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 پژوهي در جهانسير تحول آينده

 
 

 

 

 دهيكچ

شده ساز تحوالت اجتماعي و تغييرات بنيادين اند و زمينههاي بشري طي قرون متمادي، تطور يافتهانديشه

ها و تحوالت فكري رقم مرور روند و تاريخچه دگرگوني .اندو در نهايت گفتمان غالب معاصر را شكل داده

هاي نهادينه شده در آن مشيخط بنيادين و هايتواند موجب شناخت انديشهاي ميخورده در هر حوزه

با نگاهي بشري ي كه نخستين مكتوبات شهرآرمانهاي حوزه شود. در اين گزارش در فصل اول انديشه

. در فصل دوم شوندميپژوهي بررسي عنوان ادبيات نخستين آيندهشوند، بهمعطوف به آينده محسوب مي

هاي بارز و انديشمندان برجسته اين حوزه معرفي يشهشده است و اندمرور  انديشيسير تكامل و رشد آينده

پژوهي در يك جدول زماني رويدادها و مؤثرترين رخدادهاي مرتبط با آيندهدر فصل سوم مهمترين  اند.شده

 گردآوردي شده است. يبراساس توالي تاريخ

 

 مقدمه

و به سوي  شر شكل گرفتههاي ذهني بن مهارتتريشدن براي آن در ابتدايي اهتمام به آينده و مهيا

است. نوزاد از لحظه تولد متوجه واكنش متفاوت اطرافيان به  هاي بلند تفكر و تعقل، تكامل يافتهافق

كند. مي در آينده نزديك را تجربه تأثيرتوانمندي نوعي به شود و از لحظات اوليه عمرگريه خود مي

ي دور امتداد هازماناز آينده نزديك به نديشي اآينده گستره ،اندك اندك همراه با رشد فيزيكي عقل

طور به هاانسان گذارد.يافته و شالوده تفكر بشري درباره هستي و آفرينش و سرنوشت را بنيان مي

برخي از آنها در اين اگرچه  كنند.غريزي و پيوسته خود را براي رويدادهاي ممكن و محتمل آماده مي

نند تا جايي كه آمادگي رويارويي با رويدادهاي ممكن نامحتمل را كتر از ديگران عمل ميتالش موفق

هم ممكن است در اجرا ها ريزياست و بهترين برنامهدچار عدم قطعيت به . آينده آورنددست ميبهنيز 

تالش براي تحقق رخدادهاي مطلوب در معني  به مهار آينده ،از مسير خود منحرف شوند. با وجود اين

پاسخگويي رو ايناز بوده است. اين تالش هميشه آگاهانه نبوده است. هاانسان د نظرآينده همواره م

 براي اغلب ما مقدور نيست. پژوهي آينده بنيادينهاي سريع به پرسش
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اندوخته  رسد. با وجود اينپيشينه توجه و عالقه بشر به آگاهي از آينده به اعماق تاريخ بشر مي

 «آينده»شود و مي ملحق «گذشته»در هر لحظه به  «حال»ربه است و عبرت و تج «گذشته»انسان از 

ماند. صفحات آغازين تاريخ بشر مملو از تالش و نياز تنها مقطع زماني است كه در اختيار انسان مي

 تصور عمومي، جملگي كم ارزش نيستند. ها برخالف انسان براي پيشگويي آينده است. اين پيشگويي

ادبيات عنوان به يشهرآرمانپاد وي شهرآرمان صل اول ادبيات و انديشهدر اين گزارش، در ف

 هايو پس از مرور جامع اين آثار، مشهورترين انديشهشود ميبررسي پژوهي آينده نخستين

هاي مختلف به نمايندگي از و منتقدان در دورهصاحبنظران  است. بسياري از معرفي شدهي شهرآرمان

و اميدهاي خود را از آينده در قالب ها كنند بيمليتي كه آن را نمايندگي ميهويت مكتب فكري يا م

 اند.ارائه كردهي شهرآرمان انديشه و ادبيات

انتخاب انديشي آينده مطالعاتمؤثرترين  ترين وبرجسته مختلف انديشه،هاي در فصل دوم از حوزه

شود. در اين ميان بسياري ديگر از مي يشده و با رعايت ترتيب تاريخي واضعان و صاحبان آنها بررس

 3(، الكساندر فريدمان1893-1986) 2فولر (، باكمينستر1853-1981) 1افراد مانند آلدوس هاكسلي

-182) 5(، اسحاق آسيموف1858-1816) 6(، گوردون1869-1893) 1اورول (، جورج1999-1826)

 1819) 8ا كنون(، ريچارد اسالترت-1828) 9نسبيت (، جان2913-1826) 7انگلبارت داگالس (،1882

 1817) 12تاكنون(، هوگوگريس 1811) 11بيشاپ پيتر تاكنون(، 1812) 19تاكنون(، استفان هاوكينگ

 1869) 16...اتاكنون(، سهيل عنايت 1818) 11(، جرج فريدمنتاكنون 1819) 13ري كورزيل تاكنون(،

هاي تاكنون( نيز از شخصيت 1185) 17( و آندري كارطايفتاكنون 1851) 15(، نايف رضوانتاكنون

، اما محدوديت در دستور مطالعه قرار گرفته بودمطرح در اين حوزه هستند و در طرح اوليه گزارش 

 . ه استشد پژوهانآينده گزارش مانع از ارائه و معرفي اين

 خي مرور شده است.مدرن به توالي تاريپژوهي آينده ساز درگذار و تاريختأثيرها و رويدادهاي در فصل سوم روند

                                                 
1. Aldous Huxley 

2. Buckminster Fuller 

3. Alexander Friedmann 

4. George Orwell 

5. M.G. Gordon 

6. Isaac Asimov 

7. Douglas Engelbart 

8. John Naisbitt 

9. Richard Slaughter 

10. Stephen Hawking 

11. Peter C. Bishop 

12. Hugo de Garis 

13. Ray Kurzweil 

14. George Friedman 

15. Sohail Inayatullah 

16. Nayef Al-rodhan 

17. Andrey Kortotayev 
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 پژوهي(، مرور ادبيات نخستين آيندهشهرآرمان) آينده ايدئالجامعه  ـ فصل اول

اما  ،هاي دور ماقبل تاريخ و در آغاز جوامع بشري دنبال كردتوان در گذشتهمي عالقه بشر به آينده را

اند ست كه تالش كردهرا بايد در مكتوباتي جپژوهي آينده نخستين ادبيات مدون و مطالعات ثبت شده

مدلي براي زندگي بهتر بشريت در آينده ارائه كنند. فالسفه و متفكرين، پيوسته در تكاپوي ارائه يا بناي 

با همه ها نوشتهو از آنجا كه اين دستاند كنار يكديگر بوده هاانسان زندگي سعادتمند برايمدل مطلوب 

برشمرد. در اين بين پژوهي آينده ترين ادبياتان آنها را كهنتومياند نگاهي رو به سوي آينده تدوين شده

 اما اين فهرست را ،مشهورترند 3مور ي، مدينه فاضله فارابي و اتوپيا2افالطون 1ها مانند جمهوربرخي رساله

ها پلوتارك، و سرگذشت 7المباالس 5، جزيره آفتاب6اوهمروس 1توان با عناويني مانند تاريخ مقدسمي

آتالنتيس جديد  كامپانال و 8شهر خدا آگوستين و شهر آفتاب و نيز 9مينگفه هلو تائويانبهار شكو

دهد آثار متعددي در اين زمينه به نگارش درآمده فرانسيس بيكن تكميل كرد. بررسي بيشتر نشان مي

 در سه دوره زماني ذيل بررسي كرد:را ي شهرآرمان توان ادبياتمي است. در يك مرور جامع

 ميالدي 51قبل از قرن  الف(

 قبل از ميالد( نوشته افالطون، 359-379) جمهور -

 ،قبل از ميالد( نوشته افالطون 359) قوانين -

 19،قبل از ميالد( نوشته اوهمرس 399) تاريخ مقدس -

 ،قبل از ميالد( نوشته المباالس 156) جزيره آفتاب -

 قبل از ميالد( نوشته پلوتارك، 199) هاسرگذشت -

 ،مينگميالدي( نوشته تائويان 121) وبهار شكوفه هل -

 .ميالدي( 869تا  971) المدينه الفاضله نوشته فارابي -

 ميالدي 59تا  51قرن  (ب

 ميالدي( نوشته توماس مور، 1615) ااتوپي -

 

                                                 
1. The Republic 

2. Plato 

3. Thomas More 

4. Sacred History 

5. Euhemerus 

6. Islands of the Sun 

7. Iambulus 

8 Tao Yuanming 

9. The city of the Sun 

 گذارپایه او. زد اسطوره تفسیر به دست که بود کسی نخستین یالدم از قبل سوم قرن در( Euhemerus) ائوهمروس. 10

های شخصیت كرده و بیان اسطوره از کالسیک تعریفی وي. بودای اسطورههای داستان برای واقعی و تاریخی بنیادهای
 داد. قرار اجتماعیهای واقعیت و تاریخیهای پدیده بنیادهای بر راای اسطوره
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 ،ميالدي( نوشته يوهان ابرلين ون گانزبرگ 1621) 1ولفاريا -

 ،ميالدي( فرانسيسكوس باتريكيوس 1663) 2شهر خوشبخت -

 ،نوشته يوهانس فراريوس مونتانوس (1668) راي ساماندهي مطلوب مصالح عموميتالشي ب -

 ،( نوشته توماس الپتون1699) سيوكيال -

 نوشته توماس كامپانال، (1592) شهر آفتاب -

 1،( نوشته لودويك زاكولو1516) 3شهر خوشبخت حقيقي -

 ،( نوشته جين مانسي1515) 6تاريخ پادشاهي بزرگ و با شكوه آنتانگيل -

 ،( توسط يوهان والنتين آندري1518) 5ستانوپوليسكري -

 ،( توسط لودويك زاكولو1526) 7جمهوري اواندريا -

 ( نوشته فرانسيس بيكن،1527) جديد آتالنتيس -

 ( نوشته فرانسيس گادوين،1539) ماهبشر در  -

 ،( نوشته ساموئل هارتليب1511) 9توصيفي از پادشاهي مشهور ماكاريا -

 ،ابريل پالتس( نوشته گ1511) 8ماركاريا -

 ،( توسط ساموئل گات1519) اورشليم جديد -

 ،( نوشته جرارد ويناستنلي1562) قانون آزادي در يك چارچوب -

 ،( نوشته فرانسوا رابله1563) پانتاگروئل و گارگانتوا -

 ( نوشته جيمز هرينگتون،1565) 19مشترك المنافع اوشيانا -

 اك،( نوشته سيرانو دو برژر1567) هتاريخ طنز كشورهاي ما -

 ،( نوشته مارگرات كاونديش1555) جهان فروزان -

روايت پنج نفر كه پس از غرق شدن كشتي در يك  11( نوشته هنري نويل1559) هاجزيره كاج -

 شوند.جنوبي گرفتار مي كرهنيمدر تاده فجزيره دورا

 12،ويراسه ( نوشته دنيس1576) اندتاريخ سواريتس يا سوارامبي مردمي كه در جزئي از قاره سوم ساكن -

                                                 
1. Wolfaria 

2. La Citta Felice 

3. Vero Della Citta Felice 

4. Lodovico Zuccolo 

5. Antangil 

6. Chiristanopolis 

7. Evandria 

8. Macaria 

9. Marcaria 

10. The Commonwealth of Oceana 

11. Henry Neville 

12. Denis Vairasse 
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 1،( نوشته گابريل فويگني1575) ترين سرزمين شناخته شدهجنوبي -

 ،(1592) اسپانيايي نوشته فردي مجهول در اواخر قرن هفدهم شهرآرمان 2سيناپيا -

 3،فنولون الموت دو كاينيسل دو ( نوشته فرانسوا1588) ماجراهاي تلماخوس -

 ،( نوشته دانيل دفو1718) رابينسون كروزوئه -

 ،( نوشته جاناتان سوييفت1725) گاليورسفرهاي  -

 1،( نوشته سيمون برينگتون1737) ماجراهاي آقاي گادنتيو لوكا -

 6،رابرت پلتاك (1761) زندگي و ماجراهاي پيتر ولكينز -

 5،( نوشته ادموند برك1765) دفاعي از جامعه طبيعي -

 ،( تاريخ امير حبشه نوشته ساموئل جانسون1768) 7راسيالس -

 ،( نوشته سارا اسكات1752) 9تاالر هزاره -

 8،( نوشته لوييس سباستين مرسييه1771) خاطرات سال دوهزار و پانصد -

فلسفي الهام گرفته هاي مجموعه گفتگو 19( نوشته دنيس ديدرو1772) بر سفر بوگاينويلاي ضميمه -

 ،از سفرهاي لوييس آنتوان دي بوگاينويل دريانورد فرانسوي

 ،( نوشته ويليام گادوين1873) آن بر اخالق و سعادت تأثيرپژوهشي درباره عدالت سياسي و  -

  12،نوشته توماس سپنس 11وصف سپنسونيا -

 13،نوشته توماس روبرت مالتوس (1789) درباره جمعيتاي رساله -

  ،شارل فوريه( نوشته 1999) نظريه حركات چهارگانه -

 ( نوشته جيمز هنري الورنس،1911) هاامپراتوري ناريس -

 ( نوشته اتين كابه،1912) ايكاريا() سفر به ايكاري -

 ،انگلس شيفردر و سكمار ارلك( نوشته 1919) 11ستيمونك حزب فستيمان -

                                                 
1. Gabriel de Foigny 

2. Sinapia 

3. Francois de Salignac de la Mothe Fenelon 

4. Simon Berington 

5. Robert Paltock 

6. Edmund Burke 

7. Rasselas 

8. Millenium Hall 

9. Louis-sébastien Mercier 

10. Denis Didero 

11. Spensonia 

12. Thomas Spence 

13. Thomas Robert Malthus  

 و باالتر هایطبقه سرنگونی برای کارگری انقالب یک سند این .کردمي تشریح را کمونیست اتحاد هایبرنامه و اين مانیفست اهداف. 14

 یکی عنوانبه سند این. داد پیشنهاد را طبقهبی جامعه یک به منابع واگذاری و حکمرانی اشتراک و ریزیبرنامه طریق از توسعه کنونی نظام
. کرد رهبری را روسیه 1111 اکتبر انقالب لنین والدمیر. ستا شده خوانده آنها مضرترین از یکی همچنین و سیاسی اسناد ترینتأثیرگذار از

 .شدند قربانی بزرگ هایپاکسازی و ها (زندان) گوالگ ،قحطی در نفر هامیلیون و رسید قدرت به ، استالین جوزف

www.irpublicpolicy.ir



 

 ياه مجلس شوراي اسالم مركز ژپوهش  _____________________________________________________  

 

 

6 

 1،( نوشته نويسنده سوئدي فدريكا برمر1919) خواهران و خواهري يا برادران و برادري -

 ي زير زمين است.مترق شهرآرمان( نوشته ادوارد بولر اليتون كه وصف يك 1971) وريل، نيروي نژاد آينده -

 ،نيوزلند() شهري در آلپ جنوبي( نوشته ساموئل باتلر رمان طنزي درباره ويران1972) دامنه( باالي بر) 2اروون -

 3،( منتسب به مري بردلي1999) ميزورا -

 ( نوشته ويليام هدسون،1997) يستالعصر كر -

 1،( نوشته ادوار بالمي1999) نگاهي به گذشته -

 ،شته تئودور هرتزكا( نو1989) سرزمين آزاد -

كه انگلستان تحت حاكميت زنان را تا  5نوشته فلورنس ديكسي 1899( يا انقالب 1989) 6گلوريانا -

 كند.ترسيم مي 1888سال 

( نوشته ويليام موريس. ناكجا جامعه بدون سياست با مالكيت مشترك و 1982) خبرهايي از ناكجا -

  كنترل دمكراتيك ابزارهاي توليد در آينده است.

 7،( نوشته والتر براون1981) روياي شب زمستاني() يا مرد فسيلي 2981 -

 ،( نوشته ويليلم دين هاولز1981) مسافري از آلتوريا -

 ،نوشته ادوارد بالمي(1987) 9برابري -

 .( نوشته كارل بالود1989) دولت آينده: توليد و مصرف در دولت سوسياليستي -

 ويكمقرن بيستم و بيست ج(

 ،نوشته جك آدامز (1899) 8نكوآ -

 19،( نوشته اچ جي ولز1896) اتوپياي مدرن -

 ،نوشته شارلوت پركينز گيلمن (1816) 11هرلند -

 12،( نوشته اوليور اونينونز1819) ماه جديد -

 13،( نوشته الكساندر موسكوسكي1822) جزاير حكمت -

 ،( نوشته اچ جي ولز1823) مرداني شبيه خدايان -

                                                 
1. Fredrika Bremer 

2. Erewhon 

3. Mary E. Bradley Lane 

4. Edward Bellamy 

5. Gloriana 

6. Florence Dixie 

7. Walter Browne 

8. Equality 

9. NEQUA 

10. H. G. Wells 

11. Herland 

12. Oliver Onions 

13. Alexander Moszkowski 
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 ،نويسنده اهل چك 1چاپك ( نوشته كارل1835) جنگ با سمندرها -

 2،نيالنيها آنسون ( نوشته رابرت2993منتشر شده در  ،1835) زندگي: كمدي قراردادها براي ما، -

 1،( نوشته آستين تاپان رايت1812) 3ايسلنديا -

 5،( نوشته بي. اف. اسكينر1819) 6والدن دو -

 7،( نوشته آرتور سي كالرك1861) پايان كودكي -

كه پس از غرق شدن كشتي در  روايت كساني 9ي نوشته آلدوس هاكسلي( اثري ادب1852) جزيره -

 سازند.مي فرضي اتوپياي مورد نظر خود را برپااي جزيره

 8،نوشته پاول اندرسون (1857) اتوپيا -

 11،( نوشته اورسوال لو گويين1871) 19تراش آسمان -

 ،نوشته اورسوال لو گويين (1871) 12محرومان -

 11،( نوشته ارنست كالنباخ1876) ي ويليام وستونهاگزارشو ها يادداشت :13اكوتوپيا -

 16،( نوشته مرج پيرسي1875) زني بر لبه زمان -

 15،( نوشته نيل اسميت1899) طرح احتمال -

 17،( نوشته جيمز پاتريك هوگان1899) سفري از گذشته -

 ،( نوشته اورسوال لو گويين1896) هميشه بازگشت به وطن -

 19،ته كيم استنلي رابينسوننوش (1889) كرانه اقيانوس آرام -

 18،( نوشته استارهاوك1883) پنجمين شيء مقدس -

 رك،( نوشته آرتور سي كال1887) : اوديسه نهايي3991 -

 

                                                 
1. Karel Čapek 

2. Robert Anson Heinlein 

3. Islandia 

4. Austin Tappan Wright 

5. Walden Two 

6. Burrhus Frederic Skinner 

7. Arthur C. Clarke 

8. Aldous Leonard Huxley 

9. Poul Anderson 

10. The Lathe of Heaven 

11. Ursula Kroeber Le Guin 

12. The Dispossessed 

13. Ecotopia 

14. Ernest Callenbach 

15. Marge Piercy 

16. L. Neil Smith 

17. James Patrick Hogan 

18. Kim Stanley Robinson 

19  . Starhawk  
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 ،ژاپني 2( نوشته كوزو آمانو2999-2991) 1آريا -

 1،( نوشته مارشال برين2993) 3مانا -

 .نيوزلندي 6آلن مارشال( نوشته 2915) از آينده سبز اتوپياي ماانداز چشم : يك2121اكوتوپيا  -

ي شهرآرمان مرور اين منابع بيانگر آن است كه از بدو تاريخ تفكر بشر تا دوران معاصر نويسندگان

نيازها و  ،مشكالتبراساس  عصر خود رااندازهاي چشم ها وها و بينشبر شانه يكديگر ايستاده و ايده

ها خي از اين نويسندگان يا همكاران آنها بيماند. براميدهاي پيرامون جهان حال و گذشته ترسيم كرده

از مهمترين و اند. به رشته تحرير درآورده 5يشهرآرمانپاد هاي خود از آينده را در قالب ادبياتو نگراني

 توان به آثار ذيل اشاره كرد:مي ترين اين مكتوباتشناخته شده

 ( نوشته ژول ورن1953) ويكمپاريس در قرن بيست -

 ( نوشته هربرت جورج ولز1986) ماشين زمان -

 نوشته جك لندن (1899) 7هنينآپاشنه  -

 8( نوشته يوگني زامياتين1821) 9ما -

  11( نوشته آلدوس هاكسلي1832) 19دنياي قشنگ نو -

 ( جورج اورول1816) 12مزرعه حيوانات -

 13( نوشته ري بردبري1863) درجه فارنهايت 161 -

 16گتوانه( نوشته كرت1851) 11برگرون سونيهر -

 17( نوشته آيرا لوين1879) 15عيببي ين هنگامها -

 يشهرآرمانپاد وي شهرآرمان به تفصيل شرح داده شده است ادبيات سومكه در فصل  طورهمان

فناورانه و هاي اي و نوآوريرايانه هايهاي تلويزيوني، بازي، سريالهافيلم در خلق و توليدمؤثري  نقش

                                                 
1. Aria 

2. Kozue Amano 

3. manga 

4. Marshall Brain 

5. Alan Marshall 

6. dystopian literature 

7. The Iron Heel 

8. We 

9. Yevgeny Zamyatin 

10. Brave New World 

11. Aldous Huxley 

12. Animal Farm 

13. Ray Bradbury 

14. Harrison Bergeron 

15. Kurt Vonnegut 

16. This Perfect Day 

17. Ira Levin 
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 مستقيم يا تركيبي ازغير مستقيم ياطور به ري از اين توليداتصنعتي معاصر دارد تا جايي كه بسيا

 كنند. برداري ميارائه شده دراين آثار بهرههاي تصويرسازي

خود درباره آينده را به هاي و منتقدي اميدها و واهمه صاحبنظر مختلف هرهاي در دوره

به نثر ي شهرآرمان لب آثارنمايندگي از مكتب فكري يا مليت و قومي كه به آن تعلق دارد در قا

محملي براي مفاهمه تمدني شده است. البته اين ادبيات منتقدان  درآورده است تا جايي كه اين ادبيات

اتوپياسازي نوعي به در اثبات جامعه مطلوب خود نيرومندي نيز به خود ديده است. اما آنها نيز عمالً

كه منتقدان اتوپيا بر انديشه اتوپيايي در  اند و گذر زمان نشان داد همان ايراديروي آورده

تواند گريبانگير جامعه مطلوب آنها نيز بشود. رويكرد بازگشت به مياند خواهي وارد دانستهتماميت

كريستيان  قابل مشاهده است. «آيا بايد از اتوپيا اعاده حيثيت كرد؟»مانند هايي كتاب اتوپيا در انتشار

 در اروپا منتشر كرده است. 2999گودن اين كتاب را در سال 

اهميت حضور در اين عرصه سهم مسلمانان و ايرانيان در خلق اين نوع آثار رغم به در اين ميان

طوسي است. اگرچه حكماي مسلمان ايراني همچون فارابي، ابن سينا و خواجه نصيرالدين ناچيز

هاي ر ايراني نيز حاوي تصويرسازيو اساطياند مفاهيمي مانند مدينه فاضله را ارائه و تقرير كرده

 امااند، بودهمانند كاخ كيكاووس و كاخ افراسياب هايي دژ و امارتشهرهايي مانند ورجمكرد، كنگ

مفاهمه منظور به بنيادين به زبان روزهاي حلراه هاي نوين و ارائهاز اين آثار براي طرح ايدهبرداري بهره

 روزرساني اين محتواست. هجامع و ب تمدني با جهان معاصر نيازمند مرور

متفاوت در اي در ايجاد آيندهاي نقش برجسته يشهرآرمانپاد وي شهرآرمان برخي از متون

اند. فارغ از آنكه چه ادبياتي اعم از طنز، سياست، روايت، تاريخ يا مفاهمه جوامع متبوع خود ايفا كرده

ثر از أگان قرار گرفته است هر يك از آنها متمورد استفاده اين نويسند در قالب پرسش و پاسخ

اند. آشنايي با هاي ايجاد جامعه مطلوب پرداختهو روشها هاي جامعه خويش به بايدها و نبايدنابساماني

 شهرآرمانگذر از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب تصويري از انديشه هاي پردازينظريه وها اين ايده

دهد. كارل مانهايم در كتاب مشهور خود انديشه سياسي ارائه ميپژوهي ندهآي ادبيات نخستينعنوان به

بيني حفظ و تداوم جهان «ايدئولوژي»داند. به اعتقاد وي را مترادف با دوگانه ايدئولوژي و اتوپيا مي

بيني خروج از وضع موجود است. خاستگاه مشترك ادبياتي مانند جهان «اتوپيا»وضع موجود و 

وضع  و گذر از مطلوباي شهر، مدينه فاضله و اتوپيا ترسيم و تصوير آينده، نيكشهرمانآر،1پوليتيا

بلكه در بسياري  ،موجود به آينده تصوير شده مطلوب است. چنانكه مرور شد اتوپياها نه تنها متنوعند

جويي ه لذتو برخي ديگر اصالت را باند جهات با هم متضاد نيز هستند. برخي از آنها مروج پرهيزكاري

                                                 
 آرماني افالطون.. جمهوري 1
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را به ي شهرآرمان ادبيات« آيا بايد از اتوپيا اعاده حيثيت كرد؟» دهند. كريستين گودان در كتابمي

 1:كندميبندي چهار دسته مشخص تقسيم

 ،پردازدمي ايدئالاتوپياي آزادي كه به ترسيم وضعيت  .1

 ،توماس مورمردمي و انقالبي از سنخ همان اتوپياي هاي سنتبر مبتني ياتوپيا .2

 ،كندرا ترسيم مي ايدئالاتوپياي نظم كه وضعيت دولت  .3

  داند.مي ساز كه خود را از پيروان شهر آفتاب كامپانالاتوپياي نهادينه و تماميت .1

مذكور مجال اختصاصي ي شهرآرمان با توجه به اينكه بررسي جامع فهرست متون و ادبيات

 اند. اند مرور شدهتري داشتهفراوان تأثيرها كه ن اين انديشهطلبد در اين فصل مشهورتريديگري مي

 

 افالطون و پوليتيا

 تابك در را املك عدالت با ايدئال جامعه مفهوم پ.م.( 317-پ.م. 127) افالطون ،يوناني لسوفيف

رين از ميان مشهورت. شد ندهيآ تصور يبرا ركمتف هاونيليم بخشالهام يو دگاهيد و داد توسعه جمهور

سقراط، افالطون و ارسطو( وي اولين فيلسوفي است كه آثار مكتوب از ) يونانيگانه فيلسوفان بزرگ سه

سياسي و ثروتمند چشم به جهان گشوده بود، پس از  ايخود به جاي گذاشته است. وي در خانواده

وزگارش به پذيري از فيثاغورث از بيست سالگي شاگرد سقراط شد و پس از هشت سال، مرگ آمتأثير

تا آنجا كه ترك ديار كرد و به شهرهاي يونان و در وي ايجاد كرد، بزرگ حكم دادگاه آتن، تحولي 

شرق( سفر كرد. تجربه تلخي كه نهاد حاكم بر آتن براي استادش رقم زده بود باعث ) ديگرهاي تمدن

اين سؤال اساسي براي  شد در هر يك از اين سفرها در تجارب حكمراني ديگر ملل تفكر كند. همواره

وي مطرح بود كه چه كسي صالحيت حكومت بر مردم را دارد و كدام دولت و چه نوع نظمي براي 

به آتن تأمالت  باري از تجارب و مشاهدات وتر است. باالخره در چهل سالگي با كولهجوامع بشري مفيد

 را «يادمكآ» نامهب خود «اتيادب و فلسفه علوم، مدرسه» الديم از شيپ 397 سال در بازگشت. افالطون

  .بپردازد نهيزم نيا در پژوهش و يخردورز آموزش به ريفراگطور به تا ردك بنا نام نيهم به يانكم در

 از مكالمات اوليه خود از جانب سقراط سخن گفته است. وي مقارن با اثردر سه  دستكمافالطون 

را منتشر ساخت. در كتاب جمهور از زبان « مهورج»نام  به ين اثر فكري خودتربزرگآكادمي تأسيس 

تر يوناني( به مفهوم گسترده) كند و در ماهيت عدالتمي پوليتيا را ترسيمنام به يايدئالسقراط جامعه 

به معناي سياست شهر  «پوليتيا»پردازد. نام اصلي اين كتاب در زبان يوناني به به پرسش و پاسخ مي

 بر آن نهاد و در نهايت «رس پوبليكا»به زبان التين ترجمه كرد نام است. نخستين كسي كه آن را 

جوامع »يا « هادولت»شناخته شد. بايد در نظر داشت كه مقصود افالطون از شهر،  «جمهور»نام به

                                                 
 .13-14صص  ،1131 گودن،. 1
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است. زيرا واحد تشكيالت سياسي در زمان وي شهرها بودند و كشور به معناي امروز آن رواج « سياسي

دارد. عدالت از نظر افالطون نوعي استعداد و تمايل تري زبان يوناني مفهوم گستردهنداشت. عدالت در 

شديد وي را كه طالب منافع خصوصي هستند هاي احساسات و انگيزه يدروني انسان است كه جلو

شود ولي مورد نهي وجدان اوست باز وي تمام مينفع به گيرد و بشر را از انجام كارهايي كه به ظاهرمي

اي است كه مردمان را عدالت بخشي از فضيلت انساني و در همان حال رشته ،دارد. در اين ديدگاهمي

ديگر عدالت خصلتي است كه در آن واحد هم انسان  عبارتبهدهد. به هم پيوند مي هادولتدر داخل 

لت در تربيت آورد. اين موضوع يعني يكسان دانستن اثر عداسازد و هم وي را اجتماعي بار ميخوب مي

 1ترين اصل در فلسفه سياسي افالطون است.او، اولين و اساسيبار آوردن نفس بشر و در اجتماعي 

دولت افالطوني همچنان كه خود او در چندين قسمت از رساله جمهور به صراحت بيان كرده است 

فان يا كسب ين شرط تحقق چنين دولتي اخذ مسند سلطنت توسط فيلسومهمترقابل تحقق نيست. زيرا 

از اين دو شرط چه در عصر افالطون و  كدامهيچفرمانروايان است و و  دانش و سيرت فالسفه توسط شاهان

اي طور كامل تحقق نيافته است. در كتاب نهم از رساله جمهور، متن مكالمهچه در ادوار تالي تاريخ بشر به

ي به اين پاسخ اكتفا ايدئالدولت تأسيس  ميان سقراط و گالوكون نقل شده است كه سقراط درباره امكان

حكومت هاي در سياست و اداره شهر خود شركت خواهند كرد كه پايهزماني كند كه افراد مهذب فقط مي

كند كه تحقق مي آن شهر چنان بنيان گذاشته شده باشد كه با اخالق آنها متجانس باشد و به صراحت بيان

 .2غيرممكن است كامالً يافتن چنين وضعي در دنياي ما

در جهان كه است كه هر دولتي ايدئالي كند دولتي مي دولتي كه افالطون در رساله جمهور، تصوير

شهر خيالي افالطون اگرچه  و آرزوهاي آن تطابق داده است.ها ايدئالشكل گرفته است تا حدي خود را با 

 هادولتال مطلوبي كه افالطون براي از جزئياتش از انطباق با آن سرشت كماي در كتاب جمهور، در پاره

دهد و نگرد كه تصوير دولت مطلوب را ارائه ميمعين ساخته عاجز است، اما وي خود را به چشم ناطقي مي

هاي آرماني افالطون است. كتاب قوانين، شاهكار انديشه تواند خود را نسبت به آن ارزيابي كند.مي هر دولتي

دشوار است. اين كتاب  ـ ساده به رشته تحرير درآمده است تصوربهكه ـ  رجمهوبرخالف  فهم قلمرو قوانين

 يترين نوشته افالطون است. وي در اين كتاب ساختار سياسي اوليه و قوانين مربوط به شهرآخرين و مفصل

ريزي كرده است. اين شهر در بخشي از جزيره كرت كه بعد از مهاجرت مردم را طرح 3مگنزينام به ايدئال

الي از سكنه شده است، در فاصله شانزده كيلومتري دريا تصوير شده است. مردم اين شهر خودكفا هستند خ

نظر به و منابع مازادي براي تجارت فعال در اختيار ندارند. شرايط نامناسب تبادل تجاري و دوري از دريا

تجاري و بندري كه از طريق  هايافالطون مزايايي براي مگنزيا دارد: در اين شهر دور از ساحل فعاليت

                                                 
 .1111فاستر، . 1

 همان.. 2

3. Magnesia 
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گيرد. همچنين تبادل با رساند شكل نميگيرد و به شهر آسيب ميرونق ميسازي تقويت عالقه مردم به پول

اما با  ،نيستندها كه متخلق به اخالق مگنزياييجايگاهي در اين شهر دور از ساحل ندارند بيگانگان 

 .كنندمي ميان مردم جا باز آورند درهايي كه مينوآوري

 

 فارابي و مدينه فاضله

/  يقمر 338 درگذشته -ايران  فاراب در. م 979/  يقمر 259 زاده) در ميان متفكران مسلمان، فارابي

نخستين انديشمندي است كه مفاهيم و ادبيات فلسفه سياسي و طرز اداره  (هيسور دمشق در. م 869

الملك و نصيرالدين سينا، نظام، ابن1عامري مملكت را تدوين كرد. اگرچه اين سير توسط ابوالحسن

 اما نقش ابونصر ،اخوان الصفا و نيز ابوعلي مسكويه و ديگران دنبال شده طوسي و حكماي معروف ب

بارز و  «الفاضله  المدينه أهل أآر»كتاب تأليف  در فلسفه اسالمي و سياسي با يفاراب محمد بن محمد

براي  با راهبري انسان افضلاي تاب با نگاهي به آينده، جامعهغيرقابل اغماض است. فارابي در اين ك

كشد. وي اين كتاب را اوخر عمر در چارچوب يك اجتماع فاضل به تصوير مي را به سعادت هاانسان نيل

توان در فلسفي فارابي را ميتأمالت  اي از نظرات وخالصهرو ايناز خود به رشته تحرير درآورده است

يافت. فارابي بنيانگذار تفكر سياسي با ساختاري مستحكم از مبادي و اصول سازگار ميان سطور آن 

هاي زمان خويش المعارفي از دانستهه[رداي« احصاء العلوم»فلسفي در جهان اسالم است. فارابي در كتاب 

 ندگانعلوم براي آيبندي آوري و دستهرا تصنيف و تقديم آيندگان كرده است. اين نوع رويكرد در جمع

ان فلسفه صاحبنظر نوين علوم را بنا نهاد.هاي المعارفه[ريبعدها در غرب مورد توجه قرار گرفت و پايه دا

اند تا آنجا كه وي را مبسوط شرح دادهطور به انديشه فارابي در اين حوزه تأثيراسالمي درباره نقش و 

فارابي را اولين و شايد آخرين « دوگالس مورتون دانلوپ». همچنين 2دانندميفلسفه اسالمي  مؤسس

هايي كه فالسفه مسلمان بعد از فارابي منتشر . بسياري از سياستنامهداندساز در اسالم ميفيلسوف نظام

اما رويكرد ويژه فارابي به آينده و نگرش  ،است هايي براي اصالح وضع موجود بودهاند حاوي توصيهكرده

خالص( پس از مرگ آنها را ) ن را دربرگرفته، سعادت و رهاييي روي زميهاانسانجهاني وي كه همه 

گراست. وي اعتقاد دارد كه همه مل بوده است. فارابي فيلسوفي غايتأهمواره محل ت و نيز فرو نگذاشته

بنابراين مدينه فاضله فارابي به مثابه  3.رونددر نظام هستي هدفي دارند و به سمت غايتي مي أاشي

شود. غايت مطلوب كه در فلسفه سياسي وي سعادت انساني است تبيين مي گذرگاه مناسب براي

 بندي ادبياتفالتين اندريا در دسته 1مدينه فاضله فارابي و شهر خدا آگوستين و شهر مسيحيان

                                                 
 نويسنده كتاب سعد االسعاد.. 1

 «.اسالمي فلسفه مؤسس فارابي،» عنوان تحت كتابي در «اردكاني داوري رضا. »2

 .11سیاست مدنیه، ص . 1

4. Christainoplis 
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 وجه اشتراك اين سه تالش براي ايجاد يك بهشت زميني .گيرنديكديگر قرار ميكنار ي شهرآرمان

 سماني است. رسيدن به بهشت آبراي 

 

 توماس مور و اتوپيا 

 هيپا بر را «اياتوپ» (انگلستان در 1636 هيژوئ 5 درگذشته ـ لندن در 1179ه يفور 7 زاده) مور توماس

 eu بكيتر «اياتوپ. »ردك منتشر يبدبخت و فقر بدون ندهيآ در ياجامعه ميترس با افالطون، پوليتياي

. كرده است ترجمه آبادجاكسهروري آن را نابار اولين هك است place يمعنابه topos و not يمعنابه

اند. نويسان به خيالي بودن شهرهاي است كه به تصوير كشيدهشهرآرمانميان  ترين اشاره دراين صريح

 اما نند،ك قلمداد ياوكندهيآ مبناي عنوانبه را مور، جامعه ريتصو دارند لياين اثر تما خوانندگان يبعض

 داستان هك يزمان از حال هر در. داننديم دوره آن در انگلستان التكمش اركآش طنز را آن گريد يبعض

 تمام آن در هك شد شناخته بشري مثبت و مطلوب ندهيآ عنوانبه «اياتوپ» عبارت شد منتشر مور

  .شد خواهد محقق سعادت با مردم يازهاين

 

  1كامپانال و شهر آفتاب

فيلسوف انقالبي، پس از آنكه به جرم مشاركت در طرح انقالب  (م. 1538 درگذشتهم.  1659 زاده) كامپانال

شهر نام به مختصري سال زندان محكوم شد، درون زندان متن نسبتاً 27عليه پادشاه اسپانيا در كالبريا به 

ين اثر با در فرانكفورت آلمان به چاپ رساند. ا 1523آفتاب به نثر درآورد و بيست سال بعد آن را در سال 

 ناوگان فرمانده و مالت نظام فرقه شيشانك رهبر سرمشق گرفتن از جمهور افالطون در قالب مكالمه بين

برخالف  .است آن بودن ياربردك در امپانالك شهرآرمان ياصل يژگيتنظيم شده است. و (ژن) جنوآ يجمهور

وضع  به معترضانه يپردازخيال و نقادانه يزپرداافسانه ينوعصرفاً  را خود يالگو انيگراشهرآرمان از يبسيار

(. وي 1389راسخي، ) ندكيم دنبال را آن قتحق و هست نيز آن يعمل ياجرا يپ در هكبل، داندينم موجود

براي تغذيه، تفريح و هايي اي سالم و تنومند در آينده، مناسك و آيينتشكيل جامعهبراي  در اين كتاب،

كارگيري به يضمنطور به آفتاب شهر ندهيآ دهد. دريات آن را شرح ميكند و جزئميتوليد مثل وضع 

 يبينپيش بيشتر و كاهش ساعت كاركارآيي  ووري بهره منظوربه د،يجد يهادستگاه از ياگسترده مجموعه

تأكيد  كارگيري علم نجوم و اخترشناسي در امور كشاورزي، دامداري و معماريشده است. همچنين بر به

با اتكا به آن انجام داد تا جايي كه هايي بيني. كامپانال اخترشناسي را بنياد علم برشمرد و پيششودمي

رويدادها و حوادث مهم دوران سلطنت بيني طالع ضمني ازطور به فرانسه 1798 سال بيني انقالبپيش

 (.1377موسكا و بوتو، ) از كارهاي او بودي چهاردهم يلو

                                                 
1. La Citta del sole 
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شناسي هاي ستارهيافتهبر مبتني زودرس جهان كهنه و پيدايش عصر طاليي راكامپانال همچنين پايان 

ربا را كه مدعي بود ابزارهاي پيوستگي و از آهنبرداري بهره بيني كرد. وي اختراع چاپ، سالح گرم وپيش

ي اهخترشناس از تغييرات بزرگ آينده آگبيني كرد. اين فيلسوف ايكپارچگي بشريت در آينده هستند بيش

داد كه سبب پيشرفت شدن يا به اصطالح اقتران كرات و ستارگان نسبت ميتر اما آنها را به نزديك ،داد

آنها در دستاوردهاي  تأثيرشود و تحت هاي جديد ميها و دست يافتن به قلمروهاي تازه و سالحدريانوردي

 (.1391عالم، ) صورت خواهد گرفتتجديدنظر  قوانين و علوم تغييرات اساسي و

 

 انديشيدر روند تكامل در آينده يسير ـفصل دوم 

با رعايت توالي تاريخي آنها انديشي آينده پردازاننظريهمؤثرترين  ترين ودر اين فصل از گزارش، برجسته

 (، باكمينستر1853-1981) 1شود. در اين ميان بسياري ديگر از افراد مانند آلدوس هاكسليمي بررسي

 6(، گوردون1869-1893) 1اورول (، جورج1826-1999) 3(، الكساندر فريدمان1893-1986) 2فولر

 9نسبيت (، جان2913-1826) 7انگلبارت داگالس (،1882-182) 5(، اسحاق آسيموف1816-1858)

 12(، هوگوگريس1811) 11بيشاپ پيتر (،1812) 19(، استفان هاوكينگ1819) 8(، ريچارد اسالتر1828)

 15(، نايف رضوان1869) 16...ا(، سهيل عنايت1818) 11(، جرج فريدمن1918) 13ري كورزيل (،1817)

هاي مطرح در اين حوزه هستند و در طرح اوليه ( نيز از شخصيت1851) 17( و آندري كارطايف1851)

 اما محدوديت حجم گزارش مانع از ارائه و معرفي همه اسامي منتخب شد. ،گزارش گنجانده شده بودند

 

 

                                                 
1. Aldous Huxley 

2. Buckminster Fuller 

3. Alexander Friedmann 

4. George Orwell 

5. M.G. Gordon 

6. Isaac Asimov 

7. Douglas Engelbart 

8. John Naisbitt 

9. Richard Slaughter 

10. Stephen Hawking 

11. Peter C. Bishop 

12. Hugo de Garis 

13. Ray Kurzweil 

14. George Friedman 

15. Sohail Inayatullah 

16. Nayef Al-rodhan 

17. Andrey Kortotayev 
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 1راجر بيكن

داران علم تجربي انگلستان از پيشگامان و مشعل 2ميالدي( متولد سامرست 1282تا 1211) يكنراجر ب

به سازمان و روش تعليم و  3رود. وي همانند استادش رابرت گروستستميشمار به در تاريخ تفكر غرب

بيكن  ريز اصلي دروس دانشگاه آكسفورد بود و شاگردشاي داشت. استاد وي برنامهتربيت توجه ويژه

سنتي را در اين دانشگاه نضج داد كه به انقالب علمي قرن هفدهم ميالدي منتهي شد. اين فيلسوف 

 فرانسيسي از نخستين كساني است كه در تاريخ تفكر غرب به روش صحيح در فهم و تبيين هستي

ائل شود. تواند به كشف عالم نكرد. وي معتقد بود هر كسي كه روش صحيح را بياموزد، خود ميتأكيد 

بيكن فلسفه را از كالم جدا كرد. فلسفه در نگرش وي دربرگيرنده صورهاي مختلف دانش است كه 

هاي ترجمه ها و استناد بهها، پيشداوريبر مرجعيت فكري، عادات و سنتتأكيد  زدايد. ويجهل را مي

ات، تاريخ و جغرافيا براي توان از علومي مانند رياضيبيكن مينظر به نادرست را از عوامل جهل برشمرد.

ولي نبايد آنها را براي اين  ،هاي مختلف بهره بردو مكان هازمانفهم بهتر كتاب مقدس و اشارات آن به 

اي در ، خالصه5، اثر سوم6، اثر صغير1مقصود خاص فرا گرفت. مهمترين آثار او عبارتند از: اثر كبير

شناسي ذكر است راجر بيكن و استادش در معرفتزم به. ال9اي در مطالعه كالمو خالصه 7مطالعه فلسفه

 اند. پذيرفته تأثيراز فيلسوف شرق ابن سينا بسيار 

 بيكن براي تجربه در كسب دانش سه خصوصيت عمده تعريف كرد:

 شود، تأييدالف( همه چيز در انتها بايد با تجربه 

 ،نيست ميسر استي عقلي راهي به آن هااستداللاي كه با ب( كسب دانش در حوزه

  برداري از تجربه براي انجام اموري كه در زندگي روزمره مورد نياز است.ج( بهره

بيني پيش رااي وي از نخستين كساني بود كه درباره فناوري به تفكر پرداخت و آيندهاساس اينبر

كند و علم به او برداري ميهمكانيكي بهروسايل  شود و ازميبجا جا انسان با سرعت بسياركه كرد 

 بخشد.قدرت حاكميت بر طبيعت و تسلط بر اسرار آن مي

 

 

 

                                                 
1. Roger Bacon 

2. Somerset 

3. Robertus Grossatesta 

4. Opus maius 

5. Minus opus 

6. Opus tertium 

7. Compendium studii Philosophiae 

8 .Compendium studii Theolohiae 
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 خلدون ابن

مورخ، فيلسوف و  1اي به اندازه تاريخ، پردامنه نبوده است. كالينگوودهاي انديشه در هيچ حوزهدگرگوني

انش تاريخي د»ها از نگرشي كه به تقابل اين ديدگاه «2مفهوم تاريخ»شناس انگليسي در كتاب باستان

طي قرون متمادي اشاره كرده  «شمردها را تاريخي ميهمه دانش» تا رويكردي كه «داندرا محال مي

سرمشق براي مردان عنوان بهصرفاً  است. در اين سير، تاريخ از توصيف و تشريح رويدادهاي واقعي كه

تا  ؛ي است، تطور يافته استيك ديدگاه تاريخبر مبتني مند است تا فلسفه كامل و جامعي كهعمل سود

بلكه  ،روندميشمار به كه نه تنها تمام وقايع، تاريخي اندفلسفه قديم مدعي شدهمتأخر  جايي كه نقادان

 (. 1815كالينگوود، ) همه حقايق نيز تاريخي هستند

اينكه شاگرد مسلمان مكتب قدما و پيروان  و با وجودها قبل ( قرن1195ـ  1332)خلدون ابن

بلكه  ،تاريخ را بررسي كندمسئله  شود نه تنها درصدد برآمد كهرشد محسوب ميابن ويژهبهمانشان مسل

داليل شود را كه خود بهشناخته مي علم تاريخ، علم فرهنگ يا علم اجتماعنام به همچنين آنچه امروزه

 خواند، ابداع كرد.« علم العمران»مهمي 

وضع واقعي بشر و زيرا سفه سياسي با عمل رابطه دارد، دريافت كه تاريخ بيش از فلخلدون ابن

كند. وي با درك فقدان علم تاريخ در ميان پيشينيان خود بدون تغيير عمده در جامعه را مطالبه مي

غرض از مطالعه تاريخ خلدون ابناصول علمي كه آنان وضع كرده بودند آن را بنيان نهاد. به عقيده 

 كرد.توان مجزا از شرايط زمان او مطالعه نمي هاي او درباره تاريخ راشهدورانديشي در عمل است. اندي

 آنها تزاحم و تمدن و بدويت بلكه دولت، يا عصبيت نه راخلدون ابن هنظري محور الوردي علي

 و كشف. شودمي انساني جامعه مستمر تغيير باعث هك آوردمي پديد اجتماعيه چرخ نوعي كه دانسته

 . استخلدون ابن هنظري دستاوردهاي از اجتماعي مظاهر در پويايي و ييستايا قطبيدو موضوع فهم

به  خود عمر نويسد وي در مقطعي ازمي «خلدونكتاب فلسفه تاريخ ابن»محسن مهدي نويسنده 

 و بعدها اما ،مبادرت ورزيد آندلس و انهيخاورم مسلمان براي دولتمردان فلسفه لتيفض آموزش و ميتعل

 يقيتوفيب نيا علل و ليدال هك شد مواجه پرسش نيا با شينقش مطلوب خو در قيتوف عدم ليدلبه

 رايز ؛آورد يرو يشناسروان و يشناسجامعه به فلسفه از يو هك بود يافك پرسش نيهم طرح .ستيچ

 . بشناسد را خود يفلسف يروان و ياجتماع بستر نخست ديباكه  ديرس باور نيا به

 العرب ايام في الخبر و المبتدء ديوان و العِبَر»پرآوازه خود نامي بلند برگزيده است: تأليف  برايخلدون ابن

تأليف  او. است موسوم «العِبَر» . اين كتاب به تاريخ«االكبر السلطان ذَوي مِن هم عاصر مَن و البَربَر و العجم و

 و پادشاهي و كشورداري مانند آن، نينقوا و خواص ياد و تمدن و اجتماع اي دربارهرا با مقدمه خود بزرگ

                                                 
1. R. G. Collingwood 

2  . The Idea of History 
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 مقدمه اين سرآغاز، همان .كندمي يك آغاز هر علل و موجبات بيان وها دانش و هنرها و معاش و كسب

 .(1383بينش، ) است «بشري مندشكوههاي پديده از يكي» ،1بوتول گاستون تعبير به كه است معروف

 

 2لئوناردو داوينچي

هنرمند مشهور ايتاليايي عصر  (1618-1162) ناردو دي سر پيروا دا وينچيزندگي، آثار و روش لئو

خالقيت و آينده بوده است. وي را  بخش متفكرين و همه افراد عالقمند به نوآوري،رنساس هميشه الهام

اند. داوينچي نويسنده، دانشمند، مخترع و هنرمندي است كه نماد تفكر بشري در دوره رنسانس دانسته

مهندسي،  سازي، معماري، موسيقي، رياضي،ها مانند نقاشي، مجسمهري از علوم و زمينهدر بسيا

كرده است. وي اولين اي ارائههاي مبتكرانهشناسي آثار و طرحكشي، گياهشناسي، نقشهآناتومي، زمين

بعد از بخش بسياري از آثار ساخته شده هاي معماري او الهامرود و طراحيميشمار به طراح پرواز

 بخار، يهاهاي مكانيكي مانند توپاي براي ساخت سازههاي مبتكرانهايدهسو يك از اوست. وي

و زيردريايي ارائه كرده و از طرف ديگر آثار نغزي مانند لبخند موناليزا  يزره ادوات و پرنده يهانيماش

منطقي را با هنر و  و شام آخر را از خود برجاي گذاشته است. داوينچي در آثارش علم و تفكر

دهد. مهمترين مهارت فكري داوينچي، انگيزي پيوند داده و يك مدل كلي از مغز انسان ارائه ميخيال

ها يا ابداعات هاي نقاشيروشنسايههاي ناهماهنگ است كه در جلوه ايجاد ارتباط بين موجوديت

است يادگيري و كشف در يك وي قابل مشاهده است. داوينچي معتقد هاي نوشتهمكانيكي و دست

توان در انجامد. ميراث داوينچي در تفكر را ميبخش، به ارتقاي دانش و درك ديگر موضوعات علمي مي

 : كردچهار مرحله زير تجميع 

 فن(، ) تحصيل دانش هنر( الف

 دانش، فن() تحصيل هنر( ب

 حس بصري، ويژهبهتوسعه و ارتقاي تمامي حواس ( ج

  .«وي با هم مربوط استحهمه چيز به ن» د باال در تابش نور ايده و اصلحصول همه موار( د

ها هاي ابداعي داوينچي هرگز ساخته نشده است اما بسياري از اين طرحبرخي از طرحاگرچه 

نويسنده كتاب داستان لئوناردو  3و زير درياها شد. ديمتري مرژكوسكي هاآسمانگذار سير بشر در پايه

سند: داوينچي مردي است كه خيلي زود بيدار شد وقتي كه هنوز تاريك بود و نويمي 1داوينچي

 (.1889گلب، ) اطرافش همه خواب بودند

 

                                                 
1. Gaston Bouthoul 

2. Leonardo da Vinci 

3. Dmitry Merezhkovsky 

4. The Romance of Leonardo da Vinci 
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 1ژول ورن

در حوزه  ويژهبهپژوهي آينده ( در رواج1896-1926) داستاني علمي ژول ورنهاي كتاب نقش

زير دريا سخن  ،ز سفر به هوا و فضانگرانه، هنگامي ابسيار بارز است. وي با رويكردي آينده ونقلحمل

و تجهيزات چنين سفرهايي را فراهم كند. آثار او از نظر تعدد وسايل  گفت كه هنوز بشر نتوانسته بود

گير هاي ديگر بعد از آگاتا كريستي در رده دوم جهاني قرار گرفته است. جذابيت و همهترجمه به زبان

ـ  علميهاي پدر داستانعنوان به بسزايي داشت. وي تأثيران پژوهي در جهشدن اين آثار در رواج آينده

سال جهان ژول ورن عنوان به صدمين سال تولد ژول ورن() 2996شود. سال تخيلي شناخته مي

اكتشافات »( و 1859) «انگيزژول ورن بسيار شگفت»نامگذاري شده است. مارسل موره با دو كتاب 

 نگرانه وي به جهانيان داشت. ي ژول ورن و ماهيت آينده( نقش مهمي در معرف1853) «ژول ورن

 

 2نيكوال تسال

براساس رساني ايفاي نقش در طراحي سيستم نوين برق دليلبه( بيشتر 1813-1969) اگر چه نيكال تسال

كنند تا نگر ياد مييك دانشمند و مخترع آيندهعنوان به اما امروزه از او ،شودمي جريان متناوب شناخته

محور و آينده پيشرو هايمخترع و طراح نامي معاصر كه به طراحي اجراي پروژه 3جايي كه ايالن ماسك

را براي كمپاني ساخت خودروهاي الكتريكي برگزيده است. روبرت  1شهرت يافته است نام تسال موتورز

 5است. جين آلكرن خوانده و كتابي با همين عنوان به نگارش درآورده «مخترع قرن بيستم»وي را  6لوماس

را گويد پس از مرگ نيكوال تسال بسياري از اشيا و اسناد وي مي مسئول مركز علمي تسال در وارنكليف

 مجله نشنال جئوگرافي،) استنداده و در اختيار عموم قرار كند ميمحرمانه نگهداري صورت به دولت آمريكا

 هاي وي است:بي براي شناخت افكار و ديدگاهنيكوال تسال روش مناسهاي قول. مرور برخي نقل(2913

گويد: خورشيد گذشته است، زمين حال است و ماه آينده است. ما از يك توده علم مدرن مي -

رحم است و با سرعت و شويم. قانون طبيعت بيايم و به يك توده منجمد تبديل ميگرفته نشئتتابان 

 .كشاندبدون هيچ مقاومتي ما را به سوي سرنوشت مي

 .دينك ركف ارتعاش و انسكفر ،يانرژ به د،ينك كدر را جهان ديخواهيم اگر -

كارها و دستاوردهايش ارزيابي كند. براساس  فرصت دهيد تا آينده حقيقت را بگويد و هركس را -

 راستي براي آن كار كردم براي من است. هحال براي آنهاست و آينده، كه ب

                                                 
1. Jules Verne 

2. Nicola Tesla 

3. Elon Musk 

4. Tesla Motors 

5. Robert Lomas 

6. Jane Alcorn 

www.irpublicpolicy.ir



 

 ___________________________________________________________  

 

 

19 

اش به سهولت هاي پيشرفتهجه نيست. او انتظار ندارد ايدههدف يك مرد علمي، رسيدن فوري به نتي -

 آينده است. وظيفه او بسترسازي براي آيندگان و اشاره به راه است. كننده پذيرفته شوند. كار او مانند يك غرس

 

 1هربرت جرج ولز

ر او كتاب تخيلي است. از مشهورترين و اثرگذارترين آثاـ  ( از پيشگامان ادبيات علمي1815-1955) ولز

 1987را در سال « مرد نامرئي»به نگارش درآمده است. وي  1986است كه در سال « ماشين زمان»

 اي خود ادبياتمنتشر كرد. ولز از ابتداي فعاليت حرفه 1989را در سال « جنگ دنياها»نوشت و 

 ن كتابت. اوليخانهاي علمي خود بازشپردازيرا بستري مناسب براي ارائه خيالي شهرآرمان

ولز ي شهرآرمان منتشر شد. ديگر آثار 1896در سال  «2يك اتوپياي مدرن» وي با عنواني شهرآرمان

 هاانسان شود و در نهايتمي در موقعيتي كه جهان به سوي يك فاجعه خيز برداشته است آغاز معموالً

اشكال »، «3دارك دنبالهروزگار ي»حل جايگزين مانع آن رخداد شوند. مانند شوند با يك راهموفق مي

« 5تروريسم مقدس»و « 6خودكامگي آقاي پارهام»وي ظهور فاشيسم را در «. 1آينداشيائي كه مي

وي ي شهرآرمان آثاراز نيز « 9شودبيدار مي وقتي خواب،»و « 7خدايان مرداني شبيه»بيني كرد. پيش

يك( در آنها بعدها در طول زمان جامه تكنولوژ) هاي فناورانهبينيشوند كه بسياري از پيششمرده مي

جاي گذاشته است. هها داستان كوتاه از خود بحقيقت به تن پوشيد. ولز در مجموع بيست رمان و ده

 بر يعلم و يكيانكم پيشرفت تأثير ينيبشيپ» گذاري مانند مقالهتأثيرذكر است ولز مقاالت شايان 

بيني آنچه پيش روست، يك پيش» اي با عنوانرساله رده است. ولزك منتشر را «8انسان تفكر و زندگي

سوسياليسم و  بيني آينده و موقعيتدرباره آثار جنگ جهاني اول و پيش 1815در سال  «19اروپايي

 علم» مفهوم يانتشار داده است. وپژوهي آينده ي مدرنهاگزارش.. به سبك .جنگ بر زنان و تأثير

تأسيس  1832 سال در سي بيبي راديو با گفتگو بود در نخستين كسي او. ردك نييتب را «ندهيآ

  .برشمرد ضروري پژوهآينده تربيتمنظور به را نگاريآينده دانشگاهي هايگروه و هادانشكده

 

 

                                                 
1. H.G.Wells 

2. A Modern Utopia 

3. In the Days of the Comet, 1906. 

4 The Shape of Things to Come (1933) 

5. The Autocracy of Mr Parham (1930) 

6. The Holy Terror (1939) 

7. Men Like Gods (1923) 

8. When the Sleeper Wakes (1899) 

9. Anticipations of the reaction of mechanical and scientific progress upon human life and thought (1903) 

10. What is coming? A European forecast 
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 1آرنولد توين بي

تبيين براي  سال از عمر خود را ويكچهل «چالش و پاسخ»يه نظر صاحب (،1876-1998) بيتوين

 1831در سال « بررسي تاريخ»انتشار اين اثر در دوازده جلد كتاب تحت عنوان  اين نظريه صرف كرد.

 تطبيقي بررسي به خود تابك اوليهجلدهاي  در كشيد. ويطول آغاز شد و تكميل آن بيست سال 

 مبشر نقش به هكگزيند برمي نقشي آخرجلدهاي  در اما پردازد،مي هاتمدن انحطاط و رشد پيدايش،

ويك تمدن المعارف تاريخي بيسته[ريكند. در اين داتعمق مي تاريخ معني درباره و رددا شباهت آينده

. شودميدر پيدايش و زوال آنها، بررسي  «چالش و پاسخ»گذشته و حال مرور شده و نقش نظريه 

ت. ( الهام گرفته اس1851-1976) كارل يونگ ويژه از آثاربهبي اين نظريه را از روانشناسي رفتاري توين

پس به دو دهد، سبراي مدتي توازن خود را از دست مي بينداي مينويسد فردي كه صدمهيونگ مي

 تواند پاسخ دهد:روش مي

 گرا شدن.ش براي غلبه بر آن و برونپذيرش صدمه وارده و به رسميت شناخت آن، سپس تال ــــــــپاسخ ايجابي  .1

 .گرا شدنبه آن براي جبران تلخي شوك وارده و درون بازگشت به گذشته و بازيابي و تمسكـ  پاسخ سلبي .2

فزوني يابد، قدرت پاسخ افزايش خواهد يافت تا جايي كه  هاچالشبي، معتقد است هر اندازه توين

 صاحبان آن تبديل شود.  «ابزار طاليي»تواند به اين قدرت مي

. است پاسخ و چالش نظريه انهمدرواقع  بي، توين نظر ازها تمدن انحطاط و سقوط چرايي و چگونگي

 و شودمي خالصه تهكن كي در تنها هاتمدن فروپاشي و انحطاط مرحله و رشد مرحله ميان اساسي تفاوت

. دهدميآميز موفقيت هاي، پاسخهاچالش از سلسله كي به جامعه رشد، مرحله در هكاين از است عبارت آن

 در. است اميكنا با توأم ،هاچالش اين به جامعه اسخپ فروپاشي، و انحطاط سقوط، مرحله در هك درحالي

 متفاوتها پاسخ تنها فروپاشي مرحله در اما است، متفاوتها پاسخ و چالش نوع بار هر ها،تمدن رشد مرحله

 سرپيچي و خالق اقليت قدرت اميكنا و ستكش با بنابراين. مانندمي باقي پاسخ بدون هاچالش ولي شود،مي

 كنزدي انحطاط و سقوط مرحله به تمدن اجتماعي، وحدت نبودن و مكحا اقليت تبعيت از جامعه ثريتكا

 : داندمي فرعي مرحله سه بر مشتمل راها تمدن سقوط دورهبي توين.شودمي

 ،انحطاط دوره (الف

 ،فروپاشي دوره (ب

 . شدن متالشي و تجزيه دروه (ج
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 5يونجي ماسودا

ميالدي( با تكيه  1886-1896) با طول عمري نزديك به يك قرنشناس ژاپني يونجي ماسودا جامعه

آموخته بود، راهبرد خروج جامعه ژاپن از ركود، انزوا و تحقير پس از شناسي بر بينشي كه از جامعه

اي كردن جامعه ژاپن ترسيم كرد و تشكيل جامعه اطالعات در آينده را تسليم مقابل آمريكا را رايانه

معه از هم گسيخته ژاپن دانست. وي در جايگاه راهبري و مشاوره برخي روش احيا انسجام جا

سازي مدل هاي راهبردي وزارت كار و وزارت آموزش ژاپن، نقش مهمي در طراحي و پيادهپروژه

ميالدي ايفا كرد. شكست ژاپن در  1899و  1879هاي راهبردي جامعه فناورانه اين كشور طي دهه

اين كشور ازجمله يونجي ماسودا را كه در آن هنگام در آستانه دهه جنگ جهاني دوم، فرهيختگان 

وا داشت. وي در گفتگو با مجله دنياي كامپيوتر در ژوئن  تأملپنجم زندگي خود قرار داشت به تفكر و 

شكست در جنگ دوم جهاني پايان يك دوره بود. دليلي براي زندگي وجود  »گويد:مي 1892سال 

... انتظار براي  كشيديمزي باعث شد به زندگي ادامه دهم. همگي انتظار ميدانم چه چينداشت. نمي

.. . داد... بيش از ده سال زمان برد تا به زندگي بازگردم و براي زندگي معنايي بيابماتفاقي كه روي نمي

.. فناوري اطالعات فرصتي .مفهومي كه بودنم را توجيه كند و احساس شادي و آرامش به من ببخشد

 «.كردكه راه سربلندي را براي ملت ژاپن فراهم مي بود

هاي توكيو و شناسي را در دانشگاهرشته جامعهوي در توكيو متولد شد  1896ماسودا در سال 

استاديار دانشگاه آموري به تدريس و تحقيق در اين رشته با سمت  آموري، تكميل كرد و از آن پس

هاي تجاري، در مشاور شركتعنوان به نكرد و همزمان هاي آكادميك اكتفاپرداخت. وي به فعاليت

اي خود تجارب ارزشمندي اندوخت. ماسودا با نگرشي آموخته از گذشته و معطوف به هاي حرفهفعاليت

و با دغدغه حل معضالت جامعه پيرامون خود، نقش  آينده، ايستاده بر شانه نبوغ و تحصيالت اجتماعي

ش مدرن فناوري اطالعات با هدف احيا و ساماندهي جامعه و صنعت از دانكارگيري به اي دربرجسته

پردازي تئوري سازي و نظريهگسيخته ژاپن بعد از اشغال آمريكا ايفا كرد. وي اين روند را با مفهومهم

هاي توليد و اصالح و بازطراحي روندهاي آموزشي در جايگاه مشاور ارشد جامعه اطالعات، ارتقاي شيوه

خانه كار و آموزش در اين كشور نهادينه كرده است. اين ايده با همراهي رهبران ژاپن، اين دو وزارت

وقت ژاپن  وزيرنخستبديل قرار داد. بي تكنولوژيك() كشور را به سرعت در جايگاه يك قدرت فناورانه

 ملت ژاپن به اين انسان فرهيخته» مشاركت كرد و گفت: شخصاً 1886در سوگ ماسودا در سال 

 .«هاي تاريخ ژاپن مسير درست را به ما نشان دادين برههمهمترمديون است. او در يكي از 
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 نظريه كه كرد منتشرهايي كتاب و مقاالت اطالعات جامعه ايده كردن نهادينه روند در ماسودا يونجي

 برداريبهره و ايده ينا سازيپياده براي طوالني و مستمر تالش. است كرده قرين وي نام با را «اطالعات جامعه»

 . است شدهمنجر  وي آثار در اطالعات جامعه نظريه روشمند ارائه به كندمي ايجاد كه ييهافرصت و مزايا از

 كتاب مهمترين. است مانده بجا فناوري و جامعه درباره مقاله چهل و كتاب بيست از بيش وي از

 يكيعنوان به ماسوچوست فناوري مؤسسهرا  «پساصنعتي جامعه مثابه به اطالعات جامعه» عنوان با او

 .است برگزيده ارتباطات و اطالعات فناوري به مربوط مطالعات زمينه در گذارتأثير اثر ده از

 انجمن اطالعات جامعه توسعه روند در خالقيت و نوآوري ضرورت و تأثير درك با ماسودا يونجي

 اطالعات جامعه نظريه ژاپن، چشمگير صنعتي و اقتصادي جهش از پس. است نهاده بنا را ژاپن خالقيت

 گزارشي خواستار فرانسه وزيرنخست 1879 سال در. گرفتند قرار توجه مورد بسيار ماسودا يونجي و

 واند كرده تهيه مينك آلن و نورا سايمنرا  گزارش اين. است شده ژاپن اطالعات جامعه مدل درباره

 ايويژه جايگاه توسعه ادبيات در پس اين از اطالعات امعهجاست. ماسود گزارش ترجمه خالصهدرواقع 

 .است شده منتشر آن درباره متعددي كتب و مقاالت امروز تا و يافت

 

 5فرد پوالك

در قرن پژوهي آينده هلندي ميالدي( از پيشتازان و بنيانگذاران 1896-1897)فردريك لودوييك پوالك 

مطرح شده در كتاب « تصاوير آينده جايگزين»ش كليدي وي درباره نقپردازي گذشته است كه نظريه

به نگارش در آورده  1869عامل مهمي در شهرت وي داشت. وي اين كتاب را در سال « تصوير آينده»

هاي آرماني از بي، نقش بينشي توين«هاو پاسخ هاچالش»والك در اين كتاب، در امتداد نظريه پ است.

را بررسي كرده است. او معتقد است كه ايده يا انديشه ها افت و خيز تمدن آينده و رابطه آنها با فرهنگ و

هاي اصلي تاريخ هستند كه نوع بشر را به قلمرويي ديگر ينده، محركآهاي معطوف به انديشه خصوصبه

سقوط و ظهور تصاوير »نويسد: ميبي توين« هاو پاسخ هاچالش»كنند. اما در پاسخ به نظريه رهنمون مي

 به رو و مثبت ندهيآ از جامعه ريتصو هك يزمان تاهاست. فرهنگ ينده متناظر يا مقدم بر سقوط و ظهورآ

 2يسرزندگ و بگذارد زوال به رو ريتصو نيا يوقت و است ييوفاكش و رشد به رو جامعه فرهنگ است، رشد

در آميز موفقيت د تغييرات. بنابراين وي ايجا«روديم دست از و يابدنمي بقا فرهنگ آن از دست برود،

 داند. نظريه توين بي( مي) هافرهنگ تصاوير آينده را مقدم بر چگونگي افت و خيز

 كدر يبرا يشوق چيه غرب تمدن خيتار دربار نياول ينويسد: برامي« تصوير آينده»وي در كتاب 

 ياپرخاشگرانه حمله دوره نيا قبل، اعصار تمامبرخالف درواقع،  .ندارد وجود ندهيآ از نو يرهايتصو

 «ياندهيآ بدون» تمدن و جامعه فعال،صورت به ستميب قرن انسان. است داده انجام ندهيآ ريتصاو هيعل
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 بتوان ديشا هك پسامدرن دوران به مدرن دوران از گذر نيا هك بود باور نيا بر كپوال .ندكيم دنبال را

 يناش خود نيا هك است اتيمعنو در رييتغل يدلبه د،ينام آخر مرحله اي آخر زمان را آن وجه نيبهتر به

مهندسي »هايي مانند روش روزرسانيبهبرداري و غرب با بهرهاگرچه  .است ندهيآ ريتصاو لك بيتخر از

تسلط و چگونگي  ،لوهانمك «رسانه پيام است»هايي مانند ايدهكارگيري به پوپر و «تدريجي اجتماعي

« دهكده جهاني»مانند هايي وژيكي بر جوامع بشري را آموخت و با ارائه نظريهكنترل مكانيكي و تكنول

پوالك در زوال تمدن بيني پيش مانندهايي بينيتوانسته است مانع تحقق پيش« پايان تاريخ»و تئوري 

 اندو پوالك در تاريخ انديشه و انديشه تاريخ پيمودهبي رسد، راهي كه توينمينظر به غرب شود، اما

 هاي آنان هنوز جان دارند. و پرسشت تأمال ناتمام مانده است و

 

 5مارشال مك لوهان

فناوري بر آينده جامعه بشري  تأثيراز دانشمندان كانادايي است كه  ميالدي( 1899-1811) لوهانمك

ز ا« 3رسانه پيام است»و جمله معروف « 2دهكده جهاني»است. مفهوم كرده مند بررسي نظامطور به را

علمي هاي توان اهميت نظرات و فعاليتن وي است. از نقش محوري اين دو عبارت در جهان امروز ميآ

  :ندشرح نيبد لوهان كم آثار نيمك لوهان را دريافت. مشهورتر

 (،1861) هاي انسان صنعتيعروس مكانيكي: سنت -

 ،(1852) گوتنبرگ شانكهك -

 ،(1851) فهم رسانه -

 (،1857)آثار از  فهرستي رسانه، ماساژ است: -

 ،(1859) يجهان دهكده در صلح و جنگ -

 ،(1879) از كليشه تا نمونه اوليه -

 (.1898) دهكده جهاني -

ات گرانشي تأثيرتوان در مي را پرداخته استبه آنها ها در اين كتاب لوهان كسير مفاهيمي كه م

 هاانسان بر ادراك (...نيك وارتباط الكترووسايل  ،يشفاه انيب چاپ، نيماش الفبا، مانند) هافناوري

 اميپ رسانه» رگذارند. عبارتيتأث زين ياجتماع يهازمانات به نوبه خود بر ساتأثيرخالصه كرد. اين 

را از  هاانسان كيادرا يهاعادت كند. براي مثال فناوري چاپميتأكيد  نيز بر همين مفهوم «است

. بودرگذار يتأث ياجتماع انفعاالت و فعل يرات برتغيير داد اين تغيها تجربه يبصر يسازسانيكطريق 

 و را ميسر غرب جهان مدرن دوران برجسته التيعمده تما فناوري چاپ ورود و وي معتقد است ظهور

                                                 
1. Marshall McLuhan 

2. Global Village 
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 سميتالياپك ،يمذهب اصالحات ،يراسكدم ،ييفردگرا مانند يالتيدر نگرش وي، تما. ساخته است نكمم

اين فناوري بروز  يبصر تيخاص و چاپ فناوري تأثيرتحت رد كعمل و ارك ميتقس ، اصلييگرايمل و

ارتباطات الكترونيك نيز كه جايگزين وسايل  كند كه در عصر فناوريمي بينيلوهان پيشمكاند. يافته

شاهد تغييرات اجتماعي خواهيم بود. در عصر تجهيرات الكترونيك، سرعت  فناوري چاپ شده است

ها، در يك ها و اختالفهمه تفاوترغم به هاملتو  هاانسان افت كهارتباطات آنچنان افزايش خواهد ي

خواهند گذاشت. تا جايي كه  تأثيرعميقي در زندگي يكديگر صورت به كوره ذوب خواهند شد و

 منقضي خواهد شد و جامعه جهاني جديدي رقم خواهد خورد. گرايي ملي فردگرايي و

 

 1آرتور كالرك

 برتر سندهينو سه از يكي عنوانبه متولد انگلستان( 2999-1817) ،كالرك يس آرتور ار،كپر مخترع و سندهينو

وي سال  (3نيالنيها آنسون رابرت و 2موفيآس كزايا همراه) ديآيمشمار به حاضر قرن در يليتخ-يعلم

 ندهيآ درباره وا يهانوشته از يامجموعه كه ردك منتشر «هاي آيندهپروفايل» نامبه يرداستانيغ اثر يك 1851

 به را هاانسان و اجسام توانديم هك است «يفضاي باالبر» دهيا نندهكابداع ،كالرك. است شده درج تابك نيا در

 بود يافراد نياول از يكي او نيهمچن. ندك منسوخ را ييفضا يهانهيسف و برساند دوران درحال ييفضا ستگاهيا

 عنوان با يتابك يو(. 1816) ردك مطرح را دوربرد يارتباطات يهارله وانعنبه هاماهواره از استفاده دهيا هك

 نام نيهم با يلميف به ،يكوبرك ياستنل توسط 1859 سال در هك ردك فيتأل «يفضاي سهياد: 2991 سال»

 كه به قانون كالرك ردك وضع ينيبشيپ يبرا قانون سه يو. هاستندهيآ يكالسك داستان اثر نيا. شد ليتبد

 ذيل است: شرح به مشهور شده است و

 نيقي به بيقر احتمال به است، نكمم يزيچ ديبگو سالخورده اما برجسته، دانشمند هرگاه. »1

 .«نندكيم اشتباه اديز احتمال به است، نكرمميغ يزيچ ديبگو هك آنگاه اما. است گفته درست

 .«است نكرمميغ درون به نكمم زا يشرويپ يمك ن،كرمميغ از نكمم محدوده شفك راه تنها. »2

 .«ردك كيكتف جادو از را آن توانينم گريد برسد، شرفتيپ از يحد به يوقت يفناور هر. »3

بشر قادر خواهد بود كه در كرات ديگر آثار  2939بيني كرده است كه تا سال كالرك همچنين پيش

درباره فضا منتشر كرده است كه در اين  زندگي از انواع ديگر زسيتي بيابد. وي نزديك به صد عنوان كتاب

 اي در ادبيات علمي تخيلي كسب كرده است. جايگاه ويژه« : اديسه فضايي299سال »ميان مشهورترين اثر وي 
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 1دانيل بل

 دليلبهشناس، نويسنده آمريكايي و استاد دانشگاه هاروارد، بيش از هر چيز ( جامعه2911-1818) دانيل بل

رود ميشمار به ايجامعه پساصنعتي كلي جامعهطور به شناخته شده است. 2پساصنعتي جامعه مطالعاتش درباره

توسط بار اولين «پساصنعتي جامعه»كند. عبارت كه در آن بخش خدمات بيش از بخش توليد ايجاد ثروت مي

مي مانند ساختارهاي نظري اجتماعي مفاهيساز زمينهشد و از نظر مفهومي مطرح فرانسوي  3آلن تورن
 9ايو جامعه شبكه 7، مدرنيته سيال5، اقتصاد پساصنعتي6بنيانپسافورديسم، جامعه اطالعات، اقتصاد دانش1

است. تمامي اين مفاهيم در تحقيقات اقتصادي و اجتماعي زمينه مشترك تحقيقاتي دارند. سه اثر مشهور و 

تضاد »و « روجامعه پساصنعتي پيش»، «ئولوژيپايان ايد»هاي كتاب انتشار، ترتيببهشناخته شده دانيل بل 

منتشر كرد فرسودگي  1859كه در سال « پايان ايدئولوژي»هستند. بل در كتاب « فرهنگي كاپيتاليسم

بيني پيش كند وقرن بيستم فرسوده را مطرح مياوايل  بزرگ بشري امتداد يافته از قرن نوزدهم وهاي ايدئولوژي

را در « پايان تاريخ»ود و متكثر جديد جايگزين آنها خواهند شد. فوكوياما نظريه هاي محدكند ايدوئولوژيمي

بيني پيش اي شبيه به اينترنت كنوني راپديده 1857پاسخ به اين كتاب طرح كرده است. همچنين وي در سال 

ها شامل دهممكن است در آينده شاهد يك سيستم كاربردي كامپيوتري اطالعاتي ملي » :نويسدمي كرده است و

و خدمات متصلند هاي شخصي خواهيم بود كه به كامپيوترهاي بزرگ مركزي هزار كامپيوتر در دفاتر كار و خانه

 هايبرداري از روش. دانيل بل با بهره«آورندو صدور صورتحساب فراهم مي اي، فروشاطالعاتي، كتابخانه

منتشر كرد.  1873را در سال « بيني اجتماعيبه پيشپيش رو: مبادرت  پساصنعتي جامعه»كتاب پژوهانه آينده

ترسيم كرده است. « 19خدمات محور»و « 8اطالعات راهبر»آينده را  پساصنعتي وي در اين كتاب جامعه

كند جامعه فراصنعتي جايگزين جامعه صنعتي خواهد شد. در نگرش بل، اين تحول مي بينيهمچنين وي پيش

بنيان حله اول خدمات جايگزين توليد خواهد شد. در مرحله بعد صنايع دانشدر مر :در سه مرحله روي خواهد

كنند و قشر اجتماعي جديدي مينمايي رخ در مرحله سوم نخبگان فني نوظهور و جديد محوريت خواهند يافت

 است. كرده شكل خواهند داد. همچنين بل تفاوت مفهومي داده، اطالعات و دانش را در اين كتاب بررسي 
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 1هرمن كان

ل يان در اواكشود. يم ستم محسوبينده پژوهان اواخر قرن بين آين و بارزتري( از مهمتر1893-1822) انكهرمن 

پرداز هينظر و يست نظامياستراتژعنوان به يرده است. وك ينيبشيپ را يقدرت جهان يكل ژاپن به يتبد 1879

 1859در سال  را «ياهسته گداخت جنگ درباره»تاب كان كرد. كيم اركر رند كانون تفكدر ها ستميه سينظر

 جنگ عواقب ينيبشيپ يبرا ييويسنار يزيرو روش برنامه هايباز هينظر و هاسامانه هينظر از آن در و ردك منتشر

 در است نكمم هك چهارم يجهان جنگ تا سوم يجهان جنگ از پس دوران به را خوانندگان توجه و ردك استفاده

و  يابرابر جنگ محتمل هسته در يراهبرد ارائه شده توسط و .ردك جلب افتديب اتفاق ندهيآ در ختلفم يهازمان

 ينيبشيپ قابلريغ و ياهسته يهاجنگمحتمل دانستن  ان باك. 2افتيار شهرت ين دوره بسيبقا در ا يهاروش

ن اصل ي، اقناع آغازگر جنگ به اياهسته ياهجنگه تنها راه ممانعت از وقوع كمعتقد بود  ييبودن بازنده و برنده نها

در  ييده نقش بسزاين ايدر آن خواهد شد. اننده كتكهمه اطراف شر يمنجر به نابود ياه بروز جنگ هستهكاست 

« متقابل يقطع)انهدام(  بيتخر»معروف  نيتركد نيبه تدو تيدر نهارده است و كفا يا ايكآمر يان راهبرد هستهييتع

 .م بودكابر جهان حجنگ سرد  ير راهبردكتف كيعنوان به گانيزمان ر ه تاكشد منجر 

 انيبن را هودسون ويتيانست ،1نيرابنست اركاس و 3نگريس سكم اتفاقه ب «رند» مؤسسه كان پس از ترك

 و وقتتمام مشاور 139 با شرويپ پژوهندهيآ يقاتيتحق زكمر يك به هودسون 1879 سال در. گذاشتند

در درحالي  را 6ن(يگزير جاكتف) انديشيدرباره راهبرد و بديلگفتگو  كان انديشه. بود شده لمبد وقتمهين

 شدند. گرفته ميكار به صورت مخفي در پنتاگون و رندها بهجامعه آمريكا آشكار ساخت كه هر دو موضوع مدت

 يهاينيو بدبها يان در دهه آخر عمر خود، در مقابله با نگرانكردن تب جنگ سرد، كش كپس از فرو

بروان و لئون مارتل در سال  اميليو ياركبا هم« نده يآست سال يدو» تابك، ياستمرار توسعه اقتصاد جهان

ن كه ممكمردود شمرد ت رشد را يمحدود بريمبتن يهادگاهيد يو در سه جلد به نگارش درآورد. را 1875

ه ك است يپژوهان ندهيآ نياز نخست يو .وادارد يرفناوو  ينوآور، ياهش رشد اقتصادكرا به  يبشرجوامع بود 

رد. ك بيكتر نندكيم يزندگ ندهيه در آك ياز زبان افراد يليتخ يهاحيرا با توض يمّكمفصل  يهاينيبشيپ

آن سال  نيه نقطه آغازك دهديچهار ساله را پوشش م يدامنه زمان كيدرواقع  «ندهيآ سال 299»تاب ك

 اند. ردهك يبرداربهرهتاب كن يا ياهياز ساختار پا يپژوهندهيآعات از مطال ياريبس. است 2175

با  يگريآثار د« ندهيآست سال يدو»و « يادرباره جنگ گداخت هسته»دو اثر  برعالوهان ك

 تيست موفقكو ش تي: موفقيچالش ژاپن» ،« يو اجتماع ياسيس ،ياقتصاد ميعظ شرفتيپ» نيعناو

 1878جهان:  يتوسعه اقتصاد» ،« ر درباره دهه هفتاد و هشتادك: تفنديآيم هك ييزهايچ» ،« ياقتصاد
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 ،«ندهيوسه سال آيدرباره س يزنگمانه يبرا ي: چارچوب2999سال» ،«اياسترال ندهيآ» ،«نو بعد از آ

نترل كو  يجنگ، بازدارندگ يريانپذكو ام تيماه» ،«هاو پاسخ هاچالش: دينوپد يابردولت ژاپن»

رشد:  ياجتماع يهاتيمحدود» ،«2999تا  1876جهان  يبرا نانهينسبتاً خوشب نهيزم كي» ،«سالح

 ، به نگارش درآورده است. «درباره گسترش جنگ» ،« ريناپذو اجتناب يعيطب خزنده ياود كر

 

 1وندل بل

ر يأثدرباره ت يو يهاير است. نگرانيارناپذكان يپژوهندهيآ يمعرفت يهمكنون( در مبان-1826) نقش وندل بل

در دو « يپژوهندهيآ يمبان»تاب مشهور كسبب نگارش و انتشار  يپژوهندهيپست مدرن بر رشته آ يهافلسفه

اختصاص داده  ندهيصادق در مورد آ يهاطرح گزاره يدانش برا هيبه نظر ياز تالش و يخش مهمب جلد شد.

 نيجلد اول اند. كت يرا تثب يهپژوندهيدر حال آ يهاانيرده است بنكتاب تالش كن يدر ا ي. وشده است

و جلد دوم با  « ديعصر جد يبرا ياهداف و دانش، علم انسان خچه،ي: تاريپژوهندهيآ يمبان»تاب با عنوان ك

 افته است. يانتشار « ت و جامعه خوبينيع ،هاارزش: يپژوهندهيآ يمبان»عنوان 

 

 2الوين تافلر

در جهان برشمرد.  يپژوهشندهيآ يهانوشتهگذارترين تأثيرتوان يم ( را2915-1829) تافلر يهاتابك

در  نده،يآ كتاب شوكپنج سال منتج به انتشار  يه طكرد كرا آغاز  يمطالعات، تافلر 1859در اواسط 

 الحاست. تافلر اصط دهيرسفروش ه نسخه ب ونيليم 16 شيب 2915تاب تا سال ك نيا .شد 1879سال 

اتفاق  عيسر حد از شيب راتييه تغك يجامعه زمان طيشاره به شراا يتاب براك نيرا در ا «ندهيآ كشو»

 يريگميتصم يهانديفرآدر  يو ناتوان ياجتماع يآن سردرگم جهيدرنتابداع كرده است كه  افتديم

پرداخته است. در  ير اجتماعين سياز ا يگريبه ابعاد د« موج سوم»تاب كدر  يو .افتدياتفاق م يعيطب

اند. شده ياز تحوالت نوساز يتوسط موج يكه هر كن شده است يتبب يمعه بشرسه نوع جا تابكن يا

رده كدچار زوال  ار راكش بريمبتنو فرهنگ  ه جامعهكرخ داده است  يشاورزكموج اول، در انقالب 

افته است. يستم امتداد ياز اواخر قرن هفدهم تا اواسط قرن ب ين انقالب صنعتياست. موج دوم در ح

و  ي، آموزش همگان(در برابر خانوده گسترده) ياهسته يهاموج سوم خانواده يريگلكاساس ش

رده كتافلر منتشر  يديهمسرش ها ياز آثار خود را با همراه يارياست. تافلر بس يتجار يهازمانسا

 ن شرح است: يافته توسط خانواده تافلر به ايانتشار  يهاتابكن ياست. مهمتر

 ،(1851) اكيدر آمر يبر هنر و فراوان ياعهفرهنگ: مطال نندگانكمصرف -

 ،(1859) در شهر مدرسه -

                                                 
1. Wendel Bell 

2. Alvin Toffler 
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 ،(1879) ندهيآ كشو -

 ،(1872) شناسندهيآ -

 ،(1871) تيربت ميلعدر ت دهنيش آقردا: نف يراب نتوخآم -

 ،(1876) بحران يسو آن -

 ،(1899) سوم موج -

 ،(1893) ندهيآ يهاورق -

 ،(1896) «نظام بل»و  ياعاجتم يهاييايپو ايسازگار،  تكشر -

 ،(1889) مكيوستيب قرن قدرت: دانش، ثروت و خشونت در آستانه ييجابجا  -

 ،(1886) (مكيوستيسده ب دمدهيزنده ماندن در سپ) و پادجنگ جنگ -

 ،(1886) در موج سوم استي: سديتمدن جد يسو به -

 .(2995) (ينيآفرانقالب در ثروت) يانقالب ثروت -

 

 1مهدي المنجره

در است. او همچنين مراكشي شناس ميالدي( اقتصاددان و جامعه 2911 - 1833) هي المنجرمهد

ار مورد توجه يبسالملل وعات سياسي و روابط بينضدر موصاحب سبك بوده و پژوهي آينده مطالعات

ش مراكهيئت مشاور در عنوان به 1868تا  1869هاي بين سال ا با تلفظ ديگرالمنجرا(ي) است. المنجره

ار كهب 1879در مركز مطالعات وابسته به دانشگاه لندن در سال . سپس در سازمان ملل فعاليت كرد

دار و عهدهكونسيدر  وح باالمتنوعي در سطهاي مسئوليت 1878تا  1851هاي بين سال يگرفته شد. و

در امور  نماينده ويژه سازمان مللعنوان به 1891-1899هاي . همچنين در فاصله سال2بوده است

معلولين فعاليت كرده است و در امور مبارزه با مواد مخدر مشاو دبير كل سازمان ملل بوده است. مهدي 

اي با كشورهاي جهان داشت و به بسياري از رهبران هاي مختلف همكاري گستردهالمنجره در نقش

سيون جهاني فدرا) در فرانسهپژوهي آينده اولين آكادميتأسيس  جهان مشاوره داد. وي در

داشت. همچنين  عهدهبهرياست آن را  1891تا  1877مشاركت داشته است و از سال ( پژوهيآينده

موزشي فعاليت كرده آ ريزيبرنامههاي هيئتمتولي عنوان به اروپاييي هادولتمنجره براي بعضي از 

فني هاي همكاري كنفرانسكننده هماهنگعنوان به 1899تا  1878هاي كه بين سال همچناناست. 

عضو آكادمي جهاني علوم و فنون و آكادمي آفريقايي علوم و آكادمي علوم و فنون ، كشورهاي آفريقايي

اتحاد جهاني مهندسان معمار و انجمن جهان سوم و جمعيت دوستي بين مراكش و ژاپن  اروپا و

                                                 
1. Mahdi Elmandjra 

 پست 1119 و 1113 هايسال بین برگزيد و خويش دفتر مديريت به را يو «ماهو روني» يونسكو كل مدير 1192 سال در. 2

 داشت. اختیار در را يونسكو كل مدير ويژه مشاور
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او هاي كتاب ت. ترجمههاي ديگر ترجمه شده اسوي به زبانهاي كتاب انتخاب شده است. بسياري از

گيري كشورهاي جهان سوم از مدل هبهرلزوم بر تأكيد  به زبان ژاپني و تببين مدل توسعه ژاپني و

توسط امپراتور  تابان ژاپن بمدال آفتاركن توسعه منجر به اهداي عنوان به ژاپني و نگرش آن به زبان

ه را به شهرت رساند كه بسياري از گسترده چنان منجرهاي . اين حجم از فعاليتژاپن به وي شد

 كرسي تدريس در اختيار وي گذاشتند.  (اليا و ژاپنتاي ،هلند ،انگليس ،فرانسه) يالمللبينهاي دانشگاه

 كتابتأليف  بعد از. اما بود 1859آن در سال تأسيس  زماندر عضو باشگاه رم ترين جوان همهدي المنجر

از  وترك كرد  1875سال  ا دررو معتبر ي المللبينه مؤسساين  1873در سال  «نظام سازمان ملل»انتقادي 

براساس  كنندمي ي دنبالالمللبينهايي كه سازمان ملل و چنين مؤسسات آنجا كه اعتقاد يافته بود ارزش

آن صرفنظر ماهيانه باالي حقوق و حقوق بازنشستگي  ازجملهمزاياي خويش منافع اروپايي است از تمامي 

مرزي براي آموختن »با عنوان  ،ارش دوم باشگاه رمزيكي از سه نويسنده گ «منجره»ذكر است ان شايكرد. 

هاي كتاب .زبان ترجمه شد دوازدهو به  تخبرانگي 1878را در سال  كارشناسانكه تحسين همه است « نيست

 .سه تبديل شدنفراهاي كتابترين به پرفروش 1889تا  1899ي هاسالر منجره د

به نقش مهدي المنجره در طرح اين « هابرخورد تمدن»هانتينگتون در كتاب مشهور خود ساموئل 

ساختماني اين نظريه ساخته شده توسط متفكر هاي كند كه بلوككند و به امانت اقرار ميعبارت اذعان مي

نفرت،  هاي بنيادگرانه هانتينگتون، ضمن نفيديدگاهبرخالف  مغربي مهدي المنجره است. اما المنجره

عدالت انساني و اجتناب از  هايتحكيم ارزشمنظور به تحريك و تحقير، رويكردي پيشگيرانه و سازنده

در علوم اقتصادي حدود پانصد مقاله و چندين كتاب( ) مطالعات بسيارينظر دارد. وي در  بشريحوادث ضد

 ذيل است: شرح به همنجرهاي كتابترين مشهور ه است.منتشر كردو آينده و اجتماعي و توسعه 

 (،1873) 1نظام سازمان ملل -

 (،1881) 2جنگ تمدني اول -

 ،(1885) و يادبودهاها نشانه قدس، -

 ،(1885) ارتباطاتگفتگوي  -

 ،(1888) سازيجهانيسازي جهاني -

 (،2993) 3از گهواره تا گور -

  ،(2993) 1تحقير در دوره مگا امپرياليسم -

 .(2997) هاارزش ارزش -

                                                 
 .نظام األمم المتحده .1

 األولى. الحضارية الحرب. 2

 اللحد. إلى المهد من. 1

 إمبريالیة. المیغا عهد في واإلهانة. 4
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 نقش و خارجي و داخليهاي خشونت با نبرد براي تمدني بين گفتگوي و تمدني وي به ارتباطات

 المنجره است. وي مطالعات محور ،نآدر آينده جهان قائل است. قر هاانسان ارزشيهاي سامانه كليدي

 براي آن تبيين اسالمي جوامع در حياتي نقش شمرد وبرمي نوآوري و تغيير قدرتمند را عامل اسالم

 :كندمي اشاره اسالم جهان مشكالت به منظر سه از المنجرهكند. مي

 ،عرب جهان يندهآ و مشكالت .1

 ،اروپا در اسالم آينده و مشكالت .2

 .اسالم جهان يندهآ و مشكالت .3

بسياري از علما  .ر برگزار شدياولين گردهمايي درباره آينده اسالم در پايتخت الجزا 1889سال در 

. المنجره در اين نشست نقش در اين نشست مشاركت كردنددان جهان اسالم فرهيختگان و دانشمن و

علت اينكه مسلمانان جماع حاصل شد كه بهبيانيه پاياني اين گردهمايي ا ي ايفا كرد. درفعال و متمايز

در گذشته زنداني  آنكه گشايشي براي آينده ايجاد كننداز اجتهاد و نوگرايي دور نگاه داشته و بدون 

ديني  ، اساساًاسالمكه درحالي .گرد رسيده استو عقبركود درجه ترين اسالم به پايين ،نداشده

مبارزه بركنندگان . در پايان نشست مشاركتينده داده استآبه اي ينده است و اهميت ويژهآ عطوف بهم

ر براي بودجه بيشت صو تخصيدر كشورهاي اسالمي عادالنه ثروت  عاز طريق توزي روادي و فقسبا بي

 تببين طرحي براي خروج از اين ركود توافق كردند. منظور به علميهاي پژوهش

 

 1ميچيو كاكو

شاگرد  ياست. و يياكيآمر تباريمشهور ژاپن دانكيزي( فايفرنيالك 1817 هيژانو 21متولد ) وكاك ويچيم

 3هارشته هينظر گذارانانيو، از بنكاكجهان است.  ينونك كيزيبزرگ ف پردازانهيو از نظر 2ادوارد تلر

نون او كاهم .است گذرانده يلكرا در دانشگاه بر يتركهاروارد و دوره د دانشگاه ليالتحصاست. وي فارغ

 يوانتومك هيو نظر هارشته هينظر نهيدر زم يدرس يهاتابكاست و  كوريويالج نك يتياستاد دانشگاه س

 نيافت و همچنكش ياهسته يانرژ يريارگكلفان بهو از مخا ستيز طيدارد. او از طرفداران مح دانيم

 است.  1ينيهوش فرازم يپروژه جستجو انياز حام يكي

 : اندافتهيانتشار  ليشرح ذنشر به خيتار بيترتبه يو يهاتابك

                                                 
1. Michio Kaku 

2 .Edward Teller از  کا،آمریمتحده  االتیا خیدر تار یاهسته یفناور انگذارانیاز بن ،یبا تبار مجارستان ییکایآمر نداکیزیف

 بود. ورموریالرنس ل یمل شگاهیآزما گذارهیدوم و پا یپروژه منهتن در جنگ جهان یاعضا

 ییو ابتدا یادیذرات بن داردیم انیاستوار شده كه ب یاهیکوانتوم ال هینظر هیبر پا (Strings Theoryها )رشته هینظر .1

درواقع  یدارند، ول یاذره یکه از فاصله دور مشاهده شوند رفتار یزمان یهانیذرات ک ریها و ساها، کوارکالکترون یعنی
 دارند. یهستند که ارتعاشات متفاوت یانرژ یهارشته ایها و و حلقه هاچیاز پ یبیداراي ترک

4. Searching for Extra-Terrestrial Intelligence (SETI) 
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 (.1897) (1تامسون فريهمراه جن) درباره جهان ياهينظربه  يابيدست يجستجو برا ن،يشتيان يفراسو -

 (.1881) زمان و بعد دهم يهاسمانير ،يمواز يهابراساس جهان يعلم سهي: اوداابرفض -

 (.1889) مكيوستيعلم در قرن ب يهااندازها، انقالبچشم -

 (. 2991) داد رييما را از فضا و زمان تغ كدر نيانشت دگاهي: چگونه دنيشتيان هانيك -

 (.2991) جهان ندهيآاالتر و ابعاد ب نش،يبه آفر يسفر ،يمواز يهاجهان -

 (.2999) و سفر در زمان يدورفرست رو،ين يهادانيم زرها،يف يايدن يعلم ي: بررسهانكنامم كيزيف -

 (.2911) رقم خواهد زد 2199روزمره ما را تا سال  يو زندگ ي: چگونه علم سرنوشت آدمندهيآ كيزيف -

 (.2911) ذهن شرفتيو پ ييتوانا شيزاشناخت، اف يبرا يعلم يذهن، جستجو ندهيآ -

 يعلم يهاتابك نيترپرفروش انيه در مكنام دارد  «هانكرمميغ كيزيف» دان،كيزيف نيتاب اك نيمشهورتر

 ساده مهارت دارد.  يبه زبان دهيچيدشوار و پ ميمفاه انيدر ب يزيانگطرز شگفتو بهكاك ويچيقرار گرفته است. م

. با اندعتيطب يرازها نيتربزرگدر زمره  هانيكذهن و : »نويسديم« ذهن ندهيآ»تاب ك دروي 

و  ميريس بگكبا ما فاصله دارند ع يسال نور اردهايليه مك ييهاشانكهكاز  مياتوانسته شرفتهيپ يفناور

هنوز  هانيك. اما ذهن و نندكيمنترل كرا  يه زندگك ميهست ييهادر ژن رييتغ جاديامروزه قادر به ا

است  يافك هانيكبردن به عظمت  يپ يو دغدغه خاطر ما هستند. برا ينگران هيسترس ما و مادور از د

و رازگونه  يدگيچيپ دييتأ يبرا درخشند،يستاره در آن م اردهايليه مك دياندازيبه آسمان شب ب ينگاه

ه ك نندكيمبه علم انتقاد  ست؟يم در پس نگاه ما چيو بپرس مينكنگاه  نهياست در آ يافكبودن ذهن 

 يهايدگيچيبه پ شتري. اما من هر چه بندكيمبردن رمز و راز آن  انيرا منوط به از م يزيهر چ كدر

 .«شوميزده مشگفت شتريب برم،يم يمغز پ

داده شود.  حيمدل توسعه توض كي هيبرپا توانديم يبه سادگ تيو، سرنوشت بشركاكاعتقاد  به

 : گذارديامل خود چهار مرحله تمدن را پشت سر مكت مدل توسعه، انسان در طول نيا هيبرپا

 يسطح فناور هيه برپاكوجود دارند  هاانسان يعنيتمدن، خود ما،  نيدر ا :نوع صفر تمدن

 جلو بردارد.  ايبه عقب  ييگامها تواننديم

ما در مرحله  دان،كيزيف نياست. به گفته ا تيبشر كينزد ندهيآتمدن نوع يك  :نوع يك تمدن

از  شيبه فرهنگ ب توانيآن م يهاه از نشانهك ميار از تمدن نوع صفر به تمدن نوع يك هستگذ

 رد. كاشاره  ..درحال توسعه و. يانرژ ديشده، منابع جد يجهان شهيهم

 يصورت مجازبه 2تمدن نوع  كيدانشمند،  ني. به گفته اتيفيك يواقع زيخ كي :نوع دو تمدن

 . رودينم نياز ب زيچ چيتمدن ه نيدر ا نينابرا. براستيامالً جاودانه و نامك

                                                 
1 Jennifer Thompson 
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 يفضا و بر رو ينترل بر روك جهيو در نت كيزيف نيه بر تمام قوانكاست  يتمدن :نوع سه تمدن

را با  اراتيس ند،كيمش واوكل كشان را بدون مشكهكحاصل از هزاران ستاره تسلط داشته  يانرژ

 انجام دهد.  ييفضا يسفرها اديبا سرعت ز توانديو م نديبيهوشمند م يهاباتوراستفاده از 

 شتريندارد، مغز ما ب يافزارنرم اي يسينوبرنامه چي: مغز ما اصالً هسدينويم ندهيآ كيزيتاب فكدر  كاكو

 يهاهك. شبندكيم ييخود را بازآرا وستهيه پكها از نورون دهيچيپ يالفكاست،  «يه عصبكشب»به  هيشب

مربوط  يعصب يرهايمس شود،گرفته  يدرست ميه تصمكهر بار  ،نندكيم يرويپ 1هباز قاعده كه  يعصب

 تيبا موفق ياركه كها، در هر بار عصب نيب نيمع يكيتركارتباطات ال تيار تنها با تقوك ني. اشونديم تيتقو

خوراندن  ي، به جابه باال هستند نييپا افتيبراساس ره يعصب يهاهك. شبشوديانجام م رد،يگيصورت م

 ،آموزديه نوزاد مك ياوهيبه همان ش يعصب يهاهكشب ،شمندهو يهانيقاشق به قاشق قواعد هوش در ماش

شده  يزيربرنامهدر عوض  يعصب يهاهكردن. شبك و آموختن با تجربه ايبا روبرو شدن با اش رند،يگيم ادي

با  يامالً متفاوتك يمعمار يعصب يهاهكشب« نندن و آموختكبا جان » رند،يگيم ادي يميقد وهي، به شبودن

ار كاز  وتريامپك ديرا بردار يستوريترانز وتريامپك يتاليجيدارند. اگر شما از پردازشگر د يتاليجيد يوترهايامپك

 گريد يهاار ادامه دهد چون بخشكبه  توانديباز هم م ،ديرا بردار يه بزرگكاگر از مغز انسان ت يول افتد،يم

 . رنديگيعهده مبخش از دست رفته را به تيمسئول

. اشيزك: پردازشگر مر«شديانديم»جا كدر  وتريامپكه كرد كبه دقت مشخص  توانيم نيهمچن

از مغز  يبزرگ يهابخش يبر رو دنيشيه اندك دهنديبه وضوح نشان م يمغز آدم يهانكاس يول

مانند توپ  هاشهيه اندكانگار  افتند،يم اركبه  قيدق يمتفاوت در توال يها. بخششوديگسترده م

 نند. كمي دايبرگشت پ پونگنگيپ

 

 2الدين سردارضياء

پژوه و منتقد فرهنگي مقيم انگلستان است. تمركز در پاكستان( نويسنده، آينده 1861 متولد اكتبر) سردار

در ليست  گلستان وي راان 3وي روي آينده تفكر اسالمي، علم و ارتباطات فرهنگي است. نشريه پروسپكت

خوانده است.  «عالمه مسلمان»پندنت وي را ينديانتلكتوال برجسته بريتانيا قرار داده است و روزنامه ا 199

سردار ابتدا فيزيك و سپس علوم اطالعات را در دانشگاه لندن فراگرفت. سردار در آستانه دوره جواني، دهه 

اين رويدادها در  تأثيرهاي اسالمي منطقه تجربه كرد. بشي استقالل پاكستان و جنهاچالشرا با  1879

پنج سال اقامت و تحصيل در عربستان سعودي عليرغم  ها و آثار وي مشهود است. او بعد ازروند فعاليت

خبرنگار عنوان به اينكه به يكي از مسئولين رده باالي برگزاري حج تبديل شده بود به انگلستان بازگشت و

                                                 
1. Hebb's Rule 

2. Ziauddin Sardar 

3. Prospect 
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 در1ان نشريه اصالحي افكارمؤسسه در نشريات نيچر و نيوساينتس مشغول به كار شد. وي از علمي خاورميان

هاي مرتبط با كشورهاي مسلمان ها و سياستشد و به ايدهاست كه در لندن منتشر مي 1899دهه اوايل 

را در پژوهي آينده كرد مركز مطالعات سياستي وپرداخت. سردار همان زمان كه در اين نشريه فعاليت ميمي

 اندازي كرد. غرب شيكاگو راهـ  دانشگاه شرق

 با سردبيري سردار به يكي از مهمترين مجالت 2912تا  1888ي هاسالنشريه فيوچرز طي 

ها و ترغيب آنها براي كشف تبديل شد. در اين دوره زمينه براي مشاركت ديگر رشتهپژوهي آينده

در دو رساله خود به كشف اينكه چه آينده پايداري براي  فراهم آمد. سردار «هاي جايگزينآينده»

هاي هاي اسالمي: شكل ايدهآينده»و « 2آينده تمدن اسالمي»پردازد: تمدن اسالمي متصور است مي

اند و راه كند كه جوامع اسالمي غرق در نگاه به گذشته خويشدر كتاب اول وي بيان مي«. 3پيش رو

فكري و فرهنگي تمدن اسالمي، آجر به آجر است. سردار در اين كتاب هاي رو بازسازي خاستگاهپيش

و  «اقتصاد اسالمي»تصويري از آينده اسالمي ارائه داده است. در كتاب دوم وي نقد مفاهيمي مانند 

پژوهي آينده»نام به را ارائه داده است. سپس سردار به توسعه يك رشته مطالعاتي «دولت اسالمي»

 پنج اصل بود:بر مبتني ت. اين رشته مطالعاتيهمت گماش «اسالمي

دهي و درك يك دين، بلكه به مثابه يك روش براي شكلعنوان به شايسته است اسالم نه تنها .1

غلبه بر مشكالت را شناسي تواند ماتريس و روشدنياي جديد با جهان معاصر تعامل كند. اسالم مي

 امع مسلمان را ايجاد كندهاي آينده جوها و احتمالارائه دهد و انتخاب

يك تمدن عنوان به يي با كشورهاي پراكندههاملتضروري است مسلمانان خود را به جاي  .2

 واحد بنگرند، اين تنها روش اجتناب از ركود و ايستايي و به حاشيه رانده شدن است. 

 تكثر و تنوع فرهنگي بايد سنگ بناي اسالم باشد.  .3

اي و تالش ار براي تمدن اسالمي بايد مشاركت فعال جوامع منطقههاي مطلوب و پايددهي آيندهشكل .1

 را شامل شود. اجماع() شورا( در همه سطوح جامعه با هدف رقم خوردن توافقي گسترده) آگاهانه براي مشورت

دهي آينده مطلوب جايگزين، مسلمانان بايد در همه ابعاد با جهان معاصر همكاري و براي شكل .6

 ند. معاضدت داشته باش

بر معتقد است و در اين راستا  اسالمي به ماندگاري تمدن اسالمي، آينده تمدن كتاب در سردار

 گرفته الهام «عمران پروژه» وي تمدني طرح كليدواژه .كندميتأكيد  امت اسالميدر دانش و نقش آن 

 و لماست و ع تمدني مشكالت حل براي اساسي ابزاري است. وي معتقد است علمخلدون ابن از

 است. ارزشي بار داراي علمي شناخت

                                                 
1. Afkar Inquiry 

2. The Future of Muslim Civilisation 

3. Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come 
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 مفهوم هك است يشمندياند نينخست او. بود وچرزيف معتبر مجله ريسردب 2912 سال تا سردار

 .است ردهك هيتوص ندهيآ در مسلمانان يهاچالش حل يبرا را آن از يريگبهره و ابداع را «ياسالم يپژوهندهيآ»

  ذيل است:شرح به ويهاي كتاب تريناز وي منتشر شده است. مشهور كتاب عنوان چهل به تا به حال نزديك

 ،(2913) آينده:تمام آنچه اهميت دارد  .1

 ،(2912) محمد: تمام آنچه اهميت دارد  .2

 ،(2911) خوانش قران .3

 ،(2991) هاپست مدرنيسم و ديگر آينده اسالم، .1

 ،(2992) از الف تا ي زندگي پست مدرنيسم .6

 ،(1889) آينده هايانديشه وضع اسالمي پژوهيآينده .5

 ،(1889) شناسيشرق و ديگران مدرنيسم، پست .7

 ،(1898) اسالمي علم در اكتشافات .9

 ،(1877) اسالم جهان در شرفتيپ فناوري و علم، .8

 .(1878) ياسالم تمدن ندهيآ .19

 

 پژوهيآيندهگذار در تأثيرروندها و رويدادهاي  ـفصل سوم 

شمار است. اين هاي بسيار و تحوالت بيشود، ثمره تالشناخته ميشپژوهي عنوان آيندهبه آنچه امروزه

گذار روندها و رخدادهاي متنوع و متكثري است كه تعيين و تمايز سهم هريك از آنها در ها پايهتالش

 پياپي موجب رواجصورت به آوردن اين مفهوم به تنهايي ممكن نيست. اين رويدادهاي گوناگونوجودبه

دانشي مدرن و قابل اتكا در دنياي معاصر شدند و ناگفته پيداست كه تعيين يكي از عنوان هپژوهي بآينده

خاستگاه يك سير تاريخي انتخاب دقيقي نخواهد بود. چنانكه در اين فصل به تفصيل شرح عنوان به آنها

مانند علم رياضي علمي در علومي هاي مدرن از تطورپژوهي آينده گذار در تكوينتأثيرداده شده است وقايع 

هاي جمعي تا گردهمايي و و پژوهش روش تحقيقسازي تا سازماندهي و مدرنشناسي و آمار و انسان

و تحوالت سياسي و نظامي تا ادبيات داستاني ها هاي نوآوري تا مانيفستعلمي و نمايشگاههاي همايش

ن رويدادها توالي تاريخي آنان است. در ين ترتيب معرفي ايترمناسبشود. بنابراين علمي تخيلي را شامل مي

 ي ميالدي معرفي شده است.هاسالزمان وقوع آنها به تقويم براساس  ادامه اين تحوالت

 يآت يامدهايپ و پژوهش درباره يمقاالت انتشار به 1916در سال  ييايكآمر دانشمندان، 5481

 در هك شد تدوين ياصفحه يك روزنامه يك در بارنينخست مقاالت نوع نيا. ردندك اقدام آن

. بود زكمتمر بودند گرفته را ايكآمر اختراع ثبت دفتر ازيامت هك يافراد اختراعات ياربردهاك

 منتشر ايرشتهبين ياپيپ هينشر نيترهنك عنوان «جالب يارهاك ،يعلم اصول ،نو اختراعات»
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 تخصصي هاينهيزم در مجله ياريبس تعداد در اين دوره است ذكرشايان است. يكآمر در شده

 . اندكرده منتشر ندهيآ درباره هاي زياديمقاله هك دارد وجود( خاص رشته يك در)

 كه شد نگاشته 2و فردريش انگلس 1ماركس كارل توسط كمونيست حزب مانيفست ،5484

 يبرا يكارگر انقالب كي سند نيا. كرديم حيتشر را كمونيست اتحاد يهابرنامه و اهداف

 و يحكمران اشتراك و يزيربرنامه قيطر از توسعه يكنون نظام و باالتر يهاطبقه يسرنگون

 نيگذارترتأثير از يكيعنوان به سند نيا. داد پيشنهاد را طبقهيب جامعه كي به منابع يواگذار

 انقالب اكتبر ،3لنين والدمير. است شده خوانده آنها نيمضرتر از يكي همچنين و يسياس اسناد

 گوالگ ،يقحط در نفر هاميليون و رسيد قدرت به ،1استالين جوزف. كرد يرهبر را هروسي 1817

 شدند. يقربان بزرگ يهايپاكساز و زندان(ها)

 از يامجموعه 1979 و 1959 يهاطي دهه 6ورنژول يفرانسو مشهور سندهينو، 5413دهه 

 عالقه پرورش و توجه بجل يبرا يردنكباورن يهاينيبشيپ با را ندهيآ به مربوط يهارمان

 آب ريز و فضا در نقلوحمل و ييجابجا مفهوم هكآن از قبل يو. ردك منتشر ندهيآ به يعموم

 دو «ايدر ريز فرسنگ هزار ستيب» و «ماه به سفر. »ردك ييسراداستان بارهنيا در شود ابداع

  .بودند هاداستان نيا از ياديز تعداد از نمونه

 يحاو ماهنامه نيا. شد منتشر 1972در سال  Popular Science ييايكآمر ماهنامه، 5471

 مرور به هينشر نيا. است يعموم يهاخواننده بر زكتمر با يفناور و علم ندهيآ درباره يمقاالت

 ندهيآ هكنيا از يريتصاو خود گسترده مخاطبان به و افتي مخاطبان انيم يمكمح گاهيجا زمان

. بود رگذاريتأث يشياندندهيآ بر گفت توانيم هك ييجا تا كرد ارائه دآور ارمغان به توانديم چه

 . دارد خواننده ونيليم هفت نونكاهم ماهنامه نيا

 از نفر 71 ا،يلمبك جهاني شگاهينما رويدادي همزمان با برگزاريعنوان به 1983در سال ، 5493

 نيا در آنها. درآوردند ريرتح رشته به را 1883 سال از خود توقعات سرشناس يهاييايكآمر

 ياريبس. نشدند خودرو حدس به موفق اما ردند،ك ينيبشيپ را ييهوا ترن و ييهوا سفر هانوشته

 سال 199 يزنگمانه بديهي است اما ند،يآيم نظربه كمضح حاضر درحال هاينيبشيپ نيا از

 نيست.  يآسان ارك ندهيآ

 تفكر و زندگي بر يعلم و يكيانكم پيشرفت تأثير ينيبشيپ» مقاله 5ولز جرج هربرت، 5933

                                                 
1. Karl Marx 

2. Friedrich Engels 

3. Vladimir Lenin 

4. Joseph Stalin 

5. Jules Verne 

6. H.G.Wells 
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 . ردك منتشر 1 «مرور» نامبه ييايتانيبر نامهدو هفته يك در 1893در سال  را «انسان

 همزمان با تقويت رخدادهاي منجر به جنگ جهاني اول و نيز تحوالت 1899 دهه تحوالت اوايل، 5933اوائل دهه 

هايي در رويارويي با شرايط اضطراري و ملي برآمده از جنگ دچار نارسايي هاملتنشان داد كه  ،آن از بعد و نيح

سازماني و اصالحات هاي ها نيازمند ارتقاي قابليتهستند و كشورها براي كسب آمادگي براي رويارويي با اين بحران

. شد منجر اروپا سراسر رد ينهاد يساختارها در يشياندندهيآ به هااين تالش عياقتصادي و اجتماعي هستند. تجم

ريزي بيني و برنامهمعطوف به آينده پيشهاي ها و محدوديتان كشورهاي كمونيستي شرق نيز با ظرافتزريبرنامه

 گيري پذيرفتند.و تصميم ريزيبرنامهبخشي ضروري از فرآيند عنوان به آشنا شدند و آن را

 سال در 2گوسپالن يزيربرنامه تهيمك جاديا به هيروس در هاستيمونك 1817 تبركا انقالب، 5957اكتبر 

 سپس به نگارش درآورد و هيروس يبرا ياسالهده و( 1829) سالهپنج يهابرنامه تهيمك نيا. شد منجر 1821

 در 1813 سال تا 1822سال  از هاستيفاش يهمچنين وقت .داد آن را توسعه يشورو ريجماه اتحاد يبرا

 دنبال را منابع همه بر نترلك زكتمر و ياراض توسعه ،يمل قدرت ندهيآ از يريتصاو دنديرس قدرت به ايتاليا

 يكي از اصول اساسي فاشيسم، يعني برتري كارشناسان فني بر سياستمداران، بعدها افكار بسياري از. ردندكيم

 قرار داد.  تأثيررا تحت پژوهان آينده

 رمان اين. نوشت را 1شهرويران درباره رمان نياول 1821در سال  يروس 3نياتيزام يوگني، 5915

 در را ندهيآ هكهاكسلي است  نو قشنگ يايدن اورول و 1891 ي ماننديهارمان بر نفوذيذ اثر يك

 نشان اندشده يگذارشماره ،ينامگذار يجابه هك يافراد از مملو ملت يك و دولت يك با يجهان

 با شوايپ داستان يانتها در. است «ما» همان «اخد» و «من» همان «طانيش» آن در و داديم

. شوديم انقالب مانع داستان شده يگذارشماره افراد تمام و D503 ،ندهيگو( حذف) يجراح

 .برد اركبه 1959 سال در را «شهرويران» عبارت هك است نخستين فردي 6ليم استوارت جان

 تاريخ اقتصادي بحرانترين قعمي در دوم جهاني جنگ از پيش دهه يك جهان، 5933دهه 

 بحران اين در توالي به و يكبهيك 1819 دهه اوايل تا 1828 سال از جهان كشورهاي. درغلطيد

 با و شد آغاز 1828 سپتامبر 1 تاريخ در سهام ارزش كاهش با بحران اين آمريكا در. رفتند فرو

 بيكاري نرخ 1833 سال در .گرفت شدت (سياه شنبهسه) 1828 اكتبر 28 درتاريخ بورس سقوط

 بزرگ شهرهاي به درآمد به دسترسي براي كار جويندگان كهتاجايي يافت افزايش درصد 26 به

 ورود براي قانونيهاي محدوديت كاليفرنيا ايالت مانند آمريكاهاي ايالت از بعضي و آوردند هجوم

هاي عرصه ديگر به آن رايتس و تشديد از نگراني و اقتصادي رخداد اين. كردند اعمال مهاجران

                                                 
1. The Review 

2. Gosplan 

3. Yevgeny Zamyatin 

4. Dystopian 

5. John Stuart Mill 
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 اينبيني پيش ضرورت زد،مي رقم را جانبههمه فروپاشي خطر كه فرهنگي و سياسي و اجتماعي

 .كرد گوشزد هادولت براي را آينده در آنها تكرار از جلوگيريمنظور به هاروند نوع

 در جايگزين هاينظريه صاحبان به جديد راهبرد جستجوي در بزرگ ركود از پس آمريكا دولت

 مانند بازار مسمكاني و آزاد اقتصاد منتقدان به اقتصاد عرصه مثالبراي  .آورد روي مختلف علميهاي عرضه

. نبود دسترس در سادگي به جايگزينهاي روش انتخاب ديگرهاي حوزه در اما. شد سپرده كينز مينارد جان

 مدل انتخاب دليل همين به بود نيافته دست صاداقت حوزه درسازي مدل رشد به ديگرهاي حوزه درسازي مدل

  .شدنمي ميسر روپيشهاي رخداد تخمين و موجود روندهايتر دقيق شناخت بدون جايگزين

 اجتماعي و اقتصادي نياز يك تيجمع هايويژگي و روندها به مربوط عيني اطالعات راستا اين در

 و خدمات وها كاال بالقوه بازارهاي مورد در تاطالعا متقاضي تاجران تاكنون اگر. شد ارزيابي مهم

 كه داشتند نياز يتروسيعهاي داده به اجرايي مسئوالن بودند بازار تقاضاي كاهش يا رشد تغييرات

 .كند توصيف را آن اجتماعيهاي روند و ترسيم را مردم اجتماعي الگوهايهاي گرايش

در قالب  يپژوهش تهيمك يك 1825 در سال 1هربرت هوور متحده االتيوقت ا جمهورسيرئ

 اميليو يسرپرست به ياجتماع يروندها موريت پژوهش دربارهأبا م جمهوريرياستشوراي پژوهشي 

 االتيا در رياخ ياجتماع يروندها» نام با يگزارش 1833 سال در تهيمك نيا. داد لكيتش 2آگبرن

 امع تحوالت و تغييرات اجتماعي رخجطور به در اين گزارش براي نخستين بار .ردك منتشر 3«متحده

 يبندچارچوب يبرا يميقد آمار از ،آگبرن در اين گزارش داده در جامعه آمريكا تهيه و منتشر شد.

 يعلم يشناسروش بار نينخست يبرا گروه نيا. است ردهك استفاده ندهيآ يبرا آنها اربستك و روندها

 و رسانده انجام به ايكآمر جامعه روز ياجتماع يوندهار بارهدر را يعلم يهايو بررس يابيبرون همچون

 نرخ شيافزا ازجمله يمهم يهاينيبندهيآ به موفق شور،ك آن در روندها اتالوگك نياول انتشار ضمن

 و رسيده ثبت به گروهيپژوهي آينده فعاليت اولينعنوان به پژوهش اين. شد طالق اديازد و مهاجرت

 روندهاي» عنوان با مجلد دو در پژوهش اين. است داشته بسزايي تأثير نمدرپژوهي آينده تاريخچه در

 باب در هووره كميت گزارش به ديگر پژوهشي مقاله 13 همراه به «متحده اياالت در اخير اجتماعي

 با نامدار اجتماعي دانشمندان از گروهي هوور، هربرت تقاضاي به. است معروف اجتماعي روندهاي

 ميراثدرباره  مبسوطي تجربي يهاگزارش اجتماعي علوم پژوهشي شوراي و راكفلر بنياد حمايت

 در اجتماعي شناستيمعج ،آگبرن ويليام. كردند تهيه آمريكاييه جامع اجتماعي و زيستي فيزيكي،

 روندهاي»ه مجموع فصل 28 ميان در. بود دارعهده فوقه كميت در را پژوهش مديريت شيكاگو، دانشگاه

 ولپتون،. كي پي و تامپسون. اس وارنه نوشت «ملت تيجمع» چون هاييعنوان ،«معاصر يتيجمع
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 اجتماعات ظهور» گيونز،. بي مرديت و هورلين. جي رالفه نوشت «تغيير درحال شغلي الگوهاي»

 و خانواده» و ووفتر. جي تي از «نژادي و قومي هايگروه پايگاه» كنزي،مك. دي آره نوشت «شهريكالن

 و تجربيه مطالعابتدا  هاگزارش اين هدف. خوردمي چشم به آگبرن. اف ويليام از «آن كاركردهاي

 كمك آنها پنهان نيت هرچند بود، سياستگذاري نيازهاي به توجه بدون اجتماعي روندهاي صرف واقعي

 .بود آمريكاه جامع وضعيت شناخت در سياستگذاران به

 از يكي يو. كندمي دكيتأ ياجتماع يوندهار بر ينوآور و يفناور نقش پيوسته بر آگبرن

 يهاروش از يكي 1يفناور يابيارز مبدع نيهمچن او. است يفناور مطالعات انجمن انگذارانيبن

وي در نظريه تغييرات اجتماعي، تحوالت دنياي مدرن را تابع يك چرخه . است يپژوهندهيآ استاندارد

بار  1838شمرد. آگبرن در سال فلسفه اجتماعي برمي علي شامل فناوري، اقتصاد، نهادهاي اجتماعي و

فراخوانده شد. وي عضو شوراي منابع ملي  2ديگر براي خدمت و مشورت به فرانكلين دي روزولت

هاي مروري بر پيامد روندهاي فناورانه و سياست ملي،»آمريكا بود و در تهيه گزارش اين شورا با عنوان 

 در آنها تأثير از فراتر وي همراه پژوهشگران و آگبرن اشت. نقش( مشاركت د1837) اختراعات جديد

 توسط وي. گيرد قرار بازشناسي مورد مدرن آمريكاي تاريخ در بايدپژوهي آينده رشد و ترويج

 1822 سال در .شد انتخاب آمريكا آمار انجمن رئيسعنوان به 1831 سال در آمريكا جمهوررئيس

 جامعه تغييرات در فرهنگي تاخر نقش صاحب نظريه وي همچنين. داد ارائه را اجتماعي تغيير نظريه

 شده داده شرح تافلر الوين «آينده شوك» كتاب در مفهوم اين. است ديگر عوامل و فناوريوسيله به

 محدود اجتماعيهاي واكنش توسط اما ،است پيشرفت پايه موتور فناوري است معتقد وي .است

معتقد  وي. استكرده  منتشر مقاله 176است كه  شناسانجامعه ترينپركار از يكي آگبرن. شودمي

است به نحوي كه در  بهتر آن نداشتن از ندهيآ دادهاىيرو از مجمل و مبهم رىيتصو است داشتن

هاي پژوهيآينده در كه كاربردي نتايج. ندارد ضرورت اساساً ار،يبس تيقطع و دقت موارد از ارىيبس

 كاربردي آينده قطعيت عدم دليلبه راپژوهي آينده كه منتقداني به محكمي پاسخ شد استخراج آگبرن

 . شدپژوهي آينده رواج موجب و داد شكل پنداشتندنمي

 را هوور هربرت وقت خواهيجمهور جمهورسيرئ ،1832 سال يجمهوراستير انتخابات در روزولت

 بحران نيترميوخ انهيم در ايكآمر هك ديرس يجمهوراستير به يوقت روزولت. داد ستكش قاطعطور به

 بيترغ ياجتماع يمهندس يبرا يزيربرنامه سمت به را وي وضعيت اين. بود خود خيتار در ياقتصاد

 نيا به هاپاسخ نونكا. بود 3يتِنِس التيا توسعه و ياجتماع تيامن (نيتأم) شامل يزيربرنامه نيا. كرد

 ندهيآ و حال گذشته، يهاتيموقع ،يرسم يهاليتحل. ستا ندهيآ مورد در مطالعات ديلك يمل تيفور
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 را محتمل يامدهايپ و فيتوص را ندهيآ يهاافق و دادند نشان ايو مداخله مالحظه چيه بدون را

 به و انتخاب ندهيآ در اهداف به يابيدست هدف با هاياستگذاريس هاافتهي نيابراساس  .ردندك مشخص

 .است روزولت فرانكلين به متعلق آمريكا تاريخ در انتخاباتي پيروزي چشمگيرترين .شدند گرفته ارك

 اين و بود كرده مطالعه را اخير اجتماعي روندهاي گزارش مسئوليت، تصدي از است كه وي قبل شايع

 داشتند اجتماعي امنيته برنام ازجمله اجتماعي سياست جديد بنديصورت در مهمي نقش مطالعات

اي از مهندسي جامعه آمريكا را به دوره 1،ر مواجهه با ركود بزرگ، طرح جديدد (.23: 2991 ووركستر)

 اقتصادي و اجتماعي زير نظر دولت فدرال رهنمون ساخت.

 لكيتش منسجم و پارچهيك جامعه يك 1813تا  1833ي هاسالدر  يناز آلمان، 5983تا  5933

 با) ديجد ياجتماع نظم يك جاديا يبرا شده نشيگز اهداف بر جامعه نيا در مردم يانرژ. داد

 سالهچهار برنامه نياول. بود شده زكمتمر( جامعه از ييهابخش بردن نيب از يحت و ردنك استثنا

 د،يتول نترلك شامل جامع يطرح 1835 سال در 2نگيگور طرح. شد اعالم 1833 سال در

 به را جهان سراسر رهبران از ياريبس دوم يجهان جنگ. بود ارك طيشرا نترلك يحت و دستمزد

. فتكش جا همه يمل يزيربرنامه جنگ از بعد. داد سوق مدتوتاهك و بلندمدت يهابرنامه نيتدو

 هك ردندك بررسي و غور ينگرشيپ در ياسابقهيب صورتبه هاستيمونك و هاستيتالياپك

 .شدمي شامل زين را يسازميتصم نديفرآ در يشياندندهيآ

 به اقدام و داد شنهاديپ يياياتوپ يفناور ينوع 1899 تا 1819 يهادهه در 3فولر ترنسيمكبا، 5983دهه 

  .نندك كمك يياياتوپ نيچن به دنيرس در بتوانند است نكمم هك ردك ييهاخانه و هانيماش يطراح

 ملتـ  دولت 129 يكنزد 1859نا  1819، طي دو دهه دوم يجهان جنگ از بعد، 5913تا  5983

 تعداد باًيتقر رويداد نيا. شدند تشكيل متحده االتيا و يياروپا مستعمره يورهاشك از ديجد

 ،داد شيافزا را هاائتالف يهارگروهيز تيظرف و متقابل روابط و ردك برابر سه را جهان يهاشورك

 درك اضافه ندهيآ معادالت به شتريب يهاهيال ،شد ترپيچيده يزيربرنامه و ياستگذاريس همچنين

  .نندك فرض را نويني يهاندهيآ داد اجازه ديجد رهبران به و

 از هابرداشت نيآخر «فردا يايدن» عنوان با 1838در سال  كوريوين يجهان شگاهينما ،5939

 نندهكديبازد ونيليم 26 بر يمهم ريتأث داديرو نيا. گذاشت شينما به را محتمل يهاندهيآ

 در تا ماندنديم منتظر صف در نندك ديبازد 1«وچرامايف» از هكنيا يبرا هامدت مردم،. داشت

 و شده طراحي هايساختمان ماكت 699،999 شامل هك را ندهيآ مدل نيا قهيدق 19 عرض

 نيا. نندك مرور را بود شورك يارتباطات يهاشاهراه هكشب دهيا يمعرف با خودرو 69،999
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 . بود يليتخ يلمع يجهان ييگردهمانياول زبانيم نيهمچن شگاهينما

نخستين بار در سال  1موفيآس كزايا يليتخ-يعلم سندهينو و يميش ستيز متخصص، 5981

 :كرد طرح 2«فراري» وتاهشك داستان در را «يكروبات قانون سه» 1812

 .برساند بيآس انسان يك به دينبا روبات يك. 1

 .باشد تضاد در اول قانون با هك يزمان جز ندك اطاعت را دستورات ديبا روبات. 2

 .نباشد تضاد در دوم و اول يهاقانون با ارك نيا هك يزمان تا ندك محافظت خود از ديبا روبات. 3

 ساخته او نگرانهآينده يارهاك هيپا بر «هستم روبات من» لميف و است كيروبات واژه مبدع وي

 يليتخ-يعلم يهاسندهينو نيتررگذاريتأث از و بود يعلم اركپر سندهينو يك كههمچنان او. است شده

 . رودمي شماربه ستميب قرن در

 تمام از ستميس رانكمتف. شد آغاز 1813از سال  1يكبرنتيسا درباره 3يسيم يهاشيهما، 5983

 لودك اطالعات هينظر اساس مانند ييارهاك و آمدنديم گردهم 1861 تا 1813سال  از هارشته

 فون جان ييدودو يهاستميس ارك ،يعصب اطالعات شپرداز در 5كوالككموارن ارك ،6شانون

 هانشست نيا در 9نريو نوربرت نوشته قيطر از يكبرنتيسا گفتمان شدن يعموم و 7مانينو

 در ينظارت بازخورد نترل،ك مخابرات، ها،همايش اين در هاستميس پردازانهينظر. شد مطرح

  .ردندكيم مطالعه را هامانزسا مانند هاهكشب گريد و هانيماش زنده، يهاستميس

 ييمايهواپ تكشر و ايكارتش آمر ييهوا يرويو توافق بين ن طي تفاهم 1815در سال  8رند ركتف انونك، 5981

 يهاگزارشبرگرفته شده است.  19نام اين پروژه از حروف آغازين دو واژه تحقيق و توسعه. شد جاديا داگالس

 به انونك نيا مطالعات 1879 سال در. بود زكمتمر ينظام يفناور ندهيآ يرو ابتدا تفكر، كانون اين شده ديتول

 و يمغز تهكس صيتشخ زكمرا بالقوه يايمزا درباره ييهاگزارش و شد معطوف ينظامريغ مطالعات

 يهاروش از ياديز بخش رند پژوهشگران ،هاسال يبرا. شدند منتشر رگذارتريتأث يشهر يهامارستانيب

. دادند توسعه را شونديم استفاده امروزه هك يوتريامپك يهايسازهيشب و يدلف روش مانند يپژوهندهيآ

 نيا نونكا پژوهي در اين كانون رواج يافت. همبيني شده براي آينده در سياستكاربست رخدادهاي پيش

 . رددا ارياخت در ايدن ديگر كشورهاي و ايكآمر در متعدد يهاانكم در را نفر 1599 مؤسسه
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ريزي ملي را در دستور كار خود قرار داد. در فرانسه برنامه 1815فرانسه در سال ، 5981

( اين كشور در 2993بل،) اندپژوهي شانه به شانه هم گسترش يافتهو مطالعات آينده ريزيبرنامه

ن گاستورا  1نگاريي آيندهالمللبينتبديل شد. مركز پژوهي آينده آشكارا به مهد 1869دهه 

اي با همين عنوان منتشر و يك سال بعد نشريهكرد تأسيس  در پاريس 1867در سال  ،2برگر

برگر و گروه هاي تالش 3ير ماسكرد. پس از مرگ زودهنگام برگر در يك سانحه رانندگي پي

 نگاري را استمرار بخشيد.آينده

 در انجمن نيا. شد سيدر آمريكا تأس 1866سال  يعموم يهاستميس پژوهش انجمن، 5911

 فهم يبرا( شوديم خوانده يكبرنتيسا عنوان با اغلب) هاسامانه علم هكنيا كدر با 1899 سال

. داد نام رييتغ 1هاستميس علوم يالمللنيب انجمن به است، يضرور هاندهيآ شدن اركآش يچگونگ

 مثال يبرا. دنگريم لكمش حل عنوانبه هاستميس يشناسروش يعمل ياربردهاك به گروه نيا

 . ندكيم يبررس را جاندار و اركخود هاهكشب ردكارك

 دهيا هك يليتخ-يعلم وتاهك داستان يك. نوشت را«  5سياتوف» رمان 6يكد ندردكي پيليف ،5911

 عنوانبه و است «9روغيت» لميف بخشالهام داستان سندهينو يو. داد ارائه را 7نيگزيخودجا يهادستگاه

 نيتمر ندهيآ يوهايسنار» و «نيگزيجا جهان. »گرفت قرار توجه مورد يليتخ يعلم پژوهدهنيآ نيشگوتريپ

  .است زده دامن پژوهيآينده درباره يديجد موضوعات و مسائل او «ذهن

 منتشر را «جامعه و يزندگ در دانش: ريتصو يك» تابك 1865در سال  8نگيبولد نتك، 5911

 آنجا از است. ريتصاو از ياسلسله دانش هك ندكيم انيب ستميس دانشمند و اقتصاددان نيا. ردك

 است آن صاحب گذشته اتيتجرب همه جهينت از شده ساخته مستقل ريتصاو نيا از يكهر هك

 ليتبد نظم به را مرجوهرج دانش» :است معتقد او. است تحول و رشد درحال و يكارگان دانش

 يبرا پژوهانندهيآ. بود(( ISSS هاسامانه علوم يمللالنيب انجمن ياعضا از يكي يو. «ندكيم

 . اندردهك استفاده «ريتصو يك» دهيا از نگرنديم را ندهيآ شدن اركآش چگونه مردم هكنيا كدر

 يسخنران ضمن 1868در سال  ايكآمر يكزيف انجمن در يكزيف نوبل برنده ،19نمنيفا چاردير، 5919

 . ردك ينيبشيپ را ينولوژكنانوت «دارد وجود ياديز يفضا ،دستنييپا در» عنوان با خود
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 ،3استنفورد يقاتيتحق تويانست 2قاتيتحق گسترش زكمر انگذاريبن 1انگلبارت داگالس 1859 در دهه، 5913

. ديبخش توسعه را وتريامپك و انسان نيب تعامل عوامل و عناصر از ياريبس ياصل نسخه و يفناور ندهيآ هينظر

 يبرداربهره مورد هادهه يبرا هك وتريامپك موشواره و ابرمتن ،يتكمشار يهاافزارنرم ،1مپتيب شگرينما مانند

 يبرا يوتريامپك يانسان يهاهكشب از يبرداربهره حيصر انيحام از يكي سال چهل از شيب او. است گرفته قرار

 كدر گسترش» يژوهشپ گزارش در 1852 سال در نحو نيبهتر به فلسفه نيا. بود يجهان التكمش حل

 . است شده انيب «يمفهوم يچارچوب: يبشر

 ندهيآ مطالعات در را يدلف روش هم كمك با 5هلمر اوالف و 6گوردون يج تئودور، 5913دهه 

 بسزا تأثيرپژوهي آينده اين گزارش در همگرا ساختن و به حركت واداشتن نهضت. دادند توسعه

 يط را ندهيآ از خود يهابرداشت متخصصان از يروهدلفي گ روش فردي داشت. درو منحصر به

 هك ديآيم فراهم انكام نيا بار هر و گذارنديم كاشترا به مستقل پرسش بار نيچند

 «رند» يبرا را خود يدلف نياول هلمر، و گوردون. نندك اصالح را خود يهاپاسخ نندگانكتكشر

 يپژوهندهيآ توسعه در مهم يگام نيا. ردندك ليتحل را فناورانه يهاشرفتيپ ندهيآ و دادند انجام

 مؤسسه 1859 سال در سپس دو نيا. ردك يانيشا كمك جنبش نيا زشيانگ و زكتمر به و بود

 ندهيآ سال پنجاه تا پنج يروندها ينيبشيپ و شيپو به و گذاشتند انيرا بن 7(IFTF) ندهيآ

 ريسا به و دادينم انجام ينظام يهاوهشپژ سازمان نيا مشابه، يهازمانسا برخالف. پرداختند

نظامي خود را از هاي ه با پرهيز از ورود به عرصه پژوهشمؤسساين . داد ارائه مشاوره هازمانسا

رند تصميم برخالف  همؤسسساخت. همچنين بنيانگذاران انديشكده رند و هادسن متمايز مي

 ار عموم قرار دهند. تمامي مطالعات خود را در اختيدستاوردهاي  گرفتند كه

اينكه جامعه بايد بر مبتني ايده آگبرنبراساس  9اجتماعيهاي جنبش شاخص،  5913دهه 

گزارشي درباره  1866در سال  8تصويري كمّي از خود فراهم آورد شكل گرفت. بنياد قرن بيستم

 مريكا مجدداًوقت آ جمهوررئيسدفتر اجرايي  1855آمريكا منتشر كرد. در سال هاي منابع و نياز

هاي يت داد تا شاخصمأمور 19به گروهي از پژوهشگران وزارتخانه بهداشت، آموزش و رفاه

 براي پايش وضعيت رفاه اجتماعي بهره گيرند.آنها  اجتماعي كشور را تدوين كنند و از
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در سال  هلن، همسرش و 1ژوونليد برتراند يفرانسو لسوفيف و نگارروزنامه اقتصاددان،، 5913

 داده ادامه خود اركبه امروز به تا هك ردندك ياندازراه را 2يپژوهندهيآ يالمللنيب انجمن 5918

 انجمن. شوديم استفاده يپژوهندهيآ يبرا« futuribles» واژه از يفرانسو زبان در. است

 ل،يتحل به هينشر اين رد؛ك منتشر يپژوهندهيآ عنوان با ياهينشر( AIF) ندهيآ يالمللنيب

  .پردازديم ندهيآ يهاافق ارائه و ينيبشيپ

 را «ياهسته گداخت جنگ درباره»فعاليت داشت، مقاله  «رند» مؤسسهه در ك يهنگام انك هرمن

 .ردك منتشر 1859در سال 

در  يهلندشناس جامعه 3،كفردپوال نوشته «ندهيآ ريتصو» تابك يسيانگل نسخه ترجمه، 5915

 يابيگذشته،جهت حيتشر: ندهيآ ريتصو» عنوان با كتاب اين اول جلد. شد منتشر 1851سال 

 «فرهنگ بيتخر نده،يآ از يريتصاو ينكشبت» عنوان با دوم جلد و «ندهيآ ينيبشيپ حال،

 او. داشت اختصاص جامعه و انسان ندهيآ به اختصاص زندگي در او كارهاي عمده. يافت انتشار

 همچنين در و دارد تأثير آن ندهيآ يريگجهت در ندهيآ از هجامع يك يهابرداشت شد يمدع

 خود «ياجتماع تصورات فقر» ديبا يامروز جوامع از نظر وي. است اثرگذار آن يارتقا اي سقوط

 .نندك ينيبازآفر و انندكبت را

 در ريتحر رشته به 1852در سال  را «6گوتنبرگ شانكهك» تابك 1لوهان كم مارشال، 5918

 يجهان و يغرب يهافرهنگ لكش رييتغ در 5ييآوا نگارش و چاپ ريتأث درباره تابك نيا. آورد

 نگاه يك. پرداخت نترنتيا ريتأث و قدرت ينيبشيپ به تابك نيا در سندهينو نيهمچن. بود

. دهند رييتغ را يشناخت يسازمانده تواننديم يتجار يهايفناور چگونه هكنيا درباره شرويپ

 تابك نيا در و داشت انتظار توانيم هك «7يجهان دهكده» ندهيآ يمنف عواقب به شتريب سندهينو

 به تربزرگ برادر د،يآيم رونيب ما احساسات هك طورهمان» مانند. است ستهينگر شده ينيبشيپ

 ،ينولوژكت يذات راتيتأث و تيعل مورد در يناآگاه از» است نوشته يو نيهمچن. «روديم درون

 .«شد خواهد ما بينص فاجعه تنها

 يسؤاالت تابك نيا در يو. آورد در نگارش به «خاموش بهار» عنوان با يتابك 9ارسونك راشل

 آغاز و هاستميوسكا يرو راتييتغ نيا ريتأث و انسان توسط شده ديتول ياييميش راتييتغ ريتأثدرباره 
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 و ستيز طيمح يپژوهندهيآ يبخشالهام در مهم نقشي او تابك. ردك مطرح يطيمحستيز يآگاه

 . داشت يصنعت يايدن در يطيمحستيز يهاجنبش

 هاي او درباره آينده است منتشر شد.نوشته آرتور سي كالرك كه حاوي نوشته ،«نيمرخ آينده»

 با «روشيپ جهان تحول» عنوان با خود تابك در ،1لوندبرگ نانديفرد 1853در سال ، 5913

 اتخاذ را يخيتار يگراماده يك موضع الت،يتحص و ومتكح اقتصاد، ت،يجمع درباره ييهافصل

 يبرا ياندازچشم ندهيآ سال 169 تا هك ديگويم و است نواختيك املكت به قائل او. ندكيم

 و شوديم منسوخ مذهب ندكيم ادعا يو. ندارد وجود غرب به يصنعت يوابستگ از جهان ييرها

 ادعا نيا. دهنديم لكش را يامنطقه يهاقدرت ينيمع نيقوان با و وندنديپيم هم به هاملت

 . است يادهندهانكت بحث سازنهيزم

 در تابك نيا. ردك منتشر 1851در سال  را «يزنگمانه هنر»تابك ژوونليد برتراند يفرانسو پژوهندهيآ، 5918

 يبرا هيپا و مبنا يك اثر نيا. بود مدرن يپژوهندهيآ مطالعات توسعه در يديلك ارك يك خود زمان

 .است ياتيح يپژوهندهيآ چگونه و چرا هك ردك نييتب و ردك ارائه يشياندندهيآ

 ندهيآ سمت به ما» نوشت «انسان امتداد: رسانه فهم» تابك در ،1851لوهان سال كم مارشال، 5918

 .«دهديم نشان را سر پشت ريتصو هك است رهيخ يانهييآ به نگاهمان ر،يمس تمام در اما م،ينكيم يرانندگ

 نفر ونيليم 61 زبانيم شد، برگزار قرن نيا در دوم بار يبرا هك كوريوين يالمللنيب شگاهينما

 از آنها از يمين به يكنزد. بودند پرداخته را شگاهينما از ديبازد نهيهز آنها همه هك بود نندهكديبازد

 ردند.ك ديبازد بود آب ريز هتل ديگري و ماه در يهتل از هاييماكت شامل هك( 2) وچرامايف

 تا 1856ي هاسالطي  را 2999 سال ونيسيمك نشست نياول فنون و علوم ييايكآمر يادمكآ

 انتظار 2999 سال در هك يالتكمش و يفرض يهاندهيآ يدهلكش يبرا نشست نيا. ردك برگزار 1873

: فرارو يپساصنعت جامعه» عنوان با ونيسيمك نيا به پژوهندهيآ ،بل ليدان گزارش. شد لكيتش رفتيم

 در يعطف نقطه ونيسيمك نيا يهاتيفعال. شد منتشر 1873 سال در «ياجتماع ينيبشيپ جسارت

 حجم و شد يالمللنيب يپژوهندهيآ رانكمتف هكشب 1859 دهه اواسط در. بود يپژوهندهيآ مطالعات

 . افتي امتداد ينظام يهاياننگر از فراتر يپژوهندهيآ يارهاك از يتوجه قابل

 مقاالت از زيبرانگنيتحس هاييمجموعه مجارستان متولد 2زريفر توماس وسيژول، 5911

 ده از شيب بر نيهمچن وي. ردك عيتجم 1855در سال  را «زمان يصداها» عنوان با يارشتهنيب

 سيتأس «زمان مطالعه يالمللنيب انجمن» نامبه هك يگروه لهيوسبه «زمان مطالعه» مجله شماره

ها فرهنگ يبعض در. داشت زمان تيماه يرو ركتف بر يديلك ريتأث او تيفعال. داشت نظارت ردك
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. مينك فرض ندهيآ و حال به گذشته از يخط تكحر يك ميتوانينم ركتف يهاروش يبعض يبرا و

  .دارد دوجو ندكيم تكحر آن در چگونه انسان هك نيا و زمان درباره يمتنوع فيتعار

 دانشگاه در را يدانشگاه سطح در يپژوهندهيآ يهادوره نياول از يكي 1توريد مزيج، 5911

 دانشگاه در دوره يك زين 2تافلر نيآلو. ردك سيتدر اينيرجيو يكنكتيپل مؤسسه و يالتيا

 ينحوبه هك جداگانه دوره صدها 1873 در. ردك ارائه كوريوين در 3ولكواسين ياجتماع مطالعات

 اناداك و ايكآمر يهادانشگاه در مختلف يهاروش با بودند خورده گره يپژوهندهيآ مطالعات با

 يرگذاريتأث يبرا يراه يجستجو و ندهيآ محتمل يوهايسنار مطالعه و ييشناسا. شديم سيتدر

 .شد محسوب ياجتماع مهم يهاتيمسئول از آنها وقوع احتمال بر

 7«بولتن» و 5«پژوهندهيآ» مجله دو انتشار بودكرده  سيتأس 6شيورنك ادوارد هك 1هنديآ يجهان انجمن، 5911

 سازمان يك و ركتف انونك يك است، يتخصص انجمن يك هك حال همان در ندهيآ يجهان انجمن. ردك آغاز را

 عنوان با او تابك و ردك ارائه مشاوره ايكآمر جمهورسيرئ سه به ش،يورنك. است يرانتفاعيغ و يمردم

 هك است يپژوهندهيآ يهاتابك معدود از يكي افتي انتشار 2996 سال در هك «ندهيآ شفك: يپژوهندهيآ»

  .است شده نشر باز زين يرستانيدب التيتحص يدرس متون يبرا

 و درآمد شينما به ايكآمر در «فضا شتازانيپ» يونيزيتلو اليسر يسر نينخست، 5911

 مواجه آن با اركآش صورتبه ندهيآ در احتماالً هك اتياخالق با طمرتب و ياخالق يهايدشوار

 كم ،كرك) داستان ياصل تيشخص سه. گذاشت شينما به مردم عموم يبرا را شد ميخواه

 يشياندندهيآ اما بودند، شده يسازمدل يكالسك يرياساط ييسراداستان يك در( كاسپا ،يوك

 از شيب يسرعت با ييفضا نهيسف دور راه انتقال و ختسا مانند يعلم ميمفاه و داستان ريس در

 در شد، يطراح اليسر نيا در هك يمحصوالت هك باورند نيا بر يبرخ. شد گرفته اركبه نور سرعت

 هوشمند تاليجيد يهااريدست و هايگوش ها،تبلت مانند ينونك يهايفناور از ياريبس يطراح

 و يونيزيتلو يارتونكريغ گريد اليسر چهار اساس اليسر نيا ياصل يسر. است داشته ريتأث

 . شد محصوالت گريد و ييويديو يهايباز ،يمدك يهاشينما ها،رمان ،هالميف از ياريبس

 1857در سال  نهادند، بنا را 9(WFSF) يپژوهندهيآ يجهان ونيفدراس هك يامجموعه، 5917

 شامل يجهان هكشب يك ونيفدراس نيا. ردندك آغاز را ساليانه يزيربرنامه و آمدند گردهم
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 59 از هاحرفه گريد و نشگرانك ،انپژوهاستيس لگرانيتحل پژوهان،دانش د،ياسات پژوهشگران،

 نيا سيتأس شيهما. نندكيم تالش يپژوهندهيآ قاتيتحق و آموزش جيترو يبرا هك است شورك

 به سازمان منشور ش،يهما نيا در. شد برگزار سيپار در 1873 سال در بعد هاسال سازمان،

 ريدب ژوونل،يد برتراند. گرفت لكش فرانسه در سازمان نيا يرسم يستادها و رسيد بيتصو

 . ندكيم برگزار شيهما باريك سال چند هر ونيفدراس نيا. بود يانگذاريبن شيهما

 توسط( شورك 12 از نندهكتكمشار 79) ندهيآ يهاپژوهش يالمللنيب شيهما نياول، 5917

 گالتونگ،. شد برگزار نروژ، در اسلو صلح يهاپژوهش يالمللنيب تويانست مؤسس 1گالتونگ جان

 شتريب هك داد نشان يو. ردكيم ارك يجهان صلح پرورش ارك دستور با هك بود يپژوهندهيآ

 شده انجام «مرتبط عيصنا و ينظام امور» به خدمت هدف با حال به تا يپژوهندهيآ يهاتيفعال

 جنگ تيريمد يبرا يپژوهندهيآ از هك ياحرفه پژوهانندهيآ ردك اضافه نيا برعالوه او. است

 .«كنند محروم نكمم ندهيآ هر از را تيبشر دارند تيقابل» هك هستند يافراد نندكيم استفاده

 گروه يك. ردندك سيتأس 3ليي دانشگاه در را ندهيآ تهيمك هم كمك به بل، وندل و 2السول هارولد، 5917

 جنبش رهبران از هردو السول و بل هكنيا به توجه با دادند پرورش را يپژوهندهيآ مباحث هك يدانشگاه

 .ردك آغاز سال نيا در را ليي دانشگاه در يپژوهندهيآ دوره سيتدر نيهمچن بل،. بودند يپژوهندهيآ

. شد منتشر ايتانيبر در 1859سال  «يزيربرنامه و ينيبشيپ مجله: يپژوهندهيآ» مجله، 5914

 .شديم منتشر بار 5 سال در يالمللنيب مجله نيا

 انفجار از يناش فاجعه تابك نيا. ردك منتشر را «تيجمع بمب» كتاب 1شيارل پل، 5914

 از نفر ونيليم صدها يگرسنگ و افتهيتوسعه مترك يشورهاك در گسترده يقحط شامل را تيجمع

 يسيانگل شيشك نوشته به اشاره و شوديم خوانده «6يمالتوس» ويسنار نيا. ردك ينيبشيپ مردم

 يشاورزك رشد بر تيجمع بارفاجعه رشد هك ردك ينيبشيپ 1789 سال در هك 5مالتوس توماس

 يبرا يحلراه شيارل ،مالتوس برخالف. شود نترلك تيجمع رشد هكآن مگر گرفت خواهد يشيپ

 يگرسنگ مشكل. افتي گسترش غذا ديتول يشاورزك علم توسعه لطف به حال هر به. ديند لكمش

 بر يو هينظر حال هر به. ردك فرض شيارل هك يحماس ابعاد آن در نه اما ،پابرجاست

 .كرد كمك آن ترويج به مواردي در و گذاشت ريتأث ندهيآ يدهلكش يهااستيس
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 بخش ريمد ،3نگكي ساندركال و 2يپچ ويلآر نام با ييايتاليا ارك صنعت يكرا  1رم باشگاه، 5914

 مسائل ندهيآ مطالعه يبرا توسعه و ياقتصاد يهاياركهم سازمان آموزش و يفناور علم،

 شامل خواندند «1يجهان التكمش» آنها آنچه درباره هك بود نيا هدف. كرد سيتأس ياسيس

 اديازد خشونت، ست،يز طيمح بيتخر ،يگرسنگ شامل جهان با مرتبط التكمش از يامجموعه

  .دهند هشدار جهان به ارگرك طبقات يگانگيازخودب و تيجمع

 ريمد 1879 تا 1859 سال از يو. ردك منتشر را «5ندهيآ ندهيآ» تابك 6هالكمجان، 5919

 هالكم يمطالعات نهيزم نياول. بود كوريوين نگهمتونيب دانشگاه پارچهيك مطالعات زكمر

 از ياريبس و است «7يدگانيهنرد» مبدع يو. بود 1859 دهه در پاپ يقيموس جنبش ييايتانيبر

 ركتف انونك يك نگهمتونيب دانشگاه در يو نيهمچن. استكرده  نييتب يورا  هنر نيا ميمفاه

 .داد توسعه را پژوهندهيآ فلسفه و ردك جاديا

 با 1871 تا 1879 سال از را خود محورندهيآ جلسات يسر 9ايكآمر يشناسانسان انجمن، 5973

  .ردك آغاز 8نزكيهارآرتور و امايمارو ماگورو كمشتر استير

 آثار يابيارز و ستيز طيمح از حفاظت يمل قانون و نيزم يمل جشن روز دومين ليآور 22

 استقبال اما بودند، دهيا نيا مبدع يو نانكارك و 19نلسون لرديگ سناتور اگرچه. است يطيمحستيز

 شنبهيك روز كه ايمقاله و ردك ليتبد بزرگ روز يك به را روز نيا ايكآمر سراسر در انيدانشجو يناگهان

 شد سبب دهندهسازمان ونيليم ستيب از بيش همراهي از پس شد منتشر مزيتاكوريوين روزنامه در

 . شود سازماندهي رويداد اين

 به را مردم عموم و شد روز تابك نيترپرفروش انتشار از پس تافلر، نيآلو «11ندهيآ كشو» تابك

. بود نوشته 12افق مجله در تافلر هك است يامقاله بسط تابك نيا. داد سوق ندهيآ يهافرصت صيتشخ

. است «13يفناور ينككيت» يبعد دهيا مشابه -وتاهك يزمان بازه در اديز اريبس راتييتغـ  ندهيآ كشو مفهوم

 روشيپ يهاسال در را فناورانه «ميپارادا تحول» دهيا برجسته دانشمند 11وهنك توماس تاب،ك نيا از قبل تا

                                                 
1. Club of Rome 

2. Aurelio Peccei 

3. Alexander King 

4. Global Problematique 

5. John McHale 

6. The Future of the Future 

7. Optical Art 

8 American Anthropological Association 

9. Arthur. Harkins 

10. Gaylord Nelson 

11. Future Shock 

12. Horizon Magazine 

11 .Technological Singularity باعث نهایت در فناوری در شتاب كه كندمی بینیپیش كه ای استيا تكینگي فناوري فرضیه 

 .(2011 شود )دن، منجر بشری تمدن پایان حتی یا شگرف تغییرات به و گرفته پیشی بشر هوش از مصنوعی كه هوش شودمی

14. Thomas Kuhn 
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 هك ندكيم استدالل تافلر تابك. است داشته ريتأث تافلر يرو دهيا نيا اديز احتمال به هك بود داده ارائه

 باعث است نكمم ردك منتقل ياطالعات جامعه به يصنعت جامعه از را ما هك طورهمان گسترده راتييتغ

 يو. است دهيپد نيا عالئم نياول از نينو ياجتماع التكمش است گفته نيهمچن يو شود، مردم اضمحالل

 و «2سوم موج» تابك دو در را خود يهاليتحل او. ردك ابداع را «1اطالعات زيسرر» عبارت نيهمچن

 . دهديم ادامه «3قدرت ييجابجا»

 ،ياجتماع علوم دانشمندان محققان، نده،يآ يجهان انجمن و يجهان يعموم مجمع جلسه نياول، 5975

  .آورد هم گرد را دانندمي پژوهندهيآ را خود هك گرييد افراد و استادان ار،كوسبك مشاوران

 فروش ترجمه 39 در نسخه ونيليم 39 هك را «1هايي براي رشدمحدوديت» كتاب رم، باشگاه، 5971

 نامحدود طوربه ياقتصاد رشد نفت، وصاًخص محدود منابع علتبه ردك ينيبشيپ و ردك منتشر را رفت

 عنوان با 1789 سال نوشته در مالتوس توماس يهاينگران يبرخ تابك نيا. ابدي ادامه تواندينم

 ييايپو دگاهيد از« براي رشدهايي محدوديت» تابك. ردكيم سكمنع را «6تيجمع يمبان در يارساله»

 هك يراتييتغ نيمترك كند ثابت هكنيا يبرا كرد استفاده يتيآام دانشگاه استاد 5فارستر يج هاسامانه

 ترپست و تروتاهك يبشر اتيح و تيجمع اهشك ر،يمومرگ نرخ شيافزا افتديم اتفاق ندهيآ قرن در

. ردك ميخواه چه اطالعات نيا با ما هك دارد آن به يبستگ روند اين كه داد نشان ندهيآ اما. بود خواهد

 . شد منتشر 2991 سال در «بعد سال 39: رشد يبرا ييمرزها» عنوان با ابتك نيا دوم جلد

ــ يپژوهندهيآ فصلنامه نيا. شد منتشر 7سيكوچريف فصلنامه، 5971 ــ ــ ــــ  درحال مجالت نيتريميقد از يكي ـ

ــ پژوهيآينده چاپ ــــ ــ  نيا حاضر حال در. تاس ندهيآ يجهان انجمن شعبه نياول 9نسوتايم پژوهانندهيآ توسط ـــ

 .كندمي ايفا راارجاع  محل و معتبر يالمللنيب مجله يك نقش نشريه

 يكي هينشر نيا. ردك آغاز را انتشارش ندهيآ يجهان انجمن چاپ «8ندهيآ يبررس» نشريه، 5971

 مرور منبع هزاران از را يپژوهندهيآ اتيادب صفحه 9 ماهيانه هكاست  ياتينشر نيترديمف از

 خوانندگان به هك ساليانه متقابل ارجاع همراه ،كردرا به خود جلب  پژوهانندهيآ توجه وكند مي

 . نندك يريگيپ را هارشته همه در شده انجام يپژوهندهيآ يارهاك داديم اجازه

 

                                                 
1. Information Overload 

2. The Third Wave 

3. Powershif 

4. Limits to Growth 

5. An Essay on the Principle of Population 

6. Jay Forrester 

7 Futurics 

8. Minnesota Futurists 

9. The Future Survey 
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 سازمان عنوانبه تافلر، نيآلو و توريد مزيج ،2بزولد لمنتكرا  «1ليبد يهاندهيآ» مؤسسه، 5977

 يهاانجمن نام با يانتفاع تابعه يهاانجمن و مؤسسه نيا. كردند سيتأس يپژوهشـ  يآموزش يانتفاعريغ

  .نندك جاديا را خود مرجح يهاندهيآ تا ردندكيم ككم افراد و هازمانسا به ل،يبد يهاندهيآ

. ردندك يگردآور قسمت 29 در «هنديآ يهافرهنگ» عنوان با يتابك نز،كيهارآرتور و امايمارو ماگورو، 5974

 .است ستهينگر يپژوهندهيآ به شناسانهانسان دگاهيد از هك است يعلم مقاالت رندهيدربرگ شتريب تابك نيا

 يموضوعات دربرگيرنده يپژوهندهيآ رهبران از مقاله 11 شامل را «1يپژوهندهيآ يراهنما» 3فاولز بيج، 5974

 .ردك يگردآور يپژوهندهيآ ندهيآ اندازچشم و هاينيبشيپ ،يشناسروش و خچهيتار درباره

 يپژوهندهيآ يراهنما» شيرايو نيسوم پژوهندهيآ و شناسانسان ،6ستوركت روبرت، 5943

 هك پرداخت نگارانهمردم يپژوهندهيآ يهاروش حيتشر به وي. ردك منتشر را «5نگارانهمردم

 . بود ندهيآ درباره آنها تصورات اتيجزئ افتيدر يبرا مردم با مصاحبه شامل

 .افتي انتشار تافلر نيآلو «7سوم موج» تابك، 5943

 يياناداك انجمن و ندهيآ يجهان انجمن حمايت با تورنتو در ندهيآ يجهان شيهما، 5943

  .آورد گردهم را شورك 39 از نندهكتكمشار 6999 يپژوهندهيآ

 روز پرفروش تابك 9تيسبين جان «داد خواهند رييتغ را ما يزندگ هك يرديكرو ده: ابرروندها» تابك، 5941

 اين با رابطه در يونيزيتلو و ييويراد حضور و آنان پرفروش يهاتابك گسترده رواج لطف به تافلر و او. شد

 . هستند مردم عموم يبرا ايكآمر پژوهانندهيآ نيترشده شناخته نونكاهم هاتابك

 يبرا هنرمندان و يليتخـ  يعلم سندگانينو و اول طراز دانشمندان گردهمايي ،«8تماس» شيهما، 5943

 . شد آغاز تيبشر ندهيآ درباره ديجد يهادگاهيد ختنيبرانگ و هافرصت شفك ها،دهيا تبادل

 يبرا (11ايكآمر آالموسلس يمل شگاهيآزما از عمدتاً) دانشمند هشترا  19سانتافه مؤسسه، 5948

 اقتصادها،) هاهكشب مطالعه به 12يدگيچيپ علم داشتن نظر با يارشتهانيم نگاه يك اخذ

 به توجه با اما رسند،يم نظربه متفاوت اگرچه هك( انسان يعصب هكشب مورچه، يهايولونك

 ندهيآ جاديا يبرا ييهاتالش به مؤسسه نيا قاتيتحق. كردند سيتأس ،مشابه يلك يساختارها

                                                 
1. The Institute for Alternative Futures 

2. Clement Bezold 

3. Jib Fowles 

4. Handbook of Futures Research 

5. R.B. Textor 

6. A Handbook on Ethnographic Futures Research 

7. The Third Wave 

8. John Naisbitt 

9. Contact 

10. Santa Fe 

11. Los Alamos National Laboratory 

12. Complexity Science 
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 جاديا در 1889 و 1899 يهادهه در هك ييهاشيآزما مانند ياركابت يهاارك قيطر از ديجد

 يسازهيشب را زنده يهابافت و يواقع هايستميوسكا هاشيآزما نيا. شد منجر يمصنوع يزندگ

 يهادهيا با آن يهايهمپوشان و دهيچيپ يهاسامانه داشتن نظر در با ارك نيا. ردندكيم

 هكنيا به توجه با است، مرتبط 2فاجعه هينظر و 1آشوب هينظر اب يحت يكبرنتيسا سازنهيزم

 قابل يهاالگو و ابنديب را اتكمشتر ،ياهكشب تعامالت در هك نندكيم تالش دانشمندان

 . دهند صيتشخ را ينيبشيپ

  .داد نام رييتغ يپژوهندهيآ فصلنامه به ندهيآ يجهان انجمن بولتن مجله، 5941

 مفهوم ينانوفناور حوزه در ياصل تابك نيا. ردك منتشر را« 1نشيآفر يموتورها» تابك 3سلركد يكار، 5941

 به ديجد نگاه يك و داد لكش را نمنيفا چاردير مشهور دانيكزيف «دارد وجود ياديز يفضا دست نييپا در»

 زين و ندكيم ينيبشيپ را ييفضا تشافاتكا رواج و انبوه ديتول در يولكمل ساخت سلر،كد تابك. ردك جاديا آن

 ندهيآ نترلك قابلريغ يهانيماش نيا شوديم يمدع يو. است 6ريثكخودت يهانيماش درباره او يادعا شامل

 را يگروه نياول سلر،كد تابك نيا با. نندك جاديا شود،يم دهينام 5گو-يگر يويسنار امروز آنچه است نكمم

 هك ردك درخواست تابك ناشر از يو. كرد آماده ينانوفناور با مرتبط ياخالق سؤاالت يبرا را جهان كهنهاد  بنا

. ندك ارائه انيمشتر به تابك عيتوز هنگام را بود نشده جاديا هنوز هك 7ينگرندهيآ مؤسسه نامبه يگروه آدرس

 شوديم خوانده 9يفناور نانو ينگارندهيآ مؤسسه نونكاهم هك يگروه با ماًيمستق سلركد هك ديشكن يطول

 يهاگروه ازجمله 19جامعه و يفناور نانو زكمر و 8پاسخگو يفناور نانو زكمر نونكتا آنزمان از. شد مرتبط

 اند. داده لكرا ش يفناور نانو ندهيآ درباره هاينگران هك هستند يمشابه

 را «ذهن فرزندان» تابك 11كموراو هانس ايكآمر ملون يارنگك دانشگاه يكروبات استاد، 5944

 «يمتعال ذهن يبرا محض نيماش: روبات» مانند گرشيد يهاتابك و تابك نيا در وا. نوشت

 ييهاروبات توسعه به احتماالً 2969 تا 2939 سال از يفناور رشد شتاب: ندكيم ينيبشيپ

 نيا توسعه از يامرحله در: ديگويم يو هكچنان. شد خواهد منجر هاانسان از ترهوشمند

 . داشت نخواهند ازين انسان به ماالًاحت آنها ها،روبات

                                                 
1. Chaos Theory 

2. Catastrophe Theory 

3. K.Eric Drexler 

4. Engines of Creation 

5. Self-replicating 
9. o goo-Grey های خودكار خودجایگزین خارج از كنترل بر همه هستی و تكثیر سناریوی فرضی پایان دنیا با غلبه دستگاه

 ها به تعداد نامحدود است.این دستگاه

7. Foresight Institute 

8. Foresight Nanotech Institute 

9. Center for Responsible Nanotechnology 

10. Center on Nanotechnology and Society 

11. Hans Moravec 
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 قاتيتحق مشاوره زكمر يك كه است ردهك سيتأس را 2نگتونيآرل ركتف انونك پژوه،ندهيآ 1پترسون جان، 5949

 .است پرشتاب يهاانتخاب يايدن در عيسر مطلوب رييتغ و ريتأث در متخصص يانتفاعريغ

 .شد منتشر تافلر نيآلو «قدرت ييجابجا» تابك، 5993

 به يداستانريغ نگاه يك ،ييفضا سفر يراهنما تابچهك 1نزيولك يكپاتر و 3آشفورد ديويد، 5993

 بالقوه بازار و فوايد ها،نهيهز ،تيامن تابك نيا. ردندك منتشر را ييفضا يگردشگر صنعت ندهيآ

 نيا از يبانيپشت يبرا ييفضا يهابكمر و هاستگاهيا يبرا ييهاطرح شامل ييفضا يهاگردش

 ينما هك بود ييهاينيبشيپ همراه يزمان جدول يك يحاو تابك اين. ردكيم ليتحل را صنعت

 .كردمي ارائه انسان پرواز توسعه از برگرفته هايتجربه قيتطب قيطر از را ييفضا يگردشگر يلك

 هك طورهمان ردك خواهد پرواز 2999 سال در ييفضا گردشگر نياول ردك ينيبشيپ كتاب نيا

 . شد 5وزيسا يمايفضاپ با ييفضا گردشگر نياول 2991 سال در 6تويت سيدن ونريليم

 نيا. ردك منتشر را «هوشمند يهانيماش عصر» خود كتاب اولين مخترع، و دانشمند 7ليرزوك ير، 5993

 خاطر به او. كردمي اعطا ايكآمر ناشران انجمن هك شد 1889 سال در وتريامپك علم سال تابك برنده تابك

 و خواندن يفناور شده، نكاس حروف صيتشخ سامانه ،اليكموز يهابكيتر و گفتار درباره شيارهاك

 يفناور يمل زهيجا برنده 1888 سال در يو. است يمل مخترعان ريمشاه تاالر عضو كيپزش يسازهيشب

: است معتقد او. است هردك ليتبد شده شناخته يفناور پژوهندهيآ يك به را او قاتيتحق اين. شد كيپزش

 9.افتديب اتفاق دهه چند ظرف است نكمم« يفناور ينگكيت»

 يپژوهندهيآ تهاتر اتاق( UNESCO) 8متحد ملل يتيترب و يفرهنگ ،يعلم سازمان، 5993 دهه

  .كرد 19ندهيآ شيپو مانند محورندهيآ اسناد انتشار به شروع و ردك آغاز را

 صاحبان و دولت هك يمشاوران و يامشاوره يهاتكشر قالب در يپژوهندهيآ مطالعات، 5995

 شامل جهان ندهيآ انجمن 1881 سال يپژوهندهيآ فهرست. ردك رشد ،كردندمي نييتع عيصنا

 درحال .داشتند تكمشار پژوهانهندهيآ يهاتيفعال در ياحرفه صورتبه هك است فرد 1299

 نكهيا اي و برخوردارند بلندمدت يزيربرنامه افتهي لكش نظام يك از هاتكشر همه باًيتقر حاضر

  .نندكيم يسپاربرون نهيزم نيا در مشاور يهاتكشر به را ارك اين

                                                 
1. John L. Petersen 

2. The Arlington Institute 

3. David Ashford 

4. Patrick Collins 

5. Dennis Tito 

6. Soyuz 

7. Ray Kurzweil 

 .است نکردنی باور هایآینده مرور برای مناسبی منبع www.kurzweilai.net گاهوب. 3

9. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

10. UNESCO Future Scan 
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 درباره مجله نيا يهاگزارش. شد منتشر بار نينخست يبرا مارس ماه در «1رديوا» مجله، 5993

 لوهان، كم مارشال از مقالهسر موضع. است استيس و اقتصاد فرهنگ، بر يفناور ريتأث يچگونگ

 در انتشارات نيا( مرجع) شيشك عنوانبه هك است گرفته الهام يياناداك ارتباطات پردازهينظر

 نيا. شديم مشاهده مجله نيا صفحه سر در يو يهاقولنقل سال ده يبرا و شد گرفته نظر

 مقاالت از ستقبالا با همزمان و بود شده ليتبد يپژوهندهيآ مقاالت يغن منبع به مجله

 يفناور درباره يانتقاد يهادگاهيد با يمختلف مقاالت حامل يفناور ندهيآ درباره نانهيخوشب

 يپر جان شديم قول نقل هياول يهاسال در آنها از هك يارانكهم نيترمشهور از نفر دو. است

 .هستند باز نترنتيا يبجايا ريتأث انيحام از آنها يدو هر هك بودند 3نگروپونته السيكن و 2بارلو

 آالت،نيماش ديجد يولوژيب: نترلك از خارج» تابك رد،يوا مجله ريدب 1يلك نيوك، 5991

 يهاسامانه چگونه كه دهدمي شرح او. ردك منتشر را «اقتصاد جهان و ياجتماع يهانظام

 ندكيم بيان او .دارند تيعنا ندهيآ به يوتريامپك يهايسازهيشب تا زنده يهاتاالب از فاكخود

 يكولوژيب شتريب را آنها ميمجبور ،كنيممي تردهيچيپ را مؤسسات و آالتنيماش ما قدر هر هك

 صورتبه يفناور ندهيآ با يولوژيب بكيتر به معتقد وي. مينك تشانيريمد ميبتوان تا ميبساز

 ما آالتنيماش كيارگان قدرت برداشت منظوربه»: سدينويم او. است افزارنرم و افزارسخت

 بخشالهام هك بود يتابك سه از يكي تابك نيا. «مينك يپوشچشم را نترلك از يبخش ميمجبور

 و وانموده» عنوان با 6اريبودر ژان تابك گريد تابك دو. شد سيكماتر يهالميف يسر ساخت

 .هستند 7اوانس النيد «ياملكت يروانشناس يمعرف» و «5يسازهيشب

 در «آن ندهيآ و يصنعت جامعه» عنوان با را خود يالمهك 36999 مقاله ،9كينسيزك تد، 5991

 شناخته زين 8ونابامبري هيانيب نام با مقاله نيا) ردك منتشر پست واشنگتن و مزيتا كوريوين

 يبرا را خشونت از استفاده ،ندهيآ درباره اشينگران هك است يپژوهندهيآ اثر مقاله، نيا(. شوديم

 ستيآنارش نيترمعروف او. شمرد مجاز نندكيم ديتهد را ما هك يخطرات به توجه جلب

 مدت نيا در. ماند ناشناس و ردك اعتراض وهيش نيا به هاسال يو. است مدرن دوران يضدفناور

 از بعد تينها در و ردك مجروح را نفر 28 و شتك را نفر 3 شده يبمبگذار يهانامه ارسال با

 يو. ردك ييشناسا را يو مقاله نگارش كسب از برادرش شد، منتشر هانامهروز در اشمقاله هكنيا

                                                 
1. Wired 

2. John Perry Barlow 

3. Nicholas Negroponte 

4. Kevin Kelly 

5. Jean Baudrillard 

6. Simulacra and Simulation 

7. Dylan Evans 

8. Ted Kaczynski 

9. Unabomber 
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 .شد ومكمح عفو انكام بدون ابد حبس به

 دو در را يپژوهندهيآ مطالعات يكالسك تابك بل، يوند ل،يي دانشگاه مشهور پژوهندهيآ، 5991

 هك هستند ييهاتابك نيترجيرا جلد دو نيا. ردك منتشر «يپژوهندهيآ يمبان» عنوان با جلد

 شامل تابك نيا. شونديم يمعرف يپژوهندهيآ يهاياحرفه توسط و يپژوهندهيآ سيتدر يبرا

 در تابك دو اين. است آن يهاروش شرح و خچهيتار و يپژوهندهيآ بودن ياتيح ليدال حيتوض

 ديوگيم بل. است شده نشر باز ديجد مقدمه يك با و دهيرس دوم چاپ به 2996 سال

 . نندكيم اركآش را «مرجح يهاندهيآ و محتمل يهاندهيآ ن،كمم يهاندهيآ» پژوهانندهيآ

 از پس يخصوص ميحر هك ندكيم ينيبشيپ «شفاف جامعه» عنوان با تابشك در ،1نيبر ديويد، 5994

 تينها در و رنگمك ياطالعات كبان يفناور و ارتباطات يفناور و نهيهز مك يهانظارت يفناور با كاكاصط

 طورهمان اطالعات، به مردم عموم و باشد سانيك همه يبرا نظارت اگر هك ندكيم ليتحل او. شوديم ديناپد

 يبعد مطالعات در. باشد مطلوب توانديم دهيپد نيا باشند داشته يدسترس دارند يدسترس دولت و صنعت هك

 ياپرده هك افتي خواهند ييهاروش مردم از باالتر طبقات هك ردندك ينيبشيپ يفناور متخصصان از ياريبس

 ميحر هكيدرحال شندكب نخبگان عيصنا يبعض و دولت و شانيشخص يهاتيفعال يرو يخصوص ميحر از

 . شوديم گذاشته شينما به مردم عموم يشخص

 انسان يهوشمند از هاوتريامپك يوقت: روح يدارا يهانيماش عصر» تابك ل،يرزوك ير، 5999

 مطالعه. شد سال فروش پر تابك مستمر صورتبه تابك نيا. ردك منتشر را «رونديم فراتر

 راتييتغ شتاب به توجه با هانيماش و هاانسان محتمل بافته هم در يهاندهيآ درباره ليروزك

 . است شده انيب تابك نيا در هاانسان املكت و يفناور

 هوگو نيب خيزور در يبحث عنوان «يمصنوع شهو جنگ در شده يكشل گلوله نياول»، 1333

 نيوك و هوشمند يمصنوع يزندگ الكاش جاديا يحام يمصنوع هوش دانشمند يك 2سيگر

 با هادستگاه نيا جاديا دارد اعتقاد ،يكوارو. است اقدام نيا منتقد يكبرنتيسا استاد 3يكوارو

 انكام از زين س،يگر. ستا كخطرنا اريبس نيزم بر هوشمند يهانيماش سلطه خطر به توجه

 هوش تيمحدوديب توسعه مخالف هك يسانك) 1هاترن انيم يونيليب يهاشتهك با جنگ يك وقوع

 ريثكت و جاديا از هك يسانك) 6هاستياسمك و( يمصنوع هوش بريمبتن يزندگ الكاش و يمصنوع

 در اديز حتمالا به آنها هك ييجا تا ديگويم سخن( نندكيم تيحما هوشمند يزندگ الكاش

 . نندك جابجا را آنها يحت و شوند هاانسان نيگزيجا انكام صورت

                                                 
1. David Brin 

2. Hugo de Garis 

3. Kevin Warwick 

4. Terrans از برگرفته نژاد Terra است گریس هوگو كلمه این مبدع و زمین ،اصطالح التین. 

5. Cosmists 
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 در ينشست عنوان «شونديم تيبشر نيگزيجا 2199 سال تا روح يدارا يهاروبات ايآ»، 1333

 و كموراو هانس ،يمصنوع هوش متخصص ،ليورزك ير برجسته پژوهندهيآ هك است استنفورد

 درباره را يبحث و آورد هم گرد را 1ستمزيروسيكم سان معظم تكشر رانانگذايبن از ،يجو ليب

 چرا» عنوان با را نوشته نيتربحث پر ،يجو. زد دامن يفناور ندهيآ يمنف اي مثبت احتماالت

 را تيبشر هك يفناور يهاشرفتيپ يابيارز به و ردك ارائه رديوا مجله در «ندارد ازين ما به ندهيآ

 و ياخالق يهامناظره به شتريب ازين يفناور يهاشرفتيپ هك ردك دكيتأ و داختپر ندكيم ديتهد

 . دارد روشيپ بالقوه ندهيآ موره در قيعم ركتف

1335، TT30 سال 39 حدود سن با افرادي روي تمركز با نگرانهپيش تفكر با تفكر كانون يك عنوان 

 2است. شده آغاز رم هباشگا توسط كه است آنان هايبينش تحليل و تجميع براي

 ويسنار سه «ندهيآ يهازمان ياغوا و وعده: بزرگ تحول» ياصفحه 88 مقاله در 3،نكيراس پل، 1331

 .آخر شكل در داريپا ياندهيآ به ديام با بزرگ تحول اي يوحش متداول، جهان. است ردهك ينيبشيپ

 ،ترور چگونه: دانشمند يك دارهش ما، آخر ساعت» ،1سير نيمارت ييايتانيبر دانيكزيف، 1333

 ديتهد آن بعد ما و نيزم در قرن نيا در را تيبشر ندهيآ يطيمحستيز يهافاجعه و خطا

 راتيتأث از يناش يبزرگ خطر معرض در را انسان و نيزم يبقا يو. ردك منتشر را «ندكيم

 يو. ندكيم يررسب را روشيپ يهانيتخم و خطرات از يعيوس فيط و دانديم مدرن يفناور

 اي هدفمند يرهاساز تيظرف براساس ،2199 سال از قبل انقراض احتمال هك ندكيم اظهار

. است درصد 69 حدود( يستيترور يهاخشونت و يفناور نانو مانند) مخرب يهايفناور يتصادف

. است ائلمس نيا رساندن حداقل به اي غلبه يبرا يراه فضا، به انسان گسترش ندكيم انيب يو

 . است جهان سراسر در يعلم قاتيتحق نترلك يحام س،ير

 غلبه يشناسستيز بر انسان يوقت: است يكنزد ينگكيت» يپژوهندهيآ ميحج تابك ل،يروزوك ير، 1331

 و روديم ينگكيت سمت به يينما نرخ يك با يفناور ندكيم انيب تابك نيا در وي. ردك منتشر را «يابديم

 از شيب شود نيگزيجا ما با اي و ندك غلبه ما بر هكآن بدون يفناور مثبت يايمزا از گذشته مانند توانديم انسان

 حيتوض يو. شود استفاده ابد تا ديشا اتيح گسترش و بهبود يبرا آن از هك آنجا تا. ندك يبرداربهره شيپ

 پوشش تحت هك را بدن از يقسمت هر تا افتي خواهند تيقابل (6نانوبوت) كوچك يهاروبات چگونه دهديم

 . نندك ضيتعو اي ميترم دهند قرار

                                                 
1. Sun Microsystems 

2. http: //www. clubofrome. org/tt30/index. php 

3. Paul Raskin 

4. Sir Martin Rees 

5. Nanobots 
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 ميتوانيم چگونه و است مبارزه درحال نيزم چرا: ايگا انتقام» تابك ،1كالوال مزيج، 1331

 توسعه يبرا را زمان ما ندكيم اظهار تابك نيا در يو. ردك منتشر را «ميده نجات را تيبشر

 . مياداده دست از روشيپ يجو طوفان يبرا نكمم نظر ديتجد و داريپا

. ردك منتشر را «نيزم يرو يزندگ نجات يبرا ييندا: نشيآفر» كتاب ،2لسونيو ادوارد، 1331

 تا ردك درخواست نيد و علم رهبران از تاب،ك نيا در گراانسان ركمتف و مشهور شناسحشره

 لكيتش دهيچيپ هم به نندهكش ياههكشب از زنده موجودات همه چگونه بفهمند و شوند پارچهيك

 .نندك ينيآفرباز را دهيچيپ يهانظام نيا تواننديم هاانسان هك دهيا نيا رد با اند،شده

را در دستور كار  3هاي آينده موضوع آينده تفكر تكامل يافته بشري، مؤسسه آينده در طرح افق1358

هاي حافظه انسان از طريق تركيب قابليت وسيله تكامل هوش وبشر به 1خود قرار داد. تقويت شناخت

هاي آينده در مؤسسه آينده اي متفاوت براي بشريت رقم خواهد زد. طرح افقماشين و انسان آينده

تركيب فهم عميق از فناوري و نيروهاي اجتماعي براي تعيين و ارزيابي »كند: چنانكه خود توصيف مي

 است.  «سال آينده 19تا  3شكاف ها و نوآوري ها در 

بي اعالم شد. سپس طرح ايجاد نخستين و، برنامه دولت امارات براي افتتاح موزه جديد آينده در د1351

اعالم شد. در سال « دفتر آينده»بعدي ساخته شده به نام ساختماني كه قطعات آن توسط چاپگرهاي سه

 2915آوريل  21تاح شد. در افت 2915عنوان بخشي از گردهمايي جهاني حكومت نمايشگاه آينده به 2915

 عنوان بخشي از بنياد آينده جاي گرفت. در ساختار جديد به ، موزه آينده،«بيوبنياد آينده د»با تأسيس 

بي امارات ودر شهر د 2913انه است كه از سال ييك رويداد سال 6، گردهمايي جهاني حكومت1354

هاي حكومتي بر تمركز بر آينده، فرآيندها و سياست ها را براي مذاكره دربارهشود و سران دولتبرگزار مي

آورد. اين گردهمايي نقش مهمي در تبادل دانش ميان مسئوالن حكومتي، فناوري و نو آوري گردهم مي

سازان و رهبران بخش خصوصي دارد و چارچوبي براي تحليل روندهاي آينده و رهبران فكري، تصميم

 169سخنران از  89دهد. اين گردهمايي با سخنراني حدود ئه ميبشريت ارا يروها و مسائل پيشفرصت

. گردهمايي اخير كندفعاليت مينفر پيشرو و فعال در اين زمينه  1999كشور مختلف ميزبان بيش از  

هوش مصنوعي و تأثير آن بر آينده بشر حكمراني برگزار شد. اولين  براين رويداد با بيشترين تمركز 

شخصيت برجسته به نمايندگي  199ذيل همين رويداد برگزار شد. حدود  5نوعيانجمن جهاني هوش مص

                                                 
1. James Lovelock 

2 E.O. Wilson 

3  . Augmented Human Thinking وسیله ماشینارتقاي تفكر انسان به  

4  . Amplified Cognition 

5  . World Government Summit 

6  . Global Artificial Intelligence Forum 
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، مؤسسه 2دانشگاه هاروارد، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 1مدرسه حكومت كنديانجمن آينده از 

 ، سازمان ملل و بخش خصوصي در اين انجمن شركت داشتند. 3مهندسان برق و الكترونيك

گيري است. از آنجا كه آينده هنوز وجود ندارد اين درحال شكل پژوهي نوينيمطالعات آينده

ها درباره آينده بلندمدت و شكاف بين روندهاي گذشته و آينده و توقعات ديدگاه ،زمينه مطالعاتي

كند. مطالعات آينده به كشف سه نوع آينده محتمل، آينده ممكن و آينده مطلوب رو را بررسي ميپيش

پژوهي ورهاي درحال توسعه همواره بين ايده، علم و عمل شكاف وجود دارد. آيندهاهتمام دارند. در كش

هاي علمي را فراهم تواند تلفيق علم و اهتمام باشد و زمينه عمل هماهنگ با برنامه مبتني با ايدهمي

ك يك اقدام اجتماعي، از طريق تعيين راهبردهاي جايگزين بلندمدت در يمثابه پژوهي بهآينده كند.

جهان توسعه سازان در بخش دولتي و خصوصي برداري تصميممحيط عملياتي درحال تغيير، مورد بهره

ها و فرآيندهاي مثابه يك رشته پژوهشي دانشگاهي، دانش روشپژوهي بهآينده گيرد.قرار مييافته 

هاي . پرسشكندها فراهم ميمواجهه و تعامل با آينده دچار عدم قطعيت را براي افراد و سازمان

هاي آينده پژوهي و تحليلشناخت آينده، توسعه روشمند ابزار مطالعات آينده برپژوهشي در اين زمينه 

اي پژوهي يك زمينه ميان رشتهبديل يك موضوع مشخص يا مورد توجه متمركز است. مطالعات آينده

ند. نتايج و رويكردهاي شومي تجزيه و تحليل ،اي بررسياست كه در آن موضوعات متنوع و گسترده

 گيرد.ميبرهاي سنتي بيشتري را دردست آمده رشتهبه
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