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أنواع الدراسات المستقبلية والتمييز بين التقليدي وما بعد التقليدي.

إن الســمة الغالبــة علــى الدراســات املســتقبلية هــي التعــدد يف التعريــف، والتعــدد يف الــرؤى واملنظــورات. 
فالدراســات املســتقبلية، هــي حقــل معــريف ناشــئ وجديــد، مل يصــل بعــد إىل مســتوى »االكتمــال العلمــي« 
أو إىل صفة »العلم«، وإمنا الزال يف حالة »ما قبل العلم« prescientific1 ذلك أن موضوع الدراسات 
املســتقبلية هــو املســتقبل وهــو جمــال عصــي عــن اإلدراك واالمتــاك. وباعتبــار تعــدد منطلقــات الباحثــن يف 
جمــال الدراســات املســتقبلية، وتعــدد منظوراهتــم ومناهجهــم، فــإن الدراســات املســتقبلية ليســت نوعــا واحــدا 
وإمنا أنواع. وهي قابلة يف املســتقبل للتأثر بالصراع االبســتمولوجي الدائر بن الوضعين وما بعد الوضعين، 
والصــراع السياســي واملعــريف مــا بــن املدافعــن عــن املركزيــة الغربيــة والرافضــن هلــا، أو الداعــن إىل حتريــر املعرفــة 
مــن »تســلط« املركزيــة الغربيــة2 ومقوالهتــا. كمــا أصبــح احلديــث عــن دراســات مســتقبلية تقليديــة وأخــرى مــا 

بعــد تقليديــة.

1. الدراسات المستقبلية التقليدية.

إن املقصود بالدراســات التقليدية، ليســت تلك املمارســات االستشــرافية القدمية اليت عرفتها الشــعوب 
مــن تكهــن وتنجيــم وطقــوس ســحرية وغــر ذلــك؛ وإمنــا يــراد بالدراســات املســتقبلية التقليديــة جممــل املنظــورات 
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واملمارســات االستشــرافية احلديثة واملرتبطة بشــأن هذا احلقل الفكري اجلديد، واليت تلتزم بالفلســفة الوضعية 
والتوجــه احلداثي3.

فالدراســات املســتقبلية التقليديــة هتتــم أساســا بدراســة العــامل اخلارجــي وليــس العــامل الداخلــي لألفــراد. 
إذ يقــوم الباحثــن يف الدراســات املســتقبلية التقليديــة، بتقــدمي تصوراهتــم واستشــرافاهتم ضمــن ســياق معــريف 
وسياســي يهيمــن عليــه منطــق املصلحــة والنفعيــة. فالدراســات املســتقبلية التقليديــة، هــي حتــت الطلــب، 
وليســت تفكــرا متحــررا مــن ضغوطــات صناعــة السياســات. كمــا أهنــا ســجينة النظــرة االحاديــة لألمــور 
املســتقبلية، ويقــول ســلوتر ريشــارد الــذي يعــد مــن املنظريــن للمســتقبليات مــا بعــد التقليديــة4: »يرســم العمــل 
التقليــدي يف أي ميــدان جــزءا جوهريــا مــن الصــورة الشــاملة. وهــو يعمــل ضمــن حــدود معرفــة مســبقا تبعــا 
لقواعــد حمــددة بوضــوح، مســتخدما أفــكارا وطرقــا معروفــة جيــدا. ويقــع جــزء كبــر مــن فعاليــة املســتقبليات يف 
العــامل ضمــن هــذا املفهــوم؛ وهــو خيــدم احتياجــات وزبائــن معروفــن جيــدا. وتقــع فعالياتــه يف مناطــق مألوفــة: 
الشــركات التجاريــة، أقســام التخطيــط، املكاتــب االستشــارية، الــوكاالت احلكوميــة ومــا شــابه ذلــك، ويغلــب 
علــى العاملــن ضمــن هــذا األســلوب امتاكهــم شــهادة جامعيــة أو خــرة طويلــة يف الطــرق املســتقبلية املعروفــة 
مثــل طريقــة دلفــي؛ وحتليــل التوجهــات والســيناريوهات. ومييــل هــؤالء مــن خــال مــا يعرفــون بــه إىل الرتكيــز 

علــى اجملــال اجلماعــي اخلارجــي )التكنولوجيــا، البــى التحتيــة، العــامل املــادي(«.

وبالرغــم مــن احلديــث حــول تعــدد الــرؤى واملنظــورات يف الدراســات املســتقبلية، فــا يعــي ذلــك اهنــا 
حتتــوي علــى »تعدديــة راديكاليــة« يف االمنــوذج النظــري »Paradigme«. فهــي تصــورات وإن تباينــت يف 

النتائــج وحــى يف املنطلقــات، ال تعــدو أن تكــون وليــدة نفــس الرؤيــة للعــامل.

فاجملتمعــات الصناعيــة ومــا بعــد الصناعيــة5 متمســكة مببــدأ التقــدم6 والــذي هــو مــن حمــركات احلداثــة، 
وهــو مبــدأ يفــرز احلاجــة إىل املزيــد مث املزيــد مــن االبتــكار والتجديــد.

واالبتــكار يف عــامل ســريع ومتحــول ومتقلــب، يتطلــب جمهــود متميــزا يف استشــراف مســتقبل الصناعــات 
والتجــارة واخلدمــات وميــوالت املســتهلكن وتداعيــات السياســات العامــة وبصفــة إمجاليــة التغــرات اجلزئيــة 
والكليــة. ولــذا فــإن الدراســات املســتقبلية التقليديــة مرتبطــة، بطبيعــة إدراك اجملتمعــات حلاجاهتــا للتغــر ومتثلهــا 
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والدراســات املســتقبلية التقليدية هي امتداد للفكر اجليوسياســي التوســعي، املرتكز على مبدأ اكتســاح 
اجملاالت املادية واملعرفية. فاملســتقبل هو جمال لاســتحواذ واالكتشــاف8 والضبط والقوة والتحكم.

املتقيــدة  التقليديــة، بأهنــا جممــل اجلهــود االستشــرافية  الدراســات املســتقبلية  وعمومــا ميكــن تعريــف 
بالتوجــه الوضعــي، واملتحيــزة للرؤيــة الغربيــة وغــر املعرتفــة بإمكانيــة مســامهة باقــي الثقافــات9 يف إنتــاج فكــر 

مســتقبلي خمتلــف.

ينتجهــا خمتلــف  الــيت  التقليديــة، األعمــال االستشــرافية  الدراســات املســتقبلية  وينــدرج ضمــن هــذه 
الباحثــن يف العــامل واملنبهريــن بالتقاليــد االستشــرافية الغربيــة؛ والغــر الطاحمــن إىل بنــاء تصــورات ومنظــورات 

تنســجم مــع اخلصوصيــات الثقافيــة والسياســية والدينيــة لبلداهنــم10.

وحتتضن الدراســات املســتقبلية التقليدية أنواعا وأمناطا، ميكن تصنيفها حســب طبيعة املعيار املعتمد. 
وهكــذا يتحــدث الباحثــن عــن منطــن، أحدمهــا اســتطاعي أو استكشــايف Exploratory Type واآلخــر 
منــط معيــاري Normative Type، ومييــز بينهمــا األســتاذ عامــر قائــا11: »والفــرق بــن النمطــن هــو فــرق 
يف اخلطــوات املنهجيــة يف كل منهمــا، فبينمــا تبــدأ الدراســة يف البحــوث االســتطاعية مــن احلاضــر، ومنــه 
تســتطيع أن تشــكل وتصــوغ صــورة املســتقبل املتوقعــة أو املمكــن حتقيقهــا، جنــد يف البحــوث املعياريــة وتبــدأ 
الدراســة أوال برســم صــورة املســتقبل املرغــوب يف حتقيقــه ومنهــا تنتقــل إىل احلاضــر، ولذلــك فــإن كل منــط مــن 

هــذه األمنــاط لــه أســاليب وتقنيــات حبــث خاصــة بــه...«

Barbara Adam and Chris Groves : Future Matters : Action, Knowledge, Ethics. (Brill, Leiden Bonton 
2007). P 1-2.
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