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 چکیده
است که آن را آقایان  2115، ترجمة گزارش جهانی یونسکو به سال محور به سوی جوامع داناییکتاب 

جغرافیـای  » به عنوان منبع اصلی دروس « سمت»علی حسین قاسمی و سیروس آزادی ترجمه و سازمان 
جهانی شدن و جامعة اطالعـاتی، مـدیریت اطالعـات و دانـش،     »)مقطع دکترا( و نیز « العاتسیاسی اط

منتشـر   ،رسـانی  )مقطع کارشناسی ارشد( برای رشتة کتابداری و اطـالع « های اطالعاتی اینترنت و شبکه
ی ها کرده است. این کتاب با توصیفی از اوضاع جهان در ارتباطات علمی و فنّاورانه و برشمردن ضعف

دانشگاه  ؛ امانیافته در این زمینه راهکارهایی برای توسعة علمی جهان سوم ارائه کرده است جهان توسعه
مورد نظر  این کتاب، دانشگاهی کامالً مادی است که مباح  فلسفی و الهیاتی در آن جایی ندارد. نقد 

جهـان   علمـی   نیـافتگی   سـعه تو تنها چارة معضل   های آن نه دهد که توصیه هژمونیک این کتاب نشان می
و  شودمنجر می های علمی شمال و جهان بروتمند اطالعاتی خود به تثبیت سلطة قطببلکه سوم نیست، 

پیشـنهاد ایـن جسـتار بـرای کشـورهای اسـالمی، روی آوردن بـه        افزایـد.  می بر عمق شکا  اطالعاتی
ی و همبستگی، تمرکـز بـر تولیـد    سازی بنیادهای پارادایمی علوم و معار  در تحقیقات توصیف اسالمی
بخش با رهیافت اسالمی است کـه هـر سـه پیشـنهاد، در      رهایی های هنجاری و نیز الهام از الهیاتِ نظریه
 سازی علم و معرفت دانشگاهی است. اسالمی سه ضلع اصلی  واقع
 

 ها کلیدواژه
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 مقدمه
 جهان یافتگی توسعه و استعمارناشی از  تحوالت محصول خود که است مفهومی سوم جهان
 کشــورهای بیشــتر و اســت -آنـان  استضــعا  و دیگــر کشـورهای  اســتثماربراســاس  -غـرب 
 الگوهـای  دوور ابر ر، بزمان، طی بشری جامعة از ساحت این .دهد پوشش می نیزرا  اسالمی
نیـز   و فرهنگی و اقتصادی بیشتر وابستگی بهعموماً  که -ه آن کشورهاب -غربی یافتگی توسعه
 و درونـزا  نـه  و) مصـنوعی  و وارداتـی  توسـعة  نـوعی  بـه  اسـت،  انجامیـده  جوامع این سیاسی
 جملـه  از انـد.  رسیده غرب فرهنگ اجتماعی الگوهایمطابق با  و سطحیة جانب همه و( پایدار
 بــا، دوم جهــانی جنــگ از پــسکــه  اســت یونســکودر ایــن امــر نقــش داشــت،  کــه نهــادی
 فرهنگـی  نهادهـای  از یکـی  عنـوان  به، آن اقماری نهادهای و متحد ملل سازمان گیری شکل
یافـت   نفوذ نیز سازمان این های ایده و ها یتمأمور در -توسعه به غرب رویکرد -ملل سازمان

 چنـدگاهی  هـراز  یونسـکو ، راسـتا  همـین  درکوشـد.   مـی  آن تـرویج  راستای درکه همچنان 
 از؛ کنـد  مـی  برگـزار  افتـاده  عقـب  جوامـع  آموزشـی  و علمی تحول روندب دربا ای اجالسیه
 اسـت  کـرده  اندیشـی  چـاره  سـوم  جهـان  شـدن  دانشـی  دربارة که 2115 سالة اجالسیجمله 
(UNESCO, 1999-2009). اسـت،  توسـعه  و رشـد  هرگونـه  محـور  دانـش  و علم که آنجا از 

 ینتـر  مهـم  از مراکـز،  ایـن  در فکـری  نخبگـان  تولیـد  و نشـگاه دا که است این نیز رایج تلقی
 . (7 :1395همکاران،  و زاده ابراهیم) است توسعه نیازهای پیش

 را (UNESCO, 1999-2009) (جهـانی یونسـکو   گـزارش ) 1بـه سـوی جوامـع دانـایی    
 شـده  نهـایی  جهـانی  گـزارش  شورای نظر زیر و اند کرده تهیه متخصص ها ده از وزین ئتییه

 جوامـع  در نیافتـه  توسـعه  جوامـع مشـارکت   برای راهکارهایی ارائة پی دراین گزارش  .است
را بررسی کـرده   محور دانش جوامعسوی  به اطالعاتی جوامع تحول یا تکاملو  است دانشی
 دانـش  محـور،  دانـش  جوامـع  در انسـانی  امنیـت  عالی، آموزش ةآیند العمر، مادام آموزش و

به تفصیل شـرح  را  محور دانش جوامع درمشارکت  چگونگی و زبانی تنوع و بومی و محلی
 یـا  انسـانی  رافنّـاوری   و صـنعت ، ابزار، دانشتواند  که می دارد ادعااین گزارش ؛ داده است
 و امتیـازات  و فوایـد  بیـان  و محـور  دانـایی  جوامـع  معرفـی  ضـمن ، رو ایـن  از؛ کنـد  تر انسانی
 وضـعیت  از رشـد  حـال  در ملـل  ماندگی قبع و رفت پس بازتاباندن و آن به رسیدن های راه
 و جنـوب  و شـمال هـای علمـی    قطـب  بیشـتر  همکاری بر است، شده دانشی که جدید جهان
 بـرای کـه   کنـد  می گوشزد هم دانشی جوامع به وتأکید  جنوب اطالعاتی استثمار از ممانعت

                                                                                                                                        
1. Towars Knowledge Societies 
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ز ، اگذارنـد ب اشـتراک  بـه  را دانـش ، خـود  پـذیری  زیسـت  و انسـانی  ماهیت و موقعیت حفظ
   دریابند. را جهان اطالعاتی فقرای وبکاهند  موجود دانشیة فاصل

 شـکل ) اول ترجمة است: شده ترجمهنوبت  دودر  ایران درجهانی یونسکو گزارش 
 انجـام  محـور  به سـوی جوامـع دانـایی    با نام آزادی سیروس و قاسمی حسین علی دکتر را( 1
، کتابـداری  دکتـری  و ارشـد  هـای  هدور در تـدریس  بـرای آن را « سـمت »سازمان  و اند داده
 جهـانی »نیـز   و دکتـری  مقطـع  در« اطالعـات  سیاسـی  رافیایغج» دروس اصلی منبع عنوان به

 در« اطالعـاتی  هـای  شـبکه  و اینترنـت  دانـش،  و اطالعات مدیریت اطالعاتی، جامعة و شدن
 ردکتـ  را( 2 شـکل ) دوم ترجمة .(1388)یونسکو،  استکرده  منتشر ارشد کارشناسی مقطع

 وقـت  لرکـ دبی و تهـران  دانشـگاه  جهـان  مطالعات ةدانشکد استادیار ،سعیدآبادی محمدرضا
 انتشـارات  و تهران در یونسکو ای منطقه دفتر همکاری باو  داده انجام یونسکو ملی کمیسیون
 .است هشد چاپ (1389)یونسکو،  محور به سوی جوامع دانش عنوان با مجد

 

 
 

 2 شکل                                                  1 شکل           
 

 آیـا نخسـت،   کـه: ست اینما فرارویبه سوی جوامع دانایی  مطالعة با که هایی پرسش
 از رفتـی  بـرون  راهحقیقتـاً   آیـا  ،دوم و دارد؟ سـازگاری  اسالمی انسانی علوم مبانی باابر  این

 از اسـتفاده  باش حاضر، پژوه شد؟با ابر دارای نیز عمل در که دهد می ارائه موجود وضعیت
 اسـت. گرفتـه   پی را یادشده پرسش دو، ابر مورد نظر را نقد کرده و توصیفی -تحلیلی روش
 کتـاب  سـاختاری وضـعیت   و صوری وضعیت) ضمنی پرسش دو نقد، تکمیلمنظور  به البته

 کتاب معرفی و نیاز مورد مفاهیم تحلیل از پس جستار این است. افزوده هم را (چگونه است
 نقـد ) بخـش  دو در ادامـه  در و پرداختهآن  ساختاری و صوری نقد به ،دانایی به سوی جوامع
 است. داده پاسخ یادشده اصلی پرسش دو به( هژمونیک نقد و پارادایمی
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 پژوهش مفاهیم
 دوم نیمـة  حـدود  در ییاروپا ایوسط قرون دانشگاهبه  ،مدرن دانشگاهنظام دانشگاه. 

 مـدارس  دل ازی کـه  مراکـز  ؛شـد  جـاد یا فرانسـه  و ایـ تالیا در کهگردد  باز می دوازدهم قرن
 اداره کلیسـا  نظـر  زیـر  و آمـد  بیرون یوسط قرونطی  تیروحان یبرا یحیمس جامع یسایکل
 و رنسـانس ة دور: تـاریخی ة دور سـه  در. (Haskins, 1898: 2; Marcia, 1997: 267) شـد  مـی 
 قـرن  آخـر  ربـع  تـا  18 قـرن  اواخر از) تیصنع عصر(، 18 قرن تا 14 قرن از) روشنگری عصر
 ریفاتعـ  و معنـا  دانشـگاه  و عـالی  آمـوزش  ،ة معاصـر( دور) دانش و اطالعات عصر(، و 21

 هـای  آموزه مبنای بر ابتدا دانشگاه ،«گیری شکلة مرحل»یا  نخستورة د دراند.  یافته متمایزی
 فرهنگـی  و رفتـی مع انقـالب  شـروع  باو سپس  گیرد می شکل مسیحیت مذهبی و متافیزیکی
 درشود.  متمایل می «گرایانه انسان» های آموزه سوی به هفدهم، و شانزدهم قرون در رنسانس
 انقـالب » ،«روشـنگری  عصـر » نیازهای و ها آموزه و «جهانی مدرن خرد» ظهور با دومة مرحل
 تربیـت  دار عهده دانشگاه مدرن، های«ملت -دولت» ظهور و «دموکراتیک انقالب» ،«صنعتی
 در کـه شـود   مـی  ناسیونالیسـت  و سـکوالر  خردگـرا،  دمـوکرات،  مدنی، مدرن، روندانیشه

ة ده تا که دوره این در کنند. می رفتار اروپایی های ملت -دولت «ملی های ارزش» چارچوب
و  گیرد می شکل جهان در دانشگاهی های ارزش نظام «سنتی الگوی» یابد، می استمرار 1971
ة فلسـف ؛ نیز کند می عمل عمومی نیازهای و دولت از مستقل «رهنگیف نهاد» به عنوان دانشگاه
 ارتبـاط  ضـروری  طور به زندگیة روزمر واقعیت با و است جهانی دانشاین دوره،  وجودی
بـا   و داد ر  «دانـش  انفجـار »ة پدیـد  که( 1971ة ده از بعددر دوره سوم ) اما. ندارد چندانی
 در نـوینی  نظـم  «شـده  فردیة جامع» و «محور دانش ةجامع» اطالعاتی، و ارتباطی ایه فنّاوری
 نهاد و هستند عمومی خدمات اتمؤسس به شدن تبدیل حال در ها دانشگاه ،برقرار شد جهان

 از بســیاری جدیـد ة مرحلــ ایـن  در گـذارد.  مــی سـر  پشـت  را «انتقــالیة دور» عـالی  آمـوزش 
هـا   آن جـایگزین ای  تـازه  هـای  ارزش و دهنـد  مـی  دست از را خود اعتبار گذشته های ارزش
ــی ــوند. نم ــگاه» ش ــد دانش ــه «جدی ــدینگز ک ــگاه» را آن(1994) 1ری ــد دانش ــاریخ مابع  و «ت
)فاضـلی،   نامنـد  می «جهانی دانشگاه» دیگران و «مدرن پست دانشگاه» را آن (1962)2راسکه
 خـدمت  در بـودن  و «مشتری» و «کننده مصر » به دانشجو شدن تبدیل محوریت با ،(1396

 در و شـود  مـی  تعریف بازار و کوچه مردم و صنایع حرفه، صاحبان داران، سرمایه ،بازرگانان

                                                                                                                                        
1. Readings 

2. Raske 
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 تالش و «مشتری رضایت جلب»، «بودن پاسخگو» اصول باید ناگزیر «جدید دانشگاه» نتیجه،
 سـازمان  و مـدیریت  اصـول  جـزو  را پژوهشی و آموزشی خدماتبه منظور  «بازاریابی» برای
 (.19ـ17 :1396 )فاضلی، دهد قرار خود

 ملـل  فرهنگـی  و علمـی  آموزشی، سازمان» معنای به 1(UNESCO) این نهاد. یونسکو
 کـه  اسـت  سازمان ملـل متحـد   به وابسته تخصصی های سازمان از یکی. یونسکو است «متحد
 و صـلت  بـه  کمک سازمان این هد  .است پاریس در آن رمقّه و شد تشکیل 1945 سال در

 و فرهنگـی  ،علمـی  ،آموزشـی  هـای  زمینـه  در المللـی  نبـی  همکاری یقرط از جهان در امنیت
منشور سازمان  ةپای بر ،حقوق بشر و مداری قانون و عدالت به احترام افزایش منظور به تربیتی

 .(331 :1376 )آشوری، است ملل متحد
 جهان» اصطالح در را جوامعاین . نیافته یافته و توسعه یافته، کمتر توسعه جوامع توسعه

 کمونیستی جهان و )امپریالیسم( داری سرمایه جهان برابر در اصطالحی که نامند می نیز «سوم
 بـردارد  در راافریقا  و التین ی، امریکاآسیایی کشورهای بیشتر و است امپریالیسم( )سوسیال
کشـورهای امریکـا،    اول، جهـان  از مقصـود  رایـج،  تعـاریف  در. امـا  (119 :1376 )آشوری،
 و جنـوبی  کـرة  ،کنـگ  هنـگ  )سـنگاپور،  نوصنعتی کشورهای و نژاپ، غربی اروپای، کانادا
 محوریت با کمونیستی رشدیافتة جوامع همان دوم جهان وهستند  زالندنو و استرالیا، تایوان(
 «یافتـه  توسـعه  کمتر کشورهای» ،«جنوب» چون اصطالحاتی نیز برخی البته .اند سابق شوروی

 توصیف بهترین شاید. (419 :1388 گریفیتس،) برند می کار به را «صنعتیغیر  کشورهای» و
 شـدیداً  اقتصـادهای شـد:  اب کـرده  ارائـه  گـریفیتس  را سوم جهان نیافتگی توسعه های مؤلفه از

 فـراهم  و یافتـه  توسـعه  جهـان  بـرای  اولیـه  مواد تولیدها  آن همت همة که ای وابسته و بدقواره
 جامعـة  مـواد  نیـاز  رفـع  جـز  کـاری  و ستها آن شدة تکمیل کاالهای برای بازارهایی کردن
 آیـد  مـی  دسـت  بـه  راه همـین  ازشـان  درآمد کـل  و ندارنـد هـا   آن کاالهای خرید و صنعتی

 .(419 :1388 )گریفیتس،
ـ  در انقـالب  سـه  شـاهد  جدیـد  جهان. انقالب اطالعات  انقـالب  اسـت:  بـوده  اوریفنّ

 اقتصــاد از را کشــور ایــن و پاگرفــت انگلســتان در هجــدهم ســدة میانــة در کــه اول صـنعتی 
 دومـین  شـد.  صـنعتی  نقـل،  و حمل و تولید اقتصاد و کرد لمبدّ صنعتی اقتصاد به کشاورزی
 چـون  هـایی  نـوآوری  از مـوجی  و داد ر امریکـا   در نوزدهم سدة اواخر در صنعتی انقالب
 و سـاخت  متحـول  کلـی  بـه  را زنـدگی  سبک وهارخود انبوه تولید و تلفن و تلگرا  و برق
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 تبـدیل  جهـان  برتـر  قـدرت  بـه  هـم  راامریکـا   و کـرد  ایجاد یدیجد فرهنگ و مصر  نوع
 انقـالب  و هسـتیم  آن دل در اکنـون  کـه  است انقالبی همان صنعتی انقالب سومینو  ساخت
 و ترانزیسـتور  سـاخت  دارد. نـام  اطالعـات  انقـالب  کلـی  طـور  به و الکترونیک یا دیجیتالی
 هـای  سیسـتم  و تلویزیـون  چـون  وسـایلی  تولیـد  به دازنده،رریزپ و سیلیکون بلور و هادی نیمه
 آرپانـت  و ارتباطاتی های شبکه و رایانهسرانجام  و جدید برداری عکس و تصویری و صوتی
 .(139-134 :1388 )گریفیتس، انجامید اینترنت عنوان با ابرشاهراهینیز  و

فـرادی  ا تحقیقـات  بـا  91 دهـة  در نـو  مفهـومی  عنوان به دانشیة جامع. جوامع دانشی
 (،Credé & Mansel, 1999: 16. کرید و مانسـل ) شد علمی فرهنگ وارد 1مانسل ابینرچون 
 تیـ تقو یبـرا  را ICT ارتبـاطی  گونـاگون  یابزارهـا  کـه  داننـد  می ای جامعه را دانشی جامعة
 تـا  کنـد  مـی  جمـع  یرسـم غیـر   و یرسـم  یریادگی قیطر ازفنّاورانه  و یاجتماع یها ییتوانا

 معمول طور به یدانش ةجامع مفهوم .شود لیتبد توسعه یبرا دیمف دانش به تالیجید اطالعات
 راسـتای  در اطالعـاتی  ةجامعـ  دوم نسـل  به اطالق یا توسعه تر پیشرفته ةمرحل دادن نشان برای

 در ،رود بـه کـار مـی    زنـدگی  کیفیـت  بهبود و بروت خلق اجتماعی، نیازهای کردن برطر 
 از و نیـاز  مـورد  فناوری و عاتاطال سازی فراهمسو،  یک از اطالعاتی ةجامع هد  که حالی
 کـه  است کاربردهایی ةتوسع همچنین ومشارکت  فرهنگ ایجاد و دانش تولید ،دیگر سوی
 در. (2 :1396 ،عظیمــی و برخــورداری) دشــو مــی میســر اینترنــت از اســتفاده طریــق ازغالبــاً 
 جامعـة  تحقـق  ایبـر  ابـزاری باشد،  اطالعات فناوری در انقالب که اطالعاتی جامعة حقیقت
 بـه  ابزارهـا  ایـن  طریـق  از جامعـه  عموم که شود می محقق وقتی دانشی جامعة و است دانشی
 را اطالعـات  و بپردازنـد  تحلیـل  بـه  وباشند  داشته دسترسی خامة ماد یک عنوان به اطالعات
 (.15-14 :1388 )یونسکو، شوند کنترل اطالعاتاز طریق  اینکه نه، کنند کنترل

 و نیافتـه  توسـعه  جوامـع  فاصـلة : از اسـت  عبـارت  اطالعـاتی  شکا . یاطالعات شکاف
 محصـول  اصطالح، این اطالعات. اوریفنّ به دسترسی در، دانشی جوامع از یافته توسعه کمتر
 را جوامـع  بنـدی  طبقـه  از جدیـد  نـوعی  که است اطالعاتی انقالب یعنی صنعتی سوم انقالب
 فقــر جدیــد مفهــوم دو اطالعــاتی،  شــکا. (141 :1388 )گــریفیتس، اســت کــرده ایجــاد
 هسـتند  شیلر هربرت مفهومی ابداعات از کهاست  کردهرا طرح  اطالعاتی غنای و اطالعاتی
 بــه کــه اســت کســی اطالعــات بروتمنــد کلــی، و ســاده تعریفــی در .(191 :1389 )وبســتر،
 یاغنیــا تــر، دقیــق معنــایی در و ،(385 :1385 بوســا،) دارد دسترســی الکترونیــک اطالعــات
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 درحتـی   و (195 :1382 ،کوایـل  مـک ) دارنـد  «اطالعاتی بار اضافه» که ندا کسانی اطالعاتی
همچنـین فقیـر    .(229-228: 1386)معتمـدنژاد،   کننـد  های ارتباطی اسرا  می استفاده از پیام

. (385 :1385 بوسـا، ) دسترسـی نـدارد   الکترونیـک  اطالعـات  بـه  کـه  اسـت  کسیی اطالعات
 دوقطبـی » با که است شهری است گسترش حال در اکنون آنچه است معتقد( 1389) کاستلز
 افـراد  از گروهـی ، اغـراق  بـدون ، آن در کـه  است شده مشخص 2«دوگانه شهری» یا 1«شدن
 مرفـه  و اطالعـاتی  اقتصـاد  هـای  حرفـه  در نخبـه دیگـر،   گـروه  و محرومت شدبه  پایینة طبق
 موقعیـت  طبقـات، ة فزاینـد ت شـد بـه   شـدن  قطبـی  ابـر  بـر  کارگرة طبق، شهر این در .ندهست

 نیویـورک ، او نظـر  از گذارد. می رشد به رو  پایینة طبق و هد د می دست از را خود اجتماعی
 نشـان  را شـده  قطبی اطالعاتی شهر یک از چهره آشکارترین و جهان شهر ترین جهانی شاید
ار خیابـان وال  درصـد از سـرمایة جهـان )ماننـد اسـتقر      44دهد که با وجود در اختیار داشتن  می

های فقیرنشـین   درصد رشد جمعیت در محله 31به تنهایی دارای  (استریت و بازار بزرگ منهتن
در یـک  (.188 ،1389) لز. کاسـت (431: 1389)وبسـتر،   های اخیـر نیـز هسـت    امریکایی در سال

معه کـه در  مناطقی از جا :برد داری اطالعاتی نام می های سرمایه چاله کیهانی زیبا از سیاه ةاستعار
شـوند   هـای اجتمـاعی مـی    ای وارد این ساحت گونه ها فرار از درد و رنج برای کسانی که به  آن

   کند بشر را تهدید می دارد وویرانگر  یها قدرت چاله میسر نیست و تراکم این سیاه
-مرکـز  انـد:  شـده  مطـرح  صـورت  سـه  بـه  اطالعـاتی  غنـی  و فقیـر  پراکنش های مدل

-شـمال  جریـان  از ای )گونـه  گـوش  سـه  جریـان  جنـوب؛  -شـمال  عمـودی  جریـان  پیرامون؛

 غنـی  اطالعات حی  از که شمال از جریان بودن عمودی) دوم الگویدر این میان  جنوب(.
 در مطالعـات  شـالودة  برای رایج فرضی هستند( فقیر اطالعات حی  از که جنوب به) هستند
 .(397 :1387 )موالنا، است زمینه این

 

 در یونسکو جهانیگزارش  راهکارهای وها  نگرش معرفی :اییبه سوی جوامع دان
 دانشی جامعة به دستیابینیز  و دیجیتال شکافحذف 

 از) اول فصـل  فصل تدوین یافته است: 11در  (1388یونسکو، ) محور به سوی جوامع دانایی
 صـنعتی  سـوم  انقـالب  محصول عنوان به اطالعاتی جامعة( دانشی جوامع تا اطالعاتی جوامع
 دسترسـی  یعنـی ، اطالعاتیة جامعرکن  دو است معتقد و پرداختهاست،  ای شبکه انقالب که

                                                                                                                                        
1. bipolarization 

2. dual city 
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فاصـله   دانشـی ة جامعـ  تـا  و نشـده  محقق هنوزة کشورها هم برای، بیان آزادی و اطالعات به
 و 1948 سـال  بشـر  حقـوق  جهـانی ة اعالمیبراساس  باید دانشی جوامع، رو این از؛ ستا زیاد
گیرنـد. ایـن    شـکل  1966 سال( فرهنگی و اجتماعی سیاسی، مدنی، وقحق) المللی بین میثاق

تنها تضمین در برابر تبدیل جامعة اطالعاتی به اطالعاتی یـا ضـدّاطالعاتی   را  فصل، آزادی بیان
گشـاید.   اشـتراک اطالعـات را مـی   داند و مسیر  میو اهرمی قدرتمند در راستای توسعة انسانی 

هـای   ناشی از رسانه های جدید(، اقتصاد دانشی  نش و فنّاوریای، دا در فصل دوم )جوامع شبکه
سازی با گـرایش بـه واحـد کـردن بازارهـای       شود و در این راستا، نقش جهانی تعاملی تبیین می
سرعت و حجـم انتقـال    ةدهند دهندة قیمت ارتباطات و افزایش های فنی کاهش جهانی و جهش

 شود. در ایجاد اقتصاد دانشی شرح داده می
 و سـاختاری  وضـعیت  کـه  -جدید جامعة اقتضای(، یادگیرنده جوامع) سوم فصل رد
 ایـن  کلیـدواژة شـود.   بررسی مـی  یادگیری بخش در -شد بیان قبل فصل دو در آن اقتصادی
 زیـرا  باشـد؛  یادگیرنـده  همـواره  بایـد  دانشی جامعة انسان یعنی، است مداوم یادگیری فصل،
 در کـارگران  شود می الزم بساکه  اطالعاتی جامعة در مشاغل تغییر سرعت علت به ،نخست
 ووجود ندارند  اطالعاتی جامعة دردیگر  یادگیری موانع ،؛ دومبیابند جدید شغلی، دوره هر
 بسـیار  جوامـع  این در نوآوری و نوخواهی ،سوم و اند گرفته را مربیان جای جدید های رسانه
 در و است مهم یادگیرنده جوامع ایجاد یراب نیز کتابخانه و کتاب و شبکهة توسع است. مهم
  دانـش  تـا رده کـ  تـر  فعـال  را دسترسـی  امکـان باید  ها کتابخانه در برخط های رسانه راستا این
 بـرای  العمـر  مـادام  آمـوزش  سـوی  بـه ) چهـارم  فصل در ند.شو صلمت هم به جهانی و محلی
 آمـوزش  مـیم تع ،و اهمیـت آن(  یـادگیری  دوام اصـل ) قبل فصل بح م تکمیل در ،1؟(همه
 دانـش  شـکا  بـه   آمـوزش  تـا شـود   می طرح( سنین و ها جنسیت وها شر)ق جامعه کلبرای 

ــن اســت کــه    .منجــر گــردد ــر ای ــاد ب ــن فصــل اعتق ــادگیریدر ای ــادگیری و دور راه از ی  ی
 رشـد  ،(عـالی  آمـوزش ة آینـد ) پنجم فصل در کند. کمک روند این به تواند می الکترونیک
ة سـابق  فاقد کشورهای در خصوص به، دانش کاالشدگی و عالی آموزش اتمؤسس انفجاری
 در گـزارش  راهکـار  2.شـود  میصحبت  دانش شدن دونالیزه مک از لذا ومطرح  دانشگاهی

                                                                                                                                        
به علت تغییر مشاغل در عصر جدید، الزم است فرد همواره دانش جدید بیاموزد یـا مهـارت خـود را بـه       .1

العمـر اسـت    ، خدمت بـه یـادگیری مـادام   21رو، برخی معتقدند رسالت دانشگاه در قرن  روز کند. از این
 (62ـ 59: 1388)ر.ک.: کریمی و همکاران، 

← یعنی سریع مدرکی اخذ شود و با ارضای حس دریافت آن، نیاز به مدرک جدید در سطت باالتر ایجـاد  . 2
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 کـار  بـازار  بـه  معطـو   پژوهشـی  های شبکهبراساس  دانشگاهی های شبکه ایجاد بخش، این
 سـویه  یـک  هم آن -مغزها فرار از هم و شوند می مالی تأمین دانش اهل هم، نتیجه در؛ است
شـود.   منجـر مـی   مغزهـا  گـردش ممانعت، و در تقابـل بـا آن، بـه     -غنی به فقیر کشورهای از

  شوند. سازگار فرد جوامع نیازهای با باید ها دانشگاهبنابراین، 
 دیجیتـال هـای   فنـاوری  دانشـی  جامعـة  در؟( پژوهش در انقالبی) ششم فصلاز منظر 

 مـالی  مینأتـ  و هـا  سیاسـت  در هـا  حکومـت شـود   مـی  توصیه استار این در یابند. اولویتباید 
 همچنـین ؛ شـود برطـر    مغزهـا  فـرار  مشـکل  تا کنند حل را الزم حقوقی مسائل و همراهی
شـود،  ایجـاد   محققانبرای  ارتباطی شبکة، پژوهش خدمت در نوین  انقالب از استفادهبرای 
 دانشـمندان  یعنی؛ شود می گری نآزمو هم و علمی نخبگان بیشترجذب  باع  شبکه اینزیرا 
ترک بـا یکـدیگر   مشـ ة پـروژ  یـک  بـر  ارتبـاطی  هـای  فنـاوری  کمک به توانند می هم از دور

 تحلیـل  راسـتای  در 1فرمانشـی  علـوم  در تحوالت و مصنوعی هوش همچنین .کنند  همکاری
 کـرده  آسـان  را تحلیـل  هـم و  دسترسـی  همو  شده میسر داده کالن یها روش یا ها داده انبوه
 کـه  همانجـا نخبگـان   یعنـی ؛ کنندممانعت  مغزها کردن فرار از توانند می تحوالت ایناست. 
 و مـردم  علـم، ) هفـتم  فصـل  در کنند. تحقیق و ببینند آموزش ها فناوری این کمک با هستند
 پرتـو  در ،شـود  تلقی می حاکمیت رفتار از بخشی فناوری و علم آنکه از پس( دانشی جوامع
 و خلـق فراینـد   درنیـز   مـردم  عمـوم شود  خواسته می حاکمیت از راسیکودم و مدنیة جامع
 هـایی  رشـته  ترویج یا، شده رانده حاشیه به های اقلیت وردنآ میدان به دهند. نظر علم کاربرد
 اعمـال  حاکمیـت  که است کارهایی، دانشجو ازی مملو ها رشته جای به، است نیازمورد  که
 علـوم  در اخالقـی  های کمیته وجود و محققان به قاخال آموزش فصل، این نظرم از کند. می
 کنـد.  کمـک  راسـتا  ایـن  در توانـد  می عموم نظارتبرای  علمی مباح  کردن عمومی نیز و

 جوامـع خطرپـذیری   ارزیـابی  بـه  2(دانشـی  جوامع در ها ریسک و انسانی امنیت) هشتم فصل
 ییهـا  آسـیب  بسـا  چـه  دانـش،  بـه  افـراد  انبـوه  دسترسـی کنـد   بیـان مـی   وپـردازد   مـی  دانشی
 نـوعی  بایـد  ،نـرود  کـار  بـه  درست، دانش کهی صورتبه وجود آورد؛ یعنی در  ناپذیر جبران

                                                                                                                                        
غـذایی بـه دسـت     یونالـد واقعـاً سـیری و اغنـا    ی مـک د هـا  رستورانهمچنان که در  ،شود نه علم واقعی→

 آید. نمی

1. cybernetic 

خطــرات  ایــ یســالمت بــارةدر اطالعــات «تبــادل هدفمنــد»، (risk communication) ســکیارتباطــات ر  .2
شـناخته   تیبه رسم یتخصص اتیدر ادب 1981 ةده اواسطو در  فیتعر نفع یذ نیطرف نیب یطیمح ستیز

 .(Crowley, 1994: 132) استشده 
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مـثالً نهادهـایی از    کننـد.  تولیـد  خـود  هـم  را الزم پـادزهر  جوامـع  تا کرد ایجاد خودتنظیمی
، ایجـاد  پـس  کردنـد.  نمـی  منتقل موقع به و درستآن را  اما، داشتند اطالع ها سونامی برخی
ضـروری   امـور  ایـن  بـرای  المللـی  بین ییها گاه نظارت نیز و عمومی اعالن هشدار های امانهس

خودشـان   نگهبـان بایـد خـود    ریسـک  مـدیریت  و شخصی حفاظت برای شهرونداناست و 
 و دننباشـ  هـم  نـاقض  سیاسـت  و علـم  زبـان  کـه شـود   زمانی محقق می توسعه این البته .باشند
 جوامـع  و زبـانی  تنـوع ، بومی و محلی دانش) نهم فصل رد باشد. داده ر  واقعی کراسیودم

 از جهـان،  فرهنگـی  بمـربخش  تنـوع  حفـظ  در یونسـکو  اصلی یتمأمور به توجه با ،(دانشی
 هـا  فرهنـگ  همگنـی به منظـور   شفاهی و ای حاشیه های سنت و محلی های زبان و دانش محو
 پـس  شـود، تأکیـد   هـم  رتکثـ  بـر  اگـر شـود    بیان می دیگرسوی  از و است شده نگرانی ابراز

بـرای پاسـخ بـه     شـود؟   محقق چگونه است ممکن حقایق سر بر اجماع با که دانش اشتراک
ة معجـز »کـه آن را   دانـش از  1ریکـوئر توان به ترجمة پـل   این مشکل و حفظ زبان محلی می

 دوم( )زبـان  میـانجی  زبان از استفاده( نامیده اشاره کرد. ریکوتر، همچنین 257)ص  «ترجمه
 محلـی  زبـان  به اما، بفهمند و بخوانند انگلیسی یعنیزند؛   را مثال می هنددهد و  می پیشنهادرا 
 زبـان  بـا ها  ملیت و استمؤبر  زبانگی چند ترویج راستای در هم اینترنت کنند. تدریس خود
 جوامـع  سـوی  بـه مشـارکت:   تا دسترسی از) دهم فصل در کنند. رشد آن در توانند می خود
 بخـش در  گـذاری  سـرمایه بـه   توسـعه  درحـال  کشورهای شود می پیشنهاد( ههم برای دانشی
 همچنـین بکوشـند.   همبسـتگی  این راستای در یافته توسعه کشورهای و بیفزایند دانش اقتصاد
 زنـان را  داناسـو  بیبیشتر  و است زنان حضور دسترسی، محورهای از دیگر یکی که آنجا از

 محـو  مردساالری و مردانگی ساختارهای و جنسیتیة فاصلشود  می پیشنهاد ،دهند تشکیل می
 ایـن  درتـا   باشـد  عمـومی ، دانش کاالیشود  می توصیه همچنینگردد.  برقرار توازن تا شود
 فـراهم  همهمشارکت  برای بستری توانندب الکترونیک دولت و الکترونیک دموکراسی راستا
 حقــوق از تحفاظــ ضــمنشــود  مــی توصــیه دانــش، ســازی عمــومی بــرای همچنــین کننــد.
 دانـش  تـرویج  بین وسویی  از ابر معنوی حقوق و مالکیت بین معنوی، و فکری های مالکیت
 گردد.  برقرار تازه ای موازنه دیگر،سوی  از عمومیة حوز در

 توجـه  دیـ با، نخسـت  دانشـی  جوامـع  تـرویج  برایگیرد  می نتیجه پایان درکتاب  این
 نبایـد  ،و دوم اینکـه  دارد سـنگین  ییهـا  زینـه ه و است بلندپروازانه قدری کار این که داشت
اسـت کـه    معتقدالگوها  تکثر راستای در و داشت سر در کشورها همة برای واحدیالگوی 

                                                                                                                                        
1. Paul Ricoeur 
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 کردن کم برای دانش در موجود های شکل به بیشتر دهی ارزشصورت گیرد:  اقدامباید سه 
 دانـش.  هـای  مشـی  طخـ  در بهتر انسجامو  دانش، به دسترسی به تر یمشارکت رویکرد فاصله،
مـذکور   اهـدا   راسـتای  در خصوصـی  و ملـی  های سازمان و ها دولت بهابر  این های توصیه

 محتـوای ( 2؛ کنیـد  گـذاری  سـرمایه  همه برایرا  باال کیفیت با آموزش( 1 است: شرحدین ب
؛ بگذاریـد  اشـتراک  بـه  را محیطی زیست دانش( 3دهید؛  قرار جهانیی دسترس در را موجود
 هـای  شـاخص ( 6دهیـد؛ و   افـزایش  را زنان نقش( 5دهید؛  قرار اولویت در را بانیز تنوع( 4

 کنید. معرفی را دانشی جوامع
 

 کتاب ساختاری و صوری نقد

؛ اسـت  مطلـوبی  نسبتاً حد در صوری نظر از( 1388)یونسکو،  بررسی مورد کتاب. 1
 سـجاوندی عالئـم   و گـذاری  نقطه ی،یانشا و امالیی اغالط از پیراستگی مناسب، حروفچینی
 گـاه  و متعدد نمودارهای همچنین است.نیز در آن چشمگیر  مطلوب آرایی صفحهو  صحیت،
 درج عکـس  صـورت  بـه معمـوالً   کـه  -کتـاب  ایـن  در( 287 و 286 صـفحات  مانند) پیچیده
 بـا ( 1دارد:  صـوری  شـکال اِخوانا هستند. اما، چنـد   واند  شده بازطراحی زیبایی به -دنشو می
 نیسـت  کامـل  آن مطالـب  فهرسـت  کتـاب،  انتهای و آغاز در الزمهای  تفهرس برخی وجود
 امـا ، اند شده برجسته و تیتر که است کتاب متن در زیرعنوان ده دارای نهم فصل مثال،)برای 
 هـا  ده بـر  مشـتمل  کتـاب  ایـن ( 2(؛ دارد وجـود  مطالـب  فهرست درها  آن از مورد چهار تنها

 جـداول  فهرست عنوان با مستقل های فهرستبه  که تاس تصویر و نمودار و جدول جعبک،
 این زیرا نیست؛ کامل آن های نمایه ،(3و  ندارد وجود کتاب درنیاز دارند و این  نمودارها و
 ندارد. کتب و اعالم فهرست ابر

 ابتـدای  در مـتن  از مقدماتی هایی خالصهنیازمند  دانشگاهی، استاندارد کتاب یک. 2
 مـرور  کـه  نیـز  پایـانی  های خالصه کند. زیادی کمک مطلب فهم هب تواند میاست که  فصل
فاقـد   کتـاب  ایـن  سفانهأمت اما، (48-47 :1384 )آرمند،چنین تأبیری دارد  است اصلی نکات
 باعـ  از سـویی   درسـی  مـتن  در پرسـش  طـرح  همچنین است. پایانی و آغازی های خالصه
 تقویـت  موجـب  دیگـر  سـوی  زا و کنـد  توجـه  بیشـتر  مـتن  اصـلی  نکات به خواننده شود می

 ایـن  امـا  (؛48 :1384 )آرمنـد،  کنـد  مـی  کمـک  متن بهتر و بیشتر فهم به وشود  می یادگیری
 کـه  آنجـا  از صـورت،  هر در است. کرده محروم ها پرسش این از را خود دانشجوی ،تألیف
 اسـت  الزم ،شـده نگزارش است و بـه عنـوان کتـاب درسـی نوشـته       یک ترجمة ،تألیف این

 کنند.برطر   راموارد مذکور  مترجمان
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 زیـرا نیست؛  رساآن چندان  عنوان، اما است مناسب کتاب ادبیات ترجمهحی   از. 3
 توضـیت  محـور.  دانـایی  نه است دانشی جوامع معنای به( knowledge societiesعنوان اصلی )

 حـالتی  دانـایی  زیـرا است؛  محور،  دانش بلکه، نیست دانایی جوامع این محور  ،نخست اینکه
 آن ادارة در بایـد  دانـا  یهـا  انسـان  گیـرد  قـرار  محور اگر که است صفت نوعی وها  انسان از

 و باشد محور باید که است دانش آنکه حال، شوند داشته گرامی و گیرند قرار محور جوامع
بـه سـوی    بنـابراین،  اسـت.  ناشـی  آنان جهل از که کنند می اشتباهاتی مواردی در دانایان بسا

برگزیـده   خـود  ترجمـة  بـرای  سـعیدآبادی دکتر ( که 1389)یونسکو،  محوری انشجوامع د
 صـفت ، knowledge societiesدوم آنکـه  است. بهتر نظر این از شد معرفی مقدمه در واست 
 ایـن  از مقصـود  و اسـت  دانسـته  جوامـع  صـفت  را دانـایی(  )نه دانش یعنی، است موصو  و

 و محـور  تنهـا  اینکـه  نه است کرده نفوذ جوامع نای پود و تار در دانش که است این ساختار
و « سـمت »مربوط به سازمان  ترجمة در که «محور دانایی» بنابراین،؛ باشد گرفته قرار اولویت

 و رسـند  نمـی  نظـر  بـه  صـحیت  کـدام  هـی  اسـت،   سعیدآبادی دکتر ترجمة در «محور دانش»
 شود. ادهاستف کتاب عنوان در «دانشی جوامع» تعبیر از شود می پیشنهاد
 ای مقدمـه ، مترجمـان  است الزم و است علمی مقدمة فاقد ساختاری نظر از کتاب. 4

 جامعـة  اطالعـاتی،  جامعـة ) دیگـر  مفـاهیمی  و یونسـکو ، مفـاهیم  آن در و بیفزاینـد  کتاب بر
 گزارش است الزممقدمه  در همچنین دهند. شرح راغیره(  و اطالعاتی شکا  محور، دانش
 هـای  گـزارش  دسـت  ایـن  از ای تاریخچـه توان  منظور می ؛ بدینشود معرفی خوبی به یونسکو
 قـرار  کتـاب بهتـر در فضـای    خواننـده هم  تا درک معرفی راآن  از بعد هم و قبل هم، یونسکو
 باشد. داشته اموزشی کتاب برای بیشتری وجاهتهم  و گیرد

 یخـ بر اسـت.  ضـروریات  از همدر پاورقی کتاب  تحلیلی و علمیمطالب  افزودن. 5
رای بـ ؛ شـوند داده  شـرح  پـاورقی  در اسـت  الزم کـه  دارد وجـود  کتاب متن در اصطالحات

 هـای  رستوران اصطالحکه باید  143 صفحة در «دانش شدن یزهددونال مک» اصطالح نمونه
 ارضـای  برایدرک م سریع اخذ معنای به که استعاره این تا شود داده توضیتدر  دونالد مک
 علـم کسـب   بـدون  باالتر سطت در جدیددرک م به نیاز احساس سپس و آن، دریافت حس
 شود. روشن خوبی به مخاطب برای است، واقعی

 
 محور به سوی جوامع داناییبر کتاب  پارادایمی نقد

 بـه  یعلمـ  ةجامعـ  کیـ  یاعضـا  کـه   فنـونی  وهـا   ارزش باورها، ازاست  یا مجموعه میپارادا
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 در راها  آن دیبا دانشجویان و محققان و است گذاشته اشتراک به عمل ةنقش ای راهنما عنوان
 مورگـان  و بوریـل  نظریـة  پـارادایم، ءِ اجـزا  معرفـی  بـرای (. Kuhn, 1996: 175) نـد ریبگ نظـر 
(Burrell & Morgan, 1979: 1 )نگرش بر متکی را علمی اندیشة نوع هر که است توجه قابل 

 شـناختی  روش و انسـان  ماهیـت  شـناختی،  معرفـت  شـناختی،  هستی ابعاد در پارادایمی فلسفی
 حـذ   مورگان و بوریل چهارگانة عناصر از را شناختی انسان مباح . برخی کنند می معرفی
 علوم با مرتبط پارادایمی مباح سو  یک از رسد می نظر به. (61 :1396 فرد، )دانایی اند کرده
 و تموجودیـ  شـناخت  بـدون  زیـرا  هسـت؛  هم شناختی انسان های تحلیل شامل حتماً انسانی،
 پـارادایم ءِ اجـزا  دیگـر، سوی  از کرد. صادر علمی ای گزاره او دربارة توان نمی انسان کلیت
 نگـرش  هرگونه کلی، طور به بلکه، منحصر نیست کردند بیان محقق چند این کهی مواردبه 

 محقـق  کـنش  و ذهـن  زمینـة  پـس  در تـا  کند تولید هایی انگاره کهرا  تحقیق بر حاکم فلسفی
 شود. می شامل، شدبا او راهنمای

 بنـدی  دسته انتقادی و تفسیری گرایی، اببات یعنی، کلی پارادایم سه در، موجود علوم
 را هسـتی  گرایـی،  اببـات  پـارادایم (. Sarantakos, 1998: 33; Neuman, 2013: 96شـوند )  می

داند و تنها روش معتبر کسب معرفت را نیـز   منحصر به محسوسات، و معرفت را هم تجربی می
جـو و   طلـب و لـذت   پندارد. در این نگرش، انسان موجـودی منفعـت   و مشاهدة حسی می حس

شـود و   معرفـی مـی   -کنـد  که براساس علل خارجی جبری و نه مختارانه رفتار مـی  -البته منطقی
به معنای کشف روابط علی و معلولی عـام و   -«تبیین»ا رهیافت یو « علمی»شناسی آن هم  روش

نام دارد. ایـن پـارادایم، از ابزارهـای     .کنند ها طبق آن عمل می ه انسانساخته ک قواعدی از پیش
: 1393بـرد )ایمـان،    گر و عقایـد او هسـتند بهـره مـی     ای و تجربی که مستقل از مشاهده مشاهده
امـا هـر سـه در نفـی      ،(. دو پارادایم تفسیری و انتقادی نیز مبانی خاص خـود را دارنـد  55-122

ولـی از آنجـا کـه     .و منبع بودن وحی برای معرفت اتفاق نظر دارندهی انسان االغیب و فطرت 
 گرایی سروکار دارد تنها همین پارادایم معرفی شد. این تحقیق با پارادایم اببات

 معتبـر  نباشـد  تجربـه  بر مبتنی که دانشی آیاابر مورد تحقیق،  نظر مورد دانش منظر از
 جهـان  به پارادایم، این در است. شده بنا راییگ اببات یعنی رایج پارادایم بر ظاهراًکه  است؟
 خـداجو  فطرت و شود نمی توجه او آخرتی اصلی موجودیت و انسانی معنوی هویت و غیب
 بـرای  منبعـی  و معرفـت  را وحیـانی  هـای  آمـوزه  همچنین؛ ندارد نقشی انسان خواه معنویت و

 مبتنـی  سـفی لف التمأت یا دینی نصوص فهم یها روش از نتیجه در و داند نمی حقیقت کشف
اشـاره بـه    در نگارنـده  دلیـل  برد. نمی بهره حقیقت کشف در هم معنویت و غیب به اعتقاد بر
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 و هـی اال انسـان  و غیـب  جهان از آن جای هی  در کهبر( این است ا پنهان عدبُ) پارادایم این
 در دینی های دهی جهت و اجتماعی مسائل در دین نقش و دینی های آموزه و معنوی فطرت
 محلـی  دانـش  اهمیت بر اینکهوجود  با نهم فصل دربرای نمونه،  نیست.سخنی  انسانی کنش

دانشـی ارائـه    جامعـة  از دانـش  انتقـال  برای ترجمه   معجزة راهکارشود، در نهایت  تأکید می
 ایـن  در دانشـگاه  مـادی.  و سـکوالر  جهـان  بـه  پارادایمی بیشتر وابستگی یعنی اینشود و  می

 معنـوی  های ارزش و حقیقت نه است اقتصاد و بازار و تجارت به خدمت در پی فقطکتاب، 
 از اینکـه  و انسـان  حقیقـت  دربـارة  اساسـی  بسیار محورهای با فلسفی تفکر غیبی. و انسانی و

 نـدارد.  رواج دانشـگاهی  چنـین  در، اسـت  آمده چه برای و رود می کجا بهاست،  آمدهکجا 
 ولـی ، شـود  لحـا   بایـد نیـز   داردآن  بـرای  کاربردی علم که سودی و جامعه مادی نیاز البته
  گیرند. قرار اصلی هد ، خوداینکه  نه باشند انسان اصلی سعادت برایای  مقدمه بایدها  این

 
 محور یبه سوی دانایبر کتاب  هژمونیی نقد

1آنتونیو گرامشی
پـرداز مارکسیسـت، و از رهبـران و     فیلسو  انقالبـی، نظریـه  (، 1891-1937)

-217: 1388)استریناتی، کنندة مفهوم هژمونی است  ، ابداعحزب کمونیست ایتالیاگذاران بنیان

زور به  از استفاده به وابستگی مقابل در ساخت رضایت بر برای تأکید معموالً (. این مفهوم218
 یهـا  پـروژه  بـا سـاخت   فرایندهای پیچیدة تولید رضـایت  از طریق حاکم رود که گروه کار می
(. گرامشـی معتقـد اسـت هژمـونی     Joseph, 2002: 1یابنـد )  مـاعی بـه آن دسـت مـی    و اجت سیاسی

پذیرنـد   مـی  های حاکم را های استیالیی گروه فرایندی است که طی آن افراد به میل خود دیدگاه
کنـد و   و طبقة حاکم با حداقل  خشونت، افراد جامعه را به پـذیرش دیـدگاه خـود ترغیـب مـی     

شـود کـه سـلطة     ش و اجماع سیاسی و ایدئولوژیک ایجاد میسان نوعی رضایت خودجو بدین
 داند بخشد. او جامعة مدنی را مسئول تولید و بازتولید و تحول هژمونی می حاکمان را تداوم می

(. از این رو جامعـة هژمونیـک در ظـاهر دارای بیشـترین وفـاق و      224-219: 1388)استریناتی، 
ها را بـه   داند، اما درواقع آن تنها به ظاهر مجاز می ببات و توافق است؛ زیرا صداهای مخالف را

(. گرامشی در تالش برای توضـیت  231: 1392زاده،  کند )مهدی  صورت خاموش سرکوب می
هـا و بـه تصـر  دولـت درآمـدن       روشـنفکران، اندیشـه   این وضع متنـاقض، بـر نقـش دولـت،     
کارشـان توجیـه و    گـذارد کـه   هـای کـارگری انگشـت مـی     نهادهایی چـون کلیسـا و اتحادیـه   

 (. 71و  71: 1387مشروعیت دادن به قدرت ظالمانة حاکم و مناسبات آن است )اسمیت، 

                                                                                                                                        
1. Antonio Gramsci 
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مقتضای کتاب نوعی سلطة هژمونیـک جهـان صـنعتی و فراصـنعتی بـر       ،به نظر نگارنده
های آن نه تنها نتیجة چشمگیری در رشـد جهـان سـوم و     جهان سوم است؛ یعنی عمل به توصیه

شود و عـالوه بـر آن، ایـن     ن ندارد، بلکه به وابستگی بیشتر جهان سوم منجر مییافتگی آ توسعه
داند و استثمار بیشـتر   توجهی جهان سوم در مسیر ارتقا نیافتن می وابستگی را موجه و به علت بی

بخشد  کنندگی آن را با رضایت مردم جهان سوم امتداد می فروشی و مصر  جهان سوم و خام
دانند نه موازانات قـدرت و مناسـبات    روزی خود را تنها خود می ا عامل تیرهه ای که آن به گونه

 حاکم بر روابط شمال و جنوب. ادلة نگارنده برای این تحلیل به شرح زیر است:
 نـدارد.  تناسـب  کنـد  مـی  معرفـی  کـه  ابزارهایی با، دانش اشتراک برکتاب  . تأکید1
 اطالعـات  بـا  دانـش  فرق و دانش اشتراک هن است اطالعات اشتراک های راهمعموالً  ابزارها
 نیافتـه  توسـعه  جامعـة  و دانشی جامعة میان شد. بیان دانشی جوامع مفهوم در تحقیق مفاهیم در

های برخط تنها بسـتری   رسانه امروزه دانش. مبادلة نه گیرد می صورت اطالعاتیة مبادلصرفاً 
 و اینترنـت  در حضـور  بـا  مـا  هـای  دانشگاهبرای استفادة بیشتر غرب از دانش محلی هستند و 

 اعـزام  بـا  گذشـته  در کـه  -آنـان  نیـاز  مـورد  اطالعـات  از انـواعی  خارجی، و داخلی مجالت
 اسالمی علوم از-نمودند می صر  وقت و هزینه آن کسب برایچندین سال  باید مستشرقان

 هـارت م و دقـت  با ... و پزشکی و مهندسی و فنی علوم تا گرفته تمدنی و اجتماعی اوضاع و
 بـه  تنهـا  عرصه این در کار نیروی و درآمد تغییرات و دانشی اقتصاد؛ کنند می فراهم برایشان

هـا   آن دیجیتـال  کـاالی  کنندة مصر  کشورها دیگر واختصاص دارد  رشدیافته کشورهای
 و اطالعـات  فنـاوری  دانشـی،  جوامـع  اصـلی رکـن   ،آمـد  مفـاهیم  در کـه طـور   همان هستند.
 وهـن،  و )مانسـل  اسـت  ریزالکترونیـک  بـر  مبتنـی  پیشرفتة فناوری که است )فاوا( ارتباطات
 لوازم ای، حرفه )خدمات جنبی بخش سه و اصلی بخش هشت در نیز فاوااءِ اجز. (29 :1388

ــای دســتگاه مصــرفی، الکتریکــی ــدازه ه ــری ان در مجمــوع  کــه الکترونیکــی( و علمــی گی
 )مانسـل  است شده ارائه 1 دارنمو در است آن جهانی زیرساخت و اطالعات ملی زیرساخت

  (:61و  61 :1388 وهن، و
هـا و انتقـال    این اجزاء تنهـا وابسـتگی بیشـتر جوامـع جهـان سـوم و مصـر  بیشـتر آن        

هــای  رســد ملــت کنــد. از ایــن رو، بــه نظــر مــی هــا را فــراهم مــی اطالعــات و دانــش ســنتی آن
کننـد   اتی و دانشی را تجربه نمـی نیافته، با حضور در اینترنت رشدی در تراز جامعة اطالع توسعه

چون بستر و ساختار آن دارای شیبی به سمت شمال است و ماهیتاً و ذاتـاً معـادالت و مناسـبات    
هـا و   ها از سازمان ملل تـا قـوانین و کنوانسـیون    ها و نظام قدرت و علم حاکم بر جهان و سازمان

 کنند. افزار دعوت می انه و نرمسازمان تجارت جهانی، همه، ما را به مصر  انبوه گوشی و رای
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 زیرساخت اطالعات ءِاجزا  1نمودار 
 

 دیجیتـالی  شـکا   کـردن  پـر  بـرای  راه تنهـا  را یادگیریکوشند  می بسیاری هنوز. 2
 و دور راه از یهـا  آمـوزش  و شـبکه  ظرفیـت  و نوین های فناوری از استفادهبر  و کنند معرفی
-122، 73، 19، 18 :1384 ارآرانی،رک)سـ کید دارنـد  تأ بیشتر و بهتر یادگیری برای آن امثال

 القـا  سوم جهان به و داردتأکید  مسیر همین بر هم یونسکو گزارش. (167و  151-157 ،134
 امـا  اسـت   سـوم  جهـان  خـود  نیـز  مقصـر  ومانـد   خواهد عقب نپیماید را راه این اگر کند می

 الملـل  بـین  تجارت و ارز بازار بر حاکم اقتصادی ناتامواز که زمانی تا که اینجاست پرسش
 دهقـان  یـک  سـالیانة  دسـترنج  اسـت  الزممـثالً   -است سوم جهان دسترنج غارت راستای در

تاپ با غرب مبادله شود در حالی که  کیسه برنج است یکجا برای خرید یک لپ 51ایرانی که 
یـادگیری را  توان  چگونه می -تاپ است دسترنج همان دهقان به همان میزان برنج معادل ده لپ
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تـوازن قـوا، از شـروط بسـیار مهـم تعامـل اسـت. تـا زمـانی کـه           تنها عامل مؤبر معرفی کـرد؟   
 توانند خود را یکی از طرفین تعامل بپندارند.   برند، نمی توانان در ضعف به سر می کم

، بـود  کشـور  بروتمنـدترین امریکا  که 1821 تا 1711های سال در جهانی سطت در. 3
 داخلـی  ناخـالص  تولیـد  برابـر  5تقریبـاً   شـخص  هـر  بـرای  آن (GDP) خلیدا ناخالص تولید
 چهـل  تـا  سـی  نفـر  هـر  برای 1998 سال درامریکا  داخلی ناخالص تولید اما بود. دنیا متوسط
 آیـا . (527-526 :1386 )لوکـاس،  شـد افریقـا   و آسـیا  در مسـتقل  کشورهای از بسیاری برابر
 ارتباطـات  بنـابراین،  هرگـز   اسـت؟  کـرده  رشـد  تناسـب  این به نیز افتاده عقب جوامع بروت
 پساصنعتی و صنعتی جامعة بروت بیشتر افزایش به جز ها سال این در جهان علمی و فرهنگی
 هـای  برنامـه ( معتقـد اسـت   57-55: 1386) اسادوفسـکی طـور کـه ک   همـان  واست  نینجامیده
ــای ــانی نهاده ــون جه ــروه چ ــت گ ــازمان (،G7) هف ــارت س ــانی تج ــ ،(WTO) جه  کبان
 تـاکنون  سوم جهان کشورهایة توسع برای ،(IMF) پول المللی بین صندوق و (IBRD)جهانی
. اسـت آنـان منجـر نشـده     بـدهی  شـدن  اضـافه  و خرید قدرت رفتن بین از و بیشتر فقر به جز

 اسـت،  شـده تأکیـد   نآ بـر  ارشگز این در که نیز سوم جهان به فراصنعتی جهان های کمک
 ملـل  جامعـة  دالری لیاردهـا یم هـای  کمک زیرا انجامد؛ می سوم جهان بیشتر وابستگی به تنها

 هـد   عـالوه  بـه  شـود    پرداخت باید که است بدهی اصل و ها بهره از کمترهمگی  صنعتی
بـة  مثا بـه هـا   آن خـام  مـواد  از بـردن  بهـره ، خـود  ایدئولوژی توسعة کننده، کمک کشورهای
 کشورهاسـت.  آن اقتصـاد  هـدایت  و خـود  اقتصـاد  بـه  رونق و خود کاالی فروش، صادرات
 را آموزش تولید قابلیت یعنی، کند عمل خود حذ  جهت در که استمؤبر  کمکی اصوالً
 ایـن  یکارآمـد نا علـت  بنـابراین، . (489-486 :1389 )کـوی،  را آن مصر  نه دهد افزایش
 هستند. یافته توسعه کشورهای خود بلکه سوم جهان نه نیز ها کمک
 ایـن  سوم جهان نیافتگی توسعه مشکل رفع برای المللی بین کارشناسان همة توصیة. 4
 عمـومی  روسـتایی  و شهری های طرح در گذاری سرمایه چون یمؤبر اقدامات باید که است
 قـدرت  توزیـع  بـرای  اساسـی  نهـادی  اصـالحات  و اشـتغالی  کـم  و بیکـاری  مشکل رفع برای

ــانی اصــالحات و یاقتصــاد ــاتی و دهق ــة اصــالحات و مالی ــومی بودج ــرد صــورت عم  گی
 سـوم  جهـان  نیـافتگی  توسـعه  اصلی علتاند که  متفق همه وقتی اما. (421 :1388 )گریفیتس،
 فـراهم  و یافتـه  توسـعه  جهـان  بـرای  اولیـه  مـواد  تولیدبه  که است شدیدی اقتصادی وابستگی
 (419 :1388 )گـریفیتس، است  دهآنان منجر ش شدة تکمیل کاالهای برای بازارهایی کردن

دهیـد؟   پردازید؟ چرا بازاراهای جهانی و مبادالت حاکم را تغییر نمـی  چرا به این معضل نمی

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85_(IBRD)&action=edit&redlink=1
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گردانیـد؟ چـرا روابـط مبـادالتی را      اید برنمـی  اید تاراج کرده هایی که پذیرفته چرا طلبکاری
نیـافتگی کـه معلـول فاصـلة      ی توسـعه کنید؟ این همان دور باطل است؛ یعن یکجانبه تعیین می

 کند. شود و آن را تشدید می دانش است، در مرحلة بعد علت آن می

( معتقـد اسـت: برنامـة تبلیغـاتی عظـیم امریکـا در دوران       317: 1388. مک گویگان )5
سال به رهبری مایکل ژوسلسون توسط سیا اجرا شد، با دایر کـردن   17جنگ سرد که در طول 

هـا و خـدمات خبـری و     کشور جهان و تولید بیست مجله و ارائة نمایشگاه 35 دفتر فرهنگی در
دانـان بتواننـد    تلویزیونی و اجراهای عمومی، هدفی جز این نداشـت کـه هنرمنـدان و موسـیقی    

روشنفکران اروپای غربی را از مارکسیسم و کمونیسم دور کنند. آری، آزادی نیـز دسـتاویزی   
سـازی بـرای    جریان آزاد اطالعـات نیـز درواقـع نـوعی زمینـه      رسد است برای سلطه. به نظر می

قـانونی و موجـه کـردن امپریالیســم فرهنگـی بـا رویکـرد هژمونیــک در سراسـر جهـان اســت.         
های اطالعاتی و جوامع رشدیافته در صورتی که نتوانند از طریق هژمونیک سـلطة خـود    قدرت

سـلطة آنـان لطمـه نرسـد. شـاهد ایـن        را اعمال کنند حاضرند به زور آشکار متوسل شوند تا به
هـای    های جهانی برای زدودن چهرة فقر اطالعاتی در سازمان یونسکو در دهـه  ماجرا هم تالش

المللـی   کمیسـیون بـین  »مباحثات مربوط به گزارش مقـدماتی   ةقبل و کارشکنی امریکا در زمین
هـای   راه همکـاری ، در یونسکو اسـت کـه بـر معاضـدت کشـورها از      «مطالعه دربارة ارتباطات

هـای   دوجانبه و چندجانبه، به ویژه از طریـق یونسـکو بـه منظـور تقویـت و تحکـیم زیرسـاخت       
هـا تأکیـد شـد. امـا وقتـی فعالیـت        هـای ملـی آن   ارتباطی ممالک جهان سوم و افزایش قابلیـت 

به سمت احقاق حق ایشـان   -که اکثریت اعضای آن که کشورهای عقب افتاده بودند -یونسکو
، از یونسکو خارج شدند و بـه سـبب   1984ولت امریکا و انگلیس در پایان دسامبر سال رفت، د

هـای مـالی    آن دولت در تأمین یک چهارم بودجة ساالنة این سازمان، محـدودیت   قطع کمک
(. همچنین تبلیغات امریکا سـبب شـد آمـادو    25: 1375زیادی برای آن پدید آمد )مک براید، 

کنـد   یونسکو، به عنوان فردی افراطی که به سود جهان سوم عمل میامبو، تبعة سنگال و رئیس 
و آن نهاد فرهنگی را سیاسی کرده است معرفی شود که در نتیجه، با تعـویض او بـا یـک تبعـة     

 (.84: 1377)شیلر، بازگشت اروپای غربی، امریکا به سازمان 

 نیـز  گزارش ینا )که جهان در پرورش و آموزش و دانشگاه دربارة رایج پارادایم. 6
 ترقـی  و رشـد  بـرای  بایـد  جوامـع  همـة  است: شده تشکیل گزاره سه از شده( بنا آنبراساس 
 مـدرن  علـم ؛ یابنـد  دست مدرن غربی علم به شدن مدرن برای باید جوامع همة؛ شوند مدرن
 شـده  باعـ   هـا  انگـاره  این است.فتنی یا دست، همه برای و است جهانی و انتقال قابل غربی،
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 در و آورنـد  هجـوم  اسـت  مـدرن  علم خاستگاه که غرب به ترقی طالب های ملت همة است
 علمـی  ارتباطـات  قـرن،  دو ایـن  تمام در است. گرفته شکل علم جهانی نظام گذشته قرن دو

 مثابـة  بـه  غربـی  کشـورهای  و گرفتـه  انجام شده قطبی کامالً صورت به المللی بین دانشگاهی
 انـد  داشته کننده مصر  و پیرامونی نقش دیگر هایکشور و علم نندةدرکصا و مولد ومرکز 
 ایـن  زدودن بـرای  تالشـی  چـه  یونسـکو  کـه  اینجاسـت  پرسش. (219-218 :1396 )فاضلی،
 العمـر  مادام یادگیری چون الگوهاییمعرفی  با گزارش این است؟ کرده رایج علمی هیوالی

حرکـت   بـه  را مانده عقب جوامع دور، راه از آموزش و الکترونیکی های زیرساخت توسعة و
 کـه  جـوامعی  آیـا  نیافتنـد.  دست آن به صنعتی جامعة در که کند می تشویق مسیری همان در
 این به ووند ش وارد دانشی و اطالعاتی جامعةبه  توانند می ندارند هم را صنعتی الزامات هنوز
 چگونـه  دارد تلفـن  و خـودرو  و مسـکن  و شـغل  و نان دغدغة که ملتی ؟ دست یابند اهدا 
 کند؟  رقابت ومشارکت  اطالعاتی های ابرشاهراه در تواند می

 زیـادی تأکیـد   علمـی  توسعة برای خصوصی بخش رشد بر دهم و پنجم فصل در. 7
 اقتصـاد  بخـش در  گذاری سرمایه باید توسعه، درحال کشورهایشود  می اصرار وشده است 
 جامعـة  قافلـة  ازافتـادن  در عقـب   خـود ؛ در غیر ایـن صـورت   کنند رشد تا بیفزایند را دانش
 فقـر  کـه  جوامـع  ایـن  موجود وضعیت در سازی خصوصی است روشن  مقصر هستند دانشی
مجبـور   رفـاهی  خـدمات  انـواع  و عمـومی  های یارانه عرصة در حضور به را ها دولت عمومی
 درنیـز   موجـود  عمـومی  فقـر  از بخشـی  همچنـین  اسـت. آمـد  ناکار و ناکـام  راهـی  کنـد،  می

 یـا  بـانکی  هـای  سیاسـت  و ارز و صـادرات  گـذاری  قیمـت  در الملل بین تجارت های سیاست
 ایـن  تشـدید  بـرای  مهـم  عـواملی  کـه  داردریشه  کشورها این ضدّ بر امپریالیستی های تحریم
 شوند. می محسوب ماندگی عقبفرایند 

 غـرب  جهان کهدارد  را انگاره این خود زمینة پس در گزارش، این اینکه آخر سخن
 بـا  رازیـ  اسـت؛  مسـتحق  و محـق ، دارد دسـت  در را جهـان  اطالعـاتی  بروته این دلیل ک به

. دهـد  مـی  ارتقـا  را آن خـود  زحمت با نیز اکنون واست  آورده دست به را آن خود زحمت
 نگارنـده  امـا  حـالل    کسب خورد خود خونبهای و خورد خویش عمل از نان آنکه خالصه
 خـود،  تبیـین  در سـخن  واپسـین  در کـرد،  نقد و تحلیل هژمونیک تبیین با را گزارش این که
 یـک  زبـان  از او کنـد.  می نقد اعتصامی پرویندیوان  از زیبا شعریتفسیر  با نیز را انگاره این
 تـاج  فـراز  بـر  تابان درّ یک کنندة خیره درخشش از که یتیمی پرسش به پاسخ در بینوا پیرزن
 بینوایان ما همة های اشک قبر حاصل عالمگیر، فروغ این دهد: می جواب کند میسؤال  شاه
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 تمـام  ما روزی تیره و فقر قیمت به آنان موقعیت درخشش و شاهان اقتدار که معنا بدین است.
 گلـه  از هاسـت  سـال  کـه  هسـتند  چوپان لباس در گرگانی آنان کند: می اضافه او است. شده
 علـم  تولیـد  و اقتصـادی  رشـد  بـه  غـرب  اگـر حال آنکـه   آری، خورند. می و کنند می شکار
 دوران در فقیـر  جهـان  انسـانی  منـابع  و طبیعـی  دسـتاوردهای  چپـاول  جهـت  به است، رسیده
 و دانـش  و علـم  مبادلـة  و تجـارت  ظـاهر  بـا  چپـاول  این هم حاضر حال در که است استعمار

 .شود می انجام فرانو و نو استعماری شگردهای و ای توسعه سازوکارهای
 

 گیری بحث و نتیجه
 جامعـة  از عبـور  هژمونیـک،  سلطة از استثمارشده جوامع بخشی رهایی برای گرامشی پیشنهاد
 را دولـت  سـپس  و عبـور  آن سـد  از ابتـدا  بایـد  انقالبـی  نیروهای که معنا این به؛ است مدنی
  هژمـونی،  شکسـتن  درهـم  که هد د می نشان گرامشی. (227 : 1388 )استریناتی، کنند تسخیر
 تولیـد  و سوسیالیسـتی ة نهفتـ  یهـا  رایشگـ  درآوردن حرکـت  بـه  بـرای  اساسیی شرط پیش
 گـردهم  و پـرورش  یـا  مـردم  سـوی  بـه  حکـومتی  روشنفکران هدایت است. انقالبی آگاهی
 وظـایف  دیگـر از  اسـت.  وظیفه این انجام در جلو به گامی  سوسیالیست، روشنفکران آوردن
 بـین  نیـز  و  صـنعتی(  کارگران و دهقانان بین  مثالً) فرودست طبقات بین ائتال  تأسیس، مهم
 در همبسـتگی ة جبهـ  یـک  راه این از تا است  پرولتاریا( و روشنفکران بین  مثالً) طبقات دیگر
 کـه  کنـد  مـی  پافشاری نیز شیلر هربرت. (72 :1387 )اسمیت، آید پدید حاکم جبهة با تقابل
 امپریالیسـم  بـا  چـالش  خـود،  امور پیشبرد برای فقیرتر های ملت مبارزة از حمایت الزم شرط
 راهکارهـای  اجمـالی  پـذیرش  ضمن نگارنده،. (171و  169: 1389)وبستر،  است 1طالعاتیا

 اذعـان  مـورد  کـه  ایـران  دانشـگاهی  جامعة بر ویستییپوزیت بنیادهای غلبة به توجه با ،مذکور
 را ایــران اســالمی جامعــة مناســب راهکــار (،14 :1397 فاضــلی،ر.ک.: ) اســت اندیشــمندان
 همبسـتگی  و توصـیفی  تحقیقات در انسانی معار  و علوم یمیاادپار بنیادهای سازی اسالمی

 دانـد  مـی  اسـالمی  رهیافت با بخش آزادیالهیات  و هنجاری های نظریه تولید برتمرکز  نیز و
. سازی علـم و معرفـت دانشـگاهی اسـت     که هر سه پیشنهاد، در حقیقت سه ضلع اصلی اسالمی

ای رایـج، از جملـه ایـن گـزارش، مبتنـی بـر       هـ  طور که در نقـد پـارادایمی آمـد، اندیشـه     همان
هـی و معنـوی و تغییـر بنیـادی در     مادی است و الزم است با نگـرش اال  های غیر دینی و انگاره

اصول پارادایمی علوم انسانی و اجتماعی به تولیـد علـم پرداخـت. مقصـود از نظریـة اجتمـاعی       

                                                                                                                                        
1. information imperailism 
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وامـع انسـانی چـه بایـد     دهـد ج  های مرتبط که نشـان مـی   ای است از آموزه هنجاری مجموعه
باشند، یا چگونه باید باشـند یـا چگونـه اداره شـوند. ایـن امـر اسـتانداردی را بـرای ارزیـابی          

دهـد   کـه توضـیت مـی   « نظریة اجتمـاعی اببـاتی  »کند و با  انتقادی از اوضاع موجود فراهم می
(. Dean & Waterman, 1999: 4کننـد متمـایز اسـت )    چگونه جوامع انسانی در عمل کار می

انـد و علـوم فقـه و     منابع اسالمی از نظر تولید هنجارهای مرتبط بـا رفتـار انسـانی بسـیار غنـی     
تواننـد منبعـی بسـیار توانمنـد در ایـن       اگر با این رویکرد توسعه یابند، می خصوص بهاخالق، 

 زمینه باشند. 
شکل بخش نیز رویکردی جدید است که با تأکید بر آراءِ پائولوفریره  الهیات آزادی

تـوان دیـن و معنویـت را از     گرفته است. این رویکرد معتقد است در متن زندگی مردم نمـی 
های دینی بخش مهمی از چارچوب زندگی روزمره اسـت   واقعیات مادی جدا کرد و ارزش

های رایج آموزشی ممکن نیست  نظام (. البته آگاهی دادن به همه با این 275: 1395)استیوز، 
دهـد تـا بـه ایجـاد تغییـر بپردازنـد،        برابر ظلم و ستم بـه افـراد انـرژی مـی    آن منبعی که در و 

و آن نیرویـی اسـت کـه از روح     بخـش  کنشـگران در سـایة الهیـات آزادی   عملکرد معنـوی  
کاری نیستند و بـا اسـتمداد    کاری و مجامله گیرند. آنان اهل محافظه معنوی و ایمانی خود می

 .  هراسند دید منافع خود نمیهکنند و از ت خود اقدام می تاز معنوی
ــا نقــد صــوری، ســاختاری و محتــوایی کتــاب   بــه ســوی جوامــع پــژوهش حاضــر ب

 (، به این نتایج دست یافت:1388)یونسکو،  محور دانایی
. از نظر صوری، در مجموع چندان مناسب نیست و نیاز به اصالحاتی دارد تـا شـأن   1

ن فرعـی در فهرسـت مطالـب و اختصـاص     کتابی درسی را داشته باشد؛ مانند افـزودن عنـاوی  
 های کالسی. بخشی به عنوان پرسش

. از نظر ساختاری نیز، افزودن مقدمة مفصلی مشتمل بر مباح  مطرح برای مقدمـة  2
 کتابی علمی و درسی و شرح برخی مفاهیم در کتاب ضروری است.  

تأکیـد بـر نقـش    . از نظر محتوایی نیز این ابر در دو بُعدِ پارادایمی و هژمونیـک، بـا   3
دانشگاه، نقد و مشخص شد که با مبـانی علـوم انسـانی اسـالمی سـازگار نیسـت؛ زیـرا بنیـاد         

ها و علوم غیر وحیانی و با تأکید بر انسان مـادی و   های مادی و روش پارادایمی آن بر انگاره
هـای   غیر معنوی تشکیل شده است. همچنین از منظر نقد هژمونیک نیز ایـن کتـاب و توصـیه   

هـا را همچنـان فقیـر و     کند، آن نه تنها به اصالح وضعیت موجود جهان سوم کمکی نمی آن
دارد؛ البته با ایجـاد رضـایتمندی در آنـان کـه دیگـر راهـی بـرای قیـام و          می  مانده نگه عقب
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 اصالح امور خود در نظر نداشته باشند و به صورت خودانگیخته و درونی خود را محـروم و 
   کنند. ماندگی عقب به محکوم
اسـت؛   گانـه  سـه  ابعـاد  در اسالمی انسانی علوم به آوردن رو ،پژوهش این پیشنهاد. 4
 تولیـد  بـر ، تمرکـز  همبسـتگی  و توصـیفی  تحقیقـات  در پـارادایمی  بنیاد سازی اسالمی: یعنی
 .بخش آزادیالهیات  به توجه و، هنجاری های نظریه

 

 منابع
 .65ـ45 ص ،14 ةشمار ،سخن سمتفصلنامة  ،«درسی ونمت نگارش در مالحظاتی» (.1384) ،محمد ،آرمند
 مروارید. انتشارات تهران: ،سیاسی نامة دانش (.1376) داریوش آشوری،

نسـل   دانشـگاه  (.1395) زالـی  محمدرضا و پریوش ،جعفری، محمود، احمدپورداریانی، فریمان زاده، ابراهیم
 .علوی فرهنگ بجنورد: ،سوم: دانشگاه کارآفرین

 انتشـارات  :تهـران  نظر، پاک بریا ةترجم ،های فرهنگ عامه ای بر نظریه مقدمه (.1388) دومینیک استریناتی،
 .نو گام
ـ المللـی ارتباطـات     نامـة موضـوعی بـین    گرایـی و توسـعه )مـدخل دانـش     معنویت (.1395) لزلی،. اچ استیوز،

 فرهنگی. علمی انتشارات تهران: حسینی، حسین ترجمة ،ارتباطات توسعه(

 فرهنگی. های پژوهش دفتر تهران: پویان،ة حسن ترجم، فرهنگی ةدرآمدی بر نظری (.1387) فلیپ ،اسمیت

 دانشگاه. و حوزه پژوهشگاه قم: ،روش تحقیق در علوم انسانی ةفلسف (،1393) محمدتقی ایمان،

ی و محور در کشورهای عربـ  دانش و اقتصاد دانش ةجامع» (.1396) عظیمی علی ناصر و سجاد ،برخورداری
 .12ـ1 ص ، 66 ةشمار رهیافت، مجلة ،«ای برای ایران تجربه
 بانیه. انتشارات تهران: علوی، پرویزة ترجم ،امپریالیسم سایبر (.1385) ابو بوسا،
 سمت. تهران: ،ها شناسی پردازی: مبانی و روش نظریه (.1396) حسن فرد، دانایی

پر کردن شکا  دیجیتالی: با تأکید بر تجربة سه یادگیری، راهی به سوی  (.1384) محمدرضا ،ارآرانیرکس
 .تربیت  منادی  فرهنگی  ةمؤسس تهران: ،کشور سوئد، ژاپن و انگلستان

  سروش. تهران: ، میرعابدینی احمدة ترجم ،وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری امریکا (.1377) هربرت شیلر،
 سـیدمحمد  ترجمـة  ،اسـالمی معاصـر   ةاندیشـ  گرایـی در  گرایی و جهانی خصوصی (.1396) جابر طه علوانی،

  اسالمی. علوم ترجمان و ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه تهران: میرفخرایی، حسین
 بال . نشر تهران: ،فرهنگ و دانشگاه (.1396) اهلل نعمت فاضلی،

نة نوشتار و نشـر  ای نو در زمی بندی مسئلة سواد دانشگاهی در ایران، نظریه صورت» (.1397) اهلل نعمت فاضلی،
 .37ـ1 ص ،42 شمارة ،دوفصلنامة پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، «دانشگاهی در ایران

مؤسسـة   انتشـارات  قـم:  روحانی، محمد ترجمة ،سازی فقر و نظم نوین جهانی (.1386) میشل کاسادوفسکی،
 خمینی. امام پژوهشی و آموزشی
 ةترجمــ ،ای( امعــه و فرهنــگ )ظهــور جامعــة شــبکهعصــر اطالعــات: اقتصــاد، ج (.1389) مانوئــل، ،کاســتلز
 نو.  طرح :تهران، 3جلد  افشین خاکباز، و حد علیقلیانعبداال
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العمر: رویکـرد دانشـگاه در قـرن     یادگیری مادام(. 1388کریمی، صدیقه، نصر، احمدرضا و کاظم بقراطیان )
 تهران: سمت.  ،بیست و یکم

 .سمت: تهران یمنی، محمد ترجمة ،ها و جوامع آموزش و پرورش فرهنگ(. 1389) لوتان، کوی،
 ، ترجمة علیرضا طیب، تهران: نشر نی.الملل و سیاست جهان دانشنامة روابط بین(. 1388گریفیتس، مارتین )

 ، ترجمة هوشنگ صابری، تهران: انتشارات علوم رایانه.فناوری اطالعات(. 1386آر ) هنری.سی و جی ،لوکاس

 سمت. تهران: زندبا ، عباس ترجمة ،جوامع دانش (.1388) وهن یوتا و رابین مانسل،
  طباطبایی. عالمه دانشگاه تهران: ،وسایل ارتباط جمعی (.1386) کاظم معتمدنژاد،

 تهران: قلی ، مرتضی و فاضلی اهلل نعمت ترجمة ،بازاندیشی در سیاست فرهنگی (.1388) جیم گویگان، مک
 الم(.الس )علیه صادق امام دانشگاه انتشارات

 مطالعات دفتر :تهران پرویز اجاللی، ةترجم ،درآمدی بر نظریة ارتباطات جمعی (.1382) دنیس ،کوایل مک
 .ها رسانهة توسع و
 سروش. تهران: پاد، ایرجة ترجم ،یک جهان، چندین صدا (.1375) شن، براید مک
انتشـارات   قـم:  ، برجیـان  نمحمدحسـی ة ترجمـ  ،اطالعات عالمگیر و ارتباطات جهانی (.1387) حمید، موالنا

 خمینی. امام پژوهشی و آموزشیمؤسسة 
 همشهری. تهران: ،های انتقادی های رایج و دیدگاه های رسانه: اندیشه نظریه (.1392) محمد سید زاده، مهدی

 سرا. قصیده تهران: قدیمی، اسماعیلة ترجم ،های جامعه اطالعاتی نظریه (.1389) فرانک وبستر،

 و قاسـمی  حسـین  علـی  ترجمـة  ،به سوی جوامع دانایی محـور )گـزارش جهـانی یونسـکو(     (.1388)یونسکو 
 سمت. تهران: آزادی، سیروس
 ، ترجمة محمدرضا سعیدآبادی، تهران: مجد.محوری به سوی جوامع دانش(. 1389یونسکو )
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