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 » های اساسی تمدن است بینی، یکی از پایه پیش«

 پل والری 
 

 مقدمه
شناسی که برای مدتی قابل توجه  مربوط به دورنگری و آینده، مباحث 1400 با مطرح شدن ایده ایران

این شرایط . گذاران گذاشته شده بود، مجدداً در دستور کار قرار گرفته است از فضای ذهنی سیاست
شماری که دارد، به تدریج به بحث گذاشته شود تا از  فرصت مغتنمی است که این مسأله با همه ابعاد بی

 .های آن بتوان به نحو مطلوبی در فرایند توسعه کشور استفاده نمود  و ثمرهها نتیجه
ها،  های معرفتی و تجربی غفلت ها و بنیان بدون شک در فرایند این مباحث خواهیم توانست ریشه

ایم شناسایی کنیم و  داشته» برنامه«هایی را که طی چند ساله اخیر البته به نام  برنامگی ها و بی روزمرگی
 . اهللا از بروز و ظهور مجدد آن جلوگیری نماییم نشاءا

 
 شناسی   پیشینه تاریخی آینده-1

رسد که بشر از اولین روزهایی که زندگی اجتماعی خویش را آغاز کرده نسبت به آینده  به نظر می
های مورد  شناسی را روش خود بیمناک و حساس بوده است، اگر مالک تحوالت مربوط به دانش آینده

های طوالنی روش برتر  فلسفی برای مدت-تفاده اندیشمندان برای شناخت آینده بدانیم، روش تخیلیاس
بوده است، در چارچوب این روش، دانشمندان و متفکران برجسته با استفاده انحصاری از قدرت تخیلی 

آل و آرمانی  ها و امیدهای جامعه انسانی را مرور کرده و براساس ذهنیات خود، وضعیت ایده خویش، بیم
نو اثر  افالطون، دنیای شجاع» جمهور«کارهایی مثل . نمودند خود را به شکل مدینه فاضله ترسیم می

 1.آید ها به حساب می الدوس هاکسلی و ناکجا آباد توماس مور در ردیف این تالش
توان در  جرج اورول و دیگران را می پردازانی مانند شوماخر، نوز هم مرسوم است و نظریهاین روش ه

 .کنندگان روش مزبور به حساب آورد تاریخ معاصر در زمره تعقیب
ای نسبتاً طوالنی برخوردار است عبارت از ایجاد پیوند  روش دیگری که برای شناخت آینده از سابقه

های قبلی خود و با اتکا  فی است که در آن پژوهشگر با تکیه بر دانستههای تاریخی و فلس میان معرفت
خلدون، مارکس، اشپینگلر،  آثار ابن. کند بینی می به نگرش خاص فلسفی خویش به تاریخ، آینده را پیش

 .شناسی است هایی از این نحوه آینده ارنولد توین بی و دیگران نمونه
بایست یک نقطه عطف مهم به شمار آورد،  دوران رنسانس را میرسد که در این زمینه،  اما به نظر می

برای » شناخت«نظر بنیادی در زمینه نحوه نگرش به علوم پدید آمد و محور زیرا در این دوره یک تجدید
ای احساس ضرورت  سابقه شناخت در آن جای خود را به محور شناخت برای دستکاری داد و به طرز بی

 بنابراین مواجهه عالمانه و 2.رگذاری در سرنوشت خویش موضوعیت پیدا کردنسبت به استدالل و تأثی
اما نوئل کانت معتقد بود که . گاهانه با آینده و ساختن آینده به شکل مطلوب در دستور کار قرار گرفت آ

شناسی و پیشگویی که از حوادث  بینی است، به شرط اینکه آینده  قابل پیشتاریخ تجربه نشده هم
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بینی ترقی  درست مثل آن بورس بازی که با پیش(دهد، خود بتواند آن حوادث را بیافریند  آینده خبر می
ها در بورس، اقدام به خرید مقدار زیادی سهام کرده، خود نیز سهمی در افزایش قیمت  سریع قیمت
یکی از محورهای اصلی و بنیادی هر پژوهش علمی تجربی در دوران » بینی پیش« بنابراین 3).سهام دارد

شناسان تا امروز نیز همچنان ارزش علمی هر پژوهشی را با ضابطه و  جدید است و فیلسوفان علم و روش
 .سنجند درست تحوالت آینده در قلمرو موضوع مورد پژوهش میبینی  محک میزان قدرت و هنر پیش

گشای ما به آینده  تاریخ تا این دوران همچنان مبنای اصلی شناخت آینده است و معرفت تاریخ راه
. به تعبیری که هنوز هم در زبان فارسی رایج است، گذشته، چراغی فرا راه آینده است. گردد قلمداد می

بینی همچنان تقویم تاریخ و روندهای پیشین منزلت دارند، تفاوت  لمی پیشهای ع با اینکه در روش
گفته در این است که ارزش علمی  بینی تحوالت با دو روش پیش عمده میان روش علمی جدید برای پیش

باشند و اغلب به صورت کمی هم بیان  ها در این روش قابل آزمون می بینی و میزان توانایی پیش
ها وجود ندارد هرچند که بسیاری از  بینی که در دو روش قبلی امکان آزمون پیش یشوند، در حال می

 .های قبلی صورت گرفته عمالً محقق شده است هایی که در چارچوب روش بینی پیش
ها قبل از وقوع  ها که سال بینی  به تعدادی از این پیش» بینی هنر پیش«برتراند دوپوونل در کتاب 

ه و بعداً محقق شده، اشاره کرده است که شاید از جمله مهمترین آنها کار ای صورت پذیرفت حادثه
 پیشرفت صنعت و ازدیاد تولید 1734سویفت در سال . جاناتان سویفت و سترک ناپلئون سوم است

 روسیه و آمریکا را دو ابرقدرت 1839سترک نیز در سال . بینی کرد محصوالت صنعتی را به درستی پیش
یکی در (ت و از آنها به عنوان دو غول که هر یک در یک انتهای جهان قرار گرفته آینده جهان دانس

. توان این فهرست را گسترش داد البته می. نام برد) حاشیه دنیای قدیم و دیگری در حاشیه دنیای جدید
 داری جهانی که در بینی حکیمانه اشپینگلر درباره ادغام روسیه بلشویکی در نظام سرمایه شاید پیش
ترین آنها باشد به طوری که هنوز هم  یکی از بدیع. های بعد از انقالب کبیر صورت گرفت اولین سال

را با طراوت و زنده نگهداشته است که این مطلب محتوای این  Decline of the westهای کتاب  ارزش
 . سازد آموز و آموختنی می کتاب ارزشمند را برای ما و غرب عبرت

های ادامه روند یا روش فرافکنی که محور  و روند آن که تا امروز در قالب مدل» یختار«اما تکیه بر 
ها را ظاهر  های علمی به خصوص علوم انسانی از جمله اقتصاد است، به تدریج برخی نارسایی پژوهش

رویم، در عین حال که  ساخت و عمدتاً در موارد مکرر نشان داد که در قرن بیستم هر قدر جلوتر می
نگری  بینی و آینده  اء به تاریخ و معرفت تاریخی، همچنان به عنوان شرط الزم برای هر پیشاتک

تا قبل از رسیدن به این مرحله و نیمه اول قرن بیستم، یکی . موضوعیت دارد اما دیگر شرط کافی نیست
لت رئیس های فکری برای شناخت آینده بر اساس دستور مستقیم فرانکلیم روزو ترین کوشش از برجسته

 میالدی وی از تشکیالت خود خواست تا درباره 1930در دهه . جمهور وقت آمریکا صورت پذیرفت
ی انتشار نتایج این پژوهش تأثیر زیادی بر جا. ای گسترده انجام دهد های آینده مطالعه تکنولوژی

 قلمرو پژوهشی گذاشت و همه را مجذوب خود ساخت، اما با وجود این، مطالعه مزبور نتوانسته بود در
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 4.بینی کند خویش، پیدایش تلویزیون، اختراع الستیک، هواپیمای جت، پیوند اعضا و اشعه لیزر را پیش
هایی را ظاهر  ارساییهای ادامه روند به تدریج ن بر مدلهای مبتنی  بینی در قلمرو علم اقتصاد نیز پیش
های  های مبتنی بر نگرش های متدلوژیک موجود در این دانش و فرض ساخته که عمدتاً ناشی از ضعف

تی های علوم آنچنان حساسی  این مسأله در همه عرصه5.باشد شناختی آن می شناختی و معرفت جهان
گذاری در درجه اول اهمیت قرار دارد و فریاد  برپاساخت که تا امروز نیز در محاف آکادمیک و سیاست

 هارسن، در این زمینه، درست مانند بحث امانوئل  نگری بینی و آینده رئیس مؤسسه پیش» هرمان کان«
   6.کانت، راهی نو برای شناخت آینده را طلب کرد

 
 شناسی در نیمه دوم قرن بیستم   آینده-2

ای دیگر خاستگاه تاریخی مشخصی  شناسی در قالب و شکل جدید آن مثل هر مسأله مسأله آینده
هایی از دنیا احساس ضرورت نسبت به شناخت آینده،  سؤال این است که چه شد که در بخش. دارد

های کوتاه و بلندمدت از زمان   آمد؟ گفتیم که شناخت آینده در افقهای پیشین پدید مستقل از روش
بینی  های هر پژوهش علمی پیش های علمی موضوعیت داشته است و اساساً یکی از فلسفه تولید پژوهش

کند، این  شناسی مطرح است جدا می های مرسوم را از آنچه با نام آینده بینی آینده است، ولی آنچه پیش
های ادامه روند هستند به این ترتیب که روندهای پیشین  بینی عمدتاً مدل ای سنتی پیشه است که مدل

 .کنند اندازهای آینده را از آن استخراج یا استنتاج می را مدنظر قرار داده و چشم
های مختلف به  کرد زیرا شتاب تحوالت در عرصه  این مسأله مشکل چندانی ایجاد نمی20تا اوایل قرن 

دهد  مطالعات نشان می. زیاد نبود که قدرت تطابق به موقع با این تحوالت را از انسان سلب کندای  اندازه
 سال بوده و این افق گسترده زمینه و فرصت 110 الی 100 طول عمر متوسط تکنولوژی 19که تا اوایل قرن 

تحوالت بر زندگی به همین دلیل آثار این . کرده است کافی برای تطابق با تحوالت آینده را ایجاد می
تا اواسط قرن بیستم به این طرف که روند تحول علوم همچنان شتاب گرفت . خیلی پرشتاب نبوده است

 به بعد آهنگ تحوالت شتاب 1950 سال رسید، اما از سال 25-30طول عمر متوسط تکنولوژی به 
 به حدود سه سال 1980به طوری که طول عمر متوسط هر تکنولوژی در سال . ای پیدا کرد سابقه بی

 7.رسید
تواند باشد که در برخی  رقم میانگینی از مجموعه تحوالت فنی تازه است و بدین معنی هم می

 که از های تکنولوژیک به ماه و هفته هم رسیده است و به این ترتیب است ها، سرعت دگرگونی عرصه
 به بعد در کشورهای صنعتی اختراعات تا حدود زیادی جنبه تصادفی خود را از دست 1990ابتدای دهه 

های بشر در طول  ای از توانایی سابقه ای بی  این حکایت در نقطه8.داده و جنبه سفارشی پیدا کرده است
سابقه و به طور کلی روندی پرشتاب از  ای بی وری که هر لحظه در معرض مسألهتاریخ قرار گرفته به ط

شوند قدرت  تحوالت قرار گرفته که این تحوالت روی زندگی فردی و اجتماعی اثر دارند و موجب می
 . ای تبدیل شود کننده گیری یافته و به مسأله تعیین انطباق ما با مسایل، اهمیت چشم
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های اسیدی   میالدی تاکنون که موضوع باران1970دهد از آغاز دهه  ان میمطالعات انجام شده نش
 درصد تولید ناخالص ملی 3های آن به طور متوسط  مطرح شده، کشورهای صنعتی برای جبران خسارت

رسد ولی با توجه به اینکه برای مثال   درصد ناچیز به نظر می3در دید اول رقم . کنند خود را هزینه می
 3دهد که   میلیارد دالر نشان می7000 آمریکا تولید ناخالص ملی این کشور را حدود 1995آمار سال 

 .باشد برای جبران خسارت هزینه بسیار باالیی است  میلیارد دالر می210درصد این رقم، برابر با 
بینی نشده در سطح کالن در دنیا  کند که مواجهه با تحوالت پیش این مسأله به خوبی مشخص می

کنیم، بحث  که چرا ما در برابر این مسایل اعالم آمادگی نمی خود این. های گزافی دارد ر هزینهچقد
نیاز نسبت به شناخت  ولی به طور کلی این مسأله به احساس 9.مجزایی است که نیاز به دقت کافی دارد

های ایجاد ایده  ست به این نکته دقت کرد که یکی از خاستگاهبای به عبارت دیگر می. آینده اشاره دارد
هایی بودکه در جهان صنعتی رخ داد و آمادگی قبلی برای  شناسی، وقوع پدیده احساس نیاز به آینده

های دور  ای بودکه در گذشته سابقه های بی نکته بعدی ظهور پدیده. مقابله با آن بوجود نیامده بود
 Bio)بینی آینده باشد مثل پدیده بیوتکنولوژی  د نداشت تا روندهایش مبنای پیشای از آنها وجو سابقه

Technology) کند  اجتماعی ایفا می–های گوناگون زندگی اقتصادی  که هر روزه نقش مهمتری در عرصه .
 تولید این رشته در حد صفر بود ولی بعد از رشد سریع این رشته 1970از نظر تولید اقتصادی در سال 

ها از  ترین رشته به طوری که از بالنده. کند ها به نحوی با این علم سروکار پیدا می بینی مروزه تمام پیشا
مسأله در این مورد از موارد قبل . های فنی و اقتصادی در قرن بیست و یکم ارزیابی شده است جنبه

شده است ولی  شمرده میاهمیت  دشوارتر نیز شده است زیرا در موارد قبل روندی وجود داشته ولی بی
 . دهد در این قبیل موارد مراجعه به تاریخ و مطالعه روندهای پیشین کارآمدی خود را به کلی از دست می

پردازان توسعه از آن به عنوان  شناسی که برخی نظریه یک وجه دیگر از مسأله نگاه جدید به آینده
ند پرشتاب علوم و تکنولوژی بازگشت دارد و برند باز هم به همین رو های استراتژیک نام می هم و غم

مثالً با . گذارد کننده می اندازهای تکنولوژی بر روی امنیت ملی اثر تعیین بدین معنی است که چشم
اند معلوم شده است که  انجام داده) ای انرژی گداخت هسته(شناسان در مورد فیوژن  مطالعاتی که آینده

تواند منابع انرژی را به اندازه کل انرژی مصرفی  ابد در هر ثانیه میاگر کشوری به این منبع جدید دست ی
بنابراین روشن است که هر کشوری زودتر به این توانایی دست یابد، قادر خواهد . تاریخ بشر آزاد کند

های استراتژیک فقط در  غم و هم. بود کل مناسبات موجود را دگرگون ساخته، اراده خود را اعمال نماید
مثالً در زمانی که . های علوم و تکنولوژی موضوعیت دارد نرژی نیست بلکه در همه عرصهعرصه ا

 نفر را مأمور کردند که 2000جانبه تیمی حدود  گورباچف در شوروی سابق حاکمیت داشت کمیسیون سه
از طرف آمریکا سرپرستی هیأت با هنری . بررسی کنند ادعاهای گورباچف تا چه اندازه اعتبار دارد

های تحقیقاتی را رهبری  یسینجر و از طرف اروپا ژیسکاردستن و از طرف ژاپن نیز ناکازونه تیمک
در این گزارش در زمینه مسایل شوروی سابق از ابعاد سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیکی، نظامی . کردند می

ه هایی شد که در جای خود قابل بررسی است اما به طور مشخص در زمین و استراتژیکی بحث
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انفورماتیک تصریح کرده بود که غرب بایستی در زمینه تکنولوژی انفورماتیک با آراموش کامل حیات 
داد که در  خود را ادامه دهد و استدالل آنان بر این نکته مبتنی بود که برآوردهای این کارناسان نشان می

شش سال فاصله سؤال این است که این . این زمینه غرب حداقل شش سال از شوروی جلوتر است
 کند؟ تکنولوژیک چیست که حاشیه اطمینان کافی برای امنیت ملی برای کل اردوگاه غرب ایجاد می

آیند قدرت و   به بعد به بازار می1997مطالعات بعدی نشان داد که کامپیوترهای نسل پنجم که از سال 
دهند برای مثال،  ر افزایش می براب1000های مختلف چیزی حدود  های محاسب را در زمینه توانایی ماشین

دهند،   میلیون محاسبه ریاضی انجام می100ترین کامپیوترهای نسل چهارم در هر ثانیه حدود  پیشرفته
 1997بینی های انجام شده قدرت محاسباتی کامپیوترهای نسل بعدی پس از  که براساس پیش در حالی

که این تحول را بیشتر درک کنیم،  بود برای این میلیارد محاسبه ریاضی خواهد 100به بعد در هر ثانیه 
توانند در هر ثانیه یک عملیات  دانانی وجود دارند که می کافی است فرض کنیم که در یک کشور، ریاضی

 200دهند الزم خواهد بود که  ریاضی انجام دهند، برای انجام کاری که این کامپیوترهای جدید انجام می
 10. سال به طور مداوم عملیات محاسباتی خود را تداوم بخشند50وق دان با سطح توانایی ف ریاضی

کند و مسایل جنبی آن چه میزان  شود که این میزان توانایی چقدر نیروی انسانی را آزاد می مالحظه می
تواند نسبت به رقبا پیش بیفتد  میاست؟ بنابراین کشوری که زودتر به این توانایی دست یابد تا چه حد 
 .و به این ترتیب ابعاد گوناگون امنیت ملی آنها را تحت تأثیر قرار دهد

ای شده است که امروز یکی  منزلت آینده شناسی به علت ابعاد گوناگون اهمیت آن در غرب به اندازه
مکاری با احزاب مربوط شناسی است که حاضر به ه های جلب آرای مردم معرفی مؤسسات آینده از کانون
 . هستند

 : شناسی در قالب جدید آن سه وظیفه مهم در نظر گرفته شده است برای آینده
های کافی جهت مواجهه عالمانه با روندهای آینده برای به حداقل   ایجاد قدرت و توانایی و آمادگی-1

 .های ناشی از غافلگیری در برابر حوادث غیرمترقبه رساندن خسارت
هم ساختن امکان مواجهه عالمانه و ارادی با آینده به طوری که انسان بتواند آینده خود را آن  فرا-2

 .داند بسازد طوری که مطلوب می
 .  با نگاه به آینده امکان تصحیح مسیرهای موجود ایجاد شود-3

ر  سال دو براب7 تا 5در حال حاضر مجموعه دستاوردهای بشر در عرصه علوم و تکنولوژی در هر 
به اعتبار این . شود شود یعنی مسیرهای چند هزار ساله قبلی در شرایط فعلی چند ساله طی می می

هایی که اآلن  توان گفت که فرصت شود و به اعتبار این واقعیت می تحوالت، تلقی ما از زمان، دگرگون می
از . می استهای گذشته نیست بلکه ابعاد آن نجو دهیم مثل قرون گذشته و حتی دهه از دست می

 .شود ریزی و اقدامات آگاهانه برای کشورهای جهان سوم اهمیتش آشکار می جا لزوم برنامه همین
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شناسی  گیری از آینده نامطلوب کارکرد سوم آینده در زمینه تصحیح روندهای موجود برای پیش
توانیم  یعنی می. ینیمب ناپذیر نمی های محتوم و اجتناب شود و ما دیگر خود را در برابر سرنوشت مطرح می

 .عالج واقعه را قبل از وقوع انجام دهیم
که خدمتی که «داری به این مضمون  تعبیری دارد در جزوه به سرعقل آمدن سرمایه» دکتر شریعتی«

زیرا مارکس یک سلسله » .داری نکرد داری کرد هیچیک از شیفتگان سرمایه مارکس به سرمایه
رو  داری ادامه یابد با مرگ محتوم روبه که اگر روندهای موجود سرمایهبینی ارائه کرد و نشان داد  پیش
داری را تکان داد و آن را جدی گرفتند و روندهای  های سرمایه شود این هشدار به موقع استراتژیست می

ای تغییر دادند که خود مارکسیسم در تاریخ مدفون شد  بحرانی را تصحیح کرده و مسیر تاریخ را به گونه
 .داری حرکت خود را ادامه داد سرمایهاما 

 .آمد چند فعالیت صورت گرفت براساس این کارکردها و حساسیتی که نسبت به روندهای آینده پیش
 .هایی که در آینده مؤثر هستند  زیر نظر گرفتن همه پدیده-الف
 .اندازها بندی از این چشم  تالش برای یک نوع مرتبه-ب

اتفاق افتاد واکنش کشورهای صنعتی در مرحله اول عبارت از مثالً وقتی بحران محیط زیست 
 میالدی برخی تسهیالت جهت انتقال تکنولوژی 70در دهه . بود» انتخاب استراتژی انتقال بحران«

شد که ... صورت گرفت و این انتقال تکنولوژی شامل صنایعی مثل فوالد، سیمان، آلومینیوم، کاغذ و 
 . بودندکننده محیط زیست همگی آلوده

ای جهانی شده است، بحث   میالدی هنگامی که معلوم شد بحران محیط زیست مسأله90ولی در دهه 
با حق حاکمیت را مطرح کردند پیشنهاد تشکیل شورای امنیت محیط زیست » حق مداخله«جایگزینی 

 11.استسازمان ملل به موازات شورای امنیت موجود که فعالیت نظامی هم خواهد داشت در این راست
مثل سوراخ . مسایل جهانی مسایلی هستند که هیچ قدرتی به تنهایی قادر به حل کردن آن نیست

کارهایی مثل انتقال بحران محیط زیست به جهان سوم امروزه به اثر بومرنگ تشبیه . شدن الیه اوزون
(Boomrang Effect)زیل ایده اولیه ارتش فراملی سبز ارائه شد که این در اجالس ریو در بر. شود  می

 . تواند هر اقدامی را که مخرب محیط زیست باشد در هر جای جهان تعطیل کند ارتش می
مهمترین عنصر این مجموعه، روندهای مربوط به علوم و تکنولوژی است البته به جز علوم و 

روندهای هشتگانه همیت یافتن آب، تکنولوژی روندهایی نظیر محیط زیست، گسترش شهرنشینی، ا
گرایی مهمترین روندهای  زدایی، روندهای مربوط به مواد غذایی، روندهای منطقه جهانی شدن و حاکمیت

اگر ما از دیدگاه خود بخواهیم به روندهای مزبور نگاه کنیم ممکن است در برخی . شوند آینده ارزیابی می
که  لی برخی روندها هست که برای آنها مهم نیست در حالیاز آنها با کشورهای صنعتی مشترک باشیم و

دهد که سه روند عمده در  نشان مینیافته در این رابطه  مطالعات کشورهای توسعه. برای ما حیاتی است
گیری سریع است که در تدوین استراتژی جهان سوم نقش مهمی  عرصه اقتصاد جهان در حال شکل

 : این سه روند عبارتند از. دارد
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 های فسیلی؛   حداقل شدن نیاز به انرژی-1
  حداقل شدن نیاز به مواد اولیه؛ -2
 . حداقل شدن نیاز به نیروی کار غیرماهر-3

پس . نیافته است این سه روند، سه کانون اصلی و محوری درآمدهای ارزی برای کشورهای توسعه
با . تواند کانون بحث مهمی شود  میتمرکز روی هر کدام که البته برای ما به یک اندازه اهمیت ندارند

شده را  های زمانبندی توان استراتژی ها در کنار مطالعات گذشته و حال می استفاده از این قبیل داده
 .طراحی کرد

 :گیرد شناختی این دو نوع بررسی در دستور کار قرار می در هر مطالعه آینده
 .کند میافتد و اهمیت پیدا   حوادثی که در آینده اتفاق می-1
 . حوادثی که در آینده باید اتفاق بیفتد و مسایلی که باید اهمیت پیدا کند-2

 .این وجه دوم الگوی آن پدیده اعمال قدرت برای خلق آینده است
ترین مسیرها هستیم و آن هم ترجمه کارهای دیگران است  ما در جهان سوم همیشه به دنبال ساده

شناختی  ای که از هر مطالعه آینده در حالی که هر ترجمه. افع خودینه تولید اندیشه بر محور اصول و من
خورد، زیرا ممکن است آگاهانه ما را در خدمت تحقق اهداف مربوط به  شود لزوماً به درد ما نمی انجام می
 .اتفاق بیفتد آن هم در مسیر منافع کشورهای صنعتی قرار دهد» باید«آنچه که 

بین بگذاریم و  ها و روندها را زیر ذره که از موضع منافع ملی پدیدهبه هر حال فرصت برای ما هست 
نکته مهمی که بایستی با تأکید مورد توجه قرار گیرد . در چارچوب مصالح ملی مسأله را بررسی کنیم

شناختی در طول مطالعات گذشته و حال نیست بلکه در عرض آنها و در  این است که مطالعات آینده
 .استجهت تکمیل هر دو 

شناختی در کشورهای در حال توسعه دو محدودیت اساسی وجود  در زمینه کاربرد مطالعات آینده
 .شود این مطالعات نافرجام بماند دارد که موجب می

 :شود که عبارتند از این دو جنبه بر حول دو محور کلی توضیح داده می
  پدیده ناامنی -1
  پدیده وابستگی -2

های یک نظام اجتماعی را تحت تأثیر قرار  ا به صورت چندوجهی سیستمه هر کدام از این پدیده
 .دهند می

این دو هر چند که برای ما مسایلی مزمن و تاریخی هستند در عین حال هر دو رونددار هستند و 
از بین آن دو اولی . های جدیدی از این دو پدیده هستیم ها و جنبه همواره ما در معرض رویارویی با جلوه

های رسمی نظام آموزشی مطلقاً  دلیل آن این است که ما در چارچوب. ت بیشتری برای ما دارداهمی
شویم و در نتیجه چه در سطح محافل آکادمیک و چه در سطح محافل  نسبت به آن حساس نمی

شود لذا به دنبال برطرف کردن مصادیق  گذاری نسبت به آن دو حساسیت خاصی مالحظه نمی سیاست
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رویم به همین جهت به  دهند نمی هایی که پیشرفت و توسعه جامعه را تحت تأثیر قرار می هآنها در عرص
های موجود است  شود که در چارچوب ناامنی اصل بر حفظ بضاعت های مزمن اجتماعی تبدیل می پدیده

انه و بنابراین مادام که با این مسأله و مصادیق آن برخوردی عالم. افزایی و توسعه نه پیشرفت و برهم
های فیزیکی و  ای سرمایه دار و انباشت توسعه بنیادی صورت نپذیرد نخواهیم توانست به پیشرفت معنی

انسانی دست یابیم به طور مشخص در حال حاضر سیستم کارشناسی ما در رشته اقتصاد، اصالً نسبت به 
مان با آن کامالً حالت های ناامنی با مضمون بومی آن حساس نیست و نتیجتاً برخورد عملی ما و سیاست

 .انفعالی دارد
ترین  ترین و باسابقه  با اینکه در بین کشورهای در حال توسعه جزء با تجربه21مثالً ما در آستانه قرن 

های طبیعی به خصوص در بخش  ترین آسیب ریزی توسعه هستیم اما هنوز از ابتدایی کشورها در برنامه
کنی این  های توسعه ما برای ریشه ت که در هیچ یک از برنامهجالب اینجاس. کشاورزی در امان نیستیم

 .ای اندیشیده نشده است پذیری مهم و پرخسارت چاره آسیب
امسال در سمینار تحقیقات پولی و بانکی گزارشی ارائه . حوادث طبیعی یک وجه پدیده ناامنی است

این . ک مرکزی صادر شده است بخشنامه ارزی از سوی بان250شد که در آن آمده بود در سال گذشته 
این مسأله به . دهنده این است که تقریباً به ازای هر یک روز کاری یک سیاست جدید اعالم شده نشان

شود و در  های اقتصادی چگونه و تا چه حد از این طریق ناامن می دهد که فضای سیاست خوبی نشان می
 نخواهد گرفت در کشور ما به اعتبار ای به طور گسترده صورت های توسعه این چارچوب فعالیت

شود که سه  های اقتصادی توجه می ها در برابر پدیده ناامنی به آن گروه از فعالیت سازی سرمایه ایمن
 : خصلت عمده داشته باشد

  پربازده -1
  زودبازده -2
  کم خطر-3

کشاند و عمالً   میهای سوداگری و داللی عمدتاً این ویژگی به بهترین وجه همه را به سمت فعالیت
 .کند نیافتگی را به جای توسعه و پیشرفت باز تولید می توسعه

شناختی به اعتبار ناامنی در کشورهای در حال توسعه به یک کاالی  خالصه اینکه مطالعات آینده
وابستگی برای . شود این مسأله دلیل دیگری هم دارد و آن پدیده وابستگی است لوکس تبدیل می

که امروزه این  شد در حالی نی صرفاً یک رابطه مکانیکی بین دو کشور در نظر گرفته میهای طوال مدت
هر وابستگی در قلمرو ملی خود منشأ . پدیده به صورت یک پدیده پویا و چند وجهی در آمده است

اگر ما از . وابستگی نیز خود باعث ناامن کردن نظام اقتصادی کشور است. شود های جدیدی می وابستگی
بینیم که کشورهای در حال توسعه نسبت به پدیده وابستگی  دیدگاه تاریخی به این مسأله بنگریم می

تفاوتی نسبی، روند دائمی و رو به رشد پیچیده شدن  یک علت این بی. دهند حساسیت کافی نشان نمی
 .تر شدن این پدیده است و نامرئی
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ورهای در حال توسعه جنبه پارادوکسیکال پیدا شناسی برای کش به اعتبار این دو پدیده مسأله آینده
. هاست کنیم عموماً متعلق به توسعه نیافته شناسی را بررسی می یعنی وقتی خاستگاه آینده. کند می

هایش در مورد خودش نزدیک به صفر است؛  نیافته که آگاهی سؤال این است که برای یک کشور توسعه
 ارد؟آیا شناخت آینده جنبه یک کاالی لوکس ند

وجه دیگر مسأله این است که به اعتبار ساختار وابسته کشورهای در حال توسعه شناخت روندهای 
کند زیرا ساختار وابسته ما را در برابر تحوالتی که در جهان صنعتی رخ  آینده جنبه اضطراری پیدا می

ز منوط به استمرار ها هنو به عنوان نمونه ادامه حیات ما در تمام عرصه. کند پذیر می دهد آسیب می
درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت است و کمترین تغییر در عرضه و تقاضای نفت زندگی ما را دچار 

 .کند نوسان می
مسأله بسیار حیاتی و مهم دیگری که برای ما وجود دارد مجموعه تحوالت ناظر بر پدیده جهانی 

زدایی به اعتبار  روندهای حاکمیت. شود میشدن است که با عنوان فرعی روندهای حاکمیت زدایی مطرح 
گیری است و ما  اند به شکل پرشتابی در حال شکل موضوعیت یافتن مسایلی که گستره جهانی پیدا کرده

های خود را از  پذیری های حاکمیت ملی خود را تحکیم کنیم و آسیب فرصت زیادی نداریم که پایه
بایست مستقالً و یک به  ای اهمیت دارد که می به اندازهاین مسأله . روندهای جهانی شدن، حداقل کنیم
 . یک موارد آن را مورد بررسی قرار داد

زدایی یکی از عناصری که در برخی متون به آن اشاره شده، برنامه تعدیل  در روندهای حاکمیت
 بسیار  اجتماعی، از لحاظ ایدئولوژیک نیز نقش–ساختاری است که برای ما عالوه بر اهمیت اقتصادی 

واقعاً جای تعجب است برای کشوری . ایم ای دارد، ولی با کمال تأسف تاکنون به آن نپرداخته کننده تعیین
های عظیم فرهنگی دارد و در عین حال برنامه تعدیل را نیز به اجرا در  ها و ادعاها و انگیزه که حساسیت

 .ینگونه مسایل استآورد بحران محیط زیست و ایده توسعه پایدار یکی دیگر از ا می
 به بعد استراتژی کشورهای صنعتی ایجاد یک اکوسیستم صنعتی جدیدی است که با 1970از سال 

به طوری که اکوسیستم مذکور بدون نیاز به عناصر بیرونی . الهام از اکوسیستم طبیعی ایجاد شده است
در این . باشند  این مسأله میهای اسیدی ریشه دو شوک عمده نفتی و باران. دهد به حیات خود ادامه می

شود محور اصلی تولید به جای مواد اولیه خام، بازیافت ضایعات نظام تولید صنعتی  بینی می راستا پیش
 .باشد

های فسیلی و گرایش به حداقل رساندن مواد اولیه  گرایش به حداقل رساندن نیاز به انرژی
 است و با نزدیک شدن هرچه بیشتر اینها به استخراجی در دستور کار کشورهای پیشرفته قرار گرفته

 سال در چارچوب 12 طی 1984 تا 1973از سال . شود اهدافشان وضعیت ما بیشتر دستخوش تغییر می
اند نیاز به مواد خام و انرژی را در هر واحد تولید  توانسته (OECD)ها کشورهای عضو  گیری این سمت

 . ش دهند درصد کاه20ناخالص ملی خود به طور متوسط 
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جویی در مصرف مواد و   درصد صرفه40 کشورهایی نظیر آلمان، سوئد و ژاپن به مرز 1984در سال 
 برای این سه کشور رخ داد امروزه برای سایرین نیز قابل دسترسی 1984مسلما آنچه در . انرژی رسیدند

 .خواهد بود
ت ساعت الکتریسیته از طریق  تولید یک کیلووا1950در حالی که براساس مطالعات موجود در سال 

 هزینه تولید همین مقدار برق از انرژی 1980در سال .  دالر هزینه در بر داشت1000انرژی خورشیدی 
 حاکیست که تولید برق با انرژی خورشیدی بین 1989آمارهای سال .  دالر کاهش یافت5خورشیدی به 

محیطی حتی از نظر اقتصادی نیز   زیست سنت رسیده است به عبارت دیگر مستقل از مالحظات12 تا 11
 12.باشد این منبع جدید قادر به رقابت با سنت می

امروزه اغلب واحدهای مهم پتروشیمی به کشورهای . ها پدیده بیوتکنولوژی است یکی دیگر از پدیده
های این علم توانایی گیاهان را در برابر  لی که با استفاده از تواناییدر حا. اند تولیدکننده نفت منتقل شده

شود به زودی حجم  بینی می پیش. اند و نیاز به سموم دفع آفات بسیار کاهش یافته است آفات باال برده
در عین حال با کمال تأسف .  میلیارد دالر فراتر رود200تجارت جهانی محصوالت بیوتکنولوژیکی از مرز 

های خود را در زمینه واحدهای با اندازه بزرگ روی  گذاری هنوز با ذهنیت ایستا عمدتاً سرمایهما 
پذیری آن  رسانی ماست که آسیب در این مورد مثال خوب سیستم برق. ایم پتروشیمی متمرکز کرده

 درصد برق کشور ما فقط توسط یک نیروگاه به 30کامالً در طول جنگ تحمیلی مشخص شد حدود 
این در حالی . های تولیدی شد آمد و وقتی مورد بمباران قرار گرفت کشور دچار افت فعالیت  میدست

های زیادی  شونده توانایی های تجدید های خورشیدی و دیگر انرژی است که کشور ما در زمینه انرژی
 اهمیت محیطی از لحاظ استراتژیکی نیز دارد که توجه به آنها عالوه بر مالحظات اقتصادی و زیست

 .العاده افزایش دهد چشمگیری دارد و می تواند ضریب اطمینان در امنیت ملی ما را فوق
نیافته، گسترش شهرنشینی به معنی  در ساختار توسعه. روند شهرنشینی در کشور ما پرشتاب است

یعنی در این ساخت گسترش شهرنشینی با گسترش . گسترش تصاعدی مصرف، بدون رشد تولید است
های آینده قیمت مواد غذایی  به موازات کاهش قیمت نفت در سال. ی رابطه تنگاتنگ داردوابستگ

امروزه، جهان در . همواره روندی افزایشی خواهد داشت و بایستی در مورد مواد غذایی فکر جدی بکنیم
و بسیاری از نقاط صادرکننده غالت به سمت وضعیت خشک . آستانه یک تحول مهم اکولوژیک قرار دارد

دهد که در  ها نشان می بینی پیش. های عمده است پس مسأله غذا یکی از نگرانی. رود خشک می نیمه
 .چرخند های جنگی بر محور آب و دسترسی به منابع آن می  بیشترین محرک21اوایل قرن 

محیطی و کشاورزی، به ویژه  ای که در نظر بگیریم پرداختن به مسایل زیست در آینده هر مالحظه
این مسأله به هیچ وجه به معنای توجه به کشاورزی در قالب و . کند د غذایی نقش مهمی پیدا میموا

ممکن . تر کشاورزی خود را صنعتی کنیم بایست هرچه سریع ساخت معیشتی موجود نیست بلکه می
این بینی دور کند بنابر است مالحظات اقتصادی محض به ویژه براساس الگوی نئوکالسیکی ما را از واقع

 .های عالمانه در این زمینه دامن زده شود الزم است به بحث
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های دنیا  ترین برنج های تولیدی ژاپن جز کم کیفیت دهد در عین حال که برنج تجربه ژاپن نشان می
سیاست دولت آن کشور تأکید بر تولید و . است و قیمت آن در بازارهای جهانی هفت برابر بیشتر است

گیر  ها که در مورد مالحظات مالی خیلی سخت جای سؤال است که ژاپنی. مصرف برنج داخلی است
هستند آیا تصادفی است که حاضر شوند تولید برنج را تداوم دهند ولی به سمت واردات آن نروند؟ خود 

 .بایست از آنها نیز مدد بگیریم ما در این زمینه به لحاظ تاریخی تجربیات تلخی داریم که می
بینی  کند پیش که در ارتباط با مسایل محیط زیست بررسی می (Word Watch)سه دانیم که مؤس می

ای نه چندان دور واردات  کرده است که در صورت ادامه روندهای موجود در بخش کشاورزی در آینده
 .محصوالت کشاورزی ایران سه برابر افزایش خواهد یافت

 
 بندی   جمع-3

زنند نباید دست کم  که سرنوشت ما را در آینده رقم میشمار دیگری را  این مسایل و مسایل بی
هر چند تلخ و ناگوار » ها واقعیت«در یک جامعه فرهیخته و فرهنگی به جای واهمه از مواجهه با . گرفت

بستن باب گفت و . ها بترسیم زدایی ها و حساسیت ها و انحرافات ناشی از غفلت باشند باید از پوسیدگی
به هیچ وجه با مصالح ملی ما در شرایط کنونی تناسبی » شود دل مردم خالی می«شنود به بهانه اینکه 

های تلخ، به تالش و جدیت بیشتر تحریک  یک جامعه رشید و بالغ از مشاهده عالمانه واقعیت. ندارد
شاید هیچ . بخشد شود و آنها را تغییر داده، آهنگ حرکت به سمت وضعیت مطلوب را شتاب می می

زدگی برای یک جامعه  زدایی و ترویج غفلت نه قرن بیست و یکم، باالتر از ظلم حساسیتظلمی در آستا
هایی است که عالمان و اندیشمندان درباره  نباشد الزمه بسیج همه نیروهای فکری جامعه، ایجاد فرصت

های خود آزادانه به بحث بپردازند این شرایط عالوه بر جامعه برای خود  ها و نگرانی حساسیت
شود در حالی که در  هایشان می دیشمندان نیز مفید است و منجر به اصالح و تصحیح و تکمیل دیدگاهان

. بینی و دیگران را بت کردن بیشتر ارکان جامعه را خواهد لرزاند شرایط غیر آن، خطر عجب و خود بزرگ
مدت، ذاتاً   کوتاهنکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار دهیم این است که اندیشه مبتنی بر نگرش

برنامه تعدیل ساختاری هم براساس مطالعاتی که درباره خاستگاه تاریخی آن . آفرینی دارد خصلت بحران
های مربوط به چارچوب نظری آن و هم براساس شواهد تجربی موجود،  صورت گرفته هم براساس ویژگی

زیر به روزمرگی، آزمون و خطاهای مدت و لذا تن دادن به آن ناگ ای است ماهیتاً برای کوتاه برنامه
ای که  ترین و اولین اقدامات برای جامعه انجامد بنابراین یکی از بنیادی ناپذیر و پرهزینه می پایان
امیدواریم .  هجری شمسی را مورد توجه قرار دهد توقف کامل این برنامه است1400خواهد  افق  می

اما در همین حد به .  درباره این برنامه داشته باشیمخداوند توفیق آن را دهد که در فرصت دیگری بحثی
 افتادند 1400کنیم که آیا تصادفی است که مسؤوالن ما زمانی به فکر سال  این نکته قابل تأمل اشاره می

 های قابل توجهی از برنامه تعدیل ساختاری را متوقف کنند؟  که ناگزیرند بخش
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 .اند  یاد کرده(Reduction)ی گرای شناسان از آن با عنوان تحویل ترین مسایلی که فیلسوفان علم و روش های علمی در قلمرو علوم تجربی یکی از بنیادی دانیم که پژوهش  می- 9

نماید و به طور کلی عوامل مؤثر را به دو  بندی عوامل مؤثر بر رفتارهای پدیده مورد بررسی می که پژوهشگر ابعاد موضوع مورد پژوهش را شناسایی کرد، اقدام به مرتبه هنگامی
باشند و به این ترتیب آگاهانه عوامل دسته دوم را از مدل خود خارج  اهمیت می  و عوامل کم(Determinant Factor)» کننده عوامل تعیین«نماید که عبارت از  گروه عمده تقسیم می

 .سازد می
یا پذیرد و در آنها فرض ثبات سیستم مناسبات تابعی  ای صورت می های ایستای مقایسه های ایستا و در بهترین حالت مدل ها، در قالب مدل گونه پژوهش از آنجایی که بنیاد این

افتد، از دید پژوهشگر پنهان  بندی عوامل تأثیرگذار اتفاق می هایی که در مرتبه جایی های مربوط به روابط تابعی و جابه ای است، پویایی کننده برخی از پارامترها محور مهم و تعیین
یح دهد جای خود را به شرایط جدیدی در عمل داده است و در آن بسیاری از متغیرهای توانسته واقعیات را توض  میxبه این ترتیب، شرایطی که در بهترین حالت در زمان . خواهد ماند

که در چارچوب الگوهای مسلط پژوهشی، این عوامل همچنان غیرمهم تلقی شده و نسبت به  اند در حالی کننده پیدا کرده کننده و یا حتی ابر تعیین اهمیت قبلی نقش تعیین کم
بینی عالمانه و آگاهی کافی برای رویارویی  گردد که به دلیل فقدان پیش به یک نقطه عطف بحرانی منجر میتداوم این غفلت، نهایتاً . ه استآوری شد معروندهای آنها کمتر اطالعی ج
 . گردد های سنگین و گاه غیرقابل جبران منجر می مناسب با آن به بروز خسارت

 .های اسیدی در این چارچوب قابل توضیح هستند های صنعتی یا ظهور باران ای مسیر فاضالبه جمعی آبزیان در رودخانه هایی چون مرگ دسته پدیده
این . گرفته است اند و لذا روندهای آن مورد توجه قرار نمی شده در قلمرو و ادبیات سنتی علم اقتصاد، شرایط زیست محیطی همواره مطلوب و مفروض و لذا غیرمهم ارزیابی می

شناختی علم اقتصاد را زیر سؤال برده است اما با کمال تأسف نظام آموزشی ما در این رشته همچنان از  شناختی و روش مه بنیادهای هستی شناختی، معرفتتحول اکنون در غرب ه
 . کند موازین قبلی تبعیت می
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