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  ده يچک
 فرهنـگ  ينگـار  آینـده ساخت ابزار  و يمباد ،م کهیش هستسن پریدنبال پاسخ به ان مقاله به یا در

  قلمروهاي ،ابزارها یمعرف و پژوهی در پرتو دانش و مبانی نظري آینده پرسش یافتن پاسخ این .ستیچ
 سـر یهـا م  آن يریکـارگ  هت و بازخورد و بین هدایهمچن و  ،و تمدن  فرهنگ  گانۀ سه  مقوالت، چهارگانه

  . است
ینده، به دادن به آ شکل بر از عوامل مؤثر یبندي نسبتاً جامع در جمعو  يا با استفاده از روش کتابخانه

 تـوان  مـی هـا   آن گیـري مناسـب از   بهـره  یو چگـونگ  یمعرفـ  خوریم که بـا  گذاري بر میتأثیرابزارهاي 
د که تا حد امکان آن گونه که مطلوب هاي شکل د شرایط آینده را به گونهه کرد که ئا ارار ییشنهادهایپ

   .و مورد نظر است، به وقوع بپیوندد
  

  ها  د واژهيکل
  .اسالمی  تمدن ، تمدن،  یفرهنگ ينگار ندهیآ، یفرهنگ ينگر ندهیآ، یپژوهی فرهنگ آینده

                                                
  شکی مازندرانزعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پ *
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  مقدمه
است  مختلفیهاي  حاصل روابط مستمر و پیچیده میان حوزه ها انسانحیات جمعی 

تـوان گفـت زیسـت     سیستمی مـی  یآورند و در نگاه اي انسانی را پدید می که مجموعه
ي متنوعی است که هر یک متکفـل  ها وابسته به چگونگی روابط بخش ها انسانگروهی 

هـاي متنـوع زنـدگی     در میـان وابسـتگی بخـش    .اي خاص هسـتند  در محدوده» روابط«
 یفرهنـگ از برجسـتگی خاصـ    گوناگونهاي  تنیدگی حوزه همپذیري و درتأثیرعمومی، 

حرکت وجود قدرت است و  ۀزیرا زندگی زنده به حرکت است و الزم .برخوردار است
عمـل و فعالیـت در    ۀفرهنگ به این معنـا محصـول عرصـ    .تجوهر قدرت فرهنگ اس

درپـی موضـوعات    با توجه به چنـدگونگی و تغییـرات پـی    .استعمومی جامعه  ةحوز
حیات جمعی براي برقراري توازن و تنظیم مناسبات و روابـط مـرتبط بـا منـافع افـراد      

در کنـار   .کنـد  فراهم می گوناگونهاي  در عرصه را ضرورت تجزیه و تحلیل این مفهوم
پژوهی باعث نزدیکی و امکان و  این نگرش نسبت به فرهنگ و تجزیه و تحلیل آن آینده

آمـوزش و پـژوهش در     ۀکمکـی درعرصـ   شود کـه  می هاي مطلوب و ممکن تنوع آینده
  . است یبط فرهنگافرهنگ و رو

  
  پژوهی آینده

 ،بنـابراین  .کنـد  گ میهماهن را آن و دهد می ریزي جهت برنامه فرایندپژوهی به  آینده 
یافته و مستمر گذشته و برآورد امکانات آینـده درك روشـنی از شـرایط     سازمان ۀمطالع

ایـن   .شـود  گیري با اطالعات و اطمینان بیشتر می و منجر به تصمیم دهد میدنیاي امروز 
هایی  بخشد و آن بینی و تطابق با نیروهاي خارج از کنترل، بهبود می رویکرد توانایی پیش

  . دهد قرار می تأثیر هستند تحت مهارکه در را 
 بـه  ها و رویـدادهاي سیاسـی،   پژوهی در تحلیل پدیده هاي آینده کارگیري روش با به

بـا ایـن بـاور کـه جایگـاه       .یـابیم  دست مـی گیري دنیاي فردا  شکل ةدید مناسبی از نحو
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عی انتقـادي  بایستی موض .ممکن استها،  و آرمان ها ارزشبراي حفظ  ،مناسب در آینده
  هـاي  پاسـخ   تـاکنون   دارد کـه   نیازهایی  انسان .داشتها در فرهنگ  نظریه ۀنسبت به هم

  خـود را مصـروف    همـت  معاصـر غربـی    تمـدن  ؛است  شده آن داده  رفع  براي  متعددي
دچار   یگوناگون  هاي بحران  به  دلیل  همین  و به  است  کرده  انسان  مادي  نیازهاي  برآوردن

  تا با استفاده  ر دیگر سربرافراشتهبا میاسال  تمدن  هایی بحران  چنین  ۀدر آستان . است  هشد
  بـه   نیل  براي ،را  خود مسیر نوینی  و تاریخی  و عناصر الهی  غرب  تمدن  از عناصر مثبت

 تـا   يا خواسـته   چنین  تحققدر   اما اینکه ،قرار دهد  جهانیان  روي  پیش، و سعادت  کمال
  . خواهند کرد  قضاوت  آن  ةدربار  و آیندگان  آینده  که  است  یابد موضوعی   حد توفیق  چه

  
  و تمدن  فرهنگ  گانۀ سه  و مقوالت  چهارگانه  قلمروهاي

ماوراءالطبیعه، طبیعت، نفـس خـود، نفـس    (با چهار قلمرو   رابطه  انسان، در برقراري
و   علمها  آن ابتدا باید از در نیازهایش  رفع  برايها  آن از  برداري و بهره  )هاي دیگر انسان

و ابـزار از    فـن، تکنیـک، روش    بـه   علـم   ایـن   باشد؛ سـپس، بـا تبـدیل     داشته  شناخت
  بقـا و دوام  بعـدي   شـرط  کنـد،   نیازها اسـتفاده   رفع  براي  طور عملی  به  فوق  قلمروهاي

  هاي چارچوب  گانۀ سه  لوازم  پس .است  نظمو   ها وجود ضابطه عرصه این با  انسان  رابطۀ
 :زیر است  شرح  به  و فرهنگی  تمدنی

  و معرفت  علم .1

  و تکنیک  فن .2

  و ضابطه  نظم .3

ـ   در سـه   تغییرات  چگونگی  یعنی ها تمدن  و تکامل  تطور، تحول و   راز پایـایی  .همقول
طـور متعـادل،     بـه  ،بتواننـد   گانه سه  مقوالت  که  است  در آن ها تمدنو  ها فرهنگ  پویایی
و  هـا  تمـدن   و فروپاشـی   زوال .کنندرا برقرار   با چهار قلمرو مورد نیازش  انسان  ارتباط
  گانه سه  بروند و مقوالت  از بین  قلمروچهار   این  تعادل  شود که آغاز می  زمانی ها فرهنگ
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 . دهند  خود را انجام  نتوانند کارکردهاي

  گانه سه  از مقوالت  تواند در یکی می  هر تمدن ها تمدنو  ها فرهنگ  ابلیا تق  تعاملدر 
  بـراي  هـا  تمـدن رو،   از این .سرآمد باشد  چهارگانه  از قلمروهاي  با یکی  و یا در ارتباط

خـود درصـدد     قـوت   اطنقـ   با اتکا به یا  باشند داشته  مبادله  توانند با هم خود می  تکامل
 .  )24: 1387 ،یمیسل( برآیندبر یکدیگر   سلطه
 

  اسالمی  و تمدن  فرهنگ    و آیندة  گذشته، حال
  اسـالمی   تمـدن  :بیندازیم  اسالمی  تمدن  و تحول  سیر تکوین  به  اجمالی  نگاهی  اینک

  چهارگانـه   دهد؟ قلمروهاي می  و ارزش  نیاز او اصالت  کدام  بیند؟ به می  را چگونه  انسان
و   فرهنگـی   کند؟ چـارچوب  می  مطرح  را، در نظر و در عمل، چگونه  گانه سه  و مقوالت

 ؟بودخواهد   و چه  بوده  چه  و آینده  در گذشته، حال  اسالم  و ارتباطی  تمدنی
 

  اسالمی  و تمدن  آغاز فرهنگ  نقطۀ) ص(اکرم نبی  بعثت 
  چـارچوب   نخسـتین  .اسـت ) ص(پیـامبر   بعثـت   تمـدن   ایـن   ظهور و عزیمـت   نقطۀ
  خداوند بـه   از طرف  یلئجبر ،نظري، در غار حرا  صورت  ، بهرا اسالم  و تمدنی  فرهنگی

 :است کرده  پیامبر الهام

  آفریننـدة   خـداي   کـه   پروردگارت  نام  را به  قرآن }  و مهربان  بخشنده  خداي  نام  هب«
و   بخـوان  }بیافریـد    بسته  ونرا از خ  آدمی  که  خدایی  آن }  بخوان  بر خلق  است  عالم
  بـا قلـم    بشـر را نوشـتن    که  خدایی  آن }  است  کریمان  ترین پروردگار تو کریم  که  بدان

از   باز چرا انسـان  }داد   خود تعلیم  با الهام  دانست نمی  را که  آنچه  آدم  و به }  آموخت
  غنـا و دارایـی    بـه   کـه   گـاه  آن }شود  و مغرور می  ایستد و سرکش بازنمی  کفر و طغیان

 .»پروردگار بازخواهد گشت  سوي  به  محققاً  بترسد که }رسد  می

  و شـناخت   خواندن  خواندن؛ یعنی  امر به: است يامر  قرآن  کلمۀ  اولین  کهآن  نخست
  کـه   است  نظامی  هستی  پس. خلق  به  از خالق  پایین، یعنی  از باال به  هم  هستی، آن  کتاب



 v 161 يآينده نگاري فرهنگ

  از علقـه   انسـان  .انسان، امربر  خصوص همخلوقات، ب  و کل  استخدا امرده    آن  در رأس
اما  .باشد  داشته  و ارتباط  بسیار عالقه  باید با چیزهاي  یافتن و رشد  زیستن  و براي  است

بـر    خـالق   کرامـت   تـرین  بـزرگ   زیرا ایـن  .باشد  و معرفت  نیاز او علم  ترین شاید بزرگ
  و سـپس   شناسی ابتدا خالق در  اصیل  علم  و تمرکز این  عزیمت  نقطۀ  البته .است  لوقمخ

است،   و امربري  امردهی  نظام  آنکه  نظام، ضمن  این .است  شناسی و مخلوق  شناسی انسان
خـدا    امـرِ   نخسـتین مربوطنـد؛ زیـرا     هـم   بـه   کامالً  دو نظام  این .نیز هست  تعلیمی  نظام

انسان،  .بشر خداوند است  معلم  ترین و اصیل  نخستینو   است  و آموزش  و علم  نخواند
  با تقرب  که دهد و هنگامی می  را اصالت  و دنیایی  مادي  دارد، نیازهاي  گمراهی  رو به  که
  یابد احساس توانا می  مادي  نیازهاي  دیگر خود را در رفع  يها انسانو   و طبیعت  ماده  به
 کنـد  مـی   و طغیان شود می  رو سرکش  کند، از این می  و اطالق  و استقالل  نیازي و بی غنا

 . )42ـ  45 :1386، یتراب(
 

  اسالمی  و تمدن  فرهنگ  محور اساسی  لطبیعهءاخدا و ماورا
  توجـه   پـس  .گردد خدا بازمی  سوي  میرد و به می  باید هشیار باشد زیرا عاقبت  انسان

باشد و   تعادل برقراري  براي  مهم  تواند عاملی معاد می  به  از آن، و توجه  سو تر  مرگ  به
 . کند  را نیز وارد معادله  آدمی  و معنوي  روحی  نیازهاي

، )مبدأ و معاد(  هخدا و ماوراالطبیع  شناخت  نخست  اسالمی  و مدنیت  فرهنگ  اساس
و   بـا خـالق    انسان  رابطۀ  برقراري  يبرا اوست؛ سپس  جامع  و نیازهاي  انسان  و شناخت

  مانند نمـاز و روزه  هایی و تکنیک  رشد و کمال، فنون  براي از آن  و استفاده  ماوراالطبیعه
  دارد؛ مـثالً   خاصـی   و ضـابطۀ   نظم  رابطه  این .است  شده  دیگر وضع  و اعمال  و عبادات

از سال، با   ماه  در یک  معین یا روزه  ابو آد  و با ترتیب  معین  نماز در اوقات  نوبت  پنج
 . ویژه  آداب

در   را و علومی  گشاید و معارف می  را بر انسان  هستی  الهی، کتاب  کالم  مقدس  آیات
  انسـان   دهـد و نیـز، بارهـا بـه     می  ارائه) جامعه(فرد، و افراد   ماوراالطبیعه، طبیعت، نفسِ
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ـ   قلمروهاي  باب و تعبدي، در  نقلی  علوماتم  بر این  شود که عالوه یادآور می   هچهارگان
د و کنـ  ها ارشاد می عرصه  از این  استفاده  هاي و تکنیک  فنون  سوي به کند،و تفکر   تعقل

را   خاصـی   و نظـم   ضـوابط   قلمرو یاد شـده  با چهار  انسان ارتباط  تنظیم  سرانجام، براي
  محـور عمـودي    حـول   عمـدتاً   در مکه) ص(یامبرپ  و سیرة  مکی  آیات .فرماید می  توصیه
محـور    حـول   عمـدتاً   در مدینه) ص(پیامبر  و سیرة  مدنی  آیات  که  است؛ در حالی  تمدن
 . )24: 1387،یمیسل( است  افقی

و   سـیره   کـه   است؛ در حـالی   اسالمی  و تمدن  فرهنگ  نظري  مجید، چارچوب  قرآن
  قـدم، موفـق    نخستیندر  ،)ص(پیامبر .است  آن  عملی  وبچارچ  عمدتاً  مکرم  نبی  سنت

و کـافی،    انـدازه   و، بـه هر چهـار قلمـر    به  که بسازد  و متعادل  تازه  و تمدنی  شد فرهنگ
 . ه استدید  را تدارك  گانه سه  آن، مقوالت  تناسب  ؛ و نیز به پرداخته

 
  از رحلت  پس  اسالمی  و تمدن  فرهنگ  تحول سیر 

  محورهاي  در واقع و سلطنت  خالفت  به  امامت  و تبدیل  پیامبرگرامی  از رحلت  پس
و   خداشناسـی   در بـاب   علمـی   و منـاظرات   بحث  سبب  شد؛ هرچند به  متروك عمودي

  مورد توجـه   ، محور افقیاز آن سو .داشت  هنوز رونق  از آن  اي النفس، مدار و حوزه علم
  اولویـت   مـادي   نیازهـاي   بـه   و افـراد جامعـه    از نخبگـان   یعیوس  بسیار بود، زیرا بخش

 . (Hossiny, 2006) دادند می

  و نظـري   باید و شاید علمی  که  هم چنان  شناسی و جامعه  شناسی همه، طبیعت با این
  و عمودي  افقی  در محورهاي  اسالمی  تمدن  عامالن  که  هایی ضعف  رغم  به .نرفت  پیش

  و توسعه  دوام  قرن  اولیه، هفت  و پیشرفت  دستمایه  سبب  چارچوب، به  این ندپدید آورد
امـا بـا    .بـود   جهـان   و پیشـرفتۀ   مرکـزي   و تمـدن   فرهنـگ   تقریباً  مدت  و در این  یافت
  صـلیبیون  ۀو حمل  از شرق  مغول  حملۀ  خصوص بهبیرونی،   و عوامل  داخلی  هاي ضعف

 داد  خـود را از دسـت    و ترقی  و انسجام  مرکزیتتمدن   اینن، قر  از هفت  از غرب پس
(Hamidy, 2005) . 
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  اسالمی و تمدن  فرهنگ  دوم  رستاخیز و بعثت
  دولـت   سـه   پیـدایش   اسـالم، در سـیماي    دوم  فترت، خیزش  از حدود دو قرن  پس

  و همچنـین   لیداخ  ها و منازعات ضعف  سبب  قرن، به از چند  بزرگ، آغاز شد؛ اما پس
هـا و   دولـت  .آغـاز شـد    دوم  غربـی، افـول    و تمـدن   فرهنگ  جانبۀ  همه  و تازش  خیزش
 .شدند  ساقط  خوردند و تقریباً  سختی  نوزدهم، ضربات  اسالم، در قرن  گانۀ سه  يها تمدن

  گورکانیـان  .هـا  از روس  خوردند و ایرانیان  اروپا و در مصر شکست  ها در جبهۀ عثمانی
 . )48ـ  52 :1385، يموحد( ها شدند انگلیسی  هند نیز مغلوب

 
  نوزدهم  در قرن  اسالم  فراروي  هاي چالش

  هـاي  اسـالمی، پرسـش    هـاي  دولـت   و ضعف  و اضمحالل  غرب  با تمدن  رویارویی
  خداوند خالق  دین  آخرین  بند به پاي  که  ییها ملتچرا  .کند می  را مطرح  يبسیار  اساسی

 باید کرد؟  چه  حیات  بقا و ادامۀ  خورند؟ براي می  و قادر هستند شکست

  شـرق   مسـلمانِ   ملـل   براي  اصوالً  قدرت یا  و ضعف  ماندگی عقب یا  پیشرفت  مفهوم
شـد و    خود با آن متجلـی   و مقایسۀ  آن  در مقابل  و فروافتادن  با غرب  از رویارویی  پس
 :شد که  ها مطرح شبهه  این

 ، هستیم  مانده و ما عقب  پیشرفتهها  آن .1

) و علم(  و صنعت) و نظم  قانون(  در سیاست  و ترقی  تحولها  آن  رفت پیش  دلیل .2
 . است

 :شد  طور جدي، مطرح  ها، به پرسش  این  پس

 ما چیست؟  و زوال  ،افتادگی، ضعف عقب  علل .1

 چیست؟  افتادگی عقب  از این  خروج  راه .2

 :شد  ارائه  پاسخ  دو  ستنخ  پرسش  براي

 . دانستند می  را استبداد دولت  مهم  عامل  اي عده .1

 . کردند قلمداد می  را تحجر دینی  مهم  نیز عامل  اي عده .2
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  بیستم  قرن  ابتداي در  مسلمانان  براي  گانه سه  هاي حل راه
و   شـرقی   نخبگـان   مهـم، از سـوي    حـل  و راه  پاسـخ   گونه  نیز سه  دوم  پرسش  براي

 :شد  اسالمی، ارائه

 ،)وهابیون(غرب   تمدن  کامل  و دفع  نفی .1

 ،)گان زد و غرب  روشنفکران(  در آن  شدن و حل  و تسلیم  غرب  تمدن  کامل  جذب .2

  .)جمال سید مانندطلبان،  اصالح(  دو تمدن  میان  مناسب  و دافعۀ  جاذبه  برقراري .3

  سوم  در نظر، مردودند و توصیۀ چه و  در عمل چه و دوم،  اول  هاي حل سه راه  از این
و   بر دو اصل  سیدجمال  حل راه .بسیار  و اصطالحات  شرایط با اما ،است  و عملی  معقول

 :بود  مبتنی  شعار اساسی

 ،)طلبید می  منازعه  را به  ناصالح  و سالطین  استبداد داخلی  که (  اسالم  احیاي .1

 بـه  را  غربـی   جـوي  سـلطه   و تمـدن   ع، استعمار خارجیدر واق که (  اتحاد اسالم .2
 . )کشید می  چالش

  وسطا همـراه   قرون  يکلیسا  خرافی  دین  ا کنارگذاشتن، بعمدتاًغربی،   تمدن  خیزش
  و کنارگذاشـتن   دین  از مسخ  را ناشی  اسالمی تمدن  انحطاط  اسالمی  طلبان اصالح اما شد

  اسـالم   ها و احیـاي  ها و پیرایه بدعت  زدودن  برآنند که رو  ایناز . دانند می  حقیقی  اسالم
 www.Iranculture) خواهد بـود   مسلمانان  و قدرت  و تمدن  فرهنگ  احیاي  عامل  ناب

org)  . 
 
  اسالمی  انقالب  در برابر غرب، اساس  صحیح  و دافعۀ  جاذبه  :سوم  حل راه

  پـانزدهم   قـرن   اوایـل (  م  بیستم  قرن  /ش هاردهمچ  قرندر اواخر   اسالمی، که  انقالب
 تمـدن   هـاي  شـاخه   طـور محسـوس، در همـۀ     یافته، به  وقوع  سوم  حل راه  ، براساس)ق

  را متوجه  و همگان  را برانگیخته  و تحرکی  نشین، جنبش بالد مسلمان  و در همۀ  اسالمی 
و   و توجـه   ساخته  ها را مرعوب ربیغ  است؛ تا حدودي  کرده  آن  و سودمند بودن  عملی
  کـه   اسـت   مطـرح   فرضـیه   ایـن   اینک .است  خود برانگیخته  به  را نیز نسبت  آنان  احترام
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  و پیـام   است  اسالمی  و تمدن  فرهنگ  سوم  و خیزش  بر بعثت  سرآغازي  اسالمی  انقالب
  نیازهـاي   تا بـه   است  بشري  دنیتو م  فرهنگ  براي  متعادل  اي چارچوبه  ارائۀ  آن  اساسی
ترتیب، با هر چهار   کند و بدین  و متناسب، توجه  طور متعادل  انسان، به  و معنوي  مادي

بـا    غربـی   تمدن  که  است  در حالی  این .کندبرقرار   و کافی  مناسب  قلمرو انسانی، رابطۀ
  است  خوبی  ۀها خود زمین ینو ا  و آینده، روبروست  و عمیق، در حال  وسیع  هاي چالش
 . اسالمی  با انقالب  تمدن  و احیاي  اسالم  و گسترش  بسط  براي
 

  و غرب  اسالم  فراروي ۀدوگان  سناریوهاي: تعامل یا  تقابل
توانند  می  هم ،بگیرند را در پیش  تا نابودي  تقابل  توانند راه می  هم  دو تمدن  این  اینک

  سرنوشـت   شاید بشـریت  .را بیازمایند  تا تکامل  تعامل  خود، راه  منايعقال و ا  توصیۀ  به
امـا بـا    .زنـد  می  را رقم  خویش  و مختار خود سرنوشت  عاقل  انسان  ندارد بلکه  محتومی

و   غفلـت   غربـی، و گـاه    و اقتصادي  سیاسی  نخبگان  و عمیق  مفرط  پرستی ماده  به  توجه
 .www)بینجامد   تقابل  دو به  این  نرود و کارِ  تعامل  به  چندانی شرقیان، شاید امید  اهمال

rastak. com) .  
  افـول   است بار دیگر بـه   الزم  اسالمی  و تمدن  فرهنگ  و سوم  دوم  خیزش  فهم  براي

  و ضعف  نظامی  شکست  نمود آن  ترین شاخص  که ، دوم  در افول .داشتنگاهی   آن  دوم
  کوتـاه   مسـیري ) و طبیعـت   جامعه(  در محور افقی  اسالمی  تمدن  رزمانیبود، دی  سیاسی

  دینی، در خداشناسی  و عالمان  نخبگان )20ـ   21: 1387اخري، ـف( کرد، و در برابر، طی
  میـان هـم، در    مایـه  دسـت   اما همـین  .گرفتند  و اخالق، اوج  و در عبادات  النفس و علم
و   خیـزش   در حـالِ   غـرب   تمـدنِ   هـاي  چارچوب .نداشت  رواج  ها و عامه، چندان توده
 1  در جدول  توان می  بیستم  قرن  و اوایل  نوزدهم  را در اواخر قرن  ریزش  در حالِ  اسالمِ
 . )272ـ  273 :1386، یدارم( داد  نمایش
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  اولیه  قرون در  اسالمی  و فرهنگ  تمدن  نامتعادل  چارچوب 

  
 

  
 اخیر  هاي در سده  و فرهنگ  تمدن متعادلنا  چارچوب 

 
   یفرهنگ یپژوه ندهیآ يها روش

  
  روش نگرش و قضاوت متخصصان

تالش خواهد شد کـه   .از متخصصان است یخواندن ذهن جمع ين روش به معنایا
انتخـاب شـوند کـه     ید دقت شود متخصصانیدر انتخاب با .خوانده شودها  آن در ذهن
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  .)179ـ  180 :1386، یواعظ( ثر باشدؤنده میدر ساختن آها  آن تیذهن
  

  ل اهدافیروش تحل
انـدرکار در   دسـت  يها ها و سازمان د افراد، گروهیبا نخست ۀن روش در مرحلیدر ا

در ساختن  ییها و گروه ،ها، افراد که چه سازمان دیدد یبا .کرد ییک موضوع را شناسای
 ییپـس از شناسـا   .)196ـ   200: 1384، صـراف  يسـار ( نقـش دارنـد   یموضوع ةندیآ
 ی را داد کـه بیضـر هـا   آن بـه  افـراد  ت اطالعـات یو اهم تأثیرزان یتوان با توجه به م یم

ل یبا تحل توان می و ؛دیآ یگر به دست مینسبت به همدها  آن نفوذ و تأثیر زانیبراساس م
ند، کن ینده در آن حرکت میرا که سازندگان آ يریمسها،  آن ها و مواضع ها، نگرش برنامه
  . م کردیترس

  
   يساز هیروش شب

در زمان حال،   دسترس در يها طیدر مح را ندهیط آیشرا يساز هیشب راهن روش از یا
   .کند بازسازي می یانسان ۀبرساخت يها طیا از محی راه فناورياز 

  
  یسیونویروش سنار

 لینده و تبدیآ بارةاطالعات و احتماالت موجود در یدر واقع، سازمانده ،ن روشیا
نکـه در  یا: گرفـت را در نظر  مسئلهد دو ین روش بایدر ا .به نگرش و برنامه استها  آن
ما  ينده، کدام برایاحتماالت آ میاننکه در یوجود خواهد داشت؟ و ا ینده چه احتمالیآ

   .فتدیتر اتفاق ب م که احتمال مطلوبیتر است و چه کن مطلوب
  

  ياندازساز روش چشم
انـداز   چشـم  .نده استیق از آیو البته نه چندان دق یغن يرین روش تجسم و تصویا
نده یه پرش به آیشتر شبینده مشهود است، بیاز اکنون به آ ي آنو که رد پایخالف سناربر
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 ــ  135 :1384، یوسفی یحاج( دیانداز را د ن چشمیدوـت ةحوـوان نـت ینم است و لزوماً
132(.  

  ينگر پسروش 
 يالزم بـرا  يهـا  ن قـدم یـی شـود و بـا تع   یشروع ممطلوب  ةندیبا تصور آ ينگر پس

است که  یعمل یکرد تنها زمانین رویا .ابدی ینده ادامه میدن به آن آیرس فرصتش یافزا
، یاشـلق  یعباسـ (ن شـده باشـند  یـی و به دور از هر گونه ابهام تع یروشن نده بهیاهداف آ

  . )62ـ  72: 1385
  نگیروش مدل

رات ییـ ثر بر تغؤاز عوامل م یکه درک ییز جایستم و نیس ةندیآ ین روش در بررسیا
. )332 ـ 336 :1385، يو نوروز یمصف( کاربرد دارد م در طول زمان وجود داردـستیس
هـا   یدر آن بررسـ  اسـت کـه  ده یچیپ یموضوع یبررس براي ين روش ابزار ارزشمندیا
   .رد تا شواهدیگ یادراکات افراد صورت م ۀیشتر بر پایب

 
  یريگ و نتیجه  خالصه 
  بــراي  و تمـدن   تـاریخ   و آینـدة   از گذشــته، حـال   و کـالن   کلـی   دیـدي   داشـتن  ـ
  اساسـی   کشور ضرورت  و تبلیغاتی  سیاسی، اقتصادي، فرهنگی  کالن  لئمسا  ریزان برنامه
 . دارد
  نیازهـاي ) 2 ،و کمـی   مادي، جسمی  نیازهاي )1: دارد  نیاز اصلی  دو دسته  انسان ـ

 . استهنیاز  این  شناخت ها تمدنو  ها فرهنگ  شناخت  اساس .روحی ، و معنوي، کیفی

 ،الطبیعـه اءماور) 1  لمرو یعنـی ـق چهاررو با  از این . نیازهاست  رفع  انـانس  هدف ـ
 . کند برقرار می  رابطه) جامعه(دیگر   يها انسان  نفسِ) 4، خود  نفسِ )3 ،طبیعت )2

  ،و تفکیـک   فـن  )2 ،و معرفـت   علـم  )1:از داردنیـ   مقوله  سه  به  راه  در اینانسان  ـ
 . و ضابطه  نظم) 3

  کلیسـایی   و تمـدن   با فرهنگ  در تعارض از اساس  جدید غربی  و تمدن  فرهنگ ـ
 . گرفت  وسطا شکل  قرون
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  از این ،شد می  داده  جهان  آن  و بهشت  معنوي  نیازهاي  به  وسطا اصالت  در قرون ـ
  خرافـی  شناخت متمرکز بود اما  شناسی و نفس  بر خداشناسی  و فرهنگ  رو محور تمدن

 . و توهمی

از   و نیز عـواملی   بودن  محوري  کتو   بعدي  یک  سبب  به کلیسا  و تمدن  فرهنگ ـ
 . یافت  و بیرون زوال  درون

  وعـدة   بنابراین .داد  مادي  نیازهاي  را به  و اولویت  جدید اصالت  و تمدن  فرهنگ ـ
 . بها داد  محور طبیعت و جامعه  به  پس ،کرد  را جایگزین  جهانی  نای  بهشت

  این  آستانۀ  ها خود را به سال، غربی از چهارصد  و پس  دوم  جهانی  از جنگ بعد ـ
اسـتثمار و   ، طبیعت  بسیار زیاد منابع  استخراج  بهاي  به  بهشت  اما این .اند رسانده  بهشت

  همچنـین  .اسـت   شده  نیز زیست  محیط  و تخریب  آلودگی  سبب  آمده  دست  استعمار به
 .است  کرده  مبدل  فقیر و غنی  دو قطب  را به  آن  زده  را بر هم  جهان  نظام اجتماعی  تعادل
 . است  و اجتماعی  طبیعی  عظیم  بالیاي  آبستن  آتی  نورو، قر  از این

  رغـم   است، به  نشده  بها داده  غربی  انسان  معنوي  نیازهاي  به  دیگر چون  از سوي ـ
  حاکم  و درونی  قلبی  و سکینۀ  و امنیت  اطمینان  زمین، احساس  روي  مادي  بهشت  تحقق
 . نیست

  هاي ها و بحران از جنگ  ترس ،قلبی  و امنیت  اطمینان نبود  یعنی ، فوق  هاي بحران ـ
  بـه   را در غـرب   دو گـروه ، طبیعـی   عظـیم   و تهدیـد بالیـاي    خطر و ترس ، واجتماعی

عقـال بـا افکـار و    ) 2 ،بـا رفتارشـان    جوانـان ) 1: است  واداشته  و اعتراض  العمل عکس
 . هایشان اندیشه

  اسـالمی   انقـالب   وسیلۀ  اسالمی، به  و تمدن  فرهنگ هایی، بحران  چنین  در آستانۀ ـ
  جــذب  خواهــان  آنکــه  خــود قــرار دارد و ضــمن  خیــزش  ســومین  ایــران، در آســتانۀ
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و   الهـی   تا دستمایۀ  است  است، آماده  غرب  شناسی و طبیعت  شناسی جامعه  دستاوردهاي
هـا   آن  بـه ، الـنفس  و علـم   اخالق) ب ،و خداشناسی  عرفان) الفیعنی  ،خود را  تاریخی
 روند یا تعامل؟ می  تقابل  راه هدو ب  این  باید دید در آینده  حال .کند  تقدیم
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 منابع و مآخذ
پژوهی شـش   هاي آینده بررسی تطبیقی و ترازیابی در نظام .1386، یعل ،یتراب ـ

سسـه بنیـان   ؤم: ، تهـران نگـاري در ایـران   کشور؛ پیشنهاد نظام مناسـب بـراي آینـده   
  . پژوهان دانش
ـ ا یاسالم يجمهور یاست خارجیس .1384رمحمد، یام ،یوسفی یحاج ـ ران در ی

  . یالملل نیو ب یاسیدفتر مطالعات س :تهران، يا پرتو تحوالت منطقه
امارات متحـده در قبـال    يدعاو يریگ روند شکل« .1387تابستان علی، ،يدیحم ـ
  . 47، ش کیقات استراتژی، راهبرد مرکز تحق»گانه ر سهیجزا
 یسسـه فرهنگـ  ؤم: ، تهـران کـم یو سـت ینـاتو در قـرن ب   .1386مه، یسل ،یدارم ـ

  .رار معاصراب یالملل نیقات بیمطالعات و تحق
 يهـا  يبحـران آب و همکـار  « .1384ور یصـراف، بهـروز، مـرداد و شـهر     يسار ـ

 . ، سال نوزدهم12و11، شيـ اقتصاد یاسیاطالعات س، »یالملل نیب

روابـط   يان دکتـر یدانشجو ینده، جزوه درسیمطالعات آ .1387 ،نی، حسیمیسل ـ
 . ییطبادانشگاه عالمه طبا :تهران، ییالملل دانشگاه عالمه طباطبا نیب

ـ ا« .1385بهشت ید، اردیمج ،یاشلق یعباس ـ ـ یـ و امن يا ران هسـته ی ، »الملـل  نیت ب
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