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 چکیده

توان می کشف آن را یتلاش برا یرو ینوجود داشته است. از هم یامالا یماز قد یندهشوق انسان به دانستن آ

در حوزه علووم  یشمنداناز اند یمشاهده کرد. برخ یم،کنمی یستکه در آن ز یاز دوران باستان تا زمان کنون

 یرمطلوو  را بوه ت وو ینودهکنند و آ یانب یعلمهای را در قالب گزاره یندهبرآنند که سخن گفتن از آ یانسان

آن  یننهاده است و متکفو  تودو یانگام در م یپژوه یندهدانش آ یرو ینو آن را محقق کنند. از هم یدهکش

عوامو  موو ر  یبررسو بوا ینودهآ یمترسهای از روش یکیبه عنوان  یعلّهای یهلا ی گشته است. روش تحل

پژوهشگر بورآن  یرو ینآن باشد. از هم ینمطلو  در تدو یتواند، راهمی به جامعه، یدر شک  ده یاجتماع

 بپردازد. یروش پژوهش ینا یاست که به معرف

 .CLAالله،  یتعنا ی سه ی،علّ یهایهلا ی تحل ی،پژوه یندهآ :های کلیدیواژه

  

                                                 
  دانشگاه باقرالعلومفرهنگ یراهبرد یریتمدارشد  یکارشناسدانش آموخته ،. 
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 مقدمه

انجامد، اعم از انکوه حالو  می که به یافتن مسائ  معیّنفعالیّتی منظمی  ،1پژوهش

و نظوام منود  برناموه ریوزی فرآینودیو  به عبارت دیگر،  4باشد 3یا کاربردی 2آن بنیادی

روش  باشود وموی پی بردن به مسائ  ناشناخته و یا فهم عمیق مسوای  در جهتای شده

 راه ح  ی  مساله گفته به شیوه جستجو و چگونگی دستیابی به هدف تحقیق یا 5تحقیق

نهوا بوه آو تبدی  ها وری دادهآعبارت است از جمع  در روش تحقیق عمده هدف شود.می

 و یا ح  مساله به کار گرفته شود.که در شناخت هایی یافته

را یافوت کوه خوود را بوی نیواز از روش و ای توان پژوهشی علمینمی از همین روی

امروزه در حوزه علوم انسانی، علوم اجتمواعی و آینوده ویژگی روشمندی در پژوهش بداند. 

گیرنود. موی و تدوین آینده به کوار های گوناگونی را در ح  مسائ  اجتماعیروش 6نگری

علّی است که در این های ها، روش تحلی  لایهیکی از جدیدترین و کارآمدترین این روش

 پژوهش از این روش بهره گرفته شده است.

 

میلادی گسوترش یافوت و  8330که در اوای  دهه روشی است علّی ی هاتحلی  لایه

روش  2منتشر شد. 1در مجله فیوچرز 7«ارتباطاتهای آینده»با نام ای نخستین بار در مقاله

                                                 
1. Research. 

2. Fundamental. 

3. Applied. 

 .99، ص 9531های تحقیق در علوم انسانی، اول، تهران: نشر مولف، نادر سیف نراقی، روش .4

5. Methodology. 

6. Future Study. 

7. The Futures of Communication. 
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، 4ی  روش مبتنی بر آینده است کوه سوهی  عنایوت اللوه 3(CLAعلّی )های تحلی  لایه

توایوان و عووو  5استاد مدعو دانشگاه تامکینوگآینده پژوه پاکستانی الال  اه  استرالیا، 

بوه عنووان مبودن آن « برونئوی دارالسولام»هیات علمی مرکز استراتژی مطالعات سیاسی 

شود که به عنوان نخستین نظریه و روش جدید و عمده آینده پژوهوی پوا از می شناخته

گی خوزه راموس معتقدست که سرگذشوت و زنود 6روش دلفی در چه  سال گذشته است.

 7سهی  عنایت الله، تا یر مهمی بر این روش نهاده است.

  

                                                                                                                   
 

1. Futures. 

ها، مترجم: مهدی مب ری و دیگران، ای علّتتحلی  لایه. سهی  عنایت الله و ایوانامیلو یچ، آینده پژوهی با روش 1

 اول، تهران: نشر شکیب، بی تا، پیشگفتار.

3. Causal Layered Analysis. 

4. Sohail Inayatullah. 

5. Tampking University. 

6. J.Dator, ‘Theories,Methoda and Approach to Teaching Future Studies; A 

backward glance’, Keynote speech, Tamkang university; international conference on 

Teaching Future Studies, November,2002. PP 5-7. 

7. Jose M. Ramos, “Transcendence of a Method: the story of Causal Layered 

Analysis”. In Inayatullah,S.(Ed.). The Causal Layered Analysis reader, Taipei: 

Tamkang University Publication, 2014,PP 3-8. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enIR870IR870&source=univ&tbm=isch&q=TAMPKING+UNIVERSITY&sa=X&ved=2ahUKEwj6kcz8_p7rAhUIrosKHWqvCLcQsAR6BAgKEAE
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 های علّیروش تحلیل لایه

سهی  عنایت الله از رویکرد فراساختارگرایی افورادی « های ارتباطاتآینده»در مقاله 

در شناسایی و تحلی  شوک  دهنوده بوه آینوده توا یر  2و مایک  شیپرو 1مانند میش  فوکو

بعدی این نوشتار نظریه خود رهیافت تجربی و های ج در ویرایشو توانست به تدری 3گرفت

مدعی آن شد کوه  4«پرسش از آینده»تفسیری را به کار گیرد که در نهایت امر، در کتا  

و  6تفسویری 5های علّی دستاوردی تلفیقی از سوه نوون آینوده پژوهوی تجربوی،روش لایه

 8است. 7انتقادی

متعارف های حرکت در فراسوی ظاهری پژوهش علّی به دنبالهای روش تحلی  لایه

هوای است، این امر بودان علّوت اسوت کوه روش 9پیش بینیهای علوم اجتماعی و روش

ها و نمونه آرمانی و اسطورهمتعارف در اغلب موارد قادر به شکافتن و طرح مسائ  گفتمان

تماعی وابسوته در حالیکه شاید بخش مهمی از روند شناخت و ح  مسائ  اج 10نیستند،ها 

باشد. این روش و یا نظریه بوه دنبوال آن اسوت کوه بوا ترکیوب و می به فهم این سطوح

تجربی، تعبیری، انتقادی و یادگیری حوین عمو ، خوود را بوه های یکپارچه سازی دیدگاه

                                                 
1. Michel Foucault. 
2. Michael Shapiro. 
3. Sohail Inayatullah, ‘Causal Layered Analysis: Poststructuralism as Methods’, 
Futures,vol 30, No 8, 1998, pp 815-829. 
4. Questioning the Future. 
5. Empirical. 
6. Interpretive. 
7. Critical. 
8. Sohail Inayatullah, The Causal Layered Analysis (CLA) Reader theory and case 
study of an Integrative and Transformative Methodology. Tamkang University, 
2007, PP 6-7. 
9. Predicting. 
10. Sohail Inayatullah, 2007, P 8. 
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و در تلاش است که بوه منظوور  1عنوان ی  روش تحلیلی در حوزه آینده پژوهی قرار دهد

های معرفوت شوناختی و روش شوناختی متفواوت، بوه طوور ارچو ، چ«واقعیت»شناخت 

 2همسنگ دیده شود.

ظواهری های پژوهشگری که این روش را برمی گزیند، به دنبال کاوش در زیر نشانه

و سطحی ی  موضون برای کشف بنای سیستمی، ساختاری و جهوان بینوی آن موضوون 

دهد که به حفواری در زیور می گرهای علّی این توان را به پژوهشاست. روش تحلی  لایه

هوایی کوه اغلوب هوا و بیونشها برای کشف دیودگاهگزارش سطحی احساسات و واکنش

زیوادی را های به بیان دیگر، این روش، فرلت 3دهد.ناخودآگاه و بیان نشده هستند را می

نماید و از نقطه نظور ترکیبوی، در ایون روش برای انعکاس، درک و تفکر جدید فراهم می

  4تمای  زیاد بر عوام  فرهنگی است تا عوام  توسعه فردی.

 ی در آینده نگریهای علّجایگاه تحلیل لایه

 آینده پژوهی

تا آن حد است که آینده پژوهانی همچون جیمز دیتوور و فرورد  5ت ویر آیندهضرورت 

لورتی پُلاک بر این عقیده هستند که ت ویر آینده، سنگ زیربنای آینده پژوهی است و در 

                                                 
های ی  روش شناسوی یکپارچوه و متحوول ها )نظریه و مورد کاویای علّت. سهی  عنایت الله، تحلی  لایه لایه8

مجموعه مقالات(، مترجم: مسعود منزوی، دوم، تهوران: موسسوه آموزشوی و تحقیقواتی لونایع  -ساز آینده پژوهی
 .3، ص 8335دفاعی، 

هوا، مجلوه ی مقدم، کاربرد آینده پژوهی در علوم سیاسی با تکیه بر روش تحلیو  لایوه لایوه علوت. محمد حسین1
 .875، ص 13، شماره 83های سیاسی و بین المللی، پائیز رهیافت

3. Maree, Conway, Using Causal Layered Analysis to Explore the Relationship 

Between Academics and Administrators in Universities, Journal of Futures Studies, 

17(2),2002, p. 41. 

4. Richard A. Slaughter, Integral Futures Methodologies, Special issue of Futures, 

Vol. 40, No. 2,2008, pp. 36-47. 

5. image of future. 
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که سازمان، و آن ملت و تمدنی که ت ویری از آینده خود نداشته باشند، به ناچار محکووم 

 1به شکست هستند.

کار فکری منظمی است مشتم  بر نگاه کوردن بوه سووی آینوده نوه »، 2آینده پژوهی

، به عبارت دیگور در آینوده پژوهوی بوه 3«چندان نزدی  به منظور سعی در پیش بینی آینده

ممکون، محتمو  و هوای طالعه نظام مند، کشف، ابدان، ارائه، آزمون و ارزیابی آینودهدنبال م

مختلفی را راجع به آینده پیش روی افراد و سوازمانهای مطلو  است. آینده پژوهی انتخا 

به گفته  4کند.دهد و در انتخا  و پی ریزی مطلو  ترین آینده به آنان کم  میمی قرارها 

)آینده پژوه آمریکایی(، آینده پژوهی دانوش و هنوری اسوت کوه بوه انسوان مودد  5وندل ب 

های و تهدیدهای آینده را به خوبی شناسایی کند و از بین آیندهها رساند تا وقایع، فرلتمی

 6ممکن و محتم  و باورکردنی به گزینش هوشمندانه آینده مطلو  بپردازد.

لعه نظام مند در آینده پژوهی امری فراتور از اما سهی  عنایت الله، معتقدست که مطا

ممکن، محتم  و مطلو  است، بلکه آینده پژوهوی بوه دنبوال های مطالعه نظام مند آینده

 7دهد.هایی است که به هر آینده شک  میها و اسطورهشناسایی جهان بینی

 توان به: می از جمله اهدافی که برای آینده پژوهی بیان شده است

                                                 
1. James Dator,(ed) ,Futures Studies in Higher education: Advancing Futures, 

Wesport CT: Praeger, 2002, pp 10-11. .979به نقل از: محمدحسینی مقدم، ص    
2. Future Studies. 

 .501، ص 9537. آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، مترجم: باقر ساروخانی، اول، تهران: انتشارات کیهان، 5

 .970. محمدحسین مقدم، ص 4

5. Wendell Bell. 

 .70، ص 913، ش 9515امیرهوشنگ حیدری، آینده پژوهی، مجله اطلاعات و ارتباطات و دانش سیاسی، . 3

7. Sohail Inayatullah, Questioning the Future: Methods and Tools for Organizational 

and Societal Transformation, Tamkang University Press: Graduate Institute of 

Futures Studies, 2007, p 1. 



 433 (CLA) یعلّ هاییهلا یلبر اساس روش تحل یندهآ یطراح 

 

 و درک لحیح از مسائ  نوظهور و جدید و یا مقابله با آنها.شناخت  -8

های بلند مدت و کوتاه مدت و پیشوگیری از نتوایج زیوان بوار انجام برنامه ریزی -1

 رویدادهای پیش بینی نشده. 

افتد و بر اساس آینده تهیه و تنظیم قواعدی برای تحولاتی که در آینده اتفاق می -3

 هستند.شناسی قاب  پیش بینی 

مطالعه و تحقیق در خ وص رشد فناوری در آینده و بهره گیری از آنها به منظور  -2

 دستیابی به مرزهای دانش و هدایت این دانش در جهت انجام تحقیقات بنیادی.

 های آینده به منظور دستیابی به اهداف ملی و کلان کشور.جهت دهی فناوری -5

 ر و ناشناخته آینده.پرهیز از گام نهادن به محیط پرخط -6

های مثبوت گذشوته و حوال در ها و نگرشها، ارزشپذیرش و درک اهمیت ایده -7

 خلق و ایجاد آینده در جهان برتر.

 ای برتر و مطلو  که احتمال وقون آن بیشتر است. ایجاد آینده -8

پدیدآوردن نگرشی سیستماتی  و منظم و منطقی به تحولات آتی که در زنودگی  -3

 1ها ا ر مستقیم دارد.نانسا

 های مختلف آینده پژوهیروش

هوای علّوی یکوی از ایون روش در آینده پژوهی وجود دارد که تحلی  لایوه 6امروزه 

 عبارتند از: های تحلی  آینده پژوهیباشد. بقیه روشها میروش

                                                 
. حجت الله مرادی پور، مهدی نوروزیان، آینده پژوهی، مفاهیم و روش ها، فصلنامه رهیافت، شماره 9

 .47-43، صص 9534، 53
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: داستانی است که رویودادهای آینوده را بوا اسوتفاده از روابوط علّوی و 8سناریوها -8

و هوا زنود. در سراسور ایون داسوتان ت ومیمموی رویدادهای امروز جهان پیوند منطقی به

 2شود.می رویدادها و پیامدهای مهم آنها به ت ویر کشیده

: به ی  معنا ایون روش، یو  بحون کنتورل شوده اسوت. در ایون روش 3دلفی -1

د نظورات در محیطوی بسیار متفاوت، همراه را با دلالی  آنها و همچنین بازخورهای دیدگاه

  4شود.می و به دور از ع بانیت یا حب و بغض مطرح و گردآوریتوام با آرامش 

  )مبتنی بر علوم اجتماعی تجربی(: شناسوایی و تحلیو 5تحلی  موضوعات نوپدید -3

و ابزارهای مهم آینده پژوهی اکتشافی است که در واقع نخسوتین ها روندها، یکی از روش

آید که این روش هم می ر آینده پژوهی اکتشافی یا پیش بینی به شمارو مهم ترین گام د

دیگر آینده پژوهوی موورد های به طور مستق  و هم به عنوان پیش نیاز در برخی از روش

 6گیرد.می استفاده قرار

پویش محیطی: این روش ورودی اللی آینده پژوهی است که اطلاعوات مهوم و  -2

 7.کندمی محتم  گردآوریهای ه را برای مطالعه آیندهاولی

                                                 
1. Scenarios. 

آینده پژوهی )معرفی شش تکنیک مهم و های . مرضیه فخرایی و مرضیه کیقبادی، نگاهی به روش2

 .93، ص 9515اول، تهران، آینده پژوه، پرکابرد در آینده پژوهی(، 

3. Delphi. 

 .39. همان، ص 4
5. Emerging Issues Analysis. 

 .13. همان، ص 3

 .904. همان، ص 7
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محتمو ، هوای چشم اندازپردازی: در این روش به جای کشف و پیش بینی آینده -5

 کنند و هدف غائی آن خلق آینوده مطلوو  از طریوقمی مرجح را ت ور و تجسمای آینده

 1هدف گذاری، برنامه ریزی و اقدامات درست امروز است.

آینده برای ساختن جهانی پایدار است، گرچه  آنچه در آینده پژوهی مهم است، تحول

 باشد. می مطالعه آینده نیز جزو اهداف او نیز

های علّی به عنوان جدیدترین روش آینده پژوهی، روش است که تموامی تحلی  لایه

شناسد و سعی در بوه کوارگیری آنهوا دارد ولوی در کنوار آن می دیگر را معتبرهای دیدگاه

دانود. ایون موی را نیز در نقش آفرینی آینده پژوهی ی  امر مهومها جهان بینی و اسطوره

خوواهیم پرداخوت، درک هوا ای که در اداموه بودانروش، حرکت در بین سطوح چهارگانه

نامد را می کند و آنچه که عنایت الله بُعد تحولیمی عمیق تری از موضون مورد نظر ایجاد

تارشکنی که از طریق آن آینوده بودی  بتواننود دهد. این امر برای ساخمی مورد توجه قرار

 گیرد. می های مطلو ، خلق شوند، لورتمورد بررسی قرار بگیرند و آینده

علّی ارتباط کمتری با پیش بینی ی  آینده خاص دارد و بیشتر های روش تحلی  لایه

کمتری به بدی  است و تمرکز های به دنبال رمزگشایی از حال و گذشته، جهت خلق آینده

 2فوای افقی آینده دارد.

 های علّیخاستگاه تحلیل لایه

 نظریه زیر دانست: 2توان نشات گرفته از های علّی تا حد زیادی میروش تحلی  لایه

ر علّی عمدتاً الهام گرفتوه از تفکوهای نظریات پساساختارگرایی فوکو: تحلی  لایه -8

  1باشد.می پساساختاری و انتقادی به ویژه میش  فوکو

                                                 
 .901. همان، ص 9

 .99-90ها، ص ای علت. سهیل عنایت الله، تحلیل لایه لایه2
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: بنابر دیدگاه او، به منظور درک واقعی روابوط 1نظریه تاریخ کلان یوهان گالتونگ -1

طحی فراتور از مواضوع رسومی و ملّوی برسویم و آنهوا را بور اسواس بین المللی باید به س

 3های تمدنی شان درک کنیم.ریشه

 ست که مفهوم: ساکار بر این عقیده ا2«پی آر ساکار»نظریه لایه لایه بودن ذهن  -3

هوای واقعیت به لورت ساختاری عمودی بسیار مناسب تر از مفهوم پساساختاری گفتمان

هوا یو  هایی است و حرکت در بین لایوهافقی بدی  است. ذهن، در این نظریه دارای لایه

شوود کوه موی فرآیند روشنگری اخلاقی و فکری است. حقایقی وقتی به درسوتی شوناخته

 5لورت گیرد. حرکت عمیق تر در ذهن

به سه اسلاتر، آینده پژوهی را  :6«ریچارد اسلاتر»نظریه نون شناسی آینده پژوهی  -2

تووان بوا کند و قائ  است که میمی نون عامه پسند، ح  مساله و معرفت شناختی تقسیم

 7های مختلف به ی  روش شناسی رسید.استفاده از نون شناسی

 های علّیسطوح تحلیل لایه

 علّوی بوه عنووان نخسوتین گوام قورارهای ، روشی است که در تحلی  لایهلایه بندی

گیرد. لایه بندی به طور بالقوه این توان را دارد که به بالاترین کیفیت آینده نگری منجر می

                                                                                                                   
 

1. Chris Riedy, An Integral extension of causal layered analysis, Futures, 40, 2008, 
pp 151. 
2. Johan Galtung. 

. علی الله قنبری، بررسی موضوع مهاجرت به تهران با استفاده از روش تحلیل لایه لایه علّی، فصلنامه 5
 .55، ص 902آینده پژوهی مدیریت، شماره 

4. P.R. Sarkar. 
 .54ص  علی الله قنبری،. 3

6. Richard Slaughter. 

 .همان. 7
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برای واقعیت اجتماعی وجود دارند ای از این روی مهم هستند که ابعاد چندگانهها شود. لایه

کنند. برخوی از ایون سوطوح کوم عموق و می تی مختلف عم که در سطوح معرفت شناخ

برخی دیگر عمیق هستند. باید توجه داشت که این سطح بندی بور اسواس درسوتی و یوا 

 1نادرستی نیست بلکه بهترین تولیف برای آنها، سطحی یا عمقی بودن آنهاست.

ترسیم کرد. بخشی از کوه یوخ  2مدل استعاریر کوه یختوان در می این سطح بندی را

رویدادهای درک شده در جهان خارج را به سادگی به عنووان  که در بیرون از آ  هست، 

بسویار  کند که بخش کوچکی از آن کوه یخ اسوت و بخوشمی مشاهده بیانبخش قاب  

هوای ناپیودای ایون رویودادهای و بخوششده،  در زیر آ  پنهان این کوه یخ کهتر بزرگ

رجی است. بر اساس تقسیم بندی سطوح چهارگانوه، ترسویم کووه یوخ در نگواه مسائ  خا

 باشد:می سهی  عنایت الله به لورت زیر

 

 

 

 

 

 
 

به طور کلی، این روش در گام نخست، به بافت مساله )چوارچو  مسوالهو خلوق راه 

ح  ها(، سپا سطوح افقی )شناسایی مساله( و در گام بعد به سوطوح عموودی در چهوار 

                                                 
 .21، ص همان. 9

2. Iceberg. 
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و هوا لیتانی )تولیف رسمی و عمودی موضون مورد مطالعه( ، نظامات علّی، گفتمانسطح 

توانود در هوا مویپردازد. این گامها میو استعارهها جهان بینی و در نهایت تحلی  اسطوره

مختلف، های نهایت موجب گسترش دامنه و پرباری سناریوهای آینده پژوهی، اخذ دیدگاه

  1یرین و در نهایت طرح مباحن عمیق شود.زهای نفوذ به لایه

بر اساس جایگاه هر سطح نیز سناریوها متفاوت خواهد بود. سناریوهایی که در سطح 

هوا و لیتانی، ابزاری، سناریوهای سطح علّی، سیاست محور و سوناریوهای سوطح گفتموان

ها سطح اسطورهرایش دارند. سناریوهایی هم که درها، به درک تفاوت بنیادین گبینیجهان

گردد، متمایزند و این تمایز، از طریق یو  شوعر، داسوتان، ت وویر ها تدوین میو استعاره

 2گیرد.لورت می

 های علّی عبارتند از: چهار سطوح تحلی  لایه

باشود کوه هوای علّوی مویاین سطح نخستین سطح در تحلیو  لایوه 3:2سطح لیتانی -8

گیرد. در این سطح، روندهای د بررسی و بحن قرار میهای ظاهری موضون مورد نظر، مورلایه

کمّی، مشکلات و مسائلی که اغلب بنا به دلای  سیاسوی در موورد آنهوا اغوراق شوده و معمولواً 

شود. غالباً اینگونه است که نسبت به این مسوائ  یو  ای شده، سخن به میان آورده میرسانه

شود. برای درک این لایه نیاز بوه ن مسائ  دیده میحا ناتوانی، انفعال، انتظار از دیگران، در ای

 5گیرند.ها نیز به ندرت مورد پرسش قرار میباشد و فرضهای عمیقی نمیتحلی 

این سطح از تحلی ، بیشتر با اعداد و ارقام سرکار دارد و روندها در آن بوه لوورت کمّوی 

های بسیاری را به همراه خواهد داشوت. از اگر آینده پژوهی در این سطح بماند، آسیب باشد.می

                                                 
 ها، مقدمه کتاب.ای علت. سهیل عنایت الله، تحلیل لایه لایه9

 . همان.2

 های دیگری که برای این سطح بیان شده است، عبارتند از: عینی، کمّی و سطحی.. نام5
4. Litany. 

 .50-21ها، صص ای علّت. سهیل عنایت الله، تحلیل لایه لایه3
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توان به این موارد اشاره کرد: سطح نگری و ظاهری بینی، محدود شودن ها میجمله این آسیب

های موجود، پذیرفتن وضع موجود به عنووان واقعیتوی انکوار قدرت تفکر و تحلی  در چارچو 

ت  مره آن: ایجاد فووای بودبینی و ناپذیر، اغراق گویی و ساده انگاری درباره آینده که در نهای

تفاوتی و انفعال در مقاب  آینده، بینی افراطی نسبت به آینده، ایجاد احساس بیترس و یا خوش

 1های حاکم است.ای همچون امروز و م ادره آینده توسط قدرتتجسم و پی ریزی آینده

در این سطح، عل  و عوام  بروز موضوعات مورد بررسی قرار  1:3های علّیسطح نظام -1

 شود.تر میای موضوعات نزدی گر، ی  قدم به تحلی  ریشهگیرد. در این سطح، تحلی می

این سطح با عواملی هچون عوام  اجتماعی، فناورانوه، اقت وادی، سیاسوی، زیسوت 

کمّوی اسوت. ایون نوون هوای همحیطی و تاریخی در ارتباط است و تعابیر آن مبتنی بر داد

یوا هوا تحلی  معمولاً توسط موسسات سیاسی ارائه شده و به لورت سورمقاله در روزناموه

و سوایر بوازیگران و هوا شود. نقش دولوتمی نشریاتی که کاملاً دانشگاهی نیستند، منتشر

 4گیرد.می منافع آنها در اغلب موارد دراین سطح مورد اکتشاف قرار

آموزد که نباید به موضوعات سطحی نگاه کنود و می ورود به این سطح تحلی  گر، با

 زیرین در پیدایی آن مساله توجه داشته باشد. های باید برای ح  مسائ  به لایه

در این سطح، آینده پژوهان وارد تفکر پساسواختاری  5ها:بینیجهان -هاسطح گفتمان -3

های موجود را زیرسئوال ها و دیدگاهواقع چارچو شوند و در و فوای آینده پژوهی انتقادی می

 6برند.می

                                                 
 ، مترجمدان: سدیداحمدپژوهیهای آینددهها و ایددهاهیم، روشنوین: مف ةنواندیشی برای هزار. ریچارداسلاتر، 9

 .933، ص 9533تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، ابراهیمی و عقیل ملکی فر، اول، 

 . نام دیگر این سطح، نظام اجتماعی یا علل سیستمی نیز بیان شده است.2
3. Systematic cause. 

 .21علّت ها، ص ای لایه لایه. سهیل عنایت الله، تحلیل 4
5. Discourse/Worldview. 

 .957مرضیه کیقبادی، ص مرضیه فخرایی و . 3

https://www.gisoom.com/book/1733574/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C/
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هایی ارتباط دارد که از ایون موضوون بینیها و جهاندر این سطح، به بررسی گفتمان

گوران در ایون نماینود. آنچوه از تحلیو کنند و اقدام به مشرون سازی آن میپشتیبانی می

جتماعی، زبانی و فرهنگوی مسوتق  از تر اشود، یافتن فرآیندهای عمیقسطوح خواسته می

اللوه حدی مسوتق  از نظوام اسوت. سوهی  عنایوت)عدم وابستگی به بازیگران( و تا بازیگر

داند که بسیار مهوم بووده و تر موضون میهای عمیقمطلو  این سطح را تشخیص فرض

گیرد. در ایون مرحلوه هایی جهت چشم اندازسازی مجد مساله و موضون لورت میتلاش

ی مختلوف )همچوون هان امر پرداخت که چگونه گفتمانتوان به اکتشاف ایت که میهس

ها( بیش از ی  علّت ها و معرفتهای بیان شده از طریق تمدنها و جهان بینیایدئولوژی

 1سازند.یا میانجی ی  موضون هستند و در واقع آن را می

فوکو ابدان نموده است، های اندیشهرسد، عنایت الله این لایه را تحت تا یر می به نظر

چرا که فوکو بار این باور بود که واقعیت، لرفاً پیروزی ی  گفتمان بر گفتمان دیگر است 

 2موفق بر دیگر گفتمان هاست.های و آینده پژوهی انتقادی، تاریخ غلبه گفتمان

هوای عمیوق و الگوهوای در ایون سوطح، داسوتان 3ها:استعاره -هاسطح اسطوره -2

در این  4، یعنی ابعاد ناخودآگاه و اغلب احساسی مشک ، مساله یا تناقص وجود دارند.جمعی

سطح، تحلی  گر، با نوعی باور درونی و احساسات سروکار دارد که بسویار عمیوق و اغلوب 

گیرند و به روشنی قاب  بیان می ناخودآگاه هستند که همیشه در پا پرده موضوعات قرار

 شوند. می بیانها یا استعارهها ی در قالب اسطورهنیستند. از همین رو

                                                 
 .21ها، ص ای علّت. سهیل عنایت الله، تحلیل لایه لایه9
 .953مرضیه فخرایی و مرضیه کیقبادی، ص  .2

3. Metaphor or Myth. 

 .59-50 علّت ها، صای . سهیل عنایت الله، تحلیل لایه لایه4
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اسطوره، ی  سلسله باورهای ا بات نشده ایست که بدون نگرش انتقادی پذیرفته شوده و 

و اسوطوره هوا، در هوا این اسوتعاره 1گیرد.می برای توجیه ی  نهاد اجتماعی مورد استفاده قرار

شوود می و جهان پیرامون خود، به کار گرفته های متفاوت برای تولیف خودو فرهنگها ملّت

و بررسی آن، نشان دهنده عمیق ترین احساسات و باورهای درونی هر ملّت اسوت و بوه طوور 

 دهد.هایی را در آن ملّت پدید آورده و یا جهت میها و گفتمانبینیناخودآگاه جهانی

هر ملّتی، ادبیات کهون  هایو استعارهها یکی از بهترین راه ها، جهت مطالعه اسطوره

 و آ ار هنری آن ملّت و فرهنگ است. 

 علّی از پژوهشوگران مسوائ  اجتمواعیهای بر اساس مباحثی که گذشت تحلی  لایه

چه بسیار برسد. ها متعارف و موضونهای خواهد که به سطحی فراتر از چارچو  بندیمی

هایت لایه سوم موضون دارند و از علمی که گرایش به ماندن در لایه دوم و در نهای تحلی 

ماننود. ایون روش، ضومن آنکوه موی بازها و استعارهها مهم ترین لایه یعنی سطح اسطوره

خواهان انجام ی  تحلی  عمیق است ولی بر ی  سطح خاص متمرکز نیست. در حرکوت 

تلفیق پرداخت و توان به ترکیب و یکپارچه سازی تحلی  و ها میرو به بالا و پائین در لایه

و در هوا دانسوتن و جهوان بینویهوای توان به ترکیب گفتمان ها، شیوهمی در حالت افقی

نیز سناریوهایی کوه ای بر اساس همین، در هر لایه 2نتیجه افزایش غنای تحلی  پرداخت.

 گردد، متفاوت ولی دارای اهمیّت خواهد بود.می تدوین

 علّیهای های روش تحلیل لایهعناصر لایه

 لایه چهارم لایه سوم لایه دوم لایه اول

 روندهای کمّی
 مسائل

 رویدادها

 علل اجتماعی
 تغییر

 تحلیل موردی 

 ساختار اجتماعی
 زبانی 

 فرهنگی 

 استعاره 
 اسطوره 

 های عمیقداستان

                                                 
 .593ص ، . ریچارداسلاتر9

 .52ها، ص ای علّت. سهیل عنایت الله، تحلیل لایه لایه2



 یعلوم اجتماع یژهو، 4333، تابستان 33شماره   413

 

 موضوعات
 هاپیش فرض

 پیش داوری
 بدون پرسش

 نقش مقامات
 فنیهای شرح

 بدون پرسش

 گفتمان
 ترهای عمیقفرض

 نحوه بازنگری مساله 
گفتمان جهت تحلیل 

 خلق راهبرد
 سناریوها

 پرسش از مساله

 ناخودآگاه
احساس بخشیدن به جهان 

 بینی
 طرح پرسش

معطوف به های پرسش
دگرگون سازی مساله و نیاز 

 هابه راهبرد برای این پرسش

هوای علّوی که بوا روش تحلیو  لایوه« مهاجرت به تهران»به عنوان نمونه موضون 

 1کنید.لورت گرفته است را مشاهده می
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 های علّیهای بنیادین روش تحلیل لایهپیش فرض

هوای لازم است به پویش فورضعلّی، های پیش از ورود به بحن سطوح تحلی  لایه

لورت گرفته، در این روش، چهار پیش های بنیادین این روش بپردازیم. بر اساس تحلی 

 عبارتند از: ها وجود دارد. این پیش فرضفرض بنیادین 

موضوعات مربوط به آینده، پیچیوده و چنود لایوه هسوتند. از هموین روی در تحلیو   -8

شود که دارای سطوحی است و بخشوی های علّی، موضوعات به مانند کوه یخی دانسته میلایه

 آ  قرار گرفته است. از آن بیرون آ  و بخش زیادی از آن که از دیدگان پنهان است در زیر 

با توجه به سطح مورد بررسی )سطوح چهارگانه(، تعاریف متفواوتی از موضووعات  -1

 شود. ارائه می

و راهبردهای پیشنهادی نیز متفواوت ها با توجه به نون تعریف ارائه شده، سیاست -3

 خواهد بود. 

نهادهای مسئول و  بسته به سطح یا لایه مورد بررسی و تعریف ارائه شده، افراد و -2

 1تا یرگذار هم تغییر خواهند کرد.

 های علّیهای داخلی لورت گرفته بر اساس روش تحلی  لایهپژوهش

 منبع سال پژوهش عنوان پژوهش

کاربرد آینده پژوهی در علوم سیاسی با 

 تکیه بر روش تحلیل لایه لایه علّت ها

های سیاسی و بین مجله رهیافت 9531

، صص 25، شماره 31المللی، پائیز 

931-933. 

آینده پژوهی رشته آموزش زبان فارسی به 

غیر فارسی زبانان در پرتوی الگوی تحلیل 

 هاای علّتلایه

مجله پژوهش و نگارش کتب  9515

، 54، شماره 15دانشگاهی، پائیز 

 .923-13صص 

فصلنامه تحقیقات سیاسی بین الملل،  9514آینده پژوهی روند همگرایی و وحدت 

                                                 
 .950-921. مرضیه فخرایی و مرضیه کیقبادی، صص 9
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دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا،  دنیای اسلام

 .54-9، صص 13، تابستان 25شماره 

واکاوی پدیده آواتاریسم با روش تحلیل 

 علّت هاای لایه

مجله چشم انداز مدیریتی، شماره  9514

 .49-23، صص 14، بهار 29

همکاری علمی و فن آورانه میان صنایع 

ها )رویکرد تحلیل عّلی دانشگاهدفاعی و 

 ای(لایه

نشریه بهبود مدیریت، سال نهم،  9514

 .50-3، صص 14، زمستان 4شماره 

بررسی موضوع مهاجرت به تهران با 

 استفاده از روش تحلیل لایه لایه علّی

فصلنامه آینده پژوهی مدیریت،  9514

 .40-27، صص 902شماره 

 مدل چند لایه تحلیل انتخاب یازده

 ریاست جمهوری

مجله پژوهش سیاست نظری، شماره  9513

 .33-21، صص 13، بهار و تابستان 91

آینده پژوهی ساختار خانواده با رویکرد تحلیل 

 ها با تاکید بر سطح گفتمانیای علّتلایه

پنجمین کنفرانس بین المللی روان  9513

 شناسی و علوم اجتماعی.

تحلیل مبتنی بر ای برنامه درسی فرارشته

ها فلسفی، دلالتهای علّی )مفروضهای لایه

 و مدلی برای آموزش(

مجله مطالعات برنامه درسی آموزش  9513

، پائیز و 93، شماره 3عالی، سال 

 .70-54، صص 13زمستان 

های آینده پژوهی ای چالشتحلیل علّی لایه

 در ایران )آینده نگری در آینده پژوهی( 

مدیریت، سال مجله آینده پژوهی  9513

، صص 13، تابستان 901، شماره 23

93-24. 

تبیین قفل شدگی سیاستی حوزه 

های تجدیدپذیر در های انرژیفناوری

 ایران

فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، سال  9517

، صص 17، پائیز 994، شماره 23

53-32. 

بازنمایی درون گفتمانی کارآمدی 

 جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب 

، 33مجله مطالعات راهبردی، شماره  9513

 .39-35، صص 13پائیز 

آینده پژوهی توسعه سیاسی در ایران بر 

 مبنای تحلیل بازدارنده ها

، 5، شماه 41فصلنامه سیاست، دوره  9513

 .303-337، صص 13پائیز 

در سبک « خانه»ارائه سناریوهای استعاره 

 CLAنوین زندگی شهری مبتنی بر روش 

، 10، شماره 23جله راهبرد، سال م 9513

 .993-37، صص 13بهار 

سالمندی های بدیل پدیدههای آینده

جمعیت در ایران با استفاده از روش 

 ای تحلیل علّی لایه

مجله مطالعات راهبردی دفاع ملّی،  9513

-575، صص 13، زمستان 92شماره 

404. 

مجله جامعه شناسی سیاسی جهان  9511 پدیداری ها وای علتتحلیل لایه

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1668411/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d8%b9?q=%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87&score=24.0&rownumber=1
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ی ستیز در آیندهانایر -شیعه هایهویت

 ی عراقخاورمیانه با تأکید بر جامعه

، سال 11اسلام، بهار و تابستان 

 .232-251، صص 9هشتم، شماره 

 

 

 های علّیهای روش تحلیل لایهامتیازات و کاستی

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می از جمله مزایایی که برای این روش بیان شده است

 آینده.توجه به ابعاد عینی و ذهنی شک  دهنده به  -8

متعوارف شوناخت بوه هوای توان این روش برای گوذر از سوطحی نگوری روش -1

هوا عمیق تور، شوام  جهوان بینوی هوا، ایودئولوژی هوا، گفتموان هوا، اسوطورههای لایه

 شک  دهنده به آینده. های واستعاره

نظری مختلف در ایون روش، شوام  رهیافوت تجربوه های به کارگیری رهیافت -3

 رایی و انتقادی. گرایی، تفسیر گ

 شناسایی عوام  شک  دهنده به آینده نه پیش بینی آینده.  -2

 مختلف کسب معرفت. های توجه به راه -5

بوه  بخشود.موی علّی، دامنه و غنای سناریوها را گسوترشهای روش تحلی  لایه -6

طیف وسیعی از سناریوهای ممکن و محتم  در خ وص موضون مورد بررسی  کهای گونه

 دهد.می در اختیار قراررا 

توانند از آن استفاده کنند، چرا که بوه ترکیوب بیوان می از افرادای دامنه گسترده -7

 پردازد. می در فرآیند آینده پژوهی غیرمتنی و شاعرانه/هنرمندانه

 دهد.می ازاقدامات تحول گرا اجازه حرکت و فعالیتای به دامنه -8

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1668411/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d8%b9?q=%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87&score=24.0&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1668411/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d8%b9?q=%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87&score=24.0&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1668411/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d8%b9?q=%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87&score=24.0&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1668411/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d8%b9?q=%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87&score=24.0&rownumber=1
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هوای شود که با اسوتفاده از لایوهای اقدامات سیاسیتواند منجر به می این روش -3

 بدی  تحلی  به اطلان رسانی پرداخت. 

توانود بوه تجدیود وضوعیت عموودی در تحلیو  می علّیهای روش تحلی  لایه -80

 1اجتماعی منجر شود؛ یعنی از نسبی گرایی پسامدرن به اخلاق جهانی.

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می آن نیزهای و یا محدودیتها و از جمله کاستی

به تنهایی توان پیش بینی آینده را ندارد و بهترین روش کاربرد آن، استفاده هوم  -8

 نوپدید و چشم اندازسازی است.های دیگر هم چون تحلی  موضونهای زمان با روش

در این روش، زمان بسیاری زیادی را برای کشف عوام  موو ر بور روی مسوئله  -1

 شود و دیگر وقت کافی برای طراحی اقدامات سیاسی وجود ندارد. می ص دادهاخت ا

شود چرا که بوه می موجب کاهش خلاقیت در تازه واردها در عرله آینده پژوهی -3

 پردازد. می طبقه بندی واقعیت به جای چشم انداز سازی آزاد تمامی مسای 

بی گرایوان پسوامدرن ایون برای شماری از افراد به خ وص تجربه گرایان و نس -2

روش بسیار مشک  است. چرا که واقعیت را بدین گونه که در این روش آمده است را قبول 

 2ندارند.

  

                                                 
 علّت ها، پیشگفتار کتاب.ای . سهیل عنایت الله، تحلیل لایه لایه9

 . همان.2
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 گیرینتیجه

هدف این روش، شناسایی عوام  شک  دهنده به آینده است نه پویش بینوی آینوده. 

گذشوته، حوال و های علّی روشی است برای هدایت تحقیق به سمت ماهیوت تحلی  لایه

های متعارف مسای  حرکت کند خواهد، فراتر از چارچو گر میآینده. این روش، از تحلی 

توان با حرکوت میوان و خود را به تحلی  ی  سطح خاص محدود نکند. در این روش می

ها به ترکیب ها، به یکپارچه سازی تحلی  و ترکیب اقدام کرد و با حرکت افقی در لایهلایه

 ها و در نتیجه افزایش غنای تحلی  رسید.بینیهای کسب اطلان و جهانها، روشگفتمان

آینده های که دارد، یکی از پرکاربردترین روشهایی این روش با همه مزایا و کاستی

بسیاری در داخ  و خارج از ایوران بور اسواس آن های آید که پژوهشمی پژوهی به شمار

 لورت گرفته است. 
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