رهیافتدر تمامی این چارچوبه

باشد: از سویی سیر تطور این رشته از توجه به نیروهاي خارجی و فوق طبیعی نظیر آنچه می

هاي تـاریخی جه بود به سوي مطالعه روندها و الگومنديدر طالع بینی و ستاره بینی مورد تو

و نیز بررسی نقش انسان در آینده تغییر جهت داده است و از سوي دیگر موضوعیت آینـده 

احاطـه طبیعـت بـر «کند. اگر در دوره و ابزاري تغییر می» امري ساختنی«به» امري آمدنی«از 

و ارگانیک برآمده از گذشته بود، اما در این تا پیش از مدرنیته، آینده به طور طبیعی » انسان

سـاز، کشی انسان از طبیعت، آینـده نیـز در جایگـاه ابـزاري تـاریخدوره مبتنی بر انگاره بهره
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شود تا آینده ساخته و پرداخته آدمی باشد. اگرچه این دستکاري در طبیعـت بکار گرفته می

در آینده نیز از تبعـات جبـري آن  و جامعه از آغاز دوره مدرن، سامان پذیرفت و دستکاري

پذیري دستکاري در آینده به صورت خودآگـاه و علمـی، بود، اما از نیمه قرن بیستم، امکان

ها و رویـدادهاي فرض که آینده آبستن پیشامدجامه حضور پوشید. بر این اساس با این پیش

دارنـد و کـدامیک، یک از این پیشامدها، براي ما مطلوبیت بیشـتري مختلف است، اما کدام

احتمال وقوع بیشتري خواهند داشت، دستکاري سیستماتیک و علمـی آغـاز گردیـد. از دل 

پژوهی تصویر پـرداز پژوهی تحلیلی یا اکتشافی، آیندههاي راهبردي، انواع آیندهاین پرسش

هــاي مختلــف مطالعــات تعریــف و در حیطــه پژوهی هنجــاري و تجــویزيو بالــاخره آینــده

هاي یاسی، فرهنگی و اجتماعی به کار گرفته شدند. این رهیافت فراتر از عرصـهاقتصادي، س

 رفـت شیپـ ییجـا تـا مرور به خرد سیستمی و اجتماعی، در سطوح کلان فرهنگی و تمدنی

گرا نظیر فوکویامـا، به مدد نظریه پردازان آیندهسرد،  جنگ انیپا ستم بایب قرن اواخر در که

 -دولـت اتیـه در که یدموکراس برالیل یکیدئولوژیا دیگران، پارادایمهانتینگتون، تافلر و 

ی در عرصـه علـوم سیاسـی و تمـدن -یفرهنگـ میپارادا جاي خود را بهداشت،  بروز هاملت

ارتباطات بین الملل داد. به منظور فهم بهتر این تغییر و تبدیل، پاسخ به ایـن سـوال راهبـردي 

پژوهانه تمدنی با مطالعات آینده-ند مطالعات فرهنگیشود که نقاط اتصال و پیوضروري می

  در کجا مستقر است؟

  تمدنی-پژوهی فرهنگیآینده-3

-ها و ترواشهاي ذهنی و چکیده دریافتجوهر پدیده »فرهنگ «در یک تصویر کلی، 

مـردم یـک ملـت در طـول تـاریخ اسـت کـه همـواره موجـب هاي نو و نوپدیـدهاي درون 

) دانـش، 34، 1355(بختیـاري:» نـوي«و » گستردگی«، »دگرگشت«، »فرگشت«، »فزایندگی«

یافته، کارآمـد، اثـربخش، هاي نظام، سامانه»تمدن« هنر و معرفت جوامع انسانی شده است و

 -آفـرینش«باشد. گسترده و ماندگار اجتماعی است که برآمده از این انباشتگی فرهنگی می

 آینـدهمدن یک ملت است. بر این اساس، مندي فرهنگ و ت) نمودار رابطه6همان:»(سازش

، در پیوستاري از حوزه تحلیلی روندهاي سازشیِ سـامان یافتـه در تمدنی -پژوهی فرهنگی 

هـاي هاي هنجاري خلاقانه و آفـرینشگردد و تا حوزه بایستهگستره تمدنی موجود آغاز می

ار و ذووجهـی در دیابد. انقلاب نیـز، دگرگشـتی متـراکم، جهـتمطلوب فرهنگی امتداد می

هـاي فرهنگـی و تغییر نظام سازشی موجود به سوي نظام سازشی مطلوبِ برخاسته از نویافته

تمـدنی -گرایانه فرهنگـیباشد. بر این اساس برخی از مطالعات آیندهاجتماعی یک ملت می
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والرشـتاین، »( ژئوکـالچر«هـاي غالـب ژئـوپلیتیکی و به تحلیل روندها، تحولـات و پـارادایم

-اند و برخی نیز پیرامون سـناریوهاي بـالقوه آینـده، سیاسـتدر جهان آینده پرداخته )1384

هـا، و بینیاند که چه افکار، تصاویر، جهانگذاري و اداره موثر جامعه، به این سوال پرداخته

شود و یـا هاي اجتماعی مناسب و سریع میباورهاي فرهنگی قوي، موجب اشاعه دگرگونی

هاي فرهنـگ فرآینـدهـاي اجتمـاعی و مبتنـی برچـه کند؟ چه یادگیريمیاز آن جلوگیري 

هاي مطلوب لازم است؟ چـه فضاسـازي، تصویرسـازي سازي براي تمایل و تحقق این آینده

) را دارنـد، 30: 1388عـاملی، »(خلـق اول تمـدنی«هاي کلان اجتماعی که ظرفیـت از پدیده

ــی ــه م ــد ب ــدنی«توان ــق دوم تم ــو«، »خل ــق ه ــاد تعل ــت«و » یتیایج ــتمرار و پیوس ــاي اس ه

) مطلوب منجر شود؟ این وجه هـم بـه عنـوان هـدف و هـم بـه عنـوان 30همان: »(ماندگاري

یادگیري و تغییر فرهنـگ کـه بـه تغییـرات رفتـاري و  فرآیندباشد: دستاورد مورد تأکید می

همسـویی توانـد شـود و نتیجـه آن مـیتر منجـر مـیهاي بلند مدتآگاهی بیشتر از استراتژي

  ها و ایجاد وفاق عمومی باشد. استراتژي

پژوهی را مورد مطالعه قرار دهیم مشخص خواهد شـد کـه هاي اخیر آیندهاگر سرچشمه

هـاي گیري و تعریف نظریهپژوهی جدید، برآمده و منطبق با شکلگیري و نضج آیندهشکل

هـاي ترین نمونهن و بنیاديتریها، که گستردهباشد و در مسیر بسط این نظریهشدن میجهانی

-محلی، جهانی شـدن –باشند، معضله فرهنگ در دو قطبی جهانیپژوهی میمطالعات آینده

ــت ــوازي؛ و اولوی ــان و م ــم زم ــوس، ه ــاي معک ــهه ــدنی در عرص ــارادایم تم ــابی پ هاي ی

ترین موضوعات مورد مناقشه در این مطالعـات بـوده اسـت کـه بـراي ژئوپولیتیک، از اصلی

هاي زیادي صورت پذیرفته است. در این وجه از مطالعات، بر بعد دیگـري از اشحل آن تل

مندي آینده و فرهنگ و تمدن تمرکز شده اسـت کـه بـه نحـوي پـیش نیـاز و مقـوم و رابطه

همینطور موسع وجوه قبلی است، بدین معنا که اگر در هر حوزه دیگري نیـز، حتـی غیـر از 

هـاي گرایانه باشیم، در اولین قدم با فرهنـگات آیندهحوزه فرهنگ و ارزش ها، دنبال تغییر

گـرفتن ساز بوده و قابل نادیـدهشویم که هویتهاي تمدنی جهانی مواجه میمتکثر در حوزه

هـاي فرهنگـی پژوهی، بایستی بتوانند به نحو مطلوبی با داشـتههاي آیندهنیستند. بنابراین داده

کچوئیـان، »(گوییبخشی پیشخودتحقق –ودیپوس اثر ا«قرابت داشته و فراتر از آن، تحت 

) بر آنها مؤثر بوده، به تشویق و ترغیب جامعه در راستاي حرکت به سمت آینـده 32: 1387

باشـد. مبتنـی بـر نمـودار بیانجامند. هم از این حیث است که خاستگاه فرهنگ، در آینده می

جه گرفت که فرهنگ در یک توان نتی)، می6: 1355بختیاري، »(سازش –آفرینش «ارتباطی 




