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آینده قابل پیش بینی نیس��ت، اما مطالعه  ذهنیت افراد نس��بت به آینده امکان پذیر اس��ت. ذهنیت فرد نس��بت 
ب��ه آین��ده  خودش و آینده  جامعه، مبنای تصمیم گیری اوس��ت و از این جهت بررس��ی نظام مند تصاویر ذهنی از 
آینده به خصوص در میان جوانان که مالکان اصلی آینده هس��تند، موضوع مهمی اس��ت. در این راس��تا، پژوهش 
حاضر به عنوان یک پژوهش بنیادی که در س��نت پژوهش های کیفی انجام ش��ده است، به بررسی تصاویر آینده 
جامعِه ایرانی در ذهن جوانان تحصیلکرده کشور پرداخته است. داده های تحقیق با استفاده از مصاحبه های نیمه 
ی تحلیل شده اند. نتایج 

ّ
س��اختاریافته جمع آوری و با اس��تفاده از روش های تحلیل مضمون و تحلیل الیه ای عل

پژوهش نش��ان می دهد که تصاویر آینده در بین مش��ارکت کنندگان، از هفت مضمون اصلی س��اخته شده اند که 
به ترتیب عبارت اند از:  1. وزن زمان حال؛ 2. حس��رت ها، عجزها و نداش��ته ها؛ 3. فهم آینده؛ 4. سایه  جامعه؛ 

5. در راهی که دیگران قدم گذاشته اند؛ 6. آثار تاریخی به جای مانده از گذشته؛ 7. حدس هایی درباره  آینده. 
برای فهم عمیق تر ذهنیت مش��ارکت کنندگان با اس��تفاده از روش تحلیل الیه ای علی، در هر الیه بنابر ماهیت 
همان الیه، مضامین اصلی و فرعی بازخوانی ش��دند و گزاره های اصلی آنها به دس��ت آمد. نتایج پایانی نشان داد 
که ذهنیت جوانان از آینده، مقوله ای پیچیده و چند بعدی اس��ت و برای اثرگذاری بر روی آن نیاز به برنامه ریزی 

منسجم و کار فرهنگی عمیق است. 
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مقدمه
بخ��ش زی��ادی از آنچه جوانان از آین��ده فهم می کنند، ریش��ه در تصاویر ذهنی آن ها از آین��ده دارد. در نتیجه، 
تصاوی��ر آین��ده   می توانند بر زندگی و سرنوش��ت آن ها تأثیر بگذارند. آینده واقعی، وقتی که س��رانجام به حقیقت 
بپیوندد، از عناصری که در انتظارات قبلی ما وجود داشته اند، تشکیل شده است. می توان آینده را به عنوان تجسم 
نتایج کنش ها و انتخاب های حال ما دید، اما باید اذعان داش��ت که رفتار کنونی ما که آینده را ش��کل می دهند، 
خود متأثر از تصاویر س��اخته  ش��ده در ذهن ما از آینده اند. بنابراین، اهمیت تصاویر و ذهنیت افراد و اجتماعات 

نسبت به آینده،  همسنگ اقدامات کنونی آن هاست
ب��اور به این عقیده که تصاویر آینده به ش��کل گیری اقدامات تاریخ��ی افراد کمک کرده اند، یک وجه نظری در 
مطالعات آینده اس��ت. به تعبیر روش��ن تر، افراد یا تالش می کنند خود را با آنچه گمان می کنند روی خواهد داد، 
سازگار کنند یا به گونه ای رفتار می نمایند که آینده دلخواه خود را بسازند. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر 

ی است. 
ّ
تحلیل عمیِق تصاویر آینده در ذهن جوانان با استفاده از روش تحلیل الیه ای عل

به زعم بل1، مهمترین و بنیادی ترین پرس��ش های پژوهش��ی آینده پژوهان، مواردی این چنینی اند: تصویرهای 
آینده چه ماهیتی دارند؟ علل پیدایش آن ها چیست؟ و هر یک، چه پیامدهایی دارند؟ )بل، 1392، ص.173(. 

پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ های موجه به سواالت باال در مورد جامعه ایران است.

مبانی نظری پژوهش
نیاز و تمایل به درک و شناخت آینده، یکی از ویژگی های متمایز انسان ها است. )Rubin, 2013( برنامه ریزی 
و تعیین هدف بدون داش��تن چش��م انداز از آینده ام��کان پذیر نیس��ت. )Slaughter, 1991( بولدینگ2)1956( 
معتقد اس��ت خالصه وضعیت بش��ر حاصل تمامی تجربیات انسان از گذشته تا اکنون است، اما تصمیمات انسان 
به آینده مربوط می ش��ود. بنابراین تصویری که انس��ان نس��بت به آینده دارد، عاملی کلیدی برای تصمیم گیری های 
اوس��ت. همان گونه که ژوونل3)1967( بیان می کند، بخش��ی از آینده قابل کنترل اس��ت و انسان می تواند بر روی 
گاه و صاحب قدرت می تواند آن آینده را از طریق اقدام های خود بس��ازد. آینده توسط  آن تاثیرگذار باش��د و انس��ان آ
مقاصد4 و اقدامات افراد س��اخته می ش��ود. )Ono, 2005(  از نظر دیتور5 )2014( نیز آینده از بر هم کنش چهار 
مولف��ه  رویدادها6، روندها7، تصاویر8 و اقدام ها9 پدید می آید. بنابراین افراد در طراحی و انتخاب مس��یرهای پیش 
رو نه تنها به بررس��ی و ارزیابی اتفاقات و رویدادهای گذش��ته، بلکه به بررس��ی آن چیزی که احتمال دارد در آینده 
اتفاق بیفتد، می پردازند. این احتماالت همان تصاویر آینده هستند. )Ono, 2003( تصاویر آینده، حق انتخاب ها 
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و احتماالت��ی را ارائه می دهند ک��ه می توانیم از بین آنها انتخاب کنیم یا در مورد آنها به بحث و تبادل نظر بپردازیم. 
گاهی جمعی فراهم می آورد که به انس��ان کم��ک می کند، رفتار،  )Slaughter, 1991( ای��ن تصاوی��ر ی��ک خودآ
هویت و تصمیم های خود را شکل دهد )Taheri Demneh & Morgan, 2018(. پوالک1 )1971( به عنوان 
یک ایده آل گرای تاریخی مدعی اس��ت که »ایده یا اندیش��ه« بخصوص اندیشه های معطوف به آینده، محرک های 
اصل��ی تاریخ هس��تند که نوع بش��ر را به قلمروی جدیدی هدای��ت می کنند. از این رو، تصاوی��ر آینده جایگاه قابل 
توجهی در حوزه آینده پژوهی به خود اختصاص داده اس��ت. آینده پژوهان بر این باورند که تصاویر آینده به ش��کل 
گی��ری اقدام��ات تاریخی افراد کمک می کنند. افراد ی��ا تالش می کنند خود را با آنچه گم��ان می کنند روی خواهد 
داد، س��ازگار کنند یا به گونه ای رفتار می کنند که آینده دلخواه خود را بس��ازند. )Bell,1997( بر اساس نظر دیتور، 
آینده پژوهی درصدد کمک به افراد اس��ت تا   اقدام های کنونی خود را از حد کوش��ش های صرفا منفعالنه فراتر برده 
و بکوش��ند تا آینده را پیش بینی و س��پس بر اس��اس پیش بینی ها طرح های عملی خود را به اجرا درآورند. بنابراین، 
تصاوی��ر آینده در س��طح فردی می تواند ح��س درک و کنترل آینده را برای افراد فراه��م آورد و به عنوان بخش مهم و 
تاثیرگ��ذار سیس��تم باور آنه��ا عمل نماید. )Son, 2013( در س��طح اجتماعی نیز ویژگ��ی و کیفیت تصاویر حاکم 
بر ذهنیت انس��ان های یک جامعه نس��بت به آینده آن جامعه، مهم ترین عامل پیش��رفت و تحول آن جامعه اس��ت. 
)Boulding, 1956( زمانی که تصاویری مثبت و آرمان گرایانه از آینده وجود داشته باشد، قدرت تغییر در جامعه 
ایجاد خواهد شد، چرا که افراد به این باور می رسند که آینده ای بهتر از گذشته و حال وجود دارد که آنها قادر هستند 
به آن دست یابند. )Bell,1997( طبق نظر پوالک، رابطه نزدیکی بین تصاویر آینده و شکوفایی فرهنگی وجود دارد. 
زمان��ی ک��ه جامعه ای تصاویر منفی از آینده دارد، فرهنگ آن فرومی پاش��د، اما تصاویر مثبت از آینده، نگرش های 
افراد جامعه را به س��مت آینده جلب نموده و اقدامات آنها برای تاثیرگذاری بر آینده و به واقعیت تبدیل نمودن آن را 
هدایت می کند. )Son, 2013( بنابراین می توان ادعا کرد که فهم تغییرات اجتماعی مستلزم درک تصاویر آینده به 
عنوان نقشه های راِه در دسترس و چگونگی انتخاب این تصاویر توسط افراد است. )Aligica, 2011( از آنجا که 
قش��ر جوان هر جامعه نیروی محرکه آن جامعه محس��وب می ش��ود و آینده آن جامعه به آنها بستگی دارد، بررسی و 
درک تصاویر آنها از آینده پیش رو می تواند به تحلیل جامعه و سیاس��تگذاری کالن در س��طح جامعه کمک شایانی 
نماید، چرا که تصاویر آینده به عنوان ارزش های درونی انتظارات، معنایی قوی برای جوانان در آمادگی آنها برای رو 
به روش��دن با فضای احتماالت آینده، درک آن ها از اهداف و در انتخاب ابزار برای دس��تیابی به این اهداف دارد. در 
واقعیِت در حاِل تغییر امروز، برای جوانان گزینش ابزارهای مفید و منطقی که با آن به هدف خود نائل شوند، آسان 
نیس��ت. ای��ن موضوع بر اهمیت درک تصاویر جوانان از آینده و اس��تنباط آن تصاویر تاکی��د می کند تا بتوان آن ها را 
تحلیل و اگر الزم شد، اصالح کرد. )Rubin, 2013( فهم تصاویر آینده مرتبط با جوانان نه تنها منجر به شناخت 
بهتر آینده های محتمِل مربوط به آنها می ش��ود، بلکه اطالعات قابل توجهی در مورد انگیزه های فعلی، تصمیمات 
و انتخاب های آنها به دس��ت می دهد. )Kaboli & Tapio,2017( مطابق آنچه گفته ش��د هدف از این پژوهش، 
بررسی تصاویر آینده در ذهن جوانان ایرانی و درک این تصاویر است، چرا که شناخت این تصاویر به آینده پژوهان 
این امکان را می دهد که در صورت نیاز برای تغییر یا اصالح آن ها به سمتی دیگر، رهنمودهای الزم را ارائه دهند. 

1. Frederik Lodewijk Polak
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پیشینه پژوهش
رضایان قیه باش��ی و کاظمی )1393( در مطالعه ای به بررس��ی تصویرپردازی و کالن تصاویر آینده سیاس��ت 
جهانی پرداختند و هش��ت کالن تصویر ارائه ش��ده برای آینده جهان، آثار، پیامدها و نقدهای وارد ش��ده بر آنها 
را بررس��ی نمودند. دنیای بدون مرز، دنیای سراس��ر دموکراسی، تضاد و جنگ تمدن ها، قرن چینی، رشد جامعه  
بین الملل، ترقی و پیش��رفت بخش های جنوبی جهان، فاجعه زیس��ت محیطی و در نهایت به س��وی دموکراسی 

جهان وطنی، هشت کالن تصویر مطرح برای آینده جهان هستند که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. 
طاه��ری دمن��ه و هم��کاران در مقاله ای به بررس��ی نقش تصاوی��ر آینده در فرایند س��اخت هوی��ت اجتماعی 
پرداخته ان��د. در این مقاله خوانش جدیدی از مفهوم هویت با عنوان هویت مقصد معرفی ش��ده اس��ت. هویت 
مقصد به عنوان هویتی که بر اس��اس تصاویر مش��ترک از آینده ایجاد می شود، معرفی شده و تاکید شده است که 

برای ساختن این هویت به مشارکت حداکثری آحاد جامعه نیاز است. )طاهری دمنه و همکاران، 1394(
طاهری دمنه در مقاله ای دیگر به بررس��ی بن مایه های س��ازنده  تصاویر آینده پرداخته است. نتایج این تحقیق 
نش��ان می دهد که ماهیت اکثر بن مایه های س��ازنده  تصاویر آینده ناظر بر این فرضیات اس��ت که تصاویر آینده 
ارتباط عمیقی با تجربه زیس��ت مشارکت کنندگان در گذشته و حال داشته و آن ها توانایی کمی برای رویاپردازی 
از یک آینده مطلوب و ایجاد گسس��ت در وضعیت موجود و حرکت به س��مت یک آینده مطلوب دارند. )طاهری 

دمنه، 1397( 
در میان محققان خارجی، فرد ال پوالک را می توان اولین نفری دانست که در دوران معاصر درباره  تصویرسازی 
آینده به انتشار دیدگاه های خود پرداخته است. او معتقد است تمدن امروزین بشر به جای حرکت کردن، از ترس 
منفعل شده و توانمندی خود را برای ترسیم آینده به واسطه نوعی بدبینی گسترده نسبت به آن از دست داده است. 
 هیچ چش��م انداز چالش برانگیزی فراتر از ث��روت و قدرت فناوری ندارد. 

ً
از نظ��ر پ��والک تمدن این عصر، عمال

پوالک معتقد است که تنها نقطه امید برای احیای این تمدن، گسترش افق های فکری جدیدتر در جامعه و تالش 
برای شکل دادن به یک جامعه بهتر است. )پوالک، 1973( 

نو در پژوهشی به بررسی تفاوت میان جوانان آمریکایی و تایوانی از منظر تصاویر آینده می پردازد. او با اذعان 
ُ
ا

به اهمیت مس��ئله ش��ناخت ذهنیت جوانان به عنوان آینده س��ازان جامعه و بررس��ی عوامل موثر بر س��اخت این 
ذهنیت ها، این تصاویر را از جهات گوناگون بررسی می کند و رابطه بین تصاویر آینده و برداشت از زمان حال و 

نو، 2003(
ُ
نیز ارزش های نهفته در این تصاویر را مورد مداقه قرار می دهد. )ا

نو در مقاله ای دیگر که در نشریه  »آینده پژوهی« به چاپ رسیده است، ضمن بررسی شاخصه های اجتماعی 
ُ
ا

تاثیرگ��ذار ب��ر روی تصاویر آینده در بین جوانان ژاپنی، بر آن اس��ت که خانواده، بازار، مدرس��ه و جامعه هر کدام 
ی به منظور بررسی تصاویر آینده 

ّ
تاثیر ویژه ای بر آینده دارند. او در این مقاله، کمابیش از روش تحلیل الیه ای عل

استفاده می کند. در سطح لیتانی این تحلیل، سه مورد مشخص وجود دارد: تالش کم در راستای ساختن آینده، 
نو با نتایج مطالعه  

ُ
نو، 2005( در نهای��ت برخی نتایج مطالعه  ا

ُ
ع��دم ش��ناخت خود و دانش کم درباره جامعه. )ا

حاضر همخوانی داشتند.
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ویونل��ر1 )2011( در مقاله ای با عنوان »فراتر از مناقش��ات اجتماعی و اقتصادی: تصاویر اس��طوره ای از آینده 
ش��هرها« به بررس��ی جایگاه تصاویر آینده در مقوالت مربوط به ش��هر، شهرس��ازی و معماری پرداخته اس��ت و 
توانایی بشر در توسعه تصاویر آینده  شهرها را عمدتا وابسته به سواد بصری2 آنها می داند. او با به کارگیری مفاهیم 

تصاویر، کهن الگوها، اسطوره ها و آینده های بدیل، چهار سناریوی محتمل را برای شهرها استخراج می کند. 
دنیس مورگان3  به عنوان یکی از کس��انی که تحقیقات زیادی در زمینه  تصویرسازی آینده انجام داده است، در 
مقال��ه ای تاثیرگ��ذار و خواندنی، با تاثیرپذیری از تحقیقات گلن پیج4 در م��ورد امکان پذیری تحقق جهان بدون 
جنگ یا به طور کلی جهان بدون خشونت، با بررسی تاریخ، باستان شناسی و شواهد انسان شناسی، بروز جنگ 
را یکی از الزامات تمدن ها دانس��ته و معتقد اس��ت در عصر مدرن با دستیابی بشر به سالح های مرگبارتر و ویران 
کننده تر، همان الگو تش��دید ش��ده اس��ت. با وجود این، او به دنبال این سوال اس��ت که آیا تمدن های مدرن و به 
دنبال آن پس��ت مدرن، می توانند تصاویر مربوط به آینده بدون جنگ را محقق س��ازند؟ او در پاسخ به این سوال، 
نقش تفکر پس��ت مدرن را برجس��ته می کند و راه رسیدن به آینده بدون خشونت را در ترویج این فکر می داند که 

باید پارادایم یا انگاره  ذهنی امپراتوری جهانی5، به انگاره ذهنی انجمن زمین6 تبدیل شود. )مورگان، 2012( 
ی می پردازد. در 

ّ
هافمن )2012( به واکاوی تصاویر آینده کش��ور چین با اس��تفاده از روش تحلیل الی��ه ای عل

این مطالعه با تکیه بر تصویرپردازی در فضای روابط بین الملل، بر روی دو تئورِی »خطر چین« و »رشد صلح 
آمیز« تمرکز و نشان داده شده که هر دو تئوری در مسیر خود حامل مشکالتی هستند. هافمن پیشنهاد می کند که 
برای بررس��ی دقیق تر آینده چین به اس��تفاده از ابزارهای پیچیده تری نیاز است و بدین منظور روش تحلیل الیه ای 
علی را به کار می گیرد. او با استفاده از روش تحلیل الیه ای علی هر دو تئوری را تجزیه و تحلیل می کند و در هر 

چهار الیه  این روش، عناصر اصلی را استخراج می نماید. 
س��ون )2013( در مقاله ای به بررس��ی تصاویر آین��ده در کره جنوبی می پردازد. او دوره  م��ورد مطالعه  خود را 
به دو دوره  پیش��امدرن و مدرن تقس��یم کرده و معتقد اس��ت که در دوره پیش��امدرن تصاویر  آینده عمدتا متاثر از 
فرهنگ کنفسیوسی و دوران طالیی چین باستان است. در حالی که در دوران مدرن، پنج تصویر شاخص از آینده 
برای کره جنوبی وجود دارد: 1- تبدیل ش��دن به یک کش��ور پیشرفته و توسعه یافته؛ 2- مباحث آخرالزمانی؛ 3- 

یکپارچگی و انسجام ملی؛ 4- جامعه  پیشرفته  اطالعاتی؛ 5- چشم انداز فمینیستی.
مورگان در مقاله  اخیر خود که در نش��ریه فیوچرز به چاپ رس��یده است، به دیالکتیک بین تصاویر آینده و ایده  
پیش��رفت می پ��ردازد. مورگان در ای��ن مقاله نظرات پوالک، مانهای��م و پوپر را مورد مداقه ق��رار می دهد و ضمن 
بی��ان تاریخچه و پیش��ینه  این نظریات، نقاط ضعف آنها را برمی ش��مارد و در نهایت ی��ک تصویر نو برای دوران 
جدید ارائه می دهد. این تصویر، »توسعه پایدار جهانی« نام گرفته است. از نظر مورگان، این تصویر با شرایط و 

1. Cynthia Frewen Wuellner
 از نوع آگاهانه است و گونه های 

ً
2. س��واد بصری به  معنای فهمیدن معنای تصویر، یکی از مهارت های مهم انس��انی در فهم و ترجمه تصویر اس��ت. البته این درک عموما

مختلف بازنمایی تصویری و قواعد بصری برای درک عملکرد و معنی آنها، در حیطه دانش سواد بصری قرار می گیرد.
3. Dennis Ray Morgan     
4. Glenn Paige
5. Global Empire
6. Earth Community



 مطالعه  کیفی در ذهنیت جوانان از آینده با استفاده از روش تحلیل الیه ای علّی

36

ویژگی های دنیای جدید همخوانی دارد .)مورگان، 2015(
کابلی و تاپیو )2017( به بررس��ی عناصر س��ازنده  تصاویر آینده در ذهن گروهی از دانش��جویان کارشناسی و 
کارشناس��ی ارش��د در فنالند پرداختند. نتایج این مطالعه نش��ان داد که جوانان تمایل دارند آینده را در چارچوب 

وضعیت زمان حال تحلیل کنند. 
روش شناسی پژوهش

از منظ��ر ه��دف، پژوهش حاضر ی��ک پژوهش بنیادی اس��ت و از آنجایی که در حوزه  عل��وم اجتماعی انجام   
می شود، باید روشی متناسب با این حوزه اتخاذ کرد. آنچه متناسب با طرح مسئله این تحقیق است، روش کیفی 
می باش��د. موضوع پژوهش کیفی می تواند زندگی اشخاص، تجربه های زندگی، رفتارها، هیجان ها، احساس ها 
و نیز کارهای س��ازمانی، جنبش های اجتماعی، پدیده های اجتماعی و تعامالت میان ملت ها باش��د. )استراوس 

و کربین1، 1394( 
ی2 اس��ت. تحلیل الیه ای علی یک 

ّ
روش اصل��ی تجزی��ه و تحلیل در تحقیق حاض��ر، روش تحلیل الیه ای عل

روش و نظریه  تحقیقاتی جدید اس��ت که به دنبال ترکیب و یکپارچه س��ازی دیدگاه های تجربی، تعبیری، انتقادی 
و یادگیری حین عمل اس��ت. کاربرد آن به عنوان یک روش به معنای پیش بینی3 آینده نیس��ت، بلکه به معنای ایجاد 
 در توسعه یک سیاست مؤثرتر، عمیق تر، جامع تر 

ً
فضاهای متحول ساز برای خلق آینده های بدیل4 است و احتماال

و بلندمدت تر مفید اس��ت. تحلیل الیه ای علی ش��امل چهار س��طح اس��ت: لیتان��ی5، علل اجتماع��ی، گفتمان/ 
جهان بینی و اسطوره/ استعاره. 

سطح نخست یعنی لیتانی، دیدگاه بدون پرسش و معمول واقعیت است. سطح دوم، سطح علت های اجتماعی 
و دورنمای نظام مند است. داد ها و اطالعات لیتانی در سطح دوم شرح داده می شوند و مورد پرسش قرار می گیرند. 
س��طح سوم، گفتمان یا جهان بینی است. در این س��طح فرض های عمیق تر، استدالالت، جهان بینی و ایدئولوژی 
مش��خص می شوند. در این سطح می توان به اکتشاف این امر پرداخت که چگونه ذینفعان مختلف، لیتانی و نظام 
گاه را بیان می دارد. چالش  را می س��ازند. سطح چهارم، سطح اسطوره و استعاره هاست که ابعاد احساسی ناخودآ
ف��راروی تحلیل الیه ای علی، پژوهش و حرکت در این الیه های تحلیل و در نتیجه در برگرفتن ش��یوه های مختلف 
دانس��تن اس��ت. انجام این کار منجر ب��ه خلق آینده های بدیل معتبر می ش��ود. روش تحلیل الی��ه ای علی با طرح 

پرسش از آینده آغاز می شود و با همین پرسش خاتمه می یابد. )عنایت الله، 2007( 

1. Anselm L. Strauss and Juliet M. Corbin
2. Casual Layered Analysis (CLA)
3. Predicting 
4. Alternative futures 
5. Litany 
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نمودر 1: چارچوب تحلیل الیه ای علی )عنایت الله، 2۰۰7(

گفتنی اس��ت که تحلیل الیه ای علی در اینجا یک چارچوب کلی برای نظم دادن به روند مطالعه و در نهایت 
عمق بخشیدن به فرایند تحلیل داده های خام است، اما مرحله نخسِت تحلیل داده های خام، با استفاده از روش 
تحلیل مضمون )تحلیل تم(1 صورت گرفت. استفاده از مطالعات کیفی به  ویژه روش تحلیل تم، زمانی ضرورت 
پیدا می کند که اطالعات اندکی در مورد پدیده مورد مطالعه وجود داش��ته باش��د و یا  در مطالعات و تحقیقات 
انجام  شده پیرامون موضوع مورد نظر، فقدان یک چارچوب نظری که به صورتی جامع به تبیین موضوع بپردازد، 
مشهود باشد. علی رغم مطالعات و تحقیقات قابل قبول در حوزه تصاویر آینده، پژوهش های اندک و پراکنده ای 
در مورد عوامل شکل دهنده به تصاویر انجام  شده است. لذا نبود یک چارچوب نظری جامع، محققان پژوهش 
حاضر را بر آن داشت تا یک چارچوب نظری متناسب با فرهنگ ایران را توسعه دهند. همچنین، ابزار جمع آوری 
داده در این پژوهش مصاحبه است. با توجه به نوین بودن تحقیقات درباره تصاویر آینده در ایران، تصمیم گرفته 
کید بر رویکرد اکتش��افی اس��تفاده شود. مشارکت  ش��د که در این تحقیق از مصاحبه های نیمه س��اختار یافته با تأ
کنن��دگان در این پژوهش، دانش��جویان تحصیالت تکمیلی بودن��د که با آنها مصاحبه نیمه س��اختار یافته انجام 
شد. در نهایت پس از هفده مصاحبه، جمع آوری داده ها به مرحله  اشباع نظری رسید. مصاحبه شامل سواالتی 
درباره  ترس های آینده، دغدغه های فرزندآوری و آموزش به آنها، س��بک زندگی، شغل و درآمد، آرزوها، توانایی 

تاثیرگذاری بر آینده، آرمان شهرگرایی و انتظار بهترین و بدترین اتفاق در آینده می شد.

یافته های پژوهش
در جدول 1 نتایج حاصل از انجام تحلیل تم آمده است. هر کدام از مصاحبه ها چندین بار مطالعه و کدهای 
اولیه از آن ها استخراج گردید. گاهی برای انتقال بهتر موضوع، کدهای اولیه به صورت استعاری بیان شده اند. در 

نهایت 30 تم فرعِی شناسایی شده در قالب 7 تم اصلی باز آرایی شدند.

1. Thematic analysis 
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جدول 1: مضامین اصلی و فرعی حاصل از تحلیل مصاحبه ها1

طبقات )تم فرعی(دورنمایه )تم اصلی(ردیف

آثار تاریخی به جای مانده از گذشته1

گذشته راه آینده است

همینی که هست

مثل مادرم برای فرزندم

پایبند به خانواده

اصولی پایدار با جزئیاتی متفاوت

در راهی که دیگران قدم گذاشتند2

تحصیل و باز هم تحصیل

کارخانه یا دانشگاه

مهاجرت

وزن زمان حال3

عصر اسطوره های ورزشی

نگرانی در مورد محیط زیست

قدرت در سیاست

زنان روی نیمکت جلو

اقتصاد راه خود را می رود

اقتصاددانان همه چیز دان

همه نگرانند

حسرت ها، عجزها و نداشته ها4

آرامش، سلسله ای از روزهای خوش

جامعه  هپی

وطنم؛ پاره  تنم

معمولی های قهرمان

ترس ها = از دست دادن ها

من مهم هستم، نه دیگران

فصل آخر کمی تأمل

سایه  جامعه5
همه برابرند، جامعه برابرتر

تشکیل خانواده

حدس هایی درباره  آینده6

احساس فناوری

مفهوم علم و دانشگاه

ال اکراه فی اعتقادات

خانواده نه خوابگاه

آینده ساختنی است

نزدیک نه، ولی خیلی دورفهم آینده7

1. این لفظ از آن جهت انتخاب شد که به دلیل کاربرد زیاد در رسانه ها، به گوش آشناست و تداعی کننده مفهومی است که مدنظر محقق می باشد.
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نتایج نهایی حاصل از تحلیل مضمون در شکل 1 امده است. 

شکل1: تم های اصلی سازنده  تصاویر جوانان از آینده

اولین تم اصلی »آثار تاریخی به جای مانده از گذشته« نام گرفت. این تم از پنج تم فرعی ساخته شده است که 
عمده ترین آنها تم فرعِی »گذش��ته راه آینده است« می باش��د. همان طور که مالحظه می شود تمامی تم های فرعِی 
س��ازنده  این تم، تصاویر آینده را به گونه ای به گذش��ته پیوند می دهند. به عبارت دیگر، این تم مشخص کننده  نقش 
گذشته در ساخت تصاویر آینده است. دومین تم اصلی، »در راهی که دیگران قدم گذاشتند« نام گرفت. این تم از 
سه تم فرعی با نام های »تحصیل و باز هم تحصیل«، »کارخانه یا دانشگاه« و »مهاجرت« تشکیل شده است. وجه 
تشابه تم های فرعی در اینجا سهم همساالن است. در واقع، ادامه  تحصیل، مهاجرت و کار در کارخانه یا دانشگاه، 
بیشتر از آن که یک نیاز درونی یا یک فشار بیرونی بر فرد باشند، جنبه تقلید و عقب نماندن از قافله را دارند. سومین 
ت��م اصلی، »وزن زمان حال« نام گرفت. هفت تم فرعِی تش��کیل دهن��ده  این تم همگی به نوعی تصاویر آینده را به 
مس��ائل جاری در زمان حال ارجاع می دهند. چهارمین تم اصلی، »حس��رت ها، عجزها و نداش��ته ها« نام گرفت. 
این تم اصلی از هفت تم فرعی ساخته شده است. ماهیت این تم بیشتر مربوط به شخصت افراد است. به عبارت 
دیگر، تفسیر این تم و تم های فرعی سازنده  آن بیشتر مربوط به حوزه روانشناسی است. حسرت رسیدن به روز های 
خوش و آرام، حس��رت و ناتوانی در رس��یدن به یک جامعه  ش��اد، ترس از دست دادن عزیزان در حالی که نمی توان 
برای آنها کاری کرد و موارد دیگر، از این دس��ت هس��تند. در این تم، تصاویر آینده بیشتر از آن که جوالنگاه رسیدن 

به چیزهای نو و بدیع باشد، محلی برای جبران نداشته ها و جلوگیری از وقوع حوادث بد هستند. 
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پنجمی��ن تم اصلی، »س��ایه  جامعه« نام گرفت. این تم اصلی از دو تم فرع��ی »همه برابرند، جامعه برابرتر« و 
»تش��کیل خانواده« ساخته شده است. این تم نشان دهنده  نقش جامعه در ساخت تصاویر آینده است. ششمین 
ت��م اصل��ی، »حدس هایی درب��اره  آینده« نام گرفت. بر خالف تم های اصلی که تاکنون بررس��ی ش��د، این تم به 
عنوان یکی از تم های س��ازنده  تصاویر آینده، خود حامل مس��ائلی درباره  آینده اس��ت. به عبارت دیگر، در اینجا 
گزاره هایی داریم که مربوط به درگیری فکری مصاحبه ش��وندگان با آن چیزهایی بودند که در آینده اتفاق  می افتد 
و نه در گذشته و حال. با این وجود این، تم حاضر نیز در حد پیش بینی ها و پیش گویی ها باقی ماند و به سمت 
آنچه واقعا مطلوِب تصویرس��ازی از آینده است، پیش نرفت. در واقع، این تم نشان دهنده  درگیری ذهنی جوانان 
با س��وال »چه خواهد شد؟« و »چگونه می شود؟« است و با سوال »بهتر است چه بشود؟« یا گزاره  »می خواهم 

کاری کنم که این یا آن بشود« که وجه کنشگری افراد را می سازند، ارتباطی ندارد. 
هفتمین و آخرین تم اصلی، »فهم آینده« نام گرفت. این تم تنها از یک تم فرعی یعنی »نزدیک نه، ولی خیلی 
دور« تشکیل شد. مهمترین مسئله ای که این تم در بر می گیرد، اشاره به این نکته است که آینده از منظر مصاحبه 
ش��وندگان آن چیزی بود که در فاصله  زمانِی بس��یار دوری از آنها قرار داش��ت. ش��ناخت آنها از این آینده به مدد 
داس��تان های علمی تخیلی و ُچنین چیزهایی ش��کل می گرفت و آنها در س��اخت آن هیچ نقشی نداشتند و حتی 

نگرانی از بابت آن هم حس نمی کردند. 
روش تحلیل تم در حداقل خود، داده ها را س��ازمان دهی و در قالب جزئیات توصیف می کند. بر این اس��اس 
ب��ا توج��ه به متن مصاحبه ها، تالش ش��د ت��ا اطالعات بر اس��اس موضوع، در دس��ته های معن��ادار طبقه بندی و 
برچس��ب زنی ش��وند. اگر این کار به درستی انجام شود، تحلیل تم می تواند صدها جمله  بیان شده در مصاحبه را 
به چند تم – که مس��ائل و نگرش های پاس��خ دهندگان را خالصه می کند – کاهش دهد. بدین ترتیب، با توجه به 
 نشان دهنده یک مفهوم مستقل هستند – 

ً
محتوای ظاهری، مباحث مطرح ش��ده در دسته های مفهومی – که عمال

کدگذاری شدند. اما یکی از نوآوری های پژوهش حاضر، استفاده  متوالی از دو روش تحلیل تم و تحلیل الیه ای 
علی اس��ت. این س��اختار مرکب، به پژوهشگران کمک می کند تا در مرحله  اول داده ها را منظم، ساختار بخشی 
شده و دسته بندی کنند و در مرحله  بعد، بر روی این داده های منظم شده که اکنون حکم اطالعات پر ارزشی را 
پی��دا کرده اند، تحلیل ه��ای عمیق تری انجام دهند. خروجی های مرحله  تحلیل الیه ای علی، قطعا با ارزش تر از 
اطالعات خواهند بود و به نوعی می توان آن ها را دانش و یا ِخرد و بینش1 دانس��ت؛ دانش��ی که از تجزیه و تحلیل 

اطالعات به دست آمده و خود منجر به سطوحی از خرد و بینش می شود. 
در ادامه، در هر الیه، به تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است. 

تحلیل در الیه  اول )لیتانی(
گفته شد که الیه  اول در تحلیل الیه ای علی مربوط به آن چیزهایی است که بدون پرسش جدی در باره موضوع 
مورد نظر، از دید همگان در دس��ترس اس��ت. در واق،ع این الیه ناظر بر عینی ترین و آش��کارترین سطح تحلیل 

1. برای فهم تفاوت بین داده، اطالعات، دانش و خرد می توان به متون علمی منتشر شده در زمینه  مدیریت دانش رجوع کرد. این مراحل چهارگانه در مدیریت دانش به نوعی 
منطبق بر مراحل چهارگانه  » داده، معنا، معرفت و اسطوره« در روش CLA هستند. 
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اس��ت. اما یک نکته جدی در طرح مس��ئله  پژوهش حاضر آن اس��ت که این تحقیق بر روی تصاویر آینده انجام 
می گی��رد. تصاویر آینده از باورها، آرزوها، عقاید و فرضیه هایی درباره  آنچه آینده خواهد بود، تش��کیل ش��ده اند 
و در قال��ب امی��د، ترس و انتظارات بروز می کنند و بر تصمیم گیری، انتخ��اب، رفتار و کنش ما تأثیر می گذارند. 
بدین جهت در س��طح لیتانی یک پرسش اساسی آن اس��ت که عینی ترین وجوه باورها، آرزوها و عقاید مربوط به 
آینده کدام اند؟ برای پاس��خ به این س��ؤال، به بررس��ی تکرار ش��ونده ترین تصاویر پرداخته شد1. در سطح لیتانی 
تکرار ش��ونده ترین تصاویر می آیند. پس از بررسی دوباره متن مصاحبه ها و مرور چندین باره  آن ها موارد جدول 

زیر به عنوان پارامترهای سطح لیتانی استخراج گردیدند. 

جدول 2: تحلیل تصاویر در سطح لیتانی

برخی ابعاد مؤلفهمؤلفهردیف

خودمحوری1
حلقه  کوچک خانواده2، آرمان خانه، آرزوهای شخصی، موفقیت های شخصی و ترس از دست 

دادن عزیزان

موفقیت اقتصادی و استقالل مالیمادی گرایی2

تحصیل، مهاجرت، تشکیل خانواده، پذیرفتن نقش پدر و یا مادر و نگرانی های همه گیر3دنباله روی از جامعه3

فشار گذشته، برنامه های جاری و نیازهای ارضا نشدهرودخانه  جاری44

همان طور که در جدول 2 نش��ان داده ش��ده است، در س��طح لیتانی، چهار مولفه ظاهر شده اند. این مولفه ها 
نتیجه مطالعه  چندباره  تم های اصلی و فرعِی اس��تخراج ش��ده در مرحله تحلیل تم هس��تند. گفتنی اس��ت در هر 
چهار الیه، گاهی برای فهم بیشتر یک مولفه آن را در قالب یک استعاره شناختی بیان کرده ایم. برای مثال، مولفه  
»رودخانه  جاری« اذعان جوانان به ناتوانی در تغییر مسیر زندگیشان است که مسیری از پیش تعیین شده به وسیله  

فشار گذشته، برنامه های جاری و نیازهای ارضا نشده است. 

تحلیل در الیه  دوم )علل اجتماعی(
در این الیه به این پرس��ش های اصلی پرداخته می ش��ود که تصاویر رایجی که در سطح لیتانی ساخته شده اند، 
چه علل اجتماعی دارند؟ و چه کسی باعث ایجاد این تصاویر می شود؟ پس از بررسی داده های تحقیق و نیز با 

چاشنِی مطالعات کتابخانه ای، پارامترهای این الیه در جدول 3 خالصه شده اند. 

1. با خالق روش CLA، پروفسور سهیل عنایت اله برای بسط الیه های این روش در تحقیق حاضر به صورت ایمیلی مکاتبه و از نظرات ایشان استفاده شد.
2. منظور از حلقه کوچک، خانواده و دوستان هستند که بیشترین وابستگی ما به آ نهاست و بسیاری از رفتارها و برنامه ریزی های ما با تایید آنها انجام می شود.

3. به نظر می رسد که اعتبار یک نگرانی به این است که برای دیگران هم نگرانی باشد، گویی بدبختی ها و مصائب واگیر دارند.
)) Fritz Perls ( 4. رودخانه را هل ندهید، خودش جاری است! )فریتز پرلز
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جدول 3: تحلیل تصاویر در سطح علل اجتماعی1

برخی ابعاد مؤلفهمؤلفهردیف

رانده شدگان11
شانس کم برای تعامل با دیگران )ساختار(، انتظار نقش های کم )ساختار( و تصاویر مثبت شخصی و 

تصاویر منفِی جمعی )عامل انسانی(

شکاف طبقاتی2
آرامش پولی2 )عامل انسانی(، لذت مصرف )عامل انسانی(، ترویج روحیه مادی گرایی )ساختار(، 

اقتصاد دولتی )ساختار( و رانت دولتی )ساختار(

آش خاله33

هزینه  تفاوت4 )ساختار(، خواست حلقه  کوچک )ساختار(، ناشکیبایی ها5 )عامل انسانی(، جایگاه 
تاریخ در فرهنگ ایرانی )ساختار(، الگوهای گذشته در کنار فقدان الگوهایی برای آینده )ساختار(، 

هویت موروثی و هویت نقش ها در کنار فقدان هویت مقصد )ساختار(، فشار همساالن )ساختار(، فشار 
خانواده )ساختار( و عدم استقالل )عامل انسانی(

جامعه  کلنگی46
عدم انباشت درازمدت تغییرات )ساختار(، ناتوانی در برنامه ریزی بلندمدت )عامل انسانی( و عدم 

آموزش آینده نگری در سطح خرد در جامعه )ساختار(

همان طور که در جدول 3 نش��ان داده ش��ده است، در س��طح علل اجتماعی نیز چهار مولفه شناسایی شدند. 
ای��ن مولفه ه��ا به ترتیب بی��ان کننده  علت های اجتماعِی مربوط به هر کدام از مولفه های س��طح لیتانی هس��تند. 
برای مثال، اگر در س��طح لیتانی به مولفه  »خودمحوری« برخورد می کنیم در س��طح علل اجتماعی مولفه  »رانده 
ش��دگان« س��ازنده  آن خواهد بود. اما برای جواب به این س��وال که در این سطح چه کسی باعث ایجاد این مولفه 
می شود، ابعاد شناسایی شده  هر مولفه در دو طبقه، دسته بندی شدند. سطح عاملیت و سطح ساختار7 این نکته 
نش��ان می دهد که هر علت در س��طح اجتماعی می تواند از ساختار و یا عاملی انسانی نشات بگیرد. در ادامه هر 

کدام از چهار مولفه و ابعاد سازنده  آنها شرح داده شده اند.
مولفه  رانده شدگان، بیان کننده  علل اجتماعی خودمحوری در بین جوانان است. خودمحوری می تواند منشا 
فردی داش��ته باش��د. برای مثال، تصاویر مثبت فردی و تصاویر منفی از جامعه، فرد را به س��مت تقویت تصاویر 
مثبت س��وق می دهد؛ بدین معنی که فرد با کوش��ش در راه هدف های ش��خصِی خود و دوری از کوش��ش در راه 
هدف ه��ای جمع��ی به خودمحوری می رس��د. در اینجا این عل��ت از عاملیت خود فرد منش��أ می گیرد، اما خود 
محوری می تواند ناشی از ساختار نیز باشد. بدین ترتیب که ساختار یعنی همان جامعه در مفهوم کلی خود، که 
ش��امل دولت و نهادهای س��ازنده ی آن نیز می شود، خواسته یا ناخواس��ته از فرد برای ایفای نقش های اجتماعی 
انتظ��اری ندارند و ش��انس کمی را برای ف��رد در جهت تعامل با دیگران ایجاد می کنند. این مس��ئله را می توان در 

1. جوانان از طرف جامعه طرد می شوند و در عمل هیچ نقشی به آ نها داده نمی شود.
2. کمابی��ش ب��رای تمامی مصاحبه کنندگان چه آ نهایی که از خانواده متمول و چه آ نها که از خانواده های کم درآمد بودند، اس��تقالل مالی یک هدف بود. آنکه متمول بود 

می خواست مانند خانواده اش موفق باشد و آنکه ندار بود، می خواست به خانواده اش کمک کند.
3 . برگرفته از ضر ب المثل »آش کشک خالته؛ بخوری پاته، نخوری پاته«

4. برای متفاوت بودن باید هزینه هایی پرداخت شود که اغلب ما حاضر به پرداخت آن نیستیم. پس همان کاری را می کنیم که دیگران کرده اند.
 برای رسیدن به نتیجه عجول هستیم، در حالی که قدم گذاردن در را ه هایی که دیگران نرفته اند، صبر و حوصله می طلبد.

ً
5.  معموال

6.  این استعاره بر گرفته از کتاب »ایران، جامعه کوتاه  مدت « اثر محمدعلی همایون کاتوزیان است .
7. این دسته بندی در سطح علل اجتماعی، یکی از نوآوری های تحقیق حاضر است.
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مدرس��ه یا دانش��گاه در نظر گرفت. تعداد کم انجمن های دانش آموزی و دانش جویی در مقابل تعداد بسیار زیاد 
کالس های کنکور که موفقیت ش��خصی را ترویج می کنند، یکی از این موارد اس��ت. متاس��فانه حتی بسیاری از 
تش��کل های دانش آموزی و دانشجویی در مدرسه یا دانش��گاه نیز عمده فعالیت شان برگزاری چنین کالس هایی 
است. در سطح جامعه نیز تعداد کم سازمان های مردم نهاد و مشارکت پایین مردم در امور اجتماعی، نمونه هایی 

از این علت های نشات گرفته از ساختار هستند که خودمحوری را باعث می شوند. 
مولفه  دوم در س��طح علل اجتماعی، »شکاف طبقاتی« است که منجر به بروز مولفه  »مادی گرایی« در سطح 
لیتانی می گردد. در این س��طح نیز هم عاملیت و هم س��اختار نقش دارند. آرامشی که در سایه پول ایجاد می شود 
و لذتی که از مصرف گرایی حاصل می گردد، ابعادی هستند که از عاملیت فردی بروز می کنند و ترویج فرهنگ 
م��ادی گرای��ی، اقتصاد دولتی و به تبع آن رانت دولتی، پارامترهای س��اختاری هس��تند که به م��ادی گرایی در بین 

جوانان دامن می زنند. 
مولفه  بعدی »آش خاله« مولفه ای اس��ت اس��تعاری که مجموع علل اجتماعی که منجر به بروز مولفه  »دنباله 
روی از جامعه« در س��طح لیتانی می ش��وند را در خود جای داده اس��ت. اولین ُبعد مشخص از این مولفه، هزینه  
تفاوت اس��ت. این بعد س��اختاری از آنجا ناشی می شود که دنباله روی نکردن از گروه در سطح خرد و جامعه در 
سطح کالن، باعث می  شود که این ساختارها هزینه هایی را به شما تحمیل کنند که اکثریت مردم از زیر پذیرفتن 
این هزینه ها شانه خالی کرده و لذا دنباله روی را بر قدم گذاشتن در راه های جدید و ناشناخته ترجیح می دهند. 
همچنین خواس��ت حلقه  کوچک اطرافیان اعم از خانواده و دوس��تان نزدیک، یک عامل ساختاری دیگر است که 

منجر به بروز تقلید و دنباله روی می شود. فشار همساالن و خانواده نیز جوانان را وادار به دنباله روی می کند. 
در یک جامعه  ناس��الم، سالم زیس��تن هزینه بر است. لذا ساختار و نهادهای آن شما را وادار به همرنگ شدن 
می کنند. دو عامل س��اختاری دیگر نیز در سطح علل اجتماعی بر دنباله روی تاثیرگذارند. اولین مورد جایگاهی 
اس��ت که تاریخ در ذهن و زندگی جامعه  ایرانی دارد که تاریخ را به عاملی مهم در مش��خص کردن مسیر پیش رو 
تبدیل می کند و دوم فقدان الگوهایی برای زیس��ت در آینده. برای مثال، ما الگوهای زیادی از گذش��تگان داریم 
که می توانیم به آنها تبدیل ش��ویم. این الگوها معموال مردانی هس��تند در هیبت دانشمندان، عالمان دینی و وطن 
پرستان بزرگ که منشا خیر و برکت بوده اند، اما الگوها یا قهرمانانی که جایی در آینده زیست  می  کنند و جوانان 
بخواهند به آنها تبدیل ش��وند، در فرهنگ ما وجود ندارند. برای مثال، آیا در میان فیلم های ایرانی، فیلمی وجود 
دارد ک��ه قهرمان آن یک ایرانی باش��د که در س��ال 1420 هجری - شمس��ی به دنبال نج��ات جهان از یک فاجعه 

باشد؟ جواب این سوال تا آنجا که محقق بررسی کرده، خیر است.
مولفه  س��اختاری دیگر، یک بحث جدی در هویت اجتماعی اس��ت. بحث اصلی در این اس��ت که هویت 
می تواند عالوه بر مولفه های تاریخی، مولفه های مربوط به تصاویر مشترک را نیز شامل شود. چه چیزی از یک 
آینده اتفاق نیفتاده ممکن است بین افراد یک جامعه مشترک باشد؟ اگر بتوانیم پاسخی منطقی برای این سوال 
بیابیم، به اعتبار »مشترک« بودن، می توان از آن به منزله مولفه ای هویت ساز در سطح جمعی نام برد. تصاویر 
آین��ده، آن وجوه��ی از آین��ده را بازنمایی می کنند که می توانند به صورت مش��ترک تعریف ش��وند. این تصاویر 
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می توانن��د ب��ا یکدیگر بر س��ر »تصاحب آینده« رقابت کنن��د و تا حد زیادی، بین باورمن��دان به خود )تصاویر 
مذکور( انس��جام و چس��بندگی ایجاد کنند. برای مثال، در سطح سازمانی، تصاویر آینده از سازمان که معموال 
از طرف مدیران تعیین می ش��وند و به کارکنان در کل س��ازمان القا می گردند، در صورت پذیرش  می توانند به 
عنوان نیروی پیش ران س��ازمان عمل کنند. این تصاویر باعث می شوند تا همه کارکنان از قومیت ها، ملیت ها، 
مذاهب و نژادهای گوناگون به منظور رس��یدن به یک هدف مش��ترک که تصویری از آن برای آنها س��اخته شده 
اس��ت، حرکت کنند. این مس��ئله در س��طح ملی، در تصاویر آرمان ش��هری و برنامه های چش��م انداز متجلی 

می گردد.
رویای فردی، چیزی جز خیال نیس��ت، اما آن هنگام که رویا جمعی می ش��ود، دیگر به واقعیت بدل خواهد 
ش��د. اتوپیا یا آرمان ش��هر که در واقع نوعی واکنش به وضع موجود اس��ت، بر مبنای فلس��فه  »زمانی بهتر از 
زمان کنونی« اس��توار اس��ت که بر تصور آینده های دلخواه متمرکز است. بر این مبنا می توان تعریفی از هویت 
ارائ��ه نمود که بر مبنای تصاویر مش��ترک جمعی از آینده ش��کل می گیرد. این پژوه��ش، این هویت را »هویت 
مقصد« می نامد؛ هویتی که وجه مشترک افراد واجد آن، یک تصویر مشترک از آینده است. بنابر نظر خبرگان، 
هوی��ت مقصد ب��ه دو دلیل می تواند در فرایند مدیریت جامعه، ملت س��ازی و رهبری جامعه بهتر از گونه های 
دیگِر هویت عمل کند: اول به دلیل س��ازگاری بیش��تر با تغییرات سریع در جوامع امروزی و دوم به علت امکان 
مشارکت دادن جامعه بخصوص جوانان در ساخت آن. هویت مقصد بر خالف هویت های موروثی و هویت 
گاهانه  همه  اقشار جامعه ساخته  حاصل از نقش ها، »آش خاله« نیس��ت، بلکه »آش��ی« است که با مشارکت آ

شده است.
در نهایت مولفه  »آش خاله«، دو بعد مربوط به عامل انسانی را نیز شامل می شود: اولین بعد، »ناشکیبایی ها« 
نام گرفته اس��ت و مربوط به روحیات ماس��ت که معموال به دنبال کارهای زودبازده هستیم و صبر و شکیبایی الزم 
برای به انجام رس��انیدن کارهای متفاوت را نداریم؛ دومین مولفه، »عدم اس��تقالل جوانان« اس��ت. در نگاه اول 
شاید این عدم استقالل به ساختار برگردد، اما نمی توان به صورت کامل عنصر اختیار را از عامل انسانی گرفت و 
تمامی فش��ار را متوجه س��اختار کرد. به هر حال مستقل بودن برای بسیاری از جوانان طاقت فرساست و لذا برای 

نزدیک ماندن در کنار حلقه  کوچک خود، استقالل را فدا می کنند. 
آخرین مولفه در س��طح علل اجتماعی، »جامعه  کلنگی« اس��ت که باعث بروز مولفه  »رودخانه ی جاری« در 
س��طح لیتانی می گردد. عدم آموزش آینده نگری در س��طوح مختلف جامعه مانند مدارس، دانش��گاه ها و در بین 
اعضای مجموعه های مختلف نهادها و نیز عدم انباش��ت درازمدت تغییرات، ابعاد ساختارِی این مولفه هستند. 
س��اختارهای جامعه  کنونی قادر به نگه داش��ت تغییرات در جامعه نیستند و لذا جامعه مدام در حال نگاه کردن به 
پش��ت س��ر و مرور مسیرهای رفته است. هیچ نگاه کالنی در س��طح جامعه به آینده نیست و مدام در حال تفسیر 
گذش��ته و انکار یا قبول آن هس��تیم. بدین ترتیب، عامل انس��انی قادر به رویاپردازی برای بلندمدت نیست، چون 
اوال، ساختار او را برای این کار آموزش نداده است؛ ثانیا، برنامه ریزی بلند مدت به دلیل عدم انباشت درازمدت 

تغییرات کاری بیهوده جلوه می کند. 
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تحلیل در الیه  سوم )گفتمان/ جهان بینی/ ایدئولوژی(
»دیدن دنیای پیرامون با چش��م های دیگر بس��یار دش��وار اس��ت و حتی ناممکن، زیرا ما به معنای واقعی کلمه 

محصول فرهنگ هایمان هستیم.« )بارسلونا، 1390(
در ای��ن الیه به طرح این پرس��ش می پردازیم که ک��دام جهان بینی، کدام ایدئولوژی و ک��دام گفتماِن غالب در 
جامعه  کنونی جاری و س��اری اند که باعث می ش��وند ُچنان مس��ائل اجتماعی س��ر برآورند و در جهت آن ها به 

آن چنان تصاویر غالبی در سطح لیتانی برسیم. نتایج تحلیل در الیه  سوم در جدول 4 آمده است. 

جدول 4: تحلیل تصاویر در سطح گفتمان، جهان بینی و ایدئولوژی1

برخی ابعاد مؤلفهمؤلفهردیف

1
شکاف دولت- ملت/ فرد-

جامعه
حکومت همه چیزدان، والیت تمام عیار حاکمان بر مردمان

اسالم سرمایه داری، الگوهای توسعه ی مبتنی بر نظام سرمایه داریعاقبت به خیران21

 بسته32
ً
چشمان باز کامال

ایدئولوژی به عنوان چسب اجتماعی، ُعرف، حرکت گله ای، الگوهایی در گذشته، سلبریتی ها3، 
پاسداشت و پرستش گذشته

عدم فرایندگرایی، جهان بینی خیامی5آینده بدون های چسبان44

در ادامه به مولفه های استخراج شده در سطح سوِم CLA پراخته شده است. 
اولین مولفه »شکاف دولت - ملت/ فرد - جامعه« نام گرفته است. این مولفه در سطح اجتماعی باعث رانده 
شدگی و در سطح لیتانی موجب بروز خودمحوری می شود. حکومت هایی که خود را تافته ای جدا بافته از مردم 
می پندارند و مردمی که جامعه را چیزی جدای از خود می دانند، دو ش��کاف عمده هس��تند که فردیت را گسترش 
می دهند، خواس��ته های فردی را بر خواس��ته های جمعی برتری می بخشند و نفع شخصی را در جایگاهی باالتر 

از نفع جمعی قرار می دهند. 
دومین مولفه  یعنی »عاقبت به خیران« نماینده گفتمان ها و جهان بینی هایی اس��ت که منجر به شکاف طبقاتی 
در س��طح علل اجتماعی و مادی گرایی در س��طح لیتانی می شوند. مهمترین رکن این مولفه، گفتمان غالِب نظام 
س��رمایه داری در برنامه های توسعه  کشور اس��ت که تمامی برنامه ریزی های اقتصادی در سطح کالن و خرد در 

چارچوب این گفتمان یا جهان بینی انجام می شود. 
سومین مولفه یعنی »چشم های باز کامال بسته« منجر به دنباله روِی فرد از جامعه و بروز حرکت های توده ای 
می ش��ود. جهان بینی غالب در این س��طح مروج حرکت ت��وده ای، دنباله روی از دیگران و تقلید از س��لبریتی ها 

1. این واژه از یک عبارت ضر ب  المثل گونه مورد استفاده در نواحی غرب اصفهان به عاریت گرفته شده است. عاقبت به خیر کسی است که به لحاظ مالی به سروسامان 
رسیده است .

2.  فردی را تصور کنید که در خوابی عمیق به سر می برد، اما بر روی پلک های خود یک چشم باز را  نقا شی کرده است.
3. سلبریتی به اشخاص مشهور و محبوب در هر جامعه ای گفته می شود که طرفداران بسیار زیادی دارند؛ از جمله: هنرمندان، بازیگران، خواننده ها، فوتبالیست ها و غیره.

4. اعتقاد به یک آینده )آ نهم آینده ای که دیگران برای ما تعیین کرده اند( و نه آینده ها.
5.  فر هنگ ما مملو از عناصر خیامی است؛اولویت دادن به لحظه اکنون و لذ ت های زودگذر، پوچ گرایی و بستن چشمان به روی آینده.
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اس��ت. در ای��ن گفتمان هیچ آین��ده بدیلی در ذهن جامعه ش��کل نمی گیرد و ایدئولوژی غال��ب در جامه، ُعرف، 
الگوهای گذشته و حرکت توده ای را به جامعه تحمیل می کند. 

چهارمین مولفه در س��طح جهان بینی و گفتمان »آینده بدون های چس��بان« نام گرفته اس��ت که سازنده  مولفه 
»جامعه  کلنگی« در س��طح علل اجتماعی و »رودخانه  جاری« در س��طح لیتانی اس��ت. این دیدگاه از دل جهان 
بینی تقدیرگرایانه بروز یافته که در آن، آینده همانی اس��ت که در گذش��ته برایمان معین ش��ده است و از آن گریزی 
نیست. لذا فرو رفتن در روزمرگی، کنار نهادن خردگرایی و به خواب زدن خود، آن مسائلی هستند که از دل جهان 

بینی تقدیرگرایی یا جهان بینِی خیامی بروز می کند. 
تحلیل در الیه  چهارم )اسطوره / استعاره(

جدول 5: تحلیل تصاویر در سطح اسطوره/استعاره1

برخی ابعاد مؤلفهمؤلفهردیف

استعاره  این زندگیِه منه2، کهن الگوی شهریاری )چه فرمان یزدان چه فرمان شاه(فقط خودم11

استعاره  پایین شهر- باالی شهر، استعاره  آقازاده های الکچریثروت اندوزی2

فرومون33
کهن الگوی نقاب4 )خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو(، استعاره  کلونی، پاسداشت 

جامعه در تقلید و نبود کهن الگوی قهرمان

آینده همین امروز است4
استعاره  گذشته چراغ راه آینده است، استعاره  زندگی درک همین اکنون است، استعاره  بی خیالی 

طی کن

آخرین الیه در تحلیل الیه ای علی، س��طح اس��تعاره ها و اسطوره هاست که به عنوان عمیق ترین و پیچیده ترین 
س��طح، جایگاه بیان احساس��ات اس��ت. البته همه  مسئله در این س��طح با بیان اینکه این الیه جایگاه احساسات 
اس��ت، حل نخواهد ش��د. پیچیدگی این الیه از چند منظر قابل تامل است. اول آنکه احساسات وقتی به صورت 
گاه جمعی باز می کند که  جمعی مدنظر قرار گیرند، پای محقق را به حوزه  روانکاوی اجتماعی و بررسی ناخودآ
حوزه ای پیچیده و بحث برانگیز اس��ت و دوم آنکه هر دو واژه  »اس��طوره« و »استعاره« خود پیچیده و چند بعدی 
هس��تند. بازه  تعریف اس��طوره از یک خیال واهی تا نوعی گفتار و بازه  تعریف استعاره از یک آرایه  ادبی تا توانایِی 
ش��ناختِی منحصر به فرد ذهن انسان، گس��ترده اند. هیچ کدام از این تعاریف اش��تباه نیستند، بلکه در سنت های 
پژوهشِی مختلف کاربرد خود را دارند. برای مثال در بین اهل هنر، اسطوره بیش تر از آنکه جنبه هایی از واقعیت 
را داشته باشد، حامل معنا و مفهومی برابر با وهم، خیال، قدرت ماوراء الطبیعه و این قبیل چیزهاست که در پس 
پش��ت خود معنایی را می رس��اند یا نمی رساند. اما در اسطوره شناس��ی روالن بارت4، اسطوره نوعی گفتار است 
و لذا هر چیزی می تواند اس��طوره باش��د به ش��رط آنکه گفتمانی را انتقال دهد. بنابراین موضوعات اسطوره ای را 

1.  برگرفته از یک ماشین نوشته )نوشته های پشت ماشین ها(
2.  زندگیه منه... بهم نگو چی خوبه چی بده / زندگی مال منه... خودم می دونم چی بهتره / هرجور می خواد.... می خوام بگذره )برگرفته از ترانه زندگِی منه از گروه رپ زدبازی(

3. در کلونی مورچگان اتفاق جالبی در فرایند جس��تجوی غذا می افتد. بدین صورت که مس��یرهای بهینه ای که به غذا می رس��ند، به دلیل اینکه مقدار بیش��تری از فرومون 
)Pheromone( را در خود دارند بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. حرکت کلونی وار جوانان در جامعه نیز چنین حالتی دارد.

4. Roland Barthes
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نمی توان بر مبنای جوهر آن ها از یکدیگر تمیز داد1. در این پژوهش از تعریف روالن بارت از اس��طوره اس��تفاده 
شده است. 

مفهوم اول در این الیه »فقط خودم« نام گذاری است که شامل استعاره  »زندگیه منه« و کهن الگوی شهریاری 
می ش��ود. اس��تعاره  »زندگیه منه« ناظر بر متلعق دانستن زندگی به فرد است که این مالکیت تمام عیار به او اجازه 
می دهد که هر جور که خواس��ت زندگی را بگذراند. در اینجا زندگی به یک وسیله  مفهوم زمان توصیف می شود 
که وجوه گذراندن را ش��امل می شود و کنترل بر این گذراندن در دست شخص است. از سوی دیگر، نظام فکری 
سیاس��ی ایرانی با گرفتار ش��دن در قالب اندیش��ه  اس��اطیرِی »ش��هریاری« و در نتیجه گرفتار شدن در چارچوب 
نظ��ام حکومت��ی خاصی، در طول تاریخ به حرکت خود ادامه داده اس��ت. ش��خصیت های حکومت��ی در ایران با 
خصوصیات و ویژگی های مختلف و گاه شاید متضاد، برای مردم به یک نحو حامل عناصر خودکامگی بوده اند، 
زیرا کهن الگوی نظامی سیاسی و پادشاهی تعیین کننده ی آن بوده نه ویژگی های افراد و مهره های حکومتی هیچ 
گاه خارج از آن، قدرت حرکت را نخواهند داش��ت. به این ترتیب جایگاه تاریخی ش���هریاری با رعایت شرای�ط 
زمانی خاص ه�ر دوره، ت�فاوتی با ال�گوی اس��طوره ای خود نش��ان ن�می  دهد و ش��کوه نیک خواهی و حمایت 
خداگونه  نخس��تین شهریار از مردم زمانه  خویش به تدریج جای خود را به سلطه  همه جانبه و اقتداری مستبدانه 

می دهد.
مولفه  دوم »ثروت اندوزی« نام گرفت. در این مولفه نیز دو استعاره  »پایین شهر و باالی شهر« و »آقازاده های 
الکچری« مش��هود هس��تند. بیان شکاف طبقاتی در استعاره باال و پایین ش��هر و بیان جایگاه مرفهین در استعاره  
آقا زاده نشان می دهند که چگونه در سطح چهارم، استعاره ها و اسطوره ها به ثروت اندوزی مشروعیت و مقبولیت 

می بخشند و آن را توجیه می کنند. 
مولفه  س��وم، »فرمون« ش��امل کهن الگوی نقاب است که در آن انسان برای ایجاد همرنگی، شخصیت واقعی 
خ��ود را در زیر نقاب پنهان می کند. از س��وی دیگ��ر، در این الیه فقدان وجود کهن الگوی قهرمان هویداس��ت. 
قهرمان��ی ک��ه از جامع��ه و روندهای موجود در آن جدا ش��ده، راه دیگری در پیش بگیرد و س��رانجام با بازگش��ت 
به دامان جامعه، برای خود و جامعه اش منش��أ خیر و برکت ش��ود. در این الیه از اس��تعاره  »کلونی« نیز نام برده 
می ش��ود. این اس��تعاره، معرف زندگی توده ای و گله وار مردم در جامعه اس��ت که چه راه خیر و چه راه ش��ر، در 
هر صورتی دنباله روی دیگران هس��تند و تقلیدش��ان آنها را بر باد خواهد داد2. آخرین مولفه در الیه  اس��تعاره ها 
و اس��طوره ها، »آینده همین امروز اس��ت« نام گذاری شده و شامل اس��تعاره های »گذشته چراغ راه آینده است«، 
»زندگی درک همین امروز اس��ت« و »بی خیالی طی کردن« اس��ت که مس��یر زمانی را بر مس��یر مکانی نگاشت 
می کنند و با نام بردن از کلمه »راه« به جای اشاره به »راه ها«، نظام استعاری را می سازند که در الیه  جهان بینی ها 

مولفه  »آینده بدون های چسبان« را نتیجه می دهد. 

1. برای مطالعه  بیش��تر در مورد اس��طوره شناس��ی روالن بارت رک: بارت، روالن )1377( و اسطوره در زمان حاضر، ترجمه یوسف اباذری، فصلنامه ارغنون، شماره 18. 
اندیشه های بارت در باب اسطوره بسیار پرمحتوا و آموزنده هستند.

2. خلق را تقلیدشان بر باد داد ای دوصد لعنت بر این تقلید باد )موالنا(
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر در تالش برای ش��ناخت مولفه های ش��کل دهنده به تصاویر  آینده در ذهن جوانان کش��ور بود. 
تالش��ی که نشان داد اگر جواب مصاحبه شونده ها همچون تکه های پازل در کنار یکدیگر قرار گیرند، یک نتیجه 
جالب توجه به دست می آید. در حالی که نمونه  آماری در تشریح جایگاه شغلی خود، بر مشاغل عصر صنعتی 
مانند کارخانه داری، فعالیت در یک کارخانه و یا دانش��گاه اش��اره داش��تند، اما نگرانی های عمده آنها بخصوص 
در مورد زندگی کودکانش��ان بیش��تر مربوط به فضای عصر پس��اصنعتی و دوران فناوری اطالعات است. تصاویر 
خوش بینانه  آینده ش��خصی آنها هنوز بر اس��اس نمونه های زندگی خوب و موفق، نمونه مدرنیته و اس��اس جامعه  
صنعتی بنا ش��ده اند. این تصویر از اس��اس ماده گرایانه اس��ت. برای مثال، در نزد آنها ش��ادی به عنوان نتیجه  رفاه 
اقتص��ادی و موفقی��ت در زندگی کاری تلقی می ش��ود. در همان زمان، تصاویر گیج کنن��ده  از آینده  ای که دوران 
جوان��ی فرزندان آنهاس��ت، بر اس��اس ویژگی ه��ا، پدیده ها و نمونه های فک��ری جامعه اطالعاتی بنا نهاده ش��ده 
اس��ت. تصاویر جوانان جامعه منعکس کننده نیاز ها و ایده آل های جامعه صنعتی و مدرن اس��ت. هرچند وقتی 
با پدیده های جامعه  اطالعاتی مانند ش��بکه های اجتماعی گس��ترده، مواجه  می ش��وند، ممکن اس��ت بی اختیار 

ترس ها و دل نگرانی های موجود را تقویت کنند یا حتی ترس ها و هیجانات جدیدی بسازند. 
بدی��ن جه��ت در این جا نظریه ای با اس��تعاره  »جامعه  یک بام و دو هوا« ارائه می ش��ود. جامع��ه  کنونی ما در 
واقع در دو هوا نفس می کش��د. هوای دوران مدرِن ناش��ی از انقالب صنعتی و هوای دوران در حال فراگیر ش��دن 
فراصنعت. در حالی که پای جوانان در گِل عصر صنعتی مانده است و به فراخور همین وابستگی، تصاویری که 
برای خود از آینده می سازند رنگ و بوی عصر صنعتی با مشخص هایی همچون کار در کارخانه ها و دانشگاه ها 
را دارد، با هیجان و ترس از وقوع عصر فراصنعت با مشخصه هایی مانند شبکه های اجتماعی گسترده و تلویزون 
ش��خصی و اثر آنها بر روی شخصیت نس��ل های آینده صحبت می کنند. بنابراین در حالی که تصاویری که برای 
خود می  سازند بر اساس گذشته و حال خودشان است، آینده ای را متصورند که به نظر هیچ ارتباطی با آنها ندارد 
و در صورتی نگران آن خواهند ش��د که به وقتش س��راغ آنها هم بیاید. برای مثال، وقتی به آن فکر خواهند کرد که 
کودکانشان در آن هوا نفس بکشند و پدران و مادران عصر صنعتی خود را با چالش های جدید مواجه سازند. در 
این پژوهش این فضای دو بعدی با اصطالح »جامعه  یک بام و دو هوا« توصیف شد. ذیل نظریه  جامعه  یک بام 

و دو هوا، دو فرضیه پژوهشی جهت آزمون در مطالعات بعدی، ارائه می گردد: 
فرضیه اول: تصاویر آینده از یک بازه  زمانی، وقتی در ذهن عامه  مردم شکل می گیرند که جامعه وارد آن دوران 

شده باشد.
فرضیه  دوم: جوانان جامعه ایران تصویر درستی از عصر فراصنعتی ندارند. 

در نهای��ت به منظور داش��تن دید بهتر نس��بت ب��ه نتایج این پژوهش، در ادامه تصاویر اس��تخراج ش��ده در این 
تحقیق، در چارچوب ِپس��ت1 دس��ته بندی شده اند. در اینجا نیز در هر دس��ته، یک استعاره  گویا به کار برده شده 

است.

1. PEST (Political, Economic, Social and Technological)
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جدول 6: دسته بندی تصاویر در قالب چارچوب ِپست

PEsT استعاره  مشخص کنندهدسته بندی چهارگانه

انفعال و عدم دخالتتصاویر آینده از منظر سیاسی

بدبود روندهاتصاویر آینده از منظر اقتصادی

ادامه روند کنونیتصاویر آینده از منظر اجتماعی

رشد مستمرتصاویر آینده از منظر فناورانه

پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
تحقیقات کیفی به فرضیات پژوهشی و در نهایت به نظریه منجر می شوند. هدف تحقیق حاضر نیز شناسایی 
ایده ه��ای اولیه و عمیق برای توس��عه الگوهای نظری برای تحقیقات تجربی آت��ی در زمینه تصاویر آینده بود. لذا 
باید بر اساس نتایج این تحقیق بتوان ایده هایی را شناسایی کرد که برای انجام تحقیقات کمی با نمونه های آماری 
بزرگ با رویکرد تس��ت نظریه، مورد اس��تفاده قرار گیرد. در ادامه پیش��نهاداتی به عنوان ایده های پژوهشی مطرح 

شده است: 
• بررسی کالن روندهای تاریخی ایران به منظور بررسی تصاویر ممکن و محتمِل پیش روی جامعه؛	
• بررسی تصاویر آینده در نسل های مختلف؛	
• بررسی تصاویر آینده در بین حاکمان جامعه؛ 	
• بررسی مقایسه ای تصاویر آینده در بین مردان و زنان؛	
• بررسی نقش سطح تحصیالت بر روی تصاویر آینده جوانان.	

در نهایت باید این نکته را در نظر گرفت که نتایج این پژوهش قابل تعمیم نیس��تند. در واقع باید فرضیات این 
پژوهش در تحقیقات بعدی با ماهیت کمی مورد آزمون قرار گیرند. 
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