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املستقبل والدراسات املستقبلية يف علم االجتامع
آفاق تجسري معريف ومنهجي

The Future and Future Studies in Social Science

Prospects for Bridging Knowledge and Method

ً
 وأصبحت،هائل من البحوث ومحاوالت التقعيد العلمي
رصيدا
 راكمت الدراسات املستقبلية:ملخص
ً
تعتمد عىل مناهج علمية دقيقة قامئة عىل فلسفات شاملة عن الزمن واملستقبل والقوانني؛
.أن دورها ال يزال هامش ًيا يف األوساط األكادميية العربية ال سيام يف مجال علم االجتامع
ّ غري
ّ
تحاول هذه الدراسة معالجة أحد األسباب األساسية لهذا الفراغ املتمثل بضعف التجسري املعريف
تغي
 يف زمن، وبني التخصصات العلمية األخرى يف الحقل العلمي العريب،واملنهجي بينها
ّ
 نعمد يف،ثم
ّ  ومن.براديغم التخصصات املنفردة نـحو التكامل النظري واملنهجي بني التخصصات
هذا البحث إىل دراسة إمكانات دمج الدراسات املستقبلية يف البحوث السوسيولوجية بوصفها
،حالة تخصصية؛ من خالل تحديد الفجوة األبستيمية واملنهجية بني االسترشاف والسوسيولوجيا
.واملقاربات املمكنة للتجسري بينهام
 التكامل، تعددية االختصاص، املنهج، علم االجتامع، الدراسات املستقبلية:الكلامت املفتاحية
.املعريف
Abstract: Future studies has accumulated a vast amount of research and attempts
to lay scientific bases, and has come to rely on precise scientific methods based on
comprehensive philosophies of time, the future, and laws. However, its role is still
marginal in Arab academia, particularly in the social sciences. This study tries to deal with
one of the main reasons for this vacuum: the weak bridging between the cognitive and
the methodological and between the academic specialisms in the Arab knowledge field at
a time when the paradigm of distinct specialism has broken down in favor of theoretical
and methodological integration between the disciplines. Hence, this research intends
to study the possibilities of integrating future studies into sociological research as a
specialism by defining the epistemological and methodological gap between forecasting
and sociology, and the possible approaches to bridging the gap between them.
Keywords: Future Studies, Social Science, Multi-Disciplinarity, Knowledge Integration.

. الجزائر،2 * أستاذ باحث يف علم االجتامع يف جامعة قسنطينة

Research Professor in Sociology at Constantine II University, Algeria

194

الكتـاب الثاين 2017 -
دراسات

مقدمة :مدخل إىل العالقة بني املنهج والزمن املستقبيل
مع أهمية املنهج التجريبي ودفعه الحركة العلمية يف النهضة األوروبية خطوات إىل األمام ،تو ّلد خطاب
تخصيص منكفئ عىل نفسه ،يؤ ّكد رضورة التحكم يف إنتاج املعارف ضمن الحدود التخصصية ،مرب ًرا
ذلك برضورة التزام البحث قامئة من املواضيع التي تدخل يف إطار التخصص ،ورضورة التزام منهج
البحث التخصص نفسه الذي يعزل الظواهر عن بعضها من أجل دراستها بوصفها أشياء ،دون املرور
إىل مناهج مكملة لدراسة التأثريات املتبادلة بني الظواهر كام هي يف الواقع .وقد كان لهذا التف ّرد
املنهجي آثار يف اختزال الظواهر االجتامعية ضمن علم الفيزياء االجتامعية؛ بينام تثبت الدراسات
الحديثة أنّ هناك تر ً
ً
متبادل بني الظواهر الفيزيائية والبيولوجية واألنرثوبولوجية ،مثلام
ابطا تركيب ًيا وتأث ًريا
يبينه علم الضوضاء الحرارية وتجربة الشق املزدوج يف الفيزياء ،أو األمراض البسيكوسوماتية يف الطب
يبي أهمية االستفادة املتبادلة والتكامل بني العلوم واملعارف واملناهج .ويصحب هذه
وعلم النفس ،ما ّ
التربيرات ع ّد هذا التخصص العلمي األكرث تفو ًقا وصاحب املنهج األكرث قدرة عىل استقراء الوقائع ووضع
النظريات والقوانني التخصصية ،ما يدفعها لتث ّمن تراثها املايض أكرث من اهتاممها باملستقبل(((.
وبسبب ابتعاد هذا املنهج عن فهم الظواهر االجتامعية املركبة كام هي يف الواقع ،فقد أثبت فشله يف
كثري من التنبؤات مبستقبل الظواهر االجتامعية؛ إذ تقترص البحوث العلمية يف علم االجتامع ضمن ًيا عىل
تب ّنـي مفهوم أحادي البعد للزمن ،مثل الزمن امليكانييك النيوتني ،فتع ّد هذه السوسيولوجيا اإلمربيقية
مشاهدة الظواهر االجتامعية يف الحارض بوصفه واق ًعا ،أي دون ع ّد أثر مرور الزمن يف التفاعالت
الديناميكية للظواهر ،ما يحجب عنها التعرف عليها بصورة صحيحة ،كام تدرس السوسيولوجيا النظرية
ً
حافظا ألفعال اإلنسان وتجاربه؛ بينام ع ّد دراسة املستقبل يف
األحداث االجتامعية يف املايض بوصفه
كال االتجاهني ً
مجال ال علم ًيا مسكونًا بالغموض ،وال ميكن النظر إليه ّإل عرب تنبؤات إسقاطية محدودة
للاميض والحارض عىل املستقبل.
وقد متخّ ضت الحركة التاريخية للعلم بعد الحرب العاملية الثانية عن مسار متنا ٍم لتصحيح هذه الوجهة
بتأسيس متدرج لتع ّددية االختصاصات وتكامل املناهج الذي كان بيئة مالمئة لظهور مناهج الدراسات
املستقبلية التي تربط العلم بالفعل السيايس((( .غري أنّ هذه السريورة العلمية ما زالت ّ
متعثة يف
جامعات العامل العريب؛ إذ ال تزال املنظورات التخصصية مسيطرة عىل واقع البحث العلمي ،معيقة بذلك
إمكانية تحقيق القدرة عىل استرشاف املستقبل وترشيد الفعل السيايس واستبصار اإلسرتاتيجيات املالمئة.
 1ريتشارد سلوتر ،الدراسات املستقبلية :إطار مفاهيمي ،ترجمة خلود سعيد ،سلسلة أوراق ،العدد ( 21اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية/
وحدة الدراسات املستقبلية ،)2016 ،ص .16
2 Cf. Michael Gibbons et al., The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary
Societies (London: Sage, 1994).
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ويف سبيل قيام دراسات سوسيو استرشافية ،ومن خالل تحليل مفهوم الزمن واملستقبل وتأثرياتهام يف
نظريات البحث ومناهجه يف علم االجتامع كدراسة حالة ،نحاول أن نستوضح إمكانات التجسري املعريف
ونؤسس من خاللها لعملية تجسري الفجوة بني العلوم
واملنهجي بني علم االجتامع والدراسات املستقبليةّ ،
واملناهج املختلفة والدراسات املستقبلية ،مربزين دوائر التقاطع وإمكانات التساند املعريف بني املجالني.

أول مفهوم الزمن واملستقبل
ً
الزمن ومحدّدات تعريفه

ال ّ
شك يف أنّ مفهوم الزمن يكتيس إبها ًما واختال ًفا يف الفهم يتضح انعكاسه يف مختلف االستعامالت
اللغوية والعلمية والعملية ،بفعل االختالف بني الثقافات والفلسفات؛ فال نجد يف إعراب اللغة العربية
فعل املستقبل ،بينام نجد يف اللغة الفرنسية املستقبل القريب والبعيد واملستمر ...وغري ذلك .كام
يختلف استعامل الوحدات الزمنية بني العلوم املختلفة ،من الفيمتو ثانية يف البيو كيمياء ،إىل السنة
الضوئية يف علم الفلك ،مرو ًرا بالحوادث اليومية واألسبوعية يف علم السياسة ،إىل الحقب الحضارية يف
التاريخ ،والتغريات االجتامعية يف علم االجتامع  ...وغريها؛ إذ نجد االختالف الجذري يف النظر إىل الزمن
عرب وحدات قياس وتحقيب مختلف للحارض .فالحارض عند الفليك ليس كالحارض عند البيو كيميايئ،
ومنه يختلف منظورهام نحو املستقبل .كام أنّ مفهوم الزمن نفسه يتطور ويتف ّرع ويختلف يف التخصص
نفسه ،مثل تطور مفهوم الزمن من ميكانيكية نيوتن إىل نسبية أينشتاينّ ،
وخطية الزمن لدى هيغل
وماركس ،ودوريته لدى أرلوند توينبي.
املتخصص املنعزل يف املجاالت املختلفة يف مقاربة مفهوم الزمن ،ومن ثم
ومنه يتبني محدودية النظر
ّ
قصور استرشاف املستقبل من تخصص وحده ،ما يتطلب موقعة مفهوم الزمن املنظوري لكل تخصص
بالنسبة إىل مفهوم الزمن عمو ًما ،ومنه موقعة مفهوم الزمن واملستقبل يف علم االجتامع بوصفه حالة
نقوم بدراستها .ولهذا الغرض نحاول إعادة النظر يف الزمن بوصفه مفهو ًما منظور ًيا محدو ًدا يف التعريف،
وف ًقا لعوامل مح ّددة له مثل التخصص واملرحلة ،مر ّكزين يف ذلك عىل معالجة املنظور السوسيو
أنرثوبولوجي ملفهوم الزمن.
ففي "لسان العرب" البن منظور ،الزمن هو اسم لقليل الوقت وكثريه؛ كام يرتبط مبرادفات مثل العرص
ّ
التغي إذ يرمز إىل الح ّر والربد ،ووحدته مرتبطة لدى العرب بع ّدة
والدهر والشهر؛
ويدل أيضً ا عىل ّ
عوامل مثل فصول السنة؛ إذ أشار ابن منظور إىل أنّ الزمن عند بعض العرب ميتد من شهرين إىل ستة
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والتغي .وقد أبرز أندريه الالند من
أشهر أو ُيقرن بوالية حاكم((( ،ما يعني أنّ الزمن يتو ّلد عن الحركة
ّ
جهته يف املوسوعة الفلسفية ع ّدة مفاهيم للزمن منها أنّ الزمن "حقبة متت ّد من حدث سابق إىل حدث
و"تغي متواصل به يغدو الحارض ماض ًيا" ،وهو بيئة ال محدودة مامثلة للمكان الذي ميكن أن
الحق"،
ّ
تجري فيه الحوادث"(((.
ويرجع أهم مراحل تبلور مفهوم الزمن أنرثوبولوج ًيا إىل اكتشاف الكتابة وبداية التأريخ؛ إذ بدأ البرش
يف إدراك الزمن الطويل املتقطع بني الحوادث البارزة والزمن املمتد الذي يتمثّل باألساطري املتش ّكلة عن
بداية الكون بالنسبة إىل املايض وحوادث ما بعد املوت بالنسبة إىل املستقبل؛ ثم تطور مفهوم الزمن
الساعايت أو الدقائقي الذي ترجع مقولته إىل الثورة الكوبرنيكية والغاليلية مع اكتشاف كروية األرض
ّ
عاكسا روح عرصه
ومركزية الشمس؛ إذ جرى اعتامد مفهوم الحركة الدورية واإليقاع
املستقل عن املكانً ،
املادية املتم ّيزة بالفصل البنيوي بني املوجودات؛ ثم أخ ًريا الزمن النسبي الذي ترجع أصوله إىل إميانويل
كانط بوصفه الزمن مقولة عقلية تجسدت مع ألربت أينشتاين الذي جعل الزمن ُبع ًدا من أبعاد املكان،
ثم انتها ًء مبفهوم الالزمن أو الزمن املتناهي
األمر الذي أ ّكدته نظرية االنفجار العظيم والتوسع الكوين؛ ّ
مع الفيمتو ثانية وأحمد زويل ،والزمن العاملي الحقيقي مع ثورة االتصاالت ،أي بعد أن اختزل الكوكب
يف بعده االتصايل إىل مجموعة شاشات.
أ ّما عن الزمن االجتامعي ،فيشري حسني مؤنس يف كتابه الحضارة إىل ارتباط الحضارة بالزمن مراد ًفا
للتاريخ؛ فمفهوم الحضارة كثمرة لبذل الجهد مرتبط بالتاريخ الذي هو الزمن ،ذلك ألنّ جهد اإلنسان
بذور تحتاج إىل الزمن لتتحول حضارة((( ،أي إنّ الحضارة هي نتاج تفاعل اإلنسان والرتاب والوقت
بحسب مالك بن نبي .وقد اختلف إمييل دوركهايم يف فهم ع ّلة التتابع الزمني؛ مع تصور ديفيد هيوم
عن تتابع اإلحساسات عىل صفحة الوجدان الذي يص ّنف زمانًا ذات ًيا متع ّل ًقا باألنا؛ إذ ع ّد دوركهايم
ثم ،فإنّ الزمن الذايت
الزمن جمع ًيا ،بوصفه الزمان الالنهايئ املطلق أي زمان كل إنسان وحضارة .ومن ّ
انعكاس جزيئ للزمن الجمعي الذي ينتظم فيه جميع الظواهر االجتامعية((( .ويشري إحسان عباس
إىل الفرق التصوري األسايس للزمن بني املجتمعات التقليدية والحداثية؛ إذ تع ّده األوىل أم ًرا ميثولوج ًيا
 3ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،6ط ( 3لبنان :دار إحياء الرتاث العريب ،)1999 ،ص .86
 4أندريه الالند ،موسوعة الالند الفلسفية ،ترجمة خليل أحمد خليل ،ط  ،2مج  1و 2و( 3لبنان :منشورات عويدات ،)2001 ،ص -1433
.1434
 5حسني مؤنس ،الحضارة :دراسة يف أصول وعوامل قيامها وتطورها ،سلسلة عامل املعرفة ( 1الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،)1978 ،ص .13
 6قباري محمد إسامعيل ،علم االجتامع والفلسفة ،ج  :2نظرية املعرفة ،ط ( 2اإلسكندرية :دار املعرفة الجامعية ،د.ت) ،ص .42-40
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يبي بصورة الفتة دور العامل
شعائر ًيا بينام تع ّده الثانية مجموعة وقائع تاريخية قابلة للقياس((( ،ما ّ
امليثولوجي والنفيس املعريف يف بلورة هذا املفهوم وتشاركه.
ً
وإجامل تتع ّدد صور األزمنة بحسب ع ّدة عوامل مح ّددة مفهوم الزمن ،منها:
ö öعوامل حدوث القطائع والتحقيب الزمني  :époque/epochأي ما يحدد بداية حقبة /دورة
زمنية وانتهاء أخرى ،أي الزمن يف القانون العلمي.
ö öعوامل تـم ّدد الحقبة :فنجد أنّ هناك زم ًنا ذ ّر ًيا وآخر بيولوج ًيا وفلك ًيا ،وزم ًنا اجتامع ًيا وآخر
اقتصاد ًيا وسياس ًيا  ...وغريها؛ أي ما يتع ّلق بطبيعة مكونات الظواهر ومستوى تركيبها الذي
ينعكس عىل مدة الحارض والحقبة الحارضة.
ö öطبيعة املتح ّرك واتجاه الحركة :خطية و/أو دورية ،حركة خطية من املايض نحو املستقبل أي
أنرتوبية  Entropicمبعنى التدهور الحتمي ،وهو ما تب ّينه معادلة لودفيك بولتسامن(((؛ أو
دورية بدوران املايض واملستقبل عىل الحارض .وهو ما ميكن تفسريه فيزيائ ًيا بحسب األنرتوبية
السلبية  ،Entropy Negativeأي االتجاه عكس الحتمية األنرتوبية ،مبعنى آخر القدرة عىل
املحافظة عىل الطاقة ،كام الحظ إيرفن رشودنغر يف الكائنات الحية ،أي يف مركبات أكرث تعقي ًدا(((.
ö öالبعد الفيزيايئ املتخيل للزمن  Imaginary Timeالذي استخدم مفهو ًما ّ
لحل بعض القضايا
العلمية يف الفيزياء الفلكية والكوانتية ،بخاصة مع ستيفن هاوكنغ الذي يعني أنّ هناك ً
مجال
زمن ًيا أشبه باملكان ،ميكنك االنتقال فيه بني املايض والحارض كام ميكنك االنتقال يف املكان بني
اليمني والشامل.
ö öأثر البيئة املكانية والتقنية :بوصف الزمن ُبع ًدا من أبعاد املكان ،فإنّ للتغري املكاين أثره يف
مفهوم الزمن ،وكذا استعامل وسائل النقل وتكنولوجيات االتصال والرقمنة واألمتتة لها انعكاس
عىل سريورة الحوادث وتسارعها ،ما ينعكس عىل تصورنا الحايل للاميض والحارض واملستقبل.
ö öاألثر البيولوجي والنفيس يف مفهوم الزمن :مدى إدراك الزمن مرتبط مبدى الحضور والوعي
والقدرة عىل التذكر ،كام أنّ مشاعر كالحب والكره تعمل عىل استطالة الزمن وتقصريه .وبحسب
ريتشارد سلوتر فقد "ثبت أنّ العقل البرشي موهوب بالقدرة عىل فهم انعكايس للوقت ،وليس
فقط وع ًيا مبدئ ًيا به؛ أي الوعي بالظاهرة الواقعية اآلنية .يتميز هذا الوعي بالقدرة عىل التذكر
 7إحسان عباس ،اتجاهات الشعر العريب املعارص ،سلسلة عامل املعرفة (الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)1978 ،ص .68
 8معادلة بولتسامن هيEntropy = k log W :
9 Cf. Schrödinger, p 26.
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والتعلم ،وبالتجول الواعي يف حارض غني ومركب وممتد ،وفهم املسؤوليات والتبعات ،وتأمل
املستقبالت اآلتية"(.((1
ö öأثر البيئة الثقافية واملعرفية :تتدخل األديان وامليثولوجيات يف بناء تصور البدايات والنهايات،
كام أنّ للبنى اللغوية وطبيعة التخصص العلمي ونوع املعرفة املكتسبة دو ًرا أساس ًيا يف تحديد
مفهوم الزمن ومداه خالل عملية التفكري والبحث؛ فالفصل بني العلمي والعميل يف العلوم
الحديثة قد أدى إىل الرتكيز عىل املايض بوصفه خزانًا للوقائع والحوادث والحارض بوصفها
تفاعالت وشواهد يـمكن مالحظتها ومتابعتها أكرث من االهتامم باملستقبل.
ö öأثر العوامل السابقة يف بعضها :للمعرفة أثر يف البيئة املكانية والتقنية .وللبيئة التقنية أثر يف
الثقافة .وللثقافة أثر يف البنية البيو نفسية  ...وغريها.
وبسبب هذا التعقيد ،فإنّ البحوث العلمية تقترص يف دراستها عمو ًما عىل تب ّني إحدى الخلفيات
السابقة ملفهوم الزمن .كام يطغى الخطاب املحافظ عىل حدوده واملتحكم يف إنتاج املعرفة بوصفه
خطا ًبا تاريخ ًيا ،يدفعها لتث ّمن املايض أكرث بكثري من املستقبل( .((1وما يالحظ يف السوسيولوجيا اإلمربيقية
استنادها إىل مالحظة الظواهر االجتامعية يف الواقع ،عىل الرغم من الالتـحديد الدقيق لحقبة الحارض
ومتييزه مرحل ًيا عن املايض واملستقبل .كام تستند السوسيولوجيا النظرية إىل الزمن املايض االجتامعي
ً
بوصفه وعاء ً
وحافظا ألفعال اإلنسان ،بينام ع ّد دراسة املستقبل فيهام مسكونًا بالغموض
حامل للتجارب
والاليقني ،وال ميكن إضاءته والنظر إليه ّإل عرب إسقاطات املايض والحارض عىل املستقبل .يف حني هناك
ثراء يف التواصل املتدفق بني املايض والحارض واملستقبل ،أي بني تاريخنا وهويتنا وإنجازنا يف املايض
وإدراكنا وتركيزنا وفهمنا يف الحارض وخططنا ومرشوعاتنا وأهدافنا املستقبلية ،فال تؤ ّثر آمال املستقبل
ومخاوفه يف املايض فحسب ،ولكنها ميكن أن تدفع املرء إىل إعادة النظر يف خرباته املاضية(.((1
ولغرض تجسري هذه الهوة بني مفهوم املستقبل وعلم االجتامع كدراسة حالة ،سنحاول ابتداء التعرف إىل
مفهوم املستقبل ،ثم تطور االهتامم بدراسة املستقبل حدي ًثا.
مفهوم املستقبل

نظ ًرا إىل تبعية مفهوم املستقبل للزمن ،فإنّه يكتيس الغموض نفسه الذي يكتسيه مفهوم الزمن،
وتختلف تعريفات املستقبل بحسب املح ّدد الذي ح ّدد به مفهوم الزمن؛ ففي املوسوعة الفلسفية
ألندريه الالندُ ،ذكرت كلمة  futuresمرتجمة بـ "مقبالت أي حوادث مقبلة" وتقال ّ
عم يـجب وقوعه،
 10سلوتر ،ص .13
 11املرجع نفسه ،ص .16
 12املرجع نفسه ،ص .10
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وتقال ّ
عم يجري التفكري فيه يف صورة املستقبل .وترجم املدرسيون هاتني العبارتني مبستقبل وجويب
ومستقبل عريض .وظلت عبارة مستقبل عريض أكرث ً
تداول ،كام يتفق الفالسفة اليوم عىل أنّ حقيقة
املقبالت الطارئة محددة ،أي إنّ املقبالت العرضية هي مقبالت رمبا تتحقق ،ورمبا تحدث :ألنّ من املؤكد
أيضً ا أنّ املستقبل س ُيق ِبل مثلام ثبت أنّ املايض قد مىض(.((1
ً
مرتبطا أنطولوج ًيا باملايض ،عن
أ ّما معجم مصطلحات االسترشاف ،فقد فصل بني املستقبل بوصفه
تعريف املستقبل انطال ًقا من املستقبل؛ فهناك فرق يف طبيعة املستقبل واملايض من منظور الذات
املفكرة يف املستقبل ،واملايض هو مجال األفعال التي ال ميكن لإلنسان فعل ّأي يشء حيالها ،وهو أيضً ا
يف الوقت نفسه مجال األفعال املعلومة(((1؛ لكن املايض ال يـم ِّكننا من أي إرادة أو حرية أو سلطة
عليه ،بل عكس ذلك ليس لإلنسان ّأي مامرسة للمعرفة سوى تـجاه املستقبل ،فهو مجال الحرية
والقوة ،وهو أيضً ا مجال الاليقني والالاكتامل( .((1وأ ّما تعريف املستقبل انطال ًقا من املستقبل بحسب
غاستون بريجيه ،فهو ليس ما هو ٍ
آت بعد الحارض ،لكنه ما اختلف عن الحارض ،بخاصة ما هو مفتوح.
فاملستقبل ليس ببساطة استطالة الحارض ،كام يجب ّأل نراه انطال ًقا من الحارض ولكن من املستقبل
ذاته ،بحيث إنّ التخيل هو الفضيلة األكرب من خالل قدرة الفكر عىل الخروج من األطر الجربية ،وجعلها
كل يشء ً
قابل للسؤالية(.((1
من جهتهُ ،ي ّبي وليد عبد الحي أنّ مفهوم املستقبل قد تغري عرب الزمن وتط ّور عرب ثالث حقب تاريخية
متزامنة يف مجتمعات مختلفة؛ فقد كان ُيرى عىل أنّه جزء من الغيب ذو صبغة الهوتية ،بحيث يقوم
الك ّهان واملنجمون بدور املتنبئني الذين يعتقد أنّ لهم مخربين عام سيحدث يف الزمن القادم من حوادث
كربى مع حضور نسبي للتفكري العقالين يف املستقبل مثل بناء السدود واملطامر ،وعمو ًما كان املستقبل
املنظور لدى عامة الناس متع ّل ًقا باملحافظة عىل املوارد األساسية للحياة واألمن( .((1ثم انتقل األمر إىل
ّ
املخطط مبعنى تحديد املستقبل املرغوب فيه؛ وذلك مع الحداثة الغربية وإفرازات الثورة
املستقبل
الصناعية وبناء الدولة القومية ،فنجحت الخطط الخامسية لتطبيق مرشوع تعميم الكهرباء يف االتحاد
منوذجا َ
يحاك عالـم ًيا.
السوفيايت ،وأصبح التخطيط
ً
أما املرحلة الثالثة ،فهي املستقبل الثوري التي تبلورت فلسف ًيا مع غاستون باشالر يف القطيعة
األبستيمولوجية؛ وكذا توماس كون يف كتاب الثورة العلمية ،وعلم ًيا مع فراشة لورنزو ،والنقالت املتتالية
13

17

الالند ،ص .456

14 François Hetman, Le Langage de la prévision (Paris: Futuribles, 1969), p. 20.
15 Ibid., p. 21.
16 Ibid.
انظر :هوغ دو جوفنيل" ،االسترشاف والسياسة" ،استرشاف ،الكتاب األول ( ،)2016ص .23 - 9
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للفيزياء النسبية والكمومية ،وثورات الكمبيوتر واملفاهيم املتو ّلدة عنها كالسيربنيطيقا والهندسة
الوراثية والتطورات التكنولوجية الرسيعة الالحقة ،إذ تفوقت أهمية املعلومة عىل الطاقة .وطب ًقا لهذه
قسم وليد عبد الحي هذه املجتمعات يف هذا العامل إىل ثالثة أصناف :مجتمعات املايض،
املراحل ،فقد ّ
ومجتمعات الحارض ،ومجتمعات املستقبل (انظر الشكل .)1
الشكل ()1
تطور مفهوم املستقبل بحسب وليد عبد الحي

املصدر (بترصف) :وليد عبد الحي ،الدراسات املستقبلية يف العالقات الدولية (الجزائر :دار شهاب للنرش والتوزيع.)1991 ،

التغي
ومن هنا ،أصبحت دراسة املستقبل واستكشافه ،بحسب إدوارد كورنيش ،رضورة ّ
ملحة يف عرص ّ
الرسيع ،بعدما كانا تر ًفا حني كان ُينظر إىل املستقبل بعني من الرتابة واستمرار الحارض؛ إذ نحتاج يف
عملية استكشاف املستقبل إىل صقل قدراتنا االسترشافية وتطويرها لغرض استباق تقدير احتياجات
املستقبل .فلم يعد الحدس الفطري كاف ًيا لالستعداد للمستقبل .بل إنّ االستفادة من املعطيات املتوافرة
وتنظيمها منهج ًيا مهام ق ّلت ،لها أهمية بالغة يف التنبؤ باملستقبل .ويضيف كورنيش إىل ذلك أنّ املستقبل
ينبغي تو ّقعه واملشاركة يف اخرتاعه ،ألنه مل يحدث بعد؛ وهو بذلك مجال واسع لفاعلية اإلرادة البرشية.
وينصح بالتنبؤ والتخطيط البعيد املدى بحيث يـم ِّكن ذلك من إتاحة الوقت الكايف لالستعداد التام
للتغريات الكبرية التي ستأيت ال محالة(.((1
واملالحظ يف ّ
جل هذه التعريفات عند محاولتها تحديد معنى للمستقبل ،خضوعها ألحد املح ّددات التي
ذكرناها ملفهوم الزمن أو بعضها .ففي تعريف الالند ،جرى ضم مجموعة تعريفات للمستقبل ،يخضع
ّ
كل منها ملح ّدد زمني مثل املح ّدد النفيس للزمن؛ أو الزمن االفرتايض أي املتخيل للممكنات املستقبلية.
كام أشار إىل أنّ الزمن مجال متع ّدد األبعاد مثلام أبعاد املكان الذي تجري فيه الحوادث .ويف تعريف
دو جوفونال ،ر ّكز عىل املقارنة بني املايض واملستقبل والتأثريات املتبادلة بينهام ،عكس غاستون بريجيه
 18انظر :إدوارد كورنيش ،االسترشاف مناهج استكشاف املستقبل ،ترجمة حسن الرشيف (بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون،)2007 ،
ص .37-29
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الذي ر ّكز يف تعريفه املستقبل عىل تثمني خصائصه املستقلة عن الحارض .أما تقسيم وليد عبد الحي
املنظورات املختلفة بني املجتمعات يف تعريف املستقبل ،فكان وف ًقا لتأثري البيئة الثقافية واالجتامعية
لهذه املجتمعات .ور ّكز إدوارد كورنيش يف تعريفه الضمني للمستقبل عىل تزايد تسارع التغري وقرص
يبي من جهة أخرى إمكان
الحقب الزمنية ،ما جعل املستقبل أكرث حضو ًرا من الحارض يف هذا العرص .ما ّ
مساهمة جميع الروافد الفلسفية والعلمية لبلورة منظور أشمل لفهم الزمن واملستقبل الذي سيفيد
تبص كيف
بدوره يف تشكيل منظور أفضل لفهم للظواهر والتنبؤ باملستقبل .ومن هذا املنطلق نحاول ّ
تعامل علامء االجتامع مع مفهوم الزمن واملستقبل ،وأهم آفاق التساند املعريف واملنهجي بني علم
االجتامع والدراسات املستقبلية.

املنظور املستقبيل يف علم االجتامع
بعض مالمح املنظور املستقبيل يف علم االجتامع

يع ّد أوغست كونت مؤسس علم الفيزياء االجتامعية ،من جهة أنّه وضع قانون الحاالت الثالث بوصفه
مسا ًرا عا ًما يحكم جميع املجتمعات؛ كام تن ّبأ كارل ماركس بسقوط الرأساملية وتح ّول االشرتاكية إىل
شيوعية؛ ورأى إمييل دوركهايم يف النمو الدميوغرايف زيادة حتمية يف تقسيم العمل وبناء املجتمع
لكن هذه األعامل العلمية تدور
العضوي؛ وتن ّبأ أليكسس دو توكفيل مبستقبل الدميقراطية يف أمريكاّ .
حول الحفر املعريف يف البنى االجتامعية السائدة واستيعاب أسسها ،من أجل وضع قوانني عامة أو
مناذج لتحليل نظام األسباب وربط املق ّدمات بالنتائج يف الظاهرة االجتامعية .فحديثهم عن املستقبل
إ ّما بوصفه فلسفة للتاريخ وإما تنبؤ إسقاطي مبستقبل ظواهر معينة .وفيام ييل ،سنوضح بيشء من
لتبي منهجية تعاملها
التفصيل طبيعة بعض اإلضافات العلمية يف السوسيولوجيا الفرنسية
خصوصاّ ،
ً
مع مفهوم الـمستقبل.
قسم علم االجتامع إىل قسمني رئيسني :القسم األول "الديناميكا" االجتامعية،
ونبدأ بأوغست كونت الذي ّ
وتعنى بدراسة قوانني الحركة االجتامعية ،والقسم الثاين هو "االستاتيكا" االجتامعية ،وتعنى بدراسة
قسم تاريخ املجتمع البرشي إىل ثالث مراحل ،وهي
املجتمع بوصفه ثاب ًتا يف فرتة معينة من تاريخه .كام ّ
الالهوتية وامليتافيزيقية والوضعية ،مغل ًقا بذلك عىل نفسه ّأي ديناميكية للمجتمع الحايل ،كونها وصلت
إىل أرقى ما ميكن أن يصل إليه املجتمع البرشي وهي "املرحلة الوضعية" ،وموج ًها بذلك الدراسات
االجتامعية إىل الحالة االستاتيكية املحافظة للمجتمع؛ إذ ع ّد علم االجتامع ً
فسمه ً
علم وضع ًيا؛ ّ
أول
بالفيزياء االجتامعية ود َعا بذلك إىل تطبيق املنهج الوضعي كاملالحظة والتجربة التي تقوم عىل منطق
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املقارنة بني الظواهر االجتامعية واملجتمعات( .((1وبحسب كونت ،فإنّ جميع العلوم يشرتك يف إطار
منطقي ومنهجي عام ،إذ يسعى جميعها إىل اكتشاف القوانني العامة التي تحكم الظواهر .وكان كونت
يعتقد أنّه إذا استطعنا اكتشاف القوانني التي تحكم حركة املجتمع اإلنساين ،فسوف يجعلنا ذلك قادرين
عىل تشكيل مستقبلنا ومصرينا الشكل نفسه الذي تق ّدمه العلوم الطبيعية للتحكم يف حوادث العامل
وتعب عبارته الشهرية "التنبؤ من أجل التحكم" عن هذا الرأي.
الطبيعي؛ ّ
ومن جهته ،يرى دوركهايم أنّ إعادة النظام االجتامعي رضورة اجتامعية؛ فدرس ظاهرة تنظيم العمل
وعارص الثورة الصناعية والتغريات القيمية والهيكلية الكربى التي شهدتها أوروبا يف عرصه وأ ّدت إىل
االضطرابات الهائلة يف النظم الجمعية( .((2والحظ أنّ التطور الكبري الذي عرفته الوظائف االقتصادية
يف القرنني السابع عرش والثامن عرش مل تعرفه البرشية قبل ذلك وكان نتيجة للثورة الصناعية ،مام
ّ
تـحتـل املقام األول يف التأثري واألهمية االجتامعية مقابل الوظائف الحربية واإلدارية والدينية.
جعلها
وقد جلب هذا التحول الجارف يف املجتمع اضطر ٍ
تغي نـمط
ابات قوي ًة يف النظام الجمعي ،بسبب ّ
الحياة اليومية و ُبعد البيئة الصناعية عن مراكز التأثري األخالقي .ومبا أنّ طبيعة اإلنسان م ّيالة إىل اتباع
األوضاع املحيطة ،فإنّ الطبيعة املصلحية املسيطِ رة عىل البيئة االقتصادية ستأيت عىل قيم التجرد ونكران
الذات والتضحية والصربّ ،
مـم جعل دوركهايم يتن ّبأ ّ
بتدن مستوى األخالق العامة يف مستقبل املجتمع
األورويب( .((2وقد تن ّبأ دوركهايم بزيادة تقسيم العمل بصورة كبرية مع زيادة النمو الدميوغرايف ،كام تن ّبأ
بأنّ الوظائف العلمية هي الوحيدة التي ستكون قادرة عىل مجاراة الوظائف االقتصادية؛ لك ّنها ستصبح
ره ًنا لها؛ أي إنّ قيمة وظائف العلم تزداد مبقدار خدمتها حاجــات العملّ ،
مـم وسم الـمجتمعات
األوروبية بالصناعة قبل كل يشء( .((2ويف بحثه عن االنتحار ،ربط معدل االنتحار بدرجة التامسك
االجتامعي ،وح ّدد الدين معيا ًرا لتقدير درجة التامسك االجتامعي .وأنتج بذلك ثالث فرضيات أساسية
مفرسة ظاهرة االنتحار مرتبطة بدرجة التامسك االجتامعي؛ وهي االنتحار األناين ودافعه الفرد نفسه،
ثم االنتحار الغريي يدفع إليه الغري ،أما االنتحار التح ّليل أو الالمعياري فتدفع إليه الفوىض الناجمة عن
فقدان النظام الرشعي( .((2ويف األخري حاول دوركهايم أن يضع تصو ًرا ً
شامل عن االنتحار بوصفه ظاهرة
 19عبد الباسط عبد املعطي ،اتجاهات نظرية يف علم االجتامع ،سلسلة عامل املعرفة ( 44الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،)1981 ،ص .62
 20رميون بودون وآخرون ،املعجم النقدي لعلم االجتامع ،ترجمة سليم حداد (الجزائر :ديوان املطبوعات الجامعية ،)1986 ،ص .546
 21إمييل دوركهايم ،يف تقسيم العمل االجتامعي ،ترجمة حافظ الجاميل ،ط ( 2بريوت :املكتبة الرشقية ،)1982 ،ص .12
 22املرجع نفسه ،ص .14 - 13
 23إمييل دوركهايم ،االنتحار ،ترجمة حسن عودة (دمشق :منشورات الهيئة السورية للكتاب ،)2011 ،ص .354 - 197
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مرتبطة ً
شكل بالتقدم الحادث يف أوروبا ،وجوهر ًيا بحالة مرضية تشاؤمية متصاعدة داخل هذا التقدم
ستكون سب ًبا يف زيادة معدالت االنتحار الالمعياري(.((2
أ ّما بيري بورديو ،فقد قام بدراسة فكرة الزمن لدى الفالح الجزائري من منطقة القبائل الذي يتم ّيز عنده
باملنطق القدري؛ إذ يتمثل الفالح الجزائري الزمن من منظور قدري يدفعه للنظر إىل الزمن بوصفه
ً
"كم غري متجانس" بحيث يرتبط بالفصول والنشاطات املتعلقة ٍّ
بكل منها مثل الحرث وهبوط املطر
ومنو املحاصيل  ...وغري ذلك ،كام يرتبط الزمن عنده بحوادث متواترة تتع ّلق بحوادث مع ّينة مثل ظهور
الطاعون أو الكولريا ،ويرتبط الزمن بالسوق (سوق األربعاء والخميس  )...املح ِّددة ملدى الزمن املستقبيل
املنظور املح ّدد هنا بأسبوع ،وهو القياس املوضوعي الوحيد لديه؛ أما األيام فتمر بصورة استاتيكية
قدرية متك ّررة ومح ّددة بحجم املكان( .((2وتُربز هذه الدراسة وجهني متعالقني ومه ّمني أحدهام متع ّلق
بتحدي مفهومنا للزمن االجتامعي :هل هو مقولة خاضعة لتأثري التصورات املكتسبة من الواقع؟ أم هو
زمن موضوعي منفصل عن وعينا ميكن اختباره وقياسه ماد ًيا؟ أم هام م ًعا؟ وبطبيعة الحال فالدراسة
تبي أنّ الزمن االجتامعي مرتبط بتصوراتنا الكونية التي تغ ّلف وعينا ،والوجه الثاين متع ّلق بطبيعة تأثري
ّ
الزمن بوصفه مفهو ًما اجتامع ًيا وفكرة مسبقة تعيق موضوعية البحث العلمي يف الظواهر.
وأخ ًريا ،لخّ ص إدغار موران التصور السائد عن املستقبل لدى الحداثيني يف أنّ املايض معلوم ً
علم يقين ًيا،
والحارض بطبيعة الحال معلوم ،وأساس مجتمعاتنا ثابت ،وسينبني املستقبل عىل هذه األسس املتينة
وبفضل تنمية التوجهات املهيمنة لالقتصاد والتكنولوجيا والعلم .وهكذا اعتقد الفكر التكنو بريوقراطي
أنّ بإمكانه التن ّبؤ ،وع ّد هذا تصو ًرا تبسيط ًيا سائ ًدا للزمن؛ يستند إىل مبدأ الع ّلية مبدأ خط ًيا ،وانطال ًقا من
ذلك ميكن التنبؤ باملستقبل( .((2واقرتح موران فكرة التصور الرتكيبي للزمن؛ إذ إنّ املايض لن يساهم يف
ثم تعمل عىل تغيريه ،مثل
معرفة الحارض فحسب ،بل إنّ تجارب الحارض تساهم يف معرفة املايض ومن ّ
إعادة كتابة الثورة الفرنسية وف ًقا أليديولوجيا الحارض سواء تجربة االشرتاكية أم البلشفية أم الستالينية
ثم ،فإنّ الصعوبة األوىل للتفكري يف املستقبل نابعة من صعوبة التفكري
أم الفوضوية  ...وغريها .ومن ّ
وإدراك الحارض تب ًعا لوهم معرفة الحارض ألنّنا موجودون فيه( .((2كام ّبي أنّه ميكننا التن ّبؤ بنتائج األفكار
واالبتكارات الحالية بينام يصعب تو ّقع األفكار واالبتكارات املستقبلية الجديدة؛ فاملستقبل خليط من
ٍ
فجوات معرفية بني املايض والحارض واملستقبل
وتوصل إىل أنّ هناك
األمور املتو ّقعة وغري املتو ّقعة(ّ .((2
 24املرجع نفسه ،ص .480 - 479
 25قباري ،ص .53 - 51
 26إدغار موران ،إىل أين يسري العامل؟ ،ترجمة أحمد العلمي (بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون ،)2009 ،ص .10-9
 27املرجع نفسه ،ص .12 - 11
 28املرجع نفسه ،ص .13
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ال ميكن تجسريها؛ فمعرفة املايض خاضعة للحارض الذي تكون معرفته خاضعة للمستقبل .ولذا يقرتح
منوذجا يف تصور الزمن (انظر الشكل .)2
موران
ً
الشكل ()2
من أجل تصور مر ّكب للزمن

املصدر :موران ،إىل أين يسري العامل؟ ،ص .14

ويرى موران أنّ صعوبات التنبؤ باملستقبل طبيعة هذا القرن الواحد والعرشين؛ فهو يف اآلن نفسه يف
أزمة ويف تطور ويف تقهقر ويف ثورة؛ إذ تتساوى إمكانية فناء اإلنسانية مع إمكانية التق ّدم الحاسم،
وبني اإلمكانيتني تصبح االحتامالت كلها ممكنة(.((2
مالحظات بشأن املنظور املستقبيل يف علم االجتامع

تهتم بوضع قوانني االجتامع الثابتة ،يأيت التنبؤ
من خالل تأ ّمل األعامل السابقة ،نالحظ إضافات علمية ّ
ومحصلة نهائية عىل نحو جهد دوركهايم ،وتهتم أعامل أخرى
باملستقبل عىل أساسها ع َرضً ا ثانو ًيا
ّ
مبفهوم املستقبل وتصوره عىل املستوى العلمي ،مثل رميون بودون الذي رأى يف تصور املستقبل وظيفة
منهجية تتمثّل بتقليص الجهل بالظاهرة االجتامعية بحيث يؤ ّدي الخطأ يف التنبؤ إىل اكتشاف خلل يف
اهتم علامء
ثم يزيد من ّ
تبصنا بالواقع وقدرة أكرب عىل استرشاف املستقبل .كام ّ
معرفة الظاهرة ،ومن ّ
آخرون بدراسة الزمن واملستقبل والحفر تحتها كتصورات ومفاهيم اجتامعية ،ثم تحديد أثرها يف الواقع
االجتامعي؛ فقد اكتشف بيري بورديو حدود تصور املستقبل لدى الفالح الجزائري وأثر التفكري القدري
يف رؤية املستقبل.
كام برز النمط التطوري يف النظر إىل املستقبل لدى بعض علامء االجتامع وف ًقا للمنظور الخطي للزمن
الذي ينتهي التاريخ يف مرحلته األخرية .فقد ع َّد أوغست كونت تق ّدم املعارف أساس التطور االجتامعي،
واض ًعا قانون الحاالت الثالث ومنته ًيا إىل املرحلة الوضعية؛ وجعل كارل ماركس الرصاع الطبقي أساس
29
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التطور متنبئا بالشيوعية نهاي ًة للتاريخ؛ ورأى دوركهايم يف النمو الدميوغرايف زيادة حتمية يف تقسيم
العمل ليصل املجتمع إىل حالة التضامن العضوي .وهي محاوالت لوضع قوانني عامة تحكم التاريخ
البرشي بوصفها هد ًفا عا ًما للبحث االجتامعي ،بحيث يستضاء يف عملية التنبؤ بإسقاطاتها املستقبلية
من منظور واحد ،وهو املتع ّلق بتخصص العامل االجتامعي ،ومنه يكون البحث يف الحارض واملايض هو
السبيل السترشاف املستقبل .وهذا النموذج يف التفكري العلمي الحديث سليل للفيزياء النيوتنية والرؤية
امليكانيكية للكون التي اعتقدت أنّ باستطاعتها التنبؤ الحتمي املتعلق بسقوط األجسام إذا تركت من
عىل سطح مرتفع عن األرض.
صب
مل يراكم علم االجتامع من النظريات والبحوث سوى القليل ،نظ ًرا إىل كونه بزغ متأخ ًرا؛ ولذلك ّ
العلامء ّ
جل جهدهم يف البداية عىل استكشاف الواقع من أجل التوصل إىل القوانني الناظمة لالجتامعي
والتنبؤ النظري مبستقبل ظواهر اجتامعية محدودة قيد الدراسة ،دون االهتامم بتداخل التأثريات املتبادلة
بني الظواهر غري االجتامعية .لذا نجد أنّ دراسة التأثريات املتبادلة بني الظواهر االجتامعية والبيولوجية
والفيزيائية واملعرفية والنفسية التي تنعكس عىل مفهومنا للزمنً ،
وحتم عىل تص ّور املستقبل ،مل يأخذها
علامء االجتامع يف الحسبان للتنبؤ بالظواهر؛ ّ
مم جعل كث ًريا من تن ّبؤاتهم يصطدم بالواقع.
الفجة بني تعقيد االجتامعي
وبحسب موران ،فإنّ هذا يحمل مكامن قصور كبرية ناتجة من املقارنة ّ
وتعقيد البيولوجي وتعقيد الفيزيايئ ،حيث الفجوات واسعة بني مستويات تعقيدها .ويرى موران أنّ
املعرفة الحديثة قامت باختزال األنرثوبولوجي إىل البيولوجي ،والبيولوجي إىل الفيزيايئ .وهو اختزال
تبسيطي ساذج ال يفيد يف تكوين معرفة علمية متكاملة وقادرة عىل التنبؤ ،ألنّ الحديث عن التنبؤ
مرتبط بالواقع كام هو يف تعقيده ،وتراكب القوانني املوجهة له(.((3
ً
فمثل ،ال ميكن لقانون الجاذبية الذي ابتدعه نيوتن اإلحاطة بالظاهرة الطبيعية ّإل عىل مستوى تجريدي
محدد بعيد عن الظاهرة يف واقعها امللموس؛ إذ تتدخل عوامل عديدة مثل الضغط الجوي والبعد عن
مركز األرض وكتلة األرض ،ولها قوانينها الخاصة بها ،إذ تتحكم يف املسار املستقبيل لظاهرة سقوط املواد
تظافر فعل القوانني املتع ّلقة بها حتى ميكن التنبؤ بالظاهرة قيد الدراسة ،بحيث ال مجال للتنبؤ الصحيح
من خالل نظرية تختزل التعقيد الواقعي للظواهر.
إنّ إدراك مجال االتفاق واالختالف بني مميزات الظاهرة اإلنسانية واالجتامعية والظاهرة الطبيعية
جدير باالهتامم؛ فيتفق املجاالن عند الدراسة االستاتيكية للظاهرة بتم ّيزهام بالطبيعة الحتمية والثبات
الحتمي ،بينام يف حال الدراسة الدينامية تبقى الظاهرة الفيزيائية أكرث ثباتًا من البيولوجيا ،وتتسم
 30إدغار موران ،الفكر واملستقبل مدخل إىل الفكر املركب ،ترجمة أحمد القصواري وآخرون (الدار البيضاء :دار توبقال للنرش،
 ،)2004ص .52
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الظاهرة اإلنسانية باإلرادة والتح ّرر .وقد أشار ماكس فيرب يف كتابه العلم والسياسة بوصفها حرفة
إىل الدور البارز للخيال واإللهام والقدرة عىل التصور الذهني يف كل مجاالت الحياة االجتامعية وليس
للعالِـم فحسب ،كام قارن ماركس بني أذىك نحلة وأغبى مهندس؛ إذ تعيد النحلة تصميمها السدايس منذ
آالف السنني بينام يصمم املهندس عرشات النامذج املختلفة عىل الورق.

(((3

وما يؤكد هذا املبدأ ما يراه باشالر يف فلسفته املتو ّلدة عن التح ّوالت العميقة يف العلم الحديث؛
فهو يؤ ّكد طبيعة الحركة الجدلية الخالقة للعلم ،وطبيعتها الثورية التي انعكست عىل نوعية
التغري الثوري الذي يشهده واقعنا؛ "فهي تنتقل من قطيعة إىل قطيعة ،ولذا فهدف العلم هو
التصحيح املستمر لألخطاء ،وحركته انفصالية وليست اتصالية بسبب الطفرات التي تصيبه"(((3؛
ما يجعل من الصعب التن ّبؤ مبستقبل ظاهرة اجتامعية بنا ًء عىل نظريات خطية أو استاتيكية
تحدث عنها
تربهن عىل دميومة نتائجها بينام تتي ّبس وهي يف طور الوالدة .إنّها فحوى األزمة التي ّ
ألفن غولدنر ،وما دعا رايت ميلز إىل التفكري بجدية يف الخيال السوسيولوجي بوصفه ظاهرة
املؤسسة التي
اجتامعية ومقاربة منهجية تهدف إىل توسيع القاعدة النظرية ومراجعة املس ّلامت ِّ
يستند إليها الباحث االجتامعي.
وقد بدأ هذا االتجاه املتأزم البارز يف علم االجتامع كام يف باقي العلوم ،ينفتح عىل مقاربات االعتامد
املتبادل بني التخصصات واملناهج ،وتضمني الذايت يف املوضوعي ،أي تح ّول اإلطار املوضوعي للبحوث من
خصوصا مع بروز ع ّدة تح ّوالت جذرية يف أفق واقع
النظم املعقلنة إىل النظم املعقولة بحسب موران،
ً
املجتمعات الغربية ،ومن أه ّمها:
ö öقصور فاعلية العلوم إليقاف الحروب (الحربان العامليتان األوىل والثانية) ،وعدم قدرتها عىل
مواجهة تع ّقد الظواهر ،ما دفعها إىل مراجعة مكامن القصور العلمي.
ö öالتح ّول الجذري يف مفهوم الزمن :تحت تأثري نسبية أينشتاين ،وتـخ ّلف املنظور امليكانييك النيوتني.

التوصل إىل نظريات قلبت األبستيمية املتفائلة للتنبؤ العلمي االتجاهي؛ عىل نحو ما أ َّثرت نظرية
ّ öö
لورنزو "أثر الفراشة" ،و"نظرية الفوىض" ،ومعادلة األنرتوبية لـِـلودفيك بولتسامن( ...((3وغريها.
 31ماكس فيرب ،العلم والسياسة بوصفهام حرفة ،ترجمة جورج كتورة (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة.)2011 ،
 32أحمد مالح ،املخترص يف تاريخ األبستمولوجيا ،مخترب الفلسفة وتاريخها (الجزائر :دار القدس العريب ،)2010 ،ص .88
33 Cf. Erwin Schrodinger, What is life? The physical aspect of the living cell [1944], Based on lectures delivered under
the auspices of the Dublin Institute for Advanced Studies at Trinity College, Dublin, accessed on 15/3/2017, at: http://
;bit.ly/2ozEbvK
انظر الرشيط الوثائقي" :وهم الزمن"  ،The Illusion of Timeقناة اليوتيوب ،شوهد يف  ،2017/3/15يفhttp://bit.ly/2oFBXYP :
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ö öتح ّول كثري من العلامء إىل مجال ما بني التخصصات أو إىل مفكرين عابري التخصصات ،مثل
إدغار موران ،وألفني توفلر ،وأوالف هلمر ،وهريمان كاهن ،وغريهم ،يف سبيل تع ّدد املنظورات
ً
شمول للواقع.
لرؤية أكرث
ö öأ ّدى التنافس والتفاعل بني العلوم يف تفسري الظواهر إىل نضوج كثري من العلوم نتيجة الرتاكم
الكبري للبحوث والنظريات العلمية ،والتح ّول من االستقاللية إىل االستفادة املتبادلة بينها؛ كام
برزت تج ّمعات علمية متع ّددة االختصاص للتن ّبؤ العلمي باملستقبل وف ًقا ملناهج متق ّدمة.

وخالل هذه األوضاع املعارصة ،ومن أجل فاعلية أكرب للتحكم يف الظواهر بوصفه غاية للعلوم ،تبلورت
الدراسات املستقبلية لالستفادة من مخرجات البحوث العلمية من نظريات وقوانني متعددة االختصاص
للتنبؤ باملستقبل وف ًقا ملناهج وتقنيات كيفية وكمية ،مام يح ّقق الغاية األساسية للعلوم ويربطها
بالجانب العميل الواقعي .وتجدر اإلشارة إىل أنّ الطبيعة الرتكيبية والشاملة للظاهرة االجتامعية قد
دفعت العديد من علامء االجتامع ليكونوا من أوائل املفكرين يف دراسة املستقبل وتأسيس الدراسات
املستقبلية؛ فكانت بداية تبلور مصطلح الدراسات املستقبلية مع عامل االجتامع األمرييك جيلفيالن الذي
نـحت مصطلح ميلونتولوجي  Mellontologyسنة  1907الذي يعني بالالتينية أحداث املستقبل(((3؛ ثم
أ ّلف عامل االجتامع األملاين أوسيب فلتخايم كتاب التاريخ وعلم املستقبل سنة  1965وع ّد علم املستقبل
فر ًعا من علم االجتامع يقوم بدراسة "منطق املستقبل" مثلام يقوم علم االجتامع التاريخي بدراسة
"منطق املايض" وتحليله( .((3وقد القى كتاب عامل االجتامع واملستقبليات ألفني توفلر صدمة املستقبل
رواجا كب ًريا ن ّبه من خالله ألهمية التفكري يف املستقبل .ومام ال ّ
شك فيه أنّ علم
الذي نرش سنة ً 1970
االجتامع له حاجة أساسية هو اآلخر لتكون له البصمة العملية لبحوثه من خالل املشاركة بنظرياته
وقوانينه يف التنبؤ باملستقبل والتحكم يف الواقع .وهو ما يدعونا يك نبلور يف العنرص التايل مقاربة منهجية
بني علم االجتامع والدراسات املستقبلية.

مقارنة بني مناهج الدراسات املستقبلية وعلم االجتامع
تتف ّرع مناهج علم االجتامع إىل اتجاهات مختلفة ،وذلك بنا ًء عىل مناذج فكرية مختلفة .فبحسب
توماس كون ،ينبغي أن ينطلق ّأي عمل علمي من تغطية الفجوات املعرفية للباحث بأسس ومسلامت
يستند إليها للوصول إىل معارف جديدة؛ إذ ترتفع درجة االرتياب كلام كانت مسلامت االنطالق تغطي
 34عبد الحي ،ص .15
 35محمد إبراهيم منصور" ،الدراسات املستقبلية :ماهيتها وأهمية توطينها عربيا" ،املستقبل العريب ،العدد ( 416ترشين األول /أكتوبر
.)2013
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مساحات ال معرفية كبرية ،مهام كانت درجة العلمية والرصامة املنهجية املتوخاة بعد ذلك .ولذلك
فعملية املقارنة بني مناهج علم االجتامع والدراسات املستقبلية تتطلب تصني ًفا أول ًيا لكليهام .لكن
موحد يشمل جميع املناهج الكربى ،تدفعنا إىل اإلشارة إىل أهم التصنيفات
الصعوبة يف اعتامد تصنيف ّ
النموذجية التي متّت يف الحقل املعريف لعلم االجتامع ويف الدراسات املستقبلية فحسب.
لقد ص ّنف أنتوين غيدنز مناهج علم االجتامع إىل ثالثة أصناف أساسية ،وهي :الوظيفية واملاركسية
والتفاعلية الرمزية؛ ووضع هذا التصنيف بحسب األعامل األوىل لرواد علم االجتامع عىل التوايل:
كونت ودوركهايم ،وكارل ماركس ،وماكس فيرب وجورج هاربت ميد( .((3وص ّنفها موريس أنجرس إىل
أصناف أخرى هي :املنهج التجريبي ،واملنهج التاريخي( .((3كام ص ّنفت هذه املناهج وف ًقا لثنائيات؛
مثل :املنهج الكمي والكيفي ،واملنهج الوصفي والتأوييل ،واملنهج الوضعي واملعياري .ومن هنا ،ميكننا
مالحظة أنّ الدراسات املستقبلية تتك ّون من املشارب املنهجية الكربى التي ط ّورت عرب تراكم جميع
العلوم وكذا علم االجتامع؛ غري أنّ هذا يفرتض أيضً ا تقاربات وتباعدات ش ّتى بني املناهج املختلفة لعلم
االجتامع والدراسات املستقبلية.
فمن الفروق املنهجية بني علم االجتامع الوضعي والدراسات املستقبلية أنّ األول يعمل عىل تشخيص
يتوصل إىل استنتاج بشأن واقع الظاهرة
مواضيع مح ّددة كاالنتحار والفقر والجرمية والزواج والطالق ،ثم ّ
ً
استنباطا إسقاط ًيا اعتام ًدا عىل تعميم نظري استقرايئ.
والقوانني التي تحكمها .أما مستقبلها ،فيستنبط
وأما الدراسات املستقبلية ،فال تستهدف وضع القوانني التي تحكم الظواهر ،بل تدرس التأثريات املتبادلة
بني هذه الظواهر وتأثريها يف مسار املشكل املدروس أو املوضوع قيد الدراسة ،إضاف ًة إىل دراسة
مستقبالتها بوصفها ظواهر معزولة ،وكذا تبحث الدراسات املستقبلية يف مستقبالت شاملة ً
مجال أو
قطا ًعا أو منظمة أو تقنية.
وبينام تبحث املناهج الوضعية يف علم االجتامع الوضعي يف العالقات الخطية بني املتغريات لفهم
طبيعة العالقة اآلنية بينهام يف فرتة زمنية مح ّددة ضمن حقبة "الحارض" ،تبحث الدراسات املستقبلية
بطرق مختلفة يف املستقبل؛ إ ّما بهدف استكشاف املستقبل عن طريق دراسة نتائج التفاعل بني
ً
ووصول إىل الحارض.
املتغريات بعد مرور فرتة من الزمن ،وإما سيناريو معياري انطال ًقا من املستقبل
لكن بطبيعة الدينامية للمنهج ،فإنّ هذه املقارنة ليست استاتيكية ،بل تتطور لرتافق تحوالت الواقع.
مؤسس ،بعدما كان األمر مستق ّرا يف
فقد برزت مقاربة التكامل املنهجي والتعدد التخصيص بشكل ّ
 36أنتوين غيدنز ،علم االجتامع ،ترجمة فايز الصياغ (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،)2005 ،ص .73
 37موريس أنجرس ،منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية ،ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون ،ط ( 2الجزائر :دار القصبة للنرش،
 ،)2006ص .106-100
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االنغالق التخصيص تحت تأثري التايلورية ،يف نهاية القرن التاسع عرش إىل نهاية الحرب العاملية الثانية،
وبفعل ضعف الفاعلية العلمية يف معالجة الواقع بسبب األخطاء يف إسقاط النظريات التخصصية عىل
الواقع وتغيريه بنا ًء عليها (القنبلة النووية ً
مثال) .وقد أ ّدى عدم التساند بني العلوم إىل إضعاف قدرة
ٍّ
مستقل عىل التنبؤ عىل املدى املتوسط والبعيد؛ فعىل الرغم من أنّ خطوات املنهج العلمي
كل علم
ثم التفسري ثم التن ّبؤ ثم التح ّكم ،يتو ّقف أغلب البحوث يف السوسيولوجيا
الوضعي تبتدئ بالوصف ّ
الوضعية يف املرحلتني األوليني بسبب الرضورات املعرفية واملنهجية التي يقتضيها التنبؤ؛ من تساند
املناهج واملعارف املعمقة واملركبة بشتى القوانني والظواهر التي تؤثر يف الظاهرة .وقد تبني الفشل الذي
تخبطت فيه تنبؤات علامء االجتامع التي ب ّيناها ساب ًقاّ ،
مم ُيظهر الحاجة إىل مناهج خاصة باسترشاف
املستقبل واستباق الفعل.
وبفعل هذه الحاجة العملية يف النصف الثاين من القرن العرشين ،عادت ظاهرة االنتقال الفردي
من التخصص األصيل إىل تخصصات قريبة بح ًثا عن مخارج لألزمات واملشاكل الجديدة آنذاك؛ ثم
تح ّول إىل عمل مؤسيس بإنشاء فرق بحث ومؤسسات جامعية متع ّددة االختصاص؛ األمر الذي كان
خصوصا مع أعامل هرمان كاهن حول مستقبل تبادل
يف مصلحة تبلور أهمية الدراسات املستقبلية،
ً
خصوصا مع نجاح
األسلحة النووية .وقد شاعت موجة التخطيط اإلسرتاتيجي يف مؤسسات الستينيات،
ً
منوذج التخطيط السوفيايت ،لك ّنها أثبتت بحسب ماري كونواي قصورها يف مجاراة التعقيد والتغري
الرسيع للبيئة الخارجية ،بسبب افتقاد عنرص أسايس يف مناذج التخطيط املوجودة ،وهو املنظور التشاريك
املستقبيل ،أي االسترشاف(.((3
فتح هذا التح ّول الباب واس ًعا أمام االستفادة املتبادلة بني العلوم نظر ًيا ومنهج ًيا ،وقاد إىل نظر
فسيح وعميق وبعيد يف القضايا العلمية ،أي إىل االستبصار ،إذ تتناسب القدرة عىل االستبصار طرد ًيا
مع حجم املعرفة املكتسبة من العلوم كافة ،وحجم النظر وعمقه وبعده وشموليته ،وعكس ًيا مع
درجة التغري واالضطراب.
وقد تطورت مناهج الدراسات املستقبلية ليتف ّرع منها مناهج كمية ووصفية تعتمد عىل جمع املعلومات
من الواقع باالستامرات واملقابالت ،مللء مصفوفة التأثري املتبادل أو االستشفاف أو طريقة ديلفي يف
استشارة الخرباء ،أو مناهج كيفية مثل تقنية بناء النامذج؛ إذ ص ّمم دوركهايم منوذجه عن العالقة
 38انظر :سينثيا واغرن ،االسترشاف واالبتكار واإلسرتاتيجية ،ترجمة صباح صديق الدملوجي (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة،)2009 ،
ص  .463-462ويقول جيمز أوجيلفي يف هذا الصدد" :كان يعتقد يف التخصصات املختلفة متثيال ملختلف فروع املعرفة كشجرة طبيعية ،لكن
يف السنوات األخرية أصبحت هذه الخطوط الفاصلة بني التخصصات تبدو تعسفية عىل نحو متزايد ،وهذا هو الظاهر يف الحياة العملية
تدل عىل ظاهرة عامة ومميزة مبا فيه الكفاية ّ
للباحثني التي ّ
لتدل عىل تغري براديغاميت جذري ألسس الخريطة الثقافية والفكرية" ،انظر:
James Ogilvy, Futures studies and the human sciences: the case for normative Scenarios, New Thinking for a New
Millennium (New York: Routledge, 1996), p. 40.
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بني التامسك االجتامعي وظاهرة االنتحار أو منوذج لوك فان كمبينهود لتفسري العالقة بني الهامشية
والـجناح( .((3وبهذا يحقق علم االجتامع رشط النظر العميق الذي ُيع ّد أحد أسس الدراسات املستقبلية
ُ
بحسب غاستون بريجي.
وتتفق املناهج التفاعلية والنقدية واملاركسية والفينومينولوجية يف علم االجتامع مع الدراسات
املستقبلية يف شموليتها واستعانتها مبخرجات تخصصات مختلفة لدراسة الظاهرة نفسها بهدف
استخراج معنى تفسريي للواقع .فعلم االجتامع بحسب ماكس فيرب هو "علم الواقع" الذي يستند
إىل املالحظة الدقيقة للظواهر ،بحيث يشمل بحثه عن األخالق الربوتستانتية وروح الرأساملية
يعده فليب كابان ً
علم للشمولية.
دراسة املعتقدات الدينية واالجتامعية واالقتصادية .كام ّ
وتتجاوز أعامل ماركس يف رأس املال البعد االجتامعي لتمر به إىل النفيس واالقتصادي واالقتصاد
السيايس( .((4ويف االتجاه نفسه ميكن ذكر رواد مدرسة فرانكفورت ،بخاصة يورغن هابرماس،
وألفرد شوتز ،وهربرت ماركوز ،وألفني غولدنر ،وأنتوين غيدنز ،وإدغار موران ،وكوروليانيوس
كاستورياديس ،وميشال مافيزويل ...وغريهم .ويتجاوز علم االجتامع بذلك هدف اكتشاف القوانني
والتحكم يف الظواهر بوصفها فيزياء ،إىل مقاربة الواقع املركب والصدفوي والاليقيني كام هو.
ويرى كليفورد غريتز ،يف حديثه عن السيميائية يف األنرثوبولوجيا ،أنّ هناك فر ًقا ً
هائل بني هدف
البحث عن القانون يف العلم التجريبي ،والتفسري يف املناهج التأويلية أي البحث عن معنى؛ ولهذا
الفرق آثار متتد إىل جميع العلوم اإلنسانية كعلم النفس وعلم االجتامع والتاريخ( .((4وهذا امتداد
طبيعي لالتجاه الرومانيس الذي يؤ ّكد الفارق الجوهري بني العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية.
تبي بحسب املذهب الوضعي
ومن خالل محاكاة الظواهر االجتامعية مع الظواهر الفيزيائيةّ ،
أنّ الفكر اإلنساين مثل الضوضاء الحرارية؛ أي إنّها اضطرابات عشوائية عارضة عىل املستوى
الجزيئ؛ مام يبقي سلوك املجتمع ً
قابل للتنبؤ ّ
بغض النظر عن نوايا اإلنسان( .((4لكن بحسب
ألفن غولدنر ،فإنّ حساسية "االنعكاسية االجتامعية" أربكت كل املحاوالت لوصف املجتمع كآلة
ويغي فيه مام يجعل
طاعة بسيطة ،تسري وف ًقا لقوانني خطية ،فإنّ العلم نفسه يؤ ّثر يف املجتمع ّ
يبي ريتشارد هاريف براون يف مقالة بعنوان
الحركة املستقيمة لالجتامعي مستحيلة( .((4كام ّ
 39انظر النموذجني يف :رميون كيفي وآخرون ،دليل الباحث يف العلوم االجتامعية ،ترجمة يوسف الجباعي (لبنان :املكتبة العرصية،
 ،)1997ص .144-139
 40فيليب كابان وآخرون ،علم االجتامع :من النظريات الكربى إىل الشؤون اليومية أعالم وتواريخ وتيارات ،ترجمة إياس حسن (دمشق:
دار الفرقد ،)2010 ،ص .80
41 Ogilvy, pp. 37 - 38.
42 Ibid., pp. 53 - 54.
43 Ibid., p. 58.
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"الواقعية الرمزية وعلم اجتامع الفكر" مقابلة اصطالحية بني املذهب الوضعي والرومانيس يف
علم االجتامع بحسب الجدول.
التقابالت االصطالحية بني املذهب الوضعي والرومانيس يف علم االجتامع
املذهب الوضعي

املذهب الرومانيس

الحقيقة

الجامل

الواقع

الرموز

األشياء والحوادث

الشعور /املعاين

الخارج

الداخل

املوضوع

الذات

الوصف

التأويل والتفسري

الدليل والتجربة

التبص والنظر
ّ

التحديد والفصل

الحرية
املصدر:
Ibid., p. 54.

وبنا ًء عليه ،فإنّ املوضوعية التامة تقتيض االعرتاف باالتجاه الرومانيس واملعياري الذي يقرتب من
منهجية االسترشاف املعياري يف الدراسات املستقبلية من خالل خضوعها ملنظومة األخالق واملعايري التي
تقرتحها الذاتية االجتامعية.
من جهة أخرى ،يؤ ّكد موران ال قابلية الظواهر االجتامعية لالختزال والتفكيك ،مربزًا أنّ هناك كلًّ
ً
متكامل بني املستوى الفيزيايئ والبيولوجي واألنرثوبولوجي؛ أي هناك تكامل حتى بني املناهج الوضعية
والرومنسية .فاعتامد مبدأ تعددية االختصاصات واملناهج يفرتض ابتدا ًء االستفادة من مخرجات علم
االجتامع الوضعي .ويفتح هذا االتجاه املجال حتى ال نع ّد املستقبل قد ًرا محتو ًما ،وإمنا هو مستقبالت
عديدة ممكنة ومحتملة ومجال لإلبداع والحرية والفعل اإلنشايئ .وبحسب ميشال غودي هو مساحة
الستباق الفعل  Préactionواستحداثه  .Proactionولذا نجد أنّ الدراسات املستقبلية تويل أهمية كبرية
للسيناريوهات املرغوبة املستندة إىل نظم معيارية مستنبطة من النامذج الفكرية املثالية أو الناقدة
للواقع املعيش ،إذ ّ
تخف وطأة الحتمية الوضعية وتنتعش النظريات الفاعالنية واالختيار .وكام يقول
توم لوماردو فإنّ املستقبل ساحة فسيحة لإلمكانيات؛ وهو الحلبة الوحيدة للوجود التي لدينا فرصة
التأثري العميل فيها(.((4
44
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تقنيات االسترشاف وإمكانات استخدامها يف الدراسات االجتامعية

تعتمد مناهج الدراسات املستقبلية عىل هيكلة التفكري نحو املستقبل باالستفادة من تع ّددية
اختصاصات روادها؛ فنجدها تعتمد عىل مقاربات تخصصية مختلفة ،مثل االعتامد عىل االحتامالت
والنامذج الرياضية واملحاكاة الواقعية واالفرتاضية .كام تستخدم االستبيانات واملقابالت املرشوطة ،إضاف ًة
املوجه لبلورة السيناريوهات املعيارية واالستكشافية ،إضاف ًة إىل مناهج
إىل املناهج التاريخية والخيال ّ
بني تخصصية .كام تويل املنظور النقدي اهتام ًما كب ًريا؛ فليس هناك دراسة استرشافية ثابتة وإمنا تتج ّدد
باستمرار وف ًقا لتغري الواقع .وسنكتفي هنا بتحليل تقنية بناء النامذج ومنهجية االسترشاف اإلسرتاتيجي
وإمكانات تجسريها مع مناهج الدراسات االجتامعية.
بناء النامذج

يعني بناء النامذج  Modélisationبناء نظام نظري مياثل النظام املراد دراسته؛ إذ يشمل كل خصائصه
ثم تحديد العالقات التفاعلية بني مك ّونات النموذج املختلفةّ ،
مم
البنيوية من خالل عملية املحاكاةّ ،
تغي جزيئ أو ّ
ثم ترجيح أحد املتغريات وف ًقا
كل يف النظامّ ،
يؤ ّلف مجموعة افرتاضات عىل أساس ّ
للمعطيات املتوافرة .كام تنقسم النامذج إىل نوعني :مناذج النظم الفرعية التي تحايك عمل قطاعات
ونظم مح ّددة (إقليم ،قطاع البرتول ،وغريها) ،وكذا مناذج النظم الك ّلية التي تحايك عمل نظام رئيس
متغيات مستق ّلة بها متغريات
املتغيات التي يبنى بها النموذج إىل ّ
مثل النظام الدويل .وميكن تقسيم ّ
خارجية ال تنتمي إىل بنية النظام املراد دراسته ،ومتغريات داخلية مرتبطة بالبنية الذاتية للنظام،
واملتغريات التابعة تعتمد عىل النموذج الذي نضعه(.((4
أ ّما استخدام النامذج يف علم االجتامع ،فكان محل نقاش بني علامء االجتامع األوائل ،ثم استق ّر األمر
ملصلحة استخدامها .ويع ّرف رميون بودون النموذج أنّـه مجموعة من االقرتاحات التي ميكن أن نستنتج
منها بطريقة آلية مجموعة النتائج املرتبطة مبارشة بالظاهرة املدروسة التي تص ّنف وف ًقا لغايتها إىل
لكن
املوجه للنامذج هو تبسيطها املفرط للظاهرة االجتامعيةّ .
مناذج معيارية ووصفية وتفسريية؛ والنقد ّ
(((4
هذا التبسيط له أهميته من حيث الوضوح والفاعلية .
ويف حني ير ّكز النموذج يف علم االجتامع عىل التحليل الداخيل ملكونات الظاهرة محل الدراسة ،تشمل
الدراسات املستقبلية تحليل مناذج النظم الفرعية مثل علم االجتامع ،وكذا النظر الفسيح يف النظم
تهتم باملتغريات داخل النظام املدروس ،والخارجية املؤثرة فيه .ففي الحالة األوىل تتقارب
الك ّلية التي ّ
النامذج السوسيولوجية ومناذج دراسات املستقبل يف مكونات النظام املبني؛ بينام تختلف يف طريقة
 45عبد الحي ،ص .30-24
 46بودون وآخرون ،ص .590 - 585
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تحليله ،ومنه تضفي الدراسة املستقبلية للنامذج ثراء تحليل ًيا يف فهم ديناميكية النظام ومستقبله ،بينام
تتم ّيز الحالة الثانية بتمثيل أكرث قر ًبا للواقع للنموذج الشامل باهتاممها باملتغريات املستقلة املؤثرة من
مفتوحا ال يهمل تأثريات املتغريات الضعيفة بحيث تع ّد إشارات رمبا تتطور
خارج النظام ،وع ّده نس ًقا
ً
لتتحكم يف النظام يف املستقبل .وبنا ًء عليه ،فإنّ دمج بناء النامذج الكلية يف علم االجتامع سيفيد يف فهم
ً
شمول وواقعية للظاهرة االجتامعية؛ كام سبق وأرشنا فإنّه ال ميكن التنبؤ مبستقبل الظاهرة
أعمق وأكرث
االجتامعية بوصفه ًّ
كل مرك ًبا ّإل عرب منظور متكامل للزمن.
االسترشاف اإلسرتاتيجي

يف إطار أعامل مركز البحث "ليبسور"  Lipsorاملتخصص يف االسترشاف اإلسرتاتيجي للمؤسسات
واألقاليم التابع لـلمحافظة الوطنية للفنون والحرف  ،Cnamقرن ميشال غودي اإلسرتاتيجيا باالسترشاف
واالسترشاف بالفعل والتم ّلك .وأضاف إىل خصائص االسترشاف التي ق ّعدها غاستون بريجي "أن ننظر
وفسيحا وعمي ًقا" ،ثالثة مبادئ أساسية أخرى؛ وهي أن ننظر بطريقة مختلفة (أي الحذر من
بعي ًدا
ً
األفكار املسبقة) ،وننظر م ًعا (أي التم ّلك) ،ونستعمل مناهج تشاركية صارمة ،للتقليص من الالمتاسكات
الجامعية التي ال مفر منها يف عملية االسترشاف(( ((4انظر الشكل .)3
تتض ّمن هذه املبادئ العملية يف النظر إىل املستقبل يف املدرسة الفرنسية ،مم ّث َلة يف ميشال غودي ،ع ّدة
خصائص يحملها مفهوم املستقبل عند املامرسة العملية .وقد تأ ّكدنا تاريخ ًيا من أهمية النظر العميق
وجمع املعلومات الدقيقة التي يق ّدمها التخصص ،والنظر الفسيح الذي تتيحه تع ّددية االختصاصات،
وأهمية النظر البعيد الذي يتيحه استرشاف املستقبل .أما اإلضافات النوعية ،فهي االهتامم بالنظر
املوضوعي إىل املستقبل ورهنه بإدراك املسترشف لتأثري األفكار املسبقة؛ وميكن ع ّد هذا املبدأ محور
اللقاء بني االسترشاف والسوسيولوجيا ،نظ ًرا إىل ارتباط الدراسات املستقبلية باإلنسان بوصفه كائ ًنا
اجتامع ًيا وسياس ًيا؛ فالخطر األكرب الذي يهدد انحراف البحث عن مجراه هو تجاذبات األطر االجتامعية
للمعرفة .وبحسب بيرتيم سوروكني ،فإنّ الحركة ال تنتهي بني مرحلة املنظومات الفكرية اإللهية
والحدسية ،ومرحلة املنظومات املثالية العقالنية ،ومرحلة املنظومات العينية والحسية(.((4
وأما تـم ّلك الفاعلني األساسيني ،فيتضمن إضافة نوعية جديدة متع ّلقة بتحفيز داخيل الستخراج
التصورات الفعلية التي تجمع بني الخربة والرغبة ،وتصل املعرفة بعمق الواقع .ويدخل هذا املبدأ ضمن
 47ميشال غودي وآخرون ،االسترشاف االسرتاتيجي املشاكل واملناهج ،الكراس رقم  ،20مخرب ليبسور ،ترجمة سليم قاللة ،شوهد يف
 ،2017/3/15يف:
http://bit.ly/2n8nN57
 48جورج غورفيتش ،األطر االجتامعية للمعرفة ،ترجمة خليل أحمد خليل ،ط ( 3بريوت :املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع
مجد ،)2008 ،ص .68
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الشكل ()3
مبادئ أساسية يف االسترشاف اإلسرتاتيجي

املصدر :من تصميم الباحث.

ما يس ّميه سلوتر باملستقبليات املتكاملة بوصفها مرحلة متق ّدمة يف الدراسات املستقبلية؛ إذ كانت هذه
الدراسات متيل يف البداية إىل تلبية هيئات مح ّددة مثل الرشكات التجارية وأقسام التخطيط واملكاتب
االستشارية والوكاالت الحكومية ...وغريها ،وكانت تتطلب معرفة تقنية بأدوات االسترشاف كتقنية
ديلفي والسيناريو ،وهم ير ّكزون بذلك عىل املجال الجامعي الخارجي كالتكنولوجيا والبنى التحتية...
وغري ذلك .غري أنّ سلوتر يقرتح تضمني املجال الداخيل يف الدراسات املستقبلية ،معتم ًدا عىل ما قام به
كن ويلرب من استنباط طريقة لدمج األفكار من تخصصات مختلفة بحسب الشكل (.((4()4
وبي سلوتر من خالل الدراسات املستقبلية النقدية أهمية الفهم املع ّمق للعوامل االجتامعية والنفسية
ّ
للقيام بتن ّبؤ فائق القوة(ّ ،((5
مم يدعم التساند بني مناهج علم االجتامع والدراسات املستقبلية من
جانبني عىل األقل؛ يتعلق األول بأهمية االنطالق من الواقع االجتامعي لتفسري الظواهر وفهمها عرب تقنية
املالحظة واالستبيان واملقابلة ً
مثل ،ويتعلق الثاين بإدماج الذايت يف املوضوعي يف الظاهرة قيد الدراسة.
 49سينثيا ،ص .494-487
 50املرجع نفسه ،ص .495
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الشكل ()4
الر ْبعيات األربع بحسب كن ويلرب

املصدر :سينثيا ،ص .490

ويف الوقت نفسه يقوم مبدأ التم ّلك بتمكني الفاعلني من تحويل نتائج االسترشاف اإلسرتاتيجي إىل عمل
لكن هذا البعد العميل يع ّد خطوة متجاوزة اإلطار العلمي يف الدراسات السوسيولوجية ،وال
ناجع(ّ .((5
ميكن الباحث يف إطاره العلمي أن ميارس االتصال بالواقع إال من أجل تحقيق الهدف األول ،وهو وصل
املعرفة بعمق الواقع .وهنا تظهر محدودية دور الباحث السوسيولوجي يف اإلطار العلمي يف القيام
باالسترشاف دون املرور إىل املفاضلة بني السيناريوهات واإلسرتاتيجيات.
وأخ ًريا ،فإنّ عملية استخدام مناهج تشاركية صارمة يف هيكلة التفكري ،مت ّر عرب املراحل التالية ،وف ًقا
لتقنية مصفوفة التأثري املتبادل املدعومة حاسوب ًيا بربمجيات مطورة ومتاحة ،وهي:
ö öالتحليل الهيكيل :باالستعانة بربنامج  ،Micmacوفيه يجري البحث عن املتغريات املفتاحية
الداخلية والخارجية ،واألثر الرجعي ،واالتجاهات ،والفاعلني املعنيني.
ö öتحليل إسرتاتيجيات الفاعلني :باالستعانة بربنامج  ،Mactorوفيه يجري تحديد مواقع الفاعلني،
وميزان القوى ،والتقاربات ،واالختالفات.
ö öالتحليل املورفولوجي :باالستعانة بربنامج  ،Morpholوفيه يجري مسح حقل املمكنات،
وضغوط االستبعاد والتفضيل ،ومعايري االنتقاء.
51
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ö öمناهج الخرباء :باالستعانة بربامج  Smicو ،Prob-Expertوفيه يجري تحديد األسئلة املفتاحية
مرجحة.
للمستقبل ،مع مجموعة افرتاضات ّ
ö öصياغة السيناريوهات :وهي آخر مرحلة يجري فيها بلورة االتجاهات ،والصور ،والتنبؤات بنا ًء
عىل املراحل السابقة( ،((5وتخضع بحسب ميشال غودي لخمسة رشوط أساسية؛ وهي الوجاهة
والتامسك واالحتامل واألهمية والشفافية؛ وتنقسم إىل نوعني :السيناريوهات االستكشافية :وهي
مت ّر من االتجاهات السابقة والحارضة وما تفيض إليه من مستقبالت محتملة ،وسيناريوهات
االستباق أو املعيارية التي تبنى من خالل صورة بديلة للمستقبل فتكون مح ّبذة أو مخيفة،
وتتص ّور بطريقة اسرتدادية إسقاطية.
تع ّد هذه الخطوات التقنية جوهر اإلضافة العلمية ملخرب "ليبسور" ،إذ تجمع بني ع ّدة مزايا منهجية.
فإضاف ًة إىل الحد من الالمتاسكات الجامعية يف عملية االسترشاف ،بوصفها ً
ضابطا لعملية مت ّلك الفاعلني
بكم كبري من األفكار املسبقة والتجاذبات الفكرية واملصلحية ،من مزايا هذا املنهج الجمع بني
املحاطني ٍ
ع ّدة مناهج للدراسات املستقبلية ،وإقامة تسلسل منطقي بينها ،دون أن تهيمن تقن ًيا عىل الهدف العام
من الدراسة االسترشافية .فاملخرب يقرتح ع ّدة مسارات لتبني هذه التقنيات ،رمبا تصل إىل التخيل عن
بعضها عند االقتضاء.
وتويل هذه التقنيات التأثريات غري املبارشة بني املتغريات ،ولو من الدرجة السابعة ،اهتام ًما بالغًا ،بفضل
استخدام الربامج الرقمية ،لضامن قدرة كبرية عىل التعامل مع عدد ال نهايئ من التأثريات املتبادلة بني
املتغريات التي رمبا تتجاوز التأثريات املتبادلة بينها ( 70أي برفع األس إىل  )70تأث ًريا مبارشًا وغري مبارش
يف تقنية ميكامك كمثال ،مع إمكانية تعديلها بسهولةّ ،
يبي اهتامم هذه التقنية باإلشارات الضعيفة
مم ّ
التي رمبا تؤ ّثر يف مسارات الحوادث املستقبلية وتكون مك ّونًا أساس ًيا يف السيناريو الرئيس.
وبالنسبة إىل التحليل الهيكيل وتحليل الفاعلني ،فيمكن ع ّدها مناهج سوسيولوجية جديدة قد تتبوأ
مكانتها العلمية ضمن املناهج الكمية يف البحوث السوسيولوجية ،وتنتج بحو ًثا سوسيولوجية أو سوسيو
استرشافية ،بعد أن أثبتت هذه التقنيات  -املناهج جدارتها يف تحليل النظم الكلية والفرعية دون فصلها
عن املايض واملستقبل .أما بالنسبة إىل التحليل املورفولوجي ومناهج الخرباء وبناء السيناريوهات ،فتع ّد
تقنيات وسيطة بني علم االجتامع واالسترشاف؛ إذ تستفيد من مخرجات الدراسة السوسيو استرشافية
(تحليل هيكيل ،وتحليل الفاعلني) لصياغة السيناريوهات ،ومنه ميكن أن تستخدم هذه التقنيات لتأليف
دراسات سوسيو استرشافية مكتملة.
52
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خامتة
بنا ًء عىل ما استخلصناه بشأن الزمن ذي الطبيعة املتع ّددة األبعاد الذي ميثّل نقطة تأثري وتأ ّثر بني
الذايت واملوضوعي ،وبني املثايل والواقعي ،وبني الفيزيايئ والفيزيولوجي واألنرثوبولوجي ،وبني الوضعي
واملعياري ،يتح ّول فيها الزمن من خط إسقاطي ذي بعد واحد إىل فضاء مي ّكننا من تحديد املواقع
واالتجاهات الزمنية لألفعال والحوادث ،ووف ًقا ملبدأ القصور الذايت وقصور النظر التخصيص ،فإنّ املامرسة
املفهومية للزمن يف واقع البحث السوسيولوجي خضعت ملؤثرات مختلفة؛ أهمها التأثري الثقايف واملعريف
يف مفهوم الزمن بوصفه منطل ًقا لفهم الظاهرة االجتامعية ،والذي كانت تسيطر عليه النظرة امليكانيكية
للظواهر والخطية للزمن ،م ّكنت من قيام علم الفيزياء االجتامعية ،وو ّلدت بالتبع اختزالية تخصصية
يبي أثر مفهوم الزمن واملستقبل
مجحفة أضعف قدرتها عىل التنبؤ مبستقبل ظواهر أش ّد تركي ًبا .وهو ما ّ
لكن
يف تصور الواقعة االجتامعية ،والقدرة عىل التنبؤ ،وهو ما ُس ّمي بالشفافية الظاهرة االجتامعيةّ .
هذه "الالشفافية" التي انعكست عىل النظر إىل املستقبل نابعة من الشفافية الواقع املنظور إليه بعني
واحدة ،أي مبحدودية مفهومية للزمن.
تبي صحة هذه الفرضية بعد اختبارنا لها عىل مستوى بعض علامء االجتامع؛ ومن ثم حاولنا النظر
وقد ّ
يف إمكانات التجسري النظري واملنهجي بني علم االجتامع والبعد املستقبيل ّ
مؤط ًرا منهج ًيا يف الدراسات
تبي أنّ مناهج االسترشاف هي امتداد طبيعي ملناهج علم االجتامع ،وهي امتداد أيضً ا
املستقبلية ،إذ ّ
ملناهج باقي العلوم مع متيز الدراسات املستقبلية بقدرتها عىل دمج املناهج ،واالستفادة النظرية من
النتائج البحثية من قوانني ونظريات جميع العلوم وف ًقا ملبدأ الكالنية ،ومنه ما ينتجه علم االجتامع من
نظريات وقوانني ،وهي غاية مشرتكة مع السوسيولوجيا كعلم شمويل بحسب تعبري ماكس فيرب.
ومن خالل تفعيل األبعاد االسترشافية لعلم االجتامع تتح ّقق غايتان مهمتان؛ األوىل هي إثراء هذه
الدراسات بتالقح النظري ومنهجي بني التخصيص ،والثانية هي جعل هذه الدراسات أقرب إىل االستفادة
العملية يف تنوير قرارات الفاعلني ووضع اإلسرتاتيجيات وال تبقى حبيسة رفوف املكتبات.
مؤسس للدراسات املستقبلية؛ ّ
ويبش بانتشارها
يندرج هذا التجسري ضمن خطاب علمي ومنهجي ّ
يف جامعات البحث ومراكزه يف العامل العريب واستفادة الفاعلني منها بوصفها ً
مجال حيو ًيا؛ مع تب ّني
إسرتاتيجيات متع ّددة املستوى؛ ً
أول يف املستوى الثقايف اإلدرايك للعقل العريب من خالل بحث مفهوم
الزمن واملستقبل يف التصورات الفكرية والعقائدية للمجتمعات العربية ،إلدراك العوائق أمام فهم
موضوعي للدراسات املستقبلية ،ومعالجتها وتحويلها خطا ًبا وثقافة شعبية مبسطة من خالل األعامل
الفنية املختلفة ،كاملرسح والرواية واألفالم السينامئية  ...وغريها.
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وأخ ًريا ،عىل مستوى الجامعات ومراكز البحث العلمي عن طريق تأسيس كليات ومعاهد متعددة
االختصاصات واملناهج وتكاملها ،وذلك باالستعانة برتجامت البحوث الجارية يف الدول املتقدمة يف هذا
للتخصصات؛ ويف الوقت
املجال ،ونقل تجارب الجامعات ومراكز البحث يف الدراسات املستقبلية والعابرة
ّ
نفسه تجسري الفجوات املعرفية واملنهجية بني الدراسات املستقبلية وباقي التخصصات العلمية ،ببحوث
ودراسات تؤسس معرف ًيا ومنهج ًيا لعالقة كل تخصص باملستقبل وبالدراسات املستقبلية ،وبحوث
أكادميية استرشافية منوذجية تجمع بني عمق التخصص ومزايا االسترشاف.

عمر علـوط
املستقبل والدراسات املستقبلية يف علم االجتامع
آفاق تجسري معريف ومنهجي

املراجع
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