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Abstract 

Futures studies is a strategy and a proactive approach to manage, control, and deal 

with uncertainty to achieve a desirable future. Trying to visualize the future and 

eliminate undesirable scenarios are considered as smart approaches, so many 

documents, books and articles have been written in this regard. The book 

Megachange, The World in 2050 is one of these works that examines and illustrates 

the long-term future of the world in four main areas: social, political, economic, and 

science and technology. The present article, while reviewing the book based on the 

criteria of the critical research textbook and humanities programs, has tried to 

examine the validity of the present work in terms of method and approach. 

According to the evaluation, this work has a moderate quality and in order to 

improve the quality, it is necessary to seriously review the translation of the book. 

Since it has been about a decade since the book was published, the practical 

accuracy of its claims should be checked.  
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  اكونوميست پردازي آيندهتأمل و نقدي بر كتاب 

  *واليتي ميرشاه فرزانه
  **زاده نظري فرهاد

  چكيده
 جهتدر دستانه پيشو كنترل  ،يريتمد ها، قطعيت عدم با مواجهه براي بردي راه پژوهي آينده

 امـروزه  نامطلوب سناريوهاي حذف و آينده تجسم براي تالش. است مطلوب ةيندتحقق آ
ـ خصوص  اين در متعددي مقاالت و ،كتب اسناد، و شود مي قلمداد هوشمندانه امري  ليفأت
و  ياست كـه بـه بررسـ    آثار ينا ةجمل از 2050جهان در سال  :برزگ ييرتغ. كتاب اند شده
و  ،ياقتصـاد  ياسـي، س ي،اجتماع ياصل ةبلندمدت جهان در چهار حوز ةيندآ يرپردازيتصو

 ةنامـ  پـژوهش  معيارهـاي  براساس كتاب بررسي ضمن ،مقاله اين. پردازد يم يعلم و فناور
 يروش لحاظ بهرا  مذكوراعتبار اثر  تا است يدهكوش ،يعلوم انسان هاي برنامه و متون انتقادي
الزم و  ردمتوسـط دا  كيفيتـي  اثر ين، اآمده عمل به يابي. براساس ارزدنك يبررس يكرديو رو

گذشـت   بـه  باتوجه يزو ن دريصورت گ يجد ينيبازب هترجمدر  آن كيفي يارتقا براياست 
  .شود بررسي آن ادعاهاي صحت اصلي،انتشار كتاب  يخدهه از تار يك
پژوهـي هنجـاري،    پژوهـي، عـدم قطعيـت، نقـد، آينـده      يابي، آينده روند، برون ها: دواژهيكل
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  مقدمه .1
 يانـداز  چشـم  ةنويددهنـد  كه آن درعينهاي مختلف علمي  روند سريع نشر كتاب در حوزه

توجـه  به كيفيـت  كنار كميت كه در درصورتيعلمي در كشور است،  ةاميدواركننده از توسع
كتب علمي بـا تعريـف   ند. نقد ك دار جريان دانش را خدشه ممكن است ،كافي نداشته باشد

 آن هـدف تمهيداتي است كه  ازجمله) 1387درودي ( »و تفسير ،يابي ارزش مطالعه، بحث،«
كـه نقـد كتـاب امـري     جا آن. ازاسـت  تكيفيـ باو  منـد  ارزشكمك به توليد و ترويج آثاري 

چـون ميـزان    افتـد، معيارهـايي هـم    تر با رويكرد تفسـيري اتفـاق مـي    قضاوتي است و بيش
بودن به نياز جامعه، اعتبار علمي،  هدف، معطوف ةمباني فلسفي موردقبول جامعسويي با  هم
بـودن محتـوا    اسـتداللي و  ،پـارچگي  هـدف، انسـجام و يـك    ةجامع ةتناسب با نياز و عالقم
  ). 1385(ملكي  است افتهه يتوسعرفع نواقص احتمالي آن منظور  به

 يجهـان  استقبال كه يا رشته انيم يها هحوز از است، مشخص 1 نمودار در كه گونه همان
 اسـت  يپژوهـ  نـده يآ ةحـوز  دارد نشر ةحوز در يرشد  به رو روند و است دهش آن اززيادي 

)Fergnani 2019 .(يبـرا  منـد  نظـام  تـالش  و يكاربرد دانش« فيبا تعر هحوز نيا ،ييازسو 
 ...»و ،فناورانه ،ياجتماع ،ياقتصاد يها حوزه در بلندمدت يها ندهيآ خلق و ليتحل شناخت،

)Martin 2001( و است تيريمد و ،يمهندس ،ياجتماع علوم اقتصاد، چون ييها رشته دار وام 
برخورد فعـال و هوشـمندانه    منظور به ها رشته نيا درخدمت مند روش يابزار ديگر، يازسو
  .است ندهيآ ةدستان شيپ تيريكنترل و مد يبرا

  
  2017- 1968 پژوهي ينده: شاخص مقاالت و ارجاعات آپژوهي يندهتوجه به آ يشيروند افزا .1 نمودار

  2019منبع: فرگناني 
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 نيهمـ  در كـه  اسـت  ييهـا  كتاب از 2050 سال در جهان: بزرگ رييتغ عنوان با كتاباين 
 explorative futures( ياكتشاف كرديرو با تا كوشد يم پژوهانه ندهيآ كرديرو با و گنجد يم مقوله

studies ( روند يابي برون) و با روشtrend extrapolationياجتمـاع  ياصـل  ةحوز ) در چهار، 
 ممكـن  يهـا  نـده يآ ميترسـ  بـه  يفنـاور  و علم و الملل نيو روابط ب ،استيس ،ياقتصاد

)possible futures( بپردازد.  
  
 معرفي كلي اثر. 2

انتشارات معتبر اكونوميست در سال بار  نخستين را 2050 سال در جهان: بزرگ رييتغكتاب 
صورت لـوح فشـرده بـه     بهاين كتاب از  يويراست جديد 2016در سال  .دكرچاپ  2012

هاي اقتصاد، علـم   نويسنده در حوزه 23  صفحه حاصل قلم 332بازار عرضه شد. اين اثر در 
 ةبرعهـد  كتاب شيرايو كار. است تيو دفاع و امن ،ستيز طيمح ،يعلوم اجتماع ،يفناور و
 نياسـت. فـرانكل   ) بـوده John Andrews) و جان انـدروز ( Daniel Franklin( نيفرانكل ليدن

 سـت ياكونوم ةينشـر ) executive and diplomatic editor( الملـل  نيو روابط ب يياجرا ريسردب
يري سردبمسئوليت  2006از ژوئن  . ويه استپيوست اكونوميستبه  1983كه از سال  است
 اكونوميسـت  ةترين خـدمات فـرانكلين بـه مجموعـ     را برعهده گرفت. از مهم ساالنه ةنشري
 انتشـار  سوي بهو حركت  يچاپ سنتجاري  ةروي ييرتغتوان به تالش و همكاري او در  مي

انگلستان اشاره كرد كه همين كشور يني روزآمد تحوالت ب يشو پ وتحليل تجزيهبرخط و نيز 
در سـال   ي: فنـاور بـزرگ  يفناور كتاب راستاريو يواوست.  ةنگران هوش آينده ةامور نشان

2050 )Megatech: Technology in 2050( نگـار   روزنامـه  سـنده، يون انـدروز  1.بوده است زين
و  Project Syndicate(،2( يكيتسـند  تپراجكـ ارشـد   ريسـردب  ،يجهـان  اسـت يس ةحوز
 ةو مصـاحب  يگـر  يمجـر  ونيمـد  تـر  شيخود را ب شهرت ،ستياكونوم ةنام هفته ريسردب
 ةكنفرانس ساالن يو اقتصاد برا ،تجارت است،يبرجسته در س يها تيبا شخص يونيزيتلو
 جهان در تضاد: درك مشـكالت جهـان   عنوان باكتاب او  ني. آخراست يجهان استيس
)The World in Conflict: Understanding the World’s Troublespotsجامع و نافذ از  يلي) تحل

  3.است يامروز سميجنگ و ترور
سال پس از انتشار ويرايش نخست كتاب  سه ، يعني1394كتاب مذكور در سال  ةترجم

نجام شد و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران آن را چاپ كرد كـه در  ا ،اصلي
بـا  اثر، كتـاب   ةترجم ةتر از دو سال به چاپ پنجم رسيد. براساس اظهار صريح در مقدم كم
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 ،ياتـاق بازرگـان   ريادر اخت رانيچاپ در ا يبرا ستياكونوم يمطالعات ةسسؤم يمجوز رسم
  .است تهران قرار گرفته يو كشاورز معادن ع،يصنا

سـال،   178 بر بالغبا قدمتي  ،اكونوميست درخصوص خواستگاه كتاب بايد گفت انتشارات
امـا   ،صرفاً بر موضوعات اقتصادي متمركز بـود  درابتداكه كند  منتشر ميالمللي  اي بين نامه هفته
داد. از  گسـترش ... و ،، فناوري، سياسـت وكار كسبهاي  هحوزكاري خود را به  ةتدريج دامن به

ايـن نشـريه قـرار     دسـتوركار پژوهانه در  يكم، پرداختن به موضوعات آيندهو بيستاوايل قرن 
 »باز ةآيند« ةساالن هايگزارش مقاله، نيا در موردبحث كتاب بر عالوه آن بارز نتيجة كه گرفت

)”“Open Future(، » روپـيش  در سـال  جهـان« )“The World In and The World If [Year]” و (
  كرديرو با »باز آيندة« )..<https://www.economist.com>( است) ”What if“( »اگر شوديچه م«

مباحـث اجتمـاعي در    و يفنـاور  بازارها، نقش يبررس به ،يمشاركت و ينيع شواهد بر مبتني
و  سـاله  در افـق زمـاني يـك    ،»رو پـيش  در سـال  جهان«پردازد.  يكم مي و بيستتصوير قرن 

، علم وكار كسبهاي سياسي، اقتصادي،  ترين تحوالت در حوزه نخبگان، مهم آراي براساس
 »اگـر  شود يچه م«خره، ألاكند و ب و فرهنگ را با رويكرد روندپژوهي بررسي مي ،و فناوري

شده سناريوهاي مختلـف   هاي شناسايي ترين عدم قطعيت و مهم شده گفتهبراساس روندهاي 
  كند. از آينده را طراحي مي

و  ،ها، ايجاد فرصت، ايجـاد ديـدگاه   تحليل فرضيات مربوط به آينده، تحليل شگفتياگر 
اين )، 1391(ميتچيتچ  نظر بگيريمنگري در  ديد اصلي براي آينده ةيوبرد را پنج زا طراحي راه

 نگر ندهيآ ةنام هاي سردبير ماه كتاب با مقدمه ةكتاب معطوف به تحليل فرضيات است. ترجم
در چهـار   ،درادامـه شده و  عت، معدن و كشاورزي تهران شروعو رئيس اتاق بازرگاني، صن

 حـوزة ار چهـ يابي روندهاي آينده در  بخش اصلي و بيست فصل به بررسي گذشته و برون
كلـي   ةپردازد. شاكل و علم و فناوري مي ،جمعيت، روابط سياسي، شرايط اقتصاديي برد راه

يـابي   بررسي و مروري بر جريان گذشته و وضعيت فعلي و سپس بـرون  صورت بهها  فصل
  هاي بديل است.  معرفي آينده ،يعبارت بهجريان در شرايط مختلف و 
تغييرات جمعيتي و تبعات  .1متمركز است: موضوع جمعيت  بركتاب در بخش نخست 

وضعيت سالمت ملل شـامل تغييـر در نـوع     .2 ؛ي و امنيتيمحيط زيستآن بر ابعاد مختلف 
وضـعيت زنـان    .3 ؛و صـنعت دارو  ،حيـواني  أهايي با منشـ  ها، احتمال شيوع بيماري بيماري

و بررسي جريان  دارند نياز  توجه و بهبود شرايط بهالبته  كه نانيمي از جمعيت جه عنوان به
تحصيل و هاي مدني، سياسي،  چون مشاركت ها در مصاديقي هم آن ةشد احقاق حقوق ضايع
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نام دولت  بهو ايجاد مفهومي  ،اجتماعي و هاي اجتماعي، سابقه، تبعات سياسي شبكه .4 ؛علم
ـ  .5 ؛اجتماعي ثير افـزايش  أنبرد بين تحوالت فناورانه با هويت فرهنگي با پيروزي فرهنگ، ت

و  ،افزايش توجـه بـه اوقـات فراغـت     ،هنري و فرهنگي ةقئتغيير ذا ردثروت برخي مناطق 
  ر زبان.دثير فناوري أفرهنگ منتخب و ت ئةارا منظور به يايجاد محملي براي فناور
رونـد تغييـرات در باورهـاي     .6تنظيم شده است:  گونه اينها  فصل ةدر بخش دوم، ادام
تغييـرات  . 7 ؛اجتمـاعي دينـي   نمـود  و تغييـر در  ،عيت اديان مختلـف مذهبي، تغيير در جم

جنگ، كاهش برتري  ةآيند .8 ؛مين غذاأمحيطي، گرمايش زمين، چالش آب، چالش ت زيست
 ينظام هاي بزرگ، افزايش مخارج غرب در جنگ، جنگ برسر منابع، احتمال اندك درگيري

 .9 ؛جنـگ روبـاتي   و سـايبري،  هاي مـذهبي، جنـگ   ابرقدرت نوظهور، جنگ عنوان بهچين 
جريـان آزاد   و سـاالري و آزادي، مهـاجرت،   مـردم يـا   مفهوم دموكراسي ةزمينتحوالت در 

هـا در   هاي اقتصادي دولـت  چالش .10 ؛ها در كنترل اين جريانات اطالعات و چالش دولت
  .جمعيت شدن سازي و شوك پير آينده، كوچك

هاي  بازارهاي نوظهور و ابرقدرت .11يابد:  يها ادامه م  در بخش سوم، كتاب با اين فصل
 ؛فقيـر و غنـي   ةكـاهش فاصـل   .13 ؛نيروي غالب در آسيا مثابة  به شدن جهاني .12 ؛نفس تازه
  وضعيت بازار سرمايه.. 15 ؛)disruptive(شكن  شالوده يا افزايش اهميت نوآوري مخرب  .14

رونـد تحـوالت در علـم و تقويـت      .16خـوانيم:   ها را مـي  در آخرين بخش، اين فصل
 ةدوبـار  شـدن  هوافضـا و زنـده   ةدستاوردهاي احتمالي در حوز .17 ؛اي رشته بينموضوعات 

فنـاوري   مـدد  بـه مكـاني   ةحـذف فاصـل   .19 ؛دانـش  ةشبك .18 ؛تخيلي ـ  هاي علمي داستان
تمامي تصاوير ممكـن   ئةپس از ارا ،آخرين فصل كتاب ،بيستم فصل ارتباطات و اطالعات.

بينـي آينـده،    در پـيش  بينـي  خوشبا  حال درعينپژوهي و  از آينده با نگاهي انتقادي به آينده
  سردكننده، بار ديگر اميد را در خواننده زنده كند. روندهاي دل ةهم باوجود ،تالش دارد

تـرين   ممهـ  كنند كه شـناخت  به اين نكته اشاره مي درستي بهويراستاران كتاب در مقدمه 
ران و  تر تعيين آثار و تبعـات چنـين پـيش    مهم آن ازجهان و  ةآيند ةزنند رقم ران و روند پيش

هـاي   قطعيـت  عدم  اين كتاب با هدف پوشش تمام ،رو روندي بسيار دشوار است و ازهمين
آينده و روند تحوالت  ةدهند ترين عوامل شكل مهم تا مهم در چهار بخش اصلي تالش دارد

در فصل نخست كتاب، پـس از اشـاره بـه     سندگانينو، اساس  اين بر. كندها را مشخص  آن
سير تغييرات جمعيت در گذشته، به برآورد روند تحوالت آن در آينده و تخمـين جمعيـت   

هـاي   از تغييـرات در نسـبت   ،تـر  صـورت جزئـي   به حال درعينو  اند پرداخته 2050در سال 
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و  يافته توسعهك كشورهاي تفكي بهاميد به زندگي  نرخجنسيتي جمعيت، نسبت شهرنشيني، 
، تبعـات چنـين   اساس  اين برو  اند داشته برآوردي فرزندآوري نرخو متوسط  ،توسعه حالدر

  .اند كردهمين غذا بررسي أمهم ت ةلئمحيطي و مس تغييراتي را در ابعاد زيست
درمـان و   زيـاد  ةد، ضمن اشاره به هزينـ رفصل دوم كه به موضوع سالمت اختصاص دا

چنـين   را سـالمت  ةاهم تهديدات حـوز  ،گيري سالمت و پيش ةضرورت پرداختن به حوز
... و ،تحركي، چـاقي  هاي غيرواگيردار كه ارمغان شهرنشيني، كم شيوع بيماري .1 شمرد: برمي
و كشـورهاي   فتـه يا هتوسـع كشورهاي  درموردرسي به واكسن  بري در دستانابر .2 ؛هستند
يي، تـراكم  وهـوا  آبهـا تغييـرات    آنمنشـأ   هاي واگيردار كه شيوع بيماري .3 ؛توسعه درحال

 ةصـورت توسـع   دارو و درمان بـه  ةهاي حوز پيشرفت ،درمقابل .است... و ،جمعيت شهري
 توجه قابلجاي جراحي) و پيشرفت  امكان استفاده از دارو به انندم( تر تهاجمي هاي كم درمان

  داند. تر مي سالم اي علم ژنتيك را نويدبخش آينده
 2050 سالدر  باألخرهال است كه آيا ؤپاسخ به اين س ،»دنياي زنان«با عنوان  ،فصل سوم

كـه  طور عنوان نيمي از جمعيت زمين، ارزشي مساوي مردان خواهند يافـت؟ همـان   به ،زنان
ايـن   ،رو ازايـن  .ال بسيار دشوار استؤن سبه اي دادن كند، پاسخ اين فصل اشاره مي ةنويسند

پژوهانه داشته باشد، بـر بررسـي سـير تحـول احقـاق       كه رويكردي آينده تر از آن فصل بيش
  متمركز است.  يهاي اين نابرابر طي تاريخ و ريشهدرحقوق زنان 

 شـده  يبررسـ عنوان روندي بسيار مهـم   هاي اجتماعي به شبكه ةدر فصل چهارم، توسع
هاي اجتماعي، آثار و تبعـات ايـن توسـعه     پس از اشاره به سابقه و سير تكامل شبكه است.

و  ،نسلي تغيير در بسياري از مفاهيم بنيادي مانند دوستي، ايجاد و تعميق شكاف بين ازجمله
 شده برشمرده هروندهاي اصلي اين حوز، درنهايت و حريم خصوصي واكاوي شده ةدغدغ
دهـي   مانسـاز  .3 ؛هـوش برآمـده از جمـع    .2 ؛خـواهي  تقويت و تسهيل مشورت. 1: است

دولـت   ةنويسـنده پديـد   ،درضـمن  .زايـي  هـاي اشـتغال   فرصت. 4 ؛هاي اجتماعي نارضايتي
را از  ،ي و ارتباطـات آسـان و سـريع   لـ المل مرزهاي بين شدن رنگ ي كممعنا بهشده،  اجتماعي

  داند. مي هاي اجتماعي هاي گسترش روزافزون شبكهآمد پيديگر 
 ةفاصـل  پردازد كه آيا مرگ ال ميؤ، به اين س»انقالب فرهنگي«تحت عنوان  ،فصل پنجم

 دسـتي فرهنگـي خواهـد    العات موجب يكفناوري ارتباطات و اط توسعة واسطة بهفيزيكي 
اقتصـاد، تغييـرات    كند كه فرهنـگ بـرخالف موضـوعات    بيان مي صراحت بهشد؟ نويسنده 

ادامه، نويسنده هم در افقي بلندمدت. در آن ،يستن شدني بيني پيش سادگي ... بهو ،ييوهوا آب
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گـرفتن  قرارعقايـد ديگـران    درمعرضفناوري ارتباطات را عامل تسهيل تعامالت و  ةتوسع
رو، مركز ثقل هنرهاي تجسـمي   اي پيشِه سال و با اين استدالل معتقد است كه طي داند مي
هـاي   برنامـه  ،يافـت خواهد بينندگان فيلم تغيير  ةسمت شرق در حركت خواهد بود، ذائق به

شوند، فناوري ديجيتال موجـب بالنـدگي هنـر     تلويزيوني به تاريخ انقضاي خود نزديك مي
تواند به حيات اقتصادي خود ادامـه   هنر فارغ از فناوري نمي باألخره و ،موسيقي خواهد شد

 اسـت  كـرده  ي فصـل مطـرح  بتداا درالي كه ؤدهد. با اين توصيفات، درپايان نويسنده به س
تـوان پاسـخي صـريح بـه ايـن       كند كه نمي با ترديد اعالم مي راه همو با نگاهي  رددگ ميباز

رسد كـه دو سـناريوي تـداوم تنـوع      نظر مي ماهيت سيال فرهنگ، به به باتوجهپرسش داد و 
  ديگر هردو متصورند. ها در يك فرهنگي و ادغام فرهنگ

اختصاص يافته است. براساس برآورد نويسنده، تا سـال   باوري فصل ششم به بحث دين
در كشورهاي كمونيست رونـد   .چنان جمعيت غالب را خواهد داشت باوري هم دين 2050

بـاوري   برخالف ساير نقاط جهان، در اروپا مظاهر ديـن  .گرايش به دين تقويت خواهد شد
  تر خواهد شد. نگولي تمسك به دين در آمريكا و ديگر مناطق پرر ،شود ميرنگ  كم

ي و محيطـ  زيسـت هاي  ، بحث»گرمايش، هشداري براي زمين«عنوان  تحت ،فصل هفتم
دهد كه تداوم روند كنوني تـا   هشدار مي درابتداو  است دهكربررسي را رو ِ هاي پيش چالش
تواند به فاجعه خـتم شـود. تجـارب نـاموفق تـالش بـراي ايجـاد تعهـد در          مي 2050سال 

آن افزايش  تبع بهو  ،هاي فسيلي نياز به سوخت ،زيست محيطحفظ  يبراكشورهاي مختلف 
ـ  هم ،دردست هم تصويري خشك و بدون آب اي دست خانه گازهاي گل مين أراه با چالش ت
كنـد كـه البتـه ايـن      زمين ترسيم مي ةاز آيند ،ها ن سطح آب درياها و اقيانوسآمدغذا و باال

  تواند مطلوب باشد.  تصوير نمي
كه در افق  دهد ينشان م ،ها اختصاص دارد كه به موضوع منازعات و جنگ ،فصل هشتم

چنان كشورها به روند حفظ  هرچند هم، گرفت درنخواهد غرب ةتهديدكنندرو، جنگي  پيش
روندهاي افزايش جمعيـت،   ،حال درعينمخارج نظامي خود در سطح باال ادامه خواهند داد. 

كشـورها   ةو كـاهش ذخـاير انـرژي دغدغـ     ،ي، قحطـي سال خشكي، محيط زيستتغييرات 
  خواهند بود. درضمن در برخي مناطق، منازعات مذهبي امكان ظهور دارد.

را دموكراسي  ةو در برآوردي كلي روند توسع بررسيرا فصل نهم وضعيت دموكراسي 
ايـن رونـد در    كـه  درحـالي ، كنـد  مـي برآورد  رشد  به رودر كشورهايي با حكومت استبدادي 

  راه خواهد بود. كشورهاي آزادتر با افول هم
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هـا   روي دولـت  هاي پيش بر چالش ،»دولت ةلوياتان: آيند كردن رام«با عنوان  ،فصل دهم
مين اجتماعي، افزايش أرشد ت حالدرآن مخارج  تبع بهجمعيت و  شدن پير روند راثربدر آينده 

از ايـن   رفـت  بـرون متمركـز اسـت و راه   ... و ،منـدان  هاي درمان سـال  مخارج دولتي، هزينه
  داند. هاي جديد مي ها را توسل به هوشمندي و فناوري چالش

 تـا  كـه  اين و پردازد ي) مBRICs( بريكس به معروف نوظهور بازارهاي به يازدهم، فصل
 بـا  و بـود  خواهنـد مشـغول   كـار  به كشورها اين در كار نيرويدرصد  70 بر بالغ 2050 سال

 هـا  آن در خـدمات  سـهم  و دنشـو  مـي  سـاختاري  تحـول  دچار اقتصادها اين شدنرت بزرگ
  . يابد مي  افزايش

بررسي شده با طعم رشد سهم شرق آسيا  شدن يپديدة جهاندر فصل دوازدهم، موضوع 
نـام   چيـزي بـه   درواقـع چـه تـاكنون اتفـاق افتـاده      اين فصل معتقد است آن ةنويسند است.
  ي واقعي بسيار است. معنا به شدن جهانيبوده و هنوز راه تا  شدن جهاني شبه

مندان درمقابل فقرا اختصـاص يافتـه و بـا     فصل سيزدهم به تهديد جهان دوقطبي ثروت
اسـتريت، تـالش بـراي     والچون جنـبش   هم ،هاي ضد اين شكاف طبقاتي استناد به جنبش

رو برآورد كرده و معتقد است كه  در افق پيش رشد روبهعدالت و برابري را روندي  برقراري
  د بود.نها در جريان خواه سمت كاهش اين شكاف بهنيروها 

 ،گـرفتن اينترنـت   پـردازد. قـدرت   شكن مي هاي شالوده فصل چهاردهم به بحث نوآوري
 بـه خواهند گشـود و   وكار كسبهاي جديد را در  هاي رباتيك عرصه فناوري ةو توسع ،اشيا

جامعـه فـراهم    هاين صرفاً براي قشر مرفـ  از پيش، امكان استفاده از امكاناتي كه تا ترتيب  اين 
  بود، براي همگان فراهم خواهد شد.

 ازار سهام و سرمايه اختصاص يافتهبه بررسي ب ،»مومنتيوم بازار«فصل پانزدهم، با عنوان 
ر آن را بررسـي  دثر ؤهاي رشد و افول اين بازار و عوامل مـ  چرخه ،رو است و در افق پيش

 ،مقابـل نفـع و در  مناسـب را عوامـل بـه    ةهـر د و حمايت دولت از اين بازارها و نرخ بنك مي
  داند. اين بازارها مي ةراه توسع برسرچالش مهم را افزايش قيمت مواد اوليه 

پـردازد و دنيـاي آينـده را     علمي مـي  ةهاي بعدي توسع بيني قدم فصل شانزدهم به پيش
هاي علـوم ژنتيـك و    هحوزداند.  علومي چون شيمي مي يانقضا خيتار ودنياي علم زيست 

  روست. علم زيست در افق پيش آتية ي خوشها حوزه ازعلوم شناختي 
 ينـده آ يايدن يرتصو يم) از ترسscience fiction( يليتخـ   علمي ةحوز سهم هفدهم فصل

 يايدن يماو ش  در شكل يالتتخ ينسهم ا ،به گذشته يو با نگاهدهد  ميقرار را موردمداقه 
 نقـش  يگـر و كـرات د  ،ياراتپرداختن به فضـا، سـ   ي،بررس ين. در اكند يم يبررسرا  يفعل
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 موجـودات  بـا  مواجهـه  گاه و ،مالقات ،مريخ روي زندگي داستان و كند ايفا مي تري پررنگ
  .است تخيالت اين اصلي مضمون فضايي

ها و اطالعات  دنياي فناوري داده طور اختصاصي به تحوالت شتابنده در فصل هجدهم به
ها به هوش فراانساني و تبعات گـاه   يابي رايانه ور آن، دستطپردازد و ضمن بررسي سير ت مي
اذعـان   ،با استناد بـه مصـاديق متعـدد    ،حال درعينرو ترسيم و  در افق پيش آن را آيند خوشنا

  است.  بيني پيش سختي قابل وسوي تغييرات فناورانه به كند كه جهت و سمت مي
 مـدد  بهكه است  دهشفناوري بر زندگي روزمره بررسي  ةدر فصل نوزدهم، تبعات توسع

كـوچ   ةدهنـد ا حذف شود و ارتبـاط پيوسـته نويد  ه توان انتظار داشت فاصله آن در آينده مي
  مردم در سراسر دنيا. ةپيوست هم گسترده و به اي هدنيايي از شبك ؛دائمي به عصر ديجيتال است

هاي متعدد محتمل از آينده، به ايـن حقيقـت    فصل بيستم پس از ترسيم صحنه، باألخره
 هـا  بينـي  كند كه قدرت نبوغ بشر درحدي است كه همواره خط بطـالن بـر پـيش    اذعان مي

 شده، اشاره نجاماهاي گذشته  كه در دهه ،هاي اشتباه بيني كشد و با اشاره به مصاديق پيش مي

 ،كننـده  يوسمـأ ظـاهر تاريـك و    شواهد بـه  باوجود ،رو شيپكند كه دنياي واقعي در افق  مي
 شود.  برآورد مي كهباشد  آنتواند بسيار بهتر از  مي

 

 نقد و تحليل خاستگاه اثر. 3

و  ،يفكـر  ،علمـي و خاسـتگاه   ،اثـر  شيدايـ پ هـاي  نـه يعوامل، زمبررسي به  قسمت نيدر ا
چه از  شود. آن پرداخته مي، است آورده ديآن را پد يرگي شكل طيمح ياثر كه فضا ياجتماع

تبلـور   ،اسـت. نخسـت   پژوهانـه  آينـده  آيد حاكميـت ماهيـت و رويكـرد    عنوان كتاب برمي
هـاي   و كنترل آينده در تمدن ،بيني، مديريت وافر بشر به پيش توان در ميلِ مي پژوهي را آينده

بودند  قائل فرض به اين پيش تر يافت كه بيش... و ،معبد دلفي يونان ،گذشته از كاهنان مصر
كه آينده امري محتوم است و توانايي ديدن آينـده اسـتعدادي خـاص و در اختيـار افـرادي      

پژوهـي بـا    گرايـي، رويكـرد جديـد آينـده     با پيشـرفت جريـان علـم    ،درادامهمحدود است. 
وب توانسـت  اي مطلـ  هاي بديل و توان بشـر در خلـق آينـده    انگاشتن وجود آينده مفروض

  بيني شود. در سنت جديد مفروضات زير برقرار است:  پيش سنتيِ پارادايمين نشجا
  ؛حدس و گمان استخراج كرد بر مبتنيتوان براي شناخت آينده نوعي دانش  مي. 1

  ؛دنده قرار مي تأثير تحتهاي آتي را آمد پياقدامات فردي و جمعي . 2

  .)1392(بل  ديگرندهاي  ها بهتر از آينده برخي آينده. 3
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تر اعالم  مهم و ازآن ددان ميممكن  ياديز تاحدوداين مفروضات تلويحاً ساختن آينده را 
دستانه با تحوالت آينده از طريق شناخت مناسب نيروهـاي   دارد كه برخورد فعال و پيش مي

 ،)events(دادها  )، رويdriversها ( ران نيروهايي اعم از پيش ؛شود آينده ميسر مي ةدهند شكل
تواننـد بـه ترسـيم     مـي  ) كـه wild cards( سـازها  و شـگفتي  ،)weak signalsضـعيف (  عالئم
 شـوند منجـر  ) desirableو مطلـوب (  ،)probable)، محتمـل ( preferableهاي مـرجح (  آينده
  ). 1 (شكل

  
  كردها توجه  به آن ديدهنده به آينده كه با شكل يديها و عناصر كل لفهؤم .1شكل 

  لفانؤم: منبع

توانـد بـر    ها مي نگري برآوردها و پيش ةپژوهان معتقدند اشاع ي، بسياري از آيندهعبارت به
، نقشـي در  ترتيـب   ايـن   به ، ودودهي به افكار جوامع ش موجب جهت ،ردگذاب اثرمخاطبان 

پژوهـي   آينده. 1 شود: مشاهده مي ها قالب اين پژوهي معموالً در ند. آيندهكساختن آينده ايفا 
 يرپردازتصـو  پژوهي آينده. 3 ؛)explorative( پژوهي اكتشافي آينده. 2 ؛)normativeهنجاري (

)imaginary(.  
 رگـ يد و هـا  گـام  تعيـين  ،درادامـه  و مطلوب ةآيند ترسيم كار مبناي نخست، رويكرد در

 هـاي  آينـده  سازي شفاف و توصيف به تر بيش دوم رويكرد ولي ،است آن تحقق استلزامات
 ينـده بـه آ  يدر نگاه باز و ابتكار يسع يزسوم ن يكردرو .پردازد مي جمرح و ،محتمل ممكن،
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است كه آينده  با اين توصيف بازة آيند يدئولوژيِاين ا بر مبتنيالبته تمام اين رويكردها  دارد.
انسان در  ،بنابراين .دارد خود ما بستگي ازجملهامل متعددي خواهد داد به عو  چه روي و آن
آن  د يا حتي خودنهاي بديل يكي را برگزي اي از موارد حق انتخاب دارد تا از ميان آينده پاره
  ).1394(بل  كندخلق  را

پژوهي را در دستوركار قـرار   رويكرد آينده اكونوميستاست كه ه سال ،جهت نيا در
 » رو جهـان پـيش  «و ) ”…The World in“» (جهـان در... « گـزارش داده كه شـاهد مـدعا   

)“The World Ahead”( پـردازد  يساله مـ  كيجهان در افق  ينيب شيپ طور مستمر به كه به است. 
هـاي   آوري داده اي و نيز امكان جمـع  رسالت رسانه به باتوجهرسد كه  نظر مي ، بهحال درعين

ماهيت اقتصـادي ايـن نشـريه رويكـرد غالـب در آن       ،تر مهم همه فراوان و معتبر ميداني و از
فكري و كـاري نويسـندگان نيـز بـا رويكـرد دوم همـاهنگي        ةرويكرد اكتشافي باشد. زمين

هاي كتاب رويكرد  تر قسمت در بيش هرچنداست كه  اين نكته الزم تري دارد. البته ذكر بيش
در  ،تغييـرات جمعيتـي اسـت   مصداق آن اولين فصل يعني بررسي  و است اكتشافي مشهود

هـاي علمـي    علـم و پيشـرفت   ةچون فصل هفدهم كه به تصويرسازي آينـد  هايي هم بخش
 تاحـد  طلبـد، رويكـرد اتخاذشـده    مـي اين را اختصاص دارد و صدالبته ماهيت موضوع نيز 

  .استتصويرپردازانه  ياديز
هـاي   فعاليـت برحسـب  پژوهـي   نـده يآ ،كند كه پورتر اشاره مي گونه كاربردي، آنمنظر  از

 گـام  پژوهي را شامل پنج يندهتوان آ مي است. دادني آن توضيح محوري و كاركردهاي اصلي

 ةشـوند و بقيـ   مـي  متمركز هاي منفرد تنها بر يك يا دو گام دانست كه البته بسياري از پروژه
گفـت در  پژوهي، بايـد   هاي مختلف آينده رويكردها و روش به باتوجه كنند. ها را رها مي گام

  د:نياب تر كاربرد مي هاي متفاوتي بيش مذكور رويكردها و روش ةگان از مراحل پنج هريك
 چون پويش محيطـي  هايي هم در گام اول، روش :شناسايي و پايش تغييرات ،گام اول ـ

نـد.  ا براي شناسايي و پايش تغييرات خيلي مهم تحليل روند و موضوعات نوظهور و
 د.نشروع خوبي براي نقد و تحليل باش ةد نقطنتوان هاي مذكور مي روش ،چنين هم

متقابـل،   آثارنظير تحليل  يهاي در گام دوم، روش: نقد و تحليل تغييرات، گام دوم ـ
نقـد و تحليـل كاربردهـاي    بـراي   و ارزيابي تغييـرات اجتمـاعي   ،ارزيابي فناوري

 دارند. مهمي

هاي مـرتبط   در گام سوم، سناريو و روش :لهاي بدي تصويركشيدن آينده به ،گام سوم ـ
 .كنند ايفا مي مهميهاي بديل نقش  با آن در تصويرسازي از آينده
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انـدازپردازي   هـاي چشـم   در گام چهـارم، روش  :هاي مرجح تجسم آينده ،گام چهارم ـ
 دارند. برعهده نقش كليدي هاي مطلوب و مرجح براي تجسم آينده

هـاي   در گام پنجم، روش :مرجح ةمراحل تحقق آيند اجرايريزي و  طرح ،گام پنجم ـ
فنـوني هسـتند كـه در     سـازماني  ةو توسع ،گرايي سياسي ي، كنشبرد راهريزي  برنامه
 .شوند يمتحقق) آينده ابزارهايي كليدي تلقي مراحل ( اجرايريزي و  طرح

بر  و توجه دوم و اول هاي گام به عمدتاً نويسندگان كه شود مي مشاهده ،موردنظر اثر در
و  رددا دسـتانه  يشو هشدار پ بخش يآگاه يژگيو تر يشب يكردرو اين. اند داشته تمركز ها آن
 يچندان توجهتحقق آن)  ةو نحو ،مرجح ةيندآ يينتب يل،بد هاي يندهآ ئة(ارا يبعد يها گام به

 جهاني روندهاي ازجمله مشابه ةيندر زم وهانهژپ يندهآثار مهم آ يبرخ يسه،. درمقام مقاندارد
2040 )Global Trends 2040(4  جهـاني  بـردي  راه رونـدهاي و )Global Strategic Trends(5 
 هـاي  هاي مربوط پرداخته و سـپس آينـده  آمد پيبررسي  تحليل روندها به ةادام دركم  دست

را  يمتفـاوت  يدورنماهـا  تـا  انـد  كرده تالش آينده ييوهاسنار ئةو با ارا دهكررا مطرح  يلبد
و  ،آثـار  يلتحل ،مرجح ةيندآ دنكر  مشخصبه  يو ضمن يحيتلو بگذارند. آثار اخير يشنما به
 ييرتغ كتابكه در  يكار ؛اند پرداخته يو از منظر منافع مل يط در سطح جهانتبمر هايآمد پي

  .است نشده گرفته جدي چندان 2050جهان در سال  بزرگ:
 

 نقد شكلي اثر. 4

 هاي جامعيت صوري لفهؤم 1.4

 نـد. از نظمـي منطقـي برخوردار   ،ساختار كلي كتاب و چينش مطالب، از مقدمه تا بـه انتهـا  
دانسـت. يكـي از    جامعيت صوري مقبـول  لحاظ بهتوان  كتاب را مي ةاصل و ترجم بنابراين

و  ،گيري از ابزارهاي بصـري اعـم از نمـودار، جـدول     توان بهره نقاط مثبت اين كتاب را مي
اي هـ  يعنـي ترسـيم مسـير آينـده در حـوزه      ،به هدف كتاب يشكل هايي دانست كه به شكل

لحاظ موضـوع بـا    به »آينده«هايي با مفهوم  كتاب ،عبارتي كرده است. بهمؤثر  يكمك ،مختلف
بـه   ياديـ ز اريبسـ  تاحـد توانـد   گيـري از نمـودار و شـكل مـي     ند كـه بهـره  ا راه همابهاماتي 
در  ،حـال  درعـين ندارد، ياري رسـاند.   چه هنوز وجود صوير آينده و درك آنسازي ت شفاف

اثـر   ةحفظ جامعيت صوري و وضعيت اصل و ترجم برايانتظار موردهاي   مؤلفه، 1جدول 
  در اين موارد آمده است.
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  بزرگ تغييركتاب  ةهاي جامعيت صوري اصل و ترجم لفهؤبررسي وضعيت م .1جدول 
  اثر ةترجم  اصل كتاب  جامعيت صوري ةلفؤم  رديف

     گفتار پيش  1
      اثر يهدف اصل بيان  2
      مقدمه  3
      مطالب فهرست  4
      و نمودار و نقشه تصوير و جدول  5
      فصول خالصه  6
      كتاب) يكل ة(خالص بندي  جمع  7
      هانهاد و پيش گيري  نتيجه  8
      مطالعه در هر فصل يمنابع برا معرفي  9
      پژوهش در هر فصل نهاد پيش  10
      نمايه انواع  11
      يشناس  كتاب  12

 
 كيفيت چاپ فني 2.4

و  ،ايـي آر         صفحه نگاري، حروف ،طرح جلدمعيارهاي  يمتوان ابعاد فني چاپ مي خصوصدر
الكترونيكي از  ةرواج روزافزون نسخ به باتوجههاي اماليي را مالك ارزيابي قرار دهيم.  غلط

نظـر    صـرف كتاب  (اندازه) شود از صحافي و قطع مي گاهيچاپ  تيفكي ارزيابي معيارهاي
صـورت، بايـد    الكترونيكي در اختيار بوده است). درايـن  ةنسخ اين ،در نقد كه اينكرد (كما

اي و  يعني طرح جلد، كتاب اصلي طرح جلـدي كـامالً حرفـه    ،گفت كه براساس معيار اول
دوم، طـرح   در ويـرايش  كـه  اينجالب  ةست و نكتمتناسب با مفهوم و موضوع را برگزيده ا

  ).2(شكل  ده استشروزرساني  جلد نيز بازنگري و به

  
  طرح روي جلد كتاب اصلي در دو ويرايش نخست و دوم .2شكل 

 شده به فارسيترجمهطرح روي جلد كتاب  شنيداري در ويرايش دوم ةح روي جلد نسخطر طرح روي جلد در ويرايش نخست
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كه البتـه گويـا برخـي     است، طرح روي جلد ملهم از كتاب اصلي شده هترجمدر كتاب 
  در طرح اصلي را جدي نگرفته است:  بااهميتظرايف 

در طرح روي جلد كتاب اصلي  كه درحالي ،نشده است قلم متن اصلي تبعيت ازاوالً  ـ
 ةنويددهنـد  حال درعينگر پيچيدگي و  بيان نوعي بهكه  داردعنوان طرح گرافيكي  قلم

ساده  قلميشده  هدر طرح روي كتاب ترجم. اوري استعلم و فن بر مبتني ةدنياي آيند
 د. كن كه چنين حسي به مخاطب القا نمي است كار گرفته شده به

طـرح روي جلـد كتـاب اصـلي خطـوطي قـوي و        ةنوشت ةزمين پسهاي نور در  شعاع ـ
در محتـواي كتـاب   و دهد  اي اميدبخش خبر مي از آينده نوعي بهكه گويا دارد ملموس 

، در طـرح  حـال  بـااين كننـد.   نيز چندين و چند بار نويسندگان به اين موضوع اشاره مي
به زمينه از  صالبت و روشنايي خود را نسبت يتخصوص فارسي، اين ةروي جلد نسخ

 اميدبخش نيست.آينده كند،  كه طرح جلد اصلي القا مي گونه و گويا آناست دست داده 

ضافي در طرح جلد فارسي هرچنـد ممكـن اسـت از ديـد طـراح      افزودن يك قاب ا ـ
 ، از نظر مفهومي گـويي آينـده و نگـاه بـه آن را محـدود     باشد جذابيت بصري داشته

اي بـاز را   شـود و آينـده   كند؛ چيزي كه در طرح روي جلد كتاب اصلي ديده نمي مي
 گشايد. پيش چشم مخاطب مي به

الكترونيكـي   ةشـود. البتـه در نسـخ    مـي   ديـده  قلم در نوع نظم ،نگاري حروفدر معيار 
نمونه، صفحات مربوط به نمايه فاقد محتـوا   رايموجود برخي صفحات سفيد مانده است. ب

تعمـدي در كـار بـوده اسـت).      يـا و سفيد است (و البته توضيحي نيز داده نشده كـه دليـل   
  است. رعايت شدهي قبول قابلشكل  استانداردها به ،نگاري آرايي و صحيح   درخصوص صفحه

 
 قواعد نگراش و ويرايش 3.4

فرسايي بـيش از بيسـت نويسـنده از     اصل كتاب به زبان انگليسي نگاشته شده و حاصل قلم
مانند اكونوميسـت   اي پرسابقههاي انتشارات  طوركه از كتاب اي مختلف است. همانه حوزه

در كه خوانندگان متن اصـلي   تاجايي ست،ا رود، قواعد نگارش كامالً رعايت شده انتظار مي
نثـر مـتن اصـلي،     بـودن  سـنگين بـاوجود  . امـا  ندا خوانده 6»نثر خشك« آن را خودبازخورد 

مـتن  جمالت  نگاري روزنامهمدد تجربه و تخصص نويسندگان در  توان انكار كرد كه به نمي
  و جذابيت مطالب بر خشكي نگارش غلبه دارد. است فهم كامالً قابل
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ـ به مخاطب عام ارا را فهم و ساده قابل اند متني كامالً اثر، مترجمان كوشيده ةدر ترجم  هئ
، استفاده از ههايي، اشتباه در ترجم دهند. متن فارسي نيازمند بازنگري جدي است. در بخش

عنـوان مثـال،    اسـت. بـه   هاي غيرفارسي كامالً مشهود ستفاده از واژهايا  ،هاي نامناسب معادل
ختي، سـالمت و  شنا جمعيتهاي  مردم و روابط: پويايي«نخست كتاب عنوان صحيح بخش 

ه ترجم» سالمت و فرهنگ مردم و روابط: ديناميك دموگرافي،« صورت بهاما  ،است» فرهنگ
مفهوم بخـش را   ،نخست ةدر وهلعنوان اين بخش مشخص است،  طوركه هماناست.  شده
ـ   مي از مفهوم نخست انتظارزيرا  ،كند درستي منتقل نمي به ثير و أرود اين بخش به بررسـي ت
 ،و فرهنـگ بپـردازد   ،ي، سـالمت سـ شنا جمعيـت كـنش سـه عامـل     زمان و برهم ثرات همأت

كـه   كنـد  بررسي مـي  كن را ن داللت دارد كه گويا اين بخش سهمفهوم دوم بر اي كه درحالي
هـاي   معادلاز طوركه اشاره شد،  همان، دوم ةها ديناميك دموگرافي است. در وهل يكي از آن

هـاي   كـه اتفاقـاً معـادل    يشناس تيجمع ياعنم به يو دموگراف ييايپو يعني ،فارسي ديناميك
 گونـه  ايـن  م اسـت كـه  ديگر عنوان فصل چهارده ةرايجي هستند، استفاده نشده است. نمون

اسـاس اصـطالحات تخصصـي    كـه بر » افزايش اهميت نوآوري مخرب«: است شدهه ترجم
  شد. استفاده مي» برافكن نوآوري«يا » شكن نوآوري شالوده« مربوط، بايد از عبارت

وسياق واحدي  سبكنيست و دست  يك كتاب ةترجم كه دهد نگاه كلي به متن نشان مي
شـده و   اسم خاص انگليسي به فارسـي نوشـته  . در برخي موارد، شده استرعايت ن در آن

 ةدر صفح شـوارتزنگر آرنولدعنوان مثال،  آمده است (به پانويسدر  كلمه يا اصطالح اصلي
 صفحة در برخي موارد، مانند .)شده و انگليسي آن پانويس شده استبه فارسي نوشته  287
)، اصل كلمه يا اصطالح به زبان انگليسـي در مـتن اصـلي آمـده     IDSاس ( دي آي ةواژ 267

  اثر داد. ةي به ترجمقبول قابل ةتوان نمر است. درمجموع نمي
  

 نبودرساروان و  4.4

 خـوبي دسـتي و رسـايي    ليسي متن از يكطوركه در بخش قبل اشاره شد، نگارش انگ همان
 چشـم  فارسـي مشـكالتي بـه    ةنسـخ  در ،رفتـه گ اما باوجود تالش صورت ،برخوردار است

در است كه  متني كامالً مبهم نگر آينده نامة ماهقلم سردبير  بهاول  ةبخش مقدم مثالً خورد. مي
   را بخوانيد: عبارت ، اينعنوان مثال . بهدارد نيازبازنگري اساسي به  هاي بعدي ويرايش

 و افـراد اسـت   يناآگـاه  يو گاه يكار محافظه يها هحيپنهان در ال يتيداستان دوم روا
 دارد. ازيـ روزمـزد ن  يمند و نه كارمنـدان  عالقه يمحققان ينيزبيو ت يكشف آن به صبور
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 فكـران را  و روشـن  آورد يوجد مـ  را به يدوم مخاطبان عموم يها داستان نيهم يافشا
 ،رانيا ةجامع ياقتصاد و حت يليتحل ياست كه در فضا نيا تي. اما واقعاندازد يفكر م به

 يشــده كــه گــذارها فرامــوش ينــه امــر يو رخــداد كشــف داســتان دوم هــر اتفاقــاً
   .تاس  هنشد كشف

 حـال،  درعينو نيازمند بازنگري است.  است مبهم كهكتاب آمده  ةاز اين مقدم متن فوق
كامل متن اصلي و گـاه تغييـر يـا     ةمترجمان به ترجم نبودنبند پاي كتاب ةترجم ايراد اصلي

كتـاب   ةبند پايـاني مقدمـ   ةترجم ،عنوان مثال حذف بخشي از مطالب كتاب اصلي است. به
  :استبدين قرار ، 7تحرير درآمده است ةرشت بهقلم فرانكلين  بهكه  ،اصلي

شـما  خواهند  يعذاب م آوران پيام تلخي چيزي باشد كهبه  دينباضرورتاً  اي ندهيآ چنين
قطعي ناشـي از ضـرورت   رو و مشكالت  شيفراوان پ هايخطررغم  به د.كنيباور آن را 

نباشد. اگر  يبد يچندان هم جاشايد  2050بزرگ، جهان در سال  راتييبا تغ سازگاري
اين كار اگر  .ديمراجعه كن شرفتيها و پ ينيب شيپ با موضوع به فصل آخر د،اي هقانع نشد

  .روزتان را روشن خواهد كردده سال آتي شما را روشن نكند، 

  نوان ترجمه آمده، اين است:ع چه به اما آن
را  يمتنـوع  گوناگون و يها كتاب مخاطب نيا شود يكه گفته شد باعث م يموارد ةهم

 نيا ،آنبر عالوه .رديگ بر علوم مختلف در انيگرفته تا دانشجو يگذاران دولت تاسياز س
به اخبار  يكاو با كنجو  تر اخبار باشد قيعم يمند به بررس كه عالقه يهركس يكتاب برا

 كه داده ييو هشدارها خطراتي تمام رغم يتوجه خواهد بود. عل نگاه كند، جالب ندهيآ
 ينگـاه  د،يشو يحرف قانع نم نيا با نخواهد بود. اگر يبد يجا 2050جهان  شود، يم

  .ديندازيها ب تشرفيپ و ها ينيب شيكتاب درمورد پ يانيبه فصل پا

مصـاديق و  بـه  شود كـه   مشاهده ميدر كتاب مواردي از اشتباه در ترجمه نيز  ،چنين هم
   .شدهايي از آن در بخش قبل اشاره  مثال

 

 نقد محتوايي اثر. 5

  نظم منطقيانسجام و  1.5
و  ،»وكـار  كسـب اقتصـاد و  «، »آسمان و زمين«، »مردم و روابط«كتاب در چهار محور اصلي 

دانـش و  «متن اصلي، عنوان بخـش آخـر    به باتوجهتنظيم شده است كه » دانش و پردازش«
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تـوان دريافـت كـه اسـاس تحليـل       ها، مي بايد تغيير يابد. براساس محتواي بخش» پيشرفت
و فناورانـه اسـت. مطـابق     ،الملل، اقتصادي شرايط اجتماعي، سياسي و روابط بين ةچهارگان
ترين  نويسندگان تنظيم مطالب هر بخش حول كليدي گروه، يكي از اقدامات جالب 3شكل 

 كـه  ايـن  بـه  باتوجـه ) آينده است كـه البتـه   uncertaintyهاي ( قطعيتعدم  ةكنند عوامل ايجاد
هستند،  پژوهي كلي در آينده ةسناريوهاي آينده و ترسيم آيند اركان طراحي» ها قطعيت عدم«

صـورت   ثيرگذار بـه أاي بوده است. در هر بعد، پنج عدم قطعيت مهم و ت  انتخاب هوشمندانه
  است. شدهتحليل روند بررسي 

  
 بزرگ تغييرارچوب تحليلي كتاب هچ .3شكل 

 ساني پيـروي  يك ةبرآورد خود از رويدرمقابل، نويسندگان در برخي موارد در تحليل و 

و رونـدهاي گذشـته بسـيار     ،اند. در بخش روندهاي اجتماعي، توسل به آمـار، ارقـام   نكرده
ناشـي از   ياديـ ز اريبسـ  حـد  تاتر از بخش مربوط به علم و فناوري است كه البته اين  بيش

گذاشـت.   تعدد نويسندگان و تنوع قلم ايشـان پاي  بهتوان آن را  و نمي استماهيت موضوع 
بيني در هر بيست فصل  دست نويسندگان به موضوع و عينك خوش يك مهم ديگر ديد ةنكت

  انسجام متني است. ةنشان نوعي بهاست كه اين نيز 

 جمعيت

موضوعات 
 فرهنگي

 روابط انساني

 زنان

 سالمت

 مذهب

تغييرات 
 جنگ محيطي زيست

 دموكراسي

هاي چالش
 دولت

بازار 
 سرمايه

اقتصاد 
 نوظهور

 شدنجهاني

 نوآوري

عدالت 
 اقتصادي

 دانش ةشبك

اكتشافات 
 علمي

 هوافضا

علم 
فناوري  آينده

 ارتباطات
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 استفاده در اثرردمنابع مو 2.5

رود  مـي  نگارش يافته است و انتظار يابي روند ي روندپژوهي و برونبرمبناهرچند كتاب 
در ايـن كتـاب نويسـندگان بـه سـبك       ،تمامي روندها مستند به معتبرترين منـابع باشـد  

دهي ناقص، ارجاع  كتاب ارجاع ةضعف عمد نقاطو يكي از  اند نگاري عمل كرده روزنامه
اعتبـار منـابع    يـزان مبراساس معيـار   ،يعبارت بهدهي است.  اعيا عدم ارج ،به منابع نامعتبر

 منظـور  بـه منـابع   يـت كفا يزانم ندارند. از منظر ن گفت منابع اعتبار علمي الزم راتوا مي
 كـه  درحـالي رسـد   نظر مي كه اشاره شد، بهطور يد نيز هماناستفاده از منابع موجود و جد

ژورناليسـتي   ةبا وسواس تمام است، قاعد روز بهروندپژوهي مستلزم انتخاب منابع معتبر 
 يـزان م چنين هدفي برآورده نشده اسـت. در معيـار   ،ترتيب  اين  بهو  استبر فضا حاكم 

ي نيز اين اتفاق نيافته علم دهي توجه به اصول منبع نظردقت در استنادات و ارجاعات از 
در سراسر متن وجود  دست و استانداردي دهي يك نظام ارجاعنخست كه  طوري به ،است
 صـورت  بـه اند در پايان فصل يا كتاب  منبع آمده عنوان بهمواردي كه در متن  ،دوم .ندارد

طبيعـي   ،گفتـه شـد   چه آن به باتوجه، درنهايتاند.  فهرست مراجع مورداشاره قرار نگرفته
از اسـتفاده   لحاظ بهامانت در اثر  يترعا يفيتككميت ارجاع و  لحاظ بهاست كه اين اثر 

  گيرد. مناسبي نمي ةنمر ها منابع با ذكر مأخذ آن
 

 قدرت تحليل و بررسي 3.5

توانـايي   .1 ارزيـابي شـده اسـت:    ي چهـار معيـار  برمبنـا در اين بخش قدرت تحليـل اثـر   
و مسـتدل و   هـا   يو بررسـ  يـل تحل يفيـت ك .2 ؛تحقيق ةو بررسي علمي مسئل وتحليل تجزيه

ـ  يـت رعا يزانم .4 ؛يبرق يو نظرها ،ها يدگاهنقد آرا، د يفيتك .3 ؛مستندبودن اثر  طرفـي  يب
  .يرعلميغ هاي  يدار جانب يا جانبه  يك هاي  يريو نبود سوگ ها  يلدر تحل يعلم

 يعلم يو بررس وتحليل تجزيهاثر در و قدرت  ييتوانانخست يعني  درخصوص معيار
 عنـوان  بـه پژوهـي   آيندهبيني و  ماهيت پيش دربارة، بايد اشاره كرد كه هنوز »يقتحق ةمسئل«
عبارتي، هنـوز بسـياري    نظران بحث و تفاوت نگرش وجود دارد و به دربين صاحب» علم«

وصـف،   ). بـااين 1392(بـل   شـمرند  پژوهي را نه علم كه هنـر شـناخت آينـده برمـي     آينده
ويـژه بـا    بهدرازمدت و  ةهايي با محوريت موضوع آيند كلي كتاب طور گفت كه به  توان مي

منطبــق بــا رويكــرد  علمــيِ وتحليــل تجزيــهرويكــرد هنجــاري از بســياري از معيارهــاي 
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رويكردهـاي   داراي يهـا  چون بسـياري از پـژوهش   اما هم ،اند نظر كرده گرايي صرف اثبات
چـون اصـالت،    پژوهانـه نيـز بـه معيارهـايي هـم      هـاي آينـده   تفسيري و انتقادي، پـژوهش 

 هبـه آثـار ايـن حـوز     راجـع تـوان   ، مـي اساس  اين برو بندند  پاي پذيري و انتقال ،باورپذيري
 »پژوهي پوپر الماس آينده«و براساس  4كه مطابق شكل جا آن، ازاساس  اين بركرد.  اظهارنظر

)Popper futures diamond( )Popper 2008(،  بـر  مبتنـي در ايـن كتـاب    مورداستفادهروش 
يابي روند  صورت برون و تجربه به ،تخصص ،هاي عيني و متكي بر خبرگي شواهد و داده
وسـواس   مورداسـتفاده مسـتندات   ئةرود در ارا به اين دو محور، انتظار مي است و باتوجه

شـود، ايـن اتفـاق     كه در بخش بررسي منابع اثر اشاره مي گونه همان اما خرج داده شود، به
بـا   ،مثـال، در فصـل دوم   عنـوان  بهگيرد.  مناسبي نمي ةبعد، كتاب نمر اين ازاست و  نيفتاده

اطالعات از منبع دانشگاه دنـور اسـت كـه در     ،سالمت و تغييرات جمعيتي ةموضوع آيند
) وجود دارند كه Randچون سازمان رند ( اين خصوص مراجع معتبرتر و پراستنادتري هم

اين منبع بـا  از  متني درون، استناد حال درعينتر است.  روزتر و دقيق ها به البته اطالعات آن
 ،ترتيـب   ايـن   به اجع وجود ندارد.و در پايان كتاب اثري از مر نيستراه  ارجاع پاياني هم

 ةتوانـد نمـر   نيز كتاب نمي و مستدل و مستندبودن اثر ها يو بررس يلتحل يفيتكمعيار در 
  .بگيردخوبي 

اتفاقاً نويسندگان ايد گفت كه يب برق يو نظرها ،ها  يدگاهنقد آرا، د يفيتكعد اما در ب
هـاي   و ديـدگاه  آراانـد    هاي مختلف توانسـته  بديل ةارائ بر مبنيموريت كتاب أبه م باتوجه

و  هـا   يلدر تحل يعلم طرفي  يب يترعا يزانمدر  باألخرهنند و كمطرح  خوبي بهرقيب را 
 .به دو نكتـه بايـد اشـاره كـرد    يرعلمي غ هاي يدار جانب يا جانبه يك هاي يرينبود سوگ
 بر مبتنيهاي بديل را  خوبي گرفته و آينده ةقلم نويسندگان كه در اين معيار نمر ،نخست

ن در انتقال مفاهيم كه البتـه  اقلم مترجم ،اند. دوم يابي ترسيم كرده هاي عيني و برون داده
رسـد نويسـندگان كتـاب در     به نظـر مـي   كه درحاليبرآن،  افزوناين اتفاق نيفتاده است. 

 ةدهنـد  ران اصلي شـكل  ها را بر چهار پيش بندي فصل ده منطق كار و تقسيمبيني آين پيش
ـ قلم  بهاي كه  آينده قرار داده باشند، در مقدمه معـادن و   يع،صـنا  ي،اتـاق بازرگـان   يسرئ

كـه   درحالي ،مفهوم توسعه است ارشود كه مبناي ك است، چنين القا مي تهران يكشاورز
اقتصـاد و   ةحـوز بـا  تخصصـي متفـاوت    ةحوزاز افرادي  ةليف برعهدأت كارِ ةسهم عمد

تر با تصوير ترسيمي نويسـندگان   اي بيش رسد مفاهيم فرارشته نظر مي و به نيستتوسعه 
  كتاب قرابت داشته باشد.
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  پژوهي آينده روشالماس  .4شكل 

  Popper2008منبع: 
  

 نوآوري و روزآمدي 4.5
انتظـار   كنند ميتالش ترسيم آينده در مهلتي معين  برايهايي كه در قالب رونديابي  از كتاب

 ةخود از درجـ  ةحوز هاي علمي هم و زودتر از كتاب باشند رود كه تاريخ انقضايي داشته مي
سـت. نخسـت   ااز اين قاعده مستثن ياديز حد تااين اثر به چند دليل  اما اعتبار ساقط شوند،

بيش از ربـع قـرن فاصـله     موردنظرمدت است و هنوز تا تاريخ بلندافق زماني كتاب  كه اين
هـدف   ةها و مسيرهاي مختلفي است كه كتـاب تـا نقطـ    مهم ديگر وجود بديل ةداريم. نكت

توان به انطباق و بررسي صحت ادعاها  ترسيم كرده است و اكنون پس از گذشته ده سال مي
اصـلي اجتمـاعي،    ةدر چهـار حـوز   ثيرگذارأت اساسيهاي  قطعيتعدم  پرداخت. نگاه اثر به
توان از اين رونديابي براي ترسيم  اي است كه مي گونه و علم و فناوري به ،سياسي، اقتصادي

  سناريوهاي اصلي نيز بهره جست.
 

 هماهنگي با مباني 5.5
رويكـرد هنجـاري و رويكـرد     ةعمـد  ةرا به دو دست پژوهي آيندهاگر رويكردهاي غالب در 

توان گفت كه سراسر اين كتاب از منطـق رويكـرد اكتشـافي     اكتشافي تقسيم كنيم، تقريباً مي
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ي اديـ ز دح تارا ويكرد اكتشافي عمل ر دقت بلندمدتپيروي كرده است. هرچند افق زماني 
اين خأل را  ياديز حد تاهاي بديل  دهد، رويكرد تالش براي ترسيم آينده قرار مي تأثير تحت

حفظ وحدت  بر عالوهاصلي كتاب،  قوت نقاطو شايد بتوان گفت كه يكي از است ده ر كرپ
توان از ايـن بحـث    نمي ،حال درعينتصاوير چندگانه است.  ئةرويكردي و روشي، ارا ةروي

هاي بخش اول تا سوم، وزن گذشته و فشار حال بر كشش  غافل شد كه در بسياري از فصل
عنـوان   تـر حاكميـت دارد. بـه    نوعي نگاه معطوف به گذشته و حال بيش و بهچربد  ميآينده 

بدون اشـاره  تصوير آينده مثال، در فصل اول كه به بررسي تغييرات جمعيتي معطوف است، 
حالي است كه دراين  .شود مي يابي روند ترسيم و تبعات براساس برون ،ها ران به داليل، پيش

ت در باورها و مذاهب پرداختـه اسـت، ضـمن ترسـيم     در فصل ششم كه به موضوع تغييرا
 ،هاي اجتماعي، تقويـت جايگـاه چـين    چون رسانه (عواملي هم آينده، به منطق اين استدالل

  شود.  و...) اشاره مي
 

 انطباق و جامعيت 6.5
اثـر بـا عنـوان و     يانطباق محتوا زانيم يررسمعيارهاي ب براساسدر اين قسمت، به نقد اثر 

 به باتوجهپرداخته شده است.  اثر ييو محتوا يموضوع تيجامع زانيم يبررس و فهرست آن
تـوان گفـت كـه     اسـت، مـي   2050جهان در سال  ةموضوع كتاب ترسيم تصوير آيند كه اين

بينـي   فناوري در تحليل و پيش ، واقتصادي ،سياسي ،استفاده از رويكرد چهار وجه اجتماعي
در هـر وجـه دقيقـاً     كـه  اينمهم  ةينده است و نكتل آئآينده رويكردي جامع در تحليل مسا

تـر وزن   ، بـيش 2 نمـودار طور مساوي به پنج عدم قطعيت پرداخته شده است. البته مطابق  به
  علم و فناوري و اقتصاد است.  ةتخصص نويسندگان در دو حوز

 
  اي تخصصي نويسندگان اثره پراكندگي و تنوع حوزه .2 نمودار

علم اقتصاد

علم و فناوري

محيط زيست
امنيت و فناوري
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  اسالميـ  معيارهاي ارزشي ايراني به باتوجهنقد و تحليل جايگاه اثر . 6
  رسد: مي مورددو  اين بررسي جا گفته شد، در اين مرحله نوبت به چه تا اين براساس آن

 ةجامع هاي اثر با فرهنگ و ارزش يعلم ينسبت و ارتباط محتوا ةنحو يبررس و نقد. 1
 ؛يفعلي اسالم ـ  يرانيا

 فعلـي  يكه در فضـا  يكاربرد اي يعلم يازهاياثر به ن ييگو پاسخ ةنحو لينقد و تحل. 2
  .ياسالمـ   يرانيا ةجامع
تـا   اسـت  تـاب اتفاقـاً تـالش شـده    كايـن  بايد گفت كه در بخشي از  ،بارة مورد اولدر
داري در جهـان پرداختـه شـود و     وضعيت ديـن  ةبه روندهاي موجود به بررسي آيند باتوجه

دور از سـوگيري بـوده اسـت. در قسـمت ديگـر نيـز        بـه تصـويري   ئةتالش نويسندگان ارا
در  بـاألخره و  شدههاي آتي بررسي  قطعيتعدم از  عنوان يكي مذهبي بهـ   قوميهاي  چالش

تـوان   يـك از مـوارد، نمـي    بخشي به تحوالت فرهنگي آينده پرداخته شده است كه در هيچ
چـه ويراسـتار    خـورد. آن  چشم مـي  اسالمي بهـ   ايرانيهاي  گفت تضادي با فرهنگ و ارزش

بينانـه بـه آينـده     وجود نگـاهي خـوش   ،استكتاب به آن اشاره كرده  ةدر مقدم صراحت به
تغييـرات   و اين، ترسـيم تحـوالت جمعيتـي   بر عالوهاست.  آيند خوشنا عالئم ةهم باوجود

 بـر  مبتنـي پژوهي اسـالمي   د با رويكرد آيندهنتوان نوعي مي مذهبي و باورهاي ديني همگي به
  د.نباش سو هم )1394(عيوضي و پدرام  ايجاد آگاهي و بصيرت

كمك بـه   هپژوهان كه يكي از كاركردهاي آثار آيندهجا آناز ،درخصوص نياز كاربردي نيز
عـدم   اطـالع از ايـن   كـه  رسـد  نظـر مـي   بـه دستانه است،  آگاهي از آينده و انجام اقدام پيش

دستانه و جلـوگيري   به اقدامات پيشمكن است مورداشاره مي ها حوزهويژه در  ها به قطعيت
كنـد   بيـان مـي   ،پـژوه مسـلمان   الدين سردار، آينده ضياء كه چنان همشدن بينجامد. گير از غافل

خطـي   ةتوسـع  بر مبتني يافتة بسط ةهدف آيند يا بي :مسلمانان دربرابر آينده دو انتخاب دارند
ننـد يـا بـا    كهـا تقليـد    شـكل خطـي از آن   بـه و  دموقعيت مستعمراتي كنوني را داشته باشـن 

  ).1390واليتي  (بهروزلك و ميرشاه تر دست يابند اي روشن ريزي به آينده برنامه
هـاي   داللتو كتاب تمركز و اصرار خاصي بر رويكرد ديني اين بايد گفت  ،كلي طور به

شده به مـوارد عينـي و آشـكار     هئتر مطالب و روندهاي ارا اختصاصي براي ايران ندارد. بيش
ــ    ايرانـي هاي مخـالف معيارهـاي ارزشـي     ها و ارزش و تعمدي در القاي انگاره دنپرداز مي

مطالـب اثـر بـا رويكـرد اكتشـافي       اغلـب كـه  جا آنشـود. از  مشاهده نمـي  ها اسالمي در آن



 427   )زاده نظريفرهاد و  واليتي ميرشاهفرزانه ( ... ؛2050 سال در جهان: بزرگ تغيير

 

. نيسـت  اي غ هنجارهاي ويـژه بلّم ندارد، گيري ارزشي خاصي حاكم بر آن جهت ةشد تدوين
مثـال،   عنـوان  بهخورد و  چشم مي ها و اخالقيات مشترك انساني در آن به البته، برخي ارزش

  شود. مي ي مثبتي از اين دست در كتاب ديدههايي از اميد به آينده و باورها  نشانه
  
  گيري نتيجه. 7

مطلـوب موضـوعي اسـت كـه      هـاي  آينـده  ترسـيم  و محتمـل  هـاي  آينده بيني پيش اهميت
هاي مختلـف علـم، فنـاوري، اقتصـاد، سياسـت،       عرصه متخصصانهاست موردتوجه  مدت

بينـي،   هاي مختلف و متعـدد پـيش   قرار گرفته و تجلي عملي آن انتشار گزارش... فرهنگ و
 ةسسـ ؤمچـون   وهشـي معتبـري هـم   سسـات پژ ؤاسـت. م ... و ،انـداز  يابي روند، چشم برون
اين مراكز است كـه   ةجمل از) Business Monitor International( وكار كسبالمللي پايش  بين

 سـاله  ها در افق پنج آن ةاي مختلف و برآورد آينده به رصد تحوالت در حوزه 1984از سال 
عنـوان سـندي معتبـر در مطالعـات آينـده       هـاي ايـن مركـز بـه     و امروزه گزارش زدپردا مي

هاي زماني  مختلف و در افقهاي  ها به شكل اين گزارش .گيرد و استناد قرار مي مورداستفاده
هـاي   ماهه يا سـاالنه بـا افـق    صورت شش هايي كه به شود. دركنار گزارش متفاوت منتشر مي
) معطـوف اسـت،   close futureنزديـك (  ةساله به بررسي تحـوالت آينـد   زماني حداكثر پنج

كه دقـت   شوند مي منتشر) از آينده big pictureتصوير بزرگ ( ئةبرخي مطالعات با هدف ارا
هشـدار   ئـة دليل امكـان ارا  بهاما  ،تر نيست مدت با افق زماني كوتاه يها گزارش ةانداز بهها  آن

  است.  مند ارزشنگر  ) و البته نگاه كلearly warrningدستانه ( پيش
براسـاس   2050 سـال  در جهـان : بزرگ رييتغكتاب  ةبررسي ترجم و نقد مطالعه بهاين 

 ابعـاد  پرداخـت. براسـاس   يعلـوم انسـان   يهـا  متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهشمعيارهاي 
 .اسـت  متوسـط  درحد تقريباً معيارها ةهم سانيك اهميت فرض با كلي عملكرد گانه، شش

در  كـه  درحـالي درخصوص خاستگاه اثر، كتاب با رويكرد اكتشـافي نگاشـته شـده اسـت،     
تصـوير بـزرگ فـارغ از     ئـة رود ارا مـي  ) انتظارساله سي جا اينهاي زماني بلندمدت (در  افق

ها و پردازش تصـاويري   قطعيتعدم  كيد برأتر با ت بيني و بيش يابي روند و حالت پيش برون
از اين دست باشد. در قسمت نقد شكلي اثر، از منظر جامعيت صوري و چـاپ فنـي، ايـن    

مناسـبي   ةنمـر ، اثـر  هرواني متن و كيفيـت ترجمـ   لحاظ بهاما  ،گيرد ميمتوسط  ةنمر هترجم
مناسـبي   اًلحاظ محتوايي، كتاب انسـجام نسـبت   و نيازمند تجديدنظر جدي است. به دريگ مين

و معتبر نيستند. قـدرت   اول دستعمدتاً منابع محدود است و  آندارد، اما منابع مورداستناد 
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ر از نظر ميزان نوآوري، در مقايسـه بـا آثـا    باألخرهگيرد و  خوب مي ةتحليل و استدالل نمر
  مشابه، درحد متوسط قرار دارد. 

  
 هاي كاربردينهاد پيش 1.7

ارتقـاي سـطح كيفـي اثـر      رومنظـ  بـه ها به گروه مترجمان و ناشر محترم نهاد پيشترين  مهم
  ند از:ا عبارت
اصـطالحات   ة(بـازنگري در ترجمـ   و ويرايش فني و ادبي كتاب هبازنگري در ترجم. 1

  ؛كامل متن) ةو ترجم ،بندي به متن اصلي تخصصي، پاي

 ؛نواقص و كمبودهاي اثر براي رفعنويسندگان اثر اصلي  ارتباط با ويراستاران/. 2

صحت و ميزان تحقق بررسي نويسندگان اثر اصلي درخصوص  ارتباط با ويراستاران/. 3
 .هاي ايشان نگري برآوردها و پيش

كتاب بـراي ترسـيم    هاي اصلي از متن و استفاده از ها و عدم قطعيت ران بازيابي پيش. 4
 ؛سناريوهاي آينده

آزمايي ادعاي  راستيبراي رخ داده  تاكنون چه آنگرفته با  هاي صورت بيني انطباق پيش. 5
 ؛رو  نويسندگان و نيز شناسايي روندهاي پيش

 منظـور  بـه بلندمـدت)   ةآثار داراي مضمون مشابه (روندهاي آينـد  ةشناسايي و ترجم. 6
 ةگرفتـه در زمينـ   هـاي صـورت   بين يا نقد پيش ،ييد، تكميل، مقايسهأبخشي به ديدگاه، ت تنوع

  .روندهاي آينده
  
  ها نوشت پي

 

  :) به نشانيOECD( اقتصادي ةاز سايت سازمان همكاري و توسع نقل مطالب اين بخش به. 1
<https://oecd-events.org/protection-gap-for-pandemic-risk/attendee/7a86a5e1-fc71-

eb 11-9889-000 d3a20eda5>. 

  :) به نشانيWTO( تجارت جهانيسايت سازمان 
<https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum_e/bio_daniel_franklin_e.pdf11>. 

  است. 24/8/1400ها  تاريخ آخرين بازديد اين سايت
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و كند  مياي متنوع مطالب توليد  رسانه است كه در حوزه ةاو) در حوز جي (ان سازماني غيرانتفاعي. 2
 دهد. ميبازنشر 

  زير است: ينشان بهشخصي جان اندروز  ةمطالب اين بخش برگرفته از صفح. 3
<https://www.johnandrews.net/index.htm>. 

 است. 24/08/1400تاريخ آخرين بازديد اين سايت 

4. NIC (2021), Global Trends 2040: A More Contested World, US National Intelligence 

Council. 

5. MOD (2018), Global Strategic Trends-The Future Starts Today, UK Ministry of Defence. 

  :نظر يكي از خوانندگان كتاب كه در سايت آمازون منتشر شده است. 6
<https://www.amazon.com/Economist-Megachange-world- UQBK3I2050-ebook/dp/B007>. 

 است. 24/8/1400  تاريخ آخرين بازديد اين سايت

7. That future does not have to be nearly as grim as prophets of doom would have you 

believe. Despite the many perils ahead and the undoubted difficulties of adjusting to 

megachange, the world in 2050 may not be such a bad place. If you are not convinced, 

turn to the final chapter, on predictions and progress. It will brighten your day, if not 

your decades. 
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