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Abstract 
Population aging will be the inevitable demographic destiny of contemporary 

societies. Paying less attention to this phenomenon can make its consequences far 

more complex and difficult. One of the main ways to gain understanding and 

management of this phenomenon is by writing and translating scientific texts in this 

field. This paper aims to review and evaluate the book entitled “Population Aging and 

the Generational Economy: A Global Perspective”. This work is one of the few books 

in the field of population aging that has been published in Persian. It is reviewed from 

formal, structural, and content perspectives. The review revealed that despite formal, 

structural, and content shortcomings, the book is of suitable and desirable quality. 

Considering the changes in the age structure of the population of Iran, the Persian 

translation of this book cannot only be a good source for demography students, but 

also it can be used by demographers, economists, and population policymakers. It is 

suggested that in later editions, in addition to revising the text in terms of 

typographical and grammatical errors, the rationale for the selection of only nine 
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chapters of the original text for the translation is explained by the translators in a brief 

introductory part. 

Keywords: Demography of Aging, Population Aging, Generational Economy, Life 

Cycle, Population Age Structure. 
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  152 -  131، 1401، فروردين 1، شمارة 22ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي ماه

و اقتصاد نسلي:  جمعيتگي خورد سالبررسي انتقادي كتاب 
  اندازي جهاني چشم

  *حاتم حسيني

  چكيده
شـناختي محتـوم جوامـع معاصـر خواهـد بـود.        جمعيتسرنوشت  جمعيتگي خورد سال
تـر و دشـوارتر سـازد.     مراتـب پيچيـده   هاي آن را بهآمد پيتواند  مي هي به اين پديدتوجه كم

متون علمي و پژوهش در اين زمينه از مسيرهاي اصلي شناخت اين پديده  ةتأليف و ترجم
 و جمعيت گيخورد سالو نقد كتاب  ،، ارزيابيمعرفيآن است. هدف اين مقاله  مديريتو 

 ةزمينـ  هـايي اسـت كـه در    است. اين اثر از معدود كتاب جهاني اندازي چشم: نسلي اقتصاد
به زبان فارسي منتشر شده است. بررسي و ارزيابي كتاب در سه بعد  جمعيتگي خورد سال

وجود ايرادهـاي شـكلي،   و محتوايي انجام شد. نتـايج نشـان داد كـه بـا     ،شكلي، ساختاري
مطلـوبي برخـوردار اسـت.    مناسـب و   كيفيـت و محتوايي كتـاب درمجمـوع از    ،ساختاري

آن،  ةانـداز آينـد   ايـران و چشـم   جمعيـت  سنيگرفته در ساختار  به تغييرات صورت توجهبا
توانـد منبـع مناسـبي بـراي دانشـجويان       كـه مـي   ازايـن  گذشـته  ،فارسي ايـن كتـاب   ةترجم

و  ،ريـزان  ها، برنامـه  شناسان، اقتصاددان جمعيت ةتواند مورداستفاد مي ،شناسي باشد جمعيت
بعـد    شـود در چـاپ   مـي  نهـاد  پـيش نيز قرار بگيرد.  جمعيتگذاري  سياست ةمديران حوز

ن، امترجمـ  ةو نگارشي، در قالـب مقدمـ   ،ضمن اصالح ايرادهاي تايپي، ويرايشي ،نامترجم
  تاب اصلي براي ترجمه بيان كنند. داليل خود را در گزينش تنها نه فصل از ك

، اقتصـاد نسـلي،   جمعيـت گي خـورد  سـال گي، خـورد  سـال شناسـي   جمعيـت  ها: دواژهيكل
  جمعيت. سني، ساختار عمر  ةچرخ
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  . مقدمه1
دهـد.   قـرار مـي   تـأثير  تحـت هاي زندگي بشر را  جنبه ةاي است كه تقريباً هم پديده جمعيت
ـ يكـي از    جمعيت كاهش اي شيافزاـ   جمعيتكنند. تغيير  زمان تغيير مي درطولها  جمعيت

 جمعيـت و ساختار  ،گيتي است. وقتي حجم، رشد ةهاي مهم تغيير اجتماعي در پهن ران پيش
) Weeksكند، مردم ناگزير بايد خود را بـا ايـن تغييـرات سـازگار كننـد. ويكـس (       تغيير مي

ي در چگـونگي كـاركرد جامعـه منجـر     مهمتغييرهاي تطبيق و سازگاري به  فرايندگويد  مي
 ).5: 1395خواهد شد (

 نفـر اسـت  صـد ميليـون     و هشـت از هفت ميليـارد   شيب ياكنون، جمعيت جهان كم هم
)United Nations Population Division 2020( .  حجـم   2000اين درحالي است كه در سـال

بينـي شـده بـود حجـم      سوم پيش ةزمين حدود شش ميليارد نفر بود. در آغاز هزار جمعيت
). 26: 1392برسد (حسيني  2050ميليارد نفر در سال  2/9زمين پس از نيم قرن به  جمعيت

ق شـده اسـت!   محقـ شـده   بيني پيش جمعيتدرصد  56سال، بيش از  بيستپس از گذشت 
 United Nations Population Division( 2019جهان: بـازنگري   جمعيتانداز  گزارش چشم

سـال   سـي  درطـول افزايش خواهد يافـت و   چنان همدنيا  جمعيتدهد كه  ) نشان مي2020
و  ،)Sanderson)، ساندرسون (Lutzآينده دو ميليارد نفر ديگر به آن اضافه خواهد شد. لوتز (

احتمـاالً   21قـرن   بـود،  جمعيتاگرچه قرن بيستم قرن رشد « :گويند ) ميScherbov(  شربو
. )Lutz et al. 2004( »اسـت  جمعيـت گي خـورد  سـال رن جهـان و قـ   جمعيـت پايـان رشـد   

بـاور   پايـان برسـد. بـه    بـه  جمعيتشود كه رشد سريع  وقتي آغاز مي جمعيتگي خورد سال
ا مـ ه نشده اسـت، ا خورد سالگيري  طور چشم ) جهان هنوز بهGoldstein 2009: 9گلدستاين (

در جهـان   جمعيـت گي خـورد  سـال تحـوالت   2025گويد از سـال   ) ميRowlandروالند (
ها  جمعيت ةتوان گفت تقريباً هم ، ميكليطور  . به)25: 1396روالند ( تر خواهد شد برجسته

  ه خواهند شد. خورد سالدر قرن حاضر 
 United Nations Population( متحـد سـازمان ملـل    جمعيـت هاي بخش  بيني نتايج پيش

Division 2020  فعاليـت در سـنين كـار و    جمعيـت ) حاكي از آن است كه باوجود افـزايش 
گيـر در دنيـا خواهـد بـود،      شـناختي همـه   جمعيـت  ةپديد جمعيتگي خورد سالاقتصادي، 

سـن   تـر  بـيش سال و  65يك نفر  2050جهان در سال  جمعيتكه از هر شش نفر  طوري به
ساله و باالتر با سه برابـر  هشتادبيني شده است كه شمار افراد  پيش چنين، همخواهد داشت. 

  برسد.  2050ميليون نفر در سال   426به  2019ميليون نفر در سال  143از افزايش 
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 United Nations Population؛25: 1396گرفتـه (روالنـد    هـاي صـورت   اساس بررسـي بر

Division 2020 استثناي آفريقاي نيمه بياباني، به يك  ، بهجمعيتگي خورد سال 2050) تا سال
شود كـه   اين موضوع زماني آشكار مي اهميتكامالً فراگير جهاني تبديل خواهد شد.  ةپديد

 سـوم جهـان در كشـورهاي جهـان    ان منـد  سـال درصـد  هشـتاد  بدانيم محل زيست حدود 
توسـعه   رود كشـورهاي درحـال   دارد كه انتظار مي واقعيتبود. اين امر ريشه در اين   خواهد
ترتيـب،    ايـن   ). بـه Goldstein 2009: 17مـل كننـد (  شـان را كا  شـناختي  جمعيتگذار  فرايند
خواهـد   21ت اجتماعي قـرن  تحوالترين  يكي از مهم جمعيتگي خورد سالتوان گفت  مي

ايجاد تغييرات اجتمـاعي   ةكنند اكنون يكي از نيروهاي مؤثر و تعيين تنها هم بود. اين پديده نه
بلكه در آينده نيز بـر قـدرت نفـوذ و تأثيرگـذاري آن افـزوده       ،)385: 1395است (ويكس 

  خواهد شد.  
هـاي گونـاگون جامعـه     ي بـراي بخـش  مهمـ هاي سياسـتي   الزام جمعيتگي خورد سال

ونقـل،   هاي مالي، تقاضا براي كاالها و خدماتي مانند مسكن، حمـل  ازجمله بازار كار، بخش
نسـلي خواهـد داشـت.     و روابـط بـين   طور ساختارهاي خانواده و همين ،حمايت اجتماعي

در مقياسـي گسـترده سـبب ايجـاد نگرانـي از شكسـت        جمعيـت گي خورد سالانداز  چشم
و فرهنگـي،   ،ركـود اقتصـادي، اجتمـاعي، سياسـي     ةهاي بازنشستگي عمومي و تجرب برنامه

گي خورد سال). گرچه Lutz et al. 2004: 1ويژه در كشورهاي اروپايي و ژاپن، شده است ( به
 ةاينك گشتاور و نيروي محركـ  هاست، هم هاي ما انسان ها و تصميم محصول اقدام جمعيت

و نيز  ،هاي آنآمد پيبيني اين پديده، درك آثار و  دست آورده است. پيش قوي خودش را به
برانگيـز خواهـد بـود.     آن چـالش  مديريتهاي مناسب براي مواجهه و  بندي سياست فرمول

ويژه در كشورهايي مانند ايـران،   ، بهجمعيتگي خورد سال ةپديد ي بهتوجه ي يا كمتوجه بي
تـر و دشـوارتر    آن را پيچيـده  ةهاي ناخواسـته و غيرمنتظـر  آمـد  پيوفصل  دهي و حل سامان

  خواهد ساخت.
گي خـورد  سـال شـويم كـه    مـي  توجهم ،كنيم شناسي را بررسي مي جمعيتوقتي ادبيات 

نظـران مسـائل اقتصـادي و     و صـاحب  شناسـان  جمعيـت  توجـه همواره در كانون  جمعيت
وگوي سياستي  اين پديده به يك گفت ،هاي اخير در سال ،اجتماعي بوده است. در ايران نيز

گي خـورد  سـال ت تحوالبه روند  توجه). با1392 ديگرانمهم تبديل شده است (كوششي و 
حـال  هاي جديد براي تبيين ايـن پديـده در   در قرن حاضر، طيف متنوعي از نظريه جمعيت
  :گويد گيري است. روالند مي شكل
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 يقينيو  يو شناخت قطع يآگاه جمعيت گيخورد سالاز مباحث  ياريبس ةدربار هنوز
طـور   بـه  جمعيـت  گيخورد سالاست موضوع  يخاطر ضرور ينوجود ندارد و به هم

 يـد دسـت آ  آن بـه  ةدربـار  يتر و جامع تر يقتا شناخت دق يردقرار گ توجهمورد تر يجد
  . )37: 1396(روالند 

اي اسـت كـه كشـورها و منـاطق      شناختي و تغييرات مالزم بـا آن پديـده   جمعيتگذار 
 سنيند. گذار ا آن ةمتفاوت آن را تجربه كرده يا درحال تجربهاي  مدگيآ پيشمختلف دنيا با 

را بـه سرنوشـت    جمعيـت گي خـورد  سـال در بستر گـذار   جمعيت سنيو تغيير در تركيب 
شـناختي را تجربـه يـا درحـال      جمعيـت كه گذار  است كشورهايي تبديل كرده ةمحتوم هم

هـاي تـأمين    ند. اين تغييرات تمام وجوه زندگي افراد در اين جوامع، ازجمله نظاما آن ةتجرب
دهـد. ايـران نيـز از ايـن تغييـرات در امـان نمانـده اسـت.          قرار مي تأثير تحتاجتماعي، را 

هـاي ملـي انتقـال در كشـورهاي      د غيرمتمركـز حسـاب  شناسي اجراي پروژه و ايجـا  روش
هـاي   هاي پژوهشي متناسب بـا زمينـه   بررسي اين امكان را فراهم ساخته است تا گروهمورد

هاي ملي انتقال در هر  هاي درگير در بررسي حساب جمعيتفرهنگي  ـ  اقتصادي و اجتماعي
  وتحليل كنند. كشور را بررسي و تجزيه

و  ،در زنـدگي اقتصـادي، اجتمـاعي، سياسـي     جمعيتگي ردخو سال اهميتبه  توجهبا
ــران، در دوره فرهنگــي جوامــع، در دانشــگاه هــاي كارشناســي ارشــد و دكتــري   هــاي اي

  در سرفصـل ايـن رشـته   » گيخـورد  سالشناسي  جمعيت«شناسي، درسي با عنوان  جمعيت
تي شـناخ  جمعيـت شناسـي   گنجانده شد تا دانشجويان با رويكرد علمـي و براسـاس روش  

 وتحليل كنند. هاي گوناگون آن را بشناسند و تجزيه و جنبه جمعيتگي خورد سال ةپديد
شـمار،   هايي، هرچند انگشت هاي اخير كتاب شناسي، در سال جمعيتهاي  مانند ساير حوزه

 گيخـورد  سـال به زبان فارسي ترجمه شده است. كتـاب   جمعيتگي خورد سال ةدر حوز

يكي ديگر از منابعي است كه در اين زمينه به بـازار نشـر عرضـه     يو اقتصاد نسل جمعيت
) Andrew Mason) و انـدرو ميسـن (  Ronald Leeرونالـد لـي (  را   شده اسـت. ايـن كتـاب   

انــد.  را بــه زبــان فارســي ترجمــه كــرده آن نياكــان ليلــيو  كوششــي مجيــد و انــد نوشــته
بـه زبـان فارسـي تـأليف      جمعيـت گي خـورد  سـال  ةزمين كه تاكنون كتابي در اين به توجهبا

دادي مبارك و اميدواركننده است. در اين  هايي در اين زمينه روي كتاب ةاست ترجم  نشده
 ،و محتوايي آن را بررسي، ارزيـابي  ،اثر، از نظر شكلي، ساختاري كلي معرفيمقاله، ضمن 

  كنيم. مي و نقد
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  تحليل خاستگاه اثر. 2
شوند. اگـر   هاي پژوهشي نوشته مي آموزشي يا هدفهاي  ها معموالً يا براساس هدف كتاب

محـور خواهـد بـود؛ يعنـي      موضوع ،هاي آموزشي باشد نوشتن يك كتاب معطوف به هدف
ريـزي درسـي    و برنامـه  هاي مصـوب شـوراي گسـترش آمـوزش عـالي      براساس سرفصل

رنـد.  محو كنند مسئله هاي پژوهشي را دنبال مي هايي كه هدف شود. درمقابل، كتاب مي  نوشته
ـ    ةمسئل چهارچوببنابراين، در  هـاي تحقيـق    ه پرسـش يـا پرسـش   پـژوهش و در پاسـخ ب

  يابند.  مي  سازمان
محور است كـه براسـاس    يك كتاب مسئله يو اقتصاد نسل جمعيت گيخورد سالكتاب 

 ةشناس از منـاطق عمـد   جمعيتاقتصاددان و  پنجاهبيش از  ةگرفت هاي صورت نتايج پژوهش
هاي سياسي و اقتصادي متفاوت،  ي و داراي نظامجمعيتهاي متفاوت  ي جهان، با رژيمجمعيت

عزيمت نويسندگان كتاب تغييراتي است كه  ةدر بيش از هفت سال سازمان يافته است. نقط
وقـوع   هاي مناطق مختلـف دنيـا بـه    جمعيت سنيشناختي در ساختار  جمعيتدر بستر گذار 

هـاي مختلـف زنـدگي انسـان،      ي در عرصـه مهمهاي آمد يپپيوسته يا درحال وقوع است و 
انـد تـا    كـرده   هـا تـالش   ، آنجهـت گذاشت. در اين  ازجمله اقتصاد جوامع، برجاي خواهد

بـه بيـان    ، انتقـال  يملـ  هاي حساب ييعن ،مفهومي گسترده و جديد چهارچوببرمبناي يك 
  ادي و اقتصادهاي نسلي بپردازند.عمر اقتص ةكمي چرخ

محوري پـژوهش   ةهاي كتاب كه درواقع پيرامون موضوع و مسئل از فصلعنوان هريك 
هـاي ديگـري    كتاب باموارد متفاوت  ةاند كه تقريباً در هم طوري انتخاب شده ،سازمان يافته
تحريـر   ةرشـت  گي بـه خورد سالشناسي  جمعيتو  جمعيتگي خورد سال ةزمين است كه در

 يو اقتصاد نسـل  جمعيت گيخورد سالب است. اين ويژگي سبب شده است كه كتا  درآمده
 ةشـده در حـوز   هـاي يادشـده و نيـز ادبيـات نظـري و تجربـي طـرح        نوعي مكمل كتاب به

  به زبان فارسي باشد. جمعيتگي خورد سال
  

 اثر كلي معرفي. 3

داد يك كار گروهـي اسـت كـه تيمـي از      برون يو اقتصاد نسل جمعيت گيخورد سالكتاب 
نـد و  ا المللـي درگيـر آن   بـين  ةشناسي در يك پـروژ  جمعيتهاي اقتصاد و  ن رشتهامتخصص

شناسـي   جمعيـت شناسـي و اقتصـاد و مـدير مركـز اقتصـاد و       جمعيـت رونالد لـي، اسـتاد   
ليفرنيا، بركلي در آمريكا، و اندرو ميسـن، اسـتاد گـروه اقتصـاد     اگي در دانشگاه كخورد سال
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گـر ارشـد مهمـان در     شه ) و پژوManoa) در مانوا (University of Hawaiiدانشگاه هاوايي (
عنـوان   )، هـاوايي در آمريكـا، بـه   Honolulu East-West Centerـ غرب هونولـو (   شرقمركز 

دهـي كتـاب در چهـار     . سازماناند كردهدهي و چاپ  سازمان ، آن رانويسندگان اصلي كتاب
چهار فصل » اصول و مفاهيم بنيادي«با عنوان  لفصل انجام شده است. بخش او 32بخش و 
هـاي   فصل» اي سن و اقتصاد كالن تحليل مقايسه«گيرد. بخش دوم با عنوان  بر مي اول را در

سن و اقتصاد كالن اسـت   ةهاي موردي دربار بررسي سومگيرد. بخش  بر مي پنج تا نُه را در
فصـل   23رفتـه    هـم  رويو  اسـت  تنظـيم شـده   Dو ، A ،B ،Cكه خود در چهار زيـربخش  

نامه و نمايه يا فهرست اعالم اسـت.   شود. بخش چهارم نيز شامل واژه مي  مانده را شامل باقي
صفحه چاپ و  598) در Edward Elgarانتشارات ادوارد الگار ( در 2011اين كتاب در سال 
  منتشر شده است. 

اكان، اسـتاديار اقتصـاد   شناسي دانشگاه تهران، و ليلي ني جمعيتمجيد كوششي، استاديار 
 مـديريت مطالعـات و   ةبيمه، كتاب را به زبان فارسي ترجمه و انتشارات مؤسس ةپژوهشكد

وزيري در   در قطع هزارصفحه و شمارگان  322 كشور آن را در جمعيتجامع و تخصصي 
نامه و اطالعات  بر شناس عالوه ،فارسي كتاب ةچاپ و منتشر كرده است. ترجم 1397سال 

ــ فهرسـت     اصـلي  ةنويسـند   بـر دو  ـ عالوه  نويسندگانام ساير ن ةبه ناشر، دربرگيرندمربوط 
فارسي اين اثـر   ةاست. ترجم  ويسندگان اصلي كتابگفتار ن و پيش ،گفتار ناشر مطالب، پيش

  در نُه فصل به شرح زير سازمان يافته است:
 »يـدي كل هـاي  يافتـه : يو اقتصـاد نسـل   جمعيـت  گيخـورد  سال«با عنوان  اولدر فصل 

هـاي   جهـان و تفـاوت   جمعيـت  سـني اند، هرچند خالصـه، گـذار    نويسندگان تالش كرده
هـايي   اند با طرح موضـوع  تصوير بكشند. سپس، كوشيده را به سنيگذار  ةاي در تجرب منطقه

هاي اقتصادي برحسب سن، تغيير نسـبت   عمر اقتصادي، جريان ةچون اقتصاد نسلي، چرخ
 ةاقتصـادي، مصـرف و سـرماي    فعاليـت در سنين كار و  معيتجهاي  حمايت بالقوه، چالش

 جمعيـت  سنيهاي اقتصادي گذار در ساختار آمد پيو  ،هاي انتقال ثروت آثار انساني و نظام
تصوير بكشند. نويسندگان  ي و اقتصادهاي مختلف بهجمعيتهاي  شواهدي از رژيم ةرا با ارائ
را به  جمعيتگي خورد سالو  سنيهاي اقتصادي گذار در ساختار  ها و چالشآمد پيبررسي 

  دانند: دو دليل سخت و دشوار مي
   ؛شود بار است كه تجربه مي در هر كشوري براي نخستين ـ
  رس بگذارد. دست هاي موردنياز را در فقدان يك نظام آماري كامل و جامع كه داده ـ
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كنند  مي  بندي گذار استدالل شوري در زماناي و ك هاي منطقه ها با درنظرگرفتن تفاوت آن
سان است. اين فصل با يك يادداشت  كشورها يك ةدر هم سنيهاي گذار در ساختار  چالش

  رسد.  پايان مي و فهرست منابع و مأخذ به
ي لـ هـاي م  نظري براي حسـاب  چهارچوبيك  ةنويسندگان در فصل دوم با هدف ارائ

با متغيرهاي كالن اقتصادي به  جمعيت سنيگذار در ساختار انتقال و درك تغيير در رشد و 
 ةهـا ابتـدا بـه بحـث دربـار      انـد. آن  پرداخته  ي انتقاللهاي م هاي نظري حساب بررسي جنبه

 ةسـپس نظريـ   ،پرداختـه  جمعيتنسلي و تغييرات  هاي بين هاي كالن اقتصادي انتقالآمد پي
نهايـت،  اند. در بحث گذاشته عمومي را به هاي خصوصي و علت انجام انتقال ةموجود دربار

 ةنتيجـ   و رشد اقتصادي به سـه  ،ها انتقال تر باروري، كليها در موضوع  با تركيب اين بحث
  اند: رسيده  مهم

  ؛ي و كاهش نسبت حمايت بالقوهمند سالافزايش نسبت وابستگي  .1
كاركن   ازاي هر سرانه به ةفزايش سرمايمانند ا جمعيتگي خورد سالهاي مثبت آمد پي .2

هاي  ي نسبت به افزايش نسبتتر بيش اهميتازاي هر كودك  انساني به ةو افزايش در سرماي
   ؛ي داردمند سالوابستگي 

تـر و بـا    گسـترده  چهـارچوب در يـك   جمعيتگي خورد سالهاي آمد پيدرك بهتر  .3
  گي ممكن خواهد شد.خورد سالدرنظرگرفتن داليل 

  و منابع و مأخذ پايان يافته است. ،يادداشت دهاين فصل با سپاس از حاميان مالي پروژه، 

ضمن  ،نويسندگان، »انتقاالت ملي يها سن در حساب احتساب«با عنوان  سومدر فصل 
انتقال، به تشـريح مشـكالت    يهاي مل هاي اصلي حساب تعريف مفهومي و عملياتي مفهوم

هـا از طـرح ايـن بحـث كمـك بـه        اند. هدف آن پرداخته ها رو در ساخت اين حساب پيش
هاي اقتصادي بـراي   كردن چگونگي جريان صخواننده در درك و فهم اقتصاد نسلي و مشخ

ها بـر ايـن باورنـد كـه درك افـراد از تغييـرات در        يا نسل است. آن سنياعضاي هر گروه 
عمر  ةهاي اصلي چرخ گيگيري ويژ و واكنش به اين تغييرات با اندازه جمعيت سنيساختار 

هـاي   شناسي سـاخت حسـاب   نوعي روش ، اين فصل بهكليطور  يابد. به اقتصادي بهبود مي
گيري و  بخش اين فصل نتيجه دانند. پايان انتقال است كه آن را بسيار پيچيده و دشوار مي ملي

 و فهرست منابع و مأخذ است. ،بحث، هفت يادداشت
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 و حمـايتي  هـاي  نظـام  ،عمـر  يهـا  چرخـه  يگوهـا ال تغييرات«فصل چهارم به موضوع 
شده است كه پيوندهاي نسلي  ادعااختصاص دارد. در ابتداي اين فصل،  »نسلي هاي جريان

گيرد. هـدف نويسـندگان    هاي خصوصي و عمومي صورت مي انتقال ةپيچيد ةاز طريق شبك
در در كشـورهايي كـه    جمعيـت گي خـورد  سـال اثـر  براين فصل اين است كه نشان دهنـد  

نسـلي   هاي بـين  ي قرار دارند يك تغيير اساسي در خالص انتقالجمعيتگذار  ةدورترين فاصل
دهي رفتـار   آن در شكل ةكنند و نقش تعيين» ثروت انتقالي«ها با طرح مفهوم  وجود دارد. آن

كنند كه  و اقتصاد و نيز تقسيم ثروت انتقالي به دو نوع مثبت و منفي استدالل مي عمر ةچرخ
چالشي جدي براي اسـتمرار   جمعيت سنيشناختي و تغيير ساختار  جمعيتدر جريان گذار 

هـاي فصـل چهـارم را در شـش بنـد       شـود. نويسـندگان درنهايـت يافتـه     ها ايجاد مي انتقال
و منابع و مĤخذ  ،گزاري، يادداشت گيري و بحث، سپاس جهاند. اين فصل با نتي كرده  خالصه

  پايان يافته است.
از بـه سـنجش مقـدار توليدشـده      »عمر ةچرخ درطول كار درآمد«فصل پنجم با عنوان 

 عمـر  ةو نقـش آن را در سـاخت چرخـ    زدپـردا  مـي  عمـر  ةچرخ درطولنيروي كار  سوي
 ةهاي نظـري و بحـث دربـار    يح زمينهپس از توض ،داند. نويسندگان كننده مي اقتصادي تعيين

كاررفتـه در بـرآورد    شناسـي بـه   درآمد كـار، بـه توضـيح روش    ةهاي شكل نماي كننده تعيين
جـامعي   ةسنج  انتقال مليهاي  حساب چهارچوبها، درآمد كار در  باور آن اند. به پرداخته  آن
درآمـد   ةسران ةبا تمركز بر برآورد و توصيف نماي ،سازد. نويسندگان براي توليد فراهم ميرا 

اقتصـاد مختلـف و توصـيف     23تفـاوت آن در   ة، بـه مقايسـ  عمـر  ةكار در سرتاسر چرخـ 
گيـري و بحـث،    اند. اين فصـل بـا نتيجـه    پرداخته سنيهاي  هاي شكل اين نمايه كننده تعيين
  و منابع و مĤخذ پايان يافته است.  ،گزاري، يادداشت سپاس

پرداخته است. نويسـنده   »عمر ةچرخ درطولمصرف  المللي ينب ةمقايس«م به فصل شش
 سـني  ةگويـد نمايـ   و مـي  ددان ميهاي اصلي مطلوبيت و رفاه  كننده مصرف را يكي از تعيين

بيني  پيش عمر ةچرخ ةنواختي كه در فرضي مصرف خانوار، برخالف الگوي يك ةشد مشاهده
 سني ةشده در اين فصل مشكل برآورد نماي ديگر مطرح مهمشكل است. موضوع  شده، طاقي

مصـرف فـردي از مصـرف جمعـي،      سـني  ةبا تفكيك نمايـ  ،مصرف فردي است. نويسنده
دادن مصرف به افراد، به عدم گزارش مصرف فردي در  بر مشكالت مفهومي در نسبت عالوه

 ةزمينـ  كـافي در كنـد كـه هنـوز شـناخت      خانواده اشاره و استدالل مي ةهاي هزين آمارگيري
هـاي   ان وجود ندارد. بر اين اسـاس، بـر انجـام پـژوهش    مند سالالگوي مصرف كودكان و 
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انتقـال را ابـزار مفيـدي بـراي      مليهاي  كند. او روش حساب در اين زمينه تأكيد مي تر بيش
افته و ي هاقتصاد توسع 23هاي يادشده دانسته و در اين زمينه شواهدي از  پرداختن به موضوع

گيـري و   ، ارائه كرده است. اين فصل با نتيجهجمعيتو پر جمعيت توسعه، اعم از كم الدرح
 پايان يافته است. ذو منابع و مĤخ ،بحث، يادداشت

بـه نقـش    »توسـعه  و گيخـورد  سـال : نسـلي  يندولت ب ظهور«در فصل هفتم با عنوان: 
پرداختـه شـده اسـت.     ها نسل بيني از منابع در درون و توجه ها در انتقال درصد قابل دولت
آمـده در طـرح    دسـت  اين فصل، برمبناي شواهد تجربي به ة)، نويسندTim Millerميلر (  تيم

و  اسـت  گيـرد كـه وزن دولـت در اقتصـاد افـزايش يافتـه       نتيجه مي  انتقال مليهاي  حساب
اند.  ها برعهده گرفته نسل درمياني در بازتخصيص منابع  ا يندهاكننده و فز ها نقش تعيين دولت

و منابع و مĤخـذ پايـان    ،گزاري، سلب مسئوليت گيري و بحث، سپاس اين فصل با نتيجه
  يافته است.

اسـت كـه لـي و ميسـن،     » رويكرد تطبيقي بر انتقـاالت خصوصـي  «عنوان فصل هشتم 
هاي  گرفته در انتقال به تغييرات صورت توجهبا ،ها . آناند نوشته آن را نويسندگان اصلي كتاب،

مولد،  يةسرما اهميتت، افزايش يهايي چون حقوق مالك تغيير در زمينه تأثير تحتخصوصي 
 اهميـت و تغييرات فناوري و ساختاري در افزايش  ،تر ان در سنين پايينمند سالبازنشستگي 

هـاي   يك از جنبهدر هر  انتقال مليهاي  گويند كشورهاي عضو حساب آموزش كودكان، مي
هـاي خصوصـي را ممكـن     هـاي موجـود در انتقـال    تفـاوت  ةاند و اين مشاهد فوق متفاوت

است با افزايش درآمد   مقطعي نشان دادند كه چگونه ممكن هاي ها برمبناي داده سازد. آن مي
هاي لي و ميسن گوياي آن است كه كشـورهاي بـا    ها تغيير كند. بررسي زمان انتقال درطول

ها بـه ايـن    ند. آنا  عمومي و خصوصي  خشهاي ب ترتيب متكي بر انتقال درآمد باال و پايين به
شـدت رو بـه پـايين و از     به جمعيتهاي خصوصي در  انتقال كلينتيجه رسيدند كه جريان 

كنند كه فرزنـدآوري بـا هـدف حمايـت و      ان به جوانان است. بنابراين، استدالل ميمند سال
گيـري و   تيجهكهنه و قديمي است. اين فصل با ن ةي يك گزارمند سالگيري در سنين  دست

   خذ پايان يافته است.Ĥو منابع و م ،گزاري، يادداشت بحث، سپاس
و بـا مشـاركت   » محـور از ديـدگاه نسـلي    هاي دارايي جريان«كه با عنوان  ،در فصل نهم

تحرير درآمـده   ةرشت ) بهMatsukuraو ماتسوكورا ( ،)Chawla)، چاوال (Ogawaميسن، اگاوا (
ي از آن بـا  منـد  سالهاي  سال درطولها  و نقش دارايي اهميتنويسندگان با تأكيد بر  ،است

هـا را ابزارهـايي بـراي     بـراين، دارايـي   هكننـد. عـالو   عنوان موتور رشـد اقتصـادي يـاد مـي    
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و تأمين مالي  ،ه با دنياي نامطمئنهكنندگان اثر شوك در مواج مندسازي فرزندان، جذب توان
اسـتفاده   ةر اين فصل، نويسندگان به توصيف نحودانند. د و حمايت از فرزندان مي ،ها انتقال

و تفــاوت ميــان كشــورها از ايــن اقتصــادي  عمــر ةل چرخــمــعنــوان مك هــا بــه از دارايــي
هاي تجربي تحليل تطبيقي را  مباني نظري، زمينه ةپس از بحث دربار ،ها اند. آن پرداخته  منظر

هـاي   ررسـي نقـش جريـان   ، بـه ب چنـين  هـم اند.  ارائه كرده سنيهاي  از طريق ساخت نمايه
انـد. نويسـندگان    ان پرداختـه منـد  سـال ساالن واقع در سـن كـار و    محور براي بزرگ دارايي

  كنند: ايفا مي عمر ةها دو نقش مهم در چرخ اند كه دارايي درنهايت نتيجه گرفته
 ،هـاي انتقـال نسـبتاً كـم هسـتند      ان درآمد كار كافي ندارنـد و نظـام  مند سالكه  زماني ـ

نـد، اگرچـه از ايـن منظـر     ا شـان  ها در تأمين نيازهاي مالي گاه اصلي آن تكيه ها دارايي
سـو و آسـيا و    ي اروپا و آمريكاي التـين ازيـك  جمعيت ةهايي بين مناطق عمد تفاوت
 ؛ديگر وجود دارد ه ازسويمتحداياالت 

كشورهاي موردبررسي است بـه زمـاني    ةها كه تقريباً ويژگي هم دومين نقش دارايي ـ
ساالن در سن كار براي پركردن شكاف ميـان درآمـد كـار خـود      گردد كه بزرگ برمي
ديگر ناگزير از اتكـا   ان ازسويمند سالحمايت از فرزندان و  و طرف و مصرف ازيك

 ند.ا هايشان به دارايي

گـزاري،   ري، سـپاس گي هاي ديگر كتاب، با بحث و نتيجه فصل نهم، مانند خيلي از فصل
  يابد. خذ پايان ميĤو منابع و م ،يادداشت

  

  . ارزيابي و نقد شكلي4
هـا،   تنظيم شكل ةآن، نحو ةچيني، نوع قلم و انداز آرايي، حروف شكل ظاهري كتاب، صفحه

اي در تحريـك   كننـده  هاي رياضي در متن كتاب نقـش تعيـين   و معادله ،ها، نمودارها جدول
. بنابراين، در بعد شكلي موارد زير كنند ايفا ميخواننده و كاربر به مطالعه و استفاده از كتاب 

  است: توجهدرخور 
ورود به متن كتـاب   ةنماي محتواي كتاب و درواز تمام ةجلد كتاب آيين :طراحي جلد ـ

و تصـويرهايي   ،هـا  هـا، رنـگ   است كه در طراحي جلد از نشـانه  است. پس، بهتر آن
كنـد    كتاب منتقـل  ةخوبي به خوانند بهاستفاده شود كه بتواند پيام و محتواي كتاب را 

طـور   بـه  نسـلي   و اقتصاد جمعيت گيخورد سالكتاب ). طرح جلد 63: 1398(زارع 
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، گذار عمر ةچرخ جلد،  ا محتواي كتاب است. در تصوير رويكامل گويا و متناسب ب
اقتصادي و اقتصاد نسلي در قالب تصـوير و نمـودار ترسـيم     عمر ةو نيز چرخ ،سني

 روشني گوياي محتوا و متن كتاب است. شده و به

هـا و   اي باشـد كـه در حالـت    گونـه  هـاي كتـاب بايـد بـه     شمار صفحه :حجم كتاب ـ
ز نظـر حجـم از   استفاده باشد. اثـر موردبررسـي ا   راحتي قابل هاي متفاوت به وضعيت

ها مانند فصل نهم و هفـتم ايـن    تناسب الزم برخوردار است، هرچند در برخي فصل
 تر رعايت شده است. تناسب كم

شده  هاي مطرح شده متناسب با موضوع قلم استفاده ةنوع و انداز :چيني حروف كيفيت ـ
ي در جذابيت كتاب و تمركز خواننده در هنگام مطالعـه دارد.  مهمدر هر فصل نقش 

و استحكام عطف كتاب نيز در  ،صحافي ةصحافي، نوع كاغذ، نوع جلد، نحو كيفيت
 گيخـورد  سالمؤثر است. كتاب  ،فرسودگي و تخريب  مكرر از كتاب، بدون ةاستفاد

ناسب و و شكل قلم وضعيت م ،چيني، نوع از جهت حروف يو اقتصاد نسل جمعيت
 خوبي دارد. 

اسـت،    ها درمجموع مناسب حاشيه ةفاصلآرايي  از جهت صفحه :آرايي صفحه كيفيت ـ
بود يا عنـوان   باالي صفحه با پايين صفحه متناسب مي ةحاشي ةهرچند بهتر بود فاصل

 ريخت. هم نمي بود كه اين توازن را به ها و كتاب در باالي صفحه طوري مي فصل

 نواختي رنگ خوب است. م تداخل خطوط و ميزان يكاز حيث عد :چاپ كيفيت ـ

جاكه نويسندگان به توصيف اقتصـاد   ، آن26 ةصفح سوممانند پاراگراف  ،در مواردي ـ
افتـاد يـا    اند، بهتر بود بين سطر ماقبل و مابعد اين پاراگراف فاصله مـي  نسلي پرداخته
 گرفت.  يك كادر قرار مي چهارچوبهاي مربوط به اقتصاد نسلي در  تمام توضيح

همـان فصـل در    سـوم يـا پـاراگراف    اولفصلِ  اولجاي كتاب، مانند سطرِ  در جاي ـ
شود  مي  كار برده شده است. اين امر سبب به» هدف اين پژوهش«، عبارت 26 ةصفح

يـك كتـاب!     ل خواندن يك گزارش پژوهشي اسـت نـه  خواننده احساس كند درحا
 است. محور ه شد، كتاب يك اثر پژوهشگفتطوركه درابتدا  اگرچه، همان

ين اشـتباه را دارد و خـوب   تـر  هاي تـايپي، كتـاب كـم    خواني و غلط از جهت نمونه ـ
، ايرادهـاي  27 ةصـفح  سـوم ماننـد سـطر    ،، در مـواردي اينشود. باوجود مي  ارزيابي

سرهم تكرار شـده   بار پشت دو» مختلف« ةبراي مثال، كلم .شود ويرايشي مشاهده مي
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» جميعـت «اشتباه  به» جمعيت« ة، پاراگراف دوم، سطر هفتم، كلم58 ةفحاست. در ص
 تايپ شده است. 

قلـم   ةهـاي كتـاب بـا انـداز     شده براي تيترهـاي هريـك از فصـل    قلم انتخاب ةانداز ـ
بـراي مثـال، اگـر مـتن بـا       .نيسـت  متناسب شده در متن كتاب زير هر عنوان انتخاب

 پررنگ شده است.  16 ةاندازتايپ شده است عنوان با  12لوتوس   قلم

و...  ،91، 74، 73، 72، 68، 67، 66، 62هـاي   در موارد بسياري، بـراي مثـال، صـفحه    ـ
هاي رياضي آمده است. بهتر بود بين آخرين سطر  بالفاصله پس از پايان جمله معادله

 افتاد. و معادله و نيز معادله و پاراگراف بعد از آن يك سطر فاصله مي

، 41، 35، 31، 25هاي  اسر متن كتاب، از ابتدا تا انتها، براي مثال صفحهتقريباً در سرت ـ
و  ،بين جدول، شكل، نمودار و...، ،111، 104، 103، 102، 94، 93، 92، 69، 43، 42

 اي نيست.  سطرهاي بالفاصله قبل و بعد از آن فاصله

قلـم   بـا هـا متفـاوت    و شـكل  ،ها، نمودارهـا  شده براي عنوان جدول نوع قلم انتخاب ـ
هاي متفاوت در  سان با اندازه شده در متن كتاب است. بهتر بود از يك قلم يك استفاده

 شد. موارد مختلف استفاده مي

متفاوتي از متن اصلي  ةها كه با انداز ، يادداشت زير شكل64 ةدر مواردي، مانند صفح ـ
ث ايجاد و باع ،) منتقل شده65 ةصفح اولبعد (پاراگراف  ةتايپ شده است، به صفح

آرايـي   هنگـام صـفحه   دهد كه بـه  نواختي در متن كتاب شده است. اين نشان مي نايك
 اند.  ن كتاب نيز از آن غافل ماندهاو مترجم است دقت الزم صورت نگرفته

 5- 2  ، شـكل 207 ةدر صفح 6- 7، شكل 199 ةدر صفح 6- 1در مواردي مانند شكل  ـ
، 174 ةدر صــفح 5-1، و جــدول 169 ةدر صــفح 5-1، شــكل 179 ةدر صــفح

بـودن جـدول    ها يا طـوالني  سبب شمار زياد شكل به ،257 ةدر صفح 8-1جدول 
بعـد، منتقـل    ةصـفح  4تـا   3هاي بعد، در مواردي  صفحه شكل يا جدول به ةادام

هايي است كه به  ها يا جدول شكل ةكه مشخص شده باشد كه ادام اين  شده، بدون
  آن اشاره شد.

از قلم افتاده است. عنوان  Theن انگليسي كتاب در پشت جلد حرف تعريف در عنوا ـ
 صورت زير است: اصلي به ةكتاب در نسخ

Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective 
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  هاي ساختاري . ارزيابي و نقد شاخص5
دهي بهتري دارند بـه خواننـده در درك بهتـر     هايي كه سازمان گويد كتاب ) مي1384ملكي (

و  جمعيـت  گيخـورد  سـال كنند. كتـاب   شده كمك مي كارگيري محتواي آموخته محتوا و به
فني  كيفيتاگرچه درمجموع براساس معيارهاي مرتبط با ارزيابي شكلي مانند  ياقتصاد نسل

  شرح زير دارد: هايي به و چاپ وضعيت مناسبي دارد، از نظر ساختاري كاستي
 اسـت، بـدون    نويسندگان آن فصل آغاز شـده  ةياولهر فصل با توضيح  ،استثنا  بدون ـ

فصل زير عنـوان    ها در ابتداي هر شد. طرح اين بحثكه عنوان مشخصي داشته با اين 
 داد. اب ميساختار بهتري به كت» درآمد«يا » هدممق«

اين فصل را دارد (از نظـر   ةحجم مطالب آغازين فصل چهارم كه درواقع حكم مقدم ـ
ندارد. حجـم    تناسبي هاي ديگر شده در ابتداي فصل نحجم و ساختار) با مطالب عنوا

لحاظ  شده در ابتداي اين فصل كمي بيش از سه صفحه است. اين امر، به مطالب عنوان
 است.  هاي ديگر كتاب ايجاد كرده اين فصل و فصلي بين مهمهاي  تفاوت ،شكلي

 اولبراي مثال، فصـل   .دست و هماهنگ نيست هاي مختلف كتاب يك ساختار فصل ـ
 چهارچوبكه اين  رسد، درحالي پايان مي خذ بهĤبا يك يادداشت و فهرست منابع و م

 . فصـل دوم بـا  انـد  همباهاي ديگر كتاب از اين نظر متفاوت  و فصل است حفظ نشده
گيـري و   نتيجـه «و ششـم بـا    سـوم ، فصل »خذĤو منابع و م ،گزاري، يادداشت سپاس«

و نهـم بـا    ،هـاي چهـارم، پـنجم، هشـتم     ، و فصـل »خـذ Ĥبحث، يادداشت، منـابع و م 
پايـان يافتـه اسـت. هرچنـد     » خـذ Ĥو منابع و م ،گيري و بحث، سلب مسئوليت نتيجه«

ــاگون نويســندگان مختلفــي در نوشــتن فصــل  ــاب نقــش داشــته هــاي گون ــد كت  ،ان
هـا   فصـل  ةسـاني بـراي همـ    يـك  چهارچوبرفت نويسندگان اصلي كتاب  مي  انتظار

مطالب هر فصل را  چهارچوبخواستند در آن  و از همكارانشان مي كردند مي تعريف
 دهي كنند. سازمان

صورت اشتباه)، فهرست منابع  هم به آناستثناي فصل دوم ( هاي كتاب، به فصل ةدر هم ـ
جـو و يـافتن يـك منبـع خـاص بـراي       و نيست. بنابراين، جست Hangingورت ص به

 خواننده تاحدودي دشوار است. 

شـده در   طوركه گفته شد، با مطالـب عنـوان   حجم مطالب ابتداي فصل چهارم، همان ـ
ج ايـن فصـل، در همـان ابتـدا، در     نـدارد. نتـاي   هـيچ تناسـبي   هاي ديگر ابتداي فصل

اين درحـالي اسـت كـه در انتهـاي فصـل، زيـر عنـوان        . بند خالصه شده است  شش
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توان تشخيص  اند! بنابراين، نمي شده  بحث گذاشته گيري و بحث، نتايج ارائه و به نتيجه
  گيري! نتيجه  ابتداي فصل درحكم مقدمه است ياشده در   داد كه مطالب مطرح

شـان  وضـوح خـود را ن   ل هفـتم بـه  هاي مختلف در فص نواختي در تنظيم فصل نايك ـ
 ةاي دربـار  مقدمـه  تـر  بـيش رود  هاي آغازين اين فصل كه انتظار مي است. بحث  داده

گيري است و خيلي خالصه در  شده در اين فصل باشد شبيه نتيجه هاي مطرح موضوع
 شش سطر و نيم ارائه شده است! 

و شـكل فـراوان اسـتفاده     ،نمـودار كـارگيري ابزارهـاي علمـي از جـدول،      از نظر به ـ
مـوارد خيلـي مناسـب     تـر  بـيش ها، از نظر وضوح، در  شكل كيفيتالبته، است.   شده

شده در آن فصل فهرست شده اسـت،   نيست. اگرچه در پايان هر فصل منابع استفاده
نويسـي ايـن    گونـه فهرسـت   ت اينينشده است. مز معرفي تر بيش ةمنابع براي مطالع

امكان مراجعه به همان  است كه درصورت نياز خواننده به استفاده از مطلب موردنظر
مقابل، اشـكال آن  . دراست كه مطلب از آن اقتباس شده وجود دارد آدرس در منبعي
ـ براي مثال،  .ممكن است برخي منابع تكراري باشند در اين است كه ين منبـع در  اول
  ):56: 1396 روالند( اولخذ فصل Ĥفهرست منابع و م

Barro, R. J. (1974), “Are Government Bonds net Worth?”, Journal of Political 
Economy, 82 (6): 1095-17.  

و  ،)158 همـان: ( سـوم )، فهرست منـابع فصـل   88 همان:( ومدر فهرست منابع فصل د
  ) تكرار شده است. 321 همان:فهرست منابع فصل نهم (

بـه فارسـي ترجمـه شـده اسـت       كـه اثـر از زبـان انگليسـي     ايـن   به توجه، باچنين هم ـ
هاي تخصصي  انگليسي به فارسي براساس واژه ةنام يك واژه مترجمان رفت مي  انتظار
 د. كردن شده در متن كتاب تنظيم مي استفاده

 ةجامعـ  تـر  بـيش اطـب كتـاب   كـه مخ  ايـن   بـه  توجـه هـا، با  هـا و مكـان   فهرست نـام  ـ
فارسي كتاب  ةتعبيري كمبودهاي ترجم ها و به است، يكي ديگر از ضعف  دانشگاهي

نويسندگان كتـاب   رافارسي با متن اصلي نشان داد كه اين مهم  ةترجم ةاست. مقايس
طوركه گفته شد،  ، همان598  تا 555 ةهارم متن اصلي، از صفح. بخش چاند دادهانجام 

 نامه و نمايه يا فهرست اعالم است.  شامل واژه

و رود  ن اسـت. انتظـار مـي   امترجمـ  ةفارسي كتاب فاقد مقدم ةها، ترجم اين بر عالوه ـ
هـاي   بـودن فصـل    بودن اثر و نيز ويژگي گزينشـي  اي به ترجمه توجهبا ،ضروري است

هـاي آن و   كتاب اصلي و ويژگـي  معرفياي به  ن در قالب مقدمهاشده، مترجم ترجمه
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ـ   ل خــود بـراي انتخـاب بخــش  يـ بيـان دال  ايــن  .راي ترجمــه بپردازنـد هـايي از آن ب
گفتـار   و پـيش  ،ار ناشـر گفتـ  است كه كتـاب فقـط فهرسـت مطالـب، پـيش       درحالي

 . دارد نويسندگان

  به توجهي در رواني متن دارد. بامهمجا از عالئم سجاوندي نقش  درست و به ةاستفاد ـ
اي اسـت، انتظـار    يك اثر ترجمه يو اقتصاد نسل جمعيت گيخورد سالكه كتاب  اين
ورزيدند. اگرچه  مي  ي به اين مهم اهتمامتر بيشس ت و وسواقن با دارفت مترجم مي
در مواردي دقت  ،جا استفاده شده درستي و به موارد از عالئم سجاوندي به تر بيشدر 

 براي مثال: .الزم صورت نگرفته است

قالب با يـك عـدد در داخـل     ةاستثناي فصل نهم) از نشان در سرتاسر متن كتاب (به
وارد بسـيار ديگـري در   و مـ  ،7، سطر 65 ة] در صفح4، سطر دوم، [23 ةدر صفح ]1ـ [ آن

و بـه همـين    است ها ارائه نشده آن ةـ استفاده شده كه هيچ توضيحي دربار  كتابجاي  جاي
  شود.  خواننده مي تر بيشموجب سردرگمي و ابهام  ،سبب

  
  . تحليل و ارزيابي محتوايي6

بـودن مطالـب    هايي مانند جامعيت، روزآمـدي، مـرتبط   ارزيابي محتوايي متمركز بر شاخص
اسـت   هـاي تـازه   فـق اهاي جديـد و   و طرح پرسش ،هاي مربوط به آن كتاب با ساير حوزه

طوركـه درابتـدا    ، همـان يو اقتصاد نسل جمعيت گيخورد سال). كتاب 67- 66: 1398  (زارع
شده  هاي ارائه محور است. اين ويژگي سبب شده است تا بحث اشاره شد، يك كتاب مسئله

و انتقـال   جمعيـت گي خورد سالاصلي،  ةمحور مسئلدر هر فصل و درمجموع كتاب حول 
ن افصل اسـت و مترجمـ   32بر  مشتملانگليسي كتاب  خةنسلي، سازمان بيابد. اگرچه نس  بين

ها براي ترجمه طـوري   اند، انتخاب فصل و دوم را ترجمه كرده اولهاي  بخش  تنها نُه فصل
 ةموضـوع و مسـئل   كتـاب حفـظ شـده و    هـاي مختلـف   است كه انسجام منطقي ميان فصل

  محوري كتاب در اين ميان گم نشده است. 
عنوان يكي از  جامعيت اثر به ةدهند فارسي كتاب نيز نشان ةترجم ةگان هاي نُه عنوان فصل

عنوان يك كتاب علمي  هاي ارزيابي محتوايي است. بنابراين، مطالب غناي الزم را به شاخص
شـود.   موضوع محوري كتاب مـي  ةزمين و آموزشي دارد و باعث افزايش دانش مخاطب در

گيـرد كـه    آمـوزد و يـاد مـي    محور را مي چنين اثري تفكر مسئله ةترديد، خواننده با مطالع بي
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و عـدم انسـجام در    ،نويسـي  گويي، پراكنده خاص از پراكنده ةچگونه با تمركز بر يك مسئل
حتوايي اين كتاب هاي خوب م هاي علمي و دانشگاهي پرهيز كند. يكي ديگر از ويژگي متن

ها، محتواي كتـاب بـا عنـوان آن و نيـز      اثر و انسجام فصل جامعيتبه  توجهبا ،اين است كه
  ها تناسب و هماهنگي دارد.  عنوان فصل
هـا و   روزرسـاني و تغييـر در روش   مرزهاي دانش و انباشت علمـي مسـتلزم بـه    ةتوسع

شده در تـأليف يـك اثـر     استفاده رويكردهاي تحليل و تبيين پديده است. از اين منظر، منابع
ي از منـابع  تـوجه  روزآمـدي آن اسـت. شـمار قابـل     ةدهنـد  حدود زيـادي، نشـان   علمي، تا
بـه   يو اقتصـاد نسـل   جمعيت گيخورد سالهاي مختلف كتاب  شده در تأليف فصل استفاده
 شـده در  منبـع اسـتفاده   يازدهگردد. براي مثال، از مجموع  برمي 2000هاي پيش از سال  سال

، تنهـا دو  وممنتشر شـده اسـت. در فصـل د    1974و  1960هاي  سه منبع در سال اولفصل 
است. ساير منـابع   2006و  2003هاي  شده مربوط به سال منبع از مجموع هفت منبع استفاده

درصد منـابع   53، كمي بيش از چنين همگردد.  برمي 1990و سال  ،1980، 1970 هاي هبه ده
انـد. در شـش    چاپ شده 2000ند كه پيش از سال ا كتاب منابعي سومشده در فصل  استفاده

  مشاهده است. قابل وضعيتفصل ديگر كتاب نيز اين 
موردبررسـي، بـه    ةبر انتقـال دانـش در حـوز    عالوه ،رود يك كتاب دانشگاهي انتظار مي

ق قـ جامـد. ايـن امـر زمـاني مح    پژوهـي مخاطـب نيـز بين    كاوي و دانـش  تحريك حس كنج
هـاي جديـد    (نويسندگان) كتاب در انتهاي هر فصل با طرح پرسش ةنويسندشد كه   خواهد

 درميـان گري  پرسش ةشده در آن فصل به ايجاد و تقويت روحي در ارتباط با موضوع مطرح
و  جمعيـت  گيخـورد  سـال رسد نويسـندگان كتـاب    نظر نمي مخاطبان كتاب كمك كنند. به

  ده باشند.با چنين رويكردي كتاب را تأليف كر ياقتصاد نسل
 عمـر  ةانتقـال اسـت كـه چرخـ     ملـي هاي  بر حساب نظري اين كتاب مبتني چهارچوب

كند. بررسـي نقـش    ي بيان ميصورت كم ها را به هاي اقتصادي ميان نسل اقتصادي و جريان
هـاي اقتصـادي ميـان     هاي انساني در جريـان  جمعيت سنيو تغييرات در تركيب  سنيگذار 
دهد. اگرچه نقـش گـذار در    شده را تشكيل مي نظري اشاره چهارچوباصلي  ةها هست نسل

اقتصـادي جوامـع همـواره     ةو تغييرات مالزم با آن در رشد و توسـع  جمعيت سنيساختار 
ارچوب هـ يـك چ  ةشناسان بوده، ارائ جمعيتو  ،انديشمندان اقتصادي، اجتماعي توجهمورد

 هاي رونالد لي به پژوهش انتقال مليهاي  در حساب سنينظري با هدف بررسي نقش تركيب 
  گردد.  آمريكا برمي ةمتحدپيش در اياالت  ةدرحدود سه ده
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طـور   ي از اقتصـادهاي صـنعتي و همـين   تـر  بيشنظري به شمار  چهارچوباين  ةتوسع
شناسـان،   جمعيتهايي پژوهشي از اقتصاددانان و  كارگيري تيم توسعه با به كشورهاي درحال

دهـد،   شده در ايـن زمينـه مـي    ادبيات نظري و تجربي ارائهي به تر بيشكه انسجام  ضمن اين
 ملـي هـاي   كه براساس آن بتوان حسـاب  سازد فراهم مي يك مدل نظري ةبستر را براي ارائ

و فرهنگـي بررسـي و    ،هاي متفاوت اقتصادي، اجتماعي هايي با ويژگي جمعيتانتقال را در 
يافته براساس آن داراي چند  اين پروژه و كتاب سازمان ،شناختي نيز تبيين كرد. از نظر روش

  ويژگي ممتاز است:
دهـي حجـم انبـوهي از     هاي درگير در انجام پروژه و سـازمان  گستره و تنوع سازمان ـ

 ؛المللي و بين مليهاي آماري در مقياس  داده

هاي  منظور ساختن حساب اي غيرمتمركز به شيوه هاي مختلف پژوهشي به تيم فعاليت ـ
 ؛انتقال ليم

اي در اجراي پروژه و تسـهيل آن. ايـن امـر     ايجاد هماهنگي و تكيه بر ساختار منطقه ـ
 استفاده شود؛اي نيز در اجراي بهتر پروژه  و منطقه مليسبب شده است تا از منابع 

نتايج  ةدهي غيرمتمركز پروژه، امكان مقايس شناختي، باوجود سازمان نواختي روش يك ـ
  ؛را فراهم ساخته است

و  ،هـا  انتقـال، ارزيـابي حسـاب    مليهاي  بررسي دقيق برآوردهاي مربوط به حساب ـ
 ؛بررسي سازگاري دروني برآوردها

ي و اقتصـادي كشـورها   جمعيتـ هـاي   داده كيفيـت ميزان دقـت و   جامعيت و، همه اينبا
هنگـي متفـاوت اسـت. بنـابراين،     و فر ،اي از عوامـل فنـي، اجتمـاعي    مجموعـه  تـأثير  تحت
 ةو ميزان دقت و اعتبار آمارها در هم كيفيتساني براي ارزيابي  هاي يك تا روش است  الزم

  هاي موردبررسي ارائه شود.  جمعيت
  
  . ارزيابي ترجمه7

جـا   هـاي زبـان مقصـد (در ايـن     درست از واژه ةيك اثر استفاد ةترين مسئله در ترجم اصلي
و  ،ابهام  روان، بدون ة(نويسندگان) و ارائفارسي) براي برگرداندن مقصود و منظور نويسنده 

اسـت در    خوبي انجام شـده  كتاب به ةترجم درست آن به مخاطب است. اگرچه درمجموع
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تواند مقصود و منظور نويسندگان كتـاب را   كه نمي ه استشد  برده كار هايي به مواردي واژه
  :براي مثال .درستي به خواننده منتقل كند به

برخالف ميل و «و  ،»ناخواست به«، »برخالف«معني  زبان فارسي بهدر » رغم علي« ةواژ ـ
ايـن   مترجمـان  كه )، درحالي»رغم علي «: ذيل مدخل 1377 نامه لغتاست (» خواهش

، 189 ةبـراي مثـال، در صـفح    .اند كار نبرده بهاي كه به آن اشاره شد  در معاني را واژه
  چنين آمده است: ،سوم، سطر اولپاراگراف 

به سـطح پـايين    توجهدر بازار كار، با مند سالحضور طوالني افراد جوان و  رغم علي«... 
  ».با مشكل مواجه خواهند بود چنان همدرآمد كار، براي تأمين مصرف 

 ةدر جملـ » رغـم  علـي «جاي  را به دهخدا ةنام لغتچه هريك از معاني اين واژه در  چنان
آيـد. بنـابراين،    كتاب است حاصل نميمعنايي كه مقصود نويسندگان  ،گزين كنيم فوق جاي
  شد.  كار برده مي به» باوجود«تري مانند  مناسب ةواژ» رغم علي«جاي  بهتر بود به

بـراي   ؛به آيين نگارش فارسي انجام شـده اسـت   توجه  در مواردي نيز ترجمه بدون ـ
 كـردن  ترسـيم با هـدف  «... گويد:  جا كه مي ، آن123 فحةمثال، در پاراگراف پنجم، ص

بـا هـدف   «...  :بـود  بهتر بود ترجمه به اين شكل مي» ها،... اين جريان ةجهت و انداز
كردن  رسم» ترسيم« ةچراكه يكي از معاني واژ ؛»ها،... اين جريان ةترسيم جهت و انداز

ن اسـت در  اتنهايي مفهومي را كـه مـوردنظر مترجمـ    است. بنابراين، كاربرد ترسيم به
 خود نهفته دارد.

كـه ممكـن    تاجايي ،شوند كار برده مي هاي عربي فراوان در زبان فارسي به هواژاگرچه  ـ
هـايي ماننـد    بـراي مثـال، واژه   .هـاي فارسـي اسـتفاده شـود     بهتر است از واژه ،است

» شـواهد « و ،»مطالعـات «، »سـاعات «، »اثـرات «، »تغييرات«، »انتقاالت«، »اختصارات«
 بسيار استفاده شده است.

بـراي مثـال، در پـاراگراف دوم،     .ها مناسب نيست ارشي جملهدر مواردي ساختار نگ ـ
 ، سطر آخر چنين آمده است: 24 ةصفح

 90و  80 ةزندگي تا دهـ  70و  60 ةماندن افراد در ده نسبت به گذشته، احتمال زنده«... 
  ».شده است تر بيششان  صدمين سال زندگي يكتي و ح

و  هشـتاد سـاله تـا سـنين    هفتادو  شصـت ماندن افـراد   احتمال زنده ي:نهاد پيش ةترجم
  شده است. تر بيششان نسبت به گذشته  صدمين سال زندگي ي يكتسالگي و حنود
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  ، سطر ششم چنين آمده است:اول، پاراگراف 123 ةيا در فصل چهارم، صفح

پايين (يعني از   به نسلي، از جهت رو يك تغيير جهت اساسي در خالص انتقاالت بين«... 
  »ه سنين جواني) به جهت رو به باال، وجود دارد كه...ي بمند سالسنين 

نسلي، از جهت رو  هاي بين يك تغيير جهت اساسي در خالص انتقال ي:نهاد پيش ةترجم
ـ از سنين جواني به سنين   باالـ به جهت رو به   جوانيي به سنين مند سالـ از سنين   پايينبه 

  ـ وجود دارد كه...  گيخورد سالرو به 

 هــم رايـش فارسـي ترجمـه را بـه    در مـواردي آ » مـا «رضـروري از ضـريب   غي ةاسـتفاد 
گيـري   بحـث و نتيجـه  ، زير عنـوان  سوم، پاراگراف 187 ةبراي مثال، در صفح .است  ريخته 

  چنين آمده است:

كـرده    اي از اقتصادها ارائه گسترده ةجامعي از توليد برحسب سن براي دامن  شاخص ما«
تصويري مقطعي از  مانتايج  ةكليايم.  اقتصادي فراهم كرده عمر ةو مبنايي براي ساخت چرخ
  ».باشند هاي طولي نمي بر داده يك سال منفرد بوده و مبتني

اي از  گسـترده  ةهاي جامعي از توليد برحسب سن براي دامن شاخص ي:نهاد پيش ةترجم
يج نتـا  ةاقتصـادي فـراهم آمـد. همـ     عمـر  ةشد و مبنايي براي ساخت چرخـ   اقتصادها ارائه

  ند.يستهاي طولي ن بر داده و مبتني ندتصويري مقطعي از يك سال منفرد

شناسي  جمعيت«تواند منبع مناسب و مفيدي براي درس  كتاب در شكل كنوني مي ةترجم
  شناسي باشد. جمعيتارشد و دكتري   هاي كارشناسي در دوره» گيخورد سال

  
  گيري . نتيجه8

 سـني تغييـر در سـاختار    اهميـت است.  تحولپيوسته درحال تغيير و  جمعيت سنيساختار 
در سـنين مختلـف    جمعيـت نيست. افراد  جمعيتتر از تغيير در حجم و رشد  كم جمعيت

در  سـني هـاي افـراد هـر گـروه      هاي متفاوت دارند. بر همين اساس، كـنش  نيازها و توانايي
و حتـي   ،هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي    هاي مختلفي در زمينـه آمد پيتواند  مي جمعيتساختار 

هـاي بهداشـتي و تـأمين     مراقبـت  تر بيشان مند سالبراي مثال، نيازهاي  .سياسي داشته باشد
 ةگـزاران نـاگزير از رصـد پيوسـت     ريزان و سياست ي بازنشستگي است. بنابراين، برنامهرمقر
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وت تـأثير  به وجوه متفا توجهو  ،جمعيتو جنسي  سنيتغييرات در حجم، رشد، و ساختار 
تواند  به اين مشكالت مي يتوجه بي ند.ا گيري ريزي و تصميم هاي برنامه اين تغييرات در نظام
  تر براي جامعه باشد. ديموجد مشكالتي ج

 جمعيـت  سـني شناختي و تغيير در سـاختار   جمعيتيند گذار ابر جمعيتگي خورد سال
ـ  مند سال جمعيتاست. افزايش  هـاي   واقعيـت يكـي از   جمعيـت گي خـورد  سـال  ةو تجرب

گـذار   ةتوسعه خواهد بود. تجرب كشورهاي درحال جمعيت ةشناختي مسلط در آيند جمعيت
ضمن گشودن  ،منجر شده كه جمعيت سنيشناختي در ايران به تغييراتي در ساختار  جمعيت
را، مانند بسـياري   جمعيتگي خورد سال، 1380 ةده ةشناختي كشور از نيم جمعيت ةدريچ

ل يبـد تچنـدان دور   نـه  ةشناختي ايران در آيند جمعيتديگر، به سرنوشت محتوم از جوامع 
از توليداتي است كـه   تر بيشمراتب  به جمعيتهاي اين اليه از  است. مصرف و هزينه كرده
گي خـورد  سـال هاي آمـد  پـي دهند. بنابراين، آگـاهي و شـناخت از آثـار و     ها صورت مي آن

گذاري در كشور تبديل  ريزي و سياست دستگاه برنامه مهمهاي  به يكي از ضرورت جمعيت
  شده است. 

يـا اجـرا و انتشـار نتـايج      ،ترديد، چاپ و انتشار آثار علمي اعـم از تـأليف، ترجمـه    بي
و  جمعيـت  گيخـورد  ساليابي به اين مهم است. كتاب  هاي پژوهشي تنها مسير دست طرح

مند در اين زمينه است كه مجيد كوششـي   آثار ارزش ةجمل اثر لي و ميسن، از ، ياقتصاد نسل
  اند.  و ليلي نياكان آن را به زبان فارسي ترجمه كرده

تـوان   و محتـوايي مـي   ،سـاختاري گرفتـه از سـه بعـد شـكلي،      صورت  براساس ارزيابي
. انتشـار ايـن   دارد را و بـديع  ،گرفت كه اين اثر معيارهاي يك پژوهش مستقل، اصيل  نتيجه

هـاي تحصـيالت    ويـژه در دوره  بر كاربردهاي آموزشـي آن، بـه   عالوهكتاب به زبان فارسي، 
گـزاران و   نماي خوبي براي سياست شناسي و علوم اقتصادي، راه جمعيتهاي  تكميلي رشته

هاي آمـد  پـي ويژه  به جمعيتگي خورد سالهاي آمد پيآگاهي از آثار و  ةزمين ريزان در برنامه
  اين پديده است. مديريتاقتصادي آن و 

گيـري يـك    تواند به شـكل  انتقال در مقياس جهاني مي مليهاي  هرچند بررسي حساب
هاي  جريانر د جمعيتگي خورد سالمفهومي براي تبيين تأثير  چهارچوبرويكرد نظري و 

هايي جدي در بررسي اين پديده  رسد خأل نظر مي اقتصاد نسلي در سطح كالن منجر شود، به
چنـدقوميتي و   ةنگـي و نـژادي وجـود دارد. در جامعـ    ــ فره   در بسترهاي گوناگون قـومي 

و  ،هاي اقتصادي، اجتمـاعي آمد پي، آثار و جمعيتگي خورد سالگذار ايران موضوع  درحال
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 ،تـر  شناختي مانند بـاروري كـم   جمعيتهاي  سياسي مترتب بر آن، در مقايسه با ساير پديده
شـناختي و   جمعيـت هـاي   و هنوز جايگاه چنداني در پـژوهش  است قرار گرفته توجهمورد

ادبيـات   ةهاي اخير زمينـه را بـراي توسـع    در سال مترجم اولهاي  اقتصادي ندارد. پژوهش
شناسـي   جمعيـت ت جايگـاه آن در  يانتقال و تقو مليهاي  نظري و تجربي مرتبط با حساب

هـاي مختلـف قـومي و     ترديد، بررسي اين پديده در زيرگـروه  ايران فراهم ساخته است. بي
 ةتوانـد زوايـاي ديگـري از پديـد     ، مـي مليچه در مقياس جهاني و چه در سطح  فرهنگي،

شـود   مـي  نهـاد  پـيش ند. بنابراين، كاقتصادي را آشكار  عمر ةو چرخ جمعيتگي خورد سال
ايران، از طريق  جمعيتريزي، با درنظرگرفتن تركيب قومي  هاي متولي آمار و برنامه دستگاه

انتقـال   مليهاي  هاي آماري موجود، زمينه را براي بررسي حساب بهبود و ارتقاي پايگاه داده
  اي فراهم سازند.  و منطقه مليي در سطح جمعيتهاي مختلف  در زيرگروه
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