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  پيش بينی آينده جامعه بشری
 

که بدانند در آينده چه حوادثی رخ می دهد انسان ها طبيعتٌا مايل اند که آينده را پيش بينی کنند، زيرا عالقه دارند 
از جوامع ابتدايی گرفته تا جوامع مدرن غربی که خود را متمدن می دانند . ووضيعت آنان در آن زمان چگونه خواهد بود

مردم هم صرف . فالبين ها در گوشه های سرک ها مصروف ديدن بخت و طالع و سرنوشت آينده مراجعين خود هستند
 به کدام جامعه تعلق داشته باشند يا چقدر تحصيل کرده اند يا در کدام سطح علمی، اقتصادی يا اجتماعی نظر از اين که

به همين ترتيب جوامع و انجمن ها يا سازمان . قرار دارند، در تۀ دل شان خوش دارند که سرنوشت آينده شان را بدانند
 پيش بينی هايی برای جامعه انسانی در کل هستند و هايی به سطوح مختلف، خصوصًا در جوامع توسعه يافته، مصروف

به اساس آن راهکار هايی را می سنجند تا در آن آينده يی که پيش بينی می کنند وضيعت بهتری را از قبل برای خود و 
خدام و غيره در اکثر اين کشور ها با است) strategic think-tanks(مراکز تفکر و تدبير . جامعه ايشان در نظر بگيرند

بر گزيده ترين افراد از بخش های مختلف علوم طبيعی يا اجتماعی مصروف اين نوع پيش بينی ها و يا اينده سازی ها 
  . هستند

در اين بحث کوشش می شود که به دو سؤال پاسخ ارايه بداريم، و يا حد اقل چوکات فکری برای حل اين دو پرسش 
  .  نتيجه گيری خودش را بکندطرح کنيم تا بعدًا به اساس آن هرکس بتواند

  سؤال اول اين است که آيا امکان دارد آينده را پيش بينی کرد يا خير؟ 
سؤال دوم اين که  اگر امکان دارد اينده يک شخص يا يک جامعه را پيش بينی کرد پس به کدام اساس و ميخانيکيت ها 

 يا جامعه را پيش بينی کرد پس اين افراد يا می شود آن را به تصرف آورد و اگر امکان ندارد که آينده يک شخص
  موسساتی که به فکر و تدبير در مورد آينده مصروف اند چه می کنند؟ 

برای ارايه پاسخ به هرکدام از اين پرسش ها ناچار از نظريات علمی، فلسفی، دينی، اجتماعی و هم تجارب زنده گی و 
  . هستند مدد بگيريم) strategic thinking(نظريات آنانی که عمًال مصروف تفکر مدبرانه 

برای پاسخ به سؤال اول الجرم در مورد مفهوم زمان که يک بحث فلسفی است وگاهی هم به مبحث دين داخل می شود 
اگر نظريات فلسفی ارايه شده در مورد زمان را به صورت کل تقسيم بندی کنيم سه نظر به . سخن خود را آغاز کنيم
  .  شوند که هر کدام طرفداران خودشان را دارندشکل عمده جلوه گر می

نظر اول در مورد زمان اين است که زمان را منحيث يک پديده مستقل از همه چيز های ديگر می داند که به مانند يک 
مانند يک خط طويل که می توانيم آن را . خط مستقيم که از يک نقطه ابتدايی آغاز شده و به يک نقطه نهايی ختم می شود

کيلومتر ها، متر ها، سانتی متر هاو بالخره نقطه ها تجزيه کنيم، زمان هم به قرن ها و سال ها و ماه ها و باالخره لحظه 
از اين که اين لحظه ها تا چه اندازه تجزيه شده می توانند و باالخره آيا به شکل پيوسته اند يا هر . ها می تواند منقسم شود

ای فعٌال می گذريم و آنچه که در اين نظريه مهم است اين است که ما هم به حيث يک لحظه جدا از هم قرار دارد، بر
انسان يا جامعه در يک نقطه يا لحظه از اين زمان داخل آن می شويم و مدتی را با آن سير می کنيم و بعدًا نا پديد می 

ی شود، عمر خود را سپری می کند و هر کسی يا جامعه يی يا پديده يی به همين ترتيب در يک لحظه داخل آن م. شويم
البته اين نظر از جمله معمول ترين نظريه هايی است که . باالخره هم از بين می رود و تنها خاطره اش باقی می ماند

  . اکثرآ تصور شده است و حتی اشخاص معمولی هم بدون کدام فکر عميقی به همين نتيجه می رسند
ربی مشاهده می کنند، به اين نظر اند که تمام حوادث در اين خط زمان يکی با آن هايی که جهان را با ديد علمی تج

ديگری رابطه دارد که آن رابطه را علييت می گويند، يعنی هر پديده يی باعث می شود که يک پديده ديگری به وجود آيد 
اين نظريه که به . گری می شوندو به همين ترتيب پديده ها مانند زنجير با همديگر ارتباط محکم دارند که يکی سبب دي

آن ديترمنيزم يا جبر علمی می گويند وقايع و حوادث را از روی اسباب آن ها می جويد، و به همين ترتيب می خواهد تا 
قوانين فزيکی از قبيل قانون جاذبه، قانون عطالت . قوانينی را دريابد که اين رابطه بين علت و معلول را تشريح می کند

يمياوی مانند قانون تمايل به انرجی حد اصفری سيستم ها، قوانين بيولوجيکی مانند قانون وراثت همه به همين و قوانين ک
گونه مظهر نظريه علت و معلول اند، و هدف از کشف و تشريح اين قوانين هم همان پيش بينی و باالخره تحت کنترول 

 چه نوع و به چگونه عمل می کند و در کجا نمی تواند عمل زيرا اگر بدانيم که قانون جاذبه به. در اوردن طبيعت است
رشد تکنالوجی بيشتر مؤلد همين کشفيات و . کند، می توانيم راه هايی را دريابيم که از اين قانون در عمل استفاده کنيم

 واقتصاد و بعضی از دانشمندان علوم انسانی از قبيل روانشناسان، جامعه شناسان و علمای سياست. پيش بينی ها است
تاريخ وغيره هم با استفاده از اين دريافت ها و دست آورد های علوم تجربی می خواهند قوانينی را کشف کنند که زنده 
گی انسان ها را تنظيم می کند، تا به آن واسطه تدابيری بسنجند تا از نتايج ناگوار جلوگيری کنند و از نتايج گوارای آن 

البته اين دانشمندان آنچه را که به نام اراده آزاد ياد می شود و انسان . طبيعی مورد نظر استلذت ببرند، چنانچه در علوم 
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زيرا اگر چنين پديده يی را قبول کنند ديگر امکان ندارد که . ها با داشتن آن بر خود فخر می کنند، قبول کرده نمی توانند
لمايی چون کارل مارکس که جوامع انسانی را به دوره ع. قانون همه گانی برای تحوالت زنده گی انسان ها کشف کنند

هايی تقسيم می کرد که از کمون اوليه شروع و به کمونيزم ختم می شود، و يا هم آن هايی که فکر می کردند جوامع از 
ن يک حالت دين گرايی يا اخرت گرايی تکامل می کنند و به بی دينی يا دنيا گرايی می گروند از جمله اين دانشمندا

  . محسوب می شوند
آنهايی که دنيا را از ديدگاه دينی با اين طرز ديد مشاهده می کنند، دست يک علت العلل يا خالق اعظم را در تمام کاينات 

اين نظر هم فرق زيادی با نظر . می بينند که نقشه و پالن هر کاری را از قبل طرح کرده است و اينک عملی می کند
ووت در اين است که در اينجا کوشش نمی شود که اسباب حوادث جستجو شود فقط بايد به خدا جبر علمی ندارد تنها تفا

توصل جست و از او خواست که آنچه بهتر است انجام دهد، ولی عده يی از اين ها هم چون می دانند که آنچه شدنی است 
منتظر سرنوشت و قسمت « اين است که می شود، اين توصل جستن به خدا هم چيزی را تغيير نخواهد داد، پس يگانه راه

البته اين گروه مردم هم به پيش بينی ها پناه می برند ولی پيش بينی های آنان کدام سبب يا . »!خود باشيم تا چه می شود
عامل علمی يا خاصی را تعقيب نمی کند، فقط به اين باور اند که بعضی از اشخاص با توانايی خدا داده می توانند آينده را 

اين گروه هم مانند . بازار اکثر فالبين ها در نقاط مختلف جهان از باعث اين گونه اشخاص گرم است. پيش بينی کنند
اگر دانشمندان علوم تجربی می گويند که تنها علييت . دانشمندان طرفدار جبر علمی، اراده آزاد انسان را قبول نمی کنند

ما کاری را به اراده خود مان می کنيم هم در همان اراده کردن مان اسبابی است که همه کار ها را می کند، واگر ظاهرًا 
نهفته است که شايد در کوتاه مدت از درک آن عاجز باشيم، اين گروه هم به اين نظر اند که همه کار ها از قبل طرح 

 کنيم آن اراده از خدا يا ساير ريزی شده است و اراده آزاد ما هم جزی از آن است، و اگر ما ظاهرًا به کاری اراده هم می
  . قوت های فوق طبيعی بوده است و ما در اين زمينه نه مسؤوليتی داريم و نه هم کدام صالحيتی

از نظر اخالقی و اجتماعی کسانی که به نظر جبر علمی متمايل اند عمومًا مخالف مجازات اند زيرا به اين عقيده اندکه 
کنند، به نسبت بعضی عوامل و اسبابی است که از قبل وجود داشته است و بايد آن انسان ها اگر کار خرابی را هم می 

آن هايی که طرفدار نظريه جبری قسمت هستند، و حوادث را همه به گردن تقدير و . اسباب را دريافت و از بين برد
معه يی است که در آن افراد قسمت می اندازند کدام ديدگاه خاص اخالقی ندارند، ولی نتيجه عملی آن به وجود آوردن جا

بی توجه، بی مسؤليت و بی صالحيت بوده که هميشه بايد شکايت کنند و ديگر کاری از آن ها ساخته نيست، چنين جوامع 
  . هميشه مورد تجاوز، تخريب، و استثمار ديگران قرار می گيرند

کنند که به صورت مستقل از يک نقطه اين ها از جمله کسانی که بودند که زمان را منحيث يک خط مستقيم فرض می 
آغاز و به يک نقطه ديگر ختم می شود و چه ديدگاه علمی داشته باشند يا دينی، به پيش بينی باور مند اند و معتقد اند که 
آينده قابل پيش بينی است، صرف گروه اولی که از نظر علمی به اين نتيجه می رسند آينده را قابل تصرف و تغير پذير 

اما گروهی که آن را نتيجه تقدير می دانند کامًال آن را غير قابل تغيير می ) با تغيير آوردن در اسباب علل(نند می دا
  .دانند، و پيش بينی آنان صرف يک حالت روانی است و بس

مستقل نظريه دوم در مورد زمان به گونه يی است که زمان را به شکل دورانی می بينند، يعنی زمان مانند نظريه قبلی 
از ساير پديده ها وجود دارد ولی آغاز و انجامی ندارد، يعنی هميشه به شکل دورانی سير می کند و معلوم نيست که آغاز 

  . آن در کجا است و انجام آن در کجا خواهد بود
ه اين نتيجه رسيده اند مانند نيتچه مدلل اند که چون انرجی و باالخره تعداد اتوم ها و مالکول آن هايی که از ديدگاه علمی ب

ها يا ماده در کاينات معين است، يعنی نه زياد می شود و نه هم کم، پس تعداد حرکاتی که اين ماده انجام داده می تواند 
د، راهی ديگری نيست مگر اين که اين حرکت ها دو باره به بعد از اين که تمام امکانات تمام ش. نيز باالخره محدود است
مثًال اگر دنيا را به يک تخته شطرنج تشبيه کنيم تعداد مهره ها و حرکت هايی که آن ها انجام داده . ماننده قبل شروع شود

 آغاز شده بود از می توانند هرقدر زياد هم که باشد باز هم محدود است، بعد از خالصی اين حرکت ها به همان گونه که
نتيچه با اين نظر خودش تيوريی را به نام رجعت ابدی که در آن ابر مرد يا سوپر منی هميشه به . سر تکرار می شود

  . تکرار می آيد تشريح کرده است
) ن دنياد ر همي(آن هايی که از ديدگاه دينی به اين نتيجه می رسند معتقد اند که انسان و آينده اش هم تکرار شده می رود 

تولد می شود و زنده گی ) از نظر اجتماعی و موقف(و اگر انسان کار خوبی می کند، دوباره در يک خانواده بلند تر 
خوبی می کند، و اگر کار بدی می کند در يک موقف اجتماعی پايين تر به دنيا می آيد و رنج می برد، حتی گاهی انسان 

  . ناتی می آيند که رنج بيشتری می برندها در زنده گی تکراری خويش به صورت حيوا
اين نظر اگرچه يک بنياد اخالقی برای اجتماع ايجاد می کند، ولی در مقابل موقف های اجتماعی پايين و باال و به 
اصطالح کست ها را منحيث پديده های طبيعی و خدادادی می دانند و بلکه رنج و درد طبقه های پايين اجتماع را ناشی 

دی که در زنده گی های قبلی خود کرده اند، منحيث يک پديده طبيعی می نگرند که امروزه به جز در دين از اعمال ب
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هندويی اين نظريه چندان طرفداری ندارد، و حتی مصلحان دين هندويی هم در اين تالش اند که اگر تعبيرات خودشان را 
  .  بين ببرند، اما به مشکل روبه رو هستندبه گونه يی اصالح کنند تا اين طبقات اجتماعی و کست ها را از

کسانی که زمان را دورانی می دانند، هم چنان معتقد به پيش بينی هستند چون می دانند که آينده اصًال بار ها آمده و 
تکرار شده و هم تکرار می شود، پس می شود آن را پيش بينی کرد، اما چون اين تکرار هميشه در يک مدار قرار دارد، 

در ميان اين گروه نيز طالع بينان و فالبين ها بازار پر رونقی . تغيير و تصرف آينده چندان خوشبين و معتقد نيستندبه 
  . دارند

در پهلوی اين دو نظريه راجع به زمان، نظر سومی هم وجود دارد و آن اين است که زمان را نه به شکل مستقل از ساير 
 مکان يکی از خواص ماده می دانند، يعنی ماده همان طوری که مکانی را ضرورت پديده ها می داند بلکه زمان را مانند

دارد و با پيدايش خويش آن را می سازد، زمانی را نيز ايجاد می کند، و اگر ماده نيست شود، زمان و مکان هردو از بين 
گونه که مکان خودش را دارد، زمان به اين ترتيب هر ماده همان . می روند، يعنی زمان کدام مفهوم مستقل از ماده نيست

) ماده(خودش را هم دارد و معياراتی چون لحظه، و سال و ماه و ساعت همه معيارات نسبی است که از کدام مکان 
به اساس اين نظريه زمان مانند خطی از قبل ترسيم شده يی نيست که ما در آن شامل می شويم، بلکه با . اندازه می شوند

د ما اين خط را ترسيم کرده می رويم، و اگر ما حرکت نکنيم، زمان هم می ايستد، همان طوری که پيدايش و حرکت خو
  . اگر الکترون ها به دور هسته اتوم گردش نکنند، مکان و زمان هردو از بين می روند

ا متأثر ساخته آن هايی که از نظر علمی به اين نتيجه رسيده اند بيشتر نظريات و کشفيات جديد علوم طبيعی آن ها ر
است، مثًال تيوری نسبيت انشتين که زمان را از مطلق بودن و مستقل بودن رها کرده است، نظريه کوانتم که حرکت 
الکترون ها را غير قابل پيش بينی می داند، نظريه کيهاس که نتيجه گيری می کند که اکثر سيستم های کيمياوی، فزيکی 

البته اين ها آن نظريه علييت . ابل پيش بينی است و نظريه تکامل انواع در بيولوجیو بيولوجيکی حرکاتی دارند که غير ق
را قبول دارند، اما معتقد اند که علييت کل حقيقت را نشان داده نمی تواند، بسيار مسايل ديگری هم است که از نظر 

اين ها به عوض . يتم ها نقش دارندعلييت به مفهوم فعلی آن نمی توان آن را اندازه نمود و در حرکت و جهت حرکت سس
آن که آينده را به شکل قطع پيش بينی کنند، نظريه احتماالت را پيش می کنند، و به احتمال پيش بينی می کنند که چنين يا 

و احتمالی که صد فيصد قابل پيش بينی باشد در اين جا تقريبًا صفر است، يعنی در دقيق ترين محاسبات . چنان خواهد شد
  . هم احتمال می تواند نود ونه عشاريه چند فيصد باشد، و به صد فيصد معتقد نسيتندباز 

اين نظريه که ساحه علوم طبيعی و انسانی همه را امروزه فرا گرفته است هميشه مصروف سنجيدن احتماالت اند و به 
اين ها البته به اراده ازاد نيز . ودتقريب گفته می توانيم که علم امروزه به اساس همين نظريه حرکت می کند و پيش می ر

  . معتقد اند و در پهلوی ساير اسباب وعلل وقوع حوادث برای آن هم نقشی قايل اند، و آينده را قابل تغيير می دانند نه ثابت
انند، کسانی که از ديدگاه دينی به اين نتيجه می رسند، در واقع باز هم خداوند را مبدآ و منشا و خالق تمام کاينات می د

ولی در پهلوی آن به اين نظر اند که فعل آفرينش و کار خداوند چنانی نيست که زمانی نقشه و پالن طرح کرده باشد و 
بلکه خداوند را قادر و عالم و در عين . اکنون ان پالن را عملی کند، و حتی خودش نتواند که از آن پالن سرپيچی کند

، به کدام طرح و پالن و نقشه يی از قبل »خداوند می کند هر چه بخواهد« اند که زمان مدبر و با اراده می دانند و معتقد
عالمه اقبال فيلسوف مسلمان شرق، به اين نظر است . اين ها حتی تقدير را هم قابل تغيير می دانند. طرح شده پايبند نيست

  : که
  خواه از حق حکم تقدير دگر     گر ز يک تقدير خون گردد جگر 

  زانکه تقديرات حق الانتهاست    ر نو خواهی رواست تو اگر تقدي
اين ها به اراده آزاد آدمی معتقد اند و به اين باور اند که همانطوری که خداوند از علم، و حيات، و قدرت و سمع و بصر 

 را و غيره صفات خود به آدمی بخشيده است، از اراده خود هم به او داده است، پس انسان اگر تصميم می گيرد کاری
از نظر اين ها زمان به گونه يی که در فهم ما می آيد و به . بکند، ديگر خودش مسؤليت خوبی و بدی نتيجه آن را دارد

اقبال از . اينده و گذشته و حال تقسيم می شود، در نزد خداوند چنين نيست، در آن جا فقط زمان حال وجود دارد و بس
يعنی اگر از ديدگاه ما که . ظه يی که در خود عمر تمام خلقت را نهفته دارداکنون فوق االبدی ياد می کند، يعنی آن لح

ديدگاه کثرت است به زمان ببينيم ميليون ها سال از خلقت گذشته و ميليون ها سال ديگر هم در پيش است، ولی از ديدگاه 
  . وحدت يک لحظه است لحظه يی که در جريان است نه ايستان

ن نظريه تنها زمان حال را زمان واقعی می دانند و آينده را يک احتمالی می دانند که احتمال به اين ترتيب طرفداران اي
و چون انسان . دارد وجود نداشته باشد و هم احتماالت زياد ديگری دارد که به شکل صد فيصد قابل پيش بينی نيست

هم ناديده گرفته و جهتی را انتخاب کند که احتمال دارای اراده آزاد است، بنًا می تواند تمام احتماالت سنجيده شده را باز 
به فالبين ها و پيشگو . به اين گونه پيش بينی از نظر اين مردم امر غير عقالنی و بيهوده يی می آيد. آن تقريبًا صفر بود

گو ها خيلی سرد ها و غيب گو ها هيچ التفاتی ندارند، و در جايی که اين ها اکثريت داشته باشند، بازار پيشگو ها و غيب 
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

و هم چنان چون انسان را با اراده آزاد می دانند، وی را مسؤول اعمال و تصميم هايش نيز می دانند، صواب و . است
  . عقاب و پاداش و جزا در نزد اين ها نتيجه تصميم گيری ارادی انسان است
 نيستند، بلکه آينده را با قدرت و علم و اراده خود به اين ترتيب اين ها نه تنها اين که پيش بينی کننده منفعل و منتظر آينده

  . آينده قابل پيش بينی نيست، اما قابل ساختن استمعتقد اند که . شان می سازند
، از جمله همين هستند) strategic thinking(البته تعداد زيادی از موسسات و سازمان هايی که مصروف تفکر مدبرانه 

صروف نيستند که پيش بينی کنند آينده اجتماع بشری چگونه خواهد بود، بلکه فعاالنه در آن ها به اين م. مردمان هستند
البته چون جامعه متشکل از افراد است که همه دارای اراده ازاد . امر ساختن آينده يی هستند که خودشان می خواهند

ل آمده و يک آينده يی پديد می آيد که هستند، بعضًا چنان واقع می شود که خواست آنان با خواست ساير افراد در تقاب
اما باز هم اين امر را يک پديده طبيعی تلقی کرده . احتمال آن بسيار ناچيز می نمود، و يا کامًال مخالف خواست آنان است
  . و برای ساختن آينده ديگری از اين حالت پديد آمده در تالش می شوند

نی نه چنان است که مارکس پيش بينی کرده بود و يا سايرين، بلکه چنانی به اين ترتيب تاريخ بشری، و تاريخ جامعه انسا
ولی چون اين خواست های مردم همه به يک جهت نيست، بعضًا خواست يک فرد جهت . است که مردم می خواهند باشد

ولی اگر . ی استحرکت اجتماع را کامًال به جانب غير متوقع تغيير می دهد، لهذا آينده جامعه بشری غير قابل پيش بين
افراد به آينده عالقه مندی داشته باشند، می توانند در ساختن آن فعاالنه سهم بگيرند، اگر صد فيصد به خواست خودشان 

 .  آن را بسازند، البته می توانند خواست خود را در آن بگنجانند) که اکثرًا نمی توانند(نتوانند 
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