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 و ابرروندها ییبر دانا یمبتن یطیانداز محدر چشم ندهیآ یحکمران یمایس

 داود مجیدی، کارشناس ارشد فیزیک، پژوهشگر دانشگاه

 مقدمه

های وتحک مت ن عی تجانس برقرار باشیییدگ اتر ت ا الگ یت لید ثروت و  باید میان شیییی   یدر هر نظام

در ط ل تاریخ  تدریج دیگری را از بین خ اهد بردگ پیش از اینها بسیاسی و اقتصادی زیاد باشد، یکی از آن

شته است و شکل کامالً نم نۀتنها دو  خ انی شی ه هم های حک مت نیز با آن دوتازه از ت لید ثروت وج د دا

 :اندداشته

 ت لید کشاورزی شی   -الف

ش از خ د سیاسی پی های شکارچی و ترتیبات اجتماعیای و دستههای قبیلهبندیتروهمعیشت این شی ه 

ب این درتیری را های پادشاهی و فئ دالی را جایگزین ساختگ بازتاشهرها و سلسلهرا از بین برد و کش رها، 

 :[۱]مشاهده نم د( ۵۱ها، هات ت ان در اوستا )تاتمی

خ اهند که در مقابل قان ن زراعت سییر اطاعت فرود آورند، برای آزاری ها نمیکَرَپان

ست ران می ضاوت خ د را در حقکه از آنان به  سد، ت  ق ساز که آیا در ر شان ظاهر 

 گ  1دروغ خ اهند درآمد یا نه نظر به کردار و ت تارشان به خانۀ روز قیامت

 ت لید صنعتی شی   -ب

شی ه نیز به ن بۀ شی   این  سی  سیا شاورزی را از بین برد و ویژتی خ د ترتیبات اجتماعی و  های ت لید ک

 دم کراسی انب ه گگگ را رایج ساختگهای انب ه و انب ه، مصرف انب ه، رسانه

نیروهای  ئ دالی وها و تعارضیییات میان نیروهای نظاد قدیم زراعی فالبته این تغییرات همراه با کشیییمکش

های های نسییاجی به سیییسییتمران کارتاهکارت ب دگ نم نه بارز آن اعتراض تسییترد م جد انقالب صیینعتی 

ها و در انگلسییتان اسییت که کارتران سیینتی در طی یک شیی ره کارخانه ۱۹ات ماسییی ن نسییاجی در قرن 

ر سرچشمه و مدرنیسم از این آبشخ تعارض میان سنت  در یک کالد ریشۀهای آن را از بین بردندگ ماشین

 در عصر صنعتی شاهد تمرکز عظیم قدرت در سطح ملی و ایجاد بازارهای ملی ب دیمگتیردگ می

مبتنی »ت لید  ید صنعتی و جایگزینی آن ت سط شی  ت ل مقابل خ د شاهد پ ست انداختن شی  اکن ن در 

ستیم، که این دترت نی نیز همراه با کشمکش «بر دانایی صادیها و برخ ه –ردهایی میان این دو نظاد اقت

سی خ اهد ب دگ هم صادیاکن ن سیا سیاری از بنیادهای نظاد اقت صنعتی دچار بحران-ب سی  های ژرف سیا

ظادشیییده ندگ از ن هداشیییتیهای شیییهریا فاهی و ب ظاد ر مۀ ، ن چالش بی یان دم کرات ) مانی م ها و در

 ،محیط وگگگ از سیی ی دیگر، اقتصییاد  در حال پیدایشو نقل، زیسییتر آمریکا(، نظاد حمل خ اهان دجمه ری
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های ج امع صیینعتی را دچار فرضسییازد که پیشهای جدید روبرو میها و مسییا ل و چالشبشییر را با بحران

صر دیگر ویژتینمایدگ مخاطره می سه با دو ع صر اطالعات و دانایی در مقای ستگ( آمده ۱در جدول )های ع  ا

این است که برخی کش رها پای در دو م ج تمدنی دارندگ برای مثال ایران هم  (۱) قابل ذکر در جدول نکتۀ

شاور سپهرک ست و نکتۀدر  صنعتی ا سپهر  ش رها  ،دیگر این که زی و هم در  صنعتی ب دن ک در این میزان 

جن بی برای مثال حجم و کی یت صنعتی ب دن کره ی ندارند،یکسانبه ط ر کی ی بیان شده و سطح  ،جدول

 گیکسان نیستایران و 

 اطالعات عصر و جهانی شدن -۱-۱

ص الت، اطالعات، ها،ایده جریان افزایش سان )افراد منابع و ها،فناوری مح صص، فرهنگ و ان  ژنها، آنها، تخ

صۀ  ،ملل تماد بین در، غیره( و امراض شخ صلیم شدن ا شدمی جهانی   همگرایی م جب شدنجهانی .با

 است جایی جهانی یک بازار ش دگمی بازار جهانی یک در مختلف هایفرهنگ و هاروه تجربیات، ها،ترایش

 م جب بازارها رقابتی ماهیت .ش دمی انجاد هاسازمان ج امع و ها،انجمن مردد، تماد میان در مبادالت که

ست، مبادالتاین  بر حاکم منطق تیریشکل ست برتر ایانگیزه حقیقت در ا سلط م جب که ا  سهم »بر  ت

 یک که اسییت این ،مبادالت این  انباشییته شیید تأثیرات از شییدهانجاد تیریبهترین نتیجه شیی دگمی «بازار

 ش دگ جدید عصر این در تسلط و برتری م جب ت اندمی ،رسمی( حدودی تا غیررسمی )و «ق انین مجم عه»

 ق انین رسمی طریق از ش د )می پذیره قابل عملکرد و رفتار یک شدن نهادینه م جب ق انین مجم عهاین 

 نم نه، برای ( شییی د،می مهمی هایبخش برپایی م جب ق انین مجم عه این غیررسیییمی(گ هنجارهای و

سازمان المللیبین صندوق ملل، سازمان چ نهم المللیبین هایسازمان ها،ابرقدرت  و  جهانی تجارت پ ل 

 و ممتاز تجارت روابط مرکز، ح ل روابط مانندنهد )می بنا مهم بازیگران و عامالن تماد بین را روابطی ،)غیره

 .است برخ ردار خاصی اهمیت از ق انین مجم عه این غیره( ماهیت

ست که متعهد به اجرای جهانی جامعۀ سی، هایاول یت از ن عی نمایانگر مجم عه مقررات و ق انینی ا  سیا

 پایبند جهانی امنیت و صلح داری،سرمایه دم کراسی، آزادی، به که باشندمی و امنیتی اقتصادی اجتماعی،

 هستندگ

 با تعامل و در اطالعاتی عصر به س ی «تذار» با مقارن جهانی شدن کن نی ت سعۀ و تستره که حقیقت این

   به منتج امر این دگنباشیی پیشییین روندهای از متمایز و مت اوت ،هاروند این تا شییده م جب باشیید،می آن

 ارتباطات مانند) جدید قدرت و مراکز (غیره اینترنت و ها،رسیییانه تأثیرتذاری )همچ ن جدید هایروه

  .است شده (غیره قدرتمند و العادهف ق افراد مجازی،

آفرینی، تن ع شدن، جهانی روندهای دستۀ: پنج در های آیندهسازمان بر تاثیرتذار عم می روندهای ترینمهم

 از اینم نه (۱در شییکل) .شیی ندمی معرفی ایشییبکه و تخت هایسییازمان سیی ی به پذیری، حرکتانعطاف
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شییده  داده نشییان ایشییبکه سییازمان و تخت سییازمان م ه د دو تیرینتیجه چگ نگی و روندها این تحلیل

 گ[۲]است

 

 چهار موج تمدنی .های ویژگی -۱جدول 

 
 شدن جهانی وندهایر -۱

 شده؛ جهانی مدیریت و تحقیق ت لید، فروه، افزایش  

 کش رها؛ دیگر در فروه دفاتر ایجاد با مستقیم صادرات جایگزینی  

 کار؛ بازار شدن جهانی تستره  

 فراملی؛ نقل و حمل و ارتباطات کی یت افزایش و هاهزینه کاهش  

 نشده؛اشباع بازارهای برای جستج  ترفتن سرعت  

 مناطق؛ دیگر در ترپایین هایهزینه از برداریبهره  

 شدن؛ جهانی پی در تازه هاینقش و مهارت پیدایش 

 سازمان ت انمندسازی و تق یت بر اجتماعی هایرسانه تأثیرتذاری تستره. 
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 آفرینیتنوع روندهای -۲

 تیران؛تصمیم تن ع و قدرت ت زیع و مرکزترایی تیریکناره  

 کار؛ نیروی فرهنگی نژادی، جنسیتی، تن ع افزایش  

 سازمانی؛ وت هایت ت افزایش و ن آوری منابع تستره  

 کارکنان فردی رفتارهای و هاپ شش اعتقادات، بیشتر چه هر پذیره.  

 پذیریانعطاف روندهای -۳

 سازمانی؛ هایسامانه و فرایندها کارکنان، بیشتر چه هر پذیریانعطاف  

 سازمان؛ هایرویه و ق انین یاتجز  کاهش و سازیساده  

 افزایش اختیارات؛  

 افزایش خالقیت؛ برای انگیزه ع امل تستره  

 کارکنان؛ هایمهارت تستره  

 کارکنان؛ دور راه از ارتباطات تستره  

 وقت؛ تماد کارکنان کاهش  

 بازارها؛ و فناوری تغییر یافتن سرعت  

 مشتریان نیازهای ت اوت افزایش.  

 تخت هایسازمان سوی به حرکت روندهای -4

 مدیریت؛ سط ح کاهش  

 تیری؛تصمیم برای پایین سط ح کارکنان اختیار افزایش  

 کار؛ در سرعت ضرورت افزایش  

 سازمان؛ ت نات ن سط ح در لیتمسئ  هایت اوت کاهش  

 ارتباطات و اطالعات فناوری نقش تستره. 

 سازیایشبکه روندهای-5

 فرماندهی؛ زنجیر  حذف و مستقیم هایتماس کاهش 

 سازمانی؛ هایکمیته افزایش  

 سازی؛ک چک و سپاریبرون افزایش  

 همکار و شتریم رقیب، زمانهم ط ربه که هاییشرکت افزایش)  دیگران و رقیبان با راهبردی اتحاد 

 ؛(هستند

 اطالعات؛ تسهیم و هاسازمان میان نزدیک هماهنگی  

 تمرکززدایی؛  
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 ای؛شبکه هایسازمان از تازه هایمدل پیدایش 

 های عصر دانایی نشان داده شده استگتنیدتی ویژتیهمدر (۱شکل )در 

 

 .[۲]در عصر دانایی و اطالعات  ایشبکه و تختدهی سازمان مفهوم دو مقایسه -۱ شکل

تهدیدات  سییریع ظه ر برای پتانسیییلی همراه به بیشییتر هایقطعیت عدد با عصییر یک ظه ر م جبامر  این

 من عت به دنبال ،پیشبینی غیرقابل و جدید هایروه از است اده با بازیگران یا عامالن ،روند ایندر  .ش دمی

 استگنشان داده شده  اطالعاتدر عصر دانایی و  سازیجهانی روبه رشد ( روند۳شکل )، در هستند س د و

شار تحت ستای در راهبردی محیط دادن قرار ف صر س ی به حرکت و سازیجهانی را  حاوی اطالعات هم ع

شدمی من ی نکات حاوی هم و مثبت نکات  به را هاملت ت انایی و جدید، قدرت راهکارهای که مطلب این گبا

 امر این من ی نکات از دهد،می قرار تحت تأثیر را آنان امنیتی سنتی و متعارف رویکردهای و کشدمی چالش

شدگمی  با مطلب این بلکه ش ند،می م اجه چالش با های ملیدولت دیگر س ی از تنهانه ،ملی هایدولت با

ض ر صی،سازمان چ نهم بازیگرانی ح ص  سمی هایسازمان های خ سم چ نهم غیرر  هایانجمن و تروری

 جهت در جهانی وضعیت تغییر از برداریبهره در که )افرادی فردمنحصربه و اشخاص یافتهسازمان بزهکاری

 عصر این تهدیدات جمله از رشد، به رو روند (۴شکل )ش دگ در می نیز ترپررنگ ،هستند( شان ت انمندمنافع

ها و ها، دیدتاههاید ،متحده ایاالت همچ نهایی ملت شیی دمی م جب سییازیجهانی یک سیی ، از .باشییدمی

 چ نهم افرادی ،ش دمی م جب سازیجهانی از س ی دیگر،و  دهند اشاعه جهان سرتاسر شان را درفرهنگ

 دهندگ اشیییاعه را خ د خاص هایها وتعصیییبارزه ید  ل ژی،هایی نظیر داعش او تروه الدنبناسیییامه

سر ،هاایده مح ر بر هادرتیری  از تربزرگ و تر)حتی عظیم عظیمی و اختالفات فراترفته را خاکی کر  سرتا

 متحده ایاالت دفاع وزیر و ارتش فرماند  .پی نددوق ع میبه جهانی سییطح در ،متعارف( راهبردی اختالفات

 :[۳] هستیم درتیر« هاایده جنگ» در هم اکن ن ما کید دارند کههر دو تأ ،آمریکا

ست وحشت با همراه جنگ یک واقع در جنگ این ست(گ تاکتیک یک )وحشت نی  این ا

 سییربازان )آنها نیسییت او پیروان و وابسییتگان و القاعده علیه بر جنگ در واقع، جنگ
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ستند(گ ایساده سی ایجاد جنگ این هدف در واقع، ه ستگ )این خاورمیانه در دم کرا  نی

ست(گ این هدف یک مطلب  در فراوان هایایده ظه ر برای جنگ یک جنگ، راهبردی ا

 باشدگمی ما نظر م رد هایآزادی وها ایده سازی اینفعال هایروه ما، جامعه بطن

 

  
 روند رو به رشد عصر دانایی و اطالعات. -۳شکل 

 
 به رشد جهانی شدن. روند رو -۴شکل 

صر دیگر به معنای بنابر این صری به ع که نگره ما   دخ اهد ب هاییپارادایم یاتغییر پارادایم ، ورود از ع

 پارادایم به چه معناست؟  نمایندگ اما واژ به محیط پیرام ن به شدت دترت ن مینسبت را 
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به معنای  «𝜋𝛼𝜌𝛼𝛿휀𝜄𝛾𝜇𝛼»که آن نیز به ن به خ د از واژه ی نانی  آیدمی «1پارادایگما»التین  واژ  از واژه این 

 »به معنای ( یپارادیکن م) « παραδείκνυμι»خ د از فعل  ،که این واژه مشییتق شییده اسییتنم نه و مثال 

تیما  س نخستین بار در کتاب  ،پارادایم و واژ بدست آمده  ،«نمایش دادن، در معرض قرار دادن، ارایه کردن

 باشدگ می «2و مثال نم نه» واژ   ،آن انگلیسی معادل افالط ن است اده شده است و

 وج دبه را به واقعیت جامعه یک نگاه طرز که است تجربیات و هاارزه م اهیم، ها،فرضیه از ایمجم عه

پارادایم را  اتر بخ اهیم در یک واژهمیان افراد استگ در  ،مشترك فکری یک ح ز ، آورد، به سخن دیگرمی

اده شده دمدل م ه می پارادایم نشان  ،(۱در شکل ) گهستندناسب مالگ  و سرمشق  هایواژه، تعریف کنیم

 :است بخش کلی سه شامل پارادایم ،کنید )کادر رنگی(می ( مالحظه۵شکل ) در که ت نههمان استگ

 ؛دیدتاه نگره، -۱

 ؛تیریتصمیم له،مسئ حل ق انین، و ق اعد پردازه، تعقل، -۲

 گهنجارها کردار، رفتار، -۳

، ت اندمی نیز فراملی و ملی ه یت یا سازمان برای اما، است انسان فکری نظاد از ت ترفتهأنش الگ  این اترچه

 خ د محیط زا های دریافتیداده و هاپدیده به ،خ د هایدیدتاه و نگره نح   براساس انسان، هر رودگ بکار

 و نگردیم جهان به آن از پشت فرد که است عینکی چ نهم پارادایم نمایدگمی ت سیر را آنان و نگردمی

 نباید ینید )یانب را چیزی چه و را ببینید چیزی چه شما که کندمی تعیین پارادایم کندگمی درك را هاپدیده

و است  گ نهچ مکان و زمان ارزیابی چیست، وقایع و هاپدیده بین روابطمعنا است،  چه به چیز هر ببینید(،

 له تبدیلمسئ ای مشکل م ض ع، مق له، یک به پارادایم، عینک از تذریافته داده یا پدیده هر ادامه، در غیرهگ

 ترددگمی منتقل دود بخش به و شده

 لهمسییئ یا م ضیی ع پردازه و تعقل به حاکم و ق اعد خ د ذهنی چارچ ب براسییاس انسییان بخش، این در

 .دازدپرتیری میتصمیم یا لهمسئ حل به و پرداخته

ساس بعد، بخش در صمیم یا راه حل برا سان رفتار شده،خاذات ت  در تاراین رف پذیردگمی ص رت و طراحی ان

 از سییته،ب در چرخۀ انسییان پایان، در گنهدمی بنا را ما واکنش و عمل نح   و شییده واقع هنجارها چارچ ب

 چارچ ب این بر ذیل م ارد اما .افتدمی ات اق او یادتیری فرآیند و نم ده دریافت بازخ رد نیز خ د اعمال

 :است ثیرتذارأت آن بر و دارد احاطه فکری

 ،؛ها()آم زه دکترین عقاید، ها،ارزه اص ل 

 ،؛اندازچشم اهداف، ها،خ است نیازها  

 ،؛تجربیات حافظه 

                                                           
1 Paradigma 
2 example 
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 ،گق میت ه یت، رس د، آداب  

 

 

 .آن عناصر سازندۀو نحوه تعامل  مفهومی پارادایممدل  -۵شکل

 از ثرمتأ که هستند بشری ج امع در جمعی و فردی فرهنگ دهند شکل الذکر،ف ق ع امل و عناصر مجم عه

  .باشدمی پیرام نی محیط

 تغییر پارادایم-۲-۱

شدن  سرمشق و الگ یتغییر  گ نامندتغییر پارادیم می ،را جدید سرمشق و الگ ییآن با پیشین و جایگزین 

شوار و در مواردی دردناک این کار معم الً ر قرن ه دهم دو آن در دنیای علم  نم نۀ اسییتگ تدریجی ،د

ب دگ این تذر به سیییادتی رخ نداد و  جای پارادایم ارسیییط ییبه ،جانشیییینی پارادایم نی تنی ،رخ داد و آن

دایم فیزیک اپار ،در اوایل قرن بیستم گات اق افتادکلمان های زیادی میان دانشمندان، فالس ه و متکشمکش

تردیدگ آلبرت اینشییتین که یکی از قهرمانان این  پارادایم نی تنی جانشییین ،و مکانیک ک انت می 1نسییبیت

های پرشییی ری میان او و تغییر پارادایم ب د، خ د تعبیر احتماالتی مکانیک ک انت می را تاب نیاورد و بحث

 درترفتگ ،فیزیکدان هلندی و پیشگاد ت سیر کپنهاتی مکانیک ک انت می ،2نیلس ب ر

                                                           
ها دانست و تا مدتکاپیتالیست میدانشمندان فیزیک نسبیت را یکی از دستاوردهای در دوران استالین، حک مت س سیالیستی ش روی  1

 و مطرح کردن آن را ممن ع ساخته ب دگ کرده با آن مخال ت

2 Niels Bohr 
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سیاست/ اید  ل ژی/ فرهنگ( یک ایدوره بنابر این، در هر  و شرط ترددمی مطرح رسمی یا هنجاری علم )

 ها،نظریهبار  و در دانشیمندان وج د دارد میان که اسیت اجماعی و تعهد رسیمی، - هنجاری این علم الزد

 که یابددیدتاه مشترکی میان اندیشمندان و دانشمندان قب ل عاد می ،ح زه تحقیق یک هایروه و مسا ل

 ترددگمی محس ب دوره آن «پارادایم»

نامیده  «1علمی انقالب »، ک هن در کتاب ت ماس که است ایحرفه از این تعهد انتقال تذر و نیز هاییدوره در

ستگ  ش دمی آغاز م ض ع این شناختن با یعنی ناهنجاری، از آتاه شدن با در این چارچ ب اکتشاف شده ا

 کار به باشدگ دانشمندانی که  کرده رسمی تخطی -هنجاری  علم هاینظریه نسبی از ص رت طبیعت به که

از این منظر  .هاپارادایم آزمایند  نه را دارند و معما کنند حل یک حالت پردازند،می هنجاری علم در پژوهش

نی تن و اینشتین بسیار باالتر از سایر دانشمندان دکارت، مقاد دانشمندانی نظیر تالس، آناکسیمندر، ارسط ، 

 تیردگ قرار می
 هاپارادایم انواع -۱-۲-۱

 و ح زه هچ در این که با متناسییب .هسییتیم جهان در هاپارادایم ان اع و تغییر تکامل ظه ر، امروزه شییاهد

ت ان رادایم را میکلی پا ب دگ ان اع مختل ی هایپارادایم شاهد ت انمی پردازیم،بررسی می و بحث به قلمرویی

 به ص رت زیر برشمرد:

 ؛ای، ملی وگگگ()جهانی، منطقه بر اساس قلمرو جغرافیایی 

 ؛)علمی، فرهنگی، صنعتی و فناورانه، اقتصادی، نظامی وگگگ( بحث  ح ز براساس 

 ؛) منس خ، قدیمی، رایج، در حال تکامل وگگگ(عمر چرخۀ براساس هاپارادایم ان اع 

 ساس شانویژتی و مبدا برا شته ،نگرآینده) های سئفراتیر ،نگرتذ ساس میزان حل م  له، مذهبی، ق ی بر ا

 وگگگ(

 چگ نگی تغییر و جایگزینی پارادایم نشان داده شده استگفرآیند  ،زیر (۶) شکلدر 

 عصر دانایی و اطالعات در های ناشی از تغییر پارادایمدگرگونی -۳-۱

شاره شدهمان اندازی استگ جهان در حال پ ست ،جایی قدرت به سمت دانایی و اطالعاتبا جابه ،ت نه که ا

 تردد: جایی قدرت در چهار سطح میمنجر به جابه حالتاین 

 سطح جهانی، - الف

 ای، سطح منطقه - ب

 سطح ملی، - ج

 سطح محلیگ - د

 

                                                           
1 Scientific Revolution 
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 )الف(

 

 )ب(

 فرایند تغییر و جایگزینی پارادایم. -الف -۶شکل

 فول و ظهور پارادایم نسبت به توانایی حل مسائل.ا -ب

در کش ری  ت انها نیز در این چهار سطح رخ خ اهد دادگ این چهار سطح تعارض را میها و کشمکشتعارض

 گ1مانند آمریکا و یا اتحادیه اروپا مشاهده کرد

اقتصاد و همراه با نظاد ن ین اقتصادی مبتنی بر دانایی  ،جایی قدرت به سمت دانایی در عصر پسامدرنجابه

با  ،نظاد ن ین اقتصییاد مبتنی بر دانایی 2ها خ اهد ب دگهای جمعیتی و مهاجرتجاییهمراه با جابه ،ن ینف ق

صادیانبوه»خ د  سطح عالی «زدایی اقت صنعتی آوردگ را به همراه می تنوع اجتماعیتری از و  در ج امع 

 کید بر تنوعأت ،های پساصنعتیاما در ج امع مبتنی بر فناوری ،است «3سازیادغام و یکسان»بر کید تأ

                                                           
از  ،های ملیفراتر از سطح ملی، پ ل واحد فراتر از پ ل ، که بازار یکپارچۀاتحادیه اروپا نماد تمرکز قدرت در سط ح باالتر از کش رهاست 1

ستگ ژرفا و عمق برپایی چنین اتحادیه سه نم دگ ۳۵۰۰پایی اهراد مصر در ت ان با برای را میپیامدهای آن ا  ،این منظر از سال پیش مقای

 گقابل تحلیل استو رشد راست افراطی در آن ج امع، طلبانه در اتحادیه اروپا و نیز آمریکا های جداییفعالیت

  گرای مردد بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا یکی از دالیل عمد  2
3 assimilation 
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چرا که با ناهماهنگی  ،که به آرمان تبدیل خ اهد شیید باشییدمیاین تن ع  ی ازبعدی نمادپرینتر سییه ،اسییت

یا  ،)برای مثال در ژاپن( «هماهنگی و همگنی »هماهنگی کامل داردگ در واقع آرمان  ،نظاد ن ین ت لید ثروت

ظرفی که در آن  داده اسییت، «سییاالد کاسییۀ»جای خ د را به  ،)برای مثال در آمریکا( «آه درهم ج ه »

 دم کراسی»جای خ د را به  ،«ایدم کراسی ت ده»کنندگ یعنی ه یت خ د را ح ظ میاجزای ساالد هر کداد 

گگگ شده و خ اهد شدگ  ی وهای اختصاصهای اختصاصی، رسانهخ اهد دادگ این امر منجر به بازارچه «یکیم زا 

 های آنان نیز متن ع خ اهد تردیدگدر این روند نیازهای مردد و خ استه

ط ر ژرفی هروابط اجتماعی میان سییرمایه و کار را ب ،ایسییمت دانایی و اقتصییاد شییبکهجایی قدرت به جابه

از ت لید و  ،ر کاملهای الکترونیکی، تقریبا به ط تغییر خ اهد دادگ پ ل با فرار به درون واقعیت مجازی شبکه

س سرمایۀخدمات م سخن دیگر،  شده تقل و به  ضعی و محلی باقی مانده ا ،جهانی  ابر این ستگ بناما کار م 

 تیرند، مت اوت خ اهد ب د:هایی که سرمایه و کار در آن قرار میفضا و زمان

 ؛های الکترونیکیمالی )سرمایه( در فضای مجازی با زمان هایجریان 

 گهای زیستیای با زمانمنطقه –های محلی ها( در فضای واقعی و مکاننیروی کار )انسان 

شبکه صادی در  شغلهای قدرت اقت سیاری از  شت ب سرن  در  کند،یها را تعیین ممالی جهانی قرار دارد که 

ترددگ سلب می حالی که در دنیای واقعی از نظر مکانی محدود باقی مانده و در نتیجه متالشی و قدرت از آن

دانی برای دیگر ت ان چن ،اندهای مالی آشییی ته فرو رفتههای جهانی جریانهایی که در کاد شیییبکهحک مت

ست سیا صاد ملی خ د ندارندگ بحران مالیکنترل  سیای جن ب های اقت شرقی  که حدود یک دهه پیش در آ

 های عظیم مالی استگمثال ت یایی از قدرت شبکه ،رخ داد

ا، جعل ربایی، فحشیی، ظه ر اقتصییاد تبهکارانۀ جهانی )قاچاق، آددیکی دیگر از نتایج انقالب فناوری اطالعاتی

استگ این امر  آن با اقتصاد رسمی و نهادهای سیاسی یابند گگگ( و وابستگی متقابل رشداسکناس و اسناد وگگ

 نمایدگعمق فاجعه را دو چندان می ،لت ملیودر کنار کاهش اقتدار د

سد با کاهش ن  ذ دولتنظر میبه سط ح منطقهر سی به  سیا که  ،ای و محلی منتقل ترددهای ملی، اقتدار 

 گ[۴]ش د 1ایسبب پیدایش ن ع جدیدی از سازمان سیاسی یعنی دولت شبکه

های فیدبک چندتانه اسییت که اغلب خطی اسییت و شییامل چرخه، قدرت فرایندی غیرانتشییار در شییبکۀ

ی یافته و هر سازدگ پیامدهای هر عمل در درون شبکه به سرتاسر ساختار تسربینی نتایج را ناممکن میپیش

صی را دنبال می عملی که هدف ست تبعات ثان یه ،کندخا شد که با آن هدف ممکن ا شته با ضاد دای دا ر ت

 گ  [۵]افتد

                                                           
1 The Network State 
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 بلکه بر ،های ملی را متالشییی نکرداروپا دولت ای اسییتگ اتحادیۀاروپا مصییداق چنین دولت شییبکه اتحادیۀ

سیله ،عکس شتو سهاد حاکمیت ،ای برای بقا آنها ت شرط که  ست آوردن شان اما به این  را در مقابل به د

 واتذار نمایندگ   ،تر در جهانحق  سخنگ یی  بیش

س ی دیگر، ا ست فناوری اطالعاتی فقط زایند ز  صاد ن  نی سنتی بلکه به ،اقت ط ر تریزناپذیری روابط قدرت 

اجتماع  هایبخش ه ص رت  شکل  حیاتی سازمان در همۀسازی بکندگ در عصر اطالعات شبکهرا دترت ن می

 آمده استگ در

 و تح الت چنینهم و عصییر اطالعات و سییازیجهانی و جهانی راهبردی محیط در اسییاسییی تغییرات وق ع

 ت سییعه حال در کماکان )که به وق ع پی سییتند مذک ر روند دو این تبعبه که ایفناورانه هایپیشییرفت

شند(می سیعی طیف ظه ر م جب ،با  میزان .اندشده دفاعی و نظامی ظه ر و درحال ن ین هایپارادایم از و

ستردهآن دفاعی و نظامی پارادایمی تغییرات این سیع و چنان ت ست و  در انقالب عن انبه آن از برخی که ا

 و نظامی هایپارادایم تسترده تغییر جز چیزی ،نظامی ام ر در حقیقت، انقالب درگ اندکرده یاد ،نظامی امور

  .نیست دفاعی

سته وق عبه جدید شرایط این تبعبه که ارتباطات و اطالعات فناوری در شگرف تح الت  چنینو هم اندپی 

 مح ر گتردید جنگ اطالعاتی پارادایم ظه ر م جب ،ن ین هایجنگ در اطالعات مح ری ارزه به بردنپی

صلی سلط پایۀ بر جنگ این ا ست به منظ ر ،اطالعات بر ت شمگیر به یابید سبت، مزیتی چ  دیگر طرف به ن

  باشد)جنگ اطالعاتی(گمی جنگ

صادیق از یکی عن انبه نیز سایبر جنگ  جنگ اطالعاتی مفهومش دگ می محس ب اطالعاتی جنگ بارز م

 شییده پذیرفته ،ب ده م ید های فعلیجنگ در که پارادایمی به عن ان و پذیرفته مختلف کشیی رهای بین در

 جنگ مصادیق از یکی سایبر) به عن ان در جنگ که ارتباطی و اطالعاتی هایسیستم و هافناوری ولی استگ

 سایبر جنگ که نکته این بیان بنابر این، دارندگ قرار و ت سعه رشد درحال کماکان ،روندمی به کار اطالعاتی(

 جنگ م ه د دیگر، بیان به .باشد صحیح شاید است، آینده و درحال ظه ر دفاعی و نظامی پارادایم به عن ان

 جنگ و ش دمی محس ب دفاعی و نظامی ام ر در فعلی پارادایم به عن ان عاد است، م ه د یک که اطالعاتی

 .باشدمی آینده و ظه ر درحال پارادایم عن انبه است، اطالعاتی جنگ هایاهرد و از مصادیق یکی که ،سایبر

 این در حقیقت تردیدگ در ایشبکه جنگ عن ان تحت جنگ از دیگری پارادایم وق ع سبب چنینهم اینترنت

 نظر در نظامی انجاد عملیات برای الگ  یک به عن ان ،آن در م ج د سییاز وکارهای و اینترنت جنگ، ن ع

 تأسیسات در ترانهاخالل حمالت برای انجاد اهرد یک عن انبه جنگ، این در سایبر جنگ از گش ندمی ترفته

  .ش داست اده می مقابل طرف ارتباطاتی و اطالعاتی تجهیزات و

شه قدرت، منبع یک عن انبه عاتاطال صی اهمیت از همی ست ب ده برخ ردار خا ضر در ولی ،ا  این حال حا

شتر قدرت منبع ش ته منبع یک شبیه بی ستگ درهم و برهم و آ  که جنگ از پارادایمی ن ین ظه ر بنابراین ا
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 نیروهای برای را دشمن به تر نسبتسریع تیریتصمیم و کند تأمین را نبرد صحنه وضعیت از برتر ه شیاری

سدمی نظربه طبیعی کامالً سازد، ممکن خ دی  آغازین و ابتدایی مراحل در که ظه ر پارادایم درحال این .ر

 جنگ )یا بنیاندانش جنگ عن ان تحت شییی د،حاکم می پارادایم به تبدیل آینده در و دارد قرار خ د

 .ش دمی شناخته دانشی(

صحنۀ  م ید و مؤثر دانش به اطالعات، این جنگ در زیرا باشد،می اطالعاتی جنگ از فراتر ،بنیاندانش جنگ

 جنگ به اطالعاتی جنگ از پارادایم تغییر یک را این جنگ، نظرانصییاحب از برخی گشیی دمی تبدیل نبرد

 تنها و است اطالعاتی جنگ سیر تکاملی راستای در ،جنگ این در حقیقت ولی کنند،می قلمداد بنیاندانش

 پارادایم این ظه ر هایریشه ش دگ تبدیل م ید و مؤثر دانش به که است م ید و جنگ مؤثر این در اطالعاتی

 :ش دمی خالصه زیر م ارد در آینده در و حاکم جدید

 دانش؛ و اطالعات بین آش تگی 

 ؛پذیریانعطاف و تن ع مستمر بهب د از بیش دانش مح رهای انباشتن زمینه در آم زه  

 ص رت ترفته هایپیشرفت با جدید سازمانی اهداف و الگ ها سازییکپارچه در دانشمندان م فقیت عدد 

 .تروهی و اجتماعی مسایل و روابط در

 نقش تحلیلی پردازه ابزارهای و اطالعات فناوری پیشرفته، حسگرهای در فناورانه هایپیشرفت و تح الت

 .کنندمی ای ا پارادایم این بیشتر ت سعه و رشد و تکامل در را مؤثری

شد روند تداود چنینهم و ن ین هایجنگ در اطالعات اهمیت افزایش تداود سعه و ر  و فناوری اطالعات ت 

باطات  همچ ن های نظامیپارادایم از جدید م جی ظه ر م جب ،الکترونیکی تجهیزات و نتاینتر و ارت

ست تردیده شبکه مح ر جنگ پارادایم  درو  ش ندمی ظه ر محس ب درحال جنگی، هایپارادایم این که ا

سندمی خ د بل غ به آینده  هایی)پارادایم ترفت نظر در آینده هایعن ان پاردایمبه را آنها ت انمی بنابراین ،ر

 و ظه ر درحال پارادایم این واقع، در .تیرند(می برداری قراربهره م رد و رسییندمی تکامل به آینده در که

ستای در آینده صر اطالعاتی هایجنگ تکاملی سیر را  در قریب به یقین به احتمال که اند،آمده به وج د ع

 این نظران،صاحب از بسیاری .ش ندمی ترفته نظر در دفاعی و ام ر نظامی در حاکم پارادایم به عن ان آینده

صر نمادین عن انبه را پارادایم صر جنگ عن شتراك .دانندمی اطالعاتی ع  تمامی بین در اطالعات تذاریبه ا

صلی اید  نیروها، ست پارادایم این ا شتراك» مق لۀ گا صیات  و هاویژتی از یکی ،«اطالعات تذاریبه ا ص  خ

 شده باعث است که به حدی اطالعات عصر ویژتی این فشار واقع در .ش دمی محس ب اطالعاتی عصر اصلی

ص لی ص رتبه نیز جنگ در تا سی و ا سا ست اده م رد ا شرفت .تیرد قرار ا سعۀ و پی  و اطالعات فناوری ت 

 نقلیه وسایل دیگر و ه اپیما فناوری در اساسی هاییو دترت نی تح الت ایجاد درحال، الکترونیکی تجهیزات

 .باشندمی

 قرن بیست و یکم  پنجاه دهۀ تاجهانی  عمده و  تغییرات -۴-۱
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ضادها از پر میالدی جهانی ۲۰۵۰ جهان ست هاتناقض و ت  پیشرفت به چنانهم فناوری و علم س ، یک ازگ ا

 تح التی به امر منجر این که ،ها ادامه خ اهد دادفرصییت و هاچالش ظه ر، حال در هایبحران به پاسییخ در

 این از بسییییاری دیگر، سییی ی ازگ ترددمی مرتبط هایزمینه و بی فناوری نان فناوری، ژنتیک، در رادیکال

شابه، هایفناوری ستند کنبنیان م سناك دنیایی به منجر که ه ش بناك و ناپذیربینیپیش تر،تر گ ش دمی آ

 گنماید تعیین بقا یا فنا سیی ی به را جهان آیند  مسیییر باید ترفته که قرار بر سییر چهارراهی بشییریت اکن ن

 :[۵]ت ان به ص رت زیر برشمردرا می ۲۰۵۰تغییرات عمده در 

 تغییر ساختارهای سیاسی 

نم د و سرعت  خ اهند تغییر کامل ط ربه اجتماعی و اقتصادی سیاسی، ساختارهای ترینازمحب ب برخی

دولت ملی که  ش دبینی میپیش( نشان داده شده استگ ۷در شکل ) ،مقایسه با همتغییر این ساختارها در 

 خ اهد باقی حاکم اقتصادی مدل داریسرمایه معنا، یک اما بهزمانی حاکمیت مطلق داشت، تضعیف ش د، 

ضر، ماند، سخ در اترچه در حال حا  فناوری افزایش جمعیت، روند منابع، کمب د محیطی،زیست اثرات به پا

 جهانی جنگ از پس که پایانبی تراییفرهنگ، مصییرفگ اسییت دترت نی حال در شییدت به ،دیگر ع امل و

 اترچهگ ترفت خ اهد هادارایی ح ظ لزود را آن جای واست  سق ط حال در ،ب د رایج جهان سراسر در اول

 شاهد ،۲۰۵۰ سال تاگ اندتشکیل دادههای باالیی جامعه ای ک چک را بر فراز الیهطبقه ثروتمند مردد هن ز

 این ک چک، ثروتمند لیتا  یک دسته در پ ل تمرکز با گب د خ اهیم «سنتی» آزاد بازار داریسرمایه شکست

صل نظراجماع صلی مانع ،س د انگیز  عن ان به، پ ل خ د که شد خ اهد حا شرفت ا شر آیند  پی  برای ب

گ باشیید نیاز م رد ،شییک فا یتمدن برای جدید محرکۀ نیروی یک اسییت ممکن وب ده  آینده هایپیشییرفت

گ ترفت درخ اهد جهان تغییر سیییرعت با ج امع انطباق منظ ر به اصیییالحات م رد در پرحرارتی هایبحث

 ،آن مشییابهبط ری که  باشیید،می نزدیک بزرتی جایی و دترت نیجابهکه کنند می حس جا همه در مردد

نیز  جهانی جدید هایپارادایم برخی که اسییت روشیین و نشییده دیده بشییر تاریخ تماد در هرتز این از پیش

 گنیست معل دهن ز  آن چ ن و چندهر چند که،  ،شد دنخ اه ظاهر
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 سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری. مقایسه چگونگی تغییرات در سه حوزۀ -۷شکل

 از نیمی به نزدیکگ اسیییت کرده ایجاد مزمن و تنبلی مرج و هرج ،جهانی اقتصیییاد در ت رمی رک د هادهه

 بدهی اکن نگ است ورشکستگی معنای به که هستند، «1آشغال» اعتباری بندیرتبه دارای جهان کش رهای

 جهانی جنگ دوران از بیش مراتب به که رسییییده داخلی ناخالص ت لید ٪۴۰۰ به تقریبا متحده ایاالت ملی

  گ(۸شکلاند )ب ده م اجه رک د با اما اند،داشته GDP افزایش آمریکا از بیش چند هر هند، و چینگ است دود

 ایفرقه –ای های منطقهدرگیری 

صادی، فاجعه با م اجهه در ست اقت ست فراوانی هایچالش با المللیبین هایسیا  در گستنده تریبان به د

نقشییۀ  تهورشییکسیی کشیی رهای و ای، مذهبی، نژادیهای فرقهزد و خ ردها، جنگ ها،انقالب، ۲۱ قرن آغاز

سی جغرافیای در مت اوتی کامالً سیم سیا سال  ۱۰-۲۰هایی که در تمامی جنگ تقریباًگ اندکرده جهان تر

 های پیشیییین جهانی ب ده اسیییت،قدرت در حاشییییۀ و ن ارهای مرزی مناطق تحت سیییلطۀاخیر رخ داده 

 گ بر جهان مسلط ب دند و آن را میان خ د تقسیم کرده ب دند ،پیش آغاز سد هایی که تا قدرت

 جوانان 

 نسبت ایفزاینده ط ربه ج ان نسل در رنجشگ هستند ایالعادهف ق تنش تحت امروز اجتماعی هایسیستم

سیاری علت را آنان و یافته افزایش سالمندان به نجر به دور موضعیت این گ دانندمی آمدهپیش مشکالت از ب

صادی قان نی و ترایش آنان به فعالیت ش نهای غیرشدن این ج انان از کارهای اقت آمیز خ اهد تقان نی و خ

راه  ،الحتردند و در عین های منظم کارهای عادی و مثمر ثمر نمیتردیدگ این ج انان مشیییم ل مکانیسیییم

  به جهان مصرف نیز بسته شده استگ اهورود آن

                                                           
1 junk 
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 ۴۰و  ۳۰ برای دهۀ ۲۰۱۴اساس مقدار آن در سال  برخی کشورها  بر GDPبرآورد  -۸شکل

 مصر دقت شود.و  ایی نظیر ترکیه، پاکستان، تایلندوضعیت ایران و کشورهبه قرن بیست و یکم.      
 به را خود ملی ارزهای مناطق از ایفزاینده تعداد جامعه، پود و تار نگهداری و حفظ منظوربه

 نقدی هایسیستم چنینکنار خواهند گذاشت. هم ،تورم عدم ،non-fiat بهره، عدم خاطر

 ایگونهقارچ و سریع بسیار رشد ،دیگر الکترونیکی هایگزینه و 1کوین بیت مانند غیرمتمرکز

 .اندداشته

 

 

                                                           
1 Bitcoin 
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 شکاف میان فقیر و غنی 

شکاف گ ترددمی ناممکن باال هایالیه سمت به اجتماعی تحرك و انتقال و یافته افزایش پیش از بیش این 

 تسییترد  اجتماعات و هاشییرکت مقر از خارج در تسییترده تظاهرات در ت انمی را این پدیده عینی جنبۀ

داری جهانی فقر سرمایهگ است شده تبدیل اخبار در روزانه رایج وقایع از یکی به که کرده مشاهده اعتراضی

شکل رابطۀاعی و نابرابری اجتم سرمایه و کار را نه فقط با تغییر  بلکه از راه به جریان انداختن طرد  ،میان 

های که پیامد مستقیم ساختار شبکه اقتصاد ن  استگ به محض این که جریان ،اجتماعی زیادتر کرده است

هایی را که ها و سییرزمینجمعیت ، همۀهای جهانی را به یکدیگر متصییل کندشییبکه سییرمایه و اطالعات،

د ناز این شییبکه طرد خ اه ،دسییت آوردن پ ل در آنها هیا ارزه یا ن عی برای آن نداردجسییتج  برای به

صادی به مناطق به درد برخی بخش ،نم دگ در نتیجه ش رها از نظر اقت شهری و حتی ک های ج امع مناطق 

 :[۷]نخ ر و نامرتبط با روند کلی تبدیل خ اهند شدگ به ق ل کاستلز

داری اطالعاتی فاقد ارزه است و ن ع سیاسی مهمی ناطقی که از دیدتاه سرمایهم

 ،ش ند و سرانجادهای ثروت و اطالعات طرد میت سط جریان ،رساندها نمیبه قدرت

پایه که در دنیای کن نی امکان برقراری ارتباط، ن آوری، ت لید،  فناورانۀ از زیرساخت

 مانندگ   کند، محرود میمصرف و حتی زندتی را فراهم می

اخیر راکد و یا کاهش یافته اسیییتگ اکن ن  ها طی سیییه دهۀآمد خان ادهالت متحده میانگین درخ د ایا در

شتر  ص رتی میخان ادهبی ضای خان اده ت انند ها، فقط در  مخارج خ د را تامین کنند که حداقل دو ن ر از اع

 گ[۸]کار کنند

در ت شه و کنار جهان مناطق فقیری سر بر خ اهند آورد که عن ان جهان چهارد را به آنها داده شده استگ 

 این مناطق عبارتند از صحرای آفریقا، مناطقی از آسیا و آمریکای التینگ 

 جمعیتیجایی مهاجرت و جابه 

 که است تردیده مقصد کش رهای در اقتصادی بیشتر فشار به منجر خارجی هایسرزمین به مردد هج د

سبت تن ر افزایش سبب ،خ د این ضات و مهاجران به ن سی نالیسم رشد و تسترده اعترا ست احزاب و نا  را

 کالن در نظامیان حض ر چشمگیر افزایش شاهد ثبات، و نظم منظ رح ظ به گاست شده کش رها در افراطی

سط و بزرگ شهرهای و شهرها سر در مت  ستیم جهان سرا سی احزاب ظه ر م جب م ارد اینگ ه  و سیا

 ت سییط دهه چندین تدم به که پیشییرو هایچالش از دیگر یکی گاسییت شییده جدید رادیکال هایجنبش

 پ شیچشم امکان دیگر که باشدمی زباله مدیریت و بازیافت است، شده انگاشته نادیده کش رها از بسیاری

 شده منس خ هایمدل از دوری به مجب ر را هاشرکت بازار، فشار و جدید مقررات گندارد وج د آن م رد در

 جدید کامالً مدل فروه به دیگر تمایلی هاشیییرکت اکثر گکرده اسیییت انب ه ت لید و ریزی از باالبرنامه و

 و جایگزین قطعات از اسیییت اده با ع ض، در و نداشیییته فناوری هایپیشیییرفت با خ د همگاد محصییی الت

 گدهندمی ارتقاء را خ د محص الت ،تع یض قابل هایماژول
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سر هادرتیری افزایش شاهد جهان در ستیم منابع بر  سبب ،ه  کار» عارش ترفتن قرار هل ح سر که این امر 

 که هستند هاییسیستم یا سیستم طراحی حال در هاشرکت چنین همگ است شده «کمتر منابع با بیشتر

شتریان صرف از پس م ص الت م  برای یافتباز و عمر پایانی چرخۀ در ترفتن قرار جهت را آنها ،کاالها و مح

ست اده سل در ا  وضع ق انینی ها،کش ر از برخی درگ بازتردانند هاکارخانه و هاشرکت به ،محص الت بعدی ن

و  ق انین چنین طبیعی ط ر به گاندشییده غیرضییروری ام ال بازیافت به م ظف شییهروندان که اسییت شییده

 باشندگترانه میمداخله و برانگیزبحث هایی بسیارسیستم

 از یاریبسیی دیگر، هایفناوری و بعدیسییه چاپ ات ماسییی ن، ها،روبات از تسییترده اسییت اد  حال، همین در

سان سنتی هاینقش س خ را ان ست نم ده من شرفت سبب صنایعی چنینگ ا سترده هایپی  سرعت، در ایت

 اندگت لید شده هزینه کاهش و کارایی

 گرمایش زمین 

سر در ن ر میلی ن ۱۵۰ پناهندتی و آوارتی به منجر جهانی شدن ترد سب که است شده تیتی سرا  به تن

دترت نی  ، به شدت از اینخاورمیانه و ب یژه ایران منطقۀ گهستیم برابری شش افزایش شاهد، ۲۰۱۰ سال

یز نتنش بین کشیی رهای این منطقه و  د شییدگ بحران آب یکی از ع امل عمد ثر خ اهنمحیطی متأزیسییت

 . ها و بین ن احی مختلف خ اهد ب ددرون آن

ش تگی، علیرغم سا ل م رد در آ ش رها میان همکاری ،خاص کلیدی م ستره ک ترمایش  مانند یابد،می ت

 هایسیییل ل زمینۀ در ترفته صییی رت فنی و علمی هایپیشیییرفت به ت جه با، ۲۰۵۰ سیییال  تاگ زمین کر 

 است اده ایتسترده ط ربه آنها از ای،هسته انرژی چهارد نسل عالو  به ،دریا ام اج و بادی انرژی خ رشیدی،

سیل کاهش به منجر کهبط ری  شد، خ اهد ش رهای چنینهمگ ترددمی ۱۹۹۰ سال سطح به کربن ت  ک

شرو ست، دسترس در نیز اکن ن هم که ،فی ژن انرژی از پی ست اده ا س الر صنعتگ نم د خ اهند ا  1اوربیتال 

 گ است ظه ر حال در صنایع از دیگر یکی

 این با گترددمی اکسیدکربندی خروجی در بیشتر کاهش م جب طبیعی از منابع ح اظت و انرژی وریبهره

 را اقلیم ثبات و ه ایی و آب امر الگ های اینگ است باقی تذشته هایفعالیت دهه از ناشی کربن انتشار حال،

برآورد  های است ایی خ اهد ب دگهای تسترده و تخریب جنگلس زیآتش ،داده که پیامد آن قرار ثیرتأ تحت

میلی ن  ۹۴/۱شیییده و   2زداییآمازون، جنگلهای میلی ن کیل متر مربع از جنگل ۶۹/۲شییی د که حدود می

کربن بیشتر به ج ّ اکسیدمیلیارد تن دی ۳۰خ اهد شدگ که پیامد آن وارد شدن  3فاقد جنگل ،کیل متر مربع

 زمین استگ 

                                                           
1 Orbital solar 
2 deforested 
3 Non-forest 
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ها و تهدید ن احی مسک نی و صنعتی در حاشیه س احل، یکی دیگر از پیامدهای باال آمدن سطح آب اقیان س

های جمعیتی در جاییمحیطی منجر به افزایش جابهب و ه ایی اسیییتگ این تغییرات زیسیییتآتغییر الگ ی 

 ای برای در اختیار ترفتن منابع طبیعی خ اهد شدگ های منطقهمقیاسی عظیم و خش نت

 از شیییماریبی ان اع ت انندنمی آنها اما ،ترفت خ اهند قرار دسیییترس در ۲۰۵۰ تا پاك انرژی منابع اترچه

 دست از هنگاد آن در و است ضروری آنها بقا برای که را انب ه هایجنگل به وابسته جان ری و تیاهی زندتی

هر چند که گ رفت خ اهد دسییت از زمین روی بر زیسییتی تن ع از ت جهی قابل مقدارگ دهد نجات را،اند رفته

سط ایناامیدانه هایتاله  جان ران و تیاهان DNA هاینم نه ح ظ برای غیرانت اعی هایسازمان برخی ت 

 گ، آغاز شده استنیز آینده در هات نه این احیای امید به

 تغییرات سبب ط ری کهگ به(۹)شکل  داشت خ اهد هااقیان س و دریاها در را ثیرتأ ترینبیش ترمایش زمین

سطح ترمایی، سیژن کاهش  ستی تغییرات خ اص و اک ستم و شده آنها در دیگر زی سی به  دریایی هایاک 

 کاهش%  ۲۴ تا ،۲۰۰۰ سییال به نسییبت هاماهی انداز  مت سییط کلی، ط ر بهگ شییدت آسیییب خ اهند دید

شی ،کاهش این از نیمی حدودگ یابدمی شی ،دیگر نیمی و فراوانی و ت زیع در تغییرات از نا  در تغییرات از نا

 گشد خ اهند متحمل را دیدتیآسیب بیشترین است ایی مناطق منظر این ازگ است فیزی ل ژی

 

 
 ها.تاثیر گرمایش زمین بر اندازه ماهی -۹شکل

 شهرها دگرگونی 

 زیرساخت و بهداشت زیست،محیط برای جدی مشکالت شهری جمعیت افزایش ،۲۱ قرن نخست نیمۀ در

سیاری  و شل غ آل ده، شهری مراکز شده، صنعتی تازه کش رهای در ویژه به نم د، خ اهد ایجاد شهرها از ب

 بر بسیییاری فشییار و شییده بزرگ ایسییابقهبی ط ربه ،هامتروپلیتن جهان، سییراسییر درگ ب د خ اهند ناکارآمد

 گآمد خ اهد وارد شهری ریزانشهرداران و برنامه

حرکت  دیگر منابع و آب غذایی، به سییمت خ دک ایی در ت لید م اد مدرن هایخراهآسییمان از بسیییاری

و انرژی خ رشیییدی  مه باران و طراحی خ اهند شیید که آب ها مزارعیدر این آسییمان خراه گخ اهند کرد

های ت ربینو باد را )بص رت ش ند( ص رت رنگ یا پانل پنجره تعبیه میهای فت ولتا یک که به )ت سط سل ل

 رسانندگذخیره و به مصرف میبادی(، 
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 های پیشرفته تر بر اساس فناوریتر و امنکوچکهای اتومبیل 

نه افزایش ندتی هایهزی مل و ز یل به منجر محیطی ع ا مد انرژی با هایات مب  ترارزان تر،ک چک تر،کارآ

 جمع نقلیه لوسای به منجر امر این که ،فتهیا کاهش( ش هر و زن) زوج هر به تنسب فرزندان تعداد گش دمی

صد ش د،می ج رتر و سافر دو یا یک با فقط نقل و حمل از زیادی در  به قریب اکثریت گشد خ اهد انجاد م

 به رب طم دیگر مسیییا ل و ترافیک جریان و هسیییتند ایرایانه کنترل به مجهز جهان در هاات مبیل ات اق

 از رخیب ،تراکم کاهش نتیجۀ درگ ش ندمی انجاد مصن عی ه ه پیشرفته هایشبکه ت سط هاجاده مدیریت

صادها ستگاه که ،ذاتی ایمنی گیابندمی افزایش دالر میلیارد هاده تا اقت سان جای به د ست  ترلکن ان را در د

سیاری در س ر سرعت تا هددمی اجازه تیرد،می ش رها از ب سد mph۱۰۰ از بیش به ک شکل) گبر ( ۱۰در 

 گاندها نشان داده شدهای از این ات مبیلنم نه

 

 .۲۰۵۰های سال ای از اتومبیلنمونه -۱۰شکل

 هوایی مسافرت آسایش در ایعمده هایپیشرفت 

 خط ط ینا اکثریتگ شد خ اهد تذشته هایدهه از ترپاك و ترساکت تر،امن ۲۰۵۰در تجاری ه ایی خط ط

 بهب د زیادی نمیزا به سییی ر هایزمان این، بر عالوهگ نم د خ اهند پذیر اسیییت ادهتجدید هایانرژی ن عی از

 ه ه سییریع رشیید به و شیید خ اهند ترفته کاربه ۲۰۳۳ در سییال صیی ت، ماف ق م ت رهایگ یافت خ اهد

 هر به سیدنر امکان اکن نهمگ کرد دنخ اه یاری ها،رایانه خ دکار طراحی تکامل در هاپیشرفت و مصن عی

 گاست پذیرامکان ساعت ۵/۲ زیر در ،زمین روی بر نقطه

 کندمی تامین را جهان انرژی نیازهای گسترقاره 1 ابرشبکه. 

 کمربندی رد الکتریکی شبکۀس پر یک طراحی به منجر ،صرفه به مقرون و پاك اعتماد، قابل انرژی به نیاز

ست شده جهان از شتراك امر اینگ ا ش رها میان را انرژی منبع تذاریا  زیادی دح تا و ساخته پذیرامکان ک

 گترددمی سال سراسر در ای،قاره مقیاس در برق سازیبهینه و ضایعات کاهش به منجر

                                                           
1 Super gride 
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 به مصر و مراکش بادهای از تابستان در و شمال دریای زمستانی بادهای از زمستان در ت انمی مثال، برای

 ت جه با ،آفریقا شمال در خ رشیدی هاینلپ حال، همین درگ (۱۱)شکل  نم د است اده انرژی مینتأ منظ ر

شید، تابش میزان شدت به سه در تربیش برق برابر سه خ ر شابه هاینلپ با مقای  ت لید ،اروپا شمال در م

ندمی گاواتت صیییید یک تا ت انمی طریق بدینگ کن قا از ،ت ان ی پا به افری قل ارو  اکن نهمگ نم د منت

 گباشدمی احداث دست در جهان دیگر نقاط  و آسیا امریکا، سراسر در ایمشابه هایزیرساخت

 

 .مین انرژیسوپرگرید تأ -۱۱شکل

 جای به کشیی ر هرگ ایمب ده انرژی ط النی انتقال فناوری در ایعمده هایپیشییرفت شییاهد ،هادهه ط ل در

ست اده با ،AC جریان  شی   اینگ ش دمی متصل شبکه به ،(HVDC) مستقیمجریان باالی ولتاژ انتقال از ا

 تل ات DC خط ط ،ط النی هایمسیییافت در که چرا باشییید،می دارا را تریبیش بسییییار ریوبهره انتقال،

 گدارند تریکم بسیار الکتریکی

ست نیمۀ در ستم، قرن نخ ستخراج بی سیار ن ت ،کنندتانا شف را زیادی ب شد شاهد آن پی در و کرده ک  ر

 در ناتهان به فراوان، و ارزان انرژیدوره با  اینگ ب دیم ج امع شییدن صیینعتی و جمعیت و اقتصییاد روزافزون

شد کنندتانت لید ن تی ش ك با ،ه تاد دهۀ  تردید، ژرف بحرانی و نگرانیکه منجر به بط ری  ،ن ت م اجه 

ش د بینی میپیشگ یابدمی ادامه ۲۱ قرن امر تا  اینگ ب دیم ن تی اکتشافات در ایعمده کاهش شاهد عالوهب

 گ (۱۲)شکل  های فسیلی خ اهیم رسیدس ختدوران به پایان  ۲۰۵۹که در سال 
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 )الف(

 

 )ب(

 میالدی. ۲۰۵۹های فسیلی در بینی پایان عصر سوختپیش -الف -۱۲شکل

 فسیلی )منبع: شورای مشورتی آلمان هایهای جایگزین سوختسوخت -ب                               

 .(۲۰۰۴در مورد تغییرات جهانی                               
 

 کندمی عملی را تاریخ در آب انحراف پروژۀ ترینبزرگ چین. 

ستم شام سی ستم پایدار انرژی، نظاد بهرهپایدار انرژی و منابع چین به ط ر عمده  سی سعۀل   برداری و ت 

، هدف کلی آن شیی د ومی برداری کارآمد و غیرهو سیییسییتم بهره ح اظت از آب ،بازیافت از منابع معدنی

 .است کش ر چین در هر مرحله از روند ن سازی ،کارآمد از انرژی و منابع اطمینان از تأمین مؤثر و است اد 

د شیید، اوج تقاضییای انرژی و رفع خ اه ۲۰۲۰شیی د که محدودیت انرژی و منابع در حدود بینی میپیش

سط ن آوری شد ۲۰۳۵در حدود آن، انرژی و منابع  فناوری علم وهای منابع ت  سپس در  .برطرف خ اهد 

منابع و  های چینی ایجاد خ اهد شدگ صنایع،های انرژی و منابع پایدار با ویژتی، سیستم۲۰۵۰حدود سال 
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شت ورقابت بین ،انرژی شرفته ی،فناور علم ودر قابلیت ن آوری  المللی خ اهند دا را ترین رتبه در جهان پی

 گکردخ اهند احراز 

ای هزینه اب ۲۰۵۰سال در ،(است شده پیشنهاد پیش قرن یک تقریباً که ) شمال - جن ب آب انتقال پروژه

ست  جهان در خ د ن ع در پروژه ترینبزرگ اینگ شد خ اهد تکمیل دالر میلیارد ۶۰ بالغ بر  گ(۱۳شکل ) ا

 ،ظیمع طرح این اصییلی هدفگ ترددمی احداث چین کشیی ر سییراسییر در کیل متر هزاران ط لبه ییهاکانال

شک مناطق به جن بی مناطق از آب انتقال ست امید ب ده و شمالی خ شد به منجر طرح این انجاد که ا  و ر

 زدیکن ،مناطق آن آب سرانۀ سهم حاضر،حال  در که تردد چین شمال پرجمعیت منطقۀ در اقتصادی ثبات

شدمی بحران سط ح به ستم شامل طرح اینگ با سترده سی  هاالکان و مخازن سدها، ها،ت نل از عظیمی و ت

ست صل هم به همه که ا سه، یانگ نظیر ،چین هایرودخانه ترینبزرگ از را آب و ب ده مت  و زرد ایهرود ت

 میلیارد ۴۵ به نزدیک ت اندمی خ د، اوج ظرفیت در سیستم کلگ سازدمی منتقل نیاز م رد مناطق به ،های

 گنماید منتقل ساالنه را آب مترمکعب

 

 .۲۰۵۰انتقال آب جنوب به شمال چین در سال  پروژۀ -۱۳شکل

سیباز پیامدهای انجاد این طرح  ست هایآ شی محیطیزی  ها وازس و ساخت ها،ت نل و هاک ه کندن از نا

سیل افزایش م رد در هایینگرانی ،هاآل دتی  و نیز ردیگ مناطق در خشکسالی و خاص مناطق در سیل پتان

 همین درگ دارد دوج  طرح این انجاد ط ل در خ د کاشانۀ و از خانه مردد از ن ر هزار صدها آوارتی از نگرانی

 گاست گیختهبراننیز  را همسایه کش رهای با درتیری ،خطر کش ر جن ب دیگر در آب انتقال هایپروژه حال،
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 خورشیدی(۱۴۱۴میالدی) ۲۰۳۵تا سال  1روندهاکالن -۱-۵

روندها، کالن لیو ،هسیییتندمشیییخص  ،زمانی  ها در یک بازها و پدیدهداده ی تغییر منظمهاالگ اغلب روند 

روندهای جهانی تا  (۲)در جدول گ هستندشم ل عمیق و جهان پیامدهایب ده که دارای روندهایی تسترده 

 گ[۹]ارایه شده است ۲۰۱۲در دسامبر  ،2مطابق با تحقیق ش رای اطالعات ملی آمریکا  ،میالدی ۲۰۳۵سال 

ا ت جه به این ها خ اهد ب دگ بح ل دانش و ایده ،رقابت در قرن بیسییت و یکمکید کنیم که باید تأ در نهایت

ضای روزافزونی  صرفکه با تقا ستیمبهمنابع رو برای م س ی دیگر، باید راهکار رو ه  هایی نیزحلاهو ر هاو از 

 ینۀزیسیت یافت شی دگ آیا تزمحیط برای مشیکالت عظیمی مانند انرژی، غذا، بهداشیت، مسیکن، آم زه و

 دیگری جز علم و فناوری پیش روی خ د داریم؟ 

 ۲۰۳۵ساختاری در حال حاضر و در سال  تغییرات -۵-۱

حال وق ع  تغییرات ساختاری را که در جهان هم اکن ن در ،ش رای اطالعات ملی آمریکا ،۲۰۱۲در دسامبر 

های ر راهبرد قدرتداین تغییرات گ ه نم د، ارا را ها بعد دامنگیر جهان خ اهد ب دب ده و پیامدهای آن تا دهه

ادی/ ای اثرات تسییترده و ژرفی را بر جای خ اهد تذاشییت و معادالت سیییاسییی/اقتصییالمللی و منطقهبین

 ( این تغییرات ارایه شده استگ۳جدول )در اجتماعی را تغییر خ اهد دادگ 

 میالدی. ۲۰۳۵روندها تا سال کالن -۲جدول

 روندهاکالن

 فردی توانمندسازی
 آم زشییی امکانات به دسییتیابی جهانی، مت سییط طبقۀ رشیید م جب فقر، سییریع  کاهش سییبب
ست اد  بیشتر، شتی هایدرمراقبت پیشرفت و ت لید وریافن و جدید ارتباطات از تسترده ا  بهدا
 گشد خ اهد

 نفوذ قدرت
جهان  در هاا تالف و هاشیییبکه به قدرتگ داشیییت نخ اهد وج د جهان در قدرتی هژم نی هیا

 گشد خ اهد منتقل چندقطبی

 الگوی جمعیتی
 جمعیت با در کش رهای است ممکن اقتصادی رشدگ شد خ اهد محدود ثباتبی جمعیتی ق س

 و نم د خ اهند زندتی شییهری در مناطق جهان جمعیت درصیید شییصییتگ یابد کاهش «پیر»
 گیافت خ اهد افزایش مهاجرت

پیوند آب، غذا و 

 انرژی

 شییکالتمگ کرد خ اهد رشیید ایمالحظه قابل ط ربه منابع این برای تقاضییا ،جمعیت افزایش با
 گ اهد ب دخ کاالهادیگر  یتقاضا و عرضه و متأثر از مرتبطمستقیماً  ،کاال یک به مرب ط اساسی

 تغییردهندگان بازی

 جهانی اقتصاد

 بحران مستعد

سانات آیا صادی مختلف منافع با بازیکنان  میان در تعادل عدد و جهانی ن  شی همنجرب اقت  فروپا
 جهانی خ اهد اقتصیییاد نظم در پذیریانعطاف افزایش به منجر چندقطبی یا و ؟شییید خ اهد
 تردید؟

 غرق جای هب ،تغییرات مهار برای سریع انطباق به قادر کافی انداز  به سساتمؤ و هاحک مت آیا شکاف حکومتی
 تردید؟ خ اهند هاآن در شدن

                                                           
1 Megatrends 
2 National Intelligence Council 
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 افزایش پتانسیل

 تضاد

یا یان یا کشییی ریدرون درتیری به منجر قدرت در تغییرات و سیییریع تغییرات آ یالتیم  ا
 تردید؟ خ اهد ،(استانیمیان)

 از تریوسیع دامنه

 ایمنطقه ثباتیبی

 ناامنی دایجا و کرده سییرریز ،جنوبی آسیییای و خاورمیانه در ویژه به منطقه، در ثباتیبی آیا
 نم د؟ خ اهد جهانی

 جدید فناوری تاثیر
شرفت آیا سعه میزانی به آینده در غیرمنتظره فناورانه هایپی صادی وریبهره که یابدمی ت   اقت

 تغییرات و شییهرنشییینی سییریع تسییتره جمعیت، افزایش از ناشییی مشییکالت و یافته افزایش
 نماید؟ حل را اقلیمی

 باشد؟می المللیبین سیستم تغییر برای جدید شرکای با کار به قادر آمریکا آیا آمریکا نقش

 های بالقوهجهان
 موتورهای

 کنندهمتوقف

 ها درایالت بین درتیری افزایش از ناشییی خطرات حالت، بدترین در و سییناری  ترینمحتمل در
 گترددمی مت قف شدن جهانی و داده س ق درون سمت به را آمریکا، آن کش ر

 یهمکار مسیییا ل از وسییییعی طیف در، متحده ایاالت و چین حالت، ترینمحتمل و بهتریندر  فیوژن
 گش دمی جهانی سطح در ترتسترده همکاری به منجر و کرده

 1بطری از جینی خارج
سیار هاینابرابری سترده، ب ش رها از برخی ت آن  عین در ،کندمی بزرگ برندتان به تبدیل را ک

مایدمی بزرگ بازندتان به تبدیلرا  کشییی رهای دیگر برخی ،که ندا گن یا آمریکا دیگر ژا رد دن
 نخ اهد ب دگ

غیردولتی  نهادهای

 جهان

 بر را جهانی هایحل چالش در رهبری نقش و پیش رانده را ت سیییعه و به هافناوری این نهادها
 گتیرندمی عهده

 .۲۰۳۵ و حاضر حال در ساختاری تغییرات-۳جدول

 در متوسط طبقۀ رشد
 جهان

 از ایمالحظه قابل تستره آماد  ،ت سعه حال در کش رهای درو  جا همه در مت سط طبقات
صد و مطلق تعداد نظر ستند جمعیت در   لط در طبقه این مطالبات افزایش به منجر  که ،ه

 گش دمی آینده سال بیست تا پانزده

 به ترگسترده دسترسی
 و کشنده هایفناوری

 مخرب

 اینترنتی، یابزارها اصابت، دقتبا  هایت انمندی ویژه به ،جنگی ابزارهای از ایتسترده طیف
سم  و سترس در ،بی تروری ش ارتکاب قابلیت ،ک چک هایتروه و افرادگ ب د خ اهد د  و  نتخ

سترده مقیاس در اختالل سبرا  ت صار در این از پیش که ،خ اهند کرد ک ش رها انح ه  دب ک
 استگ

 قدرت قطعی جاییجابه
 و شرق به اقتصادی

 جنوب

تا  ،هسییتند ارا دار جهانی درآمد ۵۶%ط ر مشییترك که اکن ن به ،ژاپن و اروپا، متحده، ایاالت
تصادی از نظر اق چین ،۲۰۰۸ سال درگ این مقدار به زیر نصف تنزل خ اهد نم د ،۲۰۳۵سال 

 به ،مالی هایدارایی از ظه ر حال در بازارهای سهم ،۲۰۲۰ سال تا سبقت ترفت و از آمریکا
 گش دبینی میپیش برابر دو تقریباً

سالخوردگی گسترده و 
 سابقهبی

 سید،ر سال ۴۵ به بیش از سنی میانگین آلمان و ژاپن در تنها ۲۰۱۲ سال در که حالی در
 یش از ب سیینی رد  وارد ،۲۰۳۵ سییال تا ،تای ان و جن بی کره اروپایی، کشیی رهای از بسیییاری

ش رهای که ط ریبه ،تری پیدا خ اهد نم دشدت بیش مهاجرت و شده سال ۴۵  و غنی ک
 گبرندمی رنج کار نیروی کمب د از ،ت سعه درحال

 شهرنشینی

%  ۶۰ از بیش به وضییعیت این که دارد وج د شییهرنشییین جمعیت درصیید ۵۰ حدوداً اکن ن
 نرخ افزایش با تدریجبه آفریقا ،۲۰۳۵ سیییال در گیافت خ اهد افزایش ن ر میلیارد ۹/۴ یعنی،
 درش درصد ۸۰ شهری مراکز که ش دمی برآورد گشد خ اهد آسیا جایگزین شهرنشینی رشد

 بهتر است اده ها،زیرساخت و مدرن هایفناوری از است اده پتانسیل نمایندگ ایجاد را اقتصادی
 گدهندمی بهب د را کمیاب منابع از

                                                           
1 Gini-Out-of-the-Bottle 

 تص یر کرده استگ ،ضریب جینی را هم چ ن غ لی که از بطری خارج ش د
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 فشار غذا و آب

 در ،بدیا افزایش %۳۵ میالدی حداقل ۲۰۳۵ سییال تا غذایی م اد برای تقاضییا رودمی انتظار
 مناطق رد جهان جمعیت از نیمی به نزدیکگ یابدمی افزایش %۴۰ تا آب برای تقاضا که حالی
سترس دچار ش رهایگ کنندمی زندتی آب شدید ا سیب ک  رد خاورمیانه و آفریقا در پذیرآ

 گهستند پذیرآسیب نیز هند و چین اما هستند، آب و غذایی م اد کمب د خطر معرض

استقالل آمریکا در 
 انرژی

 نیازهای به پاسییخگ یی برای کافی طبیعی تاز متحده ایاالت ،(زان ت سیینگ) 1شییل تاز با
 ت لید افزایشگ داراسییت را جهانی صییادرات امکان بالق ه ،آینده هایدهه در و داشییته داخلی

 خالص تجاری تراز در ت جهی قابل کاهش سبب ،ن ت به دسترسی برای دش ار ذخایر از ن ت
 بیش است ممکن جهانی مازاد ظرفیتگ ش دآن کش ر می ترسریع اقتصادی ت سعه و آمریکا

 دست از را خاد ن ت قیمت کنترل ،اوپک هنگاد آن در که ط ری به ش د، بشکه میلی ن ۸ از
 گشد خ اهد ن تی اقتصادهای بر ایعمده من ی ثیرتأ سبب و داد خ اهد
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