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 پژوهي در ژاپنآينده
 

 

 )آينده ژاپن و ژاپن آينده(

 

 چكيده

اوری این كشور را به سرمشق علم و فن نگاریآیندهگيری از سال تجربه ژاپن در بهره 40يش از ب

ژاپن توالی منظم  در پژوهیآینده ویژگی مهمترین. در این حوزه تبدیل كرده است كشورهای دیگر

 هانتایج حاصل از بررسی برمبتنی سازیسياستو  گيریتصميمو تكميل چرخه  نگاریآینده هایبرنامه

 هایپژوهیآینده ،علم و فناوریدر حوزه  نگاریآینده برعالوه. است پژوهانهآینده هایو نظرخواهی

اما مشهورترین  ،شودمیانجام ژاپن عمومی و خصوصی  یهاانسازموسط های مختلف تدر حوزهدیگری 

هر پنج  تقریباًكنون تا 1970و فناوری است كه از سال  علم نگریآینده پژوهی این كشور،برنامه آینده

اما به  ،انجام شد «دلفی»ژاپن با استفاده از روش  نگاریآیندهنخستين . اجرا شده است باریكسال 

دهمين برنامه . نيز مورد استفاده قرار گرفت پژوهیآیندهی دیگر های آتی روشهانگاریهآیندمرور در 

علم و فناوری دهم ژاپن در سه بخش  نگاریآینده. اجرا شده است 2014ژاپن در سال  نگاریآینده

پنجمين برنامه . تدوین شده است «سناریوپردازی»و  «بررسی دلفی» ،«اندازكارگاه چشم»پژوهشی 

گونه ژاپن همانكشور . شودمینتایج حاصل از این بررسی نگارش  برمبنایپایه علم و فناوری در ژاپن 

ی هاتقویت بنيان ،خود تطبيق داده است خيززلزلهرا با جغرافيای  ی مستحكم شهریهاكه ساختمان

در این راستا از  وه یك سياست ناگزیر برگزید عنوانبهرا  روپيشپرتالطم جهان  آیندهمورد نياز برای 

 . كندمی برداریبهره سازیسياستابزار  عنوانبهمستمر در سطوح مختلف  پژوهیآینده

 

 مقدمه

گيری بجا و دقيق آنها برای كشورهای درحال توسعه فرصت جبران درك صحيح مفاهيم نوآورانه و بهره

كند، اما فهم نادرست این مفاهيم، میدیرینه را در پيمودن راه توسعه فراهم  حسیبیو  رفتگیخواب

به نحوی كه توانایی . غلطانددانایی درمیبه چاه توهم  رفتگیخواباین كشورها را از چاله آن 

انتزاع واج مبحر ور شدن در طهغو. قبلی را هم از آنها سلب خواهد كرد هایاز بضاعت برداریبهره

بدون  ...فناوری، جامعه اطالعاتی و نگاریآیندهتفكر،  هایپژوهی، كانونمفاهيم و عباراتی مانند آینده

این مفاهيم  سازیپيادهو  كارگيریبهآنكه بیآید یا  دستبهورد و كاركردی عينی برای آن آنكه دستا

چوبی در ميان اقيانوس پرتالطم حوادث هتغيير محسوس و ملموسی ایجاد كند، مانند آویختن به تخت

اما اگر مسافر . ساحل امنيت و توسعه پایدار و متوازن نخواهد رساند است كه هرگز مسافرش را به
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 ابزار مناسبی برای رسيدن به ساحل مطلوب خود مهيا كند، ،شناور روی آب هایچوبمذكور با تخته

 . توان انتظار داشت كه به ساحل مورد نظر برسدمی

این كشور با تمهيد ارتباطات . اس استبر این اس دقيقاًاز مفاهيم نوین  برداریبهرهروش ژاپن در 

پژوهشی و سياستی در باالترین سطوح ابتدا به شناسایی ، محافل دانشگاهی ترینفتهمستمر با پيشر

ها ترینسپس از ميان آنها مناسب. پردازدمی سياستگذاریو  سازیتصميم هایو فرآیند هامدلآخرین 

مفروض در  هایو خروجی هاگزیند و با تعيين ورودیرمیها را با ساختار داخلی خود بترینو منطبق

كاركرد عينی داشته باشد از آن این مدل و تا زمانی كه گنجاند میسيستم اداری و راهبری خود 

 .است بلندمدتیك پردازش روند این الزم به ذكر است . كندمی برداریبهره

هر  فناوری تقریباً نگاریآیندهده . دارد الهس 45فناوری در ژاپن قدمتی  نگاریآیندهمثال  رایب 

برای نگارش برنامه  هانگاریآیندهنتایج این  و شده استجرا در ژاپن ا سالهبا افق سی باریكپنج سال 

رای برنامه جامع علم و از تجارب اجنيز  شوند ومیگرفته  كارهجامع علم و فناوری بعدی ب سالهپنج

اجرای  هایبازخورد براساسهمچنين . شودمی برداریبهرهفناوری و  ی علمبعد نگاریآیندهفناوری در 

تعيين  منظوربهتواند سند علم و فناوری را میكابينه ژاپن  ،و برنامه جامع علم و فناوری نگاریآینده

ناوری و برنامه و اسناد علم و ف نگاریآیندهگردش كار . و ترسيم نقشه راه به تصویب برساند هااولویت

دفتر كابينه ژاپن پس از . سازی شده استمدل 1995پایه علم و فناوری مصوب در ژاپن در قانون 

 كند. به این منظورمیرا ایفا  وزیرنخستكابينه و  1ردگاهرد یا خِخانه خِ نقش 2001اصالحات سال 

یر نظر یكی از این علم و فناوری ز نگاریآیندهچهار شورای مشورتی در این دفتر تعریف شده است و 

 . شودمیچهار شورا انجام 

 تدوین نيز ملی نوآوری ارتقای برای طرحی ملی نگاریآینده اجرای بر نظارت برعالوه ژاپن كابينه

 كه است نوآوری و فناوری علم، ملی پروژه 2(سيپ) نوآوری راهبردی ارتقای وزارتی برنامه. است كرده

 در آن نقش تحقق در را شورا این وظایف و شودمی رهبری ژاپن نوآوری و فناوری علم، شورای توسط

 . كندمی دنبال سنتی هایروش و هاوزارتخانه چارچوب از خارج نوآوری و فناوری علم، راهبری

 ،جهان رهبری موقعيت به بازگشت و ژاپن حيات تجدید برای مختلف كليدی پروژه 10 سيپ

 معين ژاپنی اقتصاد بازظهور در مشاركت برای را ژاپن یورپيش اجتماعی مشكالت مهمترین و تعيين

 تا آغاز نقطه پاسخگویی مسئوليت. شودمی هدایت هبباتجر پروژه مدیر یك توسط پروژه هر. است كرده

 عهدهبر  هادانشگاه و صنعت، دولت بين هماهنگی تسهيل و متمركز یهاتوسعه و هاپژوهش پایان

 . ستهاپروژه مدیران

                                                 
1  . The Place of Wisdom 

2  . SIP (Strategic Innovation Promotion) 
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در  كه درحالی. است 1«جامعه اطالعات» این گزارش به آن اشاره شده هم دیگری كه درمفهوم م

ای و ژورناليستی ابعاد رسانه بيشتر به« جامعه اطالعاتی»دليل ترجمه این واژه در بدو ورود به به ،ایران

معمار  ،یونجی ماسودا ،خواهد شد بيانكه در بخش مربوطه چنان ،پرداخته شده است اطاتی آنو ارتب

 برمبتنی سازیتصميمصحيح جامعه اطالعات چرخه  سازیپيادهجامعه اطالعات ژاپن توانست با 

 نقش اطالعات جامعه نظریه سازیپياده و سازیبرجسته با وی. تكميل كنددر این كشور اطالعات را 

 كندمی اشاره آن به ماسودا كه نكاتی از یكی. كرد ایفا ژاپن فناورانه جامعه مدل گيریشكل در مهمی

 بودن محوردانایی به وابسته جامعه توسعه»: نویسدمی او. است اطالعات جامعه در دانایی كليدی جایگاه

 …دارد اطالعات و ارتباطات گسترش در ریشه كه است صنعتی و اجتماعی اقتصادی، مختلف هایحوزه

 . «شود دانایی هب منجر تواندمی كه است جامعه یك شاخصه ترینمهم ،اطالعات

ژاپن در هر بخش سه نوع متفاوت از افراد و  پژوهآینده یهاسازمانپژوهان و از ميان آینده

علمی،  ،عد اجتماعیدر چهار بُ گزارش آینده ژاپن و ژاپن آیندهاین در انتهای . اندساختارها معرفی شده

مورد نظر  هایاجتماعی فرصتدر بخش مربوط به رویدادهای . اقتصادی و سياسی بررسی شده است

 علم و فناوری و نگاریآیندهتوكيو، در بخش علمی عوامل رونق گرفتن  2020ژاپن از برگزاری المپيك 

 .در بخش اقتصادی ابهام آینده اقتصاد ژاپن مورد بررسی قرار گرفته است

 

 پژوهي آيندهفصل اول ـ مروری بر تعريف و تحول 

گرا را گرا یا تجربهعلم اثبات. بشری است 3كوچكی از دانش نسبتاًمجموعه رگرا( زیاثباتنوین ) 2علم

ها و معلوماتی دانست كه براساس تجربه یا آزمایش منظم و قابل كنترل از دانستنی ایتوان مجموعهمی

 اما از دوران تجدید حيات علم ،رفته است كاربهدر طول قرون متمادی  اگرچهواژه علم . شودمیحاصل 

 ،دیگر، انسان عبارتبه. ی تجربی و آزمایشی( منحصر شده استهادانستنی) در این معنا - رنسانس –

« علم»، رنسانسبلكه قبل از دوران  ،نكرده است گردآوری معلومات خود را همواره به این روش

در رویكرد ی تحقيق هال قرن شانزدهم روشاز اوای. رواج داشت« دانستنی»عنی عام آن ی معنایبه

مند اركان اصلی و نظام گراهدفی هاو كاوش گيریاندازهتجربه، آزمایش، . تثبيت شد گراییاثبات

 . اندگرایانهی تحقيق اثباتهاروش

نگرش  ،دیگر علم عبارتبه. ای برای كشف واقعيت از طریق تجربه شخصی استرویكرد ویژه ،علم

 . (1390)فيضی،  دهدئه میهای تحقيقاتی اراعاليتای به فویژه

                                                 
1  . Information Society 

2  . Science 

3  . Knowledge 
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جوامع بشری شاهد . گرایانه استگستره وسيعی از دانش بشری فراتر از دسترسی علم اثبات

سياری مورد تردید قرار ی علمی بهاشناسیو روش های شگرفی است كه نظریههاتحوالت و دگرگونی

 مندانه فلسفی را به چالش كشيدهردی خهاپردازینظریهی كهن و هاآموزه ،های نویننظریهاند. گرفته

ی باز، تنها آغازی بر این های پيچيده و سامانههانظریه آشوب، سامانه یی چونهاپيدایش نظریه. است

 . (1389 دوران آشوبناك است )خزایی،

تواتر و نرخ تر است و تكامل منطق از منطق ارسطویی به منطق فازی كه به تفكر انسانی نزدیك

شناسانه مفاهيم معرفت بازاندیشیی نوینی برای هازمينه كندمیرا به زبان ریاضی بيان  هاتعميم گزاره

 . ایجاد كرده است

 

 بازانديشيمجالي برای  پژوهيآينده. 1-1

یی تعریف هاسازی واژهآیندهو  4شناسیآینده 3،نگاریآینده 2،پژوهیآینده 1،اندیشیآیندهپردازی، آینده

 آیندهریزی دهی و برنامهدانشی جدیدند كه به شناخت، تحليل، ساخت، شكل شده در حوزه

 . (1391 )سالمی، قابل مشاهده است 1در شكل  و ارتباط این مفاهيم با یكدیگرزنجيره . پردازندمی

 

 پژوهيآيندهزنجيره و ارتباط مفاهيم . 1شكل 

 
 

طبيعت،  مندینظامی و آشكار شدن با فرا رسيدن عصر روشنگری و نوزایی و غلبه علوم تجرب

ی هاتوانمندی نظریه برمبتنیپيدایش علوم جدید . شد بازاندیشینيز همچون مفاهيم دیگر  آینده

                                                 
1  . Future Thinking 

2  . Futures Studies 

3  . Foresight 

4  . Futurology 
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 مثابهبه كهمفهوم و واژه فراگيری در علوم شد  1«بينیپيش»به این ترتيب كه . بينی بودعلمی در پيش

بينی در سنجش بر پيش گرایانتجربهزیاد  تأكيد. رودمی و هرفت كاربهیكی از مراحل آزمودن هر نظریه 

تنها به  ،كه تا پيش از آن هابسياری از نظریه. به گسترش این حوزه كمك بسياری كرد هانظریه

 توانمی ازجمله. شدندنيز مسلح می بينیپيشپرداختند، ناگزیر باید به قدرت توصيف و تبيين امور می

 توسعه و ظهور به كه هاییفعاليت د،كر اشاره پذیرفت انجام اقتصاد حوزه در كه هاییفعاليت به

 . انجاميد 2اقتصادسنجی

 3،ای قطعیآیندهپنهان بود، اصل وجود  هانگریپيشو  هابينیپيشفرض اصلی و مهمی كه در 

كامل  صورتهبرا  آیندهتواند مییك بهترین نظریه وجود دارد كه : ثابت و ناگزیر بود ،صلب 4،حتمی

 . (1388 كند )شماعی، بينیپيش

انتخاب  ،هر تصميم فردی. گيردمی كاربهاین نظریه را در زندگی فردی خود  بشر هوشمندانه و خودكار

رفتن و مهيا شدن برای آن  آیندهبنيان خرد انسانی به پيشواز . مطلوب را در خود نهفته دارد آیندهیك 

ی هاپذیر و پيچيدگیتأثيرگذار، تأثيردر جوامع انسانی با توجه به عناصر متكثر بست این نظریه اما كار. است

 . دهدقرار می پژوهانآیندهی رو پيششماری ی محتمل بیهاآیندهرو به افزایش دنيای مدرن 

ها در دنيای مدتوالی و سرعت پيشا ،پيچيدگی. استپایداری سرشار از عدم قطعيت و نا ،آینده

 بشر با همان آهنگی كه به سمت تخریب محيط. پایداری و حيرت استورود به عصر نا مثابههبامروز 

 ،های جدیدفناوری. كندمی، ابداعات و فناوری فراهم داردگام برمیزیست و زوال منابع طبيعی جهان 

دید رقبا را حذف بنيان نوپهای دانشاقتصاد. زنندمی رقابتی فراگير در حوزه اقتصاد و فرهنگ را دامن

نوردند و همه های ملی و سياسی را درمیمرزهای حاكميت ،ی نوین ارتباطاتیهاكنند و فناوریمی

 . كنندها و هنجارها را متهم میاندیشه ،هاارزش

ها، بقا و افزایش سهم از ثروت و قدرت جهانی و تسلط بر پایداریدر این جوالنگاه تحوالت و نا

دنيای در  پژوهیآینده. افته استیهای جوامع پيشرو و توسعهدغدغهاز  ،طبيعیمنابع رو به زوال 

ی هاآیندهدر ایجاد تغييرات دلخواه برای محدود كردن  دستیپيشگری و نيازمند كنش ،متالطم مدرن

، آیندهی آتی، تسلط بر هاگيری آن در عمل و رقابتكاربهو  پژوهیآیندهچيرگی به دانش . بدیل است

 . آوردرا فراهم می سازیآیندهی هارفع ابهام از آن و زمينه

كه هستيم  گشایدمیرا  آیندهمجال بازاندیشی در معماری  پژوهیآیندهی بنيادین هاطرح پرسش

و جایگاه كنونی ما در جهان امروز كجاست؟ روندها و رویدادهای گذشته چگونه شكل گرفته است؟ چه 

                                                 
1  . Prediction 

2  . Econometrics 

3  . Certain 

4  . Deterministic 
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 این روندها و رویدادها شده است؟ روندهای كنونی كدام گيریشكلایی باعث هظرفيتیو بی هاظرفيت

ی هاهایی باید ایجاد شود تا رویدادمطلوب ماست؟ چه ظرفيت آیندههایی در است و چه رویداد

به رویدادهای كنونی و باید مطلوب چيست؟ چه واكنشی  آیندهمان را فراهم كند؟ تصویر ما از مطلوب

یك از آنها را تضعيف كنيم؟ چه اقداماتی موجب را تقویت كنيم و كدام هااشيم؟ كدام روندآتی داشته ب

 . . . بدیل مطلوب ماست؟ آیندهی محتمل كدام هاآیندهكاميابی ما خواهد شد؟ از ميان 

عمومی را متأثر  یهاسياستو  ها، تصميمیندهآبه شيوه فز آیندهژوهش در حوزه در حال حاضر پ

 عنوانبه پژوهیآیندههای تازه و رهایی از تهدیدها از ها برای كشف فرصتاست و بسياری از دولت ساخته

در رویكرد تازه، تحول آگاهانه جوامع بشری را  پژوهیآینده. اندبهره گرفته سازیابزاری كارآمد برای تصميم

غييرات اجتماعی و فرهنگی و مراد از این تحول و دگرگونی، بررسی و هدایت ت. هدف قرار داده است

 روندهای رویدادها و شاهد بشری جامعه معاصر حيات گوناگون هایعرصه. است آیندهاقتصادی در 

 نوپيدا، یروندها و رویدادها این. ندارد وجود ما اندیشه و خاطره در آن از ایكه هيچ پيشينه نوپدیدی است

 . ندارند ما ذهنی پيشين الگوهای و هاتجربه با بیتناس كه زنندمی رقم را ایتازه غایت به شرایط

 معرفتی كه دره هستيم گسستی و سازگسل روندهایی و رویدادها در معرض دیگر ما عبارتبه 

و  خطی هایریزیو برنامه هانگرش ،قياس بر همين و كنندمی ایجاد آیندهو  گذشته ميان را ژرفی

 رویدادهای از شمار زیادی در كمدست ،و تحليل روند نگرهپروری گذشتو الگو رفتارشناسی سنتی،

 . (1389 )خزایی، شد خواهند ارزشبی و اعتباربی ،پيرامونی جهان

 

  پژوهيآيندهسير تدوين و ترويج . 2-1

 پژوهانآینده یهاتالش كه است كرده تدوین را ایتاریخچه 2الون دانشگاه از 1اندرسون جانا خانم

 نام كنار در رشته این بزرگان از بسياری نام .(2006)اندرسون،  كندمیبيان  پژوهیآینده در ترویج را

 به تاریخچه این در آنها آثار از مختصری معرفی همراهبه سياسی احزاب حتی و نشریات سسات،مؤ

مدرن و روند  پژوهیآینده مرور این تاریخچه طوالنی در فهم درك جهانی از. خوردمی چشم

 3.گيری آن بسيار مفيد استكلش

 

 

 

                                                 
1  . Janna Anderson 

2  . Elon University 

3  
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 پژوهي در جهانتاريخچه آينده .1جدول 

ی هازمان

 اوليه

مطالعات مستند . توان تا آغاز جوامع بشری دنبال كرددر ذهن بشر را می آیندهاندیشی و تصور آیندهریشه 

های پيشرفته بشری مدنتوان گفت كه بسياری از تمیاما  ،اندخيلی دیرتر ثبت شده پژوهیآیندهدر مورد 

نگری را آیندهریزی و های پایه برنامهتمایل داشتند كه تفكر ویژه خود را برای آینده طراحی كنند و روش

توسعه  2ل با عدالت كامل را در كتاب جمهوریآمفهوم جامعه ایده 1افالطون ،فيلسوف یونانی. اندگرفته كاربه

 . شد آیندهمتفكر برای تصور  هابخش ميليونداد و دیدگاه وی الهام

1516 

. بدون فقر و بدبختی منتشر كرد آیندهای در افالطون، با ترسيم جامعه «جمهوری»را برپایه  «اتوپيا» 3تامس مور 

. آباد هم ترجمه شودی ناكجااتواند به معنمیاست كه  place معنایبه toposو  not معنایبه euتركيب  «توپياا»

كاوی قلمداد كنند، اما بعضی دیگر آن را طنز آیندهمبنای  عنوانبهرا  ،دگان تمایل دارند تصویر جامعه موربعضی خوانن

 «توپياا»حال از زمانی كه داستان مور منتشر شد عبارت  هر در. دانندمیآشكار مشكالت انگلستان در آن دوره 

. ام نيازهای مردم با سعادت محقق خواهد شدمطلوب و مثبت بشری شناخته شد كه در آن تم آینده عنوانبه

و  هانوعی فناوری اتوپيایی پيشنهاد داد و اقدام به طراحی ماشين 1980تا  1940ی هابعدها در دهه 4باكمينستر فولر 

 . هایی كرد كه ممكن است بتوانند در رسيدن به چنين اتوپيایی كمك كنندخانه

1845 

این نوع مقاالت . االتی درباره پژوهش و پيامدهای آتی آن اقدام كردندیی به انتشار مقآمریكادانشمندان 

امتياز دفتر ثبت  تدوین شد كه در كاربردهای اختراعات افرادی كه ایصفحهبار در یك روزنامه یك خستينن

ن تریعنوان كهن «، كارهای جالبمیاصول عل ،اختراعات نو». را گرفته بودند متمركز بود آمریكااختراع 

 هایذكر است تعداد بسياری مجله در زمينههالزم ب. ستآمریكامنتشر شده در  ایرشتهبيننشریه پياپی 

 . اندمنتشر كرده آیندهوجود دارد كه تعدادی مقاله درباره  در یك رشته خاص() تخصصی

1848 

ی اتحاد هابرنامهاهداف و  كهنگاشته شد  6و فردریش انگلس5مانيفست حزب كمونيست توسط كارل ماركس 

های باالتر و نظام كنونی این سند یك انقالب كارگری برای سرنگونی طبقه. كردمیكمونيست را تشریح 

این . پيشنهاد دادرا طبقه و واگذاری منابع به یك جامعه بی و اشتراك حكمرانی ریزیبرنامهتوسعه از طریق 

. و همچنين یكی از مضرترین آنها خوانده شده استاسناد سياسی  ترینگذارتأثيریكی از  عنوانبهسند 

ها نفر به قدرت رسيد و ميليون 8،جوزف استالين. روسيه را رهبری كرد 1917انقالب اكتبر  7،والدمير لنين

  .ی بزرگ قربانی شدندهاو پاكسازی ها(زندان) گوالگ ،در قحطی

ی هادهه

و  1860

1870 

نكردنی  ی باورهابينیبا پيشرا  آیندههای مربوط به ای از رمانموعهورن مجنویسنده مشهور فرانسوی ژول

نقل وجابجایی و حملكه مفهوم وی قبل از آن. منتشر كرد آینده برای جلب توجه و پرورش عالقه عمومی به

 «دریافرسنگ زیر  هزار بيست»و  «سفر به ماه». سرایی كردباره داستاناین ود دردر فضا و زیر آب ابداع ش

 . ها بودندتعداد زیادی از این داستان دو نمونه از

1872 

علم و فناوری  آیندهمقاالتی درباره  این ماهنامه حاوی. شد تأسيس Popular Scienceیی آمریكاماهنامه 

به  این نشریه به مرور زمان جایگاه محكمی ميان مخاطبان یافت و. استی عمومی هابا تمركز بر خواننده

توان میتا جایی كه ارائه كرد ارمغان آورد  بهتواند میچه  آیندهن گسترده خود تصاویری از اینكه مخاطبا

                                                 
1  . Plato 

2  . The Republic 

3  . Thomas More 

4  . Buckminster Fuller 

5  . Karl Marx 

6  . Friedrich Engels 

7  . Vladimir Lenin 

8  . Joseph Stalin 
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 . اكنون هفت ميليون خواننده دارداین ماهنامه هم. گذار بودتأثيراندیشی آیندهگفت بر 

1893 

را  1993ات خود از سال های سرشناس توقعییآمریكانفر از  74كلمبيا،  یبخشی از نمایشگاه جهان عنوانبه

اما موفق به  ،بينی كردندها سفر هوایی و ترن هوایی را پيشآنها در این نوشته. به رشته تحریر درآوردند

شما تصور  اما اگر ،آیندمی نظربهحاضر مضحك  درحالها بينیبسياری از این پيش. حدس خودرو نشدند

 امتحان كنيد!  است،كار آسانی  آیندهسال  100زنی كنيد گمانهمی

1903 
را در  «های مكانيكی و علمی در ذهن و انگيزه انسانواكنش پيشرفت بينیپيش» مقاله 1هربرت جرج ولز

ولز . را تبيين كرد «آیندهعلم »وی مفهوم . منتشر كرد 2نقد و بررسی نامههفته نام بهیك مجله بریتانيایی 

 . به نگارش درآوردرا  «جنگ دنياها»و  «اشين زمانم»شامل  آیندهیی درباره هاهمچنين رمان

ل دهه اواي

و  1900

جنگ 

جهاني 

 اول

در ساختارهای  یشیاندآیندهمنجر به  هاتالشتجميع  ،ای قبل، حين و بعد از جنگ جهانی اولهسال در

ر به ایجاد كميته ها در روسيه منجكمونيست 1917ین، انقالب اكتبر ا بر عالوه. اسر اروپا شدنهادی در سر

ای برای روسيه ساله( و ده1928) سالهی پنجهااین كميته برنامه. شد 1921در سال  3گوسپالن ریزیبرنامه

ر ایتاليا به قدرت د 1943تا  1922ها از ی فاشيستوقت .و سپس برای اتحاد جماهير شوروی توسعه داد

 . كردندمیاضی و تمركز كنترل بر همه منابع را دنبال توسعه ار ،قدرت ملی آیندهاز  هاییرسيدند برداشت

1921 

و  1984های نفوذ بر رمانذی یك اثراین رمان . را نوشت 5شهرویرانروسی اولين رمان درباره  4یوگنی زامياتين

گذاری شماره ،جای نامگذاریت و یك ملت مملو از افرادی كه بهرا در جهانی با یك دول آیندهدنيای قشنگ نو كه 

در انتهای داستان پيشوا با . است «ما»همان  «خدا»و  «من» همان «شيطان»داد كه در آن اند نشان میشده

 6جان استوارت ميل. شودمیشده داستان مانع انقالب  گذاریشمارهو تمام افراد  503D ،گوینده)حذف(  جراحی

 . ه استبرد كاربه 1868را در سال  «شهرویران»اولين كسی است كه عبارت  ظاهراً

1929 

 7ایاالت متحده یك كميته پژوهشی درباره روندهای اجتماعی به سرپرستی ویليام آگبرن جمهوررئيس

 منتشر 8«روندهای اجتماعی اخير در ایاالت متحده»گزارشی با نام  1933این كميته در سال . تشكيل داد

نظریه . ه استاستفاده كرد آیندهبرای  و كاربست آنها بندی روندهااز آمار قدیمی برای چارچوب، آگبرن. كرد

گذاران انجمن مطالعات وی یكی از بنيان. ه استكرد تأكيدبر روندهای اجتماعی  و نوآوری او بر نقش فناوری

 . است پژوهیآیندهی استاندارد هایكی از روش 9او همچنين مبدع ارزیابی فناوری. فناوری است

1929-

1939 

اجرای برنامه مهندسی اجتماعی شد  بخشالهام 10لتوزبرای دولت زمان فرانكلين ر آمریكاگ در ركود بزر

 عنوانبهبه این اضطرار ملی اكنون  هاواكنش ،گرفتمیبر را در11دره تنسیاجتماعی و توسعه  تأمينكه 

 ،تحليل كردندهای گذشته و كنونی را مقامات مسئول وضعيت. شودمدرن نگریسته می پژوهیآیندهكليد 

های بدیل و نتایج محتمل آنها را توصيف كردند و آینده ،بينی كردندای پيشرا بدون هيچ مداخله آینده

                                                 
1. H.G.Wells 

2. The Fortnightly Review 

3. Gosplan 

4  . Yevgeny Zamyatin 

5  . Dystopian 

6  . John Stuart Mill 

7  . William F. Ogburn 

8  . Recent Social Trends in the United States 

9  . Technology Assessment 

10  . Franklin D. Roosevelt 

11 .  Tennessee Valley 
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 . ، انتخاب و اجرا كردندآیندهگذاری با هدفرا  هااین یافته برمبتنیی یهاسياست

تا  1933

و  1943

جنگ 

جهاني 

 دوم

انرژی مردم در این جامعه بر اهداف گزینش شده . تشكيل دادآلمان نازی یك جامعه یكپارچه و منسجم 

متمركز شده  (یی از جامعههابا استثنا كردن و حتی از بين بردن بخشبرای ایجاد یك نظم اجتماعی جدید )

طرحی جامع شامل  1936در سال  1طرح گورینگ. اعالم شد 1933در سال  سالهاولين برنامه چهار. بود

اسر جهان را گ جهانی دوم بسياری از رهبران سرجن. مزد و حتی كنترل شرایط كار بوددستكنترل توليد، 

. ملی همه جا شكفت ریزیبرنامهبعد از جنگ . مدت سوق دادو كوتاه بلندمدتی هابه تدوین برنامه

یشی در اندآیندهكردند كه و بررسی  نگری غورای در پيشسابقهصورت بیها بهها و كمونيستكاپيتاليست

 .شدمیرا نيز شامل  سازیفرآیند تصميم

1939 

ی محتمل را به نمایش هاآیندهاز  هاآخرین برداشت «دنيای فردا»نمایشگاه جهانی نيویورك با عنوان 

 2«فيوچراما»برای اینكه از  هامدت ،مردم. كننده داشتميليون بازدید 25مهمی بر  تأثيراین رویداد . گذاشت

ماكت  500.000را كه شامل  آینده دقيقه این مدل 10ماندند تا در عرض ر صف منتظر میبازدید كنند د

ارتباطاتی كشور بود را مرور  یهاشاهراه خودرو با معرفی ایده شبكه 50.000طراحی شده و  هایساختمان

 . تخيلی بود ـ گردهمایی جهانی علمیاین نمایشگاه همچنين ميزبان اولين. كنند

1942 

را در داستان  «سه قانون رباتيك» 3تخيلی ایزاك آسيموف -ص زیست شيمی و نویسنده علمیمتخص

بات باید دستورات را ور .2. یك روبات نباید به یك انسان آسيب برساند .1: طرح كرد 4«فراری»كوتاهش 

زمانی كه این  بات باید از خود محافظت كند تاور .3. اطاعت كند جز زمانی كه با قانون اول در تضاد باشد

پایه بر «بات هستمومن ر»وی مبدع واژه روباتيك است و فيلم . ی اول و دوم در تضاد نباشدهاكار با قانون

 ترینگذارتأثيراز  كه یك نویسنده پركار علمی بود،او همچنان. نگرانه او ساخته شده استآینده كارهای

 . ودرشمار میتخيلی در قرن بيستم به -ی علمیهانویسنده

1943 

 1954تا  1943از  هااز تمام رشته متفكران سيستم. آغاز شد 6درباره سایبرنتيك 5ميسی یهاهمایش

در پردازش  8كوالكمككار وارن 7،آمدند و كارهایی مانند اساس نظریه اطالعات كلود شانونمیهم گرد

گفتمان سایبرنتيك از طریق شدن  و عمومی 9ی دودویی جان فون نویمانهااطالعات عصبی، كار سيستم

 مخابرات، ،هادر این همایش هاپردازان سيستمنظریه. مطرح شد هادر این نشست 10نوشته نوربرت وینر

 . كردندرا مطالعه می هاسازمانمانند  هاها و دیگر شبكههای زنده، ماشينكنترل، بازخورد نظارتی در سيستم

دهه 

تا  1940

دهه 

1960 

ملت جدید از كشورهای مستعمره اروپایی و ایاالت متحده  - دولت 120نزدیك  ،ی دومبعد از جنگ جهان

و روابط متقابل و ظرفيت  كرد برابر ی جهان را سههاكشورتعداد  تقریباًرویداد این . تشكيل شدند

ی بيشتر به هایهال ،تر شدپيچيده ریزیبرنامهو  سياستگذاریهمچنين  ،داد افزایش را های ائتالفهازیرگروه

 . فرض كنند نوینی رای هاآیندهاضافه كرد و به رهبران جدید اجازه داد  آیندهمعادالت 

                                                 
1  . Herman Goering 

2  . Futurama 

3  . Isaac Asimov 

4  . Runaround 

5  . Macy Conferences 

6  . Cybernetics 

7  . Claude Shannon 

8  . Warren McCulloch 

9  . John von Neumann 

10  . Norbert Wiener 
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1946 

ی توليد هاگزارش. و شركت هواپيمایی داگالس ایجاد شد آمریكاتوسط ارتش نيروی هوایی  1كانون تفكر رند

این كانون به  مطالعات 1970در سال . بودند فناوری نظامی متمركز آیندهابتدا روی  ،شده این كانون تفكر

هایی درباره مزایای بالقوه مراكز تشخيص سكته مغزی و نظامی معطوف شد و گزارشغيرمطالعات 

ی هاپژوهشگران رند بخش زیادی از روش ،هابرای سال. ندمنتشر شد ترتأثيرگذاری شهری هابيمارستان

. دادندشوند را توسعه كه امروزه استفاده می كامپيوتری یهازیساشبيه و دلفی روش مانند پژوهیآینده

 . دنيا در اختيار دارددیگر  و كشورهای آمریكا در ی متعددهادر مكانرا نفر  1600 مؤسسهكنون این اهم

1955 

با اغلب ) هابا درك اینكه علم سامانه 1988این انجمن در سال . شد تأسيسی عمومی هاانجمن پژوهش سيستم

علوم  المللیبينضروری است، به انجمن  هاآیندهشود( برای فهم چگونگی آشكار شدن میعنوان سایبرنتيك خوانده 

 هاسيستم شناسیروشاین گروه به كاربردهای عملی . ( تغيير نام دادorg. isss. www//: http)2هاسيستم

 شوند.توسط این مؤسسه بررسی میخودكار و جاندار  هابرای مثال كاركرد شبكه. نگردمیحل مشكل  عنوانبه

 

های تخيلی كه ایده دستگاه -یك داستان كوتاه علمی. را نوشت« 4اتوفيس»رمان  3دیك كيندرد فيليپ

يشگوترین پ عنوانبهاست و  6«روتيغ»بخش فيلم وی نویسنده داستان الهام. را ارائه داد 5خودجایگزین

 «تمرین ذهن آیندهسناریوهای »و  «جهان جایگزین». ه استتخيلی مورد توجه قرار گرفتـ پژوه علمی آینده

 . ه استدامن زد را پژوهیآیندهاو مسائل و موضوعات جدیدی درباره 

1956 

دانشمند سيستم  این اقتصاددان و. را منتشر كرد «دانش در زندگی و جامعه: یك تصویر» كتاب 7كنت بولدینگ

یك از این تصاویر مستقل ساخته شده از نتيجه همه ای از تصاویر است از آنجا كه هرسلهكه دانش سل كندمیبيان 

مرج را ودانش هرج :او معتقد است. تجربيات گذشته صاحب آن است دانش ارگانيك و درحال رشد و تحول است

برای درك  پژوهانآینده. بود ((ISSS هاالمللی علوم سامانهن بينوی یكی از اعضای انجم. كندمیبه نظم تبدیل 

 . نداهاستفاده كرد «یك تصویر»از ایده  نگرندرا می آیندهاینكه مردم چگونه آشكار شدن 

1959 
 ،دستپایين در»ضمن سخنرانی خود با عنوان  آمریكابرنده نوبل فيزیك در انجمن فيزیك  8،ریچارد فاینمن

 . كرد بينیپيشنانوتكنولوژی را  «دارد وجود ادیزی فضای

دهه 

1960 

 آیندهنظریه  11،انستيتو تحقيقاتی استنفورد 10بنيانگذار مركز گسترش تحقيقات  9انگلبارت داگالس

مانند . فناوری و نسخه اصلی بسياری از عناصر و عوامل تعامل بين انسان و كامپيوتر را توسعه بخشيد

قرار  برداریبهرهمورد  هارمتن و موشواره كامپيوتر كه برای دههبَی مشاركتی، اَهاافزارمنر 12،مپنمایشگر بيت

ی انسانی كامپيوتری برای هااز شبكه برداریبهرهاو بيش از چهل سال یكی از حاميان صریح . ه استگرفت

ترش درك گس»در گزارش پژوهشی  1962سال  این فلسفه به بهترین نحو در. حل مشكالت جهانی بود

                                                 
1  . Rand  

2  . International Society for the Systems Sciences 

3  . Philip K. Dick 

4  . Autofac 

5  . Self-replicating Machine 

6  . Blade Runner 

7  . Kenneth Boulding 

8  . Richard Feynman 

9  . Douglas Engelbart 

10  . Augmentation Research Center 

11  . Stanford Research Institute 

12  . Bitmap 

http://www.isss.org/
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 . بيان شده است «چارچوبی مفهومی: بشری

در این . توسعه دادند آیندهبا كمك هم روش دلفی را در مطالعات  2و اوالف هلمر1تئودور جی گوردون

به اشتراك  را طی چندین بار پرسش مستقل آیندهاز  را ی خودهاروش گروهی از متخصصان برداشت

گوردون و . ی خود را اصالح كنندهاكنندگان پاسخآید كه شركتمیم و هر بار این امكان فراه گذارندمی

این یك . ی فناورانه را تحليل كردندهاپيشرفت آیندهانجام دادند و  «رند»اولين دلفی خود را برای  ،هلمر

این دو سپس در . پژوهی بود و به تمركز و انگيزش این جنبش كمك شایانی كردآیندهگام مهم در توسعه 

بينی روندهای پنج تا پنجاه بنيان گذاشتند و به پویش و پيش IFTF)(3 آیندهبرای  ایمؤسسه 1968ل سا

داد و به سایر میی نظامی انجام نهای مشابه، این سازمان پژوهشهاسازمانبرخالف . پرداختند آیندهسال 

 . ددامیمشاوره ارائه  هاسازمان

1960 

 المللیبين انجمن ،هلن همسرش و 4ژوونلدی لسوف فرانسوی برتراندو في نگارروزنامهاقتصاددان، 

 واژه از زبان فرانسوی در. داده است ادامه خود كاربه امروزبه  تا كه كردند ازیاندراه را 5پژوهیآینده

«futuribles» آینده المللیبين انجمن. شودمی استفاده پژوهیآینده برای (AIF) عنوان با اینشریه 

 . پردازدمی آینده هایافق ارائه و بينیپيش تحليل، به این نشریه منتشر كرد؛ پژوهیآینده

 

را  «ایدرباره جنگ گداخت هسته»شاغل بود نوشته  «رند» مؤسسهپرداز نظامی كه در نظریه 6هرمن كان

جنگ استفاده كرد و توجه بينی عواقب برای پيش هاو نظریه بازی هامنتشر كرد و در آن از نظریه سامانه

ی هاخوانندگان را به دوران پس از جنگ جهانی سوم تا جنگ جهانی چهارم كه ممكن است در زمان

اتفاق مكس هی بعد بهارا ترك كرد و در سال «رند» مؤسسه ،كان. اتفاق بيافتد جلب كرد آیندهمختلف در 

یك مركز به  1970در سال  هودسون .ذاشتندو هودسون را بنيان گانستيت 8،و اسكار رابنستين 7سينگر

 . بودمبدل شده  وقتو نيمه وقتمشاور تمام 130پژوه پيشرو با آیندهاتی تحقيق

1961 

این جلد اول . شناس هلندی منتشر شدجامعه 9،نوشته فردپوالك «آینده تصویر»ترجمه انگليسی كتاب 

عنوان  باو جلد دوم  «آیندهبينی یابی حال، پيشجهت تشریح گذشته،: آینده تصویر»با عنوان كتاب 

 آینده بهدر زندگی اختصاص او انتشار یافت. عمده كارهای  «، تخریب فرهنگآیندهشكنی تصاویری از بت»

 آیندهگيری در جهت تأثير آیندهی یك جامعه از هااو مدعی شد برداشت. شتانسان و جامعه اختصاص دا

خود  «فقر تصورات اجتماعی»وی جوامع امروزی باید  از نظر. اثرگذار استارتقای آن آن دارد و در سقوط یا 

 .ا بتكانند و بازآفرینی كنندر

1962 
چاپ و  تأثيراین كتاب درباره . آورد را به رشته تحریر در 11«كهكشان گوتنبرگ»كتاب  10مارشال مك لوهان

 بينیپيشهمچنين نویسنده در این كتاب به . دی غربی و جهانی بوهادر تغيير شكل فرهنگ 12نگارش آوایی

                                                 
1  . Theodore J. Gordon 

2  . Olaf Helmer 

3  . Institute for the Future 

4  . Bertrand de Jouvenel 

5  . the Association Internationale de Futuribles 

6  . Herman Kahn 

7  . Max Singer 

8  . Oscar Rubenstein 

9  . Fred L. Polak 

10  . Marshall McLuhan 

11  . The Gutenberg Galaxy 

12  . Phonetic 
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توانند سازماندهی میی تجاری هایك نگاه پيشرو درباره اینكه چگونه فناوری. اینترنت پرداخت تأثيرقدرت و 

توان انتظار داشت و میكه  1«دهكده جهانی» آیندهبيشتر به عواقب منفی  نویسنده. شناختی را تغيير دهند

 تربزرگ برادر آید،می بيرون ما احساسات كه طورهمان» مانند. نگریسته است شده نیبيپيش در این كتاب

 تنها تكنولوژی، ذاتی اتتأثير و تعليّ مورد در ناآگاهی از» :همچنين وی نوشته است. «رودمی درون به

 .«شد خواهد ما نصيب فاجعه

 

 تأثير مورد در سؤاالتی كتاب این در وی. دآور در نگارش به« خاموش بهار» عنوان با كتابی 2 كارسون راشل

آگاهی  آغاز و هااكوسيستم روی تغييرات این تأثير ی توليد شده توسط انسان وشيميای تغييرات

ی هاجنبش و زیستمحيط پژوهیآیندهی بخشالهامدر  مهم نقشی او كتاب. كرد مطرح محيطیزیست

 . داشت صنعتی دنيای در محيطیزیست

 

تخيلی در قرن حاضر  - یكی از سه نویسنده برتر علمی عنوانبهكه  3پركار آرتور سی كالرك و مخترعنویسنده 

منتشر  «آیندهنيمرخ » نامبهیك اثر غيرداستانی  5(الینینها آنسون و رابرت 4همراه ایزاك آسيموف ) آیدشمار میهب

باالبر »ایده  كنندهابداع ،كالرك. تاب درج شده استدر این ك آیندهدرباره  اوی هاای از نوشتهمجموعه كه كرد

ی فضایی را منسوخ هادوران برساند و سفينه درحالرا به ایستگاه فضایی  هاتواند اجسام و انسانمیاست كه  «یفضای

 ربرد را مطرح كردهای ارتباطاتی دورله عنوانبه هاهمچنين او یكی از اولين افرادی بود كه ایده استفاده از ماهواره. كند

 به ،كوبریك استنلی توسط 1960 سال در كه كرد تأليف «یفضای ادیسه: 2001 سال» عنوان با كتابی وی. (1945)

 .1: وضع كرد بينیپيشوی سه قانون برای . ستهاآیندهاین اثر داستان كالسيك . شد تبدیل نام همين با فيلمی

 اما. است گفته درست یقين به قریب احتمال به است، ممكن چيزی گویدب سالخورده اما برجسته، دانشمند هرگاه»

 از ممكن محدوده كشف راه تنها» .2 «.كندمی اشتباه زیاد احتمال به است، غيرممكن چيزی بگوید كه گاهآن

 گردی برسد، پيشرفت از حدی به یوقت فناوری هر» .3 «.است غيرممكن درون به ممكن از پيشروی كمی غيرممكن،

 .«كرد تفكيك جادو از را آن تواننمی

1963 

یی درباره جمعيت، اقتصاد، هابا فصل «روتحول جهان پيش»در كتاب خود با عنوان  6،فردیناند لوندبرگ

او به تكامل یكنواخت قائل است و . كندمیگرای تاریخی را اتخاذ موضع یك ماده ،حكومت و تحصيالت

وی . ی برای رهایی جهان از وابستگی صنعتی به غرب وجود ندارداندازچشم آیندهسال  150گوید كه تا می

ای را ی منطقههاپيوندند و با قوانين معينی قدرتمیبه هم  هاشود و ملتمیمذهب منسوخ  كندمیادعا 

 . ای استدهندهتكان هایساز بحثاین ادعا زمينه. دهندمیشكل 

 

این كتاب در زمان خود یك كار . كرد را منتشر «زنیهنر گمانه»ژوونل كتابدی پژوه فرانسوی برتراندآینده

یشی ارائه كرد و اندآیندهاین اثر یك مبنا و پایه برای . مدرن بود پژوهیآیندهكليدی در توسعه مطالعات 

 . حياتی است پژوهیآیندهتبيين كرد كه چرا و چگونه 

1964 
 در اما ،كنيممی رانندگی آینده سمت به ما» :نوشت «امتداد انسان: رسانهفهم »لوهان، در كتاب مك مارشال

 .«دهدمی نشان را سر پشت تصویر كه است خيره ایآیينه به نگاهمان مسير، تمام

 
ميليون نفر بازدیدكننده  51نيویورك كه برای بار دوم در این قرن برگزار شد، ميزبان  المللیبيننمایشگاه 

( كه شامل 2نزدیك به نيمی از آنها از فيوچراما ). نها هزینه بازدید از نمایشگاه را پرداخته بودندبود كه همه آ

 . ی از هتلی در ماه و هتل زیر آب بود بازدیدكردندهایماكت

                                                 
1  . Global Village 

2  . Rachel Carson 

3  . Arthur C. Clarke 

4  . Isaac Asimov 

5  . Robert A. Heinlein 

6  . Ferdinand Lundberg 
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تا  1965

1973 

این نشست برای . را برگزار كرد 2000یی علوم و فنون اولين نشست كميسيون سال آمریكاآكادمی 

 1،گزارش دانيل بل. رفت تشكيل شدمیانتظار  2000ی فرضی و مشكالتی كه در سال هاآیندهدهی شكل

 1973در سال  «بينی اجتماعیجسارت پيش: صنعتی فراروجامعه پسا»به این كميسيون با عنوان  پژوهآینده

 1960سط دهه در اوا. شد پژوهیآیندهی این كميسيون نقطه عطفی در مطالعات هافعاليت. منتشر شد

ی هافراتر از نگرانی پژوهیآیندهالمللی شد و حجم قابل توجهی از كارهای بين پژوهیآیندهشبكه متفكران 

 . نظامی امتداد یافت

1966 

ای با عنوان رشتهبرانگيز از مقاالت بينتحسين هاییمجموعهمتولد مجارستان  2ژوليوس توماس فریزر

گروهی  وسيلهبه «مطالعه زمان»بر بيش از ده شماره مجله  وی همچنين. را تجميع كرد «صداهای زمان»

كليدی بر تفكر روی  تأثيرو افعاليت . كرد نظارت داشت تأسيس «مطالعه زمان المللیبينانجمن » نامبهكه 

یك حركت خطی از  توانيمی تفكر نمیهاو برای بعضی روش هادر بعضی فرهنگ. ماهيت زمان داشت

حركت  نه زمان و این كه انسان چگونه در آتعاریف متنوعی دربار. فرض كنيم آیندهحال و گذشته به 

 . وجود دارد كندمی

 

 مؤسسهدر سطح دانشگاهی را در دانشگاه ایالتی و  پژوهیآیندهی هایكی از اولين دوره 3جيمز دیتور

در  5نشگاه مطالعات اجتماعی نيواسكولنيز یك دوره در دا 4آلوین تافلر. تكنيك ویرجينيا تدریس كردپلی

گره خورده بودند با  پژوهیآیندهبا مطالعات  نحویبهصدها دوره جداگانه كه  1973در . نيویورك ارائه كرد

شناسایی و مطالعه سناریوهای محتمل . شدو كانادا تدریس می آمریكای های مختلف در دانشگاههاروش

 .ی مهم اجتماعی محسوب شدهاگذاری بر احتمال وقوع آنها از مسئوليتيرتأث و جستجوی راهی برای آینده

 

 9«بولتن»و  8«پژوهآینده»شده بود انتشار دو مجله  تأسيس 7كه توسط ادوارد كورنيش 6آیندهانجمن جهانی 

ون تفكر و یك یك انجمن تخصصی است، یك كان در همان حال كه آیندهانجمن جهانی . كرد را آغاز

و با امشاوره ارائه كرد و كتاب  آمریكاجمهور به سه رئيس ،كورنيش. انتفاعی استان مردمی و غيرسازم

 پژوهیآیندهی هاانتشار یافت یكی از معدود كتاب 2005كه در سال  «آیندهكشف : پژوهیآینده»عنوان 

  .است كه برای متون درسی تحصيالت دبيرستانی نيز بازنشر شده است

 

ی اخالقی و هاآمد و دشواریبه نمایش در آمریكادر  «پيشتازان فضا»ری سریال تلویزیونی نخستين س

آشكار با آن مواجه خواهيم شد را برای عموم مردم به  صورتبه آیندهدر  احتماالًمرتبط با اخالقيات كه 

 يریسرایی اساطكرك، مك كوی، اسپاك( در یك داستان)سه شخصيت اصلی داستان . نمایش گذاشت

ساخت و انتقال راه  یشی در سير داستان و مفاهيم علمی ماننداندآیندهاما  ند،شده بود سازیكالسيك مدل

برخی بر این باورند كه محصوالتی كه در . گرفته شد كاربهدور سفينه فضایی با سرعتی بيش از سرعت نور 

ی هاو دستيار هاگوشی ،هاد تبلتی كنونی ماننهادر طراحی بسياری از فناوری ،این سریال طراحی شد

كارتونی تلویزیونی سریال اساس چهار سریال دیگر غير سری اصلی این. داشته است تأثيردیجيتال هوشمند 

  .ی ویدیویی و دیگر محصوالت شدهای كمدی، بازیها، نمایشهارمان ،هاو بسياری از فيلم

                                                 
1  . Daniel Bell 

2  . Julius Thomas Fraser 

3  . James A. Dator 

4  . Alvin Toffler 

5  . New School 

6  . World Future Society 

7  . Edward Cornish 

8  . The Futurist 

9  . Bulletin 
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1967 

را  ساليانه ریزیبرنامهگردهم آمدند و  ،ندرا بنا نهاد1(WFSF) پژوهیآیندهای كه فدراسيون جهانی مجموعه

پژوهان، تحليلگران د، دانشاین فدراسيون یك شبكه جهانی شامل پژوهشگران، اساتي. آغاز كردند

 پژوهیآیندهكشور است كه برای ترویج آموزش و تحقيقات  60از  هاپژوه، كنشگران و دیگر حرفهسياست

در این . در پاریس برگزار شد 1973بعد در سال  هاسال ،این سازمان تأسيسمایش ه. كنندمیتالش 

 برتراند. د و ستادهای رسمی این سازمان در فرانسه شكل گرفترسيتصویب به منشور سازمان  ،همایش

 . كندمیبار همایش برگزار این فدراسيون هر چند سال یك. دبير همایش بنيانگذاری بود ،ژوونلدی

 

مؤسس  2كشور( توسط جان گالتونگ 12از  كنندهمشاركت 70) آیندههای پژوهش المللیبينلين همایش او

بود كه با دستور كار  پژوهیآینده ،گالتونگ. برگزار شد ی صلح اسلو در نروژ،هاپژوهش المللیبينانستيتو 

تا به حال با هدف خدمت  پژوهیهآیندی هاوی نشان داد كه بيشتر فعاليت. كردمیپرورش صلح جهانی كار 

ای كه از حرفه پژوهانآیندهاین اضافه كرد  بر عالوهاو . انجام شده است «نظامی و صنایع مرتبط امور»به 

 آیندهقابليت دارند بشریت را از هر »كنند افرادی هستند كه میبرای مدیریت جنگ استفاده  پژوهیآینده

 . «ممكن محروم نمایند

 
یك گروه . كردند تأسيس 4را در دانشگاه یيل آیندهبه كمك هم كميته  ،و وندل بل 3السول هارولد

هردو از رهبران جنبش  ،را پرورش دادند با توجه به اینكه بل و السول پژوهیآیندهدانشگاهی كه مباحث 

 .سال آغاز كرددر دانشگاه یيل را در این  پژوهیآیندهبل همچنين تدریس دوره . بودند پژوهیآینده

1968 
 6در سال  المللیبيناین مجله . در بریتانيا منتشر شد «ریزیبرنامهو  بينیپيشمجله : پژوهیآینده»مجله 

 .شدبار منتشر می

 

این كتاب فاجعه ناشی از انفجار جمعيت را شامل قحطی . كرد را منتشر «بمب جمعيت»كتاب  5پل ارليش

این سناریو . بينی كردپيشرا و گرسنگی صدها ميليون نفر از مردم  یافتهوسعهتكمتر  گسترده در كشورهای

 1798 كه در سالدارد  7اشاره به نوشته كشيش انگليسی توماس مالتوسو شود میخوانده  6«مالتوسی»

نكه رشد جمعيت كنترل شد كشاورزی پيشی خواهد گرفت مگر آبار جمعيت بر ررشد فاجعه بينی كردپيش

به هر حال به لطف توسعه علم كشاورزی توليد  .برای مشكل ندید حلیراه ،ارليش ،رخالف مالتوسب. شود

نظریه وی بر . فرض كرد ،ی كه ارليشن ابعاد بزرگاما نه در آ ،مشكل گرسنگی پابرجاست. غذا گسترش یافت

 . ت و در مواردی به ترویج آن كمك كردگذاش تأثير آیندهدهی شكل یهاسياست

 

مدیر بخش علم، فناوری و  10،و الكساندر كينگ 9كار ایتاليایی با نام آرليو پچی توسط یك صنعت 8باشگاه رم

هدف این بود كه . شد تأسيسمسائل سياسی  آیندهی اقتصادی و توسعه برای مطالعه هاآموزش سازمان همكاری

 گرسنگی، شامل جهان با مرتبط كالتمش از ایخواندند شامل مجموعه 11«مشكالت جهانی»درباره آنچه آنها 

 . به جهان هشدار دهند كارگر طبقات ازخودبيگانگی و جمعيت ازدیاد خشونت، زیست، محيط ریبتخ

                                                 
1  . World Futures Studies Federation 

2  . Johan Galtung 

3  . Harold Lasswell 

4  . Yale Collegium on the Future 

5  . Paul R. Ehrlich 

6  . Malthusian 

7  . Thomas Malthus 

8  . Club of Rome 

9  . Aurelio Peccei 

10  . Alexander King 

11  . Global Problematique 
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1969 

مدیر مركز مطالعات یكپارچه  1978تا  1968وی از سال . را منتشر كرد 2«آینده آینده» كتاب 1هالمكجان

هال بریتانيایی جنبش موسيقی پاپ در دهه ن زمينه مطالعاتی مكاولي. دانشگاه بينگهمتون نيویورك بود

. است و بسياری از مفاهيم این هنر توسط وی تبيين شده است 3«هنردیدگانی» وی مبدع. بود 1960

 .پژوه را توسعه دادآیندهفلسفه  و همچنين وی در دانشگاه بينگهمتون یك كانون تفكر ایجاد كرد

1970 
با ریاست مشترك  1974تا  1970خود را از سال  محورآیندهسری جلسات  4آمریكا شناسیانجمن انسان

  .آغاز كرد 5ركينزهامارویاما و آرتور ماگورو

 

 محيطیزیست آثارزیست و ارزیابی  آوریل دومين روز جشن ملی زمين و قانون ملی حفاظت از محيط 22

اما استقبال ناگهانی دانشجویان در  ،وی مبدع این ایده بودندو كاركنان  6سناتور گيلرد نلسون اگرچه. است

تایمز  شنبه در روزنامه نيویوركروز یك ای كهمقاله زرگ تبدیل كرد واین روز را به یك روز ب آمریكاسراسر 

  .شود سبب شد این رویداد سازماندهیدهنده بيست ميليون سازمان منتشر شد پس از همراهی بيش از

 

كتاب روز شد و عموم مردم را به تشخيص  ترینپس از انتشار پرفروش ،آلوین تافلر 7«آینده شوك»كتاب 

 . نوشته بود 8ای است كه تافلر در مجله افقاین كتاب بسط مقاله. سوق داد آیندهی هافرصت

 9«ریی فناوكينتك»مشابه ایده بعدی  -تغييرات بسيار زیاد در بازه زمانی كوتاه – آیندهمفهوم شوك 

ی هافناورانه را در سال «تحول پارادایم»دانشمند برجسته ایده  10توماس كوهن ،تا قبل از این كتاب. است

 كندمیكتاب تافلر استدالل . داشته است تأثيرارائه داده بود كه به احتمال زیاد این ایده روی تافلر  روپيش

ممكن است باعث  ،منتقل كرد ه جامعه اطالعاتاز جامعه صنعتی بطور كه ما را همان كه تغييرات گسترده

وی . وی همچنين گفته است مشكالت اجتماعی نوین از اولين عالئم این پدیده است ،اضمحالل مردم شود

و  12«موج سوم»ی خود را در دو كتاب هاو تحليلا. را ابداع كرد 11«سرریز اطالعات»همچنين عبارت 

  .دهدمیادامه  13«جابجایی قدرت»

1971 
 مشاوران اجتماعی، علوم دانشمندان محققان، ،آینده انجمن جهانی و جهانی عمومی مجمع جلسه اولين

 . هم آورددانند را گردمیپژوه آیندهافراد دیگری كه خود را  و استادان ،كاروكسب

1972 
را منتشر و ت ترجمه فروش رف 30ميليون نسخه در  30را كه  14«مرزهایی برای رشد» ، كتابباشگاه رم

این . تواند ادامه یابدمینامحدود ن طوربهرشد اقتصادی  ،نفت خصوصاًمنابع محدود  علتبه :بينی كردپيش

را  15«ای در مبانی جمعيترساله»با عنوان  1798ی توماس مالتوس در نوشته سال هاكتاب برخی نگرانی

                                                 
1. John McHale 

2  . The Future of the Future 

3  . Optical Art 

4  . American Anthropological Association 

5  . Arthur Harkins 

6  . Gaylord Nelson 

7  . Future Shock 

8  . Horizon Magazine 

9  . Technological Singularity 

10  . Thomas Kuhn 

11  . Information Overload 

12  . The Third Wave 

13  . Powershift 

14  . Limits to Growth 

15  . An Essay on the Principle of Population 
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تی استفاده كرد برای آیاستاد دانشگاه ام 1فارستر جی هااین كتاب از دیدگاه پویایی سامانه. كردمی منعكس

مير، كاهش جمعيت و ومرگافتد افزایش نرخ میاتفاق  آیندهكمترین تغييراتی كه در قرن  اینكه ثابت كند

ن دارد كه ما با این نشان داد كه این روند بستگی به آ آیندهاما . تر خواهد بودتر و پستحيات بشری كوتاه

 2004در سال « سال بعد 30: مرزهایی برای رشد» جلد دوم این كتاب با عنوان. چه خواهيم كرداطالعات 

  .منتشر شد

1976 
چاپ  درحالمجالت  ترینیكی از قدیمی – پژوهیآیندهاین فصلنامه . منتشر شد 2فيوچریكسفصلنامه 

این در حال حاضر . تسا آیندهاولين شعبه انجمن جهانی  3مينسوتا پژوهانآیندهتوسط  – پژوهیآینده

 .كندمعتبر و محل رجوع را ایفا می المللیبيننقش یك مجله  نشریه

 

 یكی عنوانبهاین نشریه . انتشارش را آغاز كرد آیندهچاپ شده توسط انجمن جهانی  4«آیندهبررسی »نشریه 

كرد می مرور منبع هزاران از را هیپژوآینده ادبيات انهيماه صورتبه صفحه 8 در كه نشریات ترینمفيد از

داد كارهای میكه به خوانندگان اجازه  ساليانههمراه ارجاع متقابل  ،قرار گرفت پژوهانآیندهمورد توجه 

  .را پيگيری كنند هارشته همه انجام شده در پژوهیآینده

1977 
انتفاعی غيرسازمان  عنوانبه ،ن تافلرجيمز دیتور و آلوی 6،توسط كلمنت بزولد 5«های بدیلآینده» مؤسسه

ی بدیل، به هاآیندهی هابا نام انجمن ی تابعه انتفاعیهاو انجمن مؤسسهاین . شد تأسيسپژوهشی  -آموزشی

 . ی مرجح خود را ایجاد كنندهاآیندهكردند تا میو افراد كمك  هاسازمان

1978 
این . قسمت گردآوری كردند 28در  «آیندهی هافرهنگ»عنوان كتابی با  ،ركينزهاآرتور و مارویاما ماگورو

 . اندنگریسته پژوهیآیندهانه به شناسانسانمقاالت علمی است كه از دیدگاه  كتاب بيشتر دربرگيرنده

 
دربرگيرنده موضوعاتی  پژوهیآیندهمقاله از رهبران  41را شامل  8«پژوهیآیندهراهنمای » 7جيب فاولز

 .گردآوری كرد پژوهیآینده آینده اندازچشمها و بينیپيش، شناسیروش ،اریخچهدرباره ت

1980 
را منتشر  10«نگارانهمردم پژوهیآیندهراهنمای »سومين ویرایش  پژوهآیندهو  شناسانسان 9،روبرت تكستور

ه با مردم برای دریافت نگارانه پرداخت كه شامل مصاحبمردم پژوهیآیندهی هاوی به تشریح روش. كرد

  .بود آیندهجزئيات تصورات آنها درباره 

 .آلوین تافلر انتشار یافت 11«موج سوم»كتاب  

 
 پژوهیآیندهو انجمن كانادایی  آیندهدر تورنتو حمایت شده توسط انجمن جهانی  آیندههمایش جهانی 

 . كشور را گردهم آورد 30از  كنندهمشاركت 5000

1982 
او . كتاب پرفروش روز شد 2جان نيسبيت 1«ده رویكردی كه زندگی ما را تغيير خواهند داد: ابرروندها»كتاب 

 هاكتاب با این رابطه در تلویزیونی و رادیویی حضور و آنان پرفروش یهاكتاب گسترده رواج لطف و تافلر به

  .ندهستمردم برای عموم  آمریكا پژوهانآینده ترینكنون شناخته شدهاهم

                                                 
1  . Jay Forrester 

2  . Futurics 

3  . Minnesota Futurists 

4 The Future Survey 

5  . The Institute for Alternative Futures 

6  . Clement Bezold 

7  . Jib Fowles 

8  . Handbook of Futures Research 

9  . R.B. Textor 

10  . AHandbook on Ethnographic Futures Research 

11  . The Third Wave 
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1983 
و هنرمندان برای تبادل  تخيلی -علمی نویسندگان و اول رازت گردهمایی دانشمندان 3،«تماس»همایش 

 . بشریت آغاز شد آیندهی جدید درباره هاو برانگيختن دیدگاه هاها، كشف فرصتایده

1984 

برای اخذ یك نگاه  5(ریكاآمآالموس از آزمایشگاه ملی لس عمدتاًتوسط هشت دانشمند ) 4سانتافه مؤسسه

ی مورچه، شبكه ها)اقتصادها، كولونی هابه مطالعه شبكه 6نظر داشتن علم پيچيدگیدر ای با رشتهميان

. شد تأسيس، نداما با توجه به ساختارهای كلی آنها مشابه ،رسندمی نظربهمتفاوت  اگرچهعصبی انسان( كه 

یی كه هاجدید از طریق كارهای ابتكاری مانند آزمایش آیندهاد یی برای ایجهاتالشبه  مؤسسهتحقيقات این 

واقعی و  یهاسيستمها اكواین آزمایش. در ایجاد زندگی مصنوعی منجر شد 1990و  1980 یهادر دهه

های آن با های پيچيده و همپوشانیداشتن سامانه این كار با در نظر. كردندمی سازیی زنده را شبيههابافت

مرتبط است، با توجه به اینكه  8و نظریه فاجعه 7ساز سایبرنتيك حتی با نظریه آشوبزمينه یهاایده

را  بينیپيشی قابل هاالگو مشتركات را بيابند و ،ایكنند كه در تعامالت شبكهمیدانشمندان تالش 

 . تشخيص دهند

  .م دادتغيير نا پژوهیآیندهبه فصلنامه  آیندهمجله بولتن انجمن جهانی  1985

1986 

در »این كتاب اصلی در حوزه نانوفناوری مفهوم . را منتشر كرد 10«موتورهای آفرینش»كتاب  9اریك دكسلر

فيزیكدان مشهور ریچارد فاینمن را شكل داد و یك نگاه جدید به آن « دست فضای زیادی وجود داردپایين

و نيز  كندمیبينی اكتشافات فضایی را پيش ساخت ملكولی در توليد انبوه و رواج ،كتاب دكسلر. ایجاد كرد

قابل كنترل غيری هاشود این ماشينمیوی مدعی . است 11تكثيری خودهادرباره ماشين اوشامل ادعای 

اولين  ،با این كتاب دكسلر. شود، ایجاد كنندمیناميده  12گو-ممكن است آنچه امروز سناریوی گری آینده

وی از ناشر كتاب . نانوفناوری آماده كرد را بنا نهاد اخالقی مرتبط با سؤاالتگروهی كه جهان را برای 

كه هنوز ایجاد نشده بود را هنگام توزیع كتاب  13نگریآینده مؤسسه نامبهدرخواست كرد كه آدرس گروهی 

انو ن نگاریآینده مؤسسهكنون ابا گروهی كه هم مستقيماًطولی نكشيد كه دكسلر . به مشتریان ارائه كند

فناوری و  و مركز نانو 15مركز نانوفناوری پاسخگو  تاكنوناز آن زمان . شود مرتبط شدمیخوانده  14فناوری

  .ندانانوفناوری شكل داده آیندهدرباره  های مشابهی هستند كه نگرانیهاگروه ازجمله 16جامعه

                                                                                                                                      
1  . John Naisbitt 

2  . John Naisbitt 

3  . CONTACT 

4  . Santa Fe 

5  . Los Alamos National Laboratory 

6  . Complexity Science  

7  . Chaos Theory 

8  . Catastrophe Theory 

9  . K.Eric Drexler 

10  . Engines of Creation 

11  . Self-replicating 

.12 Grey-goo Scenario های خودكار خودجایگزین خارج از كنترل بر همه ستگاهسناریوی فرضی پایان دنيا با غلبه د

 ها به تعداد نامحدود است.هستی و تكثير این دستگاه

13  . Foresight Institute 

14  . Foresight Nanotech Institute 

15  . Center for Responsible Nanotechnology 

16  . Center on Nanotechnology and Society 
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1988 

در این او . را نوشت «فرزندان ذهن»كتاب  1نس موراوكها آمریكاباتيك دانشگاه كارنگی ملون واستاد ر

شتاب رشد  :كندمیبينی پيش «ماشين محض برای ذهن متعالی: باتور»های دیگرش مانند كتاب و كتاب

. خواهد شد هاتر از انسانیی هوشمندهاباتومنجر به توسعه ر احتماالً 2050تا  2030فناوری تا سال 

  .به انسان نياز نخواهند داشت احتماالًآنها  ،هاباتواین ر ای از توسعهدر مرحله :گویدمی كه ویچنان

1989 
انتفاعی غير یك مركز مشاوره تحقيقاته كه كرد تأسيسرا  3كانون تفكر آرلينگتون ،پژوهآینده 2جان پترسون

 .است ی پرشتابهاو تغيير مطلوب سریع در دنيای انتخاب تأثيرمتخصص در 

 .آلوین تافلر منتشر شد «جابجایی قدرت»كتاب  1990

 

صنعت  آیندهداستانی به غيركتابچه راهنمای سفر فضایی، یك نگاه  5و پاتریك كولينز 4دیوید آشفورد

 :ی فضایی شاملهاو بازار بالقوه گردش وایدف ،هاهزینه ،این كتاب امنيت. گردشگری فضایی را منتشر كردند

كتاب این . كردیی برای پشتيبانی از این صنعت را تحليل میهای فضاها و مركبیی برای ایستگاههاطرح

یی بود كه نمای كلی گردشگری فضایی را از طریق تطبيق هابينیحاوی یك جدول زمانی همراه پيش

 . كردبرگرفته از توسعه پرواز انسان ارائه می هایتجربه

طور كه ميليونر اهد كرد همانپرواز خو 2000كرد اولين گردشگر فضایی در سال  بينیپيشاین كتاب 

 . شد 7اولين گردشگر فضایی با فضاپيمای سایوز 2001در سال  6دنيس تيتو

 

این كتاب . را منتشر كرد «ی هوشمندهاعصر ماشين»اولين كتاب خود  ،مخترعو دانشمند  8ری كرزویل

خاطر و بها. شودمیاعطا  آمریكاشد كه توسط انجمن ناشران  1990برنده كتاب سال علم كامپيوتر در سال 

سامانه تشخيص حروف اسكن شده، فناوری خواندن و  ،ی موزیكالهاكارهایش درباره گفتار و تركيب

برنده جایزه ملی فناوری  1999وی در سال . پزشكی عضو تاالر مشاهير مخترعان ملی است سازیشبيه

 :او معتقد است. ه استخته شده تبدیل كردفناوری شنا پژوهآیندهبه یك او را تحقيقات این . پزشكی شد

منبع  net. kurzweilai. wwwوبگاه . ممكن است ظرف چند دهه اتفاق بيافتد 9«تكينگی فناوری»

  .نكردنی استی باورهاآیندهمناسبی برای مرور 

دهه 

1990 

را آغاز كرد و شروع به  پژوهیآینده( اتاق تهاتر UNESCO(10متحد ملل تربيتی و فرهنگی علمی، سازمان

 . كرد 11 آیندهمانند پویش  محورآیندهانتشار اسناد 

1991 

شدند، میای و مشاورانی كه توسط دولت و صاحبان صنایع تعيين ی مشاورههادر قالب شركت پژوهیآیندهمطالعات 

ای در حرفه صورتبهفرد است كه  1200جهان شامل  آیندهجمن ان 1991سال  پژوهیآیندهفهرست . رشد كرد

 ریزیبرنامهها از یك نظام شكل یافته همه شركت تقریباًدرحال حاضر  .ه مشاركت داشتندپژوهانآیندهی هافعاليت

  .كنندمی سپاریبروناین زمينه در ی مشاور هاكار را به شركتكه این برخوردارند و یا این بلندمدت

                                                 
1  . Hans Moravec 

2  . John L. Petersen 

3  . The Arlington Institute 

4  . David Ashford 

5  . Patrick Collins 

6  . Dennis Tito 

7  . Soyuz 

8  . Ray Kurzweil 

.9 Technological Singularity كه شودمی باعث نهایت در فناوری در شتاب كه كندمی بينیپيش كه است ایفرضيه 

  .(2013 شود )دن، بشری تمدن پایان حتی یا شگرف تغييرات به نجرم و گرفته پيشی بشر هوش از مصنوعی هوش

10  . United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

11  . UNESCO Future Scan 

http://www.kurzweilai.net/
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1993 

 تأثيری این مجله درباره چگونگی هاگزارش. در ماه مارس برای نخستين بار منتشر شد 1«وایرد»مجله 

ارتباطات  پردازنظریه ،موضع سرمقاله از مارشال مك لوهان. فناوری بر فرهنگ، اقتصاد و سياست است

گرفته شد و برای ده سال نظر  این انتشارات در )مرجع( كشيش عنوانبهكانادایی الهام گرفته است كه 

تبدیل  پژوهیآیندهاین مجله به منبع غنی مقاالت . شدمیی وی در سر صفحه این مجله مشاهده هاقولنقل

فناوری حامل مقاالت مختلفی با  آیندهباره استقبال از مقاالت خوشبينانه درشده بود و همزمان با 

ی اوليه هانها در سالهمكارانی كه از آ ترینز مشهوردو نفر ا. ی انتقادی درباره فناوری استهادیدگاه

ایجابی اینترنت  تأثيرحاميان از آنها  بودند كه هر دو 3نگروپونته و نيكالس 2شد جان پری بارلومیقول نقل

 .باز هستند

1995 

ی و ی اجتماعهاآالت، نظامبيولوژی جدید ماشين: خارج از كنترل»كتاب  ،دبير مجله وایرد 4كوین كلی

ی زنده تا های خودكفا از تاالبهاه چگونه سامانهدهد كشرح میاو . را منتشر كرد «جهان اقتصاد

را  مؤسساتالت و آكه هر قدر ما ماشين كندمیاو بيان . عنایت دارند آیندهی كامپيوتری به هاسازیشبيه

او معتقد به . شان كنيمانيم مدیریتولوژیك بسازیم تا بتومجبوریم انها را بيشتر بي ،سازیممیتر پيچيده

برداشت قدرت  منظوربه» :نویسدمی و است افزارو نرم افزارسخت صورتبهفناوری  آیندهتركيب بيولوژی با 

این كتاب یكی از سه كتابی بود كه . «كنيم پوشیچشمما مجبوریم بخشی از كنترل را  آالتماشين ارگانيك

وانموده و »با عنوان  5كتاب ژان بودریار ،دو كتاب دیگر. ی ماتریكس شدهاساخت سری فيلم بخشالهام

 .هستند 7دیالن اوانس «معرفی روانشناسی تكاملی»و  6«سازیشبيه

 

در نيویورك تایمز و  «آن آیندهجامعه صنعتی و »ای خود را با عنوان كلمه 35000ه مقال 8،تد كزینسكی

 پژوهیآیندهاثر  ،این مقاله .شود(مینيز شناخته  9نام بيانيه یونابامبر این مقاله با) پست منتشر كردواشنگتن

 كنندمیاستفاده از خشونت را برای جلب توجه به خطراتی كه ما را تهدید  آیندهاش درباره نگرانی است كه

كرد و  به این شيوه اعتراض هاوی سال. فناوری دوران مدرن استترین آنارشيست ضداو معروف. مجاز شمرد

نفر را مجروح كرد و در  29نفر را كشت و  3گذاری شده ی بمبهادر این مدت با ارسال نامه. ناشناس ماند

. برادرش از سبك نگارش مقاله وی را شناسایی كرد ،منتشر شد هااش در روزنامهنهایت بعد از اینكه مقاله

 .وی به حبس ابد بدون امكان عفو محكوم شد

1996 

را در دو جلد با عنوان  پژوهیآیندهكتاب كالسيك مطالعات  ،ندی بلو ،مشهور دانشگاه یيل پژوهآینده

و  پژوهیآیندههایی هستند كه برای تدریس ترین كتاباین دو جلد رایج. منتشر كرد «پژوهیآیندهمبانی »

و  پژوهیآیندهبودن  تیاین كتاب شامل توضيح دالیل حيا. شوندمیمعرفی  پژوهیآیندهی هاایتوسط حرفه

و با یك مقدمه جدید  به چاپ دوم رسيده 2005در سال  كتاب دواین . ی آن استهاتاریخچه و شرح روش

را  «ی مرجحهاآیندهی محتمل و هاآیندهی ممكن، هاآینده» پژوهانآینده :گویدمیبل . نشر شده استباز

 . كنندمیآشكار 

                                                 
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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1998 

كه حریم خصوصی پس از اصطكاك با  كندمی بينیپيش «جامعه شفاف»با عنوان ش در كتاب 1،دیوید برین

رنگ و در نهایت ناپدید باطات و فناوری بانك اطالعاتی كمهزینه و فناوری ارتی كمهافناوری نظارت

طور كه همان ،كه اگر نظارت برای همه یكسان باشد و عموم مردم به اطالعات كندمیاو تحليل . شودمی

در مطالعات بعدی . تواند مطلوب باشدصنعت و دولت دسترسی دارند دسترسی داشته باشند این پدیده می

ای یی خواهند یافت كه پردههابينی كردند كه طبقات باالتر از مردم روشبسياری از متخصصان فناوری پيش

كه حریم یدرحالد شان و دولت و بعضی صنایع نخبگان بكشنی شخصیهااز حریم خصوصی روی فعاليت

 . شودمیشخصی عموم مردم به نمایش گذاشته 

1999 
. را منتشر كرد «روندمیاز هوشمندی انسان فراتر  های كامپيوتروقت: ی دارای روحهاعصر ماشين»كتاب  ،كرزویل ری

و  هامحتمل انسانهم بافته ی درهاآیندهمطالعه كروزیل درباره . كتاب پرفروش سال شد مستمر صورتبهاین كتاب 

 . در این كتاب بيان شده است هابا توجه به شتاب تغييرات فناوری و تكامل انسان هاماشين

2000 

یك دانشمند  2هوگو گریس عنوان بحثی در زوریخ بين «اولين گلوله شليك شده در جنگ هوش مصنوعی»

استاد سایبرنتيك منتقد این  3و كوین وارویك ایجاد اشكال زندگی مصنوعی هوشمند میهوش مصنوعی حا

ی هوشمند بر زمين هابا توجه به خطر سلطه ماشين هااعتقاد دارد ایجاد این دستگاه ،وارویك. اقدام است

كسانی كه )4 های بيليونی ميان ترنهایك جنگ با كشته نيز از امكان وقوع ،گریس. بسيار خطرناك است

 5هاو كاسميست (هوش مصنوعی برمبتنیال زندگی محدودیت هوش مصنوعی و اشكمخالف توسعه بی

گوید تا جایی كه آنها به می( سخن كنندحمایت می كسانی كه از ایجاد و تكثير اشكال زندگی هوشمند)

  .كنند شوند و حتی آنها را جابجا هااحتمال زیاد در صورت امكان جایگزین انسان

 

عنوان نشستی در استنفورد است كه  «شوندمیین بشریت جایگز 2100ی دارای روح تا سال هاآیا روبات»

از بنيانگذاران شركت  ،نس موراوك و بيل جویها، متخصص هوش مصنوعی ،برجسته ری كورزیل پژوهآینده

فناوری دامن  آیندهت مثبت یا منفی احتماالهم آورد و بحثی را درباره را گرد 6معظم سان ميكرو سيستمز

در مجله وایرد ارائه كرد و به ارزیابی  «به ما نياز ندارد آیندهچرا »نوشته را با عنوان  نتریبحثپر ،جوی. زد

ی فناوری نياز بيشتر هاكرد كه پيشرفت تأكيدپرداخت و  كندمیی فناوری كه بشریت را تهدید هاپيشرفت

 . دارد رو پيشبالقوه  آینده ی اخالقی و تفكر عميق در موردهابه مناظره

2001 
TT30 سال برای تجميع  30نگرانه با تمركز روی افرادی با سن حدود عنوان یك كانون تفكر با تفكر پيش

 ی آنان است كه توسط باشگاه رم آغاز شده استهاو تحليل بينش

 (http: //www. clubofrome. org/tt30/index. php) 

2002 
بينی سه سناریو پيش «آیندهی هاو اغوای زمانوعده : تحول بزرگ»ای صفحه 99در مقاله  ،7پل راسكين

 كل آخر.ای پایدار در شآیندهبه  حشی یا تحول بزرگ با اميدو ،جهان متداول. ه استكرد

2003 

ی هاخطا و فاجعه ،چگونه ترور: ساعت آخر ما، هشدار یك دانشمند» 8،انيایی مارتين ریسفيزیكدان بریت

وی بقای . را منتشر كرد «كندمیاین قرن در زمين و ما بعد آن تهدید  بشریت را در آینده محيطیزیست

داند و طيف وسيعی از خطرات و ات فناوری مدرن میتأثيرزمين و انسان را در معرض خطر بزرگی ناشی از 

                                                 
1  . David Brin 

2  . Hugo de Garis 

3  . Kevin Warwick 

4. Terrans   نژاد برگرفته ازTerra.اصطالح التين زمين و مبدع این كلمه هوگو گریس است ، 

5  . Cosmists 

6  . Sun Microsystems 

7  . Paul Raskin 

8  . Sir Martin Rees 
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 براساس ،2100احتمال انقراض قبل از سال : كندمیوی اظهار . كندمیسی ررا بر رو پيشی هاتخمين

حدود  ی تروریستی(هافناوری و خشونتمانند نانو)ی مخرب هايت رهاسازی هدفمند یا تصادفی فناوریظرف

راهی برای غلبه یا به حداقل رساندن این مسائل  ،گسترش انسان به فضا كندمیوی بيان . درصد است 50

  .حامی كنترل تحقيقات علمی در سراسر جهان است ،ریس. است

2005 

 «بدیاشناسی غلبه میزیست ی انسان بروقت: تكينگی نزدیك است» پژوهیآیندهاب حجيم كت ،ری كروزویل

رود و انسان میفناوری با یك نرخ نمایی به سمت تكينگی  :كندمیدر این كتاب بيان وی . را منتشر كرد

ایگزین شود بيش از تواند مانند گذشته از مزایای مثبت فناوری بدون آنكه بر ما غلبه كند و یا با ما جمی

وی توضيح . تا آنجا كه از آن برای بهبود و گسترش حيات شاید تا ابد استفاده شود. برداری كندپيش بهره

قابليت خواهند یافت تا هر قسمتی از بدن را كه تحت پوشش  1(نانوبوتی كوچك )هاباتودهد چگونه رمی

 . قرار دهند ترميم یا تعویض كنند

2006 
 «توانيم بشریت را نجات دهيممیمبارزه است و چگونه  درحالچرا زمين : انتقام گایا»كتاب  2،جيمز الوالك

نظر ممكن برای طوفان ان را برای توسعه پایدار و تجدیدما زم كندمیوی در این كتاب اظهار . را منتشر كرد

 . ایماز دست داده رو پيشجوی 

 

شناس مشهور حشره. را منتشر كرد «رای نجات زندگی روی زمينندایی ب: آفرینش»كتاب  3،ادوارد ویلسون

از رهبران علم و دین درخواست كرد تا یكپارچه شوند و بفهمند چگونه همه  ،گرا در این كتابو متفكر انسان

توانند این می هابا رد این ایده كه انسان ،اندی شكننده به هم پيچيده تشكيل شدههاموجودات زنده از شبكه

  .كنند آفرینیبازی پيچيده را هاامنظ

 

توسعه آمریكا كه به تفصيل در جدول زمانی فوق شرح داده شد فرانسه و ایاالت متحده چنان

در فرانسه بيشتر  پژوهیآیندهبا این تفاوت كه  ،كردندمیرهبری  1960را در دهه  پژوهآینده مؤسسات

ی عملگرایی و كاربردی هااما در ایاالت متحده جنبه ،ردنظری گسترش پيدا ك و پردازیدر قالب تئوری

 . كردندمیرا از نزدیك پيروی  های دیگر نيز آنهاكشور. بيشتری به خود گرفت

 عنوانبهایجاد كرده است كه  پژوهآینده مؤسساتتعدادی  ،ژاپن نيز طی نيم قرن گذشته

در سال  مؤسسهاین . نام برد JATES(4) نتوان از انجمن اقتصاد فناوری ژاپمیترین آنها قدیمی

 مؤسسهمدیر  سابقاً ،یاشیها. استاد مؤسسه فناوری توكيو بنا نهاده شد 5یاشیهایوجيرو وسيلهبه 1966

یكی  1970سال  در 7ژاپن پژوهیآیندهانجمن  نامبههمچنين گروهی . بود 6ی اقتصادی ژاپنهاپژوهش

 .(1977)كورنيش،  را در كيوتو برگزار كرده است پژوهانآینده المللیبينی هااز مهمترین همایش

                                                 
1  . Nanobots 

2  . James Lovelock 

3  . E.O. Wilson 

4  . Japan Techno-Economic Society   

5  . Yujiro Hayashi 

6  . Japan's Economics Research Institute 

7  . Japan Society of Futurology   
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در غرب قرار  پژوهیآیندهی هاتسلط به زبان انگليسی در جریان فعاليت علتبهژاپنی  پژوهانآینده

اندكی از  دژاپنی به انگليسی ترجمه نشده است و تعدا پژوهانآیندهاما از آنجا كه بيشتر كارهای  ،گيرندمی

ایفا  المللیبين پژوهیآیندهژاپن نقش قابل اعتنایی در  پژوهیآینده ،توانند ژاپنی بخوانندمی هاژاپنیيرغ

ی هاروش ترینا اكتساب مدرنبكه شرح آن خواهد رفت ژاپنی چنان پژوهانآیندهدر عوض . نكرده است

اقتصاد دنيا  ترینميالدی پيشرو 1970 و 1960های گيری آن در حوزه فناوری در دههكاربهو  پژوهیآینده

 . فناوری را به جهانيان ارائه دادند نگاریآیندهو سرمشق  را در آن دوره رقم زدند

 

  پژوهيآيندهيم مفاه. 3-1

  (1996 )دیتور، :داندمیكنش چهار عامل ذیل ترارا حاصل  آیندهبرجسته،  پژوهانآیندهیكی از  1جيمز دیتور

 2،روندها (الف

 3،رویدادها (ب

 4،تصویرها (ج

 5 .هااقدام (د

 را آیندهآدمی . دكنمیگيری علمی بهره شناسیروشاز  كهعلمی است  معرفتی ،پژوهیآینده

 .فرآیندی مشاركتی است نگاریآیندهسازد و می

 (1996)بل،  :شرح ذیل استبه 6ی این حوزه از نظر وندل بلهافرضمهمترین پيش

 . رودسو پيش میبازگشت است و به یكیزمان ب (الف

 . یا گذشته موجود نبوده است درحال آید، الزاماًپدید می آیندهآنچه در  (ب

 . برای اقدام امروز ضروری است آیندهدن درباره ياندیش (ج

 . جبری نيست آینده (د

 . ستهاز اقدامات جمعی و فردی انسانثر امتأ آینده (هـ

 . از بقيه بهترند هاآیندهبرخی از  (و

 . است آیندهترین دانش، معرفت به در یافتن مسير درست زندگی، سودمند (ز

                                                 
1  . J. Dator 

2  . Trends 

3  . Events 

4  . Images 

5  . Actions 

6  . Wendel Bell 
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  .وجود ندارد آیندههيچ شناخت كاملی از  (ح

  (2003 )وروس، :توان به چهار دسته زیر تقسيم كردمیرا  هاآینده

 1 ،ی ممكنهاآینده -

 2،ی باوركردنیهاآینده -

 3 ،حتملی مهاآینده -

  5.یا مطلوب 4ی مرجحهاآینده -

هرچند  ،محقق شوند آیندهتوانند در میی ممكنی است كه هاشامل همه وضعيت :ی ممكنهاآينده

 .نها در ظرفيت كنونی دانش بشر نگنجدتحقق آ

 .اصول و دانش كنونی بشر قابل دسترس است برمبتنییی است كه هاموقعيت :كردنيی باورهاآينده

 . اندی ممكنهاآیندهای از ی باوركردنی زیرمجموعههاهیندآ

 برای مثال ،یابندمیتحقق  احتماالًكنند كه میاشاره  ییهاآیندهبه آن دسته از  :ی محتملهاآينده

در پاسخ به  هاآیندهاین . افتدمیاتفاق  احتماالًیی است كه هاآینده ازجملهی كنونی هاادامه روند

 . آیندمیابد؟ پدید یتحقق می احتماالًيزی پرسش چه چ

نكردنی و ی باورهاهآیندی ممكن، هاهآیند) هاهآیندبرخالف سایر  :ی مرجح يا مطلوبهاهآيند

. هستند 7برانگيزاننده عی مطلوب از نوهاهآیند ،هستند 6شناختیی محتمل( كه از نوع دانشهاهآیند

  9.گراهستند تا عين 8گرارو بيشتر ذهن این زشی هستند و ازی ارهابرآمده از قضاوت هاهآینداین 

                                                 
1  . Possible Futures 

2  . Plausible Futures 

3  . Probable Futures 

4  . Preferable Futures 

5  . Desirable Futures 

6  . Cognitive 

7  . Emotional 

8  . Subjective 

9  . Objective 
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 ژاپندر  پژوههآيند یهاسازمانو  پژوهانهآيند –م فصل دو

تباری كه مطالعات و ی ژاپنی و اشخاص ژاپنیهاسازماندر این فصل در دو بخش به بررسی اجمالی 

 . م پرداختدهند خواهيمیانجام  محورهآیندی هاپژوهش

 

 ژاپندر  پژوههآيندی ها. سازمان1-2

از . دهندمیانجام  هآیندهایی درباره بسياری در ژاپن تحقيقات و پژوهش مؤسساتو  هاسازمان

های تفكر سياستی دولتی و خصوصی كه های وزارتی گرفته تا كانونی حكومتی و پژوهشكدههاسازمان

 ی مختلف دانشگاهیهاصان و فعاالن صنعت و بازار و اساتيد رشتهدانشمندان، متخص ،دولتمردان سابق

در این بخش سه نوع متفاوت از این . آورندمیگردهم  پژوهیهآیندو حتی كارشناسان خارجی را برای 

  :اندمعرفی و بررسی شده هاسازمان

 ژاپن المللبينامور  مؤسسه. 1-1-2

 مؤسسهاین . شده است تأسيسميالدی  1959پتامبر در س 1(ژاپن )جييا المللبينامور  مؤسسه

. پژوه است كه بر امور خارجی و مسائل امنيتی تمركز داردحزبی یك كانون تفكر سياستغير غيردولتی

گفتگوها و مطالعات مشترك ميان  ،پژوهشی، این كانون هایای از پروژهطيف گسترده برعالوه

كند و با بررسی سياست خارجی ژاپن، می رجی را ترویجو كارشناسان دیگر داخلی و خا هامؤسسه

این . كندالملل برای عموم منتشر میدهد و اطالعاتی درباره روابط بينمیپيشنهادهایی به دولت ارائه 

یك منبع ضروری  عنوانبهكند می، با در اختيار داشتن شبكه بزرگی از محققان وابسته تالش مؤسسه

 . در یك دنيای پيچيده خدمت كند یالمللبيندرباره امور 

 هایبراساس مدل كانون 2اسبق ژاپن شيگرو یوشيدا وزیرنخستطی پيشنهاد  ،این كانون تفكر

از آنجا كه یوشيدا . بنا شده است 3بریتانيا المللبينسلطنتی امور  مؤسسهپژوه مانند تفكر سياست

با كمك و  مؤسسهژاپن بود، این  لمللابينامور  مؤسسهيس اسبق ژاپن نخستين رئ وزیرنخست

تجارت، دانشگاه و از هر دو حزب حاكم و حزب رقيب(، ) سياست پيشرو در هایپشتيبانی قوی چهره

وزیر امور خارجه،  4فوجياماایچيروتوان به آیمی هااز ميان این چهره. شد تأسيسمطبوعات ژاپن 

                                                 
1  . Japan Institute of International Affairs 

2  . Shigeru Yoshida 

3  . Chatham House 

4  . Aiichiro Fujiyama 
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رئيس  2زاكیات ارشد سابق، تایزو ایشیو دیپلم عضو مجلس نمایندگان 1مورینوسوكه كاجيما

 . فرماندار بانك مركزی ژاپن اشاره كرد 3اقتصادی ژاپن و ماساميچی یاماگيوا یهاسازمانفدراسيون 

ت امور خارجه رازیك بنياد ثبت شده وابسته به و عنوانبهجييا  1960سال بعد در سپتامبر  یك

ته و اختيارات بيشتری دولتی ارتقا یافغيری جييا به یك شركت عموم 1960در مارس . تصویب شد

همزمان با تالش  «جييا»، سالهطی یك دوره پنجاه. ی مالياتی دریافت كردهامندی از مشوقمانند بهره

 27جييا در . نيازهای روز به اهداف اوليه خود نيز وفادار ماند براساسی خود هابرای تنظيم فعاليت

به یك بنياد عمومی  وزیرنخستمصالح عمومی توسط  تأمينم آن در با توجه به نقش مه 2012مارس 

 . این تصميم اجرایی شد 2012آوریل  1غيردولتی ارتقا یافت و در تاریخ 

ورود به عصر تغييرات چشمگير است و  درحالجهان  :رئيس كنونی جييا معتقد است 4تایزو نيشيمورو

گردهم آوردن منابع انسانی، دانایی صنعت، دولت،  ای باهیندآتحت مدیریت وی نقش بزرگ فز مؤسسه

 . اتخاذ خواهد كرد پژوهشی و روشنفكران برجسته خارج مؤسساتها و شبكه درحال گسترش دانشگاه

  جييا  مأموريتبيانيه 

 : دهندمیذیل ارائه  شرحبهرا  مؤسسهی هاتالشجييا اهداف و  تأسيسمتون مربوط به 

و بررسی علمی سياست خارجی ژاپن با  المللبينیی درباره امور هارای پژوهشباید با اج مؤسسهاهداف 

 المللبين، انتشار دانش و اطالعات درباره امور هاسياستهدف ایجاد چارچوبی سازنده برای تدوین این 

كمك برای . ی پژوهشی در سراسر ژاپن تحقق یابدهاو گروه هاو ترویج پژوهش درباره آن در دانشگاه

آميز امور خارجی ژاپن و ن درباره ژاپن و تضمين اداره صلحعمومی جها مطلوب افكار گيریلشك

 . آیندمی شماربه مؤسسهمشاركت در صلح و كاميابی جهانی نيز از اهداف این 

 : دهدمیی ذیل را انجام هاتالشتحقق اهداف مذكور  منظوربه مؤسسهاین 

 ،المللیبينمربوط به امور  یهاسياستی مرتبط با پژوهش و ارائه پيشنهادهامطالعه،  -

های پژوهشی داخل و و گروه مؤسسات، هابا دانشگاه المللیبينگفتگو و ارتباط درباره امور  -

 ،ژاپناز خارج 

 ...،و CTBT(5)ای نع جامع آزمایش هستهمساعی مربوط به پيمان م -

و مسائل  الذكرفوقی هاتالشه انتشار دانش و نشر اطالعات در داخل و خارج ژاپن دربار -

های الكترونيكی، مجالت، مطبوعات و نشریات دیگر و همچنين برگزاری دیگر از طریق رسانه المللیبين

                                                 
1  . Morinosuke Kajima 

2  . Taizo Ishizaka 

3  . Masamichi Yamagiwa 

4  . Taizo Nishimuro 

5  . Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 
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 ،ی مشابهها، جلسات بحث و گفتگو و همایشهاسمينارها، سخنرانی

 . رسندمی نظربهضروری  مؤسسهاقدامات دیگری كه بنا به تقاضا برای تحقق اهداف  -

 

 تاريخچه جييا 

 .جييا( بنيانگذاری شد)ژاپن  المللبينامور  مؤسسه ،1959در سال 

اولين شماره ماهنامه و  تابعه وزارت خارجه ژاپن پذیرفته شد مؤسسه عنوانبهجييا  ،1960در سال

  .منتشر شد 1«كوكوسای موندای»

  .شركت توسعه منافع عمومی ثبت شد عنوانبهجييا  ،1963در سال 

  .شد تأسيس PECC(2دبيرخانه شورای همكاری اقتصادی اقيانوس آرام ) ،1981سال در 

  .شكل گرفت (CSCAP)دبيرخانه شورای همكاری امنيتی آسيا و اقيانوس آرام  ،1994در سال 

  .اندازی شدراه CPDNP))3مركز ترویج خلع سالح و عدم انتشار تسليحات  ،1996در سال 

ی تفكر انجام شده توسط دانشگاه هابندی كانونوم در آسيا را در رتبهييا رتبه دج ،2008در سال 

 .آورد دستبه آمریكاپنسيلوانيای 

جييا و  در ژاپن برگزار شد ورای همكاری اقتصادی اقيانوس آرامنوزدهمين نشست ش ،2010در سال 

 .سالگرد پنجاه سال فعاليت خود را جشن گرفت

 .دریافت كرد وزیرنخستدولتی را از غيرمومی جييا گواهی بنياد ع  ،2012در سال 

تفكر توسط ی هابندی كانونسيا و سيزدهم در جهان را در رتبهجييا رتبه اول در آ ،2014در سال 

 . اقتصاد جهانی یكپارچه شد مؤسسهبا  و خود اختصاص داددانشگاه پنسيلوانيا به

سياستی درباره  نه پژوهش و ارائه پيشنهادهایدر زميآن  تأسيسجييا، برای بيش از پنجاه سال پس از 

ی خود مورد توجه مخاطبان هاو تحليل هابه نحوی كه با ایده. سياست خارجی و امنيتی فعاليت كرده است

فعاليت نيم  براساسداخل و خارج ژاپن قرار گرفته و  پژوهان درسازان و سياستشامل سياستكه ای گسترده

 . پيشرو در ژاپن و جهان شناخته شده است پژوههآیندنون تفكر یك كا عنوانبه خود قرنی

 هآیندافزایش نفوذ ژاپن در  منظوربه مؤسسهاین » :گویدمدیر كنونی جييا می 4یوشيجی نوگامی

و پيشنهادها، نشر  هابندی توصيهی مربوط به سياست، چارچوبهافعاالنه به پژوهش صورتبه

ی سياسی عالقمند در های جهان، تهيه اطالعات برای طيفران صاحب رأی ژاپن برای رهبهادیدگاه

 مؤسسهدر این راستا همه كاركنان . ژاپن و توسعه منابع انسانی در داخل و خارج ژاپن اقدام خواهد كرد

                                                 
1  . Kokusai Mondai 

2  . Pacific Economic Cooperation Council 

3  . Center for the Promotion of Disarmament Non-Proliferation 

4  . Yoshiji Nogami 
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ی سياستی برای هاو تحليل هادر ارائه پيشنهاد مؤسسهخود را ملزم به تضمين و استمرار توانمندی 

 . «دانندمی هآیندل پنجاه سا

 بانک توسعه آسيايي مؤسسه. 2-1-2

ثر برای تفكر در حوزه راهبردهای توسعه مؤ یك كانون ADBI(1بانك توسعه آسيایی ) مؤسسه

را در  2(ADBكشورهای عضو بانك توسعه آسيایی ) مؤسسهاین . كشورهای آسيایی و اقيانوسيه است

گذاری برای توسعه چندجانبه ك بانك سرمایهی ،بانكاین  .كندمیی توسعه همراهی هاچالشمدیریت 

تقویت توسعه اقتصادی و  منظوربه عضو 31ميالدی با  1966آگوست  22ای است كه در منطقه

 . شد تأسيساجتماعی در كشورهای واقع در جغرافيای آسيا و اقيانوس آرام 

بانك توسعه آسيایی  تأسيسو در بد ژاپن. كشور در این بانك عضویت دارند 67 حاضر درحال

 سال باالخره دره است و دادهای متمادی سهم خود را افزایش و طی سال آن شد دائمی دارسهام

 . تبدیل شد دار بانكه مهمترین سهامب اختيار گرفتن پنجاه درصد سهام، پس از در 1993

منطقه عاری از فقر و ارتقای آسيا و اقيانوسيه( ایجاد این بانك در منطقه مورد تمركز ) اندازچشم

از  برند ومیميليارد نفر در این منطقه در فقر بسر  1/4حاضر  درحال. سطح زندگی شهروندان آن است

 .ندضروری محرومنيازهای  دسترسی به كاالها، خدمات و

در توكيو با پشتيبانی  1996بانك توسعه آسيایی وابسته به بانك توسعه آسيایی در سال  مؤسسه 

اما . مقر مركزی بانك توسعه آسيایی در مانيل فليپين قرار دارد. شد تأسيسليه و كنونی دولت ژاپن او

بسياری از  ودر منطقه چيودا توكيو واقع شده  3بانك در طبقه هشتم ساختمان كاسوميگاسكی مؤسسه

 . این محل قرار دارند و دفاتر كابينه ژاپن در هااداره

ی تفكر وابسته به دولت كه زیر نظر دانشگاه هابندی كانوندر رتبه بانك توسعه آسيایی مؤسسه

  .ارتقا یافته است 2014به رتبه دوم در سال  2013رتبه پنجم در سال  شود ازمیتهيه  آمریكاپنسيلوانيای 

و اداره  تأسيسمالی  تأمين، دولت ژاپن پيشنهاد بانك ساليانه، در نوزدهمين نشست 1996در ماه می 

 مؤسساتهای افزایش ظرفيت مراكز ملی و دیگر پاسخ به نيازمندی منظوربهبانك توسعه آسيایی را  سسهمؤ

 24این پيشنهاد در تاریخ . توسعه عضو بانك توسعه آسيایی ارائه كرد درحالای در كشورهای توسعه

عيسی . شددر توكيو افتتاح  مؤسسهدسامبر همان سال این  10و  ميالدی تصویب 1996سپتامبر 

 . گرفت عهدهبررا  مؤسسهاقتصاددان پيشرو فيليپينی نخستين كسی بود كه ریاست این  4استانيسالئو

                                                 
1  . Asian Development Bank Institute 

2  . Asian Development Bank 

3  . Kasumigaseki 

4  . Jesus Estanislao 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________ 

 

 

28 

ات راهبردی برای تفكر توسعه و تأثيردارای كه های كالنی درباره مسائلی پژوهش مؤسسهاین 

 شامل ميزبانی ؤسسهمی پژوهشی این هافعاليت. دهدر سطح آسيا و اقيانوسيه انجام مید سازیتصميم

 المللیبينای و ی منطقههایی توسط كارشناسان برجسته، سازماندهی سيمنارها و كنفرانسهاارائه

شود كه به تعيين میدامن زدن به گفتگوهای سياست توسعه و انتشار كتاب و مقاله  منظوربه

 . كندمی آميز در منطقه كمكمؤثر و بهبود ظرفيت توسعه مسالمتراهبردهای توسعه 

ی سياستی هاافزایش آگاهی در مورد مسائل مهم توسعه منطقه، معرفی طرح منظوربه مؤسسهاین 

دار برای مسئولين ی اولویتهاسازان و ذینفعان حوزهيدگی به آنها و تجميع آرای سياستدار و رساولویت

این برنامه در . كندمی  CBT)( 1وز و آم سازیاقدام به ظرفيت ،پایه كشورهای عضو بانكنی و بلندرده ميا

به تاالر گفتگو و  یك سازیی سياستی، آموزش دوره محور، یادگيری الكترونيكی و فراهمهاگفتگو قالب

 . شودمیی توسعه و تجارب كشورها ارائه هااطالعات درباره شيوهگذاشتن اشتراك 

ورودی  ،توسعه عضو بانك كشورهای درحال سازانسياستبانك توسعه آسيایی برای  مؤسسه

تا  مدتاین كار از طریق انجام پژوهش با تمركز روی مسائل توسعه ميان. كندمیفكری فراهم 

. شودمیو آموزش انجام  سازیگذار است و همچنين ظرفيتتأثيرمهم راهبردی كه بر منطقه  بلندمدت

 . یابدجلی میبه تحقق هدف بانك توسعه آسيایی كه كاهش فقر است ت هااین فعاليت

تجزبه و تحليل . كندمیفعاليت خود را روی مناطقی كه تمایز راهبردی دارند متمركز  مؤسسهاین 

و تسهيل گفتمان  بلندمدتتا  مدتميان هایدر دیدگاه ایمنطقهظهور  درحالمسائل سياستی 

 .زهاستای از این تمایتوسعه عضو نمونه درحالسياستی بين بزرگان سياستگذار كشورهای 

 و دسترسی خود از طریق توليدات دانش بنيان تأثيربهبود وجهه،  دنبالبه مؤسسهاین همچنين  

مبدل شدن به منبع مورد اعتماد بينش، دانش و  منظوربهاین تالش . ستو خدمات با كيفيت باال

ی اهتمام دارند های دیگری كه به مسائل توسعه آسيایگروه و اطالعات برای سياستگذاران، دانشگاهيان

 . گيردمیو راهنمایی آنها صورت 

 1979التحصيل سال وی فارغ. است 2بانك توسعه آسيایی نایوكی یوشينو مؤسسهرئيس كنونی 

 (مارگارت تاچر)اسبق انگلستان  وزیرنخستمشاور اقتصادی  4آلن والتر و آمریكاست 3پكينزها دانشگاه

 . است استاد راهنمای وی در دوره دكتری بوده

از  مؤسسهاین . وچهار ميليون دالر استپنجاهوو هشتصد هزار پانزده مؤسسهاین  ساليانهبودجه 

آموزش و دپارتمان راهبری، مدیریت و هماهنگی تشكيل شده  و سازیسه دپارتمان پژوهش، ظرفيت

                                                 
1  . Capacity Building And Training 

2  . Naoyuki Yoshino 

3  . Hopkins University 

4  . Alan Walters 
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 . كنندمیكار  مؤسسهمليت مختلف در این  15نفر از  51. است

پژوهی با موضوع آینده مؤسسهی انتشار یافته توسط این هاكتابو  هاگزارشبرخی عناوین 

 : ذیل است شرحبهاقتصادی در آسيا 

 ،(2013 آینده سازمان تجارت جهانی )گزارش، -

 ،(2006 خلق چين )گزارش، یمسائل كنونی و آینده اقتصاد جمهور -

  ،(2003 سيا )گزارش،های خارجی در آنقش آینده بانك -

 ،(2013 دیدگاه آسيایی )كتاب،: سامانه تجارت جهانیآینده  -

 ،(2011 بحران مالی جهانی، آینده دالر و انتخاب آسيا )كتاب، -

 ،(2012 دهی آینده رابطه آسيا و اقيانوسيه و آمریكای التين و كارائيب )كتاب،شكل -

 ،(2005 كنگ )گزارش،موضوعات مهم آینده جمهوری خلق چين و هنگ -

 ،(2004 )گزارش، آتی كار موضوعات جاری و دستور: جمهوری خلق چين اصالحات مالی در -

 ،(2003 )گزارش، آتی جمهوری خلق چين هایگزینه: داری و اقتصادحكمرانی مشترك در بانك -

 ،(2012 ابتكار و اصالح )گزارش،: ی برای یكپارچگی آسيایهاسازمان -

 ،(2014 تاب،)ك مهاجرت نيروی كار، مهارت و تحرك دانشجویی در آسيا -

 .(2011 )كتاب، دهدمیكار پاسخ وچگونه كسب: سياآت آزاد راتج هاینامهموافقت -

 المللبينمؤسسه مطالعات سياست  .3-1-2

اسبق ژاپن،  وزیرنخستوسيله هميالدی ب 1988در ژوئن  IIPS(1) المللبينمؤسسه مطالعات سياست 

دیگر برای بررسی  هایالمللی و فعاليت، تبادالت بينمطالعه و پژوهش منظوربه 2یاسوهيرو ناكاسونی

 .شد تأسيسروی ژاپن و جهان  مسائل پيش

، اقتصاد، المللبينسياست  هایپروازانه برای پوشش زمينهیك برنامه پژوهشی بلند این مؤسسه

 . بيندمیزیست را تدارك  امنيت، انرژی و محيط

های ژاپنی دولتی و شركت هایوساله از وزارتخانهبيشتر پژوهشگران این مؤسسه برای یك مدت د

خود كه روندهای كنونی  هایپایه یافتهسياستی بر هایپژوهشی و ارائه پيشنهاد هایبرای انجام فعاليت

 .آیندهم میگرد ،كندمیو آینده جهانی را بيان 

 هایعينی را در زمانپژوهشی م هایپروژه ،همكاران مهمان از كشورهای ایاالت متحده، اروپا و آسيا

 . كنندمیآن مشاركت های حضور دارند در فعاليت مؤسسهو تا زمانی كه در این  كردهدنبال  ختلفم

                                                 
1  . The Institute for International Policy Studies 

2  . Yasuhiro Nakasone 
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ی درباره مسائل سياسی و اقتصادی در هایسمينارها و همایش ،المللمؤسسه مطالعات سياست بين

همچنين . كندمین دعوت توكيو برگزار و محققان برجسته و سخنرانان مشهور را از سراسر جها

 RIIA(1)الملل بينی امور ات پژوهشی دیگر مانند مؤسسه سلطنتی پروژه مشترك با مؤسسدتعدا

از نوامبر . شودمیواقع در آمریكا انجام  CSIS(2) و راهبردی المللبينواقع در لندن یا مركز مطالعات 

 ی مطالعات راهبردیالمللبين مؤسسهكميته ملی ژاپن را در  ،مؤسسهميالدی این  1997سال 

(IISS(3  ازی كرده استاندراهرا كه در شهر لندن مستقر شده . 

بودجه . شودمی تأمينمؤسسه در توكيو قرار دارد و تمام بودجه آن از منابع خصوصی این مقر 

 . استو حق عضویت اعض هاه پرداختبوابسته  مؤسسهعملياتی این 

در : گویدمی( 1982-1987اسبق ژاپن ) وزیرنخستمدیره مؤسسه و  تهيئرئيس  ،ناكاسونه یاسوهيرو

چشمگير و  طوربهبينی آینده ضعيت جهانی شاهد تغييراتی بود كه پيشو دوره بعد از پایان جنگ سرد

شامل جستجو برای هویت كه در آن نيروهایی كه ما را به  «دوره پراكندگی»طی این . ای مشكل شدیندهفزآ

رسيدند، مؤسسه مطالعات می نظربه ،كشاندندمیتر از نيروهایی كه ما را به داخل قوی ،كشاندندمیخارج 

نظر مستقل روی جامعه جهانی را برای بررسی دقيق از یك نقطه مسائل حياتی پيش ،المللسياست بين

در . برای جهان ارائه كردسازنده و خالقی برای ژاپن و آینده آن و نيز  هایموضوع پژوهش قرار داد و پيشنهاد

 منظوربهشود، همچنين های مؤسسه دنبال میجهانی كه در پژوهش اندازچشم بلندمدتآینده نيز برای حفظ 

ظرفيت یك مؤسسه مطالعات  مغزها از ژاپن و سراسر دنيا كنار یكدیگر در ترینگردهم آوردن خردمند

ارائه پيشنهادهای سياستی با بينش مشاركت در ایجاد صلح  و هاجهت استمرار پژوهش ی باز و نيز درالمللبين

 . و رفاه بيشتر برای ژاپن و جهان مبادرت خواهيم كرد

    بر دامنه بلند تغييرات در عصر حاضر به مسائلی مانند تأكيدمدیر مؤسسه نيز با  4،كن ساتو

ی امنيتی و هازهی جامعه جهانی و مسائل جدیدی در حورو پيشی سيال هاشدن، جنبش جهانی

وی معتقد است در ژاپن نيز برای . بخشدمشكل افزایش گرمای زمين اولویت می اقتصادی در كنار

 ،كاهش نرخ تولداجتماعی با توجه به سالمندی جمعيت و  تأمينمواجهه با مسائل متعددی مانند 

 . ای ضروری استاتخاذ تدابير ریشه

صورت هی تفكر خصوصی بهااهميت دارد كه كانون در سایه این شرایط بيش از هر زمان دیگر

اقدام برای  این. نظر مستقل از دولت مشاركت داشته باشندسياستی از نقطه هایدفعال در ارائه پيشنها

 . ساز تحقق صلح و آسایش در ژاپن و جهان ضروری استزمينه یهاسياستبندی و تقویت چارچوب

                                                 
1  . Royal Institute of International Affairs 

2  . Center for Strategic and International Studies 

3  . International Institute for Strategic Studies 

4  . Ken Sato 
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 ی تحقيقاتي هاپروژه عناوين 

 شرح ذیل عبارتند از: تحقيقاتی انجام شده این مؤسسه بهی هاپروژه

 ،مطالعه پاسخ ژاپن به تغييرات در محيط راهبردی منطقه آسيا و اقيانوس آرام -

  ،صلح المللیبينی هاپژوهش در همكاری -

 ،ثباتی خاورميانهپژوهش در بی -

 ،منیپژوهش در مسائل مربوط به ساختار اداری در قانون اساسی و قوانين انج -

پژوهش در مسائل مختلف درباره جنگ سایبری و سياست ژاپن برای توسعه یك سامانه  -

  ،برای مقابله با آن

  ،پژوهش در اصالحات آموزشی -

  ،پولی و مالی یهاسياستپژوهش درباره اقتصاد، شامل  -

 ،هآیندپژوهش درباره یك دوره اساسی برای سياست انرژی  -

 .فناوری در ژاپنپژوهش درباره راه طی شده علم و  -

 المللي ی بينهاعناوين كنفرانس 

 شرح ذیل عبارتند از:های برگزار شده این مؤسسه بهانسعناوین كنفر

 ،جانبه ژاپن، ایالت متحده و كره جنوبیكنفرانس و همایش سه -

 ،سئول -المللی انجمن توكيوكنفرانس بين -

 ،چين -المللی ژاپنهمایش و كنفرانس بين -

 ،تایوان -المللی ژاپنانس بينهمایش و كنفر -

 ،آلمان -المللی ژاپنهمایش و كنفرانس بين -

 ،جانبه ژاپن، ایالت متحده و كره جنوبیكنفرانس و همایش بلندپایه سه -

 .انجمن دوستی ژاپن و كره المللیبينكنفرانس  -

 

 تبار مشهور ژاپني پژوهانهآيند .2-2

و  3یونجی ماسودا 2،یدوشی كاتوها 1،یاشیها یوجيرو از «یپژوههآیندمبانی »در كتاب مشهور  ،وندل بل

از طرفی . بردمینام  پژوهیهآیندكنندگان ژاپنی در ترویج مشاركت عنوانبه 4ميتسوكو سایتو فوكوناگا

                                                 
1  . Yujiro Hayashi 

2  . Hidetoshi Kato 

3  . Yoneji Masuda 

4  . Mitsuko Saito-Fukunaga 
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در این . تفاوت گذر كردتبار در این عرصه بیژاپنی 2فرنسيس فوكویاما و 1توان از نام ميچيو كاكومین

 . و ماسودا در این حوزه خواهيم كردما و نقش كاكو، فوكویا های بر دیدگاهگزارش مرور

 كاكو ميچيو. 1-2-2

 شاگرد وی. است تبارژاپنی ییآمریكا مشهور فيزیكدان( كاليفرنيا 1947 ژانویه 24 متولد) كاكو ميچيو

 هارشته نظریه ارانبنيانگذ از ،كاكو. است جهان كنونی فيزیك بزرگ پردازانهنظری از و 3،تلر ادوارد

 اكنونهم او. است گذرانده بركلی دانشگاه در را دكتری دوره و رواردها دانشگاه التحصيلفارغ وی .است

 نظریه و 4هانظریه رشته زمينه در درسی هایو كتاب است نيویورك كالج سيتی دانشگاه استاد

 و شكافت ایهسته انرژی كارگيریبه فانمخال از و زیست محيط طرفداران از او. دارد ميدان كوانتومی

 . است 5فرازمينی هوش جستجوی پروژه حاميان از یكی همچنين

 : اندذیل انتشار یافته شرحبهترتيب تاریخ نشر های وی بهكتاب

 6(تامسون جنيفر همراه) جهان درباره اییهنظر به دستيابی برای جستجو انيشتين، فراسوی -

(1987). 

 .(1994دهم ) عدبُ و زمان هایریسمان موازی، یهاجهان براساس علمی یسهاود: ابرفضا -

 .(1998یكم )وبيست قرن در علم یهاانقالب ها،اندازچشم -

  .(2004داد ) شتين درك ما را از فضا و زمان تغييريچگونه دیدگاه ان: كيهان انيشتين -

 .(2004) جهان هآیند و باالتر ابعاد آفرینش، به ی موازی، سفریهاجهان -

 زمان در سفر و دورفرستی نيرو، یهاميدان فيزرها، دنيای علمی بررسی: هاناممكن فيزیك -

(2008). 

 زد خواهد رقم 2100 سال تا را ما روزمره زندگی و آدمی سرنوشت علم چگونه: هآیند فيزیك -

(2011). 

 .(2014) هنذ پيشرفت و توانایی افزایش شناخت، برای علمی ذهن، جستجوی هآیند -

                                                 
1  . Michio Kaku 

2  . Yoshihiro Francis Fukuyama 

3. Edward Teller متحده ایاالت تاریخ در ایهسته فناوری بنيانگذاران مجارستانی، از تبار با آمریكایی فيزیكدان 

 .بود ليورمور الرنس ملی آزمایشگاه گذارپایه و دوم جهانی جنگ در منهتن پروژه اعضای آمریكا، از

 ابتدایی و بنيادی ذرات داردمی بيان كه  شده استوار ایالیه وانتومك نظریه پایهبر( Strings Theory) هارشته نظریه .4

 درواقع ولی دارند، ایذره رفتاری شوند مشاهده دور فاصله از زمانی كه كيهانی ذرات سایر و هاكوارك ها،الكترون یعنی

 .ارندد متفاوتی ارتعاشات كه هستند انرژی هایرشته یا و هاحلقه و هاپيچ از دارای تركيبی

5. SETI )Searching for Extra-Terrestrial Intelligence) 

6  . Jennifer Thompson 
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 ترینپرفروش ميان در كه دارد نام «هاغيرممكن فيزیك» فيزیكدان، این كتاب مشهورترین

 به پيچيده و دشوار مفاهيم بيان در انگيزیشگفت طرزبه كاكو ميچيو. است گرفته قرار علمی هایكتاب

 . دارد مهارت ساده زبانی

 رازهای ترینبزرگ زمره در كيهان و ذهن» :خوانيممی «ذهن هآیند»اخير وی  كتاب جلد پشت در

 دارند فاصله ما با نوری سال ميلياردها كه هاییكهكشان از ایمتوانسته پيشرفته فناوری با. اندطبيعت

 و ذهن اما. كنندمی كنترل را زندگی كه هستيم هاییژن در تغيير ایجاد به قادر امروزه و بگيریم عكس

 عظمت به بردن پی برای. هستند ما خاطر دغدغه و نگرانی مایه و ما دسترس از دور هنوز كيهان

 تأیيد برای درخشند،می آن در ستاره ميلياردها كه ندازیدابي شب آسمان به نگاهی است كافی كيهان

 علم به چيست؟ ما نگاه پس در بپرسيم و كنيم نگاه آینه در است كافی ذهن بودن رازگونه و پيچيدگی

 بيشتر چه هر من اما. كندمی آن راز و رمز بردن ميان از به منوط را چيزی هر ركد كه كنندمی انتقاد

 . شوممی زدهشگفت بيشتر برم،می پی مغز هایپيچيدگی به

 راه برسيم خودشناسی به آنكه برای. است خرد آغاز خودشناسی»: گفت قبل سال هزار دو سقراط

 به كتاب ایندر  ریسمان نظریه بنيانگذاران از یكی و یكفيز استاد كاكو، ميچيو. «داریم پيش در درازی

 تحقيقات «ذهن هآیند» كتاب در و پردازدمی انسان مغز یعنی جهان در مطرح موضوع ترینپيچيده

 انجام فيزیك و اعصاب علوم هایپيشرفت جدیدترین برپایه دنيا گوناگون نقاط در كه را آوریشگفت

 .كندمی بررسیرا  اندشده

. شود داده توضيح توسعه مدل یك برپایه تواندمی سادگیبه بشریت سرنوشت كاكو، اعتقاد به

 : گذاردمی سر پشت را تمدن مرحله چهار خود تكامل طول در انسان توسعه، مدل این برپایه

 فناوری سطح برپایه كه دارند وجود هاانسان یعنی ما، خود تمدن، این در - صفر نوع تمدن

 . بردارد جلو یا عقب به هاییگام ندنتوامی

 مرحله در ما فيزیكدان، این گفته به. است بشریت نزدیك هآیند ،یك نوع تمدن -يک نوع تمدن

 از بيش فرهنگ به توانمی آن هاینشانه از كه هستيم یك نوعصفر به تمدن  نوعتمدن  از گذار

 . كرد رهاشا. .. و توسعه درحال انرژی جدید منابع شده، جهانی هميشه

 صورتبه دو نوع تمدن یك دانشمند، این گفته به. كيفيت واقعی خيز یك -دو  نوع تمدن

 . رودنمی بين از چيز هيچ تمدن این در بنابراین. استنامير و جاودانه كامالً مجازی

 روی بر و فضا روی بر كنترل نتيجه در و فيزیك قوانين تمام بر كه است تمدنی -سه نوع تمدن

 با را سيارات ،كندمی كاوش مشكل بدون را كهكشانشته دا تسلط ستاره هزاران از حاصل انرژی

 . دهد انجام فضایی سفرهای زیاد سرعت با تواندمی و بيندمی هوشمند هایروبات از استفاده
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 غزم ندارد، یافزارنرم یا نویسیبرنامه هيچ اصالً ما مغز: نویسدمی «هآیندفيزیك »در كتاب  ،كاكو

. كندمی بازآرایی را خود پيوسته كه هانورون از پيچيده كالفی است، «عصبی شبكه» به شبيه بيشتر ما

 مسيرهای شود، گرفته درستی تصميم كه بار هر كنند،می پيروی 1هب قاعده از عصبی یهاشبكه

 بار هر در ،هاصبع بين معين الكتریكی ارتباطات تقویت با تنها كار این. شوندمی تقویت مربوط عصبی

 باال به پایين رهيافت براساس عصبی یهاشبكه. شودمی انجام گيرد،می صورت موفقيت با كاری كه

 به عصبی یهاشبكه ،هوشمند هایماشين در هوش قواعد قاشق به قاشق خوراندن جای به ،هستند

. كردن تجربه با آموختن و يااش با شدن روبرو با گيرند،می یاد ،آموزدمی نوزاد كه ایشيوه همان

 و كندن جان با» گيرند،می یاد قدیمی شيوه به ،بودن شده ریزیبرنامه عوض در عصبی یهاشبكه

 از شما اگر. دارند دیجيتالی كامپيوترهای با متفاوتی كامالً معماری عصبی یهاشبكه «آموختن

 تكه انسان مغز از اگر لیو ،افتدمی كار از يوتركامپ بردارید را ترانزیستوری كامپيوتر دیجيتالی پردازشگر

 رفته دست از بخش مسئوليت دیگر هایبخش چون دهد ادامه كار به تواندمی هم باز ،بردارید را بزرگی

 . گيرندمی عهدهبر را

. اشمركزی پردازشگر: «اندیشدمی» كجا در كامپيوتر كه كرد مشخص دقت به توانمی همچنين

 مغز از بزرگی هایبخش روی بر اندیشيدن كه دهندمی نشان وضوح به آدمی مغز هایاسكن ولی

 توپ مانند هااندیشه كه انگار افتند،می كار به دقيق توالی در متفاوت هایبخش. شودمی گسترده

 . كنندمی پيدا برگشت پونگپينگ

 خيلی اتم دو كه هنگامی ،است تهی اصل در ماده كه است آن واقعيت: كندمیهمچنين وی بيان 

 كه زمانی. يوندندپمی هم به پایدار مولكولی شكلی به یا شد خواهند دور یكدیگر از یا شوند نزدیك

 را جسم یك تشكيل ،شوند مشترك هم با نایكسانشان هایالكترون و كرده برخورد هم با هااتم

 این یكسان، كمابيش هایالكترون كه است این كنيممی تصور جامد را اجسام ما اینكه دليل و دهندمی

 . نيست بيش توهمی این و زنندمی پس را همدیگر ما بدن و اجسام

 فرنسيس فوكوياما. 2-2-2

نویسنده و  ،فلسفه سياسی، سياستمدار و متخصص اقتصاد سياسی فوكویاما، فرنسيس هيرویوشی

كه در سال  «یان تاریخ و آخرین انسانپا»فوكویاما با كتاب . یی با تبار ژاپنی استآمریكااستراتژیست 

ی هاانتشار و گسترش دمكراسی وی در این كتاب مدعی شد. ميالدی منتشر كرد مشهور شد 1992

اجتماعی و سياسی  ،داری و بازار آزاد در سراسر جهان نقطه پایانی تحوالت فرهنگیليبرال سرمایه

 اقتصادی عظيم رشد روسيه، اقتدارگرای ومتحك ظهور با فوكویاما «تاریخ پایان» نظریه. انسان است

. شد مواجه حساس و حياتی چالشی با عراق، در آمریكایی كاراننومحافظه هایآرمان شكست و چين

                                                 
1  . Hebb's Rule 
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 عراق، نظامی اشغال كه پذیرفت تلویحی طورهب نيوزویك مجله با مصاحبه در 2008 سال در فوكویاما

وی . است ستيز در «تاریخ پایان» اصل با حقيقت در حسين صدام جابجایی و رژیم تعویض برای اقدام

سی نيز بدون رد كامل نظریه خویش تردیدها و بیردتاك شبكه جهانی بیها در مصاحبه با برنامه

 ازاكنون وی هماما  ،كاران گره خورده بودنام فوكویاما با نومحافظه. كندیی درباره آن مطرح میهاچالش

 نظامی اشغال و پيوسته عراق با جنگ مخالفان صف به حتی و گرفته فاصله اشكارانهنومحافظه گذشته

 . (2005 ،بویونتون) داندمی یكی لنينيسم با را عراق

. شــد متولد شــيكاگو جوار در پارك هاید در ميالدی 1952 اكتبر 27 در فوكومایا، فرانسيس

فرار كرد و قبل از بازداشت پن ميالدی از جنگ روسيه و ژا 1905پدربزرگ فوكویاما در سال 

آنجلس ای در لوسدر خالل جنگ جهانی دوم در تجارتخانه تباری ژاپنیهاییآمریكاجمعی دسته

و  تر بوداقبالپدر فوكویاما از پدربزرگش خوش. كردمیكاليفرنيا كه خود افتتاح كرده بود بازرگانی 

تجربه خانوادگی فوكویاما او . سكا دستگير نشددليل در اختيار داشتن بورس تحصيلی از دانشگاه نبراهب

  .(2011هراسی قرار داده است )موس، قدان اسالمرا از منت

 از شناسیجامعه دكترای كه بود تباری ژاپنیهاآمریكایی دوم نســل از 1،فوكویاما یوشــيو پدرش،

 2،فوكویاما كاواتـا تـوشــيكو مـادرش،. كـردمی خـدمت پروتستان كليسای كشيش عنوانبه و گرفت دانشگاه

 و كيوتو دانشگاه اقتصاد دپارتمان بنيانگذار 3،كاواتا شــيرو دختر شــد، متولد ژاپـن كيـوتـو شــهر در كـه

 سال در و گذراند نيویورك شهر در را خود كودكی دوران فوكویاما،. بود 4اوساكا شهر دانشگاه رئيس نخستين

مرور . رساند پایان به را دبيرستان دورۀ آنجا در و كرد كوچ شيكاگو ایالت به اده،خانو با همراه ميالدی، 1967

های مختلف خانواده فوكویاما در آمریكا و بيان جزئيات آن از تاجر موفقی كه فضایی برای تفاوت تعامل با نسل

های ازی كه سياستپردفعاليت در آنجا نيافت تا استاد دانشگاهی كه در آنجا تدریس كرد و در آخر نظریه

 كالن كشور را تبيين كرد تجربه مفيدی در روند جذب نخبگان است.

درس فلسفه سياسی را نزد خذ كرد و ا 5كرنل دانشگاه از هنر رشته در را خود ليسانس مدركاو 

روارد از ها دراو . داد تحصيل د ادامهارروها در دانشگاه سياسی فلسفه رشتۀ در سپس. آموخت 6آلن بلوم

ی در وتهدیدات ناشی از مداخله شور»با موضوع  گرفت و تأثير 8روی منزفيلدها و 7نتينگتونها ساموئل

                                                 
1  . Yoshio Fukuyama 

2  . Toshiko Kawata Fukuyama 

3  . Shiro Kawata 

4  . Osaka City University 

5  . Cornell University 

6  . Allan David Bloom 

7  . Samuel P. Huntington 

8  . Harvey Mansfield 
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وی در  مأموریت. به كانون تفكر رند پيوست 1979در سال وی . ل آمدنای دكترای به درجۀ «خاورميانه

 . ا بودسالگی تدوین استراتژی مقابله با توسعه اتحاد جماهير شوروی در جنوب آسي 27 سن

ميالدی در مركز دمكراسی و توسعه و حاكميت قانون دانشگاه استنفورد  2010فوكویاما از سال 

را پكينز ها دانشگاه جانز المللیبينریاست مركز توسعه اقتصادی  قبالًوی . مشغول به كار است آمریكا

 . عهده داشت و مدرس سياست عمومی در دانشگاه جورج ميسن بودبر

در بخش علوم سياسی كانون تفكر رند عضو بوده است و  ،ی دانشگاهیهافعاليت برعالوه او

 مؤسسهت مدیره صندوق ملی دمكراسی و و عضو هيئ كانوناین اكنون نيز عضو هيئت امنای هم

 آمریكاوزارت خارجه  یهاسياست ریزیبرنامهوی همچنين سابقه كار در كميته . ی جدید استآمریكا

مشاركت كرد و  2005مجله آمریكن انترست در سال  تأسيسفوكویاما در . دی داردميال 1980در دهه 

پكينز همكاری ها سياست خارجی دانشگاه جانز مؤسسهوی با . يس تحریریه آن استاكنون رئهم

وی . و مركز توسعه جهانی است المللیبينكارنگی برای صلح  مؤسسهمقيم غيركند و همكار می

، شورای روابط آمریكاانجمن علوم سياسی  ،آمریكا جمهوررئيسای اخالق زیستی همچنين عضو شور

گذشته خود زبان های نسلوی برخالف . است المللبينخارجی و شورای اقيانوس آرام در سياست 

  1ژاپنی را فرا نگرفته و با یك بانوی آمریكایی ازدواج كرده است.

 : اندذیل انتشار یافته شرحهبترتيب تاریخ نشر فوكویاما به هایكتاب

  1992پایان تاریخ و آخرین انسان در سال،  

 1995و ایجاد رونق در سال  ی اجتماعیهافضيلت: اعتماد، 

 1999ی نظم اجتماعی در سال طبيعت بشر و بازساز: اختالل بزرگ، 

 2002 ی بيوتكنولوژی در سالعواقب انقالب فناور: انسانی ماپسا هآیند،  

 2004در سال  ،21انی در قرن اداره و نظم جه: ازیسدولت، 

 2006كاران در سال محافظهدمكراسی، سلطه و ميراث نو: بر دوراهی آمریكا،  

 2008ایاالت متحده در سال  ی جنوبی وآمریكاين شكاف توسعه بين يتب: بازگشت به عقب، 

 2011 انسان تا انقالب فرانسه در سالاز دوران پيشا: نظم سياسی أمنش، 

 2014دمكراسی در سال  سازیاز انقالب صنعتی تا جهانی: نظم سياسی و زوال سياسی. 

 

 

                                                 
زماني كه در کانون تفکر رند حضور داشت با لورا هولمگرن دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کالیفرنیا در  فوکویاما. 1

اند اما از اعضای فعال آن نیستند. پیوسته  Presbyterian)) آنجلس ازدواج کرد. وی و همسرش به کلیسای پرسبیتریلوس
گوید: زبان فرزند خانواده میعنوان تک(. فوکویوما بهWroe, 2011واند خودش را باورمند بداند )تگوید: به سختی میوی می

شد فرا نگرفته است. وی به عکسبرداری و اثاث متداول در آمریکای قدیم و ژاپنی را علیرغم آنکه در خانواده تکلم می
 تولید آن عالقمند است. باز
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 يونجي ماسودا. 3-2-2

 رشته در 2آموری و توكيو هایدانشگاه در و شد متولد توكيو در 1905 سال 1ماسودا یونجی

 دانشگاه استخدام به استادیار عنوانبه ميالدی 1950 دهه ماسودا اواسط. كرد تحصيل شناسیجامعه

وی را نيز مانند دیگر  ژاپن یورامپرات فروپاشی و شكست ژاپن در جنگ جهانی دوم. درآمد آموری

 . واداشت هآیندفرهيختگان كشور به بازاندیشی برای 

 در شكست»: گویدمی انجام داد 1982 سال ژوئن دركه  كامپيوتر دنيای نشریه با گفتگووی در 

. نداشت وجود بودن زنده برای دليلی كنم، خودكشی خواستممی. بود عصر یك انپای دوم جهانی جنگ

 روی كه اتفاقی منتظر بودیم؛ منتظر همگی. دهم ادامه زندگی به شد باعث چيزی چه دانمنمی

 توجيه را بودنم كه معنایی بيابم؛ زندگی برای معنایی بتوانم تا كشيد طول سال 10 از بيش …دادنمی

 ملت برای را سربلندی راه كه بود امكانی اطالعات فناوری …دهد من به آرامش و شادی احساس و كند

 . (1393)سرائی،  «كردمی فراهم ژاپن

نقش مهمی در  نظریه جامعه اطالعات، سازیو پياده سازیوی با برجسته ،این انگيزه براساس

تجارب عملياتی در جایگاه مشاور  مطالعات پژوهشی و. گيری مدل جامعه فناورانه ژاپن ایفا كردشكل

ی جدید بر تحوالت اجتماعی و اقتصادی در ذهن هافناوری تأثيرادراكی دقيق از  ،شركت ژاپنیربَچند اَ

 . وی شكل داده بود

 (:1384زاده، مهدیعات بر دو فرض استوار است )مفهوم جامعه اطال

های . توليد ارزشز جامعه صنعتی استانی و متفاوت اجامعه اطالعات نوع جدیدی از جامعه انس. 1

 گيری و توسعه جامعه اطالعات است.های مادی نيرو محركه شكلاطالعاتی و نه ارزش

ای برای جامعه آینده عنوان یك مدل مقایسهتواند بهالگوی توسعه گذشته جامعه انسانی می. 2

 مورد استفاده قرار گيرد.

 علوم با مرتبط مقاله چند در ميالدی 1960 دهه اوایل در بار نخستين «اطالعات جامعه» اصطالح

 سال در شود، استفاده «اطالعات جامعه» تركيب از آنكه از پيش. شد مطرح ژاپن در ارتباطات و انسانی

 ژاپنی دانتاریخ و شناسانسان 4اومسائو تادائو و معمار 3كوركاوا كيشو ميانكه  ییگفتگو طی 1962

 نقش درباره اصطالح این. گرفت قرار بحث مورد و شد طرح 5«اجتماعی ملتكا باالتر مرحله» اصطالح

                                                 
1  . Yoneji Masuda 

2  . University of Aomuri 

3  . Kisho Kurokawa 

4  . Tadao Umesao 

5  . Joho Shakai 
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 كردند تالش هاییگفتگوسلسله در دو آن رواج یافت. جهان تغيير در كامپيوترها و ارتباطات فناوری

 ؟بگذارد تأثير اجتماعی تحوالت بر تواندمی جدید فناوریچگونه  بفهمند

 كرد منتشر «اطالعات صنایع برمبتنی تكامل نظریه» عنوان با ایمقاله اومسائو تادائو بعد، ماه چند

 .بود موضوع این درباره مطالعاتش ماحصل كه

 شناسجامعه 1ایگاراشی ميچيكو توسط مشخص صورتبه «اطالعات جامعه» اصطالح بار نخستين

- اجتماعی حوالتت در نوین هایرسانه و ارتباطی فناوری تأثير درباره فراوان مقاالت نویسنده و مشهور

 . نگرفت قرار توجه مورد اما ،شد استفاده 1964 سال طی فرهنگی

 ژاپنی زبان به و ژاپن در «اطالعات جامعه» عنوان با كتاب دو ميالدی 1960 دهه پایانی هایسال

در  2كویاما كونچی و ماسودا یونجی مشترك نوشته «اطالعات جامعه بر ایمقدمه» كتاب: شد منتشر

در  3یاشیهایوجيرو از «نرم جامعه به سخت جامعه از: اطالعات جامعه» كتاب و ميالدی 6819 سال

 .شدند منتشر ميالدی 1969 سال

 این از. داشتند ژاپن كشور در مدتمدیریت بلند هایسياستگذاری بر عميق یتأثير ،كتاب دو هر 

 مدیر كوتاه مدتی در دانشگاه ساله 65 ستادا این. افتاد هازبان سر بر هميشه از بيش ماسودا یونجی نام زمان

 . كرد بازی ژاپن انگيزشگفت و سریع توسعه در تصور غيرقابل نقشی و شد ژاپن اطالعات جامعه پروژه

 درباره متعددی پژوهشی مطالعات ،ميالدی 1970 و 1960 هایدهه طیژاپن  دولت سفارش او به

 ملی پروژه كه بود پژوهشی تيم ارشد عضو ميالدی 1971 سال و در داد انجام كامپيوترها اجتماعی آثار

 این كردند؛ اجرا كشور این تجارت و صنعت وزارت برای را «اطالعات جامعه در ژاپن تجارت و صنعت»

 ژاپن موفقيت مبنای و بيستم قرن در ژاپن كشور كاربردی - پژوهشی مطالعات ترینمؤثر از یكی پروژه

 فرعی عنوان و JACUDI Plan عنوان با پروژه این. بود« 2000 اپنژ» برنامه اهداف تحقق مسير در

 اطالعات جامعه مدل تدوین به منجر نهایت در و اجرا سال دو مدت در« 2000 سال برای ملی هدف»

 فناوری هایقابليت از موقعبه و هوشمندانه داد امكان ژاپن كشور به كه ایپروژه شد؛ ژاپن كشور

 . كند استفاده توسعه روند به بخشيدن سرعت در ارتباطات و اطالعات

 اطالعات جامعه نظریه روشمند ارائه در كليدی جایگاهی هایشكتاب و مقاالت واسطهبه همزماناو 

 و كار وزارتخانه دو ارشد مشاور عنوانبه ماسودا. نامندمی «اطالعات جامعه پدر» را او كهچنان آورد، دستبه

 فناوری از استفاده با كشور این آموزش و صنعت كردن روزبه در توجه قابل یتأثير ژاپن پرورش و آموزش

 . دهد ارتقا را كشور این آموزشی روندهای و توليد هایشيوه توانست و داشت ارتباطات و اطالعات

                                                 
1  . Michiko Igarashi 

2  . Konichi Kohyama 

3  . Yujiro Hayashi 
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مدیریت آن را  و كرد تأسيس را ژاپن اطالعات فناوری مؤسسه ميالدی 1977 سالماسودا در 

 توسعه مدیر او. داد نام تغيير 1اطالعات جامعه مؤسسه به مؤسسه این بعد سال چند. عهده گرفترب

 ژاپن برای دولتمردان تشویق در پررنگ نقشی دهه سه طی و بود ژاپن كامپيوتری هایبرنامه

  .داشت ارتباطات و اطالعات فناوری هایزیرساخت توسعه جهت در گذاریسرمایه

 كارآمد سمينارهای و هانشست طراحی و آموزشی مختلف هایدوره برگزاری با دیگر ازسوی وی

 پيامدهای به نسبت را ژاپن جامعه بدنه درك توانست ،كاروكسب و آموزش حوزه در ميانی مدیران برای

 را آكادميك پيچيده مفاهيم یافت امكان طریق این از و بخشد ارتقا مختلف هایحوزه در جدید فناوری

 مفاهيم دقيق انتقال برای مختلف جداول و نمودارها اشكال، از استفاده. كند منتقل ركاوكسب حوزه به

 . بود او برجسته ویژگی كاروكسب حوزه مدیران به

 هایكاروكسب برای متنوعی گرایانهعمل هایبرنامه ميالدی 1980 و 1970 هایدهه طول دروی 

 كشور این مختلف هایدولت وزیران و ارشد دیرانم مشاور عنوانبه و كرد تنظيم كشور این مختلف

 . داد انتقال ميانی مدیران و ارشد مدیران سياستمداران، به را اطالعات جامعه مفهوم و بود فعال

 گسترش در حياتی نقشی ،تافلر الوین و دراكر پيتر با همگام ميالدی 1980 دهه طیماسودا 

 جامعه مثابهبه اطالعات جامعه» كتاب. داشت نجها مردم توده ميان در اطالعات جامعه نظریه

 حوزه در برگزیده اثر ده از یكی عنوانبه( MIT) ماساچوست فناوری مؤسسه ازسوی «پساصنعتی

 و جوامع داشت اعتقادوی . است شده برگزیده ارتباطات و اطالعات فناوری به مربوط مطالعات

 هرچه. شوندمی اطالعات جامعه وارد مختلف درصدهای با و متفاوت هایشيوه به مختلف كشورهای

 و قدرتمندتر بعد هایسال در جامعه آن یابد، تحول اطالعات جامعه به ترسریع جامعه یك

 اطالعات فناوری جامع هایزیرساخت ایجاد امر این بنيادین ضرورت و الزمه. بود خواهد تریافتهتوسعه

 . است ارتباطات و

 استاد عنوانبه 1982 سال در او .بود 2ژاپن خالقيت انجمن مدیر و مؤسس ماسودا یونجی

 هایدانشگاه مهمترین استادی كرسی و برگزیده متحده ایاالت در نيویورك فناوری مؤسسه افتخاری

 . ماند ژاپن در عمر پایان تا و نپذیرفتوی  اما ،شد پيشنهاد او به متحده ایاالت

 مرگش از پس ژاپن وقت وزیرنخست. درگذشت توكيو در ميالدی 1995 سال ماسودا یونجی

. است مدیون فرهيخته انسان این به ژاپن ملت. درگذشت كشورمان تاریخ بزرگ مردان از یكی»: گفت

 بار دو تنها كه بود مردی او .داد نشان ما به را درست مسير ژاپن تاریخ هایبرهه مهمترین از یكی در او

 . نگرفت قرار تلویزیون دوربين جلو و تنرف صحنه روی هيچگاه كرد، مصاحبه

                                                 
1  . Institute for The Information Society 

2  . Japan Society of Creation 
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اما مهمترین آثار  ،نوشته است «جامعه و فناوری»بيش از ده كتاب و چهل مقاله درباره  ماسودا

 پساصنعتی جامعه مثابهبه اطالعات جامعه ،(1968) اطالعات جامعه بر ایهای مقدمهوی شامل كتاب

 ژاپنی زبان به را مقاالتش و هاكتاب اغلب وی. تاس (1986) اطالعات جامعه در و مدیریت (1980)

 . نداشت دیگر هایزبان به آثارش انتشار به ایعالقه و نوشت

 این. كرد ارائه نيویورك در كنفرانسی طی را «اطالعات جامعه» مقاله ميالدی 1970 سالاو در 

 (Information Society) اطالعات جامعه اصطالح از دقيقاً كه است انگليسی زبان به متن نخستين

 و ارتباطات فناوری بر تمركز با و گویدمی سخن اطالعات عصر تولد از مقاله این دراو . كندمی استفاده

 به تغيير درحال جامعه و هستيم جدید عصری به ورود درحال كه ما كندمی استدالل كامپيوترها

 و یابدمی بيشتری اهميت روز هر اطالعات»: نویسدمی او. است اطالعات جامعه نام با نوین ایجامعه

 «.شودمی بيشتر افزارسخت از آن ارزش

 توصيف برای «بيولوژیك تكامل منظر از اجتماعی، تكامل از باالتری مرحله» تعبير از ماسودا

 اطالعاتی و ارتباطی هاینظریه كه كندمی اشاره موضوع این به او. كندمی استفاده اطالعات جامعه

 كامپيوترها و اطالعات فناوری با ارتباطی و ایرسانه الگوهای شدن همگام و شده منطبق هم بر ناكنو

 كليدی جایگاه كندمی اشاره آن به ماسودا كه نكاتی از یكی. است كرده مواجه جدیدی شرایط با را ما

 هایحوزه بودن ورمحدانایی به وابسته جامعه توسعه»: نویسدمی او. است اطالعات جامعه در دانایی

 اطالعات …دارد اطالعات و ارتباطات گسترش در ریشه كه است صنعتی و اجتماعی اقتصادی، مختلف

 .(1393 )سرائی، «شود دانایی به منجر تواندمی كه است جامعه یك شاخصه مهمترین

. كرد منتشر را «بيولوژیكی تكامل منظر از اطالعات جامعه» مقاله ميالدی 1974 سالدر  ماسودا

 آن و است اطالعات جامعه هآیند از تحليلی یافت، انتشار ژاپنی زبان به او آثار اغلب مانند كه مقاله این

 و است یكپارچه كامالً جامعه یك اطالعات جامعه دارد تأكيد او. كندمی مقایسه ارگانيسم یك با را

 آن در كه است 1چندمركزی پيچيده جامعه یك جامعه این. كندمی عمل زنده موجود یك همچون

 ایجاد یكپارچه ساختاری و هستند مرتبط هم با اطالعاتی هایشبكه واسطهبه ها،سيستم از انبوهی

 (.1393 )سرائی، كنندمی

 را اقتصادی و اجتماعی ساختارهای ارتباطات و اطالعات فناوری :كندمی استدالل مقاله این در او

 :دهدمی تغيير مرحله سه در

  داد.می انجام انسان ترپيش كه دهدمی انجام را كاری فناوری اول مرحله در 

 پيشتر انسان كه دهدمی انجام را كاری جدید دانش خلق واسطهبه فناوری دوم مرحله در

 .دهد انجام توانستنمی

                                                 
1  . Complex Multi-centered Society 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

41 

 -اجتماعی ساختارهای به پيشين مسلط اقتصادی ـ اجتماعی ساختارهای سوم مرحله در

. كنندمی خلق نامحدودی دانش و دارند بيشتری بسيار وریبهره كه شوندمی تبدیل یدیجد اقتصادی

 . است قبل مرحله دو از گذار ماحصل مرحلهاین 

 این. ردك منتشر را «اطالعات جامعه در سازمان و مدیریت» مقاله ميالدی 1975 سالماسودا در 

 اجرای طول در دولتی نهادهای و خصوصی یهاسازمان ارشد مدیران با او مستقيم ارتباط حاصل مقاله

 كتاب نگارش به منجر مقاله این گسترش و تكميل. است ژاپناطالعات  جامعه ارزیابی هایپروژه

 . یافت انتشار بعد سال 10 تقریباً كه شد «اطالعات جامعه در مدیریت»

 معماری مقاله این دروی . كرد منتشر را «یكموبيست قرن در سازمان» مقاله بعد سال دواو 

 ییهاسازمان دهدمی نشان و كندمی مقایسه دقت به اطالعاتی جامعه و صنعتی جامعه در را سازمانی

 خواهند مواجه شكست با اند،كرده حفظ صنعتی جامعه الگوی با مطابق را خود سازمانی معماری كه

 همگرایی و تلفيق …است گذشته با اوتمتف كامالً كه ایمشده جدیدی عصر وارد ما»: نویسدمی او. شد

 ماهيت در مبنایی تغيير یك با ما …داد خواهد تغيير را جهان ماهيت ارتباطی فناوری و كامپيوترها

 اطالعات ارزش …هستيم وبررو نامم،می 1اطالعات هایارزش من كه چيزی به آن تبدیل و ارزش

 گذاریتأثير و جایگاه تغيير …است امعهج توسعه برای محركه نيروی و شده مادی ارزش جایگزین

 «.كندمی زیرورو را كاروكسب الگوهای و شد خواهد اقتصاد در شگفت تحولی باعث اطالعات

 توسط ميالدی 1980 سال در بار نخستين «پساصنعتی جامعه مثابهبه اطالعات جامعه» كتاب

 دقيق تبيين كتاب این. شد منتشر ژاپنی و انگليسی زبان دو به توكيو در ژاپن اطالعات جامعه مؤسسه

 دانش توزیع و توليد» كتاب دو تأثير تحت كتاب این در ماسودا. است اطالعات جامعه نظریه عالمانه و

 را تأثير ایناو  اما ،دارد قرار ،بل دانيل «پساصنعتی جامعه ظهور» و 2مخلوپ فریتز «متحده ایاالت در

 جامعه مؤسسه مدیر عنوانبه نقشش و است داده انجام ژاپن در كه هاییپژوهش و مطالعات بستر در

. یابدمی دست منسجم و متفاوت اییهنظر به و كندمی نهادینه و درونی كامالً كشور این اطالعات

 صنعتی جامعه با مشخصاً كه است بشری جامعه جدید شكل اطالعات جامعه»: نویسدمی ماسودا

 و گيریشكل محركه نيروی اكنون اما ،بود مادی هایارزش صنعتی امعهج محركه نيروی. است متفاوت

 ،كامپيوترها و ارتباطات فناوری. است اطالعات هایارزش بيشتر هرچه توليد اطالعات، جامعه توسعه

 توسعه در …است جامعه این متمایز ماهيت كنندهتعيين و اطالعات جامعه متفاوت و جدید چارچوب

 و توليد مانند ثانویه و كشاورزی و معادن مانند اوليه هایحوزه از اقتصاد محوریت اقتصادی، مدتبلند

 تغيير درحال دائم طوربه كه خدمات جدید حوزه به و كندمی تغيير پایدار و جانبههمه رشدی با صنعت

                                                 
1  . Information Values 

2  . Fritz Machlup 
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 .(1393 )سرائی، «یابدمی تغيير است، توسعه و

 انتشارات توسط بعد سال یك اصلی، ناشر از هاجاز كسب با كه شد تلقی مهم چنان كتاباین  

WFS (جهان هآیند جامعه )نسخه نيز دیگر ناشر چند بعد هایسال در. شد بازنشر نيویورك در 

 و شد منتشر و ترجمه مختلف زبان 14 به ميالدی 1996 سال تا. كردند منتشر را كتاب انگليسی

 داشت؛ اطالعات جامعه و ارتباطات و اطالعات فناوری به مربوط مطالعات بر انكار غيرقابل یتأثير

 اثر این به كه نشده نوشته اطالعات جامعه حوزه در توجهی قابل كتاب و مقاله هيچ تقریباً كه ایگونهبه

 . باشد نداده ارجاع

 مقاله تنها كه نویسدمی را «ذهن كنترل و اطالعات جامعه» مقاله كتاب، انتشار از پس ماه چنداو 

 نگاه كه حال عين در مقاله این. است ارتباطات و اطالعات فناوری به نسبت انتقادی ردرویك با

 فناوری از استفاده درباره اخالقی پرسشی دهد،می نشان جدید فناوری آثار به را ماسودا بينانهخوش

 . كندمی مطرح غيراخالقی و نادرست اهداف برای جدید

 ساليانه نشست در را «جهانی مشكالت حل برای تيوآلترنا سه» مقاله ميالدی 1982 سالوی 

 مورد در یونسكو ایپایه متون تدوین به منجر و گيردمی قرار توجه مورد بسيار كه كندمی ارائه یونسكو

 .شودمی اطالعات جامعه

 .كندمی منتشر ییآمریكا خانواده فصلنامه در را «اطالعات جامعه در خانواده» مقاله بعد سالاو  

 .دارد اطالعات جامعه در ژاپنی خانواده ساختار تغيير به شناسانهجامعه نگاهی مقاله این

 الكترونيكی كتابخانه فصلنامه در را «اطالعات جامعه در كتابخانه جایگاه» مقاله 1983 سالی و 

 و اجتماعی نی،ف عدبُ سه در هاكتابخانه الگوی تغيير در اطالعات فناوری تأثير مقاله این در. كرد منتشر

 از منابع به دسترسی در مكانی و زمانی هایمحدودیت :دهدمی نشان نویسنده. شودمی بررسی انسانی

 از انبوهی د،ندار قرار همه دسترس در تصویری - صوتی منابع و اسناد ،هاكتاب است، رفته بين

 هاكتابخانه بر را شدن هانیج تأثير او. است گرفته قرار كاربران اختيار در محدودیت بدون اطالعات

 نامحدود مخاطب به را اثرش تواندمی اثری خالق و نویسنده هر اكنون گيردمی نتيجه و كندمی مطالعه

 كتابداری ماهيت تغيير كرده و بينیپيش را دیجيتالی هایكتابخانه گسترش خوبیبه ماسودا. دهد ارائه

 در دیجيتالی صورتبه مرجع هایكتاب و هارفرنس بعد هایسال در كندمی تأكيد و داده شرح را

 او. بود نخواهد هاكتاب از رده این گسترده انتشار به نيازی دیگر و گرفت دنخواه قرار همه اختيار

 سوابق از جامعی انبار» و «خودكار غيرفيزیكی ماهيت یك» عنوانبه هآیند كتابخانه تصویر درباره

 . كندمی اشاره بیجال نكات به «انسان تاریخی

 تفصيل به و منتشر را «نابغه انسان ظهور باب در ایفرضيه» مقاله ميالدی 1985 سالماسودا در 

 روروب انسان از جدیدی گونه با ما ،برسد خود پيشرفت نهایت به اطالعات جامعه كه زمانی كرد ادعا
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 كه طورهمان ماسودا اعتقاد به. امدنمی( Homo Intelligence) نابغه انسان را آن او كه بود خواهيم

 پيش، سال هزار ده چند 2هوموساپينس و شد ظاهر زمين در قبل سال هزار صد چند 1هومواركتوس

 (.1393 )سرائی، شد خواهد پدیدار انسان از دیگری گونه هآیند در

 را «نیژاپ شيوه به افزاییهم: اطالعات جامعه در مدیریت» گذارتأثير كتاب 1986 سالاو در 

. گرفت قرار توجه مورد و شد ترجمه دیگر زبان 6 و انگليسی به بعد سال چند كه كتابی كرد؛ منتشر

 . شد متداول كتاب این تأثير تحت «ژاپنی مدیریت مدل» اصطالح

 را «باشد داشته زیستن ارزش كه زندگی برای زمانی: هافرصت جامعه» مقاله 1989 سالوی 

 را آن نتایج و آثار و دارد اطالعات جامعه هایویژگی برمجدد  مروری قالهم این دراو . كرد منتشر

 را متفاوتی هایچارچوب با جدید اجتماعی مدل یك اطالعات جامعه»: نویسدمیاو . كندمی بررسی

 و جدید هاینوآوری اصلی منبع عنوانبه اطالعات از گسترده استفاده برمبتنی كه كندمی محقق

 .(1393)سرائی،  «است توسعه

 كاهش برای اطالعات جامعه مواهب از توانندمی نيافتهتوسعه كشورهای كندمی اشاره ماسودا 

 برای بهتری زندگی و شوند مندبهره نيافتهتوسعه و افتهیتوسعه صنعتی كشورهای بين شكاف

 به را خود جای كراسیبورو كه داریم قرار شرایطی در ما :است معتقد او. آورند فراهم شانشهروندان

 و شده كمرنگ تدریجبه مذهبی و ناسيوناليستی ،قوميتی تضادهای ؛داده مشاركتی هایدمكراسی

 را شرایطی چنين وی. كندمی فراهم را جهان سراسر شهروندان مستقيم ارتباط امكان شدن جهانی

 را فرصت این اطالعات جامعه»: است معتقد و داندمی بشریت تاریخ در دیگری زمان هر از بهتر بسيار

 «.باشد داشته زیستن ارزش كه كنيم زندگی ایشيوه به كه دهدمی ما به

 به را آن تواننمی كه است پيوستههمبه و یكپارچه مفهوم یك اطالعات جامعه ماسودا، به نظر

 و طاتارتبا فناوری اثر بلكه كرد، تفكيك فرهنگی و فناوری اقتصادی، سياسی، مختلف هایبخش

 آوردمی وجود به جدید ایجامعه عمل در و دارد عميق یتأثير هابخش همه در اطالعات یافتن اولویت

 از كارآ و مستمر استفاده اطالعات جامعه ویژگی مهمترین. است قبلی جامعه از متفاوت كليت یك كه

 زندگی كيفيت ارتقای به منجر كه است نهایی كاربران و شهروندان توسط ارتباطات و اطالعات فناوری

 (.1393)سرائی،  شودمی افراد

 موضوع این بر و دهدمی قرار توجه مورد را اطالعات جامعه مختلف وجوه ،هوشمندانه شكلی به او

 اغلب در برنامه این. كند تدوین را خود اطالعات جامعه ملی برنامه بتواند باید كشور هر كه دارد تأكيد

 اعتقاد او. داشت خواهد تفاوت نيز مواردی در اما ،است موفق و پيشرو ایكشوره برنامه مشابه ،موارد

                                                 
1  . Homo Erectus قامتانسان راست  

2  . Homo Sapiens انسان هوشمند 
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 و فرهنگی هایظرفيت به توجه اما ،است یكسان ارتباطات و اطالعات فناوری هایزیرساخت دارد

 جامعه یك به شدن تبدیل برای متفاوتی عملياتی و اجرایی مدل ،شودمی باعث جامعه هر اقتصادی

 تكميل و جودو ،توسعه درحال كشورهای در كليدی نكته ماسودا نگاه در. شود تدوین اطالعات

 . است محورساختن جامعه اطالعات از پيش ارتباطات و اطالعات ایمنطقه یا ملی زیرساخت

 است فرهنگی و اقتصادی جدید هایاستراتژی تدوین نيازمند اطالعات جامعه به ورود ایهآیندفر

 آیندفر این. شود تدوین سياسی رویكردهای به توجه بدون و دانشگاهی و شیپژوه مراكز توسط باید كه

در كشور،  جاری نظم رسدمی نظربه مدتكوتاه در كه شودمی مختلف هایحوزه در تغييرات به منجر

 عرصه در ناپایداری باعث نظمیبی و رقابت این. گيرد شكل پرآشوب و نظمبی رقابتی و ریخته هم به

 دوره این پذیرش و احتمالی مخاطرات بينیپيش و تحول این درك. شودمی فرهنگ و تصاداق سياست،

 . است ضروری جامعه نخبگان و دولتمردان توسط ناپایداری

 یا ملی زیرساخت ایجاد از پس: گویدو می كندمی اشاره كاروكسب حوزه به مثال برایماسودا 

 صنعت و اقتصاد مرزهای تغيير سبب اقتصاد شدن پایه طالعاتا آیندفر ارتباطات، و اطالعات ایمنطقه

. آیدفراهم می رقابت و فعاليت فرصت نوظهور و واردتازه هایشركت و هاسازمان یراب و خواهد شد

 برای بازار و اقتصاد در آشفتگی این. شودمی مواجه آشفتگی با كوتاه زمانی دوره در بازار ترتيب، بدین

 . است پرفشار توسعه، درحال كشورهای برای و مهلك يافته،نتوسعه كشورهای

 جامعه در اجتماعی معضالت و اجتماعی هایجنبش تغيير درباره جالب تحليلی ماسودا یونجی

 جامعه در طبقات مفهوم رفتن بين از و جامعه شدن مسطح و افقی با :است معتقد او. دارد اطالعاتی

های بعد )دهه هآیند هایدهه در ما و بازندمی رنگ تدریجبه هاباعتصا و كارگری هایجنبش اطالعاتی،

 . شد خواهيم مواجه زندگی سبك و شهروندی هایجنبش با (1980 الاز نشر كتاب در س

 جای فاشيستی هایحكومت و فقر مفرط، بيكاری معضلكه  كندمی بينیپيشوی  دیگر ازسوی

 اطالعات جامعه هایارزش با مبارزه و تحوالت نپذیرفتن از ناشی هویتی هایشورش معضل به را خود

 .داد خواهد

 حریم به تجاوز معضل و دغدغه با مرحله، ترینپيشرفته در اطالعات جامعه دارد باور نهایت دراو  

 و مشخص المللیبين قوانين و گيرد صورت جدی اقدامات آن مورد در باید كه ستا روروب خصوصی

 از او. شود اتخاذ محرمانگی و خصوصی حریم حفظ ،شهروندان خصوصی حوزه از صيانت برای قاطعی

 را امكان این جدید فناوری :كندمی تأكيد و بردمی نام «خصوصی حریم مفهوم در كوپرنيكی تغيير»

 «آكواریومی شرایطی» در فرد و شود واقع تعرض مورد محرمانگی و شخصی فضای كه آوردمی فراهم

 فرد هویتی چندپارگی به تواندمی و دهدمی تغيير نادرست مسيری در را او فردی هویت كه گيرد قرار

 . (1393)سرائی،  شود منجر «دیگران به خود نمود» و پيرامون جهان با برخورد در
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 را مطرح گراییانسان و اومانيسم شدن كمرنگ ،«اطالعات جامعه چارچوب» ارائه در ماسودا

 مفهوم در) گراییانسان شود، اطالعات جامعه هایشاخصه واجد تربيش جامعه یك هرچهكند. می

 بود، گراییانسان دوره رنسانس از پس تحوالت روح كه یدرحال. خواهد شد تراهميتبی (آن اومانيستی

. است «اجتماعی داوطلبانه مشاركت» و «فردگرایانه خودانضباطی» اطالعاتی جامعه در اخالقی معيار

 اهميتی زندگی سبك و روزمره زندگی در فردگرایی اطالعاتی جامعه در ماسودا، بينیپيش براساس

 . یابدمی تصور غيرقابل

 جهانی آیندفر گرفتن سرعت. بخشدمی سرعت را شدن جهانی سوی به حركت جدید فناوری

 را شدن جهانی ماسودا. كندمی پذیرامكان را اطالعات جامعه كامل تحقق مسير در حركت شدن،

 فناوری نتيجه شدن جهانی او نظر از. نامدمی «جدید رنسانس یك روح» و «امروز جهان حقيقت»

 . دهدمی ارتقا را جدید دانش خلق كه است ایمحركه نيروی خود و است ارتباطات و اطالعات

 این در. داندمی جامعه كامل شدن محوردانایی را اطالعات جامعه مرحله ترینپيشرفته ،ماسودا

 خواهد قادر كامل، شدن جهانی و ارتباطات و اطالعات فناوریثيرات تأ نتيجه ر، هر شهروند ديتوضع

 ،كاروكسب از متفاوت كامالً و جدید الگویی و كند توليد را دیگران و خود نياز مورد جدید دانش ،بود

 در كه است (غيررسمی نفرهتك) فردی هایشركت برمبتنی جدید الگوی این. سيطره خواهد یافت

 این مشاركتی ارتباط و دنكنمی عمل مشابه فردی شركت هزار هزاران با مستمر ارتباط و مشاركت

 تحقق. بود خواهد آفرینارزش كه داشت خواهد دنبالبه تصوری غيرقابل افزاییهم مستقل، شهروندان

 . است شهروندان مستمر آموزش نيازمند وضعيت این

( زنده موجود) ارگانيسم یك هب را آن اطالعات، جامعه شكل ترینپيشرفته شدن ملموس برایماسودا، 

 دیگر هایسلول با دائمی ارتباطی در اما ،كندمی عمل مستقل سلول هر ،ارگانيسم یك در. كندتشبيه می

 حجم لتحلي و انتقال توليد، باعث ایشبكه ارتباط این. است( عمودی محور در) هااندام با و( افقی محور در)

 شودمی( ارگانيسم كليت یا هااندام یا هاسلول توسط) نهایی تحليل از ناشی بازخورد نيز و اطالعات از بزرگی

 صورتبه شهروند هر اطالعاتی جامعه در ترتيب، بدین. آوردمی وجودبه را خودكنترل بسته سيستم یك كه

 به منجر ها«ارتباط» از نامحدودی شبكه هواسطبه «استقالل» این. دارد استقالل و كندمی عمل فردی

 غيرقابل حجم توليد مشاركتی، فردگرایی این نتيجه. شودمی مختلف سطوح در «خودخواسته مشاركتی»

 ارگانيسمی كنش امكان وخواهد گرفت  قرار شهروندان همه اختيار در همزمان كه است اطالعات از تصوری

  .(1393)سرائی،  سازدمی فراهم جامعه یك در را

 قرار اطالعات و ارتباطات از جهانی ایشبكه در شهروندان همه اطالعات، جامعه یك در بنابراین

 آگاهی یك گيریشكل افزایی،هم این نتيجه. شد خواهد تصوری غيرقابل افزاییهم به منجر كه دارند

 قومی گراییویته و گراییمليت فرهنگی، هایتفاوت شدن كمرنگ با كه است جهانی عميق و گسترده
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 كامپيوتری شهرآرمان تعبير با آن از ماسودا كه است جهانی نوین نظم این. بود خواهد همراه مذهبی و

 از پس خاكی كره در انسان زیست تاریخ در سومی گونه ظهور به منجر كه كندمی یاد 1()كامپيوتوپيا

  بر آن نهاده است. 4نابغه انسانوان و ماسودا عن شودمی 3هوشمند انسان و 2ایستاده انسان گونه دو

 جوهو همزمان و است پيوستههمبه كليت یك اطالعات جامعه كندمی تأكيد ماسودا یونجی

 نتواند یا كند توجه وجوه این از یكی به تنها كشور یك اگر. دارد فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی

 محوردانش اطالعات جامعه یك به كامالً گاههيچ تنهانه آورد، فراهم را نياز مورد جامع هایزیرساخت

 . شد خواهدنيز  معلوليت و ناهنجاری نوعی دچار بلكه شود،نمی تبدیل

ها و مقاالت یونجی ماسودا ژاپن از كتاب امعه اطالعاتج سازیاز آنجا كه بسياری از تجارب پياده

 برداریبهرهبرای مت آنها، رغم قدوی علیاصلی و مقاالت  قابل استخراج است ترجمه و نشر كتاب

 . رسدمی نظربهمفيد  توسعهسازان و كارشناسان تصميم ،سياستگذاران

                                                 
1  . Computopia 

2  . Homo Erectus 

3  . Homo Sapian 

4. Homo Intelligence 
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 در ژاپن پژوهيهآيندو  نوآوریی قانوني و اداری هازيرساخت –م سوفصل 

. است ژاپن دولت 2001 سال اداری تقویت كاركرد كابينه از مهمترین بندهای مطرح شده در اصالحات

را  1«خردگاه» این دفتر نقش. كابينه برای تقویت كاركرد كابينه تغيير ساختار داد استگاه دفتراز این خ

. در این راستا چهار شورای مهم مشورتی تشكيل شده است. كندمیژاپن ایفا  وزیرنخستبرای كابينه و 

یعنی منشی اصلی  یا باالترین مقام در دفتر كابينه بعد از وی وزیرنخستریاست این شوراها را شخص 

ه فعاليت شورا زن مرتبط با حوااعضای این شوراها نيز از ميان وزرا و صاحبنظر. گيردمیعهده ركابينه ب

 : نداذیل شرحبهچهار شورای تشكيل شده . شوندمیانتخاب 

 ،مالی یهاسياستشورای اقتصاد و  .1

 ،شورای علم، فناوری و نوآوری .2

  ،شورای مدیریت بحران مركزی .3

  .ی برابری جنسيتیشورا .4

 )CSTI) شورای علم، فناوری و نوآوری

  با عنوان سابق شورای سياست علم و فناوری 2

)CSTP( 

و تخصيص كالن منابع در نظام علم، فناوری و نوآوری ژاپن  سياستگذاریباالترین نهاد  3

 : عبارتند ازن شورا وظایف اصلی ای. شودمیمحسوب 

 ،ری و نوآوریترسيم راهبرد جامع علم، فناو -

 ،گذاری تخصيص منابع مانند بودجه و نيروی انسانیسياست -

  .ی ملیهاارزیابی پروژه -

دو وزارتخانه مهمترین كنشگران دولت ژاپن در ارتباط با علم،  ،در ميان ده وزارتخانه جدید

  )MEXT( علم و فناوری و رزشو ،وزارت آموزش، فرهنگ: ندهست فناوری و نوآوری

ت كه مسئولي 4

عهده گرفته و وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت رهمه امور مربوط به پرورش مغزها در ژاپن را ب

(METI(5 ی پرورش یافته و ميادین تعامل این مغزها برای تكميل زنجيره هاكه راهبر گردش مغز

 . در ژاپن است 6ثروت

                                                 
1  . The Place Of Wisdom 

2  . Council for Science, Technology and Innovation 

3  . Council for Science and Technology Policy 

4  . Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 

5  . Ministry of Economy, Trade and Industry 

 تجارت است. و توليد فناوری، پژوهش، آموزش، شامل ثروت زنجيره .6
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دو  NISTEP( 2) اوریملی سياستگذاری علم و فن مؤسسه و JST(1آژانس علم و فناوری ژاپن )

 ،كه زیر نظر وزارت آموزش، فرهنگ ندهست ی در ژاپنعلم، فناوری و نوآور یهاسياستنهاد اعمال 

 . كنندعلم و فناوری فعاليت می و رزشو

رزش و علم و فناوری و ،راهبردی مستقل زیر نظر وزارت آموزش، فرهنگ مؤسسهآژانس یك این 

ی پژوهشی پيشرفته درباره تحقق زندگی با استانداردهای بهتر هاتاز فعالي این آژانس. )مكست( است

ی هاهمچنين این آژانس گستره متنوعی از پروژه. كندمیگيری علم و فناوری پشتيبانی كاربهاز طریق 

 . دهدمیتحقيقاتی را برای توسعه گرایش به علم و فناوری انجام 

شده  تأسيس) JICST(3) ات علم و فناوری ژاپنآژانس علم و فناوری ژاپن از ادغام مركز اطالع

بنيانگذاری ( 1961شده در سال  تأسيس) JRDC( 4) و شركت توسعه تحقيقات ژاپن (1957در سال 

 . شده است

 تحقيقات توسعه شركت و اطالعات فناوری و علم اشاعه هدف با ژاپن فناوری و علم اطالعات مركز

 شده تأسيس پژوهشی تبادل و جدید یهافناوری توسعه بنيادی، یهاپژوهش ترویج هدف با ژاپن

 نهادی به تحوالتی طی ،2003 سال اكتبر اول در و شده ادغام 1996 سال درمؤسسه این دو . بودند

 . تغيير عنوان و ساختار دادند( JST) ژاپن فناوری و علم با عنوان آژانس مستقل

ی هانگاریهآیندو اجرای  ریزیبرنامهوليت نيستپ( مسئملی سياستگذاری علم و فناوری ) مؤسسه

نهادی پژوهشی وابسته به  عنوانبهميالدی  1988يه سال در ژوئ مؤسسهاین . عهده داردررا ب ملی ژاپن

ی نظری و كاربردی در حوزه هاشد و مسئوليت هدایت پژوهش تأسيسآژانس علم و فناوری ژاپن 

ميالدی و پس از اصالحات  2001در سال این مؤسسه  .عهده گرفتعلم و فناوری را بر یهاسياست

در همان . علم و فناوری قرار گرفتو  رزشو ،فرهنگ زیر نظر وزارت آموزش، ،اداری دولت مركزی ژاپن

 نگاریهآیندشد و مسئوليت  تأسيسبخشی از نيستپ  عنوانبه 5علم و فناوری نگاریهآیندسال مركز 

 6ی علم و فناوریهاو تحليل هاواحد تحقيقاتی شاخص 2006 ریلدر آو. تگرف عهدهبرعلم و فناوری را 

ی علم و فناوری در هاو نشانگر هاشاخص ساليانهگزارش این واحد انتشار . ستپ گنجانده شدينيز در ن

 را در ژاپن یی علم و فناورهای فعاليتهاو نشانگر هاشاخص سالهاین گزارش هر. دارد عهدهبرژاپن را 

 : دهدمیپنج بخش ارائه  در

                                                 
1  . Japanese Science and Technology 

2  . National Institute of Science and Technology Policy ( NISTEP) 

3  . Japan Information Center of Science and Technology 

4  . Research Development Corporation of Japan 

5  . Science and Technology Foresight Center 

6  . Research Unit for Science and Technology Analysis and Indicators 
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  ،مخارج تحقيق و توسعه -

 ،كاركنان تحقيق و توسعه -

 ،آموزش عالی -

  ،ی تحقيق و توسعههانتایج و خروجی -

  .علم، فناوری و نوآوری -

 (Nistep,2001) :خود را حول سه محور ذیل تعریف كرده است مأموریتنيستپ 

 .ی خودگردانهاآنها از طریق پژوهشگذاری در استی و سرمایهمسائل سي هآیندبينی پيش .1

  .ی حكومتیهای آژانسهاانجام پژوهش در پاسخ به درخواست .2

نياز  دی مورهای علم و فناوری، تدارك دادههامركزی در زمينه پژوهش مؤسسهیك  عنوانبه .3

يع و تجم منظوربهیكدیگر  و محققان با مؤسساتپژوهش و ایفای نقش كليدی گردآوری و مشاركت 

 . دارد عهدهبرنيز گسترش دانش را 

علم، فناوری و نوآوری با رویكردی  گذاریاز یكسو از طریق پژوهش درباره سياست مؤسسهاین 

و  كندمیی علمی و فناورانه دولت كمك هاو سياستگذاری ریزیبرنامهبه راهبری،  بلندمدتجامع و 

در تدوین راهبردهای علمی و فناورانه و نيز  هاسازمان و هادیگر با ارائه نتایج مطالعات به شركت ازسوی

افزایی ميان از طریق هم كندمیهمچنين این سازمان تالش . كندمیمدیریت نوآوری نقش ایفا 

 ،ی مشترك پژوهشیهاژاپن و افزایش تعداد برنامهاز و اشخاص حقيقی داخل و خارج  هاسازمان

 . را ارتقا بخشد سياستگذاریمطالعات  . . .و سياستگذاریپژوهشگران حوزه 

 : شوندمیذیل ارائه  شرحبه ی مطالعاتی نيستپهامهمترین زمينه

  ،توسعه و تحقيق ایهآیندفر در پژوهش (الف

 ،اجتماعی و اقتصادی نيازهای با فناوری تطابق ایهآیندفر درباره مطالعه (ب

 یهاپل تقویت برای الزم یهااقدام تدوین و جامعه و فناوری ،علم ارتباط درباره مطالعه (ج

  ،جامعه و فناوری ،علم ميان ارتباطی

 نگاریهآیند پيمایش، مانند .هستند پایه یا مشترك مقوالتی فوق یهاحوزه در كه مطالعاتی (د

 .كشورهاسایر  در فناوری و علم و سياست روندهای و فناوری و علم یهاشاخص روزرسانیبه و فناوری

 870نفر و بودجه اختصاص داده شده به آن ، پنجاه 2012در سال مالی كاركنان نيستپ  تعداد

 . ميليون ین ژاپن بوده است

ميالدی تاكنون  1970در بررسی اسناد و مدارك قانونی در حوزه علم و فناوری ژاپن از آغاز دهه 

 : (1385 )قدیری، سه نوع سند قابل مشاهده است
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نگاشته  1995در سال  نگاریهآیندكه پس از برنامه ششم  فناوری ژاپنقانون پایه علم و  (الف

 . بخش علم و فناوری كشور استدر این قانون سنگ بنای همه مقررات و قوانين . شد

دولت مكلف به  ،موجب بند نهم از قانون پایه علم و فناوریبرنامه پایه علم و فناوری كه به (ب

 .ی استنگرآیندهاز پایان هر  و پس سالهپنج صورتبهن آارائه 

  .شوندمیعلمی و فناوری كه توسط دولت تصویب و منتشر  اسناد( ج

 

 ارتباط قوانين و اسناد علم و فناوری در ژاپن .2 شكل

 
 

 : شودمیانجام ذیل در سه مرحله در ژاپن علم و فناوری  سياستگذاری

سازد میمشخص  هآیندی هارا درباره اولویت كه نظریات خبرگان نگاریهآیند آینداجرای فر( الف

 . شودمی آنهاو موجب انتشار نتایج ميان 

 دستبه و اسناد دولتی نگاریهآیندتحليل نتایج  براساسكه  1«برنامه جامع علم و فناوری»تدوین  (ب

رویكرد از پایين  با برنامهدیگر این  عبارتبه. گيردمیربرد سالهچهار صورتبهای را گيری توسعهآید و جهتمی

شود و در رویكرد باال به پایين میفناوری تدوین  نگاریهآیندی هاتوسط بررسی ،نظر خبرگان براساس به باال

 . شودمیتدوین  هآیندی هااسناد دولتی منتج از تحليل وضعيت و تعيين اولویت وسيلهبه

كه از برنامه ) هآینداسناد افزون بر اطالعات  تدوین و انتشار اسناد علم و فناوری كه در این (ج

 . شودمیاطالعات مربوط به وضعيت كنونی نيز تحليل  (شدهخذ ا نگاریهآیند

                                                 
1  . Science and Technology Basic Plan 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

51 

  :توان در موارد ذیل خالصه كردمیی سياستی علم و فناوری ژاپن را های برنامههامهمترین ویژگی

  .شودمیهای مختلف تدوین از حوزهصورت مشاركتی و با حضور خبرگانی هها ببرنامه (الف

  .و ميزان اهميت موضوع بنا شده است نگاریهآیندبر  هابنيان برنامه (ب

موقعيت هر حوزه در  شوند و صرفاًمیصریح بيان ن صورتبه هااولویت ،نگاریهآینددر برنامه  (ج

 هااما در برنامه پایه اولویت ،دنشومیبندی برای كشور رده هانو بنا به اهميت آ هامقایسه با سایر حوزه

  .شوندمیصریح آورده  صورتبه

تحليل برنامه  براساسو راهبردهای تدوین شده برای علم و فناوری ژاپن  هاسياست (د

  .دنشومیاین كشور تهيه و با نام برنامه پایه علم و فناوری كشور و با تصویب دولت منتشر  نگاریهآیند

  .شوندمیبار( بازبينی هر پنج سال یك تقریباً) ایدوره صورتهب هابرنامه ـ(ه

جامع است كه مهمترین  ایبرنامهبلكه  ،ای در سطح ملی نيستنگری فقط برنامهآیندهبرنامه  (و

  .دهدمیپوشش نيز ی علم و فناوری را هاحوزه

  .انجامدمیطول  هدر حدود هجده ماه ب نگاریهآینداجرایی هر طرح  آیندفر (ز

طور متمركز هب ،سالهپشتيبانی علمی برنامه در دوره پنجمنظور هبگروهی ميان هر دو برنامه،  (ح

  .پردازندمی به آن

وظيفه مشاوره به  ،گيرند و گروه مدیریت برنامهمیمستمر مورد پایش قرار  صورتبهنتایج  (ط

  .دارد عهدهبرمردان را نيز دولت

  .یابدمیگسترده انتشار  صورتبهنتایج برنامه  (ی

متمركز  اهبر آن نگاریهآیند انتخاب و فرآیند ،های از حوزهدپيش از شروع هر برنامه تعدا ک(

  .دنشومی

تری نسبت به سایر موضوعات كه از نظر نخبگان اهميت بيشتری دارند به ميزان افزون اردیمو (ل

  .اندمحقق شده

ی دارای اولویت، بيانگر های صرف شده در حوزههاز برنامه و بودجهمقایسه ميان نتایج حاصل ا (م

  .ستهاگيریشدید این نتایج بر تصميم تأثير



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________ 

 

 

52 

 

  ژاپن در فناوری نگاریهآيند -مصل چهارف

 نگاریهآیند متحده، ایاالت گذشته دهه تجارب براساس ژاپنی سياستگذاران ميالدی 1960 دهه اواخر

 برای كارشناسی گروه یك درنگبي و بازشناسی سازیسياست ظرفيت با مفيد یابزار عنوانبه را فناوری

 . كردند اعزام ییآمریكا متخصصين با مشورت

 و علم هآیند بينیپيش اولين اجرای ،ژاپن( STA) فناوری و علم آژانس ميالدی 1970 سال در

 تمامی دربرگيرنده كلی مرور كی تهيه شده تعيين هدف. گرفت عهدهبر را سالهسی افق در فناوری

 در زمينهپس یهاداده خصوصی، و عمومیهای حوزه سازانتصميم برای كه بود هافناوری و علوم

 . كند مهيا را كالن یهاگذاریجهت برای بلندمدت یهاروند

 از استفاده با دولتی یهاسازمان و هادانشگاه ،صنایع از متخصص چندهزار نظرات و هادیدگاه

 و اهميت وقوع، درباره را خود نظرات و هادیدگاه بود شده درخواست آنها از. شد آوریجمع دلفی روش

 . كنند بيان فناورانه هایتوسعه و هانوآوری تحقق و سازیپياده احتمالی یهامحدودیت

به  و شوندمی برگردانده نظرسنجی در كنندگانشركت به تجميع از پس نظرخواهی نخست دور نتایج

  داده خواهد شد. دیگران یهادیدگاه و نظرات براساس خود اوليه هایدیدگاه تأیيد یا تعدیل فرصت آنها

 نتایج. شودمی تكرار ژاپن در باریك سال پنج هر تقریباً سالهسی افق با ینگریندهآ برنامه این

  :دارند ویژه كاركرد دو هابررسی و هانظرسنجی این از آمده دستبه

 كاربرد یك در و توسعه و تحقيق ریزیبرنامه برای نياز دمور زمينهپس هایداده گردآوری( الف

 ،اهميت با نوظهور یهافناوری معرفی و بلندمدت فناورانه روندهای كلی مرور خاص

 با ارتباط در ژاپن توسعه و تحقيق یهافعاليت كنونی سطح شامل جاری فناوری و علم رصد (ب

 عوامل تعيين و المللیبين یهاهمكاری برای نوظهور نيازهای سازیبرجسته با رهاكشو دیگر

  .فناوری توسعه كنندهمحدود

 سياست درباره ژاپن فناوری و علم شورای هایگيریتصميم یهاورودی از یكی شده حاصل نتایج

 نياز مورد زمينهپس تاطالعا همچنين نتایج این. دهندمی شكل را ژاپن دولت فناوری و علم هآیند

 . كنندمی فراهم را صنایع و دولتی دیگر یهاوزارتخانه

 از نظرخواهی یك در( NISTEP) ژاپن فناوری و علم سياستگذاری ملی مؤسسه قبل سال چند

 ارزیابی را چهارم فناوری نگاریهآیند نتایج از برداریبهره ميزان كه كرد درخواست بزرگ هایشركت

 و ارزیابی «مهم خيلی» را نتایج این درصد 59 نظرسنجی این در جسته شركت اسخگوپ 250. كنند

 نتایج كاربردهای مهمترین نظرسنجی این به پاسخگویان. انددانسته «ارزنده» را آن هم درصد 36

 یهاپروژه و توسعه و تحقيق برای ریزیبرنامه» شامل ترتيببه را فناوری و علم شورای نگاریهآیند
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 بررسی موضوعی یهاتحليل» درصد، 61 «فناورانه روندهای مدتميان تحليل» ،درصد 72 «اریتج

 . اندبرشمرده درصد، 60 «شده

 نيز را1970 سال در شده انجام نگاریهآیند اولين از آمده دستبه نتایج دقت نيستپ همچنين

 یا كامل طوربه شده بينیشپي موضوعات از درصد 64 حدود كه دریافتند آنها. است كرده ارزیابی

 و شده گرفته نظر در زمانی بلندمدت افق به باتوجه. است شده محقق سال بيست طی جزئی طوربه

. آیندمی نظربه كنندهدلگرم هابرداشت این .است بوده ژاپن در نگاریهآیند اولين این كه واقعيت این

 تغييرات از حاصل نتایج به بلكه ،نيست وریفنا توسعه به مربوط هميشه هابينیپيش تحقق عدم

 .(1994 كواهارا،) است مرتبط نيز سياسی یا اجتماعی

 : شود تأكيد ژاپننگاری در آینده با ارتباط در باید نكته سه

 حاصل یهاخروجی و نتایج لزوماً هميشه فناوری نگاریهآیند اصلی ارزش هاژاپنیاز نظر  – اول

 نگاریهآیند هایآیندفر مزایای بلكه ،نيست (آنها براساس متعاقب یهاستسيا ها،بينیپيش) شده

 . ترندبااهميت

 هماهنگی، تر،بلندمدت یهادوره روی تمركز ارتباطات، بخش پنج مدل در توانمی را مزایا این

 . برشمرد تعهد و اجماع

 از ژاپن نگاریهآیند یهاليتفعا از یكی فقط فناوری و علم آژانس نگارانههآیند یهابررسی - دوم

 .دهدمی تشكيل را گسترده بازه این

 پنل مانند دلفی روش از غير به ییهاروش از ژاپن در دیگر یهاینگرآینده از بسياری - سوم

 . كنندمی استفاده. . . و مشاوران سفارشی مطالعات و سناریوپردازی ،فكر طوفان ،خبرگان

 طوربه دیگر متعدد یهانگاریهآیند برعالوه (MITI) المللبين جارتت و صنعت وزارت مثال برای

 صنعتی یهاانجمن( متوسط سطح) ترپایين طحس در. كندمی منتشر «سالهده یهااندازچشم» متناوب

 و صنعتی خاص یهابخش برای گوناگون یهانگاریهآیند ها،شركت میرسغير موقت یهامجموعه و

 . دهندمی انجام یا رشسفا فناوری

 بزرگ یهاشركت هدایت با شخصی هایشركت توسط خُرد نگاریهآیند زیادی تعداد نهایت، در

 است، خاص محصول یك یاهآیندفر و هامنحنی بينیپيش بر متمركز یشانهاتالش كه بنياندانش

 . شودمی هدایت

 نگاریآینده هایروشدیگر ژاپن است و علم و فناوری در  نگاریآیندهروش  ترینروش دلفی محوری

دلفی روش  .دنشومیمكمل استفاده  هایروش عنوان. . . بهشناسی وی سناریونویسی و كتابهامانند روش

مبدعان این روش اوالف . در نيروی هوایی ایاالت متحده ابداع شده است 1948یشگاه رند در سال اند در

. در آغاز از این روش در حوزه مسائل امنيتی و نظامی استفاده كردند ،المر و و نيكالس رشر و نورمن دالكی
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 هایبينیگزارشی درباره مطالعات پيش»ای با عنوان هبا انتشار پژوهشنامه 1964در سال  تنهایدر اما 

نام انتخابی دلفی . رند است مؤسسه گزارش تریناین گزارش پرشمار. آن را عمومی كردند «بلندمدت

ان و آوری نظریات كارشناسپایه جمعروش دلفی بر. از نام معبد معروف شهر دلفی یونان استبرگرفته 

امه در دفعات مختلف ارسال و نای كه این پرسشگونهریق ارسال پرسشنامه شكل گرفته بهمتخصصان از ط

گذاشتن آنها  تأثيران و صاحبنظرنامه ابزاری برای ایجاد ارتباط بين روش پرسشدر این  .شودمیوری آجمع

 .(1385 ،ناظمی و قدیری) بر دیدگاه یكدیگر است

برقراری تعامل  منظوربهاین روش برای رفع مشكالت موجود در جلسات بحث گروهی و  درواقع

صحيح بين نظرات واقعی افراد و ترویج روشی صحيح برای اجرای مناظره مستقل از شخصيت افراد 

 .ابداع شده است

 و مشهور افراد نظر تأثير تحت دهندگانپاسخ كه است آن دلفی آیندفر حیطرا در اصلی ایده 

. هستند دلفی روش ضروری عنصر دو هادیدگاه بازخورد و دهندگانپاسخ گمنامی. نگيرند قرار سخنور

حداقل مراحل مورد نياز . است مناسب كنندگانشركت انتخاب موفقيت روش دلفی فاكتور مهمترین

ع پرسشنامه و یك فاز صفر درخواست از نخبگان برای ابراز تمایل در این بررسی دلفی دو نوبت توزی

تهيه و  كنندهمكتوب و بدون حضور مصاحبه صورتبهای است كه پرسشنامه در اصل مصاحبه. است

 . نظریات كارشناسان است گردآوریحضوری برای غيرنامه روشی پرسش. شودمیتكميل 

فراگيری روش دلفی به ایاالت متحده  منظوربهاز كارشناسان ژاپنی  گروهی 1960در اواخر دهه 

. به ژاپن دعوت شدند خصوصگروهی از متخصصان آمریكایی برای سخنرانی در این سپس رفتند و 

 منظوربهبا استفاده از روش دلفی  1970علم و فناوری ژاپن در سال  نگاریآیندهاولين برنامه 

حوزه علم و فناوری و پيامدهای  بلندمدتو ارزیابی روندهای  2000ا سال علم و فناوری ت بينیپيش

 . احتمالی این روندها بر جامعه انجام شد

این كشور در این حوزه دانست  بلندمدتبرنامه  ترینتوان عمدهمیژاپن را  نگاریهآیندهای برنامه

یونجی  ریزی جامعه اطالعاتكه طرح طورهمان درواقع. بسيار است هاگذاری آن بر سایر حوزهتأثيركه 

زده ژاپن برگرداند، مزیت رقابتی ایجاد شده در ميدان به جامعه جنگماسودا انسجام و چابكی را 

كشور دنيا تبدیل كرد و  ترینژاپن را طی دو دهه به پيشرو ،علم و فناوری نگریآیندهفناوری حاصل از 

 . رساندمیدنيای مدرن امروز یاری  هایو ناپایداری هادگیرا برای غلبه بر پيچي این كشورحاضر  درحال

 این . اوكندمی بندیدسته نوع چهارپژوهش را به  1«پاستور ربع» خود كتاب در استوكس دونالد

 هر و است داده انجام «بودن ایپایه» و «بودن كاربردی» معيار دو براساس را چهارگانه بندیتقسيم

 : (1997 )استوكس، :است دهكر گذارینام مطرح، هشگرپژو یك نماد با را دسته

                                                 
1  . Pasteur's Quadrant 
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 ربع، این در. محور استپایه تئوری هایبوهری كه نمایانگر پژوهش هایپژوهش (الف

 مورد كاربردشان گرفتن نظر در بدون ایپایه علوم و است تحقيقاتی كار اصلی انگيزه «كنجكاوی»

دليل تحقيقات نظری در هب 1922متولد و در سال ميالدی  1885بوهر در سال گيرند. می قرار بررسی

 . زمينه توسعه فيزیك كوانتم برنده جایزه نوبل شد

 مهندسیك نوآور و  عنوانبهكاربردی از نوع آنچه ادیسون  یهایپژوهش ادیسون هایپژوهش (ب

 دنبال به و دیكاربر صرفاً تحقيقات، ادیسون، ربع شود. دررا شامل می گ برای جهان به ارمغان آوردبزر

 دسته ندارند. این علمی هایپدیده فهم یا شرح به ایعالقه و هستند عملی مسائل برای حلی راه یافتن

 .اندشده نامگذاری ادیسون توماس اختراعات به توجه با تحقيقات از

كارهای وی را در زمينه علل و پيشگيری امراض  هابيولوژیستپاستوری كه ميكرو هایپژوهش (ج

 توضيح این با هستند، ایپایه علمی دانش گسترش دنبال به تحقيقات ربع، این در .دانندمی بخشهامال

 به توجه با بخش این. گيرند كاربه جامعه اساسی نيازهای ساختن برطرف منظوربه را آن درصددند كه

 . است شده گذارینام پاستور لوئی توسط شده انجام كارهای

 نظر مورد ایپایه علوم پيشرفت نه دسته این در كه چرا است نشده ریگذانام چهارم ( دستهد

 از برخی در تحقيقات از برخی كه شودمی واقعی، اما گاهی مشاهده دنيای در آن كاربرد نه و است

 گيرند.می قرار ربع این در هاپژوهشگاه

 هایاستفاده از پژوهش ،روزافزونی علم پایه شده صورتبهاینكه نوآوری در دنيای امروز  علتبه

 .(2009پاستوری بسيار اهميت یافته است )كندو، 

بسياری از : نویسدمی «تركيب نقشه راه فناوری با روش دلفی»دایسوكه كاناما در مقاله 

محقق شوند )كار در ربع پاستور( محور توانند بدون دانش علمامروز نمی پيشرفته دنيای هایفناوری

حتی . گذاشته است تأثيرتحقيقاتی  مؤسساتو  هاقت روی تحقيقات دانشگاهنحوی كه این حقيهب

 .(2013 ،)كاناما های اجتماعی انجام گيردتواند بدون در نظر گرفتن نيازمیتحقيقات پایه نيز دیگر ن

 هایبرداریبهرهظهور برای بهترین نو هایشناسایی فناوری ،علم و فناوری نگاریآیندهكاركرد 

فناوری در دهه  نگاریآینده استفاده ،كندمیگزارش سازمان ملل اذعان . اجتماعی استاقتصادی و 

  .(2005تر شده است )یونيدو، بسيار گسترده 1990

تر خوانده است و تر و دشواررا تهاجمی 2000آمده بعد از سال  پدید هایفناوری 1چسبروق

بخش تحقيق و  قبالًها كه ین بسياری از شركتابنابر .داندمیرا بسيار باال  هاریسك در این فناوری

 .(2003 )چسبروق، اندكردهاقدام اری این بخش پسبه برونكردند میتوسعه را خودشان اداره 

                                                 
1  . Henry Chesbrough 
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تا بتوانند  اندخود از پرسشنامه ژاپن استفاده كرده نگاریهآیندبسياری از كشورها در اولين برنامه 

 ،شودمیانجام  باریكهر پنج سال  تقریباًی دلفی ژاپن كه هانامهبردر . ای دست یابندبه نتایج مقایسه

ها در حدود هشت ساعت دهی به پرسشخهر خبره برای پاسو دو تا سه هزار خبره مشاركت دارند 

كنون ده برنامه تا. ستا سالهسی نگاریآینده هایافق زمانی برنامه .كندمیصرف  وقت كاری

 .ی در ژاپن انجام شده استعلم و فناور نگاریهآیند

بندی كرده است جدول زیر جمع شرحبهژاپن را  نگاریآیندههشت برنامه  2006كواهارا در سال 

 : (2006 )كواهارا،

 

 نگاری ژاپنتاريخچه هشت برنامه آينده .2 جدول

 كنندهتعداد مشاركت تعداد گزاره تعداد حوزه سال اجرا شماره

1 1970 5 644 2482 

2 1976 7 656 1316 

3 1980 13 800 1727 

4 1986 17 1071 2007 

5 1991 16 1149 2385 

6 1996 14 1072 3586 

7 2000 16 1065 3106 

8 2005 13 858 2239 

 

سوی رفع هعلم و فناوری ب نگاریآینده»علم و فناوری ژاپن با عنوان  نگاریآیندهنهمين برنامه 

گيری از سه با بهره محورو مأموریت ایرشتهبيناین بررسی . انجام شد 2010در سال  «ی بزرگهاچالش

این بررسی . تدوین شده است ایمنطقه یهانویسی و برای اولين بار برگزاری كارگاهروش دلفی، سناریو

ژاپن با هدف تجميع  فناوری و علم پایه برنامه سومين اجرای حاصل از فرآیندهای از حاصل دانش برمبتنی

 : آینده علم و فناوری چهار چالش اصلی در این حوزه تعریف كرده است یهاتالشمركز و ت

  .ایفای نقش مركزی در ميدان علم و فناوری -

 .رشد پایدار از طریق نوآوری سبز -

 .موفق سالمت جامعه رو به سالمندی مدل -

 زندگی امن. -

 : مطرح شده است هاال اصلی ذیل در بررسیسه سؤ

 از یك نگاه راهبردی كدام است؟ش های پژوهاولویت -

 تر است؟مؤثرعلم و فناوری تجميع و مشاركت  هایدر كدام حوزه -

 ریزی مجدد شود؟ریزی یا ساختاراجتماعی باید طرحكدام سيستم  -
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مدیریت و خدمات نيز در این برنامه ، كاروكسب ،جدید فناوری مانند توزیع هایحوزهبراین عالوه

خبرگانی از علوم اجتماعی و  ،كنندگان در این بررسیبنابراین مشاركت. است مورد توجه قرار گرفته

مبنایی برای تنظيم  ،شدند كه با بررسی نيازهای اجتماعی و اقتصادی آیندهمیفرهنگی را نيز شامل 

ال است كه كدام روش یا دف غایی این بررسی پاسخ به این سؤه. پيمایش ارائه كردند هایگزاره

  ؟شود وری بزرگ پيشهاچالشگيری خرد جمعی برای رفع واند منجر به شكلتمیچارچوب 

رقابت »و  «یالمللبينهمكاری »، «ایمنی و سالمت»، «امنيت»ابتدا چهار حوزه اصلی در 

كارشناسانی از علوم اجتماعی و انسانی، علوم پایه و  هااین حوزه. بررسی تعيين شد برای «یالمللبين

تواند در رسيدن به آن كمك كند و رفع میاهدافی در آینده كه علم و فناوری  طبيعی برای بررسی

ی هاچالشاهداف و  ،گسترده هایپس از بحث. ی ملی و جهانی را تسهيل كند گردهم آوردهاچالش

 . له بحرانی خالصه شدمسئ 24اصلی تعيين و در 

 هاو علوم طبيعی از دانشگاه متخصص علوم اجتماعی 135)گروه كاری( اوليه متشكل از  پانل 12

های مشترك كاری را تعيين ههم آمدند تا موضوعات و حوزگرد تحقيقاتی مؤسساتو بخش صنعت و 

 .(3 حوزه تعيين شد )جدول 94موضوع در  832 طی این گفتگوها. كنند

 

 نگاری نهمهای تعيين شده در برنامه آيندهحوزه. 3جدول 

 موضوعات هاحوزه وه كاری(ديدگاه )تعريف شده توسط گر پانل

1 
از لوازم الكترونيكی و ارتباطات و نانوفناوری در همه  برداریبهرهرواج 

 جامعه
6 70 

 76 12 فناوری اطالعات شامل رسانه و محتوا 2

 58 8 بيوفناوری و نانوفناوری برای كمك به نوع بشر 3

4 
فناوری پزشكی برای تسهيل زندگی سالم با كمك فناوری 

 عاتاطال
5 85 

5 
ی كه هایدرك دیناميك فضا، زمين و زندگی و علوم و فناوری

 دهدمیحيات بشری را گسترش 
7 64 

 72 13 گوناگون فناوری انرژی هایترویج نوآوری 6

 59 7 منابع ضروری مورد نياز مانند آب، غذا و مواد معدنی 7

 68 10 رحفاظت از محيط زیست و كشاورزی جامعه پایدا هایفناوری 8

9 
ها، اساسی مانند مواد، مصالح، نانوسيستم هایفناوری

 ...و هاگيریاندازه
5 84 

10 
توليد پشتيبان توسعه صنعتی، اجتماعی و علم و  هایفناوری

 فناوری
8 76 

 58 8 تقویت اداره راهبری مورد نياز پيشرفت علم و فناوری 11

 62 5 روزمره و صنعت های زیرساختی پشتيبان اساس زندگیفناوری 12

 832 94  عجم
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انرژی،  هایحوزه امستقيم بو فناوری در ژاپن مستقيم یا غير نهم علم نگاریآیندهبسياری از نتایج 

در حوزه . ندی مرتبطالمللبينی ملی و هاچالشامل رفع وع ترینكليدی عنوانبهزیست  منابع و محيط

. يری و البته درمان مورد توجه قرار گرفته استبينی و پيشگپيش هایروش ،سالمت و پزشكی

فناوری اطالعات و ارتباطات، توسعه و مدیریت منابع انسانی و  هایموضوعاتی مانند زیرساخت

 1.انددگان در این بررسی قرار گرفتهكننبعدی مورد توجه شركت هایاساسی نيز در رده هایفناوری

علم و فناوری تدوین شده  نگاریآیندهنتایج نهمين  راساسببرنامه پایه چهارم علم و فناوری ژاپن 

 : این برنامه عبارتند ازمهمترین اهداف راهبردی . است

 ،دانش ایجاد و كشف در كوانتومی جهش ـ اول هدف

 ،پيشرفته فناوری و علوم در وسيع هایپيشرفت ـ دوم هدف

 ،زیست محيط از حفاظت و اقتصادی رشد – پایدار توسعه ـ سوم هدف

 ،صنعت و اقتصاد در قوی: نوآور ژاپنی ـ چهارم هدف

 ،عمر طول تمام در و ملی سطح در عالی سالمت ـ پنجم هدف

 .دنيا ملت ترینایمن ـ ششم هدف

در این كشور در  نگاریآیندهسال تجربه  40علم و فناوری ژاپن با تكيه بر  نگاریآیندهدهمين 

محور است و مانند  اندازچشمگذشته های رسی بيش از بررسیاین بر. اجرا شده است 2014سال 

نویسی و مانند سناریو پژوهیآیندهدیگر  هایروش دلفی از روش برعالوههفتم و هشتم  هایبررسی

گذشته ژاپن برنامه پایه های نگریآیندهمهمترین سند خروجی . كرده است برداریبهرهنيز  هاكارگاه

را  «2030آینده  اندازچشم»اساس گفتگوهای  ،این سند برعالوها این بررسی ام ،علم و فناوری است

 . بنيان گذاشته است

در بررسی . نویسی است، بررسی دلفی و سناریواندازچشمشامل سه پژوهش اصلی  نگریآیندهاین 

رتقای كيفيت فناوری اطالعات و ارتباطات برای تسهيل ارتباطات و ا هایدلفی برای اولين بار از روش

 انجام شده 2گذشته با استفاده از پست الكترونيك هاینظر به اینكه بررسی. نتایج استفاده شده است

دهی و و شكل هاسنجی، دریافت پاسخ، گردآوری پاسخفرآیند درخواست شركت در نظر ،است

ندباره این چ دوباره یا گردشكنندگان و به مشاركت هامحاسبات مربوط به آن و بازگرداندن پاسخ

از ارتباطات تحت وب و  برداریبهرهكه در بررسی دهم با  درحالی. انجاميدچرخه چند ماه به طول می

 . پذیر شداین فرآیند ظرف چند دقيقه امكان های متن باز كلافزارنرم

                                                 
كنيد مراجعه « بررسی دلفی نهم»برای مطالعه بيشتر نتایج حاصل از این بررسی به گزارش نيستپ با عنوان  .1

 .(2010)نيستپ،

2  . Email 
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انداز در ميان چشم هایدر كارگاه. موضوع انجام شده است 932حوزه و  8بررسی دلفی دهم در 

 مدتمحور، سالمت در تمامبنيان و خدماتهم پيوسته، دانشجامعه به یك عنوانبهای ع شبكهجوام

 . گرفته شده است پذیر در نظردر منطقه و انعطاف مولد، پایدار عمر،

در  اندازچشممطلوب تعيين شده در گفتگوهای  هایاندازچشم براساسنویسی سناریوهای پژوهش

الزم برای  یهاسياستسازی ژی، منابع و محيط زیست به برجستهند انرمختلف مان هایحوزه

و استفاده از  2020برای مثال تمركز روی سوخت هيدروژنی تا سال . مطلوب پرداخته است اندازچشم

و نيز رفع بحران جهانی آب  ایمتمركز بر هایمنبع انرژی و فناوری عنوانبهگرمای اتالف شده زمين 

 . در این پژوهش قابل مشاهده استجامعه ژاپن  بحران سالمندی

 : كرد قسيمزیر ت زمانی بخش سه به توانمی را ژاپن در فناوری و علم یهاسياست توسعه مسير

  ،1980 و 1970 یهادهه (الف

 ،1990 دهه (ب

 .2000 دهه (ج

 شدند اجماع معين روند یك قالب در حوزه این مختلف یهابخش ميالدی 1980 و 1970 یهادهه طی

 . رسيد انجامبه  1987 و 1982 ،1977 ،1971 هایسال در دلفی روش به فناوری نگاریهآیند چهار و

 سی رینجی عنوان با كه است همگانی توافق برمبتنی دوره این در ژاپن گيریتصميم آیندفر

 در تغيير رگونهه سيستم این در. است یافته شهرت اجماع براساس گيریتصميم یا( رینجی سيستم)

 انجام كسانی وسيلهبه سازمان یهااستراتژی حتی و هاتاكتيك جاری امور و كار انجام یهاروش

 بررسی از پس و ارشد مدیر توسط نهایی تصميم. دارند سروكار تغييرات آن با مستقيماً كه شودمی

 یك رد یا قبول نهایی تيجهن. شودمی گرفته مراتبسلسله سطوح طریق از شده ارائه پيشنهادهای دقيق

 به پایين از. گيردمی صورت مدیریت یك ساختار میتما در توافق یك طریق از تنها كه است تصميم

 كه دارد قرار پایين به باال از آیندفر مقابل در كه است توصيفی بهترین گيریتصميم آیندفر بودن باال

 . است ییآمریكا یهاشركت خاص

 فناوری نگاریهآیند پنجمين. خواند انتقالی مرحله توانمی را فناوری و علم حوزه در 1990 دهه

 1995 سال در ژاپن فناوری و علم توسعه پایه قانون تصویب با. شد انجام دلفی روش با 1992 سال در

 اولين قانون این براساس. شد ایجاد فناوری و علم یهاسياست و هانگاریهآیند بين متوسطی رابطه

 برنامه ششمين. شد نگارش ميالدی 2000 تا 1996 هایسال برای فناوری و علم پایه هبرنام

 . شد ارائه دلفی روش با منحصراً 1997 سال در نيز فناوری نگاریهآیند
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 بندیاولویت ميالدی، 2000 دهه لاوای در مركزی دولت اصالحات و ژاپن اقتصادی بحران از بعد

 اهميت فناوری و علم نگارهایهآیند و هاسياستگذاری بين ستحكمم رابطه ایجاد و پژوهشی مخارج

 . یافت مضاعف

 بر. شد تدوین دلفی روش براساس منحصراً هم باز 2001 سال در فناوری نگاریهآیند هفتمين

 . شد نگارش ميالدی 2005 تا 2001 هایسال برای نيز فناوری و علم پایه برنامه دومين اساس این

 نای كنندگانتدوین. كرد ایجاد روند این در را تغييراتی ژاپن فناوری نگاریهدآین هشتمين

 مانند نگاریهآیند دیگر یهاروش از و نكردند بسنده دلفی روش به ژاپن در فناوری نگاریهآیند

 این هب بررسی و نقد برنامه یك بارنخستين برای همچنين. كردند برداریبهره سناریوپردازی

 2010 تا 2006 هایسال برای فناوری و علم پایه برنامه سومين اساس این بر. شد الحاق گارینهآیند

. داد انتشار را «25 نوآوری» سند آبه شينزو ناتمام یوزیرنخست اول دوره در ژاپن دولت و شد نگارش

 و رشد تمدیری برای الزم یهانوآوری ایجاد هدف با مختلف یهاحوزه در نوآوری آفاق سند این در

 . است شده بررسی 2025 سال تا ژاپنی جامعه توسعه برای همكاری

 برنامه یك ارائه و نگاریهآیند روش چند از استفاده با 2010 سال در فناوری نگاریهآیند نهمين

 نگارش نهم نگاریهآیند نتایج براساس نيز فناوری و علم پایه برنامه چهارمين. شد تدوین بررسی و قدن

 . است شده

كه شرح نانعلم و فناوری ژاپن آنچ نگاریآیندهآخرین و دهمين برنامه  2015سرانجام در سال 

 . به انجام رسيده است دداده ش

ملی طرحی برای ارتقای نوآوری ملی نيز تدوین  نگاریآیندهنظارت بر اجرای  برعالوهه ژاپن نكابي

 كه است نوآوری و علم، فناوری ملی پروژه 1(سيپ) نوآوریراهبردی  ارتقای وزارتی برنامه. كرده است

 در آن نقش تحقق در را شورا وظایف این و شودمی رهبری ژاپن نوآوری و فناوری علم، شورای توسط

 . كندمیدنبال  سنتی هایروش و هاوزارتخانه چارچوب از خارج نوآوری و فناوری علم، راهبری

يات ژاپن و بازگشت به موقعيت رهبری جهان پروژه كليدی مختلف برای تجدید ح 10 سيپ

معين  ژاپنی اقتصاد ظهور باز در مشاركت برای را ژاپن یروپيش اجتماعی مشكالت تعيين و مهمترین

 تا آغاز نقطه پاسخگویی مسئوليت. شودمی هدایت هبباتجر پروژه مدیر یك توسط پروژه هر. كرده است

 عهدهبر هادانشگاه و صنعت، دولت بين هماهنگی هيلتس و متمركز یهاتوسعه و هاپایان پژوهش

 . ستهامدیران پروژه

 و عملی كاربردهای تا ابتدایی تحقيقات از را خود یهاپروژه كه اندشده توجيه مدیران این

 و اقتصادی رشد روی منحصراً سيپ. كنند اتمام آن هدایت برای شفاف راهبرد یك و سازیتجاری

                                                 
1  . Strategic Innovation Promotion Program 
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 نیده پروژه كنو. كندمی تمركز دهدمی تغيير را ژاپن جامعه چشمگير طورهب آنچه و نشاط اجتماعی

 : ذیل است شرحبه( 2015سال )

 ،نوآورانه احتراق طرحی برای موتور خورشيدی آغازی برای نجات جهان هایفناوری .1

ای با رونيك قدرت به همه جا برای جامعهگسترش الكت –نسل بعدی الكترونيك قدرت  .2

 ،نه انرژیمصرف بهي

  ،مصالح ساختاری نوآوری .3

 ،سوی جامعه جدید انرژیحركت به –انرژی  هایحامل .4

  1،برنامه اكتشاف اقيانوس زیپانگو –های اكتشاف منابع اقيانوس نسل بعدی فناوری .5

 2،خودران هایسامانه .6

 ،نگهداری، نوسازی و مدیریت زیرساخت .7

 ،برابر بالیای طبيعی افزایش پایداری اجتماعی در .8

  ،خلق نوآوری كشت –ایجاد نسل بعدی كشاورزی، جنگلداری و شيالت  هایفناوری .9

 .2020پروژه  –طراحی و توليد نوآورانه  هایفناوری  .10

 مؤسسهوظایف دولتی خود را با حفظ تحرك یك  ،پذیری باالبا انعطاف هامدیران این پروژه

د تحقيقات در ژاپن یك نشومیباعث  هاود این پروژهاین وج برعالوه. رسانندمیخصوصی به انجام 

 . زاد و رقابتی داشته باشدمكانيسم آ

                                                 
1  . Zipangu 

2  . Automated Driving System 
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 هآيندژاپن، ژاپن  هآيند –م فصل پنج

، مورد بررسی علمی، اقتصادی و سياسی آینده ژاپن و ژاپن آینده ،عد اجتماعیدر این فصل چهار بُ

  :گيرندقرار می

 

 ابعاد اجتماعي. 1-5

 9جوالی تا  24توكيو است كه از تاریخ  2020های المپيك ی ژاپن بازیمهمترین رویداد پيش رو

 25ی پاراالمپيك از هابازیشود. بالفاصله بعد از این رویداد در توكيو برگزار می 2020آگوست سال 

 شوند.اجرا می 2020سپتامبر  6آگوست تا 

با یك نگاه  هابازیاین و  2020صورت یكپارچه با تمامی ظرفيت و امكانات برای سال هژاپن ب

توكيو در بخش  2020ی المپيك هابازیای تدارك دیده است. در طرح بنياد های ویژهراهبردی، برنامه

 انداز آمده است: چشم

ژاپن را تغيير داد.  توكيو كامالً 1964ی هابازیورزش نيروی تغيير آینده ما و جهان را دارد. 

ات كيد بر سه مفهوم اصلی، اصالحأترین رویداد تاریخی، با تعنوان خالقهتوكيو ب 2020های بازی

 آورد:مثبتی برای جهان به ارمغان می

 ،های شخصی(ها )دسترسی به باالترین تواناییتالش برای انجام بهترین -

  ،پذیرش دیگران )یكپارچگی در عين كثرت( -

  .اتصال به فردا(رها كردن گذشته برای آینده ) -

خوبی بيانگر نوع نگاه هدر زمان اوج معجزه اقتصاد ژاپن ب 1964تاریخی ژاپن در سال  مرور موقعيت

ژاپن به این رویداد است. ژاپن سهميه المپيك را فرصت احيای وجهه و اقتصاد درخشان خود در آن دوره 

« شاف فردااكت» هابازیبرداری كند. شعار انتخابی این كند تا حد ممكن از آن بهرهداند و تالش میمی

های پروژه ریزی كرده برخی ازتعيين شده است. برای ژاپن این رویداد چنان با اهميت است كه برنامه

های ناوبری خودكار برای جابجایی تماشاگران در سال نوآورانه سيپ مانند خودروهای هيدروژنی و سامانه

وزیر كنونی ژاپن نخست ،باشد. شينزو آبه برداری شدهاجرایی و قابل بهره هابازیهنگام برگزاری این  2020

داده و اميدوار است كه این انرژی پاك به ژاپن برای كاهش انتشار گازهای « انرژی آینده»ژن لقب وربه هيد

كننده ر حال حاضر این كشور ششمين منتشرای تا مرزی كه سازمان ملل تعيين كرده یاری رساند. دگلخانه

های مجهز به انرژی ها و ساختمانخواهد شاهد خودروها، اتوبوس. ژاپن میتای در جهان اسگازهای گلخانه

رسانی هيدروژن كه مجهز به پمپ سوخت« بزرگراه هيدروژن»های آینده باشد و حتی یك پاك در سال

 در كه – «ميرای»ریزی كرده است. خودرو هيدروژنی تویوتا با نام طرح 2020های المپيك بازیاست برای 
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معرفی شد. این  2014ناپذیر در سال بعد از دو دهه تالش خستگی -ی آینده استااپنی به معنبان ژز

باالی آن هنوز بسياری از  در اروپا و آمریكای شمالی در حال تردد است. اگرچه قيمت نسبتاً ماشين اخيراً

هزار دالر  55 قریباًميليون ین یا ت 7/6كند. قيمت این خودرو مشتریان را از خرید این خودرو منصرف می

وژن های سوختی هيدروژنی با تركيب هيدربر است. سلولاست كه معادل قيمت دو خودرو الكتریكی هزینه

تواند در ژنراتورهای خانگی و كنند. این مكانيسم میشيميایی توليد برق میو اكسيژن با یك واكنش الكترو

كند و الف خودروهای سنتی گاز كربنيك توليد نمیخگرفته شود. این خودرو بر كارهموتورهای خودروها ب

 شوند. رسانی میگيری چند ساعته دارند ظرف چند دقيقه سوخترخالف خودروهای الكتریكی كه سوختب

كه مختص  21های روبات مشهور خود ریما منظور بهبود قابليتهمچنين متخصصان ژاپنی به

شده سخت مشغولند. مخابره تصویر حمل یك نقل بيماران یا افراد مضروب و ... طراحی وحمل

دور از انتظار  2020ی المپيك هابازیدر  2فوتباليست مضروب به كنار زمين فوتبال توسط ریما 

اساس یابند. برروز بيشتر توسعه میترین جامعه جهان روزبههای شخصی در سالمندنخواهد بود. روبات

 نیدر ا ندهیسال آ 20ژاپن، تا  NRI یقاتيسسه تحقؤمواكائو از  یومیبه عمل آمده توسط  یهانيتخم

 ها خواهد بود. باتور اريها در اختاز شغل یميكشور ن

و  كایآمر یمشابه در كشورها یاجهياز دانشگاه آكسفورد هم به نت ،آزبورن كلیما پروفسور

 یزيچ یعنیدر ژاپن،  یشغل تيموقع 600اند كه زده نيكرده است. آنها تخم دايانگلستان دست پ

 باهوشمند اشغال شوند.  یهاانهیها و راباتورا دارند كه توسط ر نیا تيدرصد از آنها، قابل 49حدود 

 یدوره سالمند یهامراقبت یتر براروشی آسان یآمار سالمندان در كشور ژاپن محققان ژاپن شیافزا

 رييفتن به رختخواب، تغر ،یشتيمسائل مع ریو سا دیاز سالمند شامل خر تیكنند. حماجستجو می

 یهاوابشامل تختخ هایییشود. فناورمی یپرستار یهاخواب و استفاده از امكانات مراقبت یجا

پرستار  یهاباتوشده( و ر یبدن انسان طراح یاساس مهندسرونده )كه برنیيرونده و پاباال كياتومات

 اند.مراقبت از سالمند مورد استفاده قرار گرفته یبرا

توان سالمندی جامعه دانست. در دنيای پررقابت پيش روی جامعه ژاپن را نيز می ین مانعمهمتر 

هایی برای بر اینكه مشوقوهرو دولت ژاپن عالكند. ازاینامروز نيروی كار نقش اساسی در توسعه ایفا می

شغلی در  هایتواناییهای مورد نياز انسان برای بهبود افزایش جمعيت در نظر گرفته است روی فناوری

 گذاری كرده است.تمام مدت عمر نيز سرمایه

 

 

 

                                                 
1  . Rima II 
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 ابعاد علمي . 2-5

سسات ؤم ها ومثال در دانشگاه ی. برااندكرده تركیعلم و فناوری را بار نيامروز فاصله ب دهيچيپ یهایفناور

 یهاشپژوه یرو كه قبالً یو توسعه عموم قيتحق یهای( استراتژیمل ای یعموم) یدولت یقاتيتحق

 طیشرا نیقرار دارند. در ا بزرگ یهابازار و شركت یازهاين ريثأت اند، اكنون تحتمتمركز بوده یرقابتشيپ

ای از های آتی ژاپن بازه گستردهنگاریتر خواهد شد. در آیندهصورت روزافزونی مشكلفناوری به ینيبشيپ

پژوهی و برخی دیگر طور اختصاصی برای آیندهها بهشاند. برخی از این روپژوهی قابل استفادههای آیندهروش

موجود  یهااز بازه روش یاند. ضروری است كه روش انتخابطراحی شده ریزیدر حوزه مدیریت و برنامه

 یهاندهیاكتشاف آ نگاری،یونيدو درباره آینده 2005متناسب با اهداف در نظر گرفته شده باشد. گزارش سال 

بر انتخاب  دنوبه خو بهداند كه و ارتباط ما با آن می ندهیما درباره آ اتيبه فرض یرا متكممكن مطلوب و مرجح 

 ( 2005 دو،يونی). گذار استريثأروش ت

 نیترجیو را نیتردر دسترس یاكنون نقشه راه فناوری، سناریوپردازی و روش دلفهر حال هم به

 در ،آیندحساب میههای كيفی بیوپردازی روشپژوهی هستند. نقشه راه فناوری و سنارهای آیندهروش

        . توسعهشودیاستفاده م یآمار یهااز روش یكم یهاینيبشيپ یبرا یكه در روش دلف حالی

 نگاری در پاسخ به تغييرات اقتصاد جهانی رخ داده است.دهآین

ی را بر شمرده در دهه آت یدر اقتصاد جهان رييتغ یاصل لیاز دال یبعض 2001در سال  مارتين

 (:2001است )مارتين، 

  ،رقابت شیافزا -

 ،یدر بودجه عموم تیمحدود -

  ،یدگيچيپ شیافزا -

 .كیو تكنولوژ یعلم یهاتيصالح تياهم شیافزا -

معرفی  یفناور ینگارندهیبه آ یعالقمند یگزارش یونيدو نيز همين عوامل علل جهش ناگهان در

 اندسازی و مفهومی جهانی گسترش دادهعنوان ابزار سياستا بهنگاری ركه آیندهنحوی بهاند شده

 (.2005)یونيدو، 

 

 ابعاد اقتصادی. 3-5

 ندفرآی اگرچه»: نویسدمی «تغيير و تداوم – ژاپن توسعه و اقتصادی تفكر مبانی»در كتاب ، زادهنقی

و  هایشانسخوش ها،یناكاماما شمار رود، به یابيو كام تيموفق كی تواندیاقتصاد ژاپن م ینوساز یكل

كه در  گرید یهاملت یبرا یارزشمند یهادرس تواندیم هك شودیم افتیدر آن  زين ییهاشكست

 . «هستند را دربرداشته باشد یتوسعه اقتصاد یتالش برا
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در فصل دوم این گزارش شرح داده شد پس از اواخر دهه هفتاد رشد اقتصادی ژاپن به  چنانكه

عوامل تهدیدآميز  أنظران اقتصادی منشبكنون برخی صاحااما هم ،خارجی كاهش یافت اقتضای عوامل

 ( 1394)شقاقی شهری،  كنند.اقتصاد آینده ژاپن را داخلی ارزیابی می

را از سرگذرانده است. در  دهيكش درازا و هم ركود به عیسر شدگذشته، ژاپن هم ر قرن ميدر ن

و سطح اندك مداخالت  نیيپا اتيت وزارت صنعت و تجارت، مالمداخال رغمیعل ع،یرشد سر دوره

 ی، رشد اقتصاد1990 ركود مطول دهه بودند. در دورهرشد  برندهشيپ یهااستيس نیتریاصل یدولت

 (2015 )پاول، بود.امر صادق  نیچرا كه عكس ا دیصدمه د

است. بدهی توليد  هديدرصد رس 260حدود  ديدولت ژاپن به تول یحال حاضر شاخص بده در

دالر،  ارديليهزار م 5ژاپن حدود  یمل دي. تولشودیباال محسوب م سكیبا ر ی، اقتصاددرصد 40 یباال

 نيسوم ثيح نیژاپن از ا یعنی .دالر است ارديليهزار م 8حدود  نيدالر و چ ارديليهزار م 17 كایمرآ

در ماه  1المللی پولصندوق بين. اما شودیمحسوب م نيو چ كایمرآجهان بعد از  یقدرت اقتصاد

های خود را كاهش ندهد به سرنوشت در گزارش خود به ژاپن هشدار داد اگر بدهی 2015جوالی 

 حجم 2030اعالم كرده است كه تا سال  گزارش نیپول در ا یالمللنيیونان دچار خواهد شد. صندوق ب

هد شد مگر آنكه دولت ژاپن هرچه كشور خوا نیبرابر حجم اقتصاد ا دولت ژاپن سه یمل یهایبده

 ديدرصد تول 245ژاپن درحال حاضر  یمل یهایحجم بده خود را كنترل كند. یهانهیهز ترعیسر

با  قابلهم یدالر است. ژاپن برا ارديليهزار م 11بالغ بر  یزيچ ایكشور  نیانه ايسال یناخالص داخل

 نیا شیافزا رياست تا بتواند مس شیهایدهب تيمدت تثبانيبرنامه م ازمندين هایبده نیا شیافزا

خود را مهار كند.  ميعظ یهایصندوق بارها ژاپن را ملزم كرده بود تا بده نیرا معكوس كند. ا هایبده

نجات  یناچار شد برا دوره نیاست كه در ا یدهه ركود اقتصاد كیكشور همچنان درحال گذار از  نیا

اقتصاد قدرتمند  نيكند. سوم یاريبس یمال یهاكمك افتیدررشد آن اقدام به  یاياقتصاد خود و اح

راستا، فاز  نيهم خود تعادل برقرار كند. در یهایو كاهش بده یرشد اقتصاد انيم دیجهان حاال با

بدان معناست كه  نیشود. ا ییاجرا یالديم 2017 لیبر مصرف قرار است در آور اتيمال شیدوم افزا

همراه به زيرشد را ن ینداقدام خطر كُ نیحال ا نيع اما در ،كرد كسب خواهد یشتريدولت درآمد ب

 آثاركه  یراه افتنی یاكنون براكرده كه از هم شنهاديصندوق به دولت ژاپن پ نیاخواهد داشت. 

 ازمندين نيكشور همچن نیكند. ا شحداقل برساند تال را به یبر رشد اقتصاد اتيمال شیافزا

در چارچوب برنامه  یاساس راتييتغ یراستا برخ نياست و درهم یختاردر اصالحات سا یبندتیاولو

ارائه « آبه نزويش» یكه ازسو یطرح اقتصاد نیصورت گرفته است. ا «كينومآبه»موسوم به  یاقتصاد

                                                 
1  . International Monetary Fund 
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 طرح در نیا تيموفق یبرا یادیز ريهمچنان مس رسدیاما به نظر م ،شده با نام خودش مشهور شده

 .(2015 ان،انیس ی)بخش مال است شيپ

 یمعرف یاقتصاد دیتهدابر كیرا  یبده 1،اندیشو سناریو ستیپژوه استراتژواتسون، آینده چاردیر

ها را افزایش است. ژاپن باید ماليات یبده سميبرالياقتصاد نئول هیمادرون ای: ذات دیگویو م كندیم

افزایش ركود منجر  هها بماليات هایش را در آینده متوقف كند. از طرفی افزایشدهد و افزایش بدهی

این اقدام به كاهش ها خواهد شد. بنابرخواهد شد. افزایش ركود نيز به نوبه خود باعث كاهش ماليات

رسد آینده اقتصادی ژاپن چالشی خواهد بود و به نظر میاز طریق اصالحات اقتصادی مسير پرها بدهی

 شور است.های این كوابسته به نحوه ساماندهی بحران بدهی

 

 ابعاد سياسي و نظامي  .4-5

های جایگزین قرار داده های اقتصادی ژاپن، دولتمردان آن را در برابر انتخاب روشنيازها و واقعيت

 یوهایها قبل سنارگذشته از مدت اتيبر تجرب هيبا تك ژاپن یو بخش خصوص یاست. محافل دولت

 اند. كرده ییژاپن شناسا یاقتصاد تيامن هيعل دهایانواع تهد یبرا یفراوان

 :برشمرده است لیشرح ذدر ژاپن را به یاقتصاد تيمخل امن یوهایها قبل سنارسال، دهزاینق

 یمواد خام از طرف كشورها یاستخراج و عرضه بعض ینيبشيقابل پ ريتوقف غ ای كاهش( الف

 .كنندهصادر

 یاز طرف كشورها یورزمحصوالت كشا یعرضه مواد خام و بعض ایاستخراج  عمدی توقف( ب

 .یخارج

 .كشورها به ژاپن گریكار و ... د یروين ای هسرمای كاال، ورود (ج

 .خام مواد كاهش( د

 .هاتميق یناگهان شافزایـ( ه

  .ییایدر هایراه در اختالل (و

 ندهیآ یرو شيپ زيمآدیتهد یوهایسنار نیعوامل مهمتر نیاز گذشت دو دهه كماكان ا بعد

در  زيرا ن یگرید یهاژاپن روش دیدولتمردان جد دیآیكنند، اما به نظر میم ميرا ترسژاپن  یاقتصاد

 ،ژاپن رییوزنخست گاهیبه جا ،آبه نزويدارند. با ورود ش یعوامل در دست بررس نیتعامل با ا

 قانون با هاسياستكشور قرار گرفته است. اگرچه این  نیدر دستور كار دولت ا یدیجد یهااستيس

 رييوی بر تغ ديكأاما ت ،ضان قدرتمندی در ژاپن داردپرور ژاپن همخوانی ندارد و معترصلح یساسا

                                                 
1  . Scenario Thinker 
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 - یدفاع یهارساختیز تیالملل با تقونيثر در صحنه نظام بؤحضور م یبرا ويتوك یخارج استيس

 كشور مشهود است. نیا یتيامن

اند شریك نظامی موفقی نيز در توشریك اقتصادی ژاپن، آمریكا می آیا اساسی اینجاست كه سؤال 

های باالی اقتصادی ژاپن ؟ این سناریو چگونه با وضعيت بدهیطقه شمال غربی اقيانوس آرام باشدمن

ا استعماری گذشته خویش ب یكردرقم خواهد خورد؟ سناریوهای جایگزین چيست؟ آیا ژاپن به رو

گشت؟ نقش  صادی برخواهدمنظور گسترش و رشد توسعه اقتدیدگاه تصرف منابع همسایگان به

 سازنده ژاپن در صلح جهانی چگونه با رویكرد نظامی قابل جمع است؟ 

مين أاما نياز ژاپن به ت ،صورت قطعی امكانپذیر نيستهت بسؤاالاین است كه پاسخ به این  واقعيت

در  زیت كاال و انرژی یك ضرورت انكارنشدنی است ومنافع اقتصادی خود شامل امنيت مسيرهای تران

 توان بر این سرآغاز نگاشت. تالطم امروز سناریوهای ممكن بسياری میدنيای پر

به  «یكموبينی قرن بيست: پيشصد سال آینده»یكی از این سناریوها را در كتاب  ن،جرج فریدما

ه ئلمسائل جهانی مس نیترزيانگاز بحث یكی 2040معتقد است: حدود سال  وینگارش درآورده است. 

تر سياست ژاپن در عبارت دقيقو باز به انوسياق یعبارت بهتر شمال غرببود. به آرام خواهد اقيانوس

 یهجوم استيس :گویدانگيز آینده در جهان خواهد بود. وی میاز مسائل بحث یبريو س نيقبال چ

اهد یافت. مانند آمریكا تداخل خوها با دیگر قدرت یمنظور حفظ منافع اقتصادبه ايآس درژاپن  ندهیآفز

سوی ژاپن محل از هيروس یاهایسرنوشت در نييو حق تع نيرسميت شناختن اقتدار چه ب نیبر اعالوه

 فتفارس نيازمند است قدرتش را در مسير ترانزیت نجياختالف خواهد شد. از آنجا كه ژاپن به نفت خل

اقتصادی و نياز به منابع و تنگه ماالكا افزایش خواهد داد. ژاپن در صورت رشد  یجنوب نيدر دریای چ

رو روابط دوستانه و ایناز به اكتشاف نفت خواهد داشت. ازنفتی جایگزین در اقيانوس هند نيز ني

 یبرا ییهاو توافقنامه خواهد كرد جادیرام اآ انوسيواقع شده در اق ریمستحكم اقتصادی با سلسله جزا

 قاًيعم ندهینویسد: ژاپن در آخواهد بست. وی می كنترل با آنها یهاستگاهیو استقرار ا یارصد ماهواره

شود خواهد بود. می كه از جنوب متوجه آنها یداتیخود از تهد یمرور یهایكشت تينگران امن

شامل  یاندونز .شودیمتوجه آن م یاندونز یهاكه ممكن است از آب یداتیخصوص تهدهب

 نیو به باور ا است یقوم یهااز گروه یادیداد زبا تع رهیجز یادیشده از تعداد ز ليتشك یریالجزامجمع

 یادهيچيو خواهد داشت و ژاپن نقش پشته طلبانه داتجزیه یهاكشور حركت نیا ییكایآمر سندهینو

 یهاهای متعدد آبتنگه تيامن نيمأت یبرا گرید یهاها مقابل گروهگروه نیاز ا یاز برخ تیدر حما

  خواهد كرد. یباز یاندونز
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 گيری و پيشنهادهاهنتيج

از  پژوهیهآیندشكاف زبانی و عدم ترجمه مستندات  علتبه المللیبين پژوهیهآیندنقش ژاپن در  اگرچه

 ،ناچيز است زبان دوم عنوانبهیادگيری زبان ژاپنی  دشواری ی دیگر و نيزهازبان ژاپنی به انگليسی یا زبان

ان صاحبنظرشهر كيوتو و دعوت از  در 1970 ریل سالآودر  ژوهیپهآینداما ژاپن با برگزاری یك كنفرانس 

فراگيری این دانش  كارشناسی به كشورهای پيشرو زمينه یهاپژوهی و همچنين اعزام گروههآیند

و حكمرانی برای سياستگذاران و  سازیسياستیك ابزار  عنوانبهآن  سازیای و نهادینهرشتهبين

 . به یك الگوی جهانی تبدیل شده است فناوری نگاریهآیندكه در ییتا جا سازان خود فراهم كردهتصميم

پژوهی و نسبت آنها با هم و نيز روند تدوین و رشد تعاریف رایج در حوزه آینده فصل اول در

این روند مجال بازاندیشی در بسياری از مفاهيم، علوم و . در جهان بررسی شدپژوهی دانش آینده

 را فراهم آورده است. های بشریدانستنی

ن های آها و انتخابن باورها، تالشبر آنكه مرهودیگر عالوههای سرنوشت ملت ژاپن مانند ملت

ز آنجا كه ملت به هم مترقبه طبيعی نيز قرار دارد. اتأثير عوامل بيرونی و حوادث غير ملت است، تحت

دست آورده است، هنظير بمشقت كمكوش و قانع ژاپن موقعيت كنونی خود را با رنج و پيوسته، سخت

های كالن حكومتی در آن قابل مشاهده گذاریپژوهی از حوزه فردی تا سياستهای به آیندنگاه ویژه

های مختلف های دیرینه مردم ژاپن است كه در دورهنگری از خصلتانداز، قناعت و آیندهاست. پس

 های بعد نيز انتقال یافته است. های خانوادگی و رسمی به نسلتاریخی از طریق آموزش

خيز خود تطبيق داده، تقویت های مستحكم شهری را با جغرافيای زلزلهژاپن همانگونه كه ساختمان

عنوان یك سياست نهادینه برگزیده است و از هرو را بهای مورد نياز برای آینده پرتالطم جهان پيشبنيان

 كند. برداری میسازی در این راستا بهرهابزار سياست عنوانپژوهی مستمر در سطوح مختلف بهدهآین

رقابت مناسب در زمان مناسب در جهان پر اند، الزمه اقدامسياستگذاران ژاپنی به نيكی دریافته

 های اجتماعی و اقتصادی در گذشته است.ها و انسجامها، زیرساختریزی بنيانامروز، پایه

آمده در جنگ كره توانست با تعميرات خودروهای شنيروی انسانی ماهر ژاپنی در فرصت پي

نظامی ایاالت متحده، زمينه توسعه و رشد صنایع مشهور و محبوب خودروسازی ژاپن و تغيير رویكرد 

 اشغالگران در حين و بعد از جنگ سرد را فراهم آورد. 

سليم را رفته جامعه ژاپن پس از جنگ و تانسجام عملياتی از دست« جامعه اطالعات»مفهوم 

گذاری گسترده ژاپن در صنایع بينی نياز روزافزون جهان به فناوری و سرمایهمجدداً احيا كرد. پيش

 الكترونيك معجزه اقتصادی ژاپن را رقم زد.

های نظامی غرب بينی وابستگی اقتصاد ژاپن به جریان انرژی و بحرانگونه كه عدم پيشهمان

ستی و تهاجم نظامی عراق به ایران و ایجاد اختالل در بازار آسيا مانند جنگ اعراب و رژیم صهيوني



 

 ___________________________________________________________  

 

 

69 

وار اقتصادی ژاپن بست، به نحوی كه از آن زمان تاكنون انرژی مانعی بر نزدیك به دو دهه رشد معجزه

 درصدی اكتفا كرده است.  5تا  4ژاپن به رشد اقتصادی  

ها در ژاپن نقش این رخدادها بر ينیبها و عدم پيشبينیفارغ از تأثيرات ایجابی و سلبی این پيش

اساس كشف و ریزی كالن و سياستگذاری برنامهگيری باور عميق سياستگذاران این كشور به برشكل

های جایگزین ميدان ایده و بينی رویدادها قابل مالحظه است. طرح سياستو پيش تحليل روندها

های ها و كانونشود. در این راستا اندیشگاهدانایی است و این ميدان محدود به جغرافيای ژاپن نمی

افل و برداری از نيروی متخصص داخلی با ایجاد ارتباط مستمر با محبر بهرهژاپن عالوهتفكر 

ها های پژوهشی و برگزاری همایشنظران خارج از ژاپن در قالب شبكههای دانشگاهی و صاحبشخصيت

های سياستی را فراهم اخلی، تبادل آرا و ایدههای پژوهشی زمينه ارتقای متخصصين دو كارگاه

های مشغول به تحصيل یا تدریس در بسته از ژاپن و ژاپنیتبارهای رخت بركنند. نقش ژاپنیمی

در كاركرد  «هویت ملی»رود جایگزین كه می «شهروند جهانی»های خارجی در غلبه مفهوم دانشگاه

 ست. دهی آن شود، در این ميان قابل تأمل اانسجام

با كسب شهرت و موفقيت حتی خود را  «شهروندان جهانی»بيان شد برخی از این  فصل دومدر 

تمام  ،ورزی مانند یونجی ماسوداشمرند. در عوض متفكران فننياز میاز فراگيری زبان ژاپنی نيز بی

و احيای  سازیخود را در بازهمه دانش و مهارت نظر كردند و های مختلف صرفعمر خود از پيشنهاد

كيد بر ای با تأكنندهمتعادل وزیری شينزو آبه، رویكردكار بردند. از ابتدای دوره نخستهجامعه ژاپن ب

سسه ؤچند م تر شده است. در این فصل همچنينهویت ملی ژاپن در سپهر سياست این كشور پررنگ

 پژوه برتر ژاپن با ساختارهای متفاوت معرفی شده است.آینده

ی نگاری علم و فناورهای علم، فناوری و نوآوری و ده برنامه آیندهروند تكامل زیرساخت سوم فصلدر 

آید. طی بيش از حساب میهب ژاپن پژوهیآینده مشهورترین علم و فناوری نگاریدر ژاپن مرور شد. آینده

ها سرمشقی بررسی ها روند رو به رشد و تكاملی و نظم عملياتی ایننگاریچهل سال تجربه اجرای این آینده

نگاری علم و فناوری شده است. مهمتر اینكه نتایج حاصل از این برای دیگر كشورها در اجرای برنامه آینده

دهند و نتایج حاصل از فرآیندهای های پایه علم و فناوری را شكل میهای برنامهها، ورودینگاریآینده

 شود. گرفته می نگاری بعدی بكاربرنامه پایه علم و فناوری در تدوین برنامه آینده

نگاری فناوری نگاری فناوری در ژاپن برنامه دهم آیندهه برنامه آیندهضمن مرور نُ چهارمفصل در 

نگاری علم و فناوری در ژاپن با تكيه بر چهل در ژاپن و نتایج حاصل از آن بررسی شد. دهمين آینده

پژوهی و ابزار تسهيل های مختلف آیندهروش فاده ازنگاری در كشور با استیندهجربه طوالنی آسال ت

ثير تمركز مراكز پژوهشی نوین بر شده است. همچنين در این فصل به تأارتباطات الكترونيكی انجام 

 گيرند اشاره شده است. تحقيقاتی كه در ربع پاستور جای می
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شد. در این فصل روی ژاپن ورق زده  های پيشها و فرصتهایی از چالشبرگ پنجمفصل در 

سياسی موارد محدودی از  ـ های اجتماعی، علمی، اقتصادی و نظامیتالش شد در هریك از بخش

 روی ژاپن آینده مطرح شود.  مهمترین موضوعات پيش

 شوند: در پایان گزارش پيشنهادهای ذیل ارائه می

خصوص هرش جامعه اطالعات ژاپن و نقش آن در توسعه اقتصادی بتجربه گرانسنگ گست .1

محور توانند در توسعه جامعه ایران از جامعه دادههای یونجی ماسودا، عليرغم قدمت آنها مینوشته

های وی به نوشته ازكنند. با توجه به اینكه فقط مقاالت  محور نقش ایفاكنونی به یك جامعه اطالعات

سازی در پياده ،وداترجمه كتاب اصلی وی كه گردآوری تجربه ماس .ترجمه شده است اندك فارسی

جامعه »ياستگذاران از كند، در تصحيح دیدگاه و برداشت سدر ژاپن را بيان می« جامعه اطالعات»

 بود. ثيرگذار خواهدتأ« اطالعات

دهی دیدگاه مستقل سياستگذاران ژاپنی به كشورهای غرب آسيا و آینده تالش برای شكل .2

ها ها، منافع ژاپن نيز متناظر و منطبق با سياستياستبازار انرژی ضروری است. در برخی رویدادها و س

های جایگزین و عدم وجود ارتباطات علت عدم ارائه سياستهای غيرآسيایی نيست، اما بهو منافع قدرت

های غالب گذاران دو منطقه شرق و غرب آسيا، انتخاب سياستسازان و سياستمنسجم ميان تصميم

توسعه آسيا و بانك زیرساخت  ،ویت نهادهای آسيایی مانند پارلمان آسيارو تقاینناگزیر خواهد شد. از

تواند زمينه تمهيد ای میسازی منطقههای پژوهشی و سياستهماییمشاركت فعال در گرد

 های جایگزین را فراهم آورد.سياست

ای و جهانی بيش از ای، منطقههای توسعهسازی شده بين سازمانهای پژوهشی پيادهشبكه .3

ها، گردش مغزها، هماهنگی گذاری ایدهآنكه كاركرد توليد علم را داشته باشند برای به اشتراك

شوند. عدم حضور ایران در گرفته می كارهسازی ارتباطات آتی بها، تبادل آرا و نيز زمينهسياست

دگاه غربی مدت باعث رسوخ دیسسات تحقيقاتی وابسته در بلندؤگردهمایی مانند بانك توسعه آسيا و م

های آتی را از بين سسات تحقيقاتی شده و زمينه ارتباطات و همكاریؤاین م یدرباره ایران در اعضا

مانند بانك سسات مشابه و جایگزین ؤو تدبير م ریزیرو ضروری است ایران ضمن پایهاینبرد. ازمی

های وص همایشخصههای آسيایی ب، مشاركت فعال در همه گردهماییزیرساخت توسعه آسيایی

 پژوهشی را نيز در دستور كار خود قرار دهد. 

مل و قابل تأ ،هامسير توسعه ژاپن در اقتصاد باز و سيستم نئوليبراليسم و بحران كنونی بدهی .4

پيگيری نحوه  مطالعه برای سياستگذاران اقتصادی ایران و كشورهای در حال توسعه است. رصد و

 زنده خواهد بود.تعامل دولت ژاپن با این چالش آمو
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، تمركز بيشتر روی فناوری توكيو 2020ی المپيك هابازیویداد با توجه به پيش رو بودن ر .5

تواند های مختلف میبرای ترجمه همزمان به زبان SR1های بازشناسی یا تشخيص گفتار ارتقای سامانه

 به برگزاری بهتر این رویداد یاری رساند. 

 نگاری علم و فناوری در ژاپن در زمينهبرنامه آیندهبا توجه به تجربه موفق دهمين  .6

متن باز تحت وب و اجرای دلفی افزارهای های اطالعات و ارتباطات مانند نرمبرداری از فناوریبهره

همچنين در دسترس  منظور تسریع نظرخواهی و ساماندهی امور سياستگذاری و نظارت وبه 2درنگبال

قوه مقننه و دیگر نهادهای نظارتی كه  توسط افزارهااز مزایای این نرم داریبربهره ،افزارهابودن این نرم

 شود.، پيشنهاد میهای مختلف هستندخبرگان در زمينهنيازمند تجميع نظرات 

                                                 
1  . Speech recognition 

2  . RealTimeDelphi(RTD) 
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