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 سخن ناشر
 نـدارد، وجـود هنوز آيندهكه آنجااز.است نوظهور در جهان پژوهشي حوزه پژوهي، آينده
و گذشته، طرح روندهايدر به بررسي ناپيوستگي پژوهي آينده  بلندمـدت انـداز چشـم ها
و فـردي گيـري تصـميماز حمايـت پژوهي، آينده مطالعات اصلي هدف.پردازدمي آينده
 شـدت بـه جهاندر.است آينده درباره تفكر برايو مسئوالنه آگاهانه راه ايجادو جمعي
 ريزيو برنامه آيندهبه نگاه بدون موجود، محدود منابعو كنوني شونده متحولو پيچيده
بـه تـوجهي بـي دليـلبهكه جوامعي بساچهو رسيد مقصود منزلسربه توان نمي درست
درهشد روزمرگي دچار نگري آينده .شدند مبتال نافرجامي سرنوشتبه نتيجهو

تـرين قـوانين عنـوان يكـي از مترقـي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيـز بـه
هاي آينده را در اصل هاي امروز بر شرايط زندگي نسل اساسي دنيا، توجه به تأثير فعاليت

نگري بارهـا همچنين ضرورت پرداختن به موضوع آينده. مورد توجه قرار داده است)50(
و ايشان به ويـژه در ابـالغ سـندهاي در بيانات مقام معظم رهبري مورد تأكيد قرار گرفته

. اند راهبردي اين اصل مهم را مورد توجه قرار داده
و جايگـاه مهمـي كـه پارلمـان در حـوزه سياسـتگذ و تعيـين با توجـه بـه نقـش اري

بر سياست و رويكردها از طريق قانونگذاري براي اداره كشور توسط دولت  اگـر عهده دارد، ها
و ظرفيتهر قوه مقننه و كشور توسط مركز پژوهش پارلماني خود از توان هـاي مؤسسـات

و خبرگانِ حوزه و نخبگان و اجرايـي نهادهاي پژوهشي هاي مختلف دانشـگاهي، پژوهشـي
خط مسئلهبراي  و و ابعاد موضوعات در دسـتور كندگذاري استفاده مشي يابي و همه جوانب

و بـا و مورد مداقه قرار دهد، خواهد توانست قـانوني باثبـات، تأثيرگـذار كار خود را بررسي
هاي جهان امـروز كـه در پيچيدگيكه درصورتيچنانچه. دستاوردهاي بلندمدت وضع كند

و فرايند است، سرعت تحوالت بسيار زياد و قانونگـذاري بـا نگـاه بـه آينـده سياسـتگذاري
مي آينده و ثمربخش تواند نقش پارلمان را پررنگ پژوهي همراه شود .كندتر تر
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هاي مجلس شوراي بر اين اساس دفتر مطالعات بنيادين حكومتي مركز پژوهش
.كار خود قرار داد ها را در دستورپژوهي در تعدادي از كشور اسالمي بررسي وضعيت آينده

مي بررسي دهد كه استفاده از اين رويكرد در بسياري از كشورهاي جهان مورد ها نشان
و در برخي كشور و پارلمان براي پيشبرد توجه قرار گرفته ها ارتباط تنگاتنگي ميان دولت

اي از مطالعات انجام شده مطالعه كتاب حاضر كه مجموعه. پژوهي شكل گرفته است آينده
مي در مورد وضعيت آينده تواند به آشنايي پژوهي در تعدادي از كشورهاي منتخب است

بابيشتر نمايندگان محترم، محققچه هر و و پژوهشگران كشور با اين رويكرد كارگيريهن
و ترويج آن را فراهم سازد كردهآن در عرصه اداره كشور كمك  .و زمينه توسعه

 دكتركاظم جاللي
ها پژوهشيس مركز رئ



 مقدمه
پژوهي جهان است كه براساس اصول سياست رو داريد تصويري از آينده كتابي كه پيش

و با برنامه معطوف به آينده و نيز با سه رويكرد مفهوم انساني و ستاني، مفهوم انديشي پژوهي
سازي بنيادين طراحي شده است كه در آن تصويري از روند تفكر آينده جهان، مفهوم
و پيش بيني ها، پيش هاي معطوف به آينده حدس و نيز نگري ها و ذهني ها 17عاليق فكري

بينانه در آن منعكس شده واقعصورتبهو اقيانوسيه آسيا،قاره آمريكا، اروپا چهاركشور از
و برنامه اين سياست. است به ها و دغدغه ها تنها صرف آشنايي با تجارب كشورها نبوده

و عميق نوع ايده، تفكر، روش به و نقشپژ كار رفته آينده اصلي آن، انعكاس گسترده وهي
.آن در فنون حكمراني در كشورهاي مختلف مورد مطالعه بوده است

اي از پـژوهش پايـدار بينانه سامانه پژوهي آينده به شكل واقع در تحقق برنامه سياست
و سـير آينـده  و نگـري، آينـده طراحي شده كـه در آن ايـده جهـان، تفكـر آينـده پژوهـي

و سوادگاهي مـورد نگاري اين كشورها با رويكرد اندي آينده شگاهي، دانشگاهي، پژوهشگاهي
و نيز عالوه در اين پژوهش از نحوه ورود آيندهبه. توجه قرار گرفته است و سير تطور پژوهي

و معنايي اين كشورها بررسي شده است .ادبيات فكري، علمي، فناوري، مفهومي
و فناوري در روند آينده بوده خصوصنكته قابل توجه طرح سه ادبيات فكري، علمي

هاي مجلس شوراي مطالعات بنيادين حكومتي مركز پژوهشدفتر كه در دستور كار 
كه رونق گرفتنِ اين ادبيات جديديمبا اين وصف ما بر اين باور. اسالمي قرار داشته است

و برنامه-در مراكز علمي مي سياستي و نيز پژوهي، آينده تواند به تعميق آينده ريزي نگري
و مراكز سياستي را با سياست نگاري در كشور كمك آينده با كند هاي معطوف به دانايي

به هاي حكومتي براساس سياست پژوهي پيوند دهد تا برنامه رويكرد آينده هاي معطوف
.ها طراحي شوند روند آينده

و پايدار و بـه پژوهان كشورها آينده نحويبهدر ترويج اين تفكر سيال تناسـب عمـق
در. انـد پژوه مورد مطالعه قرار گرفته آينده20تا3پژوهي در هر كشوري بين غناي آينده
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و آينده ها، انديشه اي به ايده اين بخش توجه ويژه پژوهان صورت گرفته تـا پژوهيِ آينده ها
و نيز روندهاي آينده  شناسـي آشـنا پژوهي جهان براسـاس آينـده خوانندگان با سير تفكر

و راه آينده .پژوهي را براساس روندپژوهي با چشمان گشوده در پيش گيرند شوند
ها كدهدها، سوا ها، پژوهشكده ها، دانشكده در همين سير به بنيادها، مؤسسات، انديشكده

و عيني در روندهايو مجالت آينده پژوهي در جهان توجه ويژه شده تا كمكي مؤثر
پژوهي در اين كشورها نكته قابل توجه سير مدرسه آينده. پژوهي كشورها انجام شود آينده

و مورد توجه سياستگذاران آموزشي قرار نگرفته است .بوده كه در كشور ما هنوز اقبالي نيافته
و نگري، آينده ها، مروري هرچند ناتمام در آيندهن واقعيتبا توجه به اي انديشي

و با به تصوير كشيدن سياست. پژوهي كشورها صورت گرفته است آينده ها، بر اين اساس
و نيز انعكاس تصويري از دوره برنامه نگاري كشورها، سرانجام اين دفتر هاي آينده ها

و  پژوهي دولت كار مطالعه اين روند از آيندهپژوهشي با دو پيشنهاد عملي براي مجلس
درو را به پايان رسانده است و دفتر مطالعات آينده مستقر كميسيون آينده براي مجلس

و دولت پيشنهاد داده است .دولت را به مجلس
دفتر مطالعات بنيادين حكومتي با مشكالت متعددي مقاالتدر تهيه اين مجموعه

ها جناب آقاي دكتر كاظم جاللي ئيس محترم مركز پژوهشر مساعدتمواجه بوده كه با 
و جا دارد كه صميمانه از پشتيباني .هاي ايشان قدرداني كنيم مرتفع شده

و همكاران ايشان در ضمن از مدير محترم كتابخانه مركز جناب آقاي رضا شجري
و  و نشريه آقايدر تهيه منابع و خانم همكاران انتشارات پرندها سيدباقر موسوي

و ناهيد اسكندري شيوا امين،فياضي، نرگس اميراحمدي، الهه كاظمي ، نسيم ثانوي
و ويرايش نهايي كتاب آمادهدر عطاردي مي سازي .شود قدرداني

مرضيه موسوي راد كه از آغاز پـژوهش تـا خانم سيدهدستيار پژوهشي همچنين از
نشسـتن ايـن كتـاب همـراه دفتـرو نيـز در بـه ثمـر هـا مقالـه پايان تهيه اين مجموعه 

ميحكومتي هاي بنيادين پژوهش و قدرداني .شود بودند، تشكر

 دفتر مطالعات بنيادين حكومتي



 اول فصل

 تفكر در روند آينده





٭سيديونس ادياني
و فعاليت مجموعه1پژوهي آينده هايي است كه در چرخش جهان مشاهده اي از روندها
و نيز با استفاده از روش. شود مي هاي انسان هميشه با اصلِ پويش ذهن، مغز، خرد، حس

و. معطوف به واقعيت درصدد كشف آينده ناآمده برآمده است اين پژوهش با فهم تحوالت
وا تغييرات شگرف امروز در پي منعكس .قعيت فرداي وجود نايافته استكردن

كـردن رونـد هاي مختلـف درصـدد مفهـومي پژوهي از يكسو با استفاده از روش آينده
و از ب آينده است جاي تمركز بر يك نوع آينده، همزمان بـه چنـدين آينـده بـاهسوي ديگر

و فهـم آينـ پژوهي با آينده با اين اصل آينده. پردازد رويكردهاي متفاوت مي هـايدهانديشي
و مطلوب به و تبيين واقعيت آينده ايجاد نشـده اسـت تـا ممكن، محتمل دنبال كشف، فهم

.در چرخه تحوالت امروز چندوچون آينده را مفهومي كند
و يقينـي كـه واقعيـت شود كه آينده در اين پژوهش اشاره مي پژوهي نه اصـل قطعـي

. ناپذير خواهـد بـود با اين فرض توجه به آينده جهان براي انسان امري چاره. احتمالي است
مي رو آينده اين از و پژوهيدن ذهن فعال قرار گيرنـد تـا الاقـل هاي مختلفي در دستور تفكر

و پيچيـده فقـط بـا فهم ايـن واقعيـت. واقعيت پيدا كنديكي انطباق بيشتر با  هـاي دشـوار
و نيز با رويكرد آينده و فكر در آينده مي منطق ذهن .شود انديشي ميسر

به انسان تاكنون درباره آينده از تاريكي و اكنون بايد با تفكر معطوف ها سخن گفته
و نيز اعمال شيوه آينده در فراهم كندانديشي امكان نو براي خود آينده كه از آن

و اين واقعيت نگاهي است كه انسان امروز سخت به آن نيازمند روشنايي ها سخن بگويد
و ژرفي قرار داده امروزه تحوالت ذهن بشر جهانش را در آستانه دگرگوني. است هاي عميق
را. است و هم جهان واقع از يكسو اين تحوالت هم در جهانش اثر بديع برجاي گذاشته

و زواياي اين تغييرات در عرصه ديگر ازسوي. هاي اساسي كرده است ونيدستخوش دگرگ ها

___________________________________________________________________________ 
. اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش مركز علميئتهي عضو*

1. Futures Study 
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و آينده را به هم نزديك كرده است و فاصله بين گذشته . مختلف حيات بشري چيره شده
وجود آمده، اما سامانه آن هموارهبهچنين تحوالتي هرچند در تمامي جوانب زندگي انسان

و غيررسمي بوده است .به شكل رسمي
در اين تحوالت شگرف در جوامع بشري موجب حيرت انسان و افكارشان را ها شده
و ذهن آنان را برانگيخته كه به و روش دنبال ايده معرض ترديد از آينده قرار داده هاي ها

و تدبير كنند . معطوف به آينده بروند تا با رصد آينده اين گذار بزرگ انساني را مديريت
و هم در پيدايش به آينده هم از ايدههاي مربوط اين نظريه هاي كهن بهره گرفتند

اي را در دستور كار گذاشتند تا كشف واقعيت آينده انجام هاي جديد سامانه پيچيده چالش
هاي در آستانه ورود را دنبال كردند تا شايد گرايي آينده ها با رويكرد واقع اين نظريه. شود
.در تور آنها بيافتند نحوي به

اين. تر آن را تجربه نكرده است اي شده كه پيش هاي تازهن امروز شاهد شگفتيانسا
انسان. گير در ميان است انگيز چنان شتابان بوده كه گويي كشمكشي نفس تحوالت حيرت

و اي است كه آن را نمي دنبال آينده جديد به آينده سودايي همگانيكه درحاليشناسد
.گيري رويدادهاي جهانشمول آينده نقش مؤثر ايفا كند براي انديشيدن اوست تا در شكل
هاي گذشته نگري انگيزند كه نشان داده آينده قدري شگفت امروزه تحوالت جهاني به

و بر اين اساس انسان امروز به او. پژوهي جديد رفته اسـت دنبال تكوين آينده ناكافي بوده
اگـر بناسـت بـا. پژوهـي اسـت درستي درك كرده كه فهم مسئله آينده درگـرو آينـده به

و جهان آينده آينده و اجرايي شود، راهي جز آينده نگري براي انسان انديشي نگاري نوشته
و شناسي، آينـده پژوهي، آينده بنابراين ميان آينده. ها وجود نداردو پژوهيدن آينده نگـري

و تفكـر سازي مالزمه منطقي وجود دارد كه همه در چرخه نگاري براي آينده آينده خـرد
و آينده قرار مي .هاي اساسي ميان آنها وجود دارد حال تفاوت عيندرگيرند
انسان با اين انديشه. پژوهي انسان است آينده هر گونهانديشي زيرساخت آينده

و به حدس آينده را براساس منطق فكر رصد مي مي كند رو ازاين. يابد هايي از آن دست
و جهان آينده است .انديشه انسان متمركز در انديشيدن آينده او

آي انديشي كه فهمي نو از آينده با آينده با اين انديشه بناست و ندهها ارائه شود تا انديشان
و با اين تالش قدمي هرچند ناچيز در راه آينده پژوهان بر شانه تجربيات رفته گامي نو بردارند

و دشوار آينده برداشته باشند .پيچيده
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و شود كه چرا در كشـور آينـده با اين نگاه پرسيده مي پژوهـي ماننـد كـانون تفكـر
در پژوهي صاحب سبكي نشده است؟ آينده سياست و حال شكلپژوهي گيري با فقر تفكـر

اين مشـكل كـه اكنـون بـراي. گونه شده است انديشي دچار بيماري طاعون منطق آينده
پژوهي نيز اثـر مشـابه برجـاي ديگر در آينده نحويبهوجود آمدهبهكانون تفكر در كشور 

از. گذاشته است و مفهـوم ادبيـات چيـز هـر بنابراين پيش سـتاني از آينـده بـراي سـازي
و ضروري است تا براساس آن مفهوم مفهوم و پژوهي اصلي الزم نتيجه پديـداريدرسازي

و سبك نو در روند فهم آينده  .وجود آيدبهفكر
وضعيت كنوني كشور تا چه اندازه متأثر از گذشـته اسـت؟ پاسـخ بـه ايـن پرسـش

همگرايـي دهد، اما اسـتدالل مـوجهي بـراي هرچند دورنمايي از فهم آينده را سامان مي
و به و تصاوير ذهني نخواهد بود واقع هر نزاع تاريخي در حكم خود واقع روندها، رويدادها

بيني كنـد امـا تواند آينده را پيش با اين برداشت گذشته تاريخي در عمل نمي. شده است
مي در كشف روندها به كمك آينده .آيد پژوه

ا ما تداوم روشمندي در آن وجـود در گذشته هرچند پژوهيدن آينده امر مطلوبي بوده
و گويي سـازه پژوهي شگفت آنكه اكنون آينده. نداشته است اي هاي گذشته از دستور افتاده

انگيـز بـوده كـه حتـي شـمايي از آن تفكـر اين وضع چنان اسف. بر روي آب بنا شده است
و اين واقعيت از ذهن بزرگ در اذهان انسان تداعي نمي .استكلي رخت بربستهبهشود

مي با اين برداشت به رسد كه ناداني بشر از آينده ناشي از انكار يا ناديده گرفتن نظر
و آينده نگري، آينده امر آينده، آينده اين امر اكنون نيز ادامه. پژوهي بوده است انديشي

و در آن تحول بنياديني  بنابراين هركس آينده را به اندازه1.وجود نيامده استبهدارد
و حسي خود مي و ظرفيت فكري و براساس داده امكانات مي بيند و ها آن را شناسد
.ناگزير بايد براساس همين دانسته سخن بگويد

با پژوهي باشد، دغدغه آينده انديشه حاضر بيش از آنكه علمي پيچيده به آينده نگري
و فقط با كارايي هاي متداول علم اين رويكرد با روش. رويكرد تفكر در آينده را دارد ندارد
مي تفكر امكان نفوذ در آينده بنابراين دغدغه اصلي انسان امروز به موضوع. شود ها ممكن

___________________________________________________________________________ 
ب وضع كنوني آينده.1 و نه به روندهاي پژوهي گذشتهازيكه نه با روندهاي يافته سامان شكليهپژوهي پيوند دارد

از پژوهي آينده و واقعيتي سراسر سرگردان .و آينده است گذشتهپيوسته
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و آينده مي آينده و اغلب نه پيش نگري مربوط تا بيني كه دعوتي به پيش شود نگري است
.آيدوجودبهها نگري در آينده امكاني براي پس

 آينده مسئله.1-1
 ايده آينده

و پديداري استهر ايده آينده و. امكاني از جهانِ در آستانه وقوع اين ايده به شكل نزديك
و حال است و ناشي از وضعيت ايجاد شدن گذشته حال اينبا. دور درحال پديداري بوده

و دور آينده جهان موقعيتفرايند  و حال را تعيين نزديك .كنندمي هاي گذشته
و ممكن است با آينده احساسِ وجودي از حقيقت پايدار است كه اكنون وجود ندارد

و شكست زمان در آينده  با. وجود آيدبهتجديد انفجار كيهان اين آينده در صورت پديداري
و تفكر كشف مي و پرتوهاي خيال سازوكار خرد مي شود . آيند انگيزي نيز به كمك آن

ب عين در و آينده درصدد كشف روندهاي حال بشر ه سه تفكر بنيادين در حوزه گذشته، حال
و شكست زمان را توجيه كند آينده برمي .آيد تا جريان انفجار كيهان

و ژرفاي آنها كمتر توجه در فهم آينده پرسش هاي اساسي وجود دارد كه به عمق
نو درحالي. شده است ها هموارع پرسشكه رمزگشايي از آينده با پاسخ گفتن به اين

مي هايي از اين پرسش بر اين اساس به نمونه. شود مي :شود ها اشاره
و فهم با روندشناسي.1 و قابل كشف آيا آينده وجود دارد؟ آينده وجود فردايي دارد
آن. است از نگاه ديگر آينده چرخش وجودي حال در پهناي زمان است كه با عبور از

آينده به اين دليل وجود خواهد داشت كه گذشته وجود داشته حال اينبا.شود پديدار مي
و گسستي در آن وجود ندارد. است و انجامش به هم پيوسته است .پس جهان آغاز

و فقط آينده در نگاه كلي كه تر آينده وجود ندارد و مطلوب وجود دارند هاي ممكن
به توجيه و راهي براي دستيابي ها محسوب آيندهكننده وضعيت گذشته، حال
به ازاين. شوند مي هاي ممكن سخن گفت تا كشفي جاي يك آينده بايد از آينده رو

.از امكان آينده فراهم شود
به.2 و چگونه واقعيت آينده وجود ندارد؟ آينده عنوان يك واقعيت كنوني وجود ندارد

آي با انفجارهايي در سياهچاله و موقعيت جديدي از و زمان وضعيت وجودبهنده هاي ذهن
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و افق پديداري آن كاري انجام نمي. آيد مي و تنها با طرح ايده بشر در روندها از دهد هايي
با اين برداشت جهان آينده. نگري از آن داشته باشد تواند تصويرهاي پيش روندشناسي مي

و تالش اقدامات انساني را در خود فرو مي مي برد وجود حال اينبا. ماند هاي او اغلب نافرجام
در اين. حال كه قطعيتي ندارد، اما واقعيتي معطوف به بيرون از ذهن است عيندرآينده 

صورت هر آينده از هر چيزي در خودش وجود دارد كه با تحول در نهادش به پيدايي 
و فقط آينده. رسد مي ها زيرا آينده؛ هاي ممكن وجود دارند بر اين مبنا آينده وجود ندارد

بر هر گونهال در آينده خواهند بود كه واقعيتي سي مي حقايقي و اصل شانه آنها بنا شوند
مي سازگاري را با خود در همه دوره . كنند ها حفظ

به.3 و آينده چگونه وجود دارد؟ آينده و همه تحوالت عنوان يك واقعيت وجود ندارد
و آينده با اين فرض زما. شود اساس اتفاقات امكاني در پهناي زمان انجام مي ن گذشته، حال

و فقط پهناي زمان وجود دارد و پهناي. وجود ندارد شايد فرض زمان آينده امري بيهوده باشد
هايي از جهان تحميل جهان چنان گسترده است كه انسان وضعيت دانايي خود را بر پاره

به مي و مي كند و دور ماندن از اصل را به آينده تدريج در پهناي زمان واقع مي شود .دهد نسبت
با آيا آينده يك آغاز است؟ آينده طرحي از يك آغاز تمام.4 عيار است كه پايانش
مي آينده بر آينده. شود هاي ديگر همراه مي ها مي شانه هم و همديگر را تقويت تا آيند كنند

ميبهبنابراين آينده. انفجار آينده ممكن شود و كسي نمي وجود آن آيد شود، تواند مانع ايجاد
و قطعي ندارد .هرچند كه اكنون وجود واقعي

به.5 مي آينده چگونه و شكل آيد؟ آينده با تفكر، آينده دست فرايندهاي گيري انديشي
مي فكر در روندها به و حال هر آينده به احساس وجودي انسان آينده عيندر. آيد دست

و پايدار است فعاليت .هاي او زنده
و.6 و آينده براساس چه اصلي جود دارد؟ آينده بر پايه اصل احتمال وجود دارد

و حس دارد و نيز خرد .فهم روندهاي آن نياز به پويش ذهن، مغز
و.7 اصل احتمال چيست؟ اصل احتمال آينده واقعيتي است كه براساس مناسبات

مي. شود مالحظات وجودي به آن توجه مي گويد انسان چيزي از روندهاي آينده اين اصل
و همه دانسته داند مي و كه قطعيتي در آن وجود ندارد و احتمالي خواهند بود هايش حدسي
.حال بشر ناگزير از اين دانستن است عين در
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از،كيهان آينده تداوم انفجار آينده چيست؟.8 و مواد تاريك سياهچالهانبوهي ها
و گسترده شدن آن تداوم. است وضعيت اين انفجار كيهاني همچنان درحال گسترش است

و ناكجاآبادي. زند آينده را رقم مي و انجام درحال1در اين صورت آينده روندي درحال آغاز
و طوفان فكري در آن وجود دارد گيري است كه زمينه ذهن شكل هر. برانگيزي با اين تلقي

و مبتني .بر واقعيت ناآمده است آينده نشانگر يك ايده از پيش تعيين شده
سخ.9 ميچگونه از آينده شود؟ سخن گفتن از آينده درباره واقعيتي شكلن گفته

را. نايافته است و هر آينده زمان ويژه خود و حال نيست اين واقعيت تابع زمان گذشته
آن هايي نظير اينكه آينده كجاست؟ جهت پرسشحال اينبا.سازد مي گيري عقالني در

و از منطق فكر نيز پيروي نمي 2.كند ندارد

به.10 و ورود در چرخه شدن استآينده آينده. چه معناست؟ آينده عبور از بودن
و نيز در تعارض با اصل ساكن بودن است سازگار با پويش همه و تغيير فراگير اين. جانبه

به اصل بنيادين تغيير در جهان ايجاد مي كند كه با آن جريان گذر از وضعيت بودن
.گيرد شدن شكل مي

هـا كـه گشـوده جـايي كيهـانههاست؟ آينده نه جاب كيهانجاييهآيا آينده جاب.11
زيرا كيهان آينده در امتداد راه انفجار بزرگـي واقـع شـده كـه در كيهـان؛ شدن آنهاست

و ممكن است با انفجارهاي ديگر از سياهچاله و گذشته به پايان نرسيده هـا همـراه شـود
.وضعيت جديدي از كيهان را سامان دهد

و فكري سيال در آينده چگونه چيزي.12 است؟ آينده طرحي از ذهني بزرگ
به. آستانه وقوع است و پيچيده است اين فكر با اين ويژگي. لحاظ معنايي عميق، گسترده

به چرخش آينده ممكن است ذهن پويا را درگير  و صورت طبيعي به فكركردن اقدام كند
و سازوكارش. كند مي با اين نگاه آينده انسان را نه علم كه فكر در. كند تعيين زيرا آينده

كه درحاليصورتي علمي خواهد بود كه اطالعات كافي درباره آن وجود داشته باشد، 
.آينده سراسر امري نادانسته است

و اشيايي است كه انسان امور خود.13 آيا آينده واقعيت است؟ آينده واقعيت وجودي

___________________________________________________________________________ 
در.1 . كار برده استبه رساله العشقناكجاآباد اصطالحي است كه يحيي سهروردي
ص 1396 پژوه، آينده نشر طاهري، محسن ترجمه، آينده تمام آنچه اهميت داردضياءالدين سردار،.2 ،17.
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و با امكان دانايي حل ميو را با اصلِ هستي اشيا با اين اصل واقعي آينده سراسر. كند فصل
و تفكر قرار مي را موضوع خرد و علم مي آرام آرامگيرد آن در پرتو خود شكل و متعاقب دهد

.كشد تا براي ذهن خالق فهم واقعيت آينده برگونه واقعي ممكن شود فناوري سر بر مي
هاي اي از سرمشق هاي آينده نوشته شده است؟ آينده مجموعه آيا سرمشق.14

و ناگفته است با ها در شرايطي واقع شده اين سرمشق. نانوشته، ناخوانده اند كه
و برداشت و غيرنتيجه با زباندرهاي پيچيده همراه شده  درنتيجهفني پوشيده شدند

و هنوز تفكر .در مغز آن نفوذ نكرده استاصيل نامفهوم برجاي ماندند
انسان در آستانه آينده واقع. آيا آينده حقيقت است؟ آينده فقط آينده است.15

و تفكر آن را رمزگشايي كند و بايد با نيروي خرد به. شده صورت در اين طرح از آينده
مي هايي از امكان طبيعي موقعيت در بشري سر بر و مغز و با توسعه چرخه ذهن كشند

.آورندميد وجوبهمدار شناسايي آينده گشايشي 
و اي براي انسان در كار است؟ براي انسان آينده چه آينده.16 اي با مقتضيات

اين آينده با جهش بزرگ انساني همراه است كه همه چيز. مناسبات انساني در راه است
انسان با اين آينده درحال تكوين به شكل واقعي. كند را دستخوش تغيير اساسي مي

و درصدد كشف مواجه مي از واقع روندهاي آن است تا در مواجهه واقعي فهمشود بينانه
.دست آورد آن به

ــده.17 ــا در جهــان آين ــده آي ــد از آين ــا هــاي مختلــف وجــود دارد؟ بشــر هرچن ه
ايـن آينـده. گويد، اما درواقـع يـك آينـده از يـك امكـان جهـاني وجـود دارد سخن مي

مثابـه يـك جهـان بـه پـس آينـده. مثابه يك واقعيت سيمايي از كيهـان آينـده اسـت به
.واقعيت گشوده شده از كيهان وجودي است

و زبان.18 در آينده چه چيزي اهميت دارد؟ در آينده ذهن، مغز، خرد، حس، روش
اي برعهده دارند كه اگر هريك از ميان برداشته شوند، آهنگ آينده كننده نقش تعيين

و گنگ مي .ماند پنهان
ه طرحي از يك تفكر خالق براي چه چيزي مسئله آينده است؟ مسئله آيند.19

و اشياي آينده است و تبيين جهان .فهم
مي.20 مي آينده چه . شود، گذشته چه بود تواند باشد؟ در پاسخ به روش نقضي گفته



 پژوهي جهان آينده 14

ها، ذهن راهي به اين پرسش كه آينده با روشن شدنِ پاسخ اين پرسش. حال چگونه است
به چه مي مي تواند باشد ممكن چيزي است كه وقوعش امكان آيندهبا وجود اين. آورد دست

و آينده .هاي ديگر از وقوع بيشتري برخوردار است محتمل نسبت به آينده داشته باشد
و ناگفته است.21 اين. آينده چگونه جهاني است؟ آينده جهاني ناشناخته، نانوشته

مي جهان با فعاليت و مغز گشوده تع هاي ذهن و راه آينده هر جهاني با آن يين شود
و ها، درك توانايي رو امكانات، ظرفيت ازاين. خواهد شد ها، كشف زمان، زبان، نظم آينده

مي گرايانه موانع به نحو واقع .سازند اي جهان آينده را
گيري است؟ آينده واقعيتي سراسر در آستانه آيا آينده يك واقعيت درحال شكل.22

ميانديشي نقش اين وقوع با آينده. پديداري است با وجود اين آينده درحال. يابد انساني
و آينده و در مواردي ساختن آن است نزديك شدن .انديشي سراسر فعاليتي براي شناختن

مي.23 و آيا كسي تواند مانع از وقوع آينده شود؟ آينده در آستانه پديداري است
ا كسي نمي ختيار گيرد تواند مانع وقوع آن شود، اما ممكن است آن را به نحو مقتضي در

به.و تدبير انساني در آن انجام دهد به در اين صورت نظر جاي استفاده از الگو رويارويي
و تغيير جهتهرسد كه جاب مي .ها براي همگرايي آينده امري الزم است گيري جايي

و ناآمده آيا.24 آينده بخشي از زمان است؟ آينده بخشي از زمان برجاي مانده
و مياست كه اين زمان با با. كند قوعش وضعيت يا موقعيت زماني آينده جهان را تعيين

ها امري قابل اين نگرش آينده هرچند همه وجودش زمان نيست، اما زمان آينده
.انديشيدن در چرخش آينده است

و.25 آينده انسان چيست؟ آينده انسان همه تصوري است كه او از آينده خود
م. جهان دارد و در رو ازاين. دار ناخودآگاهي واقع شده استاين تصور اغلب گنگ

مي هاي آينده، تصورهاي خيالي را در قالب روش انسان و نقش اساسي هاي خالق ريزند
نكته حائز اهميت اين است كه اگر آينده انسان براساس. كنند در ساخت آن ايفا مي

و ارتباطي با آينده انساني نخو .اهد داشتگذشته ساخته شود، امري گذشته خواهد بود
و بشر چه آينده.26 اي را تجربه كرده است؟ بشر تاكنون دو آينده كشاورزي

و اكنون در آستانه ورود به آينده تجربه دانايي است اين تجربه. صنعتي را تجربه كرده
مي تحوالت شگرفي را به كه وجود ميبهآورد .دهد كلي انسان جديد را با گذشته متفاوت نشان
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و دانايي چه نقشي را در حوزه انساني رقم هاي كشاورز آينده.27 ي، صنعتي
ها بر كشوري حاكم نباشند، آن كشور زنند؟ اگر در دوره كنوني هريك از اين آينده مي

. شود دچار آشفتگي مضاعف مي
و انجماد حافظه شده هرچند كه آينده كشاورزي با:كشاورزيآينده موجب فرسودگي

.اين تلقي براي انسان نافع بوده است
 هوشبهو شده ساكن كنوني وضعيتدر واقعي هوشاز گرفتن فاصله با:صنعتي آينده

.است آورده روي مصنوعي
و:داناييآينده و مغز بوده سراسر معطوف به افزايش هوش انساني با محوريت ذهن

.دانايي با آن سامان يافته است
به.28 صورت طبيعي متفاوت با امروز خواهد بود آيا آينده غير از امروز است؟ آينده

با اين اصل. كندو سير تحوالت چرخه آينده را دستخوش تغييرات اساسي مي
اغ ريزي برنامه و بنابراين براي آينده هاي امروز لب فاقد قطعيت معناي الزم خواهند بود

از امكان برنامه و آينده لزوماً ريزي گسترده وجود ندارد تا در آينده مشابه آن اتفاق افتد
و موقعيت حال پيروي نمي در وضعيت و در عين كند و حال بيگانه با آن نخواهد بود

.امتدادش قرار گرفته است

 آينده جهان
و با اين اصل مطالعه آينده نه يك علم كه تفكريآ ينده جهان در وضع آينده واقع شده

ذهن در اين تفكر بدون موضوع تعييني مشخص روندپژوهي. پيوسته به ذهن است
بر مي و با تكيه مي كند به شتابد تا با راه گذشته به راه آينده صورت واقعي با آينده پژوهي

.همراهي كند
د پژوه زيرا آينده؛ پژوهي است ترين پيامدي از آيندهر وضع واقع محتملآينده جهان

شناسد تا براساس آن امكان ايجاد تحوالت با تفكر خالق پيامدهاي محتمل را مي
و گسترده عميق .تر را پيدا كند تر

مي فهم آينده جهان فقط با آينده پژوهي زيرساخت آينده؛ يعني شود پژوهي ممكن
.اي قرار گرفته است پژوهان حرفه اين نكته مورد توجه انجمن آينده. داردانديشي آينده
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 چيستي آينده

آينده. گيري طبق روندي از مناسبات جهان كنوني است آينده واقعياتي درحال شكل
و تعامل. آيد نمي امروز نيست، اما درصدد نابودي امروز نيز بر آينده حاصل مفاهمه

و پژوهي، سياست آينده با اين فرض آينده امري ناشناخته است. ريزي است برنامه پژوهي
بهو آينده بي هاي چندگانه پس آينده. خواهند بودها شماري از نادانسته واقع احتماالت

مي براساس احتماالت بي و با سوگيري جهان ممكن شكل بر شمار و سر ومي گيرد كشد
مي با خيال .دياب انگيزي از جهان احتماالت توسعه

مي. آينده سرآغازي براي تفكر برتر است شود آينده كجاست؟ با اين فرض پرسيده
و اراده و تفكر از آن داريم آينده جايي است كه ما در آنجا حاضر هستيم .اي معطوف به خرد

.يش از آنكه بر آدمي سخت گرفته شودپبايد درباره انديشه آينده انديشيد حال اين با
و زمان در پهناي آن شناور استآينده واقعيت جهان زيرا زمان با زمان؛آينده است

و اين واقعيت چيز زيادي از آينده را تعيين نمي به در گذر است و فقط اشاره گنگي كند
و حال نمايانگر خودش است. آن دارد با اين فرض. در اين صورت آينده مانند گذشته

آن واقعيت زمان، واقعيت آينده را نمي و مي زمانِ بازگشتسازد . سازد ناپذيري خود را
به پس آينده با شگفتي .دنبال دارد سازي پيامدهاي بنيادين

 گرايي آينده

با. گرايي نوعي از تدبير انساني در كشف روندهاي جهان آينده است آينده اين تدبير
ن شايد تفكر در جها. دنبال سامان دادن آهنگ تغيير جهان است رويكرد ديد آينده به

.آينده استراتژي مناسب براي بقاي انسان در جهان ناآمده است
و آينده گرايي، اكنون سه واقعيت گذشته ديگر ازسوي گرايي با يكديگر موازي گرايي

و به پديده مي هستند در پديداري نحويبههريك؛ يعني گويند هاي ممكن خوشامد
و نقش آينده و محتمل مؤثر بوده .آفريني خواهند كرد هاي ممكن

 هاي آينده سكوي
ميبهسكوهاي آينده جهان نمادهايي از آينده از. آيند حساب اين سكوها به تنهايي چيزي
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و فقط به واقعيت واقعيت ممكن نمي و. هايي در آينده اشاره دارند گويند ذهن در پژوهش
مي انديشيدن :شوند سكوها به سه مفهوم اساسي از آن دست يافته كه به اجمال بيان

بـا ايـن فـرض. پديـداري آينـده جهـان در موقعيـت وجـودي حـال اسـت:سكوي اول
شـانه پـژوه بـر اسـاس آينـده بـر ايـن. شـود افق زماني آينده بـا زمـان حـال ديـده مـي 

و بـا ايـن راهبـرد تصـويري  . كنـد از آن را ترسـيم مـي زمان حـال افـق آينـده را ديـده
و نزديك واقع شده است .بنابراين آينده در افق دور

و واقعيت يافتن امري خيالي است كه ذهن:سكوي دوم روند آينده جهان در پديدار شدن
مي با خيال مي گستري آينده را به تور و طبق آن روندشناسي آينده را انجام . دهد اندازد

و نيز تعييني اعمال اصل:سكوي سوم هاي نبودن دانسته عدم قطعيت در آينده جهان
به. پژوهي است آينده كلي قطعيتيبهدليل تعييني نبودن موضوع با اين نگرش در امر آينده

و قطعيتي لحاظ. در فهم آن وجود ندارد بنابراين در امر آينده سه اصل دانايي، تعييني
.نشده است

 مواجهه با آينده

و مغز است كه هميشه مركز توجه ذهن بشر آينده موضوعي مطالعاتي عميق براي ذهن
و او همواره با آينده هاي بسياري براي فهم بشر تاكنون ايده. هايش زيسته است بوده

و آينده با اين منطق. هاي بنيادين تبديل كرده است آنها را به دانشبه مرور ها ساخته
و حال ابز دانش و پيشهاي گذشته و ها در آينده بيني آينده ار شرطي براي فهم نگري
مي آينده .شوند نگاري محسوب

مي مواجهه ذهن با آينده ذهن در اين وضعيت نوپيدا. شود ها براساس روندشناسي انجام
و روندي از واقع امكاني جديد مي به يابد كه خود را در موقعيت فهم آينده قرار دهد بيني
و انديشيدن است.ردآينده در پيش گي .ضمن اينكه آينده دليل روشني براي هستي داشتن

مي مواجهه با آينده ذهن را از سرگرداني بيرون مي و وارد حيطه حيرت . كند آورد
و زمان از خميدگي بيرون مي و اين حيطه سرآغاز شكست زمان است كه با آن فضا آيند

مي پهناي جهان به گستردگي هرچه تمام .شود تر ديده
:در مواجهه با آينده چند پرسش اساسي وجود دارد
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مي.1 و فكربرانگيزي تواند با آينده مواجه شود؟ آينده يا ذهن ذهن چگونه انگيزي
و مغز قرار مي با در امكان مواجهه ذهن و دانايي را و اين مواجهه امكان آگاهي گيرد

.آورد كشف روندها فراهم مي
دهاي آينده ممكن است؟ ذهن در مواجهه با جهان دستانه رويدا آيا اقدام پيش.2

دستانه در چگونگي آن خواهد يابد كه موجب اقدام پيش آينده به آگاهي سيال دست مي
و  .نفوذي معطوف به تفكر است هر گونهشد، اما در اصل آينده نفوذي رخ نخواهد داد

مي.3 مي چه ذهني با آينده مواجه در شود؟ ذهني با آينده مواجه شود كه خود را
مي. ها ببيند آستانه آينده آموزد كه چگونه در روند آينده قرار گيرد اين مواجهه به آدمي

.و با رمزگشايي درصدد كشف آن برآيد
:به طرح چند پرسش اصلي ديگر الزم است براي فهم بهتر آينده توجه

مي.1 مي انسان چه چيزي از آينده داند كه قطعيتي داند؟ انسان چيزهايي از آينده
و نامطمئني از آينده دارد او دانسته. در آن وجود ندارد از عيندر. هاي ناچيز حال او

مي طريق روندپژوهي از آينده حدس تواند از امكان هايي در اختيار دارد كه با تكيه بر آن
ب و گواهي سخن .گويدآگاهي

مي.2 و منطق انسان از روندهاي آينده چه داند؟ انسان از روندها با الگوي تاريخ
مي تفكر حداقل و براساس نفوذ تفكر او با همين حداقل. داند كه قطعيتي ندارد هايي را ها

و گواهي بيشتري دست يابد در آينده وارد مي .شود تا شايد به آگاهي
و فهم هايي براي دانايي انسان چه گزينه.3 در اختيار دارد؟ براي انسان در كشف

و آينده فقط موضوع تفكر واقع مي حس آينده فقط گزينه تفكر وجود دارد شود، هرچند
.انساني نيز در آن حق حياتي مؤثر دارد

مي انسان چه گزينه.4 دهد؟ انسان فقط با گزينه تفكر اي را براي دانايي آينده برتري
و فن متعاقب آن نقشتواند در سياهچاله آيند مي و علم .آفرين خواهند بوده نفوذ كند

مي.5 ؛ خواهد آينده را بشناسد؟ آينده فقط با تفكر قابل فهم است انسان چگونه
و ديگر احتماالت در شمار خيال انگيزي قرار يعني راه نفوذ در آينده فقط تفكر است

به هاي آينده با اين برداشت روش. دارند چنداني ندارند كارايي آينده پژوهي در دستيابي
.و فقط در عرصه علم مؤثر خواهند بود
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و ازاين و تعيين نشده مي واقعيت اين است كه آينده هنوز رخ نداده تواند رو بشر
پژوهي براساس با اين اصل آينده. متناسب با نياز خود به آن واقعيت انساني ببخشد

و در چارچوب خرد آينده و توجيه استنگري سازه انساني دارد و تفكر قابل طرح .مندي
و مغزي، پيش بيني انسان در مواجهه با آينده بايد به اموري مانند آمادگي ذهني

با نيازهاي آينده، به ها، مترقبه غيركارگيري دانايي هرچند اندك، آمادگي در مواجهه
و رويارويي سازنده ذهن توجه كند ر. برخورداري از تفكر خالق كهميبرا اين توجه او انگيزد

به نسبت به آينده واقع و آينده انساني را .رو بفهمد مثابه يك واقعيت پيش بيني پيشه كند

 آينده سياهچاله

در آينده سياهچاله و با انفجار تفكر در پهناي آينده و مغز است اي ناگشوده براي ذهن
انفجار تفكر در چهارسوي اين گشايش با تداوم. گيرد موقعيت گشوده شدن قرار مي

و آينده جهان رخ مي به دهد دنبال چنين واقعيت سيالي پژوهان با دستيابي اين امكان
و جهان آگاهي داشته روند مي زيرا بشر امروز مانند گذشته نياز دارد كه از فرداي خود

.شود باشد كه اين امر فقط با تفكر در آينده ممكن مي
بهدر اين سياهچاله دو اصل فض و زمان نيز و ناي صورت طبيعي خميدها اند

و فضا در وضع جديد از خميدگي بيرون حال اين با1.برخاستن ندارند موقعي كه زمان
يعني بيرون آمدن فضا آيند، خود نشان از روندي خواهد بود كه وقوع آينده نزديك است

.كننده وقوع آينده نزديك استو زمان از اين وضع خود تعيين

 فجار بزرگ آيندهان

مي. شود انفجار بزرگ آينده با ايده يكپارچه جهان تقويت مي دهد اين اصل بنيادين نشان
و گشوده شدن است هاي تغيير در پهناي جهان همه امكان؛ يعني آينده درحال گستردن

و روند شكل به مهياست تا آينده از پوشيدگي بيرون آيد طرز گيري بر اين واقعيت
و  .دهند اثربخش گواهي محسوس

___________________________________________________________________________ 
مي آينده پيش از انفجارش ماده.1 و. كند اي تاريك است كه فقط از انرژي تاريك استفاده در اين موقعيت فضا

مي ها خميده زمان نيز مانند ديگر امكان و قابل فهم . شوند اند كه با انفجار آينده آنها نيز گشوده
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زنند كه زمان به شكل طبيعيميانفجارهاي آينده جهان درواقع سرآغاز آنها را رقم
زيرا جهان آينده با همه امكانش پهنايي؛كند تا قابل فهم شوند آنها را از هم متمايز مي

و آينده يكي است از. گسترده دارد كه در آن گذشته، حال البته اين مفروضات ناشي
و با پذيرش اين اصل هر تل قيات ذهن بوده كه ممكن است در واقعيت ظهور يابند

انفجاري صورت گيرد با شكست زمان همراه خواهد بود كه خود طرحي از يك آينده در 
.آستانه وقوع است

 كشف سياهچاله آينده

و فكري در جهان كنوني كشف سياهچاله آينده به صورت طبيعي با انقالب بزرگ ذهني
برهم ميمي راه است كه شگفتي ذهن خالق را و خرد را از سرگرداني بيرون آورد انگيزد

ميبهو طوفان فكري  به. كند پا جاي انفجار بزرگ بايد از انفجارهاي بزرگ با اين كشف
.است سخن گفت كه درحال گستردن جهان از وضعيت حال به موقعيت آينده

بيني آن را سخت كاهش اي است كه احتمال پيش آينده سياهچاله،با اين فرض
از مي و خالقيت ذهن را در مناسبات انساني در اين سياهچاله همه. اندازدمي كاراييدهد

و بازنمي ها در مغزش فرومي دانايي در. گردند روند عين دشوار بودنِ مسئله جالب اينكه
بهه پيشبيني از آينده به شكل طبيعي مسئل پيش و ساده مي نگري در آن امري ممكن .رسد نظر

از اين سياهچاله نوري ضعيف. هاي امكان است اي با قابليت آينده جهان سياهچاله
و مغز را در مواجهه خود قرار مي1شود گسيل مي و همين رمز حيات آينده كه ذهن دهد

ا با اين نگاه آينده. است و دستيابي ين اصل براي ذهن در سازه ها يكسره تاريك نيستند
.سازد اوليه امكان فتح آينده را با روندگرايي ممكن مي

و به همين دليل واقعيت آينده مانند سياهچاله در مركز جهان امكان واقع شده
مي است كه آينده هاي ممكن نه فرجام در اين صورت آينده. شوند ها از آن بيرون كشيده

.آيندميحساب جهان كه پهناي آن به
ها البته در مواردي ممكن است آينده. شود امكان آينده با فروپاشي حال پديدار مي

___________________________________________________________________________ 
و نيروي ها مانند مواد سياهچاله آينده.1 و از هريك نور ميها تاريكند شود كه آنها را قابل ديدن گرانشي گسيل

. خواهد كرد
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بر به و به تاريخ پيوند يابند صورت همزمان و دوباره فروروند ؛ يعني شانه هم به باال آيند
مي هر گونه زيرا آينده زمان؛ شود آينده در جهان ممكن با فروپاشي حال تشكيل

و زمان آينده نحويبهها با فرض از ميان برداشتن زمان حال يا تجمع زمان تعييني ندارد
.شود همراه با جهان آينده ساخته مي

؛با اين فرض آينده انساني در اختيار كسي خواهد بود كه آن را تصاحب كرده است
و الگوگيري از گذشته قابل دسترس خواهد بود كه با اين زيرا آينده با روندپژوهي

.آينده انسان واقعيتي نادانسته است برداشت
مي انسان امروز براي سيطره بر آينده با تصوراتي كه از آن دارد از نادانسته و ها گويد

مي اغلب از آينده نادانسته به. كند نمايي مثابه يك واقعيت او آينده جهان را در اختيار ندارد تا
و فقط با حدس ميو تفكر پيشهاي معطوف به خرد از آن سخن بگويد .كند نگري از آن

 زمان آينده

و ها اين حركت يكسان تفاوتمروربه در آغاز زمان آينده براي همه اذهان يكسان است
مي را به به. آورد وجود و همه تفاوت آينده جهان ها عنوان يك واقعيت امري ناآمده است

ها كه نابرابري برابرند، درحالياكنون در وضع يكسان آينده همه. شود با آمدن پديدار مي
.گيرد در اوضاع متفاوت شكل مي

و از آن پرتو گونه كه پيش همان و فضايي خميده است تر گفته شد آينده، زمان
و گويي از نزديكي خورشيد هم نمي نوري گسيل نمي شايد خميدگي زمان. گذرد شود

و  . در آن نقشي ايفا نكند خرد درنتيجهدر جهان موجب شد كه نوري از آن گسيل نشود
مي عين در و پيش حال انسان از آينده سخن مي گويد دهد كه خود نگري در آن انجام

يعني پديداري نور حداقلي در آينده؛نشان از متساطع شدن نور ويژه در آينده است
مي نحويبهجهان  .كند امكان آگاهي از آن را ميسر

و فاقد عنوان يك واقعيت با اين نگاه آينده به و اندازه هر گونهاصلي خميده حد
و حال واحدي به هم پيوسته است؛است اين پيوستگي چنان. زيرا آينده مانند گذشته

و دستيابي به فهم آن كاري عميق است كه ميزان تعييني آينده را دچار مشكل مي كند
و در مواردي ناممكن خواهد شد .دشوار
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اين آينده. بخشي از قانون طبيعت آفرينش استدر اين صورت آينده مانند گذشته
بر هايي را به همراه دارد كه تاريخ با خود ناهمواري و نامحتمل را ومي هاي محتمل تابد

.دهد آينده را در مسير تاريخي شدن قرار مي
و در آن افق رويدادها هر گونهآينده يك واقعيت تعييني فاقد و زمان گوياست فضا

و به مي محدود است و. شود سختي نوري دوردست از آن متساطع با اين اصل جرم آينده
و با انفجاري به مي شايد روحش در جهان واقع وجود دارد و شكل تدريج پيكربندي شود

.كند آينده پيدا مي
بي آينده انساني همان به گونه كه ممكن است گشوده شود، شايد با گم مباالتي كلي

و جها و چيزي رخ ندهد بيشده به. آينده باشدن آينده  آيد وجود نمي آينده جهان از هيچ
و؛ يعني شودو هميشه از چيزي پديدار مي عناصر بنيادين جهان آينده در جهان ديروز

و سومي درحال واقع شدن  و دومي وقوع يافته امروز وجود دارند كه يكي تاريخي شده
كهنه اگر عناصر جهان امروزي از ميان برداشته شوند. است تنها فردايي نخواهد بود

مي امروز نيز به شد كلي با تاريخش از ميان و جهان فاقد سخن معقول خواهد زيرا؛رود
و تحوالت آن بنيادين  جهان فردا در امتداد جهان گذشته قرار گرفته، هرچند تغييرات

و گسترده هستند كه آينده. است و متفاوت با گذشكليبهاين تحوالت چنان عميق ته
و در و حال را ناديده نمي عين حال شده .گيرند حال آنها گذشته

ها پيوستگي زمان

و فرداي جهان تاريخي به هم پيوسته با چرخش ديروز، امروز اند كه در اين تاريخ فقط انسان
مي به و مغزش بازيگري به او در اين عرصه تالشمي. كند كارگيري ذهن اي گونه كند كه جهان را
ميكه مي خود و .پسندد، بسازد تا امكانات جهان آينده را براي خودش در اختيار گيرد خواهد

مي انسان با اصل زمان با. داند كه گذشته به چه معناست شناسي از نظر او گذشته
و در گذشته در زمانش حال درعين.يابد آينده تداوم نميفرايند همه امكانش گذشت

و محتمل ممكن آي ترين نده بوده كه تكرارش نه افزايش وقوع آينده را بيشتر ترين
و نه براي آينده مي و محتمل نافع خواهد بود كند البته گذشته چيزي است. هاي ممكن

مي كه آينده بر و آينده شانه آن واقع مي شود بنابراين. بيند پژوه افق را براساس آن بهتر
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و پيش آينده با گذشته قابل پيش بهنگري نخواه بيني و لحاظ روندپژوهي امكانيد بود
.تر شود كند كه فهم آينده ساده فراهم مي

و امري بازگشت و ديگر نخواهد بود البته. ناپذير است گذشته امري بود كه گذشت
و راه ورودي در سراي آن يافت توان روند با گذشته مي . شناسي در حيطه آينده انجام داد
چي ديگر ازسوي ميهر چيزي از نهاد در اين1.تر رخ داده است رويد كه پيش زي

مي صورت آينده از روند گذشته به و گذشته حق حيات خود را دوباره در آينده وجود آيد
و با الگوسازي در پهناي آينده نقش اساسي خود را ايفا خواهد كرد مي .يابد

قرارگاه فعال گذشته با همه امكانش در تاريخ وجودي خود گذشت، حال لحظاتي از
و فرداست و پوشيده براي انديشيدن امروز و آينده واقعياتي گنگ با.و رو به جلو است

به اين اصل گذشته مي كار آينده نگري نه امري ناپسند كه در مواقعي ويژهبه. آيد داني
مي هاي آينده اينكه در برخي از روش شود، هرچند پژوهي براي فهم آينده كمك گرفته

.ندن گذشته امري ناممكن استبازگردا
در اين روش براي آينده مانند. نگري با اصول سناريونويسي منطبق است گذشته

در. شود گذشته همانندسازي مي در اين. گرو فهم گذشته است با اين فرض درك آينده
و چگونگي تشكيل كهكشان و ستارگان صورت اگر آغاز پيدايي كيهان ها، سيارات

. شود، راه گشايش جهان آينده به شكل واقعي فهميده نميناشناخته بماند

 تعيين وضعيت آينده

و انسان را به شكل قابل فهمي تعيين مي زيرا؛كند زمان آينده وضعيت آينده جهان
و وضعيت آينده با حاضر شدن در  براي آينده از پيش سرمشقي نوشته شده وجود ندارد

مي موقعيت . شود هاي نو تعيين
بهوضعي و بهت آينده برخالف طبيعت انساني وجود ندارد مي تدريج .آيد وجود

و جهان با همه امكان فردايي پديداري زمان آينده امري اجتنابحال درعين ناپذير است
مي خود مي و در آيد با اين فرض.گرو ساخت آينده است رود، اما آينده بهتر انساني

.ساخت آينده انساني استگرو تعيين وضعيت آينده انسان در

___________________________________________________________________________ 
و يافته، فيزيك، انديشهالرنس براگ.1 ص 1369پور، انتشارات دنا،، ترجمه محمدرضا خواجهها ها ،17.
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 انواع آينده
و بيروني تقسيم مي آينده در تصور نخست داراي. شود آينده جهان به دو بخش دروني

و انساني است آينده جهاني براساس انفجار بزرگ درحال گسترده. دو بخش جهاني
و آينده انساني چيزي است كه او مي ك تواند با تدبيري در آن نقش شدن است .ندآفريني

در سازمندي نحويبهاين دو آينده هريك. البته فهم هريك به تفكر خالق نيازمند است
و زماني كه تغيير در بيرون صورت گيرد به حال درعين آينده جديد نقشي برعهده دارند

مي موازات آن در درون نيز جلوه از. كند نمايي بنابراين نوعي مالزمه منطقي بين اين دو
ميآينده وجود دار .كندد كه حضور يكي وجود ديگري را ايجاب

و دور است هاي نزديك براساس آينده. در نگاه ديگر آينده حاوي دو بخش نزديك
و آينده مبادي گذشته در آستانه آمدن واقع شده سازي بيشتر هاي دور نياز به مبادي اند

.ناپذير شود دارند تا وقوع آنها اجتناب

 واحد آينده

آينده در جهان واقع وجود دارد كه اين ايده از وحدت آينده مانند وحدت ايده واحد
به. گويد جهان سخن مي عيار هاي متفاوت بايد از يك آينده تمام جاي آينده با اين اصل
فرحال اينبا.سخن گفته شود بااراه دستيابي به اين آينده در و نفساني يندهاي عقالني

مي هاي خودآگاهي از اعتبار آينده با؛ گيرد متفاوت شكل زيرا بشر در عرصه فهم فقط
و با طرح آينده مي ها به آينده يك آينده سروكار ندارد در اي دست و يقيني يابد كه قطع

.آن وجود ندارد
و زمان مانند جهان واحد يكپارچه است اين. با اين نگاه آينده زماني وجود ندارد

ميزمان واحد آينده را با ايده يگانه سا ها ها تفكيك جهان پس با اعتبار زمان. دهد مان
مي ممكن مي و آگاهي و اين تفكيك به ذهن قدرت فهم .دهد شود

و هريك براي فهم آينده نه ايده واحد كه ايده مغز نحويبههاي متناظر وجود دارند
مي آينده اش با ذهن خالق شوند، با اين فرض آينده جهان مانند گذشته شناسي محسوب

.آيدميوجودبهو طرح واحدي 
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 تغيير آينده

و آن نيز مانند ديگر تغيير آينده جهان يك واقعيت انكارناپذير مشابه گذشته است
مي گذشته بي ها به گذشته سپرده و در راه مي شود اين موضوع درباره. گيرد بازگشت قرار

:دچند پرسش جدي وجود دارد كه پاسخ به آنها قرين توفيق خواهد بو
در آينده چه چيـزي ممكـن اسـت تغييـر كنـد؟ همـه جهـان كنـوني در آينـده.1

و ثبات در آن ناممكن است دستخوش تغيير مي زيرا آينده با همه امكـانش آينـده؛شوند
و حال پديدار مي و متفاوت با گذشته .شود است

و موقعيت چه چيزي درحال تغيير است؟ همه جهان با وضعيت.2 هايش درحال ها
بي. استتغيير  و در جهان فقط اصل تغيير جاودان ثبات اين جهان در ثباتي آن است
از. است و ثبات جاودانه جز حركت استمراري پس در اين سراي همه چيز درحال تغييرند

و ديگر تالش .ها براي ساكن نگه داشتن جهان بيهوده است بسته به باز وجود ندارد

 افق آينده

به. انده از جهان ناآمده استآينده افقي از نمايش ناخو بشر با تصوراتش از آينده به باال يا
مي پايين مي و تالش با اين فرض اگر. كند كه جهان درحال گسترش را مشاهده كند رود

.انگيزي بيهوده است ها از آينده خيال تصورهاي او از جهان آينده نباشد، پديداري تصديق
در آينده را مالحظات خود تمامي جهان پژوهي افقي رو به جلوست كه هاي ممكن

به. پيمايد در آينده مي ها سخن گفت تا دستيابي جاي افق واحد بايد از افق با اين فرض
.ها ممكن شود به آينده

مي. افق آينده امري ناديده براي انسان امروز است كه اين افق در صورتي ديده شود
و مغز بر مي. ته باشندها قرار گرف شانه تاريخ آينده ذهن شود پديداري اين شيوه موجب

دو. الگوهايي از روندهاي گذشته شناخته شوندبا كه روندهاي آينده  با اين نگرش تلفيق
و آينده به شكل سيال آينده مي نمايي را با اصول آينده روند گذشته .دهند نگري انجام

 آمدن آينده

و ماهيت آن نقشي ايفا كند آينده پيش از هر چيزي مي . آيد، بدون اينكه انسان در ساختار
و در آستانه آمدن است اين آينده عصاره. آينده بخشي از گذشته در راه انفجار بزرگ
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كه انفجار بزرگ هستي است كه پرتوهاي آن همچنان بر پهناي جهان مي و زماني افزايد
و آينده بدل خواهد ساكن شود به سياهچاله شد تا با انفجاري شكست زمان محقق شود

و سياهچاله وضعيت. وجود آيدبهاي متفاوت آينده درنتيجه با اين نگاه چرخه سفيدچاله
و گذشته آينده مي ها مي. دهند ها را شكل و البته انسان با منطق خرد در آينده ورود يابد

در اين صورت ساخت آينده وابسته به درك.درصدد همگرايي با مناسبات انساني است
مي آينده است كه انسان هايي از آينده انساني انسان فقط بخش حال درعين. سازند ها آن را

مي را مي و ديگر امور در روندهاي آينده جهان به شكل طبيعي ساخته .شوند سازند
مي از ساختهفرايندي آينده انسان با و دوباره شدن و در گذشته فروميآيد نشيند

او. شود ساكن مي اگر تالشي براي ساخته شدن آينده انسان صورت نگيرد، ممكن است
با اين اصل صرف زمان آينده وضعيت آينده. اش زندگي كند در زمان آينده با گذشته

مي زند، بلكه ساخته انساني را رقم نمي و زمان را تعيين .كنند هاي انساني موقعيت جهان
ميآي و منطعف است كه از راه فهم گذشته به امروز ؛ رسد نده انسان واقعيتي سيال

و با سازوكار تاريخي كه در و تاريخي نشده است زيرا آينده انساني درواقع تاريخ ناآمده
مي آن وجود دارد، در موقعيت تاريخي قرار مي و پديده تاريخي و آينده گيرد هاي شود

.آيندميشانه آن به باال ديگر بر

 آينده آمده

در. اكنون آمده استهمتازد كه گويي آينده درحال وقوع چنان به پيش مي اين آينده
و نيامدن است و آمدن و دور ازسويي آينده بسيار نزديك است. پارادوكسي ميان نزديك

و ديگر سوي بسيار دور كه هنوز نيامده قرار گرفته است .و گويي آمده
رخ كه آيندهكننده است نگراناين واقعيت سخت هاي انساني پيش از انديشيدن ما

و ناخواسته بر ما سخت گيرند كه در آن هنگام كاري از دست ما ساخته نباشد . برتابند
هايي نظير جمعيت، بحران شهري، بحران خشكسالي، بحران مانند آنچه كه درباره بحران

نَفَس كشور را به و بحران مديريت آب كه و ما فقط انرژي بند آورده بر ما سخت بگيرند
سر مانند ناتوانان شاهد اين وضعيت اسف و به و كاري از ما ساخته نباشد انگيز باشيم

.عقل آمدن را تجربه نكرده باشيم
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و مغزش ساخته شده است آينده انساني چنان ساخته مي اين. شود كه از طريق ذهن
و آينده در جهان انسان شناوري مي ميكند بيبهدهد كه آينده جاودان نشان وجود كلي

و براي پديداري با وجود اين انسان به سمت آينده. است هاي نزديك روان در حركت است
.نگاري داشته باشد نگري به اشكال مختلف آينده اين آينده ناگزير بايد با آينده

از دستاورد هايي در آينده جهان هرچند قابليت خودساختگي وجود دارد، اما رگه
اين روندهاي معطوف به گذشته در ساخت روندهاي. گذشته در نهادش نهفته است

و از آن به گرايانه منعكس خواهد صورت طبيعي تصاوير واقع آينده تأثيرگذار خواهند بود
و در امتداد تاريخ پس هيچ آينده. شد و رها شده از گذشته نيست اي بريده از حال

و آينده مي ها واقع شده .كند در روندسازي آينده نقش اساسي ايفا

ها آستانه آينده

و در گذشته بودنش دستيابي به آن را سخت دشوار كرده است با. آينده در آستانه پديداري است
به اين فرض آينده و فهم عناصـر وجـودي جهان و آماده شدن براي مواجهه معناي كشف روندها

مي ممكنپس آينده ظهور. آن است و فهم اين آينده با روندها ميسر .شود هاست كه كشف
و تا و طلوع واقع شده حدودي با روندشناسي قابل آينده در موقعيت پديداري

داوري آميخته، اما اين نوع نگري هرچند قدري با پيش اين پيش. نگري خواهد بود پيش
و خودبنياد است پيش .داوري معطوف به تفكر اصيل

آ ميبهينده زودهنگام پديداري و برنامه مديريتي وقوع و اگر در آن ايده پيوندد
بي چنين آينده ديگر ازسوي. شود نباشد بر آدمي سخت گرفته مي و پرتاب اي بوته، اتفاقي

و به واقعيات تاريخي معطوف است .شده نيست
مي آينده و كسي از اين پديداري سود و ظهورند تد ها درحال بروز بير انساني برد كه با

و پيش زيرا روند؛ نويسي براي مديريت آن داشته باشد جهان درحال شدن را تدبير كند
و انفجاري از بازي بزرگ را ترسيم مي كند كه در اين بازي جهاني هميشه تداوم داشته

و سيطره آن داشته باشد كسي نفع بيشتر مي .برد كه قدرت بيشتري براي تصاحب
هر طوريبه. آينده انسان چنان به او نزديك خواهد بود كه گويي آمده است كه

هايي او با چنين آينده. اي خواهد بود كه وقوع يافته است اي نشانگر آينده امر تازه
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و آينده سروكار دارد كه امر آينده را براساس آينده بيني در موقعيت پيشنگاري نگري
.دهد قرار مي

ها پديداري آينده

هايي كه زماني اين واقعيت مانند گذشته. عيار است پديدارهاي آينده يك واقعيت تمام
و تفكر گشايش مي و در موقعيت آينده واقع شده بودند با تداوم انفجار جهان، زمان يابد

مي سر بر مي و دوباره بخش جديدي از پهناي جهان ديده .شود كشد
ميدر پديدارهاي آينده چند نكته كليدي :شود پرسيده

و.1 و نادانسته است حال درعينآينده چگونه است؟ آينده سراسر باز آينده. ناگشوده
رو آينده در عين نزديكي به انسان در فرمان او واقع ازاين. چيزي از پيش تعيين نشده است

و فقط در قلمرو ممكن نادانسته واقع است بهحال اينبا.نشده سخن صورت كشفي اگر از آينده
به گفته مي در اين صورت جهان با لحظاتش. معناي تبيين حقيقت جهان آينده است شود،

و در زمانش فرومي مي يعني جهان آينده بر انسان سيطره ندارد تا به تالش انساني؛ رود آيد
با. بستگي داشته باشد و آينده و منعطف بوده با اين نگاه پديدارهاي آينده سراسر نرم، روان

و زمينهمتغير مي هاي دروني و با همين متغيرها رو به پيشمي اي شكل .رود گيرد
ميهست ها چنان ها چگونه خواهند بود؟ آينده آينده.2 مي ند كه و و بشر آيند روند

و رفتن آنها نقشي ندارد ها انسان شايد تاحدودي بتواند در چگونگي آينده. در آمدن
.نقش ايجادي است هر گونهها فاقددهنقش ايفا كند، اما در اصل پديداري آين

مي بشر چگونه درباره آينده.3 ها موضوع اساسي تفكر بشر كند؟ آينده ها فكر
به محسوب مي و ذهن شد شوند .صورت طبيعي با آنها مواجه خواهد

مي.4 مي انسان چه تفكري را براي فهم آينده نافع خواهد داند؟ بشر با فكر خالق
به در آينده و فهمي هرچند ناتمام از آنها اين فهم ممكن است. دست آورد ها نفوذ كند

و شايد دستخوش خوابگردي يا خيال واقع .انگيزي بيهوده شود انگار
مي بشر از چه آينده.5 آ اي سخن مي يندهگويد؟ انسان از گويد كه قدري اي سخن

مي. بر او سخت گرفته است كه او آينده را با تمامي وجودش احساس و گويي كند
.تواند وجودش را به تصوير بكشد مي
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مي پيش.6 و تابع خواست بيني انسان از وقوع آينده چيست؟ آينده بدون درنگ آيد
مي. بشر نيست مي هايي انجام نگري تواند پيش او فقط با تفكر و داند كه بيش از اين دهد

.كاري از او ساخته نيست
مي آيا انسان آينده را قابل پيش.7  بيني نگري در موقعيت پيش داند؟ آينده با پيش بيني
و پيش با اين فرض پيش. گيرد قرار مي .نگري وابسته است بيني كردن از آينده به تفكر
بشر در شناخت آينده با چه مشكالتي مواجه خواهد شد؟ مشكالت شناختي بشر.8

انسان امروز در امر. محيطي است چندجانبه است كه دشوارترين آن ماجراهاي زيست
مي زيست و هم به چيزهايي كه . داند پايبندي ندارد محيطي هم آگاهي كمي دارد

بي طوري به بي كه اتكاي او به و اس خيالي .تمنطقي
محيطي انسان را در كام مرگ فرو خواهد برد؟ ماجراهاي آيا ماجراهاي زيست.9
و كشور ما نگران زيست و اسف محيطي در جهان در كشور هرچند سازماني. انگيز است كننده

و حل مشكالت با اين عنوان سرگرم اداره امور خود شده، اما هيچ دغدغه اي براي درك
و شايد زيست و اندازهكبهمحيطي ندارد و از اين دايره بيرون است لي در اين حد .ها نيست

و اي خوشايند است؟ آينده براي شما چه آينده.10 اي كه به تداوم حيات جهان
و در آن چرخش زيست به انسان بيانجامد و آدمي دنبال خير، صالح محيطي تأمين شود

.و تدبير امور انساني باشد
خو براي شما وقوع چه آينده.11 و اهد بود؟ آيندهاي تلخ اي كه فاقد سرمشقي باشد

و ممكن است كار. امكان خوانش در آن وجود نداشته باشد اين آينده نفوذناپذير بوده
.تفكر را نيز سخت دشوار كند

اي بهتر اي براي بشر آينده ايد؟ هر آينده آيا تاكنون آينده بهتري را تصور كرده.12
به. است آ آينده جهان و بهتر بودنش به انگيزهعنوان يك واقعيت و مناسبات ينده است ها

.و مقتضيات انساني وابسته است
اي براي دستيابي به آينده در دستور كار داريد؟ نقشه روندشناسي چه نقشه.13

و با طرح انديشيدن مي تواند آينده سازگارتري را شكل براساس تفكر خالق راهگشاست
.و سامان دهد

ها يعني آينده؛ ها استس پيوسته به ديگر آيندهآينده شما چيست؟ آينده هرك.14
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و و بريده بودن آينده نحويبهرابطه دوجانبه با هم دارند ها در امكان مالزم يكديگرند
.واحد جهاني ممنوع است

مي چه آينده.15 از بر واقعيت اي كه مبتني پسنديد؟ آينده اي را براي خود و ها بوده
و با واق خيال بهعانگيزي بريده باشد ويژهبه. دنبال داشته باشد گرايي منطق خوشايندي را

و فهم واقعيت و سعادت عمومي شود همراهي با جهان .هاي آن موجب خوشايندي، خير

 اتفاق آينده
و ممكن است براي آن هر اتفاقي رقم بخورد در آينده چرخش. آينده امري ناآمده

مي ها نقش اتفاق . باشنداز گذشته كنند، هرچند برجاي مانده آفريني
مي آينده به و كشف راه آينده را ممكن . كند عنوان يك واقعيت سيال در راه است

و در اين وضع آينده هرچند ممكن است اتفاقي باشد، ام ا فهم آن تابع تفكر خالق است
و با شاخص امر اتفاقي را نمي را. پذيرد هاي خود چنين فرضي را نمي جويد ه بنابراين

.شود دستيابي به آينده از طريق روندهاي نوپديد ممكن مي

 تصوير آينده

اجتماعي در جهان انساني امكان تغيير ايجاد فرايندهاي ها با تصوير آينده در پرتو ايده
مي هاي اوليه آينده ها رگه اين ايده. كنند مي از انساني محسوب و تفكر خودبنياد شوند

ميبهاي آينده با اين منطق مواجهه .آيد وجود
مي ها از آينده ايده از. كنند هاي جهان تصاوير متنوع منعكس اين تصاوير چنان

مي آينده ته ها پيش تر ايده گويند كه پيش ها سخن و نوشتهنويس آن را با اين. اند يه كرده
به فرض آينده و سرفصل مثابه سرمشق ها مي ها و فكر بزرگ پديدار .شوند هاي كاري طرح
ميبهها ها رگه اصلي حيات آينده ايده در ذهن با ايده. آيند حساب و تفكر خالق سازي

مي آينده و نيز براساس ها نفوذ و با كشف روندهايي معطوف به آينده ها تصوير آينده واقعيتكند
و آينده برقرار خواهد كرد را به جهان امروز ارسال مي .كند كه با آن پيوندي ميان گذشته، حال

. نگري تصويري نوين از واقعيت آينده ارائه دهد انسان امروز درصدد است كه با واقع
است در با اين اصل آينده ممكن. شود از نظر او آينده با تعيين مفهومي دانسته مي

و با توضيح در موقعيت تعييني رخ دهد .گسترش مفهومي واقع شودفرايند پذيري
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اين تصويرسازي به يك ذهن. تصوير آينده جهان انعكاسي از واقعيات آينده است
به زيرا ذهن با واقع؛ مواج نيازمند است و ممارست در تفكر معطوف به آينده نگري

و گسترش مفهومي آن دامن مي به نتيجهدرزند ها واسطه تصاويرش از روند واقعيت آينده
مي دانسته مي و فناوري قرار و در موقعيت علمي .گيرند شود

 تصاوير آينده

اين تصاوير ممكن. ممكن است ديروزي، امروزي يا فردايي باشندها آينده تصاوير ذهن از
از ها در روند واقع است مانند ايده و شايد طرحي با اين.خوابگردي باشندگرايي بوده

مي فرض ذهن تصاويري از آينده منعكس مي به كند كه خود و كمتر دنبال كشف خواهد
مي. رود آينده واقعي مي آن بنابراين ذهن آينده تصورهاي خود را در روند آينده و فهمد

و مفهوم مي . كند را با تصويرسازي فهم
و در تشخيص الگوهاي آينده دچار زدگي شده برخي در كشف هنر آينده دچار زمان

ميكه درحالي1اند اشتباه شده .شود كه خود ساخته است آينده انساني چنان ساخته
و در آينده هايي از ناآينده تصاوير امروزي از آينده طرح گرايي گستري واقع بوده

و بر روندها باشند تا تعاملي ميان تصاوير از آينده بايد مبتني. اند پيشه نكرده جهان امروز
زيرا تاكنون هيچ نسلي نيامده كه از نسل گذشته بريده يا دست شسته؛آيدوجودبهفردا 

و آينده جريان ارتباط برقرار است و همواره ميان گذشته .باشد
و تصوير برجاي مانده از جهان نخستين است زيرا؛ آينده طرحي ناتمام از گذشته

و او پيش از شكل براي انسان دانايي از آينده در دست را گيري آينده نمي نيست تواند آن
و ذهن فهم روشني از آن داشته باشد محاسبه كند تا در موقعيت پيش .بيني قرار گيرد

 واقعيت آينده

وكه چنانمسئله واقعيت آينده و درك اين اصل در جهان چنان سخت بايد فهم نشده
ا. دشوار است كه هنوز ديده نشده است ين واقعيت از جهان به سرعت رخ از يكسو

ميمي بر و اغلب در حفره خود خزيده . ماند تا تابش آگاهي در آن نفوذ نكند تابد

___________________________________________________________________________ 
.18ص،1380 ايزايران، انستيتو نشر، باشي خادم نغمه ترجمه، باركر موئل، هنر كشف آينده آرتور.1
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مي هاي مختلف واقعيت اين تابش در موقعيت ديگر ازسوي كند تا با اين سوگيري گستري
و تفكر روشنايي پديدار شود .از خرد

زيرا آينده؛ از فهم واقعيت آن استبا اين برداشت دوست داشتن آينده جهان غير
و دشمني واقعيت ناگشوده و شرط دستيابي به آن در فهم نميبراي است كه دوستي تابد

مي. كردن آن وجود داردو مفهومي و با تصورِ اين فهم با عناصر تفكري شكل گيرد
.شود تصويري در موقعيت مفهومي شدن واقع مي

 دو واقعيت آينده

فرض هر گونهاز دو اصل گسترده شده است يكي عدم قطعيت كه در آن اعمال آينده سرشار
و باورهاي آينده كه پيوسته بر دامنه شگفتي ديگر ناپايداري ايده. تعييني بيهوده است هاي ها

مي آينده مي و ذهن را در مواجهه خود قرار .دهند تا به تصوير روشني از آن دست يابد افزايند
و درحال حاضر كسي نمي با اين فرض شناخت آن آينده قطعي ناممكن است تواند

و تجربه. صورت يقيني بشناسد را به آن زيرا آينده جهان هنوز روي نداده اي تازه از
و اصالح اصولي قرار گيرد به بنابراين آينده جهان. دست نيامده تا در معرض بازنگري

و تنها يك واقع .يت در آستانه وقوع وجود داردفقط در موقعيت آينده واقع شده است

 كشف حوادث آينده

بههاي همه سالانسان به روايت تاريخ در دنبال كشف حوادث آينده بوده تاريخ انساني
دنبال فهم اين نكته بودند كه چه چيزي در آينده بر سر راه زندگي آنان قراربهو است
به. گيرد مي جهان بودند تا روند انساني تداوم گشايي در آينده دنبال موانع آنان همواره

.يابد كه اين امر همه چرخش تفكر انساني از آينده انساني است
و يونان باستان نشان از نگاه ديگر مرور تاريخ ايران، روم، چين، مصر، حوزه مديترانه

به. اند ها دغدغه شناسايي آينده را داشته دهند كه انسان مي آيـد دسـت مـي با اين مطالعه
ب ايـن تعامـل بـا. شر شاهد تغييرات اساسي در نحوه تفكرش درباره آينده بوده اسـت كه
و تفكر پيوسته در روند آينده آينده مي انديشي شود، هرچند ممكن اسـت بـراي ها پديدار

.وجود آوردبهانسان سردرگمي 
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اره او اين شـيوه را همـو. انسان امروز درصدد آماده شدن براي مواجهه با آينده جهان است
و اكنون نيز به آن شتاب بخشيده است در. دنبال كرده در اين صورت آماده شدن براي آمـادگي

و مطلوب امري الزم در حوزه انساني است همه مواجهه با . رويدادهاي ممكن، محتمل
هـا بينـي انسان چنان بايد با رويدادهاي غيرمترقبه مواجهه شود كه غيرقابـل پـيش

ت خوشايند به با اين فرض انسان با مهـار آينـده.ا ذهن راه فرار را در پيش نگيردنظر آيند
مي در برابر امور غيرقابل پيش و در ساخت آينده نقشي ايفا مـي بيني آماده كنـد تـا شود

و امري بيهوده است .احساس نشود كه آينده انساني وانهاده

 اولويت آينده
ان است كه اين رخداد پهناي زمان را آينده جهان ناشي از تداوم انفجاري از سرآغاز جه

هم. دهد گسترش مي مي خوديبهاين اتفاق هم خود اولويت آينده جهان را رقم و زند
و نوشونده است دهد كه واقعيت جهان زمان نشان مي .گستر

كه با طرح اين مبادي پرسيده مي : شود
اولويت اول جهان اي در اولويت است؟ زمان آينده در امر آينده پيدايي چه آينده

مي. آينده است و انسان را ترسيم يا اين اولويت وضعيت آينده جهان كند كه گذشته
.حال نيست، بلكه واقعيت آينده است

و به همين اين آينده سرشار از كدام انرژي است؟ آينده سرشار از انرژي تاريك است
ميبهدليل  بهاين انرژي تاريك ناشي از ماده. يابد سختي وقوع صورت تاريك آينده است كه

.ترين آن است شود كه مانند نيروي گرانشي ضعيف طبيعي انرژي تاريك از آن گسيل مي
:در حوزه انسان پنج اولويت از آينده وجود دارد

و حياتي است ويژه از نوع زيست آينده انساني به:اولويت اول در اين اولويت انرژي. محيطي
مي سرشاري وجود دارد كه ديگر آينده اگر اين اولويت در جهان آينده. كند ها را توجيه

مي ناديده گرفته شود، ديگر اولويت مي ها ناديده و حق حيات خود را از دست .دهند مانند
در تفكر دوم موضوعكه است انساني اجتماعاتبه توجهبا سياسي انسان:دوم اولويت
1.رودمي شماربه آينده

___________________________________________________________________________ 
.11ص،1395انتشارات نقش جهان،،حكومت قانونيونس ادياني،.1
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و تدبير اداره امور كشور در جامعه انساني مربوط مي:اولويت سوم .شود به مديريت
و:اولويت چهارم قانون سياسي براساس قانون طبيعي است تا براساس آن نظم سياسي

و سعادت انساني دست يابد امنيت انساني را تأمين كند .و انسان به خير
و حكمراني سراسر فن است:اولويت پنجم 1.انسان سياسي موضوع اصلي قانون حكمراني

را اين واقعيت هنوز پس از قرن و ذهني ها از تجربه حكمراني تاكنون فكربرانگيز نشده
.درگير خود نكرده است

 آينده متفاوت

ميدرباره آينده جهان به دو به. شود صورت متفاوت انديشيده يكي آينده جهان كنوني كه
مي وضع جهان براساس واقعيت ديگر آينده انسان كه با لحظات كنوني، شود ها مربوط

هم انسان و هر لحظه ممكن است دستخوش تغييرات اساسي شود ها در كشورها .تراز شده
هر لحظه درحال گسترش جهان. آينده واقعي جهان با آينده انسان متفاوت است

و فاصله دريافت آينده . ها پيوسته با گذشت زمان طوالني همراه است ها از كهكشان است
با اين فرض بشر آينده را كشف. رو استهاي به نام آينده روب بشر همواره با گذشته

مي مي و از ثابتات كيهاني در گذشته .گويد كه ناشي از انفجار بزرگ بوده است كند
ميبشر و به نيكي و فهم آينده در انتظار اتفاق نيست روي داند كه آينده پيش در كشف
و درخصوص وضعيت تعييني آينده او بايد براي آينده نقشه. اوست اي از دانايي داشته باشد

و؛ مهندسي كند و بايد متناسب با نيازهاي انسان طراحي شود يعني آينده نبايد وانهاده باشد
.ساني صورت گيرد تا روند آينده برگونه واقعيت آينده دانسته شوددر آن تدبير ان

از اين آينده با ايده. با اين تلقي انسان بايد آينده انساني را مهندسي كند هاي برآمده
و مدل حسي شكل مي مي فكر، نقشه ذهني و وضعيت تعييني پيدا  حال درعين. كند گيرد

هايي انساني به پيش اين آينده با شاخص. آينده انسان طرحي از آينده انساني از اوست
و در مواردي سردرگمي شده است درحاليرود، مي .كه در پهناي جهان دچار حيرت

___________________________________________________________________________ 
ص 1396، جهان نقش انتشارات، ايده انسان سياسي، همان.1 ،50.



ـ تفكر در روند آينده 35 فصل اول

 مهندسي آينده

و در حكم تاريخي شدن آينده سياهچاله اي است كه هنوز مانند گذشته تاريخي نشده
و دانايي قرار دارد، زيرا  ميبهدر جهان آينده نور خرد و سراسر فراهم سختي نفوذ كند

و به سياهچالهبهالبته تنها تفاوت آن است كه يكي. آمده از تاريكستان است وجود آمده
و ديگري سياهچاله و نادانسته است پيوسته .اي ناگشوده

و هر آن آينده جهان براساس وضع امروزي مانند شبانگاهان تاريك است پديداري از
را نحويبهاين وضع از آينده. شود موجب درخشش آينده مي موقعيت جهان آينده

مي مي و فهم روند تاريخي ساخته و در اين سامان هر روندي از آينده با كشف .شود سازد
مي بشر اكنون با تفكر آينده و كند كه از گرداب تاريكي شناسي تالش ها بيرون آيد
مي ايناز. به سكوي آگاهي دست يابد هايي شگرف ها اتفاق داند كه در دوردست رو او

و آينده از اين جهت گذشته. افتاده كه هنوز به او راه نيافته است هاي دوردست هاي دور
به بشر با ذهن مي برانگيزي و تفكر در بنيان تدريج درخشيده مي شوند و هاي آن نفوذ كند

و گواهي  ميبهدرخششي از آگاهي .آورد وجود

 هاي موجي آينده

به آينده مي ها و در اين مواجهه صورت موجي گرد هم نوري هرچند ضعيف از آنها آيند
مي آينده. شود گسيل مي و در جهان كنوني با اين ها در اين وضع زمان حال را شكنند

ميبهروند موجي وضعيت ديگري را  .اي نداشته است آورند كه سابقه وجود
ميدر آينده صورت موجي با نشانگرهاي آين هاي اين نشانگرها شاخص. شود ده ديده

و آدمي با آن آينده مشاهده محسوب مي مي شوند اين نشانگرها ديگر ازسوي. شناسد ها را
ميبهدرواقع روندهايي هستند كه زمينه مناسبي براي فهم چرخش نور  زيرا؛ آيند حساب

مي كشف اين واقعيت موجب فهم تجميع تاريخ جهان ب هاي ممكن و ا اين شيوه شود
.دود كند كه گويي در جهان واقع چيزي تندتر از چرخش نور نمي نمادسازي مي

مند آينده هرچند فاقد شاهدي محسوس بوده، اما از شاهدهاي معقول نيز بهره
در. است و پيش با اين فرض مطالعه آينده . درآمد تاريخي است گرو فهم همين شاهدها

و پس آينده .اند محسوس براساس روندها پيچيده شدهها به شاهدي معقول
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شاهد متمايزكننده هر گونهشود كه آينده فاقد با اين نگاه ذهن متوجه حقيقتي مي
به واقعيتحال اينبا.است و نقش صورت متنوعي بر آينده ها ها تأثيرگذار خواهند بود

.مناسب خود را به شكلي بديع ايفا خواهند كرد

 رويكردهاي آينده

و براساس منطق اكتشافي قابل دستيابي است آينده با اين اصل. با رويكرد تاريخي
هاي در اين صورت گرايش. تاريخي بودن آينده جهان زيربناي انديشه آينده خواهد بود

مي گذشته به آينده جهت و گيري مي جهان درنتيجهدهند كنند هاي متفاوتي را ترسيم
.ندكلي با گذشته تفاوت اساسي داربهكه 

برهربهاز نگاه ديگر آينده جهان و تاكنون كسي حال واقعيتي از آينده خواهد بود
و در برنامه خوداي اين آينده پديده. نيافته است دست آن سيطره اي واقع بنياد است

پس آينده براساس روندها به شكل واقعي. شود كه از پيش تعيين شده باشد نمي
.سازد كه با ديگر رويكردها متفاوت استميرويكردهاي معطوف به خود را 

 معنايي آينده بي

بي آينده به يها انديشي البته آينده. واقع شده است1معنايي عنوان يك اصل در موقعيت
و پيش و آن را در2نگري بشر ممكن است با روندشناسي تصوير معنايي از آينده بسازند

.موقعيت معنايي قرار دهند
چيزيكهزماني. است آينده وجود الزم فرع جهان آينده معنايي حالت ديگر ازسوي

و در ظرف زمان واقع نشده، طرح معنايي يا بي . معنايي در آن يكسان است وجود ندارد
تناسب از با معنايي قرابت بيشتري داشتهبهمعنايي شايد در وضعيت كنوني اصل بي

و توجه به هريك در .گرو وجود ديگري است باشد

___________________________________________________________________________ 
بهبي.1 و جز اين امكان فهم ديگري وجود ندارد عنوان يك اصل نشانگر فهم معنايي . ناپذيري است
و بر گويش نگري چيزي نمي پيش. هايي معطوف به روندهايي از آينده است نگري از آينده حدس پيش.2 گويد

. چيزي در آينده اشاره دارد
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 نگراني از آينده
و اين اصل اساسي ضرورت و ناشناخته است انسان امروز سخت نگران آينده نادانسته

و برنامه و تفكر در آينده جهان مي شناخت و. كند ريزي براي آن را ايجاب اگر اين نگراني
و انسان آينده نباشد، اتفاق خاصي در جهان نمي افتد احساس مسئوليت نسبت به جهان

و تفكر خودبنياد وابسته است فاقي در جهان به واقعيت مسئوليتو هر ات .پذيري
زيرا او فقط؛ شناسد انسان وضعيت آينده انساني را به ميزاني كه خود ساخته مي

را ساخته شده آن را اما داشته،آناز سوادي است ممكن اينجزو شناسدمي هاي خود
و به مغز دانايي آنها دست نيافته باشدكه چنان .پديدار شده نشناسد

 راه آينده

و آگاهي است راه آينده برپايه واقعيت از. هاي ممكن راه خرد، تفكر اين راه دورنمايي
و فكري تعيين مي و روند حال اينبا.كند آگاهي را با فن طوفان ذهني آينده با همين راه

و با هم رو به جلو تاريخي شده مي تاريخ گذشته .شود پيوند
و مي ديگرآگاهي از آينده به دو راه خودآگاهي در اين فرض آگاهي. شود آگاهي انجام

با اين نگرش آگاهي از آينده فضاي. از آينده با خودآگاهي از آن دو مسئله متفاوت است
و ديگري را افزايش مي .كند دهد تا راهي به آينده مطلوب پيدا خودآگاهي به خود

 هاي ممكن آينده راه

مي آينده جهان راه و در آن تكراري رخ نمي هاي ممكن خود را زيرا راه؛ دهد گشايد
و در آن زمستاني از تفكر در راه  و پوشيده است آينده مانند افق آن امري بسته

مي با راه حال درعين. است و انديشيدن در آينده جهان و شناسي توان رمزگشايي كرد
و دانسته جديدي در چر و با آن پيوند فكري برقرار كرد خش راه آينده قرار گرفت

.ارائه داد
و مديريت در چرخش راه آگاهي و نظارت قابل تدبير آينده با مهار شدن، كنترل

مي. خواهد شد شناسد كه چارچوبي را در راه انديشيدن با اين فرض كسي آينده خود را
و  اين شيوه راه شكل بخشيدن. ساز دست يابد نوعي از آگاهي سرنوشتبهترسيم كرده
مي به آينده پيش مي. كند رو را فراهم به بنابراين كسي كه آينده جهان را صورت شناسد
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و روندها پيش طبيعي مي و سازگاري بين تواند از آن براساس منطق آگاهي بيني كند
و پيش پيش .وجود آوردبهبيني نگري

 آينده روندهاي

و به و تفكر اكنون عالئمي از آينده وجود دارد كه با آگاهي از روندها كارگيري خرد
و فهم شده است قدري تصوير متفاوت با امروز را ترسيمبهاين عالئم از آينده. كشف

.برانگيز خواهند بود كنند كه حيرت مي
و در مواردي در ان طباق انساني با آن نكته اين است آيا ما براي مواجهه به آينده

و ناهمگن سخن مي گوييم، بدون اينكه تصور آمادگي الزم را داريم؟ ما از آينده متفاوت
مي؛ روشني از آن داشته باشيم كنيم كه بر سوادهاي خود از آينده يعني همواره تالش

و بر آن سيطره پيدا كنيميبيافزاي  ما ممكن. م، بدون اينكه چرخه دانايي را افزايش دهيم
ميبهاست از آينده سوادهايي داشته باشيم، اما اگر. يابيم سختي به دانايي از آن دست

و علم .آرايي وجود ندارد دغدغه دانايي از آينده را داريم، راهي در تفكر

 پژوهيدن آينده
مي. پژوهيدن است مسئله آينده غير از آينده شناسي شود كه آينده با اين اصل دانسته

مي زيرا آينده؛ پژوهي خواهد بود غير از آينده و شناسي با شناخت آينده همراهي كند
. نگري همراه است بر پيشِ مبتني گويي پژوهي با پيش آينده

به آينده اين انديشيدن با اصل. معناي انديشيدن به آينده ناآمده است پژوهيدن
و چرخه هاي كنوني براي فردا ايده انديشه اصيل بنا دارد كه با ايده هاي مفهومي بسازد

كلي اشتباه باشد، امابهگويي در اين موقعيت ممكن است امر پيش. آينده را سامان دهد
ح آينده و با پيش كم قرار نميپژوهيدن در اين مي گيرد رود كه راه تفكر نگري راه خود را

.و دانايي است

 فكر آينده

در آينده تفكر. آينده نه يك واقعيت علمي كه سراسر به تفكر اصيل پيچيده شده است
و خرد را با ذهن مي ناب وجود دارد از برانگيزي به انديشيدن خواند تا با برخورداري
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اين اصل چنان حق حيات دارد كه گويي. حياتش تأمين شود احساس وجودي حق
و فقط نفوذ تفكر در آن كارگشاست .آينده سراسر تفكر است

اين فكر. آينده با اين استدالل فكربرانگيز خواهد بود كه امري اساساً ناآمده است
و سازه فن روندي از تفكر خالق را تعيين گرايي مدارانه است كه در آينده واقع اي سراسر

و اين اصل بنيادين رمز حيات آينده. كند مي با اين نگاه تفكر در مغز آينده وجود دارد
بر اين اساس آينده هركس چيزي خواهد بود كه با تصورش آن را در ذهن خود. است

و به آن امكان وجودي در واقعيت آينده بخشيده است .ساخته
كه ين موضوع براي ذهنانگيزتر مسئله آينده از نظر منطق فكر شگفت پژوهي است

به. در آن قابليت خردبرانگيزي وجود دارد و كشف شرايط آينده بشر با درك اين روند
.پردازد تا آينده را با تدبيرش مهندسي كند تفكر در پيرامونش مي

شود كه همراه فكر آينده به شكل معقول زبان آينده اين رويداد بزرگ موجب مي
با اين اصل زبان آينده. اين زبان نه علمي كه مستلزم زبان فكر است. وجود آيدبهجهان 

وجودبهاين زبان با مفاهيم فكري آينده. مثابه يك واقعيت زبان فكر آينده است جهان به
مي مي و با اصطالحاتي از فكر آينده تجديد حيات پيدا .يابد آيد

 كانون خرد آينده

مي هاي ممكن جهان را با راه عقل افق گرايي با اين شيوه عقل سليم واقع. رود هاي دشوار
مي را بر خيال زني هاي آينده را گمانه هاي ممكن بحران دهد تا با آينده پردازي برتري

و مفهومي از سخن معقول ارائه دهد كه تابع اصل انساني باشد و بر آن سيطره يابد .كند
فكر با اين روش. شودمي دانستن آينده جهان فقط با تفكر در روندها ممكن

و با فهم عناصرِ شكل خودساخته در ژرفاي آينده رخنه مي از كند گيري آينده مفهومي
و نفوذ كردن معنوي. سازد آن مي بنابراين دانستن آينده جهان فقط با منطق خرد، تفكر

.شود در آن ممكن مي
و ناممكن زيرا علم درصدد؛ است دانستن آينده جهان با سازوكارهاي علمي كاري بيهوده

با اين فرض اوليه از روي اصول آگاهي هرچند موجب شتاب بخشيدن. بيني كردن آينده است پيش
آن به امر دانايي مي و ممارست در ميبهشود، اما هر دانايي اصيل متعاقب تفكر .آيد وجود
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ميسازان هاي كانون تفكر آينده از نگاه ديگر حقيقت آينده انسان با سياست  شود ساخته
و قرين توفيق خواهد شد اين جهان با1.و با اين اصل انساني جهان فردا با دانايي همراه

و خوانده مي و چنين سياستي نوشته، گفته به درنتيجهشود و آگاهي در تفكر تدريج
.چهارسوي جهان آينده نفوذ خواهد كرد

 آينده گيري جهت

مي آيندهگيري آينده جهان با جهت پژوهي با اين شيوه آينده. شود انديشي قابل پژوهيدن
پژوه گيري به آينده اين جهت. هاي معطوف به آينده است از جهان تحت تأثير انديشه

با مي و آن فقط و خودآگاهي خواهد بود گويد آينده جهان نه علم كه طرحي از يك فكر
و مفهومي شد ميامكانات تفكر است كه در موقعيت فهم .گيردن قرار

 كننده اين آگاهي روشن. گيري آينده است از نگاه ديگر خودآگاهي قدم اول در راه جهت
و. پژوهيدن است محتواي آينده بنابراين خودآگاهي جايگاه انسان را در گذشته، امروز
و اين واقعيت به ذهن در آينده انديشيدن حالتي از واقع فردا تعيين مي مي كند دهد بيني

.شناخت آينده جهان ميسر شود تا

 كارگاه آينده

مي كارگاه آينده جهان با الگوي آينده تفكربر شود كه آن مبتني پژوهيدن مشاركتي انجام
به. خالق است و تعاملي محسوب مثابه تفكر مفاهمه اين كارگاه در واقعيات انساني  اي

و همكاري است مي البته كارگاه. شود كه روابط چهره به چهره افراد براساس حمايت
 درباره آينده جهان موضوعيت اعتباري براي توجيه مفهومي آينده دارد كه با آن تفكري

و سنجش عملي .شودميانجام آينده ارزيابي
و فني كه بر پايه تفكر خالق است در اين كارگاه علم. كارگاه آينده جهان نه علمي

و هر اتفاقي  ميمروربهو فني وجود ندارد از. افتد در روندها بنابراين در راه آينده پيش
كارگاه فكر الزم است كه اكنون در كشورها ناديده ماندن كارگاه،ايجاد هر كارگاهي
نَفَس .گير شده كه نايي براي انديشيدن از آينده برجاي نمانده است آينده چنان

___________________________________________________________________________ 
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 هاي آينده سياست

زيرا؛ ها خواهند بود كننده براي وضعيت آينده هاي آينده جهان واقعيتي تعيين سياست
مي آينده هاي سياست ديگر ازسوي. اند ها تعيين كرده گيرند كه سياست ها چنان شكل

ميهاي آينده محس آينده جهان راه مي وب و كسي آينده را هاي شناسد كه راه شوند
.سياستي معطوف به آن را شناخته باشد

فن. سازي آينده ناگزير از كشف آن است بشر براي سياست البته با اين اصل كه به
و آينده آينده .نگاري باور داشته باشد پژوهي

به سياست مي هاي آينده جهان نه يكباره كه ذهن امروز اكنون. شوند تدريج انباشته
و با مسائلي از سياست هايحل راهحال درعين هاي آينده سروكار دارد كه دشوار، پوشيده

و نشان مي و دشوار پيچيده دارند حساببهدهند كه واقعيات آينده سخت پيچيده
هاي بنيادين پژوهيده ها با سياستگذاري پژوهيدن سياست در اين موقعيت آينده. آيند مي
هاي بنيادين آينده جهان بنابراين سياست. انديشي خواهند بود شوند كه مستلزم آينده مي
.ها خواهند بود كه ويژگي زمانمندي دارند كننده چندوچون آينده شناسايي واقع تعيين به

ها انجام سازي از آينده سياست شود چگونه مفهوم بر اين اساس پرسيده مي
مي زمانمندهاي آينده سازي از سياست شود؟ مفهوم مي كه از اقدام عملي پيروي كند

و  و نگارش آن شامل طراحي سياست، ساخت مدل اوليه براي مسئله، طرح ايده پرسش
يك سازي آينده از مدل از نگاهي ديگر مفهوم. پژوه است نيز برگزيدن متفكران آينده هاي
كاوي، طرح مدل، ه، عللآيد كه تابع موضوع كلي، طرح مسئل مسئله سياستي بيرون مي

و مفروضات منوط به آينده است ارزش .ها

 آينده زندگي

و مرگ همراه خواهد شد ها اين سياست. تعميق سياست آينده انسان با نقشه زندگي
را نشانگر اين واقعيت اصيل خواهند بود كه انسان مي تواند آينده را روندي بداند تا آن

و تصاوير متعدد. خود درآورد هايي معقول به سيطرهحل با راه ذهن با طراحي سناريوها
و مرگ دانا مي مي سياستي از نقشه زندگي و از اين طريق تواند به آينده مطلوب شود

.دست يابد
اي عنوان يك اصل در صورتي براي او سرورانگيز خواهد بود كه نقشه آينده انسان به
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و همزمان ساخت آنها داشته با هاي آينده انسان اگر سياست.شدبراي كشف روندها
غم اي از تصوير آينده نداشته باشند، آينده گستره به اي و او انگيز خواهند بود كار زندگي

.در آينده نخواهند آمد
و و آن وضعيت سرورانگيزي را تعيين انسان در شهرهاي آينده حق حيات دارد

ست شهري طراحي شده تا در نقشه زندگي انسان سياسي به شكلي سيا. كند تبيين مي
به؛ آينده مطلوب قابل دستيابي باشد و مرگ عنوان فرع يعني اصل را بر زندگي قرار داده

.كند تا انسان در تورش گرفتار شود الزم با آن همراهي مي
:شود در اين صورت پرسيده مي

 آيا انسان هوشمند است؟-
 آيا براي انسان بودن هوش داشتن الزم است؟-
ميهوشمند اگر انساني-  افتد؟ نباشد چه اتفاقي
مي-  آيد؟ هوش انساني به چه كاري
و مرگ به كمك او بيايد؟-  آيا ممكن است در نقشه زندگي
 اين هوش انساني تا چه اندازه راهگشاست؟-
 آيا ممكن است هوش انساني در آينده تداوم داشته باشد؟-
و اساطيري به هوش نياز- ؟1دارد آيا انسان در شهرسازي انساني، سنگي
؟هوشمندندآيا شهرهاي آينده انساني به اندازه الزم-
 آيا ممكن است شهرهاي آينده فضاهاي متفاوت با شهرهاي امروزي داشته باشند؟-
و موقعيت شهر امروزي باشد؟-  آيا ممكن است مهندسي شهر آينده متفاوت با فضا
به-  جاي زمين بر باالي آسمان شهري بنا كرد؟ آيا ممكن است فضاي سبز شهري را
ش- ميچه  كنيد؟ هري را براي آينده تصور
 بيني خواهند بود؟ آينده قابل پيشچه شهرهايي براي-
 آيا ممكن است شهرهاي چندطبقه يا چندمنظوره طراحي كرد؟-
خ آيا شهرهاي متفاوت از قانون-  اص پيروي خواهند كرد؟هايي با الگوي شهري
 قانونگذاران اين شهرها چه كساني خواهند بود؟-

___________________________________________________________________________ 
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 آيا قانونگذاران كنوني براي اين امر مفيد خواهند بود؟-
و ايجاد خواهند شد؟-  آيا اين شهرها متناسب با مقتضيات انساني وضع
متفاوت هوشمند آيا ممكن است براي بهبود سالمت انساني، فضاهاي سبز-

 طراحي شوند؟
 گر فضاهاي سبز هوشمند پديدار شوند، در اين صورت ممكن است چه اتفاقي رخ دهد؟ا-
 بيني است؟ در چنين شهري قابل پيشآيا پيدايي هر اتفاقي-
 محورانه باشند؟ ها انسان آيا ممكن است اين اتفاق-
و موضوع اصلي شهري است؟-  آيا در اين شهرها انسان اصالت دارد
ناديده گرفته شود، آدمي در اين وضعيت با چه رويدادي اگر انسان در اين شهر-

 مواجه خواهد شد؟
و انسان در آن ناديده گرفته شود؟ غيرآيا ممكن است فضاي-  انساني رخ دهد
و انسان چه جايگاهي خواهند داشت؟-  در اين فضا خدا
مي- و سعادت انسان تأمين  شود؟ چگونه در اين شهر فضيلت، خير
 انسان با فضاي شهري متفاوت در آينده چه بايد كرد؟حال برايهربه-
 اي هرچند ناچيز در اين رابطه صورت گرفته است؟ آيا تاكنون انديشه-
 شهر چه بايد كرد؟ با وجود اين براي آينده شهر انساني در انسان-

 حكمراني آينده

و نظم سياسي بشر است گذ. حكومت يك نياز قطعي براي تأمين امنيت ر اين نياز در
و منعطف تاريخ به مثابه يك واقعيت طراحي شده تا به نيازهاي واقعي او پاسخ سيال
به. بدهد مي اكنون و حكمراني پشتوانه تاريخي كهن نظر رسد مثلث حاكميت، حكومت

و در هيچ مقطعي ساكن  دارند كه همواره با گامي به پيش در مسير تاريخي قرار داشته
و فرسايش 1.اندي نگرديدهنشده يا دستخوش مسخ

در. حكمراني يا حكمروايي آينده سراسر فني معطوف به واقعيت است با اين اصل
ميبهجامعه آينده ديگر  و خطا از دستور و كسي با اين منطق كلي حكمراني آزمون افتد
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و جامعه انساني فردا اساساً آن را نمي به حكمراني نمي باهربه. پذيرد پردازد حال بشر
ب و جريان تاريخي شدنِ حكمراني در موقعيتي قرار گرفته كه حكمراني ناگزير تجارب سيار

و دور شدن از آن فاصله گرفتن از موقعيت انساني است به .مثابه يك فن خواهد بود

 ايجاد آينده بهتر

مي درك آينده اين درك با روندشناسي. شود ها موجب ايجاد آينده بهتر در فضاي معقول
و با فهم پيشميآينده شكل  پس گيرد به نگري مسئله مي نگري را .دهد مثابه يك واقعيت سامان

:شود بر اين اساس پرسيده مي
 آيا آينده ديروزي كه امروز پديدار شده آينده بهتري است؟

 اين پديداري از آينده چه تفاوتي با تصوير شما از آينده بهتر دارد؟
ك  حـال درعـين.ه ترسيمي از آينده بهتر خواهد بودآينده هر زمان تابع قانون خودش است

. ممكن است مفروضات ذهني با آنچه كـه اتفـاق افتـاده اساسـاً دو مسـئله متفـاوت باشـند
و آرمان هاي بهتر با ايده بنابراين آينده . پژوه سازگاري بيشتري دارند هاي آينده ها، باورها

 پرسش از آينده بهتر

و مفهومي شدنش ناگزير از در آينده بهتر چند پرسش اساسي وجود دارد كه براي فهم
و پاسخ گفتن خواهيم بود مي ازاين. طرح :پردازيم رو به اجمال به طرح آنها

در آينده چه چيزي ممكن است وجود داشته باشد؟ در آينده مسائل آينده.1
و ديروزي متفاوتند از يكسو هر امكاني از آينده. وجود دارند كه اغلب با مسائل امروزي

مي كه وقوع بيشتري داشته باشد به با آينده ديگر ازسوي. يابد مراتب زودتر بروز اي كه
و آين انديشي، آينده آينده بهدهنگري تر مسائل صورت طبيعي نگاري طراحي شده باشد

و خود را به تصوير مي مي درصددكشد .آيد مفهومي كردن روندها بر
از چه چيزي وجودش در آينده ضروري است؟ وجود هر پيش.2 ساخته يا فكري

بي اين ضرورت ناشي از انگيزه. آينده امري ضروري است درنگ هاي انساني است كه
از هر گونهالبته در فراسوي اين ضرورت مفهومي. شوند پديدار مي فهمي از آينده ناشي

.ضرورت وجودي خواهد بود
 هاي در آينده چه چيزي با احتمال بيشتري وجود خواهد داشت؟ در آينده سرمشق.3
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و عميق نوشته شده به شكل برتر راه نوشته شدن آينده را برگونه دقيق مي تر .كنند تر هموار
مي ها سرمشق آيندهحال اين با و با روندهاي خود و هاي خود را دارند .بنددميبررخت مروربه آيند

پژوهي انديشي جان آينده انديشي براي انسان امروز ضرورت دارد؟ آينده آيا آينده.4
مي به مي حساب  انديشي آيندهبا اين فرض بين. ماند آيد كه بدون آن جسم بدون روح برجاي

و پژوهيدن امر آينده مالزمه منطقي وجود دارد كه حذف يكي موجب از ميان رفتن
.شود ديگري مي

 آينده امكان.1-2
 آينده ممكن

و هيچ ممكني در موقعيت ناممكن قرار نمي در. گيرد آينده در هر وضعي ممكن است
و تبديل ناممكن به ممكن احتمالي اين وضع آينده ناممكن با هر تصوري ناممكن است

و ناممكن نفي توانايي اين مغز است. اشتباه است . با اين اصل ممكن مغز حيات آينده
مي بنابراين جهان فردا با فرض ممكن و با احتمال ناممكن هيچ اتفاقي ها برپا شود

.افتد كه قابل گفتگو باشد نمي
ي بر فرض نسـبي بـودن چه برخ اگر. ناممكن چيزي نيست تا امر نسبي دانسته شود

هـايي اين فرض از ناممكن1.اي ممكن شود پاي فشرده كه ممكن است ناممكني در سده
و هنوز امكاني نيافتـه كـه فنـاوري  هـا بـراي تبـديل سخن گفته كه همگي ممكن بودند

هـا سـخت بـراي او نااميدكننـده ها را مطالعه كنـد، هرچنـد ممكـن ها به ممكن ناممكن
اس. هستند هـايي را نـاممكن اس مشكل آن بود كه بـا ايـن فـرض چنـين ممكـن بر اين

و احكام ناممكن بر ممكن وضع كرده است .پنداشته
اين فرض ناممكن شايد امر. هاي ممكن امري ناممكن است ناممكن با همه فرض

جايي ممكن با ناممكنهبنابراين جاب. ممكني را توضيح دهد، اما فقط مصرف فرضي دارد
و ناممكن كمك نميكاري سراسر  و به حل معماي ممكن .كند اشتباه است

___________________________________________________________________________ 
صها فيزيك ناممكنميچيوكاكو،.1 .12-13، ترجمه رامين رامبد، انتشارات مرواريد،
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 گانه ممكن قوانين سه

مي قوانين سه و قانون ناپايداري .شود گانه جهان ممكن شامل قانون ايجادي، قانون پايداري
:روند اين قوانين در قانون طبيعي كه جان حيات جهانند تحليل مي

هي گفتهگانه ممكن سخن برخي از قوانين سه :شوندچ يك با خرد ناب تقويت نمياند كه
و ناممكن بودن چيزي را به دانشمند مربوط دانسته:قانون اول با اين برداشت انسان. اند ممكن
و در چندوچون آنها نقشي ندارد، ها را نمي واقعيت مي درحاليسازد .شود كه در آن واقع

. شود تمايز ممكن از ناممكن كه با ورود ممكن به سراي ناممكن ميسر مي:قانون دوم
و فقط با فرض براساس اين فرض ناممكن چيزي نيست كه راه كشفي داشته باشد

.توان ممكني را توضيح داد ناممكن مي
فناوري محدود فقط1.پيشرفت فناوري ممكن است آن را قرين جادو كند:قانون سوم

ميحدود خود را رس ميم و با زبان فني شناخته بابهشود كه اين اصل كند فرايند كلي
.جادويي متفاوت است

زيرا؛ كلي فرضي اشتباه استبهها با اين سه فرض مسئله نسبي دانستن ناممكن
و نيز احكام ممكن را  براساس منطق احتماالت مبناي وجودي ممكن را ناممكن دانستن

و ناشي از روند خوابگردي استبر آن حمل كردن سراسر امري  .اشتباه بوده

 سه مفهوم ناممكن
بي ناممكن به و فاقد عنوان يك واقعيت امري رو ازاين. مفهوم واقعي است هر گونهوجود

 بنابراين. شود مفروضات اعتباري براي توضيح ممكن است آنچه كه از ناممكن سخن گفته مي
به ناممكن همان .صورت طبيعي واقعيت مفهومي نيز نخواهد داشت گونه كه وجود ندارد

كنند كه همگي در موقعيت ممكن برخي از ناممكن سه مفهوم متفاوت قصد مي
فناورهايي در مرز- هاي ناممكن امروز اي از فناوري ها مجموعه اين ناممكن. اند واقع شده

و فناوري كن فهم ميهايي كه قوانين 2.خواهند بود-كنند وني فيزيك را نقض

از اين سه قصد از ناممكن نشان مي و دهند كه آنان فهم درستي از ناممكن نداشته

___________________________________________________________________________ 
.4ص،1389 اول،ج،انديشي آينده دانشنامه دفاعي، صنايع تحقيقاتي آموزشي، مؤسسه.1

ص.2 .17-18همان،
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و آن را در چارچوب امكان امكان با اين. اند ها بحث كرده هايي ناشناخته به ناممكن ياد كردند
به برداشت همواره از ممكن .اند اشتباه سخن به ناممكن گفتههايي كه هنوز وقوع نيافته

و از چندوچون چيزي نشاني،از نگاه ديگر مفهوم ممكن هميشه درباره چيزي است
بيبهكه آنجاازبا اين اصل ناممكن. دارد تا انگيزي نمي چيز است موجب ذهن كلي شود

مي. چيزي داشته باشد ذهن مفهومي از بي ممكن تواند از ناچيزي بنابراين ذهن هرچند
.شود گونه مفهومي ساخته نمي چيزي ممكن هيچ مفهومي بسازد، اما از بي

 ناممكن زمان

ميبهها ناممكن گيرند تا با پديداري زمان ايجاد سختي در موقعيت زمان فرضي قرار
و فرضي جز اين ناممكن است؛ شوند با. زيرا ناممكن زمانش در همين موقعيت واقع شده

و نه به تصورهاي آدمي وابستگي دارداين اصل ناممكن نه پس هيچ. تابع زمان است
و چنين پيش فرضي از ناممكن در موقعيت ممكن قرار نمي بيني فقط در موقعيت گيرد

مي ممكن صورت .كند بندي پيدا
اين ويژگي در وجود ايجادي به شكل محسوسي. زمان از ويژگي خاص ممكن است

ن در چهارسوي امكانِ هستي در دو حوزه محسوس با اين فرض زما. قابل مشاهده است
.و معقول وجود دارد كه همزمان قابل فهم خواهد بود

 موضوع آينده.1-3
 درآمد

و طرح موضوع آينده به هر شكلي كه باشد كاري سخت دشوار است ذهن در اين. فهم
و  و ممكن است وجود يابد، مواجه شود عنوان اصلبهعرصه بايد با چيزي كه وجود ندارد

مي ازاين. موضوعي به آن بپردازد و فقط فكر در رو موضوع آينده سراسر فكري است تواند
و مفهومي براي گفتگو كردن بسازد و فهم با توجه به اين. عناصر تعييني آن نفوذ كند

:شود اصل بنيادي به نكاتي در پيرامون آن اشاره مي
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 توجه به آينده

ريزي هاي آينده با برنامه پژوهي به موضوع آينده بايد توجه جدي كرد تا مسئله در آينده
و پديداري آنها صورت گيرد و مراقبت از كيفيت وجودي از. شناسايي شوند اگر آينده

و دستور ذهن فعال بيفتد، آينده و گنگ است كلي از اصلبهپژوهي تصوري بيهوده
.رود انساني بيرون مي

مي توجه تر مواجه شـود شود كه ذهن با مسائل آينده دقيق به موضوع آينده موجب
اينكـه موضـوع مشخصـي دليـل بـه چه فهم آينده اگر.و به فهم تعييني آن مبادرت كند

و طرح آينده هاي متفـاوت ممكـن ندارد كاري سخت دشوار است، اما ذهن با روندپژوهي
ت و آينده را در روند و با همراهـي است به آن دست يابد كـردن بـا اريخي شدن قرار دهد

.آن همراهش شود

 آينده فاقد موضوع

و خـرد در تصـور نخسـتين در گـل آينده الي آينـدهو پژوهيدن موضوع مشخصـي نـدارد
و گواهي از آن دست نمي مي و به آگاهي رو پژوهيدن آينده فعاليت سـيال ازاين. يابد ماند

هاي ممكن برپايـه منطـق احتمـاالت با اين نگاه آينده.ستهاي پويا ذهن به سمت آينده
مي موضوع آينده نحوي به پژوهي با سـه موضـوع ممكـن، آيندهپس. گيرند پژوهيدن قرار

و مطلوب درصدد تغيير وضعيت حال به آينده است .محتمل
و در پرتوش آينده پژوهيدن هرچند فاقد موضوعي مشخص است، اما آينده جهان

بهانسان موضوع آي مي نده در اين پژوهش هرچند مسئله مشخصي وجود ندارد،. روند شمار
 پژوهيدن با وجود اين آينده. شوند اما موضوعي كلي وجود دارد كه مسائل در آنجا ساكن مي

و منطق علم نمي و در چارچوب تجارب و مهارتي براي انديشيدن است و سراسر فن گنجد
را درنتيجه .و فقط فكر در اين عرصه راهگشاستتابد نميبرتوجيه علمي

پژوهيدن شايد موضوع مشخص براي انديشيدن وجود نداشته باشد، اما در آينده
 پژوهيدن رو در آينده ازاين. زمان موضوعي با مسائل مشخص پديدار شودمروربه ممكن است 

پژوهيدن فقط روشي براي تحليل زيرا چرخش آينده؛ شود اصل عدم قطعيت جاري مي
و پيش استسي و زمان ناآمده است بيني ها .ها از جهان
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 موضوع آينده

ميچيزهرانسان آينده در جهان آينده بيش از مي خود را و اين ديدن موجب شود بيند
به انسان اشياي جهان آينده را ناديده نمي. كه او موضوع اصلي آينده واقع شود و گيرد

و حاضر راستي مي شدن انسان در آينده تهديدي جدي براي داند كه نفي ديگر اشيا
.وجودش است

زيرا دغدغه اصلي؛ با اين اصل آينده انسان در جهان آينده موضوع تفكر آينده است
و ضمن اينكه به سازه زيست مي انسان حيات آينده اوست با. شود محيطي او توجه ويژه

با. ان سخت نيازمنديماين اصل ما به يادگيري تفكر آينده يا انديشيدن در فراسوي زم
1.وجود اين منطق تفكر اساس مطالعات آينده است

و آينده سراسر انساني است و حال اينبا.انسان موضوع اصلي آينده مناسبات انساني
گيرند تا انسان فردا طبق مقتضيات انساني مالحظات بشري در دستور پژوهش قرار مي

. ساخته شود
آ جهان آينده موضوع اساسي و بدونو اين آينده رنگ. ينده استتر بوي انساني ندارد

مي نقش در مفهوم كالن آينده انسان نيز بخشي از اين واقعيت. شود آفريني او ساخته
مي. برد است كه جهان آينده او را در خود فرومي بر بنابراين جهان آينده نو به نو و آيد

ميها گذشته و انسان نيز در اين چرخ افزوده شدشود .ش بزرگ همراه خواهد
كشف اين اصل شكلي. از نگاه ديگر تغييرات اساسي گيتي موضوع ديگر آينده است

مي معقول به آينده و پژوهي مي دهد يعني تغيير؛شود كانون پديدار شدن امكان جديد
ميبهفضاي جديدي  و گيتي وجود ميبهآورد شود كه گويي كلي در موقعيت جديد واقع

.نبوده استدر گذشته 

 آينده موضوع تفكر
از مسئله بر غيرشناسي جهان با تفكيك مسئله واقعي شانه تفكر بنيادين شروع واقعي
مي. شود مي و نشدن مسئله آينده را توضيح و تفكر اين تفكيك عواقب حل شدن دهد

مي در چهارسوي آن نقش .كند آفريني

___________________________________________________________________________ 
1. Eleonora Masimi, Rethinking Futures Studies, p: 1167.  
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و هر آي اي با فكر قابل دست يافتن ندهآينده جهان موضوع اساسي تفكر اصيل است
و نيز با زبان فكر گفته مي مي. شود بوده و زبان فكر با پس راه آينده از راه فكر و گذرد

و گشوده مي .شود آن باز
اين موضوع چنان. پژوهان است آينده براساس يك واقعيت موضوع تفكر آينده

و فراخ است كه هيچ آينده تفكر براي انسان حال اينبا.رسد پژوهي به پايانش نمي عميق
و فردا نافع است آن. امروز اين واقعيت اصل بنياديني است كه در قرآن كريم نيز به

و روز آفرينش آسماندر: تصريح شده و اختالف شب و زمين هايي براي نشانه... ها
1.انديشند مردمي است كه مي

 موضوع متناظر

ميبراساس منطق آينده همه اشياي جهان هم موضوع پژوهش آينده محسوب و با شوند
و چيزي در برابر ديگري واقع نشده است يعني هر آينده؛ پيوستگي متناظر دارند

و مي و تفكر است در موضوعي قابل انديشيدن براي خرد موضوع ديگر خصوص تواند
و مالزم در اين صورت موضوع پيشين ديگر موضوع را نفي نمي. بررسي قرار شود ه كند

.وجودي ميان آنها برقرار است
به كه نمي آنجاازدر ذهن از توان از يك آينده مشخص سخن گفت صورت طبيعي

در آينده تناظرهاي مختلف موضوعي وجود. شود يك نوع تناظري هم سخن گفته نمي
و شنيد توان از موضوع دارد كه طبق آن مي .هاي متفاوت آينده جهان سخن گفت

حساببهمجموع طرحي از يك موضوع واحددربا اين برداشت تناظرهاي موضوعي
و طرح بر آينده جهان حاكم است؛ آيند مي .يعني وحدت موضوعي مانند وحدت ايده، فكر

 مسئله آينده

حال اينبا.داند هاي آن را نمي آينده هرچند موضوع اساسي تفكر است، اما كسي مسئله
:به چند پرسش اساسي توجه شود باره ايندرالزم است كه 

حساببههاي انساني آينده هاي انساني مسئله چه چيزي مسئله آينده است؟ آينده.1

___________________________________________________________________________ 
.11سوره نحل، آيه.1
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مي هاي جهاني مسئله تر مسئله در نگاه عميق. آيند مي با اين. شوند هاي آينده محسوب
مي اصل مسئله و انساني تقسيم نخست هاي مسئله. شوند هاي آينده به دو بخش جهاني

و دوم به اعتبار انساني بستگي دارند .تابع اعتبار انسان نيستند
و فهم مسئله آينده وجود دارد؟ در كشف مسئله آينده.2 چه روشي براي كشف

و منطق  و فهم آن فقط با تفكر در روندهاي آينده با الگو روش مشخصي وجود ندارد
.شود تاريخي ممكن مي

و ذهـن شود چگونه مسئله آينده تعيين مي برانگيـزي؟ مسئله آينده با طوفان فكري
و مسـئله. شود تعيين مي در البته در چهارسـوي علـم روشـمندي گرايـي نقـش اساسـي

مي. حاالت تعييني آينده دارد و بـا در اين صورت مسئله آينده با ذهن آينده تعيين شود
و دشـوار وجـود زيرا در آينده بسياري از مسـائل سـاد؛ تفكر آينده قابل فهم خواهد شد ه

ميمروربه دارد كه ذهن .گيرد در مواجهه با آنها قرار
و دشوار وجود دارد؟ آينده سراسر تعيـين شـده.3 آيا در آينده مسائل مختلف ساده

و ساده از مسئله و پيچيده است و پـيش هاي دشوار از نمايي آن به كشـف رونـدها نگـري
مي آينده .شود ها مربوط

و نگاه كليمسئله آينده در از طريـق حـال درعـين تر چيزي است كه وجـود نـدارد
مي روندهاي آينده موجب ذهن در؛ شود برانگيزي يعني مسئله آينـده بـا كشـف رونـدها

. گيرد موقعيت مفهومي شدن از آينده قرار مي
و انسان مربوط مي هاي در مسئله. شود مسئله آينده به مسائل اساسي كيهان

و در مسئله دوم تابع اراده آزاد نخست، انسان در آم و نيامدنش تأثيرگذار نيست دن
مي. انسان است و آزادي دست به انتخاب به انسان با قصد، اراده و آينده انساني را زند

بهحال درعين.سازد شكل خودخواسته مي و يقين تابع اراده انسان نيست آينده طور قطع
چ .ناپذير است ارهو ممكن است دستخوش ناماليماتي شود كه

 مكانيسم موضوع آينده

و تأمل پژوهيدن در موضوع آينده نكته مكانيسم آينده  اين مكانيسم،. برانگيز است اي عميق
مي ابزاري براي سيطره آينده .شود پژوه بر موضوع آينده محسوب
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مي در اينجا به چند نمونه از مكانيسم آينده :شود پژوهي اشاره
ميمكانيسم اطالعاتي.1 .شود كه به گستردن اطالعات در عرصه دانايي مربوط
مي.2 اين مكانيسم زماني. شود مكانيسم پژوهش كه به پژوهيدن عملياتي مربوط

و دستخوش  نافع خواهد بود كه احساس شود مطالعات آينده راهگشاي آينده نبوده
.كاهش نفوذ در دستيابي به آينده شده است

هاي بنياديني هدفي كه اين مكانيسم سياستها مكانيسم اولويت به آينده.3
.شوند پژوهش ناميده مي

پژوهانه كه نه مستلزم تجديد حيات تعيين سياستي مكانيسم سياستي از نوع آينده.4
ها مكانيسم با اين برداشت. نگاري مطلوب خواهد بودو نه بهترين شيوه براي نگارش آينده

و تبيين آن خواه اين اصول راهنماي شناخت موضوع. ند بودبراي تعيين حدود موضوع
مي آينده به به شمار .مراتب از ديگر امكانات انساني اثرگذارتر است روند كه تفكر در آن
و ترس.5 وو مكانيسم سياستي كه با سياست تشويق كه صورتيدرلرز همراه است
.گذار خواهد بود پژوهانه كاهش يابد، تأثير هاي آينده فعاليت
و با محدوديت دامنه امنيت كه مبتني مكانيسم.6 و نظم سياسي است بر كنترل
مي هاي آينده فعاليت .شود پژوهي، راه فراروي هموار

 هاي آينده روش.1-4
 روش چيست؟

ايـن. معناي در پيش گرفتن راهي براي رسيدن به مقاصـد آينـده بشـري اسـت روش به
بهفرايند روش با و غيرعقالني و محتمل اسـت توصيف واقعيتدنبال عقالني . هاي ممكن

هـا، فنـون گـردآوري دانـايي، تحليـل داده معناي شناختن، اسـتدالل با اين نگاه روش به
و تحليلــي اســت ــر.برپايــه توصــيفي در ايــن صــورت مســئله اصــالت روش تأكيــدي ب

و از ميان برداشتن تصور مطلق نسبي و شـكل اين روش درواقع. گرايي است گرايي اصول
بهك و گواهي مي اري است كه ذهن با آن از روند موضوع آينده آگاهي .آورد دست

ميحال اين با حسـاب بـه هـاي آينـده علمـي شود كه آيـا روش چنين پرسشي طرح
هـا در تفكـر ايـن روش. هاي آينده فقط در چهارسوي علم كـاربرد دارنـد آيند؟ روش مي
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به كار گرفته نمي آينده به و زماني بـا. وجود آيدبهاي روند كه از آينده دانستهميكار شوند
و با تفكـر در گـل اين فرض روش و فن كاربرد دارند از الي مـيو ها فقط در علم و ماننـد

و رشد تفكر محسوب مي .شوند موانع پديداري
و تفكر با حاضر در عرصه تفكر، روش از پيش تعيين شده براي فكركردن وجود ندارد

ميشدن در چرخه آين به اين روش. سازد ده روش خاص خود را واقع نتيجه منطقي ها
در هاي گذشته نمي ضمن اينكه روش. كارگيري خرد براساس تفكر خالق هستند به توانند

و اين روش آفرينش آينده نقش تعيين ها مانند آينده نوآمد كننده برعهده داشته باشند
ر. خواهند بود وش خاص آن فكر وجود دارد كه فراگيري آن بنابراين در هر فكري از آينده

و با اين تلقي فكر جديد ناممكن است روش آدمي را به همان فكر مي .رساند

 چند روش كلي
 پژوهي هاي آينده نگاه كلي در روش) الف

و هنجاري روش.1 به هاي اكتشافي آينده روش:هاي اكتشافي و محتمل را هاي ممكن
و بنا دارند كشف روندهاي آينده شكل يك واقعيت گذشته را سازنده آينده مي دانند

هاي هنجاري روش. دهد كنند تا آن را به تصوير كشند كه آينده ممكن چگونه رخ مي
و موقعيت مطلوب را در زمان آي ميبرخالف اكتشافي به درون نظر دارند كه نده جويند

و شيوه شكلهست در آستانه ورود به حال مي ند هاي روش. كنند گيري آن را بررسي
و ماهيت هدفي دارند كه ما در آينده با چه هدف . هايي سروكار داريم هنجاري ساختار

و تحليل عميقانه دستيابي به هدف مهم در پيش بيني هنجاري دو اصلِ بيان هدف
و هنجاري همپوشاني دارند روش حال اينبا.هستند بر. هاي اكتشافي روش اكتشافي

و  و هنجاري مستلزم عناصر خالق، نامحدود و صوري متكي است تحليل رياضي
و نيز متكي به ابزار كيفي است غير .قطعي

و چرخه پيشرفتبرهاي كمي روش:وكيفي هاي كمي روش.2 و ارقام واقعند شانه اعداد
ب مي راساس كميتو توسعه آينده را پايهبرهاي كيفي كه روش درحالي. دهند ها توضيح

و داوري ايده مي ها اين دو روش بنا به واقعيات علمي مالزم. كنند هاي كيفي عمل
و اثرگذاري بهتر در همراهي كردن با آنهاست .يكديگرند
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ف ها براساس انديشه اين روش:بر اطالعات هاي مبتني روش.3 و نون هاي صاحبان علوم
و چرخه آينده شكل مي و سازمان مي گيرند .كنند پژوهي را تقويت

و ها به شناسايي موضوع، درون اين روش:هاي پيوسته روش.4 يابي، خالقيت
و بنا دارند از آينده در آستانه آمدن رمزگشايي كنند اولويت .بندي معطوفند

 هاي چندگانه روش)ب
و بـه هـا بر اينكه روش پژوهي عالوه در آينده كـارگيري خـرد اهميـت دارنـد، بـراي فهـم

. پژوهـي امـري الزم اسـت هاي چندگانه براي شناسايي مشكالت آينـده كارگيري روش به
به مطلوبند تا فهمي از آينده هاي علمي درصدد راهيابي به آينده اين روش .دست آورند ها

مي انسان با دستيابي به اين روش و هـم قدرتخواهد هم در فهم آينده ها نمايي كنـد
كنند، هرچنـد ها راهي به آينده جهان پيدا نمي اين روش. آينده خود را بهتر از امروز بسازد

از با اين برداشت در روش. ممكن است در آينده انسان نفوذ كنند هـاي چندگانـه همزمـان
مي چند روش براي فهم آينده تعييني و در حوزه انساني كاربرد دار استفاده .ندشوند

 كيفيو سازه كمي)ج

به وكيفي بر سازه كمي هاي آينده مبتني روش و براي شناخت آينده كار گرفته بوده
اند تا به تصميمات آينده طراحي شدهاحتماالت ها با هدف درك بهتر اين روش. شوند مي

مي از نگاهي اين روش. تر در جهان آينده كمك كنند مناسب كه كنند ها ذهن را تجهيز
.ترديدها در امكان فهم آينده كاهش يابند

به هاي آينده روش ها اين سازه. كردن جهان آينده انسانند وكيفي دنبال كمي پژوهي
و درجه دانايي او را باال ببرند ييازسو. از يكسو ممكن است نمادي از آگاهي انسان باشند

و تصويري بديع از نمايي نقش برجسته ايفا هايي ممكن است در واقع چنين سازه كنند
.واقعيت جهان امكان باشند

ها توجه به روش)د

به كردن به روش پژوهي توجه در آينده و و نيز دانستن ارزش ها براي فهم هاي آنها كار بردن
و فهم اين ارزش با طرح دو پرسش. اصلي است مي درك اين استفاده :شود اساسي دانسته
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و روندهاي آن سـرآغاز آينده هر گونهآيا آينده سرآغاز.1 پژوهي است؟ كشف آينده
به آينده هر گونه مي پژوهيدن اين كشف در نظـام جهـاني آينـده بـه كشـورها. روند شمار

مي قدرت نقش و نادانسته پسـرفتي آفريني دهد تا در روند واقعي رو به جلو حركت كنند
ايـن.ي نباشد، فاقد آينده اسـت بر روندپژوه پژوهي كه مبتني يعني آينده؛ را تجربه نكنند

و خاصي در آينده ندارد آينده و جايگاه فني .پژوهي از نوع بازي زبان است
مي روش.2 گوينـد كـه اقـدامات هاي آينده بـه مـا مـي گويند؟ روش هاي آينده چه

و پيامدهاي ناشي از آنها در آينده چگونه بررسي قرار مي ها آينده اين روش. شوند كنوني
و نزد و بزرگ بررسي قـرار مـي يك را در مقياسدور كنـد تـا بـا آن جوانـب هاي كوچك

و مطلوب ترسيم شوند مختلف آينده .هاي ممكن، محتمل

 ها در نقشه راه روش)ـه
مي نقشه راه قدم . كند كه بايد براي دستيابي به هدف آينده برداشته شوند هايي را تعيين

از اين نقشه ناشي از حدس آينده است كه براي كشف نتايج ممكن در هايي سنجيده
به آينده مي ها مي با نقشه آينده. شود كار گرفته و آينده شود كه راه اي نشان داده ها ها
و با خيال واقعي .انگيزي بيهوده سازگاري ندارند بوده

اين. نقشه راه آينده درصدد تعيين هدفي براي دستيابي به مقصد مشخص است
اي هيچ نقشهحال اينبا.ها خواهد بودِ كشف نتايج ممكن در آينده حدسمعناي نقشه به

و با وجود اين براي آينده در عمل تصويري از قطعيت آينده را ترسيم نمي پژوهيدن، كند
.داشتن نقشه مشخص امر مفيدي است

اين راه. كند نقشه راه آينده سوگيري روش است كه راه رفتن را در آينده تعيين مي
مي با و با پيش حدسيات ممكن به آينده . آيدميبربيني از آينده نگري درصدد پيش پردازد

 پژوهي هاي سياست روش)و

و نه مانده در گرداب حال هاي سياستي نه ناظر به گذشته روش پژوهي كه سازوكاري پژوهي
مي براي دستيابي به آينده در ها روندهاي با اين روش. شوند هاي محتمل محسوب آينده

و مفهومي قرار مي و با آن پيش موقعيت فهم مي گيرد .شود نگري از آينده ممكن
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پژوهي براي آينده نافع هاي سياست شود كه آيا روش با اين نگاه پرسيده مي
و آنها امكاني نميبرهاي سياستي، چرخش دانايي يا نادانايي خواهند بود؟ روش تابند
با. نايي خواهند بوددا هر گونهبراي دستيابي به  از نگاه ديگر سياستگذاري براي آينده

نه روش حساببهشوند كه نشانگرهايي از دانايي تنها دانايي محسوب نمي هاي سياستي
مي يعني با روش؛ آيند مي و درصدد مفهومي ها آن توان به سمت آينده رفت كردن

به برآمد، اما روش ق ها و .نمايي ندارند ابليت آيندهعنوان يك اصل آينده نيستند
1اند، پژوهي هرچند كساني به طرح سياستگذاري علمي پرداخته هاي سياست در روش

و نتوانسته و اما در عمل از طراحي سياست آينده مستقل بازمانده اند موضوع، روش
و زيرا ذهن سياستي كه درك روشن از موضوع؛ مسائل خاص آينده را فهم يا مفهومي كنند

.يابد به فهم معقولي از آينده دست نمي درنتيجهمسائل آينده نداشته باشد،

 سه اصل در روش)ز

درها شناسي آيندهتا شوند رعايت بايد بنيادين اصلسه آينده هاي روش چهارسوي در
:گيرند قرار علمي موقعيت
و گواهي براساس الگوي روشي.1 روش معرفتي كه در آن همزمان چرخه آگاهي

 گسترده شود،
درتاوبانيزمنطق روش معناشناسي كه در آن زبان نحوي،.2 حدودي زبان فكر

 دستور كار قرار گيرد،
.هاست كه در آن تفكر خالق ناديده گرفته نشود بر سياست گرايي كه مبتني روش عمل.3

و به سمت يك واقعيت از آينده واقعي روشاين ها درواقع روشگاهي واحدند
در؛ كنند حركت مي زيرا واقعيت واحد براي خود روشِ فهم واحدي دارد كه اين روش

و ناگزير از  روشي براي دستيابي به روش واحد واقعيت احتماالت اختيار ما نيست
ا براي درك روش واحد بوده كه برايه در اينجا هدف از استفاده روش. شود استفاده مي

.دستيابي به واقعيت واحد است

___________________________________________________________________________ 
 اول، چاپ تبيان، انتشاراتي فرهنگي مؤسسه نايبي، هوشنگ ترجمه،پژوهي سياست هاي روش ماژورزاك،آن.1
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ها انواع روش

از اند كه هريك براي ايده هاي متنوعي طراحي شده پژوهي تاكنون روش در آينده اي
مي آينده مفيد به مي. رسند نظر ها تواند به نوع نگاه گذشته از آينده ذهن با فراگيري آنها

و با آن روشي بر اين اساس الزم است. براي ورود به جهان آينده طراحي كند دست يابد
.ها تجربه شده است هايي براي شناخت آينده كه بدانيم تاكنون چه روش

مي كليپژوهي در نگاه هاي آينده روش :شوند شامل موارد ذيل

 روش سناريونويسي) اول
 چيستي سناريو

پايه امكان احتمال وقوع با رويكرد عقلبرهاي متفاوت معناي طراحي آينده سناريو به
و اي از احتماالت معطوف به آينده است كه با داده يعني سناريو گستره1؛جمعي است ها

از نگاه ديگر سناريو توصيف موجه از چهره آينده در آستانه پديداري. تحليل همراه است
و به گستر. است ش چرخه تفكر در سناريو در اين معنا با تفكر در آينده همراه است
مي آينده و مطلوب دامن .زند هاي ممكن، محتمل

و ذات. سناريو براي شناخت طبيعت نادانسته آينده است اين نادانسته در نهاد
با اين فرض نادانسته بودن آينده هرچند از نوع ديگر است،. طبيعي هر چيزي جاي دارد

.شود اما به هر صورت ذهن با آينده نادانسته مواجه مي
با. روش سناريونويسي ذهن سازوكاري براي پديدارسازي امكان آينده است ذهن

و علمي با رويدادهاي امروزي  استفاده از اين روش، رويدادهاي آينده را به شكل فكري
.دهد تا براي اين ذهن قابليت دستيابي به آينده فراهم شود پيوند مي

و نيز ايجاد آيندهدر سناريوها قابليت مهارت انديشيدن معطوف به هاي بديل آينده
و روشي براي پيوند سناريوها قابل پيشحال درعين.و مطلوب وجود دارد بيني نيستند

و حدس ايده به ها مي ها تا ازاين. روند شمار و گويا باشند رو سناريوها بايد شفاف، روشن
و استفاده شوند .براي هر ذهني قابل درك

___________________________________________________________________________ 
در.1  كار گرفته استبه» بنياد رند«روش سناريونويسي را نخستين بار هرمن كان،

Bartle, Phil, Preparing an Community Development.
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و تحول آينده را به نمايش يعني سناريو براي دور؛آوردميدرسناريو سير پيدايش
و پيوستن به روندهاي آينده .هاست شدن از زمان حال

و برترند البته سناريوها. سناريوها درصدد ارائه تصوير روشن از آينده ممكن، محتمل
ط به شكل آينده و با امكان احتمال وقوع آينده ميهاي متفاوت يعني؛ شوند راحي

و حق حيات آنها به آينده .ها در آستانه وقوع بستگي دارد سناريوها به خودي حياتي ندارد
بيني آينده كه توصيف همه احتماالت از آينده تنها پيش با اين تلقي سناريو نه

و محتمل است و نيز؛ ممكن يعني سناريو براي تحليل سياست، شناخت شرايط
و ارزشه تهديدها، فرصت به ا، نيازها مي هاي برتر آينده .روند كار

را بينانه آينده سناريوها با گشودن زمان حال به شكل واقع وجودبههاي متناظر
در. آورند مي و ورود پس. آينده استفرايند اين روش سناريويي براي گشودن راه آينده

مي با روش سناريوسازي امكان و بروز سر ها ظهور و مييابند مي بر و بالنده .شوند كشند

از سناريوها  پرسش

از پرسش از سناريوها به با اين فرض.و سطوح كاربردي آنها است كاراييمعناي پرسيدن
و به كارگيري سناريوها تا چه اندازه براي دغدغه ذهن اين است كه بداند طراحي

مي هايي از پرسش با اين فهم به نمونه. پژوه مفيد است آينده :شود ها اشاره
به آيا طراحي سناريوها امري الزم است؟ آينده.1 دنبال اين واقعيـت اسـت كـه پژوه
و مسا ئل جهان ناآمده را با مسائل جهان كنـوني پيونـد دهـد تـا بـراي مسـائل امـروزي

ايـن فهـم بـه طراحـي سـناريوهاي متفـاوت نيـاز دارد تـا بـا. فردايي انسان نافع باشـد 
.هاي مختلف به حداقل فهم از آينده دست يابد احتمال
 هاي طراحي سناريوها براي چيست؟ طراحي سناريوها براي پژوهيدن چندگانگي.2

و نشان دادن غيرقابل پيش با. ها ايجاد شده است بيني بودن آينده آينده اين سناريوها
مي طراحي احتماالت بسيار راه دستيابي به آينده را آسان .كنند تر

مي.3 به سناريوها چگونه عمل مي كنند؟ سناريوها را مثابه واقع عمل و رويدادها كنند
به. گيرند چنان توصيف خواهند كرد كه شكل مي جاي طرح سناريوي واحد بايد در اين نگاه

به شكل عادي كاري ناممكن زيرا شناخت دقيق آينده؛ از مجموعه سناريوها سخن گفت
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و سناريوها مجموعه گسترده مي تري از آموزه است و ها را ترسيم كنند كه آنها جامعيت درك
ذه. دهند اعتماد به فهم آينده را افزايش مي ن با طراحي سناريوهاي چندگانه متوجه بنابراين

و چه آينده شود كه دستيابي به چه آينده اين واقعيت مي .اي ناممكن است اي ممكن
سناريوها براي طراحي چه فضايي خواهند بود؟ سناريوها طرحي از فضاي.4

هاي پيش روي آينده هاي معطوف به آينده به چالش امكانند كه در آن سياست
و چالش سناريوها براي كشف فرصت هر گونهاين فرضبا. پردازند مي و برايها ها بوده

به نگارش استراتژي مي ها در اين صورت سناريوها سازوكاري براي انديشيدن. روند كار
مي به تا حساب و در شرايط متفاوت آينده ممكن است به توفيق بديعي دست يابند آيند

و ناخوانده از طريق آينده و خوانده شوند هاي نانوشته .سناريوها نوشته
مي.5 مثابـه شوند؟ سـناريوها بـه آيا سناريوها ابزارهايي براي كشف آينده محسوب
رو سـناريوها نـه بـراي ازايـن. آينـد ها ابزارهايي براي كشف آينده به حساب مـي واقعيت
به پيش مي بيني كه براي اصالح شيوه انديشيدن در آينده آينـده بـا روند تا رونـدهاي كار

و آينده در موقعيت حدس .پذيري قرار گيرد الگوهاي تاريخي قابل فهم شوند
مي.6 دهند؟ سـناريوهاي مختلـف درواقـع آيا سناريوهاي مختلف تصاوير متعدد ارائه

اين سناريوها درواقـع تصـاوير مختلـف از آينـده. تصاوير متفاوت از آينده ترسيم مي كنند
ميبهمحتمل  كه سناريوها با سازوكارهاي درونـي بـراي ايجـاد آينـدهريطوبه. آيند حساب

و چالش و در آينـده هـايي معطـوف بـه آينـده مـي هاي آينده را بـا سياسـت بوده آزماينـد
مي شگفتي .شوند ساز
مي.7 اي از سـوگيري كند؟ سـناريوي خـاموش نشـانه سناريوي خاموش چگونه عمل
هم. نگاري است آينده و غـرب بـه نـوعي معكـوس رونـد افزايي اين سناريو در عين با شرق

سناريوي خاموش در روند جهـاني شـدن بـا سـد آهنـين مواجـه. انديشد جهاني شدن مي
مي نمي و راه خود را بدون موانعي در پيش گرايانـه اين سناريو به سياسـت درون. گيرد شود

و خود را درگير جنگ يك پيوند دارد و حتي .كرد جانبه نخواهد هاي جهاني چندجانبه

 سه مدل سناريو

:در سناريوسازي سه مدل كلي وجود دارد
به مدل كمي كه آن در پيش.1 مي بيني اقتصادسنجي .شود كار گرفته
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.وكيفي است مدل تركيبي كه آن تلفيقي از رويكرد كمي.2
.سازي تصميمات سياسي است مدل شهودي كه فراهم آمده از كيفي.3

 سناريوهاي چندگانه

مي چندگانهسناريوهاي رو با اعمال ازاين. گيرند همزمان چند آينده را در نظر
هاي بيشتري وجود پژوه امكان انتخاب گزينه از چهار به باال براي هر آينده سناريوهاي

.كند دارد كه آن موجبات همپوشاني در احتماالت آينده را فراهم مي
بهفرايند در :درگير خواهند بود صورت اساسي سناريوسازي چندگانه چند مورد
،هاو غايت ها، اهداف تجديد شناسايي آرمان.1
،كار براي توفيق بيشتر آيندهو ها در چرخه كسب سازي ايده شفاف.2
و شناسايي اولويت.3 و تفكيك آنها از توهمي كشف ،هاي واقعي آينده
و جايگاه آنها در آينده سازمان فهم شكاف.4 .هاي كنوني

دو. شوند سناريوهاي چندگانه به چند نوع سناريو فروكاسته مي اين سناريوها به
و هنجاري عمل مي . كنند صورت اكتشافي

و رويدادها را براساس فرضيات مختلف بررسي مي:سناريو اكتشافي . كند توصيف روندها
.دنبال ترسيم آينده مطلوب براساس وضعيت حال خواهد بود به:سناريو هنجاري

از آينده سناريو  پردازي

و تصاويري از آينده سناريوپردازي هم ها طرح كلي هاي محتمل خواهند بود كه به
و در چهار اين سناريوها در فضاي امكان. وابسته هستند به ها كار گرفته سوي زمان

مي. شوند مي . شوند با اين اصل سناريوها حدسياتي براي انديشيدن آينده محسوب
مياين گويند كه چگونه در شرايط محيطي متفاوت آينده تـوفيقي حدسيات به ما
از نگاه ديگر بـراي هـر موضـوع چنـد سـناريوي متفـاوت طراحـي. آوريم دست به
به مي صـورت مطلـوب تأثيرگـذاري مفيـد شود تا در عين اعمال اصل عدم قطعيت

.داشته باشند
مي با سناريو به. شود پردازي تصاويري از آينده محتمل رسم اين روش از دانايي

و روندهاي متنوع مربوط مي از. هاي محتمل را قابل درك كنند شود تا آينده احتماالت
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و سازگار با آينده يا وبهنگاه ديگر اين تصاوير ممكن است واقعي كلي ناسازگار باشند
.گستري را توجيه كنند هم

و بـه هـم پيوسـته ايجـاد مثابه واقعيت تصاويري از آينده سناريوها به هاي محتمـل
و رونـدهاي متنـوع تصـاويري بـا الگـوي مي كنند كه از آينده براساس منطق احتمـاالت

و درون ميبهسازي باورپذيري به؛ آورند وجود كارگيري سناريوها، فضايي يعني در ذهن با
ميبهها از امكان و هـا در برابـر چـالش كه نشانه توانـايي سياسـت آيد وجود هـاي آينـده

و و فرصت براي شناسايي چالشحال درعين ارزيابي آنهاست .ها تأثيرگذار است ها

در شرايط متفاوت  سناريوها

و سناريوها از يكسو در شرايط متفاوت طراحي مي سازوكاري نامتقارن ديگر ازسويشوند
به. با يكديگر دارند و مفهومي دنبال آينده در اين وضعيت سناريوها كردن آينده گستري

به مي .دست نياورند روند، هرچند توفيق بزرگي
پايه حدسيات عقالني سناريوها با سازوكار انديشيدن در شرايط متفاوت آينده بر

و آينده، مجموعهگستري زيرا هميشه براي واقع؛ كنند عمل مي اي از سناريوهاي متمايز
با اين سناريوها با سازوكار واقع. شوند فاقد قطعيت طراحي مي نمايي به پيكار

و زواياي آينده با احتمال بيشتري درك شوندميبرگستري وهم . خيزند تا امكان

 ويژگي سناريوها

:شوند سناريوها با سه ويژگي اساسي شناخته مي
با اين. آينده كه در آن اصل احتمال حق حيات انساني داردفرضي بودن.1

مي شوند كه در انطباق با آينده سناريوها مفروضاتي طراحي مي .گيرند هاي فرضي قرار
و طرح كلي كه در سناريوها جامعيت سناريويي اصـالت.2 برخورداري آينده از ايده
.دارد

آن.3 با اين اصل سناريوها. استچندوجهي بودن آينده كه نشانگر غيرقطعي بودن
.شوند نيز براساس چندوجهي طراحي مي

:توان براي آن طراحي كرد از نگاه ديگر سه ويژگي همسو مي
در باورپذيري كه تصميم.1 .منطقي قرار دهدفرايند ها را
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و ذهن.2 .انگيزي كه آينده به شكل واقعي خوانده شود احراز شاخص جذابيت
م.3 .قايسه در آن وجود داشته باشدانسجام دروني كه قابليت

 زبان سناريوها

و خاصه هاي دروني در جهان امكان هر چيزي زبان خاص خود را دارد كه با آن حاالت
مي. كشد خود را به تصوير مي نشانه وجودي آن چيزهرشود كه زبان با اين فرض دانسته

.شود است كه با گشوده شدن وجودش در پهناي هستي گسترده مي
سناريوها نه واقعيت اصيل كه زباني براي به تصوير كشيدن واقعيت آينده محسوب

مي يعني سناريوها، زبان سيال آينده؛ شود مي با اين اصل در نهاد. شوند پژوهي محسوب
ها ممكن سازد گيري را براساس سياست تواند تصميم سناريوها قابليتي وجود دارد كه مي

ميبهكه اين قابليت زبان سناريوهاست كه  .شود سختي خوانده
و ها، هم نشانه مثابه واقعيت سناريوها به حساببهها هم زبان فهم براي آينده هاي زبانند

و اين زبان، سازه. آيند مي .داراي نمادهاي دوجانبه استحال درعين اي ناتمام دارد

 سازي سناريوي ذهن

ها را پيش از وقوع گستري است تا آينده سازي در راه ذهن سناريوسازي ابزاري براي ذهن
و بر سازي به شكل برتر قدرت خالق فكر ذهناين نوع. گونه واقعي بسازند زمانش بفهمد

و كشف واقعيت آينده كند دهد تا با طوفان فكري با آينده را گسترش مي .ها مواجه شود
و شكل دادن به خالقيت ذهن به آينده سناريوها با ذهن نگاري مبادرت سازي

مي اين ذهن. كنند مي دهد تا به تعميق سازي آينده درواقع به ذهن سوگيري معقول
.سازي اقدام كند آينده

 سير آينده سناريوها

و همه و ديگر ازسويسناريوها از يكسو مسير راه آينده را مشخص كرده همه آنها خرد
مي. دانند تفكر را عامل ايجاد تغيير جهان آينده مي شود با سناريوها اين واقعيت مشخص

به كننده سازه كه تفكر واحدي بر جهان حاكم بوده كه آن تعيين مي هاي تغيير آن .رود شمار
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سناريوسـازان از يكسـو بايـد رونـد. هاسـت گرو روندگرايي آينده آينده سناريوها در
و  گوينـد كـه آينـده سناريوها به مـا مـي ديگر ازسويآينده را با الگوشناسي بررسي كند

و از سرچشمه بي بـا ايـن تلقـي سـناريوها راهنمـاي. اي رويش يافتـه اسـت تاريخ نيست
مي آينده و در چرخه آينده ها محسوب پژوهي سير راه آينده را با منطـق احتمـاالت شوند

.كشند به تصوير مي

 روش دلفي) دوم

در يونان گرفته شده كه كاهنان اين شهر آينده را1روش دلفي از نام معبد دلفي
مي پيش با اين روش. پژوهي با خرد جمعي است بر آينده روش دلفي مبتني. كردند بيني

به تأكيد مي اين تكنيك بنا. مراتب بهتر از يك ذهن عمل خواهند كرد شود كه دو ذهن
پ دارد كه ذهن را در آينده حل پيدا اسخ مسئله يا راهشناسي به اجماع فراگير درخصوص

.كردن به مشكلي برساند تا اكتشافات آينده از اطمينان بيشتري برخوردار شوند
و گفتگوي منطقي است در اين روش. روش دلفي مفاهمه روشمند براساس تفاهم

مي ديدگاه .شوند هاي متفاوت به هم نزديك
و پخش.داي وجود دار در روش دلفي، نوعي از تكنيك مشاوره دومرحله يكي تهيه

ديگر پرسش جامع براي. پرسشنامه با هدف استفاده از خرد جمعي در فهم آينده است
مي كنندگان در همه همه مشاركت آن پرسي است كه طرح شود تا با پاسخ گفتن به

.اي از خود ارزيابي دست يابند ها به نحوه پرسش

 عناصر روش دلفي

:عناصر اصلي روش دلفي سه چيز است
و نيز هدفمندسازي چرخه دانايي آينده براي ساخت.1 ساختارمندي جريان دانايي

 آينده بهتر،
 كنندگان براي ارزيابي مجدد خود، ارائه نتايج عملي طرح دلفي به مشاركت.2
و كارشناسان توانا در استفاده از اين روش ناشناس ماندن هويت مشاركت.3 .كنندگان

___________________________________________________________________________ 
1. Delphi 
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 روش فهم دلفي

زيرا آينده را سراسر احتمالي؛ كند قطعي را توصيه نميفرايند آيندهروش دلفي در فهم
كننده برعهده ها در فهم آينده نقش تعيين ضمن اينكه طراحي نوع پرسش. داند مي

و روش فرايند با اين نگاه عاليق انسانيِ كارشناسان در اين. دارند روشي تأثيرگذار است
.ن نخواهد بوددلفي نيز از تأثيرپذيري اين بيماري مصو

روش نخست. روش دلفي ممكن است از قانون بيدارگري يا خوابگردي پيروي كند
ازبهكه روش دوم درحالي. دعوتي است كه براي فهم آينده امر تعييني وجود ندارد كلي

بر منطق بنابراين روش فهم دلفي از آينده مبتني. توهمات بيهوده فراهم آمده است
و قانون  .احتمال طبيعي استاحتماالت

 ايده روش دلفي

هـاي دنبـال كشـف آينـده اين ايده بـه.، روشي سراسر خالق است عنوان يك ايده روش دلفي به
و مدل ويژه فكري به كشف روندهاي آينـده بپـردازد ممكن مي اگـر. رود تا براساس الگو تاريخي

و انديشه عملي برنتابد، فاجع مياين روش در دام علم گرفتار شود .دهده روشي در دانايي رخ
به روش دلفي در پي كشف ايده و گيري منظور تصميم هاي خالق براساس منطق دانايي

و محتمل است در آينده و نيز طبقه. هاي ممكن از اين روش براي تجميع اطالعات بندي آنها
مي طريق پرسشنامه جهت استفاده كارشناسان در فهم آينده به .شود كار گرفته

 نواع روش دلفيا

 كارگروه دلفيو تصميم دلفي سياست، دلفي كالسيك، دلفي روش چهاربه دلفي روش
.شودمي تقسيم

و تعريـف موضـوع، تعيـين دلفي كالسيك مجموعه اي از شناسايي مسـئله، تعيـين
و تعيين اثبات پاسخسشكارشناسان متخصص، تهيه پر و تحليل هريك و دوم ها نامه اول

انـدازي پرسشـنامه دوم، تعيـين اثبـات گيرد كـه در غيـر ايـن صـورت بـه راهميبردررا
و تحليل با فـرض اثبـات پاسخ و در صورت ناكافي بودن اعمال تداوم پرسشنامه نامه دوم
مي كردن گزارش صورت طبيعي نهايي به .شود ها



ـ تفكر در روند آينده 65 فصل اول

و مسئله خصوصروش دلفيِ سياست اغلب در و موضوع انسان سياسي هاي سياسي
بهحكم مي راني آوري اطالعات از كارشناسان در چند اجراي روش دلفي به جمع. رود كار

ها پيوسته در دستيابي به نتايج در اين روش نيز نتايج دوره. شود مرحله مربوط مي
و اقناعي تكرار مي .شوند تا در ميان كارشناسان به وفاق فراگير دست يابند اثباتي

ميدلفي تصميم، به اجتماعات انسا و اجتماعي مربوط و مسائل سياسي در. شود ني
مي اين دلفي گروه تصميم البته هدف اساسي اين. كنند گيرنده واقعيت كنوني را بررسي

در روش دلفي، حال اينبا.گيري است مراتب تصميم سلسلهسازي براي دلفي، تصميم
و تصميم سامان دادنِ سياست و شناسايي ها، اولويت ها و همراه با ايجاد فرصتگذاري ها

.هاي بزرگ امروزي امري الزم است تصاوير آينده براي مقابله با چالش
در كنـد تـا در تصـميم دلفي كارگروه با برگزاري كارگاه يك روزه عمـل مـي سـازي

و بـا خطراتـي نيـز همراهنـد بـه نتـايج  و دشـوار دارنـد موضوعاتي كه عواقـب پيچيـده
.تري دست يابند سريع

ي پيرامون روش دلفي نكات

:در روش دلفي نكات ذيل اهميت اساسي دارند
و فراگير،.1 و طراحي پرسشنامه براي گردآوري به شكل جامع  تعيين موضوع آينده
و خالق با ويژگي آينده.2  پژوهي، انتخاب كارشناسان برجسته
و سنجش مقدماتي پاسخ تحليل پاسخ.3  ها، ها براساس آراي كارشناسان
و به سامان خالصه.4 و پسين، كردن داده سازي  ها از سنجش نخستين
 ها از سنجش اوليه به كارشناسان، هاي دوره اول پاسخ بازگشت نتايج يافته.5
و تحليل داده سنجش دوباره ديدگاه.6 و نگارش پاياني گزارش، ها  ها
.نگري كارشناسان نگاري برپايه انديشه توافقي آينده نگارش آينده.7

ار روش دلفي اعتب

اين روش. ها ممكن است امري درست يا نادرست باشد در روش دلفي اعتبار يافته
هاي گروهي خواهد بود كه در تعامل ارتباطي ممكن است راهكاري مناسب براي پژوهش
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و اشتباه گستره متنوعي از پاسخ به. ها را به هم پيوند دهد ها مي با اين نگاه كه نظر رسد
د .پژوهيدن امري الزم است لفي براي آيندهارزيابي روش

مي در اين روش امر احتمالي به آينده تا پژوه امكان دهد كه از خرد جمعي استفاده كند
كه حدي نميبهاين فعاليت هرچند. رو را به حداقل ممكن برسند هاي پيش اشتباه رسد

و راه ها در آينده حداقلدارد، اما بايد به همينبرها را از ميان كلي اشتباه به پژوهي توجه كرد
.شناسي را در پيش گرفت تا به حداقل كورسويي از آينده با نيروي گرانشي دست يافت آينده

 روش طوفان فكري) سوم

هم روش طوفان فكري ايده و محصول و برآمده از ذهن فكور انديشيِ خالق اي ممتاز
بههاي جديد است كه دربا گروهي براي طرح ايده و مسائل آينده صورت خالق ره موضوع

و ايده سازي با سازوكار ايده در اين روش جريان ايده. انديشد مي پژوهي تقويت ستاني
و فرصت مي .هاي آينده نقش اساسي ايفا كنند شود تا در شناسايي امكانات

:در طوفان فكري رعايت اصولي الزم است
و توليد ايده تمركز بر كميت.1 و احتمال دستيابي به راههاي ها هايحل بيشتر
و تأثيرگذارتر از آينده اساسي ،تر
و توليد.2 جستن از يك ايده براي توسعه دايره تفكر آينده در مواجهه اوليه دوري
و متناظر براي قابل فهم كردن مسئله ايده ،هاي آينده هاي متنوع

از.3 فر وجود آمدن ايدهبهپذيرش و هايحل اهم آوردن راههاي غيرمعمول آينده
،بهتر براي فهم روندها

و تركيب ايده.4 .در مواجهه با آينده بهترمدترآكارها براي پديداري ايده تواناتر

و ايده ها طوفان فكري

و ايجاد ايده طوفان فكري به هاي جديد براي توضيح آينده درحال وقوع دنبال طرح
و تدبير. است بهدر اين عرصه داشتن خالقيت مي هراس انساني دو اصل جدي رسند نظر

و با سازوكار انساني قابل توجيه مي و اصل انساني دارند .شوند كه هريك سازه
در اين روش. شود زده خودداري شتاب شدت بايد از داوريبهدر طوفان فكري

به احياي طرح ايده و نيز هم كارگيري ايده هاي با كيفيت بهتر راه با هاي غيرمعمول آينده
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هاي آينده تعامل ايدهرابطه در اين. هاي ديگران امري الزم است كار گرفتن ايده به
و مفهومي مي .كردن موقعيت آينده راهگشاتر باشد تواند در كشف، فهم

 انگيزي روش ذهن) چهارم

به روش ذهن ها معناي برانگيختن خالقيت انگيزي شكل برتري از طوفان فكري بوده كه
كردن ها براي فعال انگيزي دو اصل تنوع ايده در ذهن. پژوهي است در چهارسوي آينده

و طراحي كميت به كيفيت افزايشها براي مغز ها ممكن است احتمال دستيابي
.دهد هاي بهتر را در آينده افزايشحل راه

اين روش امكاني. سازي در موضوع آينده است انگيزي سازوكاري براي ايده روش ذهن
.پذيري قرار گيرند ها در جوانب مختلف در موقعيت فهم دهد تا آينده به طوفان فكري مي

و ايده در اين روش افراد با اراده آزاد فكر مي و راه كنند هاي متنوع فكريحل ها
ا. دهند ارائه مي هاي افراد بدون ين اعمال، آزادي فكري چنان فراخ خواهد شد كه ايدهبا

و افكار نهفته نيز بيان مي .شوند محدوديتي طرح
به در ذهن شمار انگيزي تفكر روشي همراه با تفكر ارزشي براي انسان اصل اول

و تداوم. رود مي و زبان فكر به ذهن بشري قدرت انديشيدن اين تفكر با منطق تفكر
مي ركردن در اليهفك .دهد تا آينده قابل درك شود هاي مختلف آينده را

ها، ها، بهبود بخشيدن به ايده انگيزي بايد به اموري مانند تمركز بر كيفيت در ذهن
و پيوستگي ايده پذيرش ايده هم هاي غيرمعمول و . افزايي توجه كرد ها براي بروز خالقيت

ميانگيزي سه اصل با اين نگاه در ذهن :يابند اساسي اصالت
و دستيابي به ايده ايده.1 ،هاي آينده متناظر ستاني
و تحليل ايده ايده.2 و تجزيه ،پژوهي ها با رويكرد آينده پژوهي
.شناسي با الگوي تاريخي سازي براساس روند ايده.3

ها، تشويق كردن درباره ايده انگيزي قواعدي مانند دير حكم از نگاه ديگر در ذهن
در آميز، سنجش كميت ايده هاي اغراق به ايده اذهان ها همراه با كيفيت آنها، پژوهش
و ايده ايده .هاي فعال وجود دارد هاي متناظر، ارزش يكسان افراد
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 انداز روش چشم) پنجم
به روش چشم و معناي تجسم انداز . وجود آوردن تصوير واقعي از آينده ممكن استبهكردن

با؛ نه امر قطعي كه مانند پرسش از آينده احتمالي است انداز در اين وضع چشم يعني
از. اي سخن گفت كه ترديدي در آن نباشد توان از آينده انداز نمي چشم اين شيوه
و اشتباه خواهد بود پژوهيدن مانند هر شيوه ديگر دستخوش خيال آينده .انگيزي، توهم

ت انداز تصويري ذهن چشم و انگيز از آينده است كـه مـا عهـدي بـه ايجـادش داريـم
انـداز اصـل انسـاني يعنـي در چشـم؛ شـوند هاي ما در آفـرينش آن مـنعكس مـي ارزش

. شود هدفگذاري مي
دهـد كـه آن جامعـه انـداز را شـكل مـي در اين فرض تصـوير آينـده نيـاز بـه چشـم

ه جديـدي بـه انـداز گشـودن پنجـر چشـم حـال ايـن بـا.سـامان خواهـد كـرد آينده را بـه 
.ناآمده است روي جهان

زيـرا؛ اندازها هميشه آينده مسئله اصلي اين روند از پژوهيـدن بـوده اسـت در چشم
و بدون آن چشـم چشم انـداز فاقـد معنـاي انداز در نهادش مسئله آينده را به همراه دارد

و بـزرگ با اين پژوهش ذهن در آينده. واقعي است و دور بـا وقـايع كوچـك هاي نزديك
تص مواجه مي و ميشود .كند ويري مشابه از آينده منعكس

 اندازسازي شيوه چشم

با اين فرض. اندازسازي طرح موقعيت مفهومي براي پيدايش امري در آينده احتمالي است چشم
مي وضعيت آينده در چشم و به هدف تعييني نيز معطوف .شود انداز با روندشناسي تعيين

و بررسي چشم وضعيت حال به شكل طبيعي امكان اندازسازي با فهم حوادث گذشته
مي نو فراهم مي اين شيوه براي. شود آورد كه با آن پديداري براي يك آينده مطلوب آغاز

و آماده چرخه چشم تجسم و تعيين هدف سازي روش برنامه انداز به ريزي مي ها .رود كار
و عناصر تعييني گذشته را نمي از شناسد، با اين فرض كسي كه الگوهاي اساسي

شايد چنين فردي بيش از آنكه. داند كه قابل سخن گفتن باشد شناسي چيزي نمي آينده
مي شناس باشد، در توهم آينده آينده و فقط از عنوان آينده شناسي به سر شناس برد

و خود را به همين نام در سوادگاه سوءاستفاده مي و سوادكده كند مي ها .اندازد ها جا
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م :شوديبا وجود اين پرسيده
به چه چيزي عناصر تعييني آينده را تعيين مي كند؟ پاسخ به اين پرسش به نوع نگاه

شناسي اصل خواهد بود اگر موضوع آينده انسان باشد، انسان. موضوع آينده بستگي دارد
كه آنجااز. شناسي اصالت خواهد يافتو چنانچه جهان موضوع اصلي واقع شود، جهان

ش ميانسان در جهان واقع و بخشي از آن محسوب با ده شود، عناصر امروزي جهان
و نيز تداوم انفجار جهان عناصر تعييني آي ميبهدهنقابليت گسترش يعني؛ آيند حساب
.مغز عناصر تعييني آينده در عناصر امروزي جهان نهفته است

 انداز آينده چشم

آن انداز با پرسش از آينده تصوير واقع چشم ميگرايانه از كند كه چندان دقيق ايجاد
با آنجاازانداز يعني چشم؛رسد نظر نمي به كه قابل ديدن نيست بايد پرسش متناسب

و به دور از خيال .انگيزي را طرح كند واقعيات
كردن ذهن با آينده انداز نه از نوع استفهامي كه امري براي درگير پرسش چشم

تف يعني چشم؛ است ها انگيزد كه در اين ميان پرسشبركر در آينده انداز بايد ذهن را به
به در اين صورت ذهن از طريق چشم. تري برعهده دارند كننده نقش تعيين و پرسش انداز

آن تفكر در آينده برانگيخته مي و متعاقب و با سازوكار تفكر در آينده نفوذ كرده شود
مي چشم .كند انداز از آينده را ترسيم

؟چه انداز براي چشم

انداز يعني چشم؛ ها در آينده است بيني نمايي براي پيدايي پيش انداز ابزار واقع چشم
انداز آينده با چشم. هاي در آستانه آمدن است بيني كردن از آينده سازوكاري براي پيش

مي در موقعيت شناسايي قرار مي و قدري از مدار وحشي بودن بيرون و ممكن گيرد آيد
.است دانسته شود

به از نگاه ديگر چشم و قابل دستيابي انداز، ابزار توانايي براي توصيف وضعيت آينده
مي در چشم. آن است و جهان در دستور مطالعه قرار او اندازها چرخه آينده انسان و گيرد

مي با اين دو دغدغه چشم اندازسازي طرحي با ايجاد آينده بنابراين چشم. كند اندازسازي
و اجتماعي استبهتر براي انسا .ن براساس سازمان سياسي
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مد) ششم  سازيل روش
و پيچيده آينده است سازي در واقعيت مدل اين. ها سازوكاري براي بررسي موضوع دشوار

به روش مجموعه كار اي از معادالتي به هم پيوسته است كه براي سيستم پيچيده آينده
مد. رود مي ميل با س سازي ذهن و با تواند آينده يك و به تجربه بيارايد امانه را بيازمايد

.آن دانش آينده توليد كند
ايـن روش بـه. گيـرد سازي از آينـده در چهارسـوي منطـق علـم صـورت مـي مدل

گذشته پيوسته است كه براساس آن آينده در چارچوب مدل منطقي فرايند الگوسازي از
و مفهومي خواهد شد .فهم

 سازي روش شبيه) هفتم
به شبيهروش مي عيار اغلب با الگوسازي رايانه صورت تمام سازي در. شود اي قابل فهم
مي سازي، مجموعه شبيه شوند تا از چندوچون اي از متغيرهاي به هم پيوسته بازنمايي
و كشف آينده آينده .ها كنند ها بگويند

مي با مجموعهكردن مفاهمهسازي، در روش شبيه  اين. گيرد هاي گسترده شكل
و تصميمات سياستي را با روش در چرخه انديشيدن تأثيرات گسترده خواهد داشت

.گذارد نمايش دادن به مشاهده مي
 كارايي سازي روش مناسبي براي سياستگذاران است تا ميزان در اين وضعيت شبيه

مي اين روش در آغاز با مدل رايانه. سازي كنند ها را در آينده شبيه سياست شود اي ايجاد
مي كه با آن امكان شكل به گيري آينده مشاهده و صورت عملي تأثيرات گسترده شود
.برجاي خواهد گذاشت

هاي سازي ابزار كار سياستگذاران است تا بتواند تأثير سياست با اين برداشت شبيه
و يا سنجش منطقي در سياست كارايي كنوني را در آينده بررسي كنند و ها را بيازمايند

اين شيوه هم براي فهم ماهيت پيچيده. سازي آن برآيند در پي شبيهبلندمدت 
و هم ترسيم گسترده سياست بنابراين. ها در آينده خواهد بود اي از تأثير اين سياست ها
.گونه است سازي در جهان واقع شكلي از طراحي با سناريوهاي بازي شبيه

مي سازي چيزي است كه با آن آينده شبيه ت پژوه قابل متغيرها را در گذر زمان تواند



ـ تفكر در روند آينده 71 فصل اول

مي رايانه نحويبهسازي در شبيه. به فهم آينده معطوف كند آيند ها به كمك ذهن انسان
و گمان انساني مشاركت مي .كنندو در چرخه حدس

 روش درخت وابستگي) شتمه

به بيني آينده معناي پيش روش درخت وابستگي به ها طراحي منظور فهم آينده هاست كه
و به هم پيوسته.و براي دستيابي به هدف تعييني است شده اين روش ساختار پيچيده

مي دارد كه براي نشان دادن فازهاي چندگانه يك مسئله به .رود كار

 شناسي روش تحليل ريخت) نهم

در روش تحليل ريخت و تعيين امتداد روش درخت وابستگي قرار دارد شناسي كه براي فهم
به فرصت ميكا هاي نو يكي تحليل روشمند از ساختار: اين روش دو ويژگي عمده دارد. رودر

هاي هايي است كه شكاف ديگر محركي نيرومند در ايجاد گزينه. كنوني كه آينده يك صفت است
پر مي كردن، تعيين پارامترها، ترسيم ماتريس چندبعدي، در اين روش فرموله. كند ساختاري را
و ارزيابي خروجي .هاي ممكن امري الزم است تحليل عميق براي دستيابي به برترين پاسخها

 باني روش ديده) دهم

در ها، فرصت باني آينده براي كشف چالش روش ديده و فراهم آوردن نقشه راه نافع ها
به ذهن با روش ديده. دستيابي به آينده ممكن است و دنبال شناسايي چالش باني ها

.سازي مؤثر است كه با رويكرد سناريوسازي در نقشه راه آيندههاي آينده بوده فرصت
نگري ها، تهديدها، گسترش دامنه آينده با اين روش كشف روندها، بازشناسي فرصت

مي. گيردو نيز تقويت روندها صورت مي و اين كشف نشان دهد كه در آينده قابليت فهم
و  ميبا آن زبان آينده درنتيجهمفهومي شدن وجود دارد .شود ساخته

و فرصت باني با هدف شناسايي چالش ديده . ها در مجاورت زماني حال قرار دارد ها
به با اين نگاه ديده مي باني نقشه راه اوليه آينده و با آن رگه شمار هاي آينده با رويكرد رود

مي باني روندها ساده پس با ديده. شود تاريخي مالحظه مي و ذهن تر كشف شوند
ميت مناسب مير در راه آينده قرار و گامي هرچند ساده به پيش .رود گيرد
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 روش كشف روندها) يازدهم

مي با روش شود كه كشف روندهاي آن نخستين پژوهيدنِ شناسي از آينده دانسته
به. معطوف به آينده است . بيني آينده براساس شواهد تاريخي است دنبال پيش اين روش
به كارايي طبيعي سنجشصورت با اعمال اين روش به طرز عملياتي ممكن سياستگذاري

و حدس مي و اجتماعات انساني آينده واقعي شود شد ها در ارتباط با انسان .تر خواهد
مي: شود در اين صورت پرسيده مي و كشف روند آينده فهميده شود؟ چگونه درك

و كشف روند آينده با صورت بندي صورتاين.شد بندي گذشته ممكن خواهد درك
و فهم شود نمايي است تا رگه درصدد واقع .هايي از آينده درك، كشف

و تحليل) دوازدهم  روش تجزيه
و كشف كه به و تحليل كارگيري تأثيرات متقابل براي فهم برتر براساس روش تجزيه

و تحليل آينده مسئله روندشناسي موجب. منطق اكتشافات ذهني است در تجزيه
و تحليل روندشناسي در امر آينده. شودميفرايندها شناخت  به ازسويي تجزيه شناسي

و او را با واقعيت كمك انسان مي ميهها روب آيد بيني شناسي چرخه پيش با روند. كند رو
شد شكل مي  ديگر ازسوي.گيرد كه همه چيز در آينده دستخوش تغيير اساسي خواهند

مي روند و منحني شناسي بر اين اساس. رو به جلو را در آينده تعيين كندتواند خط
به هاي پيش روش و اين روش دنبال كمي كردن رويدادهاي آينده بيني از آينده به اند ها

.پردازند توصيف كيفي آينده مي

 روش تحليل تاريخي) سيزدهم
و پيش بيني از پيامـد تحـوالت در آينـده تحليل تاريخي با استفاده از رويدادهاي تاريخي

دسـت آوردن فهـم تغييـرات هدف اين تحليل با كشـف رونـدها بـراي بـه. شود انجام مي
و بلندمدت است به .وجود آمده در آينده كوتاه

و نتايج ناگشوده تا . ريخي استروش تحليل درصدد شناسايي ماهيت، علل تغييرات
و طرحي از يك تحليل تاريخي از آينده است اين روش با الگوي تاريخي تقويت مي .شود
بيني پيامدهاي تحوالت جاري براساس رويدادهاي روش تحليل تاريخي براي پيش
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به. تاريخي است كه مثابه يك واقعيت نوعي پديدارشناختي از آينده اين روش هايي است
.اند به گذشته تبديل شده

 روش تحليل روند) چهاردهم

و تداوم سياست و كشف مسائل درحال پديداري تحليل روند آينده براي آزمودن آينده ها
تحليلكه درحالي. اين روش تأكيدي است كه راه آينده متفاوت با گذشته خواهد بود. است

و پيش روند براي برون مناسب اين تحليل سازوكار. هاي گذشته است نگري از داده يابي
و مسائل جديد است براي بررسي سياست . ها

و اين واقعيت البته بشر به تجربه دانسته كه آينده تداوم خطي گذشته نيست
حال اين روش از روندهربه. صورت طبيعي بر تحليل روند آينده اثر خواهد گذاشت به

و تغيير در آن تدريجي باشد آينده به .كار مسائلي خواهد آمد كه تحول

 روش تحليل محتوا) دهمپانز

اين. اي از محتواهاي ممكن از آينده است كردن مجموعه تحليل محتوا درصدد مشخص
با. روش در مطالعه علوم ارتباطات نيز كاربرد گسترده دارد روش تحليل محتوا بايد

.هاي آن با حداقل تهديد از اعتبار الزم برخوردار شود مهارت خاص انجام شود تا يافته

و تحليل پيشران) دهمشانز ها روش تجزيه

و تحليل پيشران با اين روش هم آينده شكل. ها براي شناخت روندهاي آينده است تجزيه
و هم با امكان واقعي مي مي گيرد دهنده به عوامل شكلپيشران تحليل. شود هايش قابل درك

و دغدغه روندها مربوط مي .روندها در آينده استاش بررسي تأثيرات اجتماعي شود
. هـاي آينـده اسـت دهنـده ها بـراي كشـف شـكل بر اين اساس تحليل روند پيشران

مي آينده و پژوه با استفاده از اين روش و نگارش سـناريوها، نقشـه راه تواند از آن در طرح
بر چشم هـا پژوهي شناسـايي پيشـران در آيندهحال اينبا.گونه واقعي استفاده كند اندازها

مي با اعمال اصل عدم قطعيت از عوامل اصلي ايجاد تغيير بنيادين به .روند شمار
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ها روش تركيب روش)همهفد

به تركيب روش . هاي متنوع در يك مسئله مطالعاتي از آينده است معناي تجمع روش ها
مي هاي روشي براي آينده در اين روش از همه ظرفيت شود تا احتمال پژوهي استفاده

.ها به حداقل ممكن برسد پديداري اشتباه
مي تركيب روش اين مطالعه متعاقب تفكر. گيرد ها در چهارسوي علم آينده صورت

مي پديدار مي و با زبان علمي صورت و در منطق علم هر اتفاقي از حال اينبا.گيرد شود
مي آينده ممكن كه قابل گفتن باشد با زبان فكر صورت مي و گفته .دشو گيرد

 روش الگوي چرخشي)همهجد

به روش الگوي چرخشي آينده، الگوي چرخشي از پديده صورت مشابه گذشته هاست كه
و تحت تأثير الگوي تاريخي قرار دارد عمل مي پژوهي شامل اين چرخه در آينده. كند

و نسل انساني مي .شود زندگي، تاريخ
مي اين چرخش تالشي است و همه هاي جهان گويد پديده كه به شكل چرخشي عمل كرده

مي. شوند جهان با اشيايش دستخوش تغييرات اساسي مي و اين روش ثبات جاودانگي را نفي كند
ميميبرگونه ساكن شدن را از ميان تصور هر و آرامش كيهان را در روند ناآرامي .داند دارد

 روش پويش)همنوزد

به روش پويش فعاليتي همه جانبه براي شناسايي تغييرات اساسي يك واقعيت معطوف
مي. آينده است با در اين روش تأكيد و شود كه جهان سراسر در تحول استمراري است

با اين فرض كه اگر جهان ساكن. مندي از همين اصل قابل شناسايي خواهد بود بهره
و شايد  .ناممكن باشدكليبهباشد، فهم آن دشوار

 روش چرخه آينده) بيستم

و سامان دادن انديشه روش چرخه آينده درصدد سازمند و پرسش كردن ها در مسئله ها
در. هاست آينده و آينده، پيشفرايندهاي اين روش در مواردي مانند تفكر بيني حال

و مناسبات پيچيده، به تصوير كشيدن سناريوهاي جايگزين، نمايش هاي پژوهش دادن روابط
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و نيز طراحي ذهن نگر، توسعه آزادي چندمنظوره، تصوير چشم آينده انگيزي اندازي از آينده
و منطق جمعي است بر .پايه اصول

و چرخه آينده متداول  نگاري ترين روشي است كه فناوران آينده واقعيحال درعين ترين
مي. كند از آن استفاده مي ك فناوران با اين روش فكر ه آن راهي بسيار ساده براي كنند

با مواجهه و نيز مشاركت مردم .نگري است آيندهفرايند ذهن

يك بيست و مغزي)مو  روش تجربه ذهني

و مغزي روش و حس براي درك واقعيتبرتجربه ذهني هاي معطوف به آينده پايه خرد
و روندهاي آينده. طراحي شده است كه اين روش از الگوي تاريخي گذشت استفاده اي

.ها را ميسر كند كند تا كشف روندهاي آينده مي

 روش درك مستقيم آينده) دومو بيست

و درك نابهنگام از يك و مغزي درست درك مستقيم آينده نوعي از تجربه ذهني
و در مواجهه با واقعيت عيني انجام اين درك با ذهن. واقعيت ممكن است برانگيزي

و با آن تجاربي مي ميشود .شود از دانايي آينده پديدار

 روش محاسباتي) سومو بيست

به روش محاسباتي آينده به و منطـق كارگيري روش معناي هاي محاسـباتي طبـق اصـول
براسـاس. اين روش تاكنون در سازمان فضايي آمريكا اسـتفاده شـده اسـت. رياضي است

و سنجه خردي  و انجام زماني به محاسبه پـس.و منطقي نيـاز دارد اين روش در هر آغاز
و انجام را محاسبه مي و رياضي مسيرهاي متفاوت آغاز را روش محاسباتي و ذهـن كننـد

مي راه با تعيين و هموار قرار .دهند هاي بحراني در مسير واقعي

 روش چرخه ديدارسازي) چهارمو بيست

ل توجه در هاي قاب ها يكي ديگر از روش روش چرخه ديدارسازي با نگاه به واقعيت
در سازي درواقع سازوكاري براي تصويرسازي آينده اين ديدار. شناسايي آينده است ها

.چارچوب امكان واقعي براي رسيدن به اهداف مورد نظر است
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 روش پيمايش محيطي) پنجمو بيست
و رومي روش پيمايشي محيطي شيوه و ايران باستان دارد ها اي است كه ريشه در مصر

مينيز از آن اكنون اين روش مورد توجه علوم اجتماعي جديد قرار گرفته.جستند بهره
.و گستره وسيعي را به خود اختصاص داده است

هاي معطوف به آينده اطالعاتي است كه در فعاليت روش پيمايشي براي بررسي
مي به د اين روش با فهم شرايط، سازگاري با تغييرات سريع محيط، ايجا. شود كار گرفته

و تسهيل سنجش اعمال مديريت، نشانگرهايي براي توسعه فضاي مطلوب در آينده
.سيستم پيمايش محيطي است
:دنبال پاسخ به دو پرسش اساسي است روش پيمايش محيطي به

 پژوهي كدام است؟ هاي محيطي در آينده ثبات جنبه.1
 اند؟ هايي از جوانب محيطي در آينده دستخوش تغيير شده تاكنون چه جنبه.2

 روش پايش ارزيابي) ششمو بيست
مي روش پايش ارزيابي به رويدادهاي درحال شكل به. شود گيري مربوط صورت اين روش

و نيز در كوتاه .ترين زمان ممكن واقع شده است همزمان

 سازي روش بصري) هفتمو بيست

و سازي درصدد است با شناسايي تجربه روش بصري و ناخوش در گذشته هاي خوش
تصويرسازي از آينده تا حد فرايند در اين روش. دهد هاي كنوني افراد را تغيير حال، ايده

و  گستري تالشي براي واقعيت درنتيجهامكان در دستيابي به اهداف واقعي خواهد بود
را. چندوچون آينده است پس چنين روشي با اين راهبرد اصولي فرضيات كنوني اذهان

.دهد تا وارد جهان جديد شود به شكل واقعي تغيير مي

 روش مشاركتي) هشتمو بيست

. گرايي به شكل اجتماعي است بر منطق عمل روش مشاركتي برپايه تجمع خردها مبتني
و سياست پژوهيدنِ مشاركتي در مركز پژوهش با اين روش چرخش آينده هاي آينده ها

و با هويت علمي سامان مي .گيرد قرار گرفته
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 ريزي برنامه روش) نهمو بيست

اين. هاست هاي زماني متفاوت براي تبيين آينده ريزي عبارت از طراحي دوره روش برنامه
و ريزي همانند يك آينده واقعي براي دوره برنامه و بلندمدت بوده هاي متفاوت كوتاه

.شود براساس منطق تاريخي انجام مي

 نمايي روش پيش)ام سي

ميدهاين روش براي كشف الگويي از دا . شود هاي تاريخي است كه به گذشته مربوط
به رو استنتاج از آن براي آينده ازاين مي ها .نمايي كند رود تا از واقعيات آينده پيش كار

 بيني هاي پيش روش)يكمو سي

و فناوري به آينده هاي پيش روش مي بيني برگونه علمي دهد كه در اين شناس امكان
و اجتماعي به حدس رابطه با مالحظات سياسي، در. هاي ممكني دست يابد اقتصادي

و مستقل از تأثيرات انساني بررسي پيشفرايند بيني فقط روش علوم تجربي حاكم است
كه شود، اما در آينده مي و فرهنگي تأثيرگذار واقعي خواهند بود پژوهي عناصر اجتماعي

.اين اصل انساني همواره ناديده گرفته شده است

 نگري روشپس)مدوو سي
و براي تعيين مقياس روش پس هاي واقعي نگري با تصور يك آينده مطلوب همراه است
و تحليلپس. كند تالش مي نگري تصاوير مختلف از يك آينده است كه با تجزيه

مي احتماالت به مي دست و در موضوع آينده گشايش مفهومي ايجاد 1.كند آيد

از چرخه پس مينگري يا تصويري در اين روش به شكل. گيرد آينده تعييني شكل
و در آنها ابهامي نباشد تا دستخوش خوابگردي  طبيعي اهداف آينده بايد روشن باشند

.شوند
و قابل ايجاد نگري در جهان واقع تعيين مقياسي مبتني پس بر آينده مطلوب بوده
م. اي است كه احتمال وقوع داشته باشد به آينده هاي تعيين هدف، سئلهدر اين آينده

___________________________________________________________________________ 
 . انديشي دانشنامه آينده، دفاعي صنايع تحقيقاتي، آموزشي مؤسسه: براي توضيح بيشتر.1
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و بررسي نتايج آينده و تحليل تفسير سيستم كنوني، تعيين متغيرهاي بيروني، تجزيه
مي مهم به .رسند نظر

مي پس و براساس تصور آينده مطلوب شروع اين. شود نگري با تعيين اهداف آينده
مدررويكرد  و و براساس اصول نطق صورتي موفق خواهد بود كه اهداف آينده روشن

.روشنايي تعيين شده باشند
در اين نوع از آينده به مقياسي. نگري تصوري از آينده بهتر براي انسان است پس

به اگر اهداف روش. روشن هدف روش تعيين شده است مراتب ها متناقض باشند،
و طوفان فكري اثرگذارتر است به .كارگيري روش دلفي، سناريو

 مطالعه آينده.5-1
و مطالعه آينده به و موضوع تفكر كاري دشوار است سختي در توربهعنوان يك واقعيت
و خرد فعال؛ افتد ذهن خالق مي و سخت متكي به ذهن وحشي زيرا مسائل آينده متنوع

مي.و سيالند و فهم و خرد مطالعه و به همين اين مسائل براساس منطق حس شوند
.شود شيوه در آنها بازنگري ممكن مي

ها در اين مطالعه، هرچند ايده.ستمطالعه آينده نتيجه طبيعي شكاكانه از روندها
گرايي اصالت كنند، اما شكاكيت در آن براساس منطق كثرت اهداف معيني را دنبال مي

و آينده براساس منطق؛ دارد و قطعيت در امر آينده امري ناممكن است يعني يقين
هاي ال به گفته كنت بالدينگ، مطالعه آينده بر شگفتيحهربه. شود احتماالت ساخته مي

و سرگرداني نمانيم انسان مي و بايد كاري كرد كه در شگفتي 1.افزايد

آينده. انديشيم واقعيت اين است كه ما نه به آينده كه به روندهاي آينده مي
ميهر در مي حال و ما فقط در روندها ف. آفريني كنيم توانيم نقش آيد رض آينده در با اين

و ما با حاضر شدن در روندها مي  ضمن. آفريني كنيم توانيم نقش آستانه آمدن است
اند كه جهان كساني گفته،با اين تلقي. روندهاي آينده با نقشه آينده همراه هستند اينكه

هاي متعدددي خواهد بود كه بخشي از تداوم تغييرات هاي آينده شاهد دگرگوني در سال
و بخش ديگر  ميو فرصتتهديدها گذشته 2.شوند هاي نوظهور محسوب

___________________________________________________________________________ 
ص همانآرتور باركر موئل،.1 ،195 .
. 2016شوراي اطالعات ملي آمريكا، گزارش روندهاي جهاني،.2
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 پرسش از مطالعه آينده

مي دليل فكرمندي در چهارسوي پرسش آينده به هم پرسش. گيرد پذيري قرار  هاي آينده
و هم از يك ايده ساختار چندجانبه مي دارند با توجه به اين اصل. شوند منطقي تقويت

مي نمونه :شوند هايي از پرسش آينده مطرح
مطالعه آينده چگونه ممكن است؟ مطالعه آينده با حاضر شدن ذهن در فضاي.1

و سازه ارتبا. شود آينده ممكن مي .طي دارداين مطالعه ساختار عقالني، ماهيت وجودي
بي ها چگونه خواهد بود؟ مطالعه آينده مطالعه آينده.2 بي ها و اين. خانمانند پايان

و با حدسياتي امكان وجود مي و با همين منطق مطالعه فاقد موضوع مشخص بوده يابند
.كنند توسعه پيدا مي

از مطالعه آينده چگونـه واقـع مـي.3 و طـرح عملـي شـود؟ مطالعـه آينـده نقشـه
در ايــن. گــذرد پژوهــي از مجــراي حــال مــي آينــده اســت كــه بــا درك گذشــتهجهــان 

ــده در واقعيــت  ــاتي طــرح مســئله آين ــه سياســت مطالع ــا ب ــان ه صــورت طبيعــي جري
.برد تا به يك عقالنيتي از فهم آينده دست يابد ها را در خود فرومي نگري واپس

مي.4 ها در مدار آينده واقع شود؟ مطالعه انساني از آينده مطالعه آينده چگونه انجام
و طرحي از يك نوع مطالعه فني شده ميبهاند اين مطالعه واقعيات حدسي آينده. آيند حساب
بي گسترند تا در كشمكش را مي و منطق واقع هاي .نمايي در پيش گيرند حاصل گم نشوند

ميمطالعه آينده چگو.5 در نه عرضه و شود؟ آينده در امتداد مطالعات تاريخ
مي آينده مي. شود هاي زماني نمايش داده شود تا قابليت اين نمايش در زبان آينده ساكن

.بازيابي آن ممكن باشد
مي.6 و موقعيت آينده مطالعه آينده چگونه پديدار شود؟ مطالعه آينده در شرايط

ب پديدار مي و انسان خود را مي راساس اولويتشود و؛ دهد ها با آن تطبيق يعني مناسبات
به مقتضيات آينده درحال شكل را گيري انسان صورت عملي وضعيت مطالعه آينده او

.كنند تعيين مي
مي مطالعه آينده با چه شيوه.7 به اي ايجاد شود؟ مطالعه آينده با روندهاي معطوف

.و دور دارند شوند كه ريشه در گذشته نزديك آينده ايجاد مي
مي.8 در چه كساني توانند در ايجاد مطالعه آينده نقشي داشته باشند؟ كساني
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و فكر آفرين باشند كه ذهن فعال، خرد محاسبه توانند نقش مطالعه امر آينده مي گر
و با نفوذ تفكر راهي در سراي آينده .ها پيدا كنند خالق خود را در آن دخالت دهند

 ده هاي مطالعه آين حدس
 پذيري اين مطالعه هرچند در شمار حدس. هاي آينده معطوف است مطالعه آينده به حدس

و بيني قرار نمي قرار دارد، اما در چارچوب پيش سختي ممكن است در اينبهگيرد
.موقعيت واقع شود

در. معناي بررسي روندهاي آينده است مطالعه آينده به اين مطالعه با روندپژوهي
مي امكان وجودي به. گيرد قرار نگري بيني به پيش جاي پيش بنابراين مطالعه از آينده

مي نگري از آينده چشم دوخته تا متعاقب آن پس .شود ها انجام

 مواجهه مطالعه آينده

به. شود مطالعه آينده در مواجهه با مسئله آينده ممكن مي دليل پيچيدگي اين مطالعه
و به با اين نگاه مطالعه آينده بايد. هم پيوسته است موضوع در عمل كاري سخت دشوار

به. در جستجوي رويدادهايي باشند كه امكان وقوع دارند اين رويدادها تصورهاي رو
و فهم آينده آينده را مي به سازند تا در جهت كشف .كار گرفته شوند ها

و نوآمدند آينده واقعيت مطالعات بههاي جديد دست كه از طريق روندپژوهي
به. آيند مي مي اين مطالعات با منطق روندها نوآمد مي نظر و توانند مانع از پديداري رسند

مي. هاي نامطلوب شوند آينده و توان اتفاق با اين راهبرد در رويدادها همزمان هاي افتاده
و بازنگري در مفروضات  بااي. وجود آوردبهنيفتاده را مطالعه كرد ن اصل انساني

مي پس و عميق بخشد تا با مفروضات دقيق نگري به ذهن امكاني از واقعيت تر تر
.رويدادهاي ناآمده را با نقشه ذهني رصد كند

و مدل واقعي نياز دارد با اين. مطالعه همزمان رويدادهاي آينده به نقشه ذهني
و تفكر منطقي نمي را توان به راه افتاد فرض بدون نقشه ذهني و مدعي شد كه آينده

و آگاهي به و زيرا رويدادهاي آينده پوشيده؛ مثابه واقع از آن ارائه داده است شناخته اند
و فكري مي و امكان توان به رگه فقط با مطالعات عقالني هاي ناپيداي آن نفوذ كرد

. وجود آوردبهآگاهي 
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 آينده گذشته

به گذشته با اين منطق هيچ. اند ها بوده هايي از آينده هاي گذشته، طرح مثابه واقعيت ها
و گذشته ها نيز بنابراين آينده. زمان گذشته شده استمروربه اي هميشه گذشته نبوده

و  و تابش انفجارها از جهان دير به ما رسيده ممكن است طرحي از آينده گذشته باشند
مي بشر اغلب همين ديررسيده هايي از گذشته كه واقعيات درحالينامد، ها را آينده

مي به .آيند حساب
يعني انساني كه با فرهنگ؛ آينده نه گسست گذشته كه پيوست با آن است

آينده از يكسو. شود داند كه به درون آينده پرتاب نمي گذشته آشنا باشد به خوبي مي
و حال ساخته نمي هم بدون وضعيت گذشته و آينده به و چرخه گذشته، حال شود

و بسياري از آنها گذشته آينده ديگر ازسوي.اند ستهپيو هاي ها همه آينده نيستند
كه برجاي مانده به هنگام به ما رسيده ديراند و بشر و دانايي گذشته اند دليل فقر تفكر

.را آينده ناميده است
و تعاملي وجود دارد اين با و آينده نوعي رابطه منطقي اين نكته. حال بين گذشته
و گفته مورد و مزاياييبه: اند توجه كساني واقع شده خاطر آوردن گذشته ناشي از نيازها

1.سازي آينده است نظير شبيه

ها تفاوت آينده

وبهآينده هرچند جهاني كلي متفاوت با گذشته است، اما جهاني متضاد با جهان ديروزي
و فردايي. امروزي نخواهد بود تالزم منطقي برقرار است با اين منطق بين جهان امروزي

و حال كه تكامل آنها .ستكه فردا نه نفي گذشته
حال اينبا.اي از گذشته است آينده نه گسستن از گذشته كه به همراه داشتن آينده

و با روندي  هرچند آينده تداوم تاريخ وجودي گذشته است، اما وجود گذشته نيست
ق با. رار داردمتفاوت از واقعيت در ژرفاي تغييرات وجودي پس رويدادهاي گذشته

.كند احساس وجودي چرخه آينده را متحول مي
و تفاوت با اين نگاه آينده ها شايد همگرايي با هم داشته باشند، اما يكي نيستند

___________________________________________________________________________ 
ص 1395رامين رامبد، نشر مازيار، ترجمه،ي ذهن آيندهكاكو، ميچو.1 ،141 .
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هايي كه به گذشته تبديل وجود آيندهبهها اين تفاوت. چشمگيري بين آنها وجود دارد
ميه آمدن واقع شدههايي كه در آستان شدند يا آينده .شوند اند، مربوط

 نگري گذشته آينده

به نگري ها با آينده گذشته و گذر سوي ما بازمي ها و در پهناي زمان بدون پرش گردند
اين رويداد ممكن است به تعبيري آثار پردامنه نسبت به زمان. رسند زماني به هم مي

و توانايي درحالي1.وقوعش داشته باشد ميكه امكان خورد گذشته با حيات آينده محك
.گيردو در پهناي واقعيت جهان آينده قرار مي

به ها در جهان امكان واقعيت گذشته مي هاي فراموش ناشدني و در پهناي نظر رسند
ها در پهناي كيهان به شكل با اين فرض گذشته. كنند زمان حق حيات خود را حفظ مي

و تعامل پايا متناظر ديده مي و در چهارسوي تاريخ هستي قرار شوند پاي با يكديگر دارند
.گيرند مي

 ايده مطالعه آينده

:شود مطالعه آينده با سه ايده متفاوت دنبال مي
و فكري غيرقابل پيش.1 شايد به همين. بيني است جهان آينده براي هر ذهن

ناشي از قصد، اين ويژگي. پژوهيدن توجه كرد هاي مختلف در آينده دليل بايد به آينده
هاي ها، ناشناخته بودنِ بسياري از مؤلفه اراده انساني، اختيار، آزادي، پيچيدگي سيستم

و نيز روابط ساختاري ميان آنها .ستتأثيرگذار
در آينده.2 و توانايي انسان و فناوري اي كه از چرخه تفكر بيرون آمده براساس علم

بهش. بيني است درك تحوالت آينده امري قابل پيش ايد علت اينكه انسان تاكنون موفق
و نيز ابزارهاي ناكافي بوده است .شناخت كامل آينده نشده ناشي از تجارب ناكافي

و برپايه روندپژوهي قابل پيش آينده تا حدودي با اصل پيش.3 با. بيني است نگري
و آينده اين اصل به شكل برتر روندهاي آينده مي پژوهي و نگري تقويت در مروربه شوند

و رو مطالعه آينده، مجموعه ازاين. گيرند موقعيت علمي قرار مي هاي پيچيده، دشوار

___________________________________________________________________________ 
ص 1372شهيندخت خوارزمي، نشر سيمرغ، ترجمه،شوك آيندهآلوين تافلر،.1 ،17.
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در پس ذهن آينده. ناخوانده است و و درحال تغيير سروكار دارد پژوه با مسائل دشوار
و منعطفي از آينده ارائه دهد ثباتي بي و فهمي سيال هاي آينده بايد ثبات را تعريف كند

. انگيز باشد گوي ذهنِ مسئلهتا پاسخ

 مطالعه آينده محتمل
ترين مفهوم در ميان ديگر هاي محتمل در واقعيت آينده نشانگر ساده مطالعه آينده

و فقط در اين مطالعه آينده. مفاهيم آينده است و راه قطعي وجود ندارد انديشانه، روش
و منطقي محرك اين آينده پيچيده است .راه تحليلي

و با شاخصاين مط مي العه سراسر انساني است در اين. شود هاي ذهن انساني طراحي
مي مطالعه به و خرد به كمك هم به امري قطعي حال اينبا آيند، رغم اينكه دو منطق حس
در اين سراي همه چيز دستخوش تغييرات اساسي. ناپذير باشند يابند كه ترديد دست نمي

و تداوم داشتن اين اصل انس .هاي جهان ممكن هميشگي است اني در واقعيتبوده

 مطالعه گذشته

با اين مطالعه هم رفتار. مطالعه گذشته درواقع ابزاري براي تعيين موقعيت حال است
و انسان به شكل مناسب پديدار مي و هم تصوير آينده شكل معقول كنوني جهان شود

و؛گيرد مي همسويي دارد كه به كمك يعني شناخت گذشته جهان دو كاركرد متفاوت
مي آينده .آيند نمايي در جهان امروز

ايـن. گيـري باورهـاي آينـده شـوند مطالعات گذشته ممكـن اسـت موجـب شـكل
در ايـن صـورت. تـر نشـان دهنـد مراتـب واقعـي بينـي گذشـته را بـه باورها شايد با واقع

و آينــده در پهنــاي هســتي واقـع شــده  و ممكــن اسـت بــه شــكل گذشـته متنــاظر انــد
و در مفهــومي شــناخت هــر گونــهبنــابراين. شــدن يكــديگر مــؤثر باشــند ديــده شــوند

ــوع  ــتمراري در موض ــيدن اس و انديش ــاريخي ــوي ت ــز الگ و ني ــدپژوهي ــا رون ــده ب آين
.شود آينده ممكن مي

 هاي آينده درس

مي هاي آينده موقعيت نحويبههاي تاريخ درس و آينده ها را تعيين با كنند هاي تاريخي
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و كنوني در روند تاريخي شدن ساخته مي حال تاريخ جهان اينبا. شوند تاريخ گذشته
مي حقيقت سرفصل در مي هاي آينده را تعيين و سازه اوليه آن را شكل تا كند دهد

.روندهاي آينده ساخته شود
بيرويدادهاي جهاني، الگو و برپايه و تصادفي هاي مشخص تاريخي دارند نظمي

از. اند ايجاد نشده و همواره با اين اصل جهان آينده سرمشق طبيعي براي پديداري دارد
.كند اين قانون ممتاز پيروي مي

كه گونه با اين تلقي همان. تاريخ گذشته جهان سرمشقي براي پديداري آينده است
مي گذشته در زمان پديداري خود شود، روندي نيز براي پديداري داشته آينده محسوب

به اينبا. است بنابراين روند. صورت طبيعي امروز نيز در چنان وضعي واقع شده است حال
و ناگزير ميان اين دو روندبهگذشته جهان سرمشقي براي  وجود آمدن روند آينده است

.مالزمه منطقي برقرار است

 آينده تفكر.6-1
 تفكر واقعيت

و با تفكر چرخشي در تاالر. از پايان ناداني استفرايندي تفكر چيست؟ تفكر مغز دانايي
و گواهي  ميبهآگاهي مي وجود و چرخه علم در پرتو آيد كه سازمانش با آن شكل گيرد

و مسائل علمي پديدار مي .شود موضوع
سي فكر از تفكر آينده درصدد به پرسش كشيدن واقعيت آينده است تا با مهند

و كيهاني رمزگشايي كند به بر اين اساس آينده. تحول انساني پژوهي مطالعاتي معطوف
و نيز مبتني .بر واقعيت روندهاست آينده با الگوهاي روشمندي

و در راه آينده قرين يكديگرند هرچند يكي با ديگري متفاوت. تفكر در جهان آينده
مي به مي رسد، اما در يك نگاه كلي طرح نظر از؛ كنند واحدي را دنبال زيرا فكر كردن

.شود آينده فقط با كشف روندهاي آن ممكن مي
اين تفكر در جهان آينده. واقع تفكر امروزي از آينده است تفكر در جهان آينده به

و متناسب با نيازهاي انساني شكل مي به. گيرد واقع شده با اين فرض تفكر انسان برتر
و در حوزه انساني گرفتار نميپردا ماهيت جهان مي . شود زد
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فهم اين. تفكر در راه آينده به مسائل مربوط به آينده جهان پيچيده شده است
از ويژگي برتر از جهان موجب مي و زمان آينده جهان را شود كه آدمي زمانِ جهاني

.طريق تفكر در روندهاي آينده بشناسد
اين آينده. نامعين در آستانه وقوع است معناي انديشيدن در موضوع تفكر آينده به

و چيز مشخصي آينده ناميده نمي .شود ممكن است هر چيزي باشد
در اين تفكر فقط. انديشي جمعي است تفكر آينده درصدد شكل دادن به آينده

و محتمل بررسي مي و در آن تماميت آينده ممكن .خواهي امري نامطلوب است شود
شود در تفكر چه چيزي وجود دارد؟ در تفكر نه اصل قطعيتميحال پرسيده اين با

و همين اصل بر آينده مي كه امكانپذيري وجود دارد و محتمل صحه تا هاي ممكن گذارد
.هاي مطلوب پاسخ گفته شود به دغدغه هنر آينده

و با دانسته آينده جهان چيزي است كه دانسته هاي تعييني از آن وجود ندارد
بهوجودي ناك مي افي و. رسد نظر اين موضوع چيزي است كه علم راه ورودي در آن ندارد

اين امكان سراسر تفكري پيچيده به خرد. بايد از امكان برتر انساني استفاده كرد
و سليم است .خودبنياد

و همين كه اسرارش روشن شود در آينده با همه امكان وجودي خود تفكر است
با اين وصف نقش علم متعاقب نقشبا. شود جهان علم واقع مي و تفكر آفريني فكر است

مي نويسي سرفصل سرمشق و فن .دهد هاي كاري به علم
مي هر گونهزيرا؛ گرايي است ذهن مخزن فكر آينده و فكري با ذهن تعيين حال درعين شود

و به فتح آينده دست ذهن فعال از راه رويدادهاي جاري به رويدادهاي آينده مي .يابدميرسد
مي بندي كردن آينده دنبال فرمول انسان با تفكر خالق به زيرا فكر؛ رود هاي مفروض

مي با تصورسازي، چگونگي شكل و گيري احتماالت آينده را رصد كند تا به آينده دور
و متمايز با گذشته دست يابد .نزديك

گيري اس شكلتفكر در آينده تصويرسازي خالق از رويدادهاي احتمالي آينده براس
و اينبا. روندهاست حال براي تفكر در آينده بايد روند گذشته رو به پيش را مرور كرد

و حال  ميبهدانست كه آينده از مغز گذشته تفكر از آينده با كشف حال اينبا. آيد وجود
و مقايسه تاريخي آنها انجام مي .شود روندها
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مي ايدهتفكر معطوف به تصورات آدمي در چارچوب اين. گيرد هاي ذهني صورت
مي تفكر به چيزي مي .شود پردازد كه بعدها در تور علم واقع

و اگر علمي پديدار نشود، فكري فكر آينده چيزي است كه علمي براي آينده بيارايد
و ضرورت شكل. هم وجود نداشته است گيري در اين صورت تصاوير آينده ناشي از تفكر
تناسب بهتربهتصويري از رويدادهاي آينده هر گونهرو ازاين. هند بوداحتماالت آينده خوا

مي. از تصوير نداشتن است هاي دهد كه درباره آينده تصميم بنابراين ذهن به فكر فرصت
و با طرح و فن را بسازد هايش چارچوب بزرگ بگيرد .هاي فرهنگ آينده فكر، علم

ها تفكر واقعيت

مي تفكر در جهان امكاني موجب تغيير انسان براساس واقعيت با اين تفكر وضع. شود ها
و نظم قانوني گذشته او فرومي جوهري انسان تغيير مي كه كند و انساني خواهد شد ريزد

. آورده است به طبيعت وجودي با رويكردهاي آينده روي 
مي ها با شكل انسان و تفكر امروزي مانند كنند گيري هر جهان جديدي تغيير

و سامان دادن جهان را برعهده گذشته فقط از گردش جهان نمي و دغدغه تغيير گويد
مي. دارد را تفكر نخست با جهان امكان مواجه و متعاقب آن روندشناسي از آينده شود

مي دنبال مي و براساس آن به تغيير جهان با الگوي تفكر خالق .پردازد كند
آ ميانسان با تفكر به ينده سمبل سخن معقول در جهان فردا و سوگيري او شود

شد امكان و خردمندي اين امكان. هايي از زندگي معطوف خواهد ها در جهان آينده با تفكر
مي صورت و بندي پيدا ميمروربه يابد و فهم .شوند براساس روندپژوهي قابل درك

 تفكر خالق

همچه تفكري خالق است؟ تفكر خالق در فر و سمبل تفكر انديشي اسوي ها واقع شده
هم زيرا تفكر مبتني. خودبنياد است ميبهفكري وفانطها در عمل انديشي بر آيند حساب

ها ها به كيفيت در راه عميق كردن ايده كه برخالف آن تفكر خالق در فراسوي كميت
و انطباق دادن آن با پژوهانه درصدد فهم هاي آينده اين تفكر با ارتقاي طرح. پردازد مي

.آيدميبرهاي ممكن واقعيت
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مي آينده به با عنوان يك موضوع تفكر فقط با تفكر خالق ساخته شود، هرچند
ميبههاي متفاوت گذشت زمان آينده جز وجود آيند زيرا آينده براي انسان وجود ندارد،

گذشته تابع شرايط زمان با اين فرض انسان آينده مانند. اينكه خود آن را ساخته باشد
و او تعيين و فرداي خود نيست و سازنده شرايط واقعي براي بهبود زندگي امروز كننده

مي. است و زمان تعييني جهان خود را .سازد بنابراين هر انساني در شرايط وجودي

 هاي بزرگ ايده
سر ذهن در آغاز با اين ايده. هاي بزرگ در آغاز براي هر ذهني غيرقابل باورند ايده ها

و  ميبهآشتي ندارد ميمروربهو گريزد سرعت از آن از. شود براساس همراهي شيفته آن
مي هاي بزرگ مانند سنگ نگاه ديگر ايده و در جهان هاي بزرگ جاي خود را باز كنند
.شوند واقع حاضر مي

و ايجاد تصور جديد ميبهايده با تصورات پيشين در؛ آيد وجود يعني خالقيت
با اين فرض تصورات به تنهايي چيزي. شود تصورها موجب توانايي در ايجاد ايده مي

و دانسته . اند كه فرض قطعيت در آنها اساساً اشتباه است هاي پيش پنداشته نيستند
و آسايش خيال را بر هم نزنند انگيزي هايي كه ذهن حال ايده اين با كاربهنداشته باشند

.آور دارند هاي شگفت هاي آينده سازه بنابراين ايده. آيند محاسبات روندهاي آينده نمي
هاي بزرگ روح بزرگ است؟ ايدهاي پرسش اين است آيا هر غيرقابل باوري ايده

هاي ها به فعاليت ين ايدها. كنند بزرگ دارند كه ژرفاي وجود آدمي را با خود درگير مي
و در چرخش زباني گرفتار نمي .شوند مشابه نياز دارند تا گشوده شوند

 تفكر چند پرسش از

 نقشي هريككه شود توجه جهان درباره اساسي پرسش چندبه است الزم اينجا در
:دارند ديگريبا متفاوت
مي.1 مي تفكر از جهان آينده چه در گويد؟ تفكر درباره آينده جهان به آدمي گويد

و كجاست، به كجا مي و كشف. كلي چه كاري از او ساخته استبهرود البته بايد توجه داشت
بي راهگشاتر كرد كه كدام فكر .آيد تر است كه به كاري از امور انساني نمي حاصلو چه فكري
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مي.2 مي گذارد؟ تفكر در پديده تفكر انساني در كجا اثر گذارد هاي جهان آينده اثر
و تاريخو در تاريخ مي سازي با اين نگاه آينده جهان بخشي. كند گشايي نقش كليدي ايفا

را از تاريخ مهم جهانِ در آستانه آمدن است كه تفكر در راهش مي و روشنگري رود
مي به و مديريت شونده آورد تا آينده وجود .ا با قابل فهم شدن به شكل واقعي تدبير

آيا تفكر در جهان آينده نقشي خواهد داشت؟ جهان آينده با تفكر آينده ساخته.3
مي. شود مي آيد، بدون آنكه اگر تفكر در مواجهه با جهان آينده واقع نشود، جهان آينده

.گيري آينده ساخته شود با جهت
سا.4 خت آينده وجود دارد؟ تفكر با خردمندي در سراي ذهن آيا در تفكر قابليت

مي مي و با سكونت در پهناي ذهن خالقيت خود را نشان مي رويد و رشد يعني تفكر؛ كند دهد
و خرد در راه آينده واقع مي و با روندشناسي به شكار آينده با تكيه بر ذهن مي شود .پردازد ها

مي.5 به آيا با تفكر مثابه واقعيت توان آينده جهان را ساخت؟ تفكر سراسر انديشيدن
مي ذهن با تفكر آينده از سرگرداني آينده. آينده است و ها بيرون و به افقي از آگاهي آيد
و سيال ممكن است هر گونهبنابراين ساخت. رسد گواهي مي .آينده فقط با تفكر خالق

و با آيندهتفكر از چه سنخي است.6 را؟ تفكر از سنخ آينده است و زمان نگري فضا
مي؛برد در خود فرو مي و زمان را و گشايشي در جهان يعني تفكر با نفوذ خود فضا شكند

ميبههستي  مي وجود و راه رفتن در اين مسير ناهموار را ممكن .كند آورد
مي آيا در تفكر اصل جهاني وجود دارد؟ تفكر يك امر جهاني است.7 بهو تواند

و با آن آينده جهان امكان را رقم بزند مي. آينده جهان بپردازد تواند بشر با تفكر هم
بركه چنانجهان را  و هم مي گونه وجود دارد با رويكرد عقالني بشناسد آن اي كه خواهد

.را بسازد تا با مناسبات انساني سازگار باشد
و با تفكر چه ارتباطي با آينده دارد؟.8 و تاريخي دارد انسان امروز وجود زماني
مي خرد بر و تاريخي مي گونه زماني و فكر را به آنها نسبت و آن را در تاريخ انديشد دهد

و. كند تفكر مشاهده مي با اين اصل براي او تصور آينده نه كاري دشوار كه امري ساده
.ارتباطي است

ي.9 ك توهم ناشناخته باشد؟ پديداري آيا آينده ممكن است براي تفكر طرحي از
و حس او وابسته است هر گونه اين پيدايي هميشه خردمحور. آينده انساني به خرد
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و با اين نگرش جهان انساني و در بسياري مواقع حس به تنهايي حاكم شده نبوده
و ناسازگار با جامعه انساني شده است دستخوش خيال اگر. انگيزي يا توهمات بيهوده

از سادگي نميبهاتفاقي رخ دهد تفكر چنين  تواند توهمات سازگار با اذهان عمومي را
و فقط مي و ميان بردارد اثربخش مروربه تواند به بيداري از خوابگردي بيهوده اقدام كند

.شود
مي.10 به آيا فقر تفكر موجب بيگانگي از خود انساني مي شود؟ رسد نظر
ه از تفكر سروكار داشته باشند، در جهان خود زندگي پژوهاني كه با آينده بيگان آينده
و در دنياي خود غريب خواهند بود نمي و آينده. كنند پژوه بايد بداند كه انسان با افكار

و آينده آن را كه به آينده جهان پيوسته رفتارش شناخته مي و الزم است چرخه تفكر شود
.عيار بشناسد مثابه يك واقعيت تمام است، به
و حيرت آيا.11 و در آينده تفكر وجود دارد؟ آينده سراسر تفكر برانگيزي است

.تفكر در مغز آينده نفوذ دارد كه خود دليلي روشن بر وجود آينده است
مي.12 و استعاره چگونه تفكر در آينده شكل در گيرد؟ تفكر با روندها ها راه ورودي
مي آينده و استعاره. كند ها پيدا و نظام مفهومي نحويبهها از يكسو تفكر روندها انديشه

و به ذهن مي مي نقش اساسي در تعيين واقعيت ديگر ازسويدهند . كنند هاي فردا ايفا
البته در چهارسوي تفكر مسئله نظام مفهومي چيزي است كه ذهن براساس الگوهاي

و حس سازه مشخص درباره آن مي و با خرد مي انديشد آن هاي اوليه آن را و از سازد
به آگاهي به مي مثابه واقعيت .خواهد بودپذير آورد كه تا حدودي دفاع دست
و فهم جهان.13 فكر آينده در جستجوي چيست؟ فكر آينده در جستجوي كشف

را در اين وضعيت فكر با ذهن. آينده است و آيندهبهانگيزي تدبير جهان آينده عهده دارد
.شود كه ذهن بزرگ يا فكر بزرگ ساخته است جهان چنان ساخته مي

و آينده دارد؟ كسي زمانمند است.14 زيرا؛ كند كه با ذهن فكر چه كسي گذشته
مي انسان متفكر به پشتوانه گذشته بر مي شانه حال و افق آينده را رصد با. كند رود او

مي ايده و با تفكر پيوند داند كه اگر فكر نباشد، آينده هايش به نيكي اي وجود ندارد
و آينده را مي به گذشته و وجودترهممنكته. رود دنبال آينده منهاي گذشته نمي شناسد
مي بر شانهتفكر هر گونهذهنِ فعال است كه  پس بشر با نگاه به آينده. شود آن واقع
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بهميكه چناندرصدد است كه تاريخ خود را و و براساس مناسبات انساني مثابه خواهد
.يك واقعيت ممكن بسازد

آ.15 ينده آيا تفكر با جهان آينده نسبتي دارد؟ تفكر از طريق روندپژوهي با جهان
را ازاين. شود مواجه مي ميكه چنانرو جهان آينده و نيز متناسب با عاليق خود خواهد

و مي مي انساني طراحي كرده و به آن قوام وجودي .بخشد سازد
. تفكر چه شكلي در آينده دارد؟ تفكر راهي براي ورود به جهان جديد است.16

يعني انديشه ميزان دانايي؛ يده استاش انديش داند كه درباره بشر از آينده به ميزاني مي
آيد، هرچند بنابراين انديشه در زمانش به زبان فكر درمي. كند از آينده را تعيين مي

.شود اي خاص از تاريخ بشر محدود نمي اعتبارش به دوره
و هم چشم.17 را آيا تفكر نماد زمان است؟ تفكر هم نماد زمان است انداز آينده

ف. كند ترسيم مي و نوشتاري كه فعاليتي براي تغيير با اين رض تفكر نه مجادالت گفتاري
مي. وجود انسان در جهان آينده است و با زبان فكر ايجاد در اين تغيير در زمان و شود

ميبهزندگي انسان گشايشي هرچند ساده  آورد تا آينده در آستانه وقوع در امكان وجود
.تور تفكر انساني قرار گيرد

 فكر آينده
و روند آينده را مي و با اين بشر با فكر كردن از جهان آينده به شكل معقول تاريخ سازد

او اصل دانسته مي از.ستشود كه همه تاريخ بشري محصول تفكر اين نتيجه منطقي
به طريق كاوش و نيز خردمندي و مغز، تاريخ حيات معقول مي هاي ذهن .آيد دست

و تاريخ وميبري شدن جديد گام فكر همواره در راه تاريخ آن درنتيجهدارد با
و طوريبه. آيد جهان نو پديد مي و در فضا كه انسان جديد ديگر انسان گذشته نيست

و  و مناسبات وجودي او تغيير كرده استهمه زمان ديگري واقع شده يعني؛ نيازها
م و در و روي پاي خود ايستاده واجهه با انسان در جهان جديد موضوعيت پيدا كرده

و با رويكردي معقول در دستور آينده و اعالم آغاز شدن را با خردمندي ها قرار گرفته
.تفكر گذاشته است
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 تفكر راه آينده

و همراه با ريسك بزرگ است و راه آينده كاري سخت دشوار ذهن. گفتگو كردن از آينده
مي. رسد با كشف روندهاي آينده به راه آينده ممكن مي د كه روندهاي آينده دان ذهن

مي جهت .كنند گيري آينده را تعيين
و همه چيز تفكر در راه آينده مي گويد هيچ فرض قطعي از آينده وجود ندارد

فكري كه نتواند به كشفي از حال اينبا.ممكن است در آينده مورد سؤال قرار گيرند
و ناگزير بايد كانون حقيقتي را  .دنبال كندحقيقتي بيانجامد، فكر نيست

و آينده خود. راه آينده براي انسان راه زندگي آينده است اگر كسي راه خود را نرود
اين اصل چيزي است كه به آينده نظم. شود اي براي او ساخته نمي را نسازد، آينده

و مسئله آينده را در آغاز تاريخ جديد متكي به فكر خواهد كرد مي هر. دهد با اين اصل
آن آينده پيش از .آيدوجودبهوقوع تاريك است جز اينكه روشنايي جديدي در

اگر در جهان آينده انديشه. كند تفكر با خالقيت منطقي راه آينده بشر را تعيين مي
و ساز پيدا نمي هاي جهان نيايد، جهان نو با سياستوجودبهجديدي  قوام درنتيجهشود

ن وجودي نمي راسل، زماني برتراند. يازهايش ساخته شوديابد تا آينده انساني متناسب با
مي كه از نگراني 1.گفت با درايتي به آينده بشريت توجه كرده است هاي بشر فردا سخن

و سفر آينده؛ زيرا كردن در آينده جهان است تفكر براي انسان گشايشي از راه
گ. كند جهان راهي است كه تفكر با نفوذ در آن گشايش مفهومي ايجاد مي شايش با اين

مي كردن در آينده سفر و كه با بسنده درحاليشود، ها ممكن كردن به تبادالت زباني
.آيد كه تكيه به آن براي انسان نافع باشد دست نمي فني چيزي به

و فقط چرخش انديشيدن مي در تفكر در آغاز راه آينده واقع شده تواند بشر را
ها منهاي تفكر بنيادين رصد شوند، اگر آينده. جهان آينده از سياهچاله آينده نجات دهد

مي كننده اتفاق نگران مي اي رخ خواهد داد كه در آن انسان ناديده و شايد و ماند ميرد
. ناپديد شودكليبهممكن است 

سوي فهم جهان آينده است كه در ميان عناصر دانايي با كمترين فكر راهنمايي به
مي اشتباه ممكن اعتماد اگر اشتباه احتمالي وجود داشته باشد، حال درعين.شود آور

___________________________________________________________________________ 
.68ص،1345ترجمه روح اهللا عباسي، چاپ سوم، انتشارات اميركبير،، شناسم جهاني كه من ميبرتراند راسل،.1
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و تناسبي در موقعيت اصالح مي براساس اصل اقتضايي با اين نگاه پيدايي. گيرد پذيري قرار
.هاي محكم آگاهانه است كه برپايه اصول خردمندي رخ خواهد داد تفكر براي حدس

مي راه تفكر با روند واقعيت پژوهي هد كه با آن آيندهد هاي آينده وضع تفكر را شكل
و تا حدودي تاريخ اين آينده. گيرد صورت مي به پژوهي از راه خردمندي دست مندي

.آيد، هرچند قطعيتي در آن وجود ندارد مي
و زبان آينده را مي و به آن جهت فكر آينده با قابليت نفوذ جهان، زمان سازد

باهرشناورند، اما زمان ويژه ها در زمان بزرگ اگرچه همه انسان. بخشد وجودي مي كس
و امكان آينده مي انديشه و مفهوم و در چرخه زبان فهم با. شود نگري متفاوت ساخته

و تاريخ حيات خود را مي سازد كه در پي آن تاريخ چنين نگاهي هر كس زمان، زبان
.شود مرگ كه معطوف به آينده است نيز ساخته مي

 شناسي فكر آينده

مي شناسي راه ورودي در آينده اصول زمانفكر با كشف بشر براي. كند شناسي پيدا
و زمان آينده به او. صورت متناوب نياز دارد شناخت آينده جهان به تاريخ اين شناسايي

و فهم تاريخي از آينده در .هاي ممكن است گرو دريافت واقعيت آينده
اين.ه از جهان آينده استشد معناي فكر تاريخي تفكر آينده در چهارسوي زمان به

و عمل آينده مناسب است و براي درك و مغز برآمده بنابراين آينده. فكر از جانب ذهن
و نيز فكر مشابه  و نيز صورتميوجودبهبا ذهن بزرگ و قوام وجودي و آيد بندي فهم

.كند مفهومي پيدا مي

 آينده ذهن

ها ها با تمامي ظرفيت كند؟ در جهان امكان همه آينده آيا ذهن گذشته در آينده نفوذ مي
ميو تفاوت و نزديك محسوب در نحويبهذهن آينده. شوند ها سيمايي از گذشته دور

و گذشته ذهن راهنماي ذهن آينده است شايد به شكلي ديگر ذهن. گذشته وجود دارد
ميگذشته به آينده انتقال يابد  .كندو نفوذش را در آينده حفظ

شايد همه وجود جهان. ذهن آينده مانند هر آينده ديگر متفاوت با گذشته است
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بركه دارند عنوان واحدي داشته باشند، اما در عمل كاركردي متفاوت  تفاوتاين امر
.گذاردمي صحه آنها وجودي

 ذهن براي آينده

و تحليل گذشت و تجزيه و نيز حال نقشه راهي براي آينده ترسيم ذهن با قدرت فكر ه
با. كند مي و هر اتفاقي و آينده است با اين فرض ذهن آشيانه سيالي از گذشته، حال

آن. شود قدرت آن انجام مي و در اين صورت ذهن براي هر انديشيدني اصالت دارد
و مقياس تعيين .تفكر بشري است هر گونهكننده

مي هاي آينده از موجذهن بزرگ در منازعات بزرگ كه اي سخن با كليبهگويد
و در معماري حال اينبا.ها متفاوتند ديگر موج موج بزرگ ذهن قدرتي فزاينده دارد

و تمدن آينده راه مي فرهنگ سازي ذهن با اصل همسان ديگر ازسوي. دهد حل ارائه
بهميبرهاي قدرت را از ميان شكاف و تأثيرگذاري خود را ميدارد .كشد تصوير

و آينده تأثير دوجانبه بر يكديگر مي با اين. گذارند در ذهن بزرگ دو ذهن گذشته
اصل ميان اذهان انساني تالزم منطقي برقرار است كه وجود يكي ايجاب ديگري را 

مي. بخشد ضرورت مي و نيز هر ذهن با اين اصل هر ذهن گذشته رو به جلو حركت كند
و هيچآينده نگاهي به گذشته  .كنند يك بريده از هم حركت نمي دارد

 تفكر در جهان آينده

مي. جهان آينده جهاني از گذشته به آينده است و اين زمان اين جهان زمان آينده را سازد
مي. شود از طريق چنين جهاني شناخته مي با تفكر در چرخه اين جهان وارد و شود
و زمان  كهميوجودبهنفوذش امكان فهمي از جهان .با گذشته متفاوت استكليبهآورد

و فقط صورت جهاني متفاوت دارد جهان آينده مانند گذشته پديدار مي انسان. شود
بخشد كه در اين خردمند براي انساني شدن جهان به آن با تفكر صورت انساني مي

و صورت از نگاه ديگر جهان. شود صورت اصل بخشيدن فقط با اعمال تفكر ممكن مي
و شناخته شدن آنها به تفكر در اين جهان وابسته است جهاني سراسر امري ناشناخته . اند

.بنابراين تفكر در جهان آينده راهگشاي روندهاي آينده است
مي اين با :شود حال پرسيده
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تفكر چه تأثيري در روند جهان آينده دارد؟ جهان آينده موضوع اصلي تفكر.1
و آن هميشه با  دراست و فهم روندهايش آن تفكر سروكار دارد گرو مواجهه شدن با

اگر تفكر در طراحي جهان آينده به كمك بشر نيايد، او به منافع قابل توجهي. است
به؛ زيرا يابد دست نمي و اين جهان با تفكر امكان هستي تفكر واقع مغز جهان آينده است

مي مي و براي بشر نافع .شود يابد
حر.2 كتي رو به جلو است؟ تفكر نيز مانند آينده روندي رو به جلو است، آيا تفكر

و حال حاضرند و ثغور هريك از زمان؛ يعني هرچند كه در آن گذشته ها در تعيين حدود
و آينده نقشي برعهده دارند بهحال اينبا.تفكر عنوان يك اصل واقعي در چرخه تفكر

و زمان .اعتباريات ذهن استپذيري آن تابع زمان پذيرفته نشده
مي.3 هاي آينده را در پهناي داند؟ انسان با تفكر واقعيت انسان چگونه از آينده

مي. كند جهان گسترده پيدا مي و اين او چيزي از جهان داند كه درباره آن فكر كرده
هايي كه تاكنون فكري صورت نداده چيزي فرض درحالي است كه در ارتباط با آينده

مييعن؛ داند نمي و هم ميزان دانايي از آينده را تعيين و بدوني فكر هم چگونگي كند
.گيرد تا در موقعيت حكمي واقع شود آن چيزي از آينده در دستور دانايي قرار نمي

 درك انساني از آينده
و كشف روندها به درك انساني از جهان آينده مي و با آن رگه ذهن با زمان هاي رسد

مي ناپيدا را در كيهان مجموع اسرار هستي را برگونه واقعيدراين فهم. كند شناسي درك
.گذارد كه تاكنون پرده از راز اين اسرار گشوده نشده است به نمايش مي

مي. درك آينده ممكن است حقيقي يا اعتباري باشد شود در اين صورت پرسيده
به كه چه چيزي در آينده تعيين مي كننده خواهد بود؟ تفكر در آينده رسد نظر

و اعتباري بودن درك جهان است تعيين نفوذ در آينده فقط با تفكر؛ زيرا كننده حقيقي
و روشنگر ممكن مي .شود خالق

اين اصل هرچند. كند چه چيزي از آن حقيقي است تفكر در آينده تعيين مي
به توانمندي مدل رياضي را كاهش مي مد دهد، اما با حركت از گذشته ل سوي آينده

.منطقي را افزايش خواهد داد
مجموعدرآينده انسان؛ زيرا مراتب بيشتر عموميت دارد اين درك از آينده در جهان انساني به
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مي در اين صورت آينده انسان با آينده. به درك انساني وابسته است . شود نگاري امروزي ساخته
و و چنان بنابراين آينده انساني در پهناي كيهان با وضعيت گذشته كنوني او ارتباط تنگاتنگ دارد

و آينده در هم فرومي نظم مي مي يابد كه گذشته، حال و زمان واحدي را شكل .دهند روند

 سيطره تفكر

و هريك و آينده سيطره دارد موضوع تفكر واقع نحويبهتفكر بر جهان گذشته، حال
به موضوع آينده ذهنحال درعين.شوند مي و هر؛ زيرا فكربرانگيزتر استمراتب انگيز

و تفكر در واقعيت آينده وجود دارد .آينده موضوع تفكر است
و با نگاه ديگر تفكر به شكل طبيعي بر آينده ها از نگاهي تفكر در آينده وجود دارد

مي. اشراف خواهد داشت و تفكر با همراهي آينده به آينده جهان و آن را فهم پيوندد
چن. كند مفهوم مي ين همراهي شكل نگيرد، تفكر مانند علم دستي دور بر جهان اگر

و با آن به .صورت يك واقعيت دسترسي نخواهد داشت آينده خواهد داشت

 تفكر در آينده محتمل

انگيزي قابل تصوير ها با خيال اين آينده. هاي دور اشاره دارند هاي احتمالي به آينده آينده
و مي ميسختي در موقعيت فهمبهشوند روندشناسي آن حتي؛ زيرا گيرندو مفهوم قرار

و در مواردي ناممكن است .با الگوهاي تاريخي كاري سخت دشوار
به با اين اصل تفكر در آينده ها از طريق روند ترين پديده دنبال محتمل هاي محتمل

با اين نگاه تداوم داشتن روش كنوني زندگي انسان موجب پيدايي. آينده است
ميتر محتمل هاي امروز انساني است آينده نخست تحت تأثير اقدام؛ زيرا شود ين آينده

مي كه با آن پديده .شوند هاي احتمالي در آينده توضيح داده
: شود با اين منطق چند پرسش اساسي طرح مي

و چارچوبي براي فهم آينده وجود دارد؟ تفكر واقعيتي در آينده.1 در راه تفكر چه روش
و محتمل روان است و اين تفكر روش خاصي را ترويج نمي. ممكن از چنين روشي كليبهكند

با. پيروي نخواهد كرد و مفهومي خود را دارد كه فهم هر آينده در جهان واقع منطق پديداري
و احساس. شود آن فهم مي مي اين منطق شامل دو اصل بنيادينِ خردمندي .شود مندي
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با هاي امروزي براي فردا اثربخش است؟ سياست چگونه اعمال سياست.2 ها گرچه
ها سياست. شود شوند، اما هيچ سياستي براي امروز نوشته نمي فكر امروز ساخته مي

آ ها صورت براساس واقعيت و رويكرد معطوف به ينده دارند كه حق حيات بندي، ماهيت
مي سياست و فردايي در عمل بنابراين سياست. كنند هاي بنيادين را تعيين هاي امروزي

و بر يكديگر تأثير متقابل مي .گذارند قرين يكديگرند
را تفكر آينده مانند هر تفكر ديگر راه خود را مي و در همان سير نيز روش خود رود

ب با اين روش سازه. سازد مي با راي آينده طراحي خواهد شد تا سياستاي هاي كنوني
با اين فهم گذشته به اعتبار آينده حق حيات. نگاهي به فردا در آينده اثربخش شوند

و از نتيجه آن سخن معقول بيرون مي و محسوس دارد .آيد معقول

 نظم تفكر

و با مسئله نظم تفكر به شكل برجسته حيات آن را تأمين مي ميمحوري كند .شود همراه
هاي محتمل سخن در آينده با محوريت يك مسئله از تصوير بزرگ آيندهحال درعين

.هاي ناپديد شده با نقشه راه آگاهي پديدار شوند شود تا مسئله گفته مي
و نظم تفكر به شكل طبيعي امنيت آن را به همراه دارد تا دستخوش پراكندگي

مي در آينده در موقعيت فكر با نظم ذهني چرخه ذهن. بيهودگي نشود گيرد كردن قرار
و منطقيو نتايج واقعي .تري را عرضه خواهد كرد تر

در در نظم روندهاي فكر قابليت آينده و از اين طريق اذهان نمايي وجود دارد
مي آستانه آينده مي. گيرند ها قرار در اين روندها به ما ، به چه راهي كجاييمگويند كه

و اين مي .ستنما راه تا چه اندازه آينده رويم
و دستيابي به كجاييم مسئله واقعي اين است كه بدانيم در كه آن اصل راه رفتن

هاي واقعي نگاري دهد تا آيندهمياين اصل به ذهن نظم تعييني. كند هدف را تعيين مي
كه شايد به همين دليل بود كه برخي گفته. را دنبال كند مي«اند واهيخ اگر نداني كه

1.»نهايت به ناكجاآباد برسيدربه كجا بروي، ممكن است 

و رويدادهاي آينده براي بشر شگفتي با اين برداشت فكر ساز كردن از روندهاي تفكر

___________________________________________________________________________ 
و پيتر بيشاب،.1 ص 1395،)ع(نشر دانشگاه امام صادق، مترجمان ترجمه، آيندهتفكر درباره اندي هاينز ،19.
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مي؛ زيرا است از تفكر آينده مانند واقعيت آينده ناگهان و با بر هم زدن روند كنوني فكر آيد
و دوباره تفكر جديدي ميان مي مي صورترود بنابراين نظم تفكر از كشف. شود بندي

مي روندهاي آينده به و دست و آيندهحال اينبا آيد .يابدمي تداوم چرخه حيات گذشته، حال

 زبان فكر

و منطق فكر سازي در فكر براساس مفهوم؛ زيرا آيدميوجودبهزبان فكر متعاقب وجود
مي هر گونهشايد فكر ميزان. سازي وجود دارد قابليت زبان و مقياس زبان را تعيين كند

وجودبهآيد كه فكر آيندهميوجودبهبا اين اصل زبان فكر آينده زماني. وجودي آن است
به آنجاازآمده باشد،  طب كه اكنون فكر معطوف به آينده وجود ندارد، يعي زبان فكر صورت

.آينده نيز وجود نخواهد داشت
به. زبان فكر مصداق اصلي اَبرزبان است مراتب از زبان منطق عمومي نيز اين زبان

مي بر شانهزبان فكر. برتر است و در كشاكش نمادسازي فكر منطق آينده حركت كند
و مفاه اين زبان همواره نشانه. قرار گرفته است يم فكر آينده را در اي از زبان آينده است

و جمالت زباني نشانه مي پرتو كلمات .كند گذاري

 سخن معقول

و نيز ذهن انسان عاقل دارد و عقل انساني او با روندگرايي. سخن معقول ريشه در وجود
در اين موقعيت انساني كه حيات. زند عقالني به حيات معقول در سراي معقول دامن مي

ميمعقول يافته به شكل طبيعي  و به تعبير سخن معقول عقل):ع(علي امامگويد
2.خرد اصل انسان است اينكهو يا1شود خودش مي

و درصدد است انسان امروز با حيات معقول خوانشي از جهان آينده را انجام مي دهد
و كنوني را بخواند زمينه پس و آشنايي راهي را در اختيار. هاي جهان گذشته اين خوانش
اين خوانش آينده تا حدودي. گذارد كه در آن با تفكر بتواند گامي به پيش برداردميبشر 

مي خوانش و فردايي جهان را ترسيم هاي آينده خوانشحال درعين.كند هاي وضع كنوني
و اين زبان ؛ آفرين باشند شوند تا نقش ها هنوز زبان فكر محسوب نمي به زبان پيوند نيافته

___________________________________________________________________________ 
. 230حديث غررالحكم،عبدالرحمن اآلمدي،.1
ص.2 . 312األمالي، الصدوق،
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و تفكر الزم است، اما زبان آينده نيز براي انتقال يعني براي فهم آين ده هرچند خرد
به دانسته مي هاي آينده نافع .زبان به زبان فكر پيوسته استحال اينبا.رسد نظر

 نقش تفكر در آينده
و تاريك است عنوان موضوع تفكر سازه آينده جهان به كه درحالي. اي خميده، فروبسته

و شكل خودآگاهانه ممكن است موجب ايجاد گشايشي براي درك گيري تفكر معقول
به. ها شود آينده و با كشف روندهاي رو اين تفكر حق حيات تعييني در وجود آينده دارد

.نمايي است جلو درصدد آينده
جا تاريخي برجايهركه طوريبه. تفكر در جهان آينده با تاريخ انساني پيوسته است

از مانده باشد با نشانه و؛ تفكر جهاني همراه شده است اي يعني در تاريخ وجودي جهان
و تفكر با سايه و خردورزي وجود دارد در انسان مانند آينده ناآمده چرخه تفكر اندازي

.پي نفوذ در آن است
و ارزش موضوع آگاهي است در با اين اصل آينده. تفكر در آينده نشانگر عمق نگري

و خود وجود آدمي پرورش مي مييابد اين. كند باوري وجود ما را در قبال آينده متحول
به تحول بنيادين آينده جهان را سازگارتر ترسيم مي كند تا بشر با منطق روندپژوهي

.ها دست يابد دانايي از آينده
مي بيني تفكر در آينده حدود پيش بيني اين پيش. كند ها را از جهان آينده تعيين

آي به آدمي امكان مي كه ندهدهد كه و از جهاني سخن بگويد نگاري واقعي داشته باشد
در اين آينده به شكل طبيعي توجيه فكري وجود دارد،. تر آن را شناخته است پيش

و به مي هرچند فكري اشتباه باشد تا موجب اصل بازنگري در آن بازفهمي صورت گيرد
.اصالح اساسي در وجودش اعمال شود

 نتيجه تفكر آينده
مي تفكر در و اقتدار يك ملت و فراموش شدن آن عامل انحطاط آينده موجب برتري شود

به؛ زيرا ملتي خواهد شد در اين موقعيت. معناي نزديك شدن به آن است تفكر در آينده
مي ذهن در آستانه آينده بنابراين تفكر هرچند آينده. گيرد كه درحال شدن است اي قرار
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رو وجود دارد با آن مواجه با همه مشكالتي كه در پيش اندازد، اما دور را از نظر نمي
و دريچه مي مي شود .شاي ملتي باشدگگشايد تا راه اي از دانايي جديد فراروي ذهن

مي آينده به در عنوان يك اصل به كساني تعلق دارد كه درباره آن فكر و راه نفوذي كنند
آن؛ يابند آن مي و شرط هر فهمي از آينده انديشيدن پيشيعني در آينده تفكر اصالت دارد
بي. است بي با اين اصل، انسان بي؛ زيرا آينده است فكر از آينده سراسر هر آينده فاقد انسان
و براي او سرفصل گونه و سخن معقول خواهد بود و مرگ يكسان است حيات .هاي زندگي

 جهان آينده.7-1
 جهان چيست؟

و تجديد هاي ممكن پديده جهان از مجموعه تشكيل شده كه در آنها قابليت حيات
را. صورت تداومي وجود دارد حيات به جهان هرچند توانايي ايجاد جهان مشابه خود

مي ندارد، اما قابليت تواند تداوم حيات خود را تأمين هايي در وجودش نهاده شده كه
خ يعني؛ كند و تداوم در جهان عناصر بنياديني وجود دارند كه در آنها قابليت ودسازي

.شود حيات مشاهده مي
و ستاره ها، سياره ها، منظومه اي از كهكشان جهان مجموعه اين جهان همه.ستها ها

جهان ممكن سرآغازي. امكان وجودي از جهان ممكن است كه وقوع ديگري نداشته است
و همواره رو به جلو حركت كرده تا به سرانجامش دست يابد اكنون نيزهماين چرخه. داشته

و گسستي در آن پديدار نشود و آينده را سامان دهد .تداوم دارد تا وضعيت گذشته، حال
و تمام و طرحي از يك واقعيت گسترده كه جهان كنوني همه امكان هستي عيار است

و زمان نيز در آن به بازي گرفته مي و زمان از خميدگي. شود فضا در جهان ممكن فضا
.اصل اساسي موجبات زندگي را در سراي جهان واقع فراهم كرده است بيرون آمدند كه اين

در اين جهان هر چيزي حيات. مملو از زندگي استچيزهرجهان واقعي بيش از
و تجديد حيات مي و در آن مرگ امري موهوم است دارد يعني مرگي كه نشانگر؛ يابد

و فقط  .به وضع ديگر وجود دارديي حيات از وضعيجا جابهنابودي باشد وجود ندارد
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 سرآغاز جهان

و با انفجار بزرگي گسترده شده است با اين اصل. سرآغاز جهان با ايده واحدي ايجاد شد
و اشياي درونش  در پهناي آن حق حيات يافتند كه اين روند همچنان مروربه جهان

و  و جهان كنوني نيز درحال گسترده شدن از گذشته به حال .آينده استتداوم دارد
و سرنوشت جاويد آن درحال دگرگوني از وضعي به جهان سرچشمه زماني دارد

و آينده به هم حال اينبا.وضع ديگر است و گذشته گذشته به شكل امروزي نبوده
و آينده نيز. اند تر بوده نزديك با ممكن است پس گذشته با انفجار بزرگ سرچشمه يافته

و اين سير در كيانِ كهكشانشو انفجارهاي ديگر گشوده مي .ها ادامه خواهد داشتد

 ايده واحد جهان

آمد كه فهم اين اصل بنيادين جهان آينده را براي اذهان وجودبهجهان از ايده واحدي
رو زمان واحدي از جهان گسيل شد كه آن در ژرفاي هستي ازاين. مفهومي خواهد كرد
و گسترش جهان را در با اين نگاه گردش. آيد به شمارش درمي زمان سراسر پيدايش
و انسان آينده تأييد مي مي ها در اين سير نقش كند به نمايي و در حد ضرورت كنند

.يابند كه دور از دسترس نباشد فهمي از گيتي دست مي
و مرز تاريخي يگانه دارد جهان ايده و تاريخ هرچند براي اين جهان،. اي واحد است

گانه ممكن است وجود داشته باشد، اما اين امكان با اعتباري هاي متناظر چند طرح
هاي ممكن براي نشان دادن جهان واحد با اين فرض مجموعه جهان. شود تعيين مي

مي به مي كار و اين جهان چنان مشاهده در اين صورت. شود كه گشوده شده است روند
و كشف ايده را جهان ممكن يكپارچه است به فهم جهان نزديك سازي واحد جهاني ما

و فهمِ تماميت اين اصل. كند مي و از كشف و مغز ناچيزي دارد بنابراين بشر ذهن
.بنيادين در جهان امكاني ناتوان است

مي. اين نكته مورد توجه بسياري قرار گرفته است توان به دو فرض در اين ميان
ي جهان كه نگريسته يكي در قياس بزرگ به هر كجا. اشاره كرد1نيدمفرالكساند مهم 

مي. هاي ديگرش تفاوتي ندارد شده با بخش شود، فرض ديگر هر نقطه جهان كه بررسي

___________________________________________________________________________ 
1. Alexander Friedmann 
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و نيز طرح بزرگ هاوكينگ. نخست همچنان صادق است كه جهان1يا نظريه همه چيز
و در آن اصل قابليت خودساختگي وجود دارد كه همگي  با ايده واحدي طراحي شد

.رسندمي نظر مسائلي قابل تأمل به

 پرسش از آينده

: شوند در فهم آينده چند پرسش اساسي مطرح مي
و معقول طراحـي.1 جهان چگونه طراحي شده است؟ جهان براي حيات محسوس

و مانند خودش به شكل ساده بنيان يافته است مشكل اين اسـت كـه جهـان آينـده. شد
و بر دشواريتر شدن براي زيستن با شتابي فزاينده در روند پيچيده هاي ذهن قرار گرفته

.انسان افزوده است
به.2 تـر مراتـب از جهـان كنـوني هوشـمند جهان آينده چگونه است؟ جهان آينده
هرچند جهان در آستانه وقوع كمتر انساني است، اما با روندهايي انسان را متقاعـد. است
مي. كند كه از آن پيروي كند مي و انسان در امر جهاني فرمان از هـيچ فرمـان برد سـازي

و چنين امكاني به او داده نشده است .آينده از او ساخته نيست
و چشـمه.3 در آينده جهان چگونه است؟ سرچشمه جهان سياهچاله بوده هـاي آن

و بر سـياهچاله اش مبتني يعني آينده جهان مانند گذشته؛ همين حكم قرار دارند هاسـت
.انفجار گذشته استگرو تجديد حيات راه دستيابي به آن در

چه چيزي جهان آينده است؟ هـر قابـل تصـوري در موقعيـت امكـاني در شـمار.4
هـاي بـا ايـن اصـل ايـده. شود گيرد تا حداقل در آن سطح شناخته جهان آينده قرار مي
مي ممكن جهان به شكل جهان آينده در حال درعين.كنند گيري فهم جهان آينده كمك

و ارتبا و مغز انسان ندارد، هرچند كه آنها نيـز بخشـي از حكم خود واقع شده طي با ذهن
.شوند آينده كيهان محسوب مي

و.5 و تصـورها آيا جهان يك افق است؟ جهان در نگاهي يك افق ساخته شده دارد
هـاي مـوجي آينـده بشر هميشـه از قلـه. اند هاي بشر نيز از آنجا سرچشمه يافته تصديق

به مي و و نزديك گويد كه در گذشته بوده مي تدريج به آنها نزديك در ازايـن. شود تر رو او

___________________________________________________________________________ 
ص 1395 نگار،و نقش انتشارات اميرآبادي، اميرو صداقتحسين ترجمه، طرح بزرگاستيفان هاوكينگ،.1 ،4.
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و به حال دست نيافته تا به آينده در؛ اي راه يابد افق گذشته به تور افتاده يعنـي ذهـن او
ها شكلي از دورانديشي پس پويش افق. پهناي زمان به شكل وانهاده سرگردان شده است

اسو دورنمايي از فرصت و تهديدهاي آينده .تها
و اهـداف انسـانيميوجودبهجهان آينده چگونه.6 آيد؟ جهان آينـده بـدون انگيـزه

و فهم چگونهميوجود به ميوجودبهآيد . شود آمدنش به تسخير انسان نسبت با آن مربوط
مي او دانسته و آنچه .داند با نفوذ تفكر ممكن شده است هاي ناچيزي از جهان آينده دارد

آينده وجود دارد؟ حيات در مغز جهان وجود دارد، هرچند آيا حيات در جهان.7
و تصور روشني از حيات بشر اغلب از زمان بازمي. براي آدمي قابل فهم نباشد ماند

و هنوز در مغزش نفوذ. فردايي جهان ندارد و زمان دارد و مفهوم گنگي از فضا او تصور
و در پوسته سرگردان مانده است .نكرده

ج.8 و انجام و انجـامش طرحـي از يـك معمـاي آغاز هان چگونه است؟ جهان آغاز
و بسـته ومهره كه تاكنون هنوز كسي نتوانسته پيچ طوريبه. ناگشوده است هاي آن را بـاز
و بشر به و كند و دستيابي به جهان دچـار سـرگرداني شـده فهـم درنتيجـه جاي حيرت

.جهان از دسترسي ذهن او دور افتاده است
و ضرورت همزمان وجود دارند؟ در جهان آيا در جهان.9 آينده دو اصل تغيير

و ضرورت است اين دو اصل تداوم حيات را در جهان1.آينده هر چيزي مستلزم تغيير
و. كنند آينده تأمين مي بر اين اساس جهان با تمامي امكانش در تغيير هميشگي بوده
به.ستها ثباتي ثباتش در بي مي در اين صورت ف نظر و نيز كشف فرداي رسد هم امروز

.پژوهي وابسته است جهان با پيامدهايش به آينده
آيا ممكن اسـت در جهـان آينـده نفـوذ جاذبـه از دسـتور بيافتـد؟ جاذبـه بـا.10
مي خوشه و كهكشان هاي ديگر آن در جهان آينده جاي هاي نـو هاي آينده با جاذبه گيرد

و. شـوند از هم پاشيده نمي موجـب تعـادل گسـترش جهـان جاذبـه روح هسـتي اسـت
هـا را بـه آيد، اما همه روشناييميوجودبهبنابراين جاذبه هرچند از ماده تاريك. شود مي

مي سمت خود مي و قدرت نفوذ در آنها اعمال .كند خواند
مي.11 سازد؟ تصـوير آينـده ذهـن در واقعيـات انسـاني چه چيزي آينده جهان را

___________________________________________________________________________ 
و گواهييونس ادياني،.1 . 594ص،1387، انتشارات نقش جهان، تاالر آگاهي
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ژوهي انسان درباره آينـده تصـويري بـراي انديشـيدنپ اگر آينده. سازد جهان آينده را مي
دنبـال كشـف انسان بـا تصويرسـازي از آينـده بـه. جهان است نداشته باشد، او انساني بي

بنابراين تصوير آينـده. آيد تا علل پيدايش آنها را كشف كند ماهيت تصويري جهان برمي
مي جهان درواقع علل شكل .زند گيري آينده انساني را در جهان رقم

هاي ديگر موازي آيا جهان آينده جاودان است؟ جهان امكان موجد جهان.12
مي است كه با امكان جهاني در نهادش ديگر جهان جهان در آغاز. شوند هاي پديدار

و با انفجاري گشوده شد كه چرخه حركت هستي همچنان سياهچاله اي فشرده بوده
مي در اين صورت جهان آينده با جهان. تداوم دارد و همچنان اوج كنوني ساخته شود

و سفيدچاله به گردش درمي مي و چرخه سياهچاله .آيند گيرد
و زمان آينده مانند وضعيت كنوني خواهند بود؟ جهان.13 در آيا فضا هاي امكان

و زمانش به شكل طبيعي تحت تأثير گرداب چرخش دائمي واقع شده به اند كه فضا هاي
مي جهان؛ يعنيدگيرن هم فشرده آن قرار مي و زمانشان هاي آينده تعيين كنند كه فضا
.خميده يا گشوده باشند

گشوده شدن جهان با چه چيزي همراه شده است؟ جهان با انفجاري گشوده.14
و پهناي آن افزوده مي و همچنان بر دامنه بشر در پهناي جهان سرگردان شده. شود شد

و آينده ميو از گذشته، حال بنابراين جهان در پهناي امكان واقع. گويد هاي نادانسته
و بشر  بهبهشده مي سرعت به دنبالش .دست آورد رود تا شايد فهمي از آن

انسان توانايي ساخت چه جهاني را دارد؟ انسان امروز برخالف ديروز شأن خود.15
اين شأن وجودي به او امكاني. را نه در فهم ماهيت جهان كه در تغيير آن دانسته است

با اين نگاه آينده جهان به ميزان. هايي براي ساخت آينده جهان بسازد داده كه ايده
مي ايده و هاي انساني از آن ساخته و تغييرش توانايي ندارد و او در فهم مغز جهان شود

.نگري كند تواند پيش فقط مي
به.16 و آينده وجود دارد؟ جهان عنوان يك اصل آيا در جهان چرخه گذشته، حال

و آن به ژرفاي كيهان وجود يافته استگ و آينده ندارد با اين فرض هركس. ذشته، حال
مي با موقعيت يابد كه در پهناي جهان هاي چندگانه در طول زمان به فهمي از آن دست

.قرار گرفته است
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مي جهان.17 مي آينده چگونه به پيش و رود؟ جهان در مرز ممكن خود سير كند
مي تاريخ  چندگانه هاي تاريخ زمان گيري جهتبا جهان اصل اينبا. سازد هاي ممكن را
.دارد اعتباري زماندر حياتيكه هرچند شود،مي تعيين حقيقي زماندر تاريخ اين. دارد

ميچه.18 شرط مرز داشتن هر گونهجهان در كند؟ چيزي مرز جهان را تعيين
نه مرز جهان كه براي پيكربندي در چرخه مرزگذاري زمان. مرزي آن نهفته است در بي

مي؛ زيرا آن است و فهم .شود زمان با جهان براساس منطق تاريخي شدن مشاهده
كيهان وجودي چگونه آغاز شده است؟ فهم پيدايش كيهان وجودي راهي را نشان.19

كه مي ميدهد و گشايش. يابد كيانِ كيهان چگونه گسترش اگر ذهن از ايده نخست وجود
و طرح ايده دوم پيدا نمي كيهان فهمي نداشته باشد، به .كند صورت طبيعي دركي براي فهم

پديداري جهان مرهون چه چيزي است؟ پديداري وضع آينده جهان نه امر اتفاقي.20
و به طرح بزرگ وابسته است  .و فهم آن به تفكر انساني پيچيده شده استكه ساخته ذهن

مي.21 و آيا بشر آينده در جهان واقعي زندگي كند؟ جهان واقعيت در امكان مشاهده
و شبيه و سازي در اشكال حيات كهكشان تفكر آينده واقع شده ها، ستارگان، حيوانات

و فردايي. ها صورت نگرفته است انسان  شناس بشر به گيتيبا اين نگاه تمدن ديروزي، امروزي
و حقيقت ناب است امكان مي .دهد كه از جهان واقع سخن بگويد كه ناظر به واقعيت

 هاي جهان پديده
اين عناصر در شمار اشياي ذاتي. دهنده جهان امكانند هاي جهان عناصر تشكيل پديده

.اند كه از ميان رفتن آنها امري ناممكن است جهان واقع شده
و گسسـتي ميـان آنهـا پديده و پيوستگي دارنـد هاي جهان سراسر به هم وابستگي
ناظر بـه بخـش ديگـر نحويبهپژوهي در جهان با اين برداشت هر نوع آينده. وجود ندارد

و با گسستي همراه نبوده است كل پژوهي بايد مبتني رو آينده ازاين. بوده و بر گرايي باشـد
به روند كلي را در جهان آينده .دست دهد دنبال كند تا تصوير جامع از جهان آينده

 تابش انفجار بزرگ
جهان با انفجار. انفجار بزرگ هستي سرآغازي براي گشوده شدن جهان امكان بوده است

و اين گسترش همچنان تداوم دارد حال رو به آيندههربهاين جهان. بزرگ گسترده شد
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انسان همواره؛ زيرا هميشه برگونه آينده نبوده استدارد، هرچند دريافت انسان از جهان
و هميشه گذشته را آينده ناميده است .متعاقب تحوالت جهان حركت كرده

و آينده مشاهده و پرتوهاي انفجار بزرگ را به شكل گذشته، حال انسان امروز تابش
ع. كند مي دم قطعيت او اين تابش را به اشكال مختلف تبيين كرده كه بر همه آنها اصل
و نيز آشفتگي ذهني بشر حاكم است به و تفكر .دليل فقر خردمندي

 هاي گذشته آينده

در اين آينده. اند هاي گذشته از جهان ممكن در گفتار امروز واقعيت وجودي يافته آينده ها
مي زمان خود به ما نمي و با فاصله زماني بسيار قابل دسترسي در اين صورت. شوند رسند

و در آستانه ورود به ذهن بشر سروكار داردانسان  .نه با آينده كه با گذشته دير آمده
در. شود جهان با لحظاتش به شكل جاودان پديدار مي انسان لحظات آينده را

به زمانش نمي و همواره گذشته آن را مي پايد اي انسان از آينده؛ يعني فهمد عنوان آينده
تر اين باشد كه گفته شود گذشته شايد مناسب. گويد كه همواره گذشته است سخن مي

.ستنما در فضاي امروز واقعيتي آينده

 جهان كنوني
و جاييهجهان كنوني سراسر درحال جاب و تغييرات در آن فزاينده، گسترده است

ميهاين جهان چنان جاب. آور است حيرت و امروز آن چيزي جا شود كه كسي از ديروز
و گويي همه نمي و در شُرُف پيشي همه آينده؛ زيرا آينده است داند ها در آستانه وقوعند

و با اين قابليت زمان مي گرفتن بر زمانند .كنند سازي
و جهان كنوني چنان سامان يافته كه گويي پيشينه متفاوت با كليبهاي نداشته

مي. گذشته بنيان يافته است دهد كه جهان آينده نيز در همين حكم قرار اين امر نشان
و ممكن است آينده آيد كه گويي جز در جهان وجودبهاي سراسر متفاوت با امروز دارد

.بودن سنخيتي ميان آنها وجود ندارد
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 هاي آينده مجموعه
مي مجموعه با اين مجموعه. شوند هاي آينده درواقع نمادهايي از جهان آينده محسوب ها

مي امكانات تفكر جهان آينده را آينده آن درحالي. كنند نمايي كه ذهن آدمي در مواجهه با
و خرد آن را بشناسد و با منطق ذهن و زمان آينده را از خميدگي بيرون آورد .ممكن است فضا

مي هايي از آينده نوان يك اصل در آينده با مجموعهع انسان به ذهن. شود ها مواجه
مي روندهاي آينده را پيدا مي و در آستانه آينده قرار .گيرد تا فهم آينده مفهومي شود كند

مي انسان در اين كشمكش قابليت از كشد كه عالوه هاي خود را به تصوير بر آينده خود نيز
و در ارتباط با آن بتواند تدبيري انجام دهدآينده جهان تصوير واقعي  .داشته باشد

 آينده جهان

هايي از آينده آينده اين جهان نيز طرح. هايي از ذهن بزرگ است جهان امكان طرح
مي اين آينده. خودساخته خواهد بود در اين صورت. شود با ذهن طراح بزرگ ساخته
خ چنانچه كسي در جامعه و مغز و برنامه انساني از ذهن ود استفاده نكند، بايد در طرح
و  بي درنتيجهديگري حركت كند و پيرامون با. نقش باشد در ساخت آينده جهان خود

.آينده است هاي جهاني اين فرض چنين انساني براساس واقعيت
و نشانه آينده جهان از پسِ امروز مي در. اي از وضعيت كنوني آن است آيد هرچند

ميجهان چنين لزوم  بر شانهها دهد كه جهاني وجود ندارد، اما اغلب چنين اتفاقي رخ
مي هم به و از چه موضعي ازاين. پيوندند وقوع رو بايد دانست كه در كجاي جهان ايستاده

در؛ زيرا كنيم به آينده نگاه مي هر كس براي به كجا رفتن خود نخست بايد بداند كه
.شرط به كجا رفتن است در كجا بودن پيشپس. كجاست تا امكان بعدي فراهم شود

 جهان آينده

و زمانش تعيين مي دو درحالي. شود جهان آينده با فضا و زمانش كه اين جهان با فضا
از جهان آينده با مقياس زمانش سنجيده نمي. مفهوم متفاوت دارد و زمانش پرتويي شود

و زمان با اين وصف در زمان آينده چرخه جهان جديد. وجودش است حق حيات دارد
.جديد پرتويي از آن است
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نو جهان آينده با زمان تازه خود پديده اين جهان بدون. آوردميوجودبههاي
مي نقش مي آفريني انسان و زمانش با خودش پديدار آن آيد و بشر با اين فهم به شود
مي دوره بر اين دوره. دهد هاي زماني .خواهند بودگونه اعتباري ها نه حقيقي كه

 كيهان آينده
و زمان نيز نشانگر مفهوم واقعي آن در جهان آينده كيانِ كيهان مانند گذشته وجود دارد

.با اين وضع هر آينده طرح كيهاني از كيانِ كيهان خواهد بود. است
بينانه از كيهان وجود داشته اگر فهم واقع. در كيهان فقط آينده كيهاني نهفته است

با اين تلقي آينده كيهان واقعيتي در آستانه. نگري آينده معمايي ممكن است پيشباشد، 
.پديدار شدن است

رخ در كيهان آينده و از ديگر هايي نمايي كردند كه از يكسو در گذشته آشيانه كرده
و در آستانه وقوعند سوي آينده از اين آينده. هايي كه هنوز نيامدند هاي در راه نمادهايي

مينكهكشا و كنوني محسوب .شوند هاي گذشته
و كنوني هر دو براي بشر گذشته كهكشان و كهكشان هاي گذشته هاي فردايي نيز اند

مي كهكشان؛ زيرا در همين حكم قرار دارند شوند، صدها سال قبل هايي كه فردايي ناميده
و انسان در اين زمان آن رخداد گذشته را يافته ياست شكل زماني يافته روند اين عني؛

هاي بنابراين انسان در هر وضعيت كهكشان. هاست ها نيز تابع همين واقعيت كهكشان
مي دوردستي را مي و او گمان كند كه در شمار نگرد كه به جهان گذشته تعلق دارند

و ها واقع شده آينده مي درنتيجهاند .پژوه است كند كه در رابطه با كيهان آينده احساس

 كيهانآينده
كه وضعيت گذشته كيهان در پيدايي طوريبهآينده كيهان در ارتباط با گذشته آن است

و نوعي تالزم منطقي ميان آنها برقرار است آينده نقش مؤثر ايفا مي وحدت رويه؛ يعني كند
و انجام كيهان برقرار است كه آن ايده آينده كيهان را  .كندمي بسامانوجودي ميان آغاز

ميكيهان آي و انسان كيهاني دانسته اين شناسايي با جريان. شود نده با انسان آينده
به زمان؛ زيرا شناسي متفاوت است زمان مي شناسي فهم ناچيزي از آن با دست و دهد
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و تصوير مناسب مفهومي شناسي نمي زمان توان كيهان آينده يا انسان آينده را شناخت
.دست آورد از آن به

ها به شكل متناظر اين آينده. هاي متوازن دارند مانند گذشته منظومه هاي كيهان آينده
و با مفهومي مي كردن يكديگر تعارض در كنار هم واقعند .رسانند ها را به حداقل ممكن

و از يك ايده و با اين وجودبهكيهان آينده مانند گذشته امكاني يگانه است آمده
از در اين امكان هر آينده.دبرداشت فقط يك آينده كيهاني وجود دار اي كه اعتبار شود

و با نشانگرهايي از واقعيت متفاوت ديده مي همه حال اينبا.شود نوع موازي خواهد بود
و جهان كيهان هاي موازي از پهناي اين هاي ممكن در گسترده يك امكان بزرگ واقعند

و امكان مي .ندهست گشايش اين واقعيت درصددگويند

 انسان با جهاننسبت

و زماني كه انسان از جهان آينده سخن مي گويد بايد پذيرفت كه نسبتي با آن دارد
اگر اين نسبت به هر دليلي درك. دهد كشف اين نسبت او را با جهان آينده پيوند مي

و ناممكن است نشود، سير در زمان آينده تالشي بي رو جهان آينده بدون ازاين. حاصل
آ . استن سرايي براي زندگيچنين دركي از

و روند تحول در چرخش جهان آينده، آهنگ گسترده شدن بسيار تند است
و رو به افزايش است از. شتابنده و خودساختهچيزهربا اين نگاه جهان آينده بيش  غيرانساني

و جهان در مقياس جهاني درحالي. است كه انسان در جهان آينده حق حيات ويژه ندارد
ميراه خو و انسان تصرفي در آن نداردد را .رود

 نوآوري آينده
مي بشر در آينده با نوآوري اين. ساز است شود كه شگفتي هاي غيرقابل تصوري مواجه

و تفكر در امكان شگفتي و فهم خواهد بود ها قابل پيش سازي از آينده جهان با روندپژوهي .نگري
و با اين وصف آينده پديده. استنوآوري آينده تصويري از حقيقت آينده اي نوظهور
حال اين پديدار از آينده نه نفيهربه. شود نوبنياد است كه براساس ضرورتي پديدار مي

و گذشته كيهان  مي در آينده نحويبهگذشته كه تداوم آن است .يابد اش حيات مجدد
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و و درك درستي ندارد ا همه انسان از حقيقت آينده تصور و از آينده فقط اكتشافات
و منطق صدقي بر و فن كه حال اينبا.حاكم نيستنآاحتماالتي از آينده است نه علم

و مي .تواند راهي در فراسوي وضعيت كنوني بگشايد فقط تفكر در روند آينده نفوذ دارد

 آفريني آينده نقش

قدرت. آفرين است آفرين است؟ قدرت در جهان آينده نقش چه چيزي در آينده نقش
 نحويبهممكن است از نوع ثروت، دانايي يا سياست باشد كه هريك در حوزه آينده 

.آفرينند كه با ديگري متفاوت خواهند بود نقش مي
و قدرت خود را نشان دهد، اما بيش آن ثروت ممكن است در هر جايي سخن بگويد از

» جامعه اطالعاتي«اين نكته مورد توجه ماسودا در ايده. آفرين است دانايي در جهان آينده نقش
.به اهميت آن پي برده است2جايي قدرتهو پيش از تافلر در كتاب جاب1قرار گرفت

مراتب از ثروث اثرگذارتر باشد، هرچند نقش آن ناديده گرفته شايد سياست به
و سياست. شود مي با اين نگاه كسي كه آينده به هاي معطوف به آن را مراتب داند

.قدرتمندتر است

 تفكر در جهان آينده
و مغز است مي. فهم جهان آينده حاصل تكاپوي ذهن و مغز شروع شود اين فهم با حيرت ذهن

به. نشيندو با فقر حيرت زايش آن فرومي را هر گونهويژه با پيدايي جهان آينده سرگرداني ذهن
مي از فكر و برانگيزي دور مي هر گونهآينده جهان بدون درنتيجهكند .گيرد فكري شكل

مي جهان آينده با تفكر خالق به آرامي هر چه تمام و. شود تر گشوده اين جهان راه
.معقول دارد كه سيطره بر آن فقط با تفكر منطقي ممكن استرسمي 

و با رويكرد به آينده مي جهان آينده با تفكر امروز ؛ يعني شود نگري ساخته
و سياست مي فقط تفكر خالق شرايط و با اين هاي جهان آينده را تعيين كند
و حدودش سنجيده مي دحال درعين.شود مقياس حد و جهان آينده همزمان از

___________________________________________________________________________ 
. رك ارائه كرديورا در كنفرانس نيو» جامعه اطالعاتي«ميالدي مقاله 1970يونجي ماسودا، سال.1
.13ص، 1388ترجمه شهيندخت خوارزمي، انتشارات فرهنگ نشر نو،، جايي قدرتهجابلوين تافلر،آ.2
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و حسي بهره مي بر تفكر عقلي و روح تاريخي و در هر وضعي جريان منطق گيرد
.عرصه آن حاكم است

 فهم تاريخ جهان

و علم تاريخ شكل مي گيـرد، امـا فهـم آينـده جهـان فهم تاريخ جهان برپايه روش علمي
هـاي آينـده چرخانـده اگر علـم در فهـم آينـده ورود يابـد، چـرخ. سرچشمه فكري دارد

و نـاي الي فـرو مـيو بندي علـم بـرخالف فكـر در گـل در اين شرط؛ زيرا شود نمي مانـد
و  .اثربخش نخواهد بود درنتيجهبرخاستن ندارد
مي با اين نگاه به و نشده وجود دارد رسد كه دو جهان نظر دو. تاريخي شده اين

و رمزگشايي از اين جهان در واقعيت جهان جه ها هر دو جهانند گيري زمانتها با
و نشده است. شود ممكن مي .با اين اصل زمان حدفاصل جهان تاريخي شده

و آن جهـان گذشـته را بـه جهـان در چرخه تاريخ هميشه همزماني وجـود داشـته
و واقعيت اين اسـت كـه جهـان گذشـته بـا جهـان. آينده پيوند داده است هـاي كنـوني

و تصـاويري از همزمـاني بـه شـكل هـا طـرح اين جهان. هاي آينده وجود دارند جهان هـا
و آنها نه ناكجاآباد كه سكونتگاهي از ارتقاي انساني محسوب مي بنابراين. شوند متناظرند

و  و براسـاس الگـوي تـاريخي و سـنجش منطقـي آينده مانند گذشته با تدبير، محاسـبه
مي روندشناسي به .آيد دست

بههاي خميده در زمان با اين وضع تاريخ جهان رويه مي حقيقي اين. آيند حساب
.اي براي گشوده شدن آينده حقيقي است تاريخ در زمان اعتباري رويه

و بشر روي سياهه مي با اين اصل جهان همچنان خميده است او. رود ها رو به جلو
و روي سياهه از جهان سياهه سخن مي مي گويد و چيزي از واقعيت ها زندگي هاي كند

ميحال ايناب.داند روشنگر نمي از داند راه برون او و عبور رفت از ناداني شكست زمان
و نفوذ تفكر در مغز جهان آينده است و زمان .خميدگي فضا

 هاي آينده دهه
و دهه و اعتباري دارند ميمروربه هاي آينده جهان سازه زماني . گيرند در آستانه وقوع قرار

با اين نگاه. اند ها هرچند امروزه وجود ندارند، اما در امكان وجودي آينده واقع شده اين دهه
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و براساس سياست مي ذهن به شكل كلي هاي ناآمده تواند براساس روندپژوهي از امكان ها
و فرصتي به نفوذ تفكر در نقشه شناختي آينده جهان بد .هدسخن بگويد

و مغز دگرگوني جديدي دهه . آورندميوجودبههاي آينده جهان در اثر نقش تازه ذهن
مي ها قابليت آينده اين دگرگوني و دشتي تازه از فكر فراروي ذهن ؛ زيرا گشايند نمايي دارند

به زماني كه آينده با. آيدميوجودبهآن آينده جديدي بر شانهصورت طبيعي اي كهنه شد،
و حال استاين تل .قي پديدار شدن آينده يك واقعيت ضروري براي جهان گذشته

 وضعيت جهان آينده
اين جهان ناظر به پهناي جهان. جهان آينده با وضعيت آينده دو مسئله متفاوت است

و مناسبات انساني در جهان انساني اشاره دارد و وضعيت آينده به موقعيت .است
خواهد كرد كه در آينده زندگي بهتري داشته درك اين جهان به انسان كمك

و در آن مرزهاي سياسي، اقتصادي، علمي، كليبهآينده؛ زيرا باشد با امروز تفاوت دارد
و تشريك شناسي مساعي همه كشورها را به شكلي برتر بر ضرورت آينده فناوري

.خواند مي

 آهنگ تغيير جهان

و ميدر جهان هر چيزي آهنگ خاص خود را دارد . شود آينده نيز با اين مقياس مهندسي
و حال استهبا اين اصل در جهان هر تغييري نشانگر آيند .اي متفاوت با گذشته

مي اكنون آهنگ تغيير جهان چنان پرشتاب شده كه به توان آن را توصيف سختي
و به مي كرد شده ناپذير اين تغيير با تحوالت جهان كنوني اجتناب.گنجد ندرت در خيالي

هايش ناخواسته فروريزدو چنانچه با اين تحوالت سياستگذاري نشود، ممكن است بنيان
و از تدبير انساني بيرون رود .و تغييرات جهان براي انسان نافع نباشد

 جهان سراسر در تغيير
و اين تغيير چنان سرعت حيـرت و تحول تداومي است آوري جهان ممكن سراسر در تغيير

و دامنـه انطبـاقي بشـر را سـخت دشـوار دارد كه تحوالت جهاني برجاي هم مـي  نشـينند
و. كنند مي و در حيرتـي فرورفتـه از مـرور بـه بشر در فهم سرعت تغييرات جهان بازمانـده
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رود تـا شـايد بـا لنگـان مـي در امـور انسـاني آينـده لنگـاناو. سرگرداني بيرون آمده است
و آينده .آفرين باشد نگاري بتواند نقش روندپژوهي

و همـواره تمـامي اشـياي جهـان را در خـود سرعت تغييرات جهان همه جانبه بوده
بـا ايـن وصـف انسـان كـه. اين تغييرات تابع قانون تغيير كل هستي است. برده است فرو

در جهان است تابع قانون تغيير طبيعت هستي خواهد بـود كـه اطاعـت بخشي از اشياي
. نكردن از اين قانون كاري ناممكن است

 حيات جهان در آينده
اگر حيات جهان از آينده برداشته شود،. جهان آينده تصويري از حيات آينده است

. اي است آينده هر گونهشرط پديداري حيات پيش؛ يعني اي در ميان نخواهد بود آينده
و گذشته با تحوالت آينده بهتر ديگر ازسويآينده از يكسو امتداد گذشته است

از. شود ديده مي به آنجا حال ناچار در اين كه گذشته با حياتش تداوم داشته، آينده نيز
.مدار قرار خواهد گرفت

به چگونه جهان در آينده حيات خود را تداوم مي نگيزيا طرز شگفت بخشد؟ جهان
مي با موج مي. يابد هاي جهاني حيات بر امواج جهان توليد حيات و بر تداوم حيات كنند

ها متأثر از موج درياي وجودند كه همگي تابع امواج اين امواج. افزايند جهان آينده مي
.ها خواهند بود كهكشان

را. تداوم حيات جهان ناشي از عناصر وجودي آن است  اين عناصر آهنگ حيات
و با آن آستانه حيات كوك مي مي كنند و آينده به هم .پيوندند ها در گذشته، حال

 نيازهاي جهان آينده

و. شود جهان آينده متناسب با نيازهاي آينده جهان ساخته مي اين جهان تاريخ كيهـاني
و سراسر ساخته ذهن است اي الزم رو بايـد انديشـيد كـه چـه آينـده ازايـن. انساني دارد

به است؟ و با اين اصل بايد راهي را گشود تا راه آينـده حـال درعـين راستي پيموده شـود
و مناسـبات ازسـويي جهـان آينـده راه خـود را مـي. راهي نامطمئن است و شـرايط رود
بـر خواسـت انسـاني از ديگر سـوي مقتضـيات جهـان مبتنـي. كند وجودي را تعيين مي

و اثربخش در  و انسان نقشي برجسته .آن ندارندنيستند
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و توسعه راه انسان جهان آينده انسان طرح اين راه.ستها هايي براي گشايش
مي روندهاي آينده او را شكل مي و روند واحدي و انسان در اين روند به راه با. رسد دهد

او وجود اين انسان آينده فقط آينده انساني را در زواياي مختلف دنبال مي و نقش كند
مي در همين حوزه به .رسد پايان
به اكنون انسان جاي جهاني شدن در روندهاي آينده با مسئله ادغام جهاني راه ها

را. سروكار دارند آنان با طراحي سناريوهاي مختلف از آينده همچنان افق ادغام جهاني
به ترسيم مي و مانند گذشته گيري نوعي از قدرت جهاني شدن با شكل جاي جهاني كنند

و با اين نگرش جهاني. سروكار دارند شدن روندها هرچند در معناي واقعي مسئله برابري
هاي نابرابر به سمت رشد نابرابري هاي امروز از جهان نگاري كند، اما آينده انصاف را تقويت مي

و  بهگرايي جانبهيكروندهاي درنتيجهروندها رفته .اند تقويت كردهگرايي جانبه چندجاي را

 زمان آينده
 زمان چيست؟

و غيرقابل بازگشت است و دايره. زمان امري خطي اي وجود در زمان ويژگي ميداني
و انجام است و آن حاوي آغاز شايد با اين مقدمه بتوان گفت. ندارد كه تكرار واقع شود

و آينده همراهي مي و با گذشته، حال و حكم كه زمان در پهناي جهان واقع شده كند
.ندارد سازنمازمتفاوتي با جهان 

و اصلي واحد است، درحالي كه آينده شكل واحدي زمان گذشته امري تجربه شده
و ممكن است به هر شكلي پديدار شود. ندارد با. زمان آينده در امكان متنوع واقع شده

و آينده هنوز در اين امكان واقع شده است اين وصف گذشته تاريخ .مند بوده

و معاني زمان افق  ها

و معاني مختلف دارد كه به نمونه هاي مختلف افق ان در جهانزم مي ها :شود هايي از آن اشاره
كننده وضعيت زمان شناسي كشف جهت زماني در پهناي زمان تعيين در زمان.1

و آينده است مي با جهت. گذشته، حال و شناسي، امكان زمان در وضع واقعي ديده شود
و تفكر در آن نفوذ خواهد كرد درنتيجه .زمان آينده شكسته خواهد شد
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و واحدي يكسان است.2 با اين اصل در زمان. زمان با ايده واحدي ايجاد شد
و زمان مانند جهان واحدي به هم پيوسته است چيزي افزايش يا كاهش نمي .يابد

و با همين منطق سيالي كه دارد ذهن را در حير.3 ت زمان مغز هستي اشياست
و فكر را به تور انداخته است و خرد .فروبرده

آن. هايي از حيات جهان است زمان برگ.4 و با اين اصل زمان وجود ندارد
و آينده است با. پرتويي از يك واقعيت معطوف به گذشته، حال در اين صورت زمان

و در اشيا قابليت زمان اشياي وجودي ميزان مي و آنها مفهوم شود  سازي وجود دارد
بنابراين زمان در جهان با طبيعت وجودي اشيا همراه شده. كنند زمان را تعيين مي

.است
ها ذهن را متوجه كشف اين تفاوت. با ديگري متفاوت استچيزهرصورت زماني.5

و حال آينده جايگاه زماني براساس مقياس زمان مي هاي متفاوت كند تا در گذشته
.گذاري شوند نشانه

كشف اين سرچشمه راه را براي فهم آينده. شمه جهان استامر زماني سرچ.6
مي جهان باز مي و تفكر در وجود آينده امكان نفوذ و ذهن با منطق خرد .يابد كند

هـا عواقـب ايـن افـق. بيني شـده اسـت هاي زماني از نوع نزديك بشر گرفتار افق.7
ب زمـان بـزرگ ويرانگري دارند كه در جهانِ تغييرات شتابنده ممكـن اسـت در چـارچو 

به. نگنجند و تحول جهان آينده را تعيـين مـي پس زمان و بـا صورت گردشي تغيير كنـد
.شكست خود گشايشي در پديداري آينده ايجاد خواهد كرد

به زمان ريسمان پيونددهنده جهان.8 و فرجام را هاي ممكن است كه آغاز، ميانه
فض با اين اصل حلقه. دهد هم پيوند مي و زمان هاي زماني در اي بيكران جهان شناورند

.مانند جهان در حركت استمراري است
مي زمان حالتي از شيء.9 زمانكه درحالي1.شود است كه با صورت ذهني فهميده

با؛ زيرا اشياي آينده هنوز در جهان واقع روي نداده است و اشيايش زمان در گذر است
شان نيز اند، زمان اشياي آينده هنوز پديدار نشدهكه آنجااز.سازي دارند اشيا قابليت زمان

.نيامده استوجودبهتاكنون 

___________________________________________________________________________ 
و گواهيادياني، يونس.1 . 619ص همان،،تاالر آگاهي
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كشف اين سرچشمه راه را براي فهم آينده. امر زماني سرچشمه جهان است.10
.كند جهان باز مي

برها زمان طرحي از يك واقعيت بزرگ در جهان امكان است كه ديگر واقعيت.11
برميوجودبهاش شانه و سر و دوباره فروميميآيند .نشينند كشند

و جهان بدون زمان دستخوش خميدگي.12 زمان از جهان امكان متساطع شده
و گواهي روشن از جهان هر گونهشرط با اين فرض درك زمان پيش. شود مي آگاهي

.آينده است
مي.13 و اعتباري تقسيم زمان واقعي به گسترش. شود زمان به دو بخش واقعي

و زمان اعتباري نشانهجهان واقع ناظر بو به. اي از جهان خيالي است ده مثابه زمان دومي
و نيز تبيين  و آن براي توضيح سرچشمه زمان در جهان حقيقي واقعيت وجود ندارد

و شدن زمان حقيقي است و چنان بودن .چنين
مي.14 اين زمان با گشوده شدنِ جهان مرز. كند زمان حقيقي تاريخ جهان را تعيين
با اين نگاه زمان هرچند. يين كرده تا با امتداد زمان گسترش جهان تعيين شودآن را تع

و نامفهوم است و معناي جهان نيست، اما جهان بدون زمان خميده، گنگ .حاوي مفهوم
و نيز براي جهت.15 و خوانش آينده است زمان، رمزي از جهان امكان ؛ يعني گيري

و بزرگ پيچيده گيري زمان با جهت پس زمان مرز جهان واقعيت. شده استهاي كوچك
و با گسترش جهان مرزش فزوني مي است .يابدو گشايش

و مفهومي جهان ممكن است.16 در جهان هر اتفاقي. زمان كليد گشايش وجودي
و زمان در رمزگشايي آن نقش اساسي برعهده براي هر چيزي با زمانش ايجاد مي شود

ش. دارد و همه اذهان اين اصل در شرايط گوناگون به  نحويبهكل متفاوت قابل فهم است
و در مواردي گواهي دارند .از اين واقعيت آگاهي

 چند پرسش از زمان
و به هايش ذهن در كشمكش. سخت به جهان پيچيده استحال درعين زمان واقعيتي گنگ
مي دشواري هرچه تمام و تر با آن مواجه و فكر گرفتاربهشود خواهد كندي در تور خرد

مي. شد و اغلب تصورات از آن ناشي زمان بيش از آنكه احساس شود، واقعيت حسي بوده
مي. از خوابگردي است :شود با اين برداشت چند پرسش اساسي درباره زمان طرح
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آن.1 و يكسـان دارد كـه زمان چه مفهومي دارد؟ زمان مفهـومي بـه هـم پيوسـته
و چيـزي؛ زيرا ناشي از پرتوهاي انفجار بزرگ آفرينش است زمان در هر حالي زمان است

هاي اشيايي قابـل فهـم ها با تفاوت البته تفاوت زمان. شود بيش از زمان بر آن افزوده نمي
و اين تفاوت مي .ها نه حدسي كه سراسر امر واقعي در جهان اشياست شود

و چه نوع زماني وجود دارد؟ زمان مستقل از اشيا در جهان امكان وجود ندارد.2
هاي زماني را تعيين فقط رويدادهاي زماني معطوف به اشيا وجود دارند كه واقعيت

و ديگر زمان؛ يعني كنند مي و اشياست .ها متفرع آن خواهند بود زمان فقط زمان رويدادها
سه زمان.3 و آينده هاي گانه چه نقشي در واقعيت زماني دارند؟ زمان گذشته، حال

و فردايي نتيجه. آيندميحساب اصول حيات انساني به جهان با صورت ديروزي، امروزي
و اين اصول در عين نافع بودن با استدالل قوي تقويت نمي. واقعيت انساني است شوند

.هاي ناشناخته شوند ممكن است دستخوش پراكندگي
به.4 و آينده زمان در كجا شناور است؟ زمان عنوان يك اصل جهاني در گذشته، حال

مي.شناور است و با آن تجديد حيات يابد با اين فرض زمان با زمان آينده حق حيات دارد
بي در اين صورت زمان پديده. رودو به پيش مي .بازگشت در واقعيت جهان آينده است اي

مي.5 كند؟ زمان در اختيار كسي است كه با گردش زمان چگونه در كيهان گردش
ك و گردش آن مانند چرخش زمان حال اينبا.يهان امري خودبنياد استزمان همراه بوده

آن از قانون كيهان پيروي مي و گذر از و ناممكن استياصلكليبهكند .ناشدني
و كيهان نيز.6 زمان چه نسبتي با كيهان دارد؟ زمان از كيهان متساطع شده

پايه انفجار بزرگ موجببركيهان با اصل گشوده شدن؛ يعني ساز است واقعيتي زمان
.هاي زمان شده است گسترده شدن افق

رو ازاين. پذيري قرار دارد؟ زمان امري تكرارناپذير است آيا زمان در موقعيت تكرار.7
و نه آينده حال خواهد بود در جهان هر زماني با تفكر زماني خود. نه گذشته امروز بوده

و عناصر نگر با تفكر در زمان آين بنابراين انسان آينده. حق حيات ويژه دارد ده، سازه
.شناسد وجودي آن را مي

؛ ناشدني استيامركليبهآيا بازگشت زمان امري ممكن است؟ بازگشت زمان.8
ميزيرا .كنند در تاريخ نشانگرهايي از زمان خميده وجود دارد كه راه بازگشت را ناممكن
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و بازگشتي.9 در آيا زمان رويدادي رو به جلو است؟ زمان رويدادي رو به جلوست
آيند كه در وجودبهاري در اين صورت شايد در آينده پديد. واحد زماني وجود ندارد

.سوي گذشته فرضي ناشدني است گذشته نبودند، اما بازگشتن به
به چرا در زمان اتفاق.10 مي ها در تدريج رخ دهند؟ زمان تاريخي به شكل گسترده

و هنوز به پايان نرسيده است با. راه است و تجربهزمان هاي زماني چرخه گذشته، حال
و در نشان دادن جهان آينده سخني اثرگذار است آينده را كامل مي .كند

و آيا در زمان به هم پيوستگي زماني وجود دارد؟ زمان.11 هاي گذشته، حال
و تفكيك آنها حاصل اعتبار ذهن است آينده به هم پيوسته اگر زماني از زمان ديگر. اند

و آينده اشتباهي سرگردانبريده باشد،  و مغز است فرض گذشته، حال .كننده براي ذهن
و چه چيزهايي با آن همراهند؟ آينده در آستانه.12 زمان آينده چگونه واقعيتي است

و بخش ديگر به امكان هستي مربوط. شدن است اين شدن بخشي مربوط به انسان
و ظرفيتنپژوهي از امكا انسان در هر دو بخش با آينده. شود مي هاي خود استفاده كرده ها

مي او اكنون از آينده. كندو از راه كشف روند آينده به طراحي آن اقدام مي گويد اي سخن
و گفتنِ بيش از اين را نشانه  كه خود آن را ساخته يا فرصت ساخت آن را پيدا كرده

.داند پرحرفي مي
و.13 و به زمان آينده چه تاريخي دارد؟ آينده مانند گذشته حال تاريخ زماني دارد

مي پژوهي با زمان با اين فرض آينده. زمان پيوسته است و با پژوهش پژوهي شروع شود
مي در زمان ديگر فرومي و دوباره اين چرخش حيات تداوم .يابد نشيند

و.14 زمان در كجا وجود دارد؟ در هر چيزي از جهان تجمعي از گذشته، حال
ميانسان تفك. آينده وجود دارد در دهد كه با مفهومير خود را ناظر به آينده شكل شدن

مي موقعيت حال قرار مي و با آشيانه كردن در واقعيت زيان به گذشته ؛ پيوندد گيرد
و زمان در هر چيزي كليبهچيزي يعني در نحويبهگذشته، حال يا آينده نيست

و شناور است .وجودش حاضر
و هم به زبان آيا فهم زمان واقعيت تاريخي است.15 ؟ فهم زمان هم تاريخي

اين دو اصل در پديدار شدن در جهان امكان با يكديگر مالزمه. تاريخي وابسته است
.بخشد منطقي دارند كه وجود يكي وجود ديگري را ضرورت مي
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مي زمان.16 و اعمـاق زمـان سـفر يابد؟ زمـان پژوهي تا كجا تداوم پژوهـي تـا پهنـا
و مي در. شودميمحو مروربه كند در اين پژوهيدن آنچه اهميت دارد، محور بودن زمـان

و پژوهش .هاي معطوف به آينده است رويدادها
و با زمان پيوسته است.17 در. آيا زمان با جهان پيوند دارد؟ جهان سراسر زماني

مي اين صورت كسي كه بخواهد اليه در. شناسد اي از آن را بشناسد با زمانش با اين اصل
و و زمان مؤلفهجهان مي اقع هر چيزي زمانمند است .شود اي از وجودش محسوب
و.18 زمان چگونه چيزي است؟ زمان يك واحد به هم پيوسته از گذشته به آينده

رويدادهاي جهان سازه حال اينبا.هاي ممكن است ناپذيري در جهان پديداري از بازگشت
و حال زمان را شكل مي و چرخه آن را از گذشته مي دهند .كنند تا آينده تبيين

به.19 مي با فهم زمان چه آيد؟ با فهم زمان محتمل بودن آينده امري دست
مي؛ زيرا شودميوقوعي  و حال حاضر نشده است آنچه در آينده .آيد، در گذشته

مي.20 و خاصه زمان چگونه در زمان هاي زمان گذرد؟ زمان در زمان با حاالت
حا مي و پديده زمان گذشته، و آينده به هم پيوستهگذرد به. اندل درك اين نكته ذهن را

و آينده  بهميبرتفكيك زمان گذشته، حال انگيزد كه آن نه واقعيت كه اعتباري معطوف
.ذهنِ سيال است

مي.21 مي زمان در كجا ناپديد و ناپديد و شود؟ زمان در زمان فرورفته شود
.كند بازگشت آن را ناممكن مي

؛ است حاضرپهنايدر هميشهو نگذشته گذشته زمان چيست؟ گذشته زمان.22
و درك گذشته بستگي دارند آيندهزيرا از. هاي ممكن به شناخت با اين فرض آينده برتر

و نامرتبط با حال نيست تا امر اتفاقي تلقي شود بههربه. گذشته مي حال كه نظر رسد
و آينده با سياست و به پشتوانه فكر، علم ميهاي امروز .شود فناوري ديروز ساخته

 انسان آينده.8-1
 وضع انسان

و ماهوي وجود دارد كه چنين وضعي در وضـع فردايـي نيـز در انسان دو وضع ساختاري
و چنـان. يابد تداوم مي با اين فرض انسان فردا ساختاري متناسب بـا انسـان امـروز دارد
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كنـد اين انسان در سير تحوالت ماهيت وجوديش تغييـر نمـي. نيست كه چيز ديگر شود
و از كليبهتا  ممكـن اسـت حـال درعـين.نشـانگري كنـديديگـر واقعيـت مسـخ شـود

مق گيري جهت و . ضيات فردايي دستخوش تحوالت اساسـي شـودتهاي او بنا به مناسبات
و هـر اتفـاقي در آينـده بنابراين تغييرات بنيادين به  درونمعنـاي مسـخ انسـاني نيسـت

.شود منجر انساني فرسايشبهكهدهد، هرچند انساني رخ مي
با اين اصل انسان فردا. شود انسان با هر وضع وجودي در موقعيت انساني واقع مي

بنابراين.ي نخواهد بودهرچند وجودي متفاوت است، اما در تعارض با انسان واقع
و سوگيري انساني ماهيت او را فرسوده نمي كنند تا ظرفيت انساني شكسته تحوالت

و او به غير خود تبديل شود .شده
مي ها، واكنش ها در مواجهه با آينده انسان دهند كه همـه هاي متفاوتي از خود نشان
و تدبير انساني خواهند بود آنها مبتني چيـز هـر آينده انسان بـيش از حالنايبا.بر حاالت

و فاصله مي ديگري انساني است و بـا شـاخص هاي انساني را هـاي انسـاني بـه جلـو پايـد
.رود تا انساني بماند مي

 طبيعت انسان

اين كشف با رصد. ترين واقعيت در جهان هوشياري است كشف طبيعت انسان اساسي
در اين عرصه طبيعت وجودي. شودميهاي مختلف وجود آينده دانسته فهم در اليه

:شود انسان با چند پرسش جدي دنبال مي
مي.1 و مغزي داشته چه كسي انسان ناميده شود؟ كسي انسان است كه طبيعت ذهني
مي. باشد مي اين طبيعت شماي وجود آدمي را رسم و به او معناي دقيق انساني .بخشد كند

او.2 طبيعت انسان در كجا قرار دارد؟ طبيعت انسان در ذهن او واقع شده كه به
و حس مي امكان خردمندي، تفكر اگر طبيعت انساني ناديده گرفته شود،. دهد كردن

بنابراين طبيعت بشري وضعيت او را تعيين. گويي هيچ اتفاق انساني رخ نداده است
و ميزان سنجش همبستگي اجتماعي مي ميبهكند .آيد حساب

هر.3 آيا ممكن است انسان آينده نوعي متفاوت از انسان امروز باشد؟ نوع انسان در
و دستخوش تغييرات نوعي نمي و هر تغييري با پايداري زماني طبيعت واحدي دارد شود
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مي؛ يعني دهد درون نوعي رخ مي و موجب زوال نوع تغيير به اصالح نوع انساني انجامد
و تغييرات در درون حال مهندسي ژنتيك نوع انسان را تغيير نميرهبه. شود نمي دهد

مي نوعي صورت مي و موجبات تداوم حيات را در كمال بيشتر فراهم با اين. كند گيرد
.اصل انسان آينده به هر صورتي كه فرض شود، انسان است

وآيا فراتر از انسان ممكن است؟ انسان فردا به هويت انساني مجهز است.4
پس جهان با همه امكانش. تر نخواهد بود چيزي از انسان در انسان بودن انسانحال اين با

و تمدن بشري تداوم خواهد داشت .در عين تغييرات گسترده با فرهنگ

 تغيير در طبيعت انسان

تغيير اول ناشي از طبيعت ذاتي. تغيير در طبيعت انساني غير از تغيير در تصورات اوست
بر اين اساس آنچه تاكنون دستخوش تحول شـده. گردد طبيعت اعتباري بازميو دوم به 

و جابــ .جــايي در طبيعــت انســاني كمتــر رخ داده اســتهاغلــب جنبــه تصــوري داشــته
دو درحالي .وقوع پيوسته استبهكه تغيير بنيادين در هر

ا. تحول در طبيعت انساني اصل واقعي است و از نوع انساني ؛ستاين تغيير جوهري
مييعني و مجرد . شود تغيير در نهاد طبيعت انساني وجود دارد كه شامل دو حالت ماده

مي درحالي و به تحول نوعي كه تبديل كه چنين تغييري در درون نوعي صورت گيرد
تغيير در نهاد ممكن وجود دارد كه حال اينبا. شود باشد، منجر نمي نوعي به نوع ديگر

و مجرد را و خداميبردر دو بخش ماده ممكن نيست در اين دايره قراركه آنجااز گيرد
و نمي بهـممكوجود گيرد شدـاس ات وش تغييرـدي دستخـدليل نيازمنن 1.اسي خواهد

 پيدايش انسان آينده
و پديداري است شناسي شناخت اين انسان با انسان. انسان آينده درحال پيدايش

مي دستانه صورت پيش و بندي انسان آينده هنوز؛ زيرا انديشي است بر آينده مبتنيشود
و توجيه وجود ندارد، اما روندهاي انساني بر اين واقعيت در آستانه وقوع صحه مي گذارند

به معقول براي پيش مي بيني انسان آينده .روند شمار

___________________________________________________________________________ 
. 494ص همان،، هاي بنيادين فكر قانونيونس ادياني،.1



ـ تفكر در روند آينده  121 فصل اول

. پژوهي است انديشي مانند هر بخش ديگر راهنماي آينده در اين بخش منطق آينده
ميفهم درحال حاضر چيزي وجود ندارد؛ زيرا شود اين انسان نه با علم كه با تفكر تعيين

در. كه علمي يا ناعلمي باشد آنچه كه درحال پديداري است با انديشيدن استمراري
مي امكان حدس مي هاي خرد قرار و به آدمي فرصت دهد كه از فهم انسان آينده گيرد
كننده ميزان راستي فهم ما از انسان كه تفكر تعيين با اين برداشت نه علم. سخن گويد

و او مي . تواند فقط به اين دانايي تكيه كند آينده است

 تغيير انسان

ميمروربه اين طبيعت. تغيير انسان بخشي از طبيعت انساني است شود تا گشايش گشوده
مي تغيير اساس حيات انسانحال درعين.دنبال داشته باشد انساني را به كه را تأمين كند

مي ساكن شدن آن بنياد حيات را فرومي و آن وضعيت آينده او را تعيين .كند ريزد
و تغيير بخشي از وجود و رفتن به سمت آينده است انسان امروز مانند ديروز شيفته تغيير

ميبهانسان  و امري سراسر انساني. آيد حساب .استبا اين منطق آينده انساني همه انساني

 آينده انسان

و آينده او هر آن چيزي خواهد بود كه نه تنها از پيش گذشته انسان از پيش تعيين شده
و سرنوشت او بخشي از اين واقعيت؛ زيرا تعيين نشده، بلكه در آستانه وقوع است زندگي

ها با اين وصف در سراي واقعيت. صورت طبيعي مرگ نيز با آن همراه است است كه به
بهي هيچ و هر چيزي ميك از پيش تعيين نشدند . شود تدريج در جهان امكان واقع

و اين آينده با آينده. آينده انسان مانند هر آينده ديگر در آستانه آمدن است پژوهيدن
مي تفكر در آن چنان نزديك به و پيوسته به حال است نظر با وجود اين. رسد كه گويي آمده

و حاضر شدن است گونهبه آينده انسان هرچند .يك واقعيت نيامده، اما در آستانه آمدن
آن انسان با تفكر سازه وجودي آينده خود را مي و بيش از وجود دارد،چههرسازد

و حال است مي. گذشته مي در اين صورت هرچه انسان و از وجودش بيرون آيد، سازد
با دمي از پيدايي درحال آمدن بنابراين آينده انسان براساس روندها. نشانگر آينده اوست
.و ظهور يافتن است



 پژوهي جهان آينده 122

 آينده طبيعت انساني
و رو به جلو دارد كه تاريخ انساني در واقعيت امكانِ انسان طبيعتي سيال، منعطف

و اين طبيعت هم آينده. كند طبيعت آينده او را ترسيم مي و هم وضع واحد مدار بوده
ري صورت گيرد، انسان با طبيعت مصنوعي اگر در اين طبيعت دستكا. نياز مشابه دارد

و اي از وضعيت پس طبيعت انساني نه مجموعه. شود مواجه مي هاست كه تجميع ذهن
.مغز او در واقعيات انساني است

مي طبيعت انساني نشانه و نباتي متمايز . كند اي است كه او را با طبيعت حيواني
و روحي است و عالوهاو. اين طبيعت ناشي از سرشت وجودي و حس، داراي ذهن بر مغز

و تفكر آزاد از ديگر مشتركات خود امتياز مي .يابد خرد است كه با اراده

 چگونگي سخن آينده
هاي تاريخي گويد؟ افق پديداري آينده درگرو گشت بشر امروز چگونه از آينده سخن مي

مي بشر همواره از آينده.و تفكر معطوف به آينده است راگو هايي سخن يد كه آنها
و ناآمده هاي بشري مجموعه در اين صورت آينده. تر مرور كرده است پيش اند هاي آمده

.اش با حال در آستانه وقوع است كه فاصله
ها اين آينده. تر رفته است هايي مواجه شده كه پيش پژوهي اغلب با آينده بشر در آينده

و در شمار گذشتهميخود را در پهناي كيهان به شكل گذشته نشان پژوهي قرار دهند
و نوعي مالزمه همراهي نحويبهسخن از آينده حال اينبا.گيرند مي با رخدادي از گذشته است

و آينده وجود دارد كه به حيات اين جهان تداوم مي .بخشد منطقي ميان گذشته، حال

 آينده انساني

ن آينده انساني به و فقط فرض آيندهعنوان يك واقعيت انساني وجود ها در جهان دارد
آن-با اين اصل آينده فاقد فضا. انساني وجود دارند و اغلب از گستره و مكان است زمان

.شود نادانسته سخن به دانسته گفته مي
و حس او و؛ زيرا آيدميوجودبهآينده انساني با خرد آينده او متناسب با زمان

او مكانش پديدار مي و مقتضيات مي شود با اين فرض براي انسانكه آنجااز.پايد را
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و مكانش نيز فاقد وجود است آينده با. اي وجود ندارد، زمان بر اين اساس آينده انساني
او فعاليت برميوجودبههاي و گنگ و جز اين فقط انباشتن مفروضات نادانسته آيد

.گذشته سنگين است
مي بشر با طرح او به نيكي. آوردوجودبهتا گشايشي در وجود خود رود هايش به سمت آينده

مي مي به داند آينده انساني با ساخت آن ايجاد و با حركت شد شود به. سوي آن ممكن خواهد
و با جهشبه سوي آينده جهشميبهچيزهرتعبيري بشر پيش از 1.سوي آينده وقوف دارد كند

و سرنوشت  انسان

انسان در جهان امكان تنها واقعيتي است كه با خودسازي سرنوشت خود را تعيين
كننده آينده بشري مانند خرد، حس قصد، در سازه وجودي او عوامل تعيين. كند مي

و آزادي نهاده شده پس در نهاد او عناصر تعييني وجود دارند كه با اصل. اند اراده، اختيار
.آيندميبرسرنوشت آينده انسان قابليت خودسازي درصدد تعيين 

و هم فهم و هم عناصر تعييني را ناديده گرفته انسان امروز هم عوامل وجودي
و شفافي از تعيين داند چه امكاني درستي نميبهانسان هنوز. كننده بودن آن ندارد سيال

و از چه قابليت وجودي بهره  انسان با امكانات وجودي. مند است در او نهاده شده
او سرنوشت خود را تعيين مي و اين امكانات عناصر تعييني ميبهكند با. آيند حساب او

و فردايي را مي و حس خود سازه امروزي و نيز خرد و مغز و هر نوع وضعيت ذهن سازد
.هاي وجودي او است تعييني آينده معطوف به قابليت

اين شاخه كشف،در. پژوهي جهان است كشف انسان آينده شاخه طاليي آينده
و آزمودن آينده و برتر آدمي از اهداف آينده شكل دادن پژوهي هاي ممكن، محتمل

مي به پژوهي درك انسان سياسي، اجتماعات سياسي، نظم پس در آينده. آيند حساب
و ارزش .هاي بشري اهميت اساسي براي او دارند سياسي، فن حكمراني

و كاشف انسان با ايده و محتمل است آينده هاي عقالني طراح با. هاي ممكن او
و هم در شرايط كنوني تغييرات بنيادين ايده هايش هم در وضع آينده ناآمده نقش دارد

و فهم مي .هاي بهتر انساني قابل دستيابي شوند كند تا آينده آينده را رصد

___________________________________________________________________________ 
و اصالت بشرژان پل سارتر،.1 ص 1358 مرواريد، انتشارات رحيمي، مصطفي ترجمه، اگزيستانسياليسم ،24.
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مي هاي بزرگ آينده انسان با ايده مي هاي خود را و كشف كشف آينده. كند سازد
نساني معطوف به روح تاريخي است كه ساخت آن را با تفكر در موقعيت تاريخي قرارا

مي. دهد مي و جهان را در آينده شتاب با اين فرض انسان تواند زمينه پديداري خود
.تواند آن را ناديده بگيرد بخشد، اما هرگز نمي

و خود  آينده

 پژوهيدن انسان با آينده. ده استآينده انسان طرحي از گستردن وجود خود در سراي ناآم
و جلوه انساني گشوده مي مي شود و روزنه نمايي جديد و گواهي از خود كند اي از آگاهي

.آوردميوجودبهانساني 
در سوي آينده پرتاب نمي در اين وضعيت كسي به و آينده با حضورش همه را شود
به. برد موقعيت انساني خود فرومي ميدر اين ميان كسي كه آگاهي از آينده دست يابد

و جز اين هر نوع تصميم گيري با روندهاي آينده پيش از وقوع آشنايي داشته باشد
.دنبال دارد هزينه سنگيني را به

به. آينده انساني تا مغز استخوان در وجود حال نفوذ كرده است جاي انسان امروز
روندها آن را با تدبير انساني مديريت مهار حركت پرشتاب تغيير آينده بايد با آشنايي از

آينده نه بسيار. كند تا انسان فردا در مقايسه با امروز دردسرهاي كمتري داشته باشد
كه. هاي حال است آينده كه در آستانه پا نهادن در قدم اين قرابت چنان نزديك شده

و عالوه و تفاوتي ميان آنها وجود ندارد و آينده يكي شدند در گويي حال بر وحدت رويه
.پهناي كيهان وحدت هستي وجود دارد

 جهان آينده انساني

و سرفصل ايـن آينـده. هاي روشـن بـراي فكـر كـردن اسـت آينده انساني فاقد سرمشق
و تجـارب سياهچاله اي است كه فقط با شكستن زمان او مسئله مواجه شـدن در رونـدها

و نفوذ كردن خواهد بود . انساني قابل فكر
ايـن طـرح. هـاي آينـده اسـت گرايانه از واقعيت هاي پيش آينده انساني طرح جهان

و تجربه نشـده اسـت  را. هنوز نانوشته، ناخوانده بـا ايـن برداشـت كسـي آينـده انسـاني
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هـاي او بـا ايـده. پژوهانـه داشـته باشـد شناسـد كـه در موضـوع آينـده تفكـر آينـده مي
مي آينده . تا رگه نفوذي در آينده پيدا كندشود پژوهانه در كشاكش آينده وارد

مي آينده مي پژوه با خردمندي فكر و با امواج دانايي دست به عمل فكري او. زند كند
مي ميزان آينده و راهبري .كند پژوهيدن را در سطوح متفاوت فكري تعيين

 هاي انساني آينده دوره
آي دوره در اين دوره. هاست ندههاي انساني در جهان آينده راهنماي مناسبي براي فهم ها

ها امري ممكن تاريخ انساني محمل مناسبي براي تصويرسازي دارد كه از آن وقوع آينده
هاي آينده واقعي در روزگار گذشته ترسيم شده گيري بنيان در اين صورت شكل. شود مي
مي؛ زيرا است و با قطعيت شناخت زمان حال با استفاده از روندهاي گذشته همراه  شود

و محتمل آينده را طبق اصول گمانه مي بيشتري رويدادهاي ممكن .دهد زني افزايش
و نمادي از آينده واقعيت حال هرچند گذشته نيست، اما در آستانه آينده واقع شده

و سـيمانمايي اسـت. شود محسوب مي دو. آينده سايه به سايه حال در آستانه ورود ايـن
.گيري آينده بر وضعيت حال دارندو نشان از سختواقعيت چنانند كه گويي همزمانند 

هـا بـا ايـن دوره. شـوند هـاي او محسـوب مـي هاي انساني نمادهـايي از آينـده دوره
ها را بـه شـكل رونـدهاي گذشـته برجـاي هاي ممكن چرخه آينده تصويرسازي از آينده

د، رونـدپژوهي از آنها قرار گير بر شانهپژوهي گيري آينده امروزه چنانچه شكل. اند گذاشته
و حال بـا تكيـه بـر گذشـته بـه  رويدادهاي ممكن با قطعيت بيشتري همراه خواهد شد

و با سياستي آينده را در موقعيـت سـاخته شـدن قـرار داده  ا تـ سمت آينده خواهد رفت
.آينده بنا به نيازهاي انسان آينده طراحي شود

 سازي تحوالت دوران

را بشر تاكنون تحوالت دوران تجربه كرده كه وسعت اين دوره از تحوالت سخت سازي
پديداري اين حيرت بر تحوالت انساني امروز به قدرت فهم بشر. انگيز شده است حيرت

و آگاهي او افزوده است و بر شكوه دانايي .فزوني بخشيده
اين تحوالت. وكيفي شده است هاي انساني همواره دستخوش تحول كمي دوره
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گ و آهنگ سازندگي انسان را شتابي سخت به خود . دگرگون كرده استكليبهرفته
و نشانه درحالي و نتوانسته با آگاهي گذاري زباني كه انسان از اين واقعيت دشوار جا مانده

و با نفوذ مؤثر ظاهر. از آن عبور كند پس چنين تغييراتي در دوره كنوني پرشتاب بوده
و آينده متفاوتي از انسان را به تصو .ير كشيده استشده

 پرسش از انسان

و سخنگوست انسان ميهمزمان سخندان در. گويد كه در برترين شكل آن سخن معقول
مي او قابليت و امكاناتي وجود دارد كه در شمار حيرت آفرينش محسوب در؛ يعني شوند ها

مي انسان هر امكاني نشانه و اي از شگفتي است كه از آفرينش شروع سبك شود تا در تفكر
و مرگ او تداوم يابد مي با اين مقدمه به پرسش. زندگي :پردازيم هايي در قلمرو انسان

اين آينده. آينده انساني چگونه است؟ آينده انسان ترسيمي از تداوم امروز است.1
و تحولي در اصل انسان بودن انجام نمي به مانند وضعيت انسان امروز است و گيرد

و مناسبات  .گردد انساني بازميمقتضيات
آيا ممكن است انساني دوباره متولد شود؟ بازگشت به آغاز انسان كاري ناممكن.2
در. است و همه انتخابباره بازگشتن انسان هاي او در راه آينده واقع شده انتخابي ندارد
مي. است و نفوذ در آينده و بازگشت به گذشته او با تفكر تواند گامي به پيش بردارد
و امري ناممكن استيكل به .ناشدني

و حس سليم.3 آيا طبيعت انسان قابل تغيير است؟ طبيعت انسان مانند عقل ناب
و هميشگي است امروز بشر شاهد كشف تعيين مفهومي. در عين تغيير واقعيتي جاودان
و عصب مي جديد از آن است كه به تغيير ژنتيك اين تغيير ممكن. شود شناسي مربوط

يا تصاوير انسان را تغيير دهد، اما مغز وجودي او را در طبيعت انساني است آناتومي
او تغيير نمي و .حال وجودي سراسر انساني استهردردهد

جايي در طبيعت انسان آينده ممكن است؟ طبيعت انساني در آينده ممكنهآيا جاب.4
در هر وضعيت فقط؛ يعني شود است تغيير كند، اما اين تغيير به فضاي ناانساني تبديل نمي

و در هيچ مقطعي گذر از اين واقعيت رخ نمي طبيعت انساني منعكس مي .دهد شود
از.5 آيا انسان فقط طبيعت زيستي دارد؟ طبيعت زيستي انسان، بخش ناچيزي
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و او عالوه در اين وضع. بر حيات محسوس از حيات معقول نيز برخوردار است اوست
و طبيعت انساني تجميع اين  و هر انساني با اين دو حيات گشوده دو حيات تعاملي است

.شود شناخته مي
در.6 آيا ممكن است ژن گذشته انساني در آينده نفوذ كند؟ ژن آينده انسان

و گذشته الگوي ژن آينده است ژن. گذشته وجود دارد ها از گذشته به آينده ضمن اينكه
و منتقل مي ژحال درعين شوند و هرچه اين اصالحنممكن است اصالح ها صورت گيرد

به فراخ مي مراتب آينده گسترده تر باشد .گيرد تري شكل
مي.7 هاي زماني شود؟ آينده انسان با افق آيا در آينده تمايالت انساني حفظ

و همه چيزها از طبيعت انسان در اوضاع مختلف تمايالت طبيعي خود را حفظ مي كند
بهالبته ثبات انس. ماند ثابت مي به اني نه معناي ساكن شدن كه طرحي از تبديل شدن

.آينده است
مي.8 تواند آينده را كشف كند؟ انسان با فهم تاريخي از روندهاي انسان چگونه

مي گذشته، سازه آينده خود را كشف مي و تصوير واقعي از آن ارائه اين كشف. دهد كند
و الگوي تاريخي از روندهاي آين بهاز طريق روندشناسي مي ده انسان .آيد دست

اي از آينده اي براي فهم آينده انسان وجود دارد؟ انسان زماني آينده چه ايده.9
ايده روندپژوهي در حال اينبا.فهمد كه در روندسازي آن نقشي داشته باشد انساني را مي

.كند فهم آينده انسان نقش اساسي ايفا مي
طرحي از واقعيات انساني بنا به حقيقت آينده انساني چيست؟ حقيقت آينده.10

و هم در آن تصرفي. مقتضيات اوست اين حقيقت به شكل يك واقعيت هم انسان ساخته
انساني خواهد بود چيزهردر چهارسوي انسان؛ يعني با الگوي انساني صورت گرفته است

و حس او سيطره گسترده است .و در آن الگوهاي ذهن، مغز، فكر
به.11 عنوان يك واقعيت آينده انساني را تعيين آينده انساني چگونه است؟ انسان

از. كند مي و سراسر واقعيتي انسان ساخته خواهد بودچيزهراين آينده بيش .انساني است
را.12 وهرانسان آينده چگونه بايد باشد؟ انسان آينده چند نيازها، مقتضيات

مي او با تفكر راهي برونكنند، اما مناسبات انساني تعيين مي و با رفت از آن دارد تواند
و نفوذ فكري در ساخت انسان آينده نقش .آفرين باشد تدبير
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به.13 مراتب از گذشته روابط انساني در آينده چگونه است؟ در آينده روابط انساني
 زماني كه ذهن بر سراي انسان حكومت كند، هر اتفاقي؛ زيرا تر خواهد بودو حال انساني

بي ازاين. شود در چهارسوي انساني توجيه مي رنگ رو در جامعه انساني احساس تنهايي
و او در موقعيت انساني مي ميبهشود .رود پيش

مي.14 هاي آينده به تناسب كشد؟ انسان چه چيزي آينده انسان را به تصوير
و كنوني سريع مي انسان گذشته . ابي داردزندگي آنان آهنگ پرشت؛ زيرا كنند تر زندگي

و آهنگ پرشتاب زندگي آينده شكفته مي .شود در اين صورت انسان آينده با روند

 هاي آينده انسان روند
در. پژوهي از آينده انسان، طرحي براي نقشه شناختي آينده است روند اين فكر با نفوذ

ميبه شكل روندها  صورت در اين. دهد واقعي آينده را به مقياس امكان آگاهي آن شكل
و با اصل عدم قطعيت شكل گرفته است آگاهي پاره .پاره بوده

و كند با روندهاي آينده مواجـه مـي بشر با تغييري كه در ذهن خود ايجاد مي شـود
او بـا. سـازد در اين كشمكش انسان وجودي متفـاوت بـا گذشـته از خـود در آينـده مـي 

م سياست و با تغييري كه در زندگي خود ايجاد كند، آينده خـود را بـا اصـليهاي آينده
و منطق فكر رقم مي سـاخته كـه بنابراين انسان آينـده انسـاني نـه پـيش.زند خودسازي

.خودساخته است

 دغدغه آينده انسان

به انسان و آينده عنوان يك اصل دغدغه آينده ها كه نگري و زماني شناسي دارند
آن سرخوشند به سمت آن مي و زماني كه زندگي بر ان سخت گرفته باشد از آن رو روند

رو. تابندمي بر و تابد، افق آيندهميبرانسان زماني كه از آينده و ناپيداست نمايي گنگ
از نگاهي در آينده. آورد، نشانه گشايشي از افق آينده است موقعي كه به آينده رو مي

مي انسان از امكان ب هايي سخن راي پديداري گويد كه گويا در وضع كنوني هنوز اميدي
و نيامدن سرگردان شده است و او در كشاكش اين آمدن .آنها وجود ندارد
به. دغدغه داشتن از وجود آينده بخشي از تكاپوي انسان امروز است او با تفكر
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و با اميد و؛ زيرا داردميبر آينده گامبه آينده زنده است آينده افق ناپيدايي براي اوست
مي او با هوش. با تفكر درصدد نفوذ كردن در آن است تا ورزي دغدغه آينده خود را پايد

و با حيرتوجودبهگشايشي در افق آينده  و از سرگرداني بيرون آيد انگيزي به ذهن آورد
.و مغز خود پيوند يابد

و نگراني فردا  انسان

و انسان از اين واقعيت ناآمده چيزي نمي اجتنابپديداري آينده امري و ناپذير است داند
و. از اينكه در آستانه ورود باشد، سخت برآشفته است او در سطح وسيعي از اين آمدن

و چه آينده زد ناشناخته بودن نگران است كه چه خواهد شد ويژهبه. اي را رقم خواهد
وا. تر است كننده آينده انساني سخت نگران و به همين دليل درصدد شناخت آينده

ها، نيازها، هاي بنيادين براي ساخت آينده است كه متناسب با خواست اعمال سياست
و مناسبات انساني باشد .مقتضيات

با وجود اين واقعيت آيا الزم است انسان امروز نگران موقعيت انسان فردا باشد؟ انسان
نگ. خردمند انساني همه انساني است و فرداي خود است تا آينده در فضاي انساني او ران امروز

ها اين ارزش. آميخته استدرهاي انساني پژوهيدن با ارزش با اين اصل اهداف آينده. دنبال شود
و قدمميبرانسان را از. هاي اوليه محكم براي خودسازي بردارد انگيزاند كه فردا را رها نكند

هاي اخالقي ممكن بنيان ديگر ازسوي. يكسو انسان نگران موقعيت اخالقي فرداي خود است
.گرايي آينده قرار گيرند است آسماني يا زميني باشند كه ناگزير بايد در مدار انسان

ميانسان با دو طرز تفكر انسان يكي راه آينده: كند نگراني خود را از آينده اعالم
ديگر اين راه بنيانو راهي همه انساني است كه نوع انسان در آن حق حيات ويژه دارد

و افق آينده با نشانه .مدارانه پيوند يافته است هايي از گشايش اخالق اخالقي دارد
ا انسان در نگاه عميق و و كاشف آينده فق آينده انساني است كه اين امر با تر طراح

اي است انسان طراح آينده. مدارانه آينده پيوند دارد هايي روشن از گشايش اخالق نشانه
را هاي امروزي خود بنيان او با طرح. كه سراسر انساني خواهد بود هاي جهان فرداي خود

و. سازد مي اساساً آينده انساني با وجود اين اصل آينده انساني سراسر انسان ساخته است
.شود با چنين مقياسي سنجيده مي
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 روش شناخت آينده انسان

و او به شكل تدبير شده رؤياي و اندشيدن اوست شناخت آينده انسان بخشي از انديشه
مي. پروراند كنترل آن را در سر مي و اقدام داند كه تصميم انسان امروز به نيكي هاي ها
به. ها تأثيرگذار است كنوني او در پيدايي آينده كه دنبال تغيير آينده او هاي متفاوت رفته
اي كه انسان امروز به اين اصل توجه دارد كه چه آينده درحالي. تاكنون وقوع نيافته است

مي. دهد را تغيير و بايد با عالمتي اين تغيير نشان دهد كه او در نفوذش بازمانده است
و حس نياز دارد كه اكنون بگويد كه در ورود به آينده به چه ميزان از به كارگيري خرد

ميسختيبهوجودش  .شود احساس
و قابليت ان به شناخت امكانشناخت آينده انس اين شناخت. هاي او بستگي دارد ها

و نيز چگونگي به و ممارست در روش و نيز امكانات انساني به آگاهي و حس كار بردن خرد
و نگاه. شود مربوط مي حساببهها نيز مسئله ديگر در شناخت آينده از نگاهي رويكردها

هر. اند آيند كه اغلب فراموش شده مي در شناخت آينده انسان نحويبهيك از امكانات پس
و بنيادي براي توضيح آينده ايفا خواهند كرد و نقش بديع .تأثيرگذار خواهند بود

 شناخت آينده انسان

هاي اين دانستن از آينده. هاي انساني است شناخت آينده انسان طرحي از دانستن آينده
پس انساني با پيش و در مواردي نگري، كننده شناخت انسان بيني تعيين با پيشنگري

مي؛ يعني است و جهان با چنين شناختي به انسان فرصت آگاهي از آينده خود دهد تا
.دانايي وارد فضاي آينده شود

و محتمل سازي از آينده شناسد؟ انسان با ايده انسان چگونه آينده را مي هاي ممكن
مي به و فهم آن مي. توانايي دست يابدرود تا به حداقل دنبال كشف داند كه آينده او با اين فهم

و آينده به حدس .دهند ها كاري انجام نمي شناسان در فراسوي حدس هايي معطوف است
به بخشي از آينده در ها لحاظ مالحظات تاريخي قابل كشف خواهند بود كه اگر

و بخش ديگر به ساخت تفكر گذشته و نزديك ريشه داشته باشند انساني نياز هاي دور
و ديگر. دارند با اين منطق انسان بايد دو نوع آينده متفاوت را بشناسد كه يكي كشفي

.تر از اولي خواهد بود مراتب ساده طبيعي است كه فهم دومي به
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 مواجهه با شناخت آينده

كه براي درحالي. انسان امروز گذشته را تصاحب كرده، بدون اينكه آينده را ساخته باشد
و در شرايط حيرتساخ تات آينده بايد با روندهاي آينده مواجه شد انگيزي قرار گرفت

و. از سرگرداني بيرون آمد اين نكته به شكل ديگر توجه سنكا، را به خود جلب كرد
زده شوند كه بشر ديروز چرا به درك زماني فرا خواهد رسيد كه آيندگان شگفت: گفت

شايد وي به اين نكته توجه نكرده كه آينده به1.است اي دست نيافته چنين مسائل ساده
و به همين دليل دستيابي به آن كاري سخت  و دشواري پيچيده شده مسائل ساده

.دشوار شده است
و يا با كشف روندها اگر انسان خود را در مواجهه با روندهاي آينده قرار ندهد

و فهمي از آينده دست نمي شايد دوري از روندها موجب. يابد همراهي نكند به كشف
و دوري از آينده و هر نوع امكاني براي فهم آينده از ميان برود آينده درنتيجهها شود

و ناگشوده برجاي ماند .ناشناخته

 طرح مسئله آينده

شد. پژوهيدن از طرح مسئله اصيل بازمانده است انسان امروز در آينده اين اتفاق موجب
و مسئله از مسئلهحاصلي كه پندارهاي بي . هاي اصيل آينده فراموش شوند ها سر بركشند

و تفكر انساني شامل كيان وجودي، كيان انساني، لحظات آفرينش مسائل اصيل خرد
و نيز ناشناخته بودن آينده جهان، كيفيت آفرينش انسان، سياهچاله و انسان هاي كيهان

و انسان مي .شوند جهان
ميبهسي فرداي جهان هاي اسا مسائل آينده مسئله اين مسائل هنوز. آيند حساب

و مقتضيات انساني پديدار شوندهنتابيدبررخ  .و ممكن است متناسب با نيازهاي فردا
مي مسئلهحال اين با شوند كه نفوذ در آنها هاي آينده مسائل اصيل تفكر انساني محسوب

و انديشيدن ممكن مي .شود فقط با ممارست در خردمندي

___________________________________________________________________________ 
1. Strategic Futures Planning, Suggestions for Success, By: Andrew Jackson, 2005. 
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 هاي جامعه انساني طرح

و برنامه جامعه انساني ريشه در طرح و آينده ها جامعه آينده. اي دارد هايي با رويكرد تاريخي
و تصميم مي انساني براساس انتظارها و سامان در هيچ مقطع گيرد كه اين جامعه هايي شكل

و آينده انساني امري سراسر انسان ساخ انساني به خودي ساخته نمي .ته استشود
در اين جامعه كه انسان هويت. جامعه انساني نمادي از روح انسان سياسي است

و به تكاپوي وجود  سياسي يافته است به شكل معقولي آينده انساني لنگر انداخته
.فردايي خود پرداخته است

و فـرداي اوسـت جامعه انساني نمـاد روشـن از طـرح انسـان. هـاي گذشـته، امـروز
ر ايده ميهاي خود و متناسـب بـاا در اين سرا محك و جامعه فردا را براي بهزيسـتي زند

مي. سازد نيازهاي احتمالي خود مي و پرداخته شـود كـه انسـان اين جامعه چنان ساخته
.هاي بنيادين عناصر تعييني آن را بنيان نهاده است امروز با سياست

 شناسي انسان آينده

اين آينده مانند آينده جهان. شناسي انسان طرحي از شناسايي آينده انساني است آينده
و ممكن است دستخوش ناماليماتي شود وقوع نميبهراست سر انسان با قصد،؛ زيرا پيوندد

و آزادي ممكن است آينده را اراده، اختيار و كسي آينده بهتري هاي متفاوتي را شكل دهد
.تري در حوزه انساني انجام دهد ها تدبير مناسب كه با اعمال سياستتصاحب خواهد كرد 

:شناسي انسان پاسخ داده شود با اين مقدمه الزم است به چند پرسش اساسي در آينده
مي)الف مي چه كسي آينده را شناسد كه آينده شناسد؟ كسي آينده انساني را

ر و روندهاي معطوف به آن و فكري او شود در؛ يعنيا رصد كنددغدغه ذهني خود را
.مواجهه با روندهاي آينده قرار دهد تا ذهن او در موقعيت فهم آينده انساني قرار گيرد

ميآ)ب مي يا تصور و كنيد كه جهان آينده را شناسيد؟ آينده موضوع تفكر
مي. منازعات ناتمام در امر دانايي است و تفكر اين آينده فقط با تفكر قابل فهم شود

ميبهداني زان تعييني آيندهمي . آيد حساب
مي)ج شناسي آينده هر گونهداند؟ در جهان با اين برداشت آيا بشر چيزي از آينده

و حال اين احساس به زمان. كردن از روند آينده بستگي دارد به احساس شناسي گذشته
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و با آن نشانه سر پيوسته است ازبهكشد تا انسانميبرهايي از حيرت جاي سرگرداني
و تفكر شود .آينده دچار شگفتي

 دانايي انسان

داند، بدون اينكه در مواجهه با جهان قرار گرفته باشد انسان تصورهاي آينده خود را مي
و جهان دانسته. هايش از جهان اغلب پيش دانسته استو بر اين اساس دانسته  او از خود

.خوابگردي سايه افكنده استناچيزي دارد كه بر آن تصوراتي از
و خوابگردي است آنچه كه محصول. تصورهاي انسان از آينده بر دو نوع بيدارگردي

و  از تفكر پيشي گيرد نتايجچههرتفكر از آينده باشد، با بيدارگردي قرابت بيشتري دارد
 اين اصلِ خوابگردي ناخواسته در سطح وسيعي در دانايي انسان نسبت. خوابگردي است

و آن را از مدار واقعيت .ها دور كرده است به آينده تأثير گذاشته

 دانايي از آينده

مي دانايي از آينده هرچند يك ضرورت انساني به فهم سختيبهرسد، اما اين واقعيت نظر
و اغلب دستخوش بازي يا. هاي زباني شده است شده و بشر هنوز آينده را جدي نگرفته

و توهمات ذهني گرفتار شده است گذشتهپنداري آينده از. ها در گرداب تخيالت او هنوز
و همچنان در جهان امروز با نام  و با تفكر راه نفوذي در آن نيافته آينده چيزي نپرسيده

.كند آينده سير مي
: شود با اين نگاه پرسيده مي
مي داند؟ انسان پوسته انسان از آينده چه مي و حال را و از روندش هاي گذشته ناسد

مي پوسته آن او از مغز جهان چيزي نمي. گويد اي آينده و شگفت آنكه دغدغه فهم داند
و انسان امروز به پوسته؛ يعني را ندارد و كاري به مغزشناسي ندارد شناسي بسنده كرده

و آينده  همه تالش او اين است كه از جهان بهره گيرد، بدون اينكه در گذشته، حال
و حس آن را بشناسدجهان بيا و با منطق خرد .نديشد

و جهاني است كه در آن زندگي مي كه درحالي. كند انسان امروز فاقد تصور روشني از خود
هر تصديق انساني به تصورهاي او پيچيده؛ زيرا عيار است انسان بدون تصورهايش نادانِ تمام
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در. شده است با وجود اين. ميان نخواهد بوداگر تصورها از آينده نباشند، تصديقي از آن
مي تصورهاي آينده اساس دانايي انسان به و در نوع دانايي نيز تعيين شمار كننده خواهند روند

.بنابراين هر نوع گواهي با خودآگاهي مشابه در جهان آينده همراه است. بود

 جايي داناييهجاب
ميبه هاي مختلف انسان امري طبيعي جايي دانايي در آيندههجاب هـا آينده؛ زيرا رسند نظر
مي عنوان يك اصل سازمان به و ها شكل مـي سازند كه با آن تاريخ دانايي دانايي را گيرنـد

مي آينده .شوند ها متناسب با آنها ساخته
و حال درعين دانايي از جهان آينده واقعيتي است كه نشانه قدرت نخبگان است

ميبهترين قدرت ممكن عمومي ميبهسختيبهاين قدرت.يدآ حساب به دست و آيد
مي دشواري هرچه تمام با؛ زيرا رود تر از ميان و بشر به اين قدرت فكري نياز دارد

.دستيابي آن توجيهي براي از دست دادن ندارد

 دانايي برترين قدرت
مي برترين قدرت ممكن از دانايي به  براييراه اين قدرت تا زمان مرگ نقشه. آيد دست

نه. انسان است كه تنها كم نمي در اين وضعيت قدرت دانايي ميمروربه شود .شود بر آن افزوده
: شود با اين مقدمه پرسيده مي

نَفَس و دانايي آينده قدرت چگونه است؟ آينده قدرت انساني منازعه گير بين ثروت
به. است .در نهاد انساني استواقع طرحي از معماي دشوار اين منازعه جهاني در آينده

و منازعات قدرت انساني است در. آينده قدرت نمايش بزرگي از بازسازي اين قدرت
و پوست انداختن است طرز حيرتبهجهان امروز  و. آوري در تغيير بنابراين قدرت دانـايي

مي پديداري جامعه دانايي، پديده و فرودش نقش اي همه انساني است كه او تواند در فراز
.اسي ايفا كنداس

 جامعه اطالعات
عصر اطالعات را شكل داده كه با آن انقالب نحويبهجامعه اطالعات در جامعه امروز
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هم. آمده استوجودبهدانايي ميمروربه اين انقالب به تكرار و هم اين واقعيت را شود
مي كشد كه آينده تصوير مي سر هاي جامعه اطالعات در لحظات وقوع و 1.كشندميبريابند

و فردا مالزم وجودي يكديگرند جامعه اطالعات  بر شانهجامعه اطالعات امروز.امروز
ميو فردا نيز مبتنيهآمدوجودبهجامعه اطالعات ديروز حال اينبا.شود بر امروز ساخته

و تاريخي بودن جامعه هيچ جامعه اطالعاتي بريده از گذشته تاريخي خود وجود ندارد
.آينده است هر گونهشرط اطالعات پيش

و ورود به عرصه جامعه دانايي است جامعه باسوادي. اكنون سخن عبور از جامعه باسوادي
با اين فرض سواد ابزار. بشر به جامعه دانايي نيازمند استكه درحاليتكيه دارد، به اصالت سواد

و زماني كه دانايي نباشد، سواد از واقعيت دانايي چيزي نمي .گويد دانايي است

و نانوشته  جامعه نوشته

و نانوشته است جامعه بشري مجموعه و امروزي شبكه پيچيده. اي نوشته  جامعه ديروزي
و پوشيده استبه هم و جامعه فردايي نانوشته و نوشته شده .تنيده، هماهنگ

و حال با سرمشق اند كه تا حدودي در آنها هايي نوشته شده تاكنون دو جامعه گذشته
هايي از روندها جامعه فردا هرچند هنوز نوشته نشده، اما سرمشق. مروري صورت گرفته است

هاي فردا شايد با اين اصل بتوان گفت كه افق. با الگوي گذشته درحال نوشته شدن است
و چنانچه تابشي رخ دهد آينده به مي درحال تابيدن است .شود صورت طبيعي با پرتوهاي آن خوانده

و ناپايدار  جامعه پايدار
مي جامعه آينده و ناپايداري شناخته اين جامعه از يكسو. شود نگر با دو ويژگي پايداري

و از ديگر سوي ناپايدار خواهد بود كه پايدار است كه با  اجتماعات انساني شكل گرفته
مي. متناسب با نيازهاي انساني تغيير كرده است :شود با اين نگاه پرسيده

ها ساخت؟ جامعه پايدار بنايي توان آينده جامعه پايدار را روي ناپايداري چگونه مي
و ازاين سنجيده روي ناپايداري مي رو هر دو مفهوم هاست .يابند در چرخش تغيير وجود

___________________________________________________________________________ 
و متعاقب تالش جامعه اطالعات از عصاره انديشه.1 لوين تافلر، در چند اثرآهاي وي، هاي يونجي ماسودا بيرون آمد

. خود به تبيين جوانب مختلف اين انديشه بنيادين پرداخته است
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: آيد جامعه پايدار از چهار اصل فراهم مي
مي:اول به جامعه اين روند را با معيارهاي اخالقي تعيين و پايداري جهان كند
در اينجا طبقات اخالقي انسان موضوعيت دارد، هرچند. بودن آن وابسته است اخالقي 

ا .ساسي شده باشندممكن است مصاديق اخالقي دستخوش تغيير
و منطق علمي بودن پيوسته است:دوم با. جامعه پايدار به سازه بنيان اين جامعه بايد

و  با. پايه همين اصول اداره شودبراصول علمي طراحي در اين صورت علمي بودن پايداري
و گويي در كيهانِ ناآرام ميان آنها مالزمه منطقي برقرار است .ناپايداري همراه است

اين. بودن آن است جامعه فناوري كه فن پايداري اين جامعه معطوف به علمي:سوم
و بي و ثبات و ناپايداري است مي جامعه نيز تلفيقي از پايداري .كند ثباتي را همزمان درك

اي سراسر زنده چنين جامعه؛ زيرا جامعه پايدار بايد در موقعيت فكري باشد:چهارم
و رمز پايدا كه. ري اين جامعه در فكري بودن آن استو فعال است بنابراين جامعه پايدار

به روندي به و اخالقي است سوي آينده دارد، .معناي تجمع روندهاي فكري، علمي، فني

 جامعه انساني

و اين جامعه با ايده. جامعه انساني سراسر انسان ساخته است هاي انسان اجتماعي
و در هر زمان تناسب وجودي خود را با انسان براساس اجتماعات انساني بنيان يا فته

و ديگر امور در پيرامونش واقع شده. كند حفظ مي . اند در اين جامعه انسان اصل اول
مي هر گونهبنابراين و نمادهايش ساخته .شود جامعه انساني با عناصر

جامعه انساني با انسان سياسي ساخته شده كه اجتماعات سياسي با آن شكل
به آيند كه ارادهميوجودبههاي قدرتمند در اين جامعه انسان.ه استگرفت اي معطوف

و همانند ستاره و منطق دارند به هاي درخشان در آسمان خرد مي ها .آيند حساب
جامعه انساني در جهان گذشته، ستارگاني ويژه داشته كه امروزه زمينه ستاره شدن

در دنياي امروز رونمايي از جهان آينده است كه نقش آينده. تغيير كرده استكلي به اش
كه بنابراين در پسِ هر حالي آينده. آستانه وقوع است اي در آستانه پديدار شدن است

.با گذشته تفاوت اساسي داردكلي به
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 جامعه آينده
آ جامعه آينده نتيجه پويش و اجتماعات سياسي اين. ينده استهاي انسان سياسي

و ساخته مي و جامعه متناسب با نياز انسان سياسي آينده طراحي پايه اجتماعاتبرشود
مي سياسي شكل مي و به نيازهاي آينده انسان پاسخ جامعه آينده، حال اينبا.دهد گيرد

.شود بنياد سياسي است كه با منافع مشترك طراحي مي
و اجتماعات برت در.ر انساني نياز داردانسان سياسي به جامعه اين جامعه اغلب

و او براساس نياز جامعه در ذهن خود براي آيندگان مي ؛ سازد جامعه سياسي وجود ندارد
مي نوعي از آرمانيعني و شهر دانايي را براي آينده آرماني سازد كه وجود واقعي شهر
.شودمياين شهر آرماني چنان زيباست كه از آن به ناكجاآباد ياد. ندارد

ميخصوص در اين :شود به چند مورد اشاره
و عادالنه.1 افالطون، از جامعه انساني در آينده سخن گفته كه سراسر اخالقي
و او در ذهن خود آن را براي آينده انساني1.است اين جامعه در دوره وي وجود نداشته

به اين ايده امروزه نيز مورد توجه آينده. ساخته است و بشر از آن عنوان پژوهان قرار دارد
.كند يك اصل بنيادي از آينده باستاني ياد مي

به.2 فاضله بود كه جامعه انساني دنبال جامعه آرماني آينده براساس ايده مدينه فارابي،
و قانون اداره شود تا سعادت انسان را تأمين كند واقع آرماني اين ايده برتر به2.براساس سنت

و همواره مورد توجه بشر بوده استبهدر گذشته بود كه تاكنون  .وقوع نپيوسته
در آگوستين، در آرمان.3 شهر خود شهر خدايي را دنبال كرده كه بخش انساني

او در اين جستجو به شكل واقعي از طرح دقيق مفهومي آن3.ذيل آن ساكن شده است
و نتوانسته سازه عملي براي آن طراحي كند كه اين ناكامي همچنان ادامه دارد  جامانده

.و تاكنون طراح درخوري براي آن ارائه نشده است
و از آينده تامس مور، آرمان.4 كه شهري را دنبال كرده با كليبه سخن گفته

4.سازمان بشري امروز متفاوت است

___________________________________________________________________________ 
ص 1352سينا، ابن انتشارات لطفي، محمدحسن ترجمه، جمهورافالطون،.1 ،397 .
ص 1379و ارشاد اسالمي، فرهنگجعفر سجادي، وزارت ترجمه، ينهسياست مدابونصر فارابي،.2 ،24.
و مذاهب، دانشگاه نشر توفيقي، حسين ترجمه، شهر خداقديس،ينوگوستآ.3 ص 1394اديان ،407 .
ص 1387 خوارزمي، انتشارات افشار، نادرو آشوري داريوش ترجمه، شهر آرمانتامس مور،.4 ،27.
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اين شهر. انديشي است اي برتر در آينده نكته»شهري انسان«شهر انساني در پرتو.5
و اساطيري را با خود همراه مي كه كند، اما خاصه هرچند دو شهر سنگي هايي دارد

ا. با ديگر شهرهاي آينده متفاوت استكلي به نسان است در اين شهر اصل شهري شدن
ميو فقط در اين صورت شهر انساني براساس انسان 1.شود شهري برپا

 وضعيت پايدار انسان
و هيچ چرخشي مسئله انسان بودن را از انسان در هر وضعي كه فرض شود انسان است

را ازاين. دارد نميبرميان  و مقتضيات اجتماعي آينده طبيعت انساني رو مناسبات
و جاويد است نميدستخوش تغيير  و اين طبيعت هميشه واقعيتي پايدار .كنند

مي ها اندازه وضعيت پايدار انسان در ناپايداري از. شود گيري اين مفهوم ناشي
مي احساس بي در. دهد ثباتي است كه بخشي از زندگي انسان را تشكيل بنابراين بشر

پا شهر ناپايداري ميهاي آينده با منطق دانايي بنيان زندگي .سازد يدار را

 انسان در كيهان

و كهكشان انسان بخش ناچيزي از مجموعه مي.ستها هاي كيهان ماند او زماني ناديده
در. كه جهان بزرگ را ناديده بگيرد هاست گرو مشاهده كهكشان با اين اصل ديدن انسان

.و آينده هر دو به هم پيوند خورده است
او تاريخ كهكشان بر شانهانسان امروز و ناديده گرفتن اين واقعيت براي ها واقع شده

مي. آوردميوجودبهسردرگمي در سفر آينده  و او با فهم تاريخ روندها كشف آينده كند
و براساس الگوي تاريخي ممكن. رود رو به جلو مي اين كشف از طريق روندشناسي

هاي امكان حال انسان در كهكشانهربه. قطعيتي در آن وجود ندارد شود، هرچند مي
و بخش ناچيزي از آن  ميبهواقع شده و حساب و توانايي از جانب ذهن آيد، اما او امكان

و حس دارد كه وصف و نيز خرد .اشدني استن مغز

___________________________________________________________________________ 
. 274ص همان،، هاي بنيادين فكر قانونيونس ادياني،.1
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 هاي بديل آينده
د خواه هاي گذشته را نمي او اشتباه. هاي بديل سروكار دارد بشر نه به آينده كه با آينده

و بنا ندارد كه در وضعيت شوك باقي بماند به. تكرار كند از اكنون او جاي سرگرداني
.برانگيزي تفكر را برگزيده است آينده با ذهن

ميبهبشر و روشني اكنـون. آيـدميوجودبهمروربه داند كه آينده هنوز وجود ندارد
و شايد  كلـيبهفقط روندهايي از آن وجود دارد كه ممكن است كشف واقعيت آينده كند

به. اشتباه باشد رسـد كـه طـرح نظـر مـي كردن به آينـده يگانـه بـه جاي بسنده بنابراين
.تر باشد هاي متفاوت ايده مناسب آينده

 ريشه انسان آينده

و هر آينده. استانسان آينده طرحي از آينده انساني نگاري اين طرح هنوز نوشته نشده
.نگري از وقوع آن است درواقع پيش

و پيوسته مي مي انسان آينده در سير راه واقع شده و و رفتن. رود آيد او از آمدن
مي خود كم مي و آنچه به. گويد بيشتر ريشه در پرحرفي داشته است داند او از آينده
با ميزاني مي ميداند كه .تواند تعيين فكري شود مقياس خرد

و تـازگي ها، تجـددخواهي انسان آينده مانند انسان امروز در ناپايداري هـا ريشـه هـا
به اين ويژگي. دواند مي شـوند كـه در گذشـته واقع نمادهاي انسان امروز محسوب مـي ها

و در آينده ممكن است نقش .آفريني كند كمتر شناور بوده
و نزديك دارد در گذشته انسان آينده ريشه مايه ديروزي وجود او با درون. هاي دور

و در خود عناصر وجودي ديگر آينده مي كهميمروربه حال درعين.ها را دارد يابد فهمد
و نقش در هر آينده آفريني اي عناصر تعييني خاصي وجود دارد كه بر ضرورت پديداري
مي با وجود اين كسي آينده. گذارد آن صحه مي شناسد كه سيطره مفهومي بر روندها را

.اي نانوشته داشته باشدو نقشه

 اعتبار انسان آينده

اي از آينده اسـت اين انسان نقشه. انسان آينده از نظر منطق تفكر واقعيتي اعتباري است
و مرگ او از اين قانون پيروي مي در اين صورت انسـان اعتبـاري بـراي. كنند كه زندگي
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ميتداوم حيا و جامعه اعتباري خواهد تا زنـدگي سياسـي او در اجتماعـاتت خود قانون
.سياسي تأمين شود

و و ذهن با اعتبارش موقعيت آينده را براي او ترسيم انسان آينده هنوز وجود ندارد
مي. كند تعيين مي كند كه برپايه فهم روندهاي آينده سرمشق اين اعتبار به ذهن كمك

و امكان مشقكاري براي آن بنويس و نيز در صورت داشتن قابليت هايد تا براساس آن
ميحال اينبا.آينده نوشته شوند كند ذهن با شكل دادن به آينده روندهاي آن را طراحي

.سازدو بنيادي نو براي آن مي

 نما انسان آينده

اگر. كشد انسان خالق سيماي آينده را متناسب با دركي كه از گذشته دارد به تصوير مي
و آينده اي نباشد، آينده براي او گذشته و چيزهراي وجود ندارد پيوسته به موقعيت حال
.گذشته است

و حال دركي روشن نداشته باشد، آينده برايش با اين برداشت چنانچه ذهني از گذشته
و آينده مالزمه منطقي وجود دارد كه وجود يكي؛ زيراد بودگنگ خواه بين فهم گذشته، حال

مي. شود موجب ضرورت ديگري مي كند، هرچند اين مالزمه وضعيت واقعي آينده را تعيين
بي آينده در سطح كالن راه خود را مي و انسان نيز در امواجش مي رود .ماند تصميم

 انسان در زمان

و زمان زنداني شده است هاي او داستان. انسان امروز مانند گذشته در پوست خميده فضا
مي آشفته سر اي از گيتي .كشيده استبرگويد كه در عين بزرگي از اذهان محدود
هايش دهد، اما دانسته بينانه ارائه نمي فهم او از گيتي هرچند تصوير واقعحال درعين
ب افسانه هشداردهنده ميههاي .روند كه بشر در آغاز راه ناآمده است شمار

و افسانه را بشر با اساطير و جهان اشيا ها در جهان واقع شماي آينده جهان انساني
مي براساس ايده مي او هرچند نمي. كشد ها به تصوير افتد، اما داند كه در آينده چه اتفاقي

مي تواند بگويد كه چگونه آينده مي و هاي خود سرفصل براي آيندهاو. خواهد اي را ها
مي سرمشق مي هاي كاري و تالش ها طبق آن نوشته شوند، هرچند كند كه مشق نويسد

.چنين اتفاقي در عمل رخ ندهد
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و گويي راه نجاتي از آن وجود ندارد مشـكل. انسان در تور زمان به بند كشيده شده
و زمـان در انسـان برگونـه  و نـاي از اينجا ناشي شده كه فضا خميـدگي سـايه انداختـه

و زمان اسـت. برخاستن را از او ربوده است بنابراين راه نجات انسان سيطره يافتن بر فضا
.تا از خميدگي پوست آنها بيرون آيد

و جاب  جايي زمانهانسان

تواند زمان را دستخوش جا كند، اما نميهانسان ممكن است گرما يا سرماي جهان را جاب
و جهت. سازد تغيير اساسي به جهان پهنايي گسترده است و زماني دنبال هاي فضايي

و كار ديگر از آنها ساخته نيست .توجيه وجودي جهانند
و جهان را نمي و در برخي موارد نادانسته زمان را برجاي جهان انسان زمان شناسد

مي. نشاند مي شد او فرض و آينده جهان به زمان پيچيده .ه استكند كه گذشته، حال
زمان نه جهان كه حال اينبا.زمان پرتوهايي از گستره انفجار جهان استكه درحالي

.شود بخشي از جهان پديداري محسوب مي
جايي در جهانهيابد كه هر نوع جابميدرانسان چنانچه جهان را بشناسد به نيكي

و منطق علم. امري ناممكن است و متعاقب آن با انديشه تواند در آينده نفوذمياو با تفكر
و نشانه  و با روندشناسي سكوهاي واقعيت آينده را شناسايي گذاري كند، اما مسئله كرده

و توانايي انسان خواهد بودهجاب .جايي در جهان اساساً كاري است كه بيرون از امكان

 شكست زمان

و حس گامي به پيش و با شكسته شدن زمانميبرانسان با خرد ميدارد او. رود به پيش
مي در راه بي و بازگرداندن او به گذشته امري ناممكن است بازگشت آينده هرچند. رود

وقفه به گذشته را جدي گرفته كه گويي ترديدي در آن وجود فيتز جرالد، بازگشت بي
و تفكر1.ندارد و اين نكته با منطق عقل اما اين فرض ناشي از خوابگردي تصورات است

و  .شود حس فعال تقويت نميخالق
و. آينده در حقيقت طرح وجودي از شكست واحد زماني است اگر زمان يكپارچه

___________________________________________________________________________ 
.17ص، 1392، ترجمه حسن فتاحي، نشر مازيار، كيهانأمنشاستيون ايلز،.1
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و نامفهوم است و آينده بيهود با اين فرض. يگانه در نظر گرفته شود، فرض گذشته، حال
مي چراغ آينده و پديداري كورسويي از آن به بيرون و انديشي با شكسته شدن زمان جهد

ميبا آن ام .شود كان نفوذ در آينده فراهم

 سبك زندگي آينده

و امروزي است كشف سبك زندگي آينده در با اين فرض. گرو فهم آهنگ زندگي ديروزي
و الگوهاي درحال وقوع است هر نوع مواجهه با آينده ناگزير مبتني اين. بر كشف روندها

و كشف پاره و ناهمگن است و نمادهاي مفهوميميدر سبكي آراسته سختيبهپاره شود
.زندگي در آينده با يك تناقض مشابه امروز مواجه استحال اينبا.كند پيدا مي

و سبك سوم هدفي در وجود انسان سه سبك واقعي وجود دارد كه دو سبك ابزاري
مي. است و زندگي نقش اساسي در پديداري آينده ايفا .كند انسان با سه سبك تفكر، علم

در سبك ميبهجهان واقع راهي براي سامان دادن جهان آينده ها اين. آيند حساب
و سبك ها با موقعيت فردايي نه لزوماً منطقي كه ممكن است برگونه ناگهاني پديدار

مي اين سبك. انتخاب شوند و او را در موقعيت جديدي قرار كه ها انسان سازند دهند
.اي است نشانگر اتفاق تازه

مي سبك و با شورانگيزي هاي زندگي انسان آينده به آينده انساني مربوط شوند
 نحويبههاي آينده ها در مواجهه با واقعيت اين سبك. آورندميوجودبهتغييرات اساسي 

مي مدل زندگي انسان را تعيين مي و او را به پيش .برند كنند
ا در سبك ها اين سبكحال درعين.ستهاي زندگي تغييرات ايجادي برگونه بنيادي

در. نياز به سنجش منطقي دارند كه با آن ميزان شوند با اين تلقي سنجش مراتب تغيير
مي سبك زندگي با خود سطح دگرگوني .كشد ها را در آينده به تصوير

 آينده زندگي
مي انسان با منطق آينده زندگي ديروز را مرور مي و اين اتفاق موجب كه كند شود

و كمتر در مواجهه زندگي حال قرار هميشه از اين. گيرد فرصت حال را از دست بدهد
و. دنبال دارد نظر آينده زيستن براي او دو مشكل جدي را به يكي فراموشي زمان گذشته
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هر. ديگر ناديده گرفتن زمان حال است از اين جهت براي انسان در زندگي اصل ديدن
ت و درك شودا جهان آينده واقعيدو وضعيت با جامعيت مفهومي است .تر مشاهده

و فكري براي گشودن روندهاي فردا و انديشه عقلي اين گشايش.ستآينده طرح
و فهم آينده را براي زيستن آيندگان در آينده فراهم مي و براي انسان امكان نفوذ كند

بي. امروز مصرفي ندارد اي حاصل انجام نمي البته انسان امروز تالش و ن فعاليت در دهد
مي شمار وظايف انساني انسان ديروز همين نقش را براي انسان؛ زيرا شود او محسوب

و انسان كنوني متعاقب آن چنين كاري را براي انسان فردا انجام  امروز ايفا كرده
و از نظرش امر بيهوده مي .اي تلقي شود دهد، هرچند انسان آينده آن را نپذيرد

 فهم آينده.9-1
 آيندهفهم

و تاريك است فهم آينده نه اصلي مفهوم شده كه سازه و پيچيده، روشن اين. اي ساده
؛ شود كه تفكري سراسر پيوسته به هستي ناشناخته است فهم با تفكر خالق انجام مي

اي نسبت به مرتبه ديگر فهم آينده، براساس روندها مراتب مفهومي دارد كه مرتبهيعني
و مفهومي .استتر آشناتر

و گيري آينده فهم روندهاي آينده موجب شكل ساخت آينده بهتر درنتيجهنگاري
مي اين فهم ذهن را به آينده. شود مي و امكانات مصرف هاي گذشته شده نيز پيوند دهد

و درصدد مفهومي نشده آن را در عصر حاضر در دستور كار قرار مي آن دهد .آيدميبركردن
:شودميبا چنين فهمي پرسيده
و شكل آينده چگونه فهم خواهد و نفوذ تفكر گيري انديشه شد؟ آينده با كشف روندها

مي علمي در آن به مي دست و تفكر خالق تعيين ؛ يعني كند كه انسان آينده چگونه باشد آيد
و هم وضعيت فهم آينده را شكل مي با اين نگرش فهم ذهن. دهد كشف آينده هم وجود خود

ميامروز از آي .شود نده در حقيقت فهم باشكوهي است كه جهان آينده در آن تعيين مفهوم

ها فهم آينده

به آينده و مديريت بر آهنـگ دنبال فهم آينده پژوهيدن هاي ممكن از طريق كشف روندها
و انطبـاق ذهــن انسـان فــردا بـا رويــدادهاي آينـده اســت  از نگـاه ديگــر. تغييـر جهــان
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و عقالنـي كه آهنگ تغيير را با پيشپژوهي درصدد است آينده نگـري بـه شـكل فكـري
و منعطفي از آن ارائه دهد پيش و فهم سيال .بيني كند

زيرا؛ شناسد كه در آن تفكري انجام داده است بشر واقعيت آينده را به ميزاني مي
به. تواند نفوذ كند در مغز جهان آينده فقط تفكر مي كار اگر تفكري در فهم جهان آينده

و مفهومي از آينده  و هر فهم و مفهومي از آينده وجود نخواهد داشت گرفته نشود، فهم
.گرو انديشيدن در آن است در

هاي تاريخي هاي متفاوت با گذشت زمان به شكل طبيعي بنيان گذشته فهم آينده
و در شكل شده را ساخته و آين؛ يعني اند ها مؤثر بوده گيري آينده اند ده چرخه گذشته، حال
و پيوسته در همه زمينه اي نيز حق حيات ويژه اين اصل در علوم رايانه. اند ها به هم وابسته

و آينده خواهد بود 1.دارد كه تصويري سيال از ارتباطات مهندسي گذشته، حال

و رابطه آنها برگونه هويت تاريخي است ها با گذشته آينده . ها پيوند وجودي دارند
و به روند كليبهدر اين صورت آينده گسسته از گذشته يا حال نيست تا وانهاده باشد

با اين فرض نوعي رابطه منطقي بين گذشته. شود تاريخي پيچيده شده كه با آن فهم مي
.داردميبراتفاقي بودن آينده را از ميانو آينده وجود دارد كه فرض 

 فهم آينده با دو اصل

و تـدبير. در فهم آينده توجه به دو اصل بنيادين الزم است يكي در دسـت گـرفتن مهـار
و ديگري آماده سازي ذهـن انسـان بـراي پـذيرش ايـن تغييـرات تحوالت جاودانه آينده

.اساسي است
و موجمهار تحوالت آينده با دانستن ريشه مي تاريخي روندها شود هاي آينده ممكن

پذيرش تحوالت آينده درگرو فهم؛ زيرا كه آن به فهم تاريخي با الگوي گذشته نياز دارد
از. روندهاي تاريخي است اگر در آينده روندهاي فكري ناديده گرفته شوند، بشر چيزي

در. داند ها نمي آينده فه با اين اصل فهم آينده هر چيزي ؛م تاريخ وجودي آن استگرو
مي تاريخ هر چيزي زمينهزيرا مي هاي فهم آن را شكل و آن را برگونه واقعي . سازد دهد

شود پس ذهن فعال با فهم اين اصل در چرخه آينده آماده براي فهم تغييرات اساسي مي
مي واقعيت جاودانهحال درعينو .دارد ها را در روندهاي آينده محفوظ نگه

___________________________________________________________________________ 
ص 2020تصويري از مهندسي در قرن جديدفني شهيد بهشتي كرج، آموزشكده نشر.1 ،44.
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و آينده فهم  كنوني
اين. هاي ممكن را بشناسد كند كه او آينده جهان وضع كنوني فهم انسان ايجاب مي

و اراده فكري  وضع اقتضاي وضع تاريخي از آينده در آستانه وقوع است كه با قصد
و اكنون افق پيش. آيدميوجود به و سخت به نفوذ تفكر و شايد مخوف است رو تاريك

و گواهي پديدار شود دارد تا در آينده رگه انفجار دانايي نياز .هايي از آگاهي
و و هنوز مراحل گذشته تاريخي توسعهآينده امري پوشيده، ناگشوده نيافته است

بهوجودبهاگر فهم تاريخي از آينده. كند را سير مي صورت طبيعي در تاريخ آينده نيايد
و شايد اين آشوب ممكن است فهم. آيدميوجودبهآشوبي  آينده را به انحراف بكشاند

.آوردوجودبههم دردسرهايي را براي انسان آينده 
و انسان با آن نماد وضع كنوني تفكر آينده ترسيمي از پيدايي همه انديشه است

و مفهوم آينده. كند واقعي پيدا مي در اين صورت انسان با انديشيدن به درك واقعيت
و مبادرت مي و به تجزيه ميكند اي نباشد اگر از آينده انديشه. پردازد تحليل آن

به به .آيد تا درباره آن گفتگو شود دست نمي صورت طبيعي فهم آينده
و اين اصل بر چهارسوي ذهن در فهم آينده جهان با اصل عدم قطعيت مواجه است

و مانند ديگر افهام. كند آن حكومت مي و نه جاودان است بشري اين فهم آينده نه تمام
از نگاه ديگر آينده ايجادي جهان نيز در همين وضع قرار. دستخوش اصل ناتمامي است

مي دارد كه موجب تداوم جهان رو به آينده .شود ها
و اعمــال اصــل عــدم قطعيــت در فهــم جهــان موجبــات وضــع ديــروزي، امــروزي

رف در اين اصـل بـه تعبيـر هاوكينـگ، تـأثيري شـگ. كند رويدادهاي آينده را تعيين مي
اگر اين اصل به هر دليلي ناديده گرفته شود، ذهـن راهـي1.آورده استوجودبهجهان ما 
به ها پيدا نمي به آينده و .صورت طبيعي به آنچه در اختيار دارد بسنده خواهد كرد كند

 علم آينده.1- 10
 هاي علم ايده

مي هاي علم حدس ايده انگاري نخواهند شوندكه مستلزم واقع هايي از آينده علمي محسوب

___________________________________________________________________________ 
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ها ممكن به تفصيل مورد توجه قرار گرفته كه ايده خوابگردهااين مفهوم در كتاب. بود
و انديشه علمي ايدهحال اين با1.ي شونددجاي بيدارگردي دستخوش خوابگر است به ها
را آينده بهميهاي علم .جاي بيدارگردي دستخوش خوابگردي شوند سازند، هرچند

ميرطوبهها ايده :شوند كلي با دو رويكرد متفاوت طراحي
مي رويكرد حقيقت.1 هر گرايي كه هر چيزي را حقيقت و پايان و شروع داند

.تالشي با حقيقت است
و واقع رويكــرد واقعيــت.2 يــت انگــاري كــه همــه چيزهــا دايرمــدار واقعيــت اســت
.هاي بنيادين است كننده وضعيت ايده تعيين

و دوم در راهي براي دستيابي به مغز اشياست رويكرد نخست در پوسته . ها جا مانده
و اگر ها بايد در اين مسير رفت تا از تاريكي حال براي كشف آيندههر در ها بيرون آمد
.بود اي نخواهد اي در ارتباط با آينده نباشد، فهمي از آينده ايده

 موضوع علم آينده
و مسائل آينده است كه در شمار دانسته قرار علم آينده مجموعه اي نادانسته از موضوع

در اين ميان حقيقت آينده. هاي آينده است با اين فرض موضوع علم آينده واقعيت. گيرند مي
و زماني كه واقعيت سر  .گيردميكشد در امكان موضوع علم قراربرموضوع تفكر است

و ديگر. تواند موضوع علم آينده قرار گيرد آينده از دو جهت مي يكي جهان آينده
و پيدايي داده. زمان معطوف به آن است هاي اوليه موضوع اين دو موضوع متعاقب تفكر

اگر تفكر كه در جان آينده وجود دارد نقش خود را ايفا نكند، علم. شوند علم واقع مي
و هويت مي بدون موضوع .ماند برجاي

علم آينده نتيجه منطقي يك فكر معطوف به آينده است كه با آن چهارسوي علم
مي. شود تعيين مي داند آينده در اين صورت كسي نمي. شود اين علم با فكر آينده تعيين

به كسي با منطق علم نمي؛ زيرا علم چه خواهد شد مي داند كه پس علم. رود دنبال چه
آ و علم آينده درواقع محصول اين سرگرداني استگذشته در فهم .ينده سرگردان شده

___________________________________________________________________________ 
. 655ص،1361 انتشار، سهاميشركت انتشارات روحاني، منوچهر ترجمه،خوابگردها كوستلر، آرتور.1
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 اعتبار علم
و واقعيت است و انديشيدن علمي فرع الزم حقيقت اي علوم مجموعه؛ زيرا علم در انديشه

و ممكن است در دوره بعدي حكم ديگري پيدا كنند و تصديق اعتباري هستند بنابراين. از تصور
به علم وجود اعتباري دارد و واقعيت تصوري و فهم قانون طبيعت ميو براي كشف .رود كار
تر مسئله حقيقي دانستن علم از نظر منطق علم تصوري اشتباه در نگاهي عميق

مي. است و در مغز اشيا فرومي علم از طريق حواس شروع مي شود و چنان رويد نشيند
درحال درعين.بيني را فراهم كند كه امكان پيش و ممكن قطعيتي علم وجود ندارد

. اشتباه باشدكليبهاست 
و فراموشي دانشميوجودبهدانش گذشته بر شانهاز نگاه ديگر دانش آينده آيد

از؛ زيرا دهد گذشته نافع بودن دانش آينده را در معرض ترديد قرار  هر آينده با الگويي
و حال  اميوجودبهگذشته و مفهومي و در موقعيت فهم ميآيد .گيرد صيل قرار

 هاي علم آينده

آن هاي علم درواقع حدس آينده ميبههايي سنجيده از هاي عينيتكه درحاليآيند، حساب
ازو مانند اختراع برق يا كشف الكل يا نفت. زني را برعهده ندارند آن حكم گمانه گاز كه

به اگر پيش. بيني در چرخه واقعيت قرار گرفتند طريق پيش طور بيني در علم وجود نداشت
و نميوجودبههاي علمي قطع واقعيت در بيني اين پيشحال درعين آمدند ها نه در علم كه

.نديشه علمي رخ داده استا
به در علم نوعي پيش برايان گرين اين نكته را دنبال. زني وجود دارد جاي گمانه بيني

زيرا تحوالتي كه غيرقابل مشاهده1؛كرده كه با سوگيري اشتباهي نيز همراه شده است
مي باشند در چهارسوي علم قرار نمي و فقط تفكر با منطق خرد نف گيرند .وذ كندتواند در آن

و در ديگر برخي با قدري تأمل مدعي شدند كه فقط الگو در پيش بيني كاربرد دارد
در پيدايش الگو به تفكر بازميكه درحالي2.ها فاقد كاربرد است حوزه گردد كه هر تفكري

.عمل با الگوي مشخصي همراه است

___________________________________________________________________________ 
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مي واقعيت علم آينده اين است كه دانسته ها دانسته اين. رويد هاي مشخص از آن
بر اي مبتني بيني باشند، زيرا فكر ممكن است نتيجه توانند از نوع پيش در حقيقت نمي

مي پيش گويد، هرچند اشتباه نگري ارائه دهد، اما علم معطوف به واقعيت عيني سخن
و فقط بيني كه انعكاس نتايج عيني با واقعيت بنابراين كار علم نه پيش. كند هاست

ميانديشه علمي با  .بيني را ايفا كند تواند نقش پيش الگوگيري از تفكر

 بيني روند پيش.1- 11
 بيني پيش

بهبه بيني آينده منحني از بسته روند پيش صورت پيوسته است كه همه چيز جهان باز
و ديگر. بيني با كشف دو روند قابل فهم است پيش. كند در آينده تغيير مي يكي آينده

به اين دو پيش. كردن از آن استبيني روند پيش مي بيني و مثابه واقعيت عمل كنند
.درصددند كه گامي به پيش برداشته شود

پس بيني به دو صورت پيش پيش و مي آگاهي بيني نخست پيش. گيرد آگاهي صورت
و دوم با آينده و سازگار است با پيشگويي قرين خواهد بود پژوهي در آينده. پژوهي همراه

مي دوم پيشبه نوع  مي بيني توجه .آيد شود كه آن از موضوع آينده بيرون
و پيش كهاي دغدغهبيني نقش پاسخگويي به انتظارهاي انسان را برعهده دارد است

به در اين صورت پيش. آينده چگونه شكل خواهد گرفت معناي تجمع تصورهاي بيني
به ميزاني واقعي خواهند بودها بيني اين پيش. آينده براي دستيابي به تصديق آن است

و تصديق به كه تصورها و واقعيت ها .گستر باشند مثابه واقعيت طراحي شده
به حال پيش اين با مي بيني آينده هرچند كاري دشوار رسد، اما فهم وقوع آينده نظر

و افق كه آينده جهان طوريبه. امري ساده است . هايش درحال شكفتن است گويي آمده
بنابراين. صورت گيردروشنگري نگاه الزم است در واقعيت آينده با رازگشايي با اين
و پيش پژوه بايد با تفكر خالق عالئم شكل آينده و گيري آينده را كشف، فهم بيني كند

.كردن آن بپردازد در صورت لزوم به مفهومي



ـ تفكر در روند آينده  149 فصل اول

 پيشگويي

ذهن خالق. وقوع استپيشگويي در موقعيت عمل نوعي رصد ذهني از آينده در آستانه
مي با مرور گذشته و نزديك و با آينده هاي دور به تواند تصوير آينده را مجسم كند نگاري

و عيني ببخشد .آن واقعيت ذهني
و يـا بـه پـيش پيشگويي يا به خيال در پيشـگويي. شـود بينـي مربـوط مـي انگيزي

و ميزان سنجش پيشگوي انگيزي فكرِ همراه با تعيين خيال چنانچـه.ي خواهـد بـود كننده
اي برعهـده خواهـد كننـده بيني باشد علـم در آن نقـش تعيـين بر پيش پيشگويي مبتني

و حس هم حـدود پـيش با اين برداشت ذهن مبتني. داشت را بر خرد و علـم بينـي فكـر
مي تعيين مي و هم گواهي . دهد كه چنين تعييني با اصل عدم قطعيت مواجه اسـت كند

.خيالي تابع منطق احتماالت استبنابراين پيشگويي
رو ازايـن. پيشگويي چنانچه با فكـر صـورت نگرفتـه باشـد، نـوعي غيبگـويي اسـت

و آينده است غيبگويي نه پيش اين اصـل. بيني كه فعاليتي براي پيشگويي كردن درحال
.اي ديگر است ممكن است نسبت به گذشته نيز به شكل پسگويي صدق كند كه آن نكته

و توانـاييميوجودبهبيني شكل واقعي براساس پيش پيشگويي به و به ويژگـي آيد
و پژوهي نـوع پژوهيـدن آيندهكه درحالي. شود شخصي مربوط مي هـا بـه شـكل سـازمند

و آزمـون هاي علمي است تا نتايج آينده بر نظريه مبتني ؛ زيـرا پـذير باشـد پژوهي نقدپذير
و همـين كـه در چـارچوب علـم قـرارميوجودبهانديشي پژوهي متعاقب آينده آينده آيد

به هاي آينده گرفت، روش مي پژوهي در آن .شوند كار گرفته
مي بيني آينده را مبتني از نگاه ديگر پيش و آن را علل كافي بر قانون گذشته داند

ميبهبراي توضيح آينده  پژوهي به امكان ساخت آينده آيندهكه درحاليآورد، حساب
بيني برخالف پيشگويي كه فاقد با اين وصف پيش. پژوهي توجه دارد گذشتههمراه با 

و علم است با آينده مي انديشه و با مالحظاتي در آينده حق پژوهي سازگاري دارد تواند
و پيش. حيات داشته باشد به بنابراين پيشگويي فاقد منطقِ فكر، علم بيني پيوسته

و منطق علم است .انديشه علمي
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 بيني پيش امكان

بيني آينده براساس روندهايش امري ممكن بيني آينده امري ممكن است؟ پيش آيا پيش.1
به اگر روندهاي آينده شناخته نشود، پيش. است .مثابه يك واقعيت فرضي بيهوده است بيني

مي آينده چگونه پيش.2 به شود؟ آينده پيچيدگي بيني صورت هاي خود را دارد كه
ر ميطبيعي فرض قطعيت مي. كندا مخدوش با انسان هرچند با سناريوهاي معقول تواند

و احساسي آينده را به و با عالئم عقالني مي گونه آينده مواجه شود خواهد اي كه خود
و بسازد، اما آينده سخت پيچيده است مشكل آينده اين است كه وجود. طراحي كرده

و با فرض آينده بناست كه با ابزارهاي امر .بيني صورت گيرد وزي در آن پيشندارد
و آن را حتي از نوع كيهان كاكو، مدافع سرسخت پيش ميچيو شناسي بيني آينده بود

و آينده مي دانسته بيني به اين نكته واقف بود كه پيشحال درعين او1.دانست پژوهي را علم
را. كردن كاري سخت دشوار است ناديده گرفته مشكل وي در فهم اين مسئله بوده كه تفكر

و هوش خود را معطوف به امكانات علمي كرده كه خود محصول تفكر است .و همه عقل
از پيش هاي ممكن دست آيد تا به كشف آيندهميوجودبهفرايندها بيني از مجموعه

و تاريخي بودن امكان پيش. يابد را بيني اين مجموعه ريشه در تاريخ آينده دارند ها
و آيندهي؛ يعنكند توجيه مي  مندند هاي تاريخ ها واقعيت هر آينده به يك تاريخي پيوند دارد

.دهدو در آينده هيچ امر اتفاقي رخ نمي
و بيني پيش با اين. نادرست باشندكليبهحال درعين ها ممكن است بسيار دقيق

نگاه دقيق بودن چيزي مستلزم درستي نخواهد بود تا مالزمه منطقي ميان آنها وجود 
و نتايج؛ يعني شته باشددا و اشتباه كند تفكر نيز ممكن است دچار خوابگردي شود

و  با اين فرض ممكن است چيزي. مدعي درستي آن باشدكه درحالينادرستي ارائه دهد
.انگيزي بيهوده آميخته باشد كه تفكر ناب در نظر گرفته شده، در عمل به خيال

 بيني نقش پيش

و گمان ناشي از چيست؟ حدس و گمان حدس هـاي شـهودي ذهـن هـا از سرچشـمه ها
و در قالب تصميم و منطـق ديـده مـي گيري رويش كرده از حـدس. شـوند هـاي فكـر هـا

___________________________________________________________________________ 
و سارا ايزديار، نشر مازيار،،هاي موازي جهانميچيو كاكو،.1 .20ص 1389ترجمه علي هاديان
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مي الگوهاي شناخته شده و پـيش اي پيروي بينـي ناميـده كنند كه امـروزه منطـق علـم
ميبهبيني ها غير از پيش حدس. شوند مي .و كـاركرد متفـاوت بـا آن دارنـد آينـد حساب
مي حدسحال اين با ها كـاركردي از انديشـه علمـي بيني رويند، اما پيش ها هرچند از علم

و علم به مغز آنها نمي .رسد دارند
در هم ديگران را تحت تأثير قـرار مـي گرايي ها با شيوه واقع بيني پيش و هـم دهنـد

هـا ممكـن بينـي پـيش؛ يعنـي ايجاد كنندشرايطي ممكن است تغييرات اساسي در خود 
هـا بينـي از نگاه ديگر پيش.هاي خود بپردازند است يا خود را نفي كنند يا به تقويت ويژه

و يـا اينكـه  و فراخـي آن بيافزاينـد و بر عمق ممكن است يا به تقويت تفكر كمك كنند
ود مـي نكته مهم اين است كـه آينـده وجـو. هاي ديگر شوند موجب ورود به آينده يابـد

بينـي بـا رويكـرد علمـي پـيش البتـه ايـن پـيش. بيني است جوانب وجوديش قابل پيش
مي درآمدي دارد كه با تفكر در آن پيش .گيرد نگري صورت

 بيني محاسبه پيش

در پيش اگر چيزي در اين. پذيري است گرو محاسبه بيني طرح يك واقعيت علمي است كه
و حكم علمي بر آن اعمال نمي علم نميموقعيت واقع نشد، در چهارسوي  ؛ زيرا شود گنجد

و فقط در چهارسوي روش علمي قابل توجيه است محاسبه .واقعيتي علمي است
مي پذيري قرار گيرد، از دايره پيش اگر چيزي در حكم محاسبه ؛ زيرا رود بيني بيرون

و در موقعيـت علـم قـرار مـي پذيري با منطـق حـدس محاسبه . گيـرد هـا سـازگار اسـت
در اينجـا الزم. بيني كردن در موقعيت انديشه علمـي واقـع شـده اسـت پيشكه درحالي

و علـم وجـود دارد  . است به اين نكته توجه شود كه تفاوت اساسـي بـين انديشـه علمـي
و نظريه انديشه علمي با ايده و علم به مصاديق مشخص مبتني ها بر هاي علم سروكار دارد
و مي دادهواقعيت محسوس .پردازد ها

 بيني علم پيش

 پوستدر جهاناين اصل به شكل ديگر در كتاب. بيني حق حيات انديشه علمي است پيش
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بيني در هر دو تصديق پيش. مورد توجه قرار گرفته است2علمي اكتشافات منطقو در1گردو
و پيش و به راز تفكيك بين حدس .اند نيافته بيني دست در شمار انديشه علمي قرار گرفته

تر گرفته بيني را قدري از ديگران جدي الپالس، در تاريخ انديشه علمي مسئله پيش
مي«و مدعي شده كه  دهند كه حالت جهان را در هر لحظه قوانين فيزيك به ما امكان

و حال پيش در وي پيش.3»بيني كنيم ديگري درگذشته بيني جهان را از طريق علم
و آينده مم به. كن دانسته استگذشته، حال بيني مثابه پيش او با اين رويكرد علم را

و پيش. دانسته است و الپالس در تأمالت علمي متوجه دوگانگي حدس بيني نشده
.دچار خلط مفهومي ميان آنها شده است درنتيجه

 بيني اشتباه پيش

مي بيني در چرخه علم پيش ها بيني اين پيش. روند ها با احتمال درستي در راه راستي
و شايد در شرايطبهنهايتدرگرايانه هاي واقع ممكن است با تصميم درستي بيانجامند

و بيني حال سرانجام پيشهربه. واقعي به بيراهه روند غير ها ممكن است درست، نادرست
باكليبهيا  .شدنامعين

:بيني سه فرض اساسي جريان دارند در پيش
به.1 .مثابه يك واقعيت قابل دست يافتن است آينده
ب.2 .واقعيت واقعي قرار گيرده جاي ممكن است در امر آينده واقعيت توهمي
و ناكجاآينده اساساً.3 ميكليبهآباد است اي گويد يا سياهچاله از ناكجاآباد سخن

آن نمياست كه نور در آن نفوذ كند، اما تفكر خالق براساس روندپژوهي ممكن است در
.نفوذ كند

ها نگري پيش
و خيال نگري سازه پيش نگري در پيش. انگيزي ذهني دارد اي فراتر از كشفيات علمي

___________________________________________________________________________ 
ص 1389سهامي انتشار، شركت محجوب، انتشارات محمدرضا ترجمه، جهان در پوست گردواستيفان هاوكينگ،.1 ،

147 .
و فرهنمنطق اكتشافات علميكارل ريموند پوپر،.2 ص 1388 گي،، ترجمه حسين كمالي، انتشارات علمي ،55.
. 152ص همان،جهان در پوست گردو، استيفان هاوكينگ،.3
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و مغز از طريق روندشناسي امكان مي كه يابند كه آينده را رصد كنند تا آينده ذهن اي را
ن مي و اقتضائات انساني بسازندخواهند متناسب با نگري سازوكاري براي پيش؛ يعني يازها

ها ريشه دارند تا با اقتدار ها در اعماق آينده نگري با اين نگاه پيش. سازي است آينده
و محتمل دست يابند فكري به آينده .هاي ممكن
و تأثيرگـذاري تفكـر در آينـده اصـول اوليـه در پيش نگري منطق عقالنـي، رويـش

ميح به و تفكر نقش تعيين؛ يعني آيد ساب ايـن. سازي برعهده دارند كننده در آينده عقل
و فعاليت فكر آينده است اصل به ذهن كمك مي و ذهن هسته مركزي حيات عقل .كند

به پيش و در اختيار گرفتن آينده نگري نگري پيش. هاست دنبال ثبات بيشتر جهان
نگري با اين فرض در پيش. بل تصور استبا ساكن نگه داشتن جهان در لحظاتي قا

مي قابليت شكستن زمان وجود دارد كه اين قابليت پيش .دهد نگري را سامان
به. بر منافع است مبتنيكليبهنگري تحليل سياست پيش مثابه منافع اين سياست

و بلندمدت آينده طراحي مي بي. شود كوتاه درنگ بنابراين سياست معطوف به آينده
و مبتني نمي و الگوهاي گذشته است رويد .بر روندها

 قانون آينده.1- 12
 مفهوم قانون

به. هاي فكري از آينده قانون براي انسان آينده است قانون آينده طرح اين قانون
به. شناسي انسان در وضع قانوني نياز دارد آينده شناسي انسان وضع مثابه آينده اگر قانون

مي نشود، قانون در هر .شود وضعي در وضع امروزي است كه به اشتباه قانون آينده ناميده
و جامعه سياسي است به. مفهوم قانون مفهومي اصيل از انسان سياسي دنبال اين مفهوم

با اين تلقي مفهوم قانون در حقيقت. نظم سياسي است تا امنيت سياسي انسان تأمين شود
و امنيت سياسي در جامعه سياسي استدنبال مفهوم سياسي از آن است كه به .نظم

 پرسش از قانون
 درصـدد نحـوي بـه شناسي آينده چند پرسش كليـدي وجـود دارد كـه هريـك در قانون
آن مفهومي مي در اينجا به بخش. آيندميبركردن :شود هايي از آن اشاره
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با. قانون آينده چيست؟ قانون آينده ناشي از جهان آينده است.1 جهان آينده
مي شاخص و عناصر وجودي خود قانون آينده را تعيين با. كند ها جهان آينده از يكسو

و شناخته مي از ديگر ازسوي. شود قانون آينده حق حيات يافته اين قانون تصويري
و نيز در امتداد پيدايش انسان آينده واقع شده است و مفهومي آينده . جامعيت وجودي

و مناقشات فكر و با تأثيرات اجتماعي و مجادله اين قانون از آينده نامطمئن انگيز برانگيز
و درصدد واقع سخن مي .نمايي از اجتماعات آينده انساني است گويد

در قانون آينده.2 و امنيت انساني براي چيست؟ قانون آينده براي نظم سياسي
مي. جامعه آينده سياسي است و رسم انسان سياسي فردا را تعيين از. كند اين قانون راه

هاي كند تا با شاخص نگاه ديگر قانون آينده از قانون طبيعي جهان آفرينش پيروي مي
و تبيين شود .طبيعي شناخته

چگ.3 و مغز فعال واقعميوجودبهونه قانون آينده آيد؟ قانون آينده در امكان ذهن
و نقشه معطوف به آينده. شده است راميوجودبهاين قانون با طرح و انسان سياسي آيد

با اين منطق جامعه آينده چگونگي قانون آينده را تعيين. كند در جامعه سياسي پيدا مي
مي مي و به آن حق حيات .دهد كند

و بر اين اساس آيا.4 قانون آينده وجود دارد؟ قانون آينده هنوز فكربرانگيز نشده
و. تاكنون وجود نيافته است با اين برداشت مفروضات اين قانون غيرقطعي، پيچيده

اگر. انديشي توجه دارد شناسي با رويكرد آينده اين قانون به آينده. دشوار خواهند بود
بيلحاظ تفكر ناديده گرفت آينده به و ناسازگار با مقتضياته شود؛ قانوني نامناسب، ثبات

نكته ديگر اينكه جهان آينده از مواهب قانون طبيعي. شودو مناسبات انساني وضع مي
بي محروم مي و آينده دستخوش و پراكندگي نظمي شود شد ها با اين فرض. ها خواهد

و فكربرانگيز خواهد .شد كه آينده وجود داشته باشد قانون آينده زماني وجود خواهد داشت
و مغزميوجودبهقانون آينده چگونه.5 آيد؟ قانون آينده در امكان وجودي ذهن

مي. نهفته است و حس گشوده قانون فردا با حال درعين.شود اين قانون با حدسيات عقل
ها با اصالحاتي در مسير بهبودي قرار اين سياست. شود منطق سياستگذاري تأييد مي

مييم و با مهندسي آزموده جامه عمل پوشانده .شوند گيرند
كردن گيري است؟ مسائل جهاني آينده با تهديد چگونه قانون آينده درحال شكل.6
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و عميقي مواجه بوده. مسائل انساني امروز درحال پيدايش است اين جهان با مسائل جدي
آن كه فقط قانون جهاني آينده راه در اين صورت وضع آينده. آيدميحساببهحل منطقي

در. ناپذير است اي است كه پديداري قانون آينده امري اجتناب گونه جهان به اين قانون مانند
و وقوع آنها همزماني خواهد داشت .آستانه وقوع بودن آينده درحال وقوع است

قانون آينده كجاست؟ قانون آينده در انتهاي چشمان گشوده بشر واقع شده.7
مي. است و اجتماعات انساني طراحي در. شود اين قانون براي مديريت بر جهان، انسان

در اين صورت قانون. جهان است كننده گستره آينده اين صورت قانون آينده تعيين
مي آينده شبكه آينده آن هاي جهان را نشان وجودبهدهد، هرچند تغييري در ماهيت

.هايي از قانون آينده است همان مجموعهجهان آينده درواقع؛ زيرا آورد نمي
به.8 آيـد؟ قـانون آينـده بـا تفكـر معطـوف بـه آينـده دست مـي قانون آينده چگونه
به سرنخ مي هايي را در مسائل آينده قانون توانـد قـانون با اين فـرض كسـي مـي. دهد دست

ا بـههـ ايـن سـرنخ. هاي معطوف به مسـائل آينـده را بشناسـد آينده را وضع كند كه سرنخ
.ها را ناديده بگيرد شوند، هرچند انسان آينده اين سرنخ گذشته قانوني معطوف مي

 محيطي بر اصل زيست قانون آينده انساني چگونه است؟ قانون آينده انساني مبتني.9
و جهان است اين قانون با تنوع مفهومي خود حاكميت چندگانه بر جريان انساني. انسان

و انسان با آن حيات  ميدارد .كندو تجديد حيات پيدا
مي.10 و پرسش قانون آينده چگونه شناخته شود؟ قانون آينده با موضوع، مسائل

و شناخته مي و پرسش. شود از آينده شكفته و اين مسائل ها در مواجهه با جهان، انسان
و طرح ها، برنامه ها، سياستگذاري طراحي استراتژي مي ها و هاي عملياتي پديدار شوند

ميقابل .كنند يت شناسايي پيدا
مي.11 و شود؟ فهم قانون آينده به آينده چگونه فهم قانون آينده ممكن شناسي علم

ووتدريج، ناموزبهاين فهم. نيز به منطق احتماالت عمومي پيچيده شده است ن
و خواندهميوجودبهنامرتبط حال درعين آيد، هرچند بعدها به روشمندي گفته، نوشته
.شود مي

مي.12 شود؟ آينده قانون براساس مشاهدات متنوع كنوني چگونه آينده قانون فهم
و بر پايه و نيز با رويكرد فكري فهميده ها تنوع ايده در روندها هاي مربوط به آينده
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مي؛ زيرا شود مي و فقط تفكر با نفوذش تواند آينده قانون مانند حقيقت آينده ناآمده است
و آن را در .و فرم مفهومي ارائه دهد قالب آن را فهم كند

مي.13 در چگونه قانون جهاني وضع گرو ذهني با انگيزه شود؟ وضع قانون جهاني
از.و دغدغه فهم جهاني است كميسيون«اين وضع در چرخه مجالس قانونگذاري ناگزير

. خواهد بود تا قانون آينده طبق قوانين وضعي معطوف به آينده انساني وضع شود» آينده
و انساني است كه پارلمانكمي و ضرورت اجتماعي سختيبهها سيون آينده يك واقعيت

و به همين دليل  ازبهبر كارآمدي آن باور دارند ندرت پارلماني در جهان وجود دارد كه
.اين قابليت برخوردار باشد

قانون جهاني چگونه قانوني است؟ قانون جهاني تصوير واقعي شده از سازمان.14
و عدالت جهاني نيز ترسيم. طبيعي جهان استقانون  در اين قانون چرخه نظم، امنيت
و سعادت انساني فردا باشد مي .شود تا توجيهي براي مسئله خير

هايي بايد داشته باشد؟ قانون آينده بايد از آينده ناآمده قانون آينده چه ويژگي.15
و مفهومي باشد و ناظر بر واقعيت وجودي قانون چنان بايد سازماندهي اين. سخن بگويد

اگر نسل آينده از قانوني سود نبرند، چنين. هاي آينده را تأمين كند شود كه منافع نسل
و كنار نهادنش به .از آن است تر از اطاعت مراتب ساده قانوني در برابر آينده بوده

هاي قانون آينده جهان چگونه اسـت؟ آينـده جهـان بـا قـانون آينـده سرمشق.16
مينوشت مي. شوده . دهد كه آينده جهان با قانون آينـده تـداوم دارد درك اين فهم نشان

مي اين قانون به انسان و شناسي آينده مربوط شود تـا قـانون متناسـب بـا او وضـع شـود
.هاي منطق قانوني به حداقل ممكن برسد تعارض

و كشور پژوهي الزم است؟ آينده آيا در قانون آينده.17 داري پژوهي در قانون
و كارآمد نكته و افكاري را بر توانايي اي است كه اذهان بسياري را درگير خود كرده

پژوهي در قانون آينده صورت با اين نگاه اگر آينده. كردن حكومتي آينده برانگيخته است
و در آن موقع نه  تنها نگيرد، قانون وضعي آينده با شاخص امروزي وضع خواهد شد

.كه شايد در تعارض با انسان آينده قرار گيردنخواهد داشت كارايي
رو آيا قانون آينده براي فردا طراحي مي شود؟ قانون آينده براي جهان پيش.18

مي است و مناسبات انسان طراحي اين قانون بايد با سازه. شود كه بنا به مقتضيات زمان
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تق جهاني و با ايده واحدي و در يك چارچوب جهاني شكل گيرد ويت شود شدن طراحي
.تا براي جامعه فردا نافع باشد

مي.19 كند؟ آينده قانون بشر تا چه اندازه به سمت جهاني شدن قانون آينده حركت
و درباره قانون بايد فكربرانگيز نشده است تا افكار آيندهكه چنانهنوز  پژوهان گردهم آيند

به. آينده جهاني بيانديشند رغم اينكه حق حيات اوليه انسان فردا محسوب اين اصل
ماهيت نحويبهشدن قانون از نگاه ديگر جهاني. شود، تاكنون ناديده گرفته شده است مي

مبهانسان جهاني را  با اين. كشد تا حق حيات خود را منوط به جهان فردا بدانديتصوير
در اين صورت. كند برداشت رويكرد جهاني قانون در عمل سازمان قانوني آينده را رسم مي

و قانون آينده است جهاني تر اين امر به دشواري هرچه تمام1.شدن قانون تابع امر قانوني
و ورود مي ميسختيبهيابد و فهم و حال درعين شود انسان فردا به قانون طبيعي نياز دارد

.كند اين اصل نياز جامعه سياسي را بنابر اصل عدم قطعيت تأمين مي
و آيا جامعه فردا جامعه.20 و رسم زندگي است اي قانونمند است؟ جامعه فردا در راه

ه ورودش اين جامعه در آستان. پذيري در حكم هر جامعه انساني ديگر است لحاظ قانون به
مي نشانه و امروزي هايي دارد كه امر قانونمندي از آن متساطع و مانند جامعه ديروزي شود

با اين فرض معنايي ندارد كه انسان سياسي فردا فاقد؛ زيرا به قانون سياسي نياز دارد
و و امنيت سياسي باشد .از او به انسان سياسي ياد شودحال درعين قانون، نظم

ميآيا انسان.21 به امروز و تدبيري را كار گيرد كه آينده انساني از اين تواند عقل
مند شود؟ جامعه انساني فردا قانون تعييني خود را دارد كه با آن امور نشانه وضعي بهره

ميو خود را حل به. كند فصل صورت طبيعي به عقل سليم نياز دارد تا جامعه اين قانون
و تدبير انساني در جامعه آينده نشانهحال ايناب.قانوني را تدبير قانوني كند هايي از عقل

.كننده است وجود دارد كه آن در جامعه سياسي فردا تعيين
پژوهانه وجود دارد؟ هاي آينده امروزه چه سازوكاري براي نوشتن سياست.22

و در گذشته پژوهانه هاي آينده تاكنون سياست و گذشت ها ساكن شدند اي كه وضع شد
مي هاي آينده هاي درحال تاريخي شدن به كمك سياست استيا سي . آيند پژوهانه فردا

و اين هاي آينده اين سياست و حال خواهند بود پژوهانه ناگزير از پژوهيدن گذشته
.هاي آينده قانوني كمك كنند تواند به تعميق سياست ارتباط مي

___________________________________________________________________________ 
. 157ص همان،، هاي بنيادين فكر قانونيونس ادياني،.1



 پژوهي جهان آينده 158

هـاي دارنـد؟ سياسـت هـا نگاري اي با آينده هاي آينده قانوني چه رابطه سياست.23
آن نگـاريو آينـده هسـتند كننده راه پژوهش آينده قانوني تعيين حسـاب بـه هـا نتيجـه

و مـي محسـوب هاي بنيادين راهنماي جهان آينده در اين فرض سياست. آيند مي شـوند
و آينده در. ها امري بيهوده خواهند بـود نگاري اگر فراموش شوند، كشف روندها بنـابراين

هاي اثباتي كه بيشتر بر متغيرهاي منعطف توجـه هي قانون آينده نه بر جنبهپژو سياست
و گواهي از قانون آينده شود تا روزنه مي .آيدوجودبهاي از آگاهي

 زبان آينده.1- 13
 ساخته شدن زبان

و فن آينده مربوط مي در. شود زبان آينده با اصطالحات زباني به فكر، دانش با اين فرض
به آغاز براي و و مفهوم بنيادين از آينده آينده زباني وجود ندارد تدريج در پرتو فهم
و مفهوم. شود پديدار مي .نمايي آينده را برعهده دارد اين زبان نقش فهم

و شناخته مي اگر اصطالحات زباني. شود زبان آينده با اصطالحات فكر آينده ساخته
.د كه تفكر در آينده نفوذ كرده استاز آينده ساخته شود نشان از اين واقعيت دار

.نيايد، نشانگر پرحرفي صورت گرفتن در آن استوجودبهچنانچه اصطالحاتي از آينده

 اعتباري بودن زبان

و فن آن اعتباري است اين زبان بيش از آنكه علمي باشد،. زبان آينده مانند فكر، دانش
و انتقال آنها نشانهزبان دانش براي؛ زيرا تفكري سراسر فني شده است گذاري مفاهيم

و به مي وضع .شود كار گرفته
از. پـردازد هاي اعتباري به توصـيف جهـان واقـع مـي زبان آينده با سازه ايـن زبـان

مي دانسته و ذهن نيـز تصـور روشـ هاي مشخص .ي از آنهـا داردنگويد كه مفهومي شدند
گذ دليل موجهي براي قطعي بودن دانستهحال درعين و بـه هاي شته آينده وجـود نـدارد

و ممكن است دستخوش خيال همين دليل نمادهاي زباني لزوماً واقع انگيزي انگار نيستند
.يا توهم بيهوده شوند
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 زبان مشترك آينده

وجـود بـه گـذاري مشـابه زبان آينده زباني مشترك براي انسان آينده است كه بـا هـدف
و آينده انديشي، آينده اين زبان با چرخه آينده. آيد مي در نگري پژوهـي همـراه اسـت كـه

و نقش مبتنيوجودبهزمان آينده  . نگري ايفا خواهد كرد بر آينده خواهد آمد
اين سوگيري در امر. شود زبان مشترك موجب سوگيري مشابه در جامعه علمي مي

پژوهي بنابراين زبان مشترك آينده در آينده. است پژوهيدن براي انسان آينده الزم آينده
و انسان فردا با آن تعامالت انساني خود را انجام مي و نافع است .دهد امري الزم

 زبان تفكر
آيد از آينده وجودبهاين زبان چنانچه. آيدميوجودبهزبان فكر آينده براساس آينده فكري

ميبا اين نگاه زبان. گويد سخن معقول مي و سنجيده . شود فكر با سازوكار تفكر منطقي ايجاد
و معاني فكر منطقي منعكس مي .شوند در اين زبان كه سراسر سازه فكري دارد، مفاهيم

مي زبان تفكر در جهان هر جهاني زبان؛ زيرا دهد هاي مختلف به اشكال متفاوت رخ
و در اين صورت زبان تفكر قرن نوزدهم مانند. خاص خود را دارد زمانش بوده كه با زبان
.متفاوت استكليبهيكمو زمان قرن بيست

و زمانش شناخته مي مي. شود تفكر در جهان آينده با زبان كه زبان فكر نشان دهد
و امروز با جهان آينده متفاوت است از طوريبه. جهان گذشته چيزهركه تفكر امروز بيش

و زمانش شناخته مي و نشان با زبان و زمان در ساخت جهان آيندهميشود دهد كه زبان
مي اين تفاوت زباني از تفاوت جهان. كننده برعهده دارند نقش تعيين به ها گويند كه افكار

مي جهانكه آنجااز اكنون. اند آنها دست يافته و افكار متفاوتي را درگير كنند ها متفاوتند
مي صورت طبيعي زبان به ت هاي متفاوتي را ا با نشانگرهاي متفاوت افكار متفاوتي را به سازند

.تصوير بكشند

 پژوهي زبان آينده
و در جهان. زبان آينده زباني از جهان آينده است اين زبان براي امروز كاربردي ندارد
هاي اين زبان در جهان امروز بنيانحال درعين.كنوني نقشي به آن واگذار نشده است

مي پي ت ريزي و با منطق و واقعشود مي فكر .رود گرايي به جلو
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مي زبان در آينده و نقشي در پديداري پژوهي به توصيف واقعيت جهان آينده پردازد
مي. كند جهان ناآمده ايفا مي از اين زبان فقط از آينده جهان نشانگري و نمادهايي كند

مي.توصيف واقعيت آينده است و پس زبان نه چيزي بر واقعيت آينده نه توانايي افزايد
و فقط واقع مي كاهش آن را دارد .كند نمايي

 پژوهان آينده.1- 14
 كشف آينده

اي ناگشوده است كه در موقعيت كنوني در آستانه پژوه سياهچاله آينده براي ذهن آينده
كشف اين آينده. اين آينده چنان نزديك است كه گويي در آستانه وقوع است. انفجار است

و آيندهكاري سخت دشوار  در است پژوه با روندپژوهي از الگوهاي گذشته درصدد نفوذ كردن
.آن است

و نيز به چيزهايي كه در آينده آينده آيند توجهميوجودبهپژوه بايد وضعيت آينده
پژوه بايد ذهني فكربرانگيز آيندهحال اينبا.پژوهان را برانگيزد كند تا تحريك اذهان آينده

و فهم كند داشته باشد تا با .تفكر آينده را كشف
به آينده و كشف آينده پژوه ها او در كشف آينده. هاي ممكن است دنبال مطالعه

و بر وضعيت كنوني اشراف پيدا كند تا با تفكر نخست بايد روندهاي گذشته را بشناسد
و واقعيت به خالق مسائل آينده و در آن امكا هاي در آستانه وقوع خوشايند ن نظر آيند

.تدبير انساني فراهم شود
مي آينده و پژوهان در كشف روندهاي آينده دانند كه آينده يكپارچه واقعيتي ناآمده

و تاريك است راه مي آينده؛ زيرا هايش نارفته روند كه با حداقل روشنايي پژوهان در راهي
و بنا دارند از آن با راه  صورت ايندر. شناسي آينده راهگشايي كنند ممكن همراه باشد

 كشف بنابراين. است آينده اكتشافيتمامبه نگريستن گرودر يكپارچه آينده اكتشاف
 نكاتاز يكي آينده، واقعيت فهمبه دستيابيو ريزي برنامه سازي، سياست براي يكپارچه
از ناگزير سازي سياست براي بشر حال اينبا.است انساني عرصهدر تأثيرگذارو عميق

1.است آينده اكتشافات

و تكاملي استفاده آينده پژوهان براي كشف آينده از سه پارادايم توصيفي، سناريويي
___________________________________________________________________________ 
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مي پارادايم توصيفي با توجه به گذشته به پيش. كردند با بيني آينده خوشبينانه و نگرد
هاي پارادايم سناريويي طراحي سياست. كند روش كمي در زمان كوتاه به آن توجه مي

و  به. گيري زمان حال است تصوير احتماالتي براي تصميممتنوع دنبال پارادايم تكاملي
.ها در جهان ناآرام است درك دقيق آينده

 روندشناسي آينده

مي پژوهان با عقل آينده آينده و آينده را از طريق انديشي در روندهاي آينده انديشند
روندپژوهي فرايند انديشي آيندهاز نگاه ديگر آنان از طريق. كنند كشف روندها درك مي

.دهند را اصل اول در پژوهيدن خود قرار مي
مي آينده او نيازهاي. كند پژوه با روندشناسي ذهن خود را براي آينده ناآمده آماده

مي ها پيش نگري آينده انساني را با پيش و بيني و با هر فرصتي از دانايي براي فهم كند
اين روندپژوهي او را براي مواجهه با هر اتفاق. كردتبيين آينده استفاده خواهد 

مي غيرمترقبه و اي آماده مي درنتيجهكند و دور را همزمان مطالعه .كند آينده نزديك
مي آيندهحال درعين كه پژوه و از قانون فرايند داند پديداري آينده امري اتفاقي نيست
مي آينده و تاريخي شده پيروي .كند هاي در گذشته مانده

مي نحويبهپژوهان آينده آن دهند تا نشانه پويش محيطي انجام هاي تغيير را در
چه. آشكار كنند و در اين سياست هدف اين است كه دانسته شود چه چيزي ثابت

و چه ديگر پيوسته متحول مي پويش محيطي حال اينبا.شود چيزي درحال تغيير
.پژوهي است درصدد كشف روندهاي آينده

 پژوهان ويژگي آينده

:پژوهان از چند ويژگي اساسي برخوردارند آينده
و حدس.1 و اعمال تفكر براي دورنمايي از تغييرات گذشته، حال زدن دورانديشي

،به پيدايش آينده متفاوت
و آينده.2 و آينده باور داشتن به اقدام و اثربخشي در آينده انديشي ،ها پژوهي
،هاي معطوف به آيندهو اجراي سياستاستفاده از دانش در وضع.3
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،هاي علمي پژوهي از ديگر پژوهش كشف هويت مستقل آينده.4
و سرمشق باور به مفروضات، اهداف، روش.5 ،هاي مشترك در تغييرات اجتماعي ها
و تصميم جهت.6 و نيز استفاده از دانش گيري اي، داشتن رشته هاي ميان گيري آگاهانه

و فناوري، فهم ديدگاه كل فرايندهاي گرايانه، توجه به پيامدهاي احتمالي تحوالت علمي
و تحليل مسائل تازه، ايفاي نقش راهبردي، تأثيرگذاري بر  عمومي تغيير، توانايي شناخت
و مهارت علمي از ديگر امور در رسيدن به هدف  ديگري، سازماندهي، رهبري، تسلط

به مطلوب در آينده مي پژوهي .روند شمار

 پژوه هاي آينده شاخص
مي پژوه شاخص آينده از. كند هايي دارد كه او را از ديگر دانايان متمايز اكنون به برخي

مي اين شاخص :شود ها اشاره
و نسبت به پيرامون خود حساس است.1 .انساني خردمند، فكور
و نوشتاري جسارت در طرح ايده.2 و بيان افكار به شكل گفتاري و ها الزم دارد

و روش واقع و با منطق و شجاع است مي انساني نترس و افكاري گرايي حركت كند
.معطوف به واقعيت دارد

و پيش.3 و از توانايي در دانايي و ظرفيت پذيرش نقدها بيني امور پيش از وقوع
و جبران شكست تحمل شكست و اهتمام جدي براي عبور از موانع . ها برخوردار است ها

ميا.4 و با درايت بر داناييو سوادهايش را به شكل برتر هاي خود اشراف شناسد
و  مي بر شانهفكري دارد و سوادها او را فريب نمي آنها افق آينده را را بيند دهند كه آنها

مي. در شمار دانايي قرار دهد و دانايي خود را و حدود سواد و او حد و با خردمندي داند
.گيرد تفكر در شمار دانايان قرار مي

گرايي به شكل فعال در محيط اجتماعي اقدام اجتماعي پژوه با منطق عمل آينده.5
گيري اجتماعي از آينده درباره پديده اجتماعي به شكل معقول او با جهت. دهد انجام مي
مي سياست و در مواردي سياستگذاري .كند سازي

 پژوه نگاه آينده
مي آينده او با اين اصل سير تاريخي. رود پژوه با نگاهي به روندهاي گذشته در راه آينده
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و به داده را در نظر مي از نظر او اعمال اين. كند گذشته تاريخي بسنده نميهاي گيرد
به شيوه موجب مي و ذهن خود شود كه آدمي موقعيت خود را در زمان حال دست آورد

و مسئله آينده درگير كند تا به فهم امروزي از آينده دست يابد .را با تفكر در موضوع
مي در حال نحويبهپژوهي نيز از يكسو گذشته بهگ پژوهي تأثير و شايد نسبت ذارد

به. تصور ما درباره گذشته تغيير اساسي ايجاد كند صورتي زمان ازسويي هر تغييري در آينده
و. حال را دستخوش تغيير حدسي خواهد كرد از ديگر سوي آينده نيز گذشته را با نقد

و به مي كار گرفتن قابليت بررسي و مفهوم و اليه ها فهم را كند .شناساندميهاي ناشناخته آن

 پژوه كار آينده

مي پژوهي از آينده پژوه كار آينده آينده  نگري پژوهي ناگزير از آينده او براي آينده. دهد ها انجام
و انديشي از آيندهو آينده .نگاري براي ساخت آينده انساني دارد دغدغه آيندهحال درعين هاست

به آينده و مطلو دنبال فهم آينده پژوه ب با رويكرد فكري براساس هاي ممكن
مي. روندهاست به او در دستيابي به اين امكان از همه نوع احتماالت ممكن بهره گيرد تا

و دور خود در امر آينده دست يابد از بنابراين آينده. اهداف نزديك پژوه با كشف روندها
.گويد وضعيت آينده سخن مي
ميپژوهان كاشفان اصلي آينده با اين نگاه آينده با شوند تا آينده محسوب ها را

و گذار بزرگ شكل منطقي دهند و راهنمايي از نظر آينده. درك تغيير پژوه گذشته نماد
و فهم آينده است به. براي كشف مي اين فهم فقط از طريق تفكر آن دست و متعاقب آيد

مي علم با حدس مي هايش ورود و خطا و به تجربه .پردازد يابد

 پژوهان آيندههاي روش

به گيري از روش پژوهان در چهارسوي علم با بهره آينده يك هاي مختلف نه دنبال طرح
و حس به آينده آينده كه درصدد حدس آنان در نفوذ به آينده. هاي متفاوتند زدن با خرد

در مي و و رصد آن فقط با يك روش يا با يك حدس كاري ناممكن است دانند كه كشف
و با تمامي ظرفيت استفاده شود از همه روشاين فن بايد  .هاي ممكن
مي پژوه از آينده آينده آن اي سخن و درصدد ساخت گويد كه هنوز شكل نگرفته

و چيزي از روندها وجود دارد كه ساخته شده است از نظر او آينده. است .اي وجود ندارد
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در.د شودتواند در چهارسوي آينده وار پژوه با انديشه علمي نمي آينده  آينده اصالتفرايند او
و مسائل مشخص دارند، تابد، اما در چهارسوي آينده نميبرروش را هاي تعييني كه موضوع
مي كارايي هاي آينده روش و علم در آن جايگاه نقش واقعي خود را پيدا .كند خواهند داشت

 پژوه بودن آينده

و انسان فكر كندپژوه است پژوه است؟ كسي آينده چه كسي آينده در. كه به آينده جهان
و با نگاهي به گذشته درحال آشيانه كرد اين انديشه بايد گذشته آينده؛ زيرا پژوه بود

اگر تفكر در آن نفوذ نكند، از ديگر ابزار دانايي كاري ساخته. موضوع اساسي تفكر است
و ناخواسته موضوع آينده در پوششي از ابهام برجاي مي .ماند نيست

پژوه در اين وضعيت كسي كه روند. پژوهي بايد روندپژوهي كرد از نگاه ديگر براي آينده
.پژوه موفق باشد تواند آينده راستي نميبهنباشد يا فهم تاريخي از روندها نداشته باشد، او 

 پژوه انديشه آينده

مي پذيري پديده پژوهان از فهم آينده نه هاي آينده سخن امري بيهوده گويند كه آينده
آنان با اين اصل بنيادين از آينده شروع. پذيري قرار دارد كه سراسر در موقعيت فهم

و در اصول بنيادين ديگر فرومي مي .نشينند كنند
مي آينده و با ارتقاي سطوح آينده پژوه به آينده ناآمده نگري گرايي به آينده انديشد

نگاري كارآمد براي دد دستيابي به آيندهاو با اين راهبرد درص. آورد اثربخش روي مي
.سازي است آينده

مي پژوه در امكان وجودي نمي آينده و با تفكر راهي در فراسوي آن از. گشايد ماند
و تفكر در سطوح متفاوت در سراي آن لنگردرنظر او آينده با چرخه انديشيدن آميخته

.انداخته است
درميپژوه با طرح انديشه آينده فكر آينده و امواج دانايي و با نفوذ فكري كند

پژوهيدن او را سطوح متفاوت با اين اصل ميزان آينده. زند چرخه آينده دست به عمل مي
و فكر در اين حوزه بازيگر اصلي است فكري تعيين مي .كند
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 پژوهان انديشه آينده
مي آينده و فني درباره جهان آينده آنان. انديشند پژوهان به سه صورت فكري، علمي

و دوم با روش نخست با تفكر در آينده نفوذ مي مي كنند و سوم با تلفيق ها به پيش روند
مي اين دو اصل فهم آينده را به با اين نگاه سه پرسش اساسي درباره. آورند دست

مي آينده :شود پژوهان مطرح
مي آينده.1 ر انديشند؟ آينده پژوهان به چه و و پژوهان براساس اصول وند گذشته

و با حدس حال درباره آينده مي .هايي درصدد به چنگ آوردن آنند انديشند
مي.2 و براساس تفكر خودبنياد انديشند؟ آينده آنان چگونه پژوهان با روندپژوهي

مي مي و براساس منطق .دانند كه پژوهيدن پيش از انديشيدن كاري نسنجيده است اندشيند
و پژوهان نافع است؟ آينده آيندههاي آيا انديشه.3 پژوهان با تفكر درباره جهان

مي انسان آينده مي و سپس درباره آن پژوهش علمي انجام آنان؛ يعني دهند انديشند
مي دنبال پژوهش به . روند تا در جامعه آينده تأثيرگذاري خود را مشاهده كنند هاي نافع

و بنابراين نافع استپژوهان در مدار ناف با اين فرض انديشه آينده .ع بودن قرار دارد

 پژوهان تفكر آينده
به پژوهان با تفكر آينده آينده تا دنبال كشف آينده نگر و برترند هاي ممكن، محتمل

از آينده؛ يعني بخش شود زندگي براي انسان فردا فرح پژوهان در جهان واقع نوعي
مي آينده براي آنان؛ زيرا انسان آينده نافع باشدكنند تا براي پژوهيدن هدفدار را دنبال

و اصل به استخدام  با. آوردن آينده براي انسان استدرصرف دانستن آينده اهميت ندارد
او اين نگاه انسان آينده موضوع اصلي آينده و به همين دليل آينده براي پژوهي است

پس انسان موضوع. گيرد تا آينده انساني تصويري روشن پيدا كند مورد توجه قرار مي
و آينده اصلي آينده و منطق انديشه پيچيده شده است پژوهي .پژوهيدن سراسر به تفكر

و انديشه علمي مانند پيش با اين اصل آينده ويان يا نگهبانگپژوهان بدون فكر
ميبهكنندگان بارگاه حاكمان پادشاهانند يا نظير پارس هر؛ زيرا آيند حساب در

و اگر انديشيدني نباشد ممكن است هر چيزي باشد با اين. پژوهيدني فكر اصل اول است
و مسئله هاي ژرف اصل فكر آينده بايد با پرسش به هاي حيرت انديشانه انگيز ذهن را
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و ستايش آيد كه تحسين وجودبهآميزي از آينده انديشيدن برانگيزند تا فهم معقول
و منط .ق را برانگيزدارباب خرد، فكر

 پژوه هاي آينده دانسته
مي پژوه با دانسته آينده و شناخته و اين دانسته. شود هايش ديده ها از يكسو با موضوع

مي مسائل از ديگر دانسته و سبك ديگر ازسوي. شوند ها تفكيك با روش هاي متفاوت
كررابطه در اين. ها دارند ديگر دانش :دبه سه نكته پرسشي بايد توجه

مي آينده.1 پژوه روندهاي ناشناخته آينده را با ابزارهايي دانسته داند؟ آينده پژوه چه
. داند تاريخي شده مي

و چگونه دانسته.2 مي او از كجا و برشانهپژوه داند؟ آينده هاي خود را افق گذشته
و به پيش حال در موقعيت فهم آينده قرار مي مي نگري گيرد .يابد هاي بديع دست

و پژوه اين دانسته پژوه وجود دارد؟ آينده هاي آينده چه توجيهي براي دانسته.3 ها
مي سياست تا دهد كه قابليت برنامه ها را در امكاني قرار ريزي براي فردا داشته باشند

.براي انسان آينده در جهان آينده نافع باشند

 پژوه شناسي آينده زمان
و زمان زمان،پژوه ذهني آينده مي شناس و از زماني سخن گويد كه از دسترسي سنج دارد

به زمان آينده. او بيرون است و در راه است پژوه نه از دست رفته كه هنوز او. دست نيامده
ميحال درعين.جويد كه در آستانه آمدن است زماني را در جهان آينده مي كه او داند

و آنچه مي هر غيرآيد مستلزم زمان هاي زمان از جهان چند مسئلهزمان بودن نيست،
.آينده فهميده شود

به شناسي آينده زمان مي پژوه از طريق روندشناسي از آينده او با روندشناسي. آيد دست
مي رگه تاريخي آينده را به مي دست و آينده را در امتداد گذشته و آورد گذشته بر شانهبيند

.سازد بنياني از آينده مي
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و حال  پژوه آينده
و انديشيدن قرار پژوه در كشاكش تفكر سيال مسئله حال آينده پژوهي را در دستور خرد
مي پژوهي آينده زيرا آينده؛ دهد مي به ها را در زمان حال شكل دهد، هرچند نگاهي

و آينده سخت به آينده. آينده دارد پژوهيدن براساس آينده از نگاه ديگر گذشته، حال
.انديشيدن نيازمندند

بههآيند مي دنبال سامان دادن آينده پژوهان در خانه حال از. روند هاي ناآمده آنان
مي روش و هاي مختلف براي دستيابي به اين هدف استفاده كنند تا موجب كشف
و تغيير روند آينده حركت عالوه. ريزي براي آينده شوند برنامه بر اين آنان در راه تأثير
.ر از گذشته ايفا نمايندت كنند تا نقش خود را مناسب مي

 پژوه سفر آينده

مي آينده و با زمان سفر مي پژوه در زمان و آينده را همزمان و گذشته، حال . پيمايد كند
بي البته سفر در زمان تمايل همه انسان بازگشت، برخي هاست كه برخي سفر در زمان را
و برخي هم ممكن مي پژوه امري زمان براي آيندهسفر در حال اينبا.دانند ديگر ناممكن

.ممكن است
و هم توجه خود را به آينده،مسافر زمان هم نگاهي به گذشته از دست رفته دارد

و هم براي  و جهان كنوني ساكن شده است هر گونهدوخته در نگاه. فعاليتي در زمان
و براي كسي گريزي از اين امكان پهن شده كلي  تر همه اشياي جهان مسافر زمانند

و انسان نيز در اين چرخه حيران است .وجود ندارد
و همزمان سفر مي اين سفر واقعيتي متفاوت با زمان. كند انسان در زمان با زمان

آينده لزوماً آينده زماني نيست، هرچند؛ يعني كند دارد، اما زمان نيز با آن همراهي مي
و زمان. كند زمان با آن همراهي مي آينده هرچند همزمانند، اما بنابراين جهان آينده

و ديگري پرتو آن است تفاوت .هاي اساسي ميان آنها وجود دارد كه يكي واقعي

 پژوه بيني آينده پيش

از آينده و امكان انديشههمه پژوه با استفاده و با تكيه بر خيال ها پردازي هاي گذشته
و چرخه خردمندي راه مي هاي آينده را پيش هاي بهتر براي موقعيت خالقانه او. كند بيني
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و حدس ها در موقعيت پيش نگري ها با پيش دنبال كشف روندهاست تا آينده به  پذيري بيني
و در مواردي ناممكن استبيني كردن كاري حال پيش اينبا.قرار گيرند . دشوار

بيني خواهد شد؟ شالوده شود آينده چگونه پيش در اين صورت پرسيده مي
مي پيشسازي آينده با روندپژوهي شگفتي را؛ يعني شود بيني آينده پژوه به ميزاني آينده

مي. شناسد كه روندشناسي از آينده انجام داده باشد مي گويد در آينده ممكن است او
.چيزي رخ دهد چه

مي تر مسئله پيش پژوه در نگاه كلي آينده :كند بيني را با سه اصل كليدي دنبال
 هاي تفكر خودبنياد، نگري از طريق روندشناسي براساس مهارت پيش) الف
و دامن زدن به پديده علم پيش)ب  نگري، بيني با رويكرد انديشه علمي
.پژوهي آيندهفنبه دادن شكلو حسابگر فكر پايهبرنگريپس)ج

و اهداف اوليه آينده اين اصول دغدغه مي ها كنند تا او در روزگار پژوه را ترسيم
و چه دل هايي داشته مشغولي قحطي فهم آينده بداند كه چه چيزهايي را دنبال كند

مي. باشد مي او با اين نگاه در موقعيت آينده قرار و تدبير و انفجار آينده را رصد  كند گيرد
.اي متناسب با نيازهاي انسان طراحي شود تا آينده

 آينده انديشي.1- 15
 انديشي معاني آينده

به آينده و محتمل است معناي فكركردن در آينده انديشي از. هاي ممكن اين شيوه
اي سخت تاريك است كه نور را در خود گويد كه آينده سياهچاله انديشيدن به انسان مي

و فرومي ميبرد و چيزي كه در اعماقش فرو رفته بازنمي ناپديد در اين ميان. گردد شود
و با پيش فقط تفكر مي .نگري نهانش فهمي از آن ارائه دهد تواند در آينده نفوذ كند

: شود با اين نگاه پرسيده مي
. هاي ممكنِ نادانسته است انديشي تفكر در آينده انديشي چيست؟ آينده آينده.1

و با رويكرد آيندهن از طريق دانستهاين انديشيد و ها و براي فهم احتماالت محوري
به اكتشافات آينده مي ها به با آيندهآينده از نگاه ديگر انسان. شود كار گرفته دست انديشي

و نشستن كه راهي براي سفر است.آيد مي و پاركي براي ايستادن .آينده نه مقصد
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به آيا آينده.2 يشيدن در روندهاست؟ آينده انديشيدن طرحي از معناي اند انديشي
و رفتن آن تداوم دارد و گشوده است كه چرخه آمدن . يك روند از پيش تعيين شده

با. ها متوجه اين روند است تا همراهي با آينده را ميسر سازد رو انديشيدن در آينده ازاين
و آسودن كه جاده اين منطق آينده نه خانه ب اي براي نشستن .راي رفتن استاي

به آينده.3 به دنبال چيست؟ آينده انديشي و دنبال طرح انديشي هايي براي كشف
و برتر است فهم آينده و پديدارهاي بر شانهاين انديشيدن. هاي ممكن، محتمل روندها

كه. ها فراهم شود گيرد تا امكان ديدن آينده درحال وقوع صورت مي بر اين اساس كسي
مي خوديبهنگرد ناگزير به آينده مي و داند كه درحال حاضر خود نگاهي به گذشته دارد

و آينده مالزمه منطقي وجود دارد .ميان گذشته
يا.4 فن؟ آينده انديشيدن چنانچه علم يا فن آينده انديشيدن از نوع علم است

توان چنين موضوعي وجود ندارد، ناگزير نميكه ازآنجا باشد به موضوع تعييني نياز دارد،
كه با اين برداشت آينده. از واقعيت وجودي محسوس سخن گفت و فن پژوهيدن نه علم

و تفكر خالق است سراسر فكري پيوسته به آينده . انديشي
را.5 معنـاي رواج دادن انديشـه بـا انديشـي بـه اي با تفكر دارد؟ آينده بطهآينده چه

بـر تفكـر محسـوب انديشـان دسـتاوردي مبتنـي رويكرد دورنگري است كه بـراي آينـده 
مي آينده. شود مي و توانند در روند آينـده انديشان با راهبرد تفكر و فهـم هـا رخنـه كننـد

آي. دست آورند مفهومي از آن به انديشـي ناديـده گرفتـه شـود، جريـان نـده اگر تفكـر در
.خيالي است ها توهمي از نوع خوابگردي به شكل خوش دورنگري در واقعيت

مي آينده.6 اي مربوط به سرنوشت انديشي درواقع دغدغه پردازد؟ آينده انديشي به چه چيزي
و انسان است كه در آن تحوالت هريك بررسي مي درباره اين بررسي از نوع انديشه. شود جهان

و امكان دستيابي به آن براساس راه انديشيدن آينده فراهم مي و انسان است .شود جهان

 انديشي ريشه آينده

هاي متفاوتي نگاري انديشي با تاريخ وجودي انسان همراه بوده كه براساس آن آينده آينده
و برخيها نگاري اين آينده. گرفته است شكل  و شگفت بودهديگر توهمي برخي واقعي

و آينده اينكه آينده .هاي كنوني نيز در همين موقعيت قرار دارند نگاري انديشي
و به وجودبهقرن پيش در آمريكا ها، حدود نيم انديشي براساس واقعيت آينده آمد
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با. دنبال داشته است شكل جديدي اعالم موجوديت كرد كه نتايج متفاوتي با گذشته به
با. قطعيت است هر گونهفاقدكه درحاليه امري ممكن خواهد بود وجود اين كشف آيند

 تواند از آينده آگاهي داشته باشد، اما دليلي براي ترديدناپذيري اين فرض بشر هرچند مي
و همواره دانايي و يقين قرار دارد آن وجود ندارد .هاي او در چرخه شك

مي نحويبهانديشي آينده مي افق زمان را و عبور زماني از دايره آن صورت . گيرد شكند
.هاي زماني بوده كه تاكنون كمتر وقوع يافته است اين گذر نشانگر تحول بنيادين در افق

 انديش ذهن آينده
و فقط آينده اكنون آينده به اي وجود ندارد و تفكر خالق وجود دارد انديشي . مثابه ذهن

مياين انديشه روندها و با نگاه تاريخي درصدد كشفي رو به آينده را شكار كند
.تر كند نگري از آينده را واقعي آيد تا پيش احتماالت وقوعي برمي

و فهم آينده انديشي از عوامل اساسي شكل آينده اين عامل.ستها دهنده كشف
مي روندها، پيشران و تصاوير آينده را منعكس لعات تاريخي هايي از مطا كند تا نشانه ها

و ترسيم با اين نگاه آينده. براي تعميق آينده باشد انديشي حركت اول براي درك آينده
و دورنمايي آنها براي راه پيشينه مشترك مثلث آينده .گشايي آينده است ها

به آينده انديشي آينده. پژوهي است هاي اوليه در آينده معناي برداشتن قدم انديشي
ميامكان پژوهيدن آيند و احتماالت شكله را هموار گيري كند كه با آن كشف روندها

مي آينده به و متعاقب آن جريان آينده دست مي آيد .گيرد پژوهيدن سامان
مي انديشي موجب بلوغ آينده آينده از. شود پژوهي با اين برداشت سهم هركس

و واقعيت آينده و آينده هاي آينده به ميزان آينده شناسي ؛ هاي او است گارين انديشي
مي نحويبهها انديشيدن در آيندهيعني كه موقعيت آينده را تعيين كند تا نشان دهد

و قابليت تفكر از چه امكان .هايي برخوردار است ها

 انديشي انديشه آينده

و. انديشه آينده سيمايي از آينده انديشه است اين دو انديشه در پديداري، پايداري
.يكديگرند كه وجود يكي مستلزم وجود ديگري است نمايي مالزم نقش
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ريزي آينده را سامان انديشه آينده پس از كشف روندها به شكل واقعي برنامه
ريزي معطوف گيري براي برنامه اگر انديشه پيشرفت آينده در كار نباشد، جهت. دهد مي

بشر همواره حال اينبا.به آن وجود نخواهد داشت تا پيشرفت آينده موضوعيت پيدا كند
.آيد كه در امكانش نهفته است از عهده كاري برمي

و فقط آينده اي دست نمي با اين اصل بشر به هر آينده مي يابد . افتند هاي ممكن در تور او
مي هاي خود را پيش او نخست با كشف روندها به شكل احتمالي آينده در مرحله. كند نگري

ك و دور جهان حدس نوني از آيندهبعدي ممكن است براساس واقعيات هايي بزند هاي نزديك
و مبتني كه با رويكرد منطق پيش و مفهومي بيني .شدن است بر تفكر اصيل قابل فهم

 انديشي واحد آينده

و فهـم آينده و هـدف اساسـي آن كشـف انديشي فقط با يك آينده معين سروكار نـدارد
در داند كـه در فهـم آينـده بـا عـدم قطعيـتميدرستيبهانديش آينده.ستها آينده هـا
و نيز با اعمال روش رو با طرح آينده ازاين. هاي مختلف مواجه است اليه هاي هاي متفاوت

مي مختلف آينده .گذارد پژوهي بر يك آينده برتر صحه
و چه شاخص نميكه ازآنجا انديش آينده هايي دارد، از عوامل داند آينده چيست
هايي از روندها با الگوي تاريخي فقط حدسكه ازآنجا آنان. داند هم چيزي نميدانايي آن 

و اصل دامن و از اين جهت طرح يك آينده توجيهي ندارد هاي زدن به آينده دارند
.هاي متفاوت است مختلف با روش

و جهان هايي برگونه از نگاه ديگر در جهان امكان فقط يك واقعيت وجود ندارد
پ و منظومه هناي كيهان، كهكشانموازي در به ها يك ها وجود دارند كه صورت طبيعي

هاي جايگزين هاي مختلف با آينده در اين صورت جهان. آينده نيز وجود نخواهد داشت
و تعارضي بين آنها  و هريك در حكم خود واقعند .آيد نميوجودبهوجود دارند

ميانديش هرچند براساس واقعيت يك آينده ممك آينده و واقعي را دنبال ون كند
مي به  هاي انديشي داند كه فقط يك آينده تمام وجود دارد، اما فهم هر آينده به آينده راستي

و بنابراين با آينده؛ زيرا مختلف نياز دارد انديشي انسان تصوير واقعي از آينده واحد ندارد
و دستيابي به آينده واحد است .مختلف درصدد فهم
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 انديشي آينده تصوير
مي آينده در انديشي با مطالعاتي از روندهاي آينده شكل رسمي پيدا و خود را كند
و آينده شناسي، آينده پژوهي، آينده هاي آينده مدل به نگري در نگاري مثابه يك سياست پايه

و مغزبرها كشف اين سياست. دهد جهان واقع نشان مي و حدود نحويبهپايه ذهن حد
مي آينده و جهان گذشته دارد انديشي را به تصوير .كشد كه تاريخي مانند تاريخ انسان

بي؛ زيرا شناسي دارد انديشي ريشه در گذشته با اين نگاه آينده بوته آينده واقعيتي
و انسان نداشته باشد با اين برداشت هرچند آينده. نيست كه ريشه در تاريخ جهان

گذشته؛ زيرا آينده بريده از گذشته نيز وجود نداردصورت طبيعي گذشته نيست، اما به
و ديگر مشق بخشي از سرمشق به هاي نوشته شده آينده است تدريج بايد نوشته شوند ها

و به تحليل وجودي آن بپردازد .و انسان هوشمند نيز بايد آن را بخواند

 انديشان آينده

و همه انديش دغدغه فهم آينده آينده هاي آينده هاي او به كشف راه فعاليتها را دارد
به. شود مربوط مي و شيوه دنبال روش او هايي است كه وي را در دستيابي به آينده ها

.پذيري از آينده دست يابد مجهز كنند تا به درك دفاع
به آينده آنان از همه. هاي امكانند دنبال انديشيدن در تصورهايي با قابليت انديشان

مي هاي جهانِ امكان و مغز بهره مي ذهن و از خالقيت خيال نيز استفاده با گيرند كنند تا
و محتمل دسترسي پيدا كند برترين شكل به آينده .هاي ممكن

به آينده مي انديشان به دانند كه افسانه عنوان يك واقعيت و اساطير هرچند ها
و شكل آيند، اما ترويج طرح توهمات بيهوده در كنار آنها ممك كارشان مي ن است سازه

و آنان را به بيراهه ببرد انديشي را مخدوش آينده انديشان با اين اصل آينده. كند
به به و پافشاري بر درستي آن با دنبال آينده جاي طرح يك آينده هاي متفاوت

هاي مختلف هستند تا در ميان سناريوهاي متفاوت الاقل يك سناريوي معطوف روش
.به آينده نافع باشد

و. انديش با مشكلي جدي مواجه است با اين نگاه آينده از يكسو بايد از اساطير
و افسانه و ديگر سوي از توهمات دوري جويد انگيزي از خيالحال درعين ها استفاده كند
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دو رو آينده ازاين. فاصله نگيرد و از اين و حس گوش دهد انديش بايد به سخن خرد
.هاي او براي انسان آينده مفيد باشد گيرد تا فعاليت منطق در فهم جهان آينده بهره

 انديشي روندها آينده

به آينده اكنونهماين انديشه. ساز است انديشي از واقعيت شگفتي معناي روند انديشي
و وجود يافتن است و مانند روندهاي آينده در آستانه آمدن با اين اصل. وجود ندارد

و او را سخت متحول دربارهآينده بيش از آنكه انسان  اش فكر كند به درونش وارد شده
.كرده است
مي آينده و. شود انديشي با دو اصل كلي شناخته يكي فهم روندهاي آينده

و الگوهاي تاريخي است ديگر كشف آينده اين كشف به انسان. ها براساس روندها
و مي موقعيت آينده گويد كه آينده نه امري وانهاده كه براساس وضعيت حال

.شود تعيين مي

 انديشي روشن آينده

و روشن آينده انديشـي آينده بـا آينـده؛ زيرا پژوهي است آينده هر گونهانديشي نماد گويا
و پژوهي بـه آينـده رو هر آينده ازاين. نگري خواهد بود قابل پيش انديشـي نيازمنـد اسـت

. پژوه ناگزير از توجه به آن خواهد بود آينده
ن و راهگشا خواهد بود كه با آيندهاز انديشي گاه ديگر دانش آينده در صورتي نافع

. توافق در دانايي است هر گونهزيرا انديشيدن در روندهاي جهان آينده مركز؛ قرين باشد
هر پيدايي؛ زيرا آيد اي نباشد، پژوهيدن آينده به كاري نمي اگر در روند آينده انديشه

و انديشيدن در آينده گونه .ها معطوف است دانشي از آينده به انديشه
و انديشه هنري است آينده در اين مدل از انديشه فقط. انديشي غير از هنر انديشه

و نتايج نيز سراسر فكري خواهند بود را. تفكر بر آن حاكم است برخي اين ايده كليدي
و مدعي شدند كه ارتباط سرراستي ميان با هاي آينده ريشه نپذيرفته انديشيدن امروزي

1.گرايي وجود ندارد جنبش هنري آينده

___________________________________________________________________________ 
و محسن محقق، نشر مؤسسه آموزشي تحقيقاتي صنايع پژوهي مباني آيندهونل بل،.1 ، ترجمه مصطفي تقوي

ص 1392دفاعي، ،152 .
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و اين دو انديشه هرچند تفاوت هاي اساسي با هم دارند، اما تعامل آنها در شناخت
ويژه تعامل آنها در روندشناسي آيندهبه. اي درخور انديشيدن است روشنگري آينده نكته

و تدبير آينده انساني كمك كند تواند به تعميق تفكر آينده مي .انديشي
و مغز را با واقعيت مي كشف اين ارتباط ذهن از هاي امكاني مواجه كند كه آن نوعي

مي آينده اين انديشه ارتباطي محكم با تفكر خالق دارد، اما. دهد انديشي خاص را سامان
و در مواردي به خيال آميخته كه ممكندرانگيزي ناهمگن همه اين انديشه تفكر نيست
و فرسايش مغز انساني منجر شود .است به مسخ ذهن

 انديشي معقول آينده

انديشي سازوكار معقول در جهان واقع است كه انسان تصوير آينده را در پرتو تفكر آينده
مي سازي آينده را امري آينده او تصميم. كندو با هدف تعييني دنبال مي در گرايانه و داند

مي گزينهميان  و معقول هاي متفاوت تالش .تر را برگزيند كند كه بهتر
و سخن گفتن از آن نيز سخني معقول خواهد بود ؛ از نظر او آينده سراسر معقول

و تفكر نتيجهزيرا اي جز برانگيختن ورود به اين سياهچاله فقط با تفكر ممكن است
.سخن معقول ندارد
و انديشي، آينده مثلث آينده نگاري از عاليق ذاتي بشر در تفكر معطوف آينده پژوهي

و آينده با اين تفاوت كه آينده. شوند به آينده محسوب مي سازي پژوهي به تصميم انديشي
فرايند پذيري نگاري با قابليت انعطاف اند، اما آينده گيري سازمند فردي وابستهو تصميم

.مشاركتي است

 انديشيدن در موقعيت حال

در اگـر حـال. انديشي تعيين موقعيت حال امري ضـروري اسـت آيندهفرايند در پژوهـي
ايـن. شـود انديشي دچار سردرگمي مـي هاي معطوف به آينده انجام نشود، آينده پژوهش

و سردرگمي فرصت فهم آينده را از ذهن خالق مي آينـده گنـگ برجـاي درنتيجـه گيرد
و انسان نسبت به آن تصميمي نخواهد داشت مي .ماند

و اتكاي به آينده با اين انديشه از يكسو زمان حال نقطه بازگشت به گذشته است
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مي از ديگر سوي حال. دارد دهد كه ما تا چه اندازه به سمت آينده حركت پژوهي نشان
و حال بنابراين اميدهاي آينده در سرزمين حال خانه كرده. شناس هستيمو آينده كرده

و سكو .ي ورود به جهان آينده استنگاهي به گذشته دارد

 انديشي مصاديق آينده

مي آينده اين نشانگرها هرچند آينده. شود انديشي با نشانگرهايي از آينده شناخته
و از مصاديق آينده نيستند، اما به ميبهانديشي سوي آينده رهسپارند در اين. آيند حساب

و توان به اساطير، افسانهميخصوص  اش آرمانها كه حال عيندراره كرد كه انسان شهرها
و او با فكر آميخته به خيال انگيزي نمادهايي از آنها را براي به آنها نياز دارد، وجود ندارند

.سازد دستيابي به آينده مي
و آرمان اصول سه انديشي محسوب شهرها از مصاديق آينده گانه افسانه، اساطير

در بشر نداشته؛ زيرا شوند مي و آرمان قالب هاي خود را شهرها هاي اساطير، افسانه
و مغزي خود را مرتفع كند مي .جويد تا با يك چنين تصويري نياز ذهني

و گذشته بنا شده ويران بر شانهشهرها آرمان را شهرهاي كنوني و تصويري از آنها اند
از آرمان. آورندميدردر آينده ممكن به نمايش  شهري انسانشهر در حقيقت شهر بيگانه

و ارتباطي با شهري شدن انسان ندارد .است
مي آرمان و. شود شهر با نشانگرهاي آينده ترسيم اين شهر درحال حاضر وجود ندارد

مي بشر به او. سازد تا الگويي براي ساخت شهر آينده باشد دليل نيازمندي آن را در ذهن خود
.كند تا طبق آن شهر آينده را بسازدو تالشمي اي تعيين كرده آينده شهرهاي خود را با چنين ايده

آن اين مصاديق نه آينده كه نشانه ميبههايي از روند حال اينبا.آيند حساب
مي انگيزي از طريق روند آينده خيال انديش آينده ها كند تا تصويرسازي ها را رصد مفهومي

مصاديق آينده نيستند، هرچند ابزار يك از آنها هيچحال درعين.از آينده غيرواقعي نباشند
مي نشانه متفاوت با اين مصاديق كليبهآينده ممكن است؛ زيرا شوند اي آن محسوب

و در راه خود بنابراين آينده از قانون امروز پيروي نمي. معطوف به آينده شكل گيرد كند
و امروز در برابرش واقع نشده مي .است رود، هرچند با امروز نيز بيگانه نيست
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 انديشي دانسته

مي ذهن با آينده و آينده پژوه، آينده شود كه آينده انديشي متوجه اين سه اصل. نگار است نگر
.سازي اقدام كند ها به آينده نگاري آورند كه با روي آوردن به آيندهميوجودبهبراي ذهن امكاني 

:شود با اين نگاه پرسيده مي
به گيرد؟ آيندهميانديشي در كجا صورت آينده عنوان يك واقعيت در خانه انديشي

مي. گيرد ذهن صورت مي كه در اين وضع كسي و آن كس انديشد كه ذهن داشته باشد
در اين صورت ذهن داشتن به تنهايي كافي نيست. اي نخواهد داشت ذهن ندارد، انديشه

و تدبير درست ذهن نكتهو به در كارگيري انديشي فراموش آيندهاي برتر است كه نبايد
به. شود و روش مي با اين اصل فقط انساني كه ذهن دارد به كارگيري آن را و داند

مي استفاده از آن مبادرت مي از كند، آينده را با روندهايش و ديگر اشياي جهان شناسد
آنها از شرط نخست براي دانستن كه همان؛ زيرا امكان شناسايي آينده جهان ناتوانند

.محرومندكليبهداشتن باشد ذهن 

 انديشي غرض آينده

و محتمل درحال وقوع است انديشي كشف آينده غرض از آينده با. هاي ممكن اين كشف
و با الگوگيري از گذشته به تفكر در روندپژوهي مي شناسي .آيد دست

و. پژوهي درصدد تدبير آينده است انديش با آينده آينده  او براساس روندهاي گذشته
به آينده مي و دنبال اين اصل انساني رفته كه آينده بايد داند كه آينده وحشي است

و قابل تدبير شود كه براي آدمي نافع باشد با اين اصل انساني غرض. چنان شناخته
.انديش نه شناخت آينده كه تدبير در آن براي انسان است آينده

 انديشي بيني آينده پيش

مي مختلف درباره رويدادهاي آينده به پيش انديشي با اشكال آينده اين. پردازد بيني
مي بيني درواقع پيشگويي پيش با اين اصل. گفته است دهد كه امري پيش ها را سامان
و نه هر پيشگويي با آينده انديشي نه همه پيش آينده .انديشي سازگار است بيني خواهد بود

هاي ها، مهارت تفكر در حدس فرض پيشبيني بايد توانايي درك انديش در پيش آينده
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از بندي گزارهيتوها براي اول انديشيدن در داده متفاوت، ها، توانايي در تعيين روندها
مد طريق نقشه و و نيز به تصوير آراستن .هاست سازي ايدهل ها

مي در آينده . بيني در آينده باشد راهگشاي پيش تواند انديشي الگو الزم است كه
و. ضمن اينكه الگو يك چارچوب منطقي براي تفكر آينده است الگو از يكسو چرخش

و ديگر سوي چگونگي دانايي را از آينده منعكس مي حال اينبا.كند چيستي دانايي
و پيش .بيني آينده در گرو شكست مرز حال است كشف

با اين فرض. بيني آينده كاربرد دارد روند پيشدر اين صورت الگو براي تفكر در
مي ايده و ديده شوند كنند كه چه چيزهايي پيش هاي آينده تعيين پس راه دستيابي. بيني

و به همين دليل به گفته هرمن كان، آينده به روندها آينده فقط با تفكر ممكن است
1.حاوي شگفتي است

از آينده و الگوهـاي تـاريخي درصـدد انديشي با دغدغه شناخت آينده طريق روندها
و پـيش با اين فرض كار اصـلي آينـده. نگري است پيش بينـي كـه انـديش نـه پيشـگويي
.نگري براساس الگوهاي انديشه معطوف به آينده است پيش

به آينده و انديشيدن اساس انديش عنوان يك اصل كارش سراسر انديشيدن است
ميبهكار او  آي. آيد حساب به ندهاو با در بيني كه درصدد فكر دنبال پيش انديشي نه كردن

و آينده روند آينده .پژوهي است نگري

 شناسي آينده.1- 16
 شناسي چيستي آينده

بر آينده و تصوير تاريخي دارد كه و انسان ريشه البته.ستها يندي از آيندهاشناسي جهان
و او فقط در پديداري آينده انساني مانند آينده جهان بدون دخالت انسان نيز مي آيد

. وضعي به وضع ديگر ممكن است نقشي ايفا كند
و شناسي ريشـه در كيهـان آينده و تـاريخي راه نحـوي بـه شناسـي دارد شـده يافتـه

هـا كه در آنجـا زمـان كشف اين راه در پهناي كيهان قابل فهم است. پژوهان است كيهان
مي در هم تنيده مي و وضع واحدي را شكل .دهند شوند

___________________________________________________________________________ 
ص1. . 153. همان،
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و درك هر آن چيزي شناسي چيست؟ آينده آينده شناسي عبارت از كشف روندها
نگري چند رويداد محتمل، اين فكر به پيش. است كه در آينده ممكن است رخ دهد

و مطلوب در آينده مي از كه دارد به واقعيتپردازد، هرچند با امكاناتي ممكن ناچيزي
.آينده دست يابد

و حـال آينده در؛ زيـرا شناسـي اسـت شناسـي مسـتلزم ظرفيتـي از گذشـته سـفر
. هـاي گذشـته اسـت ها بدون استفاده از نور مانند افزودن تاريكي بر دامنه تاريكي تاريكي

آ اكنون اين اتفاق ناميمون در آينده و جهـان انسـاني در سـتانه ورود بـه شناسي رخ داده
و توهمات بيهوده در .شناخت آينده استوصخصتخيالت

مي آينده به و فقط چيزهايي وجود ما عنوان يك واقعيت عيني وجود ندارد يابد كه
ما از آينده حال اينبا.آينده يك روندي درحال ساخته شدن است؛ يعني ايم ساخته

و روندها ما را به چگونگي چيزي نمي مي آيندهدانيم در اين صورت فهم آينده. رسانند ها
و فقط انديشه و پيچيده است مي معمايي سخت دشوار سازند هاي اصيل جهان آينده را

ميو سياست .كنند هاي بنيادين براي تغيير آن وضع
مي آرام آرامآينده و حال عبور و از گذشته مي هرچه تمامسختيبهكند و تر آيد

ميزهجهان را در وضع تا و كسي به آمدن آينده سرعت نمي اي قرار و اين دهد بخشد
آن. واقعيت اساساً امري ناآشنا براي ذهن امروز است البته انسان جديد با همراهي آينده

و با تدبير انساني آن را براي انسان فردا نافع مي .كند را مديريت كرده
د و شايد انسان در مواجهه با آينده ممكن است سازگاري نشان از آن كليبههد

مي. فرار كند و در وضع دوم آينده انسان در وضع اول امكان شناسايي از آينده پيدا كند
حال نكته اصلي اين است كه آينده در امكان شناساييهردر. براي او امري ناآينده است

و شناساندن است و قابل شناختن .انسان قرار دارد

 شناسي معناي آينده

به آينده و انديشي، آينده معناي شناخت آينده درحال وقوع از طريق آينده شناسي نگري
به اين شناسايي ريشه در آينده. پژوهي است آينده دنبال مطالعه گرايي انسان دارد كه
و برتر است آينده .هاي ممكن، محتمل

بر شناسي به آينده آينده اي پژوهي از نوع روندشناسي وابسته است كه تجمع آنها
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و شناخت آينده بين شناخت اين دو آينده مالزمه منطقي؛ يعني ها خواهد بود مطالعه
.كند وجود دارد كه وجود يكي وجود ديگري را ايجاب مي

و پيش شناسي در يك مفهوم اكتشافي براي درك آينده آينده بينـي هاي ناآمده
و وانهـاده. رويدادهاي ممكن در آينده است اين شناسايي بـر رگـه تـاريخي داشـتن

و. دهد نبودن آينده گواهي مي در اين صورت جهان آينـده، منهـاي جهـان گذشـته
و همه اتفاقات آينده در امتداد حال پديد نمي و آيد كـه درحـالي گذشته واقـع شـده
و حال نشانگر پيدايش زمينه وقـوع پديداري تفاوت؛ زيرا گذشته نيست ها از گذشته

.ستها آينده

 شناسي نخستين آينده
و تاريخشناسي اصطالحي است كه نخستين بار اُسيپ فلچتيم آن را در كتاب آينده
و مروربه اين اصطالح. كار گرفته است به شناسي آينده دستخوش تحوالت مفهومي شده

.برگرفته استدرگستره وسيعي از مفاهيم را 
و منطق اين مدل از آينده و پيش از آنكه از قانون شناسي با رويكرد علمي آغاز شد

بهكه درحالي. هاي پراكنده شده است فكر پيروي كند، دستخوش حدس يك آينده مثابه
و با سخ و متعاقب آن علم آينده روييده واقعيت سراسر فكر است ن فكر آغاز شده

اي وجود داشته آيد كه آيندهميوجودبهشناسي زماني در اين صورت آينده. شود مي
آن. باشد و مسئله مشخصي از دانسته در دستور باشد كه با اين نگاه بايد حداقل موضوع

بهميوجودبهنيز با تفكر  و .كار انديشه علمي خواهد آمد آيد

 شناس آينده

مي شناس با روشن آينده گويد كه شناخت آينده به چه چيزي وابسته بيني به انسان
و. است و علم ربط پيدا كند و يا اينكه به فلسفه اين شناخت ممكن است فكري يا فني

.آفريني كنند در امتداد هم در رسيدن آينده نقش
ميهردرشناس آينده و درصدد دستيابي به امر آينده است حال آينده را جدي . گيرد

و انسان از نظر او واقعيت آينده سازه و وضع كنوني جهان اي است كه ريشه در گذشته
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و درك وضعيت حال در موقعيتي از خالقيت ذهني خواهد بود او با فهم گذشته. دارد ها
ر كه با تفكر خالق آينده را شكار مي و آن ميكند و گواهي .اندازدا در تور آگاهي

و انسان اطالعات. شناسي دارد شناس فقط دغدغه آينده آينده او از تاريخ كيهان
مي گسترده و احساس او. آيد پژوهي به كارش نمي كند چنان دانايي در امر آينده اي ندارد

وق ها برمي با تفكر از روندها درصدد شكار آينده و آيد تا جهان در آستانه وع را با پرتوها
و فكري پيش شعاع و با آن امكاني براي پيش هاي ذهني .بيني فراهم آورد نگري كند

 شناسانه هاي آينده پرسش

به در آينده شناسي چند پرسش مقدماتي وجود دارد تا ذهن در مواجهه با آنها بتواند
مي هايي از اين پرسش با اين سخن به نمونه. قلمرو آينده چنگ بياندازد :شود ها اشاره

مي.1 و حال ممكن . شود آينده چگونه ممكن است؟ آينده از طريق عبور از روندهاي گذشته
هايي كه در گذشته جاي ذهن براساس آينده؛ يعني شناسد ذهن در مواجهه با آينده راه آينده را مي

و فرصت پديداري نيافتند، عالئمي را به تصوير مي كشد كه در آينده پيوندهاي عميق ميان ماندند
و كهنه وجود دارد به ازاين. نو مي دنبال آينده رو انسان همواره رود تا در جهان آينده هاي جديد

را در مواجهه فهم جديدي از جهان آينده قرار ذهن نحويبهكشف اين دو آينده. حاضر شود
و دانايي از وجود در آستانه آمدن دست يابد مي .دهند تا آدمي به فهم

هـاي شـناخت آينـده از طريـق آيا شناخت آينده ممكـن اسـت؟ كشـف زمينـه.2
در. روندشناسي امري ممكن است اين امكان شناختي محدود به حـدود خـرد اسـت تـا

در اين وضع شناخت آينده در موقعيـت. دايره وجودي صورت نگيرد آينده عبوري از اين
و امري غيرقطعي است پيش و نگري پس شناخت آينده براساس پيش. نگري واقع شده ها

.ها تابع منطق احتماالت است بيني با روي آوردن به پيش
و انديش ها به آينده هاي متفاوت ممكن است؟ دانستن آينده چگونه دانستنِ آينده.3 ي
مي نگري آينده شناسي هرچند ذهن را با آينده هاي آينده با اين وضع روش. شود هاي متفاوت مربوط

ها فقط با منطق احتماالت چرخه اين روش. سازند ها را ممكن نمي كنند، اما شناخت آينده نزديك مي
مي نگري پيش .ا كمك كننده بيني دهند تا در جستجوي كشف آينده به پيش ها را در دستور قرار

به شناسي مرتبط است؟ آينده شناسي جهان با زمان آيا آينده.4 يك شناسي مثابه
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مي واقعيت نوعي از زمان و آينده . پردازد شناسي است كه به مطالعه زمان گذشته، حال
؛ زيرا هاي جهان زمان را ناديده بگيرند، درواقع اتفاقي رخ نداده است شناسي اگر آينده

ميآينده جهان با و گسترده و شكسته شدن زمان گشوده .شود انفجار جهان
شناسي بايد در عرصه آينده ساكن شناسي در آينده سكونت دارد؟ آينده آيا آينده.5

و دشوار بودن كاري ممكن شود با ايـن فـرض. شده تا امكان ساخت آينده در عين آسان
زمـاني كـه زيـرا؛ رود شناسـد بـه سـمت مقصـد نادانسـته مـي كسي كه آينـده را نمـي 

مي آينده و به كجا و سرگردان است شناس نداند كه از كجا آمده .رود، او مسافري آشفته
مي شناسي در روند سرنوشت اثرگذار است؟ با آينده آيا آينده.6 تواند شناسي انسان

بيني در تحوالت پژوه در اين وضعيت با پيش آينده. در روند سرنوشت خود تأثيرگذار باشد
ميآينده  و هم جامعه را براي تحوالت آينده آماده خواهد هم تغييرات را مديريت كند
و اثربخشي آينده خواهند داشت اين دو اتفاق تأثير سرنوشت. كرد .ساز در تأثيرگذاري

سازانه شناسي سازوكار آينده شناسي سازوكاري وجود دارد؟ در آينده آيا در آينده.7
ميوجود دارد كه آينده با همين منط اين اصل در گشايش. شودق شناخته

مي پيچيدگي و موجب فهم آينده اجتماعات هاي جامعه انساني نقش هماهنگ ايفا كند
مي انساني مي و اين فهم تواند در تدبير انسان سياسي، سياستي، اجتماعي، فرهنگي شود

و فني نيز اثرگذار باشد .و شايد اقتصادي، حقوقي
ميبه شناسي چه چيزي با آينده.8 هاي شناسي مطالعه آينده آيد؟ آينده دست

و دانستن آينده كشف مي در. شود ممكن است كه با آن تا حدودي راه شناخت
مي آينده و اين شناسي كشف روندهاي آينده با نگاهي به روندهاي گذشته انجام شود

ميمروربه كشف  و قابل فهم و معاني آينده را ترسيم .كند مفاهيم

 شناسيدهفن آين
. شناسي يك فن معطوف به تفكر اصيل است كه براساس آن سازه تعليمي خواهد داشت آينده

و تجربيات شناس نمي شناسي آينده البته كسي با فراگيري فن آينده و او با ممارست در تفكر شود
و فهم روندها آينده شد عملي در كشف در شناس شدن به ممارست بنابراين آينده. شناس خواهد

و مسائل آينده مربوط مي و نيز تجربيات عملي در انديشيدن به موضوع و تفكر .شود انديشه
مي بودن آينده فني و شناس سازه كند كه آينده شناسي به ذهن كمك ها، ساختارها
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گرايانه از آينده او با اين برداشت واقع. مفاهيم آن را همراه عناصر بنيادين بياموزد
و آيندهفهمد مي و فني سراسر معطوف به خرد شناسي نه يك علم كه انديشه علمي

.تفكر است

 شناسي امور آينده
مي امور آينده با شاخص و تعريف را آينده. شوند هاي انسان طراحي شناس واقعيت آينده

مي به و ماهيت انساني. دهد مثابه آينده انساني مورد توجه قرار از نظر او اين امور سازه
بهد و از طريق كشف روندهاي انساني مي ارند پژوه درصدد آيند كه با آن آينده دست

.سازي انسان ايفا كند آيد تا نقشي هماهنگ در آينده نگاري برمي آينده
مي آينده :شود شناسي درصدد دستيابي به اموري است كه به بخشي از آنها اشاره

آم.1 و در آستانه و شناخت مسائل ناآمده و نوآمدمواجهه ،دن
به برنامه.2 ،هاي درحال ظهور مثابه واقعيت ريزي
،فراهم آوردن اصول بنيادين براي فهم تحوالت آينده جهان.3
و كشف مرزهاي هريك به شكل واقعي فهم انديشه.4 ،هاي علمي، فناوري
و با اعمال حداكثر.5 و فناوري آينده براي ايجاد آينده برتر سامان دادن چرخه علم

.وقوعاحتمال 

 پژوهي آينده.1- 17
 سرآغاز

آگاهي از واقعيت آگاهي اين انتخاب نوعي پيش. پژوهي نوعي از انتخاب آينده است آينده
نگري براساس پژوهي به كيفيت آينده كليد گشايش در آيندهحال اينبا.آينده است

و نيز به تدبير جامع كيفيت معطوف است پيش .بيني، نوآوري در دنياي رقابت
و پژوهي نوين مانند كانون آينده هاي تفكر، نخست در آمريكا آغاز شد

پژوهشي معطوف به آينده در اروپا به شكل ناهمواري سايه زودهنگام اين ادبيات 
به. افكنده است با اين ادبيات آينده و در كشور ما نيز تدريج در آسيا حاضر شد

ميبويي از آن به مشاو حداقل امكاني از تفكر رنگ يام رسد كه گويي وجود ندارد
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و نبودش در سوادگاه و سوادكده بود و نيز در انديشگاه ها و انديشكده ها هاي ها
1.امروزي يكسان است

و هـم سـازوكاري پژوهي براساس تفكر آينـده آينده نگـري هـم رگـه باسـتاني دارد
بشر در هر دو دوره اشتياق وافري به دانايي آينـده داشـته؛. معطوف به دوره مدرن است

. ها همواره متفاوت بوده است هرچند نوع نگاه
و بشر باور پيدا كرد كه براي با گذر از عهد باستان اين ايده در دوره روشنگري تقويت شد

كاوي انسان از نگاه ديگر دوره روشنگري برآيندي از زمان. حل منطقي وجود دارد هر چيزي راه
شد. بود كه در آن احياي علم با احياي فكر خودبنياد رخ داده است پديداري اين تفكر موجب

و تحليل واقعي از پديده و نادانسته كه درك ي پيرامون بشرها هاي ممكن در آينده ساخته شود
بهبرتا حدودي از ميان و او و منطق وجودي زندگي كند داشته شوند .مثابه واقعيت آينده

و هـاي ادبـي از طريـق رمـان پژوهي دوره روشـنگري در آغـاز بـا طراحـي آينده هـا
و افسـانه با ايده ديگر ازسوي. ها واقعيت وجودي يافت داستان و هاي خـالق اسـاطيري اي

و پديدار شدن سبك شهرهاي خيره آمدن آرمانوجودبهنيز  و تخيلـي كننده هـاي علمـي
.پژوهشي عصر روشنگري افزوده است در ادبيات بر دامنه آينده
در 1933تـا 1930هـاي صـورت روشـمند در سـال پژوهي بـه در دوره جديد آينده

شدآمريكا جا اين پژوهش با روش. با مديريت ويليام اف آگبرن شروع معـه شناسـي علـم
و بررسي علمي روندهاي اجتماعي موفق به آينده مانند برون در بينـي يابي هـاي اساسـي

2.شناسيِ انساني شده است جامعه

و براساس آينده پژوهي كه بعد از جنگ جهاني دوم شكل گرفت در آمريكا، آلمان
و هاي باليستيك قاره هاي از پيش تعيين شده مانند موشك ژاپن به فناوري  ونقل حملپيما

با استفاده از روش دلفي در چارچوب مديريت 1964در سال. هوايي منجر شده است
يك پژوهي طراحي شد كه فناوري بنياد رند، پروژه مشترك آينده هاي نوظهوري را در

.اند بيني كرده انگيزي پيش طرز شگفت صد سال آينده به
___________________________________________________________________________ 

و دانشكده مقصود دانشگاه.1 و فني پژو. هاي كنوني است ها و پژوهشكده هشگاهالبته وضع فكري، علمي و نيز ها ها
و انديشكده انديشگاه و سوادكده تر از موقعيت سوادگاه ها مناسب ها و همه در وضع ميرايي قرار گرفته ها اند ها نيست

.ه استانلوح كه انتظار نجات از آنها با سازوكارهاي امروزي تصوري ساده
آگ.2 و نيم كوفويليام اف ص1388 گستره، انتشارات آريانپور، اميرحسين ترجمه،شناسي زمينه جامعه، برن ،75.
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به آينده و كتـاب عنوان يك فعاليت فراگير در دهه شصت پژوهي شروع به فعاليت كرد
در ايـن دهـه. دوزوئيل، نخستين پژوهش نظري درباره آينده بوده اسـت برتراند گمان هنر
به آينده و ايـن پـژوهش رنـگ پژوهي بـويو عنوان دانش نوين در جامعه علمي پذيرفته شد

و در اغلـب كشـورها،. علمي پيدا كرد  اين دانش در جهان كنوني حـق حيـات ويـژه يافتـه
و پژوهشـگاه پژوهشي در دانشـگاه اي به شكل علمي با عنوان آينده رشته و هـا هـاي دولتـي

.اين اتفاق در كشور ما نيز به شكل مسخ شده رخ داده است. خصوصي فعال شده است

 پژوهي ضرورت آينده

پژوهي ناشي از تغييرات پرشتاب جهان امروز بـوده كـه تصـورش چـرخش ضرورت آينده
و اطالعات را دستخوش تغييرات اساسي كـرده اسـت فكر، علم،  از. فناوري ايـن واقعيـت

و سازمان هاي آينـده را تعيـين كـرده تـا آينـده را در پرتـو آينده درك بهتر براي دولت
و با كشف روندها آن را مفهومي كنند .تغييرات حال بشناسند

ي آينده جهان داني از چگونگ پژوهي طرحي از يك ضرورت انساني براي پيش آينده
مي اين پيش. است و برنامه داني از آينده موجب ريزي شود كه براي آينده سياستگذاري
و پيش را درنتيجهدستانه صورت گيرد دولت را متقاعد كند كه فعاليت سازماني خود
و نيز آينده بر آينده مبتني و اجرايي نمايد نگاري راهبردي برنامه هاي مطلوب .ريزي

و تفكر پژوهي آينده دن بخشي از ضرورت سياست بنيادينِ معطوف به خرد سليم
به اين ضرورت سياستي اكنون سست. اصيل است و گويي فاقد و بنياد شده كارگيري مغز

.نيز چيره شدن پوسته بر آن است
و نيازهاي فرداي او را تعيين مي او در اين. كند ضرورت فهم آينده دغدغه انسان امروز

و خردمندي نياز دارد تا بداند در فردا براي نسل گرداب به هم  فشرده آينده به ذهن، فكر
به آينده. افتد انسان چه اتفاقي مي به پژوه با و هوش بنا دارد، آينده را بنا كارگيري عقل

مقتضيات انسان امروز بسازد تا فردا يكسره بر او تحميل نشود كه در اين صورت يا تحملش 
مي سخت دشوار خواهد بود .دهد يا اينكه همه موقعيت انساني را در معرض تهديد جدي قرار
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 پژوهي چيستي آينده

پژوهـي مطالعـه پژوهي موضوعيت يافـت؟ آينـده ترين پرسش اين است چرا آينده اساسي
و آينده و انسان است روندهاي آينده جـاي اصـالت در اين مطالعـه بـه. هاي ناآمده جهان

راه نـوآوري از آينـده بـه؛ زيـرا شـود روشـي تـرويج مـي همـه روش چرخه ضـدروش يـا 
و بهره پژوهيدن از. گيري از همه احتماالت ممكن وابسته است هاي چندجانبه ايـن مـدل

مي آينده و انديشه علمي قابل توجيه و با روش 1.شود پژوهيدن سازوكار علمي دارد

به براي پاسخ خواهد بود كه سرآغازي مناسب پژوهي از اين روي فعاليتي آينده گفتن
مي. كردن است پرسش از كجا آغاز مي اين پاسخ به انسان امروز و گويد كه فردا به كجا رود

و قدرت رفتن به چه جايي را دارد بنابراين آينده داشتن هركس به مسئله. اساساً امكان
براي پژوهي دو مفهوم متفاوت با وجود اين فرض آينده. داشتن او در آينده وابسته است

يكي آينده جهان امكان كه بدون دخالت انساني در پهناي كيهان حاضر. موضوع آينده دارد
و احساس او قابل ساختن است مي و ديگر آينده انسان است كه با عقل، هوش .شود
ميحال اين با و او بيش از آنكه دغدغه انسان انسان چه بخواهد يا نخواهد آينده انساني آيد

و در اين سير ممكن است با تدبيري آينده انساني را فردا را داشت ه باشد دغدغه خود را دارد
اين اتفاق هرچند براي فرداست، اما اتفاق امروزي. خواهد در مسيري قرار دهد كه خود مي

.ستبراي انسان فردا

 پژوهي چرا آينده

. هاست پژوهي در جهان آينده سازوكاري براي انفجار ناداني از آينده پژوهي؟ آينده چرا آينده
و تحول هميشگي است:گويد اين اصل به انسان مي امروزه اين. جهان سراسر در تغيير

و در جنبه تغييرات و اجتماعات انساني هاي مختلف زندگي بنيادين در تفكر، علم، فناوري
و گستردگي فناوري اطالعات اكنون با توسعه آينده. استافزايش يافته  انفجار نحويبهپژوهي

و جهاني هاي ملي شتاب بيشتري داده شدن دانايي را همراه با حفظ ويژگي ناداني را فرونشانده
.است

و انسان آينده براي انسان امروز است . انفجار ناداني ناشي از لزوم درك بهتر جهان

___________________________________________________________________________ 
به.1 بر رغم اينكه وسعت معنايي پيدا كرده، در آينده روش علم مصطلح تَرَك . داردميپژوهي
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ها با وجود اين كشف آينده.ه سراسر به عدم قطعيت پيچيده شده استبا اين منطق آيند
و كه واقعيتحال درعين كاري دشوار است و امروز وجود دارد هايي از آن در گذشته

بنابراين عدم قطعيت هرچند كار را براي. تواند راهي براي گشودن حيات فردا باشد مي
و دشوار مي گر انديشيدن سخت انسنگ براي دورانديشي در اختيار كند، اما فرصتي

و گذارد تا با واقعيت آدمي مي و درصدد كشف، فهم و جهان مواجه شود هايي از انسان
و مناسبات انساني بپردازد درنتيجه و مقتضيات .ساخت آن براساس نيازها

بوي ادبيات انساني دارد، هرچند در جهان واقعو رنگچيزهرآينده جهان بيش از
اين اصل فقط درباره انسان صادق. متفاوت با اين فرض استكليبهافتد اتفاقي كه مي

و اين واقعيت يكي از دشواري هاي است كه آينده انساني پرتوهايي از انسان امروز را دارد
و او بايد انسان امروز نبايد درصدد. بزرگ انسان آينده است ساخت انسان آينده باشد

و انسان فردا  زيرساخت زندگي انسان امروز را چنان محكم كند كه آينده انساني را تهديد نكند
و  .تجارب گذشته انساني گامي به پيش بردارد برشانهبا آغازي جديد شروع به فعاليت نكند

 پژوهي مفهوم آينده

اي از آينده براساس روندهاست كه در حقيقت يك اصلِ فاقد مفهوم پژوهي نقشه آينده
و  و تفكر در آن مروربه مفهومي هر گونهاصيل است وجودبهو با منطق خردمندي

و با اين تلقي هر گونهريشه؛ يعني آيند مي مفهومي از آينده ناشي از تفكر بنيادين است
.اگر تفكري نباشد، مفهومي از آينده وجود نخواهد داشت

پژوهـي نـه يـك با اين فـرض آينـده. پژوهي تفكري براي شناخت آينده است آينده
پژوهـي درك در اين صـورت آينـده. دانش كه روندي از تفكر نوپديد در فهم آينده است

و ها، طراحي برنامه بندي كردن سياستت آينده انساني براي فرمولتعامال هاي راهبـردي
پژوهـي طرحـي از يـك واقعيـت سراسـر پس آينده. هاست بر سياست هاي مبتني تصميم

و امروز ندارد .تغيير است كه جهان آينده شباهتي با جهان ديروز
از آينده و مفهومي آينده است كه فهم پژوهي سازوكاري براي نشان دادن فهم

به. قطعي از آن وجود ندارد و فهم عوامل شكل اين پژوهش از آينده دهنده دنبال كشف
فرض مفهوم ديگر ازسوي. ريزي كند آن است تا از اين طريق براي آينده برتر برنامه
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آن؛ زيرا قطعي نادرست است و مسئله واقعي از آينده وجود ندارد تا متناسب با موضوع
ق آيدميوجودبههمه چيز طبق منطق احتماالت،در اين سراي. آيدوجودبهطعي مفهوم

مي بيني از آينده براساس واقعيت بنابراين پيش. رودو نيامده مي و ها صورت  گيرد
.بيني آن ناممكن است چنين واقعيتي وجود ندارد، پيشكه ازآنجا

به در آينده ميتر مهمپژوهي مفاهيم متنوعي از آينده وجود دارد كه :شود ين آنها اشاره
و اجتماعي، آينده.1  پژوهي براساس خرد، تفكر، علوم رياضي، فني
به آينده.2 و برتر، مثابه شناسايي آينده پژوهي  هاي ممكن، محتمل
و مسئله پژوهي انتقادي به شكل پرسش آينده.3  سازي، آفريني
.هاي بنيادين پژوهي مشاركتي با رويكرد توسعه مشاركتي آينده براساس فرض يندهآ.4

 پژوهي معناي آينده
به آينده و مديريت تغيير در پژوهيدن آينده پژوهي هاي معناي گشوده نگه داشتن آينده

مي. ممكن است و برتر انجام به اين پژوهش در سه حوزه ممكن، محتمل تدريج شود تا
.آينده گشوده شودواقعيت 

مي آينده :شود پژوهي حاوي معاني متفاوت است كه به چند نمونه آن اشاره
و فني است آينده  اين شناخت چنانچه. پژوهي شناخت آينده ممكن به روش فكري، علمي

مي؛ زيرا به آينده جهان ناظر باشد ناممكن است و انسان جهان ممكن خودساخته شود
بادر اگر. تصرفي در آن ندارد اگر. انسان باشد به دو صورت بايد به آن نگريسته شودارتباط

و در انسان قابليتي وجود دارد كه چنين  فرض ساخت انسان آينده باشد، امري نامعقول است
و چنانچه جهان اتفاقي مي و جهان افتد و حيات آدمي براي آينده بهتر باشد، گستري بيني

و علمي با الگوي تاريخي است پيشراه حال اينبا.فرضي ممكن است .رو راهي فكري
 هاي پديده؛ يعني شود آينده از طريق كشف روندهاي معطوف به گذشته شناخته مي

.كنند در آستانه پديداري به پيدايي چنين امري كمك مي
:پژوهي توجه شود به اموري در آينده بايد در اينجا

در آينده.1 و پژوهيدن مي آيندهپژوهي با انديشيدن .شود ها ممكن
و انديشه خودبنياد نياز دارد تا براساس آن آينده آينده.2 سازي پژوهيدن به تفكر
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درحال اينبا.ممكن شود و انديشيدن هميشگي است راهيابي به آينده ممكن .گرو تفكر
و توسعه جهان آينده با تدبير انساني است آينده.3 . پژوهي سازوكاري براي ارتقا

ازهاين آيند و به دغدغهچيزهرپژوهي بيش و نيازهاي انسان امروز بنيان انساني دارد ها
و مقتضيات انسان. دهدو فردا پاسخ مي پس اين دانش ارتباط معقولي ميان مناسبات
و آينده مي و با چنين تلفيقي آينده را دست امروز مي بيند .داند يافتني

به آينده.4 و انسان كيهانمعناي پژوهي با شناسي و ارتباطي شناسي در آينده است
كه البته ممكن است نوعي از زمان. پژوهي ندارد زمان پژوهي ساده را با خود همراه كند

انديشي پژوهي، سازه آينده اين آينده. پژوه در شناخت آينده نيست هدف اساسي آينده
و چنين منطقي در حوزه و تفكر دارد مي هاي براساس خرد .زند مختلف آن موج

به آينده.5 و بررسي افق پژوهي پژوهي اين آينده. هاي زماني آينده است معناي ترسيم
و جهان به كاري به انسان و دغدغه آن به زمان پژوهي پژوهي عنوان يك موضوع اصلي ندارد
به پژوهي بيش از اينكه اشياي آينده مورد نظر در اين آينده. شود اين آينده مربوط مي باشند

.اند هاي آينده هاي آينده تابع جهان زمانحال اينبا.زمان آينده توجه شده است
به آينده.6 ايـن كشـف. سـت معناي كشف قـانون طبيعـي جهـان در روندها پژوهي

البتـه قـانون آينـده. تري از آينده صورت گيـرد شود كه اكتشافات وضع دقيق موجب مي
هـاي اين قانون بـا مـدل. هاي آينده است كه در آن قطعيتي وجود ندارد بر حدس مبتني
پس پيش و البتـه چنـين. آيـد مـي وجـود بـه نگري كه از روندشناسي ناشـي شـده نگري
و ممكن است جامانده از آينده پژوهي لزوماً آينده آينده و نگري نيست هاي گذشته باشـد
.اي درآمدي از گذشته است چنين آينده اينكه ضمن

به آينده.7 اين. هاي ممكن يا بهترين گزينه مشابه است معناي ساختن آينده پژوهي
و دشوار آينده پژوهي چيزي است كه وقوع آن امكان دارد، هرچند در عمل كاري سخت
اين ساخت به آينده. پژوهي براساس ساختن آينده است با اين فرض آينده. رسدمينظر به

و شايد با تدبيري آن را در ساخته شدن مديريت كند در آستانه وقوع مي .پردازد
به آينده.8 هـاي معطـوف بـه آينـده بـا رويكـرد معناي پژوهيدن در سياست پژوهي
هـاي هـايي از سياسـت منزلـه يافتـه بـهي پژوه در اين وضع هر آينده. انديشي است آينده

مي معطوف به آينده است كه به سياستگذارانِ آينده  هاي سياست؛ يعني شود انديش مربوط
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مي آينده و انسان آينده را تعيين و بـه او مـي نگر راه آينده انساني گوينـد در آينـده كنند
پژوهـي بـه اين آينده. گيردممكن است چه اتفاقي بيافتد تا با تدبيري آينده را در اختيار 

و با اين نگاه آينده انسان آينده فرصت ديده شدن نمي و انسان امـروز دهد اي وجود ندارد
مي با همه خواسته و نيازهايش بر انسان آينده تحميل با اين فرض انسـان آينـده. شود ها

و با اين فرض انسان آينده وجود ندارد .تصويري از انسان امروز است

آ  پژوهي يندهراه
اي وجود ندارد در جهان واقع آينده؛ زيرا پژوهي است پژوهي در مدل علم نوعي از راه آينده

و روندهاي معطوف به آينده وجود دارندو فقط راه پژوه است با اين برداشت كسي آينده. ها
و تصديق سيالي از آن داشته باشد كه راه و تصور .پژوهي آينده كرده باشد

از آينده با اين. پژوهي معطوف به گذشته است يك راهچيزهرپژوهي از آينده پيش
و تابع زمان فرض انديشه عمومي آينده نيز از اين سنخ است كه زمانش را شكل مي دهد

به از اين جهت آينده. است هاي خود را در زمان جاي پيشگويي از آينده طرح پژوهان
و در زبانميوجود به ميآورند و در ديد عمومي به نمايش درمي نمادگذاري .آورند كنند

هاي از دست رفته در اين راه بر سر گذشته. آينده يك راهي از حال به آينده است
مي به شكل سيال بنيان راه آينده است، اماكه درحالي. شود هاي آينده انساني ساخته

و اين راه درواقع آينده و انسان در چرخه زيست همه آينده راه نيست حياتي نماي جهان
مي. آنهاست و خود سر آينده مستقل از حال است و ميميبرآيد و مشكل اين. رود كشد

 است كه انسان امروز چنانچه نقش موانع آينده را نشناسد يا تصورات خود را آينده بنامد
.ناپذير است يا خود را بر انسان آينده تحميل كند، وجودي سخت تحمل

 گذشته راهي براي آينده

پژوهي به آينده دست كند، اما كسي با گذشته گذشته راه را براي آينده انساني آماده مي
و تجربه جديدي بايد در آينده. يابد نمي و رفت گذشته فقط سرمشقي بود كه آمد
و آينده تفاوت؛ يعني وقوع بپيوندد به دو ميان راه گذشته اساسي وجود دارد كه آنها

كه جهان را سامان مي .با يكديگر متفاوتندكليبهدهند
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و سـرگرم شـدن بـا آن بـراي انسـان آينـده گذشته با همه امكانش گذشـته اسـت
و الگـوي مناسـبي. آوردميوجودبهسردرگمي  گذشته تجارب جهاني از جهـان گذشـته

 هـر گونـه با اين فرض گذشته هرچند آينده نيست، امـا.ي طراحي جهان جديد استبرا
و آينده منهاي گذشته طرحي از يـك امكاني از آينده در روندگذاري گذشته نهفته است

.اتفاق ناممكن است

 پژوهي مطالعه آينده
پژوهـان بـا آينـده. هاي ممكن است يافته علمي از روند آينده پژوهي مطالعه سازمان آينده

و انسان مـي  پردازنـد تـا بـه رصـد آينـده هدف كشف آينده بهتر به مطالعه آينده جهان
پژوهـي بـا سـازوكار داننـد كـه آينـده آنان با منطـق پـژوهش مـي حال درعين.بپردازند
مي آينده مي انديشي انجام و تفكر نقش اساسي در آن ايفا پژوهان بنابراين آينده. كند شود

و تا حدودي جهان به و بـه همـين كار مـي حداقل تفكر را در ساخت آينده انسان گيرنـد
و منطق عقال دليل آينده و پژوهي دچار فقر تفكر .عقالنيت روشي شده است درنتيجهني
و جهان آينده و موقعيت انسان پژوهي مطالعه چندجانبه انسان امروز از وضعيت

در اين پژوهيدن سازوكاري براي آينده. امروزي است و نيز فراهم آوردن امكاناتي شناسي
و جهان فردا مربوط مي پژوهيهآيندحال اينبا.شود آينده است كه به سرنوشت انسان

و با سازوكار امروزي درباره فردا طراحي مي .شود بيشتر در حوزه انساني كاربرد دارد
مي آينده و جهان آينده از پژوهي به ماهيت امروزي انسان پردازد كه آن بخشي

مي انسان به. شود گرايي محسوب دنبال اين است كه از واقعيت پوشيده آينده اين مطالعه
به. ريزي آن بپردازد تا به برنامه نمايي كند انسان رخ در اين رويكرد دنبال تدبير انساني

پژوهي اين است كه آينده همه هدف آينده؛ يعني ريزي است مثابه برنامه آينده انساني به
و متناسب با آن برنامه هايي را براي آن سامان دهد امروزي براي انسان فردا طراحي كند

ميتا به آنچه خود از انسان فرد كه اين فرض از آينده تعيين نمي. خواهد دست يابدا كند
و مقتضيات او كدام است او براساس؛ زيرا انسان آينده چگونه است يا مناسبات

و انسان مي متفاوت با كليبهداند كه آينده ممكن است روندشناسي چرخش كيهان
.چيزي باشد كه در ذهن انسان امروز آمده است
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 پژوهي آينده نقشه راه
مي آينده و هم نقشه راه براي آينده را ترسيم در اين. كند پژوهي هم نقشه راه آينده است

و شكست زمان گفته مي هاي شود كه در آن آدمي با طرح آينده نقشه از انفجار آينده
و محتمل به آينده بهتر دست مي به. يابد ممكن از با اين اصل جاي ايده آينده واحد

به آينده .مراتب به سمت آينده راهگشاتر است هاي متفاوت بايد سخن گفته شود كه
 هـاي نگاري انديشي است كه براي طراحي آينده پژوهي نقشه راه آينده با رويكرد آينده آينده

و برنامه پژوهي با پيش با اين رويكرد آينده. يابد متفاوت سازمان مي ريزي متفـاوت اسـت، بيني
. نگري وجود دارد بيني براساس منطق پيش حداقل پيش هرچند در آن
به آينده و شناسايي روشمند از روندهاي آينده است كه پژوهي يك نقشه سياستي

و برنامه اين سياست شناور با ديگر سياست. هاي آينده وابستگي دارد اليه هاي ريزي ها
و بنابراين شيوه .آن نيز متفاوت است هاي پژوهيدن متداول علمي تفاوت اصولي دارد

به آينده . مثابه يك علم در عين روشمندي غير از علم متداول امروز است پژوهي
و ابطال است، اما علم و افهامش قابل اثبات و مسئله تعييني دارد علم كنوني موضوع

و نه در موقعيت اثبات يا ابطال قرار مي و مسئله تعييني دارد در. گيرد آينده نه موضوع
ص و فقط تفكر را با سازه خردمندي اين ورت يا بايد گفت آينده نه علم كه فلسفه است

ميكليبهتابد يا علميمي بر و ناعلمي در آن يكسان تلقي . شوند متفاوت است كه علم
و فقط به همين دليل تفكر واقعيت اين است كه آينده پژوهي نه علم كه فلسفه است
.امكان نفوذ در آينده را دارد

 پژوهي امكان آينده

مي آينده اين آينده در جايي. آيد پژوهيدن طرحي از جهان امكان است كه از گذشته
بي. تر حاضر بوده است رويد كه پيش مي و از هيچ چيزي درنگ نمي با اين فرض آينده رويد

مي ايجاد نمي و آن از عناصر تعييني گذشته پديدار امروز با عناصر فكر؛ يعني شود شود
و فردا نيز با قابليتدي و ساخته شده مي روز طراحي .شود هاي فكر امروزي پديدار

در اين. پژوهي از آينده طرحي از آينده امكاني در جهان واقع است امكان آينده
و چيزي ساكن وجود ندارد تا بر آن تكيه شود با اين نگاه. طرح همه چيزها شناورند
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ميپژوهش در آينده نيز در همين وضع قرا بير و ثباتش در ها خواهد ثباتي گيرد
.بود

و هايي مانند بنيادي، فني، تحليل سياست پژوهي با شيوه امكان آينده هاي آينده
مي پژوهي سياست آينده در چهارسوي جهان آينده فهم سختيبهها اين امكان. شود ها ممكن

و به دشواري هرچه تمامو مفهوم مي سر شوند وميبرتر نيز .نشينند سادگي فروميبهكشند

 پژوهي فقر آينده
به فقر آينده اگر. كار رفته است پژوهي ناشي از نوع تفكري است كه در پژوهيدن آينده

و پژوهشي مبتني كسي نسبت به آينده او بر روند آينده انجام ندهد، آينده، تفكر بيني
ا. كوتاه يا ناشي از تخيالت بيهوده است تفاق ناميمون در سطح وسيعي در اكنون اين

.پژوهي رخ داده است چرخه آينده
و خرد را در حيرت فرو برده است اگر در آينده. آينده همه تفكر است كه ناخواسته ذهن

در تفكري صورت نگيرد، آينده و فقط صورت مسئله را اي براي انسان وجود نخواهد داشت
فق. دهد معرض سوادآموزي ذهن قرار مي كهر آيندهاكنون پژوهي در عرصه آينده سايه افكنده

و اين واقعيت مانند طاعون در ذهن انسان نشان و منطق خرد است دهنده فقر حاكميت تفكر
مي او اكنون از آينده. امروز نفوذ كرده است .گويد كه هيچ تصور روشني از آن ندارد اي سخن

مي پژوهي در گذر تاريخ با طراحي مدل مفهومي ذهن آينده با. گيرد شكل اين مدل
مي زبان پيش پژوهـي در آينـده حـال ايـنبا.دهد بيني در آينده ناآمده معناشناختي انجام

و ذهن نمي مفهوم زمان به پايان مي و فضا عبـور كنـد، جـز رسد تواند از خميدگي زمان
و انفجار آينده رخ دهد .اينكه شكست زمان

 پژوهي روش آينده
مي روشپژوهي در آينده و جمعي نقش مناسب ايفا با اين. كنند ها به دو صورت فردي

و به و اجتماعات انساني ممكن هاي آينده كارگيري روش فرض ايجاد پژوهي براي افراد
به؛ زيرا است و و اجتماعي دارند و فن مصرف فردي مي علم آيند، هرچند كار نوع بشر

.توجهي به آنها نداشته باشند
در ايـن فـراز فقـط تفكـر در مغـز. انديشي كاربردي نـدارد صه آيندهاين اصل در عر
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و رگه آينده رخنه مي و فنـي را سـامان مـي كند ايـن روش. دهـد هاي پژوهيـدن علمـي
و مـي  و فن كاربرد دارد را توانـد آينـده هرچند در چهارسوي علم و جمعـي هـاي فـردي
اي در اختيار بشر نيسـت تـا يندهآ؛ زيرا توضيح دهد، اما در عرصه تفكر امري ناتوان است

و تبيين آن به شكل سنجيده وجود داشته باشد .روشي براي فهم

 درك حقيقت آينده

اين. هاي امروزي است پژوهي مسئله اصلي درك حقيقت آينده از طريق واقعيت در آينده
و اشكال مختلف پديدار شود درك ممكن است با روش حقيقت حال درعين.هاي متفاوت

را آينده فقط با سازوكارهاي روند آينده شناخته مي و احتماالت امروزي نه چيزي شود
مي ثابت مي و نه و از ميان بردارند كنند .توانند چيزي را نفي كنند

و آينده در حقيقت گذشته و انسان استبههاي برجاي مانده . وقوع نپيوسته جهان
و در حك كه طوريبه. شودم گذشته واقع نمياين پديدار امروزي ديگر گذشته نيست
حال همه آينده استهردرپس آينده. وجودش از مغز سر تا ناخن پا دگرگون شده است

.تابدميبرمثابه قانون طبيعيو فقط قانون آينده را به
و اين نكته اكنون بشر همواره با گذشته آينده براي او فهم سختيبهنما سروكار داشته

و نيز تداوم انفجار سياهچاله؛ زيراشده است ها تحوالت اساسي جهان براساس انفجار بزرگ
مي سال و بشر امروز آن گذشته را امروزي ها به طول انجامند تا پرتوهاي آن به بشر برسند
ميكه درحاليداند، مي اين اصل حتي درباره. اي در آستانه وقوع است كند، آينده او احساس

از شناخت خود بازمانده، هميشه گذشته خود را آيندهكه ازآنجا بشر. كند انسان نيز صدق مي
و مي ميبهپندارد و فهم او اغلب معطوف به گذشته بوده است ندرت درحال زندگي .كند

 پژوهي انواع آينده
مي آينده و جهاني تقسيم :شود پژوهي به دو صورت انساني

و مقتضيات انساني استپژوهيدن اول تابع تاريخ، مالحظات، آينده اين. مناسبات
مي آينده كند تا آينده انساني پژوهي با كشف روند كنوني انسان آينده، تحوالت او را رصد

.تري قرار گيرد ها در موقعيت مناسب نگاري با آينده
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و نيز تداوم پژوهيدن دوم از قانون سياهچاله آينده ها، انفجار بزرگ، شكست زمان
آينده جهان بدون؛ يعنيو شايد انسان در آن نقش پيراموني ايفا كند كند آن پيروي مي

مي دخالت انسان در پهناي كيهان حاضر مي و با اين سياست هستي آن ديده .شود شود
مي از يكسو آينده و جهاني طراحي شود كه هريك براي پژوهي به دو صورت بومي

س اين آينده. پاسخ به نيازي خواهند بود و ماهيت انساني داردپژوهي نيز  ديگر. ازه، ساختار
به هاي اوليه آينده سو قدم و تدريج در چرخه جهان پژوهي در حوزه انسان بومي خواهد بود

پژوهي جهاني در چارچوب انديشه البته آينده. انديشي نفوذ خواهند كرد با فراگيري آينده
كه ملي طراحي مي با. خواهد آمد پاسخ داده شودشود تا به نيازهاي انسان در جهاني
مد وجود اين آينده ميل پژوهي در مسائل جهاني اغلب با بر سازي اكتشافي انجام شود كه

و به پيامدهاي ممكن متكي است دامنه وسيعي از متغيرها به پيش مي .رود

 پژوهي نظريه آينده

و منطقي آينده نظريه مي هاي آينده با رويكرد عقالني با اين. سازند ها را برگونه واقعي
مي نگاه نظريه مي ها به ما نهايت طبقدرشود؟ گويند كه آينده چيست؟ چگونه پديدار

 چه اصولي عمل خواهد كرد؟
:پژوهي سه نظريه كلي براي فهم چگونه زيستن در آينده وجود دارد در آينده

و خيال بر آن حاكم مي:ريه توصيفينظ تا براساس منطق حدس، گمان، شهود شوند
و فهم ذهن را متقاعد  .پذيري قرار گيرد كنند كه در موقعيت باورپذيري
و حال نسبت به آينده بيني پيش:نظريه تشريحي ها از آينده طبق تحوالت گذشته

.گيرد تا از يك نوع عقالنيت روندها برپايه الگوي تاريخي پيروي كند صورت مي
و مناسباتش:نظريه تجويزي طراحي آينده بهتر براي انسان فردا كه با روح، منطق، باورها

و با مقتضيات انسان آينده به .به يك واقعيت سيال همراه شودمثا سازگار باشد

 پژوهي هاي آينده ويژگي
و وجود دارد كه توجه پژوهي چند ويژگي در آينده به هريك موجب فهم آينده

هايي مانند چندي بودن مسائل آينده، پژوهي با ويژگي آينده. شود راهگشايي در آن مي
و قياسي  و زبان فكر، ارزشبراعمال روش استقرايي ها براي مداري پژوهش پايه زمان
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و تمركز كردن بر متغيرهاي سريع با قابليت درك بهتر به و انعطاف صورت متنوع پذيري
مي فهم .شود پذيري شناخته

و برگونه پژوهي هريك از اين ويژگي در آينده ها حق حيات در شناخت آينده دارند
و مسئله مشخص اين ويژگي.دآفريني كنن توانند نقش واقعي مي ها با فقر تعيين موضوع

و درصدند كه مسائل آينده را از  و نيز با منطق احتماالت طراحي شدند به شكل ذهني
و زبانشان برپايه ايده فهم طريق پيش .پذيري تبيين كنند نگري زمان

 پژوهي رويكرد آينده

 پنجبهكه دارد وجود آيندهنتبييو توضيح براي متعددي رويكردهاي پژوهي آينده در
:شودمي اشارهآن نمونه

نيروهاي حاكم؛ يعني آينده در حقيقت تداوم منطقي گذشته است: رويكرد استنتاجي
ها قابل فهم بيني صورت يكپارچه آينده را با پيش بر گذشته كه غيرقابل تغيير بودند به

را با اين اصل كسي كه روش شكل. كنند مي بشناسد با استفاده از گيري گذشته
مي روندهاي گذشته به سمت آينده با بهترين پيش و با منطق واقعيت بيني ممكن رود

و رگه مرور شده مي و زبان داند كه روندها و حال براساس منطق هاي آينده را گذشته
.كنند آينده ترسيم مي

آينده؛ يعنيشد براساس آن تاريخ جهان در آينده تكرار خواهد: رويكرد تحليل الگوها
و حوادث گذشته براساس الگوهاي قابل پيش با. بيني است تكرار روندها در اين وضعيت

و تحليل مقايسه و ارتباط دادن آنها به شكل واقعي دانايي از گذشته و آينده تر اي گذشته
به آينده مي هاي محتمل .آيند دست

ا: رويكرد تحليل هدف و سازمانآينده براساس باورها، اقدامات ها در شرايط آينده فراد
بيني سازان قابل پيش با اين تحليل آينده با آزمودن اهداف تصميم. رود رو به بهبودي مي

مي مي و در امكان وجودي قرار .گيرد شود
و تصادفي آينده نتيجه عوامل حوادثي غيرقابل پيش: هاي متعدد رويكرد آينده بيني

مي نگري با اين رويكرد آينده. است و حوادث مربوط شود بهتر به گستره وسيعي از روندها
يك كه با آن آينده مي برنامهفرايند هاي متعددي در .شوند ريزي شده قابل تصوير
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و برپايه حوادث:اي رويكرد مكاشفه آينده معجوني پيچيده از روندهاي تغييرناپذير است
به. گيرد تصادفي شكل مي دل در اين نگاه بهكارگيري روش ها مراتب از ديگر روش في

و كارسازتر است .اثرگذارتر

 پژوهي رويكردهاي آينده
دنبـال حـل مسـائل هـاي جهـاني بـه پژوهي با رويكرد چندبعدي در عرصه پژوهش آينده

و دشوار آينده جهان است پژوه در عرصه موضوع تعيينـي در اين وضع هر آينده. پيچيده
و پژوهش مي و هيچ پژوهيدني از آينده همه عناصر را در يك آينده خود فكر پژوهـي كند

ماهيت چندبعدي مسـئله را همه پژوه بايد بته هر آيندهال. شوند مشخص مطالعه قرار نمي
.در دستور كار خود قرار دهد

مي آينده نحويبهپژوهي رويكردها در آينده و موجب ذهن ها را شكل  انگيزي مضاعف دهند
ها معطوف باشند تـا دسـتخوش از يكسو رويكردها بايد به واقعيت. شوند براي فكربرانگيزي مي

تو خيال و شـود كـه ديگـر سـوي اعمـال ايـن شـيوه موجـب مـي. هم بيهوده نشـوند انگيزي
و آينده هاي آينده جهان با دغدغه آينده پژوهش .كاوي انجام دهند ها در راه آينده واقع شوند

 پژوهي گانه آينده رويكرد سه

مي پژوهش و شناخته از. شوند هاي بنيادين براساس خردمحوري با رويكردهاي متنوع ديده
مي ها جهت رويكردها به پژوهشيكسو و گيري سو با سوگيري معقول هدفمند خواهند ديگر دهند
و در مواردي نقش اين اصل در چرخه آينده. شد .آفريني كرده است پژوهي نيز كاربرد دارد

و سوگيري متفاوت براي پژوهيدن وجود دارد در آينده :پژوهي سه رويكرد
و اكتشافي، پژوهي آينده) الف  با رويكرد تحليلي
و تصويرپردازي، پژوهي آينده)ب  با نگاه ذهني
و مشاركتي پژوهي آينده)ج .براساس هنجاري

 پژوهي هدف آينده
و جهـان پژوهي هركس در امتداد جهـان هدف آينده ؛ يعنـي شناسـي او قـرار دارد گرايـي
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و توانـاييميچرخه اين دو شناسايي از جهان چنين هدفي را تأمين و بـه او قـدرت كند
.دهد در شناخت آينده جهان مي

مي پژوهي پژوه در آينده آينده :كند هاي خود چند هدف اساسي را دنبال
در روندهاي جهـان آينـده، كشـف سـازه پژوه بررسي هدف آينده)الف هـاي جهـان

و يافتن راه آستانه آمدن، فهم مسئله و حل مسئله هاي اساسي آينده هـاي حـل ارائه راهها
.هاي آينده جهان است فكربرانگيز براساس پژوهش

گيري پژوه نه شناخت دقيق آينده جهان كه راهگشايي آن براي تصميم آينده هدف)ب
با. هاست نگاري بهتر امروز براي فهم واقعي در آينده ها براي مواجهه پژوهي آينده ذهن امروز

و پيچيده قابل فهم شودكند تا آيند با فردا آمادگي پيدا مي اين آمادگي از طريق.ه دشوار
به كشف فرصت و تهديدهاي آينده مي ها و دست دست آيد كه با روندپژوهي قابل درك
.يافتن است

و فهم نظم بنيادين حاكم بر جهان طبيعي پژوهي آينده)ج . آيدميوجودبهبا كشف
رو با درك اين نظم فرض آشوبگرايانه بودن جهان آينده و جهان با زمانش از ميان رفته

.رود به پيش مي

 پژوهي غايت آينده
مي هاي مناسب پژوهي براي تدوين سياست آينده و برتر آينده انسان طراحي اين. شود تر

و با منطق انسان امروز طراحي مي و آينده سراسر انساني است و با مناسبات شود
ا. مقتضيات انسان آينده سازگاري دارد انگيزي، پژوهي جريان ذهن ين نگاه براي آيندهبا

و تفكر به . ها باشند مثابه سياست پايه اصلي الزمند تا راهگشاي آينده طوفان فكري
به آينده به و ها وجود صورت يك ايده همراه با واقعيت مثابه يك واقعيت وجود ندارد

گونـه كـه ايـن تفكـر همـان.بر تفكر خالق است ايده آينده نه امر اتفاقي كه مبتني. دارد
از. كند، غايت آن را نيز رسم خواهـد كـرد سازه آينده را طراحي مي بنـابراين هـر فـرض

گرايانـه اي غايـت آينـده در هـر آينـده؛ يعني صورت طبيعي امري غايتمند است آينده به
و ارتبـاطي بـا. انساني وجود دارد هرچند جهان رو به پـيش غايـت جهـاني خـود را دارد

.چوني انسان نداردچندو
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 پژوهي دو اصل در آينده
پژوهي دو اصل راهبردي براي پژوهش در روند جهان آينده وجود دارد كه بايد در آينده

و. جدي گرفته شود يكي خالقيت ذهن براساس طوفان ذهني با رويكرد فكربرانگيزي
اين دو اصل. استپژوهان در پژوهش مربوط به آينده سازي راه براي آينده ديگر ساده

و ذهن با امكانات ذهن را با فراهم آوردن امكاني در روند واقعي آينده قرار مي دهند
و حس به شكل واقعي با آينده و تفكر مي پژوهي آينده خرد، مغز .دهد نگاري انجام

را آينده ميبرپژوه با روندپژوهي كار خود از مبناي اين دو اصل بنيادين انجام و دهد
ه گيري سازي او خطر را به حوزه تصميم تصميم؛ زيرا راسي در اقدامات خود نداردكسي

و اساس كارش فاقد مي پژوه دغدغه بنابراين آينده. خطر جدي است هر گونهسپارد
مي نتيجه و او با موضوع تفكر آينده به فكركردن در پيرامون آن اقدام . كند گرايي ندارد

و زبان دنياي جديدي اين شيوه راه نفوذ در آينده را باز مي و با شكست زمان كليبهكند
.آينده است گشايد كه نشانگر پرتوهاي متفاوت با گذشته به روي او مي

 پژوهي سه اصل آينده

:پژوهي انسان سه اصل بنيادين وجود دارد در آينده
كه:اول و تا حدودي حس در آينده جهان و فكر آگاهي يافتن از موقعيت ذهن

و فكر قابل دست يافتن است. امري ممكن است .با اين فرض آينده فقط با نفوذ ذهن
و سرنوشت:دوم ساز پيروي اين آگاهي از موقعيت آينده جهان از يقين قطعي

و نمي آگاهي؛ زيرا توجيهي براي فرار در پژوهش نكردن آينده وجود نداردحال درعين كند
و با لحظات دستخوش تغييرات اساسي مي .شود از آينده مانند خودش ناپايدار است

و سازن انسان: سوم و آينده خود استسراسر وجودي خودساخته . ده سرنوشت امروز
و بايد از اين امكان براي بهبود زندگي خوددرانسان و حس داده يافته كه خدا به او خرد

اين اصل انساني چنان اهميت دارد كه ممكن است روزي از اين امكان. استفاده كند
ساني را استفاده نكرده به شكل واقعي بازخواست شود كه چرا اين اصل از حقيقت ان

.ناديده گرفته است
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 پژوهي مؤلفه آينده
به آينده و تجـويزي پژوهي مثابه يك واقعيت تاريخي شـده از دو مؤلفـه علمـي توصـيفي

مي با واقعيت نحويبهاين دو مؤلفه هريك. آيدميوجودبهمتفاوت  كننـد ها ارتباط برقرار
ايـن. آورنـد مـي وجـود بـه انديشـي خاصـي انديشان برگونـه واقعـي آينـدهو با آن آينده

و علم از اين مؤلفه آينده مي انديشي درواقع نه فكري كه علمي است .كند ها پيروي
مي پژوه در مؤلفه توصيفي به آينده آينده.1 د هايي و پردازند كه وقوع امكاني ارند
و براساس روش آينده مي وكيفي محتمل هاي كمي انديش متعاقب آن .كنند ترين را تعيين

را آينده.2 ترين روندها پايه محتملبرانديش در مؤلفه تجويزي خود راهكارهايي
به. كند براي پديداري آينده مطلوب توصيه مي و اين توصيه ممكن است مثابه واقعيت

ق به آيندهحال اينبا.رار گيردشايد در تعارض با آن كارگيري اين انديش ناگزير از
.هاي ممكن از آينده دست يابد راهكارهاست تا به حداقل آگاهي

ها پژوهي تفاوت آينده

مي پژوهي آينده و روش كنند، اما راه ها هدف واحدي را دنبال هاي دستيابي به آينده ها
و ها تفاوت نگري شناسي با آينده آيندهپژوهي، با اين فرض آينده. متفاوت است بنيادي

و منطق حس انساني پيروي مي با اين اصل. كنند روشي با هم دارند، اما همگي از خرد
مي به چند نمونه از اين تفاوت :شود ها اشاره

و آينده آينده.1 مي پژوهي كنند كه تحوالت آينده را رصد شناسي به انسان كمك
و زواياي آن را  ميكنند و بدانند كه آينده چگونه پديدار .شود با منطق خرد بشناسند

پژوهي است كه اغلب كشف نحوه پديداري آينده با هر نگاهي شكل برتر آيندهحال اين با
. هاي اساسي با آينده دارد اين اصل در عين همگرايي تفاوت. شود ناديده گرفته مي

صو شناسي اغلب روي پژوهش آينده ميهاي انجام شده پژوهي آيندهكه درحاليگيرد، رت
.در آينده است ناگزير از پژوهش

در با آينده. پژوهي است آينده هر گونهنگري سرآغاز آينده.2 و خرد پژوهيدن ذهن
مي جهان واقعي امكان آينده و با اين منطق آينده انديشي ها نگري بيني براي آينده يابد

و اصل تفاوت در عين همگرايي؛ يعني شود فراهم مي در وجودشان همساني وجود ندارد
.بر آنها حاكم است
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 پژوهي اصول آينده
ب پژوهي اصول متفاوتي وجود دارد كه آنها بنيان در آينده سامانه هاي اين دانش را

و به آينده مي مي كنند به. ها ورود پيدا نكند دهند كه در بيراهه پژوه راه نشان در ذيل
ميچند نمونه از آن  :شود اشاره

و تغييرپذيري آينـده اسـت پژوهي آينده در:اصل اول ايـن اصـل. اصل اول قطعي نبودن
و نگارش سياست در سياسـت؛ زيـرا هاي بهتر در آينده طراحي شده اسـت براي فهم  هـا

مثابـه يـك ايـن رونـدپژوهي بـه. شـوند گيري سازماني انتخاب مـي با جهتپژوهي آينده
ميپژوهي آينده واقعيت موقعيت مطلوب در پژوهـي آينـده در اين صـورت. كند را ترسيم

اين تالش. دنبال اين است كه راهي به سمت موقعيت مطلوب پيدا كند وضعيت واقعي به
ميپژوهي آينده در و در اين سـير همـه نـوع احتمـاالت دن از راه امكان آينده انجام شود

و چيزي فروگذار نخواهد ديده مي .شد شوند
آينده مانند فصول سال؛ يعني پژوهي نه اصل توهمي كه امر واقعي است آينده:دوماصل
مي به و با مرور كردن زمان خود رخت ترتيب و آيندهميبرآيند آن پژوهي بندند ها طبق

.شوند پديدار مي
حقيقت بر شانهپژوهي نه اعتبار ذهني كه واقعيتي در آستانه آمدن آينده:اصل سوم

ا. است و حال مانند تاختن ابرهاي خشمگين به با ين اصل فاصله آينده با گذشته
و آمدن باران است با در اينجا وضعيت آمدن باران نه براساس پيش. يكديگر بيني كه

مي رويكرد پيش .شود نگري دانسته

 پژوهي هاي آينده موج

را آينده و توانايي در حوزه انساني در ها امواجي شناور در جهانند كه روابط كهنه قدرت
و زمينه هم مي هاي موج. آورندميوجودبههايي براي كشمكش فرداي ناآمده شكند

مي آينده همان روند قابليت به پس بازگشتن را نيز دارند كه اين اصل گونه كه به پيش
و بازگشتن با خود مفهوم اصالت بازگشت را تداعي نمي در چرخه پيش ؛ زيرا كند رفتن

به هر پيش و بازگشتن نه .معناي تكرار اولي كه ايجادي نو برگونه جديد است رفتن
كه هايي از آينده پژوهي با خود موج گسترش آينده و سامان داده پژوهيدن را شكل
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ها تا مرز شكاكيت اين برداشت. آمده استوجودبههاي متنوع از آينده با آن برداشت
و در مواردي به سامانه معقو پيش .لي نيز رسيده استرفته

و اثرگذار رخ داده است در تاريخ آينده :پژوهي سه موج بزرگ
 نظمو امنيتبر مبتنيها پژوهيدن روحكهشد پديدار1960تا 1940 دهه از:اول موج
.است بوده جهان در

انداز خردي ها از چشم بوده كه پژوهش 1980تا آغاز دهه 1960از دهه:موج دوم
با در اين دوره آينده. اند اند، هرچند با نقدهايي همراه شده پيروي كرده انديشان

و در جامعه انساني اقبال به اين تفكر آينده پژوهي آينده نگر هاي خود خوش درخشيدند
.نيز قابل توجه بوده است

ها در موقعيت سازماني ديده پژوهي تاكنون بوده كه آينده1980دهه از:موج سوم
به اين موج. اند شده يك اند كه در كشور ما هيچ دنبال داشته ها با خود تغييرات اساسي را

و همچنان در سرآغازها سرگردان مانده از اين موج در هاي بزرگ رخ برنتابيده و راهي
و تفكر نيافته .اند حيرت

 پژوهيم آيندهپاراداي

و. پژوهي دو پارادايم اصلي براي فهم آينده وجود دارد در آينده يكي پارادايم اكتشافي
. ديگر هنجاري است

و بر آن نوعي از جبرگرايي در پارادايم اكتشافي آينده نتيجه منطقي گذشته است
به. پوشيده سيطره دارد اي رقم خورده كه شخص يا فهم زمان گونه در اين پارادايم شرايط

و درك گذشته به كشف آينده مي حال قبطدر اين آينده چرخه منطق تاريخ. يابد ها دست
و كاشف نتيجه منطقي گذشته است. سازدميقوانين خود آن را .بنابراين انسان ناظر آينده

و حس در ساخت آينده و مغز، خرد ها دخالت اثربخش در پارادايم هنجاري ذهن
و مغز خالق در اين آينده با آينده. دارند و بهتر مواجه انسان با ذهن هاي ممكن، محتمل
ا مي و با و در اين پارادايم آزاد است در. گزيندميبرختيار زندگي آينده خود را شود

و پارادايم هنجاري شرايط ناخواسته بر او حاكم مي و در آن كمتر خالقيت، منطق شود
مي عقالنيت ديده مي و بيشتر در گرداب به هم فشرده اطالعات گرفتار .شود شود
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 پژوهي چگونگي آينده

و فاقد پژوهي امر پژوهي چگونه واقعيتي است؟ آينده آينده واقعيت هر گونهي ناآمده
از يكسو اين. هاي آينده است اين پژوهيدن تجميعي از حدس. تعييني مشخص است

مي حدس نمايي آنها اندك گيرند، هرچند واقع ها براساس تفكر معطوف به واقعيت شكل
و از ديگر سوي مفروضات امروزي از آينده وجود دارد كه بناست آينده. باشد نمايي كند

.ريزي براي فرداي خودخواسته است بيشتر تدبيري در چارچوب برنامه
مي آينده و با تصديقي از آن به انجـام مـي پژوهي با تصورات آينده شكل . رسـد گيرد

و تصـديقات حدسـي اسـت پژوهـي مجموعـه با ايـن منطـق آينـده ايـن. اي از تصـورات
مي مجموعه در. نمايي كنند اند، هرچند دانسته گويند كه نادانسته ها از روندهايي به آينده

و فقط فرض آن وجود دارد بـا ايـن فـرض تـدبيري بـراي. اين صورت آينده وجود ندارد
مي برنامه .گيرد تا آينده خودساخته وانهاده نباشد ريزي از آينده صورت

و در كليبهضمن اينكه ممكن است اين آينده فرضي با آينده واقعي متفاوت باشد
و تمامي تالشدو سوي  ؛ هاي امروزي براي فردا بيهوده باشد مخالف هم حركت كنند

هاي امروزي مستلزم واقعيت آينده نيستند، هرچند در تالشند به اين امر ايدهيعني
.واقعي دست يابند

و آينده  پژوهي نسبت انديشه
به پژوهي چه نسبتي با انديشه دارد؟ آينده آينده از پژوهي در مثابه يك واقعيت گرو آينده

و درصدد كشف تناسب انديشه در چرخه پديداري آينده است انديشيدن به آينده ؛ هاست
و هر آينده انساني با انديشهزيرا هاي مربوط به آينده جهان انديشههمه اي همراه است

ميبهاز مسائل اساسي انديشه  .آيند حساب
اين انديشه. هاستن در آيندهپژوهي از آينده جهان سازوكاري براي انديشيد آينده

مي فعاليت ذهن را براي امر غيرقابل پيش در اين موقعيت. كند بيني آينده آماده
مي آينده آينده؛ زيرا داند ماهيت آن چيست شود كه بشر نمي پژوهي به چيزي مربوط

و زمان را در خود فرومي سياهچاله و بازنمي اي است كه نور سخ. گردند برد ن با اين اصل
.گفتن از آينده بدون حكومت تفكر مانند سخن نگفتن يا بيهوده گفتن است
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و آينده همواره دغدغه شناسد، آن را رها نمي حال كه آينده را نمي عيندربشر  كند
مي.و موضوعي براي تفكر او بوده است و تفكر دنبال را بشر آينده را با خرد و تفكر كند

.ند، هرچند تاكنون از اين امكان كمتر استفاده كرده استدا تنها راه نفوذ در آينده مي

 پژوهي انديشه آينده

مي پژوهي انسان دانا درباره واقعيت در آينده و انديشد كه هنوز وقوع نيافته هاي ممكن اند
مي نادانسته مي. داند شناسي را امري نافع پژوهيـدن دانـد كـه آينـده او در پژوهش آينده

همبراي كشف رويداده و بـراي انسـان فـردا ايي است كه اكنون در چرخه كار قرار دارند
مي؛ يعني نافع خواهند بود در او درباره چيزهاي ممكن و انديشد كه هنـوز وقـوع نيافتـه

.و در آستانه وقوعند امكان پديداري واقع شده
و آينده ؛ زيرا است هاي آينده نگري زيربناي همه پژوهش از نگاه ديگر انديشه آينده

مي هر گونه و اين دو در پديداري امر آينده پژوهيدن با انديشيدن در آن صورت گيرد
مي. مالزم يكديگرند و شناسد كه درباره با اين نگاه بشر به ميزاني آينده را اش انديشيده
.اي انجام نداده فقط با ناداني بر دامنه پرحرفي خود افزوده است در آنچه انديشه

و تفكر پژوهي آينده

در آينده و منطـق زبـان و بـا ايـن اصـل تفكـر پژوهي به تفكر خودبنيـاد پيچيـده شـده
اگـر تفكـر در مغـز وجـود آينـده نباشـد،كه طوريبه. آفرين است چهارسوي آينده نقش

پژوهي نه يك علم كـه تفكـري سراسـر آيندهحال اينبا.شود چيزي از آينده دانسته نمي
شناسي به ريسمان تفكر پيوسته اسـت سرنخ آينده؛ يعنيتمعطوف به فن انديشيدن اس

و زبان آينده ساكن مي و دشـوار پس تفكـر گشـاينده راه. شود كه در زمان هـاي سـخت
و نيز راه و ناگشوده است آينده .هاي بسته
:پژوهي وقوع سه انفجار براي امكان پديداري واقعيت آينده امري الزم است در آينده

 كه از دايره خودبنياد بيرون آيد، انفجار ذهن) الف
 آيد،درانفجار وجود آينده تا از وضعيت سياهچاله تاريك به شكل سفيدچاله)ب
و شكست زمان كه بر وقوع آينده ممكن گواهي داده شود)ج .انفجار
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اين تفكر. انديشي سراسر تفكر است پژوهي براساس سازوكار آينده با اين اصل آينده
و فهم جه دستانه صورت با اين پژوهش تصميم پيش. ان آينده سروكار داردبا كشف

و جهان ناآمده با حدس مي و پيش گيرد مي نگري ها و براي انسان قابل هايي فهم شود
و تصميم برنامه شد ريزي .گيري خواهد

و نيز فرد بر تفكر جمع پژوهي مانند كانون تفكر مبتني آينده . انديشانه است انديشانه
مياين تفك و با رهار به انسان كمك و مديريت شوند كند كه فرداهاي انسان بهتر رصد

.شدن آينده دستخوش بيهودگي نشود
به آينده در. هاست پژوهيدن براساس داده مثابه يك فكر غير از آينده پژوهي امروزه

و ها مشكل اين است كه آينده پژوهي آينده تفكر درنتيجهانديشي جدي گرفته نشده
جاي روندهاي فردابه هاي امروزي پژوهي اغلب داده در اين آينده. بربسته است رخت

و فردا در گمان پيش و امروز. ها قرار نگرفته است نگري نشسته اكنون فرداي بدون امروز
.ها سامان يافته كه رهزن تفكر است نگاري بدون فردا در آينده

 پژوهي تفكر آينده
انديشي نشان داده كه واقعيت آينده در فراسوي آيندهپژوهي براساس منطق آينده
گونه كه علمي نيست در چارچوب اين پژوهش آينده همان. پردازي واقع شده است خيال

و خرد است خيال هم نمي با اين اصل در نهاد. گنجد، اما سراسر تفكري معطوف به ذهن
و پژوه و همين امكان رمز حيات آينده ش در آن محسوب آينده تفكر وجود دارد

مي مي و آن را براي انسان امروز قابل فهم .كند شود
به آينده چندهردر اين مورد. بر تفكر آينده است مثابه يك واقعيت مبتني پژوهي

به نقطه اكنون. دنبال نداشته است نظر متفاوتي وجود دارد، اما اين ايده اقبال همگاني را
ي روش حاكم بر آينده و در مواردي هم توهمي استپژوهي مدل علمي كه درحالي.ا ادبي

و ادبيات فقط در عرصه وجود نقش و علم مي واقعيت آينده وجود ندارد و آفريني كنند
و فقط با تفكر راه نفوذ در آن هموار مي با بنابراين در عمل آينده وجود ندارد و شود

و جريان انديشه منطقي بر دامنه نفوذ ذهن افزود خيال شدانگيزي .ه خواهد
مي آينده نگـري كنـد تـا بـا آينـده پژوهي با سازوكار تفكر آينده به فهم آينده كمك
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اگـر چنـين رويـدادي واقـع شـود،. نگاري مناسب انجام شـود مثابه يك واقعيت آينده به
پس پيش و متعاقب آن آن نگري و فهمي سـيال از نگري از آينده امري ممكن خواهد شد

كوجود به بهخواهد آمد .پذير است دليل منطقي بودن دفاعه
و تفكر در پژوهيدن آينده. پژوهي است آينده هر گونهتفكر اصيل زيرساخت اگر خرد

در اين عرصه انفجار تفكر. رفتي از سياهچاله آينده وجود ندارد آفريني نكنند، راه برون نقش
و  مي درنتيجهموجب شكست زمان و اين اتفاق راه آينده را هموار سياهچاله آينده شود

مي مي و زباني براي دانايي آن .ها قابل فهم باشد سازد كه براي همه انسان كند

 شناسي آينده
و مبناي تمامي آينده آينده هر گونهپژوهي سرمشق آينده با اين. هاست نگري شناسي

ق كاري نياز دارد تا با آن از سرگرداني رود، به سرمش اصل كسي كه در راه آينده مي
به بنابراين آينده. بيرون آيد شناسي با راهكار معناي دخالت انسان در آينده پژوهي

و آينده آينده .نگاري است نگري
. پژوهي در موقعيت عمل طرحي از يك امكان ناپديدار در جهان امكـان اسـت آينده

.سرمشـق كـاري اسـت هـر گونـه گويد كه فاقـد اين طرح از امكاني ناشناخته سخن مي
به پژوهي به سرمشق كاري نياز دارد كه با آينده آيندهحال اين با مي انديشي اگر. آيد دست

بيهاي آينده فهم نشود، آين سرمشق و منطقي خواهـد ده و فاقد تحليل دقيق فكري بوته
و  ميكليبهبود و تفكر بيرون .رود از مدار شناسايي خرد

 تحليل آينده
و تفكر در بنيان مي تحليل آينده با رويكرد عقالني اين تحليل. گيرد هاي جهان آينده صورت

با در اين. شود با كشف روندهاي تاريخي در پهناي جهان دانسته مي صورت چنين تحليلي
و نيز نفوذ در آينده فهم ايده مي ها در پهناي جهان .شود ها با شكست زمان ممكن

و آينــده پــژوه بــا رويكــرد تحليــل آينــده بــه مطالعــه در مســائل اساســي سياســت
تـوان ايـن رونـد بـراي او چنـان اهميـت دارد كـه مـي. پـردازد سياستگذاري آينده مـي 

س آينده .هاي معطوف به آينده دانست ياستپژوهي را تحليل



 پژوهي جهان آينده 206

و بنا به مناسبات انساني طرح هاي آينده در واقعيت سياست هاي هايي از آينده ها
و رگه اين سياست. شوند سياست محسوب مي با ها از طريق روندشناسي و نيز شناسي

و فهم خواهند شد .منطق تاريخي كشف

 پژوهي دانايي آينده

چه با ايده آينده و حال دارد كه نمي دانسته شود؟ بشر دانستهپژوهي داند هايي از گذشته
به. گذرد در درونش چه مي و كشف نشده است آينده . عنوان يك اصل هنوز وجود نيافته

و اين هايي از جهان فتح نشده هاي آينده، انسان از جهان آينده، نقشه رو ايده ازاين اند
ميها آينده محسو نگري ها براساس پيش ايده و بيش از اين چيزي از واقعيتب شوند

.گويند آينده نمي
و منطق خـرد. آينده موضوع اساسي تفكر بشر است اين موضوع فقط با اصول تفكر

و هنـري قـرار نگرفتـه تـا در آن وضـعيت دانسته مي و هنوز آينده در مـدل علمـي شود
تف. دانسته شود .كر بشر استبنابراين آينده با تمامي امكانش موضوع دانايي

به آيا ايده آينده با روند جهان و آينده خواهد شمولي دنبال توضيح گذشته، حال
و گستردن امكان آينده است هم اين ايده. بود؟ ايده آينده براي گشودن ها از يكسو

و حال را مي مي گذشته و هم آينده را دنبال ها هرچند اين ايده ديگر ازسوي. كنند پايند
در همه چيز جهان را توضيح نمي .آينده دارندفرايند دهند، اما جامعيتي قابل پذيرش

و آگاهي آينده  پژوهي
مي آينده از پژوهي حق حياتي براي آينده ايجاد كند كه موجب پديدار شدن آگاهي
مي پديده را. شود هاي آينده كهميبراين آگاهي عناصر ذهن هاي درباره آيندهانگيزد

و منطق فكر گرفته شود .متفاوت تصميمي براساس آگاهي
مي آينده هايي براساس كند كه تصميم پژوهي در آينده بستري را براي انسان فراهم

و دانايي گرفته شود و جهان با اصل عدم با وجود اين آينده. خرد، تفكر پژوهي از آينده
به قطعيت شكل مي و در گيرد .شود بيني واقع نمي موقعيت پيش طور كامل

به در آينده و هر نگاهي پژوهي امر قطعي براي انديشيدن ذهن انسان وجود ندارد
اين عرصه به شكل كامل با روندپژوهي. شودميآينده براساس اصل عدم قطعيت بسامان 
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و نيز پيش به نگري در موقعيت پيشو اعمال تفكر وجود عيار مثابه يك واقعيت تمام بيني
.ندارد كه در آن خوابگردي سايه نيافكنده باشد

 پژوهي زني آينده گمانه
مي زني جايگزين اصل پيش پژوهي فن گمانه در آينده اين دو فرض هرچند. شود بيني

و آن را در روند اساسي با هم ندارند، اما الزم است به حداقل تفاوت تفاوت ها توجه كرد
.دانايي جدي گرفت

بهض آيندهبا اين فر . زدن آن است بيني آينده كه حدس معناي پيش پژوهيدن نه
مي پژوه با حدس آينده و. دهد هايش پديده آينده را شكل او با نگاهي به آينده، موانع

را مشكالت پيش با اين برداشت انديشيدن. دارد تا راه آينده هموار شودميبرروي فردا
و چنان شكلمي به آينده نه امري بيهوده كه با آن توان آينده را براساس روندها ساخت
.گنجد داد كه فقط در سامانه خيال مي
و در آن فقط حدس اين فرض كه آينده گمانه ها سيطره يابند، تصوري زني باشد

و ازاين؛ زيرا نامناسب است زني رو نه گمانه آينده نه انديشه علمي كه فكري خالق است
بر كه فقط اصل پيش .آن حاكم استنگري

و پيش هر گونهبيني وجود دارد؛ اما آن در فراسوي پژوهي هرچند پيش در آينده بيني
به آينده. پيشگويي متداول است و حس است دنبال شكل دادن به آينده پژوه . ها با منطق خرد

و نيازهاي انساني بسازد با اين نگاه. او با اين منطق بنا دارد جهان آينده را متناسب با عاليق
اش آينده و .ياي آينده استپژوهيدن جهان شكلي از فني معطوف به داناييِ تغييرات زمان، زبان

اگر آينده. بيني است بيني در عمل غيرقابل پيش پژوهي در عين امكان پيش آينده
و چنانچه علم نباشد، اصل پيش علم باشد پيش بر بيني در آن امري ممكن است نگري

پس آن حاكم خواهد بود كه به به طور طبيعي .دنبال خواهد داشت نگري را
آوردن آينــده جديــد براســاس منطــق وجــود بــهپژوهــي نــه پيشــگويي كــه آينــده
كه پژوهي درواقع نوعي از آينده اين آينده. روندهاست بينـي پـيش هـر گونـه سازي است

پژوهـان بـه يـك زبـان مشـترك فكـري، با اين اصل آينده. دهد طبق اين واقعيت رخ مي
و فني نياز دارند تا سوگيري آنان را در منطق فهم آينده ترسيم كند .علمي
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 پژوهي عدم قطعيت آينده
مي آينده و با اصل عدم قطعيت شكل از پژوهي واقعيتي ناآمده است و با روندپژوهي گيرد

كنــد كــه ايــن اصــلِ پويــا منطــق دورانديشــي را توجيــه مــي. شــود آينــده پديــدار مــي
به آينده اگـر در شـناخت آينـده چرخـه. انديشي صورت گيـرد مثابه سخت پژوهيدن بايد
و بيهودهوجودبه انديشي سخت .گويي شود نيايد، ممكن است دچار خوابگردي

و مسـئله وجـود دارد كـه هريـك در آينده در نحـوي بـه پژوهي فقر موضـوع، روش
به. لنگند موقعيت تفكر مي رغم اينكه در آينده تفكر وجود دارد، هنـوز ذهـن با اين فرض

شايد اين فقر ناشي از اين واقعيت بوده كه تفكر. آدمي را به فكر كردن برنيانگيخته است
و  .پژوهي ناچيزي شكل گرفته است آينده درنتيجهدر مواجهه با آينده قرار نگرفته

و با خردمندي در آينده نفوذ كند، هنوز چنين جالب اينكه انسا ني كه بايد فكر كند
لحاظ وجودي بايد درباره سرنوشتبهكه درحالياين انسان. اتفاقي برايش رخ نداده است

و اين فكر نكردن در جاهايي خود فكر كند، فكري براي سرگذشت خود انجام نمي دهد
آيا.و تاكنون بر ذهني سخت نگرفته است كه تفكر وجود دارد براي او فكربرانگيز نشده

را اين واقعيت فكر نكردن در جهان امروز شگفتي انسان  انگيزد؟ نميبرها

 پژوهي مهندسي آينده

مي مهندسي آينده تصويري آينده پژوهي دهد انسان پژوهانه از جهان آينده دارد كه نشان
و آينـده دست مبتنيهايي از اين پژوهش؛ زيرا پژوهي متفاوت است با جهان بر علم اسـت

را يك از روش نه علم كه هيچ و آن سراسـر تفكـري معطـوف بـه نمـيبرهاي علمي تابـد
و با اين اصل شـايد بتـوان آينـده. واقعيت از روندهاي ناآمده است پژوهـي را تفكـر فنـي

.هاي جهان ناميد مهندسي شده از آينده
به آينده آينده براساس الگوگيري از روندهاي گذشته واقع مهندسي روندهاي پژوهي

را اين مهندسي در روندهاي آينده به مطالعه معقول نياز دارد تا آينده. است هاي محتمل
و برنامه براي تصميم و منطق گيري و فردا را براساس آگاهي ريزي مناسب شناسايي كند
.هي در جهان آينده استپژو پژوهي شكل ديگر از زمان در اين صورت آينده. دانايي بسازد
پژوهي ممكن است نشانگرهاي زماني داشته باشد، اما همه وجودش زمان آينده

زمان گرچه در جهان حق حيات پيدا كند، اما مفهوم جهان را به همراه؛ زيرا نيست
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و جهان بنابراين تفاوت اساسي ميان زمان. ندارد به پژوهي مثابه اشيا يا انسان پژوهي
.پژوهي ناديده گرفته شده است اين امر در سطح وسيعي در آينده وجود دارد كه

مي با اين فرض از آينده از پژوهي چه گسيل و شود؟ آينده سراسر سياهچاله است
مي سياهچاله آينده فقط حداقل دو اگر از آينده. شود هايي از نيروي آگاهي گسيل پژوهي

از اصل پيش و پيشگويي اوليه گسيل نشود، پس به بيني مي آنها چه ويژهبه. آيد دست
ميبهپژوهي كشف روندهايي است كه در طول زمان اينكه آينده و در اين وقوع پيوندند

.هاي نيرو بايد توجه كرد تا راه ورود به جهان آينده بسته نشود صورت به حداقل

 پژوهي سياستي آينده
و همسوي وجوفرايند پژوهي چند در آينده شامل فرايندها اين.د داردسياستيِ متفاوت

و سازي آينده براساس مفهوم ها، مفهوم سازي ذهن براي دورنگري سياست آماده ستاني
و نگارش نتايج آينده مفهوم و مهندسي آينده سياست پژوهي پژوهي سياست، تحليل فني

.شود سياست با الگوي گذشته تاريخي مي
:شود با اين نگاه پرسيده مي

آ و سياستگذاري وجود دارد؟ سياستگذاري در مقايسه يندهچه تفاوتي بين پژوهي
 ريزي در سياستگذاري نوع برنامه. تر است مدت ريزي كوتاه پژوهي يك دوره برنامه با آينده

بر اينكه پژوهي عالوه يافته است كه در آينده سازمانهاي فرض براساس پذيرش پيش
مي پرسش مي فرض شوند، در آن همه پيش هاي اساسي مطرح و اصولي ها زير سؤال روند

.چراي فكري باشدو قطعي در آن وجود ندارد كه فاقد چون
ايـن. شـود هاي معطـوف بـه آن انجـام مـي پژوهي پژوهي همزمان سياست در آينده

به پژوهش مي ها هرچند دشوار هـا با اين پژوهش. رسند، اما كاري ممكن خواهند بود نظر
و فكـر بـا نفـوذ در آن مـي معقول قرار مـي نگري آينده در موقعيت پيش در گيـرد توانـد

و برجسته ايفا كند .ساخت آينده نقش عميق، گسترده
و برنامه پژوه سياست با اين رويكرد آينده و توسعه ريزي آينـده را تعيـين هاي علمي

به آينده؛ زيرا كند مي و حل مسائل آينـده اسـت پژوه پـس او بـا ايـن. دنبال كشف، درك
و درصدد فهم آينده .هاي در آستانه وقوع است منطق نگاهي به آينده دارد
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مي در اين صورت آينده اين. شود پژوهي با كاربردهايش در عرصه آينده شناخته
و نيز راهبردهاي نظام اقتصادي پژوهش آينده با دو حوزه تصميم و سياسي گيري امنيتي

پژوهان به شكل عملي كمتر ورود سازمانيهها هرچند آيند در اين عرصه. همراه شده است
به اند، اما آيندهو هويتي يافته مي پژوهي .شود مثابه يك واقعيت با نگاه كاربردي مالحظه

 پژوهي مدرن آينده
اين. عقالنيت مدرن قرار دارند برشانهوكيفي هاي مدرن براساس روش كمي پژوهي آينده
هاي روشنگري است كه بر آن نوعي از منطق ابزاري، پژوهي متأثر از انديشه آينده

و آگاهي مشابه حاكم است اين آينده  و پيشكليبهعقالنيت نگري متفاوت با پيشگويي
به؛ زيرا است را در زيرساخت اين پژوهش مصالحي به تابد نميبركار رفته كه پيشگويي و

.بيني را در دستور قرار داده است جايش پيش
به در اين آينده و حس همزمان مي پژوهي عقل ازسويي تالش بعدي. شوند كار گرفته

در به و حس جمعي و مغز. پژوهش آينده استفرايند كارگيري عقل اين راهبرد به ذهن
و كند كه با حداقل اشتباه كمك مي دربهها همراه شود .گرايي قرار گيرد موقعيت واقعتناسب

 پژوهي چند پرسش از آينده

؛ يعني پژوهي نشانگر اين واقعيت است كه تفكر در آن وجود دارد پرسش از روند آينده
در با اين نگاه به پرسش. انديشانه دارند پژوهانه ريشه آينده هاي آينده مدلهمه هايي

مي پيرامون آينده :پردازيم پژوهي
پژوهـي هرچنـد بـه مطالعـه آينـده گيـرد؟ آينـده پژوهي چگونه شكل مـي آينده.1

و حال پردازد، اما بخش گسترده مي در. شـود پژوهي مربوط مـي اي از آن به گذشته بشـر
پژوهـي قـرار اين دو پژوهش شواهدي در اختيار دارد كـه بـا اعتبـارش در دايـره آينـده 

ف.ردـگي مي د رض آيندهـبا اين و حالـيگپژوهي شكل .پژوهي است ري از گذشته
و پژوهي توصيف چه چيزي است؟ آينده آينده.2 پژوهي توصيف رويدادهاي ناديده

به اين آينده. ناشنيده در درك آينده است و سامان بخشيدنِ پژوهيدن معناي شكل دادن
. دستانه به سازمان كشورداري براساس آگاهي خالق است پيش

با اين. پژوهي ريشه در تاريخ انساني دارده دارد؟ آيندهپژوهي در كجا ريش آينده.3
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مي فرض درك تاريخي از تاريخ انسان به روند آينده و تاريخي .دهد پژوهي او شكل معقول
پژوهي در پرتو تاريخي پژوهي معناي تاريخي بودن وجود دارد؟ آينده آيا در آينده.4

و جهان درك مي آي. شود بودن انسان نگري كشف پژوهي دو آينده ندهبا اين فرض از
مي. شود مي نگري ديگر آينده. شود يكي طرح جامع جهان آينده كه انسان نيز در آن ديده
هاي در اين صورت بخشي از آينده تابع برنامه. ريزي معطوف به آينده است مثابه برنامه به

و بخش ديگر به و امروز و نزديك طور طبيعي تداوم گذشته ديروز .است هاي دور
به آيا با آينده.5 مي پژوهي فهم آينده به آيد؟ آينده دست و تبيين پژوهي معناي فهم

با گونه كه با پوچ اين تفكر همان. گرايانه از واقعيت آينده است واقع گرايي سازگاري ندارد
پژوهانه بنابراين مطالعات آينده. هاي پوزيتيويسم منطقي نيز در تعارض است انديشه
مي ايدهدرواقع  .كنند هاي موجه معطوف به آينده را توجيه
مي آينده.6 به پردازد؟ آينده پژوهي به چه چيزي پژوهي در شرايط واقعي با رويكرد فكري

مي ايده هايي با اين پژوهيدن واقعيت. ها هستند پردازد كه درصدد كشف آينده هاي اصيل ناآمده
و گشايشي در فهم آنها از آينده در جهان امكان منعكس مي .آورندميوجودبهشوند

مي پژوه از آينده آينده.7 مي گويد؟ آينده پژوهي چه گويد پژوه از آينده ناآمده سخن
به اين ذهن آينده. شناسي سنجيده است دنبال طرحي از يك آيندهو به دنبال كشف پژوه

.انديشي است ساس تفكر حسابگر در چهارسوي آيندههاي آينده براو فهم چالش
هاي بنيادين پژوهي با ايده پژوهي بررسي چه مسائلي در آينده است؟ آينده آينده.8

و مناقشه مي مسائل اساسي پيچيده، دشوار هاي كند تا انديشه برانگيز جهان را بررسي
و فناوري فرصت زدنو نيز با محك ها آشكار سازد سازي چالش ها را با برجسته علمي

.سازي فهم آينده را در گذر زمان ممكن كند ها، موجبات امكان سياست
هايي از روند پژوهي طرح پژوهي براي گشايش جهان آينده است؟ آينده آيا آينده.9

مي آينده. هاست نمايي آينده آينده براي رخ با پژوهي چيزي است كه آينده را و گشايد
بر خرد يا حس باشد يا اينكه دستخوش توهمات كه مبتني اين گشودن تفاوتي ندارد

به با اين فهم هر چيزي ممكن است در حدود خود آينده. بيهوده شود و گستر باشد
چيزهايي است كه به فهم آينده كمك همه پژوهي پس آينده. نمايي آينده كمك كند رخ
و ذهن را در چهارسوي آينده مي مي كنند .برند پژوهي راه
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معنـاي كشـف پژوهـي بـه پژوهي براي كشف چـه چيـزي اسـت؟ آينـدههآيند.10
و. روندهاي آينده است كس براسـاس تفكـر خـودهراين روندپژوهي روش خاصي ندارد

مي روشي را براي فهم آينده ورزانه براي كشـف پژوهي فن هوش با اين فهم آينده. سازد ها
و خالق دارد مثابه تفكر آينده است كه اين فن خاستگاه انساني به .ارزشي

مي ترين آينده چگونه دقيق.11 اي پژوهي برتر انديشه شود؟ آينده پژوهي تعيين
به پژوهي در مرز علم نمي با اين فرض آينده. معطوف به جريان فن تفكر است و گنجد

با اين برداشت ميزان واقعي. همين دليل فعاليتي سراسر پيوسته به تفكر خودبنياد است
درپ بودن آينده و فني بودن آن است ژوهي .گرو فكري

و پژوهي با چه چيزي پيوند دارد؟ آينده آينده.12 پژوهي با روند آينده پيوند دارد
و مطالعات فراگير براي سياستگذاري آينده است دنبال برنامه به و. ريزي اين مطالعه

مي برنامه ح ريزي براساس احتماالت منطقي به فراسوي حال مربوط و اين الت با شود
ميفرايند عبور از و حال را ناديده نميكه درحاليافتد، حال اتفاق .گيرد گذشته

پژوهي به تغيير سرنوشت فرضي پژوهي به چه چيزي توجه دارد؟ آينده آينده.13
و درصدد تعيين آينده اوست انسان مي زمان جان گرفت كه مروربه اين تفكر. پردازد

و عمل كنوني ما آينده را  ميتفكر گير شده اي همه اكنون شناخت آينده ايده. كند تعيين
بهو هركس بنا دارد با روش و مفهومي سيال از آن تا هايي آن را بشناسد دست آورد
.براي ديگر نيز مفهومي شود

مي آيا آينده.14 اي را براي پژوهي زمينه شود؟ آينده پژوهي موجب خودشناسي
آن آورد كه انسان ذهن فراهم مي و از پيامدهاي ها با موقعيت كنوني خود را بشناسند

و عمل خود آگاهي داشته باشند را هاي واقع پژوهي با خود طرح آينده؛ يعني فكر گرايي
و پژوهش آن واقع شده است ترويج مي .كند كه انسان در مركز توجه
پژوهي نقشه راه مردم براي زندگي اي است؟ آينده پژوهي چگونه نقشه آينده.15

و سعادت است پژوهيدن در سه وضع اين آينده. فرداي بهتر براساس ايده سالمت، شادي
و مطلوب سر  و چيزي از چگونگي آيندهميبرممكن، محتمل و شايد هم فرونشيند كشد

.جهان منعكس نشود
مي آينده.16 از شود؟ آينـده پژوهي چگونه ساخته پژوهـي بـا پژوهيـدن رونـدهايي
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سـازي بـا الگـوي ايـن پژوهيـدن تصـوير واقعـي بـراي آينـده. شـود ها ساخته مـي آينده
هاي ممكن راه شكل بخشيدن بـه آينـده انسان با پژوهيدن آينده؛ زيرا نگاري است آينده

و طبق آن آينده منا مطلوب را ممكن مي ميسبكند .شود تر ساخته
ها پژوهي با شماري از پديده پژوهي با چه چيزهايي سروكار دارد؟ آينده آينده.17

و عمل ها با دو رويكرد عقل فهم اين پديده. سروكار دارد مي گرايي . شود گرايي ميسر
و عمل عقل و نيز برپايه محاسبات منطقي گرايي براساس تفكر، خالقيت ذهني گرايي

بنابراين. هاي مختلف دركي از محاسبات حسي است گرايي در دوره عمل.گيرد شكل مي
و دوم نقشي از گستره هاي اول بر سر راه تصميم آينده گيري اقدام عقاليي قرار دارند

.حس خواهند بود
پژوهي مستلزم پژوهيدنِ پژوهي در آينده مستلزم چه چيزي است؟ آينده آينده.18

اين پژوهيدن با راهبردي. نگاري استي براي آيندهنگر عرصه آينده با رويكرد آينده
.سازي است نگري راه ورودي سيال براي آينده آينده

پژوهي نه تحريف حقيقت كه گشودن پژوهي براي گشودن چيست؟ آينده آينده.19
مي. هايي از آن است واقعيت هـاي آينـده گرايـي در پديـده دهد كه واقـع اين شيوه نشان

بهدر اين صور. حاكم است سرت آينده و با همـين اصـل بـهميبرمثابه جهان واقع كشد
.شود گذشته سپرده مي

پژوهي با التزام به حقيقت درصدد گرايانه چيست؟ آينده پژوهي واقع آينده.20
پژوهيدن در عمل تصويركننده اين آينده. گرايانه از جهان ممكن است هاي واقع دريافت
سر حقيقت در كانون واقعيت هر گونه؛ زيراهاي ممكن از جهان است واقعيت هاي جهان

ميمي بر و خوانده و با همين شيوه نوشته و طبق طرح واقع كشد شد شود .گرايي پديدار خواهد
پژوهي ممكن است موجبات پژوهي براي شناسايي آينده است؟ آينده آيا آينده.21

و شايد طبق واقعيت بهها از موانع شناسايي آينده را فراهم كند اين. شمار آيد عملي آن
و آينده نكته در آينده و فناوري نيز جريان دارد ها بايد با تفكر اصيل پژوهي پژوهي علم

پژوهي در صورتي علم خواهد آيندهحال اينبا.گرايي قرار گيرند همراه شوند تا در راه واقع
و از قانون و نيز تجربه همراه باشد و روش علم در روند بود كه با حداقل احتمال منطقي

.ها استفاده كند آينده
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و پيش آينده  بيني پژوهي
و محسوس است كه در آن پيش آينده اندازها، ها، چشم بيني پژوهي سازوكار معقول
و سوگيري استراتژيك براساس ايده نگاري آينده و نظريه ها و راه ها هايحل هاي نو كشف

و ايجاد رگهپ با آينده. شود واقعي طبق آن ارائه مي از ژوهي هاي حيات آينده كورسويي
نمايي از باران آگاهي آينده اين كورسويي از آينده با آينده. آينده مشاهده خواهد شد

.دهد كه دستيابي به آن كاري سخت دشوار است خبر مي
به آينده به دنبال پيش پژوهي نه از دست آوردن رگه بيني كردن كه هاي تغيير پـيش

در هـاي ذهنـي موجـب فهـم شـالوده اين فهم بـا مـدل. است رويش آينده هـاي پنهـان
مي پيش بـا ايـن برداشـت كسـي واقعيـات آينـده را بـه شـكل دقيـق. شـود بيني آينده
.شناسد كه مفروضات ذهني خود را براساس روندها بهتر شناخته باشد مي

آي پژوهي مفهوم پيش در آينده و تفكر در و پيشگويي وجود ندارد نده چنين بيني
و شايد سخت در تعارض با آنهاست مفهومي را تداعي نمي اين پژوهش از آينده. كند

پس پيش مي نگري را براي .كند تا عقالنيت تفكر بر آن حاكم شود نگري تقويت
در اين. نگري است بيني كه امري سراسر پيش پژوهي نه پيش با اين نگاه آينده

پس صورت پيش و به نگري روش استنتاج روندها خواهند بود كه روندهاي نگري معطوف
از. زند گذشته را به روندهاي آينده پيوند مي آينده براساس اين روند پژوهيدن تجميعي

و حال است و حال در هر آينده نحوه؛ يعني گذشته و اي از گذشته نمايي وجود دارد
.آينده بريده از تاريخ وجودي خود نيست

و با اصل عدم قطعيت فرمولپژوهيدن با توجه آينده مي به روندپژوهي ؛ شود بندي
كه نميبرآينده يك فكر است كه تجربه علمي زيرا و با اين اصل آينده نه قطعي تابد

ها تقارن منطقي وجود دارد كه قابل از نگاه ديگر ميان آينده. امري احتمالي خواهد بود
و از راه متغيرها در پديده و فهم است بهها مي پديدارها .آيد دست

 پژوهي بهتر آينده
ها آينده. هاي بهتر با مقتضيات انساني است پژوهي سازوكاري براي فهم آينده آينده

را تناسب در زمان به و هريك پيامدهاي خاص خود هاي ممكن در آستانه وقوع متفاوتند
سر اين آينده. دارند و فروميميبرها با مفروضاتي ديدگاه حال درعين.نشينند كشند
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و طرحي از انديشه آينده .استگرايي جانبهيكنگرها به تنهايي در فهم آينده ناكافي بوده
و فهم زمان آينده درصدد كشف آن است آينده او براي تحقق. پژوه با سير در روندها

و فهم آينده ميسر شود اين اصل وضعيت حال را دستخوش تغيير مي اين. كند تا كشف
و هدف اين است كه براي تصميم پژوهش به گيري آينده صورت دقيق امري ناممكن است

و تهديدهاي مربوط به آينده افزايش پژوهي فهم فرصت پس با آينده. بهتر اقدام شود ها
.ها در حد ممكن از پيامد تهديدهاي آينده در امان باشند يابد تا انسان مي

د با اين نگاه آينده از آينـده؛ زيـرا رحال شـدن اسـت پژوهي يك روند پـژوه هميشـه
و در هيچ آشيانه وضعي به وضع ديگر مي او بـا. كند اي به شكل جاودان سكونت نمي رود

مي واقع و لحظاتي از سـكون بيني داند كه جهان با همه امكانش در تغيير هميشگي است
و شايد جهان  ميكليبههمه امكانش را فروريخته .شود نابود

مي آينده اين پژوهش. گيرد پژوه همزمان روند حاضر را با روند گذشته در نظر
پژوهانه است تا با روندكاوي به اين امكان برتر مستلزم سياستگذاراني با رويكرد آينده

يا پس در آينده. دست يابند و نيز كشف پژوهي الزم است زمينه، دامنه تنگي، فراخي
و منابع عرصه پژوهيدن آين .ده مورد توجه قرار گيردحدس انواع

 پژوهي انگيزي آينده ذهن
و پژوهش معطوف به آينده با ذهن پژوهي قابليت ذهن در آينده برانگيزي انگيزي وجود دارد

پژوهي نه غيبگـويي كـه فعـاليتي روشـمند رو آينده ازاين. شود يا طوفان ذهني شروع مي
و جامعـه بـراي اقتصـاد، محـيط براي بررسي آينده انسان، جهان، علم، فناوري،  زيسـت

و پديدارهاي جديد اسـت شناسايي پديده هـا ذهـن را در مسـيري قـرار ايـن فعاليـت. ها
و منطق در آن نفوذ كندد مي و با ابزار تفكر .هد كه خرد در مواجهه با آينده قرار گيرد

انگيزي براي اين ذهن. هاي ذهني است انگيزي براي نقشه پژوهي روش ذهن آينده
به نقشه مي سازي فهم آينده ها سازي تنوع تصورها براي تصديق در اين نقشه. رود كار

و آينده با نقشه ذهني آيد تا واقعميوجود به گرايي در روندپژوهي آينده قرار گيرد
ميمثابه يك واقعيت تصور شود به و بازفهمي انجام .شودو با آن فهم
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 پژوهي وجود آينده
و روز پياپي از گذشته مي وجود آينده مانند امتداد شب و همواره آينده ها  بر شانهاي آيد

با. كشد كه آينده پيشينِ گذشته ابزار پديداري آينده جديد استميبرآينده ديگر سر
به آينده نحويبهاين فرض وجود آينده جديد لحاظ آينده بودن سنخ هاي گذشته را

مي مي و آنها را در حكم گذشته قرار شمول بر جهان نوعي از نظم جهان؛ يعني دهد كند
و آينده آينده گذشته ناپديد نميحال درعين.حاكم است مي برشانهشود گيرد آن قرار

.تر باشد هاي پيشين توانمند مراتب از آينده تا به
ف بيبا اين و هر فرض نظمي در جهان رض در جهان، نظم طبيعي حاكم است

مي. احتمالي ناتمام خواهد بود خوانند اين دو فرض ذهن را به سمت اين واقعيت بزرگ
و انجام گيتي  و ايده واحدي بر آن حاكم است كه فهم اين ايده آغاز كه جهان يكپارچه

ميبا اين اصل ايده واحدي بر ايج. كند را توجيه مي و برجايي جهان حكومت از اد و كند
.اي ذهن بزرگ آفرينش اوست ذهن بزرگي بيرون آمده كه اين طرح بزرگ نشانه

 نگري آينده.1- 18
 نگري آغاز آينده

بر عمده فعاليت آن مبتنيكهدر مؤسسه رند آغاز شد 1948در سال نوين نگري آينده
به دغدغه عمده اين آينده. بيني بوده است منطق پيش نگري، شناخت احتماالت مربوط

و  . ديگر امور را شامل شده استمروربه جنگ بوده
به مفهوم آينده 1980از دهه به نگري در سياستگذاري و از آن صورت ابزار كار رفته

.سياستگذاري استفاده شده است
و از جهاند جديد به آيندهرويكر شمولي بيرون نگري پيش از گذشته سياستي شد

و با دغدغه در اين رويكرد هم با جهان. هاي انساني شكل جديدي پيدا كرد آمد پژوهي
و هم به مفهوم انساني آن بسنده كرده است تعريف آينده كه طوريبه. نگري فاصله گرفت

مي امروزه از آينده با اين نگاه. نگري انسان است شود، مقصود آينده نگري سخن گفته
.نگري انسان بسنده كرده است ها چنان دستخوش تحليل شدند كه فقط به آينده نگري آينده
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 نگري معناي آينده

بيني واقعيت آينده از پيشفرايندي نگري سراسر نگري به چه معناست؟ آينده آينده
مي. است و با دورانديشي و حدودش چنين معنايي دور از دسترس خرد نيست توان حد

در با اين اصل خرد در آينده. را تعيين كرد نگري حق حيات ويژه دارد، هرچند حس نيز
و شايد بتواند نقش .آفريني كند آن تأثيرگذار است

و اغلب با ادبيات مفهوميهردردرك آينده پيش دانسته حال كاري سخت دشوار است
و چگونگي آن پرسيده. مانند در آنجا مي اند برخي در طرح مقدماتي مفهوم آينده از چيستي

به كه تا حدودي به آن پاسخ گفته و منطق مجاب اند كه 1.كننده نبوده است دليل فقر تفكر

به آينده و پيش معناي دقيق كلمه فهم، تبيين، پيش نگري نگري از روندهاي بيني
مي. آينده است آن نگاري شود كه آينده اين فهم موجب و عميقي براساس هايي دقيق

.ها پديدار شوند سازي آيند تا آيندهوجود به
 بـا. نگري نه مشاهده آينـده كـه تفكـري در رونـدهاي معطـوف بـه آن اسـت آينده

مي نگري چرخه ذهن آينده و ذهـن بـراي دانسـتن آينـده از تمـامي انگيزي شروع شـود
.كند امكانات خود استفاده مي

 نگري پرسش آينده
ذهـن بـا طـرح. نگري براي ايجاد گشايش مفهومي جديد در آينده است پرسش از آينده

به پرسش رود تـا در آن شـايد روشـنگري كورسـويي كـاوي مـي دنبال آينده هاي بنيادين
به پرسشخصوص با اين فرض در اين. آوردوجود به مي مثابه واقع هايي :شود نگري طرح

با نگري چيست؟ آينده آينده.1 و نگري و تداوم گذشته درحـال زشناسي امر گذشته
و درونگـري نسـبت بـه آينـده اسـت  و نيز نگريستن به حال با منطق امـروزي بـا. آينده

مي آينده و ناديـدن هريـك شود كه آينده نگري دانسته هـا در پيـدايي مـالزم يكديگرنـد
.شود موجب نديدن ديگري مي

انديشير فني معطوف به آيندهنگري سراس نگري يك فن است؟ آينده آيا آينده.2
. انگيزي خود را با تفكر پيوند دهد اين فن براي كسي قابل فهم خواهد بود كه ذهن. است

___________________________________________________________________________ 
و آيندهرضا داوري،.1 ص 1392سخن، انتشارات، نگري فلسفه ،27.
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دو از يكسو اگر كسي اين فن را نياموزد، آينده و از ديگر سوي اين فن پژوه نخواهد بود
و همين اصل رمز حيات آينده جنبه ذهن و فكربرانگيزي دارد ا انگيزي .ستنگري

فن نگري قابل تعليم است؟ آينده آيا آينده.3 نگري در موقعيت عمل طرحي از يك
و تدبير دورانديشانه است آينده؛ زيرا قابل تعليم است با. نگري حاصل خردمندي، تفكر
در اين اصل آينده و روشي براي تعليم دادن است، اما تفكر نگري فني قابل انديشيدن

و فقط روش آن قابل تعليم خواهد بودنگري قابل تعليم آينده هر؛ زيرا دادن نيست
.هاي ديگر براي آن نافع نخواهد بود كارگيري روش فكري روش ويژه خود را دارد كه به

 نگري وضعيت آينده
نگري طرحي خردمندانه از ذهن فعال است كه اگر روند كنوني در آينده ادامه يابد، آينده

مو وضعيت آينده به از آيندهحال اينبا.تر خواهد بود قعيت كنوني نامناسبمراتب از نگري
و تا به امروز نيز تداوم- يك ضرورت انساني اجتماعي است كه در گذشته شكل گرفته
.منطقي يافته است

با. نگري از آينده سازوكاري براي تعيين وضعيت جهان آينده است آينده اين اصل
و همگر با اين فرض. هاي اساسي با هم دارند ايي تفاوتاصول استراتژي در عين قرابت

به آينده و ساخت جهان معناي تعيين كردن سياست نگري از آينده هاي فهم بنيادين
و طرح. هاي فرداست آينده براساس واقعيت در اين بين كساني در بررسي پويايي جهاني

و جهان آينده از آينده علمي، تكنولوژيكي، اقتصاد جهاني، آينده سيا سي، اجتماعي
و واقع غيراند كه اغلب براي جوامع امروزي تصوري محيط امنيتي سخن گفته بينانه بوده

و آسياي بزرگ به تصوير بكشد 1.نتوانسته ترسيمي از آينده آمريكا، اروپا

به آينده و پيش نگري و تبيين . بيني كردن آن است معناي ديدن روندهاي آينده
و مي استفاده از الگوي تاريخي به پيشذهن با روندكاوي با اين. يابد نگري آينده دست

به اصل آينده به جاي پيش نگر مي دنبال پيش بيني كردن با نگري و آينده را رود
مي نگاري آينده و قابل فهم .سازد هاي ممكن

___________________________________________________________________________ 
ص21در قرن استراتژي امنيت ملي آمريكا كميسيون امنيت ملي آمريكا،.1 ،28-15.
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 نگر پرسش آينده
كه از ذهن او در وضعي واقع شده. نگر ناشي از حيرت ذهن است پرسش آينده

و با منطق شگفتي راهي در آينده يافته است با اين فرض به چند. سرگرداني بيرون آمده
مي پرسش آينده :شود نگر در اين رابطه اشاره

نگري براي توصيف وجود نگري كردن از آينده ممكن است؟ آينده چگونه آينده.1
مي. انديشي است آينده با منطق آينده كه با اين اصل دانسته انديشي زيربناي آيندهشود

و آينده مي هر گونهنگري است .شود فهم آينده با آن ممكن
وقوعبههاي نگري چتر ذهني براي واقعيت نگري چگونه چيزي است؟ آينده آينده.2

كه نگري چنانچه به آينده آينده. نپيوسته است و در آن گذشته پژوهي معطوف نباشد
و ارتباطي از بخشي از وجود آدمي است نمادسازي نشو د، طرحي از يك بحران هويتي

در. شود اي بدون گذشته طراحي نمي هيچ آينده؛ زيرا آينده است از نگاه ديگر گذشته
كند كه نه فقط نشان دادن گذشته، بلكه گشودن حال زمان حال حق حيات پيدا مي

و آينده با پيوستگي اين دو اصل پديدار مي در. شود است و پس هر آينده ريشه گذشته
و حال است .حال دارد، هرچند آينده چيزي متفاوت با گذشته

مي آينده.3 شناسـي صـورت نگـري برپايـه آينـده شود؟ آينـده نگري با چه اصلي بنا
پژوهـي شناسي با تكيه بر روابط منطقيِ رويدادها به آينـده با اين اصل هر آينده. گيرد مي

.نيازمند است
نگـري وابسـته بـه پژوهي وجود دارد؟ آيندهو آيندهنگري اي بين آينده چه رابطه.4
و پيوسته به برنامه آينده و مبتني پژوهي . بر واقعيات انساني است گرايي

مي آينده.5 نگرها براي كنند؟ آينده نگرها در فهم آينده از چه چيزهايي استفاده
آنان براي تحقق از نظر. كنند قابل فهم كردن آينده از سناريوهاي متفاوت استفاده مي

و ذهن به سناريوهاي متفاوت متناظر نياز  ايده آينده طراحي سناريو واحد كافي نيست
و در موقعيت آينده قابل فهم كند .دارد تا ايده آينده را در فضاي حال

 نگرها ويژگي آينده
مي نگرها با ويژگي آينده :شوند هاي چندگانه شناخته

حا ذهني دورانديش، گذشته.1 و مبتنيلنگر، و برنامه پژوه ريزي دارند بر طراحي
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و عقالنيت عمل دنبال مي و بلندمدت آينده را با منطق خرد .كنند كه اهداف كوتاه
مي.2 و نظارت و در آستانه آينده رفتارهاي خود را با خردمندي كنترل به كنند ها

و هرگز تسليم دانسته پيش مي .شوند هاي زمان نمي روند
م.3 و ميبا تفكر و پيامدهاي تصميم سياستي خود انديشند نطق عقالني به عواقب

.كنند تا روندهايي از آينده فراموش نشودو چيزي را فروگذار نمي
ها هاي ذهني براي فهم آينده آنان با مهارتي كه در انديشيدن دارند، در برابر لغزش.4

مي تسليم نمي و همواره رو به جلو حركت تا شوند .اي را از ميان بردارند نادانستهكنند
مي.5 دهند كه سراسر در چارچوب زندگي خود سبكي از يك تفكر خالق ارائه
و جهان نما، واقعيت آينده .نماست گستر

و احساس آنان نوعي توازن منطقي بين آرزوها، سياست.6 و اهدافشان در انديشه  ها
مي وجود دارد كه آينده .جندسن ها را با اين مقياس منطقي

 نگر دورانديشي آينده
و دور آينده مي نگر انساني خردمند و از بيهوده انديش است كه همواره سخن معقول گويد

مي او در آينده. جويد گفتن دوري مي كند تا از چندوچون نگري سياست معقولي را دنبال
و جريان خردمندي آينده. زمان امروزي عبور كند و زبان خردي همراه است نگر با خرد

و روانش حكومت . كندمي بر روح
نگرهـا، آينـده حـال ايـن بـا.نگري در عمل سياستي معطوف به دورانديشي است آينده

و حسابگرانه به عواقب امور خود مي مي دورانديشانه و نشان ها نگري دهند كه آينده انديشند
و جهان با اين منطق اگر كسي از خود، جامعه انساني. اند آگاهي پيچيده شده به خودآگاهي

ميو  نگـري او نتيجـه كنـد، آگـاهي واقعـي نداشـته باشـد، آينـده جهاني كه در آن زندگي
و بيهوده .گويي است پرحرفي

ها نگر بيني آينده آينده

و منطق خرد است نگري نوعي از آينده آينده و. بيني با اصول، روش اين نكتـه در اصـول
دا گويي يا غيب شيوه عملي با منطق غيب از.ردداني تفاوت اساسـي بـا ايـن فهـم نـوعي

مي پيش آينده و مغـز بيني و سـاخته شـده ذهـن و عمل انسان بوده شود كه نتيجه فكر
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و پس آينده. اوست نگـري مسـتقل از وضـع انسـاني نيسـت كـه گروهـي گـردهم آينـد
و نيز زبان فكر است پيش و آن طرحي معطوف به منطق خرد، حس .بيني كنند

نگري بيني سنجيده انجام خواهد داد كه ذهن او به پيش نگر در صورتي آينده آينده
مي. نگري آميخته باشدو پس كنند كه آنها نيز اين دو اصل از قانون روندكاوي پيروي

هاي بنابراين هر ديدني از آينده به ديده. پژوهي خواهند بود هاي گذشته تابع سرمشق
و آنها در پديداري قرين يكديگرند و حال پيوسته .گذشته

 نگري علم آينده

در ايـن. نگري در زبان امروزي نه يك علم كه فني معطوف به تفكر خودبنياد است آينده
و حـس انسـاني نيـز نقـش تعيـين  پـس. كننـده برعهـده دارنـد عرصه قصد، اراده، خرد

و ظرفيت خرد، آينده و پيش از توانايي نگري متناسب با امكانات كنوني انسان خواهد بود
و  .گيرد اي در جهان واقع شكل نمي انديشه آيندهحس

و روش خاصي براي آينده نگري در صورتي علم خواهد بود كه موضوع، مسئله
و آزمودن داشته باشد تجربه و در آيندهكه درحالي. كردن نگري چرخه موضوع، مسئله

و در آن همه چيز از قانون منطق احتماالت پيروي مي با. نندك روش تعييني وجود ندارد
و خودبنياد است .اين فرض آينده نه يك علم تعييني كه فني پيچيده به تفكر اصيل

 نگاري آينده.1- 19
 نگاري معناي آينده

اين. اي در آستانه آمدن است نگاري سازوكاري براي آماده شدن در مواجهه با آينده آينده
و نگري، آينده بر كشف روند آينده سازوكار مبتني .تفكر اصيل استانديشي

به آينده و تبيين آينده معناي پيش نگاري در اين وضعيت. هاست نگري در فهم
مي انگيزي از طريق روندها به رصد آينده نگار با ذهن آينده از. كند ها اقدام او همواره

و در آستانه پديداري است سخن مي و بنا دارد با نهادسازي چيزي كه وجود ندارد گويد
.شدن آن كمك كند در مفهومي
به آينده و كارگيري آن در جهان آينـده نگاري درصدد روشنگري در احتماالت آينده
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و در آينده. است و بيهوده نيست نگاري نگاه قطعي از دانايي وجود ندارد، اما امري وانهاده
و خـرد سـليم صـورت مـي همه اتفاق حـال ايـن بـا.گيرنـد ها در چارچوب اصول منطقي

و نيز با اعمال روش نگا آينده ري با هدف ترغيب ذهن به تفكر راهبردي در جامعه انساني
مي آينده .شود پژوهي انجام

 نگاري امكان آينده

اين امكـان بـه. هاست نگاري در چرخش زمان طرحي از يك امكان وقوعي از آينده آينده
و  و سـازه اوليـه اي پـيش سـاخته قطعيتي پيچيده نشده كه ترديد در آن كارساز نباشـد

و دور است براي ساخت آينده .هاي نزديك
مي هاي آينده در جهان واقعيت نگاري با شناسايي گزينه آينده و ها امكان وقوع يابد

ازسويي با طراحي آينده فهرستي. كند بهتر بودن هر گزينه را با تفكر در آينده تعيين مي
و تصميم از اولويت گز ها ريزان راهبردي ينه بهتر را برعهده برنامهها در زمينه دستيابي به
به در اين صورت هرچند آينده. دهد قرار مي بيني مثابه يك واقعيت پيش نگاري آينده را

.كند، اما ذهن را براي مواجهه با آينده با رويكرد فكري آماده خواهد كرد نمي

 نگاري روش آينده

و برپايه اصول منطقي استبر تفكر مشار نگاري ناشي از يك روش مبتني آينده اين. كتي
و هم از تمامي ظرفيت مي تفكر هم سازه جمعي دارد و تجربي استفاده . كند هاي روشي

اش تفكر نيست، اما سراسر به انديشه علمي پيچيده نگاري هرچند همه با اين فرض آينده
.شده است
ودهشناسـي نباشـد فاقـد پيشـينه آينـ بـر روش نگاري چنانچه مبتني آينده پژوهـي

وكيفـي قـدم اول نگاري اعمال روش كمي در آيندهكه درحالي. علمي خواهد بود درنتيجه
نگـاري كـه تفكـر در مغـزش نفـوذ اين آينده. بيني كردن آينده متمركز است براي پيش

و نمي واقع شگفتي نكرده باشد به هاي مطلـوب طرز روشمند آيندهبهتواند ساز نخواهد بود
.درا سامان ده

نگري چنان توسعه يافته كه به شبكه لحاظ آينده از نگاه ديگر جهان امروز به
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نكته اين است آيا ما نيز در چنين موقعيتي قرار داريم. نگاري جهاني روي آورده است آينده
و مه به يا در ادبيات پيچيده مي آلودش سرگردانيم؟ ما در راهي با سوي آينده رويم كه

چ بيراهه و در موقعيت حال نماندن هستيمها تفاوت و فقط سرخوش از رفتن .نداني ندارد

 نگاري آينده آينده
و مغز است آينده و ساخت آن با سوگيري ذهن  نگاري آينده. نگاري نه پيشگويي آينده كه شكل دادن

و توانايي در درك آن است به نگاري امكان با اين برداشت در آينده. دنبال بهبودي فهم آينده
مي نگاري بيني در آينده ديده نشده، هرچند اين امر در آينده پيش .افتد ها اتفاق

مي نگاري با روندشناسي به ساخت آينده آينده و محتمل اقدام اين. كند هاي ممكن
به شناسايي هرچه با واقع در نگاري صورت طبيعي آينده گرايي بيشتري همراه شود، ها
خ ساخت آينده بهتر موفق .واهند كردتر عمل

پس نگري، پيش از نگاهي ساخت آينده همزمان با پيش و نگري از آينده ممكن بيني
به. شود مي فن نگري، علم برپايه پيش مثابه پيش در ساخت آينده، تجميع تفكر و بيني

مي براساس پس .گيرد نگري صورت
متـأثر از نگـاري ايـن آينـده. انديشـي اسـت نگاري درواقع امكاني براي آينـده آينده

و به را در اين صورت آينـده. هاست بيني آينده دنبال پيش گذشته نگـاري تحـوالت آينـده
و تحليل آينده پيشدليل به مي بيني نگـاري هاي آينـده پس طرح. كند هاي ممكن بررسي

و هاي آينده بر فعاليت مبتني انديشي خواهند بود تا با آن امكان دستيابي به آينده نزديك
و فكر فراهم شوددور براس .اس منطق خرد

 نگاري پرسش آينده
:نگاري چند پرسش اساسي وجود دارد آيندهفرايند در

مي.1 به چگونه هاي مثابه واقع ساخت؟ سياست توان از رويدادهاي ناآمده، سياستي
و مديريت آينده هاي پيش آينده درواقع سياست ميبهدستانه براي تدبير و حساب آيند

به آماده شدن در آيندهبراي  مي ها از انسان با اين فرض سرفصل. شوند كار گرفته هايي
مي هاي پيش سياست و خود دستانه آينده را با طرح تمامي رويدادهاي ممكن شكل دهد

.كند را براي مواجهه با اين واقعيت آماده مي
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ابزاري نگاري يك اصل ممتاز نگاري براي سياستگذاري است؟ آينده آيا آينده.2
پژوهي نگاري با رويكرد سياست اين آينده. براي اعمال سياستگذاري عمومي است

يافته براي سازماننگاري فعاليت در اين صورت آينده. آيدميوجودبهمعطوف به آينده 
با. هاي بلندمدت است سياست به آيندهفرايند با اين برداشت ذهن نگاري براي دستيابي

و نيز در مي آينده ممكن .شود دايره قابل پذيرش آماده
نگـاري سياسـت نگاري چـه سياسـتي طراحـي خواهـد شـد؟ در آينـده در آينده.3

مي. شود دستيابي به آينده بهتر طراحي مي شود كـه آينـده با اين سياست انساني نوشته
مي چيست؟ چگونه واقع مي گـذارد؟ چـه تصـميمي نسـبت بـه شود؟ چه تأثيري برجاي

در حـال ايـنباكنـد؟ هاي درحال وقـوع ايفـا مـي چه نقشي براي آينده گيرد؟ گذشته مي
مي نگاري سازه سياست آينده به هاي بنيادين گذاشته مثابه يك سياست پايه شود تا آينده

و ساخته شود .طراحي

 نگاري دانايي آينده
مي نگاري آينده و آگاهي و فكر موجب گسترش مرزهاي دانايي .شوند ها با منطق خرد

و گردهم آوردن فناوري ها، دانش اين شيوه در عمل چرخه افزايش ايده ها را در آينده ها
.كند تقويت مي
پژوهي نگاري براساس آينده با اين منطق آينده. نگاري مستلزم دانايي است آينده

و خردمندي براساس در آينده. شود موجب شكل گرفتن دانايي از آينده مي نگاري تفكر
نگاري فراهم اين اصل براي انسان امكاني در آينده. اصل اول در آينده استاصالت ذهن 

مي مي و با اين فرض اعتبار آينده. شود آورد كه موجب دانايي نگاري به ميزان تفكر
و آنها مقياس واقعي آينده خردمندي سنجيده مي مي نگاري شود .شوند ها محسوب

 نگاري آينده برنامه

و اصول برنامه نگاري مبتني آينده و نوع برنامه بر تدبير انساني ريزي ريزي با مدل علمي است
ريزي چنانچه كپي شده باشد، نتايج با اين فرض برنامه. كند وضعيت آينده را تعيين مي

و اگر خودساخته باشد، نتيجه متفاوتي را ارائه خواهد كردميوجودبهمشابه  .آورد
و اين برنامه ارينگ ريزي امروزي از آينده برنامه و ماهيت غربي دارند ها ها، سازه
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به آينده جامعه شرقي با توسعه طرح. رساند مجريان را به گذشته غرب مي هاي غربي
اگر بناي تحول جدي در آينده وجود داشته باشد، راهي. انجامد توسعه غرب كنوني مي

و جز برنامه و ريزي متنوع بومي وجود ندارد تا به توسعه متفاوت متناسب با نيازها
.مقتضيات انسان شرقي دست يابد

:نگاري توجه به اموري الزم است رو در آينده ازاين
و فراموش نكردن مسائل كوتاه.1 مدت با رويكرد تمركز بر مسائل اساسي بلندمدت

و ملي،  بومي
از تعامل ارتباطي در عرصه آينده.2 و بيگانگي و عدم خودباختگي  خود،نگاري ميان ملل
نگاران براسـاس تعـامالت هميشـگي بـا رويكـرد سازمان دادن راهبردهاي آينده.3
 منطقي،ـ عقالني
و بين.4 و مسائل كالن ملي  المللي متفاوت، شكل دادن توافق جمعي در موضوعات
و سامان دادن آينده نگاري براساس واقع پذيرش نتايج آينده.5 .ها ها براساس واقعيت گرايي

 نگاري آيندهاهداف
و اوليه استفرايند نگاري در آينده چيزي كه موجب قوام؛ زيرا هدف داشتن شرط الزم

مي نگاري آينده در نگاري اگر در آينده. شود، جريان هدفي آن است ها ها هدفي در ميان نباشد،
.مي باشدها الزا نگاري آيد تا دغدغه نافع بودن يا اجراي آينده نميوجودبهآنها منطق سوگيري 

از اهداف آينده گذاري، ايجاد توافق همگاني گيري، اولويت تعيين جهت: نگاري عبارتند
مي نگاري آينده بنياداين امور. نگري استو طراحي انديشه آينده با ها را تعيين كنند تا

.چنان روندهايي به شاخص هدف دست يابند
و نيز اين اصل با شگفتي. نگاري براي دستيابي به الماس آينده است آينده سازي

و نيز بر اصول پيش شبيه پس سازي و و براساس سامان دادن طوفان فكري نگري نگري
.گيرد انجام مي

 نگاري برتري آينده

و آينده وارد مروربه نگاري در آغاز با هدف كسب برتري در حوزه نظامي طراحي شد
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ش و جامعه با نگاري در دوره بعدي آينده. ده استادبيات علم، فناوري، اقتصاد، سياست ها
و سامان گرفته سياست به هاي بنيادين معطوف به آينده شكل و با همين منطق تا اند

و سياست راهبردي براساس اين واقعيت آينده. اند امروز تداوم يافته نگاري با تفكر اصيل
و فردا مفيد است .سروكار دارد كه براي انسان امروز

هاي معطوف به آينده گيري در سياست نگاري براي تصميم يت آيندهدر اين وضع
در چنين مفهومي عميق با رويكرد آينده1980با اين استراتژي از دهه. نافع است نگاري

.سياستگذاري عمومي حق حيات ويژه يافته است

 سازي آينده.1- 20
 تصورهاي آينده

مي نگاري آيندهها را با روش ذهن با تصورهايش آينده ذهـن بـا؛ يعني سازد هاي روشمند
و خيال مي منطق خرد، تفكر و انگيزي چيزهايي را تصور كنـد كـه اكنـون وجـود ندارنـد

به كند كه تصورات خود را با تصديق تالش مي بـا. مثابه واقعيت جامه عمل بپوشـاند هايي
هـا در پيـدايي گيـرد، امـا تصـديق سازي هرچنـد بـا تصـورها شـكل مـي اين اصل آينده

.كننده برعهده دارند هاي جهان نقش تعيين آينده
و تغييـر نمـي و فقـط نكته ديگر اين است كه گذشته با همه امكانش گذشـت كنـد

تـر البته آينده ممكن است گذشته را مناسـب. آينده دستخوش تغيير اساسي خواهد بود
و گذشته نيز به كمك مفهومي بنابراين تالش براي سـاخت. آيدبركردن آينده نشان دهد

و موقعيتي براساس آينده و مطلوب است نگاري آينده در هر وضع .ها امري ممكن
و برنامه تفكر راهبردي، تصميم: پژوهي سه اصل در راهبرد آينده ريزي گيري راهبردي

ميبهراهبردي از اصول پايه  نظربهنگاري اصيل اثربخش اين اصول در آينده. آيند حساب
مي مي و به در آينده. آفريني كنند سازي نقش توانند در آينده رسند سازي تفكر عمومي

و نقش و اصل اعمال سياست تنهايي اثربخش نگاري در ساخت هاي آينده آفرين نيستند
و برنامه پس با اعمال اين روش افكار، تصميم. آينده است و ريزي ها هايي از نوع تدبيري

و  و طبق آن نقش بر آينده مبتني درنتيجهراهبردي بوده .آفريني خواهند كرد ها خواهند بود
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 ساخت كنوني آينده

و ساختاري امروزي دارد كه به روندهاي آينده سازي كه واقعيتي درحال ظهور است، سازه
مي ازاين. شود آينده ارجاع داده مي و رو جهان كنوني هميشه به نام جهان آينده ساخته شود

شد هيچ زماني جهان آينده ايجاد نمي و هر اتفاقي برگونه حال ديده خواهد البته. شود
ازه براي انسان نكتهروندپژوهي آيند و اي درخور توجه است كه نبايد ناديده گرفته شود

و بايد دانست كه آينده با همين روندها  و تفكر بيافتد .آيدميوجودبهدستور خرد
و در آينده پديدار مي نمايي در اين آينده فقط آينده. شود آينده جهان وجود امروزي ندارد

و آحال درعين وجود دارد ميشعاع ران به امروز و ذهن انسان امروزي كهميبررسد انگيزاند
و با برنامه درباره به اش با خردمندي فكر كند .مثابه آينده تدبيري انساني بيانديشد ريزي

 ساخت آينده خود

و كسي نمي ساخت. تواند آينده ديگري را تصاحب كند آينده هركس آينده خودش است
و ديگري فاقد چنان نقشي است اين آينده نقشي خواهد بود . كه فقط به او واگذار شده

و تفكر است آفريني مبتني اين نقش با اين نگاه كسي كه خردمندي پيشه. بر خردمندي
و با تفكر به ساختن خود اقدام نكند، در خودسازي آينده جامانده است .نكند

و جـز ايـن آينـدههربا اين اصل هـاي ديگـري سـايه كس سازنده آينده جهان خود است
را؛ زيـرا بر اين اساس هركس مسئول آينده خود اسـت. گسترد مي هـركس فقـط آينـده خـود
و ساخت آينده ديگري واقعيت ديگر است كه نقش اساسي در آينده مي .كند اش ايفا نمي سازد

 سازي آينده مفهوم
و مفهوم سازي از آينده به مفهوم مفهوم و حال مربو ستاني ميپژوهي گذشته ؛ زيرا شودط

و او براي فهم آن تاكنون فعاليت هاي متنوع هميشه درك آينده مورد توجه انسان بوده
و تمدن با اين تصور كساني مدعي شدند كه انسان. تاريخي انجام داده است ها تمايل ها

گونه كه تفكر در كيان با اين فرض همان1.عميقي به درك رويدادهاي آينده دارند
.ها نيز چنين اصلي جاري است ها وجود دارد، در سرشت تمدن آينده

___________________________________________________________________________ 
ا.1 و تحقيقاتي صنايع دفاعي، مؤسسه، پرسش از آينده، ...سهيل عنايت ص 1388آموزشي ،8.
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ايـن. كنـد بنـدي پيـدا مـي ها با منطق امروز صـورت سازي از آينده در آينده مفهوم
و ريشه تاريخي از موقعيت حال تغذيه مـي  و نگـاهي بـه مفهوم با روندهاي گذشته كنـد

.ناآمده داردآينده 
و متفاوت آينده و كنوني كه ساخت آينده جديد سازي نه گسترش وضعيت گذشته

؛ هاست اولويت گرايي بر وفق تعيين هاي آينده سازي مستلزم سياست آينده؛ زيرا است
در آيندهيعني و ساخت گرو سياست سازي هاي معطوف به آينده است كه براي طراحي

.يدآميوجودبهآينده متفاوت 
و شگفت اينكه نكته برتر اين است كه آينده به عنوان يك واقعيت وجود ندارد
با. شود همواره از آن سخن مفهومي گفته مي پرسش اين است آيا انسان امروز بنا دارد

كه سرنوشت آينده بازي كند؟ انسان زماني مي و روشن سخن بگويد تواند از آينده قطعي
و قابل فهم باشد بي زماني كه آينده. وجود داشته وجودي اي وجود ندارد، چگونه امر

و طراحي خواهد بود و مغز قابل فهم .براي ذهن
و معقول است در اين وضعيت آينده بي و فاقد حيات محسوس وجودش؛ زيرا روح

و مي. ناپذير است اجتنابحال درعين در حد امكان : شود با اين نگاه پرسيده
و مفهوماي كه وجود چگونه آينده آن ندارد ممكن است تصورهايش امروزي سازي

 شود؟ اكنون انجام 
مي چگونه امر بي و مفهومي در آينده وجود  آورد؟وجودبهتواند گشايش وجودي

و با تصورات معطوف به فردا ساخته مي با اين فرض. شود آينده با امكانات امروز
مي هاي آينده هرچند وجود ندارد، اما انسان با ايده خواهد در ساخت معطوف به آينده

و با منطق آينده پس آينده انساني با ايده. آن اثرگذار باشد ها نگاري هايش براساس روندپژوهي
.شود ساخته مي

در شناخت. كننده وضعيت آينده است عنوان يك اصل بنيادي تعيين مفهوم آينده به
شناسي از آينده سازي توجه كرد تا با اصطالح اين مفهوم بايد به ادبيات مفهومي آينده

و مفهوم آن شناخته شود سازه كه. هاي فهم با اين منطق زماني مفهوم آينده ساخته شده
آ و موقعي كه اصطالحي متناسب با مفهوم وجودبهينده براساس آن اصطالحي براي آمده

نيايد، نشانگر اين واقعيت تلخ است كه مفهومي از آينده ساخته نشده تا با آن وجودبهآينده 



ـ تفكر در روند آينده  229 فصل اول

سازي مشابه همراهي در اين صورت هر مفهوم جديدي از آينده با اصطالح. شناخته شود
آ مي و اصطالحات نشانگرهاي وجودي مفهوم ميبهينده شود پس پرتوهاي. آيند حساب

مي آمدند، نشانهوجودبهآينده با زبان آينده كه از اصطالحات مفهومي  .كنند نمايي

 گيري نتيجه
و ضرورت وجودش نسبت به گذشته مانند آينده واقعيتي است كه در پهناي كيهان وجود دارد

و روز است كه همواره در آستانه پديداري واقع را رو آينده نه ترديدي ازاين. شده است پديداري شب
ميمي بر و نه انكاري سرنوشت آن را تغيير و آن يك واقعيت رو به جلوست تابد .دهد

و فقط تفكر مي و خردورزي وجود دارد تواند در مغز آينده در سرشت آينده تفكر
مي. نفوذ كند به اين نفوذ موجب و جان شود كه ذهن از روندهاي تاريخي گذر كند

و كشف واقع نمايد آينده .ها راه يابد
مي آينده با شيوه آينده و مفهوم قرار اين شيوه همزمان. گيرد انديشي در روندي از فهم

و حس را در چرخه كار قرار مي مي خرد و معاني متنوع و با آن توليد مفاهيم .كند دهد
ب با اين اصل آينده نه يك علم قابل پيش . نگري استه پيشبيني كه فكري معطوف

و اصل حق حيات داشتن با اين منطق در آينده احتمال پيش بيني اصالت ندارد
ميحال درعين.نگري است پيش و با انديشه با فكر آينده روندهاي علمي هاي رويند

و علمي قابل حدس مي شد در آن منطق پيشمروربه شوند .بيني جاري خواهند
ميمسئله دشوار آينده در ذهن ان يكي آينده. يابد سان با دو مفهوم متفاوت جريان

و ديگر آينده انسان است جهان كه از قانون طبيعي پيروي مي انسان در پديداري. كند
و فقط در آينده انساني حاضر مي و نقش سياستي ايفا آينده اول دخالتي ندارد شود

قا؛ زيرا كند مي و از و آينده نخست سراسر تابع گذشته خود است نون سياهچاله
مي سفيدچاله پيروي مي و با انفجارش شكست زمان صورت و كند با نفوذ درنتيجهگيرد

به فكر در رگه .آيدميوجودبهتدريج علم آينده هايش
و با رويكرد آينده پژوهي انسان براساس آينده آينده انساني انديشي به آينده نگري
و روييدن رگه. ناظر است با اين آينده پس از نفوذ اوليه فكر و فني هاي علمي

مي نگاري آينده تا در اين آينده جريان پيش. شود هايي قرين بيني كردن امر واقعي است
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و بهتر ساخته شوند طبق آن آينده شب. هاي ممكن، محتمل بنابراين وجود آينده مانند
و فني قرارو روز در آستانه شدن و آمدن است كه با نفوذ فكري در موقعيت فهم علمي

و آينده مي به گيرد و پيش انساني مي تدريج با اصل تفكر .شود بيني كردن ساخته
در اين انديشه تالش شده كه واقعيت روند آينده تحليل شود تا با آگاهي از

و استدالل روش و سناريوهاي مبتنيها درصدد توانمندسازي فهم تصور ها، مفاهيم بر ات
و برنامه سياست مي. برآييمها ها شود كه از يكسو كشف واقعيت آينده اين رويكرد موجب

و اهداف آن روشنگري  و ديگر سو در مبادي .آيدوجودبهممكن شود
ميدپژوهي رويدا با آينده و آينده درك و قدرت دانايي هاي كنوني و ميزان آگاهي شوند

مياز روندها ارت و. يابد قا ضمن اينكه حاكميت فنيِ قانون از راه تقويت عملكرد
خط چشم و با و شناسايي راهبردها از پيچيدگي گذاري سياست مشي اندازهاي آينده ها

و بازسازي تفوق مشكالت آينده بيرون مي و با منطق اصالح جانبه در تمامي همهآيد
مي عرصه يرات بزرگ در تداوم روندهاي كنوني پيدا جامعه دستخوش تغي؛ يعني كند ها پيدا

و جامعه اطالعات مي ميرمحو كند هاي نگاري دهد تا لزوم ارتقاي آينده سياستي را شكل
.بنيادين قابل فهم شود

؛ زيرا پژوهي الزم است به نوع مواجهه با آينده توجه شود گفته شد كه در آينده
مي پژوه بايد بداند كه چه گزينه آينده و چه چيزي را و اي در اختيار دارد از كدامداند يك

نگر، تصاوير آينده را به واقعيت او با ذهن آينده. ها بر دانسته ديگر ترجيح دارند دانسته
به تبديل مي و اين اصل بنيادين را از مجراي تصاوير آرماني از آينده يك كند مثابه

ميواقعيت  و. دهد سيال سامان بنابراين نكته مهم درك واقعيت آينده براساس روندها
.پژوهي است كارگيري آينده به

و آينده نگري، آينده حال الزم است در كشور براساس آينده اين با پژوهي؛ شناسي
و مبتني نگاري آينده و منطق آينده هاي ملي، بومي آيد تا وجودبهپژوهي بر فرهنگ

.آينده طبيعت انساني در حكمراني باشد راهگشاي
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٭سيدمحمد خوئي
و زمينـه هاي بشري طي قرون متمادي، تطور يافته انديشه و اند سـاز تحـوالت اجتمـاعي

كهبهتغييرات بنيادين شده  و گفتمان غالب معاصر را شكل داده نحوي انـد، مـرور رونـد
و تحوالت فكـري رقـم خـورده در هـر حـوزه تاريخچه دگرگوني توانـد موجـب اي مـي ها

خط شناخت انديشه و . هاي نهادينه شده در آن حوزه شود مشي هاي بنيادين
و مهيا شدن براي آن در ابتدايي هاي ذهني بشر شـكل ترين مهارت اهتمام به آينده

و  و تعقل، تكامل يافته سوي افقبهگرفته نوزاد از لحظه تولد متوجه. است هاي بلند تفكر
و از لحظات اوليه عمر واكنش متفاوت اطرافيان به گريه خود مي نوعي توانمنـديبه شود

اندك همراه با رشد فيزيكي عقـل، گسـتره اندك. كند تأثير در آينده نزديك را تجربه مي
و شالوده تفكر بشـري دربـاره انديشي از آينده نزديك به زمان آينده هاي دور امتداد يافته

و سرنوشت را بنيان مي و آفرينش به انسان. گذارد هستي و پيوسته خود ها را طور غريزي
و محتمل آماده مي اگرچـه برخـي از آنهـا در ايـن تـالش. كننـد براي رويدادهاي ممكن

مي موفق كنند تا جايي كـه آمـادگي رويـارويي بـا رويـدادهاي ممكـن تر از ديگران عمل
و بهتـرين. آورنـد دسـت مـي نامحتمل را نيـز بـه  آينـده بـه عـدم قطعيـت دچـار اسـت

بـا وجـود ايـن، مهـار. از مسير خود منحرف شوند ها هم ممكن است در اجرا ريزي برنامه
هـا نظـر انسـان مـد آينده به معني تالش براي تحقق رخدادهاي مطلوب در آينده همواره 

رو پاسـخگويي سـريع بـه ايـناز. ايـن تـالش هميشـه آگاهانـه نبـوده اسـت. بوده اسـت 
. پژوهي براي اغلب ما مقدور نيست هاي بنيادين آينده پرسش

مي پيشينه توجه با وجـود. رسدو عالقه بشر به آگاهي از آينده به اعماق تاريخ بشر
و» گذشـته«اين اندوختـه انسـان از  و تجربـه اسـت در هـر لحظـه بـه» حـال«عبـرت

مي» گذشته« و ملحق مي» آينده«شود . مانـد تنها مقطع زماني است كه در اختيار انسان
___________________________________________________________________________ 

. حكومتي بنيادين مطالعات دفتر ارشد پژوهشگر٭
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ا و نياز ايـن. نسان براي پيشگويي آينـده اسـت صفحات آغازين تاريخ بشر مملو از تالش
. ارزش نيستندكمها برخالف تصور عمومي، جملگي پيشگويي
و انديشه آرمانبحث در و پادآرمان اول ادبيات به شهري عنوان ادبيات نخستين شهري

مي آينده و پـس از مـرور جـامع ايـن آثـار، مشـهورترين انديشـه پژوهي بررسي هـاي شـود
و منتقدان در دوره. است شدهشهري معرفي آرمان هاي مختلـف بـه بسياري از صاحبنظران

و اميـدهاي كنند بـيم نمايندگي از هويت مكتب فكري يا مليتي كه آن را نمايندگي مي هـا
و ادبيات آرمان .اند شهري ارائه كرده خود را از آينده در قالب انديشه

و مـؤثرترين مطالعـات تـرين هاي مختلـف انديشـه، برجسـته دوم از حوزه بحث در
و صـاحبان آنهـا بررسـي آينده و با رعايت ترتيب تـاريخي واضـعان انديشي انتخاب شده

و تاريخ سوم روندبحثدر. شود مي و رويدادهاي تأثيرگذار پژوهـي مـدرن ساز در آينده ها
.به توالي تاريخي مرور شده است

 پژوهي نخستين آينده، مرور ادبيات)شهر آرمان(جامعه ايدئال آينده.1-2
و در آغاز جوامع بشري توان در گذشته عالقه بشر به آينده را مي هاي دور ماقبل تاريخ

و مطالعات ثبت شده آينده در دنبال كرد، اما نخستين ادبيات مدون پژوهي را بايد
. اند مدلي براي زندگي بهتر بشريت در آينده ارائه كنند مكتوباتي جست كه تالش كرده

و فالس ، پيوسته در تكاپوي ارائه يا بناي مدل مطلوب براي زندگي سعادتمند متفكرانفه
و ها كنار يكديگر بوده انسان آينده سويبهها همه با نگاهي نوشته اين دستكه ازآنجا اند

مي تدوين شده در اين بين برخي. پژوهي برشمرد ترين ادبيات آينده توان آنها را كهن اند
و اتوپيا فاضله مدينه،2افالطون1جمهورد ها مانن رساله .مشهورترند3موري توماسفارابي

6آفتاب جزيره،5وهمروسئا4مقدس تاريختوان با عناويني مانند اما اين فهرست را مي

___________________________________________________________________________ 
1. The Republic 
2. Plato 
3. Thomas More 
4. Sacred History 

او.زد اسطوره تفسيربه دستكه بود كسي نخستين ميالداز قبل سوم قرندر Euhemerus ائوهمروس.٥
و كرده بيان اسطورهاز كالسيك تعريفيوي. بوداي اسطوره هاي داستان براي واقعيو تاريخي بنيادهاي گذار پايه

.داد قرار اجتماعي هاي واقعيتو تاريخي هاي پديده بنيادهايبررااي اسطوره هاي شخصيت
6. Lslands of the Sun 
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، آگوستين خدا شهر،2مينگ تائويان هلو شكوفه بهار پلوتارك،ها سرگذشت،1المباالس
و3آفتاب شهر بررسي بيشتر نشان. كرد تكميل بيكن فرانسيس جديد آتالنتيس كامپانال
مي. دهد آثار متعددي در اين زمينه به نگارش درآمده است مي توان در يك مرور جامع

:شهري را در سه دوره زماني ذيل بررسي كرد ادبيات آرمان

 ميالدي16قبل از قرن) الف

 افالطون، نوشته) ميالداز قبل 370-360( جمهور
 افالطون، نوشته) ميالداز قبل 360( قوانين
 وهمرس،ئا نوشته) ميالداز قبل 300( مقدس تاريخ
 المباالس، نوشته) ميالداز قبل 165( آفتاب جزيره

 پلوتارك، نوشته) ميالداز قبل 100(ها سرگذشت
 مينگ، تائويان نوشته) ميالدي 421( هلو شكوفه بهار

.نوشته فارابي)ميالدي 950تا 874( فارابي الفاضله المدينه

 ميالدي19تا16قرن)ب
 مور، توماس نوشته) 1516( اتوپيا

 گانزبرگ،ون ابرلين يوهان نوشته) 1521(4ولفاريا
 باتريكيوس، فرانسيسكوس) 1553(5خوشبخت شهر

 مونتانوس، فراريوس يوهانس نوشته) 1559( عمومي مصالح مطلوب ساماندهي براي تالشي
 الپتون، توماس نوشته) 1580( سيوكيال

 كامپانال، توماس نوشته) 1602( آفتاب شهر
7زاكولو، لودويك نوشته) 1615(6حقيقي خوشبخت شهر

___________________________________________________________________________ 
1. Lambulus 
2. Tao Yuanming 
3. The City of the Sun 
4. Wolfaria 
5. La Citta Felice 
6. Vero Della Citta Felice 
7. Lodovico Zuccolo 
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 مانسي، جين نوشته) 1616(1آنتانگيل باشكوهو بزرگ پادشاهي تاريخ
 آندري، والنتين يوهاننوشته) 1619(2كريستانوپوليس

 زاكولو، لودويكنوشته) 1625(3اواندريا جمهوري
 بيكن، فرانسيس نوشته) 1627( جديد آتالنتيس

 گادوين، فرانسيس نوشته) 1638( ماهدر بشر
 هارتليب، ساموئل نوشته) 1641(4ماكاريا مشهور پادشاهياز توصيفي
 پالتس، گابريل نوشته) 1641( ماركاريا
 گات، ساموئلنوشته) 1648( جديد اورشليم

 ويناستنلي، جرارد نوشته) 1652( چارچوبيكدر آزادي قانون
 رابله، فرانسوا نوشته) 1653( پانتاگروئلو گارگانتوا
 هرينگتون، جيمز نوشته) 1656(5اوشيانا المنافع مشترك

 نوشته) 1666( فروزان جهان برژراك،دو سيرانو نوشته) 1657( ماه كشورهاي طنز تاريخ
پسكهاست نفر پنج روايت6نويل هنري نوشته) 1668(ها كاج جزيره كاونديش، مارگرات

.شوندمي گرفتار جنوبي كره نيمدر دورافتاده جزيرهيكدر كشتي شدن غرق از
 نوشته) 1675( اند ساكن سوم قارهاز جزئيدركه مردمي سوارامبييا سواريتس تاريخ
7ويراسه، دنيس

8فويگني، گابريل نوشته) 1676( شده شناخته سرزمين ترين جنوبي

،)1682( هفدهم قرن اواخردر ناشناخته فردي نوشته اسپانيايي شهر آرمان9سيناپيا
 10فنولون، الموتدو سلينياكدو فرانسوا نوشته) 1699( تلماخوس ماجراهاي
 دفو، دانيل نوشته) 1719( كروزوئه رابينسون
 سوييفت، جاناتان نوشته) 1726( گاليور سفرهاي

___________________________________________________________________________ 
1. Antangil 
2. Chiristanopolis 
3. Evandria 
4. Macaria 
5. The Commonwealth of Oceana 
6. Henry Neville 
7. Denis Vairasse 
8. Gabriel de Foigny 
9. Sinapia 
10. Francois de Salignac de la Mothe Fenelon 
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1برينگتون، سيمون نوشته) 1737( لوكا گادنتيو آقاي ماجراهاي

2پلتاك، رابرت) 1751( ولكينز پيتر ماجراهايو زندگي

3برك، ادموند نوشته) 1756( طبيعي جامعهاز دفاعي

 جانسون، ساموئل نوشته) 1759(امير حبشه4راسيالس تاريخ
 اسكات، سارا نوشته) 1762(5هزاره تاالر

6مرسييه، سباستين لوييس نوشته) 1771( پانصدو دوهزار سال خاطرات

 فلسفي هاي گفتگو مجموعه،7ديدرو دنيس نوشته) 1772( بوگاينويل سفربراي ضميمه
 فرانسوي، دريانورد بوگاينويلدي آنتوان لوييس سفرهاياز گرفته الهام

 گادوين، ويليام نوشته) 1973( سعادتو اخالقبرآن تأثيرو سياسي عدالت درباره پژوهشي
9سپنس، توماس نوشته8سپنسونيا وصف

 10مالتوس، روبرت توماس نوشته) 1798( جمعيت دربارهاي رساله
 فوريه، شارل نوشته) 1808( چهارگانه حركات نظريه

 الورنس، هنري جيمز نوشته) 1811(ها ناريس امپراتوري
(ايكاريا( ايكاريبه سفر  كابه، اتين نوشته) 1842)

 انگلس، فردريشو ماركس كارل نوشته) 1848( 11كمونيست حزب مانيفست
 12برمر، فدريكا سوئدي نويسنده نوشته) 1848( خواهرانو برادرانيا خواهريو برادري

___________________________________________________________________________ 
1. Simon Berington 
2. Robert Paltock 
3. Edmund Burke 
4. Rasselas 
5. Millenium Hall 
6. Louis-sébastien Mercier 
7. Denis Didero 
8. Spensonia 
9. Thomas Spence 
10. Thomas Robert Malthus  

 براي كارگري انقالبيك سند اين. كردمي تشريحرا كمونيست اتحاد هاي برنامهو اهداف مانيفست اين. 11
يكبه منابع واگذاريو حكمراني اشتراكو ريزي برنامه طريقاز توسعه كنوني نظامو باالتر هاي طبقه سرنگوني

 مضرتريناز يكي همچنينو سياسي اسناد ترين تأثيرگذاراز يكي عنوانبه سند اين. داد پيشنهادرا طبقهبي جامعه
و رسيد قدرتبه استالين، جوزف. كرد رهبريرا روسيه 1917 اكتبر انقالب لنين والدمير. است شده خوانده آنها

. شدند قرباني بزرگ هاي پاكسازيوها)زندان( گوالگ، قحطيدر نفرها ميليون
12. Fredrika Bremer 
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 شهر آرمانيك وصفكه اليتون بولر ادوارد نوشته) 1871( آينده نژاد نيروي وريل،
.است زمين زير مترقي
در شهري ويران درباره طنزي رمان باتلر ساموئل نوشته) 1872()دامنه بااليبر(1اروون
،)نيوزلند( جنوبي آلپ

2بردلي، مريبه منتسب) 1880( ميزورا

 هدسون، ويليام نوشته) 1887( كريستال عصر
3بالمي، ادوار نوشته) 1888( گذشتهبه نگاهي

 هرتزكا، تئودور نوشته) 1890( آزاد سرزمين
 حاكميت تحت انگلستان كه5ديكسي فلورنس نوشته) 1890( 1900 انقالب4گلوريانا

.كندمي ترسيم 1999 سالتارا زنان
 مالكيتبا سياست بدون جامعه ناكجا،موريس ويليام نوشته) 1892( ناكجااز خبرهايي
. است آيندهدر توليد ابزارهاي دمكراتيك كنترلو مشترك

6براون، والتر نوشته) 1894()زمستانيشب رؤياي( فسيلي مرديا 2894

 هاولز، دينماويلي نوشته) 1894( آلتوريااز مسافري
 بالمي، ادوارد نوشته)1897(7برابري
.بالود كارل نوشته) 1898( سوسياليستي دولتدر مصرفو توليد: آينده دولت

و بيست)ج  ويكم قرن بيستم
 نوشته جك آدامز،) 1900(8نكوآ

9ولز،جرج هربرت نوشته) 1905( مدرن اتوپياي

 نوشته شارلوت پركينز گيلمن،)1915(1هرلند

___________________________________________________________________________ 
1. Erewhon 
2. Mary E. Bradley Lane 
3. Edward Bellamy 
4. Gloriana 
5. Florence Dixie 
6. Walter Browne 
7. Equality 
8. NEQUA 
9. H. G. Wells 
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2،ونزنوشته اوليور اوني) 1918( جديد ماه

3نوشته الكساندر موسكوسكي،) 1922( حكمت جزاير

 ولز،جرج هربرت نوشته) 1923( خدايان شبيه مرداني
 نويسنده اهل چك،4نوشته كارل چاپك) 1936( سمندرهابا جنگ
 آنسون رابرت نوشته) 2003در شده منتشر،1936( قراردادها كمدي: زندگي ما، براي
5الين، هاين

7رايت، تاپان آستين نوشته) 1942(6ايسلنديا

9اسكينر،.اف.بي نوشته) 1948(8دو والدن

 10كالرك،سي آرتور نوشته) 1954( كودكي پايان
 شدن غرقازپسكه كساني روايت، 11هاكسلي آلدوس نوشته ادبي اثري) 1962( جزيره
.سازندمي برپارا خود نظر مورد اتوپياي فرضياي جزيرهدر كشتي
 12اندرسون، پاول نوشته)1967( اتوپيا
 14گويين،لو اورسوال نوشته) 1971( 13آسمان تراش

 گويين،لو اورسوال نوشته) 1974( 15محرومان
 17كالنباخ، ارنست نوشته) 1975( وستون ويليام هاي گزارشوها يادداشت: 16اكوتوپيا

 18پيرسي، مرج نوشته) 1976( زمان لبهبر زني

1. Herland 
2. Oliver Onions 
3. Alexander Moszkowski 
4. Karel Čapek 
5. Robert Anson Heinlein 
6. Islandia 
7. Austin Tappan Wright 
8. Walden Two 
9. Burrhus Frederic Skinner 
10. Arthur C. Clarke 
11. Aldous Leonard Huxley 
12. Poul Anderson 
13. The Lathe of Heaven 
14. Ursula Kroeber Le Guin 
15. The Dispossessed 
16. Ecotopia 
17. Ernest Callenbach 
18. Marge Piercy 
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1اسميت، نيل نوشته) 1980( احتمال طرح

2هوگان، پاتريك جيمز نوشته) 1980( گذشتهاز سفري

 گويين،لو اورسوال نوشته) 1985( وطنبه بازگشت هميشه
3رابينسون، استنلي كيم نوشته) 1990( آرام اقيانوس كرانه

4استارهاوك، نوشته) 1993( مقدس شيء پنجمين

 نوشته آرتور سي كالرك،) 1997( نهايي اوديسه: 3001
 ژاپني،6آمانو كوزو نوشته) 2001-2008(5آريا
8برين، مارشال نوشته) 2003(7مانا

.نيوزلندي9مارشال آلن نوشته) 2016(ما اتوپياي سبز آيندهاز انداز چشم يك:2121 اكوتوپيا
مرور ايـن منـابع بيـانگر آن اسـت كـه از بـدو تـاريخ تفكـر بشـر تـا دوران معاصـر

و ايدهبرشهري نويسندگان آرمان و بيـنش شانه يكديگر ايستاده و چشـم ها انـدازهاي هـا
و گذشـته ترسـيم  و اميدهاي پيرامون جهان حال عصر خود را براساس مشكالت، نيازها

يا. اند كرده و نگراني همكاران آنها بيم برخي از اين نويسندگان در ها هاي خود از آينده را
و شـناخته تـر مهـماز. انـد بـه رشـته تحريـر درآورده 10شـهري قالب ادبيات پادآرمان ين

مي شده :توان به آثار ذيل اشاره كرد ترين اين مكتوبات
 11ورن، ژول نوشته) 1863( ويكم بيست قرندر پاريس
 ولز، جرج هربرت نوشته) 1895( زمان ماشين
،نوشته جك لندن)1908( 12آهنين پاشنه

 14،نوشته يوگني زامياتين) 1921( 13ما

___________________________________________________________________________ 
1. L. Neil Smith 
2. James Patrick Hogan 
3. Kim Stanley Robinson 
4. Starhawk  
5. Aria 
6. Kozue Amano 
7. Manna 
8. Marshall Brain 
9. Alan Marshall 
10. Dystopian literature 
11. Jules Verne 
12. The Iron Heel 
13. We 
14. Yevgeny Zamyatin 
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،نوشته آلدوس هاكسلي) 1932(1نو قشنگ دنياي
،جورج اورول) 1945(2حيوانات مزرعه

3بردبري،ري نوشته) 1953( فارنهايت درجه 451

5گت، وانه كرت نوشته) 1961(4برگرون هريسون

7،نوشته آيرا لوين) 1970(6عيببي هنگامه اين

و پادآرمـان ادبيات آرمان و توليـد فـيلم شهري هـا، شـهري نقـش مـؤثري در خلـق
و نوآوري رايانه هاي هاي تلويزيوني، بازي سريال و صنعتي معاصـر دارد تـا اي هاي فناورانه

از جــايي كــه بســياري از ايــن توليــدات بــه طــور مســتقيم يــا غيرمســتقيم يــا تركيبــي
در تصويرسازي مي اين آثار بهره هاي ارائه شده . كنند برداري
و واهمه در دوره و منتقدي اميدها هاي خود درباره آينـده هاي مختلف هر صاحبنظر

و قـومي كـه بـه آن تعلـق دارد در قالـب آثـار  را به نمايندگي از مكتب فكري يـا مليـت
ات محملي بـراي مفاهمـه تمـدني شهري به نثر درآورده است تا جايي كه اين ادبي آرمان

اما آنها نيز عمـالً. البته اين ادبيات منتقدان نيرومندي نيز به خود ديده است. شده است
و گـذر زمـان نشـان داد نوعي اتوپياسازي روي آورده در اثبات جامعه مطلوب خود به اند

وا همان ايرادي كه منتقدان اتوپيا بر انديشه اتوپيايي در تماميـت  انـد رد دانسـته خـواهي
رويكـرد بازگشـت بـه اتوپيـا در انتشـار. تواند گريبانگير جامعه مطلوب آنها نيز شـود مي

كريسـتيان. قابـل مشـاهده اسـت كـرد؟ حيثيـت اعاده اتوپيااز بايد آياهايي مانند كتاب
.در اروپا منتشر كرده است 2000گودن اين كتاب را در سال 

د در اين ميان به و ايرانيـان در خلـق رغم اهميت حضور ر اين عرصه سهم مسلمانان
و اگرچه حكمـاي مسـلمان ايرانـي همچـون فـارابي، ابـن. اين نوع آثار ناچيز است سـينا

و تقرير كرده فاضله مدينهطوسي مفاهيمي مانند خواجه نصيرالدين و اسـاطير را ارائه اند
و هاي شهرهايي ماننـد ورجمكـرد، كنـگ ايراني نيز حاوي تصويرسازي هـايي مـارتعدژ

___________________________________________________________________________ 
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و كاخ افراسياب بوده بـرداري از ايـن آثـار بـراي طـرح اند، اما بهـره مانند كاخ كيكاووس
و ارائه راه ايده بهحل هاي نوين منظور مفاهمه تمـدني بـا جهـان هاي بنيادين به زبان روز

و به . روزرساني اين محتواست معاصر نيازمند مرور جامع
اي متفـاوت اي در ايجاد آينـده شهري نقش برجستهو پادآرمانشهري برخي از متون آرمان

فارغ از آنكه چه ادبياتي اعم از طنز، سياسـت، روايـت، تـاريخ. اند در جوامع متبوع خود ايفا كرده
و پاسخ مورد استفاده اين نويسندگان قرار گرفته است  يـك از آنهـاهريا مفاهمه در قالب پرسش

و نبايـد هاي متأثر از نابساماني و روش جامعه خويش به بايـدها هـاي ايجـاد جامعـه مطلـوب هـا
و نظريه آشنايي با اين ايده. اند پرداخته هاي گذر از وضعيت موجود به وضعيت مطلـوب پردازي ها

به تصويري از انديشه آرمان مي عنوان ادبيات نخستين آينده شهر  مانهـايم كـارل. دهد پژوهي ارائه
و اتوپيـا اتوپياو يدئولوژيا خود مشهور كتاب در انديشه سياسي را مترادف با دوگانـه ايـدئولوژي
وي. داند مي و جهان» ايدئولوژي«به اعتقاد و تداوم وضع موجود بينـي جهان» اتوپيا«بيني حفظ

شـهر، شـهر، نيـك آرمـان،1خاستگاه مشترك ادبياتي مانند پوليتيـا. خروج از وضع موجود است
و اتوپ و تصوير آيندهمدينه فاضله و گذر از وضـع موجـود بـه آينـده تصـوير اي مطلوب يا ترسيم
مرور شد اتوپياها نه تنها متنوعند، بلكه در بسـياري جهـات بـا هـمكه چنان. شده مطلوب است
و برخـي ديگـر اصـالت را بـه لـذت اريگبرخي از آنها مروج پرهيز. متضاد نيز هستند جـويي اند

در. دهند مي را ادبيـات آرمـان كرد؟ حيثيت اعاده اتوپيااز بايد آياكتاب كريستين گودن شـهري
مي به چهار دسته مشخص تقسيم 2:كند بندي

مي.1  پردازد، اتوپياي آزادي كه به ترسيم وضعيت ايدئال
و انقالبي از سنخ همان اتوپياي توماس مور، بر سنت مبتنيياتوپيا.2  هاي مردمي
مياتوپياي نظم كه وضعيت.3  كند، دولت ايدئال را ترسيم
و تماميت.4 مي اتوپياي نهادينه ، داند ساز كه خود را از پيروان شهر آفتاب كامپانال

و ادبيات آرمان شهري مذكور مجال با توجه به اينكه بررسي جامع فهرست متون
تري بيشها كه تأثير در اين فصل مشهورترين اين انديشه. طلبد اختصاصي ديگري مي

.اند اند مرور شده داشته
___________________________________________________________________________ 

. افالطون آرماني جمهوري.1
 سرا، قصيده نشر تهران، اول، چاپ شريعتي، سوسن ترجمهكرد؟ حيثيت اعاده اتوپيااز بايد آيا گودن، كريستيان.2

.34-35ص،1383
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و پوليتيا  افالطون

را.)م.پ 347-.م.پ 427(فيلسوف يوناني، افالطون مفهوم جامعه ايدئال با عدالت كامل
و ديدگاه وي الهام جمهور در كتاب آينده ها متفكر براي تصور بخش ميليون توسعه داد

سه. شد و ارسطو(گانه يوناني از ميان مشهورترين فيلسوفان بزرگ وي) سقراط، افالطون
اي وي در خانواده. جاي گذاشته استبهاولين فيلسوفي است كه آثار مكتوب از خود

و ثروتمند چشم به جهان گشود بيستدر. پذيرفتاز فيثاغورث بسياري أثيرتو سياسي
و پس از هشت سال، مرگ آموزگارش به حكم دادگاه آتن،  سالگي شاگرد سقراط شد

و تمدن تحولي بزرگ در وي ايجاد كرد،  و به شهرهاي يونان هاي تا آنجا كه ترك ديار كرد
رقم زده بود باعث تجربه تلخي كه نهاد حاكم بر آتن براي استادش. سفر كرد) شرق(ديگر 

همواره اين سؤال. يك از اين سفرها در تجارب حكمراني ديگر ملل تفكر كندهرشد در 
وچهاساسي براي وي مطرح بود كه  و كدام دولت كسي صالحيت حكومت بر مردم را دارد

از سالگي با كوله باالخره در چهل. تر است چه نوع نظمي براي جوامع بشري مفيد باري
و  و تأمالت به آتن بازگشتتجارب پيش از ميالد 387افالطون در سال. مشاهدات

و ادبيات« به» مدرسه علوم، فلسفه تا» آكادمي«نام خود را در مكاني به همين نام بنا كرد
و پژوهش در اين زمينه بپردازدطور فراگير به آموزش خردورز به .ي

. از جانب سقراط سخن گفته استكم در سه اثر از مكالمات اوليه خود افالطون دست
در. كردرا منتشر جمهورترين اثر فكري خود به نام وي مقارن با تأسيس آكادمي بزرگ

به جمهوركتاب مي از زبان سقراط جامعه ايدئالي و در ماهيت نام پوليتيا را ترسيم كند
مي) تر يوناني به مفهوم گسترده(عدالت  و پاسخ ي اين كتاب در نام اصل. پردازد به پرسش

نخستين كسي كه آن را به زبان التين. معناي سياست شهر استبه پوليتيازبان يوناني به
و پوبليكا رسترجمه كرد نام  بهدربر آن نهاد شد جمهورنام نهايت بايد در نظر. شناخته

واحد؛ زيرا است» جوامع سياسي«يا»ها دولت«داشت كه مقصود افالطون از شهر، 
و كشور  . معناي امروز آن رواج نداشتبهتشكيالت سياسي در زمان وي شهرها بودند

و. تري دارد عدالت در زبان يوناني مفهوم گسترده عدالت از نظر افالطون نوعي استعداد
و انگيزه هاي شديد وي را كه طالب منافع تمايل دروني انسان است كه جلوي احساسات

و خصوصي هستند مي به گيرد مي بشر را از انجام كارهايي كه به ظاهر شود نفع وي تمام
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و. دارد ولي مورد نهي وجدان اوست بازمي در اين ديدگاه، عدالت بخشي از فضيلت انساني
مي اي است كه مردمان را در داخل دولت در همان حال رشته . دهد ها به هم پيوند

ه عبارت به ميديگر عدالت خصلتي است كه در آن واحد رام انسان خوب و هم وي سازد
و. آورد اجتماعي بار مي اين موضوع يعني يكسان دانستن اثر عدالت در تربيت نفس بشر

و اساسي 1.ترين اصل در فلسفه سياسي افالطون است در اجتماعي بار آوردن او، اولين

صراحتبه جمهوردولت افالطوني همچنان كه خود او در چندين قسمت از رساله
ين شرط تحقق چنين دولتي اخذ مسندتر مهم؛ زيرا يان كرده است قابل تحقق نيستب

و فرمانروايان است  و سيرت فالسفه توسط شاهان سلطنت توسط فيلسوفان يا كسب دانش
بهو هيچ و چه در ادوار تالي تاريخ بشر طور كدام از اين دو شرط چه در عصر افالطون

و، متن مكالمهجمهور نهم از رسالهدر كتاب. كامل تحقق نيافته است اي ميان سقراط
گالوكون نقل شده است كه سقراط درباره امكان تأسيس دولت ايدئالي به اين پاسخ اكتفا 

كه مي و اداره شهر خود شركت خواهند كرد كند كه افراد مهذب فقط زماني در سياست
و هاي حكومت آن شهر چنان بنيان گذاشته شده باشد كه با اخالق آنها متجانس پايه باشد
مي به 2.كند كه تحقق يافتن چنين وضعي در دنياي ما كامالً غيرممكن است صراحت بيان

هر، تصوير ميجمهور دولتي كه افالطون در رساله كند دولتي ايدئالي است كه
و آرزوهاي آن تطابق دولتي كه در جهان شكل گرفته است تا حدي خود را با ايدئال ها

از جزئياتش از انطباق برخي، در جمهوري افالطون در كتاب اگرچه شهر خيال. داده است
وي با آن سرشت كمال مطلوبي كه افالطون براي دولت ها معين ساخته عاجز است، اما

مي خود را به چشم ناطقي مي و هر دولتي نگرد كه تصوير دولت مطلوب را ارائه دهد
هاي آرماني، شاهكار انديشهقوانينكتاب.تواند خود را نسبت به آن ارزيابي كند مي

به جمهورفهم قلمرو قوانين برخالف. افالطون است صورت ساده به رشته تحريرـ كه
ـ دشوار است و مفصل. درآمده است در. ترين نوشته افالطون است اين كتاب آخرين وي

و قوانين مربوط به شهري ايدئال به را3نام مگنزي اين كتاب ساختار سياسي اوليه

___________________________________________________________________________ 
 تهران، االسالمي، شيخ جواد ترجمه،سياسي انديشه خداوندان، لنكستر.و لينو جونز.ت.ب فاستر، مايكل.1

. 1373 اميركبير،انتشارات
. همان.2

3. Magnesia 
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اين شهر در بخشي از جزيره كرت كه بعد از مهاجرت مردم خالي. ريزي كرده استحطر
مردم اين شهر. از سكنه شده است، در فاصله شانزده كيلومتري دريا تصوير شده است
و منابع مازادي براي تجارت فعال در اختيار ندارند شرايط نامناسب. خودكفا هستند

و دوري از دريا به در اين شهر دور.ر افالطون مزايايي براي مگنزيا داردنظ تبادل تجاري
و بندري كه از طريق تقويت عالقه مردم به پول از ساحل فعاليت سازي رونق هاي تجاري

و به شهر مي  جايگاهي بيگانگانبا تبادل همچنين. گيرد نمي شكل رساندمي آسيب گيرد
با اما نيستند،ها مگنزيايي اخالقبه متخلقكه ندارند ساحلاز دور شهر اين در

.كنندمي بازجا مردم مياندر آورندميكه هايي نوآوري

و مدينه فاضله  فارابي

 در فاراب ايران.م 878/ قمري 260زاده(در ميان متفكران مسلمان، ابونصر فارابي
و) در دمشق سوريه.م 950/ قمري 339درگذشت نخستين انديشمندي است كه مفاهيم

و طرز اداره مملكت را تدوين كرد اگرچه اين سير توسط ابوالحسن. ادبيات فلسفه سياسي
و حكماي معروف به اخوان سينا، نظام، ابن1عامري و نصيرالدين طوسي و نيز الملك الصفا

و ديگران دنبال شد، اما نقش ابونصر محمد محمد فارابي در فلسفهبن ابوعلي مسكويه
و سياسي با  و غيرقابلها مضاداتو الفاضله المدينه أهل آراءتأليف كتاب اسالمي بارز

اي با راهبري انسان افضل براي فارابي در اين كتاب با نگاهي به آينده، جامعه. اغماض است
مي نيل انسان وي اين. كشد ها به سعادت را در چارچوب يك اجتماع فاضل به تصوير
از خر عمر خود به رشته تحريراكتاب را او و رو خالصه اين درآورده است اي از نظرات

با سياسي تفكر بنيانگذار فارابي. يافتآن سطور مياندر توانميرا فارابي فلسفي تأمالت
 كتابدر فارابي. است اسالم جهاندر فلسفي سازگار اصولو مبادياز مستحكم ساختاري

 كرده آيندگان تقديمو تصنيفرا خويش زمان هاي دانستهاز المعارفيةداير العلوم احصاء
 مورد غربدر بعدها آيندگان براي علوم بندي دستهو آوري جمعدر رويكرد نوع اين. است
صاحبنظران فلسفه. علوم را بنا نهاد نوين هايب المعارفةدائر پايهو گرفت قرار توجه

و تأثير انديشه فارابي در اين حوزه به اند تا آنجا طور مبسوط شرح داده اسالمي درباره نقش

___________________________________________________________________________ 
 . سعداالسعاد كتاب نويسنده.1
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را» دوگالس مورتون دانلوپ«همچنين1.دانند كه وي را مؤسس فلسفه اسالمي مي فارابي
و شايد آخرين فيلسوف نظام مي اولين كه نامه بسياري از سياست. داند ساز در اسالم هايي

هايي براي اصالح وضع موجود اند حاوي توصيه فالسفه مسلمان بعد از فارابي منتشر كرده
و نگرش جها بوده هاي روي ني وي كه همه انساناست، اما رويكرد ويژه فارابي به آينده

و رهايي  و) خالص(زمين را دربرگرفته، سعادت پس از مرگ آنها را نيز فرونگذاشته
اشيا وي اعتقاد دارد كه همه. گراست فارابي فيلسوفي غايت. همواره محل تأمل بوده است

و به سمت غايتي مي بي به فارا فاضله مدينهبنابراين2.روند در نظام هستي هدفي دارند
مثابه گذرگاه مناسب براي غايت مطلوب كه در فلسفه سياسي وي سعادت انساني است 

و خدا شهر، فارابي فاضله مدينه. شود تبيين مي فالتين اندريا در3مسيحيان شهرآگوستين
مي بندي ادبيات آرمان دسته وجه اشتراك اين سه تالش. گيرند شهري كنار يكديگر قرار

.براي رسيدن به بهشت آسماني استت زمينيبراي ايجاد يك بهش

و اتوپيا  توماس مور

را اتوپيـا) در انگلستان 1535ژوئيه6درگذشت، در لندن 1478فوريه7زاده(توماس مور
در افالطون، با ترسيم جامعه پوليتيايپايه بر و بـدبختي منتشـر كـرد اي . آينده بـدون فقـر

كه placeمعنايبه toposو notمعنايبه euتركيب اتوپيا يدبـار سـهرور نخسـتين است
شهرنويسـان بـه تـرين اشـاره در ميـان آرمـان اين صريح. آباد ترجمه كرده است آن را ناكجا

بعضي خوانندگان ايـن اثـر تمايـل دارنـد. اند خيالي بودن شهرها است كه به تصوير كشيده
قل آينده عنوان مبناي تصوير جامعه مور را به مداد كنند، امـا بعضـي ديگـر آن را طنـز كاوي

حال از زماني كه داستان مـور منتشـرهردر. دانند آشكار مشكالت انگلستان در آن دوره مي
و مثبـت بشـري شـناخته شـد كـه در آن تمـام عنوانبه اتوپياشد عبارت  آينـده مطلـوب

شدنيازه .اي مردم با سعادت محقق خواهد

___________________________________________________________________________ 
. 1356 ايران، فلسفه انجمن انتشارات،اسالمي فلسفه مؤسس،ارابيف اردكاني، داوري رضا.1
.13ص،مدنيه سياستابونصر فارابي،.2

3. Christainopolis 
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و  آفتاب شهركامپانال

در)1639 درگذشت 1568زاده(كامپانال فيلسوف انقالبي، پس از آنكه به جرم مشـاركت
سـال زنـدان محكـوم شـد، درون زنـدان27طرح انقالب عليه پادشاه اسپانيا در كالبريا به 

و بيسـت سـال بعـد آن را در سـال آفتاب شهرنام متن نسبتاً مختصري به به نثـر درآورد
از. در فرانكفورت آلمان به چاپ رساند 1623 افالطـون جمهـور اين اثر با سرمشق گـرفتن

و فرمانـده ناوگـان جمهـوري جنـوآ  در قالب مكالمه بين رهبر كشيشان فرقه نظـام مالـت
.ي بـودن آن اسـت شـهر كامپـانال در كـاربرد ويژگي اصلي آرمـان. تنظيم شده است)1ژن(

و شهرگرايان الگوي خـود را صـرفاً نـوعي افسـانه برخالف بسياري از آرمان پـردازي نقادانـه
و، داند پردازي معترضانه به وضع موجود نمي خيال بلكه در پي اجراي عملي آن نيـز هسـت

در وي در اين كتاب، براي تشكيل جامعـه2.كند تحقق آن را دنبال مي و تنومنـد اي سـالم
و آيينآي و توليد مثل وضع نده، مناسك رامي هايي براي تغذيه، تفريح و جزئيـات آن كنـد

از كـارگيري مجموعـه گسـترده طـور ضـمني بـه در آينده شهر آفتاب بـه. دهد شرح مي اي
به دستگاه و منظور بهره هاي جديد، و كاهش ساعت كار پيش كارايي وري بيني شـده بيشتر

به. است و همچنين بر و اخترشناسـي در امـور كشـاورزي، دامـداري كارگيري علـم نجـوم
و پيش. شود معماري تأكيد مي هايي بـا اتكـا بيني كامپانال اخترشناسي را بنياد علم برشمرد

از فرانسـه بـه 1789بينـي انقـالب سـال به آن انجام داد تا جايي كـه پـيش  طـور ضـمني
و حوادث مهم دوران سلطنت لويي چهاردهم از كارهاي او بود طالع 3.بيني رويدادها

و پيدايش عصر طاليي را مبتني بر كامپانال همچنين پايان زودرس جهان كهنه
و بهره. بيني كرد شناسي پيش هاي ستاره يافته از وي اختراع چاپ، سالح گرم برداري
و يكپارچگي بشريت در آينده هستند ربا را كه مدعي بود آهن ابزارهاي پيوستگي
آ. بيني كرد بيش بهگاين فيلسوف اخترشناس از تغييرات بزرگ آينده اهي داد، اما آنها را

مي نزديك و ستارگان نسبت داد كه سبب پيشرفت تر شدن يا به اصطالح اقتران كرات

___________________________________________________________________________ 
1. zena 

 انتشارات، تهرانچاپ اول،،)فاضله هاي مدينهدر انتقاديسيري( ناكجاآباد، هاي افقلنگرودي، راسخي احمد.2
. 1390 اطالعات،

 تهران، سوم، چاپ شهيدزاده، حسين ترجمه،سياسي هاي مكتبو عقايد تاريخ بوتو، كاستونو موسكا گائتانو.3
. 1377 مرواريد،
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و سالح دريانوردي و دست يافتن به قلمروهاي تازه ميها ها و تحت تأثيري جديد شود
و تجديدنظر صورت خواهد گرفت و علوم تغييرات اساسي 1.دستاوردهاي آنها در قوانين

 انديشي سيري در روند تكامل در آينده.2-2
و مؤثرترين نظريه، برجستهقسمتدر اين انديشي با رعايت توالي تاريخي پردازان آينده ترين

،)1963- 1894(در اين ميان بسياري از افراد مانند آلدوس هاكسلي. شود آنها بررسي مي
- 1903(اورول جرج،)1925- 1888(، الكساندر فريدمان)1983- 1895(باكمينستر فولر

اس)1969- 1915(، گوردون)1950 ، داگالس انگلبارت)1992- 1920(حاق آسيموف،
،)1942(، استفان هاوكينگ)1940(، ريچارد اسالتر)1929(، جان نسبيت)2013- 1925(

،)1949(، جرج فريدمن)1948(يلوري كورز،)1947(، هوگوگريس)1944(پيتر بيشاپ
(ا سهيل عنايت از)1961(و آندري كارطايف) 1961(، نايف رضوان)1958... نيز

و در طرح اوليه شخصيت گنجانده شده بودند، اما مقالههاي مطرح در اين حوزه هستند
شد آن در كتاب محدوديت حجم  و معرفي همه اسامي منتخب .مانع ارائه

2راجر بيكن

و3متولد سامرست) ميالدي1292تا1214(راجر بيكن انگلستان از پيشگامان
به مشعل مي داران علم تجربي در تاريخ تفكر غرب وي همانند استادش رابرت. رود شمار

و تربيت توجه ويژه4گروستست و روش تعليم ريز استاد وي برنامه. اي داشت به سازمان
و شاگردش بيكن سنتي را در اين دانشگاه نضج داد آكسفورداصلي دروس دانشگاه  بود

شدك اين فيلسوف فرانسيسي از نخستين.ه به انقالب علمي قرن هفدهم ميالدي منتهي
و تبيين هستي تأكيد كرد . كساني است كه در تاريخ تفكر غرب به روش صحيح در فهم

مي:وي معتقد بود تواند به كشف عالم نائل هر كسي كه روش صحيح را بياموزد، خود
كر. شود فلسفه در نگرش وي دربرگيرنده صورهاي مختلف.دبيكن فلسفه را از كالم جدا

___________________________________________________________________________ 
و چاپ مركز تهران، پنجم، چاپ،نوزدهم سدهو جديد عصر غرب سياسي فلسفه تاريخ عالم، عبدالرحمن.1

. 1381 خارجه، وزارت انتشارات
2. Roger Bacon 
3. Somerset 
4. Robertus Grossatesta 
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و سنت. زدايد دانش است كه جهل را مي ها، وي تأكيد بر مرجعيت فكري، عادات
و استناد به ترجمه داوري پيش نظر بيكنبه. هاي نادرست را از عوامل جهل برشمرد ها
كت مي و جغرافيا براي فهم بهتر و اشارات توان از علومي مانند رياضيات، تاريخ اب مقدس

و مكان آن به زمان هاي مختلف بهره برد، ولي نبايد آنها را براي اين مقصود خاص فرا ها
ازتر مهم. گرفت  مطالعهدراي خالصه،3سوم اثر،2صغير اثر،1كبير اثر: ين آثار او عبارتند
و استادش الزم به5.كالم مطالعهدراي خالصهو4فلسفه در ذكر است راجر بيكن
. اند سينا بسيار تأثير پذيرفته شناسي از فيلسوف شرق ابن معرفت

:بيكن براي تجربه در كسب دانش سه خصوصيت عمده تعريف كرد
 همه چيز در انتها بايد با تجربه تأييد شود،)الف
 هاي عقلي راهي به آن نيست ميسر است، اي كه با استدالل كسب دانش در حوزه)ب
. برداري از تجربه براي انجام اموري كه در زندگي روزمره مورد نياز است بهره)ج
و آينده اين بر اي اساس وي از نخستين كساني بود كه درباره فناوري به تفكر پرداخت

جا را پيش ميهب بيني كرد كه انسان با سرعت بسيار و از وسايل مكانيكي جا شود
ميه بهر ا برداري و علم به و تسلط بر اسرار آن كند راو قدرت حاكميت بر طبيعت
.بخشد مي

 خلدون ابن

6كالينگوود. اي به اندازه تاريخ، پردامنه نبوده است هاي انديشه در هيچ حوزه دگرگوني

و باستان ها به تقابل اين ديدگاه7تاريخ مفهومشناس انگليسي در كتاب مورخ، فيلسوف
مي«از نگرشي كه كه» داند دانش تاريخي را محال ها را تاريخي همه دانش«تا رويكردي

و تشريح. طي قرون متمادي اشاره كرده است» شمرد مي در اين سير، تاريخ از توصيف
مند است تا فلسفه عنوان سرمشق براي مردان عمل سود رويدادهاي واقعي كه صرفاً به

___________________________________________________________________________ 
1. Opus Maius 
2. Minus Opus 
3. Opus Tertium 
4. Compendium studii Philosophiae 
5. Compendium studii Theolohiae 
6. R. G. Collingwood 
7. The Idea of History 
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و جامعي كه مبتنيكا تا مل كه جاييبر يك ديدگاه تاريخي است، تطور يافته است؛
به نقادان متأخر فلسفه قديم مدعي شده مي اند كه نه تنها تمام وقايع، تاريخي روند، شمار
1.بلكه همه حقايق نيز تاريخي هستند

و اينكه شاگرد مسلمان مكتب رغمبهها قبل قرن) 1332- 1406(خلدون ابن قدما
مي ويژه ابن پيروان مسلمانشان به شود نه تنها درصدد برآمد كه مسئله رشد محسوب

نام علم تاريخ، علم فرهنگ يا علم اجتماع تاريخ را بررسي كند، بلكه آنچه امروزه به
به شناخته مي .خواند، ابداع كرد» علم العمران«داليل مهمي شود را كه خود

زيرا وضع؛ يخ بيش از فلسفه سياسي با عمل رابطه داردخلدون دريافت كه تار ابن
و جامعه را مطالبه مي وي با درك فقدان علم تاريخ در ميان پيشينيان. كند واقعي بشر

به. خود بدون تغيير عمده در اصول علمي كه آنان وضع كرده بودند آن را بنيان نهاد
ع عقيده ابن هاي او درباره انديشه. مل استخلدون غرض از مطالعه تاريخ دورانديشي در

.توان مجزا از شرايط زمان او مطالعه كرد نمي تاريخ را
و دولت،يا عصبيتنهرا خلدون علي الوردي محور نظريه ابن و تمدن بلكه بدويت

 آورد كه باعث تغيير مستمر جامعه تزاحم آنها دانسته كه نوعي چرخه اجتماعي پديد مي
و. شود انساني مي و پويايي در مظاهر اجتماعي از كشف فهم موضوع دوقطبي ايستايي

. خلدون است دستاوردهاي نظريه ابن
و المبتدء ديوانو العبر: خلدون براي تأليف پرآوازه خود نامي بلند برگزيده است ابن

اين كتاب . االكبر السلطان ذَويمنهم عاصرمنو البربرو العجمو العرب ايامفي الخبر
و او تأليف بزرگ خود را با مقدمه. به تاريخ العبر موسوم است و تمدن اي درباره اجتماع

و دانش و هنرها و معاش و كسب و پادشاهي و قوانين آن، مانند كشورداري ها ياد خواص
و علل ميهرو بيان موجبات به. كند يك آغاز اين سرآغاز، همان مقدمه معروف است كه

3.است» مند بشري هاي شكوه يكي از پديده«،2ر گاستون بوتولتعبي

___________________________________________________________________________ 
. 1961 والنشر،هوالترجم التاليفهلجن مصر خليل، بكير محمد ترجمه،التاريخ�فكر كالينگوود، جرج.1

2. Gaston Bouthoul 
 نشر،الوردي علي دكتر نگاهاز خلدون ابن گراي واقع انديشهدر جستاري خلدون، ابن منطق بينش، مسعود.3

. 1393 پژواك،
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1لئوناردو داوينچي

و روش لئوناردو دي سر پيروا هنرمند) 1452- 1519(وينچيدازندگي، آثار
و همه افراد عالقمند به متفكران بخش مشهور ايتاليايي عصر رنساس هميشه الهام

و آينده بوده است را. نوآوري، خالقيت نماد تفكر بشري در دوره رنسانس وي
از. اند دانسته و هنرمندي است كه در بسياري داوينچي نويسنده، دانشمند، مخترع

و زمينه مهندسي، سازي، معماري، موسيقي، رياضي، ها مانند نقاشي، مجسمه علوم
و طرح گياهو كشي شناسي، نقشه آناتومي، زمين اي هاي مبتكرانه شناسي آثار

به. ده استكر ارائه مي وي اولين طراح پرواز و طراحي شمار  هايش هاي معماري رود
از. بخش بسياري از آثار ساخته شده بعد از اوست الهام هاي ايدهيكسو وي

و هاي بخار، ماشين هاي مكانيكي مانند توپ اي براي ساخت سازه مبتكرانه هاي پرنده
و  و از طرف ديگر آثار نغزي مانند لبخند موناليزا و زيردريايي ارائه كرده ادوات زرهي

با. شام آخر را از خود برجاي گذاشته است و تفكر منطقي را داوينچي در آثارش علم
و خيال ميان هنر و يك مدل كلي از مغز انسان ارائه ينتر مهم. دهد گيزي پيوند داده

در مهارت فكري داوينچي، ايجاد ارتباط بين موجوديت هاي ناهماهنگ است كه
و دست هاي نقاشي روشن سايه جلوه  هاي وي قابل نوشته ها يا ابداعات مكانيكي

ب. مشاهده است و كشف در يك خش، به ارتقاي دانش داوينچي معتقد است يادگيري
مي. انجامدو درك ديگر موضوعات علمي مي در ميراث داوينچي در تفكر را توان

: چهار مرحله زير تجميع كرد
،)فن(تحصيل دانش هنر)الف
 دانش،)فن(تحصيل هنر)ب
به)ج و ارتقاي تمامي حواس  ويژه حس بصري، توسعه
و)د .»با هم مربوط است نحويبههمه چيز«اصل حصول همه موارد باال در تابش نور ايده

از اگرچه برخي از طرح هاي ابداعي داوينچي هرگز ساخته نشده است اما بسياري
شد گذار سير بشر در آسمان ها پايه اين طرح و زير درياها 2ديمتري مرژكوسكي. ها

___________________________________________________________________________ 
1. Leonardo da Vinci 
2. Dmitry Merezhkovsky 
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داوينچي مردي است كه خيلي: نويسند مي1داوينچي لئوناردو نويسنده كتاب داستان
هنـزود بي تـدار شد وقتي كه بـوز اطـاريك و همـود 2.دـه خواب بودنـرافش

 ژول ورن

به در رواج آينده) 1905- 1825(علمي ژول ورن-هاي داستاني نقش كتاب در پژوهي ويژه
 فضا، از سفر به هوا نگرانه، هنگامي وي با رويكردي آينده. ونقل بسيار بارز است حوزه حمل

راو و تجهيزات چنين سفرهايي زير دريا سخن گفت كه هنوز بشر نتوانسته بود وسايل
هاي ديگر بعد از آگاتا كريستي در رده دوم آثار او از نظر تعدد ترجمه به زبان. فراهم كند

و همه. جهاني قرار گرفته است در گير شدن اين آثار در رواج آينده جذابيت جهان پژوهي
به. تأثير بسزايي داشت مي عنوان پدر داستان وي ـ تخيلي شناخته سال. شود هاي علمي

. عنوان سال جهان ژول ورن نامگذاري شده استبه) صدمين سال تولد ژول ورن( 2005
 ورن ژول اكتشافاتو) 1960( انگيز شگفت بسيار ورن ژولمارسل موره با دو كتاب

آنقش مهمي در معرفي) 1963( و ماهيت .نگرانه وي به جهانيان داشت يندهژول ورن

3نيكال تسال

به) 1943- 1858(اگر چه نيكال تسال دليل ايفاي نقـش در طراحـي سيسـتم نـوين بيشتر
مي برق به رساني براساس جريان متناوب شناخته عنوان يـك دانشـمند شود، اما امروزه از او

ميو مخترع آينده تا نگر ياد و طراح نامي معاصـر كـه4كه ايالن ماسك جاييكنند مخترع
و آينده به طراحي اجراي پروژه را5نـام تسـال موتـورز،محور شهرت يافته اسـت هاي پيشرو

مختـرع«وي را6روبـرت لومـاس. براي كمپاني ساخت خودروهاي الكتريكي برگزيده است
و كتابي بـا همـين عنـوان بـه نگـارش درآورده اسـت» قرن بيستم 7جـين آلكـرن. خوانده

و:گويد مسئول مركز علمي تسال در وارنكليف مي پس از مرگ نيكوال تسال بسياري از اشـيا
___________________________________________________________________________ 

1. The Romance of Leonardo da Vinci 
2. Michael J. Gelb, How to Think Like Leonardo da Vinci: Seven Steps to Genius Every 
Day” Paperback, February 8, 2000.  
3. Nicola Tesla 
4. Elon Musk 
5. Tesla Motors 
6. Robert Lomas 
7. Jane Alcorn 
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مي اسناد وي را دولت آمريكا به و در اختيار عموم قـرار نـداده صورت محرمانه نگهداري كند
وـاخت افكــاسبي بـراي شنــال روش منــهـاي نيكـوال تسـ قول مرور برخي نقل1.است ار

:هاي وي است ديدگاه
مي- و ماه آينده است: گويد علم مدرن ما. خورشيد گذشته است، زمين حال است

مي از يك توده تابان نشئت گرفته و به يك توده منجمد تبديل قانون طبيعت. شويم ايم
و با سرعت بي مي سويبهو بدون هيچ مقاومتي ما را رحم است .كشاند سرنوشت

مي- و ارتعاش فكر كنيد اگر .خواهيد جهان را درك كنيد، به انرژي، فركانس
و دستاوردهايش- و هركس را براساس كارها فرصت دهيد تا آينده حقيقت را بگويد

به. ارزيابي كند و آينده كه . راستي براي آن كار كردم براي من است حال براي آنهاست
هاي او انتظار ندارد ايده. هدف يك مرد علمي، رسيدن فوري به نتيجه نيست-

او. كننده آينده است او مانند يك غرس كار. اش به سهولت پذيرفته شوند پيشرفته وظيفه
ب و اشاره به راه استبسترسازي .راي آيندگان

 ولز جرجهربرت

و. ـتخيلي است از پيشگامان ادبيات علمي) 1946- 1866(ولز از مشهورترين
. به نگارش درآمده است 1895است كه در سال زمان ماشيناثرگذارترين آثار او كتاب 

و 1897را در سال نامرئي مردوي . منتشر كرد 1898را در سال دنياها جنگنوشت
شهري را بستري مناسب براي ارائه اي خود ادبيات آرمان ولز از ابتداي فعاليت حرفه

 اتوپياي شهري وي با عنوان اولين كتاب آرمان. هاي علمي خود بازشناخت پردازي خيال
شد 1905در سال2مدرن كهانديگر آثار آرم. منتشر شهري ولز معموالً در موقعيتي

مي سويبهجهان  و يك فاجعه خيز برداشته است آغاز ها موفق نهايت انساندرشود
3دار دنبالهيك روزگارمانند. حل جايگزين مانع آن رخداد شوند شوند با يك راه مي

___________________________________________________________________________ 
:آدرسبه تسال نيكال درباره جئوگرافي نشنال نشريه گزارش1

https://news.nationalgeographic. com/news/2013/10/131003-nikola-tesla-surprising-facts-statue 
-museum-science. 
2. A Modern Utopia 
3. In the Days of the Comet 
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در.1آيندميكه اشيائي اشكال 1933و در سال) 1906( وي ظهور فاشيسم را
 مرداني. بيني كرد پيش)1939(3مقدس تروريسمو) 1930(2پارهام آقاي كامگيخود
شهري نيز از آثار آرمان) 1899(5شودمي بيدار خواب، وقتي«و) 1923(4خدايان شبيه

در) تكنولوژيك(هاي فناورانه بيني شوند كه بسياري از پيش وي شمرده مي در آنها بعدها
ده20مجموعدرولز. طول زمان جامه حقيقت به تن پوشيد و از رمان ها داستان كوتاه

 بيني پيش«شايان ذكر است ولز مقاالت تأثيرگذاري مانند. جاي گذاشته است خود به
و تفكر انسان و علمي بر زندگي . را منتشر كرده است) 1903(6»تأثير پيشرفت مكانيكي

 1916در سال7»بيني اروپايي آنچه پيش روست، يك پيش«اي با عنوان ولز رساله
و پيش بر درباره آثار جنگ جهاني اول و تأثير جنگ و موقعيت سوسياليسم بيني آينده

و علم«وي مفهوم. پژوهي انتشار داده است مدرن آيندههاي به سبك گزارش... زنان
در سالسي.بي. بيدر گفتگو با راديو كه او نخستين كسي بود. را تبيين كرد» آينده 

و گروه تأسيس دانشكده 1932 به هاي دانشگاهي آينده ها منظور تربيت نگاري را
.پژوه ضروري برشمرد آينده

8بي توينآرنولد

و پاسخ«، صاحب نظريه)1975- 1889(بي توين ويك سال از عمر خود را براي چهل» چالش
در. تبيين اين نظريه صرف كرد در سال تاريخ بررسيجلد كتاب تحت عنوان12انتشار اين اثر

آن 1934 و تكميل وي در جلدهاي اوليه كتاب خود به بررسي. سال طول كشيد20آغاز شد
و انحطا ميط تمدنتطبيقي پيدايش، رشد كه پردازد، اما در جلدهاي آخر نقشي برمي ها گزيند

و درباره معني تاريخ تعمق مي  المعارفةدايردر اين. كند به نقش مبشر آينده شباهت دارد
و نقش نظريه تاريخي بيست و حال مرور شده و پاسخ«ويك تمدن گذشته در» چالش

___________________________________________________________________________ 
1 The Shape of Things to Come 
2. The Autocracy of Mr Parham 
3. The Holy Terror 
4. Men Like Gods 
5. When the Sleeper Wakes 
6. Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress Upon Human Life and 
Thought 
7. What is Coming? A European Forecast 
8. Arnold Joseph Toynbee 
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و زوال آنها، بررسي مي اي توين. شود پيدايش بهبي ازن نظريه را از روانشناسي رفتاري ويژه
مي. الهام گرفته است) 1961- 1875(آثار كارل يونگ  اي فردي كه صدمه:نويسد يونگ

مي مي مي بيند براي مدتي توازن خود را از دست :تواند پاسخ دهد دهد، سپس به دو روش
و به رسميت شناخت: ايجابيپاسخ.1 آن، سپس تالش براينپذيرش صدمه وارده

و برون .گرا شدن غلبه بر آن
و تمسك به آن براي جبران تلخي: سلبيپاسخ.2 و بازيابي بازگشت به گذشته

و درون .گرا شدن شوك وارده
ها فزوني يابد، قدرت پاسخ افزايش خواهد بي، معتقد است هر اندازه چالش توين

مي جايييافت تا  به كه اين قدرت ط«تواند . صاحبان آن تبديل شود» الييابزار
و انحطاط تمدن و چرايي سقوط بي، درواقع همان نظريه توينها از نظر چگونگي

و پاسخ است و فروپاشي. چالش و مرحله انحطاط تفاوت اساسي ميان مرحله رشد
مي تمدن و آن عبارت است از اينكه در مرحله رشد، ها تنها در يك نكته خالصه شود

س مي هاي موفقيت ها، پاسخ لسله از چالشجامعه به يك در مرحلهكه درحالي. دهد آميز
و فروپاشي، پاسخ جامعه به اين چالش در مرحله. ها، توأم با ناكامي است سقوط، انحطاط

و پاسخ رشد تمدن ها متفاوت است، اما در مرحله فروپاشي تنها ها، هر بار نوع چالش
مي پاسخ ميها شود، ولي چالش ها متفاوت و. مانند بدون پاسخ باقي بنابراين با شكست

و نبودن  و سرپيچي اكثريت جامعه از تبعيت اقليت حاكم ناكامي قدرت اقليت خالق
و انحطاط نزديك مي دوره سقوطبي توين.شود وحدت اجتماعي، تمدن به مرحله سقوط

مي تمدن : داند ها را مشتمل بر سه مرحله فرعي
 دوره انحطاط،)الف
 دوره فروپاشي،)ب
و متالشي شدن)ج .دروه تجزيه

1يونجي ماسودا

 1995-1905(شناس ژاپني با طول عمري نزديـك بـه يـك قـرن يونجي ماسودا جامعه

___________________________________________________________________________ 
1. Yoneji Masuda 
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از با تكيه بر بينشي كه از جامعه) ميالدي شناسي آموخته بود، راهبرد خروج جامعه ژاپن
و تحقير پس از تسليم مقابل آمريكا را اي كردن جامعه ژاپن ترسيم كرد رايانه ركود، انزوا
گسـيخته ژاپـن هـمازانسجام جامعـهيو تشكيل جامعه اطالعات در آينده را روش احيا

و مشاوره برخي پروژه. دانست و وزارت وي در جايگاه راهبري هاي راهبـردي وزارت كـار
و پياده نـه ايـن سازي مدل راهبـردي جامعـه فناورا آموزش ژاپن، نقش مهمي در طراحي

شكسـت ژاپـن در جنـگ جهـاني. ميالدي ايفا كرد 1980و 1970هاي كشور طي دهه
دوم، فرهيختگان اين كشور ازجمله يونجي ماسودا را كـه در آن هنگـام در آسـتانه دهـه 

و تأمل  دنيـاي وي در گفتگـو بـا مجلـه. داشـتواپنجم زندگي خود قرار داشت به تفكر
شكست در جنگ دوم جهاني پايـان يـك دوره«:ويدگمي 1982در ژوئن سال كامپيوتر

دانم چه چيزي باعـث شـد بـه زنـدگي ادامـه نمي. دليلي براي زندگي وجود نداشت. بود
مي. دهم از... داد انتظار براي اتفاقي كه روي نمي... كشيديم همگي انتظار سـال10بيش

و براي زندگي معنايي بيابم  مفهومي كه بودنم را توجيه ...زمان برد تا به زندگي بازگردم
و آرامش به من ببخشد و احساس شادي فناوري اطالعـات فرصـتي بـود كـه راه ... كند

.»كرد سربلندي را براي ملت ژاپن فراهم مي
هاي شناسي را در دانشگاه در توكيو متولد شد وي رشته جامعه 1905ماسودا در سال

و از آن پس با سمت و آموري، تكميل كرد و توكيو استاديار دانشگاه آموري به تدريس
به وي به فعاليت. تحقيق در اين رشته پرداخت و همزمان عنوان هاي آكادميك اكتفا نكرد

. اي خود تجارب ارزشمندي اندوخت هاي حرفه هاي تجاري، در فعاليت مشاور شركت
و معطوف به آينده، ايستاده و تحصيالت برشانهماسودا با نگرشي آموخته از گذشته نبوغ

بهو با دغدغه حل معضالت جامعه پيرامون خود، نقش برجسته اجتماعي كارگيري اي در
و صنعت  و ساماندهي جامعه گسيخته ژاپنهمازدانش مدرن فناوري اطالعات با هدف احيا

و نظريه وي اين روند را با مفهوم. بعد از اشغال آمريكا ايفا كرد ه پردازي تئوري جامع سازي
و بازطراحي روندهاي آموزشي در جايگاه مشاور اطالعات، ارتقاي شيوه و اصالح هاي توليد

و آموزش در اين كشور نهادينه كرد اين ايده با همراهي رهبران.ارشد دو وزارتخانه كار
. بديل قرار دادبي) تكنولوژيك(سرعت در جايگاه يك قدرت فناورانهبهژاپن، اين كشور را 

و گفت 1995ر وقت ژاپن در سوگ ماسودا در سال وزي نخست ملت«: شخصاً شركت كرد
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از. ژاپن به اين انسان فرهيخته مديون است هاي تاريخ ژاپن ين برههتر مهماو در يكي
.»مسير درست را به ما نشان داد

و20از وي بـيش از و فنــاوري بجـا مانــده اســت40كتــاب . مقالــه دربـاره جامعــه
اتر مهم را مؤسسه فنـاوري پساصنعتي جامعه مثابهبه اطالعات جامعهو با عنوان ين كتاب

از ماسوچوست به اثـر تأثيرگـذار در زمينـه مطالعـات مربـوط بـه فنـاوري10عنوان يكي
و ارتباطات برگزيده است .اطالعات

و خالقيت در روند توسعه جامعه و ضرورت نوآوري يونجي ماسودا با درك تأثير
و صنعتي. انجمن خالقيت ژاپن را بنا نهاده است؛ اطالعات پس از جهش اقتصادي

و يونجي ماسودا بسيار مورد توجه قرار گرفتند در. چشمگير ژاپن، نظريه جامعه اطالعات
وزير فرانسه خواستار گزارشي درباره مدل جامعه اطالعات ژاپن شده نخست 1978سال
و آلن مينك. است و درواقع خالصه ترجمه تهيه كرده اين گزارش را سايمن نورا اند

پس. گزارش ماسوداست اي در ادبيات توسعه جايگاه ويژهاز اين مقطع جامعه اطالعات
و كتب متعددي درباره آن منتشر شده است و تا امروز مقاالت .يافت

1پوالك ريك لودوييكفرد

و بنيانگــذاران هلنــدي) مـيالدي 1985- 1907(فردريـك لودوييــك پــوالك از پيشــتازان
تصاوير آينـده«پردازي وي درباره نقش كليدي پژوهي در قرن گذشته است كه نظريه آينده

در. عامل مهمي در شهرت وي داشـت آينده تصويردر كتاب» جايگزين وي ايـن كتـاب را
و چـالش«پوالك در اين كتاب، در امتداد نظريـه.آورده استدربه نگارش 1950سال  هـا
و بي، نقش بينشي توين»ها پاسخ و رابطه آنها بـا فرهنـگ خيـزو افـت هاي آرماني از آينده
هـاي خصـوص انديشـه او معتقد است كه ايده يا انديشـه بـه. ها را بررسي كرده است تمدن

ب معطوف به آينده، محرك شر را به قلمرويي ديگر رهنمون هاي اصلي تاريخ هستند كه نوع
و پاسخ چالش«اما در پاسخ به نظريه. كنند مي و ظهـور«: نويسـدميبي توين»ها ها سـقوط

و ظهور فرهنگ از. هاست تصاوير آينده متناظر يا مقدم بر سقوط تا زماني كه تصوير جامعه
و رو ابه آينده مثبت و شـكوفايي و وقتـي ايـن رشد است، فرهنگ جامعه رو به رشد سـت
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و سرزندگي و از دسـت آن از دست برود، فرهنگ بقـا نمـي1تصوير رو به زوال بگذارد يابـد
آميز در تصاوير آينـده را مقـدم بـر چگـونگي بنابراين وي ايجاد تغييرات موفقيت.»رود مي
.داندمي)بي تويننظريه(ها خيز فرهنگو افت

بـار در تـاريخ تمـدن غـرب هـيچ براي اولـين: نويسدمي آينده تصويروي در كتاب
درواقع، برخالف تمام اعصـار قبـل،. شوقي براي درك تصويرهاي نو از آينده وجود ندارد

انسـان قـرن بيسـتم. اي عليه تصاوير آينده انجام داده اسـت پرخاشگرانه اين دوره حمله
و تمدنبه  ميرا دنبا»اي بدون آينده«صورت فعال، جامعه پوالك بر اين باور بـود. كندل

كه اين گذر از دوران مدرن به دوران پسامدرن كه شـايد بتـوان بـه بهتـرين وجـه آن را 
از زمان آخر يا مرحله آخر ناميد، به دليل تغيير در معنويات اسـت كـه ايـن خـود ناشـي

به اگرچه غرب با بهره. تخريب كل تصاوير آينده است و ايي ماننده روزرساني روش برداري
به» مهندسي تدريجي اجتماعي« و 2»رسـانه پيـام اسـت«هايي مانند كارگيري ايده پوپر

و مك و تكنولوژيكي بر جوامع بشري را آموخت و كنترل مكانيكي لوهان، چگونگي تسلط
توانسـته اسـت مـانع» پايان تـاريخ«و تئوري» دهكده جهاني«هايي مانند با ارائه نظريه
نظـر بيني پـوالك در زوال تمـدن غـرب شـود، امـا بـه ايي مانند پيشه بيني تحقق پيش

بي مي و انديشه تـاريخ پيمـوده رسد، راهي كه توين انـد ناتمـامو پوالك در تاريخ انديشه
و تأمالت  .هاي آنان هنوز جان دارندو پرسشمانده است

3لوهانمكمارشال

كانادايي است كه تأثير فناوري بر آينده از دانشمندان) ميالدي 1980- 1911(لوهان مك
و جمله4»دهكده جهاني«مفهوم. مند بررسي كرده است طور نظام جامعه بشري را به

از نقش محوري اين دو عبارت در جهان امروز. از آن وي است» رسانه پيام است«معروف
و فعاليت مي مشهورترين آثار. را دريافت لوهانمكهاي علمي توان اهميت نظرات
: است لوهان بدين شرح مك

،)1951( صنعتي انسان هاي سنت: مكانيكي عروس-
___________________________________________________________________________ 
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،)1962( گوتنبرگ كهكشان-
،)1964( رسانه فهم-
،)1967(آثاراز فهرستي:است ماساژ رسانه،-
،)1968( جهاني دهكدهدر صلحو جنگ-
،)1970( اوليه نمونهتا كليشه از-
).1989( جهاني دهكده-

در ها بـه آنهـا پرداختـه اسـت را مـي لوهان در اين كتاب سير مفاهيمي كه مك تـوان
ماننـد الفبـا، ماشـين چـاپ، بيـان شـفاهي، وسـايل ارتبـاط(هـا تأثيرات گرانشي فنـاوري 

و هـاي اين تأثيرات به نوبه خـود بـر سـازمان. ها خالصه كرد بر ادراك انسان...) الكترونيك
. كنـد نيز بر همين مفهـوم تأكيـد مـي» رسانه پيام است«عبارت. يرگذارنداجتماعي نيز تأث

سـازي بصـري هـا را از طريـق يكسـان هـاي ادراكـي انسـان براي مثال فناوري چاپ عادت
و انفعاالت اجتماعي تأثيرگذار بود تجربه وي معتقد اسـت. ها تغيير داد اين تغييرات بر فعل

و ورود فناوري چاپ عمده تمايال و ظهور ت برجسـته دوران مـدرن جهـان غـرب را ميسـر
در نگرش وي، تمايالتي مانند فردگرايي، دمكراسي، اصالحات مذهبي،. ممكن ساخته است
و ملي و خاصـيت كاپيتاليسم و عملكرد تحت تـأثير فنـاوري چـاپ گرايي، اصل تقسيم كار

مي لوهان پيشمك. اند بصري اين فناوري بروز يافته در بيني عصـر فنـاوري وسـايل كند كه
ارتباطات الكترونيك نيز كه جايگزين فناوري چاپ شـده اسـت شـاهد تغييـرات اجتمـاعي 

الكترونيك، سرعت ارتباطات آنچنان افـزايش خواهـد يافـت تجهيزات در عصر. خواهيم بود
و ملت كه انسان به ها و اختالف رغم همه تفاوت ها و ها ها، در يك كـوره ذوب خواهنـد شـد

و جـايي تـا. صورت عميقي در زنـدگي يكـديگر تـأثير خواهنـد گذاشـت به كـه فردگرايـي
جا ملي و .هد خوردمعه جهاني جديدي رقم خواگرايي منقضي خواهد شد

 آرتور كالرك

و مخترع پركار، آرتور سي كالرك، عنوانبه) متولد انگلستان 2008- 1917(نويسنده
به-يكي از سه نويسنده برتر علمي مي تخيلي در قرن حاضر اسحاق همراه(آيد شمار

به 1964وي سال) الين هاين آنسون رابرتوآسيموف ايزاك نام يك اثر غيرداستاني
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آينده در اين كتاب هاي او درباره اي از نوشته منتشر كرد كه مجموعه آينده هاي پروفايل
مي» باالبر فضايي«كننده ايده كالرك، ابداع. درج شده است و است كه تواند اجسام

و سفينه انسان . كند هاي فضايي را منسوخ ها را به ايستگاه فضايي درحال دوران برساند
به از اولين افرادي بود كه ايده استفاده از ماهوارههمچنين او يكي هاي عنوان رله ها

 فضايي اديسه: 2001 سالوي كتابي با عنوان ). 1945(ارتباطاتي دوربرد را مطرح كرد 
شد 1960كرد كه در سال تأليف . توسط استنلي كوبريك، به فيلمي با همين نام تبديل

به بيني وضع كرد وي سه قانون براي پيش.هاست آينده اين اثر داستان كالسيك كه
و به : شرح ذيل است قانون كالرك مشهور شده است

هرگاه دانشمند برجسته، اما سالخورده بگويد چيزي ممكن است، به احتمال«.1
اما آنگاه كه بگويد چيزي غيرممكن است، به احتمال. است قريب به يقين درست گفته 

.»كنندمي زياد اشتباه 
تنها راه كشف محدوده ممكن از غيرممكن، كمي پيشروي از ممكن به درون«.2

.»غيرممكن است
توان آن را از جادو وقتي به حدي از پيشرفت برسد، ديگر نمي هر فناوري«.3

.»تفكيك كرد
بشر قادر خواهد بـود كـه 2030بيني كرده است كه تا سال كالرك همچنين پيش
زي در كرات ديگر آثار زندگي وي نزديك بـه صـد عنـوان كتـاب. تي بيابدساز انواع ديگر

 اديسـه:2001 سـالوي اثـر مشـهورترين درباره فضا منتشر كرده است كه در اين ميان
اد جايگاه ويژه فضايي ـ تخيليبيات اي در .كسب كرده است علمي

 دانيل بل

و اسـتاد دانشـگاه هـاروارد، جامعه) 2011-1919(دانيل بل شناس، نويسنده آمريكـايي
.شـناخته شـده اسـت1دليـل مطالعـاتش دربـاره جامعـه پساصـنعتي بـه چيزهربيش از 

به جامعه پساصنعتي جامعه كلي طور به مي اي از شمار رود كه در آن بخش خـدمات بـيش
2بار توسط آلن تـورن اولين» جامعه پساصنعتي« عبارت. كند بخش توليد ايجاد ثروت مي

___________________________________________________________________________ 
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و از نظر مفهومي زمينه ساز ساختارهاي نظـري اجتمـاعي مفـاهيمي فرانسوي مطرح شد
، مدرنيتـه3، اقتصاد پساصـنعتي2بنيان، جامعه اطالعات، اقتصاد دانش1مانند پسافورديسم

و اجتمـاعي تمامي اين مفـاهيم در تحقيقـات اقتصـ. است5ايو جامعه شبكه4سيال ادي
به. زمينه مشترك تحقيقاتي دارند و شناخته شده دانيل بل ترتيب انتشـار، سه اثر مشهور

 كاپيتاليسـم فرهنگـي تضـادورو پـيش پساصـنعتي جامعـه، ايـدئولوژي پايانهاي كتاب
منتشــر كــرد فرســودگي 1960كــه در ســال ايــدئولوژي پايــانبــل در كتــاب. هســتند

و ايدئولوژي و اوايل قـرن بيسـتم را مطـرح هاي بزرگ بشري امتداديافته از قرن نوزدهم
مي پيش و متكثـر جديـد جـايگزين آنهـا خواهنـد شـد كند ايدئولوژي بيني . هاي محدود

ن همچنـي. را در پاسخ بـه ايـن كتـاب طـرح كـرده اسـت» پايان تاريخ«فوكوياما نظريه
و اي شبيه به اينترنت كنـوني را پـيش پديده 1967در سال فوكوياما بينـي كـرده اسـت

ممكن است در آينده شاهد يك سيستم كاربردي كامپيوتري اطالعاتي ملـي«: نويسد مي
و خانـه شامل ده هـاي شخصـي خـواهيم بـود كـه بـه ها هـزار كـامپيوتر در دفـاتر كـار

و خد و صـدور مات اطالعـاتي، كتابخانـه كامپيوترهاي بزرگ مركزي متصلند اي، فـروش
 پژوهانـه كتـاب هاي آينـده برداري از روش دانيل بل با بهره.»آورند صورتحساب فراهم مي

. منتشر كرد 1973را در سال اجتماعي بيني پيشبه مبادرت:رو پيش پساصنعتي جامعه
را وي در اين كتاب جامعه 7»محـور خـدمات«و6»اطالعـات راهبـر«پساصـنعتي آينـده

مي همچنين وي پيش. ترسيم كرده است كند جامعه فراصـنعتي جـايگزين جامعـه بيني
در مرحلـه اول: در نگرش بل، اين تحول در سه مرحله روي خواهـد. صنعتي خواهد شد

بنيـان جديـد محوريـت صنايع دانـش دومدر مرحله. خدمات جايگزين توليد خواهد شد
و در مرحله سوم  رخخواهند يافت مي نخبگان فني نوظهور و قشـر اجتمـاعي نمايي كنند

و دانش. جديدي شكل خواهند داد را در اين همچنين بل تفاوت مفهومي داده، اطالعات
.كتاب بررسي كرده است
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1هرمن كان

و بارزترين آيندهتر مهماز) 1983-1922(هرمن كان پژوهان اواخر قرن بيستم ين
. بيني كرد تبديل ژاپن به يك قدرت جهاني را پيش 1970كان در اوايل. شود محسوب مي

و نظريه وي به مي پرداز سيستم عنوان استراتژيست نظامي . كرد ها در كانون تفكر رند كار
و در آن از نظري 1960را در سالاي هسته گداخت جنگ دربارهكان كتاب ه منتشر كرد

و نظريه بازي سامانه و روش برنامه ها بيني عواقب جنگ ريزي سناريويي براي پيش ها
و توجه خوانندگان را به دوران پس از جنگ جهاني سوم تا جنگ جهاني  استفاده كرد

در چهارم كه ممكن است در زمان راهبرد ارائه. آينده اتفاق بيافتد جلب كرد هاي مختلف
و روش تمل هستهشده وي در برابر جنگ مح .2هاي بقا در اين دوره بسيار شهرت يافت اي

و غيرقابل پيش هاي هسته كان با محتمل دانستن جنگ و برنده نهايي اي بيني بودن بازنده
اي، اقناع آغازگر جنگ به اين اصل هاي هسته معتقد بود كه تنها راه ممانعت از وقوع جنگ

شد اي منجر به نابودي همه اطراف شركت است كه بروز جنگ هسته . كننده در آن خواهد
و زايي در تعيين راهبرد هستهاين ايده نقش بس بهدراي آمريكا ايفا كرده است نهايت

منجر شد كه تا زمان ريگان» قطعي متقابل) انهدام(تخريب«تدوين دكترين معروف 
.عنوان يك تفكر راهبردي جنگ سرد بر جهان حاكم بود به

 سـتيتو ان4،و اسكار رابنسـتين3به اتفاق مكس سينگر» رند«مؤسسه كان پس از ترك
 پـژوه آينـده تحقيقـاتي هودسون به يك مركـز 1970در سال. هودسون را بنيان گذاشتند

و نيمه مشاور تمام 130با پيشرو كـان انديشـه گفتگـو دربـاره. وقت مبدل شـده بـود وقت
و بديل را درحالي در جامعه آمريكا آشكار ساخت كـه هـر5)تفكر جايگزين(انديشي راهبرد

ب دو موضوع مدت بههها و رند مي صورت مخفي در پنتاگون . شدند كار گرفته
مقابلـه بـا بـراي پس از فروكش كردن تب جنگ سرد، كان در دهه آخر عمر خود،

و بدبيني نگراني و لئـون ها هاي استمرار توسعه اقتصاد جهاني، با همكاري ويليـام بـروان
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را 200كتاب مارتل وي. در سـه جلـد بـه نگـارش درآورد 1976در سـال سال آينـده
بر محدوديت رشد را مردود شمرد كه ممكن بود جوامـع بشـري را بـه هاي مبتني ديدگاه

و فناوري وادارد پژوهـاني اسـت كـه آينـده از نخستيناو. كاهش رشد اقتصادي، نوآوري
در آينـده زنـدگي هاي تخيلي از زبان افرادي كـه هاي مفصل كمي را با توضيح بيني پيش
را چهـار درواقـع يـك دامنـه زمـاني آينـده سال 200كتاب. كنند تركيب كرد مي سـاله

پژوهـي بسياري از مطالعات آينـده. است 2176دهد كه نقطه آغازين آن سال پوشش مي
. اند برداري كرده اي اين كتاب بهره از ساختار پايه

آثار ديگـري آينده سال دويستويا هسته گداخت جنگ دربارهبر دو اثر كان عالوه
و موفقيـت: ژاپنـي چـالش؛اجتمـاعيو سياسـي اقتصـادي، عظـيم پيشـرفت با عناوين 

مي؛اقتصادي موفقيت شكست ؛هشـتادو هفتـاد دهـه دربـاره تفكـر: آينـد چيزهايي كه
 بـراي چـارچوبي:2000سـال؛استراليا يندهآ؛آناز بعدو 1979: جهان اقتصادي توسعه
 ماهيـت؛ها پاسخوها چالش: نوپديد ژاپني ابردولت؛آينده سال وسهسي درباره زني گمانه

 جهان براي خوشبينانه نسبتاً زمينه يك، سالح كنترلو بازدارندگي جنگ، امكانپذيريو
، ناپـذير اجتنابو طبيعييا خزنده ركود: رشد اجتماعي هاي محدوديت؛2000تا 1975
.به نگارش درآورده است، جنگ گسترش درباره

1وندل بل

. پژوهـي انكارناپـذير اسـت در مبـاني معرفتـي آينـده) كنـوناهم-1925(نقش وندل بل
و مدرن بر رشته آينده پستهاي هاي وي درباره تأثير فلسفه نگراني پژوهي سبب نگـارش

و. در دو جلد شدپژوهي آينده مبانيانتشار كتاب مشهور  بـه نـدل بخش مهمـي از تـالش
دراو. هاي صادق در مورد آينده اختصاص داده شـده اسـت نظريه دانش براي طرح گزاره

جلـد اول ايـن كتـاب. پژوهي را تثبيت كند هاي آينده اين كتاب تالش كرده است بنيان
و جديـد عصـر بـراي انسـاني علم دانش،و اهداف تاريخچه،: پژوهي آينده مبانيبا عنوان 

. انتشار يافته است خوب جامعهو عينيت ها، ارزش: پژوهي آينده مبانيجلد دوم با عنوان

___________________________________________________________________________ 
1. Wendel Bell 
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1تافلرآلوين

مي) 2016-1928(هاي تافلر كتاب در هاي آينده توان تأثيرگذارترين نوشته را پژوهشي
، تافلر مطالعاتي را آغاز كرد كه طي پنج سال منتج به 1960در اواسط. جهان برشمرد
15از بيشاز اين كتاب 2016تا سال.شد 1970، در سال آينده شوكانتشار كتاب

را در اين كتاب براي» شوك آينده«تافلر اصطالح. ميليون نسخه به فروش رسيده است
مي اشاره به شرايط جامعه زماني كه تغييرات بيش افتد ابداع كرده از حد سريع اتفاق

و ناتواني در  گيري طبيعي تصميمرايندهايفاست كه درنتيجه آن سردرگمي اجتماعي
. به ابعاد ديگري از اين سير اجتماعي پرداخته است سوم موجوي در كتاب. افتد اتفاق مي

يك توسط موجي از تحوالتهرشده است كه تبيين در اين كتاب سه نوع جامعه بشري
و فرهنگ. اند نوسازي شده موج اول، در انقالب كشاورزي رخ داده است كه جامعه

موج دوم در حين انقالب صنعتي از اواخر قرن. بر شكار را دچار زوال كرده است مبتني
هاي گيري موج سوم خانواده اساس شكل. هفدهم تا اواسط قرن بيستم امتداد يافته است

و سازمان)ده گستردهادر برابر خانو(اي هسته تافلر. هاي تجاري است، آموزش همگاني
ينتر مهم. اهي همسرش هايدي تافلر منتشر كرده استبسياري از آثار خود را با همر

: هاي انتشاريافته خانواده تافلر به اين شرح است كتاب
،)1964( آمريكادر فراوانيو هنربراي مطالعه: فرهنگ كنندگان مصرف-
،)1968( شهردر مدرسه-
،)1970( آينده شوك-
،)1972( شناس آينده-
،)1974(تيربتميلعتدردهنآيشقن: رداف رايبنتوخ آم-
،)1975( بحران سوي آن-
،)1980( سوم موج-
،)1983( آينده هاي ورق-
،)1985(»بل نظام«و اجتماعي هاي پويايييا سازگار، شركت-
،)1990( ويكم بيست قرن آستانهدر خشونتو ثروت دانش،: قدرت جاييهجاب-

___________________________________________________________________________ 
1. Alvin Toffler 
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،)1995()ويكم بيست سدهدم سپيدهدر ماندن زنده( پادجنگو جنگ-
،)1995( سوم موجدر سياست: جديد تمدن سوي به-
).2006()آفريني ثروتدر انقالب( انقالبي ثروت-

1مهدي المنجره

و جامعـه) ميالدي 2014-1933(مهدي المنجره او. شـناس مراكشـي اسـت اقتصاددان
و در موضـوعات همچنين در مطالعات آينده و روابـط پژوهي صاحب سبك بوده سياسـي

 1958هاي بين سال) المنجرا يا با تلفظ ديگر(المنجره. الملل بسيار مورد توجه است بين
سپس در مركـز. عنوان مشاور در هيئت مراكش در سازمان ملل فعاليت كردبه 1959تا

هـاي وي بـين سـال. كار گرفته شـدبه 1970مطالعات وابسته به دانشگاه لندن در سال 
.2دار بـوده اسـت هاي متنوعي در سطوح باال در يونسكو عهـده مسئوليت 1979تا 1961

) پژوهـي فدراسيون جهـاني آينـده(پژوهي در فرانسه وي در تأسيس اولين آكادمي آينده
و از سال به 1981تا 1977مشاركت داشته است همچنـين. عهـده داشـت رياست آن را

به منجره براي بعضي از دولتال ريزي آموزشي هاي برنامه وان متولي هيئتعن هاي اروپايي
كننـده عنوان هماهنـگبه 1980تا 1979هاي همچنان كه بين سال. فعاليت كرده است
و كنفرانس همكاري و فنـون هاي فني كشورهاي آفريقايي، عضو آكـادمي جهـاني علـوم

و اتحـاد جهـاني مهندسـان مع  و فنون اروپا و آكادمي علوم و آكادمي آفريقايي علوم مـار
و ژاپن انتخاب شده اسـت  و جمعيت دوستي بين مراكش از. انجمن جهان سوم بسـياري

و ترجمه كتاب. هاي ديگر ترجمه شده است هاي وي به زبان كتاب هاي او به زبـان ژاپنـي
و تأكيد بر لزوم بهرتبيين  گيري كشورهاي جهان سوم از مدل ژاپنـيه مدل توسعه ژاپني

عنوان ركن توسعه منجر به اهداي مدال آفتاب تابان ژاپـن توسـطو نگرش آن به زبان به
منجـره را بـه شـهرتالهاي گسترده چنان اين حجم از فعاليت. امپراتور ژاپن به وي شد

و ژاپـن(المللـي هاي بين رساند كه بسياري از دانشگاه ) فرانسـه، انگلـيس، هلنـد، ايتاليـا
. كرسي تدريس در اختيار وي گذاشتند

___________________________________________________________________________ 
1. Mahdi Elmandjra 

و 1975 هاي سال بينو برگزيد خويش دفتر مديريتبهراوي»ماهو روني« يونسكوكل مدير 1962 سالدر.2
. داشت اختياردررا يونسكوكل مدير ويژه مشاور پست 1976
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. بود 1968ترين عضو باشگاه رم در زمان تأسيس آن در سال مهدي المنجره جوان
المللي اين مؤسسه بين 1973در سال ملل سازمان نظاماما بعد از تأليف كتاب انتقادي

و 1976و معتبر را در سال  هايي كه سازمان اعتقاد يافته بود ارزشكه ازآنجا ترك كرد
و چنين مؤسسات بين ميالمل ملل كنند براساس منافع اروپايي است از تمامي لي دنبال

و حقوق باالي ماهيانه آن صرفنظر كرد شايان. مزاياي خويش ازجمله حقوق بازنشستگي
مرزي براي«منجره يكي از سه نويسنده گزارش دوم باشگاه رم، با عنوانالذكر است 

به 1979است كه تحسين همه كارشناسان را در سال» آموختن نيست و 12برانگيخت
ترين به پرفروش 1990تا 1980هاي منجره در سالالهاي كتاب. زبان ترجمه شد

شد فرانسه هاي كتاب .تبديل
به نقش مهدي المنجره درها تمدن برخوردساموئل هانتينگتون در كتاب مشهور خود

مي طرح اين عبارت اذعان مي و به امانت اقرار هاي ساختماني اين نظريه كند كه بلوك كند
هاي اما المنجره برخالف ديدگاه. ساخته شده توسط متفكر مغربي مهدي المنجره است

و سازن و تحقير، رويكردي پيشگيرانه ده بنيادگرانه هانتينگتون، ضمن نفي نفرت، تحريك
و اجتناب از حوادث ضدبشري در نظر دارد منظور تحكيم ارزش به وي. هاي عدالت انساني

و چندين كتاب 500حدود(مطالعات بسياري و توسعه) مقاله و اجتماعي در علوم اقتصادي
بهالهاي ترين كتاب مشهور.و آينده منتشر كرده است :شرح ذيل است منجره

،)1973(1ملل سازمان نظام
،)1991(2اول تمدني جنگ

،)1996( ارتباطات گفتگوي
،)1999( سازي جهاني سازي جهاني

،)2003(3گورتا گهواره از
،)2003(4امپرياليسم مگا دورهدر تحقير
).2007(ها ارزش ارزش

___________________________________________________________________________ 
.المتحده األمم نظام.1
.األولى الحضارية الحرب.2
.اللحد إلى المهد من.3
.إمبريالية الميغا عهدفي واإلهانة.4
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و گفتگوي بين و تمدني براي نبرد با خشونت وي به ارتباطات تمدني هاي داخلي
و نقش كليدي  قرآن،. ها در آينده جهان قائل است هاي ارزشي انسان سامانهخارجي

و نوآوري برمي. محور مطالعات المنجره است واشم وي اسالم را عامل قدرتمند تغيير رد
المنجره از سه منظر به مشكالت. كند نقش حياتي در جوامع اسالمي براي آن تبيين مي

:كند جهان اسالم اشاره مي
ج.1 و آينده  هان عرب،مشكالت
و آينده اسالم در اروپا،.2  مشكالت
و آينده جهان اسالم.3 .مشكالت

1ميچيو كاكو

تبـار آمريكـايي فيزيكدان مشـهور ژاپنـي) كاليفرنيا 1947ژانويه24متولد(ميچيو كاكو
از. پردازان بزرگ فيزيك كنوني جهان استو از نظريه2وي شاگرد ادوارد تلر. است كاكو،

دوره دكتـري. اسـت هاروارد التحصيل دانشگاه وي فارغ. است3ها رشته بنيانگذاران نظريه
كالج نيويورك اسـت اكنون او استاد دانشگاه سيتيهم. را در دانشگاه بركلي گذرانده است

و نظريـه كوانتـومي ميـدان داردهـ هـاي درسـي در زمينـه نظريـه رشـتهو كتاب از.ا او
و از مخالفان به و همچنـين كارگيري انـرژي هسـته طرفداران محيط زيست اي شـكافت

. است4يكي از حاميان پروژه جستجوي هوش فرازميني
به كتاب به هاي وي : اند شرح ذيل انتشار يافته ترتيب تاريخ نشر

همراه جنيفر( جهان دربارهاي نظريهبه دستيابي براي جستجو انيشتين، فراسوي
،)1987(5)تامسون

___________________________________________________________________________ 
1. Michio Kaku 

2.Edward Teller:متحده اياالت تاريخدراي هسته فناوري بنيانگذاراناز مجارستاني، تباربا آمريكايي فيزيكدان 
. بود ليورمور الرنس ملي آزمايشگاه گذار پايهو دوم جهاني جنگدر منهتن پروژه اعضاياز آمريكا،

و بنيادي ذرات داردمي بيانكه شده استواراي اليه كوانتوم نظريه پايهبر Strings Theoryها رشته نظريه.3
 دارند،اي ذره رفتاري شوند مشاهده دور فاصلهازكه زماني كيهاني ذرات سايروها كوارك ها، الكترون يعني ابتدايي

. دارند متفاوتي ارتعاشاتكه هستند انرژي هاي رشتهياوها حلقهوها پيچاز تركيبي داراي درواقع ولي
4. Searching for Extra-Terrestrial Intelligence (SETI) 
5. Jennifer Thompson 
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،)1994( دهم بعدو زمان هاي ريسمان موازي، هاي جهان براساس علمي اوديسه: ابرفضا
،)1998( يكمو بيست قرندر علم هاي انقالب اندازها، چشم
،)2004( داد تغيير زمانو فضاازراما درك شتينيان ديدگاه چگونه: انيشتين كيهان
،)2004( جهان آيندهو باالتر ابعاد آفرينش،به سفري موازي، هاي جهان

 سفرو دورفرستي نيرو، هاي ميدان فيزرها، دنياي علمي بررسي:ها ناممكن فيزيك
،)2008( زمان در

 رقم 2100 سالتاراما روزمره زندگيو آدمي سرنوشت علم چگونه: آينده فيزيك
،)2011(زد خواهد

.)2014( ذهن پيشرفتو توانايي افزايش شناخت، براي علمي جستجوي ذهن، آينده
 ترين نام دارد كه در ميان پرفروشها غيرممكن فيزيك، فيزيكدانمشهورترين كتاب اين

به. هاي علمي قرار گرفته است كتاب انگيزي در بيان مفاهيم دشوار طرز شگفت ميچيو كاكو
.و پيچيده به زباني ساده مهارت دارد

و كيهان در زمره بزرگ«: نويسدمي ذهن آيندهوي در كتاب ترين رازهاي ذهن
ما ايم از كهكشان با فناوري پيشرفته توانسته. اند طبيعت هايي كه ميلياردها سال نوري با

و امروزه قادر به ايجاد تغيير در ژن را فاصله دارند عكس بگيريم هايي هستيم كه زندگي
از. كنند كنترل مي و كيهان هنوز دور و دغدغه خاطر اما ذهن و مايه نگراني دسترس ما
براي پي بردن به عظمت كيهان كافي است نگاهي به آسمان شب بياندازيد. ما هستند

و رازگونه بودن ذهن كافي كه ميلياردها ستاره در آن مي درخشند، براي تأييد پيچيدگي
م و بپرسيم در پس نگاه ما چيست؟ به علم انتقاد كهياست در آينه نگاه كنيم كنند

و راز آن  من. كندمي درك هر چيزي را منوط به از ميان بردن رمز بهچههراما بيشتر
مي پيچيدگي مي برم، بيشتر شگفت هاي مغز پي .»شوم زده

ميبهبه اعتقاد كاكو، سرنوشت بشريت تواند برپايه يك مدل توسعه توضيح سادگي
ط. داده شود ول تكامل خود چهار مرحله تمدن را پشت برپايه اين مدل توسعه، انسان در

: گذارد سر مي
هـا وجـود دارنـد كـه برپايـه سـطح يعني انسان؛ در اين تمدن، خود ما:تمدن نوع صفر

. هايي به عقب يا جلو بردارد توانند گام فناوري مي
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يك در. آينده نزديك بشريت است تمدن نوع يك:تمدن نوع به گفته اين فيزيكدان، ما
مي گذار از تمدن نوع صفر به تمدن نوع يك هستيم كه از نشانه مرحله به هاي آن توان

و . اشاره كرد... فرهنگ بيش از هميشه جهاني شده، منابع جديد انرژي درحال توسعه
صورتبهدو به گفته اين دانشمند، يك تمدن نوع. يك خيز واقعي كيفيت:تمدن نوع دو

و ناميراست . رود بنابراين در اين تمدن هيچ چيز از بين نمي. مجازي كامالً جاودانه
و:تمدن نوع سه بر درنتيجهتمدني است كه بر تمام قوانين فيزيك و كنترل بر فضا

كند،مي كهكشان را بدون مشكل كاوشو انرژي حاصل از هزاران ستاره تسلط داشته 
مي از ربات سيارات را با استفاده مي هاي هوشمند و سر بيند عت زياد سفرهاي تواند با

.فضايي انجام دهد

1الدين سردار ضياء

و منتقد فرهنگي مقيم نويسنده، آينده) در پاكستان 1951متولد اكتبر(سردار پژوه
و ارتباطات فرهنگي است. انگلستان است نشريه. تمركز وي روي آينده تفكر اسالمي، علم

و 100انگلستان وي را در ليست2پروسپكت انتلكتوال برجسته بريتانيا قرار داده است
را اينديپندنتروزنامه  و سپس. خوانده است» عالمه مسلمان«وي سردار ابتدا فيزيك

با 1970سردار در آستانه دوره جواني، دهه. علوم اطالعات را در دانشگاه لندن فراگرفت را
پ چالش و جنبشهاي استقالل تأثير اين رويدادها. هاي اسالمي منطقه تجربه كرد اكستان

و آثار وي مشهود است در روند فعاليت و تحصيل در عربستان. ها او بعد از پنج سال اقامت
رده باالي برگزاري حج تبديل شده بود به مسئوالن اينكه به يكي از با وجود سعودي 

و به ع انگلستان بازگشت  نيوساينتسو نيچرلمي خاورميانه در نشريات عنوان خبرنگار
شدبهمشغول در 1980در اوايل دهه3افكار اصالحيوي از مؤسسان نشريه. كار است كه

و به ايده لندن منتشر مي و سياست شد مي ها . پرداخت هاي مرتبط با كشورهاي مسلمان
سي سردار همان زمان كه در اين نشريه فعاليت مي و آيندهكرد مركز مطالعات پژوهي استي

ش ـ غرب شيكاگو راهرا در دانشگاه .اندازي كرد رق
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از 2012تا 1999هاي طي سال فيوچرزنشريه ينتر مهمبا سردبيري سردار به يكي
شد مجالت آينده و ترغيب در اين دوره زمينه براي مشاركت ديگر رشته. پژوهي تبديل ها

سردار در دو رساله خود به كشف اينكه. فراهم آمد» هاي جايگزين آينده«آنها براي كشف 
و1اسالمي تمدن آينده: پردازد چه آينده پايداري براي تمدن اسالمي متصور است مي

كند كه جوامع در كتاب اول وي بيان مي2.رو پيش هاي ايدهكلش: اسالمي هاي آينده
و راه پيش اسالمي غرق در نگاه به گذشته خويش و رو بازسازي خاستگاه اند هاي فكري

سردار در اين كتاب تصويري از آينده اسالمي. فرهنگي تمدن اسالمي، آجر به آجر است
» دولت اسالمي«و» اقتصاد اسالمي«مانند در كتاب دوم وي نقد مفاهيمي. ارائه داده است

به. را ارائه داده است پژوهي آينده«نام سپس سردار به توسعه يك رشته مطالعاتي
:بر پنج اصل بود اين رشته مطالعاتي مبتني. همت گماشت» اسالمي
به.1 مثابه يك روش برايبهعنوان يك دين، بلكه شايسته است اسالم نه تنها
و درك شكل مي. دنياي جديد با جهان معاصر تعامل كند دهي و اسالم تواند ماتريس
و انتخاب روش و احتمال شناسي غلبه بر مشكالت را ارائه دهد هاي آينده جوامع ها

.مسلمان را ايجاد كند
را.2 عنـوان هايي با كشورهاي پراكنده بـه جاي ملتبهضروري است مسلمانان خود

اي يك تمدن واحد بنگرند، اين تنه و و بـه حاشـيه رانـدها روش اجتناب از ركـود سـتايي
.شدن است

و تنوع فرهنگي بايد سنگ بناي اسالم باشد.3 . تكثر
و پايدار براي تمدن اسـالمي بايـد مشـاركت فعـال دهي آينده شكل.4 هاي مطلوب

و تالش آگاهانه براي مشورت جوامع منطقه در همه سـطوح جامعـه بـا هـدف) شورا(اي
.را شامل شود) اجماع(توافقي گسترده رقم خوردن 

دهي آينده مطلوب جايگزين، مسلمانان بايد در همـه ابعـاد بـا جهـان براي شكل.5
و معاضدت داشته باشند . معاصر همكاري

و در اسالمي تمدن آيندهسردار در كتاب ، به ماندگاري تمدن اسالمي معتقد است
و نقش آن در امت اسالمي تأكيد مي وي. كند اين راستا بر دانش كليدواژه طرح تمدني

___________________________________________________________________________ 
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وي معتقد است علم ابزاري. خلدون است الهام گرفته از ابن» پروژه عمران«با عنوان
ا و شناخت علمي داراي بار و علم .رزشي استاساسي براي حل مشكالت تمدني است

او نخســتين. بــود فيــوچرزســردبير مجلــه معتبــر 2012ســردار تــا ســال
و بهــره» پژوهــي اســالمي آينــده«انديشــمندي اســت كــه مفهــوم  آن را ابــداع گيــري از

حـال نزديـك بـه تـا. هـاي مسـلمانان در آينـده توصـيه كـرده اسـت چـالش را براي حل
شـرح هـاي وي بـه ين كتـاب تـر مشـهور. عنوان كتـاب از وي منتشـر شـده اسـت40به 

: ذيل است
،)2013( دارد اهميت آنچه تمام:آينده.1
،)2012( دارد اهميت آنچه تمام: محمد.2
،)2011( قرآن خوانش.3
،)2004(ها آينده ديگرو مدرنيسم پست اسالم،.4
،)2002( مدرنيسم پست زندگييتا الف از.5
،)1990( آينده هاي انديشه وضع اسالمي پژوهي آينده.6
،)1998( شناسي شرقو ديگران مدرنيسم، پست.7
،)1989( اسالمي علمدر اكتشافات.8
،)1977( اسالم جهاندر پيشرفتو فناوري علم،.9

).1979( اسالمي تمدن آينده.10

و رويدادهاي تأثيرگذار در آينده.3-2  پژوهي روندها
مي عنوان آينده آنچه امروزه به و تحـوالت تـالش شود، ثمـره پژوهي شناخته هـاي بسـيار

و متكثـري اسـت كـه ها پايه اين تالش. شمار است بي و رخـدادهاي متنـوع گذار روندها
و تمايز سهم هريك از آنها در به . آوردن اين مفهوم به تنهايي ممكن نيسـت وجود تعيين

به صورت پياپي موجب رواج آينده اين رويدادهاي گوناگون به  عنوان دانشي مـدرن پژوهي
و ناگفته پيداست كـه تعيـين يكـي از آنهـا بـه عنـوانو قابل اتكا در دنياي معاصر شدند

در اين فصل بـه تفصـيلكه چنان. خاستگاه يك سير تاريخي انتخاب دقيقي نخواهد بود
در پژوهي مدرن از تطور شرح داده شده است وقايع تأثيرگذار در تكوين آينده هاي علمـي
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و و انسان علومي مانند علم رياضي و مدرن آمار سازي روش تحقيق شناسي تا سازماندهي
و همايشو پژوهش و نمايشـگاه هاي جمعي تا گردهمايي هـاي نـوآوري تـا هـاي علمـي
و نظامي تـا ادبيـات داسـتاني مانيفست و تحوالت سياسي ـ تخيلـي ها را شـامل علمـي

در.ي تـاريخي آنـان اسـت ترين ترتيب معرفي اين رويدادها توال بنابراين مناسب. شود مي
.هاي ميالدي معرفي شده است ادامه اين تحوالت براساس زمان وقوع آنها به تقويم سال

و 1845دانشمندان آمريكايي در سال،1845 به انتشار مقاالتي درباره پژوهش
يك اين نوع مقاالت نخستين. پيامدهاي آتي آن اقدام كردند بار در يك روزنامه

اي تدوين شد كه در كاربردهاي اختراعات افرادي كه امتياز دفتر ثبت اختراع صفحه
عنوان جالب كارهاي، علمي اصول،نو اختراعات. آمريكا را گرفته بودند متمركز بود

شايان ذكر است در اين. اي منتشر شده در آمريكاست رشته ترين نشريه پياپي بين كهن
كه) در يك رشته خاص(هاي تخصصي تعداد بسياري مجله در زمينه دوره وجود دارد
.اند آينده منتشر كرده هاي زيادي درباره مقاله

نگاشته2و فردريش انگلس1مانيفست حزب كمونيست توسط كارل ماركس،1848
و برنامه مي شد كه اهداف اين سند يك انقالب كارگري. كرد هاي اتحاد كمونيست را تشريح
و نظام كنوني توسعه از طريق برنامه براي سرنگوني طبقه و اشتراك هاي باالتر ريزي

و واگذاري منابع به يك جامعه بي به. طبقه را پيشنهاد داد حكمراني از اين سند عنوان يكي
و همچنين يكي از مضرترين آنها خوانده شده استتأثيرگ ميريوالد. ذارترين اسناد سياسي
و4جوزف استالين. روسيه را رهبري كرد 1917، انقالب اكتبر3لنين ، به قدرت رسيد

و پاكسازي)زندان(ها نفر در قحطي، گوالگ ميليون .هاي بزرگ قرباني شدند ها
 1870و 1860هـاي ورن طـي دهـه نويسـنده مشـهور فرانسـوي ژول،1860دهه
به اي از رمان مجموعه هاي باورنكردني براي جلب توجـه بيني آينده را با پيش هاي مربوط

وهوي قبـل از آنكـه مفهـوم جابـ. آينـده منتشـر كـردو پرورش عالقه عمومي به  جـايي
و زير آب ابداع شود دراينو حمل  بيستو ماهبه سفر. سرايي كرد باره داستان نقل در فضا
. ها بودند دو نمونه از تعداد زيادي از اين داستان دريا زير فرسنگ هزار

___________________________________________________________________________ 
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شد 1872در سال Popular Scienceماهنامه آمريكايي،1872 اين. منتشر
و فناوري با تمركز بر خواننده ماهنامه حاوي مقاالتي درباره  . هاي عمومي است آينده علم
و به مخاطبان گسترده اين نشريه به مرور زمان جايگ اه محكمي ميان مخاطبان يافت

مي خود تصاويري از اينكه  تا آينده چه مي جاييتواند به ارمغان آورد ارائه كرد توان كه
هم. انديشي تأثيرگذار بود آينده گفت بر  . اكنون هفت ميليون خواننده دارد اين ماهنامه

عنوان رويدادي همزمان با برگزاري نمايشگاه جهانيبه 1893در سال،1893
را به رشته تحرير 1993هاي سرشناس توقعات خود از سال نفر از آمريكايي74كلمبيا، 
و ترن هوايي را پيش آنها در اين نوشته. درآوردند به ها سفر هوايي بيني كردند، اما موفق

پ. حدس خودرو نشدند به ها درحال بينييشبسياري از اين مي حاضر مضحك آيند، نظر
. آينده كار آساني نيست سالصدزني اما بديهي است گمانه

و علمي بر زندگي پيش«هربرت جرج ولز مقاله،1903 بيني تأثير پيشرفت مكانيكي
به در يك دو هفته 1903را در سال»و تفكر انسان . منتشر كرد1مرورنام نامه بريتانيايي

همزمان با تقويت رخدادهاي منجـر بـه 1900تحوالت اوايل دهه، 1900ل دههياوا
و بعد از آن و نيز تحوالت حين هـا در رويـارويي بـا، نشان داد كه ملت جنگ جهاني اول

و ملي برآمده از جنگ دچـار نارسـايي  و كشـورها بـراي شرايط اضطراري هـايي هسـتند
و هـا نيازمنـد ارتقـاي قابليـت بحرانكسب آمادگي براي رويارويي با اين  هـاي سـازماني

و اجتمـاعي هسـتند  در آينـده هـا بـه تجميـع ايـن تـالش. اصالحات اقتصـادي انديشـي
ريزان كشورهاي كمونيستي شرق نيز برنامه. ساختارهاي نهادي در سراسر اروپا منجر شد

و محدوديت با ظرافت و برنامه هاي معطوف به آينده پيش ها و آن ريز بيني ي آشنا شـدند
از را به و تصميم برنامهفرايند عنوان بخشي ضروري .گيري پذيرفتند ريزي

ــه ايجــاد كميتــه كمونيســت 1917انقــالب اكتبــر،1917اكتبــر هــا در روســيه ب
شد 1921در سال2ريزي گوسپالن برنامه  ) 1928(ساله هاي پنج اين كميته برنامه. منجر

به سالهو ده و سپس اي براي روسيه بـراي اتحـاد جمـاهير شـوروي آن را نگارش درآورد
در ايتاليا بـه قـدرت 1943تا سال 1922ها از سال همچنين وقتي فاشيست.توسعه داد

را آينده قدرت ملي رسيدند تصاويري از  و تمركز كنتـرل بـر همـه منـابع ، توسعه اراضي
___________________________________________________________________________ 
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 ري كارشناسان فني بـر سياسـتمداران، يكي از اصول اساسي فاشيسم، يعني برت. كردند دنبال مي
. پژوهان را تحت تأثير قرار داد بعدها افكار بسياري از آينده

را2شهر اولين رمان درباره ويران 1921روسي در سال1يوگني زامياتين،1921
ذي. نوشت نو 1984هايي مانند نفوذ بر رمان اين رمان يك اثر و دنياي قشنگ اورول

به هاكسلي است كه  و يك ملت مملو از افرادي كه جاي آينده را در جهاني با يك دولت
مي گذاري شده، شماره نامگذاري و اند نشان »خدا«و»من« همان»شيطان«آندرداد

و تمام D503، گوينده) حذف( جراحيبا پيشوا داستان انتهايدر. است»ما« همان
ميد شمارهافرا نخستين3جان استوارت ميل. شود گذاري شده داستان مانع انقالب

.كار بردبه 1868را در سال» شهر ويران«فردي است كه عبارت 
تـرين بحـران جهان يـك دهـه پـيش از جنـگ جهـاني دوم در عميـق،1930دهه

يـكبهيك 1940تا اوايل دهه 1929كشورهاي جهان از سال. اقتصادي تاريخ درغلطيد
در آمريكا اين بحران با كاهش ارزش سهام در تـاريخ.و به توالي در اين بحران فرو رفتند

و با سقوط بورس درتاريخ 1929سپتامبر4 )شـنبه سـياهسه( 1929اكتبر29آغاز شد
كـه جـايي درصـد افـزايش يافـت تـا25نـرخ بيكـاري بـه 1933در سال. شدت گرفت

و بعضـي از  جويندگان كار براي دسترسي به درآمد بـه شـهرهاي بـزرگ هجـوم آوردنـد
هاي قانوني براي ورود مهـاجران اعمـال هاي آمريكا مانند ايالت كاليفرنيا محدوديت ايالت
و سرايت آن به ديگر عرصه. كردند و نگراني از تشديد هاي اجتماعي اين رخداد اقتصادي

و فرهنگي كه خطر فروپاشي همه ميو سياسي بينـي ايـن زد، ضرورت پيش جانبه را رقم
به نوع روند .ها گوشزد كرد منظور جلوگيري از تكرار آنها در آينده را براي دولت ها

در جستجوي راهبرد جديد به صاحبان دولت آمريكا پس از ركود بزرگ
براي مثال عرصه اقتصاد. هاي علمي مختلف روي آورد هاي جايگزين در عرضه نظريه

و مكانيسم بازار مانند جان مينارد كينز سپرده شد در. به منتقدان اقتصاد آزاد اما
در مدل. سادگي در دسترس نبودبههاي جايگزين هاي ديگر انتخاب روش حوزه سازي
سازي در حوزه اقتصاد دست نيافته بود به همين دليل هاي ديگر به رشد مدل حوزه
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1. Yevgeny Zamyatin 
2. Dystopian 
3. John Stuart Mill 



ـ سير تحوالت آينده  277 پژوهي فصل دوم

و تخمين رخداد انتخاب مدل جايگزين بدون شناخت دقيق هاي تر روندهاي موجود
.شد رو ميسر نمي پيش

و ويژگـي هـاي جمعيـت يـك نيـاز در اين راستا اطالعات عيني مربوط بـه رونـدها
و اجتماعي مهم ار شداقتصادي اگر تـاكنون تـاجران متقاضـي اطالعـات در مـورد. زيابي

و تغييرات رشد يا كاهش تقاضاي بازار بودنـد مسـئوالن بازارهاي بالقوه كاال و خدمات ها
را تري نياز داشتند كه گرايش هاي وسيع اجرايي به داده هـاي الگوهـاي اجتمـاعي مـردم
و روند .هاي اجتماعي آن را توصيف كند ترسيم

يـك كميتـه 1926در سـال1جمهور وقـت ايـاالت متحـده هربـرت هـوور رئيس
جمهـوري بـا مأموريـت پـژوهش دربـاره پژوهشي در قالب شـوراي پژوهشـي رياسـت 
 1933اين كميته در سال. تشكيل داد2روندهاي اجتماعي به سرپرستي ويليام آگبرن

در ايـن.ردمنتشـر كـ3»روندهاي اجتمـاعي اخيـر در ايـاالت متحـده«گزارشي با نام
و تغييرات اجتماعي رخ داده در جامعه گزارش براي نخستين بار به طور جامع تحوالت

و منتشر شد بنـدي آگبرن در اين گزارش، از آمار قديمي بـراي چـارچوب. آمريكا تهيه
و كاربست آنها براي  ايـن گـروه بـراي نخسـتين بـار. آينده استفاده كرده است روندها

و بررسي ون برونشناسي علمي همچ روش هاي علمي را درباره روندهاي اجتماعي يابي
و ضمن انتشار اولين كاتالوگ روندها در آن كشـور،  روز جامعه آمريكا به انجام رسانده

و ازدياد طـالق شـد بيني موفق به آينده ايـن. هاي مهمي ازجمله افزايش نرخ مهاجرت
و در تاريخچـه پژوهـي گروهـي عنوان اولين فعاليت آينده پژوهش به بـه ثبـت رسـيده

ايـن پـژوهش در دو مجلـد بـا عنـوان. پژوهي مدرن تأثير بسزايي داشـته اسـت آينده
مقاله پژوهشي ديگر به گزارش13به همراه متحده اياالتدر اخير اجتماعي روندهاي

به تقاضاي هربرت هوور، گروهـي. كميته هوور در باب روندهاي اجتماعي معروف است
و شوراي پژوهشي علوم اجتماعي  از دانشمندان اجتماعي نامدار با حمايت بنياد راكفلر

و اجتمـاعي جامعـه گزارش  هاي تجربـي مبسـوطي دربـاره ميـراث فيزيكـي، زيسـتي
شـناس اجتمـاعي در دانشـگاه شـيكاگو، ويليام آگبرن، جمعيت. آمريكايي تهيه كردند

___________________________________________________________________________ 
1. Herbert Hoover 
2. William F. Ogburn 
3. Recent Social Trends in the United States 
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روندهاي«مجموعه فصل29در ميان. دار بود مديريت پژوهش را در كميته فوق عهده
اس» جمعيت ملت«هايي چون، عنوان»جمعيتي معاصر و پـي. نوشته وارن تامپسـون

جي» الگوهاي شغلي درحال تغيير«ولپتون،. كي و مرديـت بـي. نوشته رالف . هـورلين
دي» شهري ظهور اجتماعات كالن«گيونز، هـاي پايگـاه گـروه«كنـزي، مـك. نوشته آر

و نژادي جي» قومي و. از تي آن«ووفتر و كاركردهاي اف» خانواده به. از ويليام آگبرن
و واقعـي صـرف رونـدها هدف اين گزارش. خورد چشم مي ي ها ابتـدا مطالعـه تجربـي

اجتماعي بدون توجه به نيازهاي سياستگذاري بود، هرچند نيت پنهان آنهـا كمـك بـه
.سياستگذاران در شناخت وضعيت جامعه آمريكا بود

وي. كنـد بر روندهاي اجتمـاعي تأكيـد مـيو نوآوري آگبرن پيوسته بر نقش فناوري
ار. يكي از بنيانگذاران انجمن مطالعات فناوري است يكـي1زيابي فنـاوري او همچنين مبدع

وي در نظريه تغييرات اجتماعي، تحـوالت دنيـاي. پژوهي است آينده هاي استاندارد از روش
و فلسـفه اجتمـاعي  مدرن را تابع يك چرخه علي شامل فناوري، اقتصاد، نهادهاي اجتماعي

دي 1939آگبرن در سال. شمرد برمي و مشـورت بـه فـرانكلين بـار ديگـر بـراي خـدمت
و در تهيه گزارش اين شـورا. فراخوانده شد2روزولت وي عضو شوراي منابع ملي آمريكا بود

و سياسـت ملـي،«با عنوان  »هـاي اختراعـات جديـد مـروري بـر پيامـد روندهاي فناورانـه
و پژوهشگران همراه وي فراتر از تأثير آنها در تـرويج. مشاركت داشت) 1937( نقش آگبرن

تاو رشد آينده وي توسـط. ريخ آمريكاي مدرن مورد بازشناسـي قـرار گيـرد پژوهي بايد در
شدبه 1931جمهور آمريكا در سال رئيس در سال. عنوان رئيس انجمن آمار آمريكا انتخاب
تـ. نظريه تغيير اجتماعي را ارائه داد 1922 خر فرهنگـيأهمچنين وي صاحب نظريه نقش

و عوامل ديگر است در تغييرات جامعه به  آينـده شـوك اين مفهوم در كتاب.وسيله فناوري
پيشـرفت اسـت، پيشـران موتور،وي معتقد است فناوري. تافلر شرح داده شده است آلوين

مي اما توسط واكنش شناسـان آگبرن يكي از پركـارترين جامعـه. شود هاي اجتماعي محدود
از. مقاله منتشر كرده است 175است كه  و مجمـل وي معتقد است داشتن تصويرى مبهم

و قطعيـت نحويبهرويدادهاى آينده از نداشتن آن بهتر است  كه در بسيارى از موارد دقـت
هـاي آگبـرن اسـتخراج شـد پژوهي نتايج كاربردي كه در آينده. ضرورت ندارد بسيار، اساساً

___________________________________________________________________________ 
1. Technology Assessment 
2. Franklin D. Roosevelt 
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دليـل عـدم قطعيـت آينـده كـاربردي پژوهـي را بـه پاسخ محكمي به منتقداني كـه آينـده
و موجب رواج آينده نمي شد پنداشتند شكل داد . پژوهي

وقت خواه جمهور جمهوري، رئيس1932جمهوري سال روزولت در انتخابات رياست
جمهـوري رسـيد كـه روزولت وقتي بـه رياسـت. طور قاطع شكست داد هربرت هوور را به

ايـن وضـعيت وي را بـه. ترين بحران اقتصادي در تاريخ خـود بـود آمريكا در ميانه وخيم
) تـأمين(ريزي شـامل اين برنامه. ريزي براي مهندسي اجتماعي ترغيب كرد سمت برنامه

و توسعه ايالت هـا بـه ايـن فوريـت ملـي كليـد اكنون پاسخ. بود1تنسي امنيت اجتماعي
را هاي رسمي، موقعيت تحليل. مطالعات در مورد آينده است و آينـده هاي گذشته، حـال

و افـقو مداخله بدون هيچ مالحظه و پيامـدهاي اي نشان دادند هـاي آينـده را توصـيف
بـا هـدف دسـتيابي بـه هـا ها سياستگذاري براساس اين يافته. محتمل را مشخص كردند

و به كار گرفته شدند چشمگيرترين پيروزي انتخاباتي در تـاريخ. اهداف در آينده انتخاب
شايع است كـه وي قبـل از تصـدي مسـئوليت،. آمريكا متعلق به فرانكلين روزولت است

و ايـن مطالعـات نقـش مهمـي در  گزارش روندهاي اجتماعي اخير را مطالعه كـرده بـود
جد صورت در مواجهه2.يد سياست اجتماعي ازجمله برنامه امنيت اجتماعي داشتندبندي

و اجتماعي جامعه آمريكا را به دوره3با ركود بزرگ، طرح جديد، اي از مهندسي اقتصادي
.زير نظر دولت فدرال رهنمون ساخت

و منسجم 1943تا 1933هاي آلمان نازي در سال،1943تا 1933 يك جامعه يكپارچه
انرژي مردم در اين جامعه بر اهداف گزينش شده براي ايجاد يك نظم اجتماعي. تشكيل داد

و حتي از بين بردن بخش(جديد  اولين. متمركز شده بود) هايي از جامعه با استثنا كردن
شداعال 1933ساله در سال برنامه چهار طرحي جامع 1936در سال4طرح گورينگ.م

و حتي كنترل شرايط كار بود از. شامل كنترل توليد، دستمزد جنگ جهاني دوم بسياري
و كوتاه رهبران سراسر جهان را به تدوين برنامه بعد از جنگ. مدت سوق داد هاي بلندمدت

شد همهريزي ملي برنامه  و كمونيست كاپيتاليست. گير به ها بي ها در سابقه صورت اي
كه پيش و بررسي كردند در آينده نگري غور مي تصميمفرايند انديشي .شد سازي را نيز شامل

___________________________________________________________________________ 
1. Tennessee Valley 
2. Colling Wood R. G. The Idea of History, Oxford University Press, 1946.  
3. The New Deal 
4. Herman Goering 
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 نوعي فناوري اتوپيايي پيشنهاد 1980تا 1940هاي در دهه1باكمينستر فولر،1940دهه
و اقدام به طراحي ماشين و خانه داد به ها هايي كرد كه ممكن است بتوانند در رسيدن

. چنين اتوپيايي كمك كنند
ـ 120نزديك 1960ات 1940، طي دو دهه بعد از جنگ جهاني دوم،1960تا 1940 دولت

و اياالت متحده تشكيل شدند تقريباً اين رويداد. ملت جديد از كشورهاي مستعمره اروپايي
و ظرفيت زيرگروه تعداد كشور و روابط متقابل را هاي ائتالف هاي جهان را سه برابر كرد ها
و، همچنين افزايش داد شد ريزي پيچيده برنامه سياستگذاري هاي بيشتر به معادالت، اليه تر

و به رهبران جديد اجازه داد  . هاي نويني را فرض كنند آينده آينده اضافه كرد
آخرين» دنياي فردا«با عنوان 1939نمايشگاه جهاني نيويورك در سال،1939

از برداشت بر. هاي محتمل را به نمايش گذاشت آينده ها 25اين رويداد تأثير مهمي
از مردم، مدت. كننده داشت ميليون بازديد بازديد كنند در2»فيوچراما«ها براي اينكه

 500،000آينده را كه شامل دقيقه اين مدل10ماندند تا در عرض صف منتظر مي
و ماكت ساختمان هاي خودرو با معرفي ايده شبكه شاهراه 50،000هاي طراحي شده

گردهمايي اين نمايشگاه همچنين ميزبان اولين. ارتباطاتي كشور بود را مرور كنند
ـ تخيليجهاني  . بود علمي

و نويسنده علمي زيستمتخصص،1942 نخستين بار3آسيموف ايزاك تخيلي- شيمي
: طرح كرد4»فراري«را در داستان كوتاه» سه قانون رباتيك« 1942در سال 
.يك ربات نبايد به يك انسان آسيب برساند.1
.ربات بايد دستورات را اطاعت كند جز زماني كه با قانون اول در تضاد باشد.2
كه.3 در اين كار با قانون ربات بايد از خود محافظت كند تا زماني و دوم هاي اول

.تضاد نباشد
و فيلم او پايه كارهاي آيندهبر» من ربات هستم«وي مبدع واژه رباتيك است نگرانه

هم. ساخته شده است و از تأثيرگذاركه چناناو ترين يك نويسنده پركار علمي بود
به- هاي علمي نويسنده مي تخيلي در قرن بيستم . رود شمار

___________________________________________________________________________ 
1. Buckminster Fuller 
2. Futurama 
3. Isaac Asimov 
4. Runaround 
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متفكـران. آغـاز شـد 1943از سـال2دربـاره سـايبرنتيك1هـاي ميسـي همايش،1943
مي 1954تا 1943ها از سال سيستم از تمام رشته و كارهايي مانند اساس گردهم آمدند

در پردازش اطالعات عصـبي، كـار4كوالكمك وارن اهتمام،3نظريه اطالعات كلود شانون
ومي شـدن گفتمـان سـايبرنتيك از طريـقو عم5هاي دودويي جان فون نويمان سيستم

هـا در ايـن پـردازان سيسـتم نظريـه. هـا مطـرح شـد در اين نشست6نوشته نوربرت وينر
و ديگـر هـاي زنـده، ماشـين ها، مخابرات، كنترل، بازخورد نظارتي در سيستم همايش هـا
مي ها مانند سازمان شبكه . كردند ها را مطالعه
و توافـق بـين نيـروي هـوايي ارتـش طي تفـاهم 1946در سال7كانون تفكر رند، 1946

و شركت هواپيمايي داگالس ايجاد شد نام ايـن پـروژه از حـروف آغـازين دو واژه. آمريكا
و توسعه هاي توليد شده اين كانون تفكر، ابتـدا روي گزارش. برگرفته شده است8تحقيق

كـانون بـه مطالعـات مطالعـات ايـن 1970در سـال. آينده فناوري نظامي متمركز بـود 
و گزارش غير  و نظامي معطوف شد هايي درباره مزاياي بالقوه مراكز تشخيص سكته مغزي

، پژوهشـگران رنـد بخـش هـا براي سال. هاي شهري تأثيرگذارتر منتشر شدند بيمارستان
و شـبيه آينده هاي زيادي از روش هـاي كـامپيوتري كـه سـازي پژوهي مانند روش دلفـي

ميامروزه استفا بيني شده براي آينـده كاربست رخدادهاي پيش. دادند شوند را توسعه ده
در 1600مؤسسـه اكنـون ايـن هـم. پژوهي در اين كـانون رواج يافـت در سياست نفـر را

و كشورهاي ديگر دنيا در اختيار دارد مكان . هاي متعدد آمريكا
 فرانسهدر. داد قرار خود كار دستوردررا مليريزي برنامه 1946فرانسه در سال،1946
اين كشور در9 اند يافته گسترشهم شانهبه شانه پژوهي آينده مطالعاتو ريزي برنامه
شد آشكارا به مهد آينده 1950دهه  مركز 1975در سال 10گاستون برگر. پژوهي تبديل

___________________________________________________________________________ 
1. Macy Conferences 
2. Cybernetics 
3. Claude Shannon 
4. Warren McCulloch 
5. John von Neumann 
6. Norbert Wiener 
7. RAND 
8. Research and Development 

 تحقيقاتيو آموزشي مؤسسه انتشارات محقق، محسنو تقوي مصطفي ترجمه،پژوهي آينده مباني.بل وندل.9
. 1392 دفاعي، صنايع

10. Gaston Berger 
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و يك سال بعددرا1نگاري المللي آينده بين با نشريهوير پاريس تأسيس كرد همين اي
پي. عنوان منتشر كرد 2ير ماس پس از مرگ زودهنگام برگر در يك سانحه رانندگي

و گروه آينده تالش .نگاري را استمرار بخشيد هاي برگر
شد 1955هاي عمومي سال انجمن پژوهش سيستم،1955 اين انجمن. در آمريكا تأسيس

) شـود اغلب با عنوان سـايبرنتيك خوانـده مـي(ها با درك اينكه علم سامانه 1988در سال 
المللـي علـوم هـا ضـروري اسـت، بـه انجمـن بـين آينـده براي فهم چگونگي آشكار شـدن

عنـوان هـا بـه شناسي سيستم روش اين گروه به كاربردهاي عملي. تغيير نام داد3ها سيستم
و جاندار را بررسييها براي مثال كاركرد شبكه. نگرد حل مشكل مي .كندمي خودكار

ا4فيليپ كيندرد ديك،1955 تخيلي- يك داستان كوتاه علمي. را نوشت5توفيسرمان
بخش فيلم وي نويسنده داستان الهام. را ارائه داد6هاي خودجايگزين كه ايده دستگاه

و به7»رو تيغ« ـ تخيليپژوه آينده عنوان پيشگوترين است . گرفت قرار توجه مورد علمي
را جديدي موضوعاتو مسائلاو»ذهن تمرين آينده سناريوهاي«و»جايگزين جهان«

. است زده دامن پژوهي آينده درباره
را جامعهو زندگيدر دانش: تصوير يككتاب 1956در سال8كنت بولدينگ،1956

و دانشمند سيستم بيان. منتشر كرد از كند كه دانش سلسلهمي اين اقتصاددان اي
و برونداد مستقل ساخته شده به طور يك از اين تصاويرهركه ازآنجا.تصاوير است

و،دانشكسي است كه آن را در اختيار دارد، جربيات گذشتهت و درحال رشد ارگانيك
از يكيوي.»كندمي مرج را به نظم تبديلو دانش هرج«: او معتقد است. تحول است

پژوهان براي درك اينكه مردم چگونه آينده. بودها سيستم علوم المللي بين انجمن اعضاي
مي آشكار شدن  . اند استفاده كرده» يك تصوير«نگرند از ايده آينده را

 1959برنده نوبل فيزيك در انجمن فيزيك آمريكا در سال9،ريچارد فاينمن،1959

___________________________________________________________________________ 
1. Centre International de Prospective  
2. Pierre Masse 
3. International Society for the Systems Sciences (ISSS), (http: //www. isss. org). 
4. Philip K. Dick 
5. Autofac 
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را»، فضاي زيادي وجود دارد دست در پايين«ضمن سخنراني خود با عنوان نانوتكنولوژي
. بيني كرد پيش
تحقيقاتي انستيتو2بنيانگذار مركز گسترش تحقيقات1داگالس انگلبارت1960در دهه،1960

و عوامل تعامل بين نظريه3،استنفورد و نسخه اصلي بسياري از عناصر آينده فناوري
و كامپيوتر را توسعه بخشيد هاي مشاركتي، افزار نرم4،مپ مانند نمايشگر بيت. انسان

و موشواره كامپيوتر كه براي دهه از. برداري قرار گرفته است ها مورد بهره ابرمتن او بيش
حل برداري از شبكه بهرهسال يكي از حاميان صريح 40 هاي انساني كامپيوتري براي

در گزارش پژوهشي 1962اين فلسفه به بهترين نحو در سال. مشكالت جهاني بود
. بيان شده است» چارچوبي مفهومي: گسترش درك بشري«

با كمك هم روش دلفـي را در مطالعـات6و اوالف هلمر5تئودور جي گوردون،1960دهه
و بـه حركـت واداشـتن نهضـت. دادنـد آينده توسـعه  ايـن گـزارش در همگـرا سـاختن

و منحصربه آينده در روش دلفـي گروهـي از متخصصـان. فردي داشـت پژوهي تأثير بسزا
از برداشت مي هاي خود و هـر آينده را طي چندين بار پرسش مستقل به اشتراك گذارند

و. خود را اصالح كنند هاي كنندگان پاسخ آيد كه شركت بار اين امكان فراهم مي گوردون
و» رنـد«هلمر، اولين دلفي خود را براي  را آينـده پيشـرفت انجـام دادنـد هـاي فناورانـه

و انگيـزش ايـن آينده اين گامي مهم در توسعه. تحليل كردند و بـه تمركـز پژوهـي بـود
را بنيـان7آينـده مؤسسـه 1968ايـن دو سـپس در سـال. جنبش كمك شـاياني كـرد 

و پيشگذاش و به پويش بـرخالف. آينـده پرداختنـد بيني روندهاي پنج تا پنجاه سال تند
و به سـاير سـازمان هاي نظامي انجام نمي هاي مشابه، اين سازمان پژوهش سازمان هـا داد

از اين مؤسسه با پرهيز از ورود به عرصه پـژوهش. مشاوره ارائه داد هـاي نظـامي خـود را
و هادسن مت ميانديشكده رند همچنين بنيانگـذاران مؤسسـه بـرخالف رنـد. ساخت مايز

. تصميم گرفتند كه دستاوردهاي تمامي مطالعات خود را در اختيار عموم قرار دهند
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بـر اينكـه جامعـه بايـد براساس ايده آگبرن مبتني1هاي اجتماعي جنبش شاخص،1960دهه
گزارشـي 1955در سـال2بنياد قـرن بيسـتم. تصويري كمي از خود فراهم آورد شكل گرفت

و نياز  جمهور وقت آمريكا دفتر اجرايي رئيس 1966در سال. هاي آمريكا منتشر كرد درباره منابع
و رفاهمجدداً به گروهي از پژوهشگران وزارتخانه بهداشت،  هـاي مأموريت داد تا شاخص3آموزش

و از آنها براي پايش وضعيت رفاه اجتماعي بهره گيرند .اجتماعي كشور را تدوين كنند
دي اقتصاددان، روزنامه، 1960 و فيلسوف فرانسوي برتراند و همسرش هلن،4ژوونل نگار

به را راه5پژوهي آينده المللي انجمن بين 1960در سال كار اندازي كردند كه تا به امروز
پژوهي استفاده آينده براي » Futuribles«در زبان فرانسوي از واژه. خود ادامه داده است

 منتشر كرد؛ اين نشريه پژوهي آينده اي با عنوان نشريه آينده المللي بين انجمن. شود مي
و ارائه افق به تحليل، پيش مي هاي بيني . پردازد آينده

درباره جنگ«فعاليت داشت، مقاله» رند«مؤسسه هرمن كان هنگامي كه در
.منتشر كرد 1960را در سال»اي گداخت هسته

پـوالك، لودويـك ريـك نوشـته فرد آينـده تصـوير نسخه ترجمـه انگليسـي كتـاب، 1961
شد 1961شناس هلندي در سال جامعه  تصـوير جلد اول ايـن كتـاب بـا عنـوان. منتشر
 شـكني بـتو جلد دوم بـا عنـوان آينده بيني پيش حال، يابي گذشته،جهت تشريح: آينده

عمده كارهاي او در زندگي اختصاص بـه. انتشار يافت فرهنگ تخريب آينده،از تصاويري
و جامعه اختصاص داشت  از او مدعي شد برداشت. آينده انسان در هاي يك جامعه آينـده

و همچنين در سقوط يا ارتقاي آن اثرگذار است گيري جهت از نظـر. آينده آن تأثير دارد
ب» فقر تصورات اجتماعي«وي جوامع امروزي بايد  و بازآفريني كنندخود را .تكانند

به رشته تحرير 1962را در سال گوتنبرگ كهكشان كتاب لوهان مارشال مك،1964
و نگارش آوايي. آورد در و در تغيير شكل فرهنگ6اين كتاب درباره تأثير چاپ هاي غربي

و تأثير همچنين نويسنده در اين كتاب به پيش. جهاني بود . پرداخت اينترنتبيني قدرت
مي اينكه چگونه فناوري دربارهرو پيش نگاه يك را هاي تجاري توانند سازماندهي شناختي
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توان انتظار كه مي1»دهكده جهاني«آينده نويسنده بيشتر به عواقب منفي. تغيير دهند
و در اين كتاب پيش ما همان«مانند. بيني شده نگريسته است داشت طور كه احساسات

مي آيد، برادر بزرگ بيرون مي در«همچنين وي نوشته است.»رود تر به درون از ناآگاهي
و تأثيرات ذاتي تكنولوژي، تنها فاجعه نصيب ما خواهد شد .»مورد عليت

وي در اين كتاب. آورددربه نگارش خاموش بهاركتابي با عنوان2راشل كارسون
و تأثير اين تغييرات روي هايي سؤال درباره تأثير تغييرات شيميايي توليد شده توسط انسان

و آغاز آگاهي زيست اكوسيستم بخشي كتاب او نقشي مهم در الهام. محيطي مطرح كرد ها
و جنبش آينده  .محيطي در دنياي صنعتي داشت زيست هاي پژوهي محيط زيست

هاي او درباره آينده است نوشته آرتور سي كالرك كه حاوي نوشته، آينده نيمرخ
.منتشر شد

رو پـيش جهـان تحول عنوانبادر كتاب خود3،فرديناند لوندبرگ 1963در سال، 1963
يك فصل با و تحصيالت، موضع گراي تاريخي مادههايي درباره جمعيت، اقتصاد، حكومت

و مـي. كندمي را اتخاذ  آينـده سـال 150گويـد كـه تـا او قائل به تكامل يكنواخت اسـت
كندمي وي ادعا. اندازي براي رهايي جهان از وابستگي صنعتي به غرب وجود ندارد چشم 

و ملت مذهب منسوخ مي و بـا قـوانين معينـي قـدرت ها بـه هـم مـي شود هـاي پيوندنـد
را منطقه مي اي . اي است دهنده ساز بحث تكان اين ادعا زمينه. دهند شكل
دي آينده،1964  1964را در سال زني گمانه هنر ژوونل كتاب پژوه فرانسوي برتراند

پژوهي آينده اين كتاب در زمان خود يك كار كليدي در توسعه مطالعات. منتشر كرد
و پايه براي. مدرن بود و آينده اين اثر يك مبنا و تبيين كرد كه چرا انديشي ارائه كرد

.پژوهي حياتي است آينده چگونه 
به«نوشت انسان امتداد: رسانه فهم، در كتاب 1964سال لوهانمك مارشال،1964 ما

مي سمت  كه عقب كنيم، اما در تمام مسير، نگاهمان به آيينه آينده رانندگي خيره است
.»دهد تصوير پشت سر را نشان مي

51المللي نيويورك كه براي بار دوم در اين قرن برگزار شد، ميزبان نمايشگاه بين
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. ميليون نفر بازديدكننده بود كه همه آنها هزينه بازديد از نمايشگاه را پرداخته بودند
و هتل كه شامل ماكت)2(نزديك به نيمي از آنها از فيوچراما هايي از هتلي در ماه

.بود بازديد كردندديگري زير آب 
و فنـون اولــين نشسـت كميســيون سـال را طــي 2000آكـادمي آمريكـايي علــوم

و آينـده دهـي اين نشست براي شكل. برگزار كرد 1973تا 1965هاي سال هـاي فرضـي
مي 2000مشكالتي كه در سال  شد انتظار پژوه بـه آينده گزارش دانيل بل،. رفت تشكيل

در سـال» بيني اجتماعي جسارت پيش: امعه پساصنعتي فراروج«اين كميسيون با عنوان 
شد 1973 . پژوهي بـود آينده هاي اين كميسيون نقطه عطفي در مطالعات فعاليت. منتشر

از پژوهي بين آينده شبكه متفكران 1960در اواسط دهه و حجم قابل تـوجهي المللي شد
ام پژوهي فراتر از نگراني آينده كارهاي  . تداد يافتهاي نظامي

برانگيز از مقاالت هايي تحسين متولد مجارستان مجموعه1ژوليوس توماس فريزر،1966
بر. تجميع كرد 1966را در سال» صداهاي زمان«اي با عنوان رشته بين وي همچنين

بهبه زمان مطالعهشماره مجله10بيش از  المللي انجمن بين«نام وسيله گروهي كه
فعاليت او تأثير كليدي بر تفكر روي ماهيت. تأسيس كرد نظارت داشت» مطالعه زمان
و براي بعضي روش در بعضي فرهنگ. زمان داشت توانيم يك حركت هاي تفكر نمي ها

و  و اينكه انسان. آينده فرض كنيم خطي از گذشته به حال تعاريف متنوعي درباره زمان
. كند وجود داردمي چگونه در آن حركت 

پژوهي در سطح دانشگاهي را در دانشگاه آينده هاي يكي از اولين دوره2جيمز ديتور،1966
و  آلوين تافلر نيز در دانشگاه مطالعات. تكنيك ويرجينيا تدريس كرد مؤسسه پلي ايالتي

صدها دوره 1973در. ارائه كردپژوهي يك دوره آينده در نيويورك3اجتماعي نيواسكول
در پژوهي گره خورده بودند با روش آينده با مطالعات نحويبه جداگانه كه  هاي مختلف

مي دانشگاه و كانادا تدريس و مطالعه سناريوهاي محتمل.شد هاي آمريكا و شناسايي آينده
هاي مهم اجتماعي جستجوي راهي براي تأثيرگذاري بر احتمال وقوع آنها از مسئوليت

.محسوب شد
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تأسيس كرده بود انتشار دو مجله2كه ادوارد كورنيش1يندهآ انجمن جهاني،1966
آينده در همان حال كه يك انجمن انجمن جهاني. را آغاز كرد4بولتنو3پژوه آينده 

و غيرانتفاعي است و يك سازمان مردمي به. تخصصي است، يك كانون تفكر كورنيش،
و كتاب او با عنوان سه رئيس  آينده كشف: پژوهي آيندهجمهور آمريكا مشاوره ارائه كرد

پژوهي است كه براي آينده هاي انتشار يافت يكي از معدود كتاب 2005كه در سال
. متون درسي تحصيالت دبيرستاني نيز بازنشر شده است

و» پيشتازان فضا«نخستين سري سريال تلويزيوني،1966 در آمريكا به نمايش درآمد
در دشواري و مرتبط با اخالقيات كه احتماالً به هاي اخالقي آن آينده صورت آشكار با

سه شخصيت اصلي داستان. اي عموم مردم به نمايش گذاشتمواجه خواهيم شد را بر
مك( سازي شده سرايي اساطيري كالسيك مدل در يك داستان) كوي، اسپاك كرك،

و انتقال راه دور آينده بودند، اما  و مفاهيم علمي مانند ساخت انديشي در سير داستان
شد سفينه فضايي با سرعتي بيش از سرعت نور به ي بر اين باورند كه برخ. كار گرفته

هاي كنوني محصوالتي كه در اين سريال طراحي شد، در طراحي بسياري از فناوري
و دستيار ها، گوشي مانند تبلت سري اصلي. هاي ديجيتال هوشمند تأثير داشته است ها
و اين سريال  و بسياري از فيلمپايه ،ها اساس چهار سريال ديگر غيركارتوني تلويزيوني

شدويدئويي هاي هاي كمدي، بازي نمايش ها، رمان .و ديگر محصوالت
گردهم 1967را بنا نهادند، در سال5پژوهي آينده جهاني فدراسيونكهاي مجموعه، 1967

و  اين فدراسيون يك شبكه جهاني شامل. ساليانه را آغاز كردند ريزي برنامه آمدند
و ديگر حرفه سياستپژوهان، تحليلگران پژوهشگران، دانش از پژوهان، كنشگران كشور60ها

و تحقيقات  مي آينده است كه براي ترويج آموزش همايش تأسيس اين. كنند پژوهي تالش
شد 1973ها بعد در سال سازمان، سال به. در پاريس برگزار در اين همايش، منشور سازمان

و ستادهاي رسمي اين سازمان در فرانسه شكل دي. گرفت تصويب رسيد ژوونل، دبير برتراند
يك. همايش بنيانگذاري بود . كندمي بار همايش برگزار اين فدراسيون هر چند سال
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از مشاركت70(آينده هاي المللي پژوهش اولين همايش بين،1967 توسط) كشور12كننده
شد مؤسس پژوهش1جان گالتونگ پژوهي بود آينده گالتونگ،. هاي صلح اسلو در نروژ، برگزار

هاي وي نشان داد كه بيشتر فعاليت. كرد كه با دستور كار پرورش صلح جهاني كار مي
به آينده  و صنايع مرتبط«پژوهي تا به حال با هدف خدمت او. انجام شده است» امور نظامي

از وهان حرفهپژ آينده اضافه كرد همچنين پژوهي براي مديريت جنگ استفاده آينده اي كه
كه مي هر«كنند افرادي هستند .»آينده ممكن محروم كنند قابليت دارند بشريت را از

تأسيس3آينده را در دانشگاه ييلو وندل بل، به كمك هم كميته2هارولد السول،1967
و آينده يك گروه دانشگاهي كه مباحث. كردند پژوهي را پرورش داد با توجه به اينكه بل

بل، همچنين تدريس دوره. پژوهي بودند آينده السول هردو از رهبران جنبش 
.پژوهي در دانشگاه ييل را در اين سال آغاز كرد آينده 

در بريتانيا منتشر 1968سال ريزي برنامهو بيني پيش مجله: پژوهي آيندهمجله،1968
ميمرتبه6المللي در سال اين مجله بين. شد .شد منتشر

اين كتاب فاجعه ناشي از انفجار جمعيت. را منتشر كرد جمعيت بمبكتاب4پل ارليش، 1968
و گرسنگي صدها ميليون نفر از مردم توسعه را شامل قحطي گسترده در كشورهاي كمتر  يافته

و اشاره به نوشته كشيش انگليسي خوانده مي5»مالتوسي«اين سناريو. بيني كرد پيش شود
رش پيش 1798توماس مالتوس كه در سال  بار جمعيت بر رشد كشاورزيد فاجعهبيني كرد

حلي راه، ارليش برخالف مالتوس. پيشي خواهد گرفت مگر آنكه رشد جمعيت كنترل شود
مشكل. حال به لطف توسعه علم كشاورزي توليد غذا گسترش يافتهربه. براي مشكل نديد

برحهربه. گرسنگي پابرجاست، اما نه در آن ابعاد حماسي كه ارليش فرض كرد ال نظريه وي
و در مواردي به ترويج آن كمك كرد دهي هاي شكل سياست . آينده تأثير گذاشت

مدير8،و الكساندر كينگ7كار ايتاليايي با نام آرليو پچي را يك صنعت6رم باشگاه،1968
و آموزش سازمان همكاري و توسعه براي مطالعه بخش علم، فناوري آينده هاي اقتصادي

___________________________________________________________________________ 
1. Johan Galtung 
2. Harold Lasswell 
3. Yale Collegium on the Future 
4. Paul R. Ehrlich 
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6. Club of Rome 
7. Aurelio Peccei 
8. Alexander King 
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1»مشكالت جهاني«هدف اين بود كه درباره آنچه آنها. سياسي تأسيس كردمسائل

اي از مشكالت مرتبط با جهان شامل گرسنگي، تخريب محيط خواندند شامل مجموعه
و ازخودبيگانگي طبقات كارگر به جهان هشدار دهند . زيست، خشونت، ازدياد جمعيت

مدير 1978تا 1968وي از سال. را منتشر كرد3آينده آيندهكتاب2هالمك جان، 1969
مك. مركز مطالعات يكپارچه دانشگاه بينگهمتون نيويورك بود هال اولين زمينه مطالعاتي

و4»ديدگاني هنر«وي مبدع. بود 1960بريتانيايي جنبش موسيقي پاپ در دهه  است
در دانشگاه هالمكهمچنين. بسياري از مفاهيم اين هنر را وي تبيين كرده است

و فلسفه  .پژوه را توسعه داد آينده بينگهمتون يك كانون تفكر ايجاد كرد
تا 1970محور خود را از سال آينده سري جلسات5شناسي آمريكا انجمن انسان،1970

و آرتور 1974 . آغاز كرد6هاركينز با رياست مشترك ماگورو ماروياما
و 22 و ارزيـابي آوريل دومين روز جشن ملي زمين قانون ملي حفاظت از محيط زيسـت

و كاركنـان وي مبـدع ايـن ايـده7اگرچه سناتور گيلرد نلسـون. محيطي است زيست آثار 
بودند، اما استقبال ناگهاني دانشجويان در سراسر آمريكـا ايـن روز را بـه يـك روز بـزرگ

و مقاله منتشـر شـد پـس اززتـايم نيويـورك اي كه روز يكشنبه در روزنامـه تبديل كرد
. دهنده سبب شد اين رويداد سازماندهي شود همراهي بيش از بيست ميليون سازمان

و آلـوين تـافلر، پـس از انتشـار پرفـروش آينـده شوككتاب تـرين كتـاب روز شـد
اي ايـن كتـاب بسـط مقالـه. آينـده سـوق داد هـاي عموم مردم را بـه تشـخيص فرصـت 

ـ مفهـوم شـوك. نوشـته بـود8افـق اسـت كـه تـافلر در مجلـه تغييـرات بسـيار آينـده
	زياد در بازه زماني كوتـاه  از. اسـت9»تكينكـي فنـاوري«مشـابه ايـده بعـدي_ تـا قبـل

___________________________________________________________________________ 
1. Global Problematique 
2. John McHale 
3. The Future of the Future 
4. Optical Art 
5. American Anthropological Association 
6. Arthur Harkins 
7. Gaylord Nelson 
8. Horizon Magazine 

9.Technological Singularity فتيا  فناوريدر شتاب كندمي بيني پيشكه استاي فرضيه ناوريكينگي
 تمدن پايان حتييا شگرف تغييراتبهو گرفته پيشي بشر هوشاز مصنوعي هوشكه شودمي باعث نهايت در

 Amnon Den, James Moor, Johnny Soraker and Eric Steinhart, eds. Singularity شود منجر بشري
Hypotheses: A Scientific and Philosophical Assessment. Springer, 2013 
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در» تحـول پـارادايم«دانشـمند برجسـته ايـده1اين كتاب، تومـاس كـوهن فناورانـه را
تــأثير رو ارائـه داده بــود كــه بـه احتمــال زيــاد ايـن ايــده روي تــ هــاي پــيش سـال  افلر

طـور كـه مـا كنـد كـه تغييـرات گسـترده همـان مـي كتاب تافلر اسـتدالل. داشته است
را از جامعه صنعتي بـه جامعـه اطالعـاتي منتقـل كـرد ممكـن اسـت باعـث اضـمحالل 
مردم شود، وي همچنـين گفتـه اسـت مشـكالت اجتمـاعي نـوين از اولـين عالئـم ايـن 

ــت ــده اسـ ــارت. پديـ ــين عبـ ــرريز اطال«وي همچنـ ــاتسـ ــرد»2عـ ــداع كـ او. را ابـ
. دهد ادامه مي4قدرت جاييهجابو3سوم موجهاي خود را در دو كتاب تحليل
و انجمن جهاني،1971 آينده، محققان، دانشمندان اولين جلسه مجمع عمومي جهاني

راو كسب علوم اجتماعي، مشاوران  و افراد ديگري كه خود پژوه آينده كار، استادان
. دانند را گرد هم آورد مي

در30را كـه5رشـد بـراي هايي محدوديتباشگاه رم، كتاب،1972 30ميليـون نسـخه
و پيشمختلف ترجمه خصوصـاً علـت منـابع محـدود بـه بيني كرد فروش رفت را منتشر

هـاي اين كتـاب برخـي نگرانـي. تواند ادامه يابد طور نامحدود نميبه نفت، رشد اقتصادي 
را مـنعكس6جمعيـت مبانيدراي رسالهبا عنوان 1798توماس مالتوس در نوشته سال 

استاد7جي فارستريها از ديدگاه پويايي سامانه رشد براي هايي محدوديتكتاب. كرد مي
آينـده تي استفاده كرد براي اينكه ثابت كند كمترين تغييراتي كه در قـرنآي دانشگاه ام
و حيات بشري كوتاهو مرگ افتد افزايش نرخ اتفاق مي و پسـت مير، كاهش جمعيت تـر تر

ب اما. خواهد بود ه آن دارد كه ما با اين اطالعات چـه آينده نشان داد كه اين روند بستگي
در سـال بعـد سـال 30 رشـد بـراي مرزهاييجلد دوم اين كتاب با عنوان. خواهيم كرد

شد 2004 . منتشر
ترين مجالت درحال يكي از قديمي اين فصلنامه. منتشر شد8فيوچريكسفصلنامه، 1976

___________________________________________________________________________ 
1. Thomas Kuhn 
2. Information Overload 
3. The Third Wave 
4. Powershif 
5. Limits to Growth 
6. An Essay on the Principle of Population 
7. Jay Forrester 
8 .Futurics 
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در. آينده است اولين شعبه انجمن جهاني1پژوهان مينسوتا آينده پژوهي توسط چاپ آينده
مي حال حاضر اين نشريه نقش يك مجله بين و محل ارجاع را ايفا .كند المللي معتبر

اين نشريه. آينده انتشارش را آغاز كرد چاپ انجمن جهاني2آينده بررسينشريه،1976
از آينده صفحه ادبيات هشت ترين نشرياتي است كه ماهيانه يكي از مفيد پژوهي را

و توجه هزاران منبع مرور مي پژوهان را به خود جلب كرد، همراه ارجاع متقابل آينده كند
مي  را پژوهي انجام شده در همه رشته آينده داد كارهاي ساليانه كه به خوانندگان اجازه ها

. پيگيري كنند
به، جيمز4را كلمنت بزولد3»هاي بديل آينده«مؤسسه،1977 و آلوين تافلر، عنوان ديتور

ـ پژوهشي تأسيس كردند غير سازمان  و انجمن اين. انتفاعي آموزشي هاي تابعه مؤسسه
مي هاي بديل، به سازمان آينده هاي با نام انجمن انتفاعي و افراد كمك تا ها كردند

. هاي مرجح خود را ايجاد كنند آينده 
و آرتور،1978 قسمت28در آينده هاي فرهنگاركينز، كتابي با عنوانه ماگورو ماروياما

ايـن كتـاب بيشـتر دربرگيرنـده مقـاالت علمـي اسـت كـه از ديـدگاه. گردآوري كردنـد 
به انسان  .پژوهي نگريسته است آينده شناسانه

وها بيني پيش شناسي، روشو تاريخچه دربارهكه را6پژوهي آينده راهنماي5فاولز جيب،1978
.كرد گردآوري است پژوهي آينده انداز چشم
و انسان7،روبرت تكستور،1980  پژوهي آينده راهنمايپژوه سومين ويرايش آينده شناس
نگارانه پرداخت پژوهي مردم آينده هاي وي به تشريح روش. را منتشر كرد8نگارانه مردم

. آينده بود كه شامل مصاحبه با مردم براي دريافت جزئيات تصورات آنها درباره 
.آلوين تافلر انتشار يافت سوم موجكتاب،1980
و انجمن آينده در تورنتو با حمايت انجمن جهاني همايش جهاني،1980 كانادايي آينده

از مشاركت 5000پژوهي آينده  . كشور را گردهم آورد30كننده
___________________________________________________________________________ 

1. Minnesota Futurists 
2. The Future Survey 
3. The Institute for Alternative Futures 
4. Clement Bezold 
5. Jib Fowles 
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7. R. B. Textor 
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1سبيتانجان داد خواهند تغييرراما زندگيكه رويكردي10: ابرروندهاكتاب، 1982

و تافلر به لطف رواج گسترده كتاب. كتاب پرفروش روز شد و حضور او هاي پرفروش آنان
و تلويزيوني در  هم اين كتاب خصوصراديويي پژوهان آينده ترين اكنون شناخته شده ها

. آمريكا براي عموم مردم هستند
ـ تخيلي رازت، گردهمايي دانشمندان2»تماس«همايش،1983 و نويسندگان علمي اول

و برانگيختن ديدگاه ها، كشف فرصتو هنرمندان براي تبادل ايده هاي جديد درباره ها
شد  . آينده بشريت آغاز

لس(را هشت دانشمند3مؤسسه سانتافه،1984 4)آالموس آمريكا عمدتاً از آزمايشگاه ملي

هـا بـه مطالعـه شـبكه5اي با نظر داشـتن علـم پيچيـدگي رشته براي اخذ يك نگاه ميان
بهكه) شبكه عصبي انسانو هاي مورچه اقتصادها، كولوني( مي اگرچه متفاوت رسند، نظر

مؤسسـه بـه تحقيقـات ايـن. اما با توجه به سـاختارهاي كلـي مشـابه، تأسـيس كردنـد 
در آينده جديد از طريق كارهاي ابتكاري مانند آزمايش هايي براي ايجاد تالش هـايي كـه
شد 1990و 1980هاي دهه  هـاي ها اكوسيستم آزمايشاين. در ايجاد زندگي مصنوعي منجر

و بافت مي هاي زنده را شبيه واقعي هـاي اين كار با در نظـر داشـتن سـامانه. كردند سازي
و همپوشاني و6ساز سايبرنتيك حتي بـا نظريـه آشـوب هاي زمينه هاي آن با ايده پيچيده

ت كنند كـه در تعـامال مرتبط است، با توجه به اينكه دانشمندان تالش مي7نظريه فاجعه
و الگو شبكه . بيني را تشخيص دهند هاي قابل پيش اي، مشتركات را بيابند
. تغيير نام داد پژوهي آينده آينده به فصلنامه انجمن جهاني بولتنمجله،1985
اين كتاب اصلي در حوزه. را منتشر كرد9آفرينش موتورهايكتاب8اريك دكسلر،1986

فيزيكدان مشهور ريچارد» دست فضاي زيادي وجود دارد در پايين«نانوفناوري مفهوم 
و يك نگاه جديد به آن ايجاد كرد در. فاينمن را شكل داد كتاب دكسلر، ساخت ملكولي

___________________________________________________________________________ 
1. John Naisbitt 
2. Contact 
3. Santa Fe 
4. Los Alamos National Laboratory 
5. Complexity Science 
6. Chaos Theory 
7. Catastrophe Theory 
8. K. Eric Drexler 
9. Engines of Creation 
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و رواج اكتشافات فضايي را پيش و نيز شامل ادعاي او دربارهمي بيني توليد انبوه كند
مي. است1هاي خودتكثير ماشين آينده قابل كنترل غير هاي شود اين ماشين وي مدعي

با اين كتاب. شود، ايجاد كنند ناميده مي2گو-ممكن است آنچه امروز سناريوي گري
دكسلر، اولين گروهي را بنا نهاد كه جهان را براي سؤاالت اخالقي مرتبط با نانوفناوري 

به. آماده كرد 3نگريهآيند مؤسسه نام وي از ناشر كتاب درخواست كرد كه آدرس گروهي

كه. كه هنوز ايجاد نشده بود را هنگام توزيع كتاب به مشتريان ارائه كند طولي نكشيد
شود خوانده مي4نگاري نانوفناوري آينده مؤسسه اكنون دكسلر مستقيماً با گروهي كه هم

آن. مرتبط شد و جامعه5زمان تاكنون مركز نانوفناوري پاسخگو از 6و مركز نانوفناوري

گ . اند آينده نانوفناوري را شكل داده ها درباره هاي مشابهي هستند كه نگراني روهازجمله
 ذهن فرزندانكتاب7هانس موراوك استاد رباتيك دانشگاه كارنگي ملون آمريكا،1988

و كتاب. را نوشت  ذهن براي محض ماشين: رباتهاي ديگرش مانند او در اين كتاب
احتماالً به توسعه 2050تا 2030كند شتاب رشد فناوري از سالمي بيني پيش متعالي
شد تر از انسان هايي هوشمند ربات ميكه چنان. ها منجر خواهد از در مرحله: گويد وي اي

. ها، آنها احتماالً به انسان نياز نخواهند داشت توسعه اين ربات
را تأسيس كرده است كـه يـك9پژوه، كانون تفكر آرلينگتون آينده8جان پترسون،1989

و تغييـر مطلـوب سـريع در دنيـاييانتفاعي تخصص غير مركز مشاوره تحقيقات  در تأثير
.هاي پرشتاب است انتخاب

شد قدرت جاييهجابكتاب،1990 .آلوين تافلر منتشر
، يــك نگــاه فضــايي ســفر راهنمــايكتابچــه 11و پاتريــك كــولينز 10ديويــد آشــفورد،1990

___________________________________________________________________________ 
1. Self-replicating 

2.Greygoo:هستي همهبر كنترلاز خارج خودجايگزين خودكار هاي دستگاه غلبهبا دنيا پايان فرضي سناريوي 
. است نامحدود تعدادبهها دستگاه اين تكثيرو

3. Foresight Institute 
4. Foresight Nanotech Institute 
5. Center for Responsible Nanotechnology 
6. Center on Nanotechnology and Society 
7. Hans Moravec 
8. John L. Petersen 
9. The Arlington Institute 
10. David Ashford 
11. Patrick Collins 
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به غير هـا،، هزينـه اين كتاب امنيت. آينده صنعت گردشگري فضايي را منتشر كردند داستاني
و بازار بالقوه گردش و مركـب هايي براي ايستگاه هاي فضايي شامل طرح فوايد هـاي فضـايي ها

جـ. كرد براي پشتيباني از اين صنعت را تحليل مي دول زمـاني همـراه اين كتاب حـاوي يـك
از هايي بود كه نماي كلي گردشگري فضايي را از طريق تطبيق تجربه بيني پيش هاي برگرفتـه

بيني كـرد اولـين گردشـگر فضـايي در سـال اين كتاب پيش. كرد توسعه پرواز انسان ارائه مي
اولـين گردشـگر 2001در سال ميليونر1يطور كه دنيس تيتو پرواز خواهد كرد همان 2000

. شد2فضايي با فضاپيماي سايوز
ك،1990 و مخترع، اولين كتاب خود3زيلورري  هوشمند هاي ماشين عصربا نام دانشمند

شد كـه انجمـن 1990اين كتاب برنده كتاب سال علم كامپيوتر در سال. را منتشر كرد
و تركيـب دليلبهاو. كرد ناشران آمريكا اعطا مي ، هـاي موزيكـال كارهايش دربـاره گفتـار

و شبيه سـازي پزشـكي عضـو تـاالر سامانه تشخيص حروف اسكن شده، فناوري خواندن
. برنده جايزه ملي فنـاوري پزشـكي شـد 1999وي در سال. مشاهير مخترعان ملي است

 معتقـداو.اسـت كـرده تبديل شدهپژوه فناوري شناخته آينده اين تحقيقات او را به يك
4.چند دهه اتفاق بيافتد ظرف است ممكن»فناوري تكينگي«: است

و تربيتي ملل متحد،1990دهه و آينده اتاق تهاتر5سازمان علمي، فرهنگي پژوهي را آغاز
. كرد6آينده محور مانند پويش آينده شروع به انتشار اسناد 

و هاي مشاوره پژوهي در قالب شركت آينده مطالعات،1991 و مشاوراني كه دولت اي
آينده انجمن 1991پژوهي سال آينده فهرست. كردند، رشد كرد صاحبان صنايع تعيين مي

به 1200جهان شامل  پژوهانه مشاركت آينده هاي اي در فعاليت صورت حرفه فرد است كه
هم. داشتند ريزي بلندمدت برنامه يافته شكلها از يك نظامه شركتدرحال حاضر تقريباً

و يا اينكه اين كار را به شركت مي هاي مشاور در اين زمينه برون برخوردارند . كنند سپاري
هاي اين مجله گزارش. در ماه مارس براي نخستين بار منتشر شد7وايردمجله،1993
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و سياست است از. درباره چگونگي تأثير فناوري بر فرهنگ، اقتصاد موضع سرمقاله
به، نظريهلوهانمكمارشال  عنوان كشيش پرداز ارتباطات كانادايي الهام گرفته است كه

و براي) مرجع( هاي وي در سرصفحه قول سال نقل10اين انتشارات در نظر گرفته شد
م.شد اين مجله مشاهده مي و آينده جله به منبع غني مقاالت اين پژوهي تبديل شده بود

با همزمان با استقبال از مقاالت خوشبينانه درباره  آينده فناوري حامل مقاالت مختلفي
در دو نفر از مشهور. هاي انتقادي درباره فناوري است ديدگاه ترين همكاراني كه از آنها

مي سال بودند كه هر دوي2و نيكالس نگروپونته1شد جان پري بارلو هاي اوليه نقل قول
.آنها از حاميان تأثير ايجابي اينترنت باز هستند

 آالت، ماشين جديد بيولوژي: كنترلاز خارج، كتاب وايرددبير مجله3كوين كلي،1995
مي. را منتشر كرد اقتصاد جهانو اجتماعي هاي نظام هاي دهد كه چگونه سامانه او شرح

به سازي هاي زنده تا شبيه خودكفا از تاالب كندمي او بيان. دارند توجهآينده هاي كامپيوتري
و مؤسسات را پيچيده كه هر قدر ما ماشين مي آالت كنيم، مجبوريم آنها را بيشتر تر

با.مبيولوژيك بسازيم تا بتوانيم مديريتشان كني آينده فناوري وي معتقد به تركيب بيولوژي
و نرم صورت سخت به مي. افزار است افزار از بهرهمنظوربه«: نويسد او قدرت ارگانيك برداري

اين كتاب يكي از سه كتابي.»ناديده بگيريمرا آنها آالت ما مجبوريم بخشي از كنترل ماشين
شدهاي مات بخش ساخت سري فيلم بود كه الهام با4دو كتاب ديگر كتاب ژان بودريار. ريكس

.هستند6ديالن اوانس تكاملي روانشناسي معرفيو5سازي شبيهو وانمودهعنوان 
و«اي خود را با عنوان كلمه 35000، مقاله7تد كزينسكي،1995 »آنآينده جامعه صنعتي

نيز شناخته»8يونابامبربيانيه«كه با نام منتشر كرد پستواشنگتنو تايمزنيويوركدر
كه آيندهفرد اين مقاله، اثر. شود مي جلب توجه به استفاده از خشونت را براي پژوهي است

ميدر آينده خطراتي كه ما را  ترين آنارشيست او معروف. مجاز شمرد، كنند تهديد
و ناشناس ماند وي سال. ضدفناوري دوران مدرن است ايندر. ها به اين شيوه اعتراض كرد

___________________________________________________________________________ 
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و سه هاي بمبگذاري شده مدت با ارسال نامه و29نفر را كشت نفر را مجروح كرد
 تد ها منتشر شد، برادرش از سبك نگارش مقاله اش در روزنامه نهايت بعد از اينكه مقاله در

شد. را شناسايي كرد .وي به حبس ابد بدون امكان عفو محكوم
در پژوهي آينده مطالعات كالسيكپژوه مشهور دانشگاه ييل، وندي بل، كتاب آينده،1996 را

كه ترين كتاب اين دو جلد رايج. منتشر كرد پژوهي آينده مبانيدو جلد با عنوان  هايي هستند
و توسط حرفه آينده براي تدريس  مي آينده هاياي پژوهي اين كتاب. شوند پژوهي معرفي
د و شرح روش آينده اليل حياتي بودن شامل توضيح و تاريخچه دو. هاي آن است پژوهي اين

و با يك مقدمه جديد بازنشر شده است 2005در سال كتاب بل. به چاپ دوم رسيده
و آينده هاي ممكن، آينده«پژوهان آينده گويد مي مي» هاي مرجح آينده هاي محتمل .كنند را آشكار

كند كه حريممي بيني پيش شفاف جامعهدر كتابش با عنوان1،ديويد برين، 1998
و فناوريكمهاي خصوصي پس از اصطكاك با فناوري نظارت و فناوري ارتباطات هزينه

ميدرو رنگكمبانك اطالعاتي  كند كه اگر نظارت برايمي او تحليل. شود نهايت ناپديد
و عموم مردم به اطالعات،  و دولت دسترسي دارند همانهمه يكسان باشد طور كه صنعت

از. تواند مطلوب باشد دسترسي داشته باشند اين پديده مي در مطالعات بعدي بسياري
كه بيني كردند كه طبقات باالتر از مردم روش متخصصان فناوري پيش هايي خواهند يافت

و بعضي صنايع هاي شخصي اي از حريم خصوصي روي فعاليت پرده و دولت نخبگان شان
مي بكشند درحالي . شود كه حريم شخصي عموم مردم به نمايش گذاشته

ك،1999  هوشمنديازها كامپيوتر وقتي: روح داراي هاي ماشين عصر، كتاب ورزويلري
به. را منتشر كرد روندمي فراتر انسان شدپرصورت مستمر كتاب اين كتاب . فروش سال

ك و ماشين هاي در هم بافته محتمل انسان آينده درباره وورزويلمطالعه به ها ها با توجه
و تكامل انسان . ها در اين كتاب بيان شده است شتاب تغييرات فناوري

عنوان بحثي در زوريـخ بـين» اولين گلوله شليك شده در جنگ هوش مصنوعي«،2000
ايجـاد اشـكال زنـدگي مصـنوعي يك دانشـمند هـوش مصـنوعي حـامي2هوگو گريس

و كوين وارويك وارويك، اعتقـاد دارد. استاد سايبرنتيك منتقد اين اقدام است3هوشمند
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هاي هوشمند بر زمين بسيار خطرناك ها با توجه به خطر سلطه ماشين ايجاد اين دستگاه
كسـاني(1هـا اي بيليوني ميان تـرنه گريس، نيز از امكان وقوع يك جنگ با كشته. است

و اشكال زندگي مبتني كه مخالف توسعه بي  بر هوش مصنوعي محدوديت هوش مصنوعي
و تكثير اشكال زنـدگي هوشـمند حمايـت(2هاو كاسميست) هستند كساني كه از ايجاد

مي) كنند مي تا سخن كه آنها بـه احتمـال زيـاد در صـورت امكـان جـايگزين جاييگويد
و حتي آنها را جاب انسان . جا كنندهها شوند
مي 2100هاي داراي روح تا سال آيا ربات«،2000 عنوان نشستي» شوند جايگزين بشريت

كو آينده در استنفورد است كه  ، هانس، متخصص هوش مصنوعي رزويلپژوه برجسته ري
و بيل جوي، از بنيانگذاران شركت و3سان ميكروسيستمزعظيم موراوك را گرد هم آورد

زد بحثي را درباره احتماالت مثبت يا منفي  ترين نوشته جوي، پر بحث. آينده فناوري دامن
و به ارزيابي پيشرفت وايرددر مجله» آينده به ما نياز ندارد چرا«را با عنوان  هاي ارائه كرد

و تأكيد كرد كه پيشرفتمي فناوري كه بشريت را تهديد  فناوري نياز هاي كند پرداخت
و تفكر عميق در موره بيشتر به مناظره . رو دارد آينده بالقوه پيش هاي اخالقي

2001 ،TT30 نگرانه با تمركز روي افرادي با سن حدود عنوان يك كانون تفكر با تفكر پيش
و تحليل بينش 30 4.هاي آنان است كه توسط باشگاه رم آغاز شده است سال براي تجميع

و اغواي: تحول بزرگ«با عنواناي صفحه99در مقاله5پل راسكين،،2002 وعده
جهان متداول، وحشي يا تحول بزرگ. بيني كرده است سه سناريو پيش» آينده هاي زمان

.اي پايدار در شكل آخر آينده با اميد به 
چگونه: ساعت آخر ما، هشدار يك دانشمند«،6فيزيكدان بريتانيايي مارتين ريس،2003
و فاجعه ترور و محيطي زيست هاي، خطا ازآينده بشريت را در اين قرن در زمين آن پس

از. را منتشر كرد» كندمي تهديد و انسان را در معرض خطر بزرگي ناشي وي بقاي زمين
و تخمين تأثيرات فناوري مدرن مي و طيف وسيعي از خطرات رو را بررسي هاي پيش داند

___________________________________________________________________________ 
1.Terrans:از برگرفته نژادTerra،است گريس هوگو كلمه اين مبدعو زمين التين اصطالح .
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براساس ظرفيت رهاسازي، 2100كند كه احتمال انقراض قبل از سالمي اظهاروي. كند مي
و خشونت(هاي مخرب هدفمند يا تصادفي فناوري حدود) هاي تروريستي مانند نانوفناوري

كند گسترش انسان به فضا، راهي براي غلبه يا به حداقلمي وي بيان. درصد است 50
.ي كنترل تحقيقات علمي در سراسر جهان استريس، حام. رساندن اين مسائل است

ك،2005  بـر انسـان وقتـي: اسـت نزديـك تكينگيپژوهي آينده، كتاب حجيم ورزويلري
كند فناوري بـا يـكمي وي در اين كتاب بيان. را منتشر كرد يابدمي غلبه شناسي زيست

ماننـد گذشـته از مزايـاي مثبـت توانـد مـي انسانو رودمي تكينگي سمتنرخ نمايي به 
و يا با ما جايگزين شود بيش از پيش بهره . برداري كند فناوري بدون آنكه بر ما غلبه كند

و گسترش حيات شـايد تـا ابـد اسـتفاده شـود آنجاتا وي توضـيح. كه از آن براي بهبود
را)1نانوبوت(هاي كوچك دهد چگونه ربات مي قابليت خواهند يافت تا هر قسمتي از بدن

. دهند ترميم يا تعويض كنندميكه تحت پوشش قرار 
 چگونـهو اسـت مبـارزه درحـال زمـين چـرا: گايـا انتقـام، كتـاب2جيمز الوالك،2006

كند مـا زمـانمي وي در اين كتاب اظهار. را منتشر كرد دهيم نجاترا بشريت توانيم مي
و تجديدنظر ممكن براي طوفان جوي پيش . ايم رو از دست داده را براي توسعه پايدار

را منتشـر زمـين روي زنـدگي نجـات براي ندايي: آفرينش، كتاب3ادوارد ويلسون،2006
و متفكـر انسـان حشره. كرد و ديـن شناس مشـهور گـرا در ايـن كتـاب، از رهبـران علـم

و بفهمند چگونه همـه موجـودات زنـده از شـبكه  هـاي درخواست كرد تا يكپارچه شوند
تواننـد ايـن هـا مـي اند، بـا رد ايـن ايـده كـه انسـان شكننده به هم پيچيده تشكيل شده

.يني كنندآفر هاي پيچيده را باز نظام
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 فصل سوم

 پژوهي در آمريكا آينده

 پژوهي آمريكا آينده- سومفصل





٭خالد شيخ االسالمي
مي آينده و مطلـوب پژوهي دانشي جديد است كه كوشد بـه بررسـي سـناريوهاي ممكـن

و خـوف بـه  و يا ترس و ناداني و زمان آينده را از مكاني پر از جهالت براي آينده بپردازد
و رواج گسـترده خـود در سـطح  و توانايي براي سـاختن آن بـدل كنـد مكاني پر از اميد

م و رونق كميجهان را بـراي. دانـد كيفـي خـود در ايـاالت متحـده مـيو ديون گسترش
و پژوهـي چـه در نـوآوري هاي متمادي عمده تحوالت مهم دانش آينده دهه هـاي نظـري

و پـژوهش آينـده مفهومي چه در ايجاد روش در هـاي الزم بـراي تحقيـق و چـه نگارانـه
شـ تأسيس نهادهاي مهمي كه به شـوند، در جامعـه ناخته مـي عنوان متكفل ايـن دانـش

پژوهـي در ايـن هـاي آينـده اگرچه قبل از جنگ جهاني دوم بنيان. آمريكا رخ داده است
كشور ريخته شده بود، اما بعد از اين جنگ كه همزمان با خروج آمريكا از انـزواي نسـبي 

و ورود آن به عرصه نظام جهاني بود احساس نياز به يافته هان پژو هاي آينده خود خواسته
و اين كشور به مكان مناسبي براي انجام تحقيقات آينده شد بيشتر شده .پژوهان بدل

و بسـط كوشـيم تـا نحـوه تأسـيس، اوج در اين گزارش در چهار فصـل مـي گيـري
و بررسي كنيم آينده هـاي همچنين به انـواع مجـالت، كرسـي. پژوهي در آمريكا را شرح

و نهادهاي آينده ميپژوهي مهم دانشگاهي تالش ما در ايـن. اندازيم اين كشور نيز نگاهي
در گزارش آن است كه تصويري از مباني معرفت و بسط آن شناختي، تاريخچه اين رشته

و نهادهاي مختلف به خواننده ارائه شود پژوهـي در آمريكـا نوشتن دربـاره آينـده. اشكال
در دشواري و وسـعت ايـن دانـش آمريكـا ازجملـه هاي خاص خود را دارد كه گستردگي
به گويي آينده. آنهاست در مثابه سرمشق براي ديگـر آينـده پژوهي در اين كشور پژوهـان

.كشورهاي جهان است
و به مكان مناسبي براي آمريكا، كشوري است كه مهد بسياري از تحوالت جديد بوده

شد رشد دانش آينده كه نوآوري. پژوهي تبديل و ابعاد آن روز سرعتبه روزهاي تكنولوژيك
___________________________________________________________________________ 

. حكومتي بنيادين مطالعات دفتر ارشد پژوهشگر*
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كه يافت جامعه گسترش مي و در بقيه كشورهاي غربي آفريد  وجه هيچبهاي را در اين كشور
ريزي براي مواجهه با پيامدهاي اين برنامه. شد صرفاً آن را با گذشته قياس گرفت نمي

و بررسي درباره آينده به مثابه زماني تغييرات سريع، نيازمند دانشي بود كه متكفل بحث
و نمي را مهم در حيات ملي اين كشور شود و اتفاق سپردبهتوان صرفاً آن .دست شانس

و رواج نوشـته 1930قحطي بزرگ دهه هـاي ميالدي، نمايشـگاه بـزرگ نيويـورك
و ين عواملي بودند كه قبل از جنگتر مهممثابهبه تخيليـ علمي هاي جهاني بـه تأسـيس

و پژوهي بـه عمومي شدن احساس نياز به آينده مثابـه دانـشِ متكفـل پـرداختن بـه آينـده
و يا مطلوب تحقق آن كمك كرد كه سبب شـد تـا آمريكـا بـه اما آنچه. سناريوهاي ممكن

و پيامدهاي آن بود كشور مهد آينده اين جنـگ. پژوهي جهان بدل شود، جنگ جهاني دوم
و حضـور قدرتمنـد خودجامعه آمريكا را از انزواي  و خروج از اين انزوا خواسته بيرون كشيد

ــي  ــترش كم ــه گس ــاز ب ــاني احســاس ني ــه جه ــدهو در عرص ــش آين ــي دان و كيف ــي پژوه
هايي را افزايش داد كه بتواند رفتارهاي احتمالي هاي الزم براي اجراي پژوهش شناسي روش

پژوهي در آمريكا به همين دليل، آينده. بيني كند بازيگران مختلف در عرصه جهاني را پيش
و برنامـه  و به دانشـي مهـم در خـدمت سياسـتمداران و اجرايي يافت ريـزان ماهيت عملي

شدهاي مختلف براي سياستگ حوزه و قانونگذاري بدل از آينده. ذاري پژوهي در آمريكا بعـد
:جنگ جهاني دوم در سه جاي مختلف سكني گزيد كه عبارتند از

و يا نيمه عملي به) هايي تخيلي با گرايش(ـ مجالت گوناگوني كه به شكل علمي
.پردازند موضوع آينده مي

آمـوزش تخصصـي هـاي دانشـگاهي كـه در سـطوح تحصـيالت تكميلـي بـهـ كرسـي
مي مندان به مطالعات آيندههعالق و بر علمي ها مبادرت مي ورزند .كنند تر كردن آن پافشاري

و غيردولتي در حوزه آينده پژوهي كه مكان مناسبي برايـ نهادهاي مختلف دولتي
و سراسر جهان هستند گرد آمدن آينده .پژوهان از آمريكا

و گسـترش آينـده تحوالت مهمي كه در مقاله در ادامه پژوهـي آمريكا باعث ظهـور
مي به و بررسي هاي همچنين به انواع مختلف كرسي. شود مثابه يك دانش شد شرح داده

و غيردولتـي متكفـل آينـده  و نهادهـاي دولتـي در دانشگاهي به مجالت مختلف پژوهـي
. شود آمريكا اشاره مي
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و كاربرد روي بتواند پرتوي بر آينده اميدواريم كه پژوهش پيش پژوهي، تاريخچه آن
و كمبود نوشته  پژوهي در آمريكا هايي كه به وضعيت آينده اين دانش در آمريكا بيافكند

1.پردازند را تا حدودي جبران كندمي كلي طور به

 آمريكادر پژوهي آينده تاريخچه.1-3
هم تفكر بشر درباره آينده، تاريخچه با اي طوالني دارد اگرچه خود مفهوم آينده پيوند

و شگفتي بوده است و ترس تا اميد مي. احساسات متناقض از بيم توان به يك اعتبار
و پيشاعلم تقسيم كرد با آغاز. تاريخچه تفكر بشر درباره آينده را به دو دوره كلي علمي

و تغييرات شگرفي هاي علمي عصر انقالب ، تفكر بشريت درباره آينده دستخوش دگرگوني
و محتواي مفهوم آينده را از اساس دچار تحول كرد، اما همه نگرش بشريت به آينده شد

و در زمان به به عصر جديد قابل تقليل نبوده هاي كهن نيز، اجتماعات انساني اگرچه
و رمزآلود، اما شكلي اسطوره نوعي از تفكر خاص در انديشيدن به آينده حال واجدهربهاي

و چه در بقيه بوده و جديد آن، چه در آمريكا اند كه بررسي مطالعات آينده به شكل علمي
.نقاط جهان ناگزير از بازگشت به اين تاريخچه ولو به شكل اجمالي آن است

و جداي از تاريخچه آينده تاريخچه رشته آينده هي در پژو پژوهي در آمريكا منفك
و تثبيت شكلي حال درعين ديگر نقاط كره زمين نيست، پيوندهاي عميقي با ظهور

و منطقي از انديشيدن درباره آينده دارد بنابراين در اين فصل. جديد، اما علمي
و اجمالي از تفكر به آينده از اعصار كهن تا اوايل عصر كوشيم تا تاريخچه مي اي كلي

و در ادامه به  و قوام آينده شكلجديد آورده پژوهي در اياالت متحده آمريكا گيري
مي مي و نشان و شكوفايي آينده پردازيم آن دهيم كه چگونه رونق پژوهي در اين كشور،

.پژوهي براي ديگر نقاط جهان بدل كرده است را به مهد آينده
و حتي در قرون ميانه تحت تأثير حاكميت اديان ابراهيم ي انسان در اعصار اوليه

و ناشناخته بودن آينده به او احساسي از معموالً نگاهي آميخته به ترس به آينده داشت
و حيرت به آنچه كه قرار است در آينده رخ دهد، داده بود هاي نگرش. ترس، تعجب

و خونين براي انسان در آينده سخن مي از آخرالزماني كه از پاياني تراژيك گفت، درواقع
___________________________________________________________________________ 

به هاي آينده مقالهو ديگر مقالهانتشار اين.1 معناي تأييد يا رد آنها كه براي آشنايي با روند ادبيات پژوهي نه
. پژوهي اين كشورها بوده است عمومي آينده



 پژوهي جهان آينده 308

اد مؤلفه در اين اديان، سناريوهاي توصيف شده براي آينده. يان ابراهيمي استهاي بنيادين
و تارند و پايان آن تيره و هم مسيحي بر بنيان دركي. جهان مفهوم آخرالزمان هم اسالمي

مي رازگونه از كسي به نام دجال استوار است كه در آينده او اي ناشناخته و نفس آمدن آيد
جه در آينده نشانه اگرچه اجماعي روي حتي كيستي دجال در منابع. ان استاي از پايان

و يهودي وجود ندارد، اما آنچه از منظر اين پژوهش درباره مفاهيم معاد شناختي اسالمي
و ترس . آميز بودن فهم اديان ابراهيمي از زمان آينده است ديني مهم است، رازآلود بودن

و سناريوهاي محتمل براي پايان هاي عظيم جهان بيشتر با فاجعهاين ترس از آينده
و به نوعي هويت انسان قبل از دوران مدرن را تشكيل مي . داد طبيعي گره خورده

و گسست با سنت هاي بزرگ علمي در سده انقالب هاي اخير كه با تأسيس فلسفه جديد
و ناشناخته بودن آن را رفع كرده  عظيم پيشامدرن امكانپذير شده است، اين ترس از آينده

.گونه به آينده را فراهم كرده است مهندسيو بدين شيوه امكان نگرش 
و ترسناك براساس نگرش جديد انسان مدرن، ديگر آينده زماني ناشناخته، رازآلود

و حتي مي و منطقي را داشته توان به آن شكل نيست، بلكه آينده قابليت انديشيدن علمي
و چنين نگاهي به آينده كامالً در تضاد. داد با شيوه نگرش حاكم، در زمان پيشامدرن بوده

اي كه با تجدد امكان تحقق يافت همين دگرگون شدن فهم اساساً يكي از تحوالت ريشه
و راز  زدايي بر اسطوره رويكردي مبتني سويبهانسان از آينده از رويكرد در آميخته با ترس

د. بيني استو خوش و صرفاً پيامد چنين تغييري از آينده حركت از ريافتي انفعالي
و مبتني سويبهپذيرنده  . بر امكان مهندسي آن بوده است دريافتي فعال

دليل آنكه كشوري بوده است كه در اواخر قرن پانزدهم بديهي است كه آمريكا به
و  و سخت شبيه درنتيجهتوسط كريستف كلمب كشف شد فاقد ساختارهاي تاريخي سفت

ت و خاورميانه بود، دليل ضعف نيرويي شبيه ديگر مناطق جهانبه(فكر معطوف به آينده اروپا
بسيار راحت توانست جاي پاي خود را محكم) جاي آينده آنها را به گذشته فشار دهدبهكه 

و . پژوهي بدل شود به زيستگاه مناسبي براي رشد علمي آيندهنهايتدر كرده
و گسست سنت ديگر عبارت به نيرويي جديد در1،با تجددبا آغاز دوران جديد

و تاريخ ظاهر شده بود كه آمريكا را به جلو پرتاب مي و در فقدان صحنه سياست كرد
همين تاريخ بر اذهان آمريكايياني كه عمدتاً مهاجر بودند زمينه مساعدي براي رشد 

___________________________________________________________________________ 
1. Three waves of Modernity., Leo Strauss, an, 26 



ـ آينده  309 پژوهي در آمريكا فصل سوم

و مطالعه اين حركت رو به جلو به نام آينده شد دانشي براي مديريت .پژوهي فراهم
و نوشتني كه در اوايل سده سبك هاي جديد باالخص قرن شانزدهم چه در آمريكا

 سبكچه در ديگر نقاط جهان به رشد بعدي مطالعات آينده كمك فراواني كرد، 
و خيال شهر آرمان و توصيفات ايدئالي .گونه از جامعه آرماني آينده بود نويسي

م اين1،اتوپياعروف خود با نام توماس مور از اولين كساني بود كه با نوشتن كتاب
به سيستم سياسي ايدئالي» اتوپيا«نام. نوشتاري را به اوج خود رساند سبكنوع از 

اي حاكم بود كه در آن مشخصات خاصي وجود داشت مانند اطالق شده بود كه بر جزيره
ا)اجازه دولت(با) مرگ خودخواسته(دولت رفاه در معناي امروزي، قابليت اتانازي  جازه،

و در آن دوره عملي(طالق  شايان ذكر است كه طالق براساس قوانين كليساي كاتوليك
نگاري شهرنويسي، اشكال اوليه آينده آرمان سبكاين نوع ...،)شدميغيرشرعي محسوب 

و چه در عرصه فرهنگي، به  بودند كه سيستم مورد نظر خودشان چه در عرصه سياسي
ميشيوه مطلوبي در زماني متفاو .كردندت از لحظه حال توصيف

و هم در كيفيت نوشتن قرن هجدهم نيز شاهد تحول مهمي هم در كميت
وقوع انقالب فرانسه در سده هجدهم تمايالت انديشمندان. شهري بود هاي آرمان رساله

شهري هاي آرمان مختلف را نه تنها در فرانسه، بلكه در سراسر غرب براي نوشتن رساله
ميف جامعهكه به توصي مي اي متفاوت از جوامعي به نمودند پرداخت كه در آن زندگي را

.اي قابل توجه افزايش داد شيوه
شهري هاي آرمان در اواخر قرن هجدهم تغييري معنادار از مكان به زمان در رساله

آن(رخ داده محيط معمولي جامعه ايدئال  اي از مكاني طوري ريشهبه)و يا نقطه مقابل
متفاوت در زماني واحد به مكاني واحد در زماني متفاوت تغيير يافت، براي مثال مارك 

و هاي آينده حامي انقالب فرانسه كوشيد تا بسياري از جنبه دوكندو رسته، آريستوكرات
. جامعه نوظهور عصر جديد را با استفاده از علوم اجتماعي زمان خود توصيف كند

از. قرار داده بود 2440شهر خيالي خود را در سال سباستين مريسه نيز آرمان انبوهي
ا و جامعهنويسندگان ديگر در سده هجدهم راه اين انديشمندان را از(اي ديگر دامه داده

در كنار اين تغييرات از مكان به2.و مطلوب خود را در آينده قرار دادند) جامعه كنوني
___________________________________________________________________________ 

1. Thomas More, Utopia, Translated by Jnn Dolan, the Essential Thomas More, New 
American Library.  
2. See FE Manuel and F. P. Manuel, Utopian Theught, 28.  
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آن. شهري رخ داد زمان ديگر، تغييرات ديگري نيز در انديشه آرمان يكي از اين تغييرات
و در زندگي  و ايدئال در جوامع موجود روي زمين قابل بود كه امكان ايجاد جهاني كامل

و تصور چنين جامعه. تصور شده بود تغيير ديگري كه رخ داده بود، باور به امكان تأسيس
و كنش انساني بود و ايدئالي از طريق عمل كه براي توماس مور تنها حاليدر. مطلوب

و چنين امكاني براي انسان روي خداوند بود كه قادر به ايجاد جامعه و ايدئال بود اي كامل
و كندرسه، انسان قادر به ايجاد جامعهدومين قابل تصور نبود، اما براي ماركيز اي جامع

و رفتارهاي خود بر روي زمين بود شهرهاي گذشته با مسائل آرمان1.ايدئال از طريق اعمال
و صلح، چهره و ميل، تقابل ميان مختلفي مانند جنگ هاي گوناگون عشق، تضاد نياز

با هاي سلسله مش با تغييرات ديناميك، جايگزينبر آرا سعادت مبتني و هيرارشي مراتب
و بخش براي حفظ انسان برابري، جستجوي پيكري وحدت مواجه .. ها در كنار همديگر

در آنچه كه در تبارشناسي پيدايش انواع آرمان2.اند شده شهرها باالخص انواع مدرن آن
م سده و پديدار شدن افق آينده هاي متأخر قابل توجه است پيدايش نگاهي تفاوت به زمان

و پديدار شدن آينده. به شكلي ايجابي در تفكر بشر است و ديگر تأسيس پژوهي، در آمريكا
و خودب كشورهاي جهان، اتفاقي يك خودي نبوده است، بلكه حاصل تحوالت شگرفيهشبه

.ي آن فراهم كردشهري زمينه مساعدي برا هاي آرمان شناسي بود كه رساله از نظر معرفت
به البته طرح هم شهر وسيله آرمان هاي مختلف براي آينده نويسان چندان شباهتي با

و صبر در برابر شهر خداي آگوستين، اجتماعي مبتني. نداشت و زهد مؤمنان بر عشق الهي
و طمع، قدرت ناماليمتي و شهوت ها در تقابل با شهر زميني ماالمال از حرص طلبي پرستي

ها بود كه بايد تالش چنين شهر خدايي الگويي مطلوب در برابر شهر زميني انسان3.بود
.شود تا در آينده تحقق يابد

هاي، بابت4شناسي علمي ريزي روش فرانسيس بيكن نيز كوشيد تا از طريق پي
و نمايش در ذهن انسان مبارزه كند تا از طريق علم، اجتماعي  چهارگانه قبيله، غار، بازار

. بر عظمت وجودي انسان بيافرينديمبتن
و نيز كوشيد تا از طريق نقد سرمايه5كارل ماركس و افشاي ستم داري در غرب

___________________________________________________________________________ 
1. Wendell Bell, P. 2.  
2. F. E and F. PManuel, P. 802.  
3. Augustine, the city of God, translationd by R. Dysor Cambridge University Press, 1998.  
4. Francis Bacon, The Essays and Councels, 3 Volumes, Band R Samizdat Express, 2014.  
5. See, Andrew Collier, Marx: A Beginner’s Guide Oxford, 2004.  
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در ها وعده جامعه پوشيده در درون آن، به انساناستثمار اي كمونيستي را بدهد كه
و از طريق انقالب كارگري تحقق مي اي كه در آينده تحقق چنين جامعه. يابد آينده

را يابد از اساس با جامعه سرمايه مي و برابري سوسياليستي جاي خود داري متفاوت بوده
و كار را از نو  و روابط سرمايه به نابرابري ميان طبقه بورژوا با طبقه كارگر خواهد داد

و كار كه مبتني. كند تعريف مي و نفي راديكال تعريفي جديد از روابط سرمايه بر نقد
را از نظر ماركس براي پديدار شدن ستي حاكم بر جوامع غربي است، راهسيستم كاپيتالي

.بر آزادي واقعي در آينده خواهد گشود اي انساني مبتني جامعه
و رشد مطالعات آينده باالخص آمريكا كمك فراواني كرد عامل ديگري كه به تأسيس

م در اين نوع از نوشته. تخيلي بودـ هاي علميو داستان بهيها تالش اي گونه شود تا
و با شيوه شبه گونه به روايت موضوع يا موضوعاتي اي داستان علمي اما با ماهيتي تخيلي

و واقعيت است نويسندگان بزرگي. درباره آينده پرداخته شود كه معموالً در مرز ميان رؤيا
كه تخيلي بوده- هاي علمي در آمريكا درگير اين سبك خاص از نوشتن داستان باعث اند

و چگونه آينده شده است مانند آيزاك رشد گرايش هاي خالقانه در توصيف چنين
لي آسيموف، فيليپ هاي تعدادي از اين داستان،والتون لوكاس جرجو كيندرديك، جنتري
ـ تخيلي مي به مبنايي براي ساخت فيلم علمي تا هايي درباره آينده بدل شد كه كوشيدند

ميبه شكلي مهيج، رويدادهاي  جرجمانند. دهد به تصوير بكشندي را كه در آينده رخ
هاي اخير نيز حتي در سال1.كنندگان فيلم جنگ ستارگان بود لوكاس كه خود از تهيه

بهـ هاي علمي اند تا از داستان هاي بزرگ كوشيده كمپاني به تخيلي عنوان پلي براي پيوند
ب. زمان آينده استفاده كنند ا حمايت شركت مايكروسافت، مجموعه براي مثال اخيراً

ـ تخيليهاي داستان در قلب اين مجموعه2.منتشر شده است آينده اندازهاي چشم علمي
و آينده داستان ـ تخيلياي نگاري به شيوه ها، تالشي براي پيشگويي . قرار دارد علمي

مي اگرچه به هيچ توان بنيانگذاران رشته وجه اجماعي روي اولين كسي يا كساني كه
و همان مي مطالعات آينده محسوب كرد، وجود ندارد آيد اختالف فراواني طور كه در ادامه

عنوان بنيانگذار مطالعات ميان محققان بر سر اين امر وجود دارد، اما يكي از كساني كه به
ـ تخيليهايه بررسي شده است، هربرت جرج ولز است كه نويسنده داستانآيند  علمي

___________________________________________________________________________ 
1. See, www. biography. com/people/g. lucas 
2. www. qeekwire. com/2015 
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ـ تخيليهاي او يكي از پدران داستان. شود محسوب مي 1ناميده شده است علمي

ميحال درعين كه چنانهم2.شود بنيانگذار مطالعه آينده نيز در بعضي منابع محسوب
و نيوتون بود بهبنيانگذار فيزيك مدرن گاليله و در تاريخ و در اقتصاد آدام اسميت عنوان ند

اي آكادميك، ون رانكه، در مطالعات آينده نيز چنين مقامي را بعضي از محققان رشته
بر اثر كليدي ولز كه تأثيري ماندگار در آينده. دانند شايسته هربرت جرج ولز مي پژوهي

و انديشه رويبر يكيمكانو علمي پيشرفت پيامدهاي بيني پيشجاي گذاشت، كتاب 
مي. است3انساني عمل بپردازد، 2000نگاري جهان در سال كوشد تا به آينده اين كتاب

از. يعني حدود يك قرن بعد از نوشتن كتاب آنچه جالب توجه است موفقيت در بعضي
هاي يك سده بعد جهان در اين كتاب است مانند پراكندگي جمعيت در ميان بيني پيش

و پيدايش گري آلماني، تضعيف محدوديت، شكست نظاميحاشيه شهرها هاي اخالقي
و رواج زبان انگليسي در جهان آزادي . هاي جنسي بيشتر

كه 1902از ديگر تأثيرات اين كتاب، سخنراني او در مؤسسه سلطنتي در ژانويه است
و در آن، مؤلف قدمي جلوتر4آينده كشفاي با عنوان در همان سال در كتابچه منتشر شد

و به فراخواني براي پيدايش علمي كامالً  ميگذاشته .زند جديد يعني علم آينده دست
اي رشتهها براي تأسيس نكته مهم براي پژوهش حاضر اين است كه چگونه اولين فراخوان

ـ تخيليهاي علمي براي بررسي آينده در دامن نويسندگان داستان ميزد علمي كوشيدنده شد كه
و تاريخ به پيدايش علمي جديد دست بزنند همانند ديگر رشته . ها مانند فيزيك، اقتصاد

بديهي است كـه ايـن علـم جديـد كـه بايـد نـاظر بـر آينـده باشـد ناشـي از درك
بينـي هايي بود كه به قول هربرت ولز، اگرچه رفتار انساني در آينده غيرقابل پيش ضرورت

يابـد، بـدين ها افزايش مـين واقعيت كه به هر ميزان متوسط جمعيت انساناست، اما اي
و امور در آينده، يك امكـان  معني است كه وجود دانشي استنتاجي درباره كثيري از اشيا

5.و ضرورت انساني است

___________________________________________________________________________ 
1. Adam Charles Robrerts, The History of Science Fiction Science Fiction, Routtedge, 2000, p. 48.  
2. Warren Wagar, H. G wells and the Cenesis of Future Studies, World Future Society 
Bulletin, pp 25-29,1983.  
3. H. G Wells, Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress Upon 
Human Life and Thought, the Fortnightly Review,1901.  
4. H. G Wells, The Discovery of the Future, T. Fisher Unwin, 1902.  
5. Ibid.,pp. 33,39.  
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درواقع گسـترش فـراوان جمعيـت از داليـل احسـاس ضـرورت بـراي تأسـيس دانـش
مي آينده و ادعا كرد كه فقدان چنين دانش در جوامعي كه با رشـد جمعيـت توان پژوهي بوده

ـ از داليل اصلي بروز مشكالت ساختاري آنهـاهروب ـ مانند عمده جوامع جهان سوم رو هستند
و  و مشكالت فراوان ديگر در ارائه خـدمات مختلـف آموزشـي در كنترل جمعيت از يك طرف

و پيـدايش نيـروي جـوان اقتصادي به جمعيت انبوهي است كه حاصل رشد فرا وان جمعيـت
و بي و توسعه نيافته است عمدتاً بيكار .مهارت در كشورهاي جهان سوم

بديهي است كشورهايي كه خواهان رشد جمعيت هستند ناگزير از رجوع به
مي پژوهان در اين هاي آينده يافته و فقدان دانش آينده باره پژوهي در كشورهايي باشند

مي استكه خواهان تسريع سي و ولد مي هاي جمعيتي براي افزايش زاد به باشند، تواند
مي بروز مشكالت فراواني بيانجامد كه در نبود دانش آينده . كند پژوهي آنها را غافلگير

دليل مشاهده افزايش نرخ جمعيت در كشورهاي خود هربرت ولز از كساني بود كه به
به غربي به ضرورت تأسيس دانش آينده ور آمادگي براي مواجه با تبعات منظ پژوهي
.حتمي اين افزايش جمعيت پي برده بود

شايد اولين كسي در ميان) 1933-1929(جمهور اياالت متحده هربرت هوور رئيس
و فناوري بعدها كمك رؤساي جمهور آمريكا باشد كه اقدامات مختلف او در كمك به علم

ك با دوران رياست.ردشايان توجهي به رشد مطالعات آينده در آمريكا جمهوري او مصادف
به بود كه به نوعي بزرگ» ركود بزرگ« ترين بحران اقتصادي در سده بيستم بود كه

و خودكشي ها هاي متعدد در ميان آمريكايي بيكاري گسترده، ورشكستگي صنايع عمده
به. منجر شد ن دليل همين ركود بزرگ بود كه هربرت هوور در بحبوبه اين بحرا شايد

كميته پژوهش«او. هاي شايان توجهي به رشد علم در اياالت متحده كرد داخلي كمك
و1»درباره روندهاي اجتماعي را تأسيس كرد كه امروزه در كنگره آمريكا واقع شده است

به تأمين مالي پژوهش درباره مسائلي همچون ارتباطات، جرم، عدالت قضايي، آموزشي، 
و مشكالت اج ميوضعيت روستاها به. پردازد تماعي در دوران هوور، رياست اين كميته

و واضع نظريه ويليام اگبرن جامعه شد» تأخر فرهنگي«شناسي آمريكايي اگبرن. سپرده
و علمي براي رصد تحوالت آينده كمك تالش بسيار كرد تا از روش هاي نوين آماري

___________________________________________________________________________ 
1. See, www. hdl. loc. gov/loc. mss/eadmss. ms. 12. 21. 3 
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او 1935حتي در سال.ه بودبيني آيند به بعد درحال پيش 1928او مرتباً از سال. بگيرد
در» پژوهش درباره روندهاي اجتماعي«كميته1.بود» علم پيشگويي«خواهان تأسيس كه

و جمهوري هوور تأسيس شد، تحت رياست اگبرن، جامع دوره رياست ترين توصيفات
. را منتشر كرد) 1933(ها درباره تغييرات اجتماعي در جامعه آمريكا تا آن زمان گزارش

منتشر 1933گزارش تحت عنوان روندهاي اخير اجتماعي در اياالت متحده در سال اين
به روش اگبرن در آينده. شد و تعيين پژوهي، شامل پيشگويي آينده وسيله روندهاي كمي

و سپس انتقال آنها به آينده براي چندين دهه بود؛  بخش ناظر بر گذشته از يك طرف
و رشد تجارت«براي مثال او به چنين روندهايي  توجه» هاي بزرگ افزايش نقش حكومت

نظريه تغييرات. اگبرن به نقش تكنولوژي در روندهاي آينده توجهي خاص داشت2.كرد مي
و تحول در جهان مدرن در ادامه. كند اجتماعي او بر نقش نوآوري تأكيد مي براي او، تغيير

و يا اختراع رشته تغيير. لوژيك گره خورده استهاي تكنو اي از علل است كه با ابداع
آن تكنولوژيك نيز به نوبه خود به تحول در سازمان اقتصادي منجر مي شود كه پيامد

و يا حكومت است .تغيير در نهادهاي اقتصادي مانند خانواده
در نهايت نيز تحول در نهادهاي اجتماعي به تغيير فلسفه اجتماعي مردم شامل

آن ها، نگرش ارزش و عقايد ميها اگبرن سهم بسزايي در مطالعه پيامدهاي3.شود ها منجر
و ارزيابي  اجتماعي تكنولوژي داشت، به همين دليل بعضي محققان او را پدر سنجش

و ارزيابي تكنولوژي نيز امروزه به رويكردي4.اند تكنولوژي خطاب كرده سنجش
و اقسام  ها مانند مختلف سازماناستاندارد در مطالعات آينده بدل شده است كه در انواع
و راه را براي آينده پژوهان برجسته بعدي اداره ارزيابي تكنولوژي كنگره نهادينه شده

و نقش به همين دليل اگبرن امروزه در ميان آينده. فراهم كرد پژوهان معروف بوده
و بعض؛ زيرا كند مهمي در تاريخ مطالعات آينده ايفا مي ي تداوم آشكاري ميان كارهاي او

و از ابعاد امروزي مطالعات آينده مانند مطالعه گرايش هاي اجتماعي، ارزيابي تكنولوژي
5.هاي اجتماعي وجود دارد شاخص

___________________________________________________________________________ 
1. The study of the Future, Edited by Edward covnish, world future Society, 1993, p. 74.  
2. J. Jaffe, ogburn, W:llichn, International, Encyclopedia of the Social Sciences, Mucmilan, 
1968, pp. 277-281.  
3. Ibid., 279.  
4. Edward, Cornish, The Study of the Future, World Future Society, 1977. P. 74.  
5. Wendell Bell, Foundations of Future Studies, Volume 1, Tranaction Publishers, 2009, pp 7-9.  
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، كل جامعه را دربرگرفته بود سبب 1930كه در دهه» ركود بزرگ«پاسخ به
هاي جديد محسوب عنوان بخشي از مطالعات آينده اقدامات متعددي شد كه امروزه به

و نقشه: شود مي و گذشته، طرح و تفسير وضعيت حال توسعه فرايند كشي براي تحليل
و وجودبهدر آينده در صورتي كه مانعي  نيايد، توصيفي از اعمال جايگزين ممكن

مي آينده و توصيف شود، ارزيابي آينده هاي متفاوتي كه از آنها ناشي هاي جايگزين
و انتخاب سياست مطلوب به هاي تري آنها 1.اي مطلوب منظور دسترسي به آينده خاص

و بررسي علمي و دقيق گرايش به مطالعه آينده از تر و قبل تر زمان آينده در آمريكا
و جنگ جهاني دوم روز به روز رايج و طرفداران بيشتري نه تنها در ميان نخبگان تر شده

مي آكادميسين ويا هاي آمريكايي، بلكه حتي در ميان عامه مردمي فت كه احساس ترس
وحشت از آينده براي آنها داشت جاي خود را به احساس تعجب آميخته با اشتياق 

و در بحبوحه ركود اقتصادي بزرگ، 1939نمايشگاه جهاني نيويورك در سال. داد مي
هاي هاي حكومتي، اصناف، گروه سازمان. برگزار كرد» جهان آينده«نمايشگاهي را با ايده

و سازما هاي بزرگي را در اين نمايشگاه ساخته هاي كوچك از اطراف جهان، غرفهنمدني
شهر«آنها حتي به كنايه شهر كوچكي را با نام.و به عرضه محصوالت خود پرداختند

و به آينده44حدود. ساختند» آرماني آينده ميليون نفر از اين نمايشگاه بازديد كردند
و متحمل كه در نمايشگاه به معر 2.ض نمايش عموم درآمده بود، نگاه كردندممكن

نظير بود صدها طـرح مختلـف از آينـده عرضـه در اين نمايشگاه كه در نوع خود بي
بعـد نبودنـد، امـا شد كه اگرچه بسياري از آنها منطبق بـا رويـدادهاي رخ داده در سـده 

آك حال تالش بزرگي براي خارج كردن مطالعات آينده از حلقههر به و هاي كوچك ادميك
؛ زيـرا نيازمنـديمآن اي كه هنوز هـم در ايـران بـه پخش آن در سراسر جامعه بود، نكته

و پژوهشـي پژوهي در ايـران جـداي از چنـد حلقـه آينده محـدود نهادهـاي دانشـگاهي
و صنايع انتشار يابد بديهي است كه برقـراري. نتوانسته است در ميان عامه مردم، اصناف

مي در حوزه آيندهشكل به اينهايي نمايشگاه و ديگر شهرهاي ايران توانـد پژوهي در تهران
و حلقه .اي محدود كمك كند به انتشار عمومي دانش مطالعات آينده فارغ از گروه

پديدنونيز درواقع به انتشار عمومي دانش) 1939در سال(نمايشگاه جهاني نيويورك
___________________________________________________________________________ 

1. Ibid., P. 12.  
2. www. theatlantic. com/phots/2013/11.  
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آن آينده و به اشاعه شايان. در ميان عامه مردم كمك كرد پژوهي در آن زمان پرداخت
و از  آن33ذكر است اين نمايشگاه تنها مختص به مردم آمريكا نبوده كشور جهان در

مي. شركت كردند هايي در حوزه نمايشگاه چنين توان ادعا كرد كه برقراري درواقع
ك آينده مك پژوهي به افزايش ارتباطات بين فرهنگي در ميان مردمان كشورهاي مختلف

و مذهب متفاوت را  و مردمان مختلف با زبان، قوميت و فاصله ميان كشورها و مرزها كرده
و مذهبي است ما عمده جنگ از نظر؛ زيرا كند رنگ كم هايي كه نتيجه نفرت قومي، نژادي

حاصل درگير شدن در مسائل الينحل گذشته است كه اتفاقاً اراده انساني ديگر در لحظه 
كه عنوان ايده مشتركي ميان انسان كنوني در تغيير آن مؤثر نيست، اما توجه به آينده به ها

مي هاي مختلف با همكاري جمعي آنها با زمينه و ديني قابل شكل دادن است به قومي تواند
و تضعيف پيش .اند كمك كند هاي مختلف بوده هاي مخرب كه از عوامل جنگ داوري تقليل

و چه در ديگر كشورهاي درگير اين بحران به طـور ركود اقتصادي بزرگ چه در آمريكا
هـاي ريـزي برنامـه زيـرا باعـث شـد بـه؛ پژوهي كمك كرد غيرمستقيم به رشد دانش آينده

و دانش نوظهـور آينـده متمركز دولتي براي برون پژوهـي نيـز رفت از اين بحران توجه شود
و دقيق توانست به برنامه مي چنـين رونـدي حتـي بعـد از جنـگ. تر كمك كنـد ريزي بهتر

و از هـر دو بلـوك سـرمايه ريـزان گـاه كـه برنامـه جهاني دوم نيز پي گرفتـه شـد آن  داري
به طور كامل درگير آيندهبه كمونيستي و عنـوان بخـش تـر تفكـر آينـده بـه طور كلي نگري
و تصميم برنامهفرايند ضروري از هـا، تعريـف اهـداف، انتخـاب سياسـت. گيري شـوند ريزي

و ارزيابي مجدد اهداف به بخشـي هاي جديد، تغيير برنامه گيري رصدكردن نتايج، تصميم ها
كش از برنامه هـاي غربـي كنتـرل ورها بدل شد، با وجود اينكـه دمكراسـي ريزي ملي در اين

و جامعه در مقايسه با ديكتاتورهاي شرقي داشـتند  و اغلـب مجبـور بـه(كمتري بر اقتصاد
و صـرفاً نمـي و مالكان بـوده و مديران و همكاري با بخشي خصوصي توانسـتند بـه مذاكره

و دستور محض بپردازند د)كنترل ور هـر دو بلـوك سـرمايه، وظايف روشنفكران، اما داري
1.كمونيستي تشويق به استفاده از مطالعات آينده بود كه به رشد اين دانش، كمك كرد

يك درواقع تعريف يكسري اهداف خاص به و ايدئال كه قرار بود عنوان اهداف مطلوب
به ريزي برنامهفرايند كشور بعد از طي  طور هاي متمركز دولتي در آينده به آن برسد،

و توسعه دولتفرايند اساسي مي توسعه از باال .زد هاي متمركز را با نوعي از تفكر آينده گره

___________________________________________________________________________ 
1. Wendell Bell, An Overview of Future Studies, P. 7.  
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به؛پژوهي داشت جنگ جهاني دوم تأثير فراواني بر رشد دانش آينده داليل زيرا
و رفتارهاي مختلفي، كشورهاي درگير جنگ احساس نياز شديد به فهم نتايج سياست ها

و هم  دشمنانشان در آينده داشتند به قول وندل بل در طول جنگ جهاني هم خودشان
و خارجي نيازمندي ريزي شده هاي مربوط به تغييرات برنامه دوم در هر دو جبهه داخلي

و مديران اين كشورها را وادار به  و اقتصادي، رهبران سياسي وسيع در حيات اجتماعي
و بلندمدت كردريزي براي آينده در دو بازه زماني كوت برنامه به. اه كافي است يك لحظه

و غذايو وسعت كارهايي مانند آموزش، حمل و امورات مربوط به لباس، جاي خواب نقل
و مردي بيانديشيم كه درگير خدمات نظامي بودند ميليون يا سازماندهي مجدد. ها زن

غ كل صنعت درگير در جنگ را تصور كنيم كه شامل پيش و مصالح، و بيني مواد ذا
مي نيروي انساني مي و حمل شود يا حتي توان به وظيفه نسبتاً شود كه بايد توليد شده

رساني نقل گازوئيلي انديشيد كه براي سوختو ريزي براي سيستم حمل اهميت برنامه بي
و  و صنعتي الزم بود . به اهداف نظامي و اقتصاد را تعيين ... چنين وظايفي مسير جنگ

مث. كرد مي به ال در اياالت متحده برنامهبراي ريزي براي احياي اقتصادي از ركود بزرگ
شد برنامه ها در آمريكاي شمالي عمدتاً مطالعات آينده1.ريزي براي جنگ منجر

هاي هاي انجام شده در دهه افزايش پژوهش. ريزي استراتژيك بود برخواسته از برنامه
در روش2.بودگيري چنين جهت درنتيجهميالدي 1950و 1940 هايي نيز كه
مي برنامه و شد اغلب از دانش ريزي استراتژيك به كار گرفته هايي مانند رياضيات، آمار

و در خدمت نيازهاي برنامه مي اقتصاد اخذ شده به همين دليل. آمد ريزي استراتژيك در
شد هاي بيشتري براي كاربرد در عرصه تكنيك هاي غيراستراتژيك به خدمت گرفته

و البته از ديگر فنوني مانند دلفي، روش. طور خاص مانند تكنيك سناريو به ... هاي آماري
و تحليل اقتصادي از اين روش. نيز استفاده شد ها مخصوصاً براي پيشگويي تكنولوژيكي

مي استفاده مي و در آنها عميقاً بر نقش متخصص دانش مطالعات آينده تأكيد 3.شود شد

و بعد ريزي ايده برنامه ملي با نگاه به آينده تنها مخصوص به جنگ جهاني دوم نبود
هاي اقتصادي روي كاالهاي مصرفي، مواد خام كنترل. از جنگ نيز اين ايده بسيار رايج شد

ريزي را چنان محبوب كرد كه مطلقاً با دوران قبل از جنگو مبادله خارجي، ايده برنامه
___________________________________________________________________________ 

1. Foundations of Future Studies, p. 18.  
2. See olaf Helrner, Looking Forward, Sage, 1983.  
3. Paul lewis, Econmic Planning, Macmillan and the Free Press, 1968, p. 199.  
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بهه ريزي چنين برنامه. قابل قياس نبود ايي نه تنها ناظر به اهداف مطلوب براي دسترسي
هايي خاصي، مقداري معين از توسعه اقتصادي براي يك كشور بود، بلكه با اتخاذ سياست

و سياسي كشور را چنان تنظيم كند كه بتواند به اهداف مي كوشيد تا عملكرد اقتصادي
1.تعيين شده در آينده برسد

و تفكر معطوف به آينده ريزي كز، برنامههاي ملي متمر پيوند ميان دولت هاي توسعه
هاي به جـاي مانـده از جنـگ جهـاني دوم بـود كـه در رشـد دانـش ين ميراثتر مهماز 

كم. پژوهي بسيار تأثيرگذار بود آينده كم شـاهد رونـق به همين دليل بعد از پايان جنگ،
به مطالعات آينده و هم در نهادهـاي پژوهشـي پژوهي در نهادهاي آكادميك مثابه آينده ها

.خارج از آكادمي هستيم
العـاده مهـم ها شاهد رخدادي فوق تقريباً با پايان جنگ جهاني دوم، مطالعات آينده

و آن هم تأسيس مؤسسه رند بود اين مؤسسه كه در سـال. بود كه تاكنون نيز ادامه دارد
و فعاليت 1948 بي هاي آن تاكنون ادامه تأسيس شد ديل در گسترش دانـشب دارد نقش
و ديگر نقاط جهان ايفا كرد آينده اگرچه مـا شـاهد توليـد ادبيـات بـه. پژوهي در آمريكا

نسبت فراواني درباره اين مؤسسه در ايران هستيم، اما مشكل اصـلي چنـين ادبيـاتي آن 
است كه به تحوالت مهمي كه قبل از تأسيس ايـن مؤسسـه بـاالخص در جريـان جنـگ 

بيجهاني دوم رخ دا و تأسـيس چنـيند همانند نمايشگاه جهاني نيويورك توجـه اسـت
.تواند در بطـن تحـوالت چنـدين دهـه اول جامعـه آمريكـا قـرار دهـد اي را نمي مؤسسه

محصول تحـوالت عميقـي بـود كـه در چنـد دهـه اول سـده چيزهرمؤسسه رند قبل از
و تأسيس مؤسسـه رنـد  بيستم درحال بيرون آوردن آمريكا از قدرتي منزوي در خود بود

. نيز در ادامه اين تحوالت دروني جامعه آمريكا امكانپذير شد
هاي تفكر آمريكايي است كه در ابتدا توسط كمپاني مؤسسه رند؛ يكي از كانون

شدي داگالس براي ارائه مشاوره علمي به نيروههواپيماي .اي نظامي اياالت متحده تأسيس
و گروه هاي متعددي همچون حكومت آمريكا، منابع مالي اين مؤسسه توسط افراد

و دانشگاه مي... ها، افراد خصوصي همچنان كه از سايت رسمي مؤسسه2.شود تأمين

___________________________________________________________________________ 
1. J. Tinbergen, International. Encyclopdia of the Social Science, vol 12, 1968, p. 103.  
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با49از كارمند 1775رند داراي1.قابل استنتاج است زبان مختلف مانند76كشور
كه عربي، چيني، فارسي، فرانسوي، آلماني، ژاپني، كره و اسپانيايي است اي، روسي

.فرهنگي اين مؤسسه است دهنده محيط چند نشان
و كارمندان آن داراي مدرك دكتراي تخصصي54همچنين  درصد از پژوهشگران

با12گذاري با درصد، سياست13اقتصاد در علوم هستند كه و اجتماعي 12درصد
ميمتخصصان ترتيب بيشترين درصد به اين مؤسسه تنها. دهند اين مؤسسه را تشكيل
هاي اين درصد از هزينه76. گزارش را منتشر كرده است 700، تعداد 2016در سال 

مي بخشمؤسسه در  .شود پژوهش خرج
شـود عمـدتاً شـامل امنيـت، موضوعاتي كه در مؤسسه رند درباره آنها پژوهش مـي

و توسعه است هـايش رند خود را متعهد به انتشار عمومي پژوهش. سالمت، آموزش، رشد
مي به بي؛ زيرا داند طور آزادانه و متعهـد بـه منـافع اين مؤسسه خود را غيرانتفاعي، طرف

داند، هر سال بيش از پنجاه ميليون بـار آثـار پژوهشـي ايـن مؤسسـه دانلـود عمومي مي
و عامـه مـردم خواننـده، طيفـي از سياسـتگذاران، شخصـيت. شـود مي هـاي دانشـگاهي

آن70اين مؤسسـه در حـدود. هاي اين مؤسسه هستند پژوهش سـالي كـه از تأسـيس
هاي دشواري پاسـخ داده گذرد كوشيده است تا از طريق تيم پژوهشي خود به پرسش مي

وو از اين طريق نكات آموزنده در ايـن ميـان. تحقـق عملـي ارائـه كنـد اي را براي اجرا
و روش اي سـود جسـته رشـته ها با رويكردي بـين مؤسسه رند از بهترين ابزارهاي تحليل

و دهه تيمي از متخصصان مختلف كه بسياري از آنها براي سال. است در ها هاي متمـادي
مياند كردهرند خدمت  .كنند بر كار اين مؤسسه نظارت

مياگرچه از ابعاد توان مؤسسه رند را بررسي كرد، اما آنچه براي پژوهش گوناگون
پژوهي هاي اين مؤسسه در راستاي گسترش دانش آينده حاضر واجد اهميت است، فعاليت

 پژوهي در اين مؤسسه، زيرنظر مركز پاردي هاي مربوط به آينده عمده فعاليت. در آمريكاست
آن شود كه عبارت گسترده انجام مي ز فردريك پاردي رند براي سياستگذاري جهاني مرك«تر

و آينده تمدن بشري اي پنجو با كمك هزينه 2001اين مركز در سال. است2»بلندمدت
و شرايط زندگي. ميليون دالري ساخته شد اين مركز هدف خود را افزايش كيفيت آينده

___________________________________________________________________________ 
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و كاربرد روشبه كلي طوربه انساني و ستگذاريهاي جديد در سيا وسيله انتشار هاي بلندمدت
و انسانتعهد به آنچه. هاي گوناگون در صورت نياز تعريف كرده است در حوزه دوستي

همچنين. خيرخواهي ناميده شده است انگيزه اصلي تأسيس اين مركز ادعا شده است
ها در شكل دادن هاي سريع همراه با افزايش توانايي انسان اي پر از دگرگوني زندگي در زمانه

هاي خود مركز پاردي فعاليت. كند به آينده، لزوم توجه جدي به مطالعات آينده را ايجاب مي
و آن هم عبارت است از اجراي پژوهش هاي بلندمدت را حول يك محور سازمان داده است

براي مثال يكي. هاي بلندمدت هاي بهتر در بازه ها براي اجراي سياست براي كمك به سازمان
پ تحليلي از روندهاي اجتماعي جهان تا سال«هاي اين مركز، با عنوان ژوهشاز جديدترين

كنندگان گزارش، از منظر تهيه. اخيراً منتشر شده است1»و تأثير آن بر اتحاديه اروپا 2030
و تغييرات رخ داده در آن، سرمايه بيني بهتر چالش توانايي پيش اي بزرگ براي هاي آينده

و سياستگذ برنامه . اران استريزان
:اند تيم پژوهشي بر پنج موضوع اصلي متمركز بوده

 ظهور طبقه متوسط جديد جهاني،.1
 پيري جمعيت،.2
و تغيير بازار كار،.3  اشتغال
و تأثيرات مهاجرت،.4  تغيير الگوها
و توانمندسازي افراد.5 .جوامع به هم پيوسته

هـاي متعـددي بـا پژوهـي گـزارش هاي ديگر مؤسسه رند در حوزه آينده از فعاليت
و محيط زيست است رويكرد آينده و هوا طور كـه مؤسسه رند همان. پژوهانه در حوزه آب

ــاگون در طــول فعــاليتش اعــالم كــرده اســت اهــداف اصــلي بارهــا در زمــان هــاي گون
ع پژوهش و اقدامات ملي است به همين دليل در مسـائل هايش معطوف به سياستگذاري

و محيط و هوا و اقداماتشبهزيست نيز تنها مربوط به آب صرف پژوهش نظري نپرداخته
و هواست و جلوگيري از آلودگي آب شايان ذكـر. معطوف به جلوگيري از گرمايش زمين

هاي فراوانش نقش بسزايي در توجه جهانيان به آينـده كـره زمـين است كه رند با تالش
 منتشـر كـرد كوشـيد تـا 2016براي مثال در گزارشـي كـه در دسـامبر. ايفا كرده است

___________________________________________________________________________ 
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و هوايي ارائه گيري درباره پاسخ چارچوبي عملي براي تصميم هاي شهري به تغييرات آب
و در اين چارچوب اين گزارش بر شناسايي ظرفيت1.كند الزم بـر انطبـاق، فرايندهاي ها

و درگير متغيرها در تأثير گذاشتن در تغييرات دگرگوني سياست و حوزه ماليه ها، نهادها
و مقابل و هوايي .ه با آن تأكيد شده استآب

و فضـاي بعـد از آن همچنان كه در صفحات قبل توضيح داديم، جنگ جهـاني دوم
و گسـترش دانـش آينـده  و تأسـيس محيط مناسبي براي رشـد پژوهـي در آمريكـا بـود

تـا اواخـر دهـه 1960امـا دهـه. اي همانند رند در چنين فضايي امكانپذير شـد مؤسسه
و پـا گـرفتن دانـش آينـده اي حياتي براي، دهه1970 و دسـت پژوهـي در آمريكـا بـود

. پژوهانه در اين دوره را به تنها مؤسسات رند فـرو كاسـت هاي آينده توان كل فعاليت نمي
اي در آمريكـا پديـدار پژوهان برجسته، آينده1970تا اواخر دهه 1960هاي دهه در سال

.اند شدند كه آثار ماندگاري در اين حوزه نگاشته
به وضعيت آينده 1960ر اواخر دههد گسترش ايـن دانـش. شدت تغيير كرد پژوهي

و يا حداقل سطح منطقه و داخلي كشورها طـور اي بـود بـه كه قبالً محدود به سطح ملي
نـه تنهـا چرخـه نهادهـاي داخلـي. ناگهاني شاهد توجهي بزرگ در سـطح جهـاني شـد 

دانشگاهي در سطح جهاني همانند عامه تر از نظام هايي بزرگ مطالعات آينده، بلكه بخش
. بـود»ها پژوهش آينده«و»ها پيشگويي آينده«مردم شاهد توسعه ابزارهايي جديد براي 

و آينـده برانگيـزي را بـراي نگـاري، امكانـات اعجـاب اين ابزارهاي جديد براي پيشـگويي
مي بيني به آينده پيش و مجـالت مطالعات آينده. داد پژوهان المللـي بـا بـين ها رشد كـرد

2.پژوهي منتشر كردند ارزش، مقاالت متعددي در حوزه آينده

مي هاي تاريخ آينده پژوهاني كه جزء كالسيك دو نفر از آينده شوند پژوهي محسوب
. هرمان كانو آلوين تافلر:و در اين دو دهه آثار خود در آمريكا را منتشر كردند عبارتند از

و آكادميك شان در حلقهي از تأثيرگذاريپژوهان جدا هر دوي اين آينده هاي دانشگاهي
در آينده پژوهي، تشابهي كه با همديگر دارند به شهرت آنها در ميان عامه مردم نه تنها

.گردد ـان ديگر كشورهاي جهان برميان مردمـميان مردم آمريكا، بلكه در مي
هاي متعدد همانندبپژوه آمريكايي نويسنده كتا آينده) 2016-1928(آلوين تافلر

___________________________________________________________________________ 
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 براي يادگيريو4سوم موج3،پژوهان آينده2،آينده شوك1،فرهنگي كنندگان مصرف
و گسترش دانش آينده. است5فردا و آثار تافلر تأثير بسزايي در رشد پژوهي در آمريكا

طور كليبه. هاي تافلر صحيح نبوده است نگاري البته همه آينده. ديگر نقاط جهان داشت
ـ: نگاري شامل اين موارد است موارد صحيح او در آينده و تلويزيون كابلي ظهور اينترنت
و شبيه اوـ مصرفاي ازي افول خانواده هستهس مهندسي ژنتيك گرايي، اما موارد اشتباه

و نيز فضا،: هاست شامل اين گزينه نابودي شهرها، مسكوني شدن در شهرهاي زيرآب
و رفاه دهه  6.، بيگانگي اجتماعي1960ادامه رونق

ميالدي 1970و 1960هاي پژوه آمريكايي است كه در دهه هرمان كان، ديگر آينده
و استراتژيست پرداز سيستم او نظريه. پژوهي كمك فراواني كرد ترش دانش آيندهبه گس ها

و نظريات او عميقاً به توسعه زرادخانه هسته اي در آمريكاي دوران جنگ سرد نظامي بوده
و در بخش تأثير آينده. كمك كرد و سياستگذاري پژوهان در پروسه تصميم در ادامه گيري

ميبيشتر به او خواهيم پر :شود داخت، اما در اينجا به چند اثر مهم او فقط اشاره
7،غيرممكن امربه انديشيدن.1

8،بعد سالسي درباره تأمل براي چارچوبي: 2000 سال.2

9.جهانو آمريكا براي سناريويك: بعد سال دويست.3

و هرمان كان، در ميان مردم آمريكا گسترش دهنده نشانانتشار وسيع آثار آلوين تافلر
و از طرف ديگر نشان بلوغ نسبي دهنده اقبال همگاني از يك طرف به اين دانش نوپديد بود

شهري هاي آرمان درواقع تحوالت عظيم رخ داده از اولين رمان. اين رشته نوظهور بود
و بعد از آن نمايشگاه بينـ هاي علمي نانوشته و المللي نيويورك با موضوع آينده تخيلي

بهبه دستجنگ جهاني دوم، همگي و رونق دانش جديدي و سبب پيدايش دست هم داده
كه پژوهي شد كه متكفل پژوهش نام آينده و حال شده است ها درباره زماني غير از گذشته
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با پايان جنگ جهاني دوم. ها را به خود مشغول كرده بود اغلب در طول تاريخ، ذهن انسان
ع و انتشار و تافلر از طرف ديگر، مومي آثار آيندهاز يك طرف پژوهاني همانند هرمان كان

به دانش آينده ده پژوهي ديگر و ها گروه مثابه موجودي زنده توانست روي پاي خود ايستاده
و انجمن علمي خود را متكفل اين دانش معرفي كردند . دانشگاهي، مجله، نهاد

اي مشخص است داراي تاريخچه هاي ديگر پژوهي همانند همه دانش دانش آينده
و هم از  و فنون ديگر است كه از يك طرف هم داراي مرزهايي مشترك با ساير علوم

و منحصر طرف ديگر خود ويژگي و سده فرد داشته كه در طول دههبههايي خاص هاي ها
. متعدد به شكل تدريجي شكل گرفته است

ما نيز. اين رشته را ترسيم كرده است الون در جدولي طوالني تاريخچه دانشگاه
مي براي تسهيل مطلب قسمت شايان ذكر است موارد اشاره. آوريم هايي از آن را در اينجا

. پژوهي در آمريكا مربوط است شود كه به آينده شده بيشتر محدود به آنچه مي

 پژوهي در آمريكا تاريخچه آينده.3-1 جدول

هاي قديم زمان

مي ريشه ها مطالعه علمي آينده. تواند به آغاز جوامع انساني برگردد هاي انديشيدن به آينده
هاي پيشرفته، به استفاده از توان گفت كه بيشتر تمدن بسيار ديرتر آغاز شد، اما مي

و پيش اي براي برنامه هاي پايه روش افالطونفيلسوف يوناني. اند بيني گرايش داشته ريزي
و تأمالت او الهام ها بخش ميليون مفهوم جامعه آرماني را در پيوند با عدالت تام گسترش داد

.متفكر شده است

1845 

و پيامدهاي آن در شروع Scientific Americans خبرنامه به انتشار مقاالتي در مورد پژوهش
ا. آينده كرد و اخبار واين خبرنامه ابتدا در يك صفحه منتشر شد كتشافات جديد، اصول علمي

و غريب را منتشر مي ترين مجله آمريكا از نظر انتشار مداوم كرد، همچنين قديمي كارهاي عجيب
و شايد هزاران مقاله را در رشته رشته چه ماهيتي بين. شود محسوب مي و صدها هاي اي دارد

.شودمي مختلف چاپ كرده است كه بعضي از آنها شامل مقاالت مربوط به آينده

1872 

شد همگان براي علمپسند مجله عامه و: تأسيس اين مجله مقاالتي درباره آينده علم
در طول انتشار اين مجله در گذر زمان، تصوير. تكنولوژي براي مخاطبان عادي منتشر كرد

مي گسترده و بر تفكر درباره اي از آنچه آينده به همراه خود آورد به مخاطبانش ارائه كرده
.خواننده دارداين مجله هفت ميليون. آينده تأثير گذاشته است

1893 

در به آمريكايي متشخص، مقاالتي را74، 1893عنوان بخشي از نمايشگاه جهاني كلمبيا
و قطار. نوشتند 1993درباره انتظارات آنها از يك سده بعد يعني آنها مسافرت هوايي

يبين درستي پيشگويي كردند، اما نتوانستند كه ظهور گسترده اتومبيل را پيشبههوايي را
.داري نيز نمودند هاي خنده بيني البته آنها پيش. كنند
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1901 

و مكانيكي بر روي بيني پيش«هربرت ولز، و بازخورد پيشرفت علمي هايي درباره واكنش
و زندگي انساني و ايده نوشت The Fortnightly Reviewرا براي مجله انگليسي» انديشه

و همچنين و جنگ نگارانه شامل ماشين زمان هايي آينده رمانعلم آينده را پيشنهاد كرد ها
.ها نوشت جهاني

اوايل سده
و جنگ  بيستم
 جهاني اول

ها براي بسيج گسترده به تفكر درباره آينده در هاي قبل از جنگ جهاني اول، تالش در سال
و نهادهاي گوناگون منجر شد .ساختارها

1929 

اي پژوهشي درباره روندهاي اجتماعي، را با رياست ويليام اگبرن پرزيدنت هوور كميته
توسط 1933در سال» روندهاي اجتماعي اخير در اياالت متحده«گزارش. تأسيس كرد

اگبرن از آمارهاي گذشته براي ترسيم روندهاي اجتماعي كمك. اين كميته تدوين شد
و سپس آنها را به آينده مي ميگرفت هاي نظريه او بر نقش نوآوري. داد تصميم

و همچنين. كردميتكنولوژيك تأكيد او جزء بنيانگذاران انجمن مطالعه تكنولوژي
و ارزيابي تكنولوژي است كه يكي از رويكردهاي استاندارد براي بنيانگذار سنجش

.هاست مطالعات آينده

1939تا 1929

ركود بزرگ در آمريكا، حكومت اين كشور در دوران روزولت را وادار به طراحي مهندسي
هاي به اين وضعيت اضطراري در سطح واكنش. اجتماعي شامل امنيت اجتماعي كرد

ها نگريسته عنوان كليدي براي فهم گسترش مطالعات جديد آينده داخلي اكنون به
مي رتبه آمريكا وضعيت مقامات عالي. شود مي و حال اين كشور را مقايسه كردند گذشته

هاي جايگزين را تحليل دادند، آينده آن را بدون هيچ دخالتي به آينده تعميم مي
و مي و معطوف به آينده هاي خاصي را براساس اين يافته نهايت سياستدركردند ها

.كردندميانتخاب

1939 
در اين نمايشگاه آخرين. كار كردبهآغاز» جهان آينده«نمايشگاه جهاني نيويورك با شعار

ها تماشاگر حاضر تصاوير حدسي از آينده به نمايش گذاشته شد كه تأثير فراواني بر ميليون
.در آن داشت

1942 

و نويسنده رمان يكربات قانون سهـ تخيلي هاي علمي اسحاق آسيموف، دانشمند بيوشيمي
و اثر آينده»يكربات«را نوشت، او كلمه من،«اي براي فيلم بعدي نگارانه او پايه را ابداع كرد

همچنين جزء يكي از نويسندگان. اي قوي در حوزه علم بود او نويسنده.شد» رباتيك
ميـ تأثيرگذار ژانر علمي .شود تخيلي در سده بيستم محسوب

1943 

ديدار انديشمندان حوزه. كار كردبهدرباره سايبرنتيك شروع هاي ماكي سلسله كنفرانس
از ها از همه رشته سيستم و در آن 1954تا 1943ها در اين كنفرانس انجام شد

پردازش اطالعات( لوهانمك،)نظريه اطالعات(انديشمندان مختلفي همچون كلود شانون
و پارادايم سايبرنتيك عملكرد سيستم(و جان نيومن) خنثي به انتشار) هاي دوگانه
و پاسخ پردازان سيستم نظريه. هاي خود پرداختند ايده ها به مطالعه ارتباطات كنترل

و ديگر شبكه هاي زنده، ماشين كننده در سازمان تنظيم مي ها .پردازند ها
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تا 1950دهه
 1960دهه

دولت ملي جديد كه قبالً جزء قلمرو 120بعد از پايان جنگ جهاني دوم، در حدود
هاي ملي در جهان شمار دولت درنتيجه. هاي اروپايي يا آمريكايي بودند متولد شدند ملت

و اتحادهاي جديدي ميان. حدوداً سه برابر شد روابط متقابل ميان آنها نيز افزايش يافته
مي وضعيت جديد، اليه درنتيجه. آنها برقرار شد و به هاي بيشتري وارد معادالت آينده شد

مي رهبران جديد امكان تصور آينده .داد هايي نو را

1946 

هاي متعددي نوشته است كه نخستين آن اين مؤسسه گزارش. مؤسسه رند تأسيس شد
عه درباره، اين مؤسسه به طرف مطال1970از سال. درباره آينده تكنولوژي نظامي است
هاي گذشته، پژوهشگران رند سهم در طول دهه. كردامورات غيرنظامي نيز گرايش پيدا

و: اند ها داشته هاي پژوهش مطالعات آينده بسزايي در گسترش روش مانند روش دلفي
.سازي كامپيوتر شبيه

1955 

شد انجمن پژوهشي درباره سيستم استانفورد، مركز مطالعات«هاي عمومي تأسيس
به 1988در سال» پيشرفته تغيير»ها انجمن جهاني علوم سيستم«اين انجمن اسم خود را

مي(ها فهم علوم سيستم. داد براي فهم چگونگي) شود كه اغلب به سايبرنتيك از آن ياد
ها براي حل شناسي سيستم اين گروه به كاربرد عملي روش. مسير احتمالي آينده مهم است

مي كه چگونه شبكه كنند مسئله توجه مي و خودكار عمل .كنند هاي زنده

1955 
را نوشت كه در آن ايده» اتوفاك«تخيلي با نام-فيليپ ديك داستان كوتاه علمي

به. هاي خود تكثيركننده را معرفي كرد ماشين نگاران برجسته عنوان يكي از آينده ديك
.مطرح شده است) تخيلي-در قالب علمي(داستان نويس

1959 
هاي اتاق«دان آمريكايي برنده جايزه نوبل در سخنراني خود با عنوان فيزيك ريچارد فيمن

و(، به تصور نانوتكنولوژي پرداخت»زيادي در آن انتها وجود دارد كه امروزه در جهان رشد
).گسترش چشمگيري داشته است

 1960دهه

و نقش بسزايي در رشد پيوندهاي تكنولوژي را بسط داگالس انگلبارت، نظريه آينده داد
ميان انسان با كامپيوتر داشت كه چندين دهه بعد مورد استفاده وسيع قرار گرفت مانند

و و ماوس كامپيوتر و پا قرص ايده استفاده شبكه... فرامتن هاي كامپيوتر او طرفدار پر
.انساني در چهل سال بعد در حل مشكالت جهان بود

1960 

و بعدها اين. اوالف هلمز با همكار همديگر روش دلفي را گسترش دادند تئودور گوردون
.گذاري كردند سال آتي پايه50بيني براي پيش1968دو، انيستيتوي آينده را در سال

و به ديگر در امور نظامي پژوهش نمي) IFTF( مؤسسه اين خالف ديگر مؤسسات، بر كرد
.داد ها مشاوره نمي سازمان

مي نظريههرمان كان كرد، نظريه خود درباره جنگ پرداز نظامي كه در مؤسسه رند كار
و نظريه اتمي را با استفاده از نظريه سيستم بيني آن تا بتواند به پيش كردبازي منتشر ها

او همچنين از آمريكاييان خواست تا به پيامدهاي جنگ جهاني سوم بيانديشند كه. بپردازد
.ممكن است در هر زماني در آينده رخ دهد
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1962 

و پرينت در دگرگوني گوتنبرگ كهكشان: لوهانمكمارشال را درباره تأثير نوشتن آوايي
پ و جهاني شامل و قدرت اينترنت نوشتيشفرهنگ غربي او نگاهي نيز به. بيني تأثير

و البته او در بسياري از جنبه. تكنولوژي داشتبا شناختي چگونگي تغيير سازمان ها، آثار
مي» دهكده جهاني«پيامدهاي منفي مي. كرد را گوشزد از ناآگاهي ما«: نويسد او در جايي

و پيامدهاي نهفته در تكنولوژي از علت .»خيزد ايمان تنها فاجعه برميه ها
را در باب تأثيرات تغييراتسؤاالتي كه كرد منتشر خاموش بهارراچل كارسون كتابي با عنوان

كتاب او تأثير بسزايي روي. ها مطرح نمود ها بر روي اكوسيستم شيميايي گشوده شده توسط انسان
و جنبش زيست هاي زيست مطالعات آينده در محيطي .جهان صنعتي داشتمحيطي

1963 

موضعي از است آمدن درحالكه جهاني دگرگونيعنوان فرديناند لوندبرگ در كتاب خود به
و نگاه ماترياليسم تاريخي مي و در فصول كتاب درباره جمعيت، اقتصاد، حكومت گيرد

و بررسي مي مي. نشيند آموزش به بحث و او تكاملي يكنواخت براي غرب را فرض گيرد
تا گويد كه در هيچ جنبه مي .رسند سال آينده به غرب صنعتي نمي 150اي بقيه جهان

1973تا 1965

و فنون تأمين 2000نخستين جلسه از كميسيون تا سال بودكرده كه آكادمي آمريكايي علوم
به. برگزار شد و مشكالت پيش منظور بررسي پيدايش آينده اين كميسيون روي آتي هاي محتمل
شد 2000در سال به اين» رسيدن جامعه پساصنعتي فرا« گزارش دانيل بل با عنوان. ساخته

ا .ها بود اين كميسيون نقطه مهمي در گسترش مطالعات آينده. رائه شده استكميسيون
و اي از انديشمندان مطالعات آينده شبكه ها در اواسط دهه شصت در سطح جهاني مطرح شدند

.هاي نظامي داشتند پژوهي فارغ از دغدغه نقش بسزايي در تحقيقات راجع به آينده

1966 

و همچنين جمع» صداهاي آينده«اي از مقاالت با ارزش را با نام ژوليوس فراسر مجموعه آوري كرد
انجمن؛ يعني كرداز طريق گروهي كه خود تأسيس آينده مطالعهعنوان كتاب ديگر با نام10روي

داشت، دركتاب او تأثير فراواني بر انديشيدن درباره زمان. جهاني براي مطالعه آينده، نظارت نمود
و طرز فكرها ما نمي بعضي از فرهنگ و آينده را ببينمفرايندي توانيم ها در. خطي از گذشته، حال

و چگونگي حركت انسان مي آنها تعاريف مختلفي از زمان .خورد ها از ميان آن به چشم

1967 

ادوارد كورنيش مشاور سه. انجمن جهاني آينده توسط ادوراد كورنيش تأسيس شد
مي. جمهور اياالت متحده بوده است رئيس به از آثار او جستجوهايي: بودگي آيندهتوان
در آينده درباره اين كتاب جزء معدود آثاري است كه. منتشر شد اشاره كرد 2005كه

.تاكنون براي آموزش همگاني منتشر شده است
اين گروه،. ها دور هم دوباره جمع شدند گروهي با عنوان فدراسيون جهاني مطالعات آينده

و شبكه مليت مختلف60از ... اي جهاني شامل محققان، معلمان، دانشمندان، فعاالن مختلف
و پژوهش درباره آن جمع شدند )WFSF(اين گروه. بودند كه براي ارتقاي آموزش آينده

مي بار معموالً كنفرانسيكسال چند هر .كند هايش را برگزار
و وندل بل به تأسيس كالج ييل درباره آينده كمك كردند اين گروه كه به مطالعات. هارولد المسول

مي آينده سر ها شد آمدان جنبش مطالعات آينده پرداخت به و جهان بدل وندل بل همچنين. ها در آمريكا
و در سال»ها آينده«ييل درباره نخستين واحد دانشگاهي در .انجام داد 1967در اين مركز
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1969 
در. را منتشر كرد آينده آيندهجان مك هال، -Sunyاو مدير مركز مطالعات جامع

Binghamton نخستين مورد مطالعه او جنبش هنري پاپ در دهه. بود 1968- 1978از سال
و فلسفه آيندهكانون تأسيسبه Binghamtonدراو. بود 1960 .نگارانه را رشد داد فكر پرداخت

1970 

.پژوهان آغاز كرد شناسي آمريكا، يكسري از جلسات خود درباره آينده انجمن انسان
از آينده شوككتاب و به يكي ها در جلب توجه ترين كتاب فروشپرآلوين تافلر منتشر شد

شد به عامه مردم به امكان كه» شوك آينده«مفهوم. هاي مختلف در تحقق آينده تبديل
فرد بودنبهناظر بر تغييرات وسيع در زماني كوتاه بود، يادآوري ايده بعدي منحصر

در››يتغيير پارادايم تكنولوژيك‹‹قبل از كتاب او، توماس كان، ايده. تكنولوژي است
.هاي آينده را ارائه كرد كه تأثير بسزايي بر آلوين تافلر داشت سال

1971 
.كار كردبهالمللي انجمن آينده جهاني در واشنگتن آغاز نخستين گردهمايي عمومي بين

و ديگرمشاوران تعداد زيادي از محققان، دانشمندان علوم اجتماعي، تجاري، معلمان
مي آينده عنوان كساني كه خود را به .شناختند در اين گردهمايي حاضر بودند پژوه

1976 

پژوهان دانشگاه اين مجله پژوهشي توسط آينده. شروع به انتشار كرد پژوهان آيندهمجله
و بسيار معتبر است اين مجله، بين. شود مينسوتا منتشر مي .المللي بوده

اين. كرد، انتشار خود را آغاز كندميجهاني آينده چاپ انجمنكه Future Survey مجله
مي صفحههشت مجله .پژوهان است شود بسيار مورد توجه آينده اي كه ماهيانه منتشر

1977 
به انستيتوي آينده و آلوين تافلر عنوان هاي جايگزين توسط كلمنت بزولد، جيمز داتور

و پژوهشي غيرانتفاعي تأسيس شد و افر. سازماني آموزشي وتالش اين مجموعه اد
و تالش براي تأسيس آينده سازمان .تر است اي مطلوب هاي همكار با آنها اقدام

1978 

و آرتور هاركينز به ويرايش مقاله كه شامل تعدادي از مقاالت كالسيك28ماگوراما ريواما
مي شناختي به مطالعات آينده بود پرداختند كه عمدتاً از منظر انسان .پرداخت ها

ها آينده درباره پژوهش راهنماياي با نام كتاب جيب فاولز به ويرايش مجموعه
رشته مطالعات آينده نوشته شدهسرامدان مقاله بود كه توسط41پرداختند كه شامل مي

و موضوعاتي همانند تاريخ، روش و ابعاد مختلف از آينده پژوهش بيني ها، پيش بودند ها
.شدميدرباره آينده را شامل

شد سوم موجكتاب 1980 .آلوين تافلر منتشر

1982 

را هستندما زندگي دگرگوني درحالكه جديد مسير10: كالن روندهاييت،بجان نايس
و آلوين تافلر دو آينده. منتشر كرد پژوه بسيار معروف آمريكايي هستند كه براي عامه او

و شركت در انواع برنامه مردم در آمريكا به مدد كتاب و هاي پرفروششان هاي راديويي
.اند تلويزيوني، بسيار شناخته شده

1983 
در اين كنفرانس دانشمندان معروف، نويسندگان. كار كردبهآغاز Contactكنفرانس

ـ تخيليهاي رمان هايشان پرداختهو هنرمندان دور هم جمع شدند تا به تبادل ايده علمي
.اندازهاي جديد درباره آينده بپردازدو به عرضه چشم

.ددا Futures Ressearch فصلنامه گاهنامه انجمن آينده جهاني جاي خود را به 1985
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1988 

در. را منتشر كردها بچه ذهنهانس موراوك استاد دانشگاه كارنگي ملون اثر خود با عنوان
و ديگر كتاب هايي رباتبيني كرد كه تكنولوژي به شكل رو به جلويي، ها او پيش اين كتاب

از نظر او در بعضي. آفرينندمي 2050تا 2030هاي هوشمندتر از انسان را بين سال
.ها نيست ها ديگر مورد نياز انسان رباتها، رشد جنبه

1989 
پژوهشياي پژوه آمريكايي، انستيتوي آرلينگتون را كه مؤسسه جان پترسن، آينده

ت و تخصص آن در تأثيرگذاري بر و سريع در جهاني استغيرانتفاعي است غييرات ايجابي
آن كه ما با انتخاب .هستيم، تأسيس كردرو روبههاي متعدد در

1990 

.را منتشر كرد قدرتدر جاييهجابآلوين تافلر كتاب
اين كتاب برنده جايزه ممتاز. را منتشر كرد هوشمند هاي ماشين عصرري كورزويل، كتاب

شد) 1990(كتاب سال او در اين كتاب به تركيب موسيقيايي،. در حوزه علوم كامپيوتر
و شبيه سيستم او در. سازي پزشكي پرداخت هاي شناخت اسكن فونت، خوانش تكنولوژي

شد 1999سال ش. نيز برنده مدال كشوري تكنولوژي ناخته شدنتحقيقات او منجر به
شد پژوه برجسته عنوان آينده خودش به او عقيده داشت كه خاص. اي در حوزه تكنولوژي

.بودن تكنولوژيكي فقط در چند دهه آينده رخ خواهد داد
يونسكو شروع به انتشار اسناد اين سازمان كه معطوف به آينده است نمود كه شامل اسكن

.شد آينده يونسكو نيز مي

1991 

به مطالعات آينده و چه و غيرانتفاعي و يا ها چه به شكلي مستقل عنوان مشاوره براي حكومت
شامل 1991در سال جهاني آينده انجمن پژوهش بخش راهنمايكتاب. صنعت رشد نمود

مي 1200 هاي بزرگ تقريباً همه شركت. پژوهانه بودند هاي آينده شد كه مشغول به فعاليت نفر
مي صاحب سينما رسمي بودند كه به .كرد عنوان چارچوبي براي مشاوره به آنها عمل

1993 

هاي اين مجله عمدتاً درباره چگونگي گزارش. كردماه مارس آغاز به كاردر Wired مجله
و سياست بود ارزشي از مقاالت راجعبااين مجله منبع. تأثير تكنولوژي بر فرهنگ، اقتصاد

به اگرچه در ظاهر هوادار نوعي از آرمان. به آينده بود مي شهري تكنيكي رسيد، اما به نظر
م .كردينقطه نظرهاي انتقادي نسبت به تكنولوژي نيز توجه

1995 

در هزار كلمه35تد كازينسكي مقاله و آينده آن نيويوركاي خود با عنوان جامعه صنعتي
به اين نتيجهو پژوهي متمركز بر آينده بود او آينده. كردمنتشر پست واشنگتنوتايمز

ترين او معروف. روي ماست رسيد كه خشونت تنها راه جلب توجه به مسائلي است كه پيش
.پژوه آنارشيست ضدتكنولوژي بوددهآين

1996 

دو،آينده مطالعات هاي بنيانپژوه دانشگاه ييل، اثر معروف خود با عنوان آيندهوندل بل در
و توسط اين اثر عمدتاً در دبيرستان.كردجلد منتشر پژوهي مورد آيندهمتخصصان ها

داليل اهميت مطالعاتبه اين كتاب شامل توضيحات مبسوطي راجع. گيرد استفاده قرار مي
چاپ دوم اين. آينده، تاريخچه از مطالعات آينده همراه با چارچوبي روش شناختي است

شد 2005كتاب در سال مي از نظر وندل بل، آينده. انجام كوشند تا به توضيح پژوهان
و آينده هاي محتمل هاي ممكن، آينده آينده« .بپردازند»تر هاي مطلوب تر
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1998 

بيني كرد كه حوزه شخصي تحت پيش شفاف جامعهديويد برين در كتاب خود با عنوان
و و تكنولوژي تضعيف شده ميدرتأثير ارتباطات او استدالل كرد كه اين. رود نهايت از بين

و حوزه عمومي نيزبهتواند خوب باشدميفرايند شرطي كه نظارت در دسترس همگان بوده
ب و حكومت داشته باشنده دادهامكان دسترسي برابر .هاي همگاني را همانند صنعت

2000 

؟ در»شوندمي 2100دار جايگزين انسانيت در سال هاي جان رباتآيا«همايشي با عنوان
و بحث و يا سلبي هاي فراواني را درباره امكان دانشگاه استانفورد برگزار شد هاي ايجابي

هاي تكنولوژيكي درحال استدالل كرد كه پيشرفتبيل جوي،. آينده تكنولوژيكي سبب شد
و تأمل عميق و خواهان گفتگوهاي اخالقي بيشتر تر درباره تهديد بشريت هستند

.اي كه در برابر ما در آينده هستند شده بود هاي بالقوه گزينه

2002 
و سراب زماني پيش: گذار بزرگ« اي با عنوان صفحه99اي پاول راسكين مقاله روي وعده

هاي قراردادي، وحشي شدن جهان: بيني كرد او در اين مقاله سه سناريو را پيش. نوشت» ما
.گذارهاي بزرگ بود اي پايدار در شكل او اميدوار به آينده.و گذارهاي بزرگ

2005 

نزديك بودگي خاصها تحت عنوان ري كورزويل مجموعه كتابي را درباره مطالعات آينده
در اين مجموعه او اين. منتشر كرد روندمي فراتر شناسي زيستازها انسان هنگامچه:است

شود، بلكه در عوض به بهبود زندگي ايده را بسط داد كه تكنولوژي به غلبه بر ما منجر نمي
و گسترش وجوديمان كمك مي مي. كند ما ها قادر به رباتدهد كه چگونه نانو او توضيح

و جايگزيني هر بخشي از و فرسوده شده باشند مرمت *.بدن ما هستند كه كهنه

Source: Anna Anderson, Future Studies Time lines,, Elon Niversity. 

 جديد پژوهي آينده.1-1-3

به آينده مثابه دانشي نسبتاً جديد، امروزه طرفداران فراواني چه در مجامع پژوهي
و در ميان سياستمداران، رؤساي كارخانه و چه بيرون آكادمي و شركت آكادميك هاي ها

و  پژوهي در جهان قبل از هرچيز ناشي گسترش فراوان آينده. دارد... بزرگ، بازار بورس
وبه از مقبوليت آن در آمريكا و نظامي جهان عنوان قدرتمندترين كشور اقتصادي

و تصميم استفاده فراوان از آن در ميان تصميم هاي مختلف در اين سازان حوزه گيران
و پژوهان آمريكايي تا حد زيادي، نشان خود بر كل اين دانش را زده آينده. كشور است اند

و همچني تعريف جايگاه آينده و حال تواند بدون توجهن در آينده، نميپژوهي در گذشته
و وضعيت كنوني آن وافي به مقصود باشد به تاريخچه  آمريكا براي. اين رشته در آمريكا

و ديگر آينده ها مهد تحوالت مهم در حوزه آينده دهه پژوهان غيرآمريكايي پژوهي بوده
. دارندچشمي به تحوالت اين رشته در آمريكا در نقاط مختلف جهان ناگزير گوشه

هاي خاص خود را دارد، زيرا پژوهي در آمريكا دشواري رو نوشتن درباره آينده اين از
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به. به نوعي در خود تاريخچه كلي اين رشته را در كل جهان دارد نبود تحقيق جامعي
و وضعيت امروزين اين زبان فارسي درباره آينده پژوهي در آمريكا، نهادهاي متكفل آن

م مي تحده آمريكا، بر سختيرشته در اياالت البته همچنان كه در ادامه. افزايد هاي كار
و گستره تأثيرگذاري خواهد آمد اجماع عامي بر مفاهيم، مفروضات، روش شناسي

، فيزيكدانان مورخان، عالمان اجتماعي،. پژوهي در ميان صاحبنظران وجود ندارد آينده
و انبوهي از دانشمندان رشته و هاي ديگر همگي به آينده مهندسان پژوهي روي آورده

در ميان اين همه اجزاي گوناگون پيدا درنتيجه. اند كدام از ظن خود يار آن شده هر
از. كردن كليتي جامع كه به اين تكثر وحدت ببخشد، بسيار دشوار است بنابراين انتظار

و سفت براي آينده گزارش حاضر، براي تعيين پژوهي در تمايز با ديگر مرزهايي سخت
و دانش رشته و برآورد نشدني است ها پژوهي با ديگر البته مقايسه آينده. ها غيرمعقول
و بيان تفاوت رشته مي ها تواند به ما در فهم مختصات هاي ميان آنها تا حدي
گذشته» تاريخ«و تحليل در براي مثال اگر كانون توجه. پژوهي بيشتر كمك كند آينده

و مورخان به آنچه كه در زمان ماقبل است بيشتر توجه دارند، اما در  »پژوهي آينده«بوده
و تحليل بر برعكس رخ» آينده«، كانون توجه و هر آنچه كه در گذشته متمركز بوده

و يا احتماالً در لحظه حال مي وهاي گذرد، اهميتش تنها در كمك به بازسازي سناري داده
.رود محتملي است كه احتمال وقوع آنها در آينده مي

به نمي را مثابه امري رخ نداده كه متعلق به لحظه توان آينده اي ناشناخته است
و بروزبي. بيني دقيق كرد همتاي بعضي علوم ديگر، پيش شك عوامل مختلفي در ظهور

بيني است كه پيش يك سناريو در ميان همه سناريوهاي محتمل براي آينده، ممكن
بيني براي به همين دليل اگر بر قابليت پيش. كند نسبتاً دقيق آن را تقريباً غيرممكن مي

بي آينده پژوهي اطالق توان صفت علمي بودن را بر آينده شك نمي پژوهي اصرار ورزيم،
و حس شهود نيز در ميان آيندهدر. كرد و ضمن قابليت تخيل پژوهان بسيار رايج است
و سخت به روش ين امر تا حدودي آيندههم شناسي علمي پژوهي را از وابستگي سفت

مي مانند ديگر دانش از هاي فوق تنها براي ذكر پاره البته بيان تفاوت. دارد ها باز اي
و دانش هاي آينده تفاوت و هاست وگرنه آينده پژوهي با ديگر علوم پژوهي تشابهات

مي اشتراكات فراواني با آنها دارد .پردازيم كه در ادامه به آنها بيشتر
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به هدف آينده مند اي جديد، مطالعه نظام مثابه رشته پژوهي با رويكردهاي مختلف
و با نام رشته«2،»ها پژوهش آينده«1،»ها مطالعات آينده«هاي مختلف همچون آينده است

مي...و3»ها آينده به مطرح و كساني كه در اين حوزه مطالعاتي و پژوهش مشغول شود كار
پژوهان، كشف يا ابداع، معرفي، هدف آينده. شوند ناميده مي4»پژوهان آينده«هستند، 

و ارزيابي آينده در جستجو و و يا مرجح آنها. است» اولويت«هاي ممكن، محتمل
و آفرينش مطلوب آينده و گوناگون را براي كمك به مردم در انتخاب ترين هاي جايگزين

ميآينده واك و تحليل در آينده5.كنند اوي پژوهي دربرگيرنده امكان نگريستن به آينده
و محيط است سه سطح. سطوح گوناگون براي فهم بهتر روابط متقابل ميان انسان، جامعه

: گوناگون نگاه به آينده، انعكاسي از سه رويكرد فلسفي مختلف به آينده است
و شناخت اين نكته است برخواسته از نياز به:رويكرد اول مواجهه با تغييرات سريع

مي كه جهاني كه در آن زندگي مي از. رود كنيم به كجا اين رويكرد شامل اطالعات الزم
و ممكن و به ما در شناخت امر محتمل و حال بوده هاي الوقوع در ميان گزينه گذشته

چيزي«ار است كه فرض استو همچنين اين رويكرد بر اين پيش. كند احتمالي كمك مي
هاي انداز كه به روش قياسي متكي است از شاخص اين چشم. درحال رخ دادن است

و اجتماعي استفاده مي شد. كند اقتصادي اين رويكرد عميقاً با فلسفه جان الك درآميخته
و در ميان آينده .»پژوهان آمريكايي رواج زيادي داردو بر پايه داده تجربي بنا شده است

و يا جوامع مطلوب است برحسب مطالعات مرتبط با آرمان:دوم رويكرد شهرها
مي آينده ما ها، چنين رويكردي بدين معني است كه آينده براساس آن چيزي بنا شود كه
مي كه در رويكرد اول، امكان حاليدر. خواهيم رخ دهد مي و احتماالتند كه بررسي شوند، ها

و مي اما در رويكرد دوم به مطلوبيات از. شود آرزوهاي ما توجه پايه فلسفي اين رويكرد
و بنيان آن باور به برخاسته اليب نيتس  .است» چيزي كه بايد تغيير كند«است

و دومي است:رويكرد سوم و بدين. تركيب اولي معني كه در اين رويكرد به تفكر
.شودمي هاي مختلف توجه تصوراتي كه مردم درباره آينده دارند برحسب پروژه

___________________________________________________________________________ 
1. Futures Studies 
2. Futures Research  
3. Futures Field 
4. Futurists 
5. Wendel Bell, "An Overview of Futures Studies", sep 1994, P. 1.  
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ميديگر عبارت به كه كوشند تا به انجام پروژه طرفداران اين رويكرد هايي بپردازند
مي واقعيت را مطابق شاخص و خواهد كه آرمان هاي خاصي شهر مطلوب از يك طرف

مي ايدئال و تخيالت القا و دادهحال درعين اما. كنند هاي اجتماعي هاي تجربي گذشته
ن مي يز موردشرايط لحظه حال را اين رويكرد براساس باور به اين عقيده. دهد نظر قرار

1.»توان چيزي را تغيير دادمي«است 

دشواري مطالعات آينده در هر سه رويكرد فوق تا حدود زيادي ناشي از فقدان هر نوع
و اگرهاي احتمالي براي آينده از  و جهل شديد نسبت به اما دانشي نسبت به آينده است

آن يك طرف به«و ترس از باعث شده تا هرگز» دليل ناشناخته بودن تا حدود زيادي
و روش اجماعي نسبت به مفاهيم، بنيان هاي مختلف علمي پژوهي ميان نسبت هاي آينده ها

به نيايد، از طرف ديگر آيندهوجودبهو فلسفي  و مطالعات آينده خود نيز محصول پژوهي
و جريان هم رسيدن سنت ف ها و نميهاي و علمي گوناگون است در كري، فلسفي تواند

و بروز آن تنها به يك مكتب يا جريان فكري اشاره كرد پژوهي به همين دليل، آينده. ظهور
و روش دانشي بين رشته و از مفاهيم . ها عميقاً تأثير پذيرفته است هاي ديگر دانش اي بوده

هاي گوناگون داشته وسيعي از دانش ناچار بايد گسترهبهپژوهان به همين دليل آينده
و بازسازي سناريوهاي مختلف آينده بپردازند . باشند تا بتوانند به توصيف، تحليل، ارزيابي

تواند بدون دانش الزم از حوزه تاريخ، پژوه در حوزه سياست نمي براي مثال يك آينده
و جامعه د اقتصاد و تبيين سناريوهاي محتمل سياسي رون يك كشور شناسي به توصيف

گه. بپردازند و وارد مرحله» تبيين«و» توصيف«پژوهان از صرف گاه آينده البته فراتر رفته
و ارزشي مي و طرح فرضي براي. شوند هنجاري در مرحله دوم آنها يك يا چند سناريو
مي (X) آينده موضوعي خاص و و را مطلوب ارزيابي كرده كوشند تا با كمك سياستگذاران

و يا حداقل مانع پيدايش  قانونگذاران، به تسريع طرح مطلوبشان براي آينده دست بزنند
مي طرح و سناريوهايي شوند كه به هر دليلي آن را منفي ارزيابي .كنند ها

و آينده مي نگاري مانند ديگر انواع انديشه تفكر آينده و رفتارها تواند در خدمت ها
و اهداف باشد بسياري از ارزش و. ها متأسفانه در روسيه كمونيستي، ايتالياي عصر فاشيسم
و ها، آنها خود را وقف توأمان ارزش آلمان دوره نازي  هاي مربوط به قدرت ملي از يك طرف

___________________________________________________________________________ 
1. Eleonora Masini, Rethinking Futures Studies Futures 38 (2006), p. 1162.  
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و حذف گروهحال درعين و ارزش طرد هايي هاي اجتماعي مختلف از طرف ديگر كردند
و كرامت انساني به فراموشي سپرد شدمانند عدالت، آزادي شايد اگر رهبران آنها،.ه

مي بيني كردند، به شكلي متفاوت پيامدهاي آتي افعال خود را در آينده پيش 1.كردند تر رفتار

مي پس يكي از نتايج ايجابي آينده تواند يادآوري پژوهان براي سياستمداران
ن ارزش و همچنين آنها را و كرامت انساني باشد سبت به هايي غايي مانند عدالت، آزادي

و اتخاذ سياست زيادخواهي پژوهي شك كاركرد آيندهبي. تر كند هاي نادرست، محتاط ها
و احتياط به سياستمداران يك كشور خالصه نمي شود، بلكه در اينجا تنها به تزريق حزم

پژوهي ممكن توانمندسازي مردمان يك اجتماع سياسي جز از مجراي آموزش آينده
آبه. نيست مي يندهعبارت ديگر، هايي خاص تواند با آموختن مخاطرات انتخاب پژوهي

و حتي انواع مختلفي از سبك بي هاي زندگي كه بر مصرف توسط مردم رويه گرايي
با. محيطي رفتارهايشان آگاه كند اند، آنها را نسبت به پيامدهاي زيست مبتني همچنين

ورزي، نوع از سياست فريبي در سطحي جهاني، با آموزش تهديدهاي اين رواج عوام
و توانمند اين مردمان در معرض انتخاب پوپوليستي را نسبت به . كندمخاطرات آگاه

و علمـي بـه آينـده توانـد چنـين پژوهـي نمـي بديهي است كه نگاه صـرفاً منطقـي
و فراگيري را ميان توده و نيازمنـد هـدايت بـر هـاي مـردم كاركردهاي عام عهـده گيـرد

خ و و تشكيل القيتتخيالت اجتماعي .دهنده يك اجتماع خاص است هاي فردي اعضا
:بر چهار نكته باشد از نظر الونورا ماسني، يادگيري تفكر آينده بايد مبتني

و روان)الف كه آگاهي از همپوشاني ميان شخصيت اجتماعي معنايبه شناختي
و شخصيت اجتماعي است هر فردي اخالق. آگاهي از كنش متقابل ميان اخالق فردي

و اين ويژگي مخصوص به خود را داشته كه ريشه در هاي ژنتيكي نيز دارد هاي فردي
و كشوري كه در آن بزرگ اي متقابل با ويژگي رابطه هاي جمعي مربوط به خانواده، گروه

مي مي . بخشد شود به شخصيت او شكل
در جهاني متكثر،.ها احترام به فرهنگ خود در عين آگاهي از ديگر فرهنگ)ب

از يادگيري نيازمند توجه به ارزش و ديگران و سبك زندگي خود از يك طرف ها، رفتارها
.طرف ديگر است

___________________________________________________________________________ 
1. Wendell Bell, pp. 5 ـ 6.  
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در عين فرد بودن،؛ يعني يادگيري تفكر آينده بايد همراه با مسئله هويت باشد)ج
به.ه نيز باشيمعضو پوياي يك جامع عنوان يك فرد، مرتب درحال تغيير همچنان كه

در اي بزرگ هستيم، اما بخشي از جامعه هويت. برگيرنده جامعه جهاني است تر باشيم كه
و محيط است بدون آنكه به معني ظرفيت زندگي مداوم در رابطه اي پويا با خود، ديگران

و كنترل كنند آنها ما را به .طور كامل جذب
 عشـق، مـرگ،: باشـد هسـتي غـايي هاي پرسشبا همراه بايد آينده تفكر يادگيري)د

و جايگـاه امـر متعـالي در هسـتي انسـاني تعهد، اميد، تراژدي، حكومـت، معنـاي زنـدگي
اي طـور فعاالنـهو بايـد بـه بگريـزد هـايي يادگيري تفكر آينده نبايد از طرح چنين پرسـش 

بنابراين نبايد در پي اثبات صحت مجموعـه خاصـي. باشدها تشويقگر جواب به اين پرسش
هاسـت هاي گوناگون به اين پرسش ها بود، بلكه هدف گسترش قابليت تصور جواب از جواب

و عشق در فرهنـگ  هـاي گونـاگون بـا همـديگر تفـاوت مانند چگونه مفاهيم مرگ، زندگي
و مطالعا. دارند و اساس تفكر آينده 1.ت آينده استيادگيري بدين شيوه، پايه

پژوهي نيازمند وجود بسترهاي فرهنگي الزمي است كه امكان به همين دليل آينده
هاي خاص بدون اين بسترها كه بر نوعي از تعادل ميان ويژگي. تفكر آينده را فراهم كند

و طرح پرسشي از ارزش هاي جمعي عام فردي با هويت و مفاهيم غايي تر از يك طرف ها
.شود ت، تفكر آينده امكانپذير نميهستي برقرار اس

يك شايان ذكر است كه آينده پژوهي جداي از كاركردهاي توانمندسازي عامه مردم
و آشتي را برعهده داشته جامعه، مي تواند كاركردهاي ديگري ازجمله برقراري صلح

مي همچنين آينده. باشد و بايد به ايجاد جهاني عادالنه پژوهي ك تواند متري از تر با تعداد
و گروه به همين دليل نبايد در آينده كوشيد. هاي به حاشيه رانده شده كمك كند افراد

و توسعه تكنولوژيكي از طرف ديگر تأكيد  تا همانند امروز بر سلطه مالي از يك طرف
به. كرد مي اگرچه چنين چيزي يك رؤيا رسد، اما چنين تصوري از آينده امكان نظر

ش و مردان واقعاً ايجاد چنين جهاني را در آينده تحقق را داراست به رطي كه زنان
و به توانايي خود در ايجاد آن واقف باشند چنين چيزي، وابسته به تصور اميد. بخواهند

و سرنوشت است) نسبت به آينده( 2.و نه پافشاري بر تصويري ماالمال از تقدير

___________________________________________________________________________ 
1. Eleonora Masimi, Rethinking Futures Studies, p, 1167.  
2. Eleonora Barbieri Masini, Arision of Future studies, Futures 34, 2002, P. 258.  
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و محافظت هدف اصلي آينده بخش هاي تداوم از ظرفيت پژوهان، بهبود رفاه انساني
در مند آينده پژوهان از طريق جستجوي نظام آينده. زندگي بر كره زمين است هاي جايگزين

مشاركت در تفكر معطوف به آينده، بخشي از اين تالش. تالشند تا به اين هدف برسند
و جاي همچنين آينده. سيستماتيك است گزين پژوهان در تالشند تا به ايجاد تصاويري جديد

و ارزيابي اخالقي  از آينده دست بزنند كه در خود حاوي جستجوهايي عميق براي بررسي
و ارجح ترين، محتمل ممكن1.بهترين آينده ممكن است آن ترين اين نوع از آينده ترين ها،

مي چيزي است كه آينده به درواقع وظيفه متمايز آينده. خواهند بدانند پژوهان پژوهان نسبت
آ و رفاه نسلآينده، مي نها را وادار به سخن گفتن از آزادي كند كه ممكن است هاي آينده

و تواني ندارند و بنابراين اكنون هيچ اختيار 2.هنوز به دنيا نيامده باشند

و الزام اخالقي را هـم بـه همچنان كه ذكر شد آينده پژوهي در خود نوعي از وظيفه
جا آينده و هم به ديگر اعضاي يك . كنـد هاي آينده محـول مـي معه در قبال نسلپژوهان

و آينده آنهـا احسـاس مسـئوليت بي شك مردماني كه در قبال كودكان متولد نشده فردا
كنند شهروندي كنند، هم با مصرف كمتر به حفظ منابع الزم براي ادامه حيات كمك مي

وليت تحقـق چنـين حسـي از مسـئ. دانندو هم خود را در سرنوشت آتي آنان شريك مي
و انصاف در ميان اعضاي يك اجتماع خاص اسـت  . شهروندي يكي از لوازم تعميق عدالت

پژوهي يكي از لوازم تحقق شهروندي در جوامـع بـه هـم پيوسـته امـروزي بنابراين آينده
اي كـه هنـوز فـرا نرسـيده است كه با تعميق احساس سرنوشت مشترك نسبت به آينده

و فراگيـر است، به مردمان عمدتاً جـداي از  هـم نـوعي از احسـاس مسـئوليت همگـاني
ايـن احسـاس سرنوشـت مشـترك تنهـا. هاسـت بخشد كه الزمه حيات جمعي انسان مي
و نمـي در توانـد باشـد، بلكـه بايـد برگيرنده اعضاي كنـوني يـك اجتمـاع خـاص نبـوده
و لحظه حال است برگيرنده نسل در .هاي آتي نيز شود كه آينده آنها در گرو اكنون

دهنـده آن را شـكل هـاي تشـكيل پژوهي وابسته به يكسري مفاهيم است كـه بنيـان آينده
و بازگشت بـه ايـن مفـاهيم هر نوع از تالش عالمانه براي آينده. بخشد مي پژوهي ناگريز از رجوع

مي پژوهي با ديگر رشته اگرچه بعضي از اين مفاهيم جزء مشتركات آينده. است شود، ها محسوب
آن ديگر كه در ادامه خواهد آمد، جزء ويژگياما تعدادي  ميبههاي مجزاي :آيد حساب

___________________________________________________________________________ 
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به.1 و برگشـت زمان . ناپـذيري درحـال حركـت از گذشـته اسـت طور غيرمسـتقيم
ــي ــا را رد م ــن ادع ــه اي ــود دارد ك ــاوتي وج ــتدالالت متف ــد اس ــانون دوم. كنن ــد ق مانن

م(ترموديناميك، رشد بيولوژيكي  و نه جوانيمردم با گذر زمان پيرتر ، حركـت)تـر شوند
و تاريخ جهان .امواج

و يا در گذشتهميوجودبههمه آنچه كه در آينده.2 وجودبهآيد، لزوماً اكنون
بنابراين آينده ممكن است شامل چيزهايي باشد كه هرگز قبالً مشابه آنها. نيامده است

و هاي چنين چيزي، ممكن است به ابداع انديشه. ديده نشده است جديد، فهم جديد
.هاي جديد بيانجامد واكنش
هـاي مـا ممكـن اسـت اگرچه واكـنش. تفكر آينده جزء لوازم رفتار انساني است.3

؛ بدون تفكر به آينده انجام شود، اما هيچ عملي بدون انديشيدن به آينـده ممكـن نيسـت 
و آينده هر كنشي نيازمند پيشزيرا مـ. نگري است بيني ا از آينـده بدين ترتيـب تصـاوير

و آرزوها مانند اهداف، نيات، اميدها، ترس( و هاي تشكيل بخشي از ريشه) ها دهنده رفتـار
.كنش ما در لحظه حال است

كه اين فرضيه مبتني. آينده كامالً از پيش تعيين يافته نيست.4 بر اين نكته است
و مفتوح اس .تآينده، امري از پيش موجود نيست، بلكه آينده امري گشوده

و.5 و فردي بوده هاي مردم انتخابباتا حدودي، آينده تحت تأثير عمل جمعي
.گيرد شكل مي

وابســتگي متقابــل مــا در ســطح جهــاني بــه همــديگر، همگــي را بــه رويكــردي.6
مي رشته بين و فراگير دعوت به آينده. كند اي تنيـده مثابـه امـري درهـم پژوهان، جهان را
هكه طوريبهنگرند مي و واحدي نميبه و جـدا يچ سيستم توان به شـكل كـامالً منـزوي

مي به همين دليل آينده. نگاه كرد و پژوهان استدالل كنند كه به هـر واحـدي در تحليـل
به پژوهش درباره آينده و گشوده نگاه شود ها بايد 1.عنوان سيستمي باز

و پيوند آن با سياستگذاري جزء مباحث مهم اين رشته بحث درباره سودمندي آينده پژوهي
در درواقع آينده. است و محدود پژوهي باالخص در آمريكا هرگز نخواسته كه دانشي صرفاً نظري

و تجربي آن نيز بسيار پرداخته شده است نهاد آكادمي باشد، بلكه به جنبه . هاي عملي

___________________________________________________________________________ 
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پژوهـي بـا حـوزه سياسـتگذاري بيشـتره گزارش از پيوندهاي آينـده اگرچه در ادام
گوييم، امـا در اينجـا الزم اسـت بـه چهـار نكتـه اشـاره كنـيم كـه سـودآوري سخن مي

مي آينده :دهد نگاري باالخص در پيوند با مديريت استراتژيك را بيشتر افزايش
.يك سازمان حمايت شود مديريت ارشدبا نگارانه هاي آينده در صورتي كه فعاليت)الف
و توسط آينده)ب پژوهان بايد مسئوليتي را در رأس سازمان شخصاً برعهده داشته

.خود مدير هدايت شوند
در در صورتي كه آينده)ج و كارمندان نگاران مشاركت مستقيم با مديران واحدها

.هاي سازمان داشته باشند بسياري از بخش
و اداره سازمان استفاده از آنها در تصميم)د 1.عمل آيدبهگيري

و حجم درواقع ويژگي متمايز اتاق ) فراوان(هاي فكر در ايالت متحده آمريكا تنها اندازه
و آنها نيست، بلكه جداي از تعداد فراوان آنچه اتاق هاي فكر را در ايالت متحده، خاص

ميبهمنحصر  و اندازه فرد در كند، دامنه 2.گيري است تصميمفرايند درگير شدن فعاالنه آنها

در پژوهي با اتاق پيوند آينده و سياستگذاري در اياالت تصميمفرايند هاي فكر گيري
و اداري در اين كشور است كه در ادامه متحده آمريكا از ويژگي هاي خاص نظام سياسي

را. شود بيشتر به آن پرداخته مي گيران متذكر شد كه حتي تصميم البته بايد اين نكته
و كليدي در واشنگتن به نوعي متوجه شده اند كه دست زدن به هر اقدام عملي

آن دگرگون و پيامدهاي احتمالي ساز در دنيا باالخص در خاورميانه بدون توجه به عواقب
كه. تواند نتايج سنگيني براي اين كشور داشته باشد در آينده مي  احتماالً از داليلي

به بعد، به اقدامي وسيع در اين ابعاد 2003آمريكا شبيه دخالت اين كشور در عراق سال
و  در سوريه بعد از بهار عربي دست نزد، همين ترس از آينده اقدام اين كشور در سوريه

فقدان يك ديگر عبارتبه.نامعلوم بودن سناريوهاي احتمالي اصلي در آينده سوريه بود
و مطلوب ارزيابي نكردن سناريوهاي محتمل براي طرح جامع براي آينده نگاري سوريه

گيران اين كشور اين كشور در كنار عواقب جنگ عراق بعد از صدام براي آمريكا، تصميم
و تا حدودي دست به عصا كرد . را در دوره اوباما محتاط

___________________________________________________________________________ 
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و مجالت آينده.2-1-3  پژوهي مؤسسات

پژوهي در آمريكا به تفصيل اشاره كرديم، در حدود در فصل تاريخچه آيندههك چنانهم
و مخصوصاً بعد از جنگ جهاني دوم، تقاضا براي آگاهي از يافته هاي يك سده اخير

و آينده و گسترش انواع مختلفي درنتيجهپژوهان بسيار زياد شد آن، شاهد رشد تأسيس
و غيردولتي بوديم هاي دانشگاهي، كانوني از مجالت، كرسي و نهادهاي دولتي هاي فكري

مي كه در حوزه آينده و پژوهش ، بيش از همه فراينداين. پرداختند پژوهي به تحقيق
پژوهانه جهان در اين كشور خود را در آمريكا نشان داد كه بخش اعظمي از ادبيات آينده

و. شود توليد مي و هم رشد شتابان، توسعه سريع تكنولوژي، تشنگي اشتياق هم نخبگان
و بسياري عوامل ديگر جامعه آمريكا عامه مردم براي استفاده عملي از فناوري هاي جديد

و گسترش انواع مختلفي از مجالت، كرسي هاي را به محيط مساعدي براي تأسيس
و غيردولتي بدل كرد كه همگي متكفل دانشگاهي، كانون و نهادهاي دولتي هاي فكري

و پاسخ به اشت و احساس نياز موجود در اين كشور به انديشيدن درباره زمان آينده ياق
از طرف ديگر ايفاي نقش ابرقدرت در صحنه. سناريوهاي محتمل در وقوع آن بودند

و مناطق جهان براي  و استلزامات آن نيازمند اطالعات كافي از ديگر كشورها جهاني
و خص در عرصهبيني رفتارهاي محتمل بازيگران مختلف باال پيش هاي مختلف اقتصادي

و بين و دقيق وجود شناخت عميق. المللي بود سياسي و تر تر از وضعيت مناطق
و فهم سناريوهاي احتماليمينهايتدر كشورهاي مختلف جهان توانست احتمال ترسيم

البته جداي از عوامل خارجي مرتبط با رشد. در هنگام وقوع آن در آينده را بيشتر كند
و دانش آينده پژوهي در آمريكا كه پيوند عميق با ايفاي نقش ابرقدرتي در صحنه جهاني

استلزامات آن باالخص بعد از جنگ جهاني دوم كه پاي آمريكا را به شكل گسترده به 
و فرانسه نقاطي از جهاني باز كرد كه قبالً در اختيار قدرت هاي ديگر باالخص بريتانيا

در كه به رشد دانش آيندهبود، عامل دروني مهمي  پژوهي كمك كرد، تحوالت سريع
و تغييرات مترتب بر آن بود .حوزه تكنولوژي

درواقع تكنولوژي آنچنان تغييرات اجتمـاعي سـريعي را در آمريكـا پديـد آورد كـه
را ديگر نمي زدبهشد آينده و حـدس و. سادگي از روي گذشته فهميـد در جوامـع راكـد

د ازر حد نازلي قـرار داشـت معمـوالً آينـده جـز تكـراري مـالل ساكن كه تكنولوژي آور
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و هنوز هم نيست، اما با انقالب تكنولوژيك كـه عمـده عرصـه هـاي جامعـه گذشته نبود
ازبه آمريكا را جنگ جهاني دوم درنورديد، تغييرات اجتماعي چنان شـتابي خصوص پس

مدت چه در ابعاد كوتاه(ده را توانست تصور كند آين كس نمي هيچبه خود گرفت كه ديگر 
شـدت درحـال بـه چهـره شـهرها. بتوان از گذشته قياس گرفت)و چه در ابعاد بلندمدت

و همگان در عرصـه شخصـي خـود نيـز ايـن تغييـرات سـريع را احسـاس  دگرگوني بود
پژوهي را بايد گسـترش اين نتيجه رسيدند كه مرزهاي دانش آيندهبهرو ازاين. كردند مي

و مبهوت نشـد، بلكـه هـم داد تا  در مقابل امواج سريع تغييرات حاصل از تكنولوژي گيج
و هم در جاهايي در صورت امكان به آن شكل داد . تالش كرد آن را فهميده

و كرسي مي هاي دانشگاهي كه به دانش آينده نهادها، مجالت پردازند عمدتاً برخواسته پژوهي
.ي شتابان حاصل از انقالب در عرصه تكنولوژي پديدار شدندها از اين احساس نياز به فهم دگرگوني

تا در اين فصل مي :ين آنها را به شكلي مختصر معرفي كنيمتر مهمكوشيم

 مجالت.1-2-1-3

1آينده مطالعاتمجله)الف

مي اين مجله اگرچه توسط دانشگاه تامكانگ به در تايوان منتشر دليل اينكه شود، اما
مي بسياري از آينده اين. نويسند، شايان بررسي است پژوهان آمريكايي نيز در آن مقاله

و توسعه پژوهش رشته بينمجله ماهيتي  و مأموريت خود را بسط با اي داشته و هاي با كيفيت
و براساس دانش درحال تكامل  مي مطالعات آينده- نگاري آيندهمحوريت آينده .كند ها معرفي

مي ويژگي :ذكر كرد ترتيب اينبه توان هاي اين مجله را
و از نظر،مجله.1 و تجربي بوده خواهان مقاالت مختلف انتقادي، تفسيري
.شناسي، متكثر است معرفت
و گسـترش روشـي شـامل تحليـل، مسـائل پـيش معتقد به چنـد.2 آمـده، سـناريو
وهاي جايگز آينده .باشدمي... ين

و بازسـازي آينـده مطالعات آينده، از نظر معرفت.3 هـاي ممكـن، شناسي بر ايجـاد
و مطلوب مبتني است . احتمالي

___________________________________________________________________________ 
1. Journal of Futures Studies.
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براي مثال، مطالعات موردي در استفاده از مطالعات آينده(مطالعات كاربردي.4
و تحول سازماني به .منظور تغيير (

1.موضوعاتهاي جايگزين در انواع آينده.5

:اين مجله تاكنون چندين شماره مخصوص منتشر كرده است كه موضوعات آنها عبارتند از
،تر اي ماندني هايي براي آيندهـ جستجوي راه

ـ تخيليهايـ نوشته ،و مطالعات آينده علمي
و مطالعات آينده .ـ روايت

همانند پيچيدگي، روايت، هاي متعددي را برگزار كرده است اين مجله همچنين كنفرانس
و تصاوير آينده و. مشاركت جديدترين كنفرانس نيز كه اكنون مقدمات آن درحال برگزاري است

مي 2017آوريل27در  .شود، كنفرانس تصوير دوباره سياست بعد از انتخاب ترامپ است اجرا

2ها آيندهمجله)ب

و بين اي بين ها، مجله مجله آينده و متمركز بر آينده رشته المللي هاي بلندمدت اي بوده
و مدت در حوزه فرهنگ ميانيا  و سياست، محيط و تكنولوژي، اقتصاد و جوامع، علم ها

و انسانيت است و افراد هاي مطالعات آينده، اين از طريق استفاده از روش. سياره زمين
تا مجله مي و جايگزين تمامي رفتارهاي انساني را واكاوي كند آيندهكوشد . هاي ممكن

. كندكوشد تا نگاهي متكثرانه را در باب آينده ترويج همچنين اين مجله مي
. اين مجله امكان دسترسي آزاد به مقاالت را تا حدود زيادي فراهم كرده است

از خواننده پر :ترين اين مقاالت عبارتند
ب) الف ،3هاي جذاب شناسي علمي براي ايجاد پژوهش عنوان روشهسناريوها
به)ب از تغييرات اجتماعي ايجاد شده موضوعات الگوهاي: سيله جوانان كه عبارتند

و تأثيرات، اشتغال، انواع سازماني، استراتژي 4ها

5.هاي آينده داده شناسي در شكل دادن به برون روايت جديد؛ كاربرد روايت)ج

___________________________________________________________________________ 
1. See, www. jfsdigitd. org/home/page 
2. Futures: The Journal of Polity, planning and future studies 
3. Rafael Ramirez, Senario as a Sholarly Methodology to Produce, Interesting Research, 
Futures, 2015.  
4. Elaine Hoand Amelia Clarke, Youth- ledsocial change, Futures, 2015.  
5. Graham Raven and Shirin Elahi, The New Narrative, Futures, 2015.  
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 Foresightمجله)ج

و سياستگذاري استراتژيك گروه 1999از سال اين مجله در حوزه مطالعات آينده، تفكر
Emerland را از نظر اعضاي هيئت تحريه اين مجله، اگرچه ما آينده. كندميمنتشرآن

و بيان قضاوت در مورد توانيم بشناسيم اما حداقل به ارائه آينده را نمي هاي جايگزين
آن تشكيلفرضيات  يك،پژوهش درباره آينده. هستيم قادر دهنده چارچوبي قدرتمند از

و مجموعه مي اي از تكنيك طرف تا ها از طرف ديگر فراهم و بتوانيم كند به سنجش
كه. هاي ممكن بپردازيم ارزيابي احتماالت ممكن درباره آينده از طريق فهم بهتر آنچه
ما قادر خواهيم بود تصميمات بهتري درحال حاضر احتماالً در آينده قرار است رخ دهد 

از البته از نظر هيئت تحريريه اين مجله، آينده. بگيريم نگاران بايد آماده فراتر رفتن
و ها، شغل كه سازمان آنجااز. ها باشند صرف پژوهش درباره جايگزين هاي گوناگون

ر سياستگذاران با مشكالتي واقعي مواجه مي هاي واقعي است،حلاهشوند كه نيازمند
ويكم هايي عملي براي مديريت قرن بيست نگاران بايد در خط مقدم كشف راه آينده

و چشمهاي كه زندگي انساني با آن روب دليل رشد مسائل پيچيده به انداز رو است باشند
. هاي مختلف ارائه كنند گيران عرصه روي تصميم تري را پيش بلندمدت

:شامل اين موارد است Foresightموضوعات تحت پوشش مجله
و اقتصادي، ـ علوم اجتماعي، سياسي

ـ توسعه پايدار،
 هاي دوردست،ـ نگاه به افق

و پيامدهاي آن براي جامعه، و تكنولوژيكي ـ تغييرات علمي
و ريسكـ مديريت پيچيدگي  ها، ها

و تكنيك شناسي آيندهـ روش .ها پژوهي، ابزارها
:هاي زير هستند مخاطبان اين مجله شامل گروه

 ريزان حوزه اشتغال،ـ برنامه
ـ مشاوران حكومتي،

و توسعه، ـ مديران عرصه تحقيق
.ريزان استراتژيكـ برنامه
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و محققان عالقـ آكادميست و سياسيهها و علوم اجتماعي 1.مند به مطالعات آينده

را اين مجله تاكنون شماره نيز منتشر كرده است كه موضوعات هاي مخصوصي
:تعدادي از آنها شامل اين موارد است

 شهرها، جهان: هاي شهريـ آينده
و نوآوري،ـ آينده  هاي پژوهش
 انداز خدمات درحال تكامل،ـ چشم

 كند،ـ چه كسي بر جهان حكومت مي
،2030ـ مسائل كليدي در حكمراني جهاني در سال

 هاي نوظهور،ـ چالش تكنولوژي
ـ آيا خاورميانه سرزمين آينده است؟

2جهان هاي پژوهي مجله آينده)د

مي اين مجله و شكل كه در آمريكا منتشر به شد هدف خود را تحقيق، پژوهش دهي
و جامعه در پيوند با تحقيقات جديد معرفي  پارادايمي جديد درباره جهان، زندگي، آگاهي

اي رشته هاي جديد انديشيدن در رويكردي بين راهاين مجله، تشويقگر كاربرد. كند مي
و علوم انساني به از) هاي جهان آينده(طور كلي است ميان علوم طبيعي، علوم اجتماعي كه

و ناقص را در كنار گسترش چشم اندازهاي جديد درباره ماهيت نظر نقد فرضيات محدود
و طبيعت هستي استقبال مي .كند انسان، آگاهي، جامعه

بر مجله تأكيد خاصي بر شمارهاين هاي ويژه خود دارد كه در آن هيئت تحريريه
و يا عملي با ارزش متمركز مي و يا عناوين نظري و موضوعات .شوند مشكالت خاص

مي اين شماره و يا دو عنوان در يك مجله شود هاي ويژه هر. تواند شامل يك در
ميهشت سال،  براي مثال در شماره مخصوص دسامبر. شود شماره از اين مجله منتشر
و خواسته2014 اند در مورد، چندين مقاله در مجله به موضوع جهاني شدن پرداخته
س اقتصادي درحالـ ال، انديشيده شود كه در چه مسيري، تعادل سياسيؤاين

 دگرگوني است؟

___________________________________________________________________________ 
1. www.emeraldgrouppablishing.com/products/journals.  
2. World Futures, The Journal of New Paradigm Research 
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ر اين هاي اخي در شماره. پردازد معموالً اين مجله در هر شماره به موضوع خاصي مي
:اند موضوعات بررسي شده

و كار دسته  ها، جمعي در سازمانـ زندگي
ـ پارادايم جديد در پزشكي،

 شناسي پديده مافيا،ـ روان
و در متن بحران و محلي شدن و زيستـ جهاني بودن  محيطي، هاي اجتماعي

 اي بودن،ـ فرارشته
و ظهور 1.محور سناريو ريزي مقاالتي در باب برنامه:ـ استراتژي، داستان

و مجالتي كه در اين بخش معرفي شدند، جزو مجـالت اصـلي آينـده پژوهـي بـوده
مي آينده و غيرآمريكايي معموالً در آن مطالب خود را آنچـه كـه. نويسند نگاران آمريكايي

و بـا براي ما حائز اهميت است، انتشار چنين مجالت تخصصـي در حـوزه آينـده  پژوهـي
و روش به. گوناگون استهاي رويكردها طور تخصصـي انتشار چنين مجالتي در كشور كه

مي به آينده اميـدواريم. تواند به گسترش اين دانش در ايران كمك كننـد پژوهي بپردازند
و موضوعات تحت پوشـش مجـالت آينـده  در كه ذكر مطالب پژوهـي در عرصـه جهـاني

و شكل صفحات قبل بتواند به طرح . كنـد در ايـران كمـك دهي به چنين مجالتـي ريزي
ريزي سـازماني، طراحـي شـهري، مـديريت شايان ذكر است موضوعات مختلفي از برنامه

و اقتصـادي مـي  و بـا جمعيت تا علوم مختلف طبيعي، انساني توانـد در چنـين مجالتـي
و بررسي شود رويكردي آينده و اگرچه آينده. پژوهانه شرح پژوهـي دانشـي جهـاني بـوده

و روش نگارانه از كشـورهاي مختلـف شناسي آن محصول تالش مشترك آينده معرفتشناسي
و محلي به دستگاه تحليلـي آينـده است، اما بايد تالش كرد تا داده پژوهـي هاي مختلف بومي

و در عرصه و برنامه وارد شده .مند شويم هاي آن بهره ريزي از يافته هاي قانونگذاري

 هاي دانشگاهي كرسي.2-2-1-3

هـاي پژوهي كـه در رشـته در نظام دانشگاهي آمريكا، جداي از واحدهاي مربوط به آينده
شود، چندين دانشگاه اين كشـور مسـتقالً در مقـاطعي ماننـد مختلف دانشگاهي ارائه مي

___________________________________________________________________________ 
1. www. tandfoline. com/lolgwof20?open.  
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مي فوق ليسانس به ارائه رشته آينده شـود تـا در ايـن مقـاطع سـعي مـي. پردازند پژوهي
و كاربردهاي آن آشنا كننـد پژوهي، روش دانشجويان را با مباني آينده . شناسي اين رشته

و رونـق آن ايفـا مـي فارغ . كننـد التحصيالن اين رشته نيز خود سهم بسزايي در گسترش
پژوهي، تـالش بـراي هاي دانشگاهي در حوزه آينده شايد بخشي از داليل تأسيس كرسي

و وابس ارتقاي آن از صرف حوزه و مجالت خاص بـه اي مطالعاتي، اما پراكنده ته به نهادها
اگرچـه. شناسي خاص خـود بـوده اسـت ها با روش اي آكادميك همانند ديگر رشته رشته
هاي ديگر رونـق بيابـد، پژوهي نتوانسته است كه در محافل دانشگاهي همانند رشته آينده

و نسبتاً تازه تأسيس بودن اين رشته در مقايسـه بـا رشـته  ف هـاي مختلـ اما نبايد جواني
و انساني را فراموش كرد و توان اميـدوار بـود كـه در سـالمي درنتيجه. علوم طبيعي هـا

هـاي جـا افتـاده در نظـام دانشـگاهي، پژوهي نيز همانند ديگر رشته هاي آتي، آينده دهه
پژوهـي بـديهي اسـت رونـق دانشـگاهي آينـده. كيفي باشـدو بتواند شاهد گسترش كمي

دي به مي گر رشتهمثابه يك رشته همانند و تواند هم از نظر معرفت هاي دانشگاهي شناسي
و افق هم از نظر روش  هاي جديدتري را پيش شناسي مرزهاي اين دانش را گسترش داده
.روي آن بگشايد

 پژوهي آيد، نگاهي اجمالي به چند كرسي دانشگاهي در رشته آينده آنچه در ادامه مي
:در آمريكاست

 هاوستون نگاري دانشگاه ارشد آيندهمقطع كارشناسي.1

در نگاري دانشگاه آينده هاوستون در مقطع كارشناسي ارشد يكي از سرامدان اين رشته
و. آمريكاست اين رشته البته بيشتر خود را در پاسخگويي به نيازهاي آينده بازار كار
و تجاري تعريف كرده است پيوند با شركت مشاغل هم ي كه رشته هاي چالش. هاي صنعتي

مي نگاري دانشگاه آينده :كوشد به آنها پاسخ دهد شامل اين موارد است هاوستون
 به چالش كشيدن فرضيات مربوط به استراتژي،.1
و انتقال استراتژي به عمل،.2  ترجمه
 استراتژي ارتباطي،.3
 شناخت تغييرات منقطع شده،.4
.انطباق استراتژي با تغييرات سريع.5

مي پژوهي در دانشگاه ندهبرنامه آي و كوشد تا با بازگشت به اين نگرانـي هاوستون هـا
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و اسـتفاده از تفكـر برنامه ريزي براي تحليل تغييرات سريع در محيط بيـرون از دانشـگاه
. تر را افزايش دهد اي مطلوب سيستمي، شانس رسيدن به آينده

را36پژوهي بايد دانشجويان رشته آينده يك واحد دانشگاهي پاس كنند كه شامل
. پروژه يا تز است

و حضور در كالس برگـزاري مـي دانشـجويان. شـود اين واحدها به دو شكل آنالين
به24تا18اي وقت در بازه تمام دانشـجويان. شـوند التحصيل مـي صورت آنالين فارغ ماه
ميپنج تا سه وقت نيز معموالً پاره واحدهايي كـه1.التحصيل شوند كشد تا فارغ سال طول

و قبول شدن در آنها ضروري است شامل واحدهاي ضروري اين رشـته مـي  . شـود گرفتن
هاي جهان، تفكر سيستمي، تغييرات اجتمـاعي نگاري، آينده اي بر آينده براي مثال مقدمه

و يـا از تـز اي مربوط به آينده نهايت دانشجو حتماً بايد يا پروژهدر...و  نگاري را اخذ كند
.پژوهي باشد بايد مربوط به آينده اين تز حتماً. ليسانس خود دفاع كنند فوق

در دانشكده هنرهاي دانشگاه كاليفرنيا فوق ليسانس آينده.2  نگاري استراتژيك

نگاه رو به جلو، هنري اسـت كـه تأسـيس. تر از هميشه درحال تغيير است جهان سريع«
و)»آن براي چگونگي عملكرد رهبران ضروري است ايـن جملـه شـعار اصـلي مؤسسـان

برنامـه. نگـاري اسـتراتژيك در دانشـگاه كاليفرنياسـت ليسانس آينـده استادان رشته فوق
مي ليسانس، فوق باورهاي مفروض درباره آينده فوقساله دو كشـد هاي ممكن را به چالش

و حتي آرماني آماده مي و اقدامات عملي ايـن مقطـعدر. كندو دانشجويان را براي كارها
و از طريق عينك تالش مي هاي گوناگون شود تا دانشجويان وارد شده، به شكلي شكاكانه

و فنون مؤثر استراتژيك را بر شركت و نهادهـاي مـدني هـا، حكومـت به آينده بنگرند هـا
مي. اعمال كنند هـاي جهـان گيرند كه چگونه از طريق چـالش دانشجويان اين رشته ياد

التحصيالن ايـن رشـته همچنين فارغ. اي ناشناس بيابند به درون آينده واقعي، راه خود را
و ابزارهاي آينده هـاي نگارانه چگونگي كمك بـه سـازمان از طريق آموزش تجربيات الزم

و آماده كردن آينده مي مختلف براي تعريف 2.گيرند هاي ممكن را ياد

آي فارغ ميالتحصيالن اين رشته نه تنها ابزارهاي رصد كردن گيرند، بلكه نده را فرا

___________________________________________________________________________ 
1. www.houstanfutures.org 
2. www. cca. edu/academics/graduate/foresight-mbg.  
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و فرهنگ سازماني را مي .آموزند بنيادهاي ضروري براي تجارت
به مقطع كارشناسي ارشد آينده .شرح زير هستند نگاري استراتژيك چهار ترم دارد كه

و(اول به بنيادها ترم . پردازدمي...) شامل كارگاه نوآوري، اقتصاد مديريتي
و شامل فنون آينده(ها به زمينه دوم ترم ...) نگاري استراتژيك، كارآفريني اجتماعي

.اختصاص دارد
و شامل كارگاه آينده(ها به سيستم سوم ترم نگاري استراتژيك، عملكردها
.پردازدمي) نگار ها، تحليلگران آينده سيستم

 شامل مديريت استراتژيك، كارگاه ريسك(و يكپارچگي ... چهارم نيز با ادغام ترم
و آينده مي...) نگاري . رسد به اتمام

و منحصر البته تعدادي از واحدها مانند كارگاه آينده نگاري استراتژيك، كامالً جديد
.به اين دانشگاه است

1رجنتدانشگاهـ نگاري استراتژيك دكتراي آنالين رهبري استراتژيك با تمركز بر آينده.3

مي اين رشته به و غيرحضوري در دانشگاه رجنت برگزار با هـدف آشـنايي. شود صورت آنالين
و بينش و آمـادگي بـراي مواجهـه بـا هاي الزم براي برنامه دانشجويان دانشگاه به اخالق ريزي

و فرصت چالش مي ها نگـاري كوشد تا آغازي باشد بر آمادگي براي آينده هاي آينده، اين رشته
هـاي شخصـيتي قـوي اندازي دوربينانه است كه ريشه در كيفيتك كه نيازمند چشماستراتژي

هايي در قالـب رهبـران اسـتراتژيك درون التحصيالن آنالين اين رشته معموالً نقش فارغ. دارد
مي رشته آيندهمشاوران يك سازمان،  .يابند نگاري استراتژيك يا مدرسان دانشگاه

مينگ به دانشجويان دكتراي آينده :شود اري استراتژيك، موارد زير آموزش داده
كوشـد رونـدهاي پديـدار چگونگي رهبري فرضي از مديريت يك گروه كه مـي)الف

و استراتژي سازماني اتخاذ شده را در مقابل تعـدادي از آينـده  هـاي شده را تحليل كرده
.ممكن مورد سنجش قرار دهد

تو)ب و يـا ارزيابي تأثير بلندمدت مداخالت سياسـي سـط نيروهـاي مـؤثر داخلـي
.يكمو اي در سده بيست منطقه

___________________________________________________________________________ 
1. www. regent. edu/acoad/global/degreeprograms 
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و ارائه پيشنهادهايي درباره چگـونگي ارتقـاي)ج بررسي حسابرسي يك شركت كار
.مديريتي براي پيشبرد مأموريت تعريف شده اين شركت

كه60التحصيالن اين رشته بايد فارغ آن6واحد دانشگاهي را پاس كنند واحد
.ي استپايان پروژه

:بعضي از واحدهاي ضروري دكتري آنالين دانشگاه رجنت شامل اين موارد است
و طراحي،-  استراتژي سازماني
 نگاري استراتژيك، آينده-
و پيروان،-  ارتباط رهبري، رهبران
 نظريه رهبري،-
و ارزش فرهنگ-  ها، ها
 رهبري جهاني،-
 اصول مشاوره،-
و خالقيت- .نوآوري

 پژوهي نهادهاي آينده.3-2-1-3

و تصـادفي ممكـن اسـت هاي تفكـر در آمريكـا بـه اگرچه بسياري از كانون طـور اتفـاقي
پژوهي منتشر كنند، اما چنـد نهـاد خـاص نيـز هسـتند كـه هايي را درباره آينده گزارش

ايـن نهادهـا خـود را وقـف اعـتالي دانـش. پردازنـد پژوهي مـي طور تخصصي به آينده به
و گسترش كمي آينده آنو پژوهي . اند كرده كيفي

در اگرچه در فصل تاريخچه بـه طـور مختصـر بـه تعـدادي از آنهـا اشـاره شـد، امـا
و اصـلي آينـده اين بخش مي را كوشـيم تـا چنـد نهـاد مهـم پژوهـي در ايـاالت متحـده

و بررسي بگذاريم طور مبسوط به .تر به بحث

1فدراسيون جهاني مطالعات آينده.1

و يكي از سازمان 1973پژوهي در سال فدراسيون جهاني مطالعات آينده هاي افتتاح شد

___________________________________________________________________________ 
1. World Futures Studies Federation(WFSF) 
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از. مشاور يونسكو است كشور مختلف هستند كه از دانشگاهيان،60اعضاي اين فدراسيون
و دانشجويان مختلفي تشكيل شده است كه همگي دغدغه مطالعات  محققان، متخصصان

م مي)اين فدراسيون. كنديآينده آنها را در كنار هم جمع كند تا اعضا، فضايي را فراهم
و مبادله ايده بتوانند در آن به شبيه و نقشه سازي، تحليل اي متفاوت هايشان براي آينده ها

و ريشه و بدين وسيله تغييرات راديكالي فدراسيون. اي را ايجاد كنندو مطلوب بپردازند
و در اين ميان به پذيرشپ اي جهاني براي آينده كوشد تا شبكه مي ژوهان برجسته باشد

و استفاده از متخصصان به شيوه  بيناي اعضا از مناطق گوناگون جهان از يك طرف

برگزاري. ها را در برگيرد از طرف ديگر متعهد است اي به شكلي كه همه دانش رشته
اسپژوهي هاي تخصصي در حوزه آينده كنفرانس .تجزو عملكردهاي اين فدراسيون

:هاي برگزار شده اين فدراسيون بدين ترتيب بوده است كنفرانس

 هاي برگزار شده فدراسيون جهاني مطالعات آينده كنفرانس.3-2 جدول
 موضوع سال

و آشوب در آينده 1993 و عملكردها هاي غيرمعمول؛ بينش انسجام  ها، وسايل
 هايي بدون فقر آينده 1995
ميآنچه: گفتگوهاي جهاني 1997 و من  هاي آينده انجام دهيم توانيم براي نسل شما
و گوناگوني آينده 1999 و پيچيدگي در صد سال آينده: هايي تكثر  ارجگذاري زندگي
و اين همه فرهنگ 2001 و توسعه محلي جهاني: يك جهان  شدن
ها هاي بشريت در كنار اقيانوس آينده 2002
 هاي آتي نسل آينده براي نسل 2005
 هاي درحال پيدايش استقبال از جهان: گذارها 2008
و پژوهشي جهاني 2013 ها دگرگوني آينده: نوآوري اجتماعي
و محيط: 2050بشريت در سال 2017  صلح، توسعه

رئيس كنوني فدراسـيون، اريـك اورلنـد اسـت كـه متخصـص مسـائل مربـوط بـه
را. نگاري استراتژيك است آينده پژوهـي نگاشـته در حـوزه آينـده او اخيراً كتابي درسـي
2.البته قبل از آن مقاالت متعدد ديگري را نيز در اين حوزه منتشر كرده بود1.است

___________________________________________________________________________ 
1. see: Eric Overland, The Art of Foresight Management, Cappelen Academic Pablishing 
House, 2010.  
2. See: Eric Overland, Universal Perpectivism, on the Harizon, vol21,2013,pp. 39-45.  
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در فدراسيون جهاني مطالعات آينده  2016دسامبر23پژوهي براي نخستين بار
مجله اين. كرد) هاي انساني آينده(پژوهي با عنوان اي در حوزه آينده اقدام به انتشار مجله

شد62در  و به شيوه آنالين منتشر همچنين اين فدراسيون براي ارتقاي دانش1.صفحه
و روش هاي مقدماتي مربوط به مباني آينده پژوهي در جهان، دوره آينده شناسي پژوهي

و .برگزار كرده است... اين رشته را در كشورهاي مختلف ازجمله ايران، مالزي، مصر

 اياالت كاليفرنيادر2انستيتوي آينده.2

و بـه انستيتوي آينده جزء نهادهاي اصـلي آينـده عنـوان پژوهـي در آمريكـا بـوده
شد 1968سازماني غيرانتفاعي، سال  كـار بـا كوشـد تـا اين انستيتو مـي. تأسيس

و پژوهشگران، بينش و مديريت هاي آينده جمعي محققان نگارانه الزم براي مواجهه
ج همچنين. هان درحال رخ دادن است را فراهم كندتغييرات وسيعي كه در سطح

و روش  تـر هـاي الزم بـراي دقيـق انستيتوي آينده جزء پيشگامان طراحي ابزارهـا
بنيانگذار اين انتستيتو هيني اوالف هلمر، مبدع. پژوهي بوده است كردن روند آينده

.روش دلفي بوده است
و پژوهي آموزش دانش آينده انستيتوي آينده از ابزارهاي مختلفي براي پيشبرد

:كند كه شامل موارد زير است استفاده مي
 هاي مختلف براي تسهيل گفتگو درباره آينده، برگزاري كارگاه: نگاريـ آموزش آينده

و عمل، ساختن آينده از طريق آينده:ـ استراتژي مشاركتي  بيني، بصيرت
ـ سفرهاي آموزشي،

.بيني آينده جمعي براي پيش دسته يك بازي آنالين: نگاريـ ماشين آينده
پژوهـيو تأكيد فراواني بر اهميت استفاده از سـناريوها در دانـش آينـدهتاين انستي

درواقـع. برنـد اي ممكـن مـي اين سناريوها هستند كه مـا را بـه طـرف آينـده؛ زيرا دارد
و مجموعـه سناريوها، جهاني را كه درحال آمدن تـدريجي اسـت توصـيف مـي  اي كننـد

را مند از فرضيات دربـاره عـواملي كـه بـه جهـان درحـال ظهـور شـكل مـيمنظا دهنـد
هاي جـايگزين كـه در دانشـگاه اي كالسيك از آينده اغلب از مجموعه IFTF. آفرينند مي

___________________________________________________________________________ 
1. Human Futures Magazine, Issue No1, December 2016.  
2. Institute For The Future 
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كند تا بتواند به توصـيف چهـار نمونـه اصـلي از تفكـر هاوايي گسترش يافت استفاده مي
و دگرگوني: رد استدرباره آينده بپردازد كه شامل اين موا .رشد، نابودي، اجبار

نگاري، كوشيده است در حوزه آيندهساله10اي همچنين اين انستيتو براساس برنامه
را گسترش دهد كه براساس) هاي غيرممكن آينده(اي متفاوت با عنوان تا مجموعه

وبرشناسي خاصي از سناريوهاست كه فرضيات مرسوم نوع پايه زمان، احتمال، واقعيت
و رد مي و گسترش گزينه. كند فرهنگ را نقض هاي استراتژيك ما بسيار سناريوها براي بسط

مي. ارزش هستند با مي آنها توانيم توانند ابزارهاي مفهومي الزم را به ما بدهند تا بفهميم كجا
مي. هاي خودمان را بيازماييم استراتژي ند به ما كمك كنند تا از توان همچنين سناريوها

و نوآوري را افزايش دهيم و امكان خالقيت . تفكرات مرسوم هر روزه خود فراتر برويم
و غذا مورد توجه انستيتوي آينده بوده است هاي اخير در سال. دو حوزه مهم انرژي

و نگراني .دهاي مربوط به آن بپرداز اين انستيتو كوشيده است تا به واكاوي آينده انرژي
در نگاري به همين منظور آينده حوزه روبنا، حكمراني، كيفيت زندگي، منابع،6 هاي الزم

و اقتصاد انجام شده است .محيط
و امنيت غذايي نيز، ايـن انسـتيتو كوشـيده اسـت تـا در حـوزه هـاي در مسئله غذا

و وسيع دگرگـوني تر آينده غذايي، تغييرات احتمالي را در چهار حوزه رشد، نابودي، الزام
كوشـد تـا بـه غذايي منجـر شـد كـه مـي 2020ها به نقشه نتيجه اين تالش. رصد كند

و پيوندهاي متقابلي دست بزند كه آينده غذا را مي 1.سازند شناسايي نيروها

 هاي جايگزين انستيتوي آينده.3

و پژوهان برجسته همانند آلوين تاف چندين تن از آينده 1997در سالرا اين انستيتو لر
هاي مختلف به سازمان) IAF( هاي جايگزين آينده انستيتو. كردند جيمز ديتور تأسيس

مي هاي مشاوره كمك مي اي ارائه و هاي آينده به ايجاد كوشد از طريق بررسي امكان كند
را هاي جايگزين تاكنون پژوهش انستيتوي آينده. اي بهتر كمك نمايد آينده هاي مهمي

:پژوهي انجام داده كه شامل موارد زير است آيندهدر حوزه 
هدف از اين. پرداخته است) مردم سالم در جهاني سالم(به موضوع 1992ـ در سال

مي(پروژه  س هر آنچه كه و .معرفي شده است) المتي انجام دادتوان براي سيستم بهداشتي
___________________________________________________________________________ 
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اشـتي پـروژه وسـيعي بـا عنـوان سيسـتم خـدمات بهد 1997-1995هاي در سال
شد) 2020(نيروهاي نظامي براي سال  . انجام

در دستيابي به آينده(اي با عنوان نيز پروژه 2004در سال فرايند اي اخالقي
و توسعه عرصه پزشكي تعريف 2029انجام شد كه اهداف خود را تا سال) پژوهشي

. كرده است
به آينده«اي با عنوان نيز پروژه 2009سال : شدن هوشمندانه جهانيمنظور نگاري

و پيشرفت براي فقرا افزايش فرصت . به انجام رسيد» هاي توسعه
همچنين اين انستيتو براساس اين پروژه مبادرت به اجراي كنفرانس چهار روزه

و بررسي كرد كه آينده پژوهان مختلف در سراسر جهان را دور خود جمع كرد تا به بحث
و آينده روشرساني درباره چگونگي خدمات و نيازمندان هاي آينده پژوهي به فقرا

.بپردازند
و سازمان هاي جايگزين، هدف خود را كمك نمودن به انجمن انستيتوي آينده ها ها

و ايجاد آينده :تر از طريق موارد زير اعالن كرده است اي مطلوب براي انتخاب
و فنون الزم براي دگرگوني فراهم كردن تكنيك)الف و اجتماعي هاي ها سازماني

و همبستگيكه طوري به ،شود منجر به بصيرت
پژوهان هاي كسب شده از طريق تحقيقات آينده به اشتراك گذاشتن بينش)ب

و افزايش مداوم دانش به هم پيوسته در اين حوزه ،برجسته
به ايجاد شبكه)ج گيري انساني، جهاني، منظور تصميم اي از روابط ميان رهبران
و نظاماسترا ،مند تژيك

و گسترش رفتارهايي كه به حفظ موفقيت سازماني در لحظه حال منجر)د توسعه
و به گذاري روي تالش كوشش براي سرمايهحال درعين شده منظور گسترش هاي الزم
1.هاي آينده ها براي نسل فرصت

هاي بزرگي مشاوره داده است مانند اين انستيتو در تاريخ تأسيس خود به سازمان
و .... انجمن سرطان آمريكا، انستيتوي آمريكايي معماري، انجمن آمريكايي كيفيت، آكسفام

هاي جايگزين شامل حوزه سالمت، بهداشت عمومي، آموزش، خدمات انستيتوي آينده

___________________________________________________________________________ 
1. www. ahfutres. org/about-iaf/vision-missron.  
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و پايداري، انتشارات، كارها و حكومت استرشد اين انستيتو دغدغه اصلي.ي غيرانتفاعي
تا(خود درحال حاضر را  و بهداشت همگاني .اعالم كرده است) 2030سالمتي

 انجمن جهان آينده.4

شد 1966اين انجمن در سال تأسيس اين انجمن براساس. در اياالت شيكاگو تأسيس
:سه مالحظه انتقادي صورت گرفته است

هم)الف ،بستگي ميان مردمي كه دغدغه ساختن آينده مطلوبشان را دارندايجاد
،هاي اصلي جهان حمايت از گسترش آگاهي عمومي درباره چالش)ب
هاييحل پژوهان قادر به ارائه راه ساختن آزمايشگاهي جهاني، جايي كه تمامي آينده)ج

هاي هاي جديدي نيز در مقابل سيستم باشند كه تنها دفاعي نبوده، بلكه به معماري سيستم
و انواع. كهن بيانديشند اين انجمن از دانشجويان، استادان دانشگاه، اقتصاددانان، كارآفرينان

و پنجه نرم كردن با چالشپژو آينده هاي اصلي جهان هان مختلف تشكيل شده كه دست
آينده متعلق«شعار اصلي انجمن. عامل مشترك عضويت آنها در انجمن جهاني آينده است

. است» به تو است تا آن را بسازي
پژوهي هاي صاحبنظران اين حوزه آينده انجمن جهاني آينده براي انتشار ديدگاه

مي 1967كرده است كه از سال Futuristاي به نام مبادرت به چاپ مجله . شود منتشر
و بررسي شده  اند مانند در چندين دهه انتشار اين مجله، موضوعات مختلفي شرح

و نانو و توليد،تكنوـ تأثير بالقوه هوش مصنوعي  لوژي بر نوآوري
 يكم،وـ بازار كار در سده بيست

ـ آينده امنيت ملي در عرصه جنگ سايبري،
 هاي سنتي درباره اخالق،ـ تأثير نوروساينس بر ايده

.فوتوسنتز مصنوعيباـ توانمندسازي جهان
اي در نيم سده گذشته با انجمن جهان آينده همكاري پژوهان برجسته آينده

و آلوين تافلر اند كرده كوشيده 2016اين انجمن از سال. مانند هرمان كان، آرتور كالرك
. اصالحاتي را در خود اعمال كند» به ما كمك كنيد تا آينده را بسازيم«است تا با شعار 

و جذب كمك از گسترش عضويت اعضاي انجمن هاي مالي بيشتر جزو اين دسته
.دنبال آن است تغييراتي است كه انجمن جهان آينده به
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ها نگاري آينده.3-1-3

داليل مختلفي كه ذكر كرديم مانند نبـود سـاختارهاي تـاريخي اياالت متحده آمريكا به
اي معطـوف بـه آينـده بـوده كهن كه اين جامعه را به طرف عقب بكشاند، همواره جامعه

و طـرح خـود زمينـه مسـاعدي بـراي رشـد انـواع بـه خـود اين نگاه رو به جلـو. است هـا
و هـم. نگارانه بوده است هاي مختلف با ماهيتي آينده پژوهش هـم حكومـت ايـن كشـور

و سال جامعه مدني آن در دهه و هـاي اخيـر توجـه خاصـي بـه شناسـايي چـالش ها هـا
و در ابعـاد گونـاگون آموزشـي، سياسـي، امنيتـي، فرصت هاي موجود در آينـده آمريكـا

و .اند داشته... اقتصادي، محيط زيست
و هاي آينده عمده پژوهش نگارانه جامعه مدني اين كشور ماهيت پيشنهادي داشـته

و يـا مي و يا منافع گروهـي اصـناف كوشيد تا از منظر عاليق فردي شهروندان اين كشور
و فرصـت طبقات مختلف به ارائه شناختي نسبي از چالش هـاي پوشـيده در رونـدهاي ها

نگارانـه حكومـت ايـن كشـور جنبـه هاي آينـده، پژوهشدر مقابل. احتمالي آتي بپردازد
و توسط كاخ سفيد در دوره رؤساي و اجرايي داشته جمهور گوناگون اين كشـور تجويزي

و چالش و هاي پيش براي مقابله با تهديدها روي اين كشور كـه طبيعتـاً براسـاس عاليـق
و حزبي هر كدام از رؤساي ل متفـاوتي فهـم جمهور ايـن كشـور بـه شـك تعلقات عقيدتي

مي مي و اجرا .شود شود طراحي
و جامعه مدني آمريكا هاي آينده شايان ذكر است كه نبايد پژوهش نگارانه حكومت

و جداي از هم نگريست، بلكه فعاليت و پژوهش را به شكلي كامالً مستقل در ها هاي آنها
و چالش زمينه شناسايي فرصت و روي اين كشور مكمل همديگر هاي پيش ها هستند

.همگي در تالشند تا با تمركز بر آينده، منافع ملي اين كشور را ارتقا دهند
و بررســي چنــد پــژوهش مهــم در ايــن كشــور كــه مــاهيتي اينجــادر بــه معرفــي

.پردازيممياند نگارانه داشته آينده
و پژوهش بديهي است كه تعدادي از اين طرح و ها ها ماهيتي صرفاً داخلي نداشته

و تبعات بين به ها المللي براي ديگر ملت دليل قدرت اين كشور در نظام جهاني، داراي ابعاد
و دقيق هاي انجام شده در آمريكا فهم كامل نگاري البته هدف از معرفي آينده. نيز است تر تر

و نتايج پژوهش از دانش آينده .هاي معتبر در اين حوزه است پژوهي در اين كشور
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 2030ريكاي سال آموزش در آم

و بر بررسي آينده 2010اين گزارش در سال نگارانه حوزه آموزشي در اياالت منتشر شد
و هدف از آن1.متحده متمركز بود مسئوليت انجام اين پژوهش با دانشگاه استانفورد بود

و مواجه با چالش و فرصت ارزيابي تحوالت احتمالي در مدارس آمريكا تا ها هاي احتمالي
كه. بود 2030 سال و«آغاز اين پژوهش با اين جمله است تنها با تداوم روندهاي گذشته

و براساس روندهاي.»آور خواهد بود كهن است كه آينده مالل از نظر نويسندگان گزارش
:ها براي دو نسل آينده اقدام كرد بيني توان به اين پيشمي مشاهده شده در چهل سال اخير،

از نظر اقتصادي

و به حدود هاي ساليانه هر دانش هزينه.1 .هزار دالر خواهد رسيد36آموز سه برابر شده
هر–نسبت شاگرد.2 از15معلم از يك دانش10شاگرد به يك معلم، به كمتر آموز

.رسد معلم مي
از.3 مي درصد كل هزينه33درصد به حدود45سهم محلي از تأمين مالي مدرسه .يابد ها كاهش

 نهادياز نظر

و تعيين سياست.1 به هيئتهاي آموزشي ديگر در دستان كنترل طور كامل مديره محلي
و نهادهاي دولتي ديگر مانند حكومت و حكومت فدرالي نيز ها، دادگاه نخواهد بود ها

.هاي آموزشي برعهده خواهند گرفت مشي سياست اختيارات بيشتري را در تعيين خط
شدتر خوا مقررات اداري پيچيده.2 مي؛ زيرا هد تا نهادهاي بيروني متعددي كوشند

.اقتدار خودشان را بر عملكرد مدارس اعمال كنند
اند گسترش پذيري مدارس تعبيه شده كه براي مسئوليت هاي آزمايشي دامنه سيستم.3

و به پوشش موضوعات ديگر نيز تعميم مي .يابد يافته
به هاي معلمان بر سر سياست زني با اتحاديه ها به چانه بسياري از حكومت.4 هاي مربوط

و همچنين شرايط كاري روي خواهند آورد تعيين پاداش .ها
مي آموزاني كه در مدارس خصوصي ثبت درصد دانش.5 10كنند همچنان در حدود نام
.درصد باقي خواهند ماند12تا

___________________________________________________________________________ 
1. American Education in 2030, Board of Trustees of Leland. Stanford Unifersity,2010.  
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از نظر سياسي

هـا از نزديـك بـا دمكرات. بين دو حزب سياسي در نوسان خواهد بود قدرت همچنان.1
و از سـرمايه اتحاديه هـاي گـذاري هاي موجود در بخش عمومي همكـاري خواهنـد كـرد

كننـد، امـا جمهوريخواهـان سال تحصيلي حمايت مـي12بيشتر در آموزش مدارس در 
و راه مخالف افزايش هزينه مختلفـي بـراي تضـعيف هاي ها در بخش آموزش خواهند بود

. هاي كارگري را امتحان خواهند كرد توان اتحاديه
مديره مدارس، هيئتهاي فراگير، كنترل بيشتري را بر تصميمات اتخاذ شده اتحاديه.2

و دانشكده .هاي آموزشي خواهند داشت مجالس قانونگذاري
به دليل اينكه احتمال كنترل همه ارگانبه.3 حز هاي حكومتي ب پايين است، وسيله يك

و خالقيت همچنان افزايش خواهد يافت سياست .هاي مربوط به تقويت نوآوري
و دادگاه.4 مي دولت را كنند تا فعاليت هاي فدرال به شكلي افزايش تالش هاي مدارس

حقوق اساسي مربوط به داشتن آموزش دادگاه عالي،. بيشتر تحت كنترل خود بگيرند
.شده در قانون اساسي فدرال به رسميت خواهد شناخت عنوان حقي تعبيه مناسب را به

در سطوح اجرايي

.هاي پاياني دبيرستان همچنان دست نخورده باقي خواهد ماند نمرات امتحاني در سال.1
مي مدارس همچنان به شكلي گسترده در ميان گروه.2 .شود هاي نژادي تفكيك
و علوم عملكرد دانش.3 تر از متوسط همچنان پايينآموزان آمريكايي در رياضيات

.كشورهاي صنعتي باقي خواهد ماند
به درصد دانش.4 مي عنوان ناتوان طبقه آموزاني كه از بندي به15شوند درصد22درصد

.كل جمعيت مدارس افزايش خواهد يافت
.دار كاهش خواهد يافت كيفيت نيروهاي مشغول به تدريش به شكلي معنا.5

ازسه عاملي كه در آينده به :احياي مجدد نظام آموزشي آمريكا كمك خواهد كرد عبارتند
به اطالعات، برنامه.1 و ابزارهاي آموزشي به هاي تحصيلي دليل اينترنت ارزانقيمت

.آساني در آينده در دسترس همگان خواهد بود
مي دگرگوني.2 شود كه از آموزش عالي هاي تكنولوژيك به افزايش شمار كساني منجر

و دانشگاه دانشكده درنتيجه.ي گريزانندبه شكلي رسم هايي خاص ممكن است تصميم ها
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و در عوض بر عملكرد مثبت در بگيرند كه بدون ديپلم رسمي اين افراد را استخدام
.هاي امتحاني تأكيد كنند دوره

و دانشگاه اعتراض عمومي عليه افزايش هزينه.3 ها ممكن است هاي تحصيل در مدارس
.ستم كهن آموزشي باشدتير خالص بر سي

در طور خالصه افزايش هزينه به هاي مدارس عمومي، كاهش كيفيت آموزشي
و تغييرات تكنولوژيكي به دانش مي مدارس و دانش الزم آموزان كمك كند تا به اطالعات

كهو مستقيماً از طريق منابع ارزانقيمت از طريق مدارس دورگه اي دسترسي يابند
.اند رد كردهآموزش آنالين را وا

مي شوند كه تنها به دانش معلمان به مربياني تبديل مي با آموزان كمك كنند تا
و در ارائه مطالب مشاركت كنند به. ديگران و اين تغييرات از سطح دانشگاه شروع

مي دبيرستان و مدارس راهنمايي نيز سرايت مدارس ابتدايي نيز به استفاده. كند ها
و  مي شبكهگسترده از اينترنت و آموزش مواد درسي روي .آورند هاي آنالين در تدريس

به: چه چيزي بيشترين اهميت را دارد.1  دليل آينده آمريكا تدريس

و در حوزه آينده و آينده آمريكا نوشته است نگاري اين گزارش را كميسيون ملي آموزش
هايو براي مواجهه با چالش1994اين كميسيون در سال1.گيرد مسائل آموزشي قرار مي

شدروي پيش  كميسيون خود را متعهد به كمك به اجراي. نظام آموزشي آمريكا تأسيس
مي سياست و تصميماتي داند كه هدف از آن تضمين بهبود كيفيت آموزشي مدارس ها

و براي ورود به قرن بيست آمريكا در مقاطع دوازده .يكم استو گانه تحصيلي
و آينده آمريكا از ميسه پژوهش كميسيون ملي آموزش :كند پيش فرض ساده شروع

مي.1 مي آنچه كه معلمان و توانند انجام دهند بيشترين تأثير را بر يادگيري دانند
مي دانش .گذارد آموزان

و اصلي براي بهبود استخدام، آماده.2 و حفظ معلمان خوب استراتژي مركزي سازي
.ماستمدارس 
و بهبود مدارس موفق نمي.3 شود مگر آنكه بر ايجاد شرايطي متمركز اصالح

___________________________________________________________________________ 
1. What Matters Most: Teaching for America,s Future,Report of the National Commission on 
Teaching and America,sfuture, 1996.  
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از نظر نويسندگان اين گزارش هدف. باشد كه معلمان بتوانند به خوبي تدريس كنند
و باكيفيت در مدارس باشد  اساسي نظام آموزشي بايد دسترسي به آموزش رقابتي

كه.كه حول محور ايده موفقيت سازمان يافته است براساس مطالعه اين كميسيون
موانع زير براي دستيابي به هدف فوق بايد از ميان دو سال طول كشيده است،

:برداشته شود
 آموزان، انتظارات كم از عملكرد دانش)الف
 استانداردهاي اعمال شده روي معلمان،)ب
،سازي معلمان نقايص اصلي در آماده)ج
بي)د و .دام معلمانبرنامگي در استخ ابهام

پژوهانه پنج توصيه زير را براي مواجهه با اين نويسندگان گزارش با رويكردي آينده
مي نگراني و اجرايي اهداف نظام آموزشي پيشنهاد :كنند ها
و.1 ــر اجــراي آنهــا بــر هــر دوي معلمــان و اصــرار ب جــدي گــرفتن اســتانداردها
:از طريق آموزان دانش

 طه در هر استان براي وضع استانداردها،مربو مديره هيئتتأسيس)الف
 پافشاري بر اعتبار اين استانداردها براي همه مدارس،)ب
.بستن مدارس تا كارآمدي)ج
و ارتقاي كيفي آنها از طريق ابداع روش.2 :هايي جديد براي آمادگي معلمان

و ايجاد برنامه)الف  سازي در كنار استانداردهاي هاي توانمند سازماندهي آموزش معلمان
،و معلمان آموزان تعبيه شده براي دانش

و كمك به برنامه)ب هاي آموزش براي معلمان تازه استخدام شده در كنار ايجاد
،هاي تدريس آنها ارزيابي مهارت

ب)ج و باكيفيت .راي پيشرفت شغليايجاد منابع باثبات
و قرار دادن معلمان واجد شرايط در هر كالس از طريق.3 :تثبيت قواعد استخدامي معلمان

افزايش توان مالي مناطق كم درآمد براي پرداخت دستمزد بيشترين معلمان)الف
،واجد شرايط

،يي معلمانجا جابهحذف موانع پيش پاي)ب
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و ارائه مشوق)ج هاي الزم براي افزايش شانس معلماني كه شديداً نيازمند هستند
.تدريس در مناطق محروم

و مهارت معلمان از طريق.4 و هديه دادن به دانش :تشويق
،حذف معلمان ناتوان)الف
به)ب و گسترش زنجيره متصل به هم از سيستمي كه هدف آن پاداش دادن ايجاد
و دانش مهارت .معلمان استها
:و معلمان از طريق آموزان ايجاد مدارسي براي پيشرفت دانش.5

و در مقابل سرمايه سرمايه و تكنولوژي بر گذاري بيشتر بر معلمان گذاري كمتر
.درگير در امر تدريس غيرپرسنل 

قدم اول. از نظر نويسندگان گزارش ارائه پيشنهاد آسان، اما اجراي آن دشوار است
ا انجام پيشنهادهاي. ين نكته است كه موارد فوق بايد با همديگر انجام شودوقوف به

و دسترس فوق از نظر كميسيون نظام آموزشي آمريكا را براي مواجه با چالش هاي آينده
.كند به اهداف آن آماده مي

و اقتصاد هوش مصنوعي، دستگاه.2  هاي تنظيم خودكار

جمهوري اياالت متحده منتشر وسيله دفتر رياستبهو 2016پژوهش فوق در دسامبر
در اين پژوهش با وقوف بر اين نكته نگاشته شده است كه پيشرفت1.شد هاي انجام شده

و رشتهو (AI) مصنوعي هوش زمينه تكنولوژي هاي مربوط به آن بازارهاي جديد
سال هاي جديدي براي پيشرفت در حوزه فرصت مت، آموزش، هاي مختلفي همانند

و محيط زيست فراهم كرده است مي. انرژي، اقتصاد، رفاه اجتماعي رود در بيست انتظار
.ها را برعهده بگيرند ها وظايف بيشتري در زندگي انسان سال آينده ماشين

مي گزارش فوق كه در حوزه آينده گيرد را تيمي از دفتر نگاري تكنولوژي قرار
و اداره سياستگذاري جمهوري آمريكا، شوراي رياست و بودجه اقتصاد ملي، اداره مديريت

و فناوري نوشته است و پيشنهادهاي اين گزارش دربرگيرنده بينش تحليل. علم هاي ها
.جديدي درباره آينده هوش مصنوعي است

___________________________________________________________________________ 
1. Artificial Intelligence, Automation and the Economy,Executive Office of President. 
Decembey, 2016.  
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و قابليت افزايش توانايي از ها هـاي هـوش مصـنوعي بـه جـايگزيني آن بـا بسـياري
كه وظايفي مي هـا ايـن دگرگـوني. شـد قـبالً در حيطـه كـار انسـاني تعريـف مـي انجامد

مي هاي جديدي را براي انسان فرصت و جامعه حـال ايـن درعـين آفرينـد، امـا ها، اقتصاد
ايـن واقعيـت كـه. ها آمريكايي اختالل ايجاد كند پتانسيل را دارد كه در معيشت ميليون

و نابرابري مي آيا هوش مصنوعي در آينده به بيكاري از گسترده انجامد يـا خيـر، بيشـتر
و سياست مي آنكه به خود تكنولوژي برگردد به نهادها .شود هاي اتخاذ شده ما مربوط

تغييرات تكنولوژيكي در اواخر سده بيستم متفاوت با سده نوزدهم، مسير مجزايي را
و اينترنت به بهره. طي كرد نـوآوري. وري نسبي كارگران ماهر انجاميـد ابداع كامپيوترها

هـايي ماننـد هايي منجر شد كـه در حيطـه وري بيشتر افراد در شغل تكنولوژيكي به بهره
و بـه سـهم خـود در رشـدي تفكر انتزاعي، شغل و حل مسئله درگير بودند هاي خالقانه

ميهاي اين پژوهش اثب هرحال يافتهبه. قابل توجه در حوزه اشتغال مؤثر بود كند كـه ات
دهـد كـه صرف تغييرات اقتصادي در تعيين پيامدها، اثرگذار نيست همچنين نشان مـي 

مي هاي در معرض نابودي بيشتر شامل شغل دليل رشد هوش مصنوعي شغل به شود هايي
و آموزش و. نديده آنها را در اختيار دارند كه كارگران كم مزد، كم مهارت در طول تـاريخ

و دستمزدها بوده اسـت اي قوي ميان بهره مختلف رابطه در ميان كشورهاي تحقـق. وري
دوباره اين رابطه در عصر هـوش مصـنوعي بيشـتر از آنكـه صـرفاً بـه ماهيـت تغييـرات 

و اتخـاذ سياسـت  گـردد كـه هـايي برمـي تكنولوژيكي وابسته باشـد بـه عملكـرد نهادهـا
و مـديريت تـأثيرات سازي كارگران براي انطباق بـا هـوش مصـ اندركار آماده دست نوعي

و پاسخ صحيح از طرف نهادها. هوش مصنوعي بر بازار است به همين دليل توجه درست
و دستگاهو سيستم قانونگذاري مي هاي خودكـار توليـد تواند به سازگاري هوش مصنوعي

و پرهيـز از تعميـق نـابرابري شده با نرخ و رفـاه جمعـي همگـان هـا هاي باالي اشـتغال
و. بيانجامد به همين دليل اين پژوهش سـه اسـتراتژي زيـر را بـراي تحقـق ايـن هـدف

:كند مواجهه با پيامدهاي مختلف هوش مصنوعي در آينده پيشنهاد مي
به سرمايه:استراتژي اول بي گذاري گسترده در حوزه هوش مصنوعي آن دليل منافع .شمار

و رشد هوش مصنوعي تأثيرات فراواني در افزايش بهره و پتانسيل وري داشته
هاي غيرقابل انكاري در كمك به اياالت متحده براي ايستادن بر سكوي نخست نوآوري
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و تكنولوژيك دارد بر حكومت نقشي كليدي در كمك به افزايش سرمايه. علمي گذاري
و توسعه در زمينه هوش مصنوعي ايفا مي واقع رشد گسترده هوشدر. كند تحقيق

ا رقابت ميان. هاي مربوط به آن را باال برده است فزايش مهارتمصنوعي نياز مردم به
و ايجاد سياست هاي جديد با شركت شركت هاي مشوق رقابت در اين زمينه هاي گذشته

و انطباق تكنولوژي طور فزاينده به هاي هاي جديد با نوآوري اي نقشي كليدي در ايجاد
.كند مربوط در حوزه هوش مصنوعي ايفا مي

.هاي آينده ها براي شغل آموزش آمريكايي:دوم استراتژي
و مهارت هاي الزم در بازار كار را تغيير به هر ميزان كه هوش مصنوعي ماهيت كار

آميز هاي كافي براي انطباق موفقيت دهد، كارگران آمريكايي نياز بيشتري به آموزش مي
هاي قابل توجهي گذاري سرمايهها نيازمند اجراي اين آموزش. ها دارند با اين دگرگوني

و تا پايان تحصيالت ادامه يابد .است كه از همان دوران كودكي بايد آغاز شود
.گذار همراه با توانمندسازي آنان كمك به كارگران در اين دوران: استراتژي سوم

 يافتن دنبالبهكه كسانيو كارگرانازيكهركه كنند تضمين بايد سياستگذاران
و مهارت فرصت يافتنبه قادر هستند، شغل هايشان خواهند هايي متناسب يا موقعيت

و همچنين از افزايش دستمزدها به ميزان كافي در طول دوران اشتغال برخوردار  بود
هاي كافي براي متحول كردن شبكه امنيت الزمه اين روند، برداشتن قدم. خواهند بود

و كمكاجتماعي مانند بيمه بيكاري، بيمه دست هاي هاي فوري براي خانواده مزد
و قانونگذاران آمريكايي بايد به اين نكته توجه. زده است بحران همچنين سياستمداران

و  كنند كه نيازمند مداخالت بيشتري در اين حوزه همانند تقويت سيستم بيمه بيكاري
را استراتژي به شكل هاي مناسب براي ايجاد شغل هستند تا بتوان اين دوره گذار

.هموارتري طي كرد

ما: استراتژي براي نوآوري آمريكايي.1-3-1-3 و رشد اقتصادي  تضمين رفاه

نگاري اقتصادي با كمك شوراي كاخ سفيد در حوزه آينده 2011پژوهش فوق را در سال
و فناوري منتشر كرد و اداره علم ايده اصلي1.ملي اقتصادي، شوراي مشاوران اقتصادي

___________________________________________________________________________ 
1. A strategy for American Innovation: Securing our Economic Gronth and Prosperity, the 
Whithe Mouse, 2011.  
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و قدرت بينحاكم بر آن اين پژوهش آن است كه آينده رشد اقتصادي آمريكا المللي
.وابسته به توان نوآوري است

و گذاري بر بهره سرمايه و تخيالت مردم براي افزايش نوآوري آنها ضروري وري
از. اساسي تلقي شده است از نظر نويسندگان گزارش براي پيروزي در آينده بايد بيش

را 2011به همين دليل تيم اوباما در سال.و خالق بود همگان آموزش ديد اين گزارش
و آينده آمريكايي ها، منتشر كرد كه در آن به نقش كليدي نوآوري در رفاه گذشته

از اهميت كليدي بخش خصوصي به و نيز نقش حكومت در حمايت عنوان موتور نوآوري
مي سيستم مبتني . پردازد بر خالقيت

پ اي مطلوب در حوزه نوآوري يشنهاد اصلي را براي رسيدن به آيندهاين گزارش سه
مي اقتصادي براي آمريكايي :كند ها ارائه

هاي مختلف كه آينده كمك به تسريع نوآوري:نوآوري حوزهدر گسترده گذاري سرمايه.1
 هاي فراوان در سه حيطه نيروي كار، گذاري رشد اقتصادي درگرو آن است نيازمند سرمايه

و زيرساخت اق. هاست پژوهش علمي :ام دادـدامات زير را انجـبه همين دليل بايد
 ويكم به نسل بعدي، هاي سده بيست آموزش مهارت)الف
 هاي بنيادين، تقويت رهبري آمريكا در حيطه پژوهش)ب
 يكم،و هايي متناسب با سده بيست ساخت ايجاد زير)ج
و گسترش اكوسيستم پيشرفته)د .تكنولوژيكيتوسعه

تجارت آمريكايي، موتوري كليدي در نوآوري اسـت:بازاربر مبتني هاي نوآوري ارتقاي.2
و در آن ايـدهو خالقيت آمريكايي و هـاي جديـد محـك مـي ها را وارد بازار كرده خورنـد

و ماهيتي تجاري پيدا مي ميدركند چنـين رونـدي بـراي ارتقـاي. يابنـد نهايت گسترش
و كارآفريني كه رهبري جهاني اين حوزه شرايط الزم براي محيط داخلي مناسب نوآوري

:به همين منظور بايد موارد زير رعايت شود. را در آينده تضمين كند، ضروري است
و توسعه، تسريع در نوآوري)الف  هاي تجاري همراه با اعتبارات مالياتي در حوزه تحقيق
 هاي خالقانه، حمايت از كارآفريني)ب
و تشويق اكوسيستمي كارآفرينانه، يع قطبتسر)ج  هاي نوآوري
و مبتكرانه)د .گسترش بازارهاي رقابتي، باز



 پژوهي جهان آينده 362

براي حركت در:ملي هاي اولويتبا مطابق اختراعاتو ابتكاراتبه كمكو تسريع.3
و بخش هاي ملي كه الزمه آن تسريع نوآوري راستاي اولويت هاي الزم است، ولي بازار

به به آن نشان نميخوش رويخصوصي  دهند بايد خود حكومت مسئوليت كمك
ها شامل توسعه منابع انرژي اين اولويت. هاي تكنولوژيك را برعهده بگيرد پيشرفت

و بهبود خدمات در حوزه سالمت، تسريع پيشرفت جايگزين، كاهش هزينه ها در حوزه ها
و بيوتكنولوژي است ز. تكنولوژي :ير را در آينده انجام دادبه همين دليل بايد اقدامات

 ها در مقابل انقالب انرژي پاك، برداشتن محدوديت)الف
و صنايع پيشرفته، كمك به پيشرفت در حوزه بيوتكنولوژي، نانو)ب  تكنولوژي
 هاي انجام شده در حوزه تكنولوژي سالمت، تسريع پيشرفت)ج
.هاي آموزشي ايجاد جهشي كوانتومي در تكنولوژي)د

 نگاري هاي آينده دوره.3-1-3-2

در نگاري در آمريكا در خود دوره بندي آينده تالش براي ارائه دوره بندي كلي اين رشته
به آينده؛ زيرا سراسر جهان را نيز داراست و گسترش خود پژوهي مثابه دانشي جديد، رشد

نده را در را مديون ساختارهاي مساعد جامعه آمريكاست كه امكان توسعه مطالعات آي
هاي تاريخي قدرتمند همچنان كه اشاره شده فقدان سنت. سراسر جهان فراهم كرده است

گيري تفكر جاي آينده به طرف گذشته براند سهم بسزايي در شكل كه جامعه آمريكا را به
اي نگاري در اياالت متحده تاريخچه آينده. معطوف به آينده در اين كشور داشته است

مي حدوداً يك قرني و از نظر ما :توان آن را به چهار دوره تقسيم كرد را پشت سر نهاده

 مرحله احساس نياز) الف

ــا دهــه رواج. هــاي اول ســده بيســتم تــا جنــگ جهــاني اول دوره اول مصــادف اســت ب
و لحظـه-هاي علمي داستان تخيلي، نگاه معطوف به آينده را كه از گذشـته كنـده شـده

تـوان آن را بـا جديدي را به نام آينده پيش روي بشريت گشوده است كه صرفاً ديگر نمي
.ي در احسـاس نيـاز بـه مطالعـه آينـده داشـت هاي آخرالزماني فهميد سهم بسزاي روايت

و درنتيجه توده در-اي ژانر علمي ماهيت داستاني تخيلي احساس نياز به مطالعه آينـده را
درواقـع براسـاس ايـن تجربـه. هاي وسـيعي از جامعـه آمريكـا گسـترش داد ميان بخش
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ي از كشـورهاي توان استدالل كرد كه از داليل رونق نگرفتن مطالعات آينده در بسيار مي
و دانشگاهي، اين است كه احساس نياز به آينـده تالشرغمبهديگر پژوهـي هاي حكومتي

و همگاني نشده است و تفكر معطوف به آينده، عمومي ها درنتيجه تالش. در اين كشورها
و تنظـيم سياسـتگذاري براي ورود آينده دليـل فقـدان هـا براسـاس آن بـه پژوهي از بـاال
و گرايانه باقي اي كامالً نخبهو توده پذيرش همگاني و همين امر بـه شـكننده بـودن مانده

.هاي فراوان انجاميده است اختصاص بودجهبا وجود توسعه نيافتن آن 
در گسترش جمعيت به دليل پيدايش پزشكي جديد جامعه آمريكا را متوجه كرد كه

بايد كوشيد تا تبعات تيجهدرنهاي آينده با رشد جمعيت فراواني مواجه خواهد شد؛ سال
كه. اي علمي كنترل كرد احتمالي اين افزايش جمعيت در آينده را به شيوه نكته ديگري

و اميد كرد پژوهي كمك در اين مرحله به احساس نياز جامعه آمريكا به آينده احساس بيم
 1930درواقع ركود بزرگ در دهه. ها به آينده براساس محوريت تكنولوژي بود آمريكايي

و مالي سبب شده احساس وحشتي سراسري را در جامعه آمريكا باالخص از نظر اقتصادي
، برگزاري نمايشگاه جهاني نيويورك كه در آن 1930در بحبوبه ركود بزرگ دهه. بود

و سازمان هاي حكومتي، اصناف، گروه سازمان هاي كوچك از اطراف جهان هاي مدني
ب ازگشت احساس اميد به آينده در ميان جامعه آمريكا مشاركت داشتند نقش بسزايي در

مي. ايفا كرد دهد كه تا چه ميزان نگاهي به محصوالت عرضه شده در اين نمايشگاه نشان
و اميد نسبت به آينده جامعه آمريكا قبل از جنگ هاي جهاني درگير نوعي از احساس بيم

جمعي در ميان اس نياز دستهبه هر حال مجموعه عوامل فوق درنهايت نوعي از احس. بود
و به و آكادميك براي گسترش تفكر معطوف عامه مردم اين كشور تبع آن نخبگان سياسي

در. به آينده را ايجاد كرد و رونق مطالعات آينده و منشأ تأسيس اين احساس نياز، پايه
شد دهه .هاي بعدي

 گيري مرحله شكل)ب

پژوهي در اياالت متحده مصادف بـا دو جنـگ جهـاني بـود كـه گيري آينده مرحله شكل
و بـه نـوعي پايـاني بـود بـر انـزواي  دومي بـه شـكلي گسـترده آمريكـا را وارد آن كـرد

هاي جهاني آمريكا مانند ديگر در دوران جنگ. خودخواسته اين كشور براي چندين سده
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و استراتژي به فهم سياستكشورهاي درگير جنگ احساس نياز شديدي هـاي جنگـي ها
در ضـمن تـأمين خـدمات الزم بـراي انبـوهي از سـربازان. كرد طرف مقابل در آينده مي

بينـي متغيرهـاي فراوانـي درگير در جنگي كه هرگز قبالً سابقه نداشته بود نيازمند پيش
و نيروي انساني بود و مصالح، غذا .مانند مواد

هاي ريزي وهايي كه درگير جنگ بودند نيازمند برنامهبسيج اجتماعي گسترده نير
ها به بسيج اجتماعي براي تأمين پيوند ميان نياز دولت. ملي با نگاه به آينده بود

و متفاوت بودن ريزي احتياجات نيروهاي درگير در جنگ، برنامه هاي استراتژيك
و شكل هاي جهاني با جنگ جنگ درهگيري آيند هاي قبلي همگي به تأسيس پژوهي

به جالب توجه است كه تأسيس آينده. آمريكا كمك كرد اي مثابه رشته پژوهي در آمريكا
را سوزي بود كه آمريكايي هاي جهاني خانمان آكادميك عميقاً در پيوند با تجربه جنگ ها

متوجه اين نكته كرد كه تنها پيروزي در جنگ نيست كه ضامن تأمين منافع ملي اين 
طرح.ه است، بلكه اتفاقاً حتي در اوج پيروزي هم بايد به آينده انديشيدكشور در آيند

و جلوگيري از در افتادن آنها به دامن مارشال براي بازسازي كشورهاي هم پيمان آمريكا
و براي تأمين منافع ملي اين كشور در  بلوك كمونيستي، طرحي بود كه بعد از جنگ

و نشان ي آينده عرضه شد افتن زمان آينده در تفكر سياستمداران دهنده محوريت
اين عوامل زمينه مساعدي را براي ورود به دوره سوم يعني دوره علمي. آمريكايي بود

.پژوهي در اياالت متحده فراهم كرد شدن دانش آينده

 مرحله علمي شدن)ج

و بعد ايـم، جنگ جهاني دوم كـه مـا بـر آن عنـوان علمـي شـدن گذاشـته از دوره سوم
مي اي است كه در آن آينده مرحله و ديگر علومي كه بـه پژوهي و رياضي كوشد تا از آمار
اي پژوهـي از مجموعـه ارتقـاي آينـده. كنـد، اسـتفاده كنـد تر شدن آن كمـك مـي دقيق
و شبه تالش و نوپا در اين مرحله رخ داده است هاي پراكنده همـه. علمي به دانشي جديد
ن تالش هادينه كردن تفكر معطوف به آينده در جامعـه آمريكـا هاي قبلي انجام شده براي

ميبهپژوهي در پايان جنگ جهاني دوم به ظهور آينده از. شـود عنوان دانش جديد منجر
البتـه. پژوهـي در نظـام آكادميـك آمريكاسـت مشخصات اين مرحله نهادينه شدن آينده
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و كانونظهور اين دانش جديد تنها منحصر به نظام آكادميك اين كشور نب هاي فكري ود
.متعددي همانند مؤسسه رند نيز بر اين اساس تأسيس شدند

 مرحله تخصصي شدن)د

و ورود به سده بيست اين مرحله را از نظر زماني مي يكمو توان با پايان سده بيستم
مي. همزمان دانست تر شدن دانش گيرد، پيچيده تحول مهمي كه در اين دوره صورت

و استفاده از علوم ديگر براي دقيقبهپژوهي آينده آن دليل چندين دهه كاربرد تر كردن
كيفي علومو هاي كمي پژوهان كوشيدند تا ديگر صرفاً از روش از نظر روشي آينده. بود

و روش در اين مرحله. پژوهي ابداع كنند هاي خاصي را براي آينده ديگر استفاده نكنند
مي پژوهي از رشتهل آيندهكه هنوز هم ادامه دارد، استقال و تالش هاي ديگر تثبيت شود

تكامل اين مرحله كه در مرحله آغازين. شود تا بند ناف آن از علوم ديگر بريده شود مي
و تخصصي را به نام آينده آن هستيم مي پژوهي نه تنها براي مردم تواند دانشي پيچيده

.ردآمريكا، بلكه براي بقيه نقاط جهان به ارمغان آو

 گيري نتيجه
و ايجـاد روش آمريكا، كانون تحوالت اصـلي در حـوزه آينـده هـاي جديـد پژوهـي بـوده

و مفهومي مهم در حوزه آينده آينده پژوهي معموالً در اين كشـور نگاري يا تحوالت نظري
مي اتفاق مي و از آنجا در ساير نقاط جهان انتشار شايد گزافـه نباشـد اگـر ادعـا. يابد افتد

ك و يـاه آينـده كنيم در آمريكا بود پژوهـي از مطالعـاتي پراكنـده بـا مـاهيتي غيرعملـي
و عملي تبديل به دانشي شد كه امروزه روش شبه روز بـه روزشناسي خاص خود را داشـته

مي بيشتر در مسير دقيق پژوهـي تنهـا گفتـه شـد آينـده كـه چنـان. كند تر شدن حركت
و از اقتصاد،  زيسـت، آموزش، جمعيت، محيطمتمركز بر يك يا چند حوزه زندگي نبوده

و اسـتراتژي حوزه و دفـاعي و بهداشت تا سياست خارجي، مسائل امنيتـي هـاي سالمت
و اجرايي دارد .كالن كشوري اتخاذ شده در جامعه آمريكا كاربرد عملي

اشاره كرديم رشد سريع تكنولوژي در آمريكا از عوامل اصلي احساسكه چنانهم
هاي سرعت فراوان تحوالت ايجاد شده در بخش؛ زيرا پژوهان بود هاي آينده نياز به يافته
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در هاي جديد، نيازمند اتخاذ استراتژي گوناگون جامعه آمريكا توسط فناوري هاي مختلف
و پيامدهاي آنها در  و بلندمدت براي مواجهه با اين تغييرات سه بازه زماني كوتاه، ميان

ن اما خود دانش آينده. آينده بود هاي گوناگون تكنولوژيك يز مرتباً با انقالبپژوهي
و تثبيت فناوري و پيدايش و تحول شده هاي هاي جديد مانند كامپيوتر دستخوش تغيير

هاي پيشرفته فراهم هوشمند امكان طراحي سناريوهاي بسيار زيادي را از طريق الگوريتم
و دهه به همين دليل در سال. كرده است بي ها پژوهي در آمريكاهشك آيند هاي آينده

و دقيق بسيار پيشرفته به تر و مرزهاي اين دانش نيز تبع تحوالت دروني تر خواهد شد
.جامعه آمريكا، در سراسر جهان گسترش خواهد يافت
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 فصل چهارم

 رو آمريكا پژوهان پيش آينده

 آمريكارو پيش پژوهان آينده- چهارم فصل





٭خالد شيخ االسالمي
و خاستگاه دانش آينده به بيشترين تعداد مراكز آينده نگاري، آمريكا سرچشمه و تبع پژوهي

از. پژوهان بزرگ در رده جهاني را در خود جاي داده است آن آينده اي دهه نيمتاريخ بيش
و ده و مطالعاتي فعال در حوزه اين دانش در اين كشور قرار گرفته ها مركز پژوهشي

پژوهان اين هاي آينده پژوهان ديگر كشورها را ناچار به توجه به يافته پژوهي، آينده آينده
هاي مختلف همانند حكومت، امنيت ملي، سياست خارجي، سالمت، انرژي كشور در حوزه

بهكمي...و  .اند رو نام برده شدهپژوهان پيش عنوان آينده ند كه در اين گزارش
 كشـور ايـن پژوهـان آينـده هـاي انديشـهازاي خالصـه بـه پـژوهش اين اول بخش
 بـديهي. اسـت شـده منتشـر پژوهشي طرحياو مقاله كتاب، قالبدركه يافته اختصاص

 تنهـاو شده عمل انتخابيو گزينشي شكليبه پژوهان آينده تعداد بودن باال دليلبه است
 اقتصـاد، سياسـت، ماننـد مختلـف هاي حوزه. اند يافته تلخيص امكان آثار، ايناز تعدادي
 بررسـيو بحـث بـه كـه هسـتند هـايي حـوزه جزء سالمتو تكنولوژي امنيت، آموزش،
. اند شده گذاشته
كه پژوه آينده تفكر كانون توسط گسترده پژوهشي طرحازاي خالصه دوم بخش در

 بررسيكه اميد اينبا. است شده ارائه پردازدمي) 2017( آينده سال بيني پيش به
و يافته پژوهي بتواند تصويري از چگونگي انديشيدن آينده آينده پژوهان هاي آينده پژوهانه

1.پيشرو به مخاطب ارائه كند

 در آينده براساسپژوهي، دانشي است كه به پژوهش درباره حوادث محتمل آينده
تا. بيافتد اتفاق است ممكنكه پردازدميييسناريوها دانشمندان اين رشته، آينده را

و يكي از كاركردهاي اصلي آينده حد زيادي قابل شكل دادن مي پژوهي را تقويت دانند

___________________________________________________________________________ 
. حكومتي بنيادين مطالعات دفتر ارشد هشگرپژو*
 هاي ايده تبيين هاي روشوها انديشهبا اجمالي آشناييكه شده طرح مسائل اثباتوردنه گزارش اين هدف.1

. است مختلف كشورهاي پژوهان آينده
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بهبه اعتماد و كودكان از طريق آموزش براي نهادينه شدن باور نفس در ميان نوجوانان
مي امكان شكل . كنند دهي به آينده در ميان آنها ذكر

به 1932بار در سال نخستينرا1بيني كلمه آينده عقيده اما براساس2.بردكار ولز
و تغييرات اجتماعي سابقه صاحبنظران، تالش براي پيش و بيني تحوالت اي كهن داشته

3. هاي بشري چنين تالشي صورت گرفته است در عمده تمدن

در ابن و ميانـه قـرون مسـيحيت، سنت آگوستين در اسالمي تمدنخلدون و ويكـو
و اساسـي در پيشـگويي رونـد تغييـرات تالش جديد غربآگوست كنت در هاي نظـري

و تاريخي آينده انجام داده . اند اجتماعي
بهاگرچه در بخش پژوهي ايـاالت متحـده طور مفصل به تاريخچه آينده دوم اين پژوهش

ميو دانشگاه و مراكز مطالعاتي متولي اين دانش طـور موقـت در اينجـا ايـن پردازيم، اما بـه ها
و اينكـه ايـن كشـور بـه كنيم كه دليل رونق آينده استدالل را مطرح مي پژوهي در اين كشور

و سرآمد جهاني اين دانش بدل شد ، چيزي جز اين نبـود كـه آمريكـا كشـوري مهاجرنشـين
فاقد ساختارهاي تاريخي بود كه سايه سنگين خود را همانند كشورهاي قديمي دنيا بـر ذهـن

و رهبران آن تحميل كند چنين امري سبب شد كه در اين جامعه توجه بـه گذشـته. مردمان
هاي ديگر جهان مكـاني اري از ملتاگر گذشته براي بسي. جاي خود را به توجه به آينده بدهد

و افتخـار نبـود، امـا بـراي  و يـا بـرعكس احسـاس غـرور و تحقيـر شـدن براي تقبيح كردن
اي كـه بايـد سـاخت محلـي از اعـراب گذشته هرگز در قياس با آينـده،پژوهان گذشته آينده

و فكري اين كشور، آينده و به همين دليل در نظام عملي به نداشت . خوبي رشد كرد پژوهي
و تكنولـوژي امروزه در همه حوزه و سياست گرفته تا آموزش هاي مختلف از اقتصاد

و انرژي، آينـده  و هـاي كوتـاه در طراحـي برنامـه پژوهـان نقـش اساسـيو حتي پزشكي
و و سياستگذاران از روند احتمالي وقايع و به شناخت بيشتر قانونگذاران بلندمدت داشته

و قانونگذاري در حوزه بهينه كردن پروسه برنامه . كننـد هاي ذكـر شـده كمـك مـي ريزي
آ در ادامه خواهد آمد، از نظر بسياري از آيندهكه چنانهم ينده آبسـتن پژوهان آمريكايي،

پژوهـي آينـده. بـار باشـند تواننـد فاجعـه سناريوهاي مختلف است كه بسياري از آنها مي
___________________________________________________________________________ 

1. Forecast 
2. Professors of Foresight, Future Research Quarterly, Spring 1987.  
3. Macro History and Macrohistorians, Edited by J. Galtung and Sohail Inayatullah, Praeger, 
Connecticut, 1997.  
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بيني سناريوهاي مختلـف بـه آمـادگي مـا بـراي مواجهـه بـا فجـايع كوشد تا با پيش مي
و در تقليل پيامدهاي آن كمك كند از همچنين درسـي كـه مـي. احتمالي بپردازد تـوان

در نگذاران حوزهپژوهي براي قانو آينده هاي مختلف در كشور ما گرفت، رهـايي از اسـارت
و مسائل آن است و چگونگي برخورد با آن درسـي توجه به چالش. لحظه حال هاي آينده

مي است كه عمده آينده .خواهند به مخاطبان خود بياموزند پژوهان اين كشور
تا در ميان آينده بـه شـكل گزينشـي پژوهان مختلف در اين كشور تالش شده است

و سالمت، روابط بين در حوزه المللـي هاي مختلف مانند امنيت، سياست، اقتصاد، پزشكي
بـديهي اسـت كـه ذكـر آراي ايـن. پژوهان مختلـف ارائـه شـودو آموزشي ديدگاه آينده

و صرفاً تالشي براي ارائـه ايـن هيچبهانديشمندان  وجه به معني اثبات يا تأييد آنها نبوده
بهمقالهدو. هاي آن به مخاطبان استو يافتهدانش  آن انتهايي نيز دليل نو بودن مطالـب

مي نگاشته شده 2016كه در سال  پژوهـان توانند خواننده را در جريان تأمالت آينـده اند
و اروپا قرار دهند .درباره وقايع جهاني از خاورميانه گرفته تا چين

 پژوهان آينده.1-4
1خريد پولبا توان نميكه هايي بهترين.1-1-4

. پژوه آمريكايي اسـت اثر ژاك فرسكو، آينده خريد پولبا توان نميكه هايي بهترين كتاب
و بـه سـرامدان او جزء و مهندسـي فاكتورهـاي انسـاني اسـت رشـته طراحـي صـنعتي
و نقـش علـم پژوهي در حوزه آينده در هاي مختلف همچون آموزشي، تكنولـوژي، انـرژي

از«را با شـعار» ونوس«او پروژه. جامعه پرداخته است و سرشـار آينـده، امـري گشـوده
و امكانات است و تفاوت. بنيان نهاد» محتمالت هاي آن با شهرهاي سرشت آينده شهرها

و نيز شهرهاي قديمي جزء عاليق پژوهشي اوست  وي آثار متعـددي را در حـوزه. كنوني
رو آينده 3.و طراحي آينده نگاشته است2به جلو پژوهي مانند نگاه

جزء آثار اصلي ژاك فرسـكو در حـوزه خريد پولبا توان نميكه هايي بهترينكتاب
در اين كتاب به شكلي تقريبـاً جـامع عمـده تحـوالت آتـي در حـوزه. پژوهي است آينده

___________________________________________________________________________ 
1. Jacqune Fresco, The Best that Money Can't Buy, Global Cyber visions, 2002.  
2. Jacqune Fresco (with Ken Keyes), Looking Forward, South Brunswick, Barnes, 1969.  
3. Jacqune Fresco, Designing the Future, Venus, Fla, Inc, 2007.  
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و مي را از منظر آينده... آموزش، فرهنگ، سياست، حكومت اواز. كند پژوهي بررسي نظـر
و مسئوليت ساختن آينده جهان برعهده ما بـوده  بايد بپذيريم كه آينده وابسته به ماست

از نظـر ژاك فرسـكو مـا مسـئول. گيـريمو وابسته به تصميماتي اسـت كـه امـروزه مـي 
و يا برعكس فالكت خـويش هسـتيم  و رهايي كـس بـديهي اسـت كـه هـيچ. خوشبختي

متغيرهاي متعددي هستند كه بـه آينـده؛ زيرا كند بيني تواند آينده را به دقت پيش نمي
و بيمـاري اختراعات جديد، بيماري. دهند شكل مي هـاي غيرقابـل هاي ناشي از طبيعـت

طـور دقيـق اگرچـه مـا بـه. كننـد كنترل به شكلي اساسي مسير تمدن را دگرگـون مـي 
هـر حـال ايـنبا.بيني كنيم، اما قطعاً در آن زندگي خواهيم كرد توانيم آينده را پيش نمي

و انعكاسي از خود مـا  تصميمي كه ما بگيريم يا نگيريم مانند موجي به آينده پرتاب شده
و دانـش هـدايت ايـن البته ما براي نخستين. در آن است بار داراي ظرفيـت، تكنولـوژي

گردد كـه اگـر تمـدن بخش عظيمي از مديريت آينده به اين نكته برمي. امواج را هستيم
و منـابع طبيعـي بايـد پايـان انساني بخواهد تداوم يا بد، الجرم اتالف انرژي، زمان، تالش

ها گنجانيده شود اگـر واقعـاً مخصوصاً صيانت از منابع طبيعي بايد درون همه برنامه. يابد
و نيز خواهان خاتمه منازعات مرزي، جنگ،  و همنوعانمان هستيم نگران محيط پيرامون

و ديگر مشكالتي هستي م كه امروزه با آن مواجهيم، بايـد اسـتفاده جنايت، فقر، گرسنگي
و تكنولوژي سرلوحه كارمان باشد تـا و درسـتي بتـوان عقالني از علم بـه مسـير جديـد

و نه اقليت كوچكي. برسيم .مسيري كه در خدمت همه مردم باشد
و بهتـر هر تالشي براي ترسيم مسير آينده بايد شامل توضـيح تكامـل محتمـل تـر

و يا منافع ملي باشدفرهنگ ما بدون بزر و جنگ امـروزين ميـان. گنمايي، تبليغات تضاد
اما اگر بتوانيم طوري مديريت كنيم كه هدف رسـيدن. هاست ها، نزاع بر سر ارزش انسان

و جنگ اي عاقالنه به آينده . شـود هـا بـدل مـي ها به مشكل همـه انسـان تر باشد، تضادها
بهدر چنين فرهنگي كه در آينده خواه درنتيجه و تضاد ميان ملـتد آمد هـا، جاي جنگ

ديـده، اختـراع چالش اصلي بر سر چگونگي غلبه بر كمبودهـا، بازسـازي محـيط آسـيب 
هاي نوين، افزايش محصوالت كشاورزي، بهبود ارتباطات، ساختن روابط حسنه تكنولوژي
و زندگي معنـادار مـي ها، شريك بودن در تكنولوژي ميان ملت ين چنـ. شـود هاي نوپديد

از آينده و رياضيچيزهراي قبل . وار است نيازمند زباني دقيق
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زبـاني كـه مـورد. ها براي ساختن آينده مطلـوب اسـت ترين ويژگي زبان جزء اصلي
و عاطفـه در آن، نـاتوان از حـل استفاده اشخاص عادي است به دليل محوريـت احسـاس

و تعارضات است و احسـاس اسـت اما زبان علم تا حد زيادي خـالي. تضادها در. از ابهـام
در آينـده زبـان. شـود وار هر نـوع ارتبـاطي بـه چـالش كشـيده مـي فقدان دقت رياضي

مي طوريبهشود دستخوش تغييرات جدي مي كند كـه كه مردم از كامپيوترهايي استفاده
و هم ساختار ساده تواند زباني بيافريند كه هم از نظر فهم، دقيق مي ه تري را داشت تر باشد

و نيز كمتر بر سخن متكي باشد اي خالقانـه اگر بخواهيم دربـاره آينـده بـه شـيوه. باشد
و روش و آموزش هاي مرسوم فكريمان را بسنجيم، الزم است كه آگاه بيانديشيم تر ديده تر

و بپرهيـزيم از اينكـه اي عيني ها به شيوه همچنين بايد به جايگزين. باشيم تـر نگريسـته
. مان باشد وضعيت متصلب اجتماعي كنونيآينده مطابق با 

تنها اميد براي آفرينش تمدن جديد در آينده، پذيرش همگاني مسئوليت بهبود
و ادراك عميق تر رابطه آن با فرآيندهاي طبيعي تكامل زندگيمان از طريق دانش، فهم

. آينده ما در گرو تالشي براي قدم نهادن به چنين مسيري است. است
بيتكنولو نانو مي ژي در آينده بشريت نقشي را بديل ايفا و توان بـالقوه فراوانـي كند

در نانو. گذارد در اختيار بشر مي و منجر بـه انقالبـي و ليزر را تركيب كرده تكنولوژي نور
و حتي شـيوه اداره امـور انسـاني را نيـز دسـتخوش تحـولي انقالبـي همه زمينه ها شده

دليـل پيشـرفت در تكنولـوژي ماننـد هـوش مصـنوعي، اي نزديك، بـه در آينده. كند مي
و تكنولوژي مي و بـه بصـيرتي مشـترك سايبرنتيك توانيم به اجتمـاعي جهـاني رسـيده
را. درباره انسانيت نائل شويم و كمبودهـا تكنولوژي كامپيوتري شده مردم را متحد كرده

به. كند حذف مي ي اطالعـات گيرنـدگان همچنـين در جسـتجو عنوان تصميم كامپيوترها
و روش . شـوند هاي حفظ منابع براي تطابق با ظرفيت هر ناحيه جغرافيايي نيز مـي جديد

چنـين. شـود دهـي بـه تمـدن آينـده مـي تر در شكل اين روند منجر به رويكردي انساني
و يا اميال فرد يا گروه خاصي نيست . تمدني براساس عقايد
و در واقـع طراحـي بخش آموزش حوزه ديگري است كه نويسنده بـه آن پرداختـه

و پرسشي است كه در جامعه جهاني سايبرنتيكي آينده چگونـه مـي  تـوان مجدد آموزش
: دهد مسير آموزش را مشخص كرد، نگارنده بدين شيوه بدان پاسخ مي
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به.1  عنوان ميراث مشترك همگان، اقدام براي توجه به منابع جهاني
را فراتر رفتن از مرزهاي مصنوعي.2  است، از يكديگر جدا كرده كه مردم
و تالش براي طراحي مجدد شـهرها، سيسـتم حمـل.3 و محصـوالت گيـاهي ونقـل

به صنعتي به شيوه و در خدمت نيازهاي همه مردم باشد، اي كه از نظر انرژي  صرفه بوده
به.4 و مديريت اجتماعي در همه پشت سر گذاشتن حكمراني سياسي عنوان شيوه

و فراملي،   سطوح محلي
و شركت همگاني در تكنولوژي براي سود عامه مردم،ك.5  اربرد
در آماده.6 و هم از نظر احساسي براي تغييراتي كه سازي مردم هم از نظر عقلي

 پيش است، 
و غرور ملي كـه بـه بهـاي بـي حذف وطن.7 هـاي ديگـر تـوجهي بـه ملـت پرستي

 مخصوصاً دستاوردهاي آنها در طول تاريخ است، 
به آموزش ارزش.8 و ارتباطات اساسي در بهبود كنش فرايندي عنوان هاي انساني

مي متقابل ميان همه نژادها، رنگ و باورها عمل  كند، ها
مي دانش.9 و دانشجويان ياد را گيرند كه هيچ ملتي به تنهايي همه پاسخ آموزان ها

و نمي كر پيش خود نداشته در؛ زيرادتواند يك پاسخ را به هر موقعيتي اطالق جامعه
و پاسخي نهايي وجود ندارد .تغييري مداوم بوده

هاي گيرد كه آينده وابسته به باورهاي امروزين يا سنت در خاتمه نويسنده نتيجه مي
و حوش ارزش مي اجتماعي حال حاضر نيست، بلكه حول .يابد هاي خاص زمان خود تكامل

 نامعلومو پنهانبعد.2-1-4

 پژوهـان در مجلـه آمريكـايي مقـاالتي اسـت كـه ابتـدا آينـده نامعلومو پنهان بعدكتاب
Amerian Interest و بعدها زير نظـر فرانسـيس فوكويامـا پژوهشـگر علـوم چاپ كردند

و به شكل كتابي مستقل چاپ شده است . سياسي ويرايش
 بيني پيش جهاني سياسترا ناپذير اجتناب حوادث چگونهعنوان فرعي كتاب،

و به آينده ماييمن و تكنولوژي پژوهشي در حوزه است هاي مختلف مانند سياست، انرژي
1.پردازد مي

___________________________________________________________________________ 
1. BlindSide, Edited by Francis Fukuyama, Brookings Institution Press,2007.  
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فروپاشـي: گويـد، فوكوياما مـي»هاي عدم قطعيت چالش«در مقدمه كتاب با عنوان
و هند به حمـالت،هـاي نوظهـور اقتصـادي عنوان قـدرت كمونيسم، ظهور ناگهاني چين

و آنفـوالنزاي يازده سپتامبر، ظهور بيماري و طوفـان هاي نسبتاً جديد مانند ايـدز مرغـي
تـوان در صـحنه كاترينا در يكي دو دهه اخير نشان داد كه تنها چيزي كه با قطعيت مـي 

و  و امكان باالي ظهور وقايع محتمل . ناپـذير اسـت بينـي پيشجهاني گفت، عدم قطعيت
بهاما مسئله اينجاس و تخصصي با سياسـت جهـاني، سياسـت طور حرفهت كساني كه اي

و امنيت ملي سروكار دارند هنگـامي كـه بـه انديشـيدن دربـاره آينـده مشـغول  خارجي
مي شوند به سوگيري مي و اين سوگيري. شوند هاي خاصي دچار ها ساختارهاي انگيزشـي

ميآورند كه توانايي كلي براي پيشگويميوجودبهاحساسي را  1.بردي صحيح را از بين

پژوهي در حوزهاي مختلف هاي رايج به آينده كوشد فارغ از سوگيري اين كتاب مي
مي بپردازد كه در ادامه به ذكر چكيده . پردازيم اي از تأمالت آنان

2فاجعه درباره انديشيدن.3-1-4

او استاد قبلي حقوق در دانشگاه شيكاگو. اثر ريچارد پسنر است فاجعه درباره انديشيدن
و يكي از بيست انديشمند برجسته حوزه حقوق در اياالت متحده نامگذاري شده  بوده

همچنين مجله مطالعات حقوقي او را دانشمندي حقوقي معرفي كرده كه آثارش3.است 
ب و استناد را در حوزه حقوقي در سده 4.است يستم داشتهبيشترين ارجاع

اي ناخواسته دانسته كه موجب خسارتي او در ابتدا انديشيدن درباره فاجعه را حادثه
زيـرا پيامـدهاي؛ دانـد او دو بخش تعريف را از نظر منطقي متناسـب مـي. شود بزرگ مي

و آسيب مي بيشتر حوادث خطرناك به زايي كه انتظار رخ دادن آن وسيله رود، قابل تقليل
علـم از يـك طـرف بـا پيشـرفت خـود توانسـته صـحت. ابزارهاي قابل پيشگيري اسـت 

رخ بيني پيش و بدين وسـيله پيامـدهاي ها را حداقل در مورد جهان طبيعي افزايش دهد
رخ اما از طرف. عي را كمتر كندهاي طبي دادن فاجعه  دادن ديگر پيشرفت علـوم ريسـك

و رخ  هـاي جديـد بـراي مثـال سـالح. اسـت دادهـاي نامحتمـل را افـزايش داده فجايع
___________________________________________________________________________ 

1. Ibid., P. 2.  
2. Richard Ponser, Thinking about Catastrophe in Blindside,PP. 7-8.  
3. Who Are Top 20 Legal Thinkers in American? Legal Affairs, May, 2007.  
4. Fred Shapiro,The most cited Legal Scholars. Journal of Legal Studies, 2000,29, (1)PP. 409-426.  
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اما موارد ديگري نيز ماننـد غالتـي كـه بـه. كشتارجمعي مثال خوبي از اين مورد هستند
مي شيوه و شوند، نانو اي ژنتيكي اصالح مياتربتكنولوژي پس امكان. توان ذكر كرد ها را

باري در آينده وجود دارد كه مـا بـيش از پـيش نگـران آنهـا هاي فاجعه رخ دادن ريسك
ريسك بيشتر فاجعه در آينده، موقعيت دشـواري اسـت كـه سـه دليـل بنيـادين. باشيم
و تحليلي به شرح زير را دارد روان :شناختي، سياسي

يشناخت هاي روان نگراني) الف

تـرين آنهـا بـه جلب توجـه مـردم حتـي خردمنـد شناختي ناظر بر دشواري مشكل روان
و در آينده احتمال ظهور آنها وجـود  انديشيدن درباره فجايعي است كه تاكنون رخ نداده

و. دارد پسنر، ذهن انسان در تأمل كـردن بـه شـيوه اصـطالحات محتمـل از نظر ريچارد
شناسـي شـناختي نشـان اي از روان خـش عمـدهب. قطعي دچار مشـكل جـدي اسـت غير
كه مي از. در مديريت خطرات ممكن در آينده بسيار ضعيفندمتخصصان غيردهد بعضـي

مي اي غير آنها درباره اين خطرات محتمل در آينده به شيوه و بعضـي معقول مبالغه كنند
به دادن آنها را نزديك به صفر ديگر امكان رخ و بي دانسته .هستندتوجه آن

 موانع سياسي)ب
مي موانع سياسي پاسخ عقالني به ريسك توان در افق هاي فاجعه احتمالي در آينده را

و بسياري از طرفداران آن  احتمال حمله بيولوژيكي. خوبي ديدبهمحدود سياستمداران
و همچنينبهسال آينده10به اياالت متحده آمريكا در  6 مراتب بيشتر از هفته آينده

نا. ماه آينده است و حمله به آن، كه پيامدهاي اي خواسته اما توجه سياستمداران به عراق
اي كه گرايش طبيعي آنها به شيوه. داشت نشانگر اين افق محدود سياستمداران است

اي بيولوژيكي كه مانع ديگري در پاسخگويي تمركز بيشتر بر جنگ بود تا تهديد حمله
مسئوالن را اعضاي كنگره،. بار فشار نهادهاي مختلف است هاي فاجعه مؤثر به ريسك

و كاخ سفيد به ستوه آورده رسانه و آنها حتي امكان فراغت كافي را به مسئوالن ها اند
چه برسد به اينكه براي بپردازند دهند تا به انديشيدن درباره حوادث محتمل آتي نمي

و سناريو طراحي كنند ن فجايع ممكن در آينده، انديشيدن به البته تعداد فراوا. آن نقشه
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ها آمريكايي. كند كه مانع فرهنگي ديگري استمي مند درباره آنها را دشوار اي نظام شيوه
مي»شر«ناپذيري گريز .ناپذيري فاجعه باوري ندارند پذيرند، اما به گريز را

 مشكالت تحليلي)ج
هـاي تحليـل، ريشه در محدوديتآميز هاي فاجعه مشكل تحليلي ارتباطي مؤثر با ريسك

ـ منفعت دارد  در. هزينه ـ منفعت شيوه عقالني تشخيص اقدامات احتمالي تحليل هزينه
را اي فاجعه در تحليلي ساده، نخست هزينه حادثه. مواجه با ريسك اتفاقات بد است آميـز

و بعد احتمـال اينكـه در صـورت وقـوع   در صورت وقوع احتمالي مانند سيل ضرب كرده
در خاتمـه. كننـد اي انجـام نشـود را محاسـبه مـي اي هيچ اقدام پيشگيرانه چنين حادثه

و ابزارهـاي ضـروري هزينه محتمل حادثه بد را مي توان دريافت، سـپس هزينـه وسـايل
يا تقليل تبعات آن را محاسبه كـرده براي ممانعت از رخ دادن فاجعه محتمل مانند سيل

اگر هزينه مورد انتظار بيشـتر از هزينـه.ي داده شده پرداختگاه به مقايسه دو الگوو آن
1.جلوگيري از آن بود، پس بايد تمهيدات الزم را انديشيد

مي ريچارد در اي فاجعـه بيشتر هزينه مـورد انتظـار حادثـه: گويدپسنر در ادامه بـار
مي. آينده قرار دارد  اگر جامعه به آينده كمتر از لحظه. اي دور باشد تواند آينده اين آينده

گيرنـد بـه مخـاطره قـرار مـيپرهاي هايي كه در زمره سال، شمار سال حال اهميت دهد
هـا مالحظـات خاصـي از نظر مؤلف عمده انسـان. ادامه خواهد داشت همان نسبت قبلي

و يا حداقل بقاي تمدن بشري در سال در آنجاياز. هاي آينده دارند درباره رفاه انساني كه
در هاي آينده مسئول هستيم پس نمي مقابل سال توانيم درباره فجايعي كه ممكـن اسـت

و اگر چه انديشيدن. آينده رخ دهد نيانديشيم درباره چنين فجايعي بسـيار دشـوار بـوده
باشـد هـيچ تضـميني نيسـت كـه سياسـتمداران بـه انجام اقدامي عملي دشوارتر نيز مي

ـ منفعت دست بزنند تا سود دقيق ممانعـت از روي تحليل هـاي دادن فاجعـه هاي هزينه
 امــا چنــين. دســت آورنــد ممكــن در آينــده يــا حــداقل كاســتن از پيامــدهاي آن را بــه

مي تحليل كوشد تا هزينه فجايع ممكن در آينده را به حـداقل برسـاند احتمـاالً هايي كه
.اي است شرط الزم هر سياست خردمندانه

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid., PP. 8-14.  



 پژوهي جهان آينده 380

1ادراكو واقعيت: شوروي پاشي فرواز متحده اياالت اطالعاتي هاي تخمين.4-1-4

 اثـر بـروس ادراكو واقعيـت: شـوروي پاشـي فرواز متحده اياالت اطالعاتي هاي تخمين
و محقق آمريكايي در بنياد هوفر دانشگاه استانفورد است بركويچ، آينده او نويسـنده. پژوه

و امنيت ملي مانند كتاب  (Yale up, 1986)2آمريكـايي امنيـت هاي متعدد در حوزه جنگ
ــره ــد چه ــداتو ) Free Press, 2003( جنــگ جدي ــالي تهدي ــدهدر احتم ــا آين  آمريك

)Georgetown UP, 2008 (است .
كوشـد تـا بـه هاي اطالعاتي اياالت متحده از فروپاشي شـوروي، وي مـي در تخمين
و اين پرسـش را مطـرح تحليل سازمان هاي اطالعاتي آمريكا از فروپاشي شوروي بپردازد

پژوهانـه اي آينـده اند روند وقايع در شوروي را به شـيوه كند كه تا چه ميزان آنها توانسته
بر اينكه جامعه مبتنيپردازدمياو در ابتدا به باور رايج در اياالت متحده. بيني كنند پيش

بيني فروپاشي اتحاد جمـاهير شـوروي شكسـت خـورده اطالعاتي اياالت متحده در پيش
بر. است  پي اين باور ريزي شده است كه مـأموران اطالعـاتي آمريكـا، بحـران اين اساس

 كردنــد فروپاشــي ايــن كشــور منــتج نمــي مــيالدي شــوروي را بــه 1990اواخــر دهــه 
و تـا. آنها در مقابل روند حوادث كور بودندديگر عبارت به اين باور از نظـر مؤلـف عجيـب

مي؛ حدودي اشتباه است دهد كه جامعه اطالعاتي بسـيار بهتـر از آنكـه زيرا اسناد نشان
اق. كردند، عمل كردند مردم فكر مي تصاد شوروي را ثبـت در واقع آنها روند رو به زوال در

و به اين نتيجه رسيدند كه رهبري شوروي گزينه از كرده و نجـات كشـور را هـاي حفـظ
به. است دست داده  هـاي نقطـه طور واضح مجموعه شرايطي را ذكر كردند كه نشـانه آنها

مي سرنوشت . داد ساز رسيدن به بحران را نشان
ازبي عملكرد جامعه اطالعاتي اياالت متحده در پيش و فروپاشي شوروي ني انحطاط

مي نظر مؤلف به :بودندرو روبهآنها با سه وظيفه اساسي. شود طور كلي خوب ارزيابي
و عوامـل سياسـي،: اول تحليلگران افـت كلـي در اقتصـاد شـوروي را فهـم كردنـد

و جمعيتي غ اقتصادي و سـاخت، ممكـن مـي يـر كه امكان احياي مجدد شوروي را دشوار
.كردندارزيابي 

___________________________________________________________________________ 
1. US Intelligence Estimates of Soviet Collapse:Reality and Perception, Bruce Berkowitz,in 
Blindside.  

2
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به مدت هاي كوتاه جامعه اطالعاتي آمريكايي گرايش:دوم تري را شناسايي كرده كه
و ماشه فروپاشي را زد هاي ممكن تحليلگران سناريو. بحران در سياست شوروي انجاميده

و را تخمين  مي بحران دولت در شوروي عميقچههرزده با تر شد، احتمال يك سناريو را
ميديگري مقايسه كرد و . سنجيدند ند

 رتبه اياالت متحده داده جامعه اطالعاتي هشدارهاي الزم را به مسؤالن عالي: سوم
چارچوب زماني. بود هنگامي كه به اين نتيجه رسيد كه فروپاشي شوروي حتمي است

1.براي هشدار، كمتر از يك سال بود

جامعه اطالعاتي بيني فروپاشي شوروي در آينده را براي بروس بركويچ، چالش پيش
مفهوم فروپاشي با طرز فكر بيشتر دانشـمندان؛ زيرا دانست آمريكا در آن زمان دشوار مي

و ناسازگار بود ايـن بـود كـه 1980نگاه غالب تـا اواخـر دهـه.و تحليلگران غربي بيگانه
و دگرگون مي البتـه در كنـار. شود شود نه اينكه دچار فروپاشي شوروي دگرديسي يافته

كـه يـك دولـت داشتند هاي طوالني باور شناساني بودند كه براي مدت نگاه، شوروي اين
و غيردمكراتيك كه بـه اقتصـاد برنامـه  ريـزي متمركـز وابسـته باشـد، ذاتـاً چند قوميتي

به جداي از اين نكته. ثبات است بي بـود كـه اتحـاد طور كلي اين بـاور پذيرفتـه شـده ها،
و طبعـاً چنـين طور كلي اقت جماهير شوروي به و رو به زوال است صادش دچار تورم شده

و پيامدهاي سياسي عميق است البته اختالف عمده در ميان جامعه. انحطاطي واجد آثار
و رهبـران  اطالعاتي بر سر آن بود كـه ركـود اقتصـادي در شـوروي چقـدر شـديد بـوده

جمهـور يگـان رئـيسر) اداره(بر همين اساس تيم. شوند شوروي چگونه با آن مواجه مي
هـاي شـوروي اسـتفاده وقت آمريكا به اين نتيجه رسيد كه اياالت متحده بايـد از ضـعف 

و از طريق يك استراتژي منسجم، به تحوالت صورت گرفتـه در رژيـم كمونيسـتي  كرده
و سياست اتخاذ شده تركيبي از فشار اقتصادي از طريق تحريم. شتاب بخشد هاي تجاري

و سياس بهفشار نظامي و متحـدان آنهـا در اروپـايي وسيله حمايت از مخالفـان شـوروي
و مخصوصاً افغانستان بود 2.شرقي، آمريكاي التيني

مي بروس كند كه تخمين جامعه بركويچ در ادامه توجه خواننده را به اين نكته جلب
و معتقد بودند بعد از پنج سال روند  اطالعاتي آمريكا از فروپاشي شوروي، پنج ساله بود

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid., PP. 30-31.  
2. Ibid., P. 32.  
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به 1989در بهار. شود فروپاشي آغاز مي دو سال قبل از كودتاي انجام شده در مسكو كه
ونيستي انجاميد، جامعه اطالعاتي آمريكا به رهبران اياالت متحده فروپاشي نهايي رژيم كم

و پاياني  گوشزد كرده بود كه موقعيت متزلزل رژيم كمونيستي برگشت ناپذير است
. آميز دارد فاجعه

. گوربـاچف رسـيدن بـه اهـدافش دشـوار اسـت بـراي«: گفته NIE 1989 سال در
شد نهايت سياست در و قدرت سياسي او محدود و ثبات سياسي رژيم شـوروي دچـار ها ه

در. تهديد اساسي شده بود و خشـم نخبگـان سياسـي شـوروي، خـود را اضطراب، ترس
مي كودتا نشان مي و و يا قتل او بيانجامددرتواند دهد .»نهايت به حذف قانوني گورباچف

آ تـي بعدها با به قدرت رسيدن بوش پدر سياست اياالت متحده براي كنترل روند وقـايع
و ايـن تفـاوت خواست كه شوروي را بـي بوش پدر نمي. شوروي دگرگون شد ثبـات كنـد

مي. اي او با تيم ريگان بود برجسته خواست تا از فشار اقتصـادي بـراي تشـويق تيم بوش
 هـاي پژوهـي آيندهبه بركويچ، در خاتمه بروس. هايش كمك بگيرد مسكو به تعديل سياست

مي آمريكا اشارهشكست خورده جامعه اطالعاتي .كند اي مختصر
و«:، سازمان سيا گفته بود1978براي مثال در آگوست ايران در مرحله انقالب
ماه بعد از آن شاه سقوط كرد يا در اكتبر6كه حاليدر» حتي پيشاانقالب نيز نيست

كه 2002 كه NIEبود هاي اطالعاتي بغداد در حال از منظر بيشتر سازمان«اعالم كرد
كه بعدها معلوم شد اشتباه بوده» هاي كشتارجمعي است اندازي مجدد برنامه سالحاهر

پژوهي دقيق مؤلف همچنان كه فهميديم مثال فروپاشي شوروي را آينده. است
مي سازمان و معتقد است آنان تا حد زيادي توانستند با موفقيت، هاي اطالعاتي ذكر كند

و سياست را پژوهي بيني كنند، اما اين آينده در شوروي پيش روند رو به زوال اقتصاد
: است موفق دو مثال نقض عمده دارد كه هر دوي آنها در خاورميانه واقع شده 

هاي اطالعاتي آمريكا ماه پيش از فروپاشي شاه، سازمان6قبل از انقالب كه ايران
و حتي مرحله پيش از انقالب نيز قرار نداردويژه به . سيا معتقد بودند كه در مرحله انقالب

هاي اطالعاتي آمريكا وجود تصور غالب در ميان سازمان 2002كه در سال عراق
و گسترش سالح به اگر. هاي كشتارجمعي بود برنامه پنهاني براي توليد طور دقيق چه مؤلف

هاي محتمل براي آينده توسط جامعه اطالعاتي بيني سناريو دهد كه چرا پيش توضيح نمي
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و در مواردي شكست مي به آمريكا در مواردي موفق و عراق عنوان خورد، اما با ذكر ايران
مي پژوهي سازمان موفق از آينده دو مثال نا فهميد توان حداقل هاي اطالعاتي اياالت متحده
و عراق واجد پيچيدگي كه آينده كه پژوهي در كشورهاي خاورميانه مانند ايران هايي است

و كارشناسان دشوار مي .كند تحليل روند بعدي حوادث را براي تحليلگران

1 شرقي آسياي بحران: اقتصادي هاي شوك.5-1-4

و عضودنوشته ديويد هال اقتصاد،شرقي آسياي بحران مورد: اقتصادي هاي شوك ان
برنده جايزه ويليام بوتول از انجمن ملي،مؤلف. شوراي روابط خارجي اياالت متحده است

و و تجارت مي. ها مشاور وزارت دفاع آمريكا بوده است مدت همچنين اقتصاد كوشد وي
. شرقي آسيا بپردازد جنوب 1997ـ1998ها از بحران اقتصاد بيني تا به ارزيابي پيش

مي مقاله او در حوزه آينده . گيرد پژوهي در علم اقتصاد قرار
اي از حــوادث اقتصــادي ديويــد هــال، بحــران اقتصــادي آســياي شــرقي را نمونــه

مي غير هـاي اي بود كه اگرچه بـراي سـال شرق آسيا منطقه. داند منتظره در سده بيستم
را بود، اما بـهدهمتمادي رشد اقتصادي مداومي را تجربه كر طـور ناگهـاني بحـران مـالي

و بيكاري شديدي را موجب شـد  پيامـدهاي بحـران. تجربه كرد كه ورشكستگي گسترده
تـرين مالي تنها به حوزه اقتصـادي محـدود نمانـد، بلكـه باعـث شـد كـه يكـي از كهـن 

و حتـي بـه واژگـو  ني ديكتاتورهاي آسيا يعني حكومت سوهارتو در اندونزي واژگون شود
علت اين بحـران غيرمنتظـره. حكومت دمكراتيك منتخب مردم در تايلند نيز كمك كرد

شـرق حـال ايـن بـا اين بود كه كمتر كسي انتظار وقوع چنين بحراني را در آينده داشت؛
ها بيشتر كشـورهاي اين منطقه براي سال. آسيا عملكرد اقتصادي بسيار خوبي را دارا بود

را از خود نشان داده بود، اما معدود كساني نيـز بودنـد كـه درصدي5تا7رشد اقتصادي 
.كشيدند تداوم الگوي توسعه شرق آسيا در آينده را به پرسش مي

آسيا محصول شكوفايي شرق: بود معتقد 1994كروگمن، در سال براي مثال پاول
اي سرمايه و مبتكرانه بديهي است كه ن گذاري فراوان است تا محصول رشد خالقانه

پژوهي در حوزه اقتصاد باشد تواند براي ما در ايران واجد نكته مهمي در آينده سخن مي
___________________________________________________________________________ 

1. David Hale,Econoshocks:The East Asian Crisis Case, in Blind Side, Edited by Francis 
Fukuyama,2007.  
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مدت نيز گذاري خارجي براي توسعه اقتصادي اگرچه در كوتاه كه اتكاي صرف به سرمايه
و. مدت امكان تداوم آن ضعيف است تواند پاسخگو باشد، اما در بلند مي اما رشد خالقانه

مي مبتكرانه در بلند پي مدت و امكان بروز تواند توسعه اقتصادي باثبات را در داشته باشد
. هاي اقتصادي را در آينده تقليل دهد بحران

عنوان يكي از داليل مهم بحران اقتصادي ديويد هال، در ادامه اتكا به سود بانكي به
مي شرق مللي را برايال براي مثال، تايلند تسهيالت بانكي در حوزه بين. پردازد آسيا

 ميالدي برقرار كرده 1990هاي اوليه هاي مختلف در سطح جهاني در سال جذب وام
و نهاد اين تسهيالت به بانك. بود مي هاي تايلندي را داد تا قرض هاي مالي اجازه هايشان

 1997اين روند باعث شد تا در آگوست. به شكل دالر به مشتريان محلي ارائه دهند
ت ميليارد دالر90ايلند اعالم كند كه بدهي خارجي آن چيزي در حدود بانك مركزي

نويسنده. هاي خصوصي است هاي كمپاني ميليارد دالر آن دربرگيرنده بدهي73است كه 
 بيني منطق بحران شرق آسيا نزديك شده پردازد كه به پيش در ادامه به پژوهشي مي

و صيانت فدرالرا اين گزارش. بود درباره 1996در مارس اياالت متحده سازمان حفظ
به بحران و تعادل مشكالت مربوط 1.ها بود پرداختآن هاي مالي

هاي مالي در چندين كشور پژوهانه داشت، تاريخ بحران اين تحليل كه ماهيتي آينده
و نرخ مبادله بررسي كرده از. بود را با توجهي خاص به ارتباط ميان مشكالت بانكي بعـد

بودند كـه در ميـان به چند كشور متعدد، نويسندگان گزارش الگويي را يافتهبررسي تجر
و شان هستند با سيستم قرض هاي مالي هايي كه دچار سوءتنظيم در سيستم كشور گيري
در آنهـا دريافتنـد كـه چنـين بحـران. سويه برقرار كرده اسـتدودهي رابطه قرض هـايي

ميكشورهاي در حال توسعه شديدتر از كشورها آني صنعتي رخ دهـد كـه يـك مثـال
،)1981(هاي بحـران مشـابهي نيـز در آرژانتـين البته نمونه. است 1983شيلي در سال 

و تركيه) 1985(، پرو)1994(، مكزيك)1983(، فنالند)1983(، كلمبيا)1987(برزيل
شـرق شواهد موجود، حتي در نزديكي بحران مالي رغمبه. وقوع پيوسته استبه) 1984(

. هـاي مـالي بـزرگ اسـت آسيا، عده اندكي معتقد بودند كه اين منطقـه مسـتعد شـوك 
و تورم در سطح پايين را داشتند 2.كشورهاي شرق آسيا كمبود بودجه در سطوح متوسط

___________________________________________________________________________ 
1. Kaminsky and C. Reinhart "The Twin Crises", The American Economic Review, March, 1999.  
2. David Hale, Econoshocks:The East Asian Crisis Case, in Blind Side.  
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و بانكي، دو عامل سبب شد كه اعتماد بانكبا ها به كشورهاي شرق همه مشكالت مالي
و نتوانند پيش : بيني رخ دادن بحران مالي گسترده در آينده را نكنند آسيا لطمه نخورد

مي اول، بانك و تجارت را مشاهده و دقيق ميان حكومت كردند كه ريسك ها ارتباط نزديك
ميو بانكهاي خصوصي اينكه كمپاني .داد هاي كوچك دچار ورشكستگي شوند را كاهش

كه دوم، سرمايه و قرض دليل سرمايهبه ژاپن گذاران مطمئن بودند هاي گذاري بزرگ
مي. است بانكي زيادي كه داده  كند اما نقش حمايتي را در زمان بروز هر بحران مالي ايفا

كه بيني اي كه پيش مسئله  1996هاي ژاپني بعد از پاييز بانكها را بر هم زد اين بود
ژاپن شدت. هاي مجدد را به حداقل رساندند ارائه وام درنتيجهبودند، بسيار محتاط شده
و وزير مالي اين كشور پيشنهاد ايجاد صندوق مالي 1997بحران را در سال  دريافت

اي. اي را براي كمك به كشورهاي درگير بحران ارائه كرد منطقه ن ايده را رد اما آمريكا
و هيچ حمايتي را از حكومت چين دريافت نكرد 1.كرد

و فقر بعد از بحران مالي رغمبهالبته آسياي شرقي از 1997افزايش بيكاري دست
و سرمايه را المللي پول كشور هاي صندوق بين اتفاقاً برنامه. داري نكشيد اقتصاد بازار ها

اقتصادي كرد كه راه را بر مشاركت بيشتر در روي از اصالحات خرد مجبور به دنباله
و افزايش فرصت اقتصاد جهاني گشود مانند تقليل حمايت ها براي هاي تجاري دولتي

.گذاري خارجي مستقيم سرمايه
و تار هال، در ادامه با بيان جمله ديويد اي آينده سويبهحركت«اي تقريباً تيره
به» نامطمئن و جايگاه خاص آن در ميان تاريخ فرد بودن بحران از منحصر مالي شرق آسيا

و پولي رخ داده ميان كشورهاي مختلف جهان سخن مي بيني عدم پيش. گويد حوادث مالي
و وقوع چنين بحراني در اين ابعاد غافلگيرانه نه تنها به غافلگيري كشورهاي درگير در اين 

ن هاي مختلف بين بحران انجاميد، بلكه سازمان هم. زده كرد يز شگفتالمللي را البته مؤلف
و هم سازمان مي هاي مالي بين كشورها و مقصر ؛ زيرا داند المللي را در اين بحران دخيل

و كنترل بانك قدرت و محلي در تنظيم و سازمان هاي داخلي هاي ها اهمال به خرج دادند
ر المللي نيز مانند صندوق بين بين . صد كرده بودندالمللي پول ريسك ساختاري اندكي را

و عوامـل در واقع آنچه كه از گزارش ديويد هال، دربـاره بحـران مـالي شـرق آسـيا

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid., P:46-47.  
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و تنظـيم غافلگيري در هنگام وقوع آن براي ما در ايران سودمند است، توجه بـه كنتـرل
ها مجـاز بـه افـزايش زيـاد نـرخ بهـره بـراي دريافـت اگر بانك؛ زيرا هاست عملكرد بانك

س پسبيشترين ميزان و مي رمايه و بلند انداز باشند، مدت به عـاملي مـؤثر توانند در ميان
همچنـان كـه ديويـد هـال توضـيح داد، وقـوع. هاي مـالي منجـر شـوند در وقوع بحران

و براي سال هاي مالي پيامد بحران و دهه هاي سياسي جدي را به دنبال داشته هـا يـك ها
بينـي وقـوع بديهي است كه پـيش. كندمي اي از كشورها را درگير خود كشور يا مجموعه

و شايد جزء دشوار بحران هايي باشد كـه ترين حوزه هاي مالي در آينده بسيار دشوار است
و رياضي پيشرفترغمبهپژوهان هنوز آينده اند، امـا هاي چنداني نكرده پيشرفت علم آمار

ترين در يكي از عميق تواند به ما تا حدودي در ترسيم عوامل مؤثر مورد توصيف شده مي
بـديهي اسـت. داري جديد يعني شـرق آسـيا كمـك كنـد هاي مالي تاريخ سرمايه بحران

هـاي ها در آينده نيز جزء داليل اصلي وقوع بحـران همچنان كه گفته شد سوءعملكرد بانك
و اقتصادي خواهد بود هاي مالي مشابه در آينـده رو براي ممانعت از وقوع بحران ازاين. مالي

و كنترل دقيق عملكرد بانك ايران، بايد به . ها انديشيد طور جدي به تنظيم

1دارپا آيندهو حال.6-1-4

در پژوه اثر ويليام بونويليان آينده دارپا آيندهو حال و محقق . است MIT دانشگاه آمريكايي
و تكنولوژي كار مي و بوده ها در سناي آمريكا مشاور كند، سال او كه درباره انرژي است

و آينده دارپا مطالعه مي كه ترين پروژه كند تا به يكي از بزرگ درباره حال هاي تكنولوژيك
واقع سخنان او درباره دارپادر. بپردازد آمريكا بوده تحت حمايت مستقيم رؤساي جمهور

ميچيزهربيش از  پيشرفته هاي اي در شيوه مديريت پروژه تواند حاوي نكات آموزنده براي ما
همچنين نحوه انطباق با تحوالت آينده مخصوصاً. تكنولوژيك در اياالت متحده آمريكا باشد

مي در زمينه نوآوري .توان از سخنان او فهميد هاي تكنولوژيك ديگر نكته مهمي است كه
هـا ويليام بونويليان، در ابتدا ايده پيوند ميان نوآوري تكنولوژيك با پيروزي در جنگ

مي اقتصادهاي در حال رشد را ايدهو  و قديمي هـا كتـاب ديگـر عبـارت بـه.دانـد اي كهن
و تكنولـوژي بـه شـيوه ماالمال از نوشته اي بحـث هايي هستند كـه دربـاره تـاريخ علـوم

___________________________________________________________________________ 
. است دفاعي پيشرفته تحقيقاتي هاي پروژه آژانس مخفف) DARPA( دارپا.1
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و همه آنها در يك امر متفـق مي هـاي اقتصـادي، نـوآوري در همـه جنبـه: القولنـد كنند
و سياسي بشريت دا و سرنوشتاجتماعي، نظامي . است ساز بوده راي نقشي اساسي

مي او از كارلوت پرز، نقل در كتابي مهم استدالل كرده 2002كند كه در سال قول
سده دگرگوني، تقريباً هر نيم1770بود كه از زمان انقالب صنعتي انگلستان در سال 

1.است صنعتي بزرگي رخ داده

اي به جريان هاي طوالني معموالً چند دهه محور در موج هاي نوآوري تكنولوژي چرخه
و  و مسيري را كه جوامع درنتيجهافتاده اند دگرگون حوش آن سازمان يافتهو حولاقتصاد

و رهبري نظامي جهان. كند مي و قدرت در پيوند با اين امواج تكنولوژيك بوده نوآوري نظامي
نس. هاي تكنولوژيك است معادل با رهبري در نوآوري هاي سياسي نيز پيوند بي واحدقدرت

بعد نوآوري آنچه كمتر بدان پرداخته شده اين. هاي تكنولوژيك دارد مستقيمي با رهبري در
در واقعيت است كه كاربرد هاي نظامي نوآوري تكنولوژيك در انزواي تغييرات تكنولوژيكي

هم. جامعه نبوده است و متداوم البته اهميت نسبي تكنولوژي نظامي براي قدرت ملي يشگي
و ثروتمندترين اجتماع انساني چه بزرگ اگراياالت متحده امروزه. نيست ترين قدرت نظامي

مي روي كره  به وجه هيچبهدهد، اما با اين قدرت نظامي عظيم، زمين را تشكيل به دستيابي
2.نيست قادر 1917- 1918هاي اهدافش در قياس با دوران ويلسون در سال

ميدر ادامه مي. پردازد ويليام بونويليان به مسئله انرژي در آمريكا و: گويد او آمريكـا
قدرت اقتصادي قلب قدرت نرم. متحدانش داراي مشكالت جدي در بخش انرژي هستند

و مبناي قدرت نظامي آن است . اما انرژي پاشـنه آشـيل هـر دوي آنهاسـت. آمريكا بوده
جمهور آمريكا از زمان ريچارد نيكسون، بـهيدهند كه تيم رؤسا اسناد مختلف نشان مي

و به داللت اند، اما تعهـدي تر آن معترف بوده هاي سياسي وسيع اين مشكل اعتراف كرده
. اند نيز به انجام عملي در راستاي رفع اين مشكل نداشته

انرژي در آينده آمريكا تواند به حل مشكالت حوزه از منظر مؤلف مدل دارپا مي
.كمك كند

انگيز براي آموزي از عمكرد موفق آن پتانسيل شگفت مدل دارپا در صورت تجربه
آيزنهاور 1957است كه دارپا را در سال شايان ذكر. دگرگوني در حوزه انرژي را داراست

___________________________________________________________________________ 
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و توسعه امور دفاعي باشد كرد تا نيروي وحدتبنيانگذاري از. بخشي براي حوزه تحقيق
ميبونويليان دواز نظر ويليام مدلي براي نوآوري در بخش تواند ده اصل سازماني دارپا
هايي بديهي است كه اين دوازده اصل سازماني دارپا مدلي براي همه سازمان. انرژي باشد

و هر مدل نوآورانه است كه مي در خواهند خود را با تحوالت آينده انطباق دهند اي
تحوالت آتي باالخص در ابعاد درون هاي مختلف بايد بكوشد تا خود را با الزامات حوزه

: سازماني كه شامل دوازده مورد زير است، تطبيق دهد
و انعطاف.1 . متخصص است 100-150دارپا فقط شامل: پذير كوچك
ميهلدارپا از هر نوع سلس:خمو پيچبيسازمان.2 . كند مراتب نظامي پرهيز
و قواعد بوروكراتيك.3 و رهايي از هر نوع فرامين از: آزادي هاي فراينددارپا دور

و قواعد قرار مي عرفي اين ويژگي به دارپا دسترسي غيرمعمول. كند دادي حكومتي عمل
و به انسان مي و انعطاف دهد و هاي هوشمند نيز سرعت پذيري بااليي در بخش تحقيق

.بخشد توسعه مي
و بسيار هوشمند در سطوح جهانياعضاي.4 تـرين دارپا به دنبـال هوشـمند: نخبه

و نهاد متخصصان از حوزه صنعت، دانشگاه و توسـعه ها و مراكـز تحقيـق هـاي حكـومتي
و عملي متبحر هستند . است اين افراد در دو بعد نظري

و شبكه تيم.5 در كنـد تـا هـاي تحقيقـاتي را فـراهم مـي دارپـا بهتـرين تـيم:ها ها
وبه چهرههاي تيمي همكار همديگر باشند، به همين دليل دارپا در سطح پيشرفت چهـره

. كند شخصي عمل مي
و تغيير.6 كارمندان دارپا بـراي سـه تـا پـنج سـال اسـتخدام: تركيب توأمان تداوم

مي. شوند مي و تغيير را با هم تركيب . كند مانند هر سازمان قدرتمندي، دارپا تجربه
دارپا: اند برانگيز سازمان يافته حوش الگويي چالشو محور كه حول يف پروژهوظا.7

را بخش عمده هاي تكنولوژيك خاص سازمان حوش چالشو حولاي از امور سازمان خود
مي. دهد مي و توسعه شروع را هاي جديد خالقيت كند، ظرفيت از بخش تحقيق محور

مي پيش و سپس دوباره به قدم اول بيني . گردد كه بايد برداردميبري كند
و قراردادي ديگر: پرسنل حمايتي خارج از سازمان.8 دارپا از خدمات فني، اجرايي
مي ها نيز بهره سازمان . كند برداري
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و نخبه: العاده فوق مديران.9 ترين افراد اجرايي را استخدام هميشه دارپا بهترين
و سپس به آنها اختيارات فراوان داد را اي خالقانه بهترين تيم است تا به شيوههكرده ها

. ها كنار هم جمع كند ترين پيشرفت براي بزرگ
. پذيرش شكست. 10
دارپـا هميشـه بـر: هـاي انقالبـي در رويكـردي بـه هـم پيوسـته ميل به قـدم. 11
و نه حاشيه نوآوري كم هاي راديكال و . اهميت تمركز كرده است اي

كه. 12 و دارپا معموالً تيم:با همديگر در ارتباطندتركيب همكاراني هاي قوي
مي شبكه كه هاي همكاران را سامان و آكادميك دهد، پس محققان مختلف دانشگاهي

مي معموالً در حوزه دفاعي كار نمي  هدف از رويكرد تركيبي. كند كنند را دور هم جمع
من ميان سازمان دارپا كه در و توسعه آمريكايي آنبهحصر هاي تحقيق فرد است، توانايي

و قابليت امور بنيادين با چگونگي عملكرد آنهاست در تضمين هم 1.انديشي درباره چالش

دانـد كـه شـده مـي در خاتمه مؤلف، چالش اصلي را در كـاربرد دوازده حـوزه ذكـر
در مربوط به نو و خواهان تأسـيس سـازمان جديـدي بـراي نـوآوري آوري سازماني است
هـاي نظـامي انجـام داد، ايـني است كه همه آنچه را كه دارپا بـراي نـوآوري بخش انرژ

آنچه كه براي ما در ايران حائز اهميت اسـت. سازمان جديد براي بخش انرژي انجام دهد
مي مدل نو هـاي تواند به مـا در طراحـي سـازمان آورانه سازمان بزرگي چون دارپاست كه
محور بودن مخصوصاً بـا قع ويژگي هفتم يعني پروژهوادر. بنيان در آينده كمك كند دانش

مي هاي چالش محوريت پروژه و تأسـيس سـازمان برانگيز هـاي توانـد بـه مـا در طراحـي
و تكنولوژي دانش . محور كه با تحوالت آتي جهان سازگار باشد كمك كند بنيان

در بديهي است كه بوروكراسي مسلط بر عملكرد سازمان كامل با تناقض ها در ايران
به12همه  و عمـل بهينـه سـازمان ويژگي فوق در عنوان مدلي براي تأسيس هـاي مهـم

و توسعه عمل مي مي12. كنند آينده است كه براساس تحقيق توانـد بـه ويژگي ذكر شده
و مخصوصاً قانونگذاران در طراحي سـازمان  هـاي جديـدي كـه بـا روح تحـوالت آتـي ما

.توجهي كندبشريت هماهنگ باشند كمك شايان 

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid., pp. 65-67.  
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1ايم؟ آمادهما آيا:واگيردار هاي بيماري ظهور.7-1-4

وي دانشمندي. بارت است نوشته اسكات ايم؟ آمادهما آيا واگيردار هاي بيماري ظهوركتاب
و بين اول در حوزه چالشتراز  كه. المللي است هاي جهاني تمركز تحقيقات او بر اين است

مي ها، قانون ها مانند هنجار چگونه نهاد و قراردادها توانند براي ارتقاي همكاري هاي رايج
پكينز تدريسها او در مركز مطالعات پيشرفته دانشگاه جان. المللي مؤثر واقع شوند بين

و در مدر و نيز دانشگاه ييل، استاد مهمان بوده استكرده او جوايز. سه تجاري لندن
و جايزه چاره ها را كسب نامه انديشي براي آينده پايان مختلفي ازجمله جايزه اريك كمپل

و نيز آينده بيماري. كرده است و اقليم و هوايي هاي مسري جزء عاليق آينده تغييرات آب
، او به بررسي آينده ايم آمادهما آيا: واگيردار هاي اريبيم ظهوردر. اصلي پژوهشي اوست

مي بيماري و نحوه آمادگي براي مواجه با آنها .پردازد هاي فراگير در سطح جهاني
به مؤلف در ابتدا با اين سخن شروع مي كند كه اخبار مربوط به ابتالي يك نفر

يري بر جهان ندارد طور كلي تأث گرچه يك تراژدي شخصي است، اما به2ويروس ايدز
شد ايدزاگرچه اخبار مربوط به كسي كه براي اولين بار در سطح جهان مبتال به ويروس 

در 1981ويروس ايدز در سال. العاده زيادي در سطح جهاني دارد اهميتي فوق
اي جهاني پخش شده بود كشف شد، ها بعد از آنكه در گستره سانفرانسيسكو مدت

اگر در آن زمان. آمده بودوجودبهسال قبل از آن تاريخ50آفريقاويروسي كه احتماالً در 
مي قادر به تشخيص نخستين كسي مي توانستيم شديم كه اين ويروس به او انتقال يافت
و  ده اينبهمانع انتقال آن به ديگران شويم مي ترتيب جان . يافت ها ميليون نفر نجات

هاي شناخته شده يا ناشناس يد بيماريواقع آينده بشريت همچنان در معرض تهد در
ها نفر قرباني توانند در غياب آمادگي جهاني براي پيشگيري از آنها ميليون است كه مي

مي فراموش نكنيم كه آنفوالنزاي مرغي در سال. بگيرد هاي توانست جان انسان هاي قبل
و اگر به بيماري واگيرداري كه قاتل جهان ميليون بي ها انسان باشد بدل شماري را بگيرد

و در آينده چنين قابليتي را دارا نباشد . نشد هيچ تضميني نيست كه اكنون
نشان داد كه يك بيماري جديد SARS سندرم وسيع گسترش 2002در سال

مي به در. تواند در عصر جهاني شدن پخش شود آساني تنها يك نفر كه در هتلي
___________________________________________________________________________ 

1. Scott Barrett, Emerging Infectious Diseases: Are we Prepared, in Blindside, 2007.  
2. HIV 
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ح هنگ در16داقل كنگ اقامت داشت اين بيماري را به نفر از مهمانان هتل كه همگي
و بيماري  وبهيك طبقه اقامت داشتند انتقال داد زودي به كشورهاي كانادا، سنگاپور

به. ويتنام منتقل شد . كشور ديگر منتقل كرد30امواج سريع گسترش بيماري فوراً آن را
هاي اين اندك كشتهجان دادند، اما تعداد نسبتاً SARSنفر از بيماري 916اگرچه فقط

ـ بيش از  ـ كه در سطوح جهاني پخش شد ناشي از ماهيت خود چيزهربيماري
. محدودساز بيماري بود تا اقدامات اتخاذ شده براي جلوگيري از انتشار آن

چه همه بيماري و و مسري چه آنهايي كه چشم به راهشان هستيم هاي واگيردار
بهچ كنند، آنهايي كه ما را متعجب مي ميه آنهايي كه چه طور اتفاقي پخش و شوند

و همه تهديدي مستقيم براي سالمت آنهايي كه با نيتي ارادي گسترش مي يابند همه
در اما پرسش اينجاست كه آيا جهان آمادگي مواجه با چنين چالش. جهان هستند هايي

ك. حوزه سالمت را در آينده داراست و ديگر شورها اگرچه از نظر اسكات بارت آمريكا
اند هايي كه آنان برداشته هايي را براي مواجهه با اين تهديدات دارند، اما قدم سياست

و عمدتاً يك و دفاعي بوده در حالي كه ما نيازمند اقدامات بيشتري در سطح جهان جانبه
و نه صرفاً تدافعي هستيم به شيوه اندازها الزم تغييري بنيادين در چشم. اي تهاجمي
ت شدا بتوان با تهديد بيمارياست ما نيازمند پنج اقدام. هاي مسري در آينده مواجه

و پاسخ هستيم واقع پنج اقدام فوق در1.اساسي يعني جلوگيري، آمادگي، نظارت، گزارش
هاي مسري احتمالي در آينده تواند در حوزه سالمت به ايران در مواجهه با بيماري مي

به. كمك كند :رتيب شامل موارد زير استت اين پنج مرحله

 جلوگيري) الف

كه هاي مسري نيستيم، اما بيماري بيني دقيق شيوع بيماري اگرچه ما قادر به پيش هايي
آن توان پيش ناشي از جهش عوامل قبالً شناخته شده است را مي و از شيوع بيني كرد

و. جلوگيري كرد بعضي از داروهايي كه عدم تأثيرپذيري آن ثابت شده در صورت كاربرد
و انتشار آن در سراسر جهان شود سبب جهشتواند استفاده فراوان مي و پخش . هاي جديد

مونوتراپي. براي ممانعت از اين كار بايد حداقل استانداردهايي در سطح جهاني وضع شود

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid., p. 83.  
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با؛ زيرا از ضد ماالرياها بايد ممنوع گردد) انواع واحد از يك دارو(يا مقاومت در برابر دارو را
كه اشت جهاني تهديد كرده است كه كمپانيسازمان بهد. خود به همراه دارند هايي

مي مونوتراپي و توزيع مي ها را توليد و آنان را رسوا كند، اما چنين اقدامي كنند نام برده
و نيازمند اقدامات قوي آسانيبههزار كودك هر سال 500در آفريقا. تر است ضعيف بوده

از دليل جان خود را به مي نبود وسايل حداقلي جلوگيري . دهند بيماري از دست
هاي واگيردار در آينده نيازمند حداقل استانداردهاي چالش پيشگيري از بيماري

ك .ه قابليت اجرايي را داشته باشندجهاني مورد توافق است

 آمادگي)ب

بنابراين بايد جهان آماده. هاي مسري هميشه امكانپذير نيست جلوگيري از ظهور بيماري
آمادگي اگرچه به نفع هر كشوري است، اما. هاي جديد باشدع بيماريرويارويي با شيو

مي در هاي مسري آمادگي براي مقابله با بيماري؛ زيرا برد نهايت كل جهان از آن سود
هاي موجود در سطح حكومت. كند حتي در صورت وقوع، حداقل سرعت آن را كم مي

و سرنوشت بين . ساز هستند المللي فاقد چارچوبي جهاني براي اخذ تصميمات كليدي
و المللي در ابزارها گذاري بين نيازمند سرمايه) عنوان قدم دومبه(آمادگي جهاني
را وسايلي است كه مي و به محض شيوع يك بيماري سرعت آن تواند در هر جاي جهان

و جلوي  .سرايت آن به ديگر نقاط را بگيردكم كرده

 نظارت)ج

و نظارت الزم است تا بتوان در هنگام بروز بيماري . هاي جديد شناسايي شوند كنترل
و جلوگيري از بيماري در بار كه بيماري ايدز كشف شد وقتي بود كه مرك نخستين ز كنترل

آمريكا متوجه افزايش غيرمعمول تقاضا براي پنتاميدين شد كه دارويي است براي معالجه
كشف اين بيماري نيز بيشتر از آنكه يك موفقيت باشد. مدت خاص هاي طوالني عفونت
هاي توان نظارت بر ظهور بيماري. هاي ناشناس بود دهنده عدم نظارت بر بيماري نشان

و دولت و هاي شكست مسري جديد در كشورهاي در حال توسعه بسيار ضعيف بوده خورده
بي. شكننده چالش اصلي در اين مورد هستند به سابقه دليل اينكه جهان امروز توجه اي
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و مداومي براي ريشه بيماري فلج اطفال مي كن كردن اين كند آن است كه ابتكار عمل زياد
ا و نظارت كافي وجود نداردبيماري وجود دارد .گرچه هنوز هم حتي در اين مورد كنترل

 گزارش)د
و نظارت زماني مفيد است كه انتشار بيماري هاي مسري جديد فوراً مرحله كنترل

مي. گزارش شود و كنترل است كه به كشورها اجازه هاي الزم دهد تا قدم تركيب گزارش
و از انتشار بيماري را براي حفاظت از شهروندان ها در سطحي جهاني شان برداشته

و اعمال معكوسي عليه اين خواست ضروريِ يزهمتأسفانه انگ. ممانعت به عمل آورند ها
مي گزارشِ بيماري را كشورهايي كه انتشار بيماري. شود هاي جديد انجام هاي جديد

مي دهند هدف محدوديت گزارش مي البته. گيرند هاي تجاري كشورهاي ديگر قرار
ما اين تجربه آن،بموقع عدم گزارش دليلبه SARSهايي مانند گسترش بيماري را به

نشان داد كه ما نيازمند هنجار جديدي از رفتاري هستيم كه آن هم وظيفه گزارش 
.هاي جديد مخصوصاً به سازمان بهداشت جهاني است دادن در هنگام بروز بيماري

 پاسخ) هـ

است موجب اطمينان خاطر بسياري در دنيا شده ممكن SARS بيماريبه جهاني پاسخ
در البته انگيزه. به بيماري واگيرداري در سطح جهاني بدل نشد SARS؛ زيرا باشد ها

و در مكاني كه شروع مي شود سطح جهاني براي اينكه يك بيماري را از همان آغاز
و توان انجام اين كار به مراحلي بستگي دارد  كنترل كنيم بسيار زياد است، اما فرصت

و گزارشكه به آن اشاره كرديم يعني آمادگي، كنترل، نظ اما اين چرخه آمادگي،. ارت
و نيز پيشگيري، ضعيف و نظارت، گزارش واقع حلقه مفقوده نظام جهانيدرترين حلقه

1.اند هاي واگيرداري است كه امروزه به تهديدي بزرگ بدل شده براي مواجهه با بيماري

 المللي تنظيمات مربوط به حوزه سالمت در نظام بين)و

به هيچ مذاكره درباره قواعد. شرح آن پرداختيم جديد نيستند كدام از مشكالتي كه
در هاي واگيردار با نخستين كنفرانس بين تجاري در پاسخ به بيماري و المللي در فرانسه

___________________________________________________________________________ 
1. Emerging Infectious Diseases: Are We Prepared, PP. 83-87.  
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شد 1851سال و گسترش. انجام يكي از موضوعات اوليه كنفرانس محدود كردن
برقراري حداكثر امنيت عليهIHR1از اهداف اوليه يكي. ها به اروپاي غربي بود بيماري

و بين هاي ضعفاز امروزه IHRكه است بديهي. بودها المللي بيماري گسترش جهاني
ها ضعف اين كوشدمي IHR خود هاي انجام شده توسط البته بازبيني. برد جدي رنج مي
رد زيادي براي آينده موا اصالحبه IHR،2007 شده بازبيني در برنامه. را جبران كند

: حوزه بهداشت پرداخت كه سه مورد از آنها واجد اهميت است
اول، الزم است تمام حوادثي كه ممكن است از نظر سالمتي، تهديدي در مقياس

و همچنين بيماري اين گزارش شامل همه بيماري. المللي باشد گزارش شود بين هاي ها
.شود نوظهور مي

ميهاي تأييد دوم، گزارش را شده به سازمان سالمت جهاني اجازه دهد كه كشـورها
از وادار كند تا ظهـور بيمـاري  و چـه خـارج هـاي مسـري را چـه در داخـل مرزهايشـان

.مرزهايشان در صورت اطالع گزارش كنند
و از نظر علمي نيز بايد گزارش هاي داده شده سوم، اصول اتخاذ شده بايد علمي بوده

و خطر بيماري را براي سالمت انسان اثبات كند در. به اين سازمان، ريسك اسكات بارت،
و كند كه بيماري خاتمه به اين واقعيت اساسي اشاره مي هاي واگيردار تهديدي جهاني بوده

پ هاي مسري در آينده نيازمند تهديد بيماري. اسخي جهاني نيز هستندبنابراين نيازمند
هاي جديد در آينده ممكن است در هر جايي پديدار شوند بيماري. پاسخ متفاوتي هستند

و پراكنده شوند اي بينو سپس در گستره  نهادهاي موجود كه بر چتر حمايتي. المللي پخش
م و به شكلي دفاعي تأكيد ها در آينده كنند براي مواجهه با اين چالشيدر گستره داخلي

مي سويبهتغيير منابع. ناكافي هستند نهايت به سوددرتواند همكاري چندجانبه حمايتي
و .نظام سالمت جهاني نيز بيشتر از آن سود جويدنهايتدر هر دولتي به شكل واحد بوده

ت بارت كه براي ما در اگر بخواهيم تنها به دو نكته ضروري در مورد تحقيق اسكا
هاي رايج در حوزه ايران سودمند است بپردازيم نخست بايد بر ناكافي بودن روش

هاي ناشناخته در آينده سالمت در ايران براي مواجه با چالش احتمالي بروز بيماري
.جامعه تأكيد كنيم

___________________________________________________________________________ 
1. International Health Regulations  
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به بي كش تبع كشورهاي زيادي در جهان توانسته است كه بيماري شك ايران نده را هاي
هاي هاي احتمالي بيماري كنترل كند، اما آنچه كه مهم است چگونگي مواجهه با شوك

.ناشناس در آينده است كه نظام سالمت در ايران بايد خود را براي مواجهه با آن آماده كند
دوم آنكه ايران نيز مانند ديگر كشورها نيازمند همكاري جدي در حوزه سـالمت بـا

المللـي عمـل هاي بهداشتي است كه در گستره بـينو نيز سازمان كشورهاي ديگر جهان
در بيماري. كنند مي و هاي خطرناك آينده بشري تنها با يـك كشـور قابـل حـل نيسـت

و سـازمان صورت وقوع چنين امري، ايران نيازمند كمك هـاي ديگـر هاي جدي كشـورها
و. است و بهداشت با كشورها از سازمان پس تقويت روابط در حوزه سالمت هـاي جهـاني
مي هم و بـروز اكنون تواند به مـا در كسـب آمـادگي بـراي مقابلـه احتمـالي بـا پيـدايش

.هاي ناشناخته كمك كند بيماري

1انتظار كشيدن غافلگيري استراتژيك: پيش از رويدادها.8-1-4

و آينده كه پيتر اشوارتز، نويسنده  جهاني تجارت شبكه مؤسساناز پژوه آمريكايي است
(GBN) و طراحي سناريوهاي محتمل متخصص حوزه آيندهو ) براي آينده(انديشي

و طراحي براي آينده شل، داچ رويال مانند مختلفي هاي شركت براياو. است پژوهي
در ايناو همكار راندال، داگ. است كرده كار بيشتر سناريوهاي محتمل براي سودآوري

و همزمان روي طراحي سناريوهاي طرح جزو رهبران فكري جريان تحلي لي روايي بوده
مي محتمل در حوزه آينده .كند پژوهي كار

مي اين دو آينده كنـيم كـه پژوه آمريكايي در آغاز با بيان اينكه ما در جهاني زندگي
داننـد سرشار از عدم قطعيت است، واكنش معمول به حوادث رخ داده را اين پرسش مـي 

مي(كه  چ چه كسي فكر پرسشـي كـه در لحظـه برخـورد) نـين اتفـاقي رخ دهـد؟ كـرد
و حمله به برج ها هاي تجارت جهاني مرتباً در ذهن هواپيماهاي ربوده شده توسط القاعده

پرسـش فـوق بـا سـؤال ديگـري پيونـد مسـتقيم دارد كـه چـرا حادثـه. شـد متبادر مي
 برانگيز است؟ وقوع اينچنين تعجب ناپذير در هنگام اجتناب

به بيان اينكه در مشاوره مؤلفان با هاي بـزرگ پژوه به كمپاني عنوان آينده اي كه آنها
___________________________________________________________________________ 

1. Ahead of the Curre: Anticipating Strategic Surprise, By Peter Schwartz and Doug Randall, 
in Blindside.  



 پژوهي جهان آينده 396

ميو دولت از دهند، ها ميچيزهرقبل از آنچه را كه به عينه مشاهده شـود، فهـم اشـتباه
كـه ايـن حـوادث حـاليدر. انگيزانـد اي است كه اعجـاب همگـان را برمـي ماهيت حادثه

و قابل پيش اجتناب جاي آنكه بكوشند تـا بـهبهرهبران سياسي. بيني هستند ناپذير بوده
طور مساوي پاسـخ دهنـد، چـالش اصـلي را ايـن همه سناريوهاي محتمل براي آينده به

در ازاين. دانند كه به كدام يك از سناريوهاي محتمل پاسخ دهند مي رو ضروري است كه
و اينكه چگونه مـي ابتدا بفهميم  1.تـوان از آن اجتنـاب كـرد شگفتي استراتژيك چيست

و داگ راندال به بيان سه ويژگي مهم شگفتي استراتژيك مي آن پيتر اشوارتز پردازند كه
مي را از حوادث رخ داده :انگيزانند كنند كه تعجب ما را برمي اي جدا

سا)الف و اساسي بر يك ميشگفتي استراتژيك تأثيري مهم .گذارد زمان يا كشور
كهبه)ب دليل چالشي كه شگفتي استراتژيك براي فهم عامه دارد دشوار است

.اي در آينده وجود دارد بتوان ديگران را قانع كرد كه امكان وقوع چنين حادثه
عك)ج .العمل نسبت به آن را تصور كردسدشوار است كه بتوان پاسخي مناسب براي

شگ بنابراين مي نوعي از حوادث: هاي استراتژيك را اين چنين تعريف كرد فتيتوان
و تصميم هستند كه در صورت وقوع، تفاوتي عظيم را در آينده ايجاد مي وا كنند گيران اصلي را

دارند تا فرضياتشان را به چالش بكشند در اين باره كه نسبت جهان پيرامون ما چگونه عمل مي
مي هاي دشواري را پيش تژيك، انتخابهاي استرا امروزه شگفتي. كند مي .دهد روي ما قرار

مي اين شگفتي هر ها حوادثي هستند كه روند وقايع را تغيير اساسي و ممكن است دهند
اما در صورت وقوع قواعد بازي پذيرفته شده. سال يا حتي در يك دهه يك بار نيز رخ ندهد

ميهاي استراتژيك معموالً شگفتي. دهد ديگر جواب نمي .بخشد به قواعد بازي شكلي دوباره
ــاهير شــوروي در ســال ــاني اتحــاد جم ــزرگ 1991فروپاشــي ناگه ــرين يــك از ب ت

زيرا با فروپاشي شوروي تفاوت بزرگـي در صـحنه؛ هاي استراتژيك سده بيستم بود شگفتي
و سياست جهاني ايجاد شد همچنين باور همگاني به اينكه اتحاد جمـاهير شـوروي. اقتصاد

نكتـه مهـم آن اسـت كـه. مي است كه براي هميشه تداوم خواهد داشت زيرسؤال رفترژي
بيني شـده بـود، امـا بيشـتر مـردم رفتـار ها تا حدودي قبل از آن پيش شگفتي اين اگرچه

2.خاصي را انجام ندادند

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid., p. 94.  
2. Ibid., p. 95.  
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و داگ راندال به طرح اين پرسش مي هاي پردازند كه چگونه شگفتي پيتر اشوارتز
ا حساس كنيم؟ از نظر آنها ضرورت اين پرسش ناشي از اين است كه ما در استراتژيك را

مي جامعه كارشناساني. هاي دقيق است بيني كنيم كه عميقاً وابسته به پيش اي زندگي
و البته آينده. دهند كه قادر به پيشگويي نباشند اعتبار خود را از دست مي پژوهي

در سخت بوده كه انتظار پيشاي انديشيدن درباره شگفتي استراتژيك حرفه بيني دقيق
و عمل مؤثر است، هدف از آينده. آن اشتباه است جاي ادعايبهپژوهي تصميمات بهتر

ميهراينكه  . گويي كند تواند آنچه را كه قرار داست رخ دهد پيش كس
كه مؤلفان استدالل مي ـ از تحليلگران گرفته تا تصميمهركنند ـ كسي گيران اصلي

هنگامي كه اين. گيري هستند قادر به مشاهده نيروهايي باشند كه در حال شكل بايد
مي تغييرات منجر به شكل و كر باشند دهي دوباره به محيط جهاني . شوند آنها نبايد كور

هاي عمده يا رهبران گيران شركت هاي استراتژيك به تصميم انتظار دائمي براي شگفتي
تا سياسي كشورها فرصت مي از منظري درست به حوادثي كه مسير بازي را تغيير دهد

و نه لزوماً پاسخ اين نوع از بصيرت اگرچه به پرسش. دهند، بنگرند مي هاي بهتر هاي بهتر
و حياتي نهايت اين پاسخدرشود، اما منجر مي به هاي بهتر هستند كه بسيار مهم هستند

؛ را با هم تركيب كرد) مند بودنامنظ(و) تخيل(همين دليل الزم است دو امر جداگانه 
بيني كند، بدون آنكه هاي استراتژيك را پيش تواند شگفتي از يك طرف كسي نميزيرا

تواند قابل مناسبي داشته باشد، از طرف ديگر نتايج حاصله از اين تخيل نميتخيل توان 
و اعتماد باشد مگر آنكه به شكلي نظام .مند ارائه شده باشد باور

بهتر پيش و داگ راندل در ادامه به توضيح كار خود مي عنوان آينده اشوارتز . پردازند پژوه
و دقيق درباره آينده را تهيه بهمي آنها در ابتدا تعداد زيادي سناريوهاي محتمل كنند كه

و سناريوهاي ناشناخته را بهتر رهبران يك سازمان يا يك كشور اجازه مي دهد كه امور
ص و در به همين. رو شوندهورت وقوع هر نوع رخدادي بتوانند با ابهامات موجود روببشناسند

و خارجي نگاه مي يك. شود دليل به يك مسئله از دو منظر داخلي از منظر خارجي به
واكاوي سيستماتيك نيروهاي اصلي تغييرآفرين است كه شامل معنايبه مسئله نگريستن

ت و جمعيتي استكنولنيروهاي سياسي محيطي، اقتصادي، .وژيك، اجتماعي
پــژوه ممكــن اســت كــه بــه تحليــل الگوهــاي مهــاجرتي، بــراي مثــال يــك آينــده
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و هاي جديـد در تكنولـوژي پيشرفت ... هـاي ارتبـاطي، دگرگـوني در روابـط ژئوپليتيـك
مي. بپردازد و كنش متقابل ميان آنها توان تا حدودي به وسيله مطالعه عميق اين روندها

. هاي عمده را در آينـده دارا هسـتند روهايي رسيد كه احتمال خلق گسستبه شناخت ني
براي انديشيدن درباره شگفتي استراتژيك از اين منظر آنچه كه حياتي اسـت تمركـز بـر

و زمينه مي متن و نه لزوماً حادثه اي است كه در آن پديدار مي شود دهد؛ قـدم اي كه رخ
و از درو .ن استبعدي برداشتن رويكردي داخلي

در اينجا پرسش اصلي كمتر ناظر بر آن چيزهايي است كه در بيرون در حال رخ
يك هايي است همچون ريسك دادن است، بلكه بيشتر پيرامون سؤال هاي محتمل براي

پذير اصلي كدامند؟ چه چيزي دگرگوني شود؟ عناصر آسيب سازمان شامل چه مواردي مي
براي مثال، براي يك كمپاني نفتي بزرگ آن چيزهايي كه آفريند؟ بزرگي را در آينده مي

و مديريت محيطي است مهم است قيمت نفت، دسترسي به فرصت .هاي اكتشاف
و داگ راندال در خاتمه به بيان سناريوهاي ممكن در آينده مي پردازند پيتر اشوارتز

مي كه اگرچه امروزه غيرممكن به استراتژيك را رسند، اما در صورت وقوع شگفتي نظر
مي مي و يا داخلي كشورها را :تواند دگرگون كنند آفرينند كه قواعد بازي در سطح جهاني

 فروپاشي روسيه،.1
 پيدايش محاسبات كوانتومي،.2
 فروپاشي ناتو،.3
و همه.4 و اروپا، اتحادي بزرگ  جانبه ميان روسيه
و نابودي اتحاديه اروپا،.5  سقوط يورو
ا،تبديل مصر به كشوري بنيادگر.6
1.جهاني ضدآمريكايي.7

هاي يك شگفتي استراتژيك نشانهمؤلفان همه سناريوهاي ذكر شده در باال از نظر
.رود است كه احتمال رخ دادن آن در آينده مي

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid., pp. 106 -108.  
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مي.9-1-4 گيـران سياسـي كمـك كننـد تـا توانند به تصـميم آيا سناريوها
و با جسارت بيشتري عمل كنند؟ 1مواظب بوده

و مدير مركز فردريكبهپژوه مشغول رابرت لمپرت در بنياد رند با سمت آينده كار بوده
و آينده وضعيت بشري اي طوالني سياستگذاري جهاني در بازه(پاردي براي  او. است) تر

و با كاخ سفيد در زمينه هاي گوناگون مانند استراتژي در زمينه هاي امنيتي كار كرده
ت و همچنين عضو شوراي روابط. كنولوژيك همكاري كرده استسياستگذاري علمي

و كتاب  را نگاشته است كه بنياد رند آن را2آينده سالصد يكخارجي واشنگتن بوده
او در آغاز شكل دادن به اين كتاب با بيان اينكه شگفتي از دو نوع. چاپ كرده است

و تصميم و بد آن به امري فراگير براي سياستمداران گيران آمريكايي بدل شده خوب
مي. است سازي مانند حمالت روند حوادث شگفتيآمريكايي گويد كه رهبران وي
و ريستي، نشانهترو .اند را در سرعتي بيشتر از قبل به نظاره نشسته... هاي گرمايشي زمين

اي متفاوت با لحظه رهبران آمريكا بايد با اتخاذ سياستي جسورانه بكوشند تا آينده
. تري با اكنون ماست چنين سياستي در جستجوي آينده بسيار متفاوت. حال را بيافرينند

ن هاي طراحي شده به بيراهه رود، چنين سياستي بايد بتواند قشههمچنين در صورتي كه
هاي فراواني را به ما نشان هاي اخير، نمونه از نظر مؤلف سال. با پيامدهاي آن مواجه شود

. گيران آمريكايي نتوانستند سياستي جسورانه را اتخاذ كنند دهد كه چگونه تصميم مي
بيبراي مثال، طراحان جنگ آمريكا اگرچه به در وضعيت ثبات خاورميانه آگاه بودند، اما

آمريكا. شان براي بازسازي عراق، قرباني حوادثي شدند كه قادر به تصور آن نبودند تالش
در اگرچه هنوز بزرگ ترين قدرت جهاني است، اما رهبران آينده آن ممكن است كه

و دردسر بياف توجيه سياست پرسش اساسي. تندهاي جسورانه در هنگام نياز به دشواري
تا توانند به تصميم اينجاست كه آيا سناريوها مي گيران سياسي آمريكايي كمك كند

و دقت برقرار كنند؟ آنچه كه به واي فزايندهطور بتوانند تعادلي ميان جسارت در تجارت
طور دقيقي درباره آينده تهيه حكومت رواج پيدا كرده است سناريوهايي است كه به

ت مي و سياستمداران كمك كند كه در صورت مواجهه با ابهامشوند هايا به مردم

___________________________________________________________________________ 
1. Robert Lempert, Can Scenarios Help Policymakers Be Both Bold and Careful?, in Blind 
Side,2007.  
2. Robert Lempert, shaping the Next one Hundred Years, Rand Corporation, 2003.  
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براي مثال اگر قيمت نفت افزايش يا كاهش يابد چه اتفاقي. احتمالي به آنها كمك كند
و ديگر پرسش افتد؟ چنين سؤال مي و سناريوهايي كه براي پاسخگويي به آن هاي هايي

ميناظر بر روند احتمالي حوادث در آينده طرا پيير واك، به مردم شود، به قول حي
تا كمك مي و«كند به تفسير مفروضاتشان درباره چگونگي عملكرد جهان وادار شده

.1»شان را از واقعيت بشناسند هاي ذهني مدل
مفهوم. پژوهي پيوند محكمي با مفهوم شگفتي دارد از نظر رابرت لمپرت، آينده

و توقعات دارد انگيز ممكن احتمال يك رخداد شگفت. شگفتي نيز ريشه در انتظارات
و يا  كههردركم باشد، اما برعكس است زياد حال در صورت وقوع، تغييري خواهد بود

پژوهي اين است كه با گسترش دامنه ريوها در آيندهكاركرد سنا. رود انتظار وقوع آن نمي
اين كار آساني نيست،. انتظارات مردم از آينده، مفهوم شگفتي را براي آنان طبيعي سازد

. شناختي نسبت به هر آنچه كه مبهم است دارند ها تنفري عميق از نظر روان چون انسان
مياي كه خودشان براي خودشان تعريف آنها اغلب به آينده كنند بيشتر اعتمادو روايت

هايي كه احتمال وقوع امورات ديگري را در آينده به آنها گوشزد دارند تا به ديگر روايت
مي تعريف سناريوهاي مختلف به تصميم. كند مي و سياستمداران كمك تا گيران كند

و تكثر سناريوهاي مختلف در آينده را تصور كنند . بتوانند تنوع
ـ در دهه نخستينو را اصطالح سناري او كوشيد. كار بردبهـ هرمان كان، 1960بار

به طور جدي تا با استفاده از اين اصطالح به مردم كمك كند كه به تر راجع به پيامدهاي
را. اي بيانديشيد ظاهر ناممكن يك جنگ هسته امروزه نيز سناريوهاي مختلف مردم

را اي اغلب كند تا پيامدهاي آينده تشويق مي و يا حداقل غيرقابل تحمل ناخوشايند
2.وقوع حتمي آن در آينده نيستبهاين تصور لزوماً به معني اصرار. تصور كنند

هـا در ايـاالت هاي اساسي اسـتراتژي پذيري رابرت لمپرت در ادامه به توضيح آسيب
مي 1953او به سال. پردازد متحده مي با اشاره انـداز چشم كند هنگامي كه آمريكا عميقاً

و اوج گرفتن مسـابقات مربـوط بـه سـالح. رو بودهامنيت ملي نامطمئني روب هـاي اتمـي
و چين، دولت آيزنهاور را با ايـن جنگ كره، تحكيم قدرت كمونيست ها در اروپاي شرقي

رو كرد كه آيا به سياست كنوني خود در برابر اتحاد جمـاهير شـوروي ادامـههپرسش روب
___________________________________________________________________________ 

1. P Wack, "The Gentle Art of Reperceiving). Harvard Business Review, 1985, pp. 2-14.  
2. Robert Lempert, P. 112.  
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عنصر ناشناخته ديگـر، زمـان. تري را در آينده در پيش بگيرند اجميبدهد يا سياست ته
دردر. بود كه آيا به نفع آمريكاست يا به ضرر آن نهايـت آيزانهـاور ادامـه سياسـت رايـج

پژوهـي آنچه كه به عقيده مؤلف، امـروزه بـه آينـده. واشنگتن را در قبال شوروي برگزيد
ــي مــي  ــار گذشــت كمــك فراوان ــه در روزگ ــد ك ــاور وجــود نداشــت، كن و دوران آيزانه ه

و شبيه پيشرفت .سازي كامپيوتري است هاي تكنولوژيك مخصوصاً در عرصه كامپيوتر
ها سال آينده ممكن سازي كامپيوتري امكان تصور ميليون امروزه با كمك شبيه

زيرا هيچ؛ پژوهان كمك كند توانست به آينده تا اين اواخر چنين چيزي نمي. شده است
اما امروزه ابزارهاي. بيني كند ها سناريو براي آينده را پيش توانست ميليون نمي چيزي

كه حاليدر. پژوهان فراهم كرده است كامپيوتري مختلف اين امكان جديد را براي آينده
و گذشته آينده مي پژوهي كه توسط تصميم چارچوب سنتي شد گيران به خدمت گرفته
. ويي كه بيش از همه محتمل وقوع بود مشخص شودنيازمند آن بود كه نخست سناري

توجهي به ديگر تعيين يك يا چند سناريوي محتمل براي آينده از يك طرف منجر به بي
و از طرف ديگر  و شگفتي ما را برانگيزانند سناريوهايي است كه ممكن است تعجب

و اعتماد به احتمال وقوع سناريوي انتخاب شده مي 1.شود منجر به ايمان

توان هيچ ابزار واحدي را در حال حاضر نمي«: گويد در خاتمه، رابرت لمپرت مي
و رهبران سياسي امكان مواجهه با سناريوهاي طور دقيق به تصميم يافت كه به گيران

بيشتر.»صورتي بدهد كه از خطرات احتمالي پرهيز كنند محتمل در آينده را به
از تصميم و سياستمداران بيش نسبت به آخرين چيزهايي كه شگفتي آنان چيزهرگيران

مي را برنمي مي انگيزاند احساس فشار و خود را وادار به پاسخگويي دانند مانند كنند
ياتر مهمهواپيماربايي، بدون اينكه مشخص شود آيا چنين تهديدي واقعاً  ين تهديد است

و سياستمداران آمده خير؟ آنچه كه امروزه به كمك تصميم هاي است تكنولوژي گيران
به عنوان وسيله ارتباطي جديد است كه امكان بازسازي يك سناريو را به اي براي كمك

و قدرت رويكردشان به حوادث شگفتي آنها مي را دهد تا بهتر بتوانند نقاط ضعف آفرين
و  . پذير كند هايشان، مسئوليت نهايت نيز آنان را نسبت به قضاوتدربشناسند

كه دهدميپژوهان مفهومي قدرتمند براي تمركز بر اموري سناريوسازي به آينده

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid., p. 118.  
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به. ندارندانتظار آن را با بازكه قابليت فرايندي تبديل سناريوسازي توليد را داراست
كه كمك ابزارهاي كامپيوتري جديد مي تواند قضاوتي جامع را درباره مفهوم شگفتي

در هم ميپيوند با حوادثي است كه رابرت لمپرت اميدوار است. دهد به ما بدهد آينده رخ
وآمريكا كه اين روند باعث شود تا  . تر باشند مراقبحال درعينو رهبران آن جسورتر

در مثابه يـك دانـش مـيبهپژوهي بديهي است كه از نظر رابرت لمپرت آينده توانـد
ر هاي نوين يك كشور، تصميم پيوند با تكنولوژي هـايا در مواجهـه بـا چـالش گيـران آن

و مراقب و جسارت جز در پرتـو شـناخت دقيـق سـناريوهاي. تر كند آينده جسورتر دقت
رو در ايـران نيـز ازايـن. رود ممكـن نيسـت ممكن كـه احتمـال وقـوع آن در آينـده مـي 

هاي نوين ارتباطي كمـك مثابه يك دانش نوين به شرط آنكه از تكنولوژيبهپژوهي آينده
و تصـميم بگيرد مي و جسـارت قانونگـذاران . گيـران كمـك كنـد تواند به افـزايش دقـت

رود جـزء بهتـرين سازي كامپيوتري سناريوهايي كه امكان وقوع آنها در آينـده مـي شبيه
هـاي گونـاگون اقتصـادي، محيطـي، هاي مختلـف در حـوزه ها براي مواجهه با چالش راه
و سي .براي ما در ايران است... اسي

 كنيم صحبت آيندهبه راجع امروز همين بياييد.10-1-4

يكي از بهترين مجموعه كنيم، صحبت آيندهبه راجع امروز همين بياييدهاي كتاب
در. اند پژوهان آمريكايي نوشته هايي است كه آينده كتاب اولين كتاب از اين مجموعه كه
سه جلد بعدي با منتشر شد؛1نگاهي رو به جلو: پژوهان با عنوان آينده 2005سال 

و حركت در طول) در آينده ايستادن: شخصي شدن، حركت رو به جلو: عناوين آمريكا
.آرتور شوستاك اين مجموعه را ويرايش كرده است. اند منتشر شده زمان

فــارغ شناســي از دانشــگاه پرينســتون التحصــيل دكتــراي جامعــه آرتــور شوســتاك،
و مسائل اجتماعي عالق آيندهاو از ابتدا به موضوع. آمريكاست از. مند بـوده اسـتهپژوهي

و ويـرايش34او. است» جامعه آينده جهاني«عضو انجمن 1970سال كتـاب را تـأليف
 160همچنـين. آموزان دبيرستاني درباره آينده است كرده كه چهار كتاب آن براي دانش

و يا ويرايش درز كـه گزيـده مجموعـه حاضـر نيـ. است كرده مقاله را نيز تأليف اي از آن
.آيد زير نظر وي تدوين شده است ادامه مي

___________________________________________________________________________ 
1. Futuristics: Looking Ahead, Edited by Arthur shostak, Chelsea House Publishers, 2005.  



ـ آينده  403 رو آمريكا پيشپژوهان فصل چهارم

اي كه او بر كارهاي همكارانش نوشته است، ابتدا به طرح اين مسئله در مقدمه
به مي از پردازد كه اگر بخواهيم و جوانان در زمانه پر و معلم به نوجوانان عنوان آموزگار

ن ازشگفتي حاضر كمك كنيم بايد به پنج پرسش : اظر بر آينده پاسخ دهيم كه عبارتند
 فرضيات اصلي ما درباره آينده چيست؟:اول
 چرا ما به اين فرضيات باور داريم؟:دوم
مي چه پاداش:سوم و تنبيهاتي متوجه ما و ها شود در صورتي كه نگاهي جايگزين

 متفاوت از نگاه موجودمان به آينده داشته باشيم؟
به:چهارم و رفتارهايمان تحت تأثير عنوان معلمان مدارس، نگرش چگونه ها

 فرضيات ما درباره آينده است؟
مي:پنجم  توانيم به آينده مطابق اميال قلبي خود شكل دهيم؟ چگونه
هم با پنج پرسش طرح شده در باال با زمينه(EDF)پژوهان حوزه آموزش آينده اي

و هم حرفه مي فردي ها اين روند، همزمان از دو مجموعه مجزا از روش.دشون اي مواجهه
و مانند قياس و نيز رويكردهاي فلسفي مناسب ... ها، سناريوها، تحليل مسير، تخيل
كه آينده حاليدرپژوهان حوزه آموزشي بايد اين را درك كنند آينده. كنند استفاده مي

و بايد بررسي شود يك انتزاع است، اما مي كهدرآينده. تواند برگيرنده احتماالتي است
تعدادي از آنها احتمال وقوع بيشتري را دارد، همچنين اگرچه تعدادي از احتماالت براي 

مي ما مرجع مي تر است، اما شوند توان اميدوار بود كه از وقوع سناريوهايي كه بد تلقي
. جلوگيري كرد

آن« مؤلف در ادامه با بيان اين جمله از رابرت مك نامرا، كه تاريخ به خوبي نشانگر
و عقالني است، اما ظرفيت بي پاياني براي حماقت است كه انسان اگرچه حيواني ناطق

مي او آينده1»دارد داند كه ناشي از حماقت پژوهي را جلوگيري از وقوع سناريوهاي بدي
به. هاست انسان به مؤلف در خاتمه بيان كند كه ذهن ما ك دليل تكامل، ه صورتي است

دهد مخصوصاً اگر تهديد نامبرده شده بسيار پيچيده تنها به تهديدهاي خاصي پاسخ مي
.باشد مانند تغييرات اقليمي

فرايندهاي خطرات بزرگ در ابعاد بلندمدت مخصوصاً خطراتي كه دربرگيرنده
___________________________________________________________________________ 

1. Robert McNamara, Quoted in Errol Morris, & MCNanara in Context", New York Times, 
July 8, 2009, A-21.  
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و سيستم هشداردهنده عصبي مغز را فعال جهاني پيچيده است ما را گيج كرده
ها پژوهي، اعالم هشدار به ما انسان رو يكي از كاركردهاي اصلي آينده ازاين. كند نمي

درباره خطرات بلندمدتي است كه معموالً سيستم هشداردهنده ذهن ما به آن واكنش
.دهد چنداني نشان نمي

و ايده آرتورشوستاك مبني بر ناتواني معمولي ذهن انسان در فهم خطرات بلندمدت
ميپژوهي براي كمك از آينده  كند، رفع خطراتي كه در بلندمدت يك اجتماع را تهديد

هر؛ زيرا تواند حائز اهميت باشد براي ما در ايران نيز مي اگرچه خطرات ملموس كه ما
مي اطرافروزه در هاي مختلفي مانند اقتصاد، سياست كنيم در حوزه خود مشاهده

و زيستفرهنگ،  تاً سناريوهاي خطرناك شايان توجه جدي هستند، اما طبيع... محيط
و مبهمي نيز وجود دارند كه احتمال وقوع آن در آينده مي . رود كمتر شناخته شده

تواند فراخواني براي پژوهشي اگرچه اين گزارش به اين موضوع اختصاص ندارد، اما مي
مي در باب سناريوهاي ممكن تواند بسيار الوقوع در آينده جامعه ما باشد كه پيامدهاي آن

را طبيعتاً چنين پژوهشي بايد راه. رناك باشدخط هاي جلوگيري از وقوع اين سناريوها
و به شكل اصولي راهنماي سياستگذاري به مسئوالن دست اندركار بررسي كرده

. مخصوصاً در قوه مقننه ارائه كند
مي پژوهي اصلي آينده . دهد ترين دانشي است كه چنين امكاني را در اختيار ما قرار

ازدرپژوهي رو توجه بيشتر به آيندهينازا برگيرنده تالشي است اساسي براي جلوگيري
ما وقوع خطرات ممكن ميالوقوع كه جامعه .كنند را در آينده تهديد

1هستيم؟ آموزشي حوزهدر پژوهي آينده نيازمند اكنون چرا.11-1-4

از هسـتيم؟ آموزشـي حـوزهدر پژوهـي آينـده نيازمنـد اكنـون چرا يـك مطالعـه مـوردي
س آينده مؤلـف از سـال. نوشـته شـده اسـت نيدرپژوهان حوزه آموزش توسط ديويد پيرس

و مشاور در حوزه آيندهعنوانبه 1959 پژوهي شـروع بـه فعاليـت هاي مربوط به آينده پژوه
و ترسيم سـناريوهاي احتمـالي او معموالً به دنبال گردآوري داده. كرده است ها، تحليل آنها

هـاي البتـه در كنـار تحليـل. سـاله آتـي مـا باشـد پـانزدهتا پنجهاي زماني معموالً در بازه
___________________________________________________________________________ 

1. why Educational Futuristics Now? And (Making a Case for Educational Futuristics, Rowman, 
2010.  
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 هـاي اقتصـادي، مدت، او همچنين به تغييرات بلندمدت در حـوزهاههاي كوت پژوهانه در بازه آينده
و اجتماعي نيز توجه او جزء دبيران مجله آينده بوده 1979از سال. است كرده تكنولوژيك

به. است پژوهـي آينـده عنوان هيئت ويرايشگران چنـدين مجلـه ديگـر در حـوزه همچنين
 1990در دهـه آمريكـاو1نيروهـاي آينـده هاي مختلفي مانند او كتاب. فعاليت كرده است

و پژوهش در حوزه را منتشر كرده، مشاور بنياد2ميالدي و مشغول به تحقيق هاي رند بوده
مي. پژوهي است مربوط به آينده ما نيازمند انجـام هـر اقـدامي هسـتيم كـه«:گويد در ابتدا

بي احساس بهتري را به ما و نم در اين جهات متغير ايد مخصوصاً در مواجهـه بـا ثبات ايجاد
و دردناك كه در پايان دهه نخستين قرن بيست .»ايم رو شدههيكم با آن روبو حقايق دشوار

پژوهي در حوزه آموزش هستيم؟ او در جواب اين پرسش كه چرا اكنون نيازمند آينده
ميآمريكايي پژوهان مهم به سخنان وندل بل، از آينده اگر«كند كه گفته بود استناد

و آنان را به ابزارهاي فكري مي خواهيم نسل بعدي را آماده نماييم تا با آينده مواجهه شوند
و اجتماعشان بيافرينند، حتماً بايد الزم مجهز كنيم تا آينده اي مطلوب را براي خود

و گسترش دهيم مطالعه نظام و جامع آينده را در مدارسمان بنيان نهاده 3.»مند

از پژوهي در حوزه پيرس سندر، ضرورت آينده از نظر ديويد توجيه چيزهرآموزش قبل
. ساله در دوران قبل از دانشگاه به خود ديده است12بيند كه آموزش خود را در بحراني مي

.هاي جمعي آن را ما فهمند اين بحران شبيه بحران شناخته شده است نيست كه رسانه
وكه مؤلف با اين نقل قول از ريمون اوينگ بيدار كردن اين احساس در نوجوانان

از جوانان كه آينده قابل شكل هرتر مهمگيري است ين دستاوردهاي مثبتي است كه
مي آينده احساس توانايي در شكل دادن كردن نهادينه4.تواند به ما ارزاني بدارد پژوهي

در داند كه آينده به آينده را از ديگري كاركردهاي مثبتي مي حوزه آموزش پژوهي
مي. تواند انجام دهد مي آموزان، پژوهان با دانش تواند از طريق مالقات آينده اين كار

و آگاهي پژوهان همچنين آينده. بخشي به آنها درباره آينده انجام شود صحبت كردن
در توانند به دانش مي هايي را كه از گذشته، مقطع تحصيلي كمك كند تا نقشه12آموزان

___________________________________________________________________________ 
1. David Pearce Synder, Future Forces, Foundation of the American Society of Association 
Executives, 1984.  
2. David Pearce Synder, America in the 1990 s, Foundation of the American Society Association 
Executives, 1992.  
3. Wendell Bell, "Foreword" in Lessns for the Future By David Hicks, Routledge, 2002, X v – X vi.  
4. Raymond Ewing, "The Future and You", World Future Society Bulletin, May/June 1984, 29.  
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و آيند مي.ه در ذهن دارند ارتقا دهندحال به چنين كاري و زدودن ابهام تواند ها
براي. هايي كه مدارس تحصيلي را امروزه در خود فرو برده است كمك كند سرگشتگي

در مثال در بعضي مدارس پنسيلوانيا به دانش و آموزان اجازه داده شده است تا از موبايل
گانه دوازدههم بسياري از معلمان مقاطع تحصيلي ها استفاده شود، اما هنوز ميان كالس

با ايندر در تعجبند كه اكنون بهترين تصميم و باره چيست؟ آيا بايد به عقب بازگشت
آن حضور اين جلوه هاي جديد تكنولوژي در كالس به ستيز برخواست؟ يا بايد به

آدرتوجهي كرد؟ يا تا حدودي خود را با آن سازگار كرد؟ بي به يندهواقع پژوهي در اينجا
مي همچنين آينده. هاي فوق را بدهيم كند تا پاسخ پرسش ما كمك مي به پژوهان توانند

مدارس كمك كنند تا از عهده اصالحات اساسي الزم در حوزه آموزشي برآيند مخصوصاً 
و دسترسي به آنها در بلندمدت امكانپذير است . اصالحاتي كه جديد بوده

مي در ادامه ديويد و در حال پيرس سندر به طرح اين پرسش پردازد كه چرا اكنون
و پژوهان در حوزه آموزش هستيم؟ از نظر او آينده حاضر نيازمند آينده پژوهي به مدارس
محور آمريكا اي در مدارس نمره تواند كمك نمايد تا با چالش عمده نظام آموزشي مي

مي: مواجهه شويم و جواناني كه تنها مدرك ديپلم هاي زندگي توان فرصت چگونه جوانان
به. تر از آن را دارند ارتقا داد يا پايين انداز استخدام انگيزي چشم صورت شگفت البته

از نوجواناني كه از دبيرستان فارغ التحصيل شده، اما به دنبال ورود به دانشگاه نيستند
مي هم كه16از. شوند بهتر است قطاران خودشان كه وارد دانشگاه ميليون شغل جديدي

مي 2016تا انتهاي 2006ميان  به11شوند، حدود وارد بازار ميليون شغل احتياجي
1.مدرك دانشگاهي ندارند

مي مؤلف در ادامه برشمردن خدماتي كه آينده و پژوهان توانند به سيستم آموزشي
كند كه چالش اصلي مدارس آمريكا كه تاكنون مدارس ارائه دهند به اين نكته اشاره مي

و اميد در اين زمانه پر از سختي  كمتر به آن توجه شده است چگونگي صيانت از اخالق
ام دانش.و دشواري است و قاطع از آموزان روزه در تالش براي حفظ احساسي استوار

و مهم است كه اميد به آينده در ميان زمينه و ملي خود هستند اي از مشكالت جهاني
و تهديدات اخالقي پايدار بماند مانند تغييرات اقليمي، آشوب . هاي اقتصادي

___________________________________________________________________________ 
1. Sarah kershaw, "Deskbound: Romaning the Brick", New York Times, September 27, 2009, 
wk-5.  
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ا و از نظر ديويد پيرس سندر امـروزه كـه بسـياري از مشـكالت كـامالً جديـد سـت
و روز شگفتيبه روز و پيچيده غريبهاي عجيب مي تر پژوهـان حـوزه آينـده دهد، تري رخ

به آموزشي مي تواننـد بـه آنها مـي. عهده بگيرند توانند سهم انتقادي اما ايجابي فراواني را
را آموزان كمك كنند تا از ابهام دانش و مقاطع تحصيلي مختلـف هاي فراواني كه مدارس

كاربهدهي به آينده است رهايي يابند، اصالحات اساسي جديدي را براي شكل برگرفته در
را شوند كمك كنند تا فرصـت ببرند، به جواناني كه وارد دانشگاه نمي هـاي زنـدگي خـود

و  و اخالق را در ميل نسل جوان زنده نگه دارنـددرافزايش دهند در خاتمـه،. نهايت اميد
ميمؤلف بر نكته آخر تأكيد كرده  ميو و تصميمات گويد كه زماني توانيم بهتر فكر كنيم
پژوهـان آينـده. هاي اميد در ميان نسل جوان فروزان باشد بهتري را اتخاذ كنيم كه شعله

1.اي بهتر براي همگان كمك كنند توانند به ساختن آينده از اينجاست كه مي

براي ما در ايران باشد تواند حائز نكته مهمي درواقع آنچه كه در اين قسمت آمد مي
به آن است كه و پرورش چه به آموزش و چه عنوان عنوان يك وزارتخانه كليدي در ايران

و يادگيري ميليون و نوجوان در جامعه ماست، سازماني كه متكفل آموزش ها كودك
به پژوهانه را در برنامه ضروري است كه مباحث آينده عنوان يك درس مستقل هاي درس

و تربيت كمك بگيرد پژوهان در حوزه همچنين از آينده. بگنجاند . ها تعليم
احساس توانايي كرد طور كه ديويد پيرس در اين گزارش بدان اشاره شك همان بي

و  و اخالق در ميان نسل نوجوان و زنده نگه داشتن چراغ اميد در شكل دادن به آينده
و يافتهدهحتي كودكان ابتدايي جز از طريق كمك گرفتن از آين هاي آنها ممكن پژوهان

به. نيست و سرگشتگي آنچه كه مؤلف در توصيف زمانه حاضر عنوان زمانه پس از ابهام
بي براي تعداد انبوهي از دانشكندمياشاره  شك اين ابهام آموزان ايراني نيز صادق است

بنهايو سرگشتگي در آينده و احتمال اينكه ه آن افزوده چندان دور نيز برطرف نشده
آموزاني است كه وارد سيستم دانشگاهي نكته ديگر ضرورت توجه به دانش. رود شود مي

و الزم است كه مهارت نمي و افزايش فرصت شوند هاي زندگي از طريق ياري هاي زندگي
تاب كنكوروتبشك با از بين رفتنبي. پژوهان در ميان آنها تقويت شود گرفتن از آينده

بهو ورود به  به دانشگاه مخصوصاً دليل افزايش بيكاران تحصيلكرده در جامعه ما، هر روز

___________________________________________________________________________ 
1. David Pearce Synder, Making a Case for Educational Futuristics, p. 13.  
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و با زيرديپلم وارد بازار كار مي مي تعداد جواناني كه با مدارك ديپلم . شود شوند افزوده
مي آينده .و اساسي ديگري را برعهده بگيرد تواند كاركرد مثبت پژوهي از اينجاست كه

و افـزايش ازي اين انبوه نوجوانان كه وارد دانشگاه نميس آمادهديگر عبارت به شـوند
به فرصت صورتي كه بتوانند به آينده خود شكل دهنـد از وظـايفي هاي زندگي براي آنان

مي است كه آينده احسـاس نـاتواني از شـكل. توانند در جامعه ما برعهده بگيرنـد پژوهان
و كسـب مـدارك دانشـگاهي، از بـين دليل عدم ورود به دانشـگا دادن به آينده خود به ه

و اخـالق در ميـان دانـش رفتن سرچشمه و نيـز احسـاس بـي هاي اميد و آمـوزان ثبـاتي
بي رهاگشتگي در زمانه و عدم قطعيت شك زمينه مسـاعدي را بـراي رشـد اي پر از ابهام

و بحران آسيب مي هاي اجتماعي شك پيشگيري از ايـنبي. آفريند هاي اخالقي در جامعه
و بحران آسيب هاي پديد آمده تحت تأثير عوامل فوق جـز از مجـراي تعريـف جايگـاه ها
و پرورش ما امكانپذير نيست آينده و خدمات آنها در ميان آموزش اميدواريم كـه. پژوهان

در اين گزارش بتواند سرآغازي براي ورود آينده و كمـك گـرفتن از دانـش آنهـا پژوهـان
پ و .رورش باشدوزارتخانه كليدي آموزش

 آمريكادر 2020 سالدر آموزش: مدارس آينده.12-1-4

پژوه لرا لفكوتيس، آينده اثر آمريكادر 2020 سالدر آموزش: مدارس آيندهكتاب
و متخصص و مدارس است آيند در حوزه آمريكايي التحصيل دانشگاه او فارغ.ه آموزش

و در سال  را»در آمريكا 2020آموزش در سال: آينده مدارس«كتاب 2010كلرادو است ،
او در اكثر اياالت آمريكا به سخنراني درباره1.پژوهي آموزشي نگاشته است در حوزه آينده

و به معلمان و نيز آينده پرداخته كمك گرايشات مؤثر بر حوزه آموزشي در لحظه حال
او مسئول. كنندكند تا خود را براي مواجهه با جهان در حال تغيير آينده، آماده مي

و و تكنولوژي انستيتوي كلرادوي تكنولوژي، مدير اجرايي همگرايي رياضي، علم
را McRELسازمان. است بوده McREL سازمان ريزي برنامه سازماني است كه خود

و يادگيري از طريق علم كاربردي مي . داند متعهد به ايجاد تفاوت در كيفيت آموزش
و و عملبهتبديل اطالعات به تكنولوژي، تكنولوژي همچنين هدف سازمان ترجمه عمل

___________________________________________________________________________ 
1. Laura Lefkowits, The Future of Schooling, Educating America in 2020, Solution Tree 
press, 2010.  
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از آموزان هاي بهتر براي درخشش دانش همكاري با معلمان بر سر راه. به نتيجه است
. است McRELاهداف 

و پيونـد آن بـا سـناريو ها در شكل لرا لفكويتس در ابتدا به نقش داستان دهي به ما
چه از نظر او داستان1.پردازدميپژوهي عنوان واحد مهم آينده به و ها چه از نظر شخصي

چگـونگي تفسـير حـوادث گذشـته چـه در شـكل. بخشـند از نظر جمعي به ما شكل مي
و جوامع مـي  و يا در شكل نوشتاري، معاني مشتركي را در ميان افراد آفرينـد شفاهي آن

و چـرا جهـان كه فهم ما از اينكه كيستيم، از كجا آمـده  گونـه اسـت را تقويـت ايـن ايـم
هاي درسي در سراسر جهان واحـدهاي اساسـي سـوادآموزي اسـت كـه كالس. نمايد مي

و تـا پديـده كننـد مـي آموزان هـر روزه اسـتفاده دانش هـاي پيرامـوني خـود را فهميـده
و آنجايكـه مـا مـياز. هاي الزم را درك كننـد دانش خـواهيم در آينـده نيـز بقـا داشـته

ميها داستان،بدرخشيم هاي مربوط به آينده كنند داستان نقش مهمي در اين زمينه ايفا
و دانش آموزان است تا بتواننـد جهـان يا سناريوها ابزارهايي خالقانه در كمك به معلمان

و يادگيري به در اي كه جوابگوي چالش ين حوزهتر مهمعنوان آينده آموزشي هاي دنيـاي
و  .بيافرينندحال تغيير امروزي است را تخيل كرده

و چگونگي طراحي آن مي از نظر او سناريو،. پردازد مؤلف در ادامه به تعريف سناريو
و نيز گرايش و محاسباتي مربوط به عوامل داستاني است درباره آينده كه براساس داده ها

مي خاصي پايه و مسير تغييرات تأثير يك. گذارد گذاري شده كه بر سرعت سناريو،
و مخصوصاً آينده پيشگويي نيست، بلكه واقعيت قابل قبولي در آينده است كه براي شما

هاي هايي درباره آينده است كه داستانفرايندي ريزي سناريو برنامه. دار است شما معنا
و ممكن آفريده مي . شود تا براي مواجهه با تغييرات خارج از كنترل آماده باشيم محتمل

با ابهامپژوهي، جستجوي تركيب طراحي سناريو در آينده و ترديدها درباره آينده ها
و سياست . تأثيراتي است كه آنها بر زندگي ما دارند مانند تكنولوژي، بازارهاي جهاني

و بصيرت مي همچنين نحوه تفكر رايج را به چالش كشيده طراحي. آفريند هايي جديد را
و همكارانه صورت گرفته، بر كار تيمي تأكيد  و راهميسناريو با روحي هميارانه حل نهد

و حل مسئله را پيش مي خاصي از تفكر بر گذارد كه تأثيري واقعاً دگرگون روي ما ساز
و عملكرد سازمان فكر 2025يك لحظه به سال. نهدمي كلي طوربهها مشاركت فردي

___________________________________________________________________________ 
1. Laura Lefkowits, Scenario Planning, in Creating The School you want, 2010.  
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كنيد؟ جهان شما چه شكلي خواهدميشما چند سالتان خواهد بود؟ كجا كار. كنيد
مي اگر به پاسخ اين پرسش.؟داشت به ها بيانديشيد متوجه سال آتي10شويد كه معموالً
اي رسمي كه از ذهن داريم به مسائل روزانه ما معموالً با آينده. ايد تان فكر نكرده زندگي
مي زندگي كه در ذهن بيشتر ما وجود دارد معموالً» آينده رسمي«اين. كنيم مان فكر

ك ميعامل اصلي اين است طراحي سناريوهاي. شوده چيزهاي كمكي براي ما دگرگون
دهنده مواجه قبل از رخدادي تكان) آينده رسمي(كند تا با اين مختلف به ما كمك مي

مي. شويم و متكثري را به نظاره بنشينيم، براي توانيم آينده با اين اقدام ما هاي محتمل
و آينده قب آنها آماده باشيم 1.بوديمنكردهالً تصور آن را اي را بسازيم كه

مي لرا لفكويتس در ادامه به رد نظر كساني و طراحي آن را پردازد كه سناريوها
ومي پژوهانه را بسيار كيفي تلقي سناريوهاي آينده؛ زيرا نمايند مي را درنتيجهكنند آن

و برنامه مي ابزاري نامناسب براي طراحي ا. دانند ريزي شوارتز، با نام هنر او به اثر مهم پيتر
و قدمي تخيلي كند كه در آن سناريوها اشاره مي2انداز بلندمدت چشم  سويبهجهش

هستند كه به شكل دقيق طراحي هايي واقع سناريوها داستاندر. اند آينده قلمداد شده
اند كه به اعتبار هاي مسلط يا در حال ظهوري گرايشهاند، آكنده از جزئيات الزم دربار شده

و فهم جديدي را پيش سناريوي طراحي شده مي مي افزايد نهد كه تنها با استفاده روي ما
ميدر. هاي كمي قابل استفاده نيستند از روش تا واقع طراحي سناريو به ما كمك كند

ه پر از آشوبي است كه در آن مهارت جديدي را گسترش دهيم كه منحصراً مناسب با زمان
مي. كنيم زندگي مي توان آن را تفكر سناريومحور ناميد، نه تنها براي اين مهارت كه

و ترديدهاي كسي كه مواجهه با ابهامهرريزان استراتژيك مناسب است، بلكه براي برنامه ها
د در اينجاست كه مؤلف آينده. شود نيز الزم است بزرگ مي انشي تخصصي پژوهي را صرفاً

و طراحان متخصص آن نميو براي برنامه به ريزان پر داند، بلكه معتقد است كه دليل زمانه
و سرگشتگي ما، آينده و طراحي سناريوهاي الزم براي مواجهه با احتماالت از ابهام پژوهي

. تواند در زندگي شخصي افراد عادي نيز كاربرد داشته باشد آتي مي
د و آموزش آينده انش برنامهايده همگاني بودن پژوهي به مردم ريزي سناريومحور

واقع همچنان كه در قسمت قبليدر. تواند در ايران نيز مورد توجه قرار گيرد عادي مي

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid.,p. 44.  
2. Peter Schwartz, The Art of the Long view, Doubleday, 1991  
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و پرورش مناسب ترين جاي آموزش چگونگي مواجهه با آينده نيز اشاره شد، آموزش
با بدين شيوه اضطراب. براساس طراحي سناريوهاي ممكن است هاي مربوط به مواجهه

و سردرگمي چالش مي ها و شهروندان جامعه آمادگي بيشتري براي هاي آينده كمتر شود
و پنجه نرم كردن با وقايع آينده را خواهند داشت . دست

ريزي سناريومحور در حوزه آموزشـي تأكيـد لرا لفكويتس در ادامه بر ضرورت برنامه
هاي سـازماني ريزي سناريومحور اگرچه اغلب در طراحي او معتقد است كه برنامه. كند مي

مي استراتژيك به بي كار شماري نيز در جذب آن به برنامه مـدارس وجـود رود، اما مزاياي
به دارد، زيرا مي و مشـاركت اي بـراي افـزايش مهـارت دانـش عنوان برنامـه تواند آمـوزان

ه. شان كمك نمايد آموزان در تصور آينده دانش ر پروژه سناريومحوري را با سـؤال او آغاز
آمـوزان عنوان كاري عملي براي دانـشبه. داند خاص آينده چه شكلي خواهد داشت؟ مي

 2025آمـوزش در سـال: كند كه در ابتدا اين پرسش ميان آنها توزيع شـود پيشنهاد مي
ده يكـم آمـاو آموزان را براي موفقيت در قـرن بيسـت چه شكلي بايد داشته باشد تا دانش

هـايي ماننـد اقتصـاد، آموزان الزم اسـت تـا حـوزه كند؟ بعد از پاسخ به اين سؤال، دانش
و جمعيت را در حد توانشان بررسي نماينـد تـا معلـوم  تكنولوژي، جهاني شدن، سياست

توانـد الگـوي فـوق مـي. گذارنـد تأثيرتوانندمي كلي طوربه شود كه آنها چگونه بر آموزش
و فراينـد براي و در برنامـه مـدارس برنامـه طراحـي ريـزي سـناريومحور مناسـب بـوده

و يا اواخر راهنمايي گنجاند .دبيرستان
آموزان به نوشتن سناريوهاي ممكن براي آينده از نظر آنها بايد وادار كردن دانش

و گزينه . هاي مواجهه مؤثر با هر كدام باشد متضمن بحث درباره پيامدها هر سناريو
مي دانش و توانند در هر سناريو نقش آموزان را ... هاي متفاوتي مانند معلم، سياستمدار

و به گفتگو كرده در خاتمه نيز سناريوهاي مختلف را با همديگر بحث. برعهده بگيرند
.درباره آينده بنشينند

، بيني آينده نيستند پردازد كه سناريوها پيش در خاتمه، مؤلف به ذكر اين نكته مي
مي بلكه آنها بنياني را براي پيش و بيني آينده فراهم نهايت ممكن است تغييراتدركنند
به. رخ داده را شتاب ببخشند –هايي عصبي عنوان موجودات انساني واجد توانايي ما

و پيشگويي باشد . شناختي هستيم كه وابسته به ظرفيت دروني براي تخيل
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»دهبراي آين«مدرسه فيالدلفيا.13-1-4

مي آينده» رابرت فرانتز« كرد، دكتراي مديريت پژوه آمريكايي كه قبالً در ارتش آمريكا كار
و متخصص كه. در آموزش از راه دور است تجاري او مدير اجرايي نهاد جديدي است

مي درباره آينده و در دانشگاه پژوهي كار . به پژوهش مشغول است Kepler Spaceكند
 keplerپژوهي در اين نهاد وابسته به دانشگاه رابرت فرانتز مسئول بخشي آينده

space مي را بهترين مدرسه»آينده براي«او مدرسه فيالدلفيا. است داند كه روح اي
مي. آينده را در خود متجلي كرده است تواند براي تأسيس مدارسي اينچنين توصيف او

ميرو ازاين. در ايران سودمند باشد كوشيم تا همزمان با ذكر نظرات او درباره در ادامه
عنوان مدلي براي تأسيس احتمالي مدارس آينده آموزشي، به توصيف مدرسه مذكور به

. آينده در ايران بپردازيم
اند بيني كرده پژوهان پيش پردازد كه آينده رابرت فرانتز در ابتدا به ذكر اين نكته مي

ازاو. يابد انتقال فردي پايهبر آموزش روند تمام 2025تا 2020هاي كه در سال
نصف آموزش چگونهكه كندمي نقليموارد هار دانشگاه پروفسور كريستنسن كاليتون
مي پايه 2015در سال  1.يابد اي فردي

اي پايـه بـر كـل آمـوزش 2025نيز تا حداكثر 2015به عقيده رابرت فرانتز از سال
اما آيا اين واقعيـت امكانپـذير اسـت؟ از نظـر مؤلـف جـواب. يابدميكامالً فردي استقرار

مي؛ زيرا مثبت است به آموزش از نظر بصري از. دليل تكنولوژي رايگان شود تواند آموزش
. شـوند رنـگكمهاي سنتي آموزشي تواند چنان مؤثر باشد كه شيوه طريق تكنولوژي مي

و بايـد تـالش كـرد تـا نظـام انقالب در حوزه تكنولوژيك آينده آموزش را متحول نموده
ويـدئو. مدارس را براساس تحوالت عميـق رخ داده در حـوزه تكنولـوژي بازسـازي نمـود 

مي كنفرانس ديـده توانند آموزش عالي را از طريق اينترنت بـه منـاطق كمتـر آمـوزش ها
ت، ديگر ابزاري است كه مـي آنالين آموزش. انتقال دهند وسـعه توانـد در رونـد آمـوزش،

از. كشورها نيز ايفاي نقش كند را الزم است تا معلمان آمـوزش چيزهراما قبل هـاي الزم
و آموزش خـوبي بـه آنـان بايـد. ببيننـد آناليـن براي چگونگي استفاده از ويدئوكنفرانس

هـاي خـوبي بـراي آمـوزش در آينـده هاي متكـي بـر كاغـذ روش توجيه شوند كه روش
___________________________________________________________________________ 

1. Laura Lefkowits, The Future of Schooling, Educating America in 2020, Solution Free 
Dress, 2010.  
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هـاي مناسـب بـراي آمـوزش در آينـده، بفهمنـد كـه روش همچنين آنهـا بايـد. نيستند
و روش آموز دانش هاي جديد بـر تفكـر اين روش. پذيرد محور را نمي هاي معلم محور بوده

و رابطه اطاعت و دانش خالقانه مبتني بوده ، كنـد آموز را رد مـي محور گذشته ميان معلم
ياج دارند تا اينكه از آنان انتظـار آموزان بيشتر به گفتگو با معلمانشان احت در آينده دانش

. باشند گوش دادن منفعالنه داشته
عنوان بهترين دبيرستان به1رابرت فرانتز در ادامه به مدرسه فيالدلفيا براي آينده

از. كندميشناخته شده در جهان اشاره  : اين مدرسه هشت ويژگي دارد كه عبارتند
و ارزيابي چهار سال بعد از افتتاح، مدرسه.1 فيالدلفيا براي آينده، برنامه سنجش

.است كرده آموزان جديدالورود اعالم سواد ديجيتالي براي همه دانش
ميوارد تازه آموزان همه دانش.2 و الزامي كه، واحدي جديد گيرند تا آنها را آماده كند

مختلف را براي هاي در آخر سال آنها نقشه. اي كار كنند هاي چندرسانه بتوانند با پروژه
مي سازماني محلي طراحي مي بي كنند كه و سرپناه براي .ها بسازد خانمان كوشد تا خانه

از.3 كميته استخدام معلم مدرسه فيالدلفيا براي آينده دربرگيرنده شمار زيادي
و جذب معلمان را تحت نظر دارد دانش .آموزان است اين كميته روند انتخاب

ميپروسه انتخاب معلمان جدي.4 را د، آنها را مجبور كند تا درخواست پذيرش خود
به شكلي آنالين در بازه زماني بلندمدتي ارائه كنند تا معلوم شود كه چقدر توانايي 

.اي از كامپيوتر را دارا هستند استفاده حرفه
تر مدير نه، بلكه مسئول آموزش ناميده مدير مدرسه با همان اصطالح قديمي.5

م. شود مي و خطاب كردن دير مدرسه با نام مسئول آموزشي، اصطالحي ضدمراتب
مي طبقه و را هاي موقعيتي مالل تواند تفاوت بندي بوده . كند رنگكمآور در مدرسه

و كالس درسي وجود دارد، اما معلمان.6 اگرچه برنامه استانداردي براي آموزش
د طور مجزا آموزش پروژه به ميمحور خالقانه خود را در چارچوب كالس كنند، رس دنبال

آموزش به وسيله درس دادن، يادگيري(فرهنگ حاكم بر مدرسه هميشه روش مرسوم 
رد) به وسيله گوش دادن .استكرده را

و.7 با چهرهبه چهرههماهنگ با مورد قبلي، نوجوانان مدرسه شروع به آموزش رودررو

___________________________________________________________________________ 
1. Philadelphia's School of the Future  
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و به همديگر اين روش قدرتمندترين تاكتيك آموزشي در مدرسه. كنندميهمديگر بوده
مي هاي مختلف مانند مهارت مهارت .دهند هاي كامپيوتري را ياد
و والدين همديگر، تيمي متشكل از معلمان، دانش2009-2010در سال.8 آموزان

1.را مالقات كردند تا بار ديگر كل برنامه آموزشي مدرسه را دوباره طراحي كنند

گذاري هايي است كه بسيار تمايل دارد تا با سرمايه شركت مايكروسافت جزو شركت
عنوان الگويي موفق تبليغ روي مدرسه فيالدلفيا براي آينده، بتواند الگوي مديريتي آن را به

اش براي مدارس جديد، شركت مايكروسافت كوشيد به همين دليل در برنامه جهاني. كند
در تا از مدرسه فيالدلفيا از12براي آينده و بيش در35كشور مختلف هزار مدرسه

بههشت البته مايكروسافت. سراسر جهان كمك بگيرد درس هشت عنوان مورد فوق را
.مد نظر داشتكندمياش از مدارس متعددي كه آنها را حمايت اساسي در چتر حمايتي

نكته اسـت كـه مـدارس آنچه كه براي ما در ايران نيز شايان توجه جدي است، اين
آن ناظر بر آينده نيز در ايران جز از طريق توجه بـه ويژگـي  هـاي نمونـه موفـق جهـاني

دربي. قابليت تحقق را ندارند شك سواد ديجيتالي بايـد اولـين ويژگـي چنـين مدارسـي
آموزان جامعه قادر بـه كسـب آمـادگي الزم بدون سواد ديجيتالي كافي دانش. ايران باشد
اي هـاي چندرسـانه توانايي الزم براي كار با پروژه. به جهان آينده نخواهند بود براي ورود

انتخـاب معلمـان. توانايي ضروري ديگري است كه در كنار سواد ديجيتالي بايد بياموزنـد
. هاي اصلي مدارس حتماً بايد دچار دگرگوني شود عنوان يكي از پايه به

و جذب معلمان ناك روش و سازگاري الزم با تحوالت هاي قديمي انتخاب افي بوده
مي. رخ داده در سطح جهاني را ندارد هاي جديد را در انتخاب معلمان توان روش اگرچه

و جذب  آزمايش كرد، اما نمونه مدرسه فيالدلفيا براي آينده كه در آن كميته پذيرش
مي معلمان واجد دانش به آموزان زيادي هستند انتخاب هاي عنوان يكي از روش تواند

.كار رودبهمعلمان 
و نظام آموزشي ما با حق دانش و جـذب معلمـان بيگانـه اسـت آمـوزان در انتخـاب

. هاي آينده است همين امر يكي از داليل ناسازگاري آن در كنار آمدن با واقعيت
و پرورش مي تواند در كنار عوامل فوق معلمان را مجبور كنـد كـه از شـبكه آموزش

___________________________________________________________________________ 
1. Lgnoring Educational Futuristics, p. 106.  
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مـدارس جهـان آينـده. انجام تمام كارهاي اين وزارتخانـه اسـتفاده كننـد اينترنتي براي
و نـاتواني يـا كـم  و عميق اينترنتي معلمان اسـت در نيازمند سواد واقعي تـواني معلمـان

. تواند صدمات جدي به روند آموزشي در جامعه ما بزند استفاده از اينترنت مي
رگرا بـا محوريـت مـدير مدرسـه مديريت مدارس نيز نيازمند گـذار از حالـت اقتـدا

و همـين امـربهمراتب اداري در مدارس ما همچنان سلسله. هستند قوت خود باقي است
هاي مدارس آينـده شرط آموزان در اداره مدرسه را كه يكي از پيش مشاركت جدي دانش
هاي خطاب شـده در سيسـتم آموزشـي مـا ايـن شك نامبي. سازد است را غيرممكن مي

بهب اداري را تقويت كردهمرات سلسله و الزم است تا براي تحقق مدارس آتي در ايران اند
اندركار مدرسه را از تمركز اقتدار در دستشـان محـروم هايي انديشيد كه عناصر دست نام

به. كند و مقـام اجتمـاعي كمـك شدن تفاوت رنگكماين اقدام هـاي مربـوط بـه شـأن
و هاي خالقيت ايجاد برنامه. كند مي محور كه روش مرسوم يادگيري از طريق گوش دادن

حفظ كردن را رد كند از ديگر عواملي است كـه نظـام آموزشـي ايـران را بـراي ورود بـه 
. كند دنياي آينده آماده مي

از. كنندمينقش مهمي را ايفا شك والدين نيز در اين روند بي به آنها بايد فراتر
آموزان بايد در بازبيني كليت والدين در كنار دانش. حاميان مالي صرف مدرسه نگريست

. مدارس ما نقش داشته باشند
به شك همه موارد ذكر شده در گرو انعطاف بي و توجه پذير بودن نظام آموزشي ما

و يادگيري استهاي كنون واقعيت منسوخ شدن رويه به.ي آموزش اميدواريم توجه
و نمونه هاي موفق از مدارسي مانند مدرسه فيالدلفيا براي آينده بتواند به ما در طراحي
.ريزي براي تحقق چنين مدارسي در جامعه ايران نيز كمك نمايد برنامه

1استراتژيكو الملل بين مطالعات مركز

و پژوهش مهم دنياست كه در سال شد 1962اين مركز جزء مراكز مطالعاتي اين. تأسيس
و امنيتــي، مطالعــات منطقــه  و تحقيــق دربــاره مسـائل دفــاعي و مؤسسـه بــر پــژوهش اي

و توسعه اقتصادي متمركز است هاي بين چالش اين مركـز،. المللي از انرژي گرفته تا تجارت

___________________________________________________________________________ 
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م المللـي توسـط دانشـگاه طالعـات مربـوط بـه امنيـت بـين بهترين اتاق فكر جهـان بـراي
و شـبكه كارمنـد تمـام 220در اين مركز. پنسيلوانيا لقب گرفته است از وقـت اي گسـترده

و پژوهش درباره مسائلي مشغولند كـه معطـوف بـه  متخصصان طراز اول جهاني به تحقيق
و تغييرات ممكن در سال و دهـه آينده و لعـات بـين مركـز مطا. اسـت هـاي آتـي ها الملـل

و رسـانه آمريكااستراتژيك مرتب به كنگره  و اداري ايـن كشـور هـا بـراي، دستگاه اجرايـي
و راهنمايي اين مركز به ارائه دستورالعمل. دهد توضيح حوادث روز دنيا مشورت مي هـاي ها

و جمهوريخواه براي بهبود استراتژي اياالت متحده مي 1.زدپردا الزم به هر دو حزب دمكرات

و آغاز 2016در دسامبر ، اين مركز 2017و چند هفته قبل از اتمام سال ميالدي
و متخصصان كه آينده 2017بر پيشگويي سال مبنيحاصل پژوهش جامع خود پژوهان

پژوهي نظر به اهميت اين تحقيق كه در حوزه آينده. آمريكايي نوشته بودند را منتشر كرد
بديهي است كه ذكر آراي.ي مهم آن را در ادامه خواهيم آوردخالصه مقاالت گيرد، قرار مي

و صرفاً براي اطالع از پيش هيچبهنويسندگان اين گزارش  بيني وجه به معني تأييد آنها نبوده
در آينده و متخصصان آمريكايي از روند وقايع مي 2017سال پژوهان .پردازيم به ذكر آن

 روي تيم دونالد ترامپ چيست؟ههاي عمده امنيت ملي روب چالش.14-1-4

جـان«؟ اثـر»روي تيم دونالـد ترامـپ چيسـتههاي عمده امنيت ملي روب چالش«مقاله
و رئـيس مركـز مطالعـات بـين وي متخصص مطالعات بين. است» هامر و المللـي الملـل

فراوانـي را در هـاي حكـومتي او جـداي از كارهـاي پژوهشـي سـمت. استراتژيك اسـت 
سنا او را به عضو كميسيون آينـده صـنعت 2001در سال. دار بوده است واشنگتن عهده

و. كردهواوفضاي اياالت متحده منصوب  همچنين در تيم انتقالي اوباما ايفاي نقش كـرده
او آثار متعددي را درباره مسائل. مديره سياست دفاعي در واشنگتن بوده است هيئتجزء 

و  و ارتباطـات امنيتي و2 دفاعي نگاشته است مانند الزام استراتژيك، كنترل و تكنولـوژي
3.ويكم نگاشته است امنيت در قرن بيست

___________________________________________________________________________ 
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 بخشي مشروعيتدر اين مقاله، جان هامر، در ابتدا عظمت سيستم سياسي مردمساالر را
را) 2016(امسال. داند به تغيير مي در اياالت متحده دونالد ترامپ انتخاباتي مشروع

و به از نظر مؤلف. جمهور اياالت متحده اكنون برگزيده شده است عنوان رئيس پيروز شد
.اند اين انتخابات نشان داد كه چقدر آمريكاييان از عملكرد دو تيم قبلي كاخ سفيد ناراضي

و عصبانيمردم از هر رو دونالد ترامپ توانست بر موج. اندي احزاب سياسي ناراحت
از. هاي عمومي سوار شود نارضايتي تالش كرد تا چيزهركمپين انتخاباتي ترامپ بيش

و از ارائه پيشنهادهاي سياسي مشخص خودداري كند .رنجش عمومي مردم را هدايت كرده
و و ادار كردن اين كشور به پرداختن ساختن ديواري در مرزهاي جنوبي با مكزيك

و نقشه باشد، سخن دل مردم عصباني آمريكا بود هزينه . هاي آن بيشتر از آنكه يك طرح
را اكنون اما نارضايتي بهبههاي مردم كه كمپين ترامپ آنها نفع خود هدايت كرد بايد با

و انضمامي بدل شود قدرت رسيدن تيم ترامپ به سياست اين امر نيازمند. هاي عيني
و چگونگي كاركردهاي آن است همچنين بايد به شناخت زمينه. دانش از حكومت

و به فهم نيروهايي كه بايد در فرمول هاي سياسي بندي تاريخي مسائل جاري رسيد
شدجديد قرار دا كه.د نائل و ارتباطات بدين معني است امروزه ماهيت جهاني تجارت

و فهم حوادث رخ داده در ديگر كشورهايي آمريكا  به كسب شناخت از جهان بيرون خود
و رفاه آنها مي به همين دليل تيم. گذارد مجبور است كه تأثيري مستقيم بر زندگي

و تحليلهاي جديد ترامپ بيش از هر زمان نيازمند ايده . هايي دقيق استي واقعي
هاي امنيت ملي اصلي تيم كند كه چالش مؤلف در ادامه، اين پرسش را مطرح مي

را 2017ترامپ بعد از آنكه در ژانويه  دست گرفت چه خواهد بود؟ او در ادامهبهقدرت
كه به چهار چالش اصلي اشاره مي و يا تهد سالآمريكاي كند يد هاي آينده را با فرصت

اين مسائل از نظر جان هامر نه تنها براي موفقيت تيم ترامپ،. كند اساسي مواجهه مي
و رؤساي و سرزندگي آمريكا و مهم هستندجمه بلكه براي حيات :وري بعدي نيز اساسي

ما)الف هاي اخير سياست ما سير قهقرايي را پيموده است، در سال:موقعيت داخلي
م و كشور تقسيم شده استحكومت متورم شده، اقتصاد همه اين مسائل تأثيري.ا در ركود

مي معنا نگرند تا سخنان گفتهميآمريكا كشورهاي ديگر به توانايي. گذارد دار بر امنيت ما
و به و استراتژي شده را عملي كند و هدفمند، رفتار كند هاي خود را دنبال كند، طوري مؤثر
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ميدليل فقدان توان هنگامي كه ما چه به و يا ضعف اراده در انجام امور شكست خوريم، ايي
اگر تيم ترامپ بتواند اجماع سياسي. كنند ديگر كشورها آن را نشانه ضعف آمريكا قلمداد مي

و مهارت هاي آموزشي، اصالح داخلي را براي ايجاد شغل، اصالح ماليات، تقويت آموزش
و بهبود دوباره زيرساخت توان متصور شد كه آمريكاميآنگاه حكومت برقرار كند كارايي ها

و مشكالت واقعي داخلي را حل كند،. شود به چه كشوري بدل مي اگر آمريكا بتواند مسائل
به جايگاه بين و نفوذ آن مي طور گسترده المللي آنچه كه امروزه در اياالت. يابد اي افزايش
اس متحده مي شهروندان اظهارنظر نمادين آنها رأي.تگذرد سياست، بدون حكومت كردن

به. براي شكل دادن به انتخابات بعدي است اگر اين روند ادامه يابد از نظر مؤلف، آمريكا
.شود چيزي كمتر از يك ببر كاغذي در چشم مردم جهان بدل مي

و نامعلوم)ب بسياري از سخنان ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتي:متحداني مبهم
و خليجآمريكا او بسياري از متحدان. بودآمريكا به متحدان راجع را در اروپا، آسيا فارس

مي» سواري مجاني« كه. كرد خطاب و آمريكا معني اين سخن آن بود در نگهداري
و كشورهاي ديگر نيز بايد سهم خود را در اين زمينه كنترل نظم بين المللي تنها بوده

د. ايفا كنند هاي امنيتي براي نظم اي از هزينه يگر بايد سهم منصفانههمچنين كشورهاي
مي از نظر جان. جهاني را برعهده بگيرند كاربهرا توان استراتژي اصلي هامر در آينده نيز

ما متعهد به دفاع از ديگران تا جايي هستيم: برد كه به موفقيت در جنگ سرد انجاميد
. كه ما را نيز در هنگام نياز ياري كنند

هاي هاي اخير قدرت از نظر مؤلف در سال:اي با اعتماد به نفس بيشتر رقيبان منطقه)ج
به منطقه و ايران اعتماد به نفس بيشتري را كسب كرد اي اين.ند خصوص چين، روسيه

هايي براي به چالش كشيدن اياالت متحده اند به روش كشورها از نظر جان هامر توانسته
و دست بزنند كه پايين و موج درنتيجهتر از آستانه تحمل واشنگتن بوده ب واكنش آشكار

و يا فعاليت در مرز. خشن آمريكا بشود اين وضعيت را منطقه جنگي مبهم، جنگ دوگانه
دليل آنكهبه. هاي دفاعي سنتي است اين نظريه فراتر از فعاليت. نامند خاكستري مي

واكنش سريع درنتيجهآورد، اي آستانه تحمل ما را در نمي هاي منطقه هاي اين قدرت فعاليت
ف در اينجاست آمريكا از نظر مؤلف مشكل مضاعف. را تاكنون برنيانگيخته استآمريكا وريو

و مواجهه با اين مشكل را ندارد ما. كه حكومت آن آمادگي الزم براي شناخت در جنگ سرد
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اما. تر بوديم، زيرا اجماعي بر سر دشمن فوري خود داشتيم در اتخاذ رويكردي جامع موفق
عي بر سر دشمن در اياالت متحده وجود ندارد، به همين دليل وضعيت ما امروزه چنين اجما

و منسجم نيازمند پاسخي پيچيده درنتيجهتر از دوران جنگ سرد است پيچيده . تر است تر
به انقالب عرصه ارتباطات كه مي:پيامدهاي امنيتي انقالب ارتباطات)د توان آن را

، تأثير كرددهي دوباره به زندگي ماست نيز تعبير پيشرفت تكنولوژيكي كه در حال شكل
و در سال عمده هاي آينده نيز قطعاً اين اهميت اي بر رويكردهاي سنتي امنيت ملي داشته

و امنيت اطالعات در آمريكا ما با نوعي از آسيب. شود بيشتر مي پذيري در عرصه زيربناها
زده دوران كمپين انتخاباتي، اين خطر مخصوصاً در زمينه فارغ از ادبيات سياست. مواجهيم

و شبكه هاي هسته رل سالحكنت را اي، سيستم بانكي و الكترونيكي آمريكا خود مخابراتي
كه تاريخ نشان داده در حوزه سايبري، دفاع آنجاييازمخصوصاً. دهد بيش از پيش نشان مي

.مايه نگراني ما براي آينده است تر از حمله است كه اين امر بسيار راحت
ين شـاهد نقـش اساسـي ارتباطـات مـدرن در جداي از امنيت سايبري، مـا همچنـ

و راديكاليزه كردن تروريست انگيزه مي بخشي ضـربه آمريكـا خواهند بـه هايي هستند كه
را. بزنند همچنين تهديد آن است كه ارتباطات مدرن به افراد در سراسر جهان اين اجازه

و هنجارهاي مسلط را دور بزنند اي. داده است كه نهادهاي مستقر ممكـن فرايندناگرچه
و رهايي به است دمكراتيك در نظر برسد، اما تأثير نامطلوبي بر توانايي حكومت بخشي هـا

و  . به حوادث داردبموقع پاسخ مناسب
در چهار سال بعدي را موارد ذكر آمريكا هاي اصلي در خاتمه، جان هامر چالش

سميشده  و جنگ داخلي در و نه شكست دادن داعش، ناامني و كره شمالي داند وريه
هاي آينده را شكل از نظر او آنچه تهديدهاي امنيتي عمده آمريكا در سال.اي هسته

و نامعلوم، رقيبان منطقه مي اي با اعتماد دهد، موقعيت داخلي اين كشور، متحداني مبهم
و پيامدهاي امنيتي انقالب ارتباطات است . به نفس بيشتر

؟ بر رهبري آمريكا رو به زوال است آيا بنيان نظم مبتني.15-1-4

را» بر رهبري آمريكا رو به زوال است؟ آيا بنيان نظم مبتني« » مايكل گرين«اين مقاله
و استراتژيك وي مشاور مركز مطالعات بين. نوشته است و پروفسور در رشته1الملل بوده

___________________________________________________________________________ 
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هم. الملل دانشگاه جرج تاون است روابط بين چنين يكي از اعضاي شوراي امنيت او
و در دوران رياست 2005و 2004هاي در سال،1ملي جمهوري بوش خدمت كرده است
و تحليل مسائل دفاعي بوده 1997تا 1995از. است او عضو پژوهشي انستيتوي تجزيه
آن. است الملل دانشگاه جان هاپكينز بوده او استاد مدرسه پيشرفته مطالعات بين،قبل از
و مثلث استراتژيك با چين. است مرحله-2او مؤلف آثار متعددي همچون ژاپن، هند

. است4جمهور جديد ايالت متحدهو توصيه به رئيس-3آمريكا- جديدي از ائتالف ژاپن 
5بر رهبري آمريكا رو به زوال است مبتنيم مايكل گرين در آغاز مقاله آيا بنيان نظ

ميآمريكا به سخنان جيمس كلپر مدير اطالعات ملي كند كه اخيراً محيط استناد
و آرايش گوناگوني از تهديدهاي جهاني پيچيده«عنوان امنيتي جهان را به » ترين وضعيت

در53توصيف كرده است كه او طي دي سازمان سال كار . ده استهاي امنيتي به چشم
و بيماري و هوايي هاي جهاني شدن نيز از طرف ديگر منظره وسيعي از تغييرات آب

واگيردار را موجب شده كه فراتر از توانايي تنها يك حكومت است تا به كنترل آن اقدام 
به ساالري كه مردم حاليدر. كند و به شكلي متحد هاي بزرگ دنيا بايد در كنار هم

هاي جديد بپردازند، درون مرزهاي خودشان شاهد موج جديدي مواجهه با اين چالش
و عوام بومي زيرا نهادهاي داخلي اين كشورها همچنان در حال؛ فريبي هستند گرايي

و تضعيف چتر كردن نااميد  مردمي هستند كه در حال كشمكش با رشد نابرابري خزنده
.باشند خدمات دولت رفاه مي

ميمؤلف در ادامه به طرح اين پرس بر مبتنيهاي نظم جهاني پردازد كه آيا بنيانش
در چالشدر اين محيط آمريكا رهبري سال گذشته،70 برانگيز در خطر است؟ از نظر او

و شبكه دهنده اصلي ثبات بين اياالت متحده شكل را المللي بوده اي جهاني از متحدان
و تشويق و رشد بوده است دوروبر خود داشته هاي او به رشد گرايش. كننده تجارت

و بومي عوام مي فريبي كند اگرچه گرايي در مرزهاي كشورهاي متحد آمريكا نيز اشاره
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. كند همچنان نگرش مردم اين كشورها نسبت به ائتالف با آمريكا را ايجابي فرض مي
اي همچون البته همچنان كشورهاي زيادي هستند كه نگراني فراواني از رقباي منطقه

چ و ميروسيه و زور براي تغيير موقعيت كنوني استفاده ين دارند كه كوشند تا از اجبار
و روسيه هزينه 2011از سال. كنند درصد افزايش30هاي دفاعي خود را به ميزان چين
يك حاليدراند داده هاي نظامي خود را در اين مدت پنجم هزينه كه اياالت متحده حدود

. كاهش داده است
ت براي Ĥمريكا وسعه زرادخانه اتمي كره شمالي است كه اعتبار آمادگيچالش ديگر،

مي پاسخ نظامي به اين كشور در شكل جنگي كوتاه البته مؤلف. اندازد مدت را در خطر
و بازيگران منطقه كدام از اين قدرت كند كه هيچ بالفاصله ادعا مي به ها اي، امكان رسيدن

و توانايي رهبري جهاني را ندارند، روسيه قدرتي و نظامي رو به زوال است هاي سايبري
و جلوگيري از  او در خدمت ايجاد آشوب محدود در سيستم سياسي غرب از يك طرف

. تحكيم روابط كشورهاي سابقاً عضو بلوك شرق با ناتو است
اي است، ولي برخالف روسيه سهم چين نيز درگير نوعي از احياگري محدود منطقه

و خواهان مقابله مستقيم با اياالت متحده صادي بينبزرگي در نظم اقت المللي دارد
با خطر–مخصوصاً چين–اي تجديدنظر طلب هاي منطقه واقع همه قدرتدر. نيست

و حتي ترتيبات امنيتي جمعي از طرف ديگر مواجهه هستند  افزايش موازنه از يك طرف
.طلبانه خود ادامه دهند در صورتي كه بخواهند به رفتار تجديدنظر

دهد، اما كامالً بر بقاي كره شمالي نيز اگرچه مرتب به تهديدات اتمي خود ادامه مي
و توانايي  هـاي خـود بـر آسـياي محدودي در تحميل خواسترژيم سياسي متمركز بوده

و شـمالي دارد  و نظـامي، بـا ايـن وجـود رشـد سـرمايه. شرقي گـذاري در امـور دفـاعي
و تحمل ريسك توسط بازيگران چالش توانايي اي در آسـيا، برانگيـز منطقـه هاي نامتقارن

و خليج فارس موجب پيدايش ترديد در مورد رهبري جهاني اسĤمريكا اروپا البتـه.تشده
اي تنها به شكلي مصنوعي با همـديگر همكـاري هاي تجديدنظرطلب در هر منطقه قدرت

مي؛ زيرا كنند مي . بينند همه آنها همديگر را تهديد وجودي بالقوه
و جنبش حمايت ايران از انقالب مي هاي اسالمي بي هاي اسالمي ثبات شدن تواند به

و اقليت مي هاي اسالمي در هر دو كشور چين تواند روسيه بيانجامد، رشد اقتصادي چين
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تهديدي براي روسيه باالخص شرق دور باشد، جنگ ايدئولوژيك روسيه با اياالت متحده
و تعارضي با غرب منجر شود كه چين نيازي به آن ندارد مي .تواند به درافتادن چين به تضاد

رهاي روسيه، چين، مايكل گرين در ادامه به بازگشت امواج اقتدارگرايي در كشو
و فيليپين نيز اشاره مي او معتقد است كه ترس. كند تركيه، مجارستان، كامبوج، تايلند

و چين به همكاري متقابل براي سركوب از انقالب هاي رنگي باعث شده تا روسيه
و نااميدي حتي بخش. اعتراضات سياسي دست بزنند هايي از نخبگان همه اين عوامل

و سياسي آمريكايي  از روند مردمساالري در جوامع آسيايي باعث شده تا هنجارها
.هاي آمريكايي در مناطقي از جهان در حال تضعيف باشد ارزش

و در آينده را در ابعاد اقتصادي نيز برميآمريكا هاي پيش روي مؤلف چالش شمرد
آ سازمان آن هايي مانند حسابهبطلب اي تجديدنظر هاي منطقه را در خدمت قدرت1سه

او. آورد مي ميدرالبته گيرد كه نبايد درباره توانايي اين نهادهاي در خدمت نهايت نتيجه
مي. اي مبالغه كرد هاي منطقه قدرت و روسيه هرچند هايي كوشند تا از سازمان چين
سه مانند ياآنآ براي اهداف تجديدنظرطلبانه خود استفاده كنند، اما حتي در خود EUو

.آسيا رفتارهاي ژئوپليتيك در درجه اول بيشتر وابسته به ناتو يا شبكه متحدان آمريكاست
بر الملل مبتني هايش نظم بين گيرد كه بنيان در اينجا مايكل گرين نتيجه مي

بهرهبري اياالت متحده اگرچه تحت فشار قرار گرف نظر ته است، اما فروپاشي آن بعيد
و پروسه جهاني. رسد مي اگرچه امروزه تهديدهايي بزرگ از ناحيه بازيگران غيردولتي

را. شدن پديدار شده كه قبالً وجود نداشت و اوباما، تهديد عظيم پيش رو دو تيم بوش
ميكه درحالي. ديدند متفاوت مي ي بر تغييرات ديد، دوم اولي آن را از ناحيه تروريسم

.نهاد اقليمي انگشت مي
مي مؤلف در بخش نتيجه كند كه اگرچه نظم نوليبرال گيري اين نكته را بيان

و تضعيف شده است اين امكان. مسلط در جهان فرو نريخته، اما از درون به لرزه افتاده
در مي و پيشرفت تكنولوژيك رود كه اين نظم مسلط جهاني در اثر جهاني شدن

. برانگيز متالشي شود ويي فاجعهسناري
از كند از جانب شبكه نگراني دوم كه آينده آمريكا را از نظر نويسنده تهديد مي اي

___________________________________________________________________________ 
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و ارزش هاي منطقه قدرت مي اي است كه منافع .كند هاي مشترك آنها را با همديگر متحد
و اي آمريكا در نقاط مختلف جهان در قرن بيست نهايت برتري منطقه در ابسته ويكم

شد قدرتكردن به سهيم  و هند است همچنان كه اين كشور مجبور هاي نوظهور چين
و آلمان را در قدرت منطقه و جهاني سهيم كند در قرن بيستم كه ژاپن همه اين. اي

فريبي وظايف نهايت وابسته به رهبري هوشمند است كه بتواند فارغ از عوامدراقدامات 
.خود را انجام دهد

 آيا روسيه به بازي، در نقش بد ادامه خواهد داد؟.16-1-4

. است» الگا اليكر«اين اثر نوشته1»داد؟ خواهد ادامهبد نقشدر بازي،به روسيه آيا«
و پژوهش و وي متخصص مسائل روسيه بوده هاي اخير او بر توسعه اقتصادي، سياسي

و آسياي مركزي متمركز  نظامي در كشورهاي در حال گذار باالخص روسيه، اوكراين
و آثار متعددي دارد او سال. است مانند. ها در بنياد رند به پژوهش مشغول بوده است

و معاصر« بازدارندگي اتمي«-2»يك ارزيابي: سياست خارجي روسيه در زمينه تاريخي
و.4»سياست خارجي روسيه«و3»در اروپا او در هر دو مركز مطالعات استراتژيك

و اوراسيا بوده است بين و نيز رند مدير بخشي مربوط به مطالعات روسيه شايان: الملل
و دكتراي علوم ذكر است كه وي مدرك كارشناسي ار شد خود را از دانشگاه هاروارد

. اخذ كرده است MITسياسي را از دانشگاه 
نويسنده در آغاز مقاله با بيان اينكه روابط اياالت متحده با روسيه در وضعيت

به الحاق 2014غيرقابل كنترلي در سه سال اخير بوده است، تصميم مسكو در اوايل 
و استفاده از نيروي نظ امي در اروپاي شرقي را پاياني بر ربع قرن تالش براي كريمه

و نزديكي به اين كشور مي اين وضعيت منجر به طرح اين پرسش. داند مشاركت روسيه
و به چه طريقي بايد با روسيه مواجهه  و نيز متحدان اين كشور شد كه چگونه در آمريكا

، كساني هستند كه پرسش از جمهوري آمريكا بعد از انتخاب دونالد ترامپ به رياست. شد
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مي چگونگي مواجهه با روسيه را بي جمهور برگزيده تمايل زيادي رئيس؛ زيرا دانند معنا
به همين دليل هم در روسيه. جمهور روسيه دارد به كنار آمدن با والديمير پوتين رئيس

مصالحهو هم در غرب بسياري بر اين باورند كه اداره جديد كاخ سفيد به دنبال نوعي از
و خاتمه بن و ما شاهد روابط جديدي ميان با كرملين بست در روابط اين دو كشور بوده

و واشنگتن خواهيم بود .مسكو
مي سويبههاي ايجابي الگا اليكر در ادامه بر احتياط در برداشتن قدم . كند مسكو تأكيد

ا او مي و هر دوي ين كشورها از همكاري گويد اگرچه بهبود روابط با مسكو ايده بدي نيست
و تقليل منازعه، دستاوردهاي فراواني خواهند داشت، اما دونالد ترامپ سومين  با هم

و سازنده در تعامل رئيس جمهور اياالت متحده خواهد بود كه خواهان گشودن راهي جديد
مي. با روسيه تحت رياست پوتين خواهد بود دهد ايده داليل فراواني وجود دارد كه نشان

بهب مي هبود روابط دو طرف بسيار دشوارتر از آن چيزي است كه تعريف سياست. رسد نظر
كرملين آشكارا نوعي. خارجي مناسب در برخورد با روسيه نيازمند فهم ديدگاه روسيه است

و اعتبار از ديدگاه كرملين با  از سياست خارجي را اتخاذ كرده كه بر محوريت پرستيژ
يا. گتن ممكن استايستادن در مقابل واشن و صد اين ديدگاه تا حدودي ناشي از نگاه صفر

و سفيد به جهان است براي مسكو، قدرتمند بودن به معني آن است كه در مقابل: سياه
و قدرتمند باشد به. ديگران قوي در اياالت متحده كه بعد از جنگ سرد عنوان ابرقدرتي

و مناسب اس رادر.تسطح جهاني ظاهر شد، معياري طبيعي واقع كرملين اياالت متحده
و تضعيف روسيه اتخاذ كرده استبينيد كه سياستي پيچيده را براي تنبي كشوري مي .ه

را امروزه روسيه احساس مي كند كه ديگر به اندازه كافي قوي شده است تا آمريكا
در سه سال گذشته يكي از اهداف مسكو اثبات اين درنتيجه. كندنشيني وادار به عقب

تواند دقيقاً همان كارهايي را انجام دهد كه آمريكا انجام امر بوده است كه روسيه مي
و اين امر از نظر مسكو مي تواند اياالت متحده را از انجام داده است مانند دخالت خارجي

.خواهد باز دارد كارهايي كه مي
ا ست در عمل ديدگاه مسكو به اين معني است كه نه تنها خواهان الگا اليكر معتقد

عنوان هدف خاص خود است، بلكه به دنبال رصد ارتقاي نقش روسيه در جهان به
و رهبري آن در جهان است هاي پيش فرصت . آمده براي به چالش كشيدن اياالت متحده
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به واشنگتن نيز بسياري از سياست و رفتارهاي روسيه را ان بخشي از استراتژي عنو ها
به. نگرد خرابكاري مي عنوان از نظر مؤلف رفتارهاي روسيه در سياست خارجي را چه

كند كه رفتارهاي اين كشور خرابكاري تعريف كنيم يا خير، چيزي از اين واقعيت كم نمي
ميبرتأثيرات خاص خود را در جهان  يي كه تعداد كمي از افراد به توانا حاليدر. گذارند جا

مسكو در ايجاد ناآرامي در اوكراين باور داشتند، مشاركت نظامي روسيه در سوريه بسياري 
و سبب ايجاد تفاوتي بزرگ در سرنوشت جنگ در اين كشور شد اين. را به تعجب واداشت

در مداخله نظامي اگرچه سوريه را به صلح نزديك تر نكرد، اما به تحكيم موفقيت بشار اسد
را.يداين كشور انجام مثابه يك باتالقبهدر اروپا نيز اگرچه عمليات روسيه در اوكراين

و دگرگوني در پويايي قاره نگرند، اما داللت مي اي هاي پوشيده اين عمليات بر تغيير
هاي وضعيت جديد سبب شده تا مسكو احساس كند كه دريچه. مدت داللت دارد بلند

و وحدت و نهادهاي آن به رويش گشوده شده واقعي براي به چالش كشيدن اروپا غرب
هاي اخير آموخته مانند تالش براي آنچه كه روسيه از اقداماتش مخصوصاً در سال. است

و هك ايميل هاي هيالري كلينتون، اين نكته است كه چنين اقداماتي كودتا در مقدونيه
مي جواب مي و روسيه را قدرتمندتر از آنچه كه هست نشان .دهد دهد

چنين شرايطي با به قدرت رسيدن ترامپ، اداره جديد كاخ سفيد خواهان بستن در
قراردادهاي جديد با مسكو است، اما در اين ميان نبايد از يك نكته غافل بود؛ به قدرت رسيدن 

. كند جمهوري جديد در اياالت متحده امكان قرارداد جديدي را لزوماً فراهم نمي رئيس
مي قراردادها را تنها برحسب خواست مشكل آن است كه روسيه اين .خواهد هاي خود

در خاتمه نويسنده آمريكا را از تنها گذاشتن متحدان اروپايي خود در آينده برحذر
به. دارد مي عنوان از نظر او چنين چيزي به معني تنها گذاشتن كشورهاي اروپايي

و به خود آمريكا نيز ضربه مي بالفاصله البته الگا اليكر.زند متحدان آمريكا قلمداد شده
و قرارداد با مسكو نيست، اما معنايبهاو كند كه سخنان اضافه مي اجتناب از همكاري

و جنبه امنيتي هر نوع قراردادي با روسيه بايد واقف بود و مديريت بعد .حتماً به شناخت
ري را به نظر اين نوع از قراردادهاي احتمالي در آينده دستاوردهاي آشكاديگر عبارت به

و صرفاً كرملين از آن منتفع نباشد برمي. مؤلف بايد براي اياالت متحده داشته توان
و عدم انتشار آن، مشاركت جدي بررسي اهداف مشتركي مانند كنترل سالح هاي اتمي
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و پيدا راهي براي پايان دادن به جنگ داخلي سوريه كه كردن آينده امنيتي اروپا
زديدامستلزم بازسازي پا .ر است، به همكاري متقابل دست

 آيا ما نيازمند استراتژي جديدي براي پيشگيري از حمالت تروريستي.1-4- 17
1به اياالت متحده هستيم؟

آيا ما نيازمند استراتژي جديدي براي پيشگيري از حمالت تروريستي به اياالت متحده«
و»هستيم ، اين مقاله نوشته شانون گرين است، وي در حوزه جامعه مدني فعال بوده

از تجربيات عميق درباره توسعه بين و بيش سال در حكومت آمريكا،13المللي دارد
و فعاليت همچنين عضو شوراي امنيت ملي بوده. هاي خيريه مشغول بوده است دانشگاه

و نيز مشروعيتطيو با كاخ سفيد در برنامه مواجهه با افرا و خشونت از گري زدايي
و شام  او قبل از ملحق شدن. همكاري كرده است) داعش(تبليغات دولت اسالمي عراق

و پروژه به كاخ سفيد در مركز بين هاي امنيتي المللي ويلسون در حوزه تغييرات اقليمي
. مبارزه با ايدز در آمريكا همكاري داشته است

ـ در آغاز مقاله، مؤلف سال پيش15وضعيت جهان بعد از حمالت يازدهم سپتامبر
درـ را وضعيتي توصيف مي كند كه در آن تروريسم گسترش يافته، طرفداران جديدي را

و حتي سايه آن بر سر كره زمين گسترده . تر شده است ميان نسل جديد پيدا كرده است
س و دمكرات در و در طـولالاز نظر نويسنده اگرچه دو حزب جمهوريخواه هاي گذشـته

از ها، تخريب النه خود بر كاخ سفيد در شكار تروريست رياست و جلـوگيري هاي امن آنها
و حمله به اياالت متحده موفق بـوده برنامه اقـدامات آنهـا مسـئله رغـم بـه انـد، امـا ريزي

و خطرناك و قدرتمنـدتري جنبش. تر شده است تروريسم حادتر هاي تروريسـتي جديـد
در گروه. انده دواندهريش جهـان از تكنولـوژي رسـانه، مـدارس سراسـر هـاي تروريسـتي

و شبكه و خيريه استفاده كرده مذهبي انـد تـا ايـدئولوژي خـود را منتشـر هاي خانوادگي
و افتخـار در قتـل  و اعضاي خود را قانع كنند كه عزت كرده، اعمال خشن خود را توجيه

و بي ا جمعي قربانيان معصوم .ستگناه
هـا اياالت متحـده در ايـن سـال. حلي آسان براي غلبه بر اين مشكل وجود ندارد راه

___________________________________________________________________________ 
1. Shannon Green, Do We Need A New Strategy to Prevent Terrorist Attacks on the United 
States? In Global Forecast (2017), CSIS, 2016.  
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مانند محكـم كـردن موانـع فيزيكـي. اقدامات فراواني را براي غلبه بر تروريسم انجام داد
هـاي ورودي هماننـد امنيتـي در دروازه فراينـدهاي هـاي حسـاس، بهبـود مكـان اطراف 
كه فرودگاه و حتـي اعمـال شـكنجه در مـوارد وارد كشـور مـي ها، كنترل كساني شـوند

از. مشكوك به تروريسم و يا مسـئول انجـام اعمـال 263بيش نهاد حكومتي ايجاد شده
ين آنهـا تـر مهـم در ميان ايـن اقـدامات. فوق براي جلوگيري از عمليات تروريستي شدند

و22ادغام  و آژانس متفاوت در دپارتمان امنيت داخلـي بـراي بخشـي بـه حـدت سازمان
آوري را براي مقابلـه هاي سرسام اياالت متحده همزمان هزينه. اقدامات ضدتروريستي بود

با تروريسم در خارج از كشور خرج كرد، مطابق با برآوردهاي كنگره، وزارت دفاع آمريكـا 
هاي مربوط به عمليات نظـامي ميليارد دالر را براي هزينه1600از يازده سپتامبر به بعد، 

به بودجه سازمان. يافت كرده استدر طـور چشـمگيري افـزايش يافتـه هاي اطالعاتي نيز
و انسـاني هنگفتـي كـه صـرف ايجـاد. است از نظر مؤلف از بسياري جهات، منابع مـالي

بـراي ديگـر ازسـوي تر كرده اسـت، امنيت بعد از يازده سپتامبر شده است، آمريكا را امن
و حتي اگر موفق بـه ورود بـه آمريكـا ها ورود به اين كشور دشو تروريست ارتر شده است

. شوند امكان انجام عمليات تروريستي براي آنها بسيار دشوار است
و حمالت گرگ هاي تنها، واضح است كه در عصر رسانه اجتماعي، تندروي داخلي
و قانوني براي حذف تهديد تروريسم ناكافي است به همين. صرف اقدامات نظامي، امنيتي

دو«مبارزه با تروريسم:گويدمي 2006يل استراتژي امنيت ملي در سال دل نبردي در هر
و عمل است، نبردي همزمان عليه تروريست و ايدئولوژي مرگبار آنها عرصه نظر .»ها

هاي حامي تروريسـم شك آمريكا در نبرد عليه ايده شانون گرين معتقد است كه بي
د حاليدر. شكست خورده است و اوباما كوشيدند تا بـا ايـدئولوژيو تيمكه هر هـاي بوش

كافي اسـت كـه بـه. افراطي مقابله كنند، اما اقدامات آنها هرگز نتيجه الزم را نداده است
و اسـتفاده بـي  و ظهور داعش سـابقه آنهـا از دنيـاي ديجيتـال بـراي اسـتخدام جنگجـو

تا الهام جـايبه. اين نكته را دريابيمبخشي به عمليات تروريستي در سراسر جهان بنگريم
كوشـند تـا هـا اكنـون مـي اصرار بر عمليات پيچيده همانند يازدهم سـپتامبر، تروريسـت 

كه طرح هاي كوچكي عليه اهداف شوم وسيله افراد كمي يا گروهبههايي را پيگيري كنند
و سهل با امكان دسترسي به سالح  هـايي بـه چنين طـرح. الوصول انجام پذيرد هاي سبك



 پژوهي جهان آينده 428

و همكاري جمعي گسترده نيـاز نـدارد آموزش گسترده، برنامه از نظـر مؤلـف ايـن. ريزي
و اند خود را با تالش ها بسيار بهتر توانسته گروه و نهادهاي اطالعاتي هاي حكومت آمريكا

. برعكس امنيتي تطبيق دهند تا
و وسـايل مسير پيگيري شده، گروه هاي تروريستي را در استفاده از رسانه اجتماعي

و بـه آنهـا ايـناي جمعي بسيار حرفه ارتباط و ماهرتر در استخدام اعضاي جديد كـرده تر
اگرچـه. امكان را داده است تا شبكه پيوند ميان خود را در سطح جهاني گسترش دهنـد 

و تعامالت  هـاي چهـره هنـوز هـم نقـش اصـلي را در تاكتيـكبه چهرهارتباطات شخصي
هـاي ديجيتـالي عامـل كمكـي هاي تروريستي براي استخدام اعضا دارد، اما برنامـه گروه

و تسهيل هاي تروريستي بوده جذب اعضاي جديد توسط گروهفرايند خوبي براي تسريع
و افراطي از فاده گسـترده اسـت. گري را داده استو به آنها امكان گسترش دامنه خشونت

و جلوگيري از اقدامات افراطي گرايان خشن را نيز دشوار كرده رسانه اجتماعي، شناسايي
 سـده آغـازاز دشـوارترآن چـالشبا مقابلهوتر پراكنده تر، اتميزه تروريسم امروزه.است

. است شده ويكم بيست
 توانـاييو آمريكـا بـه ورود قانوني هاي محدوديت زدن دور براي امروزهها تروريست

 گـرين حـامالن يـاو كشـور اين شهرونداناز دعوتبه كشور اين اطالعاتي هاي سازمان
گـري داخلـي افراطـي دليـل همـين بـه. پردازدمي دارند جذب استعدادكه آمريكا كارت

هـاي افراطـي گـروه. كنـد اي است كه در آينده آمريكا را تهديد مـي چالش رو به فزاينده
و نسـل  و پيرتـر پهـن هـاي جـوان همچنين چتر استخدام اعضاي خود را بر سر زنان تـر

به كرده آنهـا شـروع بـه. انـد هاي امنيتي رصد نشده طور دقيق توسط سازمان اند كه هنوز
و نقش زنان بـهن پيش از ورود آنها به دوره نوجواني كردهجذب كودكا و تعداد عنـوان اند

و عضو گروه . هاي تروريستي رو به افزايش است مشوق، حامي
. نيازمند چرخش اساسي در نحوه مواجهه ما با تروريسم است گفته شده.تحوالت

و آنچه اكنون به آن نياز داريم، استراتژي جامعي براي اعتبارزدايي از كشتارهاي افراطيون
همچنين بايد به طراحي برنامه عملياتي مقابله با اين تهديد. گر آنهاست ايدئولوژي توجيه

به. سال آينده نيز اقدام كنيم15براي  عنوان چالشي جهاني، اين استراتژي بايد تروريسم را
و مربوط به نسل به. هاي مختلف ببيند ايدئولوژيك آينده بايد به اين استراتژي معطوف
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به آگاه و همه كساني كه قابليت تبديل و بسيج والدين، معلمان رهبران مذهبي سازي
تروريست را در آينده دارند، بپردازد تا تهديدات ممكن كه سالمت عمومي را به خطر 

و اشخاص مستعد را از تندروي بازدارد مي مي حاليدر. اندازد فهميده يك كه دانيم صرف
مي تواند توضيح دهد كه چرا مردم جذب گروه متغير نمي را هاي افراطي شوند، اين نكته
مي نيز دريافته بي ايم كه تروريسم آنجايي رشد و به حاشيه راندن حاكم كند كه عدالتي

و در اين ميان مردم مي و احساسي هدفمند بودن را بيابند بوده . توانستند تا هويتي اصيل
ميجذب شدن به يك جنش افراطي تواند براي بسياري فرصتي براي كسب قدرت، هم

و يا تالشي براي مشاركت در بازسازي آرمانگرايانه جهان و موفقيت باشد .پرستيژ
هاي ممكن براي جلوگيري از جذب نيرو در خاتمه، شانون گرين به توصيف گزينه

مي توسط گروه ي به اين هدف او معتقد است كه براي دسترس. پردازد هاي افراطي در آينده
و دهه مطلوب در سال به ها كه هاي آينده ما بايد كساني را عنوان شركاي خودمان بياييم

و مشتاق آفريدن فرصت هاي معنادار براي مردم باشند تا در امورات اقتصادي، سياسي
چنين امري نيازمند تغيير. اجتماعي جوامع خود به شكلي سازنده مشاركت كنند

و از پايين هاي سازنده در عرصه سمت تالشرويكردهاي ما به  ما است هاي مدني تا جوامع
و ايدئولوژي .بدل شود هاي افراطي به محيطي ناسازگار با دشمن با هر نوع روايت

1كه در خاورميانه با آن مواجهيم چيست؟ مخاطراتو تهديدهاي اصلي.1-4- 18

و بين و مدير بخش استراتژي در مركز مطالعات استراتژيك المللي آنتوني كردسمن مؤلف
و به و عنوان تحليلگر امنيت ملي درباره شماري از درگيري بوده هاي جهاني به نوشتن

و نيز حكومتي او مسئوليت. اظهارنظر پرداخته است هاي متعددي را در نهادهاي پژوهشي
و انرژي نيز جدا. دار بوده است عهده ي از تحقيقات درباره مسائل امنيتي، درباره نفت

همچنين استاد قبلي امنيت ملي در دانشگاه جرج. هاي فراواني را انجام داده است پژوهش
و عضو مركز جهاني ويلسون براي دانشمندان بوده است وي مشاور ارشد. تاون بوده

در. دفاعي سناي آمريكا بوده است سناتورهاي آمريكايي مانند جان مك كارين در كميته
و نيز ناتو مشغول به نهادهاي حكومتي مختلف مانند دپارتمان دولت، دپارتمان انرژي
___________________________________________________________________________ 

1. Anthony H. Cordesman, What Are The Main Risks We Face In the Middle East? In Global 
Forecast (2017), CSIS, 2016.  
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و كتاب. خدمت بوده است هاي استراتژي، نظامي، هاي متعددي را در حوزه او مقاالت
و نيز انرژي نگاشته است يك: نيروهاي امنيتي عراقي‹‹مانند. سياستگذاري امنيتي

و درس استراتژي، تاكتيك‹‹:و يا جنگ عراق1››استراتژي براي پيروزي 2.››هاي نظامي ها

آنتوني كردسمن، در ابتدا با بيان اينكه اداره جديد كاخ سفيد با ورود ترامپ، با
مي چالش مي هاي زيادي در خاورميانه مواجهه و فوري شود گويد چه آنها كه به حل سريع
و چه آنها كه معتقد به راههاي خاورميان چالش هاي حل بلندمدت براي چالشه باور دارند

و آساني براي سياست  خاورميانه هستند در دو نكته اجماع نظر دارند كه گزينه مناسب
و همچنين هيچ راهي براي اجتناب از ريسك و خارجي آمريكا در خاورميانه وجود ندارد ها

مانند. ها واضح است تعدادي از اين چالش. نيستخطرات جدي برابر اياالت متحده موجود 
و افراطي در ظهور داعش گري، پيامدهاي حمله آمريكا به عراق، مسابقه تسليحاتي

در هاي جدي كه دولت خاورميانه، نقش و روسيه مايل به ايفاي آن هاي جديد مانند تركيه
و يمن و مشكالت ناشي از جنگ در عراق، سوريه، ليبي . منطقه هستند

چالش12جمهوري ترامپ با از نظر مؤلف اياالت متحده در آينده با شروع رياست
:بنابراين اين اقدامات از نظر او بايد انجام شود. شود اصلي مواجهه مي
،هاي استراتژيك خود با منتقدان عرب را بازسازي كندـ همكاري
به حمايت از گيري بر سر اينكه اياالت متحده تا چه ميزان مايلـ تصميم

،خليج فارس در مقابل ايران است كشورهاي حاشيه
ازـ شكل و ديگر تهديدها دهي مجدد به اقدامات ضدتروريسم با بقاياي داعش
،گرايان افراطي ناحيه اسالم

و پذيرفته شده براي جنگ داخلي سوريهـ پيدا كردن راه ، حلي پايدار
درـ كمك به عراق براي پيدا كردن راه و تضادهاي دوران ما بعد كشمكشحلي ها

و كرد اين كشور ،داعش ميان جمعيت شيعه، سني
و هزينه و تالش برايـ مواجهه با جنگ يمن هاي انساني رو به فزاينده اين جنگ

و امنيت در اين كشور ،برقراري نظم

___________________________________________________________________________ 
1. Anthony Cordesman, Iraqi Security Forces: A Strategy for Success, CSIS, Accessed 
Novamber 22, 2014.  
2. Anthony Cordesman, The Iraq War: Strategy, Tactics and Military Lessons, CSIS, 2003.  
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و نيز نفوذ رو به گسترش اين كشور در منطقه ،ـ مقابله با نقش روسيه در سوريه
ب راـ و آمريكا ازسازي دوباره روابط با اردوغان ما بعد كودتا كه روابط تركيه با اروپا

و به دخالت و عراق به طرف اقتدارطلبي بيشتر برده هاي فراوان تركيه در سوريه
،انجاميده است

و بازسازي و نيز حركت اين كشور به طرف رشد ـ كمك به مصر براي ايجاد امنيت
كم. اقتصادي و تقليل فضايك به اين كشور براي بهبود شاخصهمچنين هاي امنيتي

،سركوب داخلي
و امنيت و تونس براي برقراري ثبات ،ـ كمك به ديگر كشورها مانند اردن، مراكش

به گيري بر سر اينكه آيا راهـ تصميم حل عنوان برنامه حل دو دولت را اي براي
و فلسطين دنبال كرد؟ ،منازعه اسرائيل

هاي اهميت استراتژيك منطقه خاورميانه در زماني كه اياالت يابي دوباره هزينهـ ارز
و گاز وابسته است .متحده كمتر به صادرات نفت

و الذكر نويسنده به موارد ديگري مانند چالش جداي از موارد فوق هاي تعامل با اروپا
و مسائل امنيتي در آسيا اشا و ظهور چين ميروسيه، جنگ در افغانستان . كند ره

و دهه از نظر او سال تواند اند كه اياالت متحده دقيقاً نمي هاي گذشته نشان داده ها
و كجا چالش پيش . هاي جديد در اين مناطق خود را نشان خواهند داد بيني كند كه كي

و مناسبي براي مواجهه با اين دوازده مورد وجود ندارد طبيعتاً راه از. حل ساده تعدادي
در ازاين. هاي آينده نيز تداوم يابد ارد ممكن است در دههاين مو رو است كه نويسنده

حل جا در خاورميانه نمي كند كه هيچ خاتمه توصيه مي توان با سرعت عمل مسائل را
و به شكست مي و ساده مسائل، اشتباه بوده و اصرار بر حل سريع، فوري . انجامد كرد

1هايي در سوريه داريم؟ چه گزينه.19-1-4

و بين تحقيقات او دربـاره. الملل است مليسا دالتون، پژوهشگر مركز مطالعات استراتژيك
و  ــده ــاالت متح ــاعي اي ــتراتژي دف ــه اس ــده در خاورميان ــاالت متح ــاعي اي سياســت دف

و متحدان است، او پست و همكاري امنيتي آمريكا هاي حكومتي متعـددي سياستگذاري
___________________________________________________________________________ 

1. Mellissa G. Dalton, What Options Do we have In Syria? In Global Forecast (2017), CSIS, 
2016.  
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به. وزارت دفاع آمريكا داشته استدر عنوان مشاور در خدمت نيروهـاي نظـامي همچنين
عنـوان تحليلگـر بـه 2005تـا 2003هـاي در سال. آمريكا در كابل افغانستان بوده است

.اطالعاتي در آژانس امنيت دفاعي آمريكا مشغول به خدمت بوده است
در، نويس»هايي در سوريه داريم؟ چه گزينه«در مقاله نده جنگ داخلي سوريه را
مي ميان چالش . داند هاي اصلي سياست خارجي تيم ترامپ بعد از به قدرت رسيدن آن

و آوارگي تعداد زيادي از مردم اين كشور منجر شده جنگ سوريه كه به كشته شدن
و پاي روسيه را نيز به اين وسط كشانده است، از نظر مليسا دالتون نيازمند توجه  است

ا و جامعه جهاني به آن استجدي و اقع هيچ. ياالت متحده گزينه سياسي خوب
و همه انتخاب هاي جدي ها به نوعي متضمن ريسك مناسبي در اين مورد وجود ندارد

از طرف ديگر افكار عمومي مردم آمريكا اگرچه كشورشان را به شكلي. باشند مي
و اثرگذار مي ش قدرتمند و خواهند، اما خواهان درگير دن در نبرد ديگري همتاي عراق

هاي محدود آمريكا در سوريه كامالً براي گزينه. افغانستان بعد از يازدهم سپتامبر نيستند
و منافع متحدان آن هزينه و رهبري اين كشور در سطح اين كشور و به اعتبار بردار بوده

.جهاني لطمه زده است
قد است چندين عامل به پيچيدگي در ادامه، نويسنده با توصيف وضعيت سوريه معت

. بحران اين كشور دامن زده است
. اول، حضور نظامي روسيه در بحران سوريه است

دوم، حضور نظامي تركيه در شمال سوريه كه احتمال برخورد نظامي با متحدان
و  آمريكا در شمال سوريه يعني نيروهاي جبهه دمكراتيك سوريه متشكل از كردها

. ها را افزايش داده است عرب
و كردها در شمال سوريه كه چشم هاي ميان عرب سوم، كشمكش انداز جنگ ها

ميه پيشداخلي جديدي را در آيند .دهد رو قرار
و محذورات آمريكا در سوريه با بيان اينكه از لحاظ مليسا دالتون در بخش عاليق
تاريخي، سوريه اهميت استراتژيك بزرگي براي اياالت متحده نداشته است، اما وضعيت 

اي با پيامدهايي جهاني براي منافع امروزين اين كشور را ايستادن در جرگه نبردي منطقه
ميو عاليق اياالت متحده توصي كه چنداز نظر او نبرد سوريه، نبردي. كندف وجهي بوده
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و امكان جنگ بزرگ و اروپا را ناامن كرده است در. تري را ايجاد كرده است كل منطقه
هاي سياسي اي اساسي در انتخاب سوريه رسيدن به منافع آمريكا احتماالً نيازمند مصالحه

. تيم جديد كاخ سفيد است
و منافع شامل اين موارد است از نظر نويسنده اين : عاليق
ـ مقابله با تروريسم،

 اي مخصوصاً تركيه،ـ تقويت روابط با متحدان منطقه
و ايران، ـ جلوگيري از برخورد نظامي با روسيه

و متحدان اين كشور، و اثرگذاري پيوند آمريكا ـ نشان دادن انسجام
و بي و اروپا،ثباتي جنگـ جلوگيري از سرايت ناامني  داخلي سوريه به كشورهاي همسايه

ـ تقليل رنج انساني جنگ داخلي اين كشور،
.بهبود وضعيت حكمراني در سوريه سويبهـ حركت

هاي ممكن تيم جديد كاخ سفيد كه البته همگي متضمن دالتون، در ادامه انتخاب
و مصالحه ريسك م ها : كنديهاي خاص خود هستند را در چهار مورد زير خالصه
و ايران كه مواضع اسد را در كريدور حلب به دمشق تحكيم كنند.1 ،اجازه به روسيه
و القاعده.2 ،تقويت اقدامات ضدتروريستي براي شكست داعش
،دخالت نظامي گسترده به منظور اعمال فشار عليه بشار اسد.3
و توافقي سياسي كه منجر به بركناري.4 .بشار اسد شودتالش براي مذاكرات سياسي

عنصر اساسي كه از نظر او الزم است، تيم جديد6در خاتمه مليسا دالتون،
مي ترتيب اينبه واشنگتن در دوران ترامپ در قبال سوريه اخذ كند را :كند بيان

و منسجم، و پنهان درون يك استراتژي جامع  اول، متصل كردن رويكردهاي آشكار
و روسيه، ايش اهرمهايي براي افز دوم، يافتن راه  هاي فشار عليه ايران

و عراق سوم، بايد به تقويت برنامه و همكاري عليه داعش در سراسر سوريه ريزي
و رقه است .پرداخت كه شامل تسريع عمليات همزمان عليه اين گروه در موصل

و نظامي چهارم، همكاري با متحدان منطقه اي براي ايجاد رويكردي سياسي
و مقابله با تروريسممشترك براي  . مذاكره با اسد

 رساني فوري بشردوستانه به مناطق جنگي، پنجم، همكاري با جامعه جهاني براي كمك
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و همه كساني كه مايل به همكاري با آنها هستند بايد به شرايط ششم، اياالت متحده
و جبهه النصره بيانديشند ار. بعد از نابودي داعش و تباط ميان مخصوصاً تقويت همكاري

و ساختار حكومتي سوريه در اين ميان حائز اهميت است .نيروهاي امنيتي محلي

را.20-1-4 آيا تيم ترامپ در آينده، رهبري آمريكا در بخش سالمت جهاني
 كند؟ حفظ مي

مي« اين» كند؟ آيا تيم ترامپ در آينده، رهبري آمريكا در بخش سالمت جهاني را حفظ
و. موريسون استمقاله نوشته استفان  مؤلف معاون ارشد مركز مطالعات استراتژيك

و نيز مدير بخش سياستگذاري در حوزه سالمت اين مركز است بين او درباره. الملل بوده
و كمك را سياست خارجي آمريكا، سالمت جهاني، آفريقا هاي خارجي مطالب متعددي

.نگاشته است
و موريسون در دوران رياست در مجلس نمايندگان آمريكا جمهوري كلينتون

و حدود. هاي متعددي داشته است پست در12او كه دانش علوم سياسي دارد سال
1.مركز مطالعات پيشرفته دانشگاه جان هاپكينز به تدريس پرداخته است

كند كه داليل متعددي وجود دارد كه به ما اين استفان موريسون در آغاز بيان مي
و اكثريت خوش كنگره خواهان حفظ رهبري هان جمهوريخوابيني را بدهد كه ترامپ

و شايد آنها مايلند تا اين كار را با همكاري  آمريكا در بخش سالمت جهاني هستند
كه. رهبران دمكرات در كنگره انجام دهند البته در مقابل، ترديدهايي هم وجود دارد

و اولويت سال اخير15در. هاي آنچه خواهد بود اداره ترامپ چه مسيري را پيش گرفته
كه13اياالت متحده حدود  ميليارد دالر در بخش سالمت جهان هزينه كرده است

دستاوردهاي ها، گذاري اين سرمايه. گيرد هاي خارجي اين كشور را دربرمي سوم كمك يك
و ملموس داشته است مانند كم شدن بيماري ماالريا  يك(تاريخي، عيني ) سوم در حدود

اطفال، دسترسي فزاينده به خدمات الزم در حوزه كن شدن كامل فلج نزديكي به ريشه
و كودكاني سالم همچنين در كشورهاي.تر سالمت كودك، بهبود سالمت مادران باردار

م و مصونيت در برابر بيماريفقير، آمار زنده ها در سطحي همگاني اندن كودكان باال رفته
___________________________________________________________________________ 

1. J. Stephen Morrison, Will The Trump Administration Sustain U. S Leadership on Global 
Health? In Global Forecast (2017), CSIS, 2016.  



ـ آينده  435 رو آمريكا پيشپژوهان فصل چهارم

حتي در بحران ابوال كه در غرب آفريقا پديدار شد آمريكا تالش. قابل مشاهده است
. فراواني براي كنترل كرده است

جمهوري ريگان در كاخ از نظر مؤلف، ميراث ذكر شده تا حدودي به دوران رياست
بر تالش براي كمك خارجي اين كشور به جوامع مبتنيكه منطق آن گردد سفيد برمي

عنوان عملي خيرخواهانه بود كه به پيشبرد عاليق ملي اياالت فقير در حوزه سالمت به
و دمكرات نهادينه جمهوريخواه اين ميراث در هر دو حزب. كند متحده نيز كمك مي

و و خصومترغمبهشده س تضادها هاي گذشته، همچنان پا برجاالهاي اين دو حزب در
و نهادهاي مدني ائتالف گسترده.و استوار مانده است اي از بخشي صنعت، بنيادها

و دانشگاه هاي خارجي اين كشور در حوزه سالمت ها نيز پشتيبان كمك غيرحكومتي
به. اند جهاني بوده اين ميراث قدرتمند از نظر استفان موريسون در حوزه سالمت بايد

: رد زير در آينده توجه كندموا
.كشورهاي خارجي بايد سهم بيشتري را بپردازند)الف
را سرمايه)ب گذاري در حوزه سالمت جهاني نيازمند آن است كه استراتژي خود

و ظرفيت بلند و در آفريدن توانايي و رسيدن به نتايجي ملموس مدت در اين كشورها
.پايدار قرار دهد

د)ج هاي خارجي باشد مانند كشفحلر مركز همه راهبخش خصوصي بايد
با تكنولوژي و همگاني و رويكردهاي ابداعي، همكاري دو بخش خصوصي هاي جديد

و تقسيم خدمات پزشكي يكديگر، پيدا كردن راه .هاي جديد براي ارائه خدمات پزشكي
ن مالي هاي اياالت متحده بايد به انگيزه براي ديگر اهداكنندگا گذاري سرمايه)د

.منجر شود تا سهم خود را در اين حوزه ادا كنند
در آمادگي براي مقابله با تهديد بيماري)هـ و هاي واگيردار بايد گسترده بوده

.بلندمدت انجام شود
از نظر نويسنده، رسيدن به دستاوردهاي فوق نيازمند سطح بااليي از اراده سياسـي،

و پول است تعهد طوالني بهالبته تصو. مدت آميـز طـور كامـل موفقيـت ير سالمت جهاني
و كمبودهاي جـدي وجـود دارد  و هنوز هم خطرات ميليـون نفـر20اكنـون نيـز. نبوده

 شـان جانبراي نجـات كه به تسهيالت پزشكيدارند حامالن ويروس ايدز در جهان وجود 
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مـ اميدها براي كنترل بيماري ايدز بسيار خوش. دسترسي ندارند توانـديبينانـه بـود كـه
و تار سازد چشم هـاي مشكل ديگر آن اسـت كـه كمـك. انداز كنترل اين بيماري را تيره

به مالي اهدا شده مخصوصاً توسط اروپايي و هزينـه ها هـاي فزآينـده دليل كسري بودجـه
. مهاجران تقليل پيدا كرده است

ه، ترامپ داليل محكمي وجود دارد كه در آيند: گويد در ادامه، استفان موريسون مي
بر رهبري حوزه سالمت جهاني توسط اياالت متحدهو كنگره جديد، فرصت مزبور مبني

سر. را از دست بدهند در آمريكا، جامعه اين كشور در حال ورود به مشاجرات تندي بر
مي. مسائل داخلي مربوط به حوزه سالمت است كه منجرتواند به اين خطر اين امر شود

و نيز. المللي خود را كاهش دهد اين كشور تعهدات بين فشارهاي مربوط به بودجه
و تورم مي هاي گيري بر سر قطع كمك تواند منجر به تصميم افزايش كسري بودجه

.خارجي در آينده براي جبران كسري بودجه شود
هاي سخاوتمندانه مالي آمريكا تواند براي آينده پرداخت رويكرد نخست آمريكا، مي

ف . بار باشد اجعهدر حوزه سالمت
و قطـع بر تنها گذاشـتن شـماري از حـوزه رويكرد ترامپ مبتني هـا بـه حـال خـود

مي كمك تواند به رنجـش متحـدان آمريكـا از ايـن كشـور هاي مالي آمريكا، از يك طرف
و از طرف ديگر به تالش و مدني آن در حـوزه بيانجامد و بخش خصوصي هاي اين كشور

ت. سالمت لطمه بزند هاي مهاجرتي ضدمسلمانان متفـاوت رامپ بر پيگيري سياستاصرار
از هاي مصوب سازمان ملل، نقض قانون بـين از قانون و دور شـدن المللـي منـع شـكنجه

مي متحدان بين .تر كنند تواند وضع را وخيم المللي اين كشور
هنوز هم فرصت براي ساختن رويكـرد جـامع: گويد در خاتمه، استفان موريسون مي

جديدي توسط اياالت متحده براي امنيت در حوزه سالمت جهاني وجود دارد تا هم ايـن 
و هم بقيه مردم جهان سالم و نسبت بـه بيمـاري كشور هـاي احتمـالي در آينـده تر بوده

هاي حوزه سـالمت، تقويـتص بودجه براي بحراناين امر نيازمند تخصي. تر باشند مصون
و اولويـت بـر مبـارزه بـا مقاومـت ضـدميكروب  و قرار دادن تقدم و نظارت كاخ سفيد هـا

و ايدزTBهاي هاي جديد مقاومت در بيماري شكل و قـدمبي. است، ماالريا هـاي توجهي
و  و دستاوردهاي تـاريخي آن توسـط اداره جديـد ترامـپ اشتباه در حوزه سالمت جهان
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هـا نفـر در جهـان باري بـراي زنـدگي ميليـون تواند پيامدهاي فاجعه كنگره در آينده مي
.داشته باشد

 پژوه آيندهدو كانون تفكر.2-4
) 2015ـ 2025پيشگويي يك دهه(گزارش.1-2-4

نوشته 2015را مؤسسه استراتفور در سال» 2015ـ 2025پيشگويي يك دهه«گزارش
يك 1996اين مؤسسه از سال1.است پژوهي بار گزارشي را در حوزه آينده هر پنج سال

مي. كند منتشر مي و كوشد تا تحوالت اين گزارش، پنجمين گزارش اين مؤسسه بوده
مؤسسه استراتفور در سال. بيني كند پيش 2025احتمالي آتي در جهان را تا سال 

و در حوزه 1996 و تحقيق در تگزاس آمريكا بنيان نهاده شد هاي گوناگون به پژوهش
. مشغول است

مي آخرين گزارش اين مؤسسه كه چكيده هاي مختلف بيني شود به پيش اي از آن ارائه
مي درباره كشور آن: كند هاي جهان مبادرت ناتواني اتحاديه اروپا از ماندگاري به شكل كنوني

و تداوم تنش دليل بحران به و بعضي از كشورهاي هاي اقتصادي افول چين هاي ميان آمريكا
ميدر. ديگر جهان .از محتواي اين گزارش ارائه كنيماي كوشيم تا خالصه ادامه

 اروپا.1

. اتحاديه اروپا ناتوان از حل مسئله بنيادين آن يعني منطقه آزاد تجاري خواهد بود
تكه شدن اين اتحاديه به حداقل دو بخش منجر تكهمشكالت ساختاري اين اتحاديه به

و كشوره مديترانه اروپاي: شود مي و نيازهاي اي و اتريش كه رفتارها ايي مانند آلمان
. تواند براي تمام اروپا مناسب باشد هيچ سياست واحد نمي. متفاوتي دارند كامالً

احـزاب اصـلي،. اي در حـال رشـد اسـت گرايي به شكل فزاينـده از طرف ديگر ملي
و در مقابل احزابي كه طرفدار جدايي از اتحاديه اروپا هسـتند مشروعيتشان كاهش يافته

اتحاديه اروپا اگر چه در آينده ممكن است، به يك معنا پـا برجـا. كنند محبوبيت پيدا مي
و نظامي اروپايي ها توسط ارتباطات چندجانبه محـدود باشد، اما روابط اقتصادي، سياسي

___________________________________________________________________________ 
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و غيرالزام و ابعاد آن كوچك شد كه از نظر دامنه د. آور است، اداره خواهد ر آنچه اروپـا را
به يك دهه آينده تعريف مي در كند، ظهور دوباره دولت ملي عنوان واحد سياسـي اصـلي

ـ ملتدر. اين قاره خواهد بود به واقع شمار دولت مي ها . يابد طور معناداري افزايش
ـ ملت به آلمان از ميان انبوهي از اين دولت تـرين آنهـا از لحـاظ عنوان قدرتمنـد ها

ر و اقتصادي خود ميسياسي هاي خـود را خواهـد پذيري البته آلمان آسيب. كندا تثبيت
دليـل اگر چه چهارمين قدرت اقتصـادي دنياسـت، امـا موقعيـت خـود را بـه؛ زيرا داشت

و درنتيجهاست وابستگي به صادرات پيدا كرده اقتصاد آلمـان، گروگـان رفـاه اقتصـادي
مي محيطي رقابتي نيروهاي متعددي وجود دارند كه در آينده. كند است كه در آن عمل

از. شوند عليه آلمان وارد عمل مي در ملـي فزاينده ين اين نيروها، رشدتر مهميكي گرايـي
و سرمايه داخلي  در. منجر خواهد شـد كشورهاي اروپايي است كه به حمايت از بازار كار

و افـزايش نفـوذ سياسـي كشـورهاي اروپـايي، لهسـتان قـرار دارد . مركز رشد اقتصـادي
و بـه در لهستان در حال تنوع بخشيدن به روابط تجاري خود بـوده زودي قـدرت مسـلط

مـا انتظـار داريـم كـه لهسـتان در آينـده. استراتژيك اروپاي شمالي خواهد شـد منطقه
نقشي كه در نيمه نخسـت ايـن دهـه، رومـاني. عهده گيردبري را رهبري ائتالف ضدروس

در به هر اندازه كه روسيه تضعيف شود،. عهده داشت بر اين ائتالف نفوذ خود را نـه تنهـا
و  درميروس گسترشبالاوكراين .خواهد گرفتبردهد، بلكه شرق دور را نيز

 روسيه.2

اشـتباه. فدراسيون روسيه به شكل كنوني آن بـاقي بمانـد، ضـعيف اسـت اينكه احتمال
روسيه در تبديل منابع حاصل از انـرژي بـه اقتصـادي خودكفـا، ايـن كشـور را در برابـر 

مشـكالت در تـاريخ روسـيه معمـوالً ايـن. پذير كرده اسـت نوسانات قيمت انرژي آسيب
مي به كر وسيله پليس مخفي حل د كه امروزه با ورود سرويس امنيت شدند، اما بايد توجه

از. به اقتصاد اين كشور، قدرت اين نهاد امنيتي نيـز تضـعيف شـده اسـت (FSB) داخلي
و رومـاني در تـالش بـراي طرف ديگر كشورهاي غربي روسيه مانند لهستان، مجارستان

ه هاي مختلف، روسيه آنها را تصاحب كرد دستيابي دوباره به مناطقي هستند كه در زمان
و اوكـراين را نيـز وارد جبهـه خـود كننـدمياين كشورها. است در. كوشند تـا بـالروس
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و آسـياي جنوب نيز توانايي روسيه براي ادامه كنترل بـر قفقـاز شـمالي از بـين مـي رود
مي مركزي دچار بي چـه مـا شـاهد شـورش اگـر نكته اساسي اينجاسـت كـه. شود ثباتي

و كنتـرل سراسري عليه مسـكو نخـواهيم بـود، امـ  ا توانـايي ايـن كشـور بـراي حمايـت
مانـد، جـاي مـي بـر آنچه در اين خـأل. شود فدراسيون روسيه به خالئي اساسي منجر مي

. هاي جداگانه فدراسيون روسيه است تكه شدن تكه
مي روند ذكر شده به ايجاد بزرگ روسيه، كشوري. شود ترين بحران دهه آينده منجر

ات است كه داراي سالح . اند مي زيادي است كه در سراسر اين كشور پراكنده شدههاي
كه زوال قدرت مسكو اين پرسش را به ميان مي ها را كنترل كسي اين سالحچهآورد

و مي ميچهكند شدكن كسي تضمين .د كه از آنها استفاده نخواهد

 شمالي آفريقايو رميانهوخا.3

هاي هايي را كه قدرت ملت- دولت؛ يعني هاي داخلي است خاورميانه در حال تجربه آشوب
و بيستم پايه گذاري كردند درحال تجزيه به واحدهاي تعريف شده اروپايي در قرون نوزدهم

و يا عاليق اقتصادي هستند هاي امروز در ليبي، مدل جنگ. توسط روابط خويشاوندي، مذهبي
كه حكومت مركزي ميالدي است 1980و 1970هاي سوريه، عراق شبيه لبنان در دهه

و قدرت ميان گروه توانايي اعمال شد قدرت خود را از دست داده . هاي در حال جنگ تقسيم
و نه خود مغلوب گروه گروه هاي هاي درگير در جنگ لبنان نه توان شكست ديگران را داشتند

زد كشمكش ميان اين گروه. شدند ديگران مي . ها، جنگ داخلي خونيني را رقم
هاي جهادي فضاي اي كه خأل قدرت تداوم يابد، گروه خاورميانه به هر اندازهدر

و اين موقعيت توسط نيرو هاي خارجي قابل كنترل عمل بيشتري را خواهند يافت
مي از طرف ديگر تحول در كشور. نيست رود تا تهديدي سراسري هاي عرب جنوب تركيه

.اي باشد براي ثبات منطقه
ك بيما انتظار داريم ثباتي جهان عرب در يك دهه آينده همچنان تداوم داشتهه

بي. باشد مي چنين يك. رود كه تركيه را نيز درگير خود كند ثباتي و تركيه، در رقابت ايران
و عربستان يابد، اما تركيه همچنان گزينه دهه آينده رشد مي هاي خود را در مقابل ايران

و در صو ميسعودي در اختيار خواهد داشت با. كند رت نياز از آنها استفاده همچنين
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از. تقسيم اتحاديه اروپا، تركيه حضور خود در بالكان را افزايش خواهد داد مانند بسياري
 بيني پيش. كشورها، قدرت تركيه در ميان انبوهي از مخاطرات سياسي رشد خواهد يافت

.اي اصلي ظهور خواهد كردت منطقهعنوان قدر ما براي دهه آينده آن است كه تركيه به

 شرقي آسياي.4

و اقتصاد چين، بر درآمد پايين خود را از دست مبتنيرشد اقتصادي باال از يك طرف
مي. دهد مي كه بنابراين چين مجبور شود كه اقتصاد خود را نرماليزه كند، همانند روندي

و كره جنوبي در سال ژاپن بسيار قبل و يا تايوان مسئله چين. انجام دادند 1997تر آغاز كرد
و  و اجتماعي مهمي خواهد داشت با پايين آمدن نرخ در يك دهه آينده، پيامدهاي سياسي

مي رشد اقتصادي، چالش و اجتماعي پديدار كه. شوند هاي سياسي البته احتمال زيادي دارد
و ديكتاتوري تك . حزبي در پكن همراه با انتظارات اقتصادي معتدلي تداوم يابد حكومت

از: بيني ما براي چين اين است بنابراين پيش  تداوم ديكتاتوري كمونيستي، درجه بااليي
و رشد گرايش تمركز و اقتصاد تواند البته چين نمي. گرايانه هاي ملي گرايي در حوزه سياست

گرايانه خود را به سياستي تهاجمي تبديل كند، زيرا جغرافياي مليهاي آساني گرايش به
مي طلبانه را غير هاي تهاجم چين چنين سياست و ژاپن همگام با حال اينبا.كند ممكن چين

ميافول قدر پر كنند كوشند تا خأل اين كشور را در دريات روسيه از نظر ما در يك دهه. ها
. آينده، اين مسئله به حوزه اصلي رقابت در آسياي شرقي بدل خواهد شد

و مؤسسه هادسون هرمان.2-2-4  كان

و با اوج و شوروي، بعد از جنگ جهاني دوم و تنش ميان آمريكا گيري جنگ سرد
و پژوهش بودند به اين نتيجه تعدادي از آينده پژوهاني كه در آمريكا مشغول به تحقيق

و با ارائه مشاوره به سياستمداران ايفا رسيدند كه بايد نقش فعال تري را در عرصه عملي
ا. كنند و آمريكا نمونهشايد يكي از داليل در ين امر آن باشد كه تنش ميان شوروي اي

و به و اتمي شوروي نگراني دليل قابليت تاريخ اياالت متحده نداشت از هاي نظامي ها
و پيامدهاي آن براي قدرت ملي آمريكا  ميبه روزآينده اين تنش . يافت روز افزايش

دري به تصميمبديهي است كه شناخت رفتارهاي احتمالي رهبران شورو گيران
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و مناسب واشنگتن كمك مي تري را نسبت به رفتارهاي رهبران كرد تا واكنش بهتر
.شوروي نشان دهند

بر رو بعضي از آينده اين از اسـاس احسـاس مسـئوليت ملـي تـالش پژوهان آمريكايي
و سـنجش اقـدامات احتمـالي ايـن كشـور در  كردند تا از دانش خود براي مهار شـوروي

و پاسخ مناسب به آن، استفاده كنند پژوهـي چنين تصـميمي بـراي دانـش آينـده. آينده
و پراكتيكـي در مسـئله مهمـي همچـون؛ ساز بـود بسيار سرنوشت زيـرا مـاهيتي علمـي

را پژوهي قائل مـي تأثيرگذاري بر سياست خارجي كشورشان، براي دانش آينده و آن شـد
و تئوريك خارج مي خـالي از مخـاطره فراينـدي البتـه چنـين. كرد از دانش صرفاً نظري

و تصميم؛ نبود مي گيري اشتباه آينده زيرا مشاوره توانست به حسـاب ايـن دانـش پژوهان
و به اعتبار آن لطمه بزند از طرف ديگـر رشـد علـم، رونـد سـريع حـوادث،. ريخته شده

و بسـياري هاي شديد در عرصه نظام جها بندي پيدايش عاملي به نام بمب اتمي، بلوك ني
پژوهان آمد، امـا از طـرف ديگـر خطـر از عوامل ديگر اگرچه از يك طرف به كمك آينده

دليـل كـاخ سـفيد نيـز بـه. هايي با درصد احتمال خطاي فراوان را افزايش داد بيني پيش
هـاي گيري در دوره جنگ سرد احسـاس نيـاز بيشـتري بـه يافتـه هاي تصميم پيچيدگي

مي آينده و پژوهان .گذاري بيشتري در اين دانش انجام داد سرمايهكرد
هرمان. در چنين شرايطي بود كه مؤسسه هادسون توسط هرمان كان تأسيس شد

پژوهان آمريكايي است كه از طريق ترين آينده طور كه اشاره شد يكي از برجسته كان همان
و هم خود در مواردي هم به ارتقاي دانش آينده1مؤسسه هادسون پژوهي كمك كرد

و در دوران جنگ سرد گذاشت تأثيراتي عملي بر برنامه .هاي اتخاذ شده كاخ سفيد
ميهممؤسسه هادسون اين. دهد اكنون نيز بعد از چندين دهه به فعاليت خود ادامه

مر مؤسسه مي و سوم به مديريت گذارهاي كوشد تا با به چالش كشيدن تفكرات رايج
الملل، اقتصاد، اي در امور دفاعي، روابط بين رشته بيناستراتژيك به آينده از طريق مطالعات 

و قانون كمك كند و بهداشت، تكنولوژي، فرهنگ همچنين اين مؤسسه. حوزه سالمت
ا كوشد تا سياستمداران، تصميم مي و نيز تجارت را و رهبران جهاني در حكومت ز گيران

و توصيه هاي مختلف همانند كنفرانس طريق برنامه . هاي الزم راهنمايي كند ها، انتشارات

___________________________________________________________________________ 
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و متمايل به محافظه در. كاران آمريكايي است اين مؤسسه كانون تفكري غيرانتفاعي
به«: هنگام تأسيس، هرمان كان مأموريت اين مؤسسه را چنين تعريف كرد انديشيدن

پژوهي آمريكا در اين مؤسسه بعضي از آثار درخشان آينده»لهاي غيرمعمو آينده از راه
.2ژاپن قدرتمند دولت پيدايشو20001 سال:اند نگاشته شده

هاي تحقيقاتي در امور نظامي تأسيس اگرچه مؤسسه هادسون در اصل براي پروژه
و داخلي نيز شد، اما بعدها حوزه پژوهش هاي خود را به مسائل اقتصادي، اجتماعي

ترين آنها هاي متعددي بود كه يكي از معروف ها كتاب حاصل اين تالش. گسترش داد
ت نظام آموزشي آمريكا را بسيار زودتر از آنچه بود كه اشتباها3ما فرزندان ويران آينده

. اي در اين كشور بدل شود، مطرح كرد كه به موضوع نگراني گسترده
و نيــز تنهــا در مــورد فــوق نبــود كــه مؤسســه هادســون جلــوتر از افكــار عمــومي

مي تصميم كرد، بلكه در موارد ديگري نيز مانند تقابل بـا گيران اصلي جامعه آمريكا عمل
در جنگ سرد اين مؤسسه تالش كرد تا جلوتر از سياستمداران حركت كنـد نـه شوروي

از. رو آنها باشد آنكه صرفاً دنباله هرمان كان به همين دليل بيشتر از آنكه بـه پيشـگيري
و غرب بيانديشد به پيامدهاي احتمالي اين جنـگ  وقوع جنگ اتمي ميان دو بلوك شرق

هاي افزايش احتمال بقـا او بر اين اساس، كوشيد تا راه. انديشيد پس از وقوع در آينده مي
و آن را به تصـميم  گيـران كـاخو زنده ماندن بعد از وقوع يك جنگ اتمي را بررسي كند

از از نظر او آينده زماني قابل شكل دادن بـه. سفيد منتقل كند وسـيله ماسـت كـه پـرده
و به نيان روي آنچه را غيرقابل تفكر مي در. ها بيانديشيم ديشيدنيدانيم برداشته از نظـر او

شرايط جنگ سرد، جنگ اتمي سناريويي بود كـه كمتـر بـه شـكلي واقعـي بـه آن فكـر 
اي شد، اما هرمان كان، كوشيد تـا آن را بـه سياسـتمداران آمريكـايي هماننـد گزينـه مي

پيشنهادهاي او نقـش مهمـي. پيشنهاد كند كه ارزش فكر كردن به شكلي واقعي را دارد
و در استراتژي توسعه زرادخانه هسته اي ايالت متحـده در دوران جنـگ سـرد ايفـا كـرد

و حـدت بـه هاي هـيچ آينـده شايد هنوز هم ايده وسـيله پژوهـي ايـن چنـين بـا شـدت
. سياستمداران يك كشور عملي نشده باشد

___________________________________________________________________________ 
1. Herman Kahn, the year 2000, with Anhony Wieners Macmilan, 1967.  
2. Herman Kahn, Emerging Japanese Superstate, Prentice Hall, 1970.  
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و هم مؤسسه هادسون نمونه و اي از پيوند ميان آينده درواقع هم هرمان كان پژوهي
به تصميم اند ترين سياستمداران يك كشور است كه كوشيده وسيله برجسته گيري عملي

و اجرايي كنند هاي آينده در باالترين سطح ممكن ايده .نگارانه را عملياتي
مي هاي خود از نظريه بازي هرمان كان در پژوهش كرد به همين ها بسيار استفاده

1.مشهور است» محور زي سناريوري برنامه«عنوان يكي از پدران دليل به

مي نگاري مؤسسه هادسون از فنون جديد براي آينده تعداد زيادي. كرد هاي خود استفاده
بي اي كه تلفن وقوع پيوسته است مانند رشد تكنولوژي به شيوهبهاز اين موارد اكنون  سيم هاي

ووجود به و اداره از طريق كامپيوتر 2.شبكه اينترنت آمد يا به هم متصل شدن خانه

و اجازه مؤسسه هادسون بعد از مرگ هرمان كان كوشيد تا راه او را ادامه داده
از ندهد مرگ او تأثيري بر فعاليت هاي تحقيقاتي اين گروه بگذارد، حتي اين مؤسسه بعد

مؤسسه 2004در ژوئن. تر كرد مرگ بنيانگذارش دامنه كادر پژوهش خود را گسترده
و كوشيد تا بر مسائل مربوط به امنيت هايش را به واشنگت هادسون فعاليت ن انتقال داد

و سياست خارجي تمركز كند اين تغييرات براي بازسازي اين مؤسسه براي فهم. ملي
و تأثيرگذاري بيشتر روي دقيق و پيشفرايندهاي تر آمده بعد از مرگ هرمان سياسي

بهآمد كه وجودبهچندين مركز جديد نيز در مؤسسه هادسون. كان بود دليل تا حدي
و ايجاد نوعي از تقسيم كار بين متخصصان رشته هاي گوناگون براي تمركز بيشتر

و يا منطقه جغرافيايي بود دقيق . تر روي يك موضوع
:استمراكز مربوطه شامل اين موارد

،ـ مركز اقتصاد اينترنت
و آينده جهان اسالم ،ـ مركز اسالم، دمكراسي

،ـ مركز آزادي مذهبي
م ،ركز موفقيت جهانيـ

.ـ مركز قدرت دريايي آمريكا
و مناقشه شده است و مؤسسه هادسون بسيار جدل . درباره ميراث هرمان كان

___________________________________________________________________________ 
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و دستاوردهاي او در زمينه آينده عده حتي. اند پژوهي پرداخته اي به ستايش هرمان كان
و تالش كرده عده به اي پا را فراتر نهاده اي فرهنگي پديده عنوان اند تا به هرمان كان

و او را بيش از آنكه يك دانشمند بدانند، يك هنرمند بزرگ بنامند 1.بنگرند

هاي مرسوم از نظر اين دسته از افراد، هرمان كان عادتي به انديشيدن در چارچوب
و نقش نداشت، موقعيت به ها مي هايي را كه كهنه مي نظر و مرتباً رسيدند فوري ترك كرد
ر 2.اي ديگر از واقعيات بود هاي جديد براي نگريستن به جنبهاهدرحال يافتن

و نقادانه هرمان كـان تـأثير بسـزايي نيـز بـر درواقع چگونگي پژوهش هاي خالقانه
و ايـن مؤسسـه نيـز كوشـيد تـا كارهـاي هرمـان كـان را سرمشـق  مؤسسه رند گذاشت

ه هرمان كان حمايـت هاي خالقان شايان ذكر است كه از ايده. هاي خود قرار دهد پژوهش
و غيردولتي جامعه آمريكا مي و آغـوش بـاز آنهـا بـراي جدي درون نهادهاي دولتي شـد

و عملياتي شدن آنها خود تشويق پذيرا شدن ايده و امكان اجرايي ايـن كننـده هاي جديد
مينيپژوها آينده هـاي جديـد آنهـا دانستند مخاطبان فراواني منتظر شنيدن ايده بود كه

.درباره آينده هستندباالخص 

 گيري نتيجه
و انديشه مقالهدر اين پژوهان آمريكايي ارائه هاي آينده كوشيده شد تا تلخيصي از آرا

و سالمت جزء اقتصاد،. شود كه ين حوزهتر مهمسياست، ديپلماسي، آموزش هايي بودند
و تحليل شدند تا 2015(اي از گزارش پيشگويي آينده در انتها نيز خالصهو بررسي

شد) 2025 به. ارائه و گوناگون آينده بديهي است كه پژوهي در ميان دليل ابعاد گسترده
چه اگرانديشمندان آمريكايي گزارش حاضر تنها به تعداد محدودي از آنها پرداخته است، 

مي 20 در آيندههايي از انديشهتواند به ما در فهم كليت مورد ذكر شده پژوهان آمريكايي
و سالمت ياري: موارد گوناگوني مانند . دهد اقتصاد، سياست، ديپلماسي، آموزش
پژوهـان حاضر بيان شد، ايـده اصـلي حـاكم بـر ذهـن آينـده مقاله همچنان كه در

و پـر از مجهـو بـه آمريكايي، آن است كه ديگر نبايد به آينـده  الت مثابـه زمـاني تاريـك
و اعتماد به نفس را  و بايد اين باور وسـيله بـه نگريست، بلكه آينده قابل شكل دادن بوده

___________________________________________________________________________ 
1. Sharoo Ghamari Tabrizi, The Worlds of Herman Kahn, Harvard University Press 25.  
2. Richard kostelanetz Profileo on Harman Kahn, Times Magazine, 1968.  
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و نوجوانان تقويت كرد كه آنها مي و محـيط آموزش در ميان كودكان توانند آينده خود را
. پيرامونشان را شكل دهند

از طرف ديگر، آنچه براي ما در ايران ضروري است، توجه به كاركردهاي گوناگون
و اجرايي است پژوهي در حوزه آينده ما آينده. هاي مختلف قانونگذاري، مديريتي پژوهي به

مي تر از چالش فهمي دقيق و مخاطرات آينده مي ها و به ما كمك كند تا با شناخت دهد
و مديريتي مشغول باشيمهاي گون تري از حوزه دقيق آنچه. اگون به كارها قانونگذاري
مي آينده توان تداوم گذشته نيست، پس نمي آموزد اين است كه آينده لزوماً پژوهي به ما

و اطالعات گذشته با چالش و دهه هاي سال براساس حوادث شد ها . هاي آينده مواجه
ما پژوهي ريسك آينده و هاي احتمالي اقدامات كنوني در هر دو حوزه قانونگذاري

مي كرده اجرا را گوشزد و اجراي قوانين به ياد . آوردو ضرورت دورانديشي را در تصويب
القولند كه آينده مكان عدم قطعيت پژوهان آمريكايي در اين باور متفق عمده آينده

و سناريوهاي مختلف كه امكان وقوع آنها مي و بوده مادگيآما بايد رود باالتر رفته
به بيشتري براي مواجه با آن داشته باشيم، احتمال تبديل چالش هاي آينده از تهديد

. فرصت بيشتر است
به شايد بتوان ادعا كرد كه امروز هيچ كشوري در جهان نمي تواند بدون توجه دقيق

و آينده در دانش در معناي عام و تبديل آن به دانشي اصلي پژوهي در معناي خاص
و قدرت ملي خود بيافزايدزمينه قا و اجرايي به ثروت . نونگذاري

بيني سناريوهاي مختلف چه در حوزه شكست در پيش همچنان كه ذكر كرديم،
و ديپلماسي بحران و چه در حوزه سياست و بانكداري هاي مختلف در نيم سده اقتصاد

در آيندهرو الزم است تا با وارد كردن ادبيات ازاين. گذشته را سبب شده است پژوهي
و كمك گرفت از آخرين يافته هاي آن بكوشيم تا در مواجهه با مخاطرات احتمالي كشور

و نيز محيط زيست، در حوزهخصوصبهآتي  و بهداشت و مالي، سالمت  هاي اقتصادي
و پرورش احتماالً. ريسك آنها را كاهش دهيم ين سازمانيتر مهمدر اين ميان آموزش

از هاي درسي مربوط به آينده با تدريس واحد تواند است كه مي پژوهي در مدارس كشور
و از طرف ديگر احساس اعتماد  يك طرف اين ادبيات را در سطحي گسترده رونق دهد

و نسل . هاي آتي شكوفا كند به نفس در شكل دادن به آينده را ميان نسل جديد
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٭يوسف كريمي
به بعد توسعه اقتصادي آن به همراه افزايش 2000برزيل از كشورهايي است كه از سال

هاي نوظهور در جهان عنوان يكي از قدرت حضور نقش اين كشور در نظام جهاني، خود را به
به همزمان با جهش اقتصادي برزيل، آينده. مطرح كرده است كه پژوهي نيز عنوان دانشي

بهتواند در روند، توس مي هاي فكري صورت تدريجي در ميان كانون عه نقشي اساسي ايفا كند،
ـ مهد. اين كشور مورد توجه قرار گرفته است به همين دليل برزيل در مقايسه با آمريكا

ـ كشوري نوظهور در اين زمينه است آينده توجه سياستمداران، رغمبهپس. پژوهي
و محافل علمي به انجام پژوهش نگارانه، جاي كار بسياري وجود دارد هاي آينده اقتصاددانان

و هاي فكري در برزيل بتوانند همپاي سازمان تا كانون هايي مانند چاتم هاوس در انگلستان
. نه بپردازندنگارا هاي آينده اي جهاني به انجام پژوهش يا مؤسسه رند در آمريكا در گستره

مي البته همين نو پا بودن دانش آينده تواند با توجه به وضعيت تقريباً مشابه پژوهي در برزيل
. نگاري كمك كند با ايران به ما در يافتن راهكارهاي مؤثر براي رشد دانش آينده

در برزيل موقعيت جغرافيايي مناسب، اراده نخبگان سياسي، استقالل نسبي حكومت
و افزايش از گروه اين كشور و طبقات اجتماعي، مديريت هوشمندانه به توسعه اقتصادي ها

نتيجه هر ميزان توسعهدر. نفوذ جهاني اين كشور در دو دهه اخير كمك كرده است
و غرور ملي شهروندان منجر مي در اقتصادي برزيل در داخل به افزايش اعتماد به نفس و شد

بي خارج نيز فضا . شتري را براي سياستمداران اين كشور گشوده استهاي ديپلماتيك
دربهپژوهي آينده و با استقبال بيشتري مثابه دانشي جديد رشد بيشتري در برزيل داشته

 برزيل سرزمين آينده شعار رؤساي. هاي فكري اين كشور مواجه شده است ميان كانون
و حاصل فعاليت حدود دو دهه آينده كه نگاري جمهور پيشين برزيل در اين كشور است

ب مي .عنوان سرزمين آينده معرفي كندهكوشد اين كشور را در مجامع جهاني
و بـا داشــتن كشـور صـنعتي جهــان محسـوب مـي20امـروزه برزيـل يكـي از شـود

___________________________________________________________________________ 
. پرورشو وزارت آموزش ارشد پژوهشگر٭
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و همچنين نيروي كار تحصيل وسيع و مـاهر ترين قلمرو جغرافيايي در آمريكاي التين كرده
ميبهآمريكاي جنوبي كافي، قدرتمندترين اقتصاد  در اين كشـور پرتغـالي. آيد حساب زبـان

دو. مذهب اصلي آن مسيحي كاتوليك اسـت.شد گذشته مستعمره پرتغال محسوب مي در
و توليد-  سه دهه اخير برزيل توانسته است سهم خود در بازارهاي جهاني را گسترش داده

ت. ناخالص داخلي خود را افزايش دهد وانسته است سهم بخش صـنعتي همچنين اين كشور
و. خود را در مناسبات جهـاني افـزايش دهـد  اگرچـه در ايـران، برزيـل را بـا تـيم فوتبـال

و(ستارگان آن مانند  شناسـند، امـا امـروزه الزم اسـت كـه مـي ...) پله، كاكا، روماريو، نيمار
هاي كـاهش فقـر برزيل را با فاكتورهاي ديگري نيز مانند نرخ باالي توسعه اقتصادي، برنامه

و الزمـه  و افزايش درآمد سرانه داخلي بشناسـيم ايـن شـناخت انجـام پـژوهشو نابرابري
و مسائل مختلف در حوزه درباره هـا اين پـژوهش. است... اقتصاد، آموزش، سياست خارجي

و معطوف به اجراي برنامه ماهيتي آينده و سـناريوهاي مطلـوب در آينـده پژوهانه دارند هـا
و عمق پژوهش. هستند پژوهي مانند آمريكا نبوده، اما ايـن هاي مربوط به آينده البته گستره

و در چنـين كشور در سال هاي اخير كوشيده است تا به تقويت نهادهاي پژوهشي پرداخته
.مثابه دانشي نوپديد مجال بروز يافته استبهپژوهي فضايي، آينده

و كشـورهاي روبـه تـرين برزيل در دو دهه اخيـر يكـي از سـريع رشـد بـوده اسـت
و اعتبار بين المللي اصالحات اقتصادي انجام گرفته در اين كشور در بعد خارجي نيز نفوذ

شك عوامل مختلفي در اين رشـد اقتصـادي بـااليبي.1را براي آن به ارمغان آورده است
و يافتن مناطق نفوذ جديد در صـحنه خـارجي مـؤثر بـوده  بنـابراين در ايـن. انـد داخلي

و همچنين گزارش ابتدا به سياستگذاري و اقتصادي در اين كشور پرداخته هاي اجتماعي
پيمانـان بر يـافتن هـم نشان خواهيم داد چگونه برزيل توسعه اقتصادي خود را به تمركز 

هاي تفكر ماننـد از طرف ديگر به كانون. جديد در حوزه سياست خارجي بدل كرده است
. پژوهي در برزيل نيز خواهيم پرداخت آينده

المللـي ماننـد نگاهي گذرا به آنچه سر عناوين خبري مربوط به برزيل در سطح بين
در الترين نرخقدرتمندترين اقتصاد آمريكاي التين، حفظ يكي از با هـاي رشـد اقتصـادي

و همچنـين گـروه بـريكس20يك دهه گذشته، عضو گروه  ...و2كشـور صـنعتي جهـان
___________________________________________________________________________ 

1. Clendenning, A., 2008.  
 اقتصادي قدرت درصد28كه شودمي اطالق دنيا ظهور حالدر برتر اقتصاد پنجاز متشكل گروهيبه بريكس.2

. دارند اختياردررا دنيا
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و تجربيـات آن در زمينـه نشان هـاي مختلـف دهنده ضرورت توجه جدي به ايـن كشـور
و .است... اقتصادي، پژوهشي، سياستگذاري

ازين موضوعاتي كه در بررسي كشور برزيل داراي اهمتر مهم :يت هستند عبارتند
 نرخ باالي توسعه اقتصادي اين كشور،.1
و كاهش فقر،.2  تقليل نابرابري
و آموزش توسط سياستگذاران برزيل،.3  توجه جدي به دو حوزه سالمت
و عدم ورود به تنش.4 و جهاني، هاي منطقه روابط حسنه با همسايگان  اي
و هاي تفكر در سال كيفي كانونو گسترش كمي.5 هاي توجه به برنامههاي اخير

.معطوف به آينده
 نخست به سياستگذاري اجتماعي: تدوين شده استموضوع كلي پژوهش حاضر در سه

و نابرابري در اين كشور پرداخته شده است و تقليل فقر و چگونگي توزيع ثروت  در برزيل
و چگونگي به خدمت گرفتن توسعه اقتصادي براي افزايش درآمد سرانه، تقليل نابرو ابري

و نابرابري اين بوده. شود كاهش فقر در برزيل بررسي مي نكته حائز اهميت در كاهش فقر
خالف اكثر كشورهاي جهان سوم توسعه اقتصادي به افزايش شكاف ميان كه در برزيل، بر

و حتي به كاهش چشمگير فقر نيز انجاميده است و فقيران منجر نشده .ثروتمندان
و وضعيت آيندههاي به كانونسپس  هاي بررسي. پژوهي در اين كشور پرداخته شده است تفكر

پديدنوپژوهي در برزيل در ابتداي دانشي دهنده اين مسئله است كه آينده نشانمبحث اين
و انگلستان بسيار ضعيف است و به نسبت بازيگران اصلي اين دانش مانند آمريكا . است

و توسعه اقتصادي خود را از طريق در پايان نيز نگاهي داريم به اينك ه چگونه برزيل رشد
و مناطق نفوذ تبديل كرده است تالش براي يافتن هم .پيمانان جديد در سياست خارجي

 پژوهي تاريخچه آينده.1-5
در هاي آخر سده بيستم مرحلهو سال 1990دهه اي اساسي در گسترش اين دانش

مدت رويكرد بلند2ها مركز تحقيقات عمومي كشاورزي برزيل در اين سال1.برزيل است
و. ريزي استراتژيك خود اتخاذ كرد در برنامه و صنعت پيشرفته اين مركز جهت كشت

___________________________________________________________________________ 
1. Porto, C., 2012.  
2 .EMBRAPA 



 پژوهي جهان آينده 454

تر رسيدند كه اين چرخه سود حاصل از آن به مفاهيمي مهم براي فهم سيستماتيك
: مفاهيم دو بخش متفاوت را در پي داشت

و اطالعاتي، هاي بينـ همكاري  المللي
.ايـ توسعه منطقه

و علوم ملي آينده بخش نخست درگير بحث عميقي درباره ) NST(سيستم تكنولوژي
و استفاده از آينده شد كه از عوامل توجه مجدد به تفكر درباره هاي پژوهي در بخش آينده

و به موضوعاتي مانند تكنولوژي و عمومي بوده است بههاي آينده عنوان ابزاري نقش اطالعات
هاي سازي تكنولوژي اي انجام شد كه شبيه، مطالعه1997در سال.شد كننده توجه متحول

دهي ها در شكل گيري نتيجه حاصل شده در اين تصميم. كرد كليدي فرانسوي را پيشنهاد مي
ت) CCT(تصميمات شوراي ملي  عريفو بخش عمومي در انديشيدن راجع به آينده براي

و اولويت استراتژي  2020، پروژه برزيل در سال 1998در سال. هاي آتي بسيار مؤثر بود ها
1.بود) براي آينده(ريزي فشرده نخستين تجربه حكومتي در برنامه

خواهـد ها درباره اينكه برزيل در آينده مـي كوشيد تا به گردش ديدگاه اين پروژه مي
و در اين راه به هايي بايد پاسخ دهد تا چنـين نگـاهي چه نيازمندي چگونه كشوري باشد

و مصـاحبه به همين منظور كارگاه.2پاسخ بدهد، را به واقعيت بدل كند هـاي فراوانـي هـا
همچنــين در ميـان فعــاالن اجتمــاعي،. بـراي نوشــتن سـناريوهاي مختلــف انجــام شـد 

چه گفتگوهاي گسترده مي اي پيرامون اينكه كه و اندازه را توان تخيالت آرزوهاي جمعي
و كيفيـت زنـدگي جنبـه. فهميد، صورت گرفت و انصاف، عـدالت هـاي كليـدي در بـيم

3.اميدهاي اجتماعي است كه مطرح شد هنوز هم پابرجا هستند

ها ازجمله برزيل، روند المللي در بسياري از كشور دنبال پيچيدگي روابط در سطح بين به
ش پژوهي در اين كشور گسترده آينده شدتر و موضوعات بيشتري را شامل هاي فعاليت.د
و انطباق با جهاني پيچيده آينده و به هم وابسته پژوهي به دانشي براي فهم مي تر و تر بدل شد
مي آينده و نيازهاي مربوط به سياستگذاري كوشيدند تا به چالش پژوهان برزيل هاي بزرگ

بيني رفتارهاي آتي بازيگرانو پيشهاي پيچيده فهم سيستم. همگاني پايدار پاسخ دهند
سازمان توسعه صنعتي وابسته. ها بيشتر مورد توجه قرار گرفت گيري اجتماعي براي تصميم

___________________________________________________________________________ 
1. Macedo, I. Seabra, J. and Silva, J., 2008.  
2. Sarsenberg, 1999; Cited Steiner, J., 2006.  
3. Christiano Cognin, p. 50.  
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نگاري تكنولوژي در آمريكاي اي براي آينده برنامه بلندپروازانه 2000به سازمان ملل در سال
و سياست و يونسكو نيز سناريوهاي ممكن ا التين اعالم كرد جتماعي براي آمريكاي هاي

.اي با نام انديشيدن دوباره به آمريكاي التين اعالم كرد التين را در پروژه
و نهادهاي وابسته به آن در گسترش دانش بنابراين نبايد از نقش سازمان ملل

و باالخص برزيل غافل بود آينده به بعد 2000هرحال از سالبه. پژوهي در آمريكاي التين
هاي خود قرار پژوهي را جزء اولويت هاي مربوط به آينده فكري برزيل، فعاليتهاي كانون
شايد اين باور كه برزيل جزء اقتصادهايي خواهد بود كه در آينده بر اقتصاد جهاني. دادند

اي شود، در تقويت دانش آينده مسلط مي .ن كشور بسيار مؤثر واقع شده استپژوهي در
و شكل دادن به آينده تحت تأثير غرور ملي بديهي است احساس تعلق به آي نده

و افزايش اعتبار بين كه پديدار شده در اثر توسعه اقتصادي المللي در همه كشورهايي
و گسترده در دانش آينده امروزه واجد سنتي ريشه . پژوهي هستند بسيار مؤثر بوده است دار

و رشد اقتصادي زيرا جوامعي كه با فقر شديد،؛ عكس اين سخن نيز صادق است تورم
و يا منفي دست به گريبان هستند، احساس نياز به دانش آينده و گسترش ضعيف پژوهي

و است حال لحظهدر بقا امكان براي ايده ترين كند؛ زيرا براي اين جوامع مطلوب آن نمي
.نمايدمي ذهناز دور بسيارتر مطلوب هاي برنامه اساسبر آيندهبه دادن شكل

به 2000پژوهي در برزيل از سال وكيفي دانش آينده عبارت ديگر، گسترش كمي به
از(بعد و ديگر كشورهايي كه واجد سنتي قوي اگرچه هنوز اين كشور با آمريكا

هر) پژوهي هستند فاصله دارد آينده و همزمان با توسعه اقتصاد در اين كشور نشان داد كه به
و پيشرفتهميزان يك جامعه از نظر اقتصا و سياسي قدرتمندتر كه دي تر شود، نياز به دانشي
و پيش مي بيني برنامه به پژوهش درباره آينده .شود هاي معطوف به آينده، بيشتر احساس

و يا چارچوب قانوني تعريف در برزيل ايده اتاق فكر بيش از آنكه ناظر بر تعريف خاص
خا شده و فعاليت مياي براي آن باشد به عملكرد بهص كه آن را انجام و دهد ارتباط دارد

اگر بخواهيم به بيان1.پذيري مفهومي زيادي در تعريف آن وجود دارد همين دليل انعطاف
پژوهانه اين كشور هاي آينده هاي فكر در برزيل كه فعاليت هاي خاص مربوط به اتاق ويژگي

:زير اشاره كنيم گيرد بپردازيم، بايد به موارد عمدتاً درون آنها صورت مي

___________________________________________________________________________ 
1. Teixeira, T., 2012.  
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و تكرار مداوم حمايت دولتي به شيوه.1 ينتر مهماي كه حكومت برزيل نخستين
و مشوق اتاق فكرهاي اين كشور است ما را به اين نتيجه مي كه نهاد حامي رساند

.هاي مربوط به اين كارها تا حدود زيادي حكومتي است پژوهش
و نهادهاي خارج.2 ي مانند مؤسسه فورد واقعيت اين است كه دولت برزيل
و تأمين بزرگ  كنندگان مالي پيدايش اتاق فكرهاي برزيل هستند كه همه ترين حاميان

و عملكرد اين كانون كننده مؤثري در هويت اين عوامل تعيين .هاست يابي
و نمايندگي در برزيل اتاق فكر.3 و ها همچنين شامل نهادها هاي حكومتي مستقل

.بنيادهاي عمومي هستند
هاي هاي فكر ديگر وجود دارند كه بيشتر شامل دانشگاه اي از اتاق برزيل دستهدر.4

و نهادهاي آموزشي است كه معموالً هركدام مراكز خاص خود را دارند . اصلي برزيل
دو در برزيل اتاق.5 اي نيز وجود دارد كه معموالً در پيوند با احزاب رگه هاي فكر

د سياسي هستند كه مي 1.سترسي به هدف خاصي فعاليت كنندكوشند تا براي

پژوهي اين هاي آينده هاي فكري برزيل كه بيشتر فعاليت در ادامه به معرفي كانون
مي كشور در آن انجام مي و اميدواريم با توجه به كمبود منابع درباره نظام شود پردازيم

و كانون .كمك كندهاي فكري اين گزارش، پژوهش حاضر به رفع خأل موجود علمي برزيل

 برزيل از گذشته تا آينده.1-1-5

هاي نوظهور الملل در شمار قدرت برزيل جزء كشورهايي است كه امروزه در نظام بين
. اي مسلط است از طرف ديگر در آمريكاي التين، برزيل قدرت منطقه. شود محسوب مي

در روز به دنبال ايفاي نقش پررنگ كند كه برزيل روزبه الزامات اين وضعيت، ايجاب مي تري
خو معادالت جهاني  و بهباشد در. عنوان قدرتي نوظهور تثبيت كندد را درواقع توسعه برزيل

نخست، باال بردن ميزان رشد اقتصادي: سال گذشته دو هدف اساسي را نشانه گرفته بود 20
و دوم، موج افزايش نفوذ منطقه و نابرابري و جهاني اين كشور در عين كاهش فقر . اي

و عبارت ديگر غايت برزيل از توسعه تنها به معطوف به حوزه داخلي اين كشور نيست
بنابراين. شود سياست خارجي برزيل در ادامه سياست توسعه داخلي اين كشور تعريف مي

و از حوزه هر نوع بررسي آينده پژوهانه برزيل كه تنها به زمينه داخلي اين كشور بپردازد

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid., p. 4.  
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و ناتمام است كرد كه از داليل توان بيانمي. سياست خارجي آن غافل بماند، ناقص
و اراده نخبگان سياسي برزيل براي رشد همه برنامه جانبه اين كشور، تبديل اين هاي توسعه

به توسعهفرايند  اي در آمريكاي التين عنوان قدرتي منطقه يافتگي به نيرويي براي تثبيت خود
و ايفاي نقشي  به. تر در معادالت جهاني از طرف ديگر بوده است رنگپردر وهله نخست

و آن را همين دليل نخبگان سياسي برزيل به توسعه اقتصادي به ديده خصمانه ننگريسته
و استراتژيك اين كشور در سطح جهاني دانستهتر مهم .اند ين وسيله براي دفاع از منافع ملي

از نظر سياسي تا حد زيادي بعضي از محققان معتقدند كه اساساً پيدايش برزيل
جمهور برزيل يعني فرناندو كاردوسو وابسته به مديريت اقتصادي هوشمندانه دو رئيس

و) 2003- 2010(و لوال داسيلوا) 1995- 2002( و به همين دليل شهرت بوده است
.1اند اعتباري جهاني براي خود كسب كرده

مسئول ) Ministry of External Relations(گفتني است كه وزارت روابط خارجي
و خارجي برزيل است مديريت ارتباط بين قانون اساسي فدرال برزيل چهار اصل. المللي

: عنوان پايه سياست خارجي اين كشور قرار داده است را به
 عدم دخالت،.1
 استقالل،.2
 المللي، هاي بين همكاري.3
2.آميز منازعات حل مسالمت.4

ك وبهه سياست خارجي برزيل بتواند آنچه كمك كرده راحتي به توسعه اقتصادي
در، سياسي آن پيوند خورد و همسايگان بدون تنش اين كشور محيط نسبتاً آرام

آمريكاي التين است كه باعث شده تا اين كشور مجبور به صرف مبالغ هنگفت مالي 
و در عوض تمركز خود را بر توسع 3.ه اقتصادي قرار دهدبراي رقابت با همسايگانش نباشد

هاي سياست خارجي برزيل كه در راستاي اهداف اين كشور براي افزايش نفوذ يكي از جنبه
و كمتر مورد توجه قرار گرفته، كمك جهاني خود در سطح بين و المللي در آينده است هاي مالي

و آمريكاي التين  .4استفني اين كشور به بسياري از كشورهاي در حال توسعه باالخص در آفريقا

___________________________________________________________________________ 
1. Roett, R., 2010.  
2. Article of the federal constitution of Brazil 
3. Reid, M., 2014.  
4. Fulquet, G., and Pelfini, A., 2015.  
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مي ها يكي از راه اين كمك كوشد تا از طريق آن سياست خود هايي است كه حكومت برزيل
طور تدريجي به همين دليل برزيل به1.جنوب را تقويت كند- بر تقويت همكاري جنوب مبني

و فني كشورهاي كمتر به يكي از تأميندر حال تبديل  در توسعهكنندگان اصلي مالي يافته
را اين كشور بيش از چهار 2010در سال. هاي اخير است سال و پانصد ميليون دالر ميليارد

و سوئد كمك2.هاي خارجي اختصاص داد به كمك دو(هاي خارجي برزيل بيشتر از كانادا
ما كننده سنتي هزينه تأمين تأمين) يافته هاي كشورهاي كمتر توسعه لي بعضي از پروژههاي

در 221دولت برزيل به تازگي. شود مي پروژه19: كشور جهان انجام داده است81پروژه را
و خاورميانه،12در آمريكاي مركزي،  پروژه در آمريكاي38پروژه در اروپا،دوپروژه در آسيا

و چندين پروژه ديگر  و آفريقا ها هاي اصلي اين پروژه حوزه. در كشورهاي مختلفمركزي
،)درصد12(، آموزشي)درصد16(، سالمت)درصد8/21(كشاورزي: شامل اين موارد است

3).درصد6(و امنيت عمومي) درصد7(محيط

و نقش اين برزيل براي برقراري پيوند ميان توسعه اقتصادي خود با افزايش نفوذ
و تثبي بهكشور در سطح جهاني عنوان قدرتي نوظهور در آينده نظامت وضعيت خود

انتخاب» مشاركت استراتژيك«يا» پيماني استراتژيكهم«عنوان جهاني، اصلي را به
كه. كرده است طبق اين اصل برزيل كوشيده تا به همكاري نزديك با كشورهايي رو آورد

و استراتژيك اين كشور در آينده ضروري در اين نگاه. هستند براي تحقق اهداف كالن
به چندجانبه دهي به آينده نظم جهاني ترين رويكرد براي شكل عنوان مناسب گرايي

به نگريسته مي و هاي توسعه برزيل، دهي به استراتژي عنوان نگاهي مناسب براي شكل شود
و همكاري اولويت 4.بندي شده است المللي اولويت هاي كالن بين هاي سياست خارجي

پيماناني استراتژيك را براي تحقق اهداف برزيل در سه نسل مختلف براي خود هم
به اي مطلوب خود در آينده : ترتيب زير هستند تر ترسيم كرده كه

 تكنولوژيو سرمايه براي جستجو: اول نسل

به 1970اين دوره از اواسط دهه و ژاپن و در آن آلمان عنوان شركاي اصلي شروع شد

___________________________________________________________________________ 
1. Bry, S., 2016.  
2. The Economist, July. 15, 2010.  
3. Rubens Barbosa, 2011.  
4. A. l. Cervo. o Desafi International de Brazillia, P. 7, Lessa, A., 2010.  
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مي نگريسته تا شدند كه و دسترسيبا توانند به برزيل كمك كنند فراهم كردن سرمايه
و فرصت و تكنولوژيك خود را تسهيل فرايند هاي بازار، به تكنولوژي توسعه اقتصادي

وهم. كند پيماني استراتژيك با آلمان به اين كشور كمك كرد تا از منافع مالي صنعتي
.تكنولوژيكي زيادي منتفع شود

اي منطقه هاي ائتالف جستجويدر: دوم نسل

خوبي به برزيل كمكبهدستاوردهاي نسبي نسل اول، اما اين دستاوردها نتوانست با وجود
به همين. رو شودهروب 1980و اوايل دهه 1970كند تا با بحران اقتصادي در اواخر دهه 

گ دليل برزيل تصميم به افزايش وابستگي به بازارهاي منطقه آرژانتين در ابتدا. رفتاي
و در اواخر دهه. اولويت اين سياست جديد بود جمهوري رياستو در دوره 1990بعدها

در تر با قدرت اي نزديك هاي اوليه براي ايجاد رابطه رناندوكاردوسو برزيل قدم هاي اقتصادي
و آفريقاي جنوبي گرفت ب. حال ظهور مانند هند، چين، روسيه ريكس پيوستن به پيمان

.1شودميمحسوب پيمانان استراتژيك برزيل محصول نسل دوم هم

 جديد استراتژيك پيمانانهم: سوم نسل
پيمانان استراتژيك برزيل را گسترشهم دايره) 2003- 2010(حكومت لوال داسيلوا

و تنوع بيشتري به آن بخشيد هاي در اين دوره حكومت برزيل كوشيد تا با قدرت. داد
و آفريقاي جنوبي بر سر مسائل مشترك جهاني مانند مطلوبيت نوظهور  ديگر مانند هند

و چندجانبه گرايي، نياز به اصالح ساختار سازمان ملل، ارتقاي عدالت اجتماعي
2.محيطي همكاري كند هاي زيست دغدغه

هايي نيز مواجه بوده است كه مورد پژوهش البته سياست خارجي برزيل با چالش
3استونكل توسط 2015براي مثال در پژوهشي كه در سال.ن قرار گرفته استنگارا آينده

و در مقياس كوتاه اي را به شيوه 2017هاي برزيل براي سال مدت چالش صورت گرفته
مي آينده :دهد به اين موارد اشاره شده است نگارانه نشان

___________________________________________________________________________ 
1. Stolte, C., 2012.  
2. Costa Vaz, A., 2014.  
3. Stuenkel, O., 2015.  
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 كمك به بهبود وضعيت اقتصادي برزيل،.1
ي مقابله با ونزوئال،گسترش استراتژي بلندمدت برا.2
 مديريت مواجهه با فساد جهاني،.3
 توضيح وضعيت خاص برزيل براي جهان،.4
 رو شدن با جهاني كه در آن قاره آسيا مركزيت بيشتري دارد،هآمادگي بيشتر براي روب.5
طراحي استراتژي براي چگونگي مواجهه خشونت داخلي باالخص از طريق فشار.6

و بين با استانداردهاي منطقهداخلي براي انطباق فعاالن بر   المللي، اي
 كمك به شنيدن صداي برزيل در موضوعات مرتبط با امنيت جهاني،.7
 هاي رو به رشد در فضاي سايبري، برخورد با چالش.8
و كمك.9  IBSAبه احياي گروه تقويت گروه بريكس

1،
.المللي خصوص اصالح نهادهاي بيندرادامه اقدامات انجام شده.10

اي مسلط در آمريكاي التين است كه براي اصـالح عنوان تنها قدرت منطقه برزيل به
و نيز حضور بيشتر در معـادالت منطقـه نهادهاي بين و ورود المللي مانند سازمان ملل اي

و ميـل شـديد اسـت اي داراي نوعي از جاه هاي منطقه به ائتالف يـافتگي توسـعه. طلبـي
و هم بـه آن كندميطلبي را ممكن است كه هم اين جاه اقتصادي در برزيل عاملي اصلي

يافتگي داخلي قـادر بـه عبارت ديگر برزيل بدون درجاتي از توسعهبه. بخشد گسترش مي
و نظام جهاني نيست .تبديل آن به اهداف استراتژيك در منطقه

و نگـاه2»پيماني استراتژيكهم« اگرچه اصـل حـاكم بـر سياسـت خـارجي برزيـل
و بيـانگر عاليـق متعـدد ايـن  معطوف به آينده اين كشور است، اما عميقاً ناهمگون بوده

هم. كشور است پيمـاني اسـتراتژيك برزيـل بهتـر بـه مـا در فهـم نگاهي به اهداف اصلي
و رفتارهاي احتمالي آن در آينده كمك مي :ندك سياست خارجي اين كشور

و افزايش قابليت.1  هاي تكنولوژيكي، توسعه
و گسترش دامنه روابط چندجانبه،.2  تعميق مشاركت دوجانبه
 اي، هاي منطقه تسهيل ائتالف.3
 اي، ارتقاي همكاري بين منطقه.4

___________________________________________________________________________ 
. است هندو برزيل جنوبي، آفريقاي شامل.1

2. Strategic Partnerships 
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و تسهيل اصالحات درون رژيم شكل بخشيدن به مكانيسم.5 و هاي حكمراني ها
.نهادهاي چندجانبه

هايي است كه در تالش براي دگرگون كردن ترين قدرتن در شمار اصليبرزيل اكنو
و نهادهاي آن است كه. ساختار حاكم بر نظام جهاني يكي از داليل اين امر آن است

و ديپلمات هاي اين كشور به اين مسئله آگاه شدند كه اگر برزيل بخواهد نخبگان سياسي
در دهد بايد بكوشد در تغييراتي ريشهسهمي شايسته در آينده جهان به خود اختصاص  اي

و به نفع خود به اين تغييرات  ساختار حاكم بر نظام جهاني در آينده مشاركت داشته باشد
به به همين دليل آينده. شكل دهد پژوهان برزيلي بخشي از تالش فكري خود را معطوف

و چالش ترسيم امكان . انده كردههاي آيند هاي سياست خارجي برزيل براي سال ها
مي جزء اين آينده1ماتياس اسپكتر كوشد در حوزه روابط پژوهاني است كه

و جايگاه برزيل در نظام جهاني كمك كند الملل به تعريف متفاوت بين او. تري از نقش
در 2016اي كه در سال در مقاله سال10منتشر كرد، گفت كه سياست خارجي برزيل

و متفاوتيمدرا آينده بايد پنج مورد اساسي  نظر داشته باشد تا بتواند به استراتژي مدرن
نظر به اهميت اين. المللي اين كشور برسد با گذشته براي تعقيب منافع كالن بين

مي گزارش كه در حوزه آينده گيرد، پنج مورد ذكر شده كه مؤلف معتقد است پژوهي قرار
:از نظر قرار بگيرد عبارتندمدسال آينده10بايد در 
 مشاركت در اقتصاد جهاني،.1
و كنترل دقيق.2  تر بر مرزهاي اين كشور، مديريت
 اي، هاي منطقه تعريف مجدد از ائتالف.3
 پاكسازي فضاي سايبري،.4
و معناي انتقال قدرت از ابرقدرت.5 هاي بزرگ انديشيدن مجدد به فرامليتي بودن

.هاي نوظهور مانند برزيل به قدرت
توسعه اين كشور دو غايت اساسي را دنبال فرايند در خاتمه بايد تأكيد كرد كه

و دوم،: كرد مي و نابرابري نخست افزايش رشد اقتصادي اين كشور همراه با كاهش فقر
و جهاني برزيل گسترش نفوذ منطقه .اي

___________________________________________________________________________ 
1. Matias Spektor, 2016.  
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گونه كه بيان كرديم بدون توجه به مورد دوم، صرفاً پرداختن به رشد همان
و برنامهاقتص پژوهان برزيلي درواقع آينده. هاي آن براي آينده ناكافي است ادي اين كشور

و مي با به اندازه مسائل داخلي اين كشور دغدغه سياست خارجي آن را دارند كوشند تا
و بلندمدت به ايفاي نقش هاي زماني كوتاه هاي آينده اين كشور در بازه بيان چالش

و بهتر اين كشور بهبيشتر و . خصوص در آمريكاي التين كمك كنند در نظام جهاني

 نگري در برزيل آينده.2-1-5

و ترين كشورها در اتخاذ سياست برزيل يكي از موفق هاي اجتماعي مناسب براي كاهش فقر
هاي اقتصادي خود توانسته است اين كشور در اجراي برنامه. شود تقليل نابرابري محسوب مي

شك اجرايبي. عمل آوردبههاي مختلف كشور جلوگيري از افزايش نابرابري ميان دهك
م سياست ناسب نه تنها در اين راه به اين كشور كمك كرده است، بلكه سبب هاي اجتماعي

كنند از مواهب توسعه اقتصادي آن شده كه تقريباً همه كساني كه در اين كشور زندگي مي
به. مند شوند بهره به همين دليل در پرداختن به توسعه اقتصادي اين كشور حتماً بايد

م آميختگي آن با سياست و آموزش توجه كردهاي موفق اجتماعي .خصوصاً در حوزه سالمت
و توسعه اجتماعي هاي اجتماعي در برزيل شامل دو حوزه سياست حمايت اجتماعي

مي ها در دوره اين سياست. است از اي كه نظاميان بر كشور حكومت و بعد كردند، وجود نداشت
مختلف اين كشور هاي گذار حكومت اين كشور از حكومتي نظامي به حكومتي مدني، حكومت

ميليوني اين 200بديهي است جمعيت تقريباً. با همكاري بخش مدني آن را پياده كردند
و ابعاد هر نوع از سياست به كشور حجم مي هاي اجتماعي حمايتي را .دهد طور فراواني افزايش
هاي الزم براي هاي اجتماعي در فراهم كردن مراقبت محققان مختلف نقش سياست

و پيشرفت اجتماعي نشان داده شهروندان ايجاد. اند برزيلي را از طريق حمايت اجتماعي
و جمعي حاصل آن است فرصت هم. هاي مناسب در دو سطح فردي سياست اجتماعي

و چند نظامي پيچيده است كه از طريق شبكه و انتقاالت وجهي از ماليات اي پيچيده ها، نقل
و ارائه خدمات شكل گرفته است كه شكل1.شود ها بايد به آن توجه در انواع ارزيابي مالي

و توسعه سياستذيل  هاي اجتماعي اتخاذ شده حكومت برزيل از منظر حمايت اجتماعي
.دهد اجتماعي را نشان مي

___________________________________________________________________________ 
1. E Silva, P. A. d. O, 2017.  
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و توسعه اقتصادي در برزيل سياست.5-1شكل  هاي اتخاذ شده از منظر حمايت اجتماعي

Source: Castro,Ribiro, Chaves and Duarte, 2012. 
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كه اي از ابعاد نهاد سياست نيز خالصهذيل جدول هاي اجتماعي در برزيل است
مي صورت خالصه تصوير بهتري از سياست به كند هاي اتخاذ شده اين كشور را نمايان
)Patricia e Silva, 2017.( 

 برزيل اجتماعي هاي سياست نهاد ابعاد.5-1 جدول
 هاي ويژه برنامه مديريتحوزه اجتماعي

و قرارداد مديريتي NOBمتمركز از طريق غير سالمت
نظام سالمت ملي برزيل از مشاركت اجتماعي براي

و افزايش مشاركت تقويت ساختارهاي برنامه ريزي
و منطقه مي ساختارهاي دولتي .كند اي استفاده

 آموزش
متعهد به غيرمتمركز، همراه با كمك دولت

ها آموزش عالي است، با كمك شهرداري
.متعهد به ارائه آموزش در سطح ابتدايي است

هاي كمك هاي اوليه، برنامه حمايت از آموزش
هاي دانشگاهي براي هزينه تحصيلي، وجود كرسي

و برنامه همه برنامه هاي ملي براي دسترسي به ها
و استخدام  آموزش فني

امنيت اجتماعي
ومتمركز و انستيتوي است دفتر امنيت اجتماعي

.هدميامنيت اجتماعي ملي انجام

بيمه اجتماعي مشاركتي كه به امنيت اجتماعي
و امنيت اجتماعي خاص تنها براي(عمومي

مي) خدمات مدني تنها بعد از قانون. شود تقسيم
خدمات ذكر شده به كارهاي 1988اساسي سال

.روستايي نيز تعلق گرفته است

كمك اجتماعي

و از طريق سيستم حمايت غيرمتمركز است
مي يكپارچه اجتماعي اين سيستم دو. شود انجام
هاي اجتماعي كننده حمايت فراهم:بعد دارد
و عالوه حمايت اصلي به هاي اجتماعي خاص

.هاي خطرناك است تمركز روي افراد در موقعيت

و و خدمات الزم براي افراد مسن منابع رفاهي
اي از خدمات اجتماعي حمايتي عالوه شبكهبهاتوانن

هاي سياست
 استخدامي

و اجراي آن از طريق سيستم متمركز است
و درآمد. گيرد استخدام همگاني صورت مي كار

)SPERT (كه با بنياد حفاظت از كارگران
)FAT (در ارتباط است 

و بيمه بيكاري :حداقل دستمزد، حقوق پايه
هاي مالي موقت براي بخشي كمك مزيتي كه ارتقا

.شوندميبيكار طور ناخواسته كارگراني است كه به

به در ادامه به مي شرح هر كدام از اين برنامه صورت مختصر .پردازيم ها

 هاي مربوط به حوزه سالمت برنامه.1
) SUS(اجراي طرح سيستم سالمت ملي) 2015(وزارت بهداشت برزيل هاي مطابق با يافته
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و دسترسي به جزئيات در فراهم كردن خدمات اوليه از طريق برنامه ملي بهبود كيفيت
كنندگان از اين طرح، خدمات ارائه درصد استفاده83: اساسي مثبت تلقي شده است

و يا بسيار خوب ارزيابي كرده ها در حوزه اين پيشرفترغمبه البته. اند شده را خوب
هاي مزمن مانند كلسترول، در پيشگيري از بيماري سالمت، هنوز هم مشكالتي جدي

.و فشار خون باال وجود دارد ديابت

 هاي آموزشي سياست.2
با. ته استهاي اخير داش آموزشي بيشترين پيشرفت را در دهه حوزه  IBGE (2015)مطابق

ازو انستيتوي تحقيقات اقتصادي كاربردي، نرخ بي در10سوادي در ميان افراد باالتر سال
به2/9از 2008سال  رفتن به مدرسه. رسيده است 2013درصد در سال9/7درصد

و رايج تبديل شده است سال به پديده14تا10تقريباً در ميان كودكان  كار. اي عام
د درصد در سال6به 1978درصد در سال20امنه سني از كودكان نيز در ميان اين

بهتا 2010همچنين برنامه كمك به تحصيالت عالي از سال. رسيده است 2008 كنون
و استخدام 310بيش از  و برنامه ملي دسترسي به آموزش فني هزار نفر كمك كرده است

و  اي در ميان وحرفه هاي پيشرفته فني هزار نفر را در دوره 100حدود هشت ميليون
و در سال 2014تا 2011هاي سال و 2015استخدام كرده است به تنهايي يك ميليون
در يكي ديگر از نشانه. اند هزار داوطلب را در خود جاي داده 300 هاي پيشرفت برزيل
هاي آموزش عالي سال كه در دوره20آموزش، رسيدن درصد افراد جوان باالي حوزه

ازان تحصيل كرده .است 2008درصد در سال15ه حدودب 1988درصد در سال8د

 امنيت اجتماعي.3
و هم از نظر گسترش ابعاد مربوط به حقوق بازنشستگي هم از نظر ارزش مالي پرداختي

هايي درباره گذار جمعيتي به همين دليل نگراني. بگيران قابل توجه است افزايش شمار حقوق
و روش. در اين كشور وجود دارد هاي پيري جمعيت اين كشور مستقيماً بر بودجه بازنشستگي

نرخ باروري زنان برزيلي نصف 2005تا 1980بين سال. خواهد گذاشتمديريت آن تأثير 
نتيجهدر. سال اين كشور رو به فزوني بوده است60كه جمعيت باالي حاليدر. شده است

.دليل جمعيت فعال غيراقتصادي كاهش يافته است حجم جمعيت فعال از نظر اقتصادي به
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 كمك اجتماعي.4
مي ترين برنامه در ميان موفق از هاي حمايتي (مزيت رفاهي مداوم(توان (BPC ( نام برد

به 1996گيري آن در سال كه از زمان شكل دليل كمك اجتماعي بوده تحولي ايجابي
اين برنامه. نيز شايان توجه جدي است) Bolsa Familia(برنامه كمك به خانواده. است

س و با هدف بهبود دسترسي به حقوق اجتماعي اساسي مانند المت، تغذيه، آموزش
برنامه غلبه بر فقر جزء اهداف. كمك اجتماعي از طريق شرايط خاصي اجرا شده است

Bolsa Familia ميبه .آيد حساب

 هاي استخدامي سياست.5
همچنين فاقد. زايي به ميزان كافي بود ها، بازار كار برزيل ناتوان از ايجاد اشتغال براي دهه

ميالدي 1990در دهه. بود) از نظر اقتصادي(جمعيت فعال كيفيت الزم براي جذب رشد 
به نحوي كه نرخ شاهد افزايش نرخ بيكاري در برزيل بوديم به درصد جمعيت7بيكاري

از 2005و 2004تنها بعد از سال. كشور رسيدفعال اقتصادي در  10بود كه نرخ بيكاري
شروع 2008بحران مالي جهاني كه در سال رغمبه. درصد رسيد80درصد به كمتر از

و شد، مطالعات انجام شده نشان مي هزار شغل جديد در بين 200دهد كه سه ميليون
شد 2013تا 2011هاي سال از(هاي رسمي، حداقل دستمزد مطابق با آمار. ايجاد باالتر
و همين 2015تا 2003هاي درصدي را در ميان سال76، رشدي)تورم داشته است

و فقر در اين كشور است مسئله يكي از داليل كاهش نابرابري مطابق با آمارهاي بانك. ها
و درصد برزيلي60در حدود) 2015(جهاني  بهتر ارتقا ها از نظر اقتصادي به سطحي باالتر

و يا متوسط رهايي يافته25اند، همچنين حدود يافته 1.اند ميليون برزيلي از فقر شديد

و توزيع گونه كه گفته شد سياست همان هاي اجتماعي در برزيل نقش مهمي در توليد
و فرصت هاي هاي شغلي در اين كشور همراه با گسترش رشد چتر حمايتي بر گروه ثروت

مي. اند پذير داشته آسيب هاي اتخاذ شده، توان ادعا كرد كه قلب اين سياست بنابراين
و تقليل نابرابري اتخاذ هاي معطوب به آينده اجرا شده برنامه اي است كه با هدف كاهش فقر
به شده مي همين دليل اندكي بيشتر به اين برنامه اند؛ در ها پردازيم با اين هدف كه شايد

.ها استفاده كردن از اين برنامهاز تجربه برزيل در كشورماآينده بتوان با استفاده 
___________________________________________________________________________ 

1. Patricia e Silva, 2017. PP 10-12.  
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در ترين برنامه گونه كه به اشاره شد، يكي از موفق همان هاي معطوف به آينده كه
و نتايج مثبتي را در بيشتر زمينه ها به دنبال داشت، برنامه كمك هزينه برزيل اجرا شد

هاي برزيلي فراهم را براي خانوادههاي مالي اين برنامه، كمك. بوده است1خانواده
مي مي مي كرد، كودكان آنان را واكسينه و به مدرسه دو. فرستاد كرد اين برنامه داراي

و بلند مي در هدف كوتاه. مدت بود هدف كوتاه هاي شد تا از طريق كمك مدت تالش
و در هدف بلند نقدي، خانواده تال هاي نيازمند را از فقر نجات داد ميمدت نيز تاش شد

به ها از طريق كمك از طريق افزايش سرمايه انساني در ميان خانواده هاي مالي مشروط،
همچنين با هدف نشان دادن اهميت آموزش،. ها اقدام كرد كني فقر در خانواده ريشه

مي كودكاني را كه نمي بانك2.داد توانستند به مدرسه بروند تحت پوشش خود قرار
و آن را راهي جهاني برنامه كمك  و آرام در برزيل ناميد هزينه خانواده را انقالبي خاموش

3.خواهند فقر والدين به كودكان آنها انتقال يابد براي ديگر كشورها خواند كه نمي

در اين برنامه سه حوزه : گرفتميبر اصلي را
و پرداخت مالي،.1  انتقال
 فاكتورهاي مشروط،.2
. هاي تكميلي برنامه.3
و پرداخت حوزهدر ها شد كه بار فقر شديد از خانواده هاي مالي، تالش انتقال

در در حوزه. برداشته شود فاكتورهاي مشروط، نيز دسترسي به حقوق اجتماعي اساسي
و كمك مي مسائل مربوط به آموزش، بهداشت  در حوزه.شد هاي اجتماعي تقويت

به هاي تكميلي، تمركز برنامه بر پيشرفت برنامه نحوي كه بتوانند خانواده در آينده بود
.پذير رهايي بخشند هاي آسيب خود را در برابر موقعيت

به غيركمك هزينه خانواده برنامهمديريت و صورت اشتراكي ميان متمركز بوده
و شهرداري دولت، اتحاديه مي ها اين سه واحد فدرال با همديگر براي. گرفت ها صورت

و نظا مياجرا، گسترش 4.كردند رت بر انجام اين برنامه تالش

كه هزينه خانواده در برزيل، شباهت نسبي با پرداخت يارانه برنامه كمك ها در ايران دارد
___________________________________________________________________________ 

1. Bolsa Familia 
2. Decree nº 5. 209, de 17 de setembro de, 2004.  
3. Wetzel, D., and Economic, V., 2013.  
4. Moura˜o, L., and Macedo de Jesu´s, A., 2011.  
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هزينه آنچه كه در مقايسه ميان برنامه كمك. دوش كشور گذاشته استبربار مالي فراواني را
و نظام پرداخت يارانه .اهميت است موارد زير خواهد بودحائزها خانواده در برزيل

با هدف كاهش(اجراي برنامه كمك هزينه خانواده در برزيل معطوف به آينده)الف
و نابرابري انداز ها در ايران فاقد چشم بوده است، در حالي كه پرداخت يارانه) فقر

و به همين دليل نمي آينده اه ساله توان نتايج اجراي چند نگرانه است دافي كه آن را با
ميبهبايد  .آورد، سنجيد دست

و همين عدم كمك هزينه خانواده در برزيل غير)ب تمركز به موفقيت متمركز بوده
ها در ايران كامالً در دستان دولت متمركز آن منجر شده است، اما نظام پرداخت يارانه

و احتماالً همين تمركز، جزء ضعف مح بوده ميهاي پرداخت يارانه در ايران از. شود سوب
توان براي غيرمتمركز كردن چگونگي اجراي برنامه كمك هزينه خانواده در برزيل مي

.ها در ايران كمك گرفت پرداخت يارانه
كه برنامه كمك هزينه خانواده در برزيل گروه)ج هاي خاصي را در جامعه
و اين طرح آسيب و متوسط به وجه شامل طبقات متوسط هيچبهپذيرند هدف گرفته است

به حاليدرباال نيست، و متوسط كه برنامه پرداخت يارانه هنوز نتوانسته در طبقات متوسط
.باال حذف شود

ها در ايران، فقط در پرداخت خالف نظام يارانهبركمك هزينه خانواده برنامه)د
و حوزه هاي مالي خالصه نمي كمك و آموزش را نيز دربرمي شود . گيرد هاي سالمت

توان در ايران نيز تالش كرد تا به نوعي از ادغام ميان طرح تحول سالمت با پرداخت مي
و پرورش رسيد كه حوزه سالمت، يارانه هاي يارانه نقدي همراه با كمك وزارت آموزش

و آموزش را با همديگر ادغام كند سه احتماالً چنين ادغامي بهره. حمايتي وري هر
مدتو بلند بديهي است كه تعريف اهداف كوتاه.ش خواهد دادسازمان را با همديگر افزاي

.تواند به موفقيت اجراي آن كمك كند در آينده براي پروژه ادغام اين سه حوزه مي
و و نابرابري از يك طرف برنامه كمك هزينه خانواده نقشي كليدي در كاهش فقر

و پايين افزايش فرصت و تحصيلي براي طبقات محروم . برزيل داشته است هاي كاري
توانست كه به شكل ملي، خدمات اجتماعي وسيعي را در برزيل ارائه اين برنامهدرواقع

و منابع حاصل از توسعه اقتصادي را در ميان جمعيت آسيب پذير اين كشور توزيع كند
در پيوندي عميق با توسعه كمك هزينه خانواده به همين دليل برنامه گسترده. كند
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و نمياقتصادي اي ازن كشور بوده است توان به توسعه اقتصادي چشمگير اين كشور جدا
درواقع برنامه كمك هزينه خانواده در برزيل تحولي. هاي اجتماعي آن پرداخت برنامه

و اجازه نداده است اين كشور همانند عمده كشورهاي در حال توسعه،  عظيم ايجاد كرده
و هاي مربوط به رشد اقتصا اجراي برنامه نتيجهدردي در آن به افزايش نابرابري اقتصادي
.هاي عميق در اين كشور منجر شود ايجاد شكاف

هاي جديد برنامه. هدف اصلي حكومت خود را مبارزه با فقر اعالم كرد1لوال داسيلوا
و تمركز برنامه و مبارزه عليه فقر و به ايجاد وزارتخانه توسعه اجتماعي هاي كمكي

ن از. انجاميدكمك هزينه خانوادهظر اجتماعي تحت در12امروزه بيش ميليون خانوار
نتيجه چنين سياستي فقردر. كنند اين كشور كمك هزينه خانواده را هر ماه دريافت مي

 2014تا 2004طبق آمارها، در بين سال. رو بوده استهشديد با كاهش چشمگيري روب
و بانك جهاني اساس آستانه تعريف شده حكومتبر(فقر شديد درصد63حداقل) برزيل

2.درصد در سال است10در كشور كاهش يافته كه معادل 

تا 2001هاي درصد در بين سال9اين كشور با كاهش3همچنين ضريب جيني
در. رسيده است 1970ترين سطح خود از دهه به پايين 2009 داليل موفقيت برزيل

:كاهش نابرابري عبارتند از
 امه كمك هزينه خانواده، برن)الف
 اصالحات آموزشي،)ب
4.تعيين حداقل دستمزد)ج

و نـابرابري در برزيـل ايفـا بهبود دسترسي به آموزش نقشي كليدي در كاهش فقـر
هـاي هـاي بيشـتري اجـازه داده اسـت كـه بتواننـد شـغل كرده اسـت؛ زيـرا بـه برزيلـي 

هاي بهداشـتي در حـوزه سـالمت نيـز از نظـر بعضـي سياست. درآمدتري كسب كنند پر
و نابرابري در برزيل داشته است پيشرفت در حـوزه. محققان نقش كليدي در كاهش فقر

___________________________________________________________________________ 
. برزيل سابق جمهور رئيس.1

2. Sabry. S. 2016. ; Paiva, L., 2016.  
 ثروتيا درآمد توزيعدر نابرابري ميزان سنجش براي معموالًكه است آماري پراكندگي گيري اندازه واحديك.3

. شودمي استفاده آماري جامعهيك در
4. Dsorio, Desigualade e Pobreza, Nota Tecnia: PAM 2014. Breves Analises, 2015.  



 پژوهي جهان آينده 470

و تقبل هزينه هاي اوليه مربوط به سالمت مخصوصاً بـراي كسـاني سالمت، همگاني بوده
شتند، نقشي مهمـي را در ايـن ميـان ايفـا كه امكان تأمين بيمه سالمت خصوصي را ندا

تـر كمـك حال تقليل نابرابري در درآمدها نه تنها بـه اقتصـادي عادالنـههربه. كرده است
1.كرده، بلكه اقتصاد قدرتمندتري را براي اين كشور به ارمغان آورده است

 توسعه اقتصادي در برزيل.6

را برزيل جزء كشورهايي است كه توسعه اقتصادي آن در سال هاي اخير تحسين همگان
ازجمله. اند بديهي است كه عوامل متعددي در اين موفقيت نقش داشته. بر انگيخته است
مي اين موارد تأثير و اراده نخبگان سياسي اشاره كرد گذار . توان به موقعيت جغرافيايي

و توانستهها برزيل در تحقق برنامه ي توسعه معطوف به آينده، موفقيت نسبي داشته
. عنوان يكي از بيست كشور قدرتمند جهان از نظر اقتصادي تثبيت كند امروز خود را به

تواند نكات آموزشي فراواني براي جمهوري چگونگي توسعه اقتصادي برزيل مي
دا اسالمي ايران در اجراي برنامه شته باشد؛ به همين دليل هاي كالن اقتصادي در آينده

مي در البه هاي مفيد توسعه اقتصادي در برزيل را براي كشور كوشيم تا آموزه الي مطالب
.به اختصار بيان كنيم

هاي توسعه اقتصادي در برزيل، استقالل نسبي در بيان داليل موفقيت برنامه:نكته اول
و اجتماعي است حكومت اين كشور از گروه و طبقات اقتصادي اين استقالل نسبي. ها

و بر توانايي حكومت اين كشور در پيشبرد برنامه هاي حكومت، ريشه تاريخي دارد
انيل لف كه جزء مورخان برجسته تاريخ از نظر نات. توسعه تأثير مثبت گذاشته است

هاي شود، حكومت برزيل استقالل قابل توجهي از گروه اقتصادي برزيل محسوب مي
و طبقات اجتماعي  اين. هاي اقتصادي داشته است اقتصادي در تعيين سياست-فشار

پرورانه است كه نيروهاي سياسي نوع از استقالل به شكل عميقي ناشي از سياستي حامي
و بوروكراسي اداري منتقل كرده  و قدرت را به سياستمداران عيني را تضعيف كرده

كرده» افكار عمومي«رهايي از دست فشارهاي سياسي بيروني، آنها را تنها مسئول. است
سياستگذاري اقتصادي نفوذ ايدئولوژي ملي فرايند ديگر عوامل مهم در تعيين. است

___________________________________________________________________________ 
1. Brazil policy brief in www. oecd. org/Brazil, November2015, p. 2 
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ب ا قدرت نهفته در مسائل اقتصادي مربوطه به مديران مدرنيزاسيون در اين كشور همراه
و مشاغل خدمات غيردولتي است حرفه .1ها

ــع در ــادي ذينف و اقتص ــاعي ــات اجتم ــل از طبق ــت برزي ــتقالل حكوم ــرض اس ف
را گيري تصميم و استقالل نسبي توانسـته نقـش خـود هاي اين كشور، فرض مهمي است

اقتصـادي در ايـن كشـور در غيـاب هـاي مختلـف تا حدودي در اجراي مسـتقل برنامـه 
مي. نيروهاي برهم زننده آن نشان دهد دو همچنين تا حدودي توضيح دهد كـه چـرا در

و با اجراي شديدتر برنامه عمـده عكـس بـر(هاي توسعه، ثبات داخلي برزيل دهه گذشته
) شـوند هـاي داخلـي مـي كشورهايي كه در اثر پيامدهاي نوسازي اقتصادي دچار ناآرامي

شد 2008ي در بحبوحه بحران اقتصادي مالي جهان در سال حت .حفظ
و وجـود منـابع طبيعـي فـراوان:نكته دوم در توسعه برزيل موقعيت جغرافيايي مناسـب

كشف نفـت. است كه در كنار عوامل ديگر روند توسعه اين كشور را شتاب بخشيده است
و معدني، انبوهي از  منـابع را بـراي ايـن كشـور بـهو گاز در كنار منابع وسيع كشاورزي

و اين كشور اصالً نگران كمبود منابع همانند بسـياري از قـدرت  هـاي ارمغان آورده است
جو نيز بسيار صرفنظر از منابع وسيع طبيعي، وجود همسايگان صلح2.نوظهور نبوده است

هاي نوظهـور اسـت ترين كشورها در ميان قدرت شانس برزيل جزء خوش. مؤثر بوده است
ها احاطه شـده اسـت، قـرار اي عاري از تنش كه عمدتاً به وسيله دمكراسي كه در منطقه

و همين امر توضيح مناسـبي بـراي اين منطقه خالي از رقابت. دارد هاي ژئوپليتيكي بوده
و همسايگان آن فاقد سالح هسته در يك كالم، ظهـور. اي هستند آن است كه چرا برزيل

و ژئوپليتيكي عنوان قدرتي اقت برزيل به و عاري از تنش سياسي صادي در محيطي مساعد
3.شكل گرفته است

و موقعيت ژئوپليتيكي مناسب، بدون اراده نخبگان البته وجود منابع طبيعي فراوان
به. توانست به توسعه برزيل منجر شود سياسي اين كشور نمي عنوان پيدايش برزيل

ا جمهور قبلي قتصادي هوشمندانه دو رئيسقدرتي نوظهور تا حد زيادي مديون مديريت
 2002تا 1995هاي فرناندو هنريك كاردوسو كه در بين سال: اين كشور است

___________________________________________________________________________ 
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و لوئيس لوال داسيلوا كه در بين سال رئيس  2010تا 2003هاي جمهور اين كشور بود
و اعتبار15در ظرف اين. قدرت را در اين كشور در دست داشت سال برزيل شهرت

ب و راي انجام برنامهجهاني هاي اصالح بانكي، كاهش تورم، پيمان مالياتي ميان حكومت
و ديگر اصالحات بنياديني كه به رئيس كه اصناف جمهور اين كشور اين اجازه را داد

و 2008- 2009بگويد برزيل آخرين كشوري بود كه وارد بحران مالي جهاني سال  شد
شد صدمه اولين كشوري بود كه نسبتاً بدون هيچ 1.اي از آن خارج

را ادامه داد كه شامل جمهور قبلي محور رئيس هاي بازار لوئيس لوال داسيلوا سياست
و قيمت ارز به شكل شناور به و مالياتي 2.منظور حفظ ثبات اقتصادي كشور بود نظم مالي

 هاي اقتصادي توسط تيم رؤساي به همين دليل بود كه برزيل شاهد تعويض مكرر برنامه
و نوعي از اجماع نخبگان سياسي براي انجام برنامه هاي اقتصادي جمهور مختلف نشد

.واحد در اين كشور وجود داشت كه به حفظ ثبات اقتصادي آن بسيار كمك كرد
تا برزيل اقتصادي صادرات منابع طبيعي فراوان ايـن. داشته است ريخمحور در طول

و معـدني ايـن كشـور بـوده  كشور، مزيت طبيعي مناسبي براي توليد كاالهاي كشاورزي
اي نزديـك بـه حجـم هاي اخير مطمئنـاً در آينـده منابع نفتي كشف شده در سال. است

و صـدور كاالهـاي رغمبه. صادرات اين كشور خواهد افزود اوليـه، اين توانـايي در توليـد
و توسـعه بخشـد  . برزيل توانسته است از اواسط قرن بيستم، ساختار صنعتي خود را تنوع

و واقع برنامه در هاي توسعه برزيل براي آينده اين كشور معطوف به تقويت بخش صـنعت
و معـدني بـوده اسـت  . افزايش صادرات محصوالت صنعتي در كنار محصوالت كشـاورزي

و معدني، سياستمداران اين مزيت نسبي اين كشورغم به ر در توليد محصوالت كشاورزي
هاي مختلف اقتصـادي كمـك اند تا با صنعتي كردن كشور، به تنوع بخش كشور كوشيده

و صــادارت را از وابســتگي بــه يــك بخــش صــرف برهاننــد و. كننــد البتــه قانونگــذاران
و قانوني اين كشور را به انـد كـهي طراحـي كـردها گونه سياستمداران برزيل، نظام اداري

و افـزايش. قادر به جذب حداكثر نوآوري باشـد  همـين امـر در رونـد توسـعه اقتصـادي
امـروزه گسـتره وسـيعي از منـابع بـراي. صادرات ايـن كشـور نيـز نقـش داشـته اسـت 

و شركت . بپردازنـد فراينـدها هاي برزيلي وجود دارد كه به جذب نـوآوري در محصـوالت
___________________________________________________________________________ 

1. Ibid.  
2. Roett, R., 2010.  
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و مشـوق بوروكراتيك فرايندهاي و ساده شده است هـاي ماليـاتي بـراي بخـش تحقيـق
هـاي ها براي پـروژه همچنين سيستم جديدي از يارانه. در دسترس است) R&D( توسعه

ــوژيكي وجــود دارد ــه. توســعه تكنول و همچنــين ياران ــه محققــان ــراي كمــك ب هــايي ب
و. هاي مختلف فراهم شده است پژوهشگران در شركت حقـوقي امروزه چارچوب قـانوني

و شركت برزيل، همكاري متقابل ميان دانشگاه مي ها 1.كند ها را تشويق

و در چنين شرايط مناسبي طبقه متوسط قدرتمندي در برزيل متولد شد كه موتور
در نخستينپيدايش اين طبقه متوسط. پايه اصلي توسعه اقتصادي در برزيل است بار
ر بهبرنامه اعالم شده توسط سياستمدار برزيلي اي وسيله مجموعه وبرتو كونگر اعالم شد كه

گذاري هاي خالقانه شامل حفظ ثبات اقتصادي، افزايش حداقل دستمزد، سرمايه از برنامه
و سياست در زيرساخت شد ها 2.هاي اجتماعي معطوف به توزيع درآمد تقويت

و موفقيت برنامه آي عامل ديگري كه در توسعه اقتصادي برزيل نده هاي معطوف به
و بانكي مناسب بود اين كشور مؤثر واقع شد، اتخاذ سياست - 1994در سال. هاي مالي

سازي مند اي با عنوان برنامه ثبات جمهور وقت برزيل فرناندو كاردوسو برنامه رئيس 1993
مي 1999او با بحران مالي سال. را طرحي واقعي اعالم كرد و پنجه نرم به دست كرد كه

جمهور قبلي، كاردوسو اصل برخالف رؤساي. ملي برزيل انجاميدكاهش ارزش پول 
و. استقالل بانك مركزي برزيل را بنيان نهاد اين اصل، پايه ثبات مالي اخير برزيل است

مخالف ) PT(حزب كارگر حاكم كه عمده حاليدر. بعدها لوال آن را بار ديگر تأييد كرد
و معتقد بودند كه اين حزب بايد داراي حق دسترسي استقالل بانك مركزي بودند

3.هاي قبل باشد هاي تورمي از طريق چاپ اسكناس همانند حكومت تعيين سياست

و مخالفتبا وجود هاي بعدي، اصل استقالل بانك مركزي در برزيل رعايت شده است
ضد هاي بعدي سياست حكومت و تورمي خود را براي اداره اقتصادي كشور هاي كالن مالي

هاي توسعه برزيل براي ايران همين شايد يكي از درس. اند ساس اين اصل سازمان دادها بر
مي استقالل بانك مركزي از حكومت مي هايي كه و هماهنگي بانك مركزي. روند باشد آيند

خط با سياست و به هاي كالن رؤساي مشي ها دليل انتصاب رئيس بانك مركزي جمهور

___________________________________________________________________________ 
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و عدم استقالل اين بانك در تعيين سياستجمهور در اير وسيله رئيس به و ان هاي مالي
ميبي. جاي گذاشته استبرتورمي، پيامدهاي منفي براي اقتصاد ايران ضد توان شك

و از آن  تجربه برزيل در استقالل بانك مركزي اين كشور را در ايران هم به خدمت گرفت
ك سامان دادن به سياستوسردر جهت  و بانكي .شور سود جستهاي مالي

در آنچه درباره نقش رؤساي توسعه برزيل براي گزارش حاضر فرايند جمهور برزيل
و حائز اهميت است، تأكيد مكرر آنها بر نقش توسعه اقتصادي در افزايش اميد به  جالب

و ساختن آينده و بهتر از گذشته براي شهروندان آينده در ميان مردم برزيل اي متفاوت
.برزيل است

:جمهور قبلي برزيل توجه كنيد براي مثال به سخنان ديلما روسف رئيس
و اجتماعي سال« هاي اخير اعتمادي مجدد را به آينده آفريده دستاوردهاي اقتصادي
رسيدن. هاي جديد به روي مردم برزيل گشوده شده است اي از فرصت اكنون پنجره. است

و كشوري ماالمال از عدال بهبه اقتصادي ثروتمند ما. رسد نظر نميت ديگر هدفي دوردست
هاي اجتماعي را در كنار قدرت فرهنگي، برزيل، كاهش نابرابري: انتخابي صحيح كرديم

و آنها را با هم تركيب كرده است و محيطي رو به افزايشي قرار داده 1.»اقتصادي

و افزايش نفوذ بين كش در يك دهه اخير با رشد اقتصادي برزيل ور، مردم المللي اين
كه. كنند كه آينده فرا رسيده استو سياستمداران اين كشور احساس مي اين احساس

و اين كشور قادر خواهد بود كه به سرنوشت خود شكل ببخشد،  اكنون زمان برزيل است
برزيل توانسته است كه افزايش چشمگير.2ها روبه افزايش است عميقاً در ميان برزيلي
و بين و غرور ملي مردما قدرت اقتصادي لمللي را به عاملي براي افزايش اعتماد به نفس

را جمهور اين كشور مرتباً كلمه به همين دليل در سخنان رؤساي. خود بدل كند آينده
مي به و مطلوب كار و آنها از اين طريق نويد وضعيتي حتي بهتر به رود تر از اكنون را

3.دهند مردم خود مي

نكته مهمـي كـه در پـرداختن بـه توسـعه اقتصـادي برزيـل حـائز اهميـت اسـت،
هاي خاص برزيل در طي مسير توسعه اقتصادي است به شكلي كه هـر پژوهشـي ويژگي

___________________________________________________________________________ 
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هايي كـه حتي واكنش حكومت برزيل به بحران. درباره برزيل بدون بيان آنها ناقص است
و تا حدودي منحص براي مثال، بعد. فرد بوده استبهر اين كشور با آن مواجه بوده، خاص

هـاي هاي زير را بر اساس ويژگـي حكومت اين كشور، سياست 2008از بحران مالي سال 
و در پاسخ به بحران مالي جهاني اتخاذ كرد :اقتصادي اين كشور

و كاهش كوتاه)الف  مدت نرخ بهره، افزايش نقدينگي
و برنامه)ب س انجام پروژه حمايت اجتماعي گذاري عمومي حتي در زمان رمايههاي

 بحران مالي،
و يا دائمي مالياتي، فراهم كردن تخفيف)ج  هاي موقت
 هاي عمومي، تأمين اعتبار بانك)د

1.گذاري در بخش مسكن افزايش سرمايه)هـ

اگرچه جزئيات واكنش برزيل به بحران مالي جهاني ممكن است چندان اهميتي
ميبراي ما نداشته باشد، اما آنچ تواند آموزنده باشد اين است كه در دو دههه براي ما

و راه از گذشته برزيل مدل اقتصادي اجتماعي خاص خود را گسترش داده هاي جديدي
و رفاه پيش روي همگان قرار داده انديشيدن درباره مسائلي همچون انصاف، عدالت

و نبايد به اين. است بهقدرت واقعي برزيل در اينجا نهفته است عنوان صرفاً قدرتي كشور
و سياسي نگريسته  به اقتصادي به شود، بلكه بايد به آن عنوان قدرتي متفكر كه قادر

و طرح توليد ايده و مشاهده كردحل راه ها 2.هاي مبتكرانه است، ارزيابي

اش كوشيده كه رشد اقتصادي را با بهبود توزيـع برزيل در مدل اقتصادي اتخاذ شده
مـدل اقتصـادي خـاص ايـن كشـور امكـان پيشـرفت در نوسـازي. آشتي دهددرآمدها، 

و توسـعه ايـن كشـور را بـر بنيـان ارتقـاي فعاليت هاي اقتصادي را به او اعطا كرده است
و تعميق ارزش منابع زيست واقـع در3.هاي شهروندي ممكن كرده است محيطي قابل اتكا

و معـدني برزيل جزء كشورهايي است كه به بهانه توسعه، چو ب تاراج بـر منـابع طبيعـي
و در تعيين سياست از خود نزده است هاي كالن كشور را عميقاً متوجه اهميت حفاظـت

و خاك خود بوده است و آب نكته حائز اهميت اين است كه برزيـل جـزء. محيط زيست

___________________________________________________________________________ 
1. Pochman, M. Preface, Above, P. 7.  
2. Nowakand and Shankar, 2011.  
3. Marques, R. M., and Nakatani, 2017.  
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و معدني است؛ اما اين منابع انبـوه، آنهـا را كشورهايي است كه داراي منابع انبوه طبيعي
و به استفاده بي و توسـعه و همين ويژگي يعنـي آشـتي طبيعـت رويه از آنها سوق نداده

هـاي احتمـالي توسـعه، جـزء نكـات آموزنـده مـدل مواظبت از طبيعت در برابـر آسـيب 
.اقتصادي برزيل براي توسعه ايران است

و بسياري از اي ن توسعه اقتصادي برزيل در مركز توجهات جهاني قرار گرفته است
 نكته.1كنند كه چگونه برزيل به يك قدرت مسلط تبديل شده است پرسش را مطرح مي

حائز اهميت ديگر در بررسي برزيل اين است كه توسعه اقتصادي برزيل از مجراي طبقه
در واقع رشد طبقه متوسط ساختار اجتماعي. متوسط قدرتمند اين كشور گذشته است
و براي بار در تاريخ اين كشور، طبقه متوسط نخستين برزيل را دگرگون ساخته است

.دهد بيش از نيمي از جمعيت آن را تشكيل مي
در30حدود از سال گذشته از فقر مطلق رهايي يافته10ميليون نفر و بيش اند

به 35 جالب آن است كه برخالف ايران، اين2.اند طبقه متوسط پيوسته ميليون نفر
و جمعيت كه شاهد نرخشهرهاي برزيل نيستند كالن اند، بلكه هاي باالي رشد اقتصادي

را اند بيشترين نرخ شهرهاي متوسط كه در برزيل پراكنده و جمعيت هاي رشد اقتصادي
همين شهرهاي معمولي برزيل مكان مناسبي براي رشد طبقه متوسط اين. دارا هستند

و صرفاً كالن ه متوسط قدرتمند اين شهرهاي برزيل نيستند كه حامل طبق كشور هستند
.كشور هستند

هاي انجام شده در برزيـل كـه بسـيار چشـمگير پيشرفترغمبهبايد تأكيد كرد كه
و اقتصاد آن با چالش نخسـتين. روسـتههـاي فراوانـي روبـ هستند، هنوز هم اين كشور

چالش پيش روي اقتصاد اين كشور رقابت با صادرات ارزانقيمتي است كه بخش صـنعتي 
مياين كش و جهـاني شـده، نـوآوري نقـش. كند ور را تهديد در اقتصادي به هم پيوسـته

بـه. كند مهمي در كمك به اقتصاد كشورها در يافتن جاي مناسبي در اقتصاد جهاني مي
هـاي همين دليل در برزيل، مجدداً ما شاهد تأكيد فراوان بر نياز به تنـوع بيشـتر بخـش 

و افزايش خال و رقابـت اقتصادي، گسترش صادرات زيـرا برزيـل3شـود، پـذيري مـي قيت

___________________________________________________________________________ 
1. Brainard, L., and Martinez-Diaz, L., 2009.  
2. Newsweek Staff, 2009.  
3. Glauco Arbix, 2011.  
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و رقابت مي پذيري در توليدات صنعتي بر چالش صـادرات ارزان خواهد با افزايش نوآوري
. به اين كشور فائق آيد

شود ادعاي برزيل براي ايجاد مدل جديدي از توسعه در آينده، تنها زماني موفق مي
:كه چهار اصالح بنيادين زير را انجام دهد

برزيل نيازمند سياست صنعت جديدي است كه امكان دسترسي به اعتبار)الف
را بهره و دانش و متوسط قدري افزايش دهد كه شركتبهوري، تكنولوژي هاي كوچك

و توسعه در سراسر كشور باشندفرايند قادر به هدايت  .نوآوري
كبارا هاي بخش كشاورزي اين كشور بايد پايه)ب و تقويت كشاورزي وچك

هاي طبقه متوسط قدرتمند سودمحور تغيير دهد تا جداي از ايجاد درآمد بتواند پايه
.روستايي را تحكيم ببخشد

.هاي كهنه مربوط به بازار كار ضروري است اصالحات عميقي در قانون)ج
برزيل قبل از همه موارد فوق نيازمند دمكراتيزه كردن اقتصاد بازار براي)د

ب 1.ه ابزارهاي توليد استگسترش دسترسي

گذار خارجي ترين سرمايه رغم آنكه چين بزرگبههاي داخلي امروزه جداي از چالش
تـرين چـالش خـارجي خـود را در مواجهـه صـادرات در برزيل است، امـا برزيـل بـزرگ 

بازار وسيع برزيـل مكـان مناسـبي بـراي. بيند ارزانقيمت كاالهاي چيني به كشورش مي
و در سالكاالهاي چيني هس را ها فرصت هاي آينده احتماالً برزيلي تند هاي شغلي زيادي

. دليل محصوالت ارزانقيمت چيني از دست بدهند در كشورشان به
و اقتصادي برزيل آمده است نمودار برخي از شاخصادامه در :هاي اجتماعي

___________________________________________________________________________ 
1. Report of secretariat of strategic affairs, Qouted in national option, p. 53.  
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 پژوهان برزيل آينده.3-1-5

.شودميگذار در برزيل پرداخته تأثيرپژوهان آيندهدر اين قسمت به معرفي برخي از

1آنتونيو يورگ رامالهو)الف

الملل از دانشگاه سائوپائولو بينالتحصيل كارشناسي ارشد روابط فارغپژوه برزيلي آيندهاين
وو)1999(  مركز امور استراتژيك نهاد رياست جمهوريعضو دپارتمان امور دفاعي برزيل
و دفاع مليو به آيندهتالش اين. استحوزه فعاليت او امنيت جهاني پژوه بر اين است تا

به آيندهاي شيوه و تغييرات رخ داده بلندهاي چالشنگارانه متأثر مدت برزيل از نظر امنيتي
 رفتارهاي: جهاني امنيتي نظمدر برزيلبه توانمياو تأليفاتاز. از نظام جهاني بپردازد

.اشاره كرد)2013(2بلندمدت هاي چالشبه فوريهاي پاسخو اصولي

3دياگو رودرگرز)ب

اين انديشمند برزيلي سياست، رئيس بخش تحصيالت تكميلي مطالعـات اسـتراتژيك در
___________________________________________________________________________ 

1. Antonio Jorge Ramalho 
2. Brazil in the Global Security Order 
3. Thiago Rodrigues 
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. اسـت فالمينس در ريودو ژانيروي برزيل فدرال ستيتوي مطالعات استراتژيك دانشكاهيان
و نظريه روابط همچنين مدير بخش نظريـهو الملل بيناو متخصص در حوزه قاچاق دارو

او. اسـت الملـل برزيـل بـين الملل انجمن مطالعات روابط بينروابط  از آثـار چـاپ شـده
به مي اشـاره1هـا آمريكـايي ميـان در دارويـي سياستو دارو حوزهدر ستگذاريسياتوان
هاي دانشگاهي او تالش براي ايجاد همكاري بيشتر ميان كشـورهاي دغدغهجملهاز. كرد

.استآمريكاي جنوبي براي مبارزه با قاچاق دارو در آينده 

2لوسي كونجاهلنا)ج

و فـارغ هلنا كونجالوسي التحصـيل رشـته محـيط زيسـت كـاربردي دانشـگاه سـائوپائولو
و استانداردهاي پايدار اجتماعي تـالش كونجالوسـي. استمحيطي-متخصص منابع آبي

و آيندهبر اين است تا با استفاده از دانش  پژوهي به مديريت بهتر محيط زيست در برزيل
ك آسيبجلوگيري از  هـاي از نوشـته. مـك كنـد هاي شديد به منابع طبيعي ايـن كشـور

بهميمعروف او در اين زمينه  اشـاره3المللـي بـين انـدازي چشم: سبز گذاري سرمايهتوان
او. كرد در مبتنيدغدغه آكادميك بر تالش براي توضيح اين موفقيت اسـت كـه چگونـه

و  و عمومي در كـنش متقابـل سرمايهاقتصاد سبز آينده، رشد اقتصادي گذاري خصوصي
من با و انرژي هم و بهبود كيفيت در منابع آبي .شودميجر به از بين بردن آلودگي

4رافائل تياگو بنكه)د

هاي بزرگ مشاور كمپانيو ليكي سائوپائولو كاتوالتحصيل دانشگاه فارغبنكه تياگو رافائل
و  مشاور در همچنين. استگذاري سرمايهدرباره استراتژيك تجارت، تجارت جهاني

هاي مهم نوشتهاز. استالملل در برزيل بينهاي روابط حوزهمختلف در انيستيتوهاي 
ميادر اين پژوهش راف. باشدمي برزيل خارجي سياست هاي چالش كه كند ئل ادعان

گيري تصميمهاي جديدي براي چالشبه خود ديده است، هايي كه جهان اخيراً دگرگوني
و خصوصي ايجاد از چالشاين. كندمي در دو حوزه دولتي :ها از ديدگاه او عبارتند

___________________________________________________________________________ 
1. Drug Policies and the Politics of Drugs in the Americas 
2. Helena Goncalves.  
3. Green Financing - International Panorama 
4. Rafael Tiago Juk Benke 
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در بحرانجهاني شدن بازارها، و تهديدهاي جدي هاي اقتصادي، پيدايش بازيگران جديد
و امنيت جهاني كه برايپژوهي آيندهواقعدر.مقابل صلح بهمياو دانشي است كوشد

.دهد اين تهديد پاسخ

 پژوهي آيندهو مجالت مؤسسات.4-1-5
و هم خواسـت ملـي اكثريـت جامعـه برزيل مانند كشورهايي كه هم اراده نخبگان سياسي

و جايگاه بين) باالخص طبقه متوسط( المللـي آن بر توسعه اقتصادي در كنار افزايش اعتبار
و نيـز فعاليـت كشورشان قرار گرفته است، بر ضرورت توجـه بـه كـانون  هـاي هـاي فكـري

به آينده هاي فراواني انجـام شـده هاي اخير تالش همين دليل در سال پژوهي واقف هستند؛
و جايگاه كانون و فعاليت است تا بر قدرت پژوهي در اين كشور افزوده هاي آينده هاي فكري

وجـه قابـل هـيچبهپژوهي در برزيل البته همچنان كه در ادامه بيان خواهد شد، آينده. شود
و بـه مقايسه با پيشروان اين شاخه دانش مانند و انگلـيس نيسـت تـر صـورت دقيـق آمريكا

و كامالً نوپا هستند هاي آينده فعاليت بـه. پژوهي در دو دهه اخير شروع به ظهور كرده است
و توسـعه روي كانون همين دليل هنوز هم مشكالت فراواني پيش  هاي فكري برزيل نيست

و دانــش آينــ كيفــي انجــام شــده در حيطــه كــانونو كمــي پژوهــي از نظــردههــاي فكــري
. اندركاران آن هنوز هم با وضعيت مطلوب فاصله دارد دست

و شيوه تعريفي كه محققان برزيلي از عمل آينده مي پژوهي دهند هاي آن ارائه
مي آينده: ترتيب است اين به اگرچه(شود پژوهي عملي است كه در دو مرحله ذيل انجام

 ): تركيب هر دوي آنها نيز ممكن است
و يا بهينهنخست مرحله  سازي سيستم موجود است،، هدف بهبود

و ارتقاي تغييرات بنيادين در پارادايممرحله دوم هاي غالب، تمركز بر بررسي
به.1است عنوان چارچوبي براي فعاليت همزمان، شماري از اصول راهنما هستند كه
مي آينده از پژوهانه مورد استفاده قرار :گيرند كه عبارتند

و يا بلند اندازي ميان چشم)الف  مدت، مدت
،سهامداران مشاركت فعال)ب

___________________________________________________________________________ 
1. Da Costa, O. Warnke, P. Cagnin, C. and Scapolo, F., 2008.  
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و تركيب روش)ج و آگاه و عقايد مسئول و خالقانه، استفاده از افكار  هاي تفسيري
 همكاري،)د

 اي، رشته داشتن ويژگي بين)هـ
. گيري معطوف به عمل جهت)و

كه در ادامه(پژوهي برزيلدهترين مراكز آين اصول فوق بر عملكرد يكي از بزرگ
و) بيشتر به آن خواهيم پرداخت و مديريت نوآوري يعني مركز مطالعات استراتژيك

1.حاكم است) CGEE(تكنولوژي علمي 

2نوآوريو تكنولوژي علم، مديريتو استراتژيك مطالعات مركزـ

مطالعات هدف اين مركز انجام. هاي فكري مهم برزيل است اين مركز جزء كانون
و پژوهش علمي با هدف حمايت از تصميم و پياده استراتژيك سازي خدمات گيري، هدايت

و نوآوري است كوشد تا به ارائه يارانه در بخش همچنين مي. عمومي در علم، تكنولوژي
و تعامل ميان. تكنولوژي مربوط به تجارت بپردازد از اهداف ديگر اين مركز، همكاري

به بخش :تخصص اصلي اين مركز موارد زير است. فناوري با بخش توليد استهاي مربوط
و پژوهش:نگري مطالعات آينده) الف هاي انجام شده با هدف در اين بخش مطالعات

و حمايت از سياستگذاري عمومي براي توسعه علم، تكنولوژي  شناسايي احتماالت آينده
مي.و نوآوري در برزيل است شود شامل اين موضوعاتي كه در اين بخش پوشش داده

و هوايي، ارتباطات هاي زيستي مانند اتانول، تغييرات منابع آبي، سوخت: موارد است آب
مخابراتي، منطقه آمازون، چرخه توليد، منابع انساني نوآور، بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي، 

و اطالعاتي تكنولوژي .3هاي ارتباطاتي
و اجتماعي اين بخش به مطالعه درباره:هاي استراتژيك ارزيابي)ب تأثيرات اقتصادي

و نهادها ها، پروژه ها، برنامه سياست و نوآوري ها ي عمومي در زمينه علوم، تكنولوژي
و مديريت، استراتژي. اختصاص دارد هاي مالياتي اين مطالعات مسائلي مربوط به سازمان

تعدادي از ابتكارات انجام شده اين بخش شامل اين موارد. دهدو نوآوري را پوشش مي

___________________________________________________________________________ 
1. Cagnin, C., 2016.  
2. see www.cgee.org.br/sobre/cgee_english. php 
3. ICTs 
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ج بودجه: است و فناوري، برنامه امع برزيل براي هاي اختصاص داده شده وزارت علم
و ، برنامه كمك هزينه اقتصادي فناوري قطب جنوب با همكاري شوراي ملي توسعه علم

و تحقيقات با همكاري بخش كمك هزينه مالي پروژه هاي سازي فعاليت كه به شبيه1ها
مي همسو با سياست و تكنولوژي .پردازد هاي داخلي در زمينه صنعت

و نوآوري ريزي استراتژيك در بخش برنامه)ج اين مركز به ارائـه:علم، تكنولوژي
و لجستيكي از برنامه نهاد مربـوط بـه17ريزي استراتژيك براي همه خدمات فني، روش

و فنـاوري برزيـل مـي  و نوآوري در وزارت علم همچنـين تـالش. پـردازد علم، تكنولوژي
ت سـازماني در مـديري. كند تا به تعريف استراتژيك براي اين نهادهـا پرداختـه شـود مي

مي حوزه سالمت با تأكيد بر بيمارستان .گيرد ها در اين بخش قرار

 دانش انتشارو اطالعاتـ
و دوره اين مركز به و گزارش طور مرتب هاي اين مركز هاي فعاليت اي به انتشار مجالت

مي Parcerias Estratégicasمجله. پردازد مي كند كه دربرگيرنده را اين بخش منتشر
و نوآوري است مقاالت علمي درباره و متخصصان علم، تكنولوژي همچنين. تجارت، نهادها

و كارگاه هاي مختلف همانند سمينارها، مالقات اين بخش، مسئول اجراي برنامه هايي است ها
و خارجي در زمين و نوآوري استعلمهكه دربرگيرنده متخصصان مختلف برزيل .، تكنولوژي،

را ارزش پايه آن توصيف كرده است شامل مواردبرهاي سازماني كه اين مركز خود
:زير است

با.1 و بايد مطابق و نوآوري عناصر كليدي تغييرات اجتماعي هستند علم، تكنولوژي
و حاكميت ملي باشد ارزش .هايي همچون اخالق، انصاف، عدالت اجتماعي، مردمساالري

و نوآوري بايد.2 آن اساس چشمبرعلم، تكنولوژي اندازي دورنگر باشد يعني هدف
.معطوف به آينده باشد

و ارگان(اندازها، از جاهاي مختلف مانند آكادمي تنوع چشم.3 هاي دولتي، بخش خصوصي
و تحقيقات هستند) نمايندگان جامعه مدني .اصل اساسي در تضمين كيفيت مطالعات

ك.4 ميدانش براي بهبود و نقش مهم در توسعه پايدار ايفا .كند يفيت زندگي اساسي است
و همزمانبه 2001شايان ذكر است اين مركز در سال عنوان سازماني غيرانتفاعي

___________________________________________________________________________ 
1. Finep 
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پژوهي با رويكردي استراتژيك با احساس نياز جامعه برزيل به مطالعات مربوط به آينده
به 2002تأسيس شد، در سال  وان سازماني اجتماعي شناختهعن حكومت فدرال برزيل

و پژوهش اي از فعاليت نمونه. شد به ها از هاي انجام شده اين مركز :ترتيب عبارتند
 شبكه تنوع زيستي آمازون،.1
 شيمي سبز،.2
 هاي نوآوري، هاي ملي نظام چالش.3
و پروژه.4 و هوايي  هاي توسعه تميز، هاي مربوط به مكانيسم تغييرات آب
،)ABC(آكادمي برزيلي علوم.5
و خارجي برگزاري كنفرانس.6 .هاي گوناگون داخلي

2و1وارگاس ژتوليو بنيادـ

و پژوهشي كه به نام ژتوليو وارگاس رئيس جمهور اسبق برزيل اين مؤسسه عالي آموزشي
شد 1944و از معماران توسعه اين كشور نام نهاده شده است در سال  اين. بنيانگذاري

: مؤسسه دو هدف اصلي دارد
و درس ارائهنخست هايي مانند اقتصاد، مـديريت تجـاري، حقـوق، علـوم اجتمـاعي

و دوم انجـام پـژوهش  هـاي مختلـف دربـاره نيـاز در برزيـل مديريت تكنولوژي ارتباطي
.باالخص از طريق مراكز پژوهشي وابسته به آن

از به Foreign Policyبنياد ژتوليو وارگاس را مجله اتاق فكر برتر پنج عنوان يكي
3.انتخاب كرده استسياستگذاري جهان در حوزه 

مي FGVهمچنين اين بنياد كه به اختصار در به ناميده وتر مهمعنوان شود ين
اين بنياد هدف خود4.ناميده شده است 2011و 2010برترين اتاق فكر برزيل در سال 

در«: را چنين اعالم كرده است و كمك به گسترش مرزهاي دانش علوم اجتماعي
و انتشار ايده رشته و هاي مربوطه از طريق توليد و تالش در حفظ سازماندهي ها، اطالعات
و اجتماعي كشور، بهبود استانداردهاي. مند آنها نظام  همچنين كمك به روند توسعه اقتصادي

___________________________________________________________________________ 
1. Fundação Getulio Vargas 
2. http://portal. fgv. br/ 
3. McGann, J., 2009.  
4. McGann, J., 2010.  



 پژوهي جهان آينده 486

و وارد كردن كشور به مرحله اخالق مردم، ارتقاي مسئوليت اي جديد پذيري حكومت
 ).FGV 2010, FGV website(المللي نظر بيناز

اي رسـمي بـراي امـور شـاخه FGVهـاي فكـري برزيـل، برخالف بسياري از كانون
و برنامه هاي مشورتي آن براي دولت برزيل است كـه درصد پروژه70: ريزي دارد مشاوره

.1به اين بنياد شكلي از سازمان پژوهشي قراردادي داده است
متعددي هستند كه در موضوعات گوناگون ولي وابسته بـه بنيـاد نهادهاي پژوهشي

:از جمله. كنند ژتوليو وارگاس فعاليت مي

 وارگاس ژتوليو بنياد اقتصاد برزيلي پژوهشكدهـ

و انتشار آمارهاي درجه اول 1951اين پژوهشكده در سال و با هدف پژوهش، تحليل، توليد
و كاربرد مطالعا و در زمينه اقتصاد كالن ت اقتصادي براي حمايت از خدمات عمومي

شد نوآوري هدف نهايي اين پژوهشكده ارتقاي توسعه. هاي شخصي در اقتصاد برزيل تأسيس
و رفاه اجتماعي در كل كشور است هاي اقتصادي اين پژوهشكده مسئول آمارگيري. اقتصادي

و نظرسنجي مانند نمايه قيمت بر ها و مرجع مهمي اي متخصصان، مديران هاي اقتصادي بوده
و خصوصي است اين پژوهشكده داراي.2و كارشناسان اقتصاد برزيل در هر دو بخش عمومي

و محيط، توسعه بخش پژوهش درباره 30  موضوعاتي همچون سياستگذاري اقتصادي
و تكنولوژيك، مطالعات اتحاديه اقتصادي، روابط اقتصادي بين هاي المللي، اقتصاد صنعتي

و اقتصاد كار، اقتصاد كشاورزي، اقتصاد منطقه و تجاري و اجتماعي، حسابدراي اي شهري
و كتابهاي پژوهش. تاريخ اقتصادي است و كنفرانس اين مركز در مجالت علمي هاي ها

SAS مي اين پژوهشكده با همكاري نهادهاي مختلف در برزيل مانند سازمان كار. يابد انتشار
اين پژوهشكده. پروژه تحقيقاتي را تاكنون انجام داده است 100بيش از ) ILO(جهاني 

و 114كند كه تاكنون همچنين به جذب دانشجويان اقدام مي  136دانشجوي دكتري
و جمعاً دانشجوي فوق 3.هيئت علمي دارد70ليسانس داشته است

 درواقع در سطح جهاني نيز عالقه به عملكرد اين پژوهشكده براي فهم ظهور اقتصادي

___________________________________________________________________________ 
1. Weaver, R., 1989.  
2. see www.internationaloffice.unicamp.br/IE 
3. see www.portalibre.fgv.br 
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خصوص رشددرهاي جامعي محققان اين پژوهشكده تحليل. برزيل رو به افزايش است
و اقتصادي برزيل ارائه مي  اكونوميستو پست واشنگتننشريات معتبر جهاني مانند كنند

وارگاس نقش به همين دليل پژوهشكده برزيلي اقتصاد بنياد ژتوليو. كنند آنها را منتشر مي
و سنجشگر سياست و اقتصادي را دارد داور نگاهي به اين. هاي حكومتي در حوزه مالي

و تحقيقات منتشر شده آن نشان مي ن پژوهشكده ظارت بر هدف دوگانه برزيل دهد كه
و الحاق به اقتصاد جهاني بيشتر  هاي توليد پايه دادهبريعني توسعه اقتصادي از يك طرف

به همين دليل پژوهشكده برزيلي اقتصاد بنياد ژتوليو. شود شده اين پژوهشكده انجام مي
و يا عدم مشروعيت سياس وارگاس در موقعيتي قرار دارد كه مي هايتتواند مشروعيت

و كاركرد نظارتي را براي آگاهي  اتخاذ شده در كشور در حوزه اقتصادي را تعيين كند
1.جامعه مدني برزيل ايفا كند

 وارگاس ژئوليو بنياد الملل بين روابط مركزـ
را. ماريتاس اسيكتور تأسيس كرد 2009اين مركز را سال اين مركز، هدف اصلي خود

و آموزش سياست  و نيز تدريس و كاربردي از يك طرف ارتقاي تحقيقات آكادميك
و تاريخ جهاني معرفي كرده است بين و محققان شاغل. المللي عاليق پژوهشي اين مركز

و متنوعي را شام ميدر آن موضوعات متفاوت ازل هاي نقش قدرت: شود كه عبارتند
و آمريكاي التين، سياست  و اروپا و برزيل نوظهور در نظم جهاني، روابط ميان اروپا

و روابط بين قاره خارجي برزيل، برنامه هسته كه.اي اي برزيل هدف اين مركز اين است
تمداندازي موضوعات ذكر شده را از چشم اريخي آنها نظر قرار دهد كه هم ماهيت

و لحظه حال مشخص شود و هم پيوند آنها با جهان كنوني 2.واكاوي شود

عنوان اتـاق فكـري معطـوف بـه اين مركز دائماً در تالش است تا موقعيت خود را به
و ارتباطـات متقـابلي بـا ارگـان آينده بين هـاي مختلـف هماننـد المللي تحكـيم بخشـد

ين عنـاوين تـر مهـم.و ديپلماسي برقرار كنـد ها، بخش خصوصي، نهادهاي مدني دانشگاه
از پروژهش :هاي تحقيقاتي كه در اين مركز تاكنون انجام شده است، عبارتند

و آرژانتين در نظم هسته.1  اي جهاني، برزيل

___________________________________________________________________________ 
1. Ladi, S. Lazarou, E. and Vargas, F.,2012.  
2. www.Ri.fgv.br/en/center 



 پژوهي جهان آينده 488

و بحران.2  هاي جهاني، برزيل
و مسئوليت حفاظت،.3  دگرگوني در هنجارهاي جهاني
 يكم،و بيست حكمراني جهاني در سده.4
 استراتژيك جهاني،ابعاد.5
و توصيه جهاني، كانون.6  هاي فكري، حكمراني
 هاي نوظهور، سياست خارجي قدرت.7
و نظم جهاني بعد از جنگ جهاني دوم، آتالنتيك.8  گرايي برزيلي
.نوشتن تاريخ آمريكاي التين در متني جهاني.9

و مشاهده متن گزارش هاي هاي فوق را برخالف عمده كانون اين مركز امكان مطالعه
مي المللي نمي فكري بين و از انتشار عمومي آنها سر باز .زند دهد

و بين هاي منطقه تر واقعيت احساس نياز به شناخت دقيق و اي المللي براي حضور
و تصميم و هاي كالن بين گيري مشاركت بيشتر در نظام جهاني المللي از عوامل رونق

به بديهي است. شكوفايي اين مركز در برزيل بوده است عنوان قدرتي نوظهور ظهور برزيل
در در نظام جهاني از يك طرف هم احساس نياز به كانون و تخصصي هاي فكري جديد

مي حوزه و هم نقش هاي گوناگون را ايجاد و نظام كند آفريني اين كشور در آمريكاي التين
و بين جهاني بدون دانش توليد شده در عرصه بد هاي اقتصادي، سياسي ون اين المللي

ميبهرو ازاين. هاي فكري دشوار است كانون با 2000بينيم كه از سال وضوح و به بعد
مي كيفيت اين كانونو ظهور قدرتمند برزيل، هر سال بر كميت .شود ها افزوده

 وارگاسي ژتوليو بنياد اجتماعي سياستگذاري مركزـ
و هدف آن گسترش ارتباط اين مركز در اصل عهده دار اهداف اجتماعي بنياد ژتوليو وارگاس

و پياده پژوهش به اين مركز. هاي عمومي است سازي سياست هاي كاربردي با مباحثات اجتماعي
و سازمان حكومت، شركت و خارج برزيل هستند، آموزش ها  هاي هاي جامعه مدني كه در داخل
و تخص ميعمومي همچنين اين مركز بر اين باور است كه از طريق. كند صي الزم را ارائه

و ارزيابي سياست پايه دادهبرتحقيقات تجربي مخصوصاً  و از طريق طراحي  هاي هاي در دسترس
و آنها را هدايت كردهاي جديد در جامعه توان دگرگوني عمومي مي .را شناسايي
به حوزه :زير است ترتيب هاي تخصصي اين مركز
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و نابرابري، رشد فراگير، توزيع فرصت.1 و رفاه شامل فقر و درآمد، طبقه درآمد ها
و سياست ،هاي مربوط به درآمد متوسط جديد

و مهارت.2 و رفاه شامل آموزش و زيرساخت توسعه انساني و هاي سالمت ها، امنيت
و كيفيت زندگي ،مسكن، اهداف اجتماعي

و.3 و توليد شامل استخدام ،نوآوري، جوايز اجتماعي، كارآفريني، استرس به بازاركار
و وام تحرك.4 و ريسك شامل تحرك هاي كوچك پذيري پس پذيري و انداز هاي ها

،هاي مالي هاي جزئي، حمايت امنيت اجتماعي، اعتبارهاي كوچك، بيمه
و چشم اقتصادسنجي جامعه شامل بنگاه.5 اندازها، سرشماري ترغيب، كاربرد ها
1.و ارزيابي نتايجها سياست

اين مركز 2012در سال. هاي مورد عالقه اين مركز است پژوهي از حوزه آينده
و نگاري آينده اروپا، بحران: آينده كشوربه بازگشتاي انگليسي از كتابي با عنوان نسخه
مهم كه در حوزه تحقيق ايناز هدف. كرد منتشر2برزيلدر جديد متوسط طبقه
مي آينده در اين پژوهش. گرفت، ارزيابي آينده برزيل در ابعاد گوناگون بود پژوهي قرار

در تالش شده تا به مدلي براي پيش 10بيني عملكرد طبقات مختلف اقتصادي در برزيل
و و رضايت آنهادرسال آينده برسند  نهايت قادر به ارزيابي انتظارات مردم برزيل از آينده

از. از زندگي شود هدف ديگر اين پژوهش آن بوده كه توزيع درآمدها در برزيل بعد
: اند بندي شده اين اهداف در چهار محور دسته. بحران اقتصادي اروپا را بسنجند

 نگاري بحراني جديد، آينده)الف
 بازگشت به آينده طبقه متوسط جديد،)ب
آن)ج و رضايت از ، 2015تا سال توقعات احتمالي از زندگي
و نقش آن در افزايش رفاه اين كشور)د .پيوستن برزيل به بلوك كشورهاي عضو بريكس

مي از ديگر پژوهش توان به موارد ديگري نيز هايي كه اين مركز تاكنون انجام داده
:اشاره كرد

و جهاني محيطي، منطقه: هاي عموميـ طراحي سياست ،)2014( اي
،)2014(درباره خدمات عموميـ نظر مردم برزيل

___________________________________________________________________________ 
1. Neri, M., 2012.  
2. Back to the Country of the Future: Forecasts, European Crisis and the New Middle Class in 
Brazil 
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،)2013(يك دهه حمايت اجتماعي در برزيل ): كمك هزينه خانواده(ـ برنامه بوسالفاميليا
و پيشنهادها آسيب:ـ پوشش امنيت اجتماعي ).2003(شناسي

و حتـي پژوهش هاي اين مركز با استقبال سياستمداران برزيلي مواجه شـده اسـت
مي انيسياستمداران برزيلي در سخنر بـراي مثـال ديلمـا. كننـد هاي خود از آنها استفاده

از روســف رئــيس از بــهجمهــور اســبق برزيــل، چنــدماه بعــد قــدرت رســيدن در يكــي
به اين پژوهش 2012هاي معروف خود در مجمع عمومي سازمان ملل در سال سخنراني

تـ اشاره كرده كه در آن برزيل را كشوري در مسير آينده معرفي مي و الش كـرد تـا كـرد
و خارجي ارائه كند بارهدراين توصيف را  .برزيل در مجامع داخلي

)EBRAP( ريزي برنامهو تحليل برزيلي مركزـ

از 1969اين مركز را در سال گروهي از اساتيد دانشگاهي كه حكومت ديكتاتوري وقت
و  كوشيدند تا اين مركز انجمني آزاد براي توليد كار اخراج كرده بود، تأسيس كردند

و معرفت در برزيل باشد از. دانش پروژه تحقيقاتي را در ظرف 500اين مركز بيش
و با بيش از حدود نيم قرن گذشته انجام داده  و انجمن مختلف در سطح 200است نهاد

و جهاني همكاري كرده است بهدر. داخلي در نتيجه توانسته خود را عنوان مركزي معتبر
 2016اين مركز در سال. هاي مختلف علوم انساني تثبيت كند توليد دانش در حوزه

سي به اري عمومي توسط هفتمين كانون فكر مهم در جهان در حوزه سياستگذو عنوان
شد رتبه 1.بندي دانشگاه پنسيلوانيا اعالم

و برنامه جانبه جامعه ريزي، تمركز خود را بر تحليل واقعي همه مركز برزيلي تحليل
و بين و رويكرد تطبيقي را با تخصص اين. اي بودن تركيب كرده است رشته برزيل گذاشته

مي هاي روش مركز بيشتر با مهارت شود كه شامل تحقيق كمي مانند شناختي شناخته
و تحليل كيفي مانند مطالعات موردي، فنون مردم جي و تحليل شبكه و اي اس نگاري

و يا مجالت معتبر منتشر هاي خود را از طريق رسانه اين مركز گزارش. مصاحبه است ها
و حوزه مي ـ مطالعات منطقه كند و نوآو هاي اقتصادي ـ علم، تكنولوژي و شهري ـ اي ري

ـ خدمات عمومي مي ـ نابرابري و توسعه ـ قانون .شود مطالعات كار

___________________________________________________________________________ 
1. see, ecbrap.org.br/en/home-en 
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تم اصـلي ايـن مركـز كـه بـر.2است1جديد مطالعاتاين مركز مسئول انتشار مجله
» هـاي نوظهـور در توسـعه جهـاني قدرت«نشريه منتشر شده آنها هم سايه افكنده است 

و پسـت دكتـرا دانشـجو بر كارهاي پژوهشـي در دو سـطح اين مركز عالوه. است دكتـرا
مي مي و و پژوهش را با همديگر تلفيق كند پذيرد همچنين ايـن مركـز. كوشد تا آموزش
و نوعي از توازن داده كوشد تا به آينده مي و آمريكاي التين بپردازد را نگاري در برزيل هـا

و خصوصي در صورت مغايرت آنها با همديگر ايجا در ميان دپارتمان .د كندهاي عمومي

Cebri(3( المللي بين روابط براي برزيل مطالعات مركزـ

هاي فكري مطرح در برزيل است الملل از ديگر كانون مركز مطالعات برزيل براي روابط بين
بي كه به و بين صورت كانوني مستقل، مي رشته طرف مي. كند اي فعاليت كه اين مركز كوشد

و دسته و نقش برزيل در آن بپردازد بندي دقيق دانش در عرصه روابط بين به انتشار . الملل
با اين مركز از و جامعه مدني بر عملكرد فعاالن طريق ارتباط عرصه عمومي، دانشگاه

و هدايت آن تأثيرگذار است سازي مند اين مركز به قاعده. برزيل در صحنه سياست خارجي
مي سياست مي هاي عمومي در اين كشور كمك و و كوشد تا كنش كند هاي پژوهشي

و نگاه معطوف به آينده باشد تأثيرتحقيقاتي انجام گرفته در آن داراي دو ويژگي  . گذاري
و كتاب منتشر كرده است 200اين مركز تاكنون . اثر پژوهشي در قالب مقاله، طرح

دليل پيوند اين مركز با سياستگذاري در حوزه روابط خارجي برزيل، از اهداف اصلي اين به
و عمل سياسي است ل اين مركز به نوعي به همين دلي. مركز ايجاد پيوند ميان توليد دانش
و چاتم هاوس 5.در انگلستان است4مدل برزيلي شوراي روابط خارجي آمريكا

:تعدادي از عناوين آنها بدين ترتيب است. آثار منتشر شده در اين مركز گوناگون هستند
و زور در جهان سياست.1 ،حق
،ژئوپليتيك شرق آسيا.2
،اي هايي براي تقويت خلع سالح هسته يافتن راه.3

___________________________________________________________________________ 
1. Novos Estudos 
2. Novos estudos. uol. com. br 
3. CEBRI - centro Brasileiro de Relações Internacionais 
4. Chatham House: International Affairs Think Tank 
5. www. cebri. org. br 
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. برزيل: رهبري جهاني اندازهاي داخلي درباره چشم.4
و مطالعات آينده از زمينه آينده و تاكنون پژوهي هاي مورد مطالعه اين مركز است

هاي باره منتشر كرده است كه عنوان كلي اين سلسله گزارش اينآثار متعددي در 
مي مسيري رو به آينده«پژوهانه آينده ش اعظم اين سلسلهبخ. است1»خواهيم اي كه ما

و تأثير آن بر توسعه هاي آينده گزارش و هوايي پژوهانه بيشتر به موضوع تغييرات آب
و هدف از آن طراحي استراتژي هايي براي بهبود مديريت محيط پايدار اختصاص دارد

و مصرف در آينده است و ارتقاي الگوهاي توليد از نظر نويسنده اين گزارش. زيستي
و جامعه، بحران تغييراتبدون همكاري  آن ميان دولت، بازار، و مشكالت و هوايي آب

كه پيشنهادهاي اين گزارش براي رفع اين مشكل. براي توسعه پايدار، قابل حل نيست
از تواند براي بحران زيست مي :محيطي در ايران هم كاربردي باشد، عبارتند

،هاي جديد تعريف محدوديت.1
،ي براي اجتناب از تأثيرات سوء آلودگي بر جمعيت محلياتخاذ الگوهايي اجتماع.2
محيطـي هـاي زيسـت فراهم كردن قوانيني امنيتي براي تضـمين اينكـه نگرانـي.3

،اولويت اصلي هستند
و تأييد براي كسب اطالع از مناطقي هاي اندازه تقويت مكانيسم.4 گيري گزارش
،شدت آلوده است كه به

در.5 ،هاي الزم اجراي استراتژي مشاركت بازار در كنار دولت
و توسـعه پايـدار همـراه بـا دغدغـه-همكاري جنوب.6 هـاي جنـوب بـراي تـأمين
2.محيطي زيست

بندي دانشگاه پنسيلوانيا براي الملل در رتبه مركز مطالعات برزيل براي روابط بين
به كانون عنوان دومين كانون فكري برزيل از نظر اهميت هاي فكري در سطح جهاني،

3.انتخاب شده است

هاي فكري در برزيـل هسـتند ين كانونتر مهماز هاي فكري ذكر شده تاكنون كانون
و انجام پژوهش در حوزه آينده رشـد ايـن. كننـد پژوهـي اقـدام مـي كه به انتشار گزارش

___________________________________________________________________________ 
1. The Pathway of the Future We Want 
2. Gonçalves, H., 2014.  
3. McGann, J., 2015.  
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و توجه بـه مطالعـات آينـده در برزيـل بـه نـوعي همزمـان بـا توسـعه كانون هاي فكري
و گسـترش دانـش الزم بـراي اقتصادي ايـن كشـور در  و اهميـت توليـد دو دهـه اخيـر

و خارجي بوده است تصميم . گيري بهتر در دو عرصه داخلي
واقع برزيل، نمونه خوبي از اين واقعيت است كه جوامع به هر ميزان بيشتر در

و نفوذ آنها در نظام جهاني بيشتر شود، احساس نياز آنها به كانون هاي توسعه يابند
ميفكري  و مطالعات آينده بيشتر و جامعه. شود تخصصي اي كه توسعه اقتصادي اندك

و نابساماني و تورم و خارجي خود هاي فراواني را در حوزه يا منفي دارد هاي داخلي
.وكيفي مطالعات آينده باشد تواند شاهد گسترش كمي كند، نمي تجربه مي

و دانشي مطالعات آينده نيز رشد كانون و هاي فكري در برزيل در خأل رخ نداده
و راه اين  حاصل تحوالت عميقي است كه درون جامعه برزيل در دو دهه اخير رخ داده

البته هنوز وضعيت. عنوان قدرتي نوظهور هموار كرده است كشور براي تثبيت خود به
و كانون برزيل در دانش آينده هاي فكري فاصله زيادي با حالت مطلوب در قياس پژوهي

بهب مشكالت مالي جزء اولين مسائلي. پژوهي دارد عنوان سردمدار دانش آيندها آمريكا
.گريبان هستندبهها با آن دست است كه اكثر اين كانون

ها دست بزند، اگرچه حكومت برزيل تالش كرده است به حمايت مالي از اين كانون
و يا چتم هاوس وجه قابل قياس با مؤسساتي همچ هيچبهاما توان مالي آنها  ون رند

هاي فكري اين كشور موضوعي براي جامعه برزيل تنها براي كانونحال اينبا نيست
و درواقع كانون پژوهش آينده به نگرانه نبوده است دليل اهميت هاي فكري غيربرزيلي نيز

 هاي از نمونه. اند اين كشور خود را درگير مطالعات آينده با محوريت آينده برزيل كرده
طور اخير اين نوع مطالعات درباره برزيل، گزارش شوراي اطالعات ملي آمريكاست كه به

1.بيني كند را پيش 2035فشرده تالش كرده است تا تحوالت احتمالي برزيل تا سال 

.آينده برزيل است هاي اين گزارش درباره تصويري از يافتهذيل نمودار

___________________________________________________________________________ 
1. Treverton, G., 2017.  
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 نرخ تحصيالت.5-4جدول

Source: Treverton, G. 2017. 

 
1ها استراتژيوها روند: آينده تحقيقات پژوهشي مجلهـ

وها روند: آينده تحقيقات پژوهشي مجلهپژوهي آيندهها در زمينه ژورنالترين معتبريكي از
در مجلهاين. شودميكه در برزيل چاپ استه استراتژي بندي بين بهترين مجالت رتبه،
هاي تحصيالت اساس آژانس دولتي كه مسئول ارتقا استانداردها براي دورهبر در برزيل
ب تكميلي . دست آورده استهاست را

درهدف اين مجله اين كراتيـزهدممطالعات آينده، خصوصاست كه توليدات فكري را
و  و بازتوليد تحقيقات علمي جديد و تجربـي در زمينـه پيشـرفت كردن دانش هـاي نظـري

و زمينـه جمله كمي، كيفي،ازهاي پژوهشي روشتمام. مديريت، منتشر كند اي، آزمايشـي
پژوهي در ايـن مجلـه آيندهدر زمينه تركيبي قابليت آن را دارند كه در قالب مقاالت علمي 

ــوند و. چــاپ ش ــات ــه مطالع ــي صــريح در زمين و تجرب ــوري ــد مشــاركت تئ ــاالت باي مق
و. هاي آينده داشته باشند استراتژي اين مجله بيشتر مقاالت محققان، استادان، دانشـجويان

و در نهايـت هاي گيرندگان كه در مديريت سازمان تصميم  لمللـي بخـش دولتي، خصوصـي
.كندميكنند را منتشرميكار

مي) انگليسي/ پرتغالي(اين مجله دو زبانه و نويسندگان تواننـد مقـاالت را بـه است
اگر متون به زبان پرتغـالي ارسـال شـوند،. زبان پرتغالي، انگليسي يا اسپانيايي ارائه دهند

را تيم تخصصي ترجمه .2دهندميرايگان انجام آن

___________________________________________________________________________ 
1. Future Studies Research Journal: Trends and Strategies 
2. https://www. revistafuture.org/FSRJ 



ـ آينده  497 پژوهي در برزيل فصل پنجم

ها نگاري آينده.5-1-5

عنوان دانشي در خدمت سياستگذاري مورد توجه كشورهايي كه خواهانبهپژوهي آينده
كه در تالشستبرزيل يكي از اين كشورها. توسعه اقتصادي هستند قرار گرفته است

.است اين دانش را در خدمت توسعه اقتصادي خود قرار دهد
توان بيان داشـت كـه نخسـتين برنامـهمينگاري كالن آيندههاي پروژه خصوصدر

اين برنامه در تالش براي ايجاد انسجام ميـان. بوده است 2020نگاري برزيل برنامه آينده
اين برنامه را بايد در بهترين حالـت. هاي حكومتي با استفاده از سناريوها بود ريزي برنامه

و افـزايش سـاخت زيـر عنوان تالش در جهـت توسـعه به در برزيـل بـراي هـا قابليـت هـا
.1تر مشاهده كرد مدت بلندانديشيدن در نگاه 

هـاي بـين سـال( انداز يـا افـق چشمنگاري برنامه آيندهدومين تالش ملي در حوزه
بر) 2003تا 2000 و جامعه تأثيرنام داشت كه و تكنولوژيكي بر صنعت هاي روند علمي

از. متمركز بود ج10اين برنامه بيش و به افزايش آگـاهي نسـبت هزار محقق را مع كرد
و فرموله كردن. هاي آينده برزيل كمك كرد چالشبه  دسـتاورد آنهـا شناسايي مشكالت

.2نگارانه در سطح ملي بود آيندهعمده اين برنامه كالن 
گذار كه در حوزه سالمت اجتماعي تأثيرنگاري بسيار آيندههاي طرحيكي ديگر از

كمصورت گرفت پروژه  كهك هزينه خانواده برنامه مبسوط در گزارش صورتبهبود
.شرح داده شده است

. شودميمختصر آورده صورتبهنگاري در برزيل هاي آينده پروژهدر ادامه به برخي ديگر از

 (BNDES) برزيل اقتصاد سناريوهاي

3

يمالنيتأميدر حال حاضر نهاد اصل)BNDES( اجتماعيو اقتصادي توسعه ملي بانك
، 2009در سال. استلياقتصاد برزيهاشبخدرازمدت در تماميگذارهيسرمايبرا
از آن به بخشيمين باًيدالر اعطا شد، كه تقر ارديليم 68.8ازشيبيدولتيها وام

شديصنعت 4.اختصاص داده

___________________________________________________________________________ 
1. Santos, D. and Fellows Filho, L., 2007.  
2. Popper, R., & Medina, J. 2008.  
3. The National Bank for Economic and Social Development (BNDES) 
4. BNDES, BNDES Trimestral, BNDES: 28 de janeiro de 2010. Available on: www. bndes. gov. 
br. Acess on 09. 02. 2010.  
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و اجتمـاعي،1980در دهه يزيـر برنامـه نـديفراكيـ بانك ملي توسعه اقتصـادي
. اقتصـاد كـالن بـوديوهايرا اجـرا كـرد كـه ابتـدا شـامل اسـتفاده از سـناركياستراتژ

و رشـدياقتصاد ملـ ندهيآتيهدايانتظار داشتند كه بانك برالياقتصاد برز ندگانينما
برنامـهنيابنـابر. ابـديكـه بـه دنبـال آن هسـتند، رشـديخطوط اعتبـارقيخود از طر

ويدر هـر دو بخـش دولتـ،يدر سـطح ملـكياسـتراتژ ماتيبانك، در تصمكياستراتژ
 خواهد گذاشتريثأتيخصوص

پااين برنامه دور اول و بنـابرايدولت نظـامانيدر صـورت محرمانـهنيانجـام شـد
، عبـارت شـدندييشناسـا سناريوهانيتر اعتمادعنوان قابلبهكهييوهايسنار اين. گرفت
و اقتصـاد بـاز،يكشور با رشد سـاختار صـنعت اينكه با كشف،يرشد اقتصاد.1:ازبودند

پـوليالمللـنيبصندوق ندهينظر فزا نقطهازليتعد.2، خواهد گرفترشد خود را از سر
ديرشد اقتصاديويسنار1.شدبيتوسط دولت فدرال تصوكه  بـوديرسم دگاهيمخالف

راتيريمد جه،ينتدر قرار داشتيدر برابر قدرت مركز»يشورش«يو تا حدود بانـك آن
شانيابا. كردعنوان محرمانه محسوب به غلبـه بـريبـرايقويملليتماليدلبهديحال،

، كـه بحـث را درسـت در2منتشر شـديرسمريغمطبوعاتدرسندنيا،يركود اقتصاد
نيرا در آخـريرشـد اقتصـادوياصـول سـناريسپس دولت نظام. وسط جامعه قرار داد

.كردبيخود تصويبرنامه عمل
يهـاتيمحـدودقيـعمليـ مطالعـه، دور دوم بـا تحلنيـازيآمتيموفقبا شناخت

شديرشد اقتصاديبرايالمللنيب اريـ درگيگـروه فنـ. انجام يويمطالعـه سـنارنيـ در
ايرقابتميتقس مندكرد جاديرا ويسناريهاليتحلوهيتجززيآمتيموفقمواردانيكه در

حتليدر برز جهيو داندر .3بسيار پيش رو بودتياثرات آن در واقع دگاهياز
ياقتصاد رساختيزكيليدلبهيدهنده امكان رشد اقتصاد نشانيآنجاكه مرحله قبل از

نتيكيتكنولوژيها شرفتيپيساده در كشور بود كه خواستار معرف يعيطبجهيبود،
كهويسناركيييشناسا و آزاديالمللنيبرقابتيها برا شركتبود ازيمهستند توانند

يرقابتيساز كپارچهيويسنارياصلدهيانيا. المللي فعاليت كنند بيندر بازار صادراتقيطر
___________________________________________________________________________ 

1. BNDES, Cenários Para a Economia Brasileira 1984–1990, BNDES, Depto. de 
Planejamento, Rio de Janeiro, Agosto, 1984.  
2. Sem Mudança o Brasil Acaba, Revista Senhor, N° 175, São Paulo, Brasil, julho 1984.  
3. Anon., BNDES Cenários Para a Economia Brasileira até o ano 2000, BNDES, Depto. de 
Planejamento, Rio de Janeiro, 1987 
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طريبا بازار خارجيبود كه با همكار از امروز،.1شديرقابت نامگذارقياز دورهكيپس
و اقتصاد بسته،ضيتعوزيآمتيموفقويطوالن كهيمواردات باز شدن اقتصاد توان گفت

شدتياهمليبرز و شكوفايي برزيل و منجر به رشد .ملي براي برزيل است

آ نگري آيندهپروژه• )Eletronorte(آمازون ندهيدرباره

Eletronorte 

بهديتول،يشركت دولتكي2 و قدرت را ويمآمازون التيا9برق دهد
سا دارانيخريبرانيهمچن نگاري آيندهاين پروژه.كنديمفراهمينقاط كشور انرژرياز

.بود 2020-1998يوهايسنار:و 2010تا 1987يوهايسنارداراي دو سناريوي مختلف 
Eletronorte يكيالكتريانرژيتقاضا برايابياز ارزتي، با هدف حما1987در سال

شركت از نقشنيا. آغاز كرد 1987خود را در ساليها طرح،يگذارهيسرماو طرح
ويرهبر كهيريگرمسهاي خصوص جنگلدرخوديهاتيمسئولآن در توسعه منطقه
زنيتر بزرگ  ELETRONORTEمطالعه.بود آگاهاست،يستيمخزن در جهان تنوع

راكيستماتيس كرديروكيازياصل تعامل ستميرسيزكيعنوانبهرشد كرد كه آمازون
و برز گستردهيو جهانيمليها ستميسبا  كيعنوانبهراليتر مورد توجه قرار داد
و سبب پيشرفتيجهان ستميس،ستميرسيز شد چشمگيرمعرفي كرد .در برزيل

مليسطح جهان يادغـام بـا پـروژه ملـ: منجـر شـديا منطقـهيويبه سه سناريو
يا منطقـه، توسـعه)ليـ آن در خدمت اقتصاد برزليتسهيدر منطقه برايگذارهيسرما(
يطيمحستيزيهاتيمحدودو) منطقهيتحول اقتصاديدرونيها جنبهيساز برجسته(

عو اين اصلاساسبر(يو فرهنگ طبياسيس املكه ازيمنجر به انزوا نسـبيعيو و مـانع
.3)شوديميا منطقهاقتصاد

دركيو تالش براياسيسيقوليتحلكيشامل Eletronorteهياوليوهايسنار
.شديمو منافع آنها حاصلياجتماع گرانيبازيگوناگون بود كه از باز»كيهژمون«يندهاايفر
ايكي پايمطالعه، معرفنياز اهداف مهم درريثأتو داريمفهوم توسعه و جاديا.4بود برزيلآن

___________________________________________________________________________ 
1. Mourão, J.,1994.  
2. Centras Elétricas do Norte do Brasil S. A 
3. ELETRONORTE Dez Anos de Cenários Exploratórios da Amazônia. Eletronorte, maio, 1998.  
4. C. Porto. Macrocenários da Amazônia 2000–2020. PARCERIAS ESTRATÉGICAS, N. 12 
ISSN 1413–9375, setembro, 2001.  
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و سياستنتيجه هوم،مفنياجيترو درينيبشيپبود كه توسط روند هايي فعاليتها شده
شد 1988در سالليبرز .آغاز

از سنارميو تحكيمعرف• )2010- 1989(1پتروبراسيوهاياستفاده

شد، هرچند رفتهيپذيطور رسمبه 1989توسط پتروبراس در سالكياستراتژيزير برنامه
ينگر را از ابتدا ندهيآاز متخصصان را دارد كه مطالعاتيشركت در حال حاضر گروهنيا

از.2اند كردهيطراح 1980دهه دركياستراتژيزير، پنج دوره كامل برنامه1989پس
شدنيا . 2010و 2004، 1999؛ 1996- 1995؛ 1992-1993: شركت اجرا

شناسـاننيزمـ. نفـت داخـل كشـور بـودديتولتيظرفشيافزا عمده برزيل چالش
ايم اتفـاق خواهـديا قـاره شده در قفسـهييبراساس منابع شناساديتولنيدانستند كه

ن زميهايگذارهيسرما ازمنديافتاد كه استخراج آنها نيو همچنـيتكنولـوژنهيبزرگ در
و و گاز استيبردار بهرهاستخراج  نـديپتروبـراس فرايو فنـيارشد ادار رسنلپ. از نفت

و را مشاركت گسترده كه مورد اسـتفاده قـرار ندهيآيهاياستراتژدر مورد امكان توسعه
از 400ازشيبـ 1993تـا 1990يهـا سالنيبب،يترتنيابه. را انجام دادندبگيرد  نفـر

و ندهيآليو تحلهيمتخصصان در تجز .بودنددهيدآموزشيسازويسناريهاكيتكننگر
ليدر برز 1990كه در دههيسازيخصوصيها پروسهحال، جهان در موردنيع در

از-شدبيكه تصويويسناريشركت خود را برانيا جه،ينتدر. گذار بود بحث كردريثأت
با كردآماده- نفتديو توليبهره برداريدست دادن انحصار خود برا و شروع به رقابت

با. را فعال كرديساز آمادهنيچنينيبشيپ.كرديتيمل چندينفتيها شركت پتروبراس
مد نانيمواجه شدن با عدم اطم ويقوتيريبا تر ظاهرحيصحيريگميتصمندايفرتر

ا وهايساختن سنار. شد بنيكه در پ20ازشيشركت آغاز شده است، اكنونشيسال
مدياز فرهنگ سازمانيبخش .شركت استكياستراتژتيريو روال

يبرا. در جهان استينفتيها شركتنيتر موفقازيكيپتروبراس در حال حاضر
كردهينيبشيپرايدالر ارديليمكالنيهايگذارهيسرماشركتنيا نده،يآ هاي سال

و  .ن زمين در نواحي غربي برزيل استهاي زيريهيالدررياخاتيكشفليدلبه عمدتاًاست

___________________________________________________________________________ 
1. Petrobras 
2. A. Belfort-Santos. Avaliação do Modelo de Planejamento Estratégico de uma Empresa - O Caso 
Petrobras. Dissertação de Mestrado. Departamento de Engenharia Industrial PUC-Rio, 1996.  
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ا وهايسنار• سيگرا ناسيم التيدر

تـوان بـه پـروژه ايالـت مينـاس گـرايسمينگري ديگر در بريل آيندههاي پروژهجمله از
ا. گرايش در جهت افزايش سالمت اجتماعي در برزيل اشـاره كـرد   نـاسيم الـتيدولـت

اسيگرا رايبرنامه توسعه براكي جاديچالش عهـده گرفـت تـا بتوانـد سـالمتبهدولت
و جمعيمال . كنـدليتبـدياز توسعه اجتمـاعييرا به سطح باالتيخود را بهبود بخشد

شد 2007و در سالهيته 2003در سالهيطرح اول هايي براي اين طرح سناريو1.اصالح
 ايجـاد بـراي مرجـع عنـوان بـه بهتر آيندهيكبه دستيابي آنهانياول.شددر نظر گرفته 

 انـداز چشـم ايناز هدف.شد انتخاب سال20طي گرايس ميناس براي آينده انداز چشم
از پـس ديدگاه اين.2»است زندگي براي شرايط بهترينبه گرايس ميناس شدن تبديل«
و اعمـال نفـوذيرسـاختا هـاي پروژهازاي مجموعهو استراتژيك هاي دستورالعملبه آن
.نيز به تصويب رسيددولتيشده در مجمع قانونگذاربيتوسعه دولت، تصويبرا

يصنعتيارزش به استراتژرهيزنج كرديروكيو نگاري تكنولوژي آيندهباليتجربه برز•

هاي تاريخي برزيل كه فراتر از توليدات طبيعي آن است مربوط به تنوع چالشيكي از
و در اين زمينه به دنبال افزايش سطح تكنولوژيكي خود  از بودهصادرات بوده است اند تا

ا. كننداين طريق بتوانند محصوالت بيشتري را صادر   كرديرو راًياخليبرز نه،يزمنيدر
بهارائه شدهلياز پتانسيبردار بهرهيبرايصنعتيدر مورد استراتژرا خود  با توجه

.نظر كرده استديتجد3زنجيره ارزش جهاني

 نگاري تكنولوژي در برزيل آينده

سبه نگاري تكنولوژي آيندهيهاتيفعالگسترشل،يدر برز در اواخر دهـهكيستماتيطور
شد»2020ليبرز«در جهت رسيدن به برنامه 1990 بـهيحـال، تعهـد ملـنيـابا.آغاز

و نوآوري استيس طريليخفناوري علم و فنـاورييهـا برنامـهقيزودتر از نياولـ( علـم
و فناور در نگـاري علـم آينده تجاربو) 1974تا 1973يها در ساليبرنامه توسعه علم

___________________________________________________________________________ 
1. PMDI 2003–2023.  
2 Ibid 
3. Global Value Chains 
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شدي سطح تجار ا.1آغاز يهـا بانـك توسـط اقدامات تكنولوژي آيندهه،يمرحله اولنيدر
و تكنولـوژي آينـده.اجـرا شـد PETROBRASو BNDESماننـدييهـا شـركت بزرگ

شد آيندهمطالعات صورت به ا.2گرانه انجام و صدابه وجود، عمدتاًنيبا يعلت دوره پر سر
سياقتصاديبحران نفت نيـا،ياز دولـت نظـامليگذار برزنيو همچنياقتصادياسيو

بهكيتكن كهينيبشيپ مواردها را صرفاًشده از دست رفته منجر شدند صـورت بـه خود
و تكنيك از برنامهها .هاي غربي نشان داد قدرتهاي وارداتي
تـا كـرد كمـك نگاري برزيل آيندهبه منطبق شده با بافت برزيلديجديهاكيتكن
دريهماهنگ و گسـترش.كنندگان ايجـاد كنـد مشاركتبيشتري را نگـاري آينـده رشـد

و شـامل اهـدافي بـود سه يا دو تكنولوژي با توجه به فرهنگ برزيل در  . سال اتفاق افتـاد
:آنها شاملياهداف اصل

 آينده تكنولوژي 2002عنوان مثال با برنامهبهكهكياستراتژيها بخشييشناسا•
و پوشـاكينسـاج،يسـاز مـدنو سـاخت شـود، هـدف قـرار دادنيگـذارهيسرماليبرز

و مبلمانك،يپالست .چوب
و اسـتفادهيديكليها رساختيزدريگذارهيسرماتيتقو• به منظور قادر ساختن
4"3»در سه زمانليبرز پروژه«مانند،يكيتكنولوژ راتيياز تغ

وكياسـتراتژ قـاتيمركـز تحق نگاري، آيندهمسئول تكنولوژيياصلسسهؤمامروزه
و مديريت در سـال.است5تيريمد شـركت همـراه بـا 2005مركز تحقيقات استراتژيك
تعريـف»برزيل در سـه زمـان مختلـف«پروژه،)FINEP6(پروژهيگذارهيسرماوقيتحق
آيرا برامختلفيوهايكه سناركيمطالعه استراتژكي. شد كشـور نـدهيمشخص كردن
موجـب وهاياسـتفاده از سـنار.بررسـي كـرد 2022و سـال 2015، 2007يهـا سالدر 
ميآگاهشيافزا رشيبـا پـذ.7شـدليـو بازار بـزرگ برزيمحليهاييداراعيوس زانياز

پـروژهنيـا،يالمللـنيبـيدر بازارهـايدست آوردن رقابت خـارجبهيبرالياهداف برز

___________________________________________________________________________ 
1. Popper, R., Medina, J, 2008; Chan, L., and Daim, T, 2012.  
2. de Figueiredo Porto, C. A., Marques, E., and Santos, A., 2010 
3. Project Brazil 3 Times 
4. Mojica, F., 2010.  
5. Centro de Gestão e Estudos Estraticias – CGEE (CGEE) 
6. Financiadora de Estudos e Projetos 
7. Gouvea, R., and Kassicieh, S. 2005 
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را) المللـي پيوندهاي متقابل بـين(زنجيره ارزش جهاني ارتباطتياهم  اسـتيسدر هـا
.كشور را برجسته كرديتكنولوژ

الكترونيكي لوازمعيگرا در صناـ زنجيره ارزش جهاني هاي استيسو نگاري آينده•
ليدر برز

يصـنعتيها استيسبا زنجيره ارزش جهانيي ارتباطمورد آموزنده در مورد چگونگكي
ياسـتفاده از بـازار داخلـيبـراليـ برزريـاخيها تالشدر نگاري تكنولوژي آيندهويمل

و رو به رشد خود برا ي مصـرفكيـ در بخـش الكترونيداخلـيهـاتيقابل جاديايبزرگ
كل.شودميمشاهده يمنفـ راًيـاخيمصـرفكيدر بخش الكترونليتجارت برزيعملكرد

و افزاكه بوده است، رو بـهيبرآوردن تقاضايدر واردات براعيسرشيبا كاهش صادرات
در بـازار، مجموعـهعيسـر راتييـتغنيـا.ي همـراه بـوده اسـت رشد طبقه متوسط محل

پ كنانياز بازيديجد بسيعنيبرد،شيرا به و هـاي تلفـن گوشـي از سازندگانيارياپل
رانيـاتيـ كـه اكثريدكننـدگانيتولهمچنينو اندرويدبريهوشمند مبتن محصـوالت

اFlextronics كنند ماننديمديتول از  Foxconn يـاوو سـنگاپور كـايمتحده آمر االتياز
و دسترس.وانيتا ايجـاد كـردهليـ برزدو اهرم قدرتمند بـراي Mercosurبهيرشد بازار

وبه آنهااست كه به كمك  ويمصـرفيكـيلـوازم الكترونيمحتـوا نيازهاي توليد محلي
 موجبنوبه خودبهاين امر. زنجيره ارزش جهاني پاسخ دهدرو پيشيها شركت ارتباطات

كلنيمأتافزايش فشار بر .شـده اسـتليدر برزيگذارهيسرمابراييجهانيديكنندگان
ايبرا طليكار، برزنيانجام كـه بـايو جديـدميقـديها سياستازيعيوسفيبه ارائه

.1پرداخته است رد،يگيمصورتيدر بخش الكترونيكيمحلديتولعيهدف تسر

 گيري نتيجه
و محصـول همزمـان وكيفي آينده رشد كمي پژوهي در برزيل در دو دهه اخير اتفاقي نبـوده

و افزايش نفوذ بين رغـمبهدرواقع. است المللي آن بوده توسعه اقتصادي اين كشور در داخل
هـاي جـدي در راسـتاي پژوهي در برزيل در قياس با آمريكا، اين كشور قدم پا بودن آينده نو

پژوهـي در برزيـل آنچه بـه اهميـت آينـده. داشته استبرپژوهي هاي آينده استفاده از يافته
___________________________________________________________________________ 

1. Pietrobelli, C. andPuppato, F., 2016.  
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و كـاهش افزوده است، كمك گرفتن اين دانش براي توزيع ثروت به منظور مبـارزه بـا فقـر
بهنخب. نابرابري است و اقتصادي در اين كشور دليل قـرار گـرفتن در آمريكـاي گان سياسي

اي گونـه بـه التين فهميده بودند كه اگـر نتواننـد توسـعه اقتصـادي در كشـور را در آينـده 
و نابرابري باشد، بـه احتمـال زيـاد هماننـد ديگـر مديريت كنند كه در خدمت كاهش فقر

و راديكاليسـم هاي آمريكاي التين از نظر داخلي برز كشور يل شاهد امـواج شـديد نـاآرامي
و تداوم توسعه اقتصادي در آينده اين كشور دچار مشكل مي به همين دليـل بـا. شود شده

و اتخـاذ سياسـت استفاده از برنامه هـاي اجتمـاعي هايي مانند برنامه كمك هزينه خـانواده
و نابرا .بري داده نشوددرست موجب شدند، در اين كشور برزيل اجازه افزايش فقر

و فعاليت كانون آنها ارائـه شـد هاي فكري مختلف اين كشور كه شرحي از تاريخچه
نگارانـه دربـاره آنهـا هاي آينـده هايي كه به انجام پژوهش در يك دهه اخير بر تنوع حوزه

و بـانكي، اصـالح نهـاد پردازند مانند محيط زيست، ديپلماسي، حوزه مي هـاي هاي مـالي
ا بين و به همين دليل در سال فزودهالمللي هـاي آينـده برزيـل بـه احتمـال بـاال جـزء اند
.نگاري در آن خواهيم بود كيفي دانش آيندهو هايي خواهد بود كه شاهد رشد كمي كشور

به برزيل جداي از درس و هاي مهمي كه براي ما دليل توسـعه اقتصـادي سـريع آن
از هـاي آموزنـده وانـد حـاوي تجربـهت هاي اجتماعي مناسـب دارد، مـي اتخاذ سياست اي

و مديريت كانون نگاري هاي آينده هاي فكري باشد كه توانستند پژوهش چگونگي تأسيس
و را در خدمت سريع رشد اقتصادي، اصالح حوزه و بانكي، افـزايش غـرور ملـي هاي مالي

و افـزايش نقـش هاي بـين نفس شهروندان، مواجه با بحران اعتماد به درآف المللـي رينـي
.مناسبات جهاني قرار دهند

به در ايران برنامه و كارشناسـي شـده دليل اينكه با سياست هاي توسعه هاي صحيح
تجربـه برزيـل در ايـن زمينـه. ها منجر شده است است، به افزايش نابرابري همراه نبوده
توانـد مـي هاي اجتماعي همراه باشد، اي اگر با سياست هاي توسعه دهد سياست نشان مي

و فقر منجر شود مي. به كاهش نابرابري بـه هزينـه توان بـه برنامـه كمـك در اين زمينه
را. صورت كامل در طرح بيان شده است خانواده اشاره كرد كه به بانك جهاني اين برنامـه

و آن را نمونه و آرام در برزيل ناميد اي موفق براي ديگـر كشـورها بـراي انقالبي خاموش
و . نابرابري دانسته است كاهش فقر
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مي برنامه كمك هزينه به خانواده تجربه تا حدي مشابه با توان در نظام پرداخت را
و شيوه اجرا داراي تفاوت هاي يارانه در ايران مشاهده كرد؛ البته اين برنامه در اهداف

و  مسئوالن كشور با اين برنامه با ديد كارشناسيكه درصورتيعميقي با برنامه يارانه دارد
تواند تأثيرات مهمي را براي اثرگذاري بر برنامه يارانه داشته باشد ازجمله نگاه كنند مي
مي اين موارد به نگارانه اين انداز آينده چشم: توان به موارد ذيل اشاره كرد صورت خالصه

و نابرابري، غيرمتمركز بودن  ها، آن برخالف تمركز دولتي يارانهطرح براي كاهش فقر
و اينكه تنها در پرداخت كمك برنامه يارانه تنها قشر آسيب جامعه هدف  هاي پذير است

و آموزش را نيز دربرمي مالي خالصه نمي . گيرد شود، بلكه حوزه سالمت
و هايي ازجمله دولـت، اتحاديـه از فاكتورهاي مهم اين طرح همسو بودن سازمان هـا

و پرهيز از موازييشهردار متأسـفانه. هاي مسـئول اسـت كاري در اين زمينه بين نهاد ها
هـاي اجتمـاعي كـه در رأس ها در ايـران ازجملـه طـرح كـاهش آسـيب بسياري از طرح

به برنامه هـاي مختلـف مسـئول فاقـد هـاي سـازمان كاري دليل موازي ها قرار گرفته است
و گاهي به ائتالف سرما مياثربخشي مؤثر است و مالي فراواني منجر . شود يه انساني

توانـد در بعد پيشرفت اقتصادي، ازجمله داليل موفقيت برزيل در اين زمينه كه مـي
جمهـوري هـاي بـازارمحور در دوران رياسـت براي ايران داري اهميت باشد ادامه سياست

و قيمت ارز به شكل شناور بـرا داسيلوا بود كه شامل نظم و مالياتي ي حفـظ ثبـات مالي
در به همين دليل برزيل شاهد تعويض مكرر برنامـه. اقتصادي كشور بود هـاي اقتصـادي

و نـوعي اجمـاع نخبگـان سياسـي بـراي انجـام دوران رياست جمهورهاي مختلـف نشـد
هاي واحد اقتصادي در اين كشور وجود دارد كه به حفظ ثبات اقتصادي انجاميـده برنامه

و معدني در برزيـل، سياسـتمداران تـالش منابرغمبههمچنين. است  ع فراوان كشاورزي
و اند تا با صنعتي كردن كشور، به تنوع بخش كرده هاي مختلـف اقتصـادي كمـك كننـد

.بستگي به يك بخش خاص، نجات دهندصادرات را از وا
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٭ابراهيم غالمپور آهنگر
المللي به ايـن علـم توسـط اشخاصـي هاي بين پژوهي در فرانسه همزمان با گرايش آينده

و برتران دو ژوونه پايه و در دهه مانند گاستون برژه نخستين نهادهـاي 1950گذاري شد
و آينده شد پژوهش در آينده پس از آن فعاليت در اين زمينـه. نگاري در اين كشور ايجاد

ا و حركــت. قبــال انديشــمندان فرانســوي بــدان بيشــتر شــدگســترش بيشــتري يافــت
ــده  و پژوهشــگران مطالعــات آين از انديشــمندان ــر از بســياري پژوهــي در فرانســه زودت

كشورهاي اروپايي بود، اما يـك ويژگـي مهـم آن اهتمـام دولـت فرانسـه بـراي حمايـت 
و بخشي از نهادهاي بـين همه ؤسسـات،م(پژوهـي المللـي آينـده جانبه از اين حركت بود

و همايش در با توسعه آينده. در اين كشور قرار گرفت...) ها، سمينارها پژوهي در جهـان،
و اجراي اغلب پروژه و در طراحي هـاي ذيل اتحاديه اروپا، فرانسه نقش مهمي را ايفا كرد

و تأثيرگذاري داشته است آينده پژوهـي هـاي آينـده طـرح. پژوهي در اروپا حضور پررنگ
در هاي مختلف در قالب برنامه حوزهمتنوعي در  و بلندمـدت در ايـن كشـور هـاي ميـان

و حوزه از. بـه اجـرا درآمـد ... هاي نظامي، فناوري، سـالمت، ارتباطـات، انـرژي، اقتصـاد
مي هاي آينده ين طرحتر مهم به پژوهي در اين كشور در كسب«،»2020آگورا«توان وكار

از. اشاره كـرد» 2020اينرا«و» 2010كليدي هاي فناوري«،»فوتوريس«،»2022سال 
مي مؤسسات آينده از پژوهي در فرانسه نيز كـه يـك مجموعـه(» استراتژي فرانسه«توان

مركز«،»المللي مشاوران سنتز انجمن بين«،)وزيري فرانسه است شورايي در كنار نخست
و برنامه انجمـن«،»ه جهانفدراسيون مطالعات آيند«،»هاي كاربردي اقتصادي تحقيقات

، نـام»مؤسسه تحقيقـاتي فرانسـيلين«و» المللي پژوهان بين آينده«،»نگري فرانسه آينده
پژوهـي در فرانسـه تمركـز آنهـا بـر روش سناريونويسـي بـا ين ويژگي آينـدهتر مهم. برد
و كارگيري حجـم گسـترده به و علـم نخبگـان، كارشناسـان، متخصصـان اي از تجربيـات

و  مكتـب«ايـن روش امـروزه. نگـاري اسـت مشاغل در هـر طـرح آينـده صاحبان حرف
___________________________________________________________________________ 

. اسالمي ارشادو فرهنگ وزارت ارشد پژوهشگر٭
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مي» فرانسوي مي خوانده شود؛ زيرا با چاپ كتـاب شود كه اساساً با ميشل گوده، شناخته
و استفاده كرد خود راهنماي . اين روش را قابل فهم

و سازمان ملل متحد استهيمؤسس اتحادياز اعضايكيفرانسهيجمهور . اروپا
و داراتيامنيدائم شورايو از اعضاG8عضو گروهنيهمچن حقيسازمان ملل متحد

و با كشورهايغربيكشور منطقه اروپانيتر بزرگ،فرانسه. وتو است ك،يبلژياست
و اسپان،موناكوا،يتالياس،يلوكزامبورگ، آلمان، سوئ زمايآندورا وينيمرز مشترك دارد
مسيكانال مانش آن را به انگل .كنديوصل

دنتيـ چهار منطقـه تحـت حاكم،كشورنيا و كنـار چهـارنيـا. داردايـ در گوشـه
پياز مناطقييها بازمانده،منطقه تحـت سـلطهيجهانيها از جنگشياست كه فرانسه
و دوميجهان هاي جنگدر. داشت ز،اول ازياديـ فرانسـه بخـش و قـدرتش را از ثـروت

79 پذيرايو ساليانه استيدنيكشور صنعتنيششم،امروز فرانسه،حال اينبا. دست داد
ا استيگردشگر خارجونيليم بيآمار شامل تجارنيكه البته روز شـبانهكيازشيكه

م م ماننديدر فرانسه .شوديهم
پ كشور هم،بوده شگاميفرانسه در عرصه علم اگرچه كمتر مشهياما يثرؤحضور

و دارد رزينيپژوه ندهيآمطالعات. داشته نييكايآمرشهيگرچه جزوزيدارد، اما فرانسه
اكايكشورها پس از آمرنياول انيبود كه وارد و روش خود در و خوانش نيعرصه شد
پرانهيزم حتشيبه و حوزه در فرانسه قائل به مكتبنيا شمندانياندازيبرخيبرد

.هستند پژوهي ندهيآيفرانسو
سعنيا در ايپژوه ندهيآ مطالعات خچهيبر تاريشده با مروريگزارش نيدر
منياريسيروندهانيتر مهمكشور، با و محافل آكادمانيعلم در كشورنياكيدولت
آبهيشتريبييآشنا ا.ديدست و پژوهي ندهيآ خچهيبر تاريبا مرورريمسنيدر در اروپا

اااجريپژوه ندهيآيها طرحنيتر مهمم،علنيايتكاملفرايند فرانسه، كشور،نيشده در
اهينظرنيتر مهم و و هايدهيپردازان اؤمهمچنين آنها تبنيسسات فعال در ونييحوزه
.اند شدهيمعرف

 پژوهي در فرانسه تاريخچه آينده.1-6
كه را در مقاله) انداز آينده چشم(» Prospective«اصطالح،گاستون برژه 1950در دهه اي
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و برتران La Revue des Deux Mondesمجله3در شماره به چاپ رسيد، بازآفريني كرد
در 1972را وضع كرده بود در سال) شناسان آينده(»futuribles«كه واژه1،لژووندو 
كه) زدن هنر حدس( L’Art de la Conjecture كتاب تشريح كرد، تا به گروهي اشاره كند

و هر دوي آنها تحت تأثير دغدغه. ايجاد كرده بود 1960در سال  هاي عمدتاً انساني
كه گروه. اجتماعي بودند و در آغاز بيشترينبههاي مشابهي سرعت در فرانسه جوانه زدند
اعم از روشنفكران،( عضو نفر30اندازها بود كه گاهي هاي مطالعه چشم انگيزه در گروه

و پس از آن كميته) كنندگان ارشد خدمات شهري آموزگاران، صنعتگران، ارائه داشتند
از المللي آينده بين .ندكشور جهان بود20شناسان شكل گرفت كه خود شامل روشنفكراني

به:داشتبرآمدن اين جنبش چند دليل،به اعتقاد ادوارد كرونيش  واكنش فرانسويان
و اقتصادي مربوط به دهه و مصائب اجتماعي ، بهسازي جنگ داخلي مكتب 1940مشكالت

 هاي پس از جنگ تحت نفوذو صد البته تالش براي بازسازي) وجودگرا( فكري اگزيستياليست
مي» 1985گروه«ريزي دولت، با حمايت گروهي كه به نام كميسيون برنامه وندشد شناخته

را 1962در سال2پيير مسه اين گروه هدف خود را بر مطالعه مباني. كردتأسيس آن
3.ه استمفيد بود 1985كه امروز براي شناخت فرانسه سال هاي شاخص قرار داد واقعيت

 نگاري هاي آينده دوره) الف

دوكه چنان و برتران بلژوونگفته شد در فرانسه با فعاليت گاستون برژه ه، جنبشي فكري
اي معناي فلسفهبهكه يافتگسترش prospectiveبا محوريت اصطالح» پژوهي آينده«نام

الهام گرفت كه معتقد بود،شناسي زمان برگسون از معرفت،گاستون برژه. براي آينده است
در پژوهي شيوه آينده و روابط بين عناصر گوناگون تشكيلباره اي از تفكر آنهدهند جهان
و ژوونل. است و بنابراين منعطف ساختن،آينده. آينده عرصه آزادي است،براي برژه باز است

 درنتيجه. هاي محتمل وجود دارند تنها يك آينده وجود ندارد، بلكه آينده. استآن امكانپذير 
و اصالً چرا بايد به آن شكل داد؟  پرسش اين است كه چگونه بايد به آينده شكل داد

اي هنجارگراست كه مقدمات ديدگاه پژوهي رشته آينده،ديدگاه گاستون برژهاز
___________________________________________________________________________ 

1. Bertrand de Jouvenel 
2. Pierre Massé 
3. Foresight in France, Paru en 2013: aux éditions Edward Elgar Publishing Ouvrage par Barré 
Rémi  
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مي انسانهبشر در يك سيستم پيچيد. سيستميك را نيز در خود دارد كند شناختي زندگي
شناختي، سياسي، اقتصادي، جمعيت هاي هايي مانند سيستم كه شامل زيرسيستم

و و زيست اجتماعي، فرهنگي، علمي، تكنولوژيك، طبيعي در. است... محيطي بنابراين،
از خواهيم اين مجموعه پيچيده را به كمك آينده وهله نخست مي پژوهي درك كنيم؛ پيش

. بيني نماييم آن كه تحوالت آن را پيش
، گروه پژوهشي در ارتباط با 1972الزم به يادآوري است كه در سال

شد آينده و گروه به مخالفت با فريباين1.پژوهي اجتماعي در فرانسه تشكيل ها
و توجه» علم آينده«خطرات اين  را برخاستند از انتظارات معرفت سويبهها شناختي

كه يكي از اصلي«: هشدار روشن بود. پژوهي جلب كردند آينده ترين خطراتي
مي آينده مطالعات آن پژوهي را تهديد ميهكه بهان است كند عبارت از تواند نوگرايي
به. شناختي اصولي فاصله بگيردت معرفتاز نظار كار اين نظارت بين سطوح مفاهيم

و ساختار متدولوژيكي قرار مي عبارت ديگر،به. گيرد كه از آن ساخته شده است رفته
از اخالق آينده » ...اش معاف است پرسش درباره كارآمدي عملي هر گونهپژوهي

بهخواهيم ديد كه اين هشدار همچنان حال اين با هدف اين گروه. روز است موضوعي
كه» شناسي معرفت اي جديد از جامعه شاخه«ايجاد  صورت روشمندبه«بود

و تنوع فرضيه رويارويي رويكردهاي روش مي» هاي اوليه شناختي اما اين. پذيرفت را
شد پروژه به . داليل اداري با شكست مواجه
در) ديرهنگام(هاي نفتي كه نتيجه شوك هستند،2»سال طاليي30«چرخه رشد توقف

و به پرسش به يك بحران در زمينه پيش مي هايي در محور روش بيني .شوند شناسي منجر
خالفبراين كتاب. در اين راستا نقشي مثبت ايفا كرد3،كتابي از ميشل گوده

___________________________________________________________________________ 
اي منطقه ريزي برنامهو مديريت تحقيقاتو مطالعه مركز: بود شده تشكيل زير نهادهاياز فكري گروه.1
)CERAT, Grenoble(ريزي برنامهو اقتصادي تحقيقات مؤسسه؛ )IREP, Grenoble et Paris(آزمايشگاه؛ 

 ,CIEU( شهري مطالعاتاي رشته بين مركز؛)LEST, Aix-en-Provence( كار شناسي جامعهو اقتصاد

Toulouse(سياسي مطالعات مؤسسه؛ )IEP, Grenoble(شهري شناسي جامعه مركز؛ )CSU, Paris(مركز؛ 
 مدرنيزاسيون؛و تجهيزات ريزي برنامه عمومي كميسيون مانند، اداراتيو) CSO, Paris(ها سازمان شناسي جامعه
. فناوريو علمي تحقيقات عمومي هيئت اي؛ منطقه فعاليتو ارضي توسعه اداره

. بود همراه چشمگيري اقتصادي رشدبا فرانسهدركه) 1975تا 1945( دوم جهاني جنگازپس هاي سال.2
. PUF ،1977 پژوهي، آينده شكوفايي دوران نگري، آينده بحران گوده، ميشل.3
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حاصلي تحليل نسبت عكس جريان موج اقتصادسنجي بود كه پيچيدگي رياضي آن با بي
و .همچنان نيز اثرگذار است داشته

شان كيفيت دليلبههاي كلي هاي اقتصادسنجي، برخي از مدل در ميان سيل داده
در. شوند متمايز مي يا بارهچنين حالتي مدو . وجود دارد 1970سال» توقف رشد«گزارش

و اين مدلِ در كامالً توصيفي بر واقع، ايده ضرورت تأمل در دنيا از آغاز اين دهه ظاهر شد
آن يابي گرايش برون مبناي اين. زمان نسبت به رشد اقتصادي مداوم استوار شده است هاي

مي زمين گزارش نتيجه گرفت كه منابع سياره اين. رسند در طول يك قرن به پايان
برانگيز بود، با وجود اين تأثير شديدي ها بسيار بحث بيني وكار پيش علت ساز پژوهش به

و نقش مهمي نيز در به چالش كشيدن جنبهگذاش .ه استمحيطي داشت هاي زيستت
پس از توصيف نوبت به مسئله. هاي استاندارد است بعدي شامل ايجاد مدلهمرحل
به1975و 1973هاي بين سالكه رسد اجرا مي و، چندين مدل ويژه در اياالت متحده

. آرژانتين به همين ترتيب شكل گرفتند
كني نظر گروه كشورهاي غيرمتعهد براي ارائه راهكارهاي ريشهاز،ژانتينكشور آر
و نابرابري  نهايت، مدل لئونتيف كه به درخواست اياالتدر. ها در نظر گرفته شده بود فقر

و محيط زيست متحده طراحي شد نخستين مدلي بود كه به رابطه بين توسعه اقتصادي
را پژوهي تواند شكست جهاني آينده گفته شد نميكه با وجود اين تمام آنچه. اشاره كرد

. در اين دوره پنهان كند
به، فعاليت1980هاي در طول سال:پژوهي از پسرفت تا شكست آينده.1 هاي مربوط

آن آينده حاكم در اين دوران بحراني. تر است رنگكمپژوهي در مقايسه با دهه پيش از
و اي آن در وهله اول فعاليت هاي بودجه شده كه محدوديت و پژوهشي هاي مطالعاتي

مي ازجمله آينده . دهند پژوهي را تحت تأثير قرار
م مدلوها در زمينه روش و پرهزينهندد افتادها تا حدي از و بيش از اندازه سنگين

و با تأثيرات جديد بحرانشد با عالوه، اين مدلبه. ندارند هاي نفتي نيز همخواني ند ها
يك ساختاري كه بيشتر مانند يك گذار بين دو دولت جهاني ظاهر مي شود تا همچون

. رسند نظر نمي موقعيت بحراني كالسيك، سازگار به
و از ميان رفتن اتحاديـه جمـاهير شـوروي اين پسرفت همزمان با تخريب ديوار برلين
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پژوهـي نـوعي نبـرد اين رخداد براي علم آينـده.شدبه يك شكست تبديل 1990در سال
ميبهواترلو  ؛ نـد پژوهان چنين سناريويي را تصور نكرده بود يك از آينده هيچ زيرا؛آيد حساب
از هيچيعني و مـدل شـورويو نيز كارشناسان يك را شناسـان هـاي جهـاني ايـن موضـوع
و چـه بـراي ايـن اتفـاق چـه نـزد كارشناسـان. بيني نكـرده بودنـد پيش مسـائل سياسـي
از كارشناسـان البتـه.عيـار بـود يـك غـافلگيري تمـام پژوهـي آينـده كننـدگان بينـي پيش
مي آينده باره پژوهشي جدي ايندر نبود يك سيستم خودانتقادي در كه رفت پژوهي انتظار

ب. سادگي گذشته بودبهصورت دهند كه چرا اين علم از كنار حادثه بزرگ پايان قرن  جـز اما
.ه استچند استثنا كه در آمريكاي شمالي صورت گرفت هيچ كار ديگري انجام نشد

 پژوهان بدون آنكه به شكل اساسي زير سؤال رود، هاي آينده ترتيب فعاليت بدين
.استيافته شناسي ادامه وجود ابزارهاي روش بدون تاكنون

تر كند، موقعيت را ساده جاي آنكه اينبهاز ميان رفتن جهان دوقطبي:آغاز دوباره.2
و تحول نقش باال گرفتن ترديدها، جهانيحال اينبا. كرده استتر آن را پيچيده سازي
مي،تر بيني آينده را ضروري دولت، پيش احياي با اين فرض.كرد اما همزمان دشوارتر نيز
مي دوباره آينده . گرفت پژوهي نيز در همين زمينه جاي

پژوهـي آينـده: پژوهانه را تفكيـك كـرد سه نوع فعاليت آيندهتوان درحال حاضر مي
هـا كـه بيشـتر پژوهي شـركت طور كلي برعهده نهادهاي دولتي است، آينده جهاني كه به
و آينده ابتكار عمل . هاي فناورانه پژوهي هايي شخصي هستند

به آيندهيندهايافربراي آنكه آشنايي بيشتري با دست آيد الزم پژوهي در فرانسه
به است مروري بر آينده .عمل آيدبهعنوان يك كليت پژوهي در اروپا

 هاي اروپايي پژوهي آينده)ب
اين انتخاب زماني. انجام داد 2010انداز سال هايي را براي چشم نگري اتحاديه اروپا آينده

هاي اتحاديه اروپا، سه نوع كار فعاليت در چارچوب. شود با الزامات سياسي توجيه مي
.23اندازها چشمو پروژه1آينده سناريوهاي اروپايي، پروژه: آمددرپژوهي به اجرا آينده

___________________________________________________________________________ 
1. Futures 
2. Visions 

. 2000 دسامبر-نوامبر،Futures پايدار، اروپاي براي اندازهايي چشم رتمن، ژان.3
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اي سزاوار توجه ويژه1پژوهي كميسيون اروپا سناريوهاي اتاق آينده:سناريوهاي اروپايي.1
اي اروپايي را فراهم كنند پروژه دربارهبحث مواددر وهله اول، در نظر دارند؛ زيرا هستند
عالوه اين ويژگي را دارند كه محصول كاري جمعي هستند كه كارمندان اتحاديهو به

ميبهآورد؛ چيزي كه بايد گفت اروپا را گرد هم مي اين درنتيجه. آيد ندرت پيش
از سناريوها بازتاب ديدگاهي مشترك از آينده : اند كه عبارتند

كه، همانافتح بازاره:لاو سناريوي با حاكميت مطلق ليبراليسم پيداستنامشاز طور
و تجارت آزاد مشخص مي ازـ هر اندازه كه وسيع باشدـاروپا. شود اقتصادي باز هم

. شود فرد تشكيل شده است جدا نميبهباقي دنيا كه تنها از يك بازار جهاني منحصر 
مؤسسات)و زوال(كه برعكس با فلج شدن افزاينده،سناريوي صد گل:دوم سناريوي

و  و خصوصي و غيررسمي اروپاييهروي آوردن دوباربزرگ دولتي ها به اقتصادهاي خُرد
. شود كه در آن شاهد تعدد اقدامات بدون وجود منطقي كلي هستيم مشخص مي
فرض ايجاد نوعي دگرديسي در بخشكه،با عنوان وظايف تقسيم شده:سومسناريوي

راو دولتي استوار است و صنعتي تازه در شرايط مساعد اقتصادي، يك سياست اجتماعي
. كند هماهنگ مي

هاي نوآوري؛ مشخصه اين سناريو نيز دگرگوني عميق با نام انجمن:چهارم سناريوي
و سياسي نظام و هاي حفاظت از محيط كه ارزش هاي اقتصادي توسعه انساني را زيست

مي گرايي تازه پايه توسعه پايدار، انسانبراين طرح. شمارند برتر مي و اي را تجسم بخشد
.كند راه را براي ظهور يك رنسانس معنوي جهاني باز مي

ميو،همسايگي پرهياه:پنجم سناريوي كند كه در محيطي گرفتار اروپايي را توصيف
حدبهشده كه  و گسترش تنشلحاظ ژئوپليتيكي تا و درگيريي ناپايدار است در ها ها

و جنوب آن سبب تشكيل شوراي امنيت اروپا شده كه كامالً بر دغدغه هاي امنيتي شرق
.و دفاعي تمركز دارد

يا» كامالً سفيد«هاي گيري قطعاً در دام موضع 2010 سال سناريوهاي اروپاي
به» كامالً سياه« ميكه اغلب در سناريوهاي ديگر نه اين طرح. افتند نمي، خورد چشم ها

___________________________________________________________________________ 
 انتشارات دفتر اروپا، براي محتمل سناريوي پنج: 2010 اروپاي پِنچ؛.آر-لوسيو ميهالسكي، آنا برتران، ژيل.1

. 1999 اروپا، اتحاديه رسمي
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و نه برگشت بدون شك تركيبات. كنند ها را رد نمي گرايش پذيري تضادهاي سيستم
موضوع اين سناريوها جامعه كنونيكه ازآنجا.توانست در نظر گرفته شود ديگري نيز مي

طرااروپ حي ست، نبايد تعجب كرد كه شيوه رابطه با كل جهان در آنها چيزي جز
مسلماً آزادي عمل اتحاديه اروپا از آنچه كه ساخت سناريوها به ذهن. ابتدايي نيست
بهمي حال اينبا. محدودتر است،كند متبادر مي عنوان تالشي براي توان از اين سناريوها

. عقب راندن اين مرزها تعبير كرد
رابطه با را در1پژوهي كميسيون اروپا درحال حاضر اوراق سفيدي اتاق آينده

مي» هاي مديريتي شيوه« .بيند تدارك
پنج سناريو براي«نگرانه جديد با نام توانيم به يك اقدام آينده در اين راستا مي

و اين طرح شيوه. اشاره كنيم2»2020اروپاي  هاي مختلف مديريتي، بعد جغرافيايي
و به پنج  ميدرجات يكپارچگي اتحاديه را با يكديگر تركيب كرده :رسد سناريوي اصلي

 اروپاي محصور،.1
 تكه، اروپاي تكه.2
،ريزي شده اروپاي برنامه.3
،هاي نابرابر اروپاي همكاري.4
. اروپاي چندمركزي.5
مي مركز ثقل آيندهگفته شده كه اما ل كه سويبهخواهد از بروكسل پژوهي اروپايي

.شودپژوهي تكنولوژيك در آن واقع است منتقل دفتر مركزي مؤسسه آينده
به اجرا ) IPTS(پژوهي تكنولوژيك آيندهاين پروژه زير نظر مؤسسه:»آينده«پروژه.2
اي پروژه فناوري را ساخته. نگري تكنولوژيك بود آمد كه مأموريت اوليه آن آينده در

به اجتماعي در نظر مي هاي فناوري: طراحي شده است3كليدي عوامل دليل گيرد كه
و ارتباطات؛  شناسي؛ اروپا؛ جمعيتهزيست؛ توسعه اتحادي علوم زيستي؛ محيطاطالعات

و توسعه پايدار .واحد پول يكسان
___________________________________________________________________________ 

1. White Papers 
،2رِن دانشگاه،2020 اروپاي براي سناريو پنج،RESO (UMR CNRS 6590) آزمايشگاهو بودلگي.2

Haute-Bretagne،درTerritoires 2020،2002 دوم ترم،Datar . 

. 2000 ژانويه تحليلي، گزارش،IPTS آينده هاي پروژه.3
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كه به همين دليل مطالعات متعددي در زمينه و 150هاي مربوطه انجام شد كارشناس
ميهاي ماهيانه نتايج اين مطالعات در گزارش.ه استسياستگذار را به تكاپو واداشت .يابند انتشار

 پژوهي ند، به آيندهشد بر موضوع فناوري متمركز IPTSواقع، با وجود آنكه مطالعات در
و از اين نظر به پيش اجتماعي نيز مربوط مي . شباهت دارند1ها يابي شوند

هاي نفر در آن شركت داشتند توجه ارگان 500كه حدود2كنفرانس پروژه آينده
و پارلمان اروپا را نشان داد و هاي تكنولوژيك خود در برنامه كه احتماالًهكميته از نتايج

. الهام خواهند گرفت IPTSراهكارهاي 
و هدف پروژه:3»انداز چشم«پروژه.3 اين. توسعه پايدار در اروپاستانداز چشمموضوع

زير نظر 1998تعريف شده كه از سال4عنوان يك پروژه ارزيابي يكپارچه طرح به
DGXII شد . كميته اروپا آغاز

يك توسعه سويبههدف اصلي اين پروژه ساخت سناريوهاي جايگزين در راه رفتن
و همچنين. است 2050و 2020هاي پايدار در سال پروژه در نظر دارد يك مرجع

و سهامداران فراهم آورد ابزارهاي كاربردي را براي تصميم . گيرندگان كليدي
آن سناريوها بايد چشم و جامع از اروپا را پوشش دهند كه سه منطقه در اندازي وسيع

وِرـ شمال غربي گراند: انتخاب شده است و كور . در هلند) به معناي قلب سبز( برتاني، ونيز ايتاليا
هايي است كه توسعه پايدار را در نظر از معدود طرح آنكهبر عالوه انداز چشمپروژه

و سناريوهاي غربال. نيز شايان توجه استشناسي دارد، از لحاظ روش كردن مطالعات
و سپس ادغام آنها از نظر ابعاد مورد نياز، ايده10اروپايي  اي بسيار سال اخير، انتخاب
ا حال.استو شگرف عالي چه اينكه از بر جايگاه نمايندگان ازهاند كارهاي انجام شده

مي چشمهداشتر تأثياتحاديه اروپا در نشست جهاني يوهانسبورگ  . كنيم پوشي

 هاي جهاني در سطح ملي پژوهي آينده)ج

 داده پيشنهاد فرانسه دولت اصلي نگرانه آينده اقدام دو:فرانسوي سناريوهاي،1.2020
:از عبارتندكه است

___________________________________________________________________________ 
1. Foresights 
2. Future Project 

. 2000 دسامبر-نوامبر،Futures پايدار، اروپاي براي اندازهايي چشم رتمن، ژان.3
4. Integrated Assessment Project 
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:ريزي چهار هدف زير درخواست شده است آنكه از كميسيون برنامه اول اقدام
و بلندمدت براي تمامي شهروندان مياناندازهاي كردن چشم روشن.1 ،مدت
و اجراي پروژه.2 و منطقه توصيف امكانات توسعه ،اي هاي فعاالن اقتصادي، اجتماعي
و مطلوب در فضاي جديد جستجوي استراتژي.3 و اجتماعي ممكن هاي اقتصادي

،واحد پولي يورو وسيلهبهايجاد شده 
. مدت مقامات دولتي هاي ميان ساختن انتخاب روشن.4

و توسعه منطقه برنامه كه برعهده سازمان دوم اقدام گذاشته شده1اي ريزي فضايي
مي پژوهانه آينده گردآوردن عناصر:عبارت است از دهند پروژه آتي اي كه به دولت امكان

و عمران ارضي را تعريف كند . مربوط به توسعه
دو در چند خط خالصه و ايده، كاريكردن اين برانگيز چالش متنِ سرشار از اطالعات

و نقش آنها در نوسازي علم آينده. است . پردازيمميپژوهي در ادامه پس از توصيف آنها، به ابتكارات
ايـن گـزارش كـه در چـارچوب مطالعـات:2ريـزي گزارش كميسيون عمومي برنامـه.2

مي بلندمدت كميسيون برنامه را،گزارشي مستمر اسـت گنجد، هرچند ريزي امـا تـوقفي
از. دنبال دارد نيز به آن. صريح اسـتياين گزارش پاسخ به دستورچيزهرپيش پـس از

آفرينـانِ اصـلي عرصـه متشكل از نمـايندگانِ نقش» كميسيون مشورتي«با تشكيل يك 
نزديـك» تعــهدي سرسـختانه« بـه ريـزي اجتماعي، به سبك عملي كميسـيون برنامـه 

مبـارزه بـا كه شـامل در نهايت، با اولويت بخشي به چهار گرايش اساسي دولت. شود مي
و  بيكاري، تقويت انسـجام اجتمـاعي، توسـعه اقتصـادي كشـور فرانسـه در سـطح اروپـا

به.شودمي روزرساني ابزارهاي اجرايي دولتي به دنبال تعريف سـناريو نيسـت؛ اين گزارش
آن راه آينده بيش از حد باز است زيرا و انتخاب بين مسـيرهاي مختلـف قطعـاً نيازمنـد

ايـن گـزارش درنتيجـه. هاي ارائه شده به تأييدهاي دولتي برسـند كه انتخاب خواهد بود
مي ايده و اقدامات را پيشنهاد از ها و پيش . است» عملگرا«چيزهردهد

و مجموعه،گزارش و وضعيت كلي موقعيت را شكل داده اي از اطالعات ضروري
ها، خطرات، انتظارات سازي شامل توصيف تحوالت حين كار، مناطق مختلف، برجسته

آن جديد، سياست و نهادهاي مي. استهاي مشترك در اروپا توان به زبان سيستميك
___________________________________________________________________________ 

1. Délégation à L’aménagement du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR) 
. La Documentation française،2000 فرانسه، كشور هاي پژوهي آينده درباره گزارشي.2
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و گفت تشخيصي كه بدين صورت انجام شده باشد همزمان توصيفي از موقعيت
موقعيتي است براي آنكه فهرستي از گزارش از يكسو اين. حال جريان است فرآيندهاي در

و نظام منطقه و فني و ضعف جايگاه علمي .اي كشور فرانسه تهيه شود نقاط قوت
در اين. اي از راهكارها براي برقراري مقررات عمومي است شامل مجموعه ديگر ازسوي

بي.نك(پيوندد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت راستا گزارش به جرياني مي )ليگزارش
. هاي بهتر است گيري هاي جديد مشورتي براي تصميمو حاكي از ضرورت وجود شكل

و موقعيت به هايي كه ترديدها اجازه عالوه، با در نظر گرفتن تضادهاي درون سيستم
تك گيري قاطعانه را نمي تصميم . گيـرد انگارانه فاصـله مـي صدايي سـاده دهند، گزارش از

و برخـــور ـــكتيكپــذيرش عــدم قطعيــت ــراي روش داري از تفكــري ديال ــر ب شناســي ت
مي آينده . آيند پژوهي پيشرفت به حساب

را هاي عمومي كه بخش تواند از نقص همه تحليل در مقابل، گزارش نمي هاي مختلف
و بين ترانسورساليتيهمان مانع؛ يعني گيرند، بگريزد همچون عناصري مستقل در نظر مي

. ريزي نيز از آن آگاه است كه كميسيون برنامه است مانعيكه اي بودن اي يا فرا رشته رشته
در، زمـين 2020توسـعه فرانسـه« برنامـه:1DATAR سناريوهاي.3 هـا را بـه حركـت

مي»آوريم اي پژوهانه عناصر آينده«قرار است؛ زيرا گيرد، هدف را بيش از حد باال در نظر
را را كه به دولت امكان مي گـرد هـم» خواهد پيش ببـردميكه چناندهند برنامه آينده

كه. بياورد و اعتماد متقابـل عـامالن بايـد جـزو عناصـر«گفته شده مفهوم پروژه گروهي
و اجتماعي در نظر گرفته شوند ها نيز يت زمانعالوه، به اهمبه.»كليدي پويايي اقتصادي

هـاي جديـد براي شكل دادن به ايـن پـروژه جمعـي، الزم اسـت داده«: اشاره شده است
مربوط به اقدامات عمومي با يكديگر ادغام شوند، خصوصاً تسريع برنامه زمـاني يـا توقـف 

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي يـا يـك از حـوزه هـر هاي مربوط بـه در زمانبندي
يعني مـديريت زمـان انجـام؛پيكربنـدي جديـد، مـديريت تقـويم در اين. محيطي زيست

.»يابد اقدامات عمومي ضرورت مي
مي،2020رويكرد توسعه فرانسه در از اين ايده آغاز شود كه با وجود تغييراتـي كـه

هـا با شماري از اسـتدالل 2020انداز چشم. جريان است، آينده همين حاال هم اينجاست

___________________________________________________________________________ 
. DATAR،La Documentationfrançaise،2000 مناطق، آوردندر جنبشبه،2020 فرانسه توسعه.1
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ر توجيه مي و خود ميشود دهد تـا تغييـرات الزم را در مقيـاس يـك نسـلا آماده نشان
و يكپارچه سازد هـاي توسـعه ارضـي شـامل با نگاهي به گذشـته سياسـت. تقسيم كرده

ــادين سياســت ) 1990-1975(هــاي دوران بحــران، سياســت)1975-1960(هــاي بني
در مي و توسـعه آن نقطـه توان فهميد كه چرا اين خاك درحال حاضـر در مركـز بحـث

بندي جديدي از مسـئله ارضـي، امري كه به فرمول)1999-1990(عطف خود قرار دارد 
. شود منجر مي

و مناطق آن در سالو تفكيك اين مسئله جديد بر تشخيص مشكالت فرانسه
به 1999سال INSEE تكيه دارد كه نتايج سرشماري عمومي جمعيت 2000 كار را

و تفسير مي و اين عمل. كند گرفته تشخيصي نيز خود توصيفي از وضع موقعيت
. درحال اجراستيندهايافر

مي در راستاي گرايش چه هاي تعريف شده اين پرسش مطرح شود كه ما از آينده
مي دانيم؟ فرضيه مي پژوهي آيند كه چارچوبي براي فعاليت آينده هايي در اين رابطه پديد

كه»زاي نقاط تنش«برشمردن«: اين فعاليت شامل سه مرحله است. خواهند شد اجرايي
مي به و خطرات كننده ايجاد كنند، طراحي فرصت هايي تعيين آيد در آينده چالش نظر ها

و آنقدر ارضي موجود يا بالقوه، ارائه چهار سناريوي متضاد كه به زحمت طراحي شده اند
ريزي ان برنامهسازم شك يكي از آنها از نظر از آينده تصاوير مختلف دربردارند كه بي

و توسعه منطقه .»مطلوب خواهد بوداي فضايي
به نقاط تنشهاي فعاليت اما تأثير بالقوه آنها يكسان،اند صورت جايگزين ارائه شده زا

منجر به اين پرسش» محليـ ديالكتيك جهاني«ترتيب يكي از تأثيرات بدين. نيست
گير تناقض همه«تأثير ديگر دارند؟ ها همواره در جاي خود قرار كه آيا مكان شود مي

و انتظارات زيست پر اينبا.است» محيطي شدن تكنولوژي ميحال كه تاكنون شود سيده
و همين با ايده پيشرفت به كجا رسيده و انتظارات جمعي، ايم؟ طور رفتارهاي فردي

.يابند حل شود تضادي كه ممكن است بتواند در مناطقي كه منافع عمومي تجسم مي
و چشم آثارو ترديدهايشان در مورد» هاي اروپايي پويش«همچنين اندازهاي پيش فوري

و  و اَشكال مقررات اجتماعي«نهايتدررو و» دولت و نقش دوگانه آن براي حفاظت
. است ايجاد رقابت
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و خطرات منطقه تحليل فرصت مي ها چرخد كه انسجام اي پيرامون محور خطراتي
مي منطقه و محيط زيست را تهديد . كنند اي، عملكرد اقتصادي

را با تكيه بر گرايش«چهار سناريوي مفروض هاي مشاهده شده عناصر مختلف
در اينجا- كه روش كار شامل برجسته كردن يك متغير كليدي كنند، درحالي تركيب مي

دـ شيوه كنش عمومي غالب يدو مشخص كردن پيامدهاي هر يك از سناريوها از
.»سازمان فضايي است

از 2020بنـابراين چـهار سنـاريوي سال يك سناريوي نئوليبـرال به نام: عبارتنـد
،»مركزگرايي نوشده«ژاكوبن با عنوانـ، يك سـناريوي نئو»تكه تكهمجمـع الجزاير«

محور به نامو يك سناريوي عدالت» محله متمايز«يك سناريوي اجتماعي جديد به اسم
و توسعه منطقه سازمان برنامه كه نظر»اي دمركزي شبكهچن« را بيشتراي ريزي فضايي

. به خود جلب كرد
هاي جغرافيايي اين سناريوها با تصاويري همراه هستند كه گرافيك آنها از نقشه

يك خواننده دقيق هشداري را كه به او داده شده درك خواهد. الهام گرفته شده است
رد.»هستيم 2020اند كه گويي ما در سال اين چهار سناريو طوري نوشته شده«: كرد
و اينجاست كه چنانچه مسئلهصورت اين اي هم مطرح صحبت از تصاوير نهايي است

و توقف هرچند اهميت زمان؛ زيرا نشود، الاقل بايد پرسشي پيش بيايد هاي زماني ها
معلوم نيست كه از چه اما درستي مطرح شده،بهها از ابتدا مربوط به هر يك از حوزه

گرايي هاي زماني، واقع معرفي گام حال اينبا.راهي به اين تصاوير نهايي خواهيم رسيد
. كار سياسي خواهد بخشيد بيشتري به

 اي در كشور فرانسه پژوهي منطقه آينده)د

سهدر فرانسه :اند اي شده پژوهي منطقه شكوفايي آينده موجباي گانه شرايط
 افزايش ترديدها،.1
،شدن نقش دولت رنگكم.2
و قانون تمركززدايي.3 .كاهش روزافزون نقش اروپا

مي كه چشم درحالي و تار هستند، مناطق مختلف تالش كه اندازهاي ملي تيره كنند
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بهيتصو است كه تعداد زيادي از اقدامات ترتيب اينبه.آورنددستر روشني از آينده خود
شدپژوهانه در اين مناطق آينده اين اقدامات دو موضوع را در نظر دارند؛ يكي. انجام

و پروژه تعريف آينده و ديگري مورد استفاده قرار ها  ابزار عنوانبه گرفتنهاي توافقي
 مناطقـ دولت برنامه قراردادهاي سازي آماده چارچوبدر خصوصبه ريزي برنامه

)CPER .(اي منطقه پژوهي آيندهاز روزافزوني استفاده بعد،به 2000 هاي سالاز
با.عمل آمده استبهشهري جوامع كالنيا شهرها سطحدر محلي مديريت ابزار عنوان به

وبراي مايل است پژوهي منطقه آينده اين فرض پايه مشاركت شهروندان قرار گرفته
. ساالري را تقويت كند مردم

تمايل مناطق مختلف به بسيج؛ زيرا نيستند سادهبه اين آساني آينده اما مسائل
. شود طوري رفتار كنند كه گويي دنياي خارج وجود ندارد كردن نيروهاي خود سبب مي

مي تعارضبنابراين جستجو براي رسيدن به توافق سبب محو شدن .شود هاي واقعي منافع
. گرايي است اي كنوني نوعي درون پژوهي منطقه به بيان ديگر، نقص اساسي آينده

گرايي وجه منفي نوعي خوشبيني است كه به بسيج نيروهاي محلي منجر اين درون
. در جستجوي توافق هستندكهها بوده دنبال پروژهبهوشود مي

و ادغام پژوهي مشكل اصلي آينده درنتيجه. هاي خارجي اغلب پنهان نيز هستند پيوند
و بازي هاست كه سطوح تصميم اي تحليل اين ادغام منطقه در گيري، روابط هاي قدرت

يك. اي مورد نظر بر آنها منطبق هستند سطح ساختار نظام منطقه اين امر وجود
و روش مييندهايافر شناسي محكم براي تعريف موقعيت و همچنين درحال انجام را طلبد

و درك روابط برايوكار مشاركتي مشخص وجود يك ساز رسيدن به يك تصوير جمعي
. بخشد قدرت را ضرورت مي

مي عالوه و سـازمان برنامـه كنيم كه در دو دهـه اخيـر، بر اين اضافه ريـزي فضـايي
كـه نتـايج آن هنـوزهاجـرا گذاشـت پژوهـي را بـه يك برنامه وسيع آيندهاي توسعه منطقه
ايفـا 1970هـاي راني كه اين نهـاد در سـال اين فعاليت بر نقش پيش.اند مشخص نشده
.دوش كرد افزوده مي

؟ اين پرسش به بررسي وجود داردپژوهي كشور فرانسه چه چيز جديدي در آينده
و جنبش پژوهي فرانسوي در حوزه بين موقعيت كنوني آينده مي المللي كه هايي انجامد
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مي.تصميم دارند آن را تكامل ببخشند شود كه آيا مكتب فرانسوي لذا اين سؤال مطرح
 پژوهي يك واقعيت است؟ آينده

و با به يادآوردن پايه و گذار اين اين پرسش در نگاه اول علم يعني گاستون برژه
به،برتران دو ژوول مي عجيب با. آيد نظر امروزه مكتب فرانسوي اساساً به چند دليل
مي،ميشل گوده : شود شناخته

پي آنكه او اين افتخار را دارد كه با نسخه.1 خود،1راهنماي كتابهاي پي در
و قابل استفاده كند؛   متدي را قابل فهم

دوره اين) CNAM( مشاغلو هنرها ملي هنرستان سال20آنكه به مدت.2
البته متأسفانه هنوز كمبود دانشگاهي در اين زمينه. آموزشي را در انحصار خود داشت

 شود؛ احساس مي
مي.3 شود كه با سنت فرانسوي آنكه اين دوره آموزشي از ابزارهاي منطقي تغذيه

. دكارتي همسان هستند
مويدر نگاه اول با مكتب اجه هستيم كه با يك سنت آنگلوساكسوني فرانسوي

به. تجربي همراه است به اما اين تصوير و كمتر واقعي مي تدريج كمتر طور همان. رسد نظر
پژوهان آنگلوساكسون از نظر بايد در نظر داشت برخي از آيندهچيزهركه گفتيم پيش از 

بي روش كه. اند اطالع نبوده شناسي  خصوصبه(اي كارشناسان حرفهاما واقعيت آن است
ها توجه روز كمتر به تقويت منطق تحليلبه روزهاي بازار، تبع گرايشبه)ها آمريكايي

و بيشتر به جنبه سرگرم و،كننده يا حاوي پيشگويي مطالعات آينده كرده يعني تفريح
در نظر پژوهي چنانچه مشاركت دانشگاهيان را در مطالعات آينده. اند پرداخته2سرگرمي

مي نمي اما اين حالت در كشور فرانسه،شد گرفتيم، ترسيم تاريخچه آن بسيار كوتاه
ازبه. وجود ندارد ي«عالوه بايد توجه داشت كه نزد فرانسويان، استفاده ابزارها» الف تا

مي به مي ندرت صورت و منطق كلي تا حد زيادي جاي آنها را . گيرد گيرد
شكل گرفت 1970هاي در سال،تفكر ميشل گوده. استنكته مهم در جاي ديگري

سال25در مدت. هيچ تغييري نكرد 1977و از زمان انتشار اولين كتابش در سال 
___________________________________________________________________________ 

1. Michel Godet, Manuel de Prospective et de Stratégie, Éditions 1991, 1997, 2001, Dunod.  
 آينده، سالده مطالعاتي پروژه ها، روشو متدها متحده، اياالتدر پژوهي آينده روبله، فابريكو گوده ميشل.2

LIPS،1993 ژوئن .
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بود كه با تحليل نقش عامالن، رشد 1990در سال فقط. پيشرفت ابزارها بسيار كند بود
و پژوهي حال عمق تفكر آينده اينبا. مهمي در اين زمينه ايجاد شد همچنان منجمد

و.ه استماند بدون تغيير باقي و ديالكتيك نيست يكدراين طرز فكر دكارتي بوده واقع
. تحول فلسفي اساسي به درون آن راه نداردو پساتفكر پيچيده است
از هاي روش بنابراين، ضعف : شناسي آن عبارتند

 يك نقص سيستماتيك،.1
 ركود،.2
،ها از ياد بردن زمان.3
1.حالت عدم قطعيت.4

و صداهاي بيهوده دست برداريمحال اين با كه بايد از سر پژوهي آيندهو بدانيم
را. فرانسوي رو به قهقراست ب مقايسهدر اين موضوع مياي .كندا توليدات آمريكايي روشن

از 3000متعلق به انجمن آينده جهان توانست از بين » Survey«انتشارات عنوان
را انتخاب2كتاب برتر70اند، آينده كه در طول پنج سال اخير منتشر شدهمطالعات 

به نخستين نتيجه.3كند مي اي كه از اين موضوع و غني بودن اين دست آيد فراواني
اند، ها بررسي شده اغلب موضوعات مربوط به آينده جامعه در اين كتاب. مطالعات است

4.كننده را تعريف نميهرچند هيچ يك از آنها داستان كامل آيند

را. در كشور فرانسه تعداد آثار منتشر شده قابل مقايسه نيستند چنانچه همين مقياس
عنوان15پژوهي در فرانسه شامل حدود در نظر بگيريم، فهرست مشابهي از مطالعات آينده

ريزي هاي مهم كميته برنامه گزارش،5اي در فوتوريبل العاده فوقشك، مقاالتبي. خواهد بود
___________________________________________________________________________ 

:نك پژوهي آينده فعلي متدولوژي تحليلي نقد مشاهده براي.1 .Pierre Gonod, Dynamique des Systèmes 

et Méthodes Prospectives, Futuribles International, LIPS, DATAR, Travaux et Recherches de 
Prospective, n 2, Mars 1996 . 

2super book 
3. Michael Marien, 70 Superbooks, The Futurist, Mai-juin 2001, World Future Society 

 وجود رابطه ايندر»مرجعي كتاب«يا» Killer Book« هيچ مارين.ام نظراز اينكه داليل درباره.4

: سايتدر» Richesse et Misère de la Prospective« پروندهدررا مارينو گونو بين مكاتبات ندارد،

www. mcxapc. org/ateliers/17 ببينيد .

5Futuribles 
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و ما هاي مهمي كه به تحليل آينده اما كتاب. وجود دارد... عمومي پژوهي در جامعه زمان
و يا ديگر وجود ندارند در طول اين دوران مكتب فرانسوي. بپردازند وجود نداشته

و آينده امر اين. نكرده است اي ارائه كل حرف تازهدرپژوهي آثار قابل توجهي را توليد نكرده
بي كه بي مي شك و نبود تخيالت خالقانه در اين مكتب را توضيح . دهد ثمر ماندن
را هاي بزرگ در اين زمينه از دنياي كوچك آينده آفريني واقع، نقش در پژوهي كه خود

مي مثالي از اين فعاليت. اند بلكه از خارج آن آمده،نامد ناشي نشده مكتب فرانسه مي واندت ها
و » Courier International«مقاالت ژئوپليتيك باشد؛ مانند مقاالت الكساندر ادلر در نشريه 

كه المللي روابط بين از مؤسسه بين» Ramses«هاي ساليانه يا گزارش ينتر مهمالملل
مي گرايش و سياسي. كنند هاي جهان را بررسي در مثال اول، مقاالت بر يك فرهنگ تاريخي
و در مورد دوم، مقاالت بزرگ سبرتكيه دارند تم فكري استوارند كه در كتابسيپايه يك

منظور از رفتارشناسي. شرح داده شده است،دهد جديدي كه مباني رفتارشناسي را ارائه مي
مسئله بازسازي حال اينبا. است1علم كنش است كه مفهوم مركزي آن وجود يك واحد فعال

ميپژو شناسي آينده روش . شود هي نيز در سطح انتزاعي مطرح

 پژوهي در فرانسه قطب جديد آينده) هـ

نقطه آغاز اين جنبش گزارش شوراي اقتصادي:؟است پژوهي در زمان حال آيندهآيا
ژوئيه8و7بود كه در روز» پژوهي، مباحثه، تصميم عمومي آينده«و اجتماعي با عنوان 

شد 1998  RATPپل بيلي كه در آن زمان رئيس- اين گزارش كه توسط ژان. منتشر
در پژوهي را با نقش بود نوشته شد، سند مهمي است كه آينده آفريناني متفاوت دوباره

. اندازد فرانسه به جريان مي
بن: مباني آن عبارتند از و به بست رسيدن آنها، نگاهي انتقادي به ماهيت تصميمات عمومي

و فاصله گرفتن از متدهاي آينده . فراهم آوردن امكان مباحثه همگاني درنتيجهپژوهي فعلي
بهبست اين بن:بست تصميمات عمومي بن در كارگيري رويكرد آينده عبارت از پژوهانه
بههادار از كشور  ديگر ازسوي.است» گيري هاي تصميم اسپاسم«منظور پيشگيري

يك مفهومي كه براي تصميم در نظر گرفته شده آن را به و نه فرايند عنوان در نظر دارد

___________________________________________________________________________ 
1. Thierry de Montbrial, L'action et le Système Monde, PUF, 2002.  
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. فهميده شود1جا دارد ترجيحاً ساختار تصميم استراتژيك درنتيجه. يك عمل منفرد
و بدون مسير زماني از آينده هستند براي بنابراين، سناريوها كه تصاويري ثابت

. گيري چندان جالب نخواهند بود تصميم
پژوهي خالي از بلندپروازي اين نوع آينده:پژوهي كنوني متدهاي آيندهفاصله گرفتن از

مي بودهن هم آوردن امكان انتشارافر«يعني:تواند محتوايي شناختي داشته باشدو
و ترغيب تمامي نقش دانش امروزه«. خواهد بود»... آفرينان به يادگيري هاي جديد
و با اين تغييرات براي هماهنگي بايد ماهيت پژوهي با انتظارات تازه آينده اي مواجه است

كه آينده؛ يعنيدخود را دگرگون كن صد پايه قياس گرايشبرپژوهي و در ر ها بنا شده
به ريزي برنامه و به ها قرار داشته طور مستقيم به تصميم عمومي مرتبط بود، جاي خود را

مي مفهومي از آينده به پژوهي و كاهش ترديدها عنوان تكيه دهد كه گاهي براي شناخت
بهفرايند.شود نمايان مي مي هوش جمعي را و قادر است ساختارهاي جديدي كار اندازد

و آزمايش به كند كه با محيط پيچيده را معرفي و سريع درحال تغيير اي كه طور مداوم
به آينده.2»هماهنگ باشند،است پژوهي در زمان حال با رويكرد سنتي كه تنها نگاه

هاي زمان حال نيز تأكيد امروزه بايد بر افق«. تفاوت دارده باشدنظر داشتمدآينده را 
و ديگر تنها چراغ راهنما نبود، بلك و آزمايش ساختارهاي جديد را نيزكرد دره تعريف

از هاي اصلي اين نوع آينده ويژگي.»نظر داشت از«: پژوهي عبارتند شناخت تغييراتي كه
اند؛ ارائه يك اهرم قوي تغيير كه امكان سرعت بخشيدن قبل در جامعه در جريان بوده

مي به دگرگوني و هدايت مسير توسعه آنها را ايجاد كند؛ همچنين انجام هاي مطلوب
و افزايش عمليات اقدامات آينده هايي با ماهيت پژوهانه از طريق گردآوردن اقشار مبتكر

مي نمايشي كه نقشي سرگرم .»كنند كننده ايفا
و فراهم آوردن مباحثه همگاني مردمي كردن مطالعات آينده  پژوهي اين نوع آينده:پژوهانه

پژوهي آينده. گنجدمي» دست پژوهي پايين آينده«و» پژوهي باالدست آينده«در دو قالب
آن باالدست به آينده و مرحله پاياني مشورت،«پژوهي عادي شباهت زيادي دارد

و يا راه مباحثه، تشكيل شورا براي پيشنهاد انتخاب پايهبراندازي مطالعات هاي قابل قبول
. است» هاي برگزيده فرضيه

___________________________________________________________________________ 
1.Prospective, Débat, Décision Publique،بيليپل-ژان توسط شده منتشر گزارش .

2. Jean-Paul Bailly, Demain est déjà là, éditions de l'Aube, 1999.  
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با پژوهي پايين آينده هـاي زيـر انجـام تغييري همراه اسـت كـه از راه يندهايافردست
و تشـويق تمـامي نقـش امكان انتشار دانش«: گيرند مي آفرينـان بـه يـادگيري؛ هاي جديـد

و بحث  بهبرسازماندهي گفتگو در پايه مراجع مشترك و منظور ترغيب عامالن به مشـاركت
مـديريت را فراينـد توانـد طرح از طريق ارزيـابي نتـايج كـه مـي صورت امكان عضويت در

و انجــام اصــالحات الزم را ميســر كنــد و آينــدهدر. تســهيل كــرده پژوهــي واقــع، ارزيــابي
و با يكديگر در تعاملند جدايي هـا فرصـت به اين صـورت كـه ارزيـابي سياسـت. ناپذير بوده

و انتخاب و يك پروژه آينده بازبيني مفاهيم مي پژوهانه را راه ها را فراهم كرده .»كنند اندازي
سپاري، انتقاد، برونهاي كارشناسانه از نوع دلفي از اين امر نوعي عدم پذيرش مشورت

و همين و عملي سناريوها سازي سيستميك ناشي طور ترديد درباره نحوه مدل ساختاري
ميـ هاي پژوهشي شيوه. شود مي ؛ زيرا شوند كه قابل درك است عملي مشخصاً ترجيح داده

و مشاركت عملي را دارند دغدغه دور نشدن از واقعيت پژوهي آيندهكه ازآنجا نهايتدر. ها
از گوناگوني را دربرمييها زمان مي» پژوهي مداوم آينده«گيرد، . آيد سخن به ميان

پژوهي در زمان آينده: پژوهي در فرانسه قطب جديد آينده«عالمت سؤالي كه در تيتر
و معنايبه قرار داديم» حال؟ آن است كه هنوز زمان زيادي مانده است كه اين شيوه تفكـر
هـاي مـديريت كشـور، متـد خـمو واقـع بايـد پـيچدر. نگري به واقعيت تبـديل شـود آينده
و رفتارشناسي سياسي را نيز در نظر داشت آينده پژوهـي در زمـان آينده«حال اينبا. پژوهي
و شيوه ديگ شناسي آينده به نوعي روش» حال مي ري براي سياستنگر 1.شود ورزي منجر

 پژوهي در فرانسه آينده روند.2-6
و مطالعـه آن، چشـم معنـاي بـه Perspectiveاز واژه در كشورهاي اروپايي عمومـاً انـداز

كه در اكثر كشـورهاي جهـان بـه تبعيـت از زبـان دانشـگاهي Futurologyجاي واژه به
انـداز در فرانسـه نيـز از اصـطالح مطالعـه چشـم. شـود آمريكا مقبول است، استفاده مـي 

 انـداز آينـده چشمو Foresight يابي بر همين اساس واژه پيش. شود استفاده بيشتري مي
Prospective يابي ابـزاري پيش. تري دارد گسترده پژوهان فرانسوي كاربرد در ميان آينده

___________________________________________________________________________ 
 پژوهي آينده گروه، ,Regards : Épistémologie, Méthode, Praxéologie Politique گونو،.پ مقاله.نك.1
. 2002 ژوئيهDatar،17 عمومي، ريزي برنامهو
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و اجراي سياست و نوآوري براي توسعه تمركز اصلي بر سـطوح ملـي. استهاي پژوهشي
و بايد اولويت حكومت در ها را تعيين مـي ها بود و و صـنعت كـرد، تـا شـبكه ميـان علـم

و فرهنگ اداره ابي ابزاري فنـيي پيش. شان ايجاد كند مواردي براي تغيير نظام تحقيقاتي
كننـدگان شده يا راهي براي تشـويق بيشـتر مباحـث سـاختارمند بـا مشـاركت استفاده 
1.تر بود مساعي در فهم موضوعات بلندمدت تشريكتر براي گسترده

يابي در فرانسه، دولتي بودن پژوهي يا پيش هاي مطالعات آينده يكي ديگر از ويژگي
پژوهي در فرانسه مانند بسياري ديگر از كشورهاي جهان داراي عبارتي آيندهبه. آن است

ها در پي اتخاذ سازوكارهاي مناسب براي دليل آنكه دولتبهشايد. تمركزي دولتي است
و پيشبرد امور فرداي جامعه خود هستند . بهبود

اكسون، محور در اغلب كشورهاي انگلوس در متن تغيير سياسي بازار 1990در دهه
به اين تغييرات تناقض مي آميز يابي هاي پيش آنجا كه نسل جديدي از فعاليت. رسيد نظر

آمد تناقض آنجايي بود كه حكومت در پي كاهش نقش خود در اقتصاد بود، اما پديد مي
كه ريزي بلندمدت يابي نوعي فعاليت برنامه پيش ميبود اين تناقض شايد. گرفت رونق

حال توسطهربه. جديد بيانديشدفرايند هاي اين كسي درباره ويژگي حل شود، اگر
به قدرت و برنامه يابي كار انداخته شده كه با پيش هاي عمومي هاي سنتي متفاوت ريزي ها
حكومت( مسئوالن در پي ارائه پيشنهاد فضايي براي مجموعه متنوعي از بازيگران. است

ايو هستند) يكي از آنهاست ممين دليل به به موريتأتوانند هاي خود را براي آينده
و اميدوارانه در كنش از آينده. هايشان مشاركت كنند پيش ببرند نگري فرانسوي بخشي

هايو فناوري 42020اينرا، 32020..، آگورا2فوتوريس. يابي است اين نوع جديد از پيش
6.ها هستند يابي پيشهايي از اين تكامل در انواع نمونه 5201كليدي

پژوهي در فرانسه اين است كه از يك روش خاص براي ين ويژگي آيندهتر مهم
مي آينده پژوهي، كارآمد در عرصه آيندهيروش،اين روش. شود پژوهي بهره بيشتري گرفته

بر. سناريونويسي است و روش آينده براي فهم بهتر اين روش الزم است مروري هاي نگري

___________________________________________________________________________ 
1. A Handbook on Technology Foresight: Concepts and Practice 
2. FutuRIS 
3. Agora 
4. INRA 
5. Key Technologies 
6. Science and Technology Foresight: Four French Case Studies, p. 11.  
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و همگاني دانيم كه تفكر درباره آينده يك پديدهمي. پژوهي شود آينده اي جهانشمول
و سياقي، پيش. براي همه جوامع است بيني آينده را در قالب تمامي جوامع به هر سبك

و گويي اين غيب. اند گويي تجربه كرده غيب ها هرچند در ظاهر امروزي خود روشمند
د علمي تلقي نمي و مختص به خود بودهشوند، اما . اندر زمان خود داراي متدهاي ويژه

بر هاي مبتني اي از شيوه ها بر گونه گويي النهرين اين نوع از غيب در بين براي مثال
شُش استفاده از ترجمان هاي بدن ديگر موجودات زنده همچون صفرا، روده، معده، قلب،

و يا گاوها  همچنين برخي متدهاي. استوار بوده استو ديگر اجزاي بدن گوسفندان
و اشكال شعله1گويي ديگر همچون استفاده از پنير در غيب ،2هاي آتش، بررسي حركات
و3هاي گاو بر روي آتش مشاهده نحوه جرقه زدن استخوان شانه و تغييرات آب ، نوسانات

كه غيب هاي ديگرو بسياري از شيوه5، مشاهده ميزان گردوغبار در هوا4هوايي گويي
به مي و حتي مطالعه آينده نام برد عنوان نوعي از پيش توان از آنها .بيني

شوند، بلكه بر مشاهده صرف محسوب نمي ها مبتني بيني هاي پيش گونه روش اين
و ماهيت اشياست مباني معرفتي آنها متشكل از مجموعه . اي از باورها در رابطه با منشأ

و هريك از اجزاي بدنشم اينكه حيواني به و استخوان و نشانه چيست، كتف انند گاو مظهر
يا گردد، خدايگان آسمان چه معنايي دارد، ذات آتش به چه چيزي برمي و ها، زمين

مي جنگل ها شناسي خواهند؛ همگي نشان از آن دارد كه وجه انساني اين نوع پديده ها، چه
و رنگ كم و عموماً باورهاي مردمي از بوده مناسك مذهبي جوامع عنصر اصلي اين نوع

.اي ديگر رقم خورده است گونهبه اما پيشگويي در جهان مدرن،شدند شناخت محسوب مي
و علم، برخالف گرايي انسان و خرافات كه مبتني غيبگوييجديد در فلسفه بر جادو

وو متدهاي مخفي است، در كنار مطالعات نوين آينده شناسي تالشي سكوالر براي فهم
به پيش و سرنوشت وي رمزگشايي گونه بيني آينده است به نقل. شوداي كه از آينده بشر

كه كند بيان مي7شاخ زريندر كتاب خود به نام6از بِل، افرادي همچون جيمز فريزر

___________________________________________________________________________ 
1. Tyromancy 
2. Pyromancy 
3. Scapulimancy 
4. Aeromancy 
5. Abacomancy 
6. James Frazer 
7. The Golden Bough 
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به غيبگويي و هاي گذشته نيز تجربي مطالعات آينده در عصر شبهمانند مشاهدات تجربي
و ميزان مشاهدات امروز، از روابط علي قدرتمندي برخوردار بوده با اند شان حتي

مي استانداردهاي امروزي كافي به 1.رسد نظر

با پژوهي در تعريف مشتمل بر مجموعه تالش آينده  استفاده از تجزيه هايي است كه
و عوامل تغيير يا ثبات، به تجسم آيندهو و برنامـه تحليل منابع، الگوها ريـزي هاي بـالقوه

و تـدوين رمـان، معنـاي بـه نگـاري ايـن مفهـوم بـا آينـده. پردازد براي آنها مي نگاشـتن
و متون مربوط به آينده كه معموالً با تخيـل  و نيز مقاالت و تجسـم نمايشنامه، فيلمنامه

مي،علمي همراه است، كمي متفاوت بوده . كنند اما عموماً محتوايي همگن را توليد
مي موضوعات كليدي در آينده توان معطوف به مواردي چون مسئله پژوهي را

و مسئله سازمان ملل، روندهاي جهاني اقتصاد، بحران هاي كالن جهاني، حكومت جهاني
و يا فرهنگ دانستروندهاي جهاني در امر آموزش،  درتر مهم. بهداشت ين هدف

پژوهي اين است كه درك كنيم كه با تداوم روندهاي امروز، در آينده چه روي خواهد آينده
و تصميم بگيريم كه آيا چنين آينده يا داد نيست، بكوشيم مطلوب؟ اگر خيراي مطلوب است

و آينده آينده. آن را تغيير دهيم هاي مرجع، شناسي در پي محتمل شناختن آينده پژوهي
و ثمربخش بر زندگي انسان بوده كه مي و امر برنامه مطلوب ريزي را تسهيل تواند مسير راه

اي شتههاي نوظهور در محافل دانشگاهي، ماهيت فرار مانند ساير شاخه اين حوزه از علم.دكن
داشته كه از قلمرو موضوع متنوعي همچون، اقتصاد، سياست، فرهنگ، فناوري برخوردار

و نظر به تغييرات پيش  ). 1388مظفري،(رو، موضوعات آن رو به افزايش است است

 پژوهان آينده.3-6
پژوهي فرانسه حضور داشتند كه برخي از آنها اثره آيندهصپيشگامان مختلفي در عر
مي در اين بخش به اجمال انديشه. وضعي بيشتري داشتند :شود هاي آنان بررسي

 گاستون برژه
به 1896در سال. دير وارد دانشگاه شد2،گاستون برژه در سنت لوئيس كشور سنگال

___________________________________________________________________________ 
1. Bell, 2009.  
2. Gaston Berger 
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به. دنيا آمد با،تمام رها كرد خانوادگي تحصيالت را نيمهو مسائل مالي دليل او اما بعدها
و يك مدير دولتي بود او يك آينده. ان رساندموفقيت به پاي . پژوه، صنعتگر، فيلسوف

و براي دربارهتحليل درخشانش دليلبهعمده معروفيت او پديدارشناسي هوسرل
. هاي ساختار است مطالعاتش درباره ويژگي

و متوسطه به  عنوان يك صنعتگر در شهر پرپينان فرانسه پس از تحصيالت ابتدايي
وخدمت سربازيبهبعد از جنگ جهاني اول.شد مشغول كار عنوان دستياربه رفت

او تحصيالت خود را كه پيش از اين رها كرده بود ادامه. مالك همان شركت مشغول شد
و ديپلم مطالعات عالي را با  و در دانشگاه آيكس مارسي در رشته فلسفه ادامه داد داد

و مشكل احتمالي رابطه«اي تحت عنوان نامه نوشتن پايان ميان شرايط فهم از يك طرف
. كسب كرد»ديگر ازسوي
و 1926 سال در برژه به همراه برخي از دوستان خود انجمن فلسفه جنوب شرقي

هاي فلسفه اولين همايش انجمن 1938 سالدر. اي فلسفي را بنياد نهاد مطالعات دوره
ب 1941در. فرانسوي زبان را برگزار كرد : راي دوره دكتراي خود نوشتدو رساله

او شركت.»ملي در فلسفه هوسرلأت«و ديگري»پژوهشي درخصوص شرايط دانش«
و سپس مدير همايش و ابتدا مدرس دانشگاه در صنعتي خود را رها كرد هاي فلسفه

كل 1949 سالدر.شداستاد تمام 1944 سالدر. دانشگاه آيكس مارسي شد دبير
شدكميسيون فولبرايت، بر و آمريكا انتخاب .اي برقراري روابط فرهنگي ميان فرانسه

المللي در پاريس مركز بين 1930بعد از مديريت در كارخانه كودسازي، در دهه
و مركز مطالعات آينده را دانشگاهي و مدير مركز مطالعات فلسفي تأسيس نگري كرد

ارا) Prospective( نگري آينده اصطالح. شد را، كه مطالعه آيندهكردبداع گاستون برژه
از. نمودممكن مديركل آموزش در وزارت آموزش ملي بود 1960 سالتا 1953 سال او

و سياسي. سازي نظام دانشگاهي فرانسه مبادرت ورزيدو به مدرن آكادمي علوم اخالقي
.او را برگزيده خود معرفي كرد 1955فرانسه در سال 
هم پژوهي آيندهبا همكاري آندره گروس مجله 1957در سال آوا را بنيادو مركز

م. نهاد 2را با كمك كشيش كاپلINSA1 سسه ملي علوم كاربرديؤدر همان سال

___________________________________________________________________________ 
1. Institut National des Sciences Appliquées (INSA) 
2. the Rector Capelle 
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گاستون 1960نوامبر1در. است1او پدر هنرمند فرانسوي موريس بژارت. زي كرداندا راه
دانشگاه سنت. پاريس جان خود را از دست دادبرژه در يك سانحه رانندگي در حومه 

. لوئيس سنگال، پس از مرگش نام دانشگاه را به نام او تغيير داد
. نكرداي او ميزان تالش فلسفي او را كاسته بود، اما هرگز قطع شايد مديريت حرفه

با درمان عملي«: از جملهديگر به چاپ رساند رسالهدر كنار رساله دكتراي خود او چند
مي(» تحليل شخصيت آن را نوشته2رود تحت تأثير استاد خود رنه لو سنه كه گمان

، كتاب)كه براي همه آموزگاران مناسب است(»شناسي پرسشنامه شخصيت«،)باشد
و شخصيت كوچكي درخصوص ويژگي ازوي. ها و مطلب ديگر و نوشته چندين مقاله

و زمان پديدارشناسي: بود كتابدو نوشتن درحالدر زمان مرگش. جاي گذاشتبهخود 
اي سازي مقدمات الزم براي نوشتن دانشنامه او درحال آماده عالوهبه. روانشناس نقاشان

.جهاني به چند زبان بود
و شفافيت بود و انـدوه. گوستون برژه در پي فهم راز او عقيده داشـت كـه اگـر غـم
و پرسـش ايـن اسـت كـهفه،عميق گاهي اوقات بهتر است، اما لذت خالص چـه«ميدن

مييچيز ها، علم شـناختي لذا او تالش كرد تا يك رشته فلسفي، تئوري»شود؟ فهميده
يـك: او دو الگوي اصـلي بـراي ايـن امـر داشـت. يادگيري جديدي را بيابدفرايندو علم

و يـك الگـوييدان ادراكـ الگوي آلماني، ادموند هوسرل، كه فراتـر از يـك منطـق  بـود؛
و نسبت بـه او احسـاس شـور فور فرانسوي، رنه دكارت، كسي كه به  از او نقل قول كرده

مي ايده او عموماً. واقعي داشت و متمايز را و روشن و آنها را بـه زبـاني هاي واضح پذيرفت
و با هيجان براي ديگران بازگو مي و روشن . كرد ساده

موضوعات. هاي بزرگ از حس آگاهانه متمركز ماندتتحقيقات فلسفي او بر واقعي
و  و شعر، وضعيت خود، تعهد، گفتگو، عشق، زمان مورد عالقه او ارزش دانش، وجود، هنر

. اما پديدارشناسي او را از متافيزيك دور نكرد. شجاعت بود
يك گاستون برژه به و نظريهبهشناس شخصيتعنوان . پرداز هم بود نوبه خود پزشك

درا و هدايت حرفه) بيومتريك( سنجشي اي براي زيست سسهؤم تأسيسو در انساني اي
و تيمي را براي تحقيق در آنجا  او. مهيا كردمارسي مشاركت داشت در همان زمان

___________________________________________________________________________ 
1. Maurice Béjart 
2. René Le Senne 
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بندي او براي آن طبقه. شناسي انسان را توسعه داد درباره شخصيت سنهلومطالعات
. را اضافه كرد»عوامل مكمل شخصيت«

به عنوان يك آينده به و را عنوان بنيانگذار جنـبش پـيش نگر بينـي، رشـته جديـدي
بينـي پـيش. بـود»علـم فهميـدن«اين رشته. تصور كرد كه به لحاظ نظري مكمل است

بلكـه بـراي،مـدت يابي، نه بـراي ادوار كوتـاه يـا ميـان مند بود براي پيش نظاميرويكرد
به. هاي بلندمدت پروژه آن آن علم فهم پيش روست، فهم آينده، . اسـت منظور كمـك بـه

دانـان، هـا، حقـوق شناسـان، ديپلمـات براي شناخت اين ايده، فالسفه، صنعتگران، جامعه
و تـالش انانيدن رياضنااكدفيزيشناسان، ماليه راو ديگران بايد با هـم بياينـد هـاي خـود

بيني كنند، نه از گذشته يا از حال حاضـر، متمركز كنند تا نيازهاي فردا را پيشروي هم 
.بلكه از گسترش محاسبات، انتظارات متحول شده، خواسته يا ناخواسته

، رديبيني آينده قابل توجه است كه چه موا براي مثال اين موضوعات در پيش
د و روحي .ر آينده وجود خواهند داشتفرهنگي، شرايط زندگي، يا حتي شرايط اخالقي

ميرو ازاين و فهميده اين. شود، نه تنها آينده در اختيارمان خواهد بود، بلكه فراخوانده شده
ها، ها يا قربانيان تلفات افراد، انحراف هاي شركت تنها فرصت ما نيست كه شگفتي

از. را ببينيمـ كه قابل پرهيز نيز هستندـها ناسازگاري پژوهي ها، آينده جنبهدر برخي
و متخصصان كنترل واقع، آيندهدر. پردازي باشد نظر خيال شايد به پژوهي هوش مثبت

اين امر نيازمند تالش براي تصويرسازي خالقانه،. آورد حركت درميبهرا] شرايط اجتماعي[
و تقليل آينده نسبت به گذشته وجود ندارد كه خواسته زماني استبراي  . اي براي كاهش

ميـ كه هنوز وجود ندارندـ هاي اجتماعي اين تصويرسازي شكل اما. كند را ارائه
پژوهي با شناسايي آينده. كند محاسبات خود را با محاسبات بازخوردها حمايت مي

نت شود؛ اين برون ممكنات آغاز مي ،]شرايط[ايج حاصل پيشرفت خود آنها از پردازش يابي
در 2102آسان نيست كه گفته شود در سال. تنها در حد معقوالت است چه خواهد بوداما

مي 2000مورد سال  اگر اين دانشمندان. توان گفت كه در جلوي چشم دانشمندان است،
مي روحيه آينده مينند حدس بزنناتو نگرانه داشته باشند، نه تنها اين دوره را دنتوان د، بلكه

دهچيز هر و انديشه باشدد كه خوشايند چارچوبنممكني را انجام 1.هاي زندگي

___________________________________________________________________________ 
1. http://www. prospective. fr 
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 پير گونو
 1925پژوهي در فرانسه است كه در سال يكي از انديشمندان حوزه آينده1،پير گونو

و علوم هاي مهندسي، زيست وي در رشته. در پاريس به دنيا آمد شناسي، اقتصاد
و مطالعات تخصصي داشته است. سياسي  هاي او شامل ين فعاليتتر مهم. تحصيالت

:موارد زير است
، 1960- 1947(وري كشاورزي در فرانسه مسئول برنامه بهره-
و اندازه-  ريزي؛ به كميسارياي عالي برنامه) 1968- 1961(وري گيري بهره مسئول گروه مطالعه
و تجارت رئيس بخش روابط بين- ، 1969- 1968پاريس، CNIPالمللي
ــال 1969از ســال- ــا س ــايي عضــو 1977ت ــازمان كشــورهاي آمريك ،)OAS(س

، واشنگتن بود
،)1982تا 1977از(وين، اتريش) يونيدو(همكاري با سازمان توسعه صنعتي ملل متحد-
م- سالتا 1983، از سال)ILO( كار المللي سسه بينؤهمكاري در دفتر مطالعات
؛ انداز اجتماعي، در ژنو است المللي چشمو عضو انجمن بين 1985
در برنامهفرايند براي 1985-1989مشاور برنامه توسعه سازمان ملل- نويسي

؛ 1987-1991الجزاير 
؛)1987- 1985(دانشيار در دانشكده اقتصاد دانشگاه علوم اجتماعي گرونوبل-
م مشاور آينده- و طرح) 2003- 1994(سسه ملي تحقيقات كشاورزيؤنگري در

؛)1992(كوت دازورـ، منطقه پروانس)1993-1992(آبي براي مديترانه در رودز
در هاي بين فعاليت- بهباكشور41المللي و ارائه مشاوره ، OECDهمكاري فرانسه
FAO ،ECSC ،EEC )و كميسيون. يونسكوو)بروكسل بازنشسته از سازمان ملل

. عمومي از برنامه است
ــيش و روش پ ــي ــات علم ــر تحقيق ــز ب ــوني وي تمرك ــت كن ــروژه فعالي ــي؛ پ بين

ين تـر مهمدر ادامه2.؛ ادامه پروژه دانشنامه فناوري سيستميك»نگر شناسي آينده انسان«
شد هاي او درخصوص آينده ديدگاه .پژوهي ارائه خواهد

___________________________________________________________________________ 
1. Pierre Gonod 
2. https://www. europe2020. org/spip. php?auteur11&lang=en 
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بيني علمي اما پيش.1بيني وجود دارد ويژه در علوم طبيعي امكان پيش براي علم، به
پژوهي در علم دقيقاً همين نوع موضوع آينده حال اينبا. ها وجود ندارد پيشرفت دانش

كه. نگري است آينده و پيش براي آينده«ابتدا بايد گفت بيني تكنولوژيك پژوهي علمي
و هيچ روش بيني بنابراين مسئله امكان پيش.2»وجود نداردخاصي شناسي هيچ فرضيه

مي.3ماند آينده علوم همچنان باز باقي مي . زند اما موضوع ديگري نيز به اين وضعيت دامن
يك پيش پژوهي علمي موضوع آينده ، بلكه نيست» علم شكل گرفته«بيني آينده

فلسفه پژوهش.5داللت دارد پژوهش» انجام«بر؛ يعني4»گيري است علمي درحال شكل«
كه اين مثال، درحالي براي.تواند كار زيادي انجام دهد نيز در مورد علم شكل گرفته نمي

و غيرمطمئن است و پايدار است، ديگري نامعلوم » فعل«در. علم شكل گرفته مطمئن
. پژوهشي چيزي است كه ساخته شده است» فعل«اما،علمي بحثي وجود ندارد

مي گيري است عميقاً با فلسفه علمي كه درحال شكليلفلسفه مد كرد اي كه ادعا
بنابراين، هرچند. تر است، تفاوت دارد»خالص«كار علمي هرچه از محيط خود جداتر باشد 

و فهرست نقش آينده« و ممكن آنها و فناوري، حدس آينده احتمالي پژوهي بررسي علم
و مسير باهاي اميدب كردن تغييرات احتمالي با اين خش است، حال بايد امكانات پژوهش را

و اجتماعي نيز مطابقت  مطالعه. يعني با نياز اجتماعي پژوهش؛دادنيازهاي اقتصادي
___________________________________________________________________________ 

 قابل بنيادين قانونيك كشف. گرفت اشتباهها دانش بيني پيشبا كندمي ممكن علمكهرا هايي بيني پيش نبايد.1
 هنوز است، كرده احاطهرا علم- مدت كوتاه مقطعي بيني پيشنهو- كلي بيني پيشكه شرايطيدر. نيست بيني پيش
 لوي مارك-ژان مصاحبهبه.نك. داريم زيادي فاصله سازد ميسررا علم كلي بيني پيش بتواندكه علمبر تسلط ايده با

. Savoir et prévoir dans « Les Sciences de la prévision »،Éditions du Seuil،1996 لوبلون
2. Pierre Papon, Pour une Prospective de la Science, Recherche et Technologie : les Enjeux 
du Progrès, Seghers, 1983.  

 خود كتابدر پاپون. باشد كرده تغييري موقعيت شده، حاصل گيرينتيجه اينكه زمانياز آيدنمي نظربه

. كندمي بازنگريرا رشرو شار انتقادي نظرات مانند گذشته تحقيقات همچنين

: ببينيد زير آدرسدررا گودن تيري تحليل.3
Thierry Gaudin, Faisabilité d'une Prospective des Sciences, Quelles Priorités ?,Dans le Site 
www.2100.org.  

:به شود رجوع.4
Pour Reprendre la Formulation de Bruno Latour dans Le Métier de Chercheur, Regard d'un 
Anthropologue, INRA Éditions, 1995.  

5.DADP براي«و»درباره« مشاركتي تحقيقاتي هاي برنامه طريقاز خصوصبه. است فعال بسيار زمينه ايندر«
.شد برگزار پليه موندر 2000 ژانويه12و11دركهآن همايش اسنادبه.نك. ارضي توسعه
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و فناوري نمي آينده و پژوهانه علم  از جو فرهنگي كلي طوربه تواند از فضاي سياسي، اجتماعي
و فناوران در آن فعاليت مي  هاي پژوهي آيندهدر روند اين.»شودكنند جدا كه دانشمندان

DADP از دارد؛ وجود و12فرضيه علمي مربوط به پروتئين،79براي مثال فرضيه علمي
و سياسي67تكنولوژيك با  .اجتماعي در ارتباط هستندـ فرضيه اقتصادي

وهاي علمي وابسته است نگري دانش پژوهي علمي همزمان به آينده بنابراين، آينده
و روش همان و همچنين به نوعي آينده طور كه گفته شد فرضيه پژوهي شناسي مشخصي ندارد

مي» گيري شكلعلم درحال«اجتماعي نيازمند است كه در مورد يك  . گيرد صورت
يك آيندهعلمي براييدر شرايطي كه هيچ روش پژوهي در علم وجود ندارد،
يك رويكرد جدي پراگماتيك مي و ايجاد تواند به مشخص شدن اهداف پژوهش

مي ذيلمسئله پير پاپون در اين رابطه به چند. ها كمك كند استراتژي در برنامه :كند اشاره
كهو ظرفيت هاي علمي بنيادين فهرست روشمند دانش- و تحليل موانعي هاي آنها

مي بر پيشرفت شاخه .» the State of the Art«كنند؛ به بيان ديگر هاي علمي سنگيني
هاي علمي اي بازدهي بالقوه برنامه ارزيابي دوره1،هاي تحقيقاتي تحليل برنامه-

و از خالل آنها ارزيابي احتمالي شاخه از درحال اجرا كه هاي علمي جمله مواردي هستند
آنوهي علميپژ حتماً بايد در آينده . شودتوجه به

. رسيدن به يك هدف بايد پشت سر گذاشته شوند براي آگاهي از مراحل ضروري-
طور حال همان اينبا. اند آمده» گيري علم درحال شكل«هاي اين راهكارها پيش از نظريه

را كه مي ميهبينيم، براساس همين . تواند ايجاد شود كارهاست كه يك طرح متدولوژيك
. مطابقت دارند» نگر نظارت آينده«عالوه، روشـن است كه دو پيشـنهاد قبـلي با مفهوم به

نگري اجتماعي پژوهانه خود با مشكالت ذاتي آينده هاي آينده در فعاليت DADPمثال براي
در» the State of the Art«و تعريف هاي علمي پژوهي مواجه است كه مشكالت خاص آينده
و فناوري نيز به آنها افزوده مي . شود علم

و آينـده شناسي آينده وضعيت متزلزل معرفت نگـري تكنولوژيـك بـر پژوهي در علم
معنـاي بـه بنابراين، مطالعه ايـن ترديـدها. افزايد ترديدهاي اين نوع از پژوهش آينده مي

ازاي از مفاهيم بررسي مجموعه و توقف پيدايش: اساسي است كه عبارتند و ها هـا، ثبـات

___________________________________________________________________________ 
 تحقيقاتي مسيرهاي كدامازكه آموزندميمابه آنهااز برخي شود؛مي»شناسي روش مقررات« شامل پژوهشي برنامه.1
 ). مثبت پژوهش( گرفت پيشدر بايدرا مسيرهاييچهكه آموزندمي ديگر برخيو) منفي پژوهش( كرد پرهيز بايد
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و ناپيوستگي، برگشت بي و برگشـت ثباتي، پيوستگي ناپـذيري، شـانس در مقابـل پـذيري
و حلقه 1.هاي خودمحور در مقابل انسجام سيستم آشفتگي

؟ استفاده شوندپژوهي علمي شناسي آينده يك از اين مفاهيم بايد در روش حال كدام
و توقف نگاه اول، پيدايش در به ين مفاهيم در آيندهتر مهمها ها نظر نگري كلي
به. رسند مي هاي مختلف موضوعاتي عنوان محصول تعامالت بين بخش از مفهوم پيدايش

مي ها، اكوسيستم مانند ارگانيسم را همين ارتباط ويژگي«. شود ها يا جوامع تعبير هايي
بميوجود به وه خود اين بخشآورد كه ضرورتاً هاي پيدايش پديده باعثها تعلق نداشته

2.»بيني نيستند شوند كه از ديدگاهي صرفاً تحليلي قابل پيش جديدي مي

بيني كدامند؟ آيا ممكن است اين ارتباط در حد ادغام ارتباطات علمي قابل پيش
 ها صورت گيرد؟ حوزه

او پس از نقد رويكرد استمطرح كرده مربوط،اي كه پاپون اين پرسش به نكته
بهشده هاي مطالعه يك از حوزههرپژوهشي مؤسسه تحقيقاتي استنفورد كه  طور جداگانه را

و نتيجه در نظر مي مي مبناي گرايشبراو گيري گيرد تعامل بين«: نويسد هاي پيشين
و بخش و فناوري اغلب اوقات فراوانند و نوآوريينتر مهمهاي مختلف علم ها دقيقاً اكتشافات

مي چنداز همكاري  به داشتن رويكردي چندرشته... آيند رشته با يكديگر پديد اي نسبت
را مسائل گاهي اوقات امكان ايجاد فرضيه .»آوردميوجودبههاي جديدي

و فناوري پيش برويم، بايد پيش درهبيني آيند چنانچه با فرض ادغام علم آنها نيز
هايي بين اَشكال زيرا تفاوت؛برانگيز است بحثاين امر. نظر قرار گيردمدكنار يكديگر 

. اجتماعي تكنولوژي وجود دارد
و» انباشته شده«،»موروثي«،»اجتماعي«هاي گوناگون در اين اَشكال ويژگي

خلق» لحظات«حسببرها اين ويژگي.3اند در كنار هم جمع شده» تجسم يافته«
و: تكنولوژي مانند و انتقال تكنولوژيك مي... ايده، خالقيت، نوآوري، انتشار .كنند تغيير

باو اينرسي فناوري» حركت« ها نيز تحت تأثير نيروهايي هستند كه پويايي آنها
___________________________________________________________________________ 

 . www. mcxapc. org/ateliers/17: كنيد مراجعه زير آدرسدر گونو.پ مقالهبه خصوص ايندر.1
2. Donato Bergandi, L'idée d'émergence dans « Les Grandes Idées du Siècle », 100 ans de 
Science, Sciences et Avenir, Hors Série, Décembre 1999-Janvier 2000.  
3. Pierre Gonod, La Technologie Générale: Projet d'Encyclopédie Systémique de la 
Technologie, Analyse de Systèmes, Volume XIV, n 4, décembre 1988; Prolégomènes à la 
Prospective Technologique, Analyse de Systèmes, Volume XV, n 2, juin 1989.  
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و به بيان ساده. پويايي موجود در علم متفاوت است از برايتر مثال، نوآوري تكنولوژيك
و يك فناوري قابل استفاده رويار .1آيدميوجودبهويي يك تقاضا

به بنابراين پيش چنانچه يك تقاضاي. نيستاندازه عدم قطعيت علم بيني آن
هاي شود، اين امر بايد محركي براي شناخت فناوري» ساخته«اجتماعي براي پژوهش 

مي هايي كه گاه بسيار از هم دور تركيب فناوري. قابل استفاده باشد به هستند تواند
و نوآوري  با در اين حالت با فرضيه. منجر شودتوليد و اقداماتي مواجه خواهيم بود كه ها

. هايش اشاره شد تفاوت دارند مدل دلفي كه قبالً به محدوديت

 ميشل گوده

و عضو هيئت مشورتي چند انديشگاه از2،ميشل گوده جمله عضو آكادمي فناوري فرانسه
و بنياد اروپايي روبرت شومن استانستيتو  يكي از اعضاي شوراي تحليل. مونتني

به وابسته به دفتر نخست) CAE(اقتصادي  و نويسنده چندين كتاب كه وزير فرانسه
از. هاي مختلفي ترجمه شده است زبان ، استراتژيك بيني پيش: چند اثر مهم او عبارتند
50وي با حدود . استراتژيك مديريتو سناريوهاو عملتا نگري آينده از، آينده خلق

كرد تا آزادانه در اينترنت روش خود براي سناريونويسي را كه با دقت شركت كار مي
رويكردي كه ما را قادر به تصور آينده ممكنـتوسعه داده بود در دسترس قرار دهد 

مي مي و اينكه چگونه م كند و او استدالل. ديريت كردتوان آنها را تحت تأثير قرار داده
و به نقل كند كه بدون يك پروژه براي آينده خود، سناريو مي سازي فقط سرگرمي است

.»بيني نيست، بلكه آماده است آينده پيش«از فيلسوف فرانسوي موريس بلوندل
ازياز آينده است به همان شكل كه تاريخ علميپژوهي علم شود آينده ادعا مي
ما اما اگر. گذشته است خالي، آينده يك صفحه تقريباًقرار داردگذشته در پشت سر

و هر نوع پيش و عياري است،بيني است كه بايد نوشته شود مي. مكر خواهيم آيا ما
 جهان با ما تغيير كند، يا بدون ما، يا عليه ما؟ 

كه پرسيدن اين سؤال درحال حاضر، به ما پاسخ مي راهردهد يك از ما آينده خود
___________________________________________________________________________ 

 گرفته صورت فني نوآوري مفهوم دركدركه هايي پيشرفت رغمبه ماركي، دونالدو گروبر ويليام قديمي مدل.1
. است برقرارهم هنوز

2. Michel Godet 
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اين ). المللي مشهور است عنوان شعار بينبه،»ياهاؤرواقعي ساختن«(دستمان بگيريم در
صب»نگري آينده«نگرش  بلكه آن را با هدف،تا واكنش نشان دهد نيستوربراي تغيير

مي) واكنشي پيش(تغيير مورد انتظار  و به يك تغيير مورد نظر تحت سيطره خود آورد
مي) بازي تهاجمي( واكنشي پيش. اين ميل، يك نيرو براي توليد آينده است. كند تبديل

به چيزي است كه راهنماي تمامي روش ،»يابي پيش«،»مطالعات آينده«هاي مربوط
و هدف بازي تهاجمي بااراده. است»بيني پيش«و»ريزي سناريويي برنامه« تر است

به براي( استريزي استراتژيك تغييرات مورد نظر، استفاده از برنامه عنوان مثال، نوآوري
ظن قهرمان اقتصاد انداز اغلب مورد سوء اين چشم). يك راه برنده شدن سهم بازار است

.را به ياد دارند) دولتي( بازار است كه اشتباهات مداخله عمومي
و بهبود اين با حال، مسائل مربوط به توسعه پايدار، مسئوليت براي آينده زمين

يعني رويكرد پيشگيرانه نسبت به آينده؛هاي مالي، دوباره اين اراده ستمحكمراني در سي
مكتب. استبيني آينده متفاوت هاي مربوط به پيش رهيافت. را تقويت كرده است

جا مانده از فيلسوف گاستون برژهبهگرايانه تهاجمي نگر، اين ميراث اراده فرانسوي آينده
و ارزيابي آينده، را زنده نگه داشته 1960در دهه  و رويكردهاي جدي به اكتشاف است

بسياري از محققان از اروپا. يافته است نفوذ آمريكا، شركت رند توسعه توسط انديشگاه با
، كه1براي مثال رياضيدان آلماني اوالف هلمر( به اياالت متحده مهاجرت كرده بودند

را بيني عنوان شكلي از پيش روش دلفي، به و متخصصان، هاي گروهي از كارشناسان
و دانشمند فيزيك نجومي سوئيسي، فريتز زوئيكيكرابداع  و2ده بود ، كه سناريونويسي

و تحليل مورفولوژيك، يك روش حل مسئله، را فرموله كرده بود ).تجزيه
و باالتر از همه، تضعيف حال حاضر در آمريكا شاهد فقدان در توسعه حافظه جمعي

و پيش. عقالنيت هستيم بيني به تمريناتي در سناريونويسي مشاركتي، كه در آن شور
و پرس و مباحث نافذ تر وجوي عميق هيجان ارتباط جمعي غالب است، تقليل يافته

ميكمتر نو»سرگرم شدن سناريو«اين انحراف، يعني. شود انجام در، همخوان با ع تفكر
و غيرمنطقي بودن است و سلطه شهود را. عصر جديد خوبي بايدبهاين گفته برژه

مي به و تحليل«نگري گفت آينده خاطر سپرد كه و گسترده، تجزيه ديدن دوردست
___________________________________________________________________________ 
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و در نظر گرفتن خطرات درباره طور كامل، فكر كردن به اين فهم، امروزه. است»نوع بشر
سه هدف بلند ديگر. تري دارد مفهوم توسعه پايدار ارتباط نزديكبا بلندهمتي نهفته در 

به براي گريز از تقليد از ايده»ديدن متفاوت«كنم؛ اضافه مي با«دست آمده؛ هاي كار
و چندگانهبه»هم و منظور تسهيل تخصيص براي»هاي دقيق استفاده از روش«سازي

و شناسايي اشكال عدم ان . سجام جمعيمواجهه با پيچيدگي
و قادر به دربرگيري طيف سناريونويسي ابزار بسيار خوبي از مديريت مشاركتي

در درحالي. اي از منابع انساني است گسترده در كه ممكن است شامل افراد انعكاس
ميدرباره هاي استراتژيك انتخاب و اين محرمانه باقي ماند، اما اين شركت خود نشوند

ها بازتاب محيطي اين گزينه زيستهاي هاي آنها را در جنبه امكان وجود دارد كه خواسته
طبق. ناپذير از مديريت دانش است امروزه، يادگيري جمعي بخشي جدايي. دهند
ه.»پاداش سفر است«آمريكايييالمثل ضرب و اي براي سفر دف بهانهمسير هدف است

و پيوند بين همراهان است مي. جمعي، براي تجربه مشترك ها، دانند كه بهترين ايده مديران
ن ايده يك نفر درحال حاضر است، اما ايده بهظها از يك بيني، بدون پيش.دنآي دست نمير

و تدارك امكانات الزم توسط بازيگران درگير عملي نمي .شود تخصيص بودجه
از هاي مشترك در هنگام ساخت پروژه يكي از كژي و بيش هاي توسعه، استفاده منظم

ها در اطراف بافت سناريو. جاي يادگيري درس از گذشته استبهنگر حد از سناريوهاي آينده
و با سؤال،  مي«آينده ساخته شده مي»افتد؟ چه اتفاقي مردم كلي طوربه اين سؤال. شود آغاز

مي را به ساخت و جهان نو براي فراموش كردن سؤال ضروري براي تمام درنتيجهبرد،
و يك شروع بديهي با پرسش پروژه »خودت را بشناس«ها، كنكاش در طبيعت خود فرد

مي«سؤال. يونانيان است كه«: بايد پس از اين سؤال مشخص شود»افتد؟ چه اتفاقي من
و پروژه من چيست؟ ت ازاين»هستم، ميرو عوامل و وسعه از درون حال به قولهربهآيند

مي«: سنكا 1.»رود هيچ بادي خوب نيست اگر كسي نداند كه كجا

 پژوهي آيندهو مجالت سساتؤم.4-6
كه تر شدن تعداد آينده با گسترده و نهادهايي پژوهان در فرانسه، لزوم ايجاد مؤسسات

به فعاليت اين افراد را منسجم و و تر كرده به پيش برده شوند، كاراتري صورت هدفمند
___________________________________________________________________________ 
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و مراكز مختلفي در اين زمينه شكل بگيرند باعث شد انجمن در اين زمينه. ها، مؤسسات
به بخش و مؤسسات آينده صورت فعال هاي دولتي فرانسه با تري عمل كرده پژوه مرتبط

بو. خود را بيشتر توسعه دادند دند كه سطح فعاليت خود را از در اين بين مؤسساتي
و جهان به فعاليت پرداختند كه در  و در سطح منطقه اروپا مرزهاي ملي فراتر قرار دادند

شدتر مهمادامه به  .ين آنها اشاره خواهد

 استراتژي فرانسه.1-4-6

پژوهي در دولت فرانسه در قالب يك نهاد با عنوان هاي آينده ين فعاليتتر مهميكي از
و. شود انجام مي1استراتژي فرانسه اين نهاد كه عنوان كامل آن كميسيون عالي استراتژي

گردد كه طي تحوالت خود ريزي فرانسه برمي است، به كميسيون برنامه2يابي فرانسه پيش
و نياز به بازسازي اين ساله برنامه با پايان يك دوره پنج 1990در دهه 1960از دهه  ريزي
د وزيري هاي استراتژيك زير نظر نخست مركز تحليل 2006وران جديد، در مارس نهاد در

و پس از آن با ابالغيه آوريل  .كميسيون مذكور شكل گرفت 2013تأسيس شد
و مجموعه استراتژي فرانسه آزمايشگاهي براي ايده ها اي از واكنش هاي عمومي است

و مشاوره تخصص و براساس 2013در كنفرانس اجتماعي ژوئن. هاست ها رونمايي شد
ارائه دربارهاي استراتژي فرانسه ابزاري مشاوره.شدتأسيس 2013آوريل22ابالغيه 

و  و مباحث شهروندي از يكسو ابزاري براي هدايت امور ديگر ازسويخدمات اجتماعي
هاي اقتصادي،ر تيمي از تحليلگران متخصص در حوزهب اين نهاد مبتني. اجرايي است

و مباحث ديجيتال است . اجتماعي، اشتغال، توسعه پايدار
 پژوهي آينده براي مجموعه هشتازاي شبكه مشاركتو فعاليت برآيند نهاد اين
 شوراي،)COR( بازنشستگي مشاوره شوراي،)EAC( اقتصادي تحليل شوراي است؛

 عالي شوراي،(HCAAM) سالمت بيمه آينده عالي شوراي،(WCC) اشتغال سياست
 آينده مطالعات مركزو (CNI) صنعت ملي شوراي،(HCFiPS) اجتماعي رفاه مالي امور
 . (CEPII) المللي بين اطالعاتو

اش قادر به پاسخگويي به همه مسائل خواه هاي تخصصي استراتژي فرانسه، در حوزه

___________________________________________________________________________ 
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ها يا ارزيابي يا كمك به انتخاب سياست عمومي، سازماندهي مشاوره مربوط به آينده،
.و سازوكارهاستها يسممكان

:چهار مأموريت مكمل هم براي هماهنگي عمل در استراتژي فرانسه عبارتند از
به ارزيابي سياستـ و مصداقي هاي عمومي ،صورت مستقل
با پيشـ توجه به تغييرات اقتصادي، بيني تغييرات در جامعه فرانسه، همراه

و تحليل خواسته و تكنولوژيك مدت هايي كه به يك دوره ميان اجتماعي، توسعه پايدار
،گردد، براي ايجاد شرايط الزم جهت تصميمات سياسي برمي
مباحثه؛ استراتژي فرانسه متمايل به ايجاد يك فضاي باز جهت گفتگو ميان فعاالنـ

و دنياي دانشگاهي است مدني، بنگاههاي اجتماعي، انجمن ،ها، اجتماعات تخصصي
و راهنمايي ارائه سياستـ و ترسيم خطوط سازش ها، اصالحات ها به حكومت

و جايگاه بازيگران .ممكن، تجربيات خارجي
و پيش 1:يابي فرانسه به شكل زير است نماي شماتيك اعضاي كميسيون عالي استراتژي

و پيشنمايي.6-1شكل  يابي فرانسه شماتيك اعضاي كميسيون عالي استراتژي

___________________________________________________________________________ 
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شد در ادامه به و نهادهاي نزديك به آنها معرفي خواهند .صورت مختصر اين نهادها
و سـالمندي، شوراي عـالي خـانوادهـ در نهـاد 2016دسـامبر سـال13در1فرزنـد

شد نخست ايـن شـورا تركيبـي از افـرادي اسـت كـه مسـئوليت. وزيري فرانسه تأسيس
و آماده و هاي آينده سازي مسئوالن امور عمومي با تخصص پيشبرد مباحث عمومي نگرانه

و كودكان براي آماده و ارزيابي در موضوعات خانواده سـازي جامعـه درخصـوص سنجش
و پيري را برعهده دارندمس و اين شـورا در نقـش سياسـت. ائل مربوط به سالمتي سـازي

2.هاي مربوطه فعال است هاي قانوني در حوزه نويس ارائه پيش

و ارائه طرح3سالمت بيمه شوراي عالي آيندهـ هاي الزم انجمني است براي انعكاس
و ارزيابي هاي هاي ممكن درخصوص سياست براي عملكرد بهتر، فهم مناسب مخاطرات

از. تأسيس شده است 2013سالمت، كه در سال بيمه از66اين شورا تركيبي عضو
م باالترين سطوح سازمان و انجمن سسات، اتحاديهؤها، نهادها، با هاي ها اصلي درگير

و سالمت بيمه و در سطوحي باالتر با نظام بهداشت اين شورا براساس. استهاي سالمت
و وظايف درباره 2005دسامبر19قانون)72(ماده  امور مالي تأمين اجتماعي تأسيس

.آن تشريح شده است
و اطالعات بينـ 5ريموند بار عمل با ابتكار 1978در سال4المللي مركز مطالعات آينده

از آغاز اين مركزو آمدوجودبهسازي مديريت اقتصادي وزير وقت در دل مدرن نخست
به آوردن ديدگاه پي فراهم همواره در هايي منسجم درباره اقتصاد جهاني با توجه خاص
مي كيفيت داده مأموريت اين مركز نشر اطالعات براي.شد هايي كه براي تحليل استفاده

 مركز نامهكتاب 1979در سال.ه بيشتري از پژوهشگران در سطح جهان استگستر
و پس از آن مجله آينده6سپي الملل كه بعدها اقتصاد بين( نگري اقتصاد جهان منتشر شد

امروزه اين مركز يكي از مراكز پيشرو در پژوهش درخصوص. به چاپ رسيد) نام گرفت
ان. المللي است موضوعات بين ميازجمله به تشارات اين مركز : گزارش اقتصاد جهان«توان
مواجهه جديد سازمان«،»هاي سود باالي پويا در اياالت متحده نرخ«،»ها برآمدن تنش
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1.اشاره كرد...و»هند براي هيچ«،»اي در شرايط بحراني هاي بودجه سياست«،»ملل با اروپا

و مدل مركز تحقيقات بينـ هاي غيرانتفاعي يكي از انجمن2اقتصاديسازي المللي
مي در انجام تحقيقات آينده، است كه به مركز سپي اين مركز در كنار. كند پژوهانه كمك

و خارجي، هاي پژوهشي كارگاه فعاليت هاي آموزشي را براي دانشگاهيان فرانسوي
ميخصوص كميسيون اروپا، در چارچوب قراردادهاي مطالعات پژوهشي به . كند برگزار
3.تر است عبارتي، اين مركز سپي كوچك به

از قرار دارد كه مجموعهيوزير نهاد نخست درWCC4 اشتغال سياست شورايـ اي
و مشاوران درخصوص همه موضوعات مربوط به اشتغال است اين شورا. متخصصان

شد 2005آوريل7براساس ابالغيه  ازكه داردعضو51اين شورا. تأسيس تركيبي
و مجلس است نمايندگان بخش و محلي ينتر مهم. هاي خصوصي، دولت در سطوح ملي

ازهاي اين شورا موريتأم :عبارتند
و اشتغال در• و دورنماي كار و ارزيابي عملكرد بازار كار شناسايي علل بيكاري

و ميان ،مدت ادوار بلندمدت
و مسيره بررسي طرح• و آموزشهاي حمايت از اشتغال موجود ،هاي موجودا
و بهسازي كاركرد بازار كار• .تهيه لوايح الزم براي رفع موانع در همه نوع از مشاغل

كه با گرد هم آوردن نمايندگان مختلفي در5شوراي عالي تأمين مالي مراقبت اجتماعيـ
و تهيه فهرستي از نيازهاي نظام مالي  و خصوصي در پي ترسيم سطوح دولتي، پارلماني

و طراحي لوايحي براي توسعه آنهاست وزيري قرار اين شورا در نهاد نخست. مراقبت اجتماعي
و براساس ابالغيه  :تشكيل شده است با توجه به وظايف زير 2012سپتامبر20دارد

و تغييرات نظام مالي مراقبت اجتماعي تحليل ويژگي• ،ها
،هاي ممكن در نظام تأمين مالي ارزيابي پيشرفت•
و• مراقبـت هـاي قـوانين تخصـيص درآمـد در نظـام آزمون اثربخشـي حكمرانـي

به اجتماعي گسترده آن تر . منظور اطمينان از توازن دائمي
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و 2000اي كه در سال سسهؤم1شوراي مشاوره بازنشستگيـ آنتأسيس شد  كار
و بلندمدت است نظارت بر دورنماهاي ميان اين شورا نهادي است براي گفتگوي. مدت

و كساني كه همكاري نزديكي ميان متخصصيني از اقتصاددان ها، آمارشناسان، دبيران مالي
و طرحاب س. هاي بازنشستگي دارند ادارت دولتي اله اسنادي را پيش از ژانويه اين شورا هر

مي»اسناد عمومي«با عنوان  بر اين اسناد مبتني. كند درخصوص نظام بازنشستگي منتشر
و ارزيابي اي از شاخص مجموعه .المللي مورد توجه هستندو در سطح بينستها ها

صورتبه.وزيري قرار دارد شورا در نهاد نخست اين،EAC2يا اقتصادي تحليل شورايـ
و آنها را عمومي مي و تحليل مسائل اقتصادي پرداخته اين شورا. كند مستقل به تجزيه

و اشخاص حرفه متشكل از جمع متنوعي از محققان، اقتصاددان اي هاي شناخته شده
يا. تأسيس شده است 1997جوالي22است كه براساس ابالغيه اين افراد هيچ پاداش
و تنها اين كار را يك وظيفه حرفه دستمزدي از شورا نمي مي گيرند و اخالقي . دانند اي

و 2013در فوريه،3شوراي ملي صنعتـ ايجاد شد كه با تصميم شوراي ملي رقابت، رشد
و هدف آن توسعه  اشتغال، كنفرانس ملي صنعت به شوراي ملي صنعت تغيير نام داد

4.وزيري قرار گرفته است نيز در نهاد نخستاين شورا. صنايع با اتكا بر يكديگر تعيين شد

م.2-4-6  پژوه در فرانسه سسات آيندهؤبرخي ديگر از
 المللي مشاوران سنتز انجمن بين

در يك انجمن خصوصي براي آينده5المللي مشاوران سنتز انجمن بين پژوهـي اسـت كـه
و در سال 1947سال  صـورت بـه در كنار گاستون بـرژه 1957شكل اوليه آن ايجاد شد
او رسمي و تاكنون نيـز از طرفـداران مكتـب ايـن انجمـن. هسـتند اعالم موجوديت كرد

مي صورت بين به و برقـر المللي فعاليت و بـه توليـد آثـار مطبوعـاتي اري ارتبـاط بـا كنـد
6.پژوهان مشغول است آينده
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و برنامه  هاي كاربردي اقتصادي مركز تحقيقات

مCEPREMAP1 يــا اقتصــادي كــاربردي هــاي برنامــهو تحقيقــات مركــز سســهؤيــك
م 1967پژوهي خصوصي است كه در سال آينده و نتيجـه ادغـام دو سسـهؤتأسيس شـد

CEPREL وCERMAP بـراي ريـزي فرانسـه،، از مـديران برنامـه2كـه پيـر مـس است
به بر نظام برنامه شفافيت را عنوان نتايج تحقيقات اقتصادي ريزي اين كشور انـدازي راه آن

م 2005از سال.دكر  بيشـتر. وزارت تحقيقـات فرانسـه قـرار گرفـت زير نظـر سسهؤاين
م و مديريت عموميكهسسهؤفعاليت اين :موارد زير اسـت است رابط تحقيقات اقتصادي

و سياست و خدمات آينده،هاي عمومي انجام تحقيقات اقتصادي پژوهـي بـه ارائه مشاوره
و ارتباطات، بانك فرانسه، مركـز ملـي تحقيقـات علمـي فرانسـه،  وزارت فناوري اطالعات

و تحليل استراتژيك، اداره كل خزانه و سياسـت مركز تجزيه هـاي اقتصـادي، اكـول داري
منرمال سوپر و مطالعات اقتصادي، آژانـس توسـعه فرانسـه، شـورايؤيور، سسه ملي آمار

و تحليل اقتصادي گـروه(، وزارت كـار)وزيـر گروه مشـاوره اقتصـادي بـه نخسـت(تجزيه
و آمار و فنـي(، وزارت تجهيزات)پژوهش و امـور علمـي ، وزارت بهداشـت)گروه پژوهش

و آمار( 3.ه تحقيقات وزارت تحقيقات فرانسه، ادار)بخش تحقيقات، مطالعات، ارزيابي

 جهان فدراسيون مطالعات آينده

روان در پاريس يك شبكه جهاني از پيش 1973در سال4جهان فدراسيون مطالعات آينده
شد آينده شد اين بنياد از ايده يك گروه كارآفرين. پژوهي تأسيس هاي ايگور به نام تأسيس

8نروژي، روبرت جونگ7ان گالتونگجفرانسوي،6ژوئهروسي، برتراند دو5 بستوژف الدا

و 11آمريكايي، مگدا كوردل مك هال 10، جان مك هال9استراليايي، جيمز ولسلي وسلي
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مي 1960هاي دهه ديگراني كه در سال اين شورا. دادند بر مفهوم آينده مطالعاتي را انجام
در شهرهاي مختلف جهان پژوهان تاكنون چندين كنفرانس براي گردهم آوردن آينده

در 1967اولين كنفرانس آن در اسلو نروژ در سال. برگزار كرده است و برگزار شد
شد 1970كنفرانس .توكيو، تشكيل دبيرخانه آن در پاريس فرانسه تصويب

 نگري فرانسه انجمن آينده

 2013در سـال 1901 سـال اين انجمـن بـر مبنـاي قـانون1نگري فرانسه انجمن آينده
و محققــان تأسـيس شــده كــه شــامل اعضــاي مختلفــي شــامل مشــاوران، دانشــگاهيان

م آينده و برخي از و دمكراسيؤپژوهي است ت ئـ در هي2سسات مانند مركز جهاني توسعه
اي از يونسـكو اسـت بـراي اين انجمن در واقع بخش جـدا شـده. مديره نيز حضور دارند

و تمركز بيشتر در موضوعات آينده به ايجاد استقالل عمل . ويـژه در فرانسـه اسـت پژوهي
و نيرويي براي ارائـه و طراحي براي آينده است اين انجمن محلي براي خالقيت، نوآوري

ح و عمومي خـواه درگيـر طـرح پيشنهادهايي به هر دو هـايي بـراي آينـده وزه خصوصي
3.استرئيس اين انجمن درحال حاضر يانيك بالنك. باشند يا نباشند

 المللي پژوهان بين آينده

و انديشيدن درباره آينده است كه با4المللي پژوهان بين آيندهمركز مركزي براي مطالعات
و عمل آوري اثربخش احساس نسبت به يك دوره بلندمدت به تصميم هدف گردهم گيري

در روانه اين مركز نقش پيش 1960از سال. ايجاد شده است اي در توسعه مطالعات آينده
و كل جهان داشته است ر. فرانسه برااين مركز بهابتدا عنوان يك كميته تران دو ژوئه

اياالت متحده آمريكا، فرانسه،( انديشمند از كشورهاي مختلف12المللي شامل بين
و  شناسي، علوم علوم سياسي، اقتصاد، جامعه( هاي مختلف در رشته) ...بريتانيا، ژاپن، هند

و  .شد اين مركز با حمايت بنياد فورد ايجاد.دكرتأسيس ...)و تكنولوژي
و حمايت مالي گسترده 1967در سال از پير مس جانشين برتران ژوئه شد اي
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م و بسياري از  برخي. پژوه را در ذيل خود آورد سسات آيندهؤدولت فرانسه دريافت كرد
متر مهماز هاي سسات مركز مطالعات آينده مربوط به گاستون برژه، كالج تكنيكؤين اين

و صنعتي، در همان زمان پيشرفته، انجمن مطالعات و مستندسازي اقتصادي، اجتماعي
و آينده مي مجله تحليل و نگري را منتشر كه 2000نهايت انتشار مجله بررسيدركرد

و توسعه منطقه آژانس ملي فرانسه براي برنامه بهد نيزكر منتشر مي1اي ريزي فضايي
انجام اي در اين مركز اقدامات گسترده 1990و 1980هاي طي دهه. ذيل اين مركز آمد

و كتاب هاي مربوط به آينده كه از آن جمله بايد به ايجاد مركز داده شد شناسي پژوهي
المللي درخصوص چند كنفرانس بين اين مركز همچنين. اشاره كرددر اين حوزه 

به آينده ك پژوهي براي مطالعات هاي زياديقرارداد ميسيون اروپا برگزار كرد؛ويژه در
اي را منتشر كرد؛ خدمات مشاوره2پژوهان مجله آينده 1987 سال آينده بسته شد؛ در
و روشو خود را گسترش داد شدپژوهي هاي آينده به آموزش مفاهيم 3.مشغول

 سسه تحقيقاتي فرانسيلينؤم

و جامعه اسـتؤم يك4سسه تحقيقاتي فرانسيلينؤم سسه تحقيقاتي در پژوهش، نوآوري
5كنسرسيومي متشكل از واحـد تحقيقـات در ائلـه دو فـرانس عنوانبه 2007كه از سال 

آن( و مناطق اطراف و) پاريس و انفعـاالت بـين علـم، فنـاوري بر مسائل مربوط به فعـل
و همچنين درخصوص سياست و نوآوري تحقيق مـي جامعه از سـال. كنـد هاي پژوهشي

المللي آينـده در برنامه بين فعاالنه پژوهانه خود توانست هاي آينده به لطف فعاليت 2011
هاي هاي دكتري، پروژه ده، در حمايت از دانشجويان دورهكراندازي راه6كه پايگاه البكس

و فعاليت م. هاي آموزشي درخصوص مطالعـات آينـده عمـل كنـد تحقيقاتي سسـهؤايـن
و نزديــك بــه 150تــاكنون  و دانشــگاهي دريدانشــجوي دكتــر60محقــق گــروه9را
7.پژوهي مشغول كرده است آينده
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 پژوهي آينده مجالت.3-4-6

دليل. قابل توجه استپردازندميدر فرانسه تعداد مجالتي كه به موضوع آينده پژوهي
براي آشنايي. داشتكه در اين كشور به اين مقوله شده معطوفاي توجهآن را بايد به 

.بيشتر در اينجا به برخي از آنها اشاره خواهد شد
توسط مركز 1987 سالدراين مجله،1نگري آيندهو تحليل:پژوهان آيندهمجله
و المللي پژوهان بين آينده كه. شماره چاپ كرده است 425كنونتامنتشر شد اين مجله
و به موضوعات مختلفياي رشته بين، شودميماهانه چاپ صورت به خصوصدراست

سردبير اين مجله. پردازدمياجتماعيو علوم حسابداريو مديريت كار،و آينده كسب
.است المللي پژوهان بين آينده، به عنوان رئيس مركز2آقاي ژوونه هوگو

و اطالعات را اين مجله،3الملل بين اقتصادمجله منتشـر المللي بينمركز مطالعات آينده
و 1980، از سالكند مي ايـن مجلـه. شماره چاپ كرده اسـت 154كنونتاشروع به كار
و بـه موضـوعات مختلفـي شـودميفصلنامه چاپ صورتبهكه  ، در حـوزه اقتصـاد اسـت
و مـاليو كـالن اقتصـاد تجاري، سياست تجارت، كاربردي، المللي بين خصوص اقتصاد در

 سردبير اين مجله در حال حاضـر. پردازدمي ابزارهاوها داده،ها سياست به مقوالتي چون
 اطالعــاتو آينــده مطالعــات مركــز مــدير كــه اســت4آقــاي سباســتيان جــين) 2018(

.است) CEPII(المللي بين
 آماروها بيني پيش ها، نظرسنجي اداره فرهنگ، وزارت مجموعه مجالت فرهنگي

)DEPS (كه محور اصلي اين مجالت كندميچند مجله توليد فرانسه فرهنگ وزارت
و همچنين تحقيقات نتايجازاي خالصهارائه  كهو تحليلها پژوهشاصلي اين اداره هايي

و انجمنپيرامون فرهنگ، آينده و همچنين نگري فرهنگي، هاي پژوهشهاي اصلي،
و عرصههاي حوزهپيشرو در  ازاين مجالت. هاي تجربي استموجود مجله: عبارتند
و7فرهنگي هاي شخصيت،6نگر آينده، فرهنگ5فرهنگي مطالعات .8فرهنگيهاي روش،

___________________________________________________________________________ 
1. Futuribles: Analyse et Prospective 
2. Jouvenel Hugues 
3. Economie Internationale 
4. Sébastien Jean 
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6. Culture prospective 
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در تجربي كار همچنينو شناختي، روشو نظري مسائلبه مجله اين،1شبكه مجله
 يافته اختصاص ارتباطاتو اطالعات فناوريياها رسانهبا مرتبط مختلف موضوعات مورد
اگرچه اين مجله: است در توضيح مربوط به اين نشريه در سايت اين مجله آمده.است

و شناختي جامعهرويكردي   مشكالتحل دانشي برايهاي رشتهدارد اما با ساير علوم
 علوم ارتباطات، علومو اطالعاتي هاي رشته برايرا خود صفحاتو كندمي برقرار ارتباط
2مدير اين مجله پاتريك فليشي.كندمي باز فلسفهو تاريخ مديريت، اقتصاد، سياسي،

و-واقع اين مجله متعلق به دانشگاه پاريسدر. است  علوم مؤسسه توسط شرق است
.شودمي پشتيبانيCNRS(3(اجتماعيو انساني
 نشريه، اين هدف.كندمي منتشررا كارآفرينيبه مربوط مقاالت،4كارآفريني مجله
 هاي نوين شيوه پيشرفتو پديده اين توسعه تقويتو كارآفريني زمينهدر دانش ارتقاي

و مدير آن ديديه شودميمنتشراي رشتهچند صورتبهاين نشريه.است كارآفريني
و در5شاباو اين مجله زير نظر آكادمي كارآفريني. شده است اندازي راه 2001 سال بوده

.شودميو نوآوري فرانسه منتشر 
 هـاي جنبـه مطالعـه بـراي علمـي نشريه يك،R2IE(6( اقتصادي هوش المللي بين مجله
 امنيـت يـا ريسـك مـديريتو ارتباطـات تجـاري، هـوش مانند اقتصادي هوش مختلف
 هـاي رشـتهاز وسيعي دامنهبارا آنها ترتيب، همينبه.ستها دولتوها شركت اقتصادي
 ارتباطـات علومو اطالعاتي علوم سياسي، علوم حقوق، مديريت،و اقتصاد جملهاز مختلف
و آينـده خطرات دركدرها سازمانبه كمك مجله هدف.كندمي تركيب و جهاني حـال
 ايـن انجـام بـراي. اسـت فرانسهدر اقتصادي اطالعات به همراه انتشار رقابتي مزيت ارائه
 شـبكه نخسـتين ايجـاد براي مشترك رويكرديك دانشگاهي متخصصانو محققان كار،

.است7مدير نشريه لودويك فرانسوا.شوندمي متمركز زمينه ايندر متخصص
كه بلژيكي- فرانسوي مجله، يك8توسعهدر جهان مجله  توسط 1973 سالدر است

___________________________________________________________________________ 
1. Réseaux 
2. Patrice Flichy 
3. Institut des Sciences Humaines et Sociales  
4. Revue de l’Entrepreneuriat 
5. Didier Chabaud 
6. Revue Internationale d’Intelligence Économique 
7. Ludovic François 
8. Mondes en développement 
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به. است شده تأسيس پررو فرانسوا  مخاطبان براي انگليسيو فرانسوي هاي زبان مجله
 هاي ديدگاهاز جهاندر توسعه مختلف سطوحبه نشريه اين. يابدمي انتشار المللي بين

 نيافتگي توسعه مهاجرت، هاي پويايي اقتصاد منابع انساني،(انساني توسعه: توجه دارد مختلف
 كشاورزي، سازي، صنعتي(فناورانه، توسعه)شدن جهاني همكاري،( توسعه اقتصادي،)فقرو

 توسعه نهادي،)بدهي كم، مالي تأمين مالي، تأمينتوسعه( مالي، توسعه)تكنولوژي انتقال
اين نشريه هم رويكرد. ...و توسعه تجاري،)مدني جامعه حكومت،،المللي بين هاي سازمان(

 شناسي، انسان اجتماعي، علوم انساني، علوم ويژه اقتصادي،صورتبهانتشار(اي رشته تك
.توسعه دارد روندبهاي رشته چند رويكردهمو) ...و قانون، سياسي، علوم جغرافيا، تاريخ،

و در دانشگاه لورين فرانسه منتشر1مدير اين نشريه هوبر جراردين .شودمياست
 بـه متعهـد،1991 سـالدرآن تأسـيس زمان از،2 استراتژيو الملل بين بازنگري مجله
 فـورياز فراتـر نشـريه، ايـناز هـدف.است المللي بين هاي بحثدر مهم نقشيك ارائه
 بـه ذاران،سياسـتگو محققـان هـاي ديـدگاه گـرفتن نظـردرباكه استاي لحظه بودن،
 انجمـن يـكدر دانـش تـرويج مجلـه هـدف. پـردازد مـي المللـي بين رويدادهاي بررسي
اسـتراتژيك مسـائلو الملـل بين روابط مورددر فكري هاي بحث سازي غنيو المللي بين

و آينده است  يكي،)IRIS( استراتژيكو المللي بين روابط مؤسسه توسط مجله اين. حال
.شودمي منتشر فرانسه، اتاق فكرهاي ترين برجسته از

 بـهاي رشـته چنـد رويكـرد بـا اجتمـاعي در حـوزه علـوم مجلـه يك،3ها سياستمجله
بر. است سياسي هاي پديده در سياسـي علـومدر پذيرش تحقيقـات عالوه بـه تحقيقـات
 هـاي پـژوهش انتشـارآن هدف. گرايش دارد تاريخو شناسي انسان شناسي، جامعه حوزه
 بـراي مجموعـه يـك عنـوان بـهو است اجتماعي هاي پديده سياسي ابعاد مورددر علمي
 شـركت اجتمـاعي علـوم هـاي بحثدر مختلف، هاي رشتهدر محققان ميان فكري تبادل
كمـك سياسـيو تـاريخي علـوم هـاي رشـته بينگوو گفتپيشرفت زمينهدرو كند مي
سياسي را به خواننـدگان هاي پديدهمربوط به آينده هاي تحليلهمچنين نشريه.كند مي

سـابقه كـه سـال20از بـيش ايـن فصـلنامه بـا.كندميمختلف ارائه هاي حوزهخود در 
. است خود زمينهدر شماره منتشر كرده، جزو مجالت مرجع 121تاكنون 

___________________________________________________________________________ 
1. Hubert Gérardin 
2. La Revue internationale et stratégique (RIS) 
3. Politix 
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 ريزي در فرانسه نظام برنامه.5-6
و استقرار كامل يك دولت ليبرال است، اما آينده هر از چند فرانسه در پي برقراري پژوهي

پژوهي هاي مهم در دولت فرانسه كه آينده يكي از عرصه. دل دولت اين كشور بيرون آمد
و هست در آن مورد توجه ويژه قرار گرفت، نظام برنامه در اين. ريزي اين كشور بوده

بههميان كميسيون برنام وCGP1ريزي فرانسه موسوم يك ساختار كوچك، منعطف
و طراحي برنامه پايان است كه عالوه بي و بر ترسيم نقشه هاي كالن، مسئول تحليل

و ارائه راه و حتي در امرحل بررسي مشكالت ساختار هاي مناسب به حكومت نيز بوده
ا ها نقش توصيهحل اجراي اين راه ميدهنده به حكومت را هايي كه اين حوزه. كند يفا

و يا به مرور زمان درحال ورود  آننهاد در آن مذاكره كرده است، بستگي به طبيعت به
و ميزان رشد آنها در  اين امر حاصل تطابق. هاي جامعه دارد يك از بخشهرمشكالت
و روش و فلسفه . ريزي در فرانسه است هاي برنامه ميان ابزارها

ريـزي در فرانسـه بـه شـكليل تجربه عملي اين نهاد، ارزيـابي برنامـهسا40بعد از
و تركيبي از. استهاي تجربه شده كه نشئت گرفته از رويه،مختلط بـه يكسو كميسيون

كـه مـدت زمـاني اسـت درحـالي كنـد، هايش را مطـرح مـي توصيههاي خود كمك طرح
و معـين در نظـام بر نقش مشاوره عالوه و هـدايتگر صـاحب جايگـاهي مشـخص دهنـده
در ديگر ازسوي. هاي دولتي در فرانسه شده است گيري تصميم كميسـيون نقـش قـاطعي

و گسترش ايده و مدرن توسعه مي ها . كند سازي دورنماي ذهني مردم بازي
كه طوريبه.ديالوگ رفته استبا ريزي ريزي به سمت برنامه امهرويكرد فرانسه در امر برن

و ارزيابي دولت توسط اين نهاد باقي . مانده است همچنان مانند گذشته نياز به همكاري، مشاوره
و فرمان تأسيس كميسيون برنامه2ژنرال دوگل 1946 سال در 3تجهيز ريزي مدرنيزاسيون

و وظيفه براي اين نهاد تبييندو. را صادر كرد :شدفاكتور
 هاي سياسي در پيش گرفته شود؛ گيري اصالحي در برنامه جهت: اول
دردرو شودگذاري اقتصاد تركيبي هدف: دوم و فوري نهايت بازسازي ضروري
4.ها انجام گيرد زيرساخت

___________________________________________________________________________ 
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از برنامه افته دولتي تاريخي از نقش توسعه نمادچيزهرريزي در فرانسه بيش
آن كشورجمهوريخواه در  در فعاليت. است زمان فرانسه تا هاي مدرنيزاسيون دولت

كار كه از لحاظ اجتماعي دولت همچنان محافظه هسته سياسي محدود شده بود، درحالي
بهيكسواز.شدو از لحاظ اقتصادي مالتوسي محسوب مي دليل ساخت قدرت در فرانسه

و بنيان نهادن تمايل خود در جهت استاند و خلق و زباني در جامعه اردسازي سياسي
و، تالش گسترده1يك جامعه غيرروحاني اي براي تأسيس سيستم آموزشي متمركز

و پديدار شدن ديگر ازسوي. دولتي انجام داد عدم حمايت كافي دولت از توسعه صنعتي
در آهسته آن در كنار ظهور با طمأنينه سيستم با هاي رفاه اجتماعي فرانسه، در مقايسه

آن مانند هاي اروپايي ساير دولت و باقي ماندن و آلمان، همگي نشان از حفظ بريتانيا
. كاري نهادينه شده در دولت فرانسه دارد محافظه

 اين وضعيت تا حد زيادي حاصل سازش ميان جمهوريخواهان در جمهوري سوم
ن پذيرش ميراث سياسي انقالب كه خواهاييها سازشي ميان گروه. بود 1871- 1940

آن،فرانسه بودند ها شامل اين گروه. اي به اصالحات اجتماعي نداشتند زمان عالقه اما تا
و شخصيت و برجسته جامعه فرانسه بودند كه در عين پذيرش نظم افراد هاي پيشرو

. دانستند طبيعي، خود را جمهوريخواه نيز مي
مي كاران كاتوليك ميانه محافظه و تجار كه از لحاظ سياسي ليبرال محسوب شدند رو

و عمده نمايندگان آنان  اي از جامعه واقعي گونهبهنيز خواهان ماجراجويي در اقتصاد نبوده
مي جهان كوچكفرانسه دور بودند كه گويي در يك   وجودبا. كردند ديگري از جامعه زندگي

ج بياين جنگ و نخبگان همه رويهياعتبار هاني دوم سبب هاي مرسوم جمهوري سوم
.نهايت با شكست نظامي فرانسه از آلمان نازي پايان يافتدركه اين امرشدحامي آن 

اي قراوالن اصالحگري در اين كشـور جـان تـازه در فرانسه مقاومت توانست به پيش
آ بهببخشد، لذا نيروهاي جديدي كه تا قبل از و مصالحه جمهوريخواهـانن دليل سازش

ــاره توانســتند در قالــب انقالبيــون  ــد، دوب ــده بودن ،)حــزب كمونيســت(از قــدرت بازمان
و3هاي مسـيحي، جنـبش مردمـي جمهوريخـواه، جنبش كارگران، دمكرات2اصالحگران

___________________________________________________________________________ 
1. Lay Society 
2. Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO) / French Section of the Workers' 
International (in English) 
3. Mouvement Républicain Populaire (MRP) / Popular Republican Movement 
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تج ملي سيـدر عرص)ها وليستـگ(ددگراـگرايان ظهـه . ور كنندـاسي كشور
تحت تأثير اين نيروهاي 1943نوشته شده كميته ملي مقاومت در سال برنامه

همكه اصالحگر يك هدف عمده داشتند كه آن به دربارهبتوانند اين است فرانسه را
و جامعه اي از لحاظ اجتماعي پويا، با سطح قدرتي جهاني در حوزه اقتصاد تبديل كرده

با طلبان مدرن اصالح تمايزوجه عمده. كنندبااليي از همبستگي اجتماعي خلق  گرا
و سرمايه داري انقالبيون در آن بود كه دسته اول خواهان باقي ماندن در رژيم ليبرال

و برچيدن سرمايه بودند درحالي داري كه انقالبيون كمونيست همچنان بر استمرار انقالب
ت اين نگاه اصالح. اعتقاد داشتند الش به سمت فاصله گرايانه در جمهوري چهارم با

و ملزومات مدل بازار در اقتصاد همراه شد سازي صنايع لذا موج ملي. گرفتن از منطق
و بانك بزرگ همچون انرژي، زغال سنگ، حمل در ونقل هوايي، بيمه ها با سرعت زيادي

و كميسيون با چالش1.دوران پس از جنگ شدت گرفت هاي بزرگي در اين اما دولت
مي. دندزمينه مواجه بو و نواقص آنها چگونه توانستند به سمت تمركزگرايي حركت كرده

. كه همچنان بر عنصر رقابت در بازار تأكيد كنند بازار را برطرف كنند درحالي
ميحال اين با و بـه اجمـاع همگـان اي ميـان توانستند آينده چگونه مـدت را ترسـيم

شك كه شكاف برسانند درحالي و اي را در خـود هاي طبقـاتي گسـتردهافهاي ايدئولوژيك
 سـال اين اقتصاد با الگويي كه آمريكا پـس از ركـود تمايزطور كلي، وجه پذيرا بودند؟ به

در كردهاستفاده 1929 چيست؟ آيا اين اصالحگري اقتصادي چيـز جـز مداخلـه دولـت
ا  و جلوگيري از شكست بازار است؟ حتي بريتانيـا نيـز پـس ز جنـگ اقتصاد براي تنظيم

و خالق مفهوم آن قلمداد و بنيانگذار دولت رفاه پس تفاوت مدل.شد جهاني دوم، متولي
و بريتانيا وييفرانسوي با رقيبان آمريكايي تواننـد پيـروز ايـن يـك مـي كـدام در چيست

 ميدان باشند؟ 
عوامل مـوقعيتي نيـز محاسـبه بايدريزي هاي برنامه در فرانسه براي فهم بهتر ريشه

آنو بازسازي زيرساخت كردتخريب 1946 سالدررا فرانسه جنگ،.شوند و اقتصـاد هـا
و ضروري  آن عالوه. بودالزم مي بر اين، تنها سبد بخشنده مالي در توانست ايـن زمان كه

و. د، ايــاالت متحــده آمريكــا بــودكنــهــا را جبــران هزينــه ــذا آنهــا نيــز ســند موثــق ل

___________________________________________________________________________ 
 . Kuisel, 1983؛.ك.ر.1
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مي اين پولبخشي براي بازگشت اطمينان بنـابراين ايـن دو نيـاز مـوازي. كردنـد ها طلب
.شدريزي سبب تشكيل كميسيون برنامه

د تا اطالعاتكربندي شده را براي اقتصاد فرانسه تعريف حوزه اولويت16،ژان مونه
و دريافت كمك برايالزم نزد دولت فرانسه هاي آمريكا در قالب طرح مارشال مذاكره

. شودهموارتر 
و ابزارهاي برنامه اگرچه زمينه و عمل در هاي اجرا تر سال گذشته كامل40ريزي

را هاي ثابت در اهداف فلسفي كميسيون برنامه اما يكسري از ويژگي،اند شده ريزي
:دكرتوان از طريق بررسي اسناد منتشر شده اين نهاد شناسايي مي

و بهبود كمبودهاي بازار از طريق اقدام.1 ،هماهنگ درمان
آن اطمينان از اينكه تمامي بخش.2 و بازيگران هاي شامل اتحاديه(هاي اجتماعي
و ،طور مستقيم با يكديگر در ارتباط بوده تا بتوانند به توافق برسندبه) تجارت كار

،برداري از بازار متناسب است با حفظ همبستگي اجتماعي اينكه بهرهبه عتمادا.3
مي.4 بااناينكه بتوانند تعهدات و با توجه به آينده، ارتباط مدت دولت را مشخص

. شركاي خود را مشخص سازند
مي ريزي در فرانسه ابتداً در قالب يك دولت وظيفه كميسيون برنامه به گرا عمل كرد،

بلكه نوعي حمايت تحليلي در قالب،پرداخت اين معنا كه به مديريت اقدامات عمومي نمي
و اجراي برنامه برگزاري مالقات و جلسات مشورتي براي همكاري هاي مشخص را برعهده ها

كه 200اين نهاد. داشت اي هستند نفر آنان افراد شناخته شده با درجه حرفه50عضو دارد
و تهيه گزارش اي اين نهاد اعضاي حرفه. هاي كميسيون را برعهده دارند كه مسئوليت هدايت

و هر چند سال يك و اداري اين نهاد بوده و كارمندان عالي بار تغيير جداي از اشخاص
3.و تصلب سيستم جلوگيري گردد2از تحجر نحويبهكنند تا شايد مي

ازسه وظيفه اصلي اين نهاد : عبارتند
هاي برنامه سال، يك طرحي در قالب سند، رئوس عمومي پنجتا چهارهر: اول

___________________________________________________________________________ 
 اروپا اتحاديه معمار فرانسوي، ديپلماتو اقتصاددان) Jean Omer Marie Gabriel Monnet( مونه ژان.1

. شودمي محسوب
2. Ossification 

. Liggins ,1975؛.ك.ر.3
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و سياست ميان مي مدت اقتصادي كميسيون تا دهه اين.كند هاي اجتماعي را معين
.سند در اين زمينه فراهم آورد10توانست 1990

كه البته اين امر(براساس ابتكار خود يا بنا به درخواست حكومت بايدكميسيون:دوم
براي مثال يك گروه بازنگري اقتصاد. به بازنگري ساختاري بپردازد) افتد كمتر اتفاق مي

تا مسائل اقتصادي كالن در سطح جلسه دارندهر سال 1980كالن كشور از اواسط دهه 
و حتي جهان را ارزيابي  ك. كنندكشور ميكميسيونراار ابتكاري اين ، اما برخي دهد انجام

مي گروه  1990براي مثال از اوايل دهه. شوند ها هستند كه بنا به تقاضاي حكومت تشكيل
كه وظيفه بازنگريشدونقل فرانسه تشكيل بازنگري طرح كلي سيستم حمل براي گروهي

.دبرعهده داشتن 2000ونقل كشور را تا سال ساختاري سيستم حمل
و بيشتري در مشاوره بـه دولـت در امـر: سوم كميسيون ممكن است نقش مستقيم

و اجتماعي ايفا  هـاي، ايـن نهـاد توانسـته طـرح براي مثـال. كندسياستگذاري اقتصادي
و يـا اينكـه عمـده طراحـي كنـ اجرايـي 1990يابي دولـت فرانسـه را در دهـه اشتغال د
ن سياست و سوسياليسـت ميشـل خسـت هاي عمومي دولت فرانسه در زمان وزيـر اسـبق
تالش داشته تـا بـيش از هـر حـوزه ديگـري بـر CGPنهاد. انجام داداين نهاد را1روكار

اندازي سيستم ملـي حسـابگري آرزوي ديرپاي آنان براي راه. اقتصاد فرانسه متمركز شود
بي از طريق حمايت و مطالعه اقتصاد هاي ي موسـوم بـه دريغ اين نهاد از كميته ملي آمار

INSEE بر همين اساس،.شدتا حدودي محققCGP گاه به سمت تهيـه ابزارهـاي هيچ
و اين امـر را بـه پيش هـاي در سـال2.دكـر محـول INSEEبيني در حوزه اقتصاد نرفت

و يـا مـدل نسـبتا3ً، كه يك مدل دوبخشي ايستا بـود FIFIهايي همچون نخستين، مدل
مورد استفاده تحليلگران اقتصاد خرد فرانسه قرار گرفت؛ تـا DMSيافته آن به نام توسعه

و بسـيار توسـعه ميالدي شاهد ظهور مدل 1980اينكه در دهه  ، PROPAGEيافتـه هاي پويا
اشـتغالِ سـازياي هـاي منطقـهو يـا مـدل4مدت اسـت بخشي ميان35كه يك مدل پوياي

SPORE وMDR هستيم.

___________________________________________________________________________ 
1. Michel Rocard 
2. Hatem, 1992.  
3. Courbis, 1972.  
4. PROPAGE, Modèle Détaillé de Projections à Moyen Terme, 1980 
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در هاي آينده طرح.1-5-6 هفرانس پژوهي

و هايي كه درباره آنها كميسيون برنامه تاكنون با برخي از حوزه ريزي حضور مؤثر داشته
ازدر. اقداماتي انجام داده معرفي شد هايي كه با رويكرد ين طرحتر مهمادامه برخي

شد پژوهي آينده .در فرانسه تهيه شده است معرفي خواهند

 فوتوريس

و ملي نظام1 فوتوريس و دربردارنده مند و نوآوري است و مرتبط با نظام تحقيق بود
و كمي سناريو  2003عملي است كه از ساليفوتوريس ابتكار.ستاسازي برآينده نويسي
در پيشرو، تا بازيگران كردآغاز آن را2 (ANRT) فني هاي پژوهش براي فرانسوي انجمن
و تحقيق نظامدر يابيپيش رهيافت اتخاذ هدفبارا خصوصيو عمومي هاي عرصه
 اساسي اصالحاتكه وقتي،2006 سال ابتداياز. آوردهم گرد) FRIS( فرانسوي نوآوري

شده بود، فوتوريس به يك پالتفورم تعيين قانون، طريقاز نهادي مهم تغييراتو
به مساعي تبديل شد كه مورد حمايت بخش تشريك و خصوصي بود، قادر هاي عمومي

و نظارت بر استراتژيكارشناسي  و توسعه بود دائمي عبارتبه. هاي تحقيقاتي، فناوري
يابي سيستماتيك است كه از ابتداي كارش در اوايل تر فوتوريس يك عمليات پيش دقيق

به2003 گرفته تا تغييرات بالقوه موضوعات كليدي كار، تعدادي از سناريوهاي اكتشافي را
شبرا  هاي همچنين دربردارنده نشر گفتارها، توصيه. سازي كنديهكه قابل شناسايي بودند

و مشاركت در مديريت تغيير در مواقعي كه ضروري پنداشته شود مبتني .بر شواهد

 2010هاي كليدي فناوري

و افق زمانيو نيز طرحي ملي 2010هاي كليدي فناوري متمركز بر صنعت بود
درـ اين طرح دربردارنده تحليلي از موضوعات اقتصادي. داشتيتر كوتاه اجتماعي

و اروپايي، با بررسي پويايي وزارت صنعت فرانسه.ه استهاي بخشي بود سطوح جهاني
را يابي فناوري تر مطالعات پيش پيش هاي فرانسه شناسايي آنچه كه براي فناوري برايها

ميهب ساله ضروري10يا پنجدر يك دوره  از. را شروع كرده بود رسيد نظر مرحله بعد

___________________________________________________________________________ 
1. Future Research, Innovation, Society (FutuRIS) 
2. Association Nationale de la Echerche Technique 
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و دوم در سال سومين 2010هاي كليدي، فناوري2000و 1995هاي مطالعاتي اول
. هاست يابي ست پيشدنوع از اين 

و در اين طرح بيش از هزار نفر از كارشناسان از سراسر دنياي تحقيقات عمومي
تق كسب سيم شده بودند، گردهم آورد؛ خدمات اساسي؛ وكار كه به هشت گروه مطالعاتي

و روش تمام؛ ماشين نيازهاي روزانه؛ ارتباطات؛ توليدات نيمه ها؛ آالت توليدي؛ فراگردها
و عمليات پشتيباني حمل يك سامانه اينترنتي مشخصي براي تسهيل. ونقل؛ ابزارآالت فكري

و افرادي كه عالقم .دشند به همكاري بودند، ايجاد ارتباط ميان كارشناسان بيرون از گروه

 2020اينرا

براساس اين طرح سناريوهايي.، در يك سازمان تحقيقاتي متمركز شده است2020اينرا
و طراحي برنامه و صنعت هاي اجرايي براي درخصوص محيط اجتماعي تحقيق كشت

مي سازمان كه رسد؛ يك اقدام پيش ها به انجام ملي تحقيقات سسهؤم وسيلهبهيابي است
منظور اين. به مرحله عمل رسيده بود 2003و 2001هاي بين سال1كشاورزي فرانسه
تا هاي توسعه آن مجموعه طرح گشايش دوره . است 2020 سال ها

و وراي كمكـش بـه اين م را فراتـر و طـرح ريخـتن بـراي  سسـه، بايـدؤانديشـيدن
بهبه مباحث مربوط به آينده تحقيقات كشاورزي كليـت. صورت كلي كمك كنـد فرانسه

از 2000ميـان نزديـك بـه(طرح كه از طريق مباحث گسترده  و خـارج نفـر در داخـل
در ابتداي كار،.دست آمده در چند فاز طراحي شده استبه) سسه تحقيقات كشاورزيؤم

م وؤكاركنان  ين شركايشان مورد مشـورت قـرار گرفتنـدتر مهمسسه تحقيقات كشاورزي
ب .دشـ بر متدولوژي سناريونويسي بود، كار كامل يابي كه مبتنيا يك روش رسمي پيشو
م نهايت، به لطف درس در  هـا سسـه فعاليـتؤهاي آموخته شده از فازهاي قبلـي، رياسـت

م  بـه 2020سسـه تـا سـالؤرا در مسير انديشـيدن اسـتراتژيك پـيش بـرد تـا اهـداف
. سرانجام برسد

2.طرح تحليلي ارائه شده است كه در ادامه خواهد آمد هاي اين درباره ويژگي

___________________________________________________________________________ 
1. Institut national de la recherche agronomique 

در»Un moteur de la R&D prospective :la DADP à l'INRA« بخشدررا قسمت اين كامل متن.2
. بخوانيد www. mcxapc. org/ateliers/17: سايتدر La prospective en mouvement گونو پير مقاله
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 تحقيقات ملي مؤسسهدر) DADP( پژوهي آيندهو توسعه كشاورزي، دائمي نمايندگي
. داد توسعهرا پژوهي آيندهاز جديدي رويكرد نظرياي مطالعهو عملي اقدامات طريقاز كشاورزي

و مرتبط به هم اينرا نگر براي ضرورت داشتن رويكردي آينده چند علت اساسي
و همچنين. دارد نخستين علت ترديد نسبت به آينده كشاورزي در عصر جهاني شدن

و سومين علت. آينده نامعلوم اروپاست نظر قرار دادنمددومين دليل انقالب بيوتكنيكي
ساله مؤسسه است كه مانند بسياري50چهارمين دليل عمر حدوداً. محيط زيست است

و بايد دوباره احيا شودوجودبهاز نهادها در دوران ليبراسيون ديگر نهايت، زماندر. آمد
به سال است، داشتن ديدي آينده15تا10جواب دادن پژوهش كه بين  نگر را نسبت

مي نيازهاي اين چشم . كند انداز بلندمدت ايجاب
ف و گزارشي اساسي از ميشل سبيوت به تشخيص مشكالت كشاورزي كشور رانسه پرداخت

به در مرحله دوم آموزه كار رفت هاي اين ارزيابي براي مشخص كردن محورهاي اصلي اقداماتي
نماينگي دائمي كشاورزي، اين گزارش سرآغاز تصميم براي تأسيس.1يافتند كه بايد توسعه مي

و آينده . بوداينرا عنوان ساختار مديريت علمي موازي در دل مؤسسهبهپژوهي توسعه
و فراهم آوردن يك روش سازي رويكرد آينده گرايش اصلي بعدي، دروني شناسي نگر
و مناسب براي مؤسسه بود در. محكم امري كه همزمان با اقدامات عملي مستلزم فعاليت

و توسعه روش . نگر بود شناسي آينده زمينه تحقيق
كه به ها بايد بري پژوهشبر اين محورهاي اصلي، براي راه عالوه«زودي مشخص شد

در اين نياز معرفت.2»شناختي نيز ذكر شوند اصول مهم معرفت شناختي به رفتاري انتقادي
و جستجو براي يافتن راه هاي آينده شناسي برابر روش . هاي تازه انجاميد نگر موجود

و اگـر زيـر سـؤال  اين چارچوب نظري نقشي اساسي در طراحـي پـروژه ايفـا كـرد
طـور خـاص اين فرضـيه بـه. كردند به اين دليل بود كه نتايج اين امر را ايجاب نمي نرفته

 عالوه از نقـش ژانبه. تحت تأثير تفكر هربرت سيمون درباره عقالنيت محدود قرار داشت
. استهـو سيستميك نيز تأثير پذيرفت3سازي اط با مدلـلويي لومواني در ارتب

___________________________________________________________________________ 
 . INRA،Tomes a et b 1993آيندهو كشاورزي آينده سبيوت، ميشل.1
 دنبالبهكه است تحليلي،1996 اينرا، انتشارات فردا، براي پژوهشي كشاورزي، دنياهاي سبيوت، ميشل كتاب.2

. است آمده پيشين گزارش
و پيچيده پديدهيك كردن فهم قابل نتيجهدرو نمادها تركيب طريقازها مدل آگاهانه ساختو ايجاد عمل«.3
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و متد به مييندهاافركار رفته از توصيف موقعيت مرحله اولرو ازاين.1شود آغاز
و سپس مرحله دوم نگاهي به فرضيه. سازي سيستميك است شامل ارائه يا مدل ها

. داردنگر سازي آينده مدل
آن ارائه سيستميك بايد سيستم و اجزاي وو نيز هاي زيرمجموعه يندهاافرعامالن

ك مي» دنياي عملي«به» دنياي ادراكي«از يندهاافربا تعريف.ندرا جستجو . كنيم گذر
و . آن را در سطوح مختلف ادراكي درك كنيم كوشيمميسيستم درحال حركت است

نگـر تكيـه هـاي آينـده فرضـيهـ يندهاافرـ نگر بر زنجيره موقعيت سازي آينده مدل
و ناپيوستگي وجود دار. دارد سـازي سيسـتميك، در حـوزه با مـدل.ددر اينجا پيوستگي

مي) كه كمابيش محدود است(عقالنيت  و با مدل قرار نگـر در حـوزه سـازي آينـده گيريم
و خالقيت از ايناما. نوآوري طور نيست كـه بـين دو حـوزه پلـي نباشـد، بلكـه بـرعكس

و حـاال مـا هسـتيم كـه ها مـي كه به ساختن فرضيهيندهاستافربررسي انتقادي  رسـيم
مي آينده نگـر شـامل هاي آينده فرضيه. كنيممي»ابداع«يا آفرينيم، تصور هاي محتمل را

و معرفي ندهايايفرحفظ، حذف يا انشعاب  جديـد توسـط عـامالن يندهايافردر جريان
و پروژه بنابراين با معرفي نقش عامالن، استراتژي.شود مي » ادراكـي«هايشان، از دنياي ها
. رسيممي» فعال«و به دنياي گذر كرده» عملي«و

 بيانياَشكالو ادبي هاي شكل كارگيريبهبا نگر آيندهو سيستميك هاي سازيمدل
تر روند پژوهشي را سادهـ حداقل در برخي مواردـ) Mappingsيا برداري نقشه( گرافيكي

 نتايج عموماًكه هايي استدالل كند؛مي دخالت پديدهيكدر عمداًكه عاملي استدالل كردن روشن همچنين
 سازي مدل لومواني، لويي-ژان،»درآيند اجرابه آيندهدر است ممكنكه كنندمي بيني پيشرا هايي پروژه

. Dunod،1990،پيچيده هاي سيستم
را»فرايندهاو موقعيت توصيف«،Epi،1974 مصنوعات، علم ها،سيستم دانش كتابدر سيمون.آ هربرت.1

.«: كندمي تعريف چنين با اغلبو كنندمي مشخص بينيمميكه طور همانراما دنياي موقعيت توصيفات..
ماكه كنندمي مشخصرا دنيايي فرايندها. دهندمي ارائه آنها شناخت برايرا معياري موضوعات، خود سازي مدل
. دهندمي ارائه دارندراما دلخواه هاي ويژگيكه موضوعاتي ايجادو توليد براي ابزاري آنها. كنيممي فعاليتآن در
 بنابراين،. است عملي دنياييبه ادراكي دنياييكاز گذار معنايبه ديگر توصيفبه توصيف نوعيكاز گذار
. است پيچيده واقعيتيكدلدر فرايند توصيفاتبه موقعيت توصيفاتاز دائمي گذار نيازمند مسائل وفصل حل ..
كه است فرايندي يافتنما بعدي وظيفه. دهيممي ارائهآنحل راهاز توصيفيو كنيممي مطرحرااي مسئله ابتدا

.»كندمي تبديل دلخواه موقعيتبهرا اوليه موقعيت
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مي ترتيب راحت بدين. اند كرده و منفي روابط بين گيري توان جهت تر يا يندهاافرهاي مثبت
را فرضيه و تحول آن و تضادهاي موجود در مفهوم كلي سيستم . كرد برطرفها را ثبت كرده

مي شناسي جديد آينده معادله كلي روش به پژوهي شناسانه صورت فرمول كنش تواند
: زير كوتاه شود

(يعني»يت«سه سيستميك(يعني»يك«سه×) سنخيت× خالقيت× عقالنيت:
) انفورماتيك× گرافيك × 

و گرافيك مواد اوليه مدل  دليلبهاما. سازي هستند سيستميك، عقالنيت، خالقيت
و موقعيت پژوهي، روش كار بايد قابليت سازگاري هاي فعاليت آينده تنوع موضوعات

مي اي از مقياس اين نياز به ارائه مجموعه. را نيز داشته باشد) سنخيت( انجامد كه براي ها
و سطوح گوناگون آناليز جوابگو هستند نهايت، انفورماتيك ابزاريدر. كاربردهاي مختلف

مي در آينده است كه تا حد كمي به پژوهي مورد استفاده قرار هاي خصوص در ارائه گيرد،
و تغييرات مورفولوژيكي آنها مطابق با زمان و اَشكال آينده سيستميك . ها

مي DADPپژوهانه فرضيه كلي اوليه در جريان اقدامات آينده و توان آزمايش شد
.1.گفت كه معتبر شناخته شد

و نتايج، يادگيري اجرايي، ارزيابي شيوهدليل شرايط طرح اوليه به و هاي عملي ها
. هاي جديد تغيير كرد آوردن ايده
به روش هـاي شناسـي روشهـاي مهمـي بـا كار رفته در اين پژوهش تفـاوت شناسي
.موجود دارد

مي به يك تغيير اوليه مهم مي:سازي سيستم مدل• از انجامد كه سبب شود پـژوهش را
و با تركيـب متغيرهـاي موقعيـت،» متغيرها«تعريف  و ينـدهاافركه مفهومي مبهم است
و پديده آندر كـه نكنـيم واقع با يك ماگما فاكتوريل آغـازدرهاي ثابت يا درحال تغيير
 هرچنـد فايـده. دهندمي فهرست اينبهراور پرهژاك اشعار دنياي ظاهر اغلب پراكنده عناصر

،ايـن تعريـف.كنندگان در پژوهش است شركت تعريف متغيرها ايجاد زباني مشترك بين
و موضوع آينده اي ناهمگن بـاقي پژوهي كه همچنان مجموعه تصويري حقيقي از سيستم

و سازي، تعريـف سيسـتم برعكس مدل. دهد ماند ارائه نمي مي و هـاي زيرمجموعـه اجـزا
___________________________________________________________________________ 

1. M. Sebillotte, C. Sebillotte, Recherche finalisée, organisations et prospective. La méthode 
prospective 
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هـا بـدون جـدايي از كـل سيسـتم كند كه در آن تفكيك روابط آنها تصويري را ايجاد مي
و  مي» يك مدل كلي در ذهن« درنتيجهصورت گرفته . دهند شكل

ميبهپژوهي از موضوعات آينده:درك سيستم• بر» درون«آيد، اصل حساب » بيرون«مقدم
هاي اجتماعي پژوهان با اين ايده درست كه سيستم در واقع، بسياري از آينده. نظر داردمدرا

اما. گيرند باز هستند، نقطه شروع پژوهش خود را تحليل محيط پيرامون خود در نظر مي
و محيط به ضرر هوش دروني خود سيستم تمام  متأسفانه اغلب اوقات توجه بيشتر به فضا

خ درنتيجه. شود مي و ساختار دروني ميانطر وجود دارد كه پيوند اين چارچوب كلي
حال، مسلماً بهتر اينبا. سيستم كه به شكل بسيار سطحي بررسي شده است ناممكن شود

. كرداجتماعي توجه-ه حساسيت سيستم نسبت به تغييرات اساسي فضاي سياسيباست 
و» كالن ساختاري سناريوهاي«ها به سمت تدريج در طول اين پژوهش بنابراين به رفته

در ادبيات. تالش شد بر مطالعات موجود در ارتباط با سناريوهاي جهاني تكيه شود
انتظار حال اين با1.پژوهي خصوصاً در اياالت متحده بسياري از اين سناريوها وجود دارد آينده
در مي برگيرند رفت كه اين سناريوهاي جهاني ابعاد اصلي يك تحليل ژئوپوليتيك جهاني را

و محيط زيست  و فناوري كه شامل سياست، اجتماع، جمعيت شناسي، فرهنگ، علوم
هاي جهاني پاسخگوي پژوهي آن بود كه اين آينده2- جز چند استثنا- نتيجه كلي.شد مي

و بنابراين باز هم بايد ساخته شوند نيازهاي پيشين نبوده .3اند
مي از ميان ابزارها كه به آنها ماتريس:ها ماتريس• كه درحاليـ شود هاي ساختاري گفته

___________________________________________________________________________ 
 State of the Future, issues and opportunities, American Coucil for the United 1998 گزارش.1

Nations University""انگليسي زبانبه جهاني سناريوي 253 شامل .
2. John L. Petersen, The road to 2015, Waite Group Press, Corte Madera, California, 1994.  
Giberto Gallopin, Al Hammond, Paul Raskin, Rob Swart, Branch points : global scenarios and human 
choice, Stockholm Environnement Institute, Pole Star series, report n 7, 1997.  

 ارزشياز شد، گرفته نظردر»پروتئينبه مربوط هاي پژوهيآينده«در بار نخستين برايكه چارچوب اين.3
 عمومي سناريوييك تعريف مسئلهحل كليد نخستين. است برخوردار پژوهانهآينده هاي فعاليت ديگر براي عمومي
 گسترش شامل دوم كليد.ايمنطقه حكومتو جهاني حكومت ليبراليسم،: حكومت شيوهاز است عبارت كالن،
. است عمديغيريا عمدي توقف متغيريك تعريفو 1998 سال كالن سناريويدر شده مشاهده هاي گرايش
. است ناپذيري برگشتو پذيري برگشت تركيبو ناپذيريبرگشتو پذيريبرگشت هاي پارادايم كليد سومين
،»جهاني سيستميك بحران«،»ليبرال طيف« سناريوهاي:از عبارتندكهشد طراحي كالن سناريوي6 ترتيب، بدين

در كلي ساختارهاي اين.»ايمنطقه بحران«و»هابلوك بين همكاري«،»ديگراي توسعه«،»جهاني مقررات«
. يافتند تحقق 2002و 1999،2000،2001 هاي سال
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مي» با وابستگي دروني« هاي بايد ماتريس اي ضروري براي ايجاد وسيلهـ شدند ناميده
مي. هستند» متغيرها«ارتباط بين   زيرا؛پژوهي دام باشند توانند براي آينده با وجود اين

ها ساختاري ثابت داشته باشند شود استدالل تعريف تمام متغيرها از ابتداي كار سبب مي
هاي ديگر كه از وارد شدن پديدهو نتوانيم براي آينده مقاطعي واقعي را در نظر بگيريم

مي در چنين شرايطي هرم ابزارها بر نقطه.شوند حاصل مي . گيرد اي شكننده قرار
پ به با» متغيرهاي«ردازش با ابزارهاي ديگر، كاهش تعداد عالوه، مشخصه روش سازگار
به. افزار است نرم مي متد ترتيب بدين. كند كار گرفته شده از اين نقص بزرگ پيشگيري

و استفاده  . شوندمياطالعات شكل گرفته نگهداري شده
د، هاي يك ماتريس با وابسـتگي درونـي هسـتن كه ايزومورف:برداري نقشهاستفاده از•

را بـرداري نقشه. كنند مزاياي آن را در مرحله ساخت مدل بيان مي هـا تحليـل ماتريسـي
آن اما عالوه،كنند آماده مي و يك رونـد نـرمهچبر گفته شد، عملكردي پژوهشي نيز دارند

هاي اطالعاتي افزايشي هستند؛ يعنـي عالوه، آنها سيستمبه. كند صعودي را امكانپذير مي
اي يك ابزار نمايشي نمادين كه قابليت آن را دارد كه مانند تصـاوير متحـرك چندرسـانه 

. نمايش داده شود
و خنثي(:گيري روابط تعريف جهت• هـا، يـكو فرضيهيندهاافردر سطح) مثبت، منفي

اينكـه در بهتـرين. شـود ها محسوب مـي شناسي روشدگرگوني بزرگ در مقايسه با ساير 
و تعارض شرايط، هماهنگي كنـد، ها را تنها در سطح عامالن تعيين كنيم كفايـت نمـي ها

سـاختار سيسـتم پويـايي خـاص. بلكه بايد در نظر داشت كه آنها درون سيستم هسـتند 
و از مبناي ثابتي برخوردار نيست ت. خود را دارد ضادهاي موجـود فرض ثبات اين سيستم

گيري روابط، خـارج شـدن نتيجه ديگر در نظر داشتن جهت. گيرد در جامعه را ناديده مي
انگارانه سناريوهاي سفيد، سياه يا خاكسـتري اسـت كـه از فرضـي ناشـي از تصاوير ساده

پژوهـي الزم اسـت كـه تضـادها، در آينـده. شوند كه با جامعه حقيقي مطابقت ندارند مي
و تقا تعارض و نقشه ها نيز در دل ماتريسبلها و سناريوها جاي گيرند ها . ها

سـناريوي(مستلزم آن است كه نـه يـك تصـوير نهـايي:نگر هاي آينده توجه به زمان•
و خاكستري هـايي از روشوهـاي متعـددي ايجـاد شـوند بلكه پيكربنـدي،)سفيد، سياه

و مدت انجام دست آمده به ميدهاينافراند كه زمان اجرا، سرعت امـري. گيرنـد را در نظر
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و نقشـه كه سبب پيدايش ماتريس هـاي شـود كـه تغييـر شـكل هـايي مـي هاي متـوالي
بـراي تشـريح پويـايي. دهنـد هاي مفروض را در طول زمان نشان مـي مورفولوژيك آينده

. هاي زيادي الزم است ها هنوز پيشرفت نگري زماني آينده

 2022وكار در سال كسب

است»20221وكار در سال كسب«پژوهي مهم در فرانسه طرح هاي آينده يكي از طرح
و انجام مطالعات الزم درخصوص كسب و كه براي درك بهتر مسائل وكار در فرانسه

و ارائه راهكارهايي براي سال و تجديدنظر در شرايط موجود به تحليل شرايط هاي آينده،
و تحليل استراتژيك برنامهوزير، توسط كميته درخواست نخست و مركز تجزيه  ريزي

و آمار) استراتژي فرانسه( و مطالعات  2015در سال ) Dares(و اداره هماهنگي تحقيقات
از. به عموم عرضه شد در كسب70در اين طرح بيش و وكار در فرانسه از ابعاد مختلف
و تحليل دقيق چارچوب تحليل و اجتماعي تجزيه و روندهاي قابلدشدنهاي اقتصادي

2.دشترسيم براي آنان 2022بيني تا سال پيش

 2020آگورا

. يابي عمومي در اروپاست ترين اقدامات در مطالعات پيش يكي از بلندپروازانه 2020آگورا
كه مديريت فعاليت وسيلهبه 2003عمليات از اواخر سال و فني هاي تحقيقاتي، علمي

ت و برنامهبايد وزارت محيط زيست، در اواخر سال.دشريزي پايدار باشد، آغاز وسعه
.فتيابا انتشار گزارشي به حجم يك كتاب، كار پايان 2007

هاي، براي تحقيق در حوزه2020يابي است تا سال يك مشاوره پيش 2020آگورا
و محيط است ونقل، مسكن، شهرسازي، ساخت حمل هدف. وساز، مديريت قلمرو، خطرپذيري

و استراتژي آن همسازي مؤثرتر، تعيين اولويت و ترسيم ها هاي پژوهشي بهتر، از طريق ارائه
و مباحث در ادوار تحليل عقالني نيازها، ان اقدامات مربوط به طرح. بود 2030تا 2020تظارات

عموم مردماز جويان در تحقيق جاي تمركز بر مشاركتبهسه تغيير متدولوژيك را نشان داد، 
جاي آنكه خود را منطبق با نظرات كارشناسان كند، نظرات كساني كه مسئوليتبه؛ سؤال شد

___________________________________________________________________________ 
1. Les métiers en, 2022.  
2. www. travail-emploi. gouv. fr 
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را عملي كردن سياست وشدداشتند، استفاده هاي بخشي ازبه؛ جاي پرسيدن علمي تنها
.ريزي، سعي شد تا خود پژوهشگران درگير شوند طريق عوامل برنامه

مي 2020چهار ويژگي كه آگورا از را از ديگر اقدامات در اروپا متمايز :كند، عبارتند
دلهعالق و :تري از عوامل متنوعهاي طيف مشغولي مندي براي مورد توجه قرار دادن انتظارات

تدارك پژوهشو مواجهه متوازن نسبت به تقاضا براي تحقيق جهتتالشـ
و پاسخخصوص در ،هايي كه اجتماعات علمي براي آنها دارد سؤاالت برآمده از جامعه

و فني آينده بر يك ساختار، تالش براي پايهـ  گذاري اكتشافاتي از مباحث علمي
 ساله؛30تا20اي يابي بخشي همسازانه براي دوره پيشمطالعهـ
. هاي تحت پوشش تغيير تركيب حوزهـ

: دو كرانه اصلي جداي از هم سازماندهي شده است،به لحاظ روش مطالعه پيرامون
پتانسيل«و مرحله دوم ارزيابي استراتژيك»تقاضا«يك مرحله مشورتي با توجه به

. ها بدان توجه دارندشجايي كه پژوه»پاسخگويي
شدبهنهايت كار در : جايي رسيد كه چهار خانواده از محورهاي تحقيقي تعريف
كه مختلفي بود، اين حوزهن عامالكه مورد حمايت:هاي آشكار انتخاب.1 اي بود

 اي براساس آن ساماندهي شده بودند؛ صورت گسترده تحقيقات به
 گذاري بيشتر مناسب باشند؛ كه شايد براي سرمايه):قطعات(ها ناگت.2
با:تحت فشار نبودن.3 و برابر كه متناسب با سطحي به نسبت پايين از تقاضا

 كنندگان است؛ سطح ميانه تداركات كه در تحقيق از دريافت
ريـزي، گفتگـوي همگـن، فضـايي بـراي بودجـه اي نـا خـانوادهكه:در تنگناها.4

م و حكميت .يان عاملين استاستراتژيك
در: كه با آن در پيوند بود دارديك از محورهاي تحقيق يك پيام كليدي هر سرمايه
به ناگت هاي آشكار در ارتباط هاي موجود كه با انتخاب عنوان يك اولويت؛ اعمال پويايي ها
؛ در مورد)المللي هاي ممتاز در سطح اروپا يا بين با ايجاد پيوند ميان محدوده برنامه( بودند
و شرايط براي توسعه»تحت فشار نبودن«گروه ، نظارت مختصر بر توسعه تحقيقات تقاضا

نو آورندگان جديد يا فرصت بيني پيدايش تدارك با پيش( تداركات از) هاي و براي برخي
.، ارزيابي شرايط واقعي براي رفع موانع علمي يا فني براي توسعه»تنگناهادر«هاي برنامه
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مي بدين اي از موضوعات مرتبط نمايانگر طيف گسترده،توان گفت كه آگورا ترتيب
ريزي فضايي، كيفيت زندگي در شهرها، سالمت، مخاطرات، برنامه( با زندگي روزانه

و  و دريا، منابع اي از ذينفعان، ين دربردارنده تنوع گسترده؛ همچن)...نواحي ساحلي
و تركيبي از روش و براي اولين بار، خود عموم و عاملين هاست؛ پژوهشگران را در ترجمه

به بهره وسيلهبهكه»سؤاالتي براي تحقيق«تفسير  به»سؤاالت تحقيق«گيران برآمده
. كشاند چالش مي
و مشتريان اين پروژه، حاميان، مشاركتنعامالدر عمل،نامبتكر ها، ياري كنندگان

1.را تقويت كنند»يابي اروپايي عرصه پيش«شوند تا اجزاي فرانسوي مي

ها نگاري آينده.2-5-6

ها فرانسه در همه حوزهرها با محوريت آينده در كشو ين پژوهشتر مهمچند يافتن هر
به امكانپذير نبود، اما در اينجا با استفاده از منابع قابل دسترسي در برخي از حوزه ها

شد ين رويكردهاي آيندهتر مهم . نگرانه در اين كشور اشاراتي خواهد

 حوزه نظامي
داشـتهاي پژوهي در حوزه نظامي پس از جنگ جهاني دوم رشد فزاينـده هاي آينده روش

و ابزار مناسبي براي كمك به برنامه و آينـده بلندهاي ريزي است نگرانـه در اختيـار مـدت
طـي. ريـزي كـرد دهد تا در روند پر تحول جامعه بشري بتوان آينده بهتري طرح قرار مي
ــار برنامــه 1993-1994هــاي ســال ــين ب ــراي اول تفصــيلياي وزارت صــنايع فرانســه ب
از آينده . فناوري كليدي به اجرا درآورد 100نگاري را براي بررسي بيش

م پنج سال گذشته را دوباره خواست تا برنامه پنجCMI2سسهؤسال بعد وزارت صنايع از
از. كندنگاري ارزيابي هاي آينده از روش گيري با بهره در اجراي برنامه ارزيابي مقرر شد

ص . نعت يا نهادهاي دانشگاهي پژوهشي حضور دارند دعوت به عمل آيدمتخصصاني كه در
___________________________________________________________________________ 

1. Science and Technology Foresight: Four French Case Studies: Collected Essays by Hugues de 
Jouvenel, Jacques Theys and Sébastien Maujean Translated from the French byChris Turner  
futuribles / MEEDDAT (Ministère français de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de l’aménagement du territoire) 
2. CM International Group 
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و پنج اي است ميان نگاري جديد دوره دوره زماني آينده ساله كه با توجه به افق مدت
و ارزيابي خواهد زماني پيش .1شدروي كشور طراحي
هـاي نگاري نظامي در فرانسه، خود را محدود بـه آثـار منتشـر شـده مؤسسـه آينده

نظـر سـازمان تـداركات زيرعمده تالش صورت گرفته در اين حوزه. پژوهشي نكرده است
ميو مراكز تحقيقاتي زير2تسليحاتي حـال اهميـت بحـث ايـنبا. گيرد مجموعه آن انجام

در اين نهاد بـازيگر اصـلي سياسـت نوآوري در صنايع نظامي سبب شد تا  سـازي نظـامي
و يكپار و سيستم مطالعات نظامي در فرانسه به شكلي همگن و چـ فرانسه شناخته شود ه

در.دكنـ هـاي اروپـايي عمـل به بيان ديگر، متمركزتر از ساير دولـت البتـه ايـن تمركـز
و در قالب تفاهمنامهفرايند چارچوب و اتحاديه جهاني شدن المللـي، تـأثيرات بين هاي ها

و در تقويـت توانمنـدي  هـاي فناورانـه ايـن فراواني بر نظام نوآوري دفاعي كشور گذاشته
. كشور نقش مهمي ايفا كرده است

 فعاليت دفاع بخشبا رابطهدر مختلفي فني هاي سازمانو تحقيقاتي مراكز DGAبر عالوه
و انرژي اتمي فعاليت حوزهدر معموالًو كنند مي هاي كليدي مانند هوافضا، الكترونيك، مخابرات
مي جمله اين سازماناز. دارند به ها . نام بردONERA6وCEA3،CNES4،CNET5توان

و حتي خصوصي فرانسه نيز در پيشبرد سياست هاي بخش صنايع بزرگ دولتي
و در قالب اري به شيوهاين تأثيرگذ. نظامي اين كشور حضوري فعال دارد هاي مختلف

با البي و همچنين ايجاد ارتباط و پارلمان بروز كرده DGAهاي سياسي بر اعضاي دولت
اند تا نفوذ خود ها توانسته ميالدي تعداد زيادي از اين شركت 1990در طي دهه. است

و عميق ميجمله ايناز. تر سازند را در نظام دفاعي فرانسه مستحكم به صنايع توان
Alcatel ،SNPE7،DCNS1،GIAT2وThomson-CSF 3.دكراشاره

___________________________________________________________________________ 
. 1388 طهماسبي،.1

2. Direction Générale de L'armement (DGA) / Directorate General for Armaments (in English) 
3. Commissariat à L'énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) / Alternative 
Energies and Atomic Energy Commission (in English) 
4. Centre national d'études Spatiales (CNES) / National Center for Space Studies (in English) 
5. Centre National D'études des Télécommunications (CNET) / National Center for 
Telecommunication Studies (in English) 
6. Office National D'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) / National Office of 
Aerospace Research Center 
7. Syndicat National de L'édition Phonographique (SNEP) / National Syndicate of 
Phonographic Publishing (in English) 
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كه بررسي تعامالت موجود در بخش دفاعي فرانسه، نشان دهنده اين موضوع است
و صنعتي شكل يك سيستم بسيار قدرتمند در ميان سازمان هاي مختلف تحقيقاتي

ميگرفته است كه ماهيت بسيار پررنگي به نظام نوآو اين موضع. دهد ري دفاعي فرانسه
ميبهويژه در صنعت دفاعي فرانسه به صنعت دفاعي فرانسه دربرگيرنده. شود خوبي ديده

را اي از شركت مجموعه و دولتي است كه شبكه توليدي بسيار نزديكي هاي خصوصي
و اين شبكه توليدي با تقسيم سهام ميان اين شركت. اندل دادهيشكت و با جود سهام ها

و خصوصي، بسيار تقويت شده است . دولتي
طور كلي پس از فروپاشي شوروي سابق، سياست نظامي فرانسه دستخوش تغييرات به
ها همكاري بيشتري با ناتو داشته فرانسه تالش داشته تا در اين سال. اي شده است گسترده

و سطح همكاري در. كا نيز گسترش دهدهاي نظامي خود را با اياالت متحده آمري باشد
در8حمالت هوايي عليه صربستان، فرانسه نزديك به و درصد حمالت هوايي را انجام داد

مي. جنگ خليج فارس مشاركتي فعال داشت دهد كه فرانسويان از هدفشان اين موارد نشان
. اند كه همانا تشكيل يك سيستم دفاعي اروپايي است تا حد زيادي صرفنظر كرده

در شدهساله ارائه30در فرانسه طرحي است كه در آن بررسي سناريوهاي چندگانه
لذا. رابطه با لزوم افزايش يا كاهش تداركات نظامي كشور در دستور كار قرار گرفته است

مي به با وجود اين. آيدوجودبهرسد، تغييرات جديدي در بودجه دفاعي اين كشور نظر
. فرانسه تبديل شدن به پايه اصلي سيستم دفاعي اروپاست ها، همچنان هدف محدوديت

نظامي اينتدولت فرانسه طرح بلندمدتي را براي افزايش قدر 2002در سال
و توانايي ساخت  كشور به كمك توليد دومين ناو هواپيمابر اتمي، حفظ بازدارندگي اتمي

به عالوه.دكرريزي موشك بالستيك برنامه مي براين بههعالقرسد كه فرانسويان نظر  مند

 درحال. رسدمي سال 380از بيشبهآن عمركه دارد فعاليت انرژيو نظامي سازي كشتي حوزهدر كمپاني اين.1
 خالص درآمد. كندمي دنبالرا خود صنعتي فعاليت جهان كشور10درو بوده كارمند هزار 13000 داراي حاضر
 اختياردر كمپاني اين سهام درصد35. است شده برآورد يورو ميليون 103 معادل 2013 سالدر كمپاني اين
 گزارشبه دنيا مهم اقتصادي كمپاني 475و جهان سازي اسلحه بزرگ كمپاني يازدهمين،Thales Group گروه
 درصد64. آمد وجودبه».افايسي- تامپسون« كمپاني نام تغيير اثردر 2000 سالدركه است فورچون نشريه
. است شخصي سهام درصديك تنهاو بوده فرانسه دولت اختياردر كمپاني ماندهباقي سهام

. شودمي شناخته Nexter تجاري نامبا حاضر درحالكه فرانسهدر قديمي نظامي صنايعاز يكي.2
. Serfat &Markusen ,2000؛.ك.3
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و صادرات جنگ و توليد به رشد بخش خصوصي كه حتي صورتي افزارهاي نظامي بوده
و اقتصادي كشور در رابطهرخارجه مسئول برقرا وزارت امور ي توازن ميان منافع سياسي

.1است شدهافزارهاي تسليحاتي با فروش جنگ
هاي امنيتي فرانسه براساس دو مقوله مفهوم نيروي مشترك طلبي طور كلي جاه به

و تمايل شديد اياالت متحده آمريكا به ايفاي نقش يك كشور اروپايي در توسعه  تركيبي
ميبهناتو،  آن. آيد حساب و زمان از منفعت خودپربه بعد، فرانسه به بهبود روابط حسنه

و برتري مستمر ناتو در تحقق اهداف.دكر با ناتو اقدام در همين راستا، فرانسه هم نفوذ
و دفاعي اروپايي تنها در  و هم پي برد كه اهداف هويت امنيتي امنيتي اروپا را پذيرفت

مي صورت هم پنج سال بعد، نقش پاريس در پايبندي به اين. يابد راستايي با ناتو تحقق
و مي اذ دو موضوع آشكار شد خطتوان مشي سياست دفاعي فرانسه براي عان كرد كه
و روشن نبود .3و2آينده، شفاف

 حوزه فناوري

و جالبي در اوايل دهه نگاري تحت، در زمينه آينده1980در فرانسه اقدامات متعدد
و اجتماعي حاكميت دولت انجام شد كه فناوري را به عنوان ابزار پيشرفت اقتصادي

اي بين مذاكرات فناوري عمده 1981براي مثال، در سال.ستدان داراي ارجحيت مي
و گزارش 1200 دار به همراه بر وجود پنج حوزه اولويت هايي مبني خبره صورت گرفت

با. يك گزارش كلي تهيه شد و فناوري همراه يك سال بعد، كنفرانس ملي تحقيق
، نيمي از ترتيب اينبه.شدر اي مختلف با مشاركت سه هزار نفر برگزا هاي منطقه همايش
و دولت در پي آن، برنامه فناوري هاي بسيج ملي را براي ترويج هاي كليدي شناسايي شد
. انداخت ها به راه گونه همايش اين

دهي اين نگاري منظمي براي هدايت يا جهت هاي آينده، فعاليت1980در دهه

___________________________________________________________________________ 
. 1390 ديگران،و محمدي1
. 1386 اميني، ميرزاو اكبرزاده علي.2
 مطالعه براي. است»يكموبيست قرندر فرانسه دفاعي سياست« كتاب ترجمهو برگرفته خالصه، مقاله اين.3

:به كنيد رجوع بيشتر
Gregory, S. (2000). French Defence Policy into the Twenty-First Century. Springe 
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از هاي آينده ساير نمونه.شدهاي ملي انجام دسته از برنامه فعاليت: نگاري عبارت بودند
و20براي شناسايي 1984مركز ملي تحقيقات علمي در سال  موضوع راهبردي

و اداره برنامه 2005سال كه در كنفرانس  ريزي در سال مركز ملي تحقيقات علمي
، گرايش به 1986حال، بعد از تغيير دولت در سال اينبا. بود كردهسازماندهي 1985
، يعني هنگامي كه پيمايش دلفي در زمينه يافتكاهش 1994نگاري تا سال آينده

و آموزش عالي انجامرافناوري آينده اين موضوع در موازات فعاليت. دادوزارت تحقيقات
ميهاي كليدي نگاري ديگري بود كه وزارت صنايع براي شناسايي فناوري آينده  داد انجام

شد وريطرح فنا( بر) هاي كليدي پنج سال بعد از آن تكرار و فعاليتي بود كه بيشتر
و جامعه تأكيد مي و فناوري توجه نيازهاي صنعت و كمتر به مسئله فشار علم كرد

از هايي مانند پيمايش اين پيمايش دلفي داراي پرسش. داشت و ژاپني پيش هاي آلماني
فركه طوريبه. اين بود مينظرات خبرگان و ژاپني مقايسه .شد انسوي با خبرگان آلماني

: برخي از اهداف عبارت بودند از
 آيا پيمايش دلفي در فرانسه كاربرد دارد؟ـ
ميـ  كنند؟ آيا خبرگان همكاري
مي آيا تصميمـ  گيرند يا خير؟ گيرندگان تحت تأثير نتايج قرار

و سازمانها براي بيش از سه هزار خبره از صنعت پرسشنامه هاي، دانشگاه
و در1تحقيقاتي دولتي فرستاده شد هاي لحاظ برخي از پرسش. گرفتميبر بخش را

: شده در تحليل نتايج عبارت بودند از
 ميزان توافق ميان خبرگان چقدر است؟.1
 هايي از خبرگان نظرات كامالً متفاوتي دارند؟ آيا گروه.2
نظرات خبرگان با نظر اشخاصي كه دانش كمتري نسبت به موضوع دارند.3

 متفاوت است؟ 
و ژاپني نشان داد كه خبرگان فرانسوي مقايسه نتايج كار با پيمايش هاي آلماني

و آلماني خود نظرات مشابهي زمان تحقق يا توسعه فناوري بارهدر ها با همتايان ژاپني
به در برخي از بخش. دارند نسبت داراي اهميت نيز نوعي توافق جمعي ميان هاي

ميبهنخبگان  پيشرفت عمده10براي مثال در حوزه علوم زيستي، فهرست. خورد چشم
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اين. ها داشت خبرگان فرانسوي درج شده بود، شباهت زيادي با آلماني وسيلهبهكه
ه حال، تركيب همه بخش اينبا. موضوع در بخش مواد هم صادق بود مپوشاني بسيار ها،

يك(ها را براي هر كشور نشان داد ين موضوعتر مهمكمي ميان ده موضوع از  تنها
هايي كه داراي بيشترين تفاوت ميان موضوع). موضوع مشترك در ميان سه فهرست

و دو كشور اروپايي بودند، عبارتند از و برداري از اقيانوس هاي داخلي، بهره ربات: ژاپن ها
و ساير پيماي مسافرتي مافوق صوت كه نشانتوسعه هوا دهنده خصوصيات اقتصادي

. خصوصيات ملي هستند
كدام كشور درحال حاضر رهبري فناوري جهان را برعهده«در رابطه با پرسش

آوري نسبت خبرگان فرانسوي تمايل شگفت. هاي جالب توجهي وجود داشت تفاوت»دارد؟
ها، كه آلماني عنوان يك كشور برجسته در اين زمينه داشتند، درحالي به اياالت متحده به

به ژاپني هاي فناورانه احتمالي در رابطه با پرسش محدوديت. عنوان رهبر قبول داشتند ها را
مل نيز تفاوت ميبهيتي هاي در فرانسه بخش كشاورزي، در آلمان بخش. خورد چشم

و معماري داراي كمترين محدوديت حمل و در ژاپن بخش ساختمان . ها بودند ونقل
المللي نياز دارد؟ نيز اين پرسش كه كدام مباحث به بيشترين همكاري بين درباره نهايت در

و آلماني هاي يكي از نقاط ضعفي كه در پيمايش.شتها وجود ندا توافقي ميان فرانسويان
مي اين بود كه اين پيمايش خورد دلفي به چشم مي به ها طور مصنوعي توافق جمعي توانند

و  در اينبا. ها را به انحراف بكشند سياست درنتيجهايجاد كرده حال، فعاليت فرانسويان
شد حوزه آينده در همچنين تفاوت.ه استنگري فناوري بيشتر بر تكنيك دلفي معطوف ها

مي ها نشان از تصور آينده پاسخ 1.دهد اي متفاوت در ميان جوامع مختلف را نشان

در گيري از آينده ين فاكتورها در افزايشِ قدرت هر كشور، بهرهتر مهميكي از نگاري
و فناوري است مي. حوزه علم ار دفاعي توان به ابتك امري كه ازجمله اهميت آن در تاريخ

در ين مؤلفهتر مهمآمريكا موسوم به جنگ ستارگان نام برد كه يكي از2استراتژيك ها
و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق  ميبهپايان جنگ سرد . آيد حساب

گـردد بـازمي 1946ريزي در فرانسه، به سـال برنامهفرايند كه اشاره شد، طور همان

___________________________________________________________________________ 
. 1391 متحد، ملل سازمان نگاريآينده گروه.1

2. Strategic Defense Initiatives: SDI 



 پژوهي جهان آينده 576

1سال وقف پيداكردن يك راه سـوم40به مدت CGPريزي برنامه.شدتأسيس CGPكه

و اجتماع بود تا بتوانند همبسـتگي اجتمـاعي جامعـه فرانسـه را حفـظ در حوزه اقتصاد
يـادگيري عمـل فراينديك همانندند؛ اما تا زماني كه طرح به سند تبديل شود، طرح كن
در حقيقـت، يـك. يگران اجتمـاعي اي از بـاز واكنشـي ميـان مجموعـهيفرايندكند، مي

و خواسته هاي دولت ويژگي مستمر از طرح همواره اين بوده كه طرح سنتزي ميان افكار
و اتحاديهو است . الزم هسـتند هاي كارگري براي تحقق اهداف بلندمـدت بخش صنعتي

تأييـد نهـايي آن، حاصـل زيـرا؛بـرد لذا تهيه طرح در فرانسه تقريباً دو سـال زمـان مـي
و تقابل ميان بسـياري از كـارگروه برهم و كميسـيون كنش هـاي مختلـف اسـت؛ امـا هـا

ريزي در كشور فرانسه، سياستگذاري عمومي در اين كشور مسـير توسـعه برخالف برنامه
ميدر. كند خود را طي مي ريـزي، ابزارهـاي تحقـق توان گفت كه هنوز اهداف برنامه واقع

و نامشخص باقيو نتايج مورد استفاده آن اين امر سـبب شـده تـا. مانده است اش، مبهم
گيـري از رويكردهـاي ديگـر علمـي بـراي تصويرسازي آينده براي فرانسه، نيازمند بهـره 

كه. بيني رويدادها باشد پيش و3بـا يـك سـرخوردگيRCB2به همين دليل بود عظـيم
و آيندههاي اساسي در رابطه با محدوديت نگـاري مواجـه خود در امر تحقيقات اقتصادي

و توليـد نظريـات اين سـرخوردگي همچنـين در ارتبـاط ميـان رويـه. شد هـاي اجرايـي
و فناوري ظهـور. دانشگاهي، بيش از پيش نمايان شد در چنين فضايي سياستگذاري علم

و توانست در دهه  وستميالدي، نخستين اثرگذاري خود را بر سيا 1980كرد هاي علـم
و فناوري از ايـن پـس اين امر سبب شد تا آينده. فناوري دولت فرانسه بگذارد نگاري علم

و در قالب سياست ريزي از شكل برنامه هاي دولتي مـاهيتي سازي هاي كالن دولتي خارج
هـاي مطروحـه در درون محوري نشئت گرفته از پرسش اين مسئله. محور پيدا كند مسئله
ي علمي توليد شده در فرانسه نبود، بلكه برگرفته از نيازسنجي معطـوف بـه بـازار، محتوا

و خدمات اين كشور تلقي مي طرحو قانونLOP4تصويب دو قانون. گشت بخش صنعت
و فناوري سبب شـد تـا 1985و 1982هاي ترتيب در سال به5سه ساليانه در زمينه علم

___________________________________________________________________________ 
1. Third Path 
2. Rationalisation des Choix Budgétaires / Rationalization of Budgetary Option (in English) 
3. Disillusionment 
4. Loi d’orientation et de Programmation de la Recherche 
5. Law on the Triennial Plan for S&T 
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ق  شـده ريزي استراتژيك متمركز خـارج هاي برنامه البترسيم آينده فناوري در فرانسه، از
و الزامات مربوط و بخش خصوصي واگذار،و بيش از گذشته نيازها 1.شودبه بازار

 حوزه سالمت

. كند گزارشي از وضعيت بهداشت جهاني منتشر مي2هر سال سازمان جهاني بهداشت
اي جديد براي بررسي سطح اي از آمارها، امكان مقايسه اين گزارش وراي عرضه مجموعه

و بهزيستي ميان مناطق مختلف جهان ارائه مي سازمان جهاني 2000در سال. كند رفاه
و درجه بهداشت براي مشخص دي وضعيت بهداشتبن تر شدن شرايط كشورهاي مختلف

 كشور بررسي 191از ميان.دكربندي هاي بهداشتي را رتبه آنان، هر يك از سيستم
.، فرانسه رتبه نخست را كسب كردشده

شدبندي براساس پنج شاخص مورد نظر سازماني جهاني بهداشت اين رتبه : انجام
از طريق معيار با سنجش سطح سالمت عمومي مردم مرتبط است كه:لاوشاخص

سالمت مورد انتظار در طول زندگي) هاي دوره(ها گيري سال ابزارهايي همچون اندازه
مي شهروندان كشور . پذيرد صورت

دربرگيرنده سنجش ميزان نابرابري در برخوداري از خدمات بهداشتي در:دومشاخص
. گستره جغرافيايي كل كشور است

بر ميزانم بهداشتي آن كشور مبتنيبيانگر سطح پاسخگويي سيست:شاخص سوم
و منزلت اجتماعي بيماران، حفظ اطالعات شخصي آنها، ميزان احترام گذاري به شأن

دهنده هاي ارائه استقالل سيستم از ساير نهادها، سرعت درمان بيماران، كيفيت محيط
و سطح حمايت .ستاهاي اجتماعي ارائه شده بيماران خدمات

هاي با ميزان نابرابري در خدمات ارائه شده براي اقشار در معرض آسيب:چهارم شاخص
و غيره مرتبط است اجتماعي همچون زنان، سالخوردگان، كودكان، اقليت .هاي نژادي

و بار مالي دريافت خدمات درماني براي نمايانگر هزينه:پنجم شاخص هاي درماني
3.بيماران است

___________________________________________________________________________ 
1. Barré R., 1986.  
2. World Health Organization 
3. WHO Report, 2000.  
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و توسعههمچنين سازمان همكاري اقتصاد هر ساله گزارشي بهداشتي براساس1ي
به 2007در سال.دكن معيارهاي خود، منتشر مي كارگيري معيارهاي اين سازمان با

هاي پذير بودن پذيرش بيمارستاني، وضعيت مراقبت جديدي همچون ميزان اجتناب
و نرخ بقاي سرطان خاص هاي بهداشتي پس از عمل جراحي، تشديد حاد بيماري مزمن

د كه در اين ميان، بازهمكر هاي بهداشتي اروپايي اقدام بندي كيفيت سيستم به دسته
2.فرانسه باالتر از متوسط اتحاديه اروپا قرار گرفت

به با وجود اين موفقيت هاي دست آمده براي سيستم بهداشتي فرانسه، در سال هاي
در متوسط هزينههاي اقتصادي كشور، سطح دليل تغيير در مدل اخير به هاي درماني

و نيروي متخصص موجود در اين حوزه رو به كاهش است كه اين  فرانسه باالتر رفته
درحال. شك نوعي گذار به سيستم بهداشتي جديد را طلب خواهد كرد بدونتغييرات 

. اي در نظام سالمت فرانسه درحال وقوع است حاضر تغييرات عمده
و بيمار درحال شكل:تغيير اول تحقيقات قديمي. گيري است حول ارتباط ميان پزشك

و بيمار اعتماد مبتني در فرانسه نشان مي  بر درمان تجويز شده دهند كه بين پزشك
و صدور نسخه. برقرار است در واقع در اين تحقيقات فرض بر آن است كه تشخيص

لذا. فرانسه شكل گرفته است پزشك مبنايي بوده كه در آن اكوسيستم نظام سالمت
و  و كيفيت آن مبتني است بر محاوره شكل گرفته ميان پزشك اساس اين نظام سالمت

و كيفيت اين محاوره است و ارتقاي كيفيت آن در گرو ارتقاي سطح اين محاوره. بيمار
و از شكل غيردمكراتيك به فُرمي دمكراتيك نزديك در طول زمان تكامل دهشتر يافته

را بيماران امروزي آگاه؛ زيراستا و پزشك و باسوادتر از گذشته هستند مرجع تنها تر
و. ناپذير در امر بهداشت فردي خود نخواهند پذيرفت شك امروزه بيماران منفعل نبوده

و چون اتفاقاتي كه بر بدنشان مي وار گذرد آگاه باشند؛ بنابراين از قالب اُبژه بايد در چند
ش و نقش فعال در مراقبتخود خارج اين امر تا جايي. اند هاي بهداشتي پيدا كرده ده

. پيش رفته كه اعتبار يك درمان خوب به ميزان پذيرش آن توسط بيمار بستگي دارد
و دستگاه گران، همچون آزمايش هر اندازه هم كه ديگر مداخلهحال اين با در ها ها،

و پزشك قوي باشن ، كنندنتوانند اعتماد بيماران را جلب اگر اما،دارتباط ميان بيمار

___________________________________________________________________________ 
1. Organization for Economic Cooperation and Development 
2. OECD Report, 2007.  
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بر همين اساس، تالش شده است تا از هر ابزاري. درمان با شكست مواجه خواهد شد
1.هاي درماني استفاده شود سطح اعتماد بيماران به پروتكليارتقا براي

و درمان:تغيير دوم گذ به ارتباط درماني درمانگر شته شونده مربوط است كه در
و بدل،بوده است2صورت ديالوگي شفاهي به اما در چند دهه اخير ثبت اطالعات رد

و درمان به شده ميان دو سوي رابطه درماني يعني درمانگر صورت نوشتاري شونده
. است شدهامروزه متغير ديگري به اين ديالوگ درماني اضافه. درحال وقوع است

تا موضوع محرمانه باقي ماندن اطالعات شده باعثكامپيوتري شدن ثبت اطالعات
در. هاي اصلي سياستگذاران اين حوزه تلقي شود بيماران ازجمله اولويت سؤاالت مهمي

مي.رابطه با سطح محرمانه بودن اطالعات مطرح است توانند اطالعات بيماران تا كجا
و طور جدي خود را محرمانه نگاه دارند؟ يا مثالً اگر فردي سالمتش به در خطر باشد

و آشكار  و سيستم بهداشتي در قبال ايننامطلع، وظيفه شودنخواهد اطالعاتش فاش
و و ساير خدمه بيمارستان، همچون پرستاران فرد چيست؟ حدود دستيابي درمانگر

چه اندازه باشد؟ دولت كارمندان، به اطالعات خصوصي بيمار بايد تا چه اندازه اجازه ها تا
به بدونتوانند داشته باشند؟ دسترسي به اطالعات بيماران را مي شك عدم پاسخگويي

3.اين سؤاالت تصوير روشني از آينده سيستم بهداشتي فرانسه نمايان نخواهد كرد

و ايفاي:تغيير سوم كه آينده نظام سالمت فرانسه را تعيين خواهد كرد، درجه حضور
به. درمان بيماران است چگونگيدرها نقش پروتكل اثربخشي يك سيستم بهداشتي

و تجويز پزشك بستگي دارد براي ارتقاي سطح مراقبت بهداشتي نوعي. قدرت تشخيص
ها غلبه بر اين موضوع تنها از طريق گسترش پروتكل. نياز است4شناسي چندگانه آسيب

مي براي مثال پروتكل. ميسر است كه ها تعيين ميكنند ؟شود چه كسي مريض محسوب
كسيچه؟وضعيت كدام بيمار سرطاني وخيم است؟چه كسي فشار خون باال دارد

كسي به عمل جراحيچهو؟كسي استچهمورد اورژانسي؟نيازمند عمل جراحي است
شناسي چندگانه اختيار عمل پزشك براي تشخيص اين موارد اما در آسيب؟نياز دارد
بر واقع امروزه تالش بر اين است تا كنترل اين پروتكلدر. تر است گسترده فرايند ها

___________________________________________________________________________ 
1. Water, 2003.  
2. Verbal 
3. Uslu & Stausberg, 2008.  
4. Polypathology 
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و تجويز محدود ها همچنان بر قدرت حال طرفداران پروتكل اينبا. شودتشخيص
و سيستماتيك  كه. ها تأكيد دارند دن امور توسط رويهكرسازماندهي آنها معتقدند

مي گيري فراتر از پروتكل آزادسازي پزشكان در امر تصميم مخربي بر نظامرثاآتواند ها
و تجويز نيازمند تغييرات به تعبيري، پروتكل. سالمت كشور بگذارد زدايي از تشخيص

و ساختاري است كه ابعاد گسترده از اساسي نظام سالمت همچون تغيير در تري
و نظام بيمه بيمه مي هاي درماني 1.دشو اي كشور را نيز شامل

و سازگار مرتبط با گذار به ارائه مراقبت اين تغيير: تغيير چهارم هاي بهداشتي يكپارچه
و يكپارچهدباي اين به آن معناست كه يك نظام سالمت.2است سازي از طريق ادغام

و مراقبتي، هزينهيندهايافرتمامي   بايد ديگر ازسوي. هاي بيماران را كاهش دهد درماني
در اين. سازدبهاي كشور به كمك بخش صنعت شيوه درمان را متناسب با زيرساخت

:راستا سه بخش صنعتي الزم است تا در اين امر مشاركت فعالي داشته باشند
از.1 مي بيمهبخشي توانند خدمات گران هستند كه به كمك ساير مراكز اجتماعي

و كهنسال ارائه دهند . مناسب را به افراد وابسته
وهاي خدماتي شخصي كه حاميان سنتي شركت.2 توانند به خلقمي هستند

اين نهادها امروزه در قالب. بازارهاي جديد براي ارائه خدمات بهداشتي مبادرت ورزند
و ارائه خدمات بهداشتي خود را به شكلي يكپارچه برنده اي متعدد درحال ظهور بوده

.دكنن عرضه مي
و تشكل انجمن.3 از اي در حوزه مراقبت هاي حرفه ها هاي بهداشتي هستند كه

و يكپارچه طريق حمايت سازي ارائه خدمات هاي لجستيكي خود، نقش مهمي در ادغام
بهبهداشتي در نظام سالمت فران مي سه داروسازان،. كنند ويژه در نواحي روستايي ايفا

و پزشكان متعهد ازجمله اين افراد هستند 3.پرستاران

 حوزه ارتباطات

و ارتباطات دائماً درحال توسعه ها، ديسك ماتيك تلويزيون آينده، تله هاي فناوري اطالعات

___________________________________________________________________________ 
1. Armstrong, 2002.  
2. Integrated and Interoperable Healthcare 
3. Gille & Houy, 2013.  
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و محصوالت جديد به بازار مي لحظه به لحظه نگران تأثيرات اينها حكومت. آيند هستند
و اقتصادي هستند تا  المللي هاي بين كه سازمان جاييموج تكنولوژي بر فرهنگ ملي

و مضرات اين انقالب تكنولوژيكي بوده دهه در اين عرصه. اند ها در پي شناسايي فوايد
ميبهنظرات متفاوتي  همگان اين است خورد، اما يك واقعيت پذيرفته شده در ميان چشم

آنهرو استجهانييكه تكنولوژي جديد ارتباطات مقياس كشور به روش خود به
ميبه. دهد واكنش نشان مي هاي جديد مخابراتي براي رسد توسعه جهاني سيستم نظر

و عرضه شركت و استانداردسازي كارآمد انديشه نمايش و فرهنگ هاي چندمليتي ها ها
ميمانند كاالهاي مصرف ازي عمل و از طرفي يكسو كنند كه اساسي براي بقاي انسان بوده

در ميان. كن كنند تواند زندگي انسان را ريشه ديگر همچون سالح عمل كرده كه مي
به كشورهاي صنعتي، فرانسه يكي از پيشرفته كارگيري فناوري جديد اطالعات ترين آنها در

و روابط فناورياين اعتقاد وجود دارد كه البته. است هاي جديد، ساختارهاي فعلي
و تخصيص مجدد منابع  سيستماتيك را با اجتناب از مسائل مربوط به توزيع مجدد قدرت

و اجتماعي تقويت كرده بين گروه و منفي اما اين گزاره، هاي اقتصادي نظربهها بدبينانه
و براي روشن. رسند مي شدعيني ارزيابي هايي تر شدن موضوع نمونه در ادامه .خواهد

در اين. آمده در حوزه ارتباطات فرانسه بودوجودبهيكي از اولين تحوالت1دوركاري
اين پروژه.شد،كه اخيراً متوقف شده است، امتحانMarne-la-Vallée2رابطه ابتدا پروژه 
در. هاي جديدي بود كه اهداف اجتماعي مختلفي داشت يكي از آن پروژه اين پروژه

ميبلند و سياسي به تشويق شركت مدت ها به باز توانست با كسب حمايت قدرت اجرايي
و همچنين خدمات را در مناطق  شدن در مناطقي كه نرخ بيكاري بااليي دارند بپردازد

،كمپاني وارد اين عرصه شدند10حدود اينكه با وجود. اك بگذاردصنعتي شهري به اشتر
و ممنوع اعالم شد آمد كه اين پروژه وجودبهزيرا اين تصور؛اما اين پروژه ناگهان متوقف

مييامواج گيري تبليغات منفي عليه آنهايي توانند به شكل اجتماعي توليد كرده است كه
را شودمنجر  در. اند ندازي كردها راهكه طرح مذكور هاي ساختمان اين پروژه براي آزمايش

هاي خدماتي كه در داخل يا حومه پاريس قرار هايي از شركت شهري جديد يا دپارتمان
___________________________________________________________________________ 

1. Telework 
يا (communes)كمون26 هكتار، هزار15بر بالغ مساحتيدر امروزهو كرد كاربه آغاز 1965 سالدر پروژه اين.2

. است بوده نفر هزار 290به نزديك 2007 سالدر ناحيه اين جمعيت. است داده جاي خوددررا فرانسه بخشداري همان
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آن بود كه يك گروه دنبالبهمثال، يك شركت خدماتي براي. داشتند، طراحي شده است
و تحليل تشكيل دهد يا يك تولي و تجزيه در پي دكننده دستگاه اداريبرنامه نويسي

و نگهداري بود كارگذاشتن تيم يك شركت غذايي هم خواستار برپايي خدماتي. هاي تعمير
و ساير شركت و منشي اندازي حوزه ها نيز در پي به راه تجاري بود كه گري بودند هاي تايپي

2.انجام شد1تمام اينها با كمك فناوري ارتباط از راه دور

و تحليل جامعه CEGOS3را 1979 سالدرشناختي با وجود اين اولين تجزيه

جاي حذف شدن، تقويتبهگري هاي پردازش كلمه نشان داد كه منشي سيستم بركاربرد
و تمايالت بيشتري در استفاده از آن شكل گرفته است طرح آموزش خاص براي. شده

و سيستمپردازه هاي شخصي به استفاده از واژه منشي بها طورجدي توسط هاي مديريت
م و در بررسي اخير  Rémy تحقيقاتيسسهؤتوليدكنندگان در نظر گرفته شده است

Genton وCESA كهأت وكار هاي پردازنده واژه در كسب درصد سيستم90ييد شده است
ن. اند شدهفرانسه امروزه استفاده  يز بعد از گذشت چند سال صنعت اتوماسيون اداري
و پيچيده درحال ارائه دادن سيستم ، كامپيوترهاي شخصي، VDUsتري از قبيل هاي تازه

و ويديوتكس سيستم ها كنندگان اين سيستم تنها استفاده. اي است هاي حرفه هاي گرافيكي
كه ساير كاركنان از استفاده آنها هاي باالي مديريتي هستند درحالي سرپرستان در رده

زمان بيشتري برايكه طوريبه.يابدقرار بر آن است تا اين رويه تغييرو اند محروم شده
و سرپرستان عالي و كاربرد دفترچه مديران و آنها بتوانند با يادگيري هاي رتبه حفظ شود

.اي بزرگ به نمايش بگذارند الكترونيكي خود محاسبات الزمه را روي صفحه
كه تكنولوژي براساس چند فرضيه پايه استوار به مرور زمان متوجه شدندنامحقق

و در عوض كار مديريت است، اينكه كار تايپ مختص منشي هاي شخصي است
با دستگاه  هاي هوشمند به عهده مديران است؛ درصورتي كه فراموش كردند كه اين دو

جاهاگر كار يكي جاب. كنند هم كار مي و يا مديري ترفيع پيدا كند، هم وهبجا شود جايي
و كيفيت ارتباطات اين دو فرد با شك چنين بدون. هم بستگي دارد هم ترفيع به ميزان

بههوسيله جاببهاي كه در پي تغيير روابط پروژه و يا انتقال صرف تماس جايي مديريت

___________________________________________________________________________ 
1. Telecommunication 
2. Flichy, Les Industries de l’lmaginaire, 1980.  
3. Commission Générale de l’Organisation Scientifique du Travail 



ـ آينده  583 پژوهي در فرانسه فصل ششم

و استقبال عمده نيروي كار قرار نخواهد گرفت بنابراين،. منشي باشد مورد شناسايي
و تماسامكان توانمندساز و سازماندهي ارتباطات هاي مديران به نوشتن يادداشت خود

مي هايشان، بهترين راهو تلفن 1.شود حل تصور شده كنوني تلقي

و مشكالت اينبهاما راستي ريشه اين مشكالت در كجاست؟ چرا ارتباطات فرانسه
ميااطالعات كه بايد به نوآوري در فن  پردازد؟ وري منجر شود؛ صرفاً به تقويت وضع موجود
و فناوري بسيار محتاطانه ها در استفاده از سيستم درواقع، برخي از شركت هاي اطالعات

به عمل مي و در در كارگيري نوآوري كنند و يا مشاركت هاي اجتماعي مانند طرح دوركاري
و مركزيت طور مشابه افزايش محليبه. ترديدي ندارند2طرح سود مشترك، زدايي سازي

و حكومت محلي نشان مي مي امنيت اجتماعي كه دهد كه مقامات دولتي گاهي تالش كنند
به. تر شوند به عموم جامعه نزديك مي اما هاي اجتماعي تمام رسد كه نوآوري نظر

مي پيشرفت و آنهايي كه اين تكنولوژي را بهبود هاي تكنولوژي مدرن را ناديده گيرند
مي مي و منفعل براي جامعه به تصوير . كشند بخشند، كساني هستند كه الگويي بوروكراتيك

و در آغاز. دهند فاكتورهاي مختلفي اين پديده را شرح مي ابتدا، تعليم طرز فكر
مي ايدئولوژي آنهايي كه به ترويج پروژه را. پردازند هايي با تكنولوژي باال اكثريت آنها

مينامهندس و داراي ذهني علمي هستند كه براي برنامهودهند تشكيل هاي كاربردي
و،3نمايندگان مردم فرانسه در ناحيه وليزي. يافته شده است اي سازمان حرفه ورساي

.، ازجمله مهندسان مخابرات بودند4جوي ان جوسيس
و طراحان جديد تقريباً هيچ كشاورزي درحومه پاريس در ميان اين سياستسازان

و درصد كارگران يدي بسيار پايين است كه اين دسته دسترسي بسيار آنجااز. وجود ندارد
به زيادي به سيستم رسد اين مسئله به مشكالتي منجر نظر نمي هاي باز مخابراتي ندارند

و مسائل در اين زمينه تنها نگراني موجود ترس شكست در حوزه. شود هاي انتخاباتي
ميدر. مربوط به آن است ندرت با تمامبهتوان گفت كه مروجان تكنولوژي باال حقيقت،

مي كارت كهبه.كنند هاي خود روي ميز بازي و عبارتي آنها خارج از آنچه اهداف اقتصادي
كه طرفداران واژه. هاست، قرار دارند پروژه اجتماعي اين پردازها هنوز هم اصرار دارند

___________________________________________________________________________ 
1. Flichy, L'individualisme connecté entre la technique numérique et la société, 2004 
2. Participation in a Profit-sharing scheme 
3. Vélizy 
4. Versailles and Jouy-en-Josas 
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با70تواند فناوري جديد مي و يا هنگامي كه درصد از نيروي كار تايپيست را ذخيره كند
مي اتحاديه و برق هاي كارگري مواجه ري برايت شوند، در تالش هستند تا دفتر كار پر زرق

هيچ اتحاديه واقعي يا انجمني. هاي فناوري ارائه دهند بهبود كيفيت كار از طريق پيشرفت
و براي كاربراني كه داراي پايه توسعه يافته هستند در برابر مقابله با ادعاهاي توليدكنندگان

و بسياري از اتحاديه اتحاديه. مقامات دولتي وجود ندارد طي هاي كارگري يك هاي صنفي
از با اين فرض كه آنها فرم البته. اند دوره مورد رد كامل فناوري اطالعات قرار گرفته هايي

و مخرب محيط هستند هاي به اصطالح نرم شامل بنابراين بين تكنولوژي. مركزگرايي بوده
سي ريزرايانه و راديوهاي و ويدئو هاي به اصطالح سخت مثل كامپيوتر،و تكنولوژي1بي ها

وت به ...لفن و شكافي پديدار شد كه طور كلي مشكالت عملياتي، نوآورهاي تكنولوژيكي
. دست فراموشي سپرده است الزامات محتواي اطالعاتي را به

مي در شرايطي كه دولت فرانسه هزينه گزافي را صرف حوزه ـ كند هاي الكترونيكي
است الزماي مسيرهاي تازهـدده كه بخش بزرگي از زندگي روزمره مردم را تشكيل مي

هاي نياز به رهيافت. كاري فني فرانسوي را گرفت تا بتوان جلوي رشد سريع محافظه
هاي گذاري بر يك پروژه تحقيقاتي كه از طريق توجه به بنيان بهتري همچون سرمايه

شودميكاري اجتماعي را كاهش دهد، كامالً احساس فرهنگي بتوانند درجه اين محافظه
كه وري از پروژه يا بهره 2هاي مختلف براي توسعه شبكه راه دور وسيله گروهبههايي

و همچنين پروژه هاي جديد را براي هايي كه فرصت امتحان تكنولوژي شروع شده است
و يا ايجاد سازمان گردشگري براي برپا برآوردن برخي نيازها فراهم مي سيستمييكند

البته احتمالِ بيشتر. اي قابل دسترس باشد اطالعات كامپيوتري گردشگري كه در نقطه
در اين خواهد بود كه سيستمي برپا شود كه حامي توسعه تبادل مهارت هاي كامپيوتري

3.هاي محلي باشد دسترس گروه

 حوزه انرژي

و وسا دليل رشد دي اكسيد كربن منتشر شده از ساختمان به ونقل عمومي، يل حملها

___________________________________________________________________________ 
1. CB Radio 
2. Telematics 
3. Eksel  & Métayer, 1986.  
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وجودبهكاهش اين مقادير مضر در هوا برايتمايل سياسي جديدي ميان فرانسويان
از. آمده است هاي درحال تبلور ميان سياستسازان حوزه انرژي ين ايدهتر مهميكي

اين. كاهش دي اكسيد كربن منتشر شده در هواست برايهاPV1فرانسه، استفاده از 
. به اتمام برسد 2030پروژه ملي قرار است تا سال طرح در قالب يك 

كه امروزه با پيامدهاي است يافته جهان دولت فرانسه يكي از كشورهاي توسعه
وگريبانبهمحيطي توسعه اقتصادي خود دست زيست  2050در نظر دارد تا سال است

يك سطح گازهاي گلخانه  بايد راستادر اين. برساند 1990چهارم سال اي خود را به
 بايد 2020كنترل انرژي مصرفي شهروندان انجام دهد؛ لذا تا سال برايدولت اقداماتي

30و شودپذير تأمين هاي تجديد درصد از انرژي مصرفي كشور از طريق انرژي 23
و وسايل الكتريكيو تمامي ساختمان2 شدهسوز دوگانهدرصد وسايل نقليه كشور ها

ش و پيشبرد اين سياست. ارژ شوندمورد استفاده قابل و تحليل اي ها طبق پروژه تجزيه
اين نهاد داراي. ده استكراندازي راهآن راADEME3كه POLINOTENنام است به

يك، بخشي از اينهربوده كهCEA6وCSTB4،IFPEN5شركاي ديگري همچون 
ييجا جابهبا مفهومي با نام» پولينوتن«در پروژه. اند اي را برعهده گرفته پروژه توسعه
مواجه هستيم؛ يعني اينكه انرژي خورشيدي مبناي حركت وسايل نقليه7خورشيدي

 دريافتها براي PVهاي خورشيدي يا همان در اين روش از پنل. موتوري قرار گيرد
و انتقال آن به وسايل نقليه موتوري از طريق درگاه هاي الكتريكي انرژي خورشيد

مي. شارژكننده سخن به ميان آمده است 95دهند وسايل نقليه موتوري تحقيقات نشان
و نرخ وسايل نقليه پارك درصد از زمان خود را در وضعيت پارك شده سپري مي كنند

ازگ شده نسبت به كل مقدار آن هيچ كه شارژ از آنجايي. درصد نخواهد بود70اه كمتر
و اين وسايل نيز بسيار زمانبر است، تالش شده تا با افزايش تعداد ايستگاه هاي دولتي

___________________________________________________________________________ 
1. Photovoltaic Panels: Solar Panels 
2. Hybrid Vehicles (HV) 
3. Agence de l’environnement et de la Maîtrise de l’énergie / Environment and Energy 
Management Agency (in English) 
4. The Centre Scientifique et Technique du Bâtiment / Scientific and Technical Center for 
Building (in English) 
5. Institut français du pétrole Energies Nouvelles 
6. Commissariat à l'énergie Atomique et aux Énergies Alternatives / Alternative Energies and 
Atomic Energy Commission (in English) 
7. Solar Mobility 
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تا. شودخصوصي شارژدهي، از زمان تلف شده اين وسايل استفاده بهينه لذا سعي شده
و مصرف انرژي خورشيد يكجا توليدفرايند هاي خورشيدي خياباني، از طريق نصب پنل

1.انجام شودطور مستقيمو به

ايـن تغييـرات در زمينـه بافـت. سـناريوي مهـم خواهـد شـدسهاين تحوالت سبب بروز
و رقابت فشرده جهاني فرانسه با ديگر قدرت : ها، درحال وقوع است اجتماعي، نوسانات بازار انرژي

و قيمت برق در فرانسه اين سناريو:اول سناريوي با تغييرات قيمت حامالن انرژي
بيني زيست دوستانه در اين كشور، پيش هاي محيط دليل رشد سياستبه. ارتباط دارد

و بنزين در آينده كاهش يابد مي ها سبب بروز كاهش اين قيمت. شود كه قيمت برق
هايي سمت استفاده از دستگاهخانوارها به يكسواز. تناقضي در اقتصاد فرانسه خواهد شد

مي مي مي. كنند روند كه با اين دو منبع انرژي كار يابد؛ اما لذا صنايع اين بخش رونق
و گذاران براي سرمايه ميل سرمايه ديگر ازسوي گذاري در اين حوزه كم شده است

.شود سرمايه از بخش انرژي خارج مي
تا. ارتباط داردانسه با فرهنگ اجتماعي مردم فر:سناريوي دوم اينكه مردم اين كشور

اي هستند؟ تا چه ميزان تعلقات چه حد مايل به استفاده از وسايل نقليه اجاره
محيطي دارند؟ چقدر مسئله گرمايش زمين برايشان مهم است؟ آيا حاضر به حفظ زيست

 هاي پاك هستند؟ حوزه محيط زيست در صورت سختي استفاده از انرژي
. ارتباط داردپذيري صنايع فرانسه در بازارهاي جهاني با سطح رقابت:ي سومسناريو

هاي پاك روند كه از سوختبگذاران به سمت توليد تجهيزات صنعتي چنانچه سرمايه
كنند، آيا ديگر بازارهاي جهاني نيز متمايل به استفاده از اين كاالها هستند؟ استفاده مي
؟ چقدر استكشورهاي درحال توسعهدرخودروهاي برقيازتقاضاي استفاده براي مثال 

و آيا اساساً زيرساخت هاي الزم براي استفاده از اين خودروها در كشورهاي توسعه نيافته
2يافته وجود دارد؟ يا كمتر توسعه

___________________________________________________________________________ 
1. POLINOTEN, 2014.  
2. Popiolek  & Thais,. 2016.  
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 حوزه اقتصاد

در اين.دشآغازPMQ1نگاري در زمينه تجارت در قالب ميالدي آينده 1990دهه در
و توانمندلبررسي، روند تكاملي اشتغا . نظر قرار گرفته استمدسازي نيروي انساني زايي

و. انجام دادDARES3و با همكاريCGP2رااين تالش در اين تحقيق همه دينفعان
و تحليل DARES 2012در سال. مجريان حضور داشتند به همراه مركز تجزيه

هاي تفاوت اين گزارش با گزارش.دكراي از اين بررسي را منتشر استراتژيك خالصه
ها بر اقتصاد است كه در گزارش قبلي اثر طرح در اين 2011قبلي منتشر شده در سال 

و ركود منتج شده از آن لحاظ نشده بود . كالن
كه جامعه هدف هر يك سالمندان،دشدر گزارش جديد سه سناريو لحاظ

و جوانان بود تحصيل لذا درحال حاضر سه سناريو براي توسعه اقتصاد فرانسه. كردگان
كه آنها طرح. استدرحال گسترش  كهكرطراحي آن راINSEE4هايي هستند ده است

به در سه دوره زماني بلندمدت چشم م انداز اقتصادي فرانسه و بارزه ويژه در زمينه اشتغال
ميرا يك از اين سناريوها، تصوير از آيندههر. ده استشبا ركود ترسيم  و در نظر گيرند

مي براساس آن به پيش ،5يا هدف بينانه سه نگاه خوش. پردازند بيني آينده اقتصاد كشور
. دهنده سناريوهاي اصلي هستند تشكيل7بينانه يا ميانيو واقع6بدبينانه يا بحراني

مي سناريوي مياني شامل مجموعه سياست در هاي مالي تنظيمي است كه تواند
اين.دكنهزار فرصت شغلي ايجاد 177طور متوسط ساليانهبه 2020تا 2012هاي سال

كه مقداري 2012تا 1997هاي زايي حد فاصل سال ميزان برابر است با متوسط اشتغال
ب 182در حدود  زايي فرانسه در بازه واقع مقدار اشتغالدر.ودهزار نفر در طول يك سال

. ساله گذشته خود است15ساله ترسيم شده سناريوي مياني برابر با مقدار هشتزماني 
به زايي در بخش اين ميزان اشتغال  انجامويژه در بخش خدمات هاي مختلف اقتصاد

___________________________________________________________________________ 
1. Prospective Sur les Métiers et les Qualification 
2. Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective 
3. Direction de l’animation de la Recherche, des Études et des Statistiques / Animation 
Director of Research, Studies and Statistics (in English) 
4. Institut National de la Statistique et des Études Économiques / National Institute of 
Statistics and Economic Studies (in English 
5. Target Scenario 
6. Crisis Scenario 
7. Median Scenario 



 پژوهي جهان آينده 588

و وسيلهبهارائه خدمات.شدخواهد بخش عمومي يا دولت در زمينه مددكاري اجتماعي
و بازار وسيلهبهبهداشتي در كنار ارائه خدماتـ خدمات مراقبتي نهادهاي خصوصي

.كنندزايي را محقق توانند اين نرخ از اشتغال مي
:اند در كنار سناريوي مياني، دو سناريوي جايگزين در نظر گرفته شده

ش بدبينانه سناريوي اين در اين. استدهاي است كه به نام سناريوي بحران مصطلح
و ركود بازارهاي جهاني سبب بروز  سناريوي بدبينانه وضعيت رقابت در اتحاديه اروپا

شد بحراني همه زايي اين بحران سبب شده تا نرخ اشتغال. گير در اقتصاد فرانسه خواهد
به به ن62هزار نفر، يعني 115طور ساليانه . فر از الگوي مياني كمتر، كاهش يابدهزار

جاي خواهد اين كاهش اشتغال بيشتر بر سطح خدمات اجتماعي آثار مخرب خود را بر
هاي تخصيص منابع در امر سياست برايطبيعتاً اشتغال كمتر، بر قدرت دولت. گذاشت

. رفاهي منجر خواهد شد
دپروازانه، اقتصاد فرانسه كه سناريويي است بلن» هدف«در سناريوي سوم يا سناريوي

هزار نفر در سال برسد؛ اين يعني 212زايي ساليانه اشتغالياييؤرقرار دارد به عدد نسبتاً 
در اين سناريو توسعه صنايع. هزار فرصت اشتغال بيشتر نسبت به سناريوي مياني 35

. كار قرار داردسازي، حوزه انرژي در كنار صنايع نوآور در زمينه خدمات در دستور اتومبيل
انفجار جمعيتي. بزرگ دارند1يك فرامشكلهايك از اين سناريوهرحال، اين با

با وقوع پيوسته در فرانسه پس از جنگ دوم جهاني سبب شده تا بازار كار اين كشور به
از. شوداي مواجه مشكالت عديده  سالتا 1945 سال پير شدن جمعيت شاغل فعالي كه

و از سال 1975 مي 2022تا 2012ميالدي متولد شدند بيني پيش. شوند بازنشسته
به مي هزار نفر به جمعيت 620طور متوسط شود كه در اين دوره زماني ساليانه

تا 1993 اين درحالي است كه اين نرخ در دوره زماني. شوندبازنشسته كشور افزوده 
لذا تغييرات اساسي در بازار كار پديد خواهد. هزار نفر بوده است 400ساليانه 2001
از طرفي نياز دولت به منابع مالي. نرخ كار بر متقاضي آن افزايش پيدا خواهد كرد. آمد

و فاقد ظرفيت توليد  و حفاظت اجتماعي از نيروي كار ازكارافتاده براي تأمين اجتماعي
به. بيشتر خواهد شد دوهربا توجه در بازه بايدلت فرانسه يك از سناريوهاي ممكن،

___________________________________________________________________________ 
1. Meta Problem 
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تا 735ساليانه 20120- 2020زماني و 830هزار تر مهمهزار فرصت شغلي را پر كرده
1.از همه، به اين ميزان نيروي كار متخصص پرورش دهد

 گيري نتيجه
و بهره را مرور و دانـش و دانشي هر كشور، فرصـت تقويـت علـم گيري از تجربيات علمي

ميبراي كشور ديگري  و رونـدهاي تكـاملي. آورد فراهم بررسـي سـير تـاريخي تحـوالت
پژوهي در كشوري مانند فرانسه كه خود را صاحب مكتب در ايـن دانـش مربوط به آينده

و پژوهشگران عرصه آينده داند، اين فرصت را براي برنامه مي پژوهـي ريزان، سياستگذاران
و در كشورمان فراهم مي و دانشي برنامـه كند تا از تجربيات علمي ريـزان، سياسـتگذاران

.پژوهشگران فرانسوي بهره گيرند
و اتكاي نظام برنامه ريزي دولتي در فرانسه به اين دانش همراه بود با حمايت جدي

و نوآوراني كه پاي در اين دانش گذاشته همه جانبه دولت مركزي اين كشور از اشخاص
و دولت فرانسه با درك اهميت اين دان. بودند ش در همان آغازين روزهاي توسعه

و برتران دو ژوونه، كه به گسترش آن، با شناسايي افرادي مانند گاستون برژه، سنگالي
و به ايدههاين حوزه دانشي عالق را مند بوده پردازي مشغول بودند زمينه شكوفايي آنها

و با نهادسازي مناسب به تعميق اين دانش در نظام دانشگاه ي خود اقدام فراهم كرده
و برنامه آثار اين حمايت در همان سال. كرد ريزي هاي نخستين در نظام سياستگذاري

و طرح را بيني آينده در حوزه هاي پيش كشور فرانسه بروز يافت هاي مختلف اجتماعي
و اجرا كرد كميسيون برنامه .ريزي دولت تهيه
كر مطالعه آينده نويسـي ده تا با سبكي از برنامهپژوهي در فرانسه اين امكان را فراهم

بر نگاه به آينده آشنا شويم كه طي آن بخـش مهمـي از نهادهـاي مـدني، صـنوف مبتني
و اقشار مختلف، تحت مديريت و اجتماعي و تـر مهـم كـالن دولتـي اقتصادي ين مسـائل

و مسير آينده خود را پيش چند نقدهر. بيني كنند روندهاي كشور خود را شناسايي كرده
و اصالح اسـت، كاملت و تجربي فعاالنه در حال حك بخش اين دانش درون محافل علمي

به اما حركت آينده . صورت جدي در حال پيگيري است پژوهانه در فرانسه

___________________________________________________________________________ 
1. Colin, et al., 2015.  
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و رويكرد ترين رئيس با روي كار آمدن جوان جمهور تاريخ فرانسه، امانوئل ماكرون
مي آينده آي رود فعاليت نگرانه او انتظار ؛پژوهي در اين كشور رونق بيشتري بگيرد ندههاي

هاي كشورش انتقاد دارانه سياست هاي مختلفي نسبت به رويكرد ميراث زيرا او در پيام
و در پيام خود به ميمهاجران داشته به كند براي ساختن آينده، آنها را دعوت اي بهتر

و با همكاري هم براي ساخت فناوري هاي غذايي، هوش فناوريهاي سبز، فرانسه بيايند
و در مورد همه نوآوري و اينجا را خانه دوم خود كنند مصنوعي . هاي احتمالي تالش كنند

هايي مانند، هاي خود بارها بر اين نكته تأكيد داشته كه چرا پايگاه همچنين وي در مناظره
و فرانسه ايجاد نشده است بوك، تنسنت، علي فيس و گوگل در اروپا ت. بابا وجه به سابقه با

مي پژوهي فرانسه در داشتن پشتوانه تاريخي آينده با هاي دولتي توان انتظار داشت
و در آينده طرح هاي آينده هاي دولت جديد، حجم فعاليت سياست و پژوهانه افزايش يابد ها
.پژوهان بيشتري را در اين كشور بتوانيم شناسايي كنيم آينده

ريزان در نهادهايي ماننـد مجلـس شـورايو برنامه اين تجربيات براي سياستگذاران
مي اسالمي نيز مي و مجلس از پژوهي، با بهره تواند در حوزه آينده تواند مفيد باشد گيـري

و يا نيمه و حتي حمايـت از تأسـيس سازوكارهاي تقويت نهادهاي بخش خصوصي دولتي
آ انديشگاه و مساعي خود را بر مطالعه روندهاي اند، ينده ايران متركز كردههايي كه تالش

و در نظـام  . هـاي مختلـف اجتمـاعي فـراهم آورد زمينه شكوفايي آن را در سـطح كشـور
و حتي بهـره گيـري از چنـين نهادهـايي در قـوه مقننـه، تصويب قوانين در اين خصوص

و نتايج كوتاه و قابل اطميناني قرار خواهد داد و بلندمدت كشور را در مسير مناسب مدت
و نسـل مثبت هـاي آينـده بـه همـراهو قابل قبولي را براي جامعه ايراني در حال حاضـر

.خواهد داشت
عنـوان مرجـع قانونگـذاري در كشـور، بـا بديهي است مجلس شوراي اسـالمي، بـه

و نظارت خود در اجرايي شـدن ايـن سـازوكارها مـي  توانـد استفاده از شئون قانونگذاري
.نقش مؤثري داشته باشد
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٭محمد خلج
هاي در دسترس، شناسـايي تهديـدها گزينه بندي پژوهي در انگلستان شامل اولويت اهداف آينده
و ايجـاد فرهنـگ آينـدهو فرصت و در سـه مرحلـه هاي بـالقوه در آينـده پـيش پژوهـي اسـت
و مرحله اصلي آينده پژوهي، مرحله آينده مي پساآينده پژوهي متولي مطالعـات. شود پژوهي انجام
و نوآوري است كه ذيل شوراي آينده و تحـتو علم پژوهي ملي انگلستان دفتر علم فناوري بـوده

مي نظارت نخست و نوآوري برخي از دانشگاه. باشد وزيري هـاي انگلسـتان نيـز عالوه بر دفتر علم
 پـيش مرحلـه انگسـتان دولـت. پژوهـي فعاليـت دارنـد ها در حوزه آينـدهاي رشته در قالب ميان

و تفكر آينـده رواجو عمومي آگاهي ايجاد برايرا پژوهي آينده  سـوياز همراهـي ايجـاد پژوهـي
و سازمانو افراد  گرفتـه نظـردر دولـتو صنعت دانشگاه، مانند هاي مختلف حوزه متخصصان ها
را آينده وسيله پروژه به اينتا بود  طريـق ايـناز بتوانـدو كند ترويجايه گستردصورتبه پژوهي

و از آينده فراگير دركي آن فعاليت پژوهي و مشاركت ايجاد هاي .كند جلبراايه گسترد كرده
 ثـروت توليـد افـزايش هـدف در اولـين گـام بـا پژوهـي انگلسـتان آينده برنامه اولين
و انجام اين كشور شهروندان زندگي كيفيت بهبود گام بعدي برايدرو انگلستان  توجه شد
 بخـش ميـان همكـاري ايجـاد. كرد جلب خودبه اروپا سطحدرراايه گستردو زياد بسيار

.بود انگلستان پژوهي آينده فعاليت دور اولين ازجمله اهداف صنعت بخشو پژوهش
و درس برنامه دوم مبتني بر بر تجربيات مشـاركت هاي دور اول بود با اين تفاوت كه
تو ارتباط متقابل بخـش   ايـن امـر باعـث شـد كـه فرهنـگ،كيـد بيشـتري داشـتأهـا

برنامـه دومدر توجـه قابـل نكتـه. كنـد در سطوح مختلف جاي خود را بـاز نگاري آينده
هـاي گـروهو هـا پانـلاز تعـدادي برنامـه، اتمامازپسكه بودآن پژوهي انگلستان آينده
و تحتمهادا فعاليت خودبه كاري موقت . فعال باقي ماندند سازمانيك حمايت دادند

 هايي حوزهبر شود، تمركز گذاري اولويتبر اينكهاز نگري بيشتر آينده سوم در دوره
به كشور اين بومي رويكرد سرآغاز سوم دوره. كرد تمركز هاي فناورانه از فرصت خاص

___________________________________________________________________________ 
. نور پيام دانشگاه هيأت علمي عضو*
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 انجام چگونگيدر تغييراتيكه بود داده نشان دست آمدهبه تجربيات. نگاري است آينده
در الزم ملي پژوهي آينده  ملي نگاري آينده برگزاريدر تغيير اساسي سوم چند دوره است،

و نياز انگلستان سعي دارد كه به اولويت. ايجاد شد هاي جامعه توجه كند، اين امر ها
ميبهپژوهي بيشتر خصوصاً در سومين دوره آينده و براي جلب در اين. خورد چشم راستا

و سوق دادن مطالعات آينده و اولويت بيشتر مشاركت متخصصان هاي پژوهي به نيازها
و فناوري به آينده پژوهي خود را از آينده جامعه، مطالعات آينده پژوهي تغيير پژوهي علم

و تري از متخصصان را به مطالعات آينده داد تا بتواند طيف وسيع پژوهي جلب كند
.تري را تحت پوشش قرار دهد تيجه مخاطبان وسيعن در

و تكامل خود دست يافته است آينده پژوهـي اول آينده دورهدر. پژوهي در سه نسل به بلوغ
مي بيني به پيش كه در نسل دوم بـه مقـوالت حاليدرشد، هاي فناورانه توسط صاحبنظران اكتفا

و در نسل سوم آينده و بازار توجه شد و ديدگاه كاربرپ صنعت محور–ژوهي، موضوعات اجتماعي
مي پژوهي اين سه نسل در زمره آينده. به آنها اضافه شد در حاليدرشوند هاي ايدئال محسوب كه

مي انجام هر مطالعه خاص آينده .توان تركيبي از عناصر هر سه نسل را استفاده كرد پژوهي
مي ايده نسل اول، حوزه و فناوري را سازماندهي هاي نسل دوم كند؛ آرمان هاي علم

مي بر بخش و خدمات در اقتصاد تأكيد بردرورزد؛ هاي صنعتي حالي كه در نسل سوم
مي–مضمون موضوعاتي مانند حل مسائل اقتصادي  براي مثال(شود اجتماعي تكيه

 ). ائمجامعه سالخورده يا جلوگيري از جر
مي يك از اين نسلهرمعموالً :كنند ها را بازيگران ويژه آن حوزه اداره

ــده از نســل اول آين ــواه ــه، خ ــاحبنظران نخب و ص ــان ــوالً متخصص ــي را معم پژوه
و يا از متخصصان عالي آينده مي شناسان . كنند رتبه در فناوري تربيت

آ پژوهي بازيگراني از دانشگاه نسل دوم آينده و ي از صاحبنظرانها به همراه كادميها
و آينده و بازار بودند چههرمنزله يك هدف اصلي براي نزديك كردنبهپژوهي صنعت

نسل سوم با حفظ بازيگران نسل دوم كوشيد. بيشتر دو گروه مذكور وارد جامعه شد
مي ساير گروه اج ها يا آحاد جامعه را به صحنه آورد كه آنها را .تماعي ناميدتوان ذينفعان

و نفـوذ نتـايج دقت پـيش: براي نسل اول موضوعات اصلي عبارت بودند از در افـراد(بينـي
و ايجاد شبكه موضوعات كليدي ارزيـابي را تشـكيل در نسل دوم تعيين اولويت) صاحبنظريرغ ها
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دا هاي نسل سـوم بـر مشـاركت ذينفعـان در ارزيـابي كه آرمانيدرحال. دهد مي و هـا داللـت رد
مي هاي ظهور فرهنگ آينده نشانه هـاي در هـر صـورت آرمـان. كند پژوهي در جامعه را جستجو

و اتخـاذ مبـاني منطقـي كند كه روش ارزيابي نتايج به روش آينـده نسل سوم تأكيد مي پژوهـي
و در  و مطالبات تمام آحاد جامعه است مناسب بستگي دارد .پي ساماندهي منافع ملي

 پژوهي تاريخچه آينده.1-7
اي است كه تعيين بلكه وسيله نيست؛پيشگويي آينده فقط برايانگلستاندر پژوهي آينده
و سازماننامحققكند مي و در اين زمينه همه، دولت هاي مشابه چه كاري بايد انجام دهند

آ افراد جامعه را در برنامه و موجب اشاعه فرهنگ تفكر نسبت به .ده استشينده ها دخالت داده

 پژوهي اهداف آينده.1-1-7

از هاي آينده انگلستان در بررسي ميتر مهمپژوهي خود چند هدف دارد كه توان ين آنها
:به موارد زير اشاره كرد

 هاي در دسترس گزينه بنديـ اولويت

و انساني در هر كشوري بايد از ميان به و امكانات مادي انبوه دليل محدوديت منابع مالي
گذاري كه اولين در مورد اولويت. ها را انتخاب كرد هاي قابل انتخاب، بهترين گزينه گزينه

را پژوهي تمامي حوزه پژوهي در انگلستان است دولت اميدوار بود كه آينده هدف آينده ها
و اولويت 1.هاي مهم آنها را تعيين كند بررسي كند

و فرصت باـ شناسايي تهديدها  لقوه در آيندههاي

و فرصت يكي از اهداف كالن آينده و پژوهي در اين كشور شناسايي تهديدها هاي مؤثر
و تصميم بالقوه در آينده است تا از طريق سياستگذاري هاي منسجم بتوان گيري ها

و خود را براي مقابله با آنها آماده كرد .تصوير روشني از آينده ترسيم

___________________________________________________________________________ 
 بخشبر تأكيدبا انگستان ملي نگري آينده تجربه( مشاركت طريقاز پيشرفت براي راهبردي پژوهي آينده.1

. 1385 تهران، علوم، فرهنگستان،)كشاورزي
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 ژوهيپـ ايجاد فرهنگ آينده

.1سازي در اين زمينه است پژوهي فرهنگ هاي آينده ين اهداف برنامهتر مهماز

 پژوهي مراحل مطالعات آينده.2-1-7

در تقسيم مرحلهسهبه توانميرا پژوهي انگلستان هاي آينده فعاليت اجراي و  كرد
از بسياري فعاليتدر الگو اين.شودمي انجام فراينداز بخشي مراحل اينازيك هر

:از عبارتند مرحلهسه اين.است شده استفاده كشورها
اجراي براي سازي هاي آماده فعاليت مرحله، اين در2:پژوهي پيش آيندهـ مرحله
مي پژوهي اصلي آينده  توسعه اهداف، تعيين نظير هايي فعاليت شامل غالباً.شود انجام

در مفاهيم آينده .است الزم موادو تهيه منابع كنندگان، ميان مشاركت پژوهي
 پژوهي مانند هر آينده هاي اصلي روش مرحله اين در3:پژوهي اصلي آيندهـ مرحله
 ارسال خبرگانو كنندگان مشاركت برايها پرسشنامه.شودمي پياده پانليا دلفي
ميو ارزيابيها پاسخو شود مي .شود تحليل

بين عموم نتايج انتشاربه هاي مربوط فعاليت مرحله اين در4:پژوهي پساآيندهـ مرحله
و  .5شودمي انجام نتايج سازي پياده حتيياو سياستگذارانمردم

 پژوهي هاي آينده برنامه.2-7
)1993تا 1986هاي سال(پژوهيـ دوره پيش آينده

 اصـليو عمده مشاور عنوان به6كاربردي توسعهو مشورتي تحقيق شوراي 1986سال در
 بـراي هـايي پرسـش دربـاره مجموعـه گزارشـي فنـاوري،و مسائل علمي پيرامون دولت

 سـرعتبه بتوانندكه دانشاز هايي كرد؛ حوزه علمي ارائه بخش هاي نويد حوزه شناسايي
.شوند برداري بهره قابل محصوالتو فرايندهابه منجر

___________________________________________________________________________ 
1. Geehin, Mc Peter, “UK Technology Foresight – sensors strategy for 2015, sensor Review, 
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4. Post-foresight 
5. EFMN, Final Report, Monitoring Foresight Activities in Europe and the Rest of the World 
into Future, European Foresight Monitoring Network, EU, 2009.  
6. Advisory Council for Applied Research and Development (ACARD) 
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را هايي روشتاشد اندازي راه فرابخشي كاري گروهيك 1990 دهه ابتداي در
 بندي اولويتو تعيينبه مطالعاتي انجام قالبدر آن بتوانباكه كنند شناسايي
در فناوري كه مأموريت يافتند كاري تيم چهار.پرداخت انگلستان براي ظهور حال هاي
 اين قلمرو تعيين برايكه تحقيقي. دهند توسعه يكديگر كمكبهرا هايي روش چنين

 پيمايش هاي متخصصان، پانل همچون هايي روشاز استفاده تركيبيشد انجام مطالعات
.كرد پيشنهاد ظهور در حال هاي عام فناوري شناسايي برايرا گذاري اولويت فرايندو دلفي

به شناسي روش 1992سال اواخر در  زمان هميندر.شد اجرا صورت آزمايشي پيشنهادي
هاي فعاليتتا كرد درخواست اسپرو مؤسسه عضو مارتين،بن پروفسوراز دولت هيئت
در پژوهي فناوري ملي آينده انجام پروژه براي هايي پيشنهادو كرده مروررا پژوهي موجود آينده

 سياست خصوصدر 1993سالدر كه1ما هاي بالقوه توانمندي تحقق اليحه. دهد ارائه انگلستان
.بود فناوري اين كشور پژوهي آينده برنامه نخستين براي رسمي آغازي شد، مطرح فناوريو علم

) 1998تا 1993هاي سال(پژوهي دوره اول آيندهـ

نبود نوآوري در اين كشور توجه پژوهي به مشكل هاي آينده هاي اول فعاليت انگلستان در سال
 نسبت هاي تجاريو اتحاديه انگيزهبي مديرانبه انگلستان اقتصادي ضعيف نسبتاً عملكرد.كرد
 فناوريو علم مهندسي،در تحقيقات سياستي اسپرو در مركز نوآوري پژوهشگران.شدمي داده

از در تحليل ديگر مراكزو2)پرست( راتر مهمهاي خود يكي ين داليل نبود نوآوري در انگلستان
 صنعتو)ها دانشگاه(علمي هاي تحقيقات بين پايگاه ارتباط ايجاددر اين كشور جدي ناكامي

هاي اوليه پژوهي در انگلستان در سال به همين دليل نيز رويكرد مطالعات آينده. در نظر گرفتند
و صنعت را بهبود ببخشد و فناوري متمركز شد تا بلكه بتواند ارتباط بين دانشگاه . بر علم

 صرف زيادي بودجهكه بود واقعيت اينبر مبتنيشد طرحكه استداللي نخستين
را كمي انرژي دانشمندان اغلبكه بود فرض اينبر استدالل مبتني اين.است شده علم
يا بديلو هاي جايگزين راه شناساييو ارزيابي صرف ذينفعان هاي ديگر نياز تحقيقات
به نياز آنها تنها همواره كنند؛ مي  مالي منابعو داشته لحاظرا خود همكاران رشد هاي رو
.دارندمي گسيل نيازها گونه اين سوي را به

___________________________________________________________________________ 
1. Realising Our Potential 
2. Policy Research in Engineering, Science and Technology (PREST) 



 پژوهي جهان آينده 602

پايه هاي علوم نوآوريو دانشاز برداري بهرهدر صنعتكه بودآن دوم استدالل
 اكثر سطوحازتر پايين بسيار صنعتي توسعهو تحقيق حال عيندرو است بوده ناموفق
. است بوده ديگر بخش چندو داروييهاي بخش در مورد بجز انگلستان، كشور رقباي
 چگونگي خصوصدر پرسش جدي، اولين شد، شناسايي نوآوري نظام مشكل آنكهاز پس

.بود هاي علمي اولويت مجدد دهي جهتو تنظيم
در اين. تشكيل داده است) پانل(ميزگرد تخصصي16براي دستيابي به اهداف تعريف شده

1»كاغذ سفيد«نگري فناوري تحت عنوان هايي در زمينه آيندهه انگلستان پروژپژوهي دوره برنامه آينده

و نيز افزايش فرهنگ آينده دست آوردن اولويتبهاهداف اين پروژه. اجرا شد و تفكر هاي فناوري پژوهي
و ارتقاي كيفيت زندگي بود مدت درباره آينده بلند و ثروت و نيز ايجاد ارتباط بين علم . تر

مي نمودار سازماني برنامه دوره اول آينده به پژوهي انگلستان را :صورت زير ترسيم كرد توان
و فناوري←دولت دفتر هيئت←وزير نخست  پژوهي دوره اول آينده←دفتر علم

)2001تا 1999هاي سال(پژوهيهـ دوره دوم آيند

غيرمتمركـز داشـت؛ بـه ايـن معنـا كـه پژوهـي در انگلسـتان رويكـرد اين دوره از آينده
و از نيـرو ميزگرد پژوهـي هـاي كـار مختلـف در فعاليـت آينـده هاي موضوعي برگزار شد

طي اين دوره در ميزگردها عالوه بـر. برگزار شود2هاي ميان ميزگردي استفاده شد تا كار
هـايي نيـزههـا گـرو غير از پانلبه. گرفته شده است متخصصان نيز بهره متخصصان از غير

.نفر بوده است65داد اعضاي آنها تشكيل شده است كه تع

)ميالدي تا به امروز 2003(پژوهي دوره سوم آيندهـ

و استفاده از روش جديد پويش افق  2004در سال. است3رويكرد اين دوره رويكرد تمركزگرا
نيز از نام پويش 2001و 2000هاي البته در سال(دفتري به نام دفتر پويش افق تأسيس شد

هاي سنتي اين روش تركيبي از روش). پژوهي استفاده شده است هاي آينده افق در فعاليت
اي با احتماله ها در انگلستان هم شناسايي رخداد گونه فعاليت مبناي اين. پژوهي است آينده

___________________________________________________________________________ 
1. White Paper 
2. Inter- panel 
3. Horizone Scanning 
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اند كه بايد انتظار يكسري ها بر اين عقيده يعني انگليسي؛ كم، ولي با تأثيرات زياد در آينده است
. بيني كنند ها را داشته باشند حتي اگر نتوانند ماهيت دقيق آنها را پيش از شوك
ميكلي طور به در درباره اين سه دوره توقف توان گفت كه در دوره اول قدم مؤثري

و و بودجه علم در دوره دوم مشكالت. جلسه بود فناوري در دستور جريان كاهش نقش
در گيري پژوهي بر تصميم در دوره سوم آينده. بيني نشده روي دادند پيش هاي راهبردي
.1هاي علم وفناوري تمركز داشت حوزه

كه هاي انگلستان آن است كه آنها پژوهي هاي آينده يكي از ويژگي هميشه سعي دارند
دو هاي متفاوت بنويسند، براي مثال در بخش آينده هايي براي آينده سناريو پژوهي نظامي،

و يك سناريو براي دوران صلح نوع سناريو مي .2نويسند، يك سناريو براي دوران جنگ

 پژوهي مشخصات آينده.3-7
پژوهي در انگلستان وضعيت آينده پژوهي اروپا، اساس مطالعات شبكه مانيتورينگ آينده بر

3:داراي مشخصات زير است

هاي آينده، پژوهي انگلستان در سه حوزه بررسي چالش هاي آينده مأموريت برنامه-
و آموزش فعاليت هاي آينده پيگيري پروژ . پژوهي است هاي آينده پژوهي

را پژوهي انگلستان بازه هاي آينده طرح- دارند، ولي اكثريت با هاي زماني متفاوتي
.سال است15هايي با افق زماني طرح

مي- را از نظر حاميان مالي . برشمرد) درصد75(ين حامي ماليتر مهمتوان دولت
و صنايع،4شوراي بريتانيا، درفا،: حاميان دولتي عبارتند از بخش5بخش تجارت

.7گلستانفرهنگستان مهندسي ملكه ان6نقل، دفتر دولتي علوم،و حمل

___________________________________________________________________________ 
1. Geehin, Mc Peter, 2002.  
2. Miles, "ten years of UK technology Foresight", 2003, Available: http;//les1. man. ac. uk/ 
PREST.  
M. P. Geehin, “UK Technology Foresight-sensores stratify for 2015”, Sensor Review, 
Volume 4, 2002, pp. 303-311.  
3. EFMN, “Mapping Foresight; Revealing How Europe and Other World Regions Navigate 
Into Future”, European Foresight Monitoring Network, EU, 2009.  
4. Derfa Depar Tment Environment,Food and Rural Affairs Gov Uk 
5. Department of Trade and Industry 
6. Government Office for Science 
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از)كنندگان از نتايج استفاده(از نظر مخاطبان- درصـد مطالعـات،90، هدف بـيش
و ارگــان ســازمان در هــا هــاي درصــد از طــرح60هــاي دولتــي اســت، در صــورتي كــه
و تحقيقاتي مورد خطاب بوده پژوهي، انجمن آينده هاي تجاري بـا سنديكا. اند هاي تجاري

و ساير موارد 30 .هاي بعدي قرار دارند درصد در رده20با درصد
و قلمرو تحقيقات بيشتر ملي است- درصد15حدود،)درصد80(محدوده
و حدود منطق . المللي است درصد بين5هاي
از هاي آينده ترين روش رايج- ، مرور آثار،)پانل(متخصصان ميزگرد: پژوهي عبارتند
و پايش برون .يابي روند، سناريونويسي

از هاي تحقيقاتي آينده ترين حوزه محبوب- : پژوهي عبارتند
و فناوري• و شيمي؛ شامل مهندسي محيط(مهندسي زيست؛ مهندسي مواد
و صنايع زيست فناوري ،)نظر بودهمدفناوري بيشتر از سايرين هاي ارتباطات
و مطالعات علوم انسانيبه(علوم اجتماعي• ،)خصوص علوم سياسي
و اغلب علوم زيستي، زمين(عي علوم طبي• و علوم اطالعات شناسي، علوم شيميايي

،)اند نظر بودهمدارتباطات 
مي–هاي اقتصادي براي بخش• هاي بسيار دهد كه حوزه اجتماعي، مطالعات نشان

و)صنعت(توليد: هايي مانند اند حوزه نظر قرار داشتهمدمتنوعي  و آب ، عرضه برق، گاز
و كارهاي فعاليت .هاي اجتماعي بهداشتي

 پژوهان انگلستان آينده.4-7
 مايكل كينان

، فناوري در كالج سلطنتي لندن در رشته زيست 1991در سال مدرك كارشناسي را1مايكل كينان
درو ارشد دانشگاه نيوكاسل الملل در مقطع كارشناسي در رشته اقتصاد سياسي بين 1996در سال
.مدرك دكتري در رشته سياست علم تحصيالتش را به پايان رساندبا اخذ 2000سال

و 1999كينان از سال در مؤسسه تحقيقات سياستگذاري در حوزه مهندسي، علم
شدبهدر دانشگاه منچستر انگلستان مشغول (PREST)فناوري  او در اين مؤسسه،. كار

___________________________________________________________________________ 
1. Michael Kinnan  
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ويهاي آموزشي سال مدير دوره و توسعه كينان حدود. بود پژوهي آيندهانه ارزيابي تحقيق
و پس از آن به به دو دهه در حوزه سياست نوآوري كار كرده است عنوان تحليلگر ارشد

و توسعه اقتصادي سازمان همكاري و صنعت پيوست1ها .2در بخش علم، فناوري
 تغييراتو فناوري بيني پيشالمللي نظير هاي بين تحريريه مجلهتئاو عضو هي

.است6تحقيقات ارزيابيو5آسيايي تحقيقات سياست،4نگاري آينده،3اجتماعي
را متعددي كه كميسيون اروپا پژوهي آيندههاي مايكل كينان در پروژه هدكرحمايت آنها

در اروپا، پژوهي آيندههاي نگاشت فعاليتشاملها پروژهبرخي از اين فعاليت داشته است،
هاي اي اجتماعي، انجام بررسي نگاري منطقه براي آينده پژوهي آيندههاي توسعه راهنما

به.است هاي اقتصادي محور براي هدايت بخش آينده براي سازمان مللطور منظم توسط او
و تدريس دوره به نقاط مختلف جهان ازجمله تركيه، مجارستان، پژوهي آيندههاي طراحي

و مالزي سفر كرده است ك. ايران  پژوهي آيندههاي مختلفي در حوزه شورمايكل كينان به
و يكي از اعضاي گروه متخصصان عالي نگاري رتبه اتحاديه اروپا در حوزه آينده مشاوره داده

.7است المللي در آكادمي آينده كينان در فنالند نيز عضو گروه مشاوره بين. هاي است منطق
و هاي نوآو هاي پژوهشي او بر سياست در حال حاضر، فعاليت ري ملي متمركز است

و توسعه اقتصادي در بررسي وضعيت هاي اخير از طرف سازمان همكاري در سال ها
و جنوب شرق آسيا كشور هاي كره، مكزيك، مجارستان، يونان، روسيه، سوئد، هلند

ها سازمان همكاري 2016انداز اي از چشمه وي هدايت بخش عمد. مشاركت داشته است
راو توسعه اقتصادي .8عهده داشته استبردر حوزه سياست نوآوري

 ريچارد اسالتر

شد 1940در سال9ريچارد اسالتر آموختگان اولين دانشازاو. در شهر لندن متولد
___________________________________________________________________________ 

1. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
2. www. futuresconference. fi/2006/speakers. html 
3. Technological Forecasting and Social Change 
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5. Asian Research Policy 
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9. Richard Slater 



 پژوهي جهان آينده 606

پژوهي دكتراي خود را در زمينه آينده 1982اسالتر در سال. پژوهي در انگلستان بود آينده
از. دريافت كرد1از دانشگاه لنكستر  هاي علمي متعدد آن، فعاليت خود را با انجمنپس

و انجمن آينده جهان ازجمله فدراسيون جهاني آينده( پي) پژوهي . گرفتو نشريات معتبر
و دانشمند حوزه آينده هاي ها در كشور پژوهي با طيف وسيعي از سازمان اين نويسنده

و در تمام سطوح تحصيلي به عنوان استاد .2تدريس كرده است مختلف همكاري داشته
هاي مختلف، دانشگاه سوينبرن در ملبورن از او دعوت پس از تدريس در دانشگاه

م از. سسه مطالعات آينده استراليا را تأسيس كندؤكرد تا  2004تا 1999اسالتر
و آموزشو پيشگام رويكرد پژوهي آينده عنوان استاد به  پژوهي آينده هاي نوين به پژوهش

.پيشرفته فعاليت كرد
و در سال3پژوهي ترين اعضاي فدراسيون جهاني آينده او يكي از باسابقه هاي است

آن 2001- 2005 پژوهي هاي آينده او در اكثر حوزه. عهده داشته استبررا رياست
نگاري كاربردي، نوآوري اجتماعي، نوآوري نگاري راهبردي، آينده ويژه در آينده به

و رو و مشهور استشآموزشي با حمايت بنياد 2005اسالتر در سال. شناسي صاحبنظر
او. نگاري ملي استراليا آغاز كرد يك برنامه پژوهشي براي توسعه استراتژي آينده4پرت

م .5بوده است 2009آسيا در سال پژوهي آيندهسسهؤهمچنين يكي از بنيانگذاران
در شناسي آينده روش 2008ريچارد اسالتر در سال هاي همگرا را مطرح كرد كه
ين اثر مربوط به آيندهتر مهمعنوانبهآن را6پژوهان اي آينده همان سال، انجمن حرفه

را» شكل دادن به آينده-پژوهي آينده شبكه«نيز اعضاي 2010در سال.دكرانتخاب  او
.دكرانتخاب7پژوهان تمام وقت عنوان يكي از بهترين آينده به

بريسبن استرالياست كه هدف8المللي بين پژوهي آينده اسالتر مدير مجموعهاكنون
و حفظ آينده و سازمان آن ايجاد و با طيف وسيعي از افراد هاي نگاري اجتماعي است

___________________________________________________________________________ 
1. University of Lancaster 
2. www. foresightinternational. com. au.  
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و. پژوهي ارتباط دارد المللي در حوزه آينده بين اسالتر اكنون در استراليا سكونت دارد
مير هاي او در اين كشو اكثر فعاليت .شود انجام

هي اين آينده  مطالعات،1فيوچرزت تحريريه مجالتئپژوه مشهور، عضو
.است3نگري ِيندهآو2پژوهي آينده

و ديدگاه هاي اسالتر رويكردي انتقادي نسبت به توسعه افسارگسيخته فناوري
و پيشرفت فقط در حوزه فناوري صورت. ماترياليستي دارد و او معتقد است اگر توسعه گيرد
و منابع طبيعي ناديده انگاشته شوند، شاهد نتايجل اجتماعي، محيطئفرهنگ، مسا زيست

و آيندگان با خطرات جدي مو شدازيانباري خواهيم بود گيري از روش او با بهره. جه خواهند
كه اي علت تحليل اليه و نظريه يكپارچه كن ويلبر،كرطرح،...ا عنايتسهيل ها ده است
.4طرح كرده استم پژوهي آيندهرا در حوزه) يكپارچه(هاي همگرا نظريه آينده

به نوين هزاره براي نوانديشيو نگاري آينده اصلهاي تاكنون كتاب از اين نويسنده
يك كتاب الكترونيك با نام 2010اسالتر در سال. زبان فارسي ترجمه شده است

منتشر كرده است كه رويكرد متفاوتي نسبت به5تاريخدر باش بيدار زنگ ترين بزرگ
و باطني براي ناسانهنشرواهاي فرهنگي،حل او در اين كتاب بر راه. مشكالت جهاني دارد

و غلبه بر مشكالت جدي پيش واقع، اسالتر در ايندر. رو تمركز داشته است تشخيص
شناسي تمدن مدرن پرداخته است كه نيازمند اقداماتي سريع براي بهبود اثر به آسيب
.»هاي فكري مردم صورت گيرد هر اقدامي بايد در اليه«معتقد استوي. اوضاع است
ين اثر مربوطتر مهمعنوان به6پژوهان هاي آينده انجمن حرف 2010در سالرا اين كتاب

مقاله علمي در نشريات معتبر38اسالتر تاكنون حدود.7دكربه آينده انتخاب 
تاكنون دو مقاله با عناوين زير از اسالتر به زبان. پژوهي به چاپ رسانده است آينده

و چاپ شده است   براي جديد عصري: جامع پژوهيآينده رهيافت«:فارسي ترجمه
)1386(»پژوهي آينده مفهوم«،)1386(»نگري آينده متخصصان
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از در موضوع آينده براي آشنايي بيشتر با نظرات ريچارد اسالتر نكات برخي
:او در ادامه آمده است برجسته
و اين است كه انسان پژوهي آينده ايده اصلي« ها، سازندگان فرهنگ، سازندگان معنا

.»آيند هاي تاريخي به شمار عناصر آگاهانه در روند
و فناوري ايجاد شود، دنياي هنگامي كه رابطه« اي صحيح ميان مردم، فرهنگ

مي جديدي از گزينه .»شود هاي بديع آشكار
فن« و توسعه انساني تغيير يابد تمركز فكري ما از ساالري صرف بايد به سمت رشد

.»ها قرار داشته باشدو بايد در مركز دورنماي ما از آينده، آگاهي بخشي به انسان
و عقالنيت، هاي علمي، ماشين الزم است به دستاورد« بي پژوهي آيندهها 1.»فزاييماو خرد

به برخي از فعاليت : است7-1شرح جدول هاي پژوهشي ريچارد اسالتر

 هاي پژوهشي ريچارد اسالتر فعاليت.7-1 جدول

هاي طرح
 پژوهشي

و روش و هاي آينده استفاده از مفاهيم  كار، دولتو پرورش، كسبپژوهي در آموزش
،پژوهي بحراني هاي آينده شناسي توسعه روش

2،پژوهي پايگاه دانش براي آينده

،هاي همگرا آينده
.نگاري اجراي اجتماعي آينده

ها كتاب

3،)1993(نوين زارهه رايبيشدي وانن

4،)1993( يكموبيست قرن براي آموزش

5)1995( يكموبيست قرندر فرهنگي احيايو بازسازي: نگاري آينده اصل

6،)1999( سوم هزاره برايها آينده

7).2003( اجتماعي نگاري آينده خلق: شهر ويران فراروي هاي آينده

Source: www.sciencedirect.com 
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 بنجامين ريموند مارتين

شد انگلستاندر 1952اگوست9در) بن مارتين(بنجامين ريموند مارتين وي. متولد
و در سال 1970 سال تحصيالت عالي خود را از  1973در دانشگاه كمبريج آغاز كرد

از اين دانشگاه) فيزيك(رشته علوم طبيعي (MA)مدرك خود را در رده كارشناسي
ي ارشد خود را در رشته سياست علمي مدرك كارشناس 1976در سال.دكردريافت 

و فناوري( و سازماني علوم از دانشگاه منچستر دريافت كرده) گرايش مطالعات ساختاري
و پروفسوري خود را نيز دريافت كرد .1و سپس مدرك دكترا

و نوآوريبهتاكنون 1996پروفسور مارتين از سال عنوان استاد مطالعات علم
و از سال  وبه حال حاضرتا 1997در فناوري؛ عنوان مدير مركز تحقيقات علم

و مديريتي است و فعاليت علمي . فناوري در دانشگاه ساسكس، مشغول به تدريس
به35وي بيش از و صورت فعال، در زمينه دانش سال است كه هاي زيربنايي

 مطالعات علم، توسعه سيستماتيك فناوري، سياستگذاري علمي،: راهبردي همچون
و البته پيش ريزي پژوهش برنامه بيني در حوزه فناوري، مشغول تدريس، هاي علمي

و مديريت است .2تحقيق
و مقاله ها، سخنراني از وي كتاب و استاد راهنماي ها هاي متعددي منتشر شده

و مدير چندين پروژه تحقيقاتي در زمينه ده الذكر بوده هاي فوق ها پروژه دانشگاهي
 Sollaپروفسور مارتين، همچنين برنده مشترك جايزه علمي تخصصي مشهور.ستا

و فناوري از سال.است) 1997همراه با جان ايروين در سال(در زمينه مطالعات علم
يك مجله پيشرو در حوزهكهرا Research Policyسردبيري نشريه تخصصي 2004

و فناوري اكنون محققهموي. عهده داردبررا است مطالعات نوآورانه در حوزه علم
شماربهدر دانشگاه كمبريج نيز (CSAP) كاروكسب تحقيقاتي- مركز مطالعاتي

.3رود مي
به برخي از فعاليت : است7-2شرح جدول هاي پژوهشي بنجامين ريموند مارتين

___________________________________________________________________________ 
1. www. sussex. ac. uk/profiles/1716 
2. www. scholar. google. com/citations?user=FIZaDGoAAAAJ&hl=en/Ben R. Martin 
3. www. csap. cam. ac. uk/Professor Ben Martin 
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 هاي پژوهشي بنجامين ريموند مارتين فعاليت.7-2جدول
و مطالعات كاربردي بر برنامهارزيابي تأثير دولت  هاي تحقيقات استراتژيك

و طرح هاي مقاالت
 تحقيقاتي

و فناوري و تحليل ارتباط بين علم ،تجزيه
،تكامل مطالعات نوآوري

1،گنخستين ارزيابي از امكانات علوم بزر

و فناوري اصول پيش ،بيني در علم
،نگاري آيندهارزيابي عملكرد علمي پروژه ملي

،هاي بنيادي هاي ارزيابي در پژوهش شاخص
و نيوزلند تجربه: بيني فناوري براي نظام ملي نوآوري پيش ،هاي بريتانيا، استراليا
و تغييرات اجتماعي بيني پيش ،هاي فناوري

و ماهيت در حال تغيير دانشگاه ،ها نقش
و عملكرد اقتصاديرابطه بين تحقيقات بنيادين ،دولتي

و فناوري هاي مفهومي پيش ريشه ،انداز شخصي يك چشم: بيني در علم
و چشم .انداز آينده عملكرد گذشته

سه چالش و حاكميت: گانه اروپا هاي و هوايي ،2015،توسعه اقتصادي، تغييرات آب

ها كتاب
،2013، آينده هاي چالشو تكامل: نوآوري مطالعات
،2000،نوآوريو فناوري علم، سياسي اقتصاد
،1990،، آيندهبر گذاري سرمايه

،ميالدي 2000تا 1993از سال،»بريتانيايپژوه آينده«عضو گروه راهبري برنامه

هاي مسئوليت
 اجرايي

،اروپاعضو گروه مشاوران كميسيون اروپا در بررسي مزاياي ايجاد شوراي تحقيقاتي
و انساني المللي ايجاد پايگاه داده يس گروه بينئر ،هاي كتاب در حوزه علوم اجتماعي

و اجتماعي علوم در انجمن سلطنتي عضو گروه مشورتي بررسي ارزش هاي اقتصادي
.ميالدي 2010تا 2009از سال، تحقيقات سياست انگلستان

و پيش«وي در مقاله هاي نوظهور كه فناوري معتقد است» فناوريبيني در علم
هاي كالن هاي مؤثر در راستاي ايجاد تأثيرات انقالبي در عرصهو جديد، مجموع

و اقتصادي  ميبهاجتماعي هايي، آيند، اما موفقيت در توسعه چنين فناوري شمار
و البته پيش وي در اين.بيني درباره آينده آنها دارد بستگي به پيشرفت در علوم

و به تحليل تجربهمقاله  هاي ژاپن، اياالت متحده، هلند، آلمان، استراليا، نيوزلند
مي انگلستان در استفاده از پيش مي بيني در اين زمينه و كوشد به طراحي پردازد

___________________________________________________________________________ 
1. Big Science 
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و عملياتي از روند پيش هاي تحقيقاتي بيني براي شناسايي حوزه يك مدل مفهومي
.1دفناوري نزديك شو

 ولز جرجهربرت
و طاليه آن در تاريخ هر حوزه افرادي وجود دارند كه آغازگران و شناساندن داران ظهور

پژوهي نقشي ولز نيز در معرفي آينده جرجشك كوشش هربرت به جامعه هستند؛ بي
تا بي بي آنجابديل داشته است . كه گاهي تولد اين رشته را همزمان با برنامه او در شبكه
و يا انتشار يادداشت.بي و كتابش در اوايل قرن بيستم دانسته سي .اند ها

 ترين شده پيشرفت، شناخته ين طرفدار انديشهتر مهمولز 1940تا 1890 دهه در فاصله
و آرمان، مشهورترين نويسنده درباره)و طبيعي(چهره در ترويج علوم اجتماعي شهرها
.تخيلي در جهان انگليسي زبان بود-هاي علمي توانمندترين نويسنده داستان

نام كتابي است كه از سخنراني ولز در انجمن سلطنتي بريتانيا در سال آينده كشف
و…آينده مند درباره يك بررسي نظام«گيري شكل آرزويآندركهتهيه شده 1902
.مطرح شده است» اجتماعيو سياسي توسعه قوانين درباره قياسي دانشي

سن 1946مانده عمرش را تا زمان مرگ در سال ولز باقي سالگي،79يعني در
ولز ازجمله مدافعان رويكرد. كرد پژوهي آينده وقف تبليغ انديشه خود پيرامون علم

هاي انسان مدرن توان پيش از تحقق بسياري از ارزشمي. گرايي در علوم بود يكپارچه
جمعي، بيانيه حقوق هاي كشتار همچون تولد سازمان ملل متحد، توجه به خطر سالح

و غيره، ردپاي آنها را در آثار ولز ديد .2بشر

 ورن ويلرايت
گذار پژوهي دانشگاه ليدز انگلستان پايه دكتري آينده3در جهان، ورن ويلرايتبراي اولين بار

وي فردي تالش نظامپژوه آينده. پژوهي فردي بوده است آينده مند فرد براي شناخت خود
از دنيا سراسردرها دولتو كارهاو كسب پژوهان، آينده. است خودشكل بخشيدن به آينده 

___________________________________________________________________________ 
1. www. inovasyon. org/BEN R. MARTIN 

. 1394 ارديبهشت،20ش،پژوهي آينده نامه ماهنامه.2
3. Verne Wheelwright 
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را آينده براي ريزي برنامهو اكتشاف درك، آنها فرصتبهكه كنندمي استفاده هايي روش
و آن را تغيير دهند چگونهكه دانندمي،تر مهمآناز. دهد مي . بر آينده تأثير گذاشته

و كسب پژوهي فردي، اين روش در آينده هاي كوچك كارو ها در سطح فردي، خانواده
مي به راهنمايي است كه كمك فردي پژوهي آينده حقيقت سيستمدر. شوند كار برده
و كوتاهي اين سيستم گام. اش داشته باشد به آينده مند نظامكند فرد نگاهي مي هاي ساده

ما زندگي هاي براي اندازتا اطراف دنياي. شودمي منتهي دلخواهدارد كه به خلق آينده 
كه زماني باشد اي داشته برنامه خود زندگي براي فردي اگر حال اينبا. گيردمي تصميم

ايه آيندو برنامه جهتدر باشند كوچككههم هر چقدر گيرد،ميرا روزمره تصميمات
و پژوهي فردي روش آيندهيندافردر. خواهد پيش خواهد رفت كه براي خود مي  فنونها

ميهبمشابهي به روند كه آينده كار دره آميز براي سازمان طور موفقيت پژوهان اي بزرگ
يك كار بردهبههاي گذشته دهه اند كه براي تناسب برقرار كردن با زندگي يك فرد يا

به. شان كاهش يافته است مقياسخانواده  :صورت زير است مراحل آن
،شناخت فردي گام-
،اساس شناخت فردي گامبرهايي ساخت سناريو-
.اساس اين سناريوهابرريزي استراتژيك برنامه-

و كنفرانس كارگاه و قابليت هاي آموزشي هاي تكميلي ورن ويلرايت ارزش كاربردي
آ كتاب. اند پژوهي فردي براي افراد را نشان داده هاي آينده استفاده از روش  هاي ندهيكار

و دانشگاه عنوان كتاب درسي در دانشكده، به1ويل رايتيفرد مي ها و ها تدريس شود
.2اند هاي گوناگون توزيع شده زبانهزاران نسخه به 

 ضياالدين سردار
شد 1951اكتبر31سردار در ب.در پاكستان متولد بهه او در نوجواني همراه پدر خود

ميدر. كند انگلستان مهاجرت مي ها را در خود اي از فرهنگ توان گفت او مجموعه نتيجه
مي.جمع كرده است و او در انگلستان بزرگ ميشود وأاما منش،كند تحصيل آسيايي

با. هاي مسلمان عضويت داشت او از نوجواني در گروه.كند اسالمي خود را حفظ مي

___________________________________________________________________________ 
1. Wheelwright, Verne. Its Your Future: Make it a Good One. TX: Personal Futures Network, 2010.  
2. http://www. irassessment. com,http://www. iff. dk/scripts/artikel. asp?id=1351&lng=2 
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تحصيالت دانشگاهي. فدراسيون انجمن اسالمي دانشجويان در انگلستان در تماس بود
و مخابرات در دانشگاه شهر لندن گذرانيد در دوران سردار.خود را در رشته فيزيك

و ديني هم داشته است .جواني خود تحصيالت طلبگي
ب رشته اطالعات در مركز تحقيقات حج دانشگاه شاه مسلمان عنوان يك دانشمندهاو

نگاري بسياري هاي روزنامه همچنين فعاليتو عبدالعزيز عربستان به فعاليت پرداخته است
از.فعاليت كرده است جديد دانشمندو طبيعتبعد از ترك عربستان براي مجالت.دارد بعد

شد اين فعاليت پس از گزارشگري او سردبير يك مجله مسلمان با نام.ها او گزارشگر تلويزيون
تأسيس» شرق- غرب«پژوهي در دانشگاه او در شهر شيكاگو مركزي براي آينده.شد پژوهش
در 1998تا 1994هاي بين سال.كرد و فناوري .دانشگاه ميدلسكس بوداو استاد مهمان علم

و نويسنده در حوزه آينده او يك آينده و يك متفكر و يك متخصص در علم اسالمي پژوه
از سردار.استاسالم در جهان معاصر  و40بيش هاي كتاب.مقاله منتشر كرده است 200كتاب

در هايي ژوهشپ، اسالم جهانو اطالعات،اسالمي هاي آينده،اسالمي تمدن آيندهاصلي او شامل 
. برخي از مقاالت وي به زبان فارسي نيز ترجمه شده است. استو بسياري ديگر اسالمي علم

. استپژوهيل آيندهئدر مسا Futures مشهور در حال حاضر وي سر دبير مجله
و پسامدرنيسم نباخته سردار ازجمله مسلماناني است كه خود را در برابر امواج مدرنيسم

و. سنت اسالمي در حيات بشر را حفظ كرده استو جايگاه  او با نگاهي عام به مشكالت
و هاي معرفتي كنوني جامعه هاي امروزي امت اسالمي، دارايي چالش اسالمي را ناكافي

برخي از آثار سردار. داند اثرگذاري در تغييرات جهاني را نيازمند بازانديشي اسالم مي
،»آينده تمدن اسالمي«،»و پيشرفت در جهان اسالم علم، تكنولـوژي«: عبارتند از

مي«و» هاي معرفت در جهان اسالم هاي نظام ساختار« در. است» توانيم؟ چگونه ما
و جنگ«هاي اخير نيز او آثاري نظير دوره و» شناسي شرق«،»هاي علم توماس كوهن

از» چرا مردم از آمريكا متنفرند؟« آنها به فارسي ترجمه را منتشر كرده است كه برخي
و» پژوهي اسالمي آينده«او نخستين انديشمندي است كه مفهوم. شده است را ابداع

موضوع. هاي مسلمانان در آينده توصيه كرده است گيري از آن را براي حل چالش بهره
وي اصلي كار را.وضع نابسامان مسلمانان در جهان معاصر است انعكاسهاي او اين كار
مسبا پيش وئنهاد يك تحليل علمي روي و دو ابزار مهم آن يعني علم ي فناورله تغيير
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آن اين كار در محدوده يك نمونه آينده. انجام داده است پژوهانه انجام شده است كه در
ميهبماسال 1.شود عنوان يك مبنا براي نقد انديشه معاصر لحاظ

به خالصه و نظرات ضياالدين سردار :است7-3رح جدولش اي از مشخصات

و نظرات ضياالدين سردار.7-3جدول  مشخصات
 ضياالدين سردار هاي اصلي محور

 مشخصات فردي
پاكستاني، داراي تحصيالت دانشگاهي فني در انگليس، داراي تحصيالت

و40ديني، داراي  .مقاله 200كتاب

موضوعات اصلي مورد عالقه
و بحث

،اسالميآينده مسلمانان يا تمدن-
،علوم اسالمي-
و پسانوگرايي- ،رابطه اسالم

و آينده  رويكرد به جامعه
،قائل به دمكراسي-
.گرايي قائل به كثرت-

و اقدام براي آينده  مباني تفكر

و سنت- ،قرآن
،نظام ارزشي اسالم-
و عقالنيت(تلفيق متعادل عناصر تمدن- ،از منظر اسالمي) ماديات، معنويات
،اجتهادفرايند توسعه-
و عملي آينده تلفيق رويكرد- به هاي نظري .سياستگذاريفرايند پژوهي براي كمك

هاي طرح پيشنهادي ويژگي
 براي آينده

و فرهنگ اسالمي تكيه بر جهان- ،بيني
به- و ويژه متفكران اسالمي نسبت به مذهب براي تغيير در نگرش مسلمانان

از احياي ارزش و دانشمندانها ،طريق همكاري علما
و جامعه مبتني- و تعريف مدل مدينه فاضله آن تعيين ،بر
و پويا براي آينده برنامه- ،ريزي منعطف
و ميان در نظر داشتن دورنما- .مدت هاي كوتاه مدت توأم با مأموريت هاي بلندمدت

و شيوه پرداختن روش شناسي
 آينده به

،)انداز چشم(مدل مدينه فاضله-
،هاي تمدن اسالمي احصاي پارامتر-
و پارامتر ها، نظريه خلق مدل- ،بر دو مرحله قبل هاي مبتني ها
و برآورد محيط آينده ارزيابي واقع- ،گرايانه از محيط كنوني
،احصاي اهداف از درون امت اسالمي-
و ارزيابي گزينه تدوين نقشه- ،ها هايي براي رسيدن به مقصود
و بازنگري مستمر در بديل- .هاي احصا شده قبلي پايش

___________________________________________________________________________ 
. غربيو اسالمي پژوهيآينده تحليلبرايمقدمه زاده، نظري فرهادو فشي محسن.1
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 ضياالدين سردار هاي اصلي محور

 آينده مطلوب

هاي غربي جهاني است كه در نظريه شهري اين آينده مطلوب، همان آرمان-
،نيز شبيه آن مطرح است

مي آرمان- معناي خوب مطلقبهشهري كند، آرمان شهري كه سردار وصف
و آن احساس خوشنيست، بلكه چيزي است ساخته خود انسان كه در  بختي

،كند رضايت مي
مي غايت آرمان- يابد، اما بهشت از ديد سردار شهر اسالمي در بهشت تجلي

.مفهومي دنيايي نيز دارد

 باربارا آدام

ا و نظريه يك جامعه) 1945مه3متولد(،1آدام. باربارا نگـري در علـوم پرداز آينده شناس
تـا 1988از سـال.2اجتماعي در رابطه با زمان اسـت او متخصص نظريه. اجتماعي است

3در دانشــگاه كــارديف در مدرســه علــوم اجتمــاعي 2011دوران بازنشســتگي در ســال 

او. شناسـي منصـوب شـد عنـوان اسـتاد جامعـه بـه 1999او در سال.4كار بودبهمشغول
و بـراي ارائـه نظريـه 1991در سـال. بـود زمـانو دانشـگاه سردبير مجله نشريه زمـان

و در سـال را انجمن جامعـه5اجتماع، جايزه يادبود فيليپ آبرامز  1995شناسـي بريتانيـا
و بررسي تحليل اجتماعي زمان، جايزه جي تـي فريـزر المللـي را انجمـن بـين6براي نقد

استاد برجسته آكـادمي علـوم اجتمـاعي 2009در سال. مطالعه زمان به ايشان اهدا كرد
پ فعاليت. شد باهاي و علوم اجتمـاعي شـامل بارا آدام در حوزه آيندهرژوهشي خانم نگري

. مقاله است 130حدودو كتاب پنج، جزوهپنج 

و مجالت آينده.5-7  پژوهي مؤسسات
و نيز پژوهي در انگلستان شامل برخي از دانشگاه هاي متولي مطالعات آينده نهاد ها

و فناوري وابسته به نخست وزيري .دانگلستان هستن شوراي علم
___________________________________________________________________________ 

1. Barbara E. Adam 
2. Professor Barbara Adam. Cardiff University. Retrieved 28 January 2017.  
3. School of Social Sciences 
4. Professor Barbara Adam. Institute of Advanced Study. Durham University. 2010. Retrieved 
28 January 2017.  
5. Philip Abrams Memorial Prize 
6. J T Fraser Prize 
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 هاي انگلستان دانشگاه.1-5-7

تحصيلي اند معموالً رشته پژوهي شناخته شده هاي انگلستان كه با فعاليت آينده دانشگاه
يك خاصي به نام رشته آينده پژوهي، مشابه آنچه كه در ايران مرسوم است، ندارند، بلكه

و حتي رشته تحصيلي متشكل از رشته هاي مختلف ايجاد از دانشكده هاي مختلف
ما هاي تحصيلي تقريباً شبيه رشته اين رشته. كنند مي عنوانبههايي است كه
مي رشته ميان . شناسيم اي

شـود در قالـب يـك گـروه اي ايجاد مـي رشته هاي ايران وقتي يك ميان در دانشگاه
و تحت نظارت يك دانشكده قرار مي در آموزشي هاي تحصيلي كـه انگلستان رشتهگيرد،

و فرارشته رشته ميان و معرفي مي1»مدرسه« در قالب اي باشند اي مدرسه. شوند شناخته
و دانشكده است در صورتي كه يك رشته تحصيلي از چنـد. جايگاهي بين گروه آموزشي

و دانش و كاربردي تشكيل شده باشد متخصص آموختـه آن رشـته رشته مختلف مهارتي
و) هاي مخالف از رشته(صيلي نيز فردي با مهارت چندگانه تح خواهد بود كـه در جامعـه

به صنعت و بـراي مثـال. آموختگـان خواهـد شـد روتر از ساير دانـش ويژه پيش كارآمدتر
در آموخته رشته تحصيلي محـيط دانش آمـوزش« زيسـت محـيط مدرسـه«زيسـت كـه
و كـاربرد انـد چـون مهـارت ديده انـد بـا هـاي مختلـف را آمـوزش ديـده رشـته هـاي هـا
رو چـون پـيش. زيست تفاوت محسوس خواهـد داشـت آموخته رشته محض محيط دانش

و كارآمد بودن دانش ازه آموختگان، يكي از موارد عمد بودن هـاي دانشـگاه«اي است كـه
مي» آينده و از طرف ديگر انتظار هاي آينده وجـودههاي دانشگا كه از مشخصه آنجاازرود
و فرارشـته رشته هاي ميان رشته هـايي كـه در انگلسـتان اي اسـت، بنـابراين دانشـگاه اي

و پـيشاي رشته يعني واجد ميان(دارند» مدرسه« عنـوان بـه)رو هايي با مهارت، كارآمـد
مي هاي با فعاليت آينده دانشگاه .شوند پژوهي شناخته

به پژوهي در دانشگاه ونگي گردش علم آيندهعالوه بر اين موارد، چگ هاي انگلستان
هاي تحصيلي مدت رشته دهي به مطالعات بلند نگري نوعي جهت شكلي است كه آينده

مثالً در دانشكده پزشكي عالوه بر تدريس علم پزشكي، به آينده اين علم. مختلف است
سال آينده هم توجه50تا20-10هاي زماني هاي هوش مصنوعي براي بازه در حوزه

___________________________________________________________________________ 
1. School 
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و در اين مسير از متخصصان مختلف شامل پزشكان، مهندسان رايانه، مي شود
و ساير تخصص مي روانشناسان، روانپزشكان و مورد نياز بهره گرفته . شود هاي مرتبط

ها نه يك رشته تحصيلي مجزا، بلكه بخشي از همان پژوهي در اين دانشگاه واقع آينده در
و رفع مشكالت كنوني، نگاهي كامالً كاربردي است كه عالوه علم بر نگاه در زمان حال

.به آينده هم دارد
و انتزاعي پژوهي در دانشگاه ترتيب آينده اين به هاي انگلستان صرفاً مباحث نظري

هاي مختلف مورد توجه قرار هاي فوق مدرن در رشته نيست، بلكه معموالً در آزمايشگاه
.1گيرد مي

هاي تحصيلي در رشته» مدرسه«هاي انگلستان كه با وجود تعدادي از دانشگاه
.پژوهي نيز فعاليت دارند مختلف، به نوعي در حوزه آينده

2پژوهي هاي فعال انگلستان در حوزه آينده دانشگاه.7-4جدول

نام مركز يا مدرسه نوع فعاليت رديف نام دانشگاه
محيطي يك مركزتغييرات زيستمركز مطالعات

در اين. اي است كه در اين مركز وجود دارد رشته ميان
و مركز براي درك كامل تري از ابعاد اجتماعي، سياسي

و پيامد فرهنگي تغييرات زيست هاي آن براي محيطي
و جامعه است سياست مطالعات تغييراتو هاي عمومي
مي زيست .شود محيطي انجام

–مدرسه مديريت
مركز مطالعات

تغييرات 
3محيطي زيست

4كرانفيلدداگاه 1

پژوهياي مرتبط با آيندهرشتهاين گروه تحقيقاتي ميان
 اي براي دستيابي رشته اين گروه ميان. اندازي شده است راه

هاي پژوهشي نظري به مفاهيم آينده طيف وسيعي از رشته
در اين گروه محققان. دهدو تجربي را مورد توجه قرار مي

و همچنين محققان مستقل با اعضاي  دانشگاه كارديف
.هاي آينده همكاري دارند علمي گروه در تحقيقات پروژه هيئت

مدرسه علوم
5اجتماعي

 پژوهي گروه آينده
6گاه كارديفدان 2

___________________________________________________________________________ 
1 https://www. gov. uk/government/collections/foresight-projects 
2. www. accelerating. org/gradprograms. html 
3. The Centre for the Study of Environmental Change (CSEC) 
4. Cranfield University 
5. School of Social Sciences 
6. Cardiff University 
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نام مركز يا مدرسه نوع فعاليت رديف نام دانشگاه

شامل همكاري ميان تحقيقات در مركز مطالعات علوم
و علوم انساني است .متخصصان علوم طبيعي، علوم اجتماعي

گروه جامعه شناسي
1مطالعات علوم مركزـ 2گاه لنكستردان 3

وومدرسه كسب كار
3قانون

دانشگاه
4ليدزنمتروپوليت 4

ترين واحد دانشگاهي از نوع خود در انگلستان،بزرگ
و فلسفه علم داراي شهرت برجسته گروه تاريخ

و تحقيق است بين اين گروه مركز. المللي براي تدريس
و پژوهش در تاريخ پزشكي است . مهمي براي آموزش

هاي قرون از تاريخ دانشگاهايه العاده گسترد طيف فوق
وسطي تا علوم آزمايشگاهي مدرن پس از جنگ، از 

.شود آناتومي به روانكاوي در اين گروه مطالعه مي

و فلسفه گروه تاريخ
5علم 6گاه كمبريجدانش 5

وهاي بيناين مركز با ارائه آموزش المللي شناخته شده
و همكاري هاي همچنين محيط محرك براي تحقيقات

متخصصان تريناي در اين مركز از حرفه. تجاري است
و مراقبت قانونگذاري، جرم  هاي اجتماعي شناسي، اخالق
از بهره گرفته مي و بسياري اين مركز با محققان شود

.هاي خارج از كشور ارتباط دارند سازمان

7مدرسه حقوق

و مركز اخالق
8اجتماعي سياست

9منچستردانشگاه 6

اي در دانشگاه آكسفوردرشتهيك مؤسسه تحقيقاتي چند
و با استفاده از ابزار اين مؤسسه. است هاي رياضيات، فلسفه

كه هايي اجتماعي در قالب پژوهشعلوم  به موضوعاتي
 براي تأثيرات مثبت در بلندمدت توانند بيشترين مي

مي انسان اين مؤسسه همچنين.پردازد ها ايجاد كنند
در عمومي مشاركتو آگاهانه بحث ترويج دنبال به

هاي ديگر نيز سازمانو ها، دانشگاه وكار، كسب دولت،
از. است و22تاكنون بيش كتاب دانشگاهي34مقاله

مؤسسه آينده 
 10بشريت

11گاه آكسفورددانش 7

___________________________________________________________________________ 
1. Dept. of Sociology - Centre for Science Studies 
2. Lancaster University 
3. School of Business and Law 
4. Leeds Metropolitan University 
5. Deptment of History and Philosophy of Science 
6. Cambridge University 
7. School of Law 
8. Centre for Social Ethics and Policy 
9. Manchester University 
10. Future of Humanity Institute (FHI) 
11. Oxford University 
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نام مركز يا مدرسه نوع فعاليت رديف نام دانشگاه
اين مؤسسه به.منتشر شده استFHIتوسط مؤسسه

و هاي دولتي در سوئد، سنگاپور، بلژيك، انگلستان سازمان
و همچنين در موضوع اقتصاد جهاني اياالت متحده

و غير بخش ازجمله بنياد(انتفاعي مختلف هاي خصوصي
. داده استو سازمان بهداشت جهاني مشاوره) مك آرتور
محققان اين مؤسسه كتابي درباره خطرات 2014در سال

.اند ناشي از هوش مصنوعي پيشرفته منتشر كرده
مطالعاتانجامدرشاخصدانشگاهيمراكزازيكي
 علمي سياست تحقيقات پژوهي واحد آينده

از انتقاد طرحباكه است2دانشگاه ساسكسدر)1) اسپر(
 تأثير داراي3هاي رشد جهاني محدوديت الگويو كتاب
نگاري آينده مطالعات مركز اسپرو ترتيب اينبه.شد جهاني
 نگاري آينده برنامهبه دهي شكلدروشد جهاندر فناوري
كه اسپرو، تأثيرگذار اثر دومين.مؤثر بود انگلستان فناوري
تحقيقاتبه گرفت، صورت4اروينو مارتين توسط
مي آينده  پژوهي آيندهبه آنها نسبت ديدگاه. پردازد پژوهي
.بودسياستگذاريبراياطالعاتتأميناولدرجهدر

8 گاه ساسكسدانش

و فناوري.2-5-7  شوراي علم

مهارتو نوآوري وكار، كسب در وزارتآن دبيرخانه انگلستان،5فناوريو علم شوراي
آناز يكي است به وظايف شورا دفتر اين ذيل.پژوهي است آينده موضوع پرداختن
و نوآوري است كه مسئوليت دولتي  كشور پژوهي ملي هاي آينده برنامه انجام علم

به. دارد عهدهبررا انگلستان و فناوري  سياستگذاري زمينهدر دولت انگليس شوراي علم
و فناوري. دهدمي مشاوره علمي مستندات مبنايبر گيري تصميمو نظر زير شوراي علم

كه است دولت علمي ارشد مشاور عهدهبرآن مديريتو است وزير نخست مستقيم
هاي برنامه. دهدمي ارائه كشور اين كابينهو وزير نخستبهرا هاي خود گزارش
 داراي اكنون اما بود؛ شده داده تمركز صنعتو فناوريبه ابتدا پژوهي انگلستان آينده

___________________________________________________________________________ 
1. Science Policy Research Unit (SPRU) 
2. Sussex University 
3. Limits to Growth 
4. Martin and Irvine 
5. Council for Science and Technology 
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هاي پروژه پيگيري هاي آينده، چالش بررسيبا رابطهدرتر موضوع گستردهبا مأموريتي
و فناوري هاي آينده تمام فعاليت.و آموزش است پژوهي عظيم آينده پژوهي شوراي علم

ميدر  و نوآوري انجام .شود دفتر علم

و فناوري) الف  كاركرد شوراي علم

 تصويب مرجع دفتر اين ترتيب اينبه. است مشورتي نقش اصلي اين دفتر كاركرد
 اين اساس همينبر. است مشورتي نهادي بلكه مقررات نيست،و قوانينوها نامه آيين
 نهادها سايربه رساني تنها براي اطالع غيرابالغي سياستگذار نهاديك توانميرا دفتر

است، شده اي فراگير رويهبه تبديل يافته هاي توسعه كشوردر رويه اينچه اگر. دانست
در كشور براي اما .1است اي غيرمتداول رويه همچنان توسعه، حال هاي

:دهدمي مشاوره وزير نخستبه هاي زير زمينهدر دفتر اين
 انگلستان،در فناوريو علم توسعهوـ حفظ
 فناوري،و علم زمينهدر المللي هاي بين همكاريازـ حمايت

 انگلستان، فرهنگدر فناوريو علم اهميت كردن پررنگـ
،2رياضياتو مهندسي فناوري، علم، زمينهدر آموزش بهبودـ

و سياستگذاري بهبودو توسعه علمي براي مشاورهو پژوهشاز گيريـ بهره
 دولت،در عمومي خدمات
و سالمت انگلستان، اقتصاداز رياضياتو مهندسي فناوري، علم، پشتيبانيـ
.جهاني پايدار توسعهو انگليسي زندگي شهروندان كيفيت

و فناوري)ب  اعضاي شوراي علم
 مياناز اعضا اين. دارند عضويت فناوريو حوزه علم برجسته اعضاي تنها شورا اين در

وزير اند كه نخست انتخاب شده فناوريو علم حوزهدر صاحبنظر افراد ترين شده شناخته
.است نكرده تعيينرا اعضا گزينش اي چگونگي نامه آيينيا قانونو كندمي آنها را منصوب

:از عبارتند اعضا اين خصوصدر ين نكاتتر مهم.نفر هستند20 حاضر حالدر اعضا اين
___________________________________________________________________________ 

1. EFMN,"Final Report, Monitoring Foresight Activities in Europe and the Rest of the World 
into Future", European Foresight Monitoring Network, EU, 2009.  
2. Science. Technology, Engineering and Mathematics- STEM 
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 مشاور يعني. است نفرسهبه محدود تنها شورا ايندر دولتي اعضايـ عضويت
.ديگر دولتي شوراييك رئيسو اتمي سازمان انرژي رئيس دولت، ارشد

 يعني آنها نيست، منصب اساسبر شده انتخاب علمي هيئت اعضايـ عضويت
 بيناز شورا عضو چهاركه حاليدر نفر هستند،سه تنها معاون دانشگاهيا دانشگاه رئيس
مي نام صاحب اساتيد .شوند انتخاب

 باالتر رتبهبا هايي دانشگاه با اينكه.است شده انتخاب منچستر دانشگاهـ رئيس
 مشهورترين وجود دارند، ولي چون منچستر انگلستاندر جهاني از دانشگاه منچستر

و فناوري، هاي علم حوزهدرنهو است فناوريو علم سياست حوزهدر فعال دانشگاه
 ترين مرتبط است شده سعي انگلستان نوآوريو علم دفتر ميان اعضايدر بنابراين
و موضوعآندر فعال دانشگاه .هاي بزرگ نه دانشگاهو درآيند عضويتبه انتخاب

 امر همينكه هستند غيردولتي هاي خطرپذير صندوقاز شورا فعلي عضوـ دو
.دهدمي نشانراها اين صندوق باالي اهميت

كه هستند، غيردولتي انديشگاهيو پژوهشي هاي مشاوره، شركتاز شورا عضوـ دو
. شوراست اعضاي انتخاب دقت دهنده نيز نشان امر اين

از عضوـ دو  شعبهو رويس رولز(انگلستان هاي بزرگ شركت عامالن مدير ميان شورا
.هستند)انگلستاندر ام.بي.آي

 فرهنگستانو فرهنگستان شامل رؤسايكه هستند عضو حقوقيـ چهار عضو شورا
و علوم  پنج داراي انگلستان است ذكر شايان. است سلطنتي انجمن رئيس پزشكي

و ملي فرهنگستان را رئيس فرهنگستان.هستند شورا اين عضو دو فرهنگستان است
اعضاي. است دولتاز مستقل نهاديك اساساً فرهنگستانو كنندمي انتخاب اعضا

و فناوري انگلستان در جدول  .1نمايش داده شده است7-5شوراي علم

___________________________________________________________________________ 
1. Miles, "ten years of UK technology Foresight", 2003, Available: http//les1. man. ac. uk/PREST 
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 فناوريو علم شوراي اعضاي.7-5جدول
 تعداد عضو سمت

 رئيس فناوريو علمدر دولت ارشد مشاور
 رئيس نايب منچستر دانشگاه رئيس
4 دانشگاه علمي هيئت عضو
2 هاي معتبر دانشگاه رئيسيا معاون
1 اتمي انرژي سازمان عامل مدير

2 انديشگاهيو تحقيقاتي مشاوره، هاي برجسته شركت عامل مدير
2 خطرپذير گذاري سرمايه صندوق مدير

1 شوراها ساير رئيس
1 سلطنتي انجمن سابق رئيس
3 سلطنتي فرهنگستان سابق رئيس

2 هاي بزرگ شركت مديرعامل
Source: http;//les1.man.ac.uk/PREST 

و فناوري دبيرخانه)ج  شوراي علم

 خود نوبهبه نيز امر همين. مهارت استو نوآوري وكار، كسب در وزارت شورا دبيرخانه
 توانستمي دبيرخانه اين.است فناوريو علم موضوعبه نسبت اين كشور ديدگاه دهنده نشان
به داشته باشد قرار است آموزش عاليوها دانشگاه متوليكه آموزش وزارت در  نوع دليل اما
و كشور اين ويژه نگاه .گيردمي قرار وزارتخانه فناوري در ايندبيرخانه شوراي علم

 ذيلدر دبيرخانه اين پيش دههدو حدوددركه استآن ديگر توجه قابل نكته
تجارتو صنعت وزارتبه دبيرخانه سياسي، تغييرات ساختاربا اما.بود وزير نخست دفتر
درو نوآوري وكار، گيري وزارت كسب شكلو ساختار دولت تغييربا.شد منتقل  مهارت
شد وزارتخانه اينبه تجارتو صنعت امور كليه عمل دبيرخانه شوراي نتيجهدرو محول

و فناوري نيز به اين وزارتخانه منتقل شد .علم
به تبديل جهاني شديد تغييراتبا همگام تجارت،و صنعت وزارتكه تفاوت همين

 فناوريو علمآن دنبالبهو نوآوري امورو شودمي مهارتو نوآوري وكار، كسب وزارت
 دربردارنده تواندمي آموزش،نهو تجارتو صنعت موضوعبا پيوسته سياسي ساختار در

.باشدها آموزهاز بسياري
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و نوآوري)د  دفتر علم

مي همان و نوآوري فعاليت و فناوري، دفتر علم كه طور كه گفته شد ذيل شوراي علم كند
و نوآوري كه در سال. پژوهي در كشور انگلستان است آيندههاي دار فعاليت عهده دفتر علم

و فناوري نام داشت كه در سال 1992 به نام دفتر 2006تأسيس شد در ابتدا دفتر دانش علم
و نوآوري تغيير يافت  وظيفهكه است دولت هاي زير نظر شورا معدوداز يكي دفتر اين. علم

و نوآوري را مشاور علمي ارشد.داردرا بخشي هاي بين هماهنگي و(دفتر علم مسئول توسعه
و نيز در سطح بين هماهنگي سياست دولت در زمينه و فناوري مي) المللي هاي علم .1كند اداره

و نوآوري)هـ  چگونگي فعاليت دفتر علم

و نوآوري به دو بخش درون وزارتخانه و برون دفتر علم مي وزارتخانه اي :شود اي تقسيم
و پنج شوراي تحقيقاتي است وزارتخانه متشكل از دفتر پويش افقـ بخش درون .ها

و فناوري وزارتخانه متشكل از گروه علوم پايه بخش برونـ و گروه علم و مهندسي
.اي است ميان وزارتخانه

 بخش درون وزارتخانه)و
و نوآوري در بخش درون و پنج شوراي افقاي متشكل از دفتر پويش وزارتخانه دفتر علم ها

و اجتماعي، شوراي  و علوم فيزيكي، شوراي اقتصادي تحقيقات شامل شوراي مهندسي
و نجوم است و شوراي فيزيك ذرات و زيست فناوري .پزشكي، شوراي علوم زيستي

اهداف دفتر مركز. استها تا حدودي شبيه به روش تحليل روند روش پويش افق
:نين تعريف شده استچ 2004ها در سال پويش افق

و تضمين راهبرد هاي چالش انداز ترسيم چشم- ،هاي مؤثر برانگيز آينده
و فناوري هاي بالقوه شناسايي فرصت- ،هاي جديد علوم
و تأمين- و سازمان تصميمهاي يندافرشناسايي آن گيري در دولت ،هاي مرتبط با
و فناوري- و قادر ساختن وزارتخانههاي تشخيص آثار علوم ها به درك نوظهور

.مناسب آنها
هاي تحقيقاتي دفتر شورا. علوم است وظيفه شوراي تحقيقات نيز تخصيص بودجه

___________________________________________________________________________ 
1. M. keenan, I. Miles,  " Foresight in the United Kingdom", The handbook of Technology 
Foresight, London: Elgar Publishing, 2008, pp. 91-111.  
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و فناوري انگلستان كه نقش مهمي در فعاليت و فناوري دارند در حوزه علم هاي هاي علم
و فناوري نيز فعاليت دارند آينده آمده7-6كه نام آنها در جدول اين شوراها. پژوهي علم

.2با وزارت دفاع انگلستان همكاري دارند»1طرح امتياز مشترك«صورت است، به

و فناوري شورا.7-6جدول و فناوري دفتر علم  هاي تحقيقاتي علم
و زيست شورا  فناوري هاي تحقيقات علوم زيستي
و اجتماعي شورا  هاي تحقيقات اقتصادي
 پزشكيهاي تحقيقات شورا
و علوم فيزيكي شورا  هاي تحقيقات مهندسي
و نجوم شورا  هاي تحقيقات فيزيك ذرات

Source:https://en.wikipedia.org 

هايي را كه دولت در زمينه آموزش گذاري دغدغه اساسي انگلستان اين است سرمايه
و آموزش انجام مي و فناوري آن علم و خلق ثروت در .كشور منجر شوددهد بايد به نوآوري

از تاكنون اين شورا و فناوري فهرستي طوالني شامل بيش  100هاي تحقيقاتي علم
ساله ارزيابي پنج اند كه اين فهرست در درجه اول با افق آوري كرده حوزه فناوري جمع

و سپس با  شد معيار زير ارزيابي دقيق6شد : تر
 پذيري فناورانه، رقابت.1
 اندازه بازار،.2
 يت عرضه، ظرف.3
 توان اجتماعي بالقوه،.4
 ريسك،.5
. مداخالت دولتي الزم.6

يك سپس شورا انتخاب نهايي فناوري . اي انجام داد روزه ها را در طول كارگاه
و فناوري به اين نتيجه رسيد كه حوزه اين به هاي فناوري ترتيب شوراي تحقيقات علم

كن زير مي :ندتوانند دستيابي دولت به منافعش را تسريع

___________________________________________________________________________ 
1. Joint Grant Scheme 
2. M. P. Geehin, “UK Technology Foresight-sensores stratify for 2015”, Sensor Review, 
Volume 4, 2002, pp. 303-311.  
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و ذخيره كربن،.1  ضبط
 هاي كاهش باليا، فناوري.2
 هاي توزيع كم كربن براي توليد الكتريسيته، شبكه.3
 هاي پزشكي، دستگاه.4
 بهداشت الكترونيك،.5
.الكترونيك پالستيك.6

كه ساز يا پايه در اين پروژه چهار فناوري توانا اي ديگر نيز مورد تأكيد قرار گرفتند
:عبارتند از

 راه دور با پهناي باند،ارتباطات.7
و سلولي،.8  درمان بافتي
 هاي فراگي، نظام.9

و مدل شبيه.10 .سازي سازي
هايي همانند سخنراني، چاپ مقاله، پخش نگاري از روش هاي آينده نتايج فعاليت

بي برنامه و.بي. مستند از مي اطالع... سي .شود رساني
پژوهي گاهي نتايج آنها انجام مطالعات آيندهنكته قابل ذكر ديگر آن است كه بعد از

گاهي اوقات وقوع. بيني است زيرا معتقدند كه آينده غيرقابل پيش؛ شوند بازبيني مي
مي هاي پيش هايي در زمان برخي رخدادها سبب انجام بازبيني .شود بيني نشده

 بخش برون وزارتخانه)ز
و نوآور وزارتخانه بخش برون و به دو اي دفتر علم و مشورتي دارند ي بيشتر نقش نظارتي

:شوند بخش تقسيم مي
وو مهندسي؛ وظيفه نظارت بر مصرف بودجه فعاليت گروه علوم پايه.1 هاي علوم

و مشاوره به وزيران با توجه به آينده مهندسي در جهت نياز .ها دارد پژوهي هاي آينده
و فناوري ميان وزارتخانه.2 وظ گروه علم به يفه مشاوره به وزارتخانهاي؛ ها با توجه

مي. هاي آينده دارد شناسايي چالش به اين گروه بيشتر نقش مشاوره به وزير را ايفا طوري كند
و دوباره كه با نظارت مي كاري در فعاليت هاي خود مانع بروز تداخل و فناوري .1شود هاي علم

___________________________________________________________________________ 
1. M. P. Geehin, “UK Technology Foresight-sensores stratify for 2015”, Sensor Review, 
Volume 4, 2002, pp. 303-311 
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ها نگاري آينده.7-6
 نگاري آيندهمشخصات.1-7-6

به سه دوره آيندهكلي طوربهدر انگلستان و 2000، 1993هاي ترتيب در سال نگاري
. شده است انجام 2002

مي ين آنها در دورهتر مهمهاي زير به معرفي در جدول :شود هاي مذكور اشاره

و مراحل اجراي مطالعات آينده.7-7جدول  نگاري تاريخ اجرا
 نگاري مراحل آينده)ميالدي(تاريخ اجرا

 نگاري مراحل پيش آينده 1994-1990

 نگاري مرحله اول آينده 1994-1998

 نگاري مرحله دوم آينده 1998- 2002

 نگاري مرحله سوم آينده تاكنون- 2002
Source: Keenan, 2003. 

 پژوهي هاي آينده مشخصات دوره.7-8 جدول
 سومدوره دوره دوم دوره اول

 ادامه دارد- 2002 1999-2001 1993-1998

 متمركز پراكنده متمركز

و تجارت و فناوري و جامعه علم و فناوري، تجارت و فناوري علم  علم

 تحليل سنجش بندي اولويت

و غير متخصصان  متخصصان متخصصان متخصصان

 2005پروژه تا سال هشت گروه ضربت65+ پانل15 پانل 16

 هاي آموزشي، سناريو كارگاه هاي آموزشي دلفي،كارگاه

هاي آموزشي ترسيم كارگاه

و سناريونويسي، چشم انداز

 سازي سازي، شبيه مدل
Source: Ibid. 
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 پژوهي تحوالت آينده.7-9جدول

 دوره سوم دوره دوم دوره اول ويژگي

و فناوري اولويتهاي اصلي استدالل  هاي علم
و گفتگوي تجارت

 اجتماعي
بيني تغيير سياست پيش

و خطر  مربوطه

 اهداف اصلي
و نمايندگي هاي بودجه دانشمندان

 تحقيقاتي، تجارت

چندين عامل در كنار
دولت، تجارت، دنياي 
و جامعه  تحقيق،

طور برجسته وزراي به
 دولت

 پوشش

و فناوري تركيب حوزه هاي بخشي
و برخي كه بيشتر بخش خصوصي 

هاي عمومي را پوشش بخش
 دهد مي

هاي بخشي تركيب حوزه
و موضوعي حتي بيشتر از

 اول پوشش دوره

اغلب تعداد كمي از
موضوعات مورد عالقه 

 دولت

 هاي بخشي برگزاري ميزگرد ساختار
هاي برگزاري ميزگرد

و موضوعي با  بخشي
 هاي كار نيرو

1هاي چرخشي پروژه

هاي صنعتي معدودي در دوره سوم وجود دارند مشترك است، هرچند عاملدر سه دورهگان كنند مشاركت

ها روش
و كارگاه ها در سراسر برنامه دلفي

هاي سفارشي به كاررفته با روش
 هاي فردي توسط ميزگرد

مشخص سناريوها طور به
وبگاهو اسناد مشاوره 

و تعامل  براي انتشار

ازه تنوع گسترد اي
دلفي، سناريو،(ها روش

 ...)سازي، كارگاه، شبيه

 دادها برون
هاي ميزگردها، نتايج دلفي، گزارش

و اولويت و ديگر پيشنهادها ها
 هاي اجرا هاي در طول فاز گزارش

و گزارش هاي ميزگرد
هاي كار، مقدار زيادي نيرو

براي مثال( انتشارات وب
و حتي ويدئوها )سناريوها

هاي علمي، بيان مرور
عملياتي، سناريو، برنامه 

ها، كتب گزارش پروژه
 دانشگاهي

 نتايج

باكلي طور به وجود آنكه مثبت،
در بسياري بحث كرده اند كه برنامه

در درك توانايي هاي خود، خصوصاً
ارتباط با رسيدن به اجتماع تجاري 

 شكست خورد

منفي، با كلي طور به
هاي مقداري گزارش

ميزگرد كه به آن اهميت 
 كمي داده شده بود

بسيار مثبت، با
كه داد برون هايي
و صورت بندي سياسي

تطبيق مورد استفاده 
 قرار گرفتند

Source: Keenan and Miles,2008.  

 

___________________________________________________________________________ 
1 Rolling projects 
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 پژوهي مختلف آينده هاي مراحل ويژگي.7-10جدول
 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اولپژوهي آينده پيش مرحله

مهم تصميمات اتخاذ•
تأمين مالي خصوص در

،توسعهو تحقيق
 با برخي هاي بخشي پانل•

و شناسي روش  گرايشات ها
،مرسوم

 نظام ملي گيري شكل•
،نوآوري

يادگيري افزايش•
.گيرندگان تصميم

انجامبه تمايل•
ساختاربا نگاري آينده

،جديد كار نيروي
با هاي متعدد پانل•  اما

محدود تعداد
،مرسومهاي شناسي روش

هاي گيري رسانه شكل•
وب مبتني .بر

 كشيده شدن چالش به•
،ها كار پانل كيفيت

و مشاهدهها برنامه مرور•
ميان ناهماهنگي

و هاي اجرا برنامه  شده
.نگاري برنامه آينده اهداف

پژوهي از آينده گذار•
سمتبه جامع

تر پژوهي تخصصي آينده
،خاص در زمينهو

 سمت انجامبه گرايش•
 اما هاي كمتر پروژه
.تر تأثير عميق داراي

Source: Ibid. 

 پژوهي در انگلستان مراحل آينده.7-7
 نگري مرحله پيش آينده.1-7-7

تفكـر رواجو عمـومي آگـاهي ايجـاد بـرايرا پژوهـي پيش آينـده مرحله انگستان دولت
و سازمانو افراد سوياز همراهي ايجادو پژوهي آينده  هـاي مختلـف حـوزه متخصصان ها
را پژوهـي آينـده وسيله پـروژه به اينتا بود گرفته نظردر دولتو صنعت دانشگاه، مانند
و از آينـده فراگيـر دركـي طريـق ايناز بتواندو كند ترويجايه گستردصورت به  پژوهـي

آن فعاليت و مشاركت ايجاد هاي .كند جلبراايه گسترد كرده
بـه نسـبت بخشـي آگـاهي بـر تمركـز«عنـوان بـا هـايي سـمينار منظور همين به
 برنامـهدر فعـال شـركت بـه تمايـل ايجـادو آگاهي عمومي افزايش براي» پژوهي آينده
از.شد برگزار هاي دولتي نهادو دانشگاه صنعت، سوياز پژوهي آينده  سـمينارها، اين پس
هـاي نـامزد كـهشد درخواست متخصصاناز افراد، مشاركتي معرفي رويكرداز استفاده با

 نظرخـواهي ايـن نتـايج.كننـد اعالم بخشي هاي تخصصي گروهدر براي عضويترا خود
از مجموعه ايجاد برايو همچنين هاي تخصصي گروه اعضاي گزينش براي  متخصصان اي
.شد استفاده هاي بعدي مشورت براي

.شد ريزي برنامه صنعت حوزهبا پژوهش حوزه ميان شكاف كردنپر هدفبا اول دور-
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 كـارگران حزبي اهداف كارگر، حزب وزير نخست» بلر توني«آمدن كار رويبا دوم دور-
لغـات فرهنـگ وارد» زنـدگي كيفيـت« اصطالحو يافت تجلي پژوهي فعاليت آينده اهداف در

شد آينده  زيـرا؛شـد مطـرح» ثروت خلق« مقابلدر عنوان اصطالحيبه زندگي كيفيت.پژوهي
. بود كار محافظه حزب با افكار قرابت داراي بيشتر كارگر حزب ديدگاهاز ثروت، خلق اصطالح

شد» علوماز برداري بهره افزايش«هدف دور سوم با  برداري، بهره افزايش اين.انجام
ـ علم فشاراز هاي ناشي حاصل فرصت  اينها انگليسيكه بود تقاضا كششو فناوري

 مقابلدر محافظتو دفاع«ها پروژهاز يكي. كردند تعريف پروژه هشتدررا افزايش
1.بود» ساحلي مناطقدر دريا طغيانو سيل وقوع

 سيل وقوع خطردر ولزو انگلستاندر خانه ميليون7/1 حدود زمانآندركه آنجا از
و مشيخطيك ايجاد. گرفتمي قرار خطردر سرمايه پوند ميليارد 200 حدود داشتند، قرار

 ايناز.شد گرفته نظردر اهدافاز خصوص يكي ايندر مدت بلند انداز چشميكبه دستيابي
 موفقيت ميزان مشكالت ارزيابي اينحل چگونگيو آينده عظيم مشكالت ارزيابي بابت

تر ساختارشكنانهو جديدتر هايي پاسخ بررسيو خطرها اينبا مواجههدر هاي فعلي سياست
.شد گرفته نظردر طرح هاي اين مأموريتاز هاي آينده، چالشبا در مواجهه
 شناساييبه ابتدا برنامه ايندر.گرفت انجام دولت علمي مشاور نظر زير برنامه اين
بر متغيرو عوامل آنازپس.شد پرداختهآن آيندهو دريا طغيان هاي تأثيرگذار
.شد نگاشته گوناگون عوامل حسببر هاي متفاوتي سناريو
 آنها استفادهدر اصلي كاربران نظراتازو طراحي خاصي تحليلي چارچوب ادامه در
به اين كاربران.شد  حوزه صنعتي،از وسيعي سطحازو بودند متفاوت موضوعات بنا

و منطقه .شد نيز استفاده هاي غيردولتي سازمان حتي اي
 سازي پيادهاز ناشي آثار شناساييبه آنان، تأثيراتو كليدي عوامل شناسايياز پس
 نتايج ميان روابط انتهادروشد پرداخته مشكل اينبه اين سناريوها پاسخو سناريوها

و ذينفعان بسيج موجب نگاري همچنين آينده.يافت انتشار هايي گزارشصورت به
.شده گرديد هاي تدوين توصيه سازي پياده براي كاربران

___________________________________________________________________________ 
1. M. Sakota, “Benchmarking Analysis of Overseas Policy Trends and its Achievement from the 
View Point of the Japans National Innovation”, The Japan Research Institute, Tokyo, 2005.  
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 دستخوش زمان طولدر انگلستان نگاري آينده ملي برنامه گفت توانمي بنابراين
. است بررسي قابل محتواييو اجرايي ساختاري، از منظر تغييرات اين.شد دگرگوني

 پژوهي آينده برنامه اولين.2-7-7

 آقاي علوم، وزيركه زماني.شد آغاز 1993 سالدر انگلستان پژوهي آينده برنامه اولين
 كرد، منتشر1»ما هاي بالقوه توانمندي تحقق« تحت عنوان دولتي سندي والدگراو ويليام
كه اصلي پرسش اين طرح دولتي، سند اين اصلي محرك از تواندمي بريتانيا چگونه«بود
و.»كند استفاده مردم بيشتر رفاه براي فناوريو پايه علومدر خود گذاري سرمايه تجزيه
هاي فعاليت اندازي راه ايده گيري شكلو ژاپن پژوهي هاي آينده برنامه گسترده تحليل
.بود سند اين تدويندر اصلي نتايجاز انگلستان، يكيدر مشابه ملي نگاري آينده

شده تعيين هدفبا انگلستان نگاري برنامه آينده اولين 1994 سالدر نتيجه در
» زندگي كيفيت بهبود«براي دوم مرحلهدرو انگلستان» ثروت توليد افزايش«

.بود 1994- 1999از سال پنج براي برنامه اجراي مدت.شد اعالم انگلستان شهروندان
آندر نفر 800حدودكه)افراد مشاركتي معرفي روشاز استفادهباوها مشاوره پيرو
 فشاريا هاي فناوري آنها زمينهاز برخيكهشد اندازي راه پانل بخشي 16)بودند درگير
.2دادندمي پوششرا كننده مصرفيا تقاضا هاي كشش زمينه ديگر برخيو فناوري

 انگلستاندر فناورانهو هاي علمي فعاليت اكثر كه شامل پژوهي فناوري پانل آينده
و فعال شد در برنامه اين. دهدمي نشانراها پانل اين اسامي7-11 جدول. بود، تشكيل

.يافت توسعه هاي مختلفي منظراز هاي بعدي سال

 انگلستان در دوره اولدر پژوهي فناوري هاي آينده پانل.7-11جدول
 مواد ارتباطاتو الكترونيكو IT انرژي كشاورزي

زيست محيطو طبيعي منابع فراغت اوقاتو آموزش مالي خدمات شيميايي مواد
 توزيعو فروشي خردهوكار كسبهاي فرايند توليد، ساخت، نوشيدنيو غذا عمران

 نقلو حمل درياييزيستي علومو بهداشت هوافضاو دفاع
Source: Miles, 2003. 

___________________________________________________________________________ 
1. Realising Our Potential 
2. Miles, "ten years of UK technology Foresight", 2003, Available: http;//les1. man. ac. uk/PREST.  
M. P. Geehin, “UK Technology Foresight-sensores stratify for 2015”, Sensor Review, 
Volume 4, 2002, pp. 303-311.  
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 پژوهيـ چگونگي اجراي اولين دوره آينده

در. شدند اجرا اصلي مرحلهسهطيها پانل كار، برنامه براساس پژوهي آينده در دور اول
و پيمايش طريقازها مشاورهو پرداخته موضوعبا مرتبط اوليه مطالب مروربه اول مرحله

شد پستاز استفاده با در. انجام سال آينده10-20يك ليست از حوادثي كه ممكن است
و فرمي  پست براي را فرم تهيه شده.دشارزيابي اين موضوعات تهيه برايرخ بدهد تهيه

و سايرين ارسال كارشناس در حوزه 600 از. كردهاي مختلف علوم، فناوري، صنعت
را شركت كنندگان خواسته شد كه براساس نوع تخصص خود در هر موضوع، نظرات خود
ازهرخصوصدركه اين حوادث در آينده رخ بدهد، زماني :دكننزير اعالم عوامليك

ت- برأميزان و بهبود كيفيت زندگي ثير اين حوادث ،ايجاد رفاه
و همكاري- و تمركز در خصوص شرايط فعلي انگلستان هاي الزم با ساير كشورها

.مواردي كه رخ خواهد داد
ت و درجه و به همراه نكات راهنما ثير آنها در يك جدول رتبهأاين حوادث بندي شد

 بندي دستههاي مشابه، پاسخها پس از دريافت فرم.دشكنندگان ارسال براي مشاركت
33لاو دوردرها سؤالبه پاسخگويي نرخ.شد خالصه آمده دستبه اطالعاتو شدند

و در كنندگان فرصت سنجي، به شركت در دور دوم نظر. درصد بود46دوم دور درصد
و اصالح پاسخ و مرور شد پيشنهاد موضوعات جديد .ها نيز داده

و محـيط گروه اول، زير در مرحله دوم از دور زيسـت هاي كشاورزي، منـابع طبيعـي
و اين گزارش مربوط به پانل. تشكيل شد را هـاشگـزار ها منتشر شد اطالعـات وسـيعي

م ساير سـازمان. دندكرهئمطالعه ارا براي وؤهـا نظيـر نيـز ...سسـات خصوصـي، خيريـه
در داخـل پژوهـي آينـده هـا، بـه برگـزاري فعاليـت هـاي حاصـل از پانـل براساس توصيه

و پيشـنهاد. دندكر هاي خود اقدام سازمان خـود را براسـاس نيـاز بـه هايهر پانل نتـايج
اي متعـدد ها موجب برگزاري جلسات منطقه هاي حاصل از پانل يافته.دكرفرمول تبديل 

.و اشتراك اطالعات با جوامع محلي شد
د پژوهي آينده هاي انجام فعاليت ميانهدر ور اول، برگزاري انتخابات عمومي در در

) توني بلر(وزير وقت تغيير دولت، نخسترغمبهاما.دشانگلستان موجب تغيير دولت 
كهكراظهار و انجام پژوهي آيندهد موجب شناسايي خطاهاي انگلستان در آينده



 پژوهي جهان آينده 632

ورد اين بازخ.دشهاي صنعتي خواهد نيل به موفقيت برايتحقيقات بنيادي هوشمندانه
ت و صنعت .ثير گذاشتأبر فعاليت وزراي مربوط به بخش تجارت

شدبه پژوهي آينده فاز سوم از دور اول در اين فـاز. عنوان مشاركت جامعه نامگذاري
و مرتبط با برنامه ت بر تشويق تعداد زيادي از افراد جامعه هـدف از ايـن كـار.دشـ كيدأها

 فعـاالن در درجـه نخسـت. نگاري شـوند هاي آينده اين بود كه افراد عميقاً درگير فعاليت
و شـركت تجاري، سرمايه از هـاي بزرگـي كـه پيـام داران، تحليلگران بـازار هـاي حاصـل

ميئوسيعي اراهرا در محدود پژوهي آينده هـا كردند، به مشاركت در انجام ايـن فعاليـته
هـا اتفـاق افتـاد، حـذف واژه نخستين فعاليت مهمي كه در آغاز اين برنامه. ترغيب شدند

ناميـده پژوهي آيندههاي انگلستان لذا امروزه برنامه. نگاري بود هاي آينده فناوري از برنامه
هـاي بـر تمـام بخـش پژوهـي آيندهفرايندددليل اين كار اين بود كه نشان دهن. شود مي

ت ميأجامعه و فقط مفهوم فناوري را دربرنمي ثير .دگير گذارد
و اهداف دوباره تعريف شدندشكه اين واژه حذف زماني . د، مفاهيم نيز تغيير كرد

و دولتي براي هاي تجارت، علوم پايه، بخش اين كار سبب هماهنگي بخش هاي خصوصي
ت .1شد فكرخلق فرهنگ

و توسعه 10-20در فناوريمرحله اول با گزارش مقدماتي درباره امكانات بازار
كه. سال آينده به اتمام رسيد آوري از طريق جمع پژوهي آينده گزارش اول بيانگر آن بود

و آرا انجام .شودمي عقايد
:نمايش داده شده است7-12ها در جدول ين فعاليت پانلتر مهم

 پژوهي هاي برنامه آينده هاي پانل فعاليت اهم.7-12 جدول
و پيشران ،هاي كليدي شناسايي روندها

،ترازيابي موضوعات اصلي پانل
و توسعه سناريو ،هاي مرتبط تدوين

،مشاوره گسترده با جوامع مرتبط با پانل
و برگزاري كارگاه ،هاي آموزشي انجام پيمايش دلفي

و ارائه اولويت .پيشنهادهايي براي اقدامها
.1395 همكاران،و ناظمي: مأخذ

___________________________________________________________________________ 
،1-3 گزارش ملي، نگاري¬آينده دبيرخانه انگلستان، نگاري¬آينده اشرافي، مژدهو آزمنديان مهديهو امير اظمي،ن.1

. 1395 تابستان
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 عنوانبهكه بودند دانشگاهو دولت وكار، هاي كسب بخشاز ذينفعانو متخصصان
.شدند منصوبها پانل اعضاي

شد هايي آموزش اعضا به اين  دبيرانو1 تسهيلگرها ها، پانل رؤساي خصوصبه(داده
 برخي مثالً داد؛رخ زمان طولدرها پانل ساختاردر نيز تغييراتي البته)ها تخصصي پانل

7-13 در جدول.شد اضافه هاي جديدي پانلياو شدند تركيبيا منفكها پانل
:دهدمي نگري در انگلستان را نشان هاي دوره اول آينده تغييرات انجام شده در پانل

 پژوهي اولين آيندهدرها پانل تركيبدر دادهرخ تغييرات.7-13جدول
 بعدي نظر تجديد هاي اوليه پانل

 زيست محيطو طبيعي منابع كشاورزي،
)شده تفكيك( باني جنگلو باغباني كشاورزي،

)شده تفكيك( زيست محيطو طبيعي منابع
 شيميايي بخش شيميايي بخش
)سازو ساخت( عمران)سازو ساخت( عمران
 فضا هواو دفاع هوا فضاو دفاع
 انرژي انرژي
 مالي خدمات مالي خدمات
 آشاميدنيو غذا آشاميدنيو غذا

 زيستي علومو بهداشت زيستي علومو بهداشت
 ارتباطات

و ارتباطاتو اطالعات فناوري )شده تركيب( الكترونيك
 الكترونيكو اطالعات فناوري
 يادگيريو فراغت اوقات يادگيريو فراغت اوقات
 وكار كسبو توليد هاي ساخت، فرآيند وكار كسبو توليد هاي ساخت، فرآيند
 مواد مواد
 توزيعو فروشي خرده توزيعو فروشي خرده

 نقلو حمل
 نقلو حمل

)جديد پانل( دريانوردي
.همان:مأخذ

___________________________________________________________________________ 
1. Facilitators 



 پژوهي جهان آينده 634

 يافـت؛ تغيير» پژوهي آينده«به» پژوهي فناوري آينده«ازو كرد تغيير نيز پروژه نام
 مـورد موضـوعو شـد مـي بـالقوه كننـدگان شركت برخي مشاركت مانع زيرا واژه فناوري

 تحليـل بـرايراآن كـه داشتند كمي نسبتاً مالي منابعها پانل. كردمي محدودرا بررسي
هر كناردر.كردندمي مصرف گزارش خوداز هاي بهتري كردن نسخه آمادهو دلفي نتايج
و بـود ديـده پژوهـي آمـوزش هـاي آينـده روشو اهداف مورددركه(تسهيلگريك پانل

 بـه كـه بـراي كمـك داشـت قرار) دولتي بخشاز(تخصصي دبيريكو) دادمي مشاوره
.شده بودند گرفته نظردرها پانل فعاليت
تا يافت ادامه متمركز جلسات طريقازها پانل فعاليت پژوهي، آينده مرحله اصلي در

كه جاييدر نيزرا هاي فرعي گروهها پانل.شود هاي كليدي شناسايي روندو موضوعات
 هاي پيمايش گزاره سازيو آماده تعيين هاي اصلي كاراز يكي.دادند تشكيل بود ضروري
 تعداد نظراتباراها پانل دلفي، پيمايش.شدمي آغاز 1994سالدركه بود دلفي

.كرد آشنا از متخصصان بسياري
 پاسخنامه 3000 حدودوشد ارسال نفر 10000 براي تقريباً پرسشنامه دلفي

 آماده يكسان چارچوبيك قالبدررا خود هاي پيمايش گزاره پانلهر.شد دريافت
شد پانل فعاليت تمركز باعث اما بود، زمانبرچه اگر فرايند اين. كرد .ها

ها موضوعـ پيمايش

مياز وسيعي طيفبه مراجعهباها موضوع براي پيمايش شود آنها متخصصان مشخص
 چنيندر. دانندمي خود هاي تخصصي رشتهدر مهم پيشرفترا هايي موضوع چه

 شودمي استفاده هاي تلفني مصاحبه حتيياو الكترونيكي پستيا از پست هايي پيمايش
در پايه از اطالعات نيزو دلفي مطالعات پيشرفتاز افراد تا ياو هاي مهم پيشرفت اي

.شوند مطلع هاي سناريو كارگاه
بي پيمايش اينكه دارد امكان گاهي كه دهد اجازه متخصصانبهو باشند1انتها ها

 چنين پردازش.كنند ارائهرا مربوط مداركو اسنادو تهيهراها خود موضوع سبك به
 چنيندر شركتبه چنداني تمايل دهندگان اغلب پاسخو است مشكل اسنادي

___________________________________________________________________________ 
1. Open - ended 
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به ها نامشخص پروژه ايندر الزم زمان زيرا؛ندارند ناپذيري هاي پايان پروژه  همين است،
1.است رايجتر يافته هاي ساختار رويكرد دليل

و رفت كاربه 1990 دهه اواسطدر پژوهي انگلستان برنامه آيندهدركه رويكردي
ازپيدرپي طوربهكه اي داشت مرحله چهار پرسشنامهيك بودهم اثربخش بسيار
درمي خواستدر دهندگان پاسخ :دهند نظر زير موضوعات مورد شد
 براي مثالً كدامند؟ نظر هاي مورد هاي زمينه دهنده شكلوها ين محركتر مهمـ
.باشندها محرك ازجمله اين» تراكم«و»محيط« است ممكن نقلو حمل

 مانند خاصي مشكالت كنند؟مي ايجادراها محرك اين هايي نيازيا مشكالتـ چه
.قبيل اينازو امنيتي يا خطراتو وقت اتالفو آلودگي

 كاربه مشكالت اين كردن برطرف براي توانيمميرا هايي نوآوريوهاحل راهـ چه
ياو موتورهااز جديدي انواعياو عمومي نقلو به حمل آوردن روي مثالً بگيريم؟
.آن مانندو بهتر ترافيك هاي اطالعات سيستم

وها دانشوها پژوهش نوعچهبه است ممكن ها،حل راه اينبه دستيابيـ براي
 باشيم؟ داشته نياز هايي توانمندي
 تلف بدونرا نقلو هاي حمل روش سريع تغييركه هايي سيستم درباره تحقيق مثالً
 مراكزاز استفاده سازد،مي ممكن هاي اضافي شدن هزينه متحمليا افراد وقت شدن
.وها دستگاه كنندگان، با استفاده تعامل شده، طراحي شهري مناطقدر رساني سوخت .. 

 افراد مشاركتيـ معرفي

 كاربه انگلستان كشور پژوهي فناوري پروژه آيندهدرو 1993 سالدر بار اولين روش اين
 ارتباطاتو افراد معرفي هاي سنتي روش طريقاز نفر 600حدوددر ابتدا.شد گرفته
داده پايگاهيكدر افراد اين اطالعاتو شناسايي شدند پروژه،در حاضر افراد شخصي
:شد از آنها دعوتوشد ارسال پستي پرسشنامهيك شده شناسايي افراد براي.شد ثبت

.دهند شرحرا خود تخصصي زمينه.1

___________________________________________________________________________ 
 بخشبر تأكيدبا انگستان ملي نگريآينده تجربه( مشاركت طريقاز پيشرفت براي راهبردي نگاريآينده1

. 1385 تهران، علوم، فرهنگستان،)كشاورزي
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را آينده با پروژه هاي مرتبط تخصص دارايكهرا ديگر نفر2.6  پژوهي هستند
.معرفي كنند

 پرسشنامه مشابهيوشد داده پايگاه وارد نيز شده معرفي افراد مشخصاتو نام
.شد آنها ارسال براي

 1400 شاملو درصد40 ها، پرسشنامه ارسال مرتبهدو برايها پاسخ ميانگين نرخ
 پروژه براي جديد نام 5200از بيش طريق اينازكه شده بود فرستادهپس پرسشنامه
 معرفي اينكه معرفي شدند باريكاز بيشها نام درصد17 تعداد ايناز.شد معرفي
 معاونانو چه رؤسا اگر. بودها پانل اعضاي انتخابو شناسايي براي مهم معياريك باره، چند
 حداقل موجود، پانل15از پانل13در، اماكردند انتخاب پروژه1راهبري كميتهراها پانل
 دليلبه. بودند شده شناسايي افراد مشاركتي معرفي فرايندطريقاز مقامدو ايناز يكي

هاي پيمايشوها پروژه مشاركتي افراد، معرفي فراينداز انگلستان آميز موفقيت استفاده
ايناز اتريشو جنوبي آفريقاي چك، جمهوري مجارستان، چون هايي كشوردر مشابه
.كردند استفاده خود پژوهي هاي آينده پروژه اي براي پشتوانه عنوانبه رويكرد

 برنامه نتايجـ

 كميتهراها گزارش اين. كردند آمادهرا خود هاي نهايي گزارشها پانل 1995 سال در ابتداي
 بسياري قرار توجه موردكه كرد منتشرو آمادهرا تركيبيو نهايي گزارشو راهبري مرور

و نتايج حاصل از پانل. گرفت به تجربيات و وزارت ها در دور اول صورت كتابچه منتشر شد
را علوم و دانشگاه در بين دانش آن و دانشجويان مدارس .كردهاي انگلستان توزيع آموزان

اولويت داراي زيرساختي حوزه18و عام فناورانهو علمي حوزه27 اين گزارش در
.بود شده معرفي
 مثال براي.بود شده تأكيد هاي رسمي خروجيبر پژوهي، برنامه اول آينده در
 مجموعدر هاي تخصصي پانل. پژوهي بود آينده هدف عمدهسهاز يكي گذاري، اولويت

 راهبري كميتهبهها اين توصيه. كردندارائه فناوري هاي مختلف حوزهدر توصيه 360
18 اول دستهدر. تقسيم كرد دسته اصليدوبهراها توصيه اين راهبري كميته.شد ارائه

.گرفت قرار فناوريو علم اولويت27 دوم دستهدرو عام زيرساختي اولويت
___________________________________________________________________________ 

1. Steering Committee/Group 
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:تقسيم شدند ذيل گروهسهدر فناوري27 اين
باـ حوزه با فناوري(1كليدي اولويت هاي ،)باال اولويت هاي

با حوزهـ ،2متوسط اولويت هاي
در حوزهـ .3ظهور حال هاي

از فناوري اولويت تعيين براي كميته راهبري :كرد استفاده معيارهااز دستهدو ها
 معيار11كهشدمي سنجشها فناوري4جذابيت ميزان اول، هاي دسته معيارـ در

 تواناييبا رابطهدر معيار10وها فناوري اقتصاديو هاي اجتماعي با منفعت رابطه در
.منافع بود اين كسبدر انگلستان

با رابطهدر معيار چهاركه بودند5سنجي هاي امكان معيار معيارها،ـ دسته دوم
 گرفته نظردرها فناوريآنبه دستيابيدر انگلستانو فناورانه هاي علمي موفقيت امكان
 نيز معيار آخرينو حوزهآندر گذاري سرمايه الزم براي هزينه مورددر معياريك.شدند
. بود شده فناوري طرحآنبه دستيابي براي الزم زمان درباره

 سازي پيادهو اشاعه فعاليت اصلي مركزو قطب عنوانبه نيزرا مهمي نقشها پانل
تا دادند ادامه 1999سالتا منظم صورتبهرا خود آنها جلسات. كردند ايفا پژوهي آينده

ئ اولويتبا رابطهدر آتي اقدامات  مرحلهدر. هماهنگ كنندو تسهيلراهايشان
 دادند توسعه نتايج سازي براي پيادهرا هاي روشني راهبردها پانل برخي پژوهي، آينده پس
 اقداماتاز برخي.كردند مشخص دولتي هاي مرتبط بخشبا ارتباط را براي اعضاييو

 ادامه پروژه اتمامازپسها سال تا...وها هاي آموزشي، روزنامه كارگاه طريقازها پانل
با در رابطه مختلف برنامه 600از بيش 1999تا 1994هاي سال بين.داشتند
.شد توزيعها هاي پانل پيشنهاداز كپي هزار 130وشد برگزار نگاري آينده

 دهـد مـي نشان قبول قابل تخمينيك اما است، مشكلها تالش اين تأثيرات برآورد
و هـا اولويـت بـا سـو هـمو راسـتادر پونـد چنـد صـد ميليـون ارزش بـه تحقيقـاتي كه

 گـزارش از انتشـارپس بالفاصه.است شده پژوهي انجام پروژه آيندهاز هاي منتج پيشنهاد

___________________________________________________________________________ 
1. Key Topical Areas 
2. Intermediate 
3. Emergent 
4. Attractiveness 
5. Feasibility 
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 چــالش«جــايزه بــه دولتــي بودجــه دالر ميليــون45 حــدود 1995 ســالدر هــا پانــل
.كردمي حمايت تحقيقاتي كنسرسيوم24ازكه اختصاص يافت1»پژوهي آينده

 تحتآن هدفو انگلستان دولت پژوهي فناوري برنامه آيندهاز بخشي مسابقه اين
.بود هاي انگلستان شركت پذيري رقابت ارتقاي برايو فناوري مهندسي علم، درآوردن كنترل

طي ميليون 140 حدود مجموعدر مسابقه اين برنده 24 از. كردند دريافت سال چهار دالر
به شده داده اختصاص دولتي بودجه طريقاز دالر ميليون45 حدود دالر، ميليون 140 اين
 اعطاي اصلي نيت.شد تأمين خصوصي بخش طريقاز دالر ميليون95و تأمين موضوع اين
بهجوايز ايجاد اين  راستايدركه نحويبه بود جامعه وكار كسبو علمي بخش فعاالن انگيزه

.كنند فعاليت صنعتي بخش پانل16توسط شناسايي شده فناوريو هاي بازار اولويت
درو داد نام تغيير2،»پژوهي پيوند آينده جايزه«به ابتكاري اقدام اين 1997سال در

 مجموعدر. يافت اختصاص پروژه39به پوند ميليون29 اي، چنين جايزه اعطاي دوره سه
.شد بالغ پوند ميليون 152به هايي جايزه چنين ميزان صنعت، بخش حمايتباو

 اروپا سطحدرراايه گستردو زياد بسيار توجه پژوهي انگلستان برنامه آينده اولين
 انجام اروپادر ديگر پژوهي آينده برنامه چندين زمان در همانچه اگر.كرد جلب خود به
شد خاصو موفق تجربهيك برنامه اين اما شد،  عناصراز مناسب تركيبيكه محسوب

.داشت همراهبهرا)سازي شبكه(فراينديو)ها اولويت(خروجي
فناوريو علم اداره سفارشبهو پژوهي انگلستان پروژه آينده اولين انجاماز پس

)OST (از خالصه.شد انجام پروژه اين واقعي نتايج تعيين اي براي مطالعه كشور، اين  اي
ميبه ESTO (2001) گزارشدر شده ذكر نتايج :شود شرح زير ارائه
ازو دارد نگاري آيندهاز بيشتري آگاهي هاي مختلف وزارتخانهدر اكنون دولت.ـ
 سياستو عملكرد براي تواندميكه ترازيابي نقشوآن پتانسيل آينده، درك مزاياي
 بيشتر آگاهيبا سياستگذاري رودمي انتظار بنابراين. باشد، آگاه است داشته كنوني
.انجام شود فناوريو مهندسي علم،در گذاري سرمايهبا رابطهدر خصوصاً
را عالقه تنها انگلستان صنعت.ـ به به آينده نسبي خود  نتايجو فرايند شكل پژوهي
پژوهي اقدام هاي آينده فعاليت انجامبه هاي بزرگ از شركت تعدادي. است داده نشان آن

___________________________________________________________________________ 
1. Foresight Challenge 
2. Foresight Link 
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 ايندر تر نيز هاي كوچك دهد شركت نشانكه دارد وجود كمي شواهد اما اند، كرده
مي نوآوري تر جايگاه هاي كوچك شركت. كنندمي حركت مسير  بنابراين شوند، شناخته
. است رانينگ آنها باعث تمايل عدم
 پژوهي هاي آينده فعاليت انجام درصدد تحقيقاتيو هاي صنفي انجمناز برخي.ـ
.پليمرو مواد اپتوالكترونيك، صنايع زمينهدر مثالً هستند؛ متمركز
 هاي صنعتي شركت بين ارتباط ايجاد امكانكه دارد وجود روشني شواهد.ـ
.داردوجود تحقيقات دانشگاهي جامعهوتر كوچك
 هاي نوآوري شبكه پرورشو تشكيلبه پژوهي برنامه آيندهكه است شده ادعا.ـ
.شود تأييد بلندمدتدر تواندمي ادعا تنها اين. است كرده كمك ملي

 آموزش رسمي سيستم خروجي مبنايبر داناييبر مبتني اقتصاد اينكه تشخيص.ـ
 كرده قادررا دولت روشنيبهپژوهي اما آينده است، پژوهي نبوده آيندهاز ناشي دارد قرار
بر بخش ايندر گذاري سرمايه كمبود تأثيراتتا است .كند درك آتي رقابت قابليت را

 لينك پژوهي آيندهـ جايزه

 بالفاصله برنامه اين. پژوهي بود آينده چالش برنامه جايزه ادامه حقيقتدر لينك برنامه
و طرح 1995سالدر پژوهي آيندهنتايج انتشاراز بعد 30 برنامه اين طولدر ريزي

 كنسرسيوم24از پشتيباني منابع براي اين.شد هزينه دولتي مالي منابعاز پوند ميليون
.شد هزينه پژوهشي
 خودبهرا لينك نام جديد برنامهوشدروهروب تغييراتيبا برنامه 1997سال در
 گذاري سرمايه پوند ميليون29برنامه، آغازين شروع سالسهدر لينك برنامه. گرفت
ازو داشت همراهبه دولتي 14 اول، سالدر برنامه18.شد حمايت پروژه39 مجموعاً
مجموعاًهم صنعت بخش.شدند حمايت سوم سالدر برنامه هفتو دوم سالدر برنامه
.كرد گذاري سرمايهها پروژه ايندر پوند ميليون 152

 برايرا مشوقو محركو واسطه نقش دولتشدمي سعي برنامه اين چارچوب در
نيز هاي صنعتي بخش مياندر. كند ايفا صنعتو يعني پژوهش ديگر، بخشدو نزديكي

هاي شركت برنامه در اين البته.شد خاص توجه متوسطو هاي كوچك شركت به
.كنند شركت توانستندمي نيز بودند فعال انگلستان كشوردركه مليتي چند
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به پروژه برنامه لينك، در  پژوهي نتايج آيندهاز استفادهبا مستقيم صورت هايي
 پژوهشيا صنعت بخشراها پروژه اين.كندمي حمايت از آنها دولتو شوندمي انتخاب
كهو صنعت بخش شركاي حالت ايندر.كندمي پيشنهاد  همكاريبه تمايل پژوهش
 اجرا، تعريف، پروژهيكدررا برنامهو رسانندمي امضابهرا همكاري موافقتنامه دارند،

و پروژه نهايي سوددر مشاركت چگونگي موافقتنامه ايندر. كنندميو ارزيابي مديريت
و پژوهشي مؤسسهيك حداقل هر موافقتدر. شودمي مشخصآن گذاري سرمايه
.باشند داشته حضور بايد صنعتي شركتيك حداقل

و مديريت برنامه، مديريت كميتهيكرا برنامه از كميته اين اعضاي. كندمي هدايت
ـ برنامهو بانيان پژوهشو صنعت بخشسه هر ـ دولتيكه لينك .دارند حضور هستند

:دارد فعاليت ذيل حوزهسهدر كميته اين
 حوزه،آندر برنامه اجرايي عملياتبرـ نظارت

دربا خاص هايي پروژهبر گذاري سرمايه پيشنهادو هاي پيشنهادي پروژه ارزيابيـ
 هاي بانيان، گرفتن ديدگاه نظر

.ها پروژه نتايج انتشارو تجاري برداري بهره تشويقوها پروژه پيشرفت بازبينيو كنترلـ
در مثال براي.شدمي تشكيل هاي متفاوت حوزهدر هاي مختلفي برنامهاز لينك

:از بودند عبارت هاي مختلف حوزه 2001 سال
 اطالعات، فناوريو ارتباطات الكترونيك،.1
 كشاورزي،و غذا.2
 پزشكي،و زيستي علوم.3
 شيميايي، صنايعو مواد.4
. مهندسيو انرژي.5
 مديريا كننده هماهنگيك عهدهبرها كميتهازيكهر مديريتها برنامه اين در
 تواندميو بودههالسؤابه پاسخگويي براي متقاضيان ارتباطيپلكه است برنامه
.ارائه دهد طرفين پروژهبه هاي خوبي مشاوره موضوعآندر خبرهيك عنوان به

 دهندگان پيشنهاداز پرسش موردهالسؤاو معيارهااز استفادهباها كميتهازيك هر
ميراها پروژه پروژه، :از است عبارت پروژههردر توجه مورد اصلي معيارهفت. كنند ارزيابي
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.باشد شده تعريف بازار داراي پروژه.1
.باشد پژوهشي مركزيكو صنعتي واحديك حداقل همكاري شامل.2
 براي خوبي پتانسيل حال عيندرو باشند واقعي ريسكيك داراي بايدها پژوهش.3
.باشند تجاري داشته برداري بهره

و شود منجر علميو هاي صنعتي حوزهدر دانش توليدبهو باشد نوآورانه پروژه.4
.باشد جامعهدر بهتر زندگيو رفاه پروژه ايجاد هدف نهايت در

.ايجاد كند افزوده ارزش پروژه.5

.داشته باشند مناسب همكار شركاي پروژه.6

 عمل يكديگر مكملو همانند باشند هماهنگها پروژهوها برنامه سايرو پروژه.7
 مناسبي پاسخ بايدكه شوندمي طرح پروژه بودن واجد شرايط براي نيز هايي سوالكنند
.باشد داشته آنها وجود براي

50 حداكثر گذاري سرمايه اين ميزانو كندمي گذاري سرمايهها برنامه ايندر دولت
به الزم گذاري سرمايه درصد .1است صنعت بخش سرمايه اندازهو

 پژوهي انگلستان آينده برنامه دومين.3-7-7

 براي الزمهاي، دولت تصميم گرفت كه مشوقپژوهي آيندهپس از بازنگري نتايج دور اول
دركه ازآنجا.دكندور دوم را فراهم و صنعت بود، در دور اول تمركز بيشتر بر بخش تجارت

اشتغال،،داري خانههايي نظير بخش. ها نيز مشاركت داده شدند اين دور ساير وزارتخانه
و ساير وزارتخانه ترين مشوقو اين مشاركت بزرگ نيز مشاركت داشتندها آموزش، بهداشت

، هدف ديگري پژوهي آينده عالوه بر اهداف دور اول. بوددر كل جامعه پژوهي آينده براي
و درسبر تجربيا برنامه دوم مبتني.دشعنوان توسعه پايدار نيز به ساير اهداف اضافه هايت

و ارتباط متقابل بخش ت دور اول بود با اين تفاوت كه بر مشاركت اين. كيد بيشتري داشتأها
.كنددر سطوح مختلف جاي خود را باز پژوهي آينده امر باعث شد كه فرهنگ

در مشـاوره گـزارش ارائـهو مشـورت فراينـد دنبالبه پژوهي هاي جديد آينده پانل
.شـد آغاز 1999 سال آوريلدر پژوهي دور آيندهو دومين شدند ايجاد 1998سال اكتبر

___________________________________________________________________________ 
،»جهان كشور چندباآن مقايسهو ايراندر مهندسي علوم زمينهدر فناوريو علمي توسعه«، يعقوبي محمود1

. 31،1385 جلد،ايراندر مهندسي آموزش فصلنامه
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از در ايـن كارگـاه. اي برگـزار شـد در مرحله دوم چهار كارگاه منطقـه هـا نتـايج حاصـل
و همچنـينياعضارا هاي مرحله اول پانل و افراد متخصصي كه عضو پانـل نبودنـد پانل

دههـاي عالقـ سازمان چهـار كارگـاه. كردنـد وره دلفـي بررسـي منـد از طريـق انجـام دو
شد منطقه :اي در نواحي زير برگزار
. بريستول دانشگاهو مركز مطالعات ژئولوژيك انگلستان، دانشگاه النكستر، دانشگاه ادينبرگـ
از مخاطبان درصد41. بودند كارگاه برگزاريدر كنندگانو مشاركت پانل اعضاي شامل مدعوين
.بودند دانشگاهي مراكزاز درصد48و محققانيا دولت كارمنداناز درصد11 صنايع، بخش
را كه نتايج پانلشدقبل از برگزاري هر كارگاه از مدعوين درخواستـ هاي اوليه

و سپس اولين فرم تهيه شده دلفي را تكميلكنمالحظه  در هر كارگاه،.دكننند
و. كردندهاي مختلف ليست تهيه شده در پانل را بررسي گروه موارد زيادي بازنگري

اعضا دور دوم دلفي را نيز برگزار،ها در ادامه فعاليت.دشزيادي نيز ارائه هايپيشنهاد
و  . خصوص موضوعات اصلي به تبادل نظر پرداختنددركرده
ين فعاليتتر مهمهاي مختلف، در بخش پژوهيدهآينهاي روشبعد از انجامـ

و پتانسيل اندازهاي ممكن آينده انگلستان، توانايي مقايسه چشم هاي قابل حصول اين ها
شد نظر از متوسط تا بلند افق زماني مورد. كشور بود ها برخي از پانل. مدت در نظر گرفته

م و فروش محصوالت مجبور بودند در تري فعاليت قياس زماني كوتاهنظير امور مالي
مي5-15نظر آنها بيند كه افق زماني موردكنن .شد سال در نظر گرفته

:رهيافت عمومي براي دور دوم عبارت بود از
.دهاي موضوعي نيز ايجاد شدن اما تعدادي از پانل،هاي بخشي باقي بمانند پانلـ
بهـ .يافتويژه در بين جوانان گسترش مشاركت اساسي
هاي واسطه يك فعاليت دولتي نيست، بلكه تعداد زيادي از سازمان پژوهي آيندهـ

.كنند در اين فعاليت مشاركت مي
و پانليگفتگوي مداوم بين اعضا پژوهيـ آينده و استهاي متعدد جامعه

كه را دربرمي هايي فعاليت آن گيرد .شودميهئكه در يك گزارش ارا يزي استچ بيش از
و اي كه ارتباط پيام با يكديگر مرتبط باشند به گونهدها باي گزارش پانلـ ها
شو فعاليت .دها حفظ
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تئبرشناسايي مسادها باي در پانلـ بر. كيد شودأل جهاني  محيط نظير اثر فناوري
و مردم، يا تجارت .جهاني زيست

ادباي پژوهي آيندههاي فعاليت تماميـ و .نتشار داشته باشندقابليت اجرا
و مشاركت تعداد زيادي از افراد جامعه كيد اين دوره بر تداوم فعاليتأتـ و عدم توقف آنها ها
به هاي متعدد تعداد پانل در دور دوم بعد از مشاوره. بود .پانل تقليل يافت10هاي بخشي

دانش استخرجديد ابزاريكو داشتند وجود نيز هاي كاري گروه ها، پانل كنار در
.شد معرفي نيزوببر مبتني

آناز پـس كردند، منتشر 2000سال نوامبردررا خود هاي يكپارچه گزارشها پانل
 اقـدامات خصـوصدرو دادنـد ادامـه بيشـتر بـا جزئيـات همـراه خـود فعاليتبهها پانل

.كردند اي فعاليت توصيه
:از پژوهي عبارتند آينده دوم برنامه مورددر ين نكاتتر مهماز برخي

 دلفي روشاز پژوهي، هاي متداول آينده برنامهاز بسياري برخالف برنامه ايندرـ
و مورد انتظار؛ نشد استفاده .دست نيامدبهزيرا در برنامه اول با اين روش نتايج مطلوب
در آمده دستبه اطالعات جديد، اطالعات توليد جايبهتاشد تالش برنامه اينـ در
.شود ساخته تري يكپارچهوتر گسترده انداز چشم نيزو قرار گيرند بازبيني مورد اول برنامه

 حزب هاي اين گرايشو زماني دوره ايندر كارگر حزب كارآمدن رويبه توجهـ با
 برنامه اصلي اهدافاز قبلي برنامهدركه» ثروت خلق«هدف آزاد، بازاربا مخالفت در
بهشد گرفته تصميم نتيجهدرشد دانسته آزاد بازار روشاز افراطي پيروي بود، هدف كه

.شود توجه بيشتر» زندگي كيفيت«
نداشتند؛ كافي وكار حضور كسب نمايندگان حوزه اول هاي برنامه اينكه در پانلبه توجهـ با
 همچنين. گرفت صورت دوم برنامهدر وكار كسب بخش مشاركت افزايش اي برايه ويژ تالش
.گرفت انجام وكار كسب بخش نمايندگان مياناز پانل رؤساي انتصاب براي هاي خاصي تالش

در فعال خبرگاناز تري متنوعوتر گسترده طيفتاشد تالش برنامه اينـ در
.شوند داده دولتي مشاركتو هاي خصوصي بخش

تاشد تالشو گرفت قرار توجه مورد شدتبه برنامه ايندر زدگي فناوريازـ پرهيز
.شود نيز توجه اجتماعي مالحظات به
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هاي مكانيسمتاشد سعيوشد پرداخته نتايج انتشارو اشاعه موضوعبه ابتداـ از
.شوند طراحي فعاليت ابتداياز نگاري آينده ارزيابي اثراتو انتشار سازي، پياده

 پوشش هاي تحتـ حوزه

.شد تشكيل پانليك كدامهر برايكهشد تمركز حوزه12بر مجموعدر برنامه اين در
 آينده خاص حوزهيكدريكهركه بخشي، پانل10 پانل موضوعيسه ترتيب اين به

.شد تشكيل كردند،مي تحقيق
باايه گسترد مسائلبهكه داشتند وجود موضوعي پانلسه هاي بخشي پانل كنار در
:از بودند عبارت پانلسه اين پرداختند،مي فناوريو علمدر موضوعي الزامات ميانبه توجه

 سالمند،ـ جمعيت
 جرم،ازـ پيشگيري

.2020 سالدرـ توليد
 موضوع آيندهو هاي خود هاي يافته پيامدو الزاماتكه شده خواستهها پانل تمام از
 موضوعيمسائل اين.بگيرند نظردر از مسائل موضوعي ديگري مجموعه برايرا پانل

.پايدار توسعهو آموزش ها، مهارت تحصيالت،:از بودند عبارت
مسـائل ارزيابيبهآناز استفادهباكه اي بودنده سادحل راه1كاري هاي موقت گروه
 تـر گسـترده مشـاركت بـراي فرصـتيو بودند موقتيها اين گروه.شدمي پرداخته خاص

هــدف بــه ارتقــاي توانســتند مــيو همچنــين ســاختند مــي فــراهم برنامــهدر ذينفعــان
در آينده  واقـعدر كـاري هاي موقـت گروهاز بعضي. كنند كمك اجرا بعدي مراحل پژوهي
نقليـه وسـايل برنامـه مثـال، بـراي(بودنـد قبلـي هـاي برنامـه توصـيه پيگيـري مسئول
و آينده  نخسـت دوراز ونقـل حمـل پانـل پـروژهدواز نشئت گرفتـه پاك مناطق پژوهي
 جزئيات اكتشاف موضوعي جهتو هاي بخشي پانلرا كاري هاي موقت گروه اكثر). بودند
بااز برخيو دادند تشكيل كليدي مهممسائل داشـتند ارتبـاط پانـل يـكاز بـيش آنها

 كـاري موقـت گـروه65 كـه حـاليدر). الكترونيـك تجارت كاري موقت گروه براي مثال(
 500از بيش.بودند اثربخش آنها واقعاًاز چه تعدادكه نيست مشخص ولي داشت، وجود

___________________________________________________________________________ 
1. Task Forces 
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 حضـور هـاي موقـت كـاري گروهياوها پانل اعضاي عنوانبه برنامهاز مرحله ايندر نفر
و موضوعي نمايش داده شده است مشخصات پانل7-14در جدول. داشتند :هاي بخشي

 پژوهي انگلستان آيندهدوم هاي دور پانل.7-14 جدول
 هاي موضوعي پانل هاي بخشي پانل

1شده ساخته ونقل حملو زيست محيط

 شيميايي مواد
ها سامانهو هوافضا دفاع،
 طبيعي زيست محيطو انرژي
 مالي خدمات
 صنعت محصوالتو غذا زنجيره
 هاي بهداشتي مراقبت
ها رسانهو ارتباطات اطالعات،

 دريا
 مواد علم
 كننده مصرف خدماتو فروشي خرده

 سالمند جمعيت
 جرماز پيشگيري

 2020در توليد
 كاري هاي موقت گروه
 گرچه بودند، فعال گروه50 حدودكه شده گزارش
به كمي شمار  مالقات يكديگربا مرتب طور از آنها
 يافتند، دست هاي بزرگي دستاوردبهو كردند مي

هاي آينده:اشاره كرد موارد اينبه توان ازجمله آنها مي
 نانو؛ پشتيباني فناوري محيطي؛ زيست ارزيابي انرژي؛

يادگيري فرايند اطالعات؛ آينده روابط فروشي؛ خرده از
 ...و 2020 در

.همان: مأخذ

 انتخابرا خود روشتا بود شده داده كاملي نسبتاً آزاديها پانلبه برنامه اين در
را 1999 سال تابستاندرو كرده را طراحي هاي خود روش پانلهر. كنند يكدر آنها
وها انواع كارگاه برگزاريبهها پانل همچنين.كرده است مطرح اجرايي برنامه
در هاي منطقه سمينار در بدون(كارگاهو سمينار 160 حدود. شدند تشويق دوره اين اي
در منطقه سمينار52و)كاريهاي گروهوها پانل جلسات داخلي گرفتن نظر  دوم دور اي

شد گزارشو تحقيق 103شد برگزار .منتشر
 راهبري گروه تركيبي گزارشبا 2000 سال دسامبردرها پانل هاي نهايي گزارش

شد پژوهي آينده  اجرايبر واحدكليك عنوانبه برنامهوها تأكيد پانلآنازپس.همراه
.شد متمركزها توصيه

___________________________________________________________________________ 
1 Built Environment and Transport 



 پژوهي جهان آينده 646

 هاي همراه برنامهـ

 اسـت، يافتـه ادامه نيز تاكنون برنامه اينازپسكه انگلستان دوم برنامه ابتكاراتاز يكي
از مجموعـه هـاي همـراه، برنامه.بوده است1هاي همراه برنامه  بـا هـاي مـرتبط برنامـه اي

 بـه نيـزراها تودهو عادي افراد نهادها، ها، انجمنو همكاري است پژوهي موضوعات آينده
و هــاي حرفــه نهــاد عمــدتاً(هــاي ديگــر ســازمانرا هــاي همــراه برنامــه. دارد همــراه  اي
محسـوب مركـزي برنامه عنوان پشتيبانبه دادند انجام) فناوريو هاي تحقيقاتي سازمان
و تمركـز هـاي خـاص ديدگاهبرو خاص موضوعاتبرها برنامه اين. شدند مي  بـه داشـت

 ممكـن غيردولتي يك سازمان مثال براي.كردندمي فعاليت پژوهي آيندههاي پانل موازات
هـاي پانـلاز يكـي كـه(هـاي بهداشـتي مراقبـت خصوصدر هايي گزارش توليدبه است
 طريـقاز امـا كردند؛ نمي دريافت دولتي كمك گونه آنها هيچ. بپردازد) پژوهي است آينده

در آخـرينكه(هاي خاص براي دوره تفاهمنامه سـال پايـاندر دوم پژوهـي آينـده آنهـا
 ايجـاد كـه هـا گـروه از ايـن بعضي. داشتند هاي دولتي ارتباط نهادبا) يافت انقضا 2000
 دادن آمـوزش، مفـاهيم، توسـعه شـامل هـا برنامـه اين.مؤثر فعاليت كردند طوربه شدند

.2بود خاص مخاطبان براي محدود برگزاري مسابقات اطالعات،

 دهي گزارشو هماهنگيـ مشاوره،

كه الگوي آينده در شناسي يك روشازها پانل تمام غالب است الگوييك پژوهي ژاپن
 دادهها پانلبه عمل آزادي اين انگلستان دوم برنامهدركه حاليدر برند،مي بهره مشترك

با شناسي روشازتا شد  مشترك، شناسي روش بدونها پانل. ببرند بهره پانلآن متناسب
با مشاورهو دهي گزارشو توليد داده براي مشترك كاري چارچوب فاقد دلفي، همچون
تابستان سالدرو دادمي توسعهرا خود هاي مشاوره روش پانلهر. بودندتر بزرگ جامعه
را 1999 به اكثر. كردمي مطرح اقدام برنامهيكدر آنها  انتشارو سازي آماده دنبال آنها
 تشويقها پانل) استخر دانشدر اطالعاتي موادو هاي كاغذي گزارش)بودند مشاوره اسناد
در هاي منطقه سميناروها كارگاه انواع برگزاري به  160 حدود.شدند اين دورهطي اي

___________________________________________________________________________ 
1. Associate Programmes 

و آموزشي مؤسسه تهران،،كشورشش پژوهيآينده هاي نظامدر ترازيابيو تطبيقي بررسي، زاده كرم علي.2
. 1387 دفاعي، فناوريو علوم پژوهي آينده مركزو دفاعي صنايع تحقيقاتي
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52و)هاي ضربت گروهوها پانل داخلي جلسات گذاشتن كناربا(كارگاهو سمينار
در منطقه سمينار . انتشار يافت گزارشو تحقيق 103.شد برگزار دوم چرخهطي اي
 راهبري گروه گزارش تركيبيبا 2000دسامبر سالدرها پانل هاي نهايي گزارش
 اجرايبركليك عنوانبه برنامهوها پانل تأكيدآنازپس.شد دنبال نگاري آينده
.شد ها متمركز توصيه

ـ بانك اطالعات

 اين. داشت قرار انگلستان پژوهي آينده برنامه دوم قلبو مركز بانك اطالعات در
 اطالعاتي مواد پژوهي، آينده خصوصدراطالعاتي درگاهو سايتيك بانك اطالعات

و هماهنگي يك ابزار نهايتدرو ارتباطاتي رسانه ها، هاي پانل فعاليت نتايج آينده، در
از درگاه اين.1بود مديريت  واقع درگاهدرو كردمي فعاليت انتشار ابزار نقش فراتر
كه(مناسب هاي الكترونيكي كتابخانه. بود ملي انگلستان پژوهي آينده اطالعات اصلي
يك) شودمي استفاده نگاري روزنامه صنعتدر اغلب  اطالعات، كلي برنامه ارائه

 مرتبط اطالعات ها، پيشراناز اعم( آينده مورددرها ديدگاهو به سناريوها دسترسي
 هاي كاري يادداشتو اطالعات مديريت همچنينو) كشورها سايرو انگلستان خود

شدها پانل اعضاي در اختيار العاده فوق اقدام با آنكه بسيار پرخرج بود، اين.قرار داده
 بود، كردههمفرا نگاري آيندهبا آشنا افراد بسيار مناسب براي منبعيو داشت اهميت

 ماهيانه متوسط طوربه.بودو سخت دشوار اعضاي مبتدي وسيلهبهآن كاربرد اما
وها پانل ميان ارتباطاتي نقطه ابزار اين. كردند ديدار سايتوباز نفر 46500 حدود
.بود هاي جانبي برنامه

 پژوهي آينده برنامه سومين.4-7-7
 نگري برنامه سوم آينده آغازـ

با.شد انتخاب» از علوم انگلستان برداري بهره افزايش«پژوهي هدف آينده دوره اين در
از فرصت چنين اين فرض كه كه بودآن هدف.تقاضاست كششيا علم فشار هايي ناشي

___________________________________________________________________________ 
1. http://www. foresight. gov. uk 
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 نوعدو اينو باشند انجام حالدر مختلف مراحلدر چهار پروژهياسه زماني بازههر در
و سيل پژوهي پروژه هاي اين دوره از آينده اولين پروژهاز.كنند متعادلرا چالش

- 2100(مدت انداز بلند در اين پروژه تالش بر خلق يك چشم. بود1حفاظت ساحلي
كل) 2030 به سيل نگر براي خطرات آيندهو آب هاي ساحلي هوايي،و دليل تغييرات

و تغييرات اجتماعي روش استفاده شده در اين پروژهاز. اقتصادي بود-كاربري زمين
و بررسي پاسخبرهاي مختلف توان به تدوين سناريو مي هاي ممكن به اين اساس خطرات

.خطرات نام برد
در اين. است2هاي شناختي سيستم پژوهي، پروژه آينده ديگر در سومين دوره پروژه

از آينده نظامهاندازي براي توسع پروژه سعي بر آن است كه بتوان چشم هاي شناختي
و ديگر زمينه3هاي اخير در نوروساينس طريق پيشرفت هاي مربوط تهيه، علم كامپيوتر

و در اين پروژه برگزاري كارگاه. كرد و علوم طبيعي هاي موازي در زمينه علوم زيستي
.ها چشمگير بود استفاده از نتايج حاصل از اين كارگاه

در تحقيقاتي تيميك هر پروژهبه.شدند آغاز 2003سالدر ديگر پروژه دو
مي بود شده داده اختصاص4پژوهي اداره آينده  اين. داد كه پروژه را اين تيم انجام

مي هاي مختلفي روشبهها پروژه و بايد انجام موضوع هاي متفاوت جنبه شوند
 وجود مشترك سازماني الگويكيها در اجراي اين پروژه.بررسي شده را ارائه دهند

جهانو در انگلستان فناوريو هاي علم پيشرفت درباره بايد پروژه ندارد، بلكه هر
شامل موضوعاتها پروژه اين.كند طرح اقدام براي پيشنهادهاييو ارائه هايي تحليل

و  اجراي. كنند ارائهرا نهايي گذاري اولويت توانند نمي بنابراين محدودي هستند
از وسيلهبه راهكارها بايد شناسايي برايها پروژه  حوزه مربوط متخصصان گروهي

.انجام شود
 مهم فعاليتيك همچنانآن سوم دورهو» نوآوريو علم دفتر«پژوهي برنامه آينده

هاي تجربهو مستندات لحاظازرا تري گستردهو مخاطبان شودمي محسوب راهنماو
مي بهره هاي مختلف حوزهدر پژوهي آينده درخصوص مفيد به نسبت اما.كند مند

___________________________________________________________________________ 
1. Flood and Coastal Defence 
2. Cognitive Systems 
3. Neuroscience 
4. Foresight Directorate 
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و دوم دوره مي هاي اول  سوم در دوره. كند كمتر در نحوه عملكرد متخصصان دخالت
از خاص هايي حوزهبر شود تمركز گذاري اولويتبر اينكهاز نگري بيشتر آينده
.1كرد تمركز هاي فناورانه فرصت

 كنونتا شده بررسيهايـ حوزه

دو سال حدودهردر اجراست حالدر تاكنون 2002 سالازكه پژوهي سوم آينده در دور
به چهار4 تا  اساس اينبر. است بوده در حال اجرا نگاري صورت موازي براي آينده موضوع

را نگاري آينده برنامه چنديايك سالهركه است دفتري ثابت پژوهي مسئول آينده نهاد
 زمان يك سالاز اغلب بيش نگاري هاي آينده برنامه آنكهبه توجهبا البته. كندمي آغاز
 اين.است انجام حالدر نگاري برنامه آينده چهارتادو حدود سالهردر لذا برند، مي

 مرتبط هاي تخصصي دستگاه برنامههردرو شودمي مديريت نهاد مسئول توسطها برنامه
كه هايي پژوهي هاي آينده برنامه.پژوهي هستند آينده انجامدر اصلي همكاران موضوعآن با
.نمايش داده شده است16 جدولدر است، شده انجام دفتر ايندر تاكنون 2001 سال از

:شوندمي تقسيم اصلي دستهسهبه انگلستاندر هاي مطالعاتي فعاليت
يكدركه است مدتي كوتاه هاي مطالعاتي پروژه:هاي آينده هاي سياستـ گزارش

هاي شكاف كردنپر براي شواهدي دهنده ارائهو شودمي ماهه انجام12تا6 زماني بازه
.است فعلي سياست فهمدر خاص

 شواهد پايهبركه است سالهدو نگاري هاي آينده پروژه:پژوهي هاي آيندهـ گزارش
20 زماني افق دارايها نگاري آينده اين. شودمي انجام كشور مهممسائل مورددر جامعي

.است آينده سال80 تا
مسائل خصوصدركه است نگر كوتاه هاي مطالعاتي پروژه:محيطي پويشـ گزارش
.شودمي انجام آينده سال15تا10 خصوصدر گسسته

 بيان7-15جدولدر فوق نوعسهازيكهردر شده هاي منتشر گزارش فهرست
:است شده

___________________________________________________________________________ 
و آموزشي مؤسسه: تهران كشور،شش پژوهي آينده هاي نظامدر ترازيابيو تطبيقي بررسي زاده، كرم علي.1
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 پژوهي آينده سوم دوردر شده هاي انجام پروژه.7-15جدول
 نگري هاي آينده گزارش

 هاي آينده هاي سياست گزارش
،)2013-2020 ژانويه(بريتانيادر هويت تغيير:آينده هويت
.)2012- 2027نوامبر(گيرندگان تصميم براي اولويت: آينده بالياي خطر كاهش
 نگاري هاي آينده گزارش
،)2013- 2030 اكتبر(انگلستان براي چالشو فرصتاز جديدي دوره:توليدو ساخت آينده
،)2012- 2023اكتبر(المللي بين انداز چشم: هاي مالي بازاردر كامپيوتر تجارت آينده

،)2011- 2020راكتب(هاي آينده فرصتوها چالش: زيست محيط جهاني تغييراتو مهاجرت
،)2011-2011ژانويه(هواييوآب تغييرات المللي بين ابعاد
،)2011- 2024ژانويه(كشاورزيو غذايي مواد آينده
،)2010- 202فوريه(يكمو قرن بيستدر زميناز عمده بخشي ساخت: اراضي كاربري آينده

،)2008-2026نوامبر(شده ساخته زيست محيطو پايدار انرژي مديريت
،)2008-2022 اكتبر( ويكم بيست قرندر خويشتناز بسياري ساخت:تندرستيو ذهني سرمايه
،)2007- 2027اكتبر(آينده انتخاب:چاقي كاهش
،)2006- 2026آوريل(آينده براي شدن آماده: هاي عفوني بيماري
،)2006- 2026ژانويه(هاي هوشمند زيرساخت آينده
،)2005- 2013ژوئيه( 2050آينده مخدر مواد
،)2004- 2010 ژوئن(جرماز پيشگيريو سايبري اعتماد
)2004- 2029 آوريل(الكترومغناطيسي طيفاز برداري بهره
،)2004- 2022 آوريل(آيندهدر سيل شدن جاري
.)2003-2030نوامبر(هاي شناختي سيستم
 محيطي هاي پايش گزارش
،)2012- 2023نوامبر( 2020براي دهه انگلستان هاي رشد فرصت: آينده نوآوريو فناوري
.)2009-2030ژوئن(هاي ممكن آينده: جهاني تجارت

.همان:مأخذ

 پژوهي هاي مختلف آينده نتايج دوره.8-7
 پژوهي نتايج دوره اول آينده.1

و پيمايش انجام فرايند پژوهي آينده اولهدر انتهاي دور .دشارزيابي دوره مشاوره
از برخي از نتايج به :طور خالصه عبارتند
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آن پژوهي آيندهفرايند- .استتر مهماز نتايج
اس پژوهي آيندهكليد موفقيت- .تتشكيل شبكه كاري
از- ودبايـ پژوهـي آينـده نتايج حاصـل و هدفمنـد بـوده مباحثـه كوتـاه، مختصـر
.استخصوص آنها در جامعه ضروري در

و اين امـر پژوهي آينده براي اينكه- در فرهنگ جامعه اشاعه يابد نياز به زمان دارد
.افتد سرعت اتفاق نمي به

و درصدد است تا افـراد را تشـويق بـه دخالـت در انجـام فعاليـت پژوهي آينده- هـا
.استاين كار به معني مالكيت آينده خودشان.دكنهاي خود برنامه

و اصلي داشته است از نظر آقاي كينان اولين آينده : نگري انگلستان سه هدف واضح
البته تأكيد بيشـتر دولـت بـر. نگريو ايجاد فرهنگ آينده1سازي ها، شبكه تعيين اولويت
كـ. ها بوده است تعيين اولويت هـا بـدونه اولويـت آنها بـه ايـن مسـئله آگـاهي داشـتند

و سازي مناسب محقق نمي شبكه ازدرشوند 2ايـده سـرمايه اجتمـاعي، نتيجه با اسـتفاده

از بايد ارتباطات مستحكمي و صنعت سـوي ديگـر برقـرارو دولـت از يكسو بين دانشگاه
را شود تا بتوان اولويت و محقق كردخوببهها نگـري از طريـق نتايج اين آينده.ي پيگيري

و تجاري انتشار يافت ها، كارگاه رسانه و مؤسسات تخصصي .ها
و پيشرفت آينده و دانشگاه، در سوق دادن از برقراري ارتباط ميان صنعت نگري

و از .است نگري تأثيرگذار بوده سوي ديگر ترويج فرهنگ آينده يكسو
 دور اولـين ازجملـه اهـداف صـنعت بخـشو پـژوهش بخـش ميان همكاري ايجاد

 نتـايج اسـاس بـر هـا، همكـاري استحكامو ايجاد براي.بود پژوهي انگلستان فعاليت آينده
 سـعي هـا ايـن برنامـه. شـد تعريـف انگلستاندر خاصي اقداماتوها برنامه پژوهي، آينده
 هـا همكـاري ايـناز نظـري، مستنداتو گزارشصورتبهنهو عمليصورتبهتا داشتند
. بودند پژوهي نتايج آينده مستقيم غيريا مستقيم تأثير تحتها برنامه اين. كنند پشتيباني

___________________________________________________________________________ 
. نظر مورد رشته افرادبا سازي ارتباط.1
 اينبهو شوندمي قادر يكديگربا همكاريبه آنها ساختن پايدارو يكديگربا تماس برقراريبا جامعه اعضاي.2

:و نبود ممكن تنهاييبهكه كنندمي كسبرا چيزهايي طريق در بلكه اجتماعي، علومدر تنهانه مفهوم اين. ..

. است يافته كاربرد شهري سياستو پرورشو آموزش فمينيسم، تاريخ،در حتيو اقتصاد سياست،
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به سازي پياده برايكه هايي ين برنامهتر مهم :از عبارتند شدند، گرفته كار نتايج
به جايزه 1997سالـ در ابداع شد كه1پژوهي لينك جايزه آينده عنوان اي

 حوزهدو بين هاي تحقيقاتي همكاري سالهسهتادو زماني دورهيكدر كوشيد مي
هر منابع تأمين براي.دهد عالي را ارتقا آموزشو صنعت و عمومي بخشدو مالي

در سپسوشد حمايت پروژه18 لينك، اول پروژه دوردر. داشتند مشاركت خصوصي
39 مجموعدرتا پيدا كرد تقليل پروژه7و14به كاهشي رونديبا هاي بعدي دوره
شد پوند ميليون 152 برنامه اين هزينه. گيرد قرار توجه مورد پروژه ازيكهركه برآورد
 1500برنامه ايندر. شدند متقبلرا هزينهاز نيمي حدود عموميو هاي خصوصي حوزه
 هاي خود فعاليت لينك برنامه. داشتند فعاليت تحقيقاتي نيز مركز 200و تجاري شركت

ومي تنظيم نگاري آينده فعاليت نتايج اساسبر را  خاصي بازاريا فناوريبر پروژههر كرد
.داشت تمركز

 بودجهباو 1998تا 1997هاي سالدر كه2مشترك پژوهشي تجهيزاتـ برنامه
 برنامه حوزهدر تجهيزات تهيهاز حمايت براي برنامه اين.شد انجام دالر ميليون 80
.گرفت نگاري انجام آينده
پس برنامهاز تعداديـ  تحقيقاتي مؤسساتبا همكاريصورتبه نيز پژوهي آينده هاي

از نمونه3فارادي با مؤسسه برنامه همكاري. انجام گرفت با برنامه اين. هاست برنامه اين اي
هاي بنگاه خصوصاً صنعتو دانشگاه ميان همكاريبهو تشويق انگيزه افزايش هدف
 ميليونيك هزينهبا 1997سال سپتامبراز اين برنامه. گرفت انجام متوسطو كوچك

.شد تأمين4مهندسيو فيزيكي علوم توسط شوراي تحقيقات اين بودجه.شد دالري آغاز
ازجمله برنامه.شد اعتبار تأمين دولتي كامالً صورتبهها فعاليتاز ديگريـ دسته

و توسعه برايها دانشگاه توانمندي ارتقاي هدفبا كه5دانشگاه چالش صندوق
 داده تشكيلرا اصلي مجمع دانشگاه15 برنامه ايندر.شد انجام تحقيقات سازي تجاري

 اين شروع سالكه 1998 سالدر.مشاركت كردند اين برنامهدر دانشگاه ديگر نيز31و

___________________________________________________________________________ 
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از تعد. كردند دالر دريافت ميليون45 هاي برنده دانشگاه بود، برنامه هاي دانشگاه ادي
را تحقيقاتي بودجهاز ديگر قسمتي توانستند برنده كه كنند كسب ديگري منابعاز خود
 سالدر.كردند اضافه بودجه اصليبه خارجي منابع اين نيز دالر ميليون10 ترتيب اين به

.داد قرار اين صندوق اختياردر دالر ميليون65 دولتو يافت افزايش بودجه اين 1999
صندوق ازجمله برنامه. دادند انجامها وزارتخانهوها بخشراها برنامهـ تعدادي از

اي هزينه برنامه ايندر. داد انجام بازرگانيو صنايع وزارت كه1هاي مشترك زيرساختار
شد تجهيزات زيرساختاري ارتقايو بازسازيو تعمير براي به برنامه اين. تخصيص داده
و ادامه 2001تا 1998هاي سالازو سالسه مدت  700با اي برابر هزينه داشت
.اختصاص داد خودبهرا دالر ميليون
هـا، هـا، كارگـاه پژوهي انگلسـتان از طريـق رسـانه مجموع نتايج اولين دوره آينده در

و تجــاري انتشــار يافــت  ــن دور از فعاليــت. مؤسســات تخصصــي هــاي انگلســتان در اي
:هايي دست پيدا كرد كه شامل موارد زير هستند هي خود به موفقيتپژو آينده

،ـ سطح باالي مشاركت داوطلبانه
و تعهد سياسي حمايت ،شدهـ حمايت گسترده

،سازي مفيد دانستن شبكهـ
، مدل قرار گرفتن آن توسط بسياري از كشورهاـ

و پژوهي زمان ناكافيـ برخي از مشكالت اين مرحله از آينده ؛ عدم حمايت تكنيكي
و ادغام منابع ميان ميزگردها بود 2.نيز مشكالت ارتباطي، ضعف هماهنگي

 پژوهي نتايج دوره دوم آينده.2

و هـا پانـلاز تعـدادي برنامـه، اتمـاماز پـس كـه بـودآن برنامه ايندر توجه قابل نكته
 يـك حمايـت ذيـل هـا پانـلاز دادند؛ بعضي ادامه فعاليت خودبه كاري هاي موقت گروه

و وزارتو تجارت مثال وزارت براي.ماندند فعال سازمان به صنعت  صورت مشـترك دفاع
 حمايـت مؤسسـه بـا مواد پانل همچنين. كردند ها حمايت سامانهو هوافضا پانل دفاع، از

___________________________________________________________________________ 
1. Joint Infrastructure Fund (JIF) 
2. I. Miles, "ten years of UK technology Foresight", 2003, Available: http//les1. man. ac. 
uk/PREST.  
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ادامـه فعاليـت از1»تراسـت كربن«سازمان ديگر سويياز.داد ادامه خود فعاليت مواد به
ها بعضي از برنامه.كرد حمايت) انرژيبر بيشتر تمركزبا(» طبيعي محيطو انرژي پانل«
.دهندمي ادامه خود كاربه جايگزين هايي فعاليتبا نيز

برنامـه مثـال بـراي.شـد انـدازي راه نيـز هـاي ترويجـي برنامه اصلي برنامه كنار در
در مسـتقيمي تجربـه آمـوزان دانـش كـه شـد آغـاز اين هـدفبا» جوانان نگاري آينده«

از خـدمات ارائـه يـا محصـول يـك توليـد بـراي نيـاز هاي مـورد مهارت  مرحلـه موفـق
را آمـوزان دانـش برنامـه اين.كنند پيدارا بازاردر پذيري انطباقو طراحيتا سازي مفهوم
 كـه كرد محصوالتي طراحيو كننده مصرف رفتارو هاي آينده نگري روند پيشبه ترغيب
 حاصـل پـروژه ايـن.انـد تحقـق نيافتـه تـاكنونو بود خواهند آتيه خوش آينده جهان در

و بـود» فنـاوريو علـم دفتـر«پژوهـي آينده بخشو» علومو آموزش وزارت«مشاركت
 شـمالدر كـار اعظـم بخـش.بودنـد فعال مدارس كناردركهشدمي هايي شامل شركت

ـ50و گرفت انجام انگلستان شرقي در معلم .مشاركت داشتندآن مشاور

 پژوهي نتايج دوره سوم آينده.3

شد انگلستاندر نگاري آينده شيوهدر بازانديشيبه پژوهي آينده دورهدو تجربه . منجر
پژوهي آينده برنامه تأثير هاي تحت اندازتارا خودو دوم هاي اول دورهكه انگلستان

. اقدام كرد ريزي برنامهبه متفاوت كليبه رويكرديبا سوم دورهدر بود، داده انجام ژاپن
 دست آمدهبه تجربيات. پژوهي است به آينده كشور اين بومي رويكرد سرآغاز سوم دوره
.است نياز مورد ملي پژوهي آينده انجام چگونگيدر تغييراتيكه بود داده نشان
شد ملي پژوهي آينده برگزاريدر تغيير اساسي چند دوره ايندر ترتيب اين به كه ايجاد

:از عبارتند
دركه ژاپن برخالف. شود نمي برگزار همزمانصورتبه پوشش هاي تحتـ حوزه

 انگلستاندر شوند،مي بررسي همديگرباها حوزهكل هاي زماني مشخصي بازهدر آن
.شود پرداخته حوزه محدودي به تعداد تنها زمانيهردرتاشد گرفته تصميم

 حسببر...و مشاركت نحوه زماني، افق هاي اصلي، روشاز اعم قلمرو،ـ تعيين

___________________________________________________________________________ 
1. Carbon Trust 
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هر ويژگي يكازها حوزه تمامكه نيست الزم ترتيب اينبهو شودمي حوزه تعيين هاي
.بگيرند بهره يكسان روشو فرايند
با متناسب غيردولتي،و هاي دولتي نهاداز زيادي تعداد همراهبه مركزي نهاديكـ
مي انجام فعاليت آيندهبه موضوعي هر  الزم پروژههر براي ترتيب اينبه. پردازند پژوهي
از شبكهتا است آن هاي فعال نهاد اي .شود تشكيل حوزه در

 انجام پروژههر موازاتبهكه هاي اقدامي برنامه تعريفو گرايانه عملـ رويكرد
هاي گروه بسيجبه منجرو اجتماعي وجوه داراي پژوهي آيندهترتيب اينبه.شود مي

.شد خواهد مختلف
وآن تاريخچه خصوصدر ابتدا خالصه،صورتبه.دارد ادامه همچنان رويكردـ اين

.1است شده توضيحاتي دادهآن وضعيت فعلي ادامه در
يگير نتيجه
:هاي زير است پژوهي در انگلستان داراي شاخص آينده

 نهادي ساختار.1

در توانميرا پژوهي انگلستان هاي آينده برنامه نهادي ساختار خصوصدر ين نكتهتر مهم
 نهاددر مطالعات اين ترتيب اينبه. دانستو فناوري علم ملي شورايبهها برنامه وابستگي
در آيندهبررسي فعاليت اگرچه. شودمي انجام سياستگذاري سطح باالترينبه وابسته  پژوهي
در توانميرا انگلستان تمايز وجه اما است، ويژگي همين هاي مؤيد اندازتا نيز كشورها ساير

:كه داراي مشخصات زير است دانست نوآوريو فناوري علم، ساختار سياستگذاري
.شودمي انجام ملي شوراي دبيرخانهدر پژوهي آيندهـ

 نوآوري وكار، كسب يعني وزارت كشور اين تجارتو صنعت وزارتدر دبيرخانهـ محل
).كندمي برجسته نتايجدررا دانشگاهينهو صنعتي نگاه امر اينكه(مهارت استو

 عام سياستگذاراننهو است خصوصيو صنعتي بخش افراداز متشكل شوراـ تركيب
آن ساختارو نهاد ايناز ممكنحدتا سياسي حوزه رتيبت.دولتي منصبانو صاحب دولتي
.است داده نهاد اينبهرا سياسي تغييرات رغمبه پايداري،و پايايي امكان اين امر. است دور

___________________________________________________________________________ 
. 38،1395ش پژوهي آينده نامه ماهنامه1
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از شبكه ايجاد دنبالبه متمركز نهادـ اين  پژوهي موضوع آينده حسببرمتخصصان اي
 است، پروژه مديريتو نگاري آينده انجام ساز زمينه خود پژوهي آينده ترتيب نهاد اينبه.است
به آينده انجامكه نحوي به  ترتيب اينبه. شودمي انجام حوزهآندر هاي فعال نهاد وسيله نگاري
 توزيع نگاري آينده انجام انگلستاندر ژاپن، هاي ملي پژوهي شديد آينده تمركزگرايي خالف بر

.دارد عهدهبررا كالن مديريتو وظيفه هماهنگي مركزي نهاديكو است شده

 بومي مدل.2

 كشـور ايندر بومي الگويبه دستيابيدر توانميرا پژوهي انگلستان آينده اصلي ويژگي
هـاي ويژگـيو مـواردو هاي سـاختاري ويژگي اساسبر در انگلستان ترتيب اينبه.دانست
از داراي تفاوتكه است شده طراحي الگويي كشور اين خاص :كشورهاستهايي با برخي
 كـه انـد كرده الگوبرداري كشور اينازكه هاي ديگري كشور اغلبو ژاپن خالفبرـ
هر مرتبطصورت به  انجـامرا خـود نگـاري آينـده متمركـز صـورت بـه سـاله پنج دوره در
.است انجام حالدر مداومصورتبه رويه اين انگلستاندر دهند مي

 تعريف هاي مختلف زماندرها پروژه كشورها، سايردر متداول رويه خالفبرـ
. نيست همديگربا ها همزمان پروژه شروعو شوند مي

 انجام براي يكسان الگوييكبه دستيابي دنبالبهكه كشورها ساير خالفبرـ
با متناسب...و زماني افق ها، خروجي شناسي، روش در انگلستان هستند نگاري آينده
مي حوزهآن هايلسؤاو موضوع .شوند انتخاب

 نهادها سايربا ارتباط.3
. دارد عهدهبررا ملي كار تقسيمو كالن مديريت وظيفه تنها متولي نهاد انگلستان در
 نگاري آيندهدر مشاركت جلب منظوربه هاي مختلف نهادباايه تعامالت گسترد ترتيب اين به

ازيكهردر كننده مشاركت هاي مختلف دولتي نهاداز بلند فهرستي انگلستاندر. دارد
.شودمي مشاهده پژوهي مطالعات آينده
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 اجرا حيندر سازي پياده.4

 قابـل ويژگـييك تاكنون 1990دهه اوايلدر انگلستاندر نگاري آينده دوره نخستين از
ازه عمـد بخـش عنوانبه نتايج سازي پيادهكه شود؛مي ها مشاهده برنامه ايندر توجه  اي
از مجموعهها اين برنامهدر. است كشور اين نگاري هاي پساآينده برنامه  بـراي اقـدامات اي
 هاي ايـن كشـور پژوهي آينده اول دورهدركه هايي اولويت.شودمي انجامها اولويت تحقق
و نيز فعاليت جايزهبه آمد دست به  تجهيـزات امـه برن«بـه هـاي مربـوط لينك منجر شد

 كـه بودنـد هـايي از برنامه هايي نمونه» مشترك صندوق بازسازي«يا» مشترك پژوهشي
 ايـن.گيرنـد در نظـر مـي نگاري بخش پساآيندهدرو نگاري آيندهاز بخشيرا سازي پياده
هـاي پايـهاز يكـي بـه تبديلراآنو است يافته ادامه نيز برنامه هاي بعديه دوردر رويه

هـاي هـاي برنامـه خروجـياز يكـي همـواره گـذاري اولويت.است كرده برنامه ساختاري
.است داده افزايشرا سازي پياده كه امكان است بوده انگلستان نگاري آينده

 پژوهي هاي آينده برنامهدر تنوع.5
 ين تنـوع تـر مهـم شـايد. شودمي مشاهده بااليي تنوع كشور اين پژوهي هاي آينده برنامه در

 آينـده، سياسـت.شـود مـي انجـام نهـاد ايـن توسطكه اي است مطالعه گونهسهبه مربوط
از گونهسه) محيطييا(افقي پويشو پژوهي آينده مطالعات  نگـاري هاي آينـده برنامه مختلف

مـورد موضـوعات زمـاني، افقدر هايي تفاوت گونهسه اينازيكهردر. است كشور اين در
 سـازي شبكه پايهبر بيشترها پژوهي آينده. شودمي مشاهده تيمي سازماندهي حتيو مطالعه
.دارد محض مطالعاتي جنبه بيشتر محيطي مطالعات پويشكه حاليدر است،

 بانك اطالعات.6
 همچنـينوها داده آوري جمع ها، پانل ميان ارتباط ايجاد امكان بانك اطالعاتاز استفاده
و كـرده تـر سـادهرا برنامـه مـديريتكه است حاليدر اين. دهدميرا تجربيات انباشت
.كندمي فراهم مديران برايرا نظارت امكان
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 پژوهي ايجاد فرهنگ آينده.7
 همچنـينو غيرخبـرهو عـامي افـراد هاي عمومي، نهاد مشاركت امكان هاي همراه برنامه
 شـد، آغاز دوم برنامهاز امر اينچه اگر. كندمي همزمان فراهمصورتبهراها يافته انتشار
نگـاري نكتـه حـائز انتشار نتـايج آينـده. دارد وجود نيز هاي اخير سالو سوم دورهدر اما

و بـازبيني اهميت در ترويج فرهنگ آينده و هرچه بهتر شدن آن بوده اسـت هـاي پژوهي
و زمان پژوهي در زمان مكرر نتايج آينده هاي خاص را نيز بايـد بـدان افـزود هاي مشخص

. اند نگري مؤثر بوده هاي آينده كه همگي در ارتقاي فعاليت

 توجه به مشاركت بيشتر.8
و نياز انگلستان سعي دارد كه به اولويت هاي جامعه توجه كند، اين امر خصوصاً در سومين ها

ميبهپژوهي بيشتر دوره آينده و براي جلب بيشتر مشاركت. خورد چشم در اين راستا
و هدايت مطالعات آينده به متخصصان و اولويت پژوهي جامعه مطالعات هاي سمت نيازها

از آينده و فناوري آينده«پژوهي خود را تغيير داد تا بتواند» نگاري آينده«به» نگاري علم
و تري از متخصصان را به مطالعات آينده طيف وسيع نتيجه مخاطباندرپژوهي جلب كند

.تري را زير پوشش قرار دهد وسيع

 سه نكته پاياني

سياستگذاري سطح باالترينبه وابسته نهاددر نگاري در انگلستان آيندهمطالعاتكه ازآنجا.1
باسوهمو راستادر پوند چند صد ميليون ارزشبه لذا تحقيقاتي شودمي دولتي انجام

و البته با حمايت بخش نگاري آينده پروژهاز هاي منتج پيشنهادوها اولويت هاي توسط دولت
 مند شده است، آنچه هاي آن بهره كشور انگلستان نيز از دستاوردو است شده مختلف انجام

 تواندمي خوبيبه برد، نام توانمي انگلستان پژوهي كشور برنامه آينده سازي بومي عنوان تحت
هاي سايركشور باشد تا با حمايت دولتي پروژهدر پژوهي ملي آينده مركز طراحي راهگشاي
و كاربردي ملي آينده .نگري در كشورها انجام شودو مورد نياز جامعه آيندهپژوهي

و نوآوري كه متولي.2 و نيز دفتر علم و فناوري انگلستان در انتخاب اعضاي شوراي علم
بهبهپژوهي در اين كشور هستند مطالعات آينده و مؤسسات، جاي توجه به موقعيت افراد
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و. نگري توجه كرده است كاركرد آنها در مطالعات آينده مثالً در انتخاب عضو دفتر علم
هاي با رتبه برتر، دانشگاه منچستر را انتخاب كرده جاي انتخاب رؤساي دانشگاهبهنوآوري 

هاي انگلستان است، ولي چون اين دانشگاه متولي هاي مياني دانشگاه است كه در رتبه
و فناوري در انگلستان است، رئيس اين دانشگاه براي عضويت در دفتر سياستگذاري علم

و نوآوري انتخاب شده است تا كاركرد را باال ببرند حسببرگونه نحوه تعيين اعضا اين. علم
ميبركاركرد نه  و موقعيت .تواند الگوي انتخاب اعضا در ساير كشورها نيز بشود حسب نام
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از مي .مند شوند نگري بهره آيندهمشاركتي افراد در مطالعات فرايند توانند
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٭طالب جابري
و فراگير تبديل شد مشكل. پرسش از آينده در اواخر قرن نوزدهم به موضوعي رايج

هاي آنها از واقعيت بوده است، اما اكنون پژوهان اين دوره، دوري پيشگويي اصلي آينده
و جديدتري براي مطالعات آينده هاي علمي روش مي تر .شود پژوهي استفاده

شد دلفي در آلمان براي كاوش در آينده راه دو مطالعه 1990 در دهه در. اندازي
مط 1998و 1993سال در بيني العات، پيشاين و خصوصهايي و فناوري پيشرفت علم

و شرايط زندگي در آلمان در سال  آن. ارائه كردند 2015و 2005شيوه برخي از
هاي ديجيتال جايگزين براي مثال دوربين. اند ها اكنون تحقق يافته بيني پيش
پي عيندراند اما هاي آنالوگ سابق شده دوربين ها نيز با شكست بينيشحال برخي از

كه هنوز 2014بيني دفع ايمن ضايعات راديواكتيو براي سال مواجه شدند مانند پيش
.نيافتني است آرماني دست
تر از مطالعات دلفي بيني آينده، عمري طوالني گفتيم آرزوي پيشكه چنان البته

و در همان اوايل انقالب صنعتي به پديده حدود. اي قابل توجه تبديل شده بود دارد
به روزه مطالبي ژول تقريباً همه. آينده موضوع مد روز بود 1890هاي سال ورني راجع

و فناوري  شناختي هاي كيهان پردازي سفر هوايي، نظريههاي آينده همچون تلفن تصويري
و بيش اتوپيايي، داستان در باب پايان زمين، طرح به هاي اصالحي كم هاي جنگ هايي راجع

و ابراز نگراني سوسيال مي- آينده .شدند دارويني در باب نابودي نسل بشر منتشر
دو بار آينده نخستين م ظهور پيدا كرد كه نه پژوهي علمي فقط پس از جنگ جهاني

مي فقط رؤياي جهان فردا را در سر مي و اساس پيشرفتبركوشيد پروراند، بلكه هاي فني
و طبق روش پرسش. هاي علمي آن را ارزيابي كند اجتماعي جهان آينده را تخمين زده

و مخاطرات فناوري پس از جنگ جهاني  و همچنين آينده، پيامدها از پيشرفت، فناوري
و در دوران جنگ سرد به مسائلي بسيار مهم تبديل شدند هاي همچنين در دهه. دوم

___________________________________________________________________________ 
. حكومتي بنيادين مطالعات دفتر ارشد پژوهشگر*
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اي نقش مهمي در مباحث ارتباط با انرژي هسته موضوع چگونگي 1980و 1970
مي آينده و رابرت فلشت برخي همچون اُسيپ. كرد پژوهي در آلمان غربي بازي هايم

و كساني چون يونگ در جبهه فناوري بوخ از حاميان توسعه كارل اشتاينمخالفان
كه بدين. اي بودند هسته ترتيب دو سناريوي متفاوت در رابطه با آينده وجود داشت

 كم پس از حادثه افزون بر اين دست. گاهي حتي در تضاد كامل با يكديگر بودند
هاي مربوط بيني اي ديگر نقش اساسي در پيش انرژي هسته 2011در سال1فوكوشيما
و به عقيده آلمان بازي نمي به آينده برخي كارشناسان وقوع اين حادثه به ايجاد كند

.پژوهي آلمان منجر شده است چرخشي در مطالعات آينده
ه پژوهان نيز در مواجه با چنين محدوديت البته آينده اند مواره كوشيدههايي

و تفسير يابي، روش به مرور زمان برون. هاي خود را بهبود بخشند روش هاي آماري
. اند پژوهي افزوده شده اندك به مجموعه ابزارهاي آينده اندكها بازي اساس نظريه بر

و پيش بنابراين آينده بيني به سمت طرح سناريوهاي مختلف پژوهي از ميل به پيشگويي
.نگاري روي آورده است تر آينده هاي انضماميو برنامه

در اي از تحقيق علمي است كه با وجود ريشه پژوهي شاخه آينده هاي كهن آن،
و رويكرد . اي شكوفا شده است هاي تازه قرون جديد با مباني، مفاهيم، اهداف

وا رو پس از معرفي اجمالي اين دانش، تاريخچه در گزارش پيش ي از علل پيدايش
و پيامدهاي ظهور آينده به. پژوهي در آلمان را ارائه خواهيم كرد روند تحوالت سپس

در خاتمه اين. نگاري در آلمان خواهيم پرداخت آيندهفرايندهايينتر مهمبرخي از 
و مجالت آيندهتر مهمگزارش تعدادي از  و شخصيت ين مراكز اين هاي برجسته پژوهي

ميبهرا حوزه  2.كنيم اختصار معرفي

___________________________________________________________________________ 
 فوكوشيما1 شمارهاي هسته نيروگاه آالت ماشين سونامي،و ريشتري9 زلزلهازپس،2011 مارس11در.1

را حادثه اين متخصصان،. پيوست وقوعبه راديواكتيو مواد نشتو افتادند كاراز توكيو برق نيروي شركتبه متعلق
 جهان اتمي فجايع نخست مقامدرراآن پيچيدگي نظرازو دانندمي اتمي فاجعه ترين بزرگ چرنوبيل حادثهاز بعد
. شدند مواجه مشكلبا رويداد اين نتيجهدر فوكوشيما نيروگاه رآكتورهاي تمام زيرا دهند،مي قرار

و اصول آينده هدف از تهيه اين سري گزارش2. پژوهي، آشنايي نمايندگان مجلس شوراي ها بعد از معرفي مباني
و روندهاي آينده دانش ها، اسالمي با ايده و پژوهي، آينده پژوهي تعدادي از كشورهاي پيشرفته در آينده ها نگري

رد اين گزارش حال اينبا. نگاري است آينده و منظور اصلي ها نگاهي به و روندهاي جاري ندارد يا اثبات رويكردها
و سياسي اين دانش است . انتقال ادبيات مفهومي
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مي انسان تنها با فاصله و آينده را اي مناسب از گذشته و جامعه تواند خود
هاي مختلف جهان زماني، بلكه فاصله-اي مكاني اين فاصله نه فاصله. سعادتمند كند

ه كنيم، از هاي پيشين استفاد توانيم از تجربه اگر گذشته از ما بسيار دور باشد، نمي. است
و نمي و ريشه بدوانيم تاريخ عبرت نخواهيم گرفت در. توانيم در هيچ جهاني ساكن شده

و ركود خواهيم شد . مقابل اگر گذشته را بسيار به خود نزديك ببينيم، دچار تحجر
و انگيزه پيشرفت را از ما سلب خواهند كرد؛ دستاوردهاي پيشين ما را مغرور

ر شكست و از آينده نااميد خواهند كردهاي گذشته ما در مورد آينده نيز قضيه.ا مغموم
مي. به همين منوال است و براي اگر آينده را زماني بسيار دور بدانيم، از آن غافل شويم

شد. رويارويي با آن آماده نخواهيم بود در اين صورت اتفاقات ناگهان بر ما نازل خواهند
در مقابل اگر آينده را بسيار به خود نزديك. رفتو ما در گرداب حوادث فرو خواهيم

و اضطراب خواهيم شد، زيرا احساس خواهيم كرد كه  از همهببينيم، دچار هراس چيز
و قادر نيستيم خود را مهياي مقابله با پيشامدهاي پيش . رو كنيم عهده ما خارج است

كه راستي تنها در فاصله به و آينده است مياي طاليي با گذشته تواند در حال انسان
. سعادتمند زندگي كند

به اگر چيزي كامالً غيرقابل پيش مي بيني باشد، رسد آماده شدن براي رويارويي نظر
دانيم كه آن چيز چيست؟ مهيا بودن خوب است، اما با آن غيرممكن است، زيرا نمي

ت. مهياي چه؟ آينده، همواره با اصل عدم قطعيت مواجه است ميما نه كنيم نها تالش
را براي آنچه در آينده اتفاق خواهد افتاد آماده باشيم، بلكه مي كهآنكوشيم آينده گونه

1.خواهيم شكل دهيم مي

ابتدا بايد بپرسيم روش ما در مهيا شدن براي آينده چيست؟ چگونه بايد مهياي
مورد نظر آيندهبيني است؟ روش ما براي تحقق اي شويم كه غيرقابل پيش آينده

2اي كه خواهد آمد سازگار شويم؟ چيست؟ چگونه بايد با آينده

و تأثيرگذارترين آثار اين حوزه ازجملهتر مهمنگاهي گذرا به عناوين يك«: ين
ـ سال پيش  نگاهي اميدوارانه به آينده«3،»2052بيني جهاني براي چهل سال آينده

___________________________________________________________________________ 
1. Wendell Bell, 2009, p. 1.  
2. Ibid., p. 2.  
3. 2052 – A Global Forecast for the Next Forty Years, Jørgen Randers, 2012.  
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ـ سال مي: فراواني«1،»2081بشريت نفرين«2،»كنيد آينده بهتر از آني است كه فكر
،5»هاي روحي عصر ماشين«4،»هاي هوشمند عصر ماشين«3،»اي بدون مردان آينده: آدم

عصر«،8»جهاني در راه استطوفان ابر«،7»تاريخي كوتاه از آينده«،6»جهان تازه«
و رفاه عمومي«و9،»رو تاريك پيش نبه 10»دمكراسي ميروشني به شان دهد كه برخي

و برخي آن را تاريك مي و براي آينده براي برخي روشن. دانند آينده اميدوارند تر از امروز
و تضادها، يك نقطه اما با وجود تمام اختالف. برخي پايان حيات بشري بوده است  ها

و آن اينكه آينده به ما نزديك مشترك ميان همه . است آنها وجود دارد
تحوالت سبب پژوهي، زماني پديد آمد كه سرعت فزاينده درواقع توجه به علم آينده

مي پيش از عصر جديد، شايد قرن. شده بود آينده بسيار به ما نزديك باشد و ها گذشت
و كليت دانش بشري تحول خاصي در مناسبات سياسي، سبك زندگي، فناوري ها

و بازه آمد، اما پس از انقالب وجود نمي به زماني صنعتي، سير تحوالت بسيار سريع بود
كه. تغييرات به كمتر از عمر يك نسل كاهش يافت سرعت زياد تحوالت سبب شد

ميچهحال اينبا.بيني آينده كار آساني نباشد پيش كرد انسان فضا را فتح كند؟ كسي فكر
و نانو در مخيله ميچه كامپيوتر، ژنتيك  گنجيد؟ كسي

اشاره شد افزايش سرعت تحوالت در قرون اخير سبب شد متفكرانكه نانچ
سادگيبهبيني آينده پيش. پژوهي را مطرح كنند علم نويني به نام آينده اندك انديشه اندك

به. گذشته نبود مي يكي از عناويني كه براي مطالعات مربوط به آينده رود، يعني كار
Futures Studiesو مي، به همين و معين روب ما با يك آينده. كند اقعيت اشاره روهمشخص

هايي كه محتمل هستند، آينده. است»ها آينده«پژوهشي نيستيم، بلكه موضوع علم آينده
. تر هستند هاي ديگر مطلوب هايي كه نسبت به آينده يا امكان وقوع دارند، يا آينده

نگاري چالش اصليو آينده پژوهي مطالعات آيندهپژوهي، شدن آينده در عصر جهاني
___________________________________________________________________________ 

1. 2081: A Hopeful View of the Human Future, Gerard K. O'Neill, 1981.  
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و كسب گيرندگان سياسي، دولت تصميم ريزان در مواجهه با بازارهاي برنامه. وكارهاست ها
و تحوالت سياسي نامطمئن متالطم، فناوري و تنها پيش پاي هاي نوظهور بايد دورنگر بوده

يك. هاي آتي باشند رو در سال پيشهاي خويش را نبينند تا قادر به كنترل وضعيت اين امر
و جامعه را مي و مفصل در باب تغييرات بازار، سياست بر اين. طلبد ساختار علمي مبسوط

و اهميت روزافزون آينده و آينده اساس درك نقش در نگاري در سال پژوهي هاي گذشته
و كمكپ حمايت اتحاديه اروپا از آينده. آلمان كار دشواري نيست به ژوهي هاي مالي آن

.ها نقش بسزايي داشته است پژوهشاين تحقيقات در اين زمينه، در توسعه
:پژوهي در آلمان، موارد زير است ين موضوعات آيندهتر مهم

و اقتصاد،: شناسانهـ تغييرات مردم و عواقب آن براي جامعه  كاهشو پيري پرشتاب جمعيت
ز فناوريـ آينده و نانو،هاي  يستي
و غيره،ـ توسعه و هوا  پايدار، با تأكيد بر توليد انرژي، تغييرات آب

 جايي مراكز توليد به سوي شرق،هـ تغيير نگاه به سمت آسيا، دگرگوني بازارها، جاب
1.اقتصاد علمي حوزهـ جامعه

به هاي بين پژوهي در آلمان با پژوهش آينده حوزه ارتباط يافته است كه خوبي المللي
و. است2هزاره بهترين مثال آن مركز آلماني پروژه پروژه هزاره سازماني غيردولتي

و چالش هاي جهاني، چشم پژوه است كه روند درواقع يك كانون تفكر آينده را اندازها ها
و ساليانه گزارش مطالعه مي .كند را منتشر مي3»وضعيت آينده«كند
به هي يا آيندهپژو آينده و Zukunftsforschungترتيب شناسي كه در زبان آلماني

Futurologie مي و علمي در باب پرسش شوند، تحقيق نظام خوانده هاي مربوط مند، انتقادي
و توسعه در آينده در زمينه و اجتماعي است به رشد .هاي مختلف تكنيكي، اقتصادي

از Futurologieاصطالح 1943 در سال4هايم فلشت و آن را تركيبي را ابداع كرد
و اوتوپيا مي به. دانست ايدئولوژي صورت علمي تثبيت البته او معتقد بود اين مفهوم هنوز

بر هاي اخير به سبب تأكيد آينده البته عالقه به اين اصطالح در دهه5.نشده است پژوهان
___________________________________________________________________________ 

1. Cornelia Daheim, Futures Studies Activities in Germany: Towards a Perspective of Foresight 
Transcultural Futurist Magazine, Vol. 6, no. 1, spring 2007.  
2. Millennium Project 
3. State of the Future 
4. Flechtheim 
5. Flechtheim: Futurologie, p. 233.  
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و بديل كاه اهميت آينده هاي امروزه اين مطالعات را با نام.ش پيدا كرده استهاي متكثر
. شناسيو آينده1نگاري راهبردي، آيندهپژوهي مطالعات آينده: خوانند ازجمله مختلفي مي

يا در جوامع دانشگاهي انگليسي و2ها آيندهزبان بيشتر از اصطالحات مطالعات آينده
و اروپاي غربي. كنند استفاده مي3نگاري راهبردي آينده نيز كاربرد Prognosticsدر روسيه

Alleotics,:اند ازجمله اند كه البته چندان فراگير نشده اسامي ديگري هم پيشنهاد شده. فراواني دارد

Future of the Science , the Posthistory,Mellology Stochology.4در گزارش
5.اند كار رفته حاضر اين اصطالحات به يك معنا به

آن از ميان آن متفكران آلماني كه به موضوع آينده و بنيادهاي مفهومي پژوهي
.را نام برد7و كارل اشتاين بوخ6هايم، ويلهلم فوكس توان غير از فلشتمي اند، پرداخته

استفاده Futurologieجايبه gZukunftsforschunدر آلمان بيشتر از اصطالح
را پژوهان معاصر آلماني، آينده يكي ديگر از آينده8كرايبيش. شود مي بررسي«پژوهي

و همچنين پيش و محتمل بودن آن و توسعه، مطلوبيت آن شرط علمي امكان رشد هاي
و حال هاي الزم براي علمي مؤلفه پژوهي همه او آينده به عقيده. داندمي» در گذشته

بودن را دربردارد، از قبيل سادگي، سازگاري منطقي، قابليت بازبيني، وضوح اصطالحات،
و غيره 9.تعيين محدوده، شرايط مرزي، شفافيت، كاربردپذيري

 پژوهي تاريخچه آينده.1-8
از حدود سال. گردد در آلمان به قرن نوزدهم بازمي 10پژوهي هاي تاريخي آينده ريشه

شد بررسي نظام 1890 در زمان جنگ رويكردهاي. مند مسائل مربوط به آينده شروع

___________________________________________________________________________ 
1. Strategic Foresight 
2. Futures Studies 
3. Strategic Foresight 
4. Wendell Bell, 2009, p. 69.  

و نام براي اطالعات بيشتر درباره.5 و تحوالت ر تاريخچههاي مختلف اين حوزه :ك. آنها
Ziauddin Sardar, The Namesake: Futures; futu Res Studies; Futurology; Futuristic; 
Foresight—Wha t’s in a Name?, Elsevier, 2009.  
6. Wilhelm Fuclcs 
7. Karl Stcinbuch 
8. Kreibich  
9. R. Kreibich: Zukunftsforschung. ArbeitsBericht Nr. 23/2006, IZT, Berlin 2006, S. 3.  
10. Zukunftsforschung 
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تدريج جاي خودبه 1945پس از سال1شناسي آينده. مختلفي در اين زمينه بسط يافتند
و تا پايان نخس به جايگاه ممتازي 1970رونق آن يعني تا سال تين دورهرا پيدا كرد

و نهادسازي در اين سال شناسي جريان در ادامه به روش. دست يافته بود ها هاي مختلف
.پژوهشي خواهيم پرداخت در اين عرصه
زبان چندان مستحكم در مناطق آلمانينهنحويبهپژوهي هاي گذشته آينده در دهه

و عالوه بر اينها مجله ها، دوره مؤسسه. استتثبيت شده  ها، نشانگر هاي دانشگاهي
به سازي براي آينده نهاد و بيش مستقل هستند عنوان يك حوزه پژوهي اما. تحقيقاتي كم

پژوهي وجود ندارد كه اقتضائات يك تاريخ نگاري حقيقي درباره آينده هنوز يك تاريخ
. علمي را برآورده سازد
و ارزيابي ها، داده برخي ديدگاه مي آينده ها درباره ها توان نزد پژوهي در آلمان را

اما اصوالً. يافت6و اورتس5مولر اشتاين4هولشر،3كرايبيش،2كساني چون شوندتر،
و شخصيت مؤلفان تاريخ آينده و مؤسسات را آن، روش هاي برجسته پژوهي و نتايج ها

خ كنند، اما را بررسي مي7انديشي آنان تاريخ آينده. دهند ويش قرار نميمركز توجه
و مطابق با برنامه و تصويري كه عامه مردم از آينده دارند هاي بيشتر طبق ديدگاه

را فقط 1990پژوهي در آلمان تا سال حال تصويري جامع از آينده اينبا. سياسي هستند
8.انجام داده است) 1991(كرايبيش 

انديشي در تمام ادوار تاريخ بشريت به اشكال مختلف تر اشاره شد آينده پيشكه چنان
و غيره وجود داشته است همچون اسطوره با نسبت تأمل. اي، ديني، اتوپيايي و نظري آميز

مي آينده نخست در فلسفه ميبه. شود تاريخ يافت كه رسد اين مقّوم آينده نظر پژوهي است
سبهآينده  مي. احت انتظار فهميده شودمثابه گذارد البته ساحتي كه رفتار انسان بر آن تأثير
ميو مؤلفه و رويكردي كه ريشه هايي اساسي آن را از حال متمايز تا هاي آينده كند پژوهي را

___________________________________________________________________________ 
1. Futurology 
2. Schwendter, 1984.  
3. Kreibich, 1986.  
4. Hölscher, 1999.  
5. Steinmüller, 2000.  
6. Uerz, 2006.  
7. Zukunftsdenken 
8. Zukunftsforschung in Deutschland, Versuch Eines Historischen Abrisses, Karlheinz Steinmüller 
(Teil 1), 2012.  
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مي بحث كساني را حال اينبا.برد هاي پيرامون پيشرفت بشريت در عصر روشنگري به عقب
به مي كه وان نخستين پيشگام آيندهعن توان نحوي از انحا به مفهومبهپژوهي دانست

مي. پرداختند1پيشرفت و هگل را 2.توان نام برد در آلمان فيلسوفاني همچون كانت

آيا نوع بشر پيوسته در حال: پرسش مجدد«اي با عنوان براي مثال كانت، در رساله
م»بهتر شدن است يا پيشرفت مداوم،3گرايي سعادت: دهدي؟ سه وضعيت را از هم تمييز

و آبدراگرايي4تروريسم و5يا بدتر شدن اوضاع تا رسيدن فاجعه يا تغيير تصادفي به پس
مي. پيش آنچه در زمان آينده پيش روايت پيشگويانه«: كند او در اين رساله خاطر نشان

كه»خواهد آمد حو«، تنها در صورتي ممكن است و خود پيشگو آن ادثي را رقم زند
6.»دهد سامان دهد كه از پيش از آنها خبر مي

مي دگرگوني آموزه» پديدارشناسي روح«هگل، در او. كند هاي روح جهاني را مطرح
مي 1806اندازي روح جهاني را سال پوست به زبان ساده آخرين مرحله با: كند معين

ميدست ناپلئون به8و اوسترليتز7فتح ينا هگل بعدها. شود مفهوم مدرن دولت تثبيت
و برابري تاريخ از سال. ديد تجسم اين ايده را در دولت پروس مي با پيروزي اصول آزادي

مشتمل بر يكي» پديدارشناسي روح«بنابراين. پاياني خود شده بود وارد مرحله 1806
.هاي پساتاريخي است از نخستين نظريه

و انگلس، نيز ماركس، چارچوب. به شكلي ديگر قائل به پايان تاريخ بودندماركس
با فلسفه پا«تاريخ خود را مي» قرار دادن هگل از سر بر روي با. كند معين در مقايسه

هاي دگرگوني انسان دچار تغييرات متعددي او شيوه پديدارشناسي روح به عقيده
صو. شود مي جوامع نخستين يا كمون: رت استوي مدعي بود كه اين تغييرات به اين

و سرمايه اوليه، برده كه داري، فئوداليسم نهايت به آخرين وضعيت تاريخ انساندرداري
___________________________________________________________________________ 

1. Fortschrittsbegriff  
2. Ibid.  
3. Eudämonismus 
4. Terrorism 

5. Abderitismus :يوناني آن واژه يشهر. است كه خود كانت آن را ابداع كرده است اصطالحي Abderit در. است
و اهاليمعنا لغت به دريحماقت است د يونانآبدرا و اييهاصطالحاً نظر. اند مشهور بوده يوانگيباستان به حماقت
. نخواهد كرديترقيكنونيتاست كه براساس آن اخالق نوع بشر هرگز نسبت به وضعيفلسف

6. Kant,1789/1979, S. 509.  
7. Jena 
8. Austerlitz 
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به بهره1»پادشاهي آزادي«در اين. شود يعني كمونيسم ختم مي وسيله كشي از انسان
با-اي اقتصادي ماركسيسم در مقام آموزه. يابد انسان پايان مي گويانه دعاوي پيشسياسي

از اينبه. هدفي را پيش روي جنبش كارگري قرار داد ين موضوعاتتر مهمترتيب يكي
.بود» دولت آينده«رايج اواخر قرن نوزدهم مسئله 

به عالوه بر اين جريان فلسفي ديگري نيز در نيمه اول قرن نوزدهم بسط يافته بود كه
شد آينده ح. پژوهي منجر و2ركت در فرانسه كساني چون آگوست كنتنمايندگان اين

و محصل را در حوزه3آدولف كوتله علوم بودند كه تصميم داشتند الگوي علوم تجربي
تحت تأثير اين4در آلمان ابتدا اقتصادداني به نام فريدريش ليست. كار گيرند اجتماعي به

را بيني ليست، پيش. جريان قرار گرفت و اساس روندبرهاي خود و قابل فهم هايي آماري
هاي بيني پيش توان پيشگام عرصه شرحي تجربي از ساختار اقتصاد ملي استوار كرد؛ او را مي

و آينده بايد علمي را بنيان بنهيم،«ليست، به عقيده. حساب آوردبهپژوهي اقتصادي امروزي
.»ما سودمند باشدعلم گذشته براي كم به اندازه يعني علم آينده را، كه دست

 1980 دههانيپاتا نوزدهم قرن اواخرازيپژوه ندهيآ) الف
مثابه يك علم در آلمان همانند ديگر كشورها حاصلبهمدرن پژوهي در دوره تبلور آينده

و پيشرفت علوم جامعه5.پيشرفت ساير علوم بوده است و با بسط شناسي، تاريخ، اقتصاد
و بيستم در آلمان بررسي پيشرفت و غيره در قرون نوزدهم و امكانات و تحوالت آينده ها

رو گزينه و پژوهشي تبديل اندك به بخش مهمي از فعاليت اندكهاي پيش هاي دانشگاهي
ورني روزه مطالبي ژول تقريباً همه. بودمد روز» آينده«موضوع 1890هاي حدود سال. شد

و سفر هوايي، نظريه راجع به فناوري  شناختي هاي كيهان پردازي هاي آينده همچون تلفن تصويري
كم در مورد پايان زمين، طرح به وبيش اتوپيايي، داستان هاي اصالحي هايي راجع

مو- هاي آينده، ابراز نگراني سوسيال جنگ  ميدارويني در .شدند رد نابودي نسل بشر منتشر
قدرت«هاي ليبرال با پروژهو چند پروژه هاي سوسيال دمكرات براي آينده طرح

___________________________________________________________________________ 
1. Reich der Freiheit 
2. August Comte 
3. Adolph Quetelet 
4. Friedrich List 
5. Blickpunkt Zukunft zeitschrift, Ausgabe 64 · Januar 2017 · 37. Jahrgang, p. 3.  
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مي» جهاني آلمان بزرگ به. كردند مقابله و نزديك رؤياي يك زندگي ساده، هنري
دمكرات،- خوبي با الگوهاي اجتماعي سوسيالبهكه- هاي بسيار فني بيني طبيعت با پيش

و اقتدارگرا سرمايه- ليبرال در. رقابت داشتند- كار سازگار بودند محافظه- داري همچنين
به پس وسيله زمينه نگاهي آخرالزماني وجود داشت كه قائل به نابودي عالم بشري

1.هاي ديگر بود ها يا به روش ها، انقالب سنگ برخورد شهاب

و البته مناقشات را در كنار. هاي سوسياليستي سبب شدند ديدگاهبيشترين پژواك
هاي اتوپيايي كساني، طرح2هاي عمليِ سياستمداري آلماني همچون آگوست ببل طرح

برتا. قرار داشتند20004 سالاز گذشتهبه نگاهيدر رمان) 1888(3مانند ادوارد بالمي
ـ ماشين عصر 1889در سال- نويسنده اتريشي برنده جايزه صلح نوبل-5فُن زوتنر
در. جو در آن نمايان بود را منتشر كرد كه روحي صلحما زمانهبه راجع آينده هاي درس
و نويسنده 1892سال  نامه هفته6نگاري به نام ماكسيميليان هاردنو روزنامه بازيگر
و7آينده و در آن به طرح مسائل مختلفي ازجمله قوانين سوسياليستي را منتشر كرد

و چين پرداخت سياست و مسئله يهودستيزي . هاي كشاورزي
در جنگ جهاني اول نه تنها نگاه هاي خوشبينانه به آينده را كه تا آن زمان رواج داشتند

هاي هاي دولتي سبب شد كه بسي از برنامه ريزي هايي را براي برنامه هم شكست، بلكه تالش
بهدر. رفتند تسليحاتي پيشين فراتر مي و بحران خالل دوران جنگ هاي دليل نوسانات

به هاي آن تأسيس مؤسسه هاي اقتصادي گسترش يافت، كه از نشانه بيني اقتصادي، پيش اي
8تحقيقات اقتصادي آلمان بود، كه اكنون مؤسسه Instituts für konjunkturforschungنام 

مثابه مادهبهجنگ، كه در آن انسان هنوز فرايند با توجه به صنعتي شدن. شود خوانده مي
و تكنيك يكي از بحث شد، رابطه انگاشته مي . برانگيزترين موضوعات آن دوران بود انسان

كه«اين موضوع را در كتاب خود-دولتمرد آلماني-9والتر راثنو از آن چيزها

___________________________________________________________________________ 
1. Karlheinz Steinmüller (Teil 1), 2012.  
2. August Bebels 
3. Edward Bellamy 
4. Ein Rückblick aus dem Jahre 2000.  
5. Bertha von Suttner 
6. Maximilian Harden 
7. Die Zukunft 
8. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
9. Walther Rathenau 
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ـ رو«و» پادشاهي ماشين» با مقايسه» 1917خواهند آمد مي»حپادشاهي و پيش كشد
به ماشيني فرايند اميدوار است  1.متوقف شود» روح«شدن با عطف توجه دوباره

. الطارق بود جبل پس از جنگ، ايجاد سد بر تنگه هاي بلندپروازانه يكي از طرح
و Atlantropaاين ايده را مطرح كرد، كه به2مهندسي آلماني به نام هرمان زورگل

Panropa مي. مشهور است با ايجاد چنين. كرد زورگل، تا زمان مرگ اين پروژه را دنبال
مي سدي پيش و با پايين آمدن سطح درياي بيني شد كه برق فراواني توليد شود

مي هاي گسترده متر، سرزمين 200مديترانه به ميزان  و اي براي سكونت مهيا شود
مي ترتيب عواقب ناگوار افزايش جمعيت بدين اين پروژه شامل سدهاي. رود از ميان

مي به عقيده.شد جانبي ديگري نيز مي و زورگل، اجراي اين طرح يك قرن طول كشيد
مي مي توانست جايگزيني توانست بحران بيكاري را نيز كنترل كند، طرحي كه به باور او

ي از داليل باشد مفاهيمي كه بعدها به يك3»فضاي زندگي«براي مفاهيمي همچون 
شد نازي . ها براي غصب ممالك ديگر تبديل

و توجه همگان سنگ نيز در سال كمبود زغال هاي پاياني جنگ تأثيرات مهمي داشت
و آبي. را به مسئله كمبود منابع انرژي جلب كرد در كنار طرح انرژي خورشيدي، بادي

به هر صورت در دوران جنگ.از انرژي اتمي نيز سخن به ميان آمد 1920هاي حدود سال
و روش پژوهي نظام هيچ آينده .مندي به معناي امروزي انجام نشده است مند، علمي
در 1945و 1943هاي شناسي را در سال هايم، مفهوم آينده فلشت هنگامي كه

بسياري از مهاجران پس از بازگشت. برد، مطرح كرد آمريكا در تبعيد اجباري به سر مي
.پژوهي در آلمان نقش ايفا كردند وطن همانند او در تثبيت آيندهبه 

مي عالوه بر فلشت و كارل6هايم كارل مان5فريتس باد،4توان رابرت يونگ، هايم،
و پيشينه با وجود تفاوت شخصيت. را نام برد7دويچ. دبليو و اختالف در عقايد ها علمي

روشنيبهآنها. ثنا فاشيسم را تجربه كرده بودنداين اشخاص بدون است سياسي، تمامي

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid.  
2. Herman Sörgel 
3. Lebensraum  
4. Robert Jungk 
5. Fritz Baade 
6. Karl Mannheim 
7. Karl W. Deutsch 



 پژوهي جهان آينده 676

و آزادي عجين ساختند پژوهي را با ارزش آينده . هاي بشري، عدالت اجتماعي، حقوق بشر
و جنگ بسياري از آنها اندك زماني پس از بازگشت، وارد مباحث پيرامون انرژي اتمي

اي پژوهي مسئله بقاي نسل بشر در عصر اتمي بود كه انگيزه آغاز آينده نقطه. اتمي شدند
ميبهپژوهان قوي براي آينده .آمد حساب

مي بستر اين پژوهش. به اوج خود رسيد 1963 پژوهي در حدود سال آينده توان ها را
كندي دانست كه عالوه بر آمريكا،.اف.جمهوري جان هاي رياست تحوالت اجتماعي سال

و جنبش شد آلمان را نيز درنوريد هاي تعداد زيادي از مجله. هاي دانشجويي را موجب
دو آينده ،)1961( در فرانسه Futuriblesره تأسيس شدند، مانند شناسي در اين

The Futurist 1967(در آمريكا (وFutures در بريتانيا)نخستين كنفرانس ). 1968
شد 1967ها در ماه سپتامبر سال المللي تحقيقات آينده بين 70. در اُسلو برگزار

از شركت  1968در آلمان نيز از سال.كشور جهان در آن حضور داشتند12كننده از بيش
1فردا جهان بابدر-ها پيشگوييوها تحليل: پژوهي ازجمله آينده مجالتي در زمينه

هايم كه البته عمر به ويراستاري فلشت) 1968-1971( Futurumو مجله) 1971- 1968(
مي. كوتاهي داشت، تأسيس شدند را) 1968- 1959( اتمي عصرتوان در اين زمينه

فن مجله و اي پيشگام قلمداد كرد كه به بحث از مسائل مختلفي همچون ساالري، تخصص
مي محدوديت و آينده هاي عملي مي پرداخت .كردند پژوهان نيز عقايد خود را در آن ابراز

او كه شهرت. پژوهي رابرت يونگ، بود كننده در آينده هاي تعيين يكي از شخصيت
 هزارازتر روشنو) 1952( است شده آغازتر پيشهاي آينده خود را مديون كتاب

از) 1959( خاكستر فرزندانو) 1956( اتمي محققان سرگذشت. خورشيد بود، به يكي
شد پژوهي مطالعات آيندههاي كليدي چهره به همراه 1964يونگ، از سال. تبديل

را بود مجموعه كتاب Wiener Deschكه ويراستار انتشارات2هانس جوزف مونت هايي
هاي اين هرچند نخستين جلد. منتشر ساخت نو جهانيك براي الگوهاييبا عنوان 

و روزنامه مجموعه بيش از يك ها بار چاپ نشدند، اما بازتاب فراواني در ميان مردم
،»به چنگ آوردن آينده«اين مجموعه شامل عناويني مانند. ازجمله اشپيگل يافتند

و آزاديهبرنام« در هايي به سوي هزاره راه«،»ريزي و غرب جديد رقابت ميان شرق
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بر.شدمي» يك عصر جديد آلمان بدون برنامه؟ در آستانه«،»ريزي برنامه عالوه
و روزنامه و سياستمداران، مديران نگاران نيز در اين مجموعه عقايد متفاوت دانشمندان

في همچون تأمين غذا، بحران آموزش، وضعيت خود را درباره موضوعات مختل
و فناوري جنگ مي افزارها در آينده .كردند هاي ژنتيكي بيان

» از آينده پرسش مؤسسه«مذكور يونگ، همزمان با انتشار نخستين جلد مجموعه
بنيادهاي مختلفي با رويكرد به آينده شكل گرفتند 1960در دهه. را در وين بنياد نهاد

ميكه  .توان نخستين آنها دانست اين مؤسسه را
و ترقي اجتماع بود، در سال نيز كه همانند يونگ، در انديشه1لوتار شولتس، صلح

و تحقيقات صلح« 1964 را تأسيس كرد كه كساني همچون» جمعيت پيشرفت آينده
هورستو) برنده جايزه نوبل(2هايم، لينوس پاولينگ فلشت. رابرت يونگ، اُسيپ كي

جمعيت« 1968پس از آن در آغاز سال. با آن همكاري داشتند) اقتصاددان(3واگنفور
و سپس در هامبورگ قرار4»پرسش از آينده تأسيس شد، كه مقر آن ابتدا در دوئيسبرگ

 هايي اي را شخصيت رشته با رويكردي ميان5»پژوهي برلين مركز آينده«در همين سال. داشت
و7هرمان كوئله-، هاينس6گسهمچون هلموت كال هايم فلشتو البته رابرت يونگ

به جهت«طبق اساسنامه پژوهي برلين مركز آيندههدف. تأسيس كردند و كمك دهي
و تسريع تصميم و تصميمفرايند گيري براي بهبود گيري در سياست، مديريت، پژوهش
مياين مركز. تعريف شده بود» اقتصاد در بنياد آينده توان نخستين را پژوهي مستقل

 مؤسسه«آن با نام هاي تابعه يكي از بخش. حساب آوردبهجمهوري فدرال آلمان 
بيش از يكصد 1982تا زمان انحالل آن در سال8»)با مسئوليت محدود(پژوهي آينده

ازبه. انجام رساندبهمطالعه مربوط به آينده با موضوعات مختلف  عالوه گاهي در برخي
و حمل سياست نهادهاي دانشگاهي از قبيل مؤسسه بن، مؤسسهو هاي صنعت  نقل دانشگاه

و همچنين دانشگاه هايدلبرگ مطالعات آينده مي اوتو زور دانشگاه آزاد برلين .شد پژوهي انجام
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ر ها دو جريان اصلي آينده توان در اين سالميكلي طور به يك.ا از هم تمييز دادپژوهي
و منتقد اجتماع كه مبتني پژوهي رهايي آينده با بخش، اتوپيايي و بر تمايالت اجتماعي بوده

و همچنين گئورگ پيشتس نام كساني چون يونگ، فلشت ديگر. گره خورده بود1هايم
مي جريان آينده و از سايبرنتيك الهام و پژوهي كه رويكردي تكنيكي داشت با توجه به گرفت

مي شرايط بازار عمل مي و را كرد برخي از نمايندگان اين. خواند» كار نو محافظه«توان آن
، كارل قدرت هاي فرمولمؤلف كتاب) فيزيكدان(2پژوهي ويلهلم فوكس جريان آينده

 پژوهي آينده، هورست واگنفور مؤلف آگاه جامعهمؤلف كتاب) مهندس ارتباطات(3بوخ اشتاين
و آينده مؤلف آينده) دانشمند علوم سياسي(4و راينر واتركامپ صنعتي .پژوهي بودند شناسي

به هاي آينده در اينجا مناسب است كه به يكي از تجلي طور پژوهي در آلمان شرقي
تخيلي فراواني توليد شد كه اغلب- هاي علمي در آلمان شرقي فيلم. خاص اشاره كنيم

هلويگ،. بودند5متعلق به يواخيم هلويگ Befa futurumي آنها محصول گروه هنر
 Futurologyشناسي آيندهآلمان شرقي براي واقع نسخهدربود، كه6حامي پروگنوستيك

جمهوري دمكراتيك7 تخيلي- هاي علمي تمام فيلم Defa futurumجز يك مورد. بود
8.توليد كرد 1972را پس از سال آلمان 

غربي آن بود، مربوط كه نسخه) شناسي آينده( Futurologyپروگنوستيك برخالف
- ماركسيست شناختي به جبر تاريخي فلسفه اي بود كه به لحاظ معرفت به آينده

به. تر بودند برجسته 1971تا 1966هاي ها بين سال اين تالش.شد لنينيست محدود مي
هاي بيني چالش ها راهي براي پيش اين بود كه اين پژوهشلحاظ ايدئولوژيكي توجيه آنها

درو تشخيص گام پيش روي سوسياليسم در جمهوري دمكراتيك آلمان مسيري هاي غلط
و مستقيم به سوي اُتوپيايِ كمونيستي بودند .خطي

عمومي به نجوم، رقابت فزاينده هاي پروگنوستيك با عالقه در عالم فرهنگ، انگيزه
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و كتابفض و فيلم ايي مي. تخيلي همراه بود- هاي علمي ها كوشيد يوآخيم هلويگ،
پروگنوستيك. كمونيستي مثبت سهيم كند صورت فعال در تصوير يك آينده بيننده را به

در آلمان شرقي اين علم. بيني آينده است علم پيش) شناسي آينده( مانند فيوتورولوژي
-به پيشرفت سوسياليستي در چارچوب انقالب علميهاي مربوط بيشتر به پرسش

در رويارويي با انتقادهايي كه اين رويكرد با آن مواجه بود،. پرداخت تكنيكي مي
با2و گرونتر كروبر1مانند ولفگانگ آيشهورنجمهوري دمكراتيك آلمان هاي فيلسوف

 اگر - به آينده اي براي توجيه نياز به بصيرت نسبت صفحه 365همكاري ديگران كتابي 
در. منتشر كردند-كند پيشرفت بناست شرقي آلمان ) 1968(3پيشگوييو فلسفهآنها

آنها همچنين معتقد بودند. هاي خود راجع به آينده تأكيد كردند بر روش علمي نوشته
و آينده را دربربگيرد كه يك نظريه . كامل سوسياليستي درباره تاريخ بايد گذشته، حال
نويسندگان آلمان نخستين كنفرانس ادبيات آينده را برگزار اتحاديه 1962در سال

بيني كرد كه در آن بر رؤياپردازي راجع به آينده در صورتي كه در قالب جهان
. سوسياليستي انجام شود، تأكيد شده بود

ني قرن بيستم نيز در آلمان رونق فراوا 1980و 1970هاي پژوهي در دهه آينده
و نشيب و البته با فراز شاهد دو رويداد مهم براي 1972سال. هايي همراه بود داشت

و آينده آينده كلوب4رشد هاي محدوديتكتاب يكسواز. انديشي در اين كشور بود پژوهي
ازسوي ديگر يكي از مراكز كليساي لوتري كنفرانسي. به زبان آلماني ترجمه شد5رم
در بين  كنندگان برگزار كرد كه از نظر شركت7»پژوهي نقد آينده«منظور به6هانوفر المللي را

مي آينده بايد آغاز جديدي را در حوزه بي.زد شناسي رقم اعتباري اين دو رويداد موجب
مي آينده شدند، باوري كه آينده را قابل پيش باور رايج درباره و قابل كنترل . دانست بيني

. سيستمي قبل از اين دوره توجه داشت-پژوهي سايبرنتيك هاي آينده به پيشرفت البته بايد
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از(هاي تحليل سيستم هاي سايبرنتيك، روش اين رويكرد بر مدل براي مثال برگرفته
هاي بزرگ در پروژهكه چنان ريزي مبتني بود، هاي برنامهو تكنيك) تحقيق در عمليات

ميهوافضا استفا مانند عرصه خط سرچشمه.شد ده به هاي اين گروه مطالعاتي«مشي
در1به نام هلموت كراوخاني شيميد 1958گردند كه در سال برمي» تحقيق در سيستم

2.هاي تفكر آمريكايي آن را تأسيس كرد هايدلبرگ با الهام از تحقيقات كانون

هاي بندي در سياست اولويتمطالعاتي تحقيق در سيستم گروه'ين موضوعاتتر مهم
و افزايش مشاركت مربوط به حوزه و استفاده از پردازش اطالعات در مديريت تحقيقات
بهاين گروه هاي فعاليتكلي طوربهاگرچه. شهروندان بود عنوان مطالعات آينده را

.هستند پژوهي قابل توجه پژوهي بر آينده كنند، اما تأثيرات سيستم بندي نمي دسته
و 1970از سال كه رشد هاي محدوديتخصوص پس از انتشاربهبه بعد انتظاراتي

و دقيق وجود داشت، افسون خود را از دست تر در رابطه با آينده پيش پژوهي كامل
كه- در حيات سياسي روزمره رويكرد سايبرنتيك. دادند سيستمي آن عملكردي را

از. هواداران آن مدعي بودند محقق نكرد متعاقب آن نوعي كاربردي كردن درك سياسي
آرام آرامپژوهي آينده 1970 هاي آغازين دهه از سالكلي طوربه.ادريزي اتفاق افت برنامه

كه. به سمت نقد سيستم تمايل پيدا كرد گروه مطالعاتي تحقيق در قابل توجه است
3.هاي خود پايان داد به فعاليت 1974در سال سيستم 

لـ 1972تر اشاره شد، در بهـار سـال پيشكه چنان وتري يكـي از مراكـز كليسـاي
اُالف شـونكه،» پژوهي نقد آينده«المللي را با موضوع كنفرانسي بين 4به ابتكار رياست آن

اين گردهمايي بايد پيش از برگـزاري سـومين كنفـرانس جهـاني تحقيقـات. برگزار كرد
و آينده در بخارست در سـپتامبر همـان سـال امكـان تـأملي انتقـادي در آينـده  پژوهـي

ايـن. كـرد پژوهي فراهم مـي اي تازه را در آينده برگزاركنندگان مرحله همچنين به عقيده
در شـركت. رويداد با تحوالت مشابه در ديگر كشورهاي اروپايي هماهنگ بـود  كننـدگان

 نويسـنده(5هايم، رابرت يونـگ، الرس گوستافسـون جمله اُسيپ فلشتاز-اين كنفرانس 
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و تحت تأثير جنبش-)روماني فيلسوف اهل(1و پاول آپوستول) سوئدي هاي دانشـجويي
گرايشات آنها به تغييرات اجتماعي قرار داشتند كه شرايط اجتمـاعي كلـي بـراي شـكل 

ليبـرال-رهبر ائتالف سوسيال2ويلي برانت 1969از سال. پژوهي مهيا بود اي از آينده تازه
و حقوقي با شعار دمكراسي بيشتر در دستور كار قرار  بود كه تغييرات اجتماعي، آموزشي

كـاري تحـت عنـاوين كنندگان در كنفرانس مذكور در قالب پـنج حلقـه شركت. داشتند
و جنـگ«،»عمومي ريزي آينده در حوزه برنامه« و منفعل تحقيقات صلح ،»مفاهيم فعال
و آينده«،»مثابه نقد سيستم؟بهشناسي آينده« مثابـه چالشـيبهآينده«و» واقعي؟ اميد

و مطبوعاتي و پيونـد ميـان آينـده به گفتگو در باب مدرنيته» آموزشي و اي ديگر پژوهـي
و بودنـد، كـه محافظـه4»شناسـي تثبيـت آينـده«اكثر آنها مخالف3.صلح پرداختند كـار

و رويكرد آن برنامه دارنده نگه فنو حافظ سيستم بلندمدت در جهت منافع ساالرانه ريزي
يك. صنعت بود مشـاركتي حمايـت كردنـد، كـه بايـد5»شناسـي انتقـادي آينده«آنها از

و اراده«همانند  از. شـد در تغييرات اجتماعي سهيم مـي» معطوف به عمل نظريه برخـي
نزديكـي آنهـا بـه. پژوهي را در ماركسيسم يافتنـد آينده آنها مباني نظري اين نوع جديد

نو« . تجسم يافته بود، غيرقابل انكار است6كه در عقايد هربرت ماركوزه» چپ
كه) شناس جامعه(بخش هلموت كالگس رهايي-پژوهي انتقادي عالوه بر اين آينده

لح» گيري عملي تحول اجتماعي با جهت نظريه«يك اظ دعاوي كلي آن با نوين بود، به
پژوهي طبق ديالكتيك تحول خود آن ظاهراً به اندام آينده«: مقايسه است ماركسيسم قابل

مي كننده تعيين به هر صورت حدس كالگس، اين بود كه7.»شود عقل اجتماعي تبديل
در به عقيده«: ترتيب ممكن است استقالل خود را از دست دهد بدينپژوهي آينده  من
به هاي آتي خواهيم ديد كه مفهوم آينده سال  هاي ناپذير محو يا به حوزه صورتي اجتناب پژوهي

توان به دعاوي پيشين تخصصي مجزا محدود خواهد شد، صرفاً به اين دليل كه ديگر نمي
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و عنوان مرحلهبه» دوم مرحله«مدافعان1.»آن هيچ محتواي روشني نسبت داد اي جديد
و جنبش خوردن آينده بخش از گره رهايي هاي اجتماعي جديد پژوهي با تحقيقات صلح

.كردند، زيرا جنگ ويتنام تحقيقات صلح را در مركز توجه قرار داده بود حمايت مي
ر در نخستين مطالعه و آناهمفصل درباره پيامدهاي جنگ اتمي هاي پيشگيري از

و مالي گسترده2دانشمندان آلمان، اتحاديه1971در سال  را تلفات جاني  نتيجهدراي
و پيوند نزديك ميان آينده. بيني كرد چنين جنگي براي جمهوري فدرال پيش پژوهي

و اهداف مؤسسات نيز بازتاب يافته بود صلح  1964براي مثال در سال. پژوهي در نام
و صلح جمعيت رشد آينده3لوتار شولتسه، .را تأسيس كرد4پژوهي پژوهي

بخش خود هاي رهايي پژوهي مطابق با ديدگاه دوم آينده مرحله نمايندگان ايده
شهروندان بايد مفاهيم جديدي براي. كوشيدند مشاركت شهروندان را افزايش دهند مي

و غيره بسط مي . دادند برخورد با محيط زيست، طبيعت، مديريت شهري
6و آلوين تافلر5ير كساني چون دنيس گابورتحت تأث 1960 رابرت يونگ، از اواخر دهه

و بسط روش هاي بعد طيف در سال8.پرداخت7»پژوهي هاي آينده كارگاه«به رواج
بخش اين رويكردهاي مشاركتي با دعاوي رهايي. رويكردهاي مشاركتي بسط بيشتري يافتند

و آينده و طرح. پژوهي را به روي طيف وسيعي از جامعه گشودند مطابقت داشتند هاي جهاني
9.شناسان انتقادي براي جهان واقعي مناسب نبودند اتوپياهاي خيالي آينده

از 10»پژوهي از پايين آينده«مايندگانن با تأكيد بر اتوپياهاي سوسياليستي خود را
در. كردند پارادايم علمي غالب زمانه دور مي البته بجز درس گفتارهاي رابرت يونگ

پژوهي كه اين تحقيقات جاي پاي محكمي تحت عنوان آينده 1970 برلين در اوايل دهه
ن  11.كرده بودنددر مراكز دانشگاهي پيدا
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برخي هوادار. نيز دودستگي وجود داشت» جمعيت پرسش از آينده«اما حتي درون
و مشغله هاي جهاني رقابت اصلي آنها بهبود جايگاه صنعت آلمان در صحنه اقتصاد بودند

مي برخي ديگر به جامعه. بود و و بيش اتوپيايي مدني متعهد بودند كوشيدند الگوهايي كم
پژوهان يكي از داليلي آينده شايد همين افتراق در جامعه. اي بهتر ارائه كنند آيندهبراي 

شد بود كه مانع از جلب نظر دولت توسط اين جمعيت براي رشد بيشتر آينده .پژوهي
 المللي هايي بين بحث رشد هاي محدوديتتر اشاره شد، انتشار كتاب گونه كه پيش همان
و مرزهاي آينده چشمرا درباره و حد و همچنين امكانات  پژوهي اندازهاي پيش روي بشريت
آن هرچند اين كتاب حاصل آينده. دامن زد پژوهي در آلمان نبود، اما تأثيرات زيادي بر
هاي جهاني مذكور بود، هدف خود را درك چالش باشگاه رم كه مجري مطالعه. گذاشت

بستر اين1.رت يك سياستگذاري جديد بيان كرده بودو آگاهي دادن نسبت به ضرو
راجع به انفجار جمعيت، گرسنگي، فقر، 1960 مطالعه مباحث مطرح شده در دهه

و آلودگي بودند .مصرف منابع
غم سازي نتايج حاصل از شبيه  اگر بشريت. انگيز بودند هاي انجام شده در اين مطالعه بسيار
ويكم منابع به پايان خواهند رسيد، نخست قرن بيست در نيمه به همين منوال ادامه دهد،

و  و صنايع متوقف شده مير وسيعو مرگآلودگي چنان افزايش خواهد يافت كه توليد غذا
مي سازي شبيه. موجب بروز فاجعه خواهد شد دادند كه صرفاً با اعمال هاي جايگزين نشان

بر محدوديت و شيوهو زادهاي شديد مي ولد توان از بروز اين فاجعه پيشگيري هاي مصرف
.هاي مختلفي نسبت به اين مطالعه ابراز شدند زمان زيادي طول نكشيد كه واكنش. كرد

پژوهان كه صنف آينده حاليدر«: كمي پس از انتشار آن نوشت2تسايت دي نامه هفته
بينانه درباره فراوانيِ خوشهايي بيني قبالً بيشتر به اين اشتغال داشتند كه پيش

و بيماري ارائه دهند، اما اكنون اغلب آنها وصف و غلبه بر پيري ناپذير، اوقات فراغت زياد
از 2000سال. كنند آينده را سياه ترسيم مي كه بيش از سه دهه با آن فاصله نداريم، بيش

مي پيش به زمانه 3.»شود وحشت تبديل

و سياستمدار برخي نقش اجتماع. ان از گزارش باشگاه رم، انتقاد كردنددانشمندان
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و فناوري را در آن كم ميو برخي ديگر نقش علم ـ اين1.ديدند رنگ اما عالوه بر انتشار
كه 1973گزارش، بحران نفتي سال  ـ را يك از آينده هيچنيز پژوهان آلماني آن

ـ بار ديگر تنور گفتگوها پيش آيا بحران نفتي نخستين. را گرم كردبيني نكرده بودند
 رسيدن به مرزهاي پيشرفت بود؟ نشانه

و صلح جمعيت رشد آينده«1976در سپتامبر مركز«،)GFZFF(» پژوهي پژوهي
نام جمعيت. در هم ادغام شدند» جمعيت پرسش از آينده«و»پژوهي برلين آينده

دو مركز . GZجديد انتخاب شد، البته با نام اختصاري براي اين مؤسسه» پرسش از آينده«
و برلين   تقريباً. بودند واقع شده) IFZ: پژوهي آينده مؤسسه(اين مؤسسه در شهرهاي هانوفر

نحوي در اين مؤسسه حضور داشتند كه البتهبهآلمان پژوهي هاي شاخص آينده تمام چهره
اچ)فعال اجتماعي( لوتار شولتسه: عاليق آنها با هم متفاوت بود متخصص(هرمان كوئله.،

نماينده بخش(3، كالوس ردپنينگ)صنفي عضو اتحاديه(2، گونتر فريدريش)سيستم
كوئله، تعداد).اسشن جامعه(و هلموت كالگس) نماينده دولت(4، پيتر منكه)صنعت

مي اصلي آينده اشخاصي كه هسته مي 500دادند، پژوهي در آلمان را تشكيل كند نفر برآورد
و هامبورگ فعاليت مي او هدف از ادغام، به عقيده. كردند كه اكثر آنها در برلين، هانوفر

و تأثيرگذاري تلفيق تالش و افزايش قدرت، نفوذ 5.پژوهي بود آيندههاي افراد مختلف

پژوهي به سبب عدم تأثيرگذاري توان ناشي از بحراني در آينده البته اين ادغام را مي
و انتشارو توانايي تشخيص تفسير كرد، حوزه هاي محدوديت«اي كه پس از بحران نفتي

و خوش ديگر نمي» رشد بيني پيشين نسبت به آينده بهره توانست از موج رضايتمندي
با جاي يك آيندهبهحال. بردب و خوشبختي، بشريت خود را و پر از خوشي جذاب

مي چالش به هاي مختلفي مواجه مي ديد، كه شناسي در برابر آنها كاري رسيد از آينده نظر
اكنون زمان آن فرا رسيده بود كه به آينده در قالب سناريوهاي بديل. ساخته نيست
و تر توسعه هاي مختلف سناريوسازي پيش زي يا تكنيكروش سناريوسا. بيانديشند يافته
و شركت انديشكده مي هايي مانند رند و شل استفاده .شد هايي مانند جنرال الكتريك
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از مهندسي سيستم به سوي مشاركت ) IFZ(» پژوهي آينده مؤسسه«مسيري كه
را همگاني طي كرده بود، روند كلي تحوالت آينده در جمهوري فدرال آلمان در پژوهي

مي 1970 دهه و. دهد نشان البته بايد توجه داشت كه تمركز بر مسائل اجتماعي
و ايدئولوژيك كردن آينده سياست به هاي محيط زيست همواره نوعي احساسي پژوهي را

به همراه داشت كه در كوتاه مي مدت يا بلندمدت براي اين حوزه مخاطراتي .آورد وجود
كهو رو به رشد آيندها اعتبار فزايندهام پژوهي در آلمان زماني خود را آشكار كرد

تحت 1979مه در ماه1»پژوهي مطالعات آيندهفدراسيون جهاني«المللي كنفرانس بين
و آينده«عنوان  پژوهشگران نامداري همچون. در برلين برگزار شد2»علم، فناوري

و درباره5و جيم ديتور4ني، النورا ماسي3هوگوس دوجوونل  با همتايان آلماني خود ديدار
و جهت دمكراتيزه كردن علوم، روش تر علوم به سمت دهي قوي هاي جديد همكاري

و تبادل نظر پرداختند 6.مسائل جهاني به بحث

شدهبا بحران روب 1980 پژوهي در آلمان در اوايل دهه سازي آينده نهادينه  IFZ. رو
شد پس از مطالعات گسترده 1982در سال انتشار. اي در مورد آينده سرانجام منحل
انحالل. سال قبل متوقف شده بود فردا جهان بابدر-ها پيشگوييوها تحليل مجله
IFZ معناي از هم پاشيدنبهGZ اختالف نظر ميان دو اردوگاه سنتي. نيز بود
بو آينده  1980 همچنين بايد يادآوري كنيم كه در اوايل دهه.دپژوهي مانع از همگرايي

و محيط زيست بپردازند، زيرا ديگر نيازي نبود مؤسسات آينده پژوهي به مسائل انرژي
اُكو اين موضوعات مقر تازه شناسي مؤسسه بوم( اي در نهادهايي همچون مؤسسه

كه آينده. يافته بودند8شناختيو بعدها در مؤسسه تحقيقات اقتصادي بوم7)كاربردي پژوهي
و حمل بيني دليل پيش به بي هاي نادرست درباره رشد اقتصادي، مصرف انرژي اعتبار ونقل

از بوم شده بود، جذابيت خود را براي پژوهشگران حوزه و نقد اجتماعي 9.دست داد شناسي
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مي 1980 اصلي دهه مشخصه محيطي زيستائل مس1.دانست»نه به آينده«توان را
و بحران بيكاري به اوج هاي هسته اوزون، نگراني از گسترش سالح مانند تخريب اليه اي

و آينده .پژوهي افسون خاص خود را از دست داده بود خود رسيده بودند
به با هدف تثبيت آينده» شناسي آينده پروژه« با عنوان شاخه پژوهي اي از علم

در يا دست2عي باال شكست خورده بود،تأثيرگذاري اجتما و نهادها كم به لحاظ ابزار
را 1982كه از4كار هلموت كول دولت محافظه3.وضعيت مناسبي قرار نداشت قدرت

در. داد چنداني به مطالعات بلندمدت آينده نشان نمي دست گرفته بود، عالقه به حداكثر
مي. به آينده وجود داشتهاي مربوط اي به پرسش ها عالقه ايالت توان براي مثال

5.ورتمبرگ را نام برد- در بادن» اندازهاي آينده تحوالت اجتماعي چشم«كميسيون 

و با تحقيقات كارگاه برخي فعاالن آينده در حوزه هاي آينده كه در حال رشد بود
و صلح پيوند داشت، فرصت زيست مي محيطي .ديدند هاي بيشتري براي خود

و ارزيابي فناوري«به هر صورت كرايبيش با بنيانگذاري 6»مؤسسه مطالعات آينده

و ارزيابي.بيابد كه رو به انحالل بود IFZموفق شد جايگزيني براي مؤسسه مطالعات آينده
ها عمومي در دولت فدرال تا مدت پژوهي با بودجه تخصصي آينده تنها مؤسسهفناوري 

مختلف درباره موضوعات متنوع مربوط به آينده با صدها مطالعه. بودداراي جايگاهي ويژه
اندازهاي شناختي، چشم شناسي، مفاهيم اقتصادي بوم شهري پايدار، مردم از قبيل توسعه

و نشست فناوري اطالعات، همچنين برگزاري كنفرانس و انتشار گزارش ها  هاي مختلف، ها
و ارزيا و هست تبلور آيندهبي فناوري مؤسسه مطالعات آينده 7.پژوهي در آلمان بوده

و غيره، فولسMBB ،SELهاي بزرگي همچون زيمنس، دايملربنز، البته شركت واگن
به مطالعات آينده در مورد» ريزي راهبردي برنامه«هايي داشتند كه اغلب با عنوان نيز گروه

و بازار، سياست و تحوالت فناوري و هاي كاركنان و همچنين شرايط اجتماعي كيفيت كاال
و فناوري«شاخص آنها گروه تحقيقاتي نمونه8.پرداختند سياسي مي بنز- دايملر9»جامعه
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اكارد مينكس 1979است كه در سال و آن 2008تا 1992از سال1تأسيس شد مديريت
و به پژوهي درون سازمان اين گروه معيارهاي كلي آينده. عهده داشتبررا  ي را تعيين كرد

شد الگويي موفق براي نهادسازي در شركت 2.هاي بزرگ تبديل

 تاكنون آلمان دوباره اتحاد زمانازيپژوه ندهيآ)ب
و در جهات متعددي گسترش گذشته آينده در دو دهه پژوهي در آلمان انشقاق بيشتري يافته
در. يافته است و هم بسياري از فعاالن. نهادها اتفاق افتاده استاين انشقاق هم در موضوعات

و چه در جامعه .اند مدني براي پيشرفت مطالعات آينده تالش كرده چه در سطوح دولتي
با آنها گفتگو كرده 1989و 1988هاي در سال3كارشناساني كه ويرت كانتسلر

،»معيوب«همچون ها را با عباراتي پژوهي در آلمان در آن سال بود، وضعيت آينده
آنها به انتقاد از عدم4.توصيف كرده بودند» از دست رفته«و» بار فاجعه«،»ويران«

در سازي، امكانات محدود اندك مراكز باقي نهادينه و همچنين تمركز بر پژوهش مانده
.پرداخته بودند- مدت است كه معموالً كوتاه-پروژه 

آ براي بهبود وضعيت آينده  1989اي از فعاالن اين حوزه در اكتبر لمان حلقهپژوهي در
و از نظر يونگ، آينده6.را تأسيس كردند5»آينده شبكه- جمعيت طراحي آينده« پژوهي

ديگر اعضاي مؤسس.شد مشاركت مردمي براي يك تحول اجتماعي پايدار بايد تقويت مي
.بودند9و ريكاردو پترال8ندتر، رولف شو7هايم، رولف كرايبيش، مارتين ينيكهاُسيپ فلشت
پژوهي آلمان براي نخستين بار شاهد حضور چشمگير آينده صحنه» شبكه آينده«در
مي. زنان بود از 11از مركز علمي برلين، بت شولتس 10توان كارين گيلوالد از ميان آنان

و و ارزيابي فناوري .زوريخ نام برد هاي آينده از كارگاه 12كونتبتمؤسسه مطالعات آينده
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و در دسامبربهشبكه آينده  مؤسسه مطالعات با همكاري 1989سرعت فعاليت خود را آغاز
و ارزيابي فناوري و طراحي آينده سازي، شبكه شبكه«يك گردهمايي با عنوان آينده در» ها

تحقيقات اساس اين گردهمايي بر تجربيات متخصصان شبكه در حوزه. برلين برگزار كرد
و مباحث بين زيست و نقش شبكه المللي راجع به سياستگذاري محيطي دولتي ها هاي غلط

 دبيرخانه« 1990در آوريل» شبكه آينده«اً همزمان با تقريب. پژوهي مبتني بود در بسط آينده
گلزنكيرشن با حمايت ايالت راين1»پژوهي آينده . وستفاليا تأسيسشد- شمالي در

با در اختيار داشتن منابع مالي كافي اين آزادي را داشت تا پژوهي دبيرخانه آينده
در از دستاوردهاي آينده پژوهي را تقويت كند، شناختي آينده مباني نظري روش پژوهي

و بين اروپا استفاده كند، نشست و با همكاري هاي ملي به» شبكه آينده«المللي برگزار كند
و نوامبر ژوئيه هاي هاي اين مجله در ماه نخستين شماره. بپردازد Zukunfts انتشار مجله

رض» آينده شبكه«البته. به چاپ رسيدند 1991 ايتمندي نسبي اوليه دچار نيز پس از
از» جمعيت پرسش از آينده«برخالف» آينده شبكه«.ركود شد فاقد نمايندگاني تأثيرگذار

و همچنين دامنه به صنعت بود 2.كار نگرفته بود وسيعي از اساتيد دانشگاهي را

و سياستگذاري هاي تصميم اي اساسي را در تمامي حوزه عدم تعيين آينده جنبه گيري
و ادارات دولتي به بعد تقريباً تمام سازمان 1990 بر همين اساس از دهه. دهد تشكيل مي ها

نه خوبي نهاديبهشناسانه نگاري مردم آينده. اند مطالعات آينده را در دستور كار خود قرار داده
از بيني همچنين پيش. شده است هاي جمعيتي مركز آمار فدرال مبنايي براي بسياري

ونقل، سالمت، كار، حقوق هاي مختلف از جمله حمل نگارانه در حوزه هاي آينده بيني پيش
و غيره است و رعايت با گسترش مفهوم توسعه. بازنشستگان، آموزش، توسعه شهري پايدار

مي هاي حقوق نسل به. شود آينده در اغلب تحقيقات نگاه به آينده گنجانده همچنين بايد
و هواي«تأسيس  . اشاره كرد) 1992(در همين دوره3»پوتسدام مؤسسه تحقيقات آب

از«مجلس كميسيون تحقيقي را با عنوان 1995در همين راستا در سال حفاظت
و طبيعت انسان و شرايط توسعه. ها اكنون. تشكيل داد»ر با محوريت آيندهپايدا اهداف

مي گاهي چنين كميسيون . شوند هايي تشكيل

___________________________________________________________________________ 
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» رشد، رونق، كيفيت زندگي«كميسيون تحقيق درباره 2013تا آوريل 2011 از ژانويه
و مشتمل بر و پارلمان آلمان آن را منصوب كرده و17كه هيئتي سياسي بود 17كارشناس

م و شاخصعضو مجلس بودند، جوانب هاي جديد رونق را تحليل ختلف يك اقتصاد پايدار
. اند بوده ابزاري معمول براي مجلس ملي آلمان 1969هايي از سال چنين كميسيون. كردند

مي برخالف كميسيون نه هاي مشابه در كشورهاي ديگر اعضاي آن را پارلمان انتخاب كند،
و. دولت به راهنمايي مجريه از طريق ارائههدف آنها تعادل ميان قوان مقننه و مشاوره ها

و به و بلندمدت . ويژه براي آمادگي براي قانونگذاري است پارلمان در مورد موضوعات پيچيده
نيمي از آنها نمايندگان. يك كميسيون تحقيق تركيب آن است ترين خصيصه غيرعادي

و اغلب دانشگا و نيمي كارشناساني بيرون از مجلس 1.هي هستندمجلس

به در سطح ايالتي مي و-هاي بادن ايالت» هاي آينده كميسيون«توان ورتمبرگ
البته پيوستگي. برگزار شدند 1997-1999هاي ترتيب در سال بايرن اشاره كرد كه به

و ملي زياد نيست نگاري ميان آينده يكي از داليل اين امر، شايد فقدان. هاي محلي
2.نگارانه باشد هاي آينده فعاليت دهندهو سازمان كننده كه هماهنگ سازماني دولتي است

و آينده آينده البته در زمينه اي كه تحت حمايت دولت انجام نگاري منطقه نگاري فناوري
.شوند، اين قضيه مصداق ندارد مي

و آينده اخير دو دهه پژوهي در اين نگاري فناوري در آلمان، برخالف آينده ارزيابي
و فناوري در دوره پژوهشگران حوزه. اند تر عمل كرده در نهادسازي موفق هاي نوآوري

دفتر«مختلف تالش كرده بودند نهادهاي ارزيابي فناوري را طبق الگويي آمريكايي 
با تأسيس دفتر ارزيابي فناوري در مجلس ملي. در آلمان مستقر كنند» ارزيابي فناوري

تحليل كاربردي سيستم مركز پژوهشيو انتقال شاخه 1991در سال ) TAB( آلمان
از آن زمان 3TAB.ها به بار نشستند ارزيابي فناوري اين تالش كارلسروهه به مؤسسه

تاكنون، مطالعاتي در مورد موضوعات متنوع از قبيل جامعه اطالعاتي، سالمت، انرژي، 
و هوا انجام داده است هاي زيستي، نانو، ونقل، فناوري حمل 4.آب
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و منطقه برنامه در زمينه يا ريزي شهري آمايش سرزمين از چندين كلي طوربهاي
و مناطق در آينده پرداخته شده توسعه هاي مربوط به شيوه دهه قبل به پرسش شهرها

و قوت در سطح منطقه. است و همچنين تشخيص نقاط ضعف تر است، اي آسان پايش
و اقتصادي حوزه ها اين پژوهش. عمل محدودتر است هرچند به لحاظ حقوقي، سياسي

نگاه تخصصي از باال به افزايش مشاركت. اند دچار تغييراتي اساسي شده 1990 از دهه
و طيف و جايگاه ويژه مردمي اي براي شهروندان قائل هاي مختلف ذينفع تبديل شده

و برنامه مسئوالن مربوطه متوجه شده. شوند مي اي ريزي منطقه اند كه آمايش سرزمين
و شركت . محلي امكانپذير نيست هاي بدون مشاركت مردم

مي 1980 در دهه به بعد به عوامل 1990 شد، اما از دهه بيشتر به عوامل سخت توجه
و سرمايه اجتماعي نيز اهميت داده شد اين تغييرات نتيجهدر. نرم همچون آموزش، فرهنگ

1.ق افتاده استاتفا 1980 نگاري در مقايسه با دهه هاي آينده افزايش چشمگيري در فعاليت

و فروپاشي بلوك شرق، توسعه جهاني و سازي، اتحاد اروپا اتحاديه اروپا به سمت شرق
فرايندهاي پيچيدگي روزافزون. اند هاي مذكور بوده شناختي بستر فعاليت تغييرات مردم

ا آينده و دخيل در قلمروي پژوهش و نيروهاي مؤثر .ستنگاري ناشي از افزايش تعداد عوامل
مي طور كلي وضعيت آينده به هاي پروژه. توان مثبت ارزيابي كرد پژوهي در آلمان را
. نگاري شده است جهاني آينده ها با جامعه اروپا سبب پيوند يافتن اين پژوهش اتحاديه

و به قلمروهاي پژوهشي متنوعي ازجمله عالوه آينده به : پژوهي گسترش زيادي يافته
و آيندهارزيابي فن اندازهاي محيط نگاري مشاركتي، چشم اي، آينده نگاري منطقه اوري

و توسعه و هوا، پيمايش هرچند پژوهش. پايدار تقسيم شده است زيست هاي آب
و محدودشان دقيقاً با  و غيره به لحاظ نگاه بخشي و امنيت جمعيت، تحقيقات ريسك

هر آينده . هاي زيادي با اين حوزه دارند صورت نسبت پژوهي همپوشاني ندارند، اما به
و آينده پژوهي از منازعات ايدئولوژيكي گذشته فاصله گرفته است، هرچند اندكي بحث

و نگاه اتوپيايي نبايد آسيبي جدي شمرده شود . مناظره
را شناسي، آينده آينده يك نسل، پس از شكست پروژه پژوهي موفق شده است خود

و آموزهدا در جامعه را2»مؤسسه فوتور«. خود را مستحكم كند نشگاهي تثبيت كرده
___________________________________________________________________________ 
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در 2010در دانشگاه آزاد برلين تأسيس كرده كه از سال1گرهارد دو هان، 2000سال
مي آينده مقطع كارشناسي ارشد، رشته در اين رويدادي كم2.پذيرد پژوهي دانشجو نظير

و نيز در صحنه 4البته پيش از آن راينولد پاپ3.المللي است بين جامعه آلماني زبان

در دانشگاه علوم كاربردي 2005را در اتريش در سالZfZ(5(» مركز مطالعات آينده«
و اي از تمايل روزافزون دانشگاه اين نشانه. زالتسبورگ تأسيس كرده است هاي آلمان

6.اي است رشته زبان به رويكردهاي ميان ديگر كشورهاي آلماني

و پس از گفتگوها 2007در سال7»پژوهي شبكه آينده«در اين ميان با تأسيس
و سوئيسي، جامعه هاي آينده نشست علمي پرسش فعاالن عرصه پژوهان آلماني، اتريشي

عضو اين50حدود8.اي به خود گرفت زبان صورت تازه از آينده در كشورهاي آلماني
آموزشي پژوهي در ايجاد دوره شبكه آينده. مختلف هستند مؤسسه20 مؤسسه نماينده

 فعال در اين زمينه يعني مجله دو مجله. بسزايي داشته استالذكر نقش فوق
مي 10اروپا پژوهي آيندهو مجله9پژوهي آينده ها اين مجله. كنند اين تصوير را كامل
و نتايج مطالعات آينده مي پژوهي ميان فعاالن اين حوزه توانند به بهبود تبادل اطالعات

و معيارهاي تحقيقات در البته اين تصوير مثبت 11.اين حوزه را تثبيت كنند كمك كرده
هاي بر همان روش ها مبتني داراي نواقصي نيز هست، ازجمله اينكه در برخي مواقع روش

و پژوهي هنوز داراي يك اصطالح به عالوه آينده. هستند 1950 دهه شناسي هماهنگ
. قبولي وجود ندارد قابل براي بسياري از مفاهيم بنيادي تعاريف كلي. يكدست نيست

.پژوهي تعلق دارد يا خير، توافقي وجود ندارد اينكه آيا مفهومي به آينده گاهي حتي درباره
و آينده ين اسناد سالتر مهميكي از ها محور آلماني هاي اخير كه نگاه دورانديشانه

مي رو در قرن بيست به مسائل پيش پيمان«كند، سندي است با عنوان ويكم را آشكار
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به امضاي حزب دمكرات مسيحي، 2013كه در دسامبر1»ساختن آينده آلمان: ائتالف
و حزب سوسيال دمكر 22پس از برگزاري انتخابات. ات رسيداتحاديه سوسيال مسيحي

وارد گفتگوهايي براي تشكيل دولت جديد SPDو CSUو CDUاحزاب 2013سپتامبر
االجرا اين مذاكرات است كه هرچند به لحاظ قانوني الزم الذكر نتيجه سند فوق. شدند

مي نبود، اما مسير كلي سياست نش. كرد هاي دولت جديد را ترسيم انگر نگاه اين سند
در ين مقولهتر مهمكشور خود، مشترك احزاب مختلف آلمان نسبت به آينده ها

و سياستگذاري  185اين سند. تصويري كه از آلمان آينده استكلي طوربههاي آينده
:داراي هشت فصل با عناوين ذيل است2اي صفحه
،رشد، نوآوري، رفاه.1
و تأمين.2 ،اجتماعياشتغال همگاني، كار مناسب
،گذاري پايدار سرمايه.3
،همبستگي اجتماعي.4
و حقوق شهروندي.5 ،دولت مدرن، امنيت داخلي
،اروپاي قدرتمند.6
،پذيري جهاني مسئوليت.7
. روش كاري ائتالف.8

و اقتصادي سال در مقدمه هاي پيمان ائتالف، پس از بيان دستاوردهاي اجتماعي
طبقاتي، نقش كمرنگ زنان در مناصب فاصله: هاي پيش رو ازجمله گذشته به دشواري

و دستمزد كمتر آنان نسبت به مردان، پيري جامعه آن مهم آلماني، تكثر رو به افزايش
و نتيجه در و فرصتتر مهممهاجرت و چالش از همه گسترش اينترنت هاي دنياي ها

و مسئوليت. شود ديجيتال پرداخته مي و كل اروپا در ادامه به سرنوشت مشترك آلمان
و توسعه مي اين كشور نسبت به رشد 3.شود پايدار اين قاره اشاره

به ين بخش اين سند كه با موضوع آيندهتر مهم است،اططور خاص در ارتب پژوهي
و با نگاه به آينده«فصل پنجم با عنوان»2«بند  در اين قسمت. است» حكمراني مؤثر

___________________________________________________________________________ 
1. Koalitionsvertrag: Deutschlands Zukunft gestalten 
2. https://www. bundesregierung. de 
3. Koalitionsvertrag, pp. 4-7.  



ـ آينده  693 پژوهي در آلمان فصل هشتم

به ائتالف افزايش اثربخشي فعاليت«: خوانيم چنين مي صورت هدفمند هاي دولت را
مي وظيفه و خود را منظور راهبردي بين بدينداند با«سازماني و براي حكمراني اثربخش

و دهنده معيارهاي درون نهادهاي جهت. اجرا خواهد كرد» نگاه آينده و اهداف سازماني
و ظرفيت ما به تقويت مهارت. سازماني را تلفيق خواهند كرد هاي بين برنامه هاي ها
ها خواهيم پرداخت، تا در مسير توسعه امكان در وزارتخانه1نگاري راهبردي آينده

و مخاطرات كوتاهه ها، چالش شناسايي بهتر فرصت و بلندمدت فراهم شودا 2».مدت

و وزارت محيط زيست نهادهايي براي بدين ترتيب در وزارت دفاع، وزارت امور خارجه
ترين رويدادي كه تحقق اين بخش اما شايد عيني3.پژوهي تأسيس شدند مطالعات آينده

اد» Futurium«كند، تأسيس مركز از سند را ثابت مي امه آن را معرفي است كه در
.خواهيم كرد

و همچنين مشاركت دولت براي ترويج آينده 2011عالوه بر اين از سال پژوهي
و اين كشور، پرسش بيشتر مردم در ترسيم آينده هايي در مورد كيفيت زندگي مطرح

گزارشي از نتايج آن تهيه كرده تا از اين طريق به تحليل ديدگاه مردم نسبت به كيفيت 
 2015براي مثال در حركتي نمادين از آوريل تا اكتبر سال. گي در اين كشور بپردازدزند

و تمامي وزيران پرسش اند هايي را در مورد كيفيت زندگي مطرح كرده شخص صدراعظم
به-هاي شهروندانو پژوهشگران مستقل به تحليل پاسخ با كه صورت اينترنتي يا

و نشست برگزاري همايش گزارش دولت«. اند پرداخته-اند مختلف گردآوري شدههاي ها
و12از» راجع به كيفيت زندگي در46اساسبربعد مختلف شاخص كيفيت زندگي
و شاخص. كند آلمان را توصيف مي ماهه6ها از نتايج نظرسنجي براي گزينش اين ابعاد

و همچنين يافته بي با شهروندان و المللي ازجمله كميسيوننهاي ديگر تحقيقات ملي
و كيفيت زندگي«تحقيق مجلس آلمان براي  . استفاده شده است» رشد، رفاه
نام گرفته5»گفتگو در باب آينده«يا4»گفتگو با شهروندان«اهداف اين طرح كه

ترتيب دولت بدين. است، يافتن معيارهايي جديد براي ارزيابي كيفيت زندگي است

___________________________________________________________________________ 
1. strategischen Vorausschau 
2. Ibid., p. 98.  
3. Blickpunkt Zukunft zeitschrift, Ausgabe 64 Januar 2017 37. Jahrgang, p. 3.  
4. Bürgerdialogs 
5. Zukunftsdialog 
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و خود را با توجه به اين شاخص هاي آينده تگذاريتواند سياس فدرال مي ها تنظيم كرده
1.در آينده بهبود يا افت كيفيت زندگي را برآورده كند

و تفكر آينده در آلمان در قرن بيست اما اهميت آينده مي پژوهي از ويكم را توان
و2»آينده خانه«اي تشخيص داد كه ابتدا به نام پروژه اكنون به مشهور بود

»Futurium «و موضوع آن براي غيرآلماني ها نيز كامالً زبان تغيير نام داده است تا هدف
به 2017ساختمان اين مركز كه طبق برنامه بايد در تابستان سال3.روشن باشد

و بر كناره بهره و پژوهش 4اشپره هاي رودخانه برداري برسد در مجاورت وزارت آموزش

و توسعه.شدساخته خواهد و محققان هدف اين مركز بهبود گفتگو ميان پژوهشگران
و چه در سطح بين . المللي است درباره تحوالت آينده چه در سطح ملي

هاي اين مركز به لحاظ پيامدهاي هاي دانشمندان در نمايشگاه همچنين نوآوري
و بررسي كارشناسان قرار خواهن و منفي آنها در معرض نقد در اين مركز.د گرفتمثبت

و آينده با برگزاري نشست و هاي مختلف دولتمردان، دانشمندان پژوهان، فعاالن بازار
.هاي خود راجع به آينده خواهند پرداخت مدني به تبادل ديدگاه جامعه

و پژوهش نهادهايي علمي همچون در تأسيس اين مركز عالوه بر وزارت آموزش
ه مؤسسه ، آكادمي6، آكادمي پژوهشگران علوم طبيعي لئوپولدينا5ومبولتالكساندر فون

و گوتفريد 10، ماكس پالنك9، هلم هولتس8هاي فراونهوفر، مؤسسه7علوم فني آكاتك
بي همچنين شركت. مشاركت دارند 11نيتس ويلهلم اليب ، 13، باير12بي.اس.اي.هاي

.داران اين پروژه هستند از سهام 16و اينفينئون 15، زيمنس14بورينگر اينگلهايم
___________________________________________________________________________ 

1. https://buergerdialog. gut-leben-in-deutschland. de 
2. Haus der Zukunf 
3. https://www. bundesregierung. de 
4. Spree 
5. Alexander von Humboldt-stiftung 
6. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina 
7. Deutsche Akademie der Technikwissenschaften Acatech 
8. Fraunhofer-gesellschaft 
9. Helmholtz-gemeinschaft 
10. Max-planck Gesellschaft 
11. Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz 
12. BASF 
13. Bayer 
14. Boehringer Ingelheim 
15. Siemens 
16. Infineon 
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 آلمان پژوهان آينده.2-8
 ويلهلم فوكس

و تحقيقات اتمي زمينه1):1990- 1902(فوكس ويلهلم اصلي مطالعات او فيزيك نظري
به. بود و تحوالت آينده در روابط ميان دليل پژوهش اما هايي كه راجع به افزايش جمعيت

به قدرت مي هاي آينده عنوان يكي از چهره هاي جهاني انجام داد، او. شود پژوهي شناخته
را نتايج پژوهش ـ رياضي خود از در كتابهاي آماري هاي مختلف منتشر كرد كه برخي
در. هاي زمان خود بودند ترين كتاب آنها پرفروش حدس)1968(2»هاي قدرت فرمول«او

مي مي .شود زند كه چين به سومين قدرت جهاني تبديل

 بوخ كارل اشتاين

و تأثيرگذارترين محققان علم3:)2005- 1917(بوخيناشتا كارل يكي از نخستين
و عالوه بر اين در زمينه و مهندسي برق نيز تخصص كامپيوتر در آلمان بود سايبرنتيك

او دو اصطالح. مدرن پرداخت او همچنين به تأليف كتبي درباره الزامات رسانه. داشت
Informatik و آلماني علم كامپيوتر ترجمه عنوان بهkybernetische Anthropologie 

سا انسان پژوهي هاي او كه مرتبط با آينده ين كتابتر مهماز. برنتيك را ابداع كرديشناسي
 حالدرما جامعه ناتواني درباره. غلط ريزي برنامه: توان به اين موارد اشاره كرد هستند، مي

،)1969(20005 برنامه،)1968(4آيد پيش بايد حقيقتاً آنچهو آيندهبه نسبتو حاضر
. آينده فناوري، انسان،،)1971(6سايبرنتيكي شناسي انسانيك سويبه. انسانو ماشين
 ). 1973(8مسير تصحيح،)1971(7فردا مسائل

___________________________________________________________________________ 
1. Wilhelm Fucks 
2. Formeln zur Macht 
3. Karl Steinbuch 
4. Falsch programmiert. Über das Versagen unserer Gesellschaft in der Gegenwart und vor 
der Zukunft und was eigentlich geschehen müßte 
5. Programm 2000.  
6. Automat und Mensch. Auf dem Weg zu einer kybernetischen Anthropologie 
7. Mensch Technik Zukunft. Probleme von Morgen 
8. Kurskorrektur 
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 رولف ديتر كرايبيش

و آينده، جامعهفيزيكدان):1938(1 كرايبيش ديتر رولف پژوه آلماني كه از سال شناس
و از سال 1976تا 1969 عهدهبررا SFZمديريت 1990رياست دانشگاه آزاد برلين

و جامعه. داشته است هاي شناسي را در دانشگاه او فيزيك، علوم اقتصادي، علوم سياسي
مر 1968وي در سال. مختلف خوانده است پژوهي كز آيندهبه كمك ديگر پژوهشگران
و هاي فعاليت اصلي كرايبيش ارزيابي فناوري، توسعه حوزه. برلين را تأسيس كرد پايدار

و ايالتي حضور او در بسياري از كميته. پژوهي است آينده و مشورتي دولتي هاي علمي
از عضو مجمع توسعه 2007كرايبيش از سال. داشته است و پايدار ايالت براندنبورگ

و عضو مجمع جهاني آينده بوده است رئيس مؤسسه حقوق نسل 2000الس . هاي آينده
ازجمله. بان ميراث جهاني بوده است عضو سازمان ديده 2014وي همچنين از سال

 هاي فناوري انقالبتا گاليلهاز علمي، جامعه: توان به اين موارد اشاره كرد تأليفات او مي
 توليد،)با ديگران-1989(3دور راهاز ارتباط آينده«،2)1986( پيشرفته

،)با هنيگ بلك 1991(5آيندهدر تكامل هاي راه،)با هولگر روگال 1990(4شناختي بوم
با مايكل 1994(7هواوآباز محافظت براي الگوهايي،)1991(6سياستو پژوهي آينده
با توليد طراحي،)1996(8جامعهو اقتصاد آينده براي رهنموني پايدار، توسعه،)كنول

 1997( 10محور آينده شهرهاي- پايدار شهر،)با ديگران 1996(9زيست محيط محوريت
و كريستف هاينتس اشتاين با كارل 2000( 11اروپادر پژوهي آينده،)با مايكل كنول مولر

 علم،، جامعه دهي جهت براي پژوهي آينده،)با زيليونگ تيو( 12كودكان آينده،)زوپل
).2011( 13آموزشو اقتصاد

___________________________________________________________________________ 
1. Rolf Dieter Kreibich 
2. Die Wissenschaftsgesellschaft – von Galilei zur High-tech-revolution 
3. Die Zukunft der Telearbeit 
4. Ökologisch Produzieren 
5. Evolutionäre Wege in die Zukunft 
6. Zukunftsforschung und Politik 
7. Modelle für den Klimaschutz 
8. Nachhaltige Entwicklung – leitbild für die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft 
9. Umweltgerechte Produktgestaltung 
10. Sustainable City“ - zukunftsfähige Städte 
11. Zukunftsforschung in Europa 
12. Zukunft der Kinder 
13. Zukunftsforschung für die Orientierung in Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung 
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 كارل مانهايم

كه شناسي تأثيرگذار در نيمه جامعه): 1947- 1893(1 مانهايم كارل نخست قرن بيستم
و جامعه يكي از بانيان جامعه به. شناسي دانش است شناسي كالسيك شهرت او بيشتر

و اتوپيا«سبب كتاب  شد 1936 است كه در سال» ايدئولوژي از. منتشر او در اين كتاب
و در تالش اي ايدئولوژي كند كه ذات حقيقي هر جامعه اين عقيده دفاع مي ها هستند

و ها بر نظريه هاي فاضله يا اتوپياها اين ايدئولوژي براي رسيدن به اين مدينه هاي فلسفي
.گذاردند تاريخي تأثير مي

 هلموت كالگس

از دانشگاه هامبورگ 1955او مدرك دكتراي خود را در سال ): 1930(2 كالگس هلموت
شد 1964در سال. اخذ كرده است در. به مقام استادي در دانشگاه فني برلين نائل

. شناسي دانشگاه علوم مديريتي آلمان در اسپير را پذيرفت كرسي استادي جامعه 1975
پژوهي برلين را در سالز آيندههلموت كالگس به همراه هاينتس هرمان كوئله، مرك

و تغيير ارزش 1970 در اوايل دهه. تأسيس كرد 1968 ها به بررسي مفهوم ارزش
و تحقيقاتي در اين زمينه انجام داد او با اين باور كه جوامع مدرن دچار. عالقمند شد

ن مدرن. اند مخالف است ها شده سقوط ارزش هادي، سازي، ديناميك سازماني، اصالحات
و فعليت يافتن قواي انساني از ديگر موضوعات پژوهشي او هستند .راهبردهاي نوآوري

 كرستين كولس

شناسي، مطالعات هاي مختلفي همچون ژاپن كرستين كولس در زمينه3كرستين كولس
و همچنين يك  و مديريت در دانشگاه هامبورگ به تحصيل پرداخته است مطالعات چين

در سال در ژاپن درس خوانده است او مـدرك دكتـراي خـود را در رشـته ژاپـن  شناسـي
ا آينده زمينه تـا 2011او از سال. خذ كردنگاري تكنولوژي در ژاپن از دانشگاه هامبورگ
بهبه 2012 شناسـي در مركـز مطالعـات آسـياي شـرقي عنوان استاد ژاپـن صورت موقت

___________________________________________________________________________ 
1. Karl Mannheim 
2. Helmut Klages 
3. Kerstin Cuhls 
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كـولس، مـديريت بسـياري از مطالعـات. دانشگاه هامبورگ بـه تـدريس اشـتغال داشـت
و بين آينده كه نگاري آلماني ، ميني93ين آنها دلفيتر مهمالمللي را برعهده داشته است
مي از زمينه.هستند98و دلفي95 دلفي : توان به اين موارد اشـاره كـرد هاي پژوهشي او
و تركيـب آن بـا روش سازماندهي، روش: نگاري آينده و ارزيابي؛ روش دلفي هـاي شناسي

و توسـعه؛ مقايسـه  و جامعـه؛ مـديريت تحقيـق هـاي سيسـتم ديگر؛ راهبردهاي نوآوري
س و و آلماننوآوري، تحقيق، فناوري .ياستگذاري در ژاپن

و آينده آينده كرسيتن، كولس، در زمينه 1.نگاري تأليفات متعددي دارد پژوهي

و مجالت آينده.3-8  پژوهي مؤسسات
 پژوهي آينده مؤسسات.1-3-8

2اي در دانشگاه آزاد برلين به رياست پروفسور گرهارد دو هان مؤسسه:Institut Futurـ

مي هاي آموزشي آينده است كه دوره از پژوهي را در مقطع كارشناسي ارشد برگزار و كند
و روش. پذيرد سراسر جهان دانشجو مي هاي مختلف در اين دوره دانشجويان با مفاهيم

و همچنين زمينه آينده و سازمانها پژوهي و در مراكز هاي مختلفي كاربرد آن آشنا شده
مي مطالعات آينده دوره فعال در زمينه اين مؤسسه همچنين. گذرانند هاي كارآموزي را

. هزاره است ريزي پروژه ملي برنامهو كميته پژوهي مطالعات آيندهعضو فدراسيون جهاني 
و ارزيابي فناوري مؤسسه:IZTـ پژوهي آينده توسط پيشگامان عرصه3مطالعات آينده

و كرايبيش در سال يعني كساني همچون فلشت شد 1981هايم آن. در برلين تأسيس از
مطالعات مشاركتي آينده در آلمان تالش همواره براي تثبيت حوزه IZTزمان پژوهشگران 

بخشي از كنسرسيومي است كه دفتر ارزيابي فناوري IZT 2013از آگوست سال. اند كرده
و تحليل IZT. كنند را در مجلس آلمان اداره مي از طريق تخصص خود در ساماندهي

و گفتمان مي گفتگوها از IZT. كند هاي اجتماعي با اين دفتر همكاري به30بيش سال
و تهديدهاي جامعه، فرصت انجام تحقيقاتي در زمينه و اقتصاد پرداخته ها محيط زيست

ها، روابط نزديكي با وزارتخانه IZT. هاي نوظهور مرتبطند است، كه به نحوي به فناوري
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و نمايندگان جامعه بنيادها، مراكز صنعتي، شركت هاي اين ترين پروژه از تازه. مدني دارد ها
گل سياست توان پژوهش درباره مؤسسه مي هاي مترو، اي، ايستگاه خانههاي كاهش گازهاي
دوست در مدارس، هاي غذاي طبيعت محيطي براي مهاجران، ظرف هاي زيست آموزش
و سناريوهاي مرتبط با آن را نام برد آينده . بازار جهاني موتورسيكلت

 اختصاري نامبا طرح اين:2040تا 2025 بالقوه سناريوهاي: آفريقا شمالو خاورميانه
MENARA 1تاريخي، نيروهاي بررسيآن هدفكه است مهمي هاي پروژهاز يكي 
 اين. گذارندمي تأثير آفريقا شمالو خاورميانهبركه است اقتصاديو سياسي اجتماعي،
 سالتا يعني مدت بلندو 2025 سالتا يعني مدت مياندررا ممكن سناريوهاي پروژه،
 پروژه اين. كرد خواهد تحليلرا گذشتهاز گسستيا پيوستگي هاي مؤلفهو بررسي 2040
اي بالقوه هاي سياستو راهبردهااز بهتري دركتا سازدمي قادررا اروپا اتحاديهو آلمان
 پروژه، اين اجراي براي. كرد خواهد كمك منطقهدر آنها نقش حفظبهكه باشند داشته
تا 2016 سالاز پروژه اين اجراي زمان مدت.شد خواهد گرفته كاربه مختلفي هاي روش

 قطرو لبنان تركيه، مراكش، دانمارك، ايتاليا، اسپانيا، كشورهايو است شده تعيين 2019
.3است2گول ادگار دكتر عهدهبر پروژه اين هدايت. كرد خواهند همكاريآن با
و حمل4پژوهي آينده تأسيس دبيرخانه:SFZـ و شهرسازي نقل وقتو ابتكار وزراي مسكن

وستفاليا يوهانس-و رياست دولت ايالتي راين شمالي5دكتر كريستف زوپل 1990در سال 
و پژوهش براي توسعه SFZين وظايفتر مهم. بود6رو و گسترش تحقيق پايدار

و همچنين در آلمان است آينده به SFZ. پژوهي در اين ايالت تهديدهاي جهاني با توجه
و حيات بشري مي طبيعت و روابط عمومي تالش اش كند با استفاده از نتايج تحقيقات خود

و محيط زيست به ايجاد فضايي براي رويكردهاي آينده و فرهنگ محوري سازگار با اقتصاد
.پژوهي در دانشگاه آزاد آلمان مستقر شده است آينده دبيرخانه 2013از سال. كمك كند

و هواي پوتسدام:PIKـ به سبب نياز 1992در سال7بنيانگذاري مؤسسه تحقيقات آب
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و هوا بوده منظور اطالع به سياستگذاري به رساني راجع به پيامدهاي جهاني تغييرات آب
ين موضوعات پژوهشي اين مؤسسه مسئله افزايش گازهايتر مهمازجمله. است
و تخريب اليه گلخانه و جامعه است اي و هوا، محيط زيست و تأثيرات آن بر آب . اوزون

PIK و بودجه يكي از اعضاي بنياد اليب بر نيتس است ميليون يورو از دولت11اي بالغ
و مبلغ مشابهي را و دولت ايالتي براندنبرگ مي فدرال . كند نيز از اتحاديه اروپا دريافت

و اجتماعي از سراسر جهان در اين مؤسسه تغييرات پژوهشگران حوزه هاي علوم طبيعي
و بوم و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و هواي جهاني مي آب . كنند شناختي آن را بررسي

انساني هاي زمين براي تحمل دخالت پژوهشگران به تخمين ظرفيت سيستم كره
و راهكارهايي براي توسعه مي مي پردازند و طبيعت ارائه  PIKاعضاي. كنند پايدار بشريت
و به تصميم هاي خود را در مجالت بين يافته و المللي منتشر كرده گيرندگان

از. دهند سياستگذاران آلمان مشاوره مي و تعدادي عالوه بر آلمان، اتحاديه اروپا
هاي اين مؤسسه استفاده ر، همچنين بانك جهاني از نتايج پژوهشهاي ديگ دولت
و نوآوري( KICاز طريق مؤسساتي مانند PIK. كنند مي از-) جمعيت دانش كه بخشي

و شاخه و فناوري اروپاست شد PIKآلماني آن با حمايت مؤسسه نوآوري با-تأسيس
و حوزه .كار ارتباط داردو كسب بازار

بهبرر ارزيابي فناوري كه دفت:TABـ  وسيله مؤسسه اساس قراردادي با مجلس آلمان
از اداره مي1فناوري كارلسروهه و مؤسسه«شود، يك واحد علمي مستقل ارزيابي فناوري
را. است» تحليل سيستم با مشورت مؤسسه فناوري كارلسوهه رياست اين دفتر

مي كميته و. كند هاي مربوطه تعيين از اين مؤسسه اين دفتر در برلين واقع شده است
و مؤسسه 2013سال  آن را با همكاري مركز تحقيقات محيط زيست هلمهولتس

و ارزيابي فناوري اداره مي  دفتر ارزيابي فناوري همچنين عضو شبكه.كند مطالعات آينده
و فعاليت. اروپاستارزيابي فناوري مجلس و اجراي پروژه TABهاي اهداف هاي طراحي
و فناوري TABعالوه بر اين. ارزيابي فناوري است و تحليل روندهاي مهم علم به پايش

يك TAB. پردازدو مسائل اجتماعي مرتبط با آنها مي و منفي با بررسي پيامدهاي مثبت
مي تصميم بلندمدت به مسئوالن براي فناوري در آينده .كند گيري در اين زمينه كمك
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TAB ب . را منتشر كرده استييها موضوع گزارش 160ازيشتاكنون در باره
مينايها پژوهش يدترينازجمله جد ا توانيدفتر  بيولوژي«: موارد اشاره كردينبه

: مجالسو پايدار توسعه«،)2015(»ژنتيك مهندسيو بيوتكنولوژي بعدي مرحله: سنتز
 اقتصاد، براي آنها اهميتو برقي نقلو حمل مفاهيم«،)2012(»اندازها چشمو پيمايش
،)2012(»اطالعات جامعهبه دسترسي براي مقرراتي«،)2012(»زيست محيطو جامعه

 اهداف- بيوانرژي توليدو اُرگانيك كشاورزي«،)2012(»خودرو صنعت آينده«
با آلماندر باليني تحقيقات«،)2012(»حل راهيك ارائه براي رويكردهاييو متعارض
 كليدي هاي فناوري تثبيت موانع«،)2010(»غيرتجاري مطالعاتبر خاص تمركز
،)2005(»توريسم آتي روندهاي«،)2007(»مغز تحقيقات«،)2009(»نوظهور

 ...و) 2003(»نانوفناوري«
 به سبب تحقيقاتش در زمينه1پالنكمؤسسه تحقيقات اجتماعي ماكس:MPIFGـ

و حكومت سازمان هاي اين مؤسسه در حوزه. هاي جوامع مدرن شهرت جهاني دارد ها
و سالمت، زيرساخت و انرژي به پژوهش هاي تكنيكي، حمل رفاه هاي ونقل، رسانه

مي آينده .پردازد محور
پژوهشگر را به خدمت 140بيش از2مركز علمي تحقيقات اجتماعي برلين:WZBـ

مي گرفته است كه روند 3.كنند هاي اصلي تحوالت جوامع مدرن را دنبال

 آلمانيپژوه ندهيآ مجالت.2-3-8

پژوهي به نام ورنر توسط آينده 1980اين مجله در سال:4تسوكونفت پونكت بليكـ
و از قديمي5ميتل اشتات به ترين مجالت آينده بنيانگذاري شد مي پژوهي . آمد حساب

از آينده اغلب مطالعات منتشر شده در اين مجله به مقوله و تحقيقات صلح هم پژوهي
و هم به لحاظ الزامات عملي شكل مي دهي به يك آينده نگاه نظري . شوند پايدار مربوط

به 2000از سال از] انداز آينده چشم[تسوكونفت پونكت بليك مجلهامكان دستيابي
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شامل 2017سال اُم اين مجله در ژانويه64چاپ. طريق اينترنت فراهم شده است
،1به قلم سوفيا ميسوگا» جهان از نگاه فلسفي آينده«مقاالتي مختلفي است ازجمله 

گرمايش.2قلم ادگار گولبه» پژوهي، مالحظاتي در باب تحوالت يك قلمرو علمي آينده«
و گازهاي گلخانه كه اي، جهاني زمين و پيامدهاي آن از ديگر موضوعاتي هستند سازي

3.دهند بخش قابل توجهي از مقاالت اين مجله را به خود اختصاص مي

به المللي پرسش بين كتابخانه مجلهپروتسوكونفت:4تسوكونفت پروـ هاي آينده متعلق
به 1986رابرت يونگ در سال آرزوي ديرينه. رابرت يونگ در زالتسبورگ است مؤسسه

و كتابخانه در زالتسبورگ گشايشJBZ(5(هاي آينده المللي پرسش بين واقعيت پيوست
جلد كتاب در معرض ديد عموم 3500هاي شخصي يونگ شامل مجموعه كتاب. يافت

و اين مركز به مكاني براي تبا شد دل اطالعات در باب آيندهقرار گرفت . پژوهي تبديل
چهار پروتسوكونفت مجله. جلد كتاب است 15000اين كتابخانه اكنون داراي بيش از

پژوهي با موضوعاتي همچون بازار مطالعات آينده بار در سال به انتشار مطالبي در حوزه
و توسعه مي كار، آموزش، سياست 6.پردازد پايدار

 پژوهي آينده اين مجله با همكاري شبكه:7 فورشونگ تسوكونفتس فور شريفت تسايتـ
 تاريخچه. پژوهي تأسيس شده است براي نشر بهتر نتايج مطالعات آينده 2012در سال
و هوا، آينده آينده و انساني از ديدگاه پژوهي در آلمان، تغييرات آب انرژي، فجايع طبيعي

دري مخرب فناوريمطالعات آينده، پيامدها هاي نو ازجمله موضوعاتي هستند كه
8.نخستين چاپ اين مجله به آنها پرداخته شده است

و تفكر شبكه آينده چاپ مجله:9تسوكونفتهـ از پژوهي ازتر مهماي كه يكي ين تأليفات
متوقف 10مولر.او. پس از مرگ مدير مسئول آن ارهارد 2008اين دست بود در سال 

و شامل آثاري از رابرت يونگ، 1991اول آن در سال نسخه. شده است به چاپ رسيد
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و ديگران بود بسياري از كارشناسان. گرهارد كوشر، مايكل مولر، كالوس بورمايستر
و جامعه المللي در حوزه بين در هاي علم، اقتصاد، سياست مدني به انتشار مقاالت خود

.اختندپرد اين مجله مي

ها نگاري آينده.4-8
و دوره مدرن را مي1نگاري هاي آينده ريشه در. جنگ سرد جستجو كرد توان در آمريكا

بيني رويدادهاي ممكن، خالل جنگ جهاني دوم نهادهاي نظامي آمريكايي براي پيش
به چارچوب و نظري را ا رويدادهاي آنها نه تنه موضوع مطالعه. وجود آوردند هايي تحليلي

توانست بر مسائل نظامي ازجمله روندهاي فناورانه، نظامي، بلكه هر چيزي بود كه مي
و سياسي تأثير داشته باشد پيروزي در جنگ تمركز آنها بيشتر بر چگونگي. اجتماعي

و خطر نابودي اتمي، پس از پايان جنگ جهاني دوم، تنش. بود هاي دوران جنگ سرد
و  . نگاري را مشخص كردند هاي آيندهي فعاليتسوو سمتشاكله

مرتبط با بقاي ملي» راهبردي«نگاري بيشتر بر مسائل هاي آينده در اين دوره فعاليت
رند در اين زمينه نقش سرنوشت. متمركز بود رند نخستين. سازي را بازي كرد شركت

و سپس استقالل 1940 كانون تفكر جهان بود كه دولت آمريكا در دهه آن را تأسيس كرد
ر. بيشتري يافت و همچنين از روش سناريوسازيرند، وش معروف دلفي را توسعه داد

در استفاده كرد، روش به آلماني آيندهفرايندهاي هايي كه بعدها .كار گرفته شدند نگاري
هاي دانشگاهي فعال در كشورهاي شبكه واسطهبهنگاري در اروپاي غربي آينده

و ايتاليا در دهه در. رونق يافت 1960و 1950يها آلمان، فرانسه، انگلستان ناتواني
و بحران، بحران1960 هاي اجتماعي دهه بيني جنگ ويتنام، جنبش پيش هاي نفتي

و عالق نگاري مندي به آيندههاقتصادي ناشي از جنگ سرد همگي موجب تنزل جايگاه
و رقابت نظامي. نظامي شدند  اندك جاي خود را به مسائل اندكموضوعات نظامي

و رقابت اقتصادي دادند كه به عالوه قدرت جهاني. اقتصادي سازي به حدي است
و سرمايه مستقيماً بر شيوه نگاري آينده و هاي انجام شده توسط فعاالن بازار كار تفكر
مي گيري دولت تصميم  2003در سال2بيني گولدمان زاكس براي مثال پيش. گذارند ها تأثير
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و چين( BRICاقتصاد كشورهاي بر اينكه مبني جمعاً در سال) برزيل، روسيه، هند
و ايتاليا( G-6از اقتصاد كشورهاي 2050 ) آمريكا، آلمان، ژاپن، انگلستان، فرانسه
را بيني جهاني است كه در سال تر خواهد بود، يك پيش بزرگ هاي گذشته نظر بسياري

و تأثير زيادي بر دولت يكي از پيامدهاي آن تشكيل. ها گذاشته است به خود جلب كرده
واگرايي شديد در عاليق بود كه با وجود) شامل آفريقاي جنوبي( BRICSائتالف 

و نظام بين 1.القول هستند المللي موجود متفق راهبردي، در رد چيرگي غرب

و فناوري حوزه 1990 از دهه و دولت نگاري بوده هاي اصلي آينده علم ها اند
هاي فعاليت ترين زمينه رايج. اند ها انجام داده گذاري را در اين بخش بيشترين سرمايه

و اتحاديه آينده مي اروپا را نيز همين حوزه نگاري در اروپا . دهند ها تشكيل
و ها به طراحي سياست ژاپني با تكيه بر تجربه 1990 آلمان در دهه هاي علم

و تنظيم آنها پرداخت نگاري فعال آينده چندان در زمينه 1990آلمان تا سال. فناوري
و فناوري آلمان ناچار كرد نبود، اما داليل اقتصاد و غيره، مسئوالن را در وزارت علم ي
و چالش هاي مسئله بسياري از حوزه. نظر خود را تغيير دهند دو دار برانگيز پس از وحدت

ها، هايي همچون تخصيص منابع، تعيين اولويت چالش. آلمان خود را نشان دادند
و غيره جهت و توسعه .دهي راهبردي تحقيق

مي حوزه هايستسيا و فناوري، بايد خود را با اين واقعيت وفق كه علم دادند
و توسعه هرگز براي تحقق تمام پروژه بودجه هاي پيشنهادي كافي هاي ملي تحقيق
و تمركز حمايت مالي از آنها معقول براي تعيين اولويتفرايندي بنابراين بايد. نبودند ها

و قلمروهاين سبب تمايل به مشخص كردن آن فناوريبه همي. وجود داشته باشد ها
و رفاه اجتماعي داشته باشند، از همه علمي كه بيشترين اثر را بر رقابت پذيري اقتصادي

به اي دانش نحو فزايندهبههاي نوظهور به عالوه فناوري.شد سو اظهار مي و بنيان بوده
.كردمي آموزشي بايد آن را فراهم ظرفيت عقالني بااليي نياز داشتند كه نظام

هاي دورانديشانه خود را در سطح ملي آغاز اين داليل، آلمان را ناچار كرد كه فعاليت
و توسعه براي تشخيص فناوري. كند و پيامدهاي كلي آنها بايد هاي نوظهور و فناوري علم
مي هاي تازه روش و استفاده در هاي آيندهه فعاليتدر اينجا يك سلسل.شد اي آزموده نگاري

___________________________________________________________________________ 
1. Foresight in Governments – practices and Trends Around the World, Iana Dreyer and 
Gerald Stang, Yearbook of European Security YES 2013.  
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و تاكنون ادامه داشته 1990اند كه از سال سطح ملي توضيح داده شده 1.اند آغاز شده

هاي بنيادي، با امكانات حمايت شديد از پژوهش در آلمان عمدتاً دهه 1980 دهه
 اوايل دههو 1970 علمي مشورتي در دهه هاي كميته توصيه اين نتيجه. گسترده بود

هاي پس از چندين سال اشتياق براي فناوري، دولت فدرال به سمت سياست. بود 1980
جديدي تغيير جهت داد، يعني صورتبندي اهداف فناورانه براي نظام فقط در آن 

به بخش مي هايي كه مي نظر .كنند رسيد نقش كليدي در بازار جهاني بازي
ش و جهاني و همچنين وضعيت ويژهدگرگوني سريع فناوري پس دن بازارها اي كه

مي هاي بودجه كه باعث محدوديت-از اتحاد آلمان پيش آمده بود  -شد اي شديدي
و فناوري را بر آن داشت تا ذهنيت خود را تغيير2)مسئوالن مربوطه در وزارت تحقيقات

و راهبردهاي بلندمدت براي استف دنبال چشمبهآنها. دهند بهتر از منابع ادهاندازها
مي. محدود بودند و ازسوي ديگر دولت بايد دقت كرد تا مبادا بيش از حد در بازار

و در نظام علمي خود سامان نيروهاي خود تنظيم هميشه. دهنده دخالت كند كننده آن
ريزي معناي طرح به4ريزي فناوري با برنامه3اين خطر وجود دارد كه سياست فناوري

. خلط شود-كه با اتحاد آلمان واژگون شده بود- ليستي سوسيا
را هرچند در ابتدا مطالعات آينده ازمي» آميز هاي مخاطره پروژه«نگاري و خواندند

ميبهآن  بهبهكردند، شدت انتقاد و استفاده تدريج اين مطالعات طور گسترده پذيرفته
در اين پرسشي اساسي بود كه آيا سازمان. شد هاي دولتي بايد بر دخالت مستقيم

صنعتي R&Dهاي براي مثال با حمايت مالي از پروژه(موضوعات پژوهشي تأكيد كنند 
ها يا دادن يارانهژه براي مثال كاهش ماليات بر اين پرو( يا بر حمايت غيرمستقيم) خاص

و فني جديدي استخدام كنند به شركت تي در ابتدا.اف.ام.بي). هايي كه كارمندان علمي
وسيعي از مطالعات براي تصميم گرفت از رويكرد واحدي استفاده نكند، بلكه از دامنه

و تركيب داده . مند شود ها بهره داشتن مبنايي محكم براي گزينش
مي در ادامه برخي از فعاليت :كنيم هاي آينده نگاري ملي آلمان را معرفي

___________________________________________________________________________ 
1. Foresight in Germany, Kerstin Cuhls, in “The Handbook of Technology Foresight: Concepts 
and Practice”, Edited by Luke Georghiou, 2008.  
2. Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) 
3. Technology Policy 
4. Technology Planning 
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 ويكمـ فناوري در آغاز قرن بيست

بهو فناوري در آغاز قرن بيست اي تحت حمايت، پروژهT211صورت اختصاري يكم، يا
و فناوري بود كه در سال  ي فدرال آنچه در جمهور. كليد خورد 1992وزارت تحقيقات

Projektträger )مي)ها دفاتر اجرايي برنامه بي خوانده  1994تي كه از سال.اف.ام.شود، به
و تحقيقات مي)اف.بي.ام.بي(به وزارت فدرال آموزش كه تغيير نام داده بود ياري رسانند

اج. اند هاي ملي واقع شده بيشتر آنها در آزمايشگاه رايي يك گروه نمايندگاني از اين دفاتر
و درصدد برآمدند تا يك ارزيابي از فناوري هاي مهم را براي دولت كاري تشكيل دادند

و نوآوري فرانهوفر تحقيقات سيستم از مؤسسه. فدرال آلمان انجام دهند ، كه مسئوليت2ها
را شناسي تازه عهده گرفت، خواسته شد تا روشبراصلي را و فناورياساس فهرستبراي ها

كه بدين. طراحي كند3درختان ارتباطات ترتيب فهرستي شامل صد فناوري تهيه شد
و منطق ها، امنيت شبكه داده حاوي موضوعات مختلفي همچون بيوچيپ ها، تحليل ژنوم

و چشم سپس يك گزارش عمومي شامل اطالعاتي راجع به فناوري. فازي بود اندازهايي ها
ن ميتهيه شد كه از نتيجه، جداولدر. شدند ظر اعضاي برنامه مذكور با اهميت تلقي

و همپوشاني فناوريبهمختلفي  شد دست آمد .هاي مختلف بررسي

)1993دلفي(آلماني جامعـ نخستين مطالعه

و فناوري دلفي آلماني، فرانهوفر با مؤسسه در نخستين مطالعه ملي سياست علم
در 1150تيم دلفي آلمان،. كرد همكاري) NISTEP(ژاپن زمينه مختلف،16موضوع را

 نتيجه. ارزيابي ژاپن آماده شده بودند به آلماني ترجمه كرد كه براي پنجمين برنامه
و فناوري، هميشه بايد با هيئتي از اصلي اين بود كه تحقيقات دلفي راجع به علم

.و كشورهاي مختلف انجام شودها المللي شامل افرادي از قاره كارشناسان بين

هاـ ميني دلفي

تا رويكرد ميني دلفي، آزموني بود براي توسعه وارد بر انتقادهاي بيشتر روش دلفي

___________________________________________________________________________ 
1. Grupp, 1993, 1994.  
2. Fraunhofer Society 
3. Relevance Tree 
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و داده هاي دشوار هاي جزئي بيشتري از برخي حوزه نخستين دلفي آلمان برطرف شود
به بين :دست آيد، از قبيل المللي

و . ريزالكترونيك، ها، ابررسانايي فتوولتائيك: فراوريمواد
و فناوري سيستم: اطالعات جامعه و هوش مصنوعي، نانوتكنولوژي هاي شناختي

.ها ميكروسيستم
و آينده و تحقيقات سرطان، تحقيقات مغز:نظام سالمت علوم زيستي . درمان

و فراوري:محيطي مسائل زيست و هواو بازيافت زباله، تحقيقات .فناوري آب
در هاي فناورانهحل ميني دلفي بيشتر در جهت راه اي بود براي مسائل موجود يا

و كميته. حال ظهور كه در دلفي پيشين مشخص شده بودند هاي كارشناسي در ژاپن
و. طور مشترك موضوعات مهم را انتخاب كردند آلمان، به برخي موضوعات بين دور اول
و دقيقعلت پيشن دوم به مي هادهاي كارشناسان، بايد از نو و تر صورتبندي شدند

.شد موضوعات جديدي نيز بر آنها افزوده مي

) 1998دلفي(ـ دومين دلفي آلماني جامع

هاي نگاري در آلمان، هنوز بسياري از محدوديت همزمان با شدت يافتن جنبش آينده
كه آلمان به مفاهيم بيشتري براي افزايش بنابراين روشن بود. مانده بودند پيشين باقي

و خصوصاً براي برنامه. ميزان اثربخشي براي جهش در فناوري نياز دارد هاي تحقيقاتي
. هاي كلي، ضروري بود اي براي تصميم مثابه پايهبهها، اطالع از آينده راهبردهاي شركت
آنچه در آينده بنا بود اتفاق بيافتد نگاري آلمان بايد در مورد هاي آينده بنابراين فعاليت

. داد اطالعات بيشتري ارائه مي
و تحقيقات نگاري از فعاليت آينده 1997در سال)اف.بي.ام.بي(وزارت آموزش

و آن را به انجام رساند تازه شد عهدهبراين وظيفه مجدداً. اي حمايت . فرانهوفر نهاده
علمي، شده هاي شناخته رهبري را از چهره يتهوزير مربوطه، آقاي يورگن روتگرس، كم

و رسانه تشكيل داد تا به وزارت براي تصميم تثبيت خطوط اساسي گيري درباره صنعتي
شد. در ساختاري منسجم كمك كنند موضوعات. اين بار هم از روش دلفي استفاده

مي مختلف در گروه . شدند هاي كارشناسي بررسي
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و: هاي نوآوري در آينده، انتخاب شدند ين حوزهتر مهمترتيب بدين اطالعات
و مواد،  و توليد، شيمي و مصرف، مديريت و فرايندهاي ارتباطات، خدمات سالمت

و ساز،  و منابع، ساخت و طبيعت، انرژي و تغذيه، محيط زيست زيست، كشاورزي
و حملهجاب .هاي علمي بزرگ ونقل، فضا، آزمايش جايي

ها براي اهداف ها تحليل مجموعه داده هاي بعد در آلمان، بسياري از شركت در سال
يك. خود را شروع كردند دلفي اين است كه هركسي بسته به فرايند مزيت بزرگ

و پرسش مي نيازهاي خاص هاي تواند تحليل خود را از داده هاي خاص او از آينده
1.دست آمده داشته باشد به

 نگاري فوتور آيندهفرايندـ

بي1999در سال نگاري را براي رفع اين آيندهفرايند تصميم گرفت يك2اف.بي.ام.،
و انتقاد كه آينده فرايند نگاري پيشين تنها شامل متخصصان بوده است، ساماندهي كند

از اينترنت فرايند در اين. كنندگان بيشتري بگشايد نگاري آلمان را به روي شركت آينده
شد 1999جلسه نخست در ژوئن. استفاده شد دو. برگزار نخستين موضوعات مورد بحث

و ارتباطاتهجاب» حوزه و كيفيت زندگي«و» جايي .بودند» سالمت
كه نگاري آلمان، منطق هاي آينده در فعاليت و اهداف در اين مطلب مشتركند ها

مي آنها اطالعاتي راجع به رويدادهايي كه در پيش همه كنند تا بنيان رو هستند فراهم
و اولويت تري براي تصميم قوي .دست دهندبهبندي گيري

و فناوري منطقِ اولين دلفي آلمان اين بود كه چيزهاي بيشتري را راجع به علم
و آزمودن روش دلفي براي اين منظور كشف كنند براي. آينده، تعيين افق زماني آنها

اگر نتايج پاياني مشابه. ها، موضوعات دلفي ژاپن، ترجمه شدند پايين نگه داشتن هزينه
اين. ها استفاده كند رفت در آينده دولت آلمان بتواند از نتايج ژاپني بودند، انتظار مي

و آن اينكه از ديدگاه ژاپني و شيوه يك پيامد فرعي نيز داشت ها نسبت به آينده
مي هاي علمي يا حتي توليدات آنهاحل راه از.شد اطالع حاصل نتايج در قالب گزارشي
و سازمان همه اف براي استفاده.بي.ام.بي .مند منتشر شدندههاي عالق اشخاص

___________________________________________________________________________ 
1. Kerstin Cuhls, 2008.  
2. German Federal Ministry of Education and Research 
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در آغاز شد، اهداف گسترده 2003، كه در اوايل سال»فوتور«دوم در مرحله تري
. نظر گرفته شدند

در ويژگي و اصول زير بايد مي» فوتور«فرايند ها  اوالً اين: شدند در نظر گرفته
اي رشته هاي مختلف باشد، تا ميان بايد شامل فعاالن اجتماعي متفاوت از حوزهفرايند

به اين تنوع در روش. بودن آن تأمين شود كار گرفته هاي مختلفي كه در اين برنامه
متنوع، سطح بااليي از شفافيت فرايند به عالوه براي مديريت اين. اند، مشخص است شده

و همچنين خود الزم است، نه فقط براي شركت كنندگان، بلكه براي مجريان طرح
كل. وزارت و پايداري ميفرايند اين امر، پيوستگي » فوتور«كه آنجايياز. كرد را تضمين

با فرايندمهمي است، تا بتوان اين پيشگام است، آموزش بازتابي نيز جنبهفرايندي را
و تجربيات تازه سازگار كرد به همين منظور كارشناسان مستقل مديريت كيفي. شرايط

و ارزيابي  ميفرايند اين. را در برنامه قرار دادندفرايند پيوسته به بايد تقاضامحور بود،
مي اين معنا كه نيازهاي آتي جامعه  الزاماً به اينفرايند البته اين. كرد آلمان را نمايان

فرايند عالوه بر اين هدف. معنا نيست كه موضوعات مطرح شده همه بايد جديد باشند
و ارتقاي تفكر تنها ارائه اطالعاتي به وزارت نبود، بلكه افزايش سطح آگاهي عمومي
اي طراحي شدند گونهبهبه همين سبب، نتايج. نظر داشتمدمحور در جامعه را نيز آينده

ف .هم باشندتا براي همه قابل
ها را براي اي بودن يك دسته دشواري رشته، ميان»فوتور«در رابطه با اصول اساسي

هاي مسئوليت زيرا برخي موضوعات مشخص شده در حوزه؛اف ايجاد كرد.بي.ام.بي
مي.بي.ام.بي ديگري نيز هايلسؤا.شد اف نبودند، امري كه موجب مشكالت اجرايي

 نكه خواست جامعه براي آينده چيست؟ اين جامعه چيست؟وجود داشتند ازجمله اي
در مطالعه. همزمان روش دلفي براي نخستين بار در سطح ملي آزمايش شد اي كه

اساس آنهابرنگاري فناوري پنجم ژاپن همان اصولي بود كه آينده پايهبرآلمان انجام شد 
و دولت صنعت، دانشگاه حوزهها به گروهي از كارشناسان پرسشنامه. انجام شده بود ها

اي بود كه كارشناسان آلماني از نتايج گونهبهريزي برنامه. در دو مرحله فرستاده شدند
انگليسي آن نتايج زيرا ترجمه؛ اي كه در ژاپن صورت گرفته بود اطالعي نداشتند مطالعه

.تا پايان اين مطالعه در آلمان هنوز منتشر نشده بود
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اينترنتي فوتور درباره موضوعات بعدي، رأي اينترنتي از طريق صفحهزهروش تا
و با پرسش كه مشترك همه نقطه. هاي گوناگون بود مختلف آنها اين بود كه افرادي

مي به موضوعات توانستند درباره صورت فعال يا غيرفعال در فوتور حضور داشتند،
1.مشخصي رأي بدهند

:هاي زير را براي فوتور برشمرد توان ويژگيميكلي طور به
و ميانـ چشم  اي بودن، رشته اندازهاي متنوع
 گيري به سمت نيازهاي جامعه،ـ جهت

ـ مشاركت،
 هاي مختلف،ـ آزمودن روش

 يادگيري بازتابي،فرايندـ
ـ تصويرهاي آينده،

 اندازهاي هادي،ـ چشم
2.اجراـ دربرداشتن ارتباط با مرحله

BMBF 3نگاري آيندهفرايندـ

و تحقيقات 2007در سپتامبر سال اي را براي نگاري تازه آيندهفرايند وزارت آموزش
و آموزش آغاز كرد تثبيت موقعيت آلمان به چهار هدف. عنوان جايگاهي براي تحقيق

و عمده براي اين آينده شد مذكور براساس آنها طرحفرايند نگاري تعريف فرايند اين. ريزي
و نوآوري فرانهوفر تحقيقات سيستم توسط كنسرسيومي متشكل از مؤسسه و مؤسسه4ها

مؤسساتي ديگر نيز حامي اين برنامه بودند. مهندسي صنايع فرانهوفر سازماندهي شد
تي كارلسروهه، مراكز نانوتكنولوژي مركز تحقيقا دانشگاه فني برلين، مؤسسه: ازجمله

و چند مؤسسه و از آيندهفرايند در رويكرد تلفيقي اين. ديگر تحقيقاتي اتريش نگاري
و فناوري باشد بنا بود رويكرد اصلي وزارت در زمينهو پايش استفاده شد چهار هدف. علم

: در نظر گرفتفرايند نگاري براي اين آينده را با كمك تجربيات پيشين در زمينه
___________________________________________________________________________ 

1. Ibid.  
2. Kerstin Cuhls, Journal of Forcasting, 2003, pp. 22, 93-111.  
3. BMBF 
4. Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) 
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و فناوري ،ـ تعيين نقاط تمركز جديد در تحقيق
،هايي براي فعاليت مشتركـ مشخص كردن محدوده

،هايي براي مشاركت راهبرديـ جستجوي حوزه
و توسعهـ تعيين خطوط فعاليت مرجح براي سياست .هاي تحقيق

كار گرفتهبه هاي مختلف براي دستيابي به اين اهداف، تركيبي متناسب از روش
و تا بررسي آيندهفرايند. شد و علم روز آغاز شد ساله15تا10 مذكور با پايش فناوري

و بين پيشرفتفرايند در اين.و فراتر از آن گسترش يافت المللي ها در سطوح ملي
و گفتگو پيرامون آنها شكل14در ابتدا. بررسي شدند و بحث موضوع انتخاب شدند

و حوزهدرگرفت كه  اين. هاي جديدي ظهور پيدا كردند نتيجه برخي از آنها تغيير يافته
:موضوعات اوليه عبارت بودند از

و بيوتكنولوژي،ـ  علوم زيستي
و ارتباطات، ـ فناوري اطالعات

و  توليد آنها،هاي فرايندـ مواد
ـ نانوتكنولوژي،

ـ اپتيك، فوتونيك، اپتوالكترونيك،
(يد صنعتيتولفرايندهايـ ،)فراينداتوماسيون، روبوتيك، مهندسي مكانيك، مهندسي:

و پزشكي، ـ تحقيقات سالمت
و توسعهـ فناوري زيرساخت  محيطي، زيست ها، شهرنشيني

و توسعهـ فناوري  پايدار، هاي حفاظت از محيط زيست
و مصرف انرژي و غيره(ـ تأمين ،)توليد، ذخيره، انتقال

و هوايي آبي، جاده(نقلو حملو جاييهـ جاب ،)اي
 شناختي، علومـ

و پيچيدگي ،ـ تحليل سيستم
1.ـ علم خدمات اجتماعي

و گفتگو با كارشناسان اين بود كه موضوعات بعد نتيجه مصاحبه در مرحله ها
___________________________________________________________________________ 

1. The Methodology Combination of a National Foresight Process in Germany, Kerstin Cuhls, 
Amina Eyer-kutzner, Walter Ganz, Philine Warnke; Elsevier, 2009.  
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پيري، فرايند ديگري نيز براي آلمان اهميت فراواني دارند مانند تحقيقات راجع به
و ماشين، زيرساختهمكاري ان و مصرف، زيستهاي مربوط به فضاهاي سان انسان، توليد

و مدل شبيه و تحقيقات راجع به زمان سازي . سازي
بعد يك پيمايش در سطح منظور ارزيابي ميزان اهميت اين موضوعات در مرحله به
و به شد 2008صورت اينترنتي در سپتامبر ملي پيمايش به نتايج حاصل از اين. انجام

و دوم وزارت را محقق كند همراه ديگر اطالعات جمع .آوري شده بنا بود، اهداف اول
و فناوري» فوتور«برخالف فرايند كلِ اين در هاي پرسش نخست موضوعات علم

پيمايش اينترنتي معياري بود براي مشخص كردن اينكه آيا. نوظهور بود نه مسئله تقاضا
و فناوري آلمان در آينده داراي اهميت هستند يا موضوعات برگزيده واقع اً براي افق علم

و منظور صرفهبه. خير جويي در زمان هيچ پيمايش دلفي در نظر گرفته نشد
مي شركت . ها را پايان دهند دهي به پرسش توانستند پاسخ كنندگان هر زمان

از آيندهفرايند چالش اصلي و تحقيقات به بعد 2009سال نگاريِ وزارت آموزش
تحقق اين. طراحي راهبردهاي انضمامي براي بررسي موضوعات مشخص شده بوده است

شده را به چالش نگاري ساختارهاي تثبيت زيرا نتايج آينده؛ امر چندان آسان نيست
مي مي كنند كه از مرزهاي مرسوم كشند، از اين طريق كه به مسائلي بلندمدت اشاره

و از همه قلمروهاي علمي و مؤسسات علمي ها در وزارتخانهتر مهمو صنعتي در صنعت
و پاسخ بهنگام به اين به همين سبب سازمان. روند فراتر مي ها معموالً از واكنش

كه. مانند تحقيقات بازمي واقع آنچه اهميت دارد تركيب عناصردراين در حالي است
1.واكنش نشان دادن به تغييرات استهاي جديد براي مختلف با استفاد از روش

اي براي بررسي تحقيقاتي غيرانتفاعي بود كه در سطح منطقه يك پروژه:FAZITـ
و همچنين كاربردهاي آن در بادن و آينده ورتمبرگ انجام-فناوري رسانه در حال حاضر

بهچهار مدت زمان اين پروژه. شد و آغاز از. بود 2005كار آن از سال سال در اين پروژه
و چهار سناريوي مختلف بود و نتيجه آن سه گزارش دلفي . روش دلفي استفاده شد

و مؤسسه، MFG كنسرسيومي متشكل از مؤسسه فرانهوفر مركز تحقيقات اقتصادي اروپا
2.عهده داشتندبراجراي آن را 

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid.  
2. Kerstin Cuhls, The 4th International Conference on Foresight, NISTEP 2011.  
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 هاي اقتصادي بيني پيش

از هاي آلمان، نظامي متكثر از سازمان يكي از ويژگي هاي مستقل است كه بيرون
و گاهي توسط آنها  ساختارهاي دولتي قرار دارند، هرچند ازسوي آنها حمايت شده

تحقيقات اقتصادي وجود داشتند مؤسسهپنج پيش از اتحاد دو آلمان،. شوند تأسيس مي
به. يافتند مورد افزايش6كه پس از اتحاد به  طور مستقيم براي دولت اين مؤسسات

و ايالت مي فدرال بر ها فعاليت و تأثير بسزايي بر موضوعاتي دارند كه مشتمل كنند
و بين پيش آوري اطالعات، المللي هستند، همچنين به جمع بيني روندهاي اقتصادي ملي

و برگزاري همايش مي آموزش .پردازند هاي مختلف
و پاييز هر سال اين در بها و6ر مؤسسه گزارشي جامع از وضعيت اقتصاد كشور

ها صرفاً بيان اين گزارش. دهندمي ساختارهاي مربوطه به وزارت اقتصاد ارائه توسعه
و بانك مركزي آلمان را نيز يكسري مشاهدات نيستند، بلكه سياستگذاري هاي دولت

با. كنند معين مي و علمي دسترسي به اين گزارش به عالوه مسئوالن هاي دقيق
اين مؤسسات كه هركدام. توانند تصميمات خود را در نگاه جامعه مشروعيت ببخشند مي

. دولتي وابسته هستند طور مستقيم به بودجه مقررات خاص خود را دارند، تقريباً به
: پردازيم در ادامه به معرفي اجمالي اين مؤسسات مي

تأسيس 1949كه مقر آن در مونيخ بوده، در سال1تحقيقات اقتصادي مؤسسه:IFOـ
و هم از شده هاي اين متقاضيان پژوهش. پژوهشگر در آن فعال هستند90اكنون بيش

و همچنين سياسي هستند مؤسسه از حوزه شهرت اين مؤسسه بيشتر. صنعتي، علمي
سي به سبب دانش آن در زمينه و گيري جهتبه لحاظ. هاي اجتماعي است استبازار كار

و وابسته به حزب خاصي نيست سياسي تقريباً خنثي عمل مي اساسبراين مؤسسه. كند
از بررسي ماهيانه ارائه IFOشركت، شاخصي را تحت عنوان شاخص 7000بيش

.كند كه شهرت جهاني دارد مي
و 1914اقتصاد جهاني دانشگاه كيل در سال مؤسسه:IFWـ  270تأسيس شده است

و مهارت آن در زمينه. كار هستند نفر در آن مشغول به و خدمات و كاال تخصيص كار
و سياست و همچنين بازار مواد خام و محيطي و مالي است منابع انرژي . هاي پولي

___________________________________________________________________________ 
1. Institut für Wirtschaftsforschung.  
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ن IFWتمركز كلي طور به و پديدهبر تحليل روندهاي .هاي جديد اقتصادي است وظهور
تأسيس شده 1925واقع در برلين در سال1تحقيقات اقتصادي آلمان مؤسسه:DIWـ

و بيش از  آن درصد بودجه50. پژوهشگر در آن مشغول به فعاليت هستند 115است
و برلين تأمين مي ت هاي پژوهشي آن شامل تحقيقا زمينه. شود ازسوي دولت فدرال

و بلندمدت وضعيت اقتصادي، مشاوره در زمينه آكادميك، مطالعات كوتاه  مدت
و ارزيابي بيني تصميمات دولتي، پيش و غيره است ها گيري آن بيشتر جهت. هاي بخشي

و بر اين اساس هفت دپارتمان پژوهشي- هاي سوسيال به سمت سياست دمكرات است
پژ در سال. مجزا دارد در: وهش در باب مسائلي همچونهاي اخير به موقعيت آلمان

و سناريوهاي  و شرقي، روابط اقتصادي مرزي اتحاديه اروپا، پيامدهاي اتحاد آلمان غربي
.اي پرداخته است منطقه مختلف توسعه

و 1908بايگاني اقتصاد جهاني واقع در هامبورگ در سال:HWWAـ تأسيس شد
و اجتماعي جهان است ات در باب توسعهاطالع مأموريت كنوني آن ارائه .اقتصادي

در اسن كه مطالعات معطوف به2وستفاليا- تحقيقات اقتصادي راين مؤسسه:RWIـ
و زغال آن بيشتر بر منطقه آينده و صنعت فوالد .سنگ متمركز است اقتصادي روهر

و پنج 1992كه در سال3تحقيقات اقتصادي هال مؤسسه:IWHـ تأسيس شده است
و  و رشد اقتصادي، اروپاي مركزي دپارتمان پژوهشي دارد كه شامل بازار كار، وضعيت

و منطقه شرقي، توسعه بر. اي، تغييرات ساختاري است شهري در ابتدا تحقيقات آن
فهمتغيير اقتصاد آلمان شرقي متمركز بود، اما  دروقاكنون مانند ديگر مؤسسات الذكر

و پيش آينده زمينه و تحليل مي پژوهي و اروپا فعاليت .كند بيني وضعيت اقتصادي در آلمان

 گيري نتيجه
و پژوهي در آلمان از زمان ظهور تا تكامل، نهادينه آينده و تثبيت آن با فراز شدن
در ديدگاهدر يك دوره تحت تأثير. رو بوده استههاي فراواني روب نشيب و هاي چپ
بر آينده. هاي محيط زيستي بوده است اي ديگر متمايل به جنبش دوره پژوهي در هر دوره

___________________________________________________________________________ 
1. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
2. Rheinisch-westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung 
3. Institut für Wirtschaftsforschung Halle 



ـ آينده  715 پژوهي در آلمان فصل هشتم

به. خاصي تمركز داشته است حيطه گاهي به موضوعات اقتصادي توجه داشته، گاهي
و گاهي به اجتماع اما در هر صورت در يك قرن گذشته سياستمداران،. فناوري

و غيردانشگاهي در آلمانو جامعهاقتصاددانان  و ديگر محققان دانشگاهي نحويبهشناسان
و انديشه گيري نگاه بلندمدت را در تصميم و در اين راستا از نتايج هاي خود جاي داده ها اند
.اند بسياري كرده هان استفادهپژو هاي آيندهو ايده پژوهي تحقيقات مؤسسات آينده

و تحقيقاتكه چنان ين نهاد دولتي فعال در زمينهتر مهمگفته شد وزارت آموزش
و آينده آينده فوتور جهت هاي آن برنامه ترين پروژه پژوهي است، كه از برجسته نگاري

و نيز تأسيس مركز تحقيقات آينده تعيين خطوط كلي حوزه . است» Futurium«پژوهي
به در بخش قانونگذاري مي و1هاي تحقيق كميسيون توان و محلي مجالس ملي

.اشاره كرد همچنين دفتر ارزيابي فناوري در مجلس ملي آلمان
پژوهي در آلمان را تبادل آينده رو در زمينه هاي پيش كارشناسان يكي از چالش

و ميان حجم مطالعات روش همچنين از نظر ايشان فاصله. دانند تجربيات مي شناختي
و فعال ان آگاهي از آنها فراوان است كه مقتضي ارتباطات گستردهميز به. تري است تر

و كاربرد آنها در حوزه هاي آينده عالوه ميان نتايج فعاليت و بازار فاصله پژوهي  عمومي
به. زيادي وجود دارد كارگيري نتايج اين به اين منظور ايجاد ساختارهايي مناسب براي

در پژوهش مي تصميمفرايند ها .دانند گيري را ضروري

___________________________________________________________________________ 
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٭ابراهيم يوسفي راد
و فعاليت مطالعات آينده و متنـوع هاي آينـده پژوهي محـور در عصـر مـا بسـيار گسـترده

خصوص، موضوعاتي است كه ايـن ترين مباحث مطرح شده در اين يكي از اصلي. اند شده
و مطالعات آينده فعاليت و موضوعاتي از قبيل آموزش. نگرانه بيشتر معطوف به آنهاست ها

هاي صـنعتي، محـيط هاي نوظهور، پيشرفت هاي نو، فناوري پرورش، توسعه پايدار، انرژي
و  .نگرانه را به خود اختصاص داده است حجم زيادي از مطالعات آينده... زيست

از. پژوهانه در سوئد درست پس از پايان جنگ جهاني دوم ظاهر شـد مطالعات آينده
و نگـاه به بعد حجم مطالعات آينـده 1970دهه پژوهانـه در ايـن كشـور افـزايش يافتـه

بـه دسـتور 1971در سـال. اندازهاي آينده پيدا كردند بيني چشم تري در پيش پيشروانه
وزير كشور ايجاد شد كـه2روهي به رياست آلوا ميردالكارگ1پالم اولوفوزير وقت نخست

و ارائـه هـاي گونـاگون مطالعـات آينـده مأموريت اصلي آن مرور جنبه پژوهـي در سـوئد
 1973هاي مندرج در آن گـزارش، در سـال به دنبال توصيه. گزارش در اين خصوص بود

مطالعـات. پژوهـي در سـوئد تأسـيس شـد يك دبيرخانـه موقـت بـراي مطالعـات آينـده
و دفاعي نيز مـورد توجـه سـوئد بـوده اسـت آينده در سـال. پژوهي در حوزه امنيت ملي

پژوهانـه خـوبي در حيطـهو تحت هدايت وزارت دفاع مطالعـه آينـده3نيلز آندرن 1981
و امنيتي سوئد انجام داد . دفاعي

و تفحص«يك رويه عادي در دولت سوئد، تشكيل بـراي انجـام» كميسيون تحقيق
و دريافت يافتـه ررسيب و مطالعات مفصل در يك موضوع خاص هـاي آن بـراي اعمـال ها

و يا تغيير در قوانين كشور است تـرين مثـال در ايـن زمينـه تشـكيل معـروف. اصالحات
هدف اين كميسيون پيشنهاد يكسري قوانين. است 1992در سال» كميسيون ليندبك«

___________________________________________________________________________ 
. اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش مركز ارشد پژوهشگر٭

1. Olof Palme 
2. Alva Myrdal 
3. Nils Andren 
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. شـد كه سوئد در آينده با آن مواجـه مـي اقتصادي سالم صرفنظر از محيط اقتصادي بود
از17. موفقيت كميسيون ليندبك بسيار درخشان بود هـاي ارائـه ين توصـيهتر مهممورد

.شده در گزارش نهايي در شكل لوايح اقتصادي متعدد ازسوي دولت به پارلمان ارائه شد
ي وزيـر بـه دسـتور دفتـر نخسـت» پژوهي سوئد كميسيون آينده« 2011در نوامبر
نـيم طـولو سـال پژوهي كه فعاليـت آن مـدت يـك وظيفه كميسيون آينده. تشكيل شد

احتماالً با آنها مواجه خواهد 2050هايي بود كه كشور سوئد تا سال كشيد، تعيين چالش
از) گذار سوئد مجلس قانون(رهبران چهار حزب اصلي ريكسداگ. شد با دعوت از برخـي
و جامعه مدني بـه ايـن ان، نمايندگان بخشين پژوهشگران، اقتصاددانتر مهم هاي تجاري

.كميته، درصدد برآمدند كه به انتخاب مسير درست در آينده سوئد كمك كنند
حوزه اصلي به شناسايي مشكالت6دولت سوئد از كميسيون خواسته بود كه در

از. آينده سوئد بپردازد : اين مشكالت عبارتند
و چالش.1  توسعه فناورانه،هاي جهاني شدن
 هاي توسعه پايدار، چالش.2
 هاي توسعه جمعيتي، چالش.3
و ادغام در بازار كار، چالش.4  هاي مهاجرت
و برابري جنسيتي، چالش.5  هاي دمكراسي
. هاي انسجام اجتماعي چالش.6

و اي از مطالعات آينده رو در ابتدا پيشينه گزارش پيش و بازيگران پژوهانه در سوئد
و جايگاه اين ؤسسات مرتبط با كار آيندهم و نيز شرايط كنوني سوئد پژوهي در آن كشور

مي هاي بين كشور در برخي از شاخص هاي گزارش در ادامه اهم يافته. كند المللي را ارائه
صورتبه 2050چالش اصلي سوئد تا سال6درخصوص» پژوهي سوئد كميسيون آينده«

شد واقع و مفصل ذكر و پيش نتيجه بررسي.ه استبينانه هاي متعدد همگي نشان بيني ها
هم مي و زندگي كردن است دهند كه سوئد اما. اكنون كشوري بسيار مناسب براي كار

استمرار وضعيت مناسب. موفقيت در گذشته تضميني براي موفق ماندن در آينده نيست
و آمادگي الزم پيشهاي كنوني در آينده سوئد مستلزم هوشياري نسبت به چالش رو

. براي مواجه با آنهاست
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و نويسنده شهير سوئدي در يكي از جمالت نغز خود گفته1تيگ دانيلسون كمدين
جر«: است و ت نگاه كردن به آينده را هم نداشته باشي،ئاگر به گذشته نگاه نكني

ت2.»كالهت پس معركه است همأاين عبارت درصدد نگرش كيد بر اين حقيقت است كه
و هم تحليل به،نگر در درك جايگاه كنوني سوئد هاي آينده تاريخي عواملي كه منتهي

و نيز مسيري كه اين كشور در آينده  ايجاد سوئد با مختصات كنوني آن شده است
مي خواهد پيمود، نقش برجسته . كنند اي را ايفا

مييسوئد از بسياري جهات كشور و مناسب براي زندگي محسوب در شود
پذيري جهاني، هايي نظير دمكراسي، آزادي مطبوعات، مبارزه با فساد، رقابت شاخص

و نوآوري، خالقيت، اقتصاد دانش در رديف كشورهاي ... محور، برابري جنسيتي، رفاه
و سرآمد قرار پيش .داردرو

و ديگر. نيستاما موفق بودن در گذشته تضميني براي موفق ماندن در آينده سوئد
و دهه رهاي جهان در سالكشو ها هايي اساسي در برخي از حوزه هاي آينده با چالش ها

و به كشور. مواجه خواهند شد سوئد براي اينكه بتواند در آينده همچنان موفق بماند
و زندگي تبديل شود تري ايدئال رابهبراي كار ناچار بايد بتواند برخي از الزامات اين مهم

و هوشمندانهتر مهمجملهاز. برآورده كند و يندهايافرين اين الزامات تحليل فعال تغيير
و واقع نهايت اينكهدر. روي اين كشور در آينده است هاي فرا بينانه از چالش برآورد صحيح

و مديريت اين چالشهدر مسير مواج ازه ها در آينده، بديهي انگاشتن موفقيت، كاستن
و  و مستمر جايگاه مناسب كنوني كشور را خوردن نبايد گزينه فريبتالش روزافزون

و مردم با .شدروي ميز مسئوالن، سياستگذاران

 پژوهي آيندهتاريخچه.1-9
 پژوهي در سوئد آينده پيشينه.1-1-9

و نقش در سوئد مانند بيشتر كشورهاي جهان بسياري از روندها در باز تعريف جايگاه
مثابه يك مدير جاي خودبهتقريباً در بيشتر كشورهاي دنيا دولت. دولت سهيم هستند

و هماهنگ گر، تسهيل عنوان يك تضمين را به دولت به كننده داده كننده، مقرراتگذار
___________________________________________________________________________ 

1. Tage Danielsson.  
2. Commission on the Future of Sweden (2013).  
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كماكان بايد وظايف اصلي هاي جديد از وظايف آن، رغم برداشتبهدولت حال اينبا.است
و مديريت جامعه را به نحو احسن ايفا كند خود يعني جهت ه ازاين. دهي شياريورو

و بررسي و اتكا به بحث در هاي پيش هاي مرتبط با اتفاق درخصوص آينده رو نه فقط
و مطالعات آينده پيش(مقام كشف آنها  به،)نگري بيني اي كه بايد عنوان آينده بلكه

و برنامه تخمين(ساخته شود  ميدو)ها ها آن. شود چندان و پرداختن براي ساختن
اي از مطالعات انجام شده توسط نهادهاي ها از طيف گسترده هاي محتمل، دولت آينده

و يا خدمات مي دولتي .برند دهندگان اطالعاتي بخش خصوصي بهره
و فعاليتپژ مطالعات آينده و متنوع هاي آينده وهي محور در عصر ما بسيار گسترده

ترين مباحث مطرح شده در اين خصوص، موضوعاتي است كه اين يكي از اصلي. اند شده
و مطالعات آينده فعاليت و موضوعاتي از قبيل آموزش. نگرانه بيشتر معطوف به آنهاست ها

هاي صنعتي، محيط هاي نوظهور، پيشرفت هاي نو، فناوري پرورش، توسعه پايدار، انرژي
و  . نگرانه را به خود اختصاص داده است حجم زيادي از مطالعات آينده... زيست

به هاي بخشي براي اين مطالعات در نظر گرفته كشورهاي مختلف دنيا چه اولويت و اند
و چالش ، محلي(روي سطوح مختلف حكومتداري فراهاي ساختاري چه دليل؟ چه موانع

و و تبادل نظر پيرامون اهداف ...) كشوري براي فراهم آوردن فضاي مناسب براي بحث
و نيل به آنها وجود دارد؟ چه بحث آينده مي نگرانه و با كدام فكت هايي مطرح ها شوند

و تفاوت شوند؟ چه شباهت پشتيباني مي و سياق بحث هايي در اولويت ها و سبك هاي ها
 يكديگر وجود دارد؟ملي كشورهاي مختلف با 

گيري ملي ها در جهت به بعد جايگاه دولت 1970در بسياري از كشورها از دهه
و اجتماعي  نگرانه نيز با اين مطالعات آينده. تر شده است رنگكماهداف اقتصادي

و اگرچه بسيار متنوع بوده، ولي گيري جديد دولت جهت حال درعين ها مقارن گشت
.ت بخشي شده استبسيار معطوف به مطالعا

و تنظيم نخستين خانواده از مطالعات آينده گري نگري به آينده سياسي، اداري
مي نظام پنج چالش اصلي آينده كه در اين زمينه در ادامه هويدا شدند. پرداخت ها

: عبارت بودند از
 نوسازي اداره بخش عمومي،-
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 هاي سياسي، تمركززدايي از نظام-
و مقررات قابليت حكمروايي دمكراسي-  هاي سياسي، هاي جديد براي نظام ها
و آينده-  هاي محتمل آن، اروپا
.1نظم نوين جهاني-

جزيره اسكانديناوي كه از غرب با كشور سوئد كشوري است در شمال اروپا در شبه
و از  جنوب غربي نروژ، از شمال شرق با كشور فنالند، از جنوب شرقي با درياي بالتيك

به. است با كشور دانمارك همسايه  و دولت نظام حكومتي سوئد پادشاهي مشروطه است
و نخست. شود شكل پارلماني اداره مي  وزير پادشاه در اين كشور مقامي تشريفاتي است

آن10سوئد حدوداً. مسئول اداره امور كشور است وزارتخانه دارد كه كل كارمندان
از وزارتخانه همچنين تعداد زيادي از نهادهاي كوچك. كند نفر تجاوز نمي 4500ها

هاي نمايندگي، نهادهاي پژوهشي، ها، شوراها، هيئت ها، كميسيون همانند كميته
و  مي... نهادهاي فرهنگي اين.2دهند در سوئد وجود دارند كه مستقيماً به دولت گزارش

خ و مقررات تأسيس .ود تابع قوانين دولتي هستندنهادها مستقل بوده، اما در اسناد
اكنون چهل سال پيش وضعيت سوئد از بسياري از جهات با سوئدي كه هم

هايش تلويزيون ملي سوئد شروع به پخش برنامه 1970در سال. بينيم تفاوت داشت مي
و در همان سال مجلس نمايندگان سوئد به را اليحه3)ريكسراگ(صورت رنگي كرد اي

م . ساعت در هفته تقليل يافت40وجب آن ساعات كار كارمندان به تصويب كرد كه به
ها آزادي حق انتخاب نوع مدارس براي فرزندان تنها در اختيار گروه معدودي در آن سال

و ارائهمتنفذان از  دهنده انحصاري تلفن در كشور، شركت دولتيو قدرتمندان بود
. بود4»تلوركت«

از هاي پس از آن، دولت سوئد در سال سال كاهش18به20سن بلوغ قانوني را

___________________________________________________________________________ 
1. Herault, 2006.  
2. Paillard, 2006.  

 گيرييمنهاد تصم ترينيو عاليملينهاد قانونگذار) Sveriges Riksdagيا Riksdagen:يسوئد( يكسداگر3. 
ر 1971از سال. سوئد است س يكسداگتاكنون ازيمجلستك يستمتابع و :يسوئد( يندهنما 349است

Riksdagsledamöter (ميصورت تناسببهها يندهنما. شده استيلتشك . شونديانتخاب
4. Televerket 
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هاي امتيازي والدين را براي اعمال را وضع كرد، طرح1»مجازات فيزيكي«داد، ممنوعيت
و منزل معرفي كرد .اصالحات در وضعيت كار والدين در ادارات

و. اتفاقات آن دوره اكنون به يك خاطره دور در اذهان همه بدل شده است سوئد
بهجهان تغيير جهاني ويژه در رابطه با مسائلي مانند رشد جمعيت، فناوري، ات شگرفي را

و گرايش هاي مختلف نسبت به محيط زيست شدن، رفاه، آزادي در انتخاب، ارتباطات
و فرزندان. اند تجربه كرده چهل سال بعد چه تغييراتي اتفاق خواهد افتاد؟ كشور سوئد

با 2050هاي تازه متولد شده در سال نسل و زيست؟ جامعه سوئد چگونه خواهند بود
چه چه چالش و جهاني كه در فرايندهايي هايي در آينده مواجه خواهد شد؟ جامعه سوئد

مي آن زندگي مي  دهد؟ كنيم را تحت تأثير قرار
شد مطالعات آينده . پژوهانه در سوئد درست پس از پايان جنگ جهاني دوم ظاهر
و كشوري انجمن سوئدي برنامه«بخشي مانند هاي اين مطالعات را آژانس 2»ريزي شهري

شد 1947انجام داد كه در سال هاي عمومي دولت سوئد در ابتدا مجذوب بحث. تأسيس
به درباره مطالعات آينده دليل وقوع تغييرات سريع در وضعيتي پژوهانه شد، ولي

و ربط سياسي آن با برنامه تأسيس سازماني مجزا ريزي اجتماعي، از ايده تكنولوژيكي
به بعد حجم اين 1970از دهه. نگرانه استقبال نكرد هاي آينده براي اجراي پژوهش

و نگاه پيشروانه اندازهاي آينده پيدا بيني چشم تري در پيش مطالعات افزايش يافته
پالم كارگروهي به رياست آلوا اولوفوزير وقت به دستور نخست 1971در سال. كردند

هاي گوناگون مطالعات ير كشور ايجاد شد كه مأموريت اصلي آن مرور جنبهميردال وز
و ارائه گزارش در اين باره بود آينده نتايج مطالعات 1972در تابستان. پژوهي در سوئد

در به دنبال توصيه. منتشر شد3»انتخاب آينده«اين كارگروه تحت عنوان  هاي مندرج
شد موقت براي مطالعات آينده يك دبيرخانه 1973آن گزارش، در سال  . پژوهي تأسيس

دو وظيفه اصلي اين.4وزيري بود دبيرخانه به لحاظ اداري وابسته به دفتر كابينه نخست
و دبيرخانه يكي ارائه مطالعات آينده و ديگر اسناد مشابه به دولت براي برانگيختن پژوهي

و جايگزين در ارائه سناريوها به تصميمفرايند هاي احتمالي گيري، ديگري تشويق
___________________________________________________________________________ 

1. Corporal Punishment 
2. The Swedish Society for Town and Country Planning 
3. To Choose a Future 
4. FUTURES, February 1975.  
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و انجام مطالعاتي براي مشاركت عمومي در بحث هاي مرتبط با توسعه جامعه در آينده
.نيل به اين منظور بود

و دفاعي توجه دارد سوئد به مطالعات آينده يك. پژوهي در حوزه امنيت ملي اين
است حقيقت پذيرفته شده است كه چون سوئد كشوري كوچك با جمعيت نسبتاً كم 

و امنيتي بين درنتيجه هاي سوئد براي المللي شايد تأثير زيادي از تالش محيط دفاعي
و يا حفظ موازنه قدرت در سطح جهاني نپذيرد را. تغيير اما سوئد بايد همه تالش خود

و يا حتي براي اجتناب از تأثيرات مخرب كشمكش االمكان كاهش آن آثار هاي جهاني
آي. كار گيرد به و امنيتي سوئد در سال ندهمطالعه  1981پژوهانه خوبي در حيطه دفاعي

و تحت هدايت وزارت دفاع انجام داد از. را نيلز آندرن آوري جمعيكسو هدف آن مطالعه
و امنيتي سوئد با نگاهي به  و اطالعات موجود در سيستم دفاعي و ساختاردهي منابع

و توسعه نظام بين و بررسي مشكالت مرتبط با اين حوزه ديگر ازسويالملل در آينده ها
و چالش 1.ها بود احياناً ارائه راهكارهايي براي مقابه با مشكالت

2سوئد آيندهدر ليندبك كميسيون.2-1-9

بي 1992در دسامبر و سابقه در سوئد، دولتو در بحبوحه بحران اقتصادي كمرشكن
اقتصاددانان خود دعوت كرد تا رياست ترين يكي از معروف» عسار ليندبك«اين كشور از 

و تفحصي را برعهده بگيرد كه رسالت اصلي آن ريشه يابي داليل وقوع كميسيون تحقيق
و يافتن راهكارهايي براي حل اين معضل بود اعضاي كميسيون هفت. بحران اقتصادي

و پنج اقتصاددان بود كه همگي نفره متشكل از يك جامعه  شناس، يك تحليلگر سياسي
و اساس اين مطالعه بر مبناي بررسي. توسط ليندبك انتخاب شده بودند هاي عميق

و صاحبنظراني از احزاب سياسي مختلف، اتحاديه مصاحبه و هايي با متخصصان ها
3»متحول كردن سوئد«نتايج اين پژوهش سه ماه بعد با عنوان. هاي دولتي بود سازمان

در. منتشر شد و جمع»ون ليندبككميسي«روش استفاده شده بندي آراي، تحليل
و انتخاب بهترين توصيه و تشخيص و راهكارهاي ارائه شده بود مختلف هدف آن،. ها

___________________________________________________________________________ 
1. Nils Andren, 1981.  
2. The Lindbeck Commission on the Future of Sweden 
3. Turning Sweden Around 



 پژوهي جهان آينده 728

پيشنهاد يكسري قوانين اقتصادي سالم صرفنظر از محيط اقتصادي بود كه سوئد در
.1شد آينده با آن مواجه مي

از17. موفقيت كميسيون ليندبك بسيار درخشان بود هاي ين توصيهتر مهم مورد
ارائه شده در گزارش نهايي در شكل لوايح اقتصادي متعدد ازسوي دولت به پارلمان ارائه 

در كنفرانس مطبوعاتي كه پيش از منتشر شدن نتايج نهايي كميسيون ليندبك. شد
و تلويزيون حضور  و راديو و گزارشگر از مطبوعات برگزار شد، بيش از يكصد خبرنگار

و  و تحليل نتايج رسانهداشتند هاي مختلف براي چند هفته متوالي مشغول تجزيه
و ارائه آن به مردم بودند . گزارش

 پژوهان سوئد آينده.3-1-9
2آندرن نيلز

از آينده) 2004- 1918(نيلز آندرن و دانشمند علوم سياسي يكي اسبق رؤساي پژوه
آندرن طي همكاري با كالج. ميالدي بود50الملل در دهه انستيتو سوئدي روابط بين

كه دورهاستكهلم  بهدرهاي آموزشي زيادي را برگزار كرد دانشگاه تأسيس نهايت
شد 1960در سال3استكهلم و نيزبهدر آن دوره. منجر دليل سطح كيفي باالي كار
كردندميزياد آن، بيشتر سياستمداراني كه به سوئد مسافرت تأثيرگذاري قدرت 

الملل نيز بيناز انستيتو سوئدي روابط،)جمهور اسبق آمريكا رئيسجمله جيمي كارتراز(
از.4بازديد مي كردند و امنيتي آيندههاي پروژهينتر مهميكي پژوهانه در حيطه دفاعي

و تحت 1981سوئد در سال  شد توسط نيلز آندرن آن. هدايت وزارت دفاع انجام هدف
و جمع يكسومطالعه از  و اطالعات موجود در سيستم دفاعي و ساختاردهي منابع آوري

و از سوي ديگر بررسي بينامنيتي سوئد با نگاهي به توسعه نظام  الملل در آينده،
مش حوزهمشكالت مرتبط با اين  و احياناً ارائه راهكارهايي براي مقابه با و ها كالت

.5ها بود چالش

___________________________________________________________________________ 
1. Paillard, 2006.  
2. Nils Andren 
3. Stockholm University 
4. Utrikespolitiska institutet 2013.  
5. Andren, 1981.  



ـ آينده  729 پژوهي در سوئد فصل نهم

 ميردال آلوا

وزير نخستوي به دستور. ميالدي بود70وزير كشور سوئد در ابتداي دهه1آلوا ميردال
هاي گوناگون جنبهاصلي آن مرور مأموريت كارگروهي را ايجاد كرد كه2وقت اولوف پالم

و ارائه گزارش در اين خصوص بود آيندهمطالعات   1972در تابستان. پژوهي در سوئد
هاي توصيهبه دنبال.شدمنتشر3آينده نتخابانتايج مطالعات اين كارگروه تحت عنوان

يك دبيرخانه موقت براي مطالعات آينده پژوهي 1973مندرج در آن گزارش، در 
دو.4وزيري بود نخستدبيرخانه به لحاظ اداري وابسته به دفتر كابينه. گرديدتأسيس 

و ديگر اسناد مشابه به دولت آيندهوظيفه اصلي اين دبيرخانه يكي ارائه مطالعات پژوهي
و به و ارائه سناريوها در جايگزينمنظور برانگيختن و تصميمفرايند هاي احتمالي گيري؛

در ديگري تشويق به مشاركت و بحثعمومي هاي مرتبط با توسعه جامعه در آينده
. بودانجام مطالعاتي براي نيل به اين منظور 

 سر ليندبكا

و 1992در دسامبر سابقه در سوئد، دولتبيو در بحبوحه بحران اقتصادي كمرشكن
ترين اقتصاددانان خود دعوت كرد تا رياست معروفيكي از5سر ليندبكااين كشور از 

و تفحصي را  آنبركميسيون تحقيق يابي داليل وقوع ريشهعهده گيرد كه رسالت اصلي
و يافتن راهكارهايي براي حل اين معضل بود اعضاي كميسيون هفت. بحران اقتصادي

يك جامعهنفره متشكل از يك  كه تحليلگرشناس، و پنج اقتصاددان بود همگي سياسي
و بررسيمبنايبراساس اين مطالعه. توسط ليندبك انتخاب شده بودند هاي عميق

و صاحبنظراني از احزاب سياسي مختلف، مصاحبه و اتحاديههايي با متخصصان ها
6»متحول كردن سوئد«نتايج اين پژوهش سه ماه بعد با عنوان. هاي دولتي بود سازمان

در. منتشر شد و»كميسيون ليندبك«روش استفاده شده بندي آرا مختلف جمع، تحليل
و انتخاب بهترين  و راهكارهاي ارائه شده بود توصيهو تشخيص  هدف آن، پيشنهاد. ها

___________________________________________________________________________ 
1. Alva Myrdal 
2. Olof Palme 
3. To Choose a Future 
4. FUTURES, February 1975 
5. Assar Lindbeck 
6. Turning Sweden around 
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آن يكسري قوانين اقتصادي سالم صرفنظر از محيط اقتصادي بود كه سوئد در آينده با
.1شدميمواجه 

م. موفقيت كميسيون ليندبك بسيار درخشان بود هاي توصيهينتر مهمورد از هفده
ارائه شده در گزارش نهايي در شكل لوايح اقتصادي متعدد از سوي دولت به پارلمان 

در كنفرانس مطبوعاتي كه پيش از منتشر شدن نتايج نهايي كميسيون. ارائه شد
و تلويزيون  و راديو و گزارشگر از مطبوعات ليندبك برگزار شد، بيش از يكصد خبرنگار

و  و تحليل نتايج هاي مختلف رسانهحضور داشتند براي چند هفته متوالي مشغول تجزيه
و ارائه آن به مردم بودند . گزارش

 آندرس سندبرگ

و بزرگدر حال حاضر يكي از در فرا اومانيستپژوهان حوزه آيندهترين معروفترين
از عصب2سوئد آندرس سندبرگ و يكي گذاران ايدوكسا بنيانشناس دانشگاه آكسفورد

شد 2000پژوهشي است كه در سال سه مؤسبوده كه  اين. در شهر استكهلم سوئد بنا
و مؤسسه  و) Transhumanist(اومانيستي فراداراي گرايش هاي سياسي ليبرال بوده

هاي مرتبط با كاهش سياستهاي نوظهور، فناوريعمده تمركز آن بر ارتقا ديناميسم، 
و  و نيز آسيبريسك و تبادل نظر پيرامون چالش هاي محيط زيست ها، بحث

.هاي پيش روي بشر در آينده است چالش

 نيما سنندجي

و يكي از4التحصيل رشته مهندسي پليمر از دانشگاه تكنولوژي چالمرز فارغ3نيما سنندجي
با. پژوهي كاپتوس در شهر مالمو است آيندهبنيانگذاران اتاق وي همچنين سابقه همكاري

حد IEAو Timbro, New Directionهاي فكر اتاق  2012تا 2006هاي سالفاصل را در
و بيشتر و پژوهشي خويش داشته هاي مشيخطروي موضوعاتي همانند در پيشينه علمي

و تغييرات سياستاقتصادي،  و گرمايش جهاني .اقليمي متمركز شده است هاي ادغام
___________________________________________________________________________ 

1. Paillard, 2006.  
2. Andreas Sandberg  
3. Nima Sanandaji 
4. Chalmers University of Technology 
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و با و تالشبا شروع دوره رياست نيما سنندجي در كاپتوس وي حمايتها هاي
پژوهي در دوره آيندهاين اتاق.شدهاي ارزنده كاپتوس شروع فعاليتدوره جديدي از 

را در دستور كار Ohlininstitutetو Timbro،Foresجديد همكاري با مراكزي مانند 
.قرار داده است

 پژوهي سوئد آيندهپژوهان عضو كميسيون آينده.2-9
شد نخستبه دستور دفتر»پژوهي سوئد آيندهكميسيون« 2011در نوامبر . وزيري تشكيل

ازويكپژوهي كه فعاليت آن مدت آيندهوظيفه كميسيون و برخي نيم سال طول كشيد
وتر مهم هم آيندهترين سرشناسين ، آمدندپژوهان كنوني سوئد در آن كميسيون گرد
شد 2050هايي بود كه كشور سوئد تا سال چالشتعيين .احتماالً با آنها مواجه خواهد

و آيندهاز اعضاي اين كميسيون كه كمك شايان ذكري در مطالعات پژوهانه
و تنظيم  بهمياند كردههاي آينده سوئد چالششناسايي مارگارت اليزابت اكسن توان

و استاد برجسته2مديره كميسيون، كلس اكلوند هيئترئيس1جانسن اقتصاددان
،4»مديره فدراسيون ملي كشاورزان سوئدي هيئترئيس«،3دانشگاه، هلنا جانسون

و پزشك برجسته جراحي اعصاب، اوا نوردمارك5پكا ملرگارد رئيس كميته6استاد
استاد برجسته8، يوهان راكستروم7اي حرفهكارمندان اجرايي كنفدراسيون سوئدي 

و رئيس  هامبل«رئيس 10مرنوش ساعتچي،9»آوري استكهلم تابمركز«دانشگاه
و خالقيت آژانس 11»استورم استاد انستيتو آموزش« 12الرس تراگارد،»پرورش ايده

___________________________________________________________________________ 
1. Margaret Elisabeth Ax:son Johnson 
2. Klas Eklund 
3. Helena Jonsson 
4. National Board of Directors of the Federation of Swedish Farmers (Lantbrukarnas 
Riksförbund – LRF)
5. Pekka Mellergård 
6. Eva Nordmark 
7. The Swedish Confederation for Professional Employees (Tjänstemännens 
Centralorganisation – TCO)
8. Johan Rockström 
9. Stockholm Resilience Centre 
10. Mernosh Saatchi 
11. Humblestorm 
12. Lars Trägårdh 
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و مدير«2و استينا وستربرگ1ارستا اسكوندال،»عالي ميراث كل توسعه موسيقي
.اشاره كرد3»سوئد

و مجالت آينده.3-9  پژوهي مؤسسات
مي عمده آثار مرتبط با آينده گيرد، اما مطالعاتي پژوهي در سوئد در سطح مركزي انجام
و شهرداري نيز در سطوح منطقه مي اي وجه مشخصه اين. شود ها در اين كشور انجام

آ پروژه و دولتي در اجراي ن است همچنين بيشتر ها مشاركت بخش خصوصي
.پژوهي دارند هاي بزرگ دپارتمان فعالي در حيطه مطالعات آينده شركت

و متنوعي در مطالعات آينده به بازيگران پرتعداد و صورت پژوهي سوئد درگير بوده
از. كنند تعاملي با يكديگر كار مي در سطح- پژوهي ين بازيگران حيطه آيندهتر مهميكي

و تصميم-ملي . گيري است نهادهاي نزديك به مراكز قدرت
و چشم هاي مرتبط با برنامه بخش و آژانس انداز در برخي از وزارتخانه ريزي هاي ها

دولتي كه مسئول ارائه مشاوره به مقامات در يك حوزه تخصصي هستند معموالً در 
خ و كارهاي مي ويش قسمتي را به آيندهمطالعات براي مثال،. دهند پژوهي اختصاص

و ارتباطات«كه به4»انستيتو ملي زندگي كاري« گزارش كار5»وزارت صنعت، اشتغال
يا مي و و برنامه هيئت ملي مسكن، ساختمان«دهد هاي كه نتايج بررسي6»ريزي سازي

به. دهد گزارش مي7»وزارت محيط زيست«خود را در اختيار  صورت منظم اين هيئت
.8دهد مطالعاتي را درباره توسعه مناطق شهري در آينده سوئد انجام مي

و تفحص«يك رويه عادي در دولت سوئد، تشكيل براي انجام9»كميسيون تحقيق
و دريافت يافته بررسي و مطالعات مفصل در يك موضوع خاص به ها منظور اعمال هاي آن

و يا تغيير در قو ترين مثال در اين زمينه تشكيل معروف. انين كشور استاصالحات

___________________________________________________________________________ 
1. Ersta Sköndal Institute of Higher Education 
2. Stina Westerberg 
3. Music Development and Heritage Sweden (Statens musikverk)
4. The National Institute for Working Life 
5. Ministry of Industry, Employment and Communications 
6. The National Board of Housing, Building and Planning 
7. The Ministry of the Environment 
8. Herault, 2006.  
9. Commission of Inquiry 
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ها عموماً از نمايندگان اعضاي اين كميسيون. است 1992كميسيون ليندبك در سال
و نيز مجلس از تمامي احزاب موجود در پارلمان، نمايندگاني از سازمان هاي گوناگون

و كارشناسان آن حوزه مطالعاتي انتخاب مي و بررسي نتايج گزارش بحث. شوند نخبگان
و تفحص با سازمان به كميسيون تحقيق و نهادهاي بخش خصوصي ويژه جامعه مدني ها

.در سوئد به رويه اداري بسيار مهمي تبديل شده است
و انجمن اي، سمن هاي حرفه هاي تجاري، احزاب سياسي، سازمان اتحاديه هاي ها

و تبادل نظر در و بحث ميبهسوئد ديگر نيز در مباحث سياسي اين. شوند شدت درگير
از صورت همكاري با كميسيون مؤسسات يا به و يا مستقالً و تفحص دولتي هاي تحقيق

و برنامه هاي فكر خودشان در كار پيش طريق تشكيل اتاق .ريزي براي آينده هستند بيني
و ارائه راه دليل تخصص در تشخيص، پيش پژوهشگران نيز به حل بيني، ارزيابي

و بازيگر مهمي در مطالعات تصميمفرايندهاي مشكالت در گيري عمومي مشاركت كرده
ميبهپژوهي آينده به. آيند حساب در پژوهشگران در سوئد همچنين دليل مشاركت
و شوراهاي پژوهشي ابداع نگري علمي كه توسط آكادمي هاي آينده فناوري هاي علمي

مي پژوهي اين اي در آينده شد، نقش برجسته .كنند كشور ايفا

1پژوهي آينده مطالعات انستيتو.1-3-9

 1973پژوهي واقع در استكهلم سوئد كه ابتدا در سال رسالت اصلي انستيتو مطالعات آينده
و در سال عنوان يك كميسيون دولتي براي پيش به بيني آينده سوئد تشكيل شده بود

و مطالعات بلند عنوان كنوني آن تغيير شكل داد، انجامبه 1987 مدت با هدف ايجاد
و فرصت تشويق بحث هاي فراروي توسعه اجتماعي در سوئد هاي عمومي درباره تهديدها

بودجه اين مؤسسه كه يك بنياد پژوهشي) ميليون يورو8/1(درصد75امروزه. است
و تحقيقات سوئد تأمين مي و بقيه آن را بودجه مستقل است را وزارت آموزش  هاي كند

و خصوصي تخصيص يافته براي پروژه نظير شوراهاي پژوهشي،(هاي خاص عمومي
و ها، اتحاديه شركت مي...) هاي تجاري، اتحاديه اروپا بيشتر مطالعات انستيتو. كند محقق
و دولت رفاه است در حوزه .2هايي نظير بازار كار، زندگي فرهنگي، شهروندان، جامعه

___________________________________________________________________________ 
1. The Institutte for Future Studies (Framtidsstudier) 
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، اقتصاددانان، مورخانشامل(پژوهشگر اصلي25 پژوهي انستيتو مطالعات آينده
و جمعيت جامعه به) شناسان شناسان، جغرافيادانان و دارد كه عمدتاً استاد دانشگاه بوده

و همكاري اين مؤسسه با دانشگاه و ديگر دپارتمان همين دليل تعامل هاي پژوهشي ها
مي انستيتوبرنامه پژوهشي. بسيار زياد است و به تأييد هيئت امنا كه مدير نويسد

و تشكيل دوره رسد، تعيين مي با مدت زمان اين دوره. هاي آن است كننده جذب نيرو ها
بر بيشتر تمركز مطالعات انستيتو آينده. سال است6-4توجه به موضوع آن بين  پژوهي

هايي مانند وژهپر(ساله آينده سوئد است 100تا50انداز بلندمدت مطالعات با چشم
و تبعات پير شدن جامعه اگرچه مطالعاتي با دامنه) جايگاه زنان در جامعه، كودكان كار

.گيرد را هم دربرمي) ساله30تا10(تر زماني كوتاه
مي هاي پژوهشي كه در مطالعات اين مؤسسه آينده روش شود پژوهي استفاده

و برخي از آنها عبارتند از اقتصادسنجي،(ويسي، ابزارهاي كمي سناريون: متعدد بوده
و مدلينگ شبيه بر در زماني كه پروژه) سازي - هاي طوالني اجتماعي مبناي سري ها

و رويكردهاي كيفي زماني كه هدف از پژوهش، كشف تغييرات در اقتصادي است
و مثل قدرت بسيج(رفتارهاي اجتماعي  .1باشد...) گري، نقش خانواده

مقاالت چاپ: هاي متفاوتي است پژوهي در شكل مطالعات آينده دادهاي انستيتو برون
و پرونده  هاي ها، سازمان دولت، اتحاديه(گيران هايي براي تصميم شده در مجالت علمي، اسناد

و بررسي«گوناگون درگير در و شركت در همايش2»هاي عمومي بحث كه، و سمينارهايي ها
و تصميم مي پژوهشگران معموالً پژوهشگران اين انستيتو تشويق. آورد گيران را گردهم

ويژه از طريق انتشار نتايج كارهاي خود به شكلبه- شوند كه در مطالعات خويش مي
و مصاحبه از دامنه گستره-ها مقاالت در مطبوعات .نظر قرار دهندمدرا مخاطبان تري

 جايزه نوبل.2-3-9

و 1900ژوئن سال29بنيادي خصوصي است كه در3بنياد نوبل براي اجراي وصيت
و مالي جايزه نوبل ايجاد شد بي. مديريت اجرايي شك يكي از معتبرترين جايزه نوبل كه

___________________________________________________________________________ 
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، شيميدان توسط آلفرد نوبل 1895در سال ين جوايز در سطح جهان استتر مهمو
و براي و مخترع سوئدي بنيان گذاشته شد هاي هاي برجسته در زمينه مشاركتمهندس

و فيزيولوژي يا پزشكي اهدا مي از سال. شود فيزيك، شيمي، ادبيات، اقتصاد، صلح
كند، آن را اهدا مي1، شاه سوئد، بجز جايزه صلح نوبل كه كميته نروژي نوبل1902

2.است رسماً تمامي جوايز را در استكهلم اهدا كرده

نيز شناخته4، كه با نام آكادمي سلطنتي علوم سوئد3فرهنگستان پادشاهي علوم سوئد
و غيردولتي در استكهلم سوئد است كه در سال شود، مؤسسه مي تأسيس 1739اي علمي
و رسالت اين فرهنگستان. شد و تقويت تأثير آن در جامعه«شعار . است5»ترويج علوم

بر وظيفه انتخاب برنده جايزه نوبل در رشته و شيمي عهده فرهنگستان پادشاهي هاي فيزيك
و6اين فرهنگستان همچنين وظيفه انتخاب برندگان جايزه علمي كرافورد. علوم سوئد است

را برعهده دارد كه به جايزه7»جايزه علوم اقتصادي بانك مركزي سوئد به ياد آلفرد نوبل«نيز
و آن را8ميالدي، بانك مركزي سوئد 1968در سال جايزه نوبل اقتصاد نيز معروف است

.9 البته جايزه نوبل اقتصاد در ليست جوايز مرتبط با بنياد نوبل جايي ندارد،گذاري كرد پايه
در مؤسسه 10آكادمي سوئد يا فرهنگستان سوئد و فرهنگي مستقل اي علمي

و 11شاه گوستاو سوم 1786كشور سوئد است كه آن را در سال  براي پاسداشت زبان
ا و در 1901ز سال ادبيات سوئدي تأسيس كرده وظيفه انتخاب برنده جايزه نوبل
ترين نيز يكي از بزرگ 13انستيتوي كارولينسكا.12رشته ادبيات را برعهده دارد

و مؤسسه دانشگاه و غيردولتي است كه در استكهلم هاي علوم پزشكي اروپا اي علمي
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و سوئد واقع شده راو وظيفه انتخاب برنده جايزه نوبل در رشته فيزيولوژي پزشكي
.برعهده دارد

ساختن،ساختن رازهاي حيات انسان آشكاربرندگان اين جوايز نقش مهمي در
نُرم آينده و ارتقاي دليل بنياد نوبل به1.اند المللي داشته هاي بين اي بهتر براي مردم جهان

و تقويت احساس مسئوليت در دريافت نقش فراوانش در ساختن آينده كنندگان اي مطلوب
مين جوايز نسبت به نسلاي .حساب آيدبهنگاري تواند به منزله يك مؤسسه آينده هاي آينده

2كاپتوس.3-3-9

در شهر 2005پژوهي مستقل سوئد است كه در سال هاي آينده اتاق كاپتوس يكي از
و آندرياس5، كريستوفر فيل4بنيانگذاران اين مؤسسه نيما سنندجي. تأسيس شد3مالمو
و برون. بودند6نايمن دادهاي كاپتوس به زبان سوئدي است، اما بعضاً عمده مطالب

و گزارش ، ژورنال استريت وال، گاردينالمللي نظير هاي بين هاي آن در رسانه مطالب
و مطالب منتشر تنوع گزارش. شود منتشر مي8اينترپرايز آمريكنو7مگزين پيج فرانت ها

و مقررات مرتبط با بازار كار تا خط هاي ادغام، از مديريت مشي شده كاپتوس قواعد
و بازيافت پسماندها تا يارانه .گيرد هاي انرژي در ايران را دربرمي محيطي

و9چالمرزالتحصيل رشته مهندسي پليمر از دانشگاه تكنولوژي فارغنيما سنندجي
 ,Timbroهاي فكر وي همچنين سابقه همكاري با اتاق. يكي از بنيانگذاران كاپتوس است

New Direction وIEA و 2012تا 2006هاي را در حدفاصل سال در پيشينه علمي
و بيشتر روي موضوعاتي همانند خط هاي اقتصادي، مشي پژوهشي خويش داشته

و سياست .تغييرات اقليمي متمركز شده استهاي ادغام، گرمايش جهاني
و تأليف گزارش و انديشمند در تهيه . هاي كاپتوس همكاري دارند بيش از يكصد محقق

___________________________________________________________________________ 
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و حضور و مشاركت فعال كارمندان خويش در تأليف مقاالت اين مؤسسه با برپايي سمينارها
و جامعه علمي كشور سوئد در رسانه داشته ها سعي در شناختن حداكثري خويش به مردم

و تنها در بازه زماني  از 2010تا 2005است هاي مقاله در رسانه 750پرسنل آن بيش
و خارجي به چاپ رساندند با Captus Tiding اي با عنوان نامه كاپتوس هفته. مختلف داخلي

مي محافظه–گرايش ليبرال  شد 2008كرد كه در سال كاري منتشر .فعاليت آن متوقف
و با تالش و حمايت با شروع دوره رياست نيما سنندجي در كاپتوس هاي وي دوره ها

شد جديدي از فعاليت پژوهي در دوره جديد همكاري اين اتاق آينده. هاي ارزنده كاپتوس شروع
.را در دستور كار قرار داده است Ohlininstitutetو Timbro, Foresبا مراكزي مانند 

موتر مهم و مالكان، سياست رد عالقه كاپتوس حقوق مصرفين موضوعات  هاي كنندگان
و صنعت است مشي ادغام، خط .هاي اقتصادي، نهادها

1ايدوكسا.4-3-9

شد 2000ايدوكسا مؤسسه پژوهشي است كه در سال اين. در شهر استكهلم سوئد بنا
و مؤسسه داراي گرايش و عمده2اومانيستي فراهاي سياسي ليبرال تمركز آن بر ارتقاي بوده
و آسيب هاي نوظهور، سياست ديناميسم، فناوري و هاي مرتبط با كاهش ريسك ها، بحث

و نيز چالش تبادل نظر پيرامون چالش هاي پيش روي بشر در آينده هاي محيط زيست
و معروف همچنين در حال حاضر يكي از بزرگ. است در ترين آينده ترين پژوهان اين حوزه

ميبهاست كه يكي از بنيانگذاران ايدوكسا نيز3آندرس سندبرگكشور سوئد  .رود شمار
و ديگر گروه ايدوكسا به به صورت مستقل از احزاب سياسي و مذهبي هاي ذينفع سياسي

و همايش. دهد فعاليت خويش ادامه مي با همچنين ايدوكسا، سمينارها هايي را در رابطه
و به توليد گزارشموضوعات مورد عالقه خويش برگزار كر و ده هاي كارشناسي براي مؤسسات

و سازمان و بررسي اين موضوعات حال درعين هاي مختلف مبادرت ورزيده به غنابخشي بحث
. است4مدير كنوني ايدوكسا، والدمار اينگدال. كند تخصصي مبتال به آينده كمك مي

و بعضاً متضاد هاي ايدوكسا براي فائق آمدن بر شكاف فزاينده ميان ارزيابي متفاوت
___________________________________________________________________________ 
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هاي نوظهور، سعي كرده است در تأمين نيروي انساني خود هم از نظرات تأثيرات فناوري
و هم از ايده و اجتماعي مند هاي دانشمندان علوم تجربي بهره انديشمندان علوم انساني

و  و جامع درنتيجهشده اين الهام. تري در اين خصوص شود قادر به ارائه تحليل منصفانه
.است2نوشته ويرجينيا پوسترل1آن دشمنانو آيندهفكري برگرفته از كتاب

هاي زيستي، كاهش مضرات، خدمات بخش سالمت، موضوعاتي نظير فناوري
و سامانه بازشناسي با امواج رادي فناوري ينتر مهماز3وييهاي نانو، مالكيت معنوي

گفتني است كه شناسايي خودكار. پژوهي است موضوعات مورد مطالعه اين اتاق آينده
و جمع در آوري داده عناصر هاي مرتبط به آنان بدون دخالت انسان براي ورود اطالعات

به بسياري از عرصه و اجتماعي لزوم اهتمام و RFIDهاي صنعتي، علمي، خدماتي
پره استفاده از ظرفيت و .تر كرده است رنگ اي فراوان آن را هرچه بيشتر

4الملل انستيتو سوئدي روابط بين.5-3-9

در 1938يك سازمان غيرانتفاعي است كه در سال» الملل انستيتو سوئدي روابط بين«
و مجرايي براي انجام پژوهش. سوئد تأسيس شد هاي اين مؤسسه نهادي مستقل

و روشنگرانه آينده و سياست براي دسترسي به اطالعات در حوزه روابط بين پژوهانه الملل
و غنابخشي رسالت اصلي انستيتو سوئدي روابط بين. خارجي است الملل ارتقاي آگاهي

و سراسر جهان به بحث و عالقه در ميان مردم سوئد هاي عمومي از طريق ايجاد انگيزه
و روابط  و موضوعات مرتبط با سياست خارجي از. الملل است بيندر مسائل اين مهم

و نشست ها، برگزاري سمينارها، همايش طريق انجام پژوهش هاي علمي كه بعضاً ها
مي به و پژوهشگران صورت مشترك با ديگر نهادهاي پژوهشي انجام شود، حضور كاركنان

و ديجيتالي، انتشار كتاب آن در رسانه و مقاالت در ژورنال هاي تصويري در ها هاي علمي
و نيز مشاركت در شبكه مي هاي اطالعاتي بين موضوعات مرتبط . شود المللي انجام

و انگليسي منتشر مي .شوند محصوالت اين انستيتو به دو زبان سوئدي
طي همكاري با كالج استكهلم 1950الملل در دهه انستيتو سوئدي روابط بين
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كه دوره تأدرهاي آموزشي زيادي را برگزار كرد در1سيس دانشگاه استكهلمنهايت به
شد 1960سال  به. منجر و در آن دوره دليل نيلز آندرن زماني رئيس اين انستيتو بود

و نيز قدرت تأثيرگذاري زياد آن، بيشتر سياستمداراني كه به  سطح كيفي باالي كار
، از انستيتو)جمهور اسبق آمريكا ازجمله جيمي كارتر رئيس(كردند سوئد مسافرت مي

ميي روابط بينسوئد .2كردند الملل نيز بازديد
در كارمندان انستيتو سوئدي روابط بين و تحليلگران متخصص الملل، پژوهشگران

مي موضوعات مختلف حوزه روابط بين  هاي بيشتر تمركز پژوهش. دهند الملل را تشكيل
خطاين انستيتو و اين هاي امنيتي با نگاه ويژه بر تأثيرات مشي بر سياست خارجي

و آينده كشور سوئد است بر تحقيقات ها مبتني اين پژوهش. تحوالت بر وضعيت حال
و با هيئت تحريريه مستقل نگاشته مي و غيرسوگيرانه است انستيتو مدير. شود علمي

و حدود3اكنون مت كارلسون هم از50الي40است و نيز تعداد بيشتري كارمند ثابت
و و متخصصان، كارورزها به اساتيد وقت صورت پاره دانشجويان تحصيالت تكميلي

.الملل هستند مشغول همكاري با انستيتو سوئدي روابط بين
يك. شود اين انستيتو از مجراهاي متفاوت تأمين مالي مي سوم بودجه ساليانه حدود

مي آن از طريق كمك از. شود هاي مالي دولتي تأمين اعتبار بخش ديگري از بودجه آن
و بقيه آن از طريق درآمد حاصل از برگزاري4هاي پژوهشي فت كمك هزينهطريق دريا
و فروش كتاب همايش مي ها و آثار توليدي انستيتو به دست .آيد ها

كتابخانه آنا«5الملل همراه با دانشكده دفاع ملي سوئد انستيتو سوئدي روابط بين
و اداره مي6»ليند و تخصصي اين ترين حوزه اصلي. كنند را تأسيس هاي پژوهشي

و خط و موضوعات دفاعي، خارجي .هاي امنيتي است گذاري مشي كتابخانه مسائل

___________________________________________________________________________ 
11. Stockholm University 
2. Utrikespolitiska Institutet, 2013.  
3. Mats Karlsson 
4. Research Grants 
5. Swedish National Defense College 
6. Anna Lindh Library 
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1تيمبرو.6-3-9

و اشاعه ايده و موضوعاتي است كه حامي اصول بازارهاي رسالت تيمبرو توليد، ارتقا ها
و آزاد، نهادهاي آزاد، آزادي و به حداقل رساندن نقشدرهاي فردي كل يك جامعه آزاد

و سياستگذاري است هاي فعاليت پژوهشي اين مؤسسه ين حوزهتر مهم. دولت در اقتصاد
ا و توسعه، فرهنگ، مسائل سالمت، اصالحات رفاهي، و رشد رتباط ميان محيط زيست

و  هاي فكري تيمبرو همچنين از كمك. نهايت توسعه جهاني استدرمرتبط با مهاجرت
تريبون جهان«و در حوزه سياست خارجي از مؤسسه2»انستيتو رسانه تيمبرو«مؤسسه 

.دگير براي پيشبرد رسالت خويش بهره مي3»استكهلم-آزاد فريوارلد
در اما. كارمند تمام وقت دارد20يال15تيمبرو از رموز پيشرفت آن توانايي اتاق فكر

و توانايي و پيشبرد ايده جذب استعدادها ديگر عبارتبه.هاست ها براي توليد، فرموله كردن
و ايده و غنابخشي تيمبرو شده است پويايي و واگرا موجب شكوفايي اين اتاق. هاي متنوع
و حدودا15ًالي10ساليانه بين  و ميزبان بيش از يكصد20كتاب گزارش علمي چاپ كرده

و همايش علمي است هاي تيمبرو در استكهلم است، ولي اگرچه مقر اصلي فعاليت. نشست
و برنامه بخش . فرعي اين مؤسسه در نواحي جنوب سوئد نيز مستقر هستندهاي ها

برقرار كرد كه يك برنامه4»آكادمي استيور«اي را با عنوان بورسيه 2003تيمبرو در سال
و عنوانش را از استيور اسكيلسون و پسران جوان است ، يكي5آموزشي يك ساله براي دختران

و پايه براي 1970هاي اسكيلسون در دهه تالش. استگذاران سوئد آزاد گرفته از مناديان
و در سال نيل به آزادي و اجتماعي بيشتر در سوئد ستودني بوده به 1978هاي فردي

و رئيس كنوني اتاق فكر تيمبرو، كارين سوانبورگ. تأسيس اتاق فكر تيمبرو منتهي شد -مدير
شود محسوب مي7»آزادبنياد سوئدي نهادهاي«اكنون تيمبرو زيرمجموعههم. است6جوال

. شود تأمين مي8»كنفدراسيون نهادهاي سوئدي«و تمام بودجه آن از طريق 

___________________________________________________________________________ 
1. Timbro 
2. Timbro Media Institute 
3. Frivarld-Stockholm Free World Forum 
4. Sture Academy 
5. Sture Eskilsson 
6. Karin Svanborg-sjovall 
7. Swedish Free Enterprise Foundation 
8. Confederation of Swedish Enterperise 
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با.4-9  پژوهي در سوئد آيندهمجالت مرتبط
9-4-1.Vaelfaerd 

 انتشار دوره. شودمي منتشر1سوئد آمار مركز توسطكه) رفاه( Vaelfaerd دولتي نشريه
و چاپي هاي قالبدر كنونتا 2003 سالازو بوده يكبار ماهسههر مجله اين

 سياستگذاريسيا. است سوئدي زبانبهآن مطالبو شده منتشر منظم صورتبه الكترونيكي
 مجله اينكه هستند موضوعاتي ترين اصلياز پژوهي آيندهو رفاه حوزهدر عمومي
.دهدمي پوشش

2-4-9.Skog och Framtid 

»2آينده هاي جنگل« مؤسسهآن ناشركه) رفاهو جنگل( Skog och Framtid مجله
و سوئدي زبانبهكه بودهها جنگلو تجارت هاي حوزهدراي رشته بين مجلهيك است
.شودمي منتشر آنالين صورت به

3-4-9.Ny Framtid 

 1977 سال از3»مسيحياتمكرد جوانان اتحاديه« توسط)نو آينده( Ny Framtid خبرنامه
 انتشاروشد ادغام4مسيحياتمكرد نشريهبا مجله اين 1989 سالدر.شد منتشر 1984 تا
.شد گرفتهسراز سالدر دوبار انتشار دورهبا سوئدي زبانباو چاپي صورتبه آن

و معرفي كميسيون هاي معتبر بين وضعيت سوئد در شاخص.5-9 المللي
5پژوهي سوئد آينده

و صحيح از چالش براي داشتن ارزيابي واقع هاي سوئد در آينده، ابتدا بايد درك مناسبي بينانه
و جايگاه كنوني اين كشور در مقايسه با كشورهاي ديگر داشت با نگاهي. از شرايط امروز سوئد

كه درجهبا توانمي9-1 جدولدر جزئي به آمارهاي ارائه شده زيادي از اطمينان ادعا كرد

___________________________________________________________________________ 
1. Statistiska Centralbyrån 
2. Future Forests 
3. Kristdemokratiska Ungdomsfoerbundet 
4. Kristdemokraten 
5. Commission on the Future of Sweden (Framtidskommissionen) 
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و زندگي كردن استسوئد كشوري بسيار مناسب بر اما موفقيت در گذشته تضميني. اي كار
براي موفق ماندن در آينده نيست؛ استمرار وضعيت مناسب كنوني در آينده سوئد مستلزم 

و آمادگي الزم براي مواجه با آنهاست هاي پيش هوشياري نسبت به چالش .رو

 المللي بينهاي معتبر بندي جايگاه كشور سوئد در رتبه.9-1جدول

رتبه سوئد المللي نام شاخص معتبر بين
تعداد كشورهاي
مقايسه شده

14167)2011(شاخص دمكراسي
1197)2011(2آزادي مطبوعات
12179)2012-2011(3آزادي جهاني مطبوعات
4182)2011(4شاخص درك فساد

834)2011(5سرانه هر فرد از توليد ناخالص داخلي
14183)2012(6وكار انجام كسبشاخص
3128)2012-2011(7پذيري جهاني شاخص رقابت

127)2011(8تابلوي اتحاديه نوآوري
2125)2011(9شاخص نوآوري جهاني
1131)2011(10شاخص ظرفيت نوآوري

4132)2012(11شاخص جهاني توانمندسازي تجاري
173)2012(12محور شاخص اقتصاد دانش
1142)2012(13اي شاخص آمادگي شبكه

182)2011(14شاخص خالقيت جهاني

___________________________________________________________________________ 
1. Democracy Index 
2. Freedom of the Press 
3. World Press Freedom 
4. Corruption Perceptions Index 
5. GDP per capita, adjusted for purchasing power (OECD) 
6. Doing Business Index 
7. Global Competitiveness Index 
8. Innovation Union Scoreboard 
9. Global Innovation Index 
10. Innovation Capacity Index 
11. Global Enabling Trade Index 
12. Knowledge Economy Index 
13. Networked Readiness Index 
14. Global Creativity Index 
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رتبه سوئد المللي نام شاخص معتبر بين
تعداد كشورهاي
مقايسه شده

30144)2010(1شاخص آزادي اقتصادي جهان
10187)2011(2شاخص توسعه انساني

5187)2011(3فاكتور برابري اقتصادي در شاخص توسعه انساني
4135)2011(4گزارش جهاني شكاف جنسيتي

380)2012(5مادرانبندي شاخص رتبه
781)2012(6بندي شاخص زنان رتبه
283)2012(7بندي شاخص كودكان رتبه

1187)2011(8شاخص برابري جنسيتي
OECD(9)2009(2865( آموزان دانش ارزيابي المللي بين برنامه

Source: Commission on the Future of Sweden, 2013. 

وزيري تشكيل به دستور دفتر نخست» پژوهي سوئد كميسيون آينده« 2011در نوامبر
يك وظيفه كميسيون آينده. شد ونيم طول كشيد، تعيين سال پژوهي كه فعاليت آن مدت

شد 2050هايي بود كه كشور سوئد تا سال چالش از. احتماالً با آنها مواجه خواهد 40بيش
از.شد سمينار در اين رابطه برگزار رهبران چهار حزب اصلي ريكسداگ با دعوت از برخي

و جامعه مدني به اين ين پژوهشگران، اقتصاددانان، نمايندگان بخشتر مهم هاي تجاري
دولت سوئد. كميته درصدد برآمدند كه به انتخاب مسير درست در آينده سوئد كمك كنند

اين.ي مشكالت آينده سوئد بپردازدحوزه اصلي به شناساي6از كميسيون خواسته بود كه در 
: مشكالت عبارت بودند از

و توسعه فناورانه، چالش.1  هاي جهاني شدن
 هاي توسعه پايدار، چالش.2
 هاي توسعه جمعيتي، چالش.3

___________________________________________________________________________ 
1. Economic Freedom of the World 
2. Human Development Index 
3. Human Development Index (Adjusted for Economic Inequality) 
4. Global Gender Gap Report 
5. Mother’s Index Rank 
6. Women’s Index Rank 
7. Children’s Index Rank 
8. Gender Equality Index 
9. Programme for International Student Assessment (OECD)  
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و ادغام در بازار كار، چالش.4  هاي مهاجرت
و برابري جنسيتي، چالش.5  هاي دمكراسي
. هاي انسجام اجتماعي چالش.6

 هاي آينده چالش.6-9
و توسعه فناورانه چالش.1-6-9  جهاني شدن

مي بسياري از تغييرات در اليه و ممكن است در زندگي هاي زيرپوستي جامعه رخ دهد
ميبهروزمره خيلي  سوئد طي چهار. شود چشم نيايد، اما با گذشت زمان آثار آن آشكار

بسياري از اين تغييرات ناشي از تصميمات.دهه گذشته از جهات زيادي تغيير كرده است
و انجام اصالحات بوده است اين تغييرات مواردي همانند گسترش خدمات رفاهي. سياسي

و سالمت، نظير بيمه و افراد سالخورده، خدمات بهداشت هاي والدين، مراقبت از كودكان
و  د... ارتقاي نظام آموزشي، اصالح قوانين مربوط به بازار كار همچنين. گيرد ربرميرا

و در حوزه رفاه، پاره1زدايي از انحصارات حوزه عمومي مقررات اي از اصالحات مالياتي
)2ريسك بانك(اصالحات نهادي نظير اعطاي استقالل بيشتر به بانك مركزي سوئد 

. هاي ديگري از تغييرات ناشي از تصميمات سياسي ناظر بر اصالحات است نمونه
ش ده كه هرگاه اصالحات سياسي صورت گرفته، شرايط هم براي به تجربه ثابت

و سازمان و هم براي بخش خصوصي براي مثال،. هاي دولتي تغيير كرده است مردم
توسعه خدمات مربوط به مراقبت از كودكان، زنان بيشتري را قادر ساخت تا براي تأمين 

و خانواده بيرون از منزل كار كنند؛ درست همان از ور كه مقرراتط معيشت خود زدايي
انحصارات حوزه عمومي، مسير همواري را فراروي بسياري از كنشگران گذاشت؛ 

و توسعه نظام آموزشي شاغالن اصالحات مالياتي سود بيشتري را براي  به همراه داشت
.افراد بيشتري را قادر ساخت تا به سطوح باالتري از تحصيالت دست يازند

مي ملت-نور دولتاگرچه جهاني شدن قدرت ما دهد، اين ها را تا حدودي كاهش
و مقررات از اجماع نظري در ميان اقتصاددانان وجود دارد كه رونق تجارت آزاد زدايي

و هم براي موانع پيش تك كشورهاتكروي تجارت، به رفاه بيشتر هم در سطح جهاني
___________________________________________________________________________ 

1. Public monopolies 
2. Riksbank 
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بي. منجر شده است و اقتصادي را ن كشورها همچنين جهاني شدن، تعادل سياسي
و شرايط رقابتي در حال تغيير، به و فرايندهاي وجود آورده و شرايط اشتغال توليد

و آمريكا قابل مشاهده است. استخدام به همراه داشته است .اين تعادل بيشتر در اروپا
و مسائلي نظير گسترش دمكراسي اما جهاني شدن تنها درباره رفاه اقتصادي نيست

هاي سياسي كـه توسـط بندي آزادي اساس آمار طبقهبر. گيرد رميو حقوق بشر را هم درب
مي»1خانه آزادي«سازمان  كنـونتا 1970شود، تعداد كشورهاي آزاد از آغاز دهه منتشر

و از رقم  به44دو برابر شده است كشور در حـال حاضـر افـزايش90كشور در آن زمان
شـود طـي انتخابـات آزاد برگـزار مـي همچنين تعداد كشورهايي كه در آنهـا. يافته است

به69از 2012تا 1989هاي سال ايـن حقيقـت2.كشور افزايش يافته است 117كشور
شـود بيشـتر از رقـم كشـورهاي كه تعداد كشورهايي كه انتخابات در آنها آزاد برگزار مي

و آزاد است بـه ايـن مسـئله برمـي  گـردد كـه در كشـورهاي گـروه اول بعضـاً از حقـوق
ميديآزا مي هاي سياسي تخطي و دمكراسي در عمل دچار محدوديت اما اگـر. شود شود

از تر به قضـيه نگـاه كنـيم، دمكراسـي در يك بازه زماني طوالني ين تـر مهـم سـازي يـك
ايـن افـزايش تعـداد. تغييرات رخ داده طي نيمـه دوم قـرن بيسـتم تـا بـه حـال اسـت 

مي دمكراسي ب ها را و تحصيالت مردم، رفـاه توانيم به عواملي مانند االتر رفتن سطح آموزش
و ظهور طبقه متوسط قدرتمند كه موتور پيشران دمكراسي است، نسبت بدهيم .بيشتر

و ظهور فناوري اين. هاي جديد ارتباطي است دليل ديگر آن، جهاني شدن
و تجربه ها انتقال ايده فناوري به. تر كرده است ها را در فراسوي مرزها بسيار آسان ها

و پذيري خود قدرت رقابت موازات آن، كشورهايي كه مشتاقانه به دنبال افزايش رفاه
و ها ديگر قادر نيستند محدوديت هستند، با ظهور اين فناوري هايي را براي حقوق

و به لحاظ سياسي خودشان را منزوي كنند آزادي .هاي سياسي وضع كنند
مي هايي كه براي اندازه ين شاخصتر مهم شود گيري ميزان جهاني شدن استفاده
و ميزان مهاجرت: عبارتند از كليه. مطالعه ميزان تجارت فرامرزي، جريان آزاد سرمايه

. ها طي چند دهه گذشته هستند آمارها حاكي از افزايش چشمگير در ميزان اين شاخص
يا ترين داليل مهاجرت به كشورهاي ديگر عمده و فجايع طبيعي، فرار از جنگ، سركوب

___________________________________________________________________________ 
1. Freedom House 
2. www. freedomhouse. org. report-types/freedom-world 



 پژوهي جهان آينده 746

و بهدرزندگي در كنار ديگر اعضاي خانواده و يا كاري است نهايت مهاجرت اما. داليل تحصيلي
و از اين طريق به افزايش رفاه در  بيشتر مهاجران ارتباط خود را با كشور محل تولد خود حفظ

ج. كنند كشور محل تولد خويش كمك مي ذب مهاجراني كه كماكان با كشور سوئد از طريق
.الملل ارتقا داده است پذيري خود را در سطح بين محل تولد خود ارتباط دارند، قدرت رقابت

شود، بلكه به همان اندازه باعث مهاجرت تنها باعث انتقال پول بين مرزها نمي
و نوآوري ها، تخصص انتقال ايده مي ها هزار 200ت براي مثال بازگش. شود ها بين كشورها

به آمريكا مهاجرت 1930تا 1850هاي ميليون نفري كه بين سال2/1نفر از مجموع 
هاي جديدي بسياري از آنها با خود ايده. كرده بودند، كمك شگرفي به كشور سوئد كرد

در آوردند كه به تأسيس شركت و يا تأثير فراواني و موفق زيادي منتهي شد هاي جديد
و جامعه مدني ارزشهاي ايجاد سازمان عنوان يك قاعده،به. مدار داشت غيردولتي

مي آيند اگرچه در كوتاه كشورهايي كه مهاجران از آنجا مي شوند، مدت دچار فرار مغزها
مدت ارتباط اين افراد مهاجر با كشور مبدأ خود دهد كه در بلند اما تحقيقات نشان مي

.مواهبي را براي آن كشورها به همراه دارد
و اطالعاتي، برقراري ارتباط فرامرزي را آسان توسعه سريع فناوري تر، هاي ارتباطي

و ارزان سريع امروزه ميلياردها نفر در سراسر جهان به اينترنت دسترسي: تر كرده است تر
به اين 2005اين رقم از سال. گيرد درصد جمعيت جهان را دربرمي30دارند كه بالغ بر 

در.تسو دو برابر شده اس البته طبيعتاً ميان كشوري همانند سوئد كه در آن تقريباً همه
و كشور سومالي كه تنها  و يا منزل به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند درصد5سر كار

افزايش. هاي بسياري وجود دارد مردم آن به شبكه جهاني متصل هستند، تفاوت
هاي بانكي، خدماتت تراكنشهاي هوشمند، انقالبي را در مديري دسترسي به تلفن

و كشاورزي را در سراسر جهان با خود به همراه داشته است و سالمت .بهداشت
يكي از تأثيرات اصلي جهاني شدن، افزايش رقابت جهاني است كه در آن هر كشور

را كند از مزيتو منطقه از جهان سعي مي هاي نسبي مختص به خودشان نهايت استفاده
و يا كشورها. ببرند كه نقطه قوت فرايندهايي از طريق تمركز ويژه بر انواع توليدات

و مزيت رقابتي آنها ناميده مي شود به رقابت حداكثري با كشورهاي ديگر آنهاست
و يا هزينه. پردازند مي به براي مثال كشورهايي كه در آنها سطح آموزش هاي مربوط
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و مزاياي كارگران پايين است، كامالً منطقي است كه آن كشورها از طريق حقوق
و يا مونتاژ كاالهاي ساده به رقابت با كشورهاي ديگر بپردازند . مبادرت به توليد

و متخصص كشورهايي كه نيروي كار ماهرتر، تحصيلكرده بربهتر دارند تر ناچار بايد
س و خدماتي تمركز كنند كه و برون ها، كيفيت طوح باالتري از تخصصتوليدات داد ها

و براي آن كشورها ارزش سرمايه را مي .افزوده باالتري را به همراه دارند طلبند
آن 1970مثال خوبي در اين زمينه، صنعت منسوجات سوئد است كه تا دهه در

كه امروزه هم آن كارخانه. كشور بسيار فراگير بود و لباس از قديم داير هاي توليد پارچه
و هم شركت التأسيس مراحل مربوط به طراحي پارچه را در خود سوئد جديدهاي بودند

كه مربوط به توليد را به كشورهايي منتقل كردهفرايندهاي دهند، اما بيشتر انجام مي اند
و از اين طريق توانسته داراي سطح پايين و دستمزدها هستند اند قدرت تري از حقوق

.ري خود را افزايش دهندپذي رقابت
و صادرات تحقيقات درخصوص سوئد نشان مي در دهد كه اين كشور كوچك محور

و بنا بر تخمين ها بين ذينفعان بزرگ جهاني شدن جزء كشورهاي موفق محسوب شده
و سهم جهاني شدن در توليد ناخالص داخلي سوئد تا رقم 2050تا سال 25كمك

ا. گيرد درصد را دربرمي مياين توان به فاكتورهايي چون افزايش فزايش چشمگير را
و  ميزان تجارت فرامرزي، ارتقاي بازدهي، سطوح باالتر مهاجرت، افزايش رشد اقتصادي

مي گذاري بيشتر در آموزش نيز اين واقعيت كه جهاني شدن به سرمايه انجامد،و پرورش
آ هايلاز جمله سؤا. نسبت داد و حياتي براي ينده كشور سوئد اين است كه بسيار مهم

و رويدادها در آينده خواهد بود؟ آيا  آيا اين كشور قادر به تأثيرگذاري بر جريان حوادث
و فرصت تواند از پتانسيل سوئد مي يا ها هاي ناشي از جهاني شدن نهايت بهره را ببرد

مي هاي جديد در دهه خير؟ اينجاست كه سوئد با چالش . شود هاي آينده مواجه

 توسعه فناورانه چيست؟

و اقتصادي يكي از پيشران توسعه فناورانه در كنار پيشرفت هاي هاي علمي، فرهنگي
مي. شود اصلي توسعه انساني محسوب مي و توسعه فناورانه تعيين كه نوآوري كنند

و چگونه لباس بپوشيم، چگونه غذا را توليد، بسته و يا بپزيم كل چگونهدربندي، ذخيره
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و انسانهي كنيم؟ جابزندگ يا جايي كاالها و ها چگونه باشد؟ چگونه ارتباط برقرار كنيم
و يا مصرف شود؟  و توسط چه كساني توليد، اشاعه چگونه مصرف كنيم؟ فرهنگ چگونه

و نه اقتصاد بازار بدون بهره و روي چه چيزي كار كنيم؟ نه دمكراسي گيري چگونه، كجا
و نيستنداز دستاوردهاي فناورانه قاد .ر به گسترش نبوده

كه پيشرفت و ميل به پيشرفت، عواملي هستند هاي فناورانه همراه با كنجكاوي
و پيشرفت مرهون تعامل. اند توسعه بشري را تا به امروز ممكن كرده اما همه اين توسعه

و بخش  ميان فاكتورهايي چون فناوري، سياست، اقتصاد، آكادمي، جامعه مدني
.خصوصي است

كيف آنهاو بيني كم اگرچه توسعه فناورانه براي آينده بشر بسيار مهم است، پيش
و خود فناوري علت مشكل بودن پيش. نسبتاً مشكل است و ماهيت آينده بيني، به ذات

و صحبت درخصوص آينده چالش. گردد برمي زني بر گمانه هاي فناورانه صرفاً مبتني بحث
و هاي گستردههشپژوحال اينبا.شود انجام مي اي در سراسر جهان در دست اقدام است

ميبههايي كه تاكنون اساس پيشرفت بر از توان تصوير اوليه دست آمده است اي
و دهه هاي فناورانه در سال چالش به هاي پيش ها :شرح زير ارائه داد رو

و توسعه)الف ،ICTديجيتالي شدن مداوم
و)ب  ديجيتالي شدن فرآيندهاي توليد،ماشيني شدن روزافزون
 هاي پزشكي پيشرفته، توسعه مداوم فناوري)ج
.محيطي هاي زيست عه مداوم فناوريتوس)د

و توسعه) الف و ارتباطاتديجيتالي شدن مداوم  فناوري اطالعات

هاي تر هم گفته شد، ظهور فناوري ين روندهاي توسعه چنانچه پيشتر مهميكي از
و ارتباطاتي و ظهور شبكه ساخت ريزپردازنده. است اطالعاتي و هاي قوي هاي ارتباطي

و. آورده استوجودبهاجتماعي جديد، انقالبي را در سطح جهاني  اگر توانايي استخراج
و بازدهي در جوامع صنعتي بود، دسترسي به انرژي عمده ترين عامل توسعه اقتصادي

و بازدهي در عصر اطال اصلي عات، فناوري توليد دانش، پردازش ترين عامل توسعه، رونق
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و ارتباطات نمادهاست و زماني را1.اطالعات امروزه فناوري اطالعات مرزهاي جغرافيايي
و شبكه و دنيا را در امواج .هاي جهاني به هم متصل كرده است درنورديده

و ارتباطاتبر اين تغيير پارادايمي مبتني و فناوري اطالعات چگونگي طراحي، توليد
و خدمات را تغير دادت و همچنين موجب تغيير در ساختار سازمان. وزيع كاالها ها

و نيز ظهور سازمان شركت و تمركززدايي از اشكال مختلف هاي جديد شبكه ها محور
و يا جايگزين شيوه. سازماني انجاميد و آموزش از راه دور مكمل هاي سنتي تدريس

و درماني از طريق امكانپذير شدن تغييرات شگرفي در خدمات بهد. تحصيل شد اشتي
و بعضاً انجام عمل و مشاوره تشخيص، درمان و نيز ارائه راهنمايي هاي جراحي از راه دور

شد به مدد بهره .گيري از خدمات اينترنت
و ارتباطات و چگونگي برقراري ارتباط با فناوري اطالعات همچنين زندگي روزمره ما

و آشنايان را تحت  و شبكه. تأثير قرار داددوستان رسان هاي پيام استفاده از پست الكترونيكي
ما اجتماعي تنها دو مثال از آسان و آشنايان و دوستان تر شدن برقراري ارتباط ميان ما

و اين واقعيت كه پيام اينبا. هستند و توهين حال، ناشناس بودن در شبكه آميز هاي مخرب
مي به و در مقياس وسيع ميتوا سرعت .آورد نند منتشر شوند، مشكالت جديدي را پديد

مي رو پيش هاي پيش در دهه و هاي اطالعـاتي قـوي شود كه فناوري بيني تـر شـده
و قـدرت: يابندميفرايندها ارتباط تنگاتنگي با  ارتباط دروني آنها با يكديگر بيشتر شـده

مي انتقال پيام بي مي سيم آنها بيشتر و انتظار كه شود و فصـل مسـائلي كـه در رود حـل
و تا حدودي اكنون منوط به حضور فيزيكي ما  و به مدد گذشته بوده، در آينده از راه دور

و ارتباطات گيري از امكانات بهره صـرفنظر از افـراد،. قابل حصول باشـد فناوري اطالعات
و يا ملت شركت مي ها پيش ها و هـاي اطالعـات شود كه اتكاي همگـان بـر فنـاوري بيني ي

و شبكه به ارتباطاتي ايـن تحـول احتمـاالً. شـود طور روزافزوني بيشتر مـي هاي ديجيتال
وكيف منطقي بودن انجام امور از طريق اتكاي صـرف جديدي را درخصوص كم هاي سؤال

و ارتباطات به  ميفناوري اطالعات پيرامون چگونگي تأثيرپـذيري هايي ؤالس. كشد پيش
و فعاليت افراد، سازمان و واسطه اتكاي روزافزون بر اين فناوريبهها ها كـاهش درنتيجهها

و ديدارهاي رودررو ميان افراد به پيش مي . آيد ارتباطات فيزيكي

___________________________________________________________________________ 
1. Castells, 2001.  
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 توليد فرايندهاي شدن ديجيتاليو روزافزون شدن ماشيني)ب

و قطعات تشكيلتوليد يك كاال فرايند در گذشته و شامل مراحل ساخت عناصر دهنده آن كاال
هاي توليد با پرداخت حقوق بخش زيادي از هزينه. مونتاژ آنها در قالب يك محصول جديد بود
آن.و دستمزد به نيروي انساني مرتبط بود طراحي محصوالت عمدتاً در موطن تأسيس

مي شركت و مونتاژ آنه ها صورت و توليد قطعات ميگرفت باا در كشورهايي انجام شد كه همراه
و مزاياي كمتر بود و پرداخت حقوق و بخش. بازدهي بيشتر امروزه اين روند تغيير كرده است

بهفرايند زيادي از و مونتاژ آنها از طريق هاي صنعتي پيشرفته رباتكارگيري توليد قطعات
به. شود انجام مي .يري افزايش يافته استصورت چشمگ نتيجه اينكه بازدهي كارها
و انقـالب سـوم صـنعتي، توسـعه فرايندهاي ين مثال از ديجيتالي شدنتر مهمشايد توليد
سه فناوري بعدي است كه در توضيحي به زبان سـاده هاي جديد بسيار پيشرفته نظير چاپگرهاي

و  فيزيكـي فـراورده قادرند طرحي ديجيتالي از محصول توليدي مورد نظر خود را دريافت كـرده
محصوالت فيزيكي ساخته شـده از پالسـتيك، شيشـه،. بعدي مطابق آن طرح را توليد كنند سه
و برخي از فلزات ديگر با اين شيوه در حال توليد هستندوتيتاني استفاده از ايـن فنـاوري بـراي.م

ده هـا در آينـ بينـيو مطابق پـيش است تدريج در حال گسترشبهو توليد كه اكنون نسبتاً گران
و تأثيرات عميقي در حوزه ارزان .هاي مختلف با خود به همراه خواهد داشت تر شده

در درنتيجه و توسـعه فراينـدهاي تأثيرات ناشي از ديجيتالي شدن روزافزون توليـد
و بعدي، مدل چاپگرهاي سه و توليـد كاالهـا فراينـدهاي هاي تجاري رايج كنوني ذخيـره

بيني دقيق ماهوي اين تغييـرات اما، احتمال پيش. شوند هاي فراوان احتماالً دچار چالش
كننـد، در ابتـدا اهميـت آنهـا هـاي جديـد ظهـور مـي زماني كه فناوري. ممكن است غير
مي دست به كم گرفته و در ادامه زماني كه تأثيرات آنها مي منصهشود رسند، درباره ظهور

نـ بيني پيشحال اينبا.شود آنها مبالغه مي وع خاصـي از فنـاوري هميشـه هـا درخصـوص
آن شود، ولو اينكه در مواقعي نشانه محقق نمي .چشم آيدبههاي ابتدايي از وقوع

و ديجيتالي شدن: اما يك چيز قطعي است توليد ادامه خواهد فرايندهاي ماشيني شدن
و اين اتفاق با خود فرصت و چالش يافت به هاي جديدي را براي افراد، شركت ها و كشورها ها

هاي فناورانه بنابراين يك تكليف حياتي براي سوئد اين است كه پيشرفت. همراه خواهد داشت
و در خط مقدم بهرهبهرا  .ورانه باشدهاي فنا گيري از پتانسيل اين پيشرفت دقت رصد كرده
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 هاي پزشكي پيشرفته توسعه مداوم فناوري)ج

مي حوزه ديگري كه انتظار وقوع پيشرفت و رود، فناوري هاي شگرف در آن هاي پزشكي
طبق آمار سازمان. بدون ترديد نيازها در اين حوزه بسيار گسترده است. درماني است

ميليون36و علت فوت اند فوت شده 2008ميليون نفر در سال 157بهداشت جهاني
و مسري بوده است نفر از اين تعداد بيماري هاي مسري ترين بيماري كشنده. هاي عفوني

و اچ  ). ايدز(وي.آي. عبارت بودند از ماالريا، سل
و افراد معمولي دو برابر شده 2008تا 1980هاي بين سال نسبت ميان افراد چاق

كه20-79تعداد افراد گروه سني 2012تا 1985هاي همچنين حد فاصل سال. است سال
از از بيماري ديابت رنج مي به30برند، ها بيني طبق پيش. ميليون نفر رسيد 370ميليون نفر

مي 552، به 2030اين رقم در سال برآوردها حاكي از اين است كه ميزان. رسد ميليون نفر
مي66، حدودا2030ًومير ناشي از بيماري ديابت تا سال مرگ .2كند درصد افزايش پيدا

و به موازات افزايش سن افراد، مشكالت مرتبط با سالمت آنها نيز افزايش پيدا مي كند
و يا چند بيماري رنج مي مي تعداد افرادي كه همزمان از دو در. شود برند، بيشتر امروزه

اَشكالي از بيماري هزار نفر 180هزار نفر مبتال به سرطان هستند، 350كشور سوئد حدوداً 
و نارسايي 200زوال عقل را دارند، مي هزار نفر از مشكالت و رقمي هاي قلبي رنج برند

اَشكالي از بيماري 700الي 400بين آنجاكه از3.هاي مزمن تنفسي هستند هزار نفر دچار
و سبك زندگي غيراستاندارد در ارتباط بسياري از اين بيماري هستند، ها با افزايش سن، چاقي

مي ها رايج هاي آينده اين بيماري احتماالً در سال و تعداد مبتاليان به آنها بيشتر .شود تر
ها رو به افزايش است، امروزه بيش از هر زمان اگرچه تعداد مبتاليان به اين بيماري

و ابداع. ديگري امكان درمان اين افراد فراهم آمده است ساخت داروهاي جديد
از هاي جديد درماني به مدد بهره شيوه ومير ترين عامل كاهش مرگ عمده ICTگيري

ربه. هاست ناشي از اين بيماري و دليل وندهاي حاكم بر نظام سالمت در سوئد
و شيوه و تقاضا براي داروها تر هاي جديدتر درماني بسيار گسترده سالخوردگي افراد، نياز

همچنين به موازات اين مسئله، احتماالً آحاد جامعه نيز بايد. شود از هميشه احساس مي
.پذيري بيشتري در قبال سالمت خود برعهده بگيرند مسئوليت

___________________________________________________________________________ 
1. The World Health Organization (WHO) 
2. WHO, 2012, PP. 34-83.  
3. Beck-friis, 2013.  
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در هاي پزشكي در آينده، تركيبي از پيشرفتل مهم در فناوريعام فناوري ها
و ارتباطات و طب زيستي خواهد بوداطالعات از.، فناوري مواد امروزه تعداد بيشتري
و حتي امور پزشكي را مي و سامان داد مي رباتتوان از راه دور سر هاي توانند عمل ها

و درون همچنين پيشرفت. دهندجراحي نسبتاً پيشرفته را هم انجام  ها در ژن درماني
.و درمان پزشكي منطبق با نيازهاي افراد همچون گذشته ادامه دارد) ايمپالنت(كاشت 

و پرونده تواند مقادير زيادي از داده امروزه هر فرد مي هاي مرتبط با وضعيت سالمت
خ و به سهولت با .جا كندهود جابپزشكي خود را در تلفن همراه خويش ذخيره كرده

هاي درماني جديد، در ابتدا هزينه زيادي را براي افراد حال غالباً روش اين با
اي از اقدامات تجويزي براي توقف روند رشد سرطان براي مثال، مجموعه. تراشد مي

مي) واحد پول سوئد(پوست، احتماالً چند ده هزار كرون  . گذارد خرج روي دست بيمار
مي ها در فناوري اما هرچه پيشرفت توانند هاي پزشكي بيشتر شود، تعداد افراد بيشتري

و يا طول عمر بيشتري داشته باشند .از مرگ نجات يافته
هاي دليل پيشرفت يكي ديگر از پيامدهاي اين روندهاي جمعيتي اين است كه به

به انواع تري داشته باشند، تعداد بيشتري از آنها مبتال افراد عمر طوالنيچههرپزشكي 
و مختلف بيماري به درنتيجههاي ناشي از كهولت سن شده حجم تقاضا براي دسترسي

و باكتري در همين اثنا، مقاومت ميكروب. امكانات جديد درماني بيشتر خواهد شد ها ها
و اين مسئله به نوبه خود باعث بروز مشكالت جدي بيوتيك آنتيدر برابر ها افزايش يافته

شد بيماري در نبرد عليه و باكتريايي خواهد .هاي عفوني
و جدي ها در فناوري پزشكي چالش بنابراين پيشرفت با هاي سخت تري را در آينده

.خود به همراه خواهد داشت
و يك كار اساسي، ابداع شيوه:چالش اول در مبارزه عليه كاراتر هاي درماني جديد
.هاست بيماري

هاي سختي است كه ما بايد به ناگزير انجام بدهيم به لحاظ اخالقي، انتخاب:چالش دوم
توان با صرف هزينه بيشتر نجات داد، اما محدوديت زماني كه تعداد افراد بيشتري را مي

. دهد اي را به ما نمي منابع مالي چنين اجازه
و اعتقادي را دربرمي:چالش سوم كه مسائل اخالقي و زماني است بحث امكان گيرد
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مي اين مسائل زماني بغرنج. آيد جايگزيني اعضاي بدن انسان به پيش مي شود كه تمايزها تر
و اعمالي كه به به ميان اقدامات و اعمالي كه دليل دليل مسائل پزشكي بايد اتفاق بيافتد

و آرايشي انجام مي و يا داليل زيبايي و مشخص نباشد سودجويي .شود، خيلي پررنگ
چ دربردارنده مسائلي است كه به لحاظو هم يك ماهيت اخالقي دارد:هارمچالش

تكنيكي در قبل از تولد نوزاد ممكن است روي دهد همانند دستكاري ژنتيكي براي 
. تعيين جنس نوزاد قبل از تولد آن

و تشخيص:چالش پنجم ريشه در اين واقعيت دارد كه امروزه ترسيم نقشه ژني افراد
بهبرها بيماري معناي مبناي آن آسان شده است، اما امكانپذير بودن انجام هر كاري لزوماً

و اخالقي بودن آن كار نيست .درست

 محيطي زيست هاي فناوري مداوم توسعه)د

و ين چالشتر مهميكي از هاي آينده به مبارزه عليـه تغييـرات اقليمـي در سـطح جهـان
ترين وظيفـه مـا در ايـن خصـوص عمده. استفاده بيش از اندازه از منابع كره زمين است

و توقف انتشار گازهاي گلخانـه  نحـوي كـه بـه اي، تهيـه منـابع غـذايي عبارتند از كاهش
اي اسـت كـه حـداقل يد انـرژي بـه شـيوهو تول بوم وارد كند كمترين آسيب را به زيست

اين مهـم همچنـين مسـتلزم يـافتن. تخريب را براي محيط زيست به همراه داشته باشد
و انواع متفاوت خـدمات اكوسيسـتم هاي بهتر براي ارج نهادن به سرمايه راه هاي طبيعي

ا هـا بـدون اسـتفاده از پيشـرفت مقابله با اين چالش. خواهد بود و بـداعات هـاي فناورانـه
.جديدتر ميسر نخواهد بود

بيني وجود رو بسيار خطير هستند، اما داليلي براي خوش هاي پيش اگرچه چالش
به نوآوري: دارد از ها اغلب عامل كليدي كنجكاوي، ترس، ميل به چهار دليل تركيبي

و تمايل به انجام دادن كارها  ميبهكسب درآمد .آيند نحو احسن پديد
و به در مقياس جهاني، توليد برق بيشترين سهم را در انتشار كربن داشته است

و ونقل، دنبال آن انتشار گازهاي توليد شده ناشي از فعاليت بخش حمل بخش صنعت
ترتيب بيشترين سهم را در آلوده كردن محيط زيست به خود نيز منازل مسكوني به

دو. اند اختصاص داده توليد شده در جهان از طريق سوزاندن سوم برق امروه حدود
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مي زغالهاي فسيلي نظير سوخت و گاز تأمين بنابراين يك امر حياتي. شود سنگ، نفت
و نيز كاراتر هاي فسيلي، استفاده در سوئد بايد كاهش استفاده از سوخت از منابع انرژي

ر پذيري باشد كه گازهاي گلخانه تأمين انرژي از منابع تجديد مياي كمتري . كنندا توليد
و توسعه در حال انجام است براي نيل به اين هدف، تالش . هاي زيادي از نوع تحقيق

... هاي زيستي پذير استفاده بيشتر از سوخت هايي از توسعه منابع انرژي تجديد مثال
1هاي زيستي درحال حاضر توسعه منابع انرژي تجديدپذير استفاده بيشتر سوخت. است

و انرژيانرژي هيدرو و يا خورشيد است ليك 20، تنها 2010در سال. هاي ناشي از باد
. درصد از ميزان برق توليد شده در سراسر جهان از منابع تجديدپذير بوده است

مي پيش .2درصد بالغ شود31به 2035شود كه اين رقم در سال بيني
حبهامروزه استفاده از انرژي خورشيدي در سراسر جهان ال گسترش سرعت در

و سرنوشت. است ساز در آينده استفاده از انرژي خورشيدي، توسعه اما عامل بسيار مهم
و ذخيره فناوري و كاهش روزافزون هاي پيشرفته براي جذب سازي اين نوع انرژي
مي هزينه هاي فناورانه همراه با افزايش اينجاست كه پيشرفت. باشد هاي نسبي توليد آن

مي براي انواع بادوام حجم آنها، در جستجو . كنند تر توليد انرژي اهميت اساسي پيدا
و هيدروالكتريكي صادق است همين قاعده در مورد توسعه مستمر انرژي .هاي بادي

هايي براي توليد برق از امواج براي مثال امروزه تحقيقات براي پيشبرد تكنيك
و اقيانوس همچنين استفاده از انرژي. ها در ساحل غربي سوئد در جريان است درياها

مي هسته .كند اي نيز نقش مهمي در تأمين منابع انرژي در سطح جهان ايفا
ونقل اي ناشي از فعاليت بخش حمل چالش مهم ديگر كاهش انتشار گازهاي گلخانه

مي با استفاده از فناوري. است هاي راندن وسايل نقليه، ميزان توان شيوه هاي جديد
و تركيب سوخت سوخت مورد استفاده و در هر كيلومتر هاي فسيلي را بهينه كرده

مي. آسيب كمتري به كره زمين زد هاي زيستي رود كه توسعه سوخت همچنين انتظار
و بيوديزل نيز كماكان ادامه يابد .همانند بيوگاز، اتانول

و استفاده از نسل دوم سوخت هاي زيستي كه از نواحي در كشور سوئد، استخراج
مي جنگلي تري در زمينه همچنين تحقيقات وسيع. شوند، در حال گسترش است تأمين

___________________________________________________________________________ 
1. Biofuels 
2. IEA, 2012.  



ـ آينده  755 پژوهي در سوئد فصل نهم

به توليد سوخت از جلبك عنوان منبع توليد انرژي در حال هاي اصالح شده به لحاظ ژنتيكي
مي انجام است كه به .براي توليد انرژي باشدكاراتري تواند جايگزين بسيار صورت بالقوه

و توزيع برق سيستميك كار مهم ديگر، توسعه و هوشمندتر براي ذخيره هاي بهتر
و توزيع جريان هايي در اين حوزه براي توسعه نظام پژوهش. است هاي هوشمندتر ذخيره

درست. گويند مي1هاي توزيع برق هوشمند الكتريسيته در جريان است كه به آن شبكه
شب همان كه ارتباطي جهاني به گونه كه اينترنت توانسته است كامپيوترها را در يك

و متفاوت يكديگر متصل كند، شبكه توزيع برق هوشمند نيز مي تواند كاالهاي متعدد
و نظامي طراحي كند كه   كنندگان وسيله آن همه مصرفبهبرقي را به يكديگر متصل كرده

و از اين شيوه براي در هر زماني بدانند كه ميزان دقيق انرژي برق مورد نياز چقدر است
مي. جويي در مصرف برق بهره بگيرندفهصر توانند حسگرهاي هوشمند متصل به هم

و آيا مثالً كسي تشخيص دهند كه در هر لحظه كدام كاالي برقي دارد استفاده مي شود
و تلفن درست همان. در اتاق هست يا خير كه گونه كه كامپيوترها هاي همراه در مواقعي

به كسي از آنها استفاده نمي مي مي2حالت خوابكند اي گونهبهتوان روند، از فناوري
.بهره گرفت كه لوازم برقي ديگر هم بتوانند چنين قابليتي داشته باشند

مي همچنين از فناوري . اي مطلوب سود برد گونهبهتوان براي توليد غذا هاي جديد
وميميليارد نفر3/9به 2050ها جمعيت جهان در سال بيني طبق برخي از پيش رسد

مي35، حدوداً 2030تقاضا براي غذا تا سال  از.3يابد درصد افزايش با استفاده
مي فناوري از هاي جديد ضمن اينكه توانيم غذاي بيشتري توليد كنيم، قادر خواهيم بود

و دريايي  و امكان استفاده نسل اي پايدار بهره گونهبهمنابع زميني هاي آتي برداري كرده
ك .ره زمين را نيز ميسر سازيماز منابع

 هاي توسعه پايدار چالش.2-6-9

و تضمين راهكارهايي براي ين وظايف كميته آيندهتر مهميكي از نگري سوئد، تدوين
و توسعه سازمان«طبق تعريف. توسعه پايدار سوئد است كميسيون جهاني محيط زيست

___________________________________________________________________________ 
1. Smart Grids 
2. Sleep Mode 
3. NIC, 2012.  
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به هم مي2»كميسيون برونتالند«كه به آن1»ملل متحد گويند، مفهوم توسعه پايدار
توانايي بشر براي برآورده كردن احتياجات كنوني خود بدون به خطر انداختن توانايي 

مي نسل بنابراين توسعه پايدار مسئله. شود هاي بعدي براي رفع احتياجات آنها اطالق
و فرصت و تأمين آزادي از جنبهو- هاي مختلف هاي برابر براي نسل محترم شمردن

.3فراتر از مرزهاي جغرافيايي ملي هر كشوري است-جهاني
و نمي توسعه پايدار فقط از منظر توسعه اكولوژيكي بررسي نمي را شود توان اين مقوله

و به اگر بخواهيم به توسعه. صورت انتزاعي بررسي كرد از ديگر موضوعات در جامعه منفك
و مسائل  بهپايدار دست يابيم، بايد جامعه  صورت يك كل درهم تنيده، يعني آن را

آن يك اكوسيستم سياسي، اقتصادي، اجتماعي، اكولوژيكيديگر عبارت به و فرهنگي كه در
و روي يكديگر تأثير مي و درك كنيم گذارند، اجزاي مختلف با يكديگر مرتبط بوده . ببينيم

و تداوم پذيري اكولوژيكي مثال روشني در اين خصوص، رابطه ميان رشد اقتصادي
و در سطح جهاني اثبات شده است كه رشد اقتصادي آثار مخربي. است به لحاظ تاريخي

و همزمان تأثيرات مخرب زيست بر محيط مي زيست دارد تواند به كاهش محيطي نيز
-خدمات اكوسيستمي–ها ارائه كندي انسانتواند برا ارزش خدماتي كه محيط زيست مي

و نيز محيطي هزينه همچنين مشكالت زيست. منجر شود هاي اجتماعي، اقتصادي
مي هزينه .دهد هاي مربوط به بخش سالمت را افزايش

عنوان يك كل درهم تنيده، يكي ديگر از داليل ناظر بر اهميت نگرش به جامعه به
و حفظومدرك اين مسئله مهم است كه تدا پذيري اكولوژيكي تنها درباره محيط زيست

هم اين امر، موضوعي مهم در سياستگذاري. آن نيست و ما در هاي امنيتي است اكنون
و خشكسالي سراسر جهان شاهد مناقشه هاي هايي هستيم كه علت شروع آنها قحطي

آن(ناشي از تغييرات اقليمي است  هايو بحران)مثل بحران سوريه در مراحل ابتدايي
امروزه شاهديم كه مسئله تهديدات امنيتي. مهاجرتي را با خود به دنبال داشته است

و آوارگي ناشي از اين مهاجرت هاي ترين چالش هاي انبوه به يكي از اصلي ها
.سياستگذاري امنيتي كشورهاي توسعه يافته مبدل شده است

گيرد، بلكه خود متعددي را دربرميهاي بنابراين نه تنها مفهوم توسعه پايدار جنبه
___________________________________________________________________________ 

1. U. N. World Commission on Environment and Development 
2. Brundtland Commission 
3. UN, 1987. See also UN, 2012a; http://www. regeringen. se/sb/d/1591 
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و واكنش هستند اين جنبه سياستگذاري مناسب براي. ها نيز با يكديگر در حال كنش
يك رسيدن به توسعه پايدار در آينده سوئد، نياز به درك باالتري از اين مسئله به عنوان

و درهم تنيده دارد .كل منسجم
و الزامات مترتب بر آن1»عدم قطعيت«موضوع مهم ديگر توجه به عنصر در آينده

و اقتصادهاي ملي. است در آينده-مثل اقتصاد سوئد–براي مثال اينكه اقتصاد جهاني
ها تا چه ميزان از افزايش مستمر چه مقدار رشد خواهند داشت، يا مثالً اكوسيستم

و يا تغييرات در موازنه قوا در سطح جهاني گرمايش كره زمين تأثير مي در آينده پذيرند
توان با قطعيت درباره وضعيت آنها در آينده چگونه است، همگي مسائلي هستند كه نمي

.سوئد بايد خود را براي سناريوهاي متعدد در آينده آماده كند درنتيجه. قضاوت كرد
كه درست به اقتصادي، سياسي،2»آوري تاب«دليل همين عدم قطعيت است

و اجتماعي جامعه اهميت بسيار فراواني مي و در تحليل ريسك سازمان اكولوژيكي هاي يابد
و تأكيد مي3»تريبون اقتصادي جهاني«المللي نظير سياستگذار بين . شود به آن توجه

با تاب و اجتماعي سيستم در بلندمدت براي سازگاري  آوري در اينجا به توانايي اكولوژيكي
و توسعه و همچنين توانايي مقابله با محدوديت تغييرات و در وضعيت-ها پذيري بيشتر

مي احياي نقش- پسابحران و برگشت به وضعيت نرمال اطالق .4شود هاي حياتي

 هاي توسعه اكولوژيكي چالش.3-6-9

و مردمان ديگر نقاط جهان، حتي تصور چالش براي بسياري از سوئدي هايي كه پيش ها
درك. روي آنها براي نيل به توسعه اكولوژيكي پايدار در آينده قرار دارد مشكل است

ما حجم عظيم گازهاي گلخانه و ضربههراي كه و انتشار آن هستيم ها روزه در حال توليد
هاي مداومي كه هريك از ما در زندگي روزمره خودمان به تنوع بيولوژيكيو خسارت

.امري نسبتاً ثقيل است زنيم،ميمحيط پيرامون خود 
در مقياس جهاني، ادامه روندهاي كنوني در بلندمدت از بسياري از جهات امكانپذير

___________________________________________________________________________ 
1. Uncertainty 
2. Resilience 
3. World Economic Forum 
4. World Economic Forum, 2013; http://www. stockholmresilience. org/21/hem/forskning/ 
vad-ar-resiliens. html 
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كه همچنين اجماع گسترده. نيست و دانشمندان وجود دارد اي در ميان پژوهشگران
و گرمايش فعاليت هاي انساني در افزايش ميانگين درجه گرماي كره زمين تأثير داشته

و نيز–تغييرات اقليمي. هاي همه ما در آينده است ترين چالش جهاني يكي از بزرگ
و و معضالتي همانند فقر، فقدان آزادي و انرژي كمبود منابعي نظير آب پاكيزه، غذا

همتر مهم-گير هاي همه شيوع بيماري و كشور سوئد ين چالش كره زمين در آينده است
مي به مي نوبه خود از آن تأثير و بر آن اثر . گذارد پذيرد

، به جمعيت جهان 2050ها حاكي از اين است كه تا سال بيني عالوه بر اين، پيش
مي2/2 تا ميليارد نفر افزوده و كل توليد ناخالص داخلي در سطح جهاني برابر4شود

و نسبت افرادي كه در نواحي شهري زندگي مي از افزايش پيدا خواهد كرد 50كنند
به درصد از بيني مطابق پيش1.خواهد رسيد 2050درصد تا سال70رقم كنوني ها يكي

و رشد شگرف اقتصادي،  40آمدن يك شكاف وجودبهپيامدهاي اين افزايش جمعيت
و ميزان عرضه آن باشد تا زماني كه2.درصدي بين تقاضا براي دسترسي به آب پاكيزه

و توسعه اقتصاد و كنترل راهكاري براي افزايش رشد ي همراه با صيانت از محيط زيست
مي تغييرات اقليمي پيدا نكنيم، اين بحران عميق . شود تر

مي برخي از حوزه از هايي كه بحران در آنجا نمود بيشتري تغييرات اقليمي،: يابد عبارتند
و عرضه غذا در آينده محيطي، اكوسيستم اقيانوس زيستتنوع  و تأمين .ها، منابع آبي

ر بر. است3»رشد سبزتر«اه براي رسيدن به توسعه پايدار، حركت به سمت يك بنا
و چارچوب مقدورات اكوسيستم OECDتعريف  ، رشد سبز، رشدي است كه در محدوده
مي روي مي و همچنين اجازه و خدماتفي كمادهد كه طبيعت دهد السابق منابع
و زندگي روزمره انسان زيست آن محيطي كه رفاه اين4.متكي است، را فراهم كندها به

است، يعني اقتصادي كه قادر5»اقتصاد سبز«تعريف همراستا با تعريف سازمان ملل از 
و همزمان به توليد منابعي است كه رفاه انسان و برابري اجتماعي را افزايش داده ها

و صورت چشمگيري خطرات زيست به محيطي كمبودهاي اكولوژيكي را كاهش داده

___________________________________________________________________________ 
1. Fao, 2009.  
2. McKINSEY, 2009, P. 5.  
3. Greener Growth 
4. OECD, 2011b.  
5. Green Economy 
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از هاي زيست ترين چالش از اصليبعضي.1كندمي كنترل : محيطي در آينده عبارتند
و انقراض بسياري از گونه:زدايي جنگل و جانوري در معرض خطر نابودي هاي گياهي

طي همچنين نتايج پژوهش. اند قرار گرفته سال 300هاي مختلف نشان داده است كه
نابودي تنوع.2اند سر دنيا نابود شدههاي سرا درصد از جنگل40تا20گذشته بين 

زيرا يكي ديگر از تبعات آن كاهش؛ اي است كننده محيطي موضوع بسيار نگران زيست
مي براي مثال گونه. آوري اكوسيستم است تاب كنند، هايي گياهي كه گرده گل پخش

 افشان در جايي گياهي گرده گونه10اگر. شوند بخش مهمي از اكوسيستم محسوب مي
وجود داشته باشد، انقراض يك يا دو گونه از آنها ضرورتاً كل اكوسيستم را به خطر

اما در جايي كه تنها يك يا دو گونه از اين گياهان وجود داشته باشد، تبعات. اندازد نمي
و نگران انقراض آنها مي  هاي كمتر وجود گونه درنتيجه. كننده باشد تواند بسيار جدي

و كاهش ميزان تابپذير آسيبمعناي به .آوري اكوسيستم استي بيشتر
ها بسيار كننده است كه تنوع زيستي در جنگل زدايي از اين بابت نگران جنگل

7هاي نواحي استوايي كه اگرچه تنها ويژه جنگلبه. بيشتر از ديگر نقاط كره زمين است
هاي گياهي مي گونهاند، اما بيش از نيمي از تما درصد از سطح كره زمين را اشغال كرده
. اندو جانوري كره زمين را در خود جاي داده

و روش اكوسيستم اقيانوس:ها اكوسيستم اقيانوس و ميزان در ها هاي ماهيگيري نيز
ميبههاي اخير در وضعيت خطرناكي دهه تا اكنون ميزان 1950از ابتداي دهه. برد سر

درصد از پهنه30در مساحتي حدود. برابر افزايش يافته استچهار ماهيگيري 
و حدود اقيانوس درصد ديگر نيز50ها ميزان صيد ماهي بيش از حد استاندارد بوده

و ماهيكلي به 3.اند ها شده تهي از آبزيان

و منابع آبي و منابع آبي نيز وضعيت مساعدي:كمبود دسترسي به آب دسترسي به آب
و طبق مي ها در آينده اين وضعيت وخيم بيني پيش ندارد ها نشان بررسي. شود تر نيز

55، به ميزان 2050دهند كه تقاضا براي دسترسي به آب آشاميدني پاكيزه تا سال مي
اين درست است كه جهان اكنون به اهداف توسعه هزاره. كند درصد افزايش پيدا مي

___________________________________________________________________________ 
1. http://unep. org/greeneconomy/aboutgei/whatisgei/tabid/29784/default. aspx  
2. Millenium Ecosystem Assessment, 2005.  
3. Fao, 2012b.  
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هم50بر كاهش مبني اكنون به آب پاكيزه دسترسي ندارند درصدي تعدادي افرادي كه
درصد از جمعيت جهان در نواحي80رسيده است، اما فراموش نبايد كرد كه هنوز هم 

1.كنند كه منابع آبي در آنها در معرض تهديد قرار دارند زندگي مي

و بهبود شرايط رفاهي، دليل افزايش جمعيت جهان به:آينده تأمين مواد غذايي
آنها حاك بيني پيش است كه براي برآورده كردن ميزان تقاضاي جهاني، توليد غذاي از

به. صورت چشمگيري افزايش يابد نيز بايد به خصوص براي اين افزايش توليد غذا
كشورهاي در حال توسعه ضرورت دارد زيرا نرخ رشد جمعيت اين كشورها باالتر از 

ك. استاندارد جهاني است و اقالم كشاورزي مبود منابعاما چالش اصلي در اين خصوص
و آب است حياتي مي اين چالش زماني وخيم. نظير غالت، برنج شود كه بدانيم امروزه تر

و شدت آسيببههاي كشاورزي درصد از زمين25بيش از  و در حال نابودي هستند ديده
و سرعت نابودي فشار براي تأمين مواد غذايي بيشتر،  آنها زيادي روي آنها آورده شده

بايد راهكارهايي براي ايجاد موازنه بين اين دو امر خطير درنتيجه. شود نيز بيشتر مي
و حفاظت از زمينيكسو يعني تأمين مواد غذايي بيشتر از و منابع كشاورزيو صيانت ها

.يافت ديگر ازسوي
و هواي بد و خسارات ناشي از آب كميته تغييرات:افزايش بسامد وقوع فجايع طبيعي

و آسيب و پيش2پذيري دولت سوئد اقليمي بيني كرده است كه موج هواي گرم
اي عادي تبديل هاي شديد متأثر از پديده گرمايش زمين در آينده به پديده بارندگي
و رودخانه. شود و افزايش بارندگي به باالتر آمدن سطح آب درياها وقوع سيل درنتيجهها

و خسارا همچنين پديده گرمايش زمين.ت قابل توجهي به بار خواهد آوردمنجر شده
و خشكسالي را در نواحي مستعد جهان تشديد مي از. كند قحطي خسارات ناشي

بي 1980تغييرات اقليمي از چند ميليارد دالر در دهه  ميليارد دالر 200سابقه به رقم
3.رسيده است 2010در سال 

در بيني مهم ديگر عدم قطعيت درخصوص پيشعامل:ها بيني عدم قطعيت پيش ها
و منابع طبيعي هيچ موقع نمي. آينده است تواند تأثير تغييرات اقليمي بر محيط زيست

___________________________________________________________________________ 
1. OECD, 2012a; See also World Bank, 2012.  
2. The Government,s Climate and Vulnerabitity Committee 
3. Swedish Government Official Report, SOU 2007, p. 60.  
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و برآورده شود به و دقيق سنجيده بيني دقيق درخصوص همچنين پيش. صورت قطعي
م 2050پيشامدهاي احتمالي تا سال  و انفعال ازسوي ا به عوامل در صورت استمرار تعلل

و متنوعي نظير فرضيه مي متعدد و هايي كه دانشمندان مطرح كنند، ميزان اطالعات
و مكان وقوع آنها بستگي دارد و نيز شدت اين تغييرات . دانش در دسترس آنها

و دليل همين مقدار باالي عدم قطعيت است كه بايد ميزان تاب درست به آوري
از بيني در يك ارزيابي كلي پيش. شود هاي مختلف كشور تقويت مقاومت بخش ها حاكي

آن است كه سوئد در زمره كشورهايي است كه كمترين آسيب مستقيم را از تغييرات 
و تبعات ناشي از آن متحمل مي به. شود اقليمي عنوان عضوي از جامعه جهاني، سوئد اما

و پنجه نرم كند به ناگزير در آينده بايد با تبعات غيرمستقيم اين تغييرات اقليمي . دست
و آسيب درنتيجه از توانايي براي سازگاري با پيامدها هاي احتمالي غيرمستقيم ناشي

و مقابله با استرس .هاي گوناگون عاملي بسيار مهم در آينده سوئد است گرمايش جهاني
و زيست و اهداف سياستگذاري اقليمي محيطي سوئد بسته به ماهيت موضوع

و تمهيداتي را در چالشي كه با آن  و پنجه نرم خواهد كرد، بايد همزمان اقدامات دست
و جهاني دربربگيرد .سطح محلي، ملي

و چالش نگري سوئد هاي مترتب بر آن مطالعات كميته آينده درخصوص آينده
از نشان مي مي دهد كه دهند عدم قطعيت سويي درخصوص وقايعي كه در آينده روي

دانيم كه آينده چه پيش روي ما خواهد ما دقيقاً نمي.داي وجود دار قابل مالحظه
و  ما بيني يك از پيش كدامگذاشت ميبههاي اساسبردر سطح ديگر. پيوندند وقوع

اي است گونهبهبرداري بيش از حد از منابع حياتي كره زمين هاي كنوني ما، بهره دانسته
و روندهاي كنوني به لحاظ اكولوژيكي قاب .ل استمرار نيستندكه الگوها

هاي محيطي فعاليت چالش در اينجا تنها به تأخير انداختن آثار مخرب زيست
تر، كار مهمي كه ما اينجا در سوئد بايد انجام انداز وسيع در يك چشم. انساني نيست

و رشد سبزتر است،  پذيري اي كه تداوم گونهبهدهيم، حركت به سمت اقتصاد سبز
و اقتصادي همزمان اكولوژيكي بتواند با تداوم براي. نظر قرار گيردمدپذيري اجتماعي

و سرمايه و توجه بيشتر به خدمات اكوسيستم هاي نيل به اين مهم، بايد همواره صيانت
از. ها فراهم كرده در دستور كار قرار گيرد طبيعي كه خداوند براي انسان خدمات منظور
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و است كه اكوسيستم براي بشر فراهم فرايندهايي اكوسيستم، تمامي كاالها، خدمات
و زندگي انسان مي مي آورد و از آنها بهره يك. گيرند ها به آنها متكي بوده با اين تعريف

و كل يك منطقه مي .تواند اكوسيستم تلقي شود درياچه، يك رودخانه
و منسجم است، تغييرات چون هر اكوسيستمي متشكل از يك كل در هم تنيده

مي خواسته يا ناخواسته در هر بخش از اكوسيستم، تأثيراتش را در ديگر بخش .گذارد ها نيز
و و ضروري براي تعيين اينكه آيا رشد، قابل تداوم در بلندمدت، يك پيش نياز مهم

و سرمايه طب پايدار است يا خير، ارزيابي شايسته خدمات اكوسيستم . يعي استهاي
و توسعه راهكارهاي مناسب براي كميته آينده نگري سوئد فعاالنه به دنبال طراحي

و ارزشگذاري سرمايه تالش. دستيابي به توسعه پايدار است هاي هاي زيادي براي سنجش
و خدمات اكوسيستمي براي لحاظ كردن آنها در توليد ناخالص داخلي سوئد در  طبيعي

مث. حال انجام است به سال1»هاي اقتصادي سوئد انستيتو ملي پژوهش«ال براي ها
توليد«گيري هاي مناسب براي اندازه دنبال يافتن راهكاري براي فرموله كردن شاخص

به. بود2»ناخالص ملي سبز دست آوردن توليد ناخالص ملي سبز، استهالك سرمايه براي
و تغييرات در منابع طبيعي را بايد از توليد ناخال به.ص داخلي كسر كردثابت دليل اما

و اندازه ها با آنها مواجه شد، انستيتو پروژه گيري اين شاخص مشكالتي كه در راه ايجاد
. الذكر را متوقف كرد فوق

و بين حال تعدادي از پروژه اين با و جالب براي يافتن هاي ملي المللي جديد
و خدمات اكوسيست روش .مي در حال انجام استهايي براي محاسبه سرمايه طبيعي

اخيراً گزارش ملي را منتشر كرده است3»سازمان حفاظت از محيط زيست سوئد«
در كه در آن اطالعاتي را درخصوص اكوسيستم و نيز خدمات اكوسيستمي هاي مهم

.4كشور سوئد گردآوري كرده است
- محيطي زيست نظام حسابرسي«المللي ديگر در اين راستا، همچنين يك پروژه بين
را المللي پذيرفته شده است كه استانداردهاي بين5»اقتصادي سازمان ملل متحد اي

___________________________________________________________________________ 
1. The Swedish Environmental Protection Agency 
2. Green Net National Product (NNP) 
3. The Swedish Environmental Protection Agency 
4. Swedish Environmental Protection Agency, 2012c.  
5. UN System of Environmental-economic Accounting (SEEA) 
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و نيز توليد آمارهاي زيست محيطي قابل تركيب با آمارهاي براي حسابرسي ملي
.آورد اقتصادي فراهم مي
و ارزشگذاري خدمات اكوسيستمي«المللي ديگر، يك پروژه بين حسابرسي ثروت

ج و آوري داده است كه به جمع1»هانيبانك و اطالعات از كشورها، نهادهاي زيرمجموعه ها
و كسب مرتبط با سازمان ملل، سازمان ميو هاي غيردولتي  اين پروژههدف. پردازند كارها

و توسعه روش و ارزش خدمات اكوسيستم طراحي هايي براي محاسبه منابع طبيعي
ب اي است كه اين داده گونه به از توانند با گزارشها و و آمارهاي ملي سنتي تركيب شوند ها

و  و جامع براي سنجش وضعيت رفاه يك كشور اين طريق ما بتوانيم به يك شاخص كلي
و قابل دوام است يا خير، برسيم .اينكه آيا رشد در آن كشور، پايدار

و تنوع اقتصاد اكوسيستم«المللي در اين خصوص سومين پروژه جالب بين  ها
گيري اهميت اقتصادي تنوع هايي براي اندازه است كه هدف آن يافتن راه2»بيولوژيكي

و سنجش بهاي نابودي اين تنوع به زبان اقتصادي است .بيولوژيكي
و آن برنامه پروژه چهارمي را نيز مي اهداف توسعه«توان به اين ليست اضافه كرد

المللي اين گزارش، يك كارگروه بين در زمان نگارش. سازمان ملل متحد است3»پايدار
و نگارش اين اهداف بود .مشغول تهيه

هاي متعددي كه تاكنون براي محاسبه توليد ناخالص داخلي با لحاظ كردن تالش
و خدمات اكوسيستمي انجام شده است، با چالش سرمايه و هاي طبيعي هايي همراه بوده

بسيار ضروري درنتيجه. كامل نيستكيف اين خدمات هنوزو همچنين درك ما از كم
و شيوه را است كه چيزهاي بيشتري در اين حوزه بياموزيم و ابزارهاي مناسبي ها

رو هاي پيش طراحي كنيم تا به مدد آنها بتوانيم ارزش خدمات اكوسيستم را در سال
 چه سوئد با موفقيت كامل در اين مسير هنوز فاصله زيادي دارد، اما اگر. لحاظ كنيم

هاي تجاري نيز كمابيش به خطير بخش. هاي زيادي در اين راه در حال انجام است تالش
و پيامدهاي زيست بودن اين مهم پي را برده هنگام پيشبرد اموربهمحيطي اقدامات خود

مي مد .دهند نظر قرار

___________________________________________________________________________ 
1. The World Bank Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services (WAVES) 
2. The Economics of Ecosystems and Biological Diversity 
3. Sustainable Development Goals (SDGs) 
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به امروزه اگرچه بسياري از مشكالت زيست ويژه مشكالت مرتبط با تغييرات محيطي
و  و محلي داشته اقليمي ماهيتي جهاني دارند، اما تعداد قابل توجهي از آنها ماهيت ملي

صورت جداگانه مسئوليت دارند از توسعه پايدار اكولوژيكي خود اطمينان كليه كشورها به
.خاطر كسب كنند

و روستاهاي سوئد پاكيزه و هوا در شهرها و وضعيت كنوني آب تر از گذشته بوده
و ميزان آنها كاهش يافته است ياچهتعداد در حجم انتشار گازهاي. هاي اسيدي
به گلخانه در60اي در حال حاضر در سوئد سال قبل رسيده است40درصد اين ميزان

.1كننده استو اين رقم بسيار دلگرم
و سوئد در تالش براي رسيدن به توسعه پايدار، سند سياستي زيست محيطي

هاي هدف كلي سياست«: در بخشي از اين سند آمده است.تاقليمي تاليف كرده اس
آن گونهبههاي آتي محيطي سوئد، تحويل كشور سوئد به نسل زيست اي است كه در

و مشكالت اصلي زيست و همزمان به حجم مشكالت سالمت محيطي حل شده باشد
.»محيطي خارج از مرزهاي سوئد افزوده نشود زيست

درراهكارهاي عملياتي برا :2هدف خالصه شده است هفتي نيل به اين مهم
و ظرفيت آنها براي توليد ها، احيا شده اكوسيستم.1 و يا در حال احيا هستند اند

.مدت تضمين شده است خدمات اكوسيستمي در بلند
و.2 و فرهنگي محافظت شده، ارتقا يافته و محيط طبيعي اي گونهبهتنوع زيستي

.قابل تداوم استفاده شده است
محيطي قرار ها در معرض كمترين آثار منفي ناشي از عوامل زيست سالمت انسان.3
و .محيطي بر سالمت انسان تقويت شود همزمان آثار مثبت زيست گيرد
و.4 و تا حد ممكن خالي از چيزهاي مضر چرخه مواد به لحاظ منابع كارآمد باشند

.خطرناك شوند
و پاي گونهبهمنابع طبيعي.5 .دار مديريت شونداي قابل تداوم
به افزايش ميزان استفاده از انرژي.6 و هاي تجديدپذير، استفاده مؤثر از منابع انرژي

.حداقل رساندن تأثيرات مخرب آنها بر محيط زيست
___________________________________________________________________________ 

1. Hojem, 2013; www. scb. se  
2. Swedish Government, 2010.  



ـ آينده  765 پژوهي در سوئد فصل نهم

و خدمات تا حد ممكن كمترين آسيب را به محيط.7 الگوهاي استفاده از كاالها
و سالمت انسان .ها بزند زيست

به ين چالش پيشتر مهماكنون شايد هم و نياز مبرم روي سوئد، تغييرات اقليمي
به كاهش انتشار گازهاي گلخانه هاي ويژه اينكه مسئله اقليم با بسياري از حوزه اي است،
.ديگر ارتباط تنگاتنگ دارد

درصـدي40دولت سـوئد، كـاهش هدفگذارياي درخصوص انتشار گازهاي گلخانه
از بيني پيش.1است 1990سبت به ميزان سالن 2020انتشار اين گازها تا سال  ها حاكي

، سـوئد حجـم 2011تـا 1970هـاي بين سـال. شود اين است كه اين هدف برآورده مي
داليل زيادي براي اين موفقيت. انتشار گاز دي اكسيد كربن را به نصف كاهش داده است

ژي اتمـي كشـور ظرفيـت اسـتفاده از انـر 1980و اوايل دهه 1970در دهه. وجود دارد
و اين اتفاق همراه با استفاده از انرژي آبي به مقـدار زيـادي  افزايش چشمگيري پيدا كرد

در سـال. حجم انتشار دي اكسيد كربن ناشي از توليـد انـرژي الكتريكـي را كـاهش داد 
هـاي اخيـر بـه لطـف معرفـي همچنـين در سـال. وضع شـد2»ماليات بر كربن« 1991
ديو همچنين پيشرفت3هاي جديد زيستي سوخت ها در حوزه مديريت پسماند، انتشـار

4.اكسيد كربن كاهش چشمگيري يافته است

16، حجم انتشار دي اكسيد كربن در سوئد 2011تا 1990هاي حد فاصل سال
و از به7/75درصد كاهش پيدا كرد ضمناً انتشار. ميليون تن رسيد5/61ميليون تن

و در بخش حمل5گازهاي ناشي از توليد انرژي در صنعت انرژي  4ونقل داخلي درصد
ونقل داخلي ميزان آلودگي ناشي از حمل.درصد در همين بازه زماني افزايش پيدا كرد

و از آن پس روند نزولي به خود گرفته است 2005در سال  وسايل. به اوج خود رسيد
و توليد انرژي در بخش صنعت به به نقليه خصوصي و در بخش انرژي صورت صورت اعم

آ و بخش كشاورزي به دنبال ن اخص بيشترين سهم را در انتشار دي اكسيد كربن دارد
اي در ديگر كشورهاي تازه اين آمارها، انتشار گازهاي گلخانه. گيرد در رتبه دوم قرار مي

مي درنتيجهجهان را كه  از اين گفته. گيرد دهد را دربرنمي مصرف كاالهاي سوئدي روي
___________________________________________________________________________ 

1. National Institute of Economic Research, 2012.  
2. Carbon Tax  
3. Biofuels 
4. Swedish Environmental Protection Agency, 2010.  
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. اي تجارت كمتر است حل انتشار گازهاي گلخانه گيري كرد كه راه نبايد چنين نتيجه
و مواف و عمل به آنها محيطي بين هاي زيست قتنامهبلكه قواعد بتوانيمكه طوريبهالمللي

و حركت  و نيز ماليات كربن و تجارت در شرايط پايدار داشته باشيم، توليد، مصرف
و اقتصاد سبزتر راه سوي به .حل مسئله است رشد سبز

انداز جهاني، سوئد كشور كوچكي است كه سهم نسبتاً كمي از انتشار در چشم
و ديگر آلودگي گازهاي گلخانه هاي مضر به محيط زيست را به خود اختصاص اي

و ديگر كشورهاي توسعه اگرچه سرانه انتشار گازهاي گلخانه. دهد مي يافته اي در سوئد
تواند مشكالت در مقياس با كشورهاي جهان سوم باالتر است، ولي مسلماً سوئد نمي

يا- حال اين مشكالتهربهاام. محيطي را به تنهايي حل كند زيست و مستقيم
مي-غيرمستقيم با بر سوئد تأثير و اين كشور بايد مسئوليت خود در مبارزه گذارند

را چالش و از اينبههاي داخلي براي رسيدن به توسعه پايدار نحو احسن انجام دهد
.طريق گام مثبتي در راستاي حل مشكالت توسعه پايدار در سطح جهاني بردارد

هم همچنان كه قبالً ذكر شد، سوئد در آينده هم به و عنوان يك كشور مستقل
توسعه پايدار. هايي مواجه خواهد بود عنوان عضوي از جامعه جهاني با چالش به

و پيشبرد. اكولوژيكي بايد همراه با توسعه پايدار اقتصادي پيش رود هدف، رشد پايدار
و رفاه اقتصاد سبز است، اقتصادي كه قادر به و رونق اقتصادي توليد منابع براي ارتقا

و همزمان قادر است خطرات زيست و انساني بوده محيطي مرتبط با مصرف منابع
.پذير را كاهش دهد پايانهاي طبيعي سرمايه

هاي پيش رو، تغيير حركت جهاني به سمت جوامع پايدارتر به احتمال در دهه
ا. بسيار زياد تشديد خواهد شد و نيز افزايش هوشياري ين مسئله، افزايش هزينهعلت ها

رو مسئله ما اين ازاين.و آگاهي نسبت به تبعات ناشي از غفلت از محيط زيست است
توسعه پايدارتر اكولوژيكي حركت كنيم يا خير؟ بلكه عمده سويبهنيست كه آيا بايد 

و راه بحث به ها بر سر زمان، چگونگي، ميزان سرعت . اين هدف استهاي رسيدن
و اجتماعي مهم ديگر اين است كه آيا رشد دانش در حوزهسؤال هاي علوم طبيعي

به گونهبهآنقدر سريع خواهد بود  اي براي عنوان پايه اي كه كشورهاي مختلف بتوانند از آنها
.بگيرند محيطي مخرب بهره اتخاذ تصميماتي ضروري براي پيشگيري از تبعات زيست
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و يا دانش ناكافي ريشهب تخريب زيست وم در گذشته اغلب از فقدان دانش
گرفت؛ اما امروزه هيچ دليلي وجود ندارد كه رشد اقتصادي ضرورتاً بايد به بهاي مي

كه حركت سوئد نيز بايد همراه با اين پيش. تخريب محيط زيست انجام شود فرض باشد
ك و تركيب توسعه پايدار اكولوژيكي با رشد اقتصادي مستمر و مقدور است امالً شدني

و توسعه پايدار اقتصادي با يكديگر ارتباط تنگاتنگي دارند . توسعه پايدار اكولوژيكي
و بازسازي در گذشته، توسعه در برخي از فرايندهاي درست همانند ديگر تغيير

و همراه با مشكالت است و فرصت برخي شركت. مواقع سخت هاي شغلي از بين ها
ميبههاي شغلي زيادي روند، ولي در ادامه فرصت مي .شوند جاي آنها خلق

مهم در اين خصوص اين است كه چه چيزي عايد كشور سوئد در گذار سؤال يك
و قابل تداوم خواهد شد؟ برآوردهاي متعددي از آمار فرصتبه يك جامع هايه پايدار

و در كل جهان تا سال درنتيجهشغلي پديد آمده  هاي اين گذار در سوئد، اتحاديه اروپا
القول بودند ها متفقو تمامي اين پژوهش1صورت گرفته است 2030و 2020منتهي به 

.ذاري براي خلق آينده بهتر استگ كه حركت در اين مسير، بهترين سرمايه
و نظام مالياتي سبز را از طريق سوئد تغييراتي را در نظام مالياتي خويش ايجاد كرده

و وضع ماليات بر آالينده هايي از قبيل دي اكسيد كربن وضع كرده كاهش ماليات بر كار
و متضمن مزيت. است ب ادامه اين مسير بسيار اهميت داشته راي سوئد هاي رقابتي مهمي

و استارت آپ  هاي در آينده خواهد بود؛ يعني زماني كه دستاوردها در شكل ايجاد شغل
مثال روشني. تجاري لزوماً منحصر به توليد در خاك سوئد نخواهد بود)هاي نوپاي شركت(

محيطي است كه در آن بيشتر مشاغل سبز در حال در اين خصوص، بخش فناوري زيست
ميحاضر در كشورهايي نظ هم. شوند ير چين يافت اكنون اياالت متحده آمريكا اين كشور

از. هاي خورشيدي پشت سر گذاشته است عنوان توليدكننده اصلي صفحه را به يكي
هاي همسو با محيط زيست در كشورهايي با هزينه تمام شده هاي توليد انبوه فناوري مزيت

.هاي سبز استكننده نهايي كاال تر براي مصرف كمتر، قيمت پايين
و پررنگ داشته باشد . بسيار مهم است كه سوئد كماكان در اين بازار حضور قوي

و شركت و ارتقا هاي سوئدي بايد دائماً قدرت رقابت سوئد پذيري خود را حفظ كرده

___________________________________________________________________________ 
1. European Commission, 2010; OECD, 2011c.  
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و خدمات جديدتر باشند نتيجه اينكه رشد پايدار مستلزم و قادر به توليد كاالها دهند
ت و و تحقيق و پردامنه استنوآوري .وسعه پايدار

 هاي توسعه جمعيتي چالش.4-6-9

و تقريبا6/5ً، جمعيت سوئد 1911حدود يك قرن پيش در سال 25ميليون نفر بود
و كوچك زندگي مي كردند كه استكهلم درست همانند درصد آنها در شهرهاي بزرگ

و براي5/54ميزان اميد به زندگي در بدو تولد براي مردان. ترينشان بود االن بزرگ سال
و تنها57زنان  و باالتر بودند65از جمعيت كشور درصد4/8سال بود در آن سال. سال

هزار نفر از سوئد مهاجرت20كه حدود حاليدرنفر به سوئد مهاجرت كردند 7700
و همچنين اياالت متحده آمريكا اصلي.1كردند ترين مقصد براي مهاجران سوئدي بود

ب مهاجران آمريكايي بيشترين آمار را در ميان كشورهاي مهاجر ه سوئد به خود فرست
هنوز برنامه بازنشستگي براي مشاغل در سوئد 1911در سال. اختصاص داده بودند

و دو سال بعد يعني  در 1913وجود نداشت بود كه نخستين طرح ملي بازنشستگي
و سن بازنشستگي را  و شاغالن سال قرار دادند، سني كه بيشتر67كشور طراحي شد

.دندرسي مردم سوئد هرگز به آن نمي
براي 2012 مه جمعيت سوئد در ماه. امروزه اين وضعيت تفاوت زيادي كرده است

درصد در مراكز85از اين تعداد حدود. ميليون نفر گذشته است5/9بار از مرز نخستين
و شهري زندگي مي از60كنند هزار نفر10درصد از اين تعداد در شهرهاي با بيش

. جمعيت است
زن80ي در مردان سن اميد به زندگ و براي و حدود8/83ها سال 8/18سال است
و باالتر سن دارند65درصد از جمعيت كشور .2سال

و نيز مهاجرت به خارج از سوئد هر دو افزايش ميزان مهاجرت به سوئد
هزار نفر به كشور سوئد مهاجرت99حدوداً 2010در سال. چشمگيري كرده است
و چيزي بالغ بر  . اند هزار نفر هم از سوئد به كشورهاي ديگر مهاجرت كرده49كردند

و چين بودند مهاجران به سوئد بيشتر از كشورهاي نروژ، سومالي، دانمارك، مجارستان
___________________________________________________________________________ 

1. Kungliga Statistiska Centralbyran, 1914.  
2. Statistics Sweden, Public Statistics; Statistics Sweden, 2012.  
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كه بيشترين ميزان مهاجرت از سوئد به كشورهاي نروژ، دانمارك، بريتانيا، حالي در
و فنالند بود .آمريكا

و عمدتاً سوئد طي يك قرن از كشوري نسبتاً فقير با جمعيتي بالنسبه همگن
و ناهمگن با يكي از باالترين نرخ هاي روستايي، به كشوري ثروتمند با جمعيتي متنوع

اين اتفاق عالوه بر اينكه موفقيتي بزرگ براي سوئد. اميد به زندگي در جهان تبديل شد
نحوه. را براي آينده سوئد با خود به همراه دارد هايي شود، همزمان چالش محسوب مي

و عرضه-اثرگذاري توسعه جمعيتي بر توسعه اقتصادي اجتماعي، تأمين مالي دولت رفاه
و خصوصي برخي از اصلي ها در حوزه مهارت توسعه. هاست ترين چالش هاي عمومي

و انواع مختلف سرمايه  ثا(اقتصادي از طريق ورود نيروي كار بت، سرمايه مالي، سرمايه
وميوجودبه) سرمايه انساني، سرمايه طبيعي، سرمايه اجتماعي در هر گونهآيد تغيير

و خدمات تأثير مي و مصرف كاالها .گذارد عرضه نيروي كار بر توليد
عرضه نيروي كار كمتر است، بلكه معنايبه تر براي كشور سوئد نه تنها جمعيت مسن
و نيز تقاضاي بيشتر براي استفاده از خدمات بيمهاي معنبه در آن سوي معادله و درماني اي

.نرخ رشد كمتر نيز هستمعنايبه همچنين كاهش نيروي كار. مراقبت از بزرگساالن است
و ماليات مي و هرچه تعداد افرادي كه در استخدام دولت بوده پردازند كمتر شده

در تقاضا براي استفاده از خدمات رفاهي به از بخش ويژه و مراقبت هاي درماني
و تشديد شكاف ميان نيازها از  بزرگساالن بيشتر شود، تركيب ميان اين دو، خطر ايجاد

مي ديگر ازسويو تأمين منابع براي برآورده كردن آن نيازهاسويك .كند را بيشتر
اين. گردد هاي توسعه جمعيتي تنها به افزايش سن مردم سوئد برنمي اما چالش

و نيز چالش و مهاجرت از كشور، ها همچنين با مسائلي نظير نرخ مهاجرت به كشور
ميفرايندهاي  فرايند.كند مربوط به تغييرات جمعيتي در داخل سوئد ارتباط پيدا

و تشديد نابرابريهاي آينده خطر شهري شدن روزافزون در دهه در ايجاد هاي فزاينده
به بخش با هاي گوناگون كشور و روستايي را ويژه افزايش شكاف ميان مناطق شهري

به. خود به همراه دارد هاي صورت كلي تغييرات جمعيتي در سوئد، چالش بنابراين
و و تأمين منابع مالي رفاهي چه در سطح ملي در جديدي را بر سر راه استمرار رفاه چه

.خواهد آوردوجودبهسطح محلي 
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با در نظر گرفتن اين مالحظات، هدف اصلي اين فصل، توصيف روندهاي جمعيتي
و چالش و آينده سوئد هايي است كه سوئد در آينده در راه برآورده كردن مسائلي حال

و افزايش تقاضا براي استفاده از اين خدمات، عرضه  نظير تأمين مالي خدمات رفاهي
و ها در بخش مهارت و نيز برقراري ارتباط ميان نواحي شهري هاي مختلف بازار كار

و پنجه نرم كند شايان ذكر است كه وقوع. روستايي در سراسر كشور بايد با آنها دست
يك تغييرات جمعيتي درست شبيه تغييرات اقليمي به و ادامهفرايند عنوان دار مستمر

به شبه اتفاق نمي يك و ها هرچه اما اين چالش. باشد صورت روزمره محسوس نمي افتد
. زودتر شناسايي شوند، شانس بيشتري براي مقابله با آنها وجود دارد

 چالش جمعيت در حال پير شدن.5-6-9

بيني روندهاي جمعيتي در آينده، هميشه با ميزاني از عدم هنگام صحبت از پيش به
وو زادهايي درباره نرخ فرض ها براساس پيش بيني تمامي پيش. قطعيت مواجه هستيم ولد

از مرگ مي/ومير، ميزان مهاجرت و الگوهاي آينده مهاجرت انجام و به كشور  درنتيجهشود
مي بيني سخت كار پيش مي.دشو تر دهند كه عمر اساساً روندهاي جمعيتي نشان
مي ها طوالني سوئدي و تعداد فرزندان آنها كمتر از. شوند تر تعداد افراد زنده داراي بيش

از 100 افزايش 2011نفر در سال 1770به 1970نفر در سال 127سال سن در سوئد
ز1.پيدا كرده است 80و براي مردان8/83نان امروزه ميانگين سن اميد به زندگي براي

و پيش مي بيني سال است و8/84براي زنان 2020دهند كه اين رقم در سال ها نشان
ها حدود نيمي از افرادي كه امروز بيني اساس برخي از پيشبر. سال شود5/81براي مردان

از در كشورهاي پيشرفته ازجمله سوئد متولد مي كر 100شوند، بيش 2.دسال عمر خواهند

اگر بخواهيم از جنبه ديگري به چالش تغييرات جمعيتي نگاه كنيم، بررسي ارتباط
و پذيرفته شده بازنشستگي در سوئد  و هنجارهاي غالب ميان نرخ متوسط اميد به زندگي

امروزه سوئد سقف سني رسمي بازنشستگي ندارد، اما براي بيشتر افراد،. جالب توجه است
ا65اين سن معموالً  سن 1913زماني كه براي نخستين بار در سال.ستسال

مي) سالگي65(بازنشستگي وضع شد، افراد بسيار كمي بودند كه تا آن سن و زنده ماندند
___________________________________________________________________________ 

1. Statistics Sweden, 2012.  
2. Christensen et al., 2009.  
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به. گرفتند بازنشستگي خويش را جشن مي 65اما مطابق آمارها امروزه در سوئد مردي كه
مي سال مي كه رسد انتظار و4/18رود اين رقم براي زنان در سوئد سال ديگر زندگي كند

مي2/21تا  به 2030ها تا سال بيني همچنين مطابق پيش. كند سال افزايش پيدا اميد
و6/20زندگي در آستانه سن عرفي بازنشستگي،  سال براي زنان9/22سال براي مردان

و در سال  و3/23اين رقم براي مردان 2050خواهد بود 1.سال است1/25زنان سال

در65وقوع اين تغيييرات در روند جمعيتي، ميزان جمعيت نتيجهدر و باالتر سال
تر شدن عمر مردم اين چالش اصلي سوئد اما طوالني. كشور دائماً در حال افزايش است

كشور نيست، بلكه مشكل اصلي در نتايجي است كه اين افزايش طول عمر بر ميزان 
و نيز تأم و خدمات و مصرف كاالها ياتوليد و فراهم آوردن خدمات رفاهي،  ين مالي

ميديگر عبارت به نسبت تعداد افراد. كند بر امكانپذيري تداوم دولت رفاه در سوئد ايجاد
و تعداد افراد24-60در دامنه سني سال به تعداد كل افراد دائماً در حال كاهش بوده

و اين كمتري بايد بار سنگين تأمين خدمات رفاهي كل مردم سوئد را بر دوش بگيرند
.چالش بزرگي است

بيني روندهاي مهاجرتي در آينده كار مشكلي در پاسخ به اين پرسش كه چرا پيش
يك دليل اين است كه انواع متفاوتي از مهاجرت. توان ذكر كرد است، داليل زيادي مي

و پناهندگان، مهاجرت(وجود دارد  همانند مهاجرت نيروي كار، مهاجرت آوارگان
و نزديكدوس و اقوام دور بههرو) تان مي كدام اما شايد. گيرند داليل متفاوتي شكل

بيني دقيق رشد اقتصادي كه بازار كار را تحت تأثير قرار دليل اصلي اين باشد كه پيش
و توسعه سياسي مي مي–دهد و پناهندگان اثر در-گذارد كه روي مهاجرت آوارگان

در براي مثال پيش.تكشورهاي مختلف بسيار مشكل اس يوگسالوي بيني جنگ داخلي
و شمال آفريقاو يا پيش 1980سابق در انتهاي دهه  بيني وقوع بهار عربي در خاورميانه

به.و نيز جنگ داخلي ويرانگر در سوريه پيش از اتفاق افتادن آنها خيلي دور از ذهن بود
و اقتص همين اندازه، پيش ادي در آينده امري ناممكن بيني دقيق از روندهاي سياسي

امكانپذير نيست كه تغييرات اقليمي در سؤال يا در مثالي ديگر پاسخ دقيق به اين. است
 آورد؟ميوجودبهكره زمين چه الگوهاي مهاجرتي را در آينده 

___________________________________________________________________________ 
1. Statistics Sweden, 2012.  
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هايي نكته مهمي كه نبايد فراموش كرد اين است كه ميزان باالي مهاجرت فرصت
مي:دكن را براي سوئد فراهم مي و جمعيت بومي كشور مسن شوند، زماني كه نيروي كار

و نيروي كار را با خود به همراه مي و رونق دوباره جمعيتي تا. آورد مهاجرت به كشور
، نيروي كار خارجي سهم مهمي در تأمين نيروي انساني الزم براي پيشرفت 2030سال

و طبق پيش در بينيو توسعه سوئد ايفا خواهند كرد هر ها، نفر نيروي چهار آن سال از
.كار حاضر در كشور، يك نفر در خارج از سوئد به دنيا آمده است

شايد مهاجرت تنها راه مقابله با تغييرات در روندهاي جمعيتي در سوئد نباشد، اما
براي مقابله با مشكل جمعيت مسن، بايد افراد. ين عامل در اين زمينه استتر مهمشك بي

و جامعه سوئد هضم شوند مهاجر بيشتري و در دل فرهنگ امروزه. به كشور جذب شده
اما اين مشكل تنها مختص. ها را در سراسر جهان داراست ترين جمعيت سوئد يكي از مسن

و بسياري از كشورهاي  و گاهي آسيايي توسعهبه سوئد نيست و(يافته اروپايي مثل چين
وبه) ژاپن ميصورت كمابيش با اين معضل دست كه. كنند پنجه نرم اين بدان معني است

و مهارت رقابت جهاني براي جذب جوانان ديگر كشورها به ويژه كساني كه داراي تخصص
در.و نيز تحصيالت عاليه هستند در آينده افزايش خواهد يافت نتيجه اينكه سوئد نه تنها

ان بايد محيط مساعدي هاي جمعيتي مبارزه كند، بلكه همزم هاي آينده بايد با چالش سال
و تحصيل طوري را داخل كشور ايجاد كند به كرده كه اين محيط براي جوانان خالق، ماهر

و اشتغال آنها را در سوئد هرچه بيشتر مي و زمينه جذب . كند خارجي داراي جذابيت بوده

و توسعه جمعيتي  شهري شدن

نيز در اين كشور در حال تر شدن جمعيت سوئد، مشكالت مهم ديگري موازات مسن به
به. گيري است شكل سوئد طي يك قرن گذشته از كشوري با بافت عمدتاً روستايي،
يك دليل مهم اين اتفاق، تشديد. اي با بيشترين جمعيت شهري بدل شده است جامعه

در سطح. ترين روندهاست شهري شدن در آن يكي از اصليفرايند جهاني شدن است كه
درصد از جمعيت جهان در نواحي شهري زندگي30تنها 1950جهاني، در دهه 

همكه درحاليكردند مي و مطابق اين آمار اكنون بيش از نيمي از جمعيت جهان است
.برآوردها اين نسبت هر لحظه در حال افزايش است
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به در سوئد، بيشترين كاهش در ميزان نسبت جمعيت روستايي تا سال هاي منتهي
و متروپل. است، اما روند شهري شدن كماكان ادامه دارد ثبت شده 1970دهه  ها

و مناطق كه جمعيت شهري كوچك حاليدرشهرهاي بزرگ در حال افزايش هستند  تر
و ايجاد رونق در سراسر. روستايي در حال كاهش است يافتن راهكارهايي براي پويايي

و روستاهاي سوئد بسيار مهم است بيشترين ميزان روند، سوئد 2005از سال. شهرها
و طبق آمارهاي   Eurostatشهري شدن را در اتحاديه اروپا به خود اختصاص داده است

كل 141در 2011در سال و شهرهاي 290ناحيه از ناحيه با جمعيت عمدتاً روستايي
.1كوچك سوئد با كاهش جمعيت مواجه بوده است

و ارقام، در سال با 2011به زبان اعداد از17جمعيت استكهلم و پس هزار نفر افزايش
با 6600آن گوتنبرگ با  و مالمو . اند نفر بيشترين افزايش جمعيت را تجربه كرده 3800نفر

و Vaxjo, Uppsala, Linkopingهاي رشد محلي نظير اتفاق مهم ديگر ظهور گره گاه
Umea 2كرده شدند موفق به جذب بيشترين نيروهاي تحصيلاين مناطق. بود.

هاي ميان مناطق شهري با مناطق روستايي تنها از جنبه ميزان جمعيت تفاوت
هايي يكي از پيامدهاي روند شهري شدن، افزايش شكاف در حوزه. ساكن در آنها نيست

دا24صورت متوسط حدودبه.و پرورش است نظير آموزش  راي درصد از مردم سوئد
سال پس از پايان مقطع دبيرستان درس سه يعني حداقل(تحصيالت دانشگاهي هستند 

و روستايي داراي توزيع يكنواخت ). اند خوانده اما اين آمار در نواحي مختلف شهري
و شهرك در متروپل: نيست از ها هاي بزرگ درصد تحصيالت آكادميك افراد بسيار بيشتر

و مناطق روستايي همچنين نرخ رشد ميزان تحصيالت در نواحي. است شهرهاي كوچك
و محلي است كه. شهري بيشتر از نواحي روستايي يك دليل عمده اين اتفاق اين است

و براي جذب در اين فرصت فرصت هاي شغلي هاي شغلي بيشتر در شهرها وجود دارند
و مهارت به و اين تخصص و تخصص كافي داشت خوبهناچار بايد مهارت د از طريق نوبه

ميبهتحصيالت باالتر هاي اين در حالي است كه در مناطق روستايي فرصت. آيد دست
و  اي انگيزه درنتيجهچون تقاضايي براي آنها نيست درنتيجهشغلي كمتري وجود دارد

به. براي ادامه تحصيالت در سطوح باالتر از دبيرستان وجود ندارد دليل نبود همچنين
___________________________________________________________________________ 
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و فر و كوچك، افرادصتامكانات كافي هاي شغلي مناسب در مناطق روستايي
و ماهر انگيزه تحصيل و كار در اين مناطق ندارند كرده .اي براي زندگي

و روستايي نه تنها به لحاظ ميـزان نتيجه اينكه شكاف روزافزوني بين نواحي شهري
در جمعيت، بلكه از جنبه و سطح زندگي افـرادي كـه آنهـا هايي چون خصوصيات فردي

اين مسئله در آينده چالش مهمي را بـراي ايـن نـواحي. آيدميوجودبهكنند زندگي مي
و مناطق روستايي به و كـل كشـور سـوئد بـه كوچك شهري صـورت اعـم صورت اخـص

.آوردميوجود به

و آينده دولت رفاه  روندهاي جمعيتي

هاي جدي را در راه تأمين مالي دولت رفاه در آينده شك چالش بدونروندهاي جمعيتي
و پيش. خواهد آوردوجودبهسوئد  و شدت اين چالش به عوامل هايي متعددي فرض اما ميزان

هاي مرتبط با خدمات رفاهي گوناگون، ميزان تقاضا براي استفاده از اين خدمات نظير هزينه
درو نيز نرخ بهره و رشد اقتصادي در درنتيجه. آينده بستگي داردوري تغييرات جمعيتي

و نواحي«كشور سوئد،  بيني كرده است كه براي مثال پيش1»انجمن سوئدي مقامات محلي
و نگهداري از سالمندان تا سال هزينه . درصد افزايش پيدا كند50حدود 2035هاي مراقبت
، حدود 2035جمعيتي تا سال هاي كلي ناشي از وقوع روندهاي اساس اين برآورد، هزينه بر

و چالش بعدي به افزايش نابرابري. درصد افزايش خواهد يافت 20 ها ميان مناطق محلي
و مناطق بزرگ و. گردد تر در سوئد برمي كوچك شهري با شهرها بيشتر مناطق محلي

شهرهاي كوچك كه جمعيت آنها مدام در حال كاهش است، به خوبي از اين مسئله آگاه 
و .فعاالنه درصدد تالش براي معكوس كردن اين روند هستند بوده

و خلق محيطي راهكار اساسي براي اين معضل، يافتن استراتژي هايي براي احيا
و پويا و كسب اطمينان از اين مسئله است كه تمام نقاط كشور جذاب تر در آن مناطق

و اساسي دارند به وظيفه اصلي. دسترسي يكساني به خدمات عمومي مهم ديگر كمك
و  و استخدام و تأمين مالي خدمات رفاهي و متوسط براي تدارك نواحي شهري كوچك

و تحصيل هاي رشد محلي همچنين نقشي كه گره گاه. كرده است جذب كاركنان ماهر
ها براي توسعه محلي نيازها در آينده ايفا كنند نيز بايد بيشتر بررسي توانند در تالش مي

___________________________________________________________________________ 
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ميهايالسؤدر ادامه. شود گيرند كه بايد پاسخ درخوري براي آنها پيدا جديدتري شكل
و شهرداريهاي سؤال. كرد و اندازه شوراهاي محلي با از قبيل آيا قدرت ها براي مقابله

و آينده مناسب است؟ آيا تقسيم كار مسئوليت چالش و عملياتي هاي كنوني هاي مالي
و شهري نياز بين نهادهاي ملي، منطقه  به بازبيني دارند يا خير؟ اي

و تأمين مهارت  هاي آينده توسعه جمعيتي

هايي را براي تأمين مالي دولت رفاه در آينده روندهاي جمعيتي سوئد نه تنها چالش
به ريزي براي تأمين مهارت آورد، بلكه برنامهميوجودبهسوئد  ها در آينده را نيز تبديل

و. كند امري ضروري مي بخش رفاه نه تنها نياز به منابع مالي دارد، بلكه بايد بتواند افراد
و گوناگون  آيند، برميكاركنان ماهري را كه از عهده ارائه انواع خدمات رفاهي متفاوت

ب. جذب كند و ويژه در حوزههاين چالش هاي نظير خدمات درماني، مراقبت از بزرگساالن
بيني كرده است كه تا سال پيش1مركز آمار سوئد. تأمين اجتماعي بسيار بزرگ است

تا تقاضا براي جذب نيروي انساني در اين حوزه 2030 هزار نفر افزايش پيدا 210ها
آن حاليدركند،  ميكه عرضه اين قبيل نيروها تا .ماند زمان كمابيش بدون تغيير باقي

از44حدود 2025ها حاكي از اين است كه تا سال بيني همچنين پيش درصد
و پرسنل بخش عمومي به اگر روند. داليل سني از بازار كار بازنشسته شوند كارمندان

در 2025كنوني جذب نيرو در بازار كار را مبنا قرار دهيم، تا سال  بخش عمومي
شد 175ر سوئد با رقمي بالغ بر كشو در. هزار نفر كمبود نيروي كار مواجه خواهد

مي برخي از گروه برخي از اين. شوند هاي شغلي بيش از نيمي از كارمندان بازنشسته
درصد پرستاران65دهنده نيازهاي خاص، درصد معلمين آموزش66: آمارها عبارتند از

درصد آموزگاران56د پرستاران كودك، درص58درصد دندانپزشكان،61محلي، 
و حرفه(شغلي خاص  در.2)ها قابله(درصد ماماها55و)اي فني تازه اين آمار متوسط

مي چالش زماني پيچيده. سطح ملي است تر اوضاع شود كه بدانيم در مناطق كوچك تر
.تر از متوسط ملي است وخيم

و تغيير در تركيب چالشي كه در آينده از تركيب دو عام:چالش اول ل تغييرات جمعيتي

___________________________________________________________________________ 
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كه آيد، كمبود شديد نيرو در برخي از حوزهميوجودبهبازار كار هاي شغلي است
ازتر مهم و تأمين اجتماعي: ين آنها عبارتند . خدمات درماني، مراقبت از بزرگساالن

گردد كه در كدام نواحي از كشور به نيروي كار ماهر نياز برميسؤال به اين:چالش دوم
و در كدام قسمت اين نيروي كار در دسترس است؟ زيرا كه  احتمالبهبيشتري داريم
. بسيار زياد سوئد يك وضعيت عدم تعادل را در اين حوزه تجربه خواهد كرد

، هم مقتضيات هاي اخير در دهه. سازي آموزش با اشتغال است همسو:چالش سوم
و هم سطوح آموزش ارتقا پيدا كرده است، اما در بسياري از موارد آموزشي نيروي كار

و تحصيل كرده بر تقاضا براي جذب اين گروه افزايش پيدا كرده عرضه نيروي كار باسواد
به براساس اطالعات مركز آمار سوئد، كشور با مازاد نيروي كار تحصيل. است در كرده ويژه
و باالتر حوزه و كمبود نيروي كار در مقطع ليسانس هاي علوم طبيعي، علوم انساني، هنر
و اجتماعي مواجه خواهد بود ويژه در بخش به بسيار ضروري. هايي چون خدمات درماني

و مقطع آن با نيازهاي بازار كار كشور سوئد همسو شوند .است كه نوع رشته تحصيلي
هايي در آينده الزم خواهد بود، نوع آموزشكه چه سؤال همچنين پاسخ به اين

و ساختار بخش فرايندهاي بستگي به تغييرات در توسعه فناورانه،  توليد، جهاني شدن
سال قبل تقاضا براي مشاغلي چون20. هاي آينده خواهد داشت تجاري در دهه

هاي نويسي بازي، برنامه سين محيط زيستيسين كامپيوتري، طراحان وب، تكنيتكن
و طراحي برنامه و كامپيوتري و طبيعتاً نياز هاي كاربردي تلفن همراه وجود نداشت

و دهه در سال. تقاضاي آموزش هم در اين خصوص وجود نداشت هاي آينده مشاغل ها
و شكلميوجودبهجديدي  و دوره گيري برنامه آيند با ها آن مشاغل هاي آموزشي مرتبط
و دوره انطباق كامل برنامه. هاي مختلف زمان خواهد برد در حوزه آن ها هاي آموزشي با

و بازار كار متغيرتر باشد، طراحي. مشاغل بسيار سخت خواهد بود هرچه بخش تجاري
مي كننده كامل آن تقاضاها باشد، سخت نظام آموزشي كه برآورده نظام آموزشي. شود تر

و سوئد بايد قادر  آموزان دانشپذيري در ميان انعطافبه نهادينه كردن قابليت سازگاري
.التحصيالن دانشگاهي خود باشد فارغو 

بيني كرد كه نيازهاي توان با درجه اطمينان بيشتري پيش اما در حوزه رفاه مي
و آينده براي افرادي نظير پزشكان، معلم  ها، پرستاران، دستياران پرستاران، دندانپزشكان
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و ديگر حوزه برآورده كردن تقاضا در آينده براي اين رشته. چه خواهد بود... هاي ها
.هاي آتي آن كشور خواهد بود بخش عمومي در سراسر سوئد يك امر حياتي در سال

و ادغام در بازار كار سوئد چالش.6-6-9  هاي مهاجرت

هم كشور پذيراي مهاجر مهاجرت افراد ميان كشورها هم كشور فرستنده مهاجر، درنتيجه
و. گيرندو هم خود فرد مهاجر تحت تأثير قرار مي ترك وطن، خانه، عزيزان، نزديكان

و زندگي براي مدت زمان نامعلوم در آينده در كشوري محيطي كه به آن عادت كرده ايد
و روندها در كشور جديد، يادگيري. ديگر هرگز آسان نخواهد بود درك چگونگي تعامالت

و فرهنگي كشور مقصد فرد مهاجر، هميشه يك چالش زبا و ديگر قواعد اجتماعي ن
مي به ميبه. آيد حساب كنند از عزيمت عنوان يك قاعده، كشوري كه مهاجران آن را ترك

و فقيرتر ممكن است اگرچه كشورهاي ضعيف. هايي خواهند برد آنان ولو در آينده بهره تر
صورت از وضعيت ناخواسته فرار مغزها رنج ببرند، بسياري از مهاجرين در آينده ولو به

و تجربهموقت به زادگاه خود با به زگشته و دانش را با خود از ها، تخصص و همراه آورده
و توسعه كشور محل تولد خويش كمك مي اين افراد همچنين از طريق. كنند اين طريق به رشد
و به لطف استفاده از فناوري و دوستان و ارتباطاتي دانش برقراري تماس با خانواده هاي اطالعاتي

بهو تجربه ميصو هاي خود را .توانند به كشور خود منتقل كنند رت غيرحضوري
و دوستان در زادگاه و حوالجات به خانواده كمك مهم ديگر افراد مهاجر، انتقال پول

مي. خود است ميليارد دالر از اين 307، تقريباً 2009دهند كه فقط در سال برآوردها نشان
و آشنايان در كشورهاي توسعه و خانواده نيافته در سرتاسر جهان پول منتقل طريق به افراد

المللي در آن سال در كل جهان برابري هاي بين شده است كه اين رقم با مجموع كمك
و حوالجات در اقتصاد كشورهاي دريافت سهم اين پول.1كند مي كننده آنها بسيار اساسي ها

و نپال اين و در كشورهايي چون تاجيكستان، تونگو، لسوتو، مولداوي به بوده صورت حوالجات
يك تقريبي معادل يك و يا بعضاً .چهارم كل توليد ناخالص داخي آن كشورها بوده است سوم

و توسعه آن اهميت مهاجرت براي كشورهاي پذيراي مهاجران نيز در پيشبرد رشد
و تجربه. كشورها بسيار حياتي است مي مهاجران با خود دانش مي هايي را تواند آورند كه

___________________________________________________________________________ 
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و نوآوري ار ايدهدر انتش به ها و از اين طريق ها در كشور مهاجرپذير كمك كرده
و شيوه شكل از. هاي جديد تفكر در آن كشورها بيانجامد گيري خالقيت مهاجران همچنين

و غيرنقدي(هاي طريق آورده و خدمات به رشد اقتصادي) نقدي و مصرف كاالها خويش
و مي ن كشور مهاجرپذير كمك كرده . قش مهمي را در بازار كار آن كشور ايفا كنندتوانند

و در محدوده سن كار قرار دارند، مهاجرت مهاجرانكه آنجا از اغلب جوان بوده
هاي جمعيتي تواند توانايي كشورهاي پذيراي مهاجر را براي مقابله با چالش همچنين مي
كه. بيشتر كند نس مدت هزينه در كوتاهمهاجران درست است بتاً كمي را روي هاي مالي

از گذارند، اما اين كشورها امتيازاتي كه در بلند دست كشورهاي پذيرنده خويش مي مدت
مي اين سرمايه و فرهنگي برند در حوزه گذاري مقطعي خويش هاي اقتصادي، اجتماعي

و ارزشمند است محاسبه سود مادي دقيق كشور پذيراي مهاجران،. بسيار چشمگير
و از كشوري به 3كشور ديگر متفاوت است اما مطابق با برآوردهاي بانك جهاني، سخت

تا،2025درصد افزايش در نرخ مهاجرت جهاني تا سال توليد ناخالص داخلي جهان را
.1ميليارد دالر افزايش خواهد داد 368

پس مسئله اصلي اين نيست كه آيا مهاجرت چيز مفيدي است يا خير؟ بلكه بحث
و  كاالها طور كه انتقال آزادانه سرمايه، درست همان. هاست اندازه اين مزيتبر سر ميزان

راو خدمات باعث افزايش رفاه مي شود، جريان آزاد نيروي انساني نيز همين خصلت
حداقل سه علت اصلي براي اينكه چرا بايد سوئد در آينده بيش از پيش آغوش. دارد

و اقسام مهاجران باز  :كند، وجود داردخود را براي انواع
و به موازات تشديد،اول اينكه مهاجرت هميشه بخشي از فرهنگ سوئد بوده

و آسان و ارزان جهاني شدن ها، كامالً منطقي است كه انتظار جايي انسانهتر شدن جاب تر
اينكه در آينده چه تعداد مهاجر به سوئد. داشته باشيم ميزان مهاجرت افزايش پيدا كند

. توان با قاطعيت در آن خصوص اظهارنظر كردو به چه داليلي از االن نميخواهند آمد 
.اما مهاجرت جهاني واقعيتي است كه از آن گريزي نيست

 كه چرا سوئد بايد پذيراي افرادي باشد كه از جنگ، خونريزي،سؤال براي اين دوم
مي فجاياي طبيعي، و آزار فرار و اذيت و توجيهات اخالقي قوي كنند، پاسخ سركوب ها

___________________________________________________________________________ 
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و. وجود دارد و الزام اخالقي دارد كه پذيراي آوارگان، درماندگان سوئد مسئوليت
در اين مسئوليتي است كه هم در قوانين. مهاجران باشد و هم داخلي سوئد
. المللي وجود دارد هاي بين كنوانسيون

كامالً به نفع سوئد است كه امكان مهاجرت به اين كشور را براي سوم اينكه،
و مهاجرت نه تنها به انتشار ايده. شهروندان كشورهاي ديگر فراهم كند هاي جديد

و تقويت فعاليت نوآورانه،  و افزايش ميزان هاي كارآفرينانه، افزايش رشد ايجاد اشتغال
مي تجارت در سطح بين شود، بلكه به لطف آن، تنوع در سوئد افزايش پيدا المللي منجر

و اجتماعي غني و كشور به لحاظ فرهنگي مي كرده مهاجرت همچنين زمينه. شود تر
كه. كند مساعدي را براي افزايش خالقيت فراهم مي  اگر بخواهيم از كارآفرينان مهاجري

و نوآوري از خود به يادگار گذاشتند مثال در سوئد كارنامه موفقي را در زمينه خالقيت
، كارآفرين عرصه1سازي يعني سالواتوره گريمالدي توان از غول عرصه دوچرخه بزنيم مي

و مجالت آمليا آدامو و غول عرصه3، هتلدار معروف بيكي چاكرابورتي2نشريات
به. نام برد4سازي يعني اياد السفر ساعت دليل روندهاي جمعيتي در سوئد، همچنين

.هاي جمعيتي سوئد در آينده است مهاجرت عامل مهمي در حل چالش
كند بستگي اينكه عامل مهاجرت تا چه ميزان در توسعه سوئد در آينده نقش ايفا مي

بهفرايند اگر. زيادي به چگونگي ادغام مهاجران در جامعه سوئد دارد صحيح صورت ادغام
و تنش و اجتماعي در آينده سوئد انجام نگيرد، مشكالت ناپذير اجتنابهاي اقتصادي

و فرهنگي. خواهد بود در جامعه سوئد بيشتر مهاجران هر اندازه ميزان ادغام اقتصادي
و هم براي سوئد بيشتر خواهد شد .شود، امتيازهاي مترتب بر آن هم براي مهاجران

: سه موج اصلي مهاجرت در سوئد عبارتند از
، اغلب كساني كه به سوئد 1960هاي پاياني دهه تا سال 1945هاي در سال:موج اول

و نيز آلمان، و عمدتاً از كشورهاي حوزه اسكانديناوي  مهاجرت كردند، نيروي كار بوده
و تركيه بودند ايتاليا، اتريش، . يوگسالوي، يونان

و به مرور زمان خانواده به بعد، 1970دهه از:موج دوم هاي آنها مهاجرت پناهندگان
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و كشور سوئد ادغام شدند، بيشتر گروه. افزايش پيدا كرد هايي كه از اين طريق در جامعه
كرد، اما بيشتر از مناطقي در جهان بودند كه در آنها از زماني به زمان ديگر فرق مي

و يا بحران و درگيري د جنگ . يگر در حال وقوع بودهاي
 1995مهاجرت در سوئد، پس از عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا در سال:موج سوم

. جايي افراد در كليه كشورهاي عضو اتحاديه بودهبود كه يكي از امتيازات آن آزادي جاب
 ويژه پس از اينكه تعداد اين مسئله باعث افزايش مهاجرت نيروي كار به آن كشور شد به

به15كشورهاي عضو اتحاديه از پس از آن بود. كشور عضو افزايش پيدا كرد27عضو
و كشورهاي حوزه بالتيك روانه سوئد شدند .كه خيل كثيري از مهاجران از لهستان

از 2011تا 1980هاي طي سال ميليون نفر اجازه اقامت در سوئد4/1بيش
و70حدود. گرفتند 20كه حدود حاليدرپناهندگان بودند، درصد اين افراد آوارگان

هايشان بودند كه از كشورهاي عضو درصد از آنها نيروي كار مهاجر به همراه خانواده
و  .2براي كار وارد سوئد شده بودند»1منطقه اقتصادي اروپا«اتحاديه اروپا

و و بازار كار سوئد چالشي اساسي هم براي حال مسئله ادغام مهاجران در جامعه
و نيز.م آينده سوئد خواهد بوده و انگليسي توسط مهاجران يادگيري زبان سوئدي

هاي احتمالي كه اين افراد هاي الزم براي جذب در بازار كار در كنار تبعيض كسب مهارت
ميفرايند در و بازار كار سوئد با آن مواجه و ادغام در جامعه و جامعه جذب گريزي شوند

كهو دغدغه و خشونت در بخشبههاي امنيتي هاي زيادي ويژه امروزه با تشديد تندروي
و نيز چگونگي مواجه با آنها از  و معضل اساسي تبديل شده است از دنيا به تهديد

مي ترين چالش اصلي .شود هاي پيش روي سياستگذاران سوئدي محسوب

و برابري جنسيتي.7-6-9  چالش دمكراسي

حق. هاي تاريخي است سوئد در رديف كشورهايي است كه دمكراسي در آن داراي ريشه
و مردان در سوئد از حدود يك قرن پيش تا به حال وجود رأي برابر سراسري براي زنان

و مقايسه و در تمام مطالعات و شاخص داشته هاي هاي جهاني كه در مورد وضعيت

___________________________________________________________________________ 
1. The European Economic Area (EEA) 
2. Swedish Government Official Report, SOU 2010,p. 40.  
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.1اره جزء كشورهاي پيشرو بوده استگيرد كشور سوئد همو دمكراسي انجام مي
و توجه تصميم و دولتي در سوئد همواره مورد مداقه و نهادهاي عمومي هاي سياسي

و اطالعات به مندان قرارهصورت گسترده در دسترس تمام عالق افكار عمومي كشور بوده
و. گيرد مي بمسئوالن همچنين سياستگذاران راي در سوئد در مقايسه با ديگر كشورها

در. آساني قابل دسترس هستندبهمردم عادي  ميزان مشاركت در انتخابات در سوئد
حدود نيمي از مردم سوئد به سياست عالقه. سطح باالترين استانداردهاي جهاني است

و مصرف  و بيشتر مردم آن از وضعيت دمكراسي در كشور اظهار رضايت دارند دارند
و تحليل هاي افراطي اگرچه جريان. كشور رواج دارد هاي سياسي در سراسر اخبار

به سياسي هم در سوئد وجود دارند، و اما صورت نسبي محيط سياسي سوئد كمتر خشن
و اقبال مردم اين كشور به جريان و احزاب تندرو زياد نيست افراطي بوده . ها

براي كسب اطمينان از كاركرد صحيح دمكراسي وجود نهادهاي دمكراتيك بسيار
و ضروري است، اما به تنهايي كفايت نميال براي پايداري دمكراسي در بلندمدت،. كند زم

و هم  .بايد به هنجارهاي استاندارد خاصي پايبند باشندمسئوالن هم شهروندان
و. است2»برابري سياسي«هنجار:هنجار اول دمكراسي در تحليل نهايي اعتقاد قلبي

و آزادي و حقوق و عملي به اين عقيده است كه همه شهروندان برابر بوده هاي برابر
. ناپذير دارند تخطي

در مشاركت وسيع،:هنجار دوم و برابر شهروندان . سياسي استفرايندهاي معنادار
و اين داشتن درك روشن:هنجار سوم بدان معناست كه مردم براي اينكه بينانه است
و اطالعات كافي قادر به موضع گيري درخصوص مسائل مهم عمومي باشند، بايد دانش
هاي اينجاست كه نبايد تفاوت زيادي بين درك گروه. ها داشته باشند در آن زمينه

.متفاوت وجود داشته باشد
و سيا؛ يعني صفت نمايندگي است:هنجار چهارم ستگذاران بايد بتوانند به سياستمداران

و نظرات آنان را نمايندگي كنند و منافع . بهترين شكل ممكن شهروندان
و ديگر كشورهاي حوزه اسكانديناوي اهميت زيادي را به برابري جنسيتي سوئد

و هم هنجارهاي اجتماعي در سوئد. دهند مي وبرهم قانونگذاري مبناي برابري مردان
___________________________________________________________________________ 

1. Freedom House, 2012a.  
2. Political Equality 
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ن مسئله در رويكردهاي سياستگذاري در سوئد در موضوعاتياي. گيرد زنان شكل مي
و توسعه خدمات مراقبت از كودكان كامالً مانند نظام مالياتي فردي، بيمه هاي والدين

مي به و زندگي خانوادگي چشم و مادر هر دو بتوانند كار و به دنبال اين است كه پدر آيد
در به همين. را به يكسان در كنار هم داشته باشند دليل مهم است كه ميزان فعاليت

همچنين كشور سوئد. ميان زنان سوئدي در سطح جهان در زمره باالترين كشورهاست
هم در زمينه: وضعيت بهتري در شاخص تعادل جنسيتي نسبت به ديگر كشورها دارد

و مسئوليت  و هم ميزان تقسيم كار و مجالس سياسي و حضور در مجامع نمايندگي
و مراقبت از بچهميان زنان  .هاو مردان در خانه

 احزاب سياسي در سوئد

از 1960در اوايل دهه . ميليون نفر از مردم سوئد عضو احزاب سياسي بودند3/1بيش
هر به مي نفري كه پاي صندوقچهار عبارتي از رفتند، يك نفر عضو احزاب هاي رأي

و ديگر دمكراسي. سياسي بود هاي هاي غربي، احزاب در آن زمان جنبش در سوئد
و اعضاي آنها بيش از  مي10عظيمي بودند دادند درصد كل واجدان حق رأي را تشكيل

.كدام از اين احزاب داراي تعداد بسيار زيادي عضو بودندهرو 
دهندگاني كه عضو ميزان رأي: كنون تغييرات زيادي اتفاق افتاده است از آن زمان تا

درصد در زمان28به 1968درصد در سال65يك حزب سياسي در سوئد هستند، از 
در همين بازه زماني، آمار حاميان دوآتشه. كاهش پيدا كرده است 2010انتخابات سال 

به39احزاب از  از.1يافته است درصد تنزل17درصد اين روند در برخي ديگر
.شود كشورهاي غربي نيز مشاهده مي

:هاي دمكراتيكي مواجهند احزاب سياسي در سوئد با چالش
و شايسته براي احراز مناصب سياسي انتخابي:اول چالش به كاهش افراد مناسب
پيدا كردن افراد هاي آينده براي احتمال زياد احزاب سياسي سوئد در سالبه. گردد برمي

و تصدي مناصب سياسي با چالش مي شايسته براي رقابت و اين فراواني مواجه شوند
.شود مسئله به خالي ماندن ناگزير برخي از مناصب سياسي منجر مي

___________________________________________________________________________ 
1. Oscarsson & Holmberg, 2011, pp. 31–33.  
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و فعاليت در احزاب:چالش دوم اين است كه افراد خيلي كمتري تجربه فردي از كار
دليل نديدن آموزش صحيح سياسي قادر به دركبه اين افراد. سياسي را خواهند داشت

و جنبه و هاي مختلف يك تصميم مناقشات  هاي گيري در تصميم درنتيجهگيري سياسي نبوده
و اصول خدمت به مصلحت عمومي خود نمي نحو شايسته موردبهرا1توانند هدف اساسي

.نظر قرار دهند
و به اين است كه كاهش در تعداد اعضاي اح:چالش سوم زاب سياسي ريسك تضعيف

با. خطر افتادن صفت نمايندگي را به همراه دارد نخبگان سياسي سوئد در مقايسه
و مردم صورت مثال استانداردهاي جهاني به خيلي بيشتر از ديگر–دار بوده زدني باز

و مهم در جامعه گروه ميو از پايگاه وسيع–هاي متنفذ . شوند تري جذب
و حيطه نفوذ اين است كه كاهش اعضاي احزاب سياسي مي:چالش چهارم تواند قدرت

و البي گروه . گرها را در صحنه سياسي افزايش دهد هاي متنفذ
و تضعيف موضع آنها نقش رسانه:چالش پنجم ها اين است كه با كاهش اعضاي احزاب

و تعيين اين وسط پررنگ مي كننده تر . شود تر

 تغييرات در محيط رسانه

طي. هاي جديدي براي دمكراسي ايجاد كرده است اي، چالش تغيير در محيط رسانه
به هاي گذشته تعداد رسانه دهه و كل ميزان محتواي توليد شده در آنها صورت انفجاري ها

و اطالعات در سراسر جهان  و امروزه افراد تقريباً دسترسي نامحدودي به اخبار رشد كردند
و فرخنده اگرچه از بسياري. دارند مي جهات اين اتفاق مثبت تواند اي است، اما همچنين

. افزايش شكاف از پيش موجود در مصرف رسانه را به دنبال داشته باشد
و فرصت براي انتخاب از ميان آنها هرچه دامنه رسانه،اول گام در هاي در دسترس

و انواع متفاوت تري دست به انتخاب رسانه صورت گزينشي بيشتر باشد افراد بايد به
. اي بزنند محتواي رسانه

به،دوم گام و انواع صورت گزينشي اينكه هرچه افراد تري دست به انتخاب رسانه
و توانايي اي بزنند، انگيزه متفاوت محتواي رسانه . شودميتر مهمهاي آنها ها

___________________________________________________________________________ 
1. Common Good 
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و توانايي اينكه هرچه انگيزه،سوم گام در تفاوت شود،تر مهمهاي افراد ها ميان آنها
و ميزان رسانه مي نوع مي هايي كه مصرف .شود كنند بيشتر

و اطالعات به و گسترده بوده است مصرف اخبار . صورت سنتي در سوئد وسيع
به هم صورت مشخص اكنون نيز در مقايسه با استانداردهاي جهاني اين رقم باالست، اما

ف خبرهاي ملي از طريق تلويزيون مصر. خواني در سوئد كاهش پيدا كرده است روزنامه
.نيز كاهش يافته است

مي-بجز اينترنت–هاي خبري اگرچه نسبت افرادي كه از رسانه گيرند سود
كنند هاي خبري استفاده نمي كاهش يافته است، درصد افرادي كه هرگز از اين رسانه

در. افزايش يافته است ميزان افرادي كه اخبار ملي سوئد را از تلويزيون تنها يك بار
از هفته نگاه كرده و اين 2011درصد در سال13به 1986درصد در سال5اند  رسيد

. دهنده اقبال كم مردم سوئد به پيگيري اخبار كشور از طريق تلويزيون است رقم نشان
از ها را نمي طي همين فاصله زماني تعداد افرادي كه هرگز نسخه چاپي روزنامه خوانند

به 10 .1درصد افزايش پيدا كرده است27درصد
دو الگو.ه استهاي سني متفاوت نيز افزايش پيدا كرد همزمان تفاوت ميان گروه

. كامالً مشخص است
و افراد مسن اينكه شكاف فزاينده:الگوي اول در. آمده استوجودبهاي بين جوانان
از68و) سال65-85(درصد از گروه سني سالخوردگان81، 1980اواسط دهه درصد

ميپنج حداقل) سال15-29(گروه سني جوانان  و روز در هفته روزنامه خواندند
به 2009در سال. درصد بود13ختالف ميان اين دو گروه فقطا 81ترتيب اين ارقام

و و شكاف ميان درصد مطالعه روزنامه36درصد براي بزرگساالن درصد براي جوانان بود
شد45اين دو گروه به  .2درصد بالغ

و تحليل:الگوي دوم از اين است كه جويندگان اخبار  هاي سياسي ميزان انبوهي
مي توليدات رسانه و هاي خبري را استفاده و درست عكس آن، افرادي كه از اخبار كنند

ميبههاي سياسي گريزان هستند تحليل توانند فاصله خود را از اين قبيل راحتي
و  و فزاينده درنتيجهاطالعات حفظ كرده و قدرت شكاف عظيم و درك اي ميان اطالعات

___________________________________________________________________________ 
1. Shehata, Adam & Strömbäck, Jesper, 2011.  
2. Holmberg, Sören & Weibull, Lennart, 2010.  
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و . آمده استوجودبهتحوالت سياسي جاري در سوئد تحليل اين دو گروه از وقايع
دو«اي كه از آن تحت عنوان پديده .شود ياد مي1»سوم دمكراسي

و رسانه با ظهور اينترنت. هاي ديجيتال باعث تشديد اين اتفاق شده است اينترنت
و اظهار عقايد براي افراد بسيار آسان از گيري به مدد بهره. تر شده است برقراري ارتباط

و ارتباطات نه تنها شكاف فوق الذكر بيشتر شده، بلكه موسيقي، امكانات فناوري اطالعات
و طبيعتاً افراد گريزان فيلم و متون ادبي از سراسر جهان در دسترس همه قرار گرفته ها

و تحليل و گاهي تري نيز پيدا كرده هاي سياسي آلترناتيوهاي بسيار جذاب از اخبار اند
و تحليل اوقات كالً مي خود را از فضاي اخبار .كنند ها ايزوله

و چالش ديگر براي دمكراسي ايـن اسـت كـه افـراد داراي ايـدئولوژي هـاي خـاص
و گـروه هـاي بيگانـه گراي افراطي، گروه هاي ملي خطرناك نظير گروه هـاي حـامي سـتيز

ميبهتوطئه تئوري و در دسـترس توانند ايده راحتي و عقايـد خـود را منتشـر كـرده هـا
و افزايش خشـونت. همگان قرار بدهند اين اتفاق باعث قطبي شدن بيش از اندازه جامعه

و  و همزيستي مسالمت رنگكمو تندروي، اشاعه نفرت هـاي آميـز گـروه تر شدن رواداري
سر متفاوت در جامعه مي .راه دمكراسي در سوئد استشود كه چالش بزرگ بر

و محيط رسانه در و كل تغيير در ماهيت ها، عالوه بر به ارمغان آوردن امتيازها
و كيفيت آن است دستاوردهاي قابل توجه براي همگان، متضمن چالش .هايي براي دمكراسي

از برخي از اين چالش :ها عبارتند
،هاي مختلف افزايش شكاف دانش ميان گروه.1
، هاي مختلفر افزايش شكاف مشاركت در ميان گروهخط.2
و برداشت افزايش خطر قطبي.3 ،ها از واقعيت سازي عقايد
و هم در تعداد.4 اهميت. كاهش روزافزون فضاهاي مشترك عمومي هم در حجم
در هاي گروهي همه كه تعداد رسانه حاليدر. هاي مجازي در حال افزايش است رسانه گير

و افراد كمتري به اين رسانهحال كاهش  ) نظير تلويزيون ملي(گير هاي گروهي همه بوده
.كنند مراجعه مي

___________________________________________________________________________ 
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 گيري تصميميندهايافرتر شدن فزاينده پيچيده

و هاي مبتني عاملي كليدي در دمكراسي بر نمايندگي نظير سوئد، سازوكارهاي مسئول
و تصميم پاسخگو كردن تصميم ق گيران بال تصميمات اتخاذ شده سازان به مردم در

و مسئوليت. است پذيري بهترين شيوه براي نيل به اين امر اين است كه قدرت سياسي
و كامالً شفاف باشد كه  و اينكهچهكسي مسئولچههمراه با يكديگر باشند چيزي است

.مردم در تمامي سطوح، پاسخگويي را از مسئوالن مطالبه كنند
گيري تصميمفرايندهاي تر شدن به سمت پيچيدههاي اخير در سوئد روند دهه

و انتظار مي مي. رود كه اين روند تداوم پيدا كند است توان براي اين البته داليلي را
كه ين دليل اين است كه بسياري از چالشتر مهم. شدن ذكر كرد پيچيده و مشكالتي ها

هم سوئد با آنها مواجه است مرزهاي مختلفي را در مي اي منطقه محدوده محلي،نوردند
و ديگر بخش و هم بين سوئد هاي فرامرزي حل چالش. هاي جهانو ملي در داخل سوئد

و ديگر كشورهاي جهان در حوزه هاي مالي، قاچاق بحران هايي نظير تجارت، كه سوئد
و انسان، تغييرات اقليمي، مهاجرت بين و كاال با آن مواجه هستند؛ اراده ... المللي

ميهمكار و مذاكره فراتر از مرزهاي ملي سوئد را هايي نظير اينجاست كه نهاد. طلبدي
و ديگر نهادهاي مشترك نقش پررنگي بايد ايفا كنند .سازمان ملل، اتحاديه اروپا

 1960اين رقم در سال. دولتي عضو است سازمان بين91سوئد امروزه در بيش از
حل.1سازمان بود54تنها هم چالش به همين ترتيب و در آينده هايي كه سوئد اكنون

و سالمت، ادغام، تغييرات درخصوص مسائلي نظير آموزش و پرورش، خدمات درماني
و انسجام اجتماعي با آنها مواجه است، مستلزم همكاري ميان قسمت هاي جمعيتي

و يكسو متفاوت بخش دولتي با بخش تجاري از و جامعه مدني و ميان بخش تجاري
.خواهد بود ديگر ازسويران فردي كنشگ

از وضع مي2قوانين ملي در سوئد عموماً توسط ريكسداگ شود، اما دولت عمدتاً
و تعديل آنها در ميان نمايندگان مردم به امور  و جرح طريق ارائه اليحه به ريكسداگ

خط. پردازد حكمراني مي و ها به ميزان زيادي در حوزه اختيار مشي درواقع اجراي اين
و اداره دولتي است 234مسئوليت و. آژانس اين ادارات هستند كه بايد از اجراي صحيح

___________________________________________________________________________ 
1. Swedish Agency for Public Management, 2000, UIA, 2012.  

. شوتدمي انتخاب چهارساله دوره برايكه است نمايندگانياز متشكلكه سوئددر قانونگذاري نهاد ترين عالي.2
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و پارلمان اطمينان خاطر كسب كنندكم بي هاي يكي از سنت. وكاست تصميمات دولت
. ها قدرت استقالل زياد دارند ديرينه در قانون اساسي سوئد اين است كه اين سازمان

و قابل توجه ديگري خطبخش مهم  290ها در كشور سوئد برعهده مشي از اجراي
و از. شوراي شهر در آن كشور است20شهرداري اين نهادها نيز ميزان قابل توجهي

و دولت سوئد دارند استقالل را در تصميم .گيري خود از ريكسداگ
و ديگر كارآمدي آموزش درنتيجه و پرورش، خدمات درماني، زيرساختارها

عم بخش اين كارآمدي براي. ومي در سوئد مشروط به عوامل زيادي استهاي حوزه
مثال به تصميمات اتخاذ شده ازسوي ريكسداگ در قبال لوايح دريافتي ازسوي دولت، 

به منطقه چگونگي اجراي تصميمات توسط ادارات در سطوح ملي، و محلي، اي
و شهرداري و تعامل ميان كنشگ تصميمات اتخاذ شده در سطح محلي و ها رهاي متعدد

خط. متفاوت بستگي دارد به مشي همچنين و حكمراني در سوئد هم صورت گذاري
و هم به مي مستقيم بر صورت غيرمستقيم از اتحاديه اروپا متأثر شود كه خود اين مسئله

مي هاي ساختار تصميم پيچيدگي .افزايد گيري در اين كشور

 افزايش شكاف در مشاركت

تاكنون ذكر كرديم يعني تضعيف احزاب سياسي در سوئد، تغييرات در كه فرايندهايي
و پيچيده محيط رسانه آن گيري تصميمفرايند تر شدن روزافزون اي هاي سياسي در

اما وجه. هايي براي آينده دمكراسي در سوئد بودند كشور هر كدام متضمن چالش
و گسترش شكاف تأثيرگذاري مستقيم آنها در فرايندها اشتراك كليه اين  تعميق
ر مشاركت سياسي به .ها بوده است دهندگان در انتخاباتأي ويژه در زمينه ميزان درصد

هايي داشتند به لحاظ تاريخي، احزاب سياسي در سوئد نقش مهمي در بسيج گروه
و سياسي كمتري برخوردار بودند به ويژه افراد كه از امكانات اقتصادي، اجتماعي

دا كم و به موازات كاهش تعداد اعضاي احزاب سياسي. راي سطح تحصيالت پاييندرآمد
و زمينهو تضعيف آنها، پايه مي هاي جذب نيروي آنها نيز ضعيف ها اين بدان. شود تر

و گروه هايي كه بيشتر از همه به اين تحرك معناست كه توانايي احزاب براي بسيج افراد
ن ميو بسيج شدن از طريق اقدامات فعاالنه اين ريسك وجود دارد. يابد ياز دارند، كاهش
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كرده داراي سطح درآمدي كه در آينده اعضاي فعال احزاب بيشتر از ميان افراد تحصيل
و باالتر باشند نوبه خود شكاف مشاركت سياسي ميانبهاين مسئله. باال از طبقه متوسط

مي گروه .كند هاي مختلف در جامعه را بيشتر
مي هاي جديد در محيط رسانه اجتماعي شدن نسلفرايند امروزه كه اي انجام شود

مي در آن هر فرد به مي صورت فعاالنه و نيز نوع اطالعاتي كه خواهد بدان تواند نوع رسانه
به موازات اين مسئله، خطر روزافزوني پديد آمده. دسترسي داشته باشد را انتخاب كند

و تحليلهايي كه عالق است به اين صورت كه گروه هاي سياسي ندارند، از اينه به اخبار
و اجتماع پرهيز مي و اطالعات درباره سياست همچنين اين ريسك. كنند گونه اخبار

مثل: هاي ديگر باشند هاي با منابع كمتر در حوزه ها، همان گروه وجود دارد كه اين گروه
بي افراد كم كم درآمدتر، و .ها يا خارجيتر سوادان، افراد جوان سوادان

به-يعني رأي دادن در انتخابات- ترين شكل مشاركت سياسي درخصوص اساسي
لحاظ تاريخي سوئد در زمره كشورهايي است كه باالترين درصد مشاركت در انتخابات را

به. دارا هستند درصد از جمعيت حائز83صورت متوسط از جنگ جهاني دوم به بعد
باالترين ميزان اين. تخابات پارلمان شركت كردندشرايط رأي دادن در سوئد در ان

كه 1976مشاركت در انتخابات سال  درصد از واجدان حق رأي در انتخابات8/91بود
در6/84، 2010در انتخابات پارلمان سال. حضور داشتند درصد از واجدان حق رأي

ر خوب مشاركت بسيارغمبهاما جالب است كه بدانيم.1انتخابات شركت كردند
2»پارلمان اروپايي«هاي ملي، اين ميزان مشاركت براي انتخابات ها در انتخابات سوئدي

مي به از5/45تنها 2009در انتخابات پارلمان اروپا در سال. يابد شدت كاهش درصد
ميانگين اين رقم براي ديگر كشورهاي. هاي واجد حق رأي شركت كردند سوئدي
.درصد بود43اروپايي 
هاي مختلفه درصد مشاركت در انتخابات در سوئد باالست، اما بين گروهاگرچ

و اين تفاوت ترين هاي مهمي را براي شناسايي بزرگ ها سرنخ تفاوت آشكاري وجود دارد
مي شكاف .دهد ها در مشاركت سياسي آينده سوئد در اختيار ما قرار
ب− و مسن .است يشتر از جواناندرصد مشاركت در انتخابات در بين افراد ميانسال

___________________________________________________________________________ 
1. Statistics Sweden, 2013.  
2. European Parliament 
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و− درصد مشاركت در ميان افراد متولد سوئد بيشتر از افراد متولد خارج از سوئد
.زمينه خارجي است يا افراد داراي پيش

كرده بيشتر از افراد داراي درصد مشاركت در انتخابات در ميان افراد تحصيل−
.تر است سطح تحصيالت پايين

ميدرآمدها پردرآمدها بيشتر از كم− .كنند در انتخابات مشاركت
.است بيكاراناز بيشتر انتخاباتدر شاغل افراد مشاركت نرخ
.كنندمي مشاركت انتخاباتدر مجرد افراداز بيشترها خانههمو متأهل افراد

ين عامل در توضيح چرايي مشاركت در انتخابات، انگيزه يعني همانتر مهماما شايد
را تفاوت. عالقه سياسي است در مشاركت در انتخابات بين كساني كه خودشان

ميهعالق و مسائل سياسي و كساني كه هيچ عالقه مند به تحليل و دانند اي به سياست
و مسائل آن ندارند، بعضاً تا رقم سياست و پيگيري اخبار مي40ورزي .1رسد درصد

درصد باالي مشاركت افراد واجد رأي در انتخابات كشور سوئد، رغمبهنتيجه اينكه
و گروه هاي فراواني ميان گروه اكنون تفاوت هم در هاي دارا هايي كه دچار فقر منابع هستند؛

اگر ميزان. وجود دارد) شركت در انتخابات(ترين شكل مشاركت سياسي رابطه با اساسي
ها شديدتر كند به احتمال بسيار زياد اين تفاوت مشاركت در انتخابات در آينده كاهش پيدا

و. خواهد شد تضعيف درنتيجهاگر روند كنوني كاسته شدن از تعداد اعضاي احزاب سياسي
از آنها به و گروه ين نهادتر مهمعنوان يكي هاي داراي منابع درآمدي هاي سياسي ادامه پيدا كند

و تحليل و جامعه نشان دهند،ه كمتر همچنان اقبال كمتري به اخبار اي مربوط به سياست
از اين خطر وجود دارد كه انتخابات جذابيت خود را به و عامل بسيجگر سياسي عنوان يك اهرم

تر نيز هاي مختلف در جامعه بزرگ در اين صورت است كه شكاف مشاركتي گروه. دست بدهد
آ. شود مي و .ينده استاين اتفاق چالش خطيري براي دمكراسي سوئد در حال

و افراط  گرايي تهديدها، خشونت

و حتي در كشورهاي پيشرفته  منتخب مردممسئوالن اي نظير سوئد نيز مقامات
و اين مشكل مي و آزار، تهديد يا خشونت قرار گيرند توانند در معرض انواعي از اذيت

___________________________________________________________________________ 
1. Holmberg & Oscarsson, 2004, pp. 23–24.  
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از1»شوراي ملي پيشگيري از جرم«نظرسنجي كه اخيراً توسط. بسيار جدي است
و نيز تمامي اعضاي ريكسداگ اي، شهرداري منطقه-مقامات محلي عمل آمدهبهها

در ارتباط با انجام وظايف 2011مقام مسئول در سال6آشكار كرد كه يك نفر از هر 
و بيشتر اين افراد بيش از يك بار تهديد شده 2.اند خويش مورد تهديد قرار گرفته است

اما اين چالش در آينده. رويارويي با اين معضل، چالش بزرگي تا به امروز بوده است
شد جدي از. تر نيز خواهد : كه داليل آن عبارتند

اطالعات درباره شماره تماس مقامات) پيدا كردن(تواند اين باشد كه امروزه يافتن مي:دليل اول
و شبكه و منتخب از طريق اينترنت .تر از قبل شده است ماعي بسيار آسانهاي اجت مسئول

و تنگ:دليل دوم نظرانه امكان پيدا كردن اين است كه براي افرادي با عقايد افراطي
و سازماندهي فعاليت هم .تر شده است انگيز، آسان هاي نفرت كيشان

و رسانه اين است كه وقوع تغييرات در محيط رسانه:دليل سوم هاي ديجيتال خطر اي
و اين افزايش قطبي در مقابل»ما«نوبه خود ذهنيتبهسازي سياسي را بيشتر كرده

مي» آنها« و و را تقويت كرده تواند افراد خامي را تحريك كند كه گامي فراتر نهاده
و خشونت قرار دهندو مقامات منتخب را در معرض تهديمسئوالن  و اذيت .د، آزار
هاي خشونت سياسي، اگرچه تمامي شكل. گرايي خشن يك چالش ويژه است افراط

تواند از خود در برابر تهديد ضددمكراتيك هستند، يك جامعه دمكراتيك هرگز نمي
به افراط و هميشه اين خطر وجود دارد كه افراد گرايي خشن صورت كامل محافظت كند
بهو گروه و يا دفاع از چيزي كه زعم آنان در معرض تهديد است ها براي تغيير جامعه

.وسوسه شوند كه از زور يا خشونت استفاده كنند
هاي سياسي مستعد درخصوص محيط 2009يك مطالعه ميداني كه در سال

و افراط خشونت به ورزي به گرايي در سوئد كه شوراي ملي«وسيله صورت مشترك
را دو نمونه از اين گروه صورت گرفت،3»سرويس امنيت سوئد«و» جرمپيشگيري از  ها

از اين گروه. در كشور سوئد شناسايي كرد و اجتماعات عبارت بودند اجتماعات: ها
.4مستقل سوئدچپگراي افراطي سوئد؛ اجتماعات راستگراي 

___________________________________________________________________________ 
1. The National Council for Crime Prevention 
2. Swedish National Council for Crime Prevention, 2012.  
3. Swedish Security Service 
4. Swedish National Council for Crime Prevention, 2009; Swedish Security Service, 2010.  
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سي ها در حال حاضر آنقدر كوچك هستند كه تهديدي را متوجه دمكرا اين گروه
ميهربهكنند، اما عنوان شكل پذيرفته شده دولت در سوئد نمي به توانند حال آنها

و خرابي و انزوا همچنين افزايش گوشه. آورند هاي قابل توجهي را به بار صدمات گيري
ها، چالش اساسي را براي امنيت ملي سوئد خصوص خارجيبهويژه در ميان جوانان به
مي به و تروريستي گرگه نمونهامروز. آورد وجود را در1هاي تنها هايي از حمالت خشن

و جذب نيرو در گروه. بسياري از كشورهاي اروپايي شاهد هستيم هاي بيشتر سربازگيري
و افراطي از ميان همين جوانان منزوي در جامعه انجام مي  درنتيجه. گيرد تروريستي

و هاي آينده سوئد در حوزه ين چالشتر مهميكي از و حفاظت از دمكراسي صيانت
به مبارزه با افراط  ويژه جوانان مهاجر ساكن در سوئد، گرايي، كاستن از انزواي جوانان

و كسب اطمينان از قوي بودن انسجام و بسيجگيري سياسي براي همه تسهيل حركت
و تالش گروه. اجتماعي است هاي طرفدار دمكراسي براي پيشگيري همچنين هوشياري

و مخاطرات افراطاز ته گرايي خشن براي دمكراسي در آينده بيش از هر موقع ديدها
.ديگري احتياج است

 فسادشاخص

و نهادهاي در سطح جهان، فساد همواره يكي از اصلي ترين موانع توسعه دمكراسي
و رفاه انسان و همچنين افزايش رونق اقتصادي هاي بندي سوئد در رتبه. ها بوده است عمومي

» درك فسادشاخص«آمار. المللي جزو كشورهايي با كمترين ميزان فساد بوده است بين
كشورها را برحسب ميزان فساد موجود در بين مقامات2الملل سازمان شفافيت بين
و سياستمداران مي شان رتبه دولتي كشور 183سوئد در ميان 2011در سال. كند بندي

و  فنالند رتبه چهارم كمترين ميزان فساد در دنيا را پس از كشورهاي نيوزلند، دانمارك
و بزرگ ملي.3به خود اختصاص داد پايين بودن ميزان فساد در سوئد يك دارايي مهم

نبودن آن نيست، بلكه همواره اين ريسك معنايبه اما اين كم بودن فساد در سوئد. است
يك دليل مهم براي.دوجود دارد كه مسئله فساد به معضل بزرگي در آينده تبديل شو

___________________________________________________________________________ 
1. Lone wolves 
2. Transparency International’s Corruption Perceptions Index 
3. Joyce, 2013.  
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و مديران از بخش عمومي به بخش اين احتمال، افزايش انتقال مستقيم كاركنان
مي» درب چرخان«خصوصي است كه از آن با عنوان پديده  انتقال شاغالن بين. شود ياد
و بخش خصوصي مي تواند موجب ايجاد منافع براي كارمندان در بخش بخش عمومي

و زمينه و ناكارآمدي خدمات ارائه شده در بخش عمومي ساز تعا خصوصي رض منافع
خط بايد براي مقابله با مخاطراتي نظير افزايش رانت. شود و مشي جويي، گذاري سوگيرانه
و فسادهاي مترتب بر آنها براي آينده سوئد فكري كرد جهت . دار، افشاي اطالعات دولتي

و معتبرترين راهكار در سوئد براي مقابله و شفافيت است با فساد،اولين . صراحت
و رسمي را مي دهد اصل دسترسي عمومي به شهروندان امكان دسترسي به اسناد دولتي

و ارتباطات به كارمندان كمك مي هرو قوانين مرتبط با آزادي جريان اطالعات كند كه
و يا قانون بي كجا كژكاركردي شغلي آنكه جايگاه گريزي شاهد بودند آن را افشا كنند،

مي در اينجاست كه رسانه. آنها به خطر بيافتد به ها عنوان توانند نقش بسيار حياتي را
و يا بازرسان چگونگي استفاده از قدرت ايفا كنند .ناظران

براساس. در حال حاضر درباره وضعيت دمكراسي در سوئد جاي نگراني نيست
درصد مردم98استخراج شده است بيش از1»هاي جهاني پيمايش ارزش«آماري كه از 

يا» خيلي خوب«سوئد عقيده دارند كه دمكراسي شيوه  براي حكمراني» نسبتاً خوبي«و
در.2بر كشور است و حراست از نهاد دمكراسي اما اين اطمينان خاطر نبايد هوشياري
ي نظير برابري هاي هاي متعدد در حوزه آينده دمكراسي در سوئد با چالش. آينده را بكاهد

و درجه نمايندگي بودن مواجه خواهد و جامعه سياسي، مشاركت سياسي، درك سياست
و آينده بايد با اين براي كسب اطمينان از تداوم دمكراسي در نسل. شد هاي جديد

. ها مقابله كرد چالش

 هاي انسجام اجتماعي چالش.8-6-9

م انسجام اجتماعي في و مينفسه پديده مباركي است كند تا احساس مهم ردم را قادر
و حتي خوشبختي را  و همچنين كيفيت زندگي آنها و به بازي گرفته شدن كرده بودن

بي آنجاييازانسجام اجتماعي. كند در آنها تقويت مي و را كه مردم پراكنده خبر از يكديگر
___________________________________________________________________________ 

1. World Values Survey 
2. World Values Survey Association, 2009.  
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م و براي مثال ميل عمومي را در مردم براي پرداخت و يا به يكديگر متصل كرده اليات
و تقويت اين احساس  تبعيت از قانون، تشريك مساعي براي رسيدن به اهداف مشترك

العاده فوقتر از خودشان هستند، بزرگ)كل(در مردم كه آنها بخشي از يك چيز 
. ارزشمند است

و كشمكش گروهي هاي درون بدون انسجام اجتماعي خطر فساد، فرار مالياتي، تقلب
ميو حس ناامني شخص در در نگاه وسيع. كندي افزايش پيدا تر اگر انسجام اجتماعي

و افراد بايد زمان، دولت، بخشآنگاه كشور وجود نداشته باشد،  و هاي تجاري هزينه
و حفاظت كنند منابع زيادي را صرف مقوله فقدان انسجام. هايي مانند كنترل، نظارت

ا و پذيري اجتماعي، مكان تداوماجتماعي همچنين موجب تضعيف نهادهاي عمومي
و فرهنگي جامعه مي .شود سياسي

در ترين عامل كمك شايد اساسي كننده در حفظ انسجام اجتماعي در سطح ملي
هايمان همگي متعلق به يك جامعه همه تفاوترغمبهسوئد اين درك مشترك باشد كه 

كه»ما«مبناي ايدهبردر اين معنا، انسجام اجتماعي. هستيم و جامع است تر مهمتر بوده
و. است» آنها«و»ما«بندي جامعه در بخش از تقسيم در اين خصوص هم شرايط عيني

.هم مفاهيم ذهني داراي اهميت زيادي است
مبناي ايده اجتماع ملي است؛ سوئد نيزبراگرچه انسجام اجتماعي به ميزان زيادي
عواملي نظير جهاني درنتيجه هاي گذشته همانند بسياري از كشورهاي ديگر طي دهه

و تنوع بيشتر دگرگون شده است به. شدن، فردگرايي طور روزافزون كشورهاي جهان
و مرزهاي دولت  و نفوذپذيرتر شده ها شكننده ملت–متكي به يكديگر شده . اند تر

و تنوع روزافزون و ريشه-چيز همههمچنين فردگرايي تا از نژاد هاي مردم گرفته
و سبكاي دامنه درون كشورها به ناهمگني بيشتر-هاي زندگي از كاالها، خدمات

هاي برقراري كننده فناورانه شيوه هاي خيره عالوه بر اينها، پيشرفت. انجاميده است
امروزه هويت بيشتر از اينكه. ارتباط ما با يكديگر را دستخوش تغيير قرار داده است

و از قبل تعيين شده باشد تو و غالباً درون گروهامري بديهي و سط خود آنها هاي كوچك
و ناهمگني در آنها ملت–حاكميت دولت. گيرد يا جامعه شكل مي و تكثر ها كمتر شده
.بيشتر شده است
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و آزادي هاي فردي بيشتر را براي مردم به ارمغان اين تحوالت اگرچه رفاه، تنوع
ت انسجام اجتماعي در سطح هايي را درخصوص وضعي آورده است، اما همچنين نگراني

مي نگراني. آورده استوجودبهملي در سوئد شود كه بدانيم در ذات ها زماني بيشتر
به انسان هاي ميانو مبالغه درخصوص شباهت» آنها«و»ما«ها گرايشي به تقسيم مردم

و تفاوت قرار گرفته»ما«افرادي كه در دسته  در اند دا» آنها«هاي افرادي كه و قرار رند
.نيز جستجوي افرادي كه شبيه ما هستند، همواره وجود داشته است

و پيوندهاي آن قوي مادامي و جامع كه ادراك ما از جامعه هاي ادراك تر از تفاوت تر
و مخرب فرايندهاي هاي مختلف باشد، شده بين گروه ذكر شده در باال لزوماً آثار منفي

اما وجود انسجام اجتماعي نبايد بديهي انگاشته گذارند، بر روي انسجام اجتماعي نمي
به هاي بيشتر ميان گروه اين دغدغه كه تفاوت. تلقي شود هاي مختلف در جامعه قادر

. كاهش انسجام اجتماعي است بايد جدي گرفته شود
در نهايت اينكه، انسجام اجتماعي ارتباط تنگاتنگي با تداوم در و پذيري اجتماعي

و فرهنگي دارد تداومتر يك زمينه وسيع .پذيري سياسي، ارزش محور

 وضعيت انسجام اجتماعي در سوئد كنوني

و تحليل مطالعاتي كه تاكنون درخصوص وضعيت انسجام اجتماعي در سوئد انجام تجزيه
و دامنه  و در سطح قابل قبول بوده شده بيانگر اين مسئله است كه وضعيت عمومي آن قوي

و تكثرگرايي در برخي حوزه آزاديقابل توجهي را براي  سوئد. ها فراهم كرده است هاي فردي
.اكنون در زمره كشورهاي دارنده بيشترين سطح از انسجام اجتماعي قرار دارد هم

آن: شاخص اول و پرانرژي در شاهد قوي براي اين مدعا، وجود جامعه مدني قوي، زنده
در سوئد عضو يك باشگاه يا انجمن درصد از همه بزرگساالن80تقريباً. كشور است

و حدود نيمي از اين افراد بزرگسال كارهاي داوطلبانه هاي متنوع اي را در سازمان هستند
و يا مي كه هاي داوطلبانه سازمان. دهندو مختلف غيرانتفاعي در آن كشور انجام داده اي

از بيشترين اعضا را در سوئد جذب مي ات سازمان: كنند عبارتند  هاي اي، سازمان حاديههاي
و انجمن هاي ورزشي، انجمن تجاري، باشگاه . داران هاي خانه هاي تفريحي
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اگرچه نسبت افرادي كه حداقل. است1ها، كليساي سوئد ترين اين سازمان بزرگ
هايي از حركت عضو يك انجمن هستند طي دهه گذشته كاهش يافته است، نشانه

هاي جامعه مدني هاي برخي از سازمان در فعاليت گرايي نوعي از تخصص سويبهبيشتر 
2»دربرگيري«المللي، سطح بين در مقايسه با استانداردهاي. خورد در سوئد به چشم مي

و عام است .3و مشاركت مردم در جامعه مدني سوئد زبانزد خاص
هاي مؤيد وضعيت قوي انسجام اجتماعي در سوئد، حس باالي از سنجه: شاخص دوم

د و يكي بودن با جامعه در آن كشور استمردم ها اكثريت سوئدي.ر هم ذات پنداري
با جدايي خودشان را عضوي و در مقايسه و در هم تنيده شده از جامعه تلقي كرده ناپذير

و مطرود  ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا افراد بسيار كمتري خود را فراموش شده
مي به كل8تنها(آورند حساب 4).جمعيت كشور درصد

براي سنجش ميزان انسجام اجتماعي، اطمينان متقابل افراد در جامعه: شاخص سوم
به. است) اعتماد اجتماعي(نسبت به يكديگر  در اين خصيصه ويژه در جوامع مدرني كه

و حائز اهميت است اعتماد. آنها تقسيم كار گسترده اتفاق افتاده است، بسيار حياتي
ب مياجتماعي همچنين . شود خش مهمي از سرمايه اجتماعي هر كشور محسوب

و تحقيقات در سوئد نشان مي دهد كه ارتباط نزديكي ميان سطح اعتماد در جامعه
و جنايت، فساد كمتر، برابري شاخص هاي ديگري نظير رشد اقتصادي، كاهش جرم

و نهادهاي دولتي كارآمدتر وجود دارد اعي يكي از كل ميزان اعتماد اجتمدر. اقتصادي
. ها براي ارزيابي وضعيت انسجام اجتماعي در هر كشور است بهترين شاخص
صورت مرتب مشغول سنجش اعتماد اجتماعي در سوئد به5 در سوئد Somانستيتو

در نتايج ارزيابي. است مي15هاي اين مؤسسه 60تا55دهد كه حدود سال اخير نشان
و تنها)7-10(درصد مردم سوئد بيشترين ميزان اعتماد درصد10را به يكديگر دارند

و بقيه سوئدي)3-0(از مردم اعتماد كمي  در به يكديگر دارند ها نيز در اين خصوص
مي)6-4(دامنه اعتمادسنجي  دو.6گيرند قرار همچنين براساس پيمايشي كه توسط

___________________________________________________________________________ 
1. Church of Sweden 
2. Engagement 
3. Harding, 2012.  
4. European Commission, 2010b.  
5. The SOM Institute in Sweden 
6. Green & Janmaat, 2011.  
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در فاصله زماني1»هاي اروپايي پيمايش ارزش«و» هاي جهاني پيمايش ارزش«سازمان
و ديگر كشورهاي 2009تا 2005 انجام OECDدرخصوص اعتماد اجتماعي در سوئد

مي رصد از سوئديد71گرفت، بيش از  توان به بيشتر مردم اعتماد ها اظهار داشتند كه
و نروژ با اختالف اندكي باالتر از مردم سوئد. كرد در اين پيمايش تنها دو كشور دانمارك

.2در ارزيابي شاخص ميزان اعتماد اجتماعي در جامعه قرار گرفتند
از ميزان تنش بين براي سنجش ميزان انسجام اجتماعي، درك مردم:شاخص چهارم

و حكومت است گروه حدود دو سال قبل كميسيون. هاي مختلف در سطح جامعه
و ميزان درك مردم اروپا از سطح تنش گروه اروپايي مطالعه هاي مختلف اي را ترتيب داد

و نيز بين گروه و غني و كارمند، فقير و جوان، مدير را نظير پير هاي مختلف قومي
ا. سنجش كرد درصد از مردم سوئد احساس9ين مطالعه نشان داد كه تنها نتايج

و بزرگساالن در آن كشور وجود مي و تنش شديد ميان جوانان كنند كه شكاف نسلي
درخصوص رابطه. درصد است15متوسط اين رقم در ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا. دارد

و  و كارمند نيز وضعيت سوئد خوب است از12ميان مدير مردم سوئد تصور درصد
و كارمندان در ادارات وجود دارد مي كه. كنند كه تنش شديد ميان مديران تنها كشوري

آن5در اين خصوص وضعيت بهتري از سوئد دارد، كشور دانمارك با  درصد از جمعيت
و در كشورهايي نظير يونان،30متوسط اين رقم در اتحاديه اروپا. است درصد است

و فرانس ميمجارستان وه ميزان افرادي كه تصور كنند تنش شديد ميان مديران
مي50كارمندان در ادارات وجود دارد بالغ بر  3.شود درصد

و همچنين درصد افرادي كه در سوئد تصور مي كنند تنش شديد در رابطه بين اغنيا
اگرچه،)درصد18حدود(فقرا وجود دارد، از بيشتر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كمتر است 

و نيز  و مديران همين ميزان هم در مقايسه با آمار حس مردم از سطح تنش ميان كارمندان
و بزرگساالن  و نسبتاً باالست نگران) شكاف نسلي(تنش ميان جوانان .كننده

هاي مختلف قومي در كشور سوئد وضعيت مساعدي اما درك مردم از رابطه ميان گروه
سو45حدود. ندارد ميدرصد مردم هاي كنند كه تنش شديدي در رابطه ميان گروه ئد تصور

___________________________________________________________________________ 
1. European Values Survey 
2. World Values Survey/European Values Survey, wave 5, 2005–2009.  
3. European Commission, 2010b.  
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از ادراك مردم از رابطه 2012نتايج يك بررسي ديگر در سال. مختلف در كشور وجود دارد
كه هايي با پيش زمينه ميان گروه كه حاليدرهاي مختلف فرهنگي، مذهبي نشان داد

وميدرصد مردم اتحاديه اروپا احساس56صورت متوسط به كنند كه اين رابطه نسبتاً خوب
و تنها52يا خيلي خوب بوده است، اين رقم براي كشور سوئد  درصد از مردم4درصد است

1.كنند كه رابطه ميان گروهي قومي مختلف خيلي بد است سوئد تصور مي

كنند پذيرش مهاجران كمتر در سوئد فكر همچنين نسبت افرادي كه احساس مي
و از بيشترين مقدار خوبي است كاهش در41به 1992درصد در سال65يافته درصد

كه60عالوه بر اين.2كاهش يافته است 2011سال  درصد از مردم سوئد بر اين باورند
از اتحاديه اروپا بايد با اتخاذ سياست هاي تشويقي نيروي كار مهاجر بيشتري را

و از اين طريق بر  و نيز هاي جمعيتي پيش چالشكشورهاي غيراروپايي جذب كرده رو
از95همچنين. پر كردن شكاف فزاينده در بازار كار كشورهاي اروپايي غلبه كند درصد

در 2012مردم سوئد در سال  بر اين باور بودند كه اتحاديه اروپا بايد به افرادي كه
3.پناهندگي اعطا كند جستجوي پناهندگي هستند،

كه نشان مي4»بارومتر اروپايي«مطالعات كه93دهد درصد مردم سوئد معتقدند
مي مهاجران بايد از همان حقوقي برخوردار باشند كه خود سوئدي . برند ها از آن بهره

مي درصد از سوئدي81همچنين و ها احساس كنند كه مهاجران هم بر غناي اقتصادي
با. افزايند هم بر غناي فرهنگي سوئد مي التر از متوسط همه اين آمارها در سوئد

5.كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي است

و مساعد هاي بيان شده ديدگاهاساس بر وضعيت انسجام اجتماعي در سوئد عموماً قوي
مي. شود محسوب مي و تعداد كمتري از آنها حس كنند بيشتر مردم به يكديگر اعتماد دارند

و يا حس طردشدگي ازسوي جامعه دارند از. كه بايد از جامعه دوري گزينند بسياري
به سوئدي و پوياي سوئد ها و رواداري در آن صورت نسبي در جامعه مدني قوي فعال بوده

و زمينه هايي با پيش كشور نسبت به گروه و يا قومي باالست هاي متفاوت فرهنگي، ديني

___________________________________________________________________________ 
1. European Commission, 2012a, p. T7.  
2. Demker, 2012.  
3. European Commission, 2012a.  
4. Eurobarometer 
5. European Commission, 2010b.  
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به در مي كل هاي كنند كه چالش جدي ميان گروه صورت نسبي افراد كمتري احساس
و بيشتر. متفاوت وجود دارد و جنايت در سوئد بسيار پايين است  عالوه بر اينها نرخ جرم

مي مردم در مكان و فضاهاي عمومي احساس امنيت و پيمايش. كنند ها هاي نتايج مطالعات
به متعدد اين ادعاها را تأييد مي و ديگر كند، ويژه وضعيت اعتماد اجتماعي در سوئد

و درخشان است .كشورهاي حوزه اسكانديناوي در مقايسه با استانداردهاي جهاني بسيار باال
. اي نيز وجود دارد كننده هاي نگران حال عالمت اين با

هاي هايي با پيش زمينه ها درك مردم از تنش ميان گروه يكي از اين عالمت
و قومي است . متفاوت ملي، فرهنگي

ميهايي دال بر كاهش اعتماد اجتماع همچنين عالمت .شودي در ميان جوانان مشاهده
ب نشانه سوم، و اختالفات بيشتر ميان روند مشهود گرايش به سمت ناهمگني يشتر

و اين مسئله با جايگاه ضعيف گروه هاي خاص در بازار تر برخي گروه هاي متفاوت است
و حذف آنها از جامعه مرتبط مي . شود كار

و افزايش نابرابري ميان گروه چالش.9-6-9  هاي مختلف هاي جديد

كهفرايندها برخي از ميبهو تغييرات در سوئد در حال وقوع است تواند صورت بالقوه
و سطح تماس ميان گروه پيامد اين اتفاق،. هاي مختلف را كمتر كند اختالفات را بيشتر

ترين اساسي. هاي جديد براي انسجام اجتماعي در سوئد خواهد بود گيري چالش شكل
از اين چالش و فرهنگي روزافزون، شكاف: ها عبارتند عدالت اقتصادي، تنوع قومي
و پويا ماندن جامعه مدني، بخشي شدن فزاينده محيط رسانهآموزشي .ها

هاي اساسي انسجام اجتماعي در سوئد باال بودن سطح عدالت اقتصادي يكي از ستون
و كسب درآمد ميسر. است و اشتغال حداكثري همه افراد جامعه اين اتفاق از طريق جذب
در يك چالش اساسي براي آينده سوئد تالش بيشتر. شود مي براي كسب اطمينان از

از اين طريق ريسك. هاست هاي شغلي برابر براي همه سوئدي دسترس بودن فرصت
و تداوم تضعيف انسجام اجتماعي كاهش مي و اقتصادي جامعه نيز يابد پذيري اجتماعي

و انسجام. شود تقويت مي چالش اصلي در اين راه بديهي انگاشتن وجود عدالت اقتصادي
و  .عدم تالش در راستاي بهبود وضعيت اين شاخص مهم در آينده سوئد استاجتماعي
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و انسجام اجتماعي و فرهنگي  تنوع قومي

انسجام اجتماعي در آينده سوئد است به رابطه ميان فراروي چالش بالقوه ديگري كه
و يا قومي برمي زمينه هايي با پيش گروه امروزه. گردد هاي متفاوت ملي، فرهنگي، مذهبي
و ساكناني با صبغهس و مهاجرپذير بوده و شمايل مهاجرتي هاي ملي، وئد كشوري با شكل

و قومي گوناگون دارد  و جامعه اين اتفاق باعث غني. فرهنگي تر شدن اقتصاد، فرهنگ
.ادغام، كشور سوئد با مشكالتي مواجه استفرايند ولي در زمينه. سوئد شده است

و شاخص مطالعات زيادي درخصوص ارتباط ميان پيش هاي انسجام زمينه قومي
و اعتماد اجتماعي در سوئد  و تمايل به پرداخت ماليات-اجتماعي نظير اعتماد عمومي

و بعضاً با نتايج متناقض صورت گرفته-هاي رفاه عمومي براي تأمين هزينه درسوئد
و چندها، ماهيت مفهومضالبته شايد يكي از داليل اين تناق. است سطحي تنوع قومي

و برداشت يك مشكل ديگر از اين واقعيت نشئت. هاي مختلف از آن است تعاريف
و سطح ادغام مي گيرد كه اين تحقيقات در كشورهاي متفاوت صورت گرفته است

و سياسي  از كشوري به كشور ديگر فرق-در كنار بسياري از عوامل ديگر–اقتصادي
و در زمان درنتيجه. كند مي هاي مختلف مقايسه مطالعاتي كه در كشورهاي مختلف

.صورت گرفته است، ماهيتاً امري پيچيده است
زمينه غيرسوئدي بر عدم تمايل افراد با پيش هاي كمتري مبني در سوئد، عالمت

و همچنين اكثريت شهروندان سوئدي گرايش براي ادغام در جامعه مشاهده مي شود
كاستن از حس انزوا حال اينبا. ها در ميان خود دارند نسبت به پذيرش خارجيبازتري 
چالش. گيري غيرسوئدي تبارها چالشي اصلي براي اين كشور در آينده استو كناره

اين. هاي متفاوت مردم باشد ديگر بايد معطوف به افزايش سطح تماس ميان گروه
درن مهاجران با سوئديها هم بايد معطوف به افزايش تعامل ميا تالش و هم ها باشد

هر. هاي متفاوت در خود جامعه سوئد ميان گروه سوئدي يك نفر ادعا سه امروزه از
و حدود اي با مهاجران از كشورهاي غيراروپايي برقرار نمي كند كه هرگز مراوده مي كند

كه ها مدعي نيمي از سوئدي وبهاند برخاست ندرت با مهاجران غيراروپايي نشست
.1كنند مي

___________________________________________________________________________ 
1. Mella & Palm, 2012.  
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نشانه ديگر اين است كه بسياري از مهاجران حس طرد شدن از جامعه سوئد را
و زندگي كرده. دارند .اند حتي كساني كه براي چندين دهه در سوئد كار

و محله اگرچه مهاجران همواره. هاي مهاجرين است يك مشكل ديگر تفكيك منازل
ك در جستجوي زندگي در مناطقي بوده و هموطنان آنها در آن محلهاند هاه نزديكان

و محله مهاجران اغلب به جدايي ذهني آنها از سكونت دارند، اما جدايي فيزيكي خانه
مي ديگر سوئدي مي. شود ها منتهي كه مشكل زماني حادتر شود كه بدانيم مناطقي

نرخ باالي زمينه خارجي را دارند، همچنين مشكالت اجتماعي، بيشترين ساكنان با پيش
و محروميت مي بيكاري، درآمد كم اين تهديد.1كنند هاي اجتماعي بيشتري را تجربه

هاي ذهني تشديدو هم جدايي) فيزيكي(هاي فضايي وجود دارد كه در آينده هم جدايي
و و سخت ادغام پيچيدهفرايند شده .تر شود تر

سو سوئدي2»تصوير از خود«چالش مهم ديگر به و معناي . گردد ئدي بودن برميها
هاي اخير به كشوري مهاجرخيز تبديل همچنان كه قبالً نيز ذكر شد كشور سوئد در دهه

و مدت و يكدست نيست شده نه. هاي طوالني است كه داراي جمعيت همگن اين قضيه
و تبار ساكنان سوئد مصداق دارد، بلكه درباره چيزهاي ديگر  تنها درخصوص ريشه

و تفاوت سبك زندگي، شباهتها، همانند ارزش امروزه. ها نيز كمابيش پابرجاست ها
و راه ها ناهمگن سوئد در همه زمينه . هاي زيادي براي سوئدي بودن وجود دارد تر شده

نه به رغم اين هنوز هم افراد زيادي هستند كه آگاهانه يا ناآگاهانه سوئدي بودن را
با بر ميو نشانههايعالمتگذارمبناي شهروندي، بلكه بيشتر . سنجند هاي خارجي

و و قوميت را تغييرناپذير دانسته ينتر مهمهمچنين افراد زيادي هستند كه كماكان نژاد
هاي متنوعي كه افراد هويت حاليدر. گيرند عامل در تعيين هويت اشخاص در نظر مي

و محل تولد آنها لزوماً  و نژاد هتر مهمدارند و مالك در تعيين . ويت آنها نيستين جنبه
مي هويت و ربط نژادي نيز همانند فرهنگ . توانند تغيير كنند ها

مي براي جمع و زمينه توان گفت كه تنوع بيشتر در پيش بندي هاي فرهنگي، ملي
تواند يك چالش اساسي بر سر راه انسجام اجتماعي در آينده سوئد اجتماعي افراد مي

بلكه مشكل زماني است. دقيق كلمه چالش اصلي نيستمعنايبه اين تنوع بيشتر،. باشد

___________________________________________________________________________ 
1. Joyce, 2013; Levay, 2013.  
2. Self-image 
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و ذهني، كاهش تماس كه جدايي و تعامالت اجتماعي ميان كشورهاي هاي فيزيكي ها
و ناقص از سوئدي بودن، محروميت هاي اجتماعي، حدف از بازار متفاوت، درك مضيق

و فرصت ه هاي شغلي تبديل به مسئله كار و قابل پذيرش در ميان .مگان شوداي عادي

و انسجام اجتماعي آموزش و پرورش

و كيفيت آنها يكي از از. ين مسائل در اين خصوص استتر مهمآموزش مدارس مدارس
با طريق فراهم آوردن محيطي كه در آن بچه هاي اجتماعي متفاوت زمينه پيشهايي

و ايده مي و ارزش توانند در آن با يكديگر آشنا شده، به تبادل تجارب ها ها با يكديگر پرداخته
ميو مهارت . آموزند، اهميت بسيار زيادي در تقويت انسجام اجتماعي دارند هاي يكساني را

و برانگيختن حس مشاركت، همب ستگي بيشتري مدارس از طريق كمك به بسيج اجتماعي
و ديگر كشورهاي حوزه. آورندميوجودبهرا طي زمان  ماهيت كيفي نظام آموزشي در سوئد

نياز منزله يك پيشبهنيز- ها هستند كه در سطح جهان در زمره بهترين- اسكانديناوي 
و تحكيم انسجام اجتماعي در اين كشور محسوب مي .شود ضروري براي تشكيل

شده است كه تعادل ميان مدارس در سوئد در حال كاهش بعضاً اظهار نگراني
و  خود به اين نتيجه در برخي از مطالعات1»و پرورش آژانس ملي آموزش«است

و كالس رسيده كه نابرابري هاي درسي بيشتر شده هاي آموزشي در شهرها، مدارس
ميبههمزمان2.است ه خانوادگي زمين اي دال بر افزايش اهميت پيش توان نشانه ندرت

در جامع. آموزان پيدا كرد دانشو يا سطح تحصيل والدين بر عملكرد ترين مطالعه
مي را دربرمي 2010تا 1988هاي كشور سوئد كه بازه زماني سال كه گيرد، نشان دهد

التحصيالن مدارس فارغزمينه خانوادگي در ميزان اختالف در نمره نهايي اهميت پيش
اين پژوهش نشان ديگر عبارت به3.ها كمابيش ثابت مانده است ابتدايي طي اين سال

كه تغييري در تأثير حاليدر. ها ميان مدارس بيشتر شده است دهد كه تفاوت مي
و واضح نيست اما. زمينه خانوادگي رخ نداده است پيش توضيح اين اتفاق، خيلي آسان

و گر ها به سمت توسعه، ايششايد يك دليل اين باشد كه اصالحات متعدد در مدارس
مدارس خصوصي نقش حال اينبا.جا كرده استههاي گوناگون جاب مسائل را در جهت

___________________________________________________________________________ 
1. Swedish National Agency for Education 
2. Swedish National Agency for Education, 2012.  
3. Anderstig, 2012, p. 13.  
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در مفيدتري در آماده و رويارويي با مسائل متفاوت سازي كودكان براي ورود به جامعه
.كنند سوئد بازي مي

نـام فرزنـدان سـوئدي در آينـده از اهميـت ثبـت اگر انتخاب مدرسه مناسب بـراي
ميبهبيشتري برخوردار شود، اين مسئله  تواند چالشي فراروي انسجام اجتماعي نوبه خود

در ويژه اگر توانايي در انجام يك انتخاب سنجيده برحسب ديگر نـابرابري قرار دهد، به هـا
او. دسترسي به منابع تفاوت بكند و مانع اينجاست كه بايد از نزديك بر ضاع نظارت كرده

بـراي افـزايش انسـجام اجتمـاعي،. از تبديل آن به يك چالش بزرگ در آينده سوئد شد
تبعـيض صـرفنظر از اينكـه هـر گونـه كامالً ضـروري اسـت كـه مـدارس بـدون اعمـال 

و خانواده دانش و يـا اينكـه دارايه اي آمـد آموزان از چه نوع خانه انـد، سـوئدي هسـتند
و اينكه مدارس خصوصي هستند يا دولتي؛ فرصتجيزمينه خار پيش را اند هاي يكسـاني

و رشد در اختيار همه دانش آموزان قرار دهند .براي آموزش

اي انداز رسانه بخشي شدن روزافزون چشم

و يـا رسـانه مردم سراسر كشور سوئد از طريق مصرف رسانه هـاي هاي خبـري مشـترك
ر ميبها خبري كه تصوير يكساني از واقعيت از دست و درك مشـتركي دهنـد، اطالعـات

ميبهرخدادهاي در حال وقوع  سؤالي كه بايد پاسـخ داده شـود از ايـن قـرار. آورند دست
هايي با اهداف خاص كه در آن كمـابيش درصورت استفاده روزافزون مردم از رسانه: است

آن واقعيت مورد تحريف قرار مي و در اق در ميان اعضاي جامعـه تأكيد بر وجوه افتر گيرد
و  و انسـجام اجتمـاعي بيشتر از وجوه اشتراك باشد، چه اتفاقي براي حس ملي اجتمـاع

.دهد همبستگي اجتماعي رخ مي

 نقش جامعه مدني در تقويت انسجام اجتماعي

و تحرك آن با انسجام اجتماعي بسيار مرتبط است و زنده بودن سؤال مهم. جامعه مدني
. هايي مواجه خواهد بود اين است كه جامعه مدني در آينده سوئد با چه چالش

:كند سه چالش اصلي در اين راستا مهم جلوه مي
هاي جامعه مدني در آينده تا چه ميزان اين است كه سازمان اول چالش
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و بسيج مردم براي پيشبرد فعاليت مي هاي خودشان موفق توانند براي جذب نيرو
. عمل كنند
هاي متفاوت زمينه دوم درباره امكان مهيا كردن فرصت براي افرادي با پيش چالش

و كار با يكديگر  و فرهنگي براي مالقات با يكديگر، شناخت يكديگر اجتماعي، اقتصادي
هم. ساخته شده گروهي استفراتر از خطوط از پيش  در اين اتفاق اكنون در سوئد

هاي متفاوت هايي از كاهش تماس ميان گروه مقياس وسيع روي داده است، اما نشانه
و نيز اين نشانه كه انجمن داوطلب در سطح جامعه سوئد مشاهده مي هاي داوطلبانه شود

به هاي حاشيه در برخي از قسمت و منفك از ديگر صورت نشين در شهرهاي بزرگ جدا
مي بخش نه. كنند هاي جامعه عمل براي نيل به تقويت انسجام اجتماعي در آينده سوئد؛

ها تنها بايد افزايش تماس ميان اعضاي هر گروه رخ دهد، بلكه بايد از افزايش اين تماس
.هاي مختلف در سطح جامعه اطمينان كسب كردو تعامالت ميان گروه

به چالش از گردد كه تخصص اين مسئله برمي سوم بيشتر گرايي در برخي
و فضا براي گونهبههاي خاص در جامعه مدني سازمان اي تداوم يافته است كه احتياج
.الشعاع آن قرار گرفته است هاي داوطلبانه مردم عادي تحت فعاليت

 در آينده چگونگي روابط افراد با يكديگر نه تنهـا بـر انسـجام اجتمـاعي در زنـدگي
و بقـاي روزمره آنها تأثير مي گذارد، بلكه با مسائلي نظيـر خوشـبختي، سـالمت فيزيكـي

توانـد بـه انـدازه همچنين انزواي اجتماعي در آينـده مـي. تواند مرتبط باشد افراد نيز مي
و الكل، خطر سالمت براي انسان ها دربرداشـته ريسك فاكتورهايي نظير مصرف دخانيات

ب. باشد و در قبال آنها احساس مسـئوليتا ديگر گروهزماني كه مردم ها در ارتباط باشند
و اين كنند، زندگي آنها هدف و بامعناتر شده شـود از خـود نوبه خـود باعـث مـيبهدارتر

و ريسك يك مثال دربـاره تـأثيرات. هاي كمتري را به جان بخرند مراقبت بيشتري كنند
و رواني خود افراد اين است كه مطابق مثبت برقراري ارتباط با ديگران در سالمت ذه ني

و نيـز ساله90عمل آمده در سوئدبهتحقيقات  هايي كه داراي ارتبـاط خـانوادگي خـوب
و ارتباط با ديگران هستند خيلي كمتر از ديگران به بيماري هـاي شبكه گسترده دوستي

و پاركينسون مبتال مي 1.شوند ذهني نظير آلزايمر

___________________________________________________________________________ 
1. Edling & Rydgren, 2012.  
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و تقويـت پيونـدهاي بنابراين يك كار مهـم در آينـده كسـب اطمينـان از برقـراري
و نيز بين حلقه دوستان است هـا بايـد ارتباط والـدين بـا بچـه. نزديك بين افراد خانواده
و ارتباط خود آنها بـا يكـديگر  و نزديك باشد و-حتـي پـس از طـالق-صميمانه سـالم

كنـد كـه پيونـدهاي دا مـي آنجايي اهميـت پيـازخصوص اين مسئلهبه. خوب باقي بماند
و بادوام تحت تأثير تفاوت و وضـعيت مـالي قـرار ها در آموزش خانوادگي خوب و پرورش

و مي ميبهگيرند .گذارند نوبه خود بر آنها تأثير
حس تعلق مردم به اجتماع صرفنظر از همه اختالفاتي كه با يكديگر دارنـد، عـاملي

اي كه افراد در آن بـه يكـديگر در جامعه: گيري يك جامعه منسجم است حياتي در شكل
و فاصـله ميـان گـروه  و اختالفات هـاي مختلـف اعتماد متقابل دارند رواداري آن باالست

و داشـتن جزئي تلقي مي و حس هويـت مشـترك شود، حس مشاركت در آن قوي است
انسجام اجتمـاعي عـاملي بسـيار درنتيجه. سرنوشت مشترك در ميان اعضاي آن باالست

و حركت صحيح جامعه استم و پيشران در كاركرد .هم
با با وجود اين هنگام بررسي چالش هاي آينده كه فراروي انسجام اجتماعي قرار دارند

و برداشت اين مشكل خاص مواجه مي و هم تجارب هاي ذهني شويم كه هم شرايط عيني
و اين همه در حالي است كه كشورها در اين خصوص مهم تلقي مي ي مختلف در شوند

. مقاطع زماني گوناگون رويكردهاي متفاوتي را نسبت به پديده انسجام اجتماعي دارند
و يك كار سخت ديگر، ايجاد موازنه ميان انسجام اجتماعي، آزادي هاي فردي

به. تكثرگرايي است تر طور همزمان هم به يك كل بزرگ كليه افراد نياز غريزي دارند كه
و هم استقالل عمل خودشان را حفظ كننداحساس تعلق داشته با از طرفي انسجام. شند

و تفرقه در جامعه شود خيلي كم مي از. تواند موجب اختالف انسجام خيلي زياد نيز
و حس خفقان را در پي داشته باشد تواند خطر دنباله طرف ديگر مي .روي محض

و نيروهاي رودررو پيدا راه جوامع مختلف، هاي متفاوتي براي تراز اين احتياجات
مي. كنند مي و درنتيجه. تواند در طول زمان تغيير كند همچنين الگوها نيز كامالً ممكن

محتمل است كه آن دسته از عواملي كه بيشترين ربط را با پديده انسجام اجتماعي در 
و يا بيشتري داشته باشندسوئد در حال حاضر دارند،  و تأثير كمتر هم. در آينده نقش

و تفاوت و برداشت هاي عيني ميان گروه شرايط و هم تجارب هاي ها حائز اهميت است
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مي اما هر فردي در طول زمان. ذهني به هاي مختلف تواند نظرات متفاوتي نسبت
.ع داشته باشدها بر حس تعلق خود به همان اجتما وكيف تأثير اين تفاوتكّم

ها نگاري آينده.7-9
مي در سوئد بودجه و توسعه اختصاص داده شود باالترين رقم در ميان اي كه به تحقيق

اين حجم از ). درصد از توليد ناخالص داخلي كشور8/3(كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست 
در پذيري خود را از طريق سرمايه دهد كه قدرت رقابت منابع به سوئد اين اجازه را مي گذاري

و ارتقا دهدهاي جديد فناوري يكچهارهر. حفظ بار دولت سوئد ضمن ارائه طرح مالي سال
مي ين اولويتتر مهمبراي تحقيقات عمومي،  و فناورانه كشور را اعالم سپس. كند هاي علمي

مي مبناي اولويتبربودجه عمومي  .شود هاي پژوهشي ميان نهادهاي مختلف توزيع
صورتبه 2000-1999نگاري در سوئد در سال آيندهنخستين پروژه فناوري

و«1»آكادمي سلطنتي علوم مهندسي سوئد«مشترك توسط  هيئت ملي توسعه صنعتي
و توسعهمؤسساتاز(2»فني سوئد بنياد سوئدي پژوهش«،)عمومي درگير در تحقيق
دو هدف اصلي پروژه عبارت. شكل گرفت4»فدراسيون صنايع سوئدي«و»3راهبردي

در آيندهتقويت رويكرد.1:ازبودند  و شركتگرايانه و سازمانها هاي بخشتعيين.2ها،
و تخصص بيشتري صرفميدر اولويت سوئد كه  .آنها شودبايست اهتمام

. هزار يورو بود 650بودجه اين پروژه كه به مدت يك سال انجام آن طول كشيد،
: سازمان پروژه متشكل از اجزاي زير بود

و با حضور افرادي از5رئيس شركت ولوو نايبيك كميته مديريتي به رياست•
 پروژه؛بنيانگذار نهادهاي
و اعضاي آن يك كميته نظارت كه وظيفه آن مديريت كارهاي روزمر• ه پروژه بود

و يك معمار بودند؛دو مهندس ، يك اقتصاددان،
وظيفه اصلي.ننفر از گروه هاي ذينفع گوناگو20يك گروه مرجع متشكل از•

___________________________________________________________________________ 
1. The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) 
2. The Swedish National Board for Industrial and Technical Development 
3. The Swedish Foundation for Strategic Research 
4. Federation of Swedish Industries 
5. Volvo 
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در جامعه سوئد تأثيرگذار اين گروه از سويي حصول اطمينان از مشاركت كليه بازيگران
و از سوي ديگر اشاعه نتايج اين پروژه در سطوح گوناگون كشور بود؛  در اجراي پروژه

و صاح10-15هشت پنل موضوعي كه هركدام متشكل از•  بودند بنظرمتخصص
از پنل( و مراقبت.1: ها عبارت بودند پنل منابع طبيعي.2،پنل سالمت، پزشكي

هاي نظامپنل.5،هاي توليد نظامپنل.4،پنل زيرساختارهاي اجتماعي.3،بيولوژيكي
و اطالعاتي و يادگيري.8،پنل صنايع خدماتي.7،پنل مواد.6،ارتباطي .)پنل آموزش

و تحليلبرپروژه و سناريوهاي حياتي فناوريمبناي روش مطالعاتي دلفي، تجزيه ها
و  اما محدوديت زماني، كار. سال بود15الي10انداز آن دوره زماني چشمانجام گرفت

بنابراين كميته نظارت. ها را سخت كرد پنلتعيين روش سناريوهاي مناسب براي 
و مرتبط با توسعه حوزه كاري خود را  پيشنهاد كرد هر پنل فاكتورهاي كليدي متناسب

. يقاً مشخص كنددق
و عادت: آميزي رسيد موفقيتنگاري سوئد به نتايج آيندهپروژه فناوري نگاري آيندهتمرين

و ديگر نهادهاي  را در نهادهاي گوناگون دولتي سوئد بسط داد، اين تجربه توسط دولت
درمؤسس  و فناورانه مورد استفاده قرار گرفت اولويتتعريف فرايند پروژه .هاي علمي

 نگرانه فرااومانيستي آيندهجنبش

هم نشـان +Hكه آن را با نمادمانيساومفرا رانهانگ آيندهجنبش روشنگري جهاني
و جنبش، دهند مي كه هدف آن ايجاد دگرگوني وسيع در زندگيي استايدئولوژي

و  هـاي فنـاوري پـذير كـردن گسـترده دسـترسو شرايط انساني از طريق توسـعه
و  و نوظهور براي بشر ارتقاي شـگرف در ظرفيـت هـاي فكـري، درنتيجهپيشرفته

و رواني  هاي زيستي، كاهش مضرات، فناوريموضوعاتي نظير. هاست انسانجسمي
و سـامانه بازشناسـي بـا فناوريخدمات بخش سالمت،  هاي نانو، مالكيـت معنـوي

باتر مهماز1امواج راديويي گفتنـي. نگاري در سوئد است آيندهين موضوعات مرتبط
و  آوري داده هـاي مـرتبط بـه آنـان بـدون جمعاست كه شناسايي خودكار عناصر

دخالت انسان جهـت ورود اطالعـات در بسـياري از عرصـه هـاي صـنعتي، علمـي، 

___________________________________________________________________________ 
1. Radio Frequency Identification (RFID) 
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و اجتماعي لزوم اهتمام به را RFIDخدماتي و استفاده از ظرفيت هاي فـراوان آن
و .ر كرده استت رنگپرهرچه بيشتر

 گيري نتيجه
و جهان تغييرات شگرفي را به ويژه در رابطه با مسائلي مانند رشد جمعيت، سوئد

و گرايش فناوري، هاي مختلف نسبت جهاني شدن، رفاه، آزادي در انتخاب، ارتباطات
پژوهانه در سوئد درست پس از پايان مطالعات آينده. اند به محيط زيست تجربه كرده
و متنوعي در مطالعات آيندهبازيگران. جنگ جهاني دوم ظاهر شد پژوهي پرتعداد

و به مي سوئد درگير بوده از. كنند صورت تعاملي با يكديگر كار ين بازيگرانتر مهميكي
و تصميم- در سطح ملي- پژوهي حيطه آينده گيري نهادهاي نزديك به مراكز قدرت

و اي، سمن هاي حرفه هاي تجاري، احزاب سياسي، سازمان اتحاديه. است هاي انجمن ها
و تبادل نظر در سوئد  و بحث ميبهديگر نيز در مباحث سياسي اين. شوند شدت درگير

از صورت همكاري با كميسيون مؤسسات يا به و يا مستقالً و تفحص دولتي هاي تحقيق
و برنامه هاي فكر خودشان در كار پيش طريق تشكيل اتاق ريزي براي آينده بيني

.هستند
خصـوص جايگـاه مطالعـاتدرش ضـمن ارائـه توصـيفي كوتـاه در بخش اول گـزار

جملـه سـوئد، پيشـينه مطالعـاتازپژوهانـه در سياسـتگذاري كشـورهاي مختلـف آينده
از آينده ين مطالعـات صـورت گرفتـهتر مهمپژوهي در اين كشور مورد بررسي قرار گرفت

و تـأثيرات مثبـت هاي مختلف كه نتايج درخور اهميتي را با خود همراه داشـت در حوزه
هـاي مختلـف دفـاعي، امنيتـي، اقتصـادي، هاي كـالن در حـوزه زيادي در سياستگذاري
و مي... فناورانه، اجتماعي توان بـه كميسـيون لينـدبك در آينـده سـوئد، برجاي گذاشته

و كميسـيون پژوهانـه نيلـز آنـدرن، پـروژه فنـاوري آينـده مطالعه آينده نگـري در سـوئد
ا آينده از. شاره كردپژوهي سوئد و مجلهسپس برخي و مؤسسـات تـر مهمها ين بـازيگران

بـا بررسـي جايگـاه كشـور. پژوهي سوئد معرفي شده اسـت درگير در كار مطالعات آينده
المللي به ناگزير بايد اذعـان كـرد كـه سـوئد كشـوري هاي معتبر بين بندي سوئد در رتبه

و زندگي كردن است، اما مو فقيت در گذشته تضميني براي موفق بسيار مناسب براي كار
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استمرار وضعيت مناسب كنوني در آينده سوئد مستلزم هوشياري. ماندن در آينده نيست
و آمادگي الزم براي مواجه با آنهاست هاي پيش نسبت به چالش .رو

وزير تشكيل شده بود پژوهي سوئد كه به دستور نخست وظيفه كميسيون آينده
كه تعيين چالش شد 2050كشور سوئد تا سال هايي بود 6. احتماالً با آنها مواجه خواهد

از چالش اصلي اين كشور بنا به تشخيص كميسيون آينده :پژوهي سوئد عبارت بودند
و توسعه فناورانه، چالش.1  هاي جهاني شدن
 هاي توسعه پايدار، چالش.2
 هاي توسعه جمعيتي، چالش.3
با چالش.4 و ادغام در  زار كار،هاي مهاجرت
و برابري جنسيتي، چالش.5  هاي دمكراسي
.هاي انسجام اجتماعي چالش.6
كه توسعهو شدن جهاني هاي چالش مبحث در فناورانه، بسيار حياتي است
و چالش ها در زمينه پيشرفت و تبعات هاي آنها توسعه فناورانه را از نزديك دنبال كرده

و تحليل كنيم و خالقانه. را تجزيه اي را ايجاد همچنين ضروري است كه زمينه نوآورانه
و شركت و پژوهشگران سوئدي را قادر كنيم كه از آن طريق كشور سوئد كند تا كمك ها

. هاي فناورانه بكنند بيشتري در ارتقاي پيشرفت
و معايبي را با خود به همراه دارد آينده سوئد تا حدود زيادي به اين. جهاني شدن مزايا

مي مسئله بستگي دارد كه افراد، شركت و بخش خصوصي تا چه اندازه در ها توانند
و توسعه موفق باشند تالش اي نوآورانه ايي سوئد براي ايجاد زمينهتوان. هايشان براي رشد

و تشويق افرادي كه مي توانند به توسعه كشور كمك كنند، چالش مهم ديگر براي جذب
مي. است و كارآفريني دائمي را ضروري .كند تداوم پيشرفت سوئد در آينده، نوسازي، توسعه

نم. شود اين تالش معطوف به تمامي سطوح جامعه سوئد مي درياگرچه سوئد تواند
عنوان رهبر جهاني عمل كند، اما كامالً ضروري است كه ايـن كشـور قـدرت اين حوزه به

و خالقيت تشـويق شـود، بـراي رقابت و فرهنگ نوآوري پذيري خود را دائماً افزايش داده
و مهارت جذب فناوري و دانش در. هاي جديـد اشـاعه شـود هاي جديد سريعاً اقدام شود

تـوان ذكـر كـرد، جـايي كـه يي گويـا از گذشـته خـود سـوئد مـي هـا اين خصوص مثال
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و ABB ،SKF ،IKEAهـايي نظيـر اريكسـون، شركت ،H&M و در توسـعه فنـاوري هـا
.محصوالت جديد پيشگام در عرصه جهاني شدند

هاي سرشار مالي براي ها عالوه بر اينكه موفقيت ابتكارات جديد در اين شركت
و باعث ايجاد چندصاحبان آنها به همراه داشت،   درنتيجهصد هزار شغل جديد شده

و بهبود زندگي مردم سوئد را به شيوه .هاي گوناگون در پي داشته است افزايش رفاه
و رفاه بـا خـود بـه همـراه جهاني شدن عالوه بر اينكه فرصت هاي فراواني را براي رشد

و فشارهاي خارجي براي تغيير نيز مي پس عالوه بر همگـام.استآورد، متضمن رقابت جهاني
و شدن با پيشـرفت  و نـوآوري مـردم و ارتقـاي سـطح بـازدهي، خالقيـت هـاي جهـاني

و ها، بايد انعطاف شركت اين تكليـف، هـم. قابليت سازگاري بيشتر را نهادينه كردپذيري
و هم به افراد، شركت عنوان يك كشور برمي به سوئد به و سازمان گردد .هاي سوئدي ها

مي پيشرفت و معايبي را به همراه و هاي فناورانه با خود مزايا متضمن درنتيجهآورد
پ. هايي براي آينده سوئد است چالش و پيامدهاي هاي فناورانه، غالباً سخت قابل يشرفتنتايج
و معموالً با خود پيش و عملي پيچيدههاي سؤالبيني هستند اي را به همراه اخالقي
از. آورند مي و پيشرفتفرايند همچنين تركيبي هاي فناورانه موجب وقوع جهاني شدن

و صالحيت و توانايي تغييراتي در بازار كار مي ها هاي اساسي در پيش چالش. شوند هاي افراد
و بخش. روي سوئد است هايي كه حتي سوئد بايد مسير را براي ايجاد مشاغل جديد، صنايع

به. تصور آنها اكنون براي ما مشكل است، هموار كند بيني صورت دقيق از پيش حتي اگر
و دانيم كه نياز براي دانش، مهارت، كارآفريني، آينده عاجز باشيم، اما الاقل اين را مي نوآوري

و اتكا به آنها افزون شد خالقيت هرگز كمتر نخواهد شد، بلكه احتياج .تر خواهد
هايش براي رسيدن به توسعه پايدار، سوئد در تالش توسعه هاي خصوص چالش در

و مخرب فعاليت به پايدار بايد تأثيرات منفي هاي انساني بر محيط زيست را ضمن حركت
و نوآوري  چالش اساسي در اين راستا، ديدن. بيشتر به حداقل برساندسمت رشد توسعه

و درهم تنيده است كه در آن مسائل زيست جامعه به و عنوان يك كل منسجم محيطي
به- مسائل اقتصادي به شوند، هاي مجزا ديده نمي عنوان مقوله اجتماعي عنوان اجزايي بلكه

خط ناپذير در تمامي حوزه جدايي س مشي هاي و ميگذاري .شوند ياستي قلمداد
مي مشي هماهنگي خط و سازنده تـالش بـراي دسـتيابي بـه ها تواند تأثيرات مثبت
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و اقتصاد سبزتر را تقويت كند ابزارهاي سياستگذاري نظير نظام مالياتي سبز. رشد پايدار
و توسـعه در ايـنو ايجاد مشوق و همچنـين تحقيـق هايي بـراي توليـد كاالهـاي سـبز
ا و همواره فعاالنـه.ز راهكارهاستخصوص برخي سوئد داراي محيط تجاري رقابتي است
و توسعه جديد است به دنبال سياست صـورت جا نيـز بـه اين كشور تا همين. هاي تحقيق

و با توجه به اندازه خويش بيشترين سـرمايه  هـاي مـرتبط بـا گـذاري را در حـوزه نسبي
ب و اين مسئله و توسعه انجام داده است هـاي سيار مهمـي اسـت زيـرا در شـركت تحقيق

و آزمايشگاه تجاري، دانشگاه ميحل هاست كه راه ها و خلق .شوند هاي جديد آفريده
و تالش و جهاني براي رسيدن به توسعه پايدار اكولوژيكي هاي در مقياس ملي

و اقتصادي، بازسازي مستمر اقتصاد را ضروري مي كند، وضعيتي كه در آن مشاغل
ميصنايع قدي مي مي از بين و صنايع جديدتر و جاي خود را به مشاغل .دهند روند

مي گذاري زماني كه سرمايه هاي شود، عواملي كه ارزيابي ها در اين خصوص انجام
و تثبيت شوند اقتصادي را تحت تأثير قرار مي اين بدان. دهند، بايد شناخته شده

و حساب شده براي نيل به توسعه هاي سنجيده معناست كه جامعه بايد درباره تصميم
و ارتباط ميان محيط. پايدار به اجماع برسد به موازات افزايش درك ما از محيط زيست
و رفاه انسان مي ها، ما با چالش زيست براي مثال، ما هم اينك. شويم هاي جديدي مواجه

و يا تأثي و شرايط اقليمي در آينده، و هوا رات درك دقيقي از چگونگي وضعيت آب
و ديگر بخش  درنتيجه. ها در آينده نداريم احتمالي اين تغييرات اقليمي بر محيط زيست

و پيش مشي خط و بيني هاي ما نه تنها بايد شفاف پذير باشند، بلكه بايد آموزنده
و جامعه مدني همگي نقش كه افراد، شركت آنجااز. آموز هم باشند عبرت ها، پژوهشگران

ميمهمي در كمك به توسع .كنند، مشاركت آنها امري ضروري استه جامعه ايفا
زيرا اقداماتي كه ذكر شد بايد؛ها وظيفه خطيري است مشي شكل دادن به اين خط

و ماهيتاً  و تقويت كرده در تعامل با يكديگر انجام گيرند، قابليت سازگاري را تشويق
و قابل انعطاف باشند بلند و اما سوئد از اين لحاظ زيرب. مدت ناي مستحكمي داشته

و حمايت هاي مردمي وسيع كشوري است كه در آن استانداردهاي تقنيني سطح باال
و اين مسئله  و آينده را براي نوبه خود حل چالشبههمواره وجود داشته هاي كنوني

و اقتصاد سبزتر هموارتر مي كلدر. كند رسيدن به توسعه پايدار اكولوژيكي، رشد پايدار



ـ آينده  811 پژوهي در سوئد فصل نهم

هايشان براي رسيدند الگوي مناسبي براي ديگر كشورهاي جهان در تالشكشور سوئ
و توسعه اقتصادي به- به توسعه پايدار اكولوژيكي . صورت همزمان است اجتماعي

ترين موضوعات مورد بحث، توسعه جمعيتي اصلي جمعيتي توسعه هاي در قسمت چالش
و نحوه اثرگذاري توسعه جمعيتي بر  و زنان و افزايش سن اميد به زندگي در مردان در سوئد

و عرضه مهارت ـ اجتماعي، تأمين مالي دولت رفاه و خصوصي ها در حوزه توسعه اقتصادي هاي
تر براي كشور سوئد مسنجمعيت. هاي توسعه جمعيتي است ترين تبعات چالش برخي از اصل
به نه تنها به معناي تقاضاي بيشتر براي معناي نيروي كار كمتر است، بلكه در آن سوي معادله

و نيز مراقبت از بزرگساالن است استفاده از خدمات بيمه و رفاهي . اي، درماني
ها اين چالش. گردد هاي توسعه جمعيتي تنها به افزايش سن مردم برنمي اما چالش

و نيز هم و مهاجرت از كشور فرايندهاي چنين با مسائلي نظير نرخ مهاجرت به كشور
شهري شدن فرايند.كند مربوط به تغييرات جمعيتي در داخل سوئد ارتباط پيدا مي

و تشديد نابرابري افزون در دهه روز هاي در سنجشفزاينده هاي هاي آينده خطر ايجاد
و روستايي را با خود به همراه داردگوناگون كشور به افزايش شكاف ميان  . مناطق شهري

و نـرخ متفـاوت رشـد ميـزان افزايش شكاف در حوزه و پـرورش هايي نظير آموزش
و روستايي كه پيامدهاي رونـد روزافـزون شـهري شـدن در  تحصيالت در نواحي شهري

و باشند باعث شده است كـه در منـاطق روسـتايي فرصـت سوئد مي هـاي شـغلي كمتـر
از. انگيزه كمتري براي ادامه تحصيالت در سطوح دانشگاهي وجود داشته باشـد يجهدرنت

و فرصت طرف ديگر به و دليل نبود امكانات كافي هاي شغلي مناسب در مناطق روسـتايي
و ماهر انگيزه تحصيلكوچك، افراد  و زندگي در اين مناطق را ندارند كرده . اي براي كار
ناپذير ها در آينده يكي ديگر از پيامدهاي اجتناب مهارتريزي براي تأمين برنامه

و افزايش تقاضاي براي. هاي توسعه جمعيتي در اين كشور است چالش و استفاده بخش رفاه
و منابعبه نياز تنهانه مراقبتيواي بيمه رفاهي، خدمات از مالي دارد، بلكه بايد بتوان افراد

و يا جذب كرد اين خدمات برمي كاركنان ماهري را كه از عهده ارائه . آيند پرورش داده
هايي كه سوئد در زمينه كار، چالش بازاردر ادغامو مهاجرت هاي خصوص چالش در
عامل سه در بازار كار خود با آنها در آينده مواجه خواهد بود با تركيبي از مهاجران ادغام 

و تكليف خواهند شد : زير تعيين
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مي.1 از كدام مهاجران اين كنند؟ چه تعداد مهاجر اجازه اقامت در سوئد پيدا
و اقامت در نظر گرفته كشورها مي و آيند؟ چرا سوئد را براي كار و اينكه چه دانش اند؟

 اند؟ هايي را با خود به سوئد آورده مهارت
و نيز عملكرد آنها مـي ساختار بازار كار، شركت.2 و ادارات سوئدي تواننـد نقـش ها

فاكتورهــايي نظيــر. در كشــور ســوئد ايفــا كننــدمهــاجران اساســي در چگــونگي ادغــام 
و صنايعي كـه نيـروي پذيري فرصت دسترس و ميزان تقاضا براي كار، نوع كار هاي شغلي

و نيز سـهولت  كار مهاجر به دنبال جذب در آنها هستند، استانداردهاي حاكم بر بازار كار
م شروع يك كسب . هايي از اين عوامل هستند هاي گوناگون نمونه ناسب در بخشوكار

و نيروي كار.3 و بازار كار سوئد پذيراي مهاجران اينكه تا چه اندازه مردم، جامعه
و فرهنگي متفاوتي زمينه افرادي كه داراي پيش–جديد باشند  هاي اخالقي، اجتماعي

به در مقايسه با سوئدي و زبان سوئدي را با ها هستند و يا و پا شكسته صورت دست
در- كنند لهجه خارجي صحبت مي عامل بسيار مهمي در چالش ادغام نيروي كار مهاجر

با اين موضوع دارد كه تا چه ميزان چالش ادغام همچنين ارتباط تنگاتنگي. سوئد است
و هاي خود را روي افرادي كه ارزيابي مهارت كارفرمايان سوئدي حاضرند درب شركت ها

.بازدهي آنها در ابتدا تا حدودي مشكل است، باز كنند
و در آينده هرچه ميزان تقاضا براي كار در سوئد بيشتر باشد؛ هرچه دانش

مي هايي كه مهاجران با خود مهارت آورند همسويي بيشتري با نوع تقاضا به كشور سوئد
و هرچه كشور سوئد، سوئدي آن در بازار كار اين كشور داشته باشد و بازار كار ها

دربهاستقبال بيشتري از نيروي كار مهاجر  عمل بياورند، مقابله با چالش ادغام مهاجران
و جامعه سوئد سهل مي بازار كار .شود تر

و جامعه سوئد براي مهاجران، داشتن حس ترجمان اين ادغام بهتر در بازار كار
و وضعيت مالي مناسب و استقالل بيشتر به. تر است آزادي عنوان كشور براي سوئد

و كاهش هزينهمعنايبه پذيراي مهاجران، ادغام بهتر هاي عمومي، افزايش درآمدها
و مشقت افرادي است كه مجبورند جور با زنشستگاني را بكشند كه تا كاستن از رنج

و خدمات تأمين اجتماعي سال هاي سال بايد از مواهب دريافت مستمري بازنشستگي
و بازار كار سوئد، همزمان حس طردشدگي،. ديگر برخوردار شوند ادغام بهتر در جامعه



ـ آينده  813 پژوهي در سوئد فصل نهم

و از اين طريق انسجام اجتماعي در كشور و محروميت را در جامعه كمتر كرده تبعيض
ميرا تقوي .كندت

و درنتيجه يك وظيفه بسيار مهم، يافتن راهكارهايي براي تضمين ادغام صحيح
و هم آينده استمهاجرانتر هرچه سريع و بازار كار سوئد هم براي حاال هر. در جامعه

هاي گيري از فرصت ادغام بهتر انجام شود، سوئد شانس بيشتري براي بهرهفرايند اندازه
ا و فرهنگي انساني، اقتصادي، .آمده همراه با مهاجران خواهد داشتوجودبهجتماعي

جنسيتي اشاره شده است كه سوئد در زمره برابريو دمكراسي هاي چالش در بحث
و كشورهايي است كه دمكراسي در آن داراي ريشه و در كليه مطالعات هاي تاريخي بوده

و شاخص مقايسه ميهاي هاي جهاني كه در مورد وضعيت گيرد، سوئد دمكراسي انجام
و نهاد تصميم. است رو بوده جزء كشورهاي پيش در هاي سياسي و دولتي هاي عمومي

و اطالعات در اين كشور به در سوئد مورد توجه افكار عمومي بوده صورت گسترده
همچنين نرخ مشاركت در انتخابات در سوئد در سطح. گيرد دسترسي همگاني قرار مي

. استانداردهاي جهاني است باالترين
هاي دمكراتيك نظير براي كسب اطمينان از كاركرد صحيح دمكراسي، وجود نهاد

در. كند احزاب سياسي بسيار ضروري است اما به تنهايي كفايت نمي براي پايداري دمكراسي
هم بلند و . بايد به هنجارهاي استاندارد خاص پايبند باشندمسئوالن مدت، هم شهروندان

و محيط رسانه و كيفيـت ها متضمن چالش تغييرات در ماهيت هايي براي دمكراسي
از برخي از اين چـالش. آن است و اطالعـات ميـان: هـا عبارتنـد افـزايش شـكاف دانـش
هـاي مختلـف، افـزايش خطـر گـروه افزايش شكاف مشاركت در ميانهاي مختلف، گروه
و برداشت قطبي هـاي مشـترك كاهش روزافزون فضانهايتدرو ها از واقعيت سازي عقايد

و هم در تعداد . عمومي هم در حجم
و پيچيده تضعيف احزاب سياسي در سوئد، تغييرات در محيط رسانه تر شدن اي

هايي كدام متضمن چالشهرگيري سياسي در آن كشور تصميمهاي فرايندروزافزون 
گذار، تاثيرفرايندهاكليه اين اما وجه اشتراك. براي آينده دمكراسي در سوئد هستند

و گسترش شكاف مشاركت سياسي به ويژه در زمينه ميزان مستقيم آنها در تعميق
. ها بوده است درصد راي دهندگان در انتخابات
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و درنتيجه تضعيف آنها اگر روند كنوني كاسته شدن از تعداد اعضاي احزاب سياسي
از به اتر مهمعنوان يكي و گروهين نهادهاي سياسي هاي داراي منابع درآمد دامه پيدا كند

و تحليل و جامعـه نشـان كمتر همچنان اقبال كمتري به اخبار هاي مربوط بـه سياسـت
و عامـل دهند، اين خطر وجود دارد كه انتخابات جذابيت خـود را بـه  عنـوان يـك اهـرم

 هـاي در اين صورت اسـت كـه شـكاف مشـاركتي گـروه. بسيجگر سياسي از دست بدهد
مي مختلف در جامعه بزرگ اين اتفاقات چالش خطيري براي دمكراسي سوئد. شود تر نيز
و آينده است . در حال

ازو افراط همچنين تهديدها، خشونت و نيز افزايش فساد در ميان مسؤالن گرايي
و آينده است فراديگر موانع  . روي دمكراسي در سوئد در حال

 هايي توان به چالشمياجتماعي انسجام هاي چالش اما در ارتباط با چالش آخر يعني
و يا كاهش سطح تماس ميان گروه و در برخي نظير طرد اجتماعي، فقدان هاي مختلف

عالوه بر اين. ها اشاره كرد هاي بيش از اندازه ميان اين گروه گيري تفاوت مواقع شكل
و تجربه هاي مشترك در ميانوبگيري چارچ هايي كه در شكل بسياري از نمادها، نهادها

مي بخش شد هاي مختلف جامعه كمك و يا تضعيف .انده كردند، امروزه تغيير ماهيت داده
يكهم اگرچه امروزه در كشور سوئد انسجام اجتماعي روي رفته قوي است، اما

مي مشكل بزرگ وجود گروه كنند ازسوي جامعه به بازي گرفته هايي است كه احساس
ا نمي ميشوند، يا بهز ادامه وضعيت كنوني جامعه در معرض تهديد قرار و يا گيرند

مي. اعتمادي دارند نهادهاي گوناگون دولتي حس توأم با بي تواند چالشي اين مسائل
ويژه اگر افراد حس نكنندبه. بزرگ را در برابر آينده انسجام اجتماعي در سوئد قرار دهد

و سرنوشت خود كه مي .تأثيرگذار باشندتوانند بر وضعيت
يافتن راهكارهايي براي چالش اساسي براي انسجام اجتماعي در آينده كشور سوئد،

و مشكالت است .مقابله با اين مسائل
هاي گيري از پتانسيل نكته بسيار حائز اهميت در سياستگذاري كشور ما در آينده بهره

س. بازار كار در سوئد است و مسنبا توجه به روندهاي جمعيتي در و وئد تر شدن جامعه آن
هاي نيازهاي دهنده آموزشهايي مانند اينكه اين كشور در آينده با بحران نيروي كار در رشته

و حرفه(خاص، پرستاري، دندانپزشكي، پرستاران كودك، آموزگاري شغلي خاص  و)اي فني
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ج) گري قابله(مامايي و با علم به اينكه رقابت جهاني براي ذب جوانان ديگر مواجه است
و نيز تحصيالت عاليه هستند در آينده كشورها به و مهارت ويژه كساني كه داراي تخصص

اندركاران ما باشد كه با انعقاد دستسوئد افزايش خواهد يافت، شايد فرصت مناسبي براي 
كرده تحصيل هاي اعزام نيروي كار متخصص گامي براي رفع معضل بيكاري جوانان تفاهمنامه

كيفي داراي جايگاهو ايراني بردارند، مضافاً اينكه جامعه ايراني ساكن سوئد به لحاظ كمي
. نسبتاً مناسبي در آن كشور هستند

پژوهـي در دفتـر همچنين بـا توجـه بـه اينكـه در سـوئد كميسـيوني بـراي آينـده
و مطالعه چالش نخست ل شد، پيشـنهاد اين كشور تشكي فراروي هاي وزيري براي بررسي
كّم شود يك دفتر مطالعه آينده مي و درك درست از وكيـف پژوهي در دولت براي مطالعه

روهمهاي فراواني كه كشورمان چالش و در آينده نيز با آن . وست، تأسيس شودرهب اكنون
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٭حسن معادي رودسري محمد
راا جاييبلكه رويم، آينده مكاني نيست كه به آنجا مي . آوريمميوجودبهست كه آن

مي راه آن شوند يافتني نيستند، بلكه ساختني هايي كه به آينده ختم و ساختن هم،اند
و هم مقصد را دگرگون مي رويكردي است كه با تصويرسازي از پژوهي آينده. كند سازنده

و مطلوب براي دستيابي به آينده انداز ترسيم اي كه در قالب چشم آينده، روندهاي ممكن
و فرصت شده است را با بهره و بهينه از منابع مي برداري درست و. كند ها امكانپذير بهبود

و تصميم يت تصميمارتقاي كيف هاي گيري، مستلزم مواجهه هوشمندانه با نااطميناني سازي
و  .اي از علم، از اين نياز برآمده است عنوان حوزه تازهبه» مطالعات آينده«ذاتي آينده است

و آينده رو در آينده كشور فنالند يكي از كشورهاي اروپايي پيش نگاري اسـت پژوهي
ـ  و تنهـا كشـور جهـان اسـت كـه پارلمـان آن كه فعاليت زيادي در اين ب اره انجـام داده

دولت اين كشور مكلف است بـا. كميسيوني براي آينده در ساختار خود ايجاد كرده است
كه وسوي فعاليت پژوهي، در سال نخست آغاز به فعاليت خود سمت انجام آينده هاي خود
طي سياسي اراده درواقع بيانگر و بـه» گزارش آينده«گزارشي به نام اش است را تنظـيم

ايـندرگرايـي آينـده نگـرشوپژوهـي آينـده مطالعات بررسي توسعه. پارلمان ارائه كند
 بـا فنالنـد دولـت.اسـتفاده شـود كشورها ساير براي خوبي مثالعنوانبهتواند كشور مي

ميتر مهم و توجـه بـيش از حـدي ين مسائل مواجه و مسـائل وظـايف جديـد، بـه شـود
 همكـاريبا جديدهايحل راه يافتن هدفمند برايهايي برنامه. كندمي جامعههاي سختي
مي مختلفهاي بخش  هـدايت مـوفقي محـيط بـهرا مـا فنالنـد تفكر ويژگي. دهد انجام
ينــدهايافراز حمايــتدر بلكــه علــم،در تنهــا نــهپژوهــي آينــدهآندر كــهكنــد مــي

سياسـتگذاري:از عبارتنـد هـا ويژگـي ايـن. شـود مـي پذيرفته پارلمان،درگيري تصميم
و گـرا، آينده تفكرنگاري، آينده سيستموانداز چشم برمبناي گسـترده همكـاري فعاليـت
.بلندمدت تفكرومحورحل راه جامعه، درون

___________________________________________________________________________ 
. اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش مركز هيأت علمي عضو٭
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تواند مورد تأكيد قـرارميمقاله عنوان يافته اصلي بررسي انجام شده در اين آنچه به
و چشمذ رويكرد آيندهگيرد لزوم اتخا در اندازسازي براسـاس مـدل آينـده پژوهي نگـاري

به كشور به گيـري صورت رويكردي فراگير درحال شكل ويژه از نوع مشاركتي آن است كه
از. سازي در كشورهاي مختلف استو پياده مستلزم اتخاذ سازوكاري بـراي يكسو اين كار
و گسترش مشاركت شبكه و آيندهدهكنندگان در آين سازي و پژوهي  ديگـر ازسـوي نگـاري

و انجمن برقراري ارتباط ميان مؤسسات، سازمان و خصوصـي درگيـر ها هاي علمي دولتي
همچنـين پيگيـري انجـام. پژوهي در كشور با مجلس شوراي اسالمي اسـت در امر آينده

و آينده آينده و مؤسسات دولتي امري ضرور نگاري در دولت، وزارتخانه پژوهي .ي استها
به» كميسيون آينده«بنابراين افزودن عنوان به ساختار مجلس شوراي اسالمي

كميسيوني تخصصي متشكل از نمايندگان فعال در حوزه سياستگذاري عمومي پيشنهاد 
همچنين پيشنهاد شده است در دولت مقامي خاص كه زير نظر. اصلي اين گزارش است

مي رئيس و منصوب آينده كند براي موضوع جمهور فعاليت پژوهي در نظر گرفته شده
و پيگيري آينده شود تا هم عهده و سازمان نگاري در وزارتخانه دار هماهنگي هاي ها

و مجلس باشد و هم رابط ميان دولت .دولتي بوده
هاي تواند با استفاده از ظرفيت موجود در مركز پژوهش كميسيون آينده مجلس مي

و گروه  و همچنين استفاده از تـوان سـاير مراكـز آيندهمجلس شوراي اسالمي پژوهي آن
و انجمن و هاي فعال در حوزه آينده پژوهشي، مؤسسات و نيـز ظرفيـت خبرگـان پژوهـي

و در سطح گسترده هـا، موضـوع تر افكار عمـومي بـه كمـك مركـز پـژوهش صاحبنظران
و دستورگذاري درباره آينده را پيگيري كند خط آينده با هـدف تشكيل فراكسيون. مشي

و نيـز گسـترده  تـر كـردن سـطح تعـامالت استفاده از ظرفيت ساير نماينـدگان مجلـس
مي درون به پارلماني .عنوان پيشنهاد مكمل مطرح شود تواند

و در انديشه نسل هايي درباره آينده المثل هرچند در زبان فارسي ضرب هاي نگري
ميبهپس از خود بودن  يك چشم مي المثل ضربخورد، اما  متعلق فردا«:گويد آفريقايي

به.»باشند آماده كه امروز است مردماني به و نگرش سخنان زيادي تاكنون درباره آينده
و ساخت  آن بيان شده است، اما شايد يكي از رساترين جمالت بيان شده درباره آينده

 جاييبلكه رويم،مي آينده مكاني نيست كه به آنجا: نگري اين عبارت باشد آن با آينده
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راا مي راه. آوريمميوجودبهست كه آن شوند يافتني نيستند، هايي كه به آينده ختم
آن بلكه ساختني و ساختن مي،اند و هم مقصد را دگرگون 1.دكن هم سازنده

و متحولبهدر جهان به شدت پيچيده و منابع محدود موجود، بدون نگاه شونده كنوني
و برنامه چه ريزي درست نمي آينده و بهبسا توان به سر منزل مقصود رسيد دليل جوامعي كه

و دچار روزمرگي شدن به سرنوشت نافرجامي مبتال شدند توجهي به آينده بي و«.نگري تهيه
و تنظيم چشم و مطلوب مطالعات آيندهاندازهاي آينده نگري از آن جهت كه روندهاي ممكن
مي آينده را پيش و ترسيم و تعيين شيوه بيني و كند، به اتخاذ موضع هاي برخورد با حوادث

و بهره اتفاقات كمك مي و فرصت كند و بهينه از منابع مي برداري درست . سازد ها را امكانپذير
كه درستي گفته به مي اني كه نميب براي كشتي«اند رود، هيچ بادي مساعد داند به كجا

و چشم» نيست اندازي براي آينده خود ترسيم نكردهو همچنين براي كشوري كه مسير
و هيچ حالتي نامناسب به 2.»نظر نخواهد رسيد است، هيچ وضعيتي مناسب

و انديشيدن درباره آينده ستايش در ديدگاه بسياري از مردم آينده ازو شده نگري
ميريزي برنامه اي مناسب براي عنوان شيوه آن به به آينده ياد آن گونه شود اي كه فقدان
 آيندهبيني پيش براي بشريت هرچند ظرفيت. تواند به آسيب جدي منجر شود مي

و از عدم منطقي اطمينانتوانمي در مورد چيزهاي زيادي است، اما محدود داشت
نيستند خوبي تفكرات بلندمدت، اينكه الزاماً همه تفكراتبا وجود.ها گذر كرد قطعيت

از قوياي انگيزه هنوز اما 3:براي موارد زير وجود دارد كه عبارتند

،انداز چشمو سازي، تصور مفهوم-
و خطرات شناسايي- ،ها پذيري آسيب بزرگ
و بهبود، ريزي براي برنامه- ،گذاري سرمايه توسعه
.پذيري انعطاف افزايشو آيندههاي آسيب رساندن حداقلبه براي»آينده اثبات«-

مي كارگيري آينده با همه اين مقدمات كه به دهـد نگري را امري كامالً منطقي نشان
و به فكر سرنوشـت نسـلو آينده و انديشيدن به آينده هـاي پـس از خـود بـودن پژوهي

___________________________________________________________________________ 
. كاليفرنيا سانتاكروز دانشگاه استاد سياسي، تئوريسينو پژوهشگر شار، جان.1
.50ص،1391 ني، نشر تهران،،نگري آينده شناسي روش مردوخي، بايزيد.2

3. Boston, Jonathan. ” Governing for the Future: How to Bring the Long-term into Short-term 
Political Focus”, Victoria University of Wellington, November 2014.  
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و همين ديدگاه، مبناي طرح ريزي مفهـوم موضوعي پذيرفته شده در جامعه جهاني است
هاي آينـده عنوان استفاده از منابع موجود با هدف حفظ آن براي نسلبه» توسعه پايدار«

و مخــالفي نيـز دربــاره انديشــيدن بـه آينــده توســط بـوده اســت؛ نقطــه  نظـرات موافــق
. هاي مختلف بيان شده است شخصيت
و آينده ظرات مخالفان، دشواري كار آيندهن شان نشـان نگاران را براي پيشبرد ديدگاه پژوهان
مي. دهد مي و مخالفان انديشيدن درباره آينده ارائه .شود در ادامه ديدگاه برخي از موافقان

ميكه كساني: دارند وجود گروهسه درباره اتفاقات آينده آن اجازه  رخ دهـد، اتفاق دهند
مي اتفاقآنكه كساني و را 1.است افتاده اتفاقيچهكنندمي تعجبكه كساني سازند

بهتواندمي فقط زندگي رو شود؛ اما درك عقب رو 2.كرد حركت جلوبه بايد

به فقر آيندهدليلبه بشر تاريخ طولدر جوامعاز بسياري شكست  ويژه فقر نگاري،
3.بوده است حياتي بلندمدت منابع مديريت

مي هرچه به گذشته دورتري بنگريد آن 4.نگري بيشتري داشته باشيد توانيد آينده وقت

 اجازه.بود امروز خواهددربارهما ترديدوشك فردا، درك براي محدوديت تنها
5.برويم جلوبه فعالو قوي ايمانبا دهيد

6.آيدمي زود خودش خيلي–كنم نمي فكر آيندهبه هرگز من

ازتوانندمي آنها. باشيم هاي آينده بايد مراقب نسلماكهكنم نمي فكر گونه اينمن
7.است غيرمنطقي نيامده، دنيابه هنوزكه مراقبت از كسي.كنند مراقبت خود

___________________________________________________________________________ 
 رئيسو 1977 سالدر متحده اياالت المللي بينو استراتژيك مطالعات مركز رئيس جونيور، ريچاردسون جان.1

. 1986تا 1977از صلح مؤسسه

. دانماركي فيلسوف يركگارد،كي سورن.2
 علمي هاي كتاب مشهور نويسندهو شناسي انسان شناسي، زيست جغرافيا، متخصص دياموند، ميسون جريد.3

،)كرد دريافترا پوليتزر جايزه،)1997( فوالدو ميكروب اسلحه،،)1991( شامپانزه سومين: ازجمله معروف
 ). 2012( ديروزتا جهانو) 2005( وپاشيفر
. چرچيل وينستون.4
. روزولت فرانكلين.5
. انيشتين آلبرت.6

در منابع مديريت تحقيقات مركز رئيسواي منطقهو شهري ريزي برنامهدر قلم اهلو صاحبنظر مكشين، اوون.7

. نيوزلند
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از متخصصانكه شده سياسي، مشخص بلندمدت استراتژيكبيني پيش در  حتي
1.بهتر نيستند تاسكننده پرتاب ميمون يك

و به نوعي آنها را در زندگي شخصي ديدگاه مخالفان چشمحتي اگر از پوشي كنيم
كه يا كاري خود محكوم به آينده و آينده آيندهفرايند نگري بدانيم، واقعيتي نگاري پژوهي

به شود اين است كه دمكراسي در عمل با آن مواجه مي  سيستماتيكطوربه داليل زير ها
:شوندمي منحرف وضع فعلي نفع به

و حفظ كنندرادهندگان رأي خواهندمي منتخب هاي دولت- .متقاعد
.هستند تنزيل بااليي نرخ دارايعموماً دهندگان رأي-
.برندمي رنج سياسي بيني از نزديكها دولت بنابراين-
.شوندمي نسلي بين مخالفت مشوق ديگري، عوامل زياد-

باها ديكتاتوري :اما هستند، مواجه مشابهي فشارهاي نيز
و بازخورد كمتري دارند- . شفافيت
.سياست وجود دارد يادگيري براي كمتري فرصت-
2.اصالحات كمتر است برايها انگيزهوتر ضعيف پاسخگويي-

و آينده كند كه آينده همه اين عوامل به ما گوشزد مي نگاران كاري بس دشوار پژوهان
بهويژه در همراه كردن سياستگذاران به و اگر در پيمودن اين مسير درستي در پيش دارند

بي نظر خواهد رسيد كه كاري جز ارائه نقطه عمل نكنند چنين به .اند ثمر، انجام نداده نظرات
و آينده پژوهي، وضعيت در اين گزارش ضمن تعريف آينده، مطالعات آينده

و آينده آينده رو در اين اروپايي پيشيكي از كشورهاي-نگاري در كشور فنالند پژوهي
مي- حوزه  در پايان نيز ضمن. شودو نهادهاي درگير اين موضوع در اين كشور بررسي
و نتيجه جمع مي بندي .شود گيري، پيشنهادهايي ارائه

 پژوهي آيندهتاريخچه.1-10
و چه بخواهيم يا نخواهيم به اي گونه آيا آينده آن چيزي است كه با گذر زمان خواهد آمد

___________________________________________________________________________ 
. اقتصاددر نوبل جايزه كانمن،برنده دانيل.1

2. Boston, Jonathan. ” Governing for the Future: How to Bring the Long-term into Short-term 
Political focus”, Victoria University of Wellington, November 2014.  
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كه محتوم با آن مواجه خواهيم شد يا وقتي از آينده مي گوييم، منظورمان آن چيزي است
آن در افقي فراتر از زمان كنوني آن را براي خود تصور كرده يا مي خواهيم با گذر زمان با

و. نظر است در اين صورت بايد آن را بسازيممداگر گزاره دوم مواجه شويم؟ آيا تصور
تالش ما براي رسيدن به آينده مورد نظر به تنهايي كافي است يا چارچوبي كه براي آن در 

ايم بسته به سطح مورد نظر، مستلزم تغييرات در گروه هدف براي مثال اعضاي نظر گرفته
و حتي جهان در ابعاد يا در گسترده خانواده، محيط كار، محله، شهر ترين حالت كشور

و اقتصادي است؟ درصورتي كه آينده مشخصي براي  مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي
و  و تالش فضا را براي دستيابي نظر داريم، شايد بتوان با برنامهمدخود متصور شده ريزي

و نهايتاً در صورت مناسب نبووجودبهبه آن آينده  دن فضاي الزم به محيط آورد
سطح مورد نظرچههرمساعدتري براي دستيابي به آينده مورد نظر، مهاجرت كرد اما 

مي گسترده و تصميم تر گيري جمعي براي دستيابي به آن آينده شود، همراهي سايرين
: هاي زير در نظر گرفت صورتبه توانمي آينده را نيز. ضروري است

،دور آيندهيا نزديك آينده:مختلف زماني هاي مقياس-
و نسل آينده نسل كنوني،:نسلي بين داراي ابعاد- آنهاي نسل بعدي ،پس از
وآب براي مثال تغيير(خواهد كرد مربوطه تغيير كه برحسب مشكل زمانبندي-
درهوا 1).دور بر جا خواهد گذاشت آينده پيامدهايي

و اتفاقاتي كه طي مسير با توجه به عدم قطعيت از حال به آينده با آن مواجه ها
و خلق  خواهيم شد، فعاالن اين حوزه به فكر ارائه سناريوهاي مختلفي براي آينده

و چشم هاي بديل افتاده آينده انداز متصور اند تا برحسب شناخت دقيق وضعيت موجود
به شده براي آينده، با برنامه و هوشمندانه امكانات الزم براي دستيابي آينده ريزي دقيق

اين امر موجب. رو شوند مورد نظر را فراهم ساخته يا آماده مواجهه با آينده پيش
مي گيري علم آينده شكل .شود پژوهي شد كه در ادامه شرح مختصري از آن بيان

 پژوهي تعريف آينده.1-1-10

سا شناسي برمي گرايانه آينده گيري انسان پژوهي به جهت هاي آينده ريشه ل گردد كه در

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid.  
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شد 1943 مي. توسط اوسيپ فلچتيم مطرح شناسي كند كه آينده او در كتاب خود بيان
از. بايد براي حل مشكالت بزرگ بشريت تالش كند :اين مشكالت عبارتند

و تضمين صلح.1 ،جلوگيري از جنگ
و فقر.2 ،جلوگيري از قحطي
و ستم.3 ،جلوگيري از ظلم
،افزايش دمكراسي.4
و حفظ طبيعت.5 ،پايان دادن به استفاده بيش از حد از منابع طبيعي
،مبارزه با خودبيگانگي.6
.ساخت جامعه انساني جديد.7

مي پژوهي خود را بر جايگزين آينده و فعاالنه تصاوير دلخواه هاي مختلف استوار كند
مي آينده. كند آينده را توصيف مي راو عواقب تصميماتها كوشد دورنگري پژوهي مختلف

. هاي مشخصي را ارتقا داده يا مورد پرسش قرار دهدو رويهها مشخص كند تا ارزش
مي آينده مي كند حتي ارزش پژوهي ادعا به ها و مطالعه توانند صورت منطقي مورد بحث

پژوهي نسبت به ديگر علوم گستره تحقيقاتي ماالسكا تأكيد دارد كه آينده. قرار گيرند
آن؛ تري دارد وسيع تجربي موجود نيست، چون مشروط معنايبه زيرا هدف تحقيقاتي

و به توانيم از محيط معنا نيست كه نمي بديناما. وسيله طبيعت مشخص نشده است است
و بازاريابي مي 1.رسيم، به آينده مربوط برسيم كنوني خود از همان راهي كه به تاريخ

و آينده آينده دو. اند در هم تنيدهپژوهي از جهات بسياري نگاري اصل راهنما براي هر
. زيرا هنوز نيامده است؛ توان آينده را پيشگويي كرد اين است كه تقريباً در تمام موارد نمي

مي در بهترين حالت براي پديده را توان اي اجتماعي و برخي احتماالت سناريوهاي بديل
. بيني كرد توان آنها را پيشو نمي هاي اجتماعي بسيار پيچيده هستند زيرا پديده؛ارائه كرد

ميوجودبهتواند از اقدامات امروز اما آينده مي بخش. دانيم آيد، بنابراين بخشي از آن را
و روندهاي امروز موجودها ها، اهداف، پيشران قابل توجهي از آينده پيشاپيش در ارزش

و آينده دو ويژگي خاص مرتبط با آينده. است ازپژوهي عبار نگاري :تند

___________________________________________________________________________ 
،)اروپا اتحاديهو سنگاپور فنالند، كشورهاي موردكاوي( دولتدر راهبردي نگاري آينده كاربست كوواسا، تئومو.1

.25-26ص،1393راهبردي، پژوهي آينده افق مؤسسه ترك، كشاورز مصطفيو محسن: مترجمان
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آن هاي بلندمدت مالحظه آينده-  سال بعد است؛10تر كه معموالً حداقل زمان
وكارهاي هاي بديل توسعه در كنار كسب بررسي راه. هاي بديل توجه به آينده-

و راه . هايي كه معتقديم احتمال موفقيت آنها بيشتر است، مفيد خواهد بود معمول
موارد ذكر. يشي نيازمند چندين سناريو استاند هاي آينده در بيشتر موارد فعاليت

در توانند مرحله شده مي اندازهاي ساخت چيزي باشند كه با عناوين چشمفرايند اي موقتي
و آينده مي هاي الهام مثبت، سناريوهاي موفقيت بعضي مواقع بخش. شوند بخش شناخته

.د بودپژوهي، سناريوهاي بديل خواه هاي آينده اعظمي از نتيجه فعاليت
هاي ريشه. هايي نيز دارد پژوهي تفاوت نگاري با آينده از طرف ديگر آينده

نگاري گرايش آيندهكه درحاليگردد شناسي برمي پژوهي به گرايش انساني آينده آينده
و آينده ساالرانه آينده فن نگاري پژوهي است كه تاريخچه آن به راهبردهاي نظامي

و نگاري تالش دارد بيشتر نظام آينده. گردد فناوري نظامي برمي مند، منطقي، مشاركتي
و مديريتي باشد، اما نسبت به آينده با گرايش برنامه پژوهي كمتر به عقالني بودن ريزي

و خيال1دهد بها مي و تصورات و آرزوها ميهاو بيشتر با بال آمال .كند پرواز
هايي كه در زمينه بيان فعاليتبا وجود اين در اين گزارش از هر دو مفهوم براي

و تفكر درباره آن در قالب آينده و آينده توجه به آينده فن پژوهي الند نگاري در كشور
.شود صورت گرفته استفاده مي

 فنالندي زباندر پژوهي آينده واژه.2-1-10

آنها در زبان فنالندي اساساً پنج واژه واقعي مرتبط با آينده وجود دارد كه از نيمي از
.شود استفاده جدي نمي
:Ennakointi ؛»هوشياري+ استدالل+ پويش+ نگري پيش+ دستي پيش«تفكر پيشيني؛

و اقدام«ديگر عبارتبه يا و آمادگي براي سازگاري و هوشياري پويش براي دستيابي به بينش
دسته واژگان اي مبهم كه اساساً براي اشاره به تمام موارد واژه.»براساس آگاهي از موقعيت

و براي اولين بار مورد استفاده قرار مي زيرا هيچ واژه ديگري براي اين موارد؛ گيرد غيرقطعي
.وجود ندارد

___________________________________________________________________________ 
.19-20ص همان،1.
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Ennustaminen :مي پيش .شود بيني كه به تمام موارد دسته واژگان ذكر شده اطالق
Tuleva:»تا، كه به آينده خاصي اشاره دارد كه نمي»فرارسيدن تواند ساخته شود
.، واقعيت بخشد»فرارسيدن«وها به ايده آينده

Selvannakeminen:ديد معنوي.
Povaus:كف ميو بيني توسط رماالن انجام فالگيري كه فقط به نوع ديگر. شود اطالق

.اند بيني تاكنون ذكر نشده مواردي چون طالعشود كه مانند فالگيري، پيشگويي خوانده مي
هاي پژوهان فنالندي مجبورند زماني كه درباره موارد مرتبط با فعاليت آينده

مي آينده هاي ديگر واژه. كنند فقط از اين سه الي پنج واژه استفاده كنند انديشي صحبت
و تركيب شوند كه اصطالحات متعلق به دورانها توانند با اين واژه مي پيشاصنعتي هستند

ميها اين واژه توانند اصالح شوند، اما نبود مفاهيم كارآمد، واقعيتي است كه موارد تا حدودي
مي بسياري را براي آينده مي. كند پژوهان دشوارتر شناسي خواهيد درباره روش زماني كه
ق نگاري يا پيش خاصي مرتبط با آينده و يا زماني كه صد داريد بيني شهودي صحبت كنيد

»EnnakointiK«اي يكسان يعني فقط درباره هوشياري در ترافيك صحبت كنيد، بايد از واژه
مي به همين دليل است كه آينده. استفاده كنيد كه پژوهان فنالندي ترجيح دهند تا جايي

امكان دارد از مفاهيم انگليسي استفاده كنند؛ اما مشكل اين است كه مردمي كه خارج از 
1.يابند پژوهان هستند معموالً معناي اين اصطالحات را درنمي آيندهجامعه 

 پژوهي آيندهسير تكاملي.3-1-10
مي برخي آينده و ادعا كه شناسان از واژه پارادايم استفاده كرده دربهكنند زودي

سه عرصه آينده» مانرما«. پژوهي نوعي تغيير پارادايم رخ خواهد داد آينده پژوهي را به
و قابل جايگزيني تقسيم كرده است كه عبارتند از :پارادايم همزمان

كه بيني به معني ارائه پيش:پارادايم توصيفي هاي بسيار محتمل براساس وقايعي است
و ايستا بوده. در گذشته رخ داده است در اين پارادايم ديدگاه نسبت به آينده خوشبينانه
ميو آينده را قابل پيش ها روش. يچ آشفتگي در اهداف تحقيق وجود ندارده. داند بيني

و بازه زماني كوتاه عموماً كميت .گيرد مدت را دربرمي گرا بوده

___________________________________________________________________________ 
.15-16ص. همان.1
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قرار. هاي گوناگوني براي آينده است توصيف دستورالعملمعنايبه:پارادايم سناريو
بيني كنند، بلكه توانايي آنها تجسم هر چيزي را پيشها نيست اين دستورالعمل

و كمك به تصميماحت به مطالب توانمي همچنين. ها در زمان حال است گيري ماالت
.هاي احتمالي پي برد جالبي در زمينه پيشرفت

و توصيف دقيق آيندهمعنايبه:پارادايم تكاملي در دنياي پرآشوبها تالش براي درك
و براساس قوانين تكامل انجام مي پژوهش مبناي آن بيشتر كشفيات حوزه. شود است

و به 1.طور كلي تصديق سير تكامل است پيچيدگي

و پارادايم روند تكاملي مطالعات آينده10-1در شكل هايي كه برمبناي نوع پژوهي
:2تفكر غالب طي اين روند شكل گرفته ارائه شده است

 پژوهي تكامل آينده10-1شكل

.همان:مأخذ

___________________________________________________________________________ 
 119.-120ص. همان.1
آ2 و اتحاديكشورهايموردكاو(در دولتيراهبرد نگاري يندهكوواسا، تئومو، كاربست ،)اروپايهفنالند، سنگاپور

و مصطف: مترجمان آيمحسن . 1393ي،راهبرد پژوهي يندهكشاورز ترك، مؤسسه افق
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بيني نخستين پارادايم شود تفكر پيشميگونه كه در شكل مشاهده همان
و پس از آن تفكر مديريتي دومين پارادايم 1940پژوهي تا اوايل دهه آينده ميالدي است

تدريجبه 1960از اواسط دهه. ميالدي بوده است 1960تا اواسط دهه 1950از اوايل دهه 
و تا اوايل دهه  ميالدي ايفاي 2000تفكر سيستمي در كنار تفكر مديريتي مطرح شد

و سيستم و دو حوزه مديريت استراتژيك شد نقش كرد در ابتداي. هاي پويا از آن منشعب
دوستانه با محوريت حل مشكالت بزرگ بشريت نيز مطرح گيري انسان همين دوره جهت
و مطالعات آينده بود كه به علم آينده شد شناسي سپس تا اوايل دهه. پژوهي محيطي منجر

و پس از آن تفكر پژوهي نقش پررنگ گرانه آينده مطالعات كنش ميالدي 2010 تري يافت
و پيش مي ديالكتيكي غالب شد به بيني .عنوان پارادايمي جديد مطرح شود شود كه

به پارادايم سوم آينده پژوهي بر تركيب تفكر دياليكتيكي، آينده طور عمده مبتني پژوهي
و يكپارچه است كه شامل تحليل  و استفاده از استنباط چندگزينهنقادانه اي كالن تاريخي

از بخش. هاي تناقض است روش اهداف: هاي ديگر كه در ارتباط قوي با آن هستند عبارتند
و فعال برگرفته از  .و درك جديد تفكر نظامي پويا» شناسي آينده«پيشگيرانه
يا با توجه به شكل مي تسلط نوع خاصي توان مشاهده كرد كه تغيير پارادايم، دوران

از تفكر، بدان معنا نيست كه مسير پيشين به پايان رسيده است، بلكه برعكس تمام اين 
مي پارادايم مي ها همزمان در كنار هم زندگي و به تكامل مشتركي رسند، اما كنند

مي) جديد(معموالً فقط يك نوع  به غالب مي شود كه .دهد صورت تكامل اجتماعي رخ
. ان تضمين كرد كه به پارادايم سوم ديالكتيك خواهيم رسيدتو نهايت نمي در
به همان و تمايل به دستيابي گونه كه اسنودن اظهار داشته رسيدن به آن، نيازمند كار

ميبه. يك چارچوب ذهني جديد است به عبارت ديگر صورت پيشگيرانه موجب بروز توان
وهم آينده. اي بديل، فرصت را هدر داد آن شد يا به شيوه اكنون در تفكر، اهداف
1.اقدامات ما قرار دارد

 پژوهي آيندهمطالعات.4-1-10

پژوهان آينده آنچه. كند»بيني پيش«را»آينده«پيامدهاي دقيقاً تواند نميكس هيچ

___________________________________________________________________________ 
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 براي هايي آينده نگارش بلكه نيست، آيندهبيني پيش براي تالش هستند، مسئول آن
و ارزيابيو مطالعه آن بوده ها گروه ديگروها دولتها، شركت اشخاص،به كمك پس از
و(هاي مرجح است آينده سمتبه حركتوبيني پيش براي ترين ممكن كه بهترين
كه»واقعي« دنياي ميطوربه كار اينو)كنند تصورتوانندمي آنها است يابد؛ مداوم ادامه

به يعني پيش ها، فرصتوها چالشها، فناوري جديد، اطالعات: عنوان بيني پيوسته
1.آينده مردمانو اميدهاي نوظهورها بيمها، خواسته

 ايجادو جمعيو فرديگيري تصميماز حمايت پژوهي، آينده مطالعات اصلي هدف
 آينده، مطالعاتاز استفادهبا. است آينده براي تفكر درباره مسئوالنهو آگاهانه راه

 مورددر مداخالتو اقداماتاز حمايت برايتواندمياي خالقانهو پيچيده استراتژي
و ساختهما فعليهاي سيستم كه است سنتزياي حوزهپژوهي آينده. يابد توسعه شده
مي جمع رشته چنديادوازرا اطالعات جديدي خلق معاني آنها تركيبباوكند آوري

شد متولد 1950 دههدر متحده اياالتدر علمياي رشتهعنوانبهپژوهي آينده. كند مي
و در صنعت حوزه نظاميدر ابتدا. يافت گسترش- فرانسهدر عمدهطوربه- اروپادرو

شدبه فناوريبيني پيشدر سپسو متحده هوا فضاي اياالت 2.كار گرفته

 دهند؟مي انجام كاريچهو هستند كسانيچه نگاران آينده.5-1-10

. هستند نگر آيندهها انسان همهشودمي ادعاكه استو رايجاي كليشهسخني اين
و برنامه،رؤياكه است اين انسان متمايز قابليتشك بدون ريزي رو به جلو داشته طرح
خود را ايجاد رؤيايبه دستيابي شايدو گسترش براي الزمهاي فناوري سپس باشد،
 بجز مورد ايندرها انسان. كنندميرا كار اينهم ديگرهاي گونهاز بسياري اما. كند
 قرار نيست همه. نيستند فردبه شان منحصر فناوري قدرتو رؤياها دامنهدرباره
و فيزيكدان، شيميدان، نيزهايي انسان نگار باشند، آيندهها انسان با. شوندمي... مورخ
كه هاي اوليه پردازي داستانو رؤياها وجود به سفردرباره اي  فضايي مطرح بود،

 نگاران آيندهبا وجود اين.را تسخير كرد بود تا بتوان ماه نياز مهندسانيو فيزيكدانان
___________________________________________________________________________ 

1. Dator. Jim, “Futures Studies”Hawaii Research Center for Futures Studies, Department of 
Political Science, 2011.  
2. Nováky. Erzsébet and Monda. Eszter, “Futures Studies in Finland”, Department of Futures 
Studies, Corvinus University of Budapest, 2015.  
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بهتوانند مي و و رؤياها پيامدهايو علل دربارهتر روشن تفكر برايما مفيد باشند
1.كمك كنند آينده مورددر هايمان ترس

 نگاري مناسب آينده معيارهاي.6-1-10

كه حوزه مستلزم معيارهااز بسياري بهتر مهمسياست بوده :است شرح زير ين آنها
 مالي، پايداري-
 ملي،هاي بدهي معقول سطوح-
،)جمعيت پيري مثالً( خطرات بلندمدت ريسك مديريت-
 محيط زيست، پايداري-
و تجديدناپذير، حياتي هاي طبيعي سرمايهاز مناسب نگهداري-
 اي، زيرسيارهواي سياره مرزهايدر ماندن باقي-
 ها، زيرساختدر مناسب گذاري سرمايه-
.اجتماعي رفاهدر مناسب گذاري سرمايه-

پژوهي متفاوتي از سياستگذاري برمبناي آينده تصاوير تجربي با وجود اين، شواهد
:دهند در كشورهاي مختلف نشان مي

 زمان، طولدرو كشورها بين سياست،هاي حوزهدر تفاوت-
با از سياست زيادي شواهد-  مدت، كوتاه ديد هاي
 سياسي، دوربينياز شواهد برخي-
بهدرحداز بيش تمركزاز شواهد برخي- هاي پروژه عنوان مثال، بلندمدت،
2.»فيل سفيد« زيربنايي

را عامل چهار حداقل خط بر نزديك توانمي مهم زير و گذاري با ديد مشي بيني
:مدت مؤثر دانست كوتاه

___________________________________________________________________________ 
1. Dator. Jim, “Futures Studies”Hawaii Research Center for Futures Studies, Department of 
Political Science, 2011.  

 هاي تئورياز بسياريو هاست گذاري سرمايه كمبود نيافتگي،توسعه اصلي علتكه شودمي تصور چنين معموالً.2
كه شودمي هايي پروژهدر گذاري سرمايه دامبه افتادن باعث باوري چنين. كنندمي تأييدرا باور اينهم سياسي اقتصاد
. هستند فايدهبي اما آيندمي دستبه گرانكه مفهوم اينبا است مصطلح»سفيد فيل« نامبه اقتصادي ادبيات در
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،وضعيت بشر.1
،قطعيت عدم.2
:نهادييا سياسي عوامل.3
،چشمگير مختلفهاي نامتقارني-
و سنگين كردن خاصي الگوهاي- ،گيري ساختارهاي نتيجهياو زماني- بين از سبك
،تغيير برابردر مقاومو واگذار شده قوي منافع-
.زمان حالدر گيري تصميمبا بلندمدت گيري سازي تصميم شكست در يكپارچه-
1.كندي بازخوردهاو»خطر« ضعيفيا محدود هاي سيگنال.4

 آينده براي فنالند شدن مجهز.7-1-10

 كشوري فنالند،)OECD(اي منطقه توسعهو همكاري سازمان عضو كشور35 ميان در
 مورد بسيارو بوده آور شگفت آموزشي سيستمو ماهر كار نيرويبا نوآورانه اقتصاد داراي
 اقتصادي بحران شديد تأثير تحت فنالند اقتصاد حال، اينبا. است گرفته قرار توجه
سراز كامل طوربه هنوزها فعاليت 2008- 2009 شديد ركودازپس. گرفت قرار جهاني
و يافت كاهش وري بهره رشد،2011تا 2008 هاي سال بين. است نشده گرفته
 اينها. يافت افزايش يورو منطقه كشورهاياز تعدادياز بيشتر كار نيروي هاي هزينه
و بلندمدت پايدار رشدبه دستيابي براي.شدمي توجه آنهابه بايدكه بودند هايي چالش
 جمعيت، پيريبا مواجههبه توجهبا اجتماعي رفاه زمينهدر كشور عمومي نظم حفظ
.كند اجرا بايدرا ساختاري اصالحات يكسري فنالند
 خصوصبه ها، بخش بيشتردررا وري بهره رشد بايد فنالند اقدام، نخستين عنوان به
 فنالند. دهد افزايش عمومي بخشدر همچنينواي شبكه صنايعوها فروشي خرده

در بيشتر گذاري سرمايهو كارآفرينيو نوآوريدر درآمدها ارتقايبه نياز همچنين
.دارد توسعهو تحقيقوها مهارت

 نيازمند اين. گيرد كاربه بهتر بايدرا خود توجه قابل انساني منابع فنالند دوم،
 دارايو سالمند كارگران براي كار بهبود هاي مشوق كار، بازار فعال هاي سياست افزايش

___________________________________________________________________________ 
1. Boston, Jonathan. ” Governing for the Future: How to Bring the Long-term into Short-term 
Political Focus”, Victoria University of Wellington, November 2014.  
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 چنين. است جوانان براي آموزشوها مهارتدر هدفمند هاي گذاري سرمايهو دوم درآمد
.باشدهمتر موفق حتي كار نيرويبر ماليات ميزان كاهشبا تواندمي استراتژي

 دسترسيدر رشدبهرو هاي نابرابريكه است اين فنالند براي مهم موضوع سومين
را اقتصادي- اجتماعي هاي گروهو مناطقدر بهداشت شرايطو بهداشتي هاي مراقبت به
 شودمي ارائه شهري بهداشت مراكز توسط اغلبكه اوليه هاي مراقبت. دهد قرار نظر مد
 محسوب كنونياي منطقه اصالحاتاز بخشي عنوانبه بنابراينو شود تقويت بايد
.است مقياس اقتصادبه دستيابيوها شهرداري ادغامآن هدفكه شود مي

 كشور اين دولتو فنالندي نهادهاي گري آينده نگرشو آينده مطالعات توسعه
 آشكار اقتصادو آموزشدر نگرش اين. باشد كشورها ديگر براي عالياي نمونه تواند مي
.دارد بااليي رقابت قابليتآندر فنالند كشوركه مواردي است، شده

 پژوهان فنالند آينده.2-10
1هيلتونن الينا

 شركت بوده كه اين»بعدي چيست مشاوره« شركت عامل مديرو بنيانگذار هيلتونن الينا
هيلتونن الينا. ضعيف متمركز شده است هاي سيگنالپايش طريقاز آينده بيني پيشبر
و سريع اينترنتي مشاركت عنوان به به براي2كننده در اختراع ابزار رندكاوي آزاد

كشف«و»آينده پنجره«ابزارهاي ايجاد همچنينو سازماني پژوهي آينده سپاري جمع
در. است شده شناخته»راهبردي غيرمترقبه پژوهي فنالند روي آيندهمركز وي كه
بايدكه كندميكيدأت آينده پنجرهدر كتاب كند،ميكار هاي ضعيف سيگنالموضوع

و عالئم ضعيف كامالً ساز شگفتيتفاوت بين و برجسته شوند ها در. شفاف هيلتونن
و به ظاهرميتعريف خود اشاره كهبيكند كه موضوعات موجود كنوني كوچك اهميت

به سرنخاين. دهند، عالئم ضعيف هستندميبه ما درباره تغييرات آينده سرنخ ها اشاراتي
و روندهاي ممكن در آينده دارند از. رويدادها وييشناسابه نظر هيلتونن هدف عمده

و،بررسي عالئم ضعيف و تدريجي نتيجهدرپرهيز از كور بودن در برابر تغييرات آهسته
و تحليل عالئم ضعيف جمعواقعدر. گام در برابر آنهاستنبهواكنش تواند كليدميآوري

___________________________________________________________________________ 
1. Elina Hiltunen 
2 TrendWiki 
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از پيش و اجتناب  همچنين رئيساو. زدگي باشد شگفتبيني تغييرات پيش از وقوع آنها
ها چگونه با آينده شركت« اينكه بارهدر كتابيكو بوده»آينده نهايتبي« كنفرانس
 نوشته»2035 سالدر فناوري آينده«بارهدرو همچنين يك كتاب"»كنندميمقابله
 آينده تحقيقات مركزو نوكيادر پژوه آيندهيك عنوانبه هيلتونن اين،از پيش. است
2كارو كسب مجلهو1آبي هاي بال مجالت جملهازمختلف نشرياتدرو كردمي كار فنالند

.قلم زده است

3يوها كاسكينن

هاي اصلي يوها مهارت. است پژوهي فنالند آيندهمركز پژوهشي سسهؤميسئروي
هاي گذاري مشيخط،اي منطقهانداز چشم، مطالعات آيندههاي در زمينه كاسكينن
و تجاري منطقه و توسعه پايدار زيستمسائل، اي از. پژوهي است آيندهو محيطي برخي

:وي به شرح ذيل استيها ارائهآخرين 
بيني پيشالمللي بيناولين تحليل.مثال فنالندي: پژوهي در سطح ملي آينده•

.2014 ژوئيه22-23استراتژيك اكوادور،
سسهؤم.، سئول2014مه9در تاريخ STEPIبه پرسنل FFRCهاي فعاليتارائه•

و سياست، سئول، كره .تحقيقات علوم
.2014مه13سئول در تاريخ، KDIتوسعه كره سسهؤمدر"نگاري فنالند آينده"ارائه•
و- در عمل نگاري«ارائه•  2014مه16در تاريخ»هاي اصلي ويژگيتاريخ، مفاهيم
و سياست، سئول، كرهسسهؤمدر .تحقيقات علوم

:انتشار يافته توسط وي به اين شرح استهاي نوشتهبرخي از آخرين
و،اي منطقهدر توسعه نگاري آيندهتغيير روش• هاي فرصتفشارهاي جهاني
.FSFS ،2007موضوع ويژه.اي منطقه
•و جوامع.نوآوري فرهنگ مقاالت.جستجو براي قدرت خالق در اقتصادها

.، توركو، فنالند2007ژوئن8تا6،»هنگ نوآوريفر«كنفرانس

___________________________________________________________________________ 
1 Finnair 
2 Talouselämä 
3 Juha Kaskinen 
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1ياري كايو اوجا

و دانشكده دانشگاه علوم، استاد دانشكده لند، مديرلپ دانشگاه اجتماعي علوم هلسينكي
در. است پژوهي فنالند آيندهمركز پژوهشي پژوهش آينده زمينه او متخصصي است كه
وي حوزه. كندمينوآوري كار تحقيقاتو علوم ريزي برنامه نگاري، هاي تخصصي
در آيندهشناسي روش و تحليل نگاري  تحقيقات انرژي، آوري در اقتصاد تابتجزيه

 پژوهش تجربهاو. است امنيتي هاي سياستو هواوآب تغييرات تحليلو تجزيه نوآوري،
 المللي بين هاي زمينهدرو اروپادر مشاركتيو استراتژيك نگاري آينده فرايندهاي در
 سياه درياي منطقهدر،)ميانه خاور نگاري آينده( خاورميانهدر آفريقا،در ويژه به
برنامه آسيادرو) سياه درياي ساختار صلح نگاري آيندهو ميانه خاور نگاري آينده(

 كار اروپا 2020 افقو FP6 ،FP7 هاي برنامهدروي. دارد2تحقيقاتي رودخانه مكونگ
 برخيدرو اروپا اتحاديه امنيتي هاي برنامه ارزيابيِ كايو اوجا متخصص دكتر. است كرده
 A22در فنالندي كننده ملي هماهنگيك عنوانبهاو.است H2020 هاي برنامه از

COST )المللي بينكانون تفكر عنوان عضو متخصصبهو) نگاري آيندههاي متدولوژي
.كار كرده است« اروپاآوري تابشبكه موضوعي استراتژي«

 نوآوري مركز همچنينو) بروكسل( اروپا پارلمان،)دوبلين( اروپايي بنيادهايدر او
 مركز فنالند، آكادمي محققاو فنالنددر. فعاليت داشته است)اسلو،)NIC اسكانديناوي
مختلف هاي وزارتخانهوو نوآوري فنالند صندوق فناوري،)VTT( فنالند فني تحقيقات

 كنفرانساز مقاله بهترين جايزه برنده كايو اوجا دكتر 2015 سالدر.است بوده

AEDCEE 2015 شد بانكوكدر.

)Jyrki Luukkanen(3يركي لوك كانن

و آيندهپژوهشي مطالعات مدير پژوهي داراي تخصص در زمينه انرژي، محيط زيست
 تامپير تكنولوژي دانشگاهاز تئوري سيستمدر دكتري مدرك وي داراي.توسعه است

 توسطكه هاي توسعه بوده است پروژهو المللي بينو متعدد ملي هاي پروژه مديراو. است

___________________________________________________________________________ 
1. Jari Kaivo-oja 
2. Mekong 
3. Jyrki Luukkanen 
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،)UNDP(اروپا، برنامه توسعه سازمان ملل پارلمان فنالند، دولت اروپا، كميسيون
 هاي سازمان دولتي، غير هاي سازمان صنعتي، هاي سازمانوها شركت فنالند، آكادمي
و نويسندهاو.است شده مالي تأمين غيرهو فناوري اثر علمي 150اي توانمند بوده

 تخصصي هاي كميته عضووي. منتشر شده دارد كه در نقاط مختلف دنيا ارائه داده است
از دكتر. است بوده فنالند آكادمي پژوهشي شورايو سال در زمينه35لوك كانن بيش

با پژوهشو انرژي .است فعاليت كرده توسعههاي مرتبط

 پژوهي مؤسسات آينده.3-10
 علوماز بخشيعنوانبه آينده مطالعات دوم، جهاني جنگو سهام بازار فروپاشياز پس

 اياالت ارتش توسعه،و تحقيق مؤسسه.شد نهادينه سياسيگيري تصميمو اجتماعي
دررو پيش نقش داگالس هواپيمايي شركتو متحده  ايفا آينده مطالعات توسعه را
.شد تقويت فرانسهدرويژهبه اروپادر علم شاخه اين،1960و 1950هاي دههدر. كردند
در توسعه سرعتو درجه  نخستين نمونه فنالند حال اينبا بود، متفاوت كشورهر آن
 آينده، مطالعات در آموزش. از توسعه اين علم در اروپاست مثبت ارائه سناريويي براي
 آن كار پارلماندر پژوهشگران آيندهو است جهان هاي نخست رتبه جزء فنالند
بين عوامل عاملدو نگاري سيستم آيندهوانداز چشمسياستگذاري برمبناي. كنند مي

كه متعددي  طريق اينازوندنكمي در اين حوزه بيانرا فنالند برجسته كيفيت هستند
.اروپايي هستند كشورهاي مياندرآن پيشروي موقعيت كننده تضمين

از عالي هاي ويژگي داراي فنالند جامعه  خالقيت،و رقابتي توان: است كه عبارتند
هاي مراقبتو پرورشو آموزشبه مربوطيندافر مديريتو دانش بومي، فرهنگ سالمت
. دارد اطالعاتي جامعهو خالق اقتصاداز تركيبيبه بستگي آيندهدر تحوالت. بهداشتي
 كشورهاي مياندررا روايپيش موقعيت فنالند گرا، آينده تفكرو ديجيتال توسعه درباره
بر تأثيرگذاريو تغييرات دادن نشان براي خود گسترده قدرتاز دولت. دارد اروپا اتحاديه
با پيشين ويژگي.است بلندمدت تفكرشو رفتارش فعاالنه. كندمي استفاده بازيگران
ازو آينده مطالعاتمؤسسات آينده، مطالعات توسعه . شودمي منعكس آموزش، پشتيباني
.كندميتر آسانراهاحل راه يافتن فنالند،نگاري آينده سيستموانداز چشم سياست
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 شدند فعال فنالنددر گذشتههاي دههطيكهپژوهي آيندهبا مرتبطهاي سازمان

:از عبارتند

،)1980( فنالندپژوهي آينده انجمن-
،)1992( پارلمان آينده براي كميسيون-
)1992( توركو فنالندپژوهي آينده تحقيقات مركز-
).1998( فنالند پژوهي آكادمي آينده شبكه-
 بعداً. بود ملينگاري آينده سيستم توسعه فنالند مأموريت،1990 دهه اوايل از
ازيندافر اين واردو شدهمندهعالق ديگرهاي سازمان :شدند كه عبارتند
 فنالند، آكادمي-
و- ،)Tekes( فنالند نوآوري دفتر تأمين مالي فناوري
،)Sitra( فنالند نوآوري صندوق-
 زيست، محيطوونقل حمل اقتصادي، توسعه براياي منطقه مراكز واحدهاي-
.اي منطقه شوراي-

 دفتر. است شده مشخص چنداليهو قوي ساختاريبانگاري آينده سيستم
از دادهوزيري نخست ازو وزارتخانهها وزارتخانه ها را ازاي منطقه مراكزواي منطقه مراكز ها
مي جمع شهرها  تحليلو تجزيه قصد آينده مطالعاتدر درگيرهاي سازمان اگر. كنند آوري

درهاي موردي را داشته باشند، داده .كندمي ارائهارينگ آينده سيستم زمانهر بهنگام را
 هاي شبكه:از عبارتندكه اند شده داده نشان نگاري آينده سيستمدر كنندگان مشاركت

،)(MFNsها وزارتخانه نگاري آينده هاي پلتفرم/ شبكه،)RCFNs(اي منطقه مشاور نگاري آينده
 فنالند پژوهي آينده تحقيقات مركز،)CF( آينده كميسيون،)PMO( وزيري نخست دفتر

)FFRC(،فنالند پژوهي آينده آكادمي )FFA(،فنالند پژوهي آينده انجمن ها، دانشگاه 
)FSF(،فنالند آمارو باز نگاري آينده هاي شركت فنالند، پژوهي آينده تحقيقات مركز .

1.هستند Fountain Parkو Data Rangerرو پيش نگاري آينده هاي شركت ترين بزرگ

___________________________________________________________________________ 
1. Nováky. Erzsébet and Monda. Eszter, “Futures Studies in Finland”, Department of Futures 
Studies, Corvinus University of Budapest, 2015.  
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 نگاري فنالند آيندهسيستم.10-2شكل

.همان:مأخذ

ين مراكز فعال در اين كشور در زمينهتر مهمدر ادامه اطالعاتي درباره تعدادي از
مي آينده .شود نگاري ارائه

 پارلمان كميسيون براي آينده.1-3-10

به اجازهدادندر اروپايي پيشگام كشور فنالند.شد تأسيس 1917 سالدر فنالند پارلمان
حق زنان هم رأي هم براي در اين. است پارلماندر حضور برايو به 1906 سال حق

يك طبق قانون، كميسيون. كميسيون فعال دارد16پارلمان فنالند.رسيد تصويب ها براي
و براساس موضوعات متناظر با وزارتخانه هاي ذيربط تشكيل دوره پارلماني چهارساله

ك. شوند مي اسامي. گردد هاي پارلماني برمي ميسيون به قدرت نسبي گروهتركيب هر
ازها كميته كميته عالي، قانون اساسي، امور خارجه، مالي، محاسبات، اداري،: عبارت است

و حمل و آموزش،و امور قضايي، ارتباطات و جنگلداري، دفاع، فرهنگ نقل، كشاورزي
و امور اجتماعي، تجارت، براي آينده، محي وسالمت و خدمات مدني 1.رفاهيط زيست

براي« كميسيون هاي پارلمان فنالند، كميسيوناز گونه كه بيان شد يكي همان
___________________________________________________________________________ 

1. www. eduskunta. fi/EN/pages/default. aspx 
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از استفادهبا آيندهبه مربوط مسائلبا مواجهه براي دائمي كارشناسانكه است»آينده
در موقت كميسيوني اين كميسيون،. در آن حضور دارندپژوهي آينده مطالعات  است كه
 كميسيون نخستين اين.شد تأسيس فنالند اقتصاد فروپاشيازپس 1992 سال

در كميسيون. يافت اختصاص آيندهبه مربوط موضوعاتبهكه بود جهاندر پارلماني
 كرد مشخصرا خود موضوعاتو وظايف سرعتبهو درآمد دائميصورتبه 1994 سال
 ارائهبر كميسيون امروزه.است نكرده توجهي تغيير قابل تاكنون آنهااز كدام هيچ كه

 مربوط مسائلدر كميسيون اين. شده است متمركز قانونگذاريبه مربوط پيشنهادهاي
 مجوز درخواست جديد،هاي تأسيس دانشگاه مانند در موضوعات مهم قانونگذاري به

و هستههاي نيروگاه ساخت براي  همكاري ژنتيكي شده اصالح گياهان توليد قانون اي
 فنالند، دولتاز كلي شناسايي باريك پارلماني بايد دورههردر كميسيون. كند مي

. دهد انجام آينده، نقشهياو مرتبط ازجمله درباره سناريوهاي
در آينده كميته وظيفه ذاتي در بلكه قانوني، پيشنهادهاي ايجاد نه و بررسي ترجيحاً

نقش كميته اين. است آيندهبه مربوط ضعيفهاي سيگنالو تهديداتها، فرصتبر نظارت
 دوره براي. نياز دارد آينده آمادگي براي براي خدماتي چنينبه فنالند جامعهو مهمي دارد

 توسعهو جديد ارتباطات مستقيم، دمكراسيبر كميسيون،)2015-2011(مجلس قبلي
به هم مؤسسات ديگرهاي فعاليتدر آنها. متمركز شده بود مشاركتي عملياتيهاي مدل

 پارلماندرو بروكسلدر) اروپا پارلمان فناوري ارزيابي( EPTA ازجملهالمللي بين پيوسته
:است شده با عناوين زير ارائه آينده مورددر گزارش6.اند كرده مشاركت فرانسه
،)1993( بلندمدت آينده مورددر گزارش-
،)1996( اروپا آيندهو فنالند نخست؛ بخش-
،)1997( قابل اعتمادو پذير مسئوليت فنالندي- شجاعو صادق دوم؛ بخش-
،)2001( 2015 متوازن فنالند توسعه-
 شناسي، جمعيت توسعه درباره گزارشي سنين، همهدر مردم براي خوباي جامعه-
)2004( سني تغيير ساختار برايسازي آمادهو شناختي جمعيت سياست
وهواوآب سياست مورددر گزارشي آالينده كمتر، انتشاراتبا فنالندي سويبه-
).2009( انرژي
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و كميسيون 2011- 2015 دوره در  رشد پايدار،: كرد تمركز حوزه چهاربر مجلس
سه تحليلو تجزيه. اي با رفاه پايدار جامعهو جديد دانش كسب بخش، الهاماي جامعه

ها شيوه اين تحليلو تجزيهها، شيوه بهترين انتخاب: است بخشسه شامل حوزه نخست
.تحليلو تجزيه پيشنهادي براساس نتايج اقداماتو

 در مورد. كندمي همكاريها بخش ديگربا كميسيون اين اهداف،به رسيدن براي
 كنند،مي مشاركتفرايند ايندر كارآفرينانوها شركت بخش، الهام جامعهو رشد پايدار
 عنوانبا پروژه اين. دارند مشاركت آموزشيمؤسسات جديد، دانش مورددركه درحالي

مي جامعه آيا«  ديدگاه اول، مرحله. شودمي اجرا مرحله چهاردر»تواند پايدار باشد؟ رفاه
 بخشدر.شد خواهد شاملرا فالكت مدرنو رفاه پيامدهايو علل درباره متخصصان

 مرتبط تحليل موضوعاتينتر مهمبا ارتباطدررا مطالعات آخرين متخصصان اين دوم،
 ايجاد مشاركتيهاي روش كمكبا آينده فنالنددر رفاه مدل سوم، بخشدر. كنند مي

و خواهد 1.شد خواهد ارائه اقدامات براي پيشنهادهايي، آخر مرحلهدر شد

:ارائه شده است10-3 شكلدر كاري كميسيون براي آيندهفرايند

 كاري كميسيون براي آيندهفرايند.10-3 شكل

Soures :Foresight in Finland, Finland Futures Research Centre, 2014.

___________________________________________________________________________ 
1. Nováky. Erzsébet and Monda. Eszter, “Futures Studies in Finland”, Department of Futures 
Studies, Corvinus University of Budapest, 2015.  
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.دهدمي نظري نشانصورتبهرا پارلمانو دولت بين گفتگوي10-4 شكل

 كميسيون هماهنگيبا- پارلمان دهد،مي ارائهرا خود آينده گزارش دولتكه هنگامي
هركهمعنا اينبه است سال چهار دولت، دورهيك. دهدمي به دولت پاسخ- آينده  در
 ايندربارهاي بيانيه كميسيون.ددهمي آينده را به پارلمان ارائهاز گزارشيك سال چهار
مي اقدامات براي گونه پاسخ گزارشي پارلمانوكندمي آماده گزارش كند بعدي ارائه

.)گزارش دولت ارائهازپس ساليك حدود(
. كندمي همكاري) شهروندانوها ها، دانشگاه شركت( ذينفعان سايربا كميسيون

ميبهراپژوهي هاي آينده روشاز زيادي تعداد كميسيون  ها، روشاز يكي گيرد، كار
را گزارش اين. است مشاركتي .دكننمي تهيه جامعه مشاركتبا دولتو كميسيون ها

را) پارلمان آينده گزارشو دولت آينده گزارش( گزارشدو اين  مباني نظري جديدي
 نتايجوها اولويتبه توجهبارا خودهاي برنامهكهكندمي بعدي فراهم دولت براي

.كندمي ترسيم آينده،هاي گزارش

 كميسيون براي آينده.10-4شكل

Sourse: Futures Studies in Finland. 
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و آيندهمركز تحقيقاتبا كميسيون . دارد ارتباطها دانشگاهاز بسياري پژوهي فنالند
 مانند مهم موضوعاتاز بسياري درباره انگليسي زبانبه اينترنتدر آنها نشريات
1.است دسترسدر آيندهو دمكراسي

 پژوهي فنالند آينده آكادمي.2-3-10

 دانشگاهي تحصيالتكهاست هايي از دانشگاه اي ملي فنالند شبكهپژوهي آينده آكادمي
رامي ارائه آينده مطالعات زمينهدررا پژوهشيهاي برنامهو و فعاليت آن مركز دهند

مي پژوهي فنالند تحقيقات آينده و تأمين مالي درپژوهي آينده تحصيالت.كند هماهنگ
تا فنالند تأسيسپژوهي آينده آكادميكهشد آغاز هنگامي 1998 سالدر فنالند به شد
در سازي آموزش آينده يكپارچه ترويج .كند كمك فنالندهاي دانشگاه پژوهي

:اند داده را شكلپژوهي فنالند آكادمي آيندههاي زير شبكه دانشگاه9

،آلتو دانشگاه.1
،هلسينكي دانشگاه.2
،لندلپ دانشگاه.3
،لپ پينرانتا دانشگاه فناوري.4
،اولو دانشگاه.5
،تامپر فناوريدانشگاه.6
،تامپر دانشگاه.7
،توركو دانشگاه.8
.آبو آكادمي دانشگاه.9

و وظايف  پژوهي فنالند آكادمي آينده اهداف

و پژوهشيهاي دوره ارائه:از عبارتندپژوهي فنالند آينده آكادمي اصلي اهداف  آموزشي
 بـراي پرورشـي آموزشـي هـاي برنامـه ايجـادو بـاال كيفيـت انتخابي بـا سمينارهايو

 طـور مرتـببهاين آكادمي همچنين.ارشد كارشناسيو تكميلي تحصيالت دانشجويان
___________________________________________________________________________ 

1. Nováky. Erzsébet and Monda. Eszter, “Futures Studies in Finland”, Department of Futures 
Studies, Corvinus University of Budapest, 2015.  
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 ارائـهرا ملي تحصيالت تكميلي برنامهيكو ارشد اي كارشناسي مطالعاتي يارانه برنامه
.دهد مي

و مركز تحقيقات آينده آكادمي آينده هم پژوهي فنالند پژوهي تحصيالت تكميلـي برنامه با
و مدرك در كارشناسيالمللي بين مشترك  ارائـه آينـده خلقو استراتژيك حوزه نوآوري ارشد را

رابه منحصر فرصتكه شودميارائه اروپايي دانشگاه چهاردر تحصيلي اين برنامه.دهند مي  فردي
 سـايد تـي دانشـگاه،)آلمان( پتسدام دانشگاه،)مالت( مالت دانشگاه: كندمي فراهم يادگيري براي

 مطالعـات ارشـد كارشناسـي سـالهدوتحصـيلي برنامـه ). فنالند( توركو دانشگاهو) انگلستان(
بـراي انگليسـي زبانبه پژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده توسط 2005 سالازپژوهي آينده

مي نفرات جذب مي تأمين توركو را دانشگاهها برنامه اين.شود شده ارائه .كند مالي
 راهاز آموزشهاي روش توسعه:از عبارتندپژوهي فنالند آكادمي آينده ديگر وظايف

از مراقبت مطالعاتي، مواد توليد شبكه؛ ها براي دوره بودن مفيد آزمايش چندگانه،و دور
هاي چارچوباز يكي هزاره پروژه پژوهش، زمينهدر. امور ادارهو شبكه هماهنگي
 يادگيريو آموزشهاي شيوهدرباره پژوهشي. استالمللي بين همكاري برايتر گسترده

و حوزه بهها زمينه ايندر هاي جديد انجام شده است .شوندمي طور مستمر پيگيري نيز

و فعاليت چشم ها انداز

 جهانيهاي شبكهو اروپا ميانكه است اين فنالندپژوهي آينده آكادمي ايجاد انداز چشم
و آموزش آينده  روشيدر گروهي كارو رقابت. دارد وجود همكاريبه نياز پژوهي، پژوهش

و با يكديگر همپوشاني جديد كامالً  جديد، دانش توليدو پژوهشي بودجهبه توجهبا داشته
 متقابل احترامبا استراتژيكهاي مشاركت. هم با هم همكاري دارندو با هم رقابت هم
به. آيندمي وجود به  مقياسكه است اين پژوهي فنالند كادمي آيندهآ هدف مباني، اين با توجه

)WFA( جهاني پژوهي يندهآ آكادمي يعنيالمللي بين دانشگاهي شبكهيك ايجادبارا خود
المللي بين سازمانيكعنوانبه جهانيپژوهي آينده آكادمي اينكه جايبه.دهد گسترش
هاي پلتفرمدر چندگانگيبا پيچيده ارتباطاتازاي مجموعهعنوانبه شود، ظاهر جديد

 هايي تالشوها پروژه. شودمي ظاهر سازي، المللي بين كننده اقدامات تقويتو همكاري
1.دارد وجودپژوهي آينده آموزش زمينهدرها ايدهالمللي بين مبادالت تقويت براي

___________________________________________________________________________ 
1. Finland Futures Academy, Annual Report, 2012.  
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 طريقازكه است هايي جاذبهوها الهام دربارهپژوهي فنالند آكادمي آينده فعاليت
اين مسئوالن.شوندمي بيان آينده خردو آگاهيعنوانبهو منتقل انساني ارتباطات

 تاريخچه.خواهيم مرد كنيم، را متوقف هاي در هم تنيده شبكهما آكادمي معتقدند كه اگر
ازاين آكادمي به كيفيت، تضمين هدفباالمللي بينو ملي ارتباطات تقويت سرشار
 سپاري جمعو مردميهاي شبكه. است مشترك همكاريو گذاري دانش اشتراك
 اين تنيدگيهمدر. گيردمي در آنها صورت شدنالمللي بينكه هستند هايي مكان
 تكامل نهايي محصول طراحيو شكلآن جايبه بلكه يافت، نخواهد پايان هرگزها شبكه
به. يابد مي . كندمي استفادهآنازتدريجبهو دارد اعتقاد راسخ همكاري اين آكادمي

دررا پرورشـيو آموزشـي منـد نظام هاي فعاليت،2012 سالدر پژوهي فنالند آكادمي آينده
ـاز دانشـگاهدر) FS( پژوهي يندهآيها دورهيانداز راه مانند جديد) مجازي(هاي بازِ تركيب با دوره ب

ـان، كارشناسان،از متمايزي ائتالف،2013 سالدر همچنين اين آكادمي.داد انجام)مجازي(  محقق
به آينده دانشجويانو معلمان ايده اصلي موضوع اين بـود.كرد ايجاداي هاي شبكه گرهعنوان پژوهي
و بيشتر انسان كه قدرت در جاذبه معطوف به آينده ـابراين ثابتآن جنبش نهفته  اقـدامات است، بن
درمي به جلو رانده آينده انتظاراتاي براساس شبكه و جريانات ـازخوردي گاهي شبكه، شود اوقات ب
از موقعيت پيچيده يادگيري،.است 1.است يادگيري اهدافو يادگيرندگان اي

 آنها.ددهنمي ارائه فنالند سراسردر عضوهاي دانشگاهرا اين آكادمي حدود مطالعه
 كارشناسيو دوره كارشناسيدوهر برايگرايان آينده تربيتبه دانشگاهي آموزش توسط
در ارشد كارشناسي برنامه: هستند دسترسدر مختلفيهاي برنامه. پردازندمي ارشد

 توسعه آينده، خلقو استراتژيك نوآوريدر ارشد پژوهي، كارشناسي آينده مطالعات
و 2005 سالاز دكترا دوره،2004 سالاز ارشد كارشناسي دوره.اي چندرشته پايدار
. است ارائه شده 2007 سالازالمللي بين ارشد كارشناسي دوره

و سخنرانان نشان قابل توجه مشاركت تعداد  آينده مطالعات آموزشكه دهدمي كنندگان
سخنراني 4000از بيشو كننده مشاركت 6000از بيش. در فنالند از چه قوتي برخوردار است

وها دوره اين در 2.مدرك داده شده است هزار20از بيش 2011 سال پايانتا ارائه شد

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid.  
2. Nováky. Erzsébet and Monda. Eszter, “Futures Studies in Finland”, Department of Futures 
Studies, Corvinus University of Budapest, 2015.  
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دانشجويان مدارك اعطايي

و مدارك صادر شده آكادمي آينده.10-1نمودار  پژوهي فنالند تعداد دانشجويان
 2013تا 1998هاي طي سال

Sourse: Finland Futures Academy, Annual Report, 2013. 

مي همان تعداد 2002تا سال 1998شود در دوره گونه كه در نمودار ديده
و پس از آن تا سال  روندي نزولي به خود گرفته 2010دانشجويان روندي صعودي داشته

و از اين سال به بعد تا سال  در 185ازكه طوريبهرشدي سريع يافت 2013است نفر
به 240با رشد 2010سال  د 630درصدي و 2013ر سال نفر رسيد كه نشان از توجه

تعداد مدارك صادر شده. محبوبيت اين رشته مطالعاتي در جامعه دانشگاهي فنالند دارد
كه. دهد نيز همين روند را در دوره مورد بررسي نشان مي به اين نكته بايد توجه داشت

و مدارك صادر شده به دو دليل تجم عي شدن تعداد دليل اختالف مابين تعداد دانشجويان
در التحصيل شده پس از طي دوره دانشجويان فارغ و نيز كساني است كه اي چند ساله

و با استفاده از سيستم الكترونيكي موفق به اخذ مدرك شده دوره .اند هاي غيرحضوري

 فنالند پژوهي آينده انجمن.3-3-10

درپژوهي آينده انجمن  هيئت مركزي شوراي توصيهبراساس 1980 سال فنالند
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 بنيانگذاران اعضاي جزء فنالند عالي آموزش مؤسسه14.شد تأسيس دولت تحقيقاتي
و مؤسسه14بعداًو بودند  قصد اين انجمن. انجمن پيوستندبه نفر 700از بيش ديگر
وكارگيريبهوپژوهي آينده تحقيقات پيشرفتباتا دارد بر با انجام آينده آن  پژوهي
هاي فعاليتبه مندهشدت عالقبه انجمن.گذاردتأثير فنالند جامعه بلندمدت توسعه
ورم باشگاه و مجمع جهاني آينده جهانپژوهي آينده مطالعات فدراسيون عضو بوده
از گانهسه اهداف1.است آنهاي فعاليت انتشارو باشگاهبا تماس حفظ:انجمن عبارتند
به عمومي مباحثو فنالندي تحقيقات درباره فنالند؛ تقويت اطالعات در و بازپخش آن

.جهاني جامعهدر فنالند تكاملي طرح نقش باشگاه؛
به اي از فعاليت نمونه :شرح زير است هاي انجام شده انجمن

 تحقيقاتي دولتيهاي سازمان بزرگ،هاي دانشگاه تمامبهاي پرسشنامه فرستادن-
ودراي منطقه ريزي برنامههايو انجمنها وزارتخانه خصوصي،و  به همچنين فنالند

و براي جمع) نفر 900 حدود امروزه(اعضاي انجمن مربوط به هاي داده پيمايش آوري
،آينده فنالند تحقيق
پژوهي به اتمام آيندههاي برمبناي پروژه پژوهشي راهنمايسازي كتاب آماده-
ازدرحاليا رسيده ،فنالند آينده با موضوع 1985 سال انجام
،پژوهشي راهنمايكتاب انتشار-
 پيمايشهاي برحسب داده) تهيه كتابدر( شده دريافت حاوي اطالعات داده پايگاه ايجاد-

به افزوده شده الزم مواردبا فنالندپژوهي آيندههاي مربوط به پروژه ،روزرساني اطالعاتو
كه ميزبانها برحسب مؤسسات پروژه اين- هلسينكي آغازگر آن دانشگاه خود
:از عبارتند پژوهشي از موضوعات نمونه چند. اند كتاب مرتب شده است، در

و مدل• آب سناريوها ،هواو هاي
،بيني پيشو كالن، ثبات اقتصادو آلودگي كاهش•
،2000 چوب تهيه•
،جامعه اطالعاتدر كاغذ آينده•
،منابع طبيعياز استفاده تحليلو تجزيه•

___________________________________________________________________________ 
. همان.1
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در توسعه ساختارو كامپيوتري كردن• ،صنعتي سازمانيك استراتژي
،استراتژيك مديريتدر سناريو رويكرد•
،سازي استراتژيك مشاركت در تصميم برايبيني پيش خدمات•
،شناسي پژوهش آينده روش توسعه•
،سازو در ساخت اطالعات فناوري آينده•
،اي منطقه سناريوي توسعهسه: 2030 فنالند•
،پايدار توسعه موانعوها عنوان فرصتبه اطالعاتي جامعه•
،2010و 1996 كامپيوتريهاي در شبكه خانگي كامپيوترهاياز استفاده•
،كشورهاي شمال اروپا انداز چشمدر ادغامو رشد•
،اروپايي براي اقتصاد مدت ميان انداز چشم•
،جديد بيوتكنولوژي اجتماعي آثار•
،2017 اجتماعي سياست•
،اجتماعي ابعاد تغييرو ارزش زمان،•
،جديدي از بشرو تصوير انساني آگاهي تكامل•
،آموزشي فنالند سيستم آيندههاي جايگزين•
2012.1 كودك•

 فنالندپژوهي آينده تحقيقات مركز.4-3-10

در توركو دانشگاه. است توركو دانشگاهبه فنالندمتعلقپژوهي آينده تحقيقات مركز
 در منطقهويژهبهو ارتباطات محيطي توسعه دانشگاه، اين.شد تأسيس 1920 سال
 عاليمؤسسات همكاريبا دانشگاه. كندمي ترويجرا- فنالند غربي جنوب- خود
 باال كيفيتبا نوآوريو تحقيق آموزش، مركزعنوانبه را توركو منطقه، اين ديگر
و توركو دانشگاه با ادغام 2010 ژانويه يكم در توركو جديد دانشگاه. دهدمي ارتقا

و دانشگاهي دانشكده اقتصاد توركو تأسيس  با توان رقابت در سطح تحقيقاتي شد
 اين مأموريت. باالست سطحدراي رشتهچند تحقيقاتآن فعاليتو استالمللي بين

___________________________________________________________________________ 
1. Toivonen. M et al, A Practical Guide to Regional Foresight in finland, 2004.  
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محور پژوهش سازي آموزشِ فراهمو دانش علميو آزاد پژوهش ارتقاي دانشگاه
.في استكي

 نيزالمللي بين سطحدر. است فنالند پژوهي آينده مركز تحقيقاتي تنهااين مركز
و وجودپژوهي آينده مختص تحقيقاتي مراكزاز كمي تعداد پژوهي درواقع آينده دارد
.مند در نيامده است يك روش نظامصورتبه هنوز

 است كاركردي چندگانهبا دانشگاهي سازمانيپژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده
و تحقيق، كه بر وشد تأسيس 1992 سالدر مركز اين. توسعه تمركز دارد آموزش
 فعاليتنگاري آيندهوپژوهي آيندهبر تمركزبا توركو دانشگاه ويژه واحدعنوانبه اكنون
و وينتين مركزدرو تامپرو هلسينكي توركو،در مركز دفاتر كاري اين. كند مي  الئوس

اي است، رشته پژوهي عمدتاً تحقيقات بين تحقيقات آيندهكه ازآنجا.مستقر است
و پراكندگي .به تحقيقات مركز باشد افزايش نياز به ضررتواندمي محققان درنتيجهدفاتر
در پايدار انرژي انتقال ارتقاي با موضوع عمدتاً وينتين دفتر همكاراناز نفر50 تقريباً
در. هستند درگير ظرفيت ايجادو تحقيق سازي، شبكهو همكاري طريقاز خود منطقه
و60 حدود مركز اين محققان،2011 سال . رساندند به انجامرااي توسعه پروژه پژوهش

در مالي گردش  گذشته سال چنددر.بود يورو ميليون8/3 حدود 2011 سال مركز
همكند، مشخص متمركزرا منابعش خواستمي زماني كه مركز و گردش شد هم مالي

.است يافته كاهشها تعداد پروژهكه درحالي يافته، افزايش كاركنان تعداد
درهماي رشتهچندو گستردهاي شبكه داراي فنالندپژوهي آينده تحقيقات مركز

ويژهبه است، متنوع آنها تحقيقات مجموعه.استالمللي بين سطحدرهمو ملي سطح
وها رسانه يادگيري،و آموزش مصرف، انرژي،و زيست محيط آينده: زير حوزه هشت در

 توسعهنگاري، آيندهواي منطقه توسعه فرهنگي،- اجتماعيهاي پديده ايمني، ارتباطات،
ها رسانهو دو موضوع مصرف شده، ذكر موضوعات مياندر. معتبر وكار كسبو پايدار
 ازجمله چاپي،و آنالينصورتبهرا خود انتشارات اين مركز. هستند پروژه ترين بزرگ

 تحقيقات مركز كارشناسان گروه. كندمي منتشر ساليانه گزارشو علمي مقاله20-15
،فيزيكدانان شناسان، زيستاز هاي متنوعي دارند كه متشكل تخصص فنالندپژوهي آينده
.هستند جغرافيدانانو شناسان قوميت اقتصاددانان، شناسان، جامعه



ـ آينده  853 پژوهي در فنالند فصل دهم

مي اين مركز تاريخو دليل اهميت به  تحقيق،هاي سؤال سازد، كه آن را جذاب
 كمك دست آمده همگيبهنتايجوها پروژه نشريات، زياد تعداد رويكرد، شناسي، روش
 اي به متخصصان اميدواركنندهگونهبهو هاي مشابه كرده حوزه متخصصانبه زيادي
ميها حوزه ديگر و نقش مركز كمك ميكند .سازد را پررنگ

 مركز تحقيقاتيهاي سؤال.1-4-3-10

: است حياتي تعدادي از مسائل بر تمركزپژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده مأموريت
اين بنيانگذاركه است اين بر پايداري تأكيد دليل. بشري رفاه ريزي پايهو پايداري ايجاد
 پايدار رشدبر متمركز سازمانيكه بودرم باشگاه عضو- ماالسكا پنتتي پروفسور-مركز 
 ذينفعان برايرا هاي جايگزين آيندهكه است اين آينده مطالعات وظيفه آنجايكهاز. بود

مي تعيين كنند، اين مركز حل موضوعاتي كه را مورد توجه قرار  بحراني مسائلاز دهد
 جامعه مثال رايب شوند؛مي ها ناميده محرك روندها، اين. است بشريت سرنوشت درباره

.غيرهو زيستي-سن جنگلداري، صنعت اطالعاتي،
و روندهاست اين براي هاييحل راه يافتنپژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده هدف

بهمي بالقوهطوربهكه شودمي تعريف بيشتري مسائل،فرايند طول در عنوان تواند
و خالق اقتصاد منابع، كمبود اطالعاتي، جامعه روندها،ينتر مهم. كند عملهاحل راه

 نشان5 شكلدر پايينبه باالاز زماني ترتيب. است زيستي-سنو رشد مصرف رسانه،
 يعني( خود مأموريت به انجام رساندنباكه است اين مركز هدف.است شده داده

.كندحلرا روندها اين) رفاه جامعه پايداريِ
 هميشهازتر مهم شايد امروزو است مهمي موضوع زيست محيط آينده مواجهه با

 مديريت هوايي،وآب تغييرات مثالً ديد، نيز نشريات مركزدررا روند اينتوانمي. باشد
از بسياري. غذا آينده انرژي تجديدپذير، توسعه پايدار، جامعه آب، يكپارچه منابع

وبا ارتباطدر اين مركز منتشر شده الكترونيكي هاي كتاب  اقليمي تغييرات انرژي
به شناختي روشهاي تكنيك.هستند و عنوان استفاده همواره مورد عالقه اين مركز  كننده

پژوهي متمايز پژوهي، كارگاه آينده كلينيك آينده. بوده استها ايجادكننده تكنيك
راپژوهي آينده تحقيقات مركزكه اكتشافي استو مشاركتي .است كرده ايجاد فنالند آن
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 فنالند پژوهي آينده تحقيقات مركز پژوهشي عاليق.10-5شكل

Sourse: Futures Studies in Finland.

ها ارزشو ارتباطات.2-4-3-10

:است كننده تعيين اصلسه فنالند دارايپژوهي آينده تحقيقات مركز

را اگر:اصل نخست.1  بدان اين! دهيد انجام عالقهباراآن دهيد،مي انجام شما كاري
باها پروژه بايدپژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده پرسنلكه است معني به توجه را
.كنند خود جستجو عاليق

. كنندمي كار تيميك آنها همانند. در شبكه است گذاري سرمايهبه اعتقاد:اصل دوم.2
را نيمي راو نيمياين مركز كارمندان از تيم .دهندمي بيروني تشكيلهمكاران ديگر
 درنتيجهو كنندمي ايجاد جديدي ارتباطات المللي، بين پروژهيك درباره پيوسته آنها

 براساس تنها اين ارتباطات. شودميتر آسان خارجي كشورهايازنافراخوان متخصص
مي واقعيت اين خوبي به اين مركز تحقيقات زيرا؛نيست مالي منافع كه را  داند

.است درآمدازتر مهم پربار،هاي همكاري
كهاي پروژه چارچوبو وظايف از موعد زماني مقرر، كاركنان. است آزادي:سوم اصل.3

مي بنابراين درگيرش هستند مطلعند، با آنها .كنند كارپذيري انعطاف توانند
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مركز تحقيقات هاي تحقيق استفاده شده در مطالعات روش.3-4-3-10
 فنالندپژوهي آينده

هاي روشاز تركيبي فلسفي، بحثوها دادهآوري ها، جمع داده استخراجهاي روش ابتدا، در
 مورد دلفي روش بعدها،. براي انجام پژوهش مورد توجه بود آينده،درباره تفكرو آماري
و آينده آن كارگاه سيستمازپس. گرفت قرار استفاده يك هاي تفكر پژوهي توسط

و سازي مدلو افزاري نرمشناسي هاي روش متخصص سيستم به جامعه برگزار كار اين روش
از يادگيريو) تصادفياي اليه تحليلو تجزيه( CLA مشاركتي، هاي روش بعداً. برده شد
 هاي مطالعات پارادايماز جديدي شناسي گونه.مورد توجه قرار گرفتها تئوري بازي طريق
2»پتري تاپيو«و1»اولي هيتانن«توسط گيري تصميمبر خاصي تمركزباپژوهي آينده

پژوهي آينده ديگر مطالعات روش چندين نخستهاي در نمونه طبيعي،طوربه.شد تعريف
شد ميز آيندهوپژوهي آينده چرخه سناريوسازي، مانند استفاده از هرچند. پژوهي تجربه
 توانايي اما است، شده شناختهاي گستردهطوربه دلفي روشو سناريوها مانند هايي روش
مي تحقيقاتي استهاي طرح ساختناين مركز اصلي به كه هاي روشاي طور خالقانه تواند
مفاهيم براي ممكن نحو بهترينبهتا كند با يكديگر تركيبرا وكمي كيفيپژوهي آينده

به اين.كار برده شود پژوهشي خاص به .دارد نياز تجربيو عميق تخصص كار

 فنالند پژوهي مركز تحقيقات آيندههاي پروژه.4-4-3-10

درپژوهي آينده تحقيقات مركز  سالدر پروژه60 ها حدود ساير حوزهبا ارتباط فنالند
واي منطقه توسعه انرژي، اطالعاتي، جامعه آينده:از عبارتند اصلي موضوعات. دارد

و پرورشو آموزش( رسانهو خالق اقتصاد جامعه، امنيت،،)EU( نوآوري هاي سيستم
.زيستي،)غذا( مصرف زيرساخت،،)فرهنگ

. بود فنالند پژوهي آينده تحقيقات مركز هاي پروژه ترين بزرگاز يكي FUTU پروژه
 شهروندي مورددر مطالعهسه،FUTU پروژهدر.شد منتشر پروژه نتايج عنوانبه مقاله 10
 فناوري« مطالعه، نخستين. است شده انجام اطالعاتي جامعهدر اقتصادي سازي مدرنو

 بيني رويكردهاي خوشو پايداري ارتباط دربارهكه است»پايدار، پايداري چه چيزي؟

___________________________________________________________________________ 
1. Olli Hietanen 
2. Petri Tapio 
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و دمكراسي غيرمستقيم درباره تغيير شكل دوم مطالعه. است بدبيني فناورانه فناورانه
 دمكراسي جهاني توسعهبر تمركزبا پيشرفته مخابراتي ارتباطات توسط مدرن) نمايندگي(
 گيري رأي دهي از دور، رأي شاملكه( جديد دمكراتيك سياسي ارتباطاتهاي سيستمو

و مشاركتي دمكراسي مورددر مطالعه سومين.بود) الكترونيكي شهر جلساتو مشورتي
 مشخص مطالعه ايندر.بود اطالعات عصردر اجتماعي تصميمات تبديل- مدني جامعه
 شهروندانكهاي گونهبه دارد وجود دمكراسي گسترش براي زيادي امكاناتكه است شده

1.دارند مشاركتگيري تصميمفراينددر واقعاً آنهاكهكنندمي احساس

 مركز تحقيقات انجام شده با مشاركتپژوهي آينده اي از تحقيق نمونه.5-4-3-10
 پژوهي آينده

 مندسازي قاعدهبه كمك برايتواند مي2نگريپسويژهبهپژوهي آينده هاي تحقيق روش
؛است زمينه ايندر جالب العاده فوق روش نگريپس. شود استفاده عموميهاي سياست
مي زيرا كه اين امكان را فراهم  كليديهاي ويژگي شده، تعيين اهدافبه توجهبا آورد

.شود تعيين سياستگذاران براي حالت آيندهبه مربوط
هاي پژوهي جامعي از چالش گزارش آينده فنالند، جديد دولتهر 1990 دهه از

 متفاوت آينده بزرگهاي ها برحسب چالش موضوع گزارش. بزرگ آينده آماده كرده است
 تأثيراتواي منطقه توسعه مانند مسائلي پيشين شاملهاي گزارشاز برخي موضوع. است
را دولتبيني پيش هاي تهيه گزارش مسئوليت وزيري نخست دفتر. است جمعيت پيري

با اين. برعهده دارد  گزارش موضوعبا رابطهدر مربوطههاي وزارتخانه همكاري كار
طي عالوهبه. است شده عمومي انجامهاي سازمانوها وزارتخانه ساير همچنين بيني، پيش
از با گروهفرايند اين و خصوصيهاي شركت پژوهشي،مؤسسات كارشناسان بزرگي

در. شودمي مشورت) نهاد مردمهاي سازمان(غيردولتي هاي سازمان  سال براي مثال
در بيني دولت هماهنگي الزم را براي تهيه گزارش پيش وزيري نخست دفتر 2008-2009

___________________________________________________________________________ 
1. Nováky. Erzsébet and Monda. Eszter, “Futures Studies in Finland”, Department of Futures 
Studies, Corvinus University of Budapest, 2015.  

.2Backcasting به جزء( تفصيلي صورتبه خاص آيندهيك درمورد سناريويككه است پژوهي آيندهدر روشي
 حال زمانتا) آيندهاز( دقتبه سناريو، توسعه سيروها خاستگاه ها، ريشه سپس. گيردمي قرار شناسايي مورد) جزء

. دانندمي بيني پيشبا تقابلدر اغلبرا واژه اين. شودمي رديابي
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 دولت مطالعات تهيه اين گزارش، كار جرياندر.انرژي انجام دادوهواوآب زمينه سياست
 تغييراتبا سازگارييا پيشگيريهاي راهو آثاربه مربوط مسائل خصوصدررا متعددي

درباره جهاني محدوديتهاي شرط پيش مواردي مانند اين مياندر. داد انجام هواييو آب
آبوهواوآب سياست يابي هزينه اقليمي، تغييرات شدو هوا ديدگاه عموم درباره .بررسي
كه بود سناريويي فراينديبيني، پيش گزارش براي شده انجام كاراز قسمتي بر اين، عالوه
كه مسيرهاييو ممكن پايانهاي حالت دادن آن نشان هدف را به سمت فنالند بود
مي 2050 سالتا كربنكم اي با توليد جامعه بوداي تهيه نقشه درواقع هدف،. كرد هدايت

 فعلي زندگي استاندارد سطح با حفظكه پاياني متمايز حالت كه مسيرهاي توسعه با چهار
. شود را مشخص كرده باشد منجر اقليمي پايدار انتشار سطحبه به دستيابي تواند مي
پايدار را بازتاباي آيندهبه دستيابي براي هاي مختلف نهايت اين نقشه بايد امكانپذيري در
به شبيهو داده از اي كه بتوان مطلوب گونه سازي كند  توسعه بين مسيرهاي ترين مسير را

 دانشگاه فنالند آينده تحقيقات مركز توسط سناريوفرايند انجام.مطروحه مشخص كرد
.شد تسهيل 2008 سال اواخردر توركو

و بخشي نيز به  گزارشِ تهيهبا طور همزمان دولت فنالند پيش از تهيه گزارش
 انرژيوو هواآب براي بلندمدتياستراتژي درباره انرژي،وهواوآب مورددربيني پيش
 2020 سال انرژي،وو هواآب تدوين استراتژيدر زماني افق. گيري كرد تصميم فنالند
 گزارش( كاردو اين. بود شده تنظيم 2050 سال برايبيني پيش گزارشكه درحالي بود
.كردند تكميلو پشتيبانيرا يكديگر) استراتژيوبيني پيش

ب مركز تحقيقات آيندهپيش از دعوت  دفتر سناريو،يندافر تسهيل رايپژوهي فنالند
با هدف توسعه: بود كرده مشخصرا 2050 سال براي نظر مورد هدفوزيري نخست

 كاهش همچنينو سانتيگراد درجه2 به زير جهاني دماي ميانگين افزايش محدوديت
 شايان ذكر است كه كاهش.1990 تراز سال درصد80 به حداقلاي گلخانه گازهاي انتشار

 توسط) درصد95تا80( محدوده ترين پاييندر درصد80 اي به حداقل انتشار گاز گلخانه
دو هدفو براساس1و هواييآب تغييرات الدول بين هيئت  براياي درجه كاهش

به.است شده در نظر گرفته صنعتي كشورهاي از قبل تعيين عنوان اهداف اين دو هدف

___________________________________________________________________________ 
1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
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 سناريوهاي ايجاد رويها بيني پيش بنابراين تمركز شد، در نظر گرفته آينده براي شده
طوربه نيز نگريپساز استفاده روش.بود نظر مورد آينده براي دستيابي به اين مختلف
كه شده انتخاب پيشاز خاص گيرندگان تصميم استفاده براي مناسب بسيار روشي بود
 مختلفيهاي سياستهاي گزينه ميان دادن بازتابو مقايسه طريقاز زيرا؛است عمومي

از تعدادي همچنين.است كارآمد بسيار كنند، توليدرا مشخص توسعه اهدافتوانندمي كه
. داشتند وجود بودند شده تعيين سناريو كار تهيه شروعاز پيشكه اساسيهاي فرض پيش
دروو هواآب بلندمدت استراتژيدر قبلي تحقيقاتبراساسها فرضيه اين انرژي، را دولت

و بهميرا مفروضات اين. كرده بود اعالم نظر گرفته  محيطازها حدس بهترينعنوان توان
را پايه سناريوييك ساختهاي بلوكتواندميكه گرفت نظردر آيندههاي دهه عملياتي
 نگرفتند قرار نظرمدو پذيرفته شده ثابت كامالً اظهارات مثابهبه اين مفروضات. كند فراهم

 بيان شد،كه مواردي بجز. كشيده شدند چالشبه سناريويندافر طولدر آنهااز بعضيو
هم عوامل از گرفته قرار توسعه مسيرهاي پشت پي در پي ديگري :اند كه عبارت بودند
7/5به نفر ميليون3/5 جمعيت كنونياز فنالند جمعيتكه شودمي بيني پيش-
.يابد رشد نفر ميليون

 ساختار اما يابد،مي افزايش 2050 سالتا توجهي قابل ميزانبه فنالند اقتصاد-
.كند تغييرتواندمي اقتصاد

 بهبودها بخش تماميدر توجهي قابلطوربه 2050 سالتا كربنكم تكنولوژي-
.يافت خواهد

 انرژي منابعاز استفاده هزينهو يافت خواهد افزايش فسيليهاي سوخت قيمت-
.يافت خواهد كاهش تجديدپذير

 مطلوب جهتيكبه زيست محيطاز حفاظت اقداماتبه نسبت فنالند نگاه ارزشي-
.يافت خواهد افزايشاي گلخانه گازهاي انتشار محدوديت براي اقدام آمادگيو كرد خواهد تغيير

به نياز: داد خواهد تغيير 2050 سالتارا فنالند شرايطو هواييآب تغييرات-
.كشيد خواهد طول كشاورزي رشد دورهو يابدمي كاهش گرمايي انرژي

 وزيري، نخست دفتر وظيفه، اينبه پژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده وروداز قبل
رابه تيم اعضايعنوانبه تجربه ايندركه كارشناساناز تيمي آوري جمع كار گرفته شدند
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با مرتبطهاي تخصصازاي گسترده طيفكه بود نفر 140از بيش شامل گروه اين. كرد
و از طيفمي ارائهرا انرژيوو هواآببه مربوط مسائل  محققان، شامل هاي مختلف دادند
 غيردولتيهاي سازماناز بسياري همچنينو تجاري مختلف مناطق نمايندگانو مقامات
 كاربرديهاي روشدرهماي تجربهكه بود محقق پنج شاملاين مركز ايِ پروژه تيم. بودند
و.داشتند انرژيوو هواآببه مربوط مسائل زمينهدرهمو نهايتدربراي انجام مطالعه

از 2020 سال انرژيوو هواآب تدوين استراتژي ييندافرعنوانبه سناريوفرايند فنالند
 كارگاهدوووبهاي پرسشنامهاز مرحلهدوملشاكهشد استفاده دلفي مختصر
1.مرتبط بودند يكديگربه اهدافوهالسؤا تعريف طريقازكه پژوهي بود آينده

به.6-4-3-10  دست آمده از پژوهش انجام شده براي ارزيابي عملكرد نتايج
 پژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده

در طول دوره.1 از فعاليت پژوهشي )2013تا 2010(ارزيابي توصيفي

با مصاحبهبه توجه با آن از درصـد70، پژوهـي مركز تحقيقـات آينـده اعضاي انجام شده منـابع
.يابد بيروني اختصاصمي خدماتبه درصد10و به آموزش درصد20شود، پژوهشمي صرف

است) صدها نگوييم اگرها،ده(المللي بين گسترده تحقيقاتيهاي شبكه داراي مركز
طي. استالمللي بين تحقيقاتيهاي پروژهدراش طوالني سابقهاز ناشي عمدتاً كه
در 2010- 2013هاي سال عنوانبهو مشاركت اروپا اتحاديه پروژه10 مركز

.است كرده عمل پروژهدو براي كننده هماهنگ
اروپا اتحاديهدر وري انرژي با موضوع بهره2EUFORIE هماهنگي پروژه سومين

كه اجتماعي علوم آكادميبا مشاركت عنوان مثال به  آغاز 2015 مارساز چين است
و پژوهشي رسمي موافقتنامهپژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده 2012 سالاز.شد

.است چين داشتهCAS 4وUSTC 3با تحصيلي
پژوهي مركز تحقيقات آينده ارشد ارزيابي، مقاالت محققان خود گزارش براساس

___________________________________________________________________________ 
1. Heinonen. Sirkka and Lauttamaki. Ville, “Backcasting Scenarios for Finland 2050 of low 
Emissions”, Foresight, Vol. 14, No. 4,2012, pp. 304-315.  
2. European Futures for Energy Efficiency 
3. University of Science and Technology of China 
4. Chinese Academy of Science 
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 باال رده25دركه مقاالت اكثر. است داشته استناد 120 مجموعاً 2013 سالدرفنالند
هاي همچنين براساس مصاحبه. فنالندي نگارش شده است نويسندگان توسط دارند، قرار

 مباحث مبنايبررا پژوهشي وظايفو موضوعات محققان،كه انجام شده مشخص شد
 اين مركز كار با وجود اينكه بايد از ارزش. اند كرده انتخاب موجود بودجهو توجه جالب
نيز اين خطر شود، قدرداني جديدهاي ايده براي بودن بازو خودگرداني آزادي،درباره

و فعاليت .هاي پژوهشي غيرمتمركز شوند وجود دارد كه اهداف
و يكپارچه مناسب براي پژوهي، روشي آينده اصلي موضوعات خلق  توسعه سازي
اين مركز زيربناييهاي كمبود ترين عمده. است كاركنان پژوهشي استخدامو آموزش

و براي آينده اطالعاتوها داده پايگاه فقدان پژوهي تحقيقات آينده كلينيك فقدان پژوهي
.است كارگاهي اهداف براي آينده چندمنظوره آزمايشگاه يا

:كاربرديو پايه تحقيقاتدر تحقيق مركزتأثير برآورد.2
و) الف  فنالند پژوهي آيندهتحقيقات مركز باالي اجتماعي منافع تأثير

ها وزارتخانهبا روابط. باالست اجتماعي داراي تأثيراتپژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده
ميبه نزديك  براي هاي كاربردي سياست معيارهاي ايجادبرها فعاليتو بيشتر رسد نظر
هم اين براي. است شده متمركز خصوصييا عمومي بخش  وجود كلي عالقهيك امر
 برايو آينده استالمللي درباره بين ساليانه كنفرانسي ميزبان همچنين اين مركز. دارد

درباره آنها. است كرده شركت پژوهي آينده تفكر براي مجازي آموزشدر نيز بلندمدت
.پاسخگو هستندنگاري آيندهو آينده مطالعات نوآوروگي دهند توسعه ملي ويژه وظيفه

پژوهـي فنالنـد مركـز تحقيقـات آينـد علمـي هيئـت مورد وثوق بودن اعضاي)ب
 اجتماعي متخصصانعنوان به

المللي بين معتبر جلساتدر پژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده علمي اعضاي هيئت
ميبه همچنين.كنندمي شركت  فنالندهاي دانشگاهبا محليهاي ارتباط شبكه رسد نظر

وزير نخستوها وزارتخانه فنالند، پارلمانبااين مركز. است متراكم سازماني ذينفعانو
.نزديكي دارد همكاري
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هاي المللي طي سال بينو ملي جامعه علميبر ويژه مناسب بودن اثرگذاري)ج
2013 -2010 

و ملي جامعهدرپژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده كاركنان مشاركت رسدمي نظر به
و كرسي استادي هشت،JUFO مجله اين مركز سردبيري. خوب بوده است نسبتاً علمي

نظربه.سخنران كليدي را در كارنامه داردعنوانبه دعوتوها علمي همايش كميسيون
يك رسد كه اين مي .مناسب باشد ارشدمحققان تحقيقاتيِ داراي مركز كارنامه براي

 2015- 2018هاي برنامه فعاليت پژوهشي براي سال

در پژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده دست آمده از ارزيابي عملكرد با وجود نتايج به كه
و در قالب گزارش خودارزيابي  بخش قبل ارائه شد اين مركز نيز به ارزيابي خود پرداخته

و نقش خود را   مركز نقشكه است اينبر تصور«: نقد كرده استگونه اينجايگاه
1به نسبت متمايزو استراتژيك نقشي پژوهي آينده تحقيقات TSE  2وUTU رقابت در 

ازچهكه نيست روشن حال، اينبا. است هاي فنالند دانشگاه بين  انتظار اين مركز نقشي
گونه اين. توسعه دهد آيندهدررا خود فردبه منحصر رقابتي مزيت چگونهو رود مي

كه برداشت مي و UTUبا استراتژيكطوربه پژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده شود
TSE و تاريخ داراي مركز اين.است نشده يكپارچه و نشيبي بوده ميبه پرفراز رسد نظر

و فاقد استراتژي .روشني است به حال خود رها شده
 غلبه برايپژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده ارزيابي، استراتژي خود گزارش براساس

با هاي بين پژوهش الزامات انجامو ماليهاي چالش بر . نيست مشخص باال سطح المللي
مي به در نظر  نوظهورهاي فرصتو اجتماعي نيازهايبراساسها سال طول رسد اين مركز

استراتژي موجودازتر عميق استراتژي ايجادبهتواندمي امر اينكه است يافته تكامل
پژوهي مركز تحقيقات آيندهكه جايي است، كنوني انجاميده وضعيتبه منجر شود كه

 تحقيقاتي مؤسسهيكبه شدن تبديل براي يافتن تواناييو فوري بازآرايي نيازمندفنالند 
.باالست سطحالمللي بين انتشارات توليد تواناييباالمللي بين شده شناختهپژوهي آينده

و اجازهپژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده سازمان فعلي پروژه  يادگيري مناسب

___________________________________________________________________________ 
1. Turku School of Economics 
2. University of Turke 
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 شركايبا تعاملاز كمي نتايج حاضردرحال.داد مورد نياز را نخواهد كسب توانايي
 براي فرصتيتواندمي محققانو استادان بازديد. شودمي مشاهده خارجيو داخلي
كه باشد هايي همكاريوالمللي بين باتجربه كاركنان تعداد سريع نسبتاً كارآيي افزايش

هاي كمكتواندمي UTU داخلي چرخش برنامه همچنين.منجر شود باالتر استنادات به
.فراهم آوردپژوهي آيندهبهمندهعالقو مكمل دانشبا محققان براي ملي

كهاي رشته بينپژوهش براي قطبيك پژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده است
اين اگر. بررسي كندرا افزوده باال با ارزشو متمايز بر تحقيقات گذاري سرمايهتواند مي
كه انتظار مركز  باشد،داشته UTUاي رشته پژوهش بين ساختاردر محوري نقش دارد
 تحقيقات بنا نهادندر گذاري سرمايهبارا افزوده خود ارزشو شهرتها، توانايي بايد
.دهد توسعه پژوهي، آيندههاي روشوها نظريه درباره باال سطح

كه كمياب منابعاز استفاده براي برپژوهي مركز تحقيقات آينده عاقالنه است
و متمايزها واحد ديگرازرا خودتا شود متمركز شناختي روشو نظري تحقيقات  ساخته
 اين مركز. شودالمللي بينو داخلي شركاي،SET،UTU براي ارزشمند شريكي
به مي و علمي بنيادين تحقيقاتدركه شود سازماندهي پژوهشي گروهيك صورت تواند
و تحقيقات مطالعاتهاي روش كه تخصصي بسيار آينده برتر شده در انجام دهد

با نزديك همكاري.قرار گيرد برداري مورد بهره مكمل، منابعباو ذينفعانش همكاري با
.است متقابل منافع براي آشكاري فرصتي گونهبه UTUو TSE علمي انجمن

 چگونهكه است اين كليدي استراتژيك مسئله. است آينده تحقيقات نيازمند جامعه
پژوهشي سطح در نشريات همزمان انتشار برايرا پژوهشي راهبريوها رقابت الزم،هاي مهارت
1.»آينده فراهم كند ايجادو درك براي اجتماعي رساني به نيازهاي خدمتوالمللي بين باالي

2پژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده هاي گرفته شده از عملكرد درس.7-4-3-10

:باشيد پذير انعطافو داشته سازگاري تغييراتبا.1 پيشنهاد

به سريع واكنش فنالند پژوهي آينده تحقيقات مركز استراتژيهاي ستوناز يكي
___________________________________________________________________________ 

1. Peer-evaluation Report, Finland Futures Research Centre (FFRC), Turku School of 
Economics, 2015.  
2. Nováky. Erzsébet and Monda. Eszter, “Futures Studies in Finland”, Department of Futures 
Studies, Corvinus University of Budapest, 2015.  
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در چندين سالههاي برنامهكه طوريبه است تغييرات وجودبا. زمينه ندارد اين بلندمدت
 محيط مداومطوربهو سازمان است پذير انعطاف، شده درك خوبيبهآنانداز چشم اين،
كه است خوبي استراتژي اين. كندمي مطالعه جديدهاي فرصت جستجويدررا خود
را چارلز وها گونه ترين گونه نيست كه قوي اين: است كرده مطرح داروين آن

مي گونه بلكه ماند،مي هوشمندترين آنها زنده  يابد كه نسبت به تغييرات بيشترين اي بقا
 ماندن زنده براي بيشتري شانس است سازگاركه فردي بنابراين واكنش را نشان دهد،

و است جديدهاي جهتدر ذهن هدايتبه قادركه است پذير كسي انطباق فرد. دارد
. را داشته باشدها نظر بهترين انتخاب مورد اهداف مورددرتواند مي

مي خلقبه تمايل انساني طبيعتكهآنجا از بارا تواند موانعي عادت دارد، اين امر
و باقي ماندن در ناحيه مطلوب  خروج راه تنها.كند ايجاد انديشيدن در الگوهاي مشخص

براي تالشي اضافي انرژيو تغييرات سازگار شدهبا يابند، ها توسعه مهارتكه است اين
به هدايت براي هدفمند به تغييرات  الزمهاي مهارت. كار گرفته شود سمت يكي از اهداف
 بهبود مأموريت،از كلي ديدي داشتن نسبت به تغييرات،پذيري انعطافو انطباق براي

. اي است حرفهو شخصي موفقيتاز باالتري سطح العمر، مادام خود، يادگيري مستمر
را تغيير ماهيت بايد آورند،وجودبه شان زندگيدر خواهند تغييريمي كساني وقتي
پسو شودمي شروعما باورهايو تفكردر تغيير گام براي نخستين. كنند درك از فقط
.دهيم تغييررا رفتارمان توانيممي آن

 باشيد داراي انگيزهو با نيرويي دروني، فعال:2 پيشنهاد

 عالئق شخصيبه خودهاي انتخاب پروژه براي پژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده كاركنان
مي خود تواندمي انگيزه. است دروني انگيزه كننده براي تسريع بهترين اين. كنند توجه
ازتواندمي خارجي انگيزه. باشد داخلي داشتهيا خارجي ريشه  باشد، پاداشيا ترس ناشي
وكنندمي عمل فعاالنه كاركنان. است محركه نيروي ترين قوي هميشه دروني انگيزه اما
هاي پروژه يافتن مسئول آنها. كنندمي ايجادراها فرصت آنها كنند، نمي صبرها فرصت براي
را پروژهكه درصورتي. هستند جديد .يافت خواهد درآمدشان كاهش نيابند، اي
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و مشاركت با ديگران:3 پيشنهاد در كار  آزادي

را وظايفو مهلت آنها. هستند گرا نتيجه آنها ومي خود  بگيرند تصميمتوانندمي دانند
 پذيري مسئوليت استقالل، آزادي،به اين. كنند كار خواهندمي كسيچهباو زمانيچه كجا،
 ملي ارتباطاتاز وسيعي شبكه آنها. شودمي منجر خالقيت براي محكم پايهيك ايجادو
مركز تحقيقات.كندمي تضمين مداوم كار برايرا ايمنيكه دارندالمللي بينو

 باز ديگر كشورهايپژوهان آينده پيشنهادهايو نظرات راه را براي پژوهي فنالند آينده
 كشورهاي مشهورپژوهان آيندهاز المللي بين مشاور هاي هيئت از بنابراين گذاشته است،

ميبه دعوت غيراروپاييو اروپايي  2010تا 2001 هاي سالطي مشاور هيئت. آورد عمل
به به .كرد در اداره كارهايش كمك پژوهي فنالند مركز تحقيقات آيندهطور مؤثري

 بهنگام مسائلحل براي هاي مشاركتي اعمال روش:4 پيشنهاد

 حال عيندروكندمي تمركز بلندمدت تفكروتر تازه مسائلبر پژوهي فنالند مركز تحقيقات آينده
 ترجيح مشاركتيهاي روش مشكالت، اينحلمنظوربه.شود درگير موضوعات بهنگام نيز مي

.است مهم بسيار مناسبهايحل راه يافتندر جامعهو بازيگران نظرات. شودمي داده

)SITRA( فنالند نوآوري صندوق.5-3-10

 حاضردرحال.شد تأسيس فنالند بانكاز بخشيعنوانبه 1967 سالدر فنالند نوآوري صندوق
به وجه هيچبهو كندمي فعاليت فنالند پارلمان نظارت تحتكه است مستقل عمومي نهادي
صندوق نوآوري سازماني ساختار. دهد نمي خاص پاسخ روندييا خاص حزبو قدرتدر دولت
آنفنالند 1.ساخته است رفاهو پايدار توسعه زمينهدر فرديبه منحصرالمللي بين عامل،از

 پذير انعطافو خالق سازماني،SITRA توسعهو تحقيق براي فنالند ملي صندوق
 بهتر آيندهدر فنالند معمولي مردمكه كند حاصل اطمينانتا است تالشدركه است
 كشور موفقسه مياندر گرفتن فنالند قراررا خود هدف SITRA. كرد خواهند زندگي
در زيرهاي بر زمينه تمركزو هدف، اقدامات دستيابي به اين براي. است داده قرار جهان

:است شده تأكيد SITRA استراتژي
و ما درباره جهاني دركوما دانش و ساير سازي  آنها آثاروالمللي بين روندهاي ملي

___________________________________________________________________________ 
1. www. sitra. fi/en/topics/facts-about-sitra/2017.  
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 كمك گيرندگانيمتصمبه اين. يابد افزايش وضوحو بعد عمقدوهردر بايد فنالند بر
گيرندگان تصميمبه كمكبه مايل سيترا. كند پيدا فنالندي خاص رويكرد كرد خواهد
.دقت بيشتر استبا تغييربيني پيشو درك براي

و فرمولهبا فنالند نوآوري صندوق به كمك اقدامات الزم را براي دادن، توسعه كردن
آن فنالندي جامعه به مهارتبر مبتني متوازن توسعهازو اطمينان دادن به و حركت  محور
مي سمت عملياتي، هاي روش بيروني، عمليات، كارشناسان. دهد توانمندي بيشتر انجام
 خود مأموريت سيترا.كنندمي آن را ارزيابي سازماني كارايي همچنينو SITRA گيري جهت
هاي فعاليت. كندمي دنبال،آموزشو نوآورانه، بودجه صندوق عمليات پژوهش، طريقاز را
بر آن .است جديد اهدافبه دستيابي براي صندوق مختلفيها بخش تالش مشتمل

 طولدر. است SITRA اساسي اهداف اجراي براي راهي 2015 فنالند برنامه
 آينده برايالمللي بينو ملي اصلي سناريوهاي مورددر فنالند گيرندگانيمتصم برنامه،

 درباره بحثوها چالش تعيين برايرا خود پيشنهادهاي آنها. گرفتند بيشتر ياد
.دادند ارائه استفاده اقدامات موردو استراتژيكهاي سياست

 2015 فنالند برنامه

SITRA كارشناسانو گيران تصميم برايرا سياست مديريتهاي دوره 1977 سالاز 
 ملي برنامه تنظيماتدرها سازمان سايربا سازمان اين،1990 دههدر. است كرده فراهم
 توسعهو آموزش برنامه آخرين 2015 فنالند برنامه. كردمي همكاري استراتژي توسعه

SITRA است فنالند گيران تصميم براي .
 گيرندگان هاي تصميم شبكهو منابعها، مهارت دانش، بهبود 2015 فنالند برنامه اصلي هدف

 ديدگاه اما بود، ملي عمدتاً برنامه اگرچه اين. بود فنالند آينده درباره فنالنددر باال سطح
كنندگان اطالعات براي مشاركت اهداف،به دستيابيمنظوربه. داشت المللي بين گسترده
بهو فرصت و درخواست هايي :هايي نيز صورت پذيرفت شرح زير فراهم

،شد ارائه آينده براي مهم مسائلو جاري مسائل مورددر متنوعي اطالعات-
و هم فنالندي مختلف،هاي بخشدر متخصصانبا گفتگو براي هايي ارائه فرصت-

و ،گيرندگان تصميم ديگربا هم خارجي
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،شودميروهآينده با آن روبدر كه فنالند اصليهاي چالش ارزيابي-
،ملي استراتژي رهنمودهايبهتر دقيق اتخاذ نگاهي-
از اطالعات كليدي از استفاده- ،خود روزانه كاردر برنامه كسب شده
.بعدي پردازش براي جديد اصلي راهبردهاي براساس دستورالعمل گزارش تهيه-

از يكي 2015 سال طبق برنامه تدوين شده، در نظر گرفته شده بود كه فنالند در
 رقابتدر فنالند متمدن رتبه رفاه اجتماعي جامعه. باشد كارو زندگي برايها مكان بهترين
برپايه اطالعاتي فنالند جامعه. استپذيري انعطاف تغييربه قادرو باال بسيارالمللي بين

 فنالند اقتصادي موفقيت. خواهد بود جمعيتكل شاملاي شبكهو جانبه همههاي مهارت
به همچنان و بنيان اجتماعي محيط نياز  اجتماعيظ لحابهكهاي جامعه هايش دارد؛ پايدار
كه جامعه. است جذابو رقابتي برابر،  اعتمادو وفادار هستند هاي خود به قول اي خوب
ميرا اجتماعي شركايو اجتماعيهاي گروه بين متقابل از جامعه نوع اين. دهند پرورش

1.كنندمي آن عمل اساسبرو آگاهند خودهاي مسئوليتبهكه است شده تشكيل شهرونداني

فنالند منتشر نشده 2015گزارش كاملي درباره ارزيابي عملكرد برنامه هرچند
ميها است، اما برخي گزارش و اطالعات منتشر شده نشان در«دهدو آمار كه اين كشور

و در برخي اهداف به ويژه زمينه تحقق برخي از اهداف اين برنامه موفق عمل كرده
2.»اهداف اقتصادي ناموفق بوده است

 فنالند دولت نگاري آينده فعاليت.5-10
 هـاي تفكـر، كـانون بـر عـالوه. داردبينـي پـيشونگـاري آينـدهدر طـوالني سـنتي فنالند،
 انجـام عموميو خصوصي دو بخشرا كارهااز بسياريها، دانشگاهو مردم نهادهاي سازمان
اي، منطقـه مقامـاتو مركـزي دولـت توسـط شده انجام نگاري عمومي در آينده.ددهن مي

ميبهانتخابات هاي سياسي چرخه كردندنبالبه تمايل مربـوطها نگاري آينده. خورد چشم
 توسـعه بـراي ويـژه طـور بـه بيشترين قدمت را دارنـد كـه اشتغالو آموزشهاي بخش به

مي مختلف بازيگران همكاري بين. هستند مهماي منطقه  وسـيله بـه اغلـب كـه گيرد شكل

___________________________________________________________________________ 
1. Allén. Tuovi (Sitra) and Karhu. Matti,” Finland 2015 - Finnish Success Factors and 
Challenges for the Future”, 2000.  
2. Assessment of the 2015 Stability Programme for Finland, European Commission, 2015.  
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 ديگـر كشـورهاي بـا كـامالً بيني پيش فرايندهايو بازيگران. شودمي آغاز خاصهاي پروژه
.فرد استبهمشابه هستند بجز كميسيون آينده پارلمان فنالند كه منحصر

 فنالند دولت هاي آينده گزارش.1-5-10

وها چالش درباره پارلمانبه فنالند گزارشي دولت انتخاباتي، دورههردرو بار يك
مي فنالند آيندههاي انداز چشم و ارائه دركه گزارشيكبا پارلمان آينده كميسيون كند

مي بحث صحن علني با كل اعضاي پارلمان به  فنالند. دهدمي به آن پاسخ شود، گذاشته
ودر آينده گزارش.است حفظ كرده گذشته سال20طيرا سنت اين بردارنده موقعيت

كه اين مورددر نگاه دولت چه آينده موضوعات است  اقدامات الزمو باشد بايد مطلوب
كهبه رسيدن براي  گرفتن نظردربا. است سياسي دولت اراده بيانگردرواقع آن چيست؟

 هاي گيري تصميم براياي پايه گزارش اين سياسي مربوطه،هاي گزينهو بلندمدت سناريوهاي
در. كندمي فراهمرا بلندمدت مسائل درباره مجلسو دولت بعدي شايان ذكر است كه
مي آينده گزارشدر شده ذكر مسائل دولت، برنامه .گيرد مورد توجه قرار

 حمايت براي دولت بلندمدتهاي سياستو اهداف گزارش، اين خالل همچنين در
را اين گزارش تصميمات. طراحي شده است شده تعيين اهدافبه دستيابي از به دولت

و آنها اهدافعرضه پارلمان هاي سياسي كه خط مشياي بيانيه را در قالب دولت كرده
مي اجرايي را براي ادارت دولتي مشخص مي .كنند سازد ارائه

ازوزير نخسترا نگاري آينده گزارشدر ارزيابي موضوع امروز،به تا  مشورتو پس
و آينده بررسيبه بيشترها گزارش نخستين. است انتخاب كرده كابينه اعضاي با فنالند

مي گسترده نسبتاً زواياياز آن هم  انتخاب بعدي، موضوعهاي گزارشدر. پرداختند اي
تأثير اداريو اجتماعيهاي بخشاز برخيبركه است آينده مسائلاز برخي شده
در تغييراتازاي گسترده ارزيابيها، گزارش مشتركهاي ويژگياز يكي. گذارد مي

وطوربه. است عملياتي محيط در استفاده مورد زمان مدت موضوع،به بسته معمول
مي سال30تا15ارزيابي .شود در نظر گرفته

.استوزير نخست نگاري برعهده دفتر هاي آينده گزارشسازي آماده مسئوليت
 گروهيكوزير نخست دفترمعموالً. ندارد آينده وجود تهيه گزارش براي خاصي سازمان
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سازي آمادهبر نظارت برايرا پروژه مديريكوكندمي تعيين پروژه اين براي راهبري
هاي مختلفي را براي تهيه سفارش دفتر اين،بر عالوه. كندمي استخدام گزارش
 مطالعات مربوطهوها نظرسنجي آمارها، هايي با هدف مروري بر وضع اقتصادي، گزارش

مبنايي عنوانبه غيره،و تحقيقاتيمؤسسات خصوصي،پژوهشگران بخش مستقيماً به
مي براي انجام با نزديك همكاريدررا گزارش اينوزير نخست دفتر.دهد كار
براي( مختلفهاي سازمان نمايندگانو كارشناسان. كندمي آماده مربوطههاي وزارتخانه
 دعوتسازي آماده كاردر شركت براي) تحقيقاتي مراكزوها ها، دانشگاه وزارتخانه مثال
يندافر ايندرها وزارتخانه. كنند مشاركت كاريهاي گروهيا راهبري گروهباتاشوند مي
و تفسير يافته در مراحل مثال، رايب .شوندمي درگيرها تعبير

فهرست عناوين. است شده آماده 1990 دهه اوايلازنگاري هاي آينده گزارش
:شرح زير بوده استبه 2013تا 1993هاي طي سالها گزارش

 عملياتي، محيطدر تغييراتباو چگونگي ارتباطش فنالند: 1993
 اروپا،و فنالند آينده:1996
 فنالند، اقتصاد:1997
 اي، منطقه توسعه:2001
در براي تغيير آمادگيو جمعيتي سياست فنالند،شناسي جمعيت روند: 2005

 سني، ساختار
 انرژي،و هواوآب:2010
.پايدار رشد طريقاز رفاه: 2013

شايان ذكر است كه هوش مصنوعي يكي از موضوعاتي است كه تهيه گزارشي درباره آن در
از. دستور كار دولت فنالند قرار گرفته است اين گزارش در ارتباط با دگرگوني كار با استفاده
1.آغاز شده است 2016سازي گزارش آن از بهار هوش مصنوعي در آينده است كه آماده

 نگاري اخير آيندههاي فعاليتوها گزارش.2-5-10

گزارش آينده دولت، توصيف محيط سياستگذاري فنالند(نگاري آينده گزارشسه هر
___________________________________________________________________________ 

1. vnk. fi/en/sipila/primc. Minister/-/asset_ publisher/tekoaly seminaari _ luotaa- suomen- 
tulevaisuuta.  
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و گزارش وزارتخانه براي بازنگري آينده وزارتخانه  رويكردو) ها درباره بازنگري آينده ها
. است ارائه شده10-6- شكلدر كلي تصويرو هستند ارتباطدر ملينگاري آينده
 آنها باشد،ازتواند هريكمي شروع آنجاكه سه گزارش در يك چرخه قرار دارند، نقطه از
 هر دولت دوره آغازدركه است توسط دولت آينده تهيه گزارش شيوه، شروع بهترين اما

 رويكرد جديد رابطهو3و1،2 گزارشسه توالي شكل اين. پذيرد صورت مي
ميآنبه ملي نگاري آينده  بين برقراري ارتباط رويكرد اين هدف. كند را برجسته

و آينده بازيگران مجزاي و با افزايش توسطكه است توليدات آنان نگاري  آگاهي خودشان
.شودمي توليد عمومي

 دولت نگاري آينده فرايندبر مروري.10-6 شكل

Soures: Government Foresight Activities in Finland.

 دولت آينده گزارش آخريناز تري جزيي گزارش.3-5-10

 وزيري نخست دفتر. بود»پايدار رشد طريقاز رفاه« دولت آينده گزارش موضوع آخرين
در گزارش براي سازي اوليه كار آماده  آينده گزارش تهيه. آغاز كرد 2011 سال پاييز را
شكل هاي آينده درباره جهتهايي ديدگاه نگاري، آينده فازبراساس. داشت فازسه دولت
 فنالنددر رفاهو پايدار رشد حفظو ايجاد براي هايي فرصتوهاحل راهكه گرفت
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 دولت انداز آينده آن، چشم كه نتيجهشد اجرا استراتژي فاز آن،ازپس. دادمي پيشنهاد
شده بود، اقدام باريك اجرايي براي فاز).10-7شكل( بود هاي سياستي دستورالعملو

.يافت ادامه) 2015 بهار( دولت دوره پايانتاوشد تكميل گزارش اين

 گزارش آيندهفرايند.10-7شكل

Soures: Ibid. 

ها آينده وزارتخانه بازنگري.4-5-10

 انجام انتخاباتاز قبلرا آيندههاي بررسي منظمطوربه فنالندهاي وزارتخانه تمام
به هرچند گزارش.)2003سالاز( دهند مي تهيه بخشهر توسط مستقلطور ها
مي ادارات، كارشناساناز زيادي تعداد شود، اما مي از بعضي. شوند درگير تهيه آنها

و اطالعاتاز نيزها وزارتخانه  طور سنتي به.كنندمي استفاده شدهآوري جمع منابع
 تصميموزير نخست دفتر 2013 سالدر اما متفاوتند، بسيار محتواو سبكدرها گزارش
را تا راهبري تهيه گزارش گرفت  آنها تأثيرگذاريو واقعي استفاده افزايشمنظوربه ها
 بازيگران ميانكه براي انجام اين كار اين بود كه نظرسنجي اصلي انگيزه. گيردبرعهده
پيشين هاي بازنگري انجام شد تا درباره)سياسي مشاور50 از حدود(متشكل سياسي،
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كه قابل پيش.دهند بازخورد صورت گرفته درباره آينده ها بيشتر گزارش بيني بود
و ضعف .شدت بهبود يابندبهها گزارش الزم بودرو ازاين هايي داشتند

 نگاري ملي آينده جديد رويكرد.5-5-10
 نقشو فنالند رقابتي مزيتبهكه است عناصري تدارك نگاري ملي، آينده رويكرداز هدف
 اين نگاري ملي آينده رويكرد هدف اين،بر عالوه. شودمي منجر پيشگاميكعنوانبه آن
 آينده را فراهم كنددر ممكنهاي ديدگاه بهترين گيرندگان فنالندي براي تصميمكه است
 آوردن فراهمبارا آينده گيري شكل مبنايتا سازد قادررا دستگاه عموميحال درعينو

.كنند فراهم نگاري، آيندههاي فعاليت براي مشاركتو عملياتي مشترك رويكردهاي
 نگاري، آينده بازيگران بين شده گذاشته اشتراكبه فرايندهايوتر نزديك همكاري
را آينده هاي فعاليت اثربخشي زمانيدر موجب افزايش سرعتو بخشدمي بهبود نگاري

كه مي مي اجرا مرحلهبه استراتژي مرحلهاز نگاري آينده اطالعات شود  رويكرد اين.آيد در
كهووزير نخست هماهنگي دفتر با مي دبيركلي  همچنين.شودمي كند انجام منصوب

در آينده متخصصان شاملاي بدنه .دارد وجود مختلفهاي زمينه نگاري
مي بررسي  اما ندارد، وجودها گزارشو نگاري آينده اطالعات دربارهدهد كمبودي ها نشان

 مانند دارد وجودآن براي متعددي داليل. بوده است ضعيفها سياستدر كاري چنينتأثير
به نيزو كاربر نيازهايبا انطباق غيرقابلهاي فرمت نگاري، آينده هاي گزارش زمانبندي  اين توجه

در آنها اصليهاي نگراني زيرا كنند، نمي نگاه دور خيلي آيندهبه سياستمدارانكه واقعيت ساده
بر تأكيد رويكرد. است زمان حالو اينجا  تأثيرگذاريو استفادهبه افزايش نياز فنالندي
و شده برقرار خوبيبهشدند داده توضيح باالدركه فرايندهاييوها گزارش. نگاري است آينده
1.شد خواهند مند بهره اجراستدرحالكه جديدي ملي رويكرداز همه آنها.است بهبوددرحال

 سازي آمادهو روند؛ دامنه 2030 گزارش فنالند.6-5-10

و براي آشنايي با جزئيات روند آماده كنندگانو مشاركت 2030سازي گزارش فنالند در اين قسمت
آن در تهيه اين گزارش شرح تفصيلي از مشاركت ميكنندگان در تهيه .شود ارائه

___________________________________________________________________________ 
1. Rosenström. Ulla, “ Government Foresight Activities in Finland: Brief Description of the 
Recent Processes”, Science and Technology, No. 197, 2014.  
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در تفاوتو 2030 فنالند انداز چشم  اندازهاي قبلي چشمبا مقايسه آن

،تخصصي مشاورانو ذينفعانتر گسترده مشاركت-
 بسـيار همزمـان پـردازشكه دولتيها استراتژي سايربايساز ساده گسترده محتواي-

و اطالعـات فنـاوري راهبـرد زيسـتي، اقتصـاد راهبـرد پايـدار، توسعه راهبرد( است مهم
،)غيرهو عموميبخش ارتباطات

.اثرگذار است دقيق عملي برنامهيكنه انداز، چشم ارائه-

از كوتاه نسبتاًو مختصر سياسي بيانيه•  مسـتقل مشـاوره فازيك نگاري آيندهجدا
.آوردمي فراهم آينده گزارش براي وروديعنوانبه كارشناسي

.دولتي توسعهو تحقيق هاي سازمان بودجهبا مشترك كاروتر نزديك همكاري•

:2030 سازي فنالند آمادهفرايند

از«آينده با موضوع مورددر دولت گزارش مورد استفاده گزارش  اين. بود» پايدار رشد طريق رفاه

مي بلندمدتهاي فرصتوها چالش گزارش از. كند فنالند را آشكار همچنين طرحي كلي
ميرا انداز عمومي چشم به ارائه بر گزارش. است دنبال ساخت آن در آينده كند كه دولت

به رشد كليدهاي كه گونه پايدار تمركز كرده طي سالمت اي تا اين دوره جامعه  2030 سال يعني
شد تأمين در راهكارهاي دولتوها براساس استراتژي گزارش. خواهد و  نظر هاي قبلي تهيه

.است شده تهيه پايدار استراتژي ملي درباره توسعه مثال، براي زمان، هماندر.است گرفته شده
از اوليهسازي وزيري آماده نخست دفتر و 2011 سال پاييز را  سال ابتدايدر پروژه اين آغاز كرد

درواندازي راه 2012 :داشت فازسه پروژه.شد فرستاده پارلمانبه 2013 اكتبر گزارش آن
كه آينده فاز- را مروري بر رويكردهاي نگاري مي آينده .كند توليد
به استراتژي مرحله- و تدوين چشم كه دولت سياستيهاي دستورالعمل انداز آينده
.شودمي منجر

پسسازي پياده فاز- و تكميلاز كه فعلي پايان دوره دولتتا گزارش آغاز شده
.)2015 بهار(يابدمي ادامه

راسازي پيادهو كار تهيه وزيران، كاري گروه  دبيرخانه.كرده است هدايت پروژه
و كار وزارت:از بودند عبارت پروژه همكاران ساير. بودوزيري نخست دفتردر پروژه
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يفناور مالي تأمين آژانسو فنالندپژوهي آينده آكادمي، فنالند نوآوري صندوق اقتصاد،
ميدر ادامه به تشريح سه فاز مذكور.)Tekes( نوآوريو .شود پرداخته

 سازي آمادهـنگاري آينده فاز

شد براي انجام فاز آماده :سازي اقدامات زير انجام
،آينده مطالعاتو تحقيقات درباره تشكيل ميز مطالعه-
از 5500؛ تقريبا2012ً مارس- فوريهدر اينترنتي برخط مصاحبه انجام- نفر
شد فنالند آينده براي ايده 15000 حدودو كردند شركت مردم ،توليد

درهاي گروه مختلف؛ كارشناسانو ذينفعانبا آموزشيهاي كارگاه- يك شهروندي
.قرار گرفتند مورد مشورتكننده شركت 120 حدودبا كارگاه

بر براي آينده گرفتند تصميم وزيران كاري گروه آن،از پس و موضوع6 روي نگاري
. كنند تمركز متقابل جنبه چهار

از6 : موضوع عبارت بودند
 عامل،يكعنوانبه دولتي مديريت.1
 كار،و كسب بازسازي.2
 آينده،در كاري زندگي.3
 كمبودها، مياندرها فرصت.4
و شمول آن،.5  رفاه شهروندان
.شمال براي جديد جغرافياي.6

از موضوع چهار :متقابل نيز عبارت بودند
 ها، قابليتوها صالحيت.1
 ديجيتال، شده توسط اقتصاد آورده ارمغانبه تغييرات.2
،پذيري انعطافوسازي جهاني.3
.بحرانپذيري انعطاف.4
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 تخصصيهاي پانلـنگاري آينده فاز
در شركت شهروندان برايووكارها كسب هاي پژوهشي، مستقل از سازمان نمايندگان-

.شدند نگاري دعوت آيندهفرايند

از گروهيك- .بود موضوعهربر كار مسئول متخصص،10 حدود متشكل

كهدو داراي گروههر- دهي آنها را برعهدهو گزارشها كارگاه راهبري مسئوليت سرگروه بود
ميها دانشگاهو پژوهشي ديگري دنيايو تجاري زندگيها سرگروهاز يكي. داشتند .كرد را معرفي

با همگانيهاي ديدگاه كردن برطرف براي متخصصاناز نفر چهار- كه در تقابل
.كار گرفته شدند موضوعات بودند به

شد 2012 پاييزدر تعامليهاي نگاري براساس كارگاه آيندهفرايند- .دنبال
.كار كردند اصلي نتايج روي در جلسات مشترك»همتراز متخصصان«وها سرگروه-

 وزيران كاري گروهو انجام مشاورهـ استراتژي فاز

.شد تكميل 2013 اكتبرتا فوريه بين استراتژي فاز براي آينده مورددر دولت گزارش نويس پيش-
آوري پرسشنامه جمعيك قالبدر گزارش بازخورد،2030نگاري آينده گزارش انتشارازپس-
.پرداخته شودمحتوايش بازخوردونگاري آينده فرصتي فراهم آمد تا به گزارشو شد

شد 2013مارسدر كليديعانفذينوها وزارتخانهبا گفتگو جلسه هفت- در.برگزار
.داشتند حضور نفر 125 مجموعدر جلسات اين

و بحثو استفاده المللي، بين تحقيق طرحاز حاصل نتايج- حضوربا جلسات بررسي شد
.شد برگزار 2013 آوريلدر فنالند پيشرو محققان

 تاريخدروشد استفاده دولت آينده گزارش كردن نهايي براي وزرا گروه كاري جلسات-
.شدارسال پارلمانبه 2013 اكتبر 30

 درگير كردن عملي ذينفعان

مي فعاليت براي انجام اين كار :توان به موارد زير اشاره كرد هايي انجام شد كه براي مثال
 اي، منطقه رويدادهاي-
 جمعي، هاي رسانه-
.هم نوشتنباو نظرات دريافت-
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اي منطقه رويدادهايـنگاري آينده فاز

يك اين فاز،در مشاركت براي فرصتيعنوانبه گزارش آينده، نوشتناز قبل بار اين-
.بود شده نوشته محتوانويس پيشكه زماني شد؛ برگزاراي هاي منطقه بحث سلسله

به) وزيران كاري گروهدر وزراراهبريبه(اي منطقه بحث هفت- يكعنوان هريك
).وزير نخست به رياست(جانبه همه جلسهيكو نگاري رخ داد براي آينده موضوع

كلدر.كردند شركتاي منطقه رويدادهاي تهيهدرنگاري آينده موضوعات ميزهاي-
هر 150 حدود( كردند شركت رخدادها ايندر نفر 1000از بيش ).موضوعنفر در

با(شد دنبال ساختار هميندرو بود شده تسهيل گروهي هاي بحث براساس رويدادها-
).مشاوريك پشتيباني

كهامكانپذير همچنين- در بود و جستجوي شبكه( آنالين رويدادهاي مردم ) توييتر اي
و شركت .شد منتشر اظهارنظر عموم براي 2030 سايتوبدر منظور نتايج بدين كرده

 موضوعدر درگير كردن جوانانـنگاري آينده فاز

در آموزشي مؤسساتو كاربردي علوم هاي دانشگاه ها، دانشگاهرااي منطقه رخدادهاي-
.كردند ميزباني منطقه

در- و مشاركتها بحثدرباره ارائه گزارشو تسهيل دانشجويان براي. كردند كمك
.كردند شركت بيشتر هلسينكي انجام اين فاز، دانشجويان دانشگاه

كردند مشاركت باره ايندر نيز ششمو چهارم هاي كالس دوره بين آموزان دانش-
).را بيان كردند خود از آيندهانداز چشم غيرهوها نقاشي ها، توسط داستان(
 ماهدر جداگانه هاي نشست برگزاري براي جوانان كار هاي سازمان استراتژي، فازدر-

.شدند دعوت 2013 مارس
.»اروپا اتحاديهبه كردن فكر براي جوانان، مردمي گروه«با همكاري-

 شده آموخته هاي درساز بعضي

 پيشاز بيش فنالند آينده گزارشفراينددر ذينفعانبا گفتگو براي جديد ابزار چندين-
 فقدان برنامه اما يافت، خواهد طريق ادامه ايناز يادگيري گرفتند؛ قرار آزمايش مورد

مي يادگيرييندافرو بلندمدت .شود رسمي حس
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با-  نيست نيازي اما است، ضروري هاي جديد ديجيتالي ذينفعان از طريق سيستم گفتمان
.است نياز جديد مورد هاي مهارتو بيشتر منابع شود مذاكرات حذفو سنتي هاي بحث كه
اجتماعي يا موجود نيستند هاي تعامل رسانه تسهيلواندازي راه براي منابعوها مهارت-
.اند باقي مانده استفاده بدون موارداز در بسياري يا
 مشاركتها در گفتمان شهروندانو همه است افزايشدرحال مدني جامعه چندپارگي-

.ندارند زمان گفتگوي ديجيتالدر مشاركت براي برابري هاي فرصتيا كنند نمي
 چيست؟ها ديدگاه همه آوردن دستبه براي مناسب توازن برقراري نقطه-

 سازي پياده فاز

وكندمي آمادهرا آينده پاسخ كميسيون كندمي ارائه مجلسبهرا گزارش دولت-
 مسئوليتوزير نخست دفتر(كندمي اجرارا تصميمات دولت گيردمي تصميم پارلمان

.دهدمي گزارش پارلمانبهو) هماهنگي را برعهده دارد
.شود ديده بعدي دولت برنامهدر عمده طوربه تواندمي اصلي تأثير-
.است دولت برنامهبر نظارت سازي، پيادهاز بخشي ندارد؛ وجود نظارتيو رسمي فرايند هيچ-
نگاري آيندههاي فعاليتها، وزارتخانه ميان هماهنگي پژوهشي براي دولت كاري گروه-
 ).TEA كاري گروه( ارزيابيو
.شودمي آغاز سازي آماده مرحلهدر تقريباً آينده گزارش اجراي فازاز بخشي-

 2030 گزارشدرباره پارلمان تصميم

آنوشد توسط پارلمان پذيرفته آينده گزارش و موافقت با محتواي در نظر گرفتن كرد
به زير موارد :دولت تكليف كرد را در گزارش

.كند آماده علمي استراتژييك فنالند براي بايد دولت-
و سرعترا نگاري ملي جديد كردن مدل آينده اجرايي بايد دولت-  مصوبه ببخشد

يك اجراي همچنينو آزمايشي مدل باشدسازي پياده براي سياسي الزامي دولتي كه
.كند مدل را آمادهاز پشتيباني براي برنامه
 كارآفرينيو كاري ساختار زندگي تجديد اشتغال، بايد دولت بعدي برنامه براي كليدي موضوعات-
.جوانان باشد اجتماعي محروميتاز براي جلوگيري زودهنگام هاي مداخله همچنين شامل ديدگاه.باشد
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را زيستي محيطو اجتماعي همچنين مشكالت دهد، ارتقارا پايدار رشد بايد دولت-
1.كند حل

 نگاري آينده.7-5-10
بهدر گيري عمومي توسط كشورهاي نگاري در تصميم كارگيري آينده كتابي كه درباره

 توانمي منتخب ازجمله كشور فنالند تدوين شده به اقداماتي پرداخته شده است كه
و تصميم تر كردن ارتباط بين آينده براي قوي از ديدگاه نويسنده. گيري صورت داد نگاري

و گاري درباره درك چشمن درصورتي كه آينده«اين كتاب،  انداز كلي موقعيتي خاص
نگاري راهبردي است گيران در آن موقعيت باشد، اين آينده روي تصميم هاي پيش گزينه

نگاري براي افرادي كه در موقعيت اتخاذ تصميمات بزرگ نيستند متفاوتو با آينده
ب است؛ آينده نيادين باشد نيازمند نگاري راهبردي براي اينكه بتواند آغازگر تغييرات

2.»مشاركت بيشترين تعداد ذينفعان ممكن است

و صاحبنظران فنالندي درباره اينكه در اين كتاب همچنين از تعدادي از مقامات
مي چگونه آينده و چگونه تواند تصميم نگاري راهبردي سازي ملي را بهتر تسهيل كند

را توان نظام آينده مي بهبود بخشيد پرسش شده است كه در نگاري راهبردي فنالند
و پاسخ ادامه نقطه مي نظرات 3.شود هاي آنها آورده

و  رئيس كميته آينده در پارلمان فنالند نايبيركي كاسوي؛ عضو پارلمان

بهسؤال درباره از ساز در بخش عمومي، تنها خواسته عنوان يك تصميم نخست، ام
و ديگر جوامع تحقيقا دانشگاه و آيندههاي فنالند پژوهان، شروع سومين وظيفه تي

و تسهيل در بحث مسئوالن دانشگاه هاي اجتماعي درباره مسائلي است ها يعني مشاركت
درحال حاضر از آنها براي انجام اين وظيفه تقدير. كه تأثير زيادي بر جامعه دارند

ميبه. شود نمي كنند، هاي عمومي مشاركت كنند در بحث عالوه آنهايي هم كه تالش

___________________________________________________________________________ 
1. Finland 2030 Experiences, Government Report on the Future: Well-being Through Sustainable 
Growth, Prime Minister’s Office Publications,2013.  

،)اروپا اتحاديهو سنگاپور فنالند، كشورهاي موردكاوي( دولتدر راهبردي نگاري آينده كاربست كوواسا، تئومو.2
. 1393راهبردي، پژوهي آينده افق مؤسسه ترك، كشاورز مصطفيو محسن: مترجمان

. همان.3
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اگر. شوند» تنبيه«شان توسط ديگراناي رفتن اخالق حرفهسؤال ممكن است با زير
كنند، همهها هاي اجتماعي از طريق رسانه دانشگاهيان شروع به مشاركت فعال در بحث

.اين كمبودها در موضوعات پارلماني كه اكنون وجود دارد، از ميان خواهد رفت
ا در ست كه من هيچ واحد يكپارچه آيندهدر مورد پرسش دوم پاسخ اين نگاري

كنم چون چنين واحدي تنها بر مضامين داده شده تمركز دولت فنالند تأسيس نمي
و از احتمال ايجاد يا پيگيري  مي» پيشگامان«خواهد كرد نگاري، در آينده. كند غفلت

و جستجوگري  و انتقال. ين موارد هستندتر مهمپيشگامي براي افزايش پيوند همكاري
نگاري راهبردي دولت هاي مختلف دولت ماتريس سازماني براي آينده دانش بين بخش

هاي مختلف دولت نگاري بين بخش معناست كه كارهاي آينده بداناين. كنم ايجاد مي
نتها توزيع خواهد شد، اما هريك از بخش يجه كارشان را وظيفه خواهند داشت كه

به صورت عمودي به بخش به و وزيري صورت افقي به دفتر نخست هاي تحت نظرشان
. عهده داردبهگزارش كنند كه وظيفه هماهنگي اين ماتريس را 

اسمو كوسي؛ مشاور ارشد كميته آينده در پارلمان فنالند، محقق ارشد در مركز
 تحقيقات اقتصادي دولت

نگاري واقعاً چقدر نگاران بايد به سياستمداران نشان دهند كه آينده نخست همه آينده
 هاي نگاري بايد با همكاري كميته كارشناسان آينده. مفيد باشدها سازي تواند در تصميم مي

و در آن براي اعضاي پارلمان توضيح دهند كه چرا درك پارلماني سميناري ترتيب دهند
و آشناي و يك استدالل علمي هاي آيندهي با روشاصول علم نگاري، اين اندازه مهم است

يك اينجا بايد اين بحث مطرح شود كه چرا استدالل. قابل قبول بايد چگونه باشد هاي
يك سياستمدار بايد از خود علم، علمي و تنها به چشم تر باشد تا جدي گرفته شود

و تقاضا گونه است كه اعتماد به آينده اين. نظر نرسد كارخانه توليد انبوه نظرات به نگاري
. آيدميوجودبهبراي آن 

ها سازي طور مستقيم در تسهيل تصميم در مورد كميته آينده پارلمان فنالند كه به
و فناوري سياسي كه شامل كنم كه كليه شاخه نقش دارد، پيشنهاد مي هاي علم

ميها سازي قوانين مربوط به اين حوزه آماده . شود، در اين زيرمجموعه قرار بگيرند نيز
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را تصميمفرايند اين كار امكان مشاركت واقعي در نگاري فراهم براي آينده سازي ملي
.كند مي

- وزيري فنالند، معاون رئيس سياستگذاري ريتا كيرژاواينن؛ مشاور دفتر نخست
 واحد تحليل

و يكپارچه در مورد پرسش نخست پاسخ اين است كه هيچ احتياجي به يك واحد بزرگ
ميالدي، 1970و 1960هاي در دهه. نگاري كه درون دولت باشد، وجود ندارد آينده

هاي مختلف ريزي دولتي داشت كه كارشناسان متعددي از حوزه دولت فنالند دفتر برنامه
مي هاي برنامه در آن بر پروژه بو. كردند ريزي بلندمدت دولت كار د آن موقع هنوز زماني
مي كه ما فكر مي اين روزها مدل ما براساس. ريزي كرد شود جامعه را برنامه كرديم

مي انعطاف و ايجاد شبكه بنا شده كه ما را قادر را هاي بين وزارتخانه كند تيم پذيري اي
و براساس تغييرات سريع نيازهاي تصميم و توسعه اجتماعي ايجاد كنيم سازي سياسي

و قبالً هم در دولت. ببريمرا به پايانها پروژه آنچه كه در مرحله بعد مورد نياز است
آنجا اين نظر. درباره آن بحث شده است، توسعه مراكز تحقيقاتي بخش دولتي است

وجود دارد كه در آينده اين مراكز تحقيقاتي كه مستقيم يا غيرمستقيم توسط 
مي وزارتخانه ب ها تأمين مالي سازيا تغييرات سريع تصميمشوند، در توليد دانش منطبق

زيرا به شكل؛ ايم كه هنوز به آن مرحله نرسيدهتاكنون. سياسي، بهتر عمل خواهند كرد
و هم به شكل نمايي، دولت فنالند همزمان هم بسيار انعطاف متناقضكامالً  پذير است

و سختي به بخش وزيري تالش ما در دفتر نخست. هاي مجزا تقسيم شده است سفت
. سازي ملي كنار بگذاريم داريم اين عادت را براي تسهيل در تصميم

ر. داردها دوم اين ارتباط زيادي به روشسؤال در مورد و كارهاهاوشاين روزها،
نگاري دخالت وقتي فقط عده معدودي در كار آينده. اند محور شده بيش از حد كارشناس

و اطالعات را فقط بين خودشان به اشتراك مي گذارند، دامنه اثرگذاري كمتر دارند
و مشاركتي جمع نظامفرايند نگاري طبق تعريف اتحاديه اروپا آينده. شود مي آوري مند

و ساخت چشماطالعات آين وها گيري مدت با هدف استفاده از آن در تصميم انداز بلند ده
تحقيقات: نگاري سه جنبه دارد آينده. سازي اقدامات مشترك در زمان حال است پياده
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و چشم دستانه ساختارمند، تصميم پيش مورد آخر، لبه بران. اندازسازي، مشاركت سازي
و براي اينكه بتوانيم دربار نگاري خوب صحبت كنيم، وجودش ضروريه آيندهتيغ است

را آنچه كه واقعاً نيازمندش هستيم، ابزارهايي است كه ابعاد آيندهحال اينبا.است نگاري
به نبايد مشاركت شهروندان در آينده. گسترش دهد عنوان پوششي نگاري عمومي را فقط

هايو همكاري بين همه طرفزيبا اضافه كنيم، بلكه بايد ابزارهايي واقعي براي مشاركت 
و شهروندان به دست مهم ذينفع در اين عرصه از قبيل مسئوالن، سياستمداران، محققان

را. آوريم اين موضوع به اين دليل بسيار مهم است كه يكي از خطرات بزرگي كه فنالند
سازي اين طرز تفكر هرچند به تصميم. بر اجماع آراست كند طرز تفكر مبني تهديد مي
مي كمك مي هاي در حلقه. شود كند، اما در جاهاي حساسي هم باعث ايجاد نقطه كور

.شود كوچك اين مسئله تجديد نمي
نگاري نياز داريم تا به كمك عنوان اولين بعد آينده همچنين به ابزارهاي جديدي به

به آنها نشانك حوزه اي كه بين ناحيه(ويژه در ناحيه به اصطالح خاكستري هاي ضعيف را
را. كشف كنيم) هاي اجرايي قرار دارد مسئوليت بخش مورد ديگري كه حتماً بايد آن

طور سنتي دفتربه. آوريم، تحليل سياسي استدروزيري تحت نظر دفتر نخست
مي وزيري جايي است كه موارد را از وزارتخانه نخست و بدون اينكه هاي مختلف گيرد

ميتحليل عميقي روي آن انجام دهد، آن هدف ما اين. دهد ها را به سياستگذاران تحويل
هاي پيش رو، به سياستگذاران كه امكان دارد درباره مسائل مربوط به افق جايياست تا 

و. تحليل ارائه دهيم؛ اما به ابزارهاي جديدي هم نياز داريم بايد قادر باشيم دانش آينده
م ويگذشته را درباره مسائلي كه برايشان تحليل آماده كنيم بهتر با هم تركيب كنيم

و خلق چشم هاي آينده انداز مورد آخر اينكه به ابزارهاي جديدي در زمينه واكنش سريع
. نيازمنديم در غير اين صورت در جهان پيچيده امروز گم خواهيم شد

و فناوري اطالعات در و رئيس بخش الكترونيك رائونوكوسيستو؛ استاد دانشگاه
 فني نيروهاي دفاعي فنالندمركز تحقيقات 

مي براي بهبود نظام آينده« نگاري ملي مورد نظرم توانستم نظام آينده نگاري راهبردي اگر
يك نگاري جديدي در دولت تأسيس نمي را از اول بنا كنم هيچ واحد آينده و فقط كردم

مي منصب هماهنگ مي. كردم كننده دولتي را ايجاد گيرد كسي كه اين شغل را به عهده
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ب وظيفه ها گردهم هاي مختلف وزارتخانه هترين كارشناسان را از بخشاش اين است كه
به آورد تا در نظام آينده آنچه نياز داريم. دهنده انجام وظيفه كند عنوان آگاهي نگاري

و قابليت .شناسي با كيفيت باال توليد كند هاي روش نظامي است كه دانش فني تركيبي
و وظيفه دولت تصميمكه ازآنجا و نه توسعه سازي راهبردي عملياتي براي كشور است
و خصوصي را براي نظام پايه شناسي روش . ريزي كنيم ها، الزم است مشاركت عمومي

شوندگان فنالندي گفت كه همه مصاحبه توانمي بندي نظرات بيان شده براي جمع
وج با اين نظر موافق بودند كه در اين كشور به اندازه كافي توليدكننده آينده ود نگاري

آوري، توزيع، ايجاد هايي است كه جمع يا مجموعه روشفرايند دارد، اما آنچه الزم است
و مشاركت واقعي همه طرف و اجازه دهد اطالعات شبكه هاي ذينفع را افزايش دهد

اساساً آنها اميدوار بودند روزي ايجاد نوع جديدي از سازمان. متناقض پردازش شوند
استفاده بهينه معنايبه اين. نگاري ملي ببينند به اهداف آيندهماتريسي را براي دستيابي 

و پذير از قابليتو انعطاف هاي تحقيقاتي موجود براساس نيازهاي متغير سياستگذاران
آنها. نگاري است سازي ماتريس آينده ريزي يك منصب شغلي جديد براي هماهنگ پايه

اجرايي داشته مراتب سلسلهبااليي در تأكيد كردند اين منصب شغلي بايد جايگاه بسيار 
و خروجي آن باشد در غير اين صورت ماتريس عملكرد خوبي نخواهد داشت هاي

با وجود اين آنها با اين نظر كه واحدهاي. دست سياستگذاران نخواهد رسيد به
1.»نگاري دائمي با وظايف ثابت درون دولت وجود داشته باشد مخالف بودند آينده

مينكته بندي صورت گرفته توسط نويسنده كتاب افزود توان به جمع ديگري كه
و توسعه مشاركت اجتماعي است نگاري از طريق سيستم شبكه تأكيد بر انجام آينده . اي

و از محدوده انجام آن توسط تعداد در اين رويكرد ابعاد آينده نگاري افزايش يافته
و شهروندان در  و تأثيرگذار دارندمعدودي كارشناس خارج شده . آن نقشي فعال

به 2030گونه كه در بيان روند تهيه گزارش فنالند همان كارگيري اين رويكرد اشاره شد
و مشاركت عمومي كامالً مشهود بود هاي منطقهو استفاده از ظرفيت .اي

___________________________________________________________________________ 
. همان.1
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و جمع  گيري نتيجهبندي
و در اين قسمت جمع و نتيجهبندي گيري از مواردي كه در گزارش بدان پرداخته شد

كه درس .شودميپژوهي در كشور فنالند گرفت ارائه آيندهتوان از بررسي مطالعاتميهايي

 بندي جمع

و آينده گفت آينده توانمي از آنچه در اين گزارش بدان اشاره شد نگاران كاري پژوهان
و تصميم همراهبس دشوار در  گيري جمعي براي دستيابي به آينده ترسيم كردن سايرين

.ويژه در همراهي سياستگذاران در پيش دارند شده به
چه اصلي شايد پرسش  هايي درس كه بتوان درباره اين مطالعه طرح كرد اين است

و آينده آيندهفرايند از بررسي توان مي هر گرفت؟ نگاري در كشور فنالند پژوهي آيا
ياو اتخاذ كامل اين رويكرد را براي اداره جامعهاي آمادگي پذيرش جامعه اش دارد
وآن تاريخي پيشينهو محيطبه اجتماعي تغييرات و ذينفعان كيفيتو ارتباطات جامعه
و آنهاكه چارچوبي بايد توجه داشت اند بستگي دارد؟ آمدهوجودبهدر آن شكل گرفته
هر بازيگران تمام كه هرچند  محيط متفاوت، تاريخ داراي كشوري تأثيرگذارند، اما
 پاسخي كه بايد است چالشي خود اين. است مختلف بازيگرانو متفاوت ساختار متفاوت،
.داد به آن ارائه سؤال اينبا سازگار كامالً

اين كشور دولتو فنالنديگرايي مؤسسات آينده نگرشوپژوهي آينده مطالعات توسعه
ين مسائل مواجهتر مهمبا فنالند دولت.باشد كشورها ساير براي خوبيهاي تواند مثال مي
و توجه بيش از حدي مي . كندمي جامعههاي سختيو مسائل وظايف جديد،به شود

انجام مختلفهاي بخش همكاريبا جديدهايحل راه يافتن هدفمند برايهايي برنامه
نهپژوهي آيندهآندركهكندمي هدايت موفقي محيطبهراما فنالند تفكر ويژگي. دهد مي
. شودمي پذيرفته پارلمان،درگيري تصميمهاي يندهايافراز حمايتدر بلكه علم،در تنها
 تفكرنگاري، آينده سيستموانداز چشم سياستگذاري برمبناي:از عبارتندها ويژگي اين
وگرا، آينده .بلندمدت تفكرومحورحل راه جامعه، گسترده درون همكاري فعاليت

پژوهي نشان داد كه هرچند كشور فنالند فقط يك مركز تخصصي آيندهها بررسي
نكته. پژوهي هستند دارد، اما تعداد زيادي از مؤسسات در اين كشور درگير موضوع آينده
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و آزادي عمل كاركنان فعال در تنها مؤسسه آينده پژوهي فنالند جالب توجه شيوه اداره
و انتخاب موضوع پژوهش، توجه به عاليق پژوهشگران در مسئله: است كه سه اصل يابي
و استفاده از نيروهاي بيرون سازماني اعتقاد به شبكه و بين(سازي و آزادي) المللي ملي
و انعطاف نظر قرارمدنسبت به كاركنان با قيد اتمام پروژه در زمان مقرر را پذيري عمل

بر اين بررسي عملكرد اين مركز نشان داد كه با مطالعه مداوم محيط عالوه. داده است
و با سازگاري خود با تغييرات پيرامون خود، در جستجوي فرصت و نشان هاي جديد بوده

به سريع دادن واكنش مي اي خود را انعطافه برنامه آنها، نسبت همچنين تالش. سازد پذير
از مي و باقي كند باقي ماندن در محيطي بدون تغيير كه از انديشيدن در الگوهاي مشخص

 از اين وضعيت را در توسعه خروج راه.پرهيز كندشودمي ايجاد اي مطلوب ماندن در ناحيه
وها، مهارت  هدايت براي تالشي هدفمندتجهدر اضافي صرف انرژي سازگاري با تغييرات

و انطباق براي الزمهاي مهارت. سمت يكي از اهداف، برگزيده است تغييرات به
خود، مستمر بهبود مأموريت،از كلي ديدي نسبت به تغييرات را داشتنپذيري انعطاف
اي با درك ماهيت تغيير حرفهو شخصي موفقيتاز باالتري سطح العمر، مادام يادگيري

بر بدين. داند مي درگير حال عيندروكندمي تمركز بلندمدت تفكروتر تازه مسائل منظور
 داده را ترجيح مشاركتيهاي روش مشكالت نيز،حل رايب.شود موضوعات بهنگام نيز مي
.است مهمربسيا مناسبهايحل راه يافتندر جامعهو بازيگرانو معتقد است كه نظرات

در فوق پيشنهادهايوها ويژگي آيا. پردازيم حال به پرسش مطرح شده مي
به ديگر كشورهاي  اين شايد.شك بدون آري،:است اين كارگيري دارد؟ پاسخ قابليت
و مفاهيميدركه زمانيها ويژگي  اما شوند، داده تغيير گيرند، قرار متفاوت شرايط
 چرا توانند،مي اگرو كند كمك بهتر استراتژييك ايجاددرتواندمي آنهااز تركيبي
 ديدگاهمان پرورش در مسيرراماكه هستند راهنمايي چراغ آنها زيرا است؟ چنين
.است بهتراي آينده شكل دادن براي انساني تعهدي اين. كنندمي هدايت
كهمي توصيه كنوني، وضعيتبه توجه با  دنياي برايكشور ما نيز آمادگي الزم شود
رايها جايگزيندرباره تفكرو تغييردرحال  شودمي توصيه اين،بر عالوه. باشد داشته آن
 ساختندر گرا آينده تفكر نقش. تقويت شودها تخصصوها دورهدرپژوهي آينده آموزش
.بود خواهد سودمند نيز سياسي سطحدرگيري تصميمو استراتژي

با بررسي تعدادي از پروژه ديگر ازسوي هاي انجام شده در كشور فنالند نشان داد
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و آينده وجود قدمت اين كشور در آينده و پيش پژوهي رو بودن آن در اتحاديه نگاري
ميبههايي نيز در اين كشور اروپا، هنوز كاستي و مدت بلند نبود برنامه. خورد چشم

جديد براي استفاده از هاي مهارتوتربيش رسمي، نياز به منابع يادگيرييندافر
با سيستم  براي منابعوها ذينفعان، نبود مهارت هاي جديد ديجيتالي براي گفتمان

و در مواردي بدون استفاده ماندن آن، هاي تعامل رسانه تسهيلواندازي راه اجتماعي
و عدم مشاركت همه جامعه چندپارگي در در گفتمان شهروندان مدني يافتن ها، مشكل

. ازجمله اين مواردندها ديدگاه همه دست آوردنبه براي مناسب نقطه برقراري توازن
و صاحبنظران فنالندي همچنين مصاحبه هاي انجام شده با تعدادي از مقامات

هاي بلندمدت استفاده نگاري در تدوين برنامه نشان داد كه هرچند از نتايج آينده
به مي مي شود، اما و الزم رسد نظر سياستمداران فنالندي اعتماد كاملي به آن نداشته

. تر گرفته شود نگاري جدي هايي انجام شود تا آينده است براي شناساندن آن تالش
نگاري به اندازه كافي وجود كننده آينده همچنين آنها معتقد بودند كه در اين كشور توليد

آوري، توزيع، ايجاد ايي است كه جمعه يا مجموعه روشفرايند دارد، اما آنچه الزم است
و مشاركت واقعي همه طرف و اجازه دهد اطالعات شبكه هاي ذينفع را افزايش دهد

از آنها با اعتقاد به لزوم شبكه. متناقض پردازش شوند سازي براي جلوگيري
و لزوم استفاده از نقطه محور شدن انجام آينده كارشناس نظرات همه اقشار جامعه پژوهي

و انتقال دانش بين بخش راي آيندهب هاي نگاري عمومي، بر افزايش پيوند همكاري
و ايجاد ماتريس سازماني براي آينده . نگاري راهبردي تأكيد كردند مختلف دولت
و آينده همچنين ايجاد سازماني مستقل براي انجام آينده را پژوهي نگاري در دولت

و بيشتر بر نقش هماهنگ و نظارتي دولت تأكيد داشتندسا مردود دانسته . زي

 گيري نتيجه

مي هاي پنج بررسي روند تصويب برنامه دهد كه نخستين برنامه ساله توسعه در كشور ما نشان
و پس از تصويب مجلس تا برنامه سوم توسعه در سال هاي پس از پايان جنگ تحميلي تدوين

كش مدت پنج هاي ميان در قالب برنامه و با 1382در سال. ور به اجرا در آمدساله براي توسعه
را مقام معظم 1404ساله كشور در افق انداز بيست پژوهانه، سند چشم رويكردي آينده

و  ترين مقام كشور از آينده ايران براي اين سال واقع تصويري كه عاليدررهبري ابالغ كردند
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و برنامه ترسيم كرده بود براي تنظيم سياست ريزي براساس آن در اختيار هاي اجرايي
هاي توسعه در قالب چهار پس از ابالغ اين سند، بايد برنامه. مسئوالن كشور قرار گرفت

و از سال برنامه پنج تبه گام 1384ساله ميگام در خدمت .گرفت حقق اهداف اين سند قرار
دهنـده گسسـت بـين پيمـوده، نشـان هـا كشـور طـي ايـن سـال بررسي مسيري كه

و سند چشم برنامه و چـه در مرحلـه اجـرا بـوده اسـت هاي تنظيمي . انـداز چـه در تـدوين
بي بي هـاي پژوهـي در تنظـيم برنامـه توجهي به اتخاذ سازوكار آينده شك يكي از داليل آن

و مأموريت و اتخاذ حركتي هدفمند هاي مورد انتظار براي تحقـق محور مطابق با گام توسعه
مي نگاهي به برنامه. انداز بوده است سند چشم و هاي توسعه كشور نشان دهد كه در تـدوين

و آرماني بدون توجه به الزامـات  مراحل تصويب هر برنامه، تالش شده است هر هدف خوب
و  و برنامه به فهرسـتي از آرزوهـا مبـدل شـود در عمـل اجراي آن در برنامه گنجانده شود
و پراكنده باشد كه منابع محدود كشور به صـورت اهداف گنجانده شده در آن به قدري زياد

و بي و ناكافي ميان آنها تقسيم بسياري از مواد آن بـدون داشـتن. نتيجه صرف شود جزئي
. هاي اجراي برنامه، بدون تغيير به برنامه بعدي منتقل شوند عملكردي در سال هر گونه

هـاي آينـده كـه در ابتـداي هـر دوره دولـت فنالنـد بـا همكـاري گـزارش نگاهي بـه
و دستگاه وزارتخانه و جمع زيادي از مؤسسات و بـه ها و خصوصـي ويـژه هاي بخش عمومي
و مراكز درگير در آينده دانشگاه و براي بررسي به پارلمان اين كشـور ارائـه ها پژوهي تدوين

و دهنده رويكرد مسئله داده نشان به محوري عنـوان آينـده مطلـوبي انتخاب هدفي مشخص
در همـان. مدت در نظـر گرفتـه اسـت است كه دولت فنالند براي كشور در ميان طـور كـه

سياسـي هـاي گزينـهو بلندمـدت سـناريوهاي گرفتن نظردر گزارش بدان پرداخته شد با
گرفتـه كـه قرار مجلسو دولت بعديهاي گيري تصميم براياي پايه گزارش، اين مربوطه،

به هم در برنامه و هم  نگـاري مسـائل اي براي آينـده عنوان پايه هاي دولت خود را نشان داده
پارلمـان 2030انداز فنالند براي مثال با توجه به تدوين چشم. شود بلندمدت از آن استفاده

دركـ» پايـدار رشد طريقاز رفاه«اين كشور دولت را مكلف كرد با توجه به گزارش آينده  ه
 كـاري ساختار زنـدگي تجديد ارائه شده بود، برنامه خود را با تمركز بر اشتغال، 2013سال
و مداخلهو و اجتماعي محروميتاز براي جلوگيري زودهنگام كارآفريني جوانان قرار دهـد

.كندحلرا زيستي محيطو اجتماعي با ارتقاي رشد پايدار، مشكالت
بر آنچه به تواند مورد تأكيد قرارميمقاله رسي انجام شده در اين عنوان يافته اصلي



 پژوهي جهان آينده 886

و چشم گيرد، لزوم اتخاذ رويكرد آينده در اندازسازي براساس مدل آينده پژوهي نگاري
به كشور به و صورت رويكردي فراگير درحال شكل ويژه از نوع مشاركتي آن است كه گيري
مستلزم اتخاذ سازوكاري براي اين كار از يكسو. سازي در كشورهاي مختلف است پياده
و گسترش مشاركت شبكه و آينده كنندگان در آينده سازي و پژوهي  ديگر ازسوينگاري

و سازمان و انجمن برقراري ارتباط ميان مؤسسات و خصوصي درگير ها هاي علمي دولتي
همچنين پيگيري انجام. پژوهي در كشور با مجلس شوراي اسالمي است در امر آينده

و آيندههآيند و مؤسسات دولتي امري ضروري است نگاري در دولت، وزارتخانه پژوهي . ها
مي شود در دولت مقامي خاص كه زير نظر رئيس بنابراين پيشنهاد مي كند جمهور فعاليت
و منصوب شود تا هم عهده براي موضوع آينده و پژوهي در نظر گرفته شده دار هماهنگي

و سازمان تخانهنگاري در وزار پيگيري آينده و ها و هم رابط ميان دولت هاي دولتي بوده
پژوهي گونه كه در گزارش پيشين تهيه شده در بررسي آينده همچنين همان. مجلس باشد

و بررسي پارلمان فنالند نيز پيشنهاد شد، افزودن به ساختار» كميسيون آينده«پارلماني
كل از نمايندگان فعال در حوزه عنوان كميسيوني تخصصي متش مجلس شوراي اسالمي به
. تواند اين مهم را برآورده كند سياستگذاري عمومي مي

هاي تواند با استفاده از ظرفيت موجود در مركز پژوهش كميسيون آينده مجلس مي
و گروه آينده و همچنين استفاده از توان ساير مراكز مجلس شوراي اسالمي پژوهي آن

و انجمن و فعال در حوزه آيندههاي پژوهشي، مؤسسات و نيز ظرفيت خبرگان پژوهي
و در سطح گسترده ها، موضوع تر افكار عمومي به كمك مركز پژوهش صاحبنظران

و دستورگذاري درباره آينده را پيگيري كند خط تشكيل فراكسيون آينده با هدف. مشي
و نيز گسترده مالت تر كردن سطح تعا استفاده از ظرفيت ساير نمايندگان مجلس

مي درون به پارلماني 1.عنوان پيشنهادي مكمل مطرح شود تواند

___________________________________________________________________________ 
 موردي مطالعه( پارلماني پژوهي آينده« عنوانبا مجلس هاي پژوهش مركز شده منتشر گزارشبه شود رجوع1.

. 13236 مسلسل شماره،»)فنالند پارلمان
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 فصل يازدهم

 پژوهي در دانمارك آينده

ـ  پژوهي در دانمارك آينده. فصل يازدهم





٭مهدي احمديان
نسبتاً، دانمارك با تجارب 1970در دهه. اي طوالني دارد پژوهي دانمارك پيشينه آينده

كمهنگري روب ناموفق آينده توجهي به رخدادهاي غيرمنتظره ناشي رو شد كه در اصل از
و تصميم در اين دوران همچنين نقش تحليل تخصصي در تصميم.شد مي گيري سازي

و در بيشتر برنامه و مشاوره بود  شناختي ها از رويكردهاي روش ريزي دانمارك كمتر از مذاكره
ميگرا استفا تعامل مي ايناز.شد ده به رو لحاظ تاريخي، دانمارك سنت توان گفت كه

و ضعيفي از آينده و پيشفرايندهاي نگاري نگر مشابه در سياستگذاري در سطح ملي منظم
و توسعه حال، اين زمينه در دهه اينبا. داشته است هاي اخير با افزايش بودجه ملي پژوهش

.تغيير كرده استو ايجاد يك شوراي پژوهش راهبردي 
و در خـالل تغييرهـاي شـديد 1970و 1960هـاي پژوهـي در دهـه عالقه به آينـده

و ديگر جوامع صنعتي در 1960در دهه. شده افزايش يافت ساختاري دانمارك دو سازمان
و داراي ارتباط بسيار نزديك در كشور دانمارك، آينده و» هـا آكادمي پژوهش آينده«پژوهي

، شـوراي پـژوهش علـوم اجتمـاعي 1970در سـال. فعال بودند»ها آينده انجمن پژوهش«
سه سال بعد در گزارش ايـن. پژوهي كرد اي را مكلف به بحث درباره آينده دانمارك، كميته

و آينده، گفته شد كه تأسيس يك مؤسسه خاص دولتي در اين حـوزه  كميته درباره جامعه
و بهترين رويكـرد، هماهنـگ  و هـم(زي مؤسسـات موجـود سـا ضرورت ندارد هـم دولتـي

و بخش رشته(و مطالعات موجود) مستقل .ت، اما اين رويكرد پايدار نمانداس) هاي منفرد ها
و ديگر كشـورهاي اروپـاي غربـي بـا 1990و 1980هاي در دهه ، تطبيق دانمارك

و پرچالش، نيازمندي به آينده را محيط پرتغيير ودوپژوهي هـاي همبسـتگي چندان كرد
و ملت به ميان دانمارك هـاي ويژه حوزه اسكانديناوي، اين كشور را به همكاري هاي ديگر،

.پژوهي سوق داد هاي آينده مشترك با كشورهاي اين حوزه در پژوهش
ــه همــراه 2000در ســال ــرد توســعه كســب«، ب ــار راهب ــه»2000وك ، يــك برنام

___________________________________________________________________________ 
.ارشد پژوهشگر٭
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شدنگاري فناوري ازسوي دولت دانمارك پيش آينده در. نهاد و اين برنامه در دولت جديـد
شد 2001سال  و فناوري دانمارك در دولت. اصالح پس از بازسازماندهي زيرساخت علم

و صـنعت، 2001جديد در سال  و نـوآوري، وزارت اقتصـاد، تجـارت ، وزارت علم، فناوري
و همچنين نظام ملي مشاوره پژوهش، به سه كنشـگر اصـلي در مـديري ت وزارت آموزش

و فناوري دانمارك تبديل شدند پژوهي دانمارك نيز در قالب ايـن هاي آينده فعاليت. علم
و بيشـتر از عنـوان آينـده  و كنشگران آن سـاماندهي شـده بـود و نظام پژوهشي نگـاري

مي نگاري فناوري براي اين فعاليت آينده .شد ها استفاده
و نوآوري مسـئول دانشـگاه11يت اداره امـور در ساختار جديد، وزارت علم، فناوري

و نـوآوري ايـن كشـور را برعهـده دانمارك، پژوهش و سياستگذاري فناوري هاي صنعتي
تأسيس قـرار گرفتـه بودنـد، ها زيرمجموعه وزارتخانه تازه دانشگاهكه درحالي. گرفته بود

و مأموريت متنـوع بودنـد، مؤسسه پژوهشي بخشيكه تركيبي از مؤسسه 25 هاي با اندازه
پژوهـي رو در آينـده نهادهـاي دانشـگاهي پـيش. هاي ديگر شـدند زيرمجموعه وزارتخانه
آزمايشگاه ملي ريسو، دانشگاه فنـي دانمـارك، دانشـكده داروسـازي: دانمارك عبارتند از
و مؤسسـات پژوهشـي، بـه بخش خصوصي هم با همكاري دانشگاه. سلطنتي دانمارك ها

ر هاي آينده آرامي فعاليت .ا گسترش دادپژوهي خود
دو. پژوهي دارد دانمارك فعاالن پرشماري در حوزه آينده در ميان اين انديشـمندان،
، بنيانگـذار»1تُركيل كريستنسـن«كنند؛ چهره سرشناس بيش از ديگران جلب توجه مي

و خانم مؤسسه آينده و»2آنه ليسه كيا«پژوهي كپنهاگ عامـل شـركت مـدير، بنيانگـذار
نخسـتين عنـوان يستنسن، شهرت اصلي خود را وامدار اين است كه بـهكر.»كيا گلوبال«

و توسعه اقتصادي3سازمان دبير كل او بنيانگـذار مؤسسـه. خدمت كرده اسـت همكاري
و ديگر نهادهاي آينـده 1970پژوهي كپنهاگ در سال آينده و در باشگاه رم پژوهـي بوده
المللـي هاي بيني كپنهاگ از همكاريپژوه مؤسسه آينده. المللي فعاليت داشته است بين

و شـيلي، طيـف بهره مي و اكنـون ايـن مؤسسـه در سـه كشـور آرژانتـين، برزيـل گيرد
مي گسترده .كند اي از خدمات پژوهشي را عرضه

___________________________________________________________________________ 
1. Thorkil Kristensen 
2. Anne Lise Kjaer 
3. Organisation for Economic Co-Operation and Deveiopment (OECD) 
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 هايش اگرچه يك چهره برجسته دانشگاهي نيست، اما با سخنراني آنه ليسه كياخانم
ميو ديدگاه و تجارب مطرح در آنها شناخته به. شود ها از عنوان معرفي خانم كيا 7يكي
، شهرت او را دوچندان 2015پژوه برتر جهان ازسوي هافينگتون پست در سال آينده

.هاي چندمليتي نامداري هستند شده شركت كياگلوبال، شركت مشتريان اعالم. كرده است
يكـي از ايـن. اند دانمارك توسط راويان مختلفي روايت شدهپژوهي هاي آينده پروژه

پژوهـي هاي آينـده نگري اروپاست كه تصوير پروازي از پژوهش راويان، شبكه پايش آينده
مي دانمارك به را از منظـر تحليلـي ايـن نهـاد، بيشـترين سـهم بـرون. دهد دست دادهـا

دهـد كـه ايـن نشـان مـي.دارنـد» نگاشـتره«و» هـا اولويـت«،»هاي سياستي توصيه«
ره اند، زيرا اولويت اي داشته ها، گرايش تجويزي برجسته پژوهش و نگاشـت هـم عمـدتاً ها

و نهادهـاي دولتـي، بـيش از نهادهـاي. تجويزي هستند همچنـين مؤسسـات پژوهشـي
و ديگر مشتريان، مخاطب پژوهش .اند هاي ياد شده بوده خصوصي

پژوهـي نگر دانمـارك را مصـداق آينـده آينده هاي توان دو مورد از سياستگذاري مي
و 2005سـازي دولـت دانمـارك در سـال راهبرد جهاني: راهبردي در سطح ملي دانست

ــژوهشِ« ــرد جهــاني.»2015پ هــاي اي از حــوزه ســازي، بررســي طيــف گســترده راهب
» 2015پـژوهشِ«اين راهبرد انگيزه سياسي براي پروژه. سياستگذاري را هدف قرار داد

هـاي برنامـه پژوهشـي راهبـردي، تعيـين اولويـت»2015پژوهشِ«فراهم كرد هدف را
.هايي از اين برنامه، تعيين شده بود دولت، يا حداقل بخش

مي در دو» شـكاف قـدرت«و ناچيز بودن» استقبال از عدم قطعيت«توان مجموع را
تقبال از عـدم هرچنـد اسـ. پژوهـي دانمـارك دانسـت كننده در شاكله آينده مؤلفه تعيين

پژوهانـه عموميـت دارد؛ نـاچيز بـودن شـكاف قـدرت قطعيت در گسترش ديدگاه آينـده 
مي. تري براي دانمارك است ويژگي بومي گيـري تـوان در بهـره اين تمايز بارز دانمارك را

و برنامه گسترده از رويكرد مشاركتي در آينده ريزي دانسـت كـه جمعيـت نسـبتاً انديشي
و همبسـتگي ملـي ايـن كشـور، در موفقيـت ايـن رويكـرد نقـش اندك، ثبات سياسـي 

.اي دارند برجسته
پژوهي، پژوهشي آينده. پژوهي هر پژوهشي نيست كه به آينده مربوط باشد آينده

كل ها در راستاي رسيدن به چشم است كه براي بهبود تصميم نگر انداز آرماني، با رويكرد
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و متكي بر ارزشو همكاري اج جويانه و زني درباره آينده تماعي، به گمانههاي هاي بديل
مي راهكارهاي تحقق آينده كننده بنابراين در مطالعه آثار علمي تبيين. پردازد هاي بهتر

و ميان آينده و فعاليت اين رشته، بايد دقتي خاص به خرج داد و پژوهي هاي مشابه آن
.حتي ميان مكاتب گوناگونش تمايز قائل شد

نگـر، اغلـب بـا ديـدگاه هـاي آينـده پژوهي، فعاليـت ري رشته آيندهگي پيش از شكل
و با هدف پيش اثبات و. بيني تخصصي آينـده بودنـد گرايانه بـا بهبـود درك پژوهشـگران

و هـاي كيفـي گرايانه در انديشيدن به آينده، الگو هاي ديدگاه اثبات حاكمان از كاستي تـر
يا كــل در ايــن الگوهــا، جلــب مشــاركت. فتنــدنگــر بــراي تصــويرپردازي از آينــده رواج

و نمايندگان ذينفعان، اهميت بيشتري يافته بـود  جـاي همچنـين بـه. متخصصان متنوع
و فراتر از آن، به پايگـاه داده هاي كمي، بيشتر به داده تأكيد بر داده هاي مكتوب غيركمي

و اجماعي مورد استفاده قرا ذهني توجه شد كه با روش ميهاي نوين خالقانه .گرفتر
و نيازهاي بشر در اواخر پژوهي، سبك متفاوتي از آينده آينده نگري را به تناسب امكانات

كه اين سبك نوين با نام. قرن بيستم به جهانيان عرضه كرد هاي گوناگوني شناخته شد
از واژه .»Prospective«و » Futures Studies«،»Foresight«: هاي برگزيده آن عبارتند

بهاگرچه و ترويج اين واژه خاستگاه و روش كارگيري ها ها متفاوت بود، اما تبادل مفاهيم
شد هاي اين واژه سبب شد كه نتوان در عمل، تمايز چشمگيري ميان داللت . ها قائل

در آغـاز،. پـردازد پژوهـي در دانمـارك مـي در چند بخش به تبيين آيندهمقاله اين
و حاكميتي دانمارك  و حـاكميتي با توجه خاص به زمينهبافت اجتماعي هـاي اجتمـاعي

زمينـه، پيشـينه بـا ايـن پـيش. نگـاري، مطالعـه شـده اسـت آينـده خصوصدانمارك در
و پس از آن جـدا 2000پژوهي در دانمارك به دو بازه زماني پيش از سال آينده ميالدي

كـ پژوهي دانمارك معرفي شـده در ادامه دو چهره شاخص آينده. شده است ه هريـك انـد
در. پژوهـي نيـز هسـتند بنيانگـذار يـك مؤسسـه خوشـنام آينـده رهيافـت ايـن دو نفــر

و نقاط برجسته زندگي حرفه آينده و همچنين رويكرد كلي مؤسسـه پژوهي هـاي اي آنان
هـاي در پايان گزارش، ضمن مرور بر پژوهش. مرتبط با ايشان به اختصار بيان شده است

هـاي بندي مختصـري از يافتـه ها، جمع راويان اين پژوهش پژوهي دانمارك از منظر آينده
.گزارش، ارائه شده است
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 پژوهي آينده تاريخچه.1-11
و گرينلند) جزيره18شامل(كشور پادشاهي دانمارك شامل دانمارك، جزاير فارو

و در شمال غرب قاره اروپا واقع شده است) ترين جزيره جهان بزرگ( و. بوده به جزاير فارو
يك. است خودمختاري اعطا شده 1979و 1948هاي ترتيب در سال گرينلند به دانمارك

و درياي بالتيك قرار  و غيركوهستاني است كه ميان درياي شمال كشور كوچك، مسطح
و آلمان از جنوب  و با كشورهاي سوئد از شرق، نروژ از شمال همسايه) با مرز خاكي(دارد

بيشتر جزاير. جزيره ديگر تشكيل شده است 406و يولند جزيره شبهاز كشور اين. است
اي از كشور هاي عمده بخش. اين كشور بسيار كوچك، كم جمعيت يا غيرمسكوني هستند

و بسياري از محل به دانمارك را آب فراگرفته مساحت. اند وسيله پل به هم وصل شده ها
بر 43094دانمارك  و جمعيت آن بالغ كه 500ون ميلي5كيلومتر مربع هزار نفر است

و  و از اتباع تركيه، پاكستان، عراق، ايران، سومالي حدود نيم ميليون نفر آنها خارجي
و چهارصد هزار نفر. يوگسالوي سابق هستند جمعيت كپنهاگ نزديك به يك ميليون

از. است 1.رسد هزار نفر نمي 250هيچ شهري غيراز كپنهاگ جمعيتش به بيش

و آلماني اين كشور دانماركي است؛ زبان اگرچه زبان رسمي هاي فاروئي، گرينلندي
واحد پول اين كشور كرون. هاي محلي در اين كشور رسميت دارند زبان عنوان نيز به

و با اينكه در سال  به اتحاديه اروپا پيوسته، اما به حوزه يورو 1973دانمارك است
به. است نپيوسته پرچم اين. مسيحي لوتري هستند درصد مردم دانمارك،80نزديك

ترين پرچم رسمي در ميان اي سرخ است؛ قديمي كشور كه يك صليب سفيد بر زمينه
شكل خود را حفظ كرده كنونتا 1625شود كه از سال كشورهاي جهان شناخته مي

و صليب سفيد اين پرچم را در پرچم كشورهاي انگليس، سوئد، نروژ،2.است فنالند
.وان ديدت ايسلند هم مي

بنيـان 1849پايـه قـانون اساسـي در سـالبرحكومت مشروطه پادشاهي دانمارك
، 1915مثال در سـال است، براي ها تغيير كرده اين قانون در طي سال. نهاده شده است

اسـت، تعـديل شـده 1953قانون اساسي كنوني در سال. حق رأي به زنان نيز اعطا شد
) پارلمـان(مجلـس. اسـت مانـده ليه خـود بـدون تغييـر ولي بيشتر اصول آن از شكل او

___________________________________________________________________________ 
1. http://www. copenhagen. mfa. ir/index. aspx?fkeyid=&siteid=73&pageid=33858&siteid=73 
2. www. guinnessworldrecords. com/world-records/oldest-continuously-used-national-flag/ 
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و تصويب مي1دانمارك كه فُلكتين ايـن. كند نام دارد، قوانين دانمارك را به رأي گذاشته
اعضاي پارلمـان در هـر. اند عضو دارد كه از احزاب سياسي مختلف برخاسته 179مجلس 

مي نوبت براي يك دوره چهار از وزير مـي نخستالح اينبا.شوند ساله انتخاب توانـد قبـل
و خواستار انتخابات عمومي شود تن. پايان اين دوره چهارساله پارلمان را منحل كرده دو
و دو تن از آنها در جزاير فارو انتخاب مي .شوند از اعضاي پارلمان دانمارك در گرينلند

و ناتو است نه توليد اين كشور از نظر سرا. دانمارك از اعضاي مؤسس سازمان ملل
كم) دالر 37000(ناخالص داخلي در رتبه ششم  بودن شكاف درآمدي، در رتبهو از نظر

به. اول جهان قرار دارد مردم جهان اعالم» ترين راضي« عنوان مردم دانمارك پياپي
شركت يونيورسام با انتشار شاخص ساليانه شادي، 2016همچنين در سال. شوند مي

و راضيكشور دانمارك را در رتب اين. ترين نيروي كار در دنيا قرار داده نخست شادترين
ميبهكشوري با كمترين فساد اداري در جهان عنوان كشور به .آيد شمار

و افزون بر تعهدات جهاني مطرح دانمارك در حوزه حقوق بشر نقش فعالي داشته
بشر اروپا پيوسته شده ازسوي سازمان ملل، با عضويت در شوراي اروپا به معاهده حقوق 

دانمارك نخستين 1969در سال. است كه خود تأثير فراواني روي قوانين دانمارك دارد
در. كشور جهان بود كه پورنوگرافي را در قانون خود آزاد كرد همچنين پارلمان دانمارك

رو ازاين2.به ازدواج همجنسگرايان رأي مثبت داد) 2012ژوئن7( 1391خردادماه 18
.ان دانمارك را يكي از نمادهاي آرماني ليبراليسم در جهان دانستتو مي

در زمينه.2-11 و حاكميتي دانمارك  نگاري آينده خصوصهاي اجتماعي
و برنامه دانمارك با وجود سابقه نسبتاً خوب در پيش ريزي، از نخستين كشورهايي نگري

و نبود كه آينده در نظامفرايندهاي نگاري و مند مشابه را سياستگذاري علم، فناوري
و ساير حوزه و راسموسن. هاي سياستگذاري ملي در پيش گرفتند نوآوري 3اندرسن

.كنند داليل مختلفي را براي اين تأخير بيان مي
، دانمارك با تجارب نسبتاً ناموفق 1970دليل نخست اين است كه در دهه

___________________________________________________________________________ 
1. Folketinget 
2. http://www. bbc. co. uk/persian/rolling_news/2012/06/120607_an_rln_denmark_gay_marriage. shtml 
3 Andersen and Rasmussen, 2014.  
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، دولت 1974و 1971هاي در سال1نگر در دو طرح آينده.شدرو روبه نگري آينده
و تحوالت به20و15دانمارك روندهاي اجتماعي هاي دولتي ترتيب براي بخش ساله را

و بحران اقتصادي دهه.و خصوصي تحليل كرد  1970متأسفانه اين مطالعات بحران نفت
و اين سبب بازتاب منفي اين مطالعات در ميان اقتصاددانان و را در نظر نگرفته بود

شد برنامه .ريزان دولتي
و تصميم دليل دوم ضعف رويكرد تصميم دربرگيري سازي پايه تحليل تخصصي

و مردم«اين موضوع از طريق پروژه پژوهشي بسيار بزرگ با عنوان. دانمارك بود ساالري
را» قدرت در دانمارك تبيين شد كه مجلس دانمارك كمي پيش از آغاز هزاره جديد آن

ساالري دانمارك در آغاز قرن هدف اين پروژه تحليل وضعيت مردم.2انجام داد
 هاي گيري هاي اين پژوهش اين بود كه اساس تصميم گيري يكي از نتيجه. يكم بودو بيست

:مند مسائل، مذاكره بوده است جاي تحليل نظام سياسي اغلب به
 هاي گيري ريزي تصميم اي براي پايه هاي جاافتاده دانمارك برخالف سوئد، هرگز رويه«
هاي دولتي تحليلي در گزارش- سطح علمي. بر دانش در دسترس نداشته است مبتني

به اين گزارش. دانمارك عموماً پايين است جاي ارائه تحليلي از مسائل سياستي، ها اغلب
به اين... شوند نتيجه مذاكره ديده مي مي گونه رسد كه يك اصل سياستگذاري نظر

مي«: وجود دارداينچنيني  مي در ميانه مسير حلش ـ هميشه حل كنيم توانيم مسائل را
و ناخوشايندي وجود داشته باشد نگري كنيم، حتي اگر پيامدهاي پيش 3.»نشده

مي افزون بر اين، مطالعه مردم و قدرت به اين نتيجه رسد كه شكاف قدرت ساالري
شكاف فروكاسته به ارتباط ميان اين. در جامعه دانمارك تقريباً ناپديد شده است

اعمال مي و خبرگان نيز شود، خبرگاني كه اختياراتشان تقريباً محو شده شهروندان
به. است مي بنابراين، و نظر رسد كه در بافت سياسي دانمارك، رويكردهاي مشاركتي

و تحليلي هستند تر از رويكردهاي نظام اجماعي، براي سياستگذاران جذاب .مند
و فناوري به سازمان طور سنتي نسبت به كشورهاي عضو دليل سوم اين بود كه علم

كمهمكاري توسعه اقتصادي در اواخر دهه. اند تري در دانمارك ايفا كرده اهميت، نقش

___________________________________________________________________________ 
1. Perspektivplan I & II.  
2 Togeby and et al., 2003.  
3 Togeby and et al., 2003.  
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و توسعه، هزينه1980  نسبت به توليد ناخالص ملي، هاي دولتي دانمارك براي پژوهش
، درنتيجه. بودسازمان همكاري توسعه اقتصاديي هاي كشورها كشور، در ميان كمترين

هاي نگاري براي تعيين اولويت نياز به سازوكارهاي پشتيبان سياستگذاري مانند آينده
و توسعه دولتي كمتر بود .بودجه پژوهش

مي به توان به اين واقعيت اشاره كرد كه براي چندين دهه، انجمـن عنوان آخرين دليل
ف1فناوري دانمارك و بيننقش هـاي سياسـتي دربـاره اي در بحـث المللي شناخته شده عال

و فناوري ايفا كرده است ظرفيت و پيامدهاي علم بازوي ارزيابي فناوري مجلس اين نهاد. ها
گـرا اسـتفاده كـرده اسـت، ماننـد دانمارك است كه بيشـتر از رويكردهـاي روشـي تعامـل 

و همايش هاي آينده، پانل كارگاه همچنين شايان توجـه اسـت. هاي اجماعي هاي شهروندان
كه دانمارك در كنار ديگر كشورهاي شمال اروپا، از سنت معتبر ارزيابي سياست برخـوردار 

و نوآوري را هم دربرمـي است كه سياست از. گيـرد هاي علم تركيبـي از اسـتفاده گسـترده
و ارزيـابي فنـاوري مـي ارزيابي خـاص از گيـري چـارچوبي توانـد بـه شـكل هـاي سياسـت

مي سياستگذاري انجاميده باشد كه نياز به آينده .كاهد نگاري را
را دانمارك در بين نخستين كشورهايي كه آشكارا آينده كار گرفتنـد نبـود،بهنگاري

و برنامـه شـبه آينـده فراينـدهاي اما بايد توجه داشت كه در چندين دهه،  ريـزي نگـاري
دا راهبردي را در بخش بـا» هاي اقدام انـرژي برنامه«براي مثال،. ده بودهاي منفرد انجام

و هـم از نظـر نتـايج، شـباهت زيـادي بـه فراينـد برخورداري از تنوع بـاال، هـم از نظـر 
و پانـل مثـال ديگـر اسـتفاده گسـترده از كارگـاه. نگاري داشتند آينده هـاي هـاي آينـده

و منطقه شهروندان در برنامه تمركـز بـر تعامـل بـا در مـورد دوم،. اي اسـت ريزي شهري
و نه به .نگاري محور آينده كارگيري خبره عموم مردم بوده

و حاكميتي در دهه اخير تغيير اين با حال بايد توجه داشت كه اين زمينه اجتماعي
بودجه دولتي پژوهش 2005دانمارك، از سال» سازي راهبرد جهاني«پايهبر. كرده است

اكنون دانمارك در ميان كشورهاي درنتيجه. استو توسعه افزايش قابل توجهي يافته 
و همكاري توسعه اقتصادي سازمان عضو از باالترين بودجه دولتي در زمينه پژوهش

سازي، افزايش بخشي يكي ديگر از اقدامات مهم در راهبرد جهاني. توسعه برخوردار است
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، 2005سالدر. يافت از بودجه پژوهشي دولتي بود كه به شكل رقابتي اختصاص مي
و مراكز پژوهشي دوسوم بودجه دولتي پژوهشي دانمارك مستقيماً به دانشگاه ها

در اختصاص يافت كه هدف بلندمدت آن افزايش بخش رقابتي بودجه آنان از يك سوم
به. بود 2010به نيمي از كل بودجه آنان در سال 2005سال  ويژه براي اين تأمين مالي

هاي راهبردي هم براي يك شوراي پژوهش. شده بودهاي راهبردي طراحي پژوهش
از كمك به افزايش همكاري ميان پژوهش و خصوصي در پيوستاري هاي دولتي

.هاي داراي اهميت راهبردي براي كشور، تأسيس شده است حوزه
مي در جمع به توان اين بندي از گونه گفت كه لحاظ تاريخي، دانمارك سنت ضعيفي

و آينده و پيشدهاي فرايننگاري نگر مشابه در سياستگذاري در سطح ملي داشته منظم
و ايجاد حال، اين زمينه در دهه اينبا. است و توسعه هاي اخير با افزايش بودجه ملي پژوهش

 نگاري اين چارچوب درحال تغيير، نياز به آينده. يك شوراي پژوهش راهبردي تغيير كرده است
در مسير اين تغيير،.ي براي پژوهش راهبردي كرده استهاي سياس كننده اولويت تعيين را

و پس از آن، نقطه عطفي براي آينده 2000سال  پژوهي در دانماركو چند سال پيش
مي به وبرزيرا؛ آيند شمار پايه مطالعات ملي، رويكرد دولتي در اين مقطع زماني دگرگون شد
پژوهي رو پيشينه آينده ايناز. گرفتتبع آن بخش خصوصي هم در معرض تغيير رويه قرار به

و هزاره سوم جدا شده است .در دانمارك، به دو بخش متناظر با هزاره دوم

 پژوهي در دانمارك در هزاره دوم آينده.1-2-11
ميالدي جستجو 1930و 1920هاي پژوهي دانمارك را در دهه پيشينه آينده،1يورگنسن

و تعادل بر هم خورده ميان. كند مي آن زمان مسائل مرتبط با توسعه بلندمدت صنايع
و تالش و صنعت كل كشاورزي شد نگر توسعه جامعه در اين حوزه هاي ارزيابي . ها انجام

و در انتهاي دهه دي، افرادي ازسوي شوراي سياست خارجي، ميال 1950در اين مسير
در عالقه به آينده. اي در حوزه روندهاي جهاني توسعه انجام دادند مطالعه پژوهي درحالي

و ديگر جوامع 1970و 1960هاي ده و در خالل تغييرهاي شديد ساختاري دانمارك
سازان صنعتي شده افزايش يافت كه برخورداري از تصويري از آينده براي تصميم
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و كشورهاي بندي تغييريافته بين چالش منابع، تقسيم. ضرورت يافته بود  المللي نيروي كار
از پژوهي را نمايان گيري از آينده صنعتي شده، اهميت بهره داراي درآمد متوسط تازه تر

در اين شرايط، دانمارك كه حجم نسبتاً بزرگي از تجارت خارجي. كردند گذشته مي
مي تحت تأثير توسعه بينشدتبهداشت،  .گرفت المللي قرار

و داراي، دو سـازمان فعـال در آينـده 1960در دهـه1به روايـت اسـكوالدت پژوهـي
انجمـن پـژوهش«و2»ها آكادمي پژوهش آينده«ارتباط بسيار نزديك در كشور دانمارك، 

آرن«. تأسـيس شـدند 1968و انجمن در سال 1967آكادمي در سال. بودند3»ها آينده
ــن و4»سورِنس ــت ــده گرف ــي آن را برعه ــر كل ــادمي، دبي ــدو تأســيس آك ــل«از ب تُركي
را هـم در سـازمان همكـاري توسـعه اقتصـادي كلـي دبيرنيز كه آن زمان5»كريستنسن

.سوابق خود داشت، رئيس آكادمي شد
و علمـي بـود كـه تخصـص رشـته آكادمي متشكل از گروهي از افراد ميـان هـاي اي

نفر بودند51، اعضاي آن 1970در سال. گرفت متالورژي تا ادبيات را دربرميگسترده از 
كه بيشتر آنان اصالت دانماركي داشتند، اما اعضايي از كشورهاي بلژيـك، فرانسـه، نـروژ، 

و آمريكا نيز در آن  ميبهسوئد و گروهـي. خوردنـد چشم انجمـن شـامل اعضـاي فـردي
برجسته رهبري امور در دولت، صنعت، بازار كـار، هاي شد كه تمايل داشتند به چهره مي

و نظاير اينها تبديل شوند . كشاورزي، آموزش
و ديگر فعاليت هاي آينده پروژه ها از طريق تعامـل ميـان دو سـازمان تعريـف پژوهي

و بين اين پروژه. شدند مي المللي بودند كه شماري از آنها با همكـاري ها در دو سطح ملي
مي هاي مرتبط گروه انسـان در جهـان درحـال«شدند، همچـون در كشورهاي ديگر اجرا
ـ ارتباطات«،»تغيير و انجمـن از ايـن.»بحران شـهرهاي بـزرگ«و» اطالعات آكـادمي

كل واقعيت آگاهي داشتند كه آينده و پرداختن به مسائل چنـدوجهي، پژوهي بدون نگري
مي بي و به همين دليل همكـاري خاصيت راه در موضـوع هـاي گسـترد ماند هـاي كـالن

.كردند طراحي مي
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2كه برتراند دو ژوِنل1»فوتوريبِلز«المللي پژوهي با ياري سازمان بين انجمن آينده

و اداره مي پرداخت؛3»فوتوريبلرن«اي كرد، به انتشار نشريه دوره فرانسوي آن را تأسيس
مي هاي فراملي دانمارك در حوزه آينده كه وجهي ديگر از همكاري .كند پژوهي را مشخص

 1970پژوهـي در دهـه ها را در گسترش نهـادي آينـده يورگنسن ادامه اين فعاليت
را، شوراي پـژوهش علـوم اجتمـاعي دانمـارك، كميتـه 1970در سال. كند دنبال مي اي

سه سال بعد در گزارش اين كميته درباره جامعه. پژوهي كرد مكلف به بحث درباره آينده
و  و آينده، گفته شد كه تأسيس يك مؤسسه خاص دولتي در اين حـوزه ضـرورت نـدارد

و هم مسـتقل(سازي مؤسسات موجود بهترين رويكرد، هماهنگ و مطالعـات) هم دولتي
و بخش رشته(موجود علمـي را شـوراي هـاي در آن زمان، پـژوهش. است) هاي منفرد ها

و برنامـه  پژوهـي نيـز بـه رو آينـده ازايـن. كـرد هماهنـگ مـي4ريـزي دانمـارك سياست
. اي گرايش بيشتري پيدا كنـد رشته هاي اين شورا افزوده شد تا به رويكرد ميان مسئوليت

هـاي تشكيل شد كه واسـطه 1978پژوهي در سال اي كاري براي آينده مدتي بعد كميته
ــراي هما ــه هــا پيشــنهاد مــي ســازي هنــگمتنــوعي ب و بعــد از آن دبيرخان ــراي داد اي ب

شد آينده .پژوهي تأسيس
از با اين توصيف، مي هـاي ين پيشـران تـر مهـم توان گفت كـه بخـش دولتـي يكـي

پژوهي بخـش دولتـي هاي پرشمار آينده در ميان پژوهش. پژوهي در دانمارك است آينده
، دو گزارش جامع درباره توسـعه اقتصـادي ميالدي 1970و 1960هاي دانمارك در دهه

اي، مطالعـه 1968دولت دانمـارك در سـال. تري داشتند ساله نقش برجسته15در افق
و اقتصاد ملـي تعريـف كـرد درباره اولويت و تعامل ميان بخش دولتي هاي مخارج دولتي

ه بعـد از ايـن كـار، پـژوهش ديگـري دربـار. منتشر شـد 1971كه دستاورد آن در سال 
شد 1973هاي توليدي منفرد در سال هاي قابل انتظار در بخش توسعه پـژوهش. منتشر

ــه ســرمايه در موضــوع ــاه گــذاري هــاي فرعــي ديگــر، بيشــتر ب مــدت، هــاي دولتــي كوت
و فرصت جمعيت مي شناسي، تغيير در نيروي كار هـا اين پـژوهش. پرداخت هاي آموزشي

نهادهـاي. بيش از گذشته تقويت شدند 1980 ها انجام شد كه در دهه زير نظر وزارتخانه
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از. هاي مرتبط با بخش دولتي سهم داشتند متنوعي در اجراي پژوهش شوراي اقتصاد كه
مي نمايندگان گروه و هيئـت شد، از طريق دبيرخانه هاي فشار مختلف تشكيل اي مستقل

اقتصـاد دانمـارك اي متشكل از سه پروفسور اقتصاد سياسي، به ارزيابي دو ساليانه رئيسه
و روستايي(هاي محلي همچنين فرمانداري. پرداخت مي به شكل مشاركتي يـك) شهري

.نهاد پژوهشي براي مطالعه اقتصاد تأسيس كرده بودند
هاي پژوهي در مؤسسه آموزش هاي آينده، شماري از پژوهش1970در دهه

هاي پژوهش. گرا كم بود هاي پژوهشي آينده پيشرفته دانمارك اجرا شدند كه تعداد پروژه
و روندهاي عمومي بزرگ و بلندمدت اقتصادي متمركز تر بر انرژي، ترابري، كشاورزي تر

و توسعه فناورانه اختصاص يافته هاي كوچك پژوهش. شده بودند تر به صنعت ماهيگيري
و توسط پژوهشگرهاي دائمي يا تيم بخش عمده اين كارها چندرشته. بودند هاي اي بود
ميمور هاي المللي در پژوهش يك نمونه برجسته از همكاري بين.شد دي انجام

و مديريت 1990پژوهي، پژوهشي با موضوع دانمارك آينده بود كه در دانشكده اقتصاد
در آن زمان. انجام شد2و با همياري مؤسسه هادسون آمريكا1وكار آرهوس كسب

و خارجي، تمام مطالعات به آينده مؤسسات پژوهشي دانماركي به گرا را صورت موردي
.بردند پيش مي

» تُركيل كريستنسن«و با ابتكار 1970پژوهي كپنهاگ در سال مؤسسه آينده
به دامنه موضوعي پژوهش. تأسيس شد و بيشتر هاي اين مؤسسه بسيار گسترده بود

مي بيني پيش و روندهاي جهاني توسعه اين دو پژوهش برجسته. پرداخت هاي فناورانه
و كارخانه هاي اقتصادي بين، مطالعات وابستگي1980مؤسسه در سال  هاي المللي

با اي در حوزه آينده اين مؤسسه نشريه. بود 2000لبنيات دانمارك در افق  پژوهي
اين مؤسسه. كرد پشتيباني شوراي پژوهش علوم اجتماعي دانمارك را منتشر مي

پ(پژوهي واسطه آكادمي آينده به از كه متشكل از حلقه)ها ژوهش درباره آيندهآكادمي اي
و نمايندگان كسب ريزي كرده بود اي را طرح وكارها، ارتباطات گسترده پژوهشگران نامدار

به هاي دورهو گزارش مي دست آمده از پژوهش اي . گذاشت ها را در اختيار اعضاي خود
پژوهي هاي آيندهشبخش خصوصي دانمارك، نسبتاً ديرتر از بخش دولتي به پژوه
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و صنعت براي مثال، آينده. ريزي بلندمدت روي آوردو برنامه پژوهي كشاورزي، لبنيات
ها كه معموالً از بودجه اين پژوهش. هاي تجاري آغاز شدند الكترونيك با ابتكار سازمان

مي دولتي هم بي .شدند بهره نبودند، بيشتر با همكاري نهادهاي خارجي انجام
و ديگر كشورهاي اروپاي غربي با 1990و 1980يها در دهه ، تطبيق دانمارك

و پرچالش، نيازمندي به آينده و همبستگي محيط پرتغيير هاي پژوهي را دوچندان كرد
و ملت به ميان دانمارك هاي ويژه حوزه اسكانديناوي، اين كشور را به همكاري هاي ديگر،

آ مشترك با كشورهاي اين حوزه در پژوهش همچنين. پژوهي سوق داد يندههاي
و برنامه را ريزي، نياز به بازنگري در نظام آينده مطالعات ملي در حوزه حاكميت نگري

ها، هزاره سوم را با رويكردي متفاوت در حوزه دانمارك با اين زمينه.شد يادآور مي
.پژوهي آغاز كرد آينده

 پژوهي در دانمارك در هزاره سوم آينده.2-2-11
و راسموسن ميالدي 1995پژوهي دانمارك را در دهه بذرهاي تحول در آينده(1اندرسن

مي يافته در. شود اند؛ كه در اينجا از بيان آنها روايت در يك پژوهش دولتي منتشر شده
توصيه كرد كه وزارت2پژوهش، سياست، شوراي پژوهشي دانمارك براي 1995سال 

اين.3راهبردپردازي خود در نظر بگيردفرايندهاي را در پژوهي علم، استفاده از آينده
المللي در اين زمينه را ارزيابي شورا همچنين توصيه كرد كه اين وزارتخانه تجربيات بين

و به برنامه و ژاپن اشاره كند هاي آينده كند در سال. نگاري در انگليس، آلمان، هلند
و ارزيابي امكان، انجمن فناوري دانمارك، يك كارگروه مست1998 قل را براي تحليل

در اين مطالعه،. نگاري فناوري در دانمارك تأسيس كرد اندازي برنامه آينده راه
به آينده و تحليل فعاليت« عنوان نگاري فناوري هايي از تحوالت بلندمدت هاي گفتگومحور

و جامعه با هدف شناسايي فناوري اس در علم، فناوري، اقتصاد ت داراي هايي كه ممكن
و يا اجتماعي باشند كارگروه پيشنهاد كرد كه4.تعريف شده بود» ويژگي خاص اقتصادي

25اي حدود نگاري فناوري ارائه دهد كه از بودجه اي براي آينده مجلس دانمارك برنامه
___________________________________________________________________________ 

1. Andersen and Rasmussen, 2014.  
2.. Danish Research Council for Research Policy 
3 Korsgaard and Buus, 1995.  
4 Teknologirådet, 1999.  
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براي مدت سه سال) ميليون يورو2/4تا3/3حدود(ميليون كرون دانمارك30تا
. برخوردار باشد

نگاري، يك برنامه آينده»2000وكار راهبرد توسعه كسب«، به همراه 2000سال در
...«: راهبرد ياد شده دربردارنده اين عبارت است.1فناوري را دولت دانمارك پيشنهاد داد

نگاري فناوري در دانمارك را ارائه سازي يك پروژه آينده دولت طرح آغازين براي پياده
و بهبود بنيان تصميمهدف، افزاي. خواهد داد گذاري در توسعه سازي براي سرمايهش دانش

مي. فناوري در دانمارك است در گذاري تواند در ارتباط با سرمايه اين پروژه هاي دولتي
و در ارتباط با گروه از اين.»تر انجام شود اي بزرگ رشته هاي پژوهشي ميان خدمات فناورانه

به منظر، آينده مي هاي كسب بخشي از سياست وانعن نگاري فناوري و وكار دولت ديده شد
2وكار دانمارك اين پروژه در ابتدا در آژانس توسعة تجاري كسب. نه بخشي از سياست علم

شد 2001نگاري در اوايل سال مستقر شد كه در پي آن يك برنامه آزمايشي آينده . اجرا
2/3حدود(يون كرون دانمارك ميل24نگاري، بودجه اختصاص يافته به برنامه آينده

. تعيين شده بود 2004تا 2001براي دوره) ميليون يورو
و تغيير دولت در نوامبر  ها بازسازماندهي، وزارتخانه2001پس از برگزاري انتخابات عمومي

شدو برنامه آينده و نوآوري جديد منتقل همچنين. نگاري فناوري به وزارت علوم، فناوري
به در دولت، بودجه برنامه آيندهپس از تغيير  ميليون كرون دانمارك18نگاري فناوري

نگاري پژوهش آينده9در اين برنامه آزمايشي،. كاهش يافت) ميليون يورو4/2حدود(
و. فناوري در سه مرحله انجام شد پس از دور دوم، دو پژوهش اضافي توسط آژانس جنگل
و آژانس حفاظت زيست شدمحيطي دانم طبيعت با توجه به ماهيت آزمايشي. ارك انجام

در هاي آينده اي از روش برنامه، طيف گسترده نه. پروژه آزمايش شدند11نگاري متأسفانه
و نه پروژه .هاي منفرد اين برنامه نيز مورد ارزيابي پسيني قرار نگرفتند برنامه كلي

 شده دانماركپژوهي در نظام پژوهشي بازسازماندهي پيشبرد آينده.3-11
و يورگنسن و آينده3،ايروال پژوهي در دانمارك را ذيل نظام پژوهشي اين كشور دنبال

___________________________________________________________________________ 
1 Regeringen, 2000a.  
2. Danish Agency for Business Development 
3 Eerola and Jørgensen, 2002.  
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و فناوري دانمارك. اند روايت كرده از منظر ايشان، پس از بازسازماندهي زيرساخت علم
و 2001در دولت جديد در سال  و نوآوري، وزارت اقتصاد، تجارت ، وزارت علم، فناوري

و همچنين نظام ملي مشاوره پژوهش، به سه كنشگر اصلي در صنعت، وزار ت آموزش
و فناوري دانمارك تبديل شدند در هاي آينده فعاليت. مديريت علم پژوهي دانمارك نيز

و كنشگران آن سامان و بيشتر از عنوان قالب اين نظام پژوهشي دهي شده بود
و آينده آينده مي نگاري فناوري براي اين فعاليت نگاري .شد ها استفاده

و نوآوري مسئوليت اداره امور دانشگاه11در ساختار جديد، وزارت علم، فناوري
و نوآوري اين كشور را برعهده دانمارك، پژوهش و سياستگذاري فناوري هاي صنعتي

تأسيس قرار گرفته بودند، ها زيرمجموعه وزارتخانه تازه دانشگاهكه درحالي. گرفته بود
پ 25 و مأموريت متنوع ژوهشي بخشي، كه تركيبي از مؤسسهمؤسسه هاي با اندازه

براي مثال، مؤسسه علوم كشاورزي. هاي ديگر قرار گرفتند بودند، زيرمجموعه وزارتخانه
و مؤسسه پژوهش  و ماهيگيري قرار گرفت دانمارك زير نظارت وزارت غذا، كشاورزي

راوز. محيطي ملي زيرمجموعه وزارت محيط زيست زيست ارت علم، مسئوليت نوآوري
و به و از امكانات حمايتي براي پشتيباني از خالقيت، انتشار كارگيري برعهده داشت

و فناوري جديد در اقتصاد دانمارك برخوردار شده بود 10اين امكانات شامل. دانش
هاي مؤسسه خدمات فناورانه رسمي دانمارك، قراردادهاي پژوهشي مركزي، خوشه

و مي آينده نوآوري .شد نگري فناوري
و صنعت به يكي از وظايفش، عنوان در همين چارچوب، وزارت اقتصاد، تجارت

امكانات اصلي اين. اي را برعهده داشت وكار منطقه اي كسب هاي توسعه مسئوليت فعاليت
و نوآوري عبارت بود از مراكز اطالعات فناوري  وزارتخانه براي اثرگذاري بر پژوهش

و صندوقا منطقه به. هاي مخاطرهي هاي آموزشي نظري لحاظ فعاليت وزارت آموزش هم
.و كاربردي در اين فضا مشاركت داشت

مي تا پيش از اين تغيير مهم، دانمارك ازجمله كشورهايي به آن شمار آمد كه در
و نگري فناوري سهم مؤثري در تصميم آينده و اثربخشي راهبردي سازي، ارتباطات

در هاي آينده حال، فعاليت اينبا. هاي آينده نداشت اهي درباره فناوريافزايش آگ انديشانه
به بخش و ارزيابي هاي مختلف، نگر به مسائل هاي فناوري با نگاه جزئي ويژه بخش انرژي
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و فناوري برانگيز همچون زيست هاي بحث هاي مربوط به فناوريو چالش هاي فناوري
نگاري فناوري، هاي آينده در دوران پس از اين تغيير، پژوهش اما. شدند نظارتي انجام مي

و با تنوع باالي موضوعي، روش و ابزاري براي مخاطبان دولتي، دانشگاهي شناختي
.صنعتي گسترش يافتند

 نگاري فناوري در دولت دانمارك هاي آينده فعاليت) الف

و يورگنسن نگاري دولتي دانمارك، وزارت يكي از كنشگران اصلي آينده1در نگاه ايروال
و نوآوري است ، به پروژه 2000اي كه دولت دانمارك در سال بودجه. علم، فناوري

اختصاص داده بود؛ در ابتدا به وزارت 2001- 2004نگاري ملي فناوري براي دوره آينده
و صنعت تخصيص داده شد، اما در نوامبر  ب 2001تجارت ا روي كار آمدن دولتو

و نوآوري منتقل شد و بودجه آن به وزارت علوم، فناوري پروژه. جديد، اين طرح
ديده » dk21«نگاري فناوري در ابتدا بخشي از يك راهبرد جامع با عنوان راهبرد آينده

هاي توسعه صنعتي از توسعه پايدار شد؛ كه هدف آن تبيين چگونگي پشتيباني سياست
اگرچه اين راهبرد بلندپروازانه را دولت بعدي ناديده گرفت، اما برنامه.ددانمارك بو

به آينده .جاي خود باقي ماند نگاري فناوري
و نگاري فناوري، شناسايي زمينه هدف از پروژه آينده هاي عملي براي توسعه

و جامعه دانمارك تعريف شده بود هاي جديد در شركت استفاده از فناوري س براسا. ها
اين پروژه، ابتكارات سياستگذاري در زمينه پژوهش، آموزش، تنظيم مقررات، سياست

و زيرساخت مصرف مي كننده حال، اين پروژه براي عيندر.شد هاي فناوري پيش برده
هم هاي نو ميان شركت دادن به ارتباط شكل و مؤسسات پژوهشي دولتي هاي خصوصي

پايه شماري از اقدامات پيشينبرفناوري دانمارك نگاري پروژه آينده.2مورد توجه بود 
:كه عبارتند از3ريزي شده بود طرح

و اطالعات در سالـ راهبرد پژوهش طراحي 1997هاي ملي را وزارت پژوهش
و از طريق گفتگو با فعاالن نظام پژوهشي. كرد اين راهبرد ملي با رويكرد پايين به باال

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid.  
2. Regeringen, 2000a.  
3. Regeringen, 2000b; Jørgensen, 2001.  
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هاي مربوط به نيازهاي اجتماعي نيز مورد توجه قرارهكشور تدوين شد كه در آن ديدگا
و آرمان اولويت. گرفت هاي علمي هاي نهايي اين راهبرد، تعادلي ميان تقاضاهاي سياسي
. هاي اصالتاً خودمحور دانمارك برقرار كرد دانشگاه

و تحليل خوشه از هاي كسب اي از رقابتـ تجزيه و صنعت وكار كه وزارت تجارت
نقش1گيري از رويكرد مديريتي پورتر بهره. به بعد آن را تهيه كرده بود 1994سال 

و كسب و بر بهبود چارچوبي مهمي در سياست توسعه صنعت وكار دولت پيشين داشت
مي كاري متمركز بود كه شركت اي، كردند، افزون بر تحليل خوشه ها در آن رقابت

وا هاي ديگري ازجمله تحليل معيارهاي بين تحليل لمللي رقابت صنعتي، تحليل روند
مي اي منطقه تحليل خوشه .شد اي هم انجام

و صنعت تهيه ـ يك موضع راهبردي در حوزه فناوري حسگر كه وزارت تجارت
ميليون 100اين يك برنامه چهارساله براي حوزه فناوري حسگر بود كه حدود. كرده بود

و نوآوري در خال و دكتراي كرون دانمارك را براي پژوهش ل قراردادهاي دولتي
و ارتباطات درباره روندهاي فناوري تخصيص رشته و همچنين بهبود دانش هاي صنعتي
هسته اصلي اين برنامه تأسيس يك مركز فناوري حسگر بود كه از پنج مؤسسه. داد مي

و مهارت. خدمات فني تأييد شده برخوردار باشد هاي اين سازمان به فراهم آوردن دانش
ميال و استفاده از حسگرها كمك بر زم براي توسعه، توليد كرد كه اين كار بيشتر متكي

با. سازي بود شبكه و در كنار اين،6برنامه حسگر قرارداد پژوهشي اصلي آغاز شد
و دكترا پژوهانه هاي هايي هم براي تشويق به كارهاي ويژه در حوزه فناوري حسگر

. داد صنعتي تخصيص مي
نگاري فناوري كه انجمن فناوريـ پيشنهادهايي براي يك پروژه ملي آينده

و صنعت در سال  و با مشاركت مالي وزارت تجارت . آماده كرده بود 1998دانمارك
و بحث درباره آن، گزارشي اگرچه اين پيشنهاد به تصويب نرسيد، اما در جريان مطالعه

ك هاي آينده از روش بهنگاري فناوري عرضه شد طور گسترده مورد اقبال ذينفعانه
. سياسي قرار گرفت

هاي اروپايي، نگاري فناوري دانمارك در مقايسه با ساير برنامه آن زمان برنامه آينده

___________________________________________________________________________ 
1. Porter 
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و انساني بود ايده اصلي اين كار،. يك پروژه آزمايشي چهارساله با منابع محدود مالي
به آزمودن ظرفيت آينده بهيك ابزار عنوان نگاري ويژه سياستگذاري در كشور دانمارك،

ـ براي آن وزارتخانه هايي بود كه مسئوليت قابل توجهي در نظام ملي نوآوري داشتند
و صنعت و وزارت اقتصاد، تجارت و نوآوري، وزارت آموزش 1.يعني وزارت علوم، فناوري

و صنعت دانمارك، دفتر برنامه2001در تابستان سال ريزي در آژانس تجارت
و سپس دو گروه مشورتي تبع آن، دايره طراحي شد كه به اي كوچك از سه مقام كشوري

و يك  و صنعت تشكيل شد كه شامل يك گروه مشاوره پژوهشي با متخصصان پژوهش
و اقتصادي بود تر با حضور انديشمنداني از بخش گروه مرجع بزرگ . هاي دانشگاهي

گونه طراحي شده بود كه طي دوره چهارساله، ساليانه دو يا سه كار اينبرنامه
و آينده .نگاري انجام شود مورد مطالعات آينده12تا10مجموعدرنگاري

تنظيم. اداره انرژي دانمارك يكي ديگر از كنشگران تأثيرگذار دولتي در آن دوران بود
و توزيع انرژي، با مالحظاتي همچون امنيتلدستورالعم هاي مربوط به بهترين توليد

و تعهدات بين عرضه، بهينگي هزينه اين اداره. المللي، مسئوليت اداره انرژي دانمارك بود ها
مي بيني پيش كرد تا اطمينان حاصل شود هايي از تحوالت آينده در زمينه انرژي را تهيه

و مقبولي صورت انرژي براساس تصميمكه اقدامات مختلف سياست  گيري معقول
و مقايسه اقدامات مختلف انرژي در قالب مطالعات. گيرد مي اين اداره همچنين كار ارزيابي

به امكان مي سنجي را دادهاي پژوهشي اداره، گزارشي يكي از برون. داد طور منظم انجام
و دو سناريو 1995تحليلي بود كه اواخر سال  ي بالقوه انرژي دانمارك را ترسيم منتشر شد

دستاورد سياستي قابل توجه. كرد كه مورد بحث طيف وسيعي از ذينفعان قرار گرفت مي
 1996در سال » Energi21«ها، تصويب برنامه اقدام راهبردي انرژي با عنوان اين گزارش

و 2030تا 2005بودكه اهداف شفافي را براي سياست انرژي دانمارك در افق زماني اعالم
.كرد طرح عملياتي براي دستيابي به اين اهداف را ارائه مي

اين انجمن يك نهاد مستقل. انجمن فناوري دانمارك، ديگر كنشگر دولتي مهم بود
و نوآوري بود كه تعهداتي درباره پي جوييو مشورتي تحت نظر وزارت علوم، فناوري

و ارزيابي فرصت و پيامدهاي توسعه فناورانه و اجتماعي داشت فناوري ها ها در بعد فردي

___________________________________________________________________________ 
1. Darmer, 2002.  
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و توصيه تا زمينه و ساز گفتگوي بيشتر در مورد فناوري شود هايي مؤثر به مجلس، دولت
هاي انجمن، گسترده تعريف شده بود قلمرو فعاليت. گيرندگان ملي ارائه كند ساير تصميم

ار نگاري فناوري، بحثو شامل تحليل راهبردي، آينده زيابي فناوري، هاي عمومي،
و كاركردهاي مشورتي پارلماني مي ، اين انجمن رويكرد درنتيجه.شد گفتگوهاي ذينفعان

. اي داشت شناختي گسترده روش
هاي انجمن بود كه با گردهم آوردن محور يكي از وجوه تحليل تحليل خبره

مي رشته هايي ميان مختلف با رويكردهاي متفاوت، كارگروهمتخصصان  . كرد اي ايجاد
و نيازها، از طريق جلب مشاركت شهروندان در تنظيم اهداف، چشم اندازها، الزامات

و كارگاه همايش مي هاي اجماعي به.شد هاي سناريو انجام صورت ارزيابي فناوري نيز
و مبتني مشاركت و ذينفعان در نظر گرفته شده جويانه بر ارائه اطالعات به متخصصان

د هاي هايي از پروژه نمونه. رباره مسائل گوناگون فراهم شودبود تا فرصت براي بحث
هاي اطالعات باليني، جامعه پيرشونده، سامانه: ارزيابي فناوري اين انجمن عبارتند از

و نقش هيدروژن در يك نظام انرژي تجديدپذير .راهكارهاي فناورانه براي جوامع محلي

ها نگاري فناوري در دانشگاه هاي آينده فعاليت)ب

و يورگنسن هاي دانمارك نگاري در دانشگاه هاي آينده به توصيف ساختار فعاليت1ايروال
آزمايشگاه ملي دانمارك است كه پژوهش در2آزمايشگاه ملي ريسو. اند نيز پرداخته

و فناوري را انجام مي و فرصت زمينه علم هاي جديدي را براي توسعه فناوري ايجاد دهد
و توليد پژوهش. كند مي هاي ريسو از توسعه پايدار در زمينه انرژي، فناوري صنعتي

اي هيئتبا ابتكار يكي از اعضاي صنعتي. كند زيستي حمايت مي ن آزمايشگاه، در مديره
نگاري فناوري اي پژوهشي براي تقويت مزيت رقابتي در زمينه آينده برنامه 1998سال
و» سناريوهاي فناوري«اندازي شد كه در پي آن، برنامه پژوهشي راه در بخش تجزيه

هدف اين برنامه، تحليل احتماالت تجاري،. تحليل سيستم اين آزمايشگاه كليد خورد
و علم و همچنين شفافاجتماعي وي سازي پيامدهاي آنها براي بهبود انتخاب، توسعه

: اين برنامه پژوهشي بر دو موضوع تمركز داشت. هاي جديد بود كاربرد تجاري فناوري
___________________________________________________________________________ 
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و اولويت در حوزه اول، آينده و مطالعات ارزيابي براي تعيين راهبرد نگاري فناوري
و فناوري؛   علم

و ارزيابي فناورين سازي آينده يكپارچه دوم، مانند ارزيابي چرخه عمر، ارزيابي(گاري
و نظاير اينها ).مخاطره

به نمونه پروژه مي رشته وسيله اين گروه ميان هاي پژوهشي كه شد عبارتند اي انجام
با(نگاري فناوري حسگر نگاري فناوري محصوالت زراعي اصالح شده، آينده آينده: از

هاي توليد پراكنده در بازار برق آزاد اتحاديه اروپا، فناوري،)همكاري مركز فناوري حسگر
و آينده به ارزيابي چرخه عمر يك ابزار عنوان نگاري در بخش توربين باد، منحني تجربه

و هزينه گزينه و راهبرد نوين پژوهش براي ارزيابي تأثير هاي مختلف سياست انرژي
.براي خود آزمايشگاه ملي ريسو

نگاري آن متشكل از تعدادي از متخصصانو شبكه آينده1دانمارك دانشگاه فني
و دولتي دانمارك هستند كه در كار  است كه اغلب آنان از نهادهاي دانشگاهي، پژوهشي
و چگونگي رفتار كلي در قبال  و تغيير روزانه خود با مسائل مربوط به توسعه فناوري

. سروكار دارند)و يا محيط زيستبراي مثال، اجتماعي، اقتصادي، صنعتي(فناوري 
مي شبكه آينده و ساير اشخاص عالق نگاري، فضايي فراهم مند بتوانندهآورد كه اعضاي آن

هاي متنوع مرتبط با فناوري، بحثي با استفاده از طيف غني انديشمندان حاضر از رشته
و تحليل فناوري را داشته باشند، هم چون بحث مداوم در مورد چگونگي بهبود مطالعه

و سياست فناوري درباره آينده و)نگاري براي مثال ابتكارات آينده(پژوهي ، تاريخ
و بسياري موضوع جامعه و ارزيابي فناوري . هاي ديگر شناسي فناوري، تحليل فناوري

و سنت شبكه به هايي جهت داده شده بود كه براي طور خاص در مسير كسب دانش
تح ارتقاي طرح و و تغيير فناورانه، ارزشمند باشندهاي نوين ملي .ليل توسعه

، نهاد ديگري بود كه در بخش داروسازي2دانشكده داروسازي سلطنتي دانمارك
و: داد اجتماعي خود، پژوهش در سه زمينه اصلي را انجام مي مصرف دارو، داروخانه

ما هاي آينده در اين دانشكده، شماري از محققان از روش. سالمت عمومي نند نگاري
هاي هايي از پژوهش نمونه. كردند دلفي براي ارزيابي نيازهاي دارويي آينده استفاده مي

___________________________________________________________________________ 
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از آينده ـ بهينه: نگاري عبارت بودند و بدنِ پزشكي سازي شده آينده، داروهاي آينده
.سناريوهاي آينده

 نگاري فناوري در بخش خصوصي هاي آينده فعاليت)ج

اين. يك نهاد مؤثر در بخش خصوصي دانمارك است1كنفدراسيون صنايع دانمارك
اين مجموعه در بسياري. كنفدراسيون، گروهي متشكل از كارفرمايان كشور دانمارك است

و  و چارچوب موجود و سياستي كشور حضور دارد كه در آنها شرايط از فضاهاي دولتي
مي آينده براي شركت و توافق قرار كنفدراسيون. گيرند هاي دانمارك مورد بحث، مذاكره

، درباره روندهاي اقتصادي،»1993+10«در يك پژوهش به نام 1992در سال 
و سياسي تأثيرگذار بر شركت جمعيت و رقابت شناختي، فناورانه پذيري آنها، هاي دانماركي

از اين مطالعه سه سناريوي. پژوهي كپنهاگ بهره گرفت از كمك پژوهشي مؤسسه آينده
و شماري به هاي هيجان از فرصت آينده در سال. دست آمد انگيز براي صنعت دانمارك

نگاري فناوري ارائه شده سازي گزارش آينده، كنفدراسيون صنايع دانمارك در آماده1999
و دوباره با حوزه آينده شد توسط انجمن فناوري مشاركت كرد در. نگاري فناوري درگير

تا همان زمان نمايندگان كنفدراسيون صنايع دانمارك با دو اتحاديه تجاري موافقت كردند
 درنتيجه. ها، تعريف كنند نگاري را براي پاسخ به نيازهاي خاص شركت يك پروژه آينده

آزمايشگاه ريسو» سناريوهاي فناوري«با همكاري گروه) پايلوت(يك پروژه آزمايشي
و از طريق يك صندوق مشترك صنايع حمايت شد و ارياين همك. طراحي شده ها

ساز گرايش نهادهاي ديگر نگاري در سطح ملي، زمينه كارگيري آينده گسترش دامنه به
شد به آينده2همچون انجمن مهندسان دانمارك .3پژوهي

 پژوهان آينده.4-11
دو انديشمندان، اين مياندر. دارد پژوهي آينده حوزهدر پرشماري فعاالن دانمارك
 بنيانگذار،»كريستنسن تركيل« كنند؛مي توجه جلب ديگراناز بيش سرشناس چهره

___________________________________________________________________________ 
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 كيا شركت عامل مديرو بنيانگذار،»1كيا ليسه آنه« خانمو كپنهاگ پژوهي آينده مؤسسه
 ديگر مياندر چهرهدو اين درخشش داليلوها فعاليت پيشينهبه ادامهدر. گلوبال

.شودمي اشاره دانماركي پژوه آينده هاي شخصيت

 پژوهي كپنهاگ بنيانگذار مؤسسه آينده: تُركيل كريستنسن.1-4-11

تركيل كريستنسن، سياستمدار نامدار دانماركي بود كه با سمت سومين دبير كل
و نخستين دبيركل سازمان همكاري 1961- 21960هاي اقتصادي اروپا سازمان همكاري
مي 1969-31961و توسعه اقتصادي به. شود شناخته نويسنده، اقتصاددان عنوان تركيل

بيني كرد كه جمعيت پيش 1980كريستنسن در سال. پژوه شناخته شده استو آينده
در6از مرز 2000جهان در سال   1999اكتبر سال12ميليارد نفر عبور خواهد كرد

و داراي روابط بيناو. چنين رخدادي محقق شد المللي گسترده سياستمداري پركار
و از اعضاي بر در اجالس 1958كم از سال كه دست4جسته گروه بيلدربرگ بوده،است

. تصويري از او در دسترس است كه ديدارش با جان اف5.اين گروه حضور داشته است
مي 1961جمهور وقت آمريكا در سال كندي، رئيس كريستنسن).1شكل(دهد را نشان

سن 1989در سال  .سالگي درگذشت90و در
و اقتصاد آغاز كرده بود، كريستنسن كه تحصي الت خود را در زمينه علوم سياسي

و به استاد  با دريافت بورس تحصيلي راكفلر تحصيالت تكميلي را در انگليس ادامه داد
شد اقتصاد كسب و پس از پايان دوران اشغال دانمارك 1945او در سال. وكار تبديل

و تا سال نماينده مجلس انتخاب عنوان توسط آلمان نازي، به در اين جايگاه 1960شد
او در دوران. بود؛ كه در اين مدت دو دوره به سمت وزير امور دارايي انتخاب شد

مي اش، روابط خارجي گسترده نمايندگي و به مهارت در مذاكره شناخته تا اي داشت شد،
در 1960اينكه پس از اختالف سياستي با ديگر اعضاي حزب خود، در سال  از حضور

و مدتي بعد به دبير  هاي اقتصادي اروپا سازمان همكاريكلي انتخابات بعدي انصراف داد

___________________________________________________________________________ 
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و توسعه هاي شدت درگير سياستبه 1960او كه در دهه. برگزيده شد سازمان همكاري
و پيامدهاي آنها در دوران جنگ سرد بود، پيش از ترك جايگاه خود در اين اقتصادي

1.را مطرح كرد» مسائل جامعه مدرن«درباره، گفتگو 1969سازمان در سال

كريستنسن كه نسبت به غلبه تمركز بر رشد اقتصادي كمي نسبت به رشد اقتصادي
اين ايده را مطرح2انتقاد داشت، به همراه الكساندر كينگ 1960كيفي در خالل دهه 

هاي محيطي بلندمدت مرتبط با توليد ناخالص را در نظر كرد كه سازمان بايد هزينه
و  به موازات طرح اين بحث در ميان خبرگان. را هدف قرار دهد» رشد كيفي«بگيرد

و توسعه اقتصاديحاكميتي كشورهاي عضو  كه بنيانگذار، سازمان همكاري
در وزارتخانه باشگاه«بسياري از كشورهاي عضو بودند؛ همين افراد هاي محيط زيست

تأسيس كردند؛ كه نخستين گزارش خود با عنوان 1968را در سال» رم
و گزارش نخستين آنها،. منتشر كرد 1972را سال» هاي رشد محدوديت« باشگاه رم

اند؛ پژوهي داشته هاي تفكر در آينده دهي به مسير ديگر كانون اي در شكل نقش برجسته
را رويكرد باشگاه رم در مدل و تكنيكي اوليه سازي جهاني، امروزه پذيرش اجتماعي

از. ندارد و توسعه اقتصاديكريستنسن پس از خروج از طريق باشگاه سازمان همكاري
و ديگر كانون اندازي او پيش از راه. ها را پيگيري كرد گونه ايده اينهاي تفكر همسو، رم
»ها آكادمي پژوهش درباره آينده«، رياست 1970كپنهاگ در سال پژوهي مؤسسه آينده
و از سالبه 1967را در سال مدير مؤسسه پژوهش توسعه 1972تا 1969عهده داشت

:غنيو فقير كشورهايدر توسعههاي اثرگذار كريستنسن، يكي از كتاب. در كپنهاگ بود
و اهميت 1974است كه در سال آماري تحليل همراهبه عمومياي نظريه منتشر شد

ت .وليد ناخالص ملي را برجسته ساختهارموني اجتماعي در رشد

 بنيانگذار كيا گلوبال: آنه ليسه كيا.2-4-11

و كار. در دانمارك است 1962متولد3آنه ليسه كياخانم او در رشته طراحي تحصيل كرد
مي مروري بر فعاليت. اي خود را نيز در همين حوزه برگزيد حرفه دهد هاي خانم كيا نشان

___________________________________________________________________________ 
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كه او با گسترش تدريجي حوزه كاري، از سطح تكنيكي به سطح راهبردي رشته خود كوچ
و سپس به او بنيانگذار مؤسسه. پژوهي وارد شده استدههاي آين طور جدي به فعاليت كرده

و در فعاليت1كيا گلوبال .پژوهي، رويكردي اجتماعي دارد هاي حوزه آينده است
و ديدگاه خانم كيا يك چهره برجسته دانشگاهي نيست؛ بلكه با سخنراني و هايش ها

ن ويژه المللي پرشماري، سخنرا هاي بين او در همايش. شود تجارب مطرحش شناخته مي
و مؤسسه كه تأسيس كرده نيز از روابط كاري خوبي با شركت هاي چندمليتي بوده است

پژوهي، بيش از هر روش شناختي خانم كيا در آينده رويكرد روش. برخوردار شده است
.ديگري به روندپژوهي گرايش دارد

 پژوهيو مجالت آيندهسساتؤم.5-11
پژوهي كپنهاگ نامدارترين پژوهي در دانمارك، مؤسسه آينده در ميان فعاالن آينده

همچنين شركت كيا. مؤسسه است كه توسط تركيل كريستنسن بنيان نهاده شده است
مي آنه ليسه كياگلوبال كه توسط  و مديريت شود، با وجود استقرار دفتر تأسيس شده

مازاصلي شركت در كشور انگليس،  پژوهي ؤسسات برتر دانماركي در حوزه آيندهجمله
مي به مي. آيد شمار .شوند در ادامه اين دو مؤسسه معرفي

 پژوهي كپنهاگ مؤسسه آينده.1-5-11

است كه2پژوهي كپنهاگ پژوهي دانمارك، مؤسسه آينده يكي از فعاالن قديمي در آينده
شد 1970در سال  هاي پژوهشي را براي اين مؤسسه تعدادي از پروژه. تأسيس
مي شركت و دولتي كه عضو آن هستند، اجرا و به فعاليت هاي خصوصي هاي اعضا كند

و جلسات شگفتي مانند كنفرانس مي ها، جلسات موضوعي .دهد سازها سامان
ترين مؤسسات نوع پژوهي كپنهاگ در پايگاه اينترنتي خود از بزرگ مؤسسه آينده

دليل اندازه بزرگ، برخورداري از متخصصان خود در سراسر دنيا معرفي شده است؛ كه به
و همچنين بهره پژوهي، همكاري بين آينده گيري از خبرگان المللي با مؤسسات مشابه

و پيچيده است وهشفراملي، مدعي مهارت در اجراي پژ گروه متخصصان. هاي واگرا
___________________________________________________________________________ 
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و روش هاي علمي مختلف، همگي در حوزه آينده مؤسسه، با وجود زمينه شناسي پژوهي
و در همكاري با چند مؤسسه ديگر. آن متمركز هستند اين مؤسسه را آقاي كريستنسن
شد راه 1970پژوهي فعال بودند، در سال كه در حوزه آينده نسن تا سال كريست. اندازي

نويسنده كتاب1رالف ينسن،. درگذشت 1989مدير مؤسسه بود تا اينكه در سال 1988
 2000در همين مؤسسه، پس از كريستنسن به مديريت آن تا سال2رؤيايي جامعه

و سپس كسب به. وكار شخصي خود را پي گرفت مشغول بود اكنون مديريت مجموعه
و22است كه سه معاون،3عهده كالوس كيلدسن همكار پژوهشي24كارمند پژوهشگر

پژوهي مديره مؤسسه از مجموعه اعضاي آكادمي آينده هيئتاعضاي. رسمي دارد
مي دانمارك، شركت و نمايندگان كاركنان مؤسسه تشكيل . شود هاي عضو در مؤسسه

د اي شناخته شده دادهاي دوره پژوهي كپنهاگ، برون مؤسسه آينده ارد كه از آن اي
:توان موارد زير را بيان كرد جمله مي

كند كه به اعضايش مؤسسه هر سال چهار گزارش اصلي تدوين مي:هاي اعضا گزارش.1
از ها اغلب به موضوع اين گزارش. اند اختصاص داده شده هاي مورد عالقه گستره بزرگي

و سازمان شركت مي ها و ها عموم اين. راهبردپردازند؛ همچون روند، توسعه محصول
مي گزارش و فقط براي اعضا منتشر و انگليسي مروري. شوند ها به دو زبان دانماركي

ها بيشتر جنبه دادهاي اخير حاكي از اين است كه اين گزارش گذرا بر عنوان برون
مي هاي اجتماعي مرتبط با فناوري تكنيكي دارند؛ اما به موضوع .پردازند هاي سخت هم

مي هايي درباره موضوع اين نشريه به ابراز ديدگاه:سناريودوماهنامه.2 پردازد هاي جاري
و نويسندگان آن پژوهشگران مستقر در مؤسسه يا پژوهشگراني از بيرون يا حتي خارج 

. نام داشت4آينده گيري جهت، 2010اين نشريه پيش از ژوئن. از كشور دانمارك هستند
اخ42با نگاهي به تصوير جلد ميشماره توان دريافت كه بخش اعظم اين ير اين نشريه

فقط تصوير جلد چهار شماره،كه طوريبهتصاوير، نمايانگر يك يا چند انسان هستند؛ 
اين انتخاب طرح جلد، نشانگر غلبه نگاه اجتماعي به نگاه تكنيكي. تصوير انسان نيست

.در اين سري از مجالت است
___________________________________________________________________________ 

1. Rolf Jensen 
2. The Dream Society 
3. Claus Kjeldsen 
4. Future Orientation (FO/Fremtidsorientering) 
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 هاي بيني اي درباره پيش هايي شبكه گزارش:1»تيوروكانستراك«هاي دوساالنه گزارش.3
و ساختار اقتصادي در .گيرد كشور اروپايي را دربرمي19اقتصاد كالن

مؤسسه براي نشريه سناريو يا ديگر) پژوهشگران(مقاالتي كه كاركنان:مقاالت.4
مي رسانه به هاي جمعي مي نويسند، .شوند صورت موردي در قالب انفرادي هم منتشر

مي هاي مؤسسه در حوزه آينده عموم كتاب:ها كتاب.5 و پژوهي بلندمدت منتشر شوند
. اند هاي غير از دانماركي نيز ترجمه شده معموالً به زبان

مي خبرنامه هر دو هفته يك:ها خبرنامه.6 و اخبار داخلي مؤسسه شامل بار منتشر شود
و گزارش همايش و موارد مشابه را اطال مقاالت جديد ميها .دهدع

و فعاليت ازجمله پژوهش مي ها :توان به موارد زير اشاره كرد هاي اخير مؤسسه
،خالق انسانـ كتاب
،اجتماعي مسئوليتـ كتاب
،آيندهبه پلـ كتاب
، سالخوردگان براي آينده هاي خانه سناريوهاي: ساختمان نماي پشتـ كتاب
،»جامعه هوشمند«ـ گزارش
،»در دوران فوق چاالكيمحيط كار«ـ گزارش
،»ماندن با مشتري متناسب: نبرد براي فضاي ذهني آينده«ـ گزارش
سه–حفظ هيجان«ـ گزارش و خودروي الكتريكي بعدي، بيت پرينت –كوين
،»وارسي واقعيت
،»در ليوان آب؟طوفان واقعي يا طوفان: اتوماسيون«ـ گزارش
،»2030دانمارك در افق سناريوهاي آينده نظام سالمت«ـ گزارش

،»2040دانمارك تا سال«ـ مشاركت در برگزاري همايش
و نوآوري در پارادايم نوين سالمت«ـ برگزاري همايش .»بيمارستان

دليـل مشـاهده رشـد اقتصـادي سـريع برخـي پژوهـي كپنهـاگ بـه مؤسسه آينـده
را فرامنطقـه هـاي، فعاليت2013كشورهاي آمريكاي التين، از تاريخ يكم ژانويه  اي خـود

اكنـون مؤسسـه در سـه2.در اين منطقه آغاز كـرده اسـت » CIFS LATAM«با عنوان 
___________________________________________________________________________ 

1. Euroconstruct 
2. cifslatam. com 
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و شيلي، طيف گسترده كنـد اي از خدمات پژوهشي را عرضـه مـي كشور آرژانتين، برزيل
و شـگفتي ويـژه در حـوزه برنامـهبه(اي كه شامل امور مشاوره و ريـزي سـناريويي سـازها

مي ارائه درس ها، ها، كارگاه سخنراني،)روندها كالن و جذب عضو .شود ها

 كيا گلوبال.2-5-11

در 1988ايـن شـركت در سـال. مؤسسه كياگلوبال، جداي از مؤسس خود هويت نـدارد
و جغرافيايي خـود را گسـترش داد و به مرور زمان قلمرو مفهومي . دانمارك تأسيس شد

و رويكردهـاي مـوفقي بـراي هاي گذشـته، ابزارهـايي كياگلوبال طي سال آزمـوده شـده
و برجسته هـاي پـژوهش. سازي موضوع تغييـر را تجربـه كـرده اسـت پرداختن به آينده

و واگرا از آينده اي بين اي اين شركت در همكاري با شبكه رشته ميان پژوهان انجـام المللي
دا. شوند مي و چارچوب خاص ابداعي رد كه روش محوري شركت، معطوف به روندهاست

شناختي تا چه انـدازه معتبـر گذشته از اينكه نوآوري روش. مورد ادعاي شركت قرار دارد
.باشد، اين رويكرد كياگلوبال، سهم بسزايي در برندسازي آن داشته است

و مبتنـي پژوهش بـراي. بـر شـواهد هسـتند هاي اخير كياگلوبـال، متكـي بـر داده
ميهاي جهاني، از مشاركت خبرگ تشخيص پيشران شود تا عمق ان محلي هم بهره گرفته

و اطالعات دروني سيستم براي فهم بهتر روندها در دسترس باشد تحليل . ها افزايش يابد
از هاي اخير شـركت را تيمـي از متخصصـان شـركت پشـتيباني مـي همه پروژه و كننـد

بـ. گيرند خبرگان برجسته بهره مي و خبرگـان كيـا گلوبـال بـا تكيـه ر شبكه متخصصان
و واگرايي باالست25پيشينه و بـا كسـب اين شركت طي سال. ساله، مدعي كيفيت هـا
و فعاليـت هاي بين تجربه هـاي پژوهشـي خـود المللـي توانسـته ميـان اعتبـار بنيانگـذار
1.است شده آورده11-1 جدولدر مؤسسه كليدي سير رخدادهاي. افزايي ايجاد كند هم

___________________________________________________________________________ 
1. kjaer-global, 2016.  
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 كليدي كيا گلوبالسير رخدادهاي.11-1جدول
 رخداد كليدي سال
،تأسيس در دانمارك 1988

1989 
و اطالعات فناورانه براي طراحان: جايي به هامبورگ آلمانهجاب آغاز فعاليت معطوف به روند

،صنعتي
،تأسيس استوديوي لندن 1992
مد با عنوان انتشار نخستين كتاب پيش 1994 ،روند آنتنبيني متكي بر روند براي صنعت

1998 
روندهاي سويبهگذاري تغيير با هدف» آثار جهاني«هاي انتشار نخستين شماره از گزارش

و عموم صنايع كسب ،وكار
،شناسي چندوجهي آن توسعه داد كيا گلوبال جعبه ابزار اختصاصي خود براي روندپژوهي را با روش 2001
،2025خودرو در افق انتشار اطلس روندهاي تأثيرگذار بر صنعت 2003
به 2003 ،تايمز پژوهان انگليس توسط مجله يكي از برترين آينده عنوان معرفي خانم كيا
به 2004 ،نيت كپنهاگ سفير حسن عنوان انتخاب خانم كيا

2005 
و سومين گزارش و خواسته» آثار جهاني«انتشار دومين هاي واقعي مردم در قرن با تكيه بر نيازها

 يك،و بيست
و بازسازماندهي شبكه 2006 ،اي كياگلوبال با تركيبي از متخصصان گوناگون گسترش سازماني
،اندازي شعبه اسكانديناوي كياگلوبال در كپنهاگ راه 2011
مكبه روند مديريت ابزار جعبهانتشار كتاب 2014 ،ميالن وسيله انتشارات پالگريو
به 2015 از عنوان معرفي خانم كيا ،پژوه برتر جهان ازسوي هافينگتون پست آينده هفتيكي
،افتتاح دفتر آمستردام كيا گلوبال در هلند 2015
از 2015 ،»هاي روند كارت«انتشار نخستين نسخه

2016 
و اندازي آكادمي برخط كيا براي آموزش آينده راه ريزي برنامهپژوهي با تأكيد بر نگاشت روندها

.سناريويي

به ازجمله مشتريان اعالم شده كيا گلوبال در پايگاه اينترنتي اين شركت، مي توان
و تويوتاام خودروسازاني همچون آئودي، بي دبليو، دايملر كرايسلر، نيسان، ولوو، اسمارت

و بيمه، پژوهش اين مؤسسه مشتريان نامدار ديگري در حوزه. اشاره كرد بازار، هاي بانك
و خرده هاي فروشي، سبك زندگي، رسانه، سازمان كاالهاي مصرفي، آموزش، مد

و انرژي، بازرگاني، بستهو نهاد، فناوري اطالعات، حمل مردم و همچنين نقل و كاغذ بندي
و درمان داشته است .بهداشت
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ها نگاري آينده.6-11
هاي رو احصاي پژوهش ازاين. ندارندپژوهي، انتشار عمومي هاي آينده بسياري از پژوهش

مي پژوهش. پژوهي دانمارك، خارج از قلمرو اين نوشتار است آينده توان هاي برجسته را
و تحليل كرد، يا آنها را از منظر راويان شناختبه جزء براي اينكه ديد كالن. جزء برشمرد

مي نسبت به آينده هاي كه پژوهششود پژوهي در دانمارك تقويت شود، ترجيح داده
1نگري اروپا يكي از اين راويان، شبكه پايش آينده. برجسته از منظر راويان مطالعه شوند

به هاي آينده است كه تصوير پروازي از پژوهش مي پژوهي دانمارك شايد. دهد دست
به هاي اين نهاد، پرداختن به موضوع كاستي اصلي گزارش و توجه كمتر هاي جزئي

.ي باشدهاي راهبرد پژوهش
پژوهي راهبردي دانمارك، به دو پژوهش راهبردي اين براي ادراك بهتر فضاي آينده

و راسموسن. كشور در دهه پيشين اشاره شده است هاي براي توصيف سنت2اندرسن
و روش معرفت و نكته شناختي آينده شناختي دو پژوهي در دانمارك، به تبيين مختصر وار

آ مورد از سياستگذاري » سازي راهبرد جهاني«مورد نخست. اند نگر دانمارك پرداخته يندههاي
از سازي، بررسي طيف گسترده راهبرد جهاني. است 2005دولت دانمارك در سال اي

پژوهشِ«اين راهبرد انگيزه سياسي براي پروژه. هاي سياستگذاري را هدف قرار داد حوزه
هاي، تعيين اولويت»2015ژوهشِپ«هدف. را فراهم كرد كه دومين مورد است» 2015

.هايي از اين برنامه، تعيين شده بود برنامه پژوهشي راهبردي دولت، يا حداقل بخش

 پژوهي در دانمارك هاي آينده نگري اروپا از پروژه تحليل شبكه پايش آينده.7-11
در» نگري جهاني انداز آينده چشم«هايي با عنوان نگري اروپا، گزارش شبكه پايش آينده

و دسته 2007تا 2005هاي سال و در آن به مطالعه هاي بندي فعاليت منتشر كرده
به آينده و با(ويژه كشورهاي اروپايي پرداخته است نگري كشورهاي جهان اين شبكه،

پ گردآوري داده را هاي كاربردي آينده ژوهشهاي مرتبط با نگري، ابعاد مختلف آنها
هاي برتر پژوهش. نگاري دست يابد هاي آينده بررسي كرده است، تا به اطلسي از فعاليت
و خبرگان آينده و دسته براساس آراي كارشناسان و در قالب پژوهي برگزيده بندي شده

___________________________________________________________________________ 
1. European Foresight Monitoring Network (EFMN) 
2. Andersen and Rasmussen, 2014.  
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پ. اند يك پايگاه داده مشترك ميان كشورها ثبت شده ايگاه داده براي ترازيابي اين
.ها در سطح جهاني استفاده شده، اما تمركز اصلي بر كشورهاي اروپايي بوده است پژوهش

و ارزيابي مورد از پژوهش33مجموعدراين شبكه براي كشور دانمارك، ها را مرور
هاي شبكه پايش هاي دانماركي منتشر شده در گزارش ازجمله پژوهش. كرده است

مينگ آينده :توان به موارد زير اشاره كرد ري اروپا،
ـ شوراي پژوهش،•  نظام انرژي آينده دانمارك
 محيطي، آژانس حفاظت زيست–هاي سبز نگاري فناوري آينده•
و نوآوري، نگاري فناوري در حوزه نانو آينده• ـ وزارت علم، فناوري  فناوري
ـ وزارت علم، فناوري• و نوآوري،فناوري اطالعات از مزرعه تا ميز
و نوآوري،• ـ وزارت علم، فناوري  محاسبات فراگير
و نوآوري، 2030جامعه پيرشونده• ـ وزارت علم، فناوري
و نوآوري،• ـ وزارت علم، فناوري و سالمت  مراقبت زيستي
و نوآوري،• ـ وزارت علم، فناوري  بهداشت
و• و نوآوري،رباتشناخت ـ وزارت علم، فناوري  يك
و نوآوري، فناورينگاري آينده• ـ وزارت علم، فناوري و سالمت  هاي زيست
 برنامه پژوهش انرژي اسكانديناوي،–هاي بادي آينده توربين•
 آزمايشگاه ملي ريسو،–نگاري فناوري حسگر آينده•
 انجمن مهندسان،–نگاري فناوري انرژي آينده•
ـ برنامه پژوهش انرژي اسكانديناو آينده• ي،نگاري انرژي هيدروژني
ـ مركز نوآوري اسكانديناوي، آينده•  نگاري حسگرهاي زيستي اسكانديناوي
و ارتباطات آينده• .مركز نوآوري اسكانديناوي–نگاري فناوري اطالعات

مي همان در شود، عموم اين پژوهش گونه كه مشاهده و برخي از آنها ها در سطح ملي
ب بيشتر پژوهش. اند سطح فراملي تعريف شده و به بيان ديگر، ها معطوف ه موضوعي خاص

بر هاي برخوردار از همكاري منطقه توان متأخر بودن پژوهشمي. بخشي هستند اي را دليلي
. هاي اخير دانست اي كشورهاي اسكانديناوي در سال هاي منطقه افزايش همكاري

پروژه مطالعه شده، به معرفي چند33نگري اروپا، با تحليل شبكه پايش آينده
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و مخاطبان داد هاي پركاربرد، برون ها ازجمله روشه اصلي اين پروژهمؤلف هاي متداول
مي ترتيب به ارائه اين مؤلفهبه ذيل هاي شكل. است اصلي آنها پرداخته .پردازند ها

 Po( پژوهي دانمارك هاي آينده پروژه) پركاربرد(هاي برتر روش.11-1شكل

 پژوهي دانمارك هاي آينده متداول پروژهدادهاي برون.11-2شكل

Sourse:Ibid. 
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ديگران

بنگاه ها

مجامع پژوهشي

آژانس هاي دولتي/وزارتخانه ها

 پژوهي دانمارك هاي آينده مخاطبان اصلي پروژه.11-3 شكل

Sourse:Ibid. 

 
، بررسي11-1 شكلدر شده ياد هاي در مجموعه روش» مرور ادبيات«مقصود از

و(بانيههمچون ديدتحليلي منابع گوناگون است كه خروجي اصلي فعاليتي پايش
مي) پويش محيط در شايان توجه است كه تركيب اين روش. شود در نظر گرفته ها

به پروژه .است نداشته روشيك پروژههر الزاماًو شده گرفته كار ها
را شود، بيشترين سهم برونمي ديده11-2شكلدركه گونه همان هاي توصيه«دادها
مي. دارند» نگاشتره«و»ها اولويت«،»سياستي ها، گرايش دهد كه پژوهش اين نشان

ره زيرا اولويت؛اند اي داشته تجويزي برجسته و . ها هم عمدتاً تجويزي هستند نگاشت ها
و نهادهاي دولتي، بيش از نهادهاي گوياست11-3 شكل همچنين كه مؤسسات پژوهشي

و ديگر مشتريان، مخاطب پژوهش .اند هاي ياد شده بوده خصوصي

 سازي راهبرد جهاني: پژوهش نمونه.8-11
شدن، دولت دانمارك فرآيندي را براي پرداختن به چالش فزاينده جهاني2005در بهار
و راهبرد مقصود از كار، رويارويي با جهاني شدن از طريق تدوين چشم. آغاز كرد انداز

و كارآفريني بود از. براي تبديل دانمارك به يك جامعه پيشرو در دانش اين كار پس
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شده كليد خورد كه دولت دوباره انتخاب» اهداف جديد« اي با عنوان ارائه برنامه
.پيشنهاد داده بود 2005دانمارك، پس از انتخابات سال 

و يك شوراي نسبتاً بزرگ با عنوان جهاني دولت كميته را اي داخلي از وزرا سازي
شوراي. تشكيل داد كه كار آن مشاوره به وزيران كميته درباره اين راهبرد بود

هاي بازار كار، كار، سازمانو رو در كسب هاي پيش عضو داشت كه چهره26زيسا جهاني
و دولت بودند دانشگاه و شوراي جهاني نخست. ها و وزير، رئيس كميته وزرا سازي بود

و امور كسب به وزير اقتصاد شد معاون رئيس شوراي جهاني عنوان وكار هم . سازي تعيين
شدن نخستمعاو عنوان اين مقام همچنين به . وزير در دولت ائتالف دو حزبي برگزيده

و نوآوري شركت كردند افزون و وزير علوم، فناوري .بر اين، وزير دارايي
نشست عموماً دو روزه برگزار15سازي، شوراي جهاني2006تا آوريل 2005از آوريل

آن در اولين نشست به فراهم. كرد و در سه نشست پس از به بررسي سازي مقدمات كار
شد چالش اي توسط مقاالت ها تا اندازه اين نشست. هاي بزرگ فراروي دانمارك پرداخته

مي كمكي تهيه را. شدند شده دبيرخانه شورا تغذيه دو جلسه پاياني، تعيين راهبرد كلي
و جلسات مياني شامل بحث درباره  .موضوع اصلي در اين راهبرد بودند9پوشش دادند

و اي تحليلي تهيه شد كه دربردارنده اهداف كلي هر موضوع، مقاله براي هر نشست
و داده و پيش دولت در آن موضوع افزون بر اين، تعدادي يادداشت. نيازهاي كليدي بود ها

مي درباره دانش زمينه و آمارها هم در ميان اعضاي شورا توزيع و شواهد كه اي شد؛
را كاركنان ارشد وزارتخانه ها، در نخستين روز از نشست. تهيه كرده بودندهاي مربوطه آن

و بين يا تعدادي از سخنرانان دانماركي المللي دعوت شدند كه متخصص موضوع نشست
شمار. هاي غيردولتي مربوطه بودند، وزيران مربوطه نيز شركت كردند نماينده سازمان
فه دستور جلسه. نفر بود50تا40ها معموالً بين حاضران نشست كنندگان رست شركتها،

مي www.globalisering.dkو يادداشت علمي روي پايگاه اينترنتي  از ارسال و پس شد
و امور كسب هر جلسه، يك كنفرانس مطبوعاتي توسط نخست و وزير اقتصاد وكار وزير

و معاون رئيس شوراي جهانيبه( مي) سازي ترتيب رئيس در پرتو عملكرد مؤثر.شد برگزار
، دولت راهبرد كلي دانمارك در اقتصاد جهاني را 2006سازي، در آوريلنيشوراي جها
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و انسجام براي دانمارك در اقتصاد جهاني«: ارائه كرد راهبرد1.»راهبرد پيشرفت، نوآوري
در.1«حوزه تمركز داشت؛ مانند14سازي جهاني و راهنمايي داراي عملكرد برتر دبستان

و كيفيت بهتر در پژوهش.8«و» سطح جهاني براي.»هاي بخش دولتي رقابت بيشتر
و چهارتا دو سازي، هاي تمركز، در سند راهبرد جهاني هريك از حوزه هدف راهبردي

ميابتكار10تا هشت حدود  اين ابتكارات. كرد اجرايي براي پيگيري اهداف را مشخص
و قوانين سياسي تبديل شدند سازي، حمايت راهبرد جهاني. پيشنهادي بعداً به ابتكارات

و دو حزب مخالف را به .دست آورد گسترده حزبي در مجلس، ازجمله سه حزب حامي دولت

»2015پژوهشِ«: پژوهش نمونه.9-11
و مرتبط يكي از ابتكارات پيشنهادي براي راهبرد جهاني» 2015 پژوهشِ«پروژه سازي

هاي سياسي بود كه هدف آن تقويت مبناي اولويت» گذاري مبناي بهتر براي اولويت«با 
در اين كار بايد نيازهاي. هاي راهبردي در نظر گرفته شده بود تأمين بودجه پژوهش

و تجار و نيز توانايي مؤسسات پژوهشي پژوهشي برخواسته از تحوالت اجتماعي ي
فرايند اين تشخيص بايد براساس.شد دانمارك براي رفع اين نيازها تشخيص داده مي

و گفتگو با وزارتخانه و سازمان مشاوره مي ها، مؤسسات هر. رفت هاي غيردولتي پيش
 هاي راهبردي هاي مهم براي پژوهش بايد به فهرستي از موضوعفرايند چهار سال، اين

مي. رسيد مي و توانست يك چارچوب مرجع اين فهرست مبنايي براي تعيين اولويت بود
هاي مشترك براي مذاكرات سياسي مجلس دانمارك، براي اختصاص منابع به پژوهش

فراهم كرد كه توسط» 2015پژوهشِ«فرايند اين ابتكار زمينه را براي. راهبردي باشد
آغاز 2007بخشي از مذاكرات بودجه ملي براي سال عنوانبه 2006پارلمان در نوامبر 

از. شد شد 2008دست آمد، در ماه مي سالبه» 2015پژوهشِ«فهرستي كه . ارائه
.شد داده) DASTI( دانمارك نوآوريو فناوري ها به آژانس وظيفه انتشار اين اولويت

ت مرحلــه اول شــامل نگاشــ. شــامل چهــار مرحلــه بــود» 2015پــژوهشِ«فراينــد
 2007اين نگاشت از مـاه مـارس تـا اكتبـر. اي از نيازهاي پژوهش راهبردي بود گسترده

و شامل سه بخش بود و توسعه اقتصـادي پويش افق توسط: انجام شد ، سازمان همكاري

___________________________________________________________________________ 
1. The Danish Government, 2006.  
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و درون و نيازسنجي عمومي در ميان همه شهروندان از طـرف.ها داد از وزارتخانه استماع
و سـازمان» المللـي پژوهـي بـين واحـد برنامـه آينـده«، مـارك دان نوآوري آژانس فناوري

و توسعه اقتصادي آن پويش افق بينفرايند يك همكاري  125المللي را انجام داد كـه در
و چالش بزرگ شناسايي شد المللي در اين گزارش براي هر روند يا چالش بين. روند مهم

و بيان ارتباط آن با  بخـش1.دانمارك نوشـته شـده بـود تقريباً يك صفحه متن توصيفي
هاي ذينفع را هـدف بر اينترنت بود كه همه گروه ديگر، يك كار نيازسنجي عمومي مبتني

هـا، پيشـنهاده از آحـاد شـهروندان، دانشـگاه 432ايـن كـار بـه دريافـت. قرار داده بـود 
و شركت هاي غيردولتي، كميته سازمان و شوراهاي دولتي . هـاي خصوصـي انجاميـد هاي

64نتيجـه ارزيـابي پيشـنهادها ايـن بـود كـه2.پيشنهاده ارائه كردند90ها نيز زارتخانهو
و فقـط تعـداد و آموزش دولتـي آمـده اسـت؛ درصد از همه پيشنهادها از بخش پژوهش

از(كمي  از پيشنهادها ازسوي شهرونداني بوده است كه هيچ وابسـتگي) درصد10كمتر
3.اند فع مهم نداشتههاي ذين به اين بخش يا ساير گروه

يك. شده از مرحله اول بود مرحله دوم شامل تحليل محتواي دريافت اين محتوا را
پنل مستقل خبرگان كه شامل هشت عضو بود، با هدف شناسايي مضامين پژوهشي 

شوراي«اعضاي پنل خبرگان توسط. شده، تحليل كرد منسجم در مطالب دريافت 
و گروه پيشنهاد وزارتخانهمبنايبرو» پژوهش راهبردي هاي ذينفع منصوب ها، صنايع

شد در آغاز، سه معيار مرتبط با مضمون پژوهش. شدند :ها بايد پيشنهاد. ها تعريف
مي ها يا فرصتـ با چالش  شدند، ها همسو

برـ به اندازه كافي گسترده مي بودند كه رقابت مؤثر در محيط پژوهشي دانمارك
، راهبردي را تضمين كنندسر بودجه پژوهشي 

ميـ نقش مهمي در پرداختن به چالش به هاي از پيش تعيين شده ايفا كردند يا
مي شكل . بودند هاي ديگر مفيد

بندي مضامين داشت اما تأكيد شده بود كه كار پنل خبرگان، آزادي نسبي براي خوشه
و به موضوع دهنده پيشران آنها بايد نشان . اصلي پروژه مربوط باشدهاي هاي اصلي باشد

___________________________________________________________________________ 
1. OECD, 2007.  
2. Teknologisk Institut, 2009.  
3. Ibid., 
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به نشان داد كه دادهفرايند ارزيابي اين و دست آمده از پويش افق هاي سازمان همكاري
و توسعه گزارش. تنها به ميزان محدودي استفاده شده است توسعه اقتصاد سازمان همكاري

به اقتصادي پس صرفاً يك عنوان اطالعات ليست استفاده شده بود كه توجيهيچكزمينه يا
به. براي آن وجود نداشت پيشنهاد براي پژوهش42پنل خبرگان محتواي دريافت شده را

نفر50طرح سپس به پنل كاربران عرضه شدند كه شامل حدود42. كردبازارايي راهبردي 
و سازمان از شركت مي ها، مقامات دولتي ساس شدند، كه نه تنها برا هاي غيردولتي
هاي ذينفع عمده در جامعه هاي شخصي آنها، بلكه همچنين ارتباطات آنها با گروه صالحيت

اين پنل. پنل كاربران كارگاهي را براي پااليش پيشنهادها برگزار كرد. دانمارك تعيين شدند
به 42 و كاهش داد پيشنهاد براي موضوع31پيشنهاد را .هاي پژوهشي راهبردي تغيير

ميدر مرحله سو هم اين مرحله شامل نشست.شد م، فهرست نهايي تكميل انديشي هاي
و شوراي پژوهش راهبردي، شوراي پژوهش هاي هاي مستقل، وزارتخانه ميان پنل خبرگان

و سازمان و غيردولتي بود منفرد به در اين مرحله شمار موضوع. هاي صنعتي مورد21ها
بو حوزه دسته6كاهش يافت كه در  در فهرست نهايي اولويت. دندبندي شده پژوهشِ«ها

از» 2015 (1:عبارت است
و محيط زيست و هوا :ـ انرژي، آب

 هاي انرژي آينده، سيستم•
و سازگاري با محيط زيست،• و هواي آينده  آب
.فناوري هاي رقابتي محيط زيست•

و فناوري :ـ توليد
و محصوالت زيستي،•  منابع زيستي، مواد غذايي
 هوشمند براي جامعه،راهكارهاي•
 هاي توليد آينده، سيستم•
. هاي رشد راهبردي فناوري•

و پيشگيري و درمان :ـ بهداشت
 هاي پايه به درمان فردي، از پژوهش•

___________________________________________________________________________ 
1. Danish Ministry for STI, 2008.  
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و توانبخشي،•  بيماري مزمن بين پيشگيري
و ايمني انسان در تعامل با عوامل محيطي،•  سالمت
ـ چه چيز تغيير ايجاد مي• ؟ كند شيوه زندگي سالم

و رقابت :ـ نوآوري
 رقابت دانمارك،•
 نوآوري،•
. بخش دولتي آينده•

و آموزش :ـ دانش
و توسعه• ،ها مهارتآموزش، يادگيري
 كند؟ شواهد در عمل، چه چيز كار مي•
و انتشار دانش در جامعه• . توليد دانش

و طراحي اجتماعي :ـ مردم
و زيرساخت،و حمل•  نقل پايدار
و رشد،• ـ فضا براي زندگي  فضاي زندگي بهتر
 درك فرهنگي در جهان جهاني شده،•
.هاي متغير زندگي•

به مرحله چهارم شامل پياده هاي سياسي پژوهش اولويت عنوان سازي نتايج
هاي سازي طي مذاكرات سياسي در چارچوب اليحه بودجه سال اين پياده. راهبردي بود

، 2008طي مذاكرات بودجه با مجلس در سال.تصورت گرف 2011و 2010، 2009
و بودجه اختصاصي21تقريباً نيمي از موضوع داراي اولويت تشخيص داده شدند
به. دريافت كردند در بندي پژوهش اي براي اولويت دست آمده، پايه بنابراين، فهرست ها
به ايندر. اش فراهم آورده بود سه سال آينده ويژه توافقنامه حال، عوامل موازي ديگر،
به انرژي مجلس، به بازيگران كليدي. بندي كمك كردند اولويتفرايند طور قابل توجهي

.سازي بودند كننده از هريك از پنج حزب پشتيبان راهبرد جهاني در اين مرحله، پنج مذاكره
حـدود(، نزديك به يك ميليـارد كـرون 2008طي مذاكرات بودجه مجلس در سال

اختصـاص 2010و 2009هاي راهبردي در دوره دو ساله به پژوهش) ميليون يورو 134
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هاي برگزيده قرار گرفـت ها مبناي توزيع اين مبلغ ميان موضوع فهرست اولويت. داده شد
آب سهم پژوهش و سه هاي انرژي با.م برتر بودوهوا در آن ميليارد كـرون2/1در مقايسه

هـاي تقريباً نيمـي از اولويـت» 2015پژوهشِ«بودجه ساليانه شوراي پژوهش راهبردي، 
و بودجـه ديگــر موضـوع. داد شـورا را پوشـش مـي  هـاي داراي اولويـت، از طريـق بحــث

1در مقايسه بـا مجمـوع بخـش رقـابتي. هاي معمول سياسي مجلس تعيين شدند بررسي

و توسعه دولتي دانمارك، كه تقريباً هزينه ميليارد دالر در سال بـود،9تا8هاي پژوهش
. را تحت تأثير قرار داد) درصد6تا5(تنها بخش بسيار كوچكي» 2015پژوهشِ«

ارزيابي. تواند فاز پنجم كار در نظر گرفته شودمي» 2015پژوهشِ«فرايند ارزيابي
هفرايند هم بر و گيري كلي، موفقيت اين پروژه نتيجه2.م نتيجه آن متمركز بودپژوهش
دو هدف اصلي را برآورده كرد؛ هم چارچوبي بهبود يافته براي» 2015پژوهشِ«. بود

و هم اين چارچوب براي تعيين اولويت بندي پژوهش اولويت هاي هاي راهبردي ساخت
اين شكل از اثرگذاري. گرفتهاي راهبردي مورد استفاده قرار سياستي در حوزه پژوهش

. پروژه در بودجه ساليانه، در عرصه جهاني ممتاز است

 گيري نتيجه
و دانمارك پس از جنگ جهاني دوم، هرگز كشوري داراي شكاف هـاي عميـق اجتمـاعي

دولـت ايـن كشـور نيـز. اي نبوده است هاي منطقه هاي فراگير امنيت ملي يا تنش چالش
به هيچ به مداخله نظامي يا امنيتي در كشورهاي ديگر نپرداختـه اسـت، طور مستقيم گاه

هاي ائتالفـي همچـون اشـغال عـراق بـه رهبـري آمريكـا در دو دهـه مگر در قالب اقدام
و نه تغييرهاي ناگهـاني رو آينده ازاين. گذشته پژوهي در دانمارك بيشتر به تغييرهاي نرم

و بيش از امور راهبردي معطوف به فناور ـ اجتمـاعي بـوده پرداخته و توسعه اقتصادي ي
و آيندهحال اينبا.است هم مؤسسات پژوهشي اين كشور هاي راستا با همكاري پژوهان آن،

و سيسـتم المللي، در مطالعات متنوعي مثل رخـدادهاي شـگفتي پژوهشي بين هـاي سـاز

___________________________________________________________________________ 
به مستقيم تخصيص مانند( غيررقابتي بخش: شودمي قسمتدو شامل دولتي توسعهو پژوهش هاي بودجهكل.1

 اعطايي مؤسسات سايرو پژوهشي شوراهاي توسط شده توزيع وجوه مانند( رقابتي بخشو) مؤسساتوها دانشگاه
 ). پيشنهادها ميان رقابت براساس

2. Teknologisk Institut, 2009 
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در ازايـن. انـد پرآشوب نيز همكاري داشته بـا تنيـدگي نظـام پژوهشـي دانمـارك هـم رو
و تخصـص در بـه نظام كـارگيري هاي پژوهشـي فراملـي، زمينـه را بـراي كسـب تجربـه
و ابزارهاي گوناگون آينده روش . هايي واگـرا فـراهم سـاخته اسـت پژوهي در موضوع هاي
و پژوهشگران دانمارك تفاوت قائل بود گيري پژوهش رو بايد بين جهت ازاين .ها

و گزارش، يعني راهبرد جهانيدو پژوهش راهبردي مطالعه شده در اين پژوهشِ«سازي
كدام هيچ. پژوهي راهبردي در دانمارك هستند، نماينده خوبي براي تحليل بافت آينده»2015

به ها ازسوي سازمان از اين پژوهش از يك پژوهش آينده عنوان هاي متولي، نگاري يا برخوردار
ا. اند نگاري شناسايي نشده هاي آينده روش سازي كاري شوراي جهانيفرايند ين،با وجود

و گزارش(محور نگاري خبره هاي آينده دربردارنده روش هاي تحليلي پانل خبرگان، مقاالت
و شاخص گزارش(نگاري شواهدمحور هاي آينده، روش)محور خبره )ها هاي دربردارنده شواهد

) انديشي، مشاركت ذينفعان هاي آينده ها، كارگاه همايش(محور نگاري تعامل هاي آيندهو روش
شامل پويش افق، پنل خبرگان، پنل كاربران،» 2015پژوهشِ«فرايند.بوده است
هم نشست و كارگاه انديشي، همايش هاي مي ها رويكردهاي مشابه در اجراي.شد هاي آينده

را هاي آينده اين دو پروژه، همچنين دو ويژگي خاص جامعه دانمارك در پژوهش نگاري
مييادآو و» پرهيز از عدم قطعيت«: شودر 1.كوچك» شكاف قدرت«ضعيف

دو»پرهيـز از عـدم قطعيـت«وضعيت دانمارك در شـاخص ، از چنـد وجـه در هـر
در. شود پژوهش ديده مي ، گـروه خبرگـان»2015پـژوهشِ«فراينـد اصوالً هنگامي كه

مي براي كاهش تعداد موضوع اهميت هر موضوع، بـا كردند، بايد درباره هاي پژوهشي كار
و ناهمسـويي كـه داراي افزون بر اين، ايده. رو شده باشندهعدم قطعيت روب هـاي جديـد

شـدند؛ پژوهش ازسوي كنشگران مختلف معرفي مـي فرايند منافع متضاد بودند، در طول
. كه برخي از آنها در فهرست نهايي وارد شدند

، كاري به دور از عـدم قطعيـت سازي ممكن است تدوين راهبرد جهاني ديگر ازسوي
دليـل اثرگـذاري ابتكـارات راهبـرد امـا بايـد توجـه داشـت كـه ايـن كـار بـه. ديده شود
و اختصاص هاي سياستي پژوهش سازي در تعيين اولويت جهاني درصـد50هاي راهبردي

.اي از خطرپذيري دارد بيشتر بودجه دولتي براي پژوهش، نياز به درجه

___________________________________________________________________________ 
. شودمي پيشنهاد) Hofstede, 1984( پژوهشبه مراجعه شاخص، اين درباره بيشتر مطالعه براي.1
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و شواهدگرا خبره هر دو پروژه از عناصر و مانند پويش افقي(محور سازمان همكاري
در» 2015پژوهشِ«فراينددر توسعه اقتصادي  يا خوراك پژوهشي متكي بر مستندات

شناختي آنها ين عناصر روشتر مهممند بودند، اما بهره) سازي كاري شوراي جهانيفرايند
ج محور بوده است، همچون كارگاه از جنس تعامل و لسات استماع، پنلها، هاي كاربران

اي با شكاف ناچيز دهنده جامعه اين رويكرد، نشان. هاي ديگر مشاركت ذينفعان شكل
مييهاي مشاوره چنين قدرت است كه به و«طور كه در پژوهش همان. آورد روي قدرت

ها، مذاكرات سياسي نتيجه گرفته شده بود، بيش از پرداختن به تحليل» ساالري مردم
در بافت سياسي دانمارك، تصميم1ِ.هاي كالن در دانمارك است گيري اساس تصميم

. در آن به توافق رسيده باشند) يا حداقل ذينفعان اصلي(خوب تصميمي است كه همه 
و تواند همچنين بازتاب اين مشاركت ذينفعان مي دهنده باورمندي به توزيع دانش باشد

مي اينكه تعامل با ذينفعان، يادگيري به. كند را تقويت طور بنابراين، وجوهي از خالقيت
.جاي داشته استفرايندها غيرمستقيم در اين 

به. مزاياي استفاده از مذاكره در تنظيم امور كشور دانمارك واضح است با توجه
فرايند كوچكي شكاف قدرت در دانمارك، ذينفعان عمده جامعه انتظار دارند كه در

كه تصميمفرايند اين. ملي پژوهش سهيم باشندتوسعه راهبردهاي  سازي مشاركتي
و كارگاه مي دربردارنده سمينارها هم ها و افزايي ايجاد شود، فرصتي آشكار براي خالقيت

و ايده كند كه اين هم با گردآوري تجربه مي مي هايي از حوزه ها . آيد هاي متنوع پديد
مي همچنين فرصت تقويت شبكه و بهبود هاي متراكم در ان ذينفعان عمده اجتماعي

و قابليت اعتماد راهبردهاي پژوهشي افزايش مي .يابد مشروعيت
مي در جمع در توان گفت كه دانمارك در سال بندي هاي اخير رويكرد بارزي

و استقبال از عدم قطعيت داشته است، اما چنين پديده اي مختص اين كشور نيست
پژوهي، پژوهشگران را به استقبال از عدم قطعيت فراهاصوالً گسترش مفاهيم پايه آيند

مي. خواند مي انديشي توان در رويكرد مشاركتي در آينده بنابراين تمايز بارزتر دانمارك را
و همبستگي ملي اينو برنامه ريزي دانست كه جمعيت نسبتاً اندك، ثبات سياسي

.اي دارند كشور، در موفقيت اين رويكرد نقش برجسته

___________________________________________________________________________ 
1. Togeby and et al., 2003.  
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 فصل دوازدهم

 پژوهي در اتحاديه اروپا آينده

ـ  پژوهي در اتحاديه اروپا آينده. فصل دوازدهم





٭يوسف كريمي
و گزينه پژوهي درك كامل چشم استراتژي آينده هايي اسـت كـه انداز يك وضعيت خاص

گيرنـدگان موقعيـت نظـامي، بحـث دربـاره تصـميم. گيرنده اسـت روي يك تصميم پيش
گيري نهـايي در همـه آنهـا تقريبـاً اقتصادي يا سياسي مهم نيست؛ زيرا مجموعه تصميم

و درك آن اسـت كـه پـيش تـرهممقبل از مشخص كردن استراتژي. يكسان است بينـي
و جايي كه واقع شـده  هنگـامي كـه. ايـم داشـته باشـيم مناسبي از خود، دشمنان، زمان
و استراتژي برنده را داشته باشيم، مي توانيم بدون جنگ در مناسبات ملـي دانش مناسب

پژوهـي بـراي كسـاني اسـت كـه در رأس قـدرت اين بنيان آينـده.و جهاني پيروز شويم
هايي است كه امروزه در غرب عميقـاً مـورد توجـه محافـل پژوهي از دانش آينده. ستنده

و سياستگذاران قرار گرفته است مي. دانشگاهيان، قانونگذاران كوشد تـا درواقع بشر امروز
و شـناخته شـده آينده را از مكاني نامطمئن، اضـطراب  و ناشـناخته، بـه مكـاني امـن آور

درا مكـان انجـام بسـياري از تحقيقـات آينـده اتحاديه اروپـ. تبديل كند و پژوهـي بـوده
و. گسترش اين دانش سهم بسزايي داشته است نگرانـي نسـبت بـه آينـده ايـن اتحاديـه

و يكپارچگي آن از داليل اصلي استقبال از آينده و. پژوهـي اسـت حفظ ثبات كميسـيون
و پژوهي حمايـت مـيدهپارلمان اتحاديه اروپا شامل دو نهادي است كه عميقاً از آين كنـد

و قانونگذاري بپردازد در تالش است تا براساس يافته .هاي آن به سياستگذاري
و گسترش آينده در اتحاديه اروپا پژوهي انديشه آينده فضاي مناسبي را براي رشد

در هاي آينده از نظر سازماني نيز اتحاديه اروپا عميقاً فعاليت. فراهم كرده است پژوهي را
جمعي حاكم بر اتحاديه فرهنگ كار گروهي دسته. اختار سازماني خود نهادينه كرده استس

و هاي آينده در تالش است تا فعاليت پژوهي را از سطح انفرادي به سطح جمعي، گروهي
و شامل امور هاي آينده دامنه فعاليت.سازماني ارتقا دهد پژوهي اتحاديه اروپا گسترده

و مالي، نظام و حكمراني، زيست اقتصادي و آب و محيطي .است... هوا، آموزشي، بهداشت
___________________________________________________________________________ 

و پرورش٭ .پژوهشگر ارشد وزارت آموزش
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 تاريخچه آينده پژوهي.1-12
از اتحاديه اروپا مجموعه و كشور است كه تصميم گرفته28اي اند تا از يكسري حقوق

كشور عضو در چندين28. پوشي كنند تر چشم اي بزرگ امتيازات خود به نفع اتحاديه
بنابراين امروز اتحاديه اروپا از نظر. اند به عضويت اين اتحاديه پيوستهدوره زماني تاريخي 
با 1958نطفه اوليه اتحاديه اروپا در سال. تر از هر زمان ديگري است تعداد اعضا بزرگ

و فرانسه براي همكاري6تصميم هاي كشور بلژيك، هلند، لوكزامبورگ، ايتاليا، آلمان
شدبيشتر اقتصادي با همديگر ريخت و انگلستان به 1973در سال.ه ، دانمارك، ايرلند

و در سال 1986يونان، در سال 1981در سال. اين پيمان ملحق شدند و اسپانيا پرتغال
و سوئد به اين اتحاديه پيوستند 1995 ديگر اعضا بعد از پايان سده. اتريش، فنالند

و آغاز سده بيست و تشكيل اين بلوك يكم بود كه به اتحاديه اروپاو بيستم ملحق شده
و سياسي را دادند 1.قدرتمند اقتصادي

ترين دستاوردهاي اتحاديه اروپا، چرخش آزادانه شهروندان اين كشورها از بزرگ
پوشي نسبي اين كشورها ويزاي شنگن عمالً به معني چشم. وسيله ويزاي شنگن است به

و  سخت مرزها به نفع كليتي از يكسري حقوق كالسيك حاكميتي خود در كنترل سفت
.تر به نام اتحاديه اروپاست بزرگ

مي3/7اتحاديه اروپا توليد ناخالص داخلي2.دهد درصد كل جمعيت جهان را تشكيل
2/22تريليون دالر بوده است كه در حدود477/16، در حدود 2016اين اتحاديه در سال 

مطابق با آمارهاي سازمان ملل اكثريت كشورهاي. شود درصد متوسط جهاني محسوب مي
.هاي توسعه انساني قرار دارند عضو، در صدر آمارهاي مربوط به شاخص

ا درصد تشكيل3/45تحاديه اروپا را مسيحيان كاتوليك با از نظر مذهبي اكثريت
مي8/1دهند، مسلمانان نيز در حدود مي . دهند درصد جمعيت اين اتحاديه را تشكيل

و عدم تبعيض براساس هويت مذهبي از اهداف اتحاديه البته تضمين آزادي هاي مذهبي
3.اروپاست

نشذيل نمودار ميپراكندگي مذهب در اين اتحاديه را 4.دهد ان

___________________________________________________________________________ 
1. www. Europa. eu 
2. Hunt, M. 2003.  
3. Faleg, G. 2016.  
4. Jourová, V. 2015.  
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Sales

كاتوليك

پروتستان

ارتودكس

ديگر شاخه هاي مسيحيت

غير مؤمنان

ملحدان

ديگر اديان

مسلمانان

 پراكندگي مذهب در اتحاديه اروپا.12-1 نمودار

مي اتحاديه اروپا اگرچه همه زبان و هاي كشورهاي عضو را به رسميت شناسد
و قومي را ممنوع كرده است، اما كميسيون اين اتحاديه  تبعيضي براساس هويت ملي

مي عمدتاً از زبان و انگليسي استفاده . كند هاي آلماني، فرانسوي
و ارزش نگذاري شده است كه هاي معين بنيا اتحاديه اروپا براساس يكسري اهداف

و آينده اين سازمان شكل مي به. بخشد به عملكرد :ترتيب زير است اهداف اين اتحاديه
و رفاه شهروندان آن، ارتقاي صلح، ارزش.1  هاي اتحاديه
و امنيت فارغ از مرزهاي معين شده،.2  تعهد به آزادي، عدالت
و اقتصـاد.3 رقـابتي بـازار همـراه بـا توسعه پايدار براساس رشد اقتصادي متـوازن

و پيشرفت اجتماعي توأم با دغدغه  محيطي، هاي زيست اشتغال كامل
و طرد اجتماعي،.4  مبارزه با تبعيض
و تكنولوژيكي، ارتقاي پيشرفت.5  هاي علمي
و سرزميني در ميان كشورهاي عضو،.6  افزايش انسجام اقتصادي، اجتماعي
و فره.7 و كثرت زباني  نگي،احترام به تنوع
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به.8 و مالي يورو .عنوان پول رايج بنيان نهادن پيمان پولي
هاي مقوم اتحاديه اروپا در ميان همه اعضاي مشـترك اسـت بـه شـكلي كـه ارزش

و عدم تبعيض غالب است .مدارا، عدالت، همبستگي
:ناپذيري از شيوه زندگي اروپايي است ها بخش جدايي اين ارزش

 كرامت انسان،.1
 آزادي،.2
 ساالري، مردم.3
 برابري،.4
 حاكميت قانون،.5
1.حقوق بشر.6

به براساس ارزش جايزه صلح نوبل 2012وسيله اين سازمان، در سال هاي تعريف شده
شد دليل ارتقاي صلح، آشتي، مردم به و حقوق بشر در اروپا به اين اتحاديه اعطا 2.ساالري

هاي مربوط به سفر هاي اصلي اتحاديه اروپا كه همزمان با لغو محدوديت از پايه
و مسافرت آزاد در ميان)اقامت(شهروندان كشورهاي عضو تأسيس شد، زندگي  ، كار

مي. كشورهاي عضو است توانند هر كشوري را كه دوست به همين دليل همه شهروندان
و تحصيل انتخاب بر. كنند داشته باشند، براي زندگي همچنين بازار اقتصادي واحدي

و. اين كشورها حاكم است در نتيجه تالش براي گردش آزاد كاالها، خدمات، پول، مردم
. نيروي كار است

گسترش. همچنين از اهداف مهم اين اتحاديه كه با نگاه رو به آينده نوشته شده است
ح و بازارهاي مالي براي تضمين عمده. داكثر سود از آنهاستدسترسي به انرژي، دانش

و پارلمان هاي داخلي قدرت تخصيص داده شده در اين اتحاديه به پارلمان اروپاست
شهروندان عضو اتحاديه اروپا. پردازند كشورها در كنار پارلمان اتحاديه اروپا به همكاري مي

ا عمده بخش. سياسي دارندفرايندهاي مجاري فراواني براي مشاركت در  ين هايي كه
و اتحاديه به برنامه ريزي براي آن مشغول بوده است همانند كشاورزي، بودجه، تغييرات آب

و مي... هوايي، امور دفاعي انرژي، سالمت توان با نگاه معطوف به آينده نوشته شده است؛
___________________________________________________________________________ 
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به گفت كه اتحاديه اروپا كوشيده است تا نگاهي جامع و فارغ از صرف نيازهاي روز تر
مخ حوزه و حتي مسائل مطرح در سطح جهان داشته هاي تلف زندگي شهروندان خود
نه. باشد و دانش هاي آينده تنها مكان مهمي براي فعاليت به همين دليل اين اتحاديه نگارانه
پژوهي در سطح جهاني است، بلكه قطعاً در تحوالت آتي در ابعاد مختلف ذكر شده آينده

بنابراين شناخت بهتر اتحاديه اروپا در زمينه.ددر سطح جهان نقشي مهم ايفا خواهد كر
مي آينده از تر دانش آينده تواند جداي از شناخت دقيق پژوهي پژوهي به ما تصوير بهتري

هاي گوناگوني همانند كشاورزي، بودجه، سناريوهاي احتمالي از تحوالت آينده در حوزه
و و هوايي، امور دفاعي، انرژي، سالمت به؛ دهدب... تغييرات آب دليل زيرا اتحاديه اروپا

و سياسي خود بر بسياري از رويدادها در سطح جهاني اثرگذار  ماهيت قدرتمند اقتصادي
و خواهد بود بديهي است كه اين تأثيرگذاري قبل از هر چيز منوط به بقاي اين. بوده

ا. صورت كليتي يكپارچه در آينده خواهد بود اتحاديه به ين اتحاديه به همين دليل آينده
و مسائلي كه بشريت به با براي آينده همه كشورهاي جهان طور عام در سراسر كره خاكي

مي آن دست .كند مهم است وپنجه نرم
سناريوهاي توصيف شده براي آينده اتحاديه اروپا از خوشبينانه تا بدبينانه متغير

و كه تعدادي از اين سناريوها معتقد به بقاي اتحادي درحالي. است ه اروپا به شكل كنوني
داليل گوناگون معتقدند اين اتحاديه حتي قدرتمندتر شدن آن هستند، تعدادي ديگر به

و انسجام خود در آينده نخواهد بود .قادر به حفظ يكپارچگي

 آينده اتحاديه اروپا.2-12
به اتحاديه اروپا قبل از هر چيز بايد چالش و اصلي براي بقاي خود عنوان كليتي هاي گوناگون

و سناريوهاي احتمالي پديدار شدن بر بستر اين چالش ها را معين يكپارچه را شناسايي كند
برانگيز براي بقاي اتحاديه اروپا به شكلي يكپارچه دربرگيرنده اين سناريوهاي چالش. كند
و اقتصادي داخلي تا فاكتورهاي بينفاكت المللي خارج از اين اتحاديه ورهاي متعدد سياسي
و آينده البته در ميان محققاني كه به شناسايي چالش. است هاي احتمالي اين اتحاديه
و دقيق مي پژوهي در اتحاديه تر آينده پردازند اجماعي وجود ندارد، اما براي شناخت بهتر

ر .هاي انجام شده در اين زمينه خواهيم بود جوع به پژوهشاروپا ناگزير به
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هاي اولين چالش اصلي در برابر آينده اتحاديه اروپا، ظهور قدرتمند جنبش
مي هاي عوام راستگراي افراطي است كه با توسل به شيوه و پوپوليستي تا فريبانه كوشند

ون جوامع خودشان تبليغ حلي براي غلبه بر مشكالت گوناگ خروج از اين اتحاديه را راه
اگرچه اكنون بعد از غلبه بر بحران اقتصادي جهان رشد اقتصادي به اتحاديه اروپا. كنند

و منطقه يورو ثبات اقتصادي را  هاي رشد چشم خود ديده است، اما نرخبهبرگشته است
و در حوزه كشورهاي مديترانه، بيكاري  ) مخصوصاً در ميان جوانان(اقتصادي پايين است

و ايتاليا اطمينان. هنوز باالست و بازارها در فرانسه يونان هنوز هم در لبه فروپاشي است
. هاي عمده در ميان كشورهاي عضو هنوز هم باالست بدهكاري. خاطر الزم را ندارند

بهكه) ECB( است مركزي اگرچه منطقه يورو داراي يك بانك مثابه مرجع اصلي بايد
و مالي سياست و هاي پولي باشد، اما هنوز هم اجماع اندكي بر چگونگي عملكرد آن

1.حوزه اختياراتش در ميان كشورهاي مختلف وجود دارد

از. هنوز هم مهاجرت همچنان براي آينده اين اتحاديه مهم است شمار افرادي كه
و آفريقا به سمت اين اتحاديه مهاجرت مي به خاورميانه طور كنند در چند سال اخير

تالش براي رسيدن به توافقي محكم با تركيه با وجود. اي افزايش يافته استهسابق بي
براي بستن مجاري ورود پناهجويان، اما هنوز هم روزانه صدها نفر از طريق قايق خود را 

در از طرف ديگر سياست2.زنند به درياي مديترانه مي هاي متفاوت كشورهاي عضو
آلمان كه بيشترين تعداد. اين كشورها شده استپذيرش پناهجويان باعث اختالف ميان 

هاي كشورهاي واقع در اروپاي مركزي پناهجويان را پذيرفته است، خشمگين از سياست
از نظر داخلي هم سيستم درهاي باز شنگن دچار. در پذيرش حداقلي مهاجران است
و تعدادي از كنترل وضعيت. استهاي سابق در مرزها دوباره به اجرا درآمده مشكل شده

در فوق باعث دغدغه و به افت محبوبيت اتحاديه اروپا هاي جدي در اين زمينه شده است
نگرش مردم چند كشور اصلي12-2نمودار. دهندگان اروپايي منجر شده است ميان رأي

.دهد اروپايي به اين اتحاديه را نشان مي

___________________________________________________________________________ 
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2. Cherubini, F. 2017.  
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 اتحاديه اروپا چند كشور اصلي اروپايي به

و آينده اين اتحاديه در ي درباره مسائل گوناگون
و در  كشورهاي مختلف اروپايي با سرعت متفاوت

عنوان برخالف ايده حركت به طرف هدفي مشترك به
ل بعضي از صاحبنظران معتقدند تجديدنظرهاي

از زيرا اتحاديه بيست؛ وچند كشور بسيار متفاوت
1.است) اتحاديه را در ميان خود زدند

. كند ترسيم مي تاري را براي آينده اتحاديه اروپا
اند اگرچه از يك طرف كه به اين اتحاديه پيوسته

كه اين كشورهاي متعدد، منافع آنجايي از است، اما
و در مواردي متضاد با هم بهم اندازهاي گوناگون

و سياستگذاري جامع، ادامه اهداف اوليه  واحد
.و منافع متضاد را بسيار دشوار كرده است
و كشورهاي اروپاي  باعث اختالف ميان آلمان

. ستا

___________________________________________________________________________
1. The Future of the European Union, the Economist, 
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نگرش مردم چن.12-2 نمودار

و اختالف نظرهاي جدي ناهمگوني
ميان كشورهاي عضو باعث حركت كش

هاي متفاوت شده است كه برخال جهت
ه. بنيان اتحاديه اروپاست مين دليلبه

اساسي بايد در اتحاديه اروپا انجام شود
كه جرقه تشكيل اين اتح(كشور6اتحاد

ت مشكالت فوق چشم و انداز تيره
درواقع كثرت رو به افزايش كشورهايي
و نفوذ اين اتحاديه افزوده اس بر قدرت
و طبيعتاً از چشم متفاوتي با هم دارند

نگرند، ايجاد كليتي مسائل مختلف مي
ها اتحاديه اروپا براساس اين ديدگاه

هاي مربوط به مهاجرت كه سياست
مركزي در اين مورد شد، نمونه بارز آن

__________________________________
, 2017.  
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رو در آينده اتحاديه اروپا، سران كشورهاي عضو اتحاديه هاي پيش با توجه به چالش
و در شصتمين سالگرد قرارداد رم، در ايتاليا دور هم جمع 2017مارس25اروپا در 

و به تأمل درباره مسائل پيش اجالس رم،. روي اين اتحاديه در آينده پرداختند شدند
و نگاه به آينده سياستفرصتي براي تأمل درباره  به وضعيت اتحاديه اروپا هاي مربوط

را. يكپارچگي آن بود در اعالميه پاياني اجالس رم، سران كشورهاي اروپايي آمادگي خود
چهار محور اصلي اعالم شده. روي آينده اعالم كردند هاي پيش براي مواجهه با چالش

و مشترك اين كشورها در آينده به :ترتيب زير است براي كار جمعي
و مطمئن) الف به جايي:اروپايي امن طور آزادانه مسافرت كه همه شهروندان بتوانند

و سياست به كنند . صورت صحيح اعمال شود هاي مهاجرتي
و قدرتمند:ثباتو مرفهبااروپايي)ب و مداوم همراه با بازار مشترك واحد .ارتقاي رشد ثابت
و فقر:اجتماعياروپايي با سالمت)ج .مبارزه عليه بيكاري، تبعيض، طرد اجتماعي
و ايجاد توسعه همكاري:اروپايي قدرتمندتر در صحنه جهاني)د هاي موجود

و دفاع مشترك همكاري 1.هاي نوين، تعهد به امنيت

هاي اصلي اعالم شده براي مواجهه اصول مشترك اعالم شده در اين اجالس، بنيان
پي ميان چالش بهشهاي روي اين اتحاديه مخصوصاً تهديدات مربوط به بقاي اين اتحاديه

.شكل يكپارچه است
مثابه خروجي اجالس رم توسط كميسـيون اتحاديـه اروپـا منتشـر شـد، آنچه كه به

و2:كاغـذ سـفيد دربـاره آينـده اروپـا«نگارانـه بـود بـا عنـوان هاي آينـده پروژه تـأمالت
مثابـه اين پروژه كه بـه3.»2025اتحاديه اروپا تا سال كشور عضو27سناريوهايي درباره 

و خروج انگلسـتان نوشـته شـده راهنمايي آينده نگارانه براي هدايت اروپا بعد از برگزيت
و مهم است و هـم؛ بسيار اساسي زيرا هم نشانگر نگاه معطوف به آينده اين اتحاديه است

كال دهد چگونه اتحاديه اروپا سياست نشان مي پژوهـين خود را براساس دانش آيندههاي
: در مقدمه اين گزارش كه به سران كشورهاي اروپايي نوشته شده آمده اسـت. نويسد مي

را، ها، امنيت اين چالش. روي ما وجود دارد هاي فراواني پيش چالش« و نقشي رفاه مردم

___________________________________________________________________________ 
1. Katainen, J., & Mogherini, F. 2017.  
2. The White Paper on the Future of Europe 
3. Begg, I. 2017.  
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د نيازمنـد شـكل اروپاي متح. كه اروپا بايد در چندقطبي ايفا كند را هدف قرار داده است
و اجراي نگـاه معطـوف بـه آينـده خـود اسـت خـواهيم مـا مـي. دادن به سرنوشت خود

و چالش فرصت و نشـان دهـيم كـه چگونـه هـاي پـيش ها روي خـود را توصـيف كنـيم
را.»توانيم به شكلي دسته جمعي به آن پاسخ دهيم مي اين گـزارش اولـين جملـه خـود

.است بوده آينده هميشه اروپا ها، نسل كند كه براي اين گونه آغاز مي
از در ابتداي اين گزارش، بر چالش اقتصادي اتحاديه اروپا متمركز مي شود، زيرا

.تر شدن است جهاني درحال كوچك1توليد ناخالص ملي نظر آنها سهم اين اتحاديه از

 هاي اقتصادي اتحاديه اروپا چالش.12-1 جدول
2009 2015 

%24%28 آمريكا

%22%26)27(اتحاديه اروپا

%6%81 ژاپن

%4%5 انگليس

%15%5 چين
Source: Euro sat and Un Division. 

 
رخ البته از نظر كميسيون اتحاديه اروپا دگرگوني هاي عميق در سطح جهان درحال

ها بسياري از اين دگرگوني. دادن است كه اين اتحاديه بايد قادر به مديريت آن باشد
و غيرقابل بازگشت هستند به همين دليل پنج سناريوي احتمالي براي. غيرقابل اجتناب

2:توسط كميسيون اتحاديه اروپا بيان شده است) 2025تا سال(آينده 

 تداوم وضعيت كنوني،)الف
و از بين رفتن ديگر)ب باقي ماندن تنها بازار اقتصادي واحدي از اتحاديه اروپا

وكاركردهاي سياسي،  ،...امنيتي
مي)ج مي آنهايي كه بيشتر نتيجه كشورهايدر،دهند خواهند، كار بيشتري انجام

مي عضو به تعميق همكاري  پردازند، هاي ميان خود
___________________________________________________________________________ 

1. Gross Domestic Product (GDP) 
2. European Commission. (2017). White Paper on the Future of Europe: Reflections and 
Scenarios for the EU27 by 2025. Brussels: European Commission, March 1.  
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 هاي محدود به شرط كارآمدي بيشتر، تمركز بر يكسري حوزه)د
ها با عطـف نظـر بـه ايـن واقعيـت كـه جمعي مشترك در همه حوزه دستهكار)هـ
تأثير اين پنج. هاي آينده نيستند كدام از كشورها به تنهايي قادر به مواجهه با چالش هيچ

و امنيـت،  و مهاجرت و اقتصادي، حوزه شنگن و بازار واحد، اتحاد پولي سناريو بر تجارت
و دفاعي، بودجه اتحاديه اروپا، ظرفيت رسيدن به اهداف بـه  ترتيـب زيـر سياست خارجي

:شرح داده شده است

 تأثير پنج سناريو بر اتحاديه اروپا.12-2 جدول
»هـ«سناريوي»د«سناريوي»ج«سناريوي»ب«سناريوي»الف«سناريوي

و تجارت
بازار واحد

بازار واحد تقويت
شود، باالخص مي

و  در بخش انرژي
.ديجيتال

بازار واحد براي
و سرمايه  كاالها

شود، تقويت مي
اما چرخش آزادانه

ديگر مردم
.شود تضمين نمي

شبيه سناريوي
.»الف«

استانداردهاي
مشتركي براي ارائه 

تعريف 
استانداردهاي 

تجارت منحصراً 
حداقل در سطح 

اتحاديه اروپا انجام 
.شود مي

بازار واحد
اقتصادي از طريق

هماهنگي
استانداردها 

.شود تقويت مي

اتحاد پولي
و اقتصادي

پيشرفت فزاينده
در بهبود 

كاركردهاي حوزه 
.يورو

همكاري در حوزه
يورو محدود 

.شود مي

به» الف«شبيه
استثناي گروهي از
كشورها كه در حوزه

و ماليات
استانداردهاي 

اجتماعي همكاري 
مي عميق .كنند تري

در فرم هاي متعدد
برابر تحكيم حوزه 

ورود ثبات آن 
.شود برداشته مي

اتحاد كامل
و مالي  اقتصادي

.يابد تحقق مي

شنگن،
و مهاجرت
 امنيت

تعميق هرچه
ها بيشتر همكاري

باالخص در حوزه
.امنيت

نرسيدن به
سياست مهاجرتي 
جامع ميان همه 

.كشورها

سناريوي شبيه
استثنايبه» الف«

گروهي از كشورها كه
هاي امنيتي در حوزه

ترو قضايي عميق
.كنند فعاليت مي

همكاري در
و  مديريت مرزها

مربوط به موضوعات
هاي سياست

.ضدتروريست

شبيه سناريوي
.»د«

سياست
و  خارجي

رسيدن به صدايي
واحد بر سر

هاي همكاري
دفاعي همانند 

همگرايي بر سر 
مسائل مربوط به 

رسيدن به صدايي 
واحد در حوزه 

مشابه سناريوي 
اي، اتحاديه»د«
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»هـ«سناريوي»د«سناريوي»ج«سناريوي»ب«سناريوي»الف«سناريوي
به دفاعي مسائل مربوط

.سياست خارجي
امروز باقي

.ماند مي
اتحاد: مسائل دفاعي.سياست خارجي

دفاعي اروپايي
.شود تحليل مي

دفاعي در حوزه
كشورهاي اروپايي

.شود تشكيل مي

بودجه
اتحاديه 
 اروپا

تا حدودي
هايي نوسازي
و انجام مي شود

تا اصالحات توافق
.شده تحقق يابد

تمركز مجدد بر
كاركردهاي مالي 

اساسي براي 
رسيدن به بازار 

و .احداقتصادي

شبيه سناريوي
.»الف«

طراحي مجدد
هاي جديد اولويت

توافق شده توسط 
.شود اعضا مي

چههرنوسازي
بيشتر در حوزه

و اقتصادي  مالي
.شود مي

ظرفيت
رسيدن به 
 اهداف

گيري تصميم
همچنان واحد در 

هاي پيچيدگي
براي فهم 

.هاي واحد پاسخ

گيرييممفهم تص
مي آسان .شود تر

گيري تصميم
مي پيچيده .شود تر

توافق اوليه براي
هاي فهم در حالت

رو دشوار پيش
.شود مي

گيري تصميم
مي سريع . شود تر

اتحاديه اروپا
قدرت بيشتري در
قبال كشورهاي

.باشد عضو مي

 پژوهي آيندهو مجالت مؤسسات.3-12
هاي هاي فكري متعددي دارند كه درگير فعاليت طور مجزا كانون كشورهاي اروپايي به

هاي مجلس منتشر كرده، هاي متعددي كه مركز پژوهش در گزارش. نگارانه هستند آينده
در هاي آينده تالش شده است تا چندين كشور اصلي اروپايي كه پژوهش نگارانه متعددي

. آن انجام شده است، معرفي شود
طور مستقل خود نيز داراي چنـدين كـانون فكـري مهـم اسـت كـه اتحاديه اروپا به

هاي گونـاگون نگاري در حوزه هاي مختلف آينده مستقل از كشورهاي عضو به انجام پروژه
و علمي، سياست، اقتصادي، بين البتـه خـود اتحاديـه اروپـا تـا حـد. پردازدمي... المللي

را گيري اوليه سازمانو حتي شكلها ريزي سياست زيادي در پي ها نگاه معطوف به آينده
به هاي آينده فعاليت. نهادينه كرده است وسـيله نگارانه انجام شده اتحاديه اروپا يا مستقالً

و از طريق كميسيون و سازمان اين اتحاديه در هـاي زيرنظـر آن انجـام مـي ها و يـا شـود
مي هاي فكري موجود در داخل همكاري با كانون عمـده. شـودو يا خارج قاره اروپا انجام
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.دهد انجام مي1نگارانه انجام شده اتحاديه اروپا، را كميسيون اتحاديه اروپا هاي آينده فعاليت
پژوهي در اتحاديه اروپا نيازمند شناخت ساختار سازماني كه شناخت آينده آنجا از

س اين اتحاديه است، در اينجا به ميطور مختصر به ساختار .پردازيم ازماني اتحاديه اروپا

2شوراي عالي اروپا

و اولويت گيري شوراي عالي اروپا مسئول تعريف جهت هاي اتحاديه هاي سياسي كلي
اعضاي اين شورا متشكل از رؤساي حكومتي كشورهاي اروپايي، رئيس. اروپاست

و خارجي است و نمايندگان عالي مربوط به امور دفاعي در.كميسيون اروپا مقر اين شورا
حل. است) بلژيك(بروكسل  و حساسي از وظايف مهم اين شورا، وفصل مشكالت پيچيده

و. ها قابل حل نيست تر ميان حكومت است كه در سطوح پايين همچنين عاليق
ب گيري جهت و ديپلماتيك را خصوصههاي استراتژيك اين اتحاديه در زمينه امور دفاعي

مي اين شورا. كند معين مي اگرچه رئيس. دهد معموالً هر سال، چهار بار تشكيل جلسه
تالش. تواند جلسات اضطراري خارج از چهار موعد ساليانه را برگزار كند اين شورا مي

در شوراي عالي اروپا در تصميم كه اين اجماع مواردي گيري، اجماع اعضاست اگرچه
3.يري قرار دهدگ كوشد كه رأي اكثريت را مبناي تصميم ميسر نشود مي

و شوراي:اين شورا، سه بازوي اصلي اجرايي دارد كه عبارتند از وزيران، پارلمان
و گسترش دانش. كميسيون اتحاديه اروپا دو مورد اخير مكان مناسبي براي رشد

و پژوهي بوده آينده مي درنتيجهاند .پردازيم اندكي بيشتر به آنها

4پارلمان اروپا

مي پارلمان اروپا، با اين. كند شوراي وزيران، قوانين جاري بر اتحاديه اروپا را تصويب
هر. پارلمان، مجلس نمايندگان تمام شهروندان كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست اتباع

در كشور عضو اتحاديه اروپا مي توانند نمايندگان خود را براي پارلمان اروپا
ندگان هر كشور عضو در پارلمان اروپا، تعداد نماي. هاي همگاني انتخاب كنند گيري رأي

___________________________________________________________________________ 
1. European Commission 
2. Council of the European Union 
3. www. consilium. europa. eu 
4. European Parliament 
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عبارت ديگر، تعداد نمايندگان كشورهايبه. شود به نسبت جمعيت آن كشور تعيين مي
.1پرجمعيت از كشورهاي كم جمعيت بيشتر است

مي نمايندگان پارلمان هر بار براي يك دوره پنج در دوره. شوند ساله انتخاب
. نفر بودند 754د كل نمايندگان پارلمان اروپا ميالدي، تعدا 2014الي 2009هاي سال

نماينده دارد كه بيشترين تعداد99آلمان. نماينده است6هر كشور عضو حداقل داراي
مي نمايندگان يك كشور به و فنالند شمار .نماينده دارد13رود

هاي هاي متفاوت سياسي آنها گروه در بين نمايندگان پارلمان، بنا به ديدگاه
ميمختل دو. گيرد كه هيچ ارتباطي به مليت آنها ندارد في شكل جلسات پارلمان در

و استراسبورگ در فرانسه محل برگزار مي هاي عمومي اجالس. شوند، بروكسل در بلژيك
و جلسات فوقيكماهي  مي بار در استراسبورگ تشكيل 2.شوند العاده در بروكسل برگزار

ميپارلمان به همراه شوراي وزيران، همچنين. كند قوانين اتحاديه اروپا را تصويب
پارلمان همچنين بر كار. بودجه اتحاديه اروپا بايد به تصويب پارلمان اروپا برسد
و ساير نهادهاي اتحاديه اروپا نيز نظارت دارد انتصاب رئيس كميسيون. كميسيون اروپا

را عالوه پارلمانبه. اروپا بايد مورد تأييد پارلمان واقع شود اختيار دارد كه كميسيون
به. طور كلي منحل كند به طور پارلمان بر تمام نهادهاي اتحاديه اروپا براي اينكه هميشه

.كند مردمي انجام وظيفه كنند، نظارت مي

و مشاركت در تصميم  گيري همكاري

در. اي دارد يعني شوراي وزيران، همكاري فشرده؛ پارلمان با شوراي اتحاديه بـاره پارلمـان
و مشـورت مـي اليحه و پيشنهادهاي بودجه با شوراي وزيـران مـذاكره . كنـد هاي قانوني

اخذ تصميمات مهم بايـد بـا تأييـد پارلمـان. شوند بسياري از تصميمات با هم گرفته مي
به همين مناسبت، اين امر مهمـي اسـت كـه هـر كشـور عضـور اتحاديـه،. صورت گيرد

ا عالوه، پارلمـان دربـاره مسـائلي كـهبه. روپا داشته باشدنمايندگان خودش را در پارلمان
مي مورد مذاكره سران دولت .كند ها در اجالسيه عالي شوراي اروپاست نيز اظهارنظر

___________________________________________________________________________ 
1. Judge, D., & Earnshaw, D. 2003.  
2. www. Europarlamentti. info 
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 برآورد بودجه

به مخارج فعاليت مي هاي اتحاديه اروپا شود كـه از كشـورهاي وسيله حق عضويتي تأمين
كه. كند عضو وصول مي ترند حق عضويت بيشتري از كشـورهاي بزرگكشورهاي عضوي

مي كوچك كنـد كـه كميسيون اروپا ابتدا برآوردي از وضعيت مالي آينده مـي1.پردازند تر
را. شود بودجه پيشنهادي ناميده مي و شـوراي وزيـران ايـن بـرآورد سپس پارلمان اروپـا

و اصالحات الزم را در آن انجام مي تمام مفـاد بودجـه دهند، سرانجام وقتي بررسي كرده
قبـل از اجـالس عمـومي. رسـد مورد تأييد پارلمان قرار گرفت، بودجـه بـه تصـويب مـي 

و آماده مـي پارلمان اروپا، موضوعات جلسه در كميته اعضـاي. شـوند هاي مربوطه بررسي
در. ها همان نمايندگان پارلمان هستند كميته هر كميته از نمايندگاني تشكيل شـده كـه

و كـاردان هسـتند رشته مورد برر در كميتـه مختلـف بـه20. سي متخصص طـور ثابـت
مي عالوه. كنند پارلمان انجام وظيفه مي هاي ديگـري از قبيـل كميتـه توان كميته بر آنها

و يا كميته موقتي نيز تشكيل داد را كميته. تحقيقاتي، كميته ويژه ها نتايج بررسي خـود
ها در اجالس عمـومي پارلمـان بـه گزارش كميته. كنند به نام گزارش به پارلمان ارائه مي
و تشـكل وظـايف پارلمـان اروپـا سلسـله. شـود رأي تمام نمايندگان گذاشته مـي   مراتـب

هـاي رئيسـه، مجمـع رؤسـا، كميتـه هيئـت،)پارلمـان(رئيس مجلس: است ترتيب اين به
نـه هـاي سياسـي، دبيركـل، دبيرخا هاي نمايندگي، اجالس عمومي، دسته بررسي، هيئت

هـاي پردازيم، نقش مهمي در انجام پـروژه كه بعداً به آن مي3اتاق فكر اتحاديه اروپا2.كل
مي آينده .كند نگارانه اتحاديه اروپا ايفا

4كميسيون اروپا

و عمده فعاليت نگارانه اتحاديه هاي آينده كميسيون اروپا بازوي اجرايي اتحاديه اروپاست
د؛ به همين دليل شناخت نسبي از كميسيون اروپا برايده اروپا را اين مركز انجام مي

و همچنين فعاليت  اتحاديه اين پژوهانه هاي آينده شناخت ساختار سازماني اتحاديه اروپا
 گيري جهت همديگرباكه است كميسيونر28از متشكل كميسيون اين. است ضروري

___________________________________________________________________________ 
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. دارد كميسيون ايندر عضويك كشوريهر. كنندمي تعيينرا اتحاديه اين استراتژيك
مي) 1DGs( تري كوچك هاي دپارتمانبه كميسيون شود كه وظيفه سياستگذاري تقسيم

و با مسائل خاص اجرايي سروكار دارند هاي كميسيون اتحاديه اولويت. را برعهده دارند
و سرمايه و هوا، بازار اينترنت اروپا شامل رشد و آب ، گذاري، بازار واحد ديجيتالي، انرژي

و اقتصادي، سياستگذاري اي منصفانه اتحاديه و تر در مورد امور پولي هاي اقتصادي
و حقوق اساسي، مهاجرت، تبديل  تجاري متوازن براي مواجه با جهاني شدن، عدالت

و تغييرات دمكراتيك است .اتحاديه اروپا به بازيگر جهاني قدرتمندتر
و عالي منافع بزرگنمايندگان عضو كميسيون اروپايي بايد در فكر تر اين اتحاديـه تر
و ملي خود اقدام نكنند و به نفع منافع جزئي بـه همـين دليـل كميسـيون اروپـا. باشند

و شـايد دليـل اصـلي انجـام عمـده فعاليـت  هـاي تجسم منافع عالي اين اتحاديـه اسـت
از كوشـد پژوهانه اتحاديه اروپا توسط اين مركز آن است كـه كميسـيون اروپـا مـي آينده

و دقيق طريق پژوهش تري از منافع كلي ايـن اتحاديـه هاي معطوف به آينده، تصوير بهتر
و حمايت ويژه كميسيون اروپا از آينـده ديگر عبارتبه.كسب كند پژوهـي اتفـاقي نيسـت
دليل تعريف سازماني اين كميسيون است كه ناظر بر منافع عـالي اتحاديـه اروپـا دقيقاً به

دفتـر مركـزي كميسـيون اروپـا، در شـهر. جزئي كشورهاي ديگر استصرفنظر از منافع 
.بروكسل پايتخت بلژيك قرار دارد

و آينده  پژوهي پارلمان اتحاديه اروپا

. پژوهي اين اتحاديه است هاي آينده هاي اصلي فعاليت پارلمان اتحاديه اروپا يكي از مكان
مي عمده اين فعاليت كه ها را با اين شعار آغاز پژوهي علم، پيشگويي نيست، آينده«كند

در هاي دانش آينده يافته.»هاي ممكن درباره آينده است بلكه آفريدن گزينه پژوهي
و تصويب خدمت قانونگذاران پارلمان اروپا قرار مي گيرد تا با نگاهي به آينده، به پيشنهاد

2.قوانين بپردازند

) STOA( تكنولوژيكيو علمي هايبانتخا ارزيابي هيئت اروپا، پارلمان 1987 سال در

___________________________________________________________________________ 
1. Directorate-generals 
2. The General Process is Described in the Report Towards Scientific Foresight in the European 
Parliament. http://www.europarl.europa. eu/RegData/etudes/IDAN/2015/527415/ EPRS_IDA 
(2015)527415_REV1_EN. pdf 
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و مطالعات انجام مأموريتبا اروپا پارلمان رسمي بدنهاز بخشيكه كرد تأسيس را
 جديد هاي تكنولوژي ارزيابي براي پارلمان اعضايبه بخشي آگاهي براي الزم هاي فعاليت

 علمي هاي انتخاب ارزيابي هيئتكهشدآنبر تصميم درنهايت1.بود سياستگذاري نيزو
 مستقيم وظيفهكه باشد اروپا پارلمان هميشگي ساختاراز بخشي تكنولوژيكيو

كه بودآن كار اين حسن. دارد فناوريو علم عرصهدررا پژوهي آينده هاي فعاليت
 تكنولوژيكيو علمي هاي انتخاب ارزيابي هيئتبه آيندهبه معطوفو استراتژيك ماهيتي

 بعدي اتحاديه، اين سياسي رايج هاي گفتمان متندرآن دادن قرارباو بخشيد مي
 اتحاديه اين سياستگذاري چرخهدر توانستميكه بخشيدميآنبه پژوهانه آينده

 بخش، تكنولوژيكيو علمي هاي انتخاب ارزيابي هيئت،2014 سپتامبردر. شود استفاده
 دبيرخانه(و) علمي نگاري آينده خدمات(تر كوچك مجموعهدوبارا علمي پژوهي آينده
به شده اضافه جديد خدمات. كرد اضافه) تكنولوژيكيو علمي هاي انتخاب ارزيابي هيئت
 افزايش براي علمي پژوهي آينده انجام برايآن ظرفيت تقويت هدفبا مجموعه اين

 قانونگذاري پروسهبه كمك همچنينو پارلمان اعضاي مياندر فنيو علمي هاي آگاهي
 هاي ظرفيت بهبودبا همزمان روند اين. بود مطلوب بلندمدت هاي آيندهبه نيل منظور به

به قدرتمند رويكرديو طرفيكاز فنيو علمي هاي گرايش درباره بخشي آگاهي
2.است بوده اروپا پارلمان سازماني ساختار درون علمي پژوهي آينده

و كوشد تا با ارائه گزارش اين مجموعه مي هاي گوناگون به پارلمان اروپا اعضا
ساله براي انجام50تا30هاي زماني هاي آن را قادر به استفاده از چارچوب كميته

ها، كوشش بر فراتر رفتن از مطالعات آينده در اين دسته از گزارش. مطالعات آينده كند
د به شكل سنتي آن به و قابل دسترس از سناريوهاي منظور سترسي به توصيف جامع
مي. گوناگون آينده است هاي ممكن در خدمت شود تا توصيف آينده همچنين تالش

و درنهايت به چرخه سياستگذاري كمك كند . پروسه قانونگذاري با تمركز بر آينده باشد
3.هاي نامطلوب، غايت ديگري است كه مورد نظر است اجتناب از آينده

و زير نظر اتحاديه اروپا به فعاليت4كانون فكر پارلمان اروپا وابسته به پارلمان اروپا
___________________________________________________________________________ 

1. http://www. ep. europa. eu/stoa/ 
2. Woensel, L. & Vrščaj, D. 2015.  
3. Ibid.  
4. European Parliament Think Tank 
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هاي انجام شده توسط اتحاديه اروپا در اين نگاري بخشي از آينده. پردازدو پژوهش مي
بر. شود مركز انجام مي : موضوع اصلي متمركز است6كانون فكر پارلمان اروپا

و اجتماعي، سياست.1  هاي اقتصادي
و ماليات،.2  بودجه
و نهادي،.3  امور قانوني
 الملل، روابط بين.4
و پيوستگي اين قاره، سياست.5  هاي ساختاري
.چرخه سياستگذاري.6

مناطق جغرافيايي مورد پژوهش كانون فكري پارلمان اروپا كه تقريباً همـه كشـورها
و ايـاالت:شـود منطقه تقسيم مـي9و مناطق جهان است به  و اقيانوسـيه، كانـادا آسـيا

و كارائيـب،  متحده، آسياي مركـزي، كشـورهاي عضـو اتحاديـه اروپـا، آمريكـاي التـين
و آفريقا غيرخاورميانه، بخش اروپايي  و شمال، روسيه .عضو در اتحاديه اروپا

و آينده  پژوهي كميسيون اتحاديه اروپا

ات كــه چنــانهم ــهقــبالً توضــيح داده شــد كميســيون ــا ب ــه اروپ و حادي دليــل مركزيــت
هاي فراوان تعريف شـده بـراي آن در سـاختار سـازماني ايـن اتحاديـه، مكـان مسئوليت

مي. پژوهي اتحاديه اروپاست هاي آينده تجميع بسياري از فعاليت  تـا شـود در اينجا تالش
 كميسـيون نظـر تحـت پژوهـي آينـده بـزرگ هـاي پروژهاز يكي. بيفكنيم آنهابر پرتويي
و معيـار كوشدميكه استiKNOW(1( آبي آسمان پژوهشي پروژه اتصال اروپا، اتحاديه
 پـروژه2.باشـد اروپـادر محوري آيندهو پژوهي آينده هاي فعاليت كردن رصد براي محكي

 شـناختي روشو مفهـومي هـاي چارچوب توسعه درگير خاص طوربهآبي آسمان پژوهشي
 جهـانو اروپـا آينـده بـر مـؤثر احتمـالي هاي سيگنال بندي طبقهو شناسايي براي الزم
و پژوهـي آينـده آينـده، افـق بررسـي بـراي بنـاي سـنگ بـه دارد قصد پروژه اين3.است

و ابزارهـا هـا، پيشـرفتو شـود تبـديل اروپا اتحاديهدر آينده گيري جهتبا هايي فعاليت

___________________________________________________________________________ 
1. Blue sky Research Project Interconnecting 
2. Kuosa, T. 2011.  
3. Ibid. Strategic Foresight in Public Policy: The Case of the EU. 17. 19, p 54. 
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 خـاص، طـور بـه. آورد فـراهم WI-WE رويكردهاياز استفادهو تحليل براي هاي ظرفيت
 شناسـايي، بـراي شـناختي روشو مفهـومي هـاي چـارچوب آبي آسـمان پژوهشـي پـروژه
و كابردهـا ارزيابيو ضعيف هاي سيگنالو بيني پيش غيرقابل عوامل تحليلو بندي طبقه

 آسـمان پژوهشـي پروژه نتيجهدر. است كرده ايجاد جهانو اروپا روي آنها بالقوه تأثيرات
و مشـاركت ديگـر طرفازكه دارد پيشدراي تازه برنامه»20 افق بررسي« رويكرد آبي

 ازسـويو دهدمي ارتقارا شودمي حمايت201وب هاي تكنولوژي توسطكه افق بررسي
2.بخشد بهبود گيري بهرهو ارتباط فيلترينگ، اطالعات، آوري جمع ديگر

 زيرنظرو اروپا اتحاديهدر پژوهي آينده هاي فعاليت كردن نهادينه برايكه ديگري اصلي قدم
. بـود)DG RTD( عمـومي نوآوريو پژوهش اداره تأسيس شد، برداشته اتحاديه اين كميسيون

 پـژوهش، دربـاره گيـري تصـميم هاي برنامهاز حمايتبه عمومي نوآوريو پژوهش اداره
ــوآوريو تكنولــوژي ــا جــامع برنامــه چــارچوبدر ن ــا اروپ 3.پــردازد مــي 2020 ســال ت

 اروپـا اتحاديـه پژوهشـي هاي اولويت تعريفدر ابزاري عنوانبه خاص طوربه پژوهي آينده
مي) اجتماعي بزرگ هاي چالش(با مواجهه براي اين ابتكـار عمـل درواقـع. شود نگريسته

همچنين4.نگاري توسط كميسيون اتحاديه اروپا است ناشي از تاريخ طوالني كاربرد آينده
است كـه هفـت نهـاد علمـي مشـترك را5اين كميسيون داراي مركز تحقيقات مشترك

و فعاليت شامل مي 6هاي آنهـا در پـنج مكـان مختلـف اروپاسـت كـه شـامل جيـل شود

. شـودمي) اسپانيا( 10و سويل) هلند(9، پتن)آلمان(8، كارلسروهه)ايتاليا(7، اسپرا)بلژيك(
و توصـيهركمكان اصلي مركز تحقيقات مشت و در بروكسل بلژيك قـرار دارد هـاي فنـي

و اعضـاي دول اتحاديـه اروپـا در حمايـت از  علمي مستقل را در اختيار كميسيون اروپـا

___________________________________________________________________________ 
 ها، ماشين ها، انسان) interactions( تعامالتوها همكاري ها، مشاركت پايهبر20وب اريمعمو طراحي.1
. است استوار يكديگربا هوشمند هاي عاملو افزار نرم

2. WI-WE Bank: http://wiwe. iknowfutures. eu/; iKnow Community: http//: community. 
iknowfutures. eu/#1.  
3. Browne, J., & Sørensen, T. 2013.  
4. Burgelman, J. -C., Chloupková, J., & Wobbe, W. 2014.  
5. Joint Research Centre(JRC) 
6 Geel 
7. Ispra 
8 Karlsruhe 
9. Petten 
10. Seville 
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 مشـترك، تحقيقـات مركـز نهادهـاي ميـان در1.دهـدمي قرار هاي اين اتحاديه سياست
 مهمي نقشو دارد قرار3سويل نظر تحتIPTS(2( نگر آينده تكنولوژي مطالعات مؤسسه

4اروپـا پـژوهش حـوزه تـيم بـراي بـراي پژوهـي آينـده طريـقاز اروپـا پژوهـي آينده در

)FORERA (المللـي بين سمينارسه نگر آينده تكنولوژي مطالعات مؤسسه. كندمي بازي 
و در ايــن زمينــه بــه آينــده تكنولــوژي هــاي تحليــل مــورد در محــور را ميزبــاني كــرده

پژوهي را ميزباني اين مؤسسه راهنماي آنالين براي آينده. هاي دست يافته است پيشرفت
و منبـع درحـال رشـد مسـتمري بـرايFOR-LEARN5كند كه بخشي براي پروژه مي

هـاي كلـيحراهنمـاي طـر. پژوهي را انجـام دهنـد هاي آينده خواهند رويه آنهايي كه مي
و مسائل درگيـر در تعيـين، راه داليلي براي انجام آينده شـامل راهنمـاي(انـدازي پژوهي

6.هاي معطوف به آينده استو پيگيري پروژه)ها روش

 اجراي درحال پروژه يكEFMN(8(7اروپا پژوهي آينده نظارتي شبكه همچنين
يك ارگان، اين سايتوب. استآن پژوهي آينده هاي فعاليتبر نظارت براي اروپا اتحاديه
 انجام پژوهي آينده هاي فعاليت جستجوي براي ابزارهاييو اطالعات جستجو براي پايگاه
 سايتوب،2009 سالدر. كندمي فراهم جهان سراسردر همچنينو اروپادر شده
 حوزهدر پژوهي آينده فعاليت 1916 تعداد،)EFMN( اروپا پژوهي آينده نظارتي شبكه
.كرد فهرسترا اروپا اتحاديه

و مراكز مطالعاتي درگير ها، پژوهشكده فكري دانشگاه هاي كانوناز وسيعي شبكه ها
كه. پژوهي براي اتحاديه اروپا هستند هاي آينده انجام پروژه اولويت اتحاديه اروپا آن است

كا اجازه ندهد تا فعاليت نون فكري هاي پژوهشي معطوف به آينده تنها در يك يا چند
پژوهي براي هاي آينده به همين دليل مراكز متعددي درگير فعاليت. محدود خالصه شود

___________________________________________________________________________ 
1. http://ec. europa. eu/dgs/jrc/index. cfm; http://en. wikipedia. org/wiki/Joint_ Research_ Centre.  
2. Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) (http://forera. jrc. es/).  
3. Seville 
4. European Research Area 

 فني دانشبه دسترسيو تقويت ازجمله هدافيباو اروپا اتحاديه كميسيون زيرنظر FOR-LEARN پروژه.5
. است گرفته شكل اروپا سراسردر پژوهي آينده پيشبردو پژوهي آينده دانش پيشرفت پژوهي، آينده

http://forlearn. jrc. ec. europa. eu/guide/0_home/index. htm . 
6. http://forera. jrc. es/fta/intro. html; May, Graham H. (2009, 58).  
7. The European Foresight Monitoring Network 
8. European Foresight Monitoring Network (www. efmn. info/).  
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به تنوع مراكز پژوهشي مسئول در توليد دانش آينده. اين اتحاديه هستند پژوهي هم
مي تكثر دانش توليد شده كمك مي و هم دقت آن را باال در. برد كند به همين دليل

به ادامه مي به چند پروژه آينده كوشيم تا و كانون فكري پژوهانه عالوه مركز مطالعاتي
.پژوهي براي اتحاديه اروپا بپردازيم عنوان مراكز اصلي درگير در توليد دانش آينده به

)Futurreg(1اي منطقه توسعه براي گرايي آينده

هـاي بـراي تأثيرگـذاري واقعـي بـر سياسـتاي بـراي توسـعه منطقـه گرايي پروژه آينده
گرايـي بـراي توسـعه پـروژه آينـده تأكيـد. اي طراحي شده است بلندمدت توسعه منطقه

پژوهـي اسـت هاي آينـده براستفاده از ابزارهاي دقيق براي استفاده در پژوهشاي منطقه
و  . مانند دلفي، سناريوها مي اين پروژه عظيم آينده... تا نگارانه جسـتن از كوشيد با ياري

پـروژه.ابزارهاي بررسي آينده، در ديگر مناطق خارج از اتحاديه اروپا كاربرد داشته باشـد 
و مركز دانشگاهي اروپـايياي گرايي براي توسعه منطقه آينده با همكاري چندين سازمان
در ايـن پـروژه عظـيم. روي توسعه مناطق مختلف را بررسي كند كوشد تا موانع پيش مي
: هاي زير پاسخ داده دهد پژوهي، تالش بر آن است تا به پرسش ندهآي

و مسائل اصلي پيش  اي چيست؟ اندازهاي منطقه چشمروي روندها
 هاي موجود براي مواجه با اين روندها چيست؟ ظرفيت

 ها شكل ببخشند؟ اي الزم براي مواجه با اين چالش منطقه توانند به همكاري چگونه آنها مي
ميچه اق و انضمامي در اين رابطه  توان برداشت؟ دامات عيني

و منطقه بيناي شبكهارتقاي نتايج پروژه تحقيقاتي فوق شامل اي از متخصصان
و ابزار مسئوالن عمومي است كه مي كوشند تا ابزارهاي الزم معطوف به شناخت آينده

و منطقه بررسي سياست 2.اي فراهم كنند هاي توسعه

)EFP(3نگاري اروپايي بنياد آينده

و كاربرد آب در موارد اي پژوهشي براي تحقيق درباره دانش آينده اين بنياد شبكه پژوهي

___________________________________________________________________________ 
1. Futures for Regional Development 
2. www. Utu. fi 
3. European Foresight Platform 
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 از اهداف اصلي اين بنياد، تأسيس. گوناگون است كه كميسيون اروپايي آن را تأسيس كرده است
به اي جهاني براي گردهم شبكه و اجتماعات مختلف دور هم ديگر براي به اشتراك آوري افراد

و ديگر روش نگاري، پيش گذاشتن دانش موجود در باب آينده .هاي مطالعه آينده است بيني
نگاري كوشد تا با قرار دادن امكانات الزم براي بنياد آينده كميسيون اروپايي مي

و گسترش دانش آينده) EFP(اروپايي   غايت اصلي. پژوهي در اروپا كمك كند به رشد
. گيري است پژوهي براي كمك به پروسه تصميم اين بنياد، استفاده بهينه از دانش آينده

هاي برگزار شده توسط اين پژوهانه مسائل مختلف در كارگاه همچنين با طرح آينده
هاي بنياد يافته. روي اروپا مقابله شود هاي اصلي پيش شود تا با چالش بنياد، تالش مي

 انستيتوي در بعضي مواقع با مراكز پژوهشي معتبر ديگر همانندنگاري اروپايي آينده
،)IPTS( نگر آينده تكنولوژيك مطالعات انستيتوي1،)AIT( تكنولوژي براي اتريش

 كاربردي تحقيقات سازمانوMIOTR(2( جديد تحقيقات براي منچستر انستيتوي
 حوزه متخصصانو مندانهعالق براي. شودمي گذاشته اشتراك بهTNO(3( هلند علمي
4.دارد وجود بنياد ايندر عضويت امكان غيراروپايي كشورهاي ديگراز پژوهي آينده

)SESTI( ظهور درحال هاي تكنولوژيو علوم رصد تحقيقاتي هاي پروژه

 طوربه اروپا اتحاديه سطحدركه بود هايي پروژهاز تحقيقاتي عظيم پروژه اين
 قاره داخلي سطحدر پژوهي آينده دانش تعميق پروژه اين هدف.شد انجام آميزي موفقيت
 قانونگذارانو سياستگذارانبه كمك همچنين. بود جهاني سطحدر همچنينو اروپا

 ايندر. بود پروژه اين ثانويه اهدافاز آينده هاي چالشازتر دقيق فهمو درك. بود اروپايي
در اروپايي، از شبكه نگاران آيندهاز گيري بهرهبا همزمانتاشد تالش پروژه هاي درگير

دهنده تمايل اين امر نشان. هاي ديگر كمك گرفته شود پژوهي در قاره توليد دانش آينده
ماه به طول24كل اين پروژه. روست اي براي فهم مسائل پيش قاره بينشديد به همكاري 

و رتبه5.انجاميد ن رويكرد اين پروژه بررسي وظهور در آينده برحسب اهميت بندي مسائل

___________________________________________________________________________ 
1. see, www.ait.ac.at 
2. see, www.vesearch.mbs.ac.uk 
3. see, www.tno.nl/en 
4. www. foresight. platform. eu 
5. www. schaper-rinkel. eu 
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ازها پروژهاين انجام. آنها بود پژوهي براي شناسايي نشانگر اهميت آيندهچيزهرقبل
بر گذاري سرمايهديگر عبارتبه.روي اتحاديه اروپاست مسائل پيش هاي كالن اتحاديه اروپا

هاي متعدد آتي با چالش توان هاي اين چنيني نشانگر درك اين واقعيت است كه نمي پروژه
شد جز از مجراي دانش آينده .پژوهي مواجه

 پروژه توليد پايدار

به هاي آينده اين پروژه، يكي از پروژه طور نگارانه حمايت شده اتحاديه اروپا بود كه
هاي كميسيون يكي از دغدغه 2001از سال. خاتمه يافت 2011آميزي در سال موفقيت

از تحقيق درباره سياستگذاري در حوزه تكنولوژياتحاديه اروپا  هاي صنعتي با استفاده
همچنين تالش. بود) عمدتاً با استفاده از سناريوها(نگاه معطوف به آينده بلندمدت 

و الگوهاي مصرف پژوهش مي هاي عميقي شد تا درباره آينده توليد در اتحاديه اروپا
گ. انجام شود ذشته انجام شده است، تمركز اصلي اين پروژه بر با سود جستن از آنچه در

.هاي توليدي صنايع اروپايي بود تعيين مسيرهاي آينده افزايش نوآوري در بخش
از اهداف اصلي 2020هاي توليدي هوشمند تا سال در اين پروژه، بررسي ايجاد سيستم

و به همين دليل معيارهاي اصلي در بخش نوآوري با تمركز بر تحقيق. بود و توسعه، مديريت
شد بخش سياستگذاري براي رسيدن به چشم همچنين موضوعات. اندازي مطلوب شناسايي
و اقدامات الزم براي شكل  هاي دهي به آينده توليد هوشمند از طريق همكاري خردترِ پژوهشي

پنج حوزه كليدي بررسي شده شامل توليد هوشمند،1.المللي در اين پروژه معين شدند بين
و آموزش بود هاي كارآمد، تكنولوژي توليد انرژي 2.هاي كليدي، استاندارد كردن

پژوهـي اي مستقل را به آينـده كميسيون اتحاديه اروپا در سايت رسمي خود صفحه
و سـازم  و جايگاه آن در ساختار رسـمي اني اتحاديـه اختصاص داده است كه نشانگر وزن

و اي كه در صفحه اول آن نوشته شده اين است كه آينده حامل چالش جمله. اروپاست ها
پژوهـي بـراي جسـتجوي سياستگذاران در تالشند از فنون آينده. اي است مسائل پيچيده

از نظـر كميسـيون اتحاديـه اروپـا،. اي بهتر بـه شـكلي سـاختاري اسـتفاده كننـد آينده
مي پنجبه پژوهي آينده .كند مورد اساسي زير كمك

___________________________________________________________________________ 
1. Cagnin, C., & Könnölä, T. 2011.  
2. www. ims2020. net 
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هاي رايج مربوط به سياستگذاري همراه با بررسي مسيرهاي ارزيابي اولويت) الف
.احتمالي ديگر براي سياستگذاري

مي)ب .تواند در آينده تأثيرگذار باشد ديدن اينكه چگونه تصميمات اخذ شده
حو آگاهي)ج و حمايت از چرخه سياستگذاري در و بخشزهبخشي .هاي متفاوت ها
و جهت)د و هاي نوظهور، چالش هاي احتمالي آينده، تكنولوژي شناسايي مسيرها ها
.هاي اجتماعي آينده خواسته
و حوادث ويرانگر در آينده ها، ريسك بيني فرصت پيش)هـ .ها

ا هاي آينده بيشتر پروژه ين پژوهي حمايت شده كميسيون اتحاديه اروپا، در
مي) 2020تا سال(چارچوب  ها در خدمت تضمين اين پروژه. كنند خود را تعريف

و نوآوري است از. رويكرد استراتژيك به سياستگذاري در حوزه پژوهش شبكه وسيعي
و كاربرد دانش آينده كارشناسان در جاهاي مختلف اين اتحاديه تضمين  پژوهي گر استفاده

و نوآوري هستند در حوزه 1.هاي علم، فناوري

هاي تحقيقاتي انجـام شـده در حـوزه هاي فكري نام برده شده همراه با پروژه كانون
هـاي كنـد، امـا كـانون پژوهي كه ذكر كرديم را مستقيماً اتحاديه اروپا حمايت مـي آينده

هـاي فكـري ايـنن كانونيتر مهمفكري ديگري در سطوح اتحاديه اروپا وجود دارد كه از 
و اتحاديه اروپا با آنها در مواردي همكاري مي هـا نيـز تـالش ايـن كـانون. كنـد قاره بوده

و اولويت كنند تا در چارچوب مي ين ايـنتر مهم. هاي پژوهشي اتحاديه اروپا عمل كنند ها
:ها شامل موارد زير است دسته از كانون

ا.1 و 2،بروكسل، نروژ: پايي، مكانروالبراتوار اقتصاد جهاني

و اجتماعي، مكانهاي اقت مركز پژوهش.2 3،ورشو: صادي

4.مونيخ، آلمان: گذاري، مكانهاي كاربردي در حوزه سياست مركز پژوهش.3

ب مي خصوصهآنچه كه از تجربه اتحاديه اروپا تواند براي ما جديد پارلمان اين اتحاديه
و از آن استفاده كنيم، تأسيس كرسي آينده پژوهي، وابسته به مجلس شوراي اسالمي باشد

و پيچيدگي هاي مواجهه با چالش ضرورت. شبيه پارلمان اروپاست هاي مسائل هاي آينده
___________________________________________________________________________ 

1. www.ec.europa.eu 
2. www.bruegel. org 
3. www.case.com.pl 
4 www. cap-lmu. de 
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ني پيش و قوه مقننه را هاي ازمند دسترسي به يافتهروي جامعه ايران، قانونگذاران
مي پژوهانه در حوزه آينده و انديشيدنِ به آينده نمي. كند هاي مختلف توان بدون دانش الزم

و دهه هاي سال قوانيني را تصويب كرد كه بتواند با چالش .هاي آينده مواجه شود ها
و ويترين آيندهحال اين با قوه مقننه.ي نگريستپژوهي بايد فراتر از صرف بحثي لوكس

و، پژوهي هاي مستقل آينده ايران همانند اتحاديه اروپا نيازمند داشتن كرسي كاربردي
و اجراي قوانين است هاي آينده يافته كردنعملياتي  . پژوهي در پروسه بررسي، تصويب

 پژوهي آينده تحقيقات اروپايي نشريهـ

 آينده تحقيقات اروپايي نشريه پژوهي، آينده زمينهدر جهاني معتبر نشرياتاز يكي
 كشورهاي زيرا دارد؛ وجود اروپا آينده دربارهها پژوهش براي توجهي قابل نيازهاي. است

مشكالتحل دنبالبه آنها حال عين ودر هستند مواجه متعددي مشكالتبا اروپايي
و تقسيمات مشترك، تجربيات»گذاري اشتراك«به اروپايي مناطق. هستند جهاني
 سياسي، روابط دوم جهاني جنگازپس اروپا اتحاد. باشندمي تجدد دنبالبهها درگيري
به نيز اروپا آينده بنابراين،. است داده تغييرراآناز فراترو اروپادر اجتماعيو اقتصادي
. دارد بستگي جهانيو المللي بينوتر وسيع هاي زمينهدر اروپا اتحاديه بيشتر توسعه

 قبيلاز اروپايي، كليدي هاي سياست كامل تحليلو تجزيهبا نشريه اين نتيجه، در
.دهد رشدرا اروپا آيندهتا كندمي تالش آموزش،و تحقيقات
 اتحاديه) توسعه(به محدود اند شده مطرح نشريهدركه موضوعاتي وجود اين با
 هاي پرسشكلي طوربهكه هستند پذيرشو چاپ اولويتدر مقاالتي نيستند؛ اروپا

 هاي شاخهازواي رشته بين تحقيقاتبا اولويت. كنندمي مطرحرا اروپا آيندهبه مربوط
. گيردميبردررا مهندسيو طبيعي علومتا انساني علوم اجتماعي، علوم جملهاز مختلف

.1باشدمي آزاد نشريه اين مقاالتبه دسترسي

) اروپا اتحاديه پژوهشو نوآوري مجله( افق-

 كـه نوآورانـه پژوهشي هاي پروژهو جذاب علمي هاي ويژگيو اخبار آخرين افق مجله در

___________________________________________________________________________ 
1 https://eujournalfuturesresearch. springeropen. com/ 
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 توسـط مجلـه ايـن مقـاالت. دهـد مـي توضـيحو معرفـي كنـد، مـي تأمين اروپا اتحاديه
 تـازه رويدادهايبه مجله اين نگاران روزنامه. شوندمي نوشته مستقل علمي نگاران روزنامه

 دانشـمندان بـا مصـاحبه طريـقاز اروپـا اتحاديـهدر گـذاري سـرمايه تحقيقات مورد در
از انگليسـي زبـان بـه افـق. شودمي روزبه روزهر مجله اين محتواي. پردازندمي برجسته
 ايـن بـودن آناليـن. شـود مـي منتشر اروپا كميسيون نوآوريو تحقيقاتكل اداره طرف
 كـرده فـراهم خودبهرا جهان جايهردر هوشمند هاي سيستمبا دسترس قابليت مجله
1.است فعال اجتماعي رسانهيك مجله اين. است

ها نگاري آينده.4-12
و كميسيونكه چنان هم توضيح داده شد نهادهاي وابسته به اتحاديه اروپا همانند پارلمان

پژوهي اقدام هاي علمي در حوزه آينده طور مستقل به انجام فعاليت اروپا، معموالً به
و اساساً آينده مي نگري به شكل ساختاري در چارچوب سازماني اين اتحاديه تعريف كنند

به اتحاديه اروپا در همكاري با كانون در بعضي موارد نيز. شده است هاي فكري اين اتحاديه
مي هاي آينده انجام پروژه در با اين كانون بديهي است كه همكاري. كند پژوهي اقدام ها بايد

و باالخص انديشه چارچوب خط .اي در ارتباط با آينده اتحاديه اروپا باشد مشي سازماني
ات انتقال همه طرح پژوهي نيازمند خصوص حوزه آيندهدرحاديه اروپا هاي انجام شده

در توان محتويات همه اين پژوهش به همين دليل نمي. چندين كتاب مستقل است هـا را
به. اينجا باز كرد مي دليل محدوديت پس كنيم تـا هاي ناشي از وسعت زياد مطالب تالش

يه اروپـا آن را انجـام پژوهي كه اتحاد چند طرح پژوهشي كالن انجام شده در حوزه آينده
مي هايي كه چكيده پژوهش. داده در اين فصل طرح شود آيـد نمـوداري آن در اين فصل

مي كلي از وضعيت آينده هـدف اصـلي. دهد پژوهي نهادينه شده در اتحاديه اروپا را نشان
پژوهـي در اتحاديـه اروپـا از طريـق بررسـي جايگاه آينـده بخشي درباره اين فصل آگاهي

در ادامـه نگـاهي بـه. ايي چند پـروژه پژوهشـي انجـام شـده در ايـن حـوزه اسـت محتو
.ها خواهيم داشت هاي اين پروژه اي از يافته چكيده

___________________________________________________________________________ 
1 https://horizon-magazine. eu 
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 سند فراگير برنامه استراتژيك:20201انداز چشم برنامه

كه ترين برنامه بزرگ 2020انداز چشم برنامه و نوآوري در اتحاديه اروپاست تحقيقات
از80تاكنون با  با هدف) 2020تا 2014(سال هفت ميليارد يورو بودجه در طول بيش

و بهره جذب سرمايه هاي ناب از آزمايشگاه به بازار ارائه شده مندي ايده گذاري خصوصي
ترين برنامه چندمليتي در جهان است درحال حاضر كه بزرگ 2020انداز چشم. است

از 69/21پروژه پژوهشي را با بودجه 7392 كشور جهان تحت 152ميليارد يورو
به. پوشش دارد عنوان برنامه پژوهش را كميسيون اتحاديه اروپا پيشنهاد داده سند فوق

و الزام .آور به خود بگيرد بود تا بعد از تصويب شكل قانوني
هاي اتحاديه اروپا را تا سال، اولويت2020سند جامع برنامه استراتژيك تا سال

و ارزش 2020 و بر ارتقاي اهداف به معلوم كرده و گشايش هاي خالقيت آزاد، علم آزاد
و همچنين سياستگذاري  و ارزشبرروي جهان . هاي فوق استوار است مبناي اهداف

يك طرح ابتكاري اروپايي با هدف تضمين رقابت جهاني عنوانبه 2020انداز چشم برنامه
مي 2020در اروپا تا سال  اي است براي افزايش وسيله 2020انداز برنامه چشم. شود اجرا

و اعضاي پارلمان اروپا و ايجاد شغل با حمايت سياسي رهبران اروپا آنها. رشد اقتصادي
اس توافق كردند كه پژوهش، سرمايه ت بنابراين آن را در قلب طرح گذاري در آينده

و همه و اشتغال هوشمند، پايدار هدف از اين2.اند جانبه قرار داده اتحاديه اروپا براي رشد
و همكاري  برنامه جامع، اطمينان از توليد علم در اروپا، برداشتن موانع بازدارنده نوآوري

و دولتي براي ايجاد نوآوري است ن.بخش خصوصي كات مورد تأييد در اگر بخواهيم اهم
 2020مثابه چارچوب راهنماي اتحاديه اروپا تا سال اين سند جامع را كه قرار است به

:باشد، ذكر كنيم بايد موارد زير را يادآور شويم

و عمومي  اهداف كلي

و هوا افزايش سرمايه)الف و نوآوري در حوزه آب و پژوهش ،گذاري در حوزه توسعه پايدار
،هاي صنعتي تكميل كردن ديجيتاليزه شدن در تمامي تكنولوژي)ب
و نوآوري هاي بين تقويت همكاري)ج ،المللي در حوزه پژوهش

___________________________________________________________________________ 
1. Horizon, 2020.  
2. Filos, E. 2013; Granieri, M., & Renda, A. 2012.  
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،پذيري اجتماعي انعطاف)د
.نوآوري در حوزه بازار)هـ

و شامل بررسي شواهد اين پروژه براساس يك برنامه آينده نگارانه طراحي شده است
نگارانه موجود براي تحليل روندهاي مهم آينده مانند جهاني شدن، تغيير جمعيت، آينده

و همچنين اختالالت بالقوه مانند فناوري و ديجيتالي شدن  هاي نابرابري، تغييرات اقليمي
و شناسي كوانتومي، زيست 1.يك استرباتمصنوعي

و بر جامعه هشت مسئله مهمي كه در اين سند از اهميت اساسي برخوردارند
: ترتيب زير استبهندهاي آينده تأثيرگذار اروپايي در دهه

و نوع.1 و تغييرات ،محور هاي وسيع داده آوري ارتباطات گسترده
،نوآوري در حوزه انرژي.2
و تغييرات جمعيت.3 مي مهاجرت ،كند شناختي كه جوامع اروپايي را تهديد
و نابرابري در حوزه سالمت فشار بر آيتم.4 ،هاي سالمتي
و همچنين تغييرات رخ داده در اقيانوس.5 و هوايي، فضايي ،ها تغييرات آب
به.6 ،الل را دارندها كه امكان ايجاد اخت عنوان موج بعدي تكنولوژي بيوتكنولوژي
و تداوم خالقيت در بخش.7 و اصلي كه كليد رفاه ،پذيري است هاي اوليه
بي.8 .ثباتي، واقعيت جديد جوامع بشري افزايش

از 2020انداز چشم :بر چند حوزه ويژه متمركز است كه عبارتند
و هوايي آينده ايجاد جهاني با آالينده.1 ،هاي كربني كم، تحمل شرايط آب
و دگرگون كردن بخشديجيتا.2 و خدمات در اروپا ليزه ،هاي صنعت
و اقتصادي.3 ،پيوند ميان اهداف محيطي
و.4 .امنيت داخلي اتحاديه اروپاكارايي بهبود

مي كدام از اين حوزههردر ادامه نحوه دسترسي به .شود ها بيان

كم ايجاد جهاني با آالينده  هاي كربني

مي ساختن آينده و اي كه در آن از كربن كمتري استفاده نتيجه كاهش كربن به بهبوددرشود
___________________________________________________________________________ 

1. “Strategic foresight: Towards the third strategic programme of Horizon 2020 “  
(https://ec. europa. eu/research/foresight/index. cfm under 'Publications'). The Report Explains 
the Methodology Used to Identify the Eight Highlighted Issues and Provides Further Details.  
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و هوايي مي از سياست1.انجامد وضعيت آب :هاي اتخاذ شده براي دسترسي به اين هدف عبارتند
هاي اجتماع عملياتي كردن اهداف توافق پاريس براساس كمك از يافته)الف

،دانشمندان مربوطه
و كاربرد تسريع دگرگوني)ب هاي منتهي به كاهش كربن از طريق طراحي مجدد

و شهروندان دوباره تكنولوژي و خدمات استفاده شده توسط محققان، كارآفرينان ،ها
آن)ج و حتي فراتر از و هوا در اروپا ،افزايش بهبودپذيري آب
هاي معطوف به كاربرد تكنولوژي براي ريزي براي انطباق با سياست برنامه)د

و بهبود انعطاف 2،پذيري اقليمي در كشورهاي درحال توسعه تعطيل گازهاي كربني

و دگرگون كردن بخش)هـ و خدمات در اروپا ديجيتاليزه .هاي صنعت
و دگرگون كردن بخش و خدمات در ارو اين ديجيتاليزه پا، از طريق هاي صنعت

:پذير است هاي زير انجام راه
و سود بردن از ديجيتالي شدن توانمندسازي همه بخش)الف ،ها براي انطباق
،هاي تجاري جديد هاي صنعتي شامل مدل توسعه استراتژي)ب
و دولت)ج ،هاي تحقيقاتي بهتر مشترك هاي عضو براي انجام پروژه اتصال به مناطق
3.ديجيتالي شدنحذف موانع سر راه)د

و اقتصادي  پيوند ميان اهداف محيطي

و اقتصادي از طريق :پيوند ميان اهداف محيطي
 خام، موادو انرژي شامل منابعاز بهتر استفاده) الف
 تقليل چشمگير آلودگي،)ب
 هاي طبيعي، استفاده روزافزون از چرخه)ج
 هاي موجود، امتيازات رقابتي براي تجارت)د
و حرفه ها براي شغل فرصت ايجاد) هـ 4.هاي جديد ها

___________________________________________________________________________ 
1. Pacheco-Torgal, F. 2014.  
2. Strategic Foresight: Towards the Third Strategic Programme of Horizon,2020.  
3. https://ec. europa. eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/dt_booklet. pdf 
4. Circular Economy Research and Innovation - connecting Economic & Environmental 
Gains. https://ec. europa. eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/ce_booklet. pdf 
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1اروپا اتحاديه داخلي امنيت كاراييو بهبود

و :امنيت داخلي اتحاديه اروپا، از طريقكارايي بهبود
و مـاديو مرگتالش براي كاهش)الف مير ناشـي از صـدمات محيطـي، اقتصـادي

،ناشي از فجايع طبيعي
وحل هاي راه تكنولوژي)ب و جنايتفرايندهاي ها و جلوگيري از جرم ،جديد براي مبارزه
و پژوهش روي تكنولوژي)ج 2.هاي بحراني جديد براي بازيابي بعد از موقعيتفرايندهاي ها

20503انتخاب سياست هوشمند براي اروپا: آينده دانش

است كـه، پروژه پژوهشي كالني 2050هاي هوشمندانه براي اروپاي انتخاب: آينده دانش
ايـن پـروژه پژوهشـي بـر. كميسيون اتحاديـه اروپـا آن را نوشـته اسـت 2015در سال 
و هاي بلندمـدت نظـام پژوهي دگرگوني آينده هـاي اروپـايي در حـوزه پـژوهش، نـوآوري

گزارش حاضر كه زير نظر كميسيون اتحاديـه اروپـا نوشـته4.آموزش عالي متمركز است
و همچنـين پژوهـي، روش بـه دانـش آينـده خوبي نگاه اتحاديه اروپـا شده به شناسـي آن
را هاي آينـده هاي پيشنهادي كميسيون كه براساس يافته سياست پژوهـي نگاشـته شـده
.چكيده گزارش حاضر را در ادامه خواهيم خواند. دهد نشان مي
ــراي فراينــد همــه و مشــاركت در آن ب دگرگــوني دانــش شــامل ايجــاد، اســتفاده

ميسياستگذاران مهم ارزي در ارتباط كامل بـا فرايند در بسياري از مواقع به اين. شود ابي
و جواب پرسش و شـادي هاي ناظر بر شروطي كه ما در اروپا داريم، رقـابتي بـودن اروپـا

گـزارش حاضـر كميسـيون اتحاديـه اروپـا كـه. شود سالمتي شهروندان اروپايي نگاه مي
و نمايندگان بخش خصوصـي توسط جمعي از متخصصان دانشگاهي حوزه سياستگذا ري

و از منظر چالش .نگردمي 2050هاي اروپا تا سال نوشته شده است به آينده دانش
و نوآوري است كه اين شامل فعاليت5مثلث دانش هاي مربوط به يادگيري، اكتشاف

و نـوآوري، دانشـگاه آمـوزش. سه در ارتبـاط متقابـل بـا يكـديگر هسـتند  هـا،، پـژوهش
___________________________________________________________________________ 

1. Security Research and Innovation - boosting Effectiveness of the Security Union. https://ec. 
europa. eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/su_booklet. pdf 
2. Granieri, M., & Renda, A. 2012; Horizon 2020 Work Programme 2018-2020.  
3. The Knowledge Future: Intelligent Policy Choices for Europe, 2050.  
4. Borch, K., et al. 2015.  
5. knowledge Triangle 



 پژوهي جهان آينده 964

و شركت آزمايشگاه و كارآفرينان همگي بخشي از لوكوموتيوي هستند كـه ها ها، محققان
و رشد منجـر مـي  و در نگـاهي در صورت مديريت صحيح به ايجاد ثروت، اشتغال شـوند

مي خوشبينانه مي ارتباطات ميـان رغمبه. شود توانيم بگوييم به پيشرفت اجتماعي منتهي
و مراكز  فوق، بسياري از سياسـتگذاران داراي ايـن نگرانـي مشـترك نهادها، دانشگاهيان

و  ودرهستند كه ممكن است اين ارتباطات كافي نباشد نهايت در رقابت با آمريكا، چـين
.هندوستان، اروپا عقب بماند

حداقل سه گرايش عمده وجود دارد كه موقعيت كنوني را در نظام دانش اروپايي
مي بي :كند ثبات

و رقابت به هر ميزاني كه جهان بيشتر به هم وصل مي:جهاني شدن)الف شود
مي اقتصادي گسترده و نوآوري تغيير خواهد كرد شود، راه تر .هاي يادگيري اكتشاف

مهاجرت به شهرها، پيري جمعيت، دگرگوني در:شناختي تغييرات جمعيت)ب
و آن و هنجارهاي اجتماعي كه همگي انتظارات ما را مياندازه خانوارها در چه را توان

و نوآوري انجام داد دگرگون مي .كند حوزه آموزش، پژوهش
و شتاب در نوآوري:تسريع تغييرات تكنولوژيكي)ج و اكتشافات سرعت يافتن ها

مي نه و جامعه را تغيير و شيوه كاري ما در حوزه تنها اقتصاد هاي دهد، بلكه توقعات
و تجارت را نيز تغيير خواهد .داد آموزش، علم

 چند پرسش اساسي

 توانيم با اين تغييرات خود را انطباق دهيم؟ چگونه مي
و استفاده از دانش در آينده ادامه دهيم؟ آيا مي  توان به نقش كليدي اروپا در توليد، توزيع
و مان توانيم از نظام دانش براي بهبود زندگي خودمان، همبستگي بيشتر جوامع آيا مي

و بهبود محيط  مان استفاده كنيم؟ حفظ
زد 2050هايي است كه در سال اينها پرسش 1.سرنوشت اروپا را رقم خواهد

و فرصت اگر بخواهيم چالش از هاي پيش ها روي اتحاديه اروپا را تجسم كنيم بايد
و دومي منفي استبه ممكن نگاه دو دو. آينده نام ببريم كه اولي مثبت هدف از ذكر

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid.  
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و يا سناريوهاي رسمي نيست، بلكه طرح با نگاه زير تنها پيشگويي ساده هاي كلي آينده
و انتخاب هدف .هاي خردمندانه است هدف نشان دادن اهميت سياستگذاري عاقالنه

1موفقيت اروپايي: گزينه اول

و اقتصـاد دانـش آن رقـابتي اسـت 2050براساس اين گزينه، در سال از.، اروپا انبـوهي
مي دانشگاه هـاي هاي جديد، شـغل درخشند؛ مهارت هاي مطرح در سطح جهاني در اروپا

و ظرفيت افـزايش تقاضـا. شـود هاي جديد در انطباق با تغييرات سريع پديدار مـي جديد
مي براي تداوم آموزش، قابليت هـاي در تجـارت هـم نـوآوري. كنـد هاي جديدي را ايجاد
اي وهمـه در شـبكه همـه افـراد،و هاNGO بنيادها، ها، دانشگاه. جديد مسلط خواهد شد

. كوشـند تـا مشـكالت جهـاني را حـل كنـد سرعت درحال تغيير است مـيبهجهاني كه
. شهرهاي كالن اروپا مجدداً به برندي جهاني تبديل خواهند شد
شناسي مخصوصاً ستاره. همگي بازيگران جديد درگير مسابقه دانش خواهند شد

آب بوم و ميو هوا از رشتهشناسي . شوند كه براي همگان بسيار جذاب خواهند بود هايي
و نقش آنها افزايش خواهد طوربهدرواقع نهادهاي اتحاديه اروپا كلي تقويت خواهند شد

مي درصد ايده40به طرف توليد 2050اروپا در سال. يافت . كند هاي كل جهان حركت
و در اين زمان دانشگاه همچنين. شهروندانش راضي خواهند بود هاي آن قوي بوده

و مسئوليت ارزش پذيري هاي بنيادي آن مانند برابري، گشودگي، پذيرش اجتماعي
.محيطي بيش از هميشه مستحكم است زيست

و از دست رفتن اروپا: گزينه دوم 2حذف

اتوماسيون. اروپا قرباني روندهاي كالني خواهد شد كه خارج از كنترلش است 2050در سال
و  و انزواي اجتماعي، نارضايتي منجر ...و جهاني شدن به بيكاري گسترده، طرد شدن

و ديگر چيزي براي انسان باقي نمي مي و شغل. ماند شود هاي نابرابري از هميشه بيشتر است
هم. هاي جديد براي اقليتي با مهارت بسيار است ولوژيجديد ناشي از تكن اروپا به مناطق از

و ثروتمند بدل مي و افراد ثروتمند از بازارهاي هاي بين كمپاني. شود جداي فقير المللي
___________________________________________________________________________ 

1. European Success 
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و تكنولوژي مي جهاني ها خصوصي دانشگاه. كنند هاي ديجيتال براي فرار مالياتي استفاده
و در اختيار اقليتي ثر ميشده هاي اروپايي ثروتمند تنها اندكي از شركت. گيرند وتمند قرار

مي باقي مي و اقتصاد اروپا فرو مي. پاشد مانند مي اروپا در خود فرو و منزوي از رود شود، ترس
و  1.هايش خواهد بود اعتباري ارزشبيكم شاهدكمآينده آن را فرا خواهد گرفت

و دومي با نگاهي منفي به آينده اروپا تا دو سناريوي فوق كه اولي با نگاهي مث بت
ودرنگريسته است، 2050سال  و آزمودن سناريوهاي مختلف نهايت گشودگي، همكاري

در خاتمه نيز سه اصل مشخص را براي. كند آمادگي براي مواجهه آن را پيشنهاد مي
و 2050سياستگذاري براي تضمين اينكه اروپا تا سال  شايسته براي به مكاني مناسب

مي همه اروپاييان بدل مي .كند شود، پيشنهاد

 2050اصول پيشنهادي براي برنامه
2نظام باز دانش در اروپا: اصل اول

هاي آتي خود را انطباق دهند، بايد سيستم اگر كشورهاي اروپايي بخواهند با چالش
:اين اصل شامل موارد زير است. دانش آنها باز باشد

 هاي پژوهشي، اري بيشتر در زيرساختگذ سرمايه)الف
 ارتقاي دسترسي آزاد شهروندان به اطالعات،)ب
و در دسترس ايجاد فضاي دانش اروپايي براي مواجهه با چالش)ج هاي اجتماعي

مي هايي كه با هزينه بيت همگان قرار دادن نتايج پژوهش  شود، المال انجام
از بازانديشي در حق مالكيت فكري، گشودن بحثي جدي فراتر از عده)د اندكي

و ديگران باشد كه شامل محققان، مصرف IPمتخصصان  .كنندگان، كشورهاي درحال توسعه

و آزمايش: اصل دوم 3پذيري در نوآوري انعطاف

ميبر. انطباق با تغييرات نيازمند آزادي عمل بيشتري است در سطوح توان اساس اين
و در گروه منطقه و محلي و اجتماعي مختلف، با شيوه بندي اي هاي هاي اقتصادي

و خطا پرداخت و آزمون و تجاري جديد به آزمايش الزم است موارد حال اينبا.اجتماعي
___________________________________________________________________________ 
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.زير مورد توجه قرار گيرند
 سازي، اي قدرتمندتر در فرآيندهاي شهري ايجاد اكوسيستم نوآوري منطقه)الف
 ها، حمايت از استقالل دانشگاه)ب
و جامعه،)ج و نوآوري در اقتصاد و پشتيباني از آزمايش  تشويق
و تشويق آزمودن راه)د و مطمئن در سياستگذاري زيست تأييد .محيطي هاي جديد

1تعميق همكاري در سطح كشورهاي اروپايي: اصل سوم

جديدي از همكاري در حوزه هاي بازار واحد ميان كشورهاي اروپايي نيازمند شكل
و حمايت نظام دانش اروپايي از چارچوب منسجمي در سطح. هاست سياستگذاري، مقررات
:به همين منظور بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد. اتحاديه اروپا منتفع خواهد شد

 اتحاديه اروپا در ايجاد بازار واحدي در حوزه دانش نقشي مؤثر ايفا كند،)الف
با دانشهاي يجاد پيوند ميان سياستا)ب بنيان با رفاه اجتماعي براي مواجهه

و تضمين مشاركت شهروندان،  بيكاري
 قرار دادن شوراي پژوهشي اروپايي درون هسته اصلي اتحاديه اروپا،)ج
به تشويق تالش)د و تحصيلي، روزكردن برنامه ها براي  هاي آموزشي
 كننده كه منعكس 2050بخش براي اروپا تا سال هاي بزرگ الهام شناسايي پروژه)هـ
 واقعي شهروندان است،رؤياهاي
و موقعيت)و 2.هاي جهاني بلندپروازانه براي مواجهه با مشكالت جهاني تعريف اهداف

 روسيه ERAو Net پروژه

و هاي علم هدف از اين پروژه تحقيقاتي كسب دانش الزم در حوزه داخلي اتحاديـه اروپـا
 بادوامو پويا شبكه يك ERA. همچنين همكاري با روسيه در زمينه امور تحقيقاتي است

آن عضـو هـاي دولـتو اروپـا اتحاديـهدر نگـري آينـده بين نزديك روابط ايجاد هدف با
 براسـاسرا هايشـان فعاليـت مـديران،ERA شبكه پژوهي آينده برنامه در3.است اتحاديه

___________________________________________________________________________ 
1. European-level Cooperation 
2. The Knowledge Future: Intelligent Policy Choises for Europe 2050, European Commission, 
2015.  
3. www. eranet-forsociety. net/ForSociety/index. html.  
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هـم بـا قـانونيو مـالي هـاي چـارچوبو هـا شناسي روش مربوط، مسائلبر نظر اشتراك
به؛ كنند هماهنگ مي پژوهي فراملـي مـؤثر كـه هاي آينده مندي برنامه صورت قاعده يعني

و سيسـتم به و پـژوهش اروپـا را غنـي طور قابل توجهي هر دو سطح ملي هـاي نـوآوري
و اجرا مي 1.كنندميكند، ايجاد

بـا تمركـز بـر(پژوهانـه هاي آينده رسالت اصلي اين پروژه حمايت از تقويت فعاليت
و روش دلفـي  مـدت بـين بـراي همكـاري ميـان) بررسي سناريوهاي محتمـل در آينـده

و سياستگذاري است و روسيه در حوزه نوآوري هايي كه براساس ايـن حوزه. اتحاديه اروپا
از پروژه مورد حمايت قرار مي :گيرد عبارتند

 تكنولوژي، نانو)الف
 سالمت،)ب
 يك،ربات)ج
و اقليمي،)د  تغييرات هوايي
و انساني)هـ 2.علوم اجتماعي

در) تحليل تكنولوژي با تمركز بر آينده(هاي ساليانه با محوريت كنفرانس
)3FTA(شهر سويل اسپانيا

و اين كنفرانس براساس نياز به تمركـز بـر مواجهـه بـا ها، هر سال در شهر سويل اسپانيا
مي چالش و مشاركت4.شود هاي اجتماعي بزرگ برگزار كننـدگان در ايـن برگزاركنندگان

ــاره كوشــند تــا بــا آگــاهي سلســله كنفــرانس ســاليانه مــي  بخشــي بــه قانونگــذاران درب
و سـازمان هاي عميق كه در دنيا درحال وقـوع اسـت، حكومـت دگرگوني هـا را بـراي هـا

كه FTAبراي مثال كنفرانس ساليانه. اجهه با تغييرات سيستماتيك آينده آماده كنندمو
:برگزار شد، اين موضوعات را بررسي كرده بود 2011در سال
كه ها به طرف چالش هدايت مجموعه نوآوري)الف و نقشي  FTAهاي جهاني

 تواند در اين ميان ايفا كند، مي
___________________________________________________________________________ 

1. . Kuosa, T. 2011.  
2. www. eranet-rus. eu 
3. Future-Oriented Technology Analysis 
4. http://foresight. jrc. ec. europa. eu/fta. html 



ـ  969 پژوهي در اتحاديه اروپا آينده فصل دوازدهم

در ايجاد ظرفيت)ب و سيستماتيك، براي دگرگوني FTAهاي الزم  هاي ساختاري
در هاي كمي تلفيق روش)ج .FTAوكيفي

با عنوان اهداف اين كنفرانس جهاني معتبر در حوزه آينده آنچه كه به پژوهي
:حمايت اتحاديه اروپا تعيين شده شامل موارد زير است

هاي الزم براي مواجهه با تغييرات سريع در آينده از طريق بهبود آمادگي)الف
و درك مشترك، و توسعه  استفاده از رويكردهاي سيستماتيك

هاي مختلف ايجاد فضاهاي الزم براي گفتگو ميان بازيگران كليدي در حوزه)ب
 سياستگذاري،

 ساز، دگرگوناصلي فرايندهاي هاي الزم براي مهندسي ايجاد آگاهي)ج
و تعريف كردن اولويت)د 1.هاي پژوهشي شكل دادن

2پژوهي اروپا تيم آينده

اين تيم كه از حمايت كميسيون اتحاديه اروپا برخوردار است در پيوند با برنامه
و برنامه آينده( هاي دانش كوشد تا با دسترسي به آخرين يافتهمي) ريزي پژوهي

مأموريت اين تيم،. اري در سطح اتحاديه اروپا كمك كندپژوهي، به روند سياستگذ آينده
و اقتصادي براي حمايت از سياستگذاري در توسعه  فراهم كردن اطالعات مستند فني

و دانش و اقتصاد پايدار مي. بنيان در اروپاست جامعه كوشد تا با تلفيق دانش همچنين
و اقدامات عملي در حوزه آينده ات نظري و دولتپژوهي به كميسيون هاي حاديه اروپا

و پژوهشي اتحاديه اروپا ارائه كند از نظر. عضو اطالعات الزم را در تحقق اهداف علمي
پژوهي هاي فوق با محوريت آينده پژوهي اروپايي، نتيجه تالش اجرايي تيم آينده مديران

چارت پژوهش،12-1بينجامد اروپا قاره تواند به بهبود عملكرد اقتصادي در سطح مي
: دهد اين تيم را نشان مي

___________________________________________________________________________ 
1. forera. grc. ec. europa. eu 
2. European foresight team 
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 پژوهش در حوزه صنعت
و توسعه سياست هاي حامي تحقيق

ها باالخص كمك مالي بيشتر به دانشگاه

 محور نگاري، تحليل آينده/ تكنولوژي آينده

 اقتصادي اجتماعيهاي تحليل

)سايت اتحاديه اروپاسازماني پژوهش تيم آينده پژوهي اروپا.3-1 شكل

پژوهي اين اتحاديه است كه از نظر هاي اصلي آينده پژوهي اروپا از هسته ندهتيم آي
و ساختاري مي و علمي هاي دقيق كوشد تا مشوق سياست سازماني تر در حوزه تر

.مطالعات آينده باشد
مي همان پژوهي اتحاديه هاي آينده توان فهميد، فعاليت طور كه از مطالب اين فصل

و سازماني دارند  . نتيجه فردمحور نبوده، بلكه نهادمحور استدراروپا، ماهيتي نهادي
يا عبارت ديگر اين فعاليت به و تالش شده چند فرد آينده ها وابسته به يك پژوه خاص نبوده

ع است تا تالش به همين دليل. پژوهان در مجراي سازماني هدايت شود لمي آيندههاي
و پارلمان آن توجه براي شناخت آينده پژوهي در اتحاديه اروپا بايد به كميسيون اروپا

و تالش ما هم در اين فصل نشان دادن اين واقعيت بود كه بايد قبل از هر  خاصي داشت
ماني اين اتحاديه را شناخت تا فهميد كه چرا چيز انديشه آينده نهادينه شده در اجراي ساز

هاي قدرتمند از طرف پژوهي در اتحاديه اروپا داراي حمايت هاي علمي ناظر بر آينده هسته
و پارلمان اروپا هستند مي. كميسيون خواهند در سطح اتحاديه به همين دليل كساني كه

و مجاري چوبطور فردي خود را وقف اين دانش كنند بايد در چار اروپا به هاي نهادي
. پژوهي معين شده است خود را تعريف كنند گروهي كه براي آينده
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و نهادهاي متكفل آيندهن در اين گزارش تمركز ما بر سازما پژوهي در اتحاديه اروپا ها
به بوده و بر افراد خاصي كه اند نيز طور مستقل درگير مطالعات آينده بوده است

و نهادي هاي آينده اتحاديه اروپا فعاليتزيرا؛ ايم نپرداخته پژوهانه را تنها در مجراي سازمان
مي. كند آن قبول مي و بديهي است كه يكي از داليل اين امر تواند فرهنگ كار گروهي

مي مشترك حاكم بر اتحاديه اروپا باشد كه فعاليت و جداگانه را رد .كند هاي انفرادي

 گيري نتيجه
نه آينده ميت پژوهي كوشد نها دانشي آكادميك، بلكه انديشه مربوط به آينده است كه

و چالش لحظه حال را براساس فرصت و عميقاً با ساختار ها هاي آينده بازسازي كند
و نهاد هاي اتحاديه اروپا نقش حمايت. هاي اتحاديه اروپا عجين شده است سازماني

و گسترش دانش آينده عمده دا اي در رشد گونه در اين همان. شته استپژوهي آن
و گزارش مشاهده شد، اين حمايت و تحت نظر كميسيون ها معموالً به شكل مستقيم
به فضاي حمايتي اين اتحاديه از دانش آينده. پارلمان اتحاديه اروپا بوده است پژوهي

حدي است كه حتي كشورهاي جديدالورود به اين اتحاديه، عميقاً درگير كمك به رشد 
و استفاده از آن شده آيندهدانش  كشور جديد به اتحاديه6براي مثال ورود. اند پژوهي

و گسترش توانايي 2004اروپا در سال  هايشان براي تحليل آينده در قالب به توسعه
در. پژوهي منجر شده است دانش آينده به عقيده بسياري از كارشناسان، يك كشور را

كه اتحاديه اروپا نمي تر از آينده پژوهي براي تحليل دقيق به رشد دانش آيندهتوان يافت
اين امر مخصوصاً در ميان كشورهاي كمونيستي سابق صادق است. اهتمام نورزيده باشد

1.اند كه اكنون به اتحاديه اروپا پيوسته

: پژوهي اروپا معموالً به سه شكل است هاي آينده فعاليت
پژوهي براساس هاي پژوهشي كالن در حوزه آينده اين اتحاديه از طريق پروژه.1
و فرصت چالش و امور مالي، ها هاي احتمالي در حوزه سالمت، محيط زيست، اقتصاد

و  بخشي براي تصويب قوانين بهتر در سطح مخصوصاً براساس آگاهي... حكمراني
و كمك به سياستگذاري ميهاي كالن پارلمان اروپا .كند اين اتحاديه حمايت

___________________________________________________________________________ 
1. Colson, A., & Corm, M. 2006.  



 پژوهي جهان آينده 972

يك اين اتحاديه از طريق كانون.2 هاي فكري كه معموالً به شكل تخصصي به
مي حوزه خاصي مي .كنند پردازند، عمل

هاي پژوهي اتحاديه اروپا از طريق همكاري با كانون هاي آينده بخشي از فعاليت.3
و دانشگاهي مطرح اروپاست كه به شكل همكاري متقابل پرو درژهفكري هاي تحقيقاتي

مي حوزه آينده . كنند پژوهي را اجرا
:توان چند درس آموختميپژوهي اروپا با بررسي آينده

بازسازي لحظه حال خصوصاً بازسازي براساس مشكالت به ارث رسيده از گذشته.1
و در زمينه تنها از مجراي نگاه بلندمدت ... هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي

.آينده ممكن استمعطوف به 
با توجه. توان اشاره كردمي 2050هاي كالن اتحاديه اروپا ازجمله افق به پژوهش.2

بهفرايند به  و سريع جهاني شدن، تمام كشورهاي جهان ازجمله ايران نحوي با موانع
. روي جهاني شدن درگير هستند مشكالت پيش

بي.3 آن ايران را نيز ناگزير كننده جهاني شدن كه پيامدهاي ثبات ازجمله موارد
از تحت تأثير قرار مي و تغييرات جمعيت: دهد عبارتند شناسي ازجمله مهاجرت نخبگان

و اجتماعي  تغييرات سريع تكنولوژيكي است كه از طريق جهاني شدن شرايط اقتصادي
و تخصصي براساس تجارب توان با تشكيل تيممي. كند ما را تهديد مي هاي كارشناسي

به هاي جهاني از مشكالت پيشو ديگر پروژه) 2050انداز چشم(ه اين پروژ نحوي رو
و براي حل آن چاره پيش و بتوانيم تهديد بيني رو را به فرصت هاي پيش انديشي كنيم

وبه. تبديل كنيم نحوي كه با نگاهي به آينده بتوانيم كشور را در مناسبات جهاني
.اي قدرتمندتر كنيم منطقه

و طرح وهش به كانوندر اين پژ پژوهي انجام شده در اتحاديه اروپا اشاره هاي آينده ها
نگاري اين با توجه به اهميت اتحاديه اروپا در مناسبات جهاني، پروژه آينده. شده است

و به نوعي نشان و اهميت است سويو سمتدهنده اتحاديه در آينده جهاني داراي وزن
ر. احتمالي آينده است و برنامه صد دقيق پروژهبنابراين ريزي در راستاي هاي اين اتحاديه

و محدوديت همسويي با آن با توجه به توانايي مي ها تواند ما را از مسير هاي كشورمان
و اعتالي جامعه ايراني شود پيش و موجب رشد .روي آينده جلو برد
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 فصل سيزدهم

 پژوهي در روسيه آينده

ـ  پژوهي در روسيه آينده. فصل سيزدهم





٭جهانگير كرمي
و لزوم شناخت آن براي كاهش نگراني همواره يكي از هاي مهم دغدغهنگراني از آينده

المللي همواره نگران امنيت خود هستند بينها نيز در محيط همه دولت. بشر بوده است
ب و فاقدهو اين موضوع و قانوني سلسلهويژه از ساختار آنارشيك و نظامات حقوقي مراتب

و الزام ناپذيري رفتار ديگر واحدها سرچشمه بيني پيشآور از سوي يك مركز يكپارچه
بر رو، نگراني از آينده در ذات دولت ايناز. گيرد مي و اين موضوع عالوه ها نهفته است

و جوامع نيز صادق است هاي وجودي دولت امنيت در ساير ساحتمسئله  . ها
رو دولتدر آينده تصوير مشكل و امـروز سـيه هاي نيـز از عصـر تـزار تـا كمونيسـم

و هماننـد بسـياري از  و هست در قـدرت همچنان مطرح بوده روسـيه نيـز هـاي بـزرگ،
و در اين رابطه معموالً روس گيري از دانش بهره ها با اقتبـاس هاي جديد امري رايج است

و ملي خود را در اين از غرب سعي مي و بـر ايـن دانـش خصـوص كنند الزامات بومي هـا
ها به اين پژوهي نيز حتي در سده نوزدهم نيز روس درباره دانش آينده. ابزارها پياده كنند

به امر و و بهره توجه داشتند نگـري گيري از آينده ويژه در دوره اتحاد شوروي نيز پژوهش
آنو آينده و از اختصـاص مراكزي براي مطالعه در اين رابطـه زمان، پژوهي مغفول نمانده

. يافته است
و پايان پارادايم چپ در نظام سياسي، اجتماعي و پس از فروپاشي اتحاد شوروي

و با تقليد از مراكز مطالعاتي و غربي و گسترش نگرش ليبراليستي فرهنگي اين كشور
و شهرهاي بزرگ روسيه، فعاليتدر غرب، و پژوهشي گسترده مسكو اي براي هاي علمي
دهپژوهي صور آينده و در حال حاضر و چند مركزت گرفته دانشگاهي ها مركز مطالعاتي

و آموزش در اين امر اختصاص يافته است .به تحقيق
براي بررسي اين موضوع، نگارنده كوشـيده تـا بـا گـذري بـر مبـاني مفهـومي ايـن

و موضوع، شكل و ابعـاد نظـامي، اقتصـادي و تحول آن را در روسيه بررسي كـرده گيري
___________________________________________________________________________ 

.تهران دانشگاه هيأت علمي عضو٭
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دهسياسي و مراكـاين روش را نشان معـد كنـز مهم اين فعاليت را .دـرفي
و اين امر ناشي از و ابهام زيسته است بشر از اوان زندگيش در زمين با اضطراب

و نيز محدوديت قوه شناخت او بوده است آنچه كه بشر را آرامش. پيچيدگي جهانش
و تصويري قابل اعتمادتر از آينده را در پيش  و بخشيده چشم او نهاده، ايمان ديني، اميد

و وقوع حوادث گوناگون. توكل بر خدا بوده است با وجود اين همواره تحول در اوضاع
و انسان را به تالشچههرنياز به شناخت  بيشتر از آينده را به امري اساسي تبديل كرده

.و تكاپو واداشته است
راآن وقتيكه است ناگواري موضوع تاريخي شود كه ضرورت به تعبيري گفته مي

 خواهد اتفاقكهرا آنچه كنندمي آرزو مردم. شودمي وارد پنجرهاز كنند،مي بيروندر از
از آگاهي عطش رفع تواناييها بين طالعو شناسان ستاره اغلبو بدانند قبلاز افتاد،
به. ندارندرا آينده به ويژه از سده اين امر و پس از تحوالت صنعتي اروپا هاي مدرن

و مشكالت ناشي از ماشيني شدن  و با افزايش مسائل موضوعي حياتي تبديل شده
و افزايش عرصه و بازيگران بين زندگي ها درگير دغدغه شناخت المللي، دولت هاي جهاني

. اند تر از آينده شده دقيق
س و دور از تحـوالت هجدهم ده دولت روسيه نيز از ميالدي وارد عصر صنعتي شـده

درست يك سـده پـيش، در عصـر 1917تا پيش از انقالب اكتبر. اين عرصه نبوده است
هـاي ها درگير يك چـالش بـزرگ بـا غـرب بودنـد، امـا بـا توسـل بـه ايـده تزاري، روس

و ايمان ديني ار تدوكسي در موعودگرايانه رم سوم، تصويري نسبتاً مبهم از آينده داشتند
از پرتو تفسير رم سوم نگراني از آينده را كم مي و تزار همواره ايمان داشت كه آينده كرد

و حتي به فرمان اوست . آن اوست
و شكل با غلبه بلشويك و تحميل ايدئولوژي كمونيسم بر جامعه روسيه گيري امـر ها

دولتمـردان) دهـد قرار بود سوسياليسم به دولـت خاتمـه(متناقض، دولت سوسياليستي 
از مسكو به يك ايمان ايدئولوژيك آينده نگري مسـلط شـدند كـه مـاركس بـا پيشـگويي

و ازاين در آينده اروپا در اختيار آنها قرار داده بود و جهان رو باور داشتند كه آينده انسان
و شـكل  گيـري سوسياليسـم موعـود ترسـيم پرتو ظهور انسان طراز نوين سوسياليسـتي

ك مي و و مقاومت كنندا افيشود . ست كه آنها مبارزه
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و لزوم شناخت كم نگاهكمهاي پاياني اتحاد شوروي، البته در سال ها تغيير كرد
و  نتيجه مراكز مطالعاتي دولتي ايندرآينده به يك امر بنيادين براي كرملين تبديل شد

. اند موضوع را در دستور كار خود قرار داده
روي، موضوع شناخت آينده به يك مسئله بزرگ تبديل گشـت با فروپاشي اتحاد شو

و شركت و غيرو دولتمردان جديد دولتي كـه پـس از شـوروي شـكل گرفتـه هاي دولتي
و بهـره؛ زيـرا پژوهـي طراحـي كردنـد بودند، مراكزي را براي آينده از هـم تقليـد گيـري

و هم اينكه تجربـه فروپاشـي نشـ  ان داده بـود كـه تجربيات غرب برايشان مهم شده بود
و بـدون تمهيـدات الزم  و بـدون شـناخت دقيقـي از آن آينده امري تضمين شده نيست

و گام نهادن در تاريكي مي و توسعه بد براي بقا و چه تواند چه عواقب شومي داشته باشد
كـه از ابتـدا هـم(سرنوشتي بود كه كمونيسم روسي با اعتماد به توهم انديشـه مـاركس 

را گفته بود روسيه و شايستگي ورود بـه سوسياليسـم در چارچوب انديشه او جايي ندارد
و نـه شـناختي) ندارد پاي در وادي رقابتي جهاني نهاد كه اساساً نه آمادگي آن را داشت
پژوهي را وجهه همت شوروي بر خود الزم ديد تا آينده لذا، دولت جديد روسي پسا. از آن

و مراكز مطالعاتي را تش .ويق به سير در سپهر اين مهم كندخويش نهاده
در پرسش اصلي در اين پژوهش اين است كه آينده پژوهي در روسيه در حال حاضر

و به ويژه زمان چه وضعيتي قرار دارد؟ فرضيه مطرح شده اين است كه روسيه از گذشته
و با فروپاشي شوروي اين دانش به  كمونيسم در ابعاد نظامي به اين مهم پرداخته

و پژوهشي غير حوزه و در حال حاضر قابليت هاي آموزشي هاي نظامي كشور وارد شده
. مهمي در اين حوزه وجود دارد

و كوشش بر اين اين نوشتار با هدف بررسي امر آينده پژوهي در روسيه آماده شده
و گستره فعاليت است تا با شكل و روش گيري هاي آن را بحث هاي اين موضوع، ابعاد

و چش . انداز آينده را تحليل كندمكرده

 پژوهي تاريخچه آينده.1-13
 پژوهي از تزار تا كمونيسم آينده.1-1-13

در هاي سنتي پژوهي در روسيه به شيوه آينده پيشينه و بيشـتر  قـرن بـه حـوزه نظـامي تـر
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و برمي نوزدهم در جدي طوربه گردد در بود كه روس دوم جهاني جنگ تر  هـاي فكـر اتاق ها
به.اند برده بهره تكنولوژي ايناز نظامي ـ آينده توجه و مسـتقل جداگانـه رشتهيك پژوهي

پس از ساير رشته ـ  شوروي، اتحاد جماهيركه زماني. گرفت صورت دوم جهاني جنگاز ها
 روش آنهـا بـراي دليـل، همينبه. كرد آغازرا اقتصادي توسعهو بازسازي بزرگهاي پروژه
. علمي الزم بودو اقتصادي عمومي، ريزي برنامه اهداف براي تعيين آينده مطالعه

هاي صنعتي كشور براي رقابت با غرب، در زمان استالين دغدغه ساختن بنيان
هاي هاي آينده را به موضوعي جدي تبديل كرد، اما هنوز روش ضرورت ترسيم فناوري

م.علمي دقيقي براي اين كار وجود نداشت با سائل شوروي در مقالهيكي از محققان اي
» شوروي جماهير اتحاددر بيني علمي پيش ظهور: شوروي آينده براي مبارزه«عنوان 
كهمي گونه استدالل اين  آيندهاز اطمينان اين حوزه مطالعاتي، روشو نظريه كند

دريك برايرا زمينهو كرد تضعيفرا كمونيستي كه شوروي شيوه جديد بر پديد آورد
1.داشت اذعان آينده توسعه ذاتي قطعيت عدم

در آينده 1950 دهه در  آمريكاو شوروي نظامي ستادهايدر فكر هاي اتاق پژوهي
 روشبه مراجعه.شد استفاده بودند دورهآندر جهاني نظم مؤسسات ترين كليدياز كه

 مؤثر پيچيدههاي سيستمبا ارتباطدر برابري مسئلهبه يافتن دست پژوهي براي آينده
در آينده كاربرد نظري مرجع. بود  لذا.است كرده توصيف لويفر.آ.ورا نظامي حوزه پژوهي

 اولين غربدر اگر.شد ظاهر ساله20-30 تأخيريبا روسيهدر پژوهي جديد آينده
 مطالعات جهاني فدراسيون«و»آينده جهاني انجمن« همانند پژوهان هاي آينده اتحاديه
 سال20 درست كردند، ظهوربه شروع 1970 دهه شروعو 1960 دهه اواخردر»آينده
يك عنوانبهآن روسيه بخشكهها بيني پيش آكادمي همچون مؤسساتيآناز بعد
 روسيهدر 1997 آوريلدر آينده تحقيقات المللي بين آكادمي شد، شناخته معتبر مركز
در خود نوين شكلبه نيز آينده مورددر تحقيقات جملهاز مسائلي.كرد كاربه شروع
 مراكزو مؤسسات ميان ايندر شود،مي پژوهي شروع آينده شعبه همين افتتاحبا روسيه

 زمينه ايندرهمهاآنو گرفتند نام فكرهاي اتاقكه آمدند وجودبه نيز تحقيقاتي
.كردند آغازرا خود هاي فعاليت

___________________________________________________________________________ 
1. Rindzevičiūtė, 2016, P. 52.  
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 اخيراً تافلر، الوين»پساصنعتي تمدن« تئوري پژوهي مانند آينده جدي دروس
پژوهي آينده دوره اولينكه حاليدر. است كرده روسيههاي دانشگاهدر تدريسبه شروع
 تدريس كامل طوربه كتاب اينكه است بوده 1960دهه اواخر هماندر آمريكا در
به آينده رشته آمريكاهاي دانشگاهدر. شود مي  حتيو است افتادهجا كامل طور پژوهي

در. شوندمي التحصيل فارغ آمريكاهاي دانشگاهاز نيز دكتراو ارشد كارشناسي دانشجوي
در اگرلذا،.پرداخت پژوهي خواهيم آينده جديد دانشگاهي رشته بررسيبه ادامه چه

مي هايي از آينده دوره شوروي نمونه و كارهاي بسياري در اين زمينه پژوهي مشاهده شود
مي هاي پس از جنگ دوم جهاني دهه نيز در توان گفت در روسيه انجام شده است، اما
به هاي بعد از فروپاشي آينده طور جدي در سال نيز به و فراگيرتر طور جدي پژوهي تر

و در سال شروع مي .هاي اخير اهميت آن فزوني يافته است شود
در آينده تحقيقات  شروعو نوزدهم قرنرپژوهي اواخ آيندهدر ريشه روسيه پژوهي

.اي.ايو مندليف.اي.د روسي برجسته دانشمند چندينكه زمانيدر. دارد بيستم قرن
و مچنيكوف،  آينده تفكراز خود در كارهايو داشتند فعاليت ديگران سيولكفسكي
 موضوع اين درباره كتابو مقاله زيادي تعداد بيستم هاي قرن سالدر. كردندمي صحبت

وهاي مقاله جملهاز رسيدند چاپ به  اهدافو مشكالت مفاهيم تشريحبا رودنيوا بازارووا
 براي مقاالت اين اما. معاصر بيني تكنولوژيك پيش مبانيو آيندهبه نسبت رفتار

 تحقيقات همه استالين زماندر.شد سپرده فراموشيبهو بود نامفهومهاآن همعصران
 بايدكه تحقيقاتي. بود شده شناسي پژوهي جامعه آينده حتيو شناسي جامعهبر متمركز
. نشدند منتشر گاه هيچ تحقيقاتآن نتايجو شدندمي انجام كمونيسم ايدئولوژي براساس
در آينده تحقيقات جدي طور به  بعد.شد شروع 1980 هاي سالدر شوروي پژوهي

 مقالهو كتاب چندين 1960 هاي سال اوايلدر جامعه فضاي شدن بازو استالين مرگ از
:همچون كارهايي. كردند شدن چاپبه شروع

.1961 سالدر الدا بستوژيف،شود سالحاز عاري دنيا اگر)الف
.1964 نيكلسكي– گاليان.آو دابروف.گ،بزرگ اميدهاي قرن)ب
.1965 پيسارژيفسكي.اوو الدا، آينده خطوط)ج
 هـاي ريـزي برنامـه بـراي كـه شـد تصـويب حزب مركزي كميتهدر 1966 سال در
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 بينـي پـيش« نـام بـه گـروه يـك دوره همـيندر. شود استفاده علمي مبانياز اقتصادي
. كرد فعاليتبه شروع»فني-علمي
 موضـوعات بـر كـه علمـي مؤسسـاتدر بخـش 1000 حـدود 1968 سال پايان تا
. بودند فعال كردند،مي كار بيني تكنولوژيكي پيش

در بينـي پـيش دربـاره علمـي كـار 500از بـيش 1990 تـا 1960 هـاي سـال طي
 اقتصـاد، فنـون،و علـوم همچـون هـايي رشـتهدر. بـود شـده انجـام مختلـف هاي حوزه

 شناسـي، فرهنـگ شناسـي، مـردم شناسي، جامعه بهداشت، اكولوژي، جغرافيا، شهرسازي،
 هـاي رشـته بـر كارها بيشترين...و فضا هوا نظامي، پزشكي، روانشناسي، سياست، حقوق،
 كيهـانو شناسـي زيسـت شيمي، فيزيك، شناسي، شناسي، كاني زمين مانند طبيعي علوم
1.شدمي انجام...و

 بـه فقـط بـود شـوروي حكومـتدر كـه هـايي محـدوديت دليلبه كارها اين بيشتر
درو بـود بيني پرداختـه پيش هاي روشبهو بيني كرد پيش بايد چگونه همچون مسائلي
و يا شايد پيششاهدها كتاب . است شدهمي سانسورها بيني پيشهم بيني نبوديم

پژوهـي آينـده كتاب دربـاره اولين الدا، توسط 1986 سال درما فرداي دنياي كتاب
 گويـد مـي كتـاب ايـن دربـاره الدا خود. بود رسيده چاپبه زيادي كشورهايدركه بود

 كتـاب ايـن بـه عالقه پژوهي عامل آينده وضعيت دانستنو شوروي بسته جامعهبه عالقه
آنكههايي كتاب.شد  بودنـد كـرده صحبت شوروي آينده درباره خارجي دانشمندان در
 پژوهـي آينـدهو كانـا.گ 2000 سـال همچون هايي كتاب.بود ممنوع شورويدر كلي به

.رسيدند چاپبه دولتي افراد براي تنها روسيهدر شوروي فروپاشياز بعد تافلر
و انـد باختـهرا تسـليحاتي رقابـتكه بردندپي شوروي سران 1970 ابتداي دهه از
 عنـوان بيني بـا پيش دولتي سازمانيك 1972 سالدر دليل همينبه كنند جبران بايد

 بـه شـروع داشـت كميسيون50 تقريباً 1976 سالتاكه»فني-علمي پيشرفت برنامه«
. شـدند مـي تشـكيل علمـي مؤسسـاتاز دانشـمند70 تـا30از كميسيونهر. كرد كار
در آينـده ارتش عنوانبه نفر هزار30تا20 مجموع در  كـار مختلـف هـاي رشـته پژوهـي
.بود ساله20 هاي برنامه تنظيمها گروه كار اين نحوه. كردند مي
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در آينده زمينهدر فعال انستيتوهاي از و اقتصاد انستيتوياز توانمي شوروي پژوهي
و علوم انستيتويو رياضي  چند رياضيو اقتصاد انستيتوياز. برد نام علوم آكادمي اجتماعي
 ملي بيني اقتصاد پيش انستيتوي نامبه خاص انستيتوييكدرو شدند جدا بخشو شعبه
 زماندر كارهايش اما است، فعال هنوز انستيتو اين. شدند فعاليتبه مشغول 1986 سال در

در چون بود،تر سخت فني علومبه نسبت كارش اجتماعي علوم انستيتوي. بود سري شوروي
.كنند كار آزادانه توانستند نميو بود شوروي جامعهبا مستقيماي رابطه

 داد انجام مركز اينرا بزرگ پروژه6 در حوزه اجتماعي 1969-1990يها سال در
گرفت كه عبارت قرار حزب مركزي كميته اختياردر سري صورتبه همهآن نتايج كه

: بودند از
در پيش)الف . 1969- 1978 اجتماعي تحقيقات بيني
. 1969- 1978 جوانان اجتماعي بيني نيازهاي پيش)ب
. 1976- 1980 شوروي جامعه زندگي شيوه اجتماعيهاي شاخص)ج
. 1981-1984 جامعه مشكالت دورنماي–بيني اجتماعي پيش جستجويدر)د
. 1984-1987 جامعه مدت بلند اهداف: استاندارد اجتماعي بيني پيش)هـ
از پيش مطالعه)و . 1987- 1990 اجتماعيهاي نوآوري بيني

در آينـده درباره سمينار اولين  نيـروي آمـوزش انسـتيتويدر 1974 سـال پژوهـي
 سـازمان 1976 سـالدر. شـد برگـزار پـژوه آينـده صـداز بـيش حضـوربا مسكو هوايي

. تأسـيس شـد فنـي-علمي جامعه اتحاديه سيستمدر فني-بيني علمي پيش كميسيون
و پيش طراحي سازماندهيو شناسي روش ها، تئوري رويهاآن هـاي بينـي پـيش بـه بيني

1.پرداختند فني علميو زيست محيط اجتماعي-اقتصادي

 پژوهي در روسيه پساشوروي آينده.2-1-13
 فعاليتو انتخابات نتيجه دالر، بيني قيمت پيشبهكه مراكزي شوروي، فروپاشياز بعد

 درآمد كسب طريق اينازو پرداختندمي عمومي افكار براي در آيندهها تروريست
.شدند ايجاد بارانازپس قارچ مثل كردند مي
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بهاي پروژه روسيه علوم آكادمي شناسي جامعه انستيتوي 1995تا 1991 سال در
 اقتصاددانان،از گروهي را توسط»كارشناسي رصد روسيه؛ انتقالي دوره دورنماي« نام

 پژوهش اين نتايج. داد انجامها گروه ديگر نمايندگانو سياستمداران شناسان، جامعه
و جداگانه صورتبهآن تئوري بخش،1998 سالدر مسكو دانشگاه انتشارات توسط
 سالدر برعكسو توخالي قدرت فروپاشياز-21 قرن ابتدايدر روسيه عنوانبا كتابي
هاي گروه اختياردرو شدند چاپ محدود صورتبهها كتاب اين.شد منتشر 1997
. گرفتند قرار خاصي

 بيني تغييرات پيش« نامبه 2000تا 1996يها سالدر پژوهي ديگري آينده پروژه
.شد انجام»روسيه ملي آموزش سيستمدر نظر مورد

پژوهـي آينـده مسـئله رويكه اجتماعي هايي سازمان 1990يها سال دوم نيمه در
 هـا سازمان اين جملهاز. دادند تشكيلرا آينده تحقيقات المللي بين آكادمي كردند،مي كار
:برد نامرا موارد زير توان مي

،الدا رياستبه آينده تحقيقات جهاني فدراسيون همكاري اتحاديه.1
و پيش اتحاديه.2 ،ياكاويتس رياستبهها سيكل بيني
،بيني پيشو مالي تحليلگران اتحاديه.3
،كاندراتيوا صندوق.4
،بيني كاربردي پيش تحقيقاتي مركز.5
،استراتژي مركز.6
1.انساني مشتركهاي ارزش مركز.7

 اصـلي مركـزو شـد تأسـيس 1997 سـالدر آينـده تحقيقـات المللي بين آكادمي
در آينده  شـكل زيـادي مؤسسـات هـا سـال ايندر. شودمي جديد شناخته روسيه پژوهي
 مختلـف هـاي حـوزهدر روسـيه دولـت. كننـد مـي فعاليـت حوزه ايندركه است گرفته
قلمـرودر.دهنـد مـي انجـامرا هـاي دولتـي پـروژه كـه اسـت كـرده تأسيسرا مراكزي
دو مـي بررسـيرا كشور آينده مشكل طرحكه معاصر پژوهي روسيه آينده گـرايش كنـد،
:دارد وجود مهم
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 بـود، تـالش خواهـد چگونـه كشـور چهره فردا بيني اينكه پيش براي تالش:گرايش اول
 توانـد مـي بيشوكم دانشمنديك. داد نخواهدرخما نفعبهكه تاريخي زدن حدس براي
 وسـيله بـه يـاو باشـد امكـان داشـته كـلدركه بيني كند پيش دقيق طوربهرااي آينده

.باشد شده تعيين»)بازي نوعيك( مگا رولت« چرخش
و به:گرايش دوم مي عمدتاً عملياتي است و شـود عنوان تالش براي ساختن آينده معرفي

آن موضـوع مهـم ايـن گـرايشبه بخشيدن تحققدر سعيو مطلوب آيندهيك طراحي
و پيش پژوهي خالص، امروزه آينده.است  طـوالني زمـاني بـازه يـكدر گـويي پيش بيني
و نمي شكوفا عامـل اصـلي شـرايط ناپايـدار بيني بـودن، پيش غيرقابل دليلبه شايد شود

.است»پوتيني«روسيه 
در آيندههاي روش كه شدند هاي تفكر بررسي كانون مراكزدر نيز روسيه پژوهي

 ايجاد همانند»سناريوسازي«،»دلفي روش« شناسي، روش آيندهبه توانميها روش ازاين
،)گيرندمي نظردررا اطالعاتي افراد ذهني فاكتورهاآندر(»بازي نظريه« توسعه، سناريوي

»نگاري روزنامهو ادبي متون«،)فني علميو تكنولوژيكي توسعه پردازش(»فورسايت«
را شده ثبت عمومي نظركه آينده، تصوير(»اجتماعي تحقيقات اطالعات«،)پژوهي آينده(
در آينده روشيك فورسايت. كرد اشاره) كشدمي تصوير به از بسياري پژوهي است كه

و وزارتخانه .به آن اشاره خواهيم كرد ادامهدركه شودمي استفاده روسيه دولتي مراكز ها
 نظـام كمونيسـتي سـابق دانشـگاهياناز كمـي هاي پس از شوروي، تعـداد در سال

و جـاي بـه.هسـتند بينـي مشـغول امـر پـيشبه سياسي علوم دانشمندان ويژهبه علمي
و مفاهيمي مانند طبقه  جـايگزين غربي پژوهان جديد لنينيسم، آيندهو اصول ماركسيسم

ماننـد افـرادي.غربـي هسـتند فنـاوريو علـم جانبه همه پيشرفت طرفدارانكه اند شده
پي.دي ا.بل، ج.ارون، دي.توفلر،  قامـاتم سـايرو»رم كلـوب« مدويس، اعضاي.فوررستر،

، كـابوس»پژوهي پاپ آينده«هنر. اند شده مورد استقبال قرار گرفته شناخته كمتر علمي
سـتارگان، جنـگ-جملـهاز.اسـت گرفتـه خدمتبه تيره آينده دربارهرا هاليوودي فيلم

و گير، وحشي همههاي طبيعي، بيماري بالياي .بشـري بربريـتدر شـدنور غوطـه گـري
»كاغـذي هـاي ناجي«به نسبت تري واقعي بسيار نگاه ترسناكهاي پژوهي آينده اين همه
.دارند عروسكي» ماشيني خدايان«و
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 كـه انقالبـي ضـد گذشـته، مـوجبه تاريخ موقت گرد هاي روسيه، عقبـ از نظر چپ
 آينـده محققـانبهرا تاريخي بيني كرد، خوش نابود كشورهااز بسياريدررا سوسياليسم

 آينـده دانـشاز شـهدي هيچ از غرب در روسيه مقلدان سهمدر.است نداده غرب تمدن
و تكنـوكرات كـاذب بينـي خـوش همـان معاصر پژوهي غربي آيندهسمو است نمانده  هـا
 آينـده معاصـر روسـيه، بحـران بحران ترين اساسي اينكه. است آينده ناكجاآباداز وحشت
 هـدف بـراي زيادي فداكاريو سختي تحملبه حاضر مردم.باشدمي صحيح امري است
كنـد، مـردم نمي ارائهرا مشترك هدفيك دولتكه هنگامي.هستند شده تعريف بزرگ
مي تفاوتيبي به و دچار  كـه ايـدئال آينـده يـك توليـد بـه شروع خودشان اينكهيا شوند

.كنندمي باشد، تحمل غيرقابل حال براي جايگزيني
كند،مي معرفي»آينده بدون جامعه«را خود امروز، پوتيني از نگاه منتقدان، روسيه

 توليـد شـدن برابـردو« مسـئله.نامنـد مـي داري برژنـف سرمايه دنيايراآنكه آنچنان
بـه بخـش الهـام دستاوردهاينهوشود فروتنانه صبرموجب تواندمينه»داخلي ناخالص

.همراه داشته باشد
گرايـي، مفـاهيمي چـون عمـل نفـوذ تحـت روسـيه كنـوني از نظر منتقدان، دولت

.موفق است تاكتيكي حركاتبر بندي شرطو محدود گرايي، موضوعات فايده
نيسـتند، كـور اگرچـهكه كنندمي هدايت راهنمايانيرا كشور آينده رسدمي نظر به

 فيلسـوف يـكنه فعلي جمهور رئيسكه است بديهي. است بسته شان چشمان حداقل اما
 شگرف وظيفهيك وجود بدون.متفكريكنهو انديشمنديكنهو است تختبر نشسته

در جامعـه پيشرفت استراتژي اما. شودمي تبديل عادي سرپرستيكبه موفقي مدير هر
 هنـوز از نگـاه منتقـدان امـا.اسـت نكـرده بررسـي كـس هـيچ تـاكنونرا امـروز روسيه
در آينده  مـديريت عـالي مدرسـه رئـيس. شـود نمي دنبال جدي شكليبه روسيه پژوهي
 آمسـتردامدر آينـده المللي بين تحقيقات مركز نشستدر اقتصاد عالي مدرسهبه وابسته
 كـه آينـده نـدارد تحقيقـات مركـز هيچ شورويازپس جامعهكلدركه كرد بيان هلند
 توسـعه پژوهـي بـراي تحقيقـات آينـده ضرورتبه همچنيناو. كند فعاليت جدي طور به

1.كرد تأكيد روسيه
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مي آينده و اين دو حوزه را توان بخش پژوهي روسيه در دو حوزه مهم بسيار فعال است
و برنامه و بخش اقتصادي مي ريزي نظامي .پردازيم دانست كه در ادامه به بررسي آنها

 پژوهي در روسيه آيندههاي حوزه.2-13
 پژوهي در حوزه نظامي آينده.1-2-13

را آينده و توان بنياديمي پژوهي در حوزه نظامي ين قلمرو مطالعاتيتر مهمترين
ها توجه به امنيت ملي را در رأس مالحظات حكمراني همه دولت؛ زيرا شناسانه دانست آينده

و جنگ خود قرار مي و شناخت از وضعيت آينده در حوزه تهديدات ها امري راهبردي دهند
مي. شود پنداشته مي . كند اين موضوع در مورد روسيه از زمان تزاري هم صدق

در آينده شناسي، تاريخ متون روسي در مورد آينده به روسيه نظامي بخش پژوهي  را
در برمي 1858 سال  ميلوتينـا.آ.د امپراتـوري اسـتاد نظـامي ابتكـار بـهكه زماني گردانند
در. شـد تأسـيس نظامي تحقيقات نشريهدر نظامي كارهاي مجموعه روسيه مجله اولين
.شدمي پرداخته نظامي بخش مشكالت ديگرو نظامي هنر نظامي، مشكالتبه مجله اين

. رسـيد مـي چـاپ بـه نظـامي كارنامبا نظامي علمياي مجله 1918 انقالباز پس
 روسـيه دفاع وزارت زيرنظر امروزبهتاو گرفت خودبه رانظامي تفكر نام مجله اين بعدها
و چشـم خود تاريخ طول تمامدر نشريه اين.دارد فعاليت انـداز به بررسي وضعيت نظامي

و نيز پيش اساساً در قلمـرو. هايي درباره محيط نظامي آينده پرداخته است بيني آينده آن
و ازجمله روسيه، مفهومي بنيادين به نام دكترين نظامي دارنـد  امور نظامي همه كشورها

و پيش مي بيني آينده را امري حياتي براي دولت كه شناخت . گيرند ها در نظر
از نظامي در يك دكترين اساسي هاي مؤلفه :عبارتند
و تحول آنها در آينده)الف ،شناخت تهديدات امنيتي اصلي
 روندهايو كنوني امنيتي محيط گذشته، تجربيات براساس: آينده جنگ تصوير)ب
،تغيير در حال
و منابعدرها محدوديتو مقدورات: براي جنگ آينده الزم نظامي نيروهاي)ج
،انساني نيروي
.عملياتيو نظامي استراتژي: هاي آينده در جنگ جنگيدن هاي شيوه)د
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و ازاين و مـبهم ولـي حيـاتي و ترسيم جنگ آينده كـه امـري ناشـناخته رو، تصوير
و ضرورت آينده خطير تلقي مي از شود، موضوعي جدي است پژوهي بـراي درك درسـتي

مي آن به يك وظيفه مهم مراكز آينده از. شود پژوه نظامي تبديل اگـر چـه ايـن موضـوع
و در  و يوناني باستان نيـز انديشهابتداي تاريخ بشر همواره مطرح بوده هاي ايراني، چيني

و آينـده  و آينـده مغفول نيافتاده، امـا مفهـوم مـدرن دكتـرين نظـامي و نگـري شناسـي
مي پيش دانند كه كالوزويتس آن را وارد دروس آكـادمي بيني جنگ را يك مقوله پروسي

و روس آ نظامي كرد و اوان سده بيستم به . اندن اهميت دادهها نيز از اواخر سده نوزده
و دكتـرين هاي كه گفته شد ريشه آنچنان و مسـكو نظـامي توجه بـه جنـگ آينـده
و پيش مقوله آينده  سـدهدر تـزار دوره بيني در مورد آينده تهديـدات نظـامي بـه پژوهي

.گردد ژاپن برميو روس جنگازپس هاي سال ويژهبهو نوزدهم
بر تالش 1922و 1912هاي در سال اي نخسـتين سـند مربـوط بـه دكتـرين هايي

و سپسبهنظامي   بـراي»نظامي نيرويو جنگ« مهم جايگاهو اكتبر انقالببا عمل آمد
 اساسـي امـري بـهآن قواعـدو اصول تدوينو نظامي دكترين مورددر بحث ها، بلشويك
 خود پيشنهادي اصولاووشدآن تدوين مسئول فرونز، ميخائيلكه طوريبه شد، تبديل

 برخـي بـا كـه كـرد مطـرح 1922 آوريـلدر كمونيسـت حـزب كنگره يازدهميندر را
 بسـيار مجموعـه براسـاس شوروي نظامي سياست پس،آناز. رسيد تصويببه تغييرات
شـد مـي شناخته نظامي دكترين عنوانبهكه بود مبتني نظامي هاي انديشهازاي گسترده

و  شاهد هستيم كـه در آخـرين سـند دكتـرين نظـاميو اين موضوع تا امروز ادامه يافته
.به ترسيم جنگ آينده با ناتو پرداخته شده است 2014روسيه در سال 

عنوان ارگان رسمي مركـز مطالعـات نظـامي شـوروي نقـشبه نظامي انديشهمجله
و تحليل ها، انتقال داده مهمي در بيان ديدگاه در ها هاي پژوهشگران نظـامي ايـن كشـور

در. هاي پس از جنگ جهاني دوم داشت سال و و مجله هنوز هـم فعاليـت دارد  اين مركز
:دهدمي انجام موارد زير پژوهش روي حاضر حال

 يكم،و اوايل بيستو بيستم قرندر گذشتههاي جنگهتجرب) الف
 عملياتي، هنرو استراتژياز مهم بسيار مسائل)ب
 آينده،هاي جنگ احتمالي ماهيت تعريف)ج
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 نظامي، علوم شناسي روش)د
 آن، دفاعيهاي جنبهو فنيو طبيعي اجتماعي، علوم دانش اصليهاي رشته) هـ
.فني نظاميهاي همكاريو نظامي مهندسي نظامي، توسعه اصليهاي گيري جهت)و
:هستند زير ترتيببه مجلهدر شده كار موضوعاتوها بخش مركز، ايندر اما

 نظـامي فنـي، هـاي سياسـت جنـگ، هنر نظامي، سازو ساخت امنيت،و ژئوپوليتيك
. تربيتو آموزشو تمرينو نظامي نظريه مسلح، نيروهاي سازي آگاهي
هـاي موشـك هـاي كارخانـه كـل رئـيس»آبنوسف باريس« آقايكهاي مصاحبه در
هـاي موشـك توليد براي آنها نزديك همكارياز است داشته كامرسانت مجلهبا تاكتيكي
ــا صــوت مــافوق  دانشــمندانو روســيه علــوم آكــادمي ازجملــه تحقيقــاتي مؤسســات ب
.است كرده پژوهي گفتگو آينده

يككه چنان  آينـده جنـگ بـه توجـه نظـامي دكترينهردر اصلي ركن گفته شد
 بـراي شـود، مـي تلقـي تهديد دولتيهر ملي امنيت استراتژيدركه آنچه واقع،در. است

شد ترسيم»آينده جنگ صحنه« نظامي نيروهاي از توانـد مـي آينده جنگ تصور. خواهد
 روابـطدر هـا جنـگو منازعـات موجـود وضـعيت تـاريخي، تجربيات ايدئولوژيك، مباني
و عملـي آنچـه. بگيرد شكل نظامي اموردر انقالب ويژهبهو الملل بين اما در عرصه عيني

 چـه نيـز روسيهدر. پژوهي جنگ است آورد، موضوع آينده كه امكان شناخت را فراهم مي
 ماهيــتو بــوده توجــه مــورد موضــوع ايــن همــوارهآناز پــس چــهو شــوروي دوره در

 نظـاميو امنيتـي مقامات براي داخلدرچهو المللي بين سطحدرچه جديدهاي جنگ
 امكان ترس، توازن ايجادبااي هستهيها سالحچه اگر واقع،در.است داشته اهميت كشور
و يا جنگ خليج افغانستان چونهايي جنگ اما اند، كرده محدودرا گسترده جهاني جنگ

1.اند بوده تصور قابل روسيه نظامي دكترين برايكه است فارس موضوعي

در آينده و درك پيشيني از تحوالت نظامي آينده  شـوروي اتحاد دوره پژوهي جنگ
و مـاركس ايـدئولوژيك اصـول براساس. دادمي تشكيلرا نظامي دكترين اصلي ركن يك
 اگرچـه موضـوع، اين.شدمي تلقي تاريخي جبريك داران سرمايهبا كارگران جنگ لنين،

 رقابـت بـهرا خـود جـاي عمـدتاًو شـد سـپرده فراموشـي بـه تدريجبه استالين زمان از

___________________________________________________________________________ 
1. Allison, 1992, P. 122.  
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در انقالب« مفهوم پرتودر اما داد، خارجي نفوذ هاي حوزهو ملي منافعسربرها ابرقدرت
و امنيتي گيران تصميمسربررا ترسازاي سايه،»نظامي امور .ايجـاد كـرد مسكو نظامي
 همـواره ارتش ساختارو نظامي هنر نظامي، دكترينكه بود مدعي همواره شوروي ارتش
 داشـت عقيـده لنـين هاي آموزه براساسو باشد هماهنگ آينده هاي جنگ ماهيتبا بايد
 غيرقابـل جـرم يـك اسـت، دشـمن دسـتدر همانند آنچـه كـه هايي سالح نداشتن كه

 شـوروي اتحـاد كـه داشـت تأكيد يازوف شوروي، دفاع وزير اواخر، همين. است بخشش
. است شدن آماده حالدر دشمنكه كند آماده چيزي همان براي بايدرا خود

 ارائـهرا داخلـي اجمـاع يـك شوروي نظامي موثق هاي نوشته،1980 دهه اوايل در
 كـه بـود خواهـد متعـارف طـوالني جنـگيك ورشوو ناتو پيمان آينده جنگ«كه كرد

و مـالي هـاي محـدوديت وجـودبا.»گيرد برميدررا درياييواي قاره نبرد صحنه چندين
در مثـال، بـراي. بـود بـاقي همچنان 1990 سالتا نظر اتفاق اين جديد، دفاعي دكترين
 سـتاد آكادمي رئيس سلمانوف ژنرال،)1988 اواخر( نظامي انديشه مجله مقاالتاز يكي
 آمـاده هـا جنـگ انـواع بـراي بايد ورشو پيمانو شوروي اتحاد اگرچهكه داد هشدار كل

 ادامـهوي. كننـد تأكيـد»طـوالني جهـاني جنـگ« مسـئلهبه بيشتر بايد آنها اما شوند،
 بـا تنهـا دشـمنان« كـه داشـت اعتقـاد تـوان مـيكه دارد وجود هايي زمينه كه، دهد مي

 خـود سياسـيـ استراتژيك اهدافبه كرد خواهند تالش تخريب متعارف ابزاراز استفاده
اي هسـته تبليغاتاز دشمنو است دائمي تهديدي جنگي چنين مشخصه.»يابند دست

1.كرد خواهد استفاده

هاي آينده، براي قدرت جنگ رفتمي هاي جنگ سرد انتظار در تمام سالكه آنجا از
و از كه داشتند پژوهان نظامي مسكو تأكيد آينده باشد، جمله شوروي جهاني بزرگ

 است، زميناز وسيعي هاي بخش كنترل آنها هدفكه هايي عمليات براي فضا كنترل
 دفاع ابتكار اصلي تأكيدكه كردندمي ادعاها شوروي حقيقتدر. بود خواهد ساز سرنوشت

 است تسليحاتي جديد انواع توسعه بلكه نيست، ضدبالستيكي موشكي دفاع استراتژيك،
. است مؤثرتراي هسته تسليحاتاز حتي كه

قادر خواهند بود شوند، گرفته كاربه فضادركه هنگامي تسليحات اين شودمي گفته

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid., P. 125.  
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 رو، ايناز. دهند اختصاص خودبهرا جهاني نقشيو شونداي هسته تسليحات جايگزين كه
 جهاني دفاعيك ايجادو مجدد ساختاربندي پيرامون بيشتر شوروي، نظامي ديدگاه
همو تهاجمي مقاصد برايهم نهايتاًكه بود فضايي بخشيكبا عميق شده بندي ستون
با همزمانكه فضاپايه گيري هدفو مراقبت شناسايي، هاي سيستم.شدمي آماده دفاعي

 اين. بخشندمي واقعيتاي غيرهستهو جهاني جنگبه ارتباطنددر دوربرد حمله ابزارهاي
در آينده جنگبه نسبترا شوروي ارتش بينش ضربه،ـ شناسايي اصطالحبه هاي مجموعه

 دريايي نيروي مأموريت شووانين، دريادار گفتهبه بنا.دادمي شكل يكمو بيست قرن
 برآوردهاياز يكيدرو(ها سوسياليست سرزمين براي جنگ آينده بايد حفظ شوروي
 اقيانوسيو دريايي محورهاياز احتمالي تجاوز برابردر) ورشو پيمان متحدين،1979
 شايد دريايي نيروهايكه داشتند تأكيد شوروي ورزان نظامي انديشه حال، عيندر. باشد
 فزاينده، نقش اينكه گفتندمي آنها. كرد خواهند بازي آينده جنگدررا اصلي نقش
ازمي ناشياي غيرهسته پيشرفته هاي تكنولوژي ماهيتاز ويژه به  توان«: شود كه عبارتند

 هدايت انرژي برد كشتي تسليحات زيردريايي،از پرتابو متعارف مسلح هاي موشك حمله
1.»فضاپايه« هاي سيستمبا دريايي سكوهاي پيوسته انسجامو شده

شناسي جنگ هاي پژوهش در مورد آينده پژوهي مسكو يكي از مقوله در مراكز آينده
و روش به ماهيت سالح و ابزارها بر ها ومي هاي دشمن دركه افزارهايي جنگ گردد

 مورد شناختدرها روس تجديدنظر اصلي محورشد خواهند گرفته كاربه مهم هاي جنگ
.است آينده جنگ

 پژوهي جنگ توجه در يك مركز مهم آينده»اُگاركف مارشال« 1980 دهه اوايل در
 هاي سيستماز دشمنكه شرايطي تحت رزمي عمليات هاي شيوه تكاملبهرا خاصي
 خودكار هاي سيستمو الكترونيك جنگو شناسايي جديد ابزارهاي دقيق، رزمي پيچيده
 همزمان. كرد متمركز كندمي استفاده سربازان هدايتو فرماندهيو افزارها جنگ هدايت

 رزمي استقرارباآن تركيبو غربـ زمين هوا نبرد دكترينو مفاهيم توسعه با
 مسابقهدر كيفي لحاظاز غربكه كردند دركها روس جديد، متعارف هاي سالح

. است آمده نائل كننده تعيين برترييكبه تسليحاتي

___________________________________________________________________________ 
1. Fitzgerald, 1992, P. 367.  
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ـ هوا نبرد دكترينكه كرد تشريح چنين 1990 سال نيمهدر نظامي تفكر مجله
:است ذيل مواردبر متكي آينده زمين

در مستقر هدف كسبو مراقبت شناسايي، هاي سيستم باالي سطح اثربخشي)الف
 زمين،و هوا فضا،

 زياد، انهدامي قدرتو بردو باال دقتبا همراه آتشين هاي سالح)ب
 اجرايازآن وسيلهبهكه خودكار مخابراتو كنترلو فرماندهي هاي سيستم)ج
.شود حاصل اطمينان ضربات بموقع

و آينـده جنـگ مـورددر مراكز نظـامي روس هاي پس از فروپاشي، ديدگاه در سال
 رزمــي حتمــيكــارگيري بــه بــر پيشــرفته، عمــدتاً مبتنــياي غيرهســته هــاي تكنولــوژي

 ايـاالت كـه كـرد ادعا گانتار.اف ژنرال مثال براي.بود سوم نسلاي هسته افزارهاي جنگ
 نيـروي داراي ايكس اشعه ليزري افزارهاي جنگ( سوم نسل افزارهاي جنگ آمريكا متحده
 بـا ريـز ذرات بـا همـراهاي هسته الكترومغناطيسي امواج داراي افزارهاي جنگ اي، هسته
) سـتارگان جنـگ( اسـتراتژيك دفـاع ابتكـار برنامه چارچوبدررا) امثالهمو باال سرعت
 تواننـد مـي هـايي سيسـتم چنينباها آمريكاييكه كرد ادعا آخروميف.است داده توسعه
 كـرد اسـتداللو كنند منهدم وسيعي مقياسدررا مقابل طرفاي هسته افزارهاي جنگ
را توانو ظرفيت همان آنها آن،ازپس كه و هسـتيم دارا مـا كـه داشت خواهند ضربتي

در) اعتمـاداز بـااليي بسيار سطحيكبا الاقليا( كامل طوربه بود خواهند قادر همزمان
 قـرار نابرابر كامالً موضعيكدر طرفين سرانجامو كنند حفاظت خودازما ضربات مقابل

وـ ضربتي شناسايي پيچيده هاي سيستمكه رسدمي نظربه،ترتيب اينبه.گرفت خواهند
.دهنـد تشـكيلرا يكـمو بيسـت قـرندر جنـگ مركـزي هسته هوشمند افزارهاي جنگ

اي گونـه بـهرا آينـده جنـگ هـايي، تحليـل چنـين ارائـهبا روسيه نظامي هاي تئوريسين
 انهـدام بـا تنهـاو دشـمن سـرزمين اشغالو تصرفبه نياز بدونكه كنندمي بيني پيش

1.رسيد نظامي سياسي اهدافبه توانمياو نظامي بنيانو توانمندي

و انديشه يكي از پديده در وران آينده هاي مهمي كه تأثير زيادي بر مراكز پژوهي نظامي
هاي در درك ضرورترا مهمي خليج فارس بود كه تغييرات 1991روسيه داشت، جنگ 
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 خليج جنگاز تحليلگران نظامي روسيه اوليه تفاسير براساس. كرد پژوهي جنگ ايجاد آينده
 نشان همچنين بلكه است، كرده تغيير آفند ماهيتكه كرد ثابت تنهانه جنگ اين فارس،
به شودمي درك امروزكه طور همان بنابراين،. است كرده اساسي تغيير نيز جنگ ماهيت داد

 زميني نيروهاي وسيلهبه پدافندو آفند مفاهيم گرفتن نظردر نظامي، كارشناسان عقيده
و تقريراتدر فارس خليج جنگ زماناز رو، ايناز. بود خواهد اشتباهو شده منسوخ ديگر

 جنگ آغازدر محض پدافندي عمليات جايگزين»مناسب پاسخ« مفهوم ها، روس اظهارات
دررا غافلگيري نقش پيشرفته متعارف افزارهاي جنگ روسيه، نظاميان عقيدهبه. است شده
 تأثير مورددر استدالل هنگامبه وروبيف ژنرال مثال براي. است داده افزايش نوين جنگ
 غافلگير براي گذشتهدركه شودمي متذكر رزمي، عملياتبر پيشرفته متعارف هاي سالح
 فعال اقدامات 1991 سالاز اما شد،مي استفاده انفعالي هاي روشاز بيشتر دشمن كردن
 آفند هوا،و زميندر غافلگيرانه مانورهاي اقدامات اين است، يافته بيشتري اهميت

به.گيرد دربرميرا كننده انهدام آتش هاي سيستمواي غيركليشه نبرد اشكالو غيرمنتظره
و وسيع زميني نيروهايبه نياز دليلبه فارس خليج جنگاز قبل چنكو، اسليپ ژنرال عقيده
 اين اما نداشت، واقعي امكان غافلگيريبه نيل پيشرفته، متعارف هاي سالح كمبودو انبوه
 واقعي امكان پيشرفته متعارف هاي سالح وسيلهبه غافلگيريبه رسيدنكه كرد ثابت جنگ
در غافلگيري اصل اي، غيرهسته جنگدر بار اولين براي شودمي گفته اكنونو است يافته
. است كننده تعيين جنگ نتيجهو روند

 آنها قبلي هاي بيني پيش فارس خليج جنگ دربارهها روس اوليه تفسير كلي، طور به
 نقش افزايشو زميني نيروي نقش افزايشو زميني نيروي نقش كاهش مورددر را

 تفسير ايناي ويژه طوربه اما. كندمي تأييد دريايي نيرويو هوايي پدافند هوايي، نيروي
مسلح نيروهاي شاخهآنيا ايناز نظامي مفسرين طرفداريو بودجه عوامل تأثير تحت
1.چنين هستند نظامي هاي سازمان تمامكه است

و بـه ها درباره جنـگ آينـده در سـال پژوهانه روس ديدگاه آينده در هـاي بعـد ويـژه
و افغانسـتان) 1999(هاي كـوزوو يكم بيشتر تحت تأثير جنگو نخستين دهه قرن بيست

از) 2003(و عراق) 2001( و سوريه و 2017تا 2012و سپس جنگ ليبي تحول يافـت
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در.ي سابق شـد ارتش روسيه در سوريه عمالً درگير نخستين جنگ خارج از قلمرو شورو
آن 2000 اسناد دكترين نظامي اين كشور از سال تاكنون نگاه به جنـگ آينـده در پرتـو

. ها بازتاب يافته است بحران
 راهبردي بازدارندگي چارچوبدر روسيه فدراسيون«كه است آمده 2000در سند سال

 كاربردبه پاسخدر روسيه فدراسيون.»كندمي بيني پيشرا دقيقيها سالحبه توسل مسلحانه
و متحدانشياو روسيه عليه جمعي دسته كشتاريها سالح انواع ديگرواي هستهيها سالح
را دولت بقايكه متعارفيها سالحاز استفادهبا روسيه فدراسيونبه تجاوز صورتدر نيز
 تصميم. داردمي محفوظ خود برايرااي هستهيها سالحبه توسلحق ببرد،الؤس زير

.كندمي اتخاذ روسيه فدراسيون جمهور رئيسرااي هستهيها سالحبه توسل درباره
مي ازاين و شود كه در روسيه موضوع آينده رو، مالحظه پژوهي درباره امور نظامي

و پس از آن تا امروز مورد سال ويژه امر خطير جنگ در تمام به هاي سده بيستم ميالدي
و هرگز از آن غفلت نشده است پس. عنايت بوده  فروپاشياز ازسوي ديگر طبيعتاً

و نگراني از آينده توسعه روند شوروي  1994 سالدر منظور اين براي. يافت ادامه نظامي
به رئيس مستقيم دستور به و موشكي علوم روسي آكادمي« 661 شماره جمهور

هاي همكاري علمي مراكز ديگرو دفاع وزارتبا مؤسسه اين.شد تأسيس»اي توپخانه
را اساسنامه. دارندرا تنگاتنگي  مؤسسه اين. است كرده تعيين روسيه دولت نيز مؤسسه
در آيندههاي فعاليت 1.دهدمي انجام فعال طوربهرا نظامي زمينه پژوهي

از آكادمي ين اهدافتر مهم :عبارتند
 راديـو هوايي،ضدهاي سيستم توپخانه، موشك، حوزهدر علمي تحقيقات انجام)الف
 نيروها،و سالح مديريت سيستمو الكترونيك
 جملـهازاي توپخانـه-هـاي موشـكي سيسـتم ايجـاد تكنولـوژيو نظري توسعه)ب
 آميز، صلح استفاده
هاي سيستم بنيادي علمي تحقيقاتيهاي برنامه طراحيو سازي آمادهدر شركت)ج

 آينده، تسليحاتي
.كشور دفاعي صنعتو ارتش براياي حرفه متخصصان سازي آماده)د
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و تاريخو مربوط به كارشناسان اطالعات  مؤسسه سايت آن روي ساختار مؤسسه
همانند بيشتر.دارد»امنيتو دفاع« نامبااي مؤسسه مجله اين.1است شده داده قرار

درها پژوهي آينده كشورهاي بزرگ جهان، اولين  هاي فكر اتاق در روسيه نيز عمدتاً
و شدهمي انجام آمريكاو شوروي نظامي  عهده خودبر موضوع اين رويبر پژوهش است
از يكي.پرداختمي آينده مسائل بررسيبه خود درونكه است بوده روسيه دفاع وزارت
و علم گسترشبا امروزه. داشت»نظامي كارهاي مجموعه« نامبااي نشريه مراكز اين

زمينهدر تحقيقاتي مراكزاز روسيه دفاع وزارت هاي ديگر رشته شدن واردو فناوري
كه آينده .كندمي استفاده دارند فعاليت روسيهدر پژوهي

و برنامه آينده.2-2-13  ريزي پژوهي در حوزه اقتصاد

از بسياري. كنندمي فعاليت روسيه تجاريو پژوهي اقتصادي آينده روي زيادي مؤسسات
 آكادمي ملي بيني اقتصاد پيش انستيتوي مانند روسيه علوم آكادمي نظر زير مؤسسان

به نزديك مؤسساتاز يكي. دارند فعاليت موضوع اينبر مؤسسات ديگرو روسيه علوم
در آينده. است»استراتژيك طراحي مركز« مؤسسه پوتين،  اقتصادي توسعه حوزه پژوهي

 افرادو پوتين ابتكاربه 1999 سالدركه»استراتژيك طراحي مركز«را تجارتو
. دارد عهدهبر است شده تأسيس كوزاك ديميتريو گرف گرمان خودشبه نزديك

 وزير مؤسسه مدير. كنندمي فعاليت مركز ايندر روسيه اقتصادي نخبگان نيز اكنون هم
.است) 2011- 2000( كودرين الكسي مالي پيشين

 روسـيه تجارتو اقتصادي توسعه پيشين وزير روسيه، اسبربانك رئيس گرف گرمان
از يكـي نيـز كوزاك، ديميتري. است پوتين تيم اقتصادي افراداز يكيو) 2000-2007(

را روسـيهاي منطقـه توسـعه وزيـر تجربـهاو. اسـت پـوتين تيم نزديك مشاورينو افراد
 مسـائلو توسعه مسئولو جمهوري رياست دفتر معاونت اكنونهمو است داشته عهده بر

 تعيـين مركـز ايـن وظيفـه.دارد برعهدهرا) كريمه(روسيه خاكبه پيوسته تازه مناطق
را روسـيه آينده راه بايد مركز اين كارشناسان. بود انتقال دورهازپس روسيه آينده مسير

هـاآن. كردنـد مـي تعيين موجود امكاناتو المللي بين فرايندهاي روسيه، تاريخبه توجه با
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 حوزهدر قوانين تغيير باعث پروژه اين. كردند تعيين 2010 سالتارا روسيه آينده مسير
 طراحـي دسـتور پـوتين 2016 سـالدر.شد اقتصادي توسعهبه بخشي سرعتو تجارت

1.است داده مركز اينبه 2024 سالتا اقتصاد حوزهدر ديگري استراتژيك

در ريزي هاي برنامه پژوهي با ظهور ايده تولد آينده و سياسي دولتي اقتصادي
.گردد هاي دهه سوم قرن بيستم برمي شوروي به سال
اسو پس از تصميمات بيست 1967در سال پ اس ك در مورد2سومين كنگره
و اساسي ريزي ضرورت برنامه اتحاديه شوروي«تر براي اطالعات علمي، انجمن اصولي

و با عناوين مختلفي تا سال» بيني علمي پيش مي 1970ايجاد شد اين. كرد فعاليت
و حدود هزاران نفر در آن فعاليت مي كردند، انجمن حدود صدها نفر عضو واقعي داشت

و همچنين در دانشگاه باً مراكز منطقهها تقري در همه جمهوري هاي معتبر اي داشت
ولنينگراد، نوواسيبيرسك، كراسنايارسك،( و هر ساله كنگره....) خاركف، اودسا ها

مي هايي با هزاران شركت كنفرانس  مسائلاين انجمن يك مجله با نام.شد كننده انجام
صد علمي بيني پيش از 500غ بر بال(ها كتاب در اين موضوع دارد، عنوان به زبان روسي
.به چاپ رسيده است 1971-1967هاي كه نيمي از آنها در سال) 1991-1967سال

. بيني علوم براي اولين بار در كشور تأسيسشد آكادمي اجتماعي پيش 1969در سال
شناسي همه اين مراكز ملغي اعالم شده در پي سركوب كلي جامعه 1971در سال
هايي در اين مورد پس از آن در بعضي از شهرها كنفرانس. سركوب شدندو مديران آن

3.برگزار شده است

 پژوهي يك رشته جديد دانشگاهي آينده.3-2-13

پژوهي در گذشته بيشتر در مراكز پژوهشي جريان داشته است، امـا از اواخـر سـده آينده
و به و آموزشي يـك رشـته دانشـگاهي در عنـوان بيستم اين موضوع به مراكز دانشگاهي

و در روسيه نيز اين اتفاق در سـال حوزه هـاي اخيـر هاي آكادميك نيز كشيده شده است
و امروزه در آينـده روي داده است در. شـود مـي تـدريس روسـيه دانشـگاه چنـد پژوهـي
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 نفـر 150 آينـده تحقيقـات آكـادميدر همچنـينو شودمي مطالعه دوره اينها دانشگاه
.هستند دوره ايندر تحصيل مشغول
در آينده رشته 2012 سال پايان در  عمالً هرچند.شد تصويب رسماً روسيه پژوهي

.گ.ك مديريتو تكنولوژي مسكو دولتي دانشگاهدر.ندارد نيازي دولتبه امر اين
 ايجاد براي»فورسايتو بازاريابي« گروه»تجارتو اقتصاد« انستيتوي رازوموفسكوا

در آينده مباني رشته  تنظيم هايي سرفصل اقتصاد رشته ارشد كارشناسي مقطع پژوهي
 تخصصدر ارشد كارشناسي دانشجويان آمادگي رشته اين تشكيلاز هدف. است شده

.است»اقتصادي فرايندهاي تنظيم سيستمدر فورسايت«
:هاي اين دروس شامل موارد زير هستند ين سرفصلتر مهم

،علم همانند فوتورولوژي.1
،پژوهي آينده مباني.2
،معين غير اقداماتو آينده مراحل.3
،بيني پيش.4
،پژوهي آينده توسعهو ايجاد مراحل.5
تا آينده.6 ،پژوهي آينده پژوهي
،پژوهي علمي آينده تولد.7
،1960 دههدر يورشو حمله دوره.8
در آينده.9 ،ويكم بيست قرن پژوهي

،پژوهي آينده آينده.10
.پژوهي هاي آينده روش.11

 سـازي، مشـابه هـاي كـامپيوتري، مـدل،)يـابي بـرون( اسـتنباطو نيز دروسي مانند
 هـا، بـازي نظريـه سازي، سناريو كارشناسان،از نظرخواهي كلي، روند استنباط،هاي روش
 توسعه، قوانين تاريخيو تكاملي راه، الگوهاي نقشه فورسايت، اختراعات، تحليلو تجزيه
 تعيـين چيـزيچهرا آينده ارزشي، تحول ساختاري، تحول تاريخي، نظم توسعه، تكاملي

. پيشرفت توقفو هاي سرعت عامل يگانگي، مور، قانون پيشرفت، سرعت كند، مي
 نـانو:از عبارتنـد هـا رشـته هاي مورد مطالعه در دروس فنـي ايـن ين فناوريتر مهم
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 آينـده،در علـم،«NBIC» اطالعـات، تكنولـوژي تفكـر، بررسي بيوتكنولوژي، تكنولوژي،
.فناوري جديد هاي نمونه فضا، تسخير آينده، خانه آينده، معماريو شهر نقل،و حمل

و دولتي ساختار آينده، موضوعاتي مانند ژئوپليتيك، منابعو آينده در درس جامعه
 سيستم آينده،در تجارت اقتصاد، اطالعاتي، محيط هاي اجتماعي، مديريت، گروه سيستم
 آينده، انرژي معدني، منابع، منابع ديناميك آينده، حرفه آموزش، هنر، كنترل، جهاني
 سرمايه( سازماني منابع انساني، سرمايه شناسي، مردم زمان،و فرصت خوراكي، مواد آب،

مي) اجتماعي . شود مطالعه
واي هسته سالح آينده، ذهناز دورو واقعي آينده نيز مشكالت در دوره مشكالت

 جمعيت، اكولوژي، افزايش طبيعي، يكم، تروريسم، حوادثو بيست قرندرها جنگ
مي جرائمو جنايتو اپيدمي، جرم بيكاري، و تحقيق . شود اينترنتي بحث

 پژوهان روسيه آينده.3-13
 الكساندر الدا،ـ بستوژيف واسيليويچ ايگور توان مي روسي معروف پژوهان آينده از

 الكساندرويچ يوري مدودف، آندرويچ دنيال كالشينكف، ماكسيم زينوويف، الكساندرويچ

.برد نام را پرسلگين سرگئي فئودروف، نيكالي شكلوفسكي، يوسيف نيكيتين،

 الدا بستوژيف واسيليويچ ايگورـ

 از يكيو شناسي جامعه بيني پيش حوزه در متخصصو شناس جامعه تاريخدان، دانشمند،

 شهرستان در الدا روستاي در 1927 سالدراو.است روسيه پژوهان آينده ترين معروف

و نگاري تك زيادي تعداد نويسندهاو.درگذشت 2015 دسامبردرو شد متولد پنزنسكي
 بيني، پيش پژوهي، آينده حوزه در مختلف هاي سايتو نشريات در مقاله هزار2 باالي

 هاي سالبه« پژوهي آينده« جديد علم حوزه در او كارهاي.است بوده ...و شناسي جامعه

 اسم دو با 1967 سال از بعدو كرد مي كار الدا مستعار نام با كه گردد برمي 1961- 1967

 دانشكده پروفسور زندگيش اواخر تا 1969 سالاز.است داشته فعاليت الدا– بستوژيف

 المللي بين آكادمي رئيس 2002 سالاز.بود مسكو دولتي دانشگاه اجتماعي علوم

 مدرسه نمايندهاو.است بوده آكادمي اين افتخاري رئيس 2006 سالازو آينده تحقيقات
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 محسوب داد پيشرفت روسيه در را فني بيني پيش هاي ايده كه مسكو اجتماعي بيني پيش

 بيني پيش به نبايد امكان صورت در ها، پديده بيني پيش مفهوم، اين براساس.شود مي

 از است الزم كه بگيرد نظر در را شده مشاهدهيها پديده سازي بهينه بايد اما شود، محدود

 انتخابو پيشنهادي تصميمات احتمالي تبعات همه گيري اندازهو ارزيابي طريق

 انتقال احتمالي سناريوهاي روي بستوژيف اخيريها سالدر.شود انجام آنها ترين مناسب

.است كرده كار روسيه در اجتماعي- سياسي وضعيت
:عبارتند او كارهايينتر مهم
،)1978( اجتماعي تحقيقات در بيني پيش)الف
،)1978(اجتماعي نيازهاي بيني پيش)ب
،)1982( بيني پيش كتاب)ج
،هاحل راهو مشكالت آينده، تحقيقات)د
،)1991- 2000( روسيهو)1961- 1990( شوروي در آينده تحقيقات)هـ
،)2006( ببينم را كودكان مردن نحوه دارم دوست من)و
،)1996( كنيم؟ مي فرار الزمان آخر پيشگويي از آيا رستاخيز، روز نزديكي در)ز
).2002( انتظار مورد نتيجهو وضعيت–جهاني جنگ چهارمينو سومين)ح

 مدودف آندريويچ دنيالـ

 به را خود معروفيتاو.است روسي پژوه آيندهو پترزبورگ سن در 1980 مارس 21 متولد

 پژوهي آينده درباره مقاله زيادي تعداد نويسندهوي.آورد دست به بشريت ترا ايده خاطر

 همچنين مدودف آندريويچ دنيال.است روسيه ترابشري جنبش مؤسسان از يكياو.است

 نشستي در 2007 مارس21دروي.است»انسان تالش سيستمي طرح« پروژه مدير

 روسيه دولتي دومايدررا»آينده از ديدگاه؛روسيه سياسي وضعيت بر علم تأثير« گزارش

 مورد در گزارش ايندر.بود پژوهي آينده بحث به روسيه دولت توجه او هدف.كرد قرائت

 بيني پيش تكنولوژي دستاوردهاي ها، بيني پيشو فني- علمي پيشرفت كنوني وضعيت

 تكنولوژي اين از استفاده امكان همچنينو فناوري اين همگرايي هاي مدلو»فورسايت«

.كند مي گوشزد آن نمايندگانو دولت به را روسيه استراتژيك مسائل در
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:نوشت زير شرح به توان مي را او كارهايينتر مهم
،فردا امروز، ديروز، آهن، راه نقلو حمل)الف
،ماند مي زنده 21 قرن در كسيچه)ب
،نوين دانش،21 قرن براي پايه هاي مهارت)ج
 تحول ادامهو جديد تكنولوژي،جامعه توسعه جديد مدل ها، تكنولوژي همگرايي)د

،امروزي بشريت ترا پروژه-بشري
و واقعيات،شناختي علومو اطالعات بيو، نانو، هاي تكنولوژي همگرايي پديده)هـ
،فلسفي علوم.انتظارات
 اي؟ توسعه خود مسير يا جهاني تكامل- بشريت آينده مشكالت)و
.2026 سال در فراتكنولوژي طريق از جامعه توسعه)ز

 زادورين ايگورـ

در.است مشهور شناس جامعهيكاو.است زادورين ايگور روسيه پژوهان آينده از ديگر يكي
 2020 سال تا روسيه فدراسيون پيشرو سناريوهاي تبيين به كامرسانت روزنامه با گفتگو

 به كه كرده كسب بيشتري رأي محققان بين در بدبينانه سناريوي:است معتقدو پرداخته

 مديريت عهدهازو كند عمل جامعه قبال در خود تعهدات به تواند نمي حكومت آن موجب

.نيست حكومت سقوط از بحث اما آمد؛ برنخواهد كشور مستقل
 در توسعه جديد مرحله 2012 سال از كه معتقدند روس شناسان جامعه وي گفته به

 اعتقادبه.است بوده كشور در بنيادين تغييرات آن اصلي محرك كه شده آغاز روسيه

 مردم همبستگي كننده تحكيم عامل تواند نمي گذشتهو تاريخ ديگر امروز شناسان، جامعه

 اين منظور.باشيم نقش اين ايفاي براي چيزي دنبال به آينده در بايد دليل همين به باشد،

 از يكيو دارد مي باز آينده براي درست ريزي برنامهو توجه از را ما گذشته به نگاه كه است

.است همين روسيه روشنفكرانو نخبگان بزرگ اشكاالت
 كه اند بوده گذشته مناظراتو مباحثات درگير چنان روشنفكر قشر زادورين، گفته به

 هويت مسئله توان مي گذشته تحليل با كه بوده اين بر تصور.اند مانده غافل مسائل خيلي از

كه حاليدر.يافت دست روسي نوع از جديد همدلي نوعيبهو كرده فصلو حل كشور در را
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1.است شده اختالفو درگيري باعث پيوسته نامبرده، نقش ايفاي جاي به گذشتهو تاريخ

و دهنـد مـي نشـان توجه آينده براي بيني پيش به روسيه علوم آكادمي شناسي جامعه
 كـردن مشخص براي كه دهد مي توضيح ادامهدروي.كنند نمياي هزينه آن براي سايرين

و كـرده صـرف را زيـادي زمـان مشـخص مسئله يك روي كارشناس هر آينده در جريانات
 از نيـز مافيـايي بانـدهاي حتي تحقيقات ايندر.كند مي بررسي را جامعه مختلف هاي اليه

 اعضـاي سياسـتمداران، حقيقـتدر.دارنـد نخبگـان از تـر مهـم جايگـاهيو افتند نمي قلم

 اخبـار برخالف.گيرند مي قرار فهرست انتهاي در آنها مشابه هاي گروهو سياسي هاي حزب

 مسـائل جهـاني، سـطح در روسـيه مشـكالت بزرگنمـاييو گروهـي هاي رسانه اطالعاتو

 بـهو اسـت گرفته قرار آينده بيني پيش براي كارشناسان امروز كار دستور در كشور داخلي

 روسـيه تضعيف براي غرب اقداماتو تسليحاتي رقابت رواني،و اطالعاتي جنگ آنها اعتقاد

.داشت نخواهند چنداني تأثير كشور امروز زندگي در
 نظر به بينانه خوش كه است داخلي رويدادهايو حوادث در روسيه امروز مشكل

 مسئله روسيه در امروز اينكه وجود با كه دهد مي ادامه رابطه همين در زادورين.رسند نمي

 شود، مي انجام بحران اين رفع برايو نام با چيز همهو شده پررنگ بسيار اقتصادي بحران

.شدندروهروب متفاوتي كامالً نتيجه با كارشناسان تحقيقات در اما
 كليدي نهادهاي كفايتي بي يا مديريتي بحران بردند، نام محققان كه اصلي مشكل سه

 بحران نهايتدرو اجتماعي حمايتو آموزش سالمت،و بهداشت سيستم بحران حكومت،

 محافل در حتي.كنند مي محدود آيندهدرراها فرصت مشكل سه اين.بودند اقتصاد

 را هم بر شده انباشته مشكالت بتواند كه نيست كسي جمهوري رياست به وابسته مديريتي
 2020 سال تا روسيه آينده براي سناريو چهار محققان نهايتدر.كند فصلو حل

،»بدبينانه سناريوي«،»بينانه خوش سناريوي« مشروط طور به كه اند كرده بيني پيش
.اند شده نامگذاري»شده تعديل بدبينانه«و»شده تعديل بينانه خوش«

 يا حكمت، برترييا( جامعهو حكومت تعامالت« معيار دو اساس بر سناريوها اين

 بدبينانه سناريوي متأسفانه اند؛ شده طراحي)پسرفت– پيشرفت( توسعهو)قدرت توازن

 خود تعهدات به تواند نمي حكومت سناريو ايندر.كرد كسب بيشتري رأي محققان بين در
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 سقوط از بحث.آمد برنخواهد كشور مستقل مديريت عهدهازو كند عمل جامعه قبال در

 بلكه،)است پايين شدت به انقالب وقوع يا قدرت ناگهاني تغيير احتمال( نيست حكومت

 هاي بيني پيش كه كند مي تأكيد وي حال اينبا.است توسعه هاي برنامه نزولي روند از بحث

 امكان.دارد وجود تحولو تغيير احتمال هميشهو نيست پيشگويي معناي به كارشناسي

1.دارد وجود جامعه در چرخشي يا جهت تغيير هر

 تورچين الكسيـ

 روسيه بزرگ پژوهان آينده از يكيو فوتورولوژي متخصصو فيزيكدان تورچين، آلكسي

و مصنوعي هوش آخرالزمان، مانند مفاهيمي شناسي آينده در او مطالعات حوزهو است
 ذهن در كه است اوليهيها ايده از يكي اين او نگاهاز.گيرد دربرمي را بيولوژيك تحوالت

تاو كرد مشاهده متفاوت هاي فرهنگو اقوام بين در توانميراآنو گرفته شكل انسان
و گونه جشن رهايي نوع يك حادثه اين در مردم زيرا؛دارد آخرالزمان به نياز انسان حدودي
.است كشيده زنجيرو بند به را آنها كه كنند مي مشاهده را زندگي مشكالت از كارناوالي

 كه دهد مي نشان موضوع اين او نگاهاز.بينند مي زندگي ديگر نوع به گذار را حادثه اين آنها

.است طبيعي امري آينده سناريوهاي به توجه لذا.دارد آينده شناخت به نياز چقدر انسان
ياو ژئوپليتيكي فاجعه.كند مي بررسي را گزينه چند نهايي، سناريوي در تورچين

 به فضايي، موجودات با انسان جنگ يعني فضايي، جنگوها ابرقدرت بيناي هسته جنگ

.اند شده منتقل دوم زمينه
 توانند مي كه اند داده شكل تغيير خطراتي صورتبهها ابرقدرت درگيري اواخر اين در

 توانند مي مالي سيستم مسائل.آورند بار به جهان كل براي را سياسيياو اقتصادي بحران

.بيانجامند محلي هاي جنگ به
 متنوعيها ويروس ساخت يعني سنتتيك، بيولوژي كه است معتقد تورچين آلكسي

و شوند منتقل ديگر انسان به انسان يك از بتوانند كه جديد كامالًيها ويروسياو گريپ
 نابود را زنده موجوداتو زمين ساكنان از بزرگي بخش بتواند كه شوند اپيدمي بروز موجب

 دست به تدريج به ژنتيك تغييرات فناوري زيرا؛است ممكن اتفاق اين.است محتمل كند،
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.ان.دي« سنتز تجهيزاتو فناوري شدن ارزان دليلبهو افتد مي خصوصييها شركت
1.كند مي پيدا رواج جهاندر»آي

 مسائل از يكي به بگذرد بيشترچه هر زيرا؛شود فراموش مصنوعي هوش نبايد او نگاه از

 هوش از فراتر هوشي به خود خودي به تواند مي مصنوعي هوش.شود مي تبديل آينده اساسي

 خود كنترل تحت را اينترنت تمام ابتدا تواند مي جديد قدرت اين سپس،.شود تبديل انسان

 اين كه داشت خواهد آن به بستگي چيز همه.بسازد را شونده هدايت هاي ربات بعدو درآورد

 مسائل فصلو حل به تواند مي مصنوعي هوش باشد، شده ريزي برنامه چگونه مصنوعي هوش

بهيا.جهاني هاي ريسك رفعو مرگ از جلوگيري پيري، درمان:بپردازد بشريت مختلف
 به زمين تبديل مثالً شود، نابود بشريت بايد آن به دستيابي براي كه بپردازد اهدافي اجراي

 كمك با بتواند كه است برخوردار كمي سناريوهاي از بشريت اما.رقمي بزرگ ماشين يك

 با حوادث پيشرفت عرفاني گزينه محبوبيت.بگذارد اجرا به را آنها خود كارهايو رفتار

به.شد خالص طبيعي فوق ما نيروي شر از توان نمي هميشه:شود مي بيشتر سال هر گذشت
 او امكانات كه شود يادآور بشريت به شود مي سعي سناريوها گونه اين با كارشناسان عقيده

.شود پيروز تواند نمي هميشه انسانيت انسان، خصوصيات بيندرو نيست مرزوحد بي
.كند مي بلند سر كه ماست خود درون الوقوع قريب آخرالزمان معنا بدين

 خيلي خطرات اين واقعرد« گرفت نظر در نيز را ديگر هاي ريسك بايد است معتقد او

در.شوند مي ظاهر اتوماتيك خودروهايو نوروني هاي شبكه.ماست تصوراتازتر نزديك
يكاي غيرمنتظره طور به اتوماتيك خودروي راه سر اگر.كند مي بروز اخالقي مسائل اينجا
 چه خودرو نفر، پنج ديگر جادهدرو كودكو مادربزرگ جادهيكدر— شود ظاهر مانع

 از كوتاهي مدت در تواند مي برنامه يك عنوان به مصنوعي هوش كرد؟ خواهد رفتاري

 ناصحيح طوربه«ياو انسان نابودي باعث است ممكن بعدو برود فراتر انسان توانايي

« PAPERCLIP MAXIMIZER سناريوي اصطالح به را اين.»كند ايجاد انسان براي مزايايي

 چيزيهرازو كند نمي توجه كاغذ گيره از غير به چيز هيچبهكهاي ديوانه رباتنامندمي»

 خطرناك توانند مي نيز»نانويي هاي ربات«.كند مي درست كاغذ گيره باشد دستش دم كه

 بين چيزي:دارند كاربرد پزشكي عرصهدرها ربات نوع اين.تكثيرند به قادر كه باشند

.زنده سلولو مكانيزم
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 برنامه آن در كه داد شرحرااي فاجعه سناريوي آمريكايي متخصصدرِكسلر، اريك

 ساخت براي خود راه سر چيزي هر از ربات اينو انداخت كار از توان نمي را نانويي ربات

)زيستي فضاي( بيوسفرو انسان بدن.ويروس مثل درست كرد، خواهد استفاده خود كپي
 از آگاهانه استفاده قضيه اين ديگر جنبه.بود خواهد ربات براي ساختماني مصالحو مواد

 انجام وقفه بي شكل همينبه»ربات نانو« تكثير.است نظامي اهداف براي»ربات نانو«

1.شد خواهد

 را سوپرمن ايده نيچه كه است معتقد خود پژوهي آينده كتاب در تورچين الكسي
 درجهدرو روسي فضايي دانشمندان موقعيت.شد مدرن مهم منابع از يكي كه كرد مطرح

»درخشان انسانيت« فاضله مدينه استعارهاو.شد نيچهيها ايده جايگزين سيولوسكي اول
 كنند مي جذب جديد هاي بدن در را فضا قلمرو كه است هايي انسان معناي به كه ساخت را

 توضيح است الزم موشك توسعه اوليه مراحل براي كه را جت حركت اصول او همچنينو

 شدن مستقر پيشنهاداو.است كرده هموار نظر مورد آينده براي را راه نتيجهدرو دهد مي

 قطارهاييو فضايي آسانسورهاييها ايده داده، فضايي هاي ايستگاه از استفاده با را فضا در

 به جهان سيارات از يكي در حيات تكامل كه داشت باوراو.داد گسترش را هوايي بالش در

 زندگي گسترشو جاذبه نيروي بر غلبه اجازه كه است رسيده كمالو قدرت از درجه آن

 زندگي گهواره در هميشه براي اما است، انسان مهد زمين،«:گفتمياو.بدهد را جهان در

 احياي آرزوي فئودور همانا.بود فئودور روسي متفكريها ايده بخش الهاماو.»كند نمي

 كه گفت او بار اولين برايو كنند زندگي زمين روي هميشه براي تا داشتراها انسان همه

.است داده قرار فضا كل توسعه براي راهي بشر احيا،و تماميت بازگرداندن از قبل
 ارتباطاي هسته جنگ خطرات از اگاهي با كه آخرالزمان فناوري ژانر 1950 سال در

 سحابي عنوان با را خود تخيلي- علمي رمان»يرمالو« سال هماندر.يافت گسترش داشت،

.بود شده داده نشان متحد جهان در آينده از توجهي قابل انداز چشم آن در كه نوشت ومداراند
.بودند جديدي مردمان عمدتاً آن ساكنان كه كشيد تصويربهرااي جامعه»يرمالوف«
 تبديلراآنو ساختند نو از را سياره كردند، مي حل را فنيو اجتماعي مسائل بيشتر آنها

 هاي تمدن با ارتباط»بزرگ حلقه« به كردند مي سفرها ستارهبه.كردند گل باغ يك به
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 بر طبيعت، قوانين توسط كه بودند اخيري هاي محدوديت بر غلبه آماده.پيوستند ديگر

با»استروگاسكي« برادران بعد سالدو.بود شده اعمالاي ستاره بين ارتباط سرعت
 از يكي كتابدوهر.دادند او به پاسخي 22 قرن.روز نيم نام به خود تخيلي داستان

 رده در 22 قرن.روز نيمداستان.دهند مي نشان را ايدئال فرداي از تصاوير ترين جذاب

.است ناميده»روز نيم« را جهان چنين اين كه است اثري اولين شده، نوشته هاي كتاب
 لذتيباو زيبا زندگي توان مي آن در كه باشد شهرهايي آرمان معدود از يكي اين شايد

 حل ايدئال شهر آرمان ايجادو ماجراجويي به انسان نياز ميان اختالف اينجا،در.داشت

 كه دارد وجود علمي دستاوردهاي كنترل كميته هم شهر آرمان اين در حتي اما.است شده

 پيروزي كه رسد مي فرا يكتايي پايان،درو كشد مي نيز را مردمو كند مي محدود را فناوري

.هستند هوشمند هاي انسان توسعه بعدي مرحله آنها كه هاست»لودنو«انساني برتر عقل
 به نسبت بدبينانه ديدگاه يك سمتبه»استروگاسكيو يرمالوو« از بعد كه است مشخص

 در كه است يرمالو وزرا ساعترمان تغييرات، اين روشن تجلي.كردند مي حركت بشر آينده

 درباره جهان براي هشداري كه است آبادي ناكجا درباره وزرا ساعت.شد نوشته 1968 سال

.است روحاني تمدن بدون سريع پيشرفت سوي از كرده كمين خطرات
 رنجو درد با همراه برزخي دنيايكه آنچنان كند، مي توليد هيواليي انساني غير ذهن

.آيد مي جود به پايانبيو مداوم
 آن انتشارازپسها مغازهوها كتابخانه از سرعت به كتاب اين شوروي زمان در

 شدند، نوشته بيستم قرن 1950 دهه در كه داستاني آثار بيشتر كل،در.شد آوري جمع

.كردند منعكس را آينده از تري دقيق هنري تصاوير كنوني، آثار به نسبت
 جهان همه در پژوهي آينده به نسبت عالقه انفجار يك 1960هاي سال در كلي، طور به

 به عجله با نفر هزاران:نوشت»الدا.بستوژف.و.اي« كه طور همان.داد رخ شوروي جمله از

 چون شد،رو روبه مخالفت با سرعت به طرح اين شوروي در اما.پرداختند كردن بيني پيش

.شود حزب ريزي برنامه براي جايگزين يك توانست مي
ــال در ــخنرانيدر،2001 س ــيش«س ــي پ ــاعي بين ــهاو»اجتم ــلي تاريخچ  از مفص

 در ترابشـريت جنبش،2005 سالدر.داد ارائه بيستم قرن 1980يها سال تا پژوهي آينده

 بـر جديـديهـا فنـاوري تـأثير حوزه در را تحليلي پژوهي آينده كه شد سازماندهي روسيه
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 همگرايـي حـوزهدر»مـدود.ا.دي«اقـدامات خصـوص بـه.كـرد مـي بررسـي بشريت آينده

NBIC1.است توجه قابل

و مجالت آينده.4-13  پژوهي روسيه مؤسسات
و برنامه ويژه در سه دهه اخير مراكز زيادي با هدف پيش در روسيه به و ريزي بيني

 مسائلبه روسيهدر مستقيم طوربهكهيها سازماناز.اند شدهپژوهي ايجاد آينده
مي آينده  جنبش«،»2045 استراتژيك روسيه اجتماعي جنبش« توانمي پردازند پژوهي
»پژوهان آينده اتحاديه«،»روسيه شعبه آينده تحقيقات المللي بين آكادمي«،»روسيه بشريت

 موضوع نيز هستند فكر معروف هاي اتاقبهكه ديگر تحليلي مراكزو مؤسسات.برد نام را
را آينده  كشاورزي، اقتصاد،( خود تخصصبه توجهبا مؤسسههر كنند،مي دنبال پژوهي

را آينده مسئله..)و نظامي تكنولوژي، اجتماعي، سياسي،  كارهايو كندمي بررسي نيز پژوهي
در كنفرانسو مقاالت جملهاز زيادي به مراكز اين. كنندمي برگزار مورد اين هايي
در آينده سازي مفهوم كه پژوهشو كارهابا روسيه پژوهي  بسزايي كمك اند داده انجام هايي
مي ين مراكز آيندهتر مهماند كه در اين بخش به معرفي كرده . پردازيم پژوهي روسيه

 پژوهان آينده انجمن) الف

را انجمن اين شد، تأسيس روسيهدر 2010 سال ابتدايدر پژوهان آينده انجمن
 آينده تحقيقات زمينهدر فعالكه نويسندگانوها فيلسوف دانشمندان، چون داوطلباني

 2010 سال پاييزاز. اند داده تشكيل بودند، بشريتبه مربوط جهاني تحوالت بررسيو
.رسيد ثبتبه روسيه جامعه فلسفي سازمان اولين عنوانبه پژوهان آينده انجمن
 آلكسـاندرو بـرزين فئودور: آنها جملهازكه دارد عضو26 انجمن اين حاضر حال در
 اسـاتيد– ژوكـوف ديميتـريو ليـامين سـرگي، تخيلـي هـاي داستان نويسندگان ژارف

–تـورچين الكسـي،»نـوم اينتـر«بينـي پيش گروه بنيانگذارانو تامبوف دولتي دانشگاه
 نظريـه نويسـنده-مسـكويي فيزيكـدان– پـانوف الكساندرا جهاني، مخاطرات كارشناس

و دترمينيسـم فنـاوري نـانو فيلسـوف– كيشينتسـا والديميـر،»پـانو-سنوكسا منحني«
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 معـروف، مـورخ–شـوبين الكسـاندر،»نـوين انسـان«نانوسـاپينس تحقيقـي اثر نويسنده
،»اينفارماتسـيونال« گروه بنيانگذارو تاريخ ريتم كتاب نويسنده سوسياليسم، پرداز نظريه

ــرگي ــارنيف س ــوف– ك ــالگو فيلس ــويس وب ــروف، ن ــا مع ــتيپا واديم ــوف– ش  فيلس
 آينـده« مجموعـه كننـده تنظيمو INACHE.NET سايت منابع ويراستار شناس، منطقه
و پروفسـور– ماييسـو وياچسـالو،آينـدهدر نفوذ كتاب نويسنده– ايدمن ايگور»روسي
.مسكو دولتي دندانپزشكيو پزشكي دانشگاه زيستي اخالقو فلسفه آموزشي گروه مدير

 مختلفي كشورهايدر بلكه روسيه، مختلف در مناطق تنهانه انجمن افرادكه آنجا از
1.شوندمي داده قرار اينترنتي شبكهدر انجمنهاي فعاليت عمده هستند،

 فراهم خصوصيهاي مالقات امكان آنها براي هستند مسكودركه گروهاز بخشي
بهآن جلسات ندارد، ساختماني مستقل طوربه انجمن اينكه آنجايياز اما. است شده
 دندانپزشكيو پزشكي دانشگاه فلسفي باشگاهدريا(ديگر فكريهاي باشگاه همراه
- علمي مؤسسه ساختماندر»فلسفي تحقيقات انجمن« افير باشگاهدريا مسكو، دولتي

.شودمي برگزار) روسيه علوم آكادمي سيستمي تحقيقات تحقيقاتي
 دانشـگاه فلسـفي باشـگاه بـا همزمـان نشسـت 2010 سـال مـارس17در ويـژه به
 پيامـدهاي مـورددر كيشينتسـا.و سـخنرانيآندر كـه مسـكو دولتـي عمران مهندسي
.شد برگزارشدمي شنيده تكنولوژي نانو رشد انساني

:از عبارتست پژوهان آينده انجمن اهدافينتر مهم
 انجمن، اعضاي عالقه مورد موضوعات مورددر بحث ها، ايدهو اطالعات تبادل)الف
 آنان، هاي كار ترويجو انتشارو انجمن افراد حضوريو مجازي ارتباط سازماندهي)ب
 دنيايدرهاآنينتر مهمحلو آينده مشكالتحلبه عموم توجه جلب)ج
 كنوني، پرسرعت
 پژوهي مدرن، آينده علميهاي روش مباني درباره بحثو پردازش)د
و جديدهاي افق سمتبه) راكد بسيار( روسيه ميهني فلسفي افكار مشكالت) هـ

. دستور كاردرآن دادن قرار
 حـال هـردر هسـتند، مختلـف موضـوعات بـه مندهعالق پژوهان آينده انجمن اعضاي
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:ردـك ريزي طرحرا حاضر روسيهدر پژوه آينده افكار اصلي مسيرسه توان مي
 يكپارچگي مانند جامعه توسعه جهاني الگوي شناسايي برايهايي تالش)الف
،بعديهاي توسعه يابي جهت براي تالش اساس، اينبرو سيستم
 فناوريو نوين علمي دانش نفوذ اجتماعيو انسانيهاي پيامد تحليلو تجزيه)ب

،مدنيتو انسان نزديك تاريخي آينده در
هاي سيستمو مؤسسات دگرگوني كننده ادارهكه معلوليو علت رابطه يادگيري)ج

كه شويممي موفقما آيا. مؤسسات اين آينده محاسبه طريق، بدينو مجزاست اجتماعي
 همينبههم انجمن دهد،مي نشانرا چيز همه آينده؟ بيني كنيم پيشرا آينده حوادث
.دارد وجود دليل

:از عبارتند انجمن پژوهشي هاي فعاليتينتر مهم
،بشريت براي جديد ايدئولوژي ماند؟ زنده چگونه.1
و پتانسيل- پژوهي قزاقستان آينده.2 ،ها ريسك ها
،چه؟ برايو چگونه چرا، يكم،و بيست قرندر قزاقستان خالق طبقه.3
،آينده چالش.4
،الكترونيك تمدنو نامناسب افكار.5
،انسان فناناپذيري.6
،موازي روسيه.7
،شياطين شهر آرمان.8
،فلسفيو اجتماعيهاي بيني پيش ديالكتيكي مباني.9

،مشكالت زمينهدر انتخاب نقاط. 10
،ها آسمان سكوت. 11
.پژوهي آينده ناكجاآبادو ناكجاآباد پژوهي آينده روشن؟ آينده. 12
:از عبارتند آنهاينتر مهمكه است كرده تدوين نيزرا متعددي مقاالت مركز اين

 نوعيبه چين( بالك اگر«،»كارند؟مي گجت شانپوست زيردر افراد چرا: تراشه ريز«
 سيستم« روسي اختراع«؛»شدمي ساخته بايد ناگزير نداشت، وجود) جديد تراشه ريز

»برد؟دربه سالم جان چگونه مدرنيسم؛و روسي فضاگرايي«؛»»مدوالر دفاتر اينترنتي
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 مدل«؛»خطرهاوها فرصتـ قزاقستاندر پژوهي آينده«؛»بشريت براي جديد ايدئولوژي«
؛»اصلي راه تنهايا واريانس: مدنيت آينده«؛»انتقالي روند انداز چشمو روسيه اقتصاد پايدار

 آينده«؛)3D چاپ(»استريليتوگرافي تكنولوژياز استفاده متدولوژي– فلسفي اصول«
از خارج بشريت اسكان«؛»است؟ بشريت تاريخ پايان فناوري جديد ساختار«؛»مور قانون
 منطقه ساخت هاي انداز چشموها پروژهو مشكالت«؛»انداز چشمو مشكالت: زمين

 فرازميني طبيعي منابعبه دستيابي«؛»زميناز خارج طبيعت حفاظت براي فضايي حفاظتي
در جديد كشاورزي اقتصاد توسعهو گيري شكل راهبرد«؛»پيرامون محيطاز حفاظتو

 مورد،»شوروي جماهير اتحاد انسان فرا« پژوهي آينده پروژه«؛» 2050 سالتا روسيه
 پژوهان آينده اتحاديه اصلي سايت.»نخبگان نظراز پژوهي آينده«؛»گيردمي قرار توجه
1.شودمي داده قرارآن روي جديد اطالعاتو اخبار پژوهان آينده مطالبكه روسيه

 آينده تحقيقات المللي بين آكادمي)ب

 عملـيو تئوري مشكالتكه است جهان كشورهاياز برخي محققان انجمن آكادمي اين
 ابتكـار بـه 1997 سـالدر روسـيهدر آكـادمي ايـن شعبه. كنندمي مطالعهرا بيني پيش

به كـار شروع) ايتاليا( تريستسكي دانشگاه اجتماعيو آينده تحقيقات المللي بين آكادمي
-1970 هـاي سـال در كـه شود مي محسوب بيني پيش سازمان جانشين آكادمي اين. كرد

 همكـاري اتحاديـه بـا محفـل اين 1990 دههدر.كرد مي فعاليت 1972- 1991و 1967

و تحليلگـران انجمـن،»هـا سـيكلو بينـي پيش« اتحاديه آينده، تحقيقات هاي فدراسيون
 تحقيقــي مراكــزو كانــدراتيووا.دي.ن المللــي بــين صــندوق مــالي، كننــدگان بينــي پــيش

.شد تكميل ...و»استراتژي«و»كاربردي بيني پيش«
 براي نيز آموزشي هاي برنامهو است فعال عضو صد از بيش داراي مؤسسه اين

 مورد در نامهخبرو بولتن داراي همچنين مؤسسه اين.كند مي برگزار جوان پژوهان آينده

 كارهاي.است روسيو انگليسي هاي زبان به استراتژيوها بيني پيش مجلهو بيني پيش

 هايي شعبه همچنين.است داده انجام اقتصادي استراتژيك انستيتوي با آكادمي مشتركي

.دارد پاولژو سيبري آرخانگلسك، پترزبورگ، سنت در
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از هاي اجرا شده در اين مركز ين پژوهشتر مهم :عبارتند
و جهان«ـ و تصميمات: 2001- 2010كشور ،»مشكالت
،»كالسيك هاي بيني پيش مجموعه«ـ
،2001-2002 سالدر»قرن بزرگ هاي پروژه« المللي بين كنفرانس در شركتـ
،)2001-2003(جهان معاصر مشكالت مورد در جهاني مذاهب گفتگويـ
 مورد در مقاالت از تعدادي شاملكه( شدن جهاني مشكالت المعارف دايرةـ

،»دانشنامه جهاني مطالعات«؛)است بيني پيش
،بيني پيش درباره روسي كوچك المعارف دايرةـ
،تصميماتو مشكالت– 2015- 2006 جهانو روسيهـ
،)2006 سالاز( كامپيوتر بعدي نسل هاي ويژگيـ
،)2006 سالاز( اينترنت بعدي نسل هاي ويژگيـ
،)2008 سالاز( جهان در پيشرفته كشور 100 قدرت جهاني نديب رتبهـ
.ها شانسوها ايدئال- روسيه تغيير استراتژيـ

1.گيرد مي قرار آن در آكادمي اخبارو اطالعات كه آكادمي سايت

 پژوهي آينده فكر هاي اتاق)ج

 آن جانبه همه بررسي وظيفه مختلف، هاي حوزه در تحقيقاتيو مطالعاتي مراكز امروزه

 از نظر مورد كارشناسان تربيت با مراكز اين.اند گرفته برعهده را پژوهي آينده ازجمله حوزه

 روسيه در مراكز اين اصلي وظايف از يكي.گيرد مي كمكها پژوهش اين در آنها تخصص

.است بوده روسيه در جديد موضوع يك عنوان به پژوهي آينده سازي مفهوم به كمك
پژوهي انجام هايي مستقل در زمينه آينده فضاي عمومي روسيه فعاليت همزمان در

و روش وارد شدن نظريه 2000از سال. شد پژوهي نه تنها در فضاي دولتي ها در آينده ها
و كارشناسي نيز مشاهده شده است مشاهده مي اكنونهم. شود، بلكه در كارهاي علمي

در اين جدول.م شده است را نام بردسند كه توسط مراكز تفكر انجا20توان مي
و طراحان نويسندگان نظريهتر مهم .2اند پژوهي ذكر شده هاي آينده ين مراكز هوشمند

___________________________________________________________________________ 
1. www. Maib. ru/index 
2. HTTP://VPK-NEWS. RU/ARTICLES/1377 
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 2000پژوهي در روسيه از سال سازي آينده مفهومطراحي.13-1جدول
 طراح روش

1.Future studies مشخص نيست.

 Дельфиروش.2
و طراحي2پيشرفت معاصر، انستيتوي1مؤسسه كارنگي ، مركز آناليز سياسي

مركز4هاي اقتصادي انستيتوي استرانژي3مديريت دولتي، مؤسسه ايندم
6.مركز طراحي استراتژيك،5سياسي روسي–اجتماعي

و پيش سازي سناريو.3  2015.يو گروميكو، باشگاه،7مدت بيني كوتاه مركز آناليز اقتصاد خرد
.پرسلگين.س)بازي فني(ها نظريه بازي.4
.گخبرگ، مركزفورسايت مدرسه عالي اقتصاد، مركز آناليز اقتصاد خرد.ال فورسايت.5
م2015سوركوف،كلوب.و نگاري روزنامهو ادبي متون.6 .خاداركوفسكي.،
9.روسيهمركز بررسي نظرات عمومي سراسري،8صندوق نظرات عمومي فوماطالعات تحقيقات اجتماعي.7

 پوتين تيم هوشمند مركز)د

در سال»استراتژي پيشرفت روسيه«پژوهي در مديريت سياسي با نام اي از آينده نمونه
در ابتدا براي سال 10»مركز طراحي استراتژيك«تيم پوتين را مركز هوشمند 2000
به. ارائه كرد 2020با تغييرات اساسي براي سال 2010و سپس در سال 2010 با توجه

عنوان معيار اينكه اين سند رسمي نشد، اما وضعيت آن براي محيط كارشناسي به
شد10هاي دولت در دوره ارزيابي فعاليت رئيس اين 2010در سال. ساله به كار برده

م  2000استراتژي پيشرفت روسيه كه در سال«ريف خاطر نشان كرد كه ديميت. مركز
و مشهور به برنامه گرف بود، تا كه. درصد اجرا شده بود40تهيه شده بود، اصالحاتي

و اين يك نشانگر عالي40تا35جويي سازي صرفه براي مدرن در صد انجام شده بود
با»%30«ط اجتماعي مقايسه كرداست، اگر آنها را با تغييرات طراحي شده در محي و

و مقامات ترين اصالحات تغييرات در بودجه دولت بود، كامل.»%20«كار دستگاه دولتي
___________________________________________________________________________ 

1. http://carnegie. ru/ 
2. http://www. insor-russia. ru/ru 
3. http://www. indem. ru/russian. asp 
4. http://www. inesnet. ru/ 
5. http://www. rppc. ru/ 
6. http://www. csr. ru/ 
7. http://www. forecast. ru/ 
8. http://fom. ru/ 
9. http://wciom. ru/ 
10. http://www. csr. ru/ 
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و روي كاغذ اقدامات تا دو اصالحات در سيستم مالياتي. سوم انجام شده بودند در واقعيت
شد60-70و توسعه بازار مالي روسي تا  1.»ه بودنددر صد از مقدار تعيين شده محقق

آن 2011با پيشنهاد پوتين در سال و تحليل كه درخواست داشت كه استراتژي دولتي
و جهت در يك گفتمان عمومي و كارشناسان بدون هيچ تعصب گيري خاصي به بحث باشد

شد 2020بپردازند، كار بر روي استراتژي  گروه تخصصي21. روسيه با جديت بيشتري دنبال
و انيستتوهاي علمي، كارشناسي نماينده از سازمان 150ترتيببه 2020امه براي بازبيني برن ها

و سهم سازنده و آمادهو اجتماعي كه توانايي مدت استراتژيك سازي برنامه بلند اي در طراحي
سرپرستي اين گروه را مديران مراكز مهم در زمينه بررسي علمي مديريت. داشتند وارد شدند

آ) مدرسه عالي اقتصاد(دولتي يا كوزمينوف  . اند، برعهده داشته)آكادمي اقتصاد ملي( ماو.و
به فعاليت و براي شركت هاي اين گروه صورت گسترده در فضاي مطبوعاتي در دسترس همگان
و از طريق سايت گروه در مي2هاي شهروندي آزاد بود و پيشنهادات را اين گروه با توان نظرات

و كار بر روي تهيه برنامه بلندمدت روسيه مشروعيت به بدين. در ميان گذاشت ترتيب فعاليت
و به به خود گرفت در آينده مورددر گذشته پاييز. روز شدن است صورت پيوسته در حال  پژوهي

 حوزهدر اثر50.شد برگزار جوانان بين رقابتيو برگزار مهم مسابقهيك جمهوري رياست اداره
در رقابت دومينكه نيست زيادي مدت. داشتند پژوهي شركت آينده حوزهدر اثر50و تاريخ
. اند داشته شركت اثر هزار100از بيشآندرو است شده برگزار جمهوري رياست اداره بخش

 فورسايت)هـ

 امروزي دنياي در بسيار آينده، تعيين روش يك عنوانبه)دورانديشي( فورسايت تكنولوژي

 ساله 15 تا 10 زماني محدوده اند، شده انجام روسيه در كه هايي فورسايت.دارد كاربرد

 معرفي را جديد تكنولوژي يك خود با فورسايت.دارند را استراتژيك هاي برنامه همانند

 هاي تالش كردن متحد روش به آينده در شده بيني پيش تغييرات آن كمك به كه كند مي

و شود مي تحليل نظر مورد موضوع در غييراتت بيني پيش فرايند كنندگان شركت همه
.3شوند مي مشخص بود خواهند غالب آينده در كه فرايندهايوها پديده

___________________________________________________________________________ 
1. Дмитриев М. Программа-2000 — что сделано // URL: http://www. opec. ru/1150541. 
html (Обращение 20. 03. 2011).  
2. http://2020strategy. ru 
3. http://www. patent. net. ua/intellectus/facts/1028 
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 روسيه در فورسايت تكنولوژي شده انجام تحقيقات انواع.13-2 جدول

 اجراكننده فورسايت عنوان
 سال

 اجرا
 نوع

فورسايت
 استفاده مورد روش

 تعداد
 كارشناسان

تكنولوژيك بيني پيش
 IT بلندمدت

FORESIGHT 

 فناوري وزارت

ارتباطاتو اطالعات
 روسيه

موضوعي2006

 ميزگردها، پرسشنامه،

 كنفرانس، سمينارها،

 اطالعات تحليلو تجزيه

 دسترس در

)گرد ميز9(نفر 56
 تجارت كارشناسان از

 دولتي اداراتو
 تعداد(نفر 138

)شدگان پرسش
-صنعتي فورسايت

 انرژي
و صنعت وزارت
 روسيه تجارت

 نفر 500 پرسشنامهموضوعي2006

 فورسايت تكنولوژي

و انرژي زمينه در
 انرژي تأسيسات

و علوم فدرال آژانس
 شركت نوآوري،

اتمي انرژي دولتي
 كارشناسان از سؤالموضوعي2005

 محققانو كارشنان

 حوزه اين

 مدت بلند دورنماي

 توسعه بيني پيش

روسيه فناوري– علمي
 دلفي روشموضوعي2008روسيه علوم وزارت

كارشناس، 2000
 تمامي نمايندگان

 توسعه هاي حوزه

علوم توسعه فورسايت
 تكنولوژيو

 علمي مركز

 كوراچاتفسكي
موضوعي

 نقشه ايجاد سناريوسازي،

و تجزيه روش راه،
 بسته«تحليل

سازي شبيه،»تكنولوژيكي
 شركت فورسايت

 نانو روس« دولتي

»تكس

 دولتي شركت

»تكس نانو روس«
موضوعي

نقشه كارشناسان،ازالسؤ
 راه تكنولوژيكي

اي منطقه فورسايت
 باشقيرتستان

و نااوكا روس
 باشقيريتستان

اي منطقه2006
 سؤال انتقادي، تكنولوژي

 اس تحليل شناسان، كار از

 تي او دبليو
ايمنطقه فورسايت

 ايركوتسك
 دولتي اداره

 ايركوتسك
اي منطقه2006

 تي، او دبليو اس تحليل

 كارشناسان از سؤال

 كودكي« فورسايت

2030«

 نسل« خيريه بنياد

 اتاقبا»من

 روسيه اجتماعي

2008-
2009

موضوعي
نقشه سازي، سناريو سؤال،

 راه
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:1اند يافته انتشار زير صورت به فورسايت نتايج

 فورسايت نتايج.13-3 جدول
 فورسايت نتايج انتشار نحوه فورسايت عنوان

 IT بلندمدت تكنولوژيك بيني پيش

FORESIGHT
،)اينترنت در شده ارائه( تحليلي گزارش

 انرژي-صنعتي فورسايت
 با جامعه شيمي، صنعتو متالوژي(كليدي صنايع توسعه سناريوي

،)اينترنت در شده ارائه(زمان خطوط ايجاد كارآمد، انرژي
و انرژي زمينه در فورسايت تكنولوژي

 انرژي تأسيسات
 محصوالت عمده فهرست تكنولوژي، انتقادي نظريه اطالعاتو فهرست

،كارشناسان از پرسش تلفيقي نتايج صنايع، انواع توسعه سناريو نوآورانه،
،)اينترنت در شده ارائه(تحليلي گزارش تكنولوژيو علوم توسعه فورسايت
 نانو روس« دولتي شركت فورسايت

»تكس
،تكنولوژيكي راه نقشه

 باشقيرتستاناي منطقه فورسايت
،فورسايت پيش مراحل از مقدماتي گزارش ايركوتسكاي منطقه فورسايت
،)اينترنت در شده ارائه( راه نقشهو تحليلي گزارش»2030 كودكي« فورسايت

 توسعه بيني پيش مدت بلند دورنماي

 روسيه فناوري– علمي
.)اينترنت در شده ارائه( تحليلي گزارش

 بازاريابيو اجتماعي بيني پيش مركز)و

 شـناس جامعـه شـرِگيادمونـدويچ فـرانتس 1988 اكتبردرو دارد زيادي سابقه مركز اين

 علـوم انسـتيتوي از را خـود دكتري مدرك كه 1976 سالازوي.كرد تأسيس را آن روس

،»اجتمـاعي مطالعات« مجله اداره مسئوليت كرد، دريافت شوروي جماهير اتحاد اجتماعي
 كامسـومول، مركـزي كميتـه تحقيقـاتي علمي مركز عمومي افكار مطالعات گروه مديريت

 ملـيو اجتمـاعي مشـكالت غيروابسـته انسـتيتوي اجتمـاعي مانيتورينـگ مركز مديريت

 مطالعـات مركـز« مـديريتو اجتمـاعي پژوهـي آينـده غيروابسـته مركـز مديريت روسيه،

 علـوم آكادمي»پرورشو آموزشو اجتماعي انستيتوي« فدرال دولتي دانشكده»اجتماعي

 مركــز عنــوان بــه 1994 ســال از مطالعــاتي مركــز ايــن.داردو داشــته برعهــده را روســيه

 آرتـور شرگي مديريت تحت 2008 سالازو توسعه را خود هاي فعاليت حوزه پژوهي آينده

___________________________________________________________________________ 
1. http://www. i-russia. ru/60483 
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.داد ادامه خود كار به فراتسويچ
ـ اجتماعيو اجتماعي مطالعات:از عبارتند مركز اين هاي فعاليتينتر مهم
و نگري آينده انتخابات؛ برگزاري با مطالعاتو عمومي افكار بررسيو نظرسنجي اقتصادي؛

 بررسي بازاريابي، مطالعات اقتصادي؛ هاي ارزيابي اجتماعي؛و جمعيتي هاي بيني پيش

.تبليغاتوها رسانه اثربخشي ميزان مطالعه خدمات؛و كاال براي تقاضا
 هاي سازمان:شوند مي محسوب مراكزوها سازمان مركز اين اصلي كاربران همچنين،

 بيمه، گذاري سرمايه هاي آژانس روسيه، هاي بانك سياسي، احزاب دولتي،و غيرانتفاعي

 ...وها وزارتخانه در فدرال واحدهاي هاي كميته اقتصاد، عالي مدرسه روسيه، هاي وزارتخانه

 كوال، پپسي،»ميزر اند اوگيلوي« مؤثر ارتباطات آژانس ابِرت، فردريك بنياد:خارجي مراكز

 در كتاب 90 از بيش امروز تا مركز اين.توليدي شركت چندو گورينيه موريس،- فيليپ

1.است كرده منتشر 2000– 2012 هاي سال

 شناسي جامعه آيندهو حال گذشته، عنوان با مركز اين شده منتشر كتاب آخرين

 علوم وزارت حمايت با كه است]5[ مختلف هاي نسل شناسان جامعه با گفتگو:تومن منطقه

 اين.است رسيده چاپ به 2015 سال در تومن گازو نفت دولتي دانشگاهو روسيه فدراسيون

 شناسان جامعه با گفتگو به پترزبورگسن»سازي مدرن« مطالعات مركز همكاري با مركز

 باريس روس فيلسوف هاي انديشهواي حرفه بيوگرافي كتاب ايندر.است كرده اقدام باتجربه

 پرداز سياستگلمان والديميرو پترزبورگ سن اروپايي دانشگاه شناسي جامعه استاددكتوروف

.است گذشته دهه سياسيواي حرفه تجربه بازتاب كه شده آورده هلسينكي دانشگاه استادو
 به كه است مختلف هاي نسل از انديشمند 130 از بيش با مباحثات سري ادامه كتاب اين

2.پردازند مي اجتماعي مشكالتوها پديدهو تجارت آموزش، علم، درباره عميق مطالعه

:از عبارتند كه پردازيم مي روسيه پژوهي آينده ديگر مؤسسات اسامي ارائه به بخش اين پايان در
 پژوهي، آينده مؤسسه-
 روسي، ترابشريت جنبش-
 آينده، ريزي برنامه گروه-
 آينده، تحقيقات المللي بين آكادمي-

___________________________________________________________________________ 
1. HTTP://WWW. RUSSIAVIEWER. COM/FA/DOC/ARTICLE/24 
2. Ibid.  
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 روسيه، نوآوري توسعهو اقتصاد نوسازي براي جمهوري رياست شوراي-

،2045 جهاني آينده المللي بين كنگره-
 استراتژيك، تحقيقات مركز-
 روسيه، علوم آكادمي اقتصادي بيني پيش مؤسسه-

 آموزش، مركزو المللي بين تحقيقات بيني پيش مركز-

 روسيه، در بيني پيش مركز-
،»2045 روسيه«استراتژيك اجتماعي جنبش-
،سناريو مستقل مجله-
،هوشمند روسيه اينترنتي روزنامه-
،جوانان_فناورياينترنتي پرتال-
 كشور، توسعه براي اجتماعي اقدامات پرتال-

 دولت، پروژه-

،نواختر ابر واقعيت روزنامه-
،آينده در روزنامه-
،»سوم طرح« انجمن-
،»آيندهيها ايده« وبالگ-
،»روند« وبالگ-
،»فرداپس«وبالگ-
.»روشناي آينده سازمان« وبالگ-

 پژوهي آينده حوزه مجالت)ز

 اين در كه شوند مي منتشر پژوهي آينده حوزه در معتبري مجالت روسيه فدراسيون در

.پردازيم مي آنهاينتر مهم معرفي به بخش

»1ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ«ЭС استراتژيو بيني پيش مجلهـ
 ترويج آن اصلي هدف كه است آينده هاي پژوهش المللي بين آكادمي به وابسته مجله اين

___________________________________________________________________________ 
1. HTTP://WWW. INESNET. RU/ES_MAGAZINE 
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 بيني پيش سطح بهبود جهتدرها فناوري توسعه ابزارهايوها تكنيك ها، روش ها، نظريه

 مؤسسه روسيه شاخه مؤسسه اين.شود مي چاپ 2007 سال از مجله اين.باشد مي مديران

.است)IFRA(»آينده مطالعات« المللي بين

-1МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНОاقتصادي هاي استراتژي مجلهـ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ 
و علمي مشكالت بررسي به مسكو،»اقتصادي هاي استراتژي« مؤسسه به وابسته مجله اين

 مطالعه مناطق،و كشورها توسعه مشكالتو اندازها چشم جهان،و روسيه اقتصاد عملي

 ريسك ارزيابيو مديريت سياسي، محيطو كارو كسب انداز چشم آينده، سناريوهاي

و اجتماعي زندگي در فعلي روندهاي به منجر كه عواملي بررسي به اين بر عالوه.پردازد مي
:است زير شرح به مجله اصلي هاي سرفصل.كند مي بازگو را است شده معاصر اقتصادي

 اقتصاد، سياست، زمينه در جهاندررو پيش كارشناسان، دولتي هاي چهره با مصاحبه

 توسعه ديجيتال، جامعه توسعه، مشكالتو انداز چشم جهان،و روسيه اقتصاد بررسي

 خارجي، سياستو الملل بين روابط ديجيتال، جامعه يك به شدن تبديل جهت در روسيه

 اصلي مشكالت وري،فناو علم حوزه در تحوالت نوآوري،و علم مديريت در جديد هاي راه

.كتاب بررسيو كار،و كسب علمي دستاوردهاي توسعه در

 2НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД ВБУДУЩЕЕها تمدن مشاركت آموزشيو علمي المللي بين مجلهـ
 روسي زبان به 2011 سال از MISK المللي بين مؤسسه به متعلقها تمدن مشاركت مجله

 همكاريو گفتگو مشكالت از ايي گسترده طيف به مجله اين.شود مي منتشر انگليسيو

.پردازدميها تمدنو فرهنگي ميان
:از عبارتند مجله اصلي محورهاي

،ها تمدن همكاريو گفتگو نظري مشكالت•

___________________________________________________________________________ 
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،ها تمدن همكاري استراتژي•
،ها تمدن همكاري هاي پروژه هاو برنامه•
،ها تمدن آيندهو حاضر قرن تكنولوژي انقالب•
،يكمو بيست قرن در آموزش در انقالب•
،ها تمدن همكاريو پايدار توسعه مشكالت•
،ها تمدن مشاركت براساس درازمدت پايدار توسعه راهبردهاي بررسي•
.فرهنگو آموزش علم، هاي حوزهدرها تمدن همكاريو گفتگو هاي استراتژي•

:1ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯآينده علمي هاي ديدگاه مجلهـ

ПРОШЛОЕ,НАСТОЯЩЕЕ,БУДУЩЕЕ 
 در كه است SCIENTIFIC WORLD المللي بين مؤسسه به متعلق مذكور مجله

 به كمك هدف با مؤسسه اين.شود مي چاپ اوكراينو بالروس آلمان، روسيه، كشورهاي

.است شده تأسيس المنافع مشترك كشورهاي بر تمركز با علمي مجالت انتشار

 2МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГОآينده حال، گذشته، اقتصاد روانشناسي مجلهـ

МНЕНИЯ:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИСОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 
و اقتصادي روانشناسي حوزه در كنفرانس مقاالتو علمي مقاالت مجموعه شامل فصلنامه اين

 يعني انساني علوم رشته دو ادغام اصلي هاي زمينه از يكيها رشته اين.است تجربيو رفتاري اقتصاد

.شود مي بيان رفتاري اقتصادو اقتصادي روانشناسي عنوان دو تحت كه است روانشناسيو اقتصاد
:است زير موارد شامل مجله اصلي محورهاي

،ايي رشته بين هاي بحث براي فضاي تعريف•
،روانشناسيو اقتصاداي رشته بين تعامل چارچوب در اطالعاتي پايگاه بهبود•
،دستاوردهاو مفاهيم آخرينو نظريات با آشنايي•
،حوزه اين مشكالتو مسائل به مند عالقه جوان نويسندگان آثار انتشار براي بستر ايجاد•
،حوزه اين در تجربي مسائل بررسي•
،اقتصادي عواملها نوآوري روانشناسي بررسي•

___________________________________________________________________________ 
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،بيني پيشو تحليلو نظارت•
،زندگي شيوهو اقتصادي فضاي روانشناسي•
،دولتي مديريتو سياست روانشناختيو اقتصادي هاي رويه•
.مصاحبهوها كنفرانس بررسي•

 2НАУЧНЫЙو1اجتماعي اقتصادي تحوالت- عمومي تفكرات ارزيابي مجلهـ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
و اولين VCIOM روسيه تفكر تحقيقات مركز به وابسته كه عمومي تفكرات ارزيابي مجله
.است روسيه معتبر هاي فصلنامه از است 1987 سال از نظرسنجي شركت ترين بزرگ
و است اجتماعيو اقتصادي هاي حوزه در عمومي عقايدو نظرات بررسي مركز اين حوزه
 چاپ 1992 سال از مجله.است داده انجام را ملي نظرسنجي 1000 از بيش تاكنون

.كند مي چاپ آموزشو مديريت شناسي، جامعه اقتصاد، حوزه در مقاالتيو شود مي
:سايت آدرس

КАРТИНЫ بنيادي مطالعات علمي مجلهـ БУДУЩЕГО 
 هاي تكنولوژيو اقتصادي علوم همچون علمي مقاالت انتشار حوزه در 2003 از بنيادي مطالعات مجله

.3است فعاليت به مشغول آينده علمي هاي نوآوريو علمي جديد دستاوردهاي مدرن،

 РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ:ВЗГЛЯД ВБУДУЩЕЕ آينده از تصويري مجلهـ

 براي آينده جهان در كه است هاي نواوريو تحوالت درباره علمي فصلنامه يك فوق مجله

 دوستدار شهرهاي به مجله اين اصلي توجه.آمد خواهند وجودبهتر ايمنوترتراح زندگي

 نقل،و حمل جديد هاي روش پذير، تجديد هاي انرژي از استفاده زيست، محيط

و هوشمند كنترل سيستم بهداشتي، هاي مراقبت درخصوص علمي هاي پيشرفت
.4شود مي ترجمه زبان8بهو شود مي منتشر 2001 سال از مجله اين.باشد مي اتوماسيون
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 ЖУРНАЛ ЕСЛИ يسلي مجلهـ

 پژوهي آينده خصوص در مجله ترين تخصصي است، اگر معناي به فارسي در كه يسلي مجله

 هاي رمان فانتزي، هاي داستان مجله اين.است شده آغاز 1991 از آن انتشار كه باشد مي

 منتشر هاي فيلمو ژانر هاي كتاب بررسي شناسي، آينده مقاالت فانتزي، خارجيو روسي

بهها شماره بعضي.كند مي چاپ را برجسته هاي شخصيت خصوص در مقاالتو اخبار شد،
 هاي شمارهدرو فانتزي شهرهاي پزشكي، موازي، دنياهاي همچون خاص موضوع يك

.پردازد مي بيوتكنولوژي ها، رباتو مردم آينده، شهرهاي كيهان، همچون مباحثي به اخير
 بانك«و»جايگزين واقعيت« خصوص در نويسي مقالهو نويسي داستان مسابقات مجله اين

.1است نيز»خالقيت« شوراي يك مجله اين.است كرده برگزار»ايده

 ٢ЖУРНАЛ «ПРОГНОЗЫ ИСТРАТЕГИИ)ВОКРУГ СВЕТА( اسويتا واكروگ مجلهـ

 مجله اين اصلي محتوايو شود مي چاپ»دنيا سرتاسردر« انتشارات در مجله اين

 حوادث به اين بر عالوه.است مختلف كشورهايو جهان هاي شگفتي مورد در رساني اطالع

 بعضيدر.پردازد مي هم فني دستاوردهايو علمي اكتشافات محلي، مردم معرفي تاريخي،

:3است شده پرداخته پژوهي آينده به مجله اين هاي شماره از

 روسيه حوزه-آينده به نگاهي مجلهـ

 بررسـي اسـتراتژيك، مسـائل هـاي حـوزه كـه اسـت ايي رشته چند فصلنامه يك مجله اين

 نـوين هاي خالقيت اقتصادي،و اجتماعي توسعه هاي جنبه خارجي،و داخلي هاي پيشرفت

.پردازد مي

4روسيه بيني پيش مجلهـ

 سـازي، مـدل تمرينـات يـا سـازي شبيه تحليلي، يا تجربي مطالعات نوع هر به فصلنامه اين

 در پيشـين بينـي پـيش تمرينـات مثـال، عنـوان بـه( مـوردي مطالعـات مفهـومي، مقاالت
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 معتبـر مجلـه يـك شـد، تأسيس 2007 سال در كه مجله اين.پردازدمي)ديگر كشورهاي

،)ISSEK( دانـش اقتصـادو آمـاري مطالعـات مؤسسـه كه باالست كيفيت با شده بررسي
)HSE( مسـكو اقتصـاد، دانشـكده- ملي تحقيقات دانشگاه در تحقيقاتي واحد ترين بزرگ
 نـوع هـر بـين تجربيـاتو دانش مبادله كه است اين مجله مأموريت.كند مي منتشر را آن

 اين.سازد پذيرن امكا را سياستگذارانو كنندگان تمرين دانشگاهي، مثلث در ويژههب بازيگر،

:پردازد مي زير موضوعات به مجله
،شيوه بهترينو بيني پيش هاي روش_
،بيني پيش مطالعات پيشرفته هاي روش_
،گذاريسياستو استراتژيك ريزي برنامه براي درازمدت اقتصاديو اقتصادي هاي اولويت_
،بزرگ هاي چالشو آينده روندهاي مطالعات_
،ملي نوآوري هاي سيستم توسعه_
،ها شاخصو نوآوري روند_
،نوآوري هاي سياست_
.ها شركتوها بخش اي، منطقه ملي، سطوح در نوآوري توسعه استراتژيك هاي برنامه_
،SCOPUSدرو دارد قرار روسيه در دانشگاهي علمي مجالت ميان در مجله اين
SSRN،REPEC،EBSCO دانشمندان آن كنندگان بررسي.است شده فهرست غيرهو 

 ماهه سه صورت به مجله.هستند جهان سراسردرو روسيه از مختلف هاي رشته در برجسته

و سابق شوروي كشورهاي روسيه، در آن خوانندگان از زيادي تعدادو شود مي منتشر
.است جهان

 فعاليت عرصه اين در نيز گوناگوني هاي سايت كشور اين در مجالت، بر عالوه

:هستند زير شرح به پژوهي آينده با مرتبط هاي سايتينتر مهم كه كنند مي
 يك كه است دانشگاهي علمي واحديك« پيشرفته مطالعات« روسي مؤسسه سايت

.كند مي فراهم را المللي بين علمي هاي همكاري گسترش براي منظوره چند پلتفرم
 علوم سالمت، اعصاب، شناختي علوم اعصاب، علوم مؤسسه اين تحقيقاتي موضوعات

.1باشند مي پيشرفته وريفناو طبيعيو انساني علوم اجتماعي، تربيتي،
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 پژوهي آينده ذهني هاي زمينه بررسي به كه است سايتي1طاليي آرمانشهر سايت

 براينو دارد اختصاص)ايدئولوژيوها ايده ها، ارزش ذهنيت، ها، اسطوره آگاهي، تفكر،(

وها ايده آن در كه است بزرگي تغييرات آستانه در امروزي تمدن كه است استوار فرض
.2كنند مي ايفا مهمي بسيار نقش تفكرات

 آغاز 2010 سال در انجمن اين.3»رو پيش« باشگاه:روسي پژوهان آينده انجمن سايت

 با مرتبط جهاني تحوالت مطالعهو پژوهشو تحقيق آن فعاليت زمينهو است كرده كار به

 پزشكي، تكنولوژي، نانو فيزيك، هاي حوزه در متخصصان از عضو 26 شامل.باشد مي آينده

.4 است ...و تخيلي هاي داستان نويسندگانو شناسي زيست فلسفه،
 تازه، اكتشافات جديد، علمي دستاوردهاي بررسي به سايت وب اين،5پژوه آينده سايت

.6پردازد مي نو وريهايفناو جسورانه هاي ايده
 حوزه در نوين هاي فناوري درباره علمي مقاالتو اخبار آخرين،7فيوچر اين سايت

.8شود مي منتشر سايت اين در را انرژي نقل،و حمل تكنولوژي، نانو معماري، اتومبيل، فضانوردي،

 پژوهي روسيه آينده تجربيات تبادل.5-13
 كرده عمل فعال جهان مختلف هاي دانشگاه با دانشگاهي تعامالت حوزه در روسيه دولت

 دانشگاهي ارتباطات فعاليت افزايشو شوروي فروپاشي از پس ويژه به موضوع اين.است

ها روش فراگيريو پژوهي آينده مطالعات زمينهدرو گرفت قرار توجه مورد غرب با روسيه
 غرب استادان خصوص ايندر.شد دنبالتر جدي غرب معتبر هاياهدانشگ از آن ابزارهايو

 هاي دوره كردن سپري براي نيز روس استادانو دانشجويانو شده دعوت روسيه به

.اند يافته حضور غربي هاي دانشگاه در مطالعاتيو آموزشي
 در كـه است كشور دانشگاه نخستين)ره(خميني امام المللي بين دانشگاه نيز ايران در

 ارتقـاي.اسـت كرده اجراو اندازي راه را پژوهي آينده دكتري دوره تكميلي تحصيالت حوزه
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 فعـال مؤسسات با المللي بينو علمي هاي همكاري از طيفي كشور در دوره اين علمي سطح

 دانشـگاه المللـي بـين هـاي همكـاري هاي اولويت از يكي عنوان به را پژوهي آينده حوزه در

 زمينـه در جهـاني تجربيات از گيري بهره براي مذكور ايراني دانشگاه.است داده قرار نظر مد

 آكـادميو كنـد برقـرار ارتباطـات روس معتبـر مراكـز بـا تـا اسـت كوشـيده پژوهي آينده

 پژوهـي آينده حوزه در معتبر علمي نهادهايينتر مهم از يكي عنوان به روسيه پژوهي آينده

.است شده واقع توجه مورد زمينه اين در
 كشورهاي پژوهشگران از متشكل گروهي روسيه، آينده المللي بين تحقيقات آكادمي

 اين.كنند مي پژوهش نگري آينده عمليو نظري مسائل خصوص در كه است مختلف

 المللي بين مؤسسهو روسيه نگري آينده آكادمي عمل ابتكار به 1999 سال در آكادمي

.است شده تأسيس روسيه دولتييها سازمان همكاريباو تريست دانشگاه شناسي جامعه
 اينبا)ره(خميني امام المللي بين دانشگاه همكاري زمينه شد تالش منظور اين به

 در آكادمي اين محل در 18/11/1389 تاريخ در مشتركاي جلسهو شده فراهم آكادمي

.شد تشكيل مسكو شهر
 علمي هاي همكاري كه كرد تأكيد)ره(خميني امام دانشگاه رئيس نشست اين در

 علم، هاي عرصه در طرف دو هر ترقيو رشد ساز زمينه كشور دو عالي آموزش مؤسسات

 اين در كه گفت نيز روسيه، پژوهي آينده المللي بين آكادمي رئيس.است نوآوريو فناوري

و كامل رصد براي را خودكاريو ويژه سامانه روس دانشمندان از گروهي كمك به آكادمي
 ذخاير، حسب بر كشورها رصد ايندر.اند كرده طراحي كشورها توسعه روندهاي نسبي

و ژئوپليتيك تحوالت اراضي، خارجي، سياست مديريتي، نظام فرهنگ، جمعيت،
و ارزيابي شده، طراحي سامانهو پارامترها اين كمكبه.شوند مي بررسي ژئواستراتژيك

 اينطي.شود مي انجام ساليانه صورت به كشورها جهاني قدرتو جايگاه سنجش

 خاص طور به كنند مي بازي جهان در كليدي نقش كه كشورهايي ساليانه، هاي گزارش

1.گيرند مي قرار توجه مورد

___________________________________________________________________________ 
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ها نگاري آينده.1-5-13

 شده انجام باب اين در متعددي هاي پژوهش روسيه مطالعاتي مراكز در اخير دهه سه در

:كنيم معرفي اختصار به را آنها از برخي تا ايم كوشيده اينجا در كه است

 المللي بين روابط حوزهدر)الف

 2015 سال در است مهم تحقيقاتي كار يك محصولكه2020 در جهانو روسيه كتاب

 كه كنيم مي زندگي تاريخازاي برهه در ما كه شده تأكيد اثر ايندر.است شده منتشر

 مبهمو سريع تحوالت كه عصري.پيوندد مي وقوع به آن در زيادي بحرانيو عجيب تحوالت

 نظر به 1990 بحرانيو 1980 دهه متالطم هاي سالازپس.دهد مي رخ آن در زيادي

 گفت توان نمي اگرچه اكنونو است گذاشته سر پشتراها طوفان ديگر روسيه كه رسد مي

 نبرد اما.گذاشت خواهد سر پشت را گذشتهازتر آشوب كم هرحال به اما آرام سرنوشتي

 نتيجه ما ناتمام راه.است نرسيده پايان به هنوز جهان در جايگاهش گيري بازپس براي روسيه

 روشن شرق در ما تمدن مرزهاي اگرو است شرقو اسالم اروپا، تمدن ميان روسيه جايگاه

 تالش همواره جنوبو غرب.است گرفته قرار دائمي تحول يك در جنوبو غرب در اما است،

 پايانازپسو گذشته سال بيستطي.بخشند وسعت منطقه در را خود تأثير تا اند داشته

 خاتمه پسرفت اين 2014 سالدر.است داشته پسرفت مان تمدنو ما كشور سرد جنگ

 در خون شدن جاريو داد، رخ اوكراين در كه تحوالتي نتيجهدر.نشد متوقف غرب اما.يافت

 كدامين به ما كشورو جهان كنيم درك خواهيم مي كه است خاطر همين به دونباس، منطقه

 اقتصادي رشد.است نهفته تاريخي چه امروز هاي بحران پشت.است حركت حال در سمت

 چه تا روسيهو غرب برخورد آمد؟ خواهد نفت قيمت سر بر چه شد؟ خواهد آغاز زماني چه

 برقرار تعاملي چه اروپا با شد؟ خواهدتر عميق چين بحران داشت؟ خواهد ادامه زماني

 ماند؟ خواهد باقي پابرجا قفقاز منطقه در صلح آيا حالهر به شود؟ مي
:است زير شرح به اثر اين مطالب فهرست
،مركزي؟ مناقشه:غربو روسيهـ يكم فصل
،نامعين مقوله با مبارزه.اروپاـ دوم فصل
،انتخاب مقابل در محدوديت.شوروي از بعد اروپايـ سوم فصل
،رشد منابع يافتن.جنوبي قفقازـ چهارم فصل
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،كند مي تهديد را توسعه اسالميسم.افغانستانو مركزي آسيايـ پنجم فصل
،كند نمي ايجاد مشكلي ثبات.آفريقا شمالو خاورميانهـ ششم فصل
،مناقشاتازاي زمينه پس در رشد شدن كند.جنوبي آسيايـ هفتم فصل
،اي منطقه رقابت تشديد.آسيا شرقي شمالـ هشتم فصل
،جديد؟ جهاني بازيگر يك گيري شكل.آسيا شرقي جنوبـ نهم فصل
،گسيختگي ازهم كاهش مدعيان.آمريكا شمالـ دهم فصل
،»بزرگ برادر« بازگشت.التين آمريكايـ يازدهم فصل
،صحرا بيابانازتر پايين آفريقايـ دوازدهم فصل
2020.1 سال در آينده روسيهـ گيري نتيجه

 نظامي حوزهدر)ب

 در تحقيقات اين محصولو انجام روسيه فدراسيون در مهمي هاي فعاليت نظامي حوزه در

 متخصصان مشهورترينو معتبرترين از يكي.است شده منتشر كتبيو مقاالت قالب

 را آنجا در نظامي پژوهي آينده تحقيقات گذار پايهو روسيه نظامي مكتب در نوانديش
 مقاالت كه است روسيه در آينده جنگ متخصصاو.دانست اسليپچنكو والديمير توان مي

.است كرده منتشر جنگي چنين هاي ويژگيو آينده جنگ مورد در زيادي هاي كتابو
 جايگاه توانستآينده نظامي هنرو سالح ششم، نسل هاي جنگ وي كتابينتر مهم

و»ششم نسل جنگ« تئوري طرفداران براي كتاب اين.آورد دست به حوزه اين در را خود
.شد برخوردار نظامي پژوهي آينده مكتب در خوبي اعتباراز»درگيري بدون هاي جنگ«

وها سيستم وسيله به آينده جنگ در پيروزي كه كند مي بيانها تئوري اين ماهيت
 جنگ« اصول.دهد مي رخ كند مي تأمين را آن موفق كاربرد كه دقيق بسياريها سالح

.است شده معاصران متفاوت هاي ارزيابي باعث اسليپچنكوو»ششم نسل
:است شده تشكيل كلي بخش دو از كتاب اين
 نظامي تاريخ در جايگاه داراي كه جنگ انواع بندي طبقه به كتاب اين اول بخش در

»نظامي امور در تحول« مفهوم از جدي تعريفي بخش هميندر.است پرداخته هستند

___________________________________________________________________________ 
1. БЕЗРУКОВ, 2015. 
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 مكانيسم.است داده شرح را نظامي امور تاريخ در تحوالت محتوايو ماهيتو شده داده

 هايي جنگ چنين در نظامي هنر مشخصاتوها ويژگيو تحليل درگيري بدون هاي جنگ

 اصالحاتو هايي جنگ چنين اين در پيروزي نحوهو»نامتقارن جنگ«.دهد مي توضيح را

.است شده بحث مفصل طور به جديد هاي جنگ براي شدن آماده برايها دولت نظامي
 در را خود ديدگاه نويسندهكه»اي هسته قدرت« نام با كتاب اين دوم بخش در

 پرداخته ششم نسل جنگدراي هسته سالح نقش به است كرده ارائه بخش همين

 مسائلي بلكه شود، نمي بحثاي هسته سالح سنتي مسائل مورد در بخش ايندر.شود مي

1.كند مي مطرح مورد اين در را جديد

 مفهومو فهم قابلو روشن تفكر كه است پژوه آينده محققان ديگر از آنچوكف سرگئي

 در او دسـترس در كارهـاياز.رود شـمار بـه حوزه اين در محققان جزء او كه شده باعث او

 نگـاه:مـدرن مرثيـه نظـامي، اسـتراتژيو جنـگ عنـوان بـا گزارشـي به توان مي اينترنت

 اسـرار« عنـوان بـااي مقالـه همچنـين.كرد اشاره آينده مورد در عملي تفكرو مدرن پست

2.است شده منتشراواز»قرن ابتداي در روسيه:شورش-جنگ

 موضوعات از يكي هدف اين براي نظامي نيروهاي كاربردو تروريسم با مبارزه موضوع

 جنگ:از عبارتند كه است گرفته صورت زيادي كارهاي مورد ايندر.است يكمو بيست قرن

 جنگ مورد در مهمي كار نيزو خالماكورف اثر. روسيه نظامي دكترينو تروريسم با جهاني

.پرسلگينا..س اثرها كرات آريستو مقابل در وحشي جنگجوي هنر عنوان با آينده
 دابرالوبف ياراسالو مقاله نظامي پژوهي آينده مشكالت مورد در جالب كارهاي از يكي

 مهم مقاالت ازجمله.است نظامي پژوهي آينده مورددر»شود شروع فردا پس جنگ اگر«

:برد نام را ذيل موارد توان مي اخيريها سال در آينده هاي جنگ مورد در
»»دشمن خرابكارانهو تروريستي اقدام با مبارزه«:مسلحانه درگيري«)الف

.كيسيليف.آ.وو وارابيف.ان.اي
 گارباچف.اي.يو»واقعيت؟ يا افسانه:محور شبكه جنگ«)ب

.پيچورف.ال.س»غربي معاصر نظامي علوم تفسيرو جنگ اصول«)ج

___________________________________________________________________________ 
1. ВОЙНЫ ШЕСТОГО ПОКОЛЕНИЯ.ОРУЖИЕ И ВОЕННОЕ ИСКУССТВО БУДУЩЕГО.
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.پادسوبليايف.اف.اي»تماس بدون هاي جنگ تئوري جنجالي مسائل«)د
 نظامي امنيت سيستم در آنها رابطهو»نظامي خطر«و»نظامي تهديد« مفهوم«)هـ

.گاتسكو.اف.م»روسيه
.كوليكف.آ.و»جنگ از جلوگيري فني- نظامي هاي جنبه«)و
»معاصر هاي چالش دوره در روسي سالح نقش مورددرها ديدگاه از برخي«)ز
.پراكفيف.ف.وو نيپابديمي.پ.اس

.همزتف.م.م»مدرن هاي عمليات هاي ويژگي بر محور شبكه جنگ مفهوم تأثير«)ح
.ايلچيف.ام.ان»نظامي هنر اصول اهميتو محتوا ماهيت، مورددر«)ط
.آ.بو وارابيف.ان.اي»جديد پوشش يك در مستقيم غير اقدامات استراتژي«)ي

.كيسيليف
.كيسيليفآبو وارابيف.ان.اي»باال دقت با نبرد«)ك
.كروگلف.و.و–»مدرن هاي جنگ تحليلو تجزيه براي جديد رويكرد«)ل
.ناگاويتسين.آ.آ»اطالعاتي جنبهاز:نظامي اقدامات شكلوها روش توسعه«)م
.و.او»اخير سال 10 هاي درگيريوها جنگ در مسلحانه مبارزه هاي ويژگي«)ن
.چكينوف.گ.سو آريخوف

 اقتصادي حوزهدر)ج

 شده نوشته كتاب اين كه كرد اشاره جهاني اقتصاد در روسيه آينده به بايد اقتصادي حوزه در

 اين.است يورگنس.يو.اي سردبيريبهو روسي دانان اقتصاد از جمعي توسط 2015 سال در

 اقتصاد رشد لوكوموتيو عنوان به اقيانوسيه-آسيا بررسي به است شده داده اختصاص كتاب

 روسيه احتمالي استراتژيو جهاني اقتصاد در منطقه اين آيندهو كنوني وضعيتو جهاني

 حلي راه دنبال به كتاب اين در نويسندگان.است منطقه اين در خود وضعيت حفظ براي

1.برگزيند را يكي غربو شرق بين بتواندتر راحت روسيه كنوني دولت تا هستند

 سرگئي اثر دارد؟ وجود روسيه براي شانسي آيا-آينده اقتصاد كتاب به بايد همچنين

 منتشر كتاب اين.كرد اشاره روسيه جمهور رئيس مشاورو برجسته اقتصاددان گالزيف

___________________________________________________________________________ 
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 اقتصادي هاي سياست از روسيه اقتصادي وضعيت به انتقادي ديدي با 2017 سال در شده

 صد در ذخاير همه اين با كشوري چگونه كه است معتقد نويسنده.كند مي انتقاد دولت

 ارائه جايگزيني هايحل راه نويسنده.نيست راضي وضعيت اينازو دارد را درصدي8 رشد

 صنعتيو علمي هاي پتانسيل شدن فعال اساس بر روسيه پيشرفته توسعه طرحاو.دهد مي

 اقتصاد جديد مركز يك به روسيه شدن تبديلو رقابتي مزيت افزايش موجود، فكريو

.است كرده مطرح را جهاني

 اجتماعي فرهنگي حوزهدر)د

 شوروي، از پس روسيه در مباحثينتر مهم از يكي اجتماعيو فرهنگي مسائل حوزه در

 ايندر.است مردمو دولت دغدغه همچنان ملي هويت ويژهبهو است بوده هويت موضوع

 در ولداي گفتگوي باشگاه سفارش به روسيه آيندهو ملي هويت عنوان با پژوهشي رابطه

 در سنجي نظر انجامو كشور اين هويتي مباني بررسي با كه است شده انجام 2014 سال

 ارائه ملي هويتي مباني تقويتو روسيه در دولت آينده براي هايي توصيه ملي، هويت مورد

؛،كبير پتر دورانازها روس كه است مسائلي از ملي هويت مسئله حالهربه.است شده
 براي اروپا ملييها دولت همانند جديد مبنايي كوشيد او كه هفده قرن اواخر يعني

 مبناي شدن سستبا.اند بودهروهروب آن با تزاري دوره پايان تا بيابد خود امپراتوري

 دولت ساختار بعد، به هفده قرن از تزارها كشورگشايي دليل به روسيه، در هويت مذهبي

 مذهب مبناي بر صرفاً توانست نمي ديگر كه شد تبديل چندمليتي امپراتوري يك به روسيه

 را سوسياليسمو اسالوگرايي جريان دو غربي جديد هاي انديشه ديگر، سوياز.باشد استوار
 گفتمان صورت به بيستم قرن در دوميو نوزدهم قرن در اولي كه داشت پي در روسيه در

 هويت از تحولبا.شدند ملي هويت گيري شكلو گرايي ملي گسترش مانعو درآمده غالب

 هويتسربراي گسترده مجادالت چندمليتي، امپراتوري فروپاشيو ايدئولوژي به متكي

.درگرفت ملي دولت گيري شكلو روسيه ملي
 كه كند مي اشاره روسيه در ملي هويت بحران درباره جالبي نكته به گوروف گريگوري

،1991 سال در كه كند مي اشاره زمانيبهاو.كند مي كمك موضوع بهتر درك به آن ذكـر
هاآن حضور وقت در تا ندارند ملي سرودي بارسلون، المپيك در كننده رقابت روسي ورزشكاران
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 اشكال به تاكنون حتيو بعدييها سال در واقعيت، اين.شود نواخته قهرماني سكوي بر

 نسبت سردرگميو ابهام نوعيباها سال اين همه در مسكو حقيقت،درو داشته جريان مختلف

 اگرچه بوده؛روهروب جهان در مرسوم هويتي الگوهايوها مدل از يكي دادن قرار سرمشق به

.اند بوده برخوردار بيشتري اهميتازها مدل ساير نسبت به متحدو مدني هويت
 طبقو كرده تأكيد مدني هويت بر بيشتر فروپاشي، از پس نخستيها سال در دولت

 شهروندان روسيه فدراسيون مردم همه،1991 نوامبر28در»روسيه شهروندي« قانون

ها كمونيستو گرايان ملي بعد به 1993يها سال از كه تدريج به اما اند، شده دانسته برابر
 توجه)شوروي از شده جدا هاي جمهوري( نزديك خارج هاي زبان روس به يافتند، قدرت

و روسيه شهروندان تمام اساسي مدني حقوق بر 1993 سال اساسي قانون.شد بيشتري
.دارد تأكيد قومي هاي گروه تمام براي سياسي نظام به دسترسي تضمين
 مورد در پيشنهادها گردآوري مأمور را كميسيونـي يلتسـين، بـوريس،1996 سـال در

اي ديرينه سابقه از كه كشوري براي موضوع اين اول، نگاهدر.كرد»روسيه جديد ملي ايده«
.ندارد ملي ايده روسيه:داشت حكايت اساسي واقعيتي از اما بود، آور تعجب بود، برخوردار
 مفهومدر)متحد هويت( اوراسيايي مدل اساس بر روسيه ملي ايده 1996 ژوئن در

 نيز يابلوكو حزب برنامهدر.شد تصويب يلتسين وسيله به دولت هاي مليت سياست جديد

.است شده مطرح مدلي چنين
 بايد كه كرد استدالل»ژئوپليتيك مورد در دوما دولتي كميته« 1996 اكتبر در

 احيا المللي بين قواعدو اصول با مطابقهاآن حقوقو روسيه مردم قانوني جايگاه احياي

 را روسيه ديرينه ملي نمادهايو پرچم ملي، سرود تعيين براي پوتين اقدام نيز برخي.شود
 پيشنهادي اليحه براساس.اند كرده تعبير روسيه ملت از مذكور مفهوم بسط راستاي در

 شود تشكيل سرخو سفيد آبي، رنگ سه از روسيه پرچم كه شد مقرر دوما تصويبو دولت

 گرفته شوروي دوره سرود از نيز روسيه ملي سرود آهنگ.است تزار دوران پرچم همان كه

 ارتش نماد عنوان به سرخ، پرچمو دولتي نشـان عنـوان به تزار دوسر عقاب همچنين.شد

.است شده گرفته نظر در
 دولتي نشانو بوده روسيه نماد سال 300 تزاري پرچم«:گفت مورد اين در پوتين

 از بعدو قبل عالئم ما اگر.دارد روسيه هاي نشان ميان در ساله 500اي سابقه دوسر عقاب
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 معنا بي را خود پدرانو مادران زندگي كه است معني اين به كنيم، رد را اكتبر انقالب

 قومي هاي جمهوري با رابطه در اخير ساليان طي كه آنچه ها، تالش اين وجودبا.بدانيم

 جاهايو تاتارستاندرچهو داغستانو چچن در چه بوده، مطرح روسيه فدراسيون درون

 زيادي فاصله منسجم ملي هويت يك به دستيابي تا روسيه كه دارد حكايت آن از ديگر،

.دارد پي در را غيرروس هاي قوميت مشكل روسيه براي قوميتبر مبتني ملي هويت.دارد
 به نسبتو دهند مي تشكيل را غالب مليتها روس اينكه به توجه با نيز متحد هويت

 هويت اينكه سرانجامو نيست امكانپذير سادگي به دارند، قرار نابرابري وضع در سايرين

و دمكراتيك سازوكارهاي كارآمديو قدرتياو غالب مليت فقدان به منوط نيز مدني
.يافت آن از سراغي كنوني روسيه سياسي نظام در بتوان مشكل كه استاي عادالنه

 گيري نتيجه
 سـده اواخـرازو تـزاري روسـيه در عملـي امـا رسمي، غير شكل به روسيه در پژوهي آينده

 بـه گـري نظـاميو جنـگ حـوزه در ويـژه بـه مقولـه ايـنو گرفت قرار توجه مورد نوزدهم

و سياسـي هـاي ريـزي برنامـه بـه شـوروي دوره در اما،رسيد دولت اين براي دستاوردهايي
 انقـالب از پـس هـاي سـال هـاي ريـزي برنامـهدرو يافـت گسـترش نيـز دولتي اقتصادي

 اسـتالين زماندر»كشور يك در سوسياليسم ساختن« سياست زمان از ويژه به كمونيستي

 در علـم ايـن از سـپس.بردنـد بهـره پژوهـي آينـده از تري گسترده شكل به 1928 سال از

 موضـوع بـه تبـديل جنـگازپسو شد استفاده دوم جهاني جنگ در نظامي فكر هاي اتاق

.شد شوري اتحاداي هسته جنگ دكترينو نظامي هاي رقابت براي مهمي
 مراكز در فراگيرو دولتي فرا امري به پژوهي آينده گسترش دوره بايد حال، عين در

 از نوين شكل به كه دانست پساشوروي روسيه دوره در آموزشي، سپسو پژوهشي

 مختلف هاي بخش در روسيه دولت استفاده مورد آن نظري هاي روش با پژوهي آينده

.گيرد مي قرار بلندمدت هاي استراتژي تدوين براي خصوص به
 سال در روسيه در را خود شعبهها غربي ابتكار به كه هايي مؤسسه اولين از يكي

 بعد، به زمان ايناز.بود»آينده تحقيقات المللي بين آكادمي« كرد، افتتاح 1997

با.كردند فعاليت به شروع روسيه در پژوهي آينده به مربوط مسائل رويبرنكارشناسا
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 اداراتوها وزارتخانهو فكر هاي اتاقو مؤسسات آن هاي روشو پژوهي آينده مفاهيم ورود

 فكر هاي اتاق.دادند ادامه خود پژوهي آينده تحقيقاتبهها روش ازاين استفاده با دولتي

 شاياني كمك پژوهي آينده سازي مفهوم در اند شده برده نام نهاآ از تعدادي كه روسيه

.اند داده ارائه را پژوهي آينده مفاهيم روسيه پژوهشي جامعهبهو اند كرده
 پژوهي آينده به تخصصي صورت به 2010 سال در روسيه در كه ديگري مؤسسه

 اعضاي بسيار تأليفات متوجه آن بررسي با كه دارد نام»پژوهان آينده انجمن« پردازد مي

.شديم روسيه آينده مسائل باالخصو بشريتو جهان آينده مسائل مورد در انجمن اين
 در آن از استفاده مواردو شد آورده روسيه در پژوهي آينده روش يك عنوان به نيز فورسايت

.شد ارائه دولتي اداراتوها وزارتخانه
 به توجهباو است خود راه ابتداي در وسيهر در پژوهي آينده گفت توان مي مجموع، در

 خود تنها نه شده، انجام پژوهي آينده موضوع در روسيهدرها سال اين در كه زيادي كارهاي

و فكر هاي اتاق بلكه كنند، مي كار موضوع اين بر آن به وابسته اداراتوها تخانهوزار
تر سنتي هاي حوزه كناررد امروزهو هستند فعال زمينه اين در نيز خصوصي مؤسسات

و فرهنگي جمعيتي، اجتماعي، هاي حوزه در اقتصادي،و امنيتي نظامي، موضوعات مانند
 روشمندو مهم مسئله يك به آينده از علمي شناختو پژوهي آينده مقوله شناختي، روان

.است شده تبديل روسيه فدراسيون در
ها برنامه تنظيم براي دولت در كه است تالشي پژوهي آينده مطالعات در جالب نكته
 مطالعات به توان مي رابطه ايندر.گيرد مي صورت دانش اين هاي يافته براساس

 از روسيه دولت كه كرد اشاره جمعيت جملهازو اجتماعي هاي حوزه در پژوهي آينده

 سالمت حوزه در مشخصي هاي سياست ارائه به آن، به عنايت با بعد به 2000 هاي سال

 زمينه اين در روشني دستاوردهاي به دههيكازپسو پرداخته خانواده نظامو تماعياج

 از را جمعيت رشد صعودي سيرو كاسته جمعيت منفي رشد از كه است توانستهو رسيده

 آينده روسيه فدراسيون در دولتي غير هاي بخشو دولت حاضر حالدر.زند رقم 2011

.دانند مي آينده از دقيق شناختو فهم سترشگ گرو در را خود سرزمينو كشور
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 فصل چهاردهم

 پژوهي در چين آينده

ـ  چيندر پژوهي آينده. فصل چهاردهم





٭بهاره سازمند
11ديدگاه بدبينانه نسبت به حادثه ويكم بيستكه در غرب دهه اول قرن حالي در

و ركود بزرگ وجود دارد، اما در چين مردم بسيار خوش بين سپتامبر، جنگ عراق
خالصه نتايج سه دهه توسعه. خواهد بود1»قرن چين« ويكم بيست هستند كه قرن

و چين، سريع 2010در سال: اقتصادي چين به اين صورت است ترين كامپيوتر
و درست زماني كه اياالت متحده آمريكا باهوش ترين دانشجويان را در جهان داشت

ميدر. پايگاه فضايي شاتل را كنار گذاشت وارد دوران فضا شد آر واقع زوي توان ديد كه
به رسمي چيني و موفق در سه حادثه مهم كه و ها از آينده قدرتمند صورت همزمان

بيجينگ، 2008المپيك سال: اند خود را نشان داده است هماهنگ با هم پيش رفته
هر 2009چين را يك ابرقدرتي نرم معرفي كرد؛ رژه نظامي روز ملي در سال  به ذهن

و نمايشگاه جهاني اي اين موضوع را متبادر بيننده كرد كه چين يك قدرت سخت است
و تكنولوژي بود 2010در سال2شانگهاي . المپيكي از فرهنگ، اقتصاد

 هدف از نگارش اين گزارش، بررسي اين موضوع است كه چين در جهان قرن
و اهميتي برخوردار خواهد بود؟ در اين راستا چه پيش ويكم بيست ها بيني از چه جايگاه
و چه افرادي ديدگاه ندهو آي نگرانه خود را ارائه هاي آينده پژوهي صورت گرفته است
از بيني اند؟ پيش كرده هايي با يكديگر سوي حكومت با جامعه مدني چه تفاوت هاي آينده

و نهايتاً دارند؟ از چه ابزارهاي آينده پژوهي براي مطالعه آينده چين استفاده شده است
و علمي چگونه خواهند بود؟ در حوزه اينكه آينده چين  هاي مختلف سياسي، اقتصادي

مي يافته كه هاي گزارش حاضر نشان :دهد
مطالعات«اي با عنوان رشته در نيمه قرن بيستم، يك علم اجتماعي جديد ميان.1
و سر برآورد كه در آن به شيوه3»آينده و روندهاي ملي اي سيستمي به تحليل مسيرها

___________________________________________________________________________ 
.تهران دانشگاه هيأت علمي عضو٭

1. Chinese Century  
2. Shanghai World Expo  
3. Future Studies  
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بي زدن حدس هنرانتشار كتاب.شد جهاني پرداخته مي ، 1946دجوونل در سال. نوشته
اف ندهيآريتصو پژوهي، هاي تخصصي آيندهو تشكيل انجمن 1951پوالك در سال.ال.نوشته

و ديگران در سالبهتشكيل انجمن آينده جهان  ، تشكيل 1966وسيله ادوارد كورنيش
.پژوهي مدرن است هاي پيدايش آينده ازجمله نشانه 1945در سال» رند«مؤسسه
به آينده.2 .صورت مشخص در دو فاز پيش رفته است پژوهي در چين
به هاي آينده فعاليت:فاز اول و و مطالعاتي است كه درون حكومت صورت رسمي پژوهي

و تكنيك كيفي اين فعاليت. انجام شده است دلفي ها بيشتر با استفاده از روش اكتشافي
در اين دسته از پژوهش. انجام شده است و و قدمت بيشتري در چين داشته ها سابقه

و غالباً در قالب برنامه ساله كشور هاي توسعه پنج دوران جنگ سرد به بعد صورت گرفته
شروع 1953ساله توسعه چين در سال پنجاولين برنامه اينكه ضمن. نمود داشته است

ب و اكنون سيزدهمين . در حال اجراست) 2021- 2016(ساله چين پنجرنامه توسعه شد
و در خارج از بدنه رسمي حكومت آن را:فاز دوم بيشتر توسط روشنفكران جامعه مدني

و با استفاده از تكنيك سناريونويسي انجام شده است و اغلب با روش هنجاري .انجام داده
كه. پژوهي چين در دو فاز موازي پيش رفته است روندهاي آينده.3 فاز رسمي

و هدايت مي و حزب مركزي آن را مديريت يا حكومت و فاز غيررسمي كه مخالفان كند
و بيشتر نگاهي انتقادي به فعاليت حكومت يا روشنفكران جامعه آن را ارائه مي هاي دهند

ر. شود حكومت در آن عرضه مي هم ين آيندهتر مهماستا در همين پژوهان چين را
و آينده توان در دو دسته آينده مي و وابسته به حزب كمونيست پژوهان پژوهان حكومتي

.بندي كرد برخاسته از جامعه مدني دسته
ميو ديدگاه مروري بر آثار.4 سه هاي مطرح شده درباره آينده چين نشان دهد كه

و سياسي چين مطرح شده استسناريو مهم براي آينده اقتصا :دي
،ويكم بيستدر قرنبيرقيبياژدها:نيچـ
، ويكم بيست در قرنيبرزخ:نيچـ
.نيچ افول قرن ويكم بيستقرنـ
دو سياست روندهايپژوهيِ آينده.5 داخلـي در بخـش حكمرانـي سياسـي متـأثر از

:مؤلفه قابل توضيح است
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 دار در چين، اقتدارگرايي ريشه سنت: اول
و ايجاد ترس از تكرار توسل: دوم حزب كمونيست به حافظه تاريخي جامعه چيني

. يك سده تحقيرآميز ديگر
و انديشـه چينـي از زمـان باسـتان در باب مؤلفه اول همان طور كه اشاره شد تفكـر

و انسـداد سيا تاكنون در كنار جبر جغرافيايي مولد حكومـت تـك  و در حزبـي سـي بـوده
و دنيـاي جهـاني شـده حـزب  ارتباط با مؤلفه دوم نيز بايد اشاره كرد كه در دوره معاصر
و معشـيت  و ضمن اولويت به مؤلفه اقتصاد، رفـاه كمونيست الزامات حكمراني را دريافته

و ذلت مي . داند را يگانه راه نجات چين از تحقير
را سي براساس تئـوري توان گفت اگر توسعه سيا در همين راستا، مي هـاي نوسـازي

و رشد اقتصادي بدانيم اين مورد نمي توانـد بـراي جامعـه سياسـي نتيجه محتوم توسعه
و حتـي ميـان  از. مـدت قابـل تصـور باشـد چين حداقل در كوتاه سياسـت چـين بـيش

و غيربومي توسـعه  و انسـجام بـه تأثيرپذيري از روندهاي خطي شـدت از سـنت وحـدت
و گوياي اين نكته مهـم اسـت كـه اگـر حـزب  و تمدن چيني متأثر شده دروني فرهنگ
و تـداوم  كمونيست بتواند به دو اولويت اصلي جامعه چين يعني حفظ تماميت سرزميني

و آن را به امري با و رفاه اقصادي همت بگمارد تـوان انتظـار ثبات مبـدل كنـد نمـي رشد
اسي جدي از سياست داخلي چين داشـت؛ مگـر آنكـه صـرفنظر از جامعـه بـه تغيير سي

و چالش . هاي دروني حزب ارجاع داده شود اختالف
هاي دولت گيري هاي حزبي كه در بسياري از مواقع در نوع تصميم وجود شكاف.6

چين نيز بازتاب داشته يكي از محورهاي مهمي است كه امروز برخي معتقدند به موازات 
و مي توسعه بيشتر اين كشور عميق رشد و و تر شده تواند در آينده هويت سياسي

به. گيري درون اين كشور را با مشكل مواجه كند انسجام تصميم با وجود اينكه حجم رو
به افزايش اختالف مي نظرها در حزب كمونيست غيرقابل انكار است، اما يك نظر رسد در

ميه بينانه تمامي اين جناح نگاه واقع تواند به تضعيفا بر حفظ اصولي كه خدشه به آنها
همه آنها توسعه چين را راه بقاي حكمراني حزبي. نظر دارند اتفاقچين منجر شود 

كم مي مي دانند؛ همه آنها نقش ايدئولوژي را در عصر جديد مي رنگ و همگي دانند بينند
نتيجه بايد برايدريابد كه توسعه اقتصادي چين دير يا زود به حوزه سياسي تسري مي



 پژوهي جهان آينده 1042

مي. ريزي كرد آن برنامه توان ادعا كرد كه اگرچه اين شكاف حزبي وجود به همين دليل،
مدت به حدي تواند حداقل در ميان دارد، اما در مقايسه با ساير تعارضات هويتي نمي

. پذير كند برانگيز باشد كه انسجام دروني چين را در سطح هيئت حاكمه ضربه چالش
از ايناب يا حال، وجود برخي متغيرهاي مياني جمله توقف رشد اقتصادي يا كند شدن آن

و همراه شدن آن با حمايت خارجي  افزايش سطح انتظارات مشاركت سياسي ازسوي جامعه
و به حوزه مي .برانگيز مبدل سازد اي چالش تواند اين شكاف حزبي را در بلندمدت فعال

از.7 و بروز جمهوري خلق چين در جهان امروز هاي ين جلوهتر مهميكي ظهور
هاي مختلف حكمراني موفق، ديگر، در ميان شاخص بيانيبه. اقتصاد اين كشور است

به تواند عالي شاخصي كه مي به ترين نمود موفقيت حزب كمونيست و چين طور طور خاص
و شاخص و معيشتي اين كشور عام باشد تحول اساسي در اقتصاد .استهاي رفاهي

هاي ايجاد نظام مسئوليت قراردادي در نواحي كشاورزي، احياي تجارت.8
و اصالح نظام  اختصاصي در نواحي شهري، تمركززدايي اساسي از اقتدار مؤسسات دولتي

.قيمتگذاري نامعقول، چهار محور مهم اصالحات دنگ در حوزه اقتصاد بود
مي در ميان موفقيت.9 توان به افزايش توليد ناخالص داخليچين هاي اقتصادي چين

كمتر از يك تريليون 1993لحاظ حجمي اين افزايش در سالبهكه حاليدر. اشاره كرد
تريليون دالر رسيد كه اين امر اقتصاد10به حدود 2013دالر بود، اين ميزان در سال 
عالوه آمار سالبه. در رتبه دوم قرار داد) تريليون دالر16اب(چين را بعد از اياالت متحده 

مي 2016 از نيز نشان تريليون دالر رسيده11دهد كه توليد ناخالص داخلي چين به بيش
به. شاخص مهم ديگر افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي بود. است

و توسعه مشاغل نوين توليدو خصوصي سهم ماليات از موازات گسترش شهرنشيني
افزايش يافت 2012درصد در سال23به حدود 1996درصد سال10از ناخالص داخلي

ميبهكه با توجه به حجم جمعيتي چين تحولي جدي  .رود شمار
طوري كه مازادبه. در حوزه تجارت نيز اقتصاد چين رشدي شگرف را تجربه كرد.10

د40تجاري چين از  ميليارد دالر در سال 260به چيزي حدود 1997 سالر ميليارد دالر
به 2008رسيد؛ اين در حالي بود كه در سال 2013 ميليارد دالر 297اين ميزان حتي

كه 2016اين حجم باالي مازاد تجاري در سال. هم رسيده بود به حدي رسيده است
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و حدود چين را كارخانه دنيا ناميده د25اند ميدرصد مجموع كاالهاي .كند نيا را توليد
بررسي روندهاي معاصر اقتصاد چين، اگرچه حاكي از يك روند روبه رشد بوده.11

و كليــت آن بــه يكــي از مظــاهر پيشــرفت چــين در دنيــاي معاصــر تبــديل شــده، امــا 
و نشيب در آتيـه اسـت آينده اقتصـاد. پژوهي اقتصاد اين كشور حاكي از يك روند پرفراز

محيطي، ضعف بخش جمله شكاف درآمدي، چالش زيستازچين با چندين چالش جدي 
و وابستگي به سرمايه در كشاورزي، شهرنشيني فزاينده، مصرف پايين و صـادرات گـذاري

.رو استهآينده روب
ميبه.12 به نظر عنـوان حـوزه دليل تمركز دولت چـين بـر حـوزه اقتصـاد بـه رسد
بل زا، دگرديسي سياست مشروعيت اقتصـاد. ندمـدت دشـوار اسـت هاي اقتصادي الاقل در

و بخش خصوصي نمي تواند در قالب مدل نئوكالسيك به فعاليت چين هنوز دولتي مانده
مي چالش. بپردازد هـاي بينـي يـرغم پـيش بـه توانـد هاي موجود فراروي اقتصاد چين نيز
و چندان دور با توليد بحراننهاي بينانه از سرعت رشد اقتصادي چين، در آينده خوش  هـا
در اي عالوه بر كند كردن سرعت رشد اقتصـادي بـه نارضـايتي هاي زنجيره نوسان هـايي

و يا تعديل شرايط كسب .وكار منجر شود زمينه ضرورت اصالحات
و مراكـز علمـي در دوران بعـد از اصـالحات در حوزه علمي گسترش دانشگاه.13 هـا

بي به در طوري كه امروزه صدها دانشگاهبه. سابقه بوده است شدت و در اين كشور دائر بـوده
و از دانشجويان خـارجي داشـته هاي علمي مختلف فارغ رشته التحصيالن بسياري در داخل
همچنين اين كشور براساس آخرين آمارهاي توليد علم با اختالفـي فـاحش در رأس. است

و 2012اين كشور در سـالكه چنان برترين كشورهاي توليدكننده مقاالت علمي قرار دارد
مقاله در جايگاه اول توليـد علـم قـرار گرفتـه 66301با توليد ISIبراساس اطالعات پايگاه

و  . درصـد از توليـدات علمـي جهـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت15/74بررسي شـود
بـا كشـور چـين 2015بندي پايگاه اسكوپوس در توليد مقاله در سال همچنين براساس رتبه

رت 416409توليد  كه(Hدر شاخص. كسب كرد) 597007(به دوم را بعد از آمريكا مقاله،
و تأثيرگذار را از مقاالت بي مي مقاالت باكيفيت 20رتبـه چـين در ميـان) كند كيفيت جدا
مي ترين رتبه كشور توليدكننده كمي مقاالت جزء پايين و نشان دهد كـه در عرصـه ها بوده
و داراي ضعفكيفي توليد علمي اين كشور هنوز نيازمند  .هاي جدي است كار بيشتر
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و نياز تأكيد چندباره دولت.14 و تعميق صنعتي شدن هاي مستقر بر لزوم تسريع
و گاز باعث شده كه پيش روزافزون به منابع انرژي به و بيني خصوص در حوزه نفت ها

پژوهي انرژي در چين بيانگر ارقامي نجومي در مصرف يا واردات انرژي اين كشور آينده
تا اساس برآوردهاي سازمان بينبر. باشد المللي انرژي، ميزان تقاضاي چين براي نفت
به 2030سال  به 808مجموعاً و تقاضا براي گاز طبيعي  236ميليون تن خواهد رسيد

رسد كه اينها همگي حاكي از نيازهايي اساسي در حوزه انرژي ميليارد متر مكعب مي
از حوزه انرژي نشان پژوهانه حال، شايان ذكر است كه برآوردهاي آينده اينبا. چين است

و گاز 2050تا سال 2015دهد كه در دوران بعد از سال مي ميزان توليد منابع نفت
و اين مي تواند در برابر نياز روزافزون چين به چالشي عمده تبديل روندي نزولي داشته

:شود كه اين چالش در دو قالب خود را نشان خواهد داد كه عباتند از
شدا اول . ينكه چين در دسترسي به بازارهاي خريد انرژي دچار مشكل خواهد
هايي باال خواهد بود كـه ناگزير از انجام هزينه،اينكه حتي در صورت دسترسي دوم

و كاالهـا را بـا اين امر مي و بعضـاً سـوددهي توليـدات تواند هزينـه توليـد را بـاال بـرده
. هاي جدي مواجه كند ترديد

و گفتگوهاي بيشتري درباره آينده جهاني شدن از زمان انتخ اب دونالد ترامپ بحث
هم. وجود دارد و و اقدامات ترامپ فضا را فراهم آورده است تا هم مقامات اظهارات

و رسانه كانون شدن را در دست ها استدالل كنند كه اگر آمريكا هدايت جهاني هاي تفكر
خ حتي يك روزنامه استراليايي. واهد گرفتنداشته باشد اين امر در دست چين قرار

خارج شود چين ممكن است1استدالل كرده است اگر آمريكا از موافقتنامه فراپاسيفيك
. در جايگاه رهبري موافقتنامه قرار گيرد

مي هاي بالقوه چين ظرفيت دهد تا جايگاه اول اي دارد كه وزن قابل توجهي را به آن
ك 2030را در سال  خوبي درك كرده است اهميتبهآنچه كه چين. سب كنددر جهان

و زيرساخت  و توسعه اقتصادي استو حملاتصال و ترابري براي رشد . نقل
و ستون2ين چارچوب در اين راستا طرح يك كمربند يك جادهتر مهم با دو ركن

: است
___________________________________________________________________________ 

2. One Belt one Road  
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 كمربند اقتصادي جاده ابريشم،.1
. ويكم بيستجاده ابريشم دريايي قرن.2

70درصد از توليد ناخالص داخلي جهاني،55اي دربرگيرنده اين پروژه توسعه
و . درصد از منابع شناخته شده انرژي است75درصد از جمعيت جهان

يكي از قطعات سازنده طرح يك كمربند يك جاده، طرح مشاركت جامع اقتصادي
ا. است1اي منطقه ستراليا، نيوزلند، اين طرح اتحادي است به رهبري چين كه شامل

و كشورهاي آسه مي چين، هند، ژاپن، كره جنوبي 2.شود آن

 پژوهي تاريخچه آينده.1-14
به آينده .صورت مشخص در دو فاز پيش رفته است پژوهي در چين

به هاي آينده فعاليت:فاز اول و و مطالعاتي است كه در حكومت صورت رسمي انجام پژوهي
و تكنيك كيفي دلفي انجام اين فعاليت. شده است ها عمدتاً با استفاده از روش اكتشافي
و در دوران اين دسته از پژوهش. شده است و قدمت بيشتري در چين داشته ها سابقه

و ساله كشور نمود هاي توسعه پنج اغلب در قالب برنامه جنگ سرد به بعد صورت گرفته
شروع 1953ساله توسعه چين در سال شايان ذكر است كه اولين برنامه پنج. داشته است

و اكنون سيزدهمين برنامه توسعه پنج . در حال اجراست) 2021- 2016(ساله چين شد
و در خارج از بدنه رسمي حكومت انجام:فاز دوم كه بيشتر روشنفكران جامعه مدني

كه داده و با استفاده از تكنيك سناريونويسي انجام شده است اند اغلب با روش هنجاري
. شود در ادامه به تفصيل به اين موضوع پرداخته مي

و فناوري مدرن بود، اما در اوايل قرن بيستم چين در مرحله آغازين گسترش علوم
و تجاوزهاي خارجي باعث شد كه چين فرصت قابل توجهي را در اين  درگيري در جنگ

، 1949پس از تأسيس حكومت جمهوري خلق چين در سال. زمينه از دست بدهد
و جنبش علمي را آغاز كرد3دولت چين آكادمي علوم چين . را تأسيس

و به سا اگرچه در دوره پس از جنگ سرد اي بـا، پـروژه 1992ل صورت مشخص در

___________________________________________________________________________ 
1. RECP 
2. Butler, 2012 
3. CAS 
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بـه پايـان رسـيد، امـا موضـوع 1995و در سال1كليد خورد» نگاري چين آينده«عنوان
و آينده آينده .پژوهي سابقه بيشتري در تاريخ چين داشته است نگاري

الي–وزير وقت نخست 1956براي مثال در ژانويه سال از كميسيون-چوئن
اد برنامه ارات مرتبط برنامه بلندمدت ملي را براي توسعه علم ريزي درخواست كرد كه با

ترين دستاوردها در جهان علم او بعدها تأكيد كرد كه پيشرفته.و فناوري طراحي كنند
و ادارات علمي چين  و توليدي، دفاع ملي و برايبهبايد از درون ادارات آموزشي زودي

و فناوري كه بسيار نيازمند بازسازي . ملي چين است آغاز شود كمك به توسعه علم
و فناوري چين؛ در آن مناطق همتراز12انتظار هم اين بود كه بعد از سال توسعه علم

و قدرت . هاي جهاني ديگر باشد با شوروي
كميته مركزي حزب كمونيست چين در مراسم افتتاح كميته 1956فوريه24در

و  و فوچون لي، مورو گوو يي بو بو مركزي علوم شوراي ايالتي چين، پوليت بوروي را مدير
شد جينگفو ژانگ معاون رئيس. رئيس تعيين كرد نايبسيگوان لي را  . جمهور دبير كل

و تعداد كميته از 600-700اي سازماندهي شد و تعدادي متخصص دانشمند چيني
نتيجه طرح برنامه بلندمدت ملي براي توسعهدر. ريزي كنند شوروي را گرد هم آورد برنامه

و فناوري  شد 1956ساله در آگوست12مشهور به برنامه) 1967-1956(علم 2.كامل

ب. در دسامبر همان سال كميته مركزي حزب برنامه را تأييد كرد 57رنامه در اين
و در 616وظايف پژوهش حوزه علمي مشخص شده بود كه عبارت12طرح پژوهشي

:بودند از
،اي آميز از انرژي هسته استفاده صلح.1
از فناوري پيشرفته، مهارت نيمه.2 رسانا، كامپيوترهاي الكترنيكي، فناوري كنترل

و سنجش از راه دور، دستگاه راه و وسايل كنترل ،دور هاي الكترنيكي
جت.3 ،ها فناوري مربوط به نيرو محركه
و ابزار دقيقفرايندهاي خودكارسازي.4 ،توليدي
و منابع نادر ديگر دورنماي زمين.5 ،شناسي نفت

___________________________________________________________________________ 
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بر.6 هاي جديد آلياژ متالوژيكي جديد از طريق ايجاد سيستمفرايندهاي تحقيق
،در راستاي شرايط واقعي گنجينه معدني چين

و توسعه استفاده جامع از سوخت.7 جديد در سنتز ارگانيك براي فرايندهاي ها
،صنايع سنگين

و ماشين توسعه انواع جديد ماشين.8 ،آالت با ابعاد بزرگ آالت توليدكننده انرژي
و فناوري مربوط به رويكردهاي گوناگون براي توسعه منسجم.9 مسائل اصلي علم
و رودخانه زرد هاي بزرگ مانند يانگ رودخانه ،تسه
بررسي مشكالت كليدي علم ناشي از استفاده از مواد شيميايي، مكانيزاسيون.10

،رساني كشاورزي چيني روزو برق براي به
و برطرف كردن بعضي بيماري.11 هاي مزمن كـه بـه سـالمتي جلوگيري، كنترل

،رسانند انسان آسيب مي
1.طبيعي هاي اساسي علوم بعضي مسائل كليدي در نظريه.12

از50، 1963تا سال ساله در ليست12وظيفه كه در برنامه57وظيفه تحقيقاتي
و براي كاربرد. آمده بود به پايان رسيد بعضي از آنها پيش از زمانبندي برنامه تمام شده بود
ساله نقشي كليدي در تمركز12اين تحقيقات ثابت كرد كه برنامه.شد صنعتي استفاده مي

و توسعه كشور بر بعضي از تالشمنابع مح و فناوري دود تحقيق و مشخص علم هاي اصلي
و فناوري چين شكوفايي توسعه را به خود ديددر. داشته است از. نتيجه مسئوليت علم بعضي

و رساناهاي الكترونيك، علوم كامپيوتري، فيزيك هسته هاي علمي نوظهور مانند نيمه رشته اي
خناو هواپيمابر موشكي  ميألتأسيس شد كه نه تنها بعضي از كرد، بلكه هاي تحقيقاتي را پر

و كشورهاي پيشرفته بسيار كاهش داد و فناوري را بين چين 2.فاصله علم

از» توسـعه روسـتايي«ايـن حركـت،. بـود» برنامه صاعقه«برنامه مهم ديگر چـين
و فناوري توليد كشاورزي را از سال  بعد، همراه با آموزشبه 1985طريق پيشرفت علوم

و  و همگـاني كـردن علـوم كشـاورزي مكـانيزه هـدف قـرار داده بـود عمومي روستاييان
.تر را به بخش خصوصي واگذار كرد هاي كشاورزي در قطعات كوچك زمين

و تكنولوژي«برنامه مهم ديگر بـر ايـن برنامـه مبتنـي.بـود»برنامه ملي اشاعه علوم
___________________________________________________________________________ 
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و شركت دو حمايت از مراكز و فني در عرصههاي و لتي بود كه توسعه علمي هاي تجـاري
و تجربيات مـديران آمـوزش اقتصادي را دنبال مي و دستاوردها و چينـي كرد هـاي ديـده

هـاي داد تـا شـركت هاي دولتي قـرار مـي ماوراي بحار را در اختيار مديران سنتي شركت
و به بخش خصوصي سپرده شوند دولتي كوچك ا. تر شده به بعد 1980ز سال اين برنامه

و تأثير بسزايي در رشد اقتصادي اين كشور داشت . دنبال شد
و در سال 1992نگاري چين از سال پروژه بعدي آينده . به پايان رسيد 1995شروع

و تحت عنوان در چهار حوزه» هاي حياتي تعيين فناوري«اين پروژه در سطح ملي
ب و و مواد جديد شد 600ا همكاري اطالعات، بيولوژي، صنايع نتيجه. كارشناس انجام

و اولويت پروژه عالوه بر و راهنمايي براي 124بندي تعيين فناوري حياتي، مرجع
شد پنجريزي برنامه و فناوري 1.ساله نهم علم

بـه اجـرا 1998هاي مهم دولت چين، برنامه مشعل بـود كـه در سـال يكي از طرح
حد. گذاشته شد در مناطق2منطقه توسعه فناوري پيشرفته50ود طبق اين برنامه، چين

و با كمك بنگاه و نواحي ايجاد كرد هـا بـه هاي تجاري بخش خصوصـي دانشـگاه مناطق
و معافيت و وام صنعت متصل شد و هاي تسهيالتي براي شركت هاي مالياتي هـاي بـزرگ

شد بنگاه .هاي متوسط منظور
د»برنامه نوآوري دانش« و در زمان 1998ر سال برنامه مهم ديگري بود كه
شد رياست : اين برنامه متشكل از سه فاز بود. جمهوري جيانگ زمين ارائه

،)2000- 1998(ـ فاز آغازكننده
،)2005- 2001(بخشيـ فاز تحقق

 ). 2010- 2006(ـ فاز توسعه پايدار
، آكادمي علوم چين، موقعيت استراتژيك آن را معين كرد، در اجراي اين برنامه

و تنظيمات مجدد بيشتري را براي تورالعملدس هايي را براي اداره كردن آكادمي تنظيم
و در انتقال از نسل قديمي طرح تر تحقيقات به نسل جديد هاي انضباطي معرفي كرد

و توسعه موفق شد 3.تحقيق

___________________________________________________________________________ 
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در ذيل برنامه 1998از سال»بنيادين تحقيقات هاي اولويت توسعه ملي برنامه«
و. نوآوري دانش مطرح شد اين برنامه راهبردهاي چندوجهي براي توسعه پژوهش

و معنوي در حوزه تحقيقات در علوم پايه را هدف و به تشويق مادي هاي اقتصاد، قرار داد
و عرصه فناوري . هاي نو توجه كرد انرژي، بهداشت

برنامـه ديگـري بـود كـه همپـا بـا گسـترش، عنـوان»ملي جديد توليدات برنامه«
و ثبـت همكاري و مالكيـت فكـري هاي چـين بـا جهـان خـارج، اسـتانداردهاي جهـاني

و فناوري 1.ها قرار داد هاي باال را در رأس برنامه اختراعات

در سال»ارجح صنايع فناوري نگاري آينده« نگاري ديگري تحت عنوان پروژه آينده
و صنايع پيشرفته انجام گرفت كه هاي كشاو، در حوزه1999 ينتر مهمرزي، اطالعات

:اهداف آن عبارت بودند از
و انتخاب رهيافت تعيين فناوري.1 هاي تحقيقاتي، تعيين معيار هاي حياتي، تعيين

و گنجاندن آنها در برنامه انتخاب فناوري .هاي توسعه هاي ملي

و برنامه گيري كمك به تصميم.2 ريزيو فناوري، كمك به برنامههاي علم ريزي ها
و دولت توسعه اقتصادي در سطح ملي، بنگاه .هاي محلي ها

و دانشگاه هدايت فعاليت.3 و توسعه در مؤسسات .ها هاي تحقيق

و شركت.4 و مرجعي براي مؤسسات ها تا آنها در انتخاب فراهم كردن منبع
.هاي آتي از آن مرجع كمك بگيرند فناوري

ا.5 و هاي اقتصادي، يجاد تعامالت مختلف بين علم، صنعت، مؤسسات، بنگاهتشويق
و غيره دانشگاه .ها، مراكز كارآفريني

از(كارشناس 1200در اين پروژه بيش از درصد آنها از مؤسسات80كه بيش
و دانشگاه و توسعه هاي محلي، پرسشنامه، كنفرانس، از طريق كارگاه) ها بودند تحقيق

و اظهار .نظر كتبي مشاركت داشتند مصاحبه

:در سه بخش 2003-2004هاي پروژه بعد در سال
و ارتباطــات و شــبكه:ـــ فنــاوري اطالعــات هــاي شــامل كـامپيوتر، امنيــت اطالعــات

و بصري كامپيوتري، ارتباطات، نرم و سمعي .افزار، اطالعات جامع

___________________________________________________________________________ 
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و فناوري زيستي و شامل فناوري زيستي كشاورزي، علم:ـ علوم حياتي حيات، صنعت
و دارو .محيط

شامل مواد با ساختار مدرن، مواد با كاركرد جديد، مواد اطالعات:ـ فناوري مواد جديد
و مواد نانو انجام شد .الكترونيك

و در طول سه اين پروژه . ماه به اتمام رسيد21مرحله
اجتماعي چين، ارزيابي روندهاي- شامل طراحي پروژه، تحليل نيازهاي اقتصادي:مرحله اول

و فناوري در چين، معرفي فناوري ، انتخاب)فن 222(ها براي مطالعه در فرآيند دلفي علم
؛)سمينار40(ايو برگزاري سمينارهاي مشاوره) كارشناس 1000(كارشناسان
 دلفي؛ فرايند بردارنده اجراي دو دور در:مرحله دوم
و انتشار نتايج آينده:مرحله سوم .نگاري بود انتخاب تكنولوژي حياتي

و به دنبال آن در سال نگاري بعدي مشابه با سومين پروژه آينده آينده هاي نگاري
: هاي در بخش 2004- 2005
و گــاز، نيــروي الكتريــك، انــرژي هســته زغــالشــامل(انــرژي.1 اي، ســنگ، نفــت
و ساير انـرژي هاي تجديد انرژي هـاي جديـد، حفاظـت از انـرژي شونده انرژي هيدروژني

؛)نقلو ساختمان، حفظ انرژي صنعت، حفظ انرژي حمل
و محيط زيست.2 شامل محيط اكولوژيكي، منابع معدني جامد، منابع نفت(منابع

و درياييو گاز، منابع زيس ،)تي، منابع آبي
مدل صنايع پيشرفته، مهندسي ديجيتال تجهيزات، اتوماسيون،(صنايع پيشرفته.3

جريان صنعتي، طراحي ديجيتال صنعت سازگار با محيط، صنعت نانو، تجهيزات منابع 
تجهيزات كشاورزي، تجهيزات حفظ محيط فراوري نقل، صنعتو انرژي، تجهيزات حمل

شد) كتريك خانگي، مهندسي درياييزيست، وسايل ال .انجام
و زير28اين سه بخش شامل 1.فناوري مطالعه شدند 261بخش

و ميان«نگري حكومتي در چين برنامه مهم ديگر آينده مدت توسعه طرح بلندمدت
و فناوري تائو مطرح جمهوري هو جينو در زمان رياست 2006بود كه در فوريه» علم

و به مرحله  و گروهي. اجرا درآمدشد كار نگارش اين طرح، سه سال طول كشيد

___________________________________________________________________________ 
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و متخصص با حضور رئيس 2000متشكل از آن) سرگروه(جمهور دانشمند كار نگارش
و15اين طرح. را انجام دادند ساله راهنماي ضروري اقدام عملي در حوزه توسعه علم
و فناوري در چين. فناوري است است 2020تا سال هدف كلي اين طرح گسترش علم

: شرح است بدينكه جزئيات آن 
و فناوري براي تضمين پيشرفت اقتصادي و توانمندي علم –قابليت نوآوري ملي

و امنيت ملي بايد حاصل شود تا از اين طريق حمايت قدرتمندي را براي اجتماعي
و حركت چين به سمت جامعه بهتر فراهم كند و توسع. پويايي ه قدرت جامع تحقيق

و فناوري آخرين كشفيات بايد تقويت شود بعضي از نتايج تحقيقاتي. براي تحقيق پايه
و هر تالشي بايد صورت پذيرد تا چين را به يك  به اندازه سطح جهاني بايد حاصل شود

طريق، حمايت كامل براي چين فراهم بدينكشور پيشرو به سمت نوآوري تبديل كند تا 
و فناوري  1.تبديل شود ويكم بيستدر نيمه قرن شود به قدرت علم

و پانل بوده است روش اجراي اين پروژه تركيبي از روش كارشناسان. هاي دلفي
مي گونهبهبايد  و اجرايي شدند كه نظرات آنها نتايج نهايي پروژه را وزين اي انتخاب تر تر
:شدمياساس ضوابط زير انتخاببربه همين منظور يك كارشناس بايد. كرد مي

،)مخصوصاً براساس منافع ملي بلندمدت(ـ داشتن ديد استراتژيك درباره مسائل
 سال مسئوليت در زمينه مربوط،10ـ داشتن حداقل

و توسعه، دانشگاه ها،ـ اينكه گروه كارشناسي بايد تركيبي از افراد مؤسسات تحقيق
و ادارات دولتي باشند .مؤسسات اقتصادي، مراكز كارآفريني

 معيارهاي انتخاب فناوري

كل فناوري.1 يعني اينكه(نگاري فناوري را پوشش دهد آيندهفرايند هاي منتخب بايد
؛)ها بايد جامع باشد انتخاب فناوري

حل.2 فناوري بايد پيشرفت كند، وجود آن براي توسعه صنعتي ضروري باشد، در
ز و حفاظت محيط و اجتماعي . يست مفيد واقع شودمسائل پيچيده توسعه اقتصادي

 صورت گسترده كاربرد دارد؛ احتمال بر آن باشد كه آن فناوري در بازار آينده به

___________________________________________________________________________ 
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و ايجاد صنايع جديدتر را موجب شود؛.3  فناوري بايد در جامعه نوآوري داشته باشد
 قابل دستيابي باشد؛ 2010فناوري تا قبل از سال.4
و به توسعه صنايع جديد فناوري بايد منطبق با نيازهاي توسعه.5 صنايع اساسي باشد

 كمك كند؛
و مهارتي در انتخاب فناوري توانايي.6  ها لحاظ شود؛ هاي مالي
هاي بديل، فناوري منتخب بايد در مقايسه با فناوري مدت براساس منافع ملي بلند.7

.داراي نفع بيشتري باشد

چ هاي پروژه آينده يافته و تكنولوژي در يننگاري علم

و مرحله دوم اجراي مرحله اول تا معرفي تكنولوژي(نگاري دو مرحله كلي پروژه آينده ها
.داد عمده داشت تبع آن دو برونبهو) دلفي

هم اول و ذهني خبرگان هر حوزه در پانل اينكه در اثر هاي مختلف، كليه افزايي فكري
و تكنولوژي . وجود داشت، مشخص شدندهايي كه امكان توسعه آنها در آينده موضوعات

به اينكه اين تكنولوژي دوم و موضوعات اي از كارشناسان وسيله طيف گسترده ها
و اولويت . بندي شدند ارزيابي

هاي اهميت فناوري، منافع اقتصادي فناوري، اثر پس از اتمام دو دور دلفي، شاخص
فناوري بر صنايع مدرن، اثر فناوري بر صنايع سنتي، اثر فناوري بر حفاظت از محيط 
و استفاده بهينه از منابع، اثر فناوري بر كيفيت زندگي، جايگاه چين در فناوري  زيست

و نتيجه در مقايسه با ساير كشورها بر و تحليل شد :از قبيلهايي سؤالرسي
و توسعه فناوري چين،.1  سطح تحقيق
و توسعه فناوري،.2  روش تحقيق
 اهميت فناوري،.3
كه.4 :تحليل مزاياي اقتصادي فناوري نشان داد

و يا بيشتر از پنجها چين در اكثر حوزهكلي طوربهـ براساس نظر پاسخگويان سال
از. رو عقب است كشورهاي پيش فناوري بررسي شده83براي مثال در زمينه فناوري زيستي

در مورد همتراز كشورهاي پيشهفت در  و .سال از آن كشورها عقب استپنج مورد76رو
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از%)63( 303ـ به عقيده كارشناسان به 483مورد صورت مستقل فناوري بايد
وو در چين) بدون مشاركت با كشورهاي ديگر( يك%)37(مورد 180انجام گيرد در

و پژوهش مشترك با كشورهاي ديگر صورت پذيرد .كار

و صنايع پيشرفته، تحقيقـ در حوزه و محيط زيست، مواد جديد هاي انرژي، منابع
.و توسعه بيشتر بايد داخلي باشد تا خارجي

و توسع و هم تحقيق و توسعه داخلي هـ در حوزه فناوري زيستي هم تحقيق
.مشترك بايد توسعه يابد

و توسعه مشتركـ در زمينه اطالعات به )مرزي مشاركت برون(طور عمده بر تحقيق
.تأكيد شده است

ـ براساس شاخص اهميت فناوري، اثربخشي پس از استفاده فناوري، برتري در
و در نظر مقياس بين المللي، راه رسيدن به پيشرفت، زمان الزم براي تفوق فناوري

و فناوري برتر از ميان كل فناوري 100رفتن عوامل محدودكننده فناوري،گ 10ها
ازبر. فناوري برتر در هر حوزه معين شد فناوري حائز رتبه 100اساس شاخص اهميت

به11هاي زيستي، مورد به حوزه فناوري22مورد به حوزه اطالعات،26برتر،  مورد
و20مورد به انرژي، پنج مواد جديد،  و انرژي مورد به صنايع16مورد در زمينه منابع

.پيشرفته تعلق داشت

:هاي زيستي در حوزه فناوري
 هاي محيطي، فناوري مقابله با آالينده.1
 هاي كاركردي گياهي، فناوري پژوهش درباره ژنوم.2
 فناوري انتقال ژن گياهي،.3
با.4 و باز توليد محصوالت كشاورزي تراريخته  ده باال، كيفيت
 فناوري كنترل كيفيت محصوالت فناوري زيستي،.5
ــوري بيمــاري.6 و تشــخيص ف ــه ــاوري قرنطين ــف فن ــي در ردي و انگل ــر هــاي واگي
.هاي مهم قرار گرفتند فناوري

و براساس شاخص مزيـت اقتصـادي شـبكه اطالعـات، فنـاوري زيسـتي كشـاورزي
و  و صـنعت، فنـاوري حفـظ فناوري زيستي پزشكي، مواد جديد مرتبط با توليد سـاخت
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و اطالعات، فناوري زيستي، مـواد ترتيب در حوزه نگهداري انرژي ساخت به هاي ارتباطات
و انرژي از اولويت مزيت اقتصادي برخوردار .ندجديد

و منافع اقتصادي فناوري، رابطه در اين مطالعه رابطه آماري بين اثر فناوري بر صنايع
و منافع اقتصادي از ديدگاه گروه و استفاده بهينه از منابع هاي بين حفظ محيط زيست

و توسعه دانشگاه(كنندگان فناوري مختلف كارشناسي مثل تهيه و مؤسسات تحقيق و) ها
شد) صاحبان صنايع(فناوري كارگيرندگان به عالوه بر موارد فوق رابطه بين. بررسي

و زمان تحقق فناوري  هر(شاخص اهميت كه) حوزه6براي و نتيجه نشان داد :بررسي شد
و هم زمان تحقق اندك.1 و فناوري زيستي هم داراي اهميت باال فناوري اطالعات

و سرعت پيشرفت اين فناو . ها در جهان استريهستند كه حاكي از اهميت
فناوري صنايع پيشرفته داراي اهميت نسبتاً باالست، ولي زمان الزم براي تحقق.2

از. آنها نيز باالست يعني اينكه كشور چين در اين زمينه هنوز به مدت چند سال
1.رو عقب است كشورهاي پيش

بد هاي آينده خصوص فاز دوم فعاليت در و پژوهي در چين كه در خارج از نه حكومت
و با روش سناريونويسي انجام شده است مي توان گفت در سطح جامعه توسط روشنفكران

در هاي آيندهو بعد از برگزاري نمايشگاه جهاني شانگهاي، فعاليت 2010از سال  پژوهانه
و روشنفكران گسترش قابل توجهي داشته است . ميان مقامات، پژوهشگران

هايي كه در فضاي عمومي جامعه بيشتر بحث 2010- 2011هاي براي مثال در سال
بوده) 2015- 2011(ساله حزب كمونيست اتفاق افتاده است درباره برنامه دوازدهم پنج

و روشنفكران جامعه هم تعداد قابل توجهي از پژوهشبه. است و عالوه پژوهشگران ها
: اند از جمله پژوهانه را منتشر كرده مطالعات آينده

،2آينده چينـ
،20153حركت به سمت:ـ چين

،20204ـ چين در
 آرزوي چين،: 2025ـ

___________________________________________________________________________ 
.4ص، 1386، بخشي.1

2. China’s Future  
3. China: Moving Towards 2015.  
4. China in 2020.  
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و موفقيت مشترك،: چين 2030ـ  به سمت سعادت
 سال در آينده،30:ـ چين

و شوك چين: 2049ـ 1.عقيده در چين

هاي متنوع بيني بنابراين مهم است كه آينده چين مطالعه شود نه به خاطر اينكه پيش
به آينده. درست هستند لزوماً هاي جديد داليل سياسي مهم است، زيرا ظهور راه شناسي چين

بنابراين. تفكر درباره آينده در چين، بخشي از تغيير در قدرت هنجاري از غرب به شرق است
نه مطالعات آينده و بايد به آن توجه شود اينكه آنها درست هستند، دليلبهپژوهي مهم است

پژوهي ارائه هايي كه درباره آينده طرح. اينكه اين امر در چين جديد استلدلي بلكه به
مي؛ شوند بسيار مهم هستند مي و زيرا آنها به ما گويند كه مردم چين چگونه با گذشته، حال

مي آينده مرتبط مي و چگونه با مردم در ديگر كشورها در شرايط كنوني تعامل .كنند شوند

به آثار متعددي درباره آينده و هم در بيرون پژوهي چين هم در داخل جامعه چين
 ستون هشت: چين كالن روندهاييكي از اين آثار بيروني كتاب. رشته تحرير در آمده است

زيرا نويسندگان آن ادعا؛ بينانه است است كه بخشي از تمايل خوش2)2010( جديد جامعه
و يك مدل سياسي 2009كنند كه چين در سال مي و اجتماعي جديد يك نظام اقتصادي

خوبي ثابت كند كه پايان تاريخ فقط يك مكث در راه تاريخ بودهبهتواند را ايجاد كرد كه مي
با 2007در3.است ايجاد4جين را در تيان» Naisbitt«دو نويسنده كتاب، كانون تفكري

و پژوهشكردند تا به عنوان يك كانون تفكر مستقل مج 5.هاي آنها باشد ري تحقيقات

ارزش چنداني ندارد، چون چيزي بيشتر چين كالن روندهاياگرچه محتواي كتاب
و فراينـد از بازتوليد شـعارهاي تبليغـات رسـمي بيجينـگ نبـوده اسـت، امـا  تحقيقـات

و آشكار از آينده انتشارات نشان : پژوهي چيني است دهنده دو جريان مشخص
كـرد چـين كشـوري اول؛ تغيير از قرار گرفتن آينده در بيرون چين كه تصـور مـي

و غرب مصداق پيشرفت است عقب و در حال توسعه است . مانده
هـاي پژوهـي از مقامـات چـين كـه در قالـب برنامـه دوم؛ تغيير از كنشگران آينـده

___________________________________________________________________________ 
1. Callahan, 2013,p. 7.  
2. china’s Megatrends: the 8 Pillars of a New Society  
3. Naisbitt,2010.  
4. Tianjin  
5. Callahan, 2013,p. 7.  
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مي پنج و كنند بـه سـط ساله توسعه اقتصادي حزب كمونيست آينده را طراحي ح جامعـه
مي مردم كه آينده . كشند هاي متفاوتي را براي چين به تصوير

و اختالف و غرب نيست، بلكه درون بنابراين دعوا نظر بر سر آينده صرفاً بين چين
و بين گروه در همين راستا،. هاي مختلف از روشنفكران چين نيز وجود دارد خود چين

و مراجعه به تعداد قابل توجهي از براي خيلي از افراد در چين، غرب ديگر  آينده نيست
و كتاب مي آثار . دهد ها اين موضوع را نشان

اين. چين اكنون خودش آينده است1آيندهدر سال30: چينبراي مثال در كتاب
هايي در چند سال گذشته درخصوص خوبي با آشكار شدن استداللبهتوان تغيير را مي

مثل مكتب4و مكاتب چيني مختلف از علوم اجتماعي3»چينيمدل«،2»چينرؤياي«
را بيشتر اين آينده. الملل مشاهده كرد چيني از نظريه روابط بين پژوهان جديد چين

عنوانبه» بيرون«جاي اتخاذبه. كنند بديلي براي اصول عام مدرنيته غربي قلمداد مي
و مدل آمريكايي ابزار سنجش وضعيت توسعه چين، چنين آثاري مستقيماً مدل شوروي

و تله غربي را براي اجتناب از تكرار فروپاشي شوك سازي برانگيز شوروي يا افتادن در دام
مي. كنند نقد مي و تمدن منحصر آنها استدالل فرد استبهكنند چون چين داراي تاريخ

5.نياز است كه خودش در راه توسعه خود گام بردارد

كننـد بـراي اينكـه پژوهان چين به گذشـته نگـاه مـي آينده مجموع خيلي از اين در
ــد  ــيح دهن ــود را توض ــداف خ ــده«. اه ــي آين ــي كنفسيوس و6»پژوه ــاد ــر متض ــك ام ي

به گونه متناقض مي اي زيرا دربرگيرنـده نگـاه بـه دوران طاليـي باسـتاني اسـت؛ رسد نظر
اكنون به گذشـته نگـاه اما بايد توجه داشت كه پژوهشگران. جاي نگاه به آينده آرماني به
و از متون باسـتاني بـراي مي و آينده جهان را طراحي كنند كنند براي اينكه آينده چين

مي بنابراين بررسي. كنند هدايت قرن چيني استفاده مي دهـد كـه اين دسته از آثار نشان
انه خود از پژوه ها عمدتاً از روش هنجاري براي ارائه مطالعات آينده نويسندگان اين كتاب

و سناريوهايي را براي آينده چين در اين آثار مطرح كرده .اند چين استفاده كرده
___________________________________________________________________________ 

1. China: 30 Years in the Future  
2. China Dream  
3. China Model  
4. Chinese Schools.  
5. Callahan, 2013,p. 9.  
6. Confucian Future Studies  
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هاي پس از جنگ پژوهي از جنبش طور كه گفته شد مطالعات آينده اگرچه همان
و آمريكا سربرآورد، اما بايد به ياد آوريم كه ماركسيسم هم يك  جهاني دوم در اروپا

حقيقت ماركسدر. علم، مؤلفه اصلي در ماركسيسم است.ه استنگران ايدئولوژي آينده
گرا جدا كند، ايدئولوژي خود هاي آرمان هاي سوسياليست براي اينكه خودش را از ايدئال

در چين هم علم جايگاه مهمي دارد؛. را به عنوان نوعي سوسياليسم علمي معرفي كرد
و آينده با زيرا جايي است كه ايدئولوژي مي پژوهي در همين راستا. كنند هم تالقي پيدا

به اساسنامه حزب كمونيست چين اضافه 2007در سال1»مفهوم توسعه علمي«شعار 
به. شد و توسعه به عنوان واقعيت بنابراين مدرنيزاسيون، پيشرفت و نه عنوان هاي علمي

مي موقعيت ركز حكومتي از اما در كنار اين ديدگاه متم2.شوند هاي ايدئولوژيك معرفي
و عرض اندام هستند براي اينكه پيشنهاد. آينده صداهاي جديدي در حال سربرآوردن

و آينده اي از آرزوها، توانمندي هاي چندگانه دهند بينش . هاي مختلف براي چين ها
و تضاد قرار گرفته با بحران موفقيت هاي كنوني چين، مخصوصاً زماني كه در تعرض

د ور غرب، سبب شده خيلي از چينيتداوم يافته ها به طرق جديد در مورد آينده چين
و به جاي اينكه يك آينده واحد را از  ترويج3»چين واقعي«حتي آينده جهان فكر كنند

مي هاي متعددي را براي چين دهند آنها آينده .4كنند هاي متعدد مطرح

رو يكي از جالب شنفكران در عرصه اجتماع ترين تحوالتي كه اتفاق افتاده ظهور
مي است كه به هاي كنند تا به تصوير بكشند آينده صورت آگاهانه در فضاي عمومي كار

به. مرجحي را براي چين در دليل روشنفكران صداهاي مستقلي هستند نه اينكه آنها
و در ضديت با قدرت دولت ايستاده به مقابل هاي اينكه آنها از فرصت دليل اند، بلكه

و اجتماعي جديد چين بهرها مي قتصادي با مند شوند براي اينكه انتخاب كنند چه زماني
و چه زماني با نهادهاي بيرون از دولت همراه باشند 5.دولت كار كنند

ساله چين هاي پنج اي كه برنامه در درون سيستم در كميته6براي مثال هو انگنگ
جا را طراحي مي بهكند همكاري دارد، اما از عنوان يك روشنفكر استفاده يگاه خود

___________________________________________________________________________ 
1. Scientific Development Concept  
2. Callahan, 2012,p 141.  
3. The Real China 
4. Callahan, 2013:13.  
5. Callahan, 2012,p 142.  
6. Hu Angang  
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كه اغلب با رهبري سياسي در بيجينگ مغايرت-1»مدل توسعه سبز«كند تا براي مي
هاي خود بيني همانند هو انگنگ خيلي از روشنفكران براي ارائه پيش2.فشار آورد-دارد

كهمي هاي بديلي را ارائه اما گروهي ديگر آينده. ورزند به علم مبادرت مي كنند
و آينده آن باز است انتقادي صورتبه Southern weekend براي مثال روزنامه ليبرال. تر

پژوهان اي را براي آينده شناسي درگير شده است چون هر سال جايزه غيررسمي در آينده
و نويسندگان ها، ژورناليست گيرد كه شامل ديپلمات چيني در نظر مي ها، هنرمندان

و مي ميهرشود 3.شود ساله در دانشگاه بيجينگ در يك مراسم باشكوه اين جايزه اعطا

- از مدل چيني در رمان علمي4كنگي چن كو چنگ هنگسنده همچنين نوي
و در آن كتاب روشنفكران نقد مي20135 چين،: طاليي عصرتخيلي خود با عنوان كند
مي چيني را تحريك مي اما همه روشنفكران. تواند باشد كند در مورد اينكه چين چگونه

ميهليبرال نيستند، بلكه شامل صداهاي محافظمنتقدان چيني  براي مثال. شوند كار هم
و بلندپايه چين ليو مينگفا به ساخته7)2010( چين آرزويدر كتاب6سرهنگ قديمي

اين نوشته. شدن قدرت نظامي چين براي به چالش كشيدن آمريكا اشاره كرده است
و نه اظهار 8.نظر رسمي ازسوي وزارت دفاع چين يك تفسير شخصي است

مي در آي مجموع : بندي كرد پژوهان چين را به سه دسته طبقه ندهتوان
 مقامات رسمي،.1
،مخالفان.2
.روشنفكران.3

و هاي چين، مطالعه سخنراني براي فهم سياست و اظهارنظرهاي مقامات رسمي ها
پژوهشگران چيني كافي بود، اما از زمان اصالحات اقتصادي دنگ شيائوپينگ جامعه باز 

شد بسيار پيچيدههاي چينو سياست هم در اين ميان آينده. تر و مطالعات آنها پژوهان
.نقش مهمي داشته است

___________________________________________________________________________ 
1. Green Development Model  
2. Callahan, 2013,p 13.  
3. Callahan, 2012,p 142.  
4. Chan Koon Chung  
5. The Golden Age: China, 2013.
6. Liu Mingfa  
7. China Dream 
8. Mingfa,2010.  
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 پژوهان چين آينده.2-14
پژوهـي چـين در دو فـاز مـوازي طور كه در بحث گذشته اشاره شد روندهاي آينده همان

و هدايت مـي. پيش رفته است و حزب مركزي مديريت و فـاز فاز رسمي را حكومت كـرد
و عمـدتاً نگـاهي حكومت يا روشـنفكران جامعـه ارائـه مـي مخالفان غيررسمي را  دادنـد

آن انتقادي به فعاليت ين تـر مهـم در همـين راسـتا. شـود عرضـه مـي هـاي حكومـت در
مي آينده و وابسته بـه حـزب توان در دو دسته آينده پژوهان چين را هم پژوهان حكومتي

و آينده .بندي كرد پژوهان برخاسته از جامعه مدني دسته كمونيست

 پينگ جين شي

و به چه اصولي اعتقاد دارد؟ اين سؤالي است كه پاسخ به آن شي جين پينگ، كيست
به؛بسيار دشوار است و زيرا و سري بودن حزب، منابع قابل اتكا بسيار اندك دليل محرمانه

براي مثال مردم چين درباره خدمات نظامي شي، تنها همان بيوگرافي رسمي. ناياب است
و از آن مطلع هستند وي را مي شي. دانند مانند بسياري ديگر از رهبران نسل پنجم چين،
و يك فر وي يكي از اعضاي گروه غيررسمي در حدود. چندان مشهور بوده استنهد گمنام

و كارآزموده حزب كمونيست بوده است فرزند انقالبيون كهنه 300 . كار
كه 1928در سال1پدر شي، و يك قهرمان انقالبي بود به حزب كمونيست پيوست

بعد از اختالف با مائو. ري كردگذا پايگاه مهم چريكي كمونيستي را در شمال چين پايه
و زندان گذراند 1962در سال  و انقالب فرهنگي را در حبس . به زندان افتاد

و 1978دنگ شيائوپينگ در سال پدر شي را به عرصه عمل سياسي بازگرداند
.شد2رئيس حزب كمونيست در استان گوانگ دونگ

شد 1953شي جين پينگ در سال او رئيس دپارتمان پدر. در بيجينگ متولد
و  و فرهنگ بود قائمتبليغات مركزي حرب كمونيست چين بنابراين. مقام وزير آموزش

و مثل خيلي از آنها با شبكه  شي در مدارس ويژه نخبگان اشراف چين بزرگ شد
. سياسي مرتبط شد

شي، در دوره آشفته انقالب فرهنگي تصميم گرفت كه به حزب كمونيست چين
___________________________________________________________________________ 

1. Xi Zhougxum  
2. Guangdong  
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و براي اجتناب از فضاي سياسي آكنده از رقابت در بيجينگ تصميم گرفت كه بپيوندد
و مسير خود را در خارج از پايتخت شروع كند بنابراين قبل از اينكه عزيمت. كار خود

1و چجيانگ) 2002- 1985(هاي ثروتمندتر جنوب شرق يعني فوجيان كند به استان

شروع كرد2ن شمالي فقير هبئيكار خود را در استا 1983در سال) 2002-2007(
و مواضع موفق ضد فساد، او به آقاي پاك گيري به خاطر جهت). 1983-1985( 3ها

در 2007او در سال. مشهور شده است پس از آنكه چن ليانگ لو، دبير قبلي حزب
به. علت فساد مالي از كار بركنار شد جاي او را گرفت شانگهاي به با شي، صورت مؤثري

و در مارس7ي در حدود رسواي شد معاون رئيس 2008ماه برخورد كرد 4.جمهور

يابهوي جاي اينكه به دنبال اجراي يك برنامه سياسي خاص مثل اصالح اقتصادي
و پيگير بوده است محافظه جاي ايدئولوژيك بودنبه. كاري سياسي باشد، فردي جدي

و عملگرا شناخته شده است او. فردي وفادار لين سخنراني عمومي خود بر شي در
و توضيح داد كه منظور از اين آرزو اين است كه به عظمت» آرزوي چيني« تأكيد كرد

و سرنوشت هر فرد  وبهملت چين دست يابيم كه در آن آينده شدت در پيوند با آينده
و ملت است و ون نظامي ملي. سرنوشت كشور و حتي قبل گرايانه گرايي وي از هو تر بود

در، رياست تصميم2012از ورود به قدرت در  گيري درخصوص منازعات سرزميني چين
و درياي شرقي چين را  5.عهده داشتبردرياي جنوبي چين

6شيائوبو ليو

را در اينترنت087منشور مخالفان، روز حقوق بشر، گروهي از 2008دسامبر10در
و دغدغه خود را درباره جهت. منتشر كردند گيري آينده نويسندگان اين منشور نگراني

 چين در قرن: ها مطرح شده است اين سؤال08بنابراين در منشور. چين ابراز كردند
در كجا قرار خواهد گرفت؟ آيا چين همان مدرنيزاسيون تحت نظارتيكو بيست

___________________________________________________________________________ 
1. Zhejiang  
2. Hebei  
3. Mr. Clean 
4. http://chinese-leaders. org/xi-jinping 
5. Callahan, 2013, pp. 21-22.  
6. Liu Xiaobo  
7. Charter 08  
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به ال خواهد كرد؟ يا ارزشاقتدارگرايي را دنب و و انساني را خواهد پذيرفت هاي عام بشري
و يك نظام دمكراتيك را خواهد ساخت؟ جريان اصلي ملت  هاي متمدن خواهد پيوست

در تنظيم آن ليو. چكسلواكي بود»88منشور«اعالميه مشهور يادآور مانيفست اين
و زنـداني سياسـي ليو شيائوبو، نويسنده،. شيائوبو نقش مهمي داشت فعال حقوق بشري

و بـه 2009او در دسامبر. چيني است به اتهام تالش براي تضعيف دولت چين بازداشت
ــد 11 ــوم ش ــدان محك ــال زن در. س ــر8او ــه 2010اكتب و ب ــوالني ــارزه ط ــل مب دلي
شد خشونت غير از. آميز برنده جايزه صلح نوبل و حتـي بـيش  1000اين منشور را صدها

و روشنفكران چيني امضا كردندنفر از 1.فعاالن

. مندي ليو در ساختن جامعه مدني يعني يك فضاي تسامح مثبت توسعه پيدا كردهعالق
زيرا؛ دهنده يك تاريخ بديل از چين مدرن است ارائه08، منشور 2000و 1990هاي در دهه

و حقوق بشر را راه هاي درآمد، اخراجحلي براي مشكالت فساد رسمي، نابرابري دمكراسي
و تنزل زيست مي اجباري و همكارانش در تدوين منشور. داند محيطي ، استدالل08ليو

. كنند كه چين نياز دارد مدرنيزاسيون اقتصادي را همراه با مدرنيزاسيون سياسي دنبال كند مي
در ليو بيان مي و ظهور چيني آزاد و اميدوار به آينده .آينده استكند كه فردي خوشبين است

 جين جوئينگ

او. پژوهي در چين دارد موقعيت مسلطي در مطالعات آينده2پروفسور جوئينگ جين،
و استاد آكادمي علوم اجتماعي چين است وي مدير مركز نوآوري. پژوهشگر ارشد

و مطالعات استراتژيك نيز هست و بنيانگذار آكادمي تكنولوژيبه. تكنولوژي عالوه رئيس
و نويسنده كتاب   تكنولوژيبه سخت تكنولوژياز:›تكنولوژيك جهاني تغييرنرم بيجينگ

4.را تأسيس كرد3چين 500وي همچنين بنياد آينده. است) 2011و 2005(›نرم

و زمينه فعاليت بنياد آينده و 500درباره تاريخچه چين بايد گفت اقتصاد بازار
را ايجاد كرد، اما5005جهاني شدن با هدف به حداكثر رساندن سود نهاد شانس 

___________________________________________________________________________ 
1. Callahan, 2013,p. 27.  
2. Zhouying Jin.  
3. Future 500 China 
4. http://rossdawson. com/blog/list-of-the-worlds-top-female-futurist.  
5. Fortune 500 
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آ ناكارآمدي هاي اقتصاد صنعتي همراه نها از ساده كردن تعقيب شانس با محدوديتهاي
و زنگ هشدار را به صدا درآورد و فعاالن 1995بنابراين در سال. شد ، پژوهشگران

را براي كمك به تجارت 500اقتصادي با آگاهي از مسئوليت اجتماعي خودشان آينده
و از طريق تغيير مدل ايجاد كردند تا خودشان را با اقتصاد جديد تطبيق هاي دهند

و كمك به فعاالن آينده نمونه .هاي خوب را تأسيس كنند هايي از شركت اقتصاد
از 500هاي آينده اهم فعاليت :عبارتند

و سمينارها در حوزه آينده برگزاري منظم كنفرانس.1 ،ها
و برگزاري دوره.2 و هاي آموزشي با دانشگاه فراهم كردن ،ها شركتها
و پژوهش.3 و اجراي پروژه: تحقيق هاي تحقيقاتي كه بر تغيير براي انجام

مي پارادايميك براي سرمايه و عبور از مدل مكانيكي به مدل اكولوژيك گذاري تمركز كند
و زيست محيطي را در چين با صنايع مختلف صنعتي كه نيازهاي اقتصادي، اجتماعي

و نظام تكنولوژيك براي توسعه پايدار زند براي ايجاد پيوند مي ، نهادهاي جديد، بازار جديد
و اصولو جذب كمپاني 500ايجاد اتحاد چيني آينده.4 هاي بيشتر كه با مأموريت

و به آنها كمك كنند كه خود را با مدل 500و اعضاي آينده  هاي جديد موافق باشند
تو. تجارت براي توسعه پايدار تطبيق دهند ،سعه پايداربراي

1.گردهمايي ساليانه اعضا در چين.5

وي-وي جنگوويپن مانند روشنفكراني

ترين موضوعات در چين است كه مناظره جدي را در ميان مدل چيني، يكي از داغ
و تصميم ترين معنا مدل چيني در اساسي. گيرندگان مهم ايجاد كرده است پژوهشگران

آن. درباره توسعه اقتصادي است اين مدل بنيادگرايي بازار اجماع واشينگتن را با تركيب
س مي رمايهبا دولت اقتدارگراي قوي با مدل چيني بيشتر. كشد داري بازار آزاد به چالش

كه. داري دولت است سرمايه اگرچه موفقيت اقتصادي چين، اين ايده را منتشر كرده
و  مدل چيني زندگي جديدي را آورده كه بيانگر يك نظام چيني از سياست، اقتصاد

2.فرد استبهجامعه بوده كه بسيار منحصر 

___________________________________________________________________________ 
1. www. future500china. org 
2. Callahan, 2013,p. 37.  
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و نه ون جيابائو نه هوجين.ي بخشي از گفتمان رسمي نيستاما اين مدل چين تائو
؛ كه وجود آن را انكار كنند اند جز اين به مدل چيني در اظهارات رسمي خود اشاره نكرده

مدل. ها ممكن است آن را يك تهديد در نظر بگيرند زيرا اين موضوعي است كه خارجي
و گفتگو وسيع درواقع. گيري آينده چين است جهت تر درباره چيني بخشي از بحث

و چه منفي–ها به جايزه صلح نوبل ليو شيائوبو خيلي از واكنش مدل چيني- چه مثبت
.را برانگيخته است

و-استاد علـوم سياسـي در دانشـگاه بيجينـگ-1دو روشنفكر چيني يكي پن وي،
و روابـط استاد سياست بين2وي-جنگ وي الملـل ژنـو بـين الملل در مدرسه ديپلماسـي

. انـد هـاي خـود تـرويج كـرده اي اين مدل جديد چيني را از طريق كتاب صورت فعاالنه به
وي 2009در سال3چيني مدلكتاب پن وي با عنوان و كتـاب جنـگ وي-منتشر شد

هـاي اي از نسـخه پـن، مـدل چينـي را مجموعـه. 2011در سـال4چين شوكبا عنوان
و جنگ هـم دسـتاوردهاي  سياستگذاري كه كمتر از شواهد رنسانس فرهنگي چين است

و جايگاه منحصر به فرد چين به در5تمـدن–عنوان تنها دولت اخير چين را به موقعيت
. دهد جهان نسبت مي

و پن، ليبرال دمكراسي را يك امر موهوم مي و براي ترسيم آينده جنگ پندارند
به حاليدر. اند هاي سنتي چين استفاده كرده جهان از ارزش ليو شيائوبوتر مهمصورت كه

و جنگ  ديدگاه برعكس ديدگاه مخالف خود را از فرهنگ به سياست گسترش داد، پن
و .اند هاي تمدن منحصر به فرد چين محدود كرده يژگيخود را از علوم اجتماعي عام به

و مجالت.3-14  پژوهي آيندهمؤسسات
منتشر7در دانشگاه تمكنگپژوهي آيندهتوسط مؤسسه عالي6ندهيآ مطالعاتمجله•

ازينتر مهم. شود مي :رويكردهاي اين مجله عبارتند

___________________________________________________________________________ 
1. Pan Wei  
2. Zhang Wei-Wei  
3. The China Model 
4. China Shock 
5. Civilization- state  
6. Journal of Futures Studies 
7. Tamkang University 
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،بودناي بينارشته-
،مسائل از منظرهاي تجربي، تفسيري، انتقادي، بررسي شناسانه هاي شناخت گرايش-
. مختلف علتهاي اليهمبناي چندروشي از قبيل سناريوها، تحليل روند، تحليل-

و جنوب شرق آسيا با آينـده جهـاني اين مجله به دنبال ايجاد همگرايي بين آينده شرق
از. دارد پژوهـي آينـده هم با فدراسيون جهانياي جويانه همكاريهمچنين رابطه. است هـدف

هـاي دوره، ارتبـاط بيشـتر بـين هـزاران دانشـجويي اسـت كـه جويانـه همكـاري اين رابطـه 
و فدراسيون پژوهي آينده .1گذرانندميجهاني پژوهي آيندهرا در دانشگاه تمكنگ

2يالمللنيبكياستراتژ مطالعاتفصلنامه چيني•

و انتشـارات جهـاني المللـي بينحق مالكيت اين فصلنامه متعلق به مؤسسه مطالعات شـانگهاي
و منتشر شده در اين فصلنامه با اهداف هاي پژوهش. قرن است . تجـاري اسـت غيرصورت گرفته

مي آيندهبا رويكردي المللي بيناين فصلنامه به انتشار مقاالت استراتژيك .3پردازد ژوهانه
 المللي بينمؤسسه چيني مطالعات•

ايـن. كنـد مـي امـور خارجـه فعاليـت وزارت زير نظر المللي بينمؤسسه چيني مطالعات
و اين نـام در سـال الملل بينبا عنوان مؤسسه روابط 1956مؤسسه در سال  تأسيس شد

شد 1986 كه قبالً مؤسسه المللي بين، مركز چيني امور 1998در سال. روي آن گذاشته
ش پژوهش در مؤسسـه اساسـاً.دتحقيقاتي شوراي دولتي چين بود در اين مؤسسه ادغام

و موضوعات استراتژيك مدت ميانبر سياستگذاري  خصـوص بـهو درازمدت درباره مسائل
.و اقتصاد جهاني استالملل بينسياست 

و . اسـت نيـز پژوهانـه آينـده متعـدد هـاي كنفـرانس اين مؤسسه ميزبان سـمينارها
سهايي گزارشپژوهشي اين مؤسسه در قالب هاي يافته ياستگذاران حـوزه سياسـت براي

و  .و مقاالت استها كتابانتشارات طور همينخارجي
و متخصص در اين مؤسسه مشـغول بـه فعاليـت پژوهشـي 100نزديك به پژوهشگر

نا، متخصصـاي منطقهحوزه مطالعات متخصصان هاي ارشد، در ميان آنها ديپلمات. هستند
از. امور خارجي هم هستند جملـهازمختلفي تشكيل شده اسـت هاي دپارتماناين مؤسسه

___________________________________________________________________________ 
1. http://www. jfs. tku. edu. tw/whoweare. htmlurnal of Futures Studies 
2. China Quarterly of International Strategic Studies 
3. https://www. worldscientific. com/worldscinet/cqiss 
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، مطالعـات سـازمان همكـاري آمريكادپارتمان استراتژي جهاني، تحليل اطالعات، مطالعات
و اقتصاد جهاني جملـهازمراكـز پژوهشـي سـري همچنين يـك. شانگهاي، مطالعات توسعه

و اقتصـاد مركز مطالعات اتحاديه اروپا، خاورميانه، پاسيفيك، استراتژي انرژي و امنيت چين
و مركـز انفورماتيـك اسـت همچنـين اين مؤسسـه. جهاني در كتابخانـه. داراي يـك كتابخانـه

.1داراي يك نشريه تخصصي نيز استهمچنين. هزار كتاب موجود است 300مؤسسه بالغ بر 

 آينده چين.4-14
و ديدگاه دهـد كـه سـه مـي هاي مطرح شـده دربـاره آينـده چـين نشـان مروري بر آثار

و سياسي چين مطرح شده است :سناريوي مهم براي آينده اقتصادي

ـ اژدهاي.1 كموي بيستدر قرنبيرقيبچين

طبق اين سناريو با رشد پوياي اقتصاد چـين، ايـن كشـور پـس از دسـتيابي بـه توسـعه
و تقويت زيرساخت به متوازن ايفـاي عنوان كنشگري قدرتمند در جهان هاي حياتي خود،

، تداوم رشد اقتصادي چين، دولت ايـن كشـور را در 2020در آستانه سال. كند نقش مي
و تحت تأثير عواملي مثل گسترش روابط سياسي موضع بسيار قدرتمندي قرار داده است

و سازمان شـانگهاي، ظرفيـت  هـاي دولـت بـراي بهبـودو تجاري با اعضاي گروه بريكس
و اقتصـادي زيرساخت در حـوزه سياسـي نيـز حـزب. خواهـد شـد تقويـت هاي صنعتي

و يگانه حـزب حـاكم را نيروهـايي بـه  مراتـب كمونيست اقتدار خود را حفظ خواهد كرد
ازسـوي ديگـر اگرچـه همچنـان هـيچ. هاي گذشته اداره خواهند كرد گراتر از نسل مردم

تـ اپوزيسيون رسمي در كشور وجود ندارد، اما مقاومت ايوان، هايي ازسـوي رقبـايي مثـل
و طبقه كارآفرينان ثروتمند براي انجام اصالحات بيشـتر مشـاهده مـي هنگ . شـود كنگ

و يـا بـازيگران ازسوي ديگر افزايش مطالبـات تـوده هـاي مردمـي در روسـتاها، جوانـان
و روزآمد كـردن سياسـت  هـا، خـود را بـا خارجي، دولت چين را وادار كرده است با ارتقا

ن شرايط همچنين دولـت را وادار خواهـد كـرد بـا افـزايشاي. شرايط جديد تطبيق دهد
و همچنين شايسته ساالري، رويكرد مناسبي در زمينـه مبـارزه بـا كيفيت حاكميت خود

و مقابله با چالش .محيطي داشته باشد هاي زيست فساد
___________________________________________________________________________ 

1. http://www. ciis. org. cn/english/node_521155. htm 
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به اين با دليل عدم شفافيت دولت در انتشار اطالعات،بهرغم اين بهبود نسبي حال
پس از حوادثي همچون وقوع يك حادثه طبيعي يا افشاي يك فساد مالي، گاه گه

مي اعتراض به هاي محدودي شكل مي گيرد كه حقيقت با استفادهدر. شود راحتي كنترل
و همزمان بهبود روش و حل مسئله، دولت چين ضمن هاي تصميم مؤثر از فناوري گيري
.ا را سركوب كندتواند آنه حفظ اقتدار خود در برابر مخالفان مي

هـاي جمعيتـي، در اين سناريو، دولت چين بـا فـائق آمـدن بـر بسـياري از چـالش
و زيست به اقتصادي، سياسي و عنـوان اقتصـادي قدرتمنـد، بـا كـل جهـان محيطي خود

به. اي دارد روابط سازنده ناچار براي حفظ منافع خـود، از طريـق در چنين وضعيتي چين
سا همگرايي صلح و كـاهش مخـاطرات ناشـي از جنـگ آميز نقشي زنده در حفـظ صـلح

مي به 1.كند ويژه در آسيا ايفا

ـ برزخي در قرن.2  يكمو بيستچين

تا طبق اين سناريو اعمال برخي تغييرات پايين به باال، حزب كمونيست را مجبور مي كند
ميهروبحدودي فضا را باز كند، اما اين دمكراسي محدود چين را با مشكالت بسياري  . كند رو

و بهبود همزمان با تداوم ركود جهاني در مناطق مختلف، ثبات رشد چين
و ثروت آفريني، مشروعيت حزب كمونيست را در بين مردم باال استانداردهاي زندگي

و اجتماعي مردم اينبا. خواهد برد حال همزمان با باال رفتن سطح رفاه، مطالبات سياسي
و آنها خواهان مشاركت بيشتر در نيز افزايش خواهد يا گيري تصميمفرايندهاي فت

به. هستند هاي كشورهاي غربي از رشد اقتصادي چين، اين دليل نگراني ازسوي ديگر
را هايي همچون حقوق بشر، محيط كنند به بهانه كشورها تالش مي زيست بيجينگ

ر تحت و سرمايه، و با محدوديت جريان فناوري و شركتفشار قرار داده هاي اه چين
با. چيني را در دسترسي به بازارهاي مختلف سد كنند در چنين شرايطي دولت چين

و تمركز بر مناطق ديگر به و قدرتكلي طوربهويژه آسيا، آفريقا هاي نوظهور بازيگران
2.ها را پشت سر بگذارد كند اين محدوديت تالش مي

___________________________________________________________________________ 
1.Lynch,2015:5:1394،يزوار .
. 1394 زواري،.2
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ـ قرن افول چينويكم بيستقرن.3

و خارجي، مشروعيت حزب كمونيست كاهش در اين سناريو، به  دليل برخي مشكالت داخلي
و بقاي كشور به مخاطره مي المللي از رشد هاي جامعه بين با گسترش نگراني. افتد يافته

و چين درمي با چين، جنگ تجاري شديدي ميان كشورهاي غربي و اين كشورها گيرد
و سرمايهكتراشي در زمينه به اشترا مانع گذاري در چين، تالش گذاري دانش، نوآوري
نتيجه اين اقدام، رشد اقتصادي،در. دار كنند كنند تا روند رو به رشد اين كشور را خدشه مي

به گذاري سرمايه و توان رقابتي چين و نوآوري تدريج كاهش ها مي يافته اين. شود ها محدود
ا موضوع سبب مي قتصاد چين به صادرات، ركودي سنگيني كشور شود با توجه به وابستگي

و همراه با بي.بربگيرد را در نظمي خواهد طيق اين سناريو، چين تبديل به دولتي فرومانده
و ركود سنگين ايجاد شده در اين كشور سبب خرد شدن بنيان شد شد 1.هاي اقتصادي آن خواهد

م بدين و ترتيب پس از ناتواني دولت چين در پاسخگويي به طالبات اقتصادي
مي هاي خشونت اجتماعي مردم، اعتراض و دولت شكل گيرد كه البته باري ميان مردم

مي به .شود شدت سركوب

حال با تداوم بحران اقتصادي، بـه بهانـه اقـدام نامناسـب دولـت در يـك فاجعـه اين با
و يا رسوايي فساد مالي مسئوالن، اين اعتراض ها دوباره از سر گرفتـه طبيعي همچون زلزله

و سـركوب مـردم، مي و اصرار دولت به كنتـرل اقتدارگرايانـه و با گسترش ابعاد بحران شود
در چنـين شـرايطي در منـاطقي. شـود دار مـيت خدشهشد مشروعيت حزب كمونيست به
و از همه  طلبانـه نيـز هاي اسـتقالل استان سين كيانگ، جنبشتر مهمهمچون تايوان، تبت

و عليـه حكومـت مركـزي قيـام مـي زمان را براي فعاليت . كننـد هاي خـود مناسـب ديـده
سر همچنين مقامات ارشد برخي استان و و مايهها نيز تحت تأثير نفوذ تجار گـذاران داخلـي

و امكانـات خـود را  و با هدف تقويت خود در برابر دولت مركزي، افزايش اختيارات خارجي
طلـب، منـاطق هـاي جـدايي ترتيب در كشاكش درگيري دولت با گروه بدين. كنند طلب مي

مي مختلف چين عرصه فعاليت گروه به هاي تروريستي و دليل نافرمـاني مـدني مـردم، شود
د 2.يابدمي ولت براي در پيش گرفتن اقدام مناسب كاهشتوان

___________________________________________________________________________ 
 Lynch,2015:5.؛1394،يزوار.1
. 1394 زواري،.2
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و روشنفكران مبناي سه سناريو درخصوص همچنين سه ديدگاه رسمي، مخالف
و فرهنگي چين قرار مي از آينده جايگاه هنجاري :گيرد كه عبارتند

،المللي همگرايي چين با هنجارهاي بين.1
و هنجارهاي غربي.2 ،تركيب هنجارهاي چيني
1.واگرايي از هنجارهاي غربي باال رود.3

كه جمهور سابق جين هوجين هدف چين مطابق با نظر رئيس:اول تائو اين است
و سعادت مشترك بسازد در اين نظم جهاني. يك جهان هماهنگ را از صلح پايدار

طبق اين ديدگاه. هاي مختلف همزيستي در اجتماع جهاني خواهند داشت جديد، تمدن
و همسازي جهاني و هماهنگي جهاني و اساس استراتژي چين يك تهديد نيست بنياد

به–هاي برد آميز چين است كه وعده فرصت توسعه صلح برد را براي هر فرد در جهان
از اظهار. آورد ارمغان مي نظر افراطي شي جين پينگ در مكزيك نيز دقيقاً با اين ديدگاه

نه: امور خارجي مطابقت دارد دبهچين، قدرت مسئول است نبال معناي منفي آن، كه به
هم رهبري جهان است، بلكه به معناي مثبت آن، كه تالش نمي كند كه نظم جهان را به

. طبق اين ديدگاه چين به دنبال ساختن يك نظم جهاني چندجانبه است. زند
كند كه تأثيرگذاري طبق اين ديدگاه طرفداران آن مثل ليو شيائوبو استدالل مي:دوم

و هنجارهاي بينيحالدر. چين بايد در دو جهت باشد مي كه بيجينگ قواعد آموزد المللي را
و به صورت تدريجي هنجارهاي قدرت نرم چين همچنين بر جهان تأثير خواهد گذاشت

هاي غربي درخصوص هاي چيني به ايده المللي را تغيير خواهد داد با اضافه كردن ايده بين
.نظم جهان

كه چين واژه2واژه هماهنگي و استفاده شده استدراي بوده براي. كل جهان درك
تائو از واشينگتن بازديد كرد از اين هوجين 2011مثال باراك اوباما زماني كه در سال 

. واژه براي صحبت كردن درباره حقوق بشر استفاده كرد
در 2050واژه هماهنگي همچنين در گزارش آسيا  2011بانك توسعه آسيايي كه

و برجستهمنتشر شد موقعيت مه . اي داشتم
شد 2010همچنين در نمايشگاه جهاني شانگهاي عالوهبه. از اين مفهوم استفاده

___________________________________________________________________________ 
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و مهارت و هماهنگي قلب . ها در ژاپن كاربرد داشته است احساس هماهنگي در اتريش
مي بيان كرده كه جامعه مبتني08دااليي الما هم در دفاع از منشور تواند بر هارموني

زماني محقق شود كه اعتماد در ميان مردم آن وجود داشته باشد، مردم رها از ترس تنها 
و برابري در آن وجود داشته باشد و حاكميت قانون، عدالت .و فشار باشند

مي الملل اجتماع كه سناريوي اول چين را به سمت جامعه بين حالي در:سوم كند، پذير
كند كه بقيه جهان با پذيرش نظم جهاني چين اجتماعي اين سناريو از اين منطق استفاده مي

 طبق اين ديدگاه ظهور چين در قدرت جهاني تنها داستان موفقيت اقتصادي يا مدرنيزاسيون. شوند
. هاي غربي است هاي چيني بهتر از ايده زيرا ايده؛ نظامي نيست، موفقيت چين هنجاري است
وبهعالي منحصر طبق ديدگاه طرفداران اين سناريو يك نظام فرد را از نظر اجتماعي، سياسي

طبق اين سناريو. داري است ترين مخالف دمكراسي سرمايه كند كه كامل اقتصادي ارائه مي
مراتبي سلسلهگزارانه هاي برابر توسط نظام خراج المللي متشكل از دولت ملت نظام بين

شد چين با محوري با چين در اين ديدگاه اروپا. محور جايگزين خواهد محوري، غربي شدن
و استثنا شد شرقي شدن 1.گرايي آمريكايي با استثناگرايي چيني جايگزين خواهد

ها نگاري آينده.5-14
و پيشـرفت در جوامـع گونـاگون شـناخت و جدي بررسي تحـول يكي از مصاديق عيني

و شناسـايي مسير تطور حوزه رو بـا رونـدهاي پـيش هاي موضوعي از گذشته تا به امروز
در. هاي كنوني است پشتوانه علم به جريان بررسي دقيـق تـاريخ جمهـوري خلـق چـين

مي تمامي عرصه و موضوعات نشان دهد كه با اتكا به يك الگوي مستخرج از تاريخ اين ها
در. هـاي موضـوعي پرداخـت پژوهـي حـوز توان با تفكيك بـه آينـده كشور مي ايـن امـر

چي هاي توسعه پنج برنامه دربهن ساله و تبيين قـرار گرفتـه اسـت كـه خوبي مورد توجه
. شود ادامه به تفصيل اين موضوع پرداخته مي

و ملت(سياست داخلي.1 )دولت

و تقويت بخش هـاي هاي مختلف جامعه يكي از محورهـاي اصـلي تمـامي برنامـه اصالح

___________________________________________________________________________ 
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چيني هدف هاي اي سوسياليستي با ويژگي رسيدن به جامعه. ساله توسعه چين است پنج
هاي نخسـت توسـعه اگرچه بحث سياست داخلي در برنامه. هاي توسعه است تمام برنامه

هـاي هـاي اجتمـاعي در حـوزه هاي اخير توسـعه بحـث چندان مطرح نشد، اما در برنامه
و شهرنشيني مطرح  . شده است موضوعي نظير آموزشي، رفاهي، جمعيت

: براي مثال
از) 2005- 2001(در برنامه دهم توسعه اصالحات اجتماعي مهمي توصيه شد كه

:توان به موارد ذيل اشاره كرد آن جمله مي
و مؤسسات آموزش عاليـ افزايش نرخ ثبت نام در مدارس راهنمايي، متوسطه

از به ،درصد15و90،60ترتيب به بيش
و متوقف كردن جمعيت9ـ كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت به كمتر از در هزار

، 2005ميليارد نفر در سال33/1در
و روستايي به ،درصد5ـ افزايش نرخ خالص درآمد ساكنان شهري

، مترمربع به ازاي هر يك نفر22ـ افزايش فضاي مسكن به
و روستايي و سالمت در مناطق شهري ،ـ بهبود خدمات پزشكي

،ـ غني كردن زندگي فرهنگي مردم
و امنيت اجتماعي ،ـ افزايش اخالق

1.ـ باالبردن سطح شهرنشيني

و برقـراري موازنـه در جامعـه) 2010-2006(در برنامه يازدهم توسعه نيـز تعـادل
به-دليل تأثير آن بر ثبات سياسي به و پيشرفت اقتصادي طـور گسـترده مـورد اجتماعي

» جامعـه هماهنـگ«سـاخت در اين برنامه حزب كمونيست چـين بـر. توجه قرار گرفت
و هدف دولت را برقراري موازنه در جامعه اعالم كرد؛ به كه نابرابري بين طوري تأكيد كرد

و غني كـم شـود  و فقير و كمتر پيشرفته و روستايي، مناطق پيشرفته در. مناطق شهري
و روستايي به عنوان يك ابزار در راستاي رسيدن اين برنامه، كاهش شكاف مناطق شهري

و اقدامات ذيل براي رسيدن به ايـن هـدف در دسـتور كـارب ه جامعه متعادل تعريف شد
هاي روستايي، باال بـردن سـطح درآمـد گذاري بيشتر در زيرساخت سرمايه: قرار داده شد

___________________________________________________________________________ 
1. http://www. china. org. cn/english/MATERIAL/157629. htm 
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اي، بهبود خدمات عمومي روسـتايي، خانوار روستايي، كاهش بار مالياتي بر مناطق حومه
سي9گسترش  .ستم سالمت، حمايت از حقوق كشاورزانسال آموزش اجباري،

در ايـن طـرح. روسـتا شـد-بنابراين در برنامه يازدهم توجه زيادي به روابط شـهر
و ارائـه خـدمات  و دولت اقـدام بـه كـاهش موانـع مهاجرت از روستا به شهر تشويق شد

و تضـمين حقـوق مشـروع بـه مهـاجران كـرد اجتماعي، اطالع همچنـين طـرح. رسـاني
و با جديت مشكل امنيت اجتماعي مهاجران بود صراحت به .خواستار حل صادقانه

شد عالوه در برنامه يازدهم توصيه به در. هاي جدي براي اصالح سيستم دولتي ارائه
و و كاهش اين طرح توصيه شد كه دولت بايد از مديريت اقتصاد خُرد خارج شود

و از بين بردن اليه ساده بو سازي مصوبات اداري ها را در دستور روكراسي در استانهاي
1.كار قرار دهد

به اصالحات اجتماعي در برنامه خصوص در برنامـه سـيزدهم ادامـه پيـدا هاي بعدي
و مردم، توسـعه بـراي. كرد در اين برنامه اهدافي نظير مديريت مناسب روابط بين دولت

و اشتراك مردم، به شـ وسيله مردم و فافگذاري نتايج آن با تمام جمعيت، سـازي وظـايف
و روسـتا، گسـترش سيسـتم رفـاه  اهداف ادارات، مساوات خدمات اجتماعي ميـان شـهر

و55بيرون كشيدن(اجتماعي  ، از ميـان)2020هزار نفر از فقـر تـا سـال 750ميليون
و افزايش آن به دو فرزند، ثبت برداشتن محدوديت تك و فرزندي نام عمومي بازنشستگان

، 2020درصـد در سـال60ي بهداشتي، افـزايش نـرخ شهرنشـيني بـهها برنامه مراقبت
مبارزه با فساد دولتي، حل مشكالت مربوط به مهاجران، گسترش پوشـش خـدمات رفـاه

و سازماني، ابتكار ساكنانشهري به تمام  ، ارائـه»شـهرهاي هوشـمند«، اصالح امور مالي
هـاي خـاص عي، سياسـت تر خدمات عمومي، كاهش فقر، گسترش امنيت اجتمـا عادالنه

پذير، نقش گسـترده دولـت در موضـوعات اجتمـاعي رفاهي براي حمايت از اقشار آسيب
و شد...همراه با اصالحات دولتي 2.تشريح

مي در هـاي برانگيزترين حوزه توان گفت سياست داخلي چين، يكي از چالش مجموع
چـين. بـوده اسـت بـه بعـد 1949ويژه از دوران انقـالب كمونيسـتي سـال موضوعي به

___________________________________________________________________________ 
1. Stiglitz,2005,pp. 1-5.  
2. APCOWorldwide,p2005:4. http://english. gov. cn/policies/latest_releases/2016/ 10/24/content_ 
281475473859818. htm.  
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و هـا بـه بـراي قـرن 1911كالسيك يا سـنتي قبـل از سـال صـورت نظـامي امپراتـوري
مي سلسله و.شد مراتبي اداره در اين دوره تالش حكـام چينـي بـراي اسـتمرار فرهنگـي

و بعـدها حركـت خزنـده اسـتعمار از  و عدم اطمينان از مرزهاي شـمالي تمدني، نگراني
و و شرق جايگاه واالي تفكرات انديشـمنداني همچـون كنفسـيوس مناطق جنوب شرقي

در سياسـت1سلسـله امپراتـوري چـين10در قاموس سياسي چين باعـث شـد تمـامي 
و جغرافيـاي سياسـي  و با اتكا به سنن هـر داخلي روندي اقتدارگرايانه را در پيش گرفته

2.تحرك غير از دربار را سركوب يا طرد كنند گونه

ا را 1911نقالب، يعني از سال اين روند در دوره به بعد تا حد بسياري مسير متفاوتي
و. پيمود و ناتواني آن در دفع تهاجم خارجي و انحطاط در پيكره نظام امپراتوري ضعف

و سريع مدرنيته جريان مركز  مديريت مسائل داخلي سبب شد تا در مواجهه با موج گسترده
و غرب. رآورندهاي مختلف در اين كشور سرب گريز در خوانش گرا با رهبري جريان دمكراتيك

و سپس چيانگ كاي شك از  ها به رهبري مائوو جريان كمونيست يكسوسون ياتسن
و ابزارهاي حكمراني مختلفي زدونگ ازسوي ديگر با تكيه بر شعار تحول بومي چين نسخه ها

از. را پيش كشيدند و لزوم تمركززدايي هر دو جريان در سياست داخلي بر نگرش حزبي
پايهبر) كومين تانگ(نظام امپراتوري اشتراك نظر داشتند؛ اين در حالي بود كه يكي از حزب 

و ايده ليبرال دمكراتيك غربي به نوعي نظام تك نهايت به الگوي غربيدرحزبي گرايش يافت
و ديگري به شيوه نظام كمونيستي با سبك شورويو آمريكايي استمداد مي جست

مي ايناز. انديشيد مي و هاي مدرنيته توان گفت دوره انقالب اگرچه متأثر از ايدئولوژي رو،
به تأثيرپذيري از جريان دردردنبال الگوي متفاوت از دوران سنت بود، اما هاي جهاني نهايت

و نظام تك اولويت همواره امنيت. حزبي نائل آمد همان قالب كالسيك مجدداً به تمركززدايي
و حفظ غرور ملي ناشي از دوران تحقير در كنار دستورالعمل هاي اقتدارگرايانه بر رفاه

و فكر چيني سته از انديشهبرخا مي) هاي كنفوسيوس در قالب ديدگاه(ها به را عنوان توان
3.عوامل اين يكدستي سياسي در دو دوره متمايز دانست

___________________________________________________________________________ 
 سوئي، هان، چين، شو، شانگ، شيا،:از عبارتند زماني ترتيببه چين امپراتوري مشهورو بزرگ سلسله10 اين.1

. بود چينگ سلسله معاصر دورهدر چين سلسله آخرين. مينگو يوان سونگ، تانگ،
2. Pletecher,2011,p. 19.  
3. Sun,1987,pp. 11-14.  
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و تجديدفرايند آغاز هاي پيشين نويدبخش تحوالتي نظر در بسياري از رويه اصالحات
از جديد در حوزه سياست داخلي در سال و هاي دولت سياست. بود 1978هاي بعد محور

، جنبش آموزش 1950هاي توسعه ناكارآمد در دهه گرايي همچون برنامه شخص
از 1970و 1960هاي بار فرهنگي در دهه سوسياليستي، انقالب فاجعه و تصفيه بسياري

اي بدل شد كه رهبران نسل دوم چين به رهبري عناصر كارآمد نظام خلقي چين به تجربه
ر و پيشرفت چين در گرو جهاني شدن آن دنگ شيائوپينگ ا به اين تفكر واداشت كه رشد
و تحقق اين با اتكا به اين. بزرگ مسيري جز اصالح روندهاي گذشته نداردرؤياي است

و بسياري از ناظران اميدوار شدند تا اراده  بينش بود كه اصالحات در چين كليد زده شده
بدرتغيير در نخبگان ابزاري چين  و خارجي منجر نهايت ه تحول در حوزه سياست داخلي

تك. شود حزبي در حزب كمونيست، محدوديت اصالحات به حوزه تداوم نگرش قدرتمند
و تنش زدايي تدريجي با جهان خارج به شرط عدم مداخله در امور داخلي چين اقتصادي

 حزب كمونيست. سبب شد تا اصالحات چيني در سياست داخلي بروز چنداني نيابد
و احزاب غيركمونيستي يا و صداهاي متفاوت ـ دولت به حكمراني پرداخته كماكان حزب

و يا كوس رحيل به خارج از كشور را به صدا درآوردند حاشيه .اي شدند
بر در حوزه اصالحات اقتصادي باور مقام هاي حزب كمونيست از نسل سوم به بعد

و تداوم حكمراني اين مدار بود كه اگر هدف ممانعت از اضمحالل چي ن به مانند شوروي
و بازگشايي در حوزه حزب كمونيست است راه حل آن ممانعت يا انسداد توسعه سياسي

مي. اقتصادي است و توسعه اقتصاد هم چيني قدرتمند كه از ديد آنها رشد ساخت
و آنها را در برا مي بر توانست دوره تحقير را براي مردم اين كشور به فراموشي بسپارد

و هم اينكه مي و معشيت مردمان جهان خارج پر غرور سازد توانست با افزودن به رفاه
و ترس ضمني كه تحول سياسي  اين تفكر آنها را از توسعه سياسي بازدارد؛ با اين زمينه

تواند به نوعي به معناي بازگشت به دوران پرمحنتو كنار رفتن حزب كمونيست مي
و انقالب باشد .سنت

ا ميبا در توان گفت كه آينده تكا به اين توضيحات، پژوهي روندهاي سياست داخلي
:بخش حكمراني سياسي متأثر از دو مؤلفه قابل توضيح است

 دار در چين، سنت اقتدارگرايي ريشه: اول
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و ايجاد ترس از تكـرار:دوم توسل حزب كمونيست به حافظه تاريخي جامعه چيني
. يك سده تحقيرآميز ديگر

و انديشه چيني از زمان باستان در باب مؤلفه اول همان طور كه اشاره شد تفكر
و انسداد سياسي بوده، تاكنون در كنار جبر جغرافيايي مولد حكومت تك  حزبي

و دنياي جهاني شده در ارتباط با مؤلفه دوم نيز بايد اشاره كرد كه در دوره معاصر
و حزب كمونيست الزامات حكمراني را دريافته و ضمن اولويت به مؤلفه اقتصاد، رفاه

و ذلت مي . داند معشيت را يگانه راه نجات چين از تحقير
را توان گفت اگر توسعه سياسي براساس تئـوري در همين راستا، مي هـاي نوسـازي

و رشد اقتصادي بدانيم اين مورد نمي توانـد بـراي جامعـه سياسـي نتيجه محتوم توسعه
و حتـي ميـان  از. مـدت قابـل تصـور باشـد چين حداقل در كوتاه سياسـت چـين بـيش

و غيربومي توسـعه  و انسـجام بـه تأثيرپذيري از روندهاي خطي شـدت از سـنت وحـدت
و تمدن چيني متأثر شده و اين گوياي اين نكته مهم است كه اگر حزب1دروني فرهنگ

و تداوم كمونيست بتواند به دو اولويت اصلي جامعه چين، يعني حفظ تماميت سرزميني
و آن را به امري  و رفاه اقتصادي همت گمارد تـوان انتظـار ثبات مبدل كنـد، نمـيبارشد

اي از سياست داخلي چين داشت؛ مگر آنكـه صـرفنظر از جامعـه بـه تغيير سياسي جدي
و چالش . هاي دروني حزب ارجاع داد اختالف
هاي دولت چين گيري هايي حزبي كه در بسياري از مواقع در نوع تصميم وجود شكاف

و نيز بازتاب داشته يكي از محورهاي مهمي است كه امروز برخي معتقدند به موازا ت رشد
مي توسعه بيشتر اين كشور عميق و و انسجام تر شده تواند در آينده هويت سياسي

با وجود اينكه حجم رو به افزايش. گيري در اين كشور را با مشكل مواجه سازد تصميم
به اختالف  مي نظرها درون حزب كمونيست غيرقابل انكار است، اما رسد در يك نگاه نظر

ا واقع ميها ين جناحبينانه تمامي تواند به تضعيف چين روي حفظ اصولي كه خدشه به آنها
مي. منجر شود اتفاق نظر دارند دانند؛ همه همه آنها توسعه چين را راه بقاي حكمراني حزبي

مي آنها نقش ايدئولوژي را در عصر جديد كم مي رنگ و همگي دانند كه توسعه بينند
ريزي نتيجه بايد براي آن برنامهدريابد، اقتصادي چين دير يا زود به حوزه سياسي تسري مي

___________________________________________________________________________ 
ص1394اوريو،.1 ،308 .
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مي. كرد توان ادعا كرد كه اگرچه اين شكاف حزبي وجود دارد، اما در مقايسه به همين دليل،
كه به حدي چالش مدت تواند حداقل در ميان با ساير تعارضات هويتي نمي برانگيز باشد

حال، وجود برخي اينبا. پذير كند انسجام دروني چين را در سطح هيئت حاكمه ضربه
و يا افزايش سطح انتظارات متغيرهاي مياني از كُند شدن آن جمله توقف رشد اقتصادي يا

و همراه شدن آن با حمايت خارجي مي  تواند اين شكاف مشاركت سياسي ازسوي جامعه
و به حوزه . برانگيز مبدل كند اي چالش حزبي را در بلندمدت فعال

 ملت

و حافظـه اي از ارزش معنـاي مجموعـهبهملت در مفهوم حقوقي آن هـا، تجـارب، سـنن
اين مفهوم در كشوري همچون چين در دو حوزه قابل بررسـي. تاريخي يك جامعه است

و ارتباط آن با اق و دوم بحـث ملـي ليتاست؛ يكي در بحث همگرايي ملي گرايـي كـه هـا
.تواند گوياي جنبه خارجي نگاه ملت باشد مي

از در حال حاضر اقليت را8هاي موجود در چين كمي بيش درصد جمعيت چين
از تشكيل مي و بيشتر درصد8اين. است1درصد اين جمعيت از قوم هان90دهند

آ55عمدتاً شامل  و ازاينگروه شناخته شده هستند كه اندازه رو اقليت نها متفاوت است
و واحدي وجود ندارد 2.بزرگ

ها متأثر از خاستگاه ها به اقليت در دوره سنتي يا حاكميت امپراتوري نگاه سلسله
از اين حكومت و كه. ها در حاشيه قرار داشتند رو عمده اقليت اين ها بوده بجز سلسله يوان
كه از نژاد مغول و سلسله چنگ ميها بوده در. شدند براي مردم چين بيگانه محسوب

در اين دوره اقليت و عمدتاً به شكلي قهرآميز ها نقش چنداني در حكمراني نداشته
و قوميت اصلي خويش تلقي چيني. اند حاشيه سياست اين كشور قرار داشته ها از خود

مي به و بهشت باعث ا شد تا نگاه آنها به قوميت عنوان مركز آسمان .ين شكل درآيدها به
تداوم نگاه. ها تفاوت چنداني با قبل از آن نداشت در دوره انقالب نيز وضعيت اقليت

و افول شخص هاي ناشي از نبرد ايدئولوژي اي در كنار آشوب حاشيه و دوران فترت گرايي ها
ها ايجاد از ديد كمونيست. ها بهبود چنداني نيابد دوران مائو باعث شد تا وضعيت اقليت

___________________________________________________________________________ 
1. Han Chinese 
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به امعهج ها توانست با پذيرش حقوق اقليت سوي سوسياليسم نمي اي هماهنگ براي حركت
اما در دوره. توجه به وضعيت آنها موضوعيت چنداني نداشتدليل به همين. همراه باشد

:ها بنا به چند دليل توجه صورت گرفته است اصالحات به وضعيت اقليت
و امكان استفاده ساير كشورها از آنها ها در مناطق مرزي قرارگيري اقليتـ اول

. ويژه در مرزهاي غربي براي نفوذ يا ضربه زدن به چين به
از نواحي اقليتـ دوم و بيش درصد اراضي چين را شامل60نشين غيرمتراكم است

مي مي ) درصد مردم چين90قوم اصلي(تواند پذيراي جمعيت متراكم قوم هان شود كه
.در آينده باشد

و مناطق اقليت برخيدرـ سوم و گاز  زغالنشين منابع غني طبيعي مانند نفت

.سنگ وجود دارد
و همگرا كردن اقليتـ چهارم ها از حيث تبليغاتي براي تقويت تالش براي جذب

.تواند مؤثر باشد مدل چيني حكمراني مي
1.عامل مزاياي توريستي اين تكثر استـ پنجم

ها شده، اما نگاه با وجود اين پنج عامل كه موجب توجه دولت مركزي به امور اقليت
محور حاكم بر سياست چيني باعث شده تا طيفي از اقدامات از همگرايي با پذيرش مركز
و الزام ادغام حاليدر. نظر قرار گيردمدگرايي كثرت كه در سياست نوع اول بر ضرورت
مي ها در گروه اكثريت اقليت و عمالً حقوق اقليت تأكيد مي شود .شود ها ناچيز شمرده

و حقـوق اقليـت هـاي هـا در جنبـه در حالت دوم اصل اساسي پـذيرش موجوديـت
.گوناگون است

و وضـعيت بغـرنج اگر سياست نخست مورد پذيرش قرار گيـرد در عمـل نارضـايتي
و چـالش  و تبت ادامه يافتـه هـاي امنيتـي بـا كنوني در برخي مناطق مانند سين كيانگ

اما اگر به گزينه دوم يعنـي تكثـر بهـا داده شـود ايـن. هزينه فراوان تداوم خواهد داشت
مينگراني در ذهنيت نخبگان مركزگراي حزب  شود كـه امكـان طـرح كمونيست تشديد

 توانـد ادعاهايي همچون خودمختاري با به رسميت شـناخته شـدن حقـوق سياسـي مـي 
و فروپاشـي بـه سـبك به امري دامنه و جامعـه چينـي را بـا اضـمحالل  دار تبديل شـده

___________________________________________________________________________ 
. همان.1
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و منفي همراه است. شوروي مواجه كند .هر دوي اين سناريوها با نكات مثبت
بهاز بيان اين مي روندها آنچه كه حتمي رسد اين است كه توسعه خودمختاري نظر

اگر. هاي توأم با موفقيت براي چين باشد تواند گزينه ها نميو يا انسداد حقوق اقليت
از؛ ها انتقال داد توان آن را به تمام اقليت قرار گيرد نمي نظرمد خودمختاري زيرا بسياري

و به جزئي ها خصوصاً در نواحي مركز اقليت ي ادامه حيات در دل نظام فعلي را پذيرفته
مي از اين نظام تبديل شده تواند اند در حالي كه در مناطق مرزي غرب اين خودمختاري

مي از طرف ديگر، انسداد حقوق اقليت. زا باشد چالش ها تواند به گسترش اعتراض ها نيز
و بعضاً مداخالت پنهاني خارجي منجر شود . در داخل

. حلي مياني خواهد بود آيد تأكيد آنها بر راهميبرآنچه كه از رويه حزب كمونيست
هان به اين مناطق انتقال قوم(هاي مهاجرتي سازي از طريق سياست تالش براي همگون

بهبهو  و) ها در مشاغل نيازمند مهاجرت در ساير نواحي كشور كارگيري اقليت تدريج
و غيرقابل مصالحه رويهبهاي آشو مقابله جدي با بخش مي زا در اي خواهد بود كه تواند

.آينده انتظار داشت تا دولت مركزي چين آن را در پيش گيرد
گرايي چيني از سده نوزدهم ملي. گرايي چيني است مليبحث دوم ملت در چين،

و نيز رويكردهاي مردم به بعد همواره يكي از عوامل مهم در تعيين مناسبات بين المللي
.و مقامات چيني به عرصه بيروني بوده است

و انگيزه حالي در گرايـي چينـي ملـي هاي كه برخي از ناظران درباره درك محدوديت
ــي  ــل م ــه عم ــد محتاطان پد. كنن ــن ــر اي ــي ديگ ــت برخ ــي از حرك ــدتاً ناش ــده را عم ي

و2سـرپوش گذاشـتن بـر تحقيرهـاي گذشـته1محوري سنتي، اي از چيني گسيخته لجام
3.دانند آرزوهاي آن در نيل به مقام يك قدرت بزرگ مي

به برخي ديگر در تحليل در هاي متفاوت احيا شدن اين محور مهم در چين ويژه
و در ذيل حاكميت نظام كم بهآغاز هزاره جديد زا عنوان مبنايي مشروعيت ونيستي را

و با اعتقاد به اينكه در سال هاي گذشته با پيوستن براي نظام سياسي حاكم معرفي كرده
و توسعه فزاينده اقتصادي، نابرابري و رشد ها در چين چين به سازمان جهاني تجارت

___________________________________________________________________________ 
1. Traditional Chinese Centrism  
2. Humiliations  
3. Zhao, 2005,p. 131.  
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و روستا، مناطق حاشيه به و مركزي خصوص ميان طبقات اجتماعي، شهر تر گسترده اي
و توجيهات اخالقي دستاويزي براي ملي. شده است گرايي در كنار عقايد كنفوسيوسي

و عطف توجهات به بيرون مي 1.دانند پوشش نقاط ضعف

و تبيين در مورد داليـل احيـاي جايگـاه هر گونهصرفنظر از در ملـي تفسير گرايـي
عربههاي گذشته چين، بازتاب اين موضوع در سال صـه سياسـت خـارجي ايـن خوبي در

 2005ميليـوني مـردم چـين در نظرسـنجي سـال20مشاركت. كشور نمود يافته است
و يـا گسـترش ايـن درك كـه ميالدي در مخالفت با عضـويت ژاپـن در شـوراي امنيـت

هـا، فشارهاي آمريكا در مسائلي همچون حقوق بشر، حق مالكيت معنوي، گسترش سالح
ع و مسئله تايوان بهتعرفه تجاري و ظهور چين عنـوان يـك مدتاً با هدف ممانعت از رشد

با هدف تشريح چگـونگي. گرايي چيني است مليترين شواهد ظهور قدرت بزرگ برجسته
از المللــي چــين مــي هــاي بــين گرايــي در هويــت ملــيبازتــاب  تــوان ميــان ســه دســته

شد ناسيوناليست :هاي چيني قائل به تفكيك
نيز نام برده2گرايان هاي چيني كه از آنها با عنوان بومي اولين دسته از ناسيوناليست

و سـنت چينـي مي و كاربسـت اصـول كنفوسيوسـي، خوداتكـايي شود با تأكيد بر احيـا
و ازايـن پافشاري زيادي بر بازيابي ارزش از هاي چينـي داشـته رو ضـعف چـين را ناشـي

در عرصه سياسـت خـارجي تبلور افكار اين گروه. دانند رويكردهاي امپرياليستي غرب مي
و بـدبيني بـه3جويانـه گرايي مواجهه خارجيضدخود را در اشكالي نظير روحيات  ، تـوهم

نمونه اعالي اين 1900در سال4جنبش بوكسورها. بازيگران بيروني نمايان ساخته است
. آمد تفكر به شمار مي

قدند افكار بسيار قرار دارند كه معت5گراياني سنتضدگرايان، در طيف مقابل بومي
و فرهنگ درون سنتي نظير سلسله منبع ضعف چين بوده6گرا مراتب شديد كنفوسيوسي

و مدلو ازاين هاي غربي توسعه رو جهت با رد كامل آنها بر پذيرش فرهنگ خارجي
و اقتصادي براي احياي چين تأكيد دارند در حوزه سياست خارجي نگرش آنها. سياسي

___________________________________________________________________________ 
1. Bahlla, 2006, p. 133.  
2. Nativism 
3. Confrontational Anti-foreignism  
4. Boxer's Movement  
5. Anti-traditionalism  
6. Inward-looking Culture 
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ح مبتني و و مدرن بينبر مصالحه در. المللي است ركت در چارچوب نظام پيشرو چنانچه
مي 1950دهه  ساخت از دهه تأكيد بر پذيرش مدل شوروي منافع چين را برآورده

مي 1970 تواند براي تأمين منافع چين به بعد اين همگوني با فرهنگ غربي است كه
1.مؤثر واقع شود

به طيف سوم ناسيوناليست و نوعي تجلي افكار بومي ها كه در سنتضدگرايان گرايان
به 1989هستند كه از سال2هاي ليبرال ناسيوناليست،يك قالب مشترك است به بعد

به. اند طيف غالب ناسيوناليستي تبديل شده دليل آنكه گفتمان روشنفكري اين طيف
غ) اصلي(جريان ميانه   1990ربي در دهه چين را بعد از تيره شدن روابط با كشورهاي

شد تغيير داد غالباً مورد توجه بومي . گرايان واقع
به اين دسته از ناسيوناليست 1990در دهه ويژه آمريكا ها نسبت به نيات غرب

از به و و نيز ضد ژاپني 1999رو بسياري تظاهرت ضد آمريكايي سال اين شدت بدبين بوده
ف 2005سال ها كري اين دسته از ناسيوناليسترا نتيجه اولويت يافتن محورهاي

و متحدان آنها در منطقه رغمبهاز طرف ديگر. اند دانسته اين نگاه بدبينانه نسبت به غرب
و به  اين سنت فكري، خود را با دولت حاكم كمونيستي چين نيز يكسان ندانسته

ا خود از حزب حاكم در محدود كردن آزاديانتقادهاي  و مشاركت سياسي دامه هاي فردي
با، استاد دانشگاه بيجينگ، ازجمله ناسيوناليست3چنانكه كين هوئي. داده است هاي ليبرال

و نه برده دولت«بيان اينكه  عمالً اولويت منافع» نه الزام وجود دارد كه برده خارجي باشيم
و حقوق فردي در سياست داخلي را يادآور مي 4.شود ملي در سياست خارجي

بر مليبا وجود فعاليت سه دسته فوق در و تالش آنها براي اثرگذاري گرايي چيني
گرا هر سه تفسير فوق هاي عمل هاي گذشته ناسيوناليست سياست خارجي چين، در سال

و روابط همكاري با در عرصه سياست خارجي را تهديدي در برابر ثبات چين جويانه آن
ايي كه در برنامه نوسازي چين از جايگاه واالييه اند؛ قدرت هاي بزرگ دانسته قدرت

گرا در عمل با آغاز عصر اصالحات روند رو به رشد هاي عمل ناسيوناليست. برخوردارند
هاي ليبرال انحصار در منظومه فكري آنان فعاليت ناسيوناليست. خود را آغاز كردند

___________________________________________________________________________ 
1. Zhao, 2005, p. 132.  
2. Liberal Nationalism  
3. Kin Hui 
4. Zhao, 2005, pp. 135-138.  
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و به همين ت قدرت دولتي را در معرض تهديد قرار داده است اكنون رهبران چين از روي
و فعاليت آنها ممانعت  گرا با اتخاذ هاي عمل ناسيوناليست. اند عمل آوردهبهعملكرد

و از اين جهت هر نوع سياست خارجي را  موضعي ميانه اولويت را به بحث توسعه داده
ميظرنمد كه تسهيلگر دستيابي به اين موقعيت باشد از ديد آنها دكترين. دهند قرار

و نه ايدئولوژيك وناليستي منفعتناسي هاي گرايي در سال ملياين نوع از1.انديش است
و دستگاهبهاخير در عمل با  به دست گرفتن قدرت به هاي اداري طور نسبي خود را

و سياستگذار تبديل كرده است .گفتمان مسلط

 اقتصاد چين.2

. ساله از ابتدا بوده است هاي پنج رشد اقتصادي چين محور اصلي تمام برنامه
 694شـده سـاخت ازجمله وظايف كليـدي مشـخص:)1953-1957(برنامه اول توسعه

و متوسط صنعتي ازجمله طرح همكـاري بـا شـوروي بـود كـه از آنهـا 156 پروژه بزرگ
در تعـاوني عنوان پايه اوليه توسعه صنعتي چـين، توسـعه به هـاي كشـاورزي، دگرگـوني

و تجـارت در مسـير سـرمايه صنايع و كشاورزي، قـرار دادن صـنعت سـرمايه داري دستي
2.دولتي استفاده شد

و ساخت:)1958-1962(برنامه دوم توسعه وساز صنعتي با تمركز بر صنايع سنگين
به فشار روبه و بازسازي فني عنوان يك پايه محكم براي جلو اقتصاد ادامه پيدا كرد

وسازها در برنامه دوم ساخت. صنعتي شدن سوسياليستي چين در دستور كار قرار گرفت
و توسعه كشاور و صنايع پايه بر پايه اقتصاد سوسياليستي همچنان ادامه پيدا كرد زي

و آگاهي فرهنگي به و بهبود استاندارد زندگي مردم يك براي تقويت دفاع ملي عنوان
3.هدف ذكر شده است

و حل مشكالت معيشتي مردم همچنان:)1970- 1966(برنامه سوم توسعه اقتصادي
كه به و ذكر شد هيچ فراغتي از تالش براي توسعه كشاورزي«عنوان يك اولويت شناخته

و ديگر نيازهاي اساسي مردم نبايد وجود داشته  و حل مشكالت مربوط به غذا، لباس

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid., p. 138.  
2. http://www. china. org. cn/english/MATERIAL/157602. htm.  
3. http://www. china. org. cn/english/MATERIAL/157606. htm 
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در حمايت از كشاورزي، افزايش زيرساخت.»باشد ها، بهبود كيفيت توليد، افزايش تنوع
و تحقيقات علمي مرتبط وظايف اصلي توليد، اقتصاد متكي بر خود، توسعه حمل ونقل

1.دولت در اين پنج سال بيان شد

براي اطمينان از اينكه ميانگين توليد ناخالص:)1975- 1971(نويس برنامه چهارم پيش
در ميليارد يوان در زيرساخت 130درصد برسد تصريح شد كه بايد5/12داخلي به  ها

به. بندي شود سال بودجهپنج  ميليارد كيلوگرم، 300-2500همچنين توليد غالت بايد
به زغال تن، توليد ميليون 34-40توليد فوالد به  ميليون تن، توليد برق 400-430سنگ

و 1972هاي بر اين اساس اقتصاد ملي در سال. ميليارد كيلووات برسد 200-220به 
و تمام شاخص 1973 شد مطلوب ارزيابي 2.هاي عمده اقتصادي انجام

ا. با محوريت توسعه اقتصاد ملي تصـويب شـد:)1976-1980(برنامه پنجم توسعه يـن در
ايـن طـرح پيشـنهاد. هـا انجـام داد گـذاري عظيمـي در زيرسـاخت برنامه دولت سرمايه

و نسبتاً كامل از نظام اقتصادي كشور را ارائه كرد راه . اندازي يك سيستم صنعتي مستقل
به هاي قابل با اجراي اين طرح موفقيت 3.دست آمد توجهي در زمينه اقتصاد

و مسائل اكثر اهداف تعريف:)1981-1985(برنامه ششم توسعه شده در حوزه اقتصاد
درصد براي توليدات5در اين برنامه رسيدن به ميانگين رشد ساليانه. مرتبط با آن بود

و صنعتي به شد كشاورزي و كيفيت. عنوان يك هدف تعريف در همين راستا امنيت عرضه
و بهبود  اقتصادي براي اراييكمحصوالت مصرفي، حفظ ثبات در بازار، تقويت توليد

و ساختار فرهنگي، تأمين تعادل افزايش درآمد دولت، افزايش تدريجي هزينه ها در اقتصاد
و هزينه و بين درآمد مالي ها، توسعه قاطعانه تجارت، استفاده مؤثر از سرمايه خارجي

، هاي پيشرفته براي رفع نيازهاي داخلي، كنترل شديد رشد جمعيت معرفي فعاالنه فناوري
و مناطق روستايي، ايجاد ترتيبات اشتغال مناسب براي نيروي كار در شهرهاي كوچك

به بهره در وري سازنده شدپنج عنوان وظايف اصلي دولت 4.سال آينده تشريح

و:)1990- 1986(برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصاد بر حفظ تعادل اساسي بين عرضه
و اين اولين بار در تاريخ چين بود كه يك برنامه همه جانبه براي تقاضا تأكيد ويژه داشت

___________________________________________________________________________ 
1. http://www. china. org. cn/english/MATERIAL/157608. htm.  
2. http://www. china. org. cn/archive/2006-02/27/content_1157612. htm.  
3. http://www. china. org. cn/english/MATERIAL/157615. htm.  
4. http://www. china. org. cn/english/MATERIAL/157619. htm.  
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و اجتماعي تدوين مي ين اهداف اقتصادي تشريحتر مهمجملهاز.شد توسعه اقتصادي
به بود بهرهبه: توان به موارد ذيل اشاره كرد شده در برنامه هفتم مي ويژه وري اقتصادي

و تقاضاهاي نوسازي اقتصادي، تنظيم در كيفيت محصول، پاسخگويي به خواسته ها
و ارتباطات، گذاري، سرعت بخشيدن به ساخت مجدد ساختار سرمايه وساز صنايع انرژي

و گسترش شركت به با روزرساني فني، اصالح هاي موجود، تركيب رشد اقتصادي داخلي
و فرهنگي مردم گسترش  و فناورانه خارجي، بهبود زندگي مادي مبادالت اقتصادي

و صرفه 1.جويي چين، تأكيد ويژه بر سوسياليسم، گسترش روحيه مبارزه، كار سخت

با تصويب طرح 1991هم بايد گفت در ماه مارس سال:)1991-1995(برنامه هشتم توسعه
از 10 و برنامه هشتم توسعه مرحله جديدي و توسعه اجتماعي ساله براي توسعه اقتصاد ملي

 845در اين دوره اقتصاد ملي شتاب بااليي گرفت،. توسعه اقتصادي در چين كليد خورد
شد پروژه و متوسط تكميل به. زيربنايي بزرگ توليد ناخالص ملي افزايش پيدا كرد، صادرات

ر و رشد اقتصادي ساليانه چين به باالترين حد ممكن دستاوردهاي. درصد رسيد11سيد
شد قابل  بر. توجهي نيز در اصالح سيستم اقتصادي انجام نظام مالياتي جديد با ماليات
و بازار نقش عمده ارزش 2.عهده گرفتبهاي در تخصيص منابع افزوده برقرار شد

ساخت جامعه سوسياليستي با يك دوره مهم براي:)2000-1996( برنامه نهم توسعه
حكايت از آغاز 1992سخنراني مهم دنگ شيائوپينگ در سال. هاي چيني بود ويژگي

و نوسازي داشت در اين برنامه اقتصاد چين تحت. يك مرحله جديد براي اصالحات
و با تالش مشترك مردم از همه مليت جلو حركت ها روبه رهبري حزب كمونيست چين

نت مي و كسب و اجتماعي ملي، افزايش استاندارد ايج قابل كند توجه در توسعه اقتصادي
و به از زندگي مردم، افزايش قدرت ملي طوركلي رسيدن چين به يك سطح جديد

ين وظايف مندرج در برنامه نهم شامل تكميل فاز دومتر مهم. است نظرمد توسعه
، سرعت 1980مقايسه با سال نوسازي، چهار برابر شدن سرانه توليد ناخالص داخلي در 

3.بخشيدن به ايجاد يك سيستم مدرن شركتي بود

موضوعات اقتصادي همچنان محور وظايف دولت در پنج سال:)2001-2005(برنامه دهم

___________________________________________________________________________ 
1. http://www. china. org. cn/english/MATERIAL/157625. htm.  
2. http://www. china. org. cn/english/MATERIAL/157620. htm.  
3. http://www. china. org. cn/english/MATERIAL/157627. htm.  
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مي ين اهدافي كه در اين برنامه ترسيمتر مهمازجمله. پيش رو بود به شده بود توان
درصد، دستيابي به توليد7رشد اقتصادي ساليانه دستيابي به نرخ: موارد ذيل اشاره كرد

و 2005ميليارد يوان در سال 12500ناخالص داخلي  ، افزايش تعداد كاركنان شهري
نتيجهدر(ميليون نفر در هر منطقه40انتقال تعداد كارگران مازاد روستايي به شهرها تا

بي، حفظ ثبات قيمت)كنترل نرخ بيكاري و هزينهها با هدف حفظ تعادل هاين درآمد
و تقويت رقابت بين المللي، بهينه بين و ارتقاي ساختار صنعتي 1.المللي چين سازي

 2010درباره رشد اقتصادي به دنبال آن بود كه در سال:)2010- 2006(برنامه يازدهم
و مصرف انرژي نسبت به برنامه دهم 2000توليد ناخالص داخلي دو برابر سال شده

نشيني، پيشرفت در اين برنامه چين به دنبال رشد سريع، صنعتي شدن، شهر. تر باشد كم
و افزايش شتاب در زمينه و هاي متنوع اقتصاد جهاني، انتقال مؤلفه فناوري هاي توليد

محور كه رشد اقتصادي چين عمدتاً بازار آنجايياز. دهنده بود هاي شتاب يي بخشجا جابه
طور ضمني به دنبال پاسخ به اين سؤال بود كه در حال حاضر تمركز است اين برنامه به

به دولت در رابطه با سياست توسعه بر چه مسئله اي باشد؟ در پاسخ طرح بارها نياز
به در اين. توسعه را مطرح كردفرايند اتخاذ يك ديدگاه علمي در رابطه با  برنامه دولت

و رسيدن به يك جامعه نسبتاً مرفه  و ادغام با اقتصاد جهاني دنبال ادامه تحول اقتصادي
و. بود همچنين اين طرح خواستار اتخاذ يك رويكرد علمي نسبت به توسعه اجتماعي

و هماهنگي حوزه 2.هاي موضوعي مختلف بود اقتصادي

و حفظ رشد متعادل در تو و روسـتايي، تعهـد بـه در اين ميان اصالح سـعه شـهري
و در و متوازن به هاي باز اقتصادي، تبديل هنگ جامعه هماهنگ عنـوان يـك مركـز كنگ

در بين و نيويورك و تجارت در چارچوب همان نقش لندن در اروپا المللي براي امور مالي
ايهـ توجه در توسعه زيرسـاخت گذاري قابل آمريكا، طرح نوسازي خدمات مالي، سرمايه

ــاوري درحــال روســتايي، ســرمايه و فن ــذاري در صــنايع در توســعه، ســرمايه گ ــذاري گ
به مدرنيزه در ايـن. شـود عنوان اهداف جدي در اين طـرح پيگيـري مـي كردن كشاورزي

:راستا برنامه يازدهم اصولي را براي رسيدن به اين اهداف مشخص كرده است
و نگهداري رشد اقتصادي پايدار اما.1  با شتاب، اصالح

___________________________________________________________________________ 
1. http://www. china. org. cn/english/MATERIAL/157629. htm.  
2. Naughton,2005,p. 2.  
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 هاي بومي در نوآوري، افزايش قابليت.2
از.3 و در ميان مناطق و روستايي ارتقاي توسعه هماهنگ بين مناطق شهري

 منظر مدرنيزاسيون سوسياليستي، 
و باز بودن، ساخت جامعه.4  اي هماهنگ، تشديد مداوم اصالحات
به.5 و تقاضاي مصرف  طور خاص، گسترش تقاضاي داخلي
 سازي ساختار بخش توليد از طريق تنظيم ساختار اقتصادي، بهينه.6
و حفاظت از محيط.7  زيست، حفاظت از منابع
به.8  عنوان يك راهبرد ملي، تقويت نوآوري بومي
 استاندارد باالتر زندگي،.9

 ثبات در اقتصاد كالن،. 10
 سازي ساختار توليد، بهينه. 11
و يك تمدن معنوي،. 12  پيشرفت در توسعه يك سيستم حقوقي دمكراتيك
 اصالحات نهادي،. 13
و انعطاف. 14 1.پذير وضع قوانين قوي

و همچنان بـه:)2011-2015(برنامه دوازدهم صـورت رشد فراگير موضوعي كليدي بود
علـت طـرح رشـد فراگيـر آن اسـت كـه. هـا مطـرح اسـت يك اولويت مهم براي چيني

از سياستگذاران حكومتي با مجموعـه  جملـه گسـترش شـكاف درآمـدي، اي از مشـكالت
و چالش زيسـت كـه بـر زنـدگي شـهروندان چينـي هاي محيط افزايش جمعيت سالمند

2.رو هستندهگذار است روب تأثير

در اين مرحله چين به دنبال حركت به مرحله بعدي رشد اقتصادي با ذخيره ثروت در
و به آنها اجازه مي و توسعه بهره بگيرند ميان مردم خود است در. دهد كه از ميوه اصالحات

به توجهي از برنامه دوازدهم بر تغيير تمركز از بخش صادرات همين راستا بخش قابل
. كنندگان داخلي همراه با افزايش درآمد كارگران چيني تأكيد دارد افزايش تقاضاي مصرف

در اين راستا. در برنامه دوازدهم هدف آشتي دادن مدل توسعه اقتصادي با رشد پايدار است
ين اهداف برنامه شامل افزايش ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، افزايش سهمتر مهم

___________________________________________________________________________ 
1Business and professionals federation of Hong Kong,pp. 1-10.  
2. The 13th Five-Year Plan: Xi Jinping Reiterates (his Vision for China, 2016,p. 3.  
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درصد افزايش نرخ شهرنشيني، افزايش سرانه0/47به پنج سال صنايع خدماتي در طول
و درآمد قابل و روستايي، تعميق اصالحات و فرايند تصرف در مناطق شهري باز شدن

و روستايي مي 1.شود پركردن شكاف درآمدي بين مناطق شهري

، بهبود رقابت هاي كليدي ذكر شده شامل گسترش مصرف در همين راستا سياست
طرفهدوصنعتي، توسعه مراكز صنعتي در مناطق متعدد شهري، افزايش تأكيد بر روابط

و افزايش نظام به- هاي امنيتي اقتصادي ها براي ارتقاي عنوان بخشي از تالش اجتماعي
و ارتقاي شهرنشيني مي 2.شد مصرف

شد:)2016-2020(برنامه سيزدهم و اجتماعي مطرح در اين. تجديد ساختار اقتصادي
بر برنامه دولت از خط و مشي قبلي خود براي تقويت تحول اقتصادي منحرف نشد

و اجازه افزايش فعاليت شركت و مالي هاي خصوصي تأكيد تعميق اصالحات اقتصادي
ز بر نوآوري، هاي قبلي، تشديد تمرك در سراسر برنامه سيزدهم بر اهداف برنامه. ورزيد

به حمايت از محيط و باز كردن درهاي اقتصادي شد زيست .عنوان يك راهبرد تأكيد
و در حال گذار اقتصاد چين به در حوزه اقتصادي برنامه سيزدهم نشانگر دوره مهم

كه) 2016-2020(در برنامه سيزدهم. اقتصاد با درآمد باالست هدف دولت اين است
راساكنان تمام  و پرورش از فقر بيرون بكشد درحالي روستاها كه همزمان وعده آموزش

و خدمات عمومي براي همه شهروندان مي و درمان . دهد با كيفيت باالتر، بهداشت
به55همچنين دولت افزايش نرخ شهرنشيني را از درصد در سال60درصد كنوني

يس حزب كمونيست كه اين تاريخ به صد سالگي تأس آنجااز. را هدف گرفته است 2020
و تقويت مشروعيت حزب نزديك است، برنامه سيزدهم اهميت 2021چين در تاريخ 

3.يافته است توسعههاي اي در ميان برنامه ويژه

و وظايف را براي پنج سال آينده در اين راستا برنامه سيزدهم مجموعه اي از اهداف
ا طراحي كرده است كه از آن ميان مي : شاره كردتوان به موارد ذيل

و فناوري باال.1 و توليد با:نوآوري رهبران چين اميدوار هستند كه نوآوري صنعتي
 هاي باالتر به هدايت مرحله بعدي رشد اقتصادي چين كمك خواهد كرد؛ شاخص

___________________________________________________________________________ 
1. http://www. chinadaily. com. cn/business/2010-10/27/content_11463985. htm 
2. Sano,2011, p. 2.  
3The 13th Five-Year Plan: Xi Jinping Reiterates his Vision for China,pp. 1-5.  
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و افزايش نرخ يكپارچگي منطقه:ها هماهنگي.2 و روستا و كاهش شكاف بين شهر اي
در55شهرنشيني از نرخ  ؛2020درصد در سال60به 2015سال درصد

و-هاي خصوصي رهبري اقتصادي چين نياز به تخصص:باز بودن اقتصاد.3 خارجي
را در همين راستا چين طرح. گذاري خارجي دارد سرمايه با) ابتكار جاده ابريشم(هايي

 گذاري خارجي مطرح كرده است؛ هدف جذب سرمايه
و خـاك بـه تعهد دولت براي مقاب:توسعه سبز.4 و هـوا از له با آلودگي آب عنـوان يكـي

ايـن تعهـدات شـامل تعهـد بـه افـزايش سـهم. هاي اصلي برنامه سيزدهم اسـت اولويت
و ارزيـابي مقامـات محلـي بـا فسيلي، مجازات هاي غير سوخت هاي سنگين براي خاطيان

مي توجه به معيارهاي زيست 1.شود محيطي

در اين برنامـه. در برنامه سيزدهم، دولت خواستار رشد اقتصادي متوسط به باالست
درصـد در پـنج سـال آينـده5/6درصد رشد توليد ناخالص داخلي چين نبايـد كمتـر از 

هـاي چـين ادامـه افـزايش براي رسيدن به اين هـدف يكـي از نخسـتين تكنيـك. باشد
ا  و مجموعه بازاريابي در حـال حركـت دهـد بـازار نقـش سـت كـه اجـازه مـي آزادسازي

در. اي ايفا كنـد كننده تعيين همچنـين پيشـنهادهايي نظيـر نقـش كمتـر دولـت چـين
و خدمات، رشد اقتصـادي متوسـط بـه بـاال، شـفافيت در قـوانين بـراي  قيمتگذاري كاال

به سرمايه رساني صنعت داخلي، پيوستن يوان بـه سـبد ذخيـره ارزي روز گذاران خارجي،
، اتخاذ مدل مالكيـت 2020المللي پول، تبديل ارز يوان به ارز مسلط تا سالنصندوق بي
و سرمايه سازي بازار چين، كسب خصوصيمخلوط، گذاري خارجي، كاربست وكار خارجي

و طرح ادغام اينترنت با صنعت سنتي نيز داده 2.شده است گسترده اينترنت در صنايع

مي در از مجموع و بـروز جمهـوري خلـق ين جلوهتر مهمتوان گفت يكي هاي ظهـور
هـاي بـه بيـاني ديگـر، در ميـان شـاخص. چين در جهان امروز اقتصاد اين كشور اسـت 

ترين نمود موفقيت حـزب كمونيسـت تواند عالي مختلف حكمراني موفق شاخصي كه مي
به به و چين و شـاخص طور خاص و طور عام باشد، تحول اساسي در اقتصاد هـاي رفـاهي

.ي اين كشور استمعيشت
و امپراتوري اقتصاد چين اقتصادي درون در دوره سنت و با اتكا به تجارت گرايي گرا

___________________________________________________________________________ 
1. Meidan, 2016,p. 4.  
2. The 13th Five-Year Plan: Xi Jinping Reiterates his Vision for China,pp. 1-5.  
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و بعضاً تجارت خارجي با ساير كشورها از طريق راه هاي مواصالتي سنتي ميان مناطق داخلي
گرايي شديد در كنار ناچيز انگاشتن دستاوردهاي تمدني بومي. همچون جاده ابريشم بود

و كشورها در اين دوره مانع از آن بود كه چين در حوزه اقتصادي جهاني عمل ير تمدنسا ها
و دليلبه همين. كند ، زماني كه در سده نوزدهم اولين جلوه تجارت جهاني در قالب خريد

كاالي چيني در قبال كاالهايي چون ترياك بروز يافت چالش جدي در قالب جنگ فروش
و شدت متأثر از فضاي آشوببهب نيز اقتصاد چين در دوره انقال. هويدا شد زده اين كشور بود

و تداوم بقاي گروه تالش دولت هاي هاي مستقر آنچنان معطوف به تأمين نيازهاي جنگي
و مجالي  و مقاومت در برابر اشغال خارجي بود كه توان و يا حضور در جنگ جهاني سياسي

و  بهمعيشت براي انديشيدن به رفاه .ر عام توسعه كشور نبودطوو
تا حد زيادي تغيير كرد، اما 1949اين روند اگرچه از زمان انقالب كمونيستي سال

و برنامه گام شد 1970محور از دهه هاي جدي براي توسعه اقتصادي نهادمند از. آغاز بعد
و اعضاي برجسته حزب تالش كردند تا از طريق سياست متمركز،  انقالب كمونيستي، مائو

و دشواري دولت و اشتراكي آالم اين. هاي اقتصادي مردم چين را پوشش دهند محور
و فداكاري توده و شور انقالبي بخش بود؛ ها نتيجه تحرك در آغاز از طريق اتكا به هيجان

و پيشرفت كه در سال طوري به . ها محسوس بود هاي آغازين انقالب رشد اقتصادي سريع
و بخشا فزايندهصنايع سنگين رشد هايي از جامعه چين توانست شرايطي را تجربه كردند

كه 1950اما تقريباً از نيمه دوم دهه. متفاوتي را نسبت به گذشته تجربه كنند بود
با(تدريج با فروكش كردن روحيه فداكاري انقالبي، ضعف در روابط خارجي به اختالف

و غرب اقو اجراي سياست) شوروي تصاد اين كشور در مسيري هاي نادرست اقتصادي،
و انتقال تأكيد بيش از حد بر اشتراكي. نزولي قرار گرفت هاي اجباري نيروي كار زبده سازي

و  و هم آنكه ابتكار به مناطق روستايي خيلي زود هم زمينه اتالف منابع را فراهم كرد
م هاي اقتصادي در زمينه بار سياست نتايج فاجعه. خالقيت را از بين برد ختلف صنعتي هاي

.و كشاورزي خود را نشان داد
اقتصادي اين زمان بيش-نكته قابل تأمل در اين زمان آن بود كه تحوالت سياست

از آنكه با اجماع نخبگان همراه باشد به نوعي زورآزمايي مائو، براي نشان دادن توان 
و جناح ايدئولوژيك براي مديريت كشور تبديل شد .شخصي خود
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تي اتكاي بيش از حد به صـنايع سـنگين باعـث شـد تـا بسـياري از در زمينه صنع
نيروي كـار. زايي بيشتري برخوردار بودند از بين بروند صنايع سبك كه از ماهيت اشتغال

و يا به اجبار  و منـاطقبهاين بخش صنعتي نيز يا فراري شده كار در صنايع غيرتخصصي
رونـد 1960و غـرب از دهـه قطـع ارتبـاط چـين بـا شـوروي. روستايي مشغول شـدند 

و بخش صنعت بيش از پـيش  دسترسي به فناوري الزم براي توسعه صنايع را مختل كرد
1.آسيب ديد

در حوزه كشاورزي تحول سوسياليستي با نماد اصالحات ارضي نتوانست شعارهاي
و ارتباط. انقالبي را محقق كند و دهقانا با خاتمه نفوذ مالكان ن گيري نادرست بين حزب

را. بار نياوردبهاصالحات ارضي دستاورد چنداني اين اصالحات سودهاي نسبتاً محدودي
و به افزايش سرانه زمين و براي اقتصاد روستايي ايجاد كرد بهدرداري منجر نشد نهايت

سه. افزايش نرخ تشكيل سرمايه در بخش كشاورزي نيز ياري نرساند نتيجه اين وضعيت
: چالش عمده بود

و در نهايت كاهش توانايي دهقانان در انباشت:ش اولچال كاهش اندازه متوسط زمين
هاي كارگران هاي ارضي به اعضاي خانواده زيرا براساس بخشي از سياست؛ سرمايه بود

و سازمان مي هاي توده حزبي، نيروهاي نظامي .شد اي سهمي برابر داده
اي:چالش دوم و چگـونگي. جـاد اختالفـات جديـد بـود پايان نيافتن قشربندي روستايي

و ظهور طبقه دهقانان جديـد ثروتمنـد نمودهـايي از ايـن  استفاده از اموال مصادره شده
و اختالفات جديد بود . قشربندي

اين مسئله ناشي از آن بود كه مصرف2.كمبود غذا در نواحي شهري بود:چالش سوم
ش و غذاي توليد ده بيشتر به بازارها براي فروش جهت دهقانان نوكيسه افزايش يافته بود

.شد كسب سود عرضه مي
ها مقابله شود، هايي انجام شد تا با اين چالش تالش 1960با وجود اينكه در دهه

حزب، اجراي ايدئولوژيك-هايي مانند تمركزگرايي شديد با محوريت دولت اما مؤلفه
و زمينه سياست و ضعف در تعامل با هاي هاي اقتصادي بدون توجه به پيامدها اجرا

___________________________________________________________________________ 
ص1368شر، داربي.1 ،112 .
ص 1395 درير،.2 ،202 .
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كم اقتصاد خارجي باعث شد تا اهداف مساوات و فساد طلبانه انقالبي مائو كامالً رنگ شده
.ها بيش از گذشته نمايان شودو ضعف رفاهي توده

كننده را فراروي نخبگان نسل اي نگران روند رو به اضمحالل اقتصاد چين، آينده
در ينگ كه با مرگ مائو زمام امور چين را با قدرت دنگ شيائوپ. دوم اين كشور قرار داد

هايي را در حوزه اقتصادي كليد زد كه به عصر اختيار گرفته بود، اجراي سياست 
.اصالحات شهرت يافت

هـاي اختصاصـي ايجاد نظام مسئوليت قراردادي در نواحي كشاورزي، احياي تجارت
ــدار مؤسســا  ــواحي شــهري، تمركززدايــي اساســي از اقت و اصــالح نظــام در ن ت دولتــي

1.محور مهم اصالحات دنگ در حوزه اقتصاد بود ذاري نامعقول چهارقيمتگ

ميليون يوان در اختيار25اي در حدود سابقه در بخش كشاورزي اعتبار بي
و سهم كشاورزي از محل سرمايه گذاري دولتي تا سال واحدهاي توليدي قرار گرفت

و تا حدي نقش خانوارهار. درصد رسيد14به7/10از 1979 شد غالت گسترش يافت
. در اداره امور پذيرفته شد

اين 2008كه تا سال طوريبهدر نواحي شهري بخش خصوصي مجدداً احيا شد؛
دو 200بخش بيش از  و را ميليون نفر را استخدام .عهده داشتبرسوم توليدات صنعتي

و معدن و بعد از كشاورزي بخش خدماتي، محور اصلي اقتصاد چين را تشكيل داد
.و توليد به سومين بخش بزرگ مبدل شده است

هاي از سازمان. هاي دولتي نيز تحول جدي با نظام مسئوليت رخ داد در بخش
شد دولتي تمركز و اختيارات بيشتري به نهادهاي زيردستي داده  هاي سهميه. زدايي شده

و ماليات مي ها به كارخانه اجباري از پيش تعيين شده كاسته شد در هايي داده شد كه
با. دادند عوض آنها سود را به دولت بازگشت مي نتيجه اين تحوالت توليد كاالهاي بيشتر

و افزايش تالش كارگران براي كار زيادتر بود .كيفيت بهتر

___________________________________________________________________________ 
ص.1 . 211همان،
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 چين) GDP(رشد توليد ناخالص داخلي.14-1 نمودار

Source:Calculated from Data in Beijing Review,March 6, 2003 and State Statistical 
Bureau 2004–2013, World Bank data and other sources )225:1395به نقل از درير،( 

و اختالل در روند سرمايه اين اصالحات اگرچه با چالش گذاري هايي مانند فساد
و سخت شد با در نظرخارجي همراه  و قوانين سفت گيري يك نظام تنظيمي قدرتمند

مبارزه با فساد توانست در طول يك بازه زماني بلندمدت به دستاوردهاي مهمي نائل 
مي در ميان اين موفقيت. شود  چين اشاره كرد توان به رشد توليد ناخالص داخلي ها

يك 1993در سال كه به لحاظ حجمي اين رشد حاليدر).14-1 نمودار( كمتر از
تريليون دالر رسيد كه اين امر10به حدود 2013اين ميزان در سال. تريليون دالر بود

با(اقتصاد چين را بعد از اياالت متحده  . در رتبه دوم قرار داد) تريليون دالر16كه
مي 2016عالوه آمار سال به از نيز نشان د11دهد كه اين رشد به بيش الر تريليون

. رسيده است
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به. شاخص مهم ديگر افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي بود
و خصوصي سهم ماليات از و توسعه مشاغل نوين توليد موازات گسترش شهرنشيني

افزايش يافته 2012درصد در سال23به حدود 1996درصد سال10از ناخالص داخلي
ميبهبود كه با توجه به حجم جمعيتي چين تحول جدي  ).14-2نمودار(رود شمار

 سهم درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي.14-2 نمودار

Source: Compiled from Government Work Reports Through, March 5, 2013. ). ،به نقل از درير
223:1395(

كه مازاد طوريبهدر حوزه تجارت نيز اقتصاد چين رشدي شگرف را تجربه كرد
ميليارد دالر در سال 260به حدود 1997ميليارد دالر در سال40تجاري چين از 

به 2008رسيد؛ اين در حالي بود كه در سال 2013 ميليارد دالر 297اين ميزان حتي
به حدي رسيده 2016اين حجم باالي مازاد تجاري در سال).3 نمودار(رسيده بود هم

و اكنون حدود  را25است كه چين را كارخانه دنيا ناميدند درصد مجموع كاالهاي دنيا
.كند توليد مي
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 20131997مازادهاي تجاري چين،.14-3نمودار

Source: http://www.chinability.com, ) 22:1395به نقل از درير( 

و بررسي روندهاي معاصر اقتصاد چين، اگرچه حاكي از يك روند رو به رشد بوده
در كليت آن به يكي از مظاهر پيشرفت اين كشور در دنياي معاصر تبديل شده، اما 

و نشيب در آينده است آينده اقتصاد چين. پژوهي اقتصاد چين حاكي از يك روند پر فراز
:رو استهچندين چالش جدي در آينده روببا 

و:چالش اول و نواحي داخلـي شكاف درآمدي در اين كشور بين نواحي شهري روستايي
صـدم47بر اساس شاخص ضريب جيني اگرچه آمار رسمي ايـن مقيـاس. ساحلي است

و دانشـگاهي حـدود درصد اعالم شده، اما اين ميزان بر اساس ارزيابي 61هاي غيررسمي
اگرچه .) در اين شاخص نشان نابرابري بيشتر است1حركت به سمت(م درصد است صد

هاي چيني اين بود كه در مراحل اوليـه رشـد ايـن مسـئله امـري طبيعـي استدالل مقام
و در سال را هـاي اخيـر بـيش از گذشـته خـود است، اما اين ميزان همواره تداوم داشته

سـاحلي نيـز تمركـز سـرمايه از خـارج بـه نـواحيدر).14-4 نمـودار( است داده نشان
در منـاطق درونـي، هـم جــذابيت. هـايي در داخـل چـين منجـر شــده اسـت نارضـايتي 
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به سرمايه و هم امكان بازگشت سرمايه ضعيف مي گذاري اندكي وجود دارد .رسد نظر
رشد بخش صنعتي. محيطي است چالش ديگر اقتصادي چين چالش زيست:چالش دوم

و حوزهدر نواحي شرقي  و اين كشور و خاك هاي مركزي باعث شده تا منابع آبي
آلودگي. هاي جدي مواجه شود اي از نواحي بكر در اين كشور با آسيب هاي عمده بخش

و  و دريا نيز مزيد بر علت شده رشد اقتصادي مسئله توسعه پايدار در اين رغمبههوا
اس كشور براي آينده به امري نگران .تكننده مبدل شده

 روستا-گسترش شكاف درآمدي شهر.14-4 نمودار

)درآمد خالص سرانه روستايي(، آبي)درآمد خالص سرانه شهري(قرمز

Source: Compiled by Author From Annual Government Work Reports, )229: 1395به نقل از درير(

ضعف بخش كشاورزي در برابر نابرابري اجتماعي چالشي ديگر براي آينده
و اميد به كسب شرايط زندگي بهتر باعث. اقتصاد چين است شهرنشيني فزاينده

چين. اي از روستانشينان چيني به نواحي شهري شده است مهاجرت بخش عمده
و هاي اخير نسبت جمعيت همواره كشوري روستايي بوده، اما در سال روستايي

شهري تقريباً به مرزي برابر رسيده كه اين امر عالوه بر آنكه تهديدي جدي براي 
ميبهظرفيت شهري  مي شمار تواند آينده بخش كشاورزي را كه هم بخشي رود
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مي اشتغال و هم آنكه مستقيماً به نيازهاي غذايي جمعيت فراوان زا محسوب شود
.د كندشود، لطماتي جدي وار چين مرتبط مي

و وابستگي به سرمايه و يكي ديگر از مسائل اقتصاد چين مصرف پايين گذاري
) درصد63(، برزيل)درصد54(ها در مقايسه با كشورهايي چون هند چيني. صادرات است

از35فقط) درصد71(و آمريكا ميتوليد ناخالص داخلي درصد و اين را مصرف كنند
ضمن اينكه. را در قالب بحران اقتصادي بيشتر نشان دهد تواند در آينده خود نگراني مي

و صادرات آسيب وابستگي زياد به سرمايه از گذاري خارجي پذيري اقتصاد اين كشور را
مي تكانه مي هاي جهاني بيشتر و حتي در شرايط تنش سياسي .زا باشد تواند بحران كند

و مسائل ديگري كه گريبانگير اقتصا بهبا وجود اين چالش ميد چين است رسد نظر
زا دگرديسـي عنـوان حـوزه مشـروعيت دليل تمركز دولت چـين بـر حـوزه اقتصـاد بـه به

و. هاي اقتصادي الاقل در بلندمدت دشوار باشد سياست اقتصاد چين هنوز دولتـي مانـده
. تواند در قالب مدل نئوكالسيك به فعاليت بپردازد بخش خصوصي نمي

هـاي بينـي پـيش رغـم بـه توانـد اقتصـاد چـين نيـز مـي فراروي هاي موجود چالش
و چندان دور با توليد بحـراننهاي خوشبينانه از سرعت رشد اقتصادي چين، در آينده هـا

كُند كردن سرعت رشد اقتصـادي بـه نارضـايتي هاي زنجيره نوسان در اي عالوه بر هـايي
و يا تعديل شرايط كسب .وكار منجر شود زمينه ضرورت اصالحات

و فناوري  علم

. ساله توسعه است هاي پنج دليل پيوند نزديك با اقتصاد داراي جايگاه مهمي در برنامه نوآوري به
و توسعه تحقيقات علمي براي در برنامه دوم توسعه پرورش استعدادها، تقويت

و فرهنگي يك هدف ذكر شد به. برآورده ساختن نيازهاي اقتصادي دليل پيوند نوآوري
1.ساله توسعه است هاي پنج اقتصاد داراي جايگاه مهمي در برنامه نزديك با

و براي) 1966-1970(در برنامه سوم و فناوري با بحث دفاع ملي پيوند خورد نوآوري
2.تقويت دفاع ملي تالش براي دستيابي به پيشرفت در فناوري يك ضرورت شناخته شد

و عرضـه در برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصاد بر حفظ تعادل اساسي بـين تقاضـا
___________________________________________________________________________ 
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2. Ibid.  
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ويـژه در كيفيـت وري اقتصـادي بـه در همين راسـتا بهبـود بهـره. تأكيد ويژه شده است
و تقاضـاهاي نوسـازي اقتصـادي، بـه محصول، پاسخگويي به خواسته روزرسـاني فنـي، ها

و آمــوزش  گ پيشــبرد توســعه علــم ازو پــرورش، و اســتفاده ســترش ارتباطــات خــارجي
به تكنولوژي شد هاي خارجي 1.عنوان اصول اساسي در اين برنامه ذكر

و توسعه به بيش از درصد از توليد خالص5/1در برنامه دهم، هم بودجه تحقيق
و درنتيجه باال بردن سرعت تقويت توانمندي. داخلي افزايش پيدا كرد و نوآوري علمي ها

شد هاي پيشرفت 2.فناورانه در اين برنامه وظيفه اصلي دولت تعريف

و استفاده از محصوالت در اين برنامه تأكيد قوي بر ارتقاي قابليت هاي توليد داخل
و تعهدات چين طور همزمان نسبت به وارد كردن فناوري محلي شد، اما به هاي خارجي

و معاهدات مربوط به فناوري  شدنسبت به سازمان تجارت جهاني در. اطالعات تأكيد
هاي آينده نظير بر نقش چين در ايجاد استانداردهاي جهاني در فناوري اين برنامه

و رسانه داده شد هاي تلفن همراه همچنين به گسترش. هاي ديجيتال تأكيد ويژه
و روش شد هاي نوين مديريت در شركت استفاده از فناوري اطالعات . هاي دولتي تأكيد

د به يكمو بيستساله براي قرن هم نخستين برنامه پنجچون برنامه عنوان يك دوره بود
و همچنين توسعه اجتماعي چين در نظر گرفته شد در اين دوره. مهم براي اقتصاد ملي

و به وضوح اشاره شد كه اطالعات توسعه سريع صنايع اطالعاتي در دستور كار قرار گرفت
و مدرنيزاسيون دارد و ترويج پيشرفت صنعتي، صنعتي شدن .نقش كليدي در ارتقا

هاي توسعه برنامه دهم نخستين طرحي است كه كميته مركزي برنامهدر ميان
قرار حزب كمونيست چين فناوري اطالعات را در چنين موقعيت باالي راهبردي

ين اهداف ذكر شده در اين راستا اين است كه در طول دورهتر مهماز جمله. دهد مي
شد. دهدساله صنعت اطالعات بايد با سرعت به رشد خود ادامه پنج در اين برنامه تأكيد

و 2000بايد صنعت اطالعات به دو برابر سال 2005كه در سال  از7افزايش يابد درصد
و اين  بهبهتوليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص دهد معناي تبديل فناوري اطالعات

و  و صنعت ستوني خواهد هدايتگر يك صنعت راهبردي و رشد اقتصادي چين توسعه
و شبكه ارتباطات.ودب در همين راستا ايجاد يك فناوري پيشرفته با ظرفيت باال، امنيت

___________________________________________________________________________ 
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مي قابل يك اعتماد كه و توسعه اجتماعي را برآورده سازد، ايجاد تواند نيازهاي اقتصادي
مي گروه از شركت به ها كه الملل در حال ظهور رقابت هاي بين طور مؤثر در رقابت توانند
و توليد فناوري چين به يكي از كشورهاي پيشكنند، تبديل  هاي اطالعاتي رو در ساخت

و فناوري بود از و اصول برنامه دهم در حوزه نوآوري 1.جمله اهداف

در اين برنامه دولت به دنبال. در برنامه يازدهم توسعه نوآوري با جديت پيگيري شد
در.پر كردن شكاف در دانش در كشور بود هاي برنامه يازدهم برنامهدر همين راستا

شدپراي براي بلندپروازانه و ايجاد زمينه براي نوآوري طراحي . كردن شكاف دانش
:سيستم نوآوري جديد متشكل از چند بخش بود

و آموزش)الف و فناوري در سطح ابتدايي، يك سيستم آموزشي قوي هاي علمي
و دانشگاهي،   متوسطه

و استقالل مؤسسات تحقيقاتي،پشتيباني قوي از تحقيقات)ب  پايه
به ها، برنامه حمايت از سياست)ج و انتقال آن و مؤسساتي كه توسعه دانش ها
 ها را تسهيل بخشد، شركت
2.رژيم مالكيت معنوي متعادل)د

و توسعه به توليد ناخالص درصد از كل هزينه2/2در برنامه دوازدهم هزينه تحقيق
سال شده در پنج در اين برنامه دولت افزايش اختراعات ثبت. افزايش پيدا كرد داخلي

. آينده را هدف قرار داد
آن» محور توسعه نوآور«در برنامه سيزدهم دولت و در پـي را در دستور كار قرار داد

و شـانگهاي را بـه  المللـي معرفـي كـرده تـا عنـوان مراكـز نـوآوري بـين است بيجينـگ
 هـاي مختلـف نـوآوري مشـخص در اين برنامه حوزه. هاي علوم ملي ايجاد كند آزمايشگاه

مي شده و اعصاب، توان به هوا فضا، اند كه اعماق دريا، محاسبات كوانتومي، تحقيقات مغز
ونقـل ريلـي، مهندسـي، حمـل)خـودرو(هوانوردي، كشاورزي، قدرت الكتريكي، اتومبيل 

و محصـوالت  دريايي، تجهيزات پزشكي، امنيت فضاي مجازي ملي، كاوشگرهاي فضـايي
. كشاورزي اشاره كرد

___________________________________________________________________________ 
1. Ministry of Infromation Indaustries (2001)China: Summary of the Tenth Five-Year Plan 
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و ژاپن در حوزه 2025 شده است چين در سال بيني در اين برنامه پيش مانند آلمان
و در همين راستا قابليت طراحي برندهاي مختص چين صنايع ديجيتال پيشگام شود

و فناوريدر. افزايش پيدا كند آن مجموع در برنامه سيزدهم بحث نوآوري هاي منتج از
و تغيير ساختار اقتصاد به و پيش برنده توسعه اقتصادي ي عنوان موتور اصلي توسعه

1.شده است چين در نظر گرفته

مي بررسي و دهند در مقايسه با شاخص ها نشان هاي عيني اقتصاد كه حاكي از رشد
و نيز چالش و فناوري در چين در مقايسه توسعه هاي گسترده در آينده است، حوزه علم

مي با ساير كشورها حوزه و نوين محسوب و. شود اي متأخر  به موازات انجام اصالحات
به بعضاً تحريم ويژه از زمان اعتراضات حقوق بشري سال هاي صورت گرفته عليه چين

و بومي 1989 و فناوري در اين كشور با اتكا به دو روند توان بومي به حوزه علم سازي
.تدريج سرعت بيشتري به خود گرفته استبهشيوه مهندسي معكوس 

د در حوزه علمي گسترش دانشگاه و مراكز علمي ر دوران بعد از اصالحات به ها
در طوريبه. سابقه بوده است شدت بي و كه امروزه صدها دانشگاه در اين كشور داير بوده

و از دانشجويان خارجي هاي علمي مختلف دانش رشته آموختگان بسياري در داخل
.داشته است

س همچنين اين كشور براساس آخرين آمارهاي توليد علم با اختالفي فاحش در رأ
 سالدر كشور اينكه چنان است داشته قرار علمي مقاالت برترين كشورهاي توليدكننده

 علم توليد اول جايگاهدر مقاله 66301 توليدبا ISI پايگاه اطالعات اساسبرو 2012
. داد اختصاص خودبهرا جهان علمي توليداتاز درصد15/74و گرفته قرار

و نيز 2015بندي پايگاه اسكوپوس در توليد در سال همچنين براساس رتبه
بي(Hشاخص و تأثيرگذار را از مقاالت مي كه مقاالت با كيفيت كشور) كند كيفيت جدا

در. كسب كرد) 597007(مقاله رتبه دوم را بعد از آمريكا 416409چين با توليد 
ها ترين رتبه پاييناز ننده كمي مقاالتك كشور توليد20رتبه چين در ميانHشاخص

و نشان مي دهد كه در عرصه كيفي توليد علمي اين كشور هنوز نيازمند كار بيشتر بوده
).14-5 نمودار( هاي جدي استو داراي ضعف

___________________________________________________________________________ 
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وبربندي كشورها رتبه.14-5 نمودار Hاساس شاخص كمي

ايـن. ين چالش جمهوري خلق چين فقدان ابتكار بوده استتر مهمدر حوزه فناوري
و صنايع سـنگين كشور اگرچه در دوران بعد از انقالب با سرمايه گذاري در بخش فناوري

تالش زيادي كرد تا اين حوزه را به پيش ببرد اما تمركز بر امور دفاعي تـا حـد بسـياري 
هـاي گذشـته بـا حال در سال اينبا. گذاري در بخش فناوري را به تحليل برد توان سرمايه

و برنامه هاي سبك توجـه پذيري در بخش ريزي براي رقابت توجه به توسعه صنايع سبك
و نگاه دولت بر اين حوزه بيش از گذشـته  و پژوهش به فناوري اهميت زيادي يافته است

و اطالعات علـوم فضـايي بـا تأكيـد بـر توسعه فناوري. معطوف شده است  هاي ارتباطات
و كشـف حيـات در كـرات ديگـر و مغنـاطيس و پژوهش حـول جاذبـه و صـنايع1كشف

.هاي اخير بوده است هاي فناوري مورد توجه در سال ين بخشتر مهماز2توليدي
مي با وجود اين روندها، آينده به پژوهي تحوالت فناوري نشان دليل ارتباط دهد كه

و فناوري با اقتصاد چي و توسعه علم ن اين حوزه در آينده نيازمند حل گسترده رشد
: چند مشكل عمده است

___________________________________________________________________________ 
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كه فناوري: اول و وابسته به محيط خارجي است هاي پيشرفته كمتر بومي بوده
پذيري صنايع متكي به اين اي در رقابت تواند در آينده با خطرات عمده تداوم آن مي

. بخش همراه باشد
به متمركز ماندن بخش: دوم در. هاي قديمي است فناوريهاي اقتصادي تحول

بهمي) كه در چند سال اخير رو به رشد بوده(بنيان اقتصاد دانش تواند خود به خود
در اين امر با توجه به چالش. هاي نوين كمك كند توسعه فضاي فناوري هاي موجود

.حوزه اقتصاد زمانبر خواهد بود
و فناوري چين تداوم: سوم از دسي معكوس يا كپيمهنفرايند در حوزه علم برداري
اين مسئله اگرچه تا حدي توانسته پاسخگوي نياز برخي. ها با نمونه خارجي است فناوري

و حوزه ها براي كسب اين واسطهبهها باشد، اما سبب شده تا چين با توسل صنايع
و هم آنكه فناوري ي با رقابت با كاالهاي خارجفرايند ها هم هزينه بااليي را تقبل كند

مي. فناوري باال براي اين كشور دشوار شود توان در توليد برخي بازتاب اين چالش را
به كاالهاي ارزان، اما باكيفيت پايين مشاهده كرده كه اين امر در بلندمدت مي تواند

.هاي جدي وارد كند برندينگ توليدات چيني آسيب

 انرژي

براي مثـال. ساله چين بوده است پنج هاي توسعه محور تمامي برنامه كاهش مصرف انرژي
در در برنامه ششم توسعه كاهش شدت مصرف مواد بـه  و خصـوص انـرژي، حفـظ توليـد

و. عنـوان يـك اولويـت شـناخته شـد دسترس بودن مـواد بـه  در همـين راسـتا تشـويق
به هاي نوين با محوريت صرفه سازي فناوري پياده و بـا جويي در انرژي عنوان يك اولويـت

ج و پـروژه آوري سـرمايه ضـروري بـراي تقويـت سـاختمعهدف هـاي كليـدي انـرژي
1.ارتباطات در دستور كار قرار گرفت

و به همين دليل در صدر دستور در برنامه يازدهم انرژي نگراني اصلي برنامه بود
بهپرقيمت باالي جهاني نفت، اقتصاد. كار قرار گرفت و وابستگي باال رونق اين كشور

در همين. ريزي براي انرژي را يك موضوع مركزي براي چين قرار داد رداتي برنامهنفت وا
و يك سند 2005رو در زمينه انرژي در سال راستا يك گروه پيش در شوراي دولتي

___________________________________________________________________________ 
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و نظارت بر انرژي تصويب شد در اين اسناد بر امنيت. قوي در زمينه اجراي استانداردها
و تأمين امنيت انرژي، صرفه انرژي، اقتصاد رو به رشد، حفاظت در از منابع انرژي جويي

از هاي بين منابع، ايجاد اقتصاد بازيافتي، افزايش سود متقابل از همكاري المللي، اطمينان
و انرژي وبه مقرونهاي عرضه پايدار و تمييز، حمايت از توسعه پايدار اقتصادي صرفه

هاي حرارتي آبي، توسعه نيروگاه- انرژي برقاجتماعي چين با توسعه پايدار انرژي، توسعه 
شد هاي تجديد اي، توسعه انرژي هاي هستهو ترويج نيروگاه باري نخستيناين. پذير تأكيد

مي شدت به حفاظت از محيط بود كه دولت ملي به و طرفدار اجراي زيست متعهد شد
هاي برجسته، آاليندهتر قوانين مربوط به آلودگي، مكانيسم قوي براي از بين بردن جدي
و كنترل آلودگي، سرمايه سرمايه گذاري بيشتر در مناطق گذاري بيشتر در كيفيت آب

و جمع اي از ماليات طبيعي، حمايت از مجموعه آوري ماليات هاي سوخت، بهبود طراحي
و اعمال ماليات بيشتر بر بخش . هاي پر مصرف انرژي بود از منابع طبيعي، وضع

هاي انرژي بايد بر محافظت از منابع برنامه تأكيد شد كه استراتژيدر تمامي اين
و مقررات ويژه در همين راستا بر صرفه. قرار داده شود اي جويي در مصرف انرژي تأكيد

بي. در اين زمينه طراحي شد اي شاهد افزايش سابقه در اين دوره در يك مقياس
مص سرمايه در اين دوره. رف انرژي هستيمگذاري در بخش انرژي با محوريت كاهش
ما 2007- 2009هاي سالدرصدي شدت مصرف انرژي بين5/12كاهش و روي داد

و كاهش شاهد معكوس شدن روند مصرف انرژي، بهبود ملموس در پيشرفت فناوري ها
و ساخت  صنايع پرمصرف انرژي، توسعه سريع صنايع جايگزين، افزايش ظرفيت

و با 1.دي هستيمتجهيزات انرژي خورشيدي

و سياست هاي پيشين ادامه پيدا كرد ميراث برنامه يازدهم به برنامه دوازدهم رسيد
و دليل انگيزه باالي دولت هرچند به هاي محلي براي رسيدن به توسعه باالي اقتصادي

و افزايش مصرف انرژي 2011نتيجه افزايش توليد ناخالص داخلي در نيمه اول سال در
ك و الگوي مصرف اهداف چين براي شدتپراهش توليد كربن به چالش كشيده شد

.انرژي مجدداً ظهور پيدا كرد
و سرمايه طـور پـذير بـه هاي تجديد گذاري در انرژي در برنامه سيزدهم كاهش كربن

ويـژه در جنـوب بـه(در اين راستا در نيروي مولـد بـرق. جدي در دستور كار قرار گرفت
___________________________________________________________________________ 

1. Naughton, 2010,pp. 1-6.  
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همچنـين در ايـن. ها افزايش پيدا خواهـد كـرد گذارييهو انرژي بادي سرما) غربي چين
شد طرح تأكيد ويژه  : بر موارد ذيل

 هاي فناورانه مرتبط با كاهش مصرف انرژي، پيشرفت.1
و دادن اختيارات گيرانه مربوط به حفاظت از محيط تدوين قوانين سخت.2 زيست

و تحميل   هاي سنگين بر متخطيان، جريمهبيشتر به نمايندگان براي اجراي قوانين
تا غيرهاي افزايش سهم سوخت.3 ، 2020درصد در سال15فسيلي در انرژي

 هاي تجاري، ممنوعيت ورود سيستم تجاري به جنگل
به قطع وابستگي به زغال.4 و ترويج انرژي پاك، اي ويژه از طريق انرژي هسته سنگ

و تعهد دولت برايو انرژي خورشيدي، واردات چوب، مديريت منابع آب، كنترل آلودگي
و خاك 1.مقابله با آلودگي آب، هوا

مي هاي توسعه پنج با عنايت به برنامه برانگيز چالشهاي توان گفت، يكي از حوزه ساله
و توسعه اقتصاد ميزان توانايي آن در تأمين منابع آتي انرژي  فراروي چين براي تداوم رشد

و همزمان با روند صنعتي. است و تأمين آن از بازارهاي داخلي شدن فزاينده، نياز به انرژي
هاي مورد انرژي. هاي جدي دولت در اين كشور تبديل شده است خارجي به يكي از دغدغه

سنگ بود، اما با تغيير روند زغالعمدتاً 1990استفاده چين در بخش صنعت تا دهه 
خُرد بود از اين سال به بعد يكي از صادركنند 1995صنعتي شدن چيني كه تا سال  گان

به بزرگاز به يكي  و و گاز جهان تبديل شده است ترين واردكنندگان انرژي .طور عام نفت
جمله آژانسازبراساس آخرين آمارهاي ارائه شده ازسوي مؤسسات معتبر

و اطالعات ارائه شده از جانب نهادهاي ذيربط در اين كشور، ميزان بين المللي انرژي
11ميليون تن معادل 550به حدود 2016اضاي چين براي واردات نفت در سال تق

به. ميليون بشكه در روز رسيد ميليارد5/2ضمن اينكه تقاضاي اين كشور براي گاز مايع
به. متر مكعب افزايش يافت از7/5مصرف برق نيز در چين و استفاده كيلو وات رسيد

هاي همچنين نياز اين كشور به سوخت.شدميليارد تن برآورد96/3سنگ زغال
و مصرف2/13چيزي حدود) 2016(فسيلي در اين سال غير درصد افزايش يافت

.درصد را ثبت كرده است12هاي غيرفسيلي رقم سوخت
و نياز روزافزون باره دولت تأكيد چند و تعميق صنعتي شدن هاي مستقر بر لزوم تسريع

___________________________________________________________________________ 
1. Meidan,2016,pp. 4-5  
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و گاز باعث شده تا پيشبهبه منابع انرژي و آينده بيني خصوص در حوزه نفت پژوهي انرژي ها
اساسبر. در چين بيانگر ارقامي نجومي در مصرف يا واردات انرژي اين كشور باشد

به 2030المللي انرژي ميزان تقاضاي چين براي نفت تا سال برآوردهاي سازمان بين مجموعاً
و تقاضا 808 به ميليون تن خواهد رسيد مي 236براي گاز طبيعي رسد ميليارد متر مكعب

1.كه اينها همگي حاكي از نيازهايي اساسي در حوزه انرژي چين است

پژوهانه از حوزه انرژي حال، نكته قابل توجه آن است كه برآوردهاي آينده اين با
و ميزان توليد منابع نفت 2050تا سال 2015دهد كه در دوران بعد از سال نشان مي

مي)14-6 نمودار(گاز روندي نزولي داشته به تواند در برابر نياز روزو اين افزون چين
:چالشي عمده تبديل شود كه اين چالش در دو قالب خود را نشان خواهد داد

 اول اينكه چين در دسترسي به بازارهاي خريد انرژي دچار مشكل خواهد شد،
ا كهز انجام هزينهدوم اينكه حتي در صورت دسترسي ناگزير هايي باال خواهد بود

با اين امر مي و كاالها را و گاهي سوددهي توليدات تواند هزينه توليد را باال برده
. ترديدهاي جدي مواجه كند

 آينده توليد انرژي.14-6 نمودار

Source: Liu & et al,2010,p. 16. 

___________________________________________________________________________ 
1. Liu and et al 2010.  
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و منطقه افزون بر اين عوامل اقتصادي، شاخص اي مناطق هدف نيز هاي سياسي
كننده انرژي عمده مناطق تأمين. انگيز باشد تواند براي آينده امنيت انرژي چين مخاطره مي

و آفريقا مناطقي هستند كه  بيبهچين مانند خاورميانه و شدت دستخوش ثباتي بوده
م تداوم بي ويثباتي در اين مناطق تواند براي چين دردسرساز در تأمين انرژي باشد

مي اين از و بيني كرد كه چين سياست توان پيش رو هايي مانند متكثرسازي منابع انرژي
.هاي جايگزين با جديت بيشتري دنبال كند كننده را در كنار توجه به انرژي مناطق تأمين

 المللي روابط بين
ب ساله يك مسئله مرتبط با امنيت هاي توسعه پنج رنامهارتباط چين با دنياي بيرون در

كه) 1966-1970(در برنامه سوم توسعه. شده است ملي اين كشور تعريف اعالم شد
و افزايش سرعت ورود در سه حوزه كليدي چين به طور فعال آماده ورود به منازعات

و زيرساخت و صنعت و تكنولوژي در هاي حمل دفاع، علوم و جنگ«پرتو ايده ونقل است
شد» بزرگ 1.دفاع ملي به اولويت اساسي تبديل

و گستردگي اقتصاد چين تغيير نقش اين كشور در عرصه جهاني را اجتناب ناپذير
اين مسئله از يك سو به معني تالش چين براي پيوند با ديگر مناطق. كند ضروري مي
و از و فعال است در سوي ديگر به معني تالش اين كشور براي ايفاي نقش مؤثرتر تر

. عرصه جهاني است
و چندجانبهبهدر برنامه سيزدهم چين و صراحت از سازمان تجارت جهاني گرايي

و به دنبال انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد حمايت مي و پروژه كند هاي مشترك مرزي ها
در. است در برنامه سيزدهم براي نخستين بار بحث توسعه منطقه در همين راستا اي

شد قالب طرح ها افزايش نفوذ هدف از اين پروژه. هاي نظير ابتكار جاده ابريشم مطرح
اي چين، ضربه زدن به بازارهاي خارج از كشور، جذب ظرفيت صنعتي داخلي، منطقه

و ارتباط بين استان ب همكاري و كشورهاي همسايه هاي عالوه بر ارائه طرح.ودهاي مرزي
2.است» كننده قواعد بازي تعريف«همكاري، چين به دنبال نقش 

و همكاري در برنامه سيزدهم دولت چين متعهد به فعاليت بيشتر در حكومت جهاني
___________________________________________________________________________ 

1. http://www. china. org. cn/english/MATERIAL/157608. htm 
2. Stiglitz, 2005, p. 8.  
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و هاي موضوعي گوناگون نظير محيط در حوزه در اين برنامه ذكر.شد.. زيست، تجارت
بر گام طور كه چين شده است، همان دارد،مي هاي ورود به صحنه اقتصاد جهاني را

مي تالش واقع رؤياي چيندر. دهد هايي را هم در حوزه قدرت نرم مانند پويانمايي انجام
و برگشت به جايگاه واقعي خود در نظم جهاني است ورود اين كشور به امور بين 1.الملل

چ در و نمود اصلي ين در جهان امروز قلمداد كنيم مجموع اگر حوزه اقتصاد را جلوه
المللي اين كشور بدون ترديد يكي از چالش برانگيزترين مسائل عمده جهان روابط بين
هاي بزرگ، توان اقتصادي گسترده ايدئولوژي متفاوت نسبت به ساير قدرت. معاصر است

و تأكيد بي بهو پشتوانه عملكرد سياست خارجي و شرط بر نگرش متفاوت نسبت قيد
و روابط بينم در سئله دولت ملي باعث شده تا سياست خارجي المللي اين كشور همواره

.هاي جدي مواجه است اي چين با چالش در سطح منطقه.مركز توجه باشد
فُرمز كه بعد از فرار ملي. بحران الينحل تايوان است:چالش اول به تايوان يا جزيره گرايان

المللي مورد شناسايي قرار گرفته كوتاهي در عرصه بين عنوان چين اصلي براي مدت آنجا به
و حمايت به بود تاكنون توانسته به پشتوانه توان اقتصادي و طور خاص هاي ضمني غرب

 1990اگرچه تا دهه. جمهوري خلق چين به حيات خود ادامه دهد اياالت متحده جدا از
و شرط تايوان به سرزمين اصلي بود، اما سياست سياست چين تأكيد بر الحاق بي قيد

و ترجيح آنها براي تعامل با جهان باعث شد تا بيجينگ سياست عمل گرايانه رهبران چين
و الحاق تدريجي را جايگزين زور كند و رويكرد اصلي اين كشور در سيا. مماشات ست چين

و در سال و جذب آن در تركيب تعامل با تايوان بوده هاي اخير تالش كرده تا با ادغام
و ماكائو به مام ميهن بازگرداند تدريج اين جزيره را به مانند هنگبهجمعيتي  روندهاي. كنگ

كم- دهد كه سياست ملي دولت فعلي در بحران تايوان نشان مي هربر ونيست مبنيحزب
مي عدم عقب گونه از اي بلند شود تا چين تا آينده نشيني از تماميت ارضي باعث مدت نيز

و مواضع خود در قبال آن عقب و صبر همراه. نشيني نكند تايوان سياست چين با مماشات
و ضمن ايجاد جذابيت و نيز به رسميت شناختن خواهد بود هاي اقتصادي براي جذب تايوان

وع ساختار حكومتي در اين جزيره تالش خواهد كرد تا از طريق مذاكره با آمريكا اجماعن
.كافي را براي تسهيل شرايط بازگشت تايوان به چين اصلي را مهيا كند

___________________________________________________________________________ 
1. The 13th Five-year Plan: Xi Jinping Reiterates his Vision for China:4.  
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و چالش بزرگ چين در منطقه شرق آسيا مربوط به بحران در شبه:چالش دوم جزيره كره
پ. فعاليت نظامي كره شمالي است ايان جنگ كره كه با حمايت چين از پيونگ يانگ بعد از

جزيره در برابر مداخالت صورت پذيرفت سياست كلي چين حمايت از بخش شمالي شبه
و آمريكا بود و عمل. كره جنوبي تدريج بعدبهگرايي اين حمايت در دوران اصالحات

و  و شدت متأثر از منافع منطقهبهايدئولوژيك خود را از دست داده المللي چين بيناي
هاي در حال حاضر اولويت سياست خارجي چين در منطقه پرهيز از تنش. شده است

و جلوگيري از تحميل هزينه و حفظ ثبات با هدف تثبيت رشد اقتصادي هاي غيرضروري
به از ديد چين فعاليت. غيرضروري نظامي بر بودجه اين كشور است ويژه هاي نظامي

و تهدي آزمايش رو ايناز. اي كره شمالي مخل اين وضعيت است دات هستههاي موشكي
بيجينگ بعضاً با حمايت از فشارها بر كره شمالي خواهان خويشتنداري اين كشور شده

مي. است كه اين موضع چين با اين رويكرد متوازن كننده زمينه عامل فراهم هر گونهشود
و بايد در برابر آن مقاومت كرد هاي فرامنطقه براي مداخله قدرت . اي غيرقابل تحمل بوده

و آينده مدت توان در كوتاه پژوهي بحران كره نشانگر اين است كه نمي روندهاي كنوني
ميبه. منتظر تغييرات جدي در نقش كنوني كره شمالي بود رسد چين همچنان نظر

و كرهيم كوشد تا در كنار حمايت ضمني از كره شمالي براي متوازن ساختن قدرت ژاپن
و اقتصادي مانع از ماجراجويي جنوبي، با بهره هاي پرريسك گيري از ابزارهاي ديپلماتيك

و يك منازعه پيونگ يانگ شود؛ خطراتي كه در صورت وقوع، بحران مهاجرت به چين
.اين كشور به ارمغان خواهد آوردضروري را براي غيراي منطقه

چالش بزرگ چين در منطقه مسئله اختالفات مرزي اين كشور با:چالش سوم
و چين شرقي استبههمسايگان  در اين دو دريا چين. خصوص در درياي چين جنوبي

و  اختالفاتي را بر سر مالكيت برخي جزاير مرجاني با كشورهايي همچون ويتنام، مالزي
ژ و كُنش چين در تمامي اين اختالفات نشان از جديت آنها براي حفظ. اپن داردفيليپين

هاي لفظي اياالت متحده برخوردارند، اگرچه اين كشورها از حمايت. تماميت ارضي دارد
و درگيري  اما ناگفته پيداست كه اگر يك بحران يا حادثه بتواند چين را به جنگ

بار جنگ در اين آثار زيان. سرزميني خواهد بود بكشاند، قطعاً مسائل مربوط به اختالفات
و هم چين  مي(منطقه هم براي آمريكا سنگين) امدبينجتواند به جدال مستقيم كه
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و هم اينكه كشورهاي جنوب شرق به اين نتيجه خواهند رسيد كه مسير خواهد بود
و آن هم با همسايه قدرتمندي به نام چين مي تواند رشد اقتصادي آنها با يك جنگ

و ويران شود و بدل شدن امتيازات ميان. كامالً مختل و رد بنابراين تالش براي مذاكره
.طرفين اصلي، گزينه فراروي اين بحران خواهد بود

:برانگيز است چالشالمللي چين در سطح جهاني نيز مسائل حول روابط بين
و آزادي وند مداخلهر. هاي مدني در چين است اولين مسئله موضوع حقوق بشر

غرب در اين حوزه موضوعي نشان داده كه ابزار حقوق بشر در سياست خارجي غرب 
. ابزاري براي فشار به چين بوده است)و تا حد كمتري اتحاديه اروپا(خصوصاً آمريكا 

و سخت اصول وستفاليايي عدم مي چين به شكل سفت و در آينده مداخله را تأكيد كند
بهنيز در صورت تداوم نظا و آزادي سياسي نظر نميم فعلي رسد كه مسئله حقوق بشر

.رو شودهبتواند با فشار خارجي با تغييري محسوس روب
و مداخالت خارجي زمينه يك چالش مهم همين نوع نگرش چين به حقوق بشر

و آمريكاي التين مهيا كرده است ديگر را حول نفوذ منطقه از ديد. اي چين در آفريقا
و همكاري چينيهغرب، سرماي هاي اقتدارگرا در اين مناطق سبب شده ها با رژيم گذاري

بي تا در اين كشورها دولت و به هاي مستقر با خيالي راحت به تداوم سركوب توجهي
چين در برابر اين موضع بر اين ديدگاه است كه امور. حقوق شهروندان ادامه دهند

و غرب نميداخلي كشورها خارج از حيطه توجه كشورهاي  تواند در اين خارجي است
گيري با توجه به منافع اقتصادي گسترده اين جهت. راستا صالحيت مداخله داشته باشد

.رسد در آينده با تغيير جدي مواجه شود نظر نمي براي چين به
اقــدامات. المللــي يكــي ديگــر از مســائل جهــاني چــين اســت حــوزه اقتصــاد بــين

و بعضـاً نئومركانتيليستي چين در بح و كاهش ارزش پول ملي و ماليات گمركي ث تعرفه
از ديد آنهـا چـين عضـو. رو استهشدت با مورد اعتراض كشورهاي غربي روببهدامپينگ

و بايد به قواعد تجارت آزاد كامالً احترام بگذارد ايـن كشـور. سازمان جهاني تجارت است
و نيز استنادتها غربي با شرك با يادآوري سطوح متفاوت توسعه شركت هاي رقيب چيني

اي غـرب خصوصـاً در بحـث مـواد غـذايي معتقـد اسـت كـه رويـه هاي يارانه به حمايت
حـال بـا صـنعتي شـدن اينبا. كشورهاي غربي نيز چندان با تجارت آزاد همخوان نيست
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و بخـش و افزايش ابتكار عمل بخش خصوصـي نظـر دولتـي بـه نيمـه هـاي فزاينده چين
و اقتصاد بين مي ناپذير بـوده اجتنابالمللي در آينده رسد پايبندي چين در حوزه تجارت

و جامعـهو اين حوزه در عمل به يكي از مصاديق گسترش همكاري هاي چـين بـا غـرب
.جهاني تبديل خواهد شد

 گيري نتيجه
و پيچيده آينده اي است كه توجه زيادي را در سراسر پژوهي چين موضوع بسيار مهم

و بررسي. جهان معطوف به خود كرده است هاي زيادي در خارج از چين مطالعات
از. خصوص آينده اين كشور صورت گرفته است در در درون جامعه چين هم اين موضوع

و آثار  متعددي در اين زمينه منتشر شده كه در متن اهميت بسزايي برخوردار بوده است
.گزارش به اهم آنها اشاره شده است

مي در به توان گفت آينده مجموع صورت مشخص در دو فاز پيش پژوهي درون چين
:رفته است

و بـه هاي آينده فعاليت:فاز اول و مطالعـاتي اسـت كـه در حكومـت صـورت پژوهي
و تكنيـكهـ اين فعاليت. رسمي انجام شده است ا عمـدتاً بـا اسـتفاده از روش اكتشـافي

و قـدمت بيشـتري در چـين اين دسته از پژوهش. كيفي دلفي انجام شده است ها سابقه
و اغلب در قالـب برنامـه  و در دوران جنگ سرد به بعد صورت گرفته هـاي توسـعه داشته

له چين، چهار برنامهسا البته عالوه بر برنامه توسعه پنج. ساله كشور نمود داشته است پنج
و پژوهي ديگر نيز انجام شده كـه نشـان از برنامـه آينده ريـزي بلندمـدت در حـوزه علـم

كـه اولـين برنامـه حـاليدر. يكم اسـتو تكنولوژي براي كسب جايگاه برتر در قرن بيست
و اكنـون سـيزدهمين برنامـه توسـعه 1953ساله توسعه چين در سـال پنج شـروع شـد
.در حال اجراست) 2021-2016(ساله چين پنج

و مطالعات آينده:فاز دوم پژوهي در چين عمدتاً توسط روشنفكران جامعه مدني
و با استفاده از  در خارج از بدنه رسمي حكومت انجام شده كه اغلب با روش هنجاري
و اغلب آنها هم آينده روشني را براي چين در  تكنيك سناريونويسي انجام شده است

ميو قرن بيست .كنند يكم ترسيم



 پژوهي جهان آينده 1108

و ديدگاه خصوص آينده چيندرپژوهان هاي مطرح شده از آينده مروري بر آثار
و سياسي چين مطرح شده است نشان مي :دهد كه سه سناريو مهم براي آينده اقتصادي
،يكمو بيست قرندر رقيببي اژدهاي: چينـ
،يكمو بيست قرندر برزخي: چينـ
.چين افول قرن: يكمو بيست قرنـ

هاي دولت گيري هاي حزبي كه در بسياري از مواقع در نوع تصميم شكاف وجود
چين نيز بازتاب داشته يكي از محورهاي مهمي است كه امروز برخي معتقدند به موازات 

و توسعه بيشتر اين كشور عميق مي رشد و و تر شده تواند در آينده هويت سياسي
اي انسجام تصميم به.ن كشور را با مشكل مواجه كندگيري در با وجود اين كه حجم رو
به افزايش اختالف مي نظرها درون حزب كمونيست غيرقابل انكار است اما در نظر رسد
مي بينامه تمامي اين جناح يك نگاه واقع به ها روي حفظ اصولي كه خدشه به آنها تواند

ت. تضعيف چين منجر شود اتفاق نظر دارند وسعه چين را راه بقاي حكمراني همه آنها
كم حزبي مي مي دانند؛ همه آنها نقش ايدئولوژي را در عصر جديد و همگي رنگ بينند

مي مي و در نتيجه دانند كه توسعه اقتصادي چين دير يا زود به حوزه سياسي تسري يابد
.ريزي كرد بايد براي آن برنامه

از به بـ ين جلوهتر مهمعالوه يكي و روز جمهـوري خلـق چـين در جهـان هاي ظهور
بررسي روندهاي معاصر اقتصاد چين اگرچه حـاكي از يـك. امروز اقتصاد اين كشور است

و در كليت آن به يكي از مظاهر پيشـرفت چـين در دنيـاي معاصـر  روند رو به رشد بوده
در تبديل شده، اما آينده و نشـيب پژوهي اقتصاد اين كشور حاكي از يك رونـد پـر فـراز

از. نده استآي جملـه شـكاف درآمـدي، چـالش اقتصاد چـين بـا چنـدين چـالش جـدي
و وابستگي بـه زيست محيطي، ضعف بخش كشاورزي، شهرنشيني فزاينده، مصرف پايين
و صادرات در آينده روب سرمايه .رو استهگذاري
و باره دولت چندعالوه تأكيد به و تعميق صنعتي شدن هاي مستقر بر لزوم تسريع

به روز نياز و گاز باعث شده تا پيش افزون به منابع انرژي و بيني خصوص در حوزه نفت ها
پژوهي انرژي در چين بيانگر ارقامي نجومي در مصرف يا واردات انرژي اين كشور آينده
تا اساس برآوردهاي سازمان بينبر. باشد المللي انرژي ميزان تقاضاي چين براي نفت
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به 2030سال به 808مجموعاً و تقاضا براي گاز طبيعي  236ميليون تن خواهد رسيد
رسد كه اينها همگي حاكي از نيازهايي اساسي در حوزه انرژي ميليارد متر مكعب مي

پژوهانه از حوزه حال، نكته قابل توجه آن است كه برآوردهاي آينده اينبا. چين است
ميزان توليد منابع 2050سالتا 2015دهد كه در دوران بعد از سال انرژي نشان مي

و اين مي و گاز روندي نزولي داشته تواند در برابر نياز روزافزون چين به چالشي نفت
:عمده تبديل شود كه اين چالش در دو قالب خود را نشان خواهد داد

 اينكه چين در دسترسي به بازارهاي خريد انرژي دچار مشكل خواهد شد،:اول
كهت دسترسي ناگزير از انجام هزينهاينكه حتي در صور:دوم هايي باال خواهد بود

با اين امر مي و كاالها را و بعضاً سوددهي توليدات تواند هزينه توليد را باال برده
. هاي جدي مواجه كند ترديد
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 فصل پانزدهم

 پژوهي در ژاپن آينده

ـ  ژاپندر پژوهي آينده فصل پانزدهم





٭سيد محمد خوئي
به گيري از آينده سال تجربه ژاپن در بهره40بيش از و فناوري اين كشور را نگاري علم

در ين ويژگي آيندهتر مهم. سرمشق كشورهاي ديگر در اين حوزه تبديل كرده است پژوهي
و تكميل چرخه تصميم هاي آينده توالي منظم برنامهژاپن  و سياست نگاري سازي گيري
و نظرخواهي بر نتايج حاصل از بررسي مبتني نگاري بر آينده عالوه. پژوهانه است هاي آينده ها

و فناوري، آينده هاي هاي مختلف توسط سازمان هاي ديگري در حوزه پژوهي در حوزه علم
ا و خصوصي ژاپن ميعمومي پژوهي اين كشور، شود، اما مشهورترين برنامه آينده نجام

و فناوري است كه از سال آينده  يك تاكنون 1970نگري علم بار اجرا تقريباً هر پنج سال
در» دلفي«نگاري ژاپن با استفاده از روش آينده نخستين. شده است انجام شد، اما به مرور

دهمين. پژوهي نيز مورد استفاده قرار گرفت آيندهر هاي ديگ هاي آتي روش نگاري آينده 
و فناوري دهم آينده. اجرا شده است 2014نگاري ژاپن در سال برنامه آينده نگاري علم

» سناريوپردازي«و» بررسي دلفي«،»انداز كارگاه چشم«ژاپن در سه بخش پژوهشي 
ب. تدوين شده است و فناوري در ژاپن رمبناي نتايج حاصل از اين پنجمين برنامه پايه علم

با گونه كه ساختمان كشور ژاپن همان. شود بررسي نگارش مي هاي مستحكم شهري را
آينده هاي مورد نياز براي خيز خود تطبيق داده است، تقويت بنيان جغرافياي زلزله

به پرتالطم جهان پيش از رو را و در اين راستا عنوان يك سياست ناگزير برگزيده
به آينده  . كندمي برداري سازي بهره عنوان ابزار سياست پژوهي مستمر در سطوح مختلف

و بهره و دقيق آنها براي كشورهاي درحال درك صحيح مفاهيم نوآورانه گيري بجا
بي توسعه فرصت جبران خواب و حسي ديرينه را در پيمودن راه توسعه فراهم رفتگي

رفتگي به چاه توهم كند، اما فهم نادرست اين مفاهيم، اين كشورها را از چاله آن خواب مي
هاي قبلي را هم از آنها سلب برداري از بضاعت كه توانايي بهرهنحويبه. غلطاند دانايي درمي
و عباراتي مانند آينده غوطه. خواهد كرد پژوهي، ور شدن در بحر مواج انتزاع مفاهيم

___________________________________________________________________________ 
.حكومتي بنيادين مطالعات دفتر ارشد پژوهشگر٭
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و هاي تفكر، آينده كانون و كاركردي ... نگاري فناوري، جامعه اطالعاتي بدون آنكه دستاورد
بي عيني براي آن به و پيادهبهآنكه دست آيد يا سازي اين مفاهيم تغيير محسوس كارگيري

چوبي در ميان اقيانوس پرتالطم حوادث استو ملموسي ايجاد كند، مانند آويختن به تخته
و متوازن نخواهد رساند و توسعه پايدار اما اگر. كه هرگز مسافرش را به ساحل امنيت

سبي براي رسيدن به ساحل هاي شناور روي آب، ابزار منا چوب مسافر مذكور با تخته
. توان انتظار داشت كه به ساحل مورد نظر برسدمي مطلوب خود مهيا كند،

با. دقيقاً بر اين اساس است برداري از مفاهيم نوين روش ژاپن در بهره اين كشور
در تمهيد ارتباطات مستمر با پيشرفته و سياستي ترين محافل دانشگاهي، پژوهشي

و دا به شناسايي آخرين مدلباالترين سطوح ابت و تصميم هاي فرايندها سازي
و منطبق ترين سپس از ميان آنها مناسب. پردازد سياستگذاري مي ها را با ساختار ترين ها
و با تعيين ورودي داخلي خود برمي و خروجي گزيند و ها هاي مفروض در سيستم اداري
و تا زماني كه اين مدل راهبري خود مي آن گنجاند كاركرد عيني داشته باشد از

مي بهره .الزم به ذكر است اين روند يك پردازش بلندمدت است. كند برداري
نگاري ده آينده. ساله دارد45نگاري فناوري در ژاپن قدمتي براي مثال آينده

سي فناوري تقريباً هر پنج سال يك و نتايج اين بار با افق ساله در ژاپن اجرا شده است
به ها براي نگارش برنامه پنج نگاريدهآين و فناوري بعدي كار گرفته ساله جامع علم
و فناوري در آينده مي و نيز از تجارب اجراي برنامه جامع علم و شوند نگاري بعدي علم

مي فناوري بهره و برنامه هاي اجراي آينده براساس بازخورد همچنين. شود برداري نگاري
و فناوري،  ميجامع علم را كابينه ژاپن و فناوري ها منظور تعيين اولويتبه تواند سند علم

و گردش كار آينده.و ترسيم نقشه راه به تصويب برساند و اسناد علم و برنامه نگاري
و فناوري مصوب  دفتر. سازي شده است مدل 1995فناوري در ژاپن در قانون پايه علم

و1نقش خانه خرد يا خردگاه 2001كابينه ژاپن پس از اصالحات سال  كابينه
مي نخست  به اين منظور چهار شوراي مشورتي در اين دفتر تعريف شده. كند وزير را ايفا

و آينده مي است و فناوري زير نظر يكي از اين چهار شورا انجام . شود نگاري علم
نگاري ملي طرحي براي ارتقاي نوآوري بر نظارت بر اجراي آينده كابينه ژاپن عالوه

___________________________________________________________________________ 
1. The Place of Wisdom 
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پروژه ملي1)سيپ(برنامه وزارتي ارتقاي راهبردي نوآوري. ملي نيز تدوين كرده است
و نوآوري ژاپن رهبري  و نوآوري است كه توسط شوراي علم، فناوري علم، فناوري

تح مي و وظايف اين شورا را در و نوآوري خارج شود قق نقش آن در راهبري علم، فناوري
و روش از چارچوب وزارتخانه مي ها . كند هاي سنتي دنبال

و بازگشت به موقعيت10سيپ پروژه كليدي مختلف براي تجديد حيات ژاپن
و  در ين مشكالت اجتماعي پيشتر مهمرهبري جهان، تعيين روي ژاپن را براي مشاركت

هر پروژه توسط يك مدير پروژه باتجربه هدايت. ژاپني معين كرده استبازظهور اقتصاد 
و توسعه مسئوليت پاسخگويي نقطه آغاز تا پايان پژوهش. شود مي و ها هاي متمركز

و دانشگاه . هاست عهده مديران پروژهبرها تسهيل هماهنگي بين دولت، صنعت
. است2»جامعه اطالعات«مفهوم مهم ديگري كه در اين گزارش به آن اشاره شده

بهكه درحالي به در ايران، به» جامعه اطالعاتي«دليل ترجمه اين واژه در بدو ورود بيشتر
و ارتباطاتي آن پرداخته شده است، ابعاد رسانه و ژورناليستي در بخش مربوطهكه چناناي

سازي صحيح بيان خواهد شد، يونجي ماسودا، معمار جامعه اطالعات ژاپن توانست با پياده
با. بر اطالعات را در اين كشور تكميل كند سازي مبتني تصميم جامعه اطالعات چرخه  وي

و پياده برجسته گيري مدل جامعه سازي نظريه جامعه اطالعات نقش مهمي در شكل سازي
كند جايگاه كليدي داناييمي يكي از نكاتي كه ماسودا به آن اشاره. نه ژاپن ايفا كردفناورا

مي. در جامعه اطالعات است هاي محور بودن حوزه توسعه جامعه وابسته به دانايي«: نويسد او
و اطالعات دارد و صنعتي است كه ريشه در گسترش ارتباطات  مختلف اقتصادي، اجتماعي

ميترهمماطالعات، ... .»تواند منجر به دانايي شود ين شاخصه يك جامعه است كه
و سازمان از ميان آينده از آينده هاي پژوهان پژوه ژاپن در هر بخش سه نوع متفاوت

و ساختارها معرفي شده و ژاپن آينده در چهار. اند افراد در انتهاي اين گزارش آينده ژاپن
سي بعد اجتماعي و به. اسي بررسي شده است، علمي، اقتصادي در بخش مربوط

در 2020هاي مورد نظر ژاپن از برگزاري المپيك رويدادهاي اجتماعي فرصت توكيو،
و در بخش اقتصادي ابهام بخش علمي عوامل رونق گرفتن آينده و فناوري نگاري علم

.آينده اقتصاد ژاپن مورد بررسي قرار گرفته است
___________________________________________________________________________ 

1. Strategic Innovation Promotion (SIP) 
2. Information Society 
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 پژوهي تاريخچه آينده.1-15
گرا گرا يا تجربه علم اثبات. بشري است2مجموعه نسبتاً كوچكي از دانش زير1تجربي علم

و معلوماتي دانست كه براساس تجربه يا آزمايش اي از دانستني توان مجموعه را مي ها
و قابل كنترل حاصل مي به واژه علم. شود منظم كار رفته اگرچه در طول قرون متمادي

ت و دانستني(در اين معنا- رنسانس–جديد حيات علم است، اما از دوران هاي تجربي
عبارت ديگر، انسان، معلومات خود را همواره به اينبه. منحصر شده است) آزمايشي

معناي عام آن يعنيبه» علم«گردآوري نكرده است، بلكه قبل از دوران رنسانس، روش 
ر. رواج داشت» دانستني« گرايي اثبات هاي تحقيق در رويكردوشاز اوايل قرن شانزدهم

و كاوش اندازه تجربه، آزمايش،. تثبيت شد و نظام هدف هاي گيري مند اركان اصلي گرا
. اند گرايانه هاي تحقيق اثبات روش

عبارتبه. اي براي كشف واقعيت از طريق تجربه شخصي است علم، رويكرد ويژه
مي هاي اي به فعاليت ديگر علم، نگرش ويژه 3.دهد تحقيقاتي ارائه

جوامع بشري. گرايانه است گستره وسيعي از دانش بشري فراتر از دسترسي علم اثبات
و دگرگوني و روش هاي شگرفي است كه نظريه شاهد تحوالت هاي علمي شناسي ها

و هاي نوين، آموزه نظريه. اند بسياري مورد ترديد قرار گرفته هاي پردازي نظريه هاي كهن
هايي چون نظريه آشوب، پيدايش نظريه. دمندانه فلسفي را به چالش كشيده استخر

و سامانه سامانه 4.هاي باز، تنها آغازي بر اين دوران آشوبناك است هاي پيچيده

 پژوهي مجالي براي بازانديشي آينده.2-15
سـازي آينـدهو8شناسـي آينده7نگاري، آينده6پژوهي، آينده5انديشي، آينده پردازي، آينده
هايي تعريـف شـده در حـوزه دانشـي جديدنـد كـه بـه شـناخت، تحليـل، سـاخت، واژه

___________________________________________________________________________ 
1. Science 
2. Knowledge 

. 1390 فيضي،3
. 1389 خزايي،4

5. Future Thinking 
6. Futures Studies 
7. Foresight 
8. Futurology 
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و ارتبـاط ايـن مفـاهيم بـا.پردازند در يكـديگر زنجيره

و ارتباط مفاهيم  پژوهي آيندهه

.1391سال 19ي شماره

و آشكار شدن و غلبه علوم تجربي و نوزايي
پيدايش علوم جديد. مفاهيم ديگر بازانديشي شد

كه اينبه. بيني بود در پيش 2»بيني پيش«ترتيب

بههبه كار مثابه يكي از مراحل آزمودن هر نظريه
ها به گسترش اين بيني در سنجش نظريه بر پيش

و تبيين نظريه ها كه تا پيش از آن، تنها به توصيف
ميبيني نيز پيش مي. شدند مسلح به ازجمله توان

و پذيرفت اشاره كرد، فعاليت هايي كه به ظهور

و پيشبيني هـا پنهـان بـود، اصـل وجـود نگـري ها
___________________________________________________________________________

2. Prediction 
3. Econometrics 
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و برنامه شكل مي ريزي دهي پردازند آينده
.1مشاهده است قابل15-1 شكل

زنجيره.15-1 شكل

ـ: مأخذ ترويجي توسعه تكنولوژي صنعتي فصلنامه علمي

و با فرا رسيدن عصر روشنگري
آينده نيز همچون مندي طبيعت، نظام

د بر توانمندي نظريه مبتني هاي علمي
و واژه فراگيري در علوم شد كه مفهوم

و مي گرايان تجربه تأكيد زياد. رود رفته
بسياري از نظ. حوزه كمك بسياري كرد

پرداختند، ناگزير بايد به قدرت امور مي
هايي كه در حوزه اقتصاد انجام فعاليت

. انجاميد3توسعه اقتصادسنجي
و مهمي كه در پيش بي فرض اصلي

__________________________________
. 1391 سالمي،1
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و ناگزير بود صلب2حتمي،1اي قطعي، آينده يك بهتـرين نظريـه وجـود دارد كـه:، ثابت
به تواند مي .بيني كند صورت كامل پيش آينده را

و خودكار اين نظريه را در زندگي فردي خود به مي بشر هوشمندانه هر. گيرد كار
به. آينده مطلوب را در خود نهفته دارد تصميم فردي، انتخاب يك بنيان خرد انساني

و مهيا شدن پيشواز  بست اين نظريه در جوامع انساني اما كار. براي آن است آينده رفتن
و پيچيدگي با توجه به عناصر متكثر تأثيرگذار، تأثير هاي رو به افزايش دنياي مدرن پذير

بي آينده  مي آينده روي شماري پيش هاي محتمل . دهد پژوهان قرار
و نـا و ســرعت پيچيــدگي، تـوال. پايــداري اسـت آينـده، سرشــار از عـدم قطعيــت ي

نابه ها در دنياي امروز پيشامد و حيرت اسـت مثابه ورود به عصر بشـر بـا همـان. پايداري
و زوال منابع طبيعـي جهـان گـام برمـي آهنگي كه به سمت تخريب محيط  دارد، زيست

و فناوري فراهم  و فناوري. كندمي ابداعات هاي جديد، رقـابتي فراگيـر در حـوزه اقتصـاد
و بنيـان نوپديـد رقبـا را حـذف مـي هـاي دانـش اقتصـاد. زنندمي فرهنگ را دامن كننـد

و سياسي را درمي هاي نوين ارتباطاتي، مرزهاي حاكميت فناوري و همـه هاي ملي نوردند
مي ها، انديشه ارزش و هنجارها را متهم . كنند ها

و نا قد پايداري در اين جوالنگاه تحوالت و و افزايش سهم از ثروت رت جهاني ها، بقا
و توسعه هاي جوامع پيشو تسلط بر منابع رو به زوال طبيعي، از دغدغه . يافته است رو

و پيش آينده دستي در ايجاد تغييرات پژوهي در دنياي متالطم مدرن، نيازمند كنشگري
و آينده چيرگي به دانش. هاي بديل است آينده دلخواه براي محدود كردن  پژوهي

در به و رقابتكارگيري آن بر عمل و زمينه هاي آتي، تسلط هاي آينده، رفع ابهام از آن
مي آينده  . آورد سازي را فراهم

و ترويج آينده.3-15  پژوهي سير تدوين
هاي اي را تدوين كرده است كه تالش تاريخچه4از دانشگاه الون3خانم جانا اندرسون

___________________________________________________________________________ 
1. Certain 
2. Deterministic 
3. Janna Anderson 
4. Elon University 
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در.1كندمي پژوهي بيان آينده پژوهان را در ترويج آينده نام بسياري از بزرگان اين رشته
و حتي احزاب سياسي به همراه معرفي مختصري از آثار آنها كنار نام مؤسسات، نشريات

از. خورد در اين تاريخچه به چشم مي  مرور اين تاريخچه طوالني در فهم درك جهاني
و روند شكل آينده و اياالت متحده فرانسه. گيري آن بسيار مفيد است پژوهي مدرن

مي 1960پژوه را در دهه آينده آمريكا توسعه مؤسسات كه رهبري كردند، با اين تفاوت
در پژوهي در فرانسه بيشتر در قالب تئوري آينده  و نظري گسترش پيدا كرد، اما پردازي

و كاربردي بيشتري به خود گرفت اياالت متحده جنبه هاي ديگر كشور. هاي عملگرايي
آ مينيز . كردند نها را از نزديك پيروي

پژوه ايجـاد كـرده اسـت كـه آينده ژاپن نيز طي نيم قرن گذشته، تعدادي مؤسسات
مي عنوان قديمي به مؤسسـه ايـن. نام بـرد23توان از انجمن اقتصاد فناوري ژاپن ترين آنها

. ده شـد استاد مؤسسـه فنـاوري توكيـو بنـا نهـا4هاياشي وسيله يوجيروبه 1966در سال 
نـام همچنـين گروهـي بـه. بود5هاي اقتصادي ژاپن مؤسسه پژوهش هاياشي، سابقاً مدير

از 1970در سال6پژوهي ژاپن آينده انجمن  المللـي هـاي بـين ين همـايش تـر مهـم يكي
.7پژوهان را در كيوتو برگزار كرده است آينده 

هاي علت تسلط به زبان انگليسي در جريان فعاليتبه پژوهان ژاپني آينده
مي آينده  به آينده آنجا كه بيشتر كارهايازگيرند، اما پژوهي در غرب قرار پژوهان ژاپني

و تعداد اندكي از  مي ژاپني غير انگليسي ترجمه نشده است توانند ژاپني بخوانند، ها
در. المللي ايفا نكرده است پژوهي بين آينده قابل اعتنايي در پژوهي ژاپن نقش آينده 

هاي ترين روش شرح آن خواهد رفت با اكتساب مدرنكه چنان پژوهان ژاپني آينده عوض
به آينده  و ميالدي 1970و 1960هاي كارگيري آن در حوزه فناوري در دهه پژوهي

به آيندهو سرمشق ترين اقتصاد دنيا را در آن دوره رقم زدندرو پيش نگاري فناوري را
. جهانيان ارائه دادند

___________________________________________________________________________ 
. 2006 اندرسون،.1

2. Japan's Economics Research Institute 
3. Japan Techno-Economic Society (JATES)  
 
5. Japan's Economics Research Institute 
6. Japan Society of Futurology  

. 1977 كورنيش،.7
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 پژوهان آينده.4-15
يـونجي2هايدوشي كاتو، هاياشي، از يوجيرو پژوهي آينده مباني، در كتاب مشهور1وندل بل
ــه4و ميتســوكو ســايتو فوكوناگــا3ماســودا كننــدگان ژاپنــي در تــرويج عنــوان مشــاركت ب

مي آينده  تبار نيز در ايـن عرصـه ژاپني5توان از نام ميچيو كاكو نميحال اينبا.برد پژوهي نام
و ماسودا خواهيم كرد در اين گزارش مروري بر ديدگاه. تفاوت گذر كرد بي و نقش كاكو . ها

 ميچيو كاكو

تبار فيزيكدان مشهور آمريكايي ژاپني) كاليفرنيا 1947ژانويه24متولد(ميچيو كاكو
كاكو،. پردازان بزرگ فيزيك كنوني جهان استو از نظريه6وي شاگرد ادوارد تلر،. است

را التحصيل دانشگاه وي فارغ. ها است رشته از بنيانگذاران نظريه و دوره دكتري هاروارد
هم. در دانشگاه بركلي گذرانده است و اكنون او استاد دانشگاه سيتي كالج نيويورك است

او از طرفداران.و نظريه كوانتومي ميدان دارد7ها هاي درسي در زمينه نظريه رشته كتاب
به محيط  و از مخالفان از كارگيري انرژي هسته زيست و همچنين يكي اي شكافت

. است8حاميان پروژه جستجوي هوش فرازميني
به كتاب بهترتيب تاري هاي وي : اند شرح ذيل انتشار يافتهخ نشر

همراه جنيفر( جهان دربارهاي نظريهبه دستيابي براي جستجو انيشتين، فراسوي-
).1987(9)تامسون
).1994( دهمبعدو زمان هاي ريسمان موازي، هاي جهان براساس علمي اوديسه: ابرفضا-

___________________________________________________________________________ 
1 Wendell Bell 
2. Hidetoshi Kato 
3. Yoneji Masuda 
4. Mitsuko Saito-Fukunaga 
5. Michio Kaku 

6.Edward Teller:متحده اياالت تاريخدراي هسته فناوري بنيانگذاراناز مجارستاني، تباربا آمريكايي فيزيكدان 
. بود ليورمور الرنس ملي آزمايشگاه گذار پايهو دوم جهاني جنگدر منهتن پروژه اعضاياز آمريكا،

و بنيادي ذرات داردمي بيانكه شده استواراي اليه كوانتوم نظريه برپايه) Strings Theory(ها رشته نظريه.7
 دارند،اي ذره رفتاري شوند مشاهده دور فاصلهازكه زماني كيهاني ذرات سايروها كوارك ها، الكترون يعني ابتدايي
. دارند متفاوتي ارتعاشاتكه هستند انرژي هاي رشتهياوها حلقهوها پيچاز تركيبي داراي درواقع ولي

8. Searching for Extra-Terrestrial Intelligence (SETI) 
9. Jennifer Thompson 
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).1998( يكمو بيست قرندر علم هاي انقالب اندازها، چشم-
 ). 2004( داد تغيير زمانو فضاازراما درك انيشتين ديدگاه چگونه: انيشتين كيهان-
).2004( جهان آيندهو باالتر ابعاد آفرينش،به سفري موازي، هاي جهان-
 سفرو دورفرستي نيرو، هاي ميدان فيزرها، دنياي علمي بررسي:ها ناممكن فيزيك-

).2008( زمان در
 2100 سالتاراما روزمره زندگيو آدمي سرنوشت علم چگونه: آينده فيزيك-
).2011(زد خواهد رقم

).2014( ذهن پيشرفتو توانايي افزايش شناخت، براي علمي جستجوي ذهن، آينده-
نـام دارد كـه در ميـان هـا غيـرممكن فيزيـك مشهورترين كتـاب ايـن فيزيكـدان،

در طـرز شـگفت ميچيو كاكو بـه. هاي علمي قرار گرفته است ترين كتاب پرفروش انگيـزي
و پيچيده به زباني ساده مهارت دارد . بيان مفاهيم دشوار

و كيهان در زمره«: خوانيممي ذهن آينده در پشت جلد كتاب اخير وي ذهن
هايي كه ميلياردها ايم از كهكشان با فناوري پيشرفته توانسته. اند ترين رازهاي طبيعت بزرگ

و امروزه قادر به ايجاد تغيير در ژن هايي هستيم سال نوري با ما فاصله دارند عكس بگيريم
و. كنند كه زندگي را كنترل مي و مايه نگراني و كيهان هنوز دور از دسترس ما اما ذهن

شب. ما هستنددغدغه خاطر  براي پي بردن به عظمت كيهان كافي است نگاهي به آسمان
و رازگونه بودن بياندازيد كه ميلياردها ستاره در آن مي درخشند، براي تأييد پيچيدگي

و بپرسيم در پس نگاه ما چيست؟ به علم انتقاد  ذهن كافي است در آينه نگاه كنيم
م مي و راز آن كنند كه درك هر چيزي را منوط به از من. كندمي يان بردن رمز چههراما

مي بيشتر به پيچيدگي مي برم، بيشتر شگفت هاي مغز پي . شوم زده
بـراي آنكـه بـه. خودشناسـي آغـاز خـرد اسـت«: سقراط دو هـزار سـال قبـل گفـت

از.»خودشناسي برسـيم راه درازي در پـيش داريـم  و يكـي ميچيـو كـاكو، اسـتاد فيزيـك
ترين موضوع مطرح در جهان يعني مغـز ريه ريسمان در اين كتاب به پيچيدهبنيانگذاران نظ

و در كتاب انسان مي آوري را كه در نقاط گوناگون دنيـا تحقيقات شگفت ذهن آينده پردازد
و فيزيك انجام شده برپايه جديدترين پيشرفت .كندمي اند را بررسي هاي علوم اعصاب

ب ميهبه اعتقاد كاكو، سرنوشت بشريت تواند برپايه يك مدل توسعه توضيح سادگي
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برپايه اين مدل توسعه، انسان در طول تكامل خود چهار مرحله تمدن را پشت. داده شود
: گذارد سر مي

ها وجود دارند كه برپايه سطح در اين تمدن، خود ما، يعني انسان- تمدن نوع صفر
.دهايي به عقب يا جلو بردار توانند گام فناوري مي

يك در. آينده نزديك بشريت است تمدن نوع يك،-تمدن نوع به گفته اين فيزيكدان، ما
مي مرحله گذار از تمدن نوع صفر به تمدن نوع يك هستيم كه از نشانه به هاي آن توان

و  . اشاره كرد... فرهنگ بيش از هميشه جهاني شده، منابع جديد انرژي درحال توسعه
به. يك خيز واقعي كيفيت- تمدن نوع دو صورت به گفته اين دانشمند، يك تمدن نوع دو

و ناميراست . رود چيز از بين نمي هيچبنابراين در اين تمدن. مجازي كامالً جاودانه
و- تمدن نوع سه و بر انرژيدرتمدني است كه بر تمام قوانين فيزيك نتيجه كنترل بر فضا

باميه كهكشان را بدون مشكل كاوش حاصل از هزاران ستاره تسلط داشت كند، سيارات را
مي رباتاستفاده از  مي هاي هوشمند و . تواند با سرعت زياد سفرهاي فضايي انجام دهد بيند

افـزاري نويسي يـا نـرم مغز ما اصالً هيچ برنامه: نويسدمي آينده فيزيككاكو، در كتاب
ها كـه پيوسـته است، كالفي پيچيده از نورون» شبكه عصبي«ندارد، مغز ما بيشتر شبيه به 

هب شبكه. كندمي بازارايي خود را  كنند، هر بار كه تصميم پيروي مي1هاي عصبي از قاعده
ت ايـن كـار تنهـا بـا تقويـت. شـوند قويت مـي درستي گرفته شود، مسيرهاي عصبي مربوط

گيـرد، ها، در هر بار كه كاري با موفقيـت صـورت مـي ارتباطات الكتريكي معين بين عصب
جـاي خورانـدن بـه، براساس رهيافت پايين به باال هستند هاي عصبي شبكه. شود انجام مي

ه، شبكه هاي هوشمند قاشق به قاشق قواعد هوش در ماشين اي مـان شـيوه هاي عصبي بـه
مي آموزد كه نوزاد مي و آمـوختن بـا تجربـههگيرند، بـا روبـ، ياد . كـردن رو شـدن بـا اشـيا

مي ريزي شده بودن برنامه هاي عصبي در عوض شبكه با جـان«گيرند،، به شيوه قديمي ياد
و آموختن هاي عصبي معماري كـامالً متفـاوتي بـا كامپيوترهـاي ديجيتـالي شبكه» كندن

اگر شما از پردازشگر ديجيتالي كـامپيوتر ترانزيسـتوري را برداريـد كـامپيوتر از كـار.دارند
مي ولي اگر از مغز انسان تكه بزرگي را برداريد افتد، مي كار ادامه دهد چـونبهتواند، باز هم

بخـاي ديگر مسئـه بخش ميـش از دست رفته را برعهـوليت . گيرند ده
:»انديشـد مـي«ص كـرد كـه كـامپيوتر در كجـا دقـت مشـخ بـه تـوان همچنين مي

___________________________________________________________________________ 
1. Hebb's Rule 
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مي ولي اسكن.اش پردازشگر مركزي دهند كـه انديشـيدن هاي مغز آدمي به وضوح نشان
مي روي بخش كـار بـه هاي متفاوت در توالي دقيق بخش. شود هاي بزرگي از مغز گسترده

مي ها مانند توپ پينگ افتند، انگار كه انديشه مي . كنند پونگ برگشت پيدا
، هنگامي واقعيت آن است كه ماده در اصل تهي است: كندمي همچنين وي بيان

كه دو اتم خيلي نزديك شوند يا از يكديگر دور خواهند شد يا به شكلي مولكولي پايدار
و الكترون زماني كه اتم. پيوندند به هم مي هم ها با هم برخورد كرده هاي نايكسانشان با

مي مشترك شوند، تشكيل يك و دليل اينكه ما اجسام را جامد تصور جسم را دهند
پس كنيم اين است كه الكترون مي و بدن ما همديگر را هاي كمابيش يكسان، اين اجسام
و اين توهمي بيش نيست مي . زنند

 يونجي ماسودا

و امروزه اگرچه نقش كليدي اطالعات در همه وجوه مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسـي
و  و براي انسان معاصر جايگزين شدن ارزش اطالعـات اجتماعي زندگي بشر آشكار است

به خدمات مرتبط با آن به هاي مـادي جامعـه صـنعتي جاي ارزش عنوان كاالي غيرمادي
-1995(پـژوه پيشـرو ژاپنـي آينـده» ماسودا يونجي«پيشين ملموس است، اما در عصر 

از، پيش)1905 و برخـي و هوشمندي ويـژه بـود كـه وي بيني اين روند نيازمند فراست
و جامعـه دوران او از آن بهـره صاحبنظران  هـاي خواننـدگان نوشـته. منـد بودنـد فناوري

و پادشاهي پژوهانه سوار بر قلم نويسندگان اين متون، به دولت آينده اي بسياري سفره ها
1شـهر خـود را كـه كامپيوتوپيـا بـار خواننـدگان آرمـان اند، اما ماسودا بـراي اولـين كرده

.نامگذاري كرده بود، در قالب يك نقشه راه با جزئيات كامالً اجرايي به اين سياحت برد
و مهمي با دولت ژاپن همكاري كرده است يونجي ماسودا در سمت . هاي متعدد

و بنيا و همچنين مديريت مؤسسه وي رئيس نگذار مؤسسه جامعه اطالعات ژاپن بوده
2استادي دانشگاه آموري. گسترش كاربرد كامپيوتر اين كشور را برعهده داشته است

و پژوهشگر ارشد مركز بهره وري اين كشور، از ديگر مدير اجرايي انجمن خالقيت ژاپن
مي وي از پيشگامان رايانه. هاي ماسودا بوده است كسوت و اي كردن ژاپن محسوب شود

___________________________________________________________________________ 
1. Computopia (Computer Based Utopia)  
2. Amori University 
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كه شصتاز اواخر دهه ميالدي در تدوين گزارش نهايي مؤسسه توسعه كاربرد كامپيوتر
اين گزارش مدلي براي تدوين طرح ملي. منتشر شد، نقش بارزي داشت 1971در سال 

و با عنوان   برنامه ملي ژاپن: طرحي براي يك جامعه اطالعات«جامعه اطالعات ارائه كرد
و است مشهورJCUDI«1« برنامهبه ژاپندر طرح اين. منتشر شده است» 2000سال

 ماسودا. اي در توسعه اقتصادي ژاپن ايفا كرد طي دو دهه بعد از انتشار، نقش برجسته
و سازمانحال درعين هاي خصوصي ژاپن مشاوره داده است به بسياري از نهادهاي دولتي

و همايشو بارها در بسياري از  با هاي بين سمينارها المللي در سراسر جهان در ارتباط
و آينده، در نقش سخنران مشاركت فعال داشته است موضوعات رايانه وي. ها همچنين

و كه رهبران آينده 1980پژوهي در سال المللي آينده در اولين كنفرانس بين انديشي
،2»كان هرمن«ار اشخاصي مانند فعاالن اين حوزه را در آن دوره گردهم آورد در كن

عنوان نماينده ژاپن شركت كرده به5»آرليو پتي«و4»لستر براون«،3»برتراند جونل«
از. است و20از ماسودا بيش و فناوري بجا مانده است40كتاب . مقاله درباره جامعه
براي مقدمه،)مبنا كامپيوتر اتوپيايي( كامپيوتوپياهاي ماسودا در عناويني مانند كتاب

به اطالعات اقتصادو آموزشو اطالعات جامعه، مديريت اطالعات هاي سيستم عموماً
و نخستين كتاب او به زبان انگليسي با عنوانتر مهماما. زبان ژاپني منتشر شده است ين

عنوان به6توسط مؤسسه فناوري ماسوچوست پساصنعتي جامعه مثابهبه اطالعات جامعه
و ارتباطات اثر10يكي از  تأثيرگذار در زمينه مطالعات مربوط به فناوري اطالعات

به. برگزيده شده است و بارها تجديد چاپ شده است6اين كتاب .زبان زنده دنيا ترجمه
را ماسودا در بخش اول اين كتاب، سير شكل و جهان گيري جامعه اطالعات در ژاپن

طر. كند مرور مي با» جامعه اطالعات«ح اين بخش حاوي شرح كاملي از پروژه معين9ژاپن
و وظايف  همراه با جزئيات اجرايي مفيدي مانند بودجه تخصيص داده شده به هركدام

و خصوصي است در. متعاقب بخش دولتي هدف غايي طرح، ايجاد يك دگرگوني اجتماعي
ب منظور تحقق جامعهبه 1985جامعه ژاپن تا سال  ي موادجاهاي كه منابع شكوفايي آن

___________________________________________________________________________ 
1. Japan Computer Usage Development Institute(JCUDI) 
2. Herman Kahn 
3. Bertrand de Jouvenel 
4. Lester R. Brown 
5. Aurelio Peccei 
6. MIT 
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يك. هاي فكري انسان باشد، اعالم شده است قيمت، خالقيت مصرفي ذي اين طرح شامل
و يك برنامه بلندمدت است برنامه ميان ) ميالدي 1977تا 1972(مدت در برنامه ميان. مدت

هاي مدت طي سال در برنامه بلند. گذاري نيازسنجي شده است ميليارد دالر سرمايه3
منظوربه. گذاري نيازسنجي شده است ميليارد دالر سرمايه65)ديميال 1985تا 1972(

و خارج از كشور حين اجراي  و نخبگان داخل و جلب مشاركت صاحبنظران ارزيابي طرح
در اين. طرح، يك نظرسنجي ملي براي تعيين انتظارات كليدي از آن انجام شده است

مي نفر 372كه. نفر نظرخواهي شده است 560نظرسنجي از  و مابقي در ژاپن زندگي كردند
مي) نفر 188( و 191از اين ميان. كردند خارج از كشور زندگي نفر از خارج58نفر ژاپني

و تقريباً همه مشاركت هاي خود را ارسال كرده ژاپن پاسخ كنندگان امتياز بااليي به طرح اند
و درصد ژاپني4/97(اند داده ).ها درصدي غيرژاپني 100ها

به9رئوس كلي طرح جامعه اطالعات ژاپن در :شرح ذيل است محور
،)ميليون دالر 300(بانك اطالعات راهبري) الف
(شهر كامپيوتري(1طرح كامپيوتوپوليس)ب ،)ميليون دالر 1169)
،)ميليون دالر 277(اي هاي پزشكي از راه دور منطقه سيستم مراقبت)ج
،)ميليون دالر 266(تجربي محور در مدارس آموزش كامپيوتر)د
،)ميليون دالر 584(اي وسيع سامانه پيشگيري از انتشار آلودگي در منطقه)هـ
،)ميليون دالر 386(مركز اتاق فكر)و
،)ميليون دالر 127(هاي كوچك معرفي سيستم اطالعات مديريت به سازمان)ز
،)ميليون دالر 179(مركز توسعه كار)ح
.)ميليون دالر10(كامپيوتر گروه صلح)ط

هـاي آن هنـوز سال از تهيه اين طرح، بسياري از ايـده40با وجود گذشت بيش از
مي بديع به و الگوي كار آينده نظر مي رسند . شوند انديشان در كشورهاي مختلف محسوب

در)كامپيوتوپوليس(براي مثال در طرح شهر كامپيوتري ، طـرح وسـايل نقليـه خـودران
ش افـهمركز تـر براي ممانعت از نظـزايش .ر گرفته شده استـرافيك در

از طرح فوق تأسيس يك اتاق فكر مركزي با هدف گردآوري تحقيقات»و«در بند

___________________________________________________________________________ 
1. Computopolis 
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در همه كانون و استقرار فيزيكي آنها در يك مكان، و عمومي كشور هاي تفكر خصوصي
هم مركز توكيو به ا منظور و تسهيل دسترسي به بانك و منابع افزايي طالعات راهبري

و همانطور1تأسيس كانون نيرا. ديگر پيشنهاد شده است از نتايج اجراي اين طرح بوده
)نيرا يك تجربه شرقي(هاي تفكر ژاپن كه به تفضيل در گزارش كانون

. هاي تفكر ژاپن ايفاد كرده است شرح داده شده، نقشي كليدي در سير كانون
و مراكز مشاركت شهروندي در ساختمان مركزي پيشنهاد تأسيس دوره هاي دانشگاهي

مي تدارك ديده شده براي كانون . كند هاي تفكر در اين بند نيز جلب نظر
مشهور شد، بسيار»د ژاپنيمعجزه اقتصا«كتاب ماسودا بعد از رقم خوردن آنچه به

 جامعهدر مديريتاين كتاب با تغييراتي با عنوان 1990در سال. مورد توجه قرار گرفت
مدل«انتشار اين كتاب، اصطالح. بازنشر يافته است ژاپني شيوهبه افزاييهم اطالعاتي،

ا» جامعه اطالعاتي«با توجه به اينكه عبارت. را رواج داد» مديريت ژاپني تر يران متداولدر
و مضاف» جامعه اطالعات«از عبارت  اليه است، ضروري است مبناي ترجيح صورت مضاف

هاي تباين ديدگاهرغمبه. اين عبارت، بر صورت صفت موصوفي آن شرح داده شود
ميبهصاحبنظران در مورد نظريه جامعه اطالعات،  رسد اتصاف جامعه به صفت نظر

پردازان جامعه اطالعات از ديدگاه نظريه. پردازان مغاير است اطالعات با مقصود همه نظريه
از اين عبارت مفهومي بسيار گسترده. اي است كه بدون اطالعات، وجود ندارد جامعه تر

ر معناي جامعهبه» جامعه اطالعاتي« مياي كه متصف به صفت اطالعات است . رساندا
در رواج نظريـه2»آلوين تـافلر«و» مانوئل كاستلز«نقش ماسودا در كنار اشخاصي مانند

پـردازان در ايـن حـوزه، تفاوت ماسـودا بـا ديگـر نظريـه. جامعه اطالعات بسيار برجسته است
و فنـي. تجربه بارز وي در اجراست يونجي ماسودا، جامعه اطالعـات را در دو وجـه اجتمـاعي

ميتعري مي. كندف سـازي جامعـه اطالعـات، مسـتلزم تغييـر بنيـادين دهـد پيـاده وي نشان
و شيوه مديريت، سازماندهي، مهارتفرايندهاي  و ابزارهاي توليد . دهـي اسـت هاي خـدمات ها

و نهادي فناوري اطالعات را بهـم پيونـد مـي و معتقـد وي وجوه فني، سازماني، مديريتي زنـد
و بهره و اقتصادي فناوريبر است براي درك هاي جديـد، بايـد همـه داري از تأثيرات اجتماعي

ماسودا همچنين معتقد است جامعـه اطالعـاتي منجـر بـه. وجوه آنها را توأمان در نظر گرفت
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و اطالعات مـي و سـنجش. شـود بازتعريف چهار ركن اساسي مردم، خدمات، فناوري ارزيـابي
ميتغييرات اين اركان، ميزان تحقق جامعه اطال  در پايان گزارش پيشـنهادهايي. كند عات را بيان

. برداري از نظريه جامعه اطالعات در ايران ارائه شده است هاي بهره در زمينه فرصت
و ديوان 1995جامعه ژاپن در سال نام برجسته به1ساالري در سوگ پژوهشگر

و مشاوره براي برخي پروژه هاي راهبردي يونجي ماسودا نشست كه در جايگاه راهبري
و پياده و آموزش ژاپن، در طراحي سازي مدل راهبردي جامعه فناورانه دو وزارتخانه كار

و هشتاد ميالدي نقش مهمي ايفا كرده بود اين كشور طي دهه شكست ژاپن. هاي هفتاد
ـ كه در آن هنگام  در جنگ جهاني دوم، فرهيختگان اين كشور ازجمله يونجي ماسودا را

د و تأمل وا داشتدر آستانه ـ به تفكر وي در گفتگو با مجله. هه پنجم زندگي خود بود
يك«: گويدمي 1982در ژوئن سال كامپيوتر دنياي شكست در جنگ جهاني دوم پايان

دانم چه چيزي باعث شد به زندگي نمي. دليلي براي زندگي وجود نداشت. دوره بود
مي. ادامه دهم 10بيش از ... داد انتظار براي اتفاقي كه روي نمي... كشيديم همگي انتظار

ز و براي مفهومي كه بودنم را ... ندگي معنايي بيابم سال زمان برد تا به زندگي بازگردم
و آرامش به من ببخشد  و احساس شادي فناوري اطالعات فرصتي بود كه ... توجيه كند

.»كرد راه سربلندي را براي ملت ژاپن فراهم مي
شد 1905ماسودا در سال هاي شناسي را در دانشگاه رشته جامعه. در توكيو متولد

ك و آموري، تكميل بهتوكيو و از آن پس و رد عنوان استاديار دانشگاه آموري به تدريس
به وي به فعاليت. تحقيق در اين رشته پرداخت و همزمان عنوان هاي آكادميك اكتفا نكرد

. اي خود، تجارب ارزشمندي اندوخت هاي حرفه هاي تجاري، در فعاليت مشاور شركت
و معطوف به آيند و تحصيالت ماسودا با نگرشي آموخته از گذشته ه، ايستاده بر شانه نبوغ

بهو با دغدغه حل معضالت جامعه پيرامون خود، نقش برجسته اجتماعي كارگيري اي در
و صنعت از هم و ساماندهي جامعه گسيخته دانش مدرن فناوري اطالعات، با هدف احيا

و نظر وي اين روند را با مفهوم. ژاپن، بعد از اشغال آمريكا ايفا كرد پردازي تئورييهسازي
و بازطراحي روندهاي آموزشي در جايگاه جامعه اطالعات، ارتقاي شيوه و اصالح هاي توليد

و آموزش در اين كشور نهادينه كرده است با. مشاور ارشد دو وزارتخانه كار اين ايده
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) تكنولوژيك(سرعت در جايگاه يك قدرت فناورانه همراهي رهبران ژاپن، اين كشور را به
، شخصاً مشاركت 1995وزير وقت ژاپن در سوگ ماسودا در سال نخست. بديل قرار داديب

و گفت از. ملت ژاپن به اين انسان فرهيخته مديون است«: كرد ينتر مهماو در يكي
.»هاي تاريخ ژاپن مسير درست را به ما نشان داد برهه

و پژوهش در زمينه تأثير فناور هاي جديد بر جامعه،يژاپن اين مسير را با مطالعه
و ارتباطات در دهه. آغاز كرده است ، 1960همزمان با گسترش فناوري اطالعات

طي 1962در سال. ها به فراست به نقش اين فناوري در تغيير جهان پي بردند ژاپني
و تاريخدان انسان(2»تادائو اومسائو«و) معمار(1»كيشو كوركاوا«گفتگويي ميان شناس

و3»مرحله باالتر تكامل اجتماعي«الح اصط) ژاپني درباره نقش فناوري اطالعات
اين دو دانشمند در سلسله گفتگوهايي تالش كردند. ارتباطات در تغيير جهان مطرح شد

تادائو«چند ماه بعد،. درك دقيقي از تأثير فناوري بر تحوالت اجتماعي ارائه كنند
و برداشت نتايج يافته» اومسائو نظريه تكامل«اي با عنوان را در مقاله هاي خود ها
بار در ژاپن اصطالح جامعه اطالعات نخستين. منتشر كرد» بر صنايع اطالعات مبتني

و نويسنده طرح شده است جامعه4»ميچيكو ايگاراشي«توسط،  وي. شناس مشهور ژاپني
و رسانه ت اجتماعي هاي نوين در تحوال مقاالت فراواني درباره تأثير فناوري ارتباطات

.منتشر كرد، اما در اين مرحله مورد توجه قرار نگرفت 1964فرهنگي طي سال
هاي متعددي درباره آثار اجتماعي فناوري ماسودا به سفارش دولت ژاپن، پژوهش

هاي نوين بر تحوالت وي مطالعات انجام شده درباره تأثيرات فناوري. اطالعات انجام داد
و اجتماعي را از  و كاغذها، به عرصه عمل كشاند ميان كتاباقتصادي او براي. ها

منظور تبيين اين ايده در كشور به زبان ژاپني منتشر كرد عنوان نخستين آثاري كه به
و به اين تئوري محوريت بخشيد» جامعه اطالعات« نتايج 1968در سال. را برگزيد

و همكارش   جامعهبراي مقدمهنوانع در كتابي با5»كونچي كوياما«اولين تحقيقات وي
شد اطالعات با» يوجيرو هاياشي«سال بعد كتاب دوم با همكارييك. منتشر عنوانو
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پس از انتشار. به زبان ژاپني انتشار يافت نرم جامعهبه سخت جامعهاز: اطالعات جامعه
و بر  و مفهومي ويژه پيدا كرد اين دو كتاب اصطالح جامعه اطالعات در ژاپن رواج

.سياستگذاري راهبردي اين كشور تأثيري عميق گذاشت
و آنها را متقاعد كند كه ايده ماسودا موفق شد اعتماد رهبران ژاپن را كسب

و فناوري اطالعات را به بستري براي تدوين برنامه تواندمي» جامعه اطالعات« اي دقيق
و اجرايي در سطح كالن كشور تبديل كند عالمانه به در. منظور ايجاد انسجام مديريتي او

و مجري پروژه  و رشد ژاپن، نقشي غيرقابل» جامعه اطالعات«نقش مدير انكار در توسعه
.اين كشور ايفا كرد

و تغ و نهاد فناوري اطالعات در ژاپن با سير تطبيق زماني تأسيس ييرات سازمان
ين خصوصيتتر مهمگزاف نيست اگر. مطالعاتي ماسودا، بيانگر نتايج جالبي است

و چابك ايده و يافته سازمان حكمراني ژاپن را سرايت سريع و ها هاي علمي به ساختارها
 با1ژاپن اطالعات پردازش توسعه مركز،1967دسامبر20در. نهادهاي آن بدانيم

و بازرگاني اقتصاد، وزارت اكنونهم،2ژاپن وقت الملل بين تجارتو صنعت وزارت حمايت
5داخلي امورو ارتباطات وزارت اكنونهم،4 ژاپن وقت ارتباطاتو پست وزارت،3 صنعت

به صنايع صاحبانو شد دولتي راه عنوان يك سازمان غير ازجمله صنعت رايانه . اندازي
سپتامبر12در. هدف نهايي اين مؤسسه، ارتقاي صنعت كامپيوتر در ژاپن تعيين شد

با اجماع نهادهاي6، به پيشنهاد دولت ژاپن مؤسسه گسترش كاربرد كامپيوتر ژاپن1968
شد تجاري راه و استادان دانشگاه ازجمله. اندازي اين مؤسسه با همكاري پژوهشگران

و تجارتي در مورد تأثير فناوريهاي دقيق يونجي ماسودا، بررسي هاي نوين بر صنعت
و ازسوي دولت ژاپن متولي تهيه گزارشي در اين باره شد همچنين اين. انجام داد

و كارهاي كامپيوتري از طريق ارتقاي بهره مؤسسه شيوه برداري هاي ترويج كسب
بر ها فعاليت پيشرفته از رايانه و 30در. رسي قرار دادهاي آموزشي مرتبط را مورد مطالعه
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و مهندسان به1مؤسسه فناوري اطالعات 1970مارس منظور آموزش متخصصان
گزارش نهايي مؤسسه توسعه كاربرد. پيشرفته در حوزه فناوري اطالعات تأسيس شد

شد 1971كامپيوتر به مديريت يونجي ماسودا در سال  اين گزارش به تدوين. منتشر
20002برنامه ملي ژاپن سال: طرح جامعه اطالعات« مدل جامعه اطالعات با عنوان

و طي دو دهه بعد از انتشار، مشهور JCUDI برنامهبه ژاپندر طرح اين. انجاميد است
. اي در توسعه اقتصادي ژاپن ايفا كرد نقش برجسته

در اول آپريل» مؤسسه فناوري اطالعات«و» توسعه كاربري كامپيوتر«دو مؤسسه
شد با عنوان 1976 و پردازش اطالعات ژاپن ادغام ماسودا براي ارتقاي. مركز توسعه

و به و نهادي اكتفا نكرد و آموزش در كشور به تغييرات ساختاري منظور افزايش صنعت
هاي هاي جديد در حوزه هاي فناوري درك بدنه تخصصي جامعه ژاپن درباره پيامد

و طرا مختلف، به برگزاري دوره و سمينارهاي كارآمد حي نشستهاي مختلف آموزشي ها
با. مبادرت ورزيد وي در اين نقش مانند يك معلم دلسوز، مفاهيم پيچيده آكادميك را

و جداول به سياستمداران، وزرا، مديران ارشد، مديران مياني  استفاده از اشكال، نمودارها
و فعاالن حوزه كسبو برنامه مي ريزان حوزه آموزش .داد وكار انتقال
و كتابيو هايي نجي ماسودا در روند نهادينه كردن ايده جامعه اطالعات، مقاالت

و. است را با نام وي قرين كرده» جامعه اطالعات«منتشر كرد كه نظريه  تالش مستمر
و بهره طوالني براي پياده و فرصت سازي اين ايده هاي ايجاد شده، به ارائه برداري از مزايا

. عات در آثار وي انجاميده استروشمند نظريه جامعه اطال
در» جامعه اطالعات«اولين مقاله خود 1970ماسودا در سال را به زبان انگليسي

ازكه ازآنجا.كنفرانسي در نيويورك ارائه كرد اين نخستين متن در زبان انگليسي است كه
را اصطالح جامعه اطالعات به پدر ايده عنوان يك ايده كاربردي نام برده است، برخي وي

و تولد عصر اطالعات. اند جامعه اطالعات خوانده در اين مقاله ماسودا از يك دوره گذار
و پيش سخن مي مي گويد شد بيني . كند كه هر روز بر ارزش اطالعات افزوده خواهد

در»الوين تافلر«و3»پيتر دراكر«ماسودا در دهه هشتاد ميالدي، همگام با ، نقشي حياتي
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از. جامعه اطالعات در سطح جهاني داشته است رواج نظريه و20از وي بيش 40كتاب
و فناوري بجا مانده است  اطالعات جامعهين كتاب او با عنوانتر مهم. مقاله درباره جامعه

از به1توسط مؤسسه فناوري ماسوچوست، پساصنعتي جامعه مثابه به اثر10عنوان يكي
و ارتباطات برگزيده شده استتأثيرگذار در زمينه مطالعات مربوط  .به فناوري اطالعات

و خالقيت در روند توسعه جامعه و ضرورت نوآوري يونجي ماسودا با درك تأثير
و صنعتي. اطالعات، انجمن خالقيت ژاپن را بنا نهاده است پس از جهش اقتصادي

و يونجي ماسودا بسيار مورد توجه قرار در. گرفتند چشمگير ژاپن، نظريه جامعه اطالعات
شد، نخست1978سال . وزير فرانسه خواستار گزارشي درباره مدل جامعه اطالعات ژاپن

واقع ترجمه خالصهدرتهيه شده كه3»آلن مينك«و2»سايمن نورا«اين گزارش توسط
و، جايگاه ويژه جامعه اطالعات از اين پس در ادبيات توسعه. گزارش ماسوداست اي يافت

و كتب متعددي درباره آن منتشر شده استتا امروز  .مقاالت
ماسودا جامعه اطالعات را يك جامعه چندوجهي ترسيم كرده است كه همه عناصر

به.و سطوح آن به استفاده از اطالعات نيازمندند سوي او همه جوامع را ناگزير از حركت
تر رخ دهد، نتيجه دانست، اما معتقد بود هراندازه اين تحول سريع جامعه اطالعات مي

و توسعه مطلوب و زمينه رشد وي. يافتگي قدرتمندتري فراهم خواهد آمد تر خواهد بود
مي اين دستاورد را با ميزان گسترش زيرساخت .داند هاي جامع فناوري اطالعات متناظر

هاي مختلف اقتصادي، محوري حوزه جانبه را در گرو دانايي ماسودا توسعه همه
و صنع مي. تي برشمرداجتماعي كهتر مهماطالعات«: نويسد وي ين شاخصه يك جامعه است

وي جامعه اطالعات را نسبت به جامعه صنعتي از منظر.»تواند منجر به دانايي شود مي
ماسودا در مقاله. تشبيه تكامل بيولوژيك، يك تكامل اجتماعي به هم پيوسته خوانده است

، جامعه)منتشر كرد 1974كه در سال(» ژيكجامعه اطالعات از منظر تكامل بيولو«
هاي كامپيوتري نقش كند، در اين تصوير شبكهمي اطالعات را به يك ارگانيسم جاندار تشبيه

و متراكم را برعهده گرفته اتصال نقاط تمركز متعدد به 4.اند منظور ايجاد ساختاري يكپارچه

هاي برداري از فناوري واسطه بهره ماسودا معتقد است عصر اطالعات صرفاً به

___________________________________________________________________________ 
1. MIT 
2. Simon Nora 
3. Alain Minc 
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و رايانه اجتماعي بر جامعه–ها رقم نخورده است، بلكه تأثيرات بزرگ اقتصادي ارتباطات
صنعتي معاصر از طريق نيروي تغييرات اجتماعي قدرتمندي رخ داده است كه تحول 

. نام جامعه اطالعات را رقم زده است جامعه به يك جامعه بشري كامالً جديد به
و اقتصـادي را در سـه هاي نوآورانـه، زيرسـاخت كلي فناوري طور به هـاي اجتمـاعي

: دهند مرحله تغيير مي
ميبرفناوري كاري را:مرحله اول . تر انسان آن را برعهده داشت گيرد كه پيش عهده
مي فناوري به:مرحله دوم تر انسان دهد كه پيش واسطه خلق دانش جديد كاري را انجام

. آن نبوده استقادر به انجام 
و اقتصادي گذشته به سيستم:مرحله سوم و ساختارهاي اجتماعي هاي جديد اجتماعي

.شوند اقتصادي تبديل مي
و تقويت كار ذهني بشر هـاي مـادي جاي محـركبهاين تحوالت موجب جايگزيني

مي  و تحول جامعه بشري كار ذهنـي بشـر در مرحلـه اول از طريـق. شوند دنياي صنعتي
و ارتباطـات بـه به و فراينـدهاي منظـور اتوماسـيون كارگيري فناوري اطالعـات صـنعتي

مي بهره سپس در مرحله دوم خلق دانش جديـد، موجـب تقويـت. كند وري بيشتر تغيير
و در مرحله سوم  اي گذار از دو مرحله قبل، مجموعـه درنتيجهكار ذهني بشر خواهد شد
ر و اقتصادي مياز تحوالت سياسي، اجتماعي 1.دهد وي

ساختارهاي مديريتي در جامعه برخالف الگوي مديريتي فورد در جامعه صنعتي،
و يكپارچه باشد اطالعات بايد به عدم معنايبه تمركز در سازمان هر گونه. صورت افقي

و مانعي براي موفقيت آن است انعطاف هاي جامعه گيري در سازمان سطح تصميم. پذيري
به اطالعات در پايين و بايد با استفاده از يك سامانه. صورت جمعي است ترين سطح

و حتي در صورت  و نيروهاي خارج از سازمان ارتباطي يكپارچه از ظرفيت همه كاركنان
و بدون تعيين ساعات كاري تغييرناپذير سريعنياز كاركنان بازنشسته در  ترين زمان ممكن

به. بهره برد منعطف غيرو  و كاركنان در اين الگوي مديريتي، طور پيوسته درحال مديران
و به و مرتبط، اطالعات يافته يادگيري هستند هاي خود را تبادل صورت يك جامعه فعال

با در اين نسخه مديريتي. كنند مي به. اطالعات است، محوريت طور پيوسته رهبران سازمان

___________________________________________________________________________ 
.59ص همان،.1
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و به و تقاضا رصد كرده مي تغييرات را در حوزه توليد و در تركيب سرعت به آن پاسخ دهند
مي ارائه محصوالت، و ارتقاي جهاني شدن، سبب تشديد رقابت. كنند تغييرات ايجاد ها

اري سازماني خود را مطابق با هايي كه معم رو سازمان ايناز. وري در جهان شده است بهره
شدده الگوي جامعه صنعتي حفظ كر . اند با شكست مواجه خواهند

ماسودا تجارب خود را در طول اجراي پروژه ارزيابي جامعه اطالعات ژاپن، نخستين
و سازمان در جامعه اطالعاتي«اي با عنوان در مقاله 1975بار در سال  منتشر» مديريت
 اطالعات؛ جامعهدر مديريتكتاب تأثيرگذار) 1986(بعد سال10حدوداً. كرده است

و تجارب ماسودا از تعامل پيوسته با مديران ژاپني شيوهبه افزايي هم برپايه اين مقاله
شد ارشد سازمان و نهادهاي دولتي منتشر اين كتاب به چند زبان ديگر. هاي خصوصي

1،»روني لسم» اي به قلم با مقدمه 1990ترجمه انگليسي آن در سال. ترجمه شده است

و اصطالح ماسودا در اين. پس از انتشار اين كتاب رواج يافت» مديريت ژاپني«انتشار
و الگوهاي مديريتي در كشور ژاپن،و كتاب كه شامل مروري بر تحوالت حوزه كسب كار

ص و نعت را پس از اجراي طرح ملي جامعه اطالعاتي ژاپن است، روند يكي شدن اقتصاد
و مفرّي از جهاني شدن نمي بنابراين معتقد است. شناسد در جهان مستمر دانسته

و به تناسب اين ماهيت كسب و ارتباطات، تطور يافته وكار تحت تأثير فناوري اطالعات
و الگوهاي مديريت نيز ضروري است روزرساني شيوه تحوالت به .ها

است كه كامالً با جامعه صنعتي جامعه اطالعات، نوع جديدي از جامعه بشري
برخالف اصطالح مبهم جامعه پساصنعتي، عبارت جامعه اطالعات، شرايط. متفاوت است

و ويژگي مي خاص هاي در جوامع آينده، توليد ارزش. كند هاي جامعه آينده را توصيف
و نقش نيروي پيشران شكل3هاي مادي جايگزين توليد ارزش2اطالعاتي دهي خواهد شد

 اطالعاتي، هاي ارزشبر مبتني خدمات راستا اين در4.كرد خواهد ايفارا جامعه توسعهو 
. يافت خواهند محوريت

 1980 سالدركه پساصنعتي جامعه مثابهبه اطالعات؛ جامعه كتابدر ماسودا

___________________________________________________________________________ 
1. Ronnie Lessem 
2. Information Values 
3. Material Values 
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1»فريتز ماچلوپ«نوشته متحده اياالتدر دانش توزيعو توليدكرد، از دو كتاب منتشر

بل«به قلم پساصنعتي جامعه ظهورو آن تأثير پذيرفته است اما با به2»دانيل كارگيري
و بررسي ايده به ها در بستر مطالعات عنوان مدير مؤسسه جامعه اطالعات ژاپن هايي كه

و دروني و نظريه انجام داده است، به نهادينه و سازي آنها مبادرت ورزيده اي كاربردي
پژوهي ين نهاد آيندهتر مهم سال پس از انتشار اين كتاب،يك. منسجم ارائه كرده است

پس از شهرت ماسودا،. انتشار آن اقدام كرد، به باز»انجمن جهاني آينده«نام جهان با
تا ين دانشگاهتر مهمكرسي استادي  و هاي آمريكا به وي پيشنهاد شد، اما وي نپذيرفت

و هيچگاه روي صحنه او مردي بود كه تنه. پايان عمر در ژاپن ماند ا دو بار مصاحبه كرد
و مقابل دوربين تلويزيون قرار نگرفت . نرفت

برداري كشورهاي درحال توسعه از جامعه اطالعات، فرصتي براي جبران بهره
مي توسعه و آن كشورها فراهم و كاهش شكاف بين كشورهاي صنعتي كند، نيافتگي

اي تدوين كند اما اگرچه در اين راستا هر كشوري بايد برنامه ملي جامعه اطالعاتي ويژه
در تفاوت. رو مطابقت دارد رهاي پيشدر اغلب موارد اين برنامه با برنامه كشو ها

مي ظرفيت و اقتصادي جامعه رقم حال، قدم اول، ايجاد،هربهاما. خورد هاي فرهنگي
و تكميل زيرساخت و منطقه توسعه و ارتباطات است هاي ملي . اي اطالعات

و به مي ماسودا جامعه اطالعات را يك مفهوم يكپارچه كهبهداند، هم پيوسته نحوي
و فرهنگي آن را از هم تفكيك كرد توان بخش نمي . هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فناورانه

و ارتباطات، تحول عميقي در همه بخش وميوجودبهها فناوري اطالعات نهايت،درآورد
در اين. گذارد كه ماهيتي كامالً متفاوت با جامعه پيشين دارد جامعه جديدي بنيان مي

و ارتباطات، توسط شهروندان به ارتقاي كيفيت جامعه استفاده مست مر از فناوري اطالعات
و توسعه خواهد بود زندگي مي و اطالعات در اين جامعه، منبع اصلي نوآوري .انجامد
مي ورود به جامعه اطالعات، تغييراتي در حوزهفرايند در هاي مختلف ايجاد كند كه

بي كوتاه و مدت، نوعي رقابت منجر به ميهب نظمي اين پديده. دهد هم ريختگي را شكل
و فرهنگ مي و پيش. شود باعث ناپايداري در عرصه سياست، اقتصاد بيني درك اين تحول

و نخبگان جامعه  و پذيرش اين دوره ناپايداري، توسط دولتمردان مخاطرات احتمالي
___________________________________________________________________________ 

1. Fritz Machlup 
2. Daniel Bell 
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و دانشگاهي با تدوين راهبردهاي. ضروري است جديد به اين منظور، مراكز پژوهشي
و با جلب مشاركت حداكثري آنها،  و با استفاده از تضارب آراي نخبگان و فرهنگي اقتصادي

وكار پس از ايجاد براي مثال در حوزه كسب. كنند زمينه گذار از اين مرحله را فراهم مي
و ارتباطات، زيرساخت ملي يا منطقه ورود به جامعه اطالعات، زمينه فرايند اي اطالعات

و رق و سازمان ابت شركتورود و تغيير مرزهاي هاي نوپا هاي نوظهور را ميسر خواهد كرد
و صنعت را سبب خواهد شد مدت با آشفتگي بنابراين بازار در دوره زماني كوتاه. اقتصاد

و بازار براي كشورهاي توسعه. مواجه خواهد شد و اين آشفتگي در اقتصاد يافته، مهلك
و ايناز. فشار استبراي كشورهاي درحال توسعه پر رو ضروري است مراكز پژوهشي

و اجراي دقيق طرح تدوين شده به و دانشگاهي با طراحي و با پايش طور مستمر
. بازخوردگيري نتايج اجراي طرح، مانع از رخوت يا انحراف آن شوند

و سامان اجتماعي جامعه اطالعات در آينده اجتماع هاي هسته اصلي ساختار
در جوامع صنعتي اين نقش برعهده بخش خصوصي يا بخش. اهد بودداوطلبانه خو

مي عمومي بود، اما اين نهادها شاكله جامعه كنند كه در آن مردم براساس اي را بنا
به انتخاب كنندمي هاي خود مشاركت بر تالش منظور ساختن اجتماعي مبتني هايشان،

.)مردم نقش مركزي دارند(
. داند مي1»سازي آينده«بنيان گذاشتن چنين جوامعي را شرط اصلي ماسودا پيش

به» آينده«و تبديل» رخت حقيقت بر تن آينده پوشاندن«بر» سازي آينده«عبارت
ترسيم طرحي از آينده بر يك بوم معنايبه اين تعبير استعاري،. داللت دارد» واقعيت«

و تالش براي تحقق آن است يك آينده به الگوي اصلي وقتي به واقعيت رساندن. نامرئي
2.خورد زندگي در جامعه اطالعات تبديل شود، يك مرحله تاريخي در جامعه بشري رقم مي

به در نهايت ماسودا ديدگاه خود را از كامپيوتوپيا در انتهاي كتاب خود با خوانندگان
، ماسودا به شش ويژگي3»آدام اسميت«در تعميم نظريه اصلي. گذارد اشتراك مي

مي مانآر : كند شهر خود اشاره
را–در اين ديدگاه، هر شهروند كامپيوتوپيا، اهميت ارزش.1 و جايگزيني آن زمان

___________________________________________________________________________ 
1. Futurization 

. 136ص پساصنعتي، جامعه مثابهبه اطالعات جامعه. ماسودا يونجي،.2
3. Universally Opulent Society 
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و از زماني كه در اختيار دارد با ارزش هاي مادي جامعه صنعتي پيشين درك كرده است
و حداكثري خواهد كرد به . منظور تحقق بخشيدن آينده مطلوب خود استفاده بهينه

و تساوي در بهره پيوتوپيا، آزادي تصميمدر كام.2 ها وجود برداري از فرصت گيري
از–شهر در واقعيت بخشيدن به ارزش عبارت ديگر شهروندان اين آرمانبه. دارد زمان

. فرصت مساوي برخوردارند
هاي داوطلبانه گوناگون افزايش شهر، مشاركت شهروندان در اجتماع در اين آرمان.3

. اطالعات، بشر را از زحمت معيشت رها خواهد كردفراوري گسترش قدرت. خواهد يافت
هم.4 يك. افزاي وابسته به يكديگر گسترش خواهند يافت در كامپيوتوپيا، جوامع

ا افزا جامعه جامعه هم و گروهاي است كه در آن ها براي رسيدن به اهداف مشتركي فراد
. كنند كه توسط جامعه براي همگان تعيين شده مشاركت مي

جامعه. محور بدون نياز به قدرت باالتر تحقق خواهند يافت در آنجا جوامع وظيفه.5
. اي است كه استقالل فردي هماهنگ با نظم گروهي دارد افزاينده جامعه هم

همهدف كامپيوتوپيا، تول.6 بهد دوباره . عنوان مخلوق برتر است افزايي ربوبي انسان
و فيض پروردگار است ماسودا مي 1.گويد تولد مجدد روحاني انسان وابسته به تالش انسان

برخـي. درباره تحقق جامعه اطالعات آرماني در مراحل نهايي ترديدهايي وجود دارد
ا يجاد اختالل در نظـم ايجـاد شـده را از منتقدان ناديده گرفتن طبع بشري در تمايل به

مي. دانند مانع تحقق چنين تغييرات بنياديني مي دهد كه تغييرات اجتمـاعي تاريخ نشان
به از اين نوع هـاي ازسويي نرخ تأثير فناوري بر فرهنگ طـي دهـه. سادگي ممكن نيست،

ر موضـع ها بـا احتيـاط بيشـتري اظهـا اخير چنان رشد يافته است كه بسياري از بدبيني
كه بعضي از صاحبنظران تا جايي پيش رفته. كنند مي و برتـريتر مهماند ين عامل تمـايز

و فرهنگ بشري را فناوري برشمرده آيـد بشـر تـا تحقـق نظـر مـي اگرچـه بـه. اند تمدن
كامپيوتوپياي ماسـودا هنـوز راه درازي در پـيش دارد، امـا انسـان معاصـر امـروز بخـش 

مي اطالعات را تحققاي از نظريه جامعه عمده كامپيوتوپيا مفهـومي اسـت كـه. داند يافته
و حتي اگر ماننـد پوليتيـاي افالطـون هرگـز محقـق نشـود،  هدف آرماني را معين كرده

.عنوان يك چارچوب پيشنهادي همواره مورد توجه خواهد بود به

___________________________________________________________________________ 
. 140-139صص اطالعات، جامعهدر مديريت. ماسودا يونجي.1
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و مجالت.5-15  پژوهي آيندهمؤسسات
و مؤسسات بسياري در ژاپن سازمان و پژوهشها آينده انجام هايي درباره تحقيقات

و پژوهشكده از سازمان. دهند مي هاي تفكر هاي وزارتي گرفته تا كانون هاي حكومتي
و خصوصي كه دولتمردان سابق و فعاالن سياستي دولتي ، دانشمندان، متخصصان

و اساتيد رشته و بازار را صنعت و حتي كارشناسان خارجي براي هاي مختلف دانشگاهي
مي آينده  و در اين بخش سه نوع متفاوت از اين سازمان. آورند پژوهي گردهم ها معرفي

:اند بررسي شده

 الملل ژاپن مؤسسه امور بين.1-5-15

اين. ميالدي تأسيس شده است 1959در سپتامبر1)جييا(الملل ژاپن مؤسسه امور بين
و مؤسسه غيردولتي غيرحزبي يك كانون تفكر سياست  پژوه است كه بر امور خارجي

هاي پژوهشي، اين كانون، اي از پروژه بر طيف گسترده عالوه. مسائل امنيتي تمركز دارد
و مطالعات مشترك ميان  و كارشناسان ديگر داخلي مؤسسه گفتگوها را ها و خارجي

مي ترويج مي و با بررسي سياست خارجي ژاپن، پيشنهادهايي به دولت ارائه و كند دهد
مي اطالعاتي درباره روابط بين مؤسسه، با در اختيار اين. كند الملل براي عموم منتشر

به داشتن شبكه بزرگي از محققان وابسته تالش مي عنوان يك منبع ضروري درباره كند
. لمللي در يك دنياي پيچيده خدمت كندا امور بين

براساس مدل2وزير اسبق ژاپن شيگرو يوشيدا نخست اين كانون تفكر، طي پيشنهاد
بنـا شـده3الملـل بريتانيـا مؤسسه سلطنتي امور بـين پژوه مانند هاي تفكر سياست كانون
بـ وزير اسبق ژاپن نخستين رئيس نخست يوشيداكه ازآنجا.است الملـلينمؤسسـه امـور

و پشتيباني قوي چهره ژاپن بود، اين  دو(هاي پيشرو در سياسـت مؤسسه با كمك از هـر
و حزب رقيب شد)حزب حاكم و مطبوعات ژاپن تأسيس از ميـان ايـن.، تجارت، دانشگاه

مي چهره آي ها عضـو5وزير امـور خارجـه، مورينوسـوكه كاجيمـا4فوجياما ايچيرو توان به
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د و ــايزو ايشــي مجلــس نماينــدگان رئــيس فدراســيون1زاكــي يپلمــات ارشــد ســابق، ت
و ماساميچي ياماگيوا سازمان . فرماندار بانك مركزي ژاپن اشاره كرد2هاي اقتصادي ژاپن
به 1960سال بعد در سپتامبر يك عنوان يك بنياد ثبت شده وابسته به وزارت جييا

دولتي ارتقا غير عمومي جييا به يك شركت 1960در مارس. امور خارجه تصويب شد
و اختيارات بيشتري مانند بهره يك. هاي مالياتي دريافت كرد مندي از مشوق يافته طي

براساس نيازهاي هاي خود همزمان با تالش براي تنظيم فعاليت» جييا«، ساله50دوره 
در. روز به اهداف اوليه خود نيز وفادار ماند م 2012مارس27جييا هم با توجه به نقش

وزير به يك بنياد عمومي غيردولتي ارتقا يافت آن در تأمين مصالح عمومي توسط نخست
شد 2012آوريل1و در تاريخ  . اين تصميم اجرايي

جهان درحال ورود به عصر: رئيس كنوني جييا معتقد است3تايزو نيشيمورو
و  فز تغييرات چشمگير است ب آينده مؤسسه تحت مديريت وي نقش بزرگ ا گردهم اي

و شبكه درحال گسترش مؤسسات آوردن منابع انساني، دانايي صنعت، دولت، دانشگاه ها
و روشنفكران برجسته خارج اتخاذ خواهد كرد . پژوهشي

 بيانيه مأموريت جييا

و تالش به هاي متون مربوط به تأسيس جييا اهداف مي مؤسسه را : دهند شرح ذيل ارائه
و بررسي علمي هايي درباره امور بين مؤسسه بايد با اجراي پژوهش اهداف الملل

ها، انتشار سياست خارجي ژاپن با هدف ايجاد چارچوبي سازنده براي تدوين اين سياست
و اطالعات درباره امور بين و ترويج پژوهش درباره آن در دانشگاه دانش و الملل ها

گيري مطلوب افكار كمك براي شكل. تحقق يابد هاي پژوهشي در سراسر ژاپن گروه
و تضمين اداره صلح در عمومي جهان درباره ژاپن و مشاركت آميز امور خارجي ژاپن

و كاميابي جهاني نيز از اهداف اين  به صلح مي مؤسسه . آيند شمار
مي منظور تحقق اهداف مذكور تالشبه مؤسسه اين : دهد هاي ذيل را انجام

و ارائه پيشنهادهاي مرتبط با سياستمطالعه،-  المللي، هاي مربوط به امور بين پژوهش
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و ارتباط درباره امور بـين- و گـروه المللـي بـا دانشـگاه گفتگو هـاي هـا، مؤسسـات
و خارج از ژاپن،  پژوهشي داخل

،...و1اي مساعي مربوط به پيمان منع جامع آزمايش هسته-
و- و نشر اطالعات در داخل و هاي فوق خارج ژاپن درباره تالش انتشار دانش الذكر

و نشريات ديگر المللي ديگر از طريق رسانه مسائل بين هاي الكترونيكي، مجالت، مطبوعات
و همايشو همچنين برگزاري سمينارها، سخنراني و گفتگو  هاي مشابه، ها، جلسات بحث

به اقدامات ديگري كه بنا به تقاضا براي تحقق اهداف- مي مؤسسه ضروري . رسند نظر

 تاريخچه جييا
شد) جييا(الملل ژاپن مؤسسه امور بين،1959در سال .بنيانگذاري

به1960در سال و اولين عنوان ،جييا مؤسسه تابعه وزارت خارجه ژاپن پذيرفته شد
شدم2مونداي كوكوسايشماره ماهنامه  . نتشر
به1963در سال شد ،جييا . عنوان شركت توسعه منافع عمومي ثبت
. تأسيس شد3،دبيرخانه شوراي همكاري اقتصادي اقيانوس آرام1981در سال
) CSCAP( آرام اقيانوسو آسيا امنيتي همكاري شوراي ،دبيرخانه1994در سال

. گرفت شكل
و عدم 1996در سال شد راه4انتشار تسليحات،مركز ترويج خلع سالح . اندازي
هاي تفكر انجام شده بندي كانون ،جييا رتبه دوم در آسيا را در رتبه2008در سال

.دست آورد توسط دانشگاه پنسيلوانياي آمريكا به
،نوزدهمين نشست شوراي همكاري اقتصادي اقيانوس آرام در ژاپن 2010در سال

و جييا سالگرد  .ت خود را جشن گرفتسال فعالي50برگزار شد
.وزير دريافت كرد دولتي را از نخست غير، جييا گواهي بنياد عمومي 2012در سال
و ســيزدهم در جهــان را در رتبــه2014در ســال بنــدي ،جييــا رتبــه اول در آســيا

و بـا هاي تفكر توسط دانشگاه پنسيلوانيا بـه كانون مؤسسـه اقتصـاد خـود اختصـاص داد
. جهاني يكپارچه شد
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و ارائه50جييا، براي بيش از سال پس از تأسيس آن در زمينه پژوهش
و امنيتي فعاليت كرده است كهبه. پيشنهادهاي سياستي درباره سياست خارجي نحوي

و تحليل با ايده و اي كه شامل سياست هاي خود مورد توجه مخاطبان گسترده ها سازان
و خارج ژاپن قرار گرفت سياست و پژوهان در داخل براساس فعاليت نيم قرني خوده

و جهان شناخته شده است پژوه پيش آينده عنوان يك كانون تفكر به . رو در ژاپن
منظور افزايش نفوذ ژاپنبه مؤسسه اين«: گويد مدير كنوني جييا مي1يوشيجي نوگامي

به در  و بندي توصيه هاي مربوط به سياست، چارچوب صورت فعاالنه به پژوهش آينده ها
هاي ژاپن براي رهبران صاحب رأي جهان، تهيه اطالعات براي پيشنهادها، نشر ديدگاه

و توسههاي سياسي عالق طيف و خارج ژاپن اقدام مند در ژاپن عه منابع انساني در داخل
و استمرار توانمندي در اين راستا همه كاركنان. خواهد كرد مؤسسه خود را ملزم به تضمين

و تحليل مؤسسه در ارائه پيشنهاد  مي هاي سياستي براي پنجاه سال ها .»دانند آينده

 مؤسسه بانك توسعه آسيايي.2-5-15

يك كانون تفكر در حوزه راهبردهاي توسعه مؤثر براي2آسياييمؤسسه بانك توسعه
و اقيانوسيه است 3مؤسسه كشورهاي عضو بانك توسعه آسيايي اين. كشورهاي آسيايي

گذاري اين بانك، يك بانك سرمايه. كندمي هاي توسعه همراهي را در مديريت چالش
در براي توسعه چندجانبه منطقه با 1966آگوست22اي است كه عضو31ميالدي

وبه  و اجتماعي در كشورهاي واقع در جغرافياي آسيا منظور تقويت توسعه اقتصادي
. اقيانوس آرام تأسيس شد

ژاپن در بدو تأسيس بانك. كشور در اين بانك عضويت دارند67 حاضر درحال
و طي سال داده هاي متمادي سهم خود را افزايش توسعه آسيايي سهامدار دائمي آن شد

و باالخره در سال  به50پس از در اختيار گرفتن 1993است ينتر مهمدرصد سهام،
. سهامدار بانك تبديل شد

م چشم و اقيانوسيه(نطقه مورد تمركز انداز اين بانك در از) آسيا ايجاد منطقه عاري
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و ارتقاي سطح زندگي شهروندان آن است ميليارد نفر در اين1/4درحال حاضر. فقر
و نيازهاي ضروري محرومند منطقه در فقر بسر مي و از دسترسي به كاالها، خدمات .برند

در 1996مؤسسه بانك توسعه آسيايي وابسته به بانك توسعه آسيايي در سال
و كنوني دولت ژاپن تأسيس شد مقر مركزي بانك توسعه. توكيو با پشتيباني اوليه

مؤسسه بانك در طبقه هشتم ساختمان اما. آسيايي در مانيل فليپين قرار دارد
و دفاتر كابينهو بسياري از ادارهدر منطقه چيودا توكيو واقع شده1كاسوميگاسكي ها

. ژاپن در اين محل قرار دارند
هاي تفكر وابسته به دولت كه زير بندي كانون مؤسسه بانك توسعه آسيايي در رتبه
به رتبه دوم 2013شود از رتبه پنجم در سال نظر دانشگاه پنسيلوانياي آمريكا تهيه مي

. ارتقا يافته است 2014در سال 
ساليانه بانك، دولت ژاپن پيشنهاد تأمين، در نوزدهمين نشست 1996مه در ماه

و اداره  را مالي تأسيس هاي منظور پاسخ به نيازمنديبه مؤسسه بانك توسعه آسيايي
و ديگر مؤسسات توسعه اي در كشورهاي درحال توسعه عضو افزايش ظرفيت مراكز ملي

ميالدي 1996سپتامبر24اد در تاريخ اين پيشنه. بانك توسعه آسيايي ارائه كرد
و  شد دسامبر همان سال اين10تصويب 2عيسي استانيسالئو. مؤسسه در توكيو افتتاح

. مؤسسه را برعهده گرفت رو فيليپيني نخستين كسي بود كه رياست اين اقتصاددان پيش
ب مؤسسه پژوهش اين راي هاي كالني درباره مسائلي كه داراي تأثيرات راهبردي

و تصميم مي تفكر توسعه و اقيانوسيه انجام هاي فعاليت. دهد سازي در سطح آسيا
هايي توسط كارشناسان برجسته، سازماندهي مؤسسه شامل ميزباني ارائه پژوهشي اين 

و كنفرانس و بين هاي منطقه سيمنارها منظور دامن زدن به گفتگوهايبه المللي اي
و  و انتشار كتاب ميسياست توسعه و مقاله شود كه به تعيين راهبردهاي توسعه مؤثر

. كندمي آميز در منطقه كمك بهبود ظرفيت توسعه مسالمت
منظور افزايش آگاهي در مورد مسائل مهم توسعه منطقه، معرفيبه مؤسسه اين

و تجميع آراي سياست هاي سياستي اولويت طرح و رسيدگي به آنها و ذينفعان دار سازان
به اي اولويته حوزه و بلندپايه كشورهاي عضو بانك، اقدام دار براي مسئولين رده مياني
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و آموز ظرفيت هاي سياستي، آموزش دوره اين برنامه در قالب گفتگو. كند مي1 سازي
و فراهم و به اشتراك گذاشتن محور، يادگيري الكترونيكي سازي يك تاالر گفتگو

و اطالعات درباره شيوه ميهاي توسعه . شود تجارب كشورها ارائه
سازان كشورهاي درحال توسعه عضو مؤسسه بانك توسعه آسيايي براي سياست

اين كار از طريق انجام پژوهش با تمركز روي مسائل. كند بانك، ورودي فكري فراهم مي
و همچنين توسعه ميان مدت تا بلندمدت مهم راهبردي كه بر منطقه تأثيرگذار است

ميسازي ظرفيت ها به تحقق هدف بانك توسعه آسيايي اين فعاليت. شودو آموزش انجام
. يابد كه كاهش فقر است تجلي مي

مي اين . كند مؤسسه فعاليت خود را روي مناطقي كه تمايز راهبردي دارند متمركز
و تحليل مسائل سياستي درحال ظهور منطقه تا هاي ميان اي در ديدگاه تجزبه مدت

و تس هيل گفتمان سياستي بين بزرگان سياستگذار كشورهاي درحال توسعه بلندمدت
.اي از اين تمايزهاست عضو نمونه

و دسترسـي خـود از طريـق مؤسسه بـه همچنين اين دنبـال بهبـود وجهـه، تـأثير
و خدمات با كيفيت باالست منظـور مبـدل شـدن بـهبه اين تالش. توليدات دانش بنيان

د و گـروه منبع مورد اعتماد بينش، و اطالعات براي سياستگذاران، دانشگاهيان هـاي انش
و راهنمايي آنها صورت مي . گيرد ديگري كه به مسائل توسعه آسيايي اهتمام دارند

التحصيل وي فارغ. است2مؤسسه بانك توسعه آسيايي نايوكي يوشينو رئيس كنوني
و آلن والتر3هاپكينز دانشگاه 1979سال  وزير اسبق نخست مشاور اقتصادي4آمريكاست

. استاد راهنماي وي در دوره دكتري بوده است) مارگارت تاچر(انگلستان 
و15مؤسسه ساليانه اين بودجه سه اين. ميليون دالر است 854هزار مؤسسه از

و هماهنگيو سازي دپارتمان پژوهش، ظرفيت و دپارتمان راهبري، مديريت آموزش
از51.تتشكيل شده اس مي مليت مختلف در اين15نفر . كنند مؤسسه كار

و كتاب برخي عناوين گزارش مؤسسه با موضوع هاي انتشار يافته توسط اين ها
به آينده : شرح ذيل است پژوهي اقتصادي در آسيا
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،)2013گزارش،(»آينده سازمان تجارت جهاني«-
و آينده اقتصاد جمهوري خلق چين«- ،)2006گزارش،(»مسائل كنوني
،)2003گزارش،(»هاي خارجي در آسيا نقش آينده بانك«-
،)2013كتاب،( آسيايي ديدگاه: جهاني تجارت سامانه آينده-
،)2011كتاب،( آسيا انتخابو دالر آينده جهاني، مالي بحران-
،)2012كتاب،( كارائيبو التين آمريكايو اقيانوسيهو آسيا رابطه آينده دهي شكل-
و هنگ«- ،)2005گزارش،(»كنگ موضوعات مهم آينده جمهوري خلق چين
و دستور كار آتي: اصالحات مالي در جمهوري خلق چين«- »موضوعات جاري

،)2004گزارش،(
و اقتصاد«- »هاي آتي جمهوري خلق چين گزينه: حكمراني مشترك در بانكداري

،)2003گزارش،(
و اصالح: هايي براي يكپارچگي آسيا سازمان«- ،)2012گزارش،(»ابتكار
،)2014كتاب،( آسيادر دانشجويي تحركو مهارت كار، نيروي مهاجرت-
).2011كتاب،( دهدمي پاسخ كارو كسب چگونه: آسيا آزاد تجارت هاي موافقتنامه-

 الملل مؤسسه مطالعات سياست بين.3-5-15

به 1988در ژوئن1الملل مؤسسه مطالعات سياست بين وزير اسبق نخست وسيله ميالدي
و پژوهش، تبادالت بين به2ژاپن، ياسوهيرو ناكاسوني و فعاليت منظور مطالعه هاي المللي

شد ديگر براي بررسي مسائل پيش  و جهان تأسيس .روي ژاپن
هاي سياست اين مؤسسه يك برنامه پژوهشي بلندپروازانه براي پوشش زمينه

و محيط المل بين مي ل، اقتصاد، امنيت، انرژي . بيند زيست را تدارك
و بيشتر پژوهشگران اين مؤسسه براي يك مدت دوساله از وزارتخانه هاي دولتي

و ارائه پيشنهاد هاي ژاپني براي انجام فعاليت شركت هاي سياستي برپايه هاي پژوهشي
و آينده جهاني را بيان يافته ميمي هاي خود كه روندهاي كنوني .آيند كند، گردهم

و آسيا، پروژه هاي پژوهشي همكاران مهمان از كشورهاي اياالت متحده، اروپا
___________________________________________________________________________ 

1. The Institute for International Policy Studies (IIPS) 
2. Yasuhiro Nakasone 
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و تا زماني كه در اين معيني را در زمان در هاي مختلف دنبال كرده مؤسسه حضور دارند
مي فعاليت . كنند هاي آن مشاركت

و همايش مؤسسه مطالعات سياست بين ي درباره مسائل هاي الملل، سمينارها
و سخنرانان مشهور را از سراسر و محققان برجسته و اقتصادي در توكيو برگزار سياسي

همچنين تعدادي پروژه مشترك با مؤسسات پژوهشي ديگر مانند. كند جهان دعوت مي
و راهبردي واقع در لندن يا مركز مطالعات بين1الملل مؤسسه سلطنتي امور بين 2الملل

ميواقع در آمري مؤسسه، كميته ملي ميالدي اين 1997از نوامبر سال. شود كا انجام
كه در شهر لندن مستقر شده را3المللي مطالعات راهبردي مؤسسه بين ژاپن را در 

. اندازي كرده است راه
و تمام بودجه آن از منابع خصوصي تأمين مقر اين مؤسسه در توكيو قرار دارد

و حق عضويت اعضاست مؤسسه وابسته به پرداخت بودجه عملياتي اين. شود مي . ها
و هيئتياسوهيرو ناكاسونه، رئيس )1987- 1982(وزير اسبق ژاپن نخست مديره مؤسسه

كه: گويد مي در دوره بعد از پايان جنگ سرد وضعيت جهاني شاهد تغييراتي بود
وبه بيني آينده پيش شداي فزايندهطور چشمگير » دوره پراكندگي«طي اين. مشكل

از كشاندند، قوي شامل جستجو براي هويت كه در آن نيروهايي كه ما را به خارج مي تر
به نيروهايي كه ما را به داخل مي مي كشاندند، رسيدند، مؤسسه مطالعات سياست نظر

ن الملل، مسائل حياتي پيش بين نظر قطهروي جامعه جهاني را براي بررسي دقيق از يك
و پيشنهاد و مستقل موضوع پژوهش قرار داد و آينده آن و خالقي براي ژاپن هاي سازنده

در چشم در آينده نيز براي حفظ بلندمدت. نيز براي جهان ارائه كرد انداز جهاني كه
مي پژوهش ترين منظور گردهم آوردن خردمندبه شود، همچنين هاي مؤسسه دنبال

و سراس المللي بازر دنيا كنار يكديگر در ظرفيت يك مؤسسه مطالعات بينمغزها از ژاپن
درو نيز در جهت استمرار پژوهش و ارائه پيشنهادهاي سياستي با بينش مشاركت ها

و جهان مبادرت خواهيم كرد و رفاه بيشتر براي ژاپن . ايجاد صلح
به مدير مؤسسه نيز با تأكيد بر دامنه بلند تغييرات در عصر4كن ساتو، حاضر

___________________________________________________________________________ 
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و مسائل جديدي هاي سيال پيش شدن، جنبش جهاني مسائلي مانند روي جامعه جهاني
مي در حوزه و اقتصادي در كنار مشكل افزايش گرماي زمين اولويت . بخشد هاي امنيتي

وي معتقد است در ژاپن نيز براي مواجهه با مسائل متعددي مانند تأمين اجتماعي با توجه
.اي ضروري استو كاهش نرخ تولد، اتخاذ تدابير ريشه به سالمندي جمعيت

هاي تفكر در سايه اين شرايط بيش از هر زمان ديگر اهميت دارد كه كانون
نظر مستقل از دولت صورت فعال در ارائه پيشنهادهاي سياستي از نقطه خصوصي به

و تقويت سياست اين اقدام براي چارچوب. مشاركت داشته باشند ز بندي ساز مينههاي
و جهان ضروري است و آسايش در ژاپن . تحقق صلح

 هاي تحقيقاتي عناوين پروژه

به پروژه از هاي تحقيقاتي انجام شده اين مؤسسه : شرح ذيل عبارتند
و اقيانوس آرام،-  مطالعه پاسخ ژاپن به تغييرات در محيط راهبردي منطقه آسيا
 المللي صلح، هاي بين پژوهش در همكاري-
بي-  ثباتي خاورميانه، پژوهش در
و قوانين انجمني،-  پژوهش در مسائل مربوط به ساختار اداري در قانون اساسي
يك- و سياست ژاپن براي توسعه پژوهش در مسائل مختلف درباره جنگ سايبري

 سامانه براي مقابله با آن، 
 پژوهش در اصالحات آموزشي،-
و مالي، هاي پول پژوهش درباره اقتصاد، شامل سياست- ي
 آينده، پژوهش درباره يك دوره اساسي براي سياست انرژي-
و فناوري در ژاپن- .پژوهش درباره راه طي شده علم

 المللي هاي بين عناوين كنفرانس
به عناوين كنفرانس از هاي برگزار شده اين مؤسسه :شرح ذيل عبارتند

سه- و همايش جن كنفرانس و كره  وبي،جانبه ژاپن، ايالت متحده
 سئول،- المللي انجمن توكيو كنفرانس بين-
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و كنفرانس بين-  چين،- المللي ژاپن همايش
و كنفرانس بين-  تايوان،- المللي ژاپن همايش
و كنفرانس بين-  آلمان،- المللي ژاپن همايش
سه- و همايش بلندپايه و كره جنوبي، كنفرانس  جانبه ژاپن، ايالت متحده
و كرهالمللي انجمن كنفرانس بين- .دوستي ژاپن

و زيرساخت.6-15 و اداري نوآوري  پژوهي در ژاپن آينده هاي قانوني
 2001ين بندهاي مطرح شده در اصالحات اداري سالتر مهمتقويت كاركرد كابينه از

از اين خاستگاه دفتر كابينه براي تقويت كاركرد كابينه تغيير ساختار. دولت ژاپن است
و نخست1»خردگاه«اين دفتر نقش. داد در اين. كندمي وزير ژاپن ايفا را براي كابينه

رياست اين شوراها را شخص. راستا چهار شوراي مهم مشورتي تشكيل شده است
وزير يا باالترين مقام در دفتر كابينه بعد از وي يعني منشي اصلي كابينه برعهده نخست
و. گيرد مي صاحبنظران مرتبط با حوزه فعاليت شورا اعضاي اين شوراها نيز از ميان وزرا

به. شوند انتخاب مي : اند شرح ذيل چهار شوراي تشكيل شده
و سياست.1  هاي مالي، شوراي اقتصاد
و نوآوري،.2  شوراي علم، فناوري
 شوراي مديريت بحران مركزي،.3
. شوراي برابري جنسيتي.4

و نوآوري 3و فناوري با عنوان سابق شوراي سياست علم2 شوراي علم، فناوري

و نوآوري ژاپن باالترين نهاد و تخصيص كالن منابع در نظام علم، فناوري سياستگذاري
از. شود محسوب مي : وظايف اصلي اين شورا عبارتند

و نوآوري،-  ترسيم راهبرد جامع علم، فناوري
و نيروي انساني،-  سياستگذاري تخصيص منابع مانند بودجه
. هاي ملي ارزيابي پروژه-

___________________________________________________________________________ 
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ين كنشگران دولت ژاپن در ارتباطتر مهموزارتخانه جديد، دو وزارتخانه10مياندر
و نوآوري و فناوري: هستند با علم، فناوري و علم  وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش

و1)مكست( كه مسئوليت همه امور مربوط به پرورش مغزها در ژاپن را برعهده گرفته
و صنعت ر وزارت اقتصاد، بازرگاني و ميادين تعامل اهبر گردش مغزكه هاي پرورش يافته

. در ژاپن است2اين مغزها براي تكميل زنجيره ثروت
و فناوري ژاپن و فناوريو3 آژانس علم 4)نيستپ(مؤسسه ملي سياستگذاري علم

و نوآوري در ژاپن دو نهاد اعمال سياست هستند كه زير نظر وزارت هاي علم، فناوري
و فناوري فعاليت مي و علم . كنند آموزش، فرهنگ، ورزش

 علمو ورزش فرهنگ، آموزش، وزارت مؤسسه راهبردي مستقل زير نظر اين آژانس يك
در اين آژانس از فعاليت. است فناوريو باره تحقق زندگي با هاي پژوهشي پيشرفته

و فناوري پشتيباني استانداردهاي بهتر از طريق به همچنين اين آژانس. كندمي كارگيري علم
مي گستره متنوعي از پروژه و فناوري انجام . دهد هاي تحقيقاتي را براي توسعه گرايش به علم

و فناوري ژاپن و فناوري ژاپن از ادغام مركز اطالعات علم تأسيس(5آژانس علم
) 1961تأسيس شده در سال(6و شركت توسعه تحقيقات ژاپن) 1957شده در سال 

. بنيانگذاري شده است
و شركت و فناوري اطالعات و فناوري ژاپن با هدف اشاعه علم مركز اطالعات علم

و هاي بنيادي، توسعه فناوري توسعه تحقيقات ژاپن با هدف ترويج پژوهش هاي جديد
دو. تأسيس شده بودند تبادل پژوهشي و در اول 1996مؤسسه در سال اين ادغام شده

و فناوري ژاپن2003اكتبر سال  ، طي تحوالتي به نهادي مستقل با عنوان آژانس علم
و ساختار دادند . تغيير عنوان

ــي مؤسســه ــم سياســتگذاري مل ــاوريو عل ــه مســئوليت فن و اجــراي برنام ــزي ري
مـيالدي 1988مؤسسـه در ژوئيـه سـال اين. را برعهده دارد هاي ملي ژاپن نگاري آينده 

___________________________________________________________________________ 
1. Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 
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و مسـئوليت به و فناوري ژاپن تأسـيس شـد عنوان نهادي پژوهشي وابسته به آژانس علم
و كاربردي در حوزه سياست هدايت پژوهش و فنـاوري را برعهـده هاي نظري هـاي علـم

و پس از اصالحات اداري 2001اين مؤسسه در سال. گرفت دولت مركزي ژاپن، ميالدي
و فناوري قرار گرفت ورزش زير نظر وزارت آموزش، فرهنگ، در همان سال مركـز.و علم

و فنـاوري آينـده  و مســئوليت بـه1نگـاري علـم عنـوان بخشـي از نيسـتپ تأسـيس شـد
بر آينده  و فناوري را و واحد تحقيقاتي شاخص 2006در آوريل. عهده گرفت نگاري علم ها

و فناوريهاي تحليل سـاليانه اين واحد انتشار گـزارش. نيز در نيستپ گنجانده شد2علم
و نشانگر شاخص و فنـاوري در ژاپـن را برعهـده دارد ها سـاله ايـن گـزارش هـر. هاي علم
و نشانگر شاخص مي هاي فعاليت ها و فناوري را در ژاپن در پنج بخش ارائه : دهد هاي علم
و توسعه،-  مخارج تحقيق
و توسعه،كارك-  نان تحقيق
 آموزش عالي،-
و خروجي- و توسعه، نتايج  هاي تحقيق
و نوآوري- . علم، فناوري

:3نيستپ مأموريت خود را حول سه محور ذيل تعريف كرده است
و سرمايه بيني پيش.1 ،هاي خودگردان گذاري در آنها از طريق پژوهش آينده مسائل سياستي
به.2 ، هاي حكومتي هاي آژانس درخواستانجام پژوهش در پاسخ
يكبه.3 و فناوري، تدارك مؤسسه مركزي در زمينه پژوهش عنوان هاي علم
و داده و مشاركت مؤسسات و ايفاي نقش كليدي گردآوري هاي مورد نياز پژوهش

و گسترش دانش را نيز برعهده داردبه محققان با يكديگر  . منظور تجميع
ط و نوآوري با اين مؤسسه از يكسو از ريق پژوهش درباره سياستگذاري علم، فناوري

و بلندمدت به راهبري،  و سياستگذاري برنامه رويكردي جامع و فناورانه ريزي هاي علمي
و ازسوي ديگر با ارائه نتايج مطالعات به شركتمي دولت كمك  و سازمان كند در ها ها

و نيز مديريت  و فناورانه همچنين. كندمي نوآوري نقش ايفا تدوين راهبردهاي علمي

___________________________________________________________________________ 
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هممي اين سازمان تالش و افزايي ميان سازمان كند از طريق و اشخاص حقيقي داخل ها
و افزايش تعداد برنامه ، پژوهشگران حوزه هاي مشترك پژوهشي خارج از ژاپن

و . سياستگذاري را ارتقا بخشد مطالعات..سياستگذاري
بههاي مطالعا ين زمينهتر مهم مي تي نيستپ : شوند شرح ذيل ارائه
در)الف و توسعه، ايندهايفرپژوهش  تحقيق
و اجتماعي،ايندهايفرمطالعه درباره)ب  تطابق فناوري با نيازهاي اقتصادي
و تدوين اقدام)ج و جامعه هاي الزم براي تقويت مطالعه درباره ارتباط علم، فناوري

و جامعه، پل  هاي ارتباطي ميان علم، فناوري
مانند پيمايش،. هاي فوق مقوالتي مشترك يا پايه هستند مطالعاتي كه در حوزه)د

به آينده  و و روندها روزرساني شاخص نگاري فناوري و فناوري و هاي علم و علم ي سياست
.فناوري در ساير كشورها

و بودجه اختصاص داده شده50، 2012تعداد كاركنان نيستپ در سال مالي نفر
. ميليون ين ژاپن بوده است 870به آن 

و فناوري ژاپن از آغاز دهه و مدارك قانوني در حوزه علم  1970در بررسي اسناد
ت ميالدي تاكنون سه نوع سند قابل مشاهده اس

و فناوري ژاپن كه پس از برنامه ششم) الف نگاري در سال آينده قانون پايه علم
شد 1995 و فناوري. نگاشته و قوانين در بخش علم اين قانون سنگ بناي همه مقررات

. كشور است
به)ب و فناوري كه و فناوري،»9«موجب بند برنامه پايه علم از قانون پايه علم

بهدولت مكلف به ارائ هر صورت پنجه آن و پس از پايان .نگري است آينده ساله
مي)ج و منتشر و فناوري كه توسط دولت تصويب .شوند اسناد علمي
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و فناوري در ژاپن و اسناد علم  قوانين

 1388، مركز تحقيقات سياست علمي كشور، 1404 اطالعات در ايران

: شودن در سه مرحله ذيل انجام مي
آينده هاي كه نظريات خبرگان را درباره اولويت

. شود ميان آنها مي
و ندهآي براساس تحليل نتايج كه1» فناوري نگاري

. گيردمي ساله دربر صورت چهار اي را بهگيري توسعه
براساس نظر خبرگان، توسط از پايين به باال

و در رويكرد باال به پايين به مي وسيله اسناد شود
مي هاي اولويت . شود آينده تدوين

كه(آينده فناوري كه در اين اسناد افزون بر اطالعات
. شود مي مربوط به وضعيت كنوني نيز تحليل

___________________________________________________________________________
1. Science and Technology Basic Plan 

سند

و فناوري  علم

برنامه پايه

و فناوري علم

قانون پايه

و فناوري  علم
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ارتباط قوان.15-2 شكل

نگري فناوري اطالعا آينده:مأخذ

و فناوري در ژاپن سياستگذاري علم
ك آينده فرايند اجراي)الف نگاري

و موجب انتشار نتايج مشخص مي سازد
و فن«تدوين)ب برنامه جامع علم

مي اسناد دولتي به و جهت دست گير آيد
عبارت ديگر اين برنامه با رويكرد به

نگاري فناوري تدوين آينده هاي بررسي
و تعييند ولتي منتج از تحليل وضعيت

و فناو)ج و انتشار اسناد علم تدوين
اطالعات) شده نگاري اخذ آينده از برنامه

__________________________________
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ميه هاي برنامه ين ويژگيتر مهم و فناوري ژاپن را توان در موارد اي سياستي علم
: ذيل خالصه كرد

به برنامه)الف و با حضور خبرگاني از حوزه ها مي صورت مشاركتي . شود هاي مختلف تدوين
بر بنيان برنامه)ب و ميزان اهميت موضوع بنا شده است آينده ها . نگاري
به نگاري، اولويت آينده در برنامه)ج و صرفاً موقعيت صورت صريح بيان نمي ها شوند

و بنا به اهميت آنها براي كشور رده هر حوزه در مقايسه با ساير حوزه مي ها شوند، بندي
به اما در برنامه پايه اولويت مي ها . شوند صورت صريح آورده

ع سياست)د و راهبردهاي تدوين شده براي و فناوري ژاپن ها براساس تحليل لم
و با تصويب آينده برنامه  و فناوري كشور و با نام برنامه پايه علم نگاري اين كشور تهيه

. شوند دولت منتشر مي
به برنامه) هـ يك(اي صورت دوره ها مي) بار تقريباً هر پنج سال . شوند بازبيني
اي جامع است ملي نيست، بلكه برنامه اي در سطح نگري فقط برنامه آينده برنامه)و

مي ين حوزهتر مهمكه  و فناوري را نيز پوشش . دهد هاي علم
به آينده اجرايي هر طرح فرايند)ز مي نگاري در حدود هجده ماه . انجامد طول
به)ح ساله، منظور پشتيباني علمي برنامه در دوره پنج گروهي ميان هر دو برنامه،

به به مي طور متمركز . پردازند آن
به)ط مي نتايج و گروه مديريت برنامه، وظيفه صورت مستمر مورد پايش قرار گيرند

. عهده دارد مشاوره به دولتمردان را نيز بر
به)ي مي نتايج برنامه . يابد صورت گسترده انتشار
و پيش از شروع هر برنامه تعدادي از حوزه)ك بر آينده فرايند ها، انتخاب نگاري

. شوند آنها متمركز مي
به مواردي كه از نظر نخبگان اهميت بيشتري دارند به ميزان افزون)ل تري نسبت

. اند ساير موضوعات محقق شده
و بودجه)م هاي داراي هاي صرف شده در حوزه مقايسه ميان نتايج حاصل از برنامه

. هاست گيريماولويت، بيانگر تأثير شديد اين نتايج بر تصمي
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ب و فناوري . كـار گرفتـه شـده پنجمين برنامه پايه علم
 هـاي پيشـرفت بـين تـوازاناز برخـوردار پايهانسان
فضاي سـايبر بـا فضـاي سازي يكپارچه سيستمز

و فناوري جامعه عنـوان جامعـه آينـده بـه 5.0 علم
، جامعـه)1.0جامعـه(بعـد از جامعـه شـكار5.0
) 4.0جامعـه(، جامعـه اطالعـات)3.0جامعـه(ي

سير تحول جوامع انساني

http://www8.cao.go.jp/cstp/english/society

و انسانعلت تفاوته و توانمندي آنها در دريافت ها
به ها، داده و اطالعات گذاري اشتراكتبادل دانش

و ميدان عمل محدود به متغيرهايي مانند. عوامل
و سالمند شدن زاد مسائلي مانند كاهش نرخ و ولد

ب جامعه، 5.0 جامعه ه آينده ايجاد خواهد كرد اي رو
اي با احترام متقابل، جامعه. ميان خواهد برداشت

و با نشاط براي هر و ايجاد فرصت زندگي فعال ه
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 4.0، صنعت 5.0جامعه

نخستين بار در پنجم 5.0عبارت جامعه
يك 5.0اين برنامه جامعه انس جامعه را

از استفادهبا اجتماعي مسائلو اقتصادي
در برنامه پايه پنجم عل. فيزيكي برشمرد

جامعـه. ژاپن هدفگـذاري شـده اسـت
جامعـه صـنعتي،)2.0جامعه(كشاورزي

. پديدار خواهد شد
س.15-3 شكل

ety5_0/index.htmlوبگاه كابينه ژاپن به آدرس:مأخذ

 
به،)4.0جامعه(در جامعه اطالعات

تحليل اطالعات ضروري از حجم كالن
.پذيرفت نميبه اندازه كافي صورت شده

و سطوح مختلف توانايي انسان و سن ها
و تغييرات نوآورانه جا. بودند... جمعيت

و رخوت موجود را از كه احساس ركود
هاي آينده نسلريزي براي پرورش برنامه
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و فضاي) مجازي(انسجام زيادي بين فضاي سايبري
پيشين، انسان از طريق) 4.0جامعه( جامعه اطالعات

به)هاي داده و در فضاي سايبري دسترسي داشت
از داده، 5.0در جامعه. پرداختميهاداده هاي كالني

اي دادهاين كالن. شوند مي فضاي فيزيكي گردآوري
و تحليل به ميي تجزيه و نتايج هاي روششوند

در جامعه اطالعات. گيرندميها قراربرداري انسان
و تحليل آن توسط و تجزيه  اطالعات از طريق شبكه

و سيستم ها به فضاي سايبر متصل سيستم اشيا
از آناليزهاي انساني مؤثرتر استفاده از هوش مصنوعي

و جامعه ارزشفرايندن هاي جديدي براي صنعت

 انقالب صنعتي چهارم.

عبـارت. اسـت 4.0برداري ار چارچوب صـنعت بهره
در نمايشـگاه صـنعتي 2011بـار در سـالنخستين

ـ آينده پژوهي در ژاپن فصل پانزدهم

انس 5.0جامعه. فردي كه عضو آن باشد
مي) حقيقي( فيزيكي در جام. كند ايجاد

ها پايگاه(اينترنت به سرويس هاي ابري
و جستجو، و تحليل اطالعات دادبازيابي

حسگر نصب شده در فضطريق تجهيزات
در فضاي سايبري توسط هوش مصنوعي

برد بهرهفضاي فيزيكي مورد مختلف در
آوري اطالعا جمعپيشين، روش معمول

ا 5.0در جامعه. انسان است اشخاص،
ب و نتايج بهينه دست آمده با استههستند

اين. شوندميبه جامعه فيزيكي برگردانده
. آوردميبه ارمغان

15-4 شكل

.)2017(سايت ويكي پديا:مأخذ

مستلزم بهر 5.0سازي جامعه پياده
نخيا انقالب صنعتي چهارم 4.0صنعت
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برداري از اينترنـت بهرهمحوري اين چارچوب، ايده. هانور توسط صنايع آلمان معرفي شد
و رشـد  و صلب توليد صنعتي بـه دنيـاي در حـال تغييـر اشيا براي پيوند دنياي فيزيكي

و فناوري اطالعات است تواننـد در مراحـل براي مثـال مشـتريان مـي. ارتباطات سايبري
و ساخت توليد خودرو از در شبكهطريق طراحي و نيازهاي خود را هاي اجتماعي ساليق

هـاي شـبكه هـاي مكـاني، موقعيـت هـاي هوشـمد تلفـن. خودروهاي آينده اعمال كننـد 
و كارت هـاي اعتبـاري مـورد اسـتفاده صـاحبان خـويش را دنبـال اجتماعي مورد عالقه

كـ. كنند مي اربران را در اختيـار لوازم خانگي نيز با استفاده از اينترنت اشيا نحوه استفاده
هـاي كـالن از طريـق حسـگرهاي نصـب در اين بستر داده. دهندميسازندگان خود قرار 

و ماشينشده در اشيائي مانند  هـاي همـراه تلفـن آالت صنعتي، لوازم خـانگي، خودروهـا
و فزاينده اين داده. شوندميآوري گرد هـا بـا كمـك هـوش مصـنوعي آنـاليز حجم كالن
و دانش مي ب شود . شـود كارگرفتـه مـيهاستخراج شده در توسعه آتي محصوالت صنعتي
و اجراي صنعت پياده و تمـام مراحـل 4.0سازي زنجيره ارزش توليد را بهبود خواهد داد

و سازي، بهره چرخه عمر محصول شامل ايده تا توسعه، توليد، تجاري بـرداري، نگهـداري
پ. بازيافت را در بر خواهد گرفت هـاي، سيسـتم Industry 4.0سـازي يـاده اجـزاي اصـلي

هـاي سيسـتم. فيزيكـي بـا قابليـت اتصـال بـه اينترنـت هسـتند-جاسازي شده سايبري
از-سايبري نقـل، تجهيـزات توليـد،و حمـل هـاي آالت، سيسـتم ماشـين فيزيكي بخشـي

و مديريت  مي در كارخانهفرايندها تداركات، هماهنگي نيـروي. دهنـد هاي آينده را شكل
و مشتريان ماشيني، انسان طور مستقيم بـا همـديگربهآالت، واحدهاي توليدي، تداركات

مي ارتباط برقرار مي و همكاري .كنند تا محصوالت بهتري توليد شود كنند

 آينده آينده ژاپن، ژاپن.7-15
و ژاپن آينده، در اين فصل چهار بعد اجتماعي و سياسي آينده ژاپن ، علمي، اقتصادي

: گيرند مورد بررسي قرار مي

 ابعاد اجتماعي.1-7-15

24توكيو است كه از تاريخ 2020هاي المپيك ين رويداد پيش روي ژاپن بازيتر مهم
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مي 2020آگوست سال9تا ژوئيه بالفاصله بعد از اين رويداد. شود در توكيو برگزار
از بازي تا25هاي پاراالمپيك مي 2020سپتامبر6آگوست .شوند اجرا

و امكانات براي سال ژاپن به هاو اين بازي 2020صورت يكپارچه با تمامي ظرفيت
هاي در طرح بنياد بازي. اي تدارك ديده است هاي ويژه با يك نگاه راهبردي، برنامه

: انداز آمده است كيو در بخش چشمتو 2020المپيك 
و جهان را دارد را 1964هاي بازي. ورزش نيروي تغيير آينده ما توكيو كامالً ژاپن

به 2020هاي بازي. تغيير داد سه عنوان خالق توكيو ترين رويداد تاريخي، با تأكيد بر
:آورد مفهوم اصلي، اصالحات مثبتي براي جهان به ارمغان مي

ا- ،)هاي شخصي دسترسي به باالترين توانايي(ها نجام بهترينتالش براي
،)يكپارچگي در عين كثرت(پذيرش ديگران-
 ). اتصال به فردا(رها كردن گذشته براي آينده-

به 1964مرور موقعيت تاريخي ژاپن در سال خوبي در زمان اوج معجزه اقتصاد ژاپن
و ژاپ. بيانگر نوع نگاه ژاپن به اين رويداد است ن سهميه المپيك را فرصت احياي وجهه
مي اقتصاد درخشان خود در آن دوره مي و تالش برداري كند تا حد ممكن از آن بهره داند

براي ژاپن اين رويداد. تعيين شده است» اكتشاف فردا«ها شعار انتخابي اين بازي. كند
رانه سيپ مانند هاي نوآو ريزي كرده برخي از پروژه چنان با اهميت است كه برنامه
و سامانه جايي تماشاگران در سالههاي ناوبري خودكار براي جاب خودروهاي هيدروژني

و قابل بهره هنگام برگزاري اين بازي 2020 شينزو آبه،. برداري شده باشد ها اجرايي
و اميدوار است كه اين انرژي» انرژي آينده«وزير كنوني ژاپن به هيدروژن لقب نخست داده
اي تا مرزي كه سازمان ملل تعيين كرده به ژاپن براي كاهش انتشار گازهاي گلخانهپاك 

اي در جهان در حال حاضر اين كشور ششمين منتشركننده گازهاي گلخانه. ياري رساند
مي. است و ساختمان خواهد شاهد خودروها، اتوبوس ژاپن در ها هاي مجهز به انرژي پاك
يك سال و حتي رساني كه مجهز به پمپ سوخت» بزرگراه هيدروژن«هاي آينده باشد

خودرو هيدروژني. ريزي كرده است طرح 2020هاي المپيك هيدروژن است براي بازي
بعد از دو دهه تالش-آينده استمعنايبه كه در زبان ژاپني–» ميراي«تويوتا با نام 

شد 2014ناپذير در سال خستگي در اين ماشين اخيراً در اروپا. معرفي و آمريكاي شمالي
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اگرچه قيمت نسبتاً باالي آن هنوز بسياري از مشتريان را از خريد اين. حال تردد است
كه55ميليون ين يا تقريبا7/6ًقيمت اين خودرو. كند خودرو منصرف مي هزار دالر است

هاي سوختي هيدروژني با تركيب سلول. بر است معادل قيمت دو خودرو الكتريكي هزينه
ميه و اكسيژن با يك واكنش الكتروشيميايي توليد برق اين مكانيسم. كنند يدروژن
به مي و موتورهاي خودروها اين خودرو برخالف. كار گرفته شود تواند در ژنراتورهاي خانگي

كه خودروهاي سنتي گاز كربنيك توليد نمي و برخالف خودروهاي الكتريكي كند
ميد دقيقه سوختسوختگيري چند ساعته دارند ظرف چن . شود رساني
21مشهور خود ريما رباتهاي منظور بهبود قابليت همچنين متخصصان ژاپني به

و كه مختص حمل مخابره. طراحي شده سخت مشغولند... ونقل بيماران يا افراد مضروب
هاي در بازي2تصوير حمل يك فوتباليست مضروب به كنار زمين فوتبال توسط ريما 

هاي شخصي در سالمندترين جامعه جهان ربات. دور از انتظار نخواهد بود 2020المپيك 
مي روزبه ازبههاي براساس تخمين.ديابن روز بيشتر توسعه عمل آمده توسط يومي واكائو

تا NRIمؤسسه تحقيقاتي  ها در اختيار سال آينده در اين كشور نيمي از شغل20ژاپن،
. ها خواهد بود ربات

اي مشابه در كشورهاي پروفسور مايكل آزبورن، از دانشگاه آكسفورد هم به نتيجه
ا و انگلستان دست پيدا كرده كه آنها تخمين زده.ستآمريكا در 600اند موقعيت شغلي

و رباتدرصد از آنها، قابليت اين را دارند كه توسط49ژاپن، يعني چيزي حدود  ها
با افزايش آمار سالمندان در كشور ژاپن محققان ژاپني. هاي هوشمند اشغال شوند رايانه

مي تر براي مراقبت روشي آسان حمايت از سالمند. كنند هاي دوره سالمندي جستجو
و استفاده از  و ساير مسائل معيشتي، رفتن به رختخواب، تغيير جاي خواب شامل خريد

مي امكانات مراقبت هاي اتوماتيك هايي شامل تختخواب فناوري. شود هاي پرستاري
و پايين هاي رباتو) كه براساس مهندسي بدن انسان طراحي شده(رونده باالرونده
.اند قبت از سالمند مورد استفاده قرار گرفتهپرستار براي مرا

ميتر مهم در. توان سالمندي جامعه دانست ين مانع پيش روي جامعه ژاپن را نيز
رو دولت ژاپن ازاين. كند دنياي پررقابت امروز نيروي كار نقش اساسي در توسعه ايفا مي

___________________________________________________________________________ 
1. Rima II 
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هاي مورد روي فناوري هايي براي افزايش جمعيت در نظر گرفته است بر اينكه مشوق عالوه
.گذاري كرده است هاي شغلي در تمام مدت عمر نيز سرمايه نياز انسان براي بهبود توانايي

 ابعاد علمي.2-7-15

و فناوري را باريك فناوري در. اند تر كرده هاي پيچيده امروز فاصله بين علم براي مثال
و مؤسسات تحقيقاتي دولتي دانشگاه و توسعه استراتژي)عمومي يا ملي(ها هاي تحقيق

تأثير نيازهاي اند، اكنون تحت رقابتي متمركز بوده هاي پيش عمومي كه قبالً روي پژوهش
و شركت به در اين شرايط پيش. هاي بزرگ قرار دارند بازار صورت روزافزوني بيني فناوري

شد مشكل ر هاي آتي ژاپن بازه گسترده نگاري در آينده. تر خواهد پژوهي هاي آيندهوشاي از
به برخي از اين روش. اند قابل استفاده در طور اختصاصي براي آينده ها و برخي ديگر پژوهي

و برنامه هاي ضروري است كه روش انتخابي از بازه روش. اند ريزي طراحي شده حوزه مديريت
ره يونيدو دربا 2005گزارش سال. موجود متناسب با اهداف در نظر گرفته شده باشد

و مرجح را متكي به فرضيات ما درباره آينده نگاري، اكتشاف آينده آينده هاي ممكن مطلوب
1.داند كه به نوبه خود بر انتخاب روش تأثيرگذار استو ارتباط ما با آن مي

همهر به و روش دلفي در دسترس حال و اكنون نقشه راه فناوري، سناريوپردازي ترين
و سناريوپردازي روش. پژوهي هستند هاي آينده ترين روش رايج هاي كيفي نقشه راه فناوري
مي به هاي آماري هاي كمي از روش بيني كه در روش دلفي براي پيش حاليدرآيند، حساب

.نگاري در پاسخ به تغييرات اقتصاد جهاني رخ داده است توسعه آينده. شود استفاده مي
ير در اقتصاد جهاني در دهه آتي را بعضي از داليل اصلي تغي 2001مارتين در سال

:2شمرده است بر
 افزايش رقابت،-
 محدوديت در بودجه عمومي،-
 افزايش پيچيدگي،-
و تكنولوژيك افزايش اهميت صالحيت- .هاي علمي

___________________________________________________________________________ 
. 2005 يونيدو،1
. 2001مارتين،2
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نگاري مندي به آيندههدر گزارش يونيدو نيز همين عوامل علل جهش ناگهاني عالق
به فناوري معرفي شده به نحوي كه آينده اند و مفهومي عنوان ابزار سياست نگاري را سازي
.1اند جهاني گسترش داده

 ابعاد اقتصادي.3-7-15

: نويسدمي تغييرو تداوم– ژاپن توسعهو اقتصادي تفكر مبانيزاده، در كتاب نقي
ميفرايند اگرچه« به كلي نوسازي اقتصاد ژاپن و كاميابي شمار رود، تواند يك موفقيت
و شكست شانسي ها، خوش اما ناكامي  مي ها مي هايي نيز در آن يافت تواند شود كه

را هاي ارزشمندي براي ملت درس هاي ديگر كه در تالش براي توسعه اقتصادي هستند
.»دربرداشته باشد

شرح داده شد پس از اواخر دهه هفتاد رشد دوم گزارش بخشدركه چنان
صاحبنظران اكنون برخي اقتصادي ژاپن به اقتضاي عوامل خارجي كاهش يافت، اما هم

.2كنند اقتصادي منشأ عوامل تهديدآميز اقتصاد آينده ژاپن را داخلي ارزيابي مي
به در نيم و هم ركود درازا كشيده را از سرگذرانده قرن گذشته، ژاپن هم رشد سريع

 سطحو پايين ماليات تجارت،و صنعت وزارت مداخالت رغمبهرشد سريع، در دوره. است
 مطول ركود دورهدر. بودند رشد برنده پيش هاي سياست ترين اصلي دولتي مداخالت اندك
.3بود اقتصادي صدمه ديد چرا كه عكس اين امر صادق رشد،1990 دهه

. درصد رسيده است 260در حال حاضر شاخص بدهي دولت ژاپن به توليد حدود
مي40بدهي توليد باالي توليد ملي ژاپن. شود درصد، اقتصادي با ريسك باال محسوب

و چين حدود17هزار ميليارد دالر، آمريكا5حدود  هزار ميليارد دالر8هزار ميليارد دالر
و چين محسوب؛است يعني ژاپن از اين حيث سومين قدرت اقتصادي جهان بعد از آمريكا
در گزارش خود به ژاپن هشدار 2015ژوئيه در ماه4المللي پول اما صندوق بين. شود مي

شد داد اگر بدهي صندوق. هاي خود را كاهش ندهد به سرنوشت يونان دچار خواهد

___________________________________________________________________________ 
. 2005. يونيدو،1
. 1394 شهري، شقاقي2
. 2015 پاول،3

4. International Monetary Fund 
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هاي ملي حجم بدهي 2030پول در اين گزارش اعالم كرده است كه تا سال المللي بين
برابر حجم اقتصاد اين كشور خواهد شد مگر آنكه دولت ژاپن هرچه دولت ژاپن سه 

 245هاي ملي ژاپن درحال حاضر حجم بدهي. هاي خود را كنترل كند تر هزينه سريع
. هزار ميليارد دالر است11زي بالغ بر درصد توليد ناخالص داخلي ساليانه اين كشور يا چي

هايش است مدت تثبيت بدهي ها نيازمند برنامه ميان ژاپن براي مقابله با افزايش اين بدهي
اين صندوق بارها ژاپن را ملزم كرده. ها را معكوس كند تا بتواند مسير افزايش اين بدهي

درحال گذار از يك دهه ركود اين كشور همچنان. هاي عظيم خود را مهار كند بود تا بدهي
و احياي رشد آن اقدام به  اقتصادي است كه در اين دوره ناچار شد براي نجات اقتصاد خود

سومين اقتصاد قدرتمند جهان حاال بايد ميان رشد. هاي مالي بسياري كند دريافت كمك
و كاهش بدهي ايش در همين راستا، فاز دوم افز. هاي خود تعادل برقرار كند اقتصادي

كه. ميالدي اجرايي شود 2017ماليات بر مصرف قرار است در آوريل  اين بدان معناست
كُندي رشد را نيز عيندردولت درآمد بيشتري كسب خواهد كرد، اما  حال اين اقدام خطر

هم. همراه خواهد داشت به اكنون براي اين صندوق به دولت ژاپن پيشنهاد كرده كه از
ا بهيافتن راهي كه آثار اين. حداقل برساند تالش كند فزايش ماليات بر رشد اقتصادي را

و درهمين راستا برخي كشور همچنين نيازمند اولويت بندي در اصالحات ساختاري است
. صورت گرفته است» نوميك آبه«تغييرات اساسي در چارچوب برنامه اقتصادي موسوم به 

نظربهشده با نام خودش مشهور شده، اما ارائه» شينزو آبه«اين طرح اقتصادي كه ازسوي
.1رسد همچنان مسير زيادي براي موفقيت اين طرح در پيش است مي

و سناريوانديش، ريچارد واتسون، آينده بدهي را يك ابرتهديد2پژوه استراتژيست
مي اقتصادي معرفي مي و . مايه اقتصاد نئوليبراليسم بدهي است ذات يا درون: گويد كند

و افزايش بدهي يد مالياتژاپن با از. هايش را در آينده متوقف كند ها را افزايش دهد
شد طرفي افزايش ماليات نوبه خودبهافزايش ركود نيز. ها به افزايش ركود منجر خواهد
شد باعث كاهش ماليات ها از طريق اصالحات بنابراين اقدام به كاهش بدهي. ها خواهد

و  ميبهاقتصادي مسير پرچالشي خواهد بود به نظر رسد آينده اقتصادي ژاپن وابسته
.هاي اين كشور است نحوه ساماندهي بحران بدهي

___________________________________________________________________________ 
. 2015 ان،انسي مالي بخش1

2. Scenario Thinker 
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و نظامي.4-7-15  ابعاد سياسي

و واقعيت هاي جايگزين هاي اقتصادي ژاپن، دولتمردان آن را در برابر انتخاب روش نيازها
و بخش خصوصي ژاپن با تكيه بر تجربيات گذشته از مدت. قرار داده است ها محافل دولتي

. اند قبل سناريوهاي فراواني براي انواع تهديدها عليه امنيت اقتصادي ژاپن شناسايي كرده
س نقي بهالزاده، :شرح ذيل برشمرده است ها قبل سناريوهاي مخل امنيت اقتصادي در ژاپن را
و عرضه بعضي مواد خام از طرف قابل پيش غيركاهش يا توقف)الف بيني استخراج

،كشورهاي صادركننده
و بعضي محصوالت كشاورزي از طرف)ب توقف عمدي استخراج يا عرضه مواد خام

،كشورهاي خارجي
و)ج ،ديگر كشورها به ژاپن... ورود كاال، سرمايه يا نيروي كار
،كاهش مواد خام)د
،ها افزايش ناگهاني قيمت)هـ
. هاي دريايي اختالل در راه)و

روي ين سناريوهاي تهديدآميز پيشتر مهمبعد از گذشت دو دهه كماكان اين عوامل
هاي آيد دولتمردان جديد ژاپن روشمي نظربهكنند، اما آينده اقتصادي ژاپن را ترسيم مي

با ورود شينزو آبه، به جايگاه. ديگري را نيز در تعامل با اين عوامل در دست بررسي دارند
. هاي جديدي در دستور كار دولت اين كشور قرار گرفته است وزيري ژاپن، سياست نخست

و معترضان پرور ژاپن همخواني ندا اساسي صلح ها با قانون اگرچه اين سياست رد
قدرتمندي در ژاپن دارد، اما تأكيد وي بر تغيير سياست خارجي توكيو براي حضور مؤثر 

.امنيتي اين كشور مشهود است-هاي دفاعي الملل با تقويت زيرساخت در صحنه نظام بين
توانـد شـريك سؤال اساسي اينجاست كه آيا شـريك اقتصـادي ژاپـن، آمريكـا مـي

منطقه شمال غربـي اقيـانوس آرام باشـد؟ ايـن سـناريو چگونـه بـا نظامي موفقي نيز در 
هاي بـاالي اقتصـادي ژاپـن رقـم خواهـد خـورد؟ سـناريوهاي جـايگزين وضعيت بدهي

چيست؟ آيا ژاپن به رويكرد استعماري گذشته خويش با ديدگاه تصرف منابع همسايگان 
و رشد توسعه اقتصادي برخواهد گشت؟ نقش سـازنده به ژاپـن در صـلح منظور گسترش

 جهاني چگونه با رويكرد نظامي قابل جمع است؟ 
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صورت قطعي امكانپذير نيست، اما نيازبهها سؤالواقعيت اين است كه پاسخ به اين
و انرژي يك  ژاپن به تأمين منافع اقتصادي خود شامل امنيت مسيرهاي ترانزيت كاال

و در دنياي پرتالطم امروز سنا ميضرورت انكارنشدني است توان ريوهاي ممكن بسياري
. بر اين سرآغاز نگاشت

 قـرن بينـي پـيش: آينـده سال صدجرج فريدمان، يكي از اين سناريوها را در كتاب
از 2040حـدود سـال: وي معتقـد اسـت. بـه نگـارش درآورده اسـت يكـمو بيست يكـي
ر شمال غربي عبارت بهتبه. انگيزترين مسائل جهاني مسئله اقيانوس آرام خواهد بود بحث

و باز به و سيبري از مسائل بحث عبارت دقيق اقيانوس انگيز تر سياست ژاپن در قبال چين
مي. آينده در جهان خواهد بود بهفزاينده سياست هجومي: گويد وي منظور ژاپن در آسيا

بر ايـن بـه عالوه. ها مانند آمريكا تداخل خواهد يافت حفظ منافع اقتصادي با ديگر قدرت
و حق تعيين سرنوشت درياهاي روسيه ازسوي ژاپن محـل رسم يت شناختن اقتدار چين

فارس نيازمند است قدرتش را در مسـير ژاپن به نفت خليجكه ازآنجا.اختالف خواهد شد
و تنگه ماالكا افزايش خواهـد داد  ژاپـن در صـورت. ترانزيت نفت در درياي چين جنوبي

ج و نياز به منابع نفتي ايگزين در اقيانوس هند نيز نياز بـه اكتشـاف نفـت رشد اقتصادي
در ايناز. خواهد داشت و مستحكم اقتصادي با سلسله جزاير واقع شـده رو روابط دوستانه

و توافقنامــه  و اســتقرار هــايي بـراي رصــد مــاهواره اقيـانوس آرام ايجــاد خواهــد كـرد اي
مي. هاي كنترل با آنها خواهد بست ايستگاه در آينده عميقاً نگران امنيت ژاپن: نويسد وي
. شـود خواهـد بـود هاي مروري خود از تهديداتي كه از جنـوب متوجـه آنهـا مـي كشتي

آب به انـدونزي. شـود هاي اندونزي متوجـه آن مـي خصوص تهديداتي كه ممكن است از
هـاي الجزايري تشكيل شده از تعداد زيادي جزيره با تعـداد زيـادي از گـروه شامل مجمع
و هاي تجزيهو به باور اين نويسنده آمريكايي اين كشور حركت قومي است طلبانه داشـته

و ژاپن نقش پيچيده هـاي ها مقابل گروه اي در حمايت از برخي از اين گروه خواهد داشت
آب ديگر براي تأمين امنيت تنگه . هاي اندونزي بازي خواهد كرد هاي متعدد

ها نگاري آينده.8-15
براسـاس تجـارب دهـه گذشـته ايـاالت ميالدي سياسـتگذاران ژاپنـي 1960اواخر دهه
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به آينده متحده، و عنوان ابزاري مفيد با ظرفيت سياست نگاري فناوري را سازي بازشناسي
با بي . آمريكايي اعزام كردندمتخصصان درنگ يك گروه كارشناسي براي مشورت

بيني ژاپن، اجراي اولين پيش) STA( فناوريو علم آژانس ميالدي 1970 سال در
سي  و فناوري در افق بر آينده علم هدف تعيين شده تهيه يك مرور كلي. عهده گرفت ساله را

و فناوري و خصوصي، سازان حوزه ها بود كه براي تصميم دربرگيرنده تمامي علوم هاي عمومي
پس داده . هاي كالن را مهيا كنديگذار هاي بلندمدت براي جهت زمينه در روند هاي

و نظرات چندهزار متخصص از صنايع ديدگاه و سازمان، دانشگاه ها با هاي دولتي ها
شد استفاده از روش دلفي جمع و نظرات خود از آنها درخواست شده بود ديدگاه. آوري ها

و محدوديت و تحقق نوآوري هاي احتمالي پياده را درباره وقوع، اهميت و سازي ها
. هاي فناورانه بيان كنند وسعهت

كنندگان در نظرسنجي نتايج دور نخست نظرخواهي پس از تجميع به شركت
و به آنها فرصت تعديل يا تأييد ديدگاه برگردانده مي براساس نظرات هاي اوليه خود شوند

شدو ديدگاه . هاي ديگران داده خواهد
سي آينده اين برنامه يكتقريب ساله نگري با افق بار در ژاپن تكراراً هر پنج سال

به. شود مي و بررسي دست آمده از اين نظرسنجي نتايج : ها دو كاركرد ويژه دارند ها
پس گردآوري داده)الف يك برنامه زمينه مورد نياز براي هاي و در و توسعه ريزي تحقيق

و معرفي فناوري  هاي نوظهور با اهميت، كاربرد خاص مرور كلي روندهاي فناورانه بلندمدت
و فناوري جاري شامل سطح كنوني فعاليت)ب و توسعه ژاپن رصد علم هاي تحقيق

هاي سازي نيازهاي نوظهور براي همكاري در ارتباط با ديگر كشورها با برجسته
و تعيين عوامل محدود بين . كننده توسعه فناوري المللي

و فناوري ژاپنيگير هاي تصميم نتايج حاصل شده يكي از ورودي هاي شوراي علم
مي درباره سياست  و فناوري دولت ژاپن را شكل اين نتايج همچنين. دهند آينده علم
مي زمينه مورد نياز وزارتخانه اطالعات پس و صنايع را فراهم . كنند هاي ديگر دولتي
از ژاپن فناوريو علم سياستگذاري ملي مؤسسه قبل سال چند در يك نظرخواهي
نگاري فناوري چهارم آينده برداري از نتايج هاي بزرگ درخواست كرد كه ميزان بهره شركت

را59پاسخگو شركت جسته در اين نظرسنجي 250. را ارزيابي كنند درصد اين نتايج
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و» خيلي مهم« را36ارزيابي پاسخگويان به اين. اند دانسته» ارزنده«درصد هم آن
به آينده ين كاربردهاي نتايجتر مهمي نظرسنج و فناوري را ترتيب شامل نگاري شوراي علم

و پروژه برنامه« و توسعه مدت تحليل ميان«، درصد72» هاي تجاري ريزي براي تحقيق
. اند درصد، برشمرده60» هاي موضوعي بررسي شده تحليل«درصد،61» روندهاي فناورانه

نگاري انجام شده در سال آينده دست آمده از اولينبههمچنين نيستپ دقت نتايج
بيني درصد از موضوعات پيش64آنها دريافتند كه حدود. را نيز ارزيابي كرده است1970
يابه شده  طيبه طور كامل باتوجه به افق بلندمدت. سال محقق شده است20طور جزئي

و اين واقعيت كه اين اولي اين. نگاري در ژاپن بوده است آيندهن زماني در نظر گرفته شده
به ها دلگرم برداشت مي كننده ها هميشه مربوط به توسعه بيني عدم تحقق پيش. آيند نظر

1.فناوري نيست، بلكه به نتايج حاصل از تغييرات اجتماعي يا سياسي نيز مرتبط است

: نگاري در ژاپن تأكيد شود سه نكته بايد در ارتباط با آينده
و آينده ها ارزش اصلي از نظر ژاپني:لاو نگاري فناوري هميشه لزوماً نتايج
نيست، بلكه) براساس آنها هاي متعاقب ها، سياست بيني پيش(هاي حاصل شده خروجي

. ترند نگاري بااهميت آينده مزاياي فرآيندهاي 
تر، هاي بلندمدت توان در مدل پنج بخش ارتباطات، تمركز روي دوره اين مزايا را مي

و تعهد برشمرد . هماهنگي، اجماع
و فناوري فقط يكي از فعاليت آينده هاي بررسي:دوم هاي نگارانه آژانس علم

مي آينده  .دهد نگاري ژاپن از اين بازه گسترده را تشكيل
از:سوم هايي به غير از روش دلفي مانند هاي ديگر در ژاپن از روش گرين آينده بسياري

و، طوفان فكر پنل خبرگان و مطالعات سفارشي مشاوران مي..، سناريوپردازي . كنند استفاده
هاي متعدد ديگر نگاري آيندهبر عالوهIالملل بين تجارتو صنعت وزارت مثال براي

سطح(تر در سطح پايين. كندمي منتشر» ساله10هاي انداز چشم«طور متناوببه 
و مجموعه انجمن) متوسط هاي نگاري آينده ها، شركت رسمي غير هاي موقت هاي صنعتي

مي گوناگون براي بخش و فناوري سفارش يا انجام . دهند هاي خاص صنعتي
هـاي شخصـي بـا هـدايت نگاري خُـرد توسـط شـركت آينده نهايت، تعداد زيادي در

___________________________________________________________________________ 
. 1994 كواهارا،.1
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و بينـي منحنـي هايشـان متمركـز بـر پـيش بنيان كه تـالش هاي بزرگ دانشكتشر هـا
ميايندهاي فر . شود يك محصول خاص است، هدايت

و ديگر ترين روش آينده روش دلفي محوري و فناوري در ژاپن است نگاري علم
و كتاب نگاري مانند روش هاي آينده روش و هاي سناريونويسي هاي عنوان روشبه..شناسي

در. شوند مكمل استفاده مي در نيروي هوايي اياالت 1948انديشگاه رند در سال روش دلفي
در. متحده ابداع شده است و نورمن دالكي، و نيكالس رشر و مبدعان اين روش اوالف المر

و نظامي استفاده كردند  1964نهايت در سالدراما. آغاز از اين روش در حوزه مسائل امنيتي
را» هاي بلندمدت بيني گزارشي درباره مطالعات پيش«هاي با عنوان تشار پژوهشنامهبا ان آن

نام انتخابي دلفي برگرفته. مؤسسه رند است ترين گزارش اين گزارش پرشمار. عمومي كردند
آوري نظريات كارشناسان روش دلفي برپايه جمع. از نام معبد معروف شهر دلفي يونان است

بهو متخصصان از طر اي كه اين پرسشنامه در دفعات گونه يق ارسال پرسشنامه شكل گرفته
و جمع مي مختلف ارسال در اين روش پرسشنامه ابزاري براي ايجاد ارتباط بين. شود آوري

و تأثير گذاشتن آنها بر ديدگاه يكديگر است   صاحبنظران
و منظورهب درواقع اين روش براي رفع مشكالت موجود در جلسات بحث گروهي

و ترويج روشي صحيح براي اجراي مناظره  برقراري تعامل صحيح بين نظرات واقعي افراد
.مستقل از شخصيت افراد ابداع شده است

دهنـدگان تحـت تـأثير نظـر دلفي آن است كه پاسـخ فرايند ايده اصلي در طراحي
و سخنور قرار نگيرند و بازخورد ديدگاه گمنامي پاسخ. افراد مشهور ها دو عنصـر دهندگان
ــتند  ــي هس ــروري روش دلف ــم. ض ــر مه ــاب ت ــي انتخ ــت روش دلف ــاكتور موفقي ين ف

و حداقل مراحل مورد نياز دلفي دو نوبت توزيع پرسشنام. كنندگان مناسب است شركت ه
در. يك فاز صفر درخواست از نخبگان براي ابراز تمايل در اين بررسـي اسـت پرسشـنامه

به اصل مصاحبه و بدون حضور مصاحبه اي است كه و تكميـل صورت مكتوب كننده تهيـه
. گردآوري نظريات كارشناسان است حضوري براي غير پرسشنامه روشي. شود مي

بهبه اسان ژاپني گروهي از كارشن 1960در اواخر دهه منظور فراگيري روش دلفي
و سپس گروهي از متخصصان آمريكايي براي سخنراني در اين خصوص  اياالت متحده رفتند

و فناوري ژاپن در سال اولين برنامه آينده. به ژاپن دعوت شدند با استفاده 1970نگاري علم
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و فناوري تا سال منظور پيشبه از روش دلفي و ارزيابي روندهاي بلندمدت 2000بيني علم
و پيامدهاي احتمالي اين روندها بر جامعه انجام شد و فناوري . حوزه علم

مي آينده هاي برنامه ترين برنامه بلندمدت اين كشور در اين توان عمده نگاري ژاپن را
كه درواقع همان. ها بسيار است حوزه دانست كه تأثيرگذاري آن بر ساير حوزه طور

و چابكي را به جامعه جنگر طرح زده ژاپن يزي جامعه اطالعات يونجي ماسودا انسجام
و فناوري، آينده برگرداند، مزيت رقابتي ايجاد شده در ميدان فناوري حاصل از  نگري علم

را ژاپن را طي دو دهه به پيشرو و درحال حاضر اين كشور ترين كشور دنيا تبديل كرد
و براي غلبه بر پيچيدگي مي ناپايداريها . رساند هاي دنياي مدرن امروز ياري

بندي پژوهش را به چهار نوع دسته1پاستور ربعدونالد استوكس در كتاب خود
 بنيادي«و» كاربردي بودن«بندي چهارگانه را براساس دو معيار او اين تقسيم. كندمي 

و هر دسته را با نماد يك پژوهشگر مطرح، نامگذاري كرده است» بودن :2انجام داده است
در اين. محور است هاي پايه تئوري هاي بوهري كه نمايانگر پژوهش پژوهش)الف

و علوم پايه» كنجكاوي«ربع،  اي بدون در نظر گرفتن انگيزه اصلي كار تحقيقاتي است
م و در سال 1885بوهر در سال. گيرنديكاربردشان مورد بررسي قرار ميالدي متولد

شدبه 1922 . دليل تحقيقات نظري در زمينه توسعه فيزيك كوانتم برنده جايزه نوبل
به هاي اديسون پژوهش پژوهش)ب يك هايي كاربردي از نوع آنچه اديسون عنوان

و مهندس بزرگ براي جهان به ارمغان آورد را شامل مي ربع اديسون،در. شود نوآور
و به دنبال يافتن راه  و عالقه تحقيقات، صرفاً كاربردي اي حلي براي مسائل عملي هستند

اين دسته از تحقيقات با توجه به اختراعات. هاي علمي ندارند به شرح يا فهم پديده
.اند توماس اديسون نامگذاري شده

ر هاي پاستوري كه ميكروبيولوژيست پژوهش)ج و ها كارهاي وي ا در زمينه علل
مي پيشگيري امراض الهام در اين ربع، تحقيقات به دنبال گسترش دانش. دانند بخش

به علمي پايه منظور برطرف ساختن نيازهاي اي هستند، با اين توضيح كه درصددند آن را
اين بخش با توجه به كارهاي انجام شده توسط لوئي پاستور. كار گيرند اساسي جامعه به

.ي شده استنامگذار
___________________________________________________________________________ 

1. Pasteur's Quadrant 
. 1997 استوكس،.2
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اي چهارم نامگذاري نشده است چرا كه در اين دسته نه پيشرفت علوم پايه دسته)د
و نه كاربرد آن در دنياي واقعي، اما گاهي مشاهده مي از مورد نظر است شود كه برخي

مي تحقيقات در برخي از پژوهشگاه .گيرند ها در اين ربع قرار
بهعلت اينكه نوآوري در دنياي امر به از وز صورت روزافزوني علم پايه شده، استفاده
.1هاي پاستوري بسيار اهميت يافته است پژوهش

: نويسـد مـي» تركيـب نقشـه راه فنـاوري بـا روش دلفـي«دايسوكه كاناما در مقاله
در(محـور توانند بدون دانـش علـم هاي پيشرفته دنياي امروز نمي بسياري از فناوري كـار

بهمحقق) ربع پاستور و مؤسسـات نحوي كه اين حقيقت روي تحقيقات دانشگاه شوند هـا
توانـد بـدون در نظـر حتي تحقيقات پايه نيـز ديگـر نمـي. تحقيقاتي تأثير گذاشته است

.2گرفتن نيازهاي اجتماعي انجام گيرد
و فناوري، شناسايي فناوري كاركرد آينده هاي نوظهور براي بهترين نگاري علم

و اجتماعي استهاي برداري بهره مي. اقتصادي كند، استفاده گزارش سازمان ملل اذعان
.3تر شده است بسيار گسترده 1990نگاري فناوري در دهه آينده

و دشـوارتر را تهـاجمي 2000هاي پديـد آمـده بعـد از سـال فناوري4چسبروق تـر
و ريسك در ايـن فنـاوري  بسـياري از بنـابراين. دانـد هـا را بسـيار بـاال مـي خوانده است

مي شركت و توسعه را خودشان اداره سـپاري ايـن كردند به برون ها كه قبالً بخش تحقيق
5.اند بخش اقدام كرده

اند نگاري خود از پرسشنامه ژاپن استفاده كرده آينده بسياري از كشورها در اولين برنامه
ن كه تقريباً هر پنج سال هاي دلفي ژاپ در برنامه. اي دست يابند تا بتوانند به نتايج مقايسه

مي يك و هر خبره براي پاسخ بار انجام به شود، دو تا سه هزار خبره مشاركت دارند دهي
نگاري هاي آينده افق زماني برنامه. كندمي وقت صرف ها در حدود هشت ساعت كاري پرسش
ش آينده برنامه10تاكنون. ساله است سي و فناوري در ژاپن انجام .ده استنگاري علم

___________________________________________________________________________ 
. 2009 كندو،.1
. 2013 كاناما،.2
. 2005 يونيدو،.3

4. Henry Chesbrough 
. 2003 چسبروق،.5
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شـرح جـدول زيـر نگـاري ژاپـن را بـه هشـت برنامـه آينـده 2006كواهارا در سال
:1بندي كرده است جمع

 نگاري ژاپن تاريخچه هشت برنامه آينده.15-1جدول
 كننده تعداد مشاركت تعداد گزاره تعداد حوزه سال اجرا شماره

11970 5644 2482 
21976 7656 1316 
31980 13800 1727 
41986 171071 2007 
51991 161149 2385 
61996 141072 3586 
72000 161065 3106 
82005 13858 2239 
.كنفرانس دومين كنفرانس آينده نگاري فناوري) 2006(كواهارا: مأخذ

و فناوري ژاپن با عنوان نهمين برنامه آينده و فنـاوري آينده«نگاري علم نگاري علـم
و رشـته ايـن بررسـي بـين. انجام شـد 2010در سال» هاي بزرگ سوي رفع چالش به اي

و براي اولـين بـار برگـزاري محور با بهره مأموريت گيري از سه روش دلفي، سناريونويسي
ش هاي منطقه كارگاه از اين بررسي مبتني. ده استاي تدوين فراينـدهاي بر دانش حاصـل

و تمركـز  و فنـاوري ژاپـن بـا هـدف تجميـع حاصل از اجراي سومين برنامـه پايـه علـم
و فناوري چهار چالش اصلي در اين حوزه تعريف كرده است تالش : هاي آينده علم

و فناوري- ، ايفاي نقش مركزي در ميدان علم
،نوآوري سبزرشد پايدار از طريق-
،مدل موفق سالمت جامعه رو به سالمندي-
،زندگي امن-

: ها مطرح شده است سه سؤال اصلي ذيل در بررسي
 هاي پژوهش از يك نگاه راهبردي كدام است؟ اولويت-

___________________________________________________________________________ 
. 2006 كواهارا،.1
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و مشاركت مؤثرتر است؟ در كدام حوزه- و فناوري تجميع  هاي علم
مج كدام سيستم اجتماعي بايد طرح-  دد شود؟ريزي يا ساختارريزي

و خدمات نيزو، كسب هاي جديد فناوري مانند توزيع براين حوزه عالوه كار، مديريت
كنندگان در اين بررسي، بنابراين مشاركت. در اين برنامه مورد توجه قرار گرفته است

و فرهنگي را نيز شامل مي شدند كه با بررسي نيازهاي خبرگاني از علوم اجتماعي
و اقتصادي آي هدف. هاي پيمايش ارائه كردند نده، مبنايي براي تنظيم گزارهاجتماعي

به غايي اين بررسي پاسخ به اين سؤال است كه كدام روش يا چارچوب مي تواند منجر
 رو شود؟ هاي بزرگ پيش گيري خرد جمعي براي رفع چالش شكل

و سالمت«،»امنيت«در ابتدا چهار حوزه اصلي و» المللي همكاري بين«،»ايمني
شد» المللي رقابت بين« و اين حوزه. براي بررسي تعيين ها كارشناساني از علوم اجتماعي

و فناوري مي و طبيعي براي بررسي اهدافي در آينده كه علم در انساني، علوم پايه تواند
و رفع چالش و جهاني را تسهيل كند گردهم آورد رسيدن به آن كمك كند از. هاي ملي پس

و چالشهاي گسترده بحث در، اهداف و شد24هاي اصلي تعيين . مسئله بحراني خالصه
از) گروه كاري(پانل 12 و علوم 135اوليه متشكل متخصص علوم اجتماعي

و طبيعي از دانشگاه و مؤسسات تحقيقاتي گردهم آمدند تا موضوعات و بخش صنعت ها
درم 832طي اين گفتگوها. هاي مشترك كاري را تعيين كنند حوزه  حوزه94وضوع
).15-2 جدول(شد تعيين

 نگاري نهم تعيين شده در برنامه آينده هاي حوزه.15-2 جدول
موضوعاتها حوزه)تعريف شده توسط گروه كاري(ديدگاه پانل
و نانو رواج بهره1 و ارتباطات 670فناوري در همه جامعه برداري از لوازم الكترونيكي
و محتوافناوري اطالعات شامل2 1276 رسانه
و نانو3 858 فناوري براي كمك به نوع بشر بيوفناوري
585 فناوري پزشكي براي تسهيل زندگي سالم با كمك فناوري اطالعات4

5
و فناوري و علوم و زندگي هايي كه حيات درك ديناميك فضا، زمين

 دهد بشري را گسترش مي
764

1372 فناوري انرژيهاي گوناگون ترويج نوآوري6
و مواد معدني7 759 منابع ضروري مورد نياز مانند آب، غذا
و كشاورزي جامعه پايدار فناوري8 1068 هاي حفاظت از محيط زيست
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موضوعاتها حوزه)تعريف شده توسط گروه كاري(ديدگاه پانل
و گيري ها، اندازه سيستم هاي اساسي مانند مواد، مصالح، نانو فناوري9 584 ...ها
و فناوريهاي توليد پشتيبان توسعه فناوري 10 و علم 876 صنعتي، اجتماعي
و فناوري 11 858 تقويت اداره راهبري مورد نياز پيشرفت علم
و صنعت فناوري 12 562 هاي زيرساختي پشتيبان اساس زندگي روزمره
 94832 جمع

.2010سال NISTEP 140گزارش شماره: مأخذ

در بسياري از نتايج آينده و فناوري با نگاري نهم علم ژاپن مستقيم يا غيرمستقيم
و محيط حوزه به هاي انرژي، منابع هاي ملي ترين عوامل رفع چالش عنوان كليدي زيست
و پزشكي، روش. المللي مرتبطندو بين و هاي پيش در حوزه سالمت و پيشگيري بيني

هاي فناوري موضوعاتي مانند زيرساخت. البته درمان مورد توجه قرار گرفته است
و فناورياطال و مديريت منابع انساني و ارتباطات، توسعه در عات هاي اساسي نيز
برنامه پايه1.اند كنندگان در اين بررسي قرار گرفته هاي بعدي مورد توجه شركت رده

و فناوري ژاپن  و فناوري تدوين شده براساس نتايج نهمين آينده چهارم علم نگاري علم
ازين اهداف راهبرديتر مهم. است : اين برنامه عبارتند

و ايجاد دانش،: هدف اول  جهش كوانتومي در كشف
و فناوري پيشرفته، پيشرفت: هدف دوم  هاي وسيع در علوم
و حفاظت از محيطـتوسعه پايدار: هدف سوم  زيست، رشد اقتصادي

و صنعت،و ژاپني نوآور: هدف چهارم  قوي در اقتصاد
و در تمام طول عمر، سالمت عالي در: هدف پنجم  سطح ملي
.ترين ملت دنيا ايمن: هدف ششم

بر دهمين آينده و فناوري ژاپن با تكيه در سال تجربه آينده40نگاري علم نگاري
هاي گذشته اين بررسي بيش از بررسي. اجرا شده است 2014اين كشور در سال 

و مانند بررسي چشم  و هشتم عالوه انداز محور است هاي بر روش دلفي از روش هاي هفتم
و كارگاه ديگر آينده ينتر مهم. برداري كرده است ها نيز بهره پژوهي مانند سناريونويسي

___________________________________________________________________________ 
1. For further study review NISTEP REPORT No. 140, The 9th Science and Technology 
Foresight. Science and Technology Foresight Center. National Institute of Science and 
Technology Policy. March 2010.  
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و فناوري است، اما اين بررسي نگري آينده سند خروجي هاي گذشته ژاپن برنامه پايه علم
. ته استرا بنيان گذاش» 2030انداز آينده چشم«بر اين سند، اساس گفتگوهاي عالوه

و سناريونويسي چشم نگري شامل سه پژوهش اصلي آينده اين انداز، بررسي دلفي
و ارتباطات براي بار از روش اوليندر بررسي دلفي براي. است هاي فناوري اطالعات

و ارتقاي كيفيت نتايج استفاده شده است هاي نظر به اينكه بررسي. تسهيل ارتباطات
درخواست شركت در فرايند انجام شده است،1الكترونيك گذشته با استفاده از پست

و شكل نظرسنجي، دريافت پاسخ، گردآوري پاسخ و ها و محاسبات مربوط به آن دهي
و گردش دوباره يا چندباره اين چرخه چند ماه ها به مشاركت بازگرداندن پاسخ كنندگان

باكه درحالي. انجاميد به طول مي و بهرهدر بررسي دهم برداري از ارتباطات تحت وب
شدفرايند افزارهاي متن باز كل اين نرم . ظرف چند دقيقه امكانپذير

و8بررسي دلفي دهم در انداز هاي چشم در كارگاه. موضوع انجام شده است 932حوزه
به در ميان جوامع شبكه به اي و خدمات هم پيوسته، دانش عنوان يك جامعه محور، بنيان

و انعطاف مدت عمر،ت در تمامسالم . پذير در نظر گرفته شده است مولد، پايدار در منطقه
هاي مطلوب تعيين شده در گفتگوهاي انداز چشم براساس نويسي هاي سناريو پژوهش

و محيط زيست به برجسته انداز در حوزه چشم  سازي هاي مختلف مانند انرژي، منابع
براي مثال تمركز روي سوخت. از مطلوب پرداخته استاند چشم هاي الزم براي سياست

به 2020هيدروژني تا سال  وو استفاده از گرماي اتالف شده زمين عنوان منبع انرژي
و نيز بحران سالمندي جامعه ژاپن در اين فناوري هاي متمركز براي رفع بحران جهاني آب

. پژوهش قابل مشاهده است
ف مسير توسعه سياست و ميهاي علم توان به سه بخش زماني زير ناوري در ژاپن را

: تقسيم كرد
، 1980و 1970هاي دهه) الف
،1990 دهه)ب
.2000 دهه)ج

يك ميالدي بخش 1980و 1970هاي طي دهه هاي مختلف اين حوزه در قالب

___________________________________________________________________________ 
1. Email 
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و چهار ، 1971هاي نگاري فناوري به روش دلفي در سال آينده روند معين اجماع شدند
. به انجام رسيد 1987و 1982، 1977

بر توافق همگاني است كه با عنوان رينجي گيري ژاپن در اين دوره مبتني تصميمفرايند
هر در اين سيستم. براساس اجماع شهرت يافته است گيري يا تصميم) سيستم رينجي(سي 
و امور جاري تاكتيك تغيير در روش گونه و حتي استراتژي هاي انجام كار هاي سازمان ها
مي به تصميم نهايي توسط. شود كه مستقيماً با آن تغييرات سروكار دارند وسيله كساني انجام

و پس از بررسي دقيق پيشنهادهاي ارائه شده از طريق سطوح سلسله مي مدير ارشد .شود مراتب گرفته
يك نهايي قبول يا رد يك تصميم است كه تنها از طريق يك توافق در تمامي نتيجه ساختار

كه تصميمفرايند از پايين به باال بودن. گيرد مديريت صورت مي گيري بهترين توصيفي است
. هاي آمريكايي است از باال به پايين قرار دارد كه خاص شركتفرايند در مقابل 
فن 1990دهه و ميدر حوزه علم پنجمين. توان مرحله انتقالي خواند اوري را

شد 1992نگاري فناوري در سال آينده  با تصويب قانون پايه توسعه. با روش دلفي انجام
و فناوري ژاپن در سال  و سياست نگاري آينده رابطه متوسطي بين 1995علم هاي علم ها

و فناوري براي سالبراساس اين قانون اولين برنامه پاي.و فناوري ايجاد شد هايه علم
شد 2000تا 1996 نگاري فناوري نيز در سال آينده ششمين برنامه. ميالدي نگارش
شد 1997 . منحصراً با روش دلفي ارائه

و اصالحات دولت مركزي در اوايل دهه ميالدي، 2000بعد از بحران اقتصادي ژاپن
و ايجاد رابطه مستحكم اولويت و بين سياستگذاري بندي مخارج پژوهشي  نگارهاي آينده ها

و فناوري اهميت مضاعف يافت . علم
براساس روش دلفي باز هم منحصراً 2001نگاري فناوري در سال آينده هفتمين
و فناوري نيز براي سال. تدوين شد تا 2001هاي بر اين اساس دومين برنامه پايه علم

شد 2005 . ميالدي نگارش
ــده هشــتمين ــ آين ــرد نگ ــد ايجــاد ك ــن رون ــي را در اي ــن تغييرات ــاوري ژاپ . اري فن

از آينده كنندگان اين تدوين و نگـاري فنـاوري در ژاپـن بـه روش دلفـي بسـنده نكردنـد
همچنـين بـراي. بـرداري كردنـد نگاري مانند سـناريوپردازي بهـره آينده هاي ديگر روش

و بررسي به اين نخستين شدنگاري آينده بار يك برنامه نقد بر اين اساس سـومين. الحاق
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و فناوري براي سال در 2010تا 2006هاي برنامه پايه علم و دولـت ژاپـن نگـارش شـد
در ايـن سـند. را انتشار داد»25نوآوري«وزيري ناتمام شينزو آبه سند دوره اول نخست

و هاي الزم براي مـديريت رشـد هاي مختلف با هدف ايجاد نوآوري آفاق نوآوري در حوزه
. بررسي شده است 2025همكاري براي توسعه جامعه ژاپني تا سال

و آينده با استفاده از چند روش 2010نگاري فناوري در سال آينده نهمين نگاري
و بررسي تدوين شد و فناوري نيز براساس. ارائه يك برنامه نقد چهارمين برنامه پايه علم

. نگاري نهم نگارش شده است آينده نتايج 
و دهمين برنامه آينده 2015سرانجام در سال و فناوري ژاپن آخرين نگاري علم

. شرح داده شد به انجام رسيده استكه چنانآن
نگاري ملي طرحي براي ارتقاي نوآوري بر نظارت بر اجراي آينده كابينه ژاپن عالوه

ملي علم، پروژه نوآوري راهبردي ارتقاي وزارتي برنامه. ملي نيز تدوين كرده است
و نوآوري ژاپن رهبري مي و نوآوري است كه توسط شوراي علم، فناوري و فناوري شود

و نوآوري خارج از  وظايف اين شورا را در تحقق نقش آن در راهبري علم، فناوري
و روش چارچوب وزارتخانه مي ها . كند هاي سنتي دنبال

و بازگشت به موقعيت10سيپ پروژه كليدي مختلف براي تجديد حيات ژاپن
و  در ين مشكالت اجتماعي پيشتر مهمرهبري جهان تعيين روي ژاپن را براي مشاركت

هر پروژه توسط يك مدير پروژه باتجربه هدايت. باز ظهور اقتصاد ژاپني معين كرده است
تا. شود مي و توسعه پايان پژوهشمسئوليت پاسخگويي نقطه آغاز و ها هاي متمركز

و دانشگاه بر تسهيل هماهنگي بين دولت، صنعت . هاست عهده مديران پروژه ها
هاي خود را از تحقيقات ابتدايي تا كاربردهاي اند كه پروژه اين مديران توجيه شده

و تجاري و يك راهبرد شفاف براي اتمام آن هدايت كنند عملي سيپ منحصراً. سازي
و آنچه به و نشاط اجتماعي طور چشمگير جامعه ژاپن را تغيير روي رشد اقتصادي

: شرح ذيل استبه) 2015سال(پروژه كنوني10. كندمي دهد تمركز مي
 هاي نوآورانه احتراق طرحي براي موتور خورشيدي آغازي براي نجات جهان، فناوري.1
قد–نسل بعدي الكترونيك قدرت.2 جا براي همهرت به گسترش الكترونيك
 اي با مصرف بهينه انرژي، جامعه
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 مصالح ساختاري نوآوري،.3
به–هاي انرژي حامل.4  سوي جامعه جديد انرژي، حركت
1برنامه اكتشاف اقيانوس زيپانگو،–هاي اكتشاف منابع اقيانوس نسل بعدي فناوري.5

2هاي خودران، سامانه.6

و مديريت زيرساخت،.7  نگهداري، نوسازي
 پايداري اجتماعي در برابر بالياي طبيعي،افزايش.8
و شيالت فناوري.9  خلق نوآوري كشت،–هاي ايجاد نسل بعدي كشاورزي، جنگلداري

و توليد نوآورانه فناوري.10 .2020پروژه–هاي طراحي
يك ها با انعطاف مديران اين پروژه پذيري باال، وظايف دولتي خود را با حفظ تحرك

مي  مي بر اين وجود اين پروژه عالوه. رسانند مؤسسه خصوصي به انجام شوند ها باعث
و رقابتي داشته باشد . تحقيقات در ژاپن يك مكانيسم آزاد

 گيري نتيجه
و عدم ترجمه مستنداتبه المللي بينپژوهي آينده اگرچه نقش ژاپن در علت شكاف زباني

و نيز دشواري يادگيري زبان ژاپني پژوهي از زبان ژاپني به انگليسي يا زبان آينده  هاي ديگر
پژوهي در آوريل سال آينده عنوان زبان دوم ناچيز است، اما ژاپن با برگزاري يك كنفرانس به

و دعوت از صاحب 1970 و همچنين اعزام گروه آينده نظران در شهر كيوتو هاي پژوهي
و نهادينه رشتهو زمينه فراگيري اين دانش بينر كارشناسي به كشورهاي پيش آن اي سازي

و تصميم عنوان يك ابزار سياست به و حكمراني براي سياستگذاران سازان خود فراهم سازي
در كرده تا جايي ج آينده كه . هاني تبديل شده استنگاري فناوري به يك الگوي

و نيز روند رايج در حوزه آينده تعاريف فصل ابتداي در و نسبت آنها با هم پژوهي
و رشد دانش آينده شد تدوين در. پژوهي در جهان بررسي اين روند مجال بازانديشي

و دانستني .هاي بشري را فراهم آورده است بسياري از مفاهيم، علوم
و بر آنكه مرهون باورها، تالش هاي ديگر عالوه سرنوشت ملت ژاپن مانند ملت ها

و حوادث غيرمترقبه طبيعي نيز انتخاب هاي آن ملت است، تحت تأثير عوامل بيروني
___________________________________________________________________________ 

1. Zipangu 
2. Automated Driving System 
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را. قرار دارد و قانع ژاپن موقعيت كنوني خود از آنجا كه ملت به هم پيوسته، سختكوش
و مشقت كم به با رنج آ نظير پژوهي از حوزه فردي اي به آينده ورده است، نگاه ويژهدست
وپس. هاي كالن حكومتي در آن قابل مشاهده است تا سياستگذاري انداز، قناعت

از هاي ديرينه مردم ژاپن است كه در دوره نگري از خصلت آينده هاي مختلف تاريخي
و رسمي به نسل طريق آموزش يا هاي خانوادگي . فته استهاي بعد نيز انتقال

خيز خود هاي مستحكم شهري را با جغرافياي زلزله ژاپن همانگونه كه ساختمان
به هاي مورد نياز براي آينده پرتالطم جهان پيش تطبيق داده، تقويت بنيان عنوان رو را

و از آينده به يك سياست نهادينه برگزيده است عنوان پژوهي مستمر در سطوح مختلف
در ابزار سياست مي اين راستا بهرهسازي . كند برداري

اند، الزمه اقدام مناسب در زمان مناسب در جهان سياستگذاران ژاپني به نيكي دريافته
و انسجام ها، زيرساخت ريزي بنيان پررقابت امروز، پايه و اقتصادي در گذشته است ها .هاي اجتماعي

نست با تعميرات آمده در جنگ كره توا نيروي انساني ماهر ژاپني در فرصت پيش
و محبوب  و رشد صنايع مشهور خودروهاي نظامي اياالت متحده، زمينه توسعه
و بعد از جنگ سرد را فراهم آورد و تغيير رويكرد اشغالگران در حين . خودروسازي ژاپن

و انسجام عملياتي از دست» جامعه اطالعات«مفهوم رفته جامعه ژاپن پس از جنگ
ك و سرمايه پيش.ردتسليم را مجدداً احيا گذاري بيني نياز روزافزون جهان به فناوري

.گسترده ژاپن در صنايع الكترونيك معجزه اقتصادي ژاپن را رقم زد
و بحران كه عدم پيشگونه همان هاي بيني وابستگي اقتصاد ژاپن به جريان انرژي

و  و تهاجم نظامي عراق به ايران و رژيم صهيونيستي نظامي غرب آسيا مانند جنگ اعراب
وار اقتصادي ژاپن بست، ايجاد اختالل در بازار انرژي مانعي بر نزديك به دو دهه رشد معجزه

ژ نحوي به . درصدي اكتفا كرده است5تا4اپن به رشد اقتصادي كه از آن زمان تاكنون
و سلبي اين پيش و عدم پيش بيني فارغ از تأثيرات ايجابي ها در ژاپن نقش بيني ها

و گيري باور عميق سياستگذاران اين كشور به برنامه اين رخدادها بر شكل ريزي كالن
و پيش و تحليل روندها . دها قابل مالحظه استبيني رويدا سياستگذاري براساس كشف

و اين ميدان محدود به جغرافياي طرح سياست و دانايي است هاي جايگزين ميدان ايده
و كانون در اين راستا انديشگاه. شود ژاپن نمي از بر بهره هاي تفكر ژاپن عالوه ها برداري
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و شخصيت و نيروي متخصص داخلي با ايجاد ارتباط مستمر با محافل هاي دانشگاهي
و برگزاري همايش حبنظران خارج از ژاپن در قالب شبكهصا و هاي پژوهشي ها

و ايدهمتخصصان هاي پژوهشي زمينه ارتقاي كارگاه را داخلي، تبادل آرا هاي سياستي
و ژاپني نقش ژاپني. كنند فراهم مي هاي مشغول به تحصيل تبارهاي رخت بربسته از ژاپن

غ يا تدريس در دانشگاه مي» شهروند جهاني«لبه مفهوم هاي خارجي در رود جايگزين كه
. دهي آن شود، در اين ميان قابل تأمل است در كاركرد انسجام» هويت ملي«

و» شهروندان جهاني«دوم بيان شد برخي از اين قسمتدر با كسب شهرت
مي موفقيت حتي خود را از فراگيري زبان ژاپني نيز بي در عوض متفكران. شمرند نياز

و صرفنظر هاي مختلف زي مانند يونجي ماسودا، تمام عمر خود از پيشنهادور فن كردند
و احياي جامعه ژاپن به و مهارت خود را در بازسازي از ابتداي دوره. كار بردند همه دانش

اي با تأكيد بر هويت ملي ژاپن در سپهر كننده وزيري شينزو آبه، رويكرد متعادل نخست
پژوه برتر سوم چند مؤسسه آينده قسمتدر.ر شده استت سياست اين كشور پررنگ

.ژاپن با ساختارهاي متفاوت معرفي شده است
و روند تكامل زيرساخت چهارم قسمتدر و نوآوري برنامه10هاي علم، فناوري
شد آينده و فناوري در ژاپن مرور و فناوري مشهورترين آينده. نگاري علم نگاري علم
به آينده مي پژوهي ژاپن از. آيد حساب ها نگاري سال تجربه اجراي اين آينده40طي بيش

و نظم عملياتي اين بررسي و تكاملي در روند رو به رشد ها سرمشقي براي ديگر كشورها
و فناوري شده است آيندهاجراي برنامه  اينكه نتايج حاصل از اينتر مهم. نگاري علم

مي هاي برنامه ها، ورودي نگاري آينده و فناوري را شكل از هاي پايه علم و نتايج حاصل دهند
و فناوري در تدوين برنامه آيندهفرايندهاي  ب برنامه پايه علم ميهنگاري بعدي . شود كار گرفته
و فرصت هايي از چالشگبر قسمت پنجم در شد ها . هاي پيش روي ژاپن ورق زده
ـ تالش شد در هريك از بخشقسمت در اين و نظامي هاي اجتماعي، علمي، اقتصادي

. روي ژاپن آينده مطرح شود ين موضوعات پيشتر مهمسياسي موارد محدودي از 
نگاري نگاري فناوري در ژاپن برنامه دهم آينده برنامه آينده9ششم ضمن مرور قسمتدر

و نتايج حاصل از آن بررسي شد با دهمين آينده. فناوري در ژاپن و فناوري در ژاپن نگاري علم
و پژوهي هاي مختلف آينده نگاري در كشور با استفاده از روش سال تجربه طوالني آينده40تكيه بر 
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به تأثير تمركز قسمت همچنين در اين. كترونيكي انجام شده استابزار تسهيل ارتباطات ال
. گيرند اشاره شده است مراكز پژوهشي نوين بر تحقيقاتي كه در ربع پاستور جاي مي

ميمقاله در پايان : شوند پيشنهادهاي ذيل ارائه
و نقش آن در توسعه اقتصادي.1 تجربه گرانسنگ گسترش جامعه اطالعات ژاپن

ميرغمبههاي يونجي ماسودا،تهخصوص نوش به از قدمت آنها توانند در توسعه جامعه ايران
با توجه به اينكه فقط. محور نقش ايفا كنند محور كنوني به يك جامعه اطالعات جامعه داده

كه. هاي وي به فارسي اندك ترجمه شده است مقاالت از نوشته ترجمه كتاب اصلي وي
مي» جامعه اطالعات«سازي پيادهگردآوري تجربه ماسودا، در  در در ژاپن را بيان كند،

و برداشت سياستگذاران از  بر.تأثيرگذار خواهد بود» جامعه اطالعات«تصحيح ديدگاه مرور
مي سير به و ارتباطات در كشور طي دو دهه اخير نشان كه كارگيري فناوري اطالعات دهد

و اجراي يك مدل ين نياز اينتر مهمگزاف نيست اگر ادعا شود  صنعت فرهنگي، ارائه
و ارتباطات است به مدلي كه بتواند. روزرساني شده براي گسترش كاربرد فناوري اطالعات

و مفيد از  و فناوري را به كاربردهاي عيني مباحث انتزاعي در سطح سياستگذاري علم
در نهادهاي طرحي كه بتواند شفافيت اطالعات. فناوري براي آحاد شهروندان پيوند دهد

و تصميم به حكمراني و جذب ظرفيت سازي را و منظور جلب مشاركت آحاد مردم هاي فكري
و خارج از كشور فراهم آورد خالقيت بستري كه اجراي دقيق. هاي ذهني همه نخبگان داخل

و منطقهو بهنگام نظرخواهي و موضوع راهبردي در كشور هاي تخصصي اي را براي هر طرح
به هايي كه براساس بانك زيرساخت.فراهم كند به هاي اطالعات و هم پيوسته، روز، يكپارچه

و استقرار سامانه نظارت بر پروژه اين. را تسهيل كند1گيري پشتيبان تصميم هاي هاي ملي
و ارائه  و منجر به طرح » جامعه اطالعات«راه مسيري است كه به همت ماسودا در ژاپن طي

و ارتباطات ايران ناپيموده باقي مانده است مسيري كه در سير. شد .تطور فناوري اطالعات
و تالش براي شكل.2 دهي ديدگاه مستقل سياستگذاران ژاپني به كشورهاي غرب آسيا

و سياست. آينده بازار انرژي ضروري است و در برخي رويدادها ها، منافع ژاپن نيز متناظر
و منافع قدرت منطبق با سياست بههاي غيرآس ها هاي علت عدم ارائه سياست يايي نيست، اما

و  و ارتباطات منسجم ميان تصميم نبودجايگزين و سياستگذاران دو منطقه شرق سازان

___________________________________________________________________________ 
1. Decision Supporp System (DSS) 
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شد غرب آسيا، انتخاب سياست رو تقويت نهادهاي آسيايي ايناز. هاي غالب ناگزير خواهد
و مشاركت فعال  هاي پژوهشي در گردهماييمانند پارلمان آسيا، بانك زيرساخت توسعه آسيا

مي سازي منطقهو سياست .هاي جايگزين را فراهم آورد تواند زمينه تمهيد سياست اي
و اي، منطقه هاي توسعه سازي شده بين سازمان هاي پژوهشي پياده شبكه.3 اي

ها، گذاري ايده جهاني بيش از آنكه كاركرد توليد علم را داشته باشند براي به اشتراك
و نيز زمينه، هماهنگي سياستگردش مغزها به ها، تبادل آرا كار سازي ارتباطات آتي
و. شوند گرفته مي عدم حضور فعال ايران در گردهمايي مانند بانك توسعه آسيا

مؤسسات تحقيقاتي وابسته در بلندمدت باعث رسوخ ديدگاه غربي درباره ايران در 
و زمينه ارتباطات هاي آتي را از بينو همكاري اعضاي اين مؤسسات تحقيقاتي شده

و جايگزين رو ضروري است ايران ضمن پايه ايناز. برد مي و تدبير مؤسسات مشابه ريزي
هاي آسيايي مانند بانك زيرساخت توسعه آسيايي، مشاركت فعال در همه گردهمايي

. هاي پژوهشي را نيز در دستور كار خود قرار دهد خصوص همايش به
د.4 و بحران كنوني بدهيمسير توسعه ژاپن و سيستم نئوليبراليسم ها،ر اقتصاد باز

و كشورهاي در حال توسعه است و مطالعه براي سياستگذاران اقتصادي ايران . قابل تأمل
و پيگيري نحوه تعامل دولت ژاپن با اين چالش آموزنده خواهد بود .رصد

، تمركز بيشتر توكيو 2020هاي المپيك با توجه به پيش رو بودن رويداد بازي.5
براي ترجمه همزمان به1گفتار تشخيصيا هاي بازشناسي روي فناوري ارتقاي سامانه

مي زبان . تواند به برگزاري بهتر اين رويداد ياري رساند هاي مختلف
در با توجه به تجربه موفق دهمين برنامه آينده.6 و فناوري در ژاپن نگاري علم

و ارتباطات مانند نرمهاي برداري از فناوري زمينه بهره افزارهاي متن باز تحت اطالعات
و اجراي دلفي بالدرنگ و ساماندهي امور سياستگذاري به2وب منظور تسريع نظرخواهي

و همچنين در دسترس بودن اين نرم برداري از مزاياي اين افزارها، بهرهو نظارت
و ديگر نهادهاي نظارتي كه نياز نرم مند تجميع نظرات خبرگان افزارها توسط قوه مقننه

مي در زمينه .شود هاي مختلف هستند، پيشنهاد

___________________________________________________________________________ 
1. Speech Recognition (SR) 
2. Real Time Delphi(RTD) 
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٭نيره ابيات
كردن شدن به يك قدرت بزرگ، نيازمند فعال وضعيت كشوري مانند هند براي تبديل

و بين هاي داخلي، منطقه ظرفيت و نبود هر يك از اين مؤلفه اي مي المللي خاصي است  تواند مانعي ها
به. المللي باشد در راستاي تبديل شدن به يك قدرت تأثيرگذار در سطح بين عنوان اين كشور

و صاحب دومين جمعيت بزرگ جهاني شناخته ابرقدرت فناوري، بزرگ ترين دمكراسي جهان
و خصوصاً فناوري، مي و از نظر اقتصادي، كشاورزي، محيط زيست، فرهنگي، سياسي شود

در برنامه و اجرا شده هاي مختلفي و پژوهش ها با آيندهو بعد از سالستا اين كشور تهيه  نگري
.تبديل كندهاي بزرگ جهان هاي مختلف توانسته است خود را به يكي از قدرت در حوزه

به رسميت شناخته ميالدي 1973دولت هند در سال از طرف پژوهي گروه آينده
و فعاليت در انجام دادژوهيپ هاي بسياري براي آينده شد و درحال حاضر مراكز زيادي
و مقالهدر اين. كنندمي هند فعاليت بيني تفاوت آن با طالعنخست به معرفي اين دانش

و پيامدهاي ظهور آينده در ادامه به تاريخچهو  وو روند تحوالت ينتر مهمپژوهي در هند
از،و در خاتمه نگاري در اين كشور آيندهيندهايافر پژوهي ين مراكز آيندهتر مهمتعدادي

شدنهاي برجسته اين حوزه معرفي خواهو شخصيت .د
و مشاهده در و تفريح بوده» گوي بلورين«پيشگويي هميشه براي انسان سرگرمي

و مبتكر در تاريخ، انسان. است تا هاي خالق ي وجود داشتند كه كارهاي برخي از آنان
و راز مي انسان هنوز. آن كشف نشده است امروز همچنان رمز كند زمان زيادي را صرف
د. تا آنها را رمزگشايي كند در قرن1نوستراداموس،-در تاريخ كساني داريم مانند ميشل

و يا لئوناردو داوينچي شانزدهم، بسياري از چيزها را پيشگويي مي بسياري از ابزارها2كرد
بو پيشگامان نوآورانه در قرن3ورن، ژول.ه آينده بودند، به تجسم درآورداي كه متعلق

___________________________________________________________________________ 
.تهران دانشگاه هيأت علمي عضو٭

1. Nostradamus  
2. Leonardo da Vinci 
3. Jules Verne 
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و تصادفي بود در سال. نوزدهم، در مورد سفر به ماه، نظراتي داشت كه خيلي عجيب
ميالدي، او درباره يك فضاپيماي آلومينيمي نوشت كه از فلوريدا، با سرعت 1865

و به اقيانوس آرام بازگشت 24،400  1968در سال.مايل در ساعت، به دور ماه رفت
مايل در ساعت، 24200از فلوريدا، با سرعت هشت سال بعد، آپولو 103ميالدي يعني

و در آب .فرود آمد اقيانوس آرام هاي به دور ماه رفت
در هاي كالسيك، بحث در اوايل قرن نوزدهم ميالدي، اقتصاددان  هاي بسياري

اما وقوع انقالب،دندكرداري مطرح چگونگي آينده اقتصادي كشورهاي سرمايهينه زم
و افق صنعتي عاملي شد تا علوم اجتماعي مدت هاي كوتاه ناخودآگاه به سوي زمان حال

.زماني گرايش پيدا كنند
و شگرف در حوزه س تغييرات شتابان ،ي، اجتماعياسيهاي گوناگون اقتصادي،

ز و و افزامحيطي يستفناورانه ايش، عدم قطعيت ينتر مهمز سطح خطرپذيري
هاي در سطوح ملي براي اتخاذ تصميم گيرندگانيمروي تصمو موانع پيشها دشواري

شد مناسب در حوزه و عملياتي .هاي گوناگون، راهبردي
تفكرات. نگاه كرد دانشمندان آيندهدر دوران پس از جنگ جهاني، انسان بيشتر به

تو آثار  ا نمونه2و جان نيسبيت1فلراآلوين ميالدي 1960دههدر. ين روند هستنداي از
آ. آمدوجودبهعالقه بيشتري به مطالعه آينده  و3در دانشگاه ييلپژوهي يندهاولين دوره

رم1960در دهه. ارائه شد4ويرجينيا تكنيكيدر دانشگاه پل براي بررسي بقاي5، باشگاه
و نگاهي هاي تفكر مختلف در سرتا كانون سياره زمين ايجاد شد؛ سر جهان ظاهر شدند

از مندهعالقهاي گروهراها، بعضي دولترابرخي از آنها. به آينده داشتند و بعضي
ميي مرتبطها شركت به نتيجه اينكه بدنه دانش شناخته ند؛كرد حمايت عنوان شده
 شكل گرفت؛ 1960در اواخر دهه6انجمن آينده دنيا. خوبي توسعه يافتبهپژوهي آينده

شد 1970در اوايل دهه7پژوهي فدراسيون مطالعات آينده ، مباحث جمعيتي. تأسيس

___________________________________________________________________________ 
1. Alvin Toffler 
2. John Naisbitt 
3. Yale University 
4. Virginia Polytechnic Institute and State University 
5. Club of Rome 
6. World Future Society 
7. World Future Studies Federation 
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و غيره بعضي از نگراني  هاي عمده در سطح ملي توسعه پايدار، توسعه انساني، امنيت ملي
.1و جهاني هستند

و انديشمندان به برنامه هاي آينده در هندوستان مانند ديگر كشورها، سياستمداران
در توجه خاصي داشته اند؛ چنانچه اولين تالش براي تدوين يك برنامه ملي براي هند

به 1938سال  و) كنگره ملي هند(ريزي ملي وسيله نهرو، رئيس كميته برنامه ميالدي
در آغازگر تفكر برنامه شد ريزي و ايجاد كميته تصور او از برنامه. هند انجام ريزي مركزي

بر برنامه ريزي ملي، براي افزايش استانداردهاي زندگي مردم هند، تأثير چشمگيري
و منابع زمينيبهريزي از نظر وي، برنامه. مديريت هندي داشت معناي تجهيز انسان

و اقتصادي كشور است ريزي اهميت فراواني براي برنامهاو. براي بهبود نظام اجتماعي
ريزي، اهميت زيادي كنگره براي تشكيل يك گروه وسيع برنامه«نهرو گفته. قائل بود

و نظارت مردم هند در نمي قائل است تا وقتي و كه حكومت مركزي تحت كنترل آمد
و پاي حكومت شد، هاي ايالتي نهاده شده بود، برداشته نمي زنجيرهايي كه بر دست

و همه ين برنامهچن مي جانبه ريزي سريع 2.»بود اي غيرممكن

ميالدي، كنگره هند يك كميته برنامه 1947پس از استقالل هندوستان در سال
و از آن به بعد برنامه و اجرا شده اقتصادي تشكيل داد .اند هاي مختلفي در اين كشور تهيه

م در يزان قابل هند يكي از معدود كشورهاي درحال توسعه است كه به توجهي
و اين پژوهش به دستور رياست آينده ميالدي 1971جمهوري در سال پژوهي دست دارد

به به رسميت شناخته  و و تكنولوژي طور رسمي آينده شده است پژوهي در بخش علوم
.كار كردبهميالدي آغاز 1973در سال 

هن پرسش اصلي در اين پژوهش اين است كه آينده د درحال حاضر در چه پژوهي در
به وضعيتي قرار دارد؟ فرضيه مطرح و از شده اين است كه هند از گذشته ويژه بعد

و درحال حاضر قابليت استقالل به حوزه و فناوري وارد شده هاي هاي اقتصادي، آموزشي
در اين گزارش با هدف بررسي روند آينده. ها كسب كرده است مهمي در اين حوزه پژوهي

و كوشش بر اين است تا با شكل تدوينهند  و گسترش فعاليت شده هاي اين حوزه، گيري
و روش و چشم ابعاد و نگرش .كندانداز آينده را تحليل هاي آن به بحث گذاشته شود

___________________________________________________________________________ 
1. Bahas Karan, 2006, p 2..  

. 625ص،1361 نهرو،.2
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 پژوهي تاريخچه آينده.1-16
و بشر از قرن و دلخـواه بـراي خـود بـوده اسـت  ها پيش در انديشه ايجاد يك آينده بهتر

و كاهنـان. هـايي انجـام داده اسـت همواره در رؤياي ايجاد آينده برتر تـالش پيشـگويان
به نمونه نحوي به اين اشتياق در نـزد هايي از كساني هستند كه در گذشته تالش داشتند

و عام پاسخ دهند و معـروف بيني ايرانيان بوده جالب آنكه پيشگامان طالع. خاص تـرين اند
كـارگيري بيني خورشيدي بـا بـه شيخ طوسي بوده كه با نگارش طالع دانشمند علم نجوم

و استدالل آينده را پيش پـس از وي اخترشناسـان كشـورهاي. كـرده اسـت بيني منطق
و چين اين رشته را دنبال كردند .ديگر همچون هند

بيني در جهان است، با استفاده از صـور ترين روش طالع بيني هندي كه قديمي طالع
و خورشـيد در آسـمان در زمـان تولـد فـرد ديـده  فلكي واقعي ستاره، موقعيت سـيارات

و با كار ستاره روش طالع. شود مي شناسان غربـي كـامالً متفـاوت بيني هند باستاني است
به. است كف منظور طالع درحال حاضر مؤسساتي و شناسي، اختر بيني اعم از در .... شناسي

آ .يت دارندموزش فعال هند براي
و اقدامات كنـوني انسـان امـري ضـروري اسـت . انديشيدن درباره آينده براي كارها

و شكل آينده امري است كه مردم مي توانند آن را با اقدامات هدفمند خود طراحي كرده
مطالعه آينده، گاه بـا. ترين علوم مورد نياز هر انساني است شناخت آينده از حياتي. دهند
ميبيني اشتب طالع بيني آينده هستند، اما وجـه هايي از پيش يك شيوههرهرچند. شود اه

.اشتراك چنداني با يكديگر ندارند
و قـدر نسـبت پژوهان برخالف طالع آينده بينان كه رويدادهاي آينده را صرفاً به قضا

و اقـدامات انسـان شـكل دهند بر اين باورند كه جهـان آينـده از طريـق تصـميم مي هـا
ازبهپژوهان عالوه آيندهبه. گيرد مي و يـا ابزارهـاي جـادويي جـاي اسـتفاده از اسـطرالب

بينـان تفاوت مهم ديگر اين اسـت كـه طـالع. كنند ابزارهاي علمي يا منطقي استفاده مي
مي روي آينده و پژوهـان بـه آينـده كـه آينـده كنند درحالي شخصي افراد تمركز جوامـع

را آينده.ندتمدن بشري توجه دار و دانـش علمـي كـار بـه پژوه درواقـع حقـايق تـاريخي
و ارزش مي مي گيرد و تخيل را به آنها افزايد تا تصويرهايي از آنچـه در آينـده هاي بشري

راوقوع بپيوندبهممكن است  .خلق كندد
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انديشي است كه احتماالت امروز را به واقعيات فردا تبـديل پژوهي نوعي از دور آينده
و رگـه. كند مي و با اينكه آينـده قطعيـت كامـل نـدارد، ولـي بـا آثـار هـايي از اطالعـات

مي واقعيت و اكنون دارند، هدف. توانند رهنمون ما به آينده باشند ها كه ريشه در گذشته
و ساختن آينده پژوهي اصلي آينده و ارزش پايه واقعيتبرتحليل، طراحي هـاي امـروز هـا
و آينده. جامعه است توان گفـت نـوعيميحال اينباپژوهي هنر شكل دادن به آينده است

و بـه دنبـال درك  دورانديشي است كه به دنبال تغييرات امروز بـه واقعيـات فـردا اسـت
و امكـان  و خفته زمـان حاضـر بـا ايـن فـرض. رخـدادهاي آينـده اسـت نيروهاي نهفته

مي آينده و تهديدهــاي كنـد تـا وقايـع، فرصت پژوهي هنـري اسـت كـه به انسـان كمـك  ها
و هوشـمندانه از بيـن آينده بـهآينـده را و خوبـي بشناسـد هــاي ممكــن، باوركردنــي

و محتمـل بـه انتخـاب آينده و مورد نظر بپـردازد بـا ايـن رويكـرد آينــده هاي مطلـوب
و بـدون تغييـر تصـور نكندسلب را 1.، محتـوم، قطعـي

و دانش نيز به اي پراكنده شده طور گسـترده امـروزه جهـان بسـيار پيچيده شـده
آميز، گيـري موفقيت اي جـز ايـن نـدارد كـه بـراي تصميم اي كه بشر چاره گونهبه. است

و ذينفعـا ران حوزهدانـش متخصصـان .كار بندد بـههـاي مختلف علوم
و دگرگوني و ظهـور پيـاپي با افزايش تغييرات و پيچيـده امـروزي ها در دنياي پويا

بينـي، بـر پـيش ريـزي مبتنـي هـاي برنامـه مسائل جديد در جامعه جهاني، اتكا بـه روش 
و سايه سنگين عدم قطعي جوابگوي نياز مديريت و ظهـورتهاي كالن كشورها نيست هـا

و شگفت و شكست برنامـه بيني انگيز به كاهش اعتبار پيش رويدادهاي ناپيوسته  هـاي ريـزي ها
2.هاي سنتي منجر شده است بيني بر پيش مبتني

از مشتمل بر مجموعه تالش پژوهي يندهآ هاي سيستماتيكي است كه با استفاده
و و عوامل تغيير و تحليل منابع، الگوها آ تجزيه و هاي يندهيا ثبات، به تجسم بالقوه

مي برنامه مي پژوهي يندهآ. پردازد ريزي براي آنها كند كه چگونه از دل تغييرات منعكس
مي» فردا«، واقعيت»امروز«)تغيير نكردن( .3يابد تولد

و روش آينده و سپس تصميم پژوهي، اصول و اقدام گيري، طرح هاي مطالعه ريزي
___________________________________________________________________________ 

1. Wendell Bell ،2003.  
 www. fekreno. org.؛1388 زالي،.2
. 1388پدرام،.3
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و در و روشپژوهي يندهآ. مرتبط با آينده استيفناورخصوص علوم  هاي، تفكرات فلسفي
و مدل آ علمي و با استفاده از و مطالعه آينده را مطرح  هاي ا، آيندهنههاي مختلف را بررسي

و احتمالي را ترسيم مي آ.دكن بديل و مهندسي پژوهي يندهلذا، ، ابزاري براي معماري
1.هوشمندانه آينده است

گ و روش ستردهمجموعه مي ها در آينده اي از فنون از. شود پژوهي استفاده برخي
و برخي ديگر را از ساير علوم گرفته پژوهان خلق كرده ها را آينده اين روش در اند و اند

و روش. كنند مطالعه آينده استفاده مي در استفاده در آينده هاي مورد تعداد فنون پژوهي
و بين از اين روش. شده است ذكر مورد50تا30منابع مختلف متفاوت ها معموالً

مي دوجنبه دسته ظرنمدها كيفي بودن روش ي، كيفي يا شبهنخست كم. شوند بندي
و سپس هنجاري يا اكتشافي بودن روش .توجه قرار دارد پژوهي مورد ها در آينده است

مي هرچه روند آينده ميكنيم نگري را از قديم به عصر حاضر بررسي كه متوجه شويم
و فرضيه و منطقي گرايش ها به بررسي كنجكاوي بشر از خرافات، حدسيات هاي علمي
به پيداكرده است تا آنجا كه درحال حاضر آينده ها مطرح عنوان يك علم در دانشگاه پژوهي

و متخصصان اين رشته علمي در تالشند كه با بررسي وضعيت موجود، مدلي از زندگي  است
مي مدل.ر را در آينده، از زواياي مختلف ترسيم كنندبش شود سازي جامعه در آينده موجب

و درصدد تدوين برنامه و درك بيشتري نسبت به آينده پيدا كند هاي راهبردي كه بشر آگاهي
و تغييرات. هاي آتي برآيد براي زندگي در سده و بررسي دقيق رشد علوم با علم به حال

نهايجاد شده در  مي ساختار جامعه، توان آينده را ترسيم كرد، بلكه انسان قادر خواهد تنها
و همچنين سرعت  و به نفع خود تغيير دهد و آن را بنا به نياز بود بر آينده تأثير گذارد

و بشر با سرعت دگرگوني و همراه شود تغييرات را بنا به ميل خود مهار سازد .ها همگام

و آينده.2-16  ژوهيپ هند
 آشنايي با هند.1-2-16

اين كشور. نو است هند يا هندوستان كشوري در جنوب آسياست كه پايتخت آن دهلي
و از شمال شرقي با برمه و تبت از شمال غربي با پاكستان؛ از شمال با چين، بوتان، نپال

___________________________________________________________________________ 
1. Glenn and Gordon  ، 1993، p150.  
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بنگال است، همچنين هند از غرب با درياي عرب، از شرق با خليجو بنگالدش همسايه
.و از جنوب نيز با اقيانوس هند مرز آبي دارد

و پرباري است كه به و فرهنگ بسيار كهن از 3000هندوستان داراي تاريخ سال پيش
يك ميالد مي و نزديك به و درحال حاضر دومين كشور پرجمعيت دنياست ششم رسد

و. است جمعيت جهان را در خود جاي داده  مذهبي به اين تنوع نژادي، فرهنگي، زباني
.آميز ميان اعتقادات گوناگون بخشيده است اندازي شگرف از همزيستي مسالمت كشور چشم

و آريايي،72: نژاد مردم هند، شامل و25درصد هند درصد نژاد زرد3درصد دراويدي
و ديني نيز داراي تقسيمات خاص خود هستندبراست اين نژادها  .اساس شرايط مكاني، فرهنگي

از هند  مسلمانان هند مسلمان در جهان است، تعدادهاي ترين كشور بزرگيكي
.نفر رسيده است ميليون 200نزديك به

بيشتر سرزمين هندوستان پست. كيلومترمربع است 3،402،873پهناوري هندوستان
و رشته و كوه هيماليا كه در شمال كشور قرار دارد باعث شدهو هموار است كه رطوبت

و داراي ابرهاي باران و مرطوب و درنتيجه هند كشوري پرباران زا به شمال آسيا نفوذ نكند
است كه اين كشور بتواند جمعيت اين موضوع باعث شده. خاك بسيار حاصلخيز باشد
به.بسياري را در خود جاي دهد شمار هندوستان دومين كشور پرجمعيت دنيا پس از چين

و فرهنگ ها، آيين نژادها، زبان هندوستان سرزمين. آيد مي در هند. هاي گوناگون است ها
و لهجه وجود دارد و هزاران گويش در. صدها زبان و انگليسي كه عالوه بر دو زبان هندي

زبان ديگر در چند ايالت موقعيت22شده است، قانون اساسي اين كشور زبان رسمي اعالم
فا 800طي. زبان رسمي را دارند از رسيسال تسلط زبانان يا ايرانيان بر هند، اين كشور

و زبان فارسي تأثير بسياري پذيرفته است به. فرهنگ ايران زبان فارسي در دوره غزنويان
و با فرمانروايي دودمان گوركانيانِ هند زبان رسمي شد زبان فارسي. هند راه يافت

و امير خسرو دهلوي و دستگاه شعري هندوستان شاعران بزرگي همچون بيدل دهلوي
به زبان فارسي تأثير فراواني بر زبان. سبك هندي را در خود پروراند ويژه زبان هاي هندوستان

19سده(زبان فارسي پيش از آنكه هندوستان مستعمره انگلستان شود. اردو گذاشته است
به)ميالدي و علمي و زبان فرهنگي مي، دومين زبان رسمي اين كشور .رفت شمار

كه حكومت ازهرهند جمهوري فدرال است را25كدام ايالت آن مجلس مقننه خود
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كه 250با) راجياسابها(يكي شوراي اياالت. پارلمان فدرال داراي دو مجلس است. دارد عضو
و نفر منتصب رئيس 12 هريك. نفر منتخب مجالس اياالت هستند 238جمهور سوم اين شورا

كه. شوند دو سال بازنشسته مي عضو آن براي 542مجلس ديگر پارلمان مجلس خلق است
با اي پنج دوره مي ساله و رأي تمامي افراد بالغ انتخاب ميدو شوند . شوند عضو كه انتصاب
را رئيس ـ- جمهور هيئت انتخاباتي متشكل از پارلمان فدرال كه دوره رياستش پنج سال است

كه از پشتيباني اكثريت مجلس- وزير جمهور، نخست رئيس. گزيندو مجالس اياالت برمي
ميو شوراي وزي- برخوردار است .كند كه هر دو به مجلس پاسخگو هستند راني را انتصاب

، حزب بهاراتيا)حزب خلق(1حزب كنگره جاناتادال: احزاب مهم سياسي عبارتند از
ماركسيست، حزب–، حزب كمونيست هند)گرا حزب خلق هند؛ هندوي راست(2جاناتا

و تعدادي گروه .اي هاي منطقه بندي كمونيست هند
قدرتمند اينكه مستعمره شود، كشوري بسيار موفق بود كه خاندانهند تا قبل از

و مسلمان بر آن حكومت مي با. كردند هندو در آن زمان، هند كشوري ثروتمند
و معماري منحصر پادشاهان قدرتمند، كاخ فرد بود كه با هيچ كجايبه هاي زيبا، هنر

هاي زراعيي غني، زمينهند همچنين داراي منابع طبيع. مقايسه نبود دنيا قابل
و حيات وحشي گسترده نيز بود وجود اين نعمات كافي بود. حاصلخيز، ذخاير آب فراوان

.تا كشورهاي اروپايي فكر تاراج اين سرزمين را در سر بپرورانند
يك) ميالدي 1947اوت15(شمسي 1326مردادماه23هندوستان در و درست

بر(روز پس از استقالل پاكستان قانون اساسي اين كشور. يافته است استقالل) يتانيااز
كه آنجاازتصويب شد، ولي) ميالدي 1949نوامبر26(شمسي 1328آذرماه5نيز در 

و بخش عمده اين قانون در ماه بهمن6برخي از مواد آن بالفاصله دستخوش تحول شد
به-) ميالدي 1950ژانويه26(شمسي 1328 شده است شناخته» روز آغاز«عنوان كه

به-  مي» روز جمهوري«عنوان عملي گشت، اين روز در كشور هندوستان .شود جشن گرفته

و گسترش آينده شكل.2-2-16  پژوهي در هند گيري

و تكنولوژي دولت هند براي گسترش آينده 1970از سال در ميالدي بخش علم پژوهي
___________________________________________________________________________ 

1. Jonathad Hal 
2. Bharatya Janata 



ـ آينده  1193 پژوهي در هند فصل شانزدهم

و شركت و فعاليت سراسر مؤسسات آموزشي كشور، گروه سياستگذاري دولتي ها درحال كار
و تكنولوژي ميالدي دولت هند به راه 1970در اوايل سال. بوده است  اندازي بخش علوم

و آينده به 1973پژوهي با تشكيل پنلي با اين عنوان در سال اقدام كرد وسيله كميته ميالدي
و فناور ،1يملي علوم و تكنولوژي و حمايت بخش علوم دولت هند بود آغاز2تحت نظارت

:حوزه مشخصشد9ميالدي، 2001سازي سناريوهايي براي سال براي آماده. كار كرد به

 انرژي،.1
 مسكن،.2
 ونقل، حمل.3
 ارتباطات،.4
و مشكالت محله.5  هاي فقيرنشين، امور شهري
 توسعه روستايي،.6
 مواد غذايي،.7
 مديريت،.8
و.9 .پرورشآموزش

و گـزارش براي آماده و مقـاالت 9هـاي انتخـابي، هـاي فنـي در حـوزه سازي جزوه
و در ژانويه سال دهمـين. ميالدي شروع به كاركردنـد 1975زيرگروه فني شكل گرفتند

و پژوهش در آينده زيرگروه به بررسي جنبه . پژوهي اختصاص يافـت هاي مختلف آموزش
و فنـاوري توسط شده از مطالعات مختلف انجام مـورد آن تكميـل17، كميته ملي علوم

از شده است كه اين  :موارد عبارتند
، ازجمله يك مطالعه در آموزش مديريت،)گروهدو(آموزش)الف
،)گروهدو(مسكن)ب
،)گروهسه(ونقل حمل)ج
،)گروهدو(شهرنشيني)د
،)گروهدو( غذايي مواد)ه
،)گروهيك( اجتماعي ارتباطات)و

___________________________________________________________________________ 
1. National Committee of Science and Technology (NCST) 
2. Department of Science and Technology (DST) 
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،)گروهيك( اجرايي توسعه)ز
،)گروهيك( انساني فنيو علمي منابع)ح
،)گروهيك( سازماندهي توانو نيرو)ط
).گروهيك( تكنولوژي مديريت)ي

و فناوريگروه،16درباره اين پژوهـيي در آينـده تحقيق مختصر كميته ملي علوم
و تكنولـوژي. منتشر كرده است و بخـش بخـش علـوم هـاي مختلفـي دارد، كـه نهادهـا

از 1980و 1976هاي هايي هم بين سال كارگاه هـاي كارگـاه ميالدي با حمايت تعدادي
:ها را به دو دسته تقسيم كرده است اين كارگاه. پژوهي برگزار كرد در آينده آموزشي
 هاي آموزشي، كارگاه.1
.هاي موضوعي كارگاه.2

شدهايي كه تحت پوشش كارگاه :دسته اول برگزار
،)پنج كارگاه(Ĥينده عمومي الف
 سيستم، ريزي برنامهو سياست)ب
 فناوري، ارزيابي)ج
 پژوهي، آينده روش)د
.فناوريو علم)ه

: دوم دسته پوشش تحتها كارگاه
 آينده،و احمدآباد) الف
 مسكن،)ب
 مديريت، ديدگاه)ج
 ارتباطات براي توسعه،)د

 فني، اصول بيني پيش)ه
 آب،به نياز)و
 هند، آينده نيازهاي)ز
 ميالدي، 2001 سالدر هند همكاري)ح
 كشاورزي، شيميايي مواد)ط
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 عالي، آموزش)ي
 تكنولوژي،و علم)ك
 نساجي، صنعت)ل
 تكنولوژي،و علم كارگيريبه)م
 ونقل، حمل)ن
 انرژي،)س
.پرورشو آموزش توسعه)ع
 تريوانـدروم،)سـه كارگـاه( بنگلور،)كارگاه پنج( مدرسدر آموزشي هاي كارگاه اين

يـك(نـو، دهلـي)دو كارگاه( ،پونا)دو كارگاه( حيدرآباد،)دو كارگاه( بمبئي،)سه كارگاه(
يـك(، كـانپور)يك كارگاه(، سرينگر)يك كارگاه(، احمدآباد)يك كارگاه(كلكته) كارگاه
(5( جورهات،)يك كارگاه(، آگرا)كارگاه شد) يك كارگاه(و جيپور)1) .تشكيل

 نمودار آينده هند.3-2-16

و شناخت مسير آينده هند را مي ينتر مهم. توان به سه روش مختلف تقسيم كرد مطالعه
و تأكيد راه جهاني شـدن كـه همچنـان جهـاني. شدن اقتصـاد اسـتو بيشترين توصيه

و خودكفايي را به ترين راه براي كشور فقيـر مثـل مناسب عنوان منتقدان سرسختي دارد
.كنند هند توصيه مي

 سه روش پيشرفت هند.16-1جدول
 اصالحات ساختاريروابط تكنيكيشدن اقتصاد جهاني

 به حداكثر رساندن درآمد سرانه هدف
و هماهنگي ايجاد تناسب
و روستا  توسعه شهر

 به حداقل رساندن موانع

فرايندهامراحل
پايداري زياد، سازي، خصوصي

حكومت قانون، بخش كارآمد 
 عمومي، فرانمايي، عدم فساد

هاي كمربندي جاده
روستايي با ارتباطات راه 

و رابطه  دور، دانش
 اقتصادي

استقالل اداري، جرائم براي
و نه براي عملكرد ضعيف
باطل كردن اصالحات 

 انتخاباتي
Source: 1990, p2. ,P.V. Indiresan 
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سه.1در جدول فوق تأكيدات متفاوتي دارند، اما با هم ناسازگار نيستنداين سه رويكرد
مي. كند رويكرد را خالصه مي :انداز آينده هند را در اينجا ديد توان چشم با تركيب هر سه باهم

شد.1 .از لحاظ اقتصادي، حتي فقرا از تمام نيازهاي اساسي برخوردار خواهند
يكهرمحيطي، از لحاظ زيست.2 .گاه با كيفيت باال خواهد داشت زيستكس
و عادالنه خواهد بود.3 .از لحاظ سياسي، حكومتي كارآمد

و دستگاه رشد با هم مواجه اين سه هدف با استفاده از توسعه روستايي مانند موتور
و علم- خواهند شد، چهار نوع ارتباطات  مثل نيروي–فيزيكي، الكترونيكي، اقتصادي
و اصالحات ساختاري به .دهنده عمل خواهد كرد عنوان شتاب موتور

و سيستم مهارت(ـ وضعيت آموزشي و هاي يادگيري براي مهارت ها، مفاهيم ها
).تفكر منطقي

و ها، ابزار، دستگاه تكنيك براي ادوات، مصنوعات، سيستم(ـ وضعيت تكنولوژيكي ها
و غيره  ). اتوماسيون
اي، تخصصي، مثال، سنتي، تخصصي، فئودالي، حرفه براي(مديريتـ وضعيت

و غيره نيروي انساني آموزش ).ديده، دفاتر الكترونيكي

 پژوهي هند هاي مطالعه آينده دوره.16-2جدول
 ميانگين تعداد مطالعه درصد مطالعه هر سال

5ــ 1970قبل از
6ـ2/0 1970-1972
 40ـ3/13 1973-1975
 147ـ49/0 1978- 1976
93ـ31/0 1979-1981
87ـ29/0 1982-1984
 297ـ99/0 1985-1987

 675ـ58/15 جمع
Source: Iqbal Narayan& Surrender K Gupta, 2000,p11  

 

___________________________________________________________________________ 
1 Iqbal Narayan& Surrender K Gupta ،2000, p. 2 
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شد 1966نگاري هند در سال اولين آينده جي. پديدار اقتصادداني1پاتل. ساندرا
و سخنانش چاپ شد مقاله4، 1967در سال. بود كه در دانشگاه لكهنو سخنراني كرد

شد هند2اقتصادي شرايط در نشريه ماهيانه مصرفياحتماليمقاالت الگونيا. چاپ
مل 2000در ساليزندگ استاندارد؛ .2000A.D سرانه در سال يها در ساليدرآمد

به 2000تا 1967از سالرييتغيهايو استراتژ 1900- 2000 در.گذاشته بودبحث را
انازگريديكي، 1972سال  نظمو اقتصادكتاب،3بهگوتي.اقتصاددانان به نام جاگديش

در،بهگوتي. به چاپ رساند 1990تا سال 1970را از دهه جهاني  بارهدر مقدمه كتاب،
4پيتامبر پنتدر همان جلد. كردبحث 1990تا 1970ازيو نظم جهان كليد حل اقتصاد

ديالمللنيبياستراتژ بارهدر و ازيها دگاهيتوسعه سه. نوشت 1990-2000هند در
مطالعه13طور متوسط در حدودبههمطالع40، 1975تا 1973 هاي سالنيب بعدسال 
ب ا افتهيشيدرصد افزا1978،5/267تا 1976يها سالنيدر دورهنياست، در
 180، تنها 1984و در سال افتيشيافزا 1979به سال مطالعه نسبت انهيسالنيانگيم

شد30طور متوسطبهو مطالعه در.ه استمطالعه در سال انجام حداكثر تعداد مطالعات
ا. انجام پذيرفت 1985- 1987يها سال منيدر بهنيانگيدوره، تعداد مطالعات در سال
ط 297تمام. افتيشيافزا مطالعه 99  1985- 1987يها ساليمطالعات انجام شده

ب22اگر دوره. انجام شد دنيكه اوليزمان-1966سالنيساله را و-ميديمطالعه را
كه7/30طور متوسطبهم،يكن بررسي 1987سال مطالعه در سال منتشر شده است
.5است 2000هند در سال از وضعيت هايي نگارش شامل

ب كتاب بيشتر شد 1987تا 1985يها سالنيها بهو منتشر طور متوسط هر سال
.كتاب است6/3هر سال 1987تا 1966يها سالنيانگيم. رسدمي كتاب به چاپ 10

كهنياتيواقع است چون پنجم مطالعات در مورد اقتصادكيازشيب است
آاندازي راه اقتصاددانان مسئول مطالعه از پنج. در هند هستنديشناس ندهيمطالعات

آياقتصادتيچهار مورد وضع. گزارش شده است 1970ازشيپ را مورد بحث ندهيدر

___________________________________________________________________________ 
1. Surendra J. Patel 
2. Monthly Commentary on Indian Economic Conditions 
3. Jagdish N. Bhagwati 
4. Pitambar Pant 
5 Iqbal Narayan& Surrender K Gupta,2000. P11 
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سيفرهنگ،ياجتماع هاي حوزهاگرت،يجمع. اند قرار داده درياسيو دسته قراركيرا
هممينيبيمم،يده درييها جنبه. رنديگيپنجم از مطالعات را دربرمكيكه با كه

مح كم مورد توجه قرار گرفتهاريمطالعات بس و .هستندستيزطياند ارتباطات، آب

 هند پژوهي يندهآيها حوزه.3-16
 اقتصادي هند پژوهي يندهآ.1-3-16

توان به سه دوره تقسيم كرد كه دوره اول آن از دوران پيش تاريخچه اقتصاد هند را مي
دوران استعمار انگليس از قرن هفدهم دوره دوم. يابد از استعمار تا قرن هفدهم ادامه مي

و با استقالل هند در سال شروع مي مي 1947شود از. گيرد ميالدي پايان دوره سوم
.ميالدي تا حال حاضر ادامه دارد 1947سال 

ميالدي تاكنون، هند به يكي از ثروتمندترين كشورهاي درحال 1990از سال
گرد اين كشور به استثناي چند عقباست؛ در اين مدت اقتصاد شده يل تبد توسعه

هايي همچون افزايش اين رشد با مؤلفه. كوچك همواره رشدي چشمگير داشته است
و امنيت غذايي همراه شده است .اميد به زندگي، ميزان باسوادي

طي8هند با رشد اقتصادي متوسط سال گذشته به يك قدرت هشتدرصد
رش. است شده يل اقتصادي تبد د نزديك به رشد اقتصادي كشور همسايه آن اين ميزان
و كشاورزي، صنا. چين است ، نساجي، دستييعاقتصاد هند، اقتصادي متنوع است

و گستره وسيعي از خدمات را دربرم اگرچه هنوز دوسوم نيروي كار هند،. گيرديصنعت
غ درآمد خود را به ميبهاز بخش كشاورزي يرمستقيمطور مستقيم يا نقش آورند، دست

آغاز عصر ديجيتال. بخش خدمات در اقتصاد هند اهميت روزافزوني به خود گرفته است
تدريج اقتصادبهو مسلط به زبان انگليسي در هند، كردهيلو خيل فراوان جمعيت تحص

ارائه المللي كه خدمات به مشتريان هاي بين دسته از شركت اين كشور را براي آن
مي را برونو پشتيباني فني خود دهند مي  كنند به يك مقصد مهم تبديل كرده سپاري
از. است هاي خدمات ين صادركنندگان نيروي كار متخصص در زمينهتر مهمهند يكي

و نرم و مهندسي نرم مالي .افزار است افزاري
و توسعه رخ رشد و بيشتر داده است اي كه اخيراً در اقتصاد هند براي طبقه باال
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فقر در هند تا حد بسيار زياديكهيدرحال. ور مشهود بوده استطبقه متوسط اين كش
مردم هند هنوز هم زير خط فقر زندگي درصد25 حال اينبااست، يافته كاهش
هايو با برنامه نگري هاي زيادي با آينده دهه پنجاه قرن بيستم، دولتيلاز اوا. كنند مي

ر برايريزي مختلفي تحت عنوان برنامه و بهواند فقر انجام داده سازيكن يشهامحا
ا موفقيت اساس راهبردهايبرها تمام آن برنامه. اند يافته دست بارهينهاي نسبي نيز در
اند كه در دهه شده انجام» برنامه استخدام روستاييان كشور«و» غذا براي كار«برنامه 
و ساختن زيرساختهاي سازن ايجاد دارايي برايبراي استفاده از بيكاران 1980 هاي دگي

.1ريزي شدند روستايي، طرح
را 2005در آگوست ميالدي، پارلمان هند طرح ضمانت استخدام روستاييان

و استخدام كه بزرگ تصويب كرد و پوشش بود ترين برنامه در نوع خود، از لحاظ هزينه
به 600از خانوارهاي خانوار 200  100ي به مدت كه حقوق حداقليا گونه منطقه هند را
ميبهروز را .كرد دست آورند، تضمين

و شركا م بارهدر2گزارش مك كينزي در طول هزاره اول ميالدي، گويديمصرف هند
و برق بازار آن اشاره تجارب هند به در. اند كرده عنوان جوجه طال با توجه به پويايي پرزرق

نظر من اين است كه بازار. كندطول دو دهه بعدي، جوجه ممكن است بار ديگر پرواز
.داد تا چهار دهه آينده ادامه خواهدرا پروازي كه قبالً شروع كرده،مصرف هند

اساس برابري قدرت خريد، هند درحالبرانداز اقتصاد جهاني، با توجه به چشم
بر يادز احتمالبه آينده،يها در سال. حاضر چهارمين اقتصاد بزرگ جهان است با غلبه

سال30-40درحال حاضر با ارزيابي، آن بايد. رتبه را كسب خواهد كرد اپن سومينژ
ا به اينبا. غلبه كندمتحده ياالت ديگر حتي به حال، انتظاري نيست كه درآمد سرانه آن

اندازه عظيم اقتصادي هندكهي، درحالروينازا. برسد يافته سطح كشورهاي توسعه
مي به و با مديريت اقتصادي اندازه كافي انرژي با يك رتبه نسبتاً خوب درآمد خود دهد

___________________________________________________________________________ 
1. Economic Survey 2004-2005 

 McKinsey & Company. 2مشاوره خدمات مديريتي هاي حوزهدركه است هايي مؤسسه ترين بزرگاز يكي 

به جهان سراسردرو كندمي تمركز مديريتي ارشد سطوحبر بيشتر خود هاي مشاورهدر مؤسسه اين. دهدمي ارائه

 مؤسسات ترين معتبراز يكيرا كينزيمك. دهدمي مشاوره مختلف هاي دولت حتيوها نهاد ها، كاروكسب

. شناسندمي جهان سراسردراي مشاوره
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و آن را با نسبتاً كمي براي نفوذ در ديگران استفاده قدرت كم سرانه آن رها كرده
حوزه:تاستاد اقتصاد سياسي در مدرسه بازرگاني لوزان معتقد اس1ژان پيرلمان. كنديم

و جمعيتي مور اقتصادي هند به برخالف چين، هند. توجه استددليل رشد اقتصادي
و سرمايه دارمق ويژه با دو همسايه بزرگبهگذاري با همسايگان خود دارد زيادي تجارت

و بنگالدش؛ بعيد نيست كه يك حوزه اقتصادي هند بزرگ تر، شامل جنوب پاكستان
زماني كه آزادسازي ميالدي1991از سال. ظهور كندميالدي 2020آسيا تا سال 

قاقتصادي و دريچه يدوبند، هندوستان را از به رشد آرام رها كرد سوي اقتصاد هاي آن را
پ. نداشتبربه عقب قدميكجهاني گشود، هندوستان هرگز حتي   بينييشاين گزارش

و اقتصاديييرها كرده است هندوستان در آينده با از مسائل جاري اجتماعي، سياسي
جه خود مي .اني برسدتواند به رأس هرم اقتصاد

باواست اين كشورعوامل رشد اقتصادي هند، مصرف پايين مردمينتر مهميكي از اال
به كدام از هنديهراگر قرار بود اين جمعيت زياد، مي ها ،ندكرد اندازه يك آمريكايي مصرف

را آيندهبايد ميهند 9مصرف سرانه انرژي در آمريكا طبق آمار بانك جهاني،. ديديم تاريك
و حتي در چين، كمي بيش از سه برابر هند است6برابر هند، در ژاپن حدود . برابر

ميليارد دالر 52/2263به ارزش ميالدي 2016توليد ناخالص داخلي هند در سال
مدرصد از اقت65/3ارزش توليد ناخالص داخلي هند،. آمريكا بود . دهديصاد جهان را تشكيل

تا 1960دالر ميليارد دالر از سال 73/509 طور متوسط توليد ناخالص داخلي در هند به
ميالدي 2016ميليارد دالر در سال 52/2263بود كه به باالترين سطح از ميالدي 2016

و كمترين ميزان آن .است يالديم 1960ميليارد دالر در سال54/36 رسيده

___________________________________________________________________________ 
1. Jean Pearlmann 
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1يالديم 2016- 2006ناخالص هند از

م ،اين كشورها. كرديو اروپا بر جهان حكومت
؛ گذاشتنديم هاي مختلف اقتصاد جهاني تأثيرش

و هند سبب شد تا گيري اقتصاد جهان جهتن
گ .يرد بزرگ قاره آسيا قرار

تحوالت اقتصادي. يكم هستندون در قرن بيست
و صنعت قاره آسيا نه بربلكه،تنها روي اقتصاد

و تأث چين يرگذاري هند در مورد تحوالت اقتصادي
ه است ولي بسياري از پژوهشگران چين را اقتصاد

.دانند
دمكرات اين پايين مردم چين، نظام حكومتي غير

و فاصله گرفتن از توجه  قيمت محصوالتشان
 تا عمر اين اقتصاد بزرگ در جهان چندان زياد
و وجود حكومتي دمكرات راه رشد اقتصاد  تحصيالت عاليه

.پيمايدينم ساله يكن چين ره صدساله را
درصد بود9/4انهي اقتصادي كشورهاي اروپايي سال

___________________________________________________________________________
1. https://tradingeconomics. com/india/gdp-per-capita
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ناخاديتول.16-1نمودار

بيشتر از يك قرن اقتصاد آمريكا
و بخشبرابرقدرت اقتصادي جهان بودند

هاي اخير كشورهاي چين اما پيشرفت
ب و محوريت روي اقتصادهاي تغيير كند
و هند رهبران اقتصاد جهان چين
و تصميمات صنعتي آنها اين كشورها

ا .ستتمام كشورهاي جهان تأثيرگذار
اخير بيشتر از هنيها البته در سال

روي اقتصاد جهاني سخن به ميان آمده
م و هند را اقتصاد آينده دنيا داننيامروز

ا آنها باورند تحصيالت پاييينبر
و توجه بيشتر صنعتگران به كشور

جانبه به كيفيت سبب خواهد شد همه
دليل مردمي با تحصيال نباشد؛ اما هند به

و همچون كنديم را با درايت بيشتري طي
ها نرخ كاهش رشد اقت اين سال در

__________________________________
a-ppp 



 پژوهي جهان آينده 1202

و ژاپن نيز با تالش سو آمريكا و از قبيل سياست كاهش نرخت متفاو هاي ياستگذاريها
و از ميان بردن ركود گذارييهسرماهاي ينهبهره در آمريكا براي افزايش انگيزه براي هز

.را در اقتصاد خود تجربه كردند درصدييكانه كاهشييكدام سالهربازار مسكن
و هند نم البته افزايش سهم كشورهاي چين به تنزل نرخ رشد توانيدر اقتصاد جهان را

ميالدي با افزايش سهم 1970از دهه.قرن گذشته مرتبط دانستيها اقتصادي ابرقدرت
و پس از آن در دهه A.S.A.Nكشورهاي  ميالدي همراهي كره 1980در اقتصاد جهان

.ناخالص داخلي جهان داشته باشديدجنوبي با آنها سبب شد تا آسيا سهم بيشتري در تول
ا 2025با ادامه روند كنوني تا سال شوديمبينييشپ  متحده ياالت ميالدي سهم

ازيدآمريكا در تول به21ناخالص داخلي جهان و18درصد در سال جاري درصد برسد
از 2007درصد در سال6در مقابل سهم اقتصاد هند از  درصد11ميالدي به بيشتر

 2025با توجه نرخ باالي رشد اقتصادي هند بزرگي اقتصاد اين كشور تا سال.ارتقا يابد
آم60ميالدي به با اين تحول جهان به سمت اقتصادي. ريكا خواهد رسيددرصد اقتصاد

م م 2035و در سال روديسه قطبي پيش .يابديميالدي اين مهم تحقق
و هند خواهند بود در. در آن سال اقتصادهاي مطرح جهان كشورهاي آمريكا، چين

و اندكي بزرگ آن سال اقتصاد هند اندكي كوچك  تر از اقتصاد تر از اقتصاد آمريكا
.كشورهاي اروپاي غربي خواهد بود

ز مخطيراز طرفي دولت هند شمار افرادي كه از كننديفقر زندگي 25را بيشتر
درصد از كل جمعيت كشور خوانده است كه براي اقتصاد آينده جهان يك ويژگي منفي

م به يك صنعت ويژگي اقتصادي هند عدم وابستگيينتر مهم.شوديو مخرب محسوب
يك.خاص است تنوع درآمد صنعتي كشور هند سبب شده است تا تحوالت منفي

.نزندصنعت به كل اقتصاد آسيبي 
مواد وريافر به صنعت نساجي، توليد مواد شيميايي، توانيم مهم هنديعاز صنا

و توليد ونقل، سيمان، معدن، نفت، نرم غذايي، فوالد، ساخت تجهيزات صنعت حمل افزار
از60به گزارش دولت هند در سال گذشته.صنعتي اشاره كرد آالتينماش درصد

در12نيروي كار در بخش كشاورزي،  و بخش درصد درصد در بخش28صنعت
.خدمات مشغول به كار بودند
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و 3/509دولت هند شمار نيروي كار اين سرزمين را ميليون نفر اعالم كرده است
و تنوع آن براي همين. تمام اين افراد فرصت شغلي وجود ندارد با وجود بزرگي اقتصاد

در مسئله سبب شده است تا نيروهاي ماهر هندي به خصوص صنعتگران اين سرزمين
و ياناز كارفرما پايين آنها البته انتظار.كار باشندبهكشورهاي ديگر جهان مشغول 

مهايدستمزدهاي اندك اين افراد دليل ديگري براي جذب هند ختلف در كشورهاي
خل به .است فارس يج خصوص كشورهاي حوزه

ز تا صنعتي هاي يرساختاحداث و توسعه اقتصادي اين كشور سبب شد در هند
يكمو اقتصادي در قرن بيست قطب يك بستر مناسبي براي تبديل اين كشور آسيايي به 

نم. ميالدي فراهم شود و معضل اين كشور كه فقر مردمينتر از بزرگ توانياگرچه
.غافل بودپايين بودن سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور است

بهيها چالشينتر سران هند بزرگ پيش روي اين كشور در راه تبديل شدن
م چنينابرقدرت اقتصادي جهان را  :كننديعنوان

پا.1 از يدارفراهم كردن شرايط براي رشدي و تجربه نرخ رشد باالتر 8در اقتصاد
ميالدي 2012اين كشور در نظر دارد بعد از سال. سال آينده پنجصاد تا درصد در اقت
.البته پيش از آن كاهش نرخ فقر در اولويت است،را تجربه كنديرقم نرخ رشد دو

و اقتصادي تسهيل روندها در فعاليت.2 و كاهش موانع موجود در راه هاي تجاري
و يا ادامه .عرصهحضور در اين ورود به عرصه تجارت

كنترل نرخ فقر در اين كشور از مسائل مهم برايكنترل نرخ رشد جمعيت.3
چ. شده توسط دولت است مطرح ،دومين كشور پرجمعيت جهان استينهند بعد از

زيرا،جمعيت به مساحت كشور هند از چين پيشي گرفته است ولي از نظر نسبت
.مساحت كشور چين دو برابر مساحت هند است

و ايجاد تنوع در كشت اد بستر الزم براي افزايش فعاليتايج.4  هاي كشاورزي
و توسعه كارخانه. تهيه غذاي مردم برايمحصوالت فرآورييها از طرف ديگر احداث

م عالوه بر نياز داخلي بخشي از درآمد صادراتي را نيز به خود توانديمواد غذايي كه
.دولت قرار دارديها اختصاص دهد در برنامه

در.5 و رساندن نرخ توسعه آن به مرز كشور توسعه سريع صنايع در10هند درصد
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و نوجواناني كه هرساله اين هدف براي جذب نيروهاي مازاد بخش كشاورزي. سال و زنان
م م شونديبه جمعيت جوياي كار در اين كشور آسيايي اضافه .كنديكمك بسزايي

ز.6 و اقتصا هاي يرساختتوسعه يها دي براي حفظ تداوم رشد در بخشصنعتي
و اقتصاد هند .مختلف صنعت

.خارجي هاييهتسهيل قوانين جذب سرما.7
هز.8 مها ينهتغيير مديريت باعث از بين رفتن كسري توانديو افزايش درآمد كه

م و حساب جاري كشور .و روي بازار مالي هند تأثير بسزايي دارد شوديبودجه
طر.9 و كمك به آنها براي خروج از فقر از افزايش امكانيققوي كردن مردم كشور

و ارائه خدمات بيشتر براي برخورداري همه مردم از آن در كنار  تحصيالت دانشگاهي
و درماني .ارائه خدمات بهداشتي

و ارائه خدمات الزم براي زندگي به روستا. 10 درييتوسعه روستاها ان تا همچنان
و از هزينه واردات محصوالت كشاورزي به اين كشور بكاهند هايتيفعال .كشاورزي باقي بمانند

طي: گفت ماسايوشي سان، مديرعامل سافت بانك سال30تا25هند احتماالً
به: وي افزود. آينده به اقتصاد نخست جهان بدل خواهد شد مي من كنم شدت احساس

سال آينده، اين كشور خواهد15الي10تاوناكنكه با وجود موقعيت متزلزل چين، از 
سال آينده، اين30تا25اما ظرف،توانست بر توليد ناخالص داخلي آمريكا فائق آيد

و چين، به اقتصاد اول جهان  هند خواهد بود كه با پشت سر گذاشتن دو كشور آمريكا
.شود تبديل مي

 كشاورزي هند پژوهي يندهآ.2-3-16

هايو بخشيكشاورز. توليدكنندگان بزرگ كشاورزي در سطح جهان استهندوستان از
و ماه داري، بهرهگوابسته به آن مانند جن از دهندهيلتشكيگيري برداري از جنگل بيش

از 2005از توليدات خالص داخلي هند در سال درصدي 6/18 و بيش  درصد60بودند
.از نيروي كار كشور در اين بخش مشغول بودند

وجود كاهش مداوم سهم اين بخش در توليدات خالص داخلي هند، كشاورزي با
و نقشي بسيار مهم در توسعه اجتماعي كماكان بزرگ - ترين بخش اقتصادي هند است
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افزايش 1950كشاورزي هند در واحد سطح از سال بازده. اقتصادي اين كشور دارد
و پيشرفت هاي پنج امهداشته است كه دليل آن تأكيد ويژه بر كشاورزي در برن ساله هند

و تأم درپييپ ويندر آبياري، فناوري، استفاده از راهكارهاي كشاورزي مدرن اعتبار
با وجود اين، طبق. هاي كشاورزي از زمان انقالب سبز در هند بوده است يارانه

درصد باالترين50تا30المللي ميانگين بازده كشاورزي در هند بين هاي بين مقايسه
.ها در سطح جهان است بازده

:بازده كشاورزي پايين در هند نتيجه عوامل زير است
و آهسته در ايجاد- اجتماعيماندگي سوادي، عقببي- اقتصادي عمومي، پيشرفت كند

غ و و مالي ناكافي و خدمات بازاريابي .كارآمد براي محصوالت كشاورزييراصالحات ارضي
از(هاي كشاورزي بسيار كوچك است ميانگين اندازه زمين- هزار20كمتر
بهو اين زمين) مترمربع مر ها و قوانين بوط به حداكثر زمين در دليل اختالفات خانوادگي

مشغول يازن ها افراد بيش از تعداد مورد در برخي از اين زمين. معرض تفكيك قرار دارند
ميهب و كاهش بازده نيروي كار .شود كار هستند كه اين امر باعث ايجاد اشتغال كاذب

به- و فناوري درنايلدل استفاده ناكافي از راهكارهاي كشاورزي مدرن  بارهآگاهي
و عدم كاربرد مؤثر آنها در مورد زمين ها، هزينهآن و اراضي كوچك هاي باال .هاي

كهيتكفا عدم-  6/53 فقطتجهيزات آبياري كه از اين حقيقت مشهود است
شدند؛ كه اين شرايطيرسانآب 2001- 2000 از اراضي كشور هند در سال درصدي

در اين شرايط. باعث وابستگي كشاورزان به باران، خصوصاً در دوران بارندگي شده است
و يك دوران يك دوران بارندگي خوب در هند باعث رشد چشمگير اقتصاد مي شود

.1بارندگي نامناسب نيز رشد اقتصادي نامناسبي در پي دارد
در درصد فرصت60بيش از و صنايع غذايي اشغال هاي شغلي هند را كشاورزي

و جامعه كشاورزان خرده ميليون نفر را در خود 380پا در هند جمعيتي حدود كرده
با68جاي داده است كه از اين رقم بيش از و دولت هند درصد را زنان تشكيل داده

و دام شناخت از تركيب اجتماعي كشاورزي حساب ويژه يرپرو اي را روي كار كشاورزي
و اتحاديه كرده است اين نگاه موجب شده كه تعاونيباز هاي بزرگ هاي كشاورزي

___________________________________________________________________________ 
1. Sarkaran, 1997,p 492-493.  
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و توليدي در هند شكل و ترويجي به اتحاديه و نيمي از اعتبارات آموزشي گرفته
و توزيع«ميالدي 2008در سال. زنان اختصاص يابديهايتعاون سازمان مواد خوراكي

و93يد از مجموع تول: هند اعالم كرد» عمومي 73هزار تن برنج، معادل 340ميليون
و از مجموع و73ميليون تن و38هزار تن گندم معادل 770ميليون  500ميليون

.اند توليدي زنان به انبارهاي دولت تحويل دادهيهايهزار تن را تعاون
اليحه توزيع يارانه كشاورزي را به پارلمانيالديم 1978هند در سالريوز نخست

اندك جمع گردد وانگهي دريا اندك«المثل فارسي رائه داد در ابتداي اين اليحه به ضربا
و اظهار داشته بود اشاره»شود و صنعت تنها: كرده و كشت درصد7/11كشاورزان بزرگ

و دام را تأم ومينيتوليدات كشاورزي درصد توليدات را كشاورزان3/88كنند
در خرده و ميمالك توليد كرده .رسانند بازار مصرف به فروش

از اين پس دولت: كردديدرصدي يارانه به مالكان بزرگ تأك50با اعالم كاهش وي
و از يك حقه شير  750معادل حدود(خريدار تمامي محصول كشاورزان خواهد بود

از 1000تا) گرم تا5كيلو، از 300كيلو ارزن تا3كيلو، از50قطعه مرغ و  100قطعه
تاك م 100يلو علوفه هاي كوچك در پي اين دستور تعاوني. كنديتن علوفه را خريداري

از روستايي با حمايت و هاي هاي توليد اتحاديه تعاونياتحاد هاي دولتي تشكيل شد
و محصوالت كشاورزي در بازارهاي محلي با قيمت تع  شدهنييتوليدي شكل گرفت

ا و ني توليدات را در مسير توسعه كالن كشاورزي بخش تعاو گونهنيدولتي عرضه شد
و نتيجه اتخاذ سياست  2007تا 1990يها هاي حمايتي دولت هند در سال هدايت كرد

و عضويت ميالدي و مجلس ملي هند پذيرفته شدن كشاورزان در مجالس محلي
و غذاي هند در سال كشاورزان در هرم تصميم و حق رأي در وزارت كشاورزي هاي گيري

ازب .است ميالدي 2009 سال عد
آنيا نگري كشاورزي پروژه دولت هند در آينده 1980در دهه و را ترسيم كرد

و قطع رابطه مالي كشاورزان با مؤسسات مددكاري باالبردن سطح درآمد كشاورزي
و مراتع(هاي توليدي در اين پروژه كالن دولت عرصه.اجتماعي بود و) زمين، انشعاب آب

و صندوقعوامل و ادوات كشاورزي را در اختيار كشاورزان قرار داد حمايتييها دامي
با اين صندوق.كشاورزي را براي بازپرداخت بلندمدت اقساط تسهيالتي تشكيل داد ها
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و پرورش آوري سرمايه جمع و اقساط اندك كشاورزان دهندگان دام، هاي كوچك
كش هاي بزرگي را جمع سرمايه و به و ادوات آوري كرده اورزان جوان تسهيالت اعتباري

مي كشاورزي ارائه مي و كشاورزان جوان را به سيكل توليد وارد اين چرخه. كردند دادند
و دولت هند موفق شد از ميانگين همچنان ادامه دارد سن كشاورزان را در يك بازه زماني

به 54 و با خلق فرصت42سال ب سال كاهش دهد كشاورزي هند،در شماريهاي شغلي
.درصد نزديك كند20سهم ارزش توليدات كشاورزي در اقتصاد ملي هند را به عدد ممتاز

و همچنين توليدات صنعتي آيندهيزير برنامه و دامي نگر هند در حوزه كشاورزي
در 2014موجب شد كه در سال و چين بانك جهاني اعالم كرد كه هند پس از آمريكا
در گزارش بانك. گرفته است ميزان توليد ناخالص داخلي قرار رتبه سوم جهان از نظر

پس1/71جهاني، آمريكا با و آن كشور چيناز درصد توليد ناخالص داخلي در رتبه اول
با9/14با و سپس هند با. درصد سوم است4/6درصد رتبه دوم درصد8/4ژاپن اكنون

و در رتبه چهارم گزارش بانك جهاني. گرفته است قرار توليد ناخالص داخلي بعد از هند
وقت هند كه آخرين روزهايريوز نخست1در حالي منتشر شد كه مانموهان سينگ

به كاري را در اين پست سپري مي كرد گفت كشورش مسير طويلي را بايد براي رسيدن
.رشد اقتصادي مطلوب طي كند

هاي مختلف فناوري در بخشاند، زيرا يدهيكم را عصر تكنولوژي نامو قرن بيست
و كشاورزي نيز از اين قاعده مستثنا نيست به صورتي كه كشاورزي تأثيرگذار بوده

.فناورانه در جهان رو به گسترش است
به از كشورها بسياري ،فناورانه هستندكشاورزي درحال گذار از كشاورزي سنتي

را در خود جاي لياردييم3/1اما اين موضوع در كشوري مانند هندوستان كه جمعيت
و ردپاي فناوري را به مي داده از اهميت بيشتري برخوردار است توان در اين بخش وضوح

ترين تالش خود به دنبال كارشناسان كشاورزي هندوستان در تازه. مشاهده كرد
و نيز ساخت ابررايانه جايگزين كردن مدل آماري با مدل اي هاي عملياتي ديناميكي

به) طوفان موسمي(2واند زمان پديده مونسونهستند كه بت و را طور دقيق شناسايي كند
اين ابررايانه. شوندي ترتيب كشاورزان با اتخاذ تدابير مناسب، دچار خسارت كمتر اين به

___________________________________________________________________________ 
1. Manmohan Singh 
2. Monsoon 
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و براي پيش يكاييمدلي آمريهبر پا سه بيني، مدل عمل كرده مييبعد هاي .كند توليد
بسيدرصد بارش سال70بيش از  ياري از مناطق هندوستان مربوط به مونسونانه

بي بارش( صورت) ماهتا شهريور ماهخرداد(امان آن است كه از ماه ژوئن تا سپتامبر هاي
از)گيرد مي طر فقطنفر در هندوستان يليونم 119ديگر حدوديسوو كشاورزييقاز

به زندگي خود را مي و به همين دليل هم د گذرانند قيق پديده شدت به اطالعات
مي وسيلهبهبيني دقيق زمان اين پديده پيش. مونسون متكي هستند تواند يك ابررايانه

و اقتصاد اين كشور ايفا كند نقش عمده طبق گزارش. اي در توليد محصوالت كشاورزي
مي بيني هرچه دقيق رويترز، پيش تواند توليد محصوالت كشاورزي را در اين تر مونسون

و با توجه به اينكه محصول بيشتر منجر به كاهش15 كشور پهناور تا درصد باال ببرد
گرفته توجه دولت نيز قرار شود، ساخت اين ابررايانه مورد نرخ تورم در اين كشور مي

و است  نتيجه كاهش بهاي محصوالت،درو در نظر دارد براي طراحي اين ابررايانه
ذكر است كه طبق اعالم بانك شايانهمچنين. اقدامات حمايتي الزم را انجام دهد

درصد توليد18صنعت كشاورزي هندوستان حدود ميالدي 2015جهاني، در سال 
ناخالص داخلي اين كشور را به خود اختصاص داده بود كه اين امر بر لزوم ساخت چنين 

مي ابررايانه .كند اي بيش از پيش تأكيد
 يزير برنامه طبق،IMD تانهندوس هواشناسي سازمان است قرار شودمي گفته

.براي ساخت اين ابررايانه هزينه كند) كرور روپيه 400(دالر يليونم60آينده
و راهكار فناورانه براي كمك به مزرعه فقططراحي ابررايانه، داران هندوستان نيست

كشاورزان هندي كه روزگاري براي آپديت شدن اطالعات خود، تنها از راديو استفاده 
و نيز ند حاال ديگر به يمن وجود فناوري از اپليكيشنكرد مي هاي مختلف تلفن همراه

و واتس هاي اجتماعي همچون فيس هاي مدرن شبكه پلتفرم وآ بوك مي...پ اين. برند بهره
با هايي در اين شبكه قشر با اطالع از ظرفيت باالي فناوري، در قالب گروه هاي اجتماعي

و هوا،ميساير كشاورزان ارتباط  و از آخرين اطالعات درباره كشاورزي، وضعيت آب گيرند
و قيمت محصوالت، سياست مي... هاي دولت در اين زمينه .شوند مطلع
به نمونه واضح فناوري ويژه از طريق تلفن همراه برنامهها، دستيابي كشاورزان هندي

و وستان ارائهيك مؤسسه تحقيقاتي كشاورزي در هند وسيلهبهاست كه چندي قبل  شده
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و نيز دولت حمايت مناسبي از آن بهمي برنامهاين. كردمايكروسافت هندوستان تواند
و همچنين  كشاورزان كمك كند كه از زمان مناسب براي كاشت محصول مطلع شوند

و ساير شاخص آن برنامهاين. كنندها را ارزيابي سالمت خاك نشده، اعالمكه هنوز نام
هاي جنوب شرقي اين كشور درحال استفاده يكي از ايالت»1آندرا پرادش«در براي مثال

ترتيب كشاورزان اين منطقه ديگر نيازي ندارند كه دائم چشم به آسمان بدوزند اينبهاست 
45با كمك اطالعات برنامهاين. تا دريابند چه موقع بايد محصوالت خود را برداشت كنند

د مي13ر سال گذشته درباره بارندگي از منطقه اين ايالت، تواند به كشاورزان كمك كند تا
ب و از و گرفتار سيل و بذرپاشي مطلع شده رفتن محصوالت خودينبهترين زمان كشت

مي برنامهالبته گفتني است اطالعاتي كه اين. نشوند در براي كشاورزان ارسال كند
و نيز بنا به نوع محصول متفاوت خوا دهكده همچنين كشاورزان. هد بودهاي مختلف
توانند تنها با يك كليك اطالعات مربوط به دماي هوا، زمان بارندگي، زمان صحيح مي

و در صورت احتمال وقوع باران7را تا ...ويكودده س روز دريافت كنند ، تگرگ آسايلهاي
مي...و و خطا،آالبته قرار است اين. دهد نيز هشدار درپ پس از طي مراحل آزمون

.هاي هند نيز كاربردي شود هاي آينده براي كشاورزان ساير ايالت سال
مي حال با توجه به اينكه پيشهر به ميالدي تعداد ساكنان 2050شود تا سال بيني

تا يلياردم6/9كره زمين به  برسد بنابراين بايد ميزان توليد محصوالت كشاورزي جهان
و اگر به موازات اين موضوع به كمتر شدن زمين 70 هاي قابل كشت درصد افزايش يابد

خو نيز بحران كم و پر يابيم كه آينده در جهان نيز توجه كنيم درمييالشكسآبي اي
ف و شايد ناوري، تنها ريسماني باشد كه بشر چالش در انتظار مردم كره زمين قرار دارد

.هاي غذايي خود در آينده، به آن چنگ بزند بتواند براي رفع نياز

 زيستيطمحپژوهي يندهآ.3-3-16

مح واژه زم زيستيطهاي و هوايي در بروز واكـنش ساز ينهو تغييرات آب هـاي شـديدي
ميينگرانو اذهـان افـراد  اين واژگان همچنين.دنشو در خصوص آينده زيستي بشر

مي سبب بروز نگراني و آينده .دنگرد هايي درخصـوص رفـاه موجود براي نسل حال

___________________________________________________________________________ 
1. Andhra Pradesh  
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مي 2008 گزارشي در سال و بزرگ ميالدي نشان ينتر دهد كه هند داراي سومين
ز در جهان است كه استفاده از آن درحال حاضر دو برابر ظرفيت محيطي يستمحدوده

و اين ظر .است يافته فيت زيستي در چند دهه گذشته به نصف كاهشزيستي آن است
.خواهـد ديـد را آنچـه اتفـاق افتـاده كنـد، كـه بـه ايـن كشـور سـفر مـييهركس
و كاستي قـرار دارنـد، بـا اسـتثناهايي جا در معرض فشار هاي طبيعي در همه اكوسيستم
تك برخي از مناطق حفاظت بارهتنها در و مناطق حفاظت گسـترده شـدههااي گونه شده

از اند شده هاي موجود آلوده است؛ بيش از نيمي از آبراه و اغلـب حتـي فراتـر از اسـتفاده
؛ آلـودگي يافتـه وري زير مطلوب كـاهش سوم زمين به سطوح مختلف بهره كشاورزي؛ دو

در. استباالترين آلودگي در جهان هوا در چندين شهر و هـوايي تـأثيرات تغييـرات آب
ن مشرايط هواي و ساحلي احساس بر رونـد تـاريخي هاي مبتني بيني پيش. شوديامناسب

و جهاني اشاره دارد و مصرف انرژي در هند همچنين به سطوح جدي داخلي . مواد
 2006زيست سال چندين اعالميه رسمي سياسي دولت هند، مانند سياست محيط

پ برايهايي ميالدي يا رويكرد طرح و عادالنه براي همه يك مسير جامع براي صلح ايدار
با حال، شواهد كمي وجود دارد كه اين اعالميه اينبا. مردم هند صادر شد هاي سياسي

طور ضمني،به. باشد آمده دستبهياقدامات واقعي براي دستيابي به چنين رفاه كامل
و نابرابري بيشتر هدا .است شدهيتدرواقع، كشور به سمت ناپايداري

تعدادي از ابتكارات مثبت دولت. هاي مخالف قوي وجود دارد جريان حال، اين با
و توانمندسازي وجود دارد مربوط به فقر، محيط و كارهاي هيجان. زيست، اشتغال انگيز

و آژانس اي كه بسياري از جوامع، سازمان نوآورانه هاي بخش هاي جامعه مدني، مؤسسات
ا خصوصي انجام مي و عادالنه هستندواقعدرينها دهند، همه .عناصر يك آينده پايدار

و برنامه هاي پيش تعدادي از اصالحات، ازجمله اجراي بهتر سياست هايي كه درحال رو
و آسايش انسان كامل شود حاضر وجود دارد .1تا رفاه

هاي هاي دكه، دشت تله. هند شامل برخي از موارد متنوع جهان است زيست يط مح
و و هيماليا از اين كشور بـا اشـكال مختلـف. هستند جغرافيايي عمده هاي يژگيگانگيك

ز آلودگي به و بيشتر به تأثيرات تغييراتاش محيطي يستعنوان موضوع مهم مواجه است

___________________________________________________________________________ 
1. Kothari, 2013.  
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و هوايي درحال آس آب مح. است پذيريبتوسعه كشور  زيستيطهند قوانين محافظت از
و يكي از كشورهايي است كه كنوانسيون تنوع وزارت. را امضا كرده است1زيستي را دارد

و هر بخش مربوط به جنگـل زيست با آينده محيط و تغييرات اقليمي هـاي نگري، جنگل
ز دولتي سياست و اجـرا مـي را در سراسـر كشـور برنامـه محيطي يستهاي .كننـد ريـزي

يهـا مختلف بيولوژيكي جهان است مانند كـوير، كـوه مناطق هندوستان داراي برخي از
و معتدل، سواحل، دشت د، كوهستاني، جنگلبلن هـا، چمنزارهـا، منـاطق هاي گرمسيري

و مجمع اطراف رودخانه .جزيرهيرالجزا ها
و انرژي هم تأثيرات خود را بر كيآبتيامن. گذارنديمزيستيطمحآب، هوا

به. هند استيموضوع مهم برا ويصنعت،يرشد كشاورزدر طور همزمان كمبود شدن
تيكي آب احتماالً استرس.ي تأثيرگذار استنيشهرنش تغ راتيثأاز و راتييعمده آب

زييهوا تايها از رودخانهيبرخانيجرراياست، م چهارميكبزرگ هند . ابدييكاهش
م شانيتعارض ميمنيريمنابع آب ايمختلفيها التياانيتواند روابط رانيكه منابع

م فدگذارنيبه اشتراك گ شار، تحت آ.رديقرار ش نده،يدر و يافته كاهشنيريمنابع آب
ب توانديم و با شرايط مختلف زمان مروربه.در كشور شوديداخليثباتيمنجر به

. مصرف آب بيشتر خواهد شد
و اكوسيستم تأثير هاييتاكثر فعال و يا صنعتي بر آب انساني يا داخلي، كشاورزي

ميآمار. گذارد مي و درمان نشان يروم دهد كه نيمي ازمرگ جهاني سازمان بهداشت
.مردم هند مربوط به آب است

زينتر مهمآلودگي يكي از آب. در هند است محيطي يستمسائل يك هم آلودگي
از. نگراني عمده در كشور است ، فاضالب شهري: منابع عمده آلودگي آب عبارتند

و حمل .ونقل صنعتي، كشاورزي
و ديگر چالش هاي زيست چالش و مديريت منابع آب در هند محيطي هاي توسعه

زم. اي از رويكردهاي نوآورانه است نيازمند طيف گسترده از هاي ينهبرخي از :نوآوري عبارتند
و سـازه:فناورييها بسته- ، ونقـل هـاي حمـل بـراي بـاال بـردن مصـرف آب سـنتي
به هاي يستمس آبصرفه براي استفاده مشت مقرون و بهبـود،هاي زيرزمينـي رك از سطح

___________________________________________________________________________ 
1. Convention Onbiological Diversity (COD), 2013.  
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و آبياري براي دستيابي به محصول بيشتر در هر قطره روش هـاي سيستم،هاي كشاورزي
آب سيستموهزينه تصفيه آب كم و بازيافت .هاي استفاده مجدد

آب يزير برنامه:توليد ناخالص داخلي- آب،و مديريت منابع ارزيابي علمي الزامات
و تحل، اكوسيستمبراي امنيت  چارچوب توسعه يكپارچه منابع يل، توسعه پايگاه دانش

آب مكانيسم، آب .هاي سازماني براي عدم تمركز مديريت منابع
و تأثيرات ناشي از آن در هند با انتشار گازهاي گلخانه: هوا- اي، وسايل نقليه آلودگي هوا

و .استيا كننده نگران كيفيت هوا، مسئلههمراه بوده، بنابراين، هاي داخلي فعاليت صنعتي
هاي زميني، جوامع محلي مربوط به سازمانيها مشاركت البته از طريق چند شركت ذينفع

شوراي كنترل آلودگي.صورت گرفته است احياي فضاهاي سبزو گذاران، ارتقاو سرمايه
م .ندكيمركزي، اجراي برنامه نظارت ملي كيفيت هوا را در سطح ملي اجرا

حياتي براي برآوردهيها توسعه است كه با چالش هند يك كشور درحال: انرژي-
مي پيش. افزايش سريع انرژي خود مواجه است برايساختن تقاضا  شود كه اقتصاد بيني

و موجب افزايش قابل8تا7آن طي دو دهه آينده دريا مالحظه درصد رشد كند
و حمل تقاضاي نفت براي سوخت زغال .ونقل هوايي شود سنگ، دريا

و گاز از زغاليتوجه هند داراي ذخاير قابلكهيدرحال سنگ است، در منابع نفت
اكثر ذخاير. درصد از ذخاير جهاني است5/0ذخاير نفت آن به ميزان. نسبتاً فقير است

و در آسام  بههن. قرار داردنفت هند در بمبئي  يباًعلت ركود داخلي توليد نفت خام، تقرد
مي 70 آن. كه بيشتر آن از خاورميانه است كند درصد نفت خود را وارد وابستگي
ب انداز انرژي جهاني چشم. سرعت درحال رشد است به آن را1 انرژي الملليينكه آژانس

مكر منتشر به 2020كه وابستگي هند به واردات نفت تا سال دهديده، نشان ميالدي
.درصد افزايش خواهد يافت6/91

 يزير سيون برنامهيكم(ميالدي 2001تا 1981هاي تقاضاي انرژي اوليه در سال
رتبه،و هند درحال حاضر در مصرف انرژي اوليههدرصد افزايش يافت6 يباًتقر) 2002

در5/3يباًن تقراين ميزا. پنجم جهان را دارد درصد از تقاضاي انرژي تجارتي جهان را
هاي اخير، با توجه به رشد در سال.ميالدي به خود اختصاص داده است 2003سال 

___________________________________________________________________________ 
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و توسعه اقتصادي، مصرف انرژي هند يكي از سر .هاي جهان است نرخ ترينيعجمعيت
به پژوهي يندهآ به سمتهند بهها كه در ساليطور امنيت انرژي است ي اخير، دولت

و اهميت بيشتري درستي نگراني بههاي امنيتي انرژي كشور را به رسميت شناخته
.استقالل انرژي داده است

و اختصاصي برايآن هند احتماالً تنها كشور در جهان است كه يك وزارتخانه كامل
اين وزارتخانه عمدتاً مسئول. است ير اختصاص يافتهپذيدتوليد انرژي از منابع انرژي تجد

ب و همكاري و توسعه، حفاظت از مالكيت معنوي و هماهنگي در الملليينتحقيق ، ارتقا
و انرژي خورشيدي استيرپذيدمنابع انرژي تجد . مانند انرژي باد، آبي كوچك، بيوگاز

و به و تجد يريكارگ هدف وسيع اين وزارتخانه توسعه تكميل براييرپذيدانرژي جديد
از دولت هند درحال گسترش استفاده از اتانول ساخته.نيازهاي انرژي هند است شده

و زيست است كه از درختاني كه در بسياري از نقاط هند معمول هستند، از1ديزل نيشكر
م4و ماهوآ3، كارنجا2جاتروفا قبيل تبديل شدن بر اين، هند درحال عالوه. كنندياستفاده
و برقيك بازار به .آبي است رو به رشد براي انرژي خورشيدي، باد

كه در طول دو دهه گذشته بسياريهاي هند تالش درحال حاضر به ثمر انجام داده
هاي زنـدگي آگـاهي بيشـتري نسـبت بـه مزايـاي تمام حوزهدر مردم زيرارسيده است، 
و نيمـه ير پيـدا كردنـد پـذيدتجدهايياستفاده از انرژ ، مخصوصـاً در منـاطق روسـتايي

.نيستند يازن موردكه شهري

 فناوري آينده هند.4-3-16
و همچنين رشد فناوري  رو بوده پيشافزاري در دنيا هاي نرم هند از لحاظ رشد صنعتي

و در 1980از اواسط دهه. است اين كشور شروع به ايجاد فضاي باز اقتصادي كرده

___________________________________________________________________________ 
 گياهي، هاي روغن نظير طبيعي منابعازكه است پذير تجزيهو تجديدپذير ايمن، غيررسمي، سوخت نوعيك.1

درو مخلوط گازوئيلبا توانميرا سوخت اين. آيدمي دستبهها جلبكو حيوانات چربي غذايي، پسماند روغن
 هاي سازمان سوياز هوا آلودگي كاهشدر ديزل زيست كاربرد مثبت هاي نتيجه. برد كاربه سوز گازوئيل خودروهاي

. است شده تأييد جهاني معتبر
2. Jatropha 
3. Karanja 
4. Mahua 
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از اينبا.صنعتي رشد خوبي از خود نشان داده استنوسازي يندهايافر حال بسياري
و نياز به توجه بسيار بخش و سنتي بوده و فناوري اين كشور فرسوده  برايهاي صنعت

و مشكالت فراوان پيش روي. بازسازي دارد بـا توجه به نيازهاي روزافزون جمعيت
اندركاران فناوري تحت نظرو دستنامتخصـص 1980هاي مياني دهه، از سالنمسئوال

پان مسئوالمستقيم  و نهادهـاي اجرايـي بـراي آينـده برنامهريزييهدولتي شروع به ها
و صنعت اين كشور كرده در اين زمينه نظيرييها بر همين اساس پروژه. اند فنـاوري

و فناوري هندوستان كه و فنـاوري تحـت نظـارت وزارت علوم  پروژه بررسـي بـازار
پروژه بررسي 147در اين راستا تاكنون. آمده است تاكنون نيز ادامه دارد، به اجرا در

ها چند موضوع در تمامي اين پروژه. بـازار فنـاوري در اين كشور به انجام رسيده است
و ايجاد پايه نظرمد اساسي اساس نياز بازار، ارزيابيبرهاي فناوري بوده است

قابـل هاييو برقراري ارتباط بين فناور موجود در اين كشورهاي فناوري زيرساخت
و بـازار صنعتي از  .موارد استينتر مهمدسـتيابي

و فناوري بـراي آينـده يـك ذكر اين نكته ضروري است كه تدوين برنامه علوم
و سنگين خواهد بود و كاري بلندمدت در اين راستا بايد. كـشور مبحثي بسيار حياتي

يها ركاران در نهادهـاي مـرتبط بـه آينـده فناوري با همتي وسيع ابتدا روشاند دست
را استفاده كشورهاي پيش مختلف مورد و موفق در اين زمينه با كردهيبررس رو و سپس

و الهام از اين برنامه و زيرساختبرها و اقتصادي كـشور مورد اساس نيازها  هاي فرهنگي
.ندكننظر برنامـه الزم را تدوين

يكهندوستان با دارا بودن جمعيت و وضعيت نابسامان ميليارد نفري بيش از
و قبيله و همچنين مشكالت فراوان از اختالفات قومي و معيشتي تا اقتصادي اي گرفته

و ناهنجاري و برنامه مدونيتكان هاي اجتماعي، احتياج شديدي به خانه بيماري اقتصادي
و فناوري در كشور خود را احساس كرده است  1980به همين دليل از اواسط دهه. علوم

اند با تالش فراوان اندركاران اين كشور كه بيشتر نهادهاي دولتي بودهو دستن مسئوال
و فناوري در اين كشور داشته در. اند سعي در ايجاد راهكارهاي مناسب براي توسعه علوم

هم هايي شروع اين راستا برنامه و از. اكنون نيز درحال اجراست شده ينتر مهميكي
س و فناوري هندوستان كه از اوايل سالذگياستنهادهاي  1980يها ار در آينده علوم
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 بينيپيشو ارزيابي اطالعات، انجمن ياTIFAC1مؤسسه است، كاركردهبه شروع ميالدي
بهو فناوريو علوم وزارت نظـر تحـت مـستقل انجمنيك TIFACانجمن. است فناوري

و امنيت هند( بارام چيدام دكتر سرپرستي و) رئيس پيشين كميسيون انرژي اتمي بوده
و تشخيص لزوم آنها هدف آن ايجاد يك نگرش دقيق نسبت به فناوري و هاي جهاني

:كردشروع به كاربا اهداف زير  TIFAC.همچنين اولويت آنها براي كشور هند است
هم ارزيابي فناوريـ و در چنينهاي جهاني مطالعات راجع به دورنماي فناوري
،هاي مشخصي از اقتصاد ملي محدوده
و برگزيدن برخي از آنها براي هندوستان گيري مشاهده جهتـ ،هاي جهاني فناوري
.هاي كليدي تشويق به تكنولوژيـ

به ايجاد TIFACتوسط گرفته مطالعات انجامها تأمين اطالعات پيرامون فناوري
در اطالعات ارزشمندي منجر شده است كه مي از ينهزم توان راهنمايي آنها فناوري

و بهره برد به اين گزارش. گرفته و حتي در خارج ها كه صورت گسترده در سراسر هند
از مورد هاي تجارت، يافتن فرصت براياند، شده منتشر واحدهاي استفاده بسياري

.ندشومياستفاده مؤسسات ماليدر ارزيابيهاي گزارشهمچنين.ندا قرار گرفتهتوليدي 
ب TIFACهاي اين گزارش و توسعه فناور رايهمچنين دريافزايش بسياري از ادارات ها

و وزارتخانه .اند گرفته قرار مورد توجه هنديها دولتي
روز نقش توسعه تكنولوژي در پيشرفت اقتصادي يك ملت امري است كه روزبه

هايي كه در سطح جهان درحال انجام است باعث رقابتي، تالشيابدمياهميت بيشتري 
ها حاكي از آن است كه در قرن بررسي. ده استشها بيشتر فناوريچههرشدن 
به يكمو بيست س سمت قدرت اقتصادي .وم سوق پيدا خواهد كردكشورهاي جهان

كه امروزه پيشرفت هاي سريع برخي از كشورهاي جهان نشانگر اين واقعيت است
و اقتصاد در كنار يكديگر  و همكاري فناوري رسيدن به اقتصادي قدرتمند در گرو رشد

و صنعتي هندوستان اعتقاد ظران بخشحبنصا. است دارند كه با باز شدن هاي علمي
ملدصنايع هندوستان نيز بايمرزهاي اقتصادي،  را پيدا كنند، انجمنيتوان رقابت

و پيش  هاييبه نام نگاهي به فناوريا پروژه  TIFACبيني فناوري اطالعات، ارزيابي

___________________________________________________________________________ 
1. Technology Information Forecasting and Assessment Council 
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نه 2020 هاي مناسب كردن راه تنها مشخص را آغاز كرده اسـت كـه هدف از اين برنامه
در رسيدگي به اين مسائل، كميته برنامه بلكه برايگذاري است، سرمايه ريزي،
را براي هندوستان به رياست دكتر گوپتا، 2020انداز ميالدي، كميته چشم 2000ژوئن

از.ه استريزي تشكيل داد عضو كميته برنامه در30اين ابتكار با بيش كارشناس
شد زمينه د مشورت. هاي مختلف همراه و سال طول هاي آنها كه طي يك دوره بيش از

و نقاط كشديم ، كمك كرده است تا طيف وسيعي از امكانات جالب، مسائل مهم
و خصوصي را براي اقدامات آينده فراهم كند گيري مهم براي سازمان تصميم .هاي دولتي

تايچشم انداز فناور.16-3جدول 20201 سال هند

 رده بيني هاي پيش بخش

و پـردازش مـواد غـذايي، محصـوالت و كشت و كشـاورزي، علـم زنـدگي غـذايي
و درمان ،بيوتكنولوژي، بهداشت

 منطقه
و اقتصادي  اجتماعي

،، برق، مخابراتاي نقل جادهو هاي آبي، حمل نقل هوايي، راهو عمران حمل
و بازرگاني،: شامل( خدمات ،انساني منابع امور مالي، بازاريابي، تداركات

و گردشگري و غيره، مشاوره فني،IPRمسافرتي .)امنيتي
ها زير ساخت

و آهنگري، حمل ازجمله ريخته( مهندسي صنايع و وسايل نقليه، ماشـينو گري آالت نقل
و ارتباطاتيندهايافرصنايع) الكتريكي و پردازش، الكترونيك ،شيميايي، مواد

 صنعت

آب شامل هواپيما، رادار( استراتژيك سنسورهاي پيشرفته، راندن وامپدانس صنايع
و پردازش، و رباتو هوا، الكترونيك، ارتباطات فضايي، سنجش از راه دور، مواد يـك

و غيره .)هوش مصنوعي

 منطقه
 استراتژيك

و فناوري در ايالـت اين كار مي و تواند به پيشرفت علمي هـاي مختلـف هندوسـتان
بدرنهايت در و هـاي هاي شركت براي انجام پروژه فناوري. ينجامدكل هندوستان صـنعتي

و زيرمجموعه با حدود 100بيش از  ويها نفر از بخش 500مجموعه تحقيـق دانشگاهي
و سازمان شـركت2و توسعه به كار بودهبههاي دولتي مشغول هـاي صـنعتي و صورت اند

در 5000غيرمستقيم در حدود  و صـنعتي از طريـق ينهزم خبره هاي تحقيقـاتي، علمـي
و  در انتهـاي.انددهكرهاي نظرخواهي در انجام اين پروژه همكاري فرم همچنينمصاحبه

___________________________________________________________________________ 
1. Leong Chan, Tugrul Daim, 2012, p. 625.  
2.. Research and Development ( R&D)  
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شد17اين پروژه به هاي اولويت بررسي اين حوزه.اولويت شناسايي از دار صورت منبسـط
و همچنـين توانـايي كشـور از لحـاظ نيـروي توجه اين كشور به زيرساخت هاي موجـود

ن همچنين در زمينه فناوري. انساني حكايت دارد وين كه در آينـده فنـاوري جهـاني هاي
ها براي حفـظ اين تالش. حائز اهميت است، كشور هند تالش مناسبي را آغاز كرده است

و همچنـين امكـان ارتقـاي جايگـاه  توانايي رقابت اين كشـور بـا سـاير كشـورهاي دنيـا
هـاي هاي مطرح شده هر حـوزه از حـوزه در ادامه كار، فناوري. اقتصادي هند در دنياست

-ها با توجـه بـه تـوان اقتصـادي اين فناوري. اند صلي فناوري در هندوستان بررسي شدها
و با توجه بـه مكانيسـم و موضوعات مورد توجه دنيا هـاي انتخـاب زيرساختي هندوستان

.اند نگاري برگزيده شده اندركاران آينده موضوعات توسط دست
دو مقوله آنها، اما برايكنديميبسياري از مسائل مهم را بررس،گزارش كميته

و آموزش بسيار مهم هستند اطمينان از دسترسي به مواد برايهند. يعني اشتغال
و ديگر ملزومات يك زندگي سالم براي همه شهروندان، با چالش توليد   200غذايي

اين گزارش خواستار. ميليون فرصت اشتغال جديد در طول دو دهه آينده مواجه است
و ارزيابي منابع موجود براي ايجاد افزايش نسبي اش تغال به دستور كار توسعه كشور

ب اين امر حتي شناسايي بخش. هاي شغلي براي همه است فرصت  يشترينهايي كه
و نيز موضوعات سياست انتقادي كه بايداغتشافرصت را براي ايجاد آنل دارند از

به كرداستفاده  مي تا .كند طور كامل از اين پتانسيل برخوردار شوند، بيشتر
كيفيت بهتر آموزش در همه گزارش باال. آموزش، دومين بخش اصلي اين سند است

پتا سطوح از سواد اساسي و تكنولوژي پيشرفته، ضروري براي افزايش شرطيشبه علم
و كيفيت صنعتي است، تحريك رشد بخش بهره وه وري كشاورزي اي فناوري اطالعات

و تغذيه، ثبات فناوري و خدمات، بهبود بهداشت هاي نوين هند، تحريك رشد صادرات توليد
و كيفيت حكومت هاي هماهنگ براي از بين بردن اين گزارش از تالش.يدار داخلي

به درصد ثبت 100سوادي، كسب بي و گسترش دسترسي و متوسطه نام در سطوح ابتدايي
غ اي از طريق سيستمو آموزش حرفه عالي آموزش و مييسنتيرهاي تحويل سنتي .كند استفاده

اين گزارش همچنين مسائل مربوط به رشد جمعيت، توليد مواد غذايي، سالمت،
و پذير جمعيت، حمل هاي آسيب بخش ونقل، ارتباطات، خودكفايي انرژي، حفاظت از آب
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را گذارييهكيفيت هوا، سرما و حكومت  اين طرح. كندمييبررس تجاري، صلح، امنيت
به 2020در سال و در بهترين حالت در بخش طور ميالدي در هندوستان هاي معمول
مي شوديماجرا مختلف   گيري نتيجه. كندو همچنين نقاط پايه رونق هند را مشخص

ورو در جهاني آن اين است كه هند در طول چند سال يكي از اقتصادهاي پيشاصل
ميينتر مهميكي از نفس، شود، در صورتي كه شهروندان داراي اعتمادبه اقتصادهاي جهان

و براي تحقق بخشيدن به توانمندي و عزم و جمعي خود باشند اراده .هاي فردي
10 سرپرستي،TIFAC مؤسسه توسط شده انتخاب فناوري زمينه17 ميان در

و مورد آنها را مراكز5اند، به عهده داشته مورد از آنها را خبرگان بخش صنعت تحقيق
يك. اند دار بوده هاي دولتي عهده مورد آنها را بخشدوو توسعه  در هر بخش يك مدير،

و يك سازمان به همكار .اند كار بودهبهاي مشغول صورت حرفه دهنده نيز
و پيشسال فعاليت مراكز10در طول بينيي مانند سازمان ارزيابي، اطالعات

 هاي گوناگون حاصل توسعه فناوري در بخش ينهزم فناوري هندوستان نتايج بزرگي در
و تحقيقاتي سازمان را كامالً امروزه بخش. شده است و مؤسسات علمي هاي صنعتي

و اين مركز را خانه زم شناخته هاي فناوري ينهاي براي اطالعات پيشرفته پيرامون تمامي
و كل جهان مي هاي اساسي صورت گرفته توسط اين برخي از برنامه. دانند در هندوستان

از سازمان در طول سال :هاي فعاليت عبارتند
آ هاي فناوري بررسيـ و بازار ،انهها
،ميالدي هندوستان 2020ي سالهاينگاهي به فناورـ
و فناوري در هندـ ،نگاهي به علوم
،برنامه خودجوش توسعه فناوريـ
و ترغيب به فناوريـ نو مركز تشويق ،هاي
،هاي تخصصي فناوري كتابخانهـ
و نوآوريـ ،ها ثبت اختراعات
.هاي مأموريتي با اهداف معين پروژهـ
به مربوط مطالعاتي TIFACهندوستان، فناوري آينده هايگزينهبه نگاهي هدف با
از يجهنتدر.و بـازار آن را انجام داده است فناوري بررسي طرح مطالعاتي 200بيش
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هاي پيرامون مواد، بيوتكنولوژي، مواد شيميايي، انرژي، شامل طيف وسيعي از فناوري
و زيستيطمح و شكر .به انجام رسيد...، صنايع توليدي، فناوري اطالعات، فناوري توليد قند

ه در مورد فناوري بيني ندوستان، اين فعاليت، بلندمدت پيرامون پيشهاي آينده در
در پايه بررسيبراين مطالعه.و ارزيابي فناوري در هند بود هاي حوزه ينهزم هاي مقدماتي
و كاربردهاي اقتصادي اجتماعي آنها استوار بود كليدي فناوري، تكنولوژي .هاي پيشرفته

و بلندمدت مدت، ميان هاي كوتاه اين فعاليت به ايجاد طرح اساس اولويتبرمدت
و فرموله شده اين پروژه هاي اولويت طرح.شدبراي آينده هندوستان منجر  بندي شده

و در حدود17شامل  هاي يكي ديگر از گام. زيرشاخه است 100حوزه اصلي فناوري
و ترغيب فناوري با همكاري  اساسي در كشور هندوستان طرح ايجاد مركز تشويق

هدف اين.بودميالدي 1997اكتبر سال درTIFACو هندوستان صنايع كنفدراسيون
و تجاري مراكز برنامه و نوآوريكرريزي براي جهاني ساختن هاي دن صنايع هندوستان

ب كتابخانه. هاي پيشرفته است فناوري ينهزمدريجاد شدها در رايهاي تخصصي فناوري
و علمي پيرامون شد فناوري دسترس قرار دادن اطالعات فني . ها توسط اين مركز ايجاد

نيز در قالب اين برنامه يكيو تكنولوژ عنوان مجله علمي50همچنين اشتراك بيش از
و مؤسسات براي. به اجرا درآمد و همكاري تنگاتنگ ميان صنعت و ايجاد تفاهم تحقيق

اتوسعه  در هاي توسعه تكنولوژي خاصي پروژه،فرهنگي محكم در اين زمينه يجادو
يبند نمودار دسته.ددا دولت هندوستان انجامراهاي مشخصي از فناوري محدوده
آ الزم هاي فناوري به انجامي نگار يندههندوستان در حوزه17صورت شده در اين كشور
:شده است ارائهذيل شكل اصلي در
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1هندوستانيهاي فناوري در برنامه

نه. حسگرها هستند در حسگرهاي پيشرفته تنها
 ينهزم هاي صنعت در بلكه تقريباً در تمامي بخش

و مي... كشاورزي .ندشو استفاده
Tملي براي ايجادياز اين است كه عزم حاكي

اي روشن در اين زمينه منجر كه به آينده شده

___________________________________________________________________________
 براي هندوستان آينده هاي فناوريو فناوري نگاري آيندهمشهدي،

.6ص تهران، 1385 خرداد4ي
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حوزه اصلي.16-1شكل

هاي فناوري از اين حوزهيا نمونه
ند، بلكهستكاربردهاي استراتژيك مهم

و كنترل كيفيت، داروسازي، كشاو توليد
TIFAC انجمن هاي گزارش نتايج

ا شساختار صنعتي در هندوستان يجاد

__________________________________
مش موسوي محمود دكتر كاظمي، اله حبيب سيد1

الي1 اميركبير صنعتي دانشگاه همايش 2020 سال
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و  اين زمينه پيچيدگي فناوري مربوط به حسگرها
اين يك ارزيابي اوليه صورت گرفته نشانگر.است

ازجمله اين موارد.دشول شامل چند دسته مي
كه شامل بخش كشاورزي(صنعتي يندهايافرل

و هم محيط و كشاورزي، بخش سالمت ينچنزيست

را هايي وضعيت حوزه فناور مربوط به حسگرها
.دهد فناوري نشان مي

1موضوعات مطرح در حوزه حسگرها

ها از بين كليه متنوعي براي انتخاب اين فناوري
روش شده هاي استفاده ين روشتر مهمر اين بين

.ندهستي تخصصي

___________________________________________________________________________

ـ آينده پژوهي در هند فصل شانزدهم

تعدادي از عوامل مؤثر در اي. خواهد شد
آ اسانههمين طور بازار مصرف فراوان

مطلب است كه بازار مصرف اين وسايل
توليد هوشمند، بخش اتومبيل، كنترل

، نمايشگرهاي محي)غذا هم خواهد شد
.بخش توليد مصرفي است

ساده وضعصورتبه16-2 شكل
حوزه اصلي فناو17ازيا نمونه عنوان به

موضوع.16-2شكل

هاي مت ذكر است كه روش شايان
در.دشوميهاي موجود استفاده فناوري

و ميزگردها دلفي، روش ايجاد سناريوها

__________________________________
7ص همان،1
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و رياضياتييها هاي ديگري نيز كه بر پايه مدل البته روش ند، استفاده هستآماري
و همچنين بهره حال روش اينبا.دشو مي  گيري از ميزگردهاي تخصصي معموالً دلفي
آنچه در اين بين. امر در اين زمينه داشته استنامتخصصربرد را در بينكا يشترينب

و فناوري اين اهميت بااليي داشته است زيرساختنامتخصصبراي  هاي موجود در علوم
مي براي مثال. كشور بوده است نيروي كارآمد انساني در وجودبهتوان از اين موارد
به اشاره كرد كه با سرمايهيافزار بخش علوم نرم گذاري مناسب باعث ارتقاي اين كشور

.افزاري دنيا شده است جايگاه بسيار مناسبي در تجارت نرم

 پژوهان آينده.4-16

و رو آينده يكي از متخصصان پيش1ساتيش ست پژوهي هند كه در وزارت علوم
به تكنولوژي دولت هند در دهلي .كار بود نو مشغول

وي همچنين عضو. پژوهي در هند بود شك يكي از پيشگامان جنبش آينده ست، بي
 - بريتانيا آيندهو آينده هاي پژوهشفصلنامه- المللي مشهور هيئت مشورتي دو مجله بين

و عضو انجمن آينده. بود او همكار انتخاب آتي فدراسيون جهاني مطالعات در هاوايي
درا نماينده دولت هند به رهبري هيئت آيندهاو تنه. نگتن بوديجهان در واش پژوهي

و در كنفرانس و. هاي جهان بود چندين كشور و حرارت در برقراري ارتباط وي با شور
و انتشار بورس تحصيلي هند به ساير نقاط جهان شركت مي و در تمام طول خدمت كرد

هاي دولتي، هاي بخشنهانداز آتي به تمام زمي در چهار دهه از عمر خود را به چشم
و شركت او. هاي بزرگ اختصاص داده بود خصوصي نويسنده بسيار پركاري بود، رؤياي

.ببيند جهاني سطحدرروپيش ملتيك عنوانبهرا هند اين بود كه
 فكردرمن اصلي منافع: است گفته آمريكايي نشرياتاز يكيبا مصاحبهدر ست،

 بنياد سازمان مشترك طوربهكه(»ميالدي 2020 سالدر هند« مطالعه طريقاز آينده،
 شما سازمانبا ارتباطدر،)است كرده منتشر اجرايي اطالعات نشريهواي هسته انرژي
:از عبارتند مطالعه اين موضوعسه. است آورده وجودبهرا ارمغاني چنين

ي،و اقتصاديبا مسائل اجتماعيا هستهيارتباط انرژ.1

___________________________________________________________________________ 
1. Dr. Satish C. Seth 
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ن.2  وسيله آموزش،بهيانسان يرويارتقاي
. مديريت آب در مقياس بزرگ.3

و تكنولوژي اين دقيقاً همان سه حوزه بسيار بااهميت پنل آينده پژوهي بخش علوم
آن12به مدت 1983تا سال 1971دولت هندوستان بود كه من از سال  سال عضو

.هيئت بودم
» گرايي آينده«هستيد، اما در آمريكاي شمالي، اي برخوردار شما از انرژي هسته

مي به .اي مخالف هستند كند كه مردم با استفاده گسترده از انرژي هسته طوركلي اشاره
و اجازه دهيد فراموش نكنيم هند داراي يك دمكراسي عظيم مانند آمريكاست

.تكنولوژي يك وسيله مهم دمكراتيزه كردن است
سناريوي تغيير. سال آينده وجود دارد20براي هند به عقيده ست، دو سناريو

و مطلوب و سناريوي تغيير بهينه به آنها چه تفاوت. نهايي هايي با هم دارند؟ تغيير نهايي
در30داراي 1970اگر مثًال، هند در سال. معناي اقدام اصلي نيست و درصد باسواد

درصد باسواد دارد، اما60، 2000درصد باسواد باشد، پس در سال40داراي 1980سال 
مي 100اي ما پرش پله. توانيم آن را قبول كنيم نمي و اين مهم درصدي باسواد خواهيم

.1يابد با رفتن به مرزهاي دانش جديد تحقق مي
پرداز اجتماعي شناس سياسي هند، نظريه اهل بنگال، روان ميالدي 1937متولد:2آشيش ناندي
ناندي نقدهاي نظري استعمار اروپايي، توسعه، مدرنيته، سكوالريسم، هندواتا، علم،.و منتقد است

و اتوپيايي را ارائه كرده است اي، جهان تكنولوژي، هسته او همچنين مفاهيم جايگزين. شموليت
و سنت مربوط به جهان يك. گرايي انتقادي را ارائه كرده است بيني عالوه بر موارد فوق، ناندي

و خشونت را ارائه داده است و نقدهاي دولت .پيشينه تاريخي اصلي سينماي تجاري هند
و مدير سابق مركز مطالعات و CSDSجوامع توسعه او چندين سال عضو ارشد بوده

و آينده جهاني در دهل .نو استيرئيس كميته انتخابات فرهنگي
او ميالدي 2008در سال. دريافت كرد 2007ناندي جايزه فرهنگ آسيا را در سال

به 100در فهرست وسيله عالم عمومي بازنگري مجله سياست خارجي ظاهر شد كه
.المللي منتشر شده بود براي صلح بين3گذاري كارنگي صندوق سرمايه
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علمي عنوان عضو هيئت، دهلي، بهCSDS جوامع توسعه مطالعات مركزبه ناندي
مي درحالي. جوان ملحق شد شناسي كرد، او روش خود را با تلفيق روان كه در آنجا كار
و جامعه و در همين حال، او توسط تعدادي از دانشگاه. شناسي توسعه داد باليني ها

و شده بود تا تحقيقات انجام دهن مؤسسات تحقيقاتي در خارج از كشور دعوت  د
خدمت كرده است CSDSعنوان مديربه 1997تا 1992هاي او در سال. سخنراني كنند

بوده است كه يك مجله1عمومي فرهنگو همچنين در خدمت گروه مجله تحليلي 
.وسيله انتشارات دانشگاه دوك است منتشر شده به

و گزارش ب ناندي با سازمان حقوق بشر همكاري داشته شر به اين هايي درباره حقوق
و در جنبش و فناوري سازمان ارائه داده است و بقاي فرهنگي فعال هاي صلح، علوم ديگر ها

 المللي، شبكه بينمشتركانطرح حقوق بشر،2پژوهي او شوراي اجرايي فدراسيون آينده. است
و اتحاديه مردم براي آزادي جايگزين .هاي مدني عضو است هاي فرهنگي براي توسعه

و فعاليت پروفسور ناندي از طريق نوشته هاي ديگرش كه از باور وي به عدم خشونت ها
هاي نفوذي را از زواياي مختلف طيف وسيعي از مشكالت ارائه كرده كند، تحليل حمايت مي

و پيشنهاد و اختالفات نژادي ها هايي درباره اينكه چگونه انسان است مانند اختالفات سياسي
با مي . هم در سطح جهاني، صرفنظر از مرزهاي ملي با يكديگر همكاري كنندتوانند

و مدرس) ميالدي 1910- 1994(3مالكوم ساتياناتان اديسشيا اقتصاددان
براي خدمات 1976را دولت هند در سالPadma Bhushan4جايزه. توسعه هند بود

يونسكو جايزه ميالدي 1998هر سال از سال. اش به كشور به او اهدا كرد برجسته
اي المللي مالكوم آديسشيا را به رسميت شناخته وي نقش برجسته سوادآموزي بين

و سوادآموزي داشته است به .ويژه براي تحصيل
و شامل كتاب 1940نشريات او در دهه هاي مربوط به بانكداري، توسعه روستايي
در. تحوالت كشاورزي بود مشغول كار در5دانشگاه مدرسوي با همكاران اقتصاددانش

يك نظرسنجي درباره آموزش مدرسه 1970در اواخر دهه. ريزي آينده هند بود برنامه
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و يك گزارش تأثيرگذار را منتشر كرد1در تاميل نادو سهم او در رشد آموزش. انجام داد
و.و پرورش بسيار زياد است  اين شامل ايجاد برنامه درسي براي تحصيالت ابتدايي

و فناوري در سطوح مناسب،اي متوسطه، حرفه سازي، تهيه مواد آموزشي، معرفي علم
يك تهيه برنامه به هاي آموزشي براي تحصيالت كالج، اصالحات معاينه، ارائه رشته جديد

و روش تحقيق علوم اجتماعي، جمع و تحليل داده كيفيت، محتوا و تجزيه و هاي آموزشي آوري
ميتأمين مالي آم و پرورش و رئيس. شود وزش او رئيس شوراي توسعه اجتماعي دهلي بود

و فناوري تاميل نادو از سال اديسشيا شخصيتي بود.تا زمان مرگش بود 1984شوراي علم
.ناپذيري تا آخرين نفس، براي ساختن هند مدرن تالش كرد كه به طرز خستگي

 پژوهي مؤسسات آينده.5-16
به آينده يك پژوهي  رشته دانشگاهي عنوان

شده است شناسي شناخته فيلسوف مشهور فرانسوي قرن نوزدهم كه در جامعه2كنت آگوست
و پيشرفت بشر در آينده داشت شناسان براي مدت هرچند جامعه. عالقه زيادي به سعادت

ت.دادند پژوهي عالقه نشان نمي طوالني به مطالعات آينده شناسي در مورد جامعه3فلراآلوين
به او كسي است كه اولين بار دوره،كرد آينده فكر مي عنوان مدرسه جديد تحقيقات هايي

و ويرايشگر مشهور بينوجودبهرا جامعه در آمريكا   بود كه كتابFortune المللي مجله آورد

به چاپ كردميالدي 1970در سالرا4آينده شوك .پژوهي انتشار داد عنوان معلم آيندهو
به نيز آيندهدر هند يك پژوهي آن. اي پديد آمده است رشته رشته ميان عنوان اعتبار

ست پژوهان برجسته به آينده ،7، پروفسور مالكوم6، پروفسوركاپور5اي مانند دكترساتيش
.و ديگران است 11، داس10، پروفسور سينگ9، پروفسور دشموك8پروفسور ردي
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و تربيتي دهلي و مديريت پروفسور نو تحت شوراي ملي تحقيقات آموزشي نظر
و يك كارگاه آموزشي ملي به نام آينده1پانديت  1977هاي آموزشي در سال تشكيل شد

به يافته مطالعه آينده ميالدي در مراكز سازمان دليل پژوهي در چند دانشگاه هند كه
و كالس شد تشويق آغاز .هايي در اين مورد برپا

و كمــك هــاي مطــرح شــده در كتــاب دليــل انگيــزه ســال بــه30در هــاي هــايش
يك آينده به رشته از آينده رشته ميان پژوهان، سهم يافته توجهي توسعه طور قابل پژوهي،
و همچنين علـوم. است درحال حاضر بسياري از دانشمندان علوم طبيعي، علوم اجتماعي

ميپژ انساني وجود دارند كه مشتاقانه به بحث مطالعات آينده .پردازند وهي
و تكنولوژي دولت هند 1970از سال پژوهي براي گسترش آينده ميالدي بخش علم

و شركت اندازي ها را راه در سراسر مؤسسات آموزشي كشور، گروه سياستگذاري دولتي
و فناوري در دستور رياست. كرده است جمهوري، در ميان موارد ديگر مركز وزارت علوم

را آينده و 1970هاي المللي، در طول سال جالب است كه در سطح بين. تشكيل داد پژوهي
به ميالدي كه آينده 1980 مي پژوهي و هنگامي عنوان نهادي در كشور فعاليت كه كرد

و اين كشورهاي مختلف درگير تشكيل كميسيون ملي، كميته يا دفاتر آينده پژوهي بودند
.اندازي كردند هند هم درصدد اين كار برآمد گاه راهاي در دانش عنوان رشته رشته را به

كه در ابتدا، احساس مي و تكنولوژيشد  بايد با پنج مؤسسه فناوري هند بخش علم
ميبه.و مؤسسه علوم هند در تعامل باشد2 و نظر رسيد بهترين مراكز در زمينه آموزش

هاي فني، واقعي در دانشكدهاي رشته پرورش فني در كشور، ارائه يك فرهنگ ميان
و علوم  . پژوهي فرض كردند آنها يك زمينه تربيتي براي آينده. انساني، است مهندسي

و تكنولوژي تأكيد پژوهي اي براي ايجاد عالقه به آينده اين زمان بود كه انگيزهبخش علم
و كالج آموزش عالي نشان داد در دانشگاه بر. هاي هند اي داشت، جستهاين ابتكار نتايج

و تكنولوژيحمايت برنامه  هاي مختلف را تشويق حاضر تصويب كانون درحال بخش علم
.توجه به خود گرفته است هاي آينده نقش قابل پژوهش. كند مي

به در تمامي زمينه و و معلمـان ها خصوص در حـوزه آمـوزش، بسـياري از محققـان
ز و دانشگاه درحال حاضر عالقه و در تـالش هسـتند يادي بـه آينـده كالج  پژوهـي دارنـد
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و عموم مردم را درباره فرصت آگ تا دانشجويان، معلمان .اه كنندـهاي آينده
و آموزش آينده1پژوهي، دانشگاه كراال دپارتمان آينده پژوهـي در هنـد مركز اصلي مطالعه

پژوهي در ايـن دانشـگاه نقـش مهمـي را در ارائـه در طول چند دهه، مطالعات آينده. است
و خدمات مشاوره مطالعات آينده  UGCاين بخش توسط. اي ايفا كرده است پژوهي، تحقيق

و بـا توجـه بـه اهميـت رو بـه 1990در سال رشـد مطالعـات آينـده ميالدي تأسيس شد
يك به ايـن دپارتمـان، تحقيقـات در زمينـه مـديريت. رشته دانشگاهي شناخته شـد عنوان

و پيش و مدل بيني، پويايي فناوري و شـبيه هاي نظام و سـازي را پيگيـري مـي سـازي كنـد
و دكتري را در آينده دوره مي هاي ارشد .كند پژوهي با تأكيد بر مديريت فناوري ارائه

و حفظ روابط بين و همچنين رشته رشته از زمان تأسيس آن، اين بخش شناخت اي اي
 دانشگاهي، هاي درحال حاضر، بخش برنامه. پژوهي است هاي مختلف مانند آينده از رشته

مي پژوهي آينده ,M. Phil Ph. D.اي رشته بين التحصيالن درحال بسياري از فارغ. دهد ارائه
و سازمان هاي باال در شركت حاضر در رده و مركزي هاي چندمليتي، ادارات هاي دولتي

و بسياري نيز در خارج از كشور كار مي .كنند دولتي قرار دارند
 153معروف بود داراي3كه به دانشگاه ايندور2دانشگاه دوي آهيليا آيش واويدياالدايا

و برنامه كالج آينده(M.Tech5كالج4كالج است، در ايندور ماديا پرادش و پژوهي ريزي
و برنامه در آينده6)كارشناسي ارشد فناوري ريزي دوساله در برنامه تحصيالت پژوهي

و. تكميلي است اين دوره دانش در مورد ماهيت تغييرات جهاني، سرعت سريع آن
و چندرسانه و رويكرد سيستماتيك  اي براي پيچيدگي درحال افزايش را بيان كرده

و مسائل مربوط به مديريت فناوري مديريت استراتژي هاي سازماني براي آينده مورد نظر
 سنجي، محيط سازي، اقتصاد بيني، مدل وكار، پيش دوره شامل كسب. كند را ايجاد مي

و غيره است وكار اقتصاد، برنامه زيست مالي كسب و مديريت را اين كار حرفه. ريزي اي
ب ميطبيعتاً براي از سياري از آنها ارائه و خصوصي پس و مشاغل در بخش دولتي دهد
.آميز دوره را در پي دارد اتمام موفقيت
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 هاي آموزشي كارگاه

. ها دو نوع هستند اين كارگاه. پژوهي بوده است هاي آموزشي آينده اهميت دوم در كارگاه
و كارگاه كارگاه و آگاهي هاي آگاهي هاي موضوعي در برنامه هاي آموزشي اطالعات
مي كنندگان به روش روزه، شركت سه در روز دوم. شوند هاي پژوهشي آينده آشنا
د بحث در رباره مشكالت ريشههاي تكنيكي است اي در سطح ملي، ازجمله تحوالت
و غيره بحثرباتهاي الكترونيك ميكرو مي يك در. گيرد هايي صورت در آخرين روز بحث

مي اي كه سازمان هر جنبه هاي كارگاه. دهند وجود دارد دهندگان اين برنامه ترجيح
ب موضوعي يك ساختار برنامه هاي مختلفا تمركز بيشتر روي جنبهاي يكسان دارند، اما

و غيره .يك موضوع تك، مانند آينده غذا، آينده اقيانوس، آينده آب
پژوهي هند اضافه به برنامه آينده»ي اضافات معنادار«تازگي، دو تحول عمده به

و تكنولوژيدر مرحله اول،. شده است و بخش علم آن را حمايت كرده مدارس تابستان
و تربيت، برنامه در زمستان براي تعليم و منابع فشرده و مديران اجرايي از صنعت ريزان

و چنين برنامه نگري تكنولوژي، پيش پيش و ارزيابي تكنولوژي داده هايي، نگري اجتماعي
از در سراسر كشور پخش مي فه در هر سالحر 200شود، اكنون درحال آموزش بيش

و. هستند در، حركتي است كه كارگاهتر مهممراتببهكار جديد هاي آموزشي آينده
مي كنند كه به زبان سطح محلي اجرا مي ها دو روز اين كارگاه. شوند هاي محلي برگزار

و مفاهيم آينده طول مي و جنبه انداز بلند ريزي چشم پژوهي، برنامه كشد هاي مدت
مي وتي از تكنيكمتفا و خالقيت را پوشش حقيقتدراين پروژه. دهد هاي حل مسئله

مي پيام آينده هاي ميالدي، هند برنامه 1989در سال. برد پژوهي را به سطوح مردمي
به شناسي نيز چندين مقاله در آينده. منطقه تشكيل داد50شناسي را در حدود آينده
.شده است ها نوشتهو ساير زبان3راتي، گج2، تاميل1اورياهاي زبان

مؤسسه، عمدتاً 100اي از حدود پژوهي هند تا به امروز شبكه برنامه آينده
و  و مراكز ديگر آموزش پيشرفته دانشگاهي، همچنين شامل چندين آزمايشگاه علمي

در پس از تالش. برتر را دارد زينهه سال انجام شد، بر كميته كمك17تا16هايي كه

___________________________________________________________________________ 
1. Auraiya 
2. Tamil 
3. Gujarati 
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وو تأمينراآن هند عالي آموزشكه شده تأكيد 1UGCدانشگاه تحصيلي حمايت كند
 هاي برنامهكه كرده تأييدرا دانشگاه چند اكنون هند UGC. دهد اهميت پژوهي به آينده

Mو MPhil سطحدررا نيمو سال يك Tech عنوانبه پژوهي آيندهو اند كرده معرفي 
ياو كامل مقالهيكبه اختصاص چون خاصي موضوعاتاز ناپذير جدايي بخشي
مي تحصيلي آينده ترمدو هاي دوره .شود پژوهي تشكيل

در مرحله اول، دولت هند درحال حاضر. توان به دو تحول اشاره كرد درنهايت، مي
ساله انداز بلند بيست هاي دولتي يك برنامه چشم خواستار آن است كه تمامي سازمان

تحت  TIFAC بيني تنظيم فناوري اطالعات شوراي در مرحله دوم، پيش. كنند آماده
و تكنولوژي  پژوهي در هند درحال هاي ديگري است كه آينده يكي از شاخصبخش علم

و قوي هاي عميق تشكيل ريشه .تر است تر
و تكنولوژي پژوهي با حمايت هاي آينده تأثير كارگاه حقيقتاً بسيار بخش علم

و تقدير از رويكرد تأثيرگذ و شامل افزايش آگاهي آينده؛ گسترش درك ار بوده است
و جنبه رشته بين و افزايش كنندگان كارگاه آينده هاي بين بخشي از شركت اي پژوهي

پژوهي هند كه به گسترش پارامترهاي درك تأثير محيطي در آينده آگاهي زيست
و تكنولوژي كه به انسا و جامعه كمك كرده استبلندمدت تحوالت علم .ن، طبيعت

در هند كشوري بسيار وسيع است كه داراي رشته دانشگاه، 180هاي دانشگاهي
و پيشرفته، با  ده 6000چندين مراكز آموزش عالي و ها هزار مدارس؛ همچنين كالج

و شايستگي همه اين. داراي صدها آزمايشگاه علوم، واحدهاي دانشگاهي مراكز قابليت
.كه در كار مرتبط با آينده نقش داشته باشنددارند 

هم اين بخش نيز به  تسهيل براي. است مشغول طور فعال در خدمات مشاوره
در C-GRAF بيني پيشو تحقيق براي مشاوره گروه نامبهاي مشاوره مركز خدمات،

 اجتماعي مشاوره كارهاي انجام مركز، اين اصلي هدف.شد تأسيس ميالدي 1992 سال
 آن، آغاز زماناز درست.ها سازمان سايرو است ايالتيو مركزي دولت نيازهايبه مربوط

C-GRAF داده انجام خوبيبه مختلف هاي آژانس برايرااي رشته بين پروژه چندين 
.است

___________________________________________________________________________ 
1. University Grants Commission 
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 پژوهي هند مراكز مهم آينده

و برنامه ويژه مراكز زيادي با هدف پيش در هند به و آينده بيني اند پژوهي ايجاد شده ريزي
مي ين مراكز آيندهتر مهمكه در اين بخش به معرفي .پردازيم پژوهي هند

و آينده هند مـيالدي 1976شـده در سـال اي ثبت يك انجمن حرفه،1شوراي مديريت
و برنامه انـداز در جامعـه ريـزي چشـم است كه براي ترويج فرهنگ تفكر مربوط به آينده

و عمـومي هنـد طراحـي  هـاي كسـاني ماننـد دكتــر انـداز بــا چشـم. شـده اسـت مـدني
 آينـدهو مديريت شوراي، اولين رئيس3گجرال.ك.، مدير بنياد، آقاي ال2ست.سي ساتيش
توسعه ابزارهايي بـراي فعاالنه درحال، اين شوراي، رئيس فعلي4ست وسنت.و شري هند
و حرفه بيني روش پيش .اي است هاي درون محيط آموزشي

هر ريزي ايده در مدت سه دهه گذشته، شورا بر طراحي آينده، برنامه ها تقريباً در
و خصوص آنهايي كه بر برنامهبه اي از زندگي تمركز كرده است، جنبه ريزي سياست

هاي مديريت درحال انتظار، اعضاي با تمركز بر ايجاد مهارت. گذارد آينده ملي تأثير مي
و متخصصان در عرصه آموزش متوسطه، دوره متوسطه،  شورا در تعليمات عالي

و حرفه .اند اي تعامل داشته دانشگاهي، شغلي
در براي توسعه يك شبكه كامل آينده هند آيندهو مديريت شوراياعتبار نگرها

و اداره مركزي آموزش متوسطه حمايت مي . شود هند از طرف كميته تسهيالت دانشگاه
و 5IITهاي كوچك براي با مشاركت در توسعه برنامه اين شورا و همچنين6ها IIMها

 آيندهو مديريت شورايهاي مختلف، همراه با متخصصان در زمينه 7CBSEبراي مدارس
ازبه هنر منحصر هند و برنامه 350فرد سازماندهي بيش هاي آموزشي كارگاه آموزشي

.عهده دارد در سراسر هند را به
 2009ست در سال.سي پژوه معروف مؤسس بنياد، دكتر ساتيش با درگذشت آينده

يك هند آيندهو مديريت شورايميالدي، سري از يادبودهـاي سـاليانه شروع به برگزاري

___________________________________________________________________________ 
1. The Indian Council of Management and Future(ICMF) 
2. Dr. Satish C. Seth 
3. I. K. Gujral 
4. Shri. Vasant Sathe 
5. Indian Institute of Technology 
6. Indian Institutes of Management 
7. Central Board of Secondary Education 
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و همچنين دو سخنراني كـه در سـال هاي آينده سخنراني  2011و 2010هـاي پژوه كرد
و پروفســور ام آينــده«در زمينــه1ســوآميناتان.اس.مــيالدي توســط پروفســور ياســپال

شد» كشاورزي مي. برگزار هـاي ها تمـام شـبكه كوشد تا از طريق اين سخنراني اين شورا
و شـود مـالي حمايـت CBSEو UGCاز تـا گان هنـد را دوبـاره سـازماندهي كنـد آيند
و عـالي آمـوزش مؤسسـاتدر انتخـابي موضـوع عنـوان بـهرا نگري آيندهو پژوهي آينده

رويداد مداوم، به ذهن جوانان ايـن الهـاميك عنوانبه برنامه اين. كنند بازآموزي مدارس
و را مي اي را ايجـاد كننـد كـه بتوانـد محـيط هـاي تـازه ايـده دهد تا به آينده فكر كنند

و علمي فردا را توسعه دهند .اجتماعي، سياسي
ميبامجالت علمي هند آيندهو مديريت شوراي دهد براي همه ارزشي را ارائه

ميمندهكساني كه به آن عالق .دهد ند ارائه

7و بمبئي6، كانپور5، مدرس4، دهلي3در خاراگپور2مؤسسات فناوري هند

و هم در زمينه پيش تمام اين مؤسسات برنامه آموزشي هم در زمينه آينده  بيني پژوهي
و برنامه درباره مؤسسه خاراگپور كه پيش. دارند . ريزي بلندمدت دارد بيني تكنولوژي

و مي زيرگروه بر جنبه6مؤسسه بمبئي با يك گروه در هاي مختلف آينده كار كند؛ آنها
.پژوهي را برگزار كردند اولين كارگاه خود را درباره آينده 1976ر نوامب

8مؤسسه علوم هند، بنگلور

و گروه تحقيق، مديريت، انجام دوره اين مؤسسه پيش و بيني تكنولوژي ها، سمينارها
مي هاي مختلف فناوري پژوهش در جنبه جدا از كارشان در مواد. دهد هاي آينده را انجام

و خدمات غذايي، ريزي خانواده، فلزات، مواد بهداشتي، گروه مطالعه بر برنامه انرژي
و صنعت فوالد فعاليت دارند .معدني، صنعت آلومينيم

___________________________________________________________________________ 
1. Prof. M. S. Swaminathan 
2. Indian Institutes of Technology (IITs) 
3. Kharagpur 
4. Delhi 
5. Madras 
6. Kanpur 
7. Mumbai 
8. Indian Institute of Science, Bangalore 
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1نو دهلي توسعه، درحال جوامع مركز

و با تأثير بر فناوري بر اين مركز، مطالعات را بر تشكيالت اجتماعي آينده هاي آينده
و گزارشمي تشكيالت جامعه انجام مي هاي كار هايي در زمينه دهد . كنند شان را منتشر

.دارد حيدرآباد Administrative Staff College اين مركز همچنين يك مجله به نام
 ميالدي در اين كالج انجام 2000شده بر پروژه نرخ رشد در هند تا سال مطالعات انجام

بر. شده است و«آنها تحقيقي .احمد را به انجام رساندند عقيل، توسط»مقاصد هنداهداف

2بنياد فورد، دهلي

و عرضه كاالهاي 2000اين بنياد در سال مطالعات حمايتي در برخورد جامع در تقاضا
.خاص در آينده را داشته است

3هاي شهري مركز سيستم

و آموزش شهري بخشي آينده اين مركز در بمبئي برنامه ميهاي تحقيقاتي دهد را انجام
هاي شهري آينده محيطي در سيستمو درحال حاضر كار به حداقل رساندن آثار زيست

.را به عهده دارد

4بهارات LTDهاي الكتريكي سيستم

مي گروه برنامه ترين كند كه شايد قوي ريزي اين شركت بر محصوالت جديد انرژي كار
هاي انرژي آنها روي سيستم. دوربرد در هند استريزي شركت صنعتي هاي برنامه گروه

و آن را به روش دلفي كه احتماالً اولين برنامه آينده كار مي ريزي دلفي در هند كردند
.است انجام دادند

5ماشيني هندوستان، بنگلور LTDابزارآالت

و همچنين يك تالش مهم پيش  بيني در صنعت ماشين ابزار اين شركت دو مطالعه دلفي

___________________________________________________________________________ 
1 Centre for Developing Societies, New Delhi 
2. Ford Foundation, Delhi 
3. NITIE ،Urban Systems Centre at NITIE, Bombay.  
4. Bharat Heavy Electricals Ltd, New Delhi.  
5. Hindustan Machine Tools Ltd, Bangalore.  
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ريزي يك گروه آنها همچنين درحال برنامه. ميالدي انجام داده است 2000در سال
.بيني تكنولوژي براي اداره مركزي خود هستند پيش

1هاي تاتا گروه شركت

و برنامه اين مركز آموزش مديريت تاتا در پونا شامل آينده در برنامه مدت بلند ريزي پژوهي
و آموزشي را عهده در تاتا مطالعات در سيستم. دار است درسي هاي انرژي مواد شيميايي

و درحال تأمين بودجه مطالعات پيش آينده را انجام مي .بيني فناوري ديگر است دهد

2شركت آلومينيم بهارات

و فوالد ميالدي به وزارت معادن 2000گزارشي از صنعت آلومينيم در هند تا سال
.شده بود توسط اين شركت ارائه

3سازمان فوالد هند

به 2000سازمان گزارش مهمي از فوالد هند در سال و طور منظم ميالدي آماده كرد
.هاي بلندمدت براي صنعت فوالد دارد ريزي برنامه

ين گروه تحقيقتر مهمپژوهي، شايد هاي پژوهشي مورد بحث در آينده از سازمان
به شده تشكيل 400آنها از هيئتي حدود نفر. است4عمليات، در باردا عنوان اند كه اساساً

مي يك آژانس مشاوره در فعاليت مركز جوامع درحال توسعه،. كنند هاي اين گروه عمل
در نو، در مطالعات گسترده پيش در دهلي و بنياد فورد، مستقر بيني اجتماعي هستند
ا دهلي .حمايت كرده است» هند مجدد«ز مطالعات بر نو، يكسري

و برخي از اتحاديه درنهايت، برخي از شركت و هاي بزرگ هندي هاي صنفي
مدت هاي بزرگ در مطالعات بلند ريزي شركت ويژه براي برنامه مؤسسات درحال حاضر به

.فعال هستند

___________________________________________________________________________ 
1. Tata Group of companies.  
2. Bharat Aluminium Company.  
3. Steel Authority of India.  
4. Baroda 
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 نگاري هند آينده.6-16
 است آيندهاز بينشي تحصيل بلكه نيست، آينده پيشگويييا بيني پيش نگاري، آيندهاز مراد
 براي آمادگي يعني ايم، گذاشته آيندهرا نامشكه نشيبيو پرفرازو پرمخاطرهو تاريك راه تا

.مطلوب آينده ساختن راستايدر ممكن وجه بهترينبه موجود منابع بردن كارهب آينده،
 اكثردراي سابقهبي سرعتبا فناوريو علم نگاري آينده هاي فعاليت امروزه
.اجراستو پيگيري حالدر توسعه درحال كشورهاي حتيو يافته توسعه كشورهاي
 براي ملي برنامهيك تدوين براي تالش اولين كشورهاست، ايناز يكي هند كشور

 آغاز نهرو لعل جواهر رياستبه ريزي برنامه ملي كميته تشكيلبا 1938 سالدر هند،
به منجركه سياسي هاي آشوبو دوم جهاني جنگ بروز علتبه كميته اين كار. شد

 ملي كميتهكه بود 1948 سالدر تنها. يافت توقف شد، كنگره اعضاي استعفاي
. كند منتشرو تهيهرا هايي گزارش توانست ريزي برنامه

يك داشتناز) انجاميد طولبه نيمو قرنيك حدودكه( استعمار دوره طولدر هند
را هندكه( انگليس استعمار سلطه كناردرمسئله اينو بود محروم ملي متمركز دولت
.شد مردم مياندر جهلو فقر تثبيت موجب) بود داده قرار آسيادر خود فعاليت مركز

 عنوانبه هند،و آمد دنيابه جهان دمكراسي ترين بزرگ،1947 اوت15شب نيمه از
 افسانهبر آميز، مسالمت انقالبي طريقاز، كهنه استعماربا مبارزه پرچمداراناز يكي

 مهاتما. يافت دست استقاللبهو كشيد بطالنخط بريتانيا استعمار بودن جاودانه
را ملي كنگره رهبريو نپذيرفت حكومتدررا مقامي هيچ هند استقاللازپس گاندي،

 اين شد، ترور هند، استقاللازپس ماه6 گاندي وقتيرو ايناز. داد نهرو لعل جواهر به
.گرفت برعهدهرا انقالبازپس هند سازي نظامكه بود نهرو لعل جواهر

ازو داد تشكيل اقتصادي برنامه كميتهيك هند كنگره هندوستان، استقاللاز پس
.اند شده اجراو تهيه كشور ايندر مختلفي هاي برنامه بعدبه آن

 اركان هندوستان،در ريزي برنامه منظوربهو شده آغاز هند نگاري آينده زمانآن از
 هيئتيا دپارتمان ملي، توسعه هيئت مركز،در ريزي برنامه كميسيون نظير نهادهاييو

 بودند، مردم مختلف سطوحدركه نهادهاييو كارشناسان ها، ايالتدر ريزي برنامه
 قابل نقش هاNGOو علمي هاي تشكلو قانونگذارانوها ايالتو مركز نمايندگان
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 نهادها اينو مؤثر بودهها برنامه تدويندر نحويبهيكهر بودندكه دارارا توجهي
. اند ساخته بدل ريزي برنامهدر موفق كشورهاياز يكيبهرا هندوستان

 دورانازآن اول دورهكه كرد تقسيم دورهسهبه توانميرا هند اقتصاد تاريخچه
 هفدهم قرناز انگليس استعمار دوران. داشت ادامه هفدهم قرنتا استعماراز پيش
 1947 سالاز سوم دوره. گيردمي پايان 1947 سالدر هند استقاللباو شودمي شروع

.دارد ادامه حاضر حال تا
 تبديل توسعه درحال كشورهاي ثروتمندتريناز يكيبه هند كنون،تا 1990 سال از
 همواره كوچك گرد عقب چند استثنايبه كشور اين اقتصاد مدت ايندر است؛ شده

 زندگي،به اميد افزايش همچون هايي مؤلفهبا رشد اين. است داشته چشمگير رشدي
.است شده همراه غذايي امنيتو باسوادي ميزان
 زيرساختبه هند ساله پنج هاي برنامهاز نيمياز بيش تقريباً استقالل زمان از

 رساني،آب زمينهدر عظيم هاي پروژهدرها سرمايه بيشتر. است شده داده اختصاص
.است شده صرف اجتماعي هاي بخشو ارتباطات نقل،و حمل انرژي،
از بلكه،بود خواهد اسيمكرد ترين بزرگ تنهانه 2087در هند نگرها، آينده گفته به
 كرد اعالم متحد ملل سازمان. باشد كشور ترين پرجمعيتتا گرفت خواهد پيشي چين
 ميليون 300و داشت خواهد آينده دهه هفتدر نفر ميليارد6/1تا5/1 بين هند كه
شد 2017به جمعيتي كه در سال نفر ،2050 سالدرو همچنين داشته اضافه خواهد
. بود خواهد نفر ميليارد 1.65با برابر

با مقايسه در و كشوري در افزايش با چين هند جمعيت بر چين پيشي خواهد گرفت
 تحت عنوان,PriceWaterhouseCoopers سوياز گزارشيبه توجهبا.شد خواهد غني

در داخلي ناخالص توليد رودمي انتظار؛»2050 سالدر جهان«  سالتا برابر شرايط آن
و متحده اياالتبه 2040  ظاهر جهان كنندگان مصرف ترين بزرگاز يكي عنوانبه هند برسد
1.شد خواهد

 مرتبط جهان سراسرو منطقه وقايعبا شدتبه آينده سال20طي هند پيشرفت
 اقتصاد چهارمينبه 2020 سالتا هندكه زندمي تخمين جهاني بانك. بود خواهد

___________________________________________________________________________ 
1., Ravi Agrawal CNN, 2017.  
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را كاالها صادرات براي جديدي هاي فرصت تجارت سازي آزاد.شد خواهد تبديل جهان
 افزايش وارداتاز رقابتبا مقابله براي داخلي صنعتبر فشاركه حاليدر كند،مي فراهم
 چشمگيري طوربه كشاورزي محصوالتو پوشاك منسوجات، براي جهاني بازار. يابد مي

به دارد بستگيآن ظرفيتبه صادرات براي هند توانايي اما يافت، خواهد گسترش
.خدماتو وري بهره كيفيت، قيمت، المللي بين استانداردهاي افزايش

 ترسيم نوآورو كارآفرين پرانرژي، ملتيكرا هند 2020 سالدر هند نگري آينده
 هند،1كرد خواهند زندگيتر سالمو داشت خواهند بهتر تغذيه كشور اين مردم. كند مي
 گذاري سرمايهو تكنولوژي تجاري، لحاظازوشد خواهد يكپارچه بيشتر جهاني اقتصاد با

 امنيتدر ثباتبا درآمدو اشتغال تحصيالت، سطح افزايش. بود خواهد اصلي بازيكن
.كرد خواهد كمك هندبه اجتماعي محيطو داخلي

از گــرفتن الهــام بــا مــيالدي80 دهــه اوايــلاز كشــورها ديگــر ماننــد هندوســتان
يها زيرساختو نيازها اساسبر همچنينو متحده اياالتو ژاپن نظيررو پيش كشورهاي
.اند كرده فناوري هاي اولويت تعيينبه اقدام خودشان موجود
 توجـه بـه نيازو بود سنتيو فرسوده كشور اين فناوريو صنعتيها بخش اينكه با
و متخصصــان هشــتاد دهــه ميــاني هــاي ســالاز ولــي داشــت، بازســازي جهــت بســيار
و هـا برنامه ريزي پايهبه شروع دولتي مسئوالن مستقيم نظر تحت فناوري اندركاران دست

 اواسطاز دليل همينبه. اند كرده كشور اين وصنعت فناوري آينده براي اجرايي نهادهاي
 اند بوده دولتي نهادهاي بيشتركه كشور اين اندركاران دستو مسئوالن ميالدي80 دهه
 ايـندر فنـاوريو علـوم توسـعه براي مناسب راهكارهاي ايجاددر سعي فراوان تالش با

.ستاجرا حالدر نيز اكنونهمو شده شروع هايي برنامه راستا ايندر. اند داشته كشور
 برنامهدر مطرح موضوعات بررسيو مقايسهازكه اهميتبا نكاتازاي پاره
:از عبارتند اند، شده حاصل هندوستان نگاري آينده

 گسترده سواحلوها رودخانه فراوان، آبي مسيرهاي داشتنبه توجهبا هند)الف
.است داشته معطوفها فناوري اينبه خاصي توجه آبي

و هندوستان باالي جمعيت ميزانبه توجهبا سالمتاز مراقبت موضوع)ب

___________________________________________________________________________ 
1. Gupta ،2002, p 3 



ـ آينده  1237 پژوهي در هند فصل شانزدهم

 مشكالت كردن مرتفعبه نياز همچنينو موجود هاي بيماري نظير خاص مشكالت
.است داده اختصاص خودبهرا مهم بسياراي حوزه كشور ايندر بهداشتي
 احساسو اخير هاي سالدر هندوستان كشور باالي صنعتي رشدبه توجهبا)ج
در موجود انساني نيروي بالقوه توانايي همچنينو حسگرهااز استفادهبه صنعت بخش نياز
.است شده ارائه فعالاي حوزه صورتهب زمينه ايندر فعال علمي نيروي لحاظاز كشور اين

و الكترونيك زمينهدر هندوستان كشور انساني نيروي باالي توانبه توجهبا)د
و حسگرها الكترونيك، خدمات نظيرآنبا مرتبط هاي حوزهو موضوعات افزار نرم

.است گرفته قرار توجه مورد خوبيهب افزار نرمو الكترونيك
در، 2020 سالتا آينده فناوري اولويت عنوانهب شده ارائه موضوعاتازاي پاره)ه

درو است بوده ژاپنو متحده اياالت مثل كشورهايي نگاري آينده قبلي هاي برنامه
كه است امر اينبر تأكيدي موضوع اين. است نشده ديده كشورها اين جديد هاي برنامه
و فرهنگي هاي زيرساختو اجتماعي- اقتصادي ساختاربر منطبق بايد نگاري آينده برنامه

.شود لحاظآندر كشور فناوريو علوم پيشرفتگي ميزانو بوده كشورها صنعتي همچنين
 علميو فني هاي زيرساختبر تكيهبا بعدبه ميالدي80 دهه اواسطاز هندوستان كشور

 توسعه زمينهدر فعال توسعهو تحقيقيها بخشاز دولتي حمايتبر تأكيدبا همچنينو خود
.است داشته خود جمعيت روزافزون نيازبه پاسخگوييدر سعي كشور علميو صنعتي
با پذيري رقابت همچنينو فيزيكيو اجتماعيمتسالبا همراه بهتر اقتصادي به
 فناوري هاي اولويتو جذاب هاي فناور مسير ايندر. است پرداخته دنيا كشورهاي ساير

 مشخص كشور ايندر فناوريو علوم سياستگذاران توسط كشور اين شرايطبا سازگار
 نگاري آينده اين تأثيراز خوبي هاي نشانه اكنونهم. اند گرفته قرار مطالعه موردو شده
 آينده هاي غول عنوانهب چين همراهبه كشور اينو شده نمايان كشور اين اقتصاد در

.اند شده شناخته جهان اقتصادي
 اقتصادي هاي پيشرفت اكنون، آوردمي يادبهرا تنگدستيو فقر هند، نام روزي اگر

كه هاست مدت. است كرده جلب خودبهرا همگان توجه كشور اين علمي رنسانسو
 فروشو آيدمي شماربه عادي امري كشور ايندر خارجي عظيم هاي گذاري سرمايه
.است يافته افزايش شدتبه جهان بازارهايدر هندي كاالهاي
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 گيري نتيجه
هـاي هرچنـد هـردوي اينهـا شـيوه. شـود بينـي اشـتباه مـي گاهي با طالع مطالعه آينده،

پژوهـان آينـده. بيني آينده هستند، اما وجـه اشـتراك چنـداني بـا يكـديگر ندارنـد پيش
و قدر نسبت مـي برخالف طالع دهنـد بـر ايـن بينان كه رويدادهاي آينده را صرفاً به قضا

ا باورند كه جهان آينده از طريق تصميم و ميها بـا وجـود ايـن گيرد قدامات انسان شكل
و تحقق آينده براينگار آينده مي پذير هاى مطلوب محتمل .كند تالش

كشـورهاي درحـال توسـعه بـهنيو همچنـيكشـورهاي صـنعت در عصر حاضر همه
هـم ماننـد ديگـر كشور هنـد. اند پژوهي در راه رسيدن به آينده بهتر پي برده ندهيآتياهم

و بــا پژوهــي در حــوزه كشــورها بــه آينــده بــرهيــتكهــاي مختلــف توجــه خــاص داشــته
فن رساختيز و همچنيو علميهاي تنيخود هـاي از بخـشيدولتـتيـ بـر حماديـكأبـا

زمقيتحق سعيو علميتوسعه صنعتنهيو توسعه فعال در نييدر پاسخگويكشور ازيـ بـه
فيدي بهتر همراه با سالمت اجتماعاقتصابه خودتيروزافزون جمع نيو همچنـيكـيزيو

سارييپذ رقابت دنريبا تـيهاي خوب اكنون نشانههم. استپرداختهايكشورهاي نيـاريثأاز
ا ندهيآ اانيكشور نمانينگاري در اقتصاد و چنيشده هـاي عنوان غولهبنيكشور به همراه
جهاني شـدن اقتصـاد، فرايند گيريو همزمان با اوج اند اقتصادي جهان شناخته شده ندهيآ

.دهندگان بخش فناوري در جهان تبديل شده است ترين خدمات به يكي از بزرگ
پ مسيادهيچيكشور  االتيـاايـنيچاينسبت به اروپاخيدر تاررشيمانند هند كه

و احتمال بسـ كامالً متحده نييوهاياز سـنارياريمتفاوت بوده دوم قـرن مـهيرا كـه در
مكميوستيب م شود،يظاهر بـه اهـدافدنيرسـيهند در تالش خـود بـرا دهد،ينشان

ريو ســاينــابرابر،يكــاريبه،يســوءتغذ،ينگبــردن فقــر، گرســنيماننــد از بــياجتمــاع
اي استوارو اقتصادياجتماع هايتيمحروم و ،يالديمـ 2050كشـور در سـالنيـ است

و آگاه داري حكومت،يدر فناور راتييهمراه با تغ بهيطيمحستيزيبهتر يسـو حركت
و در تجـارت جهـانيط وقفهيبرا شدنيجهان و حكومـت جهـانديـ تول،يكرده يغـذا
اسـت از آنچـهيا نانـهيب خـوش نسـبتاً دگاهيـدنياتيدرنها. نقش داشته باشد توانديم

آ38ممكن است در  آبه ندهيسال .ديدست
در در اين سال وبهپژوهي موضوع آيندهها هند وزخوبي كار كرده هـا رتخانهانه تنها
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وو كانونو ادارات وابسته  كننـد، بر ايـن موضـوع كـار مـي مؤسسات خصوصيهاي تفكر
و برنامـه هايي مانند مطالعات دلفي، سناريوسازي، پيش با آموزش روش بلكه ريـزي بينـي

به بلندمدت در دانشگاه و مؤسسات تـر توانسـته اسـت مسـيرو منسجمتر صورت علمي ها
به سريع و سوي آينـده تري را تـر ماننـد هـاي سـنتي در كنـار حـوزه اي بهتـر طـي كنـد

و اقتصـادي، در حـوزه  و هـاي موضوعات نظامي، امنيتي اجتمـاعي، جمعيتـي، فرهنگـي
و شـناخت علمـي از آينـده شناختي، مقوله آينده روان و بـه يـك مسـئله را پژوهي مهـم

كهبه.ده استكر ديلروشمند تب و جامعـه استمداران،يسطوري و اقتصـاددانان شناسـان
غيمحققــان دانشــگاه گــريد ــهيردانشــگاهيو درينحــو در هنــد ب نگــاه بلندمــدت را

ا دادهيخـود جـايهـاشهيو اندهايريگميتصم و در  قـاتيتحقجيراسـتا از نتـانيـ انـد
آ ايپژوه ندهيمؤسسات بسپژوهان ندهيآيهادهيو .اند كردهيارياستفاده
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 پژوهي در تركيه آينده
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٭نيا حسين صدري
و 783 تركيه و تقريباً برابر 562هزار كيلومتر مربع مساحت، كمتر از نصف ايران وسعت

در اين كشور همچنين تمدن ديرپايي را نمايندگي مي1.با كشور ما جمعيت دارد كند كه
از-به استثناي ايران- اي از منطقه مقاطعي از تاريخ، بخش گسترده و نيز اراضي وسيعي

د و قرار.ر تصرف خود داشته استمناطق جنوبي اروپا را گرفتن وضعيت خاص جغرافيايي
و اروپا، همچون امروز كه موقعيت سوق الجيشي در نقطه اتصال دو قاره كهن آسيا

و غرب تبديل كرده،همنحصرب و اين كشور را به محل اتصال شرق فردي به تركيه بخشيده
اين كشور قرار داده، سبب بروز هايي كه در اختيار در طول تاريخ نيز همزمان با فرصت

و كشمكش جنگ در ها .شده است» آناتولي«و» آسياي صغير«هاي تاريخي متعددي
آنهماگرچه و از اينك قريب به يك قرن از سقوط امپراتوري عثماني گذشته

و محصور  امپراتوري نامدار مدعي مركزيت خالفت اسالمي، چيزي جز تركيه محدود
ها هنوز هم به اقدامات باقي نمانده است، با اين وصف ترك شده در مرزهاي مشخص

مي سلطه و تجديد جويانه اسالف خود در آن امپراتوري و بعضاً آرزويي جز احيا بالند
اين نكته را نيز نبايد از نظر دور. پرورانند حاكميت فراگير آن امپراتوري را در سر نمي
و اقتدار اين خالصه نميداشت كه تاريخ تركيه در امپراتوري عثماني  شود، زيرا حاكميت

با كه قدمت اين كشور دست حاليدرامپراتوري صرفاً مربوط به چند قرن اخير است  كم
مي تمدن و روم برابري . كند هاي مشهور قبل از ميالد در يونان

و قريب باري، كشوري كه اكنون تركيه ناميده مي ميليون نفر جمعيت80شود
و سرزميني تجربه2دارد هاي متفاوتي در طول قرون متمادي به لحاظ گستره جغرافيايي

___________________________________________________________________________ 
.اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش مركز ارشد پژوهشگر٭

1. http://istanbul. mfa. ir/index. aspx?fkeyid=&siteid=62&pageid=9881 
 663و هزار 463و ميليون79 كشور اين جمعيت 2015سالدر تركيه رسمي سرشماري هجدهمين براساس.2
 Turkish Statistical Institute;Turkish:(Türkiye İstatistik تركيه آمار مؤسسه منبع،. است شده اعالم نفر

Kurumu or TÜİK) 
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از را پشت سر گذاشته، گاهي مقهور قدرت و غربي خود شده، در مقاطعي هاي شرقي
در تاريخ تا تصرف بخش و و مناطق جنوبي اروپا پيش رفته هاي وسيعي از خاورميانه
ا ايامي همچون سال و ضعف، به اضمحالل هاي پس از جنگ جهاني ول از سرناچاري

و ديگر قدرت و توسط انگليس هاي پيروز امپراتوري جهانگشاي عثماني رضايت داده
.جنگ جهاني اول در مرزهاي كنوني خود خالصه شده است

هاي تركيه امروزي نه تنها بر آوارهاي امپراتوري عثماني كه بر تاريخ به تعبير ديگر، پايه
و لذا در بررسي كهني بنا شده است كه قدمتي به درازاي قرون متمادي قبل از ميالد دارد

و آينده اين كشور به1»پژوهي در تركيه آينده«هر موضوعي ازجمله  طور بايد گذشته، حال
به؛پيوسته مورد مطالعه قرار گيرد شماربهاي از علوم جديد نگري شاخه رغم اينكه آينده زيرا

و حتي جوامع ابتدايي فاقد رود، ولي واقعيت اين مي است كه هيچ يك از جوامع بشري
و آينده و تركيه طول تاريخ نيز از اين قاعده كلي مستثنا نيست نگري نبوده سياست . اند

و) دوران معاصر(زمان حال- كه مرور آن ضرورت دارد-بنابراين، عالوه بر گذشته
بر خود آينده نيز مرتبط با آينده و همين اساس در اين گزارش پژوهي هستند

و بالفصل شامل2»نگري تركيه پژوهي يا آينده آينده« در سه مقطع زماني به هم پيوسته
و بررسي قرار گرفته است و آينده مورد مطالعه .گذشته، حال

تري نيز بشوند، توانند شامل مقاطع جزئي بديهي است كه هريك از اين مقاطع مي
مي تاريخ تركيه از هزارهكه چنان و قرون قبل از ميالد آغاز و پس از ميالد حضرت ها شود

و انقالب سال)ع(مسيح  از» آتاترك«1923نيز تا فروپاشي امپراتوري عثماني 19بيش
به همين ترتيب تاريخ جمهوري تركيه نيز از بدو اضمحالل امپراتوري. گيرد قرن را دربرمي

___________________________________________________________________________ 
»Gelecekçilik«و»Gelecekbilimi« واژهاز اغلب»Futurism«يا نگريآينده جايبه استانبولي تركيدر.1
. شودمي استفاده»پيشامدها«يا»روها پيشدر« علمو»داني آينده« معنيبه ترتيببه
با ايتاليايي شاعرو نويسنده»مارينتي تومازو فيليپو« جهاندر بار نخستين برايكه دارد وجود باور اين تركيهدر.2

 بنيانرا علم اين بناي سنگ فرانسه، فيگاروي روزنامه در 1909 سالدر) نگري آينده( فوتوريسم بيانيه انتشار
و سرعت پويايي، آنان، اصلي دغدغهو بيزارند گذشته هنراز نگرهاآينده: گويدمي بيانيهآندر مارينتي. است نهاده

بر انسان پيروزي مهم بسيار هاي نشانهرا صنعتي شهرهاي نيزو هواپيما ماشين، انواع ساختاو. است تكنولوژي
. دانستمي طبيعت

www. istanbulsanatevi. com/resim-ekolleri/futurizm-nedir Fütürizm, İtalya'da Başlayan Bir 
Resim, Heykel Ve Edebiyat Akımıdır.. .. İtalyan Şair Ve Tiyatro Yazarı Filippo Tommaso 
Marinetti 1909'da 'Le Figaro' Gazetesinde Fütürizmin Esaslarını Belirten Bir Yazı Yayınladı.
Böylece Fütürizm Akımı Başlamış Oldu.  
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و حاكميت مصطفي و تاكنون ادامه يافته است) آتاترك(كمال پاشا عثماني .آغاز شده
از آنجا از و وقايع فرداها نيز كه بسياري از رويدادهاي كنوني ريشه در گذشته دارند

و ديروز ناشي مي در شوند، بنابراين پرداختن به موضوع آينده تصميمات امروز پژوهي
و.د بوديك كشور بدون توجه به گذشتة آن امكانپذير نخواه به بيان ديگر سير پيشرفت

هاي يك زنجير، بالانقطاع است كه همچون حلقهفرايند تحول جوامع بشري يك
و در اتصال با يكديگر بازتاب مي و آينده را در كنار .دهد گذشته، حال

 پژوهي تاريخچه آينده.1-17
بنا شده است، زيرا اين هاي بشري ترين تمدن هاي يكي از كهن هاي تركيه امروز بر شانه پايه

و غرب، در  و مستقر شدن در مسير بين شرق كشور به سبب موقعيت جغرافيايي خاص خود
و نشيبي داشته، گاهي از  و بعد از ميالد، سرگذشت بسيار پرفراز طول تاريخ اعم از پيش

در سوي تمدن روي تمايل يا اضطرار رو به و هاي شرقي همچون تمدن هخامنشي آورده
و روم را قبله گاه خويش قرار داده است عي نيز تمدنمقاط .هاي غربي همچون يونان

و آناتولي در سده هاي پيش از ميالد تحت صرفنظر از اينكه مناطق آسياي صغير
و چه ابعادي  و روم بوده سلطه كداميك از سه تمدن عمده آن زمان يعني ايران، يونان

من داشته بهاند، در آن دوران مردم اين دو دليل كند بودن روند تحوالت، همچون طقه
و غيرمنتظره و رويدادهاي سريع در نبودهرو روبهاي ديگر مناطق جهان با تغييرات اند

و تعيين حالي كه قرن اي همچون ظهور آخرين كننده هاي بعدي حامل وقايع تاريخي
و اسالم به فاصله تقريبي  هم 600اديان توحيدي يعني مسيحيت و حوادث سال از

و نيز انقالب صنعتي بوده و لذا در اين گزارش آينده مربوط به رنسانس پژوهي تركيه اند
و سه بخش شامل در  حضرت ميالد مشتمل بر بعد از ميالد دوره ساليان قبل از ميالد

و)ع(مسيح  ظهور اسالم تا استقرار نظام جمهوريت تركيه در اوايل قرن تا ظهور اسالم
و . نگري در تركيه معاصر بررسي شده است آينده بيستم

ـ سده  هاي قبل از ميالد بخش يكم

و همچنين تحوالتي كه بعدها منجر به تصرف استانبول كنوني يا و قرائن تاريخي از شواهد
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هاي آيد كه در سده دست سلطان محمد فاتح شد، چنين برميبه) كنستانتينوپل(قسطنطنيه
دو6امروز آن كه تركيه با معنايبه جغرافياييهاي قبل از ميالد مرزبندي و كشور آسيايي

و در طول هزاره1كشور اروپايي هم مرز باشد، هاي هاي قبل از ميالد بخش وجود نداشته
و آناتولي به و طور مكرر توسط امپراتوري زيادي از مناطق موسوم به آسياي صغير ها

اي تمدن و مطرح آن دوران همچون و روم دست به دست شدههاي قدرتمند .اند ران، يونان
و نيز محققان3»گزنفون«و2»هرودوت«اساس روايت مورخان مشهوري همچون بر

از5)آنا دولو(و آناتولي4اند، منطقه آسياي صغير معاصري كه در مورد تاريخ تركيه مطالعه كرده
و تاز اقوام مختلفي  و منابع آبي متعدد، محل تاخت ديرباز به سبب وجود اراضي حاصلخيز

و نيز لشگريان امپراتوري ها، رومي همچون آريايي . هاي دوردست همچون چين بوده است تبارها
هايي كه در مقاطعي از هزاره دوم ين سلسلهتر مهمبراساس منابع تاريخي موجود،

د و آناتولي قبل از ميالد از) تركيه امروزي(ر آسياي صغير و اقداماتشان بيش حاكم بوده
___________________________________________________________________________ 

،352عراق،252 گرجستان،240 بلغارستان،499 ايران،268 ارمنستان،9 آذربايجان جمهوريبا كنوني تركيه.1
 همسايگان بقيهو اروپايي همسايگان يونانو بلغارستان. دارد مشترك مرز كيلومتر 206 يونانو 822سوريه
. هستند تركيه آسيايي

. 1356ايران، هنرو ادب فرهنگستان انتشارات تهران،. مازندراني وحيد ترجمه هرودوت، تاريخ.2
 اساطير، ناشر،. سالور مسعود: اهتمامبه سالور ميرزا حسينقلي: مترجم گزنفون، يوناني، هزار10 بازگشت.3

(اسالماز پيش ايران تاريخ: موضوع .2005 .( 
 قمري پنجم سدهدر مناطق اين. شودمي اطالق كوچك آسياييا صغير آسياي تركيه شرقي مناطقبه.4
در هيچگاه مناطق اين اينكه رغمبه درآمدند، اسالمي كشورهاي زمرهدر سلجوقيان استيالي دورهدر) ميالدي11(

. اند شده ناميده روم اعراب، ازسوي اند، نبوده روم زمره
 ها، بيمارستان ها، دانشگاه مدارس، عنوان اين تحتو كنندمي تلفظ»آنادولو« تركيهدررا آناتولي واژه.5

و مادر معنايبه تركي زباندر»آنا« لغوي نظراز. اند شده ايجاد كشور ايندر متعددي مراكزوها خبرگزاري
در. باشد نعمتاز سرشار مادري سرزمين معنيبه تواندمي اصطالحاً آنادولو لذاو است»پر« معنايبه»دولو«

 خورشيد خاستگاهيا مشرق معنايبه»آناتوله« يوناني ريشهازرا آناتولي تاريخي منابعاز برخي حال همين
بن قدامه( الناطليق،)107 خردادبه، ابن( الناطلوس عنوان تحت آناتولياز اسالمي منابعدركه چنان اند دانسته
 شده ياد شرقيا»خاور« معنيبهجا همه) 1/137 خلدون، ابن( ناطوسو) 184 حدودالعالم،( ناطليق،)257 جعفر،
ازو محدود اژه دريايبه غربازو مديترانه دريايبه جنوباز سياه دريايبه شمالاز آناتولي كنوني منطقه. است
:منابع. شودمي جدا اروپا اصلي سرزميناز داردانلو بسفر هاي تنگه طريق

http://www. pyragy. ir/post-316. aspx 
http://www. etymonline. com/index. php?term=Anatolia 
http://www. perseus. tufts. edu/hopper/invalidquery و  John Haldon, "Byzantium, a History", 
2002. P. 32.  
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و»هيتي«نگري را متبلور ساخته، دو سلسله ها، نمودهاي بارزي از آينده بقيه حكومت
 قبل از ميالد يك حكومت 1180تا1600هاي ها در فاصله سال هيتي. اند بوده» ليدي«

و شهر تأسيس سوريهو شمالي ميانروداندر حوالي مناطق آناتوليدر پادشاهي
به»خاتوشا« در را و به مرور  سازي، زمينه ساختمان عنوان پايتخت خود انتخاب كردند

1.توجهي دست يافتند هاي قابل آهني به پيشرفت مصنوعات ساختو كاربرد ارابه

كهد اي در اين منطقه شدن ها نيز در دوران حاكميت خود منشأ تحوالت عمده ليدي
قزيل(ازجمله آنها ايجاد اولين پادگان نظامي به سبك امروزي در حوالي رود هاليس

و طوالني عمدتاً براي مقاومت در برابر حمالت احتمالي) ترين رود تركيه آيرماق كنوني
و ايجاد چنين استحكامات نظامي حتي در2.لشكريان ايراني بود گويا تا آن زمان طراحي

سوم نبوده است اگرچه اين تدبير نيز از عهده مقاومت در برابر ميان جوامع غربي مر
و پيش از ميالد 545-546هاي كوروش در سالآساي لشكريان حمله برق بر نيامد

و عنوانبه»سارد«شهر با تصرفها ايراني »كرزوس«شكست پادشاه آن پايتخت ليدي
بهندپايان داد]آناتولياي غربيدر[ ليدي سلسلهبه عمر آنو كه آن سرزمينتمامي تبع

ميتركيه امروزبخش بزرگي از اي گونهبه ايران درآمدلشكريان به تصرف شودي را شامل
.قرار گرفتايران در غرب تركيه نيز در زمره متصرفات3»ازمير«شهر بندري كه

تا به از به مدت بيش پيش از ميالد 335سال دنبال اين پيروزي، سرزمين آناتولي
مي»ساتراپ«و توسط بودايران قرن در قلمرو دو اسكندر تا اينكهشد هاي ايراني اداره

پي)اي مقدونيه( مقدوني مهماه23در(در نبرد گرانيكوس ابتدا طي دو جنگ پي در
درو) پيش از ميالد 334سال در18(نبرد ايسوس سپس و  333نوامبر5ماه بعد

را، اين مناط)پيش از ميالد .از تصرف ايرانيان خارج كردق
به دست اشكانيان) جانشينان اسكندر(ها سلوكي اضمحالل حكومتپس از متعاقباً

و آناتولي،)خراسانيان-پارتيان(ايراني  قلمروبه بار ديگر متصرفات قبلي در آسياي صغير
كه رومياي كه در آن دوران، گونه ايران بازگشتند به با را در اشغال خود داشتند، يونان ها

تا پايان عصر كه البته اين وضعيت نيز پايدار نماند زيرا امپراتوري ايران همسايه شدند
___________________________________________________________________________ 

. 1392 چهاردهم، چاپ تهران، دانشگاه انتشارات اول، جلد،جهاني تاريخ دو، شارل الندلن،.1
. 101ص،1377 پنجم، چاپ اميركبير، انتشارات تهران، اول، جلد ايران، مردم تاريخ كوب، زرين عبدالحسين.2

3. İZMİR
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و شهر ساسانيان به مدت هشت قرن  طور مكرر توسطبهمناطق ساحلي آناتوليا ديگر ازمير
و روموقت مقتدر دو ابرقدرت شددر چندين مرحله يعني ايران 1.دندست به دست

و تمدن ايران بر عرصه اجتماعي ساكنان مناطق-هاي فرهنگي تأثير فرهنگ
و آناتولي بعد از گذشت حدود سال از آن زمان هنوز هم در 2350مختلف آسياي صغير

و سنن، جلوه و رفتار، نام آداب و نشانه هاي فرهنگ، سلوك و نيز كتيبه ها ها، ها
و تاريخي نبشته سنگ و آثار باستاني بهها مي اين مناطق .خورد چشم

 پژوهانه قبل از ميالد مصاديق آينده•

و سياستگذاري ريزي همچون امروز كه تركيه تمامي برنامه هاي خود را با هدف تقرّب ها
شب هرچه بيشتر به غرب تنظيم مي هاي خود را با رؤياي پيوستن به اتحادية كند، بسياري از

و در چارچوب اروپا به صبح مي و براي دستيابي هرچه سريع رساند تر به اهداف اين سياست
و همچنين براي تحت فشار گذاشتن اروپايي و سياسي مورد نظر خود ها، گاهي نيز اقتصادي

و رهبري آنها نيم نگاهي به شرق مي و در ضمن مديريت و اتحاد با كشورهاي اسالمي اندازد
ن پروراند، در سال را در سر مي يز با وضعيت كمابيش مشابهي مواجه بوده هاي قبل از ميالد

رو است به اين صورت كه در مقاطعي از ايام تحت تأثير پيشرفت  سويبههاي تمدن ايران
و موقعيت بهتر، و يافتن آينده و توسعه بيشتر و در مقاطعي نيز به اميد پيشرفت شرق آورده

و به هاي غربي مسلط آن زمان همچون امپراتوري يونان را الگو تمدن ي خود قرار داده
.يا يوناني زده شده است2»هلنيسمي«اصطالح

___________________________________________________________________________ 
1. http://azrurmia-turkiye. blogfa. com/post/1456 

 آسيايدر روم سلطه استقرارتااو فتوحاتازو شودمي آغاز شرق به اسكندر هاي لشكركشياز هلني دوران.2
 غربو شرق تمدن درآميختگيبا]. ميالدي اول قرنتا ميالداز قبل سوم قرناز[ انجامدمي طول به مصرو صغير

 نخستين برايرا»هلنيسم« واژهكه است ذكر شايان. است شده شكوفاتر رفته رفته دوران اين) خاورميانهو يونان(
و سياسي تاريخازاي دورهبه نام اينآنازپسو برد كاربه ميالدي 1836 سالدر آلماني تاريخدانيك بار

 بود، اسكندر مرگاز پس يونان امپراتوري مناطقدرها دولت آمدن پديدآن مشخصه كه يونان هنريو فرهنگي
 اين تئاترهايكهاي گونهبه شدندتر بزرگ بسيار كالسيك ازدورانها ورزشگاهو تئاترها هلني، عصردر.شد اطالق
 اين. شدند ايجاداي تازه عمومي بناهاي شهرهااز بسياريدر. دادندمي جاي خود درونرا تماشاچي هزارهاده عصر

 ايندر. داشت همراهبه نيزرا شرق فرهنگي ميراث زيرا بود، همراه نيز كيفي تغييراتبا هلني مدنيت گسترش
از يونان كالسيك درفرهنگكه كشاورزيو جراحي طب، طبيعي، علوم دقيقه، علوم فنون، مانند هايي رشته دوران

←به هنراي اندازهتاو ادبيات فلسفه، اجتماعي، علوم درمقابلو يافتند اهميت بودند برخوردار تري پايين موقعيت
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و آناتولي در و حاكمان آسياي صغير بنابراين همچون ديگر مردمان، فرهيختگان
و قرون قبل از ميالد از آينده طول هزاره بي ها و تغيير مكرر رويكرد بهره نبوده نگري اند

و  به دوراز دقيقاً ناشي برعكس آنها از غرب به شرق و با هدف دستيابي انديشي بوده
.آينده بهتر صورت گرفته است

و تجهيزات فلزي توسط به و عمراني، ارابه عنوان مثال ساخت تأسيسات زيربنايي
و ايجاد اولين پادگان نظامي توسط حكومت ليدي هيتي ها براي مقاومت در برابر ها

و عيني آينده نگري در اين منطقه حمالت احتمالي لشكريان ايراني ازجمله مصاديق بارز
به اين موارد البته بايد مصاديق. اند از ميالد بوده هاي قبل از جهان در آن مقطع از سال

و ادوات كشاورزي به قصد  و ابزار و بنادر و توسعه شهرها ديگري همچون ساخت
ها آثار اين دورانديشيكه چنانبرداري بيشتر از امكانات طبيعي را نيز اضافه كرد بهره

و موزه به هنوز هم در اقصي نقاط مي هاي تركيه .خورند چشم

)ميالدي 610( اسالم ظهورتا)ع( عيسي حضرت ميالدازـ دوم بخش•

از مسيحيت به ين اديان تاريخ بشر اگرچه همچون ديگر اديانتر مهمعنوان يكي
و خاورميانه اي دارد، با اين وصف به مراتب بيش از ديگر اديان توحيدي منشأ شرقي

و ابتدا  و سپس اروپا نفوذ كرده و آناتولي پيش از خود ابتدا در مناطق آسياي صغير
و تحوالت گسترده سر منجر به بروز تغييرات و سپس تاسر جهان شده اي در اين مناطق

و بعد از ميالد متمايز مي . سازد است كه اين مقطع را از تمامي مقاطع قبل
و اين اتفاق)ع(در آن مقطعي از تاريخ كه حضرت عيسي ديده به جهان گشودند

و تقويم ميالدي قرار گرفت و تاريخي متعاقباً مبناي سال  610تا سال1فرخنده، مهم

 ميانها جنگ گسترشو دريايي بازرگاني رشد وسيع،اي گسترهدر شهرها پيدايش. شدند كشيده انحطاط→
 داد ارائه انگيزي شگفت هاي نمونه هلني تكنيككه كردمي ايجابراها تكنيك تكميل زميني،و دريايي هاي قدرت

 مسافران براي عرشه روي هاي سالنوها اتاقدرو حمل خودبارا نفر هزاران توانستندميها كشتيكهايگونه به
    article. tebyan. net/216681. كنند فراهم تفريحو راحتي وسايل رتبهعالي

 هاي جدول اول ژان پاپ درخواستبه بنا»اكزيگيوس سيوس ديوني« نامبه رومي راهبي ميالد،از بعد 525 سالدر.1

 تقويم مبدأ عنوانبه)ع( مسيح حضرت تولد تاريخكه كرد پيشنهادو تهيه پاك عيد روز تعيين براي جديدي

←دسامبر25 جدولآندررا)ع( مسيح حضرت تولد روز نامعلومي، داليلبه سيوس ديوني. شود انتخاب مسيحيان
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و دين اسالم به1)ص(ميالدي كه حضرت محمد عنوان آخرين به پيامبري مبعوث شدند
نسخه از اديان توحيدي ظهور كرد، اهالي منطقه آناتولي يا تركيه امروزي از نظر اعتقادي 

بر الهه آيين مبتني(هاي رايج آن دوران معتقد به ميترائيسم عمدتاً تحت تأثير نگرش
م(، ايزيسم2)ايراني نور مادر نامداري از اهالي(و آيين سيبل) صريآيين معتقد به يك الهه

و بهرهكه ازآنجاو3بودند) آسياي صغير ها قرار داشتند، كشي متوليان اين آيين تحت ظلم
و به محض مطلع شدن از آموزه هاي توحيدي دين مسيحيت ازجمله در مورد برابري
و زنان نيز تساوي تكويني عموم انسان بهمي ها با يكديگر كه شامل بردگان رغم شد،

و تهديد طبقات حاكم مي- مخالفت -كردند كه ابتدا در برابر رواج مسيحيت مقاومت
و اراده خود مسيحي شدند آيين و با ميل 4.هاي مجعول پيشينيان خود را كنار گذاشتند

 پژوهانه مصاديق آينده•

و اسالم با اگرچه فاصله زماني بين ظهور آخرين اديان مهم آسماني يعني مسيحيت
به6يكديگر  با نظر نمي قرن بوده كه در مقايسه با طول تاريخ بشر چندان طوالني رسد،

اي در منطقه آناتولي بوده اين وصف همين دوران به ظاهر كوتاه شاهد تحوالت عمده

 
را حضرتآن تولد واقعي زمان موجود، اسنادو شواهد استنادبه محققان،از برخيكه درحالي كرد تعيين→

 طول سيوس توسط شده پيشنهاد تقويمدر. دانندمي سيوس توسط شده محاسبه تاريخاز قبل سال12تا4 حدود

كه است ذكر شايان.شدمي محسوب كبيسه،4 عددبر قسمت قابل هاي سالو روز شبانه 25/365 شمسي سال

. بود نيافته رسميت كليساها، مسئوالن مخالفت علتبه هنگامآندر ميالدي تقويماز استفاده

با،11و10 هاي شماره،1383 پاييزو تابستان طلوع، مجله تركيه، كشور مذهبيو ديني شرايط مقاله: مأخذ

. اصالح اندكي

. عبدابن محمد ابوالقاسم حضرت اسالم، مكرم نبي.1 در ميالدي 570 سالدر)ص( هاشمبن عبدالمطلببن..
. شدند مبعوث پيامبريبه بود، ميالدي 610 سالبا مصادفكه سالگي40درو متولد مكه شهر

 مربوط نگاره سنگ شكلبه ازدواجي سند كشف:شودمي متذكر،1383 نشرچشمه، ميترا، آيين. ورمازرن مارتين،.2

 ذكر نيزرا هيتي وقت پادشاه نامكه آناتولي،) Bogazköy( بغازكوي منطقهدر ميالداز پيش 1350سال حدود به

و شدندمي متوسلها اشوينو ايندرا وارونا،- ميترابه هنگامآندر منطقه اين اهاليكه دهدمي نشان است كرده

. گذاردمي صحه آناتوليدر ايراني- هندو طوايفاز اقوامي حضوربر همچنين سند اين. پرستيدندميرا آنها

. 1379 بهجت، انتشارات رضي، هاشم ترجمه، ميترايي، رازو پررمز آيين كومن، فرانتس.3
. همان.4
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ازنگ است كه هريك از منظر آينده و پيامدهاي ناشي ري اهميت وافري دارند، زيرا آثار
و نرمي كه در همين دوران در منطقه آناتولي روي داده و تصميمات سخت اند اقدامات
.نه تنها تا امروز ادامه دارند، بلكه احتماالً تا پايان تاريخ بشر نيز استمرار خواهند داشت

و آناتولي در فاصله ميالد) تركيه امروزي(به بيان ديگر مناطق آسياي صغير
پي رغم تحمل جنگبهتا ظهور اسالم)ع(حضرت مسيح  به هاي درپي ناشي از دست

ين مصاديقتر مهمو روم، شاهد برخي از1هاي ايران دست شدن توسط امپراتوري
از نگري بشر در آن زمان بوده آينده ين آنها اشارهتر مهماند كه در ادامه به مواردي
امپراتور» كنستانتين«هاي با اين توضيح كه اين مصاديق عمدتاً حاصل سياست شود مي

هنگام تسلط بر محدوده جغرافياييبهيا جانشينانش)ميالدي 337-274( مسيحي روم
.باشندمي- كه در آن دوران بخشي از قلمرو روم شرقي بوده است-آناتولي 

نرم مصاديق آينده) الف  پژوهانه

ــوان ــايد بت ــذهبي«از صــدور ش ــان آزادي م ــتانتين«مشــترك توســط2»فرم و3»كنس
كه به گسترش مسيحيت در مناطق مختلـف تحـت ميالدي 312در سال4»ليسنيوس«

و بـاالخص منطقـه آنـاتولي انجاميـد  و ابـداع5سلطه امپراتوري روم » صـليب«، طراحـي
___________________________________________________________________________ 

 جنوبدر انتاكيه منطقهتاو داد شكسترا تركيهبر حاكم روميان يكم شاپور ميالدي 265 سالدر مثال براي.1
 Chronology of Iranian. كرد پيشروي بود، آناتولي استراتژيكو آباد مناطقاز هنگامآندركه كنوني تركيه

History- part one . 
. جوان انديشه كانون انتشارات 632-617صص) اول جلد( مسيحيت تاريخ فضل، حقاني محمد.2
 سالدر پدرش مرگازپسكه بود روم قيصر چهاراز يكي كُنستانتينوس پسرو مسيحي امپراتور اولينوي.3

 شهر تأسيس آنهااز يكيكهشد امپراتوري ايندر زيادي تحوالت منشأ بعدهاو رسيد قدرتبه ميالدي 306

درو كرد صليب نمادبه منقشرا روم امپراتوري پرچم شدن مسيحيازپساو. است قسطنطنيهيا استانبول

 فروتنانه پذيرش مسيحيان، نسبي بودن اخالقيو نظم شودمي گفته. آمد نائل بزرگي هاي پيروزيبهها جنگ

 قرار تأثير تحترااو شعائرشان آميز مسالمت زيباييو اخروي سعادتبه يافتن دست اميدبه زندگي هاي نابرابري

. 765ـ6صص،1372 اسالمي انقالب آموزشو انتشارات مؤسسه سوم، جلد تمدن، تاريخ دورانت، ويل. بود داده

 بود، حكومتدر كنستانتين رقيبو شريك مذهبي آزادي فرمان صدور هنگامبهكه روم قيصرهاياز ديگر يكي.4
 يكديگربا جنگبه سال10 مدتبه قدرت تصاحب برايدو اين 324 سالتا 314 سالاز يعني بعد اندكي اما

.شد پيروز كنستانتين نهايتدركه پرداختند
. است بوده روم امپراتوري سلطه تحت هنگامآندر كنوني تركيه غربي مناطقاز زيادي هاي بخش.5
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» عمومي كليسـا شوراي«و تشكيل1عنوان نماد مسيحيت كه بعدها شهرت جهاني يافت به
نفـر از علمـاي وقـت 318واقع در شمال غربي تركيه كنـوني بـا حضـور» نيقيه«در شهر
هـاي بـين ظهـور پژوهانه نرم در فاصله سال ترين مصاديق آينده عنوان برجسته به2مسيحي

.مسيحيت تا اسالم نام برد كه پيامد هريك از آنها تا همين امروز نيز استمرار يافته است
نظيـر آزادي3عنوان مثال چندين بند از مفاد اصلي اعالميه جهـاني حقـوق بشـر به

در قرن قبل از قرن بيسـتم برمبنـاي آمـوزه16ها حدود مذهبي انسان هـاي مسـيحيت
و  فرمان آزادي مذهبي يادشده نه تنها قيد شده، بلكه عمالً بـه مـورد اجـرا نيـز درآمـده

ـ  و ب االخص منـاطق تحـت سـلطه امپراتـوري روم ترويج مسيحيت در تمامي نقاط جهان
و آسياي صغير  .صدور اين فرمان بوده است درنتيجهازجمله در مناطق آناتولي

بوده يكم واقع گسترش مسيحيت در آن دوران عمدتاً مديون اقدامات كنستانتين در
آن است كه برخالف حاكمان مستبد، ضمن اينكه خود همچون اكثر مردم مسيحي شد،

را در امور دست مسئوالن كليسا وي همچنين. معرفي كرد رسمي دينعنوانبه را
.اجرايي بازگذاشت كه تداوم اين روند نهايتاً به وقايع رنسانس منتهي شد

___________________________________________________________________________ 
 وقوعبه مسيحيان آزاروها شكنجهاز موج آخريناو فرمانبهكهـ)م284ـ305( ديوكلتيانوس حكومت دورهدر.1

 306 سالدر.شد آغاز نفر چهار اين بين قدرت جنگ متعاقباًو تقسيم قيصر چهار بين روم حكومتـ پيوست

 پسرشبهاو تسلط تحت منطقهو سپاه فرماندهيو درگذشت كُنستانتينوس نامبه قيصر چهارآناز يكي ميالدي

. رسيد) قسطنطين( كنستانتين

 يكيباتا كرد لشكركشيرم شهربه ميالدي 312 سالدر كند، فتحرا امپراتوري تمام داشت قصدكه كنستانتين

را صليبي تصوير آسماندر سپاهيانشواو حمله،از قبل روزكه است آمده تاريخدر. كند مبارزه خود رقباي از

با رفت،مي زوالبهرو روزكه هنگامي ظهر، حواليكه است گفته باره ايندر كنستانتين خود. كردند مشاهده

 روي»شو پيروز] عالمت[اينبا« عبارتكه ديدم خورشيد باالي آسماندررا نوراني صليبيك خويش چشمان

 كرده مشاهدهرا معجزه اين نيز بودنداو همراهكهوي سپاه لشگريان شدم، زده حيرت منظره ايناز. داشت قرار آن

را مسيح نشانه سربازانش، پرچم روي دادمي دستوراوبهكه شنيد صدايي خوابدر نيز بعد روز كنستانتين. بودند

و پيروز نبرد ايندراو. كنند نصب صليب عالمتها پرچم روي داد دستورشد بيدار خواباز چون. كند نصب

 پيترز؛ئي.اف اسالم؛و مسيحيت يهوديت،. كرد پيدا تسلط امپراتوري غرببراورم فتحبا.شدرم داخل فاتحانه

. 497ص يك، جلد

2. www. hawzahnews. com/detail/ آراني باغباني جواد  
3. Universal Declaration of Human Rights 
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و دنبال رسميت يافتن به امپراتوربا وقت كليسا همكاري رهبران دين مسيحيت
و در همين چارچوب نيز ترويج هاي مسيحيو آموزه به تدريج اخالق روم، شدند

 هرگز نبايد است، نشده محرز كامالً كسي جرمكه ماداميتا:يكم دستور داد كنستانتين
متهمانو بردگان پاي شكستنو كشيدن داربه بدن، كردن داغ او همچنين. شود اعدام
و اعالم غيرمجاز را در به حبس كرد نيز بدن بدهكاران زدن تازيانهوها سياهچال افراد

را آنها نداشتند،را خود از اطفال نگهداري استطاعتكه كساني دوران،آندر. پايان داد
در اين كنستانتين.دار مخارج آنان شود تا يكي از افراد متمول عهده گذاشتندمي راه سر

با زمينه نيز حكمي صادر كرد مبني در جاي عمومي هزينه بر اينكه اين قبيل كودكان
 هاي مجازات هاي مسيحيت، وي ضمناً در قالب آموزه.و تربيت شوند داريمناسبي نگه

1.كرد وضع غيراخالقي امور سايرو زنا چون گناهاني براي سختي

در سطح اخالق اعتالي موجب دين مسيحيت بدينسان فراگيرشدن آناتولي انساني
يك انسان عنوانبهزن حرمتو مقام شد،و ديگر مناطق تحت سيطره روم آن زمان

در بسياري از موارد ديگر نيزو گرفت قرارو احترام جامعه پذيرش از گذشته مورد بيش
2.وضع شدند عادالنه قوانين

و مقررات اجتماعي باالخص در امور مربوط به حقوق به اين ترتيب ايجاد قوانين
و تشكيل شوراي عمومي كليسا در نيقيه را بايد از بارزتري تكويني انسان ن مصاديق ها

دو آينده و تأسيس) تقنين(نظر قانونگذاري نقطهپژوهانة نرم در آن دوران دانست كه از
و نهادهاي مدني مردم نهاد ها، سمن تشكل .اند حائز اهميت بوده3ها

 پژوهانه سخت مصاديق آينده)ب

و اسالم محدوده پژوهانه سخت از منظر آينده نيز در مقطع بين ظهور مسيحيت
شاهد اقدامات مهمي بوده است كه آثار برخي از آنها همچون) تركيه كنوني(آناتولي

.تا همين امروز ادامه دارد4ايجاد كالنشهر استانبول

___________________________________________________________________________ 
. 234ص ميلر،.م.و ايران؛و روم امپراتوريدر قديم كليساي تاريخ.1
.99ص كرنز، ارل تاريخ، طولدر مسيحيت سرگذشت.2

3. Non Governmental Organization 
←»شهر سويبه« معنايبه»بولين ايستين«يوناني عبارتاز استانبولكه شده تصريحها كتابو منابع برخيدر.4
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تا اگرچه برخي از منابع تاريخي مبدأ تأسيس شهر استانبول را در خالل هزاره هاي سوم
و مراكز تحقيقاتي تاريخي با اين وصف تقريباً همه من1دانند اول قبل از ميالد مي ابع رسمي

و شهر رغم وجود آباداني جهان حتي در خود تركيه در اين مورد اتفاق نظر دارند كه به
جز كوچكي در سده هاي قبل از ميالد در اين سوي تنگه بسفر، تا اوايل قرن چهارم ميالدي

مف، هيچ»بيزانتيوم«منطقه نه چندان مطرحي به نام  هوم يك شهر كامل از گونه مدنيتي كه
 الجيشي سوق آن برداشت شود، در محدوده استانبول امروزي وجود نداشته تا اينكه موقعيت

بر به استناد پيشگويي مبتنيكه ترغيب كردهرا يكم، كنستانتين)بسفر تنگه(اين منطقه
در مبني- رؤياي يكي از نزديكانش آينده بر اينكه به وي الهام شده است كه در اين منطقه

يا همان استانبول3ميالدي كنستانتينوپليس 330 سالدر-2شهر بزرگي ايجاد خواهد شد
. تعيين كند) امپراتوري بيزانس(عنوان مركز روم شرقيبه را

بهرا خود تبع اين اقدام، او پايتخت به  حاشيهدر»بيزانتيوم« منطقه از روم شرقي
و بسفر تنگه و اداري،ها با ايجاد ساختمان منتقل مقدمات تأسيسو بناهاي مسكوني

و تبديل آن به پايتخت را فراهم كرد به روم مقدمه تقسيم اقدام، اين. كنستانتينوپليس
از غربيو شرقي بخش دو و قلمرو بيزانس،امپراتورييا شرقي بود كه رومپسآن شد

.ر نيز گسترش داديا آسياي صغي خود را عالوه بر آناتولي، به سمت مناطق شرقي تركيه

 بيستم قرن اوايلدر جمهوريت نظام تشكيلتا اسالم ظهورازـ سوم بخش

جزيره عربستان هاي دهه دوم قرن هفتم ميالدي دين اسالم در شبه در نخستين سال
و ابتدايي بودن شيوه هاي ارتباطي، ظهور كرده بود، اما به سبب كندي روند تحوالت

 آناتولي زندگيتا گرفته مغولستاناز وسيعي جغرافيايدر در آن هنگامكه اقوام ترك

 1770 سالدر. دانندمي»اسالم شهر« معنايبه»اسالمبول« يافته تغييرراآن نيز بعضيو است شده اقتباس→
 رسميت نام اينبه بود، بسته نقش استانبول نامآن رويكه هايي سكه ضرببا سوم مصطفي سلطان ميالدي
. اصالح اندكيبا23ص نجفي، احمد ننويسيم، غلط كتاب: منبع. كرد قسطنطنيه جايگزينراآنو بخشيد

http://www. turkey12. com 
1. http://www. istanbul. net. tr/istanbul-rehberi/dosyalar/istanbul-tarihi/3 
2. www. farstourism. ir 

كهشد ناميده كنستانتين شهريا) Constantinoupolis(آن بنيانگذار ناماز الهامبا ابتدادر استانبول شهر.3
. است قسطنطنيهآن معرب
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رسيدناز پيش شواهد تاريخي، براساس. كردند، اطالعي از پيدايش اين دين نداشتند مي
و آسياي وسيعي در مناطقكه ترك اقوام آناتولي،به اسالم پيام از آسياي ميانه، قفقاز

و بودند، صغير پراكنده و مسيحي  هايي همچون قبل از آن تحت تأثير آيينعمدتاً يهودي
و مزدكي بوده،1»شامانيسم« از.اند بودايي  خزرها دورهآن ترك هاي دولت ميان براي مثال

2.اند بوده ارتدكس مسيحي اوغورالرهاو بودايي قاپقاچالرها مزدكي، اويغورها يهودي،

از در منابع تاريخي همچنين تصريح شده است كه برخي از اقوام ترك حتي قبل
يا خداي آسمان، يكتاپرست3»گوك تانري«مسلمان شدن در چارچوب آييني به نام 

و5»اوغوزها«و طوايف بزرگي از آنها همچون طايفه پرجمعيت4بوده هنگام دعا
و گذاريكرشُ بهخود هاي، دست6)تانري(از خدا درخواست كمكيا استعانت سوي را

7.اندهبرد آسمان باال مي

 جزيره عربستان در اوايل قرن هفتم ميالدي هاي ظهور اسالم در شبه سال بين
هاي تا زمان فتح قسطنطنيه توسط سلطان محمد فاتح در واپسين سال)م 610سال(

يك)م1299 سال(قرن سيزدهم ميالدي  كه به تأسيس امپراتوري عثماني منتهي شد،
عمدتاً تحت ساكن در اين منطقه تركساله وجود دارد كه در طول آن اقوام 691فاصله

___________________________________________________________________________ 
 انجام شامانيسم درخصوص زيادي تحقيقات كه (Mircea Eliade) الياد ميرسئا نامبه محققاناز يكي گفتهبه.1

 گونه اينرا شامانيسم نيز (cauliano) كوليانو نامبه ديگري محقق. است سحرو عرفاناز مركّب نگرش اين داده،
 امور ادارهو ارواح دنيايبا ارتباط براي هيجانيو درماني هاي روش مجموعهيك شامل شامانيسم،«: كندمي تعريف
باو آورده درمي خود حاكميت تحترا ارواح»شامان« شخصكه شده گفته همچنين.»است طريق بدين بشري

 http://www. aftabir. com/articles/view/religio. است كردهمي برقرار ارتباطها پريو اجنه شياطين،
. همان.2

3. Gok Tanri  
 ارواح همچون نيز مخلوقات برخيو است جهان خالقو مطلق حاكم واحد، خداي،»تانري گوك« آيين برمبناي.4

:شوندمنابعمي محسوب مقدس درختو سنگ كوه، زمين، آب، آتش، پدري،
Turan, Osman, Türk Ciban Hakimiyeti Mefkuresi tarihi,;stanbul  
Turan, Mustafa, “Tarihi Kaynaklar I٢٨٧;nda Nevruz’un Men;ei Meselesi”, Milli Folklor Dergisi,  
5. Oguz 

 آذري تركيدر عبارت اينكه است خداوند معنايبه استانبولي تركي جملهازو تركي هاي زبان همهدر»تانري«.6
يا خداوردي معادل نيز»وردي تاري« تركي نامو شودمي تلفظ»تاري« مخفف صورتبه»ن« حرف حذف با

. است آسمان معنيبه نيز»گوك« كلمه. است خداداد
.كن كمكمابه يكتا، خداياي يعني»ائت يارديم بيزه بيرتانري،«: گفتندمي آنها مثال، براي.7

http://www. hawzah. net/fa/Magazine/View/2691/4613/33789 
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و طايفه صورت دستهبهو در مواقعي نيزفتوحات اسالمي گاهي فرد به فرد تأثير جمعي
شدطايفه به  .اندهمسلمان

از در فاصله تقريباً هفت قرني ياد شده، تحوالت زيادي در جهان رخ داده كه يكي
و آناتولي كه روند مسلمان شدن اهالي مناطق- ين آنهاتر مهم تركيه(آسياي صغير

و مقدمات تشكيل حكومت) امروزي هاي مختلف اسالمي در اين منطقه را تسريع كرده
از 751در سال1»تاالس«جنگ-را فراهم آورده و مسلمانان يكسو ميالدي بين اعراب
به ترك اين جنگ نيروهاي سواره نظام خاللدر. بوده است ديگر ازسويو اقوام چيني 

و اعراب نفع را چيني وارد عمل شده ضمن اينكه آن تاريخ به بعد،از.اند داده شكست ها
و اند، ميان مانده اماندر لشكريان چين حمالتاز هميشه برايها ترك خود مسلمانان

و نيز روابطترك اقوام  .كه تا همين امروز ادامه دارد2هآمدوجودبهاي حسنهنزديك
بين جوامع اجتماعي-فرهنگيو سياسي-اقتصادي به دنبال گسترش روابط
و اقوام ترك، شهرهاي  جرجانو فرغانه سمرقند، بخارا، نظير نشين ترك بزرگ اسالمي

و تبديل شده اسالمي تمدنو فرهنگ عمدة مراكز به در ادامه همين روند، نظاميان اند
در ترك كه  اسالمي گيري تمدن شكلدر آوري شهره بوده اند، زمينه جنگ در آن دوران
 حاكميت اگرچه در مقاطعي از اين دوران برخي از اقوام ترك.اند مهمي ايفا كرده نقش

دستبهزمام امور را رأساً تدريج با كنار زدن آنها،بهاعراب را پذيرفته اند، با اين وصف
به گرفته كه گونه اند چندين وسيع بسيار جغرافياييكدر بعدبه يازدهم قرناز اي
كه آمده پديد ترك مسلمان بزرگ دولت ،)م875ـ905(ها طولوني توانمي آنها مياناز اند

و)م1040ـ1308(، سلجوقيان)م969ـ1187(، غزنويان)م840ـ1212(قراخانيان
3.را نام برد)م1077ـ1231(خوارزمشاهيان

ازتر مهمبا اين اوصاف ين تحول مربوط به اقوام ترك در آن دوران كه باالخص
. ميالدي روي داده است 1299پژوهي اهميت شايان توجهي دارد در سال منظر آينده

اعالم موجوديت آناتولي محدوده سرزمين در4عثماني بار دولت اوليندر آن سال براي

___________________________________________________________________________ 
. است قرقيزستان خاك زمرهدر اكنونهم تاالس.1

2. http://www. aftabir. com/articles/view/religion 
. همان.3
←به تركستاناز سلجوقيان حاكميت دوران اواخردركه بودند»قايي« طايفه هاي تركمنازاي شاخه عثمانيان.4
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و همين دولت از حدود يك قرن بعد به يك امپراتوري تمام شد كرد . عيار تبديل
و اوايل سده از به اول بايزيد پس از به قدرت رسيدن چهاردهم ميالدي معروف

بهامپراتوري قلمرو،)1ايلديرم بايزيد( در عثماني  گسترش اروپا محدوده قاره طور مداوم
شهر،)ميالدي1453مقارن با سال(پانزدهم سده دوم نيمه اوايلدر تا اينكه يافت

به دوم محمد سلطان توسط) استانبول(كنستانتين  » سلطان محمد فاتح«معروف
و امپراتوري عثماني در منطقه آناتولي) بيزانس( شرقي رومامپراتوري وارث عمالً تسخير

و پيشروي. شد استانبول نيز ادامه هاي امپراتوري عثماني پس از تصرف طلبي توسعهها
به پانزدهم ميالدي، سده پايان داشت تا اينكه در  خود شكوهو اقتدار اوج اين امپراتوري

،2جمعيت كثرتو سرزميني وسعت از نظر عثمانيامپراتوري هنگام،آندر.يافت دست
و اقتدار و اقتصادي، نظامي، قدرت و فراهم دولت اجتماعي، سامانو نظم سياسي سازي
و آفريقا موقعيت منحصربهو آسايش ملت، رفاه كردن امكانات فردي در منطقه، اروپا

و اقتدار و به پشتوانة اين قدرت از داشت را خود ميالدي شانزدهم سده نيمه دوم بود كه
. مطرح كرد اسالم جهان رهبريو اسالمي خالفت مركزعنوان به

كه گونهبه اي داشت گستردهخود قلمرو اوج اقتداردر امپراتوري عثماني  اروپادر اي
وسيعييها بخش پيشروي كرده،) هابسبورگامپراتوري پايتخت( وين شهر نزديكي تا

ورا عربستان جزيره شبهو مديترانه درياي جنوبي هاي از سرزمين در از آن خود ساخته
. شده بود همساية ايران محدوده شرقي

بههمه، ستاره بخت اين اين با داليل امپراتوري از قرن هفدهم ميالدي به بعد
در شكست مختلفي رو به افول نهاد تا اينكه پس از اول، جهاني جنگ آلمان از متفقين

آن از ويرانهو پاشيد فرو امپراتوري عثماني كامالً . سر برآورد جمهوري تركيه هاي

 هاي دولت سلسلهاز قسمتيكه روم، سلجوقيان زمان،آندر. كردند مهاجرت) كوچك آسياي( صغير آسياي→
به نيز آناتولي غرب نواحيدر ساكن] عثماني[ترك اقوام همزمان. راندندمي فرمان سرزمين ايندر بودند، سلجوقي

ازرا) عثماني( خود نام پسوند آنها. شدند سلجوقيان جانشين بعدهاو تبديل سالجقه متحدواي منطقه قدرت يك
. بود شاهسليمان فرزند ارطغرل. بودند گرفته بود، آنان ايلِ رهبركه ارطغرل، پسر اول، عثمان

 اين صاحب داشتن عمل سرعتاز كنايهو برقو رعد معنايبه استانبوليو آذرياز اعم تركي درزبان ايلديريم.1
. است نام
و مصرو آسيادر ارمنستان عراق، فلسطين، سوريه، آناتولي، مناطق شامل مقطعآندر عثماني دولت قلمرو.2

. بود اروپادر رومانيو بوسني آلباني، صربستان، يونان، بلغارستان،و آفريقادر ليبي
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و جنـگرد متفـق پيـروز كشـورهاي در تركيـه، نظـام جمهوريـت پس از تأسيس
هـا در جنـگ جهـاني اول كه از همراهي امپراتوري عثمـاني بـا آلمـاني باالخص انگليس

و مستعمرات اين امپراتوري را  و در هـر تكهخشمگين بودند، بسياري از مناطق تابعه تكه
.آوردندوجودبه كدام كشور جديدي

 تركيهپژوهانه در تركيه از ظهور اسالم تا تشكيل جمهوري مصاديق آينده•
مقطع ظهور اسالم يعني از آغاز قرن هفتم ميالدي تا تشكيل نظام جمهوريت در تركيه در

از) هجري شمسي 1302( 1923سال  قرن به طول انجاميده كه در اين13اندكي بيش
و آناتولي  پژوهي شاهد تحوالت از منظر آينده) تركيه امروزي(فاصله مناطق آسياي صغير

و سخت متعددي بو ازدهنرم ميتر مهماند كه در ادامه به برخي :شود ين آنها اشاره

نرم مصاديق آينده) الف  پژوهانه

در هزاره مورد بررسي در محدوده تركيه كنوني پژوهانه نرم آيندهازجمله مصاديق
:توان موارد زير را نام برد مي

و.1 برقراري پذيرش اختياري دين اسالم با نگاه به آينده توسط اكثريت مردم
 ارتباط با جوامع اسالمي،

و مضامين تركي با استفاده(ترجيح حروف عربي بر حروف التين.2 نگارش مفاهيم
،)از حروف عربي

و فرهنگ اسالمي در برابر حمالت دشمنان شرقي.3 و) چيني(جانبداري از جوامع
،)رومي(غربي

و ايجاد اولين مركز خالفت اسالمي غيرعربي تحت.4 ،1لواي امپراتوري عثماني طراحي
 غرب،به شرقاز سپسو شرقبه غرباز ابتدا الگويي رويكرد تغيير.5
.ملت به معني امروزي آن در محدوده اروپا-ترين دولت تشكيل قوي.6

___________________________________________________________________________ 
در) خضراء(آن معروف گنبدو مدينه شهردر)ص( مسجدالنبي اصلي بخشكه دارد ضرورت نكته اين ذكر.1

 نيزآناز قبلو شده ساخته عثماني يكم عبدالمجيد سلطان خالفت دوراندر) ميالدي 1860( قمري 1277 سال
. است كرده بهسازيرا مسجد اين قديمي بناي)ق.ه 947( ميالدي 1540 سالدر يكم سليمان سلطان
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 پژوهانه سخت مصاديق آينده)ب

و در فاصلة ظهور اسالم تا تأسيس نظام جمهوريت در تركيه، اقوام ترك منشأ اقدامات
و باالخص مصاديق معنايبه پژوهي اند كه از منظر آينده تحوالت گوناگوني بوده عام

و برخي از  :ين آنها بدين شرحندتر مهمسخت آن اهميت دارند
و مسلمانانو اعراب نفعبه»تاالس« جنگبه ترك قشون هاي نظام سواره ورود.1
 ها، چيني دادن شكست
 اسالمي، جوامعبا ترك اقوام سياسي- اقتصادي روابط گسترش.2
...و سلجوقيان قراخانيان، ها، طولوني همچون اسالمي متعدد هاي دولت تأسيس.3

 ميالدي، سيزدهمتا نهم قرن فاصلحد در
 ميالدي، 1299 سالدر محلي كوچك هاي دولت ادغاماز عثماني امپراتوري تشكيل.4
 سالدر محمدفاتح سلطان توسط كنوني استانبوليا»كنستانتينوپليس« تصرف.5
و آناتولي مناطقدر) شرقي روم( بيزانس امپراتوري سلطهبه دادن پايانو ميالدي1453
، صغير آسياي
.1عربستان جزيره شبهتا اروپا مركزاز عثماني امپراتوري سرزميني قلمرو توسعه.6

 پژوهي در تركيه معاصر آينده.2-17
و ستاره پرچمش نيز نمود يافته، بـا اسـالمكه چنانفصل مهمي از تاريخ تركيه در هالل

و سـيطره بالمنـازعبهگره خورده است، زيرا تا قبل از آغاز قرن بيستم  واسطه حاكميـت
هاي قابل تـوجهي از اراضـي شـمال آفريقـا، چندين صدساله امپراتوري عثماني بر بخش

و مناطقي از مرك و جنوب اروپا، اين كشور عمـالً مركـز خالفـت اسـالمي در خاورميانه ز
.جهان بوده است

هاي طول تاريخ، بـه تـدريج عالئـم غـروب ايـن با اين وصف، بسان ديگر امپراتوري
به ويژه در سده امپراتوري نيز به و كشف منـاطق هاي بعد از انقالب صنعتي تبع شناسايي

و عربسـتان كنـوني از خيز در قلمرو جنوبي امپراتوري عثما نفت  ني همچون اراضي كويت

___________________________________________________________________________ 
 جزيره شبهو حجاز سرزمينو سوريه عراق، ليبي،و مصرتا گرفته اتريشاز نظر، مورد دورهاز مقاطعيدر.1

. اند بوده عثماني امپراتوري متصرفات زمرهدر عربستان
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 كه منجر بـه جـدا شـدن-1912شكست اين امپراتوري از ارتش ايتاليا در سالويكسو
از قلمـروو برقـه در شمال آفريقا يعني طرابلس، فزانمتعلق به اين امپراتوري سه ايالت

و تشكيل كشور مستقل ليبي شد . تـدريج آشـكار شـدندبه ديگر ازسوي-1اين امپراتوري
و ازجمله آلمان ضعف مفرط امپراتوري عثماني همچنين نظر برخي از كشورهاي اروپايي

ها در آستانه جنگ جهاني اول، نحوي كه ژرمنبهسوي اين امپراتوري جلب كرد را نيز به
سياسي امپراتوري عثماني، تمامي امور-هاي مختلف اقتصادي به تدريج با نفوذ در بخش

و42مربوط به آموزش نظاميان ترك را نيز توسط يـك گـروه  نفـره متشـكّل از افسـران
و متعاقبـا2ًعهده گرفتنـدبر» ليمان فن ساندرز«مستشاران اعزامي خود به رياست ژنرال 

. نفع خود وارد جنگ جهاني اول كردندبهنيز اين امپراتوري را
و از پس از شكست آلمان در جنگ جهاني اول، انگليس چشم به يكسو فرانسه كه

و  از عملكرد اين امپراتوري ديگر ازسويمنابع نفتي واقع در قلمرو امپراتوري عثماني دوخته
در جانبداري محض از آلمان در جنگ ناراضي بودند، درصدد انتقام گرفتن از اين امپراتوري 

و ضمن پايان دادن به عمر امپراتوري عثماني، تركيه را با ابعاد  آن كنونيبرآمدند و اش ايجاد
ت امپراتوري عثماني آنها همچنين تمامي مستعمرا. را در مرزهاي كنوني خود محدود كردند

و و قيموميت خود قراردادند وبهرا تحت تصرّف تدريج از طريق روي كار آوردن افراد
و اعطاي حق تشكيل كشور به آنها رژيم و وابسته به خود در اين مناطق كه- هاي مطيع

به تضمين و زمينه كننده منافع غرب و گاز و ويژه در مورد تأمين نفت ساز اختالفات
.امپراتوري عثماني را روانة بايگاني تاريخ ساختند- اي الزم بعدي در منطقه باشنده جنگ

و اجراي• و يك سند چشم برنامه پنج10تدوين  انداز براي توسعه تركيه ساله
به) هجري شمسي1302( 1923در سال عنوان وارث امپراتوري عثماني جمهوري تركيه

___________________________________________________________________________ 
1. http://wail. es/history-of-humanity/1911/5/Italo-Turkish-war. The Italo-Turkish or Turco-
Italian War (Turkish: Trablusgarp Savaşı, "Tripolitanian War"; also known in Italy as Guerra 
di Libia, "Libyan War") was fought between the Kingdom of Italy and the Ottoman Empire 
from September 29, 1911, to October 18, 1912. As a result of this conflict, Italy captured the 
Ottoman Tripolitania Vilayet (province), of which the main sub-provinces (sanjaks) were 
Fezzan, Cyrenaica, and Tripoli itself. These territories together formed what became known 
as Italian Libya.  

. زاده رمضان محمود ترجمه،تركيهو عثماني امپراتوري تاريخ شاو، كورال ازلو شاو.جي. استانفورد.2
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م و با رهبري مصطفي كمال پاشا فصل نويني را در روند1»آتاترك«عروف به سربرآورد
.ريزي اساسي براي آينده خود آغاز كرد برنامه

ساله در اين كشور به مورد سال بعد از تأسيس جمهوري تركيه، اولين برنامه پنج 11
هاي اجراي آن با جنگ جهاني دوم، همه دليل همزماني بعضي از سال اجرا درآمد كه به

هاي اگرچه اين برنامه در همان شرايط بحراني نيز زيرساختاهداف آن محقق نشدند 
و معدن فراهم آورد مناسب را براي توسعه اين كشور به 2.ويژه در دو بخش صنعت

و شـيوه 1950در ابتداي دهه مـيالدي حـزب دمكـرات تركيـه بـه قـدرت رسـيد
بي برنامه و سـ ريزي متمركز را كنار گذاشت كه اين بالتكليفي كـه-1961ال برنامگي تـا

ادامـه يافـت تـا اينكـه ايـن قـانون-قانون اساسي جديد اين كشـور بـه تصـويب رسـيد 
و بر همـينـ́ ريزي اقتصادي برنامه هر گونهمسئوليت  اجتماعي را برعهده دولت گذاشت

تركيـه تأسـيس شـد كـه ايـن سـازمان از آن تـاريخ3»ريزي سازمان دولتي برنامه«مبنا 
و يك سند چشمس برنامه پنج10تاكنون  ها انداز تدوين كرده است كه همة اين برنامه اله

4.اند هاي وقت به مورد اجرا گذاشته شده توسط دولت

سالة عمران همزمان با نخستين سال از اجراي اولين برنامة پنج 1963در سال
و كاربردي، هدايت با هدف سازماندهي، هماهنگ5ملّي، و پيشبرد تحقيقات پايه سازي

و انطباق آنها با هدف فعاليت و جهت هاي پژوهشي در گيري ها هاي در نظر گرفته شده
و تعيين اولويت و فنّي تركيه«هاي تحقيقاتي براي كشور برنامه » شوراي تحقيقات علمي

.تأسيس شد
و فنّي تركيه، اولين مركز به فاصلة چند سال بعد ، به ابتكار شوراي تحقيقات علمي
از» مرمره«تحقيقاتي اين كشور در شهر ين مراكزتر مهمتأسيس شد كه هنوز هم يكي

و توسعة فناوري تركيه  ميبهتحقيقات صنعتي و فنّي. رود شمار شوراي تحقيقات علمي
و فناوري تركيه همچنين مقدمات فرهنگ منزلة يك حوزةبهسازي را براي توسعة علوم

___________________________________________________________________________ 
. است پدر معنايبه تركي زباندر»آتا«.1
33ص انساني، علوم جامع پرتا-فرهنگي مطالعاتو انساني علوم پژوهشگاه جهان،در ريزي برنامه تحول سير.2

3. State Planning Organization(Spo) 
 دستخوش اجرا حيندر نيز آنها ايناز برخيو است افتاده فاصله سالي چندهابرنامه اين اجراي بين گاهي.4

. اند شده تحولو تغيير
. شوندمي ناميده ملّي توسعه هاي برنامه تركيه،در ساله پنج هاي برنامه.5
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و برنامه هاي عمران ملّي فراهم كرد كه ورود مفهوم سياست سياستي مهم در اسناد
و  و سرمايه آميزي آن با سياستهمدرتوسعه فناوري درگ هاي صنعتي، اشتغال ذاري

1.سازي بود فرهنگاز مصاديق بارز اين) 1977تا 1973( برنامه عمراني سوم تركيه

ساله عمرانـي، نخسـتين سـند سياسـتي تفصـيلي هاي پنج همزمان با اجراي برنامه
و فناوري تركيه نيز با افـق زمـاني  و بـا20بخش علوم سـاله بـا همـاهنگي وزارت كشـور

و صاحبنظران زبده از بخشنفر از كار 300مشاركت افزون بر  در شناسان هـاي گونـاگون
شد 1983سال  و فنـاوري. تدوين يكي از بندهاي اين سند تشكيل شـوراي عـالي علـوم

در منزلة باالترين مرجع سياستگذاري پيشبهتركيه  بيني كرده بـود كـه ايـن شـورا نيـز
و فنـاوري تركيـه بـه  تصـويب دومين نشست خود سندي را تحت عنوان سياست علـوم

و 2003تـا 1993رساند كه به دهة  منزلـة نقطـة عطفـي در رونـد بـه اختصـاص داشـت
و فناوري بود پـروژة پيشـبرد«سند ديگري با عنـوان 1995در سال. سياستگذاري علوم

و فناوري و فناوري برنامة پـنج» علوم و در فصل علوم سـاله توسط شوراي يادشده تنظيم
اي. هفتم عمراني گنجانده شد و فناوري در هفت حوزة اطالعات در ن سند بر توسعة علوم

و اتوماسيون صـنعتي، حمـل و صـنايع دفـاعي، مهندسـيوو ارتباطات، توليد نقـل، فضـا
پـروژة آنـاتولي(ژنتيك بيوتكنولـوژي بـا تكيـه بـر كاربردهـاي آن در بخـش كشـاورزي 

و سيستم، فناوري زيست)جنوبي و محيطي موارد پيشـرفته هاي توليد انرژي تجديدپذير
و مـديريت 1999بود كه پس از زلزلة سال  موضوع تحقيقات مرتبط بـا سـوانح طبيعـي

.ريسك نيز به آن افزوده شد
و فناوري تركيه در ششمين نشست خود در ماه دسامبر سال شوراي عالي علوم

اد نگاري فناوري به منظور ارتقاي سطح اقتص ميالدي، بر لزوم انجام تمرين آينده 2000
و دستيابي به جامعه و مرفه در افق تركيه و نقشة حركت در اين 2023اي نوآور تأكيد

از65عرصه را ترسيم كرد كه يكي از آنها تشكيل يك كميتة راهبري متشكل از  نماينده
و همچنين25نهاد دولتي، 27 و سازمان غيردولتي منزلةبهدانشگاه9مؤسسة صنعتي
اجراي نخستين طرح آينده نگاري. نگاري است كنندة طرح آينده ترين مرجع هدايت عالي

___________________________________________________________________________ 
 امامي، يحيي حيدري، اميرهوشنگ پايا، علي جهان،در پژوهي آيندهو نگاري آينده تجارب برخيبا آشنايي.1

. تهران،1394-كشور علمي سياست مركزتحقيقات: ناشر نوابي، اكبر عليو حشمتي حسن صديقي، كوروس
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دو24هزاريورو هزينه در برداشت نهايتاً به انتشار 200تركيه كه و گزارش كاربردي
» 2004-كنگرة اقتصاد تركيه«يكي از اين سندها در قالب قطعنامة. سند مهم انجاميد

و سند دوم نيز ة فناوري تركيه است كه آن هم راهبرد توسع نويس سند پيشمنتشر شد
و فناوري تركيه؛ سند سياست«با عنوان 2004در ماه اوت سال هاي ملي علوم

شد» 2023- 2003راهبرد 1.منتشر

و برنامه اجراي اين اسناد، طرح درنتيجه كشور20ها، تركيه هم اكنون در زمره ها
و2صنعتي جهان قرار گرفته است و شخصيتاما سياستمداران حزب حاكم هاي حقيقي

و لذا در سند چشم به حقوقي تركيه از اين وضعيت نيز چندان رضايت ندارند اندازي كه
تهيه)ميالدي 2023سال(مناسبت فرارسيدن يكصدمين سالگرد تأسيس تركيه نوين 

را كرده اند كه تركيه بايد تا آن سال بتواند دو تريليون دالر قرار دادهظرنمد اند، اين هدف
و) دو هزار ميليارد دالر( و 500توليد ناخالص داخلي ميليارد دالر صادرات داشته باشد

از25سطح در آمد سرانه را به  3.اقتصاد برتر جهان شود10هزار دالر برساند تا يكي

ه مشكالت ناشي از مسائل منطقه اي، اگرچه برخي از كارشناسان مسائل تركي
و خارجي را مانع از تحقق اهداف 2016تبعات كودتاي نافرجام و برخي عوامل داخلي

مي 2023سند چشم انداز و با4دانند، تركيه و آمارها با اين وصف بر اساس اطالعات
و شاخص توجه به زيرساخت هاي موجود دستيابي به اهداف تعريف شده در سند ها

5.انداز براي اين كشور چندان هم دور از دسترس نخواهد بودشمچ

___________________________________________________________________________ 
 همان.1
 عضواز كشورهاي سران ديگرو آمريكا جمهوري رئيس اوباما باراك حضوربا20 گروه سران 2016 سال اجالس.2

 ايتاليا، آلمان، فرانسه، كانادا، كشور19 شامل20 گروه.شد برگزار تركيه آنتاليايدر 1394 ماه آبان26تا 24
 جنوبي، كره هند، آرژانتين، برزيل، تركيه، استراليا، اندونزي، سعودي، عربستان چين، آمريكا، بريتانيا، روسيه، ژاپن،

65 حدود20 گروه اعضاي. است گروه اين عضو بيستمين عنوانبه اروپا اتحاديه عالوهبه مكزيكو جنوبي آفريقاي
 2017 سال اجالس. دارند اختياردررا جهان خام مواد توليداز درصد90از بيشو تجارت دوسوم جمعيت؛ درصد
.شد برگزار آلمان هامبورگدر پوتينو ترامپ دونالد حضوربا جوالي8تا6از نيز گروه اين

 شوراي مجلس هاي پژوهش مركز سياسي مطالعات دفتر ايران، براي اكونوميك ژئو پيامدهاي تركيه؛ يابي قدرت.3
. 1392 اسفندماه،13550مسلسل شماره اسالمي،

. اسدا دكتر مصاحبه-4  1396 مردادماه31 عصرايران، سايت ناصري، يوسفبا اطهري..
 هاي پژوهش مركز اقتصادي مطالعات دفتر تركيه، اقتصادي انداز چشم ساز زمينه هاي شاخصو سند بررسي.5

. 1394 ماه اسفند،14765 مسلسل شماره اسالمي، شوراي مجلس
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و حكومت دهه گذشته دولت9تركيه از نظر سياسي طي بيش از و ها هاي حزبي
و اسالم گراي نظامي متعددي را تجربه كرده كه دولت كنوني برآمده از حزب سياسي

و توسعه« و مؤسسين. آنهاستآخرين) آك پارتي يا حزب سفيد(معروف به1»عدالت
و اعضاي و عبدا حزب اين كنوني ارشد بيشتر رهبران گل ... همچون رجب طيب اردوغان

نظام ملي، سالمت ملي، فقيد احزاب اسالمگراي رهبر،2اربكان الدين نجم شاگردان از
كه بوده سعادتو فضيلت رفاه، هايي كه نظاميان دنبال محدوديتبه 2001 سالدر اند

و حزب جديد اين حزب منشعب براي فعاليت حزب سعادت ايجاد كردند از شدند
و توسعه« . گذاري كردند را پايه» عدالت

به 2002اين حزب جديدالتأسيس، در سال ميالدي ابتدا در انتخابات مربوط
و شهرداري و سپس در انتخابات مجلس حائز اكثريت شد از ها دست گرفتنبهپس

و افزايش مداوم ميزان رشد اقتصادي، پيروزي خود  قدرت، با يك رقمي كردن نرخ تورم
. را در مراحل بعدي تثبيت كرد

و سياست به در موفقيتهاي رغم تدابير و توسعه باالخص آميز حزب عدالت
و نظاميان تركيه از تمايالت عرصه اسالمي اين هاي اقتصادي، برخي از احزاب مخالف

و به همين سبب نظاميان مخالف اقدامات دولت كه ظرف نيم قرن حزب ناخشنودند
16و15اند، در روزهاي گذشته چندين دولت دمكراتيك را در اين كشور سرنگون كرده

و اجراي يك كودتا كردند كه به سبب مقاومت 2016ماه ژوئيه سال اقدام به طراحي
و حمايت آنها از دولت و مردم براي اولين بار در تاريخ تركيه تالش آنها ناكام ماند

و البته با اقتدار بيشتري به صحنة سياسي بازگشت . اردوغان مجدداً

 پژوهانه نرم در تركيه معاصر مصاديق آينده) الف

و راهبردي مصاديق آينده پژوهي نرم در تركيه معاصر بسيارند، زيرا همة اقدامات بنيادي
و اجتماعي كه روند توسعه اين كشور را تسريع كردههاي در عرصه از زندگي فردي اند،
از اي سرچشمه گرفته پژوهانه هاي آينده برنامه ين آنهاتر مهماند كه در ادامه به برخي

.شود اشاره مي
___________________________________________________________________________ 

1. Adalet ve Kalkınma Partisi(AKP)  
. ميالدي 2011 فوت،1926 تولد.2
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و مسالمت ارائه الگويي ميانه.1 در جهان رو از اسالم  جو

با هاي تركيه امروزي اعم از آنچه تمامي سياست و و توسعه كه توسط حزب عدالت
و همفكرانش در قالب نمونه به هدايت اردوغان اي از حاكميت اسالمي در اين كشور

و دشمن سرشناس كنوني  منصة ظهور رسيده يا اقداماتي كه زيرنظر همفكر قديمي
به» فتح اله گولن«اردوغان يعني  و خارج تركيه طور هوشمندانه انجام در داخل

و مسالمت چيزي جز نشان دادن الگويي ميانه شوند، مي در چارچوب1جو از اسالم رو
.مذهبي اين كشور نيست- پردازان سياسي تعريف مورد نظر نظريه

و در قالب روابط سياسي پيداست كه بخش رسمي اين سياست توسط دولت تركيه
و تبليغ مي و در اين چارچوب اين كشور از اروپا اجرا در هرجا كه3آفريقاگرفته تا2شود

و مدارسي به نام خود به ترويج اسالم ميانه رو مورد نظر بتواند از طريق احداث مساجد
به مي و بخش غيررسمي آن را نيز برخي نهادهاي غيردولتي ازجمله مراكز وابسته پردازد

ا مي... فتح  در تركيه 2016تا پيش از كودتاي ناموفق سالكه چنانكنند گولن مديريت
و شخص اردوغان، فتح و توسعه گولن را طراح آن معرفي كردند، اين ...ا كه حزب عدالت

و ديني وابسته به بنياد گولن  و مراكز آموزشي كشور مخالفت چنداني با فعاليت مدارس
و ديگر نقاط جهان نداشت 4.در محدوده اين كشور

___________________________________________________________________________ 
. هستند حنفي فقه تابعو سنت اهل تركيه مسلمانان اكثر.1
در تركيه خارجه امور وزير توسط استوني تالين منطقهدر اسالمي مركزو مسجد ساخت خبر اعالم مثال براي.2

 www. tabnak. ir:مأخذ. 07/08/1395 تاريخ
 هاي كمك تركيه مانند ديگري دهنده كمك كشور هيچ اقتصادي هاي همكاريو توسعه سازمان گزارش پايهبر.3

را آفريقابه خود هاي كمك 2013تا 2008 هاي سالطي آنكارا. است نداده افزايشرا آفريقابه خود انسانيو فني
. دارد ادامه همچنان افزايش اينو داده افزايش دالر ميليارد3/3به ميليون 780 از

http://www. shafaqna. com/persian/elected/item/104720- 
تا هزارصد چنداز اما متفاوتند، كنند،مي همكاري گولن جنبشبا امروزهكه افرادي تعداد مورددرها زني گمانه.4

 عمدتاً بنياد ايندر همكار افراد. شوندمي ذكر المللي بين بزرگ پروژه اين همكاران عنوانبه نفر ميليون چهار
در گولن جنبش. هستند مختلف هاي زمينهدر كرده تحصيل افرادو نگاران روزنامه تجار، معلمان، آموزان، دانش

 تلويزيونيو راديويي هاي ايستگاه حتيو كاريواي حرفه هاي مؤسسه ها، دانشگاه مدارس، داراي مختلف كشورهاي
)Newsweek( نيوزويك نامه هفته گزارش همچنينو همان: مĤخذ. است
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و نماينده واقعي جهان اسالم نشان.2  دادنتركيه را مدافع

چهارم جمعيت جهان رجب طيب اردوغان چندي پيش با اشاره به اينكه حدود يك
و بحق، خواستار اختصاص يك كرسي دائم شوراي امنيت  مسلمانند، طي سخناني بجا

اي، اولين كانديدايو بديهي است كه با فرض تحقق چنين خواسته1به مسلمانان شد
بي در ميان بيشتر جوامع اسالمي داشته محتمل براي احراز اين سمت كه مقبوليت نس

و  . بسا خود او خواهد بودچهباشد، از همين كشور

ترك.3 از همه اقوام  زبان جهان جانبداري

و قوميت اهميت ويژه و به همين دليل اين كشور تالش براي تركيه، زبان اي دارد
تركي اعم از آذري، هاي كند عالوه بر تركي استانبولي، خود را مدعي انواع گويش مي

و نظاير اينها طريق بدينو3نشان دهد2قزاقي، قرقيزي، تاتاري، تركمني، اويغوري، ازبكي
.زبان جهان را زير چتر حمايت خود گرد آورد همه اقوام ترك

 براي پيوستن به اتحاديه اروپا تالش كردن.4

م و و تاريخ ذهب اكثر مردم اين اگرچه بخش اعظم خاك تركيه در زمره قاره آسياست
و به –طور كلي مشرق زمين گره خورده است، با اين وصف تركيه كشور نيز با اسالم

سوداي-4حتّي در زماني كه انگليس سياست خروج از اتحاديه اروپا را كليد زده است
مي پيوستن به اين اتحاديه را در سر مي و آتش و خود را به آب زند تا با پيوستن پروراند

آ و همسايه در منطقه جدا كند، به ن اتحاديه حساب خود را از ديگر كشورهاي آسيايي
و توسعه الزاماً رابطة مستقيمي با اروپايي شدن ندارند، كما اينكه غافل از اينكه پيشرفت

در همين آسيا كشورهايي همچون ژاپن وجود دارند كه بيشتر كشورهاي غربي در زمينه 
و توسعه اقتصادي  و مدنيت هرگز به گَرد پايشان هم نمي- پيشرفت . رسند صنعتي

___________________________________________________________________________ 
 خبرگزاريو http://aa. com. tr/fa آناتولي خبرگزاري اسالمي، همكاري سازمان اجالسدر اردوغان سخنان.1
 http://www. shafaqna. com/persian/articels/item/112335 آدرسبهناقفش

2. Azeri, Kazakh, Kyrgyz, Tatar, Turkmen, Uyjhur, Uzbek &… 
3. www. umich. edu- Turkish studies 
4. Brexit (Britain) & (Exit)  
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بر فرهنگ ملل تأثير.5  گذاري

و اهداف اصلي آينده يكي از برنامه نگرانه تركيه اين است كه از طريق صدور محصوالت ها
و سريالمعنايبه فرهنگي خود و صادرات فيلم خاص، ضمن دستيابي به معنايبه عام

كه چناندرآمدهاي مورد نظر فرهنگ اين كشور را نيز در سرتاسر زمين تبليغ كند، 
از هم مي70اكنون محصوالت فرهنگي تركيه به بيش و تالش كشور جهان صادر شوند

و اكثر قريب به اتفاق كشورها را  آنكارا اين است كه اين بازار را روز به روز گسترش دهد
و اقدامات. محصوالت فرهنگي خود سازدمشتري  نكته قابل توجه اين است كه زحمات

و درآمد اين كشور از محل  و پاداش نمانده تركيه در اين عرصه تاكنون نيز بي اجر
بههمشروع شده 2004هزار دالر در سال10صادرات محصوالت فرهنگي كه از  اكنون

و قرار است 300 به سطح دو ميليارد دالر 2023تا سال ميليون دالر در سال رسيده
اينكهمشود كه در زمينه صادرات محصوالت فرهنگي، تركيه يادآوري مي1.افزايش يابد

2.پس از آمريكا مقام دوم جهان را به خود اختصاص داده است

 پژوهانه سخت در تركيه معاصر مصاديق آينده)ب

و اساساً خالف مصاديق آينده بر پژوهي نرم، مصاديق سخت آن نمودهاي آشكارتري دارند
ميتر مهمقابل كتمان نيستند كه در ادامه به مواردي از  :شود ين آنها اشاره

 اقتصاد برتر جهان10ريزي براي پيوستن به جمع برنامه.1

و توسعه اين است كه و غم تركيه باالخص در دوران زمامداري حزب عدالت تمام هم
همزمان با يكصدمين سال 2023انداز سال هاي تعيين شده در سند چشم اساس افق بر

تأسيس نظام جمهوريت، اين كشور با افزايش ميزان توليد ناخالص داخلي ساليانه به 
و رساندن صادرا 10ميليارد دالر، در زمره 500ت خود به مرز سطح دو تريليون دالر

المللي نيز دستيابي به چنين كه برخي صاحبنظران بين3اقتصاد برتر جهان قرار گيرد

___________________________________________________________________________ 
1. donya-e- egtesad. com 
2. www. mehrnews. com-1393/08/05.  

 شوراي مجلس هاي پژوهش مركز سياسي مطالعات دفتر ايران، براي اكونوميك ژئو پيامدهاي تركيه؛ يابي قدرت.3
. 1392 اسفندماه،13550 مسلسل شماره اسالمي،
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و تأكيد كرده 2020اي را حتي تا سال ايده اند كه خيزش براي تركيه امكانپذير دانسته
1.واقعي اقتصاد اين كشور تازه از آن پس آغاز خواهد شد

و فضا مايهسر.2 در بخش هوا  گذاري مناسب

ميبهتركيه در منـدي كشـورها از ظرفيـت داند كه ميزان بهره خوبي هـاي موجـود فضـا
و لـذا هاي آينده، به ميزان سرمايه دهه گذاري كنـوني آنهـا در ايـن بخـش بسـتگي دارد

و ها قبل حضور هرچه بيشتر در فضـا را در دو بخـش نظـامي مقامات اين كشور از مدت
و در همين راستا اين كشور نخستين مـاهواره غيرنظامي در دستور كار خود قرار داده اند

در-نظامي از پايگـاه فضـايي 1395آذرمـاه سـال16جاسوسي مربوط به ارتش خود را
در»1گـوك تـرك«اين ماهواره كـه2.گويان فرانسه به فضا پرتاب كرده است نـام دارد

زم90هر ميدقيقه يك بار كره از ين را دور و در طول هر سال بيش هزار تصـوير60زند
.كندو فيلم از نقاط مورد نظر به مقر خود در تركيه مخابره مي

و امنيت شهروندان.3  ارتقاء مداوم سطح رفاه، بهداشت

و آينده دولت آنكارا در كنار همة برنامه نگرانه خود، از افزايش درآمد سرانه هاي بلندمدت
و امنيت شهروندان نيز غافل نماندهو ارتق اء سطح بهداشت، سالمت، رفاه عمومي

به توجهي در بخش گذاري قابل تاكنون سرمايه 2013اي كه از سال گونه به هاي مربوط
و تكنولوژي پزشكي انجام داده است 3.بهداشت، سالمت

و عمراني متعددي را نيز دولت اين كشور در همين چارچوب طرح اجرا هاي اساسي
و اروپايي» اوراسيا«كرده كه برخي از آنها همچون تونل  در حد فاصل دو بخش آسيايي

و پيشرفته- استانبول  شماربهترين تونل زيردريايي جهان كه در نوع خود جديدترين
دي(در نخستين روز از زمستان سال گذشته- رود مي  160در عمق) 1395ماه اول

4.برداري رسيده است بهرهمتري سطح زمين به مرحله

___________________________________________________________________________ 
. 243ص،1391سبز، زيتون انتشارات،يكمو بيست قرن بيني پيش آينده، سال صد فريدمن، جرج.1
 www. tabnak. ir ايرنااز نقلبه.2

3. TFP- Futuristler Dernegi 
 www. asriran. com آناتولي خبرگزارياز نقلبه.4
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و خودروسازي با استفاده از بسته توسعه صنايع سنگين ازجمله كشتي هاي سازي
و هدفمند تركيه در اين زمينه بوده حمايتي دولت از ديگر برنامه 1.اند هاي بنيادي

و تجهيزات نظامي در كنار اين اقدامات، ارتش تركيه نيز از نظر نيروي انساني
و به خود اختصاص 2016عنوان هشتمين ارتش نيرومند جهان را در سال تقويت شده

2.داده است

 تبديل تهديدها به فرصتها.4

و هوشمندانه سياستمداران تركيه دستكم در چند دهه هاي آينده يكي از برنامه نگرانه
و موقعيت اخير اين بوده است كه از همه فرصت و خارج كشور به نفع ها ها در داخل

و تا حد امكان تهديدها را به فرصت تبديل بهره خود عنوان مثال اينبه. كنند برداري
و عراق كه مقارن با دوران رياست كشور در طول جنگ هشت  جمهوري ساله بين ايران

و تالش ميانجيگرانه براي برقراري صلح بين ضمن اعالم بي3بود» تورگوت اوزال« طرفي
و با تمام توان دو همسايه در حال جنگ خود، با هر دو كشور رابطه حسنه برقرار

و بدين طريق ضمن اينكه هيچ گونه كاالهاي توليدي خود را به هر دو كشور صادر كرد
و نحيف خود را با استفاده از اين فرصت  آسيبي از اين جنگ نديد، اقتصاد ضعيف

و سامان داد .استثنايي سر
ه مسكو با آنكارا به تبع سرنگوني يك به همين ترتيب در سال گذشته نيز كه رابط

و بحراني شده بود، تركيه جنگنده روسي بر فراز سوريه توسط يك جنگنده ترك، تيره
و تدبير اين ماجرا را مديريت كرد، به كه گونه ضمن حفظ اقتدار ملي خود، با تأني اي

ف- ترور سفير روسيه در آنكارا نيز  وقوعبهيمابين كه چند ماه بعد از بهبود نسبي روابط
و پوتين- گونه خللي در روابط تازه ترميم شده آنكارا هيچ- پيوست مسكو پديد نياورد

___________________________________________________________________________ 
. 14/06/1395 همان،.1
 . Gunsmonitor)( سالح تصويري مجله.2
3.Halil Turgut Özal:آنكارادر 1993 آوريل17 تاريخبه شده فوتو ملطيهدر1927 اكتبر13 متولد (

پس اوزال،. رسيد پيروزيبه تركيه1983 سال انتخاباتدر) وطن مام(وي حزب. بود تركيه جمهور رئيس هشتمين

. رودمي شماربه تركيه تاريخدر دمكراتيك صورتبه شده انتخاب رهبر سومين دميرل، سليمانو مندرِس عدنان از
http://turkiyeonline. ir/1393/12/06/%D8.  
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آخرين1.هاي يكجانبه، روسيه عليه تركيه را صادر كرد سرانجام فرمان لغو تمامي تحريم
و سه كشور  نمونه در اين زمينه، استفاده تركيه از فرصت تيره شدن روابط عربستان

و مصر(ر عربي ديگ با قطر بود كه آنكارا در كمترين زمان ممكن انواع) امارات، بحرين
راها فراورده و فروشگاه سويبهو محصوالت توليدي خود اساس توافقبرهاي قطر سرازير

.هاي حاشية دوحه مستقر كرد فيمابين چندين گروه نظامي در پايگاه
كند در عرصه سياست داخلي نيز دولت تركيه دقيقاً همين رويكرد را دنبال مي

رهبر تحت تعقيب كردهاي اين كشور را دستگير كرد2»اوجاالن... عبدا«وقتيكه چنان
و در ظاهر امر صورت مسئله را پاك كند به جاي اينكه فوراً او را به جوخه اعدام بسپارد

و ظرفيت از قابليت نه ها فته در وجود او براي برقراي آرامش در مناطق ملتهب هاي
. عمل آوردبهكردنشين جنوب شرقي اين كشور حداكثر استفاده ممكن را 

 هاي نسبي اقتصادي مزيت.5

و سياستمداران كنوني آنكارا كه نمودهاي بارز ين اقدامات برنامهتر مهميكي از ريزان
مي آينده و ظرافت، مزيت زند اين است نگري در آنها موج و برتري كه تركيه با دقت هاي ها

و بالفعل خود را در عرصه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي، جغرافيايي، نسبي بالقوه
و  و از طريق سرمايه... بومي، نيروي انساني ها تمركز گذاري هنگفت بر اين مزيت شناسايي

تو كرده است كه ازجمله آنها مي و پوشاك را نام بردتوان توسعه صنايع و نساجي .ريسم
هدف ميان مدت تركيه در بخش صـنعت توريسـم ايـن اسـت كـه ايـن كشـور تـا

50مصادف با يكصدمين سال تشـكيل نظـام جمهوريـت، بـا جـذب دسـتكم 2023سال
و از اين طريـق معـادل ميليون توريست، به پنجمين مقصد مهم جهانگردان تبديل شود

3.مد نصيب خود كندميليارد دالر درآ50حدود 

___________________________________________________________________________ 
1. http://www. isna. ir/news/96031006435 

. عبدا.2  دمكراسيو آزادي كنگره«به بعدهاكه»تركيه كردستان كارگران حزب« بنيانگذارو رهبر اوجاالن..

 توسط»موساد«و»سيا« همكاريبا) 1999 فوريه15( 1377 ماه بهمن26 تاريخدر داد، نام تغيير»كردستان

آنازوشد منتقل تركيهبهو ربوده فرودگاه مسيردر كنيا پايتخت نايروبيدر) ميت( تركيه اطالعات سازمان

. گذراندميرا خود ابد حبس محكوميت دوران استانبول نزديكيدر»امرالي« جزيرهدر زندانيدر تاكنون تاريخ
3. Usineess Turkey Today (2012) 
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و توليد پوشاك نيز تركيه سرمايه گذاري هنگفتي كرده در زمينه صنايع نساجي
ارائه شده ازسوي آمار اساسبر. است تا به اهداف موردنظر خود در اين بخش دست يابد

20 زماني بازهطي،ITMF(1( سوئيسدر نساجي المللي توليدكنندگان بين فدراسيون
در بافنده هاي زمينه ماشيندر بزرگ گذار سرمايه دومين تركيه 2009تا 1990ساله

 دهندمي نشان فدراسيون يادشده 2010و 2009هاي سال آمارهاي. جهان بوده است
و ماشيندر كالني ها مبالغ اين سال كه تركيه  نساجي، آالت بخش انواع تجهيزات

اكنون به بار2ها گذاري سرمايهحاصل اين. است كرده گذاري سرمايه ريسينخ خصوص به
و تركيه به  محل ايناز پوشاك در جهان، بزرگ توليدكننده پنجاز يكي عنوان نشسته

كه مثال در حاليعنوانبه. دارد ايران يا اندكي كمتر از صادرات نفت معادل درآمدي
 بوده، دالر ميليارد25 معادل95 سالدر صادراتي ايران نفت براي شده بيني پيش درآمد
از تركيه كسب درآمد دالر ميليارد21 قريب پوشاك صادرات محل در اين سال فقط

 ميليارد60كه خواهد رسيد دالر ميليارد80به 2023و اين ميزان تا سال3كرده است
به باقيمانده ميليون20و پوشاكبهآن دالر اختصاص خواهد محصوالت نساجي نيز

4.داشت

و قابليت ظرفيت.6 ترك ها و اقتصادي  هاي مقيم خارج هاي فني

جمهوري تورگوت اوزال در اين هاي هوشمندانه تركيه كه از زمان رياست يكي از سياست
و ظرفيت كشور به مورد اجرا گذاشته شده، استفاده بهينه از توانايي و ها هاي فني

و آمريكاستاي اقتصادي تركيه بهميكهانچن. هاي مقيم اروپا دانيم از جنگ جهاني دوم
و برخي از ديگر كشورهاي صنعتي رفتند بعد ترك هاي زيادي عمدتاً براي كار به آلمان

كه درآمد حاصل از اشتغال آنها براي چندين دهه يك منبع درآمد ارزي عمده براي 
ميبهتركيه  از آنها همچنين آموزش. رفت شمار و تخصصي الزم را در بسياري هاي فنّي
و اقتصادي آنها هرگز مورد توجه مسئوالن ها فراگرفتند اما توانايي حرفه رشته اي

وزير اسبق تركيه كه بعدها هشتمين نخستكشورشان نبود تا اينكه تورگوت اوزال 
___________________________________________________________________________ 

1. International Textile Manufacturers Federation 
2. usineess Turkey Today (2012) 
3. http://www. ion. ir/News/170935. html 
4. http://www. isna. ir/news/93082512713 



 پژوهي جهان آينده 1274

صدددروي در قالب طرح توسعه ملي تركيه. قدرت رسيدبهجمهور اين كشور شد، رئيس
و اقتصادي تركيه مندي كشورش از ظرفيت بهره واي هاي انساني هاي مقيم خارج برآمد

زد 1983اين برنامه را پس از به قدرت رسيدن در سال  .كليد
گذاري در هر زمينة هاي مقيم خارج دعوت كرد كه براي سرمايهاي او از همة تركيه

و همراه با خود انواع موردنظر كه و تمايل دارند، به كشور خود بازگردند تخصص
و دست دوم را نيز وارد كشور كنند ماشين و تجهيزات فني نو اوزال همچنين. آالت

و در تركيه سرمايه دستور داد به همة ترك گذاري هايي كه از خارج به كشور بازگشته
و ارزش كنند دو برابر ميزان سرمايه مي و اعمال ماشين گذاري آالت آنها وام داده شود

شد اين سياست زمينه و شكوفايي انواع صنايع پيشرفته در تركيه كه گونهبهساز رشد اي
و كارگاه اكنون بسياري از محصوالت توليدي همان كارخانه هايي كه در دورة اوزال ها

ب تأسيس شده لكه مازاد توليدات با اند، نه تنها اين كشور را به خودكفايي رسانده اند،
و اقصي نقاط جهان صادر مي 1.شوند كيفيت آنها به اروپا

 پژوهان تركيه آينده.3-17
و آينده اگرچه آينده و پژوهي و به عوامل متعددي فرايندي سازي روند اجتماعي است

و شخصيت را ها كه حكم ستاره بستگي دارد با اين وصف نقش برخي افراد هاي درخشان
و چشمكنند در اين زمينه قابل در سير تاريخي تكامل بشر ايفا مي و انكار نيست پوشي

و فرامكاني بشر در اين عرصه انبياي عظام برجسته .ندهست)ع(ترين ابناي فرازماني
در محدودة جغرافيايي هريك از كشورها نيز با صرفنظر از اينكه به مرور زمان

و تغيير شدههدستخوش جاب هاي دورانديش، اند، از گذشته تا امروز كمابيش شخصيت جايي
و فرهيختة آينده و توسعه بعدي هر گونهاند كه اساساً سازي حضور داشته نخبه پيشرفت

مينتيجه اقدامات آنان است  .كندو اين قاعدة عمومي در مورد تركيه نيز صدق
تر در همين گزارش اشاره شد، در بررسي هرموضوع مربوط به تركيه پيشكه چنان

و يكصد  كنوني همچون بسياري از ديگر كشورها بهتر اين است كه تحوالت دورة معاصر

___________________________________________________________________________ 
 ايران مطالعات مركز رئيسو تركيهو ايران بازرگاني مشترك شوراي دبيركل ابراهيمي سيدجالل دكتر اظهارات.1
. 1396 ماه مرداد چهارم مورخهدر عصرايران سايتبا مصاحبهدر تركيهو
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و اضمحال 1923هاي بعد از انقالب سال اخير اين كشور كه سال ل امپراتوري آتاترك
و لذا اين فصل شود از وقايع قرن عثماني را شامل مي در هاي قبلي تفكيك شود بندي

و آينده مورد آينده و به همين سبب آينده پژوهان و سازان نيز بايد رعايت شود پژوهان
و بعد از انقالب آينده مي 1923سازان تركيه در دو بخش قبل .گيرند مورد توجه قرار

 سازان سرشناس تاريخ تركيه تا قبل از قرن بيستمدهآين) الف

و آينده هاي تاريخي آينده پيش از پرداختن به شخصيت ساز تركيه يادآوري اين نكته پژوه
و بارها دچار تغيير  مهم ضرورت دارد كه مرزهاي اين كشور در طول دو هزارة گذشته بارها

و  كه بسا برخي از شخصيتچهشده تركيه امروزي آنها را متعلق به تاريخ خود هاي اثرگذاري
داند الزاماً در محدودة مرزهاي كنوني يا در زمرة متصرفات حاكمان امپراتوري عثماني مي

و نبوده و محل زندگي و نژادي و با اين وصف با در نظر گرفتن مالحظات قوميتي اند
ق هاي نقش آفريني آنها، در زمرة شخصيت نقش .اند رار گرفتهآفرين تاريخ تركيه

.ها، بنيانگذار نخستين ارتش منظم ترك)قبل از ميالد234-174(مته هان.1
و اعمال آتيال روايت)م 453- 395(آتيال.2 و اگرچه در مورد قوميت هاي مثبت

و كشورهاي ترك و باالخص تركيه منفي مختلفي وجود دارد با اين وصف اقوام زبان
ن ميكنوني با توجه ريشه تركي بهكه چناندانند امش او را متعلق به خود عنوان تصوير او

و خيرخواه پادشاهي نيك . اي قزاقستان حك شده است تنگه 100هاي روي سكه انديش
كه)م1072- 1029(آلپ ارسالن.3 ، وي از فرماندهان بزرگ سلجوقي بود
و بخش بسترهاي الزم را براي هاي مهمي از آناتولي تركيه را از سيطرة روم شرقي خارج

.تبديل شدن اين كشور به يك امپراتوري فراهم كرد
وي)م1208-1284(نصرالدين هوكا.4 ين شخصيت مؤثر در زمينة توسعهتر مهم،

و تجاري تاريخ تركيه قبل از دورة معاصر  ميبهاقتصادي .رود شمار
يا غازينعثمابه معروف شاه سليمانبن ارطغرلبن عثمان(عثمان بيك.5
وي)م1258- 1329 عثماني امپراتوري بنيانگذارو عثماني تركان رهبر بيك عثمان

و افزايش متصرفات، ايجاد نخستين تقسيمات نقش اساسي را در زمينة پيشروي ها
و سپس تأسيس امپراتوري عثماني ايفا كرده است .كشوري زير نظر دولت مركزي
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 پادشاهان ترين بزرگاز يكيو هفتميناو)م1481- 1432( سلطان محمد فاتح.6
و به سيطرة 1453وي در سال.بود عثماني سلسلة  1100ميالدي استانبول را فتح كرد

.پايان داد) استانبول(سالة امپراتوري بيزانس بر قسطنطنيه
و بود خضر اوغلو يعقوباو اصلي نام)م1478-1546(بارباروسا خيرالدين پاشا.7
و چيرگي كامل بر درياي عثماني سليمان سلطانرا»خيرالدين« لقب به سبب تسلط

با نبرديدر عروج، بابابه ملقب وي،تر بزرگ برادركه زماني. اعطا كرداو مديترانه به
در باباعروج نام ازآنجاكه. رسيد خضربه لقب اينشد كشته الجزايردرها اسپانيايي

 ريش از قضاو دارد مشابهت»قرمز ريش« معنيبه بارباروسا واژهبا اروپا جنوب هاي زبان
. ماندگار شده استاو براي»بارباروسا« لقب بوده، رنگ سرخهم خيرالدين

ازكه است عثماني امپراتوري سلطان دهمين)م1494- 1566(سلطان سليمان.8
 لحاظ اينازو راند حكم عثماني امپراتوريبر1566 سالدر مرگش لحظهتا 1520 سال

 نامبا غربدررااو. داراست عثماني خاندان مياندررا سلطنت دوره ترين طوالني
 قانونيبه جهتآنازوي.شناسندمي قانوني سليمان نامبا شرقدرو محتشم سليمان
.كرد بازسازي كليبهرا عثماني امپراتوري قضايي سيستمكهشد مشهور
پل)م1588- 1489( معمار سينان.9 و مساجد تاريخي مهم ها، راه بسياري از ها

تركيه ساخته شده در دورة عثماني كه اكنون در زمره ميراث تاريخي بشر توسط يونسكو 
و اجرا شده به ثبت رسيده .اند اند، توسط معمار سينان طراحي

 پژوهان معاصر تركيه آينده)ب

و آينده آينده با پژوهان و حقوقي آنها سازان معاصر تركيه را توجه به ماهيت حقيقي
:توان به سه دسته تقسيم كرد مي

 پژوه حاكميتي مؤسسات آينده.1
و تقريباً تمامي وزارتخانه جمهوري گرفته تا نخست از رياست و مؤسسات رسمي وزيري ها

و و هدفگذ براي آينده خود برنامه... تركيه اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي  اريريزي
و عمدتاً در قالب اهداف كوتاه ريزي دارند، اما اين برنامه مدت، ها قائم به فرد نيستند



ـ آينده  1277 پژوهي در تركيه فصل هفدهم

و بلندمدت سازماني به مورد اجرا درمي ميان به گاهي نيز سياست1.آيند مدت هاي مربوط
و توسط مقامات اعالم مي رجب طيب اردوغانكه چنانشوند آينده در مقطع خاصي

از جمهور تركيه اخيراً در نشستي خواستار تغيير سياست رئيس توليد هاي خودروسازي اين كشور
و هيبريدي شده است عالوه بر اينها. خودروهاي با سوخت فسيلي به خودروهاي الكترونيكي

و اقدامات آينده سياستگذاري ني هاي مربوط به گسترش مطالعات ازهاي پژوهانه به اقتضاي
مي اين كشور در همة عرصه هاي امنيت، عنوان مثال بخشبه. گيرد ها توسط دولت صورت

و فناوري اطالعات، حمل و خدمات، بانكو ارتباطات ها، تحصيالت در تمامي نقل، صنعت
و و درمان، مخابرات نگري هريك براي خود آينده... مقاطع ابتدايي تا پايان دانشگاه، بهداشت

و تعريف شدهو استراتژ و دوره اي دارند كه معموالً در قالب برنامهي مشخص اي هاي ساليانه
و به مورد اجرا گذاشته مي هاي دار همة زيرمجموعه برنامه اولويتكه چنانشوند تعريف

.است 2023اقتصاد برتر جهان تا سال10سازي الزم براي ورود تركيه به جمع دولتي زمينه

و نهادهاي انجمن.2  نهاد پژوه مردم آيندهها
و جهت در عرصة آينده هاي مرتبط با اين موضوع دهي به سياستگذاري پژوهي تركيه

و نهادهاي غيردولتي مردم نهاد سهم عمده انجمن مي ها توان اي دارند كه از ميان آنها
و تشكل متعلق به آينده2صدها اتاق فكرفعال انجمن«ن همچونپژوهاو چندين انجمن

به«كه شعارش-3»پژوهان تركيه آينده .را نام برد- است» سوي آينده پايدار روبه جلو؛

 پژوه هاي حقيقي آينده شخصيت.3

هـاي روند صعودي تربيت نيروي انساني آينده پژوه در تركيـه عمـدتاً از نخسـتين سـال
و در همـين  و توسـعه كليـد زده شـده هزارة سوم مقارن با روي كار آمدن حزب عدالت

پژوهـان متعـددي در ايـن كشـور بـه منصـة ظهـور سال اخير آينده15چارچوب ظرف 
و نهادهاي مردم اي فردي، در انجمنه اند كه اغلب آنها عالوه بر فعاليت رسيده نهاد نيـز ها

___________________________________________________________________________ 
يكو پنجساله برنامه10 اجراو تدوين« عنوان تحت دوم بخشدر ايناز پيش زمينه ايندر بيشتر توضيحات.1

. است شده ارائه»انداز چشم سند
2. http://www. turkishthinktank. com/ 
3. Türkiye Fütüristler Derneği
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 مهمـت«،2»مصـطفي آيكـوت«،1»مراد شـاهين«توان عضويت دارند كه ازجملة آنها مي
،5»كينـا دميـرل«، خـانم4»بورچون اوزون حسن گريت«، خانم3»نوري چانكايا) محمد(
.و افراد متعدد ديگري را نام برد» هاكان تتيك«6»اراي يوكسك«

و رسانه)ج  پژوه آيندههاي مؤسسات

و عضويت در سازمان پيمان آتالنتيك شمالي موسوم تركيه به سبب همجواري با اروپا
پروراند، هموارهو باالخص با آرزويي كه براي پيوستن به اتحاديه اروپا در سرمي» ناتو«به 

و به همين سبب تالش مي كند كه خود را به استانداردهاي كشورهاي غربي نزديك كند
ميه در بسياري از زمينه وا پا به پاي غرب پيش وازرود جملة آنها ايجاد مؤسسات

و نيز اتاق آيندههايي در زمينة رسانه .هاي گوناگون است هاي فكر در عرصه پژوهي

 پژوه آيندهمؤسسات.1
و خصوصي، دانشگاه در بخش و مراكز تحقيقاتي تركيه اتاق هاي مختلف دولتي و ها هاي فكر

و بزرگي وجود دارند كه سرشناسپژوهي آيندهمؤسسات  و كوچك ازتر مهمترين ين آنها كه
.است8»تركيه7انجمن آينده نگران«المللي نيز به رسميت شناخته شده سوي مؤسسات بين

اين انجمن كه در سرتاسر تركيه صدها عضو فعال دارد، هرسال در اولين روز از مـاه
ايـن. كنـد مراسمي را برگزار مـي9»آيندهروز جهاني«به مناسبت) اسفندماه10(مارس 

و 10»دنيـا آينـده انجمـن« يعنـي جهـان پژوهـي آينـده معـروف سـازمان انجمن بـا دو 
.در ارتباط است 11»پژوهي آينده جهاني فدراسيون«همچنين

___________________________________________________________________________ 
1. Murat Şahin – Orijinal Şirketleri Kurucu Ortağı – Yüksek İstişare Kurulu Başkanı
2. Dr. Mustafa Aykut - Türk Telekom Grubu Uluslararası Kurumlar Temsilcisi - Fütüristler 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 
3. Mehmet Nuri Çankaya - Microsoft Orta Doğu ve Afrika bölgesinin Pazarlama Müdürü - 
Fütüristler Derneği Başkanı
4. Burçin Uzunhasan Girit 
5. Kına Demirel 
6. Eray Yüksek 

مي جاي عبارت آيندهبه.7 . بيني نيز استفاده كرد توان از آينده نگري
8. Turkish Futurists Association 
9. International Future Day 
10. World Futures Society(WFS) 
11. World Futures Studies Federation(WFSF) 
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 پژوه آيندههاي رسانه.2
با هايي نيز كمابيش در زمينه رسانهنظير مؤسسات، ارائـه پژوهي مطلب آيندههاي مرتبط

به مي مراجعـه1»راهنماي نشريات علمـي تركيـه«كنند كه براي مشاهدة همة آنها بايد
هاي تركيـه را سرآمد رسانه2»استراتژيك بيني پيشمجلة«با اين وصف شايد بتوان. كرد

و جهـان«پژوهي دانست كه بـا شـعار آيندهدر زمينة  توسـط3»بـراي درك بهتـر تركيـه
و منتشـر مـي» آسيا در تركيـه مركز مطالعات استراتژيك« و دربردارنـدة بهتـرين شـود

المللـي، حقـوق، اقتصـاد، الملل، امنيـت بـين هاي روابط بين ترين مطالب در زمينه عميق
و فرهنگ است .سياست، تاريخ،

 تركيهو ايران مقايسه.4-17
و بزرگي كه برمبناي مرزهاي اعتباري ترسيم شده 200حدود در ميان كشور كوچك
و پرچم مستقلي دارند، اگرچه تركيه از نظر وسعت،ة روي كر زمين براي خود شكل

و ميزان تأثيرگذاري در تحوالت منطقه- اقتصادي ظرفيتجمعيت،  و سياسي اي
حق المللي به پاي قدرت بين يا هاي داراي پيشرفته همچون آلمان كشورهاي صنعتي وتو
كه رسد، با اين وصف نمي نمي بر طي دههاين كشور توان منكر آن شد هاي اخير با تكيه
و هاي ريزي برنامه و موقعيت بهينه از برداري بهرهويكسوازنگرانه آيندهدقيق كليدي
و باالخسطح به يك بازيگر مهم در توانسته است، ديگر ازسويالجيشي خود سوق ص دنيا

و حتي آفريقا تبديل شود و مستندات. در اروپا، جهان اسالم، آسياي ميانه همه شواهد
بامرمنتشر شده آماري  در گذاري ميزان سرمايهتبط زيربنايي هاي بخشهاي انجام شده

از نظر ينكاهمحكايت از آن دارند كه تركيه با عنايت به برتري مشهودي كه اين كشور 
نميزان  رغمبهخود در منطقه دارد، همترازكشورهاي اغلب سبت به رشد اقتصادي

و ناخرسندي كارشكني اندازهايو چشماهداف عمدة در دستيابي به هاي خارجي، ها
ميالدي مصادف با يكصدمين سالگرد 2023بلندپروازانه ترسيم شده براي سال 

و تأسيس نظام جمهوريت در اين كشور موفق  خواهد بود اضمحالل امپراتوري عثماني

___________________________________________________________________________ 
1. Directory of Scholary Journals in Turkey 
2. Journal of strategic Foresight(Stratejik ONGORU-Arastrmalar Dergisi) 
3. To Better Undstand Turkey & The World 



 پژوهي جهان آينده 1280

و رساندن حجم اقتصاد برتر جهان10 پيوستن به جمع ين اين اهدافتر مهمكه ازجمله
تركيه را به بازيگري اين موقعيت جديدو ميليارد دالر است 500صادرات به معادل

در تعيين و بين تحوالت منطقهعرصه كننده اين كشور.خواهد كردالمللي تبديل اي
و  و جهان با ايران قرابت همچنين عالوه بر همسايگي، بيش از هر كشور منطقه

و برهمين اساس بررسي تجارب اين هاي تاريخي، منطقه مشابهت و مذهبي دارد اي
و باالخص در دو عرصة مهم برنامه و آينده كشور در روند توسعه مي ريزي تواند پژوهي

و درس حاوي پيام به ندههاي آموز ها ويژه كه تركيه اي براي مسئوالن كشور ما باشد
و و مس و گاز . را نيز در اختيار ندارد... بسياري از منابع خدادادي ايران همچون نفت

و تركيه در همين حال حدود ميليون نفر جمعيت دارند،80هر دو كشور ايران
ه اكثر جمعيت سني اكثريت جمعيت هر دو كشور مسلمانند با اين تفاوت كه در تركي

و در ايران شيعه اثني عشري است هر دو كشور آسيايي هستند اگرچه بخش. حنفي
. كوچكي از شمال غربي تركيه در آن سوي تنگه بسفر در خاك اروپا واقع شده است

تر اينكه تحوالت سياسي يكصد سال اخير دو كشور نيز با اندك اختالفي تشابه جالب
و تأسيس تركيه نوينكه چناندان تقريباً همزمان بوده اضمحالل امپراتوري عثماني

سه 1302ميالدي مصادف با سال 1923توسط آتاترك در سال  و حدود هجري شمسي
و انقالب مشروطيت 1299سال بعد از كودتاي رضا خان ميرپنج در سال  شمسي بوده

.سال قبل از آن اتفاق افتاده است13ايران نيز 
ا و تركيه در زمينهعالوه بر اينها، و يران هاي تاريخي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي

هاي زيادي دارند كه پرداختن به همه آنها از حوصله اين بحث اي نيز مشابهت منطقه
و رصد تحوالت، روندها، جهت با گيري خارج است، اما مطالعه ها، چگونگي مواجهه
و راهب و باالخص نحوه سياستگذاري و مشكالت و مسائل ردهاي مسئوالن مراكز دولتي

هاي مقيماي تركيههاي بكر هايي همچون استفاده از ظرفيت غيردولتي تركيه در زمينه
و  مي ريزي برنامهخارج دو هاي متعدد براي آينده، ما را برآن دارد كه بدون غلتيدن در

و آموزنده وادي خطرناك خودباختگي يا خودبرتربيني، از تجربه اين همسايه هاي گرانبها
و مقتصد درس بگيريم، به در مسلمان و پيشرفت روزافزون تركيه ويژه اينكه توسعه

و شرايطي تحقق يافته است كه اين كشور به طور بالقوه بسياري از منابع خدادادي
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و و نظاير اينها را در اختيار ندارد و گاز، مس، روي همه اينبازيرزميني ايران همچون نفت
ا و آينده خير به مدد خردمندي، برنامهطي دو دهه در ريزي نگري، توانسته است خود را

به20ميان  و و به اين نيز راضي نباشد رغم وارد آمدن اقتصاد برتر جهان جاي دهد
و بين فشارهاي منطقه را اي المللي براي ايجاد اختالل در روند رشد اين كشور، عزم خود

.اد برتر جهان ظرف كمتر از يك دهة آينده جزم كنداقتص10براي قرار گرفتن در زمره 

ها نگاري آينده.5-17
و انجام اقدامات نگارانه خود صرفاً به اجراي برنامه هاي آينده تركيه در چارچوب برنامه ها

و طي ساليان اخير  و سختي كه روند توسعه اين كشور را تسريع كند، بسنده نكرده نرم
و خصوصي به مورد متعددي را در بخشپژوهانه فرايندههاي متعدد سياست هاي دولتي

:شود اجرا درآورده است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي

1تركيه 2023انجام مطالعات جامع برآورد ملّي چشم انداز.1

نخستين 1960- 1970هاي وقت تركيه در دهة قبالً نيز اشاره شد، دولتكه چنان
و صنعتي اين كشور را تدوين كردند برنامه پنج و2سالة ملّي توسعه اقتصادي، اجتماعي

و اين روند رغم محدوديت به هاي متعددي كه با آن مواجه بودند، به مورد اجرا گذاشتند
داشت تا اينكه با نزديك شدن به يكصدمين سالگرد تا بعد از آغاز هزارة سوم ادامه 

و تأسيس جمهوري تركيه به رهبري آتاترك، دولت تركيه امپراتوري اضمحالل  عثماني
و جايگاه هربخش از اين كشور در  مطالعات جامعي را در سطح ملّي براي برآورد اهداف

و 2023قالب سند چشم انداز نهايي آن ارتقاء اين كشور به انجام رساند كه هدف غائي
و دستيابي اين كشور به صادراتي معادل10جايگاه تركيه به جمع  اقتصاد اول جهان

.ميليارد دالر در سال بوده است 500
و هدفگذاري شده، تركيه از دو دهه پيشبراي دستيابي به اين بيني استراتژيك

و پتانسيل پيش همة ظرفيت ر ها و خارجي در دسترس خود كار گرفته امابها هاي داخلي
___________________________________________________________________________ 

1. The Turkey 2023 National Foresight Study (Vision 2023) 
و تركيه اين است كه در كشور ما هدف برنامه هاي پنج تفاوت برنامه.2 و ساله ايران ها توسعة اقتصادي، اجتماعي

به فرهنگي است ولي در تركيه اين برنامه و صنع ها . اند تي بودهدنبال توسعة اقتصادي، اجتماعي
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و منطقههاي اخير در سطح اي كه طي سال نشدهبيني پيشبا توجه به وقايع اي
المللي با آنها مواجه شده است، ميزان موفقيت اين كشور در دستيابي به اهداف بين

.بلندپروازانه خود ظرف پنج سال آينده معلوم خواهد شد

1تركيهبيني ملّي فناوري پيشتدوين طرح.2

ميبهچنين ين برنامه تركيه برايتر مهم، 2023رسد كه بعد از طراحي سند چشم انداز نظر
و  و تسريع روند موفقيت خود تدوين طرح پيش بيني ملّي فناوري بوده است واقعدرتسهيل

و زيربنا را در موفقيت تمامي ديگر بخش مي اين بخش نقش بستر .كند هاي اين كشور ايفا
و توسعه تركيه منوط به ميزان پيشرفت برنامه ملّي فناوري شده به بيا ن ديگر رشد
و فنّي تركيه«كه توسط و از چندي پيش به مورد2»شوراي پژوهشي علمي تدوين شده

.اجرا درآمده است

و تحقيقاتي ها، مدارسو مؤسسات توليدي ها، انجمن نگاري در دانشگاه ايجاد مراكز آينده.3

ميبهتركيه از اولين كشورهاي جهان و آينده رود كه صرفاً به تدريس آينده شمار  پژوهي نگري
به در دانشگاه و از آغاز هزارة سوم تاكنون ها عنوان يك رشته تحصيلي جديد بسنده نكرده
و اتاق مراكز آينده و3هاي فكر پژوهي متعددي را در عرصه وسيعي از مراكز اجرايي

و مدارس اعم از دانشگاه(سازي، نهادهاي آموزشي تصميم و، احزاب سياسي، انجمن)ها ها
به- مؤسسات توليدي و .ويژه در شهرهاي بزرگ ايجاد كرده است تحقيقاتي اين كشور

و از بدو امر نگاري از مطالعات نظري فراتر اين كشور همچنين در زمينه آينده رفته
و اقتصاد، بين مراكز آموزشي وري هرچه بيشتر از ثمرات آينده براي بهره پژوهي در توليد

و مدارسو دانشگاهيكسوو صنعتي از . ارتباط دو سويه برقرار كرده است ديگر ازسويها
و-ايــن سياســتگذاري دورانديشــانه اكنــون در برخــي از مراكــز توليــدي صــنعتي

به-بازرگاني و رغبـت گونه تجاري بزرگ اين كشور به بار نشسته است اي كه آنها با ميـل
و آينده سهمي از درآمدهاي خود را به آينده مي پژوهي عنـوان بـه. دهنـد نگاري اختصاص

___________________________________________________________________________ 
1. Turkeys National Technology Program 
2. The Scintific & Technical Research Council of Turkey.  
3. Turkish Think Tanks,Wikipedia 
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را ) M-GEN(هاي تجارتي تركيـه موسـوم بـه توان شركت آژانس مثال در اين زمينه مي
پژوهـان مل اين شركت تجاري كـه خـود از آينـده مديرعا1»افك طرحان«خانم. نام برد

مركـز«سرشناس تركيه است، در مجموعه تحـت مـديريت خـود بخشـي تحـت عنـوان 
هـاي نگـاري در عرصـه اش آينـده ايجاد كـرده كـه هـدف اصـلي» هاي آينده ريزي برنامه

.هاي شركت متبوعه خود است تخصصي مرتبط با فعاليت

 نگر از مدرسه تا دانشگاه آيندههاي انساني ريزي براي تربيت نيرو برنامه.4
از ريزي نگر در تركيه اگرچه عمدتاً در قالب برنامه آيندهتربيت نيروي انساني هاي مختلف

هاي نيمه دوم قرن بيستم كليد زده شده، با اين وصف روند صعودي آن از نخستين سال
و توسعه  تبع با بهبود تدريجيبههزاره سوم مقارن با روي كار آمدن حزب عدالت

و در همين چارچوب ظرف  سال اخير15وضعيت اقتصادي اين كشور آغاز شده است
و آينده كه پژوهان متعددي در اين كشور به منصه ظهور رسيده آيندهنگران اند

در سرشناس .عضويت دارند2»پژوهان تركيه انجمن آينده«ترين آنها
و هداي درت آموزشدر همين حال براي ساماندهي و اقدامات مربوط به آينده ها

و نظام سلسلهتركيه، يك  به مراتب منطقي با مندي تعريف شده است ترتيبي كه همزمان
و مشاركت  در9نقش آفريني نگاري، آيندهترين مرجع هدايت طرح عاليدانشگاه

و مسئوليت هدا نگري در برخي از دانشگاه هاي آينده رشته و مدارس ايجاد يت مدارس ها
، از سال»كاديرهاس«عنوان مثال دانشگاهبه. ها واگذار شده است مربوطه نيز به دانشگاه

را تاكنون مدرسه آينده 2011 و تمامي مواد درسي الزم پژوهي مرتبط با خود را مديريت
مي براي هدايت تحصيلي دانش 3.كند آموزان شاغل به تحصيل در اين مدرسه تدوين

هايي همچون هاي آموزشي اين مدارس درس اين است كه در برنامه نكته قابل تأمل
و» چگونگي رقابت استراتژيك در آينده«،»سناريوهاي جايگزين براي تحوالت آينده«
اند كه از عمق گنجانده شده» گذاري در آينده هاي جديد براي سرمايه شناسايي زمينه«

___________________________________________________________________________ 
 مديره هيئت عضوو پژوهان آينده انجمن مديره هيئت مشورتي عضو پژوه، آيندهو اقتصاددان طرحان خانم.1

در جهان زنان تأثيرگذارترينو ترين موفقاز يكي عنوانبه 2002 سالدروي. است تركيه كارآفرين زنان انجمن
 www. ufuktarhan. com. است شده برگزيده IT زمينه

2. Türkiye Fütüristler Derneği
3. www. khas. edu. tr 
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و اداره دورانديشي سياستگذاران، برنامه ميك ريزان . كنند نندگان اين مدارس حكايت
و انـدركاران آينـده ذكر اين نكته نيـز ضـرورت دارد كـه بسـياري از دسـت پژوهـي

و نگاري در تركيه الزاماً در اين رشـته تحصـيل نكـرده آينده انـد بلكـه مقتضـيات زمـاني
و اقتضاي سياست به مكاني، عالئق فردي و هاي ملي آنان را سوي ايـن رشـته سـوق داده

.تدريج به ارتقاء سطح بينش آنها نسبت به اين علم منجر شده است به

به هدايت اقدامات آينده.5 و سودآور شدن پژوهانه  سوي كاربردي

هاي مؤثر در اقتصاد تركيه كه هريك براي دستيابي به هدف مشخصي نظير ديگر بخش
كه نگاري نيز براي برنامه كنند، آينده تالش مي نهايتدرريزان اين كشور حكم ابزاري را دارد

و بلندمدت منتهي مي و تسهيل رشد اقتصادي پايدار دقيقاً به همين دليل. شود به تسريع
و تحليل از بخش است كه حتي برخي هاي غيردولتي نيز كه تصميماتشان برمبناي محاسبه

مي- هزينه گذاري كنوني آنها در اين اند كه سرمايه شود، به اين نتيجه رسيده فايده اتخاذ
.عرصه سود مضاعفي را در آينده نه چندان دور نصيب آنها خواهد كرد

 نگاري معتبر جهان ارتباط با مراكز آينده.6

ه براساس شواهد موجود تركيه در مقايسه با ديگركشورهاي منطقه در زمينه علم اگرچ
و آينده آينده نگاري فعال اين كشور نگاري پيشتاز است با اين وصف مراكز آينده پژوهي

در نگاري معتبر موجود در جهان نمي نياز از تجارب ديگر مراكز آينده خود را بي و لذا دانند
و سا و مؤسسات آينده زماني، آيندههر دو سطح فردي با پژوهان دانشگاهي نگار اين كشور

و مراكز بين كه مند برقرار كرده نگري ارتباط نظام المللي فعال در زمينه آينده افراد اند
.است2»انجمن آينده جهان«و1»پژوهي فدراسيون جهاني آينده«بارزترين آنها ارتباط با 

در هاي آينـده در همين حال اعضاي انجمن و اتـاق فكرهـاي متعـدد موجـود نگـار

___________________________________________________________________________ 
 سازمانيك World Futures Studies Federation(WFSF) پژوهي آينده جهاني مطالعات فدراسيون.1

.شد تأسيس دانشگاهي رشتهيك عنوانبه پژوهي آيندة توسعه براي 1973 سالدركه است جهاني دولتي غير
.شد تأسيس 1973 سالدر پاريسدر پژوهي آينده المللي بين كنفرانس نشستدر فدراسيون

دركه است علميو آموزشي غيرانتفاعي سازمان يك World Future Society (WFS) آينده جهاني جامعه2
. است شيكاگودرآن مقروشد تأسيس 1966 سال
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و المللي مرتبط با اتـاق هاي بين هاي مختلف اين كشور در اغلب نشست بخش هـاي فكـر
مي آينده .كنند نگري باالخص در آمريكا شركت

 گيري نتيجه
بل2023انداز سال براساس مفاد سند چشم اي ترسـيم ندپروازانه، تركيه براي خود اهداف

دو هـزار(كرده كه رساندن حجم توليـد ناخـالص داخلـي سـاليانه بـه دو تريليـون دالر 
ايــن كشــور. ميليــارد دالر از جملــة آنهاســت 500و ميــزان صــادرات بــه) ميليـارد دالر 

اقتصاد برتر جهان قـرار10همچنين در نظر دارد، ظرف كمتر از يك دهه آينده در زمره 
و به  و نقشتر مهميكي از گيرد و بين هاي منطقه آفرينان در صحنه ين بازيگران المللي اي
اندركاران امور اجرايي تركيه كه اكثـر مراكـزو در همين زمينه نه تنها دست. تبديل شود

و پژوهشي معتبر آمريكايي و حتي ايران تحقق ايده1اقتصادي هاي مورد نظر ايـن، غربي
صـرفنظر از برخـي نوسـانات اقتصـادي-هاي موجود كنـوني كشور را با توجه به شاخص

و نيـز اخالفـات بـا آمريكـا ناشي از تحوالت منطقه و سـوريه از-اي اخيـر در عـراق دور
بدترين ارزيابي ارائه شده در اين زمينه نهايتاً بيانگر ايـن نكتـه اسـت. دانند دسترس نمي

بر10اگر هم در زمرة 2023كه تركيه تا سال  15تر جهـان نباشـد حتمـاً جـزء اقتصاد
2.اقتصاد برتر خواهد بود

و مسئوالن تركيـه از مـدت هـا قبـل متوجـه ايـن نكتـه واقعيت اين است كه مردم
و آينده و اند كه در دوران هزاره سوم بـه نگرانه شده كليدي دليـل كمبـود منـابع فسـيلي

و تخصصي تجديد و سخت شدن رقابت ناپذير از يكسو ، كسب ديگر ازسوياه تر شدن امور
و دستيابي به موفقيـت هر گونه و به تبع آن حفظ موقعيت و درآمد جديد دشوار فرصت

و آينده بدون برنامه و لذا در كنار همـه اقـدامات ريزي پژوهي تقريباً غيرممكن خواهد بود
و همزمـان دورانديشانه همچون سرمايه و توليـدي گذاري روزافزون در صـنايع زيربنـايي

و بومي اين كشـور، ها، به اقتضاي برتري شگاههاي كاربردي در دان ايجاد رشته نسبي هاي
آموزان مستعد اين كشور تأسيس نگري به دانش مدارس خاصي را نيز براي آموزش آينده

___________________________________________________________________________ 
 ابرار المللي بين تحقيقاتو مطالعات فرهنگي مؤسسه انتشارات،21 قرندر آمريكا ملي امنيت استراتژي.1

 367تا 124ص،1380 چمني راه ابوالقاسمو فرهنگي بابك دهمشكي، جالل: مترجمان معاصر،
 1396 مردادماه31 عصرايران، سايت ناصري، يوسفبا اطهري...اسدا دكتر مصاحبه.2
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و پرواضح است كه فارغ كرده التحصيالن اين مدارس در آينـده عملكـردي بـه مراتـب اند
هـايي را كسـب آمـوزش كـه چنـينـ بهتر از ديگر همساالن خود در اقصي نقاط جهـان 

.خواهند داشتـ اند نكرده
و بالفعل خود در سطح جهان اين كشور همچنين با اذعان به ظرفيت  هاي بالقوه

و جهان اسالممعناي به و منطقه ميمعنايبه عام و خاص تالش كند تا از گردانندگان
و تعيين . كننده هزاره سوم باشد بازيگران كليدي
و برنامه و ريزان اين كشور در همين حال ضمن چشم دوختن به افق مسئوالن ها

را دوردست و غم خود و تمامي هم هاي آينده، از رسيدگي به مردم خود نيز غافل نمانده
و بهبود وضع اقتصادي آنها كرده در معطوف به ارتقاء سطح رفاه اند كه آثار آن به وضوح

به هنگام وقوعكه چناناين كشور تبلور يافته است تقويت سرمايه اجتماعي مردم 
در 2016كودتاي نافرجام سال و آنكارا نظاميان، اهالي شهرهاي بزرگي همچون استانبول

و پاسخ به فراخوان موبايلي اردوغان در شبكه هاي اجتماعي، شب هنگام به صحنه آمدند
و گسترده خود در خيابان و ميادين اصل با حضور فراگير و ديگر ها ي اين دو شهر

سالة جمهوري تركيه مانع از پيروزي94بار در تاريخ نخستين، براي بزرگشهرهاي
و منتخب مردم شدند .نظاميان بر دولت دمكراتيك
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٭محمد خلج
و غيردولتــي مــالزي بــرخالف اغلــب كشــورهاي جهــان كــه نهادهــاي مســتقل دولتــي

و شناسنامه آينده  و سازمان مشخص و آينـده دار نگري دارند، افراد شاخص يا نهاد پژوهـي
و فعاليت آينده آينده را نگري ندارد از با برگزاري كارگاهنگري خود و دعوت هاي آموزشي

مي صاحبنظران آينده بـا توجـه بـه اينكـه مطالعـات. رساند نگر ساير كشورها به سرانجام
و سياسـتگذاري همـراه اسـت از نـوع آينـده نگري در مالزي با برنامه آينده نگـاري ريـزي
مي به ابي به آينده مطلوب، در پـنج دوره نگري براي دستي در مطالعات آينده. آيند حساب

به مطالعات آينده 2009و 2008، 2005، 1992، 1975زماني  هايي صورت نشست نگري
هـايي ها به مقولـه در اين نشست. پژوهان خارج از مالزي برگزار شده است با حضور آينده

و برنامه براي. مالزي را شكل دادند انداز هاي الزم براي تدوين چشم پرداخته شد كه مواد
و سازمان برنامه  شـوراي، ريـزي اقتصـادي واحـد برنامـه هاي دولتـي شـامل ريزي، نهادها
و شوراي ريزي توسعه ملي كميته برنامهملي، ريزي برنامه ، شوراي عملياتي ملي اقتصادي

زمـاني هـاي با بازه هاي الزم ريزي در اين شوراها، برنامه. تجارت مالزي تشكيل شده است
مي براي نيل به اهداف مندرج در اسناد چشمو بلندمدت، ميان كوتاه .شوند انداز طراحي

كهيريزي توسعه در مالزي ويژگي قابل توجه برنامه نظارت كامل بر شامل دارد
و همچنين ارزيابي برنامه پس از اجراي آن  ميروند اجراي برنامه يج اين نتا شود؛ انجام

و ارزيابي نظارت و اشتباهات گذشته ريزي ها براي برنامه ها هاي بعدي بسيار مؤثر است
.شود تكرار نمي

را هاي خود زير مالزي براي سياستگذاري برنامه و اجتماعي جامعه بناي فيزيكي
ب جانبه مهيا كرده است؛ در اين سياست براي ايجاد توسعه همه ي نقش خش دولتها

و فعال و بخش خصوصي موتور رشدبلكه كند، را ايفا نميمحوري و نقش است فعال
.دارد گذار تأثير

___________________________________________________________________________ 
.نور پيام دانشگاه هيأت علمي عضو٭
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و نگري، برنامه نتيجه نهايي همگرايي آينده و سياستگذاري در مـالزي تـدوين ريزي
، پـنج 2020مطـابق سـند. اين كشور است 2057و 2020انداز هاي چشم اجراي برنامه

و برنامـهف اصلي براي آيندههد اهـداف سـند. قـرار گرفتـه اسـت نظـر مـد ريـزي نگري
و عدالت انداز شامل چشم و مبـارزه بـا فسـاد؛ اي مرفـه ايجاد جامعـه؛ اجتماعياقتصادي

و سرمايه؛ بهبود نظام مديريتي برقراري سياسـتو گذاري خارجي آزادسازي نظام تجاري
.است فرهنگيسازي يكپارچه

و سياسي اهميت بيشتري امروزه توسعه و برخورداري از قدرت اقتصادي يافتگي
به توسعهيكه تبديل شدن به كشور طوريبه، يافته است و قدرتمند لحاظ اقتصادي، يافته

و سياسي ازجمله اهداف برتر همه كشورهاست . اجتماعي
و طراحي استراتژي برنامهنگري، آيندهدر راستاي تحقق اهداف هاي بلندمدت ريزي

مي نقش راهبرانه مدت اندازي بلند اغلب كشورها چشمدر نگاه اساس اينبر. كند اي را ايفا
به براي منظور هموار ساختن مسير توسعه ارائه تصويري از آينده مطلوب كشور

و جهاني هاي منطقه تعامل با جريانو اجتماعي– اقتصادي مياي هر كشور. شود تهيه
و انرژي هاي خود را در راستاي پس از طراحي اهداف بلندمدت خود تمام امكانات، منابع

و متمركز مي چنانچه اهداف آرماني بلندمدت به درستي. كند نيل به اين اهداف تجميع
و منابع كشور به هدر خواهد رفت .طراحي نشود، نيروها

گرچه مفهوم؛بسياري پيدا كرده است سه دهه گذشته تحولمفهوم توسعه پايدار در
توان گفت كه با به بلوغ رسيدنميبا وجود اين. مرتبط به آينده است ذاتاً توسعه پايدار

و. تر شده است پژوهي قوي مفهوم توسعه پايدار، رابطه آن با آينده پيوند توسعه پايدار
آي آينده در ندهپژوهي در ارزيابي مطلوبيت مي آيندهفرايند هاي ممكن 1.شود پژوهي نمايان

و پايتخـت آن كواالالمپـور. ياسـت مالزي كشوري در جنوب شرقي آس مركـز بـوده
و وزارتخانه مـالزي. واقع است) پايتخت اداري(هاي اين كشور، در شهر پوتراجايا حكومت

و اتحاديه كشورهاي مشترك المنافع است كه اين اتحاديه شامل عضو سازمان ملل متحد
نام مالزي زمـاني كـه فدراسـيون ماليـا، سـنگاپور،.ستكشور در جنوب شرقي آسيا 13

___________________________________________________________________________ 
 ديگر كشورهايبا كليبه كشور اين پژوهي آينده. دارد نگاري آينده ساختار مالزي نگري آيندهو پژوهي آينده.1

 شودمي گرفته كاربهها همايشوها كارگاه وسيلهبه جهاني علماز استفادهو آينده تفكر كشور ايندر. است متفاوت
. است داده پاسخ كشور اين نيازهايبه تاكنون شيوه اين اعمالو ندارد وجودآن سازي بوميو آينده علم دغدغهو
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و ساراواك يك از ساباح شد14اتحاديه متشكل در سال. ايالت را تشكيل دادند، انتخاب
و به كشوري مستقل تبديل 1965 نوع حكومـت مـالزي.دشسنگاپور از مالزي جدا شد

) خانـه مـردم(مجلس مالزي شامل يك مجلـس پـايين دسـت. پادشاهي مشروطه است
و مجلـس سـاله انتخـاب مـي پـنج كه براي يـك دوره است عضو 219متشكل از شـوند

و يا خانه كشـور( دست باال از) سنا  منصـوب سـال6كـه بـراي اسـت عضـو70متشـكل
از44؛شوند مي و بقيـه ازسـوي مجـالس ايـالتي توسـط اعضاي سنانفر پادشـاه تعيـين
مي13 و سه منطقه فدرال انتخاب 1.شوند گانه

و آينده دستاورد آينده.1-18  نگاري نگري
 مالزي 2020انداز چشمتدوين سند.1-1-18

و آينده نتيجه آينده هدف. مالزي است 2020انداز نگاري در مالزي تدوين سند چشم نگري
. يافته باشد كامالً توسعهي، مالزي كشور2020انداز آن است كه تا سال نهايي اين چشم

ي و بدون مالك قرار دادن وك كشور توسعهاين توسعه براساس يك الگوي داخلي يافته
و همچنين در همه ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي، معنوي،  تالش براي دستيابي به آن

و فرهنگي  همچنين اين كشور قصد دارد از نظر وحدت ملي،.شدخواهد انجامرواني
و انسجام اجتماعي، ثبات سياسي، نظام حكومتي، كيفيت زندگي، ارزش هاي اجتماعي

و غرور ملي كامالً توسعهبه اعتمادمعنوي،   2020تا سال قصد دارد مالزي.يافته باشد نفس
و يكپارچه، با جامعه و با مدارا، به كشوري تبديل شود متحد اي دمكراتيك، آزاد، مسئول

و مرفه است، جامعه و برابري بنا شده، خودبراي كه از نظر اقتصادي مترقي پايه عدالت
د و و استحكام باشدسامان است .اراي قدرت رقابت، انعطاف، پويايي
براي دستيابي به توسعه پايدار بايد بر مالزي،2020انداز چشمنگري سند مطابق آينده

آن محوريو له استراتژيكئمس9 :بوده است، غلبه كندرو روبهكه از بدو استقالل با
ويسرنوشتايجاد يك مالزي متحد، ملتي كه احساس كند.1 و صلح مشترك دارد

و منسجم است و قومي يكپارچه يك زندگيو آرامش بر آن حاكم است، از نظر ارضي
و مبتني بر مشاركت دارد .همگن

___________________________________________________________________________ 
. 1394مالزي، تجاري سياستاز تجارت جهاني سازمان گزارش.1
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ب ايجاد جامعه توسعه.2 و امنيت كند، وه يافته كه احساس آزادي خود اعتماد
ه و از آنچه كه و به حق از دستاوردهاي خود .ست احساس غرور كندايمان داشته باشد

و تقويت يك جامعه دمكراتيك تكامل يافته، جامعه.3 از ايجاد اي كه در آن شكلي
و مبتني تكاملدمكراسي  و نوعي دمكراسي مالزيايي حاكم باشد يافته و اجماع . بر وفاق

از برپايي جامعه.4 و اخالقي به كمك شهرونداني برخوردار اي كامالً معنوي
و مذهبي ارزشواالترين  .هاي اخالقي، معنوي

و انعطاف تكاملآزاد،اي بناي جامعه.5 و پذير كه در آن مالزيايي يافته ها، از هر نژاد
و  و انجام مراسم و فرهنگي آييني كه باشند، ضمن آزاد بودن در باورهاي مذهبي

.هاي خود، احساس كنند كه به يك كشور واحد تعلق دارند آيين
و مترقي، جامعها.6 و مبتكر، جامعه اي آينده يجاد يك جامعه علمي اي كه تنهـا نگر
و نيسـت، بلكـه فعاالنـه در پيشـرفت فنـاوري كننده مصرف آينـده فنـاوري هـاي علمـي

.كند مشاركت مي
و فرهنگي.7 و تقويت نظام اجتماعي آن ايجاد جامعه بر كه در مقدم فرد جامعه

نما باشد، جامعه گردد، بلكهيي كه در آن رفاه مردم حول محور دولت يا يك فرد خاص
و شكل مي و پرتوان جاي دارد .گيرد درون يك نظام خانوادگي مستحكم

اي كه در آن برقراري عدالت اقتصادي تضمين شده باشد، يعني ايجاد جامعه.8
و منصفانه است جامعه هايو همه در پيشرفتاي كه در آن توزيع ثروت ملي عادالنه

.اقتصادي مشاركت كامل دارند
و.9 قپرايجاد يك جامعه مرفه رت رقابتدرونق با اقتصادي پويا، مستحكم، داراي

.استو بازسازي
و برنامه مطابق اين سند پنج هدف اصلي آينده . ريزي شده است نگري

:انداز شامل موارد زير است اهداف سند چشم
و عدالت بهبـود نظـامو مبـارزه بـا فسـاد؛ اي مرفه ايجاد جامعه؛ اجتماعياقتصادي
ــديريتي ــرمايه؛ م و س ــام تجــاري ــازي نظ ــارجي آزادس ــذاري خ ــراري سياســتو گ برق

.فرهنگيسازي رچهيكپا
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و اجتماعي.2-1-18  عدالت اقتصادي
و عـدالتئمـالزي خـود را بـر دو مسـ مطابق اين هدف -اجتمـاعي له توسـعه اقتصـادي

.كند اقتصادي متمركز مي
و اجتماعي دو هدف ريشه و قطع براي دستيابي به عدالت اقتصادي كني فقر مطلق

و وضعيت اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است رابطه بين .نژاد
كهكني فقر مطلق ريشهاز هدف و موقعيت جغرافيايي آن است ،صرفنظر از نژاد

همه نيازهاي اوليه ملت ازجمله. ها بايد به باالي خط فقر برسد سطح زندگي مالزيايي
و بهداشتي بايد تأمين شود و دسترسي به امكانات درماني و پوشاك كافي و خوراك

.يافته بايد يك طبقه متوسط قدرتمند داشته باشد مالزي توسعه
و وضـعيت اقتصـادياز هدف بايـد در تمـام كـه اسـت آن قطع رابطـه بـين نـژاد

و مهم اشتغال، تركيب مناسبي از گـروه بخش در هـاي قـومي تشـكيل هاي اصلي دهنـده
و ايجاد تعادل در اين زمينـه تضـمين شـود حرفه كـم كـردن تفـاوت بـين. هاي مختلف

هـاي قـانوني، بيني هاي مناسب با استفاده از پيش درآمدهاي قومي از طريق ايجاد فرصت
و  و ايجاد زيربناهـاي مشـابه، توسـعه فرهنـگ اقتصـادي مناسـب ارائه خدمات اجتماعي

و مطلوب توسعه كامل منابع  1.استانساني ضرورت داشته

 اي مرفه ايجاد جامعه.3-1-18
دو ايجاد جامعه برايمالزي، 2020انداز در سند چشم :پيگيري شود مسئلهاي مرفه بايد

تحقق اين براي. برابر شود8محصول ناخالص ملي 1990-2020طي دوره.1
:اين دورههدف الزم است طي 

. سال يك بار محصول ناخالص داخلي دو برابر شود10هر) الف
2)ب GDP به بايد .درصد رشد داشته باشد7طور متوسط ساليانه

رشد بايد به ايجاد ثبات، پايين نگه داشتن تورم، تضمينبر مطابق اين سند عالوه
و سطح زندگي توجه  و توسعه كيفيت زندگي طي.دشوپايداري سال گذشته20مالزي

___________________________________________________________________________ 
از،»اداري فسادبا مبارزهو كشوري اداري مديريت نظام بهبوددر مالزي اساسي اقدامات«، معدنچيان، ابراهيم.1

. 1395 بازرسي،و نظارت پژوهشيو علمي همايش دوميندر دريافتي مقاالت سلسله
2. Gross Domestic Product 
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ر با اين.دكندرصد به رشد خود اضافه0/1درصد بوده كه تنها بايد6/9شد داراي
مردم مالزي چهار 2020درصد رشد جمعيت، تا سال2/5انهيشرايط، با فرض وجود سال

.خواهند بود 1990بار ثروتمندتر از سال 
و.2 و از پويايي، استحكام ايجاد يك اقتصاد رقابتي كه در بلندمدت پايدار بوده

:را خواهد داشتهاي زير چنين اقتصادي داراي ويژگي. قدرت بازسازي برخوردار باشد
و متوازن، با يك بخش صنعتييصاداقت) الف و داراي زيربناي تكاملمتنوع يافته

و  و مولد تكاملگسترده، بخش كشاورزي مدرن و بخش خدماتي كارآمد ،يافته قواميافته
و متكي به خودياقتصاد)ب الگوهاي متغيرو با سرعت قابل تطبيق با چابك

و رقابت ،عرضه، تقاضا
با)ج و حركت در مسير سطوح باالتر فناورياقتصادي ،فناوريكارآمد
و گنجينهبا اقتصادي)د اي از اطالعات نيروي محركه قدرت ذهني، مهارت، پشتكار

آنو شناخت راه ،هاي استفاده از
و رو به افزايش در زمينه همه عوامل توليد با بهرهياقتصاد)هـ ،وري باال
نو گرا، خود كارآفرين، برون اقتصادي)و و ،آور اتكا
از با پشتوانه اقتصادي)ز و كمال اي و وجدان كاري نمونه ،طلبي اخالق
و هزينه زندگي پايينبا ويژگي اقتصادي)ح ،نرخ تورم
و فشار نيروهاي بازار)ط ،اقتصادي تابع نظم
و منسجم در كل نظام)ي .اقتصادي داراي پيوندهاي قوي

و بهبود نظام مديريتي.4-1-18  مبارزه با فساد
و بهبود نظام مديريتي در براي 2020انداز در سند چشم دستيابي به هدف حذف فساد

و اقدامات اساسي مختلفي انجام شده است راهبردكشور،  ؛ فسادضدتأسيس آژانس: ها
تبيين مفهوم فساد در قوانين؛ شكيل كميته يكپارچگي مديريت اداري دولت مالزيت
ريزي مديريت برنامهايجاد مركز؛ تأسيس دفتر شكايات مردمي؛)1997فسادضدقانون(

فن بهره،و مدرنيزاسيون اداري مالزي خدمات اجتماعي(وري اطالعاتابرداري مؤثر از
).الكترونيكي
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 فسادضدتأسيس آژانسـ
 وزيرو در تابعيت مستقيم دفتر نخست 1997فسادضداكنون طبق قانون هم1فسادضد آژانس

.دهد مالزي، مبارزه مستمر با فساد اداري را انجام مي
:وظايف اصلي آن عبارتند از

،بررسي موارد فساد اعالم شده-
،آموزش عمومي در زمينه مبارزه با فساد-
،هاي خدمات دولتي بررسي عملكرد سازمان-
.ها در رابطه با سابقه فساد كاركنان پاسخ به استعالم سازمان-

 تشكيل كميته يكپارچگي مديريت اداري دولت مالزيـ
راضدآژانس و مأموريت با عنوانفساد، راهبردي براي تحقق فسادضد آژانسدورنما
و خدمات عمومي به دولت ارائه كرد كه هدف آن حل ضعف 2020طرح  هاي مديريت

و برخورد با سوء ر اين راهبردها مواردد. هاي سازماني بود استفاده از موقعيت هماهنگ
:زير مورد توجه قرار گرفته است

و مقررات) الف و اصالح قوانين و بهبود كنترل غلبه بر ضعف براي:بررسي هاي مديريتي
و سوء ب موارد فساد، استفاده از موقعيت .ويژه در مديريت امور ماليه رفتار كارمندان

و اصالح سيستم)ب و رويه بررسي و بررسي وظايف عمده براي:كاريهاي ها شناسايي
و ارزيابي سيستم و كنترل ها، رويه سازماني و ها و پيشنهاد تغيير هاي سازماني موجود

و پاسخگويييياكار والن ذيربط با هدف افزايشئاصالح آنها به مس ، سودمندي، شفافيت
و پيشگيري از فساد، سوء و در خدمات .رفتار كارمندان سوءاستفاده از موقعيت

و اصول رفتاري عيين ارزشت)ج هر افزايش همبستگي بين كاركنان براي2:هاي متعالي
اخالقي مطلوب محيط، تعيين شده هاي ارزش اساسبرو كسب احترام بيشتر، سازمان

و تلقين آنها به كارمندان . آموزش
و تشويق تعيين براي:تشويق كاركنان)د و افراد با بهره ضوابط تشخيص وري باال

و با انجام فعاليت هاي مطلوبي هاي داوطلبانه، ارزش آنهايي كه با تكيه بر اعتقادات ديني
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و افرادي كه سوء را به نمايش مي به گذارند و اعمال خالف را در سازمان خود مديريت
ميضدآژانس  .دهند فساد گزارش

و اصالحي) هـ و براي:اقدامات تنبيهي به رفتار سوءتفهيم عواقب ورود به فساد
به كاركنان و براي كنترلها رؤساي سازمانو تفهيم اقدام سبك زندگي كاركنان خود
.قبل از بروز اشكالمقتضي 

ها در ترويج عملي ايفاي نقش رؤساي سازماناز اطمينان براي:تعريف نقش مديران)و
و فرهنگ همبستگي سازماني  رسيدن به اهداف مورد براي فرهنگ كاري مؤثر، انضباط

و كميته رؤساي سازماندر اين راستا. نظر كم بايد هر سه ماه يك بار تشكيل ها دست ها
و عالوه بهبر بررسي وضعيت پيشرفت كارهاي حوزه خود، جلسه داده صورت نتيجه را

.ندكنگزارش پيشرفت كار به كميته باالتر ارائه 
هر سازمان هاي داخلي سازوكار مؤثر براي كنترل براي:هاي داخلي اجراي كنترل)ز

و كاركنان را به رفع اشكال شامل تشويق . نظارت مستمرسازمان

)1997فسادضدقانون(تبيين مفهوم فساد در قوانينـ

به براي و مقرراتي و تدوين شده است مبارزه عملي با فساد اداري قوانين :شرح ذيل تهيه

،1961قانون مقابله با فساد-
،دولت 1970سال22تصويبنامه شماره-
،1973قانون دفتر ملي بازرسي-
،1982فسادضدقانون-
.1997فسادضدقانون-

و اصالحات در قوانين ميفسادضداين تغييرات توان نشانه جدي بودن حكومت را
و شفافيت بيشتر قوانين دانست و نياز به رفع نقص . مالزي در مبارزه قانوني با فساد

و تحليل 1997فسادضدقانون و با عنايت قانون جامعي است كه از تلفيق قوانين قبلي
و جايگزي تجارب عملي كشور مالزي در مبارزه با فساد اداري به ن همه آنها دست آمده

.شده است
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 تأسيس دفتر شكايات مردميـ
و ارائـه گـزارش از اين دفتـر بـا تهيـه و تنـوع شـكايات رسـيده هـاي تحليلـي از تعـداد

و برخوردهـاي آنهـا سازمان و چگونگي اقدامات انجام يافته و خدمات عمومي هاي دولتي
يات مردمـي دولـت قـرار با شكايات مردم، بازخوردهـاي الزم را در اختيـار كميتـه شـكا 

و نخست. دهد مي مي اعضاي دولت توانند با استفاده از اين اطالعات، نسبت به انجـام وزير
هـاي ايـن گـزارش. گيـري كننـد هاي تابعه دولت، تصميم اصالحات مورد نياز در سازمان

و از طريق مطبوعات به اطالع عموم مي و مسئوالن ساز دفتر منتشر شده ها نيـز مانرسد
بي نمي .1باشندتفاوت توانند نسبت به شكايات

و مدرنيزاسيون اداريريزي مديريت ايجاد مركز برنامهـ

و خدمات2و مدرنيزاسيون اداريريزي مديريت هدف مركز برنامه رساني به واحدها
و برنامه و هماهنگي .هاست هاي توسعه سيستم ريزي پروژه مؤسسات توليدي

و فعاليت مختصري از هاي در جهت هدايت سازماناين مركز هاي اساسي اقدامات
و خدمات عمومي كشور  :شرح زير استبه 2020اهداف مندرج در دورنماي سويبهدولتي

 در اين؛ در بخش خدمات دولتي 9000سازي سيستم مديريت كيفيت ايزو پياده.1
طوري كه محصوالت توليدي با كيفيت از پيش وزير مالزي گفته است همان نخست، خصوص

مي تعيين شده و به بازار عرضه و مردم اي توليد شوند، خدمات دولت به مؤسسات توليدي
م و كيفيت و مشخصي اراهم بايد در مدت زمان هاي عالوه، بهبود سيستمبه.ه شوندئعلوم

و اصالح مستمر است و امكان بازنگري .خدماتي هم مستلزم مستند بودن سيستم
:؛ شامل موارد زير استهاي اصالح ساختارهاي اداري برنامه.2
دولت مالزي معتقد است كه مقررات اصـل: ارائه خدمات با هدف رضايت مشتريان)الف

و به همين سبب همه سازمان را نيست اي عرضـه گونـه بـه هاي دولتي بايد خدمات خود
هـاي مـديريت اسـتفاده از سيسـتم.گيرنـدگان منجـر شـود كنند كه به رضايت خـدمت 
 هــاي ارائــه خــدمات بــراي اطــالع عمــوم، اصــالح مقــررات كيفيــت، اعــالم انــواع روش

و انجام اقداماتي بـراي كـاهش معطلـي مـردم در دريافـت خـدمات در چارچوب قوانين
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. همان.1
2. Malaysian Administration Modernization and Management Planning Unit (MAMPU) 



 پژوهي جهان آينده 1300

و گيشه .كار گرفته شده استبهاي از تمهيداتي است كه در اين راستا انديشيده
و رويه بهبود سيستم)ب هاي قبلي هم در راستاي بهبود اگرچه مجموعه فعاليت: هاي كاري ها

ميميها صورت سيستم از گيرد، اما تحت اين سرفصل دو مقصود مهم دنبال :شود كه عبارتند

،كارييندهايافرسازي ساده-
).بهبود مديريت اطالعاتي( بهبود مديريت سوابق اطالعاتي كارها-

و بخش خصوصي)ج و هماهنگي دولت دولت مالزي كوشيده 1983از سال: تقويت
.سنتي خود را به بخش خصوصي واگذار كنداست كه بسياري از وظايف 

:سهولت امور بخش خصوصي است برايمشخصي از اين اصالحات هاي مثالموارد زير

و مقررات نامتناسب با نيازهاي موجود حذف گواهينامه- ،ها، مجوزها، قوانين
و رويه بهبود سيستم- ،هاي كاري ها
و گواهينام معرفي فرم- ،هاههاي كاربردي
و صدور گواهينامه ايجاد مراكز تك ايستگاهي سرمايه- ،گذاري
.اي در مؤسسات دولتي بهبود كيفيت خدمات گيشه-

و مديريت نيـروي انسـاني)د الزامـات تحقـق ايـن هـدف: بهبود ساختارهاي سازماني
و معيارهاي تعيـين طبق خط1هاي خدمات عمومي تنظيم اندازه سازمان:عباتند از مشي

و پذيرش ارتقا(شده  پسـتيمحدود شدن گسترش سازماني تا سقف درصدي مشخص
و درآمدي روشن جز در سـازمانبرفقط  و پايه توجيه اقتصادي و آموزشـي هـاي امنيتـي

هـاي به مديريت نيروي انساني از ديدگاه جذب، توسعه شغلي، آمـوزش؛ توجه)بهداشتي
فنرسمي  و خـدماتاو غيررسمي، آموزش مهارت در ؛ رسـاني الكترونيكـي وري اطالعـات

.تدوين اصول رفتار كاري پرسنل هر سازمان
و عملكردهاي سازمان:فزايش ميزان پاسخگويي بخش عموميا)ه  هاي شفافيت كاركردها

و افزايش قدرت پاسخگويي درست آنها از اهداف اساسي فعاليت فسادضدهاي دولتي
ب مي روشااست كه :شود هاي زير دنبال

،افزايش ميزان يكپارچگي مديريت دولت-
،مديريت مالييندهايافرروشن كردن-

___________________________________________________________________________ 
1. Rightsizing 



ـ آينده  1301 پژوهي در مالزي فصل هجدهم

،وري بهبود نظام ارزيابي بهره-
.هاي دولتي تقويت مديريت شكايات عمومي از سازمان-

فن بهرهـ )الكترونيكيخدمات اجتماعي(وري اطالعاتابرداري مؤثر از

و هفت طرح1اين برنامه شامل يك طرح توسعه ارتباطات با عنوان بزرگراه اطالعاتي
.است2هاي كاربردي جامع براي توسعه سيستم
از) بزرگراه اطالعاتي(خدمات اجتماعي الكترونيكي سويبهعناوين طرح جامع :عبارتند

رساني الكترونيكي با كاربردهاي متعددي مانند خدمات اسـكان مـردم، خدمات)الف
و اطـالع هـا سابتحصورپرداخت  در رسـاني، تـداركات الكترونيكـي، رأي، ارتبـاط گيـري

ها، مديريت نيـروي انسـاني، ها، نظارت بر اجراي پروژه انتخابات، شكايات مردم از سازمان
غي آموزش و بنـدي، سـوابق ريزي توسعه، بودجه ررسمي نيروي انساني، برنامههاي رسمي

و خـدمات بـه دولـت، مـديريت يكپارچـه انبارهـا، تحقيقـات، مـديريت  فروشندگان كاال
و خدمات پشتيباني پروژه ،ها، مديريت امور مالي

سيسـتم3يـادگيري- آموزشـي هـاي مـواد مدارس هوشمند با دستور كار پـروژه)ب
و سيستم مديريت آموزش مدارس هوشمندارزياب ،ي آموزشي

و آموزش)ج درمان از راه دور شامل چهار پروژه آزمايشي تحت عناوين اطالعات
و برنامه بهداشت زندگي ،بهداشت فردي، تداوم آموزش پزشكي، مشاوره از دور

فن)د واكارت چندمنظوره با تأكيد بر اهداف بلوغ فكري، كاربرد وري اطالعات
و رياضيات؛ افزايش هاي متعالي اخالقي؛ برخورد حرفه انتشار ارزش اي در زمينه علوم

،هاي فردي، مشاركت در توسعه دانش با توجه به ميزان توانايييياكار
و توسعه)هـ ،شبكه تحقيق
،شبكه جهاني توليد)و
.بازاريابي بدون مرز)ز
مسـئوليت. هـاي كـاربردي اسـتي از سيسـتم يك از هفت طـرح شـامل گروهـ هر
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و اما واحـد برنامـه هاي اصلي ذيربط واگذار شده، ها به سازمان سازي سيستم پياده ريـزي
مس مدرنيزاسيون مالزي به و نظـارت بـر اجـرايئوعنوان سازمان محوري ليت همـاهنگي

را طرح .عهده داردبهها

و.5-1-18  گذاري خارجي سرمايه آزادسازي نظام تجاري

و سرمايهبراي 2020انداز در سند چشم  گذاري خارجي، دستيابي به هدف آزادسازي نظام تجاري
و محدوديت كاهش تعرفه:موارد مختلفي مورد توجه قرار گرفته است ، هاي تجاري ها

. پذيري رقابت افزايش قدرتو اصالح نظام مالكيت معنوي، محدوديت خريدهاي دولت از خارج

و محدوديت كاهش تعرفهـ  هاي تجاري ها
گــذاري در همــه هــاي ســرمايه گــذاري، دولــت مــالزي انجــام پــروژه در بخــش ســرمايه

به زيربخش همچنين محدوديت مالكيت سـهام. ده استكرطور كامل آزاد هاي صنعتي را
ين ابـزارتر مهم،تعرفه.اشته شده استها برد گذاران خارجي در بيشتر بخش براي سرمايه

سوم خطوط تعرفه مـالزي تثبيـت نشـدهيك. تجاري مؤثر بر واردات كاال به مالزي است
و كـاربردي باعـث بـاال رفـتن درجـه همچنين فاصله زياد بين تعرفه. است هاي تثبيتـي
هاي كاربردي دولت مـالزي تعرفه. اي اين كشور شده است بيني ناپذيري نظام تعرفه پيش

در9/2كه از ميانگين طوريبههر سال مقداري كاهش يافته است،  به 2001سال درصد
ــالزي، همچنــين همــه ضــوابط تجــاري. رســيده اســت 2005درصــد در ســال8/1 م

.سازي خود را كنار گذاشته است گذاري مورد استفاده در صنعت اتومبيل سرمايه

 محدوديت خريدهاي دولت از خارجـ
و خـدماتتر مهمدولت همچنان هـاي در مـالزي اسـت، رويـه داخلـي ين خريدار كاالها

هـاي هـاي داخلـي مخصوصـاً بنگـاه يحي خريدهاي دولتي همچنان در مـورد بنگـاه ترج
شـوند كـه دولـت المللي فقط در صورتي برگـزار مـي مناقصات بين. شود كوچك اجرا مي

و خدمات مورد نياز را از داخل تأمين كند . نتواند كاالها
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 اصالح نظام مالكيت معنويـ
همچنين تالش كرده است اجراي. خود را تقويت كرده استمالزي نظام مالكيت معنوي

را منظور مهار نقض حق نسخه حقوق مالكيت معنوي مخصوصاً به و عالئم تجاري برداري
.بهبود بخشد

 پذيري افزايش قدرت رقابتـ
علت اصلي اين. اند در دوره مورد بررسي، صنايع مالزي با رقابت شديدتري مواجه شده

ر و منطقه فع موانع رقابت از طريق وضع موافقتنامهموضوع، اي تجارت آزاد هاي دوجانبه
و همچنين مذاكرات ادواري سازمان جهاني تجارت بوده است همچنين. با ساير كشورها

و غيرماهرانه از  كشورهاي با نيروي كار ارزان مثل چين مزيت رقابتي را در صنايع كاربر
هاي باالتر اقتصاد مالزي را به سمت زنجيره اي رقابتي،فشاره. اند مالزي گرفته

و توليد كاالهاي دانش ارزش و- افزوده به- وريافنمحور و توجه بيشتر محور حركت داد
هاي توسعه اقتصادي، در برنامه. دنبال داشتبهبخش خدمات را در اقتصاد اين كشور 

با متكي به نهاده دولت مالزي متعهد شد كه اقتصاد را از اقتصاد هاي توليدي به اقتصاد
و بهره و حفظ رقابت محوريت دانش فني پذيري وري تبديل كند تا رشد اقتصادي پايدار

دولت مالزي درحال حاضر.المللي را تضمين نمايد صنايع اين كشور در بازارهاي بين
ز گذاري كند سرمايه تالش مي و خارجي را به هاي منتخب، مخصوصاً يربخشهاي داخلي

و جهانگردي سوق دهدفناوري وري باال،اصنايع نيازمند فن :زيستي، آموزشي
هاي وردهافرهاي بخش كشاورزي مالزي توليد ين فعاليتتر مهم:بخش كشاورزي) الف

و الوار است و محصوالت كشاورزي مثل روغن نخل، كائوچو بخش كشاورزي. غذايي
.درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را به خود اختصاص داده است7/5مالزي 

و رقابت دولت براي توسعه اين بخش درصدد است تا بهره پذيري را از طريق تقويت وري
فن هاي با ارزش فعاليت و استفاده از .ددههاي باال ارتقا ورياافزوده باال

مالزي. كاتاليزور رشد اقتصادي اين كشور استبخش صنعت مالزي،:بخش صنعت)ب
كلي طوربهحال اينبا.ها در جهان است هادي ترين صادركنندگان نيمه يكي از بزرگ

بر مي توان گفت حفظ سهم صادراتي موجود در اين بخش با حضور رقبايي كه هر روز
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شد شود، براي اين كشور سخت تعدادشان افزوده مي سازي، در صنعت اتومبيل.تر خواهد
، با باز شدن بازار اين دادههاي اخير دولت انجام هاي شديدي كه در سال با وجود حمايت

.كشور، سهم توليدكنندگان داخلي كاهش يافته است
در53بخش خدمات مالزي نيز:بخش خدمات)ج درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور

كلي بخش خدمات در اين كشور مانند طوربه. را به خود اختصاص داده است 2007سال 
و صنعت آزادسازي نشده است كه شايد دليل عمده آن محدوديت هايي بخش كشاورزي

.اعمال شده استگذاري مستقيم خارجي در اين بخش است كه بر سرمايه

 سازي فرهنگي سياست يكپارچه.6-1-18
به هاي فرهنگي مالزي پس از استقالل با محوريت يكپارچه سياست و توجه سازي ملي
و باورهاي مردم بنياد شده است ارزش را براي مالزي 2020دولتمردان مالزيايي سال. ها

و ترقي اعالم كرده سال دستيابي به قله و در برنامه هاي توسعه هاي هاي خود آسيب اند
با از ديدگاه آنان ايجاد جامعه توسعه. اند در نظر گرفته آن را هم نسلي كامالً تربيتيافته

و هم خوري به بخشدرهاي خود توجه رو در برنامه ازاين. بسته مالزم است اخالقي
و دستيابي به قله كردهفرهنگ   برايهاي ترقي بندهاي الزمو در اصول برنامه توسعه

د و سوق به عقيده. اند هاي اخالقي را گنجانيده ادن جوانان به ارزشپرورش جامعه
و معنوي دولتمردان مالزيايي معيار الگوي توسعه متوازن با تأكيد بر ارزش هاي اخالقي

و معيار آنان در اين توسعه در مرحله اول رشد، پايبندي بر ارزش سنجيده مي ها شود
و و رسوم سنن ملي، نظم اجتماعي، امانتداري، شامل باورهاي مذهبي، آداب

و احترام به حقوق ديگران پذيري، استقامت، صرفه كوشي، اتحاد، انعطاف سخت جويي
و پرورش پي گرفته  و در سيستم آموزش است كه تربيت اين نسل از نهاد خانواده آغاز

و هاي صحيح زندگي، تربي اهتمام اصلي مسئولين در اشاعه شيوه. شود مي ت نسل جوان
و سازي برنامه بر اين اساس غني. هاي مثبت در ذهن آنان است ارزشيالقا هاي فرهنگي

و يافته رابا صدور دستورالعمل توسعهتربيت شهروندان جامعه مالزي  هايي به راديو
و مطبوعات آغاز كرده 1.اند تلويزيون

___________________________________________________________________________ 
. همان.1
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 مالزي 2020انداز موفقيت چشم نگاري مالزي براي آينده.2-18
خود، راهبردهاي 2020انداز دولت مالزي در راستاي نيل به اهداف ذكر شده در چشم

از. متعددي را در برنامه آينده خود قرار داده است راهبردها در بخشينتر مهمبرخي
:شرح زير استبهدولتي مالزي 

 1980تأكيد بر بخش خصوصي از اوايل دهه.1-2-18

و و توليد اقتصادي ادامه خواهد داد  فقطدولت به كاهش نقش خود در زمينه سوداگري
وئمس و قانوني توسعه سريع اقتصادي و ايجاد چارچوب حقوقي وليت نظارت بر اقتصاد

و. عهده خواهد داشتبراجتماعي را  و همچنين دولت در مديريت سالم پولي مالي
و عاقالنه. عملكرد روان اقتصادي مالزي، پيشگام خواهد بود دولت نقش خود را فعاالنه

شك مقررات بخش بدون. زدايي ادامه خواهد داشت مقرراتفرايند.ايفا خواهد كرد
و. دهد مهمي از اداره جامعه، ازجمله اقتصاد آن را تشكيل مي يك كشور بدون قانون

ميو هرجمقررات دستخوش  و عاقالنه، اول به قدرت تميز. شود مرج البته تصميم درست
و بين مقرراتي كه  و مقرراتي كه نقش مولدي در اهداف اجتماعي دارند بين قوانين

و دوم به قضاوت درست در مورد انتخاب بنابراين حذف تدريجي. ها بستگي دارد ندارند
و غيرمولد در اين حوزه مقررات بي آن. در دستور كار دولت مالزي قرار داردها ثمر نمونه
.توسط بانك نگاراست،1دهي وامزدايي از نظام نرخ پايه مقررات

و مبناي سياست خصوصي و كاهش فشارهاي مالييياكارسازي تقويت رقابت
و كمك به تحقق اهداف توزيعي است مثبتي آثارسازي تا امروز سياست خصوصي.دولت

ميدر اين كش و .دشوبيني كرد كه اجراي آن در آينده تسريع توان پيش ور داشته است
از سازي همچنين سعي بر آن است كه با اتمام بررسي طرح جامع خصوصي بسياري

و تنگناهايي كه مانع از پيشرفت برنامه خصوصي مي معضالت و سازي شوند، برطرف
.2پيشبرد آن تسريع شود

___________________________________________________________________________ 
1. Base Lending Rate (BLR) 
2. Morshidi Sirat, Norzaini Azman, & Mohd Azhari Karim. Scenario-building approach to 
constructing models for universities in Malaysia. Higher Education Forum, 5(3), 25-35. 
Hiroshima, Japan: RIHE Hiroshima University, 2008.  



 پژوهي جهان آينده 1306

 جانبه براي شدت بخشيدن به صنعتي كردن كشور همهتالش.2-2-18
به مقابله كند در كشور با مشكل محدود بودن صنعتمالزي در تالش است دولت و

افزوده كم، ارزش، مشكل ديگر پيوندهاي ضعيف صنعتي. صادرات صنعتي تنوع دهد
و مونتاژ ساده است هاي وري، با افزايش هزينهو بهرهيياكاراز طريق بهبودكه توليد

و افزايش هزينه هاي ثابت عمومي توليد كه ناشي از افزايش هزينه نيروي كار، مواد اوليه
شداست، مقابله  . خواهد

كه صنايع كوچك آنجااز،كمبود حاد نيروي انساني ماهر است ديگر يكي از مشكالت
و افزايشو متوسط نقش مهمي در ايجاد كار، تقويت پي وندهاي صنعتي، نفوذ به بازارها

درآمدهاي صادراتي، ايجاد زمينه مناسب براي پرورش كارآفرينان آتي دارند، دولت 
هاي مديريتي، دانش ده كه به باال بردن سطح مهارتكرهاي كمكي مناسبي تدوين طرح

خ فناوري . واهد كردو مهارت كاركنان اين بخش مهم، اما فراموش شده اقتصاد، كمك
و متوسط يكي از سنگ پايه هاي اصلي توسعه صنعتي كشور مالزي خواهد صنايع كوچك

و دولت اين كشور خود را نسبت به توسعه سالم اين بخش كامالً متعهد مي .داند بود

 تنوع بخشيدن به بازارهاي صادراتي.3-2-18
طور كه محصوالت صادراتي بايد تنوع بيشتري داشته باشد، تنوع در بازارهاي همان

هم غيرصادركنندگان مالزيايي بايد به بازارهاي. صادراتي نيز حائز اهميت است صنعتي
هاي جديدتر، دستيابي به بازارهاي جديد مستلزم شناخت بهتر، شبكه. توجه كنند

و نگرش جديدتر ارتباط و مقررات ناآشناستهاي جديدتر . نسبت به برخورد با قوانين
عهده بخشبردولت در اين راستا از هيچ كمكي فروگذار نخواهد كرد، اما نقش اصلي

و توسعه سريع يكي از راه1بر صادرات تكيه بر رشد مبتني. خصوصي است هاي رشد
و ايجاد بلوك سياست در زمان ركود جهاني، شدت.است و هاي حمايتي هاي تجاري

2.بر صادرات است بازرگاني كنترل شده، تكيه بر رشد مبتني

___________________________________________________________________________ 
1. Export-lead Growth 
2. Mohd, Azhari Karim. Developing a university model for Malaysia: The USM story. In 
Munir Shuib, Sarjit Kaur, & Rozinah Jamaludin (Eds.), Governance and leadership in higher 
education. Penang, Malaysia: National Higher Education Research Institute, & Penerbit 
Universiti Sains Malaysia, 2008.  
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 آزادسازي اقتصاد مالزي.4-2-18
و مرحله به مرحله انجام گيرد،ه ه منجـركـ طوريهبدف آن است كه آزادسازي مسئوالنه

هز ثباتي اقتصاد به بي . هـاي سـاختاري نشـود هـاي سـنگين بابـت اصـالحهينـو تحميل
و اتكـاي كمتـري بـها آزادسازي مولد به معني آن ست كـه بخـش خصوصـي وابسـتگي
و سياست هـايي كـه بـه هزينـه هاي حمايتي خواهد داشت، سياسـت سودهاي مصنوعي

ازو برخي از توليدكنندگان، سود عده كنندگان مصرف توليدكننـدگان را ايجـاد اي ديگـر
و استوار شوند. كند مي و قوي .نوپاها بايد رشد كنند

 گذاري خارجي استقبال از سرمايه.5-2-18
كه اين سياست آنجااز. سازي مالزي است اين سياست براي تشديد برنامه صنعتي

را آميز بوده است، كنار گذاشته نمي موفقيت مي نحويبهشود، بلكه دولت آن كند تنظيم
و افزايش سود خالص مالزي از ورود سرمايه خارجي باشد . كه متضمن بجا بودن اقدامات

هاي توسعه بخش خصوصي اين كشور نتوانسته است به اهداف تعيين شده در برنامه
مي ظاهراً سرمايه. مالزي برسد كنند دولت در مقايسه با مساعدتي گذاران داخلي احساس
گذاري خارجي نشان داده، چندان به شكوفايي سرمايه داخلي كمك نكرده كه به سرمايه

گذاران داخلي ديده اما چنين چيزي واقعيت ندارد، اگر بازده بهتري ازسوي سرمايه. است
مي مي .گرفت شد، مساعدت بيشتري در اين زمينه صورت

و متوسط كمك به شركت.6-2-18 1هاي كوچك

و بزرگ هدف آن است كه به شركت و متوسط كمك كرد تا رشد كنند تر هاي كوچك
و پس ب شوند و سرمايه داخلي . گذاري مولدتر هدايت شود سوي سرمايههاندازهاي مازاد

و در صورت لزوم كمك و كارآفرينان تقويت شوند هايو حمايت فناوريهاي آموزشي
.زيربنايي گسترش يابد

 ايجاد زيربناهاي الزم.7-2-18
و ضرورت سرمايه هاي آينده هاي سنگين در سال گذاري دولت كامالً از معضالت زيربنايي

___________________________________________________________________________ 
1. Small and Medium Enterprises 
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تجربه بسياري از كشورها مانع تراكم بيش از حد يا رغمبهبنابراين قصد دارد. آگاه است
و  .كاهش روند رشد شود درنتيجهعدم جذب سرمايه

 منابع انسانيتوسعه.8-2-18
و تمايل آنان به دانش و هدف آن است كه اين كشور در زمينه مهارت افراد، تعهد اندوزي

و اخالق كاري، توانايي آفريني، ارتقاي خود، تقويت مهارت دانش هاي هاي گفتاري، نظم
و شكوفايي روحيه كارآفريني، حائز باالترين استانداردها  . باشدمديريتي، پشتكار، كمال

و توسعه كارآفرينانه از اهميت ويژهئمس و له كارآفريني تركيب بايداي برخوردار است
و پيشهنامتخصص مناسبي از و تعادل نسبي ميان افراد دست، صنعتگران اندركار وران

و علوم اجتماعي ايجاد شودفناوريعلم،  كه.، هنر در توسعه منابع انساني هدف آن است
و نگرش درست به نيرويي نيمي از جمعي ت اين كشور، يعني بومي پوتراها با مديريت

.تر كنند تبديل شوند كه پيشرفت اين كشور را سريع

 پايين نگه داشتن سطح تورم.9-2-18
مالزي بجز دوره اولين بحران. ريزان اقتصادي است يكي از معضالت اساسي برنامه،تورم

و17نفتي كه نرخ تورم به  درصد رسيد، توانسته است سطح تورم را پايين نگه دارد
مگر،تواند تورم را متوقف كند هيچ دولتي نمي. استداشته سعي بر تداوم اين روند 

و ناراحتي را داشته باشنداينكه مردم آمادگي پذيرش سخت در مبارزه با تورم هيچچيز.ي
و انضباط مردم  .ندارديياكاربه اندازه آموزش

و اداره نرخ.10-2-18 رزا مديريت

. اي دارد كننده تعيين نرخ برابري ارز نقش هاي تجاري متقابل، در جهاني با وابستگي
و تعهد پرداخت را هاي حسابتصورارزي كه نرخ برابري آن خيلي پايين است، واردات

مي باال مي حال مزاياي پايينهربه. دهد برد، اما در مقابل قدرت رقابت صادرات را افزايش
به. شود بودن نرخ برابري ارز از بعد صادراتي خنثي مي ويژه از نظر باال بودن ارزش پول،

اما در عوض كاالهاي. كندميخريد كاالهاي تجملي وارداتي مردم يك كشور را غني 
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و صادراتي قدرت رقابت خود را از دست مي يك درنتيجهدهند چنين سياستي نهايتاً
در. تأثير منفي بر اقتصاد خواهد داشت و اداره نرخ ارز اهميت زيادي مسلماً مديريت

در تحليل نهايي، وضعيت موازنه بازرگاني است كه ارزش پول. پيشرفت اين كشور دارد
نر هدف آن است كه از طريق بهره. كند را تعيين مي و نه تغيير مصنوعي خ وري بيشتر

به. ارز، قدرت رقابت افزايش يابد خصوص در زمينه بنابراين مردم بايد از نقش خود،
.وري آگاه باشند بهره

 صنعتي فناوريتدوين برنامه اقدام ملي جهت اجراي سياست.11-2-18
و بر محرك گرايانه، مبتني تضمين توسعه واقع برايدولت در اين اقدام ملي هاي بازار

و نهادي الزم ي، همه حمايتفناورهاي توانايي اين. آوردعمل خواهدبهرا هاي زيربنايي
و توسعه بخش صنايع كارخانه و كشور قصد دارد ضمن گسترش اي، از بخش كشاورزي

و رقابتيياكار. خدمات غافل نماند و رهنمودهاي سياست، نوسازي جويي اصول اوليه
و خدمات ملي در  .استبخش كشاورزي، توريسم

 بازسازي مناطق روستايي.12-2-18
با آغاز دومين مرحله توسعه در سال هاي آتي، بازسازي روستاها به شكلي است كه

و كشاورزي نوين سازگاري داشته باشند  بايدهمچنين بازدهي هر كشاورز. صنايع
مراقبت از منابع طبيعي.شودافزايش يابد تا نيروي انساني الزم براي توسعه صنعتي آزاد

.در تمام اين مراحل حائز اهميت اساسي است

 تقويت جامعه اطالعاتي.13-2-18
ميبهترين منبع ثروت اساسي،زمين در مالزي زماني  در مرحله صنعتي. رفت شمار

شد شدن، زمين تدريج اطالعاتهب اكنون. هاي زيركشت تبديل به كارخانجات صنعتي
مي جاي صنعت را مي و ثروت و سرچشمه قدرت ها درحال حاضر مالزيايي. شود گيرد

همچنين افزايش سواد. كنندگان كامپيوتر در منطقه هستند ترين مصرف بزرگءجز
.يكي از ضروريات استكامپيوتري در راستاي پيشرفت، 
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 المللي روابط بين.14-2-18
و استراتژي روابط بين و كاهش تأكيد بر سياست المللي تمركز بر ضروريات اقتصادي

رشد. المللي است يكي ديگر از اهداف، مؤثر بودن در تجارت بين. ايدئولوژي است
و حفظ تجارت آزاد به اعتقاد. علت كوچك بودن بازار داخلي اهميت زيادي دارد صادرات

مي ايجاد قطب سويبهبر اين است كه گرايش  از هاي تجاري مانع پيشرفت و بايد شود
هاي دفاعي كافي ندارد، فاقد نفوذ كشوري كه از نظر اقتصادي قابليت. آن جلوگيري كرد

و نمي الملل دست به ائتالف بزند، چنين تواند در عرصه اقتصاد بين اقتصادي است
.1كشوري از نظر اقتصادي قدرتي ندارد

 مالزي 2057انداز چشم.3-18
و زيست 2057انداز تا سال مطابق اين چشم را مالزي رهبري اقتصادي، آموزشي محيطي
. عهده خواهد داشتبردر سطح منطقه 
كه 2057انداز در چشم هايي مانند نيازهاي دربرگيرنده مقولهمالزي روندهايي

به–اجتماعي ساالري در اداره كشور، نظام سلطنتي عنوان الگوي گسترش مردم اخالق
و چشم هاي صريح بازسازي شده، رسانه اندازي تر، صورتبندي برابر براي توزيع ثروت

و محيط جهاني و توجه به نيازهاي بنياني اقتصاد، آموزش مطابق اين. زيست است تر
و چالش انداز، پيشران چشم :هاي عمده فراروي مالزي شامل موارد زير هستند هاي تغيير

و رابطه اقتصادي نيروي درحال رشد اسالم، نيروي كار خارجي، رابطه ويژه با چين
و سه و سنگاپور با پيامدهايي كه هنوز ناشناخته هستند  جانبه ميان بانكوك، برونئي

2.اقتصاد مالزي را تحت تأثير قرار خواهند داد

___________________________________________________________________________ 
1. Ross-Larson, Bruce. (Ed.). Malaysia 2001: A preliminary inquiry. Kuala Lumpur, 
Malaysia: Syed Kechik Foundation, 1998.  
2. Mohd, Azhari Karim. Developing a university model for Malaysia: The USM story. In 
Munir Shuib, Sarjit Kaur, & Rozinah Jamaludin (Eds.), Governance and leadership in higher 
education. Penang, Malaysia: National Higher Education Research Institute, & Penerbit 
Universiti Sains Malaysia, 2008.  
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در آيندهبررسي الگوي.1-3-18 و مالزينگاري  ايران
 نگاري مالزي الگوي آينده.1-1-3-18
 نگري آيندهـ

و سازمان از هاي مستقل، با ايجاد كارگاه مالزي بدون داشتن نهادها و دعـوت هاي آموزشـي
صـورت كـاربردي انجـام نگـري را بـه ساير كشـورها مطالعـات آينـده نگر صاحبنظران آينده

و كليـدي از گـروه. دهد مي هـاي مالزي با طراحي مناسب فعاليت، حضـور بـازيگران فعـال
هـايو گـروه هاي غيردولتـي متخصصان، دولت، صنعت، سازمان ذينفع جامعه مانند جامعه

مي مصرف و توانسته است كننده، بهره منـد در جهـت ايجـاد جامعـه با تالشـي نظـام گيرد
رونـدها،( بينـي منظـور پـيش نگـري در مـالزي بـه مطالعات آينده. مطلوب آينده مؤثر باشد 

و يـه نظر؛ اسـتراتژيك هـاي يـريگ جهـت نگـري؛ يندهآ؛ انداز چشم؛)ها چالش،ها فرصت هـا
و غلبه بر چالش از فرصت يريگ براي بهره(نويهاحل راهونو هاي ايده مي)ها ها .شود انجام

و سازمان مستقل آينده برخالف ساير كشورها، مالزي به نگري دليل آنكه ساختار، نهاد
و نهاد ندارد، وقتي قرار است سازمان نگري مالزي بررسي شوند، بحث بسيار هاي آينده ها

مق آنجاازكوتاه خواهد شد؛ اما  اي كامالً كاربردي شده است نگري مقوله وله آيندهكه در مالزي
و آثار مطالعات آينده در عوض مي . نگري انجام داد توان بررسي مبسوطي در مورد نتايج

مي حالي در و نهادهاي توان بحث مفصلي در مورد سازمان كه در برخي از كشورها ها
نگري در آن كشور به شكل كاربردي انجام نشده نگري آن كشور داشت، اما چون آينده آينده

و آثار مطالعات آينده است در عوض نمي . نگري بحث مبسوطي داشت توان در مورد نتايج

 ريزي برنامهـ

و مؤلفهريزي برنامهدر مالزي يكـي از عنـوان هـاي آن بـه براي دستيابي به آينده مطلوب
كه وظايف دولت و كميتهدر قالب است وظيفـه. هاي مختلف شكل گرفتـه اسـت شوراها

و كميته برايه پيشنهاد در مورد تخصيص بودجهئو اراتوسعه ريزي ها، برنامه اين شوراها
دولـت براسـاس.انـد نگـري تعيـين شـده تحقق اهدافي است كه توسط مطالعـات آينـده 

و بودجـه ريزي توسعه ملـي، هزينـه هاي كميته برنامهو توصيههاپيشنهاد از هـر هـا يـك
مي بخش كه.كند ها را تعيين ريزي با همكـاري بخـش خصوصـي برنامه قابل توجه است

و كميتـه شود، انجام مي دري دولتـي، هـا در كنار تعدادي از شوراها از بخـش خصوصـي
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و همچنـين بانـك وزارتخانه تجـارت بـين قالب گفتگو با مقامات خزانه، و صـنعت الملـل
و برنامه.شود مركزي، مشاوره گرفته مي ريزي توسعه در مالزي، همكاري تنگاتنگ نهادها

و باعـث شـده تـا. گيرد هاي مختلف را دربرمي وزارتخانه اين روند بدون وقفه ادامـه دارد
البتـه در ايـن. نش مثبت نشان دهندشهروندان نسبت به تغييرات ايجاد شده واك تمامي

.كندميايفا هاي مختلف را در عرصهروند نيز دولت، نقش محوري 

 سياستگذاريـ

و فرهنگي حوزهچارچوب و استراتژي با سياستمالزي هاي اقتصادي، اجتماعي هاي ها
و اجتماعي هاي مختلف همراه است كه به توسعه بخش بخش ازجمله هاي اقتصادي

مي زيرساخت و كشاورزي جهت و بنيان. دهد ها، صنعت، خدمات عمومي، انرژي مبنا
و،ثبات اقتصاد كالناساسبرسياستگذاري توسعه در مالزي  سرمايه باالي انساني

ب در اين سياست. است هاي ديگر سياست و فعال ها را ايفا خش دولتي نقش محوري
به نكرده، بلكه و تأثيرنوان موتور رشد ايفاي نقشع بخش خصوصي كه فعال گذار دارد

در اند توانسته 1.دآورنوجودبه كشورتغييرات ساختاري

 نگاري ايران الگوي آينده.2-1-3-18
 نگري آيندهـ

مقننه، دولتي، بندي قوه نگري ايران در قالب پنج دسته ين مؤسسات آيندهتر مهم
و پايگاهخصوصي، مراكز  و انجمن) مجازي(رساني هاي اطالع مرتبط و نهادهاي در وب ها

مي كالن سياستگذاري، تصميم و مشورتي اين نهادها طي دو دهه اخير. باشند گيري
و ترجمه كتاب تالش كرده و اند با تأليف نگري مختلف آيندههاي نوشتهها، مقاالت

و معرفت آيندههايي در راستاي معرف گام با. نگري در ايران بردارندي مباني همچنين
و دكتراي تخصصي آينده هاي تحصيالت تكميلي كارشناسي ايجاد دوره در ارشد نگري
و كارگاه هاي كوتاه هاي ايران، برگزاري دوره دانشگاه و مدت هاي آموزشي براي گسترش

.استنگري كشور اقدام شده تعميق آينده

___________________________________________________________________________ 
 https://www. aftab. it. 1387 مالزي،در توسعهو تحول زاده، حسين محمدعلي.1
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 ريزي برنامهـ

و اجراي و تدوين برنامهششپنج برنامه عمراني در قبل از پيروزي انقالب اسالمي
حاكي از آن است كه در كشور ايران به توسعه در نظام جمهوري اسالمي ايران 

و اهميت آن توجه شده است برنامه و نهادها سازماناما. ريزي تحقق برايي دولتي كه ها
ساله كشور هاي توسعه پنج ساله يا برنامه انداز بيست تعيين شده در سند چشماهداف 
و راهكار ارائه دهند، نظريه .نداردمند وجود به شكل نظامهنوز در جامعه ما پردازي كنند
و كميته حالي در ، ريزي اقتصادي واحد برنامههاي دولتي مانند كه در كشور مالزي شوراها

و ريزي توسعه ملي كميته برنامهملي، ريزي برنامه شوراي ، شوراي عملياتي ملي اقتصادي
و شوراي تجارت مالزي ايجاد شده هاي مختلف وزارتخانه بينيهمكاري تنگاتنگاند

هاي الزم براي براي تحقق ريزي دولتي با نهادهاي خصوصي شكل گرفته است تا برنامه
1.انجام شود 2057و 2020انداز چشماهداف تعيين شده در سند 

 سياستگذاريـ

وبرطبق قانون اساسي چارچوب ساختار اقتصادي كشور مبناي بخش دولتي، تعاوني
و قوي در عرصه اقتصاد به بخش ايراندراگر. خصوصي بنا شده است نقش جدي

با غيردولتي  و بخش خصوصي بتواند هاي مورد نياز جامعه بال در زمينه فراغتفويض شود
و در محيطي مناسب به و صيانت حقوق مالكيت، كاهش فعاليت داشته لحاظ قوانين، حفظ

و همچنين بهبود فضاي كسب ريسك و مالي وكار به فعاليت هاي اقتصادي، سياسي
و از معضالت عمده گسترده اي بپردازد حداقل مشكل بسيار مهم اشتغال تخفيف يافته
ميروي دول پيش ميبه. شودت كم هاي ساختاري، فرهنگي اي از محدوديت رسد مجموعه نظر
و سند چشم المللي، اجراي برنامهو بين مي هاي توسعه ين موانعتر مهم.كند انداز را تهديد

و توسعه كشور را در چهار حوزه ضعف مديريتي، وابستگي به نفت، فرهنگ مصرف  زده
هاي در ايران برخالف مالزي، سياستگذاري. استالمللي اقتصادي بينـ سياسيفشارهاي

و نظام 2.وجود ندارد انداز مند براي تحقق اهداف مندرج در سند چشم مدون

___________________________________________________________________________ 
،»ايراندر دولت هاياولويتو اقتصادي توسعه هاي سياست اصالح استراتژيك مباني«، پوراحمدي حسين.1

. 12،1394ش هشتم، سال،راهبردي مطالعات فصلنامه
. همان.2
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و مالزي نتايج تفاوت الگوي آينده.3-1-3-18  نگاري ايران

و سياستگذاري بعد از مطالعات آينده وجود برنامه و نبود ريزي اين دو نگري در مالزي
توسعه در اين دو كشور فرايند هايي بين نگري در ايران، تفاوت مرحله در مطالعات آينده

مي. ايجاد كرده است : شود در زير به برخي از آنها اشاره

در مالزيـ  مديريت توسعه

و سياسـت.1 و سـرمايه بـاالي انسـاني هـاي هـاي ديگـر، از سياسـت ثبات اقتصاد كالن
و ايجـاد انگيـزش. كشور است بنيادين اين هـاي غيربـازاري، در مالزي از دو بسـتر بـازار

عبارت ديگر، بخش قابل توجهي از تخصيص منابع به سازوكار بازاربه. استفاده شده است
و سرعت بيشتر اقتصاد، محـيط انگيزشـي ايجـاد  سپرده شده، ولي براي هدايت صادرات

امتيازات اعالم شده توسط دولت بـا هـم بـه هاي اقتصادي براي كسب شده است تا بنگاه
ايـن بسـترها همـراه بـا. تـري حاصـل شـود رقابت بپردازند تا از اين طريق رشـد سـريع 

و چـه انسـاني، سياست هاي اساسي موجب نـرخ بـاالي انباشـت، چـه سـرمايه فيزيكـي
و بهبود بهره و مؤثرتر منابع نهايـت،درد، آثار اين عواملشوري در اقتصاد تخصيص بهتر

و توزيع عادالنه را در پي داشته است .رشد سريع اقتصادي
مي.2 يعني توسعه شود تغيير در مالزي؛ با استفاده از مدل تغيير از باال به پايين هدايت

و اجراي دقيق اين برنامهو پيشرفت كشور با برنامه ها ازسوي دولت، ريزي مناسب از باال
و بدنه اجتماعي تعقيب .دشومي بخش خصوصي

ايجاد،هاي نوآوري محور در كشور، ظرفيت الزي سعي دارد تا با توسعه اقتصاد دانشم.3
از فناوري و و بازاريابي محصوالت جديد خود را افزايش داده و طراحي، توسعه هاي بومي

1.كندزاي خود را فراهم هاي درون اين طريق، پايه

و همچنين ايجاد فرصت محور با مشاركت در بهبود بهره اقتصاد دانش.4 و وري هايي جديد
از.دشوميمنجر هاي الزم براي رشد اقتصادي بلندمدت گذاري، به فرصت ناب براي سرمايه

و، مالزي شروع به ايجاد زيربناهاي اقتصاد دانش1990اواسط دهه هاي فناوريمحور كرده
و اط و ستون فقرات اقتصاد دانشارتباطات مي العات، زيربنا .دهند محور مالزي را شكل

___________________________________________________________________________ 
. 112،1395ش،تدبير مجله،»مالزيدر توسعه مديريت« راد،ايماني مرتضي.1
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و هرچه سريع مالزي، توسعه واقع.5 ميفناورتر بينانه كه آنجااز.داندي صنعتي را ضروري
يك نقص،انديشي در اين كشوري توسعه نيافته است، چاره فناوريمالزي از نظر سبب ايجاد

و واقع شد برنامه ملي جامع، مشخص ريزي اين اقدام ملي با يك برنامه. بينانه در مالزي
و از طرف ديگر توسط بخش خصوصي انجام گرفت 1.مشخص، از يك طرف توسط دولت

در ايرانـ  بررسي توسعه

به همان در تحقق آيندهفرايندهاي طور كه در ايران بيشتر از آنكه جامعه توجه نگري
از بيشتر نيز در امر توسعه نگري توجه بيشتري شده است؛ شناسي آينده شود، به معرفت

:بنابراين. توجه شده استبه مفهوم توسعه توجه شود توسعهيندهايراف آنكه به
و برنامه بايد.1 و ويژگي ريزي راهبردها هاي بومي جامعه هاي توسعه متناسب با شرايط

و هماهنگي الزم را براي اجراو اجراي برنامه شودايراني طراحي  .داشته باشندها توازن
 هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي توسعه كشور در بخشيندافرچگونگي اجرايدر.2

كيندافر بايد اجتماعيو و .بيشتري اعمال شودنترل نظارت
رابطه. براي توسعه اقتصادي نقش اساسي داردبخش خصوصي در روند توسعه.3

و سياسي  و كاركرد دولت در اقتصاد(ضروري اصالحات ساختار اقتصادي ) نقش، جايگاه
اي است كه بدون گونهبهدر روند توسعه پايدار اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه

2.حركت به سوي توسعه اقتصادي ناموفق خواهد بود دستيابي به آن،

و سياستگ اصلي برنامه اولويت.4 و توسعه اقتصادي كشور بايدذريزي اري رشد
ميئكه در ذيل ارادبهبود شرايط محيطي باش : شوده

و برنامه در آسيب- ريزي توسعه كشور، چارچوب نظري شناسي توسعه اقتصادي
و نظريه توسعه دانش بر  وبه) توسعه در اقتصاد نوين(اقتصاد دانش صورت مدون

،كار گرفته شودبهمنسجم 
و ظرفيت- به در چارچوب فوق اگرچه وضعيت داده طور نسبي ها در اقتصاد ايران

و توسعه، لكن با توجه به فاصله زياد در زمينه شوند، مناسب ارزيابي مي هايي چون تحقيق
___________________________________________________________________________ 

،منتخب كشورهايدر كارآفريني توسعه هايشاخص مقايسه،)مترجم( شيمان ناهيدوهللا رضازادهاهللا حجت.1
. 1386 اشتغال،و كارآفرينيكل اداره

. 9،1384ش،سياسي دانش فصلنامهدو ايران،در توسعه مديريت شناسي آسيب ترابي، يوسف.2
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و بايد روي اين بخش سرمايه ،ها بهبود يابد واقع تركيب دادهدرگذاري بيشتري انجام شود
به- و موجودي دانش ها، ظرفيت كارگيري داده دسترسي به توسعه، مستلزم ها
ودر اين زمينه شرايط محيطي، همچون كيفيت. است ... مقررات، ريسك تركيبي

و اعتالي اين موارد بايد در اولويت قرار گيرد تا به خلق ارزش. مناسب نيست اصالح
و اعتالي  ،منجر شوديياكاراقتصادي

و فناوري- .ها نهادينه شود هاي نوين بايد در فعاليت كاربرد ابداعات
و بـهتر مهماز.5 خصـوص كشـورهاي ين عوامل مؤثر بـر رشـد اقتصـادي كشـورها

به درحال توسعه، فراهم ت آوردن سرمايه . گذاري اسـت هاي سرمايه مين مالي طرحأمنظور
هـاي نسـبي، رشـد اقتصـادي، گيـري از مزيـت اين امر به كشورهاي ميزبان فرصت بهره

و فناوري روز بـراي توليـد كاالهـاي رقـابتي در عرصـه اشتغال و دستيابي به دانش زايي
م بين و بديهي است در رشد اقتصـادي هـر كشـوري نمـي. دهديالمللي را تـوان اهميـت

و توجه همه . را ناديـده گرفـت ... جانبه به انطباق فرهنگي، مزيتـي، رقابـت منـافع ملـي
و زمينه داخلي را با جريـان سـرمايه جريان سرمايه گذاري، اگر توسط دولت هدايت شده

و پيشرفت كشور مي مي خارجي تطبيق دهند، سبب رشد و در غير اين صورت توان شود
.ي سبب چالش براي كشور خواهد بودگذار گفت كه جريان سرمايه

ها نگاري آينده.4-18
 نگاري مالزي الگوي آينده.1-4-18

و غيردولتي مالزي برخالف اغلب كشورهاي جهان كه داراي نهادهاي مستقل دولتي
و آينده  و شناسنامه نگري هستند، افراد شاخص يا نهاد نگري دار آينده سازمان مشخص

و فعاليت آينده و دعوت از صاحبنظران نگري خود را با ايجاد كارگاه ندارد هاي آموزشي
مي آينده و سرانجام از. رساند نگر ساير كشورها به انجام كه ين رصدخانهتر مهميكي هايي

را هاي آينده وظيفه رصد فعاليت نگاري در دنيا داراست، شبكه مانيتورينگ آيندهنگاري
نگاري در كشورهاي جهان كار رصد خود اين شبكه با هدف تهيه نقشه آينده. است1اروپا

در فعاليت آينده هر گونهاين شبكه به رصد. شروع كرده است 2004را از سال  نگاري

___________________________________________________________________________ 
1. European Foresight Mapping Network (EFMN) 
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و اقيانوسيه التين، آمريكاي شمالي، .پردازديمآسيا
نگاري در سطوح زير هاي آيندهيتفعال اروپا به رصد

و توسعه اقتصاديينبي المللي مانند سازمان همكاري
(Uيونيدو ،)UNIDO(،و غيره .بانك جهاني
هاي مربوط به كشورهاي اروپايي استيتفعال رصد

و .شوديمي انجاما منطقه فراملي، ملي
 فعاليت كشورهاي آرژانتين، بوليوي، برزيل، شيلي،

و ونزوئال رصد شده .اند پاراگوئه، پرو
و آمريكاست . كانادا

و كره جنوبي .رصد شده است چين، ژاپن، سنگاپور
.ت

 نگري در آسيا هاي آيندهفعاليت

Source: European Foresight Mapping Network 

ـ آينده پژوهي در مالزي فصل هجدهم

و ديگر مناطق جهان شامل آمريكاي اروپا
نگري اروپ شبكه مانيتورينگ آينده

:اقدام كرده است
يها سازمانشامل رصد فعاليت:المللي بين

(OECD)فائو ،)(FAO يونسكو ،UNESCO)

هاي اروپا شامل رصيتفعالرصد:اروپا
فيتفعالكه در سطح اتحاديه اروپا، هاي

از آمريكاي التين فعا:آمريكاي التين
كلمبيا، كوبا، اكوادور، مكزيك، پاناما، پار

اين منطقه شامل كانا:آمريكاي شمالي
هاي آسيا در كشورهاي هند،يتفعال:آسيا

و نيوزلند است:اقيانوسيه شامل استراليا

فعالي.18-1نمودار
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مي همان شود با آنكه مالزي يكي از كشورهاي آسيايي طور كه در اين نمودار ديده
را دارد، اما در فهرست شبكه مانيتورينگ اروپا 2020نگري است كه برنامه مدون آينده

نگري گونه است كه روي مباني آينده نگري در مالزي اين الگوي آينده. شود ديده نمي
و دعوت از آينده هاي آينده اند، بلكه با ايجاد كارگاه متمركز نشده پژوهان مطرح پژوهي

مي ردي بهرهدست آمده به شكل كارب جهان، از نتايج به 1.شوند مند

 نگاري مالزي هاي آينده تجربه.2-4-18
 2001نگاه به مالزيـ 1975تجربه سال●

بر هاي آينده اي از كارگاه مجموعه2بنياد سيد كچيك 1975در سال پژوهي را براي تمركز
در ماه قبل از اين كنفرانس بين6. سازمان داد 2001موضوع مالزي در سال  المللي كه

اي در سراسر كشور، ازجمله در شهرهاي هاي پايان هفته كواالالمپور برگزار شد، كارگاه
و كواالالمپور برگزار شد هريك از اين. پنانگ، ماالكا، كوآالترنگانو، كوتاكينابالو، كوچينگ

در مجموعه مقاالت اين كارگاه. هم آورد را گرد نفر از كارشناسان مالزي40ها حدود كارگاه ها
و ديگر كشورها ارا شركت 100 المللي با حضور يك كنفرانس بين شدئكننده از مالزي .ه

،5كالرك، آرتور سي4، جيمز ديتور3كنندگان افرادي مانند رابرت جانگ در ميان شركت
كهئهايي را ارا عو خارجي، سخنرانيو چندين مد7رو آرباك منيستر فول6هرمان كان ه دادند

 ها، در ميان اين سخنراني. كنندگان مالزيايي بود انديشي در ميان شركت هدف آنها گسترش آينده
اين. ها ديدگاهي جهاني داشتند گيري بومي مطرح شد، البته بيشتر سخنران مطالبي با جهت

با موضوعات مقابلههاي نشست به ميزان زيادي به اهداف خود نرسيد كه دليل آن، دشواري
و در بهترين شكل،برينده بود، زيرا عادت جامعهآپيچيده  پايه توجه به گذشته شكل گرفته بود

و تنه ميآا به حال مي ينده نزديك توجه و كمتر به آينده دوردست اعتنا .شد كرد
ها نظام موجود را به باد انتقاد گرفتند، اما يند اين رويداد اين بود كه مالزياييآبر

___________________________________________________________________________ 
1 Institute for the Future. The IFTF X2 Project. Palo Alto, CA: IFTF, 2007.  
2. Syed Kechik 
3. Robet Jung 
4. James Dator 
5. Arthur C. Clarke 
6. Herman Kahn 
7. R. Buck Minster Fuller 
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نبهتوان براي آينده انجام داد، سخني درباره اينكه چه كاري مي .يامدميان
مينشستي موجود در اينها ديدگاه به را :بندي كرد جمع زيرصورت توان

ب:ها ارزش تردر اين بخش شدأاقتصاد كه. كيد همگان خواستار اطمينان از آن بودند
و حت بر اين. محفوظ باقي خواهد ماند 2001در ساليسهم آنها از اقتصاد همواره

.قياس سياست اقتصادي نوين را حركت مناسبي ازسوي دولت دانستند
،كنندگان ترين موضوع در مالزي براي بيشتر شركت كننده نگران:نظمي اجتماعي بي
ازهم گرايي بود كه هنوز فرقه ميبهلئترين مسا حساس يكي و ممكن شمار در است آيد

به از مسائل فرقه بخشي. هاي بيشتر باشد آينده نيز سرچشمه تنش گرايي در مالزي
و اجت كنندگان احساس كردند مشاركتاين با وجود. اعي مربوط استممسائل اقتصادي

س كنندگان احسا كه هنوز كارهاي مهم بسياري براي انجام باقي مانده است، مشاركت
. اعي باشدمتواند كليد رهايي كشور از بحران اجت كردند كه آموزش مي

و انتظارنوعي توافق همگاني پيرامون اين باور شكل گرفت كه تعادل ميان:اقتصاد مردم
موضوع غير از آن،. اي مناسب تنظيم شود ازسوي دولت بايد به شيوه انتظارتحقق اين 

.ري است كه بايد رسيدگي شودمقوله ديگدر برابر كميت كيفيت
ميئدنبال حل برخي از مسابهمجموع بحث موجود در رفت در سالل بود كه انتظار
كهها مالزيايي. شكل بگيرد 2001 و بهبود كيفيت متوجه شدند بايد به تقويت اقتصاد
و خود را براي رويارويي با تغيير آينده آماده سازندشآموز .1اهتمام ورزند

: اندازهاي آينده براي آسياي جنوب شرقي نگاه به چشمـ 1994تجربه سال●
 هاي اوليه هشدار برخي از سيگنال

و فدراسيون آينده سياستسسهؤمرا نشستي پژوهي جهان ترتيب پژوهشي كوآالالمپور
و پژوهي به شهروندان مالزيايي معرفي شود داده كه در شهر پنانگ برگزار شد تا آينده

به آينده و اين. طور مشخص مالزي تصوير شود هاي بديل براي آسياي جنوب شرقي
هاي بديل از آينده؛ رسيدگي انداز آفرينش چشم: كرد نشست چندين هدف را پيگيري مي

را گونهبهتواند به موضوعاتي كه مي و فرهنگي اي چشمگير محيط اجتماعي، اقتصادي
___________________________________________________________________________ 

1. James Dator. Futures research. In Bruce Ross-Larson (Ed.), Malaysia 2001: A preliminary 
inquiry. Kuala Lumpur, Malaysia: Syed Kechik Foundation, 1999.  
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و را بر سر چشم دستخوش تغيير سازد .وجود آوردبه اندازهاي مرجح آينده توافق همگاني
و ...ا لدين سردار، سهيل عنايتااي مانند ضيا پژوهان برجسته در اين نشست آينده

كنندگان در اين نشست درباره طيف شركت. سخنراني كردند1توني استيونسون
به گسترده . فتگو نشستندگاي از موضوعات
درگكنند ها حاكي از آن است كه شركت ارشگز سازي به آينده انداز چشميندافران
مي 2020آنها مالزي را در سال.دان بين بوده خوش ديدند كه از نظر فرهنگي كشوري

و اين يكپارچگي را در حوزه به و سياسي در سطح خوبي يكپارچه شده بود هاي اقتصادي
ب .2ودمنطقه نشان داده

شد در پايان اين كارگاه :ها سه سناريو متفاوت تدوين
باآدر چارچوب آن هر آنچه كه اينك موجود است در:اريوي وضع موجودسن.1 ينده

.داشت خواهد حجم بيشتري وجود
و به مصيبت:سناريوي فروپاشي.2 ميكه برگرفته از سناريوي نخست بود .شود منجر
و بر:سناريوي دگرگوني.3 پايه اين گمانه شكل گرفته بود كه تغييرات اجتماعي

و روحاني بن .ديني در راه استيااخالقي، فناورانه
به مشاركت ت كنندگان ووطور عموم عالقه خود را به پيگيري سعه اقتصادي ابراز كردند

وهعالق را هدايت همكاري منطقه) نه سياست(مند بودند كه فناوري .گيردعهدهبراي

 هاي آموزش عالي آينده نگاه به ساخت سناريوـ 2005تجربه سال●

هاي عنوان بخشي از تالش در شهر پنانگ به3اين فعاليت به كوشش دانشگاه سينز مالزي
اين. پيوسته اين دانشگاه براي نوآوري در زمينه آينده آموزش عالي براي مالزي آغاز شد

براي نگاشت آموزش 2005نئپروژه در دانشگاه ياد شده با كارگاهي آغاز شد كه در ژو
و روند عالي، پيش ت نگري رويدادها يندهآبخشي دركو رويدادها، ژرفاثير روندهاأها، كشف

و ايجاد سناريو و چشم آموزش عالي در كشور اندازآفريني براي هاي آينده دانشگاه سينز
___________________________________________________________________________ 

1. Tony Steverson 

،سرمايه روزنامه،»صنعتي كالن توسعه راهبردهاي مالزي،در صنعتي توسعه تجربهبر مروري« ساعدي، عليرضا.2
. 1394، 394ش

3. University Sains Malaysia  
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شد چنين آينده و ديگر كارگاه پس از اين كارگاه مجموعه. اي برگزار در اي از سمينارها ها
و در پايان كارگاه مهمي با عنوان  : آفريني براي دانشگاه سينز مالزي يندهآ«سال برگزار شد

ش»ها سازي سناريو اندازو چشم1نگري گذشته در اين كارگاه پنج سناريوي.دبرگزار
شد 2025متفاوت آينده آموزش عالي در سال  از اين سناريو. طراحي ها تصاوير بديلي

و آينده دانشگاه نا اينبهها را به نمايش گذاشتند :مگذاري شدندترتيب
،)سفارشي(2الكارتآدانشگاه-
،يئنامر دانشگاه-
،دانشگاه مشترك-
،)ايالتي(دانشگاه دولتي-
3.سبزدانشگاه-

ا دانشگاه در راستاي تالش ياد شده، پيمايش به صليهايي را براي جلب نظر ذينفع
و بر اين پايه، سناريوهاي گوناگوني را در ميان جامعه دانشگاهي در نظر انجام رساند

به4اندازي پايگاه اينترنتي همراهي شد كه هدف آن دستيابي اين فعاليت با راه. گرفت
مخاطبان بيشتري بود كه با طرح بازخوردهايي از تمامي سطوح جامعه دانشگاهي 

ميپيرامون اين سناريوها،  . كردند اظهار نظر
و كارگاهيندافردر پايان آنچه اندازسازي براي دانشگاه آينده روشن شد، اين چشم ها

و گزينش گيري ينده به جهتآباور بود كه تحقق هريك از اين سناريوها در  هايي بستگي ها
و ديگر نهادهاي دست . اتخاذ كننداندركار در كشور خواهد داشت كه وزارت آموزش عالي

اقدام بيرون از اختيار دانشگاه هايي از مسير آينده در چنين وضعيتي، هنگامي كه بخش
آيا چنين اقدامي در وهله هستند، در آن صورت بايد بر طرح اين پرسش متمركز شد كه 

تواند كارساز باشد؟ پس از آن بايد درباره رهبري اقدام نيز پرسشي را مطرح نخست مي
شد.و پاسخ آن را يافت كرد دركه در اين اقدام رهبري دانشگاه متقاعد چيزي
مي روش و ريزان دانشگاه در تفكر راهبر تواند به برنامه شناسي آينده وجود دارد كه دي
و برنامه ريزي راهبردي به اندازه عادي برنامهيندافربه نيز متقاعد شد كه ريزي كمك كند

___________________________________________________________________________ 
1. Back-casting 
2. The A-la-Carte University 
3. The University in the Garden 
4. Universiti Sains Malaysia. (2007). Constructing future higher education scenarios: Insights 
from Universiti Sains Malaysia. Penang, Malaysia: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2007.  
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در تمام پيشران با تعيين. كافي توجه نشده است ينده، جامعه دانشگاهي قادرآهاي تغيير
را پيرامون چگونگي كاركرد دانشگاه شناخت خود خواهد بود . بشناسدهاي آينده

بهـ 2008تجربه سال● و فناوريآنگاه  ينده دانش

م شدؤكارگاهي كه به كوشش سسه آينده مستقر در پالوآلتو در ايالت كاليفرنيا برگزار
و پويايي نوآوري جهاني،موضوع اين كارگاه. شاهد تجربه مشابهي بود نگاشت درونمايه

و مالزي را به و فناوري بود گس در قلمرو دانش ترش نوآوري علمي منطقه در مثابه كانون
مي تازه هاي ديدگاهاين كاركرد. هاي آينده در نظر گرفته بود افق دهه كرد اي را ترسيم

مي كه در پرتو آن، تصميم و فناوري و جامعه دانش از سازان توانستند درك روشني
و دسترسي به پايگاه منبع بازخرد جمعي در حوز و روندهاي نوآوري جهاني ه دانش

م كوشش. فناوري داشته باشند بود هايي اي از فعاليت ينده پس از مجموعهآسسهؤهاي
در هاي گروه در عرصه سامانه كه و ارتباط علمي و توسعه آموزش، انتشار افزاري، پژوهش

و پژوهشي انجام گرفت ميان خوشه و شاه مجموعه. هاي علمي هاي مالزيايي در پنانگ
و چالش آينده دانش، ايده بر موضوعات1عالم آن نوآوري شناسايي روندها، آينده،هاي

و جغرافيايي نوين دانش كاركرد هايي هاي اين حوزه سناريو پانل.متمركز شدند علمي
، برخي از يندافردر اين.طراحي كردند 2020براي آينده دانش در مالزي در سال 

در گزينه از روندهاي مهم شناسايي شدندهاي مشترك درك بهتر طبيعت،: كه عبارتند
.و مديريت منابع طبيعي هاي مصنوعي درمان سرطان، نانو فناوري، نورون

و و هم تشكيل بيش همسانوكم موضوعاتبادو نشست پياپي هايي مانند موضوع شدند
و اخالق خوردگي، پايداري، ارزش مقوله سال ن ها به. ها مورد بررسي قرار گرفتند شستدر اين

كنندگان را به سوي حوزه موضوعي، يعني چگونگي ها شركت تر، اين نشست تعبيري روشن
و نگهداري آن به سود جامعه هدايت كرد دو. سازماندهي علمي دانش نشست ترسيم كردند اين

و فناوري اي دانش جامعهبراي دستيابي به مالزي كه  خواهدرو روبه هايي با چه چالشمحور بنيان
2.است 2020دازنا ها در مسير تحقق چشم يكي از چالش ها، واقع اين چالشدر. بود

___________________________________________________________________________ 
1. Shah Alam 
2. Morshidi Sirat, Norzaini Azmanand Mohd Azhari Kari, Scenario-building approach to 
constructing models for universities in Malaysia. Higher Education Forum, 5(3), 25-35. 
Hiroshima, Japan: RIHE Hiroshima University, 2008.  
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ـ سناريو 2009تجربه سال●  هاي آينده كشور دانشگاه سينز

1دانشگاه سينز مالزي تحليل موضوعات درحال پيدايش 2009نگري سال در كارگاه آينده

و روندها سناريوهاي. مورد بررسي قرار گرفت2تحليل روند دور دومو  براي تحليل موضوعات
شد آينده .هاي بديل براي كشور طراحي

تريندلخواه/انتظاراتترينمطلوب/روندها
،هاي برابر براي همگان فراهم شده استفرصت،تر شده استاقتصاد قوي

،سويهيكنظام،همگان موجود استهاي آموزشي برايفرصت
،اي بهتر شده استهماهنگي منطقه،محيطي پايدار شده استتوان زيست

و مردمي بر سر قدرت است،اقتصاد جهاني باثبات شده است ،دولت مقتدر
،مالزي متحد محقق شده است،چهره جهاني مالزي بهبود يافته است

.اي مالزي تداوم يافته استمنطقهرهبري.تمركز جهان حفظ شده است

و زيست هايي درباره اين سناريو در قلمرو پرسش محيطي هاي اقتصادي، آموزش
:طراحي شد

و كم به يك رهبر در حوزههاحتمال آنكه مالزي دست.1 هاي اقتصادي، آموزشي
 محيطي تبديل شود چه اندازه است؟ زيست
مي مالزي چه رابطه ويژه.2 تواند با كشور چين در سه قلمرو اقتصادي، اي را

و زيست  محيطي تشكيل دهد؟ آموزشي
مي چه ناپيوستگي.3  انتظار داشت؟ 2020انداز هاي چشم توان از چالش هايي را

در نطر گرفته شده 2057آنچه در انتهاي سناريوهاي مختلف براي مالزي در سال
و زيست 2057 آن است كه مالزي در سال در رهبري اقتصادي، آموزشي محيطي را

3.در دست خواهد داشت» سطح منطقه«

و برون نگري آيندههاي ارزيابي روشپيامدهاي●  دادها بر دستاوردها

و دستاوردهاي حاصل از تجارب آينده برون كار رفته،بههاي نگري بسته به روش دادها
همهاي بسياريتوتفا ه پيامدهايي را براي كاميابي كاركردهاي گوناگونئاين مسل. دارند با

___________________________________________________________________________ 
1. Emerging Issues Analysis 
2. Second – order Trend Analysis 

. 1395 توسعه،، حالدر كشورهاي اندازچشم سنداز فارسي گزارش،»2020افقدر مالزي« فارس خبرگزاري.3
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كه در ترسيم نقشه .ها از آينده در انديشه دارند حقيقت مالزياييدراي خواهد داشت
مي 1975نگري سال تجربه آينده مي نشان توان در دو دسته دهد كه نيازها را

: بندي كرد تقسيم
و نيازهاي ها اخالقي كه براي تمام مالزيايي– اجتماعينيازهايي مانند حقوق اساسي

و مي و تجملي يا تشريفاتي مشترك هستند توان آنها را در سه سطح ضروري، دلخواه
و مطلوب مالزيايي در اولين تجربه آينده. بندي كرد طبقه ها انجام شد، نگري آينده دلخواه

ت تك نها توصيفاما آنها انتظار 2001ساحتي از آينده مطلوبي بودند كه تا سال هاي
و موضوعات هاي مطلوب از تحليل روند كه در تجربيات بعدي شاخص حاليدر. رفت مي ها

از واقع بهسازي فعاليت پيشين بودند؛ با بهرهدردرحال پيدايش استخراج شد كه  گيري
.آزمايي شدندو انتظارات راستينگري اين روندها گذشته

و آمادهنگري مالزي در اولين تجربه آينده مردم مالزي انتظاراتسازي فهرست آمال
تواند برخاسته از اين واقعيت باشدميها اين كاستي.شدرو روبههايي در آينده با كاستي

آنها تنها سرگرم كنندگان بيش از اندازه به زمان حال پرداختند؛ كه مشاركت
از كاتالوگ مي»باهاتتاش«سازي و به آنچه كه اي درست گونهبهتوان زمان حال بودند

بيني بود، زيرا بخشي از اين وضعيت قابل پيش. براي آينده انجام داد توجهي نداشتند
ك و تدوينمزمان . انديشي اختصاص يافته بود هاي آينده يا روشيندهاافري به طراحي

انگيزي پيرامون آينده داده شده كنندگان براي ذهن در مقابل، فرصت كافي به مشاركت
و سپس سخنرانان مدعو، سخنان خود را مطرح ساختند كه به جنبه از بود هاي مشخصي

بيميآينده  و تمامي اين سخنان ما پرداخت و كاست به .1نداشت لزي اختصاصكم
مي 1994نگري سال براي تجربه آينده با وجود. توان برشمرد دستاورد مشابهي را

شد اي از سخنراني هاي گوناگون، مجموعه اين براي شركت در كارگاه . ها براي آنان ايراد
و روش در سه سخنراني درون شد دادهاي نظري ،...ا سهيل عنايت. شناختي كار مطرح

و تبيين كرد كه به فر مي يند سناريواروشي را توصيف يندافراين. كرد سازي كمك
شد انديشي در ميان مشاركت موجب تسهيل تقريبي آينده ها شناسي اين روش. كنندكان

و به قرار زير مورد بحث قرار گرفتند :در چهار عنوان اصلي
،هاي پذيرفته شده طغيان عليه ارزش-

___________________________________________________________________________ 
، http://www. irtp. com. 1387 ها، رسانه توسعهو دفترمطالعات،»تعادلخط رويبر حركت مالزي« علوي، اسماعيل.1
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بي- ،نظمي اجتماعي مهار
،شوب سياسيآكنترل-
به- .نيازهاي فردي توجه

كنندگان به هدف به كمك سخنرانان، مشاركت 2005نگري سال براي تجربه آينده
 2025ساله، يعني تا سال بيستهاي بديل دانشگاه در افق يندهآفرينشآدلخواه، يعني 
و25قلمروهاي زماني 1994و 1975هاي نگري سال آيندههاي در تجربه. هدايت شدند

ميبه. سال را در نظر گرفته بودند 30 به نظر ويژه از نظر رسد يك قلمرو زماني بلندتر،
و توسعه روندها منطقي اين فعاليت. تر باشد امكانپذير ساختن ايجاد تغيير در رويدادها

و رش واقعدر راه مشاركت جامعه دانشگاهي در نگ و سازنده به آينده به هدف خود بينانه
و. حتي فراتر از آن دست يافت رهبري دانشگاه نيز در مسيري قرار گرفت كه نيازها

به انتظارات و به جامعه دانشگاهي از آينده را برآورده سازد طور مشخص براي دستيابي
و نظارت بر تمامي جنبه تكايي، ساختار مسئوليتاخود .هاي دانشگاه، بكوشد پذير

و  تر، ازجمله مطلوبي از دانشگاهيان به شكل ملموسانتظارات پس از چنين ترجيحات
در احداث يك پارك دانش در نزديكي پرديس دانشگاه مطرح شد، اما اين پارك تنها يك

سازي فضاي فكري بود بلكه كوششي ازسوي دانشگاه براي بستر،پارك دانش معمولي نبود
و آفرينش كه مي و جامعه باشد توانست ميزبان نوآوري .گري براي آينده پايدار دانشگاه

كاربههاي گزيني از روش نوعي دوري 2009و 2008نگري سال يندهآدر تجربه
به»اي نويسي رايانه برنامه«نگري در اين دوره از آينده. هاي قبلي بود رفته در تجربه
شدبهشكل گستره 1.كار گرفته

 ريزي در مالزي برنامه.3-4-18
ريزي توسعه يكي برنامه،ساله توسعه مالزي برنامه پنج در مراحل اوليه تدوين 1950از دهه

وزير در دفتر نخست2ريزي اقتصادي واحد برنامه 1961 در سال.دشاز وظايف دولت تعيين 
و بهتري پيگيري شود ريزي تشكيل شد تا برنامه و نظارت بيشتر سيستم. توسعه با جديت

و سازي برنامه آماده ازـ ساله پنجهاي در قالب برنامهـ بلندمدتهاي ميان توسعه باعث حمايت
___________________________________________________________________________ 

.همان1
2. Economic Planning Unit (EPU) 
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مي چنين برنامه. ملي مالزي شده است وها شود كه بخش خصوصي از سياست هايي باعث
د استراتژي بر يابدولت آگاهي هاي اقتصادي .دكنريزي برنامه،اساس اين آگاهيو

و اجتماعي، شوراي سياست دربارهگيرنده نهايي در مالزي، تصميم  هاي اقتصادي
اين شورا متشكل از كميته اقتصادي كابينه است كه وزراي. است1 ملي ريزي برنامه

بر. دهند مرتبط با بخش اقتصاد آن را شكل مي دو شوراي ريزي ملي شوراي برنامه عالوه
يكي از اين شوراها، شوراي. ديگر متشكل از وزرا در ساختار دولت مالزي وجود دارند

و برنامه توسعه ملي است كه وظيفه آن بررسي پروژه و شوراي ديگر، ها هاي توسعه است
و بالياي طبيعي سروكائكه با مسا استشوراي امنيت ملي  .ر داردل امنيتي كشور

.دارد برعهدهرا وزير رياست هر سه شورا نخست
ريزي ازسوي كميته برنامه ريزي ملي ريزي مالزي شوراي برنامه در ساختار برنامه

كه. شود حمايت مي2توسعه ملي دبير اين كميته متشكل از مقامات ارشد دولتي است
آنارشد كابينه  ها، كميته، نظارت بر اجراي پروژهوظيفه اين. دارد برعهدهرا رياست

و بازنگري كليه برنام و اراهمطالعه ه پيشنهاد در مورد تخصيص بودجه برايئهاي توسعه
و مجلسئهاي ارا برنامه تمام. استههاين پروژ كميتهراه شده پيش از تصويب در دولت
مي برنامه روي) در سطح مالي(ريزي تمركز اصلي در برنامه.دكن ريزي توسعه ملي بررسي
هاحقيقت، دولت براساس پيشنهاددر. ساله توسعه است هاي بخش دولتي در برنامه پنج برنامه

و بودجه ريزي توسعه ملي، هزينه هاي كميته برنامهو توصيه را يك از بخشهرها ها
در كنار تعدادي. شودميانجام ريزي با همكاري بخش خصوصي برنامه البته. كند تعيين مي

و كميته از بخش4مالزيو شوراي تجارت3ها ازجمله شوراي عملياتي اقتصاد ملي از شوراها
و خصوصي در قالب گفتگو با مقامات خزانه، وزارتخانه تجارت بين و صنعت الملل

5.شود همچنين بانك مركزي، مشاوره گرفته مي

يك برنامه و آن اينكه برنامهريزي توسعه در مالزي كه ويژگي قابل توجه دارد ريزي
و برنامه ميبهاي حلقه اول چرخه هر طرح آيد، با نظارت كامل بر روند اجراي شمار

___________________________________________________________________________ 
1. National Planning Council(NPC) 
2. National Development Planning Committee (NDPC) 
3. National Economic Action Council (NEAC) 
4. Malaysia Business Council 
5. Riel Miller, Future of the Tertiary Education sector: Scenarios for a Learning Society. 
Working paper for OECD/Japanese Seminar on the Future of Universities, Tokyo, 2003.  
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و همچنين ارزيابي برنامه پس از اجراي آن همراه و نتايج اين نظارت.استبرنامه ها
و هاي بعدي بسي ريزي ها براي برنامه ارزيابي گونه است كه اشتباهات اينار مؤثر است

مي درحقيقت نظارت بر عمليات اجرايي پروژه. شود گذشته تكرار نمي د تصويرشو ها، باعث
به شفافي از ظرفيت همچنين با ارزيابي نتايج اجراي. دست آيد هاي اجرايي اقتصاد كشور

كهمي،ها پروژه .هاي اجرا شده تا چه حد بوده است پروژهو بازدهييياكارتوان دريافت
و اجراي در مالزي مي از چهار ابزار ريزي برنامهبراي انجام كه استفاده يكهرشود

از چهاراين.1هستند داراي افق متفاوتي :ابزار عبارتند
،انداز برنامه چشمـ
،ساله توسعه برنامه پنجـ
،هسال پنجارزيابي نيمه اول برنامهـ
.انهيبودجه سالـ

 اندازـ برنامه چشم

در، استراتژيزاندا برنامه چشم ميبلندهاي توسعه براي كشور را . كند مدت تعيين
و چارچوب اقتصاد ميكالن همچنين قالب چارچوب. كندو اهداف بلندمدت را ارائه

و استراتژي اقتصاد كالن نيز با سياست مختلف همراه است كه به هاي هاي بخش ها
و اجتماعي ازجمله زيرساخت توسعه بخش ها، صنعت، خدمات عمومي، هاي اقتصادي

و كشاورزي جهت مي .دهد انرژي
. گرفتيرا دربرم 1990تا 1971ساله بود كه سال بيستيك برنامه2اولانداز برنامه چشم
مي 2000تا 1991هاي انداز نيز سالمبرنامه دوم چش واحد.دهد را تحت پوشش قرار

بر كه عالوه استاقتصادي مالزي مدت هاي بلند ريزي اقتصادي مسئول طراحي برنامه برنامه
ده ريزي چشم ساله توسعه اقتصادي، مسئول طرح پنجهاي برنامه .ستا ساله كشور نيز انداز

ريزي واحد برنامه. بوده است)1981- 1990( ساله مالزي از سال اولين طرح ده
از اقتصادي دفتر نخست سال با انتشار مجموعه دومين طرح10وزير مالزي پس

___________________________________________________________________________ 
،سرمايه روزنامه صنعتي، كالن توسعه راهبردهاي،»مالزيدر صنعتي توسعه تجربهبر مروري« ساعدي، عليرضا.1
. 394،1394ش

2. Outline Perspective Plan 1 (OPP1) 
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ده چشم ده) 2000- 1991(هاي براي سال1ساله مالزي انداز  ساله مالزيو طرح سوم

(OPP3) مالزي در دهه اول 2020انداز به عملكرد چشم) 2010- 2001(هاي براي سال
و اقتصاد كالن كشور پرداخته است چشمو  .انداز دهه دوم

يك مالزي 2020انداز چشمدر اشاره شده است كه مالزي بايد در انتهاي اين دوره به
و برنام اين برنامه به پروژه. يافته تبديل شود كشور توسعه وهها هاي توسعه، شتاب بخشيده

مي نگاه جديد در برنامهبراي دستيابي به اهداف تعيين شده يك  2.طلبد ريزي را

 ساله توسعه هاي پنجـ برنامه

مي ساله نيز براساس چارچوب برنامه چشم مدت پنج هاي ميان برنامه هاي برنامه. شود انداز تعيين
. استهاي توسعه مورد نظر دولت حقيقت، برنامه كاري مكتوب براي اجراي برنامهدرساله پنج
و سهم برنامه هاي پنج برنامه را ساله اهداف رشد اقتصاد كالن هاي توسعه بخش عمومي از بودجه

بهشومي مشخصها، نقش بخش خصوصي همچنين در اين برنامه. كند تعيين مي و د
ميئسازي قرار دارند، راهكارهايي مناسب ارا هايي كه در آستانه خصوصي بخش بخش. كنده
مي هاي سرمايه صوصي نيز با استفاده از اين راهكارها، سياستخ .دكن گذاري خود را اتخاذ

 ساله پنجارزيابي نيمه اول برنامهـ

. ساله است هاي پنج ريزي در مالزي، بررسي نيمه اول برنامه يكي ديگر از ابزارهاي برنامه
دره پنجتوان متوجه شد كه آيا برنام با اين بررسي مي و ساله مطابق با اهداف دولت است

بهاهنگآدر صورتي كه پاسخ منفي باشد،. بيني شده پيشرفت كرده يا خير زمان پيش
ميها پرداخت ترميم استراتژي . هنددميو روند را اندكي تغيير شوده

 انهيبودجه سالـ

ميوزارت داراييرانويسي بودجه بر در نظر گرفتن نظرات وزارتخانه عالوهاين.دده انجام
ريزي واحد برنامه همچنين. كند بخش خصوصي با نهادهاي مركزي نيز مشورت مي

3.نويسي براي توسعه كشور نقش دارد در نظام بودجه اقتصادي

___________________________________________________________________________ 
1. Outline Perspective Plan 2 (OPP2) 
2. Riel Miller, ibid.  

 .. همان فارس، خبرگزاري3
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 اري توسعه در مالزيذسياستگ.4-4-18
مي تكامل سياست : توان به چند بخش تقسيم كرد هاي توسعه مالزي را

،هاي اقتصادي جديد دوران پيش از سياست-
،)1971تا 1990( هاي اقتصادي جديد دوران سياست-
از-   NEP. دوران پس

و روستايي بود با اين هدف كه بازار NEP در دوره قبل از ، تأكيد بر توسعه اقتصادي
و در اين دوره تالش شد تا هم زيرساخت. با رشد قوي مواجه شودصادرات هاي فيزيكي

ها در جهت افزايش توليد همچنين سياست. هاي اجتماعي بنا شوند هم زيرساخت
هاي صنعتي براي توليد تشويق فعاليتهم براي بر اين، اقدامات اندكي عالوه. هدايت شد

و اشتغالكاهش وارد منظوربهكاالهاي سبك  شدزايي ات .انجام
شكل1انداز چشم هاي اقتصادي جديد، در قالب برنامه، سياست1970در سال

و بازسازي جامعه بود NEP هدف از ارائه. گرفت در اين دوره شعار. از بين بردن فقر
آن.اصلي، رشد برابر بود كه در راستاي آن اتحاد ملي هدف اصلي اعالم شد زمان در

به7/16هدف اين بود كه نرخ فقر در مالزي از  و تا سال3/49درصد درصد كاهش يابد
به30، مالكيت افراد خارجي در مالزي از 1990 . درصد كاهش يابد3/63درصد

د كه سود حاصل از توسعه، تنها به قوم يا نژاد خاصي تعلق نگيرد، بلكهشهمچنين مقرر
تم به .دشوام اقوام كشور تقسيم صورت عادالنه در ميان

و فعال، انتظار ميNEPبراي دستيابي به اهداف رفت كه بخش دولتي نقش محوري
به درحاليدر اقتصاد ايفا كند،  نقش عنوان موتور رشد كه بخش خصوصي تشويق شد تا

شدهمچنين.دكنايفا  آيد تا در برابر وجودبهكه تغييرات ساختاري در اقتصاد مقرر
.ببيند خارجي كمتر آسيبنوسانات 

تاشهئارا (NDP) در قالب سياست توسعه مليانداز برنامه چشم، 1992در سال د
كه. شود NEP اين كه جايگزين ) 2000تا 1991(در يك دهه  NDP قرار بر اين بود

گيرد، چون اين هنوز هم مورد استفاده قرار مي NEP هاي بنيادين سياست. اجرا شود
و بازسازي ساختار اقتصادي بود سياست .ها باعث كاهش فقر، توزيع برابر ثروت در كشور

___________________________________________________________________________ 
1. Outline Perspective Planz (OPP) 
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است كه هدف اين برنامه، 2020انداز مطابق با اهداف چشمانداز برنامه چشم همچنين
و صنعتي در سه دهه آينده كامالً توسعهيتبديل مالزي به كشور 1.استيافته

و پيشنهادها گيري نتيجه
بامالزي آنچه كه موجب شده است.1 ،سرعت مسير توسعه اقتصادي در چند دهه اخير

بهاجتماعي ازو فرهنگي را طي كند آن است كه براي توسعه كشور طور همزمان
مي نگري، برنامه آينده و سياستگذاري بهره نگاري انجام واقع در مالزي آيندهدر. برد ريزي
و سياستگذاري است نگري، برنامه اي از آينده گانهسه شود كه مجموعه مي . ريزي
و مؤلفه بدين هاي رسيدن به آينده مطلوب توسط معنا كه در مرحله اول آينده مطلوب

مي مطالعات آينده و سوم برنامه نگري تعيين و نيز ريزي شود، سپس در مراحل دوم ها
ت سياستگذاري و هاي الزم براي حقق عملي آينده مطلوب تا حصول نتيجه با دقت

مي نظام و ترسيم آينده مطلوب كه در ايران مطالعات آينده حاليدر. گيرد مند انجام نگري
و سياستگذاري ريزي شود، اما مراحل تكميلي شامل برنامه انجام مي و ها هاي الزم

. گيرد شود انجام نمينجرممند كه به تحقق عملي آينده مطلوب نظام
توجه به نوع نگاه اين هاي اخير، هاي مختلف توسعه در دهه موفقيت مالزي در عرصه.2

و چشمنگري، هاي آينده كشور به مقوله انداز بلندمدت توسعه اين برنامه، الگوي توسعه
استفاده از ابزارهاي متنوع انداز كشور مالزي در برنامه چشم.دكن كشور را ضروري مي

و بلند، كوتاه هاي زماني ريزي با دوره برنامه و ارزيابي مداوم ميان و نيز كنترل مدت
هاي مختلف اضافه بر آن توجه همزمان به زمينه. ها يك اصل است پيشرفت برنامه

و  ب...توسعه از قبيل تجاري، صنعتي، اقتصادي، مديريتي، فرهنگي ا فساد اداري، مبارزه
و ارائه خدمات عامل  دولتي است،اصلي موفقيت دولت در تحصيل عدالت اجتماعي

و نيز ارزشبه توجه در سايه توسعهمدت بلند هاي استراتژي و فرهنگي هاي اخالقي
و توجه به بخش خصوصي است كه  توسعه اين كشور را سرعت يندافراهميت بخشيدن

.استو استحكام بخشيده
و هاي قابل توجهي كه در خارج ساختن مالزي از گروه كشورهاي عقب مشخصه.3 مانده

___________________________________________________________________________ 
1. Riel Miller, Ibid..  
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را اجتماعي، طي چند دهه، مؤثر بوده- اقتصاديسرعت بخشيدن به طي مسير توسعه اند
:كردتوان در موارد زير خالصه مي

ازـ و نگري براي شناسايي اولويت آينده استفاده و نيازهاي كشور ازها  استفاده
و بلند هاي زماني كوتاه ريزي با دوره ابزارهاي متنوع برنامه در مدت، ميان كه همگي

،انداز بلندمدت اين كشور قرار دارند راستاي چشم
و اجراي برنامهـ و مداوم چگونگي پيشرفت و ارزيابي پيوسته و بررسي كنترل ها

،نتايج آنها
و شوراهاي تخصصي برنامهـ و برايريزي استفاده از نهادها تعيين اهداف آرماني

،استراتژيك بلندمدت توسعه
و پياد توجه به شيوهـ و الزامات برقراري ،انداز سازي اهداف تعريف شده در چشمه هاي عملي
و كمك گرفتن از اين بخش در مسير توسعهـ ،توجه به بخش خصوصي
هاي تجاري، صنعتي، هاي مختلف توسعه از قبيل حوزه توجه همزمان به زمينهـ

،مديريتي، فناوري اطالعات، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي
و اقتصاديياهميت به ارتقاـ و برقراري عدالت اجتماعي ،سطح رفاه تمامي اقشار جامعه
حك توجه به ارزشـ و برقراري نظام و معنوي در ومتي مردمهاي اخالقي ساالر

،اي طراحي اهداف توسعه
و نظرمدـ و اجتماعي در زمينه وفاق ملي قرار دادن اهداف اصالحي فرهنگي

و مذاهب مقابله با مشكل تعدد قوميت ،ها
ها در تحصيل عدالت اجتماعي مانع اصلي موفقيت دولتكهمبارزه با فساد اداريـ

.استو ارائه خدمات دولتي
 راستايدر كشور اين تجربياتاز تواندمي مالزيبا ويژه هاي قرابت لحاظبه ايران.4

: كند استفاده خود توسعه
و آينده در ايران از آيندهـ گيري پژوهي مانند مالزي به شكل كاربردي بهره انديشي

و از ابزار آينده و موفقيت. نگري در تدوين اسناد كشور بهره گرفته شود شود كاميابي
هم آينده و همپايي تمام ذينفعان است پژوهي در ايران نيازمند مناسب است. داستاني

و خصوصي در وهله نخست بكوشند آينده سازمان و نهادهاي دولتي انديشي را در فضاي ها



 پژوهي جهان آينده 1332

و از ظرفيت ح هاي فردي به سوي قابليت سازمان خود نهادينه سازند ركت هاي اجتماعي
و ترويج آينده. كنند و آينده اين مهم نيازمند توجه به آموزش .پژوهي سازماني است انديشي

ترين سطوح علمي كشور براي هدايت علمي، تدوين نهادهايي در عالي بايدـ
و سياستگذاري در حوزه آينده و سياستگذاري تشكيل شود پژوهي، برنامه راهبرد ريزي

و انديشه ديدگاهتا بتوانند  .هاي صاحبنظران را به منصه ظهور برسانند ها
بهـ مي لحاظ قرابت ايران تواند از تجربيات اين كشور در راستاي هاي ويژه با مالزي

و از ارزش.دكنتوسعه خود استفاده  هاي فرهنگي مشترك هر دو كشور مسلمان بوده
و نيز همچنين مزيت. برخوردارند موقعيت ژئوپليتيكي هر دو كشور نزديك هاي توريستي

مي. به يكديگر است و كارآمد باشد لذا انتقال تجربيات در طرف ايراني .تواند مؤثر
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 پژوهي در مصر آينده

ـ  پژوهي در مصر آيندهفصل نوزدهم





٭محسن داوري
و برنامــه آينــده و. اي طــوالني دارد ريــزي بــراي آينــده در مصــر ســابقه نگــاري اقــدامات
و ارائه برنامه بر آينده در مصر مبتني)ع(هاي حضرت يوسف برنامه اي دقيـق نگري ايشان

هايي بود كه در زمينه مسائل اقتصـادي دامنگيـر ايـنو سازنده براي عبور مصر از بحران
 پژوهـي در جهـان، در دوران معاصر نيز همگام با گسترش مطالعات آينده1.شد كشور مي

ـ در طراحي چارچوب ـ خصوصاً اقتصاددانان اين كشور و دانشمندان مصر هـاي متفكران
و اجتمـاعي، مطالعات آينده پژوهي خصوصاً با محوريت مسائل مربوط به توسعه اقتصادي

و با همكاري ساز و نهادهاي بين مانفرهنگي مصر بـرهمين. انـد المللي پيشـگام شـده ها
انداز توسعه پايدار مصر در افـق، چشم2020انداز مصر اساس اسناد مهمي همچون چشم

و اجرايي شـده اسـت 2030 و نهادهـاي آينـده. تدوين در مؤسسـات پژوهـي مصـر نيـز
و مطالعات علمي مربـوط بـه آينـده گسترش دامنه آگاهي در ها مصـر تأثيرگـذار پژوهـي

و(پژوهـي مصـر در اين بين مركز مطالعـات آينـده. اند بوده وابسـته بـه مركـز اطالعـات
پايـه بـر نقش مهمي در اتخاذ تصـميمات دولـت) پشتيباني تصميمات هيئت دولت مصر

و اسـتراتژيك. پژوهي برعهده دارد آينده نهادهاي ديگري همچون مركز مطالعات سياسي
ريـزي، مؤسسـه پژوهي دانشگاه أسيوط، مؤسسه ملي برنامـه ات آيندهاألهرام، مركز مطالع

و استراتژيك مصر نيز در اين زمينه قابل ذكر هستند و علي. مطالعات سياسي رغم نهادها
ين تـر مهـم پردازنـد پژوهـي مـي مؤسسات گونـاگوني كـه در مصـر بـه مطالعـات آينـده 

در:از هايي كه اين مطالعات با آن مواجهند عبارت است چالش و اسـتقالل فقدان ابتكـار
و نهادهايي كه در مصر به مطالعـات. آغاز اين قبيل مطالعات توضيح اينكه اكثر مؤسسات

مي آينده و مؤسسـات پژوهي اهتمام ورزند از جهت ساختاري يا مـالي وابسـته بـه دولـت
و اغلب گزارش و پژوهش دولتي هستند و ارائـه مـي ها ننـد بـاك هايي كه اين مراكز تهيه

___________________________________________________________________________ 
.اسالمي آزاد دانشگاه هيأت علمي عضو٭
. است بوده غيبي دانشو قلبي الهامبه معطوفكه نگري آينده البته.1
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و المللي مانند سازمان ملل متحد، بانك بينمؤسسات بودجه دولتي يا با مشاركت نهادها
مي المللي، بين و مانند آنها صورت .گيرد مؤسسات خارجي فعال در زمينه توسعه

به اهميت مباحث آيندهرغم به و پژوهي، سهم كشورهاي درحال توسعه صورت عام
به نيز دولت و خاص در زمينه مطالعات آينده صورت هاي عربي پژوهي بسيار ناچيز است

و اتخاذ تصميمات در اين ريزي روست كه حضور اين قبيل مطالعات در برنامه همين از ها
1.كشورها ضعيف است

 پژوهي آيندهتاريخچه.1-19
ترين كشورهاي جهان است كه تمدن آن در حاشيه رود نيل شكل يكي از قديمي،مصر

و در زمره كهن مي ترين تمدن گرفته هاي سرزمين فرعون،مصر باستان. شود ها محسوب
سه اين كشورمشهور  و آثار تاريخي مهمي مانند اهرام از بود و معبدهاي بزرگ را گانه

و)ع( اري از پيامبران بزرگ الهي مانند حضرت يوسفبسيو نيز آن دوران به يادگار دارد
.اند كرده نيز در اين سرزمين ظهور)ع( حضرت موسي
. مسلمانان اين كشور را فتح كردند)ق.هـ20(ميالدي 641در سال

نگري اين كشور در دوران مصر باستان با توجه به قدمت مصر، الزم است سير آينده
.و دوران معاصر بررسي شود

 نگري در مصر باستان آينده) الف

را در مصر باستان، مطابق اسطوره هاي موجود، كاهنان مصري با پيشگويي آينده، فراعنه
و نحس براي اجراي برنامه در پيشبرد برنامه و تعيين ساعات سعد هاي نظامي هايشان

. دادند ياري مي
را)ع(بيني تولد حضرت موسي پيش هاي توان از نمونهميو مبارزه وي با فرعون

در اين ميان، پيامبران الهي. نگري در مصر باستان دانست تاريخي مشهور در زمينه آينده
و رستگاري انسان و هدايت ايشان نيز كه براي سعادت جامعه ها، به امر راهنمايي

___________________________________________________________________________ 
و السياسيه الدراسات مؤسسه منشورات القاهره،،2020 مصر مشروعو المستقبلية الدراسات العيسوى، ابراهيم.1

.2ص،2001 باألهرام، االستراتيجيه
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. پرداختند مشغول بودند در ميان كرامات خويش، به خبر دادن از عالم غيب مي
و خشكسالي در مصر از راه)ع(حضرت يوسف بيني پيش در زمينه بروز قحطي

مي تعبير خواب عزيز مصر، يكي از برجسته توان در عرصه ترين مصاديقي است كه
خوابي ديد كه تعبير آن ارتباط مصر پادشاه. نگري مصر به آن اشاره كرد پيشينه آينده

كه. مستقيم با آينده مصر داشت  چاق گاو هفتبه الغراوگ هفتوي در خواب ديد
كه ديدرا خشكيده خوشه هفتو سبز خوشه هفت نيزوخوردندرا آنهاوهكرد حمله

1بردند ميانازرا آنهاو پيچيدند سبزها گردبرها خشكيده
اطرافيان پادشاه از تعبير اين.

و از . مراجعه كردند)ع(رو براي تعبير آن به حضرت يوسف همين خواب عاجز ماندند
از خالىو گويا تعبيرى كرد، تعبير صورت ترين عاليبهرا خواب)ع( يوسفحضرت

 پيشدركه تاريكى آينده براى ريزى برنامهو راهنمايىبامأتوو پوشى پرده هر گونه
واو داشتند، و هفت گاو الغر و هفت خوشه سبز را نشانه فراواني هفت گاو چاق فربه

و بر همين اساس در خصوص آينده مصر  هفت خوشه خشكيده را نشانه قحطي دانست
 سال هفت: ايشان اظهار داشت. اي ارائه كرد تا بتوانند از اين مشكل رهايي يابند برنامه
 ولى است، فراوان بارندگى سال هفت ايندر زيرا،كنيد زراعت جديتبا بايدپىدر پى
وكم مقداربهجز كنيد، ذخيره انبارهادر خوشه همان صورتبه كنيدمى درورا آنچه
 سال هفت سال هفت ايناز بعدكه بدانيد اما2.داريد نياز خوردن براىكه بندى جيره
 ذخيره قبل هاىلسااز آنچهاز بايد تنهاكه داريد پيشدر سختو بارانكمو خشك
 داد دستور)ع( يوسفحضرت اينكه3.شد خواهيد هالك گرنهو كنيد استفاده ايد كرده
 تواند نمى جانوركه بود اين براى بگذارنداش سنبلهدر همچنانو نكوبندرا گندم كه

راآن اينكه خالفهب،شود نمى خراب بماندهمچههر گندم درنتيجهو شود سنبله داخل
4.شودمى فاسد زود خيلى كنند جدا سنبلهازو بكوبند

مي نكته)ع(در ادامه حضرت يوسف كه اي را هم تذكر به نشان دهد دهنده ايشان او
___________________________________________________________________________ 

.43 آيه يوسف، سوره.1
.47 آيه همان،.2
.48 آيه همان،.3
 دفتر قم، يازدهم، جلد همدانى، موسوى باقر محمد سيد،)فارسي(الميزان تفسير طباطبائي، حسين محمد.4

. 259ص،ش 1374،قم علميه حوزه مدرسين جامعه اسالمى انتشارات
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و آن اينكه  موجودى تمام نبايد قحطىو خشك سال هفتآندر باشند مراقبآينده است
 خوبى سالكه بعد سال زراعت براى كمى مقدار بايد بلكه،كنند تغذيه صرفرا انبارها
و چنانچه1كنند نگهدارى بود خواهد  هفت،شده حساب نقشهو برنامهباو در اين صورت
شد گذاشته شود،سر پشترا سختو خشك سال  فرا سالىآناز بعد؛ زيرا خطر رفع خواهد
و زراعت كار تنها نه2.شوندمى مند بهره آسمانى موهبت ايناز مردمكه بارانپر رسد مى
 مانند.فشارندمىرا روغنى دانهو درختى هاى ميوه مردم بلكه،شودمى خوب غذايى هاى دانه
.كنندمى مختلف هاى استفاده،آن عصارهازو3نآ امثالو كنجدو زيتونو انگور

مي)ع( تعبيرات حضرت يوسف ،نبود خواب ساده معبريك دهد كه ايشان نشان
و نور الهي نه تنها توانست آيندهكه بودفردي بلكه نگري كند، بلكه توانست با بينش باال
 حداقلاى ماده چند طرحيكو كند ريزى برنامه كشوريك آينده براى زندان گوشه از

 اطرافيانو شاهپاد آينده براى طراحىو راهنمايىبامأتو تعبير اينو دهد ارائه ساله15
همو يابند نجات كشنده قحطىاز مصر مردمهمكهشد موجبو داد تكانرا او

4.خودكامگان دستاز حكومتهمو زنداناز يوسفحضرت

و آينده آينده)ب  پژوهي مصر در دوران معاصر نگري

به انديشه آينده و كاربردي بعد از جنگ جهاني در نهادهاي پژوهي معاصر صورت جدي
و با ايجاد مؤسسه  امروزه اين. رشد يافت5پژوهي رند آيندهنظامي آمريكا شكل گرفت

و تصميم گيري كاخ مؤسسه يكي از مؤثرترين مراكز تحقيقاتي در حوزه سياستگذاري
نيز با سرعت قابل توجهي- يافته توسعهخصوصاً كشورهاي- ديگركشورهاي. سفيد است

و توسعه كشور حركت گيري از مطالعات آينده به سمت بهره و پژوهي براي رشد كردند
و كشورهاي عربي ازجمله مصر خصوصاً با  در اين بين كشورهاي در حال توسعه عموماً

. اند سرعت كمتري در اين مسير حركت كرده

___________________________________________________________________________ 
 .. 427ص،1374 اإلسالمية، الكتبدار، تهران نهم، ،جلد نمونه تفسير شيرازى، مكارم ناصر.1

.49 آيه يوسف، سوره.2
. 365ص، 1372 ناصرخسرو، تهران، سوم، چاپ پنجم، جلد،القرآن تفسيرفي البيان مجمع طبرسي، االسالم امين.3
. شيرازى،همان مكارم ناصر.4

5. RAND Corporation ("Research and Development") 
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شد 1952پس از انقالب افسران آزاد مصر كه در سال به رهبري جمال عبدالناصر انجام
اندازهاي توجه به چشمهايي درخصوص اهميت، شاهد انجام پژوهش1960و در طول دهه 

1.نگري هستيم كه البته اين اقدامات در حوزه محدودي صورت گرفته است آينده

كه 1970هاي مهمي در سطح ملي از نيمه دهه پژوهش به بعد، صورت گرفت
از اي از برخي مطالعات انجام گرفته مرتبط با مباحث آينده نمونه :پژوهي در مصر عبارتند
باـ از 1975-1977زه زماني پژوهشي كه در در چارچوب طرح پژوهشي بزرگي كه
و كشاورزي«سوي  سازمان ملل متحد با هدف شناسايي ) FAO(2»سازمان غذا

و اتخاذ استراتژي يك. هاي جايگزين براي توسعه صورت پذيرفت جمعيتي اين بررسي
اص. هاي مختلف در نظر داشت الگوي كلي اقتصادي را در بخش لي آن، البته اهتمام

و بر همين اساس برپايه مدل و سازي مبتني تمركز بر مسائل كشاورزي بود بر جمعيت
از سازي درصدد ترسيم آينده اين پژوهش به روش شبيه. توسعه استوار بود اي براي مصر

.بود 1985تا 1975سال 
و در چارچوب پروژه بزرگي 1977پژوهش ديگري كه قابل اشاره است در سالـ
و توسعه«سوي كه از و به نام3»اقتصادي سازمان همكاري  Interfuturesصورت گرفت

و از طريق مقايسه برخي سوابق و نه كمي صورت پذيرفت و به روش كيفي معروف شد
. تاريخي كشورهاي درحال توسعه اقدام به طرح برخي سناريوها براي آينده مصر كرد

اين پژوهش بر مسائل. است 1980- 1982ـ پژوهش ديگر مربوط به بازه زماني
و توسعه و جمعيتي و از همين زاويه شامل نتايج ايجابي و ارتباط ميان آنها متكي بود اي

 نظرمد اهداف. هاي مربوط به توسعه از اين زاويه بود سلبي درخصوص برخي استراتژي
وق جمعيت صند«هاي حامي مالي اين پروژه كننده نگراني واقع منعكسدراين پژوهش

و جمعيت بوده است4»سازمان ملل متحد . در مصر درخصوص مسائل تنظيم خانواده
سازي اقدام به ترسيم برخي سناريوهاي جايگزين اين پژوهش نيز براساس روش شبيه

اين پژوهش با توجه به حوزه وسيعي از مسائل اعم از تحوالت. در اين زمينه كرده بود
___________________________________________________________________________ 

 االسكندريه، مكتبه،) EDGAR GOL(،)الرؤي األمثله، اإلطار،(مصر،في المستقبليه الدراسات العربي، محمد.1
.25ص،2013

2. Food and Agriculture Organization 
3. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
4. United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) 



 پژوهي جهان آينده 1342

و منطقه مر جهاني و تكنولوژي، ارزشاي، مسائل و اسكان هاي اجتماعي، بوط به آموزش
و بازار كار صورت گرفته بود و جمعيتي و اقتصادي . مسائل سياسي

مي بر اين پژوهش عالوه هاي علمي در اين زمينه توان به برخي ديگر از فعاليت ها
و زير نظر ابراهيم حلمي اشاره كرد كه با حمايت مؤسسه برنامه ريزي ملي قاهره

و با عنوان عبد . شهرت يافت» 2000مصر«الرحمن انجام شد
ب در انجام اين پژوهش و روشنفكراني كه نسبت ه آينده مصر ها، گروهي از نخبگان
و ارائه برخي. نگران بودند حضور داشتند اين مجموعه، اقدام به نگارش برخي مقاالت

و كتاب پژوهش و جهان كرد ها .ها درباره آينده مصر
هاي قابل ذكري كه در زمينه مسائل مربوط به آينده مصر جمله تالش درنهايت از

تا 1970اي از دهه مسائل منطقهتوان به مطالعاتي كه در زمينه صورت گرفته است مي
. صورت گرفت اشاره كرد 1980

ازتر مهمازجمله :ين اين مطالعات عبارتند
هاي عربي كه زير نظر ابراهيم ريزي بلندمدت براي دولت هاي مربوط به برنامهـ پژوهش

و در مؤسسه برنامه .صورت گرفت 1970ريزي ملي، در اوايل دهه حلمي عبدالرحمن
.توسط انطوان زحالن صورت گرفت 2000پژوهشي كه با عنوان جهان عرب در سالـ
هاي جايگزين براي جهان عرب توسط دفتر خاورميانه انجمن پژوهشي كه با عنوان آيندهـ

و در بازه زماني  .با همكاري سازمان ملل متحد صورت گرفت 1980- 1985جهان سوم در قاهره
آينده كشورهاي عربي كه مركز مطالعات وحدت عربي انداز پژوهشي درباره چشمـ

و در بازه زماني  .انجام داده است 1988-1985در بيروت
سوي شركت نفت كه از1»وابستگي متقابل«ـ پژوهشي كه در چارچوب پروژه

.انجام گرفت 1980در دهه3كننده نفتو سازمان كشورهاي عربي صادر2ايتاليايي
كه پژوهشرغم به مورد اشاره قرار گرفت، اما سنگ بناي اصلي مطالعات هايي
به. دانست» 2020مصر«پژوهي در مصر را بايد پروژه آينده در اين پژوهش دليل اهميت

به عرصه مطالعات آينده مي پژوهي معاصر مصر در ادامه : شود صورت مجزا بررسي

___________________________________________________________________________ 
 المتقابل االعتماد.1

2. Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) 
3. Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) 
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 2020پروژه مصر

و روبه و پژوهي در ترسيم آينده رشد نسبت به نقش مطالعات آينده درك صحيح اي مطلوب
و برنامه توسعه و توجه به حركت سريع كشورهاي پيشرفته در عرصه يافته هاي گوناگون محور

و در اثر اهتمام به مطالعات آينده و استعدادهاي داخلي و همچنين لزوم توجه به توان پژوهي
و هدفمند از آن و مترقي باعث توسعهاي ها در رسيدن به آيندهاستفاده درست يافته

شد آوردن نخبگان مصر به گفتگوهايي در زمينه چشم روي 1.انداز مصر در افق آينده

و اساتيد، آوردن به سمت مطالعات آينده، موج روي1980از اواسط دهه پژوهي باال گرفت
و نخبگان در اين خصوص مطالب روشنفكران، روزنامه و نوشته نگاران و جلسات زيادي گفته اند

و تالش كردند كه همگان را متوجه تغييراتو كنفرانس و ميزگردهايي تشكيل دادند ها
و اين مسئله را گوشزد كنند كه جهان گسترده اي كنند كه در جهان درحال روي دادن است

و همچنين مصر بايد نسبت به مطالعات آينده اما آنچه. باشندپژوهي اهتمام ويژه داشته عرب
و تالش مسلم است كه اين قبيل فعاليت و پروژه پژوهشي بزرگ ها ها در سطح ارائه يك طرح

و جاي خالي پروژهبهاي از نخبگان همين امر باعث شد تا عده. درخصوص آينده نبود اي جامع
و همين امر منجر به ارائه پروژه  .شد» 2020مصر«بزرگ در اين زمينه پي ببرند
و در سال واقعدربه اجرا درآمد، 1995اين پروژه كه انجمن جهان سوم ارائه داد

مي 2020انداز مصر را براي سال چشم براي تهيه اين پروژه اقتصاددان. كند ترسيم
از،... معروف مصري، اسماعيل صبري عبدا و16رئيس انجمن جهان سوم دانشمند

كه. عمل آوردبهپژوهشگر براي همكاري دعوت  همه آنها معتقد بودند كه ضروري است
و توسعه مصر در  آن25به بررسي جوانب رشد و براساس سال گذشته پرداخته شود

و توسعه مصر را براي برنامه . سال آينده تدوين شود25هاي رشد
و محقق پروفسور ابراهيم عيسوي، استاد اقتصاد مؤسسه ملي برنامه ريزي، پژوهشگر

ميم اين چشماصلي در تنظي هاي فشرده براي اين پروژه تالش«: گويد انداز در اين زمينه
و به به 1997رسمي از سپتامبر صورت غير در عمل و دليل مشكالت مالي، آغاز شد

و رهبران اين پروژه 2000هاي مؤسسه تا مارس فعاليت متوقف شد، البته مسئوالن
و بدون چشم به . هاي خود را ادامه دادند داشت مالي، تالش صورت مجاني

___________________________________________________________________________ 
.17ص،همان العيسوى، ابراهيم.1



 پژوهي جهان آينده 1344

 2020انداز مصر اهداف چشم

و يـا اينكـه 2020انداز مصر هدف چشم ايـن نيسـت كـه آينـده مصـر را ترسـيم كنـد
و مبنـاي  استراتژي يا برنامه عيني براي جامعه مصر ارائه دهـد، بلكـه ارائـه يـك قاعـده

و نيز تصميم و گيرندگان كشور را كمك مـي شناختي است كه مردم كنـد تـا تصـميمات
كه اقدامات خود را به خصوصاً در دهـه اول– مصربه آينده بهتر براي صورتي اتخاذ كنند

: اين طرح درواقع درصدد تحقق سه هدف اصلي ذيل است. منجر شود-21و دوم قرن 
هاي جايگزين براي حركت جامعه يعني ارائه تصويرهايي از آينده:ارائه چند سناريو.1

و جامعه مصري در سال مصر در حوزه و بيان وضعيت انسان به 2020هاي مختلف
و دشواري و معايب راهرهايي كه اتخاذ همراه مشخص كردن مزايا يك از اين سناريوها

.دنبال دارد به
و حكومتي.2 كه از:به منصه ظهور رساندن روشي جديد در مديريت امور اجتماعي

مي طريق ارائه ابزارهاي علمي، به تصميم را گيران كمك پايهبركند كه تصميمات خود
و نگاه به آينده دارد اتخاذ كننداركان متقن  .و مستحكمي كه ريشه در شناخت واقعيت

مي از گيرندگان جوانب مختلف كند كه تصميم سوي ديگر ارائه اين ابزارها كمك
و از جزئيمدنظر تصميمات خود را و با نگاهي دورانديشانه قرار داده نگري رهايي يافته

اي گوناگوني كه در مديريت جامعه مؤثرند ارتباط ميان تصميمات خود را با متغيره
و توسعه كشور در بلندمدت مفيد است در پيش گيرند و آنچه براي رشد .لحاظ كرده

و توجه به مسانل آينده توسعه ديدگاه عمومي مبني.3 با توجه به مسائل:بر اهتمام
و شعفي در مردم، به و شور و اشخ مرتبط با آينده عالقه اص مؤثر خصوص نخبگان، اساتيد

و تهديدهاي ناشي از اتخاذ هاي جايگزين، فرصت در جامعه در زمينه توجه به آينده ها
معناست كه يك انگيزه عمومي در سطح بداناين شيوه. شود تصميمات گوناگون ايجاد مي

و سطح آگاهي مردم در اين اين ملي براي توجه به مسائل آينده پژوهي در جامعه ايجاد
ا و مجالت گوناگون، ارائه قداماتي مانند گفتگوهاي ملي، انتشار كتابزمينه از طريق ها

و اصحاب فكر افزايش مي و اصحاب قلم 1.يابد مباحث ازسوي احزاب، مؤسسات

از 2020هاي كه در پروژه مصر ازجمله حوزه : مورد توجه قرار گرفت عبارتند

___________________________________________________________________________ 
.20ص،همان.1
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و جمعيت ،ـ محيط زيست
و كشاورزي ،ـ مواد غذايي

و توليد ،ـ ساخت
،ـ مسكن
و ارتباطاتوـ حمل ،نقل

و پژوهش و پرورش و فناوريـ آموزش ،هاي علمي
،ـ بخش مالي

،ـ معامالت خارجي
و مديريت امور اجتماعي ،ـ حكومت

و اطالعات ،ـ فرهنگ
،ـ جامعه

و اوضاع جهاني هاي منطقهـ پيشرفت .اي
راهاي عالوه بر اين پروژه، طرح  ديگري نيز وجود دارد كه رويكردهاي بلندمدت

مي. داشته استمدنظر توان به انتشار گزارش توسعه انساني مصر در سال از آن جمله
از 2005 و كه و تعدادي از نخبگان مصري تهيه شد سوي برنامه توسعه سازمان ملل
اشمدنظر 2015ها را تا سال نگري تعدادي از استان آينده .اره كردقرار داد

و بررسيرغم به به 1990پژوهي از نيمه دهه هاي آينده وجود موجي از مطالعات
و اميدبخش نبوده است بعد دايره فعاليت هاي صورت گرفته در اين زمينه چندان وسيع
ميو در بين پژوهش هاي را از پژوهش 2020توان پروژه مصر هاي صورت گرفته تنها

و قابل مالحظه در مطا .پژوهي قلمداد كرد لعات آيندهجامع
و بـه البته مطالعات آينده از پژوهي مصر در دهـه جـاري دليـل انجـام برخـي ديگـر

اسـت كـه مركـز 2030انـداز ين آنهـا چشـمتر مهمازجمله. ها بهبود يافته است پژوهش
.اطالعات هيئت دولت آن را منتشر كرده است

 مصر 2030انداز چشم

با اين چشم شناخته- 2030انداز چشم–عنوان استراتژي توسعه پايدار مصرانداز كه
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كه منزله نقشهبهشود مي و روشي است و ساختن راه اي است كه هدف آن ايجاد تحول
و امتيازات رقابتي مصر را براي بازگرداندنچههرگيري امكان بهره بيشتر از امكانات

و باال ن كيفيت زندگي شهروندان فراهم برد نقش تاريخي اين كشور در رهبري منطقه
: انداز از سه بخش اصلي تشكيل يافته است اين چشم. كند مي

 بخش اقتصادي) الف

و اين بخش خـود شـامل ترسـيم چشـم انـدازهايي در حـوزه رشـد اقتصـادي، شـفافيت
و انرژي است بهره انـدازهاي ترسـيم شـده بـراي برخي از چشـم. وري نهادهاي حكومتي

به اين حوزهآينده مصر در  :شرح زير است ها
و توانا اقتصادي است مبتني 2030اقتصاد مصر تا سال: رشد اقتصادي بر بازار، منضبط

براي رشد پايدار، رقابتي، متكي بر دانش، داراي نقش بازيگري فعـال در اقتصـاد جهـاني، 
هـاي ده فرصـت كننـ افزوده فراوان، ارائـه توانا براي انطباق با تغييرات جهاني، داراي ارزش

و سـازنده، بـا سـرانه توليـد ناخـالص داخلـي واقعـي در سـطح  شغلي مناسـب، معقـول
.كشورهايي با متوسط درآمد باال

در زمينه انرژي قادر خواهد بود كارهاي ذيل را به انجام 2030مصر تا سال:انرژي
و نيازهاي مربوط به توسعه ملي پايدار در حوزه پاسخگويي به تمامي خواسته: برساند ها

انرژي، استفاده حداكثري از منابع متنوع انرژي با لحاظ محافظت از محيط زيست، داراي 
. مربوط به انرژياي ابتكار در تغييرات منطقه

و پژوهش و ابتكار : اي خواهد بود جامعه 2030جامعه مصر تا سال:هاي علمي دانش
و دانش، با قدرت تطبيق نوآور، داراي ابتكار، توليد و تكنولوژي دهندگي اين كننده علوم

و نوآوري و وطني ابتكارات .ها با اهداف ملي
و مصر داراي نظامي 2030آغاز سالبا:وري از نهادهاي حكومتي بهروهشفافيت

كفايت، فعال، به همراه بهبود منابع مديريت دولت، داراي شفافيت اداري خواهد بود كه با
و انعطاف ازو صداقت .سوي شهروندان پذيري، پاسخگو، داراي رضايت بااليي
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 بخش اجتماعي)ب

آموزش، بهداشت اندازهايي در حوزه عدالت اجتماعي، اين بخش خود شامل ترسيم چشم
ها اندازهاي ترسيم شده براي آينده مصر در اين حوزه برخي از چشم.و فرهنگ است

:شرح زير است به
برخوردار از عدالت: اي خواهد بود جامعه 2030جامعه مصر تا سال:عدالت اجتماعي

و فرصت و سياسي، قادر به تضمين اجتماعي، مساوات در حقوق هاي اقتصادي، اجتماعي
و توزيع عادالنه در پرتو استانداردهاي بهره و حقوق شهروندان در مشاركت وري، موفقيت

.حاكميت قانون
در: اي خواهد بود جامعه مصر جامعه 2030تا سال:بهداشت و امن برخوردار از زندگي سالم

و با و بدون تبعيض سالمت، قادر به بهبود سايه برخورداري از سيستم يكپارچه كيفيت
درصشاخ و مداخله زودهنگام هاي سالمت با دستيابي همگان به بيمه سالمت، پيشگيري

ها براي حمايت از كساني كه توانايي مالي پاييني دارند، با درجه باالي مواجهه با بيماري
و فعاال اي كه مصر در عرصه ارائه خدمات گونهبهن در حوزه بهداشت رضايتمندي شهروندان

و  و آفريقايي حائز رتبه اول شود پيشگيرانه در ميان دولتو مطالعات پزشكي .هاي عربي
و تربيت تا سال هدف چشم:آموزشو پرورش از 2030انداز در حوزه تعليم ارائـه: عبارت اسـت

و پرورش براي همه با كيفيت باال، بدون تبعيض در چارچوب نظام بنيـادين، مسـتحكم، آموزش
و كارآمد، با محور انعطاف و توانا به اسـتفاده از فنـون يت تربيت دانشپذير آموز قادر به انديشيدن

و تكنولوژي منـدهكننده به تاريخ كشور خود، عالق نفس، افتخاربه اعتمادها، مبتكر، دارايو ابزارها
و مقابله با نهادهاي منطقه و قادر به رقابت و جهانيو مشتاق ساختن آينده خود .اي

هاي فرهنگي مثبت در جامعه خواهد مصر داراي يك سيستم ارزش 2030تا سال:فرهنگ
و تفاوت احترام مي از بود كه به تنوع گذارد، دسترسي شهروندان مصري را براي برخورداري

او هايي را براي تعامل با يافته سازد، افق وسايل كسب دانش فراهم مي هاي جهان معاصر در برابر
ق مي ميگشايد، او را و ساخت فرهنگ جامعه و ميراث تمدني خود .سازد ادر به شناخت تاريخ

 بخش محيطي)ج

و توسعه عمراني است اين بخش خود شامل ترسيم چشم . اندازهايي در حوزه محيط زيست
به اندازهاي ترسيم شده براي آينده مصر در اين حوزه برخي از چشم :شرح زير است ها
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و محيط زيست محور اساسي در تمامي بخش 2030تا سال:محيط زيست هاي توسعه
و عدالت در بهره گونهبهاقتصاد است  به اي كه امنيت مواهب طبيعي گيري بهينه از آن

و تميز براي همراه تضمين حقوق نسل و يك محيط سالم، امن هاي آينده تأمين شود
.شهروندان مصري فراهم آيد

به 2030 تا سال:توسعه عمراني و تمدنش قادر خواهد بود كه مصر به وسعت خود
و خواسته مديريت منابع محيطي خود را به را صورت متوازن بپردازد هاي مردم مصر

و كيفيت زندگي آنان را در اين زمينه باالتر ببرد 1.پاسخ گفته

 پژوهان آينده.2-19
به كه مطالعات آينده آنجايي از و در قالب يك رشته مستقل پژوهي و امروزي صورت علمي

از هميناز. از قدمت چنداني برخوردار نيست و نخبگان اين حوزه نيز غالباً رو متخصصان
و مطالعات خود را ادامه داده رشته در مصر نيز. اند هاي مختلف وارد اين مباحث شده

و پژوهشپژ نخبگاني كه در زمينه آينده اند از ساير هايي ارائه داده وهي، مطالعات
به رشته و . خصوص اقتصاد هستند هاي علمي

و نخبگان برجسته مصري در زمينه مطالعات در ذيل به برخي از اشخاص
و آينده آينده مي پژوهي .شود نگاري اشاره

 ...اسماعيل صبري عبداـ
در اقتصاددان ترين يكي از برجسته... اسماعيل صبري عبدا هاي معاصر مصر است كه

و سوابقي. از دنيا رفت 2006سال  و قاهره بود وي استاد اقتصاد در دانشگاه اسكندريه
ريزي، رئيس انجمن جهان سوم همچون مشاور اقتصادي جمال عبدالناصر، وزير برنامه

ملي، نمايندگي مجلس نمايندگان مصر، مدير مؤسسه)وابسته به سازمان ملل متحد(
و جامعه. ريزي را دارا بوده است برنامه او معتقد به لزوم برقراري تطابق ميان حقوق فرد

و امكانات ملي نفس، ظرفيتبه اعتمادبراي تحقق توسعه اقتصادي از طريق  ها، نيروها
.وابستگي به ديگران بود هر گونهبدون 

___________________________________________________________________________ 
 http://sdsegypt2030. com: آدرسبه 2030 مصر رسمي سايت.1
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 هاي طه اين انجمن، پژوهشواس اسماعيل صبري، رئيس انجمن جهان سوم در مصر بود كه به
و حوزه بارزترين اقدام. هاي گوناگون آن صورت گرفت مهمي درخصوص جامعه مصر در ابعاد

و نخبگان اين كشور براي تدوين خصوص آيندهدروي  نگاري در مصر، اقدام به دعوت از اساتيد
شد 2020انداز مصر مصر بود كه به چشم 2020اندازي براي سال چشم 1.معروف

وي هميناز. پژوهي بود در زمينه مسائل جهان عرب نيز وي معتقد به لزوم آينده رو،
هاي احتمالي درخصوص تحوالت در انجمن جهان سوم اقدام به پژوهش در مورد جايگزين

كرد موضوعات مطرح2نريد التي مصر«همچنين وي اقدام به تأليف كتاب. جهان عرب كرد
هايي كه دامنگير اشاره به اوضاع اقتصادي جهان، بحرانمانند- كتابشده در اين 

به كشور هاي جهان سوم شده است، وضعيت جهان عرب، وضعيت داخلي مصر، حركت
و مراحل آن مي-3سمت توسعه و لزوم نشان دهد كه تا چه حدي او درباره آينده مصر

و  و جهان عرب اهتمامبهروترسيم افقي روشن . داشته استرشد براي اين كشور

 ابراهيم حسن العيسويـ

و عضو هيئت علمي مركز برنامه در ابراهيم حسن العيسوي، استاد اقتصاد ريزي ملي
پژوهي مصر است كه سابقه قاهره يكي از بارزترين پژوهشگران درخصوص مسائل آينده

وي در سال. را نيز دارد 2020انداز مصر كننده چشم عضويت در گروه پژوهشي تنظيم
آدرمقاله مهمي 2005 در يندهخصوص مطالعات و مصر منتشر كرد كه پژوهي در جهان

را آن ديدگاه . باره مطرح كرده است ايندرهاي خود
ريزي، هاي برنامه هاي اصلي وي تدريس در زمينه اصول اقتصاد، نظريه از تخصص

و پژوهش در زمينه مسائل توسعه، جمعيت، رشد اقتصادي، سياست هاي اصالح اقتصادي
. نظام اقتصاد دولتي است
از ها، در زمينه مطالعات آينده وي در كنار اين پژوهش جمله اساتيد پژوهي نيز در مصر
و مقاله كتاب. شود برجسته محسوب مي هاي مختلفي از ايشان در زمينه مسائل ها

و آينده هاي مربوط به آيندههدر زمينه حوز. اقتصادي چاپ شده است نگاري نيز پژوهي
___________________________________________________________________________ 

.26ص همان،.1
 خواهيمميماكه مصري.2
. عبدا صبري اسماعيل.3 .م 1992-هـ 1412 االولي، الطبعه، الشروق مكتبه،نريدها التي مصر،..
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 آيندهو اجتماعي نظام تحول1»ريزي بلندمدت هاي برنامههانديش«هايي همچون پژوهش
 انفجار4،»سه جايگزين آينده مصر«3،»آينده اقتصادي مصر«2.مصردر اقتصادي توسعه
،5مصر آيندهو توسعهو جمعيت پيرامون پژوهشي توسعه؟ بحرانيا جمعيت

و توسعه اندازهاي چشم«،20207 مصر پروژهو پژوهي آينده6،»ها سناريو« تحقيق عدالت
.از وي منتشر شده است8»)وضعيت مصر(در اقتصاد بهار عربي 

 محمد ابراهيم منصورـ

و مدير مركز مطالعات آينده پژوهي محمد ابراهيم منصور، استاد اقتصاد دانشكده اقتصاد
و مدير مركز مطالعات آينده و همچنين مؤسس پژوهي مجلس وزراي دانشگاه اسيوط

وي در مقاله مهمي. است پژوهي آينده مطالعاتمسئول مجله علمي مديراو. مصر است
به تبيين»و اهميت پرداختن به آن در عالم عربپژوهي؛ ماهيت آينده«تحت عنوان 

و لزوم توجه به آن در جهان عرب پرداخته است ماهيت مطالعات آينده 9.پژوهي

رو ازاينپژوهي در مصر نيز جايگاه بااليي دارد، وي درباره مطالعات مربوط به آينده
و كه مركز مطالعات آينده 2030انداز مصر در تنظيم چشم زيران در مصر پژوهي هيئت

___________________________________________________________________________ 
.»2000 سنه مصر مجموعه خبره واقعمن المدى طويل بالتخطيط المتصلة األفكار بعض«.1
 للعالم المدى طويل التخطيط أساليبو مشكالتو مفهوم كتابدر شده چاپ،)نصار على محمد.دمع باالشتراك(

. 1978 ديسمبر، القاهره القومى، التخطيط معهد عيسوي، حسن ابراهيم نوشته،العربى
. 1983 القاهرة،،»مصرفى االقتصادية التنمية مستقبلو االجتماعى النظام تطور«.2
 مصر،)نصار على محمد.دمع باالشتراك(»الفكرية لالستثارة تساؤالتو تنبؤات االقتصادى، مصر مستقبل«.3

. 379،1980 العدد، المعاصرة
. 8،9،1983ش بيروت،،العربى االستراتيجى الفكر مجلة،»بديلة مصرية مستقبالت ثالثة«.4
. 1985 القاهرة العربى، المستقبل دار،مصر مستقبلو والتنمية السكان قضايافى دراسة؟ تنمية أزمةأم سكانى انفجار.5
. 2020 مصر اندازچشمدرآن گيريكاربه چگونگيو سناريو مفهوم درخصوص است بحثي»ها سناريو«.6

. األكاديمية المكتبة،القاهرة، 2008، القاهرة، الثالث العالم منتدى،1 العدد، 2020 مصر أوراق- السيناريوهات
 باألهرام، االستراتيجيهو السياسيه الدراسات مؤسسه منشورات،،2020 مصر مشروعو المستقبلية الدراسات.7

. 2001 القاهره،
 للمعهد اإلقليمي الملتقى،»مصر حالة-العربي الربيع اقتصادفي التنميةو العدالة لتحقيق المستقبلية اآلفاق«.8

. 2012 ديسمبر18-17 األردن،-الميت البحر العربي، الربيع اقتصاديات حول للتخطيط العربي
. 2013 الدوحه،،»عربيا توطينها اهميهو ماهيتها المستقبليه، الدراسات« منصور، ابراهيم محمد.9
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كننده محورهاي مربوط به اين آن را تدوين كرده است، وي مسئوليت گروه علمي تهيه
را چشم 1.عهده داشته استبرانداز

 فهمي هويديـ

به، محمود فهمي عبد الرزاق هويدي وو روزنامه نويسنده فهمي هويدي معروف  نگار
از دانشكده حقوق دانشگاه قاهره 1961كه در سال است مصري متفكر اسالمي

و آينده.التحصيل شده است فارغ و وي درخصوص تحليل نگري در زمينه مسائل
و مسائل جهان اسالم17. مشكالت جهان عرب تبحر خاصي دارد كتاب درخصوص مصر

و سرمقاله مقاله. از ايشان چاپ شده است و هاي وي كه غالباً حاوي تحليل معض ها الت
و با نگاهي آينده درميدرنگرانه به رشته تحرير مشكالت جهان عرب است آيد

مي هاي كشور روزنامه . شود هاي مختلف عربي چاپ
حل مصر يك راه-حال تريد مصرازجمله تأليفات مهم وي درباره مسائل مصر،

آن را چاپ ميالدي انتشارات دارالشروق قاهره 1998نام دارد كه در سال- خواهد مي
شناسانه زندگي اجتماعي در مصر پرداخته وي در اين كتاب به تحليل جامعه. كرده است

و از همين حيث حاوي نوعي آينده نگاري درخصوص مسائل اجتماعي در مصر نيز است
2.باشد مي

و مجالت آينده.3-19  پژوهي مؤسسات
و شاخصتر مهمدر اين بخش به و مؤسساتي ين كه در مصر به مطالعات ترين نهادها

شد آينده :پژوهي اهتمام دارند اشاره خواهد

3پژوهي مركز مطالعات آينده.1

و پشتيباني تصميمات هيئت دولت مصر و4اين مركز، وابسته به مركز اطالعات است

___________________________________________________________________________ 
.42ص همان،، العربي محمد.1
.م 1998 قاهره،، دارالشروق،حال تريد مصر هويدي، فهمي،.2
 المستقبليه الدراسات مركز.3

4. www. idsc.gov.e 
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و ازجمله قديمي پژوهي در مصر ين مراكزي است كه به مباحث آيندهتر مهمترين
از مطالعات آيندهمركز. پردازد مي و33پژوهي يكي بخشي است كه در مركز اطالعات

كارويژه مخصوص اين نهاد حكومتي. پشتيباني تصميمات هيئت دولت مصر وجود دارد
و جمع و پشتيباني از روند اتخاذ تصميمات است تهيه .آوري اطالعات

و نقش اساسي در تقديم 1985در سال1پژوهي مركز مطالعات آينده تأسيس شد
و پروژه برخي از طرح و وزارتخانه ها هاي مختلف داشته هاي ابتكاري به هيئت وزيران

شد 2004اين مركز، در سال. است به اين مركز آينده. ايجاد صورت مستقيم زير پژوهي
و پشتيباني تصميمات هيئت دولت فعاليت  بامينظر رئيس مركز اطالعات و اغلب كند

و برخي ديگر از اعضاي حكومت نيز ارتباطي نزديك دارد .رئيس هيئت وزيران
و مشكالت اساسي كشور از قبيل فعاليت هاي اين مركز، بيشتر روي مسائل

و هوا، توسعهدرپژوهي پرداختن به مطالعات آينده خصوص انرژي، آب، تغييرات آب
و اجتماعي متمركز است . اقتصادي

از هاي اين مركز آينده زجمله مأموريتا باال بردن سطح: پژوهي عبارت است
و ساختن آينده هاي جامعه درخصوص ضرورت پرداختن به چشم آگاهي اساسبراندازها

و پژوهش و ترويج نتايج مطالعات و هاي انجام شده مركز، برگزاري كارگاه آنها، توسعه ها
ب دوره و و هاي آموزشي، جلسات همفكري و مخترعان حث با حضور انديشمندان

2.هاي مختلف پژوهشگران حوزه

و اصلي مي» انداز آينده مصر چشم«پروژه مهم اين پروژه. كند را اين مركز دنبال
و مكانيسم 2025انداز آينده مصر را تا سال قصد دارد چشم و سناريوها هاي ترسيم كند

فع. مربوط را تبيين كند از اليتدر همين راستا، مركز جمله هاي مختلفي انجام داده كه
از ين اين فعاليتتر مهم از برگزاري كنفرانس: ها عبارت است هاي ساليانه كه يكي
» انداز آينده مصر نويس چشم پيش«ين آنها اولين كنفرانسي بود كه تحت عنوانتر مهم

و بحث هاي ديگر جمله كاراز. هاي مفيد فراواني پيرامون آن صورت گرفت برگزار شد
و نيز پيش توان به تبيين چشم مي و مناسب از حيث جغرافيايي براي مصر بيني انداز برتر

.اساس آن اشاره كردبرتأسيس پايتخت جديد 
___________________________________________________________________________ 

1. http://www.future.idsc.gov.eg 
.35ص العربي، محمد.2
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به المللي نيز موفقيت هاي بين اين مركز در عرصه توسعه همكاري دست آورده هايي
و مركز مطالعات1هاي همكاري با دانشگاه برگن اي كه پروتكل گونهبه. است نروژ
هايي با مركز فرهنگي فرانسهو نيز تفاهمنامه) RAND(پژوهي اياالت متحده آمريكا آينده

و ارزيابي فناوري مؤسسه مطالعات آينده«و همچنين  .برلين را منعقد كرده است2»پژوهي
از عالوه بر پروژه مذكور، طرح و مقاالت مختلف ديگري نيز انجام سوي اين مركز ها

:توان به موارد زير اشاره كردو منتشر شده است كه مي
اين طرح پژوهشي با هدف ارائه سناريوهايي جايگزين براي:ها در مصر آينده آب
شد وضعيت آب .هاي مصر در آينده تدوين

و توسعه ضرورت سرمايه عنوان تحقيقي است كه در آن:گذاري مستقيم در تحقيق
و پژوهش در مباحث .گذاري مستقيم خارجي مطرح شده است خصوص سرمايههايي

با توجه به موقعيت استراتژيكي:به سمت استفاده بهينه از موقعيت جغرافيايي مصر
و  و واقع شدن آن در ميان شمال آفريقا، خاورميانه خاص مصر از حيث جغرافيايي

در كشورهاي اتحاديه اروپا، اين پژوهش با هدف ارائه بهترين فرصت گيري از اين بهرهها
.ظرفيت ممتاز جغرافيايي ارائه شده است

و اقتضائات موفقيت دولت فلسطين اين پژوهش به مسئله فلسطين:آينده كشور فلسطين
و  سناريو پنجو دولت آن، كه در خاورميانه از اهميت بسيار بااليي برخوردار است پرداخته

.بيني كرده است قضيه فلسطين پيشبراي آينده مصر در ارتباط با چگونگي تعامل با 
به با توجه به مشكالت عديده:2050انداز پايتخت مصر چشم عنوان پايتخت اي كه قاهره

انداز تالش شده است كه دورنمايي از پايتخت مصر برد، در اين چشم مصر از آن رنج مي
و با توجه به ظرفيت 2050در سال  در ارائه و شرايط گوناگون، جايگزيني براي آن ها

. نظر گرفته شود

و استراتژ.2 3»األهرام«يك مركز مطالعات سياسي

و در سال هاي ابتدايي اين مركز در سال. تأسيس شده است 1968اين مركز در قاهره قرار دارد

___________________________________________________________________________ 
1. University of Bergen.  
2. IZT - Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung.  

و االستراتيجي.1 همركز االهرام للدراسات السياسية
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و جامعه متمركز شده بود، اما پس از آن رژيم صهيونيست تأسيس بر مطالعه پيرامون صهيونيسم
و به الملل،م بينخصوص توسعه در نظا به موضوعاتي مانند مطالعات حكومتي، مسائل استراتژيكي

و نظام بين رويكردهاي تعاملي ميان دولت و چارچوب هاي عربي و نيز هاي منطقه المللي اي آن
و ابعاددرامروزه اين مركز بيشتر روي مطالعه. ها پرداخت ارتباط بين دولت خصوص جامعه مصر

و نظامي آن متمركز شده است .گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي
و ملتمي اين مركز تالش هاي عربي پيرامون كند تا آگاهي را در بين مردم مصر

و خصوصاً مناطق عرب اين مركز با اساتيد. نشين افزايش دهد مسائل استراتژيك جهاني
و مراكز پژوهشي در سطح منطقه دانشگاه و جهاني ارتباط برقرار كرده ها، پژوهشگران اي
ميو دوره راكن هاي مختلفي براي عموم برگزار د تا از اين طريق بتواند بينش مردم

و سياسي افزايش دهد .نسبت به مسائل استراتژيك اقتصادي، اجتماعي
:صورت زير تشكيل يافته است ساختار داخلي اين مركز به

،هاي عربيـ واحد پژوهش
،هاي سياسيـ واحد نظام

،الملليـ واحد روابط بين
،هاي اقتصادي واحد پژوهشـ

،مطالعات اجتماعيـ واحد
.ـ واحد مطالعات تاريخي
مي همچنين موارد زير به و مطالعه : شود صورت خاص بررسي

 رژيم صهيونيست،ـ برنامه مطالعات مربوط به
،ـ برنامه مطالعات مربوط به خليج

و فناوري اطالعاتـ مطا 1.لعات اينترنت

هاي مختلف دارد هايي كه اين مركز در مطالعات استراتژيك در حوزه فعاليت
و مباحث آينده بي پژوهي نيست، اما واقعيت اين است كه در اين مركز، ارتباط با مسائل

و خاصي ندارد كه با محوريت مطالعات آينده و روش واحد مستقل از پژوهي هاي برآمده
و كارگاه ها، برگزاري دوره آن به انجام مطالعات، پژوهش . هاي آموزشي اقدام كند ها

___________________________________________________________________________ 
1. http://acpss.ahram.org.eg/
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 پژوهي دانشگاه أسيوط ركز مطالعات آيندهم.3
شد 1994در سال أسيوط اين مركز وابسته به دانشگاه و مأموريت اين. ايجاد هدف

به مركز را مي : شرح زير بيان كرد توان
و پژوهش پيرامون گزينهـ پرداختن به چشم هاي اندازهايي درخصوص آينده

و همچنين  و سياسي كه جامعه در آينده با آنها مواجه خواهد شد كردن رصداجتماعي
در تحوالت منطقه و متغيرهايي كه بر حركت جامعه و تبيين توان موجود و جهاني اي
،آينده مؤثر است

و پژوهشه دادن حاصل بررسيـ قرار گير هاي كارشناسانه در اختيار مراكز تصميما
و جايگزين هاي ممكن براي توجيه تصميمات در مسير به همراه بيان بهترين راهكارها

،تحوالت آينده
و تحول و فناوري دانشگاه درـ پرداختن به مسائل مربوط به پيشرفت علمي بخشي

و مأموريت و روشنگرانه آن در جامعه و هاي تمدني همچنين مسائل مربوط به رشد
و  و صيانت از وحدت، انسجام ملي، تقويت امنيت ملي، توسعه امنيت ملي توسعه جامعه

،سالمت اجتماعي
و مشكالتـ و مسائل توجه ويژه به توسعه انساني، مشاركت زنان، حقوق كودكان

و روش آن جمعيتي ،هاي مقابله با
و حمايت از پروژه هايـ اهتمام به مسائل مربوط به توسعه محلي در سطح مصر

و ارائه مشاوره به .هاي مربوط به توسعه در مناطق جنوبي خصوص پروژهدرويژه ملي
و پژوهشگران دانشگاه و ساير أسيوط مركز براي رسيدن به اهداف خود از نخبگان

با دانشگاه و مراكز پژوهشي در رابطه هاي فعاليت مركز كه داراي تخصص حوزه ها
و همچنين از كتابخانه هستند بهره مي و پايگاه اطالعاتي كه به ساير مراكز برد اي جامع

و پژهشي متصل است استفاده مي 1.كند دانشگاهي

و فعاليت هايي مانند واحد پژوهش اين مركز شامل بخش هاي دانشگاهي، واحد ها
هاي مربوط به جامعه مصر، واحد انساني، واحد پژوهش هاي مربوط به توسعه پژوهش

هاي مداوم، واحد مطالعات زنان مطالعات امنيت ملي، واحد مديريت بحران، واحد آموزش

___________________________________________________________________________ 
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وو جمعيت، واحد حمايت از دانشجويان، واحد پژوهش هاي مربوط به مؤسسات
. دولتي است نهادهاي غير

اين مركز وظايف خود را انجام هاي ها در مسير مأموريت هريك از اين بخش
و در رأس واحدهاي پژوهشي تعدادي از اساتيد دانشگاه مي .حضور دارندأسيوط دهند

كرده كه در اين مجله آينده مطالعاتاين مركز اقدام به انتشار مجله علمي با عنوان
. پژوهي در قالب مقاالت علمي ارائه شده است مسائل مختلف مربوط به حوزه آينده

و جلسات سخنراني همچنين اين مركز اقدام به برگزاري نشست خصوصدرها
و تبادل نظر در حوزه و كارشناسان براي بحث و گردآوري خبرگان هاي قضاياي مهم

و بر همين اساس نيز به برگزاري كنفرانس و مختلف كرده هاي ساليانه، انتشار مجالت
ا كتاب .ستهاي مختلف در همين راستا اقدام كرده
و جمله موضوعات مهمي كه اين مؤسسه به آن پرداخته، فعاليت از هاي بنيادگرايان

. ها در مصر است تروريست
و ديگر موضوعاتي كه از جمله داليل نارضايتي مردم مؤسسه درباره اين موضوع

و ديدگاه محسوب مي و نيز پيشنهادهايي شوند به بررسي پرداخته و جايگزين هاي بديل
مياز. خصوص آنها ارائه كرده است در توان به ضرورت جمله پيشنهادهاي ارائه شده
به بهره با گيري از مسيحيان و برابر ارائه اين. در ارتش مصر اشاره كردديگران صورت مساوي

و دهنده ديدگاه قبيل پيشنهادها، نشان كه اين آنجاييازهاي ليبرالي حاكم بر اين مركز است
هاي به دانشگاه است لذا تا حدود زيادي از آزادي عمل در پرداختن به مأموريتمركز وابسته 

هاي اخير اين مؤسسه به مسائلي مانند روند سازش در خاورميانه، در سال. خود را داراست
و همچنين سياست 1.اي كشورها در منطقه پرداخته است هاي هسته آينده قدس

2پژوهي مصر عرب انجمن آينده.4

و غير پژوهي مصر عرب، نهادي غير آينده انجمن از. انتفاعي است دولتي اين انجمن يكي
و ين شبكهتر مهم و قضاياي مرتبط با اين حوزه است و بحث پيرامون آينده هاي تبادل آرا

___________________________________________________________________________ 
.43ص، العربي، محمد.1
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و روشنفكران مصر در اين انجمن مقر آن در قاهره واقع شده، مجموعه اي از دانشگاهيان
و جايگزيناين انجم. اند گرد آمده به ن، پژوهش پيرامون آينده و نزديك و هاي ممكن واقع

و معرفي بهترين آنها را بر خود فرض مي انجمن، اين عمل را در چارچوب. داند برگزيدن
و چالش و تحليل تحوالت مي بررسي و آينده انجام به هاي فعلي و بر همين اساس نيز دهد

و در اين زمين سياستگذاري اقدام مي راكند و هم بخش خصوصي ه هم بخش عمومي
ميمدنظر از كه انجمن، بهرهروست ايناز. دهد قرار و خصوصي را گيران عمومي
و هم بين فعاليت و علومي كه جنبه آينده هاي خود هم در سطح ملي نگرانه المللي با دانش

قرار داده است مدنظر انجمن براي نيل به اهداف خود راهبردهايي را1.كند دارد آشنا مي
مي يك از اين راهبردها نيز به انجام برخي فعاليتهراساسبركه  .كند اقدام

و فعاليتتر مهمبرخي از مي ين راهبردها از هاي در ذيل :آيد كه عبارتند

 پژوهي از طريق توسعه مطالعات آينده) الف

 پژوهي،ـ توسعه مؤسسات علمي فعال در زمينه آينده
ـ تدوين سناريوهاي توسعه انساني پايدار،

آب هاي پژوهشي در عرصه سيستمـ تصويب پروژه و ارتباطات، انرژي، ها، هاي اطالعات
و فرهنگي،  جهاني شدن، حكومت، آموزش، ساخت، محيط زيست، تحوالت اجتماعي

.سناريوهاي صلح
 پژوهي در مواردي مانند ارائه مشاوره در حوزه آينده)ب

 بيني توسعه استراتژيك براي مؤسسات، پيش-
و پيشروي،-  انديشه رهبري
و طرح پيش- و خصوصي، منطقه ريزي برنامه بيني و جهاني هاي توسعه حكومتي .اي

 پژوهي هاي مربوط به آينده آموزش در حوزه)ج

و دوره برگزاري همايش- و كنفرانس ها  المللي، هاي بين هاي آموزشي
ا- و تقويت  نتشار فرهنگ آينده نگري،تبليغ

___________________________________________________________________________ 
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و دولتي، هاي آموزشي داخل شركت برگزاري دوره- و مؤسسات تجاري  ها
.پژوهي هاي ملي در سطوح مختلف دانشگاهي در عرصه آينده برگزاري برنامه-

و همكاري در پروژه اجراي پروژه)د  پژوهي از قبيل هاي آينده ها

و فرانسه، پژوهي ميان مصر هاي آينده پروژه همكاري-
،أسيوط پژوهي دانشگاه همكاري با مركز مطالعات آينده-
و حقوقي سودان،-  همكاري با انجمن مطالعات استراتژيك
و پشتيباني تصميمات هيئت همكاري با مركز مطالعات آينده- پژوهي مركز اطالعات

.دولت مصر
و ين مسائلي كه تاكنونتر مهماعضاي اين انجمن در طول سال، چهار گردهمايي مهم دارند

.آب، آموزش از راه دور، انرژي، فرهنگ جوانان: مورد بررسي آنها قرار گرفته عبارت است از
بوده كه زير نظر سازمان ملل متحد1يكي از وظايف اين انجمن ارتباط با پروژه هزاره

محسوب پژوهي مصر عرب، پيشگام اين پروژه در مصر انجمن آينده. در حال انجام است
دار ترجمه گزارش ساليانه پروژه نفره در اين انجمن عهده15رو گروهي هميناز. شود مي

و انتشار آن هستند دلفي«و با استفاده از روش 2011انجمن، از بهار. هزاره به زبان عربي
و احوال مصر كرده است2»در وقت واقعي و تطابق پروژه هزاره با اوضاع . اقدام به بررسي

و ساير نخبگان مشاركتاعض مي اي انجمن هاي جديدي را براي كنند كه افق كننده تالش
به. مصر ترسيم كنند و بررسي نتيجه هاي انجمن، ارائه كارگيري روش دلفي در مطالعات

را نتيجه بررسي. سناريوهايي براي آينده مصر است و مطالعات مختلف انجام شده ها
پس از انقالب. ارائه داد 2011آينده مصر، در سال خصوصدرانجمن در قالب گزارشي 

از 2011 و ريشهدرسوي اين انجمن مصر نيز مطالعاتي به خصوص عناصر هاي توجه
و طرح رويكردهاي جديدي براي مصر صورت گرفت در بررسي اين. مسائل آينده در مصر

و عناصر آينده ريشه و خانمور پژوهان، اي از آينده پژوهي مصر، مجموعه ها ، جامعه شناسان

___________________________________________________________________________ 
1. Millennium project 

2. Real-Time Delphi :در كمك براي آينده بينيپيشو پيشنهادها اخذ سنجي،نظر براي گوناگوني هايروش
 است برخوردار بااليي اطمينان قابليتاز سادگي حفظ ضمنكهها روش ايناز يكي. دارد وجودها گيريتصميم

. گيردمي قرار توجه مورد نخبگان نظرات روش، ايندر. است»دلفي روش«
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 ها به ارائه پيشنهادهايي برآيند اين بررسي. اند هاي مختلف مشاركت داشته حوزهمتخصصان
1.درباره رويكردهاي پيش رونده در تكنولوژي انقالب مهندسي ژنتيك منجر شد

2 ريزي برنامهمؤسسه ملي.5

اي به عنوان مؤسسه 1960سال) 231(ريزي براساس قانون شماره مؤسسه ملي برنامه
هاي عمومي كه داراي شخصيت حقوقي مستقلي است تأسيس شد تا بتواند در پرتو فعاليت

و آموزشي، تقويت و روش برنامه پژوهشي .ريزي علمي در مصر باشد كننده انديشه
و ارائه راه و انتشار دانش هاي جديد برايحل مأموريت اصلي اين مؤسسه توليد

و تصمي و همه حوزهمسياستگذاران به گيران كشور در همه سطوح هاي مربوط
و توسعه است برنامه و مؤسسه اين مأموريت را از راه انجام مطالعات، پژوهش. ريزي ها

مي همكاري . دهد ها براي تحقق اهداف توسعه پايدار انجام
سال)13(ين اهداف ترسيم شده براي اين مؤسسه بر اساس قانون شمارهتر مهم

از 2015 :عبارتند
و مطالعات در تمامي حوزهـ انجام پژوهش هاي هايي كه مرتبط با مأموريت ها

،مؤسسه است
ريزي هاي آموزشي مرتبط با برنامه ريزي از طريق برگزاري دورهـ تربيت كادر برنامه

و اعطاي گواهي بر اساس آن ،و توسعه
و دكترا(ـ اعطاي مدارك علمي هاي مختلف در حوزه) ديپلم، كارشناسي ارشد

به مرتبط با برنامه و توسعه صورت مستقل يا با همكاري ساير نهادهاي علمي ريزي
و خارجي ،داخلي

و انتشار پژوهش و گزارشـ توليد و تأليف ها و ترجمه ها در مجالت علمي
،هاي مرتبط با اهداف مؤسسه كتاب

در برنامههاي مرتبط با مسائل هاي علمي در حوزهـ ارائه مشاوره و توسعه ريزي
و خارج كشور ،داخل

___________________________________________________________________________ 
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و اجالس ها، كنفرانس برگزاري همايشـ ،هاي علمي ها
و تصميماتي كه مرتبط با مسائل برنامهـ اظهار نظر در طرح و هاي قانوني ريزي

،توسعه است
و توسعه در جامعه كمك به گسترش فرهنگ برنامهـ 1.ريزي

هاي داراي واحدهايي است كه به انجام فعاليت هاي اداري بر بخش عالوهمؤسسه،
از. پردازند پژوهشي مي ريزي فرهنگي ريزي، برنامه هاي برنامه واحد روش: اين واحدها عبارتند

و توسعه محيط زيست، برنامهو اجتماعي، برنامه و توسعه زراعي، برنامه ريزي و ريزي ريزي
.المللي اقتصادي اقتصادي، روابط بين هاي كالن اي، سياست توسعه صنعتي، توسعه منطقه

و جايگاه بسيار بااليي مؤسسه ملي برنامه ريزي در دوران جمال عبدالناصر از اهميت
و اتخاذ سياست خصوص مدل برنامهدراقداماتي؛ زيرا برخوردار بود هاي ريزي متمركز

و در همين راستا نيز با كشورهاي اجتماعي به روش شوروي سابق انجام مي داد
سادات، نوع انورهايي برقرار كرده بود، اما با روي كار آمدن كمونيستي شرق اروپا ارتباط

و بيشتر به سمت اياالت متحده آمري و رويكردها عوض شد . كا سوق پيدا كردروابط
و انتشار 1994مأموريت بزرگ اين مؤسسه از سال و با تهيه گزارش توسعه انساني

اين. آغاز شد2هاي متعددي درخصوص آن با پشتيباني برنامه توسعه ملل متحد نسخه
را ها حوزه گزارش و اقتصادي هاي گوناگوني همچون آموزش، انرژي، تحوالت اجتماعي

مي اي با نگاهي آينده ها در هر زمينه اين گزارش. گرفتميبر در از پژوهانه تدوين و شد
3.پژوهي محسوب كرد توان آنها را در زمره مطالعات آينده همين حيث مي

4تمركز ملي تحقيقا.6

و با هدف تقويت پايه 1956اين مركز در سال هاي با عنوان مؤسسه عمومي مستقل

___________________________________________________________________________ 
1. http://inplanning.gov.eg 

 سازمان جهاني شبكه،)UNDP(United Nations Development Progaram(( متحد ملل توسعه برنامه.2
 مردمبه كمك براي منابعو تجربه دانش،بارا كشورهاو كندمي حمايت تغييرازكه است توسعه براي متحد ملل
درآن مركزي دفتروشد تأسيس 1965در متحد ملل توسعه برنامه. دهدمي پيوند بهتر زندگي ايجاد براي

. دارد قرار نيويورك
.46ص همان، العربي، محمد.3
. للبحوث القومي المركز.4
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و ديگر مطالعات علمي تطبيقي خصوصاً در صنعت، كشاورزي، بهداشت عمومي
شد بخش اين مركز وابسته به وزارت تحقيقات علمي مصر. هاي اقتصاد ملي تأسيس

و بزرگ ميترين مركز وابسته به اين وزارتخانه است .شود محسوب
از جمله چشم از با: اندازهاي ترسيم شده براي اين مركز عبارت است همكاري
و خدمات اصلي در زمينه بخش و ارائه هاي مختلف توليد هاي گوناگون علمي، تكنولوژي

و مشاوره در. هاي علمي آموزش در همين راستا اين مركز اقدام به مطالعات تطبيقي
و خدمات كرده است به بخش هاي اساسي مربوط زمينه هاي گوناگوني بخش. هاي توليد

و محيط زيست، بخش علوم  همچون بخش صنعت، بخش كشاورزي، بخش بهداشت
و علوم پايه در اين مركز در حال فعاليت هستند 1.طبيعي

و مركز بين.7 2 پژوهي آيندهالمللي مطالعات استراتژيك

ا اين مركز، مؤسسه و مستقل ازاي پژوهشي و: ست كه كارويژه اصلي آن عبارت است مطالعه
و بررسي تأثير آن در سطح  و مرتبط با تحوالت جهاني پژوهش درخصوص مسائل استراتژيك

و جهاني ملي، منطقه المللي مركز بين. تأسيس شده است 2004اين مركز در سال. اي
و آينده هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، هايي در زمينه ريزي پژوهي، برنامه مطالعات استراتژيك

و نيز مطالعات صلح تنظيم مي هاي همچنين از طريق كمك. كند اقتصادي، فناوري ارتباطات
و اجراي برنامه مي مالي 3.كند هاي پژوهشي در توسعه اجتماعي مصر مشاركت

و استراتژيك مصر.8 4مؤسسه مطالعات سياسي

به 2014اين مؤسسه در سال نام. انتفاعي تأسيس شده است غيراي عنوان مؤسسهو
.استEIPSS5اختصاري اين مؤسسه

و و نيز همكاري با پژوهشگران و مسئوالن اين مؤسسه به ارائه مشاوره مؤسسات
و بين گير در سطح مختلف ملي، منطقه نهادهاي تصميم مي اي انداز چشم. پردازد المللي

هاي ثابت تمدني اصلي اين مؤسسه ايجاد يك چارچوب فكري است كه خاستگاه آن پايه
___________________________________________________________________________ 
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و بحرانو انديشه و مسلمان است تا بتواند در مواجهه با تحوالت ها اي امت عرب
مؤسسه مأموريت اصلي خود را افزايشرو ازاين. بله با آنها برخيزدصورتي علمي به مقا به

و آگاهي و مشاركت در تربيت نيروي انساني قادر به فهم حال و استراتژيك هاي سياسي
.انداز براي آينده قرار داده است ترسيم چشم
از بخش اين واحد به مطالعه: واحد مطالعات سياسي:هاي اصلي اين مركز عبارتند

ت و هـم خـارجيو و مسائل سياسي مرتبط بـا مصـر هـم در بعـد داخلـي حليل حوادث
در بعد داخلي به مسائلي همچـون نظـام سياسـي حـاكم، نهادهـاي سياسـي،. پردازد مي

و جريانات سياسـي مـي  و حكومتي، احزاب . پـردازد اصالحات سياسي، مطالعات پارلماني
و خاورميانـه در سطح(المللي مصر در بعد خارجي روابط بين ) جهان عرب، اسالم، آفريقا

و نيـز رابطـه مصـر بـا سـازمان اي، مسائل بينو نيز روابط منطقه هـاي المللي با اهميـت
و بين منطقه مي اي .گيرد المللي مورد توجه قرار

و قضاياي:واحد مطالعات استراتژيك و بررسي پيرامون حوادث اين واحد به مطالعه
و نظامي در سطح داخلي، منطقه و بين امنيتي بر اي المللي خصوصاً با نگاه به تأثير آنها

و در صورت لزوم پيشنهادهايي براي مواجهه با آنان ارائه مي .كند امنيت مصر پرداخته
و مستندسازي م كردن اطالعات جامع براي حمايت وظيفه اين واحد فراه:واحد نظارت

هـاي ژيـك، تهيـه گـزارش ريزي اسـترات هاي مؤسسات مختلف در راستاي برنامه از تالش
و قرار دادن آن در اختيار تصميم اطالع و پژوهشگران، رساني كـردن حـوادث، رصدگيران

و پيگيري آنها در حـوزه  و نظـامي در زمينـه وقايع روزانه ي هـا هـاي سياسـي، اقتصـادي
.هاي مؤسسه است مرتبط با فعاليت

:اين واحد وظيفه دارد نسبت به موارد زير اقدام كند:واحد ترجمه
مي ترجمه گزارشـ ،ها كند از زبان عربي به ساير زبان هاي مختلفي كه مركز آنها را تهيه

و پژوهش ،عربيها به زبان هاي مركز از ساير زبان هاي مرتبط با فعاليتـ ترجمه مطالعات
مي كنفرانس ها،ـ ترجمه فوري همايش و هايي كه مؤسسه آنها را برگزار كند

1.كنندگاني از ساير كشورها در آن حضور دارند شركت

___________________________________________________________________________ 
1. http://www. eipss-eg. org 
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1 آيندهمؤسسه.9

و چشم از اين مؤسسه در قاهره قرار دارد تالش براي فراهم: انداز اصلي آن عبارت است
و  هدف اصلي تأسيس اين. نشينان در مصر حاشيهساختن زندگي بهتر براي نيازمندان

و مناطق حاشيه مؤسسه ارتقاي كيفيت زندگي در مناطق شهري كم نشين مصر درآمد
و بخش خصوصي هاي حكومت، مؤسسه از طريق جلب كمك. است جامعه مدني

ارائه خدمات اساسي قيمت براي نيازمندان، هاي خود از قبيل تهيه مسكن ارزان مأموريت
ب مي رنامهو 2.دهد هاي توسعه پايدار را انجام

 پژوهي آينده مجالت. 10

كه مجله،3انسانيو تربيتي مطالعاتمجله• ومي فصلنامه منتشرصورتبهاي است شود
درو در آن و مقاالتي و علوم انساني منتشر حوزهمباحث شودميهاي مختلف تربيتي

اين مجله توسط دانشكده علوم تربيتي. نگرانه است آيندهرويكرد آنها رويكردي كه غالباً
.شودميمصر منتشر»دمنهور«دانشگاه 

و مـي دو فصـلنامه منتشـر صـورت بـه اين مجلـه:4پژوهي آينده مطالعاتمجله• شـود
و انتشار مقاالتي صورت به و پژوهش خصوص علوم انساني مصر بـادرتخصصي به مطالعه

و راهبردهايي براي مسائلي كـه در حـوزه آيندهرويكردي  و با قصد ارائه راهكارها پژوهانه
»أسيوط«اين مجله توسط دانشگاه. پردازدميعلوم انساني در آينده مصر مورد نياز است 

.شودميمصر منتشر
ريزي مصر كه يكي از مراكز برنامهمركز مليرااين مجله:5ريزي برنامهو توسعه مجله•

مياست آينده پژوهي مصر  و كند منتشر و مسائل مربوط به حوزه توسعه و به موضوعات
در برنامه و ساير كشورهاي عربي هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي، عرصهريزي در مصر

.پردازدمياقتصادي، اجتماعي 

___________________________________________________________________________ 
. المستقبل مؤسسه.1
.48ص همان، العربي، محمد.2
 االنسانيهو التربويه الدراسات مجله.3
 المستقبليه الدراسات مجله.4
 التخطيطو للتنميه المصريه مجله.5
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د: آيندهو تاريخ مجله• و دانشكده ادبيات اين مجله رويكرد مطالعات تاريخي اشته
مي»المنيا« دانشگاه . كند منتشر

و معدن مصر منتشر1:آيندهو صنعتمجله• .شودمياين مجله توسط انجمن صنعت
.شودمياين مجله توسط مركز ملي تحقيقات منتشر : آينده مجله•

و مطالعات آينده چالش.4-19  پژوهي هاي فراروي مصر
و مؤسسـات گونـاگوني كـه در مصـر بـه مطالعـات آينـده رغـم به پژوهـي وجـود نهادهـا
هايي كه اين مطالعات در مصر با آن مواجه است عبارتنـد ين چالشتر مهمپردازند، اما مي
و استقالل در آغاز اين قبيل مطالعات:از و. فقدان ابتكار توضـيح اينكـه اكثـر مؤسسـات

ورزنـد از جهـت سـاختاري يـا پژوهي اهتمام مـيدهنهادهايي كه در مصر به مطالعات آين
و اغلب گزارش و مؤسسات دولتي هستند و پژوهش مالي وابسته به دولت هايي كه اين ها

و ارائه مي و مؤسسـات مراكز آن را تهيه كنند با بودجـه دولتـي يـا بـا مشـاركت نهادهـا
خارجي فعـال در زمينـه مؤسسات المللي، المللي مانند سازمان ملل متحد، بانك بين بين

و مانند آنها انجام مي مصر در مسير حركت خود به سمت آينده با حال اينبا.شود توسعه
و چالش ميرو روبههايي مشكالت :شود ست كه در ذيل به برخي از آنها اشاره

 توسعه انساني) الف

توسـعه رقابـت اقتصـادي، در بحث توسعه انساني محورهايي همچون توسـعه اجتمـاعي،
و هوا، آلودگي هوا، انتشار گازها، شهري، افزايش سطح آب درياها مورد بررسي تغيير آب
:گيرد قرار مي

 توسعه اجتماعي.1
آن ين چالشتر مهمجمله از هايي كه مصر در عرصه مسائل مربوط به توسعه انساني با

هايي براي توسعه ازسوي سازمان ملل، شاخص. مواجه است مسئله توسعه اجتماعي است

___________________________________________________________________________ 
 المستقبلو الصناعه مجله.1
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سازمان ملل كه با عنوان 2010اساس گزارشبر. در نظر گرفته شده است1انساني
مصر رتبه منتشر شده است،» توسعه انساني سويبههايي گذرگاه ها، ثروت حقيقي ملت«

2.كشور به خود اختصاص داده است 169را در بين 101

 رقابت اقتصادي.2
منتشر شد، مصر 2016مجمع جهاني اقتصاد كه در سال3»پذيري رقابت«طبق گزارش

و اين نشان 138را در بين 115رتبه  هاي دهنده ضعف مصر در شاخص كشور داراست
و يكي از داليل عمده اين امر،  گوناگون در نظر گرفته شده در اين حوزه است

و يا شركت حمايت وبههاي خاص هايي است كه حكومت از برخي بازرگانان عمل آورده
و شركت 4.ها سلب شود باعث شده است كه قدرت رقابت از ساير بازرگانان

 توسعه شهري.3
و نيز مهاجرت از مصر نيز همانند ديگر كشورهاي درحال توسعه از درصد باالي نرخ تولد

___________________________________________________________________________ 
) HDI( انساني توسعه شاخص.1 Human Development Index: از جديدي مقياس عنوانبه 1990 سالدر

به دستيابي الزمهكه است اساسي ايده اينبر مبتني شاخص اين.شد گرفته نظردر جوامع گيري اندازهو توسعه
 انساني توسعه شاخص. است انساني هاي ظرفيتو استعدادها بسطو پرورش باالتر، درآمدبر عالوه بهتر، زندگي
 زندگي:از است عبارت ابعاد اين. است انساني توسعه بعدسهدر كشوريك دستيابي متوسط گيري اندازه درصدد
 بدودر زندگيبه اميد معياربا سالمتيبا توأم طوالني زندگي. زندگي استاندارد دانش، سالمتي،با توأم طوالني
 ابتدايي، آموزشدر تركيبي خالص نام ثبت نسبتو بزرگساالن سواد ميزاناز تركيبي وسيلهبه دانش تولد،

. شودمي گيري اندازه درآمدياو سرانه GDP وسيلهبه زندگي استاندارو عاليو متوسطه
 فصلنامه،»منتخب كشورهايو ايراندر)HDI(انساني توسعه شاخص بررسي« ديگران،و عليخاني محمد سليمه
. 415ص،1391 شهريور،4ش،پايش

.51ص همان، العربي، محمد.2
 توسطكه است ساليانه گزارشيك» (Global Competitiveness Report) جهاني پذيري رقابت« گزارش.3

 گزارش ايندر. است شده منتشر ميالدي 1979 سالدرآن شماره اولينو شودمي ارائه اقتصاد جهاني مجمع
 آخرينبر مبتني شاخص اين محاسبه. شوندمي بندي رتبه»جهاني پذيري رقابت شاخص« اساسبر كشورها
از سومدو حدود. گيرندمي قرار گيري اندازه مورد مختلف متغير90 حدودآندركه است تجربيو نظري تحقيقات

 آماري هاي داده براساس باقيمانده سوميكو اقتصادي هاي بنگاه اجرايي مديراناز نظرسنجي براساس متغيرها اين
. شوندمي گيري اندازه كشورها

 .. همان العربي، محمد.4
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و. روستاها به شهرها برخوردار است نتيجه اين رويكردها نيز افزايش چشمگير تجمع
مي جمعيتي در شهرهاي مختلف است كه در صورت عدم برنامهتراكم  تواند ريزي صحيح

.مشكالتي را ايجاد كند

 آلودگي هوا.4
و كيفيت هوا خصوصاً در شهرهاي پرجمعيتي همچون قاهره يكي از مشكالت اساسي

:منابع آلودگي هوا به دو دسته قابل تقسيم است. گسترش است روبه
و غبار ناشي از فورانشامل منابع:دسته اول و گرد و طبيعي مانند گاز هاي آتشفشاني

و آتش .هاست سوزي جنگل طوفان
و اقدامات انسان ناشي از فعاليت: دسته دوم و 1990آلودگي هوا از دهه. هاست ها به بعد

و خصوصاً قاهره مي فعاليت. شود خصوصاً در اواخر زمستان دامنگير شهرهاي بزرگ مصر
هـاي بـرنج توسـط كشـاورزان در منـاطق سوزاندن كـاه ها، ماشين صنعتي، هاي كارخانه

روستايي اطراف قاهره در زمستان ازجمله داليـل آلـودگي هـوا در ايـن شـهر محسـوب 
.مدت است ريزي بلند شود كه نيازمند برنامه مي

اين وزارتخانه. وزارت محيط زيست مصر متولي مسائل مربوط به محيط زيست در مصر است
در مصر اقدامات فراواني انجام داده 1994در راستاي اجراي قانون حمايت از محيط زيست مصوب 

ـازبهجايگزيني بنزين بدون سرب: جمله است از ـايگزيني گ جاي بنزين حاوي سرب، تالش براي ج
وبهطبيعي  1. ...جاي بنزين، جلوگيري از سوزاندن كاه برنج در مناطق مسكوني

 گازهاانتشار.5

و توسعه منتشر شده به انتشار گازها2در گزارشي كه توسط انجمن عربي محيط زيست
___________________________________________________________________________ 

1. http://egypt. thebeehive. org http://www. eeaa. gov. eg 
)Arab Forum for Environment and Development ;(AFED)( التنميهو للبيئه العربي المنتدي.2
با انجمن اين. كرد كاربه آغاز انتفاعيغيرو دولتيغير اي،منطقهاي مؤسسه عنوانبه 2006 سالدر انجمن اين

تا كندمي همكاري زيست محيطو توسعه حوزهدر فعال مدني هايسازمان همچنينو متخصصانو كارشناسان
 اين همچنين. كند ارائه آنهابه عربي كشورهايدررا زيست محيط حوزهدر نياز مورد هايبرنامهوها سياست
 عمومي هايآگاهي افزايش زمينهدر زيست محيط عرصه پژوهشگرانو نخبگانو مدني مؤسساتبا انجمن

 خصوصدر هايي گزارش انتشاربه اقدام همچنين. نمايدمي همكاريآن تقويتو زيست محيط مسائل خصوص در
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و هوا دارند اشاره شده است خصوصاً گازهاي گلخانه بر عالوه. اي كه تأثير سوئي بر آب
هاست، ريزگردهايي اين گازها در كشورهايي مانند مصر كه حاوي حجم بااليي از بيابان

ميكه از صحراها به سم و ناسالميت شهرها سرازير شود نيز باعث افزايش آاليندگي
.شود هواي شهرها مي

و افزايش سطح آب درياها.6 و هوا  تغييرات آب
و پژوهش و هوايي مؤيد اين مطلب بسياري از مطالعات هاي مربوط به تغييرات آب

ه هستند كه الگوهاي منطقه و وايي مصر اي اين تغييرات تأثير منفي در وضعيت آب
خصوص مصر نيزدرهاي توسعه انساني سازمان ملل اين امر در گزارش. خواهد داشت

ها تصريح شده است كه مناطقي كه در اثر در اين گزارش. مورد اشاره قرار گرفته است
و هوايي متحمل بيشترين زيان خواهند شد عبارتند از مناطق ساحلي: تغييرات آب

و مناطق زراعي خصوصاً شمال ساحل رود نيل، در بيني براساس پيش. منابع آب هايي كه
آب اين گزارش ها صورت گرفته است بخش قابل توجهي از مناطق ساحلي دچار

و مهاجرت اجباري تعداد  و اين امر منجر به ورود ضررهاي اقتصادي گرفتگي خواهد شد
شد زيادي از ساحل .نشينان خواهد

هايو ديگر شرايط محيطي باعث وقوع خسارتافزايش دما در كنار اين مشكل،
.شود زيادي خصوصاً در مناطق زراعي مي

و اساسي را در صدر يك كميته وزارتي كه در رأس آن در اين زمينه مصر اقدامات مهم
و سعي كرده است در راستاي  كنوانسيون«وزير محيط زيست مصر قرار دارد انجام داده

و هواچارچوب سازمان ملل متحد در مور و استرات گام1»د تغيير آب .ژيكي بردارد هاي ملي

. كندمي عربي كشورهايدر زيست محيط وضعيت
http://www. afedonline. org 
1. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)  

در كنوانسيون مربوط مفاد مطابق اتمسفردراي گلخانه گاز تراكمدر ثباتبه دستيابي كنوانسيون، اين نهايي هدف
 آنچناندر بايد سطح اين. كند جلوگيري هواييوآب سيستمبا بشر هايفعاليت خطرناك داخلازكه است سطحي
 اطمينانو يابند تطابق هواييوآب تغييراتبا طبيعي صورتبه بتوانندها اكوسيستمكه شود حاصل زماني چارچوب
. يابد ادامه پايدار صورتيبه بتواند اقتصادي توسعهو نبودهرو روبه تهديدبا غذايي مواد توليدكه شود حاصل
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 اقتصادهمسئل)ب

از سوي» انفتاح« يكي از داليل اصلي در پيش گرفتن سياست اقتصادي موسوم به
هاي اي بود كه فشار جنگ هاي اقتصادي گسترده، بحران1974سادات در سال انور

و محدود بودن درآمدهاي دولت براي تداوم سوبسيدهاي دولتي در عين تجهيز متوالي
گيري بهرههسادات در انديش انور. بار آوردبهصهيونيستي ارتش براي هماوردي با رژيم

و به سمت صلح با رژيم  اقتصادي از چرخش به غرب، انفتاح را در پيش گرفت
را. اما وضعيت بغرنج اقتصادي بهبود نيافت. صهيونيستي پيش رفت مبارك، راه سادات

به.ر اين زمينه ادامه دادد از انقالب مصر، بر آن هستند پگراچويژه در قرائت بسياري،
و. كه تداوم شرايط دشوار اقتصادي، عامل بنيادين انقالب مصر بوده است انقالب مصر

به،هاي پس از آن، نه تنها به بهبود وضعيت اقتصادي نيانجاميد تحوالت سال دليل بلكه
د گسترش ناامني بهو تشديد تنش يكسواخلي از هاي ها با ديگر كشورها ازسوي ديگر،

.ه استتر شدن شرايط اقتصادي مصر انجاميد بغرنج

و بدهي 2016در سال هاي هاي مصر، بنا بر گزارش مجموع كسري بودجه
هاي خارجي مصر مشتمل در اين ميان، بدهي. ميليارد دالر است 100بينانه، حدود واقع
اسميليار1/48بر  بهههايي همچون توسع پروژه1.تد دالر بر رغم هزينه كانال سوئز نيز،

هاي مدت، بازدهي قابل توجهي داشته باشد؛ افزون بر اين، تالش تواند در كوتاه بودن نمي
ترتيب، بدين. استرو روبهدولت در احياي صنعت توريسم نيز با چالش اثرگذار تروريسم 

.دل بسته است هاي خارجي مصرِ سيسي به كمك

از كمك و اقتصادي هنگفت مورد نظر مصر، تنها سوي كشورهاي شوراي هاي مالي
فارس قابل تأمين است؛ اما در ميان كشورهاي شوراي همكاري نيز خليج همكاري 
. هايي جدي در پشتيباني از نظام سيسي وجود دارد اختالف

ك.كند قطر به اپوزيسيون اخواني كمك مي قابل توجهيهسري بودجعربستان با
بهرو روبه ميهرغم ذخير است كه رود در صورت تداوم وضعيت ارزي قابل توجه، انتظار

. شودرو روبهكنوني بازار جهاني انرژي، در چهار سال آينده با بحران اقتصادي 

___________________________________________________________________________ 
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هاي ترتيب، كمك بدينساير كشورهاي شوراي همكاري نيز با وضع مشابهي همراه هستند؛
ميخارجي  1.كندهاي اقتصادي مصر را مرتفع تواند به سطحي برسد كه چالش به دشواري

سه بخش مهم انرژي. ازجمله مسائل مهم در حوزه اقتصاد مصر، مسئله انرژي است
و بين از در مصر از منظر داخلي و: المللي عبارتند و گاز، عمليات پااليش توليد نفت

و  طرهاي فراوردهانتقال نفت SUMED.2 يق كانال سوئز، خط لوله صلح عربنفتي از

 جايبر نفتي محصوالت پااليشو توليدبر اندكي تأثير مبارك حسني بركناري
 لولهخطو سوئز كانال طريقاز گازو نفت انتقال ترتيب همينبه. است گذاشته

SUMED و مكرر حمالت كشور، ايندر سياسي هاي ناآرامي بيشترين. نشد متوقف نيز
.است بوده اسرائيلبه گاز انتقال لولهخطبه خسارت
توليد نفت اين كشور. آيد شمار نميبهكننده نفت توليد اصلي كشورهاي جزء مصر
و از آن زمان تاكنون 935در اوج خود حدود 1996در سال  هزار بشكه در روز بود

و به ميزان  كل9دل معا(هزار بشكه در روز 736توليد نفت مصر كاهش يافته در صد
از. تنزل يافته است) توليد جهاني نفت و استفاده صرفنظر از اكتشاف ميادين جديد

هاي جديد براي افزايش بازيافت نفت در ميادين بالغ، توليد نفت خام اين كشور فناوري
كاهش توليد نفت با توسعه سريع بخش گاز براي. روند كاهشي در پيش خواهد داشت

و صاد ميمصرف داخلي به. شود رات جبران از در دهه گذشته مصر عنوان يكي
و صادركنندگان مطرح گاز شناخته شده است مصر سومين ذخاير عظيم. توليدكنندگان

و الجزاير را در اختيار دارد . آفريقا بعد از نيجريه
و هـم بـر مصـرف تـأثير گذاشـته اسـت ناآرامي در طـول. ها در مصر هم بر توليـد

بر ناآرامي و گاز اين كشور مـورد حملـه قـرار ها اي براندازي حسني مبارك، ميادين نفت
و در حال حاضر نيز دولت همچنان براي جذب سرمايه منظـور بـه هاي خـارجي نگرفتند

و توليد از ميادين تالش مي 3.كند افزايش استخراج

___________________________________________________________________________ 
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 امنيتهمسئل)ج

، توانست اقتـدار 1990ويژهبهو 1980هاي هاي پرتنش دهه اگرچه مصر در گذار از سال
و نيز نيروهاي دهشـت دولت را بر جريان حـال، ايـن بـا افكـن تحميـل كنـد؛ هاي افراطي

و تروريستي در سپهر سياسي اين كشور باقي مانده است  پتانسيل تحركات گريز از مركز
و سـپس نظـام كودتـا، پتانسـيل بسـياري از  و در گذار از حكومـت مبـارك بـه مرسـي

شد جريان و مخالف وضع موجود آزاد .هاي ناراضي

و جـو هـاي ناراضـي همچـون اخـوان افزون بر جريـان هـاي انقالبـي،ناالمسـلمين
و جـذب نيـرو گري جهادي نيز عرصه را براي فعاليت هاي سلفي جريان هـاي تروريسـتي

و دامنـ  . سـينا گسـترش دادنـدهجزيـر هـاي خـود را در شـبه فعاليـتهمناسب دانسـته
رود؛ درواقـع شمار مـيبهتحوالت جديدهدر قبال اپوزيسيون، زمين،هاي سيسي استسي

هاي تروريسـتي در مصـر امـروز گري تكفيري كه مسئول بسياري از فعاليت جريان سلفي
عنـوان ابـزاري بـراي جـذب نيروهـايبهاست، همواره بر عدم مشروعيت حكومت كودتا 

ري از اين نيروها عليه مرسي نيز وارد عمـل شـده جالب آنكه بسيا. اند مخالف تأكيد كرده
تعامـلهدر كنـار شـيو 2011هاي همراه شده بـا انقـالب مجموع، تداوم ناامنيدربودند؛ 

1.حكومت نظامي با اپوزيسيون، ناامني را به چالشي بنيادين تبديل كرده است

 مشروعيتهمسئل)د

كرد؛ انقالبي كه مشروعيترو روبهچالش مشروعيت دمكراتيك، نظام مبارك را با انقالب
اما نظام منتخب نتوانست شرايط سياسي را به ثبات مورد نظر ارتش. حكومت را احيا كرد

. زدا، ارتش را به قدرت رساند كودتايي مشروعيت 2013به همين دليل، در سال. برساند
جمهوري برگزيده ي، كه پس از كودتا در انتخاباتي آزاد به رياستنظام عبدالفتاح السيس

دليل آن نيز ابتناي جمهوري. گريبان استبهشد، همچنان با چالش مشروعيت دست 
و است كه اولين رئيس 2013ئيهژوسوم مصر بر كودتاي  محاكمه جمهور منتخب را زنداني

و جمهوري دهندگان در انتخابات رياست درصد ناچيز رأي. عام كردو مخالفان كودتا را قتل
.است 2013سال ژوئيهپارلماني پس از كودتا، گوياي مقبوليت ناچيز نظام

___________________________________________________________________________ 
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و داخلي نيست؛ اين چالش، ابعاد بين المللي چالش مشروعيت البته فقط دمكراتيك
به. آشكاري نيز پيدا كرده است در عنوان بزرگ اياالت متحده ترين شريك راهبردي مصر

و اتحاديهده بهههاي گذشته از عنوان بزرگ اروپا ترين شريك تجاري مصر در كنار برخي
اگرچه پس از چندي اغلب اين. كشورهاي منطقه، مشروعيت نظام كودتايي را نپذيرفتند
حال برخي از اين كشورها، اينبابازيگران رويكرد خود به نظام سيسي را تعديل كردند، 

و به پايگاه اپوزيسيون:جمله از تركيه، همچنان مشروعيت نظام سيسي را هدف گرفته
به. اند مصر تبديل شده و استمرار بخشيدن بايد گفت اپوزيسيون آشكارا در ايجاد

و نوع تعامل نظام با طيف وسيعي  مشروعيت متزلزل نظام كودتايي جايگاهي ويژه دارد
ب از نيروهاي مختلف اسالم و سكوالر، ر مديريت چالش مشروعيتي آن تأثيري بالفصل گرا

1.خواهد داشت

 آينده مصر.5-19
مي با توجه به شرايط حال حاضر احتماالتي در ارتباط با آينده مصر مطرح توان مصر

سا. كرد و وضعيت اقتصادي دو متغير اصلي هستند كه در آنهايهوضعيت امنيتي
كر مصر را در حالتهتوان ساير متغيرهاي آيند مي البته اثرگذاري.دهاي محتمل جايابي

و همچنين شيو تعامل آنها با رقبايهامنيت با توجه به نگاه امنيتي نخبگان حاكم
و جامع و خواهد داشتهداخلي مجموعدر. جهاني، جايگاهي برتر از اقتصاد مصر داشته

:مصر تصور كردهتوان چهار حالت زير را در آيند مي

بهبهوضعيت امنيتي مصر:اولتحال و اقتصاد چالشي آن تدريج رو به بهبودي نهاده
هاي در اين فضا، دولت نقشي محوري در سركوب جريان.رسد ثباتي نسبي مي
و با تكيه بر كمك تروريستي ايفا مي سوي شورايازطور عمدهبه(هاي خارجي كند

در. آوردميوجودبه، تحولي جدي در شرايط بغرنج اقتصاد مصر)فارس همكاري خليج
ميبهچنين وضعيتي، و با تكيه بر اين مشروعيت، تدريج مشروعيت دولت افزايش يابد

هاي هايي مشروط با جريانو به توافق افزايش يافتهتدريجبههاي سياسي نظام آزادي
و  مي در رأس آنها اخواناصلي اپوزيسيون بر. رسد المسلمين در چنين شرايطي، افزون

___________________________________________________________________________ 
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مي مشروعيت داخلي، مشروعيت بين يك المللي نظام كودتا ارتقا و در يندافريابد
و رويه بلندمدت مي .هاي توافقي بيانجامد تواند به تحكيم نظام از راه انتخابات

و نظام بر چالشصورتي نسبي تأمين امنيت داخلي مصر به:حالت دوم هاي شده
ميئتروريستي فا و مرتفع اينبا.آيدق هاي كردن چالش حال، در تغيير شرايط اقتصادي

هاي تروريستي ترتيب، افزون بر شكست جريان بدين. ماند موجود در اين زمينه ناتوان مي
و ارتش مصر، بر اپوزيسيون چالشگر مشروعيتهجزير در شبه سينا، نيروهاي امنيتي

و اغلب جريان در چنين. آورد هاي مخالف را تحت كنترل درمي نظام در مصر مسلط شده
به شرايطي اگرچه كمك ويژه ازسوي برخي از كشورهاي شوراي همكاري هاي خارجي،

مي خليج در حال اين كمك اينبايابد، فارس تداوم ها در حدي نيست كه بتواند تحولي
آ هايي تدريج شاهد بهبود بخشبهدر اين شرايط. وردوضعيت اقتصادي بغرنج مصر پديد

تحمل نظام در برابرهحال، آستان اينبا. جمله توريسم خواهيم بود از اقتصاد مصر از
به گروه و المسلمين كمتر از حالت نخست است، اگرچه امكان ويژه اخوان هاي اپوزيسيون

ده رسيدن دو طرف به توافقي كه تنش در اين.د وجود داردهاي سياسي را تقليل
و با وقوف به توانمندي نظام حاكم در كنترل اوضاعبهشرايط بازيگران خارجي  تدريج

مي ناامن مصر، گيري در اين شرايط مصرِ امن براي بهره. روند به سوي تعامل با آن پيش
.از اوضاع امنيتي مساعد در راستاي بهبود شرايط اقتصادي در تالش است

مي وضعيت امنيتي مصر بهبود نمي:حالت سوم و شرايط فعلي آن ادامه در. يابد يابد
تص چنين شرايطي به بهوطور طبيعي نظرر خروج مصر از وضعيت اقتصادي نامساعد بعيد

و گذاري زيرا اقتصاد مصر تا حد زيادي به سرمايه؛رسد مي هاي خارجي، صنعت توريسم
و تمامي  شده با ارتقاي امنيت داخلي ارتباطي موارد يادگذرگاه كانال سوئز مرتبط است

و بهبود شرايطهگذاري گسترد در شرايط ناامني، انتظار سرمايه. تنگاتنگ دارند خارجي
بي بدين. صنعت جهانگردي در اين كشور بسيار دور از انتظار است و ناامني ترتيب، ثباتي

ا ميبه اقتصاد مصر سرريز كرده، مانع ايجاد تحول در وضعيت تصور. شود قتصادي آن
و داخلي نيز دور از انتظار نيست؛ در اين شرايط، فقدان افزايش بدهي هاي خارجي

و بين .المللي نظام، همچنان بدون تحول جدي ادامه خواهد يافت مشروعيت داخلي

به در اين شرايط، گرايش مصر به تنوع ارتباطات بين و ويژه با توجه المللي گسترش يافته
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در اتفاقبه و مسكو باهاي به توسع مبارزه با تروريسم، اين كشور توجه ويژه بارهنظرِ قاهره روابط
در اين. ديدارهاي متعدد سيسي از مسكو گوياي همين واقعيت است. روسيه خواهد كرد
مي بخشي به روابط بين شرايط مصر از تنوع : كند المللي خود اهداف متعددي را دنبال

صرـ ، متحده در بعد نظامي دوري جويدف بر اياالتاز اتكاي
،بر كشورهاي غربي براي پذيرش مشروعيت نظام كودتا فشار بياوردـ
و در رأس آنها تركيه بهره گيرد از اين روابط در برابر دشمنان منطقهـ .اي

هاي در اين شرايط شاهد تكثير جريان. شودرو روبهها مصر با تشديد ناامني:چهارمحالت
و داعش در مصر خواهيم بود سلفي ازبر افزون. گري جهاديِ مرتبط با القاعده اين، بخشي
به رو همچون اخوان هاي ميانه تر جريان هاي جوان نسل المسلمين نيز در اين شرايط
شد جريان در. هاي تروريستي ملحق خواهند تشديدهسايدشواري وضعيت اقتصادي

مي كننده نگرانهناامني، وارد مرحل نظام كودتايي در اين شرايط با فشارهاي. شود تري
و دخالت مي فزاينده در داخل و در تالش براي كاهش هاي رو به تزايد خارجي رودررو شود

:استرو روبهفشارها، با دو گزينه 
و براي جلب پشتيباني دست به مصالحه اول، المللي در برابر هاي بين اي داخلي زده

و ايدئولوژيك اين گزينه البته با توجه به شكاف. موج تروريسم اقدام كند هاي سياسي
ههايي كه از هنگام سرنگوني مرسي به جامع شكافـ سياسي مصرهموجود در صحن

و جامعه را دو قطبي كر اسمصر سرريز كرده ـده زيرا در اين؛دشوار خواهد بودت
.شده بدهد شرايط نظام بايد امتيازهاي قابل توجهي به اپوزيسيون حذف

و به مقابله با ناامني بپردازد؛ امري كـه بـا نظام، دوم، دست به سركوب گسترده زده
و تشديد گرايش دامن اهـ هاي سلفي، بـر نـاامني ها به جريان زدن به تندروي اپوزيسيون

1.خواهد افزود

2)طرح سيكم(نگاري آينده.6-19

و مبتني ين طرحتر مهمازجمله بر نگاه به آينده در مصر قابل ذكر هايي كه در عرصه كاربردي

___________________________________________________________________________ 
.18-19ص، همان احمديان، حسن.1

2. SEKEM 
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يك جوان 1977آغاز اين طرح به اين قرار است كه در سالسر. است» سيكم«است طرح
و با چشم و همت مصري به نام ابراهيم ابوالعيش به صحراي شمال غرب قاهره سفر كرد انداز

و ابتكار مبتني از بر آينده باال نگري ژرفي كه داشت تالش خود را براي احياي اين بخش
و داروس. صحرا آغاز كرد ازي در دانشگاه گراتس اتريش تحصيل وي كه در رشته شيمي

- تصميم گرفت كه براي خدمت به سرزمين مادرزادي خود كرده بود پس از اتمام تحصيل،
و مشاهده وضعيت سطح پايين زندگي مردم،. بازگردد- يعني مصر تحت با بازگشت به وطن

و قصد كرد تا براي كمك به مردم خود طرحي را آغاز كند وي تصميم. تأثير قرار گرفت
آن انداز بسيار بلندپروازانه گرفت چشم و و ماسه داغ محقق سازد و شن اي را در وسط بيابان

و جامعه تا بتواند  و قابل مالحظه براي انسان، زمين عبارت بود از آغاز توسعه ملموس
اين طرح به مرور زمان. هاي مختلف شود آميز ميان فرهنگ محملي براي زندگي مسالمت

ي و تبديل به شركتي مركزي شد كه شامل تعدادي از شركتگسترش مي افت و واحدها .شد ها
و حوزهبه گامهاي اين طرح دامنه فعاليت و عرصه گام گسترش يافت به ها هاي جديدي نيز

و نرخ رشد بااليي را رقم زد كه قريب به  .كار شدندبهنفر در آن مشغول 1200آن اضافه شد
ج انواع مواد انواع چاي، نبه زراعي داشت؛ زراعت گياهان دارويي، اين طرح در ابتدا

و مانند آن و با شبكه. غذايي امروزه شركتي متولي اداره امور زراعي اين طرح شده
كه ATOSهمچنين شركت. اي از كشاورزان مصري ارتباط برقرار كرده است گسترده

دا وابسته به اين پروژه است عهده و شركت دار توليد گياهان و ISISرويي شده توليد
و شركت و محلي را برعهده دارد هاي ديگري براي توليد توزيع مواد غذايي اصلي

و نرم بسته اي، هاي پنبه پارچه اي كه مجموعه اين گونهبه. اند افزار ايجاد شده بندي
. اند هاي مهم تبديل شده كننده ها به يكي از صادر شركت

و اقتصادي كه اشاره شد، هاي بر فعاليت عالوه خدماتي نيز مسائل آموزشي، توليدي
هاي آموزشي مختلف برگزاري دوره قرار گرفته است؛ ايجاد مدارس،ظرنمد در اين طرح

ايجاد دانشگاه هليوپوليس براي ايجاد مراكز خدمات بهداشتي، هاي گوناگون، در حوزه
 اند داده قرارظرنمد اين طرحن مسئوالآنچه.جمله اين قبيل اقدامات است توسعه پايدار از

و قابليت و باور به ظرفيت در ناشي از نوع نگاه ايجابي آنها به آينده هاي فراوان موجود
.اين سرزمين براي حركت در مسير توسعه پايدار بوده است
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 گيري نتيجه
و سياسي با آن مواجه هايي كه مصر در عرصه اقتصادي، اجتماعي، محيط زيست، چالش فرهنگي

و برنامه است، چالش هاي دقيق، ريزي هايي اساسي بوده كه مقابله با آنها مستلزم صرف وقت، فكر
و بلندمدت است كارشناسانه، آينده ندهكن تواند برطرف صرف اكتفا به اقدامات زودگذر نمي. نگرانه
و خواست و اقتدار تاريخي آنان باشدبهبر هاي مردم مصر مبني نيازها .دست آوردن عزت
هاي مردم را برآورده اينكه در عمل نتوانست خواستهرغمبهمصر 2011انقالب

به كند، ولي حركت انقالب مردم نشان و آگاهي مردم در مسير نيل دهنده افزايش رشد
و عاري و فساد بود يك زندگي عزتمندانه در تحقق خواسته. از فقر و حركت هاي مردم

و جدي و پيشرفت در مصر در گرو توجه بيشتر پژوهي تر به مطالعات آينده مسير توسعه
هاي عمومي افزايش آگاهي كمي مؤسسات فعال در اين زمينه،و افزايش كيفي. است

و همچنين تصميم مي گيران نسبت به اهميت مطالعات آينده مردم تواند اين پژوهي
و خواسته و عمومي تبديل كند مطالعات را به نياز مصر متفكران از ديدگاه. اي همگاني

: شودبراي تحقق اين مهم الزم است شرايطي محقق 
و جامع نگريسته شود:اول و عميق توسعه بايد. به مقوله توسعه با ديدي باز

و كشور به .ر گيردقرانظرمد عنوان راهكار نجات مردم
و انديشه:دوم هاي كهنه شده پيرامون توسعه را كه در عمل ناكارآمدي خود افكار

و مبتني را نشان داده و با نگاهي جديد و ظرفيت بر داشته اند كنار گذاشته و ها هاي خود
.با نگاه به آينده حركت كنيم

و بدون آيندهاتخاذ تصميمات با نگاهي. نفس ملي تقويت شودبه اعتماد:سوم نگرانه
مي هاي قدرت لحاظ خواسته و مردم باشد تواند تأمين هاي بزرگ و. كننده منافع كشور ايمان

را ها توانايي پيش اعتقاد به اينكه خود مصري و توسعه بردن كشورشان به سمت پيشرفت
و اساسي براي تحقق تمامي برنامه .دپژوهانه دار هاي آينده ريزي دارند نقش محوري

و تكنولوژي، در عرصه:چهارم و پژوهش . توليدات قابل توجهي صورت گيرد هاي تعليم
و مشاركت سياسي، سنجش فقر، شاخص:پنجم  هايي براي بررسي عدالت اجتماعي

و قدرت ترسيم شود تا با ارزيابي مستمر آنها برنامه در هاي آينده تمركز ثروت نگرانه
.مسير تحقق قرار گيرند
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و برتر هم بايدب:ششم به اساس نگاه واقعبرراي رسيدن به آينده بهتر و علمي بينانه
و آينده برنامه و هم بايد براي دستيابي به ثمرات اين حركت صبر و حركت كرد ريزي

.استقامت داشت
و آينده تحقق اين شروط با ترسيم چشم و قابل تحقق امكانپذير انداز اي روشن

و اين در سايه مطا مي لعات آيندهاست نياز به اين قبيل. تواند صورت گيرد پژوهي
1.شود مطالعات خصوصاً بعد از انقالب مصر بيش از پيش احساس مي

در پژوهي در مصر براي ساختن آينده كيفي مطالعات آيندهو افزايش كمي و اي بهتر
و فرهنگ باسابقه مصر، از ديدگاه متفكران مصري نيازمند  هاي فراواني تالششأن تمدن

:هاي زير صورت گيرد است كه بايد در زمينه
،اي برتر پژوهي در ساختن آينده افزايش آگاهي نسبت به اهميت مطالعات آيندهـ

و توجيه مردمـ رشد فرهنگ آينده و انديشه نسبت به آينده خصوص لزومدرنگري
،هاي جايگزين انديشيدن در مورد آينده

در ظرفيتـ ،پژوهي عرصه مطالعات آيندهسازي
و تدريس روشـ ،ها پژوهي در دانشگاه هاي علمي متعلق به مطالعات آينده طراحي
و آينده تقويت انديشه آيندهـ و رقابت نگري هاي پژوهي از طريق برگزاري مسابقات

و  2.يافته سازمانمنظم

___________________________________________________________________________ 
1. El-Issawy, Ibrahim H. (2010): “Selecting a better tomorrow. Can we determine our 
fortunes?” in: Al Ahram weekly, Cairo/Egypt, January 2010, [http://weekly. ahram. org. eg/ 
2010/979/ sc202. htm 

.83ص همان، العربي، محمد.2
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 فصل بيستم

 پژوهي در استراليا آينده

ـ فصل  استراليادر پژوهي آينده بيستم





٭طالب جابري
و دورافتـادگي از مراكـزنهبا وجود جمعيت و موقعيـت جغرافيـايي اسـتراليا چندان زياد

و  و شمال آمريكا، اين كشور سـهم قابـل تـوجهي از فعـاالن اصلي فعاليت علمي در اروپا
كـه بسـياري از آنهـا بـا مراكـز پژوهـي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت محققان آينده

از پژوهي بـين آينده فدراسـيون جهـاني مطالعـات«جملـه المللـي مهـم در سراسـر دنيـا
و برخي نيز در اين سازمان» پژوهي آينده .هايي كليدي دارند ها سمت همكاري كرده

هـا، بـه آينـده، تفكـر راجـع پژوهـي مطالعات آيندهاستراليا كشوري است كه در آن
و آينده آينده به نگاري و اقيانوسـيه بـه ميـزان خصوص در نسبت با منطقـه پژوهان آسـيا

پژوه استراليايي بـه رياسـت فدراسـيون كم سه آينده تاكنون دست. اند زيادي شكوفا شده
و غير1.اند منصوب شده پژوهي مطالعات آيندهجهاني  در نهادهاي دولتي دولتـي مختلفـي

از اين كشور به آينده و اند نگاري حمايت كردهو آينده پژوهي مطالعات آيندهپژوهي توجه
هـاي كشـاورزي، شـيالت، جنگلـداري، توان به پليس فدرال، سازمان كه از ميان آنها مي

و شـركت دفاع، دولت و شوراهاي شـهري ، Bluescope Steelهـايي همچـون هاي محلي
BUPA ،AAMI ،Zurich ،Ernst and Young هايي درباره وزارت دفاع پروژه. اشاره كرد

و شاخه آينده در بخش تحليل آينده سياست راهبردي ايـن وزارت تعريـف كـرده اسـت
را اي از كارشناسان آينده شبكه 20تـا(هاي راهبـردي اولويت. هم آورده است گردپژوهي
تا)سال ازو طرح 2025، جنگ آينده . ها هستند پژوهي جمله اين آينده هاي حمايتي ملي

هـا بـراي جلـوگيري از غـافلگيري هـاي آينـده نيروي هوايي سلطنتي استراليا از تكنيك
هـاي بـديل در ايـن عرصـه نيروي دريايي نيز به بررسي آينده. كند راهبردي استفاده مي

در گفت كه شرايط اقتصادي مناسب امكان سرمايهتوان مي2.پردازد مي گونـه ايـن گذاري

___________________________________________________________________________ 
.حكومتي بنيادين مطالعات دفتر ارشد پژوهشگر٭

1. Futurists in Australia, Ryota Ono, Aichi University, Japan, p. 1.  
2. Matthew James, Australia 2020: Foresight for our Future, Department of the Parliamentary 
Library, Information And Research Services, No, 18, 2001.  
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. اند نه كافي البته چنين داليلي الزم بوده. مطالعات را براي اين كشور فراهم ساخته است
و توجه به آينده و بحران پژوهي ناآرامي يكي ديگر از علل رشد هاي جهاني مانند يـازده ها

و بحران مالي  1.جهاني بوده استسپتامبر، سارس

 پژوهي آيندهتاريخچه.1-20
گردد، قرن بيستم برمي 1980 پژوهي در استراليا به دهه هاي اهميت آينده فهم زمينه
و موقعيتي فراهم» استراليا كميسيون آينده«زماني كه  ازسوي دولت وقت تأسيس شد

بهو ...ا هاي تأثيرگذاري همچون سهيل عنايت آمد تا چهره منظور ريچارد اسالتر
و رشد مطالعات آينده پايه و دانشگاهي استراليا وارد شوند گذاري . پژوهي به فضاي علمي

و نتايج اهميت يافتن آينده از نشانه مي ها توان به برگزاري پانزدهمين پژوهي در استراليا
و مجمع عمومي فدراسيون جهاني مطالعات آينده با 1997 پژوهي در سال كنفرانس

مي: گفتگوهاي جهاني«عنوان و شما چه كاري هاي آينده انجام توانيم براي نسل من
در دانشگاه» نگاري استراليا آينده مؤسسه«بنيانگذاري. در اين كشور اشاره كرد» دهيم؟

از ويكم كه نقش برجسته سوينبورن در اوايل قرن بيست اي در پرورش نسل جديدي
.پژوهي در استرالياست تثبيت مطالعات آينده بازي كرد، بيانگر مرحلهپژوهان آينده

و سهيل2پژوهي در استراليا ريچارد اسالتر هاي آينده از تأثيرگذارترين چهره
و فعاالن كليدي در استراليا بوده. هستند3...ا عنايت اند كه رويكردهاي اين دو از محققان

از جديد آينده ها را در آن كشور توسعه داده، اجرا جمله مطالعات انتقادي آينده پژوهي
و پيش برده پژوهي در استراليا را باري هاي آينده پدر بزرگ...ا اما خود عنايت4.اند كرده

7استراليا كه درواقع بنيانگذار كميسيون آينده6ئيس وقت حزب كار استراليار-5جونز
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او اين دو شخصيت مباني اين علم را در استراليا به عقيده. داند مي1و يان لووه-بود
و شناخته باري جونز كه از سياستمداران كهنه. اند استوار كرده در شده كار استرالياست

و در اين دوره اداره2دولت وقت باب هاوك نهادهاي به سمت وزارت علوم منصوب شد
هاي يان لووه استاد دانشگاه. استراليا را برعهده داشت جمله كميسيون آينده مختلفي از
و يكي از عاليق اصلي او شيوه5و فليندرز4، سانشاين كوست3گريفيث تأثيرگذاري بوده
و سياستگذاري سياست و ها به ها روي علم و محيط خصوص در حوزه تكنولوژي انرژي

.استراليا را برعهده داشته است او همچنين مدتي رياست كميسيون آينده. زيست است
را در اسـتراليا پژوهـي مطالعـات آينـده هـاي پيشـگام كـه تعداد قابل توجهي از چهره

و شكل داده پايه بخ عالوه. اند اند، زنان بوده گذاري كرده پژوهـان،ش زيـادي از آينـده بر اين
و فعاالن آينده و شركت محققان هاي خصوصي درحال حاضـر نگاري در نهادهاي دانشگاهي

از در مطالعـه7و آنـي فرگوسـان6جنيفر گيدلي. نيز زن هستند پـژوه زن نـام آينـده40اي
 در حـوزه 2015تـا سـال 1980 از اواسـط دهـه سـاله30زمـاني برند كه در يك بازه مي

و مطالعات آينده فعال بوده آينده  در اين مطالعه به سه مرحلهساله30 اين دوره. اند پژوهي
- 2005(»اي تثبيت حرفه«و) 2004- 1995(» نهادسازي«،)1994- 1985(» پيشگامان«

م هاي شاخص مرحله از چهره. تقسيم شده است) 2015 را8تـوان مريـل فينـدليينخست
كن آينده رو را در زمينه نام برد كه نهادي پيش بنـا 1989در سال9ها به نام آينده را تصور

اُليور. نهاد استراليا بـود مديرعامل كميسيون آينده 1993تا 1990هاي بين سال 10سوزان
از نخسـتين 11كـارولين اسـميت. كـرد را منتشـر مـي 21C اين كميسـيون يعنـيو مجله

و آموزش آينده پـس از انتخـاب. ها را به هم پيوند داد آموزگاراني است كه مفاهيم پايداري
) 2001- 1997(و سـپس رياسـت) 1997- 1993(كـل دبيـر عنـوان توني استيونسـون بـه 
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پژوهـي در اسـتراليا هاي مربـوط بـه آينـده، فعاليتپژوهي مطالعات آيندهفدراسيون جهاني
را تأسـيس) 1997- 1995(2هـاي دفـاع انجمن آينـده1كيت دالني. يافتند شتاب بيشتري

از. دفاع استراليا بود داخلي در اداره كرد كه يك شبكه نوامبر سال26تا24جنيفر گيدلي
در» هـاي دانشـگاه بينـي آينـده پيش«كارگاهي را با عنوان3به همراه پاول ويلدمان 1995

، ...ار كرد كه كساني همچون توني استيونسون، سـهيل عنايـت دانشگاه سوترن كراس برگزا
و ايوانا ميلوشويچ جنيفـر گيـدلي بـه 1998در سـال. در آن حضور داشتند4ريچارد اسالتر

دانشـگاه،«عنـوان تحـت هـا آينـده اي از مجلـه ويراسـتاري شـماره ...ا همراه سهيل عنايت
و پاتريشـيا كلـي نيـز در ايـن شـماره ايوانـ. را برعهده داشت» هاي بديل آينده ا ميلوشـويچ

اُليـور در همـين سـال نقـش مهمـي در انجـام پـروژه. مقاالتي را به چاپ رساندند  سـوزان
ايفـا كـرد،» 2015كـار در اسـتراليا تـا سـالو سناريوهايي بـراي كسـب: هاي بديل آينده«

س. كار استراليا متقاضي آن بودو اي كه بنياد كسب پروژه كيت دالنـي، لـوييس 2002ال در
. بودنـد ) APF(اي پژوهان حرفه آينده از اعضاي مؤسس مؤسسه6و دومينيك ياروال5هوگان
و ديگر فعـاالن زن در حـوزه هاي بعد نيز اين چهره در سال پژوهـي بـه برگـزاري آينـده ها

و كارگاه و چـاپ مقـاالت در مجـالت معتبـر بـين سمينارها در ها و المللـي مشـغول بـوده
7.اند هايي برجسته داشته جايگاه پژوهي مطالعات آيندهنهادهاي جهاني 

 هان استرالياپژو آينده.2-20
 ...ا عنايت

به...ا حضور عنايت و دعوت توني پژوهي مطالعات آيندهفدراسيون جهاني دليل در استراليا
پژوهان پس از ديدار با آينده1978هاي توني استيونسون در سال9.اتفاق افتاد8استيونسون
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بهو شركت در كالس2و النورا ماسيني1اي همانند جيم ديتور شده شناخته هاي ايشان
وهعالق پژوهي مطالعات آينده » هاي ارتباطات آينده«سال بعد همايشي با عنوان10مند شد

آن 1987را در سال و النورا ماسيني به در دانشگاه كوينزلند برگزار كرد كه جيم ديتور
. بودند پژوهي العات آيندهمطپژوه از رؤساي فدراسيون جهاني اين دو آينده. دعوت شده بودند

3.رياست اين فدراسيون را برعهده داشت 2001تا 1997بعدها خود استيونسون نيز از

4فعاليت خود را در مركز ارتباطات دانشگاه فني كوينزلند 1994از سال ...ا عنايت

و به ارائه از دوره به همراه استيونسون آغاز كرد جمله استراليا، هايي در كشورهاي مختلف
و بانكوك پرداخت مي از ميان اين دوره. فيجي و توسعه تفكر آينده«توان ها را» راهبرد ها

و رابرت بوركه 2009نام برد كه در سال كار دانشگاه ملبورنو كسب در مدرسه5او
مطالعات هايي در زمينه سخنراني نيز از او براي ارائه6جان لي مارتين.ر كردندبرگزا
به پژوهي آينده پدر ...ا هاست كه عنايت شايد به سبب همين فعاليت. عمل آورد دعوت
مي آينده و مادر آن را جان لي مارتين 7.داند پژوهي در استراليا را توني استيونسون

 جان لي مارتين

در استراليا بازي كرده پژوهي مطالعات آينده لي مارتين نقش بسزايي در حوزه جان
و كسب دانش بيشتر در حوزه او پس از شركت در يكي از كارگاه. است  هاي استيونسون
جان لي9.در سيدني بنا نهاد 1995- 1996هاي را در سال8ها پژوهي، بنياد آينده آينده

و به مدت 10آينده اخباراين بنياد به نام مجلهمارتين همچنين ويراستار  در10بود سال
در 2002ها در سال بنياد آينده. هزاره همكاري داشت مديريت بخش استرالياي پروژه
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جان براي 2008پس از بسته شدن اين بنياد در سال. ادغام شد1كار بنياد آينده
ارتباط نزديكي2»سازان آينده«ها در استراليا به نام جديد آينده بنيانگذاري يك برنامه

و در شكل با گروه كوچكي از آينده نگاري استراليا نقش گيري مركز آينده پژوهان داشت
د جان لي سال. مهمي ايفا كرد و فدراسيون جهانير جامعهها مطالعات جهاني آينده

3.عضويت داشته است پژوهي آينده

 هـاي برجسـته عنـوان چهـره از آنهـا بـه ...ا هايي كـه عنايـت از ميان ديگر شخصيت
م آينده  در مدرسـه تـوان بـه رابـرت بـور بر اسـالتر مـي برد عالوهيپژوهي در استراليا نام
جوو كسب 7در دانشـگاه سـوينبورن،6، رووِنا مورو5، پيتر هايوارد4زف ووروسكار ملبورن،

 10.در دانشگاه سانشاين اشاره كرد9و استيو گولد8ماركوس بوسي
در حائز اهميت اين است كه بسياري از آينده نكته و مطرح استراليا پژوهان پيشگام

استيو گولد كه براي دولت. اند يا اسالتر شركت داشته...ا هاي آموزشي عنايت يكي از دوره
شد...ا كرد در كارگاهي با عنايت محلي سانشاين كوست كار مي به او در برنامه. آشنا اي

به» 2025ماروچي«نام  و از آن اي عنوان مطالعه براي شوراي محلي مشاركت داشت
 كوست تحت ها در دانشگاه سانشاين آينده موردي براي كارشناسي ارشد خود در زمينه

و مؤسسه. استفاده كرد...ا نظر عنايت و جوزف ووروس نيز از طريق اسالتر  پيتر هايوارد
به 11نگاري استراليا آينده پژوهي آينده طور جدي به عرصه واقع در دانشگاه سوينبورن

 پژوهي اسالتر در مؤسسه هاي آينده ووروس پس از چند سال حضور در دوره. وارد شدند
شدبهعنوان سخنران در اين مؤسسه مشغولبه 2003نگاري استراليا در سال ندهآي  12.كار
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و در سال در تحقيقي كه راجع به آينده به چاپ 2010پژوهان مطرح استراليا انجام
و عنايت تأثير آموزه رسيد مشخص شد كه بسياري از آنها به نحوي تحت  ...ا هاي اسالتر

و ميان آينده رابطهذيل شكل. اند قرار گرفته پژوهانِ بررسي شده در تحقيق مذكور
خوبيبهاند سوق داده پژوهي مطالعات آينده آنها را به سمت حوزهعوامل يا اشخاصي كه 

1.دهد نشان مي

 پژوهي استراليا هاي پيشگام در آينده چهره.20-1شكل

توسط پاول2در دانشگاه سوترن كراس پژوهي مطالعات آيندهمجازي اولين دوره
شد 1995در سال ...ا با همكاري عنايت3ويلدمان اين دانشگاه از طريق پاول. برگزار

به پژوهي مطالعات آيندهكردن نهادينه فرايند ويلدمان مجوز الزم براي شروع  .دست آورد را

 ريچارد اسالتر

و در نهادي هاي آينده ترين چهره ريچارد اسالتر كه از برجسته كردن ايننهپژوهي در استراليا بوده
واز. حوزه در اين كشور نقش مهمي داشته در انگلستان به دنيا آمده است جمله اصطالحات

. است4»تمدني چالش«اند دست او بسط يافتهبه پژوهي مطالعات آيندهمفاهيمي كه در دانش 
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و محيطي زمانه را ريچارد اسالتر تغييرات اجتماعي، سياسي، تكنيكي »چالش تمدني«ما
و مبهم بشريت اشاره دارد نامد كه به آينده مي او از ديگر مفاهيم كليدي پژوهش. تاريك هاي

و ناكارآمدي شيوه آينده انتقادي مطالعات مفهوم پژوهي هاي غربي آينده هاست كه از ضعف
 اسالتر اين به عقيده. فهم نادرستي دارند» انتقادي«معموالً از اصطالح. نشئت گرفته است

و نه و نه تهديدكننده و اي از روش معناي نقد صرف، بلكه بر مجموعهبهاصطالح نه منفي است ها
به ابزارها داللت مي مي دليل وجود كند كه تر واقعيت اجتماعي را مشاهده هاي عميق توان اليه آنها

و امكان كار آينده ا يعني كاربرد مفاهيم،ه مطالعات انتقادي آينده1.پژوهي را تشخيص داد كرد
و نظريه ايده 2.موضوعات مربوط به آينده هاي انتقادي آينده در حوزه ها

: است يافته بسط اسالتر ريچارد وسيلهبه مرحله چهاردرها انتقادي آينده مطالعات
 آينده، هاي چالش برابردر غربي جهان مفروضات كفايت عدمبا مواجهه)الف
 تازه، مفاهيم ايجاد)ب
 انتقادي، مطالعاتدر تازهاي مرحله آغازو استراليابهاو دعوت)ج
كهدرآن كردن اجرايي براي تالش)د  مؤسسه بنيانگذاريآن نمونهيك استراليا
.استرالياست نگاري آينده

او. عطفي در زندگي علمي اسالتر بود نقطه3تصميم به تحصيل در دانشگاه لنكستر
و آينده«اي با عنوان برنامهدر آنجا ها انتقادي آينده مطالعه. را بسط داد» بشر علم، فناوري

در حالي توسط اسالتر در تز دكتراي او دنبال شد كه در ديگر نقاط جهان كساني مانند
در7هاي مانوا آيندهو مراكزي مانند مدرسه6، يوهان گالتونگ5، ضيا سردار4آشيس ناندي
مي دورنماهاي مختلف خود درباره آينده هاوايي نيز 8.دادند هاي انتقادي را بسط

دكتراي خود را با عنوان نامه اي از پايان اسالتر در شرايط سخت اقتصادي چكيده
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ساله او پس از فراهم شدن فرصتي سه1.منتشر كرد»ها طرحي از مطالعات انتقادي آينده«
و ابزارهاو اتمي عصربه آيندهاز نگاهيبراي تدريس در دانشگاه النكستر آثاري با عنوان 

هاي انتقادي اسالتر شرايط انگلستان را براي پژوهش. را به چاپ رساند2آينده هاي تكنيك
و بنابراين تصميم به  . مهاجرت به استراليا گرفتو اجتماعي درباره آينده مساعد نديد

و هنگام توقفي كوتاه در هاوايي بود كه اسالتر 1986درواقع در سفر به استراليا در سال
در ...ا عنايت. را مالقات كرد-پژوهان مطرح جهان است كه يكي از آينده-...ا سهيل عنايت

و استفاده از سه مقولهبرزمان آن پي اساس كار ميشل فوكو وششناختي بينانه، تفسيري
3.شناسي را براي مطالعات آينده بسط داده بود انتقادي يك نوع

ها فراهم هاي بهتري براي بسط مطالعات انتقادي آينده استراليا در آن زمان فرصت
به. ساخته بود تازگي يكي از علل اين واقعيت اين بود كه دولت فدرال استراليا

به» كميسيون آينده«  1986در سال. بررسي مسائل نوظهور تأسيس كرده بود منظور را
در آينده«از اسالتر دعوت شد تا در نخستين كنفرانس اين كميسيون با موضوع ها

تر اشاره شد كميسيون گونه كه پيش همان4.عنوان سخنران اصلي حضور يابدبه» آموزش
در اسالتر در زمان. اندازي شده بود آينده توسط باري جونز راه حيات اين كميسيون

و چهار رئيس آن همكاري داشت هاي مشاوره سمت 5.اي مختلف با اين كميسيون

اسالتر طراحي ضعيف،. كار خود پايان دادبه 1997كميسيون آينده در سال
و مديريت نادرست را از علل اين اتفاق برمي اما روشن. شمرد ساختار اداري نامناسب

ا پژوهي قلمداد تفاق را تأييدي بر عدم امكان حيات مؤسسات آيندهاست كه اسالتر اين
و  و دستاوردها و ضعف كميسيون مذكور نكرد، بلكه بعدها به بررسي مفصل نقاط قوت

مي. هاي آن پرداخت ناكامي گذاري توانست مبنايي براي پايه دانش حاصل از اين تحليل
روشن اين اميد او به آينده.ب شودنگاري محسو هاي آينده نسل جديدي از مؤسسه

به پژوهش 6.نگاري استراليا سوق داد آينده سوي بنيانگذاري مؤسسه ها او را

___________________________________________________________________________ 
1. Slaughter, R, The Making of a Futurist: An Autobiographical Sketch, 2002, p. 8.  
2. Futures Tools and Techniques 
3. José M. Ramos, From Critique to Cultural Recovery: Critical Futures Studies and Causal 
Layered Analysis, Monograph Series 2003, No. 2, Mercury Print Team, p. 22.  
4. Ibid., p. 23.  
5. Ibid., p. 24.  
6. Ibid.  



 پژوهي جهان آينده 1390

در صورت تمامبه 1989اسالتر از سال و1»آموزش ملبورن مؤسسه«وقت استخدام شد
آ در آنجا دوره و كارشناسي آموزش تعريف كرد كه رويكرد اصلي نها توجه هايي براي ديپلم

2ويكم بيست آموزش براي قرنها انتشار كتابي به نام اين دوره نتيجه. به مطالعات آينده بود

از. بود مي آنجا اما و مطالعات آينده ديد كه مسئوالن مؤسسه ارتباطي را كه او ميان آموزش
و3.ساله اين مؤسسه را ترك كرد كردند، او در پايان قرارداد پنج درك نمي مفاهيم

در اين مدت در ذهن او شكل گرفته بود، پژوهي مطالعات آيندهساختارهايي كه در رابطه با 
و مفاهيم آيندهدر كتابي به نام  اين كتاب به همراه. به چاپ رسيد4هاي قدرتمند ايده ها

و تكنيك« . شدندپژوهي تبديل به منابعي مهم در سراسر جهان براي آينده» هاي آينده ابزار
و مطالعات انتقادي آينده ها گامي ديگر به جلو ها در اين كتاب رويكرد انساني به آينده

مي از ديگر كتاب5.داردمي بر  دانشو7سوم هزاره هاي آينده،6نگاري آينده اصلتوان هاي او
از. را نام برد8آينده مطالعات بنياد منزلهبه جمله قواي بشري براي در كتاب نخست اصولي

و جامعه آينده مي نگاري، نياز به حكمت معطوف به آينده در نهادها . شوند مدرن مطرح
و روش نگاري هاي الزم براي بسط آينده اسالتر در اين كتاب به بررسي ابزارها، مفاهيم

كه. پردازد اجتماعي مي پژوهي بازخورد بسيار مثبتي در محافل جهاني آيندهاو در كتاب دوم
از اندازهاي گسترده داشت به چشم و استعاره اي توجه دارد و ايده ها، نظريه جمله مفاهيم ها، ها

و شبكه سازمان و ابزارها، جنبش ها، روش ها و نوآوري ها و هاي اجتماعي نهايت در كتابدرها
ر ميسوم عناصر بنيادي يك به. شوند ويكرد انتقادي به مطالعات آينده تعيين در اين كتاب
مي مطالعات موردي استراليا از 9.شود جمله كميسيون آينده پرداخته

ازسوي دانشگاه سوينبورن 1999پس از پايان كار اسالتر با دانشگاه ملبورن، در سال
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اين بهترين فرصت. گاه تأسيس كندنگاري استراليا را در اين دانش آينده دعوت شد تا مؤسسه
و اجرايي كردن آنها بود ساله20هاي براي نهادينه كردن انديشه در. او  ژوئيه بنابراين او

در. نگاري استراليا را بنيان نهد آينده بار ديگر به دانشگاه بازگشت تا نخستين مؤسسه 1999
.بررسي خواهيم كردتري هاي اين مؤسسه را به شكل مفصل ادامه فعاليت

 پژوهي آيندهو مجالت مؤسسات.3-20
1مؤسسات تحقيقاتي)الف

و رقابت بين و رقابت بين:2المللي استراليا مركز نوآوري المللي استراليا با نام مركز نوآوري
و مركز مهندسي 1992كنوني مركز نوآوري استراليا در سال  با همكاري دانشگاه سيدني

در ران جانسون يكي از متفكران پيش. تأسيس كرد4را ران جانسون3وارن پيشرفته رو
به او كه مدتي رياست كميسيون آينده. پژوهي است آينده استراليا را نيز برعهده داشته
و فناوري بر توسعه فهم بهتر شيوه در زمينهسال30مدت  اقتصادي هاي تأثيرگذاري علم

ده.و اجتماعي فعاليت كرده است و مديريت و آينده ها پروژه جانسون رهبري پژوهي
و اروپا را برعهده داشته آينده و خصوصي در استراليا، آسيا نگاري براي نهادهاي دولتي
و دولتي براي فهم بهتر كمك به سازمان ACIIC هدف5.است هاي بخش خصوصي
به. هاي آينده است چالش و آژانسطور عمده با نهادهاي داخ اين مركز المللي، هاي بين لي

و مراكز آموزشي ارتباط دارد جمله يونسكو، همچنين شركت از هاي پژوهشي از اولويت. ها
ACIIC و هاي نوظهور، توسعه موضوعات آب، مهاجرت، فناوري توانمي شهري، سالمت
و نقشه برنامه. نقل را برشمردو حمل ازرا ريزي سناريو، پويش محيطي، دلفي جملهه
مي ACIICهستند كه در تحقيقات پژوهي مطالعات آيندههاي روش تحليل6.شود استفاده

و مشخص كردن تأثيرات بالقوه فناوري و اجتماع، هاي نوظهور آنها بر صنعت، بازار، محيط
و فناوري براي شركت و ارزيابي راهبردهاي نوآوري  هاي فني تخصصي، توسعه توسعه
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و ارزيابي مكانيسم در زمينه نوآوري و مشاغل كوچك، طراحي هاي تقويت ارتباط صنعت
و همچنين ارائه از دوره دانشگاه هاي اصلي اين مركز جمله فعاليت هاي آموزشي متنوع

و فناوري اطالعات دانشگاه سيدني. هستند مركز نوآوري استراليا در قالب گروه مهندسي
و ارائه مي دوره به طراحي و كارآفريني جملهاز. پردازد هاي جامعي درباره مديريت، نوآوري

نحوي در آن نقش داشته استبهفناوري كه مركز نوآوري استراليا هاي آينده گزارش
به مي و آينده« توان . اشاره كرد 2015در سال» استراليا فناوري

جملـهاز» آميـز عادالنه، پايـدار، صـلح آينده«با شعار1استراليا مؤسسه: استراليا مؤسسه
و آينده كانون  پژوهي مهـم كنـوني در استرالياسـت كـه بـه تحقيـق در زمينـه هاي تفكر

مي سياستگذاري و اجتماعي كليـو 1994ايـن مؤسسـه را در سـال. پـردازد هاي عمومي
 2008كه تا سـال كليو هاميلتون3.تأسيس كرد كه در كانبرا واقع شده است2هاميلتون

و مقـاالت متعـددي در زمينـه كتـاب،مديريت اجرايي اين مؤسسه را برعهده داشـته  هـا
و هم و هوايي نوشته و هـواي دولـت استرالياسـت اكنون عضـو كميتـه تغييرات آب . آب

از استراليا از صاحبنظران برجسته در زمينـه محققان مؤسسه جملـه موضـوعات مختلـف
و هوا و بيكاري هسـتند گرايي، مردم، مالكيت فكري، مصرفتغييرات آب . شناسي، ماليات
و مقابلـه بـا هاي اين مؤسسه در حمايت از كـاهش گازهـاي گلخانـه بسياري از برنامه اي

 مركـز آينـده 2016استراليا در سال مؤسسه. اند اي در استراليا بوده صنعت هسته توسعه
و بازار كـار رو در زمينه اي اقتصادي پيشه را با هدف انجام پژوهش4كار اشتغال، بيكاري
6.شود از مؤسسان آن محسوب مي5اقتصاددان كانادايي جيم استنفورد. اندازي كرد راه

CSIRO:و صنعتي استراليا درتر مهماز7سازمان تحقيقات علمي ين نهادهاي استراليا
و اجتماعي صنعت زمينه و نقش اصلي آن رشد كارآيي اقتصادي تحقيقات علمي است

از. براي منافع ملي است از50رؤساي اين سازمان كه داراي بيش و بيش 5مركز است
مي هزار كارمند دارد به  CSIROهرچند تمركز. شوند طور مستقيم ازسوي دولت تعيين
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هاي نگاري همچنان در برنامه هاي آينده نيست، اما فعاليت پژوهي مطالعات آيندهصرفاً بر
هاي منابع نخست قرن بيستم گروه آينده براي مثال در اوايل دهه. آن نقشي اساسي دارند

هاي سال گزينه: معضالت آينده«عنوان هاي پايدار اين سازمان گزارشي تحت اكوسيستم
و محيط زيست استراليابراي جمعيت، 2050 ارائه كرد كه در آن به1»فناوري، منابع

.بررسي سناريوهاي مختلف براي استراليا در ارتباط با رشد جمعيت پرداخته بود
و25ميليوني،20در اين گزارش تأثيرات سه سناريوي جمعيتي ميليوني32ميليوني

و بر زيرساخت 2050براي استراليا در سال  مي مسائل زيست ها، منابع 2.شوند محيطي بررسي

و نيازهاي«،»سازي واقعيات فيزيكي مدل« و«،»محيط شهري«،« آنهامردم محيط زيست
.ين فصول اين گزارش هستندتر مهماز»آب آينده«و» انرژي آينده«،»منابع طبيعي

ي واقع در دانشگاه يك مركز پژوهش3هاي پايدار آينده مؤسسه: هاي پايدار آينده مؤسسه
و به انجام پروژه 1996فني سيدني است كه از سال هاي تحقيقاتي مستقل براي استراليا

بر. هايي پايدار مشغول بوده است المللي براي ساختن آينده ديگر نهادهاي بين تمركز
و هدف آن مشخص است، امري كه به استفاده از روش و ابزارهاي آينده از نام ها

مي از4.منجر شده است پژوهي ات آيندهمطالع توان جمله موضوعات پژوهشي اين مؤسسه
و هوا، آينده و مسكن، سازگاري با تغييرات آب هاي غذا، هاي انرژي، آينده شهرسازي

و محيط زيست، آينده هاي منابع، تغييرات اجتماعي، پيشرفت جهاني، منابع ملي
و آيندهو حمل ميهاي آموز از برنامه. هاي آب شهري را نام برد نقل توان شي اين مؤسسه

و دكتراي آينده  هاي پايدار در زمينه به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد
به چالش و مسائل پيچيده سوي آينده هاي ايجاد تغييرات 5. اجتماعي اشاره كرد پايدار

را 2012اين مركز در سال:6نگاري استراليا مركز آينده و هدف خود بنياد نهاده شده است
و نهادها براي بسط ظرفيت آمادگي هدف ما توانمندي افراد، سازمان«: كند چنين بيان مي ها
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و فهم الزامات اين تغييرات بر روي بيني تغييرات منطقه براي آينده، پيش و جهاني اي
ا1.»هاي عمل ماست گزينه نگاري دانشگاه هاي مختلف آينده ين مركز در دورهبنيانگذاران

و در كميته و كرسي سوينبورن شركت كرده عضويت2هزاره هاي بخش استرالياي پروژه ها
سنجي توسط دانشگاه پس از سه سال مطالعات امكان 1996هزاره در سال پروژه. اند داشته

و شوراي آمريكايي دانشگاه للي آيندهالم گروه بين3،اسميتسونين سازمان ملل، مؤسسه ها
و هم و غيرانتفاعي است آمريكايي سازمان ملل تأسيس شد اكنون يك كانون تفكر مشاركتي

مي كه به تحقيقات آينده نگاري استراليا كه در اين پژوهان مركز آينده جمله آيندهاز. پردازد ها
را نام7و جاش فلويد6ماركوس باربر5كريس استوارت،4توان آنيتا كلر، پروژه عضو هستند مي

و كنفرانس آينده 2012نگاري استراليا در نوامبر سال بنيانگذاران مركز آينده. برد نگاري آسيا
ين موضوعاتتر مهم. را در شهر پرت واقع در غرب استراليا برگزار كردندAPFC(8(اقيانوسيه 

و آينده شرايط نزولي، آينده هاي اين كنفرانس پايداري، آينده اي آسيا هاي منطقه هاي شهرها
از هاي آموزشي كوتاه برگزاري دوره. بود حساببههاي اصلي اين مركز جمله برنامه مدت
و علم آينده«براي مثال. آيد مي يك نام برنامه» گرايي هنر روزه با هدف معرفي برخي اي

و استراتژيست ژوهان حرفهپ آينده هاي مورد استفاده روش در هاي پيش اي رو است كه آن را
هاي تحقيقات جهاني سيستم تر در كميته آنيتا كلر پيش9.آنيتا كلر برگزا كرد 2015سال 
به نگري يونسكو عضو بوده است كه هدف آن ايجاد ظرفيت آينده پيش نگاري براي دستيابي

را براي 10»ها طراح آينده» شبكه 2002او در سال.پايدار سازمان ملل است اهداف توسعه
و خلق مسيرهايي براي كاو چشمو كند اي در زمينه خدمات مشاوره ارائه اندازهاي آينده

 11.اندازي كرد موفقيت آينده راه

___________________________________________________________________________ 
1. http://cfaf. com. au/ 
2. Millennium Project 
3. Smithsonian Institution 
4. Anita Kelleher 
5. Chris Stewart 
6. Marcus Barber 
7. Josh Floyd 
8. Asia Pacific Foresight Conference 
9. http://cfaf. com. au 
10. Designer Futures 
11. http://anitasykeskelleher. wixsite. com 



ـ آينده  1395 پژوهي در استراليا فصل بيستم

جان لي مـارتين، پيتـر الزار، ريچـارد نويـل، 1996اين بنياد را در سال1:ها بنياد آينده
و ديگران تأسيس كردند و سازمان شركت. پيتر ساول هاي دولتـي زيـادي در تأسـيس ها

در سـال. ادغام شد2»كار بنياد آينده«در 2002ها در سال بنياد آينده. آن نقش داشتند
و آينـده مؤسسـه«3،»پژوهـان اسـتراليا ينــدهآ جامعـه«ايـن بنيـاد بـه همـراه 2007 هــا
 2013پس از يك سلسله مشكالت مالي در سال. را تشكيل دادند4»نگاري استراليا آينده

بنيـاد5.كنترل بنياد را برعهـده گرفـت» هاي استراليا بنياد آينده«شركت جديدي به نام
به آينده و فهم عميق نسبت منـابع. كنـد آينـده عنـوان مـي ها هدف خود را ايجاد عالقه

كننـد كـه اغلـب آنهـا در اسـتراليا اعضاي آن تأمين مـي مالي اين سازمان غيرانتفاعي را
و اجتمـاعي دانشـگاه فنـي دفاتر اين سازمان پيش. حضور دارند تر در گروه علوم انسـاني

. سيدني واقع شده بودند
چهـار– 2100اسـتراليا«نـام كوتـاهي را بـا مقاله 2014در سال ...ا سهيل عنايت

 ها منتشر كـرد كـه در آن چهـار سـناريوي متفـاوت بـراي آينـده در بنياد آينده» آينده
مي 2100استراليا در سال . شود مطرح

هـاي بهداشـتي نوعي مراقبـت» تحول بزرگ«يكي از علل وقوع سناريوي اول با نام
اساس ژنـوم، محـلبري هر شخص را شده است كه در ابتداي تولد احتمال زندگ شخصي

و درآمد مشخص مي اي بـراي هـر كـودكي بـا هـدف نتيجه نقشهدر. كند زندگي، والدين
و 2100طبـق ايـن سـناريو در سـال. شـود رسيدن به بيشترين سالمت فراهم مي يوگـا

و مصرف الكل كاهش چشمگيري يافته است حق بيمـه بـراي كسـاني. مراقبه رايج شده
از. كننـد بسـيار پـايين اسـت هاي بهداشتي را رعايـت مـي كه روش از50بـيش درصـد
. كننـد ها از يـك رژيـم غـذايي گيـاهي بـا مقـادير كـم گوشـت اسـتفاده مـي استراليايي

و كاالهاي كوچك در آن زمـان بسـيار معمـول چاپگرهاي سه بعدي براي توليد خوراك
و شـهرها بـراي طراحي خانه. شوند مي و سـالمت هوشـمند افـزايش بهـره ها، دفاتر وري

مي. خواهند بود و مفهوم خانه در سال بسياري در خانه كار كـامالً دگرگـون 2100كنند
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و استراليايي بودن پيوندي نخواهند داشت. شود مي » تحول بـزرگ«در سناريوي. قوميت
و دولت استراليا به ملت براي يكپارچه شدن بـا اتحاديـه . كنـد مـي آسـيا كمـك رهبري

 سياست بيش از آنكه وابسته به ملل مختلف باشد، به اتحادي متشكل از هـزاران جامعـه
و ساير انرژي. محلي وابسته خواهد بود طبـق. هاي پاك رايـج هسـتند انرژي خورشيدي

و سالم شادتر، ثروتمندتر، عادالنه 2100سناريوي اول استراليا در سال  1.تر خواهد بود تر

كه در2ظهور هندوچين» 2050هاي بزرگ جنگ«ريوي دوم با عنوان مطابق سنا
و- درحال افول اي از مناقشات ميان هسته ابتدا خطري نداشت به سلسله آمريكا

را استراليا متأسفانه جبهه.و آسياي درحال ظهور تبديل شده است- انگلستان  اشتباه
و به دنياي كهن وفادار مي اين گزينش نابودي كامل اقتصاد نتيجه. ماند انتخاب كرده

و استفاده از فناوري محاصره. است هاي پيشرفته سبب ايجاد اختالل در سيستم دريايي
و اطالع و اقتصاد جهان درحال سقوط است غذايي طبق اين سناريو سرانجام. رساني شده

در در پايان قرن بار ديگر توسعه آغاز مي از50شود، اما هايي جدي آن آسيبسال پيش
به. به آن وارد آمده است اقتصاد جهاني هنوز آسيامحور است، اما در اين ميان سودي

مي. رسد استراليا نمي و جنگجويان هنوز حضور كار جوامع خودمختار بهتر پيش رود
و شركت. دارند و از فناوري شهرها هاي جديد نه براي ها وضعيت مناسبي نداشته
ميسازي بهينه  2100در اين سناريو در سال. كنند، بلكه براي برقراري امنيت استفاده

فقيرتر، 2100استراليا در سال. استراليايي بودن به معناي سفيدپوست بودن است
و بيچاره 3.تر خواهد بود نابرابرتر، بيمارتر

و هوايي بزرگ«در سناريوي و مهاجر» تغيير آب ان سطح آب درياها افزايش يافته
و جاب و هوايي . ها را ناچار به كوچ از سواحل كرده است جايي خاك، استرالياييهآب

و سخت و در آستانه دولت قدرتمندتر چنانكه بسياري. جنگ قرار دارد گيرتر شده است
هاي فناوري. اتفاق خواهد افتاد 2130از كارشناسان معتقدند عصر يخبندان بعدي در 

و حتي شهرهاي شناور تمركز خواهد كردجديد بر انطباق با اي .ن نوسانات، مواد جديد
بر سناريوي چهارم نشانگر استراليايي است كه در آن نويدهاي آغاز قرن مبني

___________________________________________________________________________ 
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و تغيير ارزش استفاده از فناوري را هاي جديد سالمت و تمام سيستم ها حقيقت نداشته
ند بر نابرابري بوده است تحت كه مبتني با اين وعده. اند ادهتأثير قرار ها براي ثروتمندان

و كالس هاي مراقبه سالمت به ارمغان آورده، داشتن غذاي ارگانيك، آموزگاران شخصي
و ورزش پناه برده اما فقرا به مك اند تا فراموش كنند جهان به كساني دونالدها، الكل

آنها كه قادر به انطباق. دهندهاي جديد وفق دهد كه بتوانند خود را با فناوري پاداش مي
و بيچاره خود نبوده نوآوري به افزايش شكاف اجتماعي منجر شده. اند تر شده اند فقيرتر

.ترين است، آمريكا يا استراليا ين مسابقه اين است كه كدام كشور چاقتر مهم. است
ت) NFA(آژانس نويل فريمان):NFA(آژانس نويل فريمان أسيس در كه نام آن هنگام

و در سال1»كار استرالياو كسب شبكه« 1992سال  جهاني شبكه«به 1998بود
هاي فعاليت تغيير نام داد يكي از بازيگران كليدي در توسعه2»كار استرالياو كسب
از اين نهاد درواقع نسخه. نگاري در استراليا بوده است آينده جهاني شبكه«اي استراليايي
طي جمله آيندهاز. مريكا بودآ» وكار كسب سال نخست10پژوهان فعال در اين سازمان

، كيت5، ريچارد نويل4، ريچارد اكرسلي3توان ريچارد اسالتر، پيتر شوارتس فعاليت آن مي
مي جمله پروژهاز. را نام برد7و كيس فاندر هيدن6سوتر به هاي اين نهاد هاي آينده«توان

اين ها ويراستاري مجله ريچارد اسالتر سال. اشاره كرد» كار استرالياو بديل براي كسب
هاي آموزشي با عناويني همچنين دوره. را برعهده داشتABN8 گزارشسازمان به نام 

 ايده«،»آمادگي براي اقتصاد دانش«،»عموميهطرح سناريو براي حوز«مختلف همچون 
و 1995هاي در سمينارهايي كه در سال. در اين سازمان برگزار شده است» كارو كسب
و سناريوهايي براي آينده برگزار شدند آينده 1998 خود آسيا بررسي استراليا در آسيا
با 2002پس از تغييراتي اساسي در سال. شدند آژانس نويل فريمان نام تازهاين سازمان

)NFA (و ريچارد نويل حيات تازهو نقش برجسته تمركز. اي يافت اوليور فريمان
براي مثال اين آژانس سناريوهايي براي. ها اكنون بر روي طراحي سناريو بود فعاليت
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 در باب آيندهRMIT2سالمت، براي دانشگاه فني بيمه در باب آيندهNRMA1شركت
توليد برق، براي شركت در باب آينده Pacific Powerناوري گرافيك، براي شركتف

Telstra و براي شركت  در باب آينده Wilhelm Wilhelmsenدر باب پهناي باند
در. كشتيراني انجام داده است همچنين اين سازمان همراه با دولت محلي ايالت ويكتوريا

و هايي در باب آينده پروژه هاي جمله كتاباز. صنايع مادر مشاركت داشته است دولت
در جهان براي سناريوهايي: آينده انداز چشمتوان مهم منتشر شده در اين دوره مي

و ريچارد واتسون را نام برد كه در سال 2040 3.به چاپ رسيد 2012اثر اوليور فريمان

و مهندسي استراليا و مهندسيASTEC(:4(شوراي علم، فناوري شوراي علم، فناوري
5استرالياو مهندسي فناوري،با نام شوراي علم 1977عنوان نهادي دولتي در سال استراليا به

و مهندسي استراليا. تأسيس شد و در ابتدا در باب سياستگذاري شوراي علم، فناوري ها
و فناوري به دولت مشاوره برنامه م هاي متنوع مربوط به علم اين مرحله شامل. داديمستقل

مطالعاتي در باب علوم دريايي، منابع انرژي، روبوتيك، علوم فضايي، الكترونيك، دانش 
و سياستگذاري هسته و ارتباطات و آموزشي بود اي، فناوري اطالعات هاي در سال. هاي علمي
مي اين شورا بعد و راهبردهاي بلندمدت را پوشش .داد موضوعاتي همچون جهات آينده

و مهندسي استراليا و فناوري براي«اي با عنوان در مطالعه شوراي علم، فناوري سازگاري علم
 آينده دهنده نگاري را براي فهم نيروهاي شكل آيندهفرايندهاي» 2010نيازهاي آينده در 
هاي زيستي آب، جمله موضوعات اين مطالعه، جامعه، رفاه، چرخهاز. بلندمدت اجرا كرد

و عاليق جوانان بودند پايداري، شبكه هاي اين مطالعه بين سال. هاي اطالعات، پيري جمعيت
به 1996و 1994 و برخي. داشتبردرميليون دالر هزينه5/1طور مستقيم حدود انجام شد

و منابع  وزير نخست 1997در دسامبر. اند ناكافي انتقاد كردهاز آن به سبب بررسي سطحي
و فناوري در دولت اي در زمينه وقت جان هوارد تغييراتي را در ساختارهاي مشاوره علم

و مهندسي استراليايكي از اين تغييرات ادغام. جديد اعالم كرد و شوراي علم، فناوري
و تشكيل شوراي علم و مهندسي نخست وزير و نوآوري نخست وزير شوراي علم ، مهندسي
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و مهندسي استراليا انحالل. بود با كاهشي در تالش 1998در سال شوراي علم، فناوري
و ارزيابي تكنولوژي همراه بود آينده استراليا در زمينه 1.نگاري

 آموزش دانشگاهي)ب

برگـزاري هـاي آمـوزش بـه آينـده دانشگاه كاتوليك استراليا ساليان متمـادي در زمينـه
از دوره از مراكـز ايـن. هاي آمـوزش پرداختـه اسـت دكتراي آينده جمله دوره هاي متنوع

2علوم آموزشـي استرالياسـت پژوهي آموزش مشغول هستند مؤسسه دانشگاه كه به آينده

و هنرها واقع شده است كه در دانشكده دانشگاهي بر تعلـيم تمركز اين مؤسسه. آموزش
و تقويت سيستم بيستو تعلم در قرن  هـايي بـراي حمايـت از نتـايج مثبـت بـراي ويكم

و خانواده 3.هاي آنهاست كودكان، نوجوانان

و راهبردي وابسته به وزارت دفاع واقع در كانبرا دوره در مركز مطالعات دفاعي هايي
كه روش. كند برگزار مي4مطالعات راهبردي با همكاري دانشگاه دكين زمينه در هايي

از اين مطالعات مورد استفاده قرار مي ريزي سناريو، گفتگوي برنامه: گيرند عبارتند
و غيره هاي يكپارچه، مصاحبه راهبردي، آينده 5.راهبردي، پويش محيطي

در دانشگاه 2015صورت رسمي در سال به6هاي كشاورزي آينده سيستم مؤسسه
هاي هاي آينده برگزاري دورهه داراي سابقهاين دانشگا. تأسيس شد7مركزي كوينزلند
غني كه دانشگاه مركزي كوينزلند در يك منطقه آنجايي از8.است دكتر انتقادي در دوره

در مذكور براي حمايت از پژوهش به لحاظ كشاورزي واقع شده مؤسسه هاي عميق
9.صنعت كشاورزي تأسيس شده است زمينه

___________________________________________________________________________ 
1. Matthew James, Australia 2020: Foresight for our Future, Department of the Parliamentary 
Library, Information And Research Services, No,18, 2001.  
2. Learning Sciences Institute Australia (LSIA) 
3. https://lsia. acu. edu. au 
4. Deakin University 
5. Foresight Practice in Australia: A Meta-scan of Practitioners and Organisations, 
Monograph Series 2004, No. 7, Printed in Melbourne by Swinburne Press, p. 64.  
6. The Institute for Future Farming Systems 
7. Central Queensland University 
8. Foresight Practice in Australia: A Meta-scan of Practitioners and Organisations, 
Monograph Series 2004, No. 7, Printed in Melbourne by Swinburne Press, p. 64.  
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و محلي هاي منطقه مركز آينده و هدفCeRRF(1(اي در دانشگاه دكين واقع شده
از هاي پژوهشي نوآورانه بـه نهادهـاي منطقـهحل راه اصلي آن ارائه و محلـي مختلـف اي

و سـازمان  و مـردم جملـه از2.هـاي غيردولتـي اسـت طريق همكاري بـا صـنعت، دولـت
 اهاي محلـي منطقـهو شـور G21هاي اخير ايـن مركـز كـه بـا همكـاري سـازمان پروژه

و» هـاي اقتصـادي جيالنـگ آينده«انجام شده است3جيالنگ نـام دارد كـه بـه معرفـي
پـردازد كـه داراي ظرفيـت جيالنـگ مـي فرصت اقتصادي نوظهور در منطقه پنج تحليل

و جذب سرمايه از ديگـر. هـاي اقتصـادي پايـدار هسـتند نتيجه ايجاد آيندهدرهاي كالن
» جيالنگ، راهبردي براي رشد پايـدار طرح منطقه«دپژوهي در اين منطقه هاي آين پروژه

 منطقـه در حـوزه هاي آينده به معرفي چالش 2050است كه با در نظر داشتن افق سال
و با طرح سـناريوهاي مختلـف بـراي و اقتصاد پرداخته محيط، سكونت، قدرت اجتماعي

ازساله20ساله، هاي پنج آينده هـايي بـراي رسـيدن بـه سياسـتگذاري سال20و باالتر
مي آينده فـرد بـه ايـن طـرح كـه در سراسـر اسـتراليا منحصـر. دهد هاي مرجح پيشنهاد

و 2007و 2006هـاي شـود در سـال محسوب مـي  و صـدها سـازمان بسـط پيـدا كـرد
و اجتمـاعي G21كارشناس از شوراي  و ديگر نهادهاي محيط زيسـتي، اقتصـادي ، دولت

كارشناسـي برگـزاري دوره دانشـگاه دكـين سـابقه4.اند قه در اجراي آن سهيم بودهمنط
و فرهنگـي را داراسـت ها در مدرسه آموزش آينده توسـط پروفسـور. مطالعات اجتمـاعي
و موضوعات اصـلي در اين دوره به5نوئل گوگ و پژوهـي مطالعـات آينـده معرفي مفاهيم
و فرهنـگ بينـي آينـده هـاي پـيش اي از روش مجموعه هـاي بـديل در آمـوزش، جامعـه

توسـط) 2016نـوامبر(» خاورميانه آينده«همچنين اخيراً همايشي با عنوان6.پردازد مي
ويـژه سرنوشـت سياسـي ايـن منطقـه، بـه اين دانشگاه برگزار شده كه در آن بـه آينـده 

و كودكان اقليت و زنان . پرداخته شده استها
پژوهي توجه هايي است كه به آينده ترين دانشگاه دانشگاه سانشاين كوست از قديمي

___________________________________________________________________________ 
1. The Centre for Regional and Rural Futures (CeRRF) 
2. http://www. deakin. edu. au/cerrf 
3. Geelong Region 
4. The G21 Geelong Region Plan - a Sustainable Growth Strategy, p. 4.  
5. Noel Gough 
6. Foresight Practice in Australia: A Meta-scan of Practitioners and Organisations, 
Monograph Series 2004, No. 7, Printed in Melbourne by Swinburne Press, p. 65.  
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و به ارائه مدرك در اين زمينهو ارائه» پژوهي مطالعات آينده«اي آموزشي با عنوان دوره داشته
يك كنندگان در اين دوره شركت. پرداخته است  ماهه با دانش بنيادي حوزه هاي معموالً

و ابزارهاي هاي آينده ها، روش آينده مي پژوهي مطالعات آيندهپژوهي، مفاهيم . شوند آشنا
با اي است كه سال هاي برجسته از چهره...ا سهيل عنايت پژوهي هاي آينده برنامه ها

1.دانشگاه سانشاين كوست همكاري داشته است

تأسيس شده 2015واقع در دانشگاه گريفيث كه در سال2هاي قانون مركز آينده
ويكم معرفي است هدف خود را بازسازي چگونگي تفكر در باب قانون در قرن بيست

و كه فناوري آنجااز. كند مي و مهاجرت گسترده هوا، تجارت بينهاي نو، تغيير آب المللي
نظر سبب ايجاد تحوالتي در تفكر قانونگذاري شده است ايجاد چنين مؤسساتي ضروري به

و طبيعت«هاي اين مركز شامل برنامه. رسد مي و تغيير قانون، حكومت«3،»قانون داري
و نوآوري«،»جهاني . هستند»و وكالت قانون، آموزش قانون آينده«و» قانون، ريسك

مي از مؤسساتي كه با مركز آينده اخالق، توان مؤسسه هاي قانون همكاري دارند
و قانون و قانون4حاكميت را نام برد كه براي از ميان بردن خأل ميان اخالق، حاكميت

و قانونگذاري اكولوژيكي در استرالياي آينده«همايش. تأسيس شده است حاكميت
او» شمالي توسط اين مركز برگزار خواهد شد كه نتايج پژوهشي 2017اخر سال در
و طبيعت» ساله در قالب برنامه سه شد مركز آينده» قانون . هاي قانون در آن عرضه خواهند

هاي مختلف در فضاي دانشگاهي استراليا از عنوان دوره»ها آينده«تثبيت مفهوم
 هاي طراحي نام يك دوره براي مثال آينده. هاي گوناگون مشخص است آموزشي در زمينه

دو يك ازسوي گروه ) RMIT(مجازي است كه در دانشگاه فني سلطنتي ملبورن ساله ساله تا
و ارتباطات اين دانشگاه برگزار مي تاكنون 2007از سال» هاي پايدار آينده» دوره. شود رسانه

و اجتماعي اين دا نشگاه برقرار بوده است كه در آن در گروه مطالعات جهاني، شهري
و تكنيك مجموعه و اصول مي اي از مفاهيم كليدي همچنين. شوند هاي پايداري آموزش داده

به» كار جهانيو هاي پايدار كسب آينده» دوره هاي منظور آموزش آينده ازسوي گروه مديريت
___________________________________________________________________________ 

1. Ibid., p. 66.  
2. Law Futures Centre (LFC) 

به توانمي ايشان هايكتاباز. است اخترخاوري افشين عهدهبر قانون هايآينده مركز برنامه اين مسئوليت.3
. كرد اشاره»سياستو المللبين حقوقدر تغييرو محيطيزيست اصول: زيست محيط جهاني حاكميت«

4. The Institute for Ethics, Governance and Law (IEGL) 
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و زيستكار جهاني با تمركز بر پايداري اجتماعي، اقتصاو متنوع كسب محيطي ارائه دي
به 2015از سال1»هاي سياستگذاري آينده» بر اين دوره عالوه. شود مي وسيله گروه تاكنون

و اجتماعي با هدف توسعه مي مطالعات جهاني، شهري . شود تفكر راهبردي برگزار
و با قدمت بر دوره عالوه و تفكـر آينـده»، برنامه»مطالعات آينده«كوتاه  توسـعه هـا
و رابـرت بوركـه ...ا كار دانشگاه ملبورن توسط سـهيل عنايـتو در گروه كسب» راهبردي
2.شود برگزار مي

و خدمات مشاوره شركت)ج  اي آينده ها

پژوهـان، پژوهشـگران، نگاري، آينـده اي متشكل از تحليلگران آينده ها، شبكه طراح آينده
و استراتژيست متخصصـان سياسـتگذاري اسـت كـه هـدف خـود را الهـام هاي نوظهـور

و نهادهـا در طراحـي آينـده  و توانمندسـازي افـراد هـاي آنهـا معرفـي بخشيدن، تشويق
اي بـه نـام شده پژوه شناخته اين شركت كه در شهر پرت واقع شده توسط آينده. كند مي

تـوان بـه همگرايـي مـي هاي پژوهشي ايـن شـبكه از زمينه. آنيتا كلر تأسيس شده است
و تكنولوژي، اقتصاد صنايع نو، آينده و ريسك در خـدمات آموزش، آينده موسيقي نگاري

و آينـده  و پايـدار و از روش3.حاكميـت جهـاني اشـاره كـرد اجتماعي، انـرژي بـديل هـا
راهبـردي، توان بـه تفكـر راهبـردي، توسـعه رويكردهاي مورد استفاده در اين شبكه مي

و سناريوسازي اشاره كرد اي، هوش مشاركتي، شبيه اليه-ل علّيتحلي .سازي
تأسيس شده است در5توسط كارول يونگ 1999كه در سال4اكواستپس مؤسسه

و توسعه زمينه و سازمان راهبردي با دولت مركزي، دولت آموزش هاي غيردولتي هاي محلي
» پايدار توسعه«هاي اين مؤسسه محور اصلي برنامه. كند حامي محيط زيست همكاري مي

و پژوهي مطالعات آيندهرهبري راهبردي، شركتي متخصص در زمينه Futureware. است
اين شركت در سيدني. ادگيري سازماني است كه رابرت بوركه آن را تأسيس كرده استي

و مركزي، سازمان و مشاوره به دولت محلي و در آموزش و شركت است مي ها . دهد ها مشاوره

___________________________________________________________________________ 
1. http://www1. rmit. edu. au 
2. https://mbs. edu 
3. http://members. iinet. net. au 
4. EcoSteps 
5. Carole Young 
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ها، تحليل آينده ها، منظره پژوهي استفاده شده در اين شركت مثلث آينده هاي آينده روش
مي اليه- ور، تحليل علّيمسائل نوظه و سناريوسازي را شامل نام1هاي هوشمند آينده. شود اي

و در زمينه2اي است كه برت پپلر شركتي مشاوره ريزي برنامه آن را تأسيس كرده است
و در كشورهاي مختلفي از و سناريوسازي تخصص دارد جمله آمريكا، آلمان، نيوزلند راهبردي

و آينده هاي اين شركت اغلب در حوزه پروژه. كندميو سنگاپور فعاليت  و هوش هاي دفاع
و ايوانا ميلوشويچ آن را ...ا كانون تفكري است كه سهيل عنايت4متافيوچر3.اند جرم بوده

و آينده و جهان تأسيس كرده و مرجح و اسطوره بيني هاي بديل را ها هاي بنيادي آنها
ت. كاود مي به ها، نشست پژوهي با استفاده از كارگاه فكر آيندهاين كانون و تحقيقات خود ها

و ملي براي ايجاد آينده سازمان و مؤسسات محلي مي ها و مرجح كمك 5.كند هاي بديل

 10سفرهاي راهبردي،9)پيتر ساول(8راهبردي گروه مشاوره،7)پيتر اليارد(6هاي مرجح آينده
في) 1994- 11گري ساليبا( در از ديگر شركت 12)2002چشم آينده،(وچرآيو هاي فعال

و پژوهي، آينده آينده زمينه .هستند پژوهي مطالعات آيندهنگاري

 پژوهي مجالت آينده
 ويك بيستقرن مجله

يك بيستمجله قرن و از سوي 13و .شدميمنتشر» استراليا كميسيون آينده«با بودجه دولتي
اَشلي كرافوردشدن بستهو 1999تا سال 1990از سال . بود 14مجله، ويراستاري آن بر عهده

وگستره محتوايي تغييراتي توسط كرافورد در آن اعمال 1999تا 1994هاي سالالبته بين
___________________________________________________________________________ 
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2. Brett Peppler 
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13  ٢١ C Magazine 
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مانند نوام چامسكي نيز در آن قلم هايي حتي چهرهكهاي گونهبهشد المللي بينمجله
م. زدند مي .ممكن در آن به چاپ رسيدهاي آيندهزيادي درباره هاي مقالهدت فعاليت در

 2003- 2006 هاي مونوگراف مجموعه

و«نگاري استراليا براي آينده تحقيقاتي مؤسسه بخشي از برنامه1ها اين مونوگراف خلق
و همان3بودند كه با حمايت بنياد پرات2»نگاري اجتماعي حفظ آينده گونه انجام شدند
مي AFIتر ذكر شد ستون فقرات كار پژوهشي كه پيش ويراستار كل اين. شدند محسوب
 بعد به بررسي اجمالي اين مجموعهقسمتدر. جلدي ريچارد اسالتر بود10 مجموعه
. پژوهي استراليا خواهيم پرداخت فرد در سير آيندهبهمنحصر

 آينده اخبار

كهاي خبرنامه براي)Futures Foundation(ها آيندهبار در سال توسط بنياد6است
به 2018كه در آخرين شماره اين مجله در سال هايي مقاله. شود اعضاي آن منتشر مي

و همكاري«: شودميچنين موضوعاتي را شامل اند رسيدهچاپ چرا كنجكاوي
آز«،»مهم آينده هستندهاي مهارت و نبرد براي آينده: اديآفرينش ،»قدرت، كنترل

و كار با هاي فرصتتعيين« كه 100«،»راهبرديگاري آيندهكسب هزار صنايع كوچك
استراليايي جان لي مارتين مدتيي پژوه پرآوازه آينده.»در دو دهه بايد پديد آيد

.ه استعهده داشتبر»ها آيندهبنياد«ويراستاري اخبار آينده را در قالب مؤسسه 

 مؤسسات آينده نگاري.4-20
 نگاري استراليا آينده مؤسسه

و آموزشي تحصيالت تكميلي در سـال4نگاري استراليا آينده مؤسسه يك واحد تخصصي
از مجموعـه بود كه در دانشگاه فني سوينبورن واقع در ملبـورن بـراي توسـعه 1999 اي
و پژوهش برنامه . نگـاري عملـي تأسـيس شـد آينـده هاي تحصيالت تكميلي در زمينه ها

___________________________________________________________________________ 
1. Monograph Series 
2. Creating and Sustaining Social Foresight 
3. Pratt Foundation 
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ان بــا موضــوع ظــاهراً شــركت كــردن معاونــت وقــت دانشــگاه در ســميناري در انگلســت
ايـن مؤسسـه بـا1.نگـاري اسـتراليا بـوده اسـت تشكيل مؤسسه آينده نگاري جرقه آينده

و بين حمايت خـود. دسـت آورد بـه المللي ممتازي هاي باري جونز، بالفاصله جايگاه ملي
بر كمك به دانشگاه سوينبورن در بسط راهبردهاي خـاص آن، اهـداف اين مؤسسه عالوه
ميمشخصي را دنبا ازل :كرد كه عبارتند

2،نگاري راهبردي المللي براي آينده كردن مركزي بين فراهم-

و اجراي برنامه- ،هاي تخصصي در سطح جهاني طراحي
و كاربردهاي آينده- ،نگاري انجام مطالعات بنيادين در باب ماهيت
،ها نگاري در سازمان تمركز بر تحقق آينده-
.در استراليا3نگاري اجتماعي آيندهتالش براي ظهور-

و پژوهي مطالعات آيندههاي با بسياري از سازمان نگاري استراليا آينده مؤسسه
از آينده و فدراسيون4جهاني آينده جمله جامعه نگاري در سراسر جهان همكاري داشت
به رياست استراليا نگاري آينده مؤسسه مدير 2001در سال.5پژوهي مطالعات آيندهجهاني

شد پژوهي مطالعات آيندهفدراسيون جهاني   نگاري استراليا آينده مؤسسه بنابراين. برگزيده
و انتشار اين. المللي پيشرو در اين زمينه دسترسي داشته است به دانش بين تنها به توليد

نگاري آينده آن اجرايي شدن كرد، بلكه هدف اوليه دانش دانشگاهي استاندارد توجه نمي
و جامعهو هاي مختلف دولت، كسب در حوزه 6.مدني بود كار، آموزش

و مديريت اين مؤسسه را برعهده داشت 2004ريچارد اسالتر تا سال . كرسي استادي
هاي كالن، اينو در نتيجه تغيير سياست 2004اما با تغيير مسئوالن دانشگاه در سال

و در مدرسه شدو كسب مؤسسه منحل پس از اسالتر، پيتر. كار دانشگاه سوينبورن ادغام
براي) نگاري استراتژيك كارشناسي ارشد آينده( MSFهايوارد، هدايت آن را با نام جديد

پس از هفده سال به پايان خواهد 2017اين برنامه در سال. آينده برعهده گرفت يك دهه

___________________________________________________________________________ 
1. Peter Hayward and Joseph Voros, the Master of Strategic Foresight at Swinburne 
University 2001-2016.  
2. Strategic Foresight 
3. Social Foresight 
4. World Future Society 
5. World Futures Studies Federation 
6. Australian Foresight Institute, Monograph Series 2003, No. 1.  
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در آينده مؤسسه. رسيد به كمكو اجتماعي نگاري آينده فهم زمينهنگاري استراليا توانست
نگاري، انجام تحقيقات استراليا، حمايت از ظهور نسلي جديد از فعاالن آيندهدرآن خلق

و پژوهي مطالعات آينده شناختي در زمينه بنيادي با تمركز بر روي نوسازي روش
و مركز جهاني در زمينه آينده و تبديل شدن به يك الگو الذكر هاي فوق نگاري عملي

 بعدي،تك هاي روش برابردر»ها آينده انتقادي مطالعات«. موفقيت زيادي كسب كند
جملهاز»يكپارچه هاي آينده«و اجتماعو فردبه توجه عطفبا»اجتماعي نگاري آينده«

1.يافتند بسط مؤسسه اين هاي پژوهشدركه بودند مفاهيمي

بر نگاري استراليا آينده مؤسسه قرار داد تا هدفي» نگاري راهبردي آينده«تمركز خود را
و پژوهش عملي پژوهي آينده تر در زمينه هاي خود را از تحقيقات دانشگاهي تر را دنبال كرده

در بر دوره عالوه. متمايز كند  مؤسسهمقاطع مختلف ستون فقرات كار پژوهشي هاي آموزشي
سه پروژه نگاري استراليا آينده و حفظ آينده«ساله با نام اي 2»نگاري اجتماعي در استراليا خلق

. كرد بود كه يك بنياد بشردوستانه از دانشگاه ملبورن آن را حمايت مالي مي
به چهار مرحله : طور خالصه موارد زير بودند تعريف شده براي تحقق اين هدف

 نگاري در زندگي روزمره، نگاهي دقيق به كاربردهاي آينده)الف
و آموزش مهارت چگونگي)ب  پژوهي، هاي آينده فراگيري
و هاي آينده به كارگيري روش تحليل دقيق شيوه)ج پژوهي در سراسر جهان
 هاي شاخص فعال در اين زمينه، چهره
و شبكه پيشنهاد تعدادي طرح)د اي براي حمايت از يك ظرفيت هاي نهادي
3.نگاري پيشرفته در سطح ملي آينده

مي درس نگاري استراليا گرفت آينده مؤسسه هاي چهارساله توان از فعاليت هايي كه
و تمركز بر آينده: عبارتند از و اجرايي كردن آن، تعادل ميان نگاري راهبردي دروني

و تحقيقات، نقش مركزي نوسازي روش و چارچوب بيروني، نقش انتشارات هاي شناختي
4.چندگانه، هيئت رئيسه، دسترسي مجازي به دستاوردهاي مؤسسه

___________________________________________________________________________ 
1. Richard Slaughter, Road Testing A New Model At The Australian Foresight Institute, 
Futures 36, pp.,837–852.  
2. Creating And Sustaining Social Foresight In Australia.  
3. Richard Slaughter, Road Testinga New Model At The Australian Foresight Institute, 
Futures 36, pp. 837–852.  
4. Ibid.  
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و دامنه برنامه سازي، تحقيقات نگاري استراليا تنها به مفهوم آينده تأثيرات مؤسسه ها
و تعيين چارچوبنظ و آينده هاي مطالعات آينده ري اين. نگاري محدود نبوده است پژوهي

به هايي كاربردي توان از پروژه واقعيت را مي وسيله فعاالن اين مؤسسه تشخيص داد كه
مي. اند براي نهادهاي مختلف به انجام رسيده به براي مثال هاي بلندمدت آينده«توان

ا به استفاده از آينده: ستراليامسكن براي و انتخاب منظور كاوش در چشم نگاري هاي اندازها
به 2004اشاره كرد كه در سال1»بديل و جوزف ووروس آن را ريچارد اسالتر، تري بروكه

و مسكن انجام دادند سفارش مؤسسه مطالعات هدف اين مقاله شرح حوزه. تحقيقات شهر
اس آينده و امكان تفاده از آن براي فراهم ساختن ساختاري براي مشخص كردن نگاري

بر تفاسير خالقانه اين مقاله عالوه. بلندمدت در استرالياست مسائل اصلي مسكن در آينده
و روندهاي ساختاري هاي ممكن مسكن مشتمل بر تحليل نظام از آينده مند آن متغيرها

نگاري معرفي اين هدف اصلي اين فرآيند آيندهبنابر. بود كه بر نتايج ممكن تأثيرگذار بودند
و بررسي20تا15و بسط چند سناريو در باب ماهيت نظام مسكن استراليا در  سال آينده

و سياست 2.هاي ضروري اين حوزه بوده است پيامدها

هاي بالقوه بندي ويژگي نگاري از روش پويش محيطي براي حيطه اين آينده:اول مرحله
شد آيندهو موضوعات مرتبط با حوزه بدين منظور. هاي مسكن استراليا استفاده

و چهره هاي دانشگاهي در شهر كارگاهي با حضور مسئوالن دولتي، نمايندگان صنايع
د. بريسبين برگزار شد و گفتگو بهپس از بحث عنوان رباره موضوعات مختلف دو زمينه

شد تمركز اين فرآيند آينده نقطه مساعدت«و» هاي مسكن انتخاب«: نگاري انتخاب
شد20زماني همچنين بر روي بازه.»مسكن هاي به عمل در تحليل. سال توافق حاصل

و عالقهعدم تعه: هاي مطلوب نيز مشخص شدند ازجمله آمده موانع رسيدن به آينده د
و مسكن، چشم هاي مسكن انداز تنگ نسبت به سياستگذاري دولت به يك سياست شهر

. مهم عنوان يك مسئله در تمام سطوح دولت، عدم تشخيص مسكن به
و تحليل روند بود نگاري مشتمل بر پيش اين آينده:دوم مرحله مطالعات نتايج. بيني

___________________________________________________________________________ 
1. Long-term Housing Futures For Australia: Using ‘Foresight’ To Explore Alternative 
Visions And Choices.  
2. Terry Burke, Richard Slaughter And Joseph Voros, Long-term Housing Futures For 
Australia: Using, Foresight’ To Explore Alternative Visions and Choices, AHURI Positioning 
Paper No. 73, April 2004, p. 1.  
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پستر انجاي مسكن كه پيشپژوهي آينده در اختيار1نگريم شده بودند طي فرآيند
. ها قرار گرفت كارگاه
دو كارگاه:سوم مرحله و ملبورن برگزار شد كه هايي در سه شهر سيدني، بريسبين

شد تكنيك آينده و سناريوسازي تحليل آينده: نگاري در آنها به كار گرفته . هاي انتقادي
كنندگان خواسته شد الزامات سناريوهاي ساخته شركتاز هاي در كارگاه:چهارم مرحله

كنندگان بايد همچنين شركت. پيش را براي سياستگذاري بررسي كنند شده در مرحله
مي هايي در سياست دگرگوني كردند كه از شرايط يا نتايج منفي ها يا نهادها پيشنهاد

هايي كه شرايط رسيدن ونيسناريوهاي مختلف جلوگيري يا آنها را اصالح كند يا دگرگ
2.كنند به نتايج مثبت را فراهم مي

)2016-2001( سوينبورندر راهبردي نگاري آينده ارشد كارشناسي

نگاري استراليا آغاز شده بود به مرور زمان دستخوش آينده اي كه با تأسيس مؤسسه برنامه
و ازسويي به سياست يكسوتحوالت مختلفي شد كه از  هاي دانشگاه به مسائل سياسي

و به دانشكده 2004تر ذكر شد در سال چنانكه پيش. ارتباط داشتند  اين مؤسسه منحل
و از اساتيد آن خواسته شد كه سطح آن به كارشناسي تقليل پيدا كندكارو كسب . منتقل

ه مچنان باقي ماند، اما به هر شكل پس از گفتگوهاي طوالني مقطع كارشناسي ارشد
به» ارشد علم«به» نگاري راهبردي آينده«عنوان آن از  تغيير» ارشد مديريت«و سپس

و واحدهاي عملي نيز حذف شدند همراه با اين تغييرات پيش. پيدا كرد هاي سياست. نيازها
را 2016كلي دانشگاه در رابطه با تحصيالت تكميلي سبب شد تا دانشگاه سوينبورن سال 

و جوزف.نگاري راهبردي تعيين كند آخرين سال پذيرش دانشجو در آينده پيتر هايوارد
بندي ساله را در چهار مرحله به شكل زير دسته16 ووروس، واحدهاي درسي اين دوره

و گونه كه از جدول مشخص است در دوره همان. اند كرده هاي مختلف برخي دروس حذف
و برخي براي  3.اند نخستين بار ارائه شدهبرخي اضافه

___________________________________________________________________________ 
1. Backcasting Process 
2. What foresight! Understanding Australia’s Housing Future, Terry Burke and Kath Hulse, 
Futures 41, pp. 325–333.  
3. Peter Hayward and Joseph Voros, The Master of Strategic Foresight at Swinburne 
University 2001-2016.  
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 نگاري راهبردي آينده واحدهاي درسي دوره.20-1لجدو
2001-2006 2007-2011 2012-2014 2015-2016 

 كارشناسي ارشد علم
كارشناسي ارشد

 مديريت
كارشناسي ارشد

 نگاري راهبردي آينده
كارشناسي ارشد

 نگاري راهبردي آينده
مطالعات منزله بنيادبهدانش

 آينده
منزله بنيادبهدانش

 مطالعات آينده
و دانش آينده نگاري
1ها روش

و دانش آينده نگاري
1ها روش

1روش1روش
و دانش آينده نگاري
1ها روش

و دانش آينده نگاري
1ها روش

ها نگاري در سازمان آيندهها نگاري در سازمان آينده
و دانش آينده نگاري
2ها روش

و دانش آينده نگاري
2ها روش

2ها روش2ها روش
و دانش آينده نگاري
2ها روش

و دانش آينده نگاري
2ها روش

يكانداز قرن چشم و و راهبرد بيني جهان بيست  ها
و هاي قرن چالش بيست

 يك
و هاي قرن چالش بيست

 يك
هاي يكپارچه چارچوب

ها آينده
و پيچيدگي دورنماهاي يكپارچه -تفكر يكپارچه

-- ابعاد تغييرات جهاني ابعاد تغييرات جهاني
ها مسئوليت اجتماعي شركت

 پايدارو توسعه
-

و پايداري، ريسك
 مسئوليت اجتماعي

-

-- پروژه پروژه
و تفكر سيستمي- --طراحي
و طراحي آينده-- نوآورانههاي طراحي آينده نگاري

و رهبري آينده--  نگاري
رهبري در زمان عدم

 يقين

 2003-2006هاي مجموعه مونوگراف

به قلم پيتر هايوارد پرسش1»نگاري در زندگي روزمره آينده« نخست با عنوان شماره
كه اصلي كل اين پروژه را اين مي بهداند سوي آيا استراليا بايد همگام با تحوالت جهاني

مطلوب خود در سطح ملي به بحث اي محتوم حركت كند يا در باب آينده آينده
 بپردازد؟ 

___________________________________________________________________________ 
1. Peter Hayward, Foresight in Everyday Life, Monograph Series 2003, No. 1, Mercury Print 
Team.  
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نگاري دخيل نخست اين است كه كدام قواي انسان در آينده پرسش خاص شماره
ن و در آن به تفاوت و نگاه هستند؟ مباحث اين تحقيق بيشتر مفهومي هستند گاه علمي

و فردي به زمان پرداخته مي و همچنين نظريات مختلف در باب اجتماعي شود
مي آينده .شوند نگاري بررسي

و شماره نويسنده آن دوم ژوزه راموس مطالعات: از نقد تا كشف فرهنگي«عنوان
و تحليل علي انتقادي آينده ها، ايدهگيري در اين شماره شكل. است1»اي اليه-ها

و بسط روش رويكردها، نوآوري پژوه مطرح يعني ريچارد پژوهي دو آينده هاي آينده ها
و عنايت مي...ا اسالتر .شوند بررسي

و ژرف گسترده«سوم عنوان شماره و نقدي بر فعاليت:تر تر نگاري هاي آينده مرور
و فناوري در دهه در اين شماره از منظر مطالعات3اندرو وينبرگ. است2»1990 علم

و فناوري در چهار دهه هاي آينده ها به ارزيابي فعاليت انتقادي آينده قبل نگاري علم
. شود پرداخته مي

و ژرف گسترده شود استفاده در اين گزارش تالش مي مطالعات تر از مفاهيم تر
و عنايتبه پژوهي آينده و نگاري در آينده...ا خصوص ساختارهاي نظري اسالتر هاي علم

و روش. فناوري بررسي شود هاي نگاري هاي مورد استفاده در آينده شناسي ابتدا اهداف
مي 1990 دهه انگلستان، نقدي 1995نگاري پس از ارزيابي موفقيت آينده. شوند بررسي

 هاي ملي حوزه براي تعيين اولويت 2002در استراليا در سال از فرآيند استفاده شده 
را 2002در سال ) NRP( 2002هاي ملي تحقيق فرآيند اولويت4.شود تحقيق ارائه مي
 هايي در شهرهاي مهم نظرات كارشناسان درباره با برگزاري نشست. دولت كليد زد
و معيارهاي انتخاب آنه ماهيت اولويت بههاي پيشنهادي و نتايج درا بررسي دست آمده

.قالب يك گزارش به دولت ارائه شد
ــود كــه مشــاوره بعــدي تشــكيل كميتــه مرحلــه پژوهشــگر12اي كارشناســان ب

فهرست كوتاهي آنها بررسي نتايج، تهيه وظيفه.شد استراليايي شناخته شده را شامل مي
___________________________________________________________________________ 

1. From Critique to Cultural Recovery: Critical Futures Studies and Causal Layered Analysis.  
2. Wider and Deeper: A review and Critique of Science and Technology Foresight Exercises 
in the 1990s.  
3. Andrew Wynberg 
4. Andrew Wynberg, Wider and Deeper: A review and Critique of Science and Technology 
Foresight Exercises in the 1990s, Monograph Series 2003, No. 3, Mercury Print Team, p. 1.  
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و ارائه از اولويت ت ها نيمـي از اعضـاي ايـن. هـاي الزم بـود صميمآن به دولت براي اتخاذ
و يك .سوم آنها زن بودند كميته اساتيد دانشگاه

در نهايي اولويت در مرحله هاي منتخب توسط مراكز تحقيقاتي مختلف به اجرا
نگاري براي آيندهفرايند اي كه دولت فدرال پس از انجام اين آن آينده1.آمدند مي

مي اولويتد نتيجهكن استراليا ترسيم مي :بود هاي تحقيقي زير
 استراليايي با محيط زيست پايدار،-
و حفظ سالمت،-  رشد
و دگرگون كردن صنايع استراليا وريفنا- ،هاي پيشگام براي ساختن
.امنيت استراليا-

و ايـن بـاوراوارد بـر ايـن فر انتقادهاي ازجمله ينـد نقـش كمرنـگ جامعـه در آن
كه ساده و نتـايج لوحانه بود هر مشكلي قابل حل است اگر فقـط تحقيقـات كـافي انجـام

بخشي از حل مسئله نـه صـرفاً. اين يك ديدگاه علمي غربي كالسيك است. اعمال شوند
و قوانين مرتبط خواهد بود 2.به تحقيق، بلكه به تغيير رفتارها

برمر: دهي دوباره به پويش محيطي شكل«چهارم اين مجموعه با عنوان شماره وري
و شيوه به ايده3»هنر پويش محيط مي هاي جديد پويش 4.پردازد هاي بسط ساختاري آن

و ظرفيت: ها در آموزش آينده«پنجم با عنوان شماره به بررسي5»اصول، عمل
و همچنين وضعيت آن در استراليا در حوزه پژوهي مطالعات آيندهوضعيت كلي  آموزش

و هاي اصلي اين شماره شامل تحقيق در ديدگاه پرسش. اختصاص يافته بود ها
و فرآيندهاي چشم اندازهاي جوانان نسبت به آينده، آموزش واقعي مفاهيم، ابزارها
و رويكردهاي آينده و همچنين تحقيق نظري در الگوهاي مختلف آموزشي ها در مدارس

و آينده تفكر آينده دربرگيرنده 6.هاست نگاري

___________________________________________________________________________ 
1. Andrew Wynberg, Wider and Deeper: A Review and Critique of Science and Technology 
Foresight Exercises in the 1990s, Monograph Series 2003, No. 3, Mercury Print Team, p. 23.  
2. Ibid., p. 24.  
3. Reframing Environmental Scanning: A Reader on the Art of Scanning the Environment 
4. Edited by Joseph Voros, Reframing Environmental Scanning: A Reader on the art of 
Scanning the Environment, Monograph Series 2003, No. 4, Mercury Print Team, p. 3.  
5. Futures in Education: Principles, Practice and Potential 
6. Futures in Education: Principles, Practice and Potential, Monograph Series 2004, No. 5, 
Printed in Melbourne by Swinburne Press, p. 5.  
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در عنوان شماره به اين مجموعه مونوگراف1»پذير تبديل چرخه«ششم هاست كه
مي) T-Cycle(تي مسائل مرتبط با الگوي چرخه را. شود پرداخته ريچارد اسالتر اين مفهوم

و برجسته ارزشي در مقابل تغييرات- شناختي- فرهنگي- كردن تغييرات اجتماعي براي تأكيد
:2اي اين چرخه در شكل زير مشخص است مدل پايه. تكنيكي مطرح كرده است- ساختاري

تي اي چرخه مدل پايه.20-2شكل

و از ميان رفتن معناست، آنجا از كه وضعيت غالب فرهنگ غربي معموالً عدم قطعيت
مي تي نيز در چنين نقطه چرخه مي. شود اي آغاز تواند شامل پديدارهاي اين مرحله

كه ها، مفاهيم، ارزش به دريافتكلي طوربهمختلفي باشد، اما  و توافقاتي ارجاع دارد ها
مي به به نظر روابط اجتماعي را مستحكم نگاه . اند ساز شده دليلي مشكل دارند اما اكنون

و جنسيت را مي و دفاع، سالمت و سرگرمي، امنيت توان در اين مقوله جاي مفاهيم كار
و مشكل مواجه در زمينهيپژوه مطالعات آينده3.داد هاي مختلفي كه جامعه با نقصان
مي مي در. پردازد شود به تعريف مفاهيم جديد و كنكاش اما ايجاد منازعه هنگام طرح
. ناپذير است هاي جديد اجتناب ايده

زد در مرحله .بعد بايد از ميان پيشنهادها دست به انتخاب
هاي خود با عنوان ري استراليا مجموعه مونوگرافنگا آينده هفتم مؤسسه در شماره

___________________________________________________________________________ 
1. The Transformative Cycle 
2 The Transformative Cycle, Monograph Series 2004, No. 6, Printed in Melbourne Mercury 
Print Team, p. 6 
3. Ibid.  
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و سازمان- يك فرا: نگاري در استراليا فعاليت آينده« به معرفي اجمالي1»ها پويش از فعاالن
به- پردازد كه تا زمان انجام اين فرا بيش از پنجاه فعال يا سازمان در استراليا مي صورت پويش

و نهادهاي2.اند اي به بررسي آينده مشغول بوده حرفه از نگاه اين گزارش مرشوري بر فعاالن
مي آينده را تواند نقطه نگاري در استراليا نگاري ملي هبرد آيندهآغازي براي طراحي يك

)NFS(3باشد)در ). نگاري استراليا هرگز تحقق نيافت آينده طرحي كه با انحالل مؤسسه
و ناآرامي رابطه با وضعيت آينده در هاي پيش نگاري در استراليا در نسبت با عدم قطعيت رو

مي ويكم چالش قرن بيست مي هايي تشخيص داده به شود كه البته  هايي عنوان فرصت توانند
:4جهاني به شمار آيند براي تبديل استراليا به نيرويي پيشرو در جامعه

به آينده درك عمومي نسبت به حوزه- و . خصوص كارهاي عميق پايين است نگاري
و نقش رسانه در رشد كار عميق در حوزه بايد فهم بهتري نسبت به تبادل آينده  نگاري

با آينده .شدها وجود داشته
و بسط آينده فقدان روش- و رويكردهايي كه نقش آگاهي را بكاوند نگاري ها

.شود اجتماعي در فرد را بررسي كنند احساس مي
به- و عمل در اين حوزه اغلب اند كه سبب تضعيف صورت جداگانه بسط يافته نظريه

و نظريه پيش. هر دو شده است آن نزديكي عمل .هاستنيازي براي تقويت هر دوي
و كسب وجه نسبت به نهادسازي براي انجام پروژه- اجتماعي بايد هاي بزرگ
.هاي بيشتري صورت بگيرد تالش

و حزبي هنوز نگاري تأمين بودجه براي آينده- هاي مستقل از جريانات سياسي
.چالشي عمده است

و شبكه- نگاري، تري ميان فعاالن آينده سازي گسترده همگرايي، همكاري
و آحاد جامعه براي تحقق اهداف راهبرد آينده . نگاري ملي الزم است صاحبنظران

انواع مقوالت تحليلي كه الگوي كلي اين پويش را تشكيل داده بودند در شكل زير
5:است نشان داده شده 

___________________________________________________________________________ 
1. Foresight Practice in Australia: A meta-scan of practitioners and Organisations 
2. Foresight Practice in Australia: A meta-scan of practitioners and Organisations, Monograph 
Series 2004, No. 7, Printed in Melbourne by Swinburne Press, pp. xi-xii.  
3. National Foresight Strategy 
4. Ibid., p. xiii.  
5 Foresight Practice in Australia: A meta-scan of practitioners and Organisations, Monograph 
Series 2004, No. 7, Printed in Melbourne by Swinburne Press,P. 8.  
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 نگاري در استراليا پويش آينده-فراالگوي كلي.20-3شكل

و حفظ«نگاري استراليا با عنوان آينده مونوگراف هشتم مؤسسه در مقدمه خلق
نگاري آينده» ايده1»نگاري دولت مروري بر آينده: نگاري اجتماعي در استراليا آينده

مي» اجتماعي درواقع در اين شماره مباني نظري انجام. كند ريچارد اسالتر بسط پيدا
و چگونگي توجه دولت به اين مسئله يك آينده نگاري اجتماعي ملي در سطح استراليا
از بر2.شوند بررسي مي مي جمله نقش اساس نتايج اين تحقيق در هايي كه دولت تواند

از ظرفيت آينده وسعهت استفاده از رويكردهاي: نگاري اجتماعي بازي كند عبارتند
به ها در دولت براي ساختن ظرفيت آينده آينده نگاري اجتماعي براي اطالع دادن نسبت

و پايدار براي حمايت از فعاليت هاي آن، توسعه بسط سياست هاي ساختاري سازگار
به آينده ور اطمينان يافتن از كاربرد نتايج، شناسايي، ساماندهي، منظ نگاري موجود

و گروه و حمايت از اشخاص ها در استراليا هايي كه از رويكردهاي آينده پيونددهي
و شبكه استفاده مي به هاي بين كنند، ساختن ساختارها در المللي منظور ايفاي نقش

___________________________________________________________________________ 
1. Creating and Sustaining Social Foresight in Australia: A review of Government Foresight 
2. Creating and Sustaining Social Foresight in Australia, Monograph Series 2004, No. 8, 
Printed in Melbourne by Swinburne Press, p. 1.  
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به ظهور آينده نگاري بسط يك آينده پنج مرحله1.مثابه ظرفيتي جهاني نگاري اجتماعي
:2اند اجتماعي در جدول زير نشان داده شده

 نگاري اجتماعي بسط يك آينده پنج مرحله.20-2جدول

و بسط هاي بيشتري به كاربرد آينده هنگامي كه سازمان نگاري در تفكر راهبردي
. اجتماعي شكل خواهد گرفتنگاري تفكر راهبردي خود روي آورند، ظرفيتي براي آينده

مند در باب آينده، نگاري به اين معناست كه تفكر نظام ها از آينده سازمان روزمره استفاده
و آينده، مبناي توسعه . راهبرد در سطح سازماني است به همراه دانشي نسبت به گذشته

و جهت و متفرق با هدف شكل دهي اين فعاليت ساماندهي اندازي ري چشمگي هاي متكثر
و. استراليا را بايد دولت انجام دهد ملي براي آينده اين امر سبب تسهيل ايجاد پيوندها

المللي با ديگر كشورهايي خواهد شد كه به بسط ظرفيتي براي هاي بين شبكه
مي. نگاري در دولت مشغول هستند آينده تصوير» توان به انديشه تنها به اين طريق

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid., p. 5.  
2 Creating and Sustaining Social Foresight in Australia, Monograph Series 2004, No. 8, 
Printed in Melbourne by Swinburne Press, p. 9.  
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و نتايج انتخابات يافت، تصويري كه از مرز مؤلفهدست» بزرگ و چهارهاي سياسي ساله
و تغيير دولت سه اي كه گذشته توان از جامعه تنها از اين طريق مي1.ها فراتر رود ساله

. اي كه نسبت به آينده حساس است حركت كرد محرك آن است به جامعه
و بشردوستين آينده«نهم اين مجموعه با عنوان شماره نوبه: گاري به2»سوي اتحادي

و آينده مسائل مشترك اين دو حوزه از و جمله رفاه اجتماعي و جهان او پرداخته نسل بشريت
مي شيوه و آينده فعاليت3.كند هاي نزديكي اين دو فعاليت را بررسي نگاري هاي بشردوستانه

مي آينده. مباني ايدئولوژيكي مشترك فراواني دارند تواند ظرفيتي براي بشردوستي نگاري
و واكنش نسبت به چالش به و حل مسائل فراهم كند منظور فهم، تفسير جملهاز. ها

اول اين در مقاله4.نگاري بشردوستانه است آينده پيشنهادهاي اين پژوهش ايجاد يك مؤسسه
و آينده شماره اين نتيجه حاصل مي بهن شود كه همكاري بشردوستي گاري سرعت رسيدن آنها

 اي همكاري استفاده يكي از سطوح پايه. دهد هدف مشترك رفاه اجتماعي را افزايش مي
و ابزارها براي فهم ابعاد اي از روش مجموعه نگاري به منزله هاي بشردوستانه از آينده فعاليت ها
بر عرصه پيچيده هايحل اي جستجوي راهفعاليت بشردوستانه، فراهم كردن ساختارهايي

و صورتبندي فعاليت پايدارِ دهي آينده هاي كنوني براي شكل جايگزين براي مسائل احتمالي
و صورتبندي مطلوب خواهد بود استفاده از آينده نگاري در مؤسسات بشردوستانه توانايي درك

و پايدار در جهاني رو به پيچيدگي بيشتر را فراحل راه ميهاي سيستمي 5.كند هم

و موانع آينده«اين مجموعه با عنوان آخرين شماره كه در6»نگاري اجتماعي مسيرها
و انتقال برنامه آيندهو پس از انحالل مؤسسه 2006سال  آن نگاري استراليا هاي آموزشي

و بنابراين در قالب برنامهو به گروه كسب به آينده كار نگاري راهبردي دانشگاه سوينبورن
و حفظ آينده« پايان برنامه قلم خود ريچارد اسالتر منتشر شد، درواقع نقطه ارينگ خلق

ميبه» اجتماعي و ضرورت اسالتر در اين گزارش مي7.آمد شمار هاي كوشد مباني، علل
___________________________________________________________________________ 

1. Creating and Sustaining Social Foresight in Australia, Monograph Series 2004, No. 8, 
Printed in Melbourne by Swinburne Press, p. 10.  
2. Foresight and Philanthropy: Towards a New Alliance 
3. Foresight and Philanthropy: Towards a New Alliance, Monograph Series 2005, No. 9, 
Printed in Melbourne by Swinburne Press, p. 2.  
4. Ibid., p. 6.  
5. Ibid., p. 30.  
6. Pathways and Impediments to Social Foresight 
7. Pathways and Impediments to Social Foresight, Monograph Series 2006, No. 10, Printed in 
Melbourne by Swinburne Press, p. 1.  
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و تالش براي تحقق آن در قالب برنامه گيري مفهوم آينده شكل هاي نگاري اجتماعي
 فرد مؤسسهبهاسالتر ويژگي منحصر به عقيده. گاري استراليا را توضيح دهد آينده مؤسسه
و حزبي است كه خود برخاسته از نگار آينده ي استراليا دوري آن از مالحظات سياسي

و چشم پژوهي مطالعات آيندهمبتني بودن اسالتر در اين1.آن است انداز يكپارچه بر دانش
هاي پيشين از منظري تازه به موضوعات مختلفي بر داشتن مروري بر شماره نوشتار عالوه

ميو مشكالت مباحث آينده» مفقودبعدي«مثابه همچون آينده به 2.نگرد ها در آن زمان

)1998ـ 1985(كميسيون آينده

و قدرتمند دانش آينده اي از ظهور نظام توان نشانه را مي3»كميسيون آينده« پژوهي مند
 1984تأسيس اين كميسيون در اكتبر. در استراليا قلمداد كرد پژوهي مطالعات آيندهو 

شد- توسط باري جونز در پارلمان- كه بعدها به سمت وزارت علوم استراليا منصوب
و 1985 ژوئيهدر. استراليا اعالم شد كارگاهي براي تعريف نقش اين كميسيون تشكيل

شدعنوان نخستين رئيس به4ماه بعد از آن روندا گالبالي هاي بعد ماه. آن انتخاب
شدهاي فرايند و استخدام كاركنان انجام را 1985 فوريه. تعيين مكان، تجهيز وسايل
 باري جونز اهداف عمده5.توان تاريخ آغاز به كار كامل اين كميسيون در نظر گرفت مي

و برانگيخت بخشي به سطوح مختلف جامعه درباره آن را آگاهي ن بحث موضوعات مختلف
و اينكه گزينه هاي مختلفي براي آينده وجود دارد معرفيو گفتگو در باب مسائل علمي

و قرار دادن تأسيس اين مركز آينده. كند مي پژوهي تالشي براي جلب توجه مردم
و برنامه» آينده« و فرهنگي بود در صدر مباحث تمركز اين سازمان بر6.هاي اقتصادي

آينده تأثيرگذار بودند از قبيل مسائل مربوط به نسل جوان، محيط موضوعاتي بود كه بر 
ها در استراليا، تغييرات تكنولوژيكي، نهادهاي حقوقي، زيست پايدار، پيشرفت مهارت
و قانونگذاري، آينده و هاي آموزش، بيوتكنولوژي، جامعه مديريتي اطالعات، بازار كار

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid., p. 5.  
2. Ibid., p. 11.  
6. Commission For The Future (CFF) 
7. Rhonda Galbally 
5. Australia’s Commission for The Future: The First Six Years, Richard A. Slaughter, 
Futures, April 1992.  
6. Ibid.  
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ر پخش برنامه. مطالعات جمعيتي و تلويزيون، برگزاري همايشهايي در و اديو ها
از دوره هاي اين كميسيون براي تحقق اين اهداف محسوب جمله فعاليت هاي آموزشي
مي ين پروژهتر مهماز.شد مي و علم«توان هاي كميسيون آينده ،»فرهنگ، خالقيت

. را نام برد» گلخانه«و» رهبري براي آينده«،»اشتغال زنان«
و همان در جذب آيندهاين كميسيون كه پژوهان سراسر دنيا نيز موفق بود گونه

تر ذكر شد ريچارد اسالتر علت حضور خود در استراليا را دعوت او ازسوي پيش
هاي آينده«براي ارائه سخنراني در باب 1986كميسيون آينده استراليا در اواخر سال 

آن. داندمي» آموزش در نيامد، اما در طول يك دهه هرچند او هرگز به استخدام رسمي
1پروژه گلخانه ين موفقيت كميسيون آيندهتر مهم. همواره ارتباط تنگانگي با آن داشت

 پروژه«همچنين. اي را به اصطالحي رايج تبديل كرد بود كه مفهوم اثر گلخانه
. بخش باشد آموزش آگاهي توانست نسبت به آينده2»هاي آموزش آينده ساله دويست

و به يكي از پايدارترين، با كيفيت]21قرن[ 21Cاين سازمان با نام جلهم ترين
شد اصيل 3.ترين مجالت استراليا تبديل

و12كميسيون آينده به مدت سال فعاليت داشت، اما در نهايت زمان، بودجه
و پس از خصوصي شد حمايت از آن به سر رسيد اسالتر. سازي براي هميشه برچيده

مييكي  و راهبرد مشخص درواقع آنچه. داند از مشكالت اصلي آن را نداشتن برنامه
و عملي بود كميسيون را از رسيدن به اهداف خود باز مي . داشت فقدان مباني نظري

هايي سبب شد كه اين كميسيون در كسب اعتبار عمومي الزم ناكام وجود چنين چالش
ك به عقيده4.باشد و نه حرفهبرميسيون اسالتر كاركنان اين اي حسب مالحظات سياسي

و همين موضوع از همان آغاز بر ماهيت آن سازمان تأثير گذاشت اسالتر5.تعيين شدند
از هاي آينده هاي نسل اول مؤسسه تالش كرد از تجربه  جمله كميسيون آينده نگاري

و بسط نسل دوم اين نهادها مانند مؤسس استراليا در پايه نگاري استراليا آيندههگذاري

___________________________________________________________________________ 
1. Greenhouse Project 
2. The Bicentennial Futures Education Project (BFEP) 
3. José M. Ramos, From Critique to Cultural Recovery: Critical Futures Studies and Causal 
Layered Analysis, Monograph Series 2003, No. 2, Mercury Print Team, p. 24.  
4. Lessons from the Australian Commission for the Future: 1986–98, Richard A. Slaughter, 
Elsevier, 1999.  
5. Creating and Sustaining Second Generation Institutions of Foresight Richard A Slaughter, 2015.  
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مي به عقيده. استفاده كند اين كميسيون ساله12دقيق سرگذشت توان با مطالعه او
پژوهي جديد بايد به آنها زير را استخراج كرد كه هر طرح آينده» نيازهاي عملياتي پيش«

1:توجه داشته باشد

و به كاركردهاي نهادي- اصلي مرتبط شوند اهداف اصلي بايد به دقت تعريف
).كارهاي موفق چنين استو چنانكه در كسب(

و هرچه سريع- هاي مالي تر مباني حمايت موضوعات مالي بايد بررسي شده
و متنوع تثبيت شوند .مطمئن

به هاي آينده دست آمده توسط ديگر طرحبهدانش- طور دقيق فهم نگارانه بايد
و به و با اي اعمال شود كه نمودا گونه شده ر يادگيري از سطح باالتري آغاز به كار كرده

.سرعت بيشتري پيشرفت كند
.كنترل كيفيت بايد از اصول اساسي سازمان باشد-
، هاي الزم باشند پژوهي كامالً داراي شايستگي كار آينده كاركنان بايد در زمينه-

آن يعني يا در اين زمينه تجربه داشته باشند يا آموزش .ها داده شودهاي الزم به
.هاي مختلف از نتايج كار مطلع شوند رسانه-
از مؤسسات آينده- نگاري بايد با ديگر جوامع علمي در سراسر دنيا براي استفاده
و انجام پروژه ها، برگزاري همايش تجربه .هاي مشترك همكاري داشته باشند ها
و حمايت مؤسسات آيندهدر- در نهايت شركت، تحقيق و زمينهنگاري ماهيت

و آينده تأثيرگذاري آينده .نگاري عملي سودمند خواهد بود پژوهي
و اجتماعي براي توانست به حصول اعتبار حرفه پيشرفت در اين اهداف مي اي

.استراليا بيانجامد كميسيون آينده

ها نگاري آينده.5-20
 2020اجالس.1-5-20

ــاي ــل20و19در روزه ــيش 2008آوري ــوين رود 1000از ب ــوت ك ــتراليايي دع 2اس

___________________________________________________________________________ 
1. Richard Slaughter, Road Testinga New Model at the Australian Foresight Institute, Futures 
36, 2004, pp. 837–852.  
2. Kevin Rudd 
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و براي برگزاري اجـالس نخست بـه سـاختمان مجلـس20201وزير وقت را اجابت كرده
و گفتگو بپردازند دستور كار آينده آمدند تا درباره چـالش اصـلي ايـن. يك ملت به بحث

اسـتراليا از طريـق گيـري يـك راهبـرد بلندمـدت بـراي آينـده اجالس كمك بـه شـكل 
و بررسي مسائلي بود كه اين كشـور در دهـه شيوه هـاي آينـده بـا آنهـا هاي تفكر جديد

و كننـدگان در ايـن نشسـت شـامل اسـتراليايي شـركت. شـد مواجه خواهد  هـاي عـادي
هاي مختلف بودند از قبيل كشاورزان، دانشمندان، پزشـكان، هنرمنـدان متخصصان رشته

و وكال و عالقه وجه مشترك همه.و بازيگران، مديران نهادهاي مدني به آنها تعهد واقعي
چالش اساسـي سياسـتگذاري10 گفتگو درباره هدف آنها2.استراليا بود دهي آينده شكل

:بود كه پيش روي كشور استراليا قرار داشتند
ـ آموزش، مهارت دستور كار بهره- و نوآوري، وري  ها، كارآموزي، علم
 اقتصاد استراليا، آينده-
و آينده- و هوا، آب  شهرها، جمعيت، پايداري، تغيير آب
و-  هاي روستايي، انجمنمسيرهاي آينده براي صنايع
و بلندمدت سالمت،-  يك راهبرد ملي
 ها، حمايت از خانواده، تقويت انجمن-
 استرالياي بومي، هايي براي آينده گزينه-
و طراحي، آينده–سوي يك استرالياي هوشمندبه-  هنرها، فيلم
شامل نقش(نوسازي دمكراسي، يك دولت بازتر–حكومت در استراليا آينده-
و مسئوليت)ها رسانه و حقوق  هاي شهروندان،، ساختار فدراسيون

و كاميابي آينده- و جهاني كه به سرعت درحال دگرگوني است امنيت .استراليا در منطقه
و ده وزارتخانه مسئوليت انتخاب شركت . كنندگان را برعهده داشتند يازده انجمن

ك اين اجالس بخشي از يك گفتگوي ملي گسترده ه پيش از آن در قالب اجالس تر بود
و همچنين نشست در جوانان همچنين. مدرسه در سراسر كشور آغاز شده بود 500هايي

اينترنتي شخص يا گروه پيش از اجالس نظرات خود را از طريق سامانه 3600بيش از 
به شركت. اين پروژه ابراز كرده بودند يك10كنندگان گروه تقسيم شدند كه هركدام به

___________________________________________________________________________ 
1. 2020 Summit 
2. Australia 2020 Summit Final Report, Department of the Prime Minister and Cabinet, 2008, p. 1.  
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ده دسته از چالش مي هاي استراليا به دستاوردهاي علم به اينكه آينده1.پرداختند گانه
و تالش همه و استفاده از استعدادها و حل مسائل آموزشي مردم براي ايجاد ارزش

سه هدف عمده براي. را گرد هم آورد» وري دستور كار بهره» وابسته است، اعضاي دسته
شداستراليا 2020سال  : از مباحث اين گروه استخراج

و برتري با به حداكثر رساندن بهره به حداكثر رساندن بهره)الف و برابراي  وري، وري
و نوآوري، تمركز بر سرمايه)ب  انساني از طريق شكوفايي دوران كودكي، آموزش با كيفيت
2.هايشان ها به فعليت ظرفيت استراليايي تشويق همه)ج

مي» اقتصاد استراليا آينده«گروه از منظر و دولت نقشي حياتي در اقتصاد بازي كند
و  براي دستيابي به اهداف اقتصادي بايد جايگاه آن براي تعيين ماليات، قانونگذاري

به سرمايه را به عقيده. طور دقيق تعريف شود گذاري اعضاي اين گروه دولت بايد چهار ايده
و استعداد ساختزير: در اولويت قرار دهد . ها، فدراليسم، نقش دولت، سياست عمومي

كه 2020هدف استراليا براي سال از ديدگاه اين گروه تبديل اين كشور به مكاني است
و زندگي بهترين رتبه را در جهان داراست جمعيت،«موضوع اصلي گروه3.براي كار

و آينده و هوا، آب پايدار براي هاي پيش روي يك آينده چالش» شهرها پايداري، تغيير آب
و هوا«صد عضو اين گروه در قالب چهار گروه كوچك. استراليا بود ،»آب«،»تغيير آب

و شهرها«و» پايداري« و تبادل نظر پرداختند» جمعيت از 2020استرالياي. به بحث
به منظر اين كارگروه سبزترين كشور دنيا خواهد بود، با اقتصادي كه در سياست هاي خود

مي مسائل زيست در. دهد محيطي اهميت زيادي پايدار الگوي توسعه 2020استراليا
پيشرفت» روستايي هاي انجمنو صنايع براي آينده مسيرهاي«در گروه. خواهد بود

و اجتماعي من و توسعهاقتصادي و دوردست استراليا در اطق روستايي پايدار اين مناطق
 بلندمدتو ملي راهبرديك«هايي كه در گروه جمله ايدهاز. آينده به بحث گذاشته شد

مي» سالمت هاي بهداشتي، تأسيس آژانس توان به ايجاد كميسيون برابراي مطرح شدند
از گيرانه با بودجه ملي بهداشت پيش و غذاهاي ناسالم، گسترش مالياتحاصل هاي تنباكو

و ايجاد يك شبكه هاي بهداشتي منطقه همكاري ] كتاب سالمت[» Healthbook» اي

___________________________________________________________________________ 
1. Australia 2020 Summit Final Report, Department of the Prime Minister and Cabinet, 2008, p. 1.  
2. Ibid., pp. 9-54.  
3. Ibid., pp. 37-55.  
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و انجمن تقويت«گروه1.بوك بر اساس اطالعات شخصي اشاره كرد شبيه به فيس  ها
و اجتماعاز حمايت يرات اجتماعي هايي پرداخت كه در متن تغي به بررسي چالش» خانواده

و خانواده و. هاي استراليايي قرار دارند عظيم روياروي اجتماعات از منظر اين گروه رؤيا
هر جامعه 2020هدف استراليا براي سال  و عادل است كه در آن اي متكثر، قابل احترام

و ارزشي دارد، هر استراليايي به آموزش، سالم استراليايي در جامعه نقشي ايفا مي ت، كند
و فرصت و هر استراليايي به كشور خود احساس مسكن، كار هاي زندگي دسترسي دارد

و آينده بوميان استراليا، آينده آينده2.كند تعلق مي از امنيت و دمكراسي حكومت
.استراليا بودند 2020اجالس هاي پروژه موضوعات ديگر گروه

 2030راهبردي نقشه.2-5-20
و مشاوره به تمام ارائه يك هيئت قانوني مستقل است كه وظيفه3علم استراليانوآوري

و نوآوري را برعهده دارد دولت در زمينه  اين هيئت به واسطه. علم، تحقيقات
و انجام برنامه كميته هاي متعددي است هاي وابسته مسئول مديريت، پايش، نظارت

و ذاريگ دهي بهتر به سرمايه كه هدف آنها جهت هاي دولت در بخش علم، نوآوري
4.تحقيقات است

دولت استراليا. است 2030راهبردي هاي اين هيئت نقشه ين برنامهتر مهميكي از
و علم استراليا خواسته است كه نقشه و اي راهبردي براي حوزه از نوآوري نوآوري، علم

هدف كلي اين نقشه تأمين رفاه تمام. طراحي كند 2030تحقيقات استراليا تا سال 
 2030راهبردي نقشه. نوآوري آن است استراليا از طريق رسيدن استراليا به ظرفيت

و بخش هاي سرمايه اولويت و زيرساختارها هاي نيازمند توجه دولت را مشخص گذاري
شد 2017اين نقشه در پايان سال. خواهد كرد و علم. به دولت ارائه خواهد نوآوري

و تحقيقات نوآوري، علم استراليا براي انجام اين برنامه از نهادهاي ذينفع در زمينه
و 2017اين هيئت همچنين در مارس. استفاده خواهد كرد از فعاالن نظام علمي

سازي كه اين هيئت مطرح كرده چالش سرنوشت6 تحقيقاتي كشور خواسته كه درباره
___________________________________________________________________________ 

1. Ibid., pp. 109-165.  
2. Ibid., pp. 171-217.  
3. Innovation and Science Australia (ISA) 
4. https://industry. gov. au/Innovation-and-Science-Australia 
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بر 2030راهبردي است نظر خود را اعالم كنند تا اطمينان حاصل شود كه نقشه
شدممكن استوار خوا بهترين مشاوره 1.هد

تغييراتينتر مهمعنوانبه 2030راهبردي جهاني كه از منظر نقشه2فراروندهاي
از جهاني پيش ظهور: تغيير در قدرت اقتصادي جهاني«: رو لحاظ خواهند شد عبارتند
و هند گسترش«،»كمبود منابع«،»نيروي كار آينده«،»همگرايي صنعت«،»چين
 ساختاري كه در اين پروژه براي تفكر درباره.»تنوسازي نظام سالم«،»شهرنشيني

سه ريزي راهبردي به كار خواهد رفت گزينه برنامه » افق«هاي راهبردي را در متن
و زماني قرار مي :دهد مفهومي

و زماني در نقشه» افق«سه.20-1نمودار  2030 راهبردي مفهومي

و تبادل نظر بيشتر 2030راهبردي اي كه در آغاز راه نقشه چالش عمده6 براي بحث
از تعريف شده به ها در بخش سوق دادن شركت«: اند عبارتند سوي مرز هاي بيشتري

و نگه داشتن دولت در جايگاهي نزديك«،»نوآوري  ارائه«،»تر به مرز نوآوري سوق دادن

___________________________________________________________________________ 
1. Innovation and Science Australia, 2030 Strategic Plan, Issues paper, 20 March 2017, www. 
industry. gov. au/ISA 
2. Megatrends 
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و و توسعه متناسب به استرالياييآموزش با كيفيت باال به حداكثر رساندن«،»ها مهارت ها
به حداكثر رساندن استفاده«،»استراليا با كاربران نهايي پيوند ميان نظام پژوهشي پيشرفته
و سرمايه و تأثيرگذار«،»المللي هاي بين از مزاياي دانش، استعداد .»ابتكارات برجسته

 2050استراليا.3-5-20

 با بودجه1»آكادمي علوم استراليا«وسيلهبه 2010در سال» 2050استراليا» پروژه
در در پايان مرحله2.شوراي تحقيقات استراليا كليد خورد نخست اين پروژه كه نتايج آن

سناريوهاي زنده:ما گفتگو در باب آينده«در قالب كتابي دو جلدي با عنوان 2012سال 
در شهر 2011ژوئيه منتشر شد كارگاهي چهار روزه در اواخر3»2050براي استراليا تا 

به سوي روشبه: 2015استراليا«بورال با شعار  و هاي زندگي به لحاظ محيطي پايدارتر
شد»تر لحاظ اجتماعي عادالنه پرسشي كه در اين كارگاه بايد بدان پاسخ داده4.برگزار

آن 2050گرايانه براي استراليايي كه در سال انداز واقع شد اين بود كه چشم مي و پس از
و اجتماعي پايدار باشد، چه چشم تا. اندازي است به لحاظ اكولوژيكي، اقتصادي استراليا

و راهرو روبههايي با چه چالش 2050سال  چه5هاي مقابله با آنها كدامند؟ خواهد شد
و پيامدهاي آنها يا در دهههاي ممكن استرال هايي براي ارزيابي راه روش هاي پيش رو

و برابري اجتماعي وجود دارد؟ چگونه بايد درباره و اين راه براي پايداري محيطي ها
مدل پايهبرنامعين گفتگو كرد؟ فعاليت كارگاه مذكور توافق بر يك مسير با وجود آينده

:شد كه بر چهار موضوع تمركز داشتند به چهار گروه كاري تقسيم مي6دالم
 پذيري سيستم، انعطاف)الف
و فرهنگي، چشم)ب  اندازهاي اجتماعي
 هاي استراليا، سناريوهايي براي آينده)ج
. هاي كمي مدل)د

___________________________________________________________________________ 
1. Australian Academy of Science 
2. https://futureconversations. net. au 
3. Negotiating our Future: Living scenarios for Australia to 2050.  
4. Negotiating our Future: Living scenarios for Australia to 2050, Volume I, Australian 
Academy of Science, 2015, p. ii.  
5. https://www. science. org. au 
6 Dahlem Model 
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. هاي كاري است هاي اين گروه چهار فصل از جلد نخست اين پروژه شامل گزارش
مي اندازهاي استراليا در چند دهه در فصل ششم چشم .شود آينده بررسي

و مداوم 2050استراليا مقصود از سناريوهاي زنده در پروژه كاوش مشترك
مي چگونگي وقوع آينده است كه به پيدايش چشم كه اندازهايي براي آينده انجامد

و تحقق 1.پذير باشند همزمان معقول، مطلوب

شرح جوانب مختلف وضعيتبه 2050استراليال اول تا هفتم جلد دوم پروژهفصو
و خط سير استراليا در زمينه و كنوني سالمت، جمعيت، ابعاد اجتماعي، امنيت غذايي

. پردازد پايداري بيوفيزيكي مي
مي به چالش11تا8فصول . شوند هاي مدلسازي نظام استراليا مربوط

و14تا12موضوع فصول و كشمكش ميان واقعيات عيني سناريوهاي مختلف
2.هدايت آينده است گرايشات ذهني در شيوه

مفهوم سناريوهاي زنده از طريق گفتگو ميان 2050استراليا دوم پروژه در مرحله
پس استراليايي  2013هاي مختلف در همايشي دو روزه در كانبرا در سال زمينه هايي با
به. درآمدبه فعليت : 2050 استرالياعنوان عنوان جلد سوم پروژه تحت نتايج آن همايش

.منتشر شد3ما آينده درباره گفتگوهايي نهادن بنا
مباحث اين مرحله حول محور چهار سناريو يا داستان مختلف در باب كلي طور به

فرض بر اين است كـه رشـد اقتصـادي» رشد«در سناريوهاي. بندي شدند آينده دسته
هـاي رشد در زمينـه. سال گذشته ادامه خواهد يافت 200يافته همچون جهان توسعه 
از ديگر نيز مي هـاي، رشـد شـهرها، رشـد زمـين جمله رشد جمعيت تواند اتفاق بيافتد

يكي از مفروضات رايج سناريوهاي رشد اين است كـه. كشاورزي يا رشد منابع مصرفي
و طـول عمـر افـزايشو زادرشد اقتصادي، نـرخ نتيجهدربا افزايش ثروت  ولـد كـاهش

در. يابد مي و در برخي از سناريوهاي رشد بازارها كامالً از مقررات دولتـي آزاد هسـتند
شـامل» محـدوديت«سـناريوهاي4.ها در تنظيم بازار دخالت دارنـد برخي ديگر دولت

___________________________________________________________________________ 
1 Negotiating our Future: Living Scenarios for Australia to 2050, Volume I, Australian 
Academy of Science, 2015, p. 3.  
2. Ibid., p. iii.  
3. Australia 2050: Structuring conversations about our Future 
4. Australia 2050: Structuring Conversations about our Future, Australian Academy of 
Science, 2015, p. 13.  
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و مقرراتي براي توجه به آن جوانبي از وضعيت كنوني است كه در آينده اعمال قوانين
از تمركز اين مقررات بيشتر بر اسـتفاده. به نتايجي نامطلوب منجر خواهند شد پايـدار

و هـوا، محافظـت از اكوسيسـتم، حفـظ براي مثال كاهش(منابع طبيعي  تغييرات آب
از. است) هاي شيرين، كنترل آلودگي آب سناريوي محدوديت ممكن اسـت بـه برخـي

و كاهش فقـر مربـوط  جوانب جامعه مانند مسئوليت داشتن نسبت به برابري اقتصادي
شـمند از دسـت رفـتن بسـياري از جوانـب ارز درباره» فاجعه«هاي از نوع آينده. باشد

آميز شود اگر مطابق هاي فاجعه نيت خير ممكن است سبب وقوع آينده. جامعه هستند
بـيش از حـد از منـابع بـراي رشـد اقتصـاد يـا نقشه پيش نرود، براي مثـال اسـتفاده 

و در نتيجـه نـابودي اقتصـاد  . محدوديت در استفاده از منابع با نيـت حفاظـت از آنهـا
و نابودي فرهنـگ(عه تخريب مستقيم جوانب مطلوب جام براي مثال اشغال يك كشور

توانـد بـه نيـز مـي) بـرد آن يا پراكندن يك بيماري كه سـالمت مـردم را از بـين مـي 
سـناريوهايي هسـتند» دگرگوني«هاي از نوع آينده. آميز منتهي شود هاي فاجعه آينده

مي كه به تغييرات بنيادي در جوامع به ين دگرگوني ممكـنا. شوند سوي بهبود مربوط
سـوي جـوامعي همچنين دگرگوني ممكـن اسـت بـه. فناوري روي دهد است در حوزه

1.جديد يا اشكال كهن جوامع باشد

 استراليا امن كردن آينده برنامه.4-5-20

 ميليون دالري را به يك پروژه10اي بودجه 2012دولت استراليا در سسال
اختصاص داد2»استراليا امن كردن آينده برنامه«عنوان تحقيقاتي راهبردي تحت
 2010كه در سال» آكوال«سازمان. سپرده شد3»آكوال«كه اجراي آن به سازمان 

و جانشين شده درواقع انجمني است كه4»ها انجمن ملي آكادمي«تأسيس
و توانمندي ظرفيت از ها استراليا را در قالب پژوهشگر برجسته 2000هاي بيش

،6»آكادمي علم استراليا«،5»آكادمي علوم انساني استراليا«چهار مركز علمي 
___________________________________________________________________________ 

1. Ibid., pp. 13-14.  
2. Securing Australia’s Future Program (SAF) 
3. ACOLA (Australian Council of Learned Academies) 
4. National Academies Forum 
5. Australian Academy of the Humanities 
6. Australian Academy of Science 
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و مهندسي«و1»آكادمي علوم اجتماعي در استراليا« با هدف2»آكادمي فناوري
و بسط راه بخشي به سياست آگاهي  هاي نوآورانه براي مسائل پيچيدهحل هاي ملي

و نيازهاي نوظهور ملي گرد هم مي »استراليا امن كردن آينده برنامه«3.آورد جهاني
و فرصت و ملي و چالش درواقع واكنشي بود نسبت به روندهاي جهاني كه ها هايي

به رشته رويكرد ميان. پيش روي اقتصاد درحال گذار استراليا قرار دارند اي، دسترسي
و اشخاص بهترين كارشناسان، ارتباط تثبيت مؤثر، اطمينان از شده با سياستگذاران

و استقالل از مي جمله ويژگي كيفيت در ابتداي اين. آمدند هاي اين برنامه به حساب
و سال 2014موضوع تحقيقاتي انتخاب شدند، سال6پروژه  سه 2015دو موضوع

4.موضوع پژوهشي ديگر به اين برنامه افزوده شد

سازي به چگونگي ايمن5»ليامزيت نسبي استرا«گزارش نخست اين برنامه با عنوان
مي آينده  طبق اين گزارش در صورت اعمال بسته. پردازد استراليا از طريق مزيت نسبي

از 2030اصالحي شامل تغييرات نهادي، تا سال درصد به استانداردهاي20بيش
شد زندگي استراليايي راهي براي حقيقت نقشهدراين گزارش. ها افزوده خواهد

و پيشنهادهايي را براي ساختن مزيت نسبي آينده گيري درباره تصميم استرالياست
و سپس نوآوري براي دهد كه مبناي آن نهادها، ايجاد زيرساخت استراليا ارائه مي ها

و محيط زيست است در شكل زير طرح كلي اين تغييرات. تقويت اقتصاد، اجتماع
6.كنيد پيشنهادي را مشاهده مي

___________________________________________________________________________ 
1. Academy of Social Sciences in Australia 
2. Australian Academy of Technology and Engineering 
3. Securing Australia’s Future Program: Summary Report, Australian Council of Learned 
Academies (ACOLA), June 2016, p. 1.  
4. Ibid., p. 2.  
5. Australia’s Comparative Advantage 
6. Securing Australia’s Future Program: Summary Report, Australian Council of Learned 
Academies (ACOLA), June 2016, p. 7.  
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 طرح كلي تغييرات براي ساختن مزيت نسبي.20-4شكل

و بر راهبردها، سياست» استراليا امن كردن آينده برنامه«تمركز گزارش دوم ها
و رياضي هاي بين برنامه سطوح در كليه) STEM(المللي در رشد علم، فناوري، مهندسي

حل. آموزشي است در در اين گزارش راهكارهاي كشورهاي ديگر براي كمبود مهارت
مي زمينه و رياضي بررسي شوند تا امكان كاربرد آنها در استراليا علم، فناوري، مهندسي

1.براي فائق آمدن بر كمبودهاي مشابه مشخص شود

و: ندانه با آسيامتعامل هوش«در گزارش سوم با عنوان استفاده از اهرم زبان، پژوهش
و فرهنگي هاي آيندهو چالشها ين فرصتتر مهمبه بررسي2»فرهنگ اقتصادي، اجتماعي
مي منطقه و اقيانوسيه پرداخته از منظر اين گزارش روابط استراليا با كشورهاي. شود آسيا

و هند بايد از منافع كوتاه خصوص قدرت آسيايي به هايي مانند مدت بخش هايي همچون چين
و سرماي و پذيرش دانشجو به سمت روابط و پايدار براساس گذاريهتوريسم هاي بلندمدت

بر اين اساس يكي از اهداف نظام آموزشي استراليا بايد. منافع مشترك سوق پيدا كند
و حمايت از يادگيري زبان به گسترش ديپلماسي. منظور تعامل بهتر باشد هاي آسيايي

و تحقيقات علمي بين مي فرهنگي 3.ت مؤثر باشندتواند در رشد اين تعامال المللي نيز

___________________________________________________________________________ 
1. Ibid., p. 11.  
2. Smart Engagement with Asia: Leveraging Language, Research and Culture 
3. Ibid., pp. 15-18.  
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و فناوري در رشد بهره«در كه گزارش چهارم1»وري استراليا نقش علم، پژوهش
مي» استراليا امن كردن آينده برنامه« هاي موجود براي كاربرد شود فرصت است تالش

و بهره و دانش در صنايع مختلف با هدف رشد نوآوري، خالقيت . وري مشخص شوند علم
و فناوري با كاهش هزينهاز نگاه اين گز و ارش نوآوري شامل علم، تحقيق هاي توليد

و خدمات كليد افزايش بهره 2.وري در اقتصاد است افزايش كيفيت كاالها

و آينده« و نقـش آنهـا در سيسـتم فناوري: استراليا فناوري هـاي امنيتـي، هـاي نـو
و اقتصادي استراليا فـوق اسـت گزارش پنجم برنامهنام3»فرهنگي، دمكراتيك، اجتماعي

ايـن گـزارش بـه بررسـي چگـونگي تغييـرات. منتشر شده اسـت 2015كه در سپتامبر 
و تـأثيرات آن بـر اسـتراليا  و پيامـدها پيشين فنـاوري، تغييـرات محتمـل آن در آينـده

و فناوري در اين گزارش فناوري. پردازد مي ها هاي نوظهور، چگونگي دگرگوني هاي كنوني
مي پيش شيوهو و پيش. شوند بيني آنها ارزيابي را ارزيابي بيني فناوري امكـان سـازگاري

و مصرف مي براي صنايع 4.كند كنندگان فراهم

شيل اي موردي درباره گزارش ششم مطالعه .است5توليد گاز
اييجهجاب«. دهد را مورد توجه قرار مي6»كشاورزي استراليا آينده«گزارش هفتم

و اجتماعي«،»پايدار شهري هاي نوآوري ظرفيت«،»تبديل تحقيق به منفعت اقتصادي
و كار در حوزه كردن امن برنامه«هاي ديگر موضوعاتي هستند كه در گزارش» كسب
.بررسي شدند» استراليا آينده

 گيري نتيجه
و فعاليـت، آيندهپژوهي مطالعات آيندهتاريخ نگـاري در اسـتراليا بـه هـاي آينـده پژوهـي

و تخصص بين دهنده روشني نشان المللـي تـا چـه اين حقيقت است كه استفاده از دانش

___________________________________________________________________________ 
1. The Role of Science, Research and Technology in Lifting Australian Productivity 
2. Securing Australia’s Future Program: Summary Report, Australian Council of Learned 
Academies (ACOLA), June 2016, p. 19.  
3. Technology and Australia’s Future: New Technologies and their Role in Australia’s 
Security, Cultural, Democratic, Social and Economic Systems 
4. Securing Australia’s Future Program: Summary Report, Australian Council of Learned 
Academies (ACOLA), June 2016, pp. 23-26.  
5. Shale Gas 
6. Australia’s Agricultural Future 
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و شكوفايي يك عرصه اندازه مي تـأثير حضـور. پژوهشي مؤثر باشـد-علمي تواند در بسط
و ريچـارد اسـالتر در ...ا سـهيل عنايـتو صاحبنظر جهـاني ماننـد پژوهان برجسته آينده

و بـه استراليا، ارتباط آنها با مراكز دانشگاهي مختلف، برگزاري دوره ويـژه هـاي گونـاگون
و پرورش نسل جديدي از آينده اين نسل جديـد. پژوهان واقعيتي انكارناپذير است تربيت

و مؤسس نهادهايي مانند كميسيون آينده پس از تجربه در آيندههاستراليا نگاري اسـتراليا
و مراكز دولتـي بـه هاي آموزشي، شركت هاي دانشگاهي، برنامه قالب پروژه هاي خصوصي

و عملي كردن تفكر آينده . انـد هاي مختلف در استراليا نقش داشـته ها در بخش گسترش
و عميق در ايران بدون توجه كافي به دانش جهان بنابراين آينده ي كـه طـي پژوهي علمي

و هـا، نتـايج، موفقيـت چند دهه فراهم آمده است، بدون تحليل دقيق مفـاهيم، روش هـا
و ترجمـه هاي آينده كمبودهاي پروژه و بـدون انتقـال درسـت  نگاري كشورهاي مختلـف

.منابع اصلي اين دانش غيرممكن خواهد بود
وا انعطـاف پژوهـي در اسـترالي از ديگر نكات قابل توجه در شـكوفايي آينـده پـذيري

و سرنوشت و دانشگاهي اين كشور نسبت به تحوالت جديد سـاز حساسيت نظام آموزشي
و مسائل نوظهور از و فناوري آن هـاي زيسـت جمله چـالش در علم و پيامـدهاي محيطـي

و سياسـت براي آينده و آمادگي اتخاذ رويكردها و تعريـف عرصـه كشور هـاي هـاي تـازه
و عالقـه عـالوه. هـاي نـو اسـتي رويارويي بـا دشـواري پژوهشي نو برا  بـر ايـن اشـتياق

و تأسيس بنيادهاي آينده .پژوهي خصوصي نيز جالب توجه است دانشگاهيان به همكاري
و نهادهـاي آينـده با وجود نقـش حمـايتي دولـت در بسـياري از بنيـاد پژوهـي هـا

نگـاري اسـتراليا نـه آينـده استراليا، پس از انحـالل مؤسسـه خصوص كميسيون آينده به
و نه ازسوي دانشگاه به ازسوي دولت و نه بنيادهاي خصوصي، نهادي كه و ها طـور خـاص

به نظام و جامع و گسترده بپـردازد در اسـتراليا شـكل نگرفتـه پژوهي العات آيندهمطمند
و سياستگذاري پژوهي از عرصه معناي محو شدن آيندهبهاما اين. است و پژوهشي علمي

را مفهوم بلكه پس از مرحله. استراليا نبوده است و نهادسازي، اين علم جايگاه خود سازي
در در دوره و واحدهاي و همچنـين سي رشتههاي آموزشي مراكز مختلف هـاي گونـاگون

و برنامه عنوان يكي از ستون به .كالني حفظ كرده است هاي اصلي هر پروژه
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 صطالحاتا
97 زبان ابر
 908 سياستگذاري ابزار
 257 طالئي ابزار
 740 پژوهي آينده اتاق
 724، 487 فكر اتاق
 981، 735 فكر هاي اتاق
 1012 پژوهي آينده فكر هاي اتاق

 243 اتوپياسازي
 34،307انساني اجتماعات
60،86 آينده احتماالت
57 آيندهبه معطوف احتماالت
 789 سياسي احزاب
 186 انساني ادبيات
 236، 243آرمانشهري ادبيات
9 سياسي ادبيات
3فكري ادبيات
 668 مفهومي ادبيات
 484 سياسي نخبگان اراده

 269 تمدني ارتباطات
 271 فرهنگي ارتباطات
 345 ارتباطي استراتژي
 935 پژوهي آينده استراتژي

 207 آينده اشياء
 229 مفهومي اصطالحات

39،40،77 انساني اصل
 307 علمي هاي انقالب اصل
 230، 100 بنيادين اصل

 559 اجتماعي اصالحات

 164 بنيادين اصول
92 خردمندي اصول
23 سناريونويسي اصول
 249 نقادانه پردازي افسانه
 951، 90،130آينده افق
 102 گذشته افق
 145 بشري افهام
 725 محور دانش اقتصاد

 153 انساني اقتضائات
 63،161آينده اكتشافات
16 گرايي اكنون
 981 پژوهي آينده امر
 582 گيري تصميم امر
40 دانايي امر
 115 زماني امر
 157 قانوني امر
 200 واقعي امر

13 دانايي امكان
39 وجودي امكان
 585 اجتماعي امنيت
 154 سياسي امنيت
 165 دانائي امواج
 236 آرمانشهري انديشه
36 آينده انديشه
 1388 نگري آينده انديشه
 135 بنيادين انديشه
 143 عقلي انديشه
 151،150 علمي انديشه
 204 منطقي انديشه

 173 هنري انديشه
 159 آينده انسان
34،42،65 سياسي انسان
 121، 188 شناسي انسان
 175، 138 شهري انسان
 108 كيهاني انسان
 308 مدرن انسان
 797 اجتماعي انسجام
20 بزرگ انفجار
19 آينده بزرگ انفجار
 583 تكنولوژيكي انقالب
 752 صنعتي سوم انقالب
 266، 1263 صنعتي انقالب
 266 كشاورزي انقالب
 599 پژوهي آينده اهداف
 457 فكر اتاق ايده
35 انساني ايده
10 آينده ايده
87 بزرگ ايده
 101 سازي ايده
 195 پذيري فهم ايده
79 منطقي ايده
66 پژوهي ايده
30،66 سازي ايده
66 ستاني ايده
68 آميز اغراق هاي ايده
 103 انساني هاي ايده
 373 پژوهان آينده هاي ايده
 445 نگارانه آينده هاي ايده
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 146 بنيادين هاي ايده
 124 عقالني هاي ايده
68 متناظر هاي ايده
 228 آيندهبه معطوف هاي ايده
38 مفهومي هاي ايده

 617 اسالمي آرمانشهر
 309 شهرنويسان آرمان

 309 آرمانشهرنويسي
 317، 309 شهري آرمان
 1152 حكومتي هاي آژانس
 581،582 چندگانه شناسي آسيب
 846،847 پژوهي آينده آكادمي
 1288 نگري آينده آموزش
 245 خردورزي آموزش
 285، 275، 250 انديشي آينده
28 انسان آينده
، 133، 113، 102 انساني آينده

14 ،156 ،21،24،89
 1404 آموزش آينده
 999 پژوهي آينده آينده
 750 بشر آينده
 397 بشري آينده
 842 پارلمان آينده
 358 پژوهانه آينده
 600 فناوريو علم پژوهي آينده
 1058 كنفسيوسي پژوهي آينده
 1010 ناكجاآباد پژوهي آينده
78 تعييني آينده
 271 اسالمي تفكر آينده
 319 بشري تمدن آينده
7،88 جهان آينده
 1404 جهاني حاكميت آينده
 1401 خاورميانه آينده
 388 دارپا آينده
 794، 789 دمكراسي آينده

 776 رفاه دولت آينده
17 ذهن آينده
 159 زباني آينده
 726 سياسي آينده
77 شناس آينده
 536 شناسي آينده
 1423 شهرها آينده
 275 فناوريو علم آينده
 1394 فناوري آينده
 1400 گرافيك فناوري آينده
 1403 قانون آينده
15، 1431 كشاورزي آينده
 1400 كشتيراني آينده
 102 كيهان آينده
 107 كيهاني آينده
14 محتمل آينده
 410 مدارس آينده
60،78 مطلوب آينده
 13،14،396 ممكن آينده
 282 نگاري آينده
 457 تكنولوژي نگاري آينده
 272 مطلوب هاي آينده
 1392 سوم هزاره آينده
، 13،1333، 121 انديشي آينده

4،40
 374 بيني آينده
، 288، 19،165پژوهان آينده

1320 ،157 ،333 ،4،414 ،671 
 515 المللي بين پژوهان آينده
 1061 حكومتي پژوهان آينده
 7،54،70،1384 پژوهي آينده
 616 اسالمي پژوهي آينده
 باالدست پژوهي آينده
532،533 
 532،533 دست پايين پژوهي آينده

 661 جوانان پژوهي آينده
 850 جهان پژوهي آينده
3 جهاني پژوهي آينده
 601 راهبردي پژوهي آينده
 192ها سياست پژوهي آينده
 949 علم پژوهي آينده
 950، 543، 541 علمي پژوهي آينده
 633 فناوري پژوهي آينده
 533 مداوم پژوهي آينده
 277 مدرن پژوهي آينده
 539 هوش پژوهي آينده
 1403 حاكميت آينده
22، 1248 داني آينده
 1388، 1277 سازان آينده
، 213، 176، 1139 سازي آينده
228 ،8
 517 شناسان آينده
،4، 153، 133 شناسي آينده
678 ،681 ،69،829 
16،85 گرايي آينده
 723 محور آينده
 882 نگاران آينده
،3، 222، 1376 نگاري آينده
824 ،95،1383 
 1406 اجتماعي نگاري آينده
 347 استراتژيك نگاري آينده
 699 تكنولوژي نگاري آينده
 656 جوانان نگاري آينده
 869 دولت نگاري آينده
 672 راهبردي نگاري آينده
 885، 637 راهبري نگاري آينده
 660، 578 فناوريو علم نگاري آينده
 903، 1118 فناوري نگاري آينده
 707، 869،871 ملي نگاري آينده
 117 نگر آينده
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 1248، 1232 نگرها آينده
،28، 10،1016 نگري آينده

3،336 ،545 ،824 
 542 تكنولوژي نگري آينده
83،97 نمايي آينده
 1401 اقتصادي هاي آينده
 انتقادي هاي آينده

1390،1391 
 1395 انرژي هاي آينده
 139، 1386،1405 بديل هاي آينده
 1403 پايدار هاي آينده
، 1344 جايگزين هاي آينده
272 ،327 
95 دور هاي آينده
 1404 سياستگذاري هاي آينده
 672 متكثر هاي آينده
60 محتمل هاي آينده
 570 مفروض هاي آينده
،21،22 ممكن هاي آينده
346 ،653 ،950 
 950 نامطلوب هاي آينده
 1408 يكپارچه هاي آينده
39 آينده هاي بحران
 490 جهاني هاي بحران
 783 سياسي برابري
 543 پذيري برگشت
 543 ناپذيري برگشت
 651، 635 پژوهي آينده برنامه
 1154 فناوريو علم جامع برنامه
 445 محور سناريو ريزي برنامه
 545 سناريويي ريزي برنامه
 688 شهري ريزي برنامه
 707 فناوري ريزي برنامه
 660 نگاري آينده هاي برنامه
3 حكومتي هاي برنامه

 457 آيندهبه معطوف هاي برنامه
 1388، 1063 آينده بنياد
 679 پژوهي آينده بنياد
 737،738 نوبل بنياد

 1432 پژوهي آينده بنيادهاي
 688 شناختي بوم
 661 پژوهي آينده برنامه سازي بومي
 545 حكمراني بهبود

 242، 236 پادآرمانشهري
 161 توصيفي پارادايم
 161 تكاملي پاراديم
 919،921 نگري آينده پايش
 713 علمو فناوري پايش
 558 سياسي هاي پديده
 685 آيندهاز پرسش
 235، 217 بنيادين هاي پرسش
 523 آينده پروژه
 631 پژوهي آينده پروژه
 906 نگاري آينده پروژه
 523 انداز چشم پروژه
 651 شناختي سيستمهاي پروژه
 652 نگاري آينده هاي پروژه

 332ها آينده پژوهش
 927 راهبردي پژوهش
 1228 آينده هاي پژوهش
 707، 1151 بنيادي هاي پژوهش
 362 بنيادين هاي پژوهش
 1152 خودگردان هاي پژوهش

 899 راهبري پژوهشهاي
به معطوف هاي پژوهش

 320 سياستگذاري
 602 پژوهي پساآينده

 148 آگاهي پس
10،78 نگري پس

 832 آينده پنجره

 134 شناسي پوسته
 605، 924،926 افق پويش
 1401، 921 محيطي پويش
10 زمان پهناي
84 هستي پهناي
 630، 602 پژوهي آينده پيش
 630 نگري آينده پيش
 188 نگري پيش
 148 آگاهي پيش
 22،29،545 بيني پيش
 1007 اجتماعي بيني پيش
 667، 285، 1240 آينده بيني پيش

 541 علمي پيشبيني
 535، 177، 149 گويي پيش

 321ها آينده پيشگويي
20،27،73، 1322 نگري پيش
 545 يابي پيش

 794 جهاني هاي ارزش پيمايش
 576 دلفي پيمايش
32 آگاهي تابش
 152 علمي تأمالت
92 فنيو زباني تبادالت
 1327 نگري آينده تجربه
34 حكمراني تجربه
14 دانايي تجربه

 847 پژوهي آينده تحقيقات
 603 سياستي تحقيقات
73 تاريخي تحليل
 571 عقالني تحليل
 126 سازي دوران تحوالت
، 16،178، 112 انساني تدبير
188 ،224 ،35،13
90آينده جهان تدبير
 660 پژوهي آينده فرهنگ ترويج
9 ذهني تصاوير
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 147 اعتباري تصديق
 202 هستي تصديقات
 746 سياسي تصميم

60،70 سياستي تصميمات
53 گرايي مطلق تصور

 202 آينده تصورات
31 تصويرسازي
 712 آينده تصويرهاي

 746 سياسي تعادل
 159 انساني تعامالت
 354 عقيدتي تعلقات
13،27،39 اصيل تفكر
90، 131 انساني تفكر
، 332، 3،1294 آينده تفكر
696 ،84،86
 125 پژوهانه آينده تفكر
 860 پژوهي آينده تفكر
 1413 نگاري آينده تفكر
 1387ها آينده تفكر
50،92 بنيادين تفكر
98 جهاني تفكر
13،15 خالق تفكر
37، 221 خودبنياد تفكر
 264، 1404 راهبردي تفكر
 110 عقلي تفكر
 1403 قانونگذاري تفكر
7، 318 آيندهبه معطوف تفكر
98 معقول تفكر
 159 منطقي تفكر
 994 نظامي تفكر
 214 منطقي تقارن

 970 آينده تكنولوژي
 578 دلفي تكنيك
 1392 آينده هاي تكنيك
8 پژوهي آينده تكوين

82 منطقي تالزم
 583 آينده تلويزيون
 374 اسالمي تمدن
93 آينده تمدن
 120 بشري تمدن
 1007 روحاني تمدن
 733 آينده چالشهاي تنظيم
 726ها نظام گري تنظيم
 220 منطقي توازن
40 مفهومي توجيه

 780 اخالق توجيهات
 459 اقتصادي توسعه
 610، 1357 انساني توسعه
 651 شناختي هاي نظام آينده توسعه
 1404 راهبردي توسعه
 611 فناوري سيستماتيك توسعه
 716، 688 شهري توسعه
 668اي هسته فناوري توسعه
 893 سياستي هاي توصيه
 1167 فكر توفان

 134 ذهني توهمات
34 كيهاني ثابتات
 127 انساني ثبات
 1295، 1072 سياسي ثبات
 پژوهي آينده ثمرات
 275، 1128 اطالعات جامعه
 853، 382، 1130 اطالعاتي جامعه
 140 اعتباري جامعه
34 انساني جامعه
 245 ايدئال جامعه
 236 آينده ايدئال جامعه
 323، 309، 137 آرماني جامعه
 165، 154 آينده جامعه
 135 باسوادي جامعه
 988 آينده بدون جامعه

، 259،262 پساصنعتي جامعه
1338 
 334 جهان جامعه
 135 دانايي جامعه
 225 شرقي جامعه
 517 معرفت شناسي جامعه
 159 علمي جامعه
 263 فراصنعتي جامعه
 1072 متعادل جامعه
، 489، 1042 مدني جامعه
689 ،735 ،800 ،799 
 243 مطلوب جامعه
 1072 هماهنگ جامعه
 257 ژاپني شناسي جامعه

 143 مفهومي جامعيت
 147 آينده جان
 989،990 آينده جنگ

 675 آينده جنگهاي
 246 سياسي جوامع
 141 اشيا جهان
89، 111 انساني جهان
،54، 180، 167 آينده جهان

88 
 110 تاريخي جهان
 1124 موازي جهان
91نو جهان
69 شناسي جهان
 102 آينده هاي جهان
25، 145 ممكن هاي جهان
 270، 270، 108 موازي هاي جهان
 704 سازي جهاني
 670 پژوهي آينده شدن جهاني
 915 آينده گيري جهت
12 عقالني گيري جهت
 640،642 پژوهي آينده چالش
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 1390 تمدني چالش
13 آينده چرخش
32 انساني تفكر چرخش
56 دانايي چرخش
88 زباني چرخش
10 وجودي چرخش
63 پژوهي آينده چرخه
 1400 آينده انداز چشم
 1118 فناوري انداز چشم

 151 علم چهارسوي
80 پذيري حدس

 757 هوشمند حسگرهاي
 198 انساني حقيقت
46 گرايي حقيقت
 490 جهاني حكمراني
44 آينده حكمروايي
 568 جهاني حكومت
 585 محلي حكومت
 1190 ايالتي هاي حكومت
 608 نگاري آينده حوزه
 307، 344، 1358 پژوهي آينده حوزه
 608 نوآوري سياست حوزه
 493 عمومي سياستگذاري حوزه
8 بشري حيات
 153 عقل حيات
 127، 101 محسوس حيات
91،98 معقول حيات
 215، 110 ذهن حيرت
 747 آزادي خانه
 696 آينده خانه
63 جمعي خرد
85 خودبنياد خرد
80گر محاسبه خرد
 788،789 گذاري مشي خط

20 ذهن خالقيت

91 منطقي خالقيت
 544 آينده خلق

21 زمان خميدگي
 146 خوابگردها
64 خوابگردي
98، 115 آينده خوانش
37،24 آگاهي خود
 390 دارپا

 911 آينده داروهاي
، 313، 305 پژوهي آينده دانش
457 ،971 ،457 ،313 
 453 نگاري آينده دانش
 317 آينده مطالعات دانش
95 انساني درك
 545 نوآوري مفهوم درك
38 دانايي دغدغه
 691 فناوري ارزيابي دفتر
 بنيادين هاي پژوهش دفتر

5 حكومتي
 626ها افق پويش دفتر
 626، 599 فناوريو علم دفتر
 661، 651 نوآوريو علم دفتر
2 حكومتي بنيادين مطالعات دفتر
 816 پژوهي آينده مطالعه دفتر
 566 ادراكي دنياي
 566 عملي دنياي
 566 فعال دنياي
 1169 مدرن دنياي

 102، 1014 دورانديشي
 102 دورنمائي

 660 پژوهي آينده دوره
 675 آينده دولت
 694 مدرن دولت

 526 محلي– جهاني ديالكتيك
93 بزرگ ذهن

39 پژوهي ذهن
25، 149 خالق ذهن
12،67 انگيزي ذهن
51 برانگيزي ذهن
62 سازي ذهن
91،92 آينده راه
15 پژوهي راه
37 شناسي راه

 924، 893،898 سازي جهاني راهبرد
 160 آينده شناسي راه

93 آينده ذهن راهنماي
 752 صنعتي هاي ربات
 1005 نانويي هاي ربات
 271 هوشمند هاي ربات
 175 مفهومي رصد

 533 سياسي رفتارشناسي
 293 فضائي اكتشافات رواج
 282، 333 شناختي روان
 110 تاريخي روح
 1280 آينده جهاني روز

 987 پژوهي آينده روش
 987 شناسي آينده روش
 838 نگاري آينده روش
63، 281، 1360 دلفي روش
57 سناريويي روش
 556 شناختي روش
64 دلفي فهم روش
72، 543، 325 شناسي روش
 533 نگر آينده شناسي روش
19،23 پژوهي آينده هاي روش
56 پژوهي سياست هاي روش
 1174 اطالعات فناوري هاي روش
32 انساني روند
15،48 پژوهي روند
 166 شناسي روند
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 774 شدن شهري روند
9 آينده فهم روند

87 روندپژوهي
10،17،96 شناسي روند

20 روندگرايي
 319 جهان اجتماعي روندهاي
 592 ايران آينده روندهاي
 610 جامع پژوهي آينده رهيافت
 780 اخالقي الزام

 979 بومي الزامات
 1043 حكمراني الزامات
92، 158 آينده زبان
74 علمي زبان
،39،50، 220، 159 فكر زبان
56 ،74،90،97
 159 آينده مشترك زبان
56 نحوي زبان
97 سازي زبان
 104 اعتباري زمان
94 آينده زمان
 118 پژوهي زمان
 115، 103 حقيقي زمان
 117 خميده زمان
22 شناسي زمان
 106 سازي زمان
 181، 108 شناسي زمان

79 عقالني ساختار
 134 دانايي سازمان
 123 وجودي سازه
98،99،96 معقول سخن
98 معقول سراي
 375 آينده سرشت

 110 ذهن سرگرداني
 797، 692، 654 اجتماعي سرمايه
13 آينده هاي سرمشق

34، 248 انساني سعادت
 988 پژوهي آيندهسم

63 سناريوسازان
62، 403 سناريوسازي
 545 مشاركتي سناريونويسي
 520،521 اروپايي سناريوهاي
، 1019 آينده سناريوهاي

1325 ،911 
 546 نگر آينده سناريوهاي
 574 چندگانه سناريوهاي
 523 فرانسوي سناريوهاي
 909 فناوري سناريوهاي
 568 ساختاري كالن سناريوهاي
 398 محتمل سناريوهاي
 287 آينده محتمل سناريوهاي
 110 منطقي سنجش
76 خردي سنجه
 1266 سياستي سند
 416 ديجيتالي سواد

4 سوادكده
69ها سوادكده
62، 196 معقول سوگيري
 621، 279 اجتماعي سياست
56 پژوهي سياست
 226 راهبردي سياست
41 سازي سياست
 42،654 شهري سياست
 707 فناوري سياست
 287 پژوهان سياست
16، 281، 1141 پژوهي سياست
3 آينده پژوهي سياست
 160، 1166 سازي سياست

 1284 دورانديشانه سياستگذاري
 578 فناوريو علم سياستگذاري
 611 علمي سياستگذاري

 226 عمومي هاي سياستگذاري
، 129 بنيادين هاي سياست

158 ،96
52 پژوهش بنيادين هاي سياست

 713 توسعه تحقيق سياستهاي
 401 جسورانه هاي سياست
91 ساز جهان هاي سياست
 1208 حمايتي هاي سياست
3 داناييبه معطوف هاي سياست

18 آينده سياهچاله
12ها سياهچاله
10 ذهن هاي سياهچاله
 614 پژوهي آينده سيستم
 140 مفهومي سيطره
 103 وجودي شأن
 690، 689 آينده شبكه
 1126 عصبي شبكه
70، 292 سازي شبيه
 616 شناسي شرق
 592 قانونگذاري شغل
 798 نسلي شكاف
26، 10،198 زمان شكست
 163 منطقي شكل

 981 آينده شناخت
 549 آينده عالي شوراي
 549 خانواده عالي شوراي
 622،661 فناوريو علم شوراي
43، 138 انساني شهر
63 آينده شهر
 246 خيالي شهر
 137 دانايي شهر
 138 اساطيريو سنگي شهر
 1129 كامپيوتري شهر

 1179 جهاني شهروند
 783 برابر شهروندان



 1443ها نمايه

 689 پژوهي آينده صحنه
94 انساني صورت
94 جهاني صورت
 115 ذهني صورت
 121 انساني طبيعت
 120 بشري طبيعت
 122 حيواني طبيعت
 120 مغزيو ذهني طبيعت
86 وجودي طبيعت
 112 هستي طبيعت
 690 آينده طراحي
 107 كيهاني طرح
87 پژوهانه آينده هاي طرح
12،88 فكري طوفان
 952 هوشمند هاي عامل
 268 انساني عدالت
 313 قضائي عدالت
52 دانايي عرصه
 135 اطالعات عصر
 1209 تكنولوژي عصر
 249 طالئي عصر
98 انساني عقل
39، 157 سليم عقل
 127 ناب عقل

 220 عمل عقالنيت
64،90 انساني عاليق
3 ذهنيو فكري عاليق
 150 احساسيو عقالني عالئم
41 كاوي علل
 675، 324 آينده علم
 619، 520 پژوهي آينده علم
 681 آينده بيني پيش علم
 542 گيري شكل حالدر علم
 556 اطالعاتي علوم

 162 عملگرايي

22 جهان بنيادين عناصر
27 وجودي عناصر

 535 غيبگويي
 874 استراتژي فاز
 873 نگاري آينده فاز
20 آينده فتح

 668 نگاري آينده فرآيندهاي
 174 انساني مغز فرسايش
 604 پژوهي آينده فرهنگ
 654، 1388 نگري آينده فرهنگ
 1140 بشري فرهنگ
 601 تفكر فرهنگ
 1081 غربي فرهنگ
43 شهري فضاي
 246 انساني فضيلت

 192 پژوهي آينده فقر
 826 نگاري آينده فقر
 217 تفكر فقر
 192 تفكر حاكميت فقر
 105 خردمندي فقر
 182 شناسي آينده فن
37 فكريو ذهني طوفان فن

 751، 586، 258 اطالعات فناوري
 1115 آينده فناوري
 653 آينده نوآوريو فناوري
 752 پزشكي هاي فناوري
 740 زيستي هاي فناوري
 563،564 كليدي هاي فناوري
 723، 613 نوظهور هاي فناوري

 610 ساالري فن
 169 احتماالت فهم
15،54،63، 143، 127 آينده فهم
 133 انساني آينده فهم
70ها آينده فهم
 110 تاريخ فهم

92، 127 تاريخي فهم
92 آينده جهان فهم
 144 ذهن فهم
23 علمي فهم
 156 قانون فهم
36 ناپذيري فهم
67 پذيري فهم
46 ايجادي قانون
 154،155 آينده قانون
 541 بنيادين قانون
 157 پذيري قانون
34 حكمراني قانون
34 سياسي قانون
34،46، 154 طبيعي قانون
 135 دانايي قدرت
 1132 فناورانه قدرت
 307 پژوهي آينده قوام
90 وجودي قوام

 921 آينده كارگاه
9، 439، 264، 204 تفكر كانون
، 183، 1046 تفكر هاي كانون
318 ،348 ،455 ،484 
 958 پژوهي آينده كرسي
 170 وقوعي احتماالت كشف
55، 139 آينده كشف
62 آينده واقعيت كشف
31 آينده هنر كشف
 843 آينده كميته
 757،763 نگري آينده كميته
 638 راهبردي كميته
 639 راهبري كميته

 418، 824 آينده كميسون
،1384،1385 آينده كميسيون

1405،1419 
 724 پژوهي آينده كميسيون
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 547 ريزي برنامه كميسيون
 547 استراتژي عالي كميسيون
 525 ريزي برنامه عمومي كميسيون
 729،730،732 ليندبك كميسيون
 691 آينده هاي كميسيون

 مجلس تحقيق كميسيونهاي
 717 محليو ملي
 132 وجودي كيان

 1119 داري حكومت كيفيت
 710، 631،646 زندگي كيفيت
13، 108 آينده كيهان
 104 وجودي كيهان
 667 شناختي كيهان
95 شناسي كيهان
 176 شناسي گذشته
22 نگري گذشته

 294 فضائي گردشگري
 283 بشري درك گسترش
 228 وجودي گشايش
 269 تمدني بين گفتگوي
 1146 سياستي گفتمان
 1313،1316 نگاري آينده الگوي
75،84 تاريخي الگوي

 569 ساختاري هاي ماتريس
 350 نگاري آينده ماشين
 1126 هوشمند هاي ماشين
79 وجودي ماهيت
 305 شناختي معرفت مباني
 533 پژوهي آينده متد

 564 نويسي سناريو متدولوژي
 592 اسالمي شوراي مجلس
 850، 698 آينده جهاني مجمع
 503 قانونگذاري مجمع
 273 سازي مدرن
 549 سازي مدرن

 658 بومي مدل
 270 توسعه مدل
 259 اطالعات جامعه مدل
 389 دارپا مدل
95 رياضي مدل
 204 علمي مدل
 617 فاضله مدينه مدل
 192 مفهومي مدل
70،95 منطقي مدل
70، 533، 1118 سازي مدل
 566 نگر آينده سازي مدل
 143 مفهومي مراتب
 1266 سياستگذاري مرجع
 592 قانونگذاري مرجع
 688 شناسي مردم
51 گرايي مسأله
 615، 1347 پژوهي آينده مسائل
 705 راهبردي مسائل
 556 نظري مسائل
 119 انساني مسخ
 174 ذهن مسخ

 789 سياسي مشاركت
 540 نگري آينده مشاور

 342 حكومتي مشاوران
 784 عمومي مصلحت
، 494، 307 آينده مطالعات

704 ،823 
، 1056 پژوهانه آينده مطالعات

723 ،728 
، 281 پژوهي آينده مطالعات

529 ،729 
 726 نگرانه آينده مطالعات
، 1313 نگري آينده مطالعات

1332 ،485 ،726 ،825 
 317ها آينده مطالعات

 660 محيطي پويش مطالعات
 1241 دلفي مطالعات
 1153 سياستگذاري مطالعات
 1284 نظري مطالعات
63 دلفي معبد
 147 اشيا مغز
 111 جهان مغز
37 دانايي مغز
 127 وجودي مغز
 114 هستي مغز

 134 مغزشناسي
 243 تمدني مفاهمه
63 روشمند مفاهمه
 1122 پژوهي آينده مفاهيم
 1392ها آينده مفاهيم
 693 بنيادي مفاهيم
 179 اكتشافي مفهوم
 2016 انساني مفهوم
 610 پژوهي آينده مفهوم
9 پژوهي مفهوم
9 ستاني مفهوم
 154 سياسي مفهوم
 158 نمايي مفهوم
41 آينده سازي مفهوم
3 بنيادين سازي مفهوم

29 انساني مقتضيات
 568 جهاني مقررات
 542 شناسي روش مقررات
 220 منطقي مقياس
52 پژوهي آينده مكانيسم
 463 حكمراني هاي مكانيسم
 131 تاريخي مالحظات
 989 حكمراني مالحظات
24،45،84، 140 منطقي مالزمه
 1082 گرايي ملي
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93 بزرگ منازعات
26،89 انساني مناسبات
 972 جهاني مناسبات
49 انساني مناسبت
48، 156، 149 احتماالت منطق
72 ذهني اكتشافات منطق
36 اكتشافي منطق
38 آگاهي منطق
50،97 آينده منطق
 9،204 انديشي آينده منطق
 199 بيني آينده منطق
96 پديداري منطق
 191 نگري پيش منطق
51،77، 104 تاريخي منطق
18،49 تفكر منطق
83حس منطق
، 134، 114 خرد منطق

148،192 ،26،39
 186 خردمندي منطق
 209، 138 دانايي منطق
99 روندپژوهي منطق
81 روندها منطق
56 زباني منطق
 155 سياستگذاري منطق
 220، 153 عقالني منطق
48،70، 150، 147 علم منطق
 135 علمي منطق
77 عملگرايي منطق
97 عمومي منطق
 220 غيبگويي منطق
 708 فازي منطق
8،97، 150، 129 فكر منطق
 156 قانوني منطق
 145 آينده هاي موج

36 معناييبي موقعيت

32 مفهومي موقعيت
 1310 گفتاري هاي مهارت

 209 آينده مهندسي
42 آينده شهر مهندسي
84 فكر مهندسي
 738 نگاري آينده مؤسسه
 708 دلفي ميني

14 ناخودآگاهي
 1006 نانوربات
 785، 384 سياسي نخبگان
 263 فني نخبگان
 363 گرايانه نخبه
53 گرايي نسبي
 881 نگاري آينده نظام
 495 جهاني نظام
89 مفهومي نظام
 987 بازي نظريه
97 تعييني نظم
97 ذهني نظم
34،43 سياسي نظم
86 قانوني نظم
 681 پژوهي آينده نقد
 843 آينده نقشه
35،81 ذهني نقشه
29 روندشناسي نقشه
 111 شناختي نقشه

97 نمادسازي
 حكومتي نهادهاي

1348،1349 
 142 مفهومي نهادهاي
 881 نگاري آينده واحد

30 واقعگرايي
 102 انساني واقعيات
31 آينده واقعيات
27 تاريخي واقعيات

54 علمي واقعيات
13،33،8،84 آينده واقعيت
 118 تاريخي واقعيت
 135 دانايي واقعيت

 148 آينده علم عيتواق
39 علمي واقعيت
46 مفهومي واقعيت
 105 وجودي واقعيت
12 اشياييو وجودي واقعيت
50 ايده وحدت
 671 آينده وضعيت
11 دانايي وضعيت
 276 شهر ويران
22 سازي همانند
 173 انديشه هنر

 556 اقتصادي هوش
15،42 انساني هوش
 556 تجاري هوش
 269 فرازميني هوش
،353،359 مصنوعي هوش
360 ،290 ،297 ،609 
15 واقعي هوش
77 علمي هويت
 963 پژوهي آينده هاي يافته
ها كتاب

 247الفاضله آراء اهل المدينة
 138آرمانشهر

 385آسياي شرقي
آشنائي با برخي تجارب

 1267نگاري در جهان آينده
آيا بايد از اتوپيا اعاده حيثيت

 244كرد؟ 
 680آغاز شده است آينده پيشتر

12آينده تمام آنچه اهميت دارد
 615آينده تمدن اسالمي
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 1125آينده ذهن
82آينده ذهن
 1017آينده روسي

و آينده  565آينده كشاورزي
و دشمنان آن  740آينده

 680پژوهي صنعتي آينده
 1254آيين ميترا

 1124ابرفضا
 237اتوپيا
 241اتوپيا

 240اتوپياي مدرن
 248العلوم احصاء

 268ارزشِ ارزشها
 268از گهوراه تا گور جدا

استراتژي امنيت ملي آمريكا در
 1287، 21،218قرن 

و جهان اسالم  615اطالعات
 249هاي ناكجاآباد افق
 249هاي ناكجاآباد افق

و نظم جهاني  1199اقتصاد
و اصالت بشر اگزيستانسياليسم

 13،244جمهوري 
98االمالي
 916خالق انسان

 1009انسان نوين
34ايده انسان سياسي
و اتوپيا  244ايدئولوژي
 518بحران آينده نگران

 238بشر در ماه
 236بهار شكوفه
 236بهار شكوفه

 674پديدار شناسي روح
 227پرسش از آينده

 615هايي در علم اسالمي پژوهش
 916پل به آينده

 1252تاريخ جهاني
و مكتب هاي تاريخ عقايد

 249سياسي 
 250تاريخ فلسفه سياسي غرب

 236تاريخ مقدس
 1251تاريخ هرودوت
 146تاريخچه زمان

و گواهي  115، 102تاالر آگاهي
 239تاالر هزاره

 1042تصوير آينده
تصويري از مهندسي در قرن

 145جديد 
 1341تفسير الميزان جلد يازدهم

 1342پنجم تفسير مجمع البيان جلد
 1342تفسير نمونه جلد نهم

97تفكر درباره آينده
 983تمدن پساصنعتي

و توزيع دانش در ايااللت توليد
 1138متحده 
 109يي قدرتجا جابه

جامعه اطالعات به مثابه جامعه
 1137پساصنعتي 

 109جامعه اطالعاتي
 925جامعه رؤيايي

 916جامعه هوشمند
 1017شناسي منطقه تومن جامعه

 236جزيره آفتاب
 236جزيره آفتاب

 236جمهور
 268جنگ تمدني اول

 152جهان در پوست گردو
 150، 1125هاي موازي جهان

 268جهاني سازي
91شناسم جهاني كه من مي

اندازهايي براي اروپاي چشم

 520پايدار 
و آينده دارپا  388حال

 246خداوندان انديشه سياسي
 146خوابگردها
46انديشي آينده دانشنامه
و مشروع الدراس ات المستقبلية
 1343، 2020،1340مصر 

 239دفاعي از جامعه طبيعي
 240دولت آينده
12رسالة العشق

 239رساله اي درباره جمعين
 248رساله مدنيه

 825نگري شناسي آينده روش
56پژوهي هاي سياست روش

 1009ريتم تاريخ
 182شناسي زمينه جامعه

 148انقالب علمي ساختار
 236ها سرگذشت

 247سعد االسعاد
 138سياست مدنيه

 566ها، علم مصنوعات سيستم
 82،322،327شوك آينده
 1064شوك چين
 236شهر آفتاب
 237شهر آفتاب
 138،236شهر خدا

 237شهر خوشبخت
 237شهر خوشبخت حقيقي

 1272صد سال آينده
 242طرح احتمال
 100طرح بزرگ

 1138جامعه پساصنعتي ظهور
 1061، 2013عصر طالئي چين
 240عصر كريستال

98غررالحكم



 1447ها نمايه

 248 فارابي مؤسس فلسفه اسالمي
 1124 فراسوي انيشتين
و آينده  217نگري فلسفه
44فن حكمراني
 1125فيزيك آينده

 45،1125ها فيزيك ناممكن
و يافته فيزيك، انديشه 23ها ها

 238 قانون آزادي در يك چارچوب
40بنيادين فكر قانون
 247، 237قوانين

 614هاي فردي كار آينده
نگاري راهبردي كاربست آينده

 877، 829در دولت 
 1128كامپيوتوپيا

و آينده جامعه  1017گذشته، حال
80گزارش روندهاي جهاني

 268گفتگوي ارتباطات
 238ماركاريا

 238اورشليم جديد
 242ماشين زمان

 239كمونيست مانيفست حزب
 1124، 154مباني آينده پژوهي

 1064مدل چيني
 1337مديريت جامعه اطالعات

 236مدينه فاضله
 242مزرعه حيوانات

 916مسئوليت اجتماعي
 1351مصر التي نريدها

 1132اي بر جامعه اطالعات مقدمه
 142منشأ كيهان

 253منطق ابن خلدون
 152منطق اكتشافات علمي

 157، 121،138فكر منطق بنيادين
 322موج سوم

 916نبرد براي فضاي ذهني آينده

 268نظام سازمان ملل
 1009نفوذ در آينده

 240نگاهي به گذشته
 148واقعيت پنهان

 247ولفاريا
 1042هنر حدس زدن
31هنر كشف آينده

 207زني هنر گمانه
 اسامي
 1277آتيال

 312، 1139آدام اسميت
 675آدولف كوتله

 404شوستاك آرتور
 146آرتور كوستلر
80آرتورباكر موئل

 1128آرليوپتي
 1390آشيس ناندي
 676آگوست ببل
آگوستين
 138،236،274قديس

 826آلبرت انشتين
 1277آلپ ارسالن
 737آلفرد نويل
 731،732آلوا ميردل
، 321، 135، 82،109الوين تافلر
323،355 ،983 ،113 ،1134 

56آن ماژور زاك
 431كرستمنآنتوني

 483آنتونيويورگ رامالهو
 732آندرس سندبرگ

 537آندره گروس
 738آندرياس تايمن
 913آنه ليسه كيا
 1385آني فرگوسان

 1396آنيتا كلر

 1141آي ايچيرو فوجياما
 311آيزاك سيموف

 987توفلر.ا
، 1340ابراهيم العيسوي

1345 ،1346 ،1351 
 251،252ابن خلدون
 247، 237،244،251ابن سينا

 247ابوالحسن عامري
ابونصرفارابي

137،236،244،247 
 148احمد آرام

 531،538ادموند هوسرل
 676ادوارد بالمي

 1042، 517ادواردكرونيش
 1280اراي يوكسك

 1269اردوغان
 245ارسطو

 436استفان موريسون
استيفان
 101،146،152هاوكينگ

 734استيناو ستربرگ
 1388استيو گولد
 143استيون ايلز

 324آسيموفاسحاق
 392اسكات بارت

 1351...اسماعيل صبري عبدا
، 668،673،676اُسيپ فلشتهايم

829 
 673اشتاين مولر

 1042پواك.ال. اف
 1285افك طرحان

، 245، 236، 137افالطون
246 ،247 ،323 ،246 

 425،426،428اگا اليكر
 675اگوست كنت
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 592امانوئل ماكرون
 183اميرحسين آريانپور

 1342طبرسيامين االسالم
 903اندريس

97اندي وپيتر
 1344انطوان زحالن

 674، 1248انگلس
 733اوا نورد مارك

 1123اوارتلر
 361اوباما
 673اورتس

 674اوسترلتيز
 855اول هيتانن
 723،728اولوف پالم

 1400اوليور فريمان
 236اوهمرس

 1008الدا. بستوژف.و. اي
 904ايروال

 1000ايگور اسيلبويچ بستوژيف الدا
 532ر بستوژف الدا ايگو

 1002ايگور زادورين
 554ائله دو فرانس
 1386ايوانا ميلوشويچ

 617باربارا آدام
 1278بارباروسا خيرالدين پاشا

 991باريس آبنوسف
 148برايان گرين

 591، 515،517برتران دو ژوونه
 1128برتراند جونل
91برتراندراسل
 517برگسون

 603بن مارتين
بنجامين ريمون

 611،612مارتين
بورچون اورون حسن

 1280گريت
 1031بوريس يلتسين

 1042دجوونل. بي
 241پاول اندرسون
 385پاول كروسمن
 1386پاول ويلدمان
 855پتري تاپيو

 382،383پروس بركويچ
 733پكامر گارد
 236، 237پلوتارك
 1064پن وي

 853پنتتي ماالسكا
 1048پوليت بوروي

 987آرون. پي
 398،399پيتر اشوارتز
 1134پيتر دراكر

 1399پيتر شوارتس
 1397پيتر الزار
 402پيتر واك

 1388پيتر هايوارد
 540پير گونو
 554پير مس

 1132تادائو اومسائو
 138تامس مور

 1142تايرو ايشيزاكي
 911تُركيل كريستنسن

 239توماس روبرت مالتوس
 237توماس كامپانال
 616، 148توماس كوهن
 309توماس مور

 1386، 1322استيوسونتوني
 631توني بلر

 987فوررستر.ج
 1396جاش فلويد
 1199بهگوتي. جاگديش ان

 826جان ريچاردسون جونيوز
 825جان شارل

 533جان گالتونگ
 1387جان لي مارتين
 533جان مك هال

 419جان هامر
 1123جانا اندرسون

 1280جانكايا
 242جرج اورول

 1351جمال عبدالناصر
 311جنتري لي

 1385گيدليجنيفر
 1272فريدمن جرج

 311جورچ لوكاس
 311جورچ والتون
 1388،1409جوزف ووروس
 1063جوئينگ جين
 1387جيم ديتور

 533جيمز ولسلي وسلي
 730جيمي كارتر

 1049جينكفور ژانك
 1060چن كوچنگ

 677كندي.اف.حان
 1397حان لي مارتين
 1341،1342)ع(حضرت يوسف
 1030خالما كوروف

ط  247وسي خواجه نصير الدين
 397،399داك راندال
 1138دانيل بل

 827دانيل كانمن
 1084دنگ شيائوپينك

دنيال آندرويچ
 1000،1001مدودف
 207دوژووئل

 248دوگالس مورتون دانلوپ



 1449ها نمايه

 1193دومان گوركاينان
 418،419دونالد ترامپ
 544دونالد ماركي

 987بل. دي
 987مدويس. دي

 483دياگورو درگرز
 476ديلماروسف
 1008ژوكوفديميتري

ديويد پيرس
 406،407،409سيند

 385،388ديويدهال
 1404، 1388رابرت بور

 414رابرت فرانتز
 401،402رابرت لمپرت
 1387رابرت يوركه
 667،668رابرت يونگ
 903راسمويسن

 483رافائل تياگوبنگه
 915رالف ينسن
 1393ران جانسون

 487،488،490رتوليو وارگاس
 217،248رضا داوري
 538رنه دكارت

 533روبرت جونگ
 544روبرت سومن

 532روسي برتراندو ژوئه
 1388روونا مورو

 397رويال داچ شل
 1397،1399ريجارد نوبل

، 1386، 1384ريچارد اسالتر
1388،1389،1390 ،608 ،619 
 1399ريچارد اكرسلب
پسنر  379ريچارد
 325ريچارد فيمن

 1400ريچارد واتسون

 407ريمون اوينگ
 132ژان پل سارتر

 520،523رتمن ژان
 375ژان فراسكو

 556ژان لويي لومواني
 561ژان مونه

 559ژرانرال دوگل
 1187ژول ورن

 555ژوونه هوگو
، 1224ساتيشن سي ست

1227 ،1232 
 1199ساندراجي

 1017سرگي آرتور فراتسويچ
 1008سرگي ليامين

 1000سرگئي پرسلگين
 245، 1125، 246سقراط

 1278سلطان سليمان
سلطان محمد

 1250،1261فاتح
 992سلمانوف

 826سورن كي يرلگارد
 829،877سوموكو واسبا

 385سوهارتو
 1388سوينبورن

ا ، 610، 1322...سهيل عنايت
227 

 1048سيگوان لي
 131سينكا

 673شوندرتر
 1061شي جين پينگ

 1190شيخ طوسي
 1141شيگرو يوشيدا

98الصدوق
 616، 12،1322ضياءالدين سردار

 1274اوجاالن...عبدا

97عبدالرحمن آالمدي
 1277عثمان بيك

ا  1386،1387...عنايت
 247فارابي
ا  1269گولن... فتح

 674فتح ينا
 1009فرانتس ادموندويچ سرگي

 1254فرانتس كومن
 237، 237،309فرانسيس بيكن
 826فرانكلين روزولت
 454،461،477فرناندو كاردوسو
 545فريتز زوئيكي
 1138فريتز ماچلوپ
 676فريتس باد
 1048فوچون لي
 245فيثاغورث

 618فيليپ آبرامز
 311فيليپ كيندرديك

 738كاپتوس
 1277كاپور

 668،673كارل اشتاين بوخ
 309، 239كارل ماركس
 676، 244كارل مانهايم

 152كارل يرموند پوپر
 1385كارولين اسميت
 249كاستون بوتو

 237كامپانال
 674كانت

 1396كريس استوارت
 738كريستوفر فيل
 244كريستيانگودن
 1008الكساندر پانوف
 1009الكساندر شوبين

 1000الكساندرويچ زينوويف
 1005،1006،1008 الكسي تورچين
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 915كالوس كليدسن
 733كلسن الكوند
 1394كليو هاميلتون
 1254كنستانتين

 1132كونچي كوياما
 917كيا گلوبال
 1386كيت دالني

 1132كيشو كوركاوا
 1280كينا دميرل
گاستون

 591، 515،516،536،538برژه
 249گائتانو موسكا

 384گورباچف
 531گونو

 680گئورگ پيشتس
 152الپالس

 733الرس تراگارد
 1252الندل شارل دو
 701، 361اليب نيتس
 410،413لرالفكونيس
 1128لستربران

 679لوتار شوتس
 556لودويك فرانسوا

 459،461،477لوال داسيلوا
 1255ليسنيوس

 679لينوس پاولينگ
 1062ليوشيا ئوبو

 1187لئوناردو داوينچي
 464ماتياس اسپكتر
 1254مارتين درمارون

 674ماركس
 1396ماركوس بارير
 1388ماركوس بوسي
 489ماريتاساسيكتور

 531مارين

 1142ماساميچي ياماگيوا
 676ماكسيميليان هاردن
 1226،1227مالكوم ساتيانانانان

 1130مانوئل كاستر
 246، 246مايكل فاستر
 607مايكل كينان
 421مايكل گرين
 741مت كارلسون

 1352محمد ابراهيم منصور
 1343محمد العربي

 1341محمدحسين طباطبايي
 1280مراد شاهين

 733مرنوش ساعتچي
 1385مريل فيندلي

 1280مصطفي آيكوت
 1278معمار سينا
 352مگدا كوردل
 443،445مليسا دالتون

 1048موروگوو يي بوبو
 1141كاجيمامورينوسوكه

 268، 267مهدي المنجره
 1124ميتسو سايتوفوكوتاگا

 1124، 45،81،150ميچيوكاكو
 556ميسل سيبوت
 1391ميشل فوكو
 518ميشل گوده

 674ناپلئون
 1342ناصر مكارم سيرازي

 1277نصرالدين هوكا
 247نظام الملك

 1406نوام چامسكي
 1387النورا ماسيني
 725نيك دانيلسون

 1000فئودورفپنيكالي
 741،809،،723،730نيلز اندرن

 732نيما سنندجي
 676والتر وائنو

 672وبلهم فوكس
 614ورن ويلرايت

 426والديمير پوتين
 174، 407، 1124وندل بل

 740ويرجينيا پوسترل
 615ويل رايت

 183ويليام اف آگبرن
 388،390ويليام بونويليان
 544ويليام گروبر

 240ويليام هدسون
 826چيلوينستون چر
 1280هاكان تيتك
 733هامبل استورم
 268هانتينگتون

 1124هايدوشي كاتو
 566هربرت آسيمون

، 311،312ولز جرجهربرت
242 ،613 ،614 ،324 

 313،334هربرت هوور
،56،321،323 هرمن كان

445،402 
 674هگل

 733هلنا جانسون
 483هلنا كونجالوسي
 236هلونائويان مينگ

 1060،1059هوان گنگ
 1071هوجين تائوا

 673هولشر
 427هيالري كلينتون
 385،388هيني اوالف هلمر
 839ياري كاپو اوجا

 1385يان لووه



 1451ها نمايه

 12،248يحيي سهروردي
 1006يرمالوف

 839يري لوك كانن
 833الينا هيليتونن
 1123،1124يوجيرو هاياشي

 901،904يوركنيسن
 1000يوري الكساندرويچ نيكتين

 1144يوشيجي نوگامي
، 1119،1124ماسودا يونجي

1127،1134،1132،1133 ،
109 ،135 

،7،34،40،44يونس ادياني
102 ،115 ،121 ،138،175 

 838يوها كاسكينن
 733يوهان راكستروم
 1390يوهان گالتونگ
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