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پیشگفتار مترجم

پیدایــش مفهــوم پویاییشناســی سیســتمها بــه اواخــر دهــۀ  1950بازمیگــردد .در آن
ســالها کــه همزمــان بــود بــا توســعۀ علــوم کامپیوتــر و رواج روزافــزون آن در محاســبات پیچیــده
و پرحجــم ،جــی فارســتر 1اســتاد دانشــگاه امآیتــی 2رویکــردی را معرفــی کــرد کــه خــود آن را
پویاییشناســی صنعتــی 3نامیــد .مقال ـهای کــه او در ســال  1958در مجلــه هــاروارد بیزینــس
ریویــو 4بــا همیــن عنــوان منتشــر کــرد توجــه بســیاری از متفکــران جهــان را بــه اهمیــت و کاربــرد
یهــای کالن بــرای سیســتمهای پیچیــده جلــب نمــود .فارســتر بعدهــا
آن در تصمیمگیر 
اصطــاح پویاییشناســی سیســتمها را کــه مفهومــی جامعتــر بــود جایگزیــن پویاییشناســی
صنعتــی کــرد و زمینــه را بــرای تشــکیل کلــوپ رم کــه در پـ ِـی پیشبینــی آینــدۀ جهــان صنعتــی
بــود فراهــم کــرد.
5
کتــاب محدودیتهــای رشــد ،کــه در ســال  1972منتشــر شــد و حاصــل کار چنــد صــد نفــر
تشــناختی ،علــوم کامپیوتــر و
از متخصصــان و صاحبنظــران اقتصــادی ،اجتماعــی ،جمعی 
لگــران تولیــدات صنعتــی ،کشــاورزی و محیطزیســت بــود ،نخســتین گــزارش جامعــی
تحلی 
ـان
بــود کــه بــا کاربــرد مفهــوم پویاییشناســی سیســتمها در شــناخت مســائل پیــش روی جهـ ِ
سرمســت از رشــد روزافــزون جمعیــت ،محصــوالت و تولیــدات صنعتــی توجــه همــگان را نســبت

 .5این کتاب در سال  1353با ترجمۀ استاد محمود بهزاد در ایران منتشر شد.

1. Jay w.Forrester
2. MIT
3. industrial dynamics
4. Harvard business Review
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بــه آینــدۀ نگرانکننــدۀ زمیــن و زمینیــان برانگیخــت.
خانــم دونــا میــدوز ،نویســندۀ کتابــی کــه در دســت داریــد ،نویســندۀ ارشــد کتــاب
یســال تجربــۀ خــود را در زمینــۀ پویاییشناســی
محدودیتهــای رشــد هــم بــود و حاصــل س 
سیســتمها و همــکاری نزدیــک بــا صدهــا متخصــص و صاحبنظــر صاحبنــام در ایــن کتــاب
فراهــم آورده اســت.
از ایــن کتــاب دو ترجمــۀ دیگــر نیــز بــه زبــان فارســی در دســت اســت کــه مــن بــا قدردانــی از
اســتادانی کــه پیــش از مــن دســت بــه کار ترجمــۀ آن زدهانــد ،برگــردان دیگــری را آمــاده کــردهام
کــه گمــان میکنــم اســتفاده از آن بــرای مدیــران و تحلیلگرانــی کــه بــا آنهــا ســروکار دارم
مناس ـبتر اســت.
همچنیــن ،از مدیــر محتــرم و کارشناســان انتشــارات لوگــوس کــه بــا بیشــینۀ دقــت و ظرافــت
حرفـهای چــاپ و انتشــار ایــن کتــاب را ممکــن کردنــد سپاســگزارم.
تقی ناصرشریعتی ،آبان 1400

یادداشت نویسنده

ایــن کتــاب چکیــدۀ ِخــرد کســانی اســت کــه ســی ســال در کار مدلســازی سیســتمی بودهانــد
و افــراد خالقــی کــه ســالها تجربــۀ تدریــس در ایــن زمینــه را داشــتهاند و بیشــترین آنــان در گــروه
پویاییشناســی سیســتمها در دانشــگاه امآیتــی عضویــت داشــته یــا تحــت تأثیــر آن بودهانــد.
پی ـشگام همــۀ آنــان جــی فارســتر بنیانگــذار آن گــروه بــود .عــاوه بــر ِجــی اســتادان ویــژهای کــه

داشــتهام (و دانشــجویانی کــه بعدهــا اســتاد مــن شــدند)ِ :اد رابرتــز ،جــک پــاف ،دنیــس میــدوز،
هارتمــت باســل ،بــری ریچمونــد ،پیتــر ســنگه ،جــان اســترمن و پیتــر آلــن ،امــا مــن در ایــن کتــاب از
لهــا ،کتابهــا و معرفــت و فرهنــگ جامعــۀ بــزرگ روشــنفکری بهــره
لهــا ،نقلقو 
زبــان ،اید ههــا ،مثا 
بــردهام .ســپاس و احتــرام خــودم را بــه همــۀ اعضــای ایــن جامعــۀ بــزرگ تقدیــم مینمایــم.
مــن از دانــش متفکــران رشــتههای مختلــف علمــی کــه تــا آنجــا کــه میدانــم بســیاری از آنــان هرگــز
بــرای شبی هســازی یــک سیســتم از کامپیوتــر اســتفاده نکردهانــد ،امــا متفکــران طبیعــی سیســتمها
بودهانــد نیــز بهــره بــردهام .اینــان کســانی هســتند چــون گریگــوری باتســون ،کنــت بولدینــگ ،هرمــن
دالــی ،آلبــرت اینشــتین ،گارت هاردیــن ،وا کالو هــاول ،لوئیــس مانفــورد ،گونــار میــردال ،ای.اف
شــوماخر ،مدیــران عامــل شــماری از شــرکتهای مــدرن ،و شــمار بســیار زیــادی از خردمنــدان کهــن
از بومیــان امریــکا گرفتــه تــا عارفــان خاورمیانــه .دوســتان ناشــناخته امــا متفکــران سیســتمی کــه
رشــتههای علمــی و فرهنــگ را تعالــی بخشــیدند و موجــب شــدند کــه تاریــخ هــم دوبارهســازی شــود.
حــاال کــه صحبــت از تعالیبخشــی شــد ،الزم میدانــم اشــارهای هــم بــه دســتهبندیها [در تفکــر
نهــا
سیســتمی] داشــته باشــم .تحلیلگــران سیســتمی از مفاهیمــی جامــع اســتفاده میکننــد ،امــا آ 
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هــم شــخصیتهای انســانی دارنــد کــه معنایــش ایــن اســت کــه آنهــا هــم شــاخهها و مکتبهــای
گونا گونــی از تفکــر سیســتمی را ایجــاد کردهانــد .مــن در ایــن کتــاب از زبــان و نشــانههای متــداول
در پویاییشناســی سیســتمی اســتفاده کــردهام ،مکتبــی کــه درسآموختــة آن هســتم .و مــن تنهــا
کلیاتــی از نظریــۀ سیســتمی را در اینجــا مطــرح میکنــم ،نــه مباحــث پیشــرفتۀ آن را .مــن ســروکار
زیــادی بــا جنبههــای انتزاعــی نظریههــا نــدارم و در تحلیلهــا تنهــا زمانــی از آنهــا اســتفاده میکنــم
کــه بــه مــن در حــل مســئلههای واقعــی کمــک کننــد .زمانــی کــه انتزاعیتریــن مفاهیــم نظریــۀ
سیســتمی در حــل مســئلههای واقعــی یاریرســان باشــند ،کــه بــاور دارم روزی چنیــن خواهــد شــد،
کتــاب دیگــری بایــد نوشــته شــود.
بنابرایــن ،شــما [خواننــدۀ کتــاب] بایــد آ گاه باشــید کــه ایــن کتــاب هــم مثــل همــۀ کتابهــا
گرایـشدار و نا کامــل اســت .بســیار و بســیار مطالــب دیگــر دربــارۀ تفکــر سیســتمی مطــرح اســت کــه
ممکــن اســت در پــی دانســتن آنهــا باشــید و در ایــن کتــاب نیامــده اســت .یکــی از هدفهــای مــن
عالقهمنــد کــردن شماســت .هــدف دیگــر مــن ،کــه مهمتریــن اســت ،ایجــاد توانمندیهــای اولیــه
بــرای فهمیــدن و کار کــردن بــا سیســتمهای پیچیــده اســت ،حتــی ا گــر ایــن کتــاب اولیــن و آخریــن
کتابــی باشــد کــه در ایــن زمینــه مطالعــه میکنیــد.
دونال میدوز1993 ،

یادداشت ویراستار

در ســال  1993دونــا (دانــا) میــدوز 1پیشنوشــتۀ کتابــی را کــه در دســت داریــد تمــام کــرد .آن
دستنوشــته بهموقــع چــاپ و منتشــر نشــد ،امــا بــه شــکلی غیررســمی چنــد ســال در چرخــۀ
[بوروکراســی] گیــر کــرد« .دانــا» نا گهــان و غیرمنتظــره در ســال  2001فــوت کــرد  -پیــش از آنکــه
توانســته باشــد کتابــش را تمــام کنــد .بعــد از مرگــش معلــوم شــد کــه نوشــتههایش همچنــان بــرای
بســیاری از خواننــدگان مفیــد بــوده اســت« .دانــا» یــک دانشــمند و نویســنده و یکــی از بهتریــن
لســازی سیســتمی بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار میکــرد.
کســانی بــود کــه در دنیــای مد 
در ســال « 1972دانــا» سرویراســتار کتــاب محدودیتهــای رشــد 2بــود کــه یکــی از پرفروشتریــن
کتابهــا شــده بــود و ترجم ههــای بســیاری از آن بــه زبانهــای مختلــف منتشــر گردیــده بــود.
هشــدارهایی کــه او و همــکاران نویســندهاش دربــارۀ میــزان خطــر ویرانکننــدهای کــه الگوهــای
ناپایــدار در ســطح جهــان میتواننــد داشــته باشــند امــروز از دقیقتریــن پیشبینیهــا شــناخته
میشــود .آن کتــاب بــر پایــۀ مشــاهداتی کــه در ســطح جهــان صــورت گرفتــه بــود ،ســرخطهایی
را معرفــی کــرد و نشــان داد کــه رشــد پیوســتۀ جمعیــت و مصــرف میتواننــد آســیب جــدی بــر
سیســتمهای زیسـتبوم و سیســتمهای اجتماعــی کــه زندگــی در کــرة خا کــی را پشــتیبانی میکننــد
وارد نمایــد ،و ادامــۀ رشــد نامحــدود اقتصــادی ســرانجام ،بســیاری از سیســتمهای محلــی،
منطقـهای و جهانــی را نابــود خواهــد کــرد .یافتههــای آن کتــاب و مطالــب روزآمــد شــدهاش همچنان
در صفحــات اول روزنام ههــا میآینــد و دربــارۀ زمانــی هشــدار میدهنــد کــه بــه نقطــۀ اوج مصــرف
1. Donella (Dana) Meadows
2. The Limits to Growth
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تهــای تغییــرات آبوهوایــی روب ـهرو شــویم و شــاهد دنیایــی باشــیم کــه
نفــت برســیم ،یــا بــا واقعی 
 6/6میلیــارد جمعیــت آن گرفتــار ویرانیهــای ناشــی از رشــد فیزیکــی شــدهاند.
کوتاهســخن آنکــه «دانــا» راهنمــای ایــن ایــده بــود کــه مــا نا گزیریــم تغییــری عظیــم در شــیوۀ
نــگاه کردنمــان بــه دنیــا و سیســتمهای آن اعمــال کنیــم تــا زمانــۀ خــود را اصــاح نماییــم .امــروز
ایــن ایــده بــه میــزان گســتردهای پذیرفتهشــده اســت کــه تفکــر سیســتمی یــک ابــزار بنیادیــن بــرای
روب ـهرو شــدن بــا بســیاری از چالشهــای زیســتمحیطی ،سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی بــه
شــمار م ـیرود کــه در سرتاســر جهــان رویــاروی مــا قرارگرفتــه اســت .سیســتمها چــه بــزرگ باشــند و
چــه کوچــک میتواننــد بهگون ـهای همســان رفتــار نماینــد ،و فهمیــدن آنگونههــای رفتــاری شــاید
بهتریــن امیــد مــا بــرای پایــدار کــردن تغییــرات در بســیاری از ســطوح باشــد« .دانــا» ایــن کتــاب را
مینوشــت تــا ایــن مفهــوم را بــرای مخاطبــان بیشــتری روشــن کنــد ،و همیــن انگیــزه بــود کــه مــن
و همکارانــم را در مؤسســة پایــداری 1بــر آن داشــت کــه تصمیــم بگیریــم وقــت آن رســیده اســت کــه
دستنوشــتۀ او را پــس از مرگــش منتشــر کنیــم.
آیــا کتــاب دیگــری میتوانــد بــه دنیــا و بــه شــما خواننــدۀ ایــن کتــاب کمــک کنــد؟ مــن فکــر میکنــم
چنیــن اســت .شــاید شــما در شــرکتی کار میکنیــد (یــا صاحــب شــرکتی هســتید) و بــه جــد میکوشــید
تــا راهــی پیــدا کنیــد بــرای آنکــه کس ـبوکاری کــه داریــد یــا ســازمانی کــه در آن کار میکنیــد بتوانــد
ســهمی در انتقــال بــه دنیــای بهتــر داشــته باشــد .یــا ممکــن اســت شــما سیاسـتگذاری هســتید کــه
مشــاهده میکنیــد دیگــران برخــاف ایدههــا و آرمانهــای خــوب شــما روی بــه عقــب دارنــد .شــاید
شــما مدیــری هســتید کــه ســخت کارکــرده اســت تــا بعضــی مســئلههای مهــم در شــرکت یــا جامعــۀ
خــودش را حــل کنــد ،تنهــا بــه ایــن امیــد کــه شــاهد نشــانههای بیــداری در همکارانــش باشــد.
بهعنــوان کســی کــه خــود را وقــف ایجــاد تغییــرات در چگونگــی کارکــرد جامعــه (یــا خانــواده) کردهایــد
و وقــف چیزهایــی کردهایــد کــه [آن جامعــه یــا خانــواده] ارزش میشــمارد و از آن پاســداری میکنــد،
ممکــن اســت شــاهد آن باشــید کــه ســالها پیشــرفت بهآســانی و بــا وا کنشهایــی شــتابزده بــر بــاد
رفتــه اســت .شــاید بهعنــوان یــک شــهروند از جامع ـهای کــه روزب ـهروز جهانیتــر میشــود بهوضــوح
ـواری ایجــاد تغییــرات مثبــت و پایــدار ناامیدتــر میشــوید.
از دشـ ِ

ا گــر چنیــن اســت ،بــه گمــان مــن ایــن کتــاب بــه شــما کمــک خواهــد کــرد .ا گرچــه هــر کــس

بهــای زیــادی را بــا عنوانهــای «مدلســازی سیســتمی» یــا «تفکــر سیســتمی» پیــدا
میتوانــد کتا 
1. Sustainability Institute
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کنــد ،امــا جــای یــک کتــاب ســاده و الهامبخــش دربــارۀ مــا و سیســتمها خالــی اســت  -کتابــی کــه
بــه مــا بگویــد چــرا سیســتمها گاه اینچنیــن گیجکنندهانــد و چگونــه میتــوان راهورســم مدیریــت
و بازطراحــی آنهــا را آموخــت.
درزمانــی کــه «دانــا» ایــن کتــاب را مینوشــت تــازه کار بــهروز کــردن بیســت و دومیــن چــاپ
تهــای رشــد را کــه فراتــر از رشــد 1نــام گرفــت تمــام کــرده بــود .او اســتاد کرسـ ِـی حفاظــت
محدودی 

منابــع طبیعــی و محیطزیســت درکمیتــۀ تحقیــق و ا کتشــاف انجمــن نشــنال جئوگرافیــک 2و مــدرس
سیســتمها ،محیطزیســت و اخــاق در کالــج دارتمــوث 3بــود .در تمــام جنبههــای کاریاش،
ً
همــواره غــرق در رویدادهــای روز بــود .او فهمیــده بــود کــه آن رویدادهــا غالبــا جلوههــای ظاهــری
رفتــار سیســتمهای پیچیدهانــد.
ا گرچــه دستنوشــتۀ اصلــی «دانــا» ویراســتاری شــده و ســاختارش تغییــر پیــدا کــرده اســت،
امــا مثالهایــی کــه شــما در متــن کتــاب مشــاهده خواهیــد کــرد برگرفتــه از نخســتین پیشنویســی
اســت کــه خــود او در ســال  1993نوشــته اســت .ممکــن اســت بعضــی از مثالهــا بــرای شــما کهنــه
و قدیمــی بــه نظــر برســند ،امــا مــن هنــگام ویراســتاری نوشــتههایش بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه
یتــوان گرفــت امــروز همانقــدر معتبرنــد کــه آن زمــان بودهانــد .اوایــل
نهــا م 
درسهایــی کــه از آ 
دهـ ٔـه  1990زمانــی بــود کــه مســئلۀ اتحــاد جماهیــر شــوروی بهصــورت بنیادیــن در حــال برطــرف
شــدن بــود و تغییــر وضعیــت بزرگــی در دیگــر کشــورهای سوسیالیســتی روی داده بــود .موافقتنامــۀ
آزادی تجــارت امریــکای شــمالی 4همــان تازگیهــا امضاشــده بــود .عــراق بــه کویــت حملــه کــرده بــود و
نا گزیــر از عقبنشــینی شــده بــود و چاههــای نفــت را در راه بازگشــت بــه آتــش کشــیده بــود .نلســون
مانــدال از زنــدان آزادشــده بــود و قوانیــن نژادپرســتانۀ افریقــای جنوبــی منســوخ اعــام شــده بــود .لــخ
5
ـاول
والســا رهبــر کارگــران لهســتان بهعنــوان رئیسجمهــور آن کشــور برگزیــده شــده بــود .واتســاو هـ ِ
شــاعر بهعنــوان رئیسجمهــور چکســلوا کی انتخــاب شــده بــود .اجــاس بینالمللــی تغییــرات
6

آبوهــوا نخســتین گــزارش خــود را از ارزیابــی وضعیــت موجــود منتشــر کــرده و در آن نتیجهگیــری
کــرده بــود کــه «گازهــای منتشــره از ناحیــۀ فعالیتهــای انســانی همچنــان بــه مقــدار زیــاد عامــل
Beyond the Growth
National Geographic
Dartmouth
The North American Free Trade Agreement
Lech Walesa
Vaclav Havel
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افزایــش غلظــت گازهــای گلخان ـهای در جــو زمیــن اســت و ایــن وضعیــت اثــرات گازهــای گلخان ـهای
را بــر گــرم شــدن بیشــتر ســطح زمیــن تشــدید مینمایــد ».ســازمان ملــل متحــد اجالســی را دربــارۀ
توســعه و محیطزیســت در ریودوژانیــرو برگــزار کــرده بــود.
«دانــا» در همیــن زمــان در حیــن ســفر بــرای شــرکت در اجالسهــا و گردهمائیهــا روزنامــۀ
هرالــد تریبیــون بینالمللــی 1را مطالعــه میکــرد ،و تنهــا در یــک هفتــه بســیار نمونههــا و مثالهــا
از نیــاز سیســتمها بــه مدیریــت بهتــر یــا تکمیـ ِـل تجدیدنظــر در ســاختارهای آنهــا را پیــدا کــرد .او

ایــن مــوارد را در روزنامــه پیــدا کــرد ،چــون ایــن [مســائل و مشــکالت] هــر روز در دوروبــر مــا روی

یکــه شــما رویدادهــای روز را بهعنــوان بخشهایــی از یــک رونــد در نظــر بگیریــد و
میدهنــد .وقت 
آن روندهــا را نشــانهای از ســاختارهای نهفتــه در سیســتمها بدانیــد ،خواهیــد توانســت راههایــی
جدیــد بــرای مدیریــت و راههایــی نــو بــرای زندگــی در دنیایــی از سیســتمهای پیچیــده را موردتوجــه
قــرار دهیــد .امیــد مــن از انتشــار دستنوشــتۀ «دانــا» ایــن اســت کــه بــه خواننــدگان کمــک کنــد تــا
توانمنــدی خــود را در فهمیــدن سیســتمها و گفتوگــو دربــارۀ سیســتمهای پیرامــون خودشــان را
افزایــش دهنــد و بــرای ایجــاد تغییــرات مثبــت اقــدام نماینــد.
امیــدوارم ایــن مقدمــۀ بیپیرایــه دربــارۀ سیســتمها و چگونگــی اندیشــیدن بــه آنهــا در دنیایــی
کــه نیــاز جــدی بــه ایجــاد تغییـ ِـر هرچــه زودتـ ِـر در رفتارهــای برآمــده از سیســتمهای بســیار پیچیــده

دارد ،ابــزاری مفیــد باشــد.
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1. International Herald Tribune
2. Diana Wright

مقدمــــه

عینک سیستمی
مدیــران بــا مســئلههای مســتقل از یکدیگــر رو یــاروی نیســتند ،آنهــا
بــا وضعیتهایــی پو یــا روبهروینــد کــه از سیســتمهای پیچیــده
بــا مســئلههای متغیــر و درهمتنیــده تشــکیل شــدهاند .مــن چنیــن
وضعیتهایــی را بیســامانی 1مینامــم  ...مدیــران مســئلهها را حــل
نمیکننــد ،بیســامانیها را مدیر یــت میکننــد.
راسل ال .ایکاف نظر یهپرداز تحقیق در عملیات

ً
مــن معمــوال در اولیــن جلســات تدریــس دروس سیســتمی یــک یویــوی فنــری 2را [از
کیفــم] بیــرون مـیآورم .ا گــر شــما در زمــان کودکــی بــا ایــن اســباببازی آشــنا نشــدهاید ،برایتــان
میگویــم کــه ایــن اســباببازی یــک فنــر بلنــد اســت کــه طــوری ساختهشــده کــه میتوانــد در
تهــای بــاال و پائیــن کوتــاه و بلنــد شــود یــا در دســتان شــما جلــو و عقــب بــرود ،یــا از پلههــا
جه 
بــه پائیــن بجهــد.
یویــو را در کــف یــک دســتم کــه روبهبــاال گرفتـهام قــرار میدهــم .بــا انگشــتان دســت دیگــرم
1. mess
2. Slinky

